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«Το να σκοντάψει κανείς δυο 
φορές στην ίδια πέτρα είναι 
παροιμιώδες αίσχος» 

ΚΙΚΕΡΩΝ  

Η Iστορία δεν επαναλαμβάνεται 
από μόνη της. Εμείς την γρά-
φουμε, με τις πράξεις μας 

ή τις παραλείψεις μας και τα λάθη 
μας. Εμείς την επαναλαμβάνουμε. 
Κατά τρόπον τραγικό. Οι πολίτες 
και οι ηγέτες. Με  το απόφθεγμα 
του Κικέρωνα ξεκινούσε το κύριο 
άρθρο αυτής της εφημερίδας στις 10 
Μαρτίου του 1991, αναλύοντας πώς 
η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου 
σκόνταφτε στο ίδιο λάθος και πώς 
το Κυπριακό οδηγείτο με μαθηματι-
κή ακρίβεια στη διχοτόμηση, μέσα 
από μια ομοσπονδία που δεν είναι 
τίποτε άλλο από τη διχοτόμηση. Το 
άρθρο γράφτηκε πριν από 30 χρόνια, 
αλλά είναι ως να γράφεται σήμερα. 
Αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:       

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

Τραγική 
επανάληψη 

της Iστορίας!   
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COVID-19
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θολό το τοπίο
για το 2021 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Τα σενάρια
για το ολικό
ξεκλείδωμα
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ΠΑΙΔΕΙΑ 
Όχι
διαγωνίσματα
την εβδομάδα
επιστροφής
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Στη χώρα
των «γελοίων 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Ιστορίες από την
πολιτοφυλακή της ΕΟΚΑ
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Με εξαιρετικά χαμηλές 
προσδοκίες και μεγάλες 
ανησυχίες αντικρίζουν οι 

Ελληνοκύπριοι την άτυπη Πενταμε-
ρή διάσκεψη για το Κυπριακό, που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 
τις 29 Απριλίου στη Γενεύη. 

Την ίδια ώρα, σε συντριπτικό 
ποσοστό, οι Ε/κ απορρίπτουν 
και δεν αποδέχονται ως μορφή 

λύσης του προβλήματος, τη θέση 
της τουρκικής πλευράς για δύο 
κράτη.  

Σύμφωνα με έρευνα που 
διενήργησε ο Οργανισμός IMR/
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ για 
λογαριασμό της «Σημερινής» 
της Κυριακής, τέσσερεις στους 
δέκα συμπολίτες μας (41%) εκτι-
μούν ότι από την Πενταμερή δεν 

μπορεί να προκύψει οτιδήποτε 
θετικό για την ε/κ πλευρά, ενώ 
ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό 
(86%) εμφανίζονται απαισιόδο-
ξοι (σ.σ. λίγο ή καθόλου αισιό-
δοξοι), όσον αφορά το πιθανό 
αποτέλεσμά της. 

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους 
που, κατά την εκτίμησή τους, ελ-
λοχεύουν για τη δική μας πλευρά, 

αυτό που πλειοψηφικά ανησυχεί 
τους Ε/κ (35%) είναι το σενάριο 
περαιτέρω υποχωρήσεων από 
την ε/κ ηγεσία. 

Τεράστια είναι και η ανησυχία 
αναφορικά με την επόμενη μέρα 
σε περίπτωση που η Πενταμερής 
καταλήξει σε ναυάγιο.

ΣΕΛΙΔΑ /// 3

«Χαμηλές προσδοκίες και 
ανησυχίες για την Πενταμερή»

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

•  Πώς μεταφέρει τη στρατιωτική ισχύ 
της Γαλάζιας Πατρίδας στις συνομιλίες 
και στην πολιτική ισότητα, την ισότιμη 
κυριαρχία, και τη διχοτόμηση του 
Αιγαίου στη βάση της αναθεωρητικής 

πολιτικής     
•  Πώς οι τουρκικές ασκήσεις βάζουν 

φιτιλιές στην ασφάλεια της Ανατολι-
κής Μεσογείου 

•  Πώς Ισραήλ και Αίγυπτος προσεγγί-

ζουν τις τουρκικές ασκήσεις 
•  Η αφαίρεση της ψήφου των Ε/κ στον 

βορρά άνοιξε τον δρόμο στα δύο 
κράτη 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ: ΠΩΣ Η ΑΡΧΗ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ

Εντολή ισχύος από την Τουρκία 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Αβερωφικές ιερεμιάδες 

και πολιτική
περιουσιότης 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
Η Αφροδίτη
στο έλεος

του Λεβιάθαν

ΣΕΛΙΔΑ /// 7

ΑΚΙΟΥΓΙΟΥ 
Ένας σεισμός,

δύο εκρήξεις και
τρία ερωτήματα 
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41% ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ 
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 86% ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ 
ΤΟΥΣ Ε/Κ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε/Κ ΗΓΕΣΙΑ 

 



Τρεις Μαρτίου 1957, εξήντα τέσσερα 
χρόνια από τη μάχη των μαχών. 
Ο Σταυραετός της Λευτεριάς, ο 

Υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, αναμετρήθηκε με 
την Ιστορία. Και έγραψε Ιστορία. Εδώ, στις 
βουνοκορφές του Μαχαιρά, ένα κυριακά-
τικο πρωινό, αναγεννήθηκε η Ελληνική 
μεγαλοσύνη. Δέκα ολάκερες ώρες πάλεψε 
το παλληκάρι της Λύσης απέναντι στους 
σιδηρόφρακτους Άγγλους κατακτητές. Αυτός 
που δίδαξε στα νέα παιδιά την τέχνη του 
πολέμου, τους δίδαξε με τη θυσία του πώς 
να πεθαίνουν για τη Λευτεριά της πατρίδας.

Ο Ζήδρος συνέχισε τον Αγώνα. Κατάφερε 
μέσα από τις ομάδες του καίρια πλήγματα 
στους Άγγλους αποικιοκράτες. Οι Άγγλοι τον 
προκήρυξαν με 5.000 λίρες. Τεράστιο ποσό 
για την εποχή εκείνη. Όμως, παρά τις συχνές 
προδοσίες, παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο 
Αυξεντίου, ως την ύστατη πνοή του, μπόλιαζε 
τους συναγωνιστές του με πίστη,  ιδανικά, αξίες, 
υπερηφάνεια. Στο τελευταίο του γράμμα, τον 
Φεβρουάριο του 1957 προς τη γυναίκα του, 
τονίζει μεταξύ άλλων: «Στην εσχάτη ανάγκη 
θα αγωνισθώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, 
αλλά ζωντανό δεν θα με πιάσουν». Στις 3 
Μαρτίου 1957, έφθασε τούτη η Άγια Ώρα. 
Η ώρα της προσταγής, η ώρα της ευθύνης, 
η ώρα της μετάβασης στον τόπο της Αθα-
νασίας. Τούτη η μέρα έμελλε να μείνει ως 

Πανελλήνια ιστορική μνήμη. Η ομάδα του 
Αυξεντίου, με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον 
Φειδία Συμεωνίδη, τον Ανδρέα Στυλιανού 
και τον Αυγουστή Ευσταθίου, στάθηκαν άξιοι 
αντάρτες δίπλα στον αρχηγό τους. Υπάκουοι 
και θαρραλέοι, έγραψαν το όνομά τους στις 
Δέλτους της Ιστορίας. 

Μέσα στο κρησφύγετο, πέρα από τις στε-
ρήσεις και το κρύο, οι συνομιλίες για το δίκαιο 
του αγώνα τροφοδοτούσαν τις σκέψεις και 
τα όνειρα. Ξαφνικά, ακούστηκε ήχος από 
ελικόπτερο. Δεν ήταν καλό σημάδι. Στη συ-
νέχεια ακούστηκαν τα βήματα των Άγγλων 
στρατιωτικών πάνω από το στόμιο του κρη-
σφυγέτου. Τότε κατάλαβαν ότι προδόθηκαν. 
Ο Αυξεντίου διέταξε απόλυτη ησυχία. Σε 
λίγο, ένας Άγγλος φώναξε: «Here, here!». 
Τους ανακάλυψαν. Με ένα διερμηνέα που 
ήξερε Ελληνικά, τους κάλεσαν να παραδοθούν 
διαφορετικά θα έριχναν βόμβες. «Μάστρε, 
είμαι έτοιμος για μάχη, περιμένω διαταγή», 
είπε αποφασισμένος ο Αυγουστής Ευστα-
θίου. Ο Ζήδρος είχε πάρει την απόφασή 
του: «Εβγάτε έξω». «Και εσύ τι θα κάμεις;», 
ρώτησε ο Αντώνης Παπαδόπουλος. «Εγώ 
θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Πρέπει να 
πεθάνω», απάντησε με αυστηρότητα ο Αυξε-
ντίου. Αυτήν τη φράση την επανέλαβε τρεις 
φορές. Οι συναγωνιστές του ήθελαν να πο-
λεμήσουν μαζί του, αλλά δεν είχαν επιλογή. 
Δεν μπορούσαν να αρνηθούν τη διαταγή 
του αρχηγού τους. Έτσι, ένας-ένας βγήκαν 
έξω. Οι Άγγλοι, όμως, περίμεναν και τον 
Σταυραετό να παραδοθεί. Στο κάλεσμά τους 
να βγει έξω, η απάντηση ήρθε από την πα-
νάρχαια φωνή της Σπάρτης: «Μολών Λαβέ!». 
Η μάχη των μαχών άρχισε. Οι Άγγλοι δεν 

περίμεναν τέτοια ανδρειοσύνη. Ο Αυξεντίου, 
από το στόμιο του κρησφυγέτου, σκορπού-
σε τον θάνατο και έσπερνε τον πανικό και 
την ταπείνωση απέναντι σε μια ολόκληρη 
βρετανική ταξιαρχία. Οι απώλειές τους ήταν 
τεράστιες. Δεν τολμούσαν να πλησιάσουν. 

Δέκα ολόκληρες ώρες κράτησε η αναμέ-
τρηση. Λίγο πριν το τέλος, οι Άγγλοι διέταξαν 
τον Αυγουστή να μπει στο κρησφύγετο για 
να βγάλει έξω τον αρχηγό του. Ο Ματρό-
ζος, αφού μπήκε στο κρησφύγετο, φώναξε 
δυνατά: «Τώρα είμαστε δύο!» και άρχισαν 
να πυροβολούν. Οι Άγγλοι έχασαν την ψυ-
χραιμία τους. Βρήκαν, όμως, την τελευταία 
λύση. Να κάψουν τον κρυψώνα. Αργά, αργά 
η βενζίνη έσταζε από τις δοκούς του κρησφυ-
γέτου. «Μάστρε, θα μας κάψουν ζωντανούς», 
φώναξε ο Ματρόζος. Δεν πρόλαβε να πει 
τίποτε άλλο και αμέσως έσκασαν τρεις εμπρη-
στικές βόμβες. Η φωτιά έζωσε τα πάντα. Ο 
Αυγουστής φώναξε: «Παναγία μου!», ενώ ο 
Αυξεντίου τού είπε: «Μη φοβάσαι, Ματρόζο, 
μη φοβάσαι…». Γύρισε ο Αυγουστής, κοίταξε 
τον Μάστρο του που τον τύλιξαν οι φλόγες. 
Δεν άντεξε. Σύρθηκε έξω γεμάτος χώματα, 
αποκαΐδια και δάκρυα. Τον άρπαξαν ξανά 
οι Άγγλοι κτυπώντας τον με τα κοντάκια των 
όπλων τους… Τον Αυγουστή δεν τον ένοιαζαν 
τα κτυπήματα του δυνάστη. Δεν υπολόγιζε 
ούτε πόνο, ούτε φοβέρες. Μονάχα στο μυαλό 
του ήταν ο αγαπημένος του Μάστρος…Σε 
λίγο, όλα τελείωσαν. Ό,τι απέμεινε από τον 
ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου ήταν λίγη στάχτη 
και λίγα καπνισμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΚΚΑ-
ΛΑ να ζωγραφίζουν τη Λευτεριά. Αυτήν τη 
Λευτεριά που υπέγραψε με το αίμα και την 
καρδιά του. Τούτη η θυσία μένει από τότε 

σύμβολο Αγώνα. Μένει εκεί να μας θυμίζει 
την ηρωική απόφαση ενός ανθρώπου που 
άδραξε το χρέος απέναντι στους προγόνους 
και το έκανε πράξη. Ο Κώστας Μόντης αφι-
έρωσε τέσσερεις διαχρονικούς στίχους για 
τον Σταυραετό της Κύπρου:
Σαράντα χρόνια οι χαράδρες του Μαχαιρά
αντιλαλούν τ’ «όχι» του.
Σαράντα χρόνια η ηχώ δεν δέχεται να 
μεταφέρει τίποτε άλλο…
Σαράντα χρόνια δεν καταδέχεται να με-
ταφέρει τίποτε άλλο.

Εξήντα τέσσερα χρόνια στεκόμαστε με 
ένα αίσθημα υπερηφάνειας για ό,τι έπραξες 
για τον τόπο που σε γέννησε. Αρπάζουμε την 
ασπίδα της διαθήκης σου και την καρφώ-
νουμε στα στήθια μας, στη συνείδησή μας, 
για να πάρουμε λίγη μονάχα δύναμη. Να 
πάρουμε τον ήλιο, τον ουρανό, τα τραγούδια 
της Ρωμιοσύνης και να τα κομματιάσουμε 
ένα ένα στον αγιασμένο τόπο της θυσίας 
σου. Από τον «Αποχαιρετισμό» του Γιάννη 
Ρίτσου, το κορυφαίο συγκινητικό ποίημα για 
τον Σταυραετό του Μαχαιρά, παραθέτω λί-
γους στίχους που καθρεφτίζουν την ψυχή 
της ελληνικής μεγαλοσύνης: «Θυμάμαι, κα-
λοκαιριάτικο σούρουπο ήταν – σταμάτησα το 
αμάξι μπροστά σε μια καλύβα. Διψούσα. Μια 
μαυροφορεμένη γριά με φίλεψε με το κανάτι 
δροσερό νερό. ‘‘Φχαριστώ γιαγιά’’, της είπα. 
‘‘Καλή λευτεριά, γιε μου’’ αποκρίθηκε. ‘‘Καλή 
λευτεριά, γιαγιά’’, της ξανάπα – κι ένιωσα πως 
της την χρωστάω…». Ο Στρατής Μυριβήλης 
έγραψε μεταξύ άλλων για το ηρωικό παλ-
ληκάρι της Λύσης: «Ο Αυξεντίου είχε πάρει 
την απόφασή του. Ήταν η ίδια η φωνή από 
τους 300 του Λεωνίδα…».
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΛΕΠΤΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ, ΤΑΥΤΟΧΡΟ-
ΝΑ, ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ: 
ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΕΙ, ΩΣ ΓΟΩΔΗΣ 
ΜΕΛΑΝΕΙΜΟΝΟΥΣΑ, ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΕΘΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, 
ΕΜΜΟΝΗ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΣΥΜ-
ΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΧΩΔΗ 
ΒΙΑΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 
ΤΩΡΑ, ΕΣΤΩ ΜΕ ΑΚΟΜΗ 
ΠΙΟ ΕΠΩΔΥΝΟΥΣ ΣΥΜΒΙ-
ΒΑΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΕΚΦΟΒΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ, ΣΑΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, 
ΕΞΑΠΟΛΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΝΩ-
ΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΔΕΣ, ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗ ΜΗ ΛΥΣΗ, 
ΤΩΡΑ, ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, 
Σ’ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓ-
ΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ, ΜΕ ΤΗ… 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, 
ΞΕΧΕΙΛΩΝΕΤΑΙ, ΓΙ’ ΑΛΛΗ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕ-
ΡΙΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΑΠΩΤΕΡΕΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΣΟΥΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Μετά την εθνική Συμφορά του 
1974, τα συνθήματα συνεχίστηκαν με 
ζοφερή σύγχυση. Προστέθηκαν σε 
αυτά της Ένωσης, της Αυτοδιάθεσης  
και της Ανεξαρτησίας, η Ομοσπον-
δία, διζωνική ή περιφερειακή κ.λπ. 
Κάτω από αυτά τα νέα συνθήματα 
δεν κρυβόταν πλέον ούτε η Ένωση, 
ούτε η Αυτοδιάθεση, ούτε η Ανεξαρ-
τησία. Αυτά κηδεύτηκαν χωρίς κη-
δεία.  Κρυβόταν η διχοτόμηση. Δικό 
τους κράτος στον βορρά. Δύο λαούς. 
Δύο κυβερνήσεις. Δύο χώρες. Αυτό 
το ονόμαζαν ομοσπονδιακή λύση. Η 
δική μας υπεύθυνη πλευρά ζητούσε 
όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, 
όλοι οι Τούρκοι στρατιώτες πίσω στην 
Τουρκία, όλοι οι έποικοι να φύγουν 
κ.λπ. Αυτά επίσης βαπτίζονται από 
την ελληνική πλευρά ομοσπονδιακή 
λύση. Σήμερα πού βρισκόμαστε; Αφού 
όλοι οι υπεύθυνοι κυβερνήτες μας 
και εδώ και στην Αθήνα υπόσχονταν 
άλλα και άλλα δέχονταν ενώπιον του 
λαού, φτάσαμε στο τραγικό αποτέλεσμα. 
Σήμερα ο Ελληνισμός της Κύπρου 
καλείται όχι μόνο να δεχτεί τη διχοτό-
μηση της χώρας του. Καλείται να δεχτεί 
την τουρκοποίηση της μισής Κύπρου 
και την εγκατάλειψη της υπόλοιπης 
στο έλεος του Τούρκου για μελλοντική 
καταβρόχθιση. Αυτό είναι το αποτέλε-
σμα 17 ετών συζητήσεων, σχεδίων, 
συνομιλιών, εξελίξεων,  προόδων, 
επιτυχιών. Αποτέλεσμα αξιοσύνης 
όλων των ηγετών που χειρίστηκαν 
την υπόθεση εθνικής και βιολογικής 
επιβίωσης του μαρτυρικού αυτού λαού. 

Μας λέγουν, λοιπόν, όλοι αυτοί, από 
τα Ηνωμένα έθνη ώς τους Άγγλους, 
τους  Αμερικανούς, τους Γερμανούς 
και τους λοιπούς Ευρωπαίους να συζη-
τήσουμε με Νέες Υποχωρήσεις για να 
επιτευχθεί, επιτέλους, η διχοτόμηση της 
Κύπρου. Και η νομιμοποίηση (με την 
υπογραφή μας) της τουρκοποίησης της 
μισής Κύπρου σήμερα και όλης αύριο. 
Και οι δικοί μας υπεύθυνοι ηγέτες τι 
μας λέγουν τόσα χρόνια; Ο ρεαλισμός, 
λέγουν,  επιβάλλει ότι δεν έχουμε άλλη 
διέξοδο. Πρέπει να  τουρκέψουμε με 
την υπογραφή μας. Δηλαδή; Δηλαδή, 
απλώς να συζητήσουμε με τι σάλτσα 
θα φαγωθούμε, γιατί ούτως ή άλλως 
θα φαγωθούμε. Και ο λαός καταπίνει 
ακόμα αυτές τις ανελέητες δόσεις κα-
θημερινού αρσενικού με τη μορφή 
του ρεαλισμού. Και δεν αντιδρά. Δεν 
εγείρεται. Και δεν εξεγείρεται. Ποιοι, 
λοιπόν, θα σώσουν τους Έλληνες από 
την παθητική υποταγή των Ελλήνων 
στην τουρκοποίηση; Η δύναμη έκανε 
τους πρώτους σκλάβους, η δειλία τούς 
διαιωνίζει, έλεγε ο Ρουσσώ. Η δειλία 
και η εθελοδουλία έγιναν για τους Έλ-
ληνες συνώνυμα του ρεαλισμού και 
της φρόνησης. Ο Τούρκος, συνεπώς, 
ουδέν πρόβλημα έχει. Οι Έλληνες, δυ-
στυχώς, δεν σκόνταψαν 2 αλλά 102 
φορές στην ίδια πέτρα. Και συνεχίζουν 
πεισματικά να σκοντάφτουν...». 

Όντως σκοντάφτουμε και σήμερα 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως πριν 
από τριάντα χρόνια. Μετά τη διζωνι-
κή, τη διπεριφερειακή και την καλή  
ομοσπονδία με το ορθό περιεχόμενο, 
έχουμε, σήμερα, νέους όρους διχο-
τόμησης, όπως η πολιτική ισότητα 
και ισότιμη κυριαρχία. Με ευτολμία, 
μάλιστα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου κάλεσε 
ηγεσία και λαό να δεχθούν την πολιτι-
κή ισότητα. Και συνέβη αυτό, παρότι, 
όπως του εξήγησε ο Πρόεδρος στο 
Εθνικό Συμβούλιο: Όταν οι Τούρ-
κοι αναφέρονται σε πολιτική ισότητα 
εννοούν την ισότιμη κυριαρχία, τη 
συνομοσπονδία και τα δύο κράτη. 
Ειδικότερα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά 
την ηγετική του εμφάνιση, ορθότερο 
θα ήταν να εξηγήσει και στους Τούρ-
κους, στον Πρόεδρο, αλλά κυρίως 
στον  λαό, πού διαφέρει η δική του 
πολιτική ισότητα με την τουρκική 
ισότιμη κυριαρχία. Διότι, ως δηλω-
μένος ρεαλιστής, αντιλαμβάνεται πως  
εάν οι Τούρκοι δεν υφαρπάξουν την 
υπογραφή μας για μια ομοσπονδιακή 
λύση, συνομοσπονδιακού χαρακτήρα 
στη βάση των δύο κρατών, δεν θα 
δώσουν πίσω σπιθαμή εδάφους. 
Ακόμη και επί τούτου, ότι δηλαδή 
θα μας επιστρέψουν έδαφος εάν 
τους δώσουμε  χωριστό κράτος, ας 
μας επιτραπεί να διατηρήσουμε τις 
επιφυλάξεις μας. Διότι, στην πραγ-
ματικότητα, οι Τούρκοι θέλουν «ένα 
κράτος». Και αυτό να είναι τουρκικό!  

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗΑβερωφικές ιερεμιάδες
και πολιτική περιουσιότης 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Τ
ο ζήσαμε κι αυτό: Η τρα-
γωδία αυτού του τόπου 
να διαλαμβάνει τη μορφή 
σπαραξικάρδιας παρω-
δίας, με πρωταγωνιστή 
την αμετανόητη χλεύη 
εναντίον της βούλησης 

του «κυρίαρχου» λαού. Αν μπορούσε να 
περιγραφεί με αισθητικούς όρους η πρό-
σφατη ιλαροτραγική, περί την λύση και την 
επικείμενη άτυπη Πενταμερή, παράσταση 
του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ακόμα και η 
λέξη… γκροτέσκο θα ήταν ανεπαρκής για 
να αποδώσει τον δημόσιο θεατρινισμό του. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατάφερε, με 
ελάχιστα λεπτά σπινθηροβόλας δημόσι-
ας προσποίησης, να πετύχει, ταυτόχρονα, 
πολλά πράγματα: να θρηνήσει, ως γοώδης 
μελανειμονούσα, για τη μη λύση του Κυ-
πριακού, αλλά και για την ολέθρια, κατά 
τον ίδιο, εμμονή όσων δεν συμμερίζονται 
την αγχώδη βιασύνη του για λύση τώρα, 
έστω με ακόμη πιο επώδυνους συμβιβα-
σμούς, να εκφοβίσει και να απειλήσει, σαν 
σύγχρονη Κασσάνδρα, εξαπολύοντας τις 
γνωστές του ιερεμιάδες, για τα δεινά που 
θα επακολουθήσουν τη μη λύση, τώρα, 
του Κυπριακού, σ’ ένα πλαίσιο διαπραγ-
μάτευσης που, με τη… συνδρομή των πά-
ντων, ξεχειλώνεται, γι’ άλλη μια φορά, για 
να συμπεριλάβει τις απώτερες τουρκικές 
αξιώσεις, οι οποίες θα ολοκληρώσουν το 
βήμα προς τον ολοκληρωτικό έλεγχο και 
την τουρκοποίηση της Κύπρου, αλλά και 
να στηλιτεύσει όσους ανησυχούν, εγείρουν 
προβληματισμούς ή απορρίπτουν τη δρο-
μολογούμενη διαδικασία, ως εν δυνάμει 
ολετήρες του τόπου, αφού, όπως διατείνεται, 
αν χαθεί κι αυτή η… τελευταία ευκαιρία, 
μας περιμένουν στην ολισθηρή γωνιά της 
ιστορίας τα τσουνάμια του οριστικού τέλους. 

Μάλιστα, αποφεύγοντας να κρατήσει 
και τα όποια... προσχήματα, προέβη στις 
δακρύβρεχτες πλην εκφοβιστικές δηλώσεις 
του αμέσως μετά και τη νέα συνάντησή του 
με τον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, Στίβεν Λίλι 
-τον οποίο, προφανώς, συναντά περισσότερο 
από οιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο 
στην Κύπρο-, ώστε να καταστήσει ακόμα 
πειστικότερο το εκβιαστικό του μελόδραμα, 
ως αγγελιοφόρος αδήριτων δεινών. 

Το τι είναι η λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, τι είναι πολιτική ισότητα και τι 
κυριαρχική ισότητα, και τι είναι η επιχειρού-
μενη προσπάθεια ταχυδακτυλουργικής «σύ-
ζευξης» της ΔΔΟ με τη λύση «δύο κρατών», 

μέσω μιας συνομοσπονδιακής ομπρέλας και 
γεφυρωτικό άξονα την κυριαρχική «ισότητα» 
έχει αναλυθεί πλειστάκις, εμπεριστατωμένα 
και ενδελεχώς, από τις σελίδες αυτής της 
εφημερίδας αλλά και από άλλους. Μπορεί 
κανείς να ανατρέξει, μεταξύ άλλων, στην 
αρθρογραφία – όχι μόνον πρόσφατη – ουκ 
ευάριθμων έγκριτων δημοσιογράφων και 
αναλυτών όπως ο καθηγητής Κλέαρχος Α. 
Κυριακίδης, ο Σάββας Ιακωβίδης, ο Γιάννος 
Χαραλαμπίδης, η Φανούλα Αργυρού, κ.ά. 
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να παραβιάσουμε… 
ανοικτές θύρες κατά του κ. Αβέρωφ Νεο-
φύτου στο θέμα αυτό, συνεχίζοντας την επί 
της ουσίας συζήτηση.

Εντυπωσιοθηρική παράσταση
Όμως, ο πρόεδρος του κυβερνώντος 

κόμματος, πέρα από την εσπευσμένα τε-
χνουργημένη εντυπωσιοθηρική παρά-
στασή του, προέβη και σε δύο βαρύτατα 
ολισθήματα, τα οποία πέρασαν σχεδόν 
απαρατήρητα στον δημόσιο διάλογο.

Πρώτον, έσπευσε να αποκαλύψει ο ίδιος 
τι… περαιτέρω προσφέρει στην άλλη πλευρά, 
προτού ξεκινήσει καν η άτυπη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων και προτού ακό-
μη αρχίσουν να ρίχνονται, εκατέρωθεν, τα 
διαπραγματευτικά χαρτιά στο τραπέζι. Και, 
μάλιστα, έσπευσε να δηλώσει τι παραχωρεί, 
προς πορισμό ανταλλαγμάτων, προσδιορί-
ζοντας και το τι θα διεκδικήσει στις συνο-
μιλίες, τα οποία, ωστόσο, ανταλλάγματα, η 
τουρκική πλευρά ουδέποτε εμφανίστηκε 
διατεθειμένη να παραχωρήσει, υπό τους 
όρους, τουλάχιστον, τους οποίους εννοούμε 
εμείς. Δήλωσε, δηλαδή, τι παραχωρεί, χωρίς 
να λάβει, ως αντάλλαγμα, απολύτως τίποτε 
από αυτά που θέλει και, μάλλον, όπως έχει 
ήδη δείξει η μέχρι σήμερα επαχθώς σκληρή 

και αδικοπραγούσα τουρκική στάση, ποτέ 
δεν θα πάρει.  

«Λαγός» ή προσωπικές απόψεις;
Ένα από τα ερωτήματα, βέβαια, που ανα-

κύπτουν, είναι κατά πόσον ο κ. Νεοφύτου 
εξέφραζε, απλώς, προσωπικές απόψεις 
και τις θέσεις του κόμματός του, ή και τις 
θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Κι αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να 
απευθυνθεί στον ίδιο τον Πρόεδρο και στον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο: Συμμερίζεται ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης και η Κυβέρνηση 
την… ευγενή παραχώρηση του Προέδρου 
του ΔΗΣΥ, ή έχει διαφορετικές προσεγγίσεις 
επί τούτου; Και, αν όχι, γιατί δεν έσπευσε να 
ξεκαθαρίσει ότι διαφοροποιείται από αυτήν; 
Η σπουδή του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη, 
δύο μέρες μετά το… κτύπημα Αβέρωφ, να 
διασαφηνίσει τα περί της πολιτικής ισότητας, 
όπως περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα των 
ΗΕ και όπως την αποδέχεται η πλευρά μας, 
ουδόλως ξεκαθάρισε τα πράγματα. Οι σκι-
ές  και τα ερωτήματα από το πρωθύστερο 
διάβημα του προέδρου του κυβερνώντος 
κόμματος παραμένουν. Μήπως ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου έσπευσε… προδρομικά να λειάνει 
το έδαφος για τη διαμορφούμενη στάση 
της ε/κ πλευράς, σε πλήρη συνεννόηση με 
τον Πρόεδρο – ρητή ή σιωπηρή, δεν έχει 
σημασία – ή, άραγε, επιχείρησε να τον… 
δεσμεύσει εκ των προτέρων σ’ ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο, όπου διαπραγματευτικοί ελιγμοί 
και μετατοπίσεις θέσεων δεν θα έχουν θέση; 
Ή, μήπως, πέραν των ανωτέρω, αποτέλεσε 
το κύριο… δέλεαρ για το άνοιγμα προς το 
ΑΚΕΛ, επιστέγασμα του οποίου ήταν η συμ-
φωνηθείσα συνάντηση μετά του κ. Άντρου 
Κυπριανού αρχές Μαρτίου; Διείδε, μήπως, 
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ότι έφτασε η ώρα για 

την, ουσιαστικώς και ρητώς, ανασύσταση της 
ΔΗΣΑΚΕΛικής σύμπραξης στο μέτωπο του 
Κυπριακού, ώστε να καταστεί κατορθωτό 
ό,τι δεν επετεύχθη το 2004; 

Η προσβλητική αμετροέπεια 
τού… εγώ

Δεύτερον, ο κ. Νεοφύτου είχε την 
προσβλητική αμετροέπεια να μιλήσει σε 
πρώτο ενικό πρόσωπο, δηλώνοντας, με 
τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι «θέλω να 
απαλλαγώ από την τουρκική κατοχή, τα 
κατοχικά στρατεύματα, τις καταραμένες 
συνθήκες εγγυήσεων του ’60, να πάρω 
εδάφη πίσω, τη Μόρφου, τα Βαρώσια και 
άλλες περιοχές, θέλω μια δίκαιη διευθέ-
τηση του περιουσιακού», όμως, «για να τα 
πάρω όλα αυτά, χρειάζεται να δώσω στους 
Τουρκοκύπριους την πολιτική ισότητα». Θα 
πρέπει να γνωρίζει ο κ. Νεοφύτου, όπως 
και κάθε πολιτικός, κάθε επιχειρηματίας 
και κάθε… μεσάζοντας σ’ αυτόν τον τόπο, 
ότι ο τόπος αυτός δεν είναι κτήμα κανενός, 
υπάρχει πίσω του και τον υποστυλώνει 
ένα ιστορικά σφυρηλατημένο «Εμείς», μια 
πάτρια συλλογικότητα, ένας λαός που, παρά 
τις διχόνοιες, τις διαιρέσεις, τα πάθη και τις 
ξεστρατίσεις του, μπορεί να αποφασίζει, την 
ώρα της κρίσης, για το παρόν και το μέλλον 
του, όποια κι αν είναι η απόφαση που θα 
λάβει – ολέθρια ή σωτήριος.  Κι αν εσύ, κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου, είσαι διατεθειμένος 
να παραχωρήσεις ό,τι διατυμπανίζεις πως 
θα παραχωρήσεις, για ένα… «πουκάμισο 
αδειανό» ή μια στιγμιαία ερωτοπραξία στην 
αγκαλιά της Ελένης,  υπάρχουν πολλοί 
άλλοι -και αρκετοί στο ίδιο σου το κόμμα- 
που δεν είναι διατεθειμένοι να το πράξουν. 

ΥΓ. Η συχνότητα με την οποία διάφοροι 
Κύπριοι πολιτικοί μπαινοβγαίνουν στις ξένες 
πρεσβείες και, ύστερα, εξερχόμενοι, μετατρέ-
πονται σε… κήρυκες «αδήριτων πραγματι-
κοτήτων» και «ολέθριων δεινών», με στόχο 
να πειθαναγκάσουν τον λαό να αποδεχθεί, 
ερήμην και εναντίον τού συμφέροντος και των 
δικαίων του, έξωθεν μαγειρευμένες λύσεις, 
δεν πρέπει, πλέον, να μένει απαρατήρητη. 
Εν προκειμένω, θα ήταν λυσιτελές να τους 
υπομνηστεί, δίκην προβληματισμού και χωρίς 
οιονδήποτε υπαινιγμό, μια από τις σημαντι-
κότερες ρήσεις του Ιωάννη Καποδίστρια, ο 
οποίος όλοι γνωρίζουμε ποιος ήταν, πώς 
δολοφονήθηκε, από ποιους και γιατί. «Η 
νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση εις την 
ακαρδίαν μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. 
Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης». 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ: «Πάνω απ’ όλα είναι το καθήκον μας προς την πατρίδα»

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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«Χαμηλές προσδοκίες και ανησυχίες 
για την Πενταμερή»

Μ
ε εξαιρετικά 
χαμηλές προσ-
δοκίες και μεγά-
λες ανησυχίες 
αντικρίζουν οι 
Ελληνοκύπριοι 
την άτυπη Πε-

νταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 
Απριλίου στη Γενεύη. Την ίδια ώρα, σε 
συντριπτικό ποσοστό, οι Ε/κ απορρίπτουν 
και δεν αποδέχονται ως μορφή λύσης 
του προβλήματος, τη θέση της τουρκικής 
πλευράς για δύο κράτη.  

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο 
Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσί-
ας™ για λογαριασμό της «Σημερινής» της 
Κυριακής, τέσσερεις στους δέκα συμπολίτες 
μας (41%) εκτιμούν ότι από την Πενταμερή 
δεν μπορεί να προκύψει οτιδήποτε θετικό 

για την ε/κ πλευρά, ενώ ένα ακόμη μεγα-
λύτερο ποσοστό (86%), εμφανίζονται απαι-
σιόδοξοι (σ.σ. λίγο ή καθόλου αισιόδοξοι), 
όσον αφορά το πιθανό αποτέλεσμά της. 

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που κατά 
την εκτίμησή τους ελλοχεύουν για τη δική 
μας πλευρά, αυτό που πλειοψηφικά ανη-
συχεί τους Ε/κ (35%) είναι το σενάριο πε-
ραιτέρω υποχωρήσεων από την ε/κ ηγεσία. 
Τεράστια είναι και η ανησυχία αναφορικά 
με την επόμενη μέρα σε περίπτωση που η 
Πενταμερής καταλήξει σε ναυάγιο, καθώς 
περισσότεροι από εννέα στους δέκα (93%), 
διαβλέπουν πως σε μια τέτοια περίπτωση 
είναι πολύ ή αρκετά πιθανό η τουρκική 
πλευρά να προχωρήσει σε νέες μονομερείς 
ενέργειες παγίωσης ή δημιουργίας νέων 
τετελεσμένων. Ταυτόχρονα, μια σημαντική 
μερίδα Ε/κ (ποσοστό 44%), θεωρούν ως 
πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο ανα-

βάθμισης ή ακόμη και αναγνώρισης του 
ψευδοκράτους από τη διεθνή κοινότητα.  

Σε σχέση με τη μορφή της λύσης που οι 
Ε/κ προκρίνουν ως την καταλληλότερη, η 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία κρίνεται 
ως τέτοια από σχεδόν τους μισούς (48%). 
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
το γεγονός πως το υπόλοιπο μισό των 
συμπολιτών μας δεν θεωρούν την ΔΔΟ 
ως την καταλληλότερη μορφή λύσης, και 
τάσσονται υπέρ άλλων μορφών λύσεων. 
Είναι χαρακτηριστικό, πως σχεδόν τρεις 
στους δέκα (28%) εκφράζουν την πεποί-
θηση ότι η καταλληλότερη μορφή λύσης 
είναι το ενιαίο κράτος. 

Από την πλειονότητα των Ε/κ, η παράμε-
τρος που αναδεικνύεται ως η καθοριστικότερη 
σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της στάσης τους 
έναντι ενός πιθανού νέου σχεδίου λύσης, 
είναι αυτή που άπτεται της διασφάλισης 

της λειτουργικότητας της λύσης και ότι δεν 
πρόκειται να καταρρεύσει. Πρόκειται για 
προϋπόθεση που τίθεται από ένα 36% των 
συμπολιτών μας, ποσοστό μεγαλύτερο απ’ 
όσους τοποθετούν ως σημαντικότερη στην 
κρίση τους την άμεση αποχώρηση όλων 
των τουρκικών στρατευμάτων (17%) και την 
κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων (13%). 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση 
με την αξίωση της τουρκικής πλευράς 
για πολιτική ισότητα, πλειοψηφούσα 
άποψη ανάμεσα στους Ε/κ (53%) είναι 
πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να την αποδεχθεί στη βάση της 
σχετικής ερμηνείας, και όπως αυτή ορί-
ζεται μέσα από τα ψηφίσματα του Σ.Α. 
του ΟΗΕ. Αξιοπρόσεκτο, ωστόσο, είναι 
το ποσοστό των Ε/κ -σχεδόν τρεις στους 
δέκα- που ζητούν από τον Πρόεδρο να 
απορρίψει κάθε αξίωση της τουρκικής 

πλευράς για πολιτική ισότητα. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσί-

ας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. 
Διεξαγωγή: 24-25 Φεβρουαρίου 2021. 
Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτι-
κές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: 
Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος 
δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: 
Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 
Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυ-
ακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με 
τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Της Κυριακής

3μένουμεασφαλείς
staysafe

41% ΕΚΤΙΜΟΎΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ 
ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε/Κ ΠΛΕΎΡΑ, 
ΕΝΏ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕ-
ΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, 86%, ΕΜΦΑΝΙ-
ΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ, ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑ ΤΗΣ

28.02.2021

ΣΤΟ ΑΜΕΣΏΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΤΎΠΗ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΎΠΡΙΑΚΟ. ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΠΏΣ Η ΣΎΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΟΎΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ‘Η ΤΗΝ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ; 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΛΎΣΗΣ
ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΠΟΎ Η ΑΤΎΠΗ
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΝΑΎΑΓΙΟ, Η ΤΟΎΡΚΙΚΗ ΠΛΕΎΡΑ ΝΑ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕΙ

ΣΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΓΙΏΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑΣ ΝΕΏΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΏΝ, 
ΟΠΏΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΎ; 

ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΠΟΎ Η ΑΤΎΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΝΑΎΑΓΙΟ,
ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ ΔΙΑΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ
‘Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΎ ΨΕΎΔΟΚΡΑΤΟΎΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΠΟΎ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΛΎΣΗΣ ΛΟΓΏ
ΤΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΏΝ ΤΗΣ ΤΟΎΡΚΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ
ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΎΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΘΑ ΣΎΜΦΏΝΟΎΣΑΤΕ ‘Η
ΘΑ ΔΙΑΦΏΝΟΎΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΏΝ ΤΟΎΡΚΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΏΝ;

ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΏΝ ΤΟΎ ΓΕΝΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΎ ΟΗΕ, ΟΠΏΣ 
ΑΎΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ‘Η ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΏΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΎΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε/Κ ΠΛΕΎΡΑ;

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΎΡΚΙΚΗΣ ΠΛΕΎΡΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΏΝ Τ/Κ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΛΎΣΗ. ΤΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ 

ΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΣΕ 
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΎΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΟΎΡΚΙΚΗ ΘΕΣΗ;

ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΎΣΗΣ ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ,
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΎ ΘΑ ΣΤΑΘΜΙΣΕΤΕ,

ΏΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙΤΕ, ΕΙΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ; 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ, ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΟΣΑΣΤΑΝ 
ΜΙΑ ΛΎΣΗ ΠΟΎ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ; 

ΠΟΣΟ ΣΙΓΟΎΡΟΣ/Η ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ, ΠΏΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΛΎΣΗΣ ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ
Η ΤΟΎΡΚΙΑ ΚΑΙ Η Τ/Κ ΠΛΕΎΡΑ ΘΑ ΤΗΡΗΣΟΎΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΎΜΦΏΝΗΘΕΝΤΑ; 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΜΠΙΣΤΕΎΕΣΤΕ ΤΟΝ ΝΎΝ Γ.Γ. ΤΟΎ ΟΗΕ, ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΎΤΕΡΕΣ; 

ΠΟΣΟ ΕΠΏΦΕΛΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΏΜΗ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΎΠΡΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΛΎΣΗΣ ΤΟΎ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ
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ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΙΣΟΤΉΤΑ: ΠΏΣ Ή ΑΡΧΉ ΈΝΑΣ ΑΝΘΡΏΠΟΣ, ΜΙΑ ΨΉΦΟΣ ΒΑΖΈΙ ΦΡΈΝΟ ΣΤΉ ΔΙΧΟΤΟΜΉΣΉ    

Φιρμάνι ισχύος από την Τουρκία ενόψει 
Πενταμερούς και ελλαδοτουρκικού διαλόγου 

ΠΏΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑ-
ΤΙΏΤΙΚΗ ΙΣΧΎ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΣΎΝΟΜΙΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΎΡΙΑΡΧΙΑ, ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΟΎ ΑΙΓΑΙΟΎ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     

Η 
Τουρκία στέλνει φιρ-
μάνι ισχύος μέσω του 
στρατιωτικού ερευνη-
τικού σκάφους «Τσε-
σμέ», που αποχωρεί 
και δίνει τη σκυτάλη 
στη μεγάλης κλίμα-

κας ναυτική άσκηση, η  οποία αρχίζει 
αύριο και αποτυπώνει την υλοποίηση 
της πολιτικής για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η 
τουρκική στρατιωτική ισχύς μεταφέρεται 
σε διπλωματικό επίπεδο και δη σε αυτό 
της Πενταμερούς και του ελλαδοτουρκι-
κού διαλόγου. Απώτερος σκοπός είναι η 
υλοποίηση της αναθεωρητικής τουρκικής 
πολιτικής επί τη βάσει των εξής πυλώνων: 
Πρώτον, δημιουργία γκρίζων ζωνών και 
διχοτόμηση του Αιγαίου. Δεύτερον, αποκο-
πή της Κύπρου από την Ελλάδα στο ύψος 
του Καστελόριζου, τόσο από θαλάσσης 
όσο και από αέρος. Τρίτον, διχοτόμηση 
της Κύπρου μέσω μιας ομοσπονδίας, 
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, επί τη 
βάσει δύο κρατών, με θεμελιακά  εργα-
λεία την πολιτική ισότητα και την ισότιμη 
κυριαρχία. Τέταρτον, την κυριαρχία της 
Τουρκίας στον αέρα και στη θάλασσα στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον γεω-
πολιτικό εγκλωβισμό της Ευρώπης μέσω 
της πτώσης της Κύπρου στη λογική της  
Γαλάζιας Πατρίδας. Πέμπτον, τον έλεγχο 
του φυσικού αερίου.   

Απειλή σε βάρος Κύπρου, 
Ισραήλ και Αιγύπτου...  

Οι τουρκικές ασκήσεις για τη Γαλάζια 
Πατρίδα εκδηλώνονται σε τρία επίπεδα: 
Στο ανατολικό και κεντρικό Αιγαίο,  καθώς 
και στην περιοχή της Κύπρου. Η Άγκυρα: 
1) Επιδιώκει τη διχοτόμηση του Αιγαίου 
από τον 25ο μεσημβρινό και αποκόπτει την 
Κύπρο από την Ελλάδα από την περιοχή 
του 28ου μεσημβρινού. Με τις δεσμεύ-
σεις εναέριου χώρου και την παράνομη 
έκδοση navtex  αμφισβητεί τα κυριαρχικά 
και ειδικά κυριαρχικά  δικαιώματα της 
Ελλάδος και της Κύπρου στην ΑΟΖ, την 
υφαλοκρηπίδα και το FIR.  2) Αντιμετωπίζει 
Ελλάδα και Κύπρο στη λογική και πρακτική 
ενός Ενιαίου Μετώπου από τη Θράκη 
μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Από τις 
ασκήσεις και τη στρατηγική της Γαλάζιας 
Πατρίδας δεν ενοχλούνται μόνο Κύπρος 
και Ελλάδα αλλά και το Ισραήλ, καθώς 
και η Αίγυπτος. Συναφείς πληροφορίες 
αναφέρουν ότι, για το Ισραήλ, η υλοποίηση 
της στρατηγικής της Γαλάζιας Πατρίδας 
αποτελεί πλήγμα για τα γεωπολιτικά του 
συμφέροντα. Και αυτό συμβαίνει διότι, εάν 
η Τουρκία επιτύχει κάτι τέτοιο, κλείνει τη 
μοναδική έξοδο, τον μοναδικό πνεύμονα 
που έχει το Ισραήλ προς την Ελλάδα και 
την Κύπρο λόγω έλλειψης στρατηγικού 
βάθους. Σχετικά με την Αίγυπτο, η χώρα 
αυτή ουδόλως θα ήθελε να δει την υλοποί-
ηση της Γαλάζιας Πατρίδας. Διότι σε μια 
τέτοια περίπτωση, η Άγκυρα θα αρπάξει 
σημαντικό ρόλο από αυτόν που σήμερα 
διαθέτει η Αίγυπτος στο Σουέζ. 

 
Στρατηγικές συμμαχίες 

Μέσω των ασκήσεων για τη Γαλάζια 
Πατρίδα είναι πρόδηλον ότι η Άγκυρα  
γκριζοποιεί τις περιοχές από την Κρήτη, 
τη Ρόδο, το Καστελόριζο έως την Κύπρο. 
Ταυτοχρόνως, κλείνει τον εναέριο χώρο 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΉΣ 
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
yiannos10@gmail.com
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μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος και τον θα-
λάσσιο δίαυλο στο ύψος του Καστελορί-
ζου. Απόδειξη των ανησυχιών που έχουν 
τόσο το Ισραήλ όσο και η Αίγυπτος είναι 
οι ασκήσεις Ονήσιλος, Γεδεών και Μέ-
δουσα. Στρατιωτικές και διπλωματικές 
πήγες αναφέρουν ότι οι ασκήσεις αυτές, 
στις οποίες λαμβάνουν μέρος Ελλάδα - 
Κύπρος - Ισραήλ και Ελλάδα - Κύπρος 
- Αίγυπτος, συνιστούν μορφή απάντησης 
και αποτροπής στη στρατηγική της Γαλάζιας 
Πατρίδας, η οποία αποτυπώνεται σήμερα 
μέσα από τις μεγάλες αεροναυτικές ασκή-
σεις της Άγκυρας, που ξεκινούν από το 
Αιγαίο και φτάνουν ώς την Κύπρο. Όπως 
ελέχθη χαρακτηριστικά, «η Τουρκία βά-
ζει φιτιλιές στο σύστημα ασφαλείας της 
Μεσογείου». Πέραν, βεβαίως, των χωρών 
της περιοχής, διακυβεύονται και συμφέ-
ροντα άλλων μεγάλων δυνάμεων, όπως 
είναι η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η  Γαλλία, η 
οποία την ίδια χρονική περίοδο που θα 
βρίσκεται σε εξέλιξη η άσκηση για τη Γα-
λάζια Πατρίδα στέλνει στην περιοχή μας το 
αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», το 
οποίο θα συνοδεύεται από τέσσερα ή πέντε 
άλλα πολεμικά πλοία.  Αληθές είναι ότι το 
γαλλικό αεροπλανοφόρο δεν φτάνει στην 
περιοχή για το χατίρι της Κύπρου και της 
Ελλάδος, αλλά για την εξυπηρέτηση των 
γαλλικών συμφερόντων από την περιοχή 
της Λιβύης μέχρι αυτήν του Λιβάνου. Η 
Γαλλία θέλει να έχει σημαντικό γεωστρα-
τηγικό και γεωπολιτικό ρόλο στην περιο-
χή, λόγω των θαλασσίων οδών καθώς και 
γενικά του φυσικού αερίου που υπάρχει 
στην περιοχή.  Απόδειξη, δε, της έλλειψης 
εμπιστοσύνης που υπάρχει κυρίως από 
τους Ισραηλινούς προς την Τουρκία εί-
ναι και η τελευταία ανακοίνωση περί της 
κατασκευής αγωγού από τα κοιτάσματα 
Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο. Είναι πρόδη-
λον  ότι οι Ισραηλινοί δεν επιθυμούν να 
περάσουν επί του παρόντος αγωγό προς 
την Τουρκία, διότι θεωρούν ότι μία τέτοια 
κίνηση θα τους εγκλωβίζει στα συμφέροντα 
μιας χώρας η οποία διεκδικεί από αυτούς 
σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο την ίδια 
στιγμή που τηρεί εχθρική απέναντί τους 
στάση, σε διάφορα θέματα. 

Γαλλική αντίληψη 
Ειδικότερα οι Γάλλοι αντιλαμβάνονται 

εκείνο το οποίο είχαμε τονίσει από αυτές 
τις στήλες την περασμένη εβδομάδα. Ότι 
ο γεωπολιτικός γεωστρατηγικός έλεγχος 
της περιοχής από την Τουρκία μπορεί να 
εγκλωβίσει την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της 
στον μεγαλο-ιδεατισμό της νέας Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, εφόσον η Άγκυρα 
θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενα-
έριες και θαλάσσιες οδούς της περιοχής, 
με ό,τι αυτό σημαίνει για τη διενέργεια 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και εμπορίου. 

Ισότιμη κυριαρχία  
Η επίλυση συγκρούσεων, όπως είναι 

το Κυπριακό και τα ελλαδοτουρκικά ζητή-
ματα στο Αιγαίο, δεν επιτυγχάνεται κυρίως 
επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου αλλά 
των κανόνων της ισχύος. Οι ασκήσεις της 
Τουρκίας στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
Γαλάζια Πατρίδα επιδιώκουν να στείλουν το 
μήνυμα ότι η Άγκυρα και η ισχύς της είναι 
αυτές που ελέγχουν τον γεωπολιτικό χώρο 
από το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο. Με τον 
τρόπο αυτό αποτυπώνεται η αναθεωρητική 
της πολιτική και η στρατιωτική της ισχύς 
μεταφέρεται στο τραπέζι των συνομιλιών 
και των διαπραγματεύσεων, για να νομιμο-
ποιηθεί μέσω της διχοτόμησης του Αιγαίου 
και μιας λύσης διχοτομικού χαρακτήρα 
στο Κυπριακό. Βασικό σήμερα εργαλείο 
αυτής της διχοτομικής λύσης αποτελεί η 
νομική και πολιτική θέση περί της πολι-
τικής ισότητας, η οποία μεταφέρεται από 
το επίπεδο των ατομικών δικαιωμάτων σε 
εκείνο του πολιτειακού συστήματος. Δηλαδή, 
στην περίπτωση της Κύπρου μεταφέρε-
ται στη διάλυση του ενιαίου κράτους και 
στη δημιουργία δύο χωριστών κρατών, 
που θα είναι ισότιμα μεταξύ τους και τα 
οποία θα συνεταιριστούν στη βάση μιας 
ομοσπονδίας συνομοσπονδιακού χαρα-
κτήρα. Αυτή η ισοτιμία συνταυτίζεται με 
την ισότιμη κυριαρχία, που σημαίνει την 
κατανομή των εξουσιών κατά τρόπον ώστε 
να νομιμοποιηθεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο 
κράτος, έχοντας την ίδια κυριαρχία, ισοϋψή 
δηλαδή, με αυτήν του ελληνοκυπριακού 
συνιστώντας κράτους.

Πώς οι τουρκικές 
ασκήσεις βάζουν 

φιτιλιές στην 
ασφάλεια της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

Πώς Ισραήλ 
και Αίγυπτος 
προσεγγίζουν 
τις τουρκικές 

ασκήσεις 

Ή αφαίρεση 
της ψήφου των 
Έ/κ στον βορρά 

άνοιξε τον δρόμο 
στα δύο κράτη 

Η ασφάλεια στην Τουρκία 
Η Τουρκία θέλει να νομιμοποιήσει τη 

διχοτόμηση της Κύπρου ως προηγούμε-
νο στάδιο της πλήρους τουρκοποίησης.  
Η λογική της πλήρους τουρκοποίησης 
προκύπτει από τον γεωπολιτικό έλεγχο 
της περιοχής όπως αυτός εκδηλώνεται στο 
πλαίσιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Συνεπώς, 
μέσω μιας ομοσπονδίας, συνομοσπονδια-
κού χαρακτήρα, η Άγκυρα χρησιμοποιεί 
τους Τουρκοκύπριους και τους εποίκους 
ως στρατηγικό εργαλείο για τη διχοτόμηση. 
Η ασφάλεια του σύνθετου πολιτειακού 
συστήματος της Κύπρου και η κυριαρχία 
του θα ασκείται από  την Τουρκία. Η οποια-
δήποτε απόφαση του νέου πολιτειακού 
συστήματος της Κύπρου θα υπόκειται στον 
έλεγχο και την έγκριση της Τουρκίας και 
των συμφερόντων της στην περιοχή. Η 
πολιτική ισότητα όπως έχει καταγραφεί 
στο ψήφισμα 716/91 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας τονίζει ότι η πολιτική ισότη-
τα δεν συνταυτίζεται με την αριθμητική.  
Ταυτοχρόνως, όμως, δεν αποκλείει ούτε 
εξουδετερώνει άλλες εισηγήσεις, όπως 
είναι τα κρυφά ή φανερά βέτο, αφού ανα-
φέρεται στην «αποτελεσματική συμμετοχή 
και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα 
και στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης». Η  εκ περιτροπής Προε-
δρία διχοτομεί στην ουσία την εκτελεστι-
κή εξουσία  μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Ακόμη και αν γίνεται 
λόγος για μία διεθνή εκπροσώπηση, στην 
πραγματικότητα αυτή θα είναι διχοτομη-
μένη, αφού θα έχουμε την εκ περιτροπής 
εκπροσώπηση από έναν Ελληνοκύπριο 
και έναν  Τουρκοκύπριο Πρόεδρο. Η εκ 
περιτροπής Προεδρία συμβολίζει τη διπλή 
εκπροσώπηση των δύο χωριστών κρατών 
και τις χωριστές κυριαρχίες, όπως αυτές 
προκύπτουν μέσα από το πρωτογενές δί-
καιο το οποίο  προσφέρει το κατάλοιπο 
της εξουσίας, που ανήκει στα κρατίδια 
αντί στην Κεντρική Κυβέρνηση. 

Απώλεια ψήφου
και δύο κράτη 

Υπάρχει, βεβαίως, και κάτι άλλο:  Η 
αποδοχή ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν θα 

έχουν δικαίωμα ψήφου στο βόρειο τμή-
μα της Κύπρου για να είναι αυτό εσαεί 
τουρκικό. Το δικαίωμα της ψήφου είναι 
συμφυές με το άτομο και την πατρίδα του. 
Η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου στον  
βορρά δημιουργεί  συνθήκες δύο κρατών. 
Εφόσον εσαεί δεν δικαιούμαστε να ψηφί-
ζουμε στον βορρά, το τουρκοκυπριακό 
συνιστών κράτος σε σχέση με μας θα είναι 
στο πλαίσιο της ΕΕ όπως το Βέλγιο και η 
Γερμανία. Θα έχουμε δηλαδή δικαίωμα 
διακίνησης, μερικής εγκατάστασης και 
εργασίας, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου.  Τα 
όσα περιγράφουμε αποτελούν κεντρικό 
πυρήνα των συμφωνηθέντων στις συνο-
μιλίες και του κεκτημένου τους, το οποίο 
συχνά επικαλείται ως επιτυχία η πολιτική 
μας ηγεσία.  

Συνεπώς, στην καλύτερη περίπτω-
ση, η Πενταμερής θα εκδώσει ένα κοινό 
ανακοινωθέν, το οποίο θα οδηγεί στην 
ολοκλήρωση μιας ομοσπονδιακής πο-
λιτειακής δομής συνομοσπονδιακού 
χαρακτήρα δύο κρατών. Αυτά έχουν 
αποφασιστεί. Και είναι χειρότερα από 
το σχέδιο Ανάν, το οποίο απέρριψε ο 
Ελληνισμός της Κύπρου με πλειοψη-
φία πέραν του 76%. Κανένας, λοιπόν, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και καμία 
πολιτική ηγεσία δεν έχουν την πολιτι-
κή νομιμοποίηση να διαπραγματευτούν 
διχοτομικές μορφές λύσης όπως αυτές 
που βρίσκονται στο τραπέζι.

 
Επιλογές του Προέδρου
και πολιτική ισότητα  

Εφόσον, δε, η Τουρκία θέτει θέμα πο-
λιτικής ισότητας, την οποία συνταυτίζει 
με την ισότιμη κυριαρχία, δηλαδή με τη 
διχοτόμηση του πολιτειακού συστήματος 
της ομοσπονδίας, συνομοσπονδιακού χα-
ρακτήρα, οι επιλογές που έχει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είναι οι εξής: 1) Την 
αξίωση για αναγνώριση από πλευράς 
Τουρκίας τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
όπως καθορίζουν οι αρχές του  ΟΗΕ και 
του κοινοτικού κεκτημένου. Το Πρωτό-
κολλο 10 αναφέρει ότι ολόκληρο το ενιαίο 
κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντά-
χθηκε στην ΕΕ. Η αντιδήλωση της 21ης 
Σεπτεμβρίου τονίζει ρητώς ότι η Άγκυρα 
οφείλει να αναγνωρίσει το ενιαίο κράτος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας  πριν από 
τη λύση. 2) Την προσέγγιση της πολιτι-
κής ισότητας μέσα από τη δημοκρατική 
αρχή ένας άνθρωπος,  μία ψήφος. Αυτή 
η πολιτική ισότητα σε ατομικό επίπε-
δο μπορεί να ανατρέψει τα διχοτομικά 
τετελεσμένα της εισβολής και να μετα-
φερθεί σε πολιτειακό κατοχυρώνοντας 
τον ενιαίο χαρακτήρα των θεσμών, του 
εδάφους και του πληθυσμού σπρώχνο-
ντας, ταυτοχρόνως, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους σε μία βαθύτερη πο-
λιτική και κομματική συνεργασία για τη 
διεκδίκηση της εκτελεστικής και νομο-
θετικής εξουσίας μέσα από πολιτικές και 
ιδεολογικές προτάσεις και όχι μέσα από 
φυλετικούς διαχωρισμούς. Αυτή είναι μία 
προοδευτική αντίληψη δημοκρατικού 
χαρακτήρα, η οποία αποτελεί ανάχωμα στη 
φασιστική λογική της πολιτικής ισοτιμίας 
που συνταυτίζεται πλέον με την ισότιμη 
κυριαρχία και την ομοσπονδία, που έχει 
ως γενεσιουργό αιτία την εισβολή του ’74. 
Δηλαδή τον γεωγραφικό, διοικητικό και 
πληθυσμιακό διαχωρισμό της Κύπρου. Το 
άρθρο 2,  παράγραφος 4 του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών διευκρινίζει ότι κανένα 
κράτος, Αρχή ή οντότητα δεν  μπορούν 
να αναγνωριστούν εφόσον είναι προϊόν 
της βίας και της χρήσης όπλου, όπως το 
ψευδοκράτος. 

 
Το χείριστο σενάριο 

Το χείριστο σενάριο είναι να επιχειρηθεί 
η αφαίρεση της  επιλογής του δημοψηφί-
σματος. Δηλαδή, να καταργηθεί η άμεση 
δημοκρατία. Οι Βρετανοί προωθούν τέτοιες 
σκέψεις, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να 
εξαπατηθεί ο λαός και να γίνει αυτόχειρας 
υπογράφοντας τον δικό τους σχεδιασμό, 
που επιδιώκει, όπως μας αποκάλυψε ο 
Βρετανός Ύπατος Αρμοστής τον περασμένο 
Νοέμβριο, να συμπεριλάβει στο πλαίσιο 
μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
δυο κράτη. Και ο νοών νοείτω…

28.02.2021

ΤΟ «ΤΣΈΣΜΈ» ΚΑΙ Ή ΔΙΧΟΤΟΜΉΣΉ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΟΙ ΧΆΡΤΕΣ ΆΥΤΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΆ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΙ ΤΟ ΆΙΓΆΙΟ ΆΠΟ ΤΟ 1973 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΆ. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΠΟΥ ΘΆ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΚΆΦΟΣ 
«ΤΣΕΣΜΕ» ΔΕΝ ΕΙΝΆΙ ΤΥΧΆΙΆ. ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΆΡΕΛΘΟΝ. ΤΟ «ΤΣΕΣΜΕ» ΕΙΝΆΙ ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΆΙΟ ΤΗΣ ΘΆΛΆΣΣΆΣ ΕΙΝΆΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΆΦΟΣ. ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΆ, 
ΤΟ «ΤΣΕΣΜΕ» ΕΙΝΆΙ Η ΠΡΟΕΚΤΆΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΆΙ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆΣ ΣΤΗ ΘΆΛΆΣΣΆ ΚΆΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΆΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΆΙ ΠΥΛΩΝΆΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙΤΆΙ ΤΟ ΆΙΓΆΙΟ. ΆΝΆΛΟ-
ΓΕΣ NAVTEX ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ 1973, 1974, ΤΟ 1987, ΤΟ 2007, ΤΟ 2015, ΤΟ 2016, ΤΟ 2017 ΚΆΙ ΣΗΜΕΡΆ. ΚΆΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΆΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆΣ. ΤΟ 
«ΤΣΕΣΜΕ» ΆΠΟΧΩΡΕΙ, ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΆΝΆΦΕΡΟΥΝ, ΓΙΆ ΝΆ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΚΥΤΆΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΛΙΜΆΚΆΣ ΆΣΚΗΣΗ ΓΙΆ ΤΗ ΓΆΛΆΖΙΆ ΠΆΤΡΙΔΆ, ΠΟΥ ΆΡΧΙΖΕΙ ΆΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΆ.



Τ
ι χρείαν έχομεν Τούρκων 
μαρτύρων; Υπάρχουν 
πρόθυμοι δικοί μας! 
Δυστυχώς, ξανά από 
τον χώρο του πάλαι ποτέ 
εθνικόφρονος κόμματος. 
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 

μετά από χθεσινή συνάντηση (για πολλοστή 
φορά) με τον Ύπατο Αρμοστή της Αγγλίας 
(και την πρέσβη της Ολλανδίας), εξαπέλυσε 
νέα πολιτική ρουκέτα, ενδεικτική της δι-
αχρονικής ελαφρότητας και της τραγικής 
αστειότητας με τις οποίες αντιμετωπίζει 
σοβαρές πτυχές του Κυπριακού. 

Στο πλαίσιο, εμφανώς, του μηδέποτε 
εξηγηθέντος «πατριωτικού ρεαλισμού», 
ο Αβ. Νεοφύτου δήλωσε (22/2/2021) με 
ασυγκάλυπτη προθυμία: 

«Χρειάζεται να δώσω στους Τουρκοκύ-
πριους την πολιτική ισότητα». Γιατί «χρειά-
ζεται» να την δώσουμε τώρα; Εννοεί αυτήν 
που περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα 
του ΟΗΕ; Ή την αριθμητική «ισότητα» 
που αξιώνουν οι Τούρκοι, δηλ. 50-50; 
Μήπως εννοεί την τουρκική «κυριαρχική 
ισότητα»; Ποιος τον εξουσιοδότησε; Με 
ποιον και πότε συνεννοήθηκε; Ενεργεί 
ως προπομπός θέσεων Αναστασιάδη 
ή και ξένων πρεσβειών; Σφυγμομετρεί 
αντιδράσεις; 

Ο Αβ. Νεοφύτου δεν έμεινε ώς εδώ. 
Με απόλυτη βεβαιότητα αποκάλυψε:

«Επιπρόσθετα, κατανόησα και στήριξα 
την προσπάθεια του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας για να σπάσουμε το αδιέξοδο, 
με την αποκεντρωμένη Ομοσπονδία. Λέ-
χθηκαν και δεν διαφωνώ, πως πολλές 
εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση κάνουν 
το κράτος μη λειτουργικό. Γι’ αυτό και 
ακούστηκε η σωστή και σοφή θέση για 
αποκεντρωμένη Ομοσπονδία». 

Τι θέλει ο Αβέρωφ
Και ευθύς ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 

εξερράγη από ιερή αγανάκτηση: 
«Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι 

από τη μια, όταν υπάρχουν πολλές εξουσίες 
στην κεντρική κυβέρνηση, να λέμε και να 
απορρίπτουμε ότι αυτό θα είναι ένα μη 
λειτουργικό μόρφωμα και όταν πάμε να 
συζητούμε για αποκεντρωμένη Ομοσπον-

δία και πάλι να την απορρίπτουμε, γιατί 
έχει συνομοσπονδιακά δήθεν στοιχεία. 
Επιτέλους, σ’ αυτόν τον τόπο πρέπει να 
αποφασίσουμε τι θέλουμε».

Ποιοι, παλαιότερα, υπεράσπιζαν σθε-
ναρά μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση και 
σήμερα μετακινήθηκαν ασμένως προς την 
αποκεντρωμένη (ή χαλαρή) ομοσπονδία; 
Ο Ν. Αναστασιάδης και ο Αβ. Νεοφύτου! 
Ποιοι και γιατί τους υπέδειξαν αυτήν τη 
μετακίνηση-προσχώρηση σε τουρκική 
θέση; Οι παντεπόπτες Εγγλέζοι; Ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης αυτά θα δεχτεί στην 
άτυπη πενταμερή; 

Όμως, σε αντίθεση με άλλους, που δεν 
ξέρουν τι θέλουν, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και 
το κόμμα του ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν: 
«Θέλω να απαλλαχτώ από την τουρκική 
κατοχή. Θέλω ν’ απαλλαχτώ από τα κατοχικά 
στρατεύματα. Θέλω ν’ απαλλαχτώ από τις 
καταραμένες συνθήκες Εγγυήσεων του ’60. 
Θέλω να πάρω εδάφη πίσω, τη Μόρφου, 
τα Βαρώσια και άλλες περιοχές. Θέλω μια 
δίκαιη διευθέτηση του περιουσιακού». 

Τι ξεχνούν οι Αναν-ιστές
Ποιος δεν θα συμφωνούσε με τα πιο 

πάνω λίγα, που δραματικά διασαλπίζει 
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ; Όμως, αυτός και 
η παρέα του, γνωστοί και αμετανόητοι 
Αναν-ιστές, λησμόνησαν τους εποίκους.  
Ξέχασαν την εθνοκάθαρση και τη σύληση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Διέ-
γραψαν τη διεθνή διάσκεψη. Κάνουν πως 
δεν βλέπουν τις εγκληματικές παραβιάσεις 
όλων των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων και ελευθεριών του κυπριακού 
λαού – Ελλήνων και Τούρκων. 

Ξεχνούν ότι η Τουρκία ποδοπατεί το 

Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο και επιμένουν 
στη ρατσιστική και αντιευρωπαϊκή αγγλο-
τουρκοδιζωνική. Ο Αβέρωφ ξέχασε τι δεν 
θα… ξεχνούσε: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ 
την Αμμόχωστο, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ 
την Κερύνεια, την Καρπασία, τη Μόρφου 
και την κατεχόμενη Κύπρο» (12/2/2021). 

Ποτέ; Ποιον περιπαίζει; Ο Κοιν. Εκπρό-
σωπος του κόμματός του, Ν. Τορναρίτης, 
δεν είχε ξεγράψει πριν από χρόνια την 
Κερύνεια; Το σχέδιο Ανάν, του οποίου 
σαλπιγκτής και προαγωγός είναι ο Αβ. 
Νεοφύτου, δεν ξέγραψε την Κερύνεια;

Μετά από εκείνο το βροντερό ΟΧΙ στο 
τερατούργημα Ανάν, ο δήθεν οργισμένος 
Αβ. Νεοφύτου έπαθε ολική και ανήκε-
στον αμνησία και ανίατη κώφωση. Στις 
24/4/2004, ο κυπριακός Ελληνισμός, ενά-
ντια στην αναν-ική ηγεσία του, διέσωσε 
την Κυπριακή Δημοκρατία από μία νέα 
τουρκοκρατία, την οποία, με Κασουλίδειες 
Μικρασιατικές Καταστροφές, Κληριδικούς 
Όρκους στα Ιερά Ευαγγέλια και Αναστα-
σιάδειους εκβιασμούς και απειλές, ο Αβ. 
Νεοφύτου, ο Ν. Αναστασιάδης, ο Γ. Κα-
σουλίδης κ.λπ. θα παρέδιδαν αύτανδρη 
στην κατοχική Τουρκία.

Ο Αβ. Νεοφύτου όφειλε να σεβαστεί 
εκείνην την ηχηρή ετυμηγορία του κυ-
πριακού Ελληνισμού και με την υπόλοιπη 
ηγεσία να αναζητήσουν, έστω και τώρα, 
τρόπους, μέσα, συμμαχίες, στρατιωτικές 
συνεργασίες και αμυντική ισχυροποίηση 
του τόπου, με τη βοήθεια της Ελλάδος, ώστε 
να εξουδετερώσουν τον αττιλικό εφιάλτη. 
Πώς; Με συναπόφαση, σχεδιασμό, χά-
ραξη και υλοποίηση μιας μακράς πνοής 
υπερκομματικής, διαχρονικής πολιτικής 
αντιμετώπισης του τουρκικού θηρίου.

Κουράστηκε στην πολιτική
Αλλ’ όχι! Ο Αβ. Νεοφύτου, μετά τις 

συναντήσεις του με τους δύο πρέσβεις, 
διατράνωσε ότι «εμείς είμαστε θετικοί, 
θετικότατοι, να εξευρεθεί λύση του Κυ-
πριακού το συντομότερο δυνατό». Και 
ευθύς αμέσως εξεμάνη οργίλος:

«Μετά από 47 χρόνια αδιέξοδα, το να 
ακούω φωνές που ανησυχούν μπας και 
λυθεί το συντομότερο δυνατό το Κυπριακό, 
εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Θέλω σ’ 
αυτόν τον τόπο, για οποιοδήποτε θέμα, ν’ 
ακούω τι θέλουμε και πώς μπορούμε να 
το πετύχουμε. Κουράστηκα στην πολιτική 
εδώ και δεκαετίες, για όλα τα ζητήματα, 
από το Κυπριακό μέχρι την οικονομία, 
μέχρι εσωτερικά ζητήματα ν’ ακούω από 
το πρωί μέχρι το βράδυ το τι δεν θέλουμε».

Ο κυπριακός Ελληνισμός, στις 
24/4/2004, βροντοφώναξε τι δεν θέλει 
και τι θέλει. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρος! 
Ο Αβ. Νεοφύτου και η συνεπαρτζιά της 
αναν-ικής ομοχειρίας ούτε άκουσαν, ούτε 
σεβάστηκαν την ετυμηγορία του. Διερωτάται 
με κουτοπόνηρη επιτήδευση τι θέλουμε. 
Διερωτώμεθα κι εμείς: Πού ζει ο… κου-
ρασμένος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ; 

Η εφεύρεση της διζωνικής
Εδώ και δεκαετίες δημοσιογράφοι, αρ-

θρογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, ακαδημαϊ-
κοί, νομομαθείς, συνταγματολόγοι, ειδικοί 
των Διεθνών Σχέσεων και του Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου, κατέθεσαν συ-
γκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για μια 
δημοκρατική, λειτουργική, ευρωπαϊκών 
– και όχι τουρκικών – προδιαγραφών λύση 
του προβλήματος. Υπό την προϋπόθεση, 
φυσικά, ότι θα είχαμε μια σοβαρή ηγεσία, 
η οποία θα έθετε ως κορωνίδα της πολιτι-
κής στοχοθεσίας της, την απελευθέρωση 
της Κύπρου από τον αττιλικό ζυγό και τη 
διάσωση του κυπριακού Ελληνισμού.

Να θυμίσουμε στον Αβ. Νεοφύτου ότι, 
στις 26/11/2016, πραγματοποιήθηκε στην 
Πάφο εκδήλωση της «Ομάδας των 10 για 
το Κυπριακό». Σε αυτήν έκανε σημαντική 
παρέμβαση ο Έλληνας συνταγματολόγος, 
καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης. Αναφερό-
μενος στον όρο «διζωνική ομοσπονδία», 
επισήμανε πως «δεν αποτελεί επιστημο-
νικό όρο κυρίαρχου κράτους ή μορφής 
κυρίαρχου κράτους». 

«Πρόκειται», είπε, «για μια πολιτική 
εφεύρεση παράνομης και παραπλανητικής 
κάλυψης της κατάλυσης του κυρίαρχου 
κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Και τούτο, γιατί δεν προϋποθέτει πάνω 
από τους λαούς των δύο κρατιδίων ενι-
αίο λαό με αδιαίρετη λαϊκή κυριαρχία 
και ομοσπονδιακό ή κεντρικό κράτος με 
αδιαίρετη κυριαρχία κράτους, του οποίου 
το νομοθετικό σώμα και τα κυβερνητικά 
όργανα εκλέγονται με βάση την αρχή της 
πλειοψηφίας από τον ενιαίο λαό».

Θεμελιώδεις αρχές κράτους
Ο καθηγητής Κασιμάτης στη συνέχεια 

υπογράμμισε πως, «με βάση τις θεμελι-
ώδεις αρχές κράτους, που εγγυώνται το 
διεθνές και το υπερεθνικό ευρωπαϊκό 
δίκαιο, και το πραγματικό ομοσπονδια-
κό δεδομένο, για να υφίσταται σύμφωνα 
με αυτές κυρίαρχο σύνθετο δημοκρατικό 
κράτος, πρέπει να έχει τα εξής βασικά 
στοιχεία δομής, τα οποία ακολουθεί, άλ-

λωστε, παγίως η διεθνής πρακτική:
α. Να υπάρχει πάνω από τα κρατίδια, 

που συμμετέχουν στη σύνθετη μορφή 
κράτους, ομοσπονδιακό ή συνομοσπον-
διακό κράτος με πλήρη και αδιαίρετη 
κυριαρχία, και με πλήρη και αδιαίρετη 
λαϊκή κυριαρχία του ενός ενιαίου λαού.

β. Η συντακτική και η αναθεωρητική 
εξουσία του ομοσπονδιακού κράτους να 
ανήκει αποκλειστικά στον ενιαίο ομοσπονδι-
ακό λαό, οπότε το ομοσπονδιακό σύνταγμα 
θα έχει αυξημένη τυπική δύναμη απέναντι 
στα συντάγματα των ομόσπονδων κρατιδίων.

γ. Το κυρίως νομοθετικό συλλογικό σώμα 
και η ηγεσία της εκτελεστικής εξουσίας του 
κεντρικού κράτους να εκλέγονται με βάση 
την αντιπροσωπευτική αρχή και την αρχή 
της πλειοψηφίας με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία από τον ενιαίο ομοσπονδιακό λαό.

δ. Στο ομοσπονδιακό κράτος να ανήκουν 
οι στρατηγικές αποφάσεις διακυβέρνησης 
και νομοθετικής ρύθμισης, που αφορούν 
τουλάχιστον: 

• την κυρίαρχη και δημοκρατική συ-
γκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ως ομοσπονδιακού κράτους και τη δια-
σφάλιση της ενότητάς της ως κράτους, 

• τη μορφή και το πολίτευμα του κράτους, 
• την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή 

εκπροσώπηση του όλου κράτους, 
• την εξωτερική άμυνα και την εσω-

τερική ασφάλειά του, 
• το πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας, 
• τις εγγυήσεις της προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
κοινωνικού κράτους δικαίου με ανώτατη 
βαθμίδα δικαστικής και συνταγματικής 
δικαιοδοσίας, καθώς και τις βάσεις ενι-
αίου κοινωνικοοικονομικού και γενικά  
κοινωνικοπολιτικού συστήματος».

Βασικές αρχές ΕΕ
Εξάλλου, το καλοκαίρι του 2004, το 

Σωματείο «Πανελλήνια Επιτροπή για 
Ευρωπαϊκή Λύση στην Κύπρο» ίδρυσε 
μια «Επιστημονική Επιτροπή» που απο-
τελείτο από τον προεδρεύοντα Ομότιμο 
Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Γιώργο 
Κασιμάτη και μέλη τους Καθηγητές του 
Παντείου Πανεπιστημίου: Στέλιο Περρά-
κη, Παναγιώτη Ήφαιστο και Χριστόδουλο 
Γιαλλουρίδη και τον Περικλή Νεάρχου, 
πρώην σύμβουλο επί διπλωματικών θε-
μάτων του Πρωθυπουργού Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Στη συνέχεια, η «Πανελλήνια 
Επιτροπή για Ευρωπαϊκή λύση στην Κύ-
προ» συγκάλεσε το «Διεθνές Συμβούλιο 

εμπειρογνωμόνων για Ευρωπαϊκή λύση 
του Κυπριακού».

Όπως γράφει ο καθηγητής, Παν. 
Ήφαιστος, η «Επιστημονική Επιτροπή 
συνεργάστηκε με ομάδα διακεκριμένων 
επιστημόνων από την υπόλοιπη Ευρώπη, 
που μελέτησε το σχέδιο Ανάν και τα κρι-
τήρια που θα καθιστούσαν τη λύση του 
Κυπριακού συμβατή με το διεθνές δίκαιο 
και το ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο». Το 
κείμενο παρουσιάστηκε πανηγυρικά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 12 Οκτω-
βρίου 2005.

Στην παρ. 3 του «Πλαισίου αρχών για 
μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπρια-
κού με γνώμονα το Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο», αναφέρεται ξεκάθαρα: 

«Η επίλυση του κυπριακού προβλήμα-
τος πρέπει να εξευρεθεί υιοθετώντας και 
εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές πάνω στις 
οποίες βασίζεται το Διεθνές Δίκαιο και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι, συνοπτικά, 
η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, η 
κυριαρχία, ανεξαρτησία και ισότητα των 
κρατών, η απαγόρευση της επίθεσης και η 
μη αναγνώριση των συνεπειών της και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της 
αρχής του κράτους δικαίου».

Για πολλοστή φορά, προκαλούμε 
δημόσια τον Αβ. Νεοφύτου να εξηγήσει, 
επιτέλους, πού, πώς και πόσο η αγγλο-
τουρκοδιζωνική, την οποία μετά μανίας 
και ορμητικότητας προάγει και θέλει να 
επιβάλει, ταυτίζεται έστω και κατ’ ελάχιστον 
με τις πιο πάνω αρχές; 

ΔΗΣΑΚΕΛική συμπαιγνία
Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν: 

Απαιτούν απελευθέρωση και απαλλαγή 
από τον Αττίλα και την κατοχή με επίλυση 
του προβλήματος στο πλαίσιο των αρχών 
και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσες 
φορές τα βροντοφώναξαν στους ηγήτορες 
του τόπου;

Τι δεν καταλαβαίνει ο Αβ. Νεοφύτου; 
Προπάντων, ας μη νομίζει ότι οι πολίτες 
δεν αντιλήφθηκαν ότι συνεργεί ξανά στην 
αναβίωση μιας νέας ανίερης ΔΗΣΑΚΕΛι-
κής συμπαιγνίας για επιβολή της όποιας 
λύσης. Γι’ αυτό έστειλε «πρόσκληση και μια 
έκκληση προς την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Να 
συναντηθούμε σύντομα, να μιλήσουμε για 
το μέλλον του τόπου, γιατί εθνική προτεραι-
ότητα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να 
απαλλαχτούμε από την τουρκική κατοχή». 

Να ενώσουν δυνάμεις! Όπως το 2004! 
Για να εκβιάσουν ξανά τους πολίτες και να 
επιβάλουν την αγγλοτουρκοδιζωνική τους 
ή και χειρότερη τουρκοφόρα «λύση». Ήδη 
ο Αβ. Νεοφύτου μάς προειδοποίησε για 
τσουνάμι το καλοκαίρι, αν δεν υποκύψουμε. 
Αυτοί οι ασύδοτοι πολιτικάντηδες δεν είναι 
μόνο ακαταλόγιστοι. Είναι άκρως επικίνδυνοι.  

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εκχωρεί την 
«πολιτική ισότητα» στους Τούρκους

Ας μη νομίζει ο Αβ. Νεοφύτου 
ότι οι πολίτες δεν αντιλήφθη-
καν πως συνεργεί ξανά στην 
αναβίωση μιας νέας, ανίερης 

ΔΗΣΑΚΕΛικής συμπαιγνίας για 
επιβολή της όποιας λύσης. Γι’ 
αυτό έστειλε «πρόσκληση και 
μια έκκληση προς την ηγεσία 
του ΑΚΕΛ. Να συναντηθούμε 

σύντομα, να μιλήσουμε για το 
μέλλον του τόπου, γιατί εθνική 

προτεραιότητα είναι να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας να 

απαλλαχτούμε από την τουρκι-
κή κατοχή». Να ενώσουν δυνά-
μεις! Όπως το 2004! Για να εκ-
βιάσουν ξανά τους πολίτες και 
να επιβάλουν την αγγλοτουρ-

κοδιζωνική τους ή και χειρότε-
ρη τουρκοφόρα «λύση». Ήδη ο 
Αβ. Νεοφύτου μάς προειδοποί-
ησε για τσουνάμι το καλοκαίρι, 

αν δεν υποκύψουμε. Αυτοί οι 
ασύδοτοι πολιτικάντηδες δεν 

είναι μόνο ακαταλόγιστοι. Είναι 
άκρως επικίνδυνοι  

Της Κυριακής
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ΌΜΩΣ, ΑΥΤΌΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΌΥ, ΓΝΩΣΤΌΙ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑ-
ΝΌΗΤΌΙ ΑΝΑΝ-ΙΣΤΕΣ, ΛΗΣΜΌΝΗΣΑΝ ΤΌΥΣ ΕΠΌΙΚΌΥΣ. 
ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΌΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΑΣ. ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ. ΚΑΝΌΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΌΥΝ ΤΙΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΌΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ ΛΑΌΥ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΌΥΡΚΩΝ. 
ΞΕΧΝΌΥΝ ΌΤΙ Η ΤΌΥΡΚΙΑ ΠΌΔΌΠΑΤΕΙ ΤΌ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ 
ΚΌΙΝΌΤΙΚΌ ΔΙΚΑΙΌ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΌΥΝ ΣΤΗ  ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΓΛΌΤΌΥΡΚΌΔΙΖΩΝΙΚΗ



Την ώρα που συνέλαβαν τον Τάσο, μια 
γιαγιά γειτόνισσά τους, η Κατελού από το 
γένος Τρίαρου, αντέδρασε στη σύλληψή 
του και αυθόρμητα είπε αυτό το ποίημα: 
«Φύετε που την Κύπρο μας Εγγλέζοι αι-
μοβόροι, 
θέλετε που τους κόπους μας να τρώτε με 
το ζόρι; 
Άη Παντελεήμονα τζιαι σεις Αγιοί Σαράντα, 
έτσι ‘ννα μας τους έχετε τούτους δαμέσα 
πάντα; 
Θκιώξετέ τους να φύουσιν, στ’ ανάθεμα 
να πάσιν, 
να νεπαυτεί τούντο νησί που λλόου τους 
να πνάσει». 

Οι Άγγλοι φαίνεται ήθελαν να μάθουν 
ποιοι βρίσκονταν πίσω από πρόσφατες 
επιθέσεις στο Παραλίμνι όπου συμμετείχαν 
πολλά μέλη της ΕΟΚΑ. Την 1η Οκτωβρίου 
1958 έγινε επίθεση από μεγάλη ομάδα 
του χωριού κατά αυτοκινητοπομπής της 
751 Μονάδας Διαβιβάσεων της Βρετα-
νικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF), που 
κατευθυνόταν από τον στρατιωτικό κα-
ταυλισμό του Κάβο Γκρέκο στο Βαρώσι 
μέσω Παραλιμνίου. Ο Διγενής αναφέ-
ρει πως στην ενέδρα «έλαβον μέρος οι 
Θεορής Σιάκκας, Γεώργιος Καλογήρου, 
Θωμάς Χατζηνικολάου, Μάκης Λ. Μάρ-
κου, Δημοσθένης Κατσούρης, Γεώργιος 
Μαλλούρη, Στάθης Α. Στάθη, Γεώργιος Κ. 
Πογιατζή, Ανδρέας Μαούρη, Παύλος Α. 
Μάρκου, Δημοσθένης Σπαρτιάτης, Κω-
στάκης Τσίσσιου, Δώρος Λ. Χατζηζαχαρία. 
Σηματοδόται: Αναστάσιος Γ. Ρουσιά [εξά-
δελφος του Τάσου Α. Ρουσιά], Ζαμόρας, 
Θεόδωρος Κολοκούδια, Γ. Φύστουκας, 
Σπύρος Κατσιάρη, Γιάγκος Μουλαζίμης 
και γενικά όλα τα μέλη της Εθνοφρουράς». 
Οι Βρετανοί ανατίναξαν το αυτοκίνητο βαν 
του Αναστάση Πυρίλλη. 

Την 6η Οκτωβρίου «νάρκη τοποθε-
τηθείσα υπό των Γ. Κ. Πογιατζή και Ανα-
στάση Γ. Ρουσιά εις τον δρόμον πλησίον 
κινηματοθεάτρου, εντός του χωρίου και 
πυροδοτηθείσα υπό του Αναστάση Γ. 
Ρουσιά κατέστρεψε τελείως στρατιωτικόν 
αυτοκίνητον και επροξένησε ζημίας εις 
έτερον. Πιστεύεται ότι ουδείς επέζησε 
του πρώτου».

Φρικτά βασανιστήρια
Κορυφαία γι’ αυτόν στιγμή της εμπλοκής 

του στον Αγώνα ήταν η σύλληψή του και 
τα βασανιστήρια που υπέστη. Κρατήθηκαν 
συνολικά 18 μέρες στην Αμμόχωστο. Τις 
πρώτες πέντε μέρες υπέστησαν φρικτά βά-
σανα: «Βασανιστήρια! Όχι ψευτιές! Κάποτε 
που λέμε, “εν δυνατόν!;”. Επειδή τα πέρασα 
εγώ, εν δυνατόν και εκάμαν και περισσότερα 
απ’ ό,τι μπορείς να φανταστείς». 

Οι βασανιστές ήταν Βρετανοί και Τουρ-
κοκύπριοι επικουρικοί. Στο δωμάτιο βρι-
σκόταν μαζί με άλλους 5 συλληφθέντες. Σε 
μια περίπτωση, τον έδεσαν σε κρεβάτι χωρίς 
στρώμα. Καθόταν ένας Άγγλος στο στήθος 

του και του έβαζε ένα παλιόρουχο στο στόμα 
και διοχέτευαν νερό με ακαθαρσίες μέσα από 
τη μύτη, ενώ ένας άλλος τον γρονθοκοπούσε 
στη κοιλιά. Σε μια περίπτωση, χαρακτηρι-
στική του σαδισμού των βασανιστών, του 
έσφιξαν τα απόκρυφα. Δυνατός καθώς ήταν, 
από την αντίδραση στον πόνο έσπασε τις 
χειροπέδες στα πόδια και τους αναποδο-
γύρισε από πάνω του. Όταν σηκώθηκαν 
πάνω, ξεκίνησαν και πάλι τα κτυπήματα. 

Σε μιαν άλλη περίπτωση, τους άφησαν 
μόνους με τα εσώρουχα και να κρατούν 
για ώρες ένα τεράστιο λιθάρι πάνω από το 
κεφάλι τους. Αυτό του άφησε μόνιμο τραύμα. 

«Εμένα οι παραπάνω Τούρκοι με ήξεραν 
διότι εκεί που δούλευα είχαμε αλισβερί-
σι μαζί τους. Ήρθεν ο 
Σιεμμέτης, ένας βασα-
νιστής Τούρκος που 
τον ήξερα από την 
δουλειά. Ήρθεν τού-
τος εκεί, όπως ήμουν 
ξαπλωμένος εκεί, με 
τα άρβυλα και με κλο-
τσούσε στην κοιλιά. Και 
τον ήξερα. Πιο παλιά 
τρώγαμε και μαζί. 
Υπήρχε ένας άλλος 
αστυνομικός, Λοχίας, 
Τούρκος και τούτος 
και με ήξερε, Θεός 
μακαρίσει τον, αν δεν 
ήταν αυτός, ο άλλος θα 
με κλοτσούσε ώς τώρα. 
Ήταν παλληκάρι, όπως 
την πόρτα, ήρθε και τον 
έπιασε από τον ώμο και 
τον τράβηξε πίσω, “γιοκ, 
να τον σκοτώσεις;” και 
απ’ εκεί και πέρα γλιτώ-
σαμε και μείναμε άλλες 
13 μέρες και μετά μας 
άφησαν και φύγαμε». 

Σημειώνει πως δεν τους είχαν αφήσει 
όλους να φύγουν και κάποιοι μεταφέρθη-
καν στα Κρατητήρια. Μετά την απελευθέ-
ρωσή τους, «μας αποτράβηξαν πίσω από 
την Οργάνωση για κανένα-δυο μήνες διότι 
υπήρχε ο φόβος μήπως είπαμε καμιά 
κουβέντα και μετά μας ξανάφεραν μέσα 
στην Οργάνωση». 

Θεωρεί πως ήταν δυνατός άνθρωπος 
αλλά και η βοήθεια του Θεού τον ενδυνάμω-
σε να αντέξει τα σκληρά βασανιστήρια. Πριν 
τους αφήσουν, έφεραν 13 συλληφθέντες από 
τη  Γιαλούσα. «Όταν δεν μας έδερναν εμάς, 
τους έφερναν και τους έδερναν αυτούς». Ο 
Σιεμμέτης νόμισε πως ένας εξ αυτών ήταν 
Παραλιμνίτης. «Του λέει “θα μας πεις πού 
έχει τα όπλα του ο Δημοστενάς;”. Του λέει 
το παιδί “ξέρω, αλλά εν σας λαλώ”. Μεγάλη 
κουβέντα ρε κουμπάρε να του πεις τέτοια 
ώρα, λύσσαξαν. Του άρχισαν ττοππουζιές. 
Όταν είσαι έξω και ακούεις, πονείς παρα-
πάνω. Διότι την ώρα που θα πας μέσα, 
σε κτυπούν, το ένα, το άλλο, σαμπώς και 

ναρκώνεσαι. Ενώ αυτός που ακούει απ’ 
έξω και περιμένει “α, μα εν εγώ που θα 
πάω τώρα μέσα;”. Τους λέγαμε “ένιξερω, 
ένιξερω” και δώσ’του ξύλο». 

Ποιήματα της Παθητικής 
Αντίστασης

Η κ. Κατελού θυμάται όταν κατά τη 
διάρκεια του κέρφιου, Άγγλοι και Τουρκο-
κύπριοι είπαν στον πατέρα τους Αβράαμη 
πως δεν θα έχει πλέον γιο Τάσο και τους 
απάντησε, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι: 
«Είπα σας είχα και εννά ’χω. Και θα το 
μετανιώσετε μια ώρα, αλλά θα είναι πολύ 
αργά. Εμείς δεν πουλιούμαστε, είμαστον Έλ-
ληνες». Χαρακτηριστικό του πνεύματος της 

εποχής, είπε πως γνώ-
ριζε πολλά η ίδια για τη 
δράση της ΕΟΚΑ, που 
άκουγε  όταν πήγαινε 
να φέρει νερό από τη 
βρύση, αλλά ποτέ δεν 
μιλούσε. Αυτό ήταν και 
το γενικότερο πνεύμα 
στο χωριό.  

Απήγγειλε ένα 
τσιαττιστό για την 
Παθητική Αντίσταση 
που είπε ο ποιητάρης 
Παύλος Πιττάτζιης, 
το οποίο σημείωσε ο 
πατέρας της αμέσως 
την ώρα που το έλεγε 
σε κάποιους νεαρούς 
που έπαιζαν μπιλιάρ-
δο: 
«Εβρέθην μια εφεύ-
ρεση, Παθητική Αντί-
σταση για το καλό του 
τόπου. 
Αλλά θέλει τζιαι θέ-
ληση τζι υπομονή τ’ 

ανθρώπου. 
Πρώτον, το χαρτοπαίγνιο πρέπει να στα-
ματήσει. 
Ο κόσμος να συμμορφωθεί, να σπιτονοι-
κοτζιυρευτεί αν θε να ευτυχήσει. 
Δεύτερον, θέλω να σας πω για τες δια-
σκεδάσεις. 
Πως εν πρέπει να πίννουμεν εις έτσι κα-
ταστάσεις. 
Να μείνουν τα ριάλια μας, μαζί με την υγεία 
μας, σε άλλες περιστάσεις. 
Τρίτον, να μεν παν αγγαλλιεί ο ένας μας 
τον άλλον. 
Να θκιούμε τα ριάλια μας σε υπαλλήλων 
Άγγλων. 
Τέταρτον, η κυβέρνηση στην Κύπρο ό,τι 
φέρνει, 
να μεν τα πλησιάζουμεν ούτε να τ’ αγορά-
ζουμεν τζιαι πίσω να τα παίρνει. 
Πέμπτον, ιξέρετε καλά, η Κύπρος μας 
παράγει, 
τα τρία κυριόττερα ψωμί, πατάτα, λάδι. 
Τζιαι αν υστερηθεί η τζιοιλιά, να μεν φοάστε 
ρε παιθκιά, εν τζιαι μπορεί τούτ’ η δουλειά 

επ’ άπειρον να πάει. 
Έκτον, άμαν της κόψουμεν τζιαι τα συμ-
φέροντά της, 
Εν πράμα πού’ν’εν δυνατόν, τζιαι υπαλλή-
λους τζιαι στρατόν, να τους κρατεί κοντά της. 
Έτσι εκάμαν τζι οι Ινδοί, που ‘ταν αμέριμνοι, 
χαντοί, τζι’ ύστερα εξυπνήσαν, 
τζιαι την ελευθερίαν τους, γράφει η ιστορία 
τους, έτσι την εκερδίσαν. 
Τζι’ εμείς που ‘μαστον Έλληνες, Κυπραίοι 
γεννημένοι, 
Να μείνουμε στα βάσανα, αιώνια σκλα-
βωμένοι;
Όχι! Θα πολεμήσουμε, ελπίζω να νική-
σουμε, να ελευθερωθούμε, 
Τζι ούλοι να μεν νομίζουμε πως εν να 
οπλιστούμε. 
Γιατί εν τζι έχουν μας τα τζιαμαί να πάμε 
να τα πιάσουμε τους Άγγλους να χτυπούμε. 
Παθητική Αντίσταση, εν πόλεμος τζιαι τούτη. 
Τρομάσσουν την οι Βρετανοί γιατί εν εξίσου 
δυνατή με βόμπα τζιαι παρούτι. 
Τζι άμαν ισμίξουν τούντα θκυο, ευλογη-
μένη μέρα, 
ο τόπος τους εννά φανεί, τζιαι εν έσιει 
πάρα να γινεί, 
η Κύπρος ελευθέρα».

Ανεξαρτησία & φασαρίες 
1963-64

«Μακάριος τζιαι Διγενής, εν τούτ’ η 
ηγεσία, που φέραν εις την Κύπρο μας την 
ανεξαρτησίαν», έτσι θυμάται η κ. Κατελού 
να λέει ο κόσμος. 

Μετά την ανεξαρτησία, οι πληροφορίες 
για εξοπλισμό των Τουρκοκυπρίων και 
της ΤΜΤ ήταν γνωστές στην ευρύτερη 
επαρχία Αμμοχώστου, κάτι που συζητείτο, 
όπως γινόταν άλλωστε σε όλη την Κύπρο. 

Ο Τάσος ήταν δέκτης τέτοιων πρω-
τογενών πληροφοριών παρατηρώντας 
Τουρκοκύπριους φίλους του με τους 
οποίους συνεργαζόταν πριν από τον 
Δεκέμβριο του 1963. «Είχα γνωστούς 
πολλούς Τούρκους ένεκα της δουλειάς, 
έμπαινα και μέσα στην Αμμόχωστο που 
τους έπαιρνα πετρέλαια, είχα πάσο από 
τους Άγγλους. Μετέφερα πετρέλαιο για 
ανεφοδιασμό βαποριών και καϊκιών, μέσα 
στο λιμάνι τους Άγγλους τους τροφοδο-
τούσαμε εμείς. Και βλέπαμε τι γινόταν». 

Ήταν και αυτός μεταξύ των πρώην 
αγωνιστών και εθελοντών που ετύγχαναν 
ενημέρωσης από παράγοντες του ΕΔΜΑ 
για ενημέρωση των προετοιμασιών των 
Τουρκοκυπρίων αλλά δεν έκαναν εκπαί-
δευση στα όπλα. 

Η μαρτυρία του είναι χαρακτηριστι-
κή του χάους που επικρατούσε μετά την 
έναρξη της Τουρκανταρσίας: «Τελευταία 
στιγμή που έγιναν οι φασαρίες είπαν ότι 
βγήκαν οι Τούρκοι έξω και ήμασταν στο 
Παραλίμνι εμείς. Ήμασταν εκεί στην ΠΕΚ, 
άτε, να πάμε κάτω, να κόψουμε τους Τούρ-
κους να μην έρθουν στην πόλη. Τότε δεν 
είχε αυτοκίνητα πολλά, ήταν λιγοστά τα 

αυτοκίνητα, πήγα εγώ, διότι πολλές φορές 
έπιανα λεωφορείο και έκανα μια γραμμή 
για τους Παραλιμνίτες εργάτες το πρωί 
και τους έφερνα πίσω το βράδυ. Πήγαμε 
να πιάσουμε το λεωφορείο, δεν είχε κλει-
δί πάνω. Έπιασα μια σπόντα και ήξερα 
τρόπους και το ξεκίνησα. Φτάσαμε στην 
ΠΕΚ, είχεν ένα μαγαζί τότε εκεί που είχε 
στελίφια της τσάπας, ξύλα και άλλα και 
τα φορτωθήκαμε. Μόνο με τα ξύλα, δεν 
είχαμε οπλισμό. Αυτά τις πρώτες μέρες 
μετά τις φασαρίες στη Λευκωσία. Πήγαμε 
κάτω ώς το Παντοπωλείο στο Βαρώσι, είχε 
και άλλους εκεί, σταματήσαμε εκεί και 
οι Τούρκοι δεν βγήκαν από την Πόρτα, 
ήταν εκεί. Μείναμε εκεί, δώσαμε ένα γυρό 
από το Σαβόι, όταν είδαμε πως δεν είχε 
τίποτε, μας είπαν οι άλλοι, οι πιο μεγάλοι, 
επιστρέψτε πίσω, οι Τούρκοι είναι κλει-
σμένοι μέσα στα τείχη. Και επιστρέψαμε 
Παραλίμνι». 

Μετά εξηγεί πώς άρχισε η οργάνωση 
αυτών των εθελοντών: «Μετά εκάμαν μας 
ομάδες και πηγαίναμε 7 άτομα σε κάθε τόπο. 
Την πρώτη φορά μάς πήραν στην εκκλησία 
της Αγίας Ζώνης και μέναμε εκεί μέσα, νο-
μίζω μια βδομάδα. Δεν φεύγαμε από εκεί 
χωρίς διαταγή. Ήρθε διαταγή να πάμε στο 
Κάτω Βαρώσι, πιο πάνω ήταν το τουρκικό 
σχολείο και η Αστυνομία. Μας μετακίνησαν 
εκεί και τους 7, υπήρχαν και άλλες ομάδες 
αλλά μιλώ για τη δική μας. Μείναμε εκεί 
κανένα μήνα. Πηγαίναμε τη νύχτα και τη 
μέρα πηγαίναμε στις δουλειές μας».

Η οργάνωση των ομάδων έγινε από 
τους παλαιότερους αγωνιστές της ΕΟΚΑ 
της περιοχής,  με τους οποίους διατήρησαν 
επαφή και κατά την προπαρασκευή τους 
καλούσαν και τους ενημέρωναν για τα 
καθέκαστα: «Εφώναζαν να πούμε 7 νομά-
τους οι οποίοι ήξεραν ότι εμείς κάνουμε 
παρέα και μας έλεγαν ότι θα πάτε στον 
τάδε τόπο, θα μένετε, δεν θα πειράζετε 
στα σπίτια, να προσέχετε, αν δείτε κάτι να 
ειδοποιείτε. Έτσι ήταν οι ομάδες, κανένα 
μήνα και μετά, αν θυμάμαι καλά, για να 
αποφύγουμε τα σπίτια, μας έβαλαν να 
καθαρίσουμε το παλιό βρετανικό στρα-
τόπεδο “Γκόλντεν Σαντ”». 

Επικεφαλής των εθελοντών που ανέ-
λαβαν την οργάνωση του στρατοπέδου 
ήταν ο Λοχαγός του Κυπριακού Στρατού 
Κίκης Κωνσταντίνου, απόφοιτος της Στρα-
τιωτικής Σχολής Ευελπίδων. «Ήταν αυτός 
που μας εκπαίδευσε στα όπλα, πώς να τα 
χειριστούμε, πώς να ξιλώσουμε το μπρεν 
και να το στήσουμε, ήταν ο αρχηγός μας 
εκεί μέσα, αυτόν βλέπαμε εμείς μέσα στο 
στρατόπεδο». Οι εθελοντές διανυκτέρευαν 
στο στρατόπεδο και το πρωί πήγαιναν 
στις δουλειές τους, με κάποιους να παρα-
μένουν για φρούρησή του. Εκπαίδευση 
τούς παρείχε και Κύπριος αξιωματικός του 
Ελληνικού Στρατού. Άλλα όπλα ήταν τα 
μαρτίνια και τα στεν. Ο κ. Ρουσιάς θυμάται 
πως είχαν μαζέψει επίσης τα κυνηγετικά 
από το Παραλίμνι, αλλά δεν τα έδωσαν 
σε αυτούς. «Επιάσαν τα κυνηγετικά από 
όλους τους χωρκανούς τότε και τα φύλαγε 
η Αστυνομία για κάθε ενδεχόμενο». Ο 
ίδιος δεν είχε δικό του όπλο και δεν του 
εκδόθηκε ταυτότητα «ειδικού αστυφύλακα». 
Ο λόγος είναι ότι λόγω της δουλειάς του 
κυκλοφορούσε στις τουρκικές συνοικίες 
της Αμμοχώστου και τον ήξεραν και έτσι 
δεν ήθελε να τον βρουν με όπλο πάνω του. 

Για το πνεύμα της εποχής, ο κόσμος 
όλος ήθελε να πάει και ελάχιστοι φοβό-
ντουσαν. Παρά ταύτα, διατηρούσε φιλικές 
σχέσεις με Τουρκοκύπριους γνωστούς 
του, εκτός από τον βασανιστή του. 

Λαντ-ρόβερ με σειρήνα
Ο Κίκης Κωνσταντίνου τού είχε δώσει 

μια στρατιωτική σειρήνα, όπως αυτές της 
Πυροσβεστικής, ούτως ώστε σε έκτακτη 
περίπτωση να την ενεργοποιήσει στο λαντ-
ρόβερ της δουλειάς για συναγερμό. Ένα 
παράδειγμα της συνεισφοράς του ως εθε-
λοντή, ήταν αναγνώριση και ενημέρωση 
των ηγητόρων των εθελοντών, όπως του 
αγωνιστή δασκάλου Μάκη Μάρκου, για 
τις θέσεις των Τούρκων στο Βαρώσι. 

*Αστυνομικές Σπουδές, Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου

Τ
ο έπος του εθνικοαπελευθε-
ρωτικού, αντιιμπεριαλιστι-
κού, ενωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-59 έδωσε 
ήρωες, μάρτυρες και πολ-
λούς αγωνιστές, άλλους 
επιφανείς αλλά άλλους 

αφανείς, με διαφορετική εμβέλεια δράσης. 
Σήμερα, η στήλη καταγράφει τις ανα-

μνήσεις μερικών στιγμών ενός αφανούς 
και σεμνού αγωνιστή, του Τάσου Αβραάμ 
Ρουσιά, από το Παραλίμνι. Η ιστορία του 
προσθέτει μιαν  ακόμη ψηφίδα κατανόησης 
του ηρωικού πνεύματος της εποχής και 
των αγνών κινήτρων που ώθησαν τον Κυ-
πριακό Ελληνισμό στον εθνικό ξεσηκωμό. 

Ο Τάσος Ρουσιάς γεννήθηκε σε πολύ-
τεκνη αγροτική οικογένεια στο Παραλίμνι 
το 1939 και είχε 7 αδέλφια. Φοίτησε στο 
Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου μέχρι 
την τρίτη τάξη, και μετά προσλήφθηκε 
στη Shell στο Βαρώσι. Ο Ρουσιάς εργα-
ζόταν ως οδηγός στις εγκαταστάσεις της 
πετρελαϊκής εταιρείας. Μετά την εισβολή 
θα γίνει ένας από τους πιο φημισμένους 
φουρνάρηδες της περιοχής. 

ΕΟΚΑ & σύλληψη το 1958
Ο Τάσος ήταν από τα νεαρότερα μέλη 

της οργάνωσης στο Παραλίμνι, υπεύθυνος 
για κυκλοφορία φυλλαδίων και παροχή 
στήριξης στους μεγαλύτερους αγωνιστές. 
Θυμάται πως έμεναν σκοποί σε σπίτια, 
όπως στου Μάγκα ή στο σπίτι του μάστρε-
Μιχάλη, και επιτηρούσαν την περιοχή για 
να ειδοποιήσουν άλλους αγωνιστές για τις 
κινήσεις των Βρετανών. «Ήμουν ομαδάρχης 
τρόπον τινά. Έπιανα το ποδήλατο να πάω 
από το ένα φυλάκιο στο άλλο φυλάκιο».

Οι Βρετανοί συνέλαβαν τον Ρουσιά 
μαζί με άλλους τον Οκτώβριο του 1958. 
Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σπαρτιάρ-
τη, που συνελήφθη μαζί με τον Ρουσιά, η 
εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα προδοσίας («Το 
Παραλίμνι: Ιστορία-Πολιτισμός», Πρακτικά 
2ου Συνεδρίου, Δήμος Παραλιμνίου, 2011, 
σ. 351). Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος 
Γρίβας-Διγενής, στο «Χρονικόν Αγώνος 
ΕΟΚΑ 1955-59», που κυκλοφόρησε το 
1971, αναφέρει: «Την 9/10/1958.- Κέρφιου. 
Συνελήφθησαν οι Γ. Κ. Πογιατζής, Δημο-
σθένης Σπαρτιάτης, Τάσος Αβρ. Ρουσιά, 
Γεώργιος Ν. Σταυρή, Νικόλας Βίκτωρα, 
Ανδρέας Μιχ. Σκαπούλλαρου. Η ομάς των 
καταζητουμένων που ευρίσκετο εις Άγιον 
Μέμνονα, Μάκης Α. Μάρκου, Δημοσθένης 
Κατσούρης, Θωμάς Χατζηνικολάου και 
Γεώργιος Καλογήρου, εσκέπτετο να κτυπήση 
το βράδυ εις Δερύνειαν οιονδήποτε όχημα 
θα ήρχετο εκ Παραλιμνίου. Το αστυνομικόν 
αυτοκίνητον όταν έφθασεν εις Δερύνειαν 
εδέχθη τας χειροβομβίδας της ομάδος του 
χωρίου. Αμέσως εσταμάτησεν και οι Αστυ-
νομικοί κατήλθον τούτου, προφυλαχθέντες 
από τας εκρήξεις των χειροβομβίδων. Εντός 
του αυτοκινήτου ευρίσκετο ο συλληφθείς 
Δημοσθένης Σπαρτιάτης, όστις επωφεληθείς 
της συγχύσεως εξήλθε του αυτοκινήτου 
και ήρχισε να τρέχη».

Η αδελφή του, Κατελού Ρουσιά, γέννημα 
του 1935, θυμάται την ώρα της σύλληψης 
του αδελφού της. Οι Άγγλοι, που πιθανόν 
να είχαν πληροφορίες, έκαναν αναγνώριση 
της περιοχής με πολύ χαμηλές αναγνωρι-
στικές πτήσεις αεροπλάνου για εντοπισμό 
ύποπτων αυτοκινήτων. Θυμάται πως την 
ώρα της σύλληψης αυτή έπλενε σιτάρι και 
ο Τάσος επέστρεφε κρατώντας φυλλάδια 
της οργάνωσης. Η σύλληψή του έγινε από 
ένοπλους Άγγλους και Τούρκους αστυνο-
μικούς, οι τελευταίοι σε ρόλο διερμηνέα 
για τα ελληνικά. 

Ιστορίες από την πολιτοφυλακή της ΕΟΚΑ &
το παραλιμνίτικο τσιαττιστό της Παθητικής Αντίστασης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ 
ΑΒΡΑΑΜ ΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΕΛΟΥΣ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΙΚΤΑ 
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
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ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
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Ο ΤΆΣΟΣ ΆΒΡ. ΡΟΥΣΙΆΣ Η ΆΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΚΆΤΕΛΟΥ

ΤΟ «ΠΆΣΟ» ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΤΡΕΠΕ

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΆΣΗ

ΣΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΆΜΜΟΧΏΣΤΟΥ



φυσικού αερίου. «Συμφωνήσαμε ότι προ-
χωρούμε  πιο δυναμικά στην ανάκαμψη 
των τιμών και συζητήθηκε το θέμα της 
αξιοποίησης και πώλησης του φυσικού 
μας αερίου, χωρίς να αλλάζει το πλάνο για 
τη μεταφορά στο Ίτκου και την εξαγωγή 
από την Αίγυπτο», επεσήμανε.

Ανοίγματα σε ασιατικές
αγορές 

Κληθείσα να σχολιάσει αν η Κυβέρ-
νηση βλέπει και άλλες πιθανές αγορές, 
πέραν της ευρωπαϊκής, για εξαγωγή του 
φυσικού αερίου, όπως Ασία και Ιαπω-
νία, η κ. Πηλείδου απάντησε: «Η Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων Κύπρου κάνει όλες τις 
αναλύσεις και γνωρίζουμε  πώς κυμαί-
νονται οι τιμές, πού υπάρχει ζήτηση και 
πιθανόν ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, για 
την Ιαπωνία, όπου υπάρχει ήδη εδώ και 
ένα χρόνο, υπάρχει κυπριακή πρεσβεία. 
Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από 
την πρεσβεία για χρηματοδοτικά εργαλεία 
και διάφορες άλλες πτυχές που έχουν να 
κάνουν με την Ιαπωνία. Όμως οι ακριβείς  
συμφωνίες θα γίνουν όταν βρισκόμαστε 
πολύ πιο κοντά στην παραγωγή και πώ-
ληση του φυσικού αερίου. Σίγουρα έχουν 
αρχίσει οι συζητήσεις και η Ασία είναι μια 
αγορά που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. 
Πιστεύουμε ότι το φυσικό αέριο ως με-
ταβατικό καύσιμο θα συνεχίσει να είναι 
ελκυστικό για χώρες της Ασίας περισ-
σότερο απ’ ό,τι για χώρες της Ευρώπης, 
αν εξαιρέσουμε την Ανατολική. Είναι μια 
περιοχή η Ασία που εξετάζουμε».

Αντίδραση Χαμάς 
Αντιδρώντας πάντως στη συμφωνία 

Ισραήλ-Αιγύπτου για κατασκευή αγωγού 
φυσικού αερίου, ο επικεφαλής του Συμ-
βουλίου Διεθνών Σχέσεων της Χαμάς και 
πρώην Υπουργός Υγείας στη Γάζα, δήλωσε 
ότι τα δικαιώματα των Παλαιστινίων στην 
Ανατολική Μεσόγειο τα σφετερίστηκε  το 
Ισραήλ. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα 
πάρα πέρα, κάλεσε ουσιαστικά την Τουρ-
κία να επέμβει για να προστατεύσει τα 
δικαιώματα των Παλαιστινίων, λέγοντας 
«είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τη 
συμφωνία για τα δικαιώματα με την Τουρ-
κία στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Παραμερίζεται
ο αγωγός EastMed;

Αναλυτές πάντων θεωρούν πως η συμ-
φωνία Ισραήλ-Αιγύπτου θα οδηγήσει σε 
αύξηση των προμηθειών Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κάτι που δεν είναι προς το συμ-
φέρον των ρωσικών εταιρειών Gazprom 
και Novatek.  Η συμφωνία Καΐρου-Τελ 
Αβίβ δεν σημαίνει ταυτόχρονα ταφόπλακα 
για τον αγωγό EastMed. Όπως αναφέρει 
στην Dweche Welle  o Stefan Wolfrum, 
ερευνητής στο Ίδρυμα Επιστήμης και Πολι-
τικής του Βερολίνου (SWP), ένα κορυφαίο 
γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο που συμ-
βουλεύει τόσο τη γερμανική κυβέρνηση 
όσο και το κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι 
ισραηλινοί πολιτικοί κύκλοι εξακολουθούν 
να βασίζονται στην ευκαιρία να αποκτή-
σουν άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή 
αγορά φυσικού αερίου. «Ωστόσο, το Ισ-
ραήλ δεν θέλει να περιμένει άλλα πέντε 
έως δέκα χρόνια για την υλοποίηση του 
γιγαντιαίου έργου EastMed, επειδή μιλάμε 
για τον μακρύτερο υποθαλάσσιο αγωγό 
φυσικού αερίου στον κόσμο», δήλωσε o 
ίδιος, προσθέτοντας: «Ως εκ τούτου, απο-
φασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια άλλη 
επιλογή: να εγκατασταθεί ένας αγωγός 
φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο σε 
πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και 
να αρχίσει να κερδίζει έσοδα από εξα-
γωγές το συντομότερο δυνατό, κάτι που 
είναι απαραίτητο, ιδίως, για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της παραγωγής φυσικού αερίου».

«Ωστόσο, το Ισραήλ δεν θέλει να πε-
ριμένει άλλα πέντε έως δέκα χρόνια για 
την υλοποίηση του γιγαντιαίου έργου 
EastMed, επειδή μιλάμε για τον μακρύτερο 
υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου στον 
κόσμο», δήλωσε ο Stefan Wolfrum σε 
συνέντευξή του στην DW. «Ως εκ τού-
του, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί 
μια άλλη επιλογή: να εγκατασταθεί ένας 
αγωγός φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο 
σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα 
και να αρχίσει να κερδίζει έσοδα από 
εξαγωγές το συντομότερο δυνατό, κάτι 
που είναι απαραίτητο, ιδίως, για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
φυσικού αερίου».

Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΊΣΡΑΗΛ -  ΑΊΓΥ-
ΠΤΟΥ ΚΑΊ ΤΟ ΑΝΟΊΓΜΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΑΣΊΑΤΊ-
ΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
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Η Αφροδίτη στο έλεος του Λεβιάθαν

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive.com 

Ο
ι συνεχόμενες απο-
καλύψεις για τα 
σκάνδαλα σεξου-
αλικής κακοποίη-
σης σε Ελλάδα και 
Κύπρο αλλά και οι 
εξελίξεις αναφορι-

κά με την επερχόμενη Πενταμερή έχουν 
επισκιάσει  μιαν από τις πιο σημαντικές 
εξελίξεις των τελευταίων μηνών σχετικά 
με τα ενεργειακά της περιοχής μας. Την 
περασμένη Κυριακή ακριβώς πραγματο-
ποιήθηκε μια πολύ σημαντική επίσκεψη 
του Υπουργού  Πετρελαίου και Φυσικών 
Πόρων της Αιγύπτου, Τάρεκ ελ-Μολά, στο 
Ισραήλ.  Ήταν η πρώτη φορά μετά το 2016 
που μέλος της αιγυπτιακής κυβέρνησης 
μετέβη στο εβραϊκό κράτος. Εκεί συναντή-
θηκε με τον Ισραηλινό Υπουργό Ενέργειας 
Γιούβαλ Στάινιτς και συμφώνησαν την 
εξέταση επιλογής μεταφοράς φυσικού 
αερίου του Λεβιάθαν από την ισραηλι-
νή ΑΟΖ στην Αίγυπτο, για υγροποίηση 
και εξαγωγή στις ευρωπαϊκές αγορές. Η  
εξέλιξη αυτή φαίνεται να επηρεάζει και 
την Κύπρο, καθώς  το κοίτασμα Αφροδίτη 
στο οικόπεδο 12 προοριζόταν και αυτό να 
μεταφερθεί προς την Αίγυπτο. Ωστόσο, για 
μια σειρά από λόγους, η Αφροδίτη που 
ανακαλύφθηκε το 2011 παραμένει ακό-
μα στον πάτο της θάλασσας. Βασικότερος 
λόγος είναι το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί 
ζητούν να έχουν λόγο στη διαχείριση 
του κοιτάσματος, αφού ισχυρίζονται πως 
ένα πολύ μικρό ποσοστό εκτείνεται στο 
κοίτασμα «Ιshai» της δικής τους ΑΟΖ. 
Εδώ και κάποια χρόνια συνεχίζονται οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιρειών 
και των δυο χωρών, χωρίς, ωστόσο,  να 
καταλήξουν σε τελική συμφωνία. 

«Τίποτα μεμπτό, αντιθέτως...»
Για το κατά πόσον η συμφωνία Ισραήλ-

Αιγύπτου επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές 
εμπορικής αξιοποίησης της Αφροδίτης από 
την Chevron και αν  υπάρχει ανταγωνισμός 
με το Λεβιάθαν, μίλησε προχθές στο Ράδιο 
Πρώτο και την Πρώτη Εκπομπή η Υπουργός 
Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου: «Το να πάρει 
προβάδισμα το Λεβιάθαν σίγουρα δεν έχει 
να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις με την 
Chevron, αλλά περισσότερο με το γεγονός 
ότι η Noble βρίσκεται στο Ισραήλ από το 
1998, ενώ η ανακάλυψη του Αφροδίτη έγινε 
το 2011. Άρα υπήρχε ήδη ένα προβάδισμα 
και τα κοιτάσματα του Ισραήλ παράγουν 
ήδη φυσικό αέριο», είπε.

«Επομένως, σίγουρα δεν μπορεί να 
εμποδίσει κανείς ή να θεωρήσει μεμπτό 
το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια 
μεταφοράς του φυσικού αερίου εκείνου 
που είναι έτοιμο προς αξιοποίηση. Όμως, 
αυτό δεν αλλάζει τον σχεδιασμό. Αντίθετα 
υπάρχουν συνέργειες σε σχέση με το πώς 
θα μπορέσει να χτιστεί υποδομή (στην 
Αίγυπτο), ούτως ώστε το φυσικό αέριο 
της Κύπρο να εξάγεται προς τον σταθμό 
υγροποίησης του Ίτκου», πρόσθεσε.  

Η κ. Πηλείδου σημείωσε, επίσης, πως 
το Υπουργείο Ενέργειας είχε την Τετάρτη 
συνάντηση με τη Shell, η οποία είναι και 
η εταιρεία της κοινοπραξίας στο οικόπεδο 
12 της ΑΟΖ που θα είναι ο πωλητής του 

Η συμφωνία για εξέταση της επιλογής για μεταφορά φυσικού αερίου του Λεβιάθαν 
από την ισραηλινή ΑΟΖ στην Αίγυπτο για υγροποίηση και εξαγωγή στις ευρωπαϊκές 

αγορές φαίνεται να επηρεάζει και την Κύπρο, καθώς το κοίτασμα Αφροδίτη
στο οικόπεδο 12 προοριζόταν και αυτό να μεταφερθεί προς την Αίγυπτο 
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«ΉΤΑΝ 17 ΦΛΕΒΑΡΉ 1957, 
ΌΤΑΝ Ό ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΛΕΝΑΣ, 
Ό ‘‘ΚΡΌΥΠ’’ ΤΉΣ ΕΌΚΑ ΚΑΙ 
ΥΠΌΤΌΜΕΑΡΧΉΣ ΤΉΣ ΠΕΡΙΌ-
ΧΉΣ ΝΌΤΙΑΣ  ΜΑΔΑΡΉΣ, ΚΑΙ 
Ό ΑΝΤΑΡΤΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΉΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ ΣΥΝΌΔΕΥΌΜΕ-
ΝΌΙ ΑΠΌ ΤΌΝ ΣΑΒΒΑ ΠΑ-
ΜΠΑΚΑ ΑΠΌ ΤΉΝ ΠΌΤΑΜΙ-
ΤΙΣΣΑ, ΞΕΚΙΝΌΥΝ ΑΠΌ ΕΝΑ 
ΛΑΓΌΥΜΙ-ΜΙΣΌΤΕΛΕΙΏΜΕΝΌ 
ΚΡΉΣΦΥΓΕΤΌ, ΠΌΥ ΉΤΑΝ ΕΞΏ 
ΑΠΌ ΤΉΝ ΠΌΤΑΜΙΤΙΣΣΑ, ΜΕ 
ΠΡΌΌΡΙΣΜΌ ΤΌΝ ΑΜΙΑΝΤΌ» 
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Μ
αύρος ήταν ο  Φλε-
βάρης του 1957 
για τον απελευ-
θερωτικό αγώνα 
της  ΕΟΚΑ. Οι 
Βρετανοί σε μιαν  
απέλπιδα προ-

σπάθειά τους να προκαλέσουν βαριά πλήγ-
ματα, όπως πίστευαν, στην Οργάνωση, 
συγκέντρωσαν όλες τις προσπάθειές τους 
στα βουνά του Tροόδους, της Μαδαρής και 
της Παπούτσας, όπου δρούσαν οι αντάρ-
τικες ομάδες του Γρηγόρη Αυξεντίου.Οι 
πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει 
από τους προδότες  Απόστρατο, Πιπίνο, 
Καραδήμα και Τσούκκα, που αυτομόλησαν, 
ήταν σαφείς και συγκεκριμένες: Από τα 
Κρασοχώρια, το Τρόοδος, μέχρι τη Μαδαρή 
και την Παπούτσα ήταν συγκεντρωμένες 
οι περισσότερες ανταρτικές ομάδες της 
ΕΟΚΑ και εκεί έπρεπε να «χτυπήσουν». 
Με οδηγίες του κυβερνήτη στρατάρχη 
Χάρντινγκ, ο αρχηγός των επιχειρήσεων 
των βρετανικών κατοχικών στρατευμά-
των, υποστράτηγος Κέντριου, μετέφερε 
το στρατηγείο του στις Πλάτρες για να 
διευθύνει εκ του σύνεγγυς, επιβαίνο-
ντας ελικοπτέρου, τις μεγάλης κλίμακας 

64 χρόνια από τη μέρα
της θυσίας του

Ο «ΚΡΟΥΠ», «ΨΑΡΡΟΣ» ΚΑΙ «ΓΙΓΑΝΤΑΣ» ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΕΝΑΣ

επιχειρήσεις εναντίον της ΕΟΚΑ. Ένα νέο 
μέτρο που εφάρμοσε ο Κέντριου ήταν η 
διασπορά των δυνάμεων σε ευρεία κλί-
μακα και η αιφνιδιαστική μετακίνησή 
τους στις περιοχές, όπου σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που συγκέντρωνε από 
πράκτορες και τους προαναφερθέντες 
τέσσερεις προδότες, μετακινούνταν τη 
νύχτα αντάρτες.

Οι διαταγές του Κέντριου ήταν σαφείς 
και αυστηρές,προς τους υφισταμένους του 
διοικητές των διαφόρων μονάδων, που 
είχαν ζώσει τα Κρασοχώρια κι ολόκληρη 
την Πιτσιλιά: Να μην κάνουν εμφανή την 
παρουσία τους έξω από τα χωριά, στους 
δρόμους και τα  μονοπάτια κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας. Να κινούνται μόνο τη 
νύχτα και να στήνουν ενέδρες κρυμμένοι 
σε θάμνους σε προκαθορισμένα σημεία 
που είχαν υποδείξει οι προδότες Απόστρα-
τος, Τσούκκας, Καραδήμας και  Πιπίνος. 
Σε τρεις τέτοιες ενέδρες  έπεσαν την ίδια 
μέρα,17 Φλεβάρη 1957, οι τρεις ήρωες  
της ΕΟΚΑ Στυλιανός Λένας, Δημητράκης 
Χριστοδούλου και Σωτήρης Τσαγκάρης.

Ήταν 17 Φλεβάρη 1957, όταν ο Στυ-
λιανός Λένας, ο «Κρουπ» της ΕΟΚΑ και 
υποτομεάρχης της περιοχής νότιας Μαδα-

ρής, και ο αντάρτης Παναγιώτης Αριστείδου 
συνοδευόμενοι από τον Σάββα Παμπακά 
από την Ποταμίτισα, ξεκινούν από ένα 
λαγούμι-μισοτελειωμένο κρησφύγετο, 
που ήταν έξω από την Ποταμίτισα, με 
προορισμό τον Αμίαντο. Προπορευόταν ο 
Παμπακάς, που ήταν τόπακας και ήξερε 
καλύτερα τα μονοπάτια, τον ακολουθούσε 
από κοντά ο Λένας, και άλλα 100 περίπου 
μέτρα πιο πίσω βάδιζε ο Αριστείδου. Σε 
συνέντευξη που μού έδωσε ο Παμπακάς 
αναφέρει: «Ενώ βαδίζαμε, ρώτησα τον 
μακαρίτη τον Λένα αν είχε ταυτότητα μαζί 
του και μου απάντησε «όχι». Ο καιρός ήταν 
ομιχλώδης και η ορατότητα μηδέν. Ενώ 
βαδίζαμε με προσοχή, μια στριγκλιά-φωνή 
«αλτ» έσκισε την ατμόσφαιρα. Βρετανοί 
στρατιώτες, που ενέδρευαν κρυμμένοι 
πίσω από θάμνους, έρχονται, σχεδόν εξ 
επαφής, αντιμέτωποι μ’ εμάς τους δυο 
που πορευόμασταν. Μόλις μας βλέπουν, 
μας καλούν να σταματήσουμε και ταυτό-
χρονα αδειάζουν τα όπλα εναντίον μας. 
Αρχίζουμε να τρέχουμε με ελιγμούς, σε 
μια προσπάθειά μας ν’ απφύγουμε τις 
σφαίρες του εχθρού, που πέφτουν αστα-
μάτητα εναντίον μας. Μπροστά ο Λένας 
και πίσω εγώ. Ο Λένας προσπαθούσε ν’ 

ανέβει μια ξερόδομη για να διαφύγει, αλλά 
στάθηκε άτυχος. Τον έπληξαν οι εχθρικές 
σφαίρες. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. 
Άρχισαν να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις 
του κι έπεσε στο χώμα. Κάτι ψιθύρισε, 
αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δυο λέξεις 
μόνο κατάλαβα: «Παναγία μου τα π...» και 
ξεψύχησε. Εγώ συνέχισα να τρέχω για να 
γλιτώσω από τις σφαίρες που έπεφταν αστα-
μάτητα σαν χαλάζι. Στάθηκα πιο τυχερός. 
Κρύφτηκα πίσω από μια υπερυψωμένη 
αιχμή του εδάφους, έχοντας ασπίδα μια 
γέρικη ελιά και τελικά γλίτωσα. Δεν είδα 
από εκεί που ήμουν κρυμμένος πώς τον 
πλησίασαν, ούτε πώς τον μετέφεραν στην 
Ποταμίτισσα οι Εγγλέζοι. Έτρεξα στο χωριό 
να ειδοποιήσω τους άλλους συναγωνιστές 
τι συνέβη, αλλά δεν βρήκα κανέναν...». 

Ο μοναδικός άνθρωπος που είδε,το 
πρωινό της 17ης Φλεβάρη, τον Λένα να 
πέφτει από τις εχθρικές σφαίρες στην προ-
σπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη και 
τον Σάββα Παμπακά να τρέχει και τελικά 
να διαφεύγει, ήταν η νεαρή Παναγιώτα 
Θεοδώρου, από την Ποταμίτισσα. Η 
Παναγιώτα βρισκόταν στο περβόλι της, 
όπου ασχολείτο με γεωργικές εργασίες 
κι έβοσκε τις κατσίκες της, χωρίς ν’ αντι-

ληφθεί την παρουσία στρατιωτών, που 
κρύβονταν στους θάμνους κι επιτηρού-
σαν την περιοχή. Όπως προαναφέραμε, 
οι διαταγές του στρατηγού Κέντριου προς 
τους υφισταμένους του ήταν σαφείς και 
αυστηρές: Ενέδρες σε δρόμους και μο-
νοπάτια. Κάποια στιγμή που καθόταν 
και χάζευε γύρω, η Παναγιώτα διέκρινε 
μέσα από την ομίχλη τον συγχωριανό της 
Σάββα Παμπακά, ακολουθούμενο από 
έναν νεαρό άγνωστό της, να κινούνται με 
προφύλαξη προς το μέρος της. Αφηγείται 
σχετικά: «Ξαφνικά ενώ τους κοίταζα που 
με κοντοζύγωναν, ακούστηκε μια δυνατή 
φωνή στα αγγλικά. ‘‘Αλτ’’. Ήταν το παράγγελ-
μα του επικεφαλής των στρατιωτών προς 
τους δυο πεζοπόρους να σταματήσουν. 
Εκείνοι, αντί να συμμορφωθούν, αγνόη-
σαν το παράγγελμα και άρχισαν, κάνοντας 
ελιγμούς, να τρέχουν για να διαφύγουν. 
Ταυτόχρονα άρχισαν να πέφτουν πυκνοί 
πυροβολισμοί. Εκεί που έτρεχαν ο νεαρός 
προσπάθησε ν’ ανέβει σε μια ξερόδομη για 
να καλυφθεί και ν’ αποφύγει τις εχθρικές 
σφαίρες. Στην προσπάθειά του αυτή τον 
βρήκαν οι σφαίρες των στρατιωτών κι 
έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας. Μέσα σε 
φριχτούς, αφόρητους πόνους, ο άγνωστος, 

που ήταν πολύ κοντά μου, άκουσα να 
λέγει με πνιγμένη φωνή: ‘‘Παναγία μου 
τα πόδκια μου...’’».

Στην πραγματικότητα, όπως μου είπε 
αργότερα στη συνέντευξή του ο Σάββας 
Παμπακάς, ο Λένας είπε «Παναγία μου τα 
παιδιά μου», υπονοώντας τους συντρόφους 
του που αναμένονταν ανίδεοι από τον Άη 
Μάμα στην Ποταμίτισσα εκείνη τη μέρα.

 Στη συνέχεια, η Παναγιώτα ιστορεί πώς 
είδε τον Παμπακά να διαφεύγει τα πυρά 
των στρατιωτών και να χάνεται από τα μάτια 
της μέσα στην ομίχλη, ενώ ο άγνωστος 
τραυματίας (Στυλιανός Λένας) σφάδαζε στο 
έδαφος, σχεδόν μπροστά της, από αφόρη-
τους πόνους. Την ίδια στιγμή ξεπρόβαλαν 
από τους θάμνους, όπου ήταν κρυμμέ-
νοι, οι πάνοπλοι δολοφόνοι του ήρωα… 
Κύκλωσαν το τραυματισμένο παλληκάρι 
με προτεταμένα τα όπλα τους. Φοβούνταν 
μήπως τους ανταπέδιδε τα πυρά του.

Κατατρομαγμένη η νεαρή Παναγιώτα 
πήρε τις κατσίκες της και με χίλιες δυο 
προφυλάξεις έτρεξε σε έξαλλη κατάσταση 
στο χωριό, όπου μετέφερε το μαύρο μή-
νυμα. Οι αγωνιστές του χωριού έτρεξαν κι 
εξαφανίστηκαν, προτού οι Βρετανοί στρα-
τιώτες  μπουν στην Ποταμίτισσα κι αρχί-
σουν έρευνες και ανακρίσεις. Δεν πέρασε 
πολλή ώρα, που στρατιώτες μπήκαν στο 
χωριό μεταφέροντας και τον βαριά τραυ-
ματισμένο Λένα. Από την Ποταμίτισσα, με 
ελικόπτερο τον μετέφεραν στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο της Βάσης Ακρωτηρίου. Εκεί, 
ένοπλοι στρατιώτες  φρουρούσαν μερό-
νυχτα τον μελλοθάνατο αγωνιστή, που οι 
ίδιοι γνώριζαν την πλούσια δράση του και 
την ικανότητά του στην κατασκευή βομβών 
και άλλων εκρηκτικών μηχανισμών, γι’ 
αυτό και τον αποκάλεσαν «ΚΡΟΥΠ της 
ΕΟΚΑ». Τελικά ο «Ψαρρός» και «Γίγαντας» 
της ΕΟΚΑ άφησε την τελευταία του πνοή 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου. 
Ήταν 28 του Μάρτη 1957, όταν ο  σεμνός, 
αλλά λιονταρόψυχος Στυλιανός Λένας δρα-
σκέλισε το Πάνθεο των Ηρώων. Την ίδια 
μέρα, οι Βρετανοί άφηναν ελεύθερους από 
τις Σεϋχέλλες, τους εξόριστους Μακάριο, 
Κυπριανό, Παπασταύρο και Πολύκαρπο 
Iωαννίδη. Τη σορό του ήρωα δεν την 
έδωσαν στους δικούς του για ταφή. Και 
νεκρό ακόμη τον φοβούνταν. Τον έθαψαν 
στα Φυλακισμένα Μνήματα.

 Έχουν περάσει από τότε 64 χρόνια 
και η μνήμη του παραμένει αγέραστη. Η 
θυσία του αδικαίωτη. Βαρύ το χρέος που 
μας άφησε ο Λένας και οι άλλοι ήρωες 
της ΕΟΚΑ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

28.02.2021

Η περίοδος που διανύουμε είναι 
ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά 
ειδικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, 

σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Σε 
σχέση με το Κυπριακό, βρισκόμαστε στην 
απαρχή της κινητικότητας για τη σύγκληση 
από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τής 
άτυπης πενταμερούς. Στα Ελληνοτουρκικά 
βρισκόμαστε εν αναμονή της σύγκλησης 
του 62ου γύρου διερευνητικών επαφών, 
την ίδια στιγμή που η Τουρκία συνεχίζει 
τις προκλήσεις της, ενώ στο τρίτο δεκαή-
μερο του Μαρτίου θα υπάρξει η Σύνο-
δος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που θα εξετάσει τη στάση της Τουρκίας. 
Παράλληλα, οι εξελίξεις στη Λιβύη, οι 
προσπάθειες των φίλα διακείμενων κρα-
τών στη Μεσόγειο και Μέση Ανατολή για 
ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων 

και η επαναδραστηριοποίηση των ΗΠΑ 
σε επίπεδο πολυμέρειας, οριοθετούν τα 
νέα δεδομένα που δημιουργούνται στη 
γεωπολιτική και τα οποία πρέπει να λαμ-
βάνουμε υπόψη στη  χάραξη της δικής 
μας εξωτερικής πολιτικής. 

Σε σχέση με το Κυπριακό, ξεκίνησαν 
οι διεργασίες για την προετοιμασία που 
αφορά στην πρόθεση του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει άτυπη 
πενταμερή, ούτως ώστε να διερευνηθεί 
κατά πόσον υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ 
των δυο πλευρών που να μπορέσει να 
αποτελέσει τη βάση για ουσιαστικές συ-
νομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού. 
Οι δημόσιες αναφορές της Τουρκίας και 
της τουρκοκυπριακής πλευράς, φυσικά, 
παρακάμπτουν την συμφωνημένη βάση 
επίλυσης του προβλήματος, ενώ η Τουρ-
κία και οι αξιωματούχοι της καθημερινά 
προβαίνουν σε δηλώσεις που ακρωτη-
ριάζουν την πιθανότητα ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων. Γνωρίζουμε, όμως, 
ότι η στάση της Τουρκίας δεν είναι τυχαία 
και ο πρότερος βίος της καταδεικνύει το 
γεγονός ότι η Τουρκία με τα παιχνίδια της 
προσπαθεί να θέσει τον εαυτό της σε θέση 
που να μην μπορεί να της επιρριφθούν 

ευθύνες για την οποιαδήποτε αποτελμά-
τωση της διαδικασίας. Γι’ αυτούς ακριβώς 
τους λόγους η σωστή προετοιμασία και 
επίγνωση της στάσης αυτής της Τουρκίας 
αποτελούν αρχές εκ των ων ουκ άνευ για τη  
στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. 
Στόχος της δικής μας πλευράς παραμένει 
φυσικά η διάρρηξη του αδιεξόδου που 
προκαλεί η στάση της Τουρκίας, ο σε-
βασμός στο κεκτημένο της διαδικασίας 
που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 
και η εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης 
και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό. 

Παράλληλα με τα του Κυπριακού, συ-
ντρέχουν και τα ζητήματα που αφορούν 
στα ελληνοτουρκικά, με την Αθήνα να 
προσκαλεί την Άγκυρα στον επόμενο 
γύρο των διερευνητικών επαφών, που 
επανεκκίνησαν μετά από πέντε σχεδόν 
χρόνια τον προηγούμενο μήνα στην Κων-
σταντινούπολη. Θα πρέπει να τονίσουμε 
το γεγονός ότι και στο προκείμενο θέμα 
η Τουρκία διαρρηγνύει τις πιθανότητες 
επιτυχούς έκβασης των διερευνητικών 
επαφών με τις συνεχείς και συνεχιζόμε-
νες προκλήσεις της, ειδικά στο Αιγαίο. Η 
παράνομη και παράτυπη οδηγία προς 
ναυτιλλομένους που έχει εκδώσει, για την 

πραγματοποίηση υδρογραφικών ερευνών 
στην καρδιά του Αιγαίου από το υδρο-
γραφικό σκάφος «Τζεσμέ», αποτελεί την 
πιο πρόσφατη έμπρακτη απόδειξη της 
διάθεσης της Τουρκίας να καθίσει στο 
τραπέζι των επαφών και να συζητήσει 
καλή τη πίστη. 

Σε ένα τρίτο επίπεδο, διαπιστώνουμε, 
επίσης, τα νέα δεδομένα που δημιουρ-
γούνται με την εκλογή του κ. Μπάιντεν 
στην Προεδρία των ΗΠΑ. Μετά από τέσ-
σερα χρόνια μονομέρειας από πλευράς 
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, 
οι ΗΠΑ επανέρχονται στο πλαίσιο της 
πολυμέρειας που απαιτεί η εφαρμογή 
του διεθνούς δικαίου και η επιλειτουργία 
της διεθνούς κοινότητας στη σύγχρονη 
εποχή. Η πρώτη διεθνής παρουσία του 
νέου Προέδρου των ΗΠΑ στο πλαίσιο 
διαδικτυακής εκδήλωσης, που διοργα-
νώθηκε από τη Διάσκεψη του Μονάχου 
για την Ασφάλεια, είναι χαρακτηριστική 
της νέας στάσης που θα ακολουθήσουν οι 
ΗΠΑ. Η χαρακτηριστική επανάληψη της 
φράσης ότι η Αμερική επέστρεψε, δηλώνει 
τη στροφή των ΗΠΑ προς μια εξωστρεφή 
πολιτική, ενώ τα πρώτα δείγματα γραφής 
παρουσιάστηκαν με την επιστροφή των 

ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για 
τις κλιματικές αλλαγές, που επαναφέ-
ρουν τις ΗΠΑ στο διεθνές προσκήνιο. 
Ο Μπάιντεν θα προσπαθήσει να προ-
σεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την οποία θεωρεί ως σύμμαχό 
τους στην προσπάθεια ανακοπής της 
επιρροής της Κίνας στα παγκόσμια τε-
κταινόμενα, ειδικά στον εμπορικό τομέα 
αλλά και σε άλλους τομείς, την ίδια ώρα 
που οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν 
να αντιμετωπίζουν τη στάση της Ρωσίας 
και του Ιράν. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις με 
την Τουρκία αποτελούν πρόκληση για 
τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία 
εμφανίζεται μια μεταλαϊκιστική πραγμα-
τικότητα στις ΗΠΑ. Η Τουρκία αποτελεί 
επίσης πρόκληση για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αν και υπάρχουν κράτη – μέλη 
της Ένωσης που εμφανίζουν απροθυμία 
ή έχουν αντικρουόμενες προθέσεις σε 
σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας στην 
περιφερειακή γεωπολιτική τακτική και 
πραγματικότητα, λόγω διάφορων πα-
ραγόντων, όπως είναι, για παράδειγμα, 
το μεταναστευτικό, η μεγάλη τουρκική 
μειονότητα στο εσωτερικό τους, διμερή 
οικονομικά και άλλα ζητήματα. Σε αυτό 

το πλαίσιο θα πρέπει να θεωρήσουμε δε-
δομένο ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια 
αναβάθμισης του ρόλου του ΝΑΤΟ, με 
βασικά στελέχη της νέας Κυβέρνησης των 
ΗΠΑ να είναι άνθρωποι που πιστεύουν 
βαθιά στη δυτική συμμαχία και ειδικότερα 
στο ΝΑΤΟ.  

Τα δεδομένα στη γεωπολιτική που 
αναφέρονται ειδικά στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα ορίζονται πρωτίστως από 
την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική που 
ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια και έχουν 
οδηγήσει, όπως κατ’ επανάληψιν έχουμε 
τονίσει, στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού 
και γεωστρατηγικού ρόλου που διαδρα-
ματίζουν και μπορούν να διαδραματίσουν 
Ελλάδα και Κύπρος με τα φίλα διακείμενα 
κράτη της εγγύς και ευρύτερης γεωπολιτι-
κής τους περιφέρειας. Η εξωστρέφεια αυτή 
αποδεικνύεται ως ένα από τα ισχυρότερα 
όπλα των χωρών μας και οφείλουμε όχι 
απλώς να την διατηρήσουμε αλλά να την 
προωθήσουμε έτι περαιτέρω.
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Η Τουρκία αναζητά
πυρηνικά όπλα;

Παράλληλα με τις ανησυχητικές πρό-
σφατες εξελίξεις στο Άκιουγιου, αυξήθηκαν 
οι φαινομενικά ενημερωμένες εικασίες 
ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει 
πυρηνικά όπλα. Παραδείγματα βρίσκο-
νται σε άρθρο στο «The Times of India» 
της 27ης Ιανουαρίου 2021 υπό τον τίτλο 
«Αναδυόμενος άξονας Κίνας-Πακιστάν-
Βόρειας Κορέας-Τουρκίας για πυρηνική 
διάδοση». Ο συγγραφέας, S.D. Pradhan, 
πρώην πρόεδρος της Μεικτής Επιτρο-
πής Πληροφοριών («Joint Intelligence 
Committee») της Ινδίας και πρώην Ανα-
πληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας 
(«Deputy National Security Adviser») της 
ίδιας χώρας, ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία 
υποστηρίζεται κρυφά από το Πακιστάν, 
καθώς και από την Κίνα και τη Βόρεια 
Κορέα – με στόχο την απόκτηση πυρη-
νικών όπλων και σχετικών πυραύλων. 
(Δείτε: https://timesofindia.indiatimes.
com/blogs/ChanakyaCode/emerging-
sino-pak-north-korea-turkey-nexus-for-
nuclear-proliferation/).

Τις τελευταίες εβδομάδες, άλλοι, καλά 
ενημερωμένοι συγγραφείς, έχουν κάνει 
παρόμοια σχόλια, ειδικά μετά τη 15η συνά-
ντηση της Ομάδας Στρατιωτικού Διαλόγου 
Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Πακιστάν στις 
22-23 Δεκεμβρίου 2020. Είναι γνωστόν 
ότι το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικά όπλα. 
Μήπως βοηθά την Τουρκία να αποκτήσει 
παρόμοιο οπλοστάσιο; Προς το παρόν, η 
απάντηση είναι κρυμμένη στη μυστικότητα.

Ρωσο-τουρκική
πυρηνική συνεργασία

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι, στο 
πλαίσιο της πυρηνικής ενέργειας στο Άκι-
ουγιου, η Τουρκία συνεργάζεται στενά με 
τη Ρωσία. Αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 
10 Φεβρουαρίου 2021. Εκείνη τη μέρα, ο 
αγγλόφωνος ιστότοπος «World Nuclear 
News» αναπαρήγαγε αυτά που είχαν ήδη 
ακουστεί στα τουρκικά δύο μέρες νωρίτερα 
σε βίντεο του «Bloomberg HT» (στο www.
youtube.com/watch?v=9A-1i2-kAeI):

«Οι τέσσερεις μονάδες πυρηνικής ενέρ-
γειας που βρίσκονται υπό κατασκευήν  
στην Τουρκία θα ολοκληρωθούν, μία 
ετησίως, μεταξύ 2023 και 2026, ανέφε-
ρε η Anastasia Zoteeva, Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της εταιρείας έργου Άκιουγιου 
Nukleer AS, σε τηλεοπτική συνέντευξη με 
το Bloomberg HT στις 8 Φεβρουαρίου. 
Η [κ.] Zoteeva είπε επίσης ότι η πλειο-
ψηφική εταιρεία Rosatom ήταν ανοιχτή 
για συνομιλίες με πιθανούς επενδυτές 
στο έργο, για το οποίο έχει συνάψει συμ-
φωνία αγοράς ενέργειας για τα πρώτα 15 
χρόνια λειτουργίας κάθε μονάδας. … Η 
Rosatom [ο ρωσικός κρατικός οργανισμός 
ατομικής ενέργειας] έχει μερίδιο 99,2% 
στο έργο, το κόστος του οποίου εκτιμάται 

ότι θα ανέλθει σε 20 δισεκατομμύρια δο-
λάρια» (Δείτε: www.world-nuclear-news.
org/Articles/Akkuyu-fully-operational-by-
2026,-says-project).

Παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Αν και έμμεσα, οι κίνδυνοι που προκύ-
πτουν από τη ρωσο-τουρκική πυρηνική 
συμμαχία στο Άκιουγιου επισημάνθηκαν 
στις 12 Φεβρουαρίου 2021, όταν το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων (ΕΔΑΔ) δημοσίευσε επίσημες 
στατιστικές για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια του έτος 2020, «σχεδόν 
οι μισές αποφάσεις [του ΕΔΑΔ] αφορούσαν 
3 από τα 47 κράτη μέλη [του Συμβουλίου 
της Ευρώπης]  – τη Ρωσική Ομοσπονδία 
(185), την Τουρκία (97) και την Ουκρανία 
(86)». Το ΕΔΑΔ επίσης αποκάλυψε «ότι από 
τότε που εγκαθιδρύθηκε το Δικαστήριο το 
1959, το Δικαστήριο έχει ξεδώσει 23.406 
αποφάσεις». Ωστόσο:  «Περισσότερο από 
το ένα τρίτο από αυτές αφορούν 3 κράτη 
μέλη: την Τουρκία (3.742), τη Ρωσική Ομο-
σπονδία (2.884) και την Ιταλία (2.427)».

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, το ΕΔΑΔ 
δημοσίευσε περαιτέρω στατιστικές για την 
περίοδο από το 1959 ως το 2020. Αυτές 
καταγράφουν ότι, όσον αφορά τις αποφάσεις 
του ΕΔΑΔ που διαπίστωσαν τουλάχιστον 
μία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, η Τουρκία έχει το χειρότερο ρεκόρ 
με 3.309 τέτοιες αποφάσεις ενάντια στο 
όνομά της. Η Ρωσία βρίσκεται στη δεύ-
τερη θέση με 2.724 τέτοιες αποφάσεις 
εναντίον της (Πηγές: www.echr.coe.int/
Documents/Facts_Figures_2020_ENG.
pdf και www.echr.coe.int/Documents/
Overview_19592020_ENG.pdf).

Εφόσον η Τουρκία και η Ρωσία έχουν 
μακρόχρονη αδιαφορία για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ανθρώπινη υγεία και την 
ανθρώπινη ζωή, τι ελπίδα υπάρχει ότι, στο 
πλαίσιο των ρωσο-τουρκικών πυρηνικών 
σχεδίων στο Άκιουγιου, θα τα σεβαστούν 
αυτά, πόσω μάλλον την ευημερία της άγριας 
ζωής και την ανάγκη για την προστασία 
του περιβάλλοντος; 

«Ένας δελεαστικός στόχος;»
Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, τοποθετή-

θηκε «το κερασάκι στην τούρτα». Εκείνη 
τη μέρα, το αμερικανικό περιοδικό «The 
National Interest» δημοσίευσε ένα δι-
ορατικό άρθρο των Henry Sokolski και 
John Spacapan με τίτλο «Turkey’s Nuclear 
Reactor: A Tempting Target?», δηλαδή 
«Ο Τουρκικός πυρηνικός αντιδραστήρας: 
Ένας δελεαστικός στόχος;». Οι συγγρα-
φείς μάς υπενθύμισαν ότι το Άκιουγιου 
μπορεί να απειληθεί από τρομοκρατικές 
οργανώσεις και από ανισόρροπα κράτη 
(Πηγή: https://nationalinterest.org/blog/
buzz/turkey%E2%80%99s-nuclear-reactor-

tempting-target-178485).
Λόγω όλων αυτών των περιστατικών, 

εξελίξεων και ισχυρισμών, είναι ιδιαίτερα 
καχύποπτο το γεγονός ότι η Τουρκία έχει 
απομακρυνθεί από διάφορα κείμενα του 
διεθνούς δικαίου για την πυρηνική ασφάλεια 
και για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. 
Για παράδειγμα, η Τουρκία δεν έχει καν 
υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), 
τη Σύμβαση Espoo για την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυ-
νοριακό Πλαίσιο (1991), την Κοινή Σύμ-
βαση για την Ασφάλεια Διαχείρισης των 
Αναλώσιμων Καυσίμων και των Ραδιε-
νεργών Αποβλήτων (1997), τη Σύμβαση 
του Aarhus για την Πρόσβαση σε Πλη-
ροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού στη 
Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη 
Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέματα 
(1998) και τη Συνθήκη για την Απαγόρευση 
των Πυρηνικών Όπλων (2017). 

Συμπεραίνω ότι η Τουρκία έχει πράγ-
ματα που θέλει να κρύψει.

Τρία ερωτήματα
Με όλα αυτά υπόψη, η Κυβέρνηση 

της ΚΔ οφείλει μια εξήγηση. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση, εντοπίζω παρακάτω τρία 
ερωτήματα. 

Πρώτον, έχει η Κυβέρνηση της ΚΔ 
προετοιμάσει στρατηγικό σχέδιο με συγκε-
κριμένους στόχους (ι) την αποτροπή της 
ενεργοποίησης του πυρηνικού αντιδρα-
στήρα στο Άκιουγιου, (ιι) τον αποκλεισμό 
της απόκτησης πυρηνικών όπλων από 
την Τουρκία, και (ιιι) τον τερματισμό ή 
τον περιορισμό της ευρύτερης πυρηνι-
κοποίησης της Τουρκίας; Εάν ναι, αυτό το 
σχέδιο έχει δημοσιευτεί; Εάν όχι, γιατί όχι;

Δεύτερον, λαμβάνοντας τη ρεαλιστική 
πιθανότητα ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας 
στο Άκιουγιου θα αρχίσει να ενεργοποι-
είται το 2023, έχει η κυβέρνηση της ΚΔ 
λάβει μέτρα, έτσι ώστε (ι) να προετοιμάσει 
την ΚΔ και τα υπό βρετανική κυριαρ-
χία εδάφη γι’ αυτήν την εξέλιξη, (ιι) να 
ενημερώσει τους κατοίκους της Νήσου 
Κύπρου για τους κινδύνους που θα προ-
καλέσει αυτή η ενεργοποίηση, και (ιιι) να 
εξηγήσει σε αυτούς τους κατοίκους πως, 
σε περίπτωση βιβλικής καταστροφής, θα 
πραγματοποιηθεί άμεση εκκένωση της 
Νήσου Κύπρου; Εάν ναι, ποια μέτρα έχει 
λάβει; Εάν όχι, γιατί όχι;

Τρίτον, στο πλαίσιο του λεγόμενου «κυ-
πριακού προβλήματος», η αντιμετώπιση της 
πυρηνικοποίησης  της Τουρκίας αποτελεί 
μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης της 
ΚΔ και της ΕΕ; Εάν ναι, πώς; Εάν όχι, γιατί όχι;

Με σεβασμό, καλώ την κυβέρνηση της 
ΚΔ να δώσει απαντήσεις. Εν τω μεταξύ, η 
νεκρική της σιωπή συνεχίζεται ...

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

ψεις του είναι προσωπικές

πεντάμηνη περίοδο, η Κυβέρνηση εξέ-
διδε το ένα ανακοινωθέν μετά το άλλο, 
για το ένα θέμα ή για το άλλο. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης των 
ιστότοπων του κρατικού Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών (στο www.pio.gov.cy), 
του ηλεκτρονικού αρχείου ανακοινω-
θέντων αυτού του Γραφείου (στο www.
piopressreleases.com.cy) και του Υπουργείου 
Εξωτερικών (στο https://mfa.gov.cy/) της 
ΚΔ, ούτε ένα ανακοινωθέν αφορούσε το 
Άκιουγιου. Μάλιστα, ούτε ένα ανέφερε 
το Άκιουγιου.

Συνολικά, η συνεχιζόμενη νεκρική 
σιγή της Κυβέρνησης της ΚΔ φαίνεται 
πως είναι παράλογη, περίεργη, ύποπτη 
και κόντρα στη βασική αρχή ότι η πρό-
ληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. 
Μάλιστα, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
μοιάζει με την αμελητέα νεκρική σιγή 
τής τότε Κυβέρνησης της ΚΔ εν όψει των 
ολοφάνερων κινδύνων στο Μαρί πριν 
από τη θανατηφόρο έκρηξη του 2011. 

Ενώπιον των δραματικών εξελίξεων 
κατά την περίοδο των πέντε μηνών από τη 
δημοσίευση του τελευταίου μου άρθρου 
για το Άκιουγιου στις 20 Σεπτεμβρίου 
2020, αυτή η νεκρική σιγή δεν πρέπει 
να συνεχιστεί, αν θα διασφαλιστεί η ΚΔ 
και η ευρύτερη περιοχή. Παρακάτω, θα 
εντοπίσω ορισμένες από αυτές τις εξελίξεις.

Ένας σεισμός
Αρχίζω με το τι έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 

2020. Εκείνη τη μέρα, η Ανατολική Με-
σόγειος ταρακουνήθηκε λόγω σεισμού 
με δόνηση 5,3 βαθμών. Σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Σεισμικών Κινδύνων της 
Γεωλογικής Έρευνας των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, το επίκεντρο 
αυτού του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα 
κάτω από τη θάλασσα, δυτικά, αλλά αρ-
κετά κοντά του Άκιουγιου, μεταξύ της 
Αττάλειας στη νότια ακτή της Τουρκίας 
και του Ακρωτηρίου Κορμακίτη στην 
τουρκοκρατούμενη βορειοδυτική ακτή 
της ΚΔ. (Δείτε: https://earthquake.usgs.
gov/earthquakes/eventpage/us7000cnf1/
executive).

Ο σεισμός πίεσε τον Κώστα Κωνστα-
ντίνου να συντάξει ένα προειδοποιητικό 
άρθρο με τίτλο «Άκιουγιου: μια βόμβα 
στην πόρτα μας». Σύμφωνα με τον κ. Κων-
σταντίνου, ο οποίος έχει γράψει συχνά γι’ 
αυτό το θέμα:  

«Μια ματιά και μόνο στον χάρτη τρο-
μάζει, αν δει κανείς την απόσταση του 
επίκεντρου [του σεισμού] από τον υπό 
ανέγερση σταθμό και εάν αναλογιστεί πως 
ο σεισμός των 5,3 ρίχτερ έγινε αισθητός 
μέχρι και το Τελ Αβίβ [στο Ισραήλ]. …».

Ο κ. Κωνσταντίνου πρόσθεσε:
«Η Ρωσία διαβεβαιώνει ότι [ο πυρη-

νικός αντιδραστήρας στο Άκιουγιου] θα 
είναι ασφαλής, ωστόσο οι ανησυχίες που 
διατυπώνονται δεν αφορούν μόνο την 

τοποθεσία και το σεισμικό ρήγμα, αλλά 
και σφάλματα όπως η ρωγμή η οποία 
είχε ανακαλυφθεί τον Μάιο του 2019 
στο τσιμεντένιο περίβλημα του πρώτου 
αντιδραστήρα. Λίγο αργότερα, η Ένωση 
Επιμελητηρίων των Μηχανικών και 
Αρχιτεκτόνων της Τουρκίας (TMMOB) 
είχε αποκαλύψει ότι μια δεύτερη ρωγμή 
εντοπίστηκε μέρες μόλις μετά την πρώτη, 
με εκπρόσωπο της ΤΜΜΟΒ να λέει χαρα-
κτηριστικά: «Ανακαλύψαμε ότι οφειλόταν 
σε μια τρομακτική έλλειψη επιθεωρήσεων. 
Το εργοτάξιο λειτουργεί με τη λογική των 
εργολάβων, αντί των μηχανικών». ...». (Πηγή: 
www.in.gr/2020/12/14/world/akougiou-
mia-vomva-stin-porta-mas/).

Δύο εκρήξεις  
Έρχομαι τώρα στο τι έγινε στις 19 Ια-

νουαρίου 2021. Εκείνη τη μέρα, το Άκι-
ουγιου κτυπήθηκε από δύο απότομες, 
θορυβώδεις και μυστηριώδεις εκρήξεις. 
Ως αποτέλεσμα, πολλά σπίτια υπέστησαν 
σπασμένα παράθυρα και άλλες ζημίες. 

Υπάρχει βίντεο που δείχνει μιαν από 
τις εκρήξεις. Πρέπει να προειδοποιήσω 
οιονδήποτε αναγνώστη θέλει να παρα-
κολουθήσει το βίντεο, ότι η έκρηξη 
ήταν τρομακτική  (το βίντεο βρίσκεται 
εδώ: https://twitter.com/DuvarEnglish/
status/1351982834672574464).

Μια μέρα μετά τις εκρήξεις στο Άκι-
ουγιου, στο «Πρώτο Θέμα» της Ελλάδας, 
ο Βασίλης Γούλας ανέφερε μιαν ανάλυση 
του Άκη Τσελέντη, Διευθυντή του Γεω-
δυναμικού Ινστιτούτου στην Αθήνα και 
σεισμολόγου, και έγραψε τα εξής:

«Ο κ. Τσελέντης αναφέρει … ότι ο πρό-
σφατος σεισμός των 5,3 βαθμών της κλί-
μακας Ρίχτερ επανέφερε στη συζήτηση το 
πολύκροτο θέμα του πυρηνικού σταθμού 
του Άκιουγιου, ενώ επισημαίνει ότι η κατα-
σκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στο 
Άκιουγιου συνεπάγεται την κατακόρυφη 
αύξηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, 
καθώς η περιοχή που έχει επιλεγεί για την 
εγκατάσταση του εργοστασίου έχει ιστορικό 
μεγάλων σεισμών και συνακόλουθων κα-
ταστροφών. Παράλληλα, ο διευθυντής του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αποκαλύπτει 
ότι το εργοστάσιο θα βρίσκεται μόλις 25 
χιλιόμετρα από το ρήγμα του Ετσέμις, το 
οποίο μπορεί να δώσει σεισμό έως και 8 
Ρίχτερ!» (Πηγή: www.protothema.gr/world/
article/1086542/akougiou-mia-puriniki-
perivadollogiki-vomva-stin-porta-mas-leei-
o-akis-tseledis/).

Γι’ αυτούς και για άλλους λόγους, ο 
υπό κατασκευήν πυρηνικός σταθμός στο 
Άκιουγιου αποτελεί πραγματική, αναδυ-
όμενη και πιθανόν θανατηφόρο απειλή. 
Ωστόσο, απ’ ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση 
της ΚΔ σιωπά – ίσως επειδή κατευνάζει 
την Τουρκία και δεν θέλει να ενοχλήσει 
τη Ρωσία. Όποια και να είναι η εξήγηση, 
η νεκρική σιγή είναι εξωφρενική. 

Ένας σεισμός, δύο εκρήξεις και τρία ερωτήματα 
για την πυρηνικοποίηση της Τουρκίας

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*
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Α
πό τις 27 Απριλίου 2019, 
η «Σημερινή» έχει δη-
μοσιεύσει διάφορα 
άρθρα μου στα οποία 
έχω επικεντρωθεί στον 
πυρηνικό αντιδραστή-
ρα υπό κατασκευήν στο 

Άκιουγιου της Τουρκίας. Αυτό βρίσκεται 
σε παραθαλάσσιο σεισμικό σημείο, λιγό-
τερο από 100 χιλιόμετρα από τις βόρειες 
ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). 

Το τελευταίο μου άρθρο γι’ αυτό το 
ζήτημα δημοσιεύτηκε από τη «Σημε-
ρινή» στις 20 Σεπτέμβριου 2020. Είχε 
τον τίτλο «Η νεκρική σιγή εν όψει των 
αναδυόμενων πυρηνικών κινδύνων στο 
Άκιουγιου». Βασικός στόχος αυτού του 
άρθρου ήταν να φανερώσει την παράλογη, 
περίεργη και ύποπτη νεκρική σιωπή της 
κυβέρνησης της ΚΔ εν όψει των διάφορων 
αναδυόμενων πυρηνικών κινδύνων που 
προκύπτουν από το τεράστιο πυρηνικό 
έργο στο Άκιουγιου. Σχετικός στόχος ήταν 
να υπογραμμίσει ότι αυτό το έργο αποτελεί 
μέρος μιας ευρύτερης ρωσο-τουρκικής 
γεωστρατηγικής συμμαχίας.

Η ουσία του ζητήματος είναι απλή. Από 
τη στιγμή που θα αρχίσει η ενεργοποί-
ηση του πυρηνικού αντιδραστήρα στο 
Άκιουγιου το 2023, θα έχει την ενδημική 
ικανότητα να μολύνει άτομα, ζώα, πουλιά 
και το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της ΚΔ. 

Ακόμη χειρότερα, σε περίπτωση βιβλι-
κής πυρηνικής καταστροφής στο Άκιου-
γιου παρόμοιας με εκείνη στο Τσερνομπίλ 
στην τότε Σοβιετική Ένωση το 1986 ή στη 
Φουκουσίμα το 2011, μια ανεξέλεγκτη 
εκτόξευση ακτινοβολίας μπορεί να απει-
λήσει την ΚΔ, τα δύο διπλανά απομεινάρια 
της βρετανικής Αποικίας του Στέμματος 
και άλλες περιοχές στην Ανατολική Με-
σόγειο. Σε τέτοια φρικιαστική περίπτωση, 
ίσως να χρειαστεί η εκκένωση ολόκληρων 
τοπίων, όπως της Νήσου Κύπρου.

Πρόκειται για ένα αναπόφευκτο πρό-
βλημα με ζωτική σημασία για τη δημόσια 
υγεία, εθνική ασφάλεια, περιβαλλοντική 
ασφάλεια, άγρια ζωή και, μάλιστα, την 
επιβίωση της ΚΔ. Τούτου λεχθέντος, το 
ζήτημα επίσης επηρεάζει τα Δωδεκάνησα, 
άλλα εδάφη της Ελλάδας, την ευρύτερη 
Ανατολική Μεσόγειο και, φυσικά, τις σχέσεις 
Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

(Το προαναφερθέν μου άρθρο βρί-
σκεται εδώ: https://simerini.sigmalive.
com/article/2020/9/20/e-nekrike-sige-
en-opsei-ton-anaduomenon-purenikon-
kindunon-sto-akiougiou/)

Συνεχιζόμενη νεκρική σιγή
Απ’ ό,τι φαίνεται, στους πέντε μήνες 

που πέρασαν από τη δημοσίευση του 
άρθρου μου της 20ής Σεπτεμβρίου 
2020, συνεχίστηκε η νεκρική σιωπή 
της Κυβέρνησης της ΚΔ . Σε αυτήν την 

Η ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ ΝΕΚΡΙ-
ΚΗ ΣΙΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΔ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑΛΌΓΗ, ΠΕΡΙΕΡΓΗ, ΥΠΌ-
ΠΤΗ ΚΑΙ ΚΌΝΤΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΌΤΙ Η ΠΡΌΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 
ΜΑΛΙΣΤΑ, ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΡΑ-
ΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΌΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΝΕΚΡΙΚΗ 
ΣΙΓΗ ΤΗΣ ΤΌΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΔ ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΩΝ ΌΛΌ-
ΦΑΝΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΌ 
ΜΑΡΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΑΝΑΤΗ-
ΦΌΡΌ ΕΚΡΗΞΗ ΤΌΥ 2011 
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ΠΗΓΗ: SIGMA LIVE, 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, HTTPS://
CITY.SIGMALIVE.COM/ARTICLE/2018/4/4/POS-
THA-EPIREASTEI-I-KYPROS-APO-ENDEHOMENO-
ATYHIMA-STO-AKKIOYGIOY/

ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020. ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΏΝ 
ΚΙΝΔΥΝΏΝ ΤΗΣ ΓΕΏΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΏΝ ΗΠΑ, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, HTTPS://EARTHQUAKE.
USGS.GOV/EARTHQUAKES/EVENTPAGE/US7000CNF1/DYFI/INTENSITY



Κλείνω 
παραφράζοντας 
τη δήλωση του 

εντιμότατου Δικαστή 
για να πω ότι ο λαός 

έχει το δικαίωμα 
να γνωρίζει τι 

διαπραγματεύεται η 
πολιτική ηγεσία του 
τόπου (Κυπριακής 
Δημοκρατίας) για 
τη ζωή του κάθε 

νόμιμου πολίτη του 
κράτους και των 
περιουσιών του,  
κατεχομένων και 
μη, που άπτονται 

του εθνικού 
συμφέροντος 
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 
ΘΕΜΑ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ «ΤΟΠΟΥ» (ΚΑΤΑ Α. 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ), ΓΙΑΤΙ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΥΘΙ-
ΞΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣ-
ΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΜΦΑΝΤΙΚΑ 
Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΣΤΙΓΜΗ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕ-
ΤΑΝΟΥΣ;

Η ελευθερία στην πληροφόρηση
στη χώρα των «γελοίων πολιτικάντηδων»

«T
his is Cyprus, 
ρε! Όλοι αυτοί 
που διεκδικούν 
δάφνες ευθιξίας 
και πρωταγω-
νιστούν, δήθεν, 
στην ανάληψη 

πολιτικής ευθύνης, αρνούνται να σεβα-
στούν δύο αρχές. Πρώτον, του πολιτικού 
σκασμού. Δεύτερον, μιας εδαφιαίας απο-
λογίας και συγγνώμης προς τους πολίτες 
για όσα καταστροφικά, ολέθρια και βρο-
μερά διαπράττουν εναντίον τους. Αλλά, τι; 
Θέλει αρετήν και τόλμην η ευθιξία, ώστε 
να τιμηθεί και να αναληφθεί η ευθύνη…».

Αυτά έγραψε, μεταξύ άλλων,  ο αγαπητός 
Σάββας Ιακωβίδης στο πρόσφατο άρθρο 
του «Ευθιξία και ευθύνη εξευτελίζονται 
στον βωμό λαϊκισμού-ψηφοθηρίας»  στην 
«Σημερινή», 21.2.2021.

Ακριβώς σε σχέση με αυτήν την τριτο-
κοσμική κατάσταση γράφω σήμερα, για να 
προβάλω μία πολύ πρόσφατη δικαστική 
απόφαση στο Λονδίνο, η οποία  αφορά 
ακριβώς  τις υποχρεώσεις πολιτικών έναντι 
του νόμου, έναντι του λαού, έναντι του 
εθνικού συμφέροντος. Όποια θέση και αν 
κατέχουν, πρωθυπουργού, υπουργού κ.ά.

Στο Λονδίνο, λοιπόν, η οργάνω-
ση  GOOD LAW PROJECT LIMITED και 
τρεις βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, 
oι DEBBIE ABRAHAMS ,  CAROLINE 
LUCAS και  LAYLA MORAN , στις 7 
Οκτωβρίου 2020,  κατέθεσαν αγωγή  
εναντίον του νυν  Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Προστασίας, Mat Hancock, με 
τον ισχυρισμό ότι ο Υπουργός απέτυχε 
να ενεργήσει σύμφωνα με τους Κανονι-
σμούς που διέπουν Δημόσια Συμβόλαια. 
Δηλαδή, δεν δημοσιοποίησε τα σχετικά 
με διάφορα συμβόλαια που συμφώνησε 
το 2020 και που κάλυπταν εκατοντάδες 
χιλιάδες λίρες του Δημοσίου, ουχί αργό-
τερον των 30 ημερών κ.λπ . ( (a) reg. 50 of 
the Public Contracts Regulations 2015 
(SI 2015/102: “the PCR 2015”), which 
require him to send for publication a 
contract award notice (“CAN”) not later 
than 30 days after the award of a contract 
with a value exceeding the applicable 
limit; and…).

Παραβίαση νομοθεσίας
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021,  στην 

ακρόαση της υπόθεσης ο Δικαστής MR 
JUSTICE CHAMBERLAIN αποφάνθηκε 
ότι ο Υπουργός Mat Hancock ενήργησε 
παράνομα όταν το τμήμα του δεν αποκά-
λυψε τις λεπτομέρειες των συμβολαίων 
που είχε υπογράψει κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19.  Ο δικαστής είπε 
ότι ο Υπουργός Υγείας είχε «παραβιάσει 
τη νομική του υποχρέωση» με το να μη 
δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες εντός 30 
ημερών από την ημέρα της υπογραφής 
των συμβολαίων.  «Το Δημόσιο είχε το 
δικαίωμα να γνωρίζει πού πήγε το μεγά-
λο ποσό που χρησιμοποιήθηκε και πώς 
έγινε η επιλογή των συμβολαίων», είπε 
ο Δικαστής.

 
Παραβίαση πολιτικής
για διαφάνεια

Σύμφωνα με τον νόμο, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Κυβέρνηση υποχρεούται να 
δημοσιοποιεί συμβόλαια για υπηρεσίες 
ή αγαθά για το Δημόσιο,  αξίας πέραν των 
£120.000, εντός 30 ημερών. Η μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση Good Law Project 
ισχυρίστηκε επίσης ότι η κυβέρνηση παρα-
βίασε τη δική της πολιτική για διαφάνεια, 
η οποία απαιτεί τη δημοσιοποίηση των 
λεπτομερειών δημοσίων συμβάσεων/
συμβολαίων πέραν της αξίας των £10.000.

Στην απόφασή του ο Δικαστής Mr 
Justice Chamberlain είπε: «Δεν υπάρ-
χει διχογνωμία ότι, σε έναν σημαντικό 
αριθμό υποθέσεων, ο υπουργός πα-
ραβίασε τη νομική του υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσει τις ανακοινώσεις για τη 
σύναψη των συμβολαίων εντός 30 ημε-
ρών. Δεν υπάρχει επίσης διχογνωμία ότι 
ο υπουργός απέτυχε να δημοσιοποιήσει 
αναθεωρημένα συμβόλαια σύμφωνα με 
την πολιτική περί διαφάνειας».

Είπε επίσης πως «ο υπουργός έχει 
ξοδέψει ‘τεράστια ποσά’ δημοσίου χρή-
ματος για προμήθειες και υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την Covid-19 κατά τη 
διάρκεια του έτους 2020. Το κοινό έχει 
δικαίωμα να γνωρίζει πού πήγαν αυτά 
τα λεφτά, για τι πράγματα ξοδεύθηκαν 
και πώς καταχωρήθηκαν τα συμβόλαια».

Ο Δικαστής αναγνώρισε ότι οι πρώτοι 
μήνες  της πανδημίας ήταν δίχως προη-
γούμενο και ότι η προσοχή δόθηκε στο 
να εξασφαλιστούν όσα χρειαζόντουσαν 
για να γλιτώσουν ζωές, όμως πρόσθεσε 

ότι «η ιστορική αποτυχία» του τμήματος 
να δημοσιοποιήσει τα συμβόλαια δεν 
«ήταν δικαιολογία» (εννοείται, λόγω της 
πανδημίας).

«Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια 
νίκη για όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε 
για σωστή διακυβέρνηση και τη δύναμη 
του δικαστηρίου να κρατά την κυβέρνηση 
σε έλεγχο», δήλωσε η οργάνωση Good 
Law Project σε ανακοίνωσή της.

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
Admin/2021/346.html

https://www.bbc.co.uk/news/uk-
56125462

 
Κυπριακή Δημοκρατία - 
Ελευθερία στην
Πληροφόρηση

Μήπως πήρε είδηση ο λαός στην 
Κυπριακή Δημοκρατία ότι, από τις 22 
Δεκεμβρίου 2020, υιοθετήθηκε και 
ετέθη σε εφαρμογή ο Νόμος για Ελευ-
θερία στην Πληροφόρηση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας;  Ότι σε καθορισμένη 
ημερομηνία η κάθε κυβερνητική Αρχή 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
κάτω έχει την υποχρέωση να απαντήσει 
και να ικανοποιήσει τον πολίτη σε κάθε 
ερώτησή του για το καθετί;

Επιπλέον ο πολίτης έχει προ καιρού 
το δικαίωμα στην πληροφόρηση  και  σε 
σχέση με το Άρθρο 10.1 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα, καθώς και με το Άρθρο 19.2 του Συ-
ντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Πόσοι χρησιμοποιούν αυτά τα άρθρα για 
να απαιτούν απαντήσεις σε ερωτήματά 
τους για τα τεκταινόμενα στο νησί, καθώς 
και τον Νόμο για Ελευθερία στην Πλη-
ροφόρηση που ετέθη  σε εφαρμογή στις 
22 Δεκεμβρίου 2020;

Νέα Πενταμερής και νέο 
«βρετανικό σχέδιο»

Μετά τη… βρετανική προετοιμασία για 
νέα «πενταμερή» με τα διάφορα πήγαινε 
- έλα βρετανικών αποστολών,  με απο-
κορύφωμα την επίσκεψη του Βρετανού 
Υπουργού Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας 
και Ανάπτυξης,  Dominic Raab, έγραψαν ο 
συνάδελφος Δ. Διονυσίου στον «Πολίτη» 
και ο Τούρκος αρθρογράφος στην τουρκική 
εφημερίδα «Χουριέτ» Γιουσούφ Κανλί 
(σε δύο άρθρα του) για «νέο βρετανικό 
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σχέδιο». Στο δεύτερο ο Κανλί εξήγησε 
(που δεν έκανε στο πρώτο) ότι δεν δό-
θηκε γραπτώς το εν λόγω «σχέδιο», αλλά 
προφορικώς! Αμφότεροι οι αρθρογράφοι 
ανέφεραν και  κάποιες λεπτομέρειες  του 
εν λόγω «σχεδίου».

Στις  14.2.2021, σε συνέντευξή του 
στη «Σημερινή» (Σκεύη Σταύρου), ο δι-
απραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, 
απαντώντας σε ερωτήσεις για τους Βρε-
τανούς,  περιορίστηκε στα εξής:

«Το ενδιαφέρον της Βρετανίας είναι κα-
λοδεχούμενο και υποβοηθητικό. Αλλά κατά 
πόσον οι συγκεκριμένες ιδέες ή προτάσεις 
που θέτει είναι βοηθητικές, είναι κάτι το 
οποίο είναι προς μελέτη και υπό αίρεση 
συμβατότητας (sous bénéfice d’inventaire) 
με τις θέσεις αρχής μας και τις παραμέ-
τρους του ΟΗΕ.  Με ανοικτό πνεύμα, αλλά 
με συνέπεια και έλεγχο συνάφειας και 
αξιολόγηση της πραγματικής πρόσθετης 
αξίας. Μας ενδιαφέρει η προσήλωση στη 
φύση και τη μορφή της λύσης, όπως έχει 
περιγραφεί και καθοριστεί από τα ψη-
φίσματα. Τώρα  είναι, μάλιστα, λιγότερο 
παρά ποτέ η ώρα να εκφύγουμε από το 
συμφωνηθέν πλαίσιο. Η χρονική στιγμή 
μάς ανησυχεί, αλλά, αν είναι σεβαστό το 
πλαίσιο και εντός αυτού κριθεί πως κάτι 
μπορεί να είναι χρήσιμο και υποβοηθητικό, 
γιατί να μην το μελετήσουμε;

-Έχει υποβάλει κάτι συγκεκριμένο η 
Βρετανία, που να δημιουργεί ανησυχίες 
στη δική μας πλευρά;

Έχει κάποιες ιδέες και κάποιες σκέ-
ψεις σε μία προσπάθεια συμφιλίωσης, 
αν θέλετε, του μοντέλου της Διζωνικής, 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως περι-
γράφεται στα ψηφίσματα, με κάποιες από 
τις απαιτήσεις της νέας τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας».

Γενικά, είναι ένα νέο «βρετανικό σχέδιο», 
που ενδεικτικά δόθηκε σε αμφότερες τις 
πλευρές, είτε γραπτώς είτε «προφορικώς», 
δεν έχει σημασία. Και  για το οποίο γράφουν 
επιλεκτικά κάποιοι που είχαν «πρόσβα-
ση», αλλά δεν βγαίνει η ίδια η Κυπριακή 
Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενη-
μερώσει τον λαό δημοσιοποιώντας όλα 
όσα προέβαλαν οι Βρετανοί είτε γραπτώς 
είτε προφορικώς.

Για το μείζον  εθνικό θέμα, που πρέπει 
να είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο 

που αφορά το μέλλον του λαού και του 
«τόπου» (κατά   Α. Μαυρογιάννη), γιατί 
δεν έχει ούτε ένας, όχι μόνο την ευθιξία, 
αλλά ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ,  
να ενημερώσει πλήρως τον λαό για το τι 
ετοιμάζεται και  προσφέρεται εμφαντι-
κά σ’ αυτήν τη χρονική στιγμή, από τους 
Βρετανούς;

Γιατί φοβούνται να βγουν και να 
ανακοινώσουν στον λαό, τι ετοίμασαν οι 
Βρετανοί για μας;

Μήπως δεν είχαν άλλη δουλειά οι 
Βρετανοί πρέσβεις στην Αθήνα και 
Άγκυρα, και μαζί με τον λαλίστατο Στί-
βεν Λίλι στην Λευκωσία επισκέφθηκαν 
μαζικά τους αξιωματούχους του ΔΗΣΥ τον 
περασμένο Οκτώβριο;  Ούτε βεβαίως ο 
ΥΠΕΞ Ντόμινικ Ράαμπ είχε άλλη δουλειά 
στο Λονδίνο, έπληττε ο άνθρωπος  και 
κατέβηκε μονοήμερα, έστω, στην Κύπρο 
για να δει Αναστασιάδη, Χριστοδουλίδη 
και Τατάρ…

Κλείνω παραφράζοντας τη δήλωση του 
εντιμότατου Δικαστή, για να πω ότι ο λαός 
έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι διαπραγ-
ματεύεται η πολιτική ηγεσία του τόπου 
(Κυπριακής Δημοκρατίας) για τη ζωή του 
κάθε νόμιμου πολίτη του κράτους και των 
περιουσιών του, κατεχομένων και μη, που 
άπτονται του εθνικού συμφέροντος. Και 
η πολιτική ηγεσία την υποχρέωση να 
ενημερώνει έγκαιρα και άμεσα με κάθε 
λεπτομέρεια για πλήρη διαφάνεια. Όχι 
εκ των υστέρων από την κάθε διαπραγ-
μάτευση και πολλές φορές δέσμευση. Να 
διαβουλεύεται με τον λαό απαρχής και 
όχι να περιφρονεί τον λαό.

Το παράδειγμα των τριών Βρετανών 
βουλευτών της αντιπολίτευσης και της μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης GOOD LAW 
PROJECT LIMITED στο Λονδίνο, πιστεύω  
προσφέρεται προς μίμηση προς όλους. 
Ιδιαίτερα προς τους πρόσφυγες Έλληνες 
της Κύπρου, οι κλεμμένες περιουσίες των 
οποίων επηρεάζονται άμεσα με τα ξένα 
σχέδια, για μας δίχως εμάς, τουρκικά, 
βρετανικά και ΟΗΕ…

Τα άρθρα που προανέφερα για Ελευθε-
ρία στην Πληροφόρηση, ας γίνουν χρήση 
και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ας μη 
γίνονται πλέον ανεκτές οι όποιες κοροϊδίες, 
γιατί τελικά δικαίως ονομάζεται η νήσος 
των Αγίων, Δημοκρατία της Μπανανίας…

 * Ερευνήτρια/δημοσιογράφος



Σύμφωνα με τη θουκυδιδική ιστο-
ρική σκέψη, η ακριβής καταγραφή 
των γεγονότων δεν αποσκοπεί κατά 

κύριο λόγο στη διάσωση των αξιόλο-
γων πράξεων του παρελθόντος -όπως 
υποστήριζε ο Ηρόδοτος- αλλά στη μέσω 
αυτής αποφυγή επαναλήψεως λαθών, 
αφ’ ης στιγμής σταθερή παράμετρος των 
γεγονότων παραμένει ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας, ο οποίος και διαμορφώνει την 
εξέλιξη του ιστορικού γίγνεσθαι κατά 
κύρια και ανεξάρτητη και όχι δευτερεύ-
ουσα και εξαρτημένη αιτιότητα. Αυτός 
ο φιλοσοφικός-ιστορικός διδακτισμός 
που διατρέχει όλο το θουκυδιδικό έργο 
θεμελιώνει την επιστημονική ιστοριο-
γραφική αντίληψη σε φανερή αντίστιξη 
με την έως τότε διαμορφωμένη από το 
έπος και τον Ηρόδοτο αντίληψη της 
μεταφυσικής αιτιότητας. Αυτή η βαθιά 

επιστημονική αντίληψη ισχύει και στις 
επετειακές εκδηλώσεις, αφού σκοπός 
τους είναι η συναγωγή συμπερασμάτων 
από την πορεία του έθνους και η χρήση 
τους ως πυξίδας για την αποφυγή των 
λαθών και συνακόλουθα την ανάταση 
της κοινωνίας, του λαού και του έθνους.

  Αποτελεί πικρή διαπίστωση ότι η 
άλλοτε οδυνηρή και άλλοτε δαφνηφόρα 
ιστορία του έθνους στα 200 αυτά χρό-
νια δεν μας οδήγησε στη συγκρότηση 
των απαραίτητων στρατηγικών που 
να εγγυώνται την ανοδική πορεία του 
έθνους. Η σημαντικότερη συνιστώσα 
της εθνικής μας ισχύος, ο πολιτισμός, 
υπονομεύτηκε από τη θεώρησή του ως 
τουριστικού ή φολκλορικού προϊόντος, 
μετατρέποντας έτσι στην ουσία το μεν 
Υπουργείο Παιδείας σε υπηρεσία διο-
ρισμών, το δε Υπουργείο Πολιτισμού σε 
υπηρεσία διοργάνωσης συναυλιών και 
φολκλορικών εκδηλώσεων, αποδεικνύο-
ντας έτσι ότι ο υπουργικός αυτός δυισμός 
πρέπει να παραχωρήσει τη θέση του σε 
έναν πολιτικό ενισμό, όπου παιδεία και 
πολιτισμός θα αποτελούν δύο όψεις του 
αυτού νομίσματος.

  Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότηση 

εδρών Ελληνικού Πολιτισμού στα ξένα 
Πανεπιστήμια, η συνδιοργάνωση με ευ-
ρωπαϊκά Πανεπιστήμια Συνεδρίων για 
τις απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην 
Ιωνία, για την αρχή του ευρωπαϊκού 
έπους με τον Όμηρο, πάλι στην Ιωνία 
κ.ά. αποτελούν ενδεδειγμένες δράσεις 
αμυντικής προβολής του πολιτισμού 
μας και πρέπει να κινητοποιήσουν τις 
πνευματικές δυνάμεις του τόπου προς 
την κατεύθυνση αυτή.

  Ταυτόχρονα η πολεμική αρετή των 
Ελλήνων, υπονομευμένη και αυτή από 
μικροκομματικές επιδιώξεις και έλλειψη 
μιας συνολικής Εθνικής Στρατηγικής που 
θα προτάσσει την εθνική ισχύ μέσω της 
αμυντικής θωράκισης εδραζoμένης σε 
μια ισχυρή βιομηχανία, φαίνεται ανίσχυ-
ρη, ώστε να γίνει επαρκής και αναγκαία 
συνθήκη για τη διασφάλιση της εδαφι-
κής μας ακεραιότητας, απέναντι σε ένα 
σύνολο απειλών και μεγαλοϊδεατικών 
στοχεύσεων, όπως το διαστημικό και 
πυρηνικό του πρόγραμμα, που διατυπώνει 
καθημερινά ο σουλτάνος, βασισμένος 
στην αδιαφορία των συμμάχων, στην 
κραταίωση της πολεμικής του μηχανής 
και τη διαφαινόμενη αδυναμία μας να 

εκμεταλλευτούμε τις ικανότητές μας και 
τη γενναιότητά μας. Η επίδειξη σημαίας 
που έκανε το «Ορούτς Ρέις» ήταν ευτύ-
χημα ότι μας αφύπνισε.

  Αν, όπως στον Μενέξενο του Πλά-
τωνα, μας ρωτούσαν οι πρόγονοί μας 
και συγκεκριμένα οι ήρωες του 1821 
ποια είναι τα δικά μας επιτεύγματα την 
τελευταία πεντηκονταετία, για να νιώθουν 
και αυτοί υπερήφανοι για εμάς, η μόνη 
απάντησή μας θα ήταν ότι παραμένου-
με χαοτικός λαός, χωρίς πρόγραμμα, 
χωρίς στρατηγική με σπασμωδικές και 
αποσπασματικές ενέργειες απέναντι στις 
σύγχρονες απειλές και προκλήσεις του 
νεοοθωμανικού ιμπεριαλισμού. Η Εθνι-
κή Στρατηγική ως μια νέα Μεγάλη Ιδέα 
απαιτεί έναν σοβαρό και μακροχρόνιο 
σχεδιασμό για τις πάγιες θέσεις του Ελ-
ληνισμού απέναντι στις τουρκικές διεκ-
δικήσεις, τη θεμελίωση σε όλους τους 
κλάδους της αμυντικής μας βιομηχανίας 
με αξιοποίηση και επικαιροποίηση των 
όποιων ελληνικών σχεδιασμών (ΤΟΜΑ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, πυραυλικό 
αντιαεροπορικό ΑΡΤΕΜΙΣ, ναυπήγηση 
ελληνικών σκαφών επιφανείας και υπο-
βρυχίων) με συμπαραγωγές και αυτόνομες 

παραγωγές σύγχρονων οπλικών συστη-
μάτων (πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών, 
drones κ.ά.) και την ίδρυση ενός ταμείου 
άμυνας για την οικονομική υποστήριξη 
όλων αυτών των αμυντικών δράσεων. 
Επειδή η Κύπρος μας είναι αναπόσπαστο 
τμήμα του Ελληνισμού, πρέπει και αυτή 
να προβεί σε παραγωγές πολεμικού υλι-
κού, έστω drones, που θα λειτουργούν ως 
αντι-drones κ.ά. προϊόντων, αναδυόμενη 
από τον πρόσκαιρο ευδαιμονισμό που 
επικρατεί και να εξοπλισθεί με πολλα-
πλάσια αντιαρματικά, αντιαεροπορικά και 
αντιαποβατικά όπλα, για να ακυρώσει 
αποτελεσματικά τις νεο-οθωμανικές 
βλέψεις για ολοκληρωτική της κατάληψη.

  Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει όλα τα 
ελληνικά νησιά, για να υλοποιηθεί η 
πολλαπλά διατυπούμενη σκέψη περί 
αβύθιστων αεροπλανοφόρων, να υπερ-
διπλασιάσουν τουλάχιστον την αμυντική 
τους ισχύ και τον όγκο πυρός των οπλικών 
συστημάτων και να απορριφθεί η σκέ-
ψη ότι η Τουρκία, λόγω της υπεροπλίας 
της, μπορεί να καταλάβει κάποια από 
αυτά. Αν αυτό συμβεί, την κύρια ευθύνη 
έχουν όσοι, ενώ είναι υπεύθυνοι για τους 
αμυντικούς σχεδιασμούς, ορρωδούν ή 

ασύγγνωστα παραμελούν το καθήκον 
τους, μη αναλύοντας σε βάθος την αντι-
κειμενική διάσταση των πραγματικών 
απειλών. Είναι λάθος να πιστεύουν ότι θα 
διαλάθουν της ιστορικής καταδίκης, και 
αν ακόμα διαφύγουν της πολιτικής και 
ποινικής ευθύνης. Η συρρίκνωση του 
Ελληνισμού, οφειλόμενη στην αβελτερία 
των ιθυνόντων, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

  Αυτό το οποίο θα υπογραμμίσουν 
οι ήρωές μας είναι ότι αυτοί με τη ζωή 
τους που προσέφεραν γενναιόδωρα 
για την ελευθερία της Ελλάδος δεν θα 
ήθελαν ποτέ να δουν απώλεια εθνικού 
χώρου, λόγω της ανικανότητας των επι-
γόνων τους. Αυτοί άφησαν ανεξίτηλα 
τα αποτυπώματά τους στην ιστορία. Ας 
είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε και εμείς, 
μέσω της συναίσθησης του χρέους μας 
απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό 
μας, το ιστορικό μας αποτύπωμα με τη 
συγκρότηση μιας Εθνικής Στρατηγικής 
ως νέας Μεγάλης Ιδέας, ικανής να οδη-
γήσει στην ανάπτυξη και στην υπόληψη 
της χώρας ενώπιον εχθρών και φίλων. 
Οι καιροί ου μενετοί.
* Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του 
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Στη ρώσικη ρουλέτα Κυπριακό, 
ήθος και πολιτικοί

Π
λούσια η θεματολο-
γία στην ατζέντα της 
επικαιρότητας τρεις 
περίπου μήνες πριν 
από τη διεξαγωγή των 
βουλευτικών εκλογών, 
με κόμματα και πο-

λιτικούς  να αναδύονται από ένα τέλμα 
σηψαιμίας και να εμφανίζονται σε ρόλους 
άμεμπτων και άσπιλων δικαστών. Ιεροκή-
ρυκες μιας διάτρητης εντιμότητας και ενός 
ήθους περιπαικτικού για όσους γνωρίζουν 
ή έτυχε να οσμίστηκαν την μπόχα που 
αναδύεται από παρασκηνιακές διαδρομές.

Το Κυπριακό, είτε το θέλουν είτε όχι 
οι πολιτικοί, είναι το μείζον ζήτημα που 
απασχολεί τους πολίτες, καθότι από την 
πορεία των εξελίξεων θα εξαρτηθεί κατά 
πόσον θα διασφαλιστεί ή όχι η επιβίωσή 
μας ως έθνους σε αυτό το καθημαγμένο 
άκρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Όταν ο φασίστας Ερντογάν αναπολεί τις 
θηριωδίες του 1922 και υπενθυμίζει πως 
«όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει ομαδικές 
σφαγές στη Σμύρνη», δεν απειλεί μόνο 
τους Κούρδους, αλλά και τους Έλληνες 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι άκρως 
αποκαρδιωτικό να ακούς, την ίδια ώρα, 
τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμμα-
τος, Αβέρωφ Νεοφύτου,  να ωρύεται 
επιτιθέμενος σε όσους αντιδρούν στην 
πολιτική ισότητα της τ/κ μειονότητας,  
όπως την εννοούν η Τουρκία και οι 
εγκάθετοί της στο ψευδοκράτος. Όταν 
με ύφος και τόνους σπαραξικάρδιους 
λέει ότι πρέπει να δώσουμε πολιτική 
ισότητα έναντι εδάφους, προφανώς 
υπονοεί νέες υποχωρήσεις. Δηλαδή 
την αποδοχή των βέτο της αριθμητι-
κής ισότητας και ό,τι ήθελε προκύψει 
από τις αξιώσεις της Άγκυρας, καθότι  
η πολιτική ισότητα όπως την εννοεί η 
ε/κ πλευρά  έχει ήδη δοθεί και  περι-
γράφεται σε σχετικά ψηφίσματα  των 
Ηνωμένων Εθνών, από το 1992.

Όταν κουνάει το δάκτυλο και μάλιστα 
λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Ύπατο 
Αρμοστή της Βρετανίας, λέγοντας πως  η 
τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα της  
Κύπρου  δεν μετρά  47 ημέρες αλλά 47 
χρόνια και πως την επόμενη φορά ο Ερ-
ντογάν δεν θα έλθει να κάνει πικ-νικ στην 
Αμμόχωστο, αλλά πάρτι, είναι καλά να ξε-
καθαρίσει σε ποιους απευθύνεται. Μήπως 
είναι έμμεσες πιέσεις προς τον Πρόεδρο, 
καθ’ υπόδειξιν τρίτων,  να προχωρήσει 
σε υποχωρήσεις; Υποχωρήσεις μέχρι να 
προσεγγίσουμε τα θέλω της Τουρκίας;

Τέτοιου είδους και ύφους δηλώσεις 
θυμίζουν τη γνωστή ρήση  «για σε τα λέω 
πεθερά, για να τ’ ακούει η νύφη».

Βέβαια, κανένας δεν του απάντησε  πως 

στα Βαλκάνια η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
κράτησε περίπου 500 χρόνια, αλλά ούτε 
οι ομαδικές σφαγές, ούτε οι θηριωδίες των 
Τούρκων κατόρθωσαν να εξισλαμίσουν ή 
να αλλοιώσουν τους πληθυσμούς, όπως 
της Ελλάδας, της Βουλγαρίας της Σερβίας 
και άλλων.

Οι λαοί είναι που γράφουν την ιστο-
ρία τους και όχι οι εφήμεροι ηγέτες, που 
έρχονται και παρέρχονται  όπως τα επο-
χικά φρούτα και ο καθένας από εμάς θα 
λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του. Είτε 
ηγέτης είτε γραφιάς είτε απλός πολίτης 
είτε κλητήρας ξένων εντολών.

Επειδή ο κ. Αβέρωφ του ΔΗΣΥ  μαζί με 
την κ. Ελένη Μαύρου του ΑΚΕΛ χαρακτη-
ρίστηκαν το 2004 από τους προωθούντες 
το σχέδιο Ανάν ως opinion leaders, των 
οποίων -όπως νόμιζαν -οι θέσεις και οι 
απόψεις  θα ήταν καταλυτικές για τη θε-
τική έκβαση του εκτρωματικού σχεδίου, 
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν έχει κανένα 
δικαίωμα να ξεσπά και να οργίζεται. Οι 
πολίτες δεν είναι τυχαία που είναι υποψι-
ασμένοι για τις θέσεις των δύο μεγάλων 

κομμάτων στο Κυπριακό, καθώς και για τις 
παράλληλες πιέσεις για νέες διολισθήσεις.

Πολιτικός κανιβαλισμός
Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας ετοιμάζεται να συμμετάσχει στην 
άτυπη πενταμερή, η οποία έχει ορισθεί 
στις 27-29  Απριλίου (που συμπίπτει με 
τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας των 
Παθών ), είναι αδιανόητο στο εσωτερικό 
μέτωπο να υπάρχει τέτοιος διχασμός με 
τάσεις αλληλοεξόντωσης.

Κομματικοί αξιωματούχοι  ξεπέρασαν 
τα   όρια του πολιτικού αμοραλισμού, με 
δευτεροκλασάτους ηγετίσκους  να υβρίζουν 
τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος  εκπρο-
σωπεί την  Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα 
τα διεθνή φόρα και τους 27 στην Ε.Ε., ως  
κλέφτη, ψεύτη και προδότη. Οποία κατάντια.

Πού νομίζουν πως θα μας οδηγήσει 
αυτός ο  πολιτικός κανιβαλισμός, αν όχι 
στο χείλος της καταστροφής, διευκολύ-
νοντας  όσους εδώ και χρόνια βρίσκονται 
σε διατεταγμένη για την καταστροφή της 
Κύπρου;

Βρισκόμαστε σε συνθήκες εμφύλιου 
σπαραγμού και ασφαλώς η Τουρκία τρίβει 
τα χέρια της καταγράφοντας  το σκηνικό, 
το οποίο  αποδυναμώνει τη  διαπραγμα-
τευτική θέση της δικής μας πλευρά και 
ενισχύει τη ληστρική της πολιτική. 

Μέσα σε όλο το κακό εγγράφεται και 
θέμα στη Βουλή για να συζητηθεί το Κυ-
πριακό εν’ όψει της πενταμερούς, λες και 
οι 56  θα το επιλύσουν με τις μακρόσυρτες 
ομιλίες τους και την  άγονη ρητορική τους 
πρωτίστως κατά του Προέδρου και εκ 
δευτέρου κατά  της Τουρκίας. Αναλόγως 
ποιος θα βρίσκεται στο μικρόφωνο .  

Τι θα κάνουν οι 56; Θα παίξουν  το 
Κυπριακό στη ρωσική ρουλέτα και όποιον 
πάρει η σφαίρα  από την θαλάμη του πε-
ριστρεφόμενου πιστολιού;

Ήθος και αήθεια
Πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε 

στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής 
η Υπουργός Δικαιοσύνης,  Έμιλη Γιολίτη, 
η οποία  υποβλήθηκε σε έναν εξοντωτικό 
ψυχολογικό εκφοβισμό   (bullying) από 

βουλευτές και βουλευτίνες. Την επαύ-
ριον η   πρόεδρος της επιτροπής, με μια 
δόση χαιρεκακίας  επικαλυμμένης με 
ευγένεια,  την ρώτησε αν κοιμήθηκε το 
βράδυ. Χωρίς  καμιά πρόθεση να γίνω  
συνήγορος της εν λόγω Υπουργού,  είναι 
αρκετοί  οι πολίτες που αισθάνθηκαν 
ντροπή για το χαμηλό επίπεδο και τις 
συμπεριφορές μελών του νομοθετικού 
σώματος. Ένα επίπεδο που  δεν συνάδει 
με τον πολιτισμό μας και τον σεβασμό 
στους θεσμούς. Άλλο η κριτική και ο 
επιβεβλημένος  έλεγχος του νομοθετικού 
σώματος και άλλο τα κτυπήματα κάτω από 
τη μέση, τα οποία ανακυκλώνονται και 
μεγεθύνονται από  οπαδούς κομμάτων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατ’ 
εντολήν και καθ’ υπόδειξιν.

Έχουν ξεφύγει οι πάντες. Ακόμα και ο 
κύριος Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος πήρε 
φόρα  και καλπάζει ανεξέλεγκτος. Μήπως 
ο ίδιος δεν παραβιάζει το Σύνταγμα με 
το να ακυρώνει συστηματικά  τον Βοηθό 
Γενικό Ελεγκτή; Μήπως ο ίδιος θεωρεί τον 
εαυτό του υπεράνω όλων και δεν οφείλει 
να λογοδοτεί σε κανέναν; Υπεράνω και 
του Γενικού Εισαγγελέα και αυτού που 
τον διόρισε;  Γιατί, άλλο ο εκλεγμένος  με 
επικύρωση της λαϊκής εντολής και άλλο  
ο διορισμένος που προφανώς προτάθηκε 
από άλλους. Οι ανεξάρτητοι θεσμοί δεν 
έχουν κανένα δικαίωμα να καταλύουν 
άλλους θεσμούς. 

Στο σπίτι του κρεμασμένου
Λίαν συντόμως θα γίνει, όπως λέχθηκε,  

ξανά συζήτηση για τον Συνεργατισμό, για 
την οικονομία και ων ουκ έστιν αριθμός 
θεμάτων που θα επιλέξουν τα κόμματα 
μέχρι τις Βουλευτικές. Για να δούμε, αν 
θα ανοίξουν κάποια στόματα να απο-
καλύψουν  πρόσωπα και καταστάσεις, 
και  πώς κατάφεραν κάποιοι με «θεϊκές 
δυνάμεις» να αναστήσουν ακόμα και 
νεκρούς, προκειμένου να  αποπληρώ-
νουν κομματικά δάνεια! Μέχρι πότε θα 
καμώνονται τους άμεμπτους, αποσεί-
οντας και δικές τους ευθύνες για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού, που 
από λαϊκή κατάκτηση μετατράπηκε σε 
τσιφλίκι ασυδοσίας;  

Σε αυτές τις μονομαχίες τύπου ρώσικης 
ρουλέτας, άγνωστες θα είναι οι συνέπειες 
παικτών και κομπάρσων, γιατί στο σπίτι 
του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

*Η ρώσικη ρουλέτα ήταν ένα άκρως 
επικίνδυνο παίγνιο, ενίοτε θανατηφόρο,  
που πραγματοποιείτο παλαιότερα με πε-
ριστρεφόμενο περίστροφο. Μια μορφή 
μονομαχίας, που ακολουθείτο την εποχή της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας,  με τους  παίκτες 
να βρίσκονται σε μιαν αγωνία θανάτου. 

ΌΤΑΝ Ό κ. ΑΒ. ΝΕΌ-
ΦΎΤΌΎ ΚΌΎΝΑΕΙ ΤΌ 
ΔΑΚΤΎΛΌ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΛΙΓΌ ΜΕΤΑ ΤΗ  ΣΎΝΑ-
ΝΤΗΣΗ ΤΌΎ ΜΕ ΤΌΝ 
ΎΠΑΤΌ ΑΡΜΌΣΤΗ ΤΗΣ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΛΕΓΌΝΤΑΣ 
ΠΩΣ  Η   ΤΌΎΡΚΙΚΗ 
ΚΑΤΌΧΗ ΣΤΌ ΒΌΡΕΙΌ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ  ΚΎΠΡΌΎ  
ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ  47 ΗΜΕ-
ΡΕΣ, ΑΛΛΑ 47 ΧΡΌΝΙΑ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ 
ΦΌΡΑ Ό ΕΡΝΤΌΓΑΝ ΔΕΝ 
ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΚ-
ΝΙΚ ΣΤΗΝ ΑΜΜΌΧΩΣΤΌ, 
ΑΛΛΑ ΠΑΡΤΙ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ 
ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΣΕ 
ΠΌΙΌΎΣ ΑΠΕΎΘΎΝΕΤΑΙ. 
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΠΡΌ-
ΕΔΡΌ, ΚΑΘ’ ΎΠΌΔΕΙΞΙΝ 
ΤΡΙΤΩΝ,  ΝΑ ΠΡΌΧΩΡΗ-
ΣΕΙ ΣΕ ΎΠΌΧΩΡΗΣΕΙΣ; 
ΎΠΌΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 
ΝΑ ΠΡΌΣΕΓΓΙΣΌΎΜΕ ΤΑ 
ΘΕΛΩ ΤΗΣ ΤΌΎΡΚΙΑΣ;
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Επέτειος 200 χρόνων από την Εθνεγερσία



ΤΙ ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ 
«ΞΈΚΛΈΙΔΏΣΈΙ» ΚΑΙ 
ΠΌΤΈ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΌΚΛΙΜΑΚΏΣΗ ΤΏΝ 
ΜΈΤΡΏΝ – ΜΈΤΑ ΤΙΣ 16 
ΜΑΡΤΙΌΥ ΑΝΌΙΓΈΙ Η ΈΣΤΙ-
ΑΣΗ, ΈΝΏ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΘΑ ΈΠΈΛΘΌΥΝ ΧΑΛΑΡΏ-
ΣΈΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΌΡΈΥΣΗ 
ΤΏΝ ΜΈΤΑΚΙΝΗΣΈΏΝ, ΜΈ 
ΤΑ SMS ΈΝΔΈΧΌΜΈΝΏΣ 
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΌΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΌ 
ΚΈΡΦΙΌΥ ΝΑ ΜΈΤΑΤΙΘΈ-
ΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ 9 ΣΤΙΣ 11 ΤΌ 
ΒΡΑΔΥ 
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Α
κόμα ένα βήμα για να 
φτάσει πιο κοντά στο 
ολικό ξεκλείδωμα κάνει 
από αύριο η Κύπρος. Η 
δεύτερη φάση αποκλι-
μάκωσης των περιορι-
στικών μέτρων τίθεται 

σε εφαρμογή σε δύο στάδια από την 1η 
Μαρτίου και ακολούθως από τις 8 Μαρτίου 
με πιο συντηρητικές χαλαρώσεις, λόγω 
της Τσικνοπέμπτης, των Καρναβαλιών και 
της Καθαράς Δευτέρας που μεσολαβούν 
και θεωρούνται επίφοβες ημερομηνίες. 
Απ’ εκεί και έπειτα, δηλαδή από τις 16 
του μήνα -εάν βέβαια το επιτρέψουν τα 
επιδημιολογικά δεδομένα- αναμένεται να 
επέλθουν και άλλες σημαντικές χαλαρώ-
σεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και 
ακόμα δεν έχει καταρτιστεί το πλάνο για την 
τρίτη φάση των χαλαρώσεων, θεωρείται 
σίγουρο πως σειρά για να επαναλειτουρ-
γήσουν παίρνουν οι χώροι εστίασης, ενώ 
παράλληλα αναμένονται χαλαρώσεις στην 
απαγόρευση κυκλοφορίας με τα sms ενδε-
χομένως να καταργούνται και το κέρφιου 
να μετατίθεται από τις 9 στις 11 το βρά-
δυ. Ακολούθως θα υπάρξουν και άλλες 
φάσεις χαλαρώσεων,  που θα αφορούν 
άλλα θέματα που εκκρεμούν, όπως τα 
ξενοδοχεία και οι γάμοι. Σημειώνεται 
πως κάποια από τα μέτρα θα υπάρχουν 
τουλάχιστον για τους επόμενους 2-3 μή-
νες, έως ότου επιτευχθεί η εμβολιαστική 
κάλυψη του 70% του πληθυσμού, ωστόσο 
τα μηνύματα που εκπέμπονται από τους 
αρμoδίους είναι αισιόδοξα. Άλλωστε, όπως 
δήλωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, 
Κωσταντίνος Ιωάννου,«είμαστε κοντά στο 
τέλος». Χρειάζεται υπομονή, πειθαρχία 

και προσοχή, ώστε να αποφύγουμε τα 
πισωγυρίσματα. 

Τι ανοίγει από αύριο 
Από αύριο Δευτέρα επιστρέφουν στις 

τάξεις οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης των 
δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων και Τε-
χνικών Σχολών, επαναλειτουργούν ωδεία, 
φροντιστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα και άλλες 
απογευματινές δραστηριότητες (με φυσική 
παρουσία μέχρι δύο ατόμων, περιλαμβα-
νομένου και του εκπαιδευτικού, δηλαδή 
1 μαθητής και 1 εκπαιδευτικός, και από 8 
Μαρτίου τέσσερεις προς ένα). Περαιτέρω, 
επαναλειτουργούν χώροι εικαστικών τεχνών 
και γκαλερί, όπως επίσης και γυμναστήρια, 
σχολές χορού και άλλες κλειστές αθλη-
τικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων 
και των κολυμβητηρίων. Επιτρέπονται οι 
επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, όπως και 
η πρόσβαση σε μονοπάτια της φύσης για 
σκοπούς άθλησης. Ακόμη επιτρέπονται οι 
ομαδικές προπονήσεις και η διεξαγωγή 
αγώνων όλων των ομαδικών αθλημάτων 
Κατηγορίας Γ, ενώ τέλος επιτρέπεται η 
πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια άλ-
λων ειδών πέραν των τροφίμων.

Από τις 8 Μαρτίου επαναλειτουργούν 
όλες οι βαθμίδες των δημόσιων και ιδι-
ωτικών Γυμνασίων με τους μαθητές να 
επιστρέφουν στις τάξεις τους. 

Μετά τις 16 Μαρτίου η εστί-
αση 

Απ’ εκεί και έπειτα, δηλαδή μετά τις 16 
Μαρτίου, αναμένεται να τεθεί σε εφαρ-
μογή η τρίτη φάση αποκλιμάκωσης των 
μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται από 
την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, μεταξύ άλλων, 

η επαναλειτουργία των χώρων εστίασης 
στη βάση ειδικού πρωτοκόλλου που ετοι-
μάζεται από την Καθοδηγητική Επιτροπή, 
καθώς και η αξιολόγηση του συνολικού 
αριθμού εργαζομένων με φυσική παρουσία 
σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή/
και άλλες επιχειρήσεις/τομείς. Περισσό-
τερες λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω 
ζήτημα θα γίνουν γνωστές την ερχόμε-
νη εβδομάδα. Όπως τόνισε ο Υπουργός 
Υγείας, το τι θα ακολουθήσει μετά τις 16 
του Μάρτη δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα, 
πέρα από την πρόθεση της Κυβέρνησης 
που αφορά τους χώρους εστίασης.  

Παραμένουν sms
και κέρφιου

Τονίζεται ότι μέχρι τουλάχιστον τις 16 
Μαρτίου θα ισχύουν αυτά που ισχύουν 
και σήμερα όσον αφορά τις απαγορεύσεις 
στην κυκλοφορία και τις μετακινήσεις, όπως 
τα δύο SMS, ο περιορισμός μετακινήσεων 
μέχρι τις 9 το βράδυ, και το όριο που υπάρ-
χει στις συναθροίσεις σε οικίες, δηλαδή τα 
τέσσερα άτομα ανά επίσκεψη στις οικίες. 

Όσον αφορά τα sms, από αύριο προστί-
θεται στην Κατηγορία 5 η μετακίνηση για 
σκοπούς επίσκεψης σε οίκους ευγηρίας ή 
δομές φροντίδας και φιλοξενίας ευπαθών 
και ευάλωτων ομάδων. Για μετακίνηση για 
σκοπούς ατομικής άθλησης/προπόνησης 
σε γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες 
κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και μο-
νοπάτια της φύσης, αποστέλλεται γραπτό 
μήνυμα επιλέγοντας την Κατηγορία 6. Για 
μετάβαση πολιτών σε οργανωμένα παζα-
ράκια σε υπαίθριες αγορές, αποστέλλεται 
SMS επιλέγοντας την Κατηγορία 2, ενώ για 
μετάβαση σε χώρους εικαστικών τεχνών 

και γκαλερί, απαιτείται η αποστολή sms 
επιλέγοντας την Κατηγορία 9. Όλες οι υπό-
λοιπες Κατηγορίες παραμένουν οι ίδιες.

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Καθηγητής 
Πέτρος Καραγιάννης, ερωτηθείς για το 
τι θα ακολουθήσει μετά τις 16 Μαρτίου, 
τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να λη-
φθούν αποφάσεις. Ωστόσο, πρόσθεσε πως 
δόθηκε ένας χρονικός ορίζοντας για την 
επαναλειτουργία της εστίασης, αναλόγως 
εάν το επιτρέψει η επιδημιολογική εικόνα. 
Οπότε, με δεδομένο αυτό, όπως είπε, «θα 
είναι δώρον άδωρον να ανοίξει η εστίαση 
και να υπάρχουν ως έχουν σήμερα οι 
περιορισμοί με τα sms και το κέρφιου». 
Ερωτηθείς εάν θα επέλθει κάποια αύξηση 
στον αριθμό των sms, όπως είδαμε να γίνε-
ται την προηγούμενη φορά και εννοούμε 
πέρσι, είπε πως ίσως να μην αυξηθούν 
τα sms. «Μπορεί να καταργηθούν τα sms 
-αντί να αυξηθούν- και να παραταθεί το 
κέρφιου», συμπλήρωσε. 

Μέτρα για τους
επόμενους 2-3 μήνες 

Περαιτέρω, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. 
Καραγιάννης εξήγησε ότι μετά τις 16 
Μαρτίου θα μιλάμε για την τρίτη φάση 
των χαλαρώσεων και όχι την τελευταία. 
Όπως υπογράμμισε, θα υπάρξουν και άλλες 
φάσεις αφού εκκρεμούν ακόμη διάφορα 
θέματα όπως τα ξενοδοχεία, οι γάμοι και 
άλλα που πρέπει να ενεργοποιηθούν, για 
τα οποία προς το παρόν δεν έγινε κάποια 
συζήτηση. Οπότε αυτά θα τα δούμε να 
διαφοροποιούνται σε επόμενες φάσεις της 
αποκλιμάκωσης των μέτρων. Άλλωστε, 
όπως ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας, τους 
επόμενους 2-3 μήνες θα συνεχίσουμε να 

στερούμαστε κάποια πράγματα. Κάποια 
μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι να 
υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη, πράγμα 
που εκτιμάται για τον Ιούνιο. 

«Είμαστε κοντά στο τέλος» 
Στο κεφάλαιο των εμβολιασμών, σύμ-

φωνα με τον Υπουργό, ο Μάρτιος είναι 
κρίσιμης σημασίας μήνας, αφού αναμέ-
νουμε ότι θα παραλάβουμε πέραν των 
160.000 δόσεων εμβολίων, το οποίο 
μεταφράζεται σε εμβολιαστική κάλυψη 
ευπαθών ομάδων παράλληλα με τον εμ-
βολιασμό ανά ηλικιακή ομάδα. Γι’ αυτό 
και η Κυβέρνηση προχωρεί με συνετή 
άρση των μέτρων, ώστε να δοθεί πίστωση 
χρόνου τον επόμενο μήνα για μεγαλύτερη 
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

«Είμαστε κοντά στο τέλος. Η νίκη σε 
αυτήν την ύστατη μάχη θα έρθει με την 
εμβολιαστική κάλυψη. Προχωρούμε με 
σταθερά και προσεχτικά βήματα», είπε 
χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Όπως υπέ-
δειξε, πρέπει να κάνουμε λίγες ακόμα 
εβδομάδες υπομονή, μέχρι να προχωρήσει 
η εμβολιαστική κάλυψη, που αναμένε-
ται από τις αρχές Απριλίου να φτάσει τα 
200.000 άτομα, μέχρι το τέλος Απριλίου 
να αυξηθεί σε γύρω στα 300.000-350.000 
άτομα και μέχρι τα μέσα Ιουνίου στόχος 
είναι να έχουν εμβολιαστεί μέχρι 500.000-
550.000 άτομα, δηλαδή ποσοστό 70% 
κάλυψης και ανοσίας. «Μέχρι τότε όμως 
και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Απριλίου 
θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα 
προστασίας και να τηρούμε τα πρωτόκολ-
λα. Προχωρούμε αργά και σταθερά στην 
οποιαδήποτε αποκλιμάκωση», τόνισε ο 
αρμόδιος Υπουργός.

Τα σενάρια για
το ολικό ξεκλείδωμα

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com



Μ
πορεί η επι-
στροφή των 
μαθητών στην 
κανονικότητά  
τους να ήταν 
το ζητούμενο, 
ωστόσο αυτή 

η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο, 
από την οθόνη στη φυσική ανθρώπινη 
επαφή και από τις πιτζάμες στη σχολική 
ενδυμασία, θα πρέπει να είναι ομαλή. Γι’ 
αυτό χρειάζεται λίγος χρόνος προσαρ-
μογής, σύμφωνα με τους οργανωμένους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς. Οι 
συνθήκες που περιβάλλουν μια ρευστή 
πραγματικότητα καθόλου δεν προκαλούν 
εφησυχασμό και οι αποφάσεις ποτέ δεν 
είναι τελεσίδικες. Η ψυχολογία όμως των 
μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτι-
κών δεν μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε 
αναπάντεχα σύντομα χρονικά διαστήματα. 
Ως εκ τούτου, τα σχολεία ανοίγουν για να 
«αγκαλιάσουν» τα παιδιά και όχι για να 
τα πνίξουν στα διαγωνίσματα!

Επαναλειτουργία σχολικών 
μονάδων

Η επαναλειτουργία των σχολικών μο-
νάδων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Υγείας, θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. 
Κατά την πρώτη φάση, την 1η Μαρτίου 
θα επιστρέψουν οι μαθητές της Α’ και Β’ 
Λυκείου και Τεχνικών Σχολών, ενώ σε 
δεύτερη φάση, στις 8 Μαρτίου θα διαβούν 
τη σχολική πύλη οι μαθητές Γυμνασίων. 

Οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο 
προσωπικό των σχολικών μονάδων 
οφείλουν να υποβληθούν σε rapid test 
αντιγόνου πριν από την επιστροφή τους 

στο σχολείο, ενώ θα επαναλαμβάνουν τη 
διαδικασία κάθε εβδομάδα. Η διενέργεια 
τεστ συστήνεται για τους μαθητές, χωρίς, 
ωστόσο, να είναι υποχρεωτική. 

Με κατανόηση και αγάπη
Η παραμονή των παιδιών στο σπίτι 

ήταν αρκετή. Η απομάκρυνση των εφήβων 
από τη ρουτίνα τους, από το σχολείο, τις 
φιλίες τους, τις δραστηριότητές τους, τη 
ζωή τους, ενδέχεται να επιφέρει επιζήμιες 
συνέπειες στην  ψυχοσύνθεση και στη 
συμπεριφορά τους. Ωστόσο, ο εγκλεισμός 
δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Η ώρα της 
επιστροφής έχει έρθει και ευχή είναι να 
μην επαναληφθεί η απομάκρυνσή τους. 

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ κ. Θέμης 
Πολυβίου μίλησε στη «Σημερινή» για την 
επιστροφή των υπόλοιπων μαθητών στα 
σχολεία, τονίζοντας πως αυτή πρέπει να 
γίνει ομαλά, με αρκετή κατανόηση και αγά-
πη. «Η επιστροφή των μαθητών πρέπει να 
συνδυαστεί με το αγκάλιασμα των μαθητών 
και με την ψυχολογική τους στήριξη και 
ενίσχυση. Τα παιδιά λείπουν αρκετό διά-
στημα από το σχολικό περιβάλλον. Πρέπει 
να κατανοήσουμε ότι ούτε γι’ αυτά ήταν 

εύκολο το να παραμείνουν τόσο καιρό 
στην τηλεκπαίδευση». 

Όχι στην πίεση, ξεκαθαρί-
ζουν οι εκπαιδευτικοί

Η πρώτη εβδομάδα επιστροφής των 
μαθητών θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια 
εβδομάδα προσαρμογής για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, όπως ανέφερε ο κ. Πολυβί-
ου. «Κατά την πρώτη εβδομάδα θα πρέπει 
να γίνουν επαναλήψεις στα παιδιά, αλλά 
σίγουρα όχι διαγωνίσματα. Καλό θα ήταν 
να το υιοθετήσουν όλα τα σχολεία αυτό. 
Ήδη αρκετοί Διευθυντές έχουν στείλει 
μηνύματα στους συναδέλφους, στα οποία 
αναφέρεται ότι όσοι δήλωσαν διαγωνί-
σματα να μην τα κάνουν κατά την πρώτη 
εβδομάδα. Θεωρούμε ότι και το Υπουρ-
γείο Παιδείας θα πρέπει να αποστείλει 
εγκύκλιο προς αυτήν  την κατεύθυνση». 

Όσο για την «κάλυψη» της ύλης, ο κ. 
Πολυβίου ξεκαθάρισε ότι υπάρχει αρκετός 
χρόνος γι’ αυτό. «Για το Β’ τετράμηνο υπάρχει 
αρκετός χρόνος για να καλυφθεί η ύλη 
και αν μείνει και λίγη πίσω, δεν χάθηκε 
ο κόσμος», ανέφερε. Για αναπροσαρμογή 
της ύλης έκανε επίσης  λόγο ο κ. Πολυβί-

ου, ο οποίος τόνισε ότι είναι κοινό αίτημα 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 
γονιών. «Το Υπουργείο ανέφερε ότι μόλις 
επιστρέψουν πίσω όλοι οι μαθητές και μέχρι 
τα μέσα του Μάρτη θα δει το θέμα, άρα 
αντιλαμβάνομαι ότι μετά τις 8 του μήνα 
που θα επιστρέψουν και τα παιδιά του 
Γυμνασίου θα επιληφθεί του θέματος». 

Έκκληση για rapid test
Την έκκληση προς τους γονείς να 

πάρουν τα παιδιά τους για την εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19, 
κάνει ο κ. Πολυβίου, ο οποίος τονίζει ότι 
με αυτόν τον τρόπο «θα μπούμε σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον και θα μπορέσουμε 
να ξεκινήσουμε χωρίς προβλήματα την 
προσπάθειά μας αυτή». Παράλληλα, «οι 
εκπαιδευτικοί ως εργαζόμενοι», υποστή-
ριξε, «θα κάνουν τα rapid tests, για να 
μπορέσουν να επιστρέψουν στα σχολεία». 

Επιστροφή και στα υγειονομικά πρω-
τόκολλα, με τον κ. Πολυβίου να τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αφιερωθεί χρόνος ώστε 
να υπενθυμίσουν γι’ ακόμη μια φορά στους 
μαθητές τη χρήση μάσκας, τις αποστάσεις, τη 
χρήση αντισηπτικού και όλα τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την προστασία από τον ιό. 

Η εκπαίδευση, όμως,
δεν είναι μόνο πρωινή…

Τι γίνεται, όμως, με τις υπόλοιπες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ακο-
λουθούνται κατά τις απογευματινές ώρες 
εκτός σχολείου;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας 
τα φροντιστήρια, τα ωδεία και λοιπά 
εκπαιδευτικά κέντρα θα διενεργούν τις 
εργασίες τους από την 1η Μαρτίου, με 
φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων, ένα 
εκ των οποίων θα είναι ο εκπαιδευτικός. 
Οι περιπτώσεις όμως που περιλαμβάνουν 
αδέρφια εξαιρούνται. Από τις 8 Μαρτίου 
οι μαθητές οι οποίοι θα μπορούν να πα-
ρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα 
διά ζώσης, θα είναι τέσσερεις. 

Αν και αυξάνεται ελαφρώς ο αριθμός 
των παιδιών που θα μπορούν να προσέρ-
χονται στις αίθουσες των φροντιστηρίων, 
εντούτοις, οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντι-
στηρίων φωνάζουν εφόσον εξακολουθούν 
να παραμένουν στον «αέρα» της τηλεκ-
παίδευσης. Ο Πρόεδρος των Ιδιωτικών 
Φροντιστηρίων, κ. Ηρόδοτος Ηροδότου, 

ανέφερε στη «Σημερινή», μεταξύ άλλων, ότι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν 
με τα μικρότερα παιδιά του δημοτικού, με 
τα οποία δεν είναι εύκολο να ακολουθηθεί 
η διαδικτυακή διαδικασία εκπαίδευσης. 
«Τα τέσσερα ή τα πέντε άτομα δεν είναι 
απόφαση που μας ικανοποιεί, εφόσον οι 
μισοί θα παρακολουθούν διαδικτυακά, οι 
άλλοι μισοί θα είναι εδώ. Τα φροντιστήρια 
δεν γίνονται χώροι μετάδοσης του ιού. 
Η ανάμειξη των μαθητών γίνεται ήδη 
με την επαναλειτουργία των σχολείων, 
αφού σε κάθε τάξη συνυπάρχουν του-
λάχιστον 20 μαθητές και μαθήτριες, ενώ 
στα διαλείμματα γίνεται πολύ δύσκολη η 
τήρηση των πρωτοκόλλων. Οι μαθητές στα 
φροντιστήρια είναι πολύ λιγότεροι από 
τους μαθητές στις σχολικές τάξεις, έτσι ο 
έλεγχος για τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων θα γίνεται πιο εύκολα». 

Σε διαμαρτυρία κατέρχονται 
οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων

Ο Πρόεδρος των ΙΦ, μιλώντας στη «Σ», 
έκανε λόγο για κοροϊδία και εμπαιγμό από 
μέρους του κράτους. «Δεν δεχόμαστε αυ-
τές τις αποφάσεις και θα το φωνάξουμε με 
κάθε τρόπο, ώστε να βγούμε από αυτήν την 
περιθωριοποίηση και τον παραγκωνισμό. 
Μας πνίγει το άδικο και θέλουμε επιτέλους 
να μας εξηγήσει κάποιος γιατί το φροντιστή-
ριο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο αν ανοίξει». 
Νιώθουν ότι μιλούν σε ώτα μη ακουόντων, 
όπως εξήγησε ο κ. Ηροδότου, αφού, όπως 
ανέφερε, η επιδημιολογική ομάδα, στην 
οποία προσφάτως απευθύνθηκαν κάνο-
ντας έκκληση να δει το θέμα των ιδιωτικών 
φροντιστηρίων, τους εξήγησε ότι δεν είχαν 
πρόθεση να τους αφήσουν κλειστούς. «Εμείς 
απλώς  συμβουλεύουμε, όπως μας εξήγη-
σε η επιδημιολογική ομάδα, τις αποφάσεις 
όμως τις λαμβάνει το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Και δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το 
να προβούμε σε μια δυναμική εκδήλωση 
διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό». 

Χωρίς τεκμηριωμένη θέση αφήνουν 
κλειστά τα ιδιωτικά φροντιστήρια, σύμφω-
να πάντα με τον Πρόεδρο των ΙΦ. «Θε-
ωρούμαστε κόκκινο πανί και κίνδυνος 
διασποράς του ιού, την ώρα που μαθητές 
πάνε σε παράνομα φροντιστήρια χωρίς 
κανέναν έλεγχο και όταν βρεθεί θετικό 
κρούσμα δεν δηλώνεται. Οι παιδικές λέσχες, 
οι υπόλοιπες απογευματινές ενασχολή-
σεις, οι ακαδημίες, τα ιδιωτικά σχολεία 
λειτουργούν κανονικά, ενώ τα ιδιωτικά 
φροντιστήρια παραμένουν κλειστά. Αυτό 
μας κάνει να πνιγόμαστε από το άδικο». 

ΔΡ ΟΛΓΑ ΚΑΛΑΚΟΥΤΑ*

Ο Μάρτιος του 2021 με την αδειο-
δότηση τέταρτου εμβολίου από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-

μάκων (ΕΜΑ) και την αυξημένη ροή εμ-
βολίων αναμένεται να βρει την Κύπρο 
να εντατικοποιεί ακόμα περισσότερο το 
εμβολιαστικό της πρόγραμμα. Για τον ερ-
χόμενο μήνα εξασφαλίστηκαν συνολικά 
130.440 δόσεις από τα τρία αδειοδοτη-
μένα εμβόλια, της Pfizer/BioNTech, της 
AstraZeneca και της Moderna. Ταυτό-
χρονα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αίτησης 
για αδειοδότηση που έχει υποβάλει στον 
ΕΜΑ η εταιρεία Johnson & Johnson, που 
αναμένεται να αξιολογηθεί μέχρι τα μέσα 
Μαρτίου.

Ευελιξία προγράμματος
Το πρόγραμμα εμβολιασμού σχεδιά-

στηκε ώστε να είναι ευέλικτο και να προ-
σαρμόζεται τόσο στις διαθέσιμες ποσότητες 
εμβολίων όσο και στον πληθυσμό που θα 
εξυπηρετήσει. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Υγείας είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις 
αυξημένες ανάγκες και σε συνδυασμό με 
τη θετική στάση του πληθυσμού για εμβολι-
ασμό, θα συνεχίσουν δυναμικά την εθνική 
προσπάθεια εξόδου από την υγειονομική 
κρίση. Ήδη, το πλάνο έχει επιταχυνθεί σε 
βαθμό που μας δίνει σημαντικό προβάδισμα 
έναντι του «αόρατου εχθρού». 

Σχεδιασμός
Το εμβολιαστικό πρόγραμμα πραγ-

ματοποιείται στο πλαίσιο του πιο κάτω 
σχεδιασμού προτεραιοποίησης:

1. Διαμένοντες και προσωπικό οίκων 
ευγηρίας και ιδρυμάτων χρόνιων παθή-
σεων ενηλίκων. 

   Επαγγελματίες υγείας: Εργαζόμενοι 
στα νοσηλευτήρια με ασθενείς COVID-19, 
και σε όλες τις ΜΕΘ, ΤΑΕΠ, τμήματα 
Ασθενοφόρων (ανεξάρτητα από νοση-
λεία COVID)

2. Άτομα>80 ετών 
   Άτομα που εργάζονται σε κέντρα ΠΦΥ
3. Άτομα >75 ετών 
Υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας/ 

προσωπικό.
4. Άτομα >=16 ετών υψηλού κινδύ-

νου για σοβαρή νόσηση και ηλικιακά ο 
υπόλοιπος πληθυσμός

Διαμένοντες σε λοιπές κλειστές δομές 
όπως φυλακές και κέντρα φιλοξενίας προ-
σφύγων και μεταναστών.

Απολογισμός 
Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2021 

ολοκληρώθηκαν 67.870 εμβολιασμοί. 
Συνολικά ολοκληρώθηκε με δύο δό-
σεις ο εμβολιασμός 20.962 ατόμων. 
Εκτιμάται ότι μέχρι την πρώτη εβδο-
μάδα Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί 
ο εμβολιασμός με πρώτη δόση των 
πιο πάνω τριών Ομάδων, ενώ μέχρι 
τις πρώτες 10 ημέρες Μαρτίου θα 
έχει ολοκληρωθεί και των ατόμων 
άνω των 70 ετών. Ταυτόχρονα από 
τον Μάρτιο ξεκινά ο εμβολιασμός 
ατόμων που είναι κλινήρη, μέσω των 
Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας 
του ΟΚΥπΥ.

Ολοκληρώνεται
ο εμβολιασμός των
επαγγελματιών υγείας

Ο εμβολιασμός των επαγγελματιών 
υγείας της πρώτης γραμμής, μαζί με 
τον εμβολιασμό των ενοίκων και του 
προσωπικού τους αποτέλεσαν πρώτη 
προτεραιότητα. Στόχος η προστασία των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και 
η θωράκιση του συστήματος υγείας της 
χώρας. Με στόχο το τελευταίο, προχώρησε 
εντατικά και ολοκληρώθηκε ο εμβολια-
σμός των Προσωπικών Ιατρών Ενηλί-
κων και Παιδιών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού τους. Ο εμβολιασμός των 
υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας ολο-
κληρώνεται τις επόμενες μέρες. Σταδιακά 
θα ανοιχτεί ο δρόμος για να ξεκινήσουν 
οι εμβολιασμοί του γενικού πληθυσμού.

Στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως
Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας 

μας βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτό 
είναι κάτι που επιβεβαιώνουν διεθνείς 
οργανισμοί κύρους. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Our World in Data, η χώρα μας 
κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις σε ό,τι 
αφορά την υλοποίηση του εμβολιαστικού 
της προγράμματος ανά 100 άτομα. 

Ταυτόχρονα είμαστε ιδιαίτερα περή-
φανοι και για το γεγονός ότι η Κύπρος 
έχει επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον 
πρώτο στόχο της για την εμβολιαστική 
κάλυψη των ηλικιωμένων, με κάλυψη 
που με βάση δεδομένα του προγράμ-
ματος της 24ης Φεβρουαρίου 2021 
ξεπερνά το 70% των ατόμων ηλικίας 
80 ετών και άνω.

Ο αγώνας στα Κέντρα
Εμβολιασμού

Τα Κέντρα Εμβολιασμού είναι τα σημεία 
στα οποία γίνεται ο μεγάλος αγώνας. Κάθε 
μέρα το προσωπικό που τα στελεχώνει 
βάζει ένα μικρό λιθαράκι στη μάχη κατά 
της πανδημίας. Κεντρικός είναι ο ρόλος των 
Επισκεπτριών Υγείας στο όλο πρόγραμμα, 
ο επαγγελματισμός και η μακρόχρονη 
εμπειρία των οποίων διασφαλίζει την 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Τα κέντρα
Αυτήν την περίοδο πρόσβαση στην 

Πύλη Εμβολιασμού έχουν τα άτομα 
ηλικίας 71 ετών και άνω. Εμβολιασμοί 
πραγματοποιούνται από: 

9 Εμβολιαστικά Κέντρα σε όλες τις 
Επαρχίες, με συνολικά 20 συνεργεία. 

4 μεγάλα Κέντρα Εμβολιασμού:
Στην Κρατική Έκθεση, στη Λευκωσία 

(δυναμικότητας 15 συνεργείων).
Στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρου Κυ-

πριανού, στη Λεμεσό (δυναμικότητας 
10 συνεργείων.

Στην Παλιά Ηλεκτρική, στην Πάφο 
(δυναμικότητας 7 συνεργείων).

Στο κτίριο ΠΑΣΥΔΥ, στη Λάρνακα 
(δυναμικότητας 7 συνεργείων).

 6 Κινητές Μονάδες, μία σε κάθε 
επαρχία και μία έκτη που καλύπτει την 
περιοχή Τροόδους.

15.000 εμβολιασμοί την ημέρα
Τα Εμβολιαστικά Κέντρα στεγάζονται σε 

Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας, που γι’ ακόμα μια φορά στηρίζει 

με κάθε τρόπο τη μάχη κατά της πανδη-
μίας. Σε πλήρη ανάπτυξη των Κέντρων 
Εμβολιασμού θα διενεργούνται ακόμη 
και 15.000 εμβολιασμοί την ημέρα. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των Κινη-
τών Μονάδων που προσφέρουν τη δυ-
νατότητα εμβολιασμού σε υπερήλικες 
απομακρυσμένων περιοχών. Μεταξύ 
άλλων, εμβολιασμοί πραγματοποιήθη-
καν στις κοινότητες Κάμπου, Κάτω Πύρ-
γου, Αθηένου, Παναγιάς. Εμβολιασμοί 
προγραμματίζονται για την Κυριακή, 28 
Φεβρουαρίου, στον Πεδουλά. 

Άτομα υψηλού κινδύνου
για σοβαρή νόσηση

Επόμενος στόχος είναι η κάλυψη των 
ατόμων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νό-
σηση. Η Αdhoc Επιτροπή που συστάθηκε 
από τον Υπουργό Υγείας προχωρεί με βάση 
τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιστη-
μονικής Επιτροπής στον καθορισμό του 
τρόπου υλοποίησης του εμβολιασμού των 
ασθενών αυτών. Η όλη προσπάθεια είναι 
επίπονη, καθώς στις περισσότερες περιπτώ-
σεις δεν υπάρχουν μητρώα των ασθενών 
μέσω των οποίων να γίνει η προσέγγισή 
τους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
εμβολιασμό. Η προσέγγισή τους γίνεται 
σταδιακά μέσω των Ειδικών Ιατρών που 
τους προσφέρουν υπηρεσίες υγείας. Μια 
εναλλακτική μέθοδος είναι να εντοπιστούν 
μέσω του Λογισμικού του ΓεΣΥ, μέσω του 
οποίου θα γίνει και ο προγραμματισμός 
των ραντεβού για εμβολιασμό. 

Η υλοποίηση είναι σταδιακή και ξεκίνησε 
με τους ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες και 
άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια που 

βρίσκονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 
κάθαρση. 439 και 365 ασθενείς από την 
κάθε ομάδα, είχαν εμβολιαστεί αντίστοιχα 
μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2021. Ακολου-
θεί ο εμβολιασμός των μεταμοσχευμένων 
και τα άτομα με HIV Λοίμωξη/ AIDS. Η 
διαδικασία για εμβολιασμό των ασθενών 
αυτών στηρίζεται από το ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό του ΟΚΥπΥ. 

Το εμβόλιο είναι στο χέρι μας
Η οργανωμένη διαδικασία χορήγησης 

των εμβολίων είναι μόνο ένας από τους 
λόγους για τους οποίους το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα είναι πετυ-
χημένο. Η προθυμία του πληθυσμού που 
καλείται να εμβολιαστεί αποτελεί την κι-
νητήριο δύναμη. Τα κέντρα είναι γεμάτα 
και τα ραντεβού για το εμβόλιο που σώζει 
ζωές, περιζήτητα. Το εμβολιαστικό πλάνο 
της Κύπρου προχωρεί χωρίς καθυστε-
ρήσεις, χαρίζοντας ακόμη περισσότερη 
αισιοδοξία για τη μείωση της νοσηρότητας 
με στόχο την αναχαίτιση της πανδημίας. 

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 είναι 
δωρεάν, ανώδυνο, ασφαλές και αποτε-
λεσματικό. Μέσα από την χορήγησή του 
ανακουφίζονται τα δημόσια νοσηλευτήρια 
και ο κάθε πολίτης προστατεύει τον άλλο. 
Ο κόσμος χρειάζεται να δείξει υπομονή. 
Σκοπός είναι να κερδίσουμε το καλοκαί-
ρι, να ανοίξουν οι δουλειές, να ανοίξει η 
εστίαση, να επανεκκινήσει η οικονομία. 
Η υπευθυνότητα είναι απαραίτητη και 
τα εμβόλια εξασφαλίζουν ένα καλύτερο 
και πιο υγιές αύριο για όλους. 

* Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπη-
ρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

ΑΝΟΊΓΟΥΝ ΤΊΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥΣ ΟΊ 
ΣΧΟΛΊΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -  ΠΡΟ-
ΤΕΡΑΊΟΤΗΤΑ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΊΝΟΤΗΤΑ 
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Όχι διαγωνίσματα την εβδομάδα επιστροφής



Κύριε Φυλακτού, ως Βοηθός Διευ-
θυντής του Xenion Education, μπορείτε 
να μας μιλήσετε για τη δράση και την 
πορεία του Οργανισμού;

Το Xenion Education δραστηριοποι-
είται εδώ και 40 χρόνια στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε το 1980 με την 
ίδρυση του Xenion Institute – Ιδιωτικό 
Φροντιστήριο, το οποίο επεκτάθηκε σε 
ολόκληρη την επαρχία Αμμοχώστου, 
προσφέροντας επιλογές από ένα ευρύ 
φάσμα μαθημάτων. Το 2001 ιδρύσαμε το 
Xenion High School – δίγλωσσο επτατάξιο 
Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, 
λειτούργησε το Xenion Junior School - 
Σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 
Xenion PreSchool - Σχολείο Προδημοτικής 
Εκπαίδευσης. Παράλληλα, λειτουργούμε 
το Xenion Unistudies Services, το οποίο 
προσφέρει υπηρεσίες Καθοδήγησης και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
το Xenion Summer Fun Club. Επίσης, 
λειτουργούμε το Cyprus School of English, 
ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Εκπαιδευ-
τικού Τουρισμού για μαθητές 5-18 ετών 
από χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, 
οι οποίοι φιλοξενούνται για εκπαιδευτικές 
διακοπές στην Κύπρο.  

Πώς θα περιγράφατε την 20χρονη 
εκπαιδευτική πορεία του Xenion High 
School μέχρι σήμερα;  

Το Xenion High School έχει επιδείξει 
εξαιρετικά αποτελέσματα, συνεχείς επι-
τυχίες και αποφοίτους που ξεχωρίζουν 
λόγω της ποιότητας του χαρακτήρα τους 
και του γνωσιολογικού τους υπόβαθρου. 
Το Xenion High School έχει καταξιωθεί 
και εδραιωθεί ανάμεσα στα καλύτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Οι 

απόφοιτοί μας έχουν καταφέρει το από-
λυτο, 100% επιτυχία στην εισδοχή τους 
σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, είτε μέσω των Διεθνών Εξετά-
σεων A level είτε μέσω των Παγκύπριων 
Εξετάσεων. Έχουν όλοι εξασφαλίσει θέση 
στον κλάδο σπουδών της επιλογής τους 
στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας, Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, Μεγάλης Βρετανίας 
και Αμερικής. 

Ο μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς ,  τ ο  X e n i o n 
Education διαγράφει μια λαμπρή πο-
ρεία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της 
επαρχίας και της Κύπρου. Πώς αισθά-
νεστε γι’ αυτό;

Η ανταπόκριση που έχουμε είναι πολύ 
μεγάλη. Οι μαθητές μας προέρχονται απ’ό-
λη την Επαρχία Αμμοχώστου αλλά και 
τη Λάρνακα. Δράττομαι της ευκαιρίας να 

ευχαριστήσω τον κόσμο της περιοχής μας 
για την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση 
που έμπρακτα δείχνει τόσο στο Xenion 
High School όσο και στο Xenion Junior 
School και στα Φροντιστήρια Xenion. 
Οι γονείς μάς περιβάλλουν με πολλή 
εμπιστοσύνη και σιγουριά. Αισθανόμαστε 
μεγάλη ικανοποίηση, διότι οι στόχοι μας 
πραγματώνονται πλήρως με τη συστημα-
τική δουλειά που επιτελείται από το άρτιο 
εκπαιδευτικό μας προσωπικό και το όραμά 
μας ολοκληρώνεται σε όλους τους τομείς: 
γνώσεις, ευρωπαϊκή φιλοσοφία, καλλι-
έργεια διαχρονικών και πανανθρώπινων 
αξιών, ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Προσφάτως έχει ανακοινωθεί η 
ίδρυση του American University of 
Cyprus, του οποίου είστε ο Αντιπρύ-
τανης και ένας εκ των ιδρυτών. Ποιος 
είναι ο στόχος του Πανεπιστημίου, ποια 
προγράμματα θα προσφέρει και πότε 
θα λειτουργήσει;

Πρόκειται για ένα όραμα που υλοποιεί-
ται και βρίσκεται στην τελική του ευθεία. To 
American University of Cyprus είναι ένα 
καινοτόμο πανεπιστήμιο, πρωτοποριακό 
για τα μέχρι τώρα δεδομένα της Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της Κύπρου. Στόχος 
του AUCY είναι να εδραιωθεί ως ίδρυμα 
διεθνούς κύρους, ανταλλαγής και ενίσχυσης 
της γνώσης και εξέχουσας κοινωνικής 
προσφοράς. To AUCY θα υποδεχτεί τους 
πρώτους του φοιτητές, από την Κύπρο και 
το εξωτερικό, τον Σεπτέμβριο του 2021, 
στις εγκαταστάσεις του 1ου Campus του 
Πανεπιστημίου, στη Λάρνακα. Αρχικά, 
θα λειτουργήσουν 3 τμήματα: Faculty of 
Business Administration and Economics, 
Faculty of Fine Arts & Humanities, 
Faculty of Sciences and Technology, τα 
οποία θα προσφέρουν 11 προπτυχιακά 

προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά 
προγράμματα. Ευελπιστούμε ότι σύντομα 
θα λειτουργήσει και το 2ο Campus στην 
Αγία Νάπα, όπου θα λειτουργούν τα πιο 
κάτω τμήματα: Faculty of Law, Faculty 
of Engineering, Faculty of Hospitality 
Management, Faculty of Health Sciences. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 
AUCY θα συνεργάζεται, μέσω επίσημων 
συμφωνιών, με δύο εξαίρετα και καταξι-
ωμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το 
University of Massachusetts - UMASS της 
Αμερικής και το CASS Europe Business 
School του Παρισιού.

ΤΟ XENION HIGH SCHOOL 
ΈΧΈΙ ΚΑΤΑΞΙΩΘΈΙ ΚΑΙ ΈΔΡΑΙΩ-
ΘΈΙ ΑΝΑΜΈΣΑ ΣΤΑ ΚΑΛΎΤΈΡΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΎΤΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΎΠΡΟΎ, ΜΈ ΤΟΎΣ ΑΠΟΦΟΙ-
ΤΟΎΣ ΤΟΎ ΝΑ ΚΑΤΑΦΈΡΝΟΎΝ 
ΤΟ ΑΠΟΛΎΤΟ: 100% ΈΠΙΤΎΧΙΑ 
ΣΤΗΝ ΈΙΣΔΟΧΗ ΤΟΎΣ ΣΈ ΑΝΩ-
ΤΈΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΈΚΠΑΙΔΈΎ-
ΤΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ 

20 χρόνια Xenion High School
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Έ
να από τα καλύτερα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα 
της Κύπρου, το Xenion 
High School, κλείνει φέ-
τος δύο δεκαετίες ζωής. 
Η επιτυχημένη πορεία 
του Xenion High School 

αποδεικνύεται από τα εξαιρετικά αποτελέ-
σματα των αποφοίτων του, οι οποίοι έχουν 
καταφέρει το απόλυτο: 100% επιτυχία στην 
εισδοχή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και 
του εξωτερικού. Αυτό αναφέρει σε συνέ-
ντευξή του στη «Σημερινή» ο Γιώργος 
Φυλακτού, Βοηθός Διευθυντής του Xenion 
Education, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου και Vice 
President του American University of 
Cyprus. Μεταξύ άλλων, ο κ. Φυλακτού 
μιλά για την ιστορική πορεία του Xenion 
Education, ενώ παράλληλα ανακοινώνει 
ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το νεο-
σύστατο American University of Cyprus 
θα είναι έτοιμο να δεχθεί τους πρώτους 
του φοιτητές. 

28.02.2021

ΣΦΗΝΑ 

«To American
University of Cyprus 

θα υποδεχτεί τους 
πρώτους του φοιτητές, 

από την Κύπρο και 
το εξωτερικό, τον 

Σεπτέμβριο του 2021, 
στις εγκαταστάσεις 

του 1ου Campus του 
Πανεπιστημίου,
στη Λάρνακα»



Σήμα κινδύνου για το καθεστώς λειτουργίας 
των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών

Ε
πιτακτική κρίνεται η ανά-
γκη για επίσπευση της 
διαδικασίας ψήφισης από 
τη Βουλή, της Πρότασης 
Νόμου που εκκρεμεί εδώ 
και καιρό, για αφαίρεση 
των ιδιωτικών κολυμβη-

τικών δεξαμενών από τις δημόσιες. Μια 
καθυστέρηση, που καταφέρνει άλλο ένα 
σημαντικό πλήγμα στην Κύπρο, αυτό της 
φυγής των Ευρωπαίων και άλλων αγο-
ραστών ακινήτων, την ώρα που η κυπρι-
ακή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη και 
καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 
της πανδημίας αλλά και της κατάργησης 
του ΚΕΠ. Αυτό αναφέρουν σε επιστολή 
τους προς την αρμόδια Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών οι Επιχειρηματίες 
Ανάπτυξης Γης, την οποία έλαβαν υπόψη 
και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες 
με τη σειρά τους ζητούν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών την επαναφορά του σχετικού 
νομοσχεδίου, που επίσης εκκρεμεί, προς 
συζήτηση μαζί με την Πρόταση Νόμου. 

Εκκρεμεί από το 2009 
Η τροποποιητική Πρόταση Νόμου απο-

τελεί μερική συμμόρφωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
ΕΝ15288-1 και ΕΝ 15288-2, τα οποία 
έπρεπε να υιοθετηθούν αυτούσια μέχρι τον 
Μάρτιο του 2009 και να ενσωματωθούν 
στους Νόμους των Κρατών Μελών, που 

εντάχθηκαν στο CEN, μεταξύ των οποίων 
και η Κύπρος.

Παρόλα αυτά, η κατάρτιση και ισχύς 
τέτοιων Προτύπων, που εξαιρούν ρητά 
τις ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές, 
καταδεικνύει πόσο άδικος και ανεφάρ-
μοστος είναι ο υφιστάμενος Νόμος της 
Κύπρου, εκτιμούν ειδικοί στον τομέα της 
αγοράς ακινήτων. 

Ενδεικτικά, το γεγονός ότι σήμερα δεν 
υπάρχει ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή 
που να εξασφάλισε άδεια λειτουργίας με 
βάση τον υφιστάμενο Νόμο, καθώς και η 
ολιγωρία της Κύπρου να συμμορφωθεί, 
σε αντίθεση με τα άλλα Κράτη της ΕΕ, από 
τα οποία προέρχονται και στα οποία κα-
ταλήγουν οι αγοραστές ακινήτων, πλήττει 
ανεπανόρθωτα την οικονομία της Κύπρου 
τις δύσκολες αυτές ώρες, και προς μεγάλη 

χαρά των ανταγωνιστών της. 

Καταστροφικές οι συνέπειες 
Η τροποποίηση του Νόμου για εξαίρεση 

των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών 
με βάση τα ως άνω Πρότυπα είναι άμεση 
και επιτακτική ανάγκη, καθότι στην πράξη η 
υποχρέωση συμμόρφωσης στον Νόμο ως 
έχει σήμερα είναι καταστροφική εφόσον: 

(α) Προνοεί αφόρητα υψηλό κόστος 
λειτουργίας που επιβάλλουν στις ιδιωτι-
κές κολυμβητικές δεξαμενές και μάλιστα 
μόνη η Κύπρος, εκτός των πλαισίων των 
Προτύπων.

(β) Οι αγοραστές μονάδων σε κοινό-
κτητα έργα με κολυμβητικές δεξαμενές 
έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω των υπέ-
ρογκων κοινόχρηστων που προβλέπονται 
και αυτοί που ήδη αγόρασαν πωλούν τα 

διαμερίσματά τους και αγοράζουν σε άλλες 
ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης, οι 
οποίες συμμορφώθηκαν με τα Πρότυπα. 

(γ) Οι Διαχειριστικές Επιτροπές κοι-
νόκτητων οικοδομών παραιτούνται και 
ουδείς θέλει να διοριστεί στις Επιτροπές 
αυτές, εφόσον φέρουν ποινική ευθύνη για 
τη μη συμμόρφωση στον Νόμο. 

(δ) Έχουμε καταγγελθεί από ευρωβου-
λευτές και διασυρόμεθα στα Ευρωπαϊκά 
Σώματα και Δικαστήρια. 

(ε) Οι Δήμοι και Επαρχιακές Διοικήσεις 
εφαρμόζοντας τον νόμο, διώκουν ποινι-
κά τους ιδιοκτήτες και τις διαχειριστικές 
επιτροπές, τελευταία δε οι διώξεις είναι 
αλλεπάλληλες. 

(ζ) Κολυμβητικές δεξαμενές κλείνουν, 
με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται τα έργα 
ποιότητας και να πλήττεται άμεσα και 

ανεπανόρθωτα η κυπριακή Οικονομία 
και το κύρος της Κύπρου ως σύγχρονης  
πολιτείας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ξανανοίγει
το θέμα στη Βουλή 

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγκαία κρίνεται 
πλέον η άμεση συζήτηση του θέματος 
στην Επιτροπή Εσωτερικών, με στόχο τη 
λήψη αποφάσεων. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση κινούνται από τη μία οι Υγειονο-
μικές Υπηρεσίες του κράτους αλλά και οι 
επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, καθώς με 
επιστολές τους προς τα αρμόδια Σώματα 
επιχειρούν να ανακινήσουν το θέμα. 

Σε επιστολή που απέστειλε πρόσφα-
τα στην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, 
ο νομικός σύμβουλος των επιχειρηματιών 

Ανάπτυξης Γης, Σταύρος Λεπτός, τονίζεται 
πως «μετά τον κορωνοϊό, την κατάργηση 
του ΚΕΠ και τη δραματική μείωση των 
τουριστών, η οικονομία καλείται να ση-
κώσει ακόμη ένα βάρος, αυτό της φυγής 
των Ευρωπαίων και άλλων αγοραστών 
ακινήτων, δηλαδή των μόνιμων τουρι-
στών στην Κύπρο, των μόνων που μας 
απέμειναν». Αιτία, όπως προσθέτει, είναι 
η απαράδεκτη καθυστέρηση στην ψήφιση 
από τη Βουλή της πρότασης νόμου που 
εκκρεμεί για αφαίρεση των ιδιωτικών 
κολυμβητικών δεξαμενών από τις δη-
μόσιες. Καταληκτικά, οι επιχειρηματίες 
απευθύνουν έκκληση προς την κ. Μαύρου, 
ώστε να θέσει άμεσα την πρόταση προς 
συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών. 

Με αφορμή την εν λόγω επιστολή 
των επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης, ο 
Αν. Προϊστάμενος των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, στις 5 
Φεβρουαρίου 2021 απέστειλε επιστολή 
προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την οποία κοινοποίησε και 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτε-
ρικών. Στην επιστολή εκφράζεται η θέση 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι υπάρχει 
άμεση ανάγκη για πλήρη/ολικό εκσυγ-
χρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας 
που αφορά τις δημόσιες κολυμβητικές 
δεξαμενές, ώστε να επιλυθούν οι μεγά-
λες στρεβλώσεις και παθογένειες που 
υπάρχουν. Περαιτέρω, υπογραμμίζεται 
πως υπάρχει ήδη έτοιμο εκσυγχρονισμέ-
νο προσχέδιο Νόμου και Κανονισμών, 
οπότε το καλύτερο θα ήταν να προωθηθεί 
προς συζήτηση το εν λόγω προσχέδιο και 
ενδεχομένως να περιληφθούν σε αυτό 
στοιχεία της πρότασης νόμου του βουλευ-
τή Ηλία Μυριάνθους. Στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να επανα-
φέρει προς συζήτηση την υπό αναφορά 
νομοθεσία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
σε κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία/Θεσμό 
κ.λπ να επικαιροποιήσει τις θέσεις του. 
Τέλος, τονίζει πως στην προσπάθεια για 
εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας 
δημιουργούνται αρκετά προβλήματα όχι 
μόνο στους ίδιους τους Λειτουργούς που 
καλούνται να την εφαρμόσουν, αλλά και 
στους ίδιους τους πολίτες της Δημοκρατίας. 

Η Παναγία των Παρισίων, γνωστή 
και ως Νοτρ Νταμ ντε Παρί ή 
απλούστερα Νοτρ Νταμ, είναι ο 

μητροπολιτικός ρωμαιοκαθολικός ναός 
της πόλης του Παρισιού και αποτελεί ένα 
από τα πλέον θαυμαστά αρχιτεκτονικά 
μνημεία του λεγόμενου οξυκόρυφου ή 
γοτθικού ρυθμού. Βρίσκεται στη νησίδα 
ιλ ντε λα Σιτέ του ποταμού Σηκουάνα, 
στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. 

Η κατασκευή του άρχισε το 1163 και 
τον θεμέλιο λίθο έθεσε ο Πάπας Αλέξαν-
δρος Γ’ και ο Βασιλεύς Λουδοβίκος Ζ’ της 
Γαλλίας. Ο Ναός αποπερατώθηκε περί τα 
μέσα του 13ου αιώνα. Το 1699 υπέστη 
ακρωτηριάσεις, με το δικαιολογητικό της 
επισκευής του. Τα πλέον άξια ιδιαίτερης 
προσοχής σημεία, που προκαλούν τον θαυ-
μασμό της αρχιτεκτονικής του ναού, είναι 
η υπέροχη πύλη με τον υπεράνω αυτής 
τεράστιο ρόδακα και τις δύο εκατέρωθεν 
αυτής πύλες, τα περίφημα γλυπτά, τα δύο 
εντυπωσιακά κωδωνοστάσια ύψους 68 μ. 
καθώς και ο εσωτερικός διάκοσμος με τα 
έξοχης υαλογραφικής τέχνης παράθυρα.

Πριν από την εμφάνιση του Χριστια-
νισμού στη Γαλλία, στη θέση που είναι 
σήμερα η Παναγία των Παρισίων υπήρχε 
ρωμαϊκός ναός αφιερωμένος στον Δία. 
Πριν από την Παναγία των Παρισίων θε-
μελιώθηκαν 4 χριστιανικοί ναοί, πάνω 
στα θεμέλια του αρχαίου ναού που ήταν 
αφιερωμένος στον Δία. Η θέα από την 
οροφή του ναού είναι πραγματικά μα-
γευτική, βλέποντας ένα μεγάλο μέρος της 
πόλης του Παρισιού από ψηλά.

Στις 2 Δεκεμβρίου του 1804 στον ναό 
στέφθηκε Αυτοκράτορας ο Ναπολέων Α’ 

Βοναπάρτης.
Με κέντρο δράσης τον ναό συνέγραψε 

ο Βίκτορ Ουγκώ το κλασικό μυθιστόρημα 
με το τίτλο «Η Παναγία των Παρισίων». Το 
μυθιστόρημα μεταφέρθηκε με επιτυχία τόσο 
στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη.  Τα 
τελευταία χρόνια ο ναός είχε πολλά προ-
βλήματα συντήρησης, και καθώς η κρατική 
επιχορήγηση δεν ήταν επαρκής, έκανε έρανο 
σε ιδιώτες, ώστε να μπορέσει να καλύψει τα 
έξοδα. Στις 15 Απριλίου του 2019, κατά τη 
διάρκεια αποκατάστασης του ναού, ξέσπασε 
πυρκαγιά, η οποία οδήγησε σε κατάρρευση 
της οροφής και του κεντρικού οβελού της 
εκκλησίας. Πολλοί Γάλλοι και Ευρωπαίοι 
ευγενείς έδωσαν αμέσως δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ για την αναστήλωση, ανακαίνιση, 
συντήρηση και επιδιόρθωση του ναού. 

Η είσοδος στον καθεδρικό γίνεται από 
τρεις πύλες που είναι στολισμένες με πε-
ρίτεχνα γλυπτά. Επίσης σε μεσαιωνικές 
τοιχογραφίες αναπαριστάται ο βίος της 
Παρθένου, η Δευτέρα Παρουσία και η 
ζωή της Αγίας Άννας. Πάνω από τις πύ-
λες βρίσκεται η στοά των βασιλέων της 
Ιουδαίας και του Ισραήλ. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Ο ΜΚΟ Ενάλια Φύσις Περιβαλ-
λοντικό Κέντρο Ερευνών, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Πε-

ριβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος και τον Δήμο Λάρνακας, παρά τις 
δυσκολίες λόγω πανδημίας, συνεχίζουν 
να πραγματοποιούν εργασίες στην πα-
ραλία Σπύρος στο Μενεού, για τις ανά-
γκες του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Interreg-POSBEMED2 “Διακυβέρνηση 
και Διαχείριση Συστημάτων Ποσειδωνίας 
και Αμμοθινών στη Μεσόγειο”. Στόχος 
του προγράμματος είναι η εφαρμογή 
εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και 
προστασίας συστημάτων Ποσειδωνίας, 
που περιλαμβάνουν τους προστατευ-
όμενους οικοτόπους λιβαδιών και 
αμμοθινών της περιοχής. Οι θημώνες 
Ποσειδωνίας, ή κοινώς φύτζια, που 
σχηματίζονται μέσω του κυματισμού, 
στην πραγματικότητα είναι φύλλα του 
φυτού Posidonia oceanica και είναι 
άμεσα συνδεδεμένοι με τη λειτουργία 
του παράκτιου οικοσυστήματος.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη 
διαχείριση (αφαίρεση στην αρχή της 
καλοκαιρινής περιόδου και επανατο-
ποθέτηση στο τέλος της) των θημώνων 
Ποσειδωνίας, την ιστορική καταγραφή 
της διάβρωσης της ακτογραμμής και την 
εποχική σύγκριση και αξιολόγηση της 
κατάστασης των θημώνων, αμμοθινών 
και λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή. 
Ο λόγος που πραγματοποιούνται αυτές 
οι εργασίες είναι για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον οι θημώνες που συσσωρεύονται, 

προστατεύουν ως φυσικά φράγματα την 
ακτογραμμή από τη διάβρωση, αλλά και 
κατά πόσον, μέσω αυτής της προστασίας, 
εξασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για 
τη δημιουργία αμμοθινών. 

Η συνδεσιμότητα των οικοτόπων αυ-
τών σχετίζεται άμεσα με τη διατήρηση 
και ανάδειξη του φυσικού Μεσογειακού 
τοπίου, καθώς και τη σημαντική βιοποι-
κιλότητα που φιλοξενούν. Οι αμμόλοφοι 
που σχηματίζονται στην περιοχή είναι 
το σπίτι ορισμένων ειδών με μεγάλο 

οικολογικό ενδιαφέρον, όπως είναι τo 
είδος αμμόσαυρας που κινδυνεύει με 
εξαφάνιση Acanthodactylus schreiberi 
και το σπάνιο για την Κύπρο προστατευ-
όμενο είδος φυτού, γνωστό ως αλμυρίδι 
(Suaeda aegyptiaca).

Επίσης, μέσα από τις εργασίες του 
προγράμματος POSBEMED2, έχει δι-
απιστωθεί ότι η συστηματική χρήση 
οχημάτων εντός της προστατευόμενης 
ζώνης, έως και την ακτογραμμή, αποτελεί 
τη βασικότερη αιτία καταστροφής των 

πολύτιμων οικοτόπων της περιοχής. 
Το παράδειγμα στη φωτογραφία είναι 
χαρακτηριστικό της περιοχής, όπου οι 
αμμόλοφοι σε πολλά σημεία έχουν υπο-
χωρήσει και εμφανίζεται ως ένα άγονο, 
επίπεδο, ερημικό τοπίο. Η χρήση του 
χώρου στάθμευσης και γενικά η αποφυγή 
της εισόδου εντός της παραλίας με όχημα, 
θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
αλλοίωσης του χαρακτήρα της περιο-
χής και θα δώσει την ευκαιρία στους 
φυσικούς οικοτόπους να ανακάμψουν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η 
σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του 
κοινού κατέχει εξέχουσα σημασία και 
πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμάτων, 
εντύπων, εκδηλώσεων, καθώς και της 
σχετικής ενημερωτικής πινακίδας που 
πρόσφατα τοποθετήσαμε στην περιοχή. Οι 
χρήστες της παραλίας μπορούν να γίνουν 
οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι, στον αγώνα 
διάσωσης και διατήρησης του όμορφου 
και ξεχωριστού Μεσογειακού τοπίου.

Παναγία των Παρισίων
ART AERI

Της Κυριακής

15μένουμεασφαλείς
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ΕΔΏ ΚΑΙ 12 ΧΡΌΝΙΑ ΠΑΡΑ-
ΜΕΝΕΙ ΣΤΌΝ ΠΑΓΌ Ό ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΌΝΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΝΌΜΌΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΏΠΑ-
ΪΚΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΕΝ15288-1 ΚΑΙ 
ΕΝ 15288-2, ΠΌΥ ΕΞΑΙΡΌΥΝ 
ΡΗΤΑ ΤΙΣ ΙΔΙΏΤΙΚΕΣ ΚΌΛΥΜ-
ΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΔΗΜΌΣΙΕΣ 

28.02.2021

Διάσωση πολύτιμων οικοτόπων στην παραλία 
Σπύρος στο Μενεού Λάρνακας

Η ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ.

ΛΙΒΑΔΙ POSIDONIA OCEANICA
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ΑΥΤΉΝ ΤΉ ΣΤΙΓΜΉ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΉΤΑ ΕΙΝΑΙ, ΑΠΟ ΤΉ ΜΙΑ, ΝΑ 
ΜΉΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΠΟΥΔΉΠΟΤΕ 
ΕΚΤΡΟΠΉ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΉΝ 
ΕΠΙΔΉΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΉΣ ΧΏΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΏΣΉΣ ΤΏΝ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΏΝ ΚΑΙ, ΑΠΟ ΤΉΝ ΑΛΛΉ, 
ΝΑ ΔΟΘΕΙ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ 
ΤΉΣ ΓΡΉΓΟΡΉΣ ΑΝΑΚΑΜΨΉΣ, 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ 

Η 
κρίση της πανδημίας 
και τα περιοριστικά 
μέτρα που εφαρμό-
ζονται περιορίζουν 
την επιχειρηματική 
δραστηριότητα αλλά 
και την κατανάλωση, 

μειώνοντας τη ζήτηση σε προϊόντα και 
υπηρεσίες. Αυτό ήταν εντονότερο κατά τη 
διάρκεια του πρώτου κύματος εξάπλωσης 
του κορωνοϊού.

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις κλή-
θηκαν να «αντικαταστήσουν» τεχνικά την 
κατανάλωση, ενισχύοντας τις κρατικές δα-
πάνες και προχωρώντας στην παραχώρηση 
επιδομάτων και χορηγιών. Αυτό οδήγησε 
στην αύξηση του δημόσιου χρέους, εφόσον 
πολλές είναι οι κυβερνήσεις που βγήκαν 
στις αγορές για άντληση κεφαλαίων, εκ-
μεταλλευόμενες το περιβάλλον χαμηλών 
επιτοκίων.

Οι Κεντρικές Τράπεζες, σε μια προσπά-
θεια ενίσχυσης της ρευστότητας, προχώ-
ρησαν στην επέκταση των προγραμμάτων 
ποσοτικής χαλάρωσης, διατηρώντας τα 
επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα και 
ενισχύοντας τις αγορές ομολόγων από τις 
δευτερογενείς αγορές, «διογκώνοντας» 
τους ισολογισμούς τους.

Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκί-
ων, από τη μια, βοηθά στην ευνοϊκότερη 
χρηματοδότηση έργων. Από την άλλη, 
επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς 
και τις αποδόσεις των επενδύσεων των 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. 
Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που αναζητούνται 
άλλες μορφές επενδύσεων, εκτός των ομο-
λόγων και των τραπεζικών καταθέσεων.

Η δημιουργία «τεχνητής ρευστότητας» 
στις αγορές μείωσε με ασύμμετρο τρόπο 
τις αποδόσεις των ομολόγων από τη μια, 
ενώ από την άλλη προκάλεσε αυξήσεις στις 
τιμές άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, 
που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από 
τα θεμελιακά στοιχεία των εκδοτών (μια μα-
τιά στους χρηματιστηριακούς δείκτες στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το επιβεβαι-
ώνει). Αυτό που προκαλεί ακόμη εντονότερο 
προβληματισμό, είναι η επόμενη μέρα της 
απόσυρσης των προγραμμάτων ποσοτικής 
χαλάρωσης από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Σίγουρα τα μέτρα ποσοτικής χαλά-
ρωσης είναι έκτακτα και η διατήρησή 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν 
είναι βιώσιμη. Ούτε όμως και η απότομη 
απόσυρσή τους ενδείκνυται, εφόσον θα 
δημιουργήσει κραδασμούς στις αγορές 
και αλυσιδωτά προβλήματα σε αρκετές 
οικονομίες, όπως οι αναδυόμενες. 

Οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν τα 
προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης ως 
«ζωντανούς οργανισμούς» που μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς και την πορεία των 
δημοσιονομικών δεικτών. Ένας άλλος 
παράγοντας, ο οποίος θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των κε-
ντρικών τραπεζών, είναι οι διακυμάνσεις 
στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. 

Η κρίση του κορωνοϊού διαφαίνεται να 

οδηγεί σε αποπληθωριστικές τάσεις, εφόσον 
η κατανάλωση μειώνεται σημαντικά. Στην 
Κύπρο παρουσιάζεται και κατακόρυφη 
πτώση της «εισαγόμενης κατανάλωσης», 
εφόσον η περσινή χρονιά καταγράφεται 
ίσως η χειρότερη για τον τουριστικό τομέα 
στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Αλλαγή νοοτροπίας
Επιπλέον, παρατηρείται αλλαγή στη 

νοοτροπία των καταναλωτών, οι οποίοι 
είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές και στις 
δαπάνες τους και προβαίνουν σε έρευνα 
αγοράς πριν προχωρήσουν σε αυτές. 

Η κατανάλωση, πέρα από τη διάθεση 
των καταναλωτών, επηρεάζεται και από τη 
ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και 
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 
καθώς και τη διάθεση των πολιτών να 
αποταμιεύσουν. Με τα καταθετικά επι-
τόκια στο ναδίρ και τον υψηλό φόρο επί 
των τόκων εισπρακτέων, η διάθεση για 
αποταμίευση είναι περιορισμένη. 

Σημειώνεται ότι η διαχείριση των ρευ-
στών διαθεσίμων, είτε αναφερόμαστε σε 
επιχειρήσεις είτε σε οικογένειες, θα πρέπει 
να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περιόδους 
ευφορίας να δημιουργούνται «αναχώμα-
τα» για τις περιόδους που οι οικονομικές 
προκλήσεις θα είναι περισσότερες.

Όμως, αν εξετάσει κάποιος λίγο πιο 
προσεκτικά τα στατιστικά στοιχεία, και 

δεν αναφερόμαστε μόνο στην Κύπρο, 
δεν παρουσιάζονται αποπληθωριστικές 
τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
(ενδεχομένως αυτό να ήταν φαινόμενο του 
πρώτου κύματος της πανδημίας). Υπάρχει 
μια σημαντική μετατόπιση της ζήτησης 
προς τα προϊόντα έναντι των υπηρεσιών.

Τους τελευταίους μήνες παρουσιάζε-
ται μια σημαντική αύξηση στην αξία των 
εμπορευμάτων (commodities). Αυτό είναι 
ξεκάθαρο από τις τιμές του πετρελαίου 
πέρσι και φέτος στις διεθνείς αγορές, αλλά 
και των κρυπτονομισμάτων και των μετο-
χών στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή, 
καταγράφεται σημαντική μείωση στην ισο-
τιμία του δολαρίου, το οποίο συνδέεται 
με πολλές εμπορικές πράξεις. 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, μπορεί οι 
τιμές για την παροχή υπηρεσιών όπως 
για παράδειγμα τα αεροπορικά ταξίδια 
να έχει μειωθεί σημαντικά, δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για τα προϊόντα. Οπό-
ταν, γίνεται ο συνειρμός ότι με την «απε-
λευθέρωση» από τα περιοριστικά μέτρα 
και την ενίσχυση της ζήτησης στον τομέα 
των υπηρεσιών, ενδεχομένως να υπάρ-
ξει ενίσχυση των πληθωριστικών τάσεων 
(εκτός κι αν υπάρξει εκ νέου αλλαγή και 
μετατόπιση της ζήτησης από τα προϊόντα 
προς τις υπηρεσίες).

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, πολλά 
από τα ελλείματα που προέκυψαν στις 

εθνικές οικονομίες χρηματοδοτήθηκαν 
μέσω έκδοσης χρέους. Αν κάποιος εξετάσει 
παλαιότερες περιόδους, ίσως με εξαίρεση 
την τελευταία οικονομική κρίση κατά την 
οποία υπήρχαν αυξημένα ποσοστά δημό-
σιου χρέους, ο πληθωρισμός ενισχυόταν.

Σύμφωνα με της Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, στόχος είναι ο πληθωρισμός να 
κυμαίνεται κοντά στο 2%. Υπενθυμίζεται 
ότι πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας 
οι κεντρικές τράπεζες είχαν ξεκινήσει την 
απόσυρση των μέτρων ποσοτικής χαλά-
ρωσης (tapering) με τη σταδιακή αύξηση 
των επιτοκίων. Αλλαγή του επιτοκίου θα 
επηρεάσει και τις ισοτιμίες συναλλάγματος, 
όπως για παράδειγμα αυτής του δολαρίου, 
νόμισμα με το οποίο συνδέονται οι αξίες 
πολλών προϊόντων.

Γίνεται αντιληπτόν ότι ενδεχόμενη 
αύξηση των επιτοκίων, ειδικά αν γίνει 
με ασύμμετρο τρόπο, θα αφήσει εκτεθει-
μένους δανειολήπτες, είτε είναι κράτη ή 
ιδιώτες. Οι κεντρικές τράπεζες θα προ-
χωρήσουν σε σταδιακή απόσυρση των 
μέτρων, ώστε να μπορούν οι αγορές να 
αφομοιώνουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις αλλαγές. 

Δομικά προβλήματα
Σε  ό,τι αφορά την Ευρώπη, είναι ξεκά-

θαρον ότι συνεχίζουν να υπάρχουν δομικά 
προβλήματα. Η Κύπρος στατιστικά είναι 

ασήμαντη, οπότε η καταγραφή του πλη-
θωρισμού, που θα οδηγήσει στην απόσυρ-
ση των μέτρων από την ΕΚΤ, θα γίνει σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο - οποιεσδήποτε 
αποφάσεις για αλλαγή στα επιτόκια θα 
επηρεάσουν τη χώρα μας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι μπορεί η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να έχει παραχωρήσει 
χαλαρώσεις σε ό,τι αφορά τους στόχους του 
δημοσιονομικού συμφώνου για το 2021, 
όμως με τη βελτίωση της επιδημιολογικής 
εικόνας θα προχωρήσει στο «μάζεμα» 
των χαλαρώσεων, οπότε θα ζητήσει απ’ 
όλες τις χώρες κράτη-μέλη το πλάνο για 
επαναφορά των δημοσιονομικών δεικτών.

Φυσικά, αυτήν τη στιγμή προτεραι-
ότητα είναι, από τη μια, να μην υπάρξει 
οπουδήποτε εκτροπή σε ό,τι αφορά την 
επιδημιολογική εικόνα της χώρας κατά 
τη διάρκεια αποκλιμάκωσης των περι-
ορισμών και, από την άλλη, να δοθεί η 
δυνατότητα της γρήγορης ανάκαμψης, 
ειδικά με σημαντικούς τομείς της οικο-
νομίας να παρουσιάζονται αδύναμοι. Οι 
ανακοινώσεις στην Αγγλία που οδήγησαν 
σε κρατήσεις για καλοκαιρινές διακοπές 
και οι συμφωνίες με το Ισραήλ είναι 
μια αρχή.

Είναι αναμενόμενο, είναι θέμα ψυχολο-
γίας, ότι θα υπάρξει μια θετική αντίδραση 
μετά την άρση των μέτρων, όμως πρέπει 
να επικεντρωνόμαστε στη μεγάλη εικόνα.

Η «απελευθέρωση» μπορεί να 
οδηγήσει σε πληθωριστικές τάσεις;
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Η προώθηση του Sputnik-V
από «λεμεσιανή» εταιρεία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

H 
κυπριακή εταιρεία 
Blue Pharmacies Ltd, 
που έχει την έδρα της 
στη Λεμεσό, βρίσκεται 
πίσω από συμφωνίες 
που αφορούν προμή-
θεια ρωσικών εμβο-

λίων ανάμεσα σε αρκετές τρίτες χώρες 
αφενός και, αφετέρου, τη ρωσική εταιρεία 
που κατέχει τα δικαιώματα του Sputnik 
V, την RDIF.

Πληροφορίες της «Σημερινής» ανα-
φέρουν ότι το τελευταίο «Deal» αφορά 
δύο γειτονικές χώρες της Κύπρου, για 
τις οποίες επισημαίνεται ότι είναι εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μία, μάλιστα, 
από αυτές  έχει ήδη ξεκινήσει η χορήγηση 
του ρωσικού εμβολίου στον πληθυσμό 
της χώρας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Sputnik-V 
σημειώνεται ότι «από τα τέλη Φεβρουαρί-
ου 2021, το εμβόλιο καταχωρήθηκε και 
ήταν διαθέσιμο σε περισσότερες από 35 
χώρες παγκοσμίως», συμπεριλαμβανο-
μένων της Αλγερίας, της Αιγύπτου, των 
Παλαιστινιακών Εδαφών, των ΗΑΕ, κ.ά.

Η κυπριακή εταιρεία μεσολαβεί προ-
κειμένου να ξεκινήσουν και να έχουν αίσια 
κατάληξη οι συζητήσεις και συνομιλίες 
της εταιρείας που κατέχει τα δικαιώματα 
του Sputnik V με εταιρείες προμήθειας 
φαρμάκων από τρίτες χώρες, οι οποίες 
δύνανται, βάσει των κανονισμών που οι 
φαρμακευτικές υπηρεσίες των κρατών 
τους έχουν εκδώσει σχετικά με τα εμβό-
λια, να εισάγουν και να προμηθεύουν το 
Sputnik V.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα  
sputnikvaccine.com, «πέραν των 50 χωρών 
έχουν υποβάλει μέχρι τώρα αίτηση για το 
εμβόλιο». Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Σημερινής, σε αρκετές από τις εν εξελίξει 
συζητήσεις συμμετέχει,  διά του ρόλου που 
προαναφέρεται, η Blue Pharmacies Ltd. 

Κύπρος & Sputnik V: Υπάρχει 
δυνατότητα για άμεση εισα-
γωγή δηλώνουν στην Blue 
Pharmacies

Σε ό,τι αφορά την προμήθεια του ρω-
σικού εμβολίου στην Κύπρο, ο Γενικός 
Διευθυντής της εταιρείας Blue Pharmacies, 
Ανδρέας Θεοφάνους, διευκρίνισε πως 
έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία με το 
Russian Direct Investmed Found (RDIF), 
την εταιρεία δηλαδή που κατέχει τα δι-
καιώματα του Sputnik V. Ωστόσο, όπως 
τόνισε στη «Σημερινή» ο κ. Θεοφάνους, 
«δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε είναι δυ-
νατόν να προχωρήσουμε σε εισαγωγή 
του Sputnik V στην Κύπρο, αν δεν προ-
ηγηθεί αδειοδότηση από τους αρμόδιους 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Φαρμάκων, ΕΜΑ, με τον οποίο 
είναι συμβεβλημένη και η Κύπρος ως 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοφάνους, από 
τη στιγμή που θα υπάρξουν οι απαραί-
τητες άδειες από τον ΕΜΑ και θα δύναται 
η Κυπριακή Δημοκρατία να εισάγει το 
Sputnik V, «υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

και η δυνατότητα για άμεση εισαγωγή 
σημαντικών ποσοτήτων του ρωσικού 
εμβολίου στην Κύπρο». 

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Θεοφάνους, 
η ιδέα για σύναψη συνεργασίας με το 
RDIF προέκυψε μετά από διαπίστωση 
«του χαμηλού ρυθμού εμβολιασμού που 
υπάρχει στην Κύπρο». Επίσης, όπως είπε, 
«διαβάζοντας στον διεθνή Τύπο για την 
αποτελεσματικότητα του Sputnik V, απο-
φασίσαμε να κάνουμε επαφή με το RDIF 
πριν από περίπου δύο μήνες». 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 
στην ΚΔ

Μιλώντας στη «Σημερινή» η αναπλη-
ρώτρια Διευθύντρια των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών,  Έλενα Παναγιωτοπούλου, 
τόνισε πως οι διαδικασίες για έγκριση 
και αδειοδότηση του συγκεκριμένου 
εμβολίου από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες είναι σε πολύ πρώιμα στάδια. 
Συγκεκριμένα, η κ. Παναγιωτοπούλου  
ανέφερε πως «αυτό που στην πραγμα-
τικότητα υπάρχει, είναι μια πρόθεση 
για συζήτηση ανάμεσα στον ΕΜΑ και 
το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και 

Μικροβιολογίας Gamaleya στη Ρωσία 
για το θέμα του εμβολίου Sputnik V». 

Η κ. Παναγιωτοπούλου, επικαλούμενη 
επίσημη ανακοίνωση των φαρμακευτικών 
υπηρεσιών, επισήμανε ότι «ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δεν έχει 
λάβει μέχρι σήμερα αίτηση για κυλιόμενη 
ανασκόπηση ή άδεια κυκλοφορίας για το 
εμβόλιο που αναπτύχθηκε από το Εθνικό 
Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιο-
λογίας Gamaleya στη Ρωσία, το εμβόλιο 
Sputnik V (Gam-COVID-Vac), παρά τις 
αναφορές που αναφέρουν το αντίθετο».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «οι (σ.σ. Ρώσοι) 
ερευνητές του εμβολίου έχουν λάβει επι-
στημονικές συμβουλές από τον EMA παρέ-
χοντάς τους τις τελευταίες κανονιστικές και 
επιστημονικές οδηγίες για την ανάπτυξη 
του εμβολίου τους». Ως προς αυτό, ομάδα 
Ευρωπαίων επιστημόνων μετέβησαν στη 
Ρωσία και στους χώρους παρασκευής του 
υπό αναφορά εμβολίου προκειμένου να 
επιθεωρήσουν τις διαδικασίες και συν-
θήκες παραγωγής.

Στη Βουλή το Sputnik V
Εν τω μεταξύ για τη δυνατότητα έγκρι-

σης από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβολίων 
κατά του Covid-19 από τρίτες χώρες και 
συγκεκριμένα από τη Ρωσία, υπέβαλαν 
σχετική ερώτηση στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας, οι Βουλευτές Παύλος 
Μυλωνάς και Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Στην πρότασή τους οι δύο βουλευτές 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι «πρόσφα-
τα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
πληροφορίες ότι χώρες μέλη της Ε.Ε. 
έχουν απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχή 
και εξασφάλισαν άδεια για προμήθεια του 
ρωσικού εμβολίου για να ενισχύσουν το 
εμβολιαστικό τους πρόγραμμα.

»Παράλληλα, οι πρόσφατες αναφορές 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
την εξαιρετική αποτελεσματικότητά του, 
ενισχύουν την αξιοπιστία του εν λόγω 
εμβολίου».

Όπως διευκρίνισε κατά τη συζήτηση 
στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη, ο 
επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Ιερό-
θεος Παπαδόπουλος, «το Sputnik δεν έχει 
κάνει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων. Ακούγονται πολλές ιστορίες, 

για εκατομμύρια δόσεις που αγόρασαν 
οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι. Στην ΕΕ οι 
μόνοι που αυτήν τη στιγμή έχουν αγοράσει 
κάποιες δόσεις του Sputnik είναι η Ουγ-
γαρία, τουλάχιστον πιστοποιημένα, με τα 
στοιχεία που υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων».

Κατά την ίδια συζήτηση, η κ. Παναγιω-
τοπούλου, εκ μέρους των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών, επανέλαβε ότι υπάρχει ο 
«Περί Φαρμάκων και Ανθρώπινης 
Χρήσης Νόμος», που, όπως είπε, «λέει 
ξεκάθαρα ότι κανένα φαρμακευτικό 
προϊόν δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός και αν είναι 
αδειοδοτημένο είτε από το Συμβούλιο 
Φαρμάκων είτε από την ΕΕ, με θετική 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Φαρμάκων».

«Κανένα κράτος μέλος δεν προβαίνει 
μόνο του σε αξιολογήσεις αυτών των φαρ-
μάκων. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Ιταλία, ούτε 
η Ισπανία, ούτε η Σουηδία, ούτε κανένας. Η 
αξιολόγηση των φαρμάκων αυτών για να 
αδειοδοτηθούν έγινε κεντρικά, έγινε από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων», 
ανέφερε τέλος η κ. Παναγιωτοπούλου. 

28.02.2021

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ζητούνται προς αγορά πλήρως αδειοδοτημένα 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα (μη κατασκευασμένα) με 
ισχύ πέραν του 1MW. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+357 99 964324, ώρες γραφείου.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Την Πέμπτη, 04.03.2021, στις 9.00π.μ., θα γίνει στην Αποθήκη Δημοσίου του Τελωνεί-
ου Λεμεσού, Δημόσιος Πλειστηριασμός. 

Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν, περιλαμβάνονται σε γνωστοποίηση της  Διευ-
θύντριας  του Τμήματος Τελωνείων, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, Αρ. 5273, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2021.  Aντίγραφο μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/ce.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύματα στην Αποθήκη του Τε-
λωνείου Λεμεσού, που βρίσκεται στο Λιμάνι Λεμεσού, αποθήκη αρ. 2, στις 1, 2 & 3  
Μαρτίου 2021, μεταξύ των ωρών 9.00 – 13.00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον 
αρμόδιο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού (τηλ. 25802415, 25802526, 25802522).

Μια νέα έκθεση που δημοσίευ-
σε το Global Customer Center 
of Excellence της KPMG 

International αποκαλύπτει τις ποικίλες επι-
πτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στη 
συμπεριφορά των πελατών. Τα ευρήματα της 
έκθεσης Me, My Life, My Wallet ανέδειξαν ότι 
οι οργανισμοί πρέπει να αναγνωρίσουν την 
ανάγκη για αλλαγή στην προσέγγισή τους και 
ακολούθως να προσαρμοστούν, αφενός για 
να καταφέρουν να παραμείνουν επίκαιροι και,  
αφετέρου, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
του πελάτη στην εποχή της πανδημίας του 
COVID-19. Τα ευρήματα της έκθεσης βασί-
στηκαν σε απαντήσεις 18.657 ερωτηθέντων 
από 16 χώρες, περιοχές και δικαιοδοσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Η παν-
δημία έχει επιταχύνει τη μετάβαση στις ψηφι-
ακές πληρωμές σε παγκόσμιο επίπεδο, και 
η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι Κύπριοι 
επιλέγουν όλο και περισσότερο ψηφιακές 
μεθόδους πληρωμής έναντι μετρητών και 
αναμένουν, ή πολλές φορές απαιτούν, την 
παροχή μιας βελτιωμένης ψηφιακής εμπει-

ρίας. Ταυτόχρονα, οι πελάτες στην Κύπρο 
εξακολουθούν να εμφανίζονται απρόθυμοι 
να δίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα με 
αντάλλαγμα ένα καλύτερο προϊόν ή υπηρε-
σία, παρόλο που διατηρούν υψηλά επίπεδα 
εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, τις 
τράπεζες και το λιανικό εμπόριο. Σημαντικά 
ευρήματα της έκθεσης:

• Το 36% των ερωτηθέντων αναμένουν 
από τις εταιρείες να μειώσουν όλες τις κα-
θυστερήσεις που παρατηρούνται σχετικά 
με την παράδοση (delivery).

• Το 49% των ερωτηθέντων προτιμούν 
πλέον να εξοικονομούν παρά να ξοδεύουν.

• Το 80% των ερωτηθέντων προτιμούν 
να αγοράζουν από επιχειρήσεις των οποί-
ων οι δράσεις ευθυγραμμίζονται με τις 
πεποιθήσεις και αξίες που πρεσβεύουν.

• Το 90% των ερωτηθέντων είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα 
σε μια «ηθική» επιχείρηση του λιανικού 
εμπορίου που παράγει κοινωνικό έργο.

• Το 55% των ερωτηθέντων θέτουν την 
προστασία των δεδομένων του ως το πιο 

σημαντικό στοιχείο που αναμένουν από 
τις εταιρείες, ενώ το 47% θεωρούν  δεδο-
μένο ότι οι εταιρείες δεν θα δώσουν ποτέ 
τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους.

• Το 44% των ερωτηθέντων ανέφεραν 
ότι χρησιμοποιούν περισσότερες (και δια-
φορετικές) τεχνολογίες, όπως εφαρμογές 
για κινητά ή συσκευές φωνητικής εντολής, 
σε σύγκριση με πριν από την πανδημία.

Ο Julio Hernandez, Επικεφαλής του 
Global Customer Center of Excellence, US 
Customer Advisory Lead, KPMG Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, δήλωσε: «Στον αγώνα για 
ανάπτυξη, γνωρίζοντας καλύτερα τον πελάτη 
σας - στενά, προσωπικά και ολιστικά - είναι 
πιθανόν το στοιχείο που θα διαχωρίσει τον 
οργανισμό σας από τον ανταγωνισμό. Ση-
μαντική προϋπόθεση γι’ αυτήν τη γνώση 
είναι τα δεδομένα, τα οποία έχουν πολύτιμη 
αξία. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα δεδομένα, οι οργανισμοί 
όχι μόνο μπορούν να δημιουργήσουν 
βαθιά εξατομικευμένες εμπειρίες, αλλά 
σταματούν να ζουν μόνο στο παρόν και 

αρχίζουν να προβλέπουν τις μελλοντικές 
ανάγκες του πελάτη. Χωρίς τα δεδομένα οι 
οργανισμοί μένουν στο σκοτάδι, βασισμένοι 
σε αναχρονιστικές πρακτικές και ανακριβείς 
γενικεύσεις. Η καλύτερη γνώση του εξελισ-
σόμενου πελάτη προσδίδει εμπιστοσύνη 
στην προσπάθεια για χαρτογράφηση μιας 
πορείας σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον». Ο 
Αντώνης Παρτζίλης, Διοικητικός Σύμβουλος, 
Επικεφαλής Υπηρεσιών Customer, Strategy 
and Operations της KPMG Κύπρου, δήλωσε 
πως «οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι αντι-
μέτωπες με αλληλοσυγκρουόμενες τάσεις 
και ανάγκες πελατών, προθυμία αλλαγής 
και φόβο για το άγνωστο. Η καλύτερη 
απάντηση των επιχειρήσεων έναντι αυτών 
των προκλήσεων είναι να προσφέρουν το 
καλύτερο που μπορούν και από τους δύο 
αυτούς κόσμους και να ανταποκριθούν στο 
συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, ενσωματώνοντας ψηφιακές 
πληρωμές ως κανάλι συναλλαγής με τους 
πελάτες και ενισχύοντας παράλληλα την 
προστασία δεδομένων και την ασφάλεια». 

Έρευνα KPMG «Me, My Life, My Wallet»:
Οι οργανισμοί πρέπει να αλλάξουν για να παραμείνουν επίκαιροι 



Σ
ε παιχνίδι με τον χρόνο 
φαίνεται πως έχει μετα-
τραπεί η έναρξη της νέας 
τουριστικής περιόδου. Η 
αμετάβλητη κατάσταση 
της πανδημίας, οι συνε-
χείς μεταλλάξεις του ιού, 

καθώς και η αργή αλλά σταθερή διαδικασία 
εμβολιασμού, δημιουργούν νέο πονοκέ-
φαλο για τον τουρισμό παγκοσμίως, το 
αν δηλαδή και η φετινή χρονιά θα είναι 
τόσο καταστροφική όσο η προηγούμενη. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(UNWTO), το 2020 αποτελεί το χειρό-
τερο έτος για τον παγκόσμιο τουρισμό, με 
τις διεθνείς αφίξεις να μειώνονται κατά 
74% σε σχέση με το 2019, ενώ μέσα στην 
περασμένη χρονιά, όλοι οι προορισμοί 
ανά το παγκόσμιο υποδέχθηκαν ένα δι-
σεκατομμύριο λιγότερες αφίξεις σε σχέση 
με το 2019. 

Η δραματική κατάσταση στον τουρισμό 
καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι,  
σύμφωνα με τον UNWTO, πάνω από 
100 με 120 εκατομμύρια θέσεις εργα-
σίας στον τουρισμό βρίσκονται σε άμεσο 
κίνδυνο, με τις περισσότερες από αυτές να 
προέρχονται από μικρές ή μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Αγεφύρωτο χάσμα από Ε.Ε. 
για «Πράσινα Διαβατήρια»

Αναμφίβολα η στρατηγική συμφωνία 
με το Ισραήλ για έναρξη αφίξεων εμβο-
λιασθέντων Ισραηλινών τουριστών από 
την 1η Απριλίου θα δώσει μία ένεση 
στην τουριστική αγορά, όμως, από την 
άλλη, παραμένει μεγάλο ερώτημα εάν 
αυτήν  την οδό θα ακολουθήσει και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, στην πρόσφατη σύνοδο κορυ-
φής οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν 
να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για ένα 
μελλοντικό «διαβατήριο εμβολιασμού» 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΈΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟ-
ΞΙΑ, ΠΟΥ ΜΈΤΑΤΡΈΠΈΤΑΙ ΣΈ 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΑΦΙΞΈΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΈΡΧΟΜΈΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΣΈΖΟΝ. ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΑ “ΠΡΑ-
ΣΙΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ” ΚΑΙ ΈΠΑ-
ΝΑΣΥΝΔΈΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 
ΑΓΈΦΥΡΩΤΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΚΑΙ 
ΗΘΈΛΗΜΈΝΈΣ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗ-
ΣΈΙΣ ΈΝΤΟΣ Έ.Έ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

Της Κυριακής

19μένουμεασφαλείς
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«Θολό» το 2021 για τουρισμό

Νέους δρόμους ανοίγουν για μία 
ακόμη φορά στο λιανικό εμπόριο 
της χώρας οι Υπεραγορές Αλφα-

μέγα. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας και τη διαρκή 
βελτίωση της εμπειρίας ψωνίσματος που 
προσφέρουν, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα 
προχώρησαν στη δημιουργία ηλεκτρονι-
κού καταστήματος. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι είναι η πρώτη αλυσίδα υπεραγορών 
παγκύπριας κάλυψης που εισάγει αυτήν 
την καινοτομία, σε μια προσπάθεια να ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών, 
οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν 
τη δυνατότητα ή τον χρόνο να επισκεφθούν 
τα καταστήματά της για το ψώνισμά τους. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα τέθηκε ήδη 
σε λειτουργία και είναι διαθέσιμο παγκυ-
πρίως, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα 
προϊόντων που θα ανανεώνεται διαρκώς, 

ξεπερνώντας τις δέκα χιλιάδες κωδικούς. 
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από 
ένα σύγχρονο κέντρο εκπλήρωσης, με 
δέκα αυτοκίνητα που ετοιμάστηκαν ειδικά 
για τον σκοπό αυτό. Σε δηλώσεις του, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος των Υπεραγορών 
Αλφαμέγα, Γιώργος Θεοδότου, ανέδειξε 
ότι μετά το ξέσπασμα της πανδημίας το 
τοπίο στο λιανικό εμπόριο είναι εντελώς 

διαφορετικό, με τη στροφή των κατανα-
λωτών σε ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτη-
σης να ενισχύεται διαρκώς. Νοείται ότι 
οι πελάτες των Υπεραγορών Αλφαμέγα, 
που θα επιλέγουν να κάνουν τα ψώνια 
τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπο-
ρούν να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη 
που έχουν κατά την επίσκεψή τους στα 
καταστήματα Αλφαμέγα, μαζεύοντας 
βαθμούς για το πρόγραμμα ανταμοιβής 
Alphamega Family αλλά και ψηφιακά 
κουπόνια για το πρόγραμμα ανταμοιβής 
πελατών Stick & Win. Για περισσότερες 
πληροφορίες, αλλά και για να δοκιμάσετε 
την εμπειρία ψωνίσματος στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα των Υπεραγορών Αλφαμέγα, 
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.alphamega.com.cy. 

[ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/
watch?v=MSdcrlrhAqI&feature=youtu.be]

Υπεραγορές Αλφαμέγα: Σε λειτουργία 
το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα

28.02.2021

και αρκέστηκαν να ζητήσουν “διατήρηση 
αυστηρών περιοριστικών μέτρων», και 
ταυτόχρονη επιτάχυνση των εκστρατει-
ών εμβολιασμού για την επιβράδυνση 
της εξάπλωσης των παραλλαγών του 
νέου κορωνοϊού, την ώρα, μάλιστα, που 
η άνοδος των κρουσμάτων βρετανικών 
και νοτιοαφρικανικών παραλλαγών του 
ιού αυξάνει το φάσμα νέων εξάρσεων μό-
λυνσης σε ολόκληρη την ήπειρο και οι 
εκστρατείες εμβολιασμού παραμένουν 
αργές, με σημαντικές καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις εμβολίων.

Το Παρίσι και το Βερολίνο θεώρησαν 
το θέμα του “Πράσινου Διαβατηρίου” πρό-
ωρο, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άνιση 
μεταχείριση μεταξύ μιας προνομιούχας 
μειονότητας και άλλων. Η Γερμανίδα 
Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ τάχθηκε 
υπέρ της δημιουργίας πιστοποιητικού 
εμβολιασμού συμβατού σε όλα τα κρά-
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να είναι εφικτά τα ταξίδια εντός της ΕΕ, 
επισημαίνοντας ότι η προσδοκία είναι η 
τεχνική προετοιμασία να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το καλοκαίρι. Από την πλευρά του 
ο  Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν 
δήλωσε πως πρέπει να βρεθεί μια ισορ-
ροπία για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, 
τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχουν απαντηθεί 
ηθικά ζητήματα και πως ένα διαβατήριο 
εμβολιασμού θα ήταν άδικο για νέους 
ανθρώπους που είναι οι τελευταίοι στη 
σειρά εμβολιασμών.

Ωστόσο, οι μόνες χώρες οι οποίες φαί-
νεται να πιέζουν περισσότερο για ταχεία 
υιοθέτηση του μέτρου για να σώσουν την 
καλοκαιρινή σεζόν είναι τα κράτη μέλη 
που εξαρτώνται περισσότερο από τον 

τουρισμό, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.
Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν 

Κουρτς, λαμβάνοντας και τη στήριξη της 
Βουλγαρίας, πρότεινε «ένα πράσινο διαβα-
τήριο» που θα επιτρέπει στους κατόχους 
του να ταξιδεύουν ή να έχουν πρόσβαση 
σε εστιατόρια, στα άτομα που έχουν εμ-
βολιαστεί, αλλά και σε όσους θεωρούνται 
«άνοσοι» αφού έχουν προσβληθεί από 
τον ιό.

Οι 27 ανέθεσαν, τελικά, στην Επιτροπή 
το καθήκον να καταρτίσει τους τεχνικούς 
όρους για ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού 
(θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, 
διαλειτουργικότητα κ.λπ), με την Άγκελα 
Μέρκελ να οριοθετεί την ολοκλήρωση 
του καταρτισμού των τεχνικών όρων, 
σε διάστημα τριών μηνών, όχι, δηλαδή, 
νωρίτερα από τις αρχές Ιουνίου!

Ξεκινά η επανασύνδεση
Αύριο Δευτέρα τίθεται σε ισχύ και το 

πλάνο επανασύνδεσης της χώρας μας, 
με προγραμματισμένες πτήσεις να μπαί-
νουν στο πρόγραμμα των αεροπορικών 
εταιρειών. Σε δηλώσεις του στη “Σ” ο 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε 
ότι θα ξεκινήσει μια σταδιακή αύξηση των 
πτήσεων και προβλέπεται ότι από τη μια 
θα αυξηθεί η επιβατική κίνηση, αλλά από 
την άλλη θα εξακολουθούν να υπάρχουν 
αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρούσο και τις 
δηλώσεις του στη “Σ”, σήμερα λειτουργούν 
πενήντα πτήσεις εβδομαδιαίως, μέχρι το 
τέλος του Μάρτη προβλέπεται να αυξηθούν 
σε 150 και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, 

η σταθερή τουριστική κίνηση αναμένεται 
να ξεκινήσει περί τα μέσα ή τέλη Μαΐου.

Κοινός κατάλογος rapid test 
και νέες πτήσεις

Σημαντικός παράγοντας, τον οποίο φαίνε-
ται να ζητούν οι τουριστικοί πράκτορες,  είναι 
η επιλογή για διενέργεια εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου, κάτι το οποίο θα διευκολύνει 
τους ταξιδιώτες. Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη 
με την αρμόδια επίτροπο μεταφορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Adina Vălean, ο 
Υπουργός Μεταφορών και ο Υφυπουργός 
Τουρισμού έθεσαν το θέμα για αντικατά-
σταση του PCR τεστ με τεστ Αντιγόνου, και 
τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα αξιόπιστα τεστ. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, 
η πρόταση αυτή της Κύπρου φαίνεται να 
υλοποιείται, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει προχωρήσει σε καταρτισμό ειδικού 
καταλόγου εγκεκριμένων κατασκευαστών 
rapid test, ο οποίος αναμένεται πλέον να 
εγκριθεί και να υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη.

Επεσήμανε, παράλληλα, και τη σταθερή 

επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου και τη  
σημασία της ως τουριστικού προορισμού, 
που έχει ως αποτέλεσμα την εικόνα αξιο-
πιστίας της χώρας μας και τη δυνατότητα 
προσέλκυσης νέων αεροπορικών εταιρειών, 
όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα με 
την πρώτη πτήση της εταιρείας SKY, η 
οποία θα πραγματοποιεί πτήσεις Λάρ-
νακα-Αθήνα. Επεσήμανε, τέλος, και την 
απευθείας σύνδεση με νέους προορισμούς, 
όπως το Άμπου Ντάμπι, την Ολλανδία, 
τη Γαλλία, τις Σκανδιναβικές χώρες και 
αρκετές πόλεις της Γερμανίας.

Η κατηγοριοποίηση χωρών
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δε-

δομένα και την κατηγοριοποίηση του  
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), χώρες «Πράσινης 
Κατηγορίας» (χαμηλού κινδύνου) είναι η 
Ισλανδία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, 
η Σιγκαπούρη και η Σαουδική Αραβία. 
Για τους επιβάτες των χωρών αυτών δεν 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
εργαστηριακού ελέγχου COVID-19, αλλά 
ούτε και αυτοπεριορισμός. Διευκρινίζεται, 

μάλιστα, ότι για την περίοδο 1-31 Μαρτίου 
2021, όλοι οι επιβάτες από χώρες της 
Πράσινης Κατηγορίας θα υποβάλλονται 
κατά την άφιξή τους στην Κύπρο σε ερ-
γαστηριακή εξέταση PCR, το κόστος του 
οποίου θα καλύπτεται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Από την 1η Απριλίου 2021, 
δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός.

Χώρες «Πορτοκαλί Κατηγορίας» (χώ-
ρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο αλλά με 
μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση με 
την Πράσινη Κατηγορία) είναι η Δανία, η 
Φινλανδία, η Νορβηγία, η Κίνα περιλαμ-
βανομένου και του Χονγκ Κονγκ και του 
Μακάου, η Νότια Κορέα, και η Ταϊλάνδη. 
Οι επιβάτες που προέρχονται από τις χώρες 
της «Πορτοκαλί Κατηγορίας», απαιτείται να 
έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο PCR 
εντός 72 ωρών προ της αναχώρησής τους 
και να έχουν πιστοποιητικό που να απο-
δεικνύει αρνητική εξέταση PCR για τον ιό.

Χώρες «Κόκκινης Κατηγορίας» (χώ-
ρες αυξημένου κινδύνου συγκριτικά με 
τις χώρες της Πράσινης και της Πορτο-
καλί Κατηγορίας) χαρακτηρίζονται οι 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Ιρλανδία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ρου-
μανία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβα-
κία, Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία, Σουηδία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ανδόρα, Μονακό, Πόλη του Βατικανού, 
Σαν Μαρίνο, Ελβετία και Λίχτενσταϊν. Οι 
επιβάτες που προέρχονται από τις χώρες 
της «Κόκκινης Κατηγορίας», απαιτείται 
να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγ-
χο εντός εβδομήντα δύο ωρών προ της 
αναχώρησής τους και να έχουν πιστο-
ποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητική 
εξέταση PCR για τον ιό και να προβαίνουν 
σε εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή 
τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος, χώρες «Γκρίζας Κατηγορίας», 
που χρειάζονται, δηλαδή, Ειδική Άδεια, 
είναι οι: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ρωσία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουκρανία, 
Ιορδανία, Λίβανος, Αίγυπτος, Λευκορωσία, 
Ρουάντα. Οι επιβάτες που αφικνούνται 
στην Κυπριακή  Δημοκρατία από χώρες 
της «Γκρίζας Κατηγορίας» παραμένουν σε 
καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού 
ή υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) 
δεκατεσσάρων ημερών ή εναλλακτικά 
σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπερι-
ορισμού ή υποχρεωτικής απομόνωσης 
δέκα ημερών εφόσον υποβληθούν ξανά σε 
μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19 
τη δέκατη ημέρα και έχουν αρνητικό ερ-
γαστηριακό αποτέλεσμα. 



Η ΚΡΊΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ 
ΈΧΈΊ ΚΑΤΑΔΈΊΞΈΊ ΌΤΊ ΤΑ ΠΑ-

ΡΑΔΌΣΊΑΚΑ ΣΤΑΤΊΚΑ ΈΡΓΑ-
ΛΈΊΑ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΊΚΑ ΜΌΝΤΈ-
ΛΑ, ΌΊ ΤΈΧΝΊΚΈΣ, ΤΑ ΠΛΑΊΣΊΑ 
ΚΑΊ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΌΥ ΧΡΗΣΊ-
ΜΌΠΌΊΌΥΝ ΌΊ ΔΊΈΘΝΈΊΣ ΌΡ-
ΓΑΝΊΣΜΌΊ, ΌΊ ΚΥΒΈΡΝΗΣΈΊΣ 

ΚΑΊ ΌΊ ΈΠΊΧΈΊΡΗΣΈΊΣ ΑΔΥΝΑ-
ΤΌΥΝ ΝΑ ΑΝΤΊΜΈΤΩΠΊΣΌΥΝ 

ΤΊΣ ΑΣΥΜΜΈΤΡΈΣ ΑΠΈΊΛΈΣ 
ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΈΠΌΧΗΣ. Η ΈΣΤΊΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΠΌΔΌΤΊΚΌΤΗΤΑ ΚΑΊ 
ΤΊΣ ΣΤΑΔΊΑΚΈΣ ΒΈΛΤΊΩΤΊΚΈΣ 

ΑΛΛΑΓΈΣ (INCREMENTALISM) 
ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΊ 
ΥΠΌΨΗ ΌΊ ΑΣΥΜΜΈΤΡΈΣ 

ΑΒΈΒΑΊΌΤΗΤΈΣ, ΌΊ ΑΛΛΗΛΈ-
ΞΑΡΤΗΣΈΊΣ, Η ΠΈΡΊΠΛΌΚΌΤΗ-

ΤΑ ΚΑΊ Η ΜΈΤΑΒΛΗΤΌΤΗΤΑ, 
ΈΜΠΈΡΊΈΧΈΊ ΈΚΡΗΚΤΊΚΑ 

ΡΊΣΚΑ ΚΑΊ ΔΥΝΗΤΊΚΑ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΌΦΊΚΈΣ ΣΥΝΈΠΈΊΈΣ
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Τα εργαλεία της βιώσιμης 
ανάπτυξης

Ο 
στόχος της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερό-
τητα μέχρι το 2050, 
σε συνδυασμό με 
τη  δέσμευση για 
κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση και την 

ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων ύψους 
1 τρισ. ευρώ, συνιστά τον οδικό χάρτη 
πορείας της ΕΕ προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οφέλη από την εφαρμογή του κυκλικού 
μοντέλου οικονομίας: 

• Θετικός αντίκτυπος σε κλίμα και πε-
ριβάλλον: Tα μέτρα για τη διαχείριση των 
αποβλήτων του πρώτου σχεδίου δράσης 
για την κυκλική οικονομία εκτιμάται ότι 
θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 600 εκα-
τομμύρια τόνους μεταξύ 2015 και 2035. 

• Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας: Η 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας μπο-
ρεί να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,5% 
έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 
700.000 νέων θέσεων εργασίας.

• Εξοικονόμηση δαπανών και ενερ-
γειακού κόστους για τις επιχειρήσεις: Η 
επιλογή του κυκλικού μοντέλου μπορεί 
να αποφέρει στις ευρωπαϊκές επιχειρή-

σεις ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 
12% έως 23% του καθαρού κόστους των 
υλικών.

• Προστασία από ανεπάρκεια πόρων 
και ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας: Η 
αναβάθμιση της κυκλικής οικονομίας θα 
συγκρατήσει τον υψηλό εφοδιαστικό κίν-
δυνο σε πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας 
και θα συμβάλει στη διατήρηση της χρήσης 
πόρων εντός των ορίων του πλανήτη. Ένα 
αποτελεσματικότερο μοντέλο κυκλικής 
οικονομίας εκτιμάται ότι θα προκαλέσει 
μείωση 17% έως 24% στη  χρήση πόρων 
μέχρι το 2030.

• Καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προ-
ϊόντα και υπηρεσίες: Κυκλική οικονομία 
και καινοτομία είναι έννοιες αλληλένδετες. 
Η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία 
ενθαρρύνει την αναζήτηση καινοτόμων 
λύσεων για την αναπροσαρμογή των συ-
στημάτων παραγωγής και κατανάλωσης, 
τη μείωση αποβλήτων μέσω βιομηχανικής 
συμβίωσης και τον σχεδιασμό προϊόντων 
που μεγιστοποιεί την αξία τους πριν κα-
ταστούν απόβλητα. Επίσης δημιουργεί 
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ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως είναι η οικονομία διαμοιρασμού 
και το μοντέλο «το προϊόν ως υπηρεσία».

Η ετήσια έκθεση εκτίμησης κινδύνου 
του World Economic Forum κατατάσσει 
την απώλεια βιοποικιλότητας και την κα-
τάρρευση των οικοσυστημάτων ως μιαν 
από τις κυριότερες απειλές που θα αντιμε-
τωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα δέκα 
χρόνια. Στην ΕΕ 88 εκατ. τόνοι τροφίμων 
σπαταλώνται κάθε χρόνο, με το κόστος 
σπατάλης να εκτιμάται στα 143 δισ. ευρώ. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι κάθε 
χρόνο το 1/3 της παραγωγής τροφίμων 
για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή 
σπαταλάται. Η σπατάλη αυτή ευθύνεται 
για το 8% των συνολικών ανθρωπογενών 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί ως το σύγχρονο οικονομικό 
μοντέλο για την προσέλκυση επενδύσεων, 
την ανάπτυξη της αγοράς, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και την παραγω-
γή αξίας για περιβάλλον και κοινωνία. 
Η διαδικασία μετάβασης σε ένα κυκλι-

κό μοντέλο ανάπτυξης εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει ισχυρές προκλήσεις. Οι 
επιδόσεις της Κύπρου και της Ελλάδας 
υπολείπονται του μέσου όρου τής ΕΕ 
σε βασικούς τομείς, όπως η μείωση των 
αποβλήτων, η ανακύκλωση υλικών, η εν-
σωμάτωση δευτερογενών υλικών και η 
Οικο–καινοτομία. 

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 της ΕΕ, πολύ 
πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Την ίδια περίοδο η Ελλάδα σημείωσε 
σημαντική βελτίωση προσεγγίζοντας τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αντιστροφή της 
υστέρησης των εθνικών επιδόσεων μέσω 
υιοθέτησης της κυκλικής οικονομίας από 
επιχειρήσεις και κοινωνία θα συμβάλει 
καθοριστικά: 

• Στην αξιοποίηση των χρηματοδο-
τικών εργαλείων για την πράσινη μετά-
βαση, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της 

Μεγάλη διάκριση για την Universal 
Life στα Cyprus Mobile Excellence 
Awards 2020, αφού η κινητή εφαρ-

μογή για τη διαδικτυακή πύλη πελατών της 
Εταιρείας, U connect, κατέκτησε το  βραβείο 
στην κατηγορία Insurance apps. Τα βραβεία 
διοργάνωσε η Boussias Communications σε 
συνεργασία με τον Όμιλο Δίας και η απονομή 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου. 

Βασική επιδίωξη της διαδικτυακής πύλης 
U connect, της οποίας τον σχεδιασμό και υλο-
ποίηση επιμελήθηκε η εταιρεία Base Element, 
είναι να προσφέρει μιαν αναβαθμισμένη 
εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες της 
Universal Life, παρέχοντάς τους άμεση και 
αποτελεσματική βοήθεια σε όλα τα θέματα 
που αφορούν τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. 
Κάνοντας εγγραφή στην πύλη U connect, οι 
πελάτες της Universal Life έχουν τη δυνατότη-
τα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις απαιτήσεις 
υγείας τους και να ελέγχουν την κατάστασή  
τους, να βλέπουν το ιστορικό πληρωμών των 
ασφαλίστρων τους, να εκτυπώνουν χρήσιμα 

έντυπα και να έχουν πρόσβαση σε πολλά άλλα 
χρήσιμα εργαλεία. 

Σε δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής Διοίκη-
σης της Universal Life, κ. Κύπρος Μοιράνθης,  
τόνισε ότι η βράβευση αυτή αποτελεί το επι-
στέγασμα των προσπαθειών της Universal Life 
να προσφέρει μιαν αναβαθμισμένη εμπειρία 
στους πελάτες της. «Φιλοδοξία μας», δήλωσε,  
«είναι να καταστήσουμε το U connect το κύριο 
κανάλι επικοινωνίας και διάδρασης με τους 
πελάτες μας, ενισχύοντας την ήδη άριστη εξυ-
πηρέτηση που τους προσφέρουμε, έχοντας ως 
κινητήριο μοχλό τη δέσμευσή μας στην καινο-
τομία και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση 
που διαχρονικά αποτελούν βασικές αξίες της 
Εταιρείας μας».  Ο κ. Μοιράνθης εξέφρασε τις 
θερμές του ευχαριστίες προς την ομάδα τόσο 
της Universal Life όσο και της Base Element,  
που δούλεψαν άοκνα για την υλοποίηση και 
επιτυχία του U connect,  τονίζοντας πως από 
την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε από μεγάλο 
αριθμό πελατών ξεπερνώντας κατά πολύ τις 
προσδοκίες μας.  

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

• Στην ανάπτυξη της αγοράς και την 
ενίσχυση της καινοτομίας και ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρήσεων με την 
προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων 
απεξαρτημένων από την εφοδιαστική 
ανασφάλεια και το υψηλό κόστος προ-
μήθειας πρώτων υλών και ανορθολογικής 
διαχείρισης φυσικών πόρων.

• Στην αξιοποίηση δευτερογενών 
υλών στην παραγωγική διαδικασία και 
τον σχεδιασμό προϊόντων στη βάση ενι-
αίων προδιαγραφών, δίνοντας λύσεις 
στην αναποτελεσματική διαχείριση των 
αποβλήτων. 

• Στη μεταστροφή του καταναλωτικού 
μοντέλου σε κυκλικές και βιώσιμες λύσεις, 
με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η κρίση της πανδημίας έχει καταδείξει 
ότι τα παραδοσιακά στατικά εργαλεία, τα 
γραμμικά μοντέλα, οι τεχνικές, τα πλαίσια 
και τα πρότυπα που χρησιμοποιούν οι 
Διεθνείς Οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και 
οι επιχειρήσεις αδυνατούν να αντιμετω-

πίσουν τις ασύμμετρες απειλές της νέας 
εποχής. Η εστίαση στην αποδοτικότητα 
και τις σταδιακές βελτιωτικές αλλαγές 
(incrementalism) χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι ασύμμετρες 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 
πολυπλοκότητας, των αλληλεξαρτήσεων, 
των ασυμμετριών, των καταστροφικών 
ρίσκων, των μαύρων κύκνων και των τέ-
λειων καταιγίδων χρειάζονται δυναμικά 
εργαλεία, μη γραμμικά μοντέλα και ολι-
στικές, πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις. 

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω 
αναπτύξει ένα νέο Μοντέλο Καινοτομί-
ας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους 
Οργανισμούς να καινοτομήσουν πολύ 
πιο αποτελεσματικά. Το πρωτοποριακό 
αυτό εργαλείο παρουσιάζεται 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 Δημόσι-
ας 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 65 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 of 
exposure) σε ευνοϊκές ασυμμετρίες και 
η αξιοποίηση των ευκαιριών μπορεί να 
επιφέρει εκθετικά πολλαπλασιαστικά 
οφέλη και πλεονεκτήματα. Απ’ την άλλη 
η μείωση της έκθεσης (reduce of expo-
sure) σε δυσμενείς ασυμμετρίες μπορεί 
να ελαχιστοποιήσει ή/και εξαλείψει το 
ρίσκο της καταστροφής.

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας μπο-
ρεί να: 

α) Εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και 
σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη: 
Δημόσια Διοίκηση, Επιχειρήσεις, Εθνική 
Στρατηγική Ασφάλειας.

β) Ενισχύσει την ανθεκτικότητα του 
νέου Αυτοδιοικητικού Μοντέλου.

γ) Επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και 
την έξοδο από την κρίση της πανδημίας 
Covid-19.  

*Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ  Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ζητούνται προς αγορά ή μακροχρόνια ενοικίαση 
ενοποιημένα αγροτεμάχια με έκταση μεγαλύτερη 
των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, με πρόσβαση 
σε εγγεγραμμένο δρόμο.

Επικοινωνία:
 +357 99 027526, ώρες γραφείου.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή 
συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 3/Π/118/2021
Πωλητής: Αναστάση Παναγιώτη Αδάμος, Παραλιμνίου 12Γ΄, 5390 Δήμος Σωτήρας, 
Αμμόχωστος.
Αγοραστές: (1) Χατζημιχαήλ Αδάμου Λαμπρούλα, Μεσολογγίου 9, 5390 Δήμος Σω-
τήρας, Αμμόχωστος, (2) Παναγή Γεωργίου Πανίκος, Μεσολογγίου 9, 5390 Δήμος Σω-
τήρας, Αμμόχωστος.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/670, Φύλλο/Σχεδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-286-377/4/339/7, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 1242 τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Αμμόχωστος, Δήμος 
Σωτήρας, Τοποθεσία: ΣΠΗΛΙΟΥΣ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €25.000. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

Universal Life: Τιμητική Βράβευση για την εφαρμογή 
της Διαδικτυακής Πύλης Πελατών U connect

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*



ΚΑΘΏΣ ΟΙ ΤΡΑ-
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Μπορούν οι τράπεζες να μετατρέψουν τις σημερινές
προκλήσεις σε ευκαιρία για τον αυριανό μετασχηματισμό τους;

Η 
πανδημία του Covid-19 
έχει προκαλέσει κο-
λοσσιαίες προκλήσεις 
σε όλους τους τομείς 
παγκοσμίως, συμπε-
ριλαμβανομένου του 
τραπεζικού τομέα. Οι 

τράπεζες έχουν δείξει την ικανότητά τους 
να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δια-
τήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. 
Σήμερα, οι τράπεζες έχουν μια μοναδική 
ευκαιρία να μετατρέψουν τις σημερινές 
προκλήσεις στον αυριανό τους μετασχη-
ματισμό.

Ο COVID-19 ήταν ένα τεστ αντοχής στην 
πράξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Η πανδημία ανέδειξε τις προκλήσεις που 
έχουν ήδη αντιμετωπίσει τα λειτουργι-
κά μοντέλα των τραπεζών, καθώς και τις 
τεχνολογικές και ψηφιακές δυνατότητές 
τους. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία 
οι τράπεζες αντέδρασαν στις καινούργιες 
ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, 
καταδεικνύουν σαφώς την ικανότητα των 
τραπεζών να επαναπροσδιορίσουν γρή-
γορα τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ένα σκληρό λειτουργικό περιβάλλον 
έχει αναγκάσει τις τράπεζες να επιταχύνουν 
τις ατζέντες μετασχηματισμού τους, για 
ν’ ανταποκριθούν στις νέες και ταχέως 
εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών.

Στο άρθρο μας «Τρία κοινά χαρακτηρι-
στικά των τραπεζών υψηλής απόδοσης», 
που κυκλοφόρησε το 2020, είχαμε επι-
σημάνει ότι οι πιο σταθερά κερδοφόρες 
τράπεζες του κόσμου επικεντρώνονται σε 
τρεις βασικούς πυλώνες: το κόστος, την 
ανθεκτικότητά τους σε περιόδους κρίσης 
και την εστίαση στον πελάτη. Καθώς οι 

τράπεζες επιταχύνουν τα σχέδια μετασχη-
ματισμού τους, θα πρέπει να αναλάβουν 
βασικές δράσεις σε αυτούς τους τομείς.

Ανθεκτικότητα: Απαιτείται από τις 
τράπεζες να επεκτείνουν τις δοκιμές σε 
σενάρια σχετικά με τους εξωτερικούς συ-
νεργάτες, την τεχνολογία, τις λειτουργίες και 
το κανονιστικό πλαίσιο και να αναπτύξουν 
νέους δείκτες απόδοσης, ούτως ώστε να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε πε-
ριόδους κρίσης. Οι επιπτώσεις της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 
εργασίας και του αρνητικού οικονομικού 
της αντικτύπου, δημιούργησαν μια τέλεια 
καταιγίδα για αυξημένες κυβερνοεπιθέ-
σεις και απάτες. Οι τράπεζες θα πρέπει 
να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τις 

στρατηγικές τους στον κυβερνοχώρο, ιδί-
ως τη στιγμή που οι ρυθμιστικές Αρχές 
καθιστούν σαφές ότι αναμένουν από τις 
τράπεζες να βελτιώσουν τους ελέγχους. Η 
πανδημία έχει δείξει ότι δεν μπορεί κανείς 
να προβλέψει όλους τους κινδύνους, ωστόσο 
η οικοδόμηση ανθεκτικότητας οδηγεί σε 
έναν οργανισμό που μπορεί να ανταποκριθεί 
με ευκινησία και ευελιξία στους κινδύνους 
αυτούς όταν εμφανιστούν.

Αποτελεσματική διαχείριση κόστους: 
Το περιβάλλον μετά την πανδημία δίνει στις 
τράπεζες μια νέα ευκαιρία για επανεξέταση 
του λειτουργικού τους κόστους, προσδι-
ορίζοντας στοχευμένες επιχειρησιακές 
και διαρθρωτικές στρατηγικές μείωσης 
κόστους. Οι τράπεζες που αναζητούν υγιή 

περιθώρια κέρδους θα πρέπει να ενσωμα-
τώσουν πρακτικά μέτρα εξοικονόμησης 
κόστους που ενισχύουν τις ψηφιακές τους 
δυνατότητες και δημιουργούν πιο ευέλικτα 
λειτουργικά μοντέλα, επιτρέποντας καλύτερη 
εξυπηρέτηση πελατών και μεγαλύτερες 
ευκαιρίες επανεπένδυσης. Για παράδειγμα, 
οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάσουν πώς 
θα εξασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ 
της χρήσης εσωτερικών πόρων και εξω-
τερικών παρόχων, να χρησιμοποιήσουν 
την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αυτο-
ματοποιήσουν ή να επιταχύνουν τις μη 
αυτόματες διαδικασίες και να αναπτύξουν 
την αυτοματοποίηση για να μειώσουν 
την εξάρτηση από συγκεκριμένα τρίτα 
μέρη. Επιπλέον, μετά την επιτυχία της 

εξ αποστάσεως εργασίας, οι τράπεζες 
μπορούν να υιοθετήσουν μια ευέλικτη, 
υβριδική προσέγγιση στην εργασία τόσο 
για τη μείωση του κόστους όσο και για 
τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεο-
νεκτήματος στην αγορά του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Πελατοκεντρικότητα: Η πανδημία του 
COVID-19 άλλαξε δραματικά τον τρόπο 
πρόσβασης των πελατών στις χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες. Η κίνηση των 
καταστημάτων έχει μειωθεί, οι ψηφιακές 
λύσεις έχουν αυξηθεί και οι ψηφιακές 
πληρωμές έχουν αυξηθεί σε λίγους μήνες 
όσο αυξήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. 
Η κάλυψη των αναγκών των πελατών σε 
έναν κόσμο που μετασχηματίζεται από τον 
κορωνοϊό θα απαιτήσει από τις τράπεζες 
να κατανοήσουν σε πρώτη φάση τις νέες 
τραπεζικές συνήθειες και, στη συνέχεια, να 
αναπτύξουν τα κατάλληλα επιχειρηματικά 
μοντέλα για να τις αντιμετωπίσουν. Για 
τις τράπεζες, μια καλύτερη εμπειρία του 
πελάτη προϋποθέτει όχι μόνο βελτιωμέ-
νες αλληλεπιδράσεις, αλλά και όλες τις 
απαραίτητες κινήσεις και προετοιμασία 
που θα καταστήσουν αυτές τις ψηφιακές 
συναντήσεις ομαλές και αποτελεσματικές. 
Χάρη στις γρήγορες αλλαγές και τις αβεβαι-
ότητες που επέφερε ο COVID-19, καθώς 
και την αυξημένη ανάγκη για ισχυρότε-
ρες ψηφιακές τραπεζικές δυνατότητες, οι 
ατζέντες μετασχηματισμού των τραπεζών 
αναδιαμορφώνονται πιο γρήγορα από ποτέ. 
Για να παρακολουθήσουν αυτό τον ρυθ-
μό των αλλαγών, οι τράπεζες πρέπει να 
επενδύσουν τώρα για να προετοιμαστούν 
για τον κόσμο τού αύριο.

* Ανώτερος Διευθυντής στο Τμήμα Παροχής 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου
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Α
πό τον Ιούλιο του 2021 
αναμένονται σημαντικές 
αλλαγές στον τομέα του 
ΦΠΑ, αφού θα τεθούν σε 
ταυτόχρονη εφαρμογή 
σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ σε τοπικό επί-
πεδο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Βου-
λής των Αντιπροσώπων στη Δημοκρατία, 
θα αρχίσουν να επιβάλλονται χρηματικές 
επιβαρύνσεις για τη μη εφαρμογή του 
μηχανισμού της αντίστροφης χρέωσης.

Εκσυγχρονισμός της νομοθε-
σίας ΦΠΑ αναφορικά με το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο

Από την 1η Ιουλίου 2021 ένας σημαντι-
κός αριθμός τροποποιήσεων της Κοινοτικής 
Οδηγίας σε θέματα ΦΠΑ (2006/112/EΕ) 
τίθεται σε άμεση ισχύ, με αποτέλεσμα να 
επηρεαστούν οι κανόνες που ισχύουν για 
όσες διασυνοριακές συναλλαγές πραγματο-
ποιούνται ηλεκτρονικά με τελικό αποδέκτη 
τους καταναλωτές (B2C). Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο υιοθέτησε τις συγκεκριμένες 
τροποποιήσεις με τις Οδηγίες 2017/2455 
και 2019/1995 αντίστοιχα. Μέσω των εν 
λόγω τροποποιήσεων, η ΕΕ αποσκοπεί στην 
απλοποίηση των υποχρεώσεων ΦΠΑ, που 
προκύπτουν για όλες τις επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις 
αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες κυρίως 
μέσω του διαδικτύου προς τους τελικούς 
καταναλωτές. Περαιτέρω, επιδιώκεται η 
απόδοση του ΦΠΑ που προκύπτει από 
τέτοιου είδους συναλλαγές στο Κράτος 

Μέλος πραγματοποίησης της συναλλαγής.
Ειδικότερα, καταργούνται οι τρέχουσες 

απαλλαγές από τον ΦΠΑ για εισαγωγές 
στην ΕΕ δεμάτων χαμηλής αξίας και θε-
σπίζεται νέο ειδικό καθεστώς για την εξ 
αποστάσεως πώληση αγαθών εισαγόμενων 
από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες με αξία 
που δεν υπερβαίνει τα €150, η καλούμενη 
μονοαπευθυντική θυρίδα για τις εισαγωγές 
(IOSS). Σημειώνεται ότι, σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις, η είσπραξη του ΦΠΑ 
μπορεί να μεταφερθεί σε ταχυδρομικούς 
φορείς, σε εταιρείες ταχυμεταφορών ή/
και σε τελωνειακούς πράκτορες. 

Καταργούνται επίσης τα όρια των 
πωλήσεων αγαθών από απόσταση προς 
τελικούς καταναλωτές (B2C) εντός της ΕΕ 
(€35.000 ή €100.000). Εφαρμόζεται νέο 
όριο ύψους €10.000 για ολόκληρη την 
ΕΕ, κάτω από το οποίο η ενδοκοινοτική εξ 
αποστάσεως πώληση αγαθών θα μπορεί 
να συνεχίσει να υπόκειται σε ΦΠΑ στο 
Κράτος Μέλος στο οποίο βρίσκονται τα 
αγαθά κατά τον χρόνο αναχώρησης της 

αποστολής ή της μεταφοράς.
Ταυτόχρονα, διευρύνεται η εφαρμογή 

του συστήματος μικρής μονοαπευθυντικής 
θυρίδας (Mini One Stop Shop-MOSS), 
που εφαρμόζεται από το 2015 για την 
παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλε-
οπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με τη δημιουργία μιας με-
γαλύτερης μονοαπευθυντικής θυρίδας 
(OSS). Το διευρυμένο σύστημα θα επε-
κταθεί και σε άλλες υπηρεσίες B2C, στις 
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών, καθώς και σε ορισμένες εγχώριες 
παραδόσεις αγαθών.

Ποια άλλη αλλαγή επέρχεται 
στην κυπριακή περί ΦΠΑ
Νομοθεσία σε τοπικό επίπεδο

Στις 31 Ιουλίου 2020 η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ενέκρινε την τροποποίηση 
σημαντικού αριθμού άρθρων τής περί 
ΦΠΑ Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται και το άρθρο 45 του 
περί ΦΠΑ Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Ν. 
122(Ι)/2020), στο άρθρο 45 του περί ΦΠΑ 
Νόμου προστέθηκε το εδάφιο 7Β, το οποίο 
καθιερώνει για πρώτη φορά την επιβολή 
χρηματικής επιβάρυνσης ύψους €200 
για κάθε τριμηνία, στην οποία εντοπίζεται 
παράλειψη απόδοσης ΦΠΑ εκροών με 
τον μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη χρημα-
τική επιβάρυνση θα επιβάλλεται ανεξάρτητα 
τόσο από τον αριθμό των συναλλαγών που 
εμπίπτουν στον μηχανισμό της αντίστροφης 
χρέωσης κατά τη διάρκεια της φορολογικής 
περιόδου (μία ή περισσότερες συναλλαγές), 
όσο και από το κατά πόσον οι συναλλαγές 
αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες που λαμ-
βάνονται από Κύπριους ή μη Κύπριους 
προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών. Η 
χρηματική επιβάρυνση θα επιβάλλεται 
ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες κατά 
τις οποίες ο φορολογούμενος θα δικαιούται 
να ανακτήσει πλήρως τον φόρο εκροών που 
αυτο-υπολόγισε στο πλαίσιο εφαρμογής της 
αντίστροφης χρέωσης. Το Τμήμα Φορολογίας 

εξετάζει ακόμα το ενδεχόμενο αναδρομι-
κής επιβολής της χρηματικής επιβάρυνσης, 
εφόσον εντοπιστούν περιπτώσεις μη από-
δοσης ΦΠΑ εκροών στη Δημοκρατία με τον 
μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης, στα 
πλαίσια ελέγχων που θα διεξάγονται από 
τον Ιούλιο του 2021 και έπειτα, αλλά που 
θα καλύπτουν προγενέστερες περιόδους. 
Το ανώτατο όριο επιβαρύνσεων για μη 
συμμόρφωση με την υποχρέωση εφαρ-
μογής της αντίστροφης χρέωσης τέθηκε 
στις €4.000.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η αντίστρο-
φη χρέωση πρέπει να εφαρμόζεται για 
αποκτήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που εμπί-
πτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (1) λήψη 
φορολογητέων υπηρεσιών από πρόσωπα 
μη εγκατεστημένα στη Δημοκρατία (άρθρο 
11), (2) λήψη υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
μαζί με αγαθά στο πλαίσιο κατασκευής 
μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης 
ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδή-
ποτε έργου πολιτικής μηχανικής (άρθρο 
11Β), (3) αγορά αγαθών από πρόσωπα 

Η Eurobank Κύπρου διακρίθηκε 
με το βραβείο «Best Private Bank 
in Cyprus», για το 2021, από το 

έγκριτο διεθνές περιοδικό Euromoney, επι-
κυρώνοντας το υψηλό επίπεδο των υπηρε-
σιών που προσφέρει και την ηγετική θέση 
που έχει εδραιώσει στον τομέα του Private 
Banking. Καθοριστικός παράγοντας για τη 
διαμόρφωση του επιπέδου υπηρεσιών της 
Τράπεζας, σε επίπεδο που αναγνωρίζεται 
από διεθνείς φορείς και περιοδικά ανα-
γνωρισμένου κύρους με πολλές διακρίσεις 
τα τελευταία χρόνια, είναι η ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού της Eurobank 
Κύπρου και η σταθερή προσπάθεια για 
διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών. 

Κεντρική επιδίωξη που αποτελεί και 

συγκριτικό πλεονέκτημα του τομέα Private 
Banking της Eurobank Κύπρου, είναι η 
Τράπεζα, με πελατοκεντρική προσέγγιση, 
να διακρίνει τις ανάγκες των πελατών, να 
αξιολογεί τα δεδομένα και τις επιλογές που 
επιτάσσουν οι τρέχουσες χρηματοοικονομι-

κές συνθήκες και να διαμορφώνει προϊόντα 
και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτές. 
Σημαντικός παράγοντας είναι το ισχυρό 
δίκτυο που διαθέτει η Τράπεζα σε μεγάλα 
χρηματοοικονομικά κέντρα στην Ευρώπη, 
πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική της στο 

Private Banking. Πρόκειται, άλλωστε, για 
τομέα στον οποίο ο Όμιλος Eurobank έχει, 
διαχρονικά, ισχυρή παρουσία και συγκριτικό 
πλεονέκτημα, αφού παρέχει υπηρεσίες 
από άλλες τρεις γεωγραφικές περιοχές, το 
Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Ελλάδα. Η επιτυχία αυτή, παράλληλα 
με την κερδοφορία που η Eurobank Κύ-
πρου σταθερά σημειώνει, με τα κέρδη προ 
φόρων να ανέρχονται σε €35,2 εκατ. στις 
30 Σεπτεμβρίου 2020 και τη σημαντική 
πλεονάζουσα ρευστότητα και τους ισχυ-
ρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που 
ανερχόταν στο 25,1% (Capital Adequacy 
Ratio) την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνει την 
εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους 
πελάτες της, διαχρονικά.

Η Eurobank Κύπρου βραβεύεται
ως «Best Private Bank in Cyprus»

των οποίων η οικονομική δραστηριότη-
τα εμπίπτει στον κωδικό συνδυασμένης 
ονοματολογίας 46771 και συνίστανται σε 
μεταχειρισμένα μέταλλα (άρθρο 11Γ), (4) 
αγορά κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών, 
μηχανισμών ολοκληρωμένων κυκλωμά-
των, φορητών υπολογιστών, κ.λπ. (άρθρο 
11Ε), (5) αποκτήσεις αγαθών από άλλα 
Κράτη Μέλη (άρθρο 12Α).

Εισήγηση KPMG
Λόγω του ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις 

αναμφίβολα θα επηρεάσουν είτε θετικά 
είτε αρνητικά τους Κύπριους εμπορευ-
ομένους, εισηγούμαστε όπως προβούν 
άμεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις 
ή ακόμα και διορθώσεις στα εσωτερικά 
τους συστήματα και διαδικασίες, ώστε 
με την εφαρμογή των τροποποιήσεων 
από 1η Ιουλίου 2021 να είναι έτοιμοι να 
ανταποκριθούν σε όποιες νέες προκλήσεις 
ενδεχομένως προκύψουν. 

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited
**Senior Manager, KPMG Limited

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ)
ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 224 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 3 ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 117 του 1988

Ειδοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 των Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας 
(Παροχή Διόδου) Κανονισμών που δίδεται σύμφωνα με τον Περί Καθορι-

σμένων Περιουσιών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο 155 του 1988 (Άρθρο 3)

Προς τους άγνωστους ιδιοκτήτες 
Τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής: Άγνωστος
Εγώ, η Άννα Κουμή, από το Παραλίμνι, εγγεγραμμένος κύριος του ακινήτου με αρ. εγ-
γραφής 6438, του χωρίου Παραλίμνι, με τεμ. 408 του Κτ/σχ. 2-290-377, σας πληρο-
φορώ ότι απαιτώ να αποκτήσω δίοδο πλάτους 4 μέτρων για αξιοποίηση του κτήμα-
τός μου από το κτήμα σας με αρ. εγγρ 6437 του χωρίου Παραλίμνι με τεμ. 409 του 
Κτ/σχ. 2-290-377 και για τον σκοπό αυτό θα αποταθώ στον Διευθυντή του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα πιο πάνω κτήματα φαίνονται στο κτηματολογικό 
σχέδιο που ακολουθεί.

Ημερομηνία: 19/2/2021  
Υπ.: Άννα Κουμή
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Σ
το ταξίδι «αναζήτησης 
προθέσεών» του στη 
Μόσχα στις αρχές του 
Φεβρουαρίου ο Ύπα-
τος Εκπρόσωπος της 
ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, 
κουβαλούσε στις απο-

σκευές του την επιλογή ενός διαλόγου 
επαναπροσέγγισης. Αντ’ αυτού ο Ρώσος 
Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, 
έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους διά-
σταση, τοποθετώντας στη θέση που του 
αρμόζει τον συνομιλητή του. Οι κινήσεις 
αυτές φυσικά δεν προκαλούν έκπληξη. 
Η ατυχής επίσκεψη του Μπορέλ στην 
πραγματικότητα ανάγκασε τις Βρυξέλ-
λες να δουν κατάματα την αλήθεια και 
να αποδεχθούν την αδυναμία τους να 
πρωταγωνιστούν στις διεθνείς εξελίξεις. 
Ο ντροπιασμένος Μπορέλ, επιστρέφοντας 
από τη Μόσχα, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία 
δεν θέλει διάλογο, δίνοντας το σήμα για 
την εξέταση κυρώσεων εναντίον της. Με τη 
λήψη της απόφασης για κυρώσεις, όμως, 
παρά τις φωνές για την υιοθέτηση πιο 
σκληρής στάσης, εξετάζεται κατά πόσον 
η ΕΕ, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν 
είναι ενωμένη σε ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής, μπορεί να αναλάβει την ευ-
θύνη για μια διαφορετική αντιμετώπιση 
της Μόσχας. Από την άλλη άκρη του 
Ατλαντικού, οι ΗΠΑ, ανησυχώντας για 
τον «ομφάλιο λώρο» που δημιουργείται 
μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, καλεί τους 
Δυτικούς συμμάχους της σε σύνταξη ενός 
ενιαία μετώπου. 

Οι νέες κυρώσεις
και οι αντιδράσεις  

Οι κυρώσεις που αποφάσισε η ΕΕ να 
επιβάλει στη Ρωσία με αφορμή τη φυ-
λάκιση του Αλεξέι Ναβάλνι αποτελούν 
τη φυσική συνέχεια της εξελισσόμενης 

επιδείνωσης των σχέσεων των δύο μερών. 
Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι 

οι κυρώσεις θα αφορούν τέσσερεις υψη-
λόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, τον 
επικεφαλής της Ανακριτικής Επιτροπής 
της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται τις έρευ-
νες για μεγάλα εγκλήματα, τον διευθυντή 
των ρωσικών φυλακών, τον διευθυντή της 
Εθνοφρουράς της Ρωσίας και τον γενικό 
εισαγγελέα της χώρας.

Οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας τέ-
θηκαν κάτω από το νέο πλαίσιο, το οποίο 
στοχεύει σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ομοιάζει με το σύστημα που 
εφαρμόζουν οι ΗΠΑ. Τα μέτρα, γνωστά 
και ως  «κυρώσεις Μαγκνίτσκι», αν και 
δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
πιο σκληρών επικριτών του Κρεμλίνου 
εντός της ΕΕ, καταδεικνύουν την τάση 
για μια πιο σκληρή προσέγγιση της ΕΕ.  

Η στάση αυτή καθρεφτίζεται στις δηλώ-
σεις του Μπορέλ, ο οποίος σημείωσε ότι 
«η Ρωσία απομακρύνεται από την Ευρώπη 
και δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία, αλλά 
για αντιπαράθεση με την ΕΕ».

Σημειώνεται ότι η «όρεξη» της ΕΕ για 
επιβολή κυρώσεων κατά της Μόσχας 
είχε μειωθεί σημαντικά μετά τα μέτρα 
που έλαβαν εναντίον της το 2014, εξαι-
τίας της προσάρτησης της Κριμαίας και 
της κρίσης στην Ουκρανία. Αντίθετα, ο 
Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, 
το προηγούμενο διάστημα τάχθηκε υπέρ 
ενός νέου διαλόγου με τον Πούτιν, ενώ η 
Γερμανία όντας συνδεδεμένη με τη Ρωσία, 
μέσω των εργασιών για τη δημιουργία του 
αγωγού Nord Stream 2, πέρα από κάποιες 
συμβολικές καταδίκες, δεν διακινδυνεύει 
να έρθει σε ρήξη με τη Μόσχα. 

Μετά τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, 
ακτιβιστές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, 
αφού ήλπιζαν σε πιο βαριές κυρώσεις. 
Ασκούσαν πιέσεις για ευρύτερες ενέρ-

γειες που θα στόχευαν ολιγάρχες κοντά 
στον Πούτιν, ειδικά όσοι έχουν μεγάλες 
επενδύσεις στην ΕΕ. Ενδεικτική είναι η 
αντίδραση του Jakub Janda, διευθυντή 
του European Values Center for Security 
Policy, ο οποίος έγραψε ότι «αφού η Ρωσία 
προσπάθησε να δολοφονήσει τον αρχη-
γό της αντιπολίτευσης και κτύπησε βίαια 
χιλιάδες διαδηλωτές, η ΕΕ επιβάλλει κυ-
ρώσεις σε τέσσερεις Ρώσους. Αυτό είναι 
γελοίο, ο Πούτιν θα γελάει».  

Μπορεί η ΕΕ
να κτυπήσει πιο σκληρά;

Αναλυτές συμφωνούν ότι τα μέτρα που 
αποφασίστηκαν δεν θα προκαλέσουν καμιά 
ουσιαστικά αλλαγή, θέτοντας το εύλογο 
ερώτημα τι κρατάει πίσω την ΕΕ από το 
να επιβάλει σκληρότερες κυρώσεις στη 
Ρωσία.  

Ο προφανής λόγος είναι η ενεργειακή 
εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία. Η Μόσχα 
εξάγει στα κράτη μέλη του μπλοκ περίπου 
το 40% του φυσικού αερίου και το 30% 
του πετρελαίου. Για κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες μάλιστα τα νούμερα αυτά είναι υψη-
λότερα, όπως για τη Γερμανία, η οποία 
εισάγει το 50% του φυσικού αερίου από 
ρωσικές εταιρείες, ενώ δεν πρέπει να λη-
σμονείται η δυναμική που δημιουργείται 
με την κατασκευή του Nord Stream 2. Σε 
κάποιες χώρες της ανατολικής Ευρώπης η 
ενεργειακή εξάρτηση αγγίζει τα 2/3, ενώ 
στις Βαλτικές Χώρες το ποσοστό φτάνει 
το 100%, σύμφωνα με εκτιμήσεις.  

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται 
η απουσία κοινής φωνής στην εξωτε-
ρική πολιτική της ΕΕ και η ύπαρξη 
διαφορετικών συμφερόντων για κάθε 
κράτος μέλος. Σύμφωνα με ειδικούς, 
το καλύτερο ίσως παράδειγμα είναι η 
Γερμανία, η οποία σχοινοβατεί μεταξύ 
της ανάγκης για προώθηση μιας δημο-

κρατικής ατζέντας μέσω της ευρωπαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής και της διασφά-
λισης των ενεργειακών αναγκών της 
πανίσχυρης βιομηχανίας της. Από την 
άλλη, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 
το Παρίσι προσπάθησε να πλησιάσει τη 
Μόσχα, λόγω των γεωπολιτικών ζητημά-
των στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, 
περιοχές όπου η ρωσική επιρροή έχει 
επεκταθεί τα τελευταία χρόνια.  

Επιπρόσθετα, κάποιες χώρες της ανα-
τολικής Ευρώπης άρχισαν να βλέπουν 
τη Ρωσία ως αντίβαρο για τις ελλείψεις 
των Βρυξελλών. Τελευταίο παράδειγμα 
αποτελεί η στροφή της Ουγγαρίας προς τη 
Μόσχα για αγορά του εμβολίου Sputnik V, 
λόγω της αδυναμίας της ΕΕ να εξασφαλίσει 
ικανοποιητικές ποσότητες εμβολίων για 
τα κράτη μέλη της.  

Φυσικά, η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλει 
κυρώσεις στις εξαγωγές φυσικού αερίου 
και πετρελαίου της Ρωσίας, αλλά θα πρέ-
πει να είναι έτοιμη να δεχθεί το τεράστιο 
πλήγμα και τις αλυσιδωτές συνέπειες που 
θα φέρουν αυτές οι ενέργειες. Μπορεί η 
ΕΕ να επιδιώκει να έχει διεθνές εκτόπι-
σμα και λόγο σε ενεργειακά ζητήματα και 
ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αυτά όμως 
αφορούν τη Ρωσία, φαίνεται ότι περιο-
ρίζονται σημαντικά οι δυνατότητές της.  

Η ρωσική ανάγνωση  
Στη Ρωσία η πανδημία του κορωνοϊού 

ενίσχυσε το αφήγημα της ηγεσίας ότι οι 
υπερεθνικοί σχηματισμοί, όπως η ΕΕ, είναι 
καταδικασμένοι να αποτύχουν. Αυτό ήταν 
και παραμένει το μήνυμα με το οποίο το 
Κρεμλίνο και τα ελεγχόμενα από το κρά-
τος ΜΜΕ προσπαθούν να εμποτίσουν τη 
ρωσική κοινωνία. Απέναντι στην αποτυχία 
της ΕΕ παρουσιάζονται οι επιτυχίες των 
απολυταρχικών καθεστώτων της Κίνας 
και της Ρωσίας, οι οποίες τα πήγαν κα-

λύτερα στη διαχείριση της πανδημίας. Η 
«αποτυχία» αυτή δεν περιορίζεται μόνο 
στην ΕΕ, αλλά συγκεκριμενοποιείται στην 
περίπτωση των ΗΠΑ, όπου αναδείχθηκε η 
αδυναμία του πολιτικού τους συστήματος 
και η λάθος πορεία που ακολουθούν οι 
δυτικές κοινωνίες. 

Αν και οι εξελίξεις με τη διαχείριση 
της πανδημίας στην ΕΕ δύσκολα μπο-
ρούν να αμφισβητήσουν το αφήγημα 
του Κρεμλίνου, ειδικοί εντάσσουν στον 
παράγοντα της αποτυχίας των ευρωπα-
ϊκών χωρών την έκθεση στον έλεγχο. 
Θεωρούν ότι πρόκειται για τη λογική 
συνέπεια της μεγαλύτερης διαφάνειας 
των δημοκρατικών πολιτικών συστημά-
των. Δεν υπήρχε ή υπάρχει συγκρίσι-
μη έκθεση σε έλεγχο όσον αφορά την 
κατάσταση του κορωνοϊού στη Ρωσία, 
με ανεξάρτητες έρευνες να δείχνουν ότι 
τα νούμερα για τα κρούσματα και τους 
θανάτους στη ρωσική επικράτεια είχαν 
χειραγωγηθεί από τις κρατικές Αρχές.  

Μεσούσης της κρίσης της πανδημί-
ας, όμως, αναδείχθηκε και το ζήτημα της 
σύλληψης και κράτησης του Ναβάλνι. Η 
υπόθεση αυτή δίνει άλλη μια ευκαιρία 
στο Κρεμλίνο να δείξει το «πραγματικό» 
πρόσωπο της Δύσης, αφού ο επικριτής 
του Πούτιν γίνεται ο δίαυλος για τη σύν-
δεση της ΕΕ με τα εσωτερικά ζητήματα 
της Μόσχας.  

Τώρα το κάθε μέρος είναι «υποχρεω-
μένο» να δώσει τη μάχη του. Το Κρεμλίνο 
θα συνεχίσει να προωθεί την άποψη ότι 
ο Ναβάλνι και οι υποστηρικτές του είναι 
μαριονέτες της εχθρικής Δύσης. Μάλιστα, οι 
κινήσεις των συνεργατών του «επιβεβαιώ-
νουν» αυτούς τους ισχυρισμούς, στέλνοντας 
επιστολές στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο 
Μπάιντεν, και στις Βρυξέλλες, ζητώντας 
επιβολή κυρώσεων σε 35 Ρώσους αξι-
ωματούχους και επιχειρηματίες.  

Οι παρασκηνιακές
κινήσεις των ΗΠΑ 

Την ίδια ώρα η διοίκηση Μπάιντεν 
εξετάζει την αποτελεσματικότητα των 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας με 
στόχο μια ενδεχόμενη αναπροσαρ-
μογή τους, ώστε να αυξηθεί ο άμεσος 
αντίκτυπός τους. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πληρο-
φορίες που επικαλούνται ξένα ΜΜΕ, οι 
σύμβουλοι του νέου πλανητάρχη για την 
εξωτερική πολιτική φαίνεται ότι θέλουν να 
διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
συνεπή στρατηγική απέναντι στη Ρωσία, 
η οποία θα περιλαμβάνει τους τομείς της 
άμυνας, της οικονομίας, της ενέργειας και 
της διπλωματίας.  

Σε παρασκηνιακό επίπεδο, οι Αμε-
ρικανοί αξιωματούχοι κάλεσαν τους 
Δυτικούς συμμάχους τους να περιορι-
στούν από το να στέλνουν διφορούμενα 
μηνύματα στη Μόσχα, επιδιώκοντας οι-
κονομικές σχέσεις που θα υπονομεύουν 
και ίσως να απαλείφουν τις οικονομικές 
και πολιτικές συνέπειες των κυρώσεων. 
Οι κινήσεις αυτές σαφώς και έχουν να 
κάνουν με την  κατασκευή του αγωγού 
Nord Stream 2, ο οποίος αποτελεί για 
τους Αμερικανούς ένα ακόμα βήμα προς 
την περαιτέρω ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από τη Ρωσία.

Μάλιστα, η Μόσχα δεν έκρυψε την 
ενόχλησή της μετά τις δηλώσεις του 
εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
Νεντ Πράις, ότι οι ΗΠΑ τάσσονται 
κατά της κατασκευής του αγωγού Nord 
Stream 2 για γεωπολιτικούς λόγους. 
«Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι 
η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις θεμελιώ-
δεις αρχές του ελεύθερου εμπορίου και 
ανταγωνισμού», δήλωσε  η εκπρόσωπος 
του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
Μαρία Ζαχάροβα.
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Η αδυναμία επιβολής σκληρών μέτρων
στη Ρωσία «υπενθυμίζει» στην ΕΕ τη θέση της
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Η «διπλωματία των εμβολίων»
του Βενιαμίν Νετανιάχου

Της Κυριακής
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ΔΡ ΓΑΒΡΙΉΛ ΧΑΡΙΤΟΣ*

Ε
νόψει των εκλογών της 23ης 
Μαρτίου οι δημοσκοπή-
σεις δίνουν προβάδισμα 
στον Πρωθυπουργό Νε-
τανιάχου. Αυτήν τη φορά, 
όμως, προστέθηκαν στους 
αντιπάλους του πρώην 

στελέχη του κόμματός του. Ο χώρος της 
εθνοθρησκευτικής Δεξιάς, που πάντα 
τον στήριζε, δεν είναι συμπαγής όπως 
παλιά. Η Κεντροαριστερά έχει πια μάθει 
να αρθρώνει ουσιαστικότερο πολιτικό 
λόγο, κυρίως χάρη στην εξαιρετικά επι-
κοινωνιακή νέα αρχηγό του Κόμματος 
των Εργατικών, Μεράβ Μιχαέλι. Και 
ενώ είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς 
πώς ακριβώς θα κινηθεί το κουρασμέ-
νο πια εκλογικό σώμα εν μέσω συνεχών 
lockdown, δεν αποκλείεται το πολιτικό 
μέλλον του μακροβιότερου Πρωθυπουργού 
της χώρας να κριθεί από ένα «μοιραίο 
ατύχημα»: Μία απώλεια της τάξεως 2-3 
εδρών, θα μπορέσει να φέρει στην εξουσία 
μία κυβέρνηση συνασπισμού με κύριο 
(αν όχι μοναδικό) συνεκτικό στοιχείο τη 
θέληση ανατροπής της παντοκρατορίας 
Νετανιάχου. Παράλληλα, οι θερμές χει-
ραψίες με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν 
παρελθόν, ενώ ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν, ‘θυμήθηκε’ να συνομιλήσει 
τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, αφού είχε 
περάσει ένας ολόκληρος μήνας μετά την 
επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του 
– μία καθυστέρηση που έγινε εξαιρετικά 
αισθητή στο Ισραήλ. Παρά την αισιοδο-
ξία που αποπνέουν οι προεκλογικές του 
εμφανίσεις στα τοπικά ΜΜΕ, η αλήθεια 
είναι ότι οι οιωνοί σίγουρα θα πρέπει να 
προβληματίζουν το επιτελείο του Βενιαμίν 
Νετανιάχου. 

Ελλείψει Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθε-
των «Συμφωνιών Αβραάμ», ο Βενιαμίν 
Νετανιάχου προσπαθεί να αξιοποιήσει 
όσα επικοινωνιακά μέσα έχει στη διά-
θεσή του για να υπενθυμίσει στον μέσο 
Ισραηλινό πολίτη ότι, παρά τα οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει, λόγω της 
πανδημίας, «το Ισραήλ έξω πάει καλά». 
Σημαντικοί αρωγοί του σε αυτό απο-
δείχθηκαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης 
– οι μόνοι ξένοι ηγέτες που πραγματο-

ποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, 
προαναγγέλλοντας γρήγορη επάνοδο 
στην τουριστική κανονικότητα. Όμως, η 
δραματική αύξηση των κρουσμάτων σε 
Ελλάδα και Κύπρο μείωσε αισθητά την 
αισιοδοξία των Ισραηλινών ότι οι διακοπές 
τους πλησιάζουν.

Δωρεές με ανταλλάγματα
Το επιτελείο Νετανιάχου εφάρμοσε 

την περασμένη εβδομάδα ένα πρωτότυπο 
επικοινωνιακό αντίδοτο: Τη «διπλωματία 
των εμβολίων». 

Είναι γνωστόν ότι το Ισραήλ έχει πα-
ραγγείλει συνολικά 600.000 εμβόλια της 
Moderna. Μέχρι τώρα παρελήφθησαν 
100.000, που φυλάσσονται σε συνθήκες 
ψύξης με «διάρκεια ζωής» πέντε ακόμα μήνες. 
Παρότι αποτελούν ένα σημαντικό απόθεμα, 

διαφαίνεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν 
άμεσα, μιας και η ροή των εμβολίων της 
Pfizer συνεχίζεται απρόσκοπτα. Όπως ανα-
κοινώθηκε επίσημα, το επιτελείο Νετανιάχου 
σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας υπό τον Μεΐρ Μπεν-Σιαμπάτ, 
συνέταξαν έναν κατάλογο 19 χωρών, που θα 
μπορούσαν να γίνουν αποδέκτες  δωρεάν 
εμβολίων, που θα προέρχονται από το στοκ 
της Moderna, εν είδει είτε ‘επιβράβευσης’ των 
καλών τους σχέσεων με το Ισραήλ είτε επί τω 
τέλει ‘ενθάρρυνσής’ τους, ώστε να προβούν 
σε κινήσεις που θα εξυπηρετούσαν πολιτικά 
και διπλωματικά τα ισραηλινή συμφέρο-
ντα – και, παραλλήλως, την προεκλογική 
εκστρατεία του Νετανιάχου. 

Προχθές (26/2) η Ονδούρα παρέλαβε 
δωρεάν 5.000 εμβόλια, με την ισραηλινή 
προσδοκία ότι θα ανοίξει την Πρεσβεία 

της στην Ιερουσαλήμ – κάτι που ο Πρόε-
δρός της, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, είχε 
υποσχεθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. 
Αντίστοιχη κίνηση αναμένει το Ισραήλ και 
από τη Γουατεμάλα, η οποία και εκείνη 
παρέλαβε δωρεάν εμβόλια. Ο πλήρης κα-
τάλογος των 19 χωρών δεν δόθηκε στη  
δημοσιότητα. Ωστόσο, διέρρευσε ότι σε 
αυτόν περιλαμβάνονται η Ουγγαρία (η 
ουγγρική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ έχει ήδη 
αποσπάσει τον εμπορικό της ακόλουθο 
στην Ιερουσαλήμ), η Τσεχία (το κοινο-
βούλιό της έχει ήδη εγκρίνει ψήφισμα 
υπέρ της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσας του Ισραήλ), το Τσαντ (ο 
Πρόεδρος της αφρικανικής αυτής χώρας 
πραγματοποίησε ‘ιδιωτική’ επίσκεψη στην 
Ιερουσαλήμ στα τέλη του 2018, η οποία 
καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ, χωρίς 

όμως να έχουν ακόμα αναβαθμισθεί και 
επισήμως οι διμερείς διπλωματικές σχέ-
σεις), η Μαυριτανία (ως επικοινωνιακό 
αντίβαρο στη συμφωνία εξομάλυνσης 
Ισραήλ-Μαρόκου και με στόχο την απο-
κατάσταση των διμερών σχέσεων και το εκ 
νέου άνοιγμα της ισραηλινής πρεσβείας 
στην Νουακχότ), ως επίσης, περιέργως, 
και η Ιταλία. Είναι ενδιαφέρον ότι αποδέ-
κτης δωρεάν εμβολίων φέρεται να είναι 
και η Παλαιστινιακή Αρχή, με τα 5.000 
εμβόλια να προορίζονται για το ιατρικό 
της προσωπικό, ενώ, πριν από δέκα μέρες, 
το Ισραήλ επέτρεψε την οδική μεταφορά 
εμβολίων Sputnik από την Παλαιστινι-
ακή Αρχή στην Λωρίδα της Γάζας, που 
ελέγχεται από την Χαμάς.  

Στον ίδιο κατάλογο φέρεται να περιλαμ-
βάνεται και η Κύπρος. Είναι γεγονός ότι προ 

μηνός ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε 
ότι ζήτησε να αγοράσει η Κυπριακή Δημο-
κρατία εμβόλια από το Ισραήλ -κάτι που 
συζητούσαν η Αυστρία και η Δανία-  με το 
Ισραήλ να δίνει διφορούμενες απαντήσεις, 
μιας και ο μαζικός εμβολιασμός βρισκόταν 
ακόμα σε αρχικό στάδιο. Δεδομένου ότι η 
επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο 
βελτιώνεται, εκτιμάται ότι η Λευκωσία δεν 
θα βιαστεί να αποδεχθεί ένα τέτοιο συμβο-
λικό «δώρο». Όλα δείχνουν ότι μία τέτοια 
αποδοχή είναι πιθανόν να προϋποθέτει 
περιπεπλεγμένα διπλωματικά ανταλλάγματα, 
τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι 
σε θέση να προσφέρει – ενόψει μάλιστα 
και της Πενταμερούς, με όσα ευαίσθητα 
ζητήματα κυριαρχίας θα θίγει σε καθαρά 
εσωτερικό-κυπριακό επίπεδο.

Αναμένεται να δούμε, εάν αυτή η ιδιότυ-
πη ‘διπλωματία των εμβολίων’ θα αποφέ-
ρει καρπούς, ενισχύοντας επικοινωνιακά 
τον Νετανιάχου, αλλά και την ισραηλινή 
επιδίωξη αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσας της χώρας του από την 
Ονδούρα και τη Γουατεμάλα. Ωστόσο, οι 
αντιδράσεις της ενδοκυβερνητικής αντι-
πολίτευσης υπό τον ΥΠΑΜ Γκαντς και 
τον (όλως ανενημέρωτο, πλην όμως καθ’ 
ύλην αρμόδιο) ΥΠΕΞ Ασκενάζι, φαίνεται 
ότι πάγωσαν για την ώρα το όλο εγχείρη-
μα. Και δικαίως. Η όλη μεθόδευση της 
‘διπλωματίας των εμβολίων’ ήταν μία προ-
σωπική πρωτοβουλία του Νετανιάχου και 
των συνεργατών του, πέρα και μακριά από 
κάθε διαδικασία και χωρίς να περάσει από 
κανένα υπουργικό συμβούλιο. Ο Νομικός 
Επίτροπος παρά τη κυβερνήσει, Αβιχάι 
Μάντελμπλιτ, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει 
για τη νομιμότητα αποστολής των εμβολίων 
στο εξωτερικό, ενώ παραμένει ανοικτό 
το ζήτημα του εμβολιασμού όσων Πα-
λαιστινίων κατοικούν στις ζώνες B και 
C της Δυτικής Όχθης, οι οποίες τελούν 
υπό τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων 
δυνάμεων, όπως ορίζουν οι Συμφωνίες 
του Όσλο. 

Έτσι, για την ώρα, όλα δείχνουν ότι αυτή 
η πρωτοβουλία κινδυνεύει να εξελιχθεί 
σε επικοινωνιακό μπούμερανγκ. Ωστόσο, 
μέχρι τις κάλπες της 23ης Μαρτίου και 
δη για ισραηλινά δεδομένα, ο πολιτικός 
χρόνος που απομένει είναι τεράστιος.

*Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Μπεν-Γκουριόν του Ισραήλ. Διδάσκει Ιστορία 

Ελληνοϊσραηλινών Σχέσεων στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Μπεν-Γκουρι-

όν και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πρισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια 
θάνατοι που συνδέονται με την 
Covid-19 έχουν καταγραφεί επί-

σημα σε όλον τον κόσμο, μετά το ξέσπαμα 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού τον 
Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με μια 
καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορεί-
ου, που βασίστηκε σε επίσημες εκθέσεις. 
Σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμ-
μένα στοιχεία, συνολικά έχουν καταγρα-
φεί 2.500.172 θάνατοι για 112.618.488 
αναφερόμενες μολύνσεις. Η Ευρώπη, η 
πιο πληγείσα περιοχή, μετρά 842.894 
νεκρούς μπροστά από την  Λατινική Αμε-
ρική και Καραϊβική (667.972 θανάτους) 
και τις ΗΠΑ και Καναδά (528.039). Πέντε 
χώρες (ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο) καταγράφουν μαζί 
σχεδόν τους μισούς θανάτους. Την ίδια 
ώρα, οι νέες μεταλλάξεις του ιού φαίνε-
ται να επεκτείνονται σε όλη την Ευρώπη, 
οδηγώντας τις χώρες σε νέες περιπέτειες. 

Η Πορτογαλία παρατείνει
το λοκντάουν 

Η Πορτογαλία παρέτεινε τουλάχιστον 
έως τα μέσα Μαρτίου το πανεθνικό λο-
κντάουν που έχει επιβάλει στη μάχη κατά 
του νέου κορωνοϊού, όμως ο πρόεδρός της 
ανέθεσε στην κυβέρνηση να επεξεργαστεί 

ένα σχέδιο για τη σταδιακή άρση των αυ-
στηρών μέτρων. Η Πορτογαλία έδωσε τη 
σκληρότερη μάχη της εναντίον της πανδη-
μίας τον περασμένο μήνα, όταν κατέγραφε 
τη χειρότερη αύξηση παγκοσμίως νέων 
μολύνσεων και θανάτων κατά κεφαλήν 
για εβδομάδες, με το σύστημα υγείας της 
χώρας να έχει περιέλθει στα όρια της κα-
τάρρευσης. «Δυστυχώς, η κατάσταση της 
δημόσιας αυτής καταστροφής που προκά-
λεσε η πανδημία Covid-19 συνεχίζεται», 
δήλωσε ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε 
Σόουζα, σε ανακοίνωση, εξηγώντας πως 
αν και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώ-
θηκε, η πίεση στα νοσοκομεία παραμένει 
υψηλή. Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της 
παράτασης του λοκντάουν τουλάχιστον 
έως τις 16 Μαρτίου. Το λοκντάουν επι-
βλήθηκε στις 15 Ιανουαρίου για πρώτη 
φορά μετά το αρχικό κύμα. Οι μη αναγκαίες 
υπηρεσίες έκλεισαν, η τηλεργασία είναι 
υποχρεωτική, όπου είναι δυνατόν, και τα 
σχολεία παραμένουν κλειστά.

Ιταλία: Συνεχίζεται η αύξηση 
των κρουσμάτων 

Συνεχίζεται και στην Ιταλία η αύξηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού. Τα νέα κρούσματα 
την περασμένη Πέμπτη ήταν 19.886, ενώ 
308 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε ό,τι 

αφορά τη βρετανική παραλλαγή του ιού, 
οι ιταλικές Αρχές έκαναν γνωστό ότι, έως 
τώρα, παρουσιάζει μεταδοτικότητα αυξη-
μένη κατά 37%. Σχετικά με την πολιτική 
αντιπαράθεση, η κυβέρνηση του Μάριο 
Ντράγκι σκοπεύει να επιβάλει περιορι-
σμούς και απαγορεύσεις και κατά το Πάσχα 
των Καθολικών, την πρώτη εβδομάδα του 
Απριλίου. Ο Ματέο Σαλβίνι, όμως, από τη 
Λέγκα, είναι κάθετα αντίθετος και κάνει 
λόγο για «ασέβεια προς τους πιστούς».

Γαλλία: Η βρετανική παραλ-
λαγή στα μισά κρούσματα 

Η βρετανική παραλλαγή του νέου κο-
ρωνοϊού, η οποία είναι πιο μεταδοτική, 
«αφορά πλέον τους μισούς ανθρώπους» 
που έχουν μολυνθεί με την Covid-19 στη 
Γαλλία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα 
ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ. Η παραλ-
λαγή αυτή του ιού, που εντοπίστηκε για 
πρώτη φορά στην Αγγλία, είναι ήδη η 
επικρατέστερη στη Δουνκέρκη (βόρεια), 

όπου ο αριθμός των μολύνσεων κατα-
γράφει άλμα τις τελευταίες δύο εβδομά-
δες, οδηγώντας τις Αρχές να επιβάλουν 
αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης 
τα Σαββατοκύριακα. Η παραλλαγή αυτή 
εμφανίζεται επίσης έντονα στην Ιλ ντε 
Φρανς (περιοχή του Παρισιού), όπου 
το ποσοστό των μολύνσεων αυξάνεται 
καθημερινά, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 
περιφερειακή υπηρεσία υγείας. «Φαίνεται 
τώρα ότι η επιδημιολογική κατάσταση και 
η κατάσταση στα νοσοκομεία σε άλλες 
περιοχές ή διαμερίσματα προκαλεί τη 
μέγιστη επαγρύπνηση, επειδή αυτές οι 
περιοχές καταγράφουν δυσμενείς δείκτες», 
πρόσθεσε ο αρχηγός της κυβέρνησης. Η 
ανησυχία γι’ αυτήν την παραλλαγή του 
ιού αφορά συνολικά 20 διαμερίσματα 
της χώρας. Παρά την επιδείνωση της 
υγειονομικής κατάστασης, «πρέπει να 
γίνουν τα πάντα για να καθυστερήσει» η 
επιβολή της καραντίνας, προκειμένου να 
«δοθεί χρόνος οι εμβολιασμοί να φέρουν 
αποτελέσματα», εκτίμησε ο Καστέξ.

Ισπανία: Μόλις το 2%
αρνήθηκαν το εμβόλιο  

Μόλις το 2% των Ισπανών έχουν αρ-
νηθεί να κάνουν το εμβόλιο για τον νέο 

κορωνοϊό και σε αυτούς περιλαμβάνονται 
και άνθρωποι οι οποίοι απέφυγαν τον 
εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους, όπως 
ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της 
Ισπανίας, την ώρα που οι μολύνσεις 
στη χώρα συνεχίζουν να μειώνονται. 
«Πρόκειται για πραγματικά θετικά 
δεδομένα», εξήγησε η Σίλβια Καλθόν, 
ανώτερο στέλεχος του υπουργείου, σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρη-
σε. «Αυτό δείχνει ότι όλη η ισπανική 
κοινωνία δέχεται και εμπιστεύεται τον 
εμβολιασμό», πρόσθεσε. Μέχρι την Πέ-
μπτη, συνολικά 45.611 άνθρωποι είχαν 
επιλέξει να μην κάνουν το εμβόλιο, ενώ 
2,1 εκατομμύρια το έκαναν. Περίπου 
1,2 εκατομμύριο  έχουν ήδη λάβει και 
τις δύο δόσεις. Στους εμβολιασθέντες 
περιλαμβάνονται υγειονομικοί υπάλλη-
λοι, ένοικοι και εργαζόμενοι σε οίκους 
ευγηρίας και άτομα άνω των 80 ετών. Η 
επίπτωση των 14 τελευταίων ημερών είχε 
πέσει στα 206 κρούσματα ανά 100.000 
πληθυσμού, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου 
ήταν στα 900/100.000. Λόγω αυτής της 
μεγάλης μείωσης, οι Αρχές εξετάζουν 
την πιθανότητα να άρουν ορισμένους 
περιορισμούς τις επόμενες ημέρες, 
μολονότι η πίεση στα νοσοκομεία πα-
ραμένει σχετικά υψηλή.
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δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Κατά την 
πρώτη φάση της εισόδου της Ελλάδας 
στον πόλεμο (Οκτώβριος 1940 - Απρί-
λιος 1941), το «Παπανικολής» εκτέλεσε 
5 περιπολίες στην Αδριατική και βύθισε 
το ιταλικό ιστιοφόρο Antonietta (22 Δε-
κεμβρίου 1940), το ιταλικό οπλιταγω-
γό Firenze (3952 ΤΝ) και ενδεχομένως 
ένα ακόμη πετρελαιοκίνητο σκάφος (23 
Ιανουαρίου 1941). 

Στην δεύτερη φάση του πολέμου, μετά 
την κατάληψη της Ελλάδας, το υποβρύχιο 
κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια και εκτέλεσε 
9 πολεμικές περιπολίες, εξορμώντας από 
ναυτικές βάσεις της Μέσης Ανατολής (Μά-
ιος 1941 - Οκτώβριος 1944). Βύθισε διά-
φορα επιταγμένα από τους Γερμανούς και 
τους Ιταλούς ιστιοφόρα στο Αιγαίο (κυρίως 
στο Δυτικό), στην περιοχή της Κρήτης και 
των Δωδεκανήσων. Επιπλέον, βύθισε ένα 
φορτηγό 8.000 τόνων κοντά στην Ρόδο 
(27 Απριλίου 1941) και άλλο ένα 6.000 
τόνων στα ανοιχτά της Κρήτης (τέλη 1942). 
Παράλληλα, έφερε σε πέρας ειδικές απο-
στολές, όπως αποβιβάσεις και παραλαβές 
πρακτόρων ή καταδρομέων. Διενήργησε, 
επίσης, στην Μέση Ανατολή συνολικά 10 
ακόμα πολεμικές περιπολίες. Επέστρεψε 
τροπαιοφόρος στην Ελλάδα μετά την Απε-
λευθέρωση και το 1945 παροπλίσθηκε.  

Τιμώντας το ένδοξο υποβρύχιο, ο πυργί-
σκος του Υ/Β «Παπανικολής» διατηρήθηκε 
στην βάση υποβρυχίων του Πολεμικού 
Ναυτικού και στην συνέχεια τοποθετή-
θηκε ως έκθεμα στο Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος, στον Πειραιά. Επιπλέον, το όνο-
μα «Παπανικολής» τιμάται ονομάζοντας 
την κλάση των σύγχρονων αθόρυβων ή 
«αόρατων» ελληνικών υποβρυχίων που 
αποτελούν ένα σημαντικό όπλο έναντι 
της Τουρκίας στην «σκακιέρα» του Αιγαί-
ου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι 

ακριβώς η «αόρατη» απειλή που αποτελεί 
φόβητρο της Τουρκίας, η οποία επιζητεί 
τώρα να αποκτήσει έξι όμοια υποβρύχια 
από την κατασκευάστρια Γερμανία, κάτι 
που προσπαθεί να ακυρώσει ή αναβάλει 
με διπλωματικά μέσα η Ελλάδα, φευ, με 
αμφίβολο αποτέλεσμα, δεδομένων και 
των ερεισμάτων της Τουρκίας στα οικο-
νομικά και στρατηγικά συμφέροντα της 
Γερμανίας. 

Πώς έχει η ισορροπία υποβρυχιακών 
δυνάμεων στο Αιγαίο; Συνολικά η Ελλά-
δα διαθέτει 11 υποβρύχια, στόλος που 
θεωρείται από ξένα στρατιωτικά έντυπα 
«δυσανάλογα» μεγάλος. Έξι παλαιότερου 
τύπου, ένα εκσυγχρονισμένο τύπου 209 
και τέσσερα τύπου 214, τα γνωστά και ως 
«Παπανικολής», που θεωρούνται αθόρυ-
βα και, επομένως, «αόρατα». Η Τουρκία 
έχει ένα παραπάνω υποβρύχιο, συνολικά 
(12), όμως όλα είναι προηγούμενης γενιάς, 
τύπου 209. 

Η διαφορά των υποβρυχίων τύπου 
214 («Παπανικολής») είναι ότι φέρουν 
τεχνολογία που τους επιτρέπει να πα-
ραμείνουν για μεγάλα διαστήματα κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, ούτως 
ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
από εχθρικά ραντάρ. Επιπλέον, έχουν ένα 
ειδικό «σιωπηλό» σύστημα πρόωσης με 
συνέπεια να μην γίνονται αντιληπτά από 
αεροσκάφη, ελικόπτερα ή και πλοία επιφα-
νείας. Αποτελούν, λοιπόν, ένα στρατηγικό 
όπλο που διασφαλίζει ναυτική υπεροπλία 
στο Αιγαίο, όσο και εάν δεν ευδοκήσει 
η απαντητική εξοπλιστική προσπάθεια 
της Τουρκίας. Που δεν έχει όμως απά-
ντηση στην δοκιμασμένη «ναυτοσύνη» 
του Έλληνα. 

*Φιλόσοφος, συγγραφέας

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 
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c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

Η κρυφή απειλή των υποβρυχίων

Της Κυριακής

25μένουμεασφαλείς
staysafe

Οι ΗΠΑ του Biden – εξωτερικές σχέσεις (ΙΙ)

ΣΑΝ ΤΈΤΟΙΟ, ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΡΥ-
ΦΟΣ ΦΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑΣΈ ΣΤΗΝ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΟΛΈΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΈΝ 
ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΑΜΈΡΙΚΑΝΙΚΟ ΈΜ-
ΦΥΛΙΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΜΈΝΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΧΈΔΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΤΟΥ, HORACE 
LAWSON HUNLEY

Ο νέος Πρόεδρος κ. Biden, ως 
γνωστόν, έχει πολλά ζητήματα 
να αντιμετωπίσει, όπως αναφέ-

ραμε και στο προηγούμενο άρθρο μας 
(βλ. «Οι ΗΠΑ του Biden»). Εκτός από την 
εσωτερική κατάσταση, έχει να ασχοληθεί 
με τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας.

Ο κ. Trump, όπως είναι γνωστόν, 
έκαμε μεγάλες αλλαγές στην εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ κατά την 4ετία του. 
Εκείνο που συζητείται τώρα είναι δύο 
επιλογές: ή να επαναφερθεί η κατάσταση 
της εξωτερικής πολιτικής όπως ήταν πριν 
από τον κ. Trump ή να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τις εξελίξεις της εποχής 
και της κατάστασης των σημερινών δι-
εθνών σχέσεων. Φαίνεται ότι ο κ. Biden 
είναι υπέρ της πρώτης επιλογής, αλλά 

πολλοί από τους κύριους συμβούλους 
του πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική 
πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εποχής (βλ. Daniel Strieff, 
“America must heal itself first”, The 
World Today, February/March 2021, 
σελ. 12). Είναι ακόμα γρήγορα για να 
φανεί ποια πολιτική θα ακολουθηθεί. 
Το λογικότερο είναι ένα μείγμα από τις 
δύο επιλογές. Αλλά ας μην προτρέχου-
με. Ο κ. Biden και ο Υπουργός του των 
Εξωτερικών κ. Antony Blinken έχουν 
να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα 
και κατά περιοχές.

Το πρώτο θέμα είναι ίσως η Ευρώπη και 
οι σχέσεις των ΗΠΑ μαζί της. Ως γνωστόν, 
η Ευρώπη και ξεχωριστές ευρωπαϊκές 
χώρες είναι μεταξύ των σημαντικότερων 

συμμάχων των ΗΠΑ. Κατά την εποχή του 
κ. Trump οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευ-
ρών δεν ήσαν και τόσο ήρεμες.

Με την είσοδο του κ. Biden στον Λευκό 
Οίκο ο κόσμος πίστεψε ότι οι σχέσεις θα 
βελτιωθούν. Ορισμένες όμως κινήσεις 
από τις δύο πλευρές δεν βοηθούν προς 
το παρόν την κατάσταση. Για παράδειγ-
μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε τον 
κύριο διπλωμάτη της, τον Επίτροπο 
για Εξωτερικές Σχέσεις, Josep Borrell, 
στη Μόσχα για συνομιλίες, πράγμα το 
οποίο δυσαρέστησε την Ουάσιγκτον (βλ. 
Daniel Baer, “America Is Back. Europe, 
Are You There?”, Carnegie, February 9, 
2021). Επίσης, η ΕΕ στρέφει την προσοχή 
της προς την Κίνα.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη μεριά, προ-

σπαθούν να πλησιάσουν την Ευρώπη, 
αφού στην ομάδα της εξωτερικής πο-
λιτικής ανήκουν προσωπικότητες με 
γνώση της Ευρώπης, όπως ο Υπουργός 
των Εξωτερικών Antony Blinken και η 
υφυπουργός για πΣ  ολιτικές υποθέσεις, 
Victoria Nuland.

Εκτός από την Ευρώπη, η διοίκηση 
Biden έχει να αντιμετωπίσει άλλα προ-
βλήματα που έχει κληρονομήσει από τον 
κ. Trump, όπως το ζήτημα με τη Β. Κορέα 
και τις πυρηνικές φιλοδοξίες του ηγέτη 
της Kim Jong Un. Αυτό είναι ένα τεράστιο 
πρόβλημα, που το άρχισε, αλλά δεν το 
συμπλήρωσε ο κ. Trump (βλ. Ankit Panda, 
«What Biden Should Know About North 
Korea’s New Nuclear Plants», Carnegie, 
15 January 2021).

Άλλα προβλήματα στην ατζέντα είναι η 
Ανατολική Μεσόγειος και οι φιλοδοξίες της 
Τουρκίας, η Μέση Ανατολή, η Myanmar, 
και βεβαίως το δικό μας πρόβλημα, για 
το οποίο περιμένουμε τη βοήθεια του κ. 
Biden. 

Τα προβλήματα είναι τεράστια και ο 
νέος Πρόεδρος καλείται να επιληφθεί αυ-
τών. Γιγάντια και δύσκολη εργασία. Τη 
στιγμή δε που οι ΗΠΑ έχουν πολλούς 
ανταγωνιστές για την ηγεσία του πλανήτη.
*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

Ε
ιρωνικά, ίσως, στην ετυ-
μολογία του υποβρυχίου 
το ρήμα «βρύω» σημαίνει 
καταβρέχομαι, είμαι κα-
τάφορτος, όπως το «βρύει 
ανθέων» για τον λειμώνα 
στον Όμηρο.  Στο «υπο-

βρύχιο», βέβαια, δηλοί πως το σκάφος πε-
ριβάλλεται από το νερό όταν «καταδυθεί», 
με το ρήμα «δύω» να σημαίνει το κρύβομαι, 
επισημαίνοντας και την στρατηγική αξία 
και χρήση του υποβρυχίου να κρύβεται, 
να ενεργεί ως ο φονέας εκ των βαθέων, ο 
κρυφός φονιάς…  Σαν τέτοιο, μοναχικός κρυ-
φός φονιάς έδρασε στην ναυτική πολεμική 
ιστορία το πρώτο υποβρύχιο εν μάχη στον 
Αμερικανικό Εμφύλιο το ονομασμένο από 
τον σχεδιαστή και τον κύριο χρηματοδότη 
του, Horace Lawson Hunley.

Η πρώτη επιτυχής επιδρομή υποβρυχί-
ου ήταν στις 17 Φεβρουαρίου 1864, όταν 
το Hunley των Νοτίων, στον Αμερικανικό 
Εμφύλιο, βύθισε το USS Housatonic στο 
λιμάνι του Τσάρλεστον, την πρώτη φορά που 
ένα υποβρύχιο βύθισε με επιτυχία ένα άλλο 
πλοίο, αν και βυθίστηκε και αυτό στην ίδια 
εμπλοκή, λίγο μετά την ένδειξη της επιτυχίας 
του. Τα υποβρύχια δεν είχαν σημαντική 
επίδραση στην έκβαση του πολέμου, αλλά 
έδειξαν την επερχόμενη σημασία τους στον 
πόλεμο και αύξησαν το ενδιαφέρον για την 
χρήση τους, ειδικά από την Γερμανία. 

Κι υπάρχει μια συνέργεια γεωγραφικών 
κι ιστορικών λόγων για τούτο. Αποκλεισμένη 
στα στενά της από την ελεύθερη πρόσβαση 
στην ανοικτή θάλασσα, αλλά και από την 
ιστορική ναυτική παράδοση της Βρετανίας, 
η Γερμανία στράφηκε στην κρυφή δύνα-
μη των υποβρυχίων για να αναμετρηθεί 
ναυτικά με την αντίπαλό της, απειλώντας 
τις ναυτικές συγκοινωνίες της νησιωτικής 
Βρετανίας με καταστροφικές υποβρύχιες 
δράσεις, τόσο στον Πρώτο Μεγάλο Πόλε-
μο, αλλά κι ιδιαίτερα στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Αν και η Γερμανία απαγορεύτηκε 
να έχει υποβρύχια από την Συνθήκη των 

Βερσαλλιών, η κατασκευή τους ξεκίνησε 
κρυφά κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 
1930. Όταν αυτό έγινε γνωστό, η αγγλο-
γερμανική ναυτική συμφωνία του 1936 
επέτρεψε στην Γερμανία να επιτύχει ισοπλία 
στα υποβρύχια με την Βρετανία. 

Η Γερμανία ξεκίνησε τον πόλεμο με 
65 μόνο υποβρύχια, τα 21 στην θάλασσα 
όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Στην εξέλιξη, 
η Γερμανία σύντομα δημιούργησε τον 
μεγαλύτερο υποβρύχιο στόλο κατά την 
διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου. 
Λόγω της συνθήκης των Βερσαλλιών, 
που περιόριζε το ναυτικό επιφανείας, 
η ναυπήγηση των γερμανικών σκαφών 
επιφανείας είχε αρχίσει μόνο με σοβα-
ρότητα ένα χρόνο πριν από την έναρξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Χωρίς την 
ελπίδα να ανταγωνιστεί αποφασιστικά το 
τεράστιο, ανώτερο Βασιλικό Ναυτικό σε 
ναυμαχίες επιφανείας, η Γερμανική Ύπα-
τη Διοίκηση σταμάτησε αμέσως όλες τις 
κατασκευές σκαφών επιφανείας, εκτός 
από τα σχεδόν ολοκληρωμένα θωρηκτά 
κατηγορίας Bismarck και δύο αντιτορπιλι-
κά, και μετέφερε όλη την προσπάθεια στα 
υποβρύχια, τα οποία θα μπορούσαν πιο 
ελεύθερα να ναυπηγηθούν. Περισσότερα 
από χίλια υποβρύχια είχαν κατασκευαστεί 
μέχρι το τέλος του πολέμου. Μια παρά-
δοση στην ναυπήγηση υποβρυχίων στην 
οποία η Γερμανία ξεχωρίζει και σήμερα. 

 
Η δράση των U-boat – κι η 
μακρά υποβρύχια παράδοση 
των Γερμανών 

Η Γερμανία, λοιπόν,  χρησιμοποίησε 
εκτεταμένα τα υποβρύχια στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο κατά την διάρκεια 
της Μάχης του Ατλαντικού, επιχειρώντας 
αλλά τελικά αποτυγχάνοντας να διακόψει 
τις γραμμές εφοδιασμού της Βρετανίας και 

βυθίζοντας περισσότερα πλοία απ’ όσα θα 
μπορούσε να αντικαταστήσει η Βρετανία. 
Οι γραμμές εφοδιασμού ήταν ζωτικής 
σημασίας για τη Βρετανία για τρόφιμα 
και βιομηχανία, καθώς και εξοπλισμούς 
από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Αν και τα περίφημα υποβρύχια  U-
boat είχαν εξελιχθεί στο μεσοδιάστημα, η 
σημαντική καινοτομία ήταν η βελτιωμένη 
επικοινωνία, κρυπτογραφημένη με την 
διάσημη μηχανή κρυπτογράφησης Enigma. 
Αυτό επέτρεψε την τακτική μαζικής επί-
θεσης ή «wolfpacks» (Rudel), «αγέλης 
λύκων»,  αλλά αυτό σήμανε τελικά και την 
πτώση των U-boat, με την εμφάνιση κι 
επικράτηση του συμμαχικού υπερόπλου, 
του ραντάρ. 

Αφού ανοιγόντουσαν στην θάλασσα, τα 
U-σκάφη λειτουργούσαν ως επί το πλεί-
στον προσπαθώντας να βρουν νηοπομπές 
σε περιοχές που τους είχε ανατεθεί από 
την Ύπατη Διοίκηση. Εάν εντοπιζόταν 
μια νηοπομπή, το υποβρύχιο δεν επι-
τίθετο αμέσως, αλλά παρακολουθούσε 
την νηοπομπή, το «κομβόι», και έστελνε 
ραδιοσήματα στην Γερμανική Διοίκηση 
για να επιτρέψει σε άλλα υποβρύχια της 
περιοχής να βρουν την νηοπομπή. Τα 
υποβρύχια στην συνέχεια ομαδοποιούνταν 
σε μια μεγαλύτερη δύναμη κρούσης και 
επιτίθεντο στην νηοπομπή ταυτόχρονα, 
σαν αγέλη λύκων, κατά προτίμηση την 
νύχτα, ενώ ανέβαιναν στην επιφάνεια για 
να αποφευχθoύν τα «ASDIC», τα βρετα-
νικά σόναρ. 

Κατά τα πρώτα χρόνια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, το Ubootwaffe (δύναμη 
«U-boat») σημείωσε άνευ προηγουμένου 
επιτυχίες με αυτές τις τακτικές, αλλά ήταν 
πολύ λίγα για να έχουν καθοριστική για 
τον Πόλεμο επιτυχία. Μέχρι το τέλος του 
πολέμου, σχεδόν 3.000 συμμαχικά πλοία 

(175 πολεμικά πλοία, 2.825 εμπορικά) 
βυθίστηκαν με U-boat. Με υψηλό κόστος: 
από τους 40.000 άνδρες στην υπηρεσία 
U-boat, 28.000 (70%) έχασαν την ζωή τους. 

Συν τω χρόνω οι επιτυχίες των γερμα-
νικών υποβρυχίων  ακυρώνονταν από τον 
αυξημένο αριθμό συμμαχικών πλοίων 
και αεροσκαφών συνοδείας, καθώς και 
από τεχνικές εξελίξεις όπως το ραντάρ και 
το σόναρ. Η εφεύρεση της κατεύθυνσης 
υψηλής συχνότητας (HF / DF, γνωστής 
ως Huff-Duff) και της Ultra επέτρεψε στους 
Συμμάχους να δρομολογούν συνοδείες 
παρακάμπτοντας τα «wolfpacks», όταν 
ανίχνευαν ραδιοφωνικές μεταδόσεις από 
γερμανικά πλοία συνοδείας.

Ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος κατά 
των U-boat ήταν καταστροφικός: από 
τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του ίδιου 
έτους χάθηκαν πάνω από 130 U-boat, 41 
μόνο τον Μάιο. Οι ταυτόχρονες απώλειες 
συμμάχων μειώθηκαν δραματικά, από 
750.000 τόνους τον Μάρτιο σε 188.000 
τον Ιούλιο. Παρόλο που η μάχη του Ατλα-
ντικού συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία 
ημέρα του πολέμου, η δύναμη των U-boat 
δεν μπόρεσε να αντέξει την ανεξάντλητη 
συμμαχική παλίρροια προσωπικού και 
προμηθειών, ανοίγοντας τον δρόμο για 
την D-Day.  Αλλά ο Γουίνστον Τσώρτσιλ 
έγραψε ότι η απειλή των U-boat  ήταν το 
μόνο πράγμα που του έδινε ποτέ αμφιβολία 
για την ενδεχόμενη νίκη των Συμμάχων. 

 
Ο ένδοξος Παπανικολής, 
τότε και τώρα στο Αιγαίο 

Ένδοξη ιστορία έγραψε στον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο το υποβρύχιο «Παπα-
νικολής». Έδρασε σε δύο φάσεις, στον 
ελληνο-ιταλικό πόλεμο και στην διάρκεια 
της κατάληψης της Ελλάδας από τους Γερ-
μανούς, ενσωματωμένο στις συμμαχικές 
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Πώς έχει η ισορροπία 
υποβρυχιακών δυνάμεων 

στο Αιγαίο; Συνολικά 
η Ελλάδα διαθέτει 11 

υποβρύχια, στόλος που 
θεωρείται από ξένα 
στρατιωτικά έντυπα 

«δυσανάλογα» μεγάλος. 
Έξι παλαιότερου τύπου, 
ένα εκσυγχρονισμένο 

τύπου 209 και τέσσερα 
τύπου 214, τα γνωστά 
και ως «Παπανικολής», 

που θεωρούνται αθόρυβα 
και, επομένως, «αόρατα». 

Η Τουρκία έχει ένα 
παραπάνω υποβρύχιο, 
συνολικά (12), όμως 

όλα είναι προηγούμενης 
γενιάς, τύπου 209



ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Τούμπα Γιούλα: Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ 
και Δωριέων (έναντι καταστήματος 
«Mothercare»), Στρόβολος, τηλ.: 22313677, 
99694653. 
Σπιρίτου Μαρία: Λεωφ. Τσερίου 109Δ 
(απέναντι από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίπλα από 
ΠΑΝΔΩΡΑ), Στρόβολος, τηλ.: 22320553, 
22496649. 
Αγγελή Ελένη: Ανθουπόλεως 60 (στο 
round about για Nicosia Mall,  έξοδος για 
Λακατάμεια, στα πρώτα φώτα αριστερά), 
Λακατάμεια, τηλ.: 22252324, 22252324. 
Σταύρου Αυγή: Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 
(από Debenhams  προς Αγορά Αγ. Αντωνί-
ου), Λευκωσία, τηλ.: 22751679, 22333220. 
Κωνσταντινίδου Αγγελική: Κυριάκου Μάτση 
37 (έναντι Ζορπά & Δημοτικού Α› Αγίου 
Δομετίου γωνία), Άγιος Δομέτιος , 
τηλ.: 22261626, 22261626. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Άσπρος Δημήτρης: Λεοντίου A› 159 (δρό-
μος Παλαιού Νοσοκομείου), Λεμεσός, τηλ.: 
25342050, 25728208. 
Κούρτελλου Χρυστάλλα: Σπύρ. Κυπριανού 
& Βασ. Κωνσταντίνου 84 (φώτα Σπύρου 
Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού), 

Λεμεσός, τηλ.: 25870288, 25737455. 
Λυσιώτης Βαγγέλης: Σπύρου Κυπριανού 15 
(δίπλα από Σκλαβενίτη Columbia), Γερμασό-
γεια, τηλ.: 25311234, 25811818. 
Παπαχρίστος Χρίστος: Λεωφ. Μακαρίου 
Γ΄48 (έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», φώτα 
Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.: 25575861, 
25340982. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Καραγιάννη Άρτεμις: Πηλίου 5 (δρόμος 
Λεμεσού), Λάρνακα, τηλ.: 24624555, 
96796010. 
Ευλαβής Ανδρέας: Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. 
Μυλωνά γωνία (Μέγαρο Κάριδερς, φώτα 
Αμερικανικής Ακαδημίας), Λάρνακα, τηλ.: 
24651317, 24662689. 

ΠΑΦΌΣ 
Μανώλης Ευάγγελος: Αριστοτέλη Σάββα 
49 (δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη), 
Αναβαργός, τηλ.: 26930599, 26943628. 

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

Φαρμακεία

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

Ιατροί

Της Κυριακής
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H Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκεται έμπρακτα 
στο πλευρό του Οργανισμού Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας Covid-19, καλύπτοντας τις 
ανάγκες σε ιατρικό εξοπλισμό της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα στο πλαίσιο 
του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
«Μαζί με στόχο την Υγεία», διέθεσε στο Νο-
σοκομείο Λευκωσίας ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα αναπνευστικής υποστήριξης 
(αναπνευστήρας Carescape R860), το οποίο, λόγω της «έξυπνης» τεχνολογίας που 
διαθέτει, αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
στην παροχή εξατομικευμένης θεραπείας στους νοσηλευομένους. H παράδοση του 
ιατρικού εξοπλισμού, που θα τοποθετηθεί στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας, 
έγινε από τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha 
Bank Cyprus Ltd, Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή, στον Προϊστάμενο Μονάδας Στρατηγικού 
Σχεδιασμού & Μάρκετινγκ του ΟΚΥΠΥ, Μαρίνο Σιαξιατέ, και την Επιχειρησιακή 
Διευθύντρια του ΟΚΥΠΥ, Ειρήνη Προκοπίου. Με πλήρη συναίσθηση του ρόλου και 
της ευθύνης της προς το κοινωνικό σύνολο, η Alpha Bank Cyprus Ltd θα συνεχίσει 
να στηρίζει ενεργά τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

Μαρτάκι του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Η ΕΥ Κύπρου, σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της για τον 
θάνατο του Διευθύνοντoς  Σύμβουλου της, David Barker, 
εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους φίλους του. Ο David είχε πραγματικά μια υποδειγ-
ματική προσωπικότητα και επέδειξε εξαιρετική ηγεσία μέσα 
από τους πολύπλευρους ρόλους του όλα αυτά τα χρόνια. 
Ήταν γνωστός και σεβαστός για τη σκληρή δουλειά και τις 
σταθερές σχέσεις του με τους πελάτες, την υποστήριξη των 
νέων ταλέντων, καθώς και για την αφοσίωση και την απο-
φασιστικότητά του. Παρά τον σύντομο χρόνο του στην ΕΥ 
Κύπρου, ο David έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία σταθερών βάσεων για την 
ανάπτυξη της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, για το όραμα και την καθοδήγηση που 
παρείχε σε τόσους πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν 
και να συνεργαστούν μαζί του.

Με το δυναμικό μήνυμα «Κάνε το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
κομΜάτι της ζωής σου», το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα δημιούργησε 
και φέτος το αγαπημένο σας βραχιόλι «μαρτάκι», σχεδιασμένο 
από τον Χρύσανθο Τζιαπούρα. Φόρεσε κι εσύ φέτος, στο δεξί 
σου χέρι το δικό σου μαρτάκι,  και κάνε τη δική σου εισφορά 
αξίας €6 στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα… για έναν κόσμο γεμάτο 
παιδικά χαμόγελα! Διαθέσιμο από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
και στο www.karaiskakio.org.cy. Πληροφορίες/παραγγελίες 
στο 22210851 ή στο info@karaiskakio.org.cy.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του 
Δήμου Στροβόλου, ο Δήμαρχος Ανδρέας Παπα-
χαραλάμπους συναντήθηκε με εκπροσώπους φι-
λανθρωπικών φορέων, στους οποίους παρέδωσε 
επιταγές από τα έσοδα των πωλήσεων των εισιτηρίων 
από εκδηλώσεις του Δήμου που πραγματοποιή-
θηκαν το έτος 2020. Αναλυτικότερα, τα ποσά που 
παραχωρήθηκαν στους φιλανθρωπικούς φορείς 
είναι τα ακόλουθα: 

Από τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Θεάτρου Δήμου Στροβόλου:  Ποσό ύψους 
€961,90 δόθηκε στο Ίδρυμα Στέγη Άγιος Χριστόφορος, από τα έσοδα της παράστασης 
«Ο Πάπας», που δόθηκε στις 9/10/20 (Αρ. άδειας εράνου 14/2020). Ποσό ύψους 
€861,90 δόθηκε στον Σύνδεσμο Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, από τα 
έσοδα της παράστασης «Η Γιαγιά», που δόθηκε στις 10/10/20 (Αρ. άδειας εράνου 
22/2020) και ποσό ύψους €914,29 δόθηκε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Μικροί 
Εθελοντές», από τα έσοδα της παράστασης «Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς», που 
δόθηκε στις 25/10/20 (Αρ. Άδειας Εράνου 15/2020). Από τις συναυλίες Δήμου Στρο-
βόλου: Ποσό ύψους €333,33 δόθηκε στην Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης 
Αναπήρων, από τα έσοδα της συναυλίας «Αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια», 
που δόθηκε στις 11/11/20 (Αρ. άδειας εράνου 57/2020). Ποσό ύψους €776,19 
δόθηκε στην Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού, από τα έσοδα της συναυλίας «Έλα 
Ψυχούλα μου», που δόθηκε στις 20/11/20 (Αρ. άδειας εράνου 56/2020). Οι παρα-
στάσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα θα συνεχιστούν το τρέχον έτος.

Ο Δήμος Λεμεσού, τιμώντας την παράδοση και 
στέλνοντας μήνυμα ελπίδας σε όλη την Κύπρο, 
διοργανώνει και φέτος σειρά εκδηλώσεων για τη 
μεγάλη λαϊκή γιορτή του Καρναβαλιού. Μια γιορτή 
που συνεχίζεται ανελλιπώς εδώ και πάνω από 100 
χρόνια, ανεξαρτήτως από τις πολιτικές και οικονο-
μικές συνθήκες. Φέτος, εν μέσω της πανδημίας, 
το Λεμεσιανό Καρναβάλι θα έχει μεν διαφορετικό 
χαρακτήρα, αλλά θα έχει τον ίδιο στόχο όπως κάθε 
χρόνο. Να προσφέρει στον κόσμο χαρά, διασκέδαση 
και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Με τρόπους 
συμβατούς στα επιδημιολογικά δεδομένα, ο Δήμος 
Λεμεσού αποδεικνύει ότι ακόμα και στους δύσκολους 
καιρούς, οι παραδόσεις δεν εγκαταλείπονται, αλλά 
διατηρούνται ζωντανές και απευθύνονται σε όλον τον 
κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης. Με βάση τα μέχρι σήμερα 
επιδημιολογικά δεδομένα, έχουν προγραμματιστεί οι πιο κάτω εκδηλώσεις: Πέμπτη, 
4 Μαρτίου: Έκθεση ΕΝΑΖ στο Δημοτικό Μέγαρο, Έκθεση Φωτογραφίας με ΦΕΚ στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης και Έκθεση Γελοιογραφίας στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης. Παρασκευή, 5 Μαρτίου: Εκδήλωση «Ήρταν οι σήκωσες» 
(σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου από το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο). Τρίτη, 9 
Μαρτίου: Διαγωνισμός «Πελλόμασκας και Έξυπνης» με τη συνοδεία του DJ MadMax 
(σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου). Παρασκευή, 12 Μαρτίου: Παράσταση 
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο «Λες και ήταν χθες» (σε απευθείας μετάδοση μέσω 
διαδικτύου). Σάββατο, 13 Μαρτίου: Βραδιά Κανταδόρων (σε απευθείας μετάδοση 
μέσω διαδικτύου). Σημειώνεται ακόμη ότι καθ› όλη τη διάρκεια των Καρναβαλιού 
θα διεξάγεται στα δημοτικά σχολεία της πόλης μας διαγωνισμός ζωγραφικής. Επί-
σης, ο Δήμος Λεμεσού θα επιχορηγήσει τις δύο εκδηλώσεις που θα διοργανώσει, 
σε συνεργασία με το «Studio 8», για τους δημιουργούς αρμάτων του Καρναβαλιού.

Ο χρόνος που πέρασε ήταν μια μεγάλη 
δοκιμασία για τα σχολεία, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 
Αυτό όμως δεν πτόησε τη Zenith, μια μικρή 
ομάδα που αποτελείται από 6 μαθητές και 
μαθήτριες του English School, οι οποίοι 
συνεχίζουν να δουλεύουν καθημερινά με 
στόχο να γίνουν το νούμερο ένα φαβορί 
στο φετινό τουρνουά F1 in Schools της 
Κύπρου, όπου θα πρέπει να σχεδιάσουν 
και να δημιουργήσουν την πιο γρήγορη 
μινιατούρα αυτοκινήτου και να διαγωνι-
στούν με άλλες ομάδες για να νικήσουν. 
Αυτό όμως δεν είναι το μόνο που έχουν να 
κάνουν: Εξίσου σημαντικό για να πετύχουν 
τη νίκη είναι να εξασφαλίσουν οικονο-
μικούς πόρους, να δημιουργήσουν ένα 
εντυπωσιακό λογότυπο, να ετοιμάσουν 
λεπτομερή πορτφόλια και πολλά άλλα. 
«Το ότι συμμετέχω στην όλη διαδικα-

σία με άτομα εξίσου παθιασμένα που 
πιστεύουν όσο κι εγώ στον ίδιο στόχο, 
μου δίνει το κίνητρο να δουλέψω για να 
διεκπεραιώσω ό,τι μου έχει ανατεθεί όσο 
το δυνατόν καλύτερα. Και το καλύτερο απ’ 
όλα είναι ότι αυτό το κίνητρο έχει θετικό 
αντίκτυπο στους υπόλοιπους και τους εν-
θαρρύνει να δουλέψουν και αυτοί όσο 
πιο σκληρά μπορούν για το πρότζεκτ», 

λέει ο Ιωάννης Σκορδής, ο οποίος μαζί 
με τον Φειδία Ψαρά είναι υπεύθυνοι για 
τη διαχείριση των πόρων της ομάδας, του 
χρόνου, των οικονομικών, του ανθρώπι-
νου δυναμικού και τη δημόσια προβολή. 
Παρά τους πολλούς περιορισμούς που 
έχουν επιβληθεί στον τρόπο διεξαγωγής 
του διαγωνισμού λόγω του COVID-19, η 
ομάδα συνέχισε να δουλεύει με ρυθμούς 
καλύτερους παρά ποτέ, και παρέμεινε μέχρι 
τώρα ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, διοργανώνοντας τουρνουά 
φούτσαλ, εκπαιδευτικά ΣΤΕΜ κλαμπ και 
διατηρώντας μια συστηματική παρουσία 
στα κοινωνικά δίκτυα. Όλες αυτές οι δρα-
στηριότητες θα μετρήσουν στην τελική 
αξιολόγηση της ομάδας στον διαγωνισμό. 
Με την πρόσφατη, μάλιστα, ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού του αυτοκινήτου τους από 
τους Ιωάννη Ζερβό και Ανδρέα Μιχαήλ 

και την κατασκευή του μοντέλου για την 
οποία υπεύθυνος είναι ο Γιώργος Χατζη-
γεωργίου, η ομάδα ανυπομονεί όσο ποτέ 
να αναδείξει τις ικανότητές της την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μπορεί τώρα 
να διανύουμε μια περίοδο δοκιμασίας, 
αλλά με την στήριξη των γενναιόδωρων 
χορηγών και των υποστηρικτών τους – 
ιδιαίτερα τις υπεραγορές Αθηαινίτη και 
την εταιρεία Andreas Jacovides – και με 
τη δυναμική καθοδήγηση της έμπειρης 
αρχηγού της ομάδας, Άντριας Ιωαννίδου, 
η οποία συμμετέχει για δεύτερη φορά 
στον διαγωνισμό, είναι έτοιμοι να ανα-
δειχθούν νικητές στον διαγωνισμό στην 
Κύπρο και να χρησιμοποιήσουν τη νίκη 
τους ως εφαλτήριο για μια πολυπόθητη 
θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 in 
Schools 2021 στη Σιγκαπούρη. Ας τους 
ευχηθούμε «Καλή επιτυχία»!

Παραχώρηση εσόδων από τις παραστάσεις
του Δήμου Στροβόλου

Μήνυμα ελπίδας από τη Λεμεσό
με Καρναβάλι εν μέσω πανδημίας

Η ομάδα Zenith στοχεύει στ’ αστέρια

28.02.2021

Με αφορμή την Παγκόσμια Hμέρα Παιδικού 
Καρκίνου, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
στις 15 Φεβρουαρίου, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
ενώνει τη φωνή του με άλλους οργανισμούς σε μια 
κοινή προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση του κοινού σε θέματα παιδοογκολογίας. 
Σε συνέχεια της πολύχρονης προσφοράς του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος στη μάχη κατά της 
λευχαιμίας, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός 
κέντρου, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες 
υπηρεσίες σε παιδιά με καρκίνο. Πρόκειται για ένα εγχείρημα μεγάλης σημασίας, με 
στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της παιδοογκολογίας στην Κύπρο και την 
προώθηση στοχευμένων θεραπευτικών επιλογών, ώστε να μειώνονται οι παράπλευ-
ρες επιπτώσεις των συμβατικών θεραπειών που λαμβάνουν τα παιδιά τα οποία πά-
σχουν από λευχαιμία και άλλες μορφές καρκίνου. Σε αυτήν τη βάση, υπό τη διοίκηση 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος λειτουργεί πλέον το Κέντρο Παιδικού Καρκίνου, μία 
ολοκληρωμένη εργαστηριακή ερευνητική και διαγνωστική μονάδα με αντικείμενο 
την παιδοογκολογία. Για  την ανάπτυξη του Κέντρου Παιδικού  Καρκίνου  συνέβα-
λαν ουσιαστικά  οι  διαχρονικοί  και μεγάλοι χορηγοί του Καραϊσκάκειου, η ΟΠΑΠ 
Κύπρου, ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο μια Ευχή»  και οι Ροταριανοί Όμιλοι, ως επίσης 
και η νορβηγική κυβέρνηση. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα EEΑ (Ευρωπαϊκός Οι-
κονομικός Χώρος) και Norway Grants παρέχουν οικονομική στήριξη σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει ανάγκη στις χώρες τις οποίες ενισχύουν και που είναι σε κοινή γραμμή 
με τους ευρύτερους ευρωπαϊκούς στόχους. Όσον αφορά την Κύπρο, οι συγκεκριμένες 
επιχορηγήσεις αφορούν τη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη μείωση 
των ανισοτήτων σε θέματα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, τα Norway Grants ενίσχυσαν τη 
δράση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος με επιχορηγήσεις για την αναβάθμιση και τη 
βιωσιμότητα των υποδομών του Κυπριακού Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών, την 
οργάνωση εκστρατειών για την ενημέρωση του κοινού με σκοπό την επέκταση του 
Αρχείου, την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών του Ιδρύματος, καθώς 
και τη δημιουργία του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου. Χάρη στο σπουδαίο έργο που επι-
τελεί εδώ και 25 χρόνια, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αποτελεί πλέον ένα από τα καλύτερα 
κέντρα  παγκοσμίως στη διαγνωστική Αιματοογκολογία και ένα ισχυρό επιστημονικό 
και ερευνητικό κέντρο, καλύπτοντας πλέον και άλλους τομείς της ογκολογίας και σπά-
νιων  παθήσεων,  με σύγχρονες υποδομές και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό, γεγονός που του επιτρέπει να θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους με  επίκεντρο 
πάντοτε  την προσφορά στον ασθενή. Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα εξελίσσεται συνεχώς, 
προκειμένου παιδιά και ενήλικες με λευχαιμία, καρκίνο αλλά και σπάνια κληρονομικά 
νοσήματα όπως οι συγγενείς ανοσοανεπάρκειες να λαμβάνουν ακριβείς και έγκαιρες 
διαγνώσεις και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο πήχης ανεβαίνει συνεχώς υψηλότερα, 
παράλληλα όμως οι υποστηρικτές του έργου του Ιδρύματος αποδεικνύουν έμπρακτα 
ότι η ομαδική δουλειά αποδίδει και ότι το όραμα του Ιδρύματος για έναν κόσμο γεμάτο 
παιδικά χαμόγελα βρίσκεται κάθε φορά ένα βήμα πιο κοντά.

Τα Norway Grants ενισχύουν το Κέντρο Παιδικού 
Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο Διοίκησης της 
Ελληνικής Τράπεζας η παράδοση οικονομικής ενί-
σχυσης, καθώς και πακέτου με ρουχισμό για πρόωρα 
νεογνά, που συγκεντρώθηκε από το προσωπικό της 
Οικονομικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της Τράπεζας, προς τον Σύνδεσμο 
«Μωρά Θαύματα». Η πιο πάνω ενέργεια εμπίπτει στην 
εκστρατεία #HBVOLUNTEERSCHALLENGE, όπου 
η Ελληνική Τράπεζα, με αφορμή την Παγκύπρια Εβδομάδα Εθελοντισμού, προσκάλεσε 
το προσωπικό όλων των Διευθύνσεών της, στη συμμετοχή εθελοντικών δραστηριοτήτων. 
Η πρόκληση προέτρεπε την κάθε Διεύθυνση να οργανώσει τη δική της δραστηριότητα, 
ενθαρρύνοντας την εθελοντική συμβολή του προσωπικού στη συνολική ευημερία της 
κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, το προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας ενήργησε με ανιδιοτέ-
λεια και ενθουσιασμό, προχωρώντας με δική του πρωτοβουλία σε περισσότερες από 200 
εθελοντικές δράσεις. Η Πρόεδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», Έλενα Μεγαλέμου 
Τριανταφυλλίδη, παρέλαβε τη δωρεά από τη Λειτουργό Οικονομικής Διεύθυνσης Περ-
σούλα Γεωργίου και την Ανώτερη Λειτουργό Υπηρεσίας Διακυβέρνησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Αγγέλα Παπακλεοβούλου, και ευχαρίστησε τους διοργανωτές, καθώς και το 
προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας, για τη φιλότιμη προσπάθεια για οικονομική ενίσχυ-
ση και στήριξη του έργου του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα». Ενημέρωσε επίσης ότι το 
ποσό θα αποτελέσει μέρος της αξίας του συνολικού ποσού των €6.000 για την αγορά 20 
καλυμμάτων θερμοκοιτίδων, τα οποία θα προσφερθούν ως δωρεά στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, στη Λευκωσία. Πρόσθεσε ότι 
τα καλύμματα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της προσφερόμενης εξατομικευμένης 
νευροαναπτυξιακής φροντίδας των πρόωρων νεογνών. Δημιουργούν ένα περιβάλλον 
που θυμίζει τη μήτρα της μητέρας, μειώνοντας το στρες και προστατεύοντας τα ανώριμα 
μάτια των μικρών προώρων από τον έντονο φωτισμό που συχνά υπάρχει στη Μονάδα και 
μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ωρίμανση της όρασης. Επίσης, βοηθούν στην ωρίμανση 
του βιολογικού τους ρολογιού και στην εγκατάσταση φυσιολογικών προτύπων ύπνου και 
του κύκλου ημέρας-νύκτας. Επηρεάζουν ακόμη θετικά την αύξηση και νευροαναπτυξιακή 
εξέλιξή τους. Στόχος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» είναι να κρατάει την ελπίδα που 
γεννιέται με κάθε μωρό ζωντανή, δίνοντας την υπόσχεση σε κάθε πρόωρο μωρό, σε κάθε 
μωρό θαύμα, να κάνει τον κόσμο του καλύτερο! 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμό-
γελα» ενημερώνει ότι τα έσοδα από την Άδεια Εράνου 43/2020 είναι €5.650,00.                                      
Τα έξοδα είναι €2.611,50 και τα καθαρά έσοδα είναι €3.038,50. Τα αναμενόμενα 
έσοδα από το Charity Direct είναι €383,00 τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής εκκα-
θαρίσει και δεν έχουν συνυπολογιστεί.  Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για 
την οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων που παρέχονται δωρεάν στα μέλη του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα».

Κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου γιορτάζει η 
μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση για νέους σε όλον  
τον κόσμο, η Προσκοπική Κίνηση! Περισσότερα 
από 50.000.000 μέλη σε 220 χώρες σε όλον τον 
κόσμο γιορτάζουν την ημέρα γέννησης του ιδρυτή 
της Προσκοπικής Κίνησης, Λόρδου Baden-Powell. Με αφορμή τα γενέθλια του ιδρυτή, κάθε 
χρόνο αυτήν τη μέρα οι Πρόσκοποι σε κάθε γωνιά της γης οργανώνουν διάφορες δράσεις 
εμπνευσμένες από τις σκέψεις και τα αποφθέγματά του, την επονομαζόμενη και ως «Ημέρα 
του Προσκόπου - Ημέρα Σκέψης». Όλες οι δράσεις και οι δραστηριότητες των Προσκόπων 
έχουν ως στόχο τα λόγια του ιδρυτή τους: «Αφήστε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον 
βρήκατε». Στην Κύπρο, εδώ και 108 χρόνια, ο Προσκοπισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη 
εθελοντική κίνηση για νέους και νέες με περισσότερα από 6000 μέλη και πάνω από 50 
Προσκοπικά Συστήματα σε όλες τις πόλεις. Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε εδώ και 
μήνες, οι Πρόσκοποι βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της εθελοντικής δράσης και 
βοήθειας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του εγκλεισμού, οι Πρόσκοποι τοποθετήθηκαν 
σε σημεία-κλειδιά όπως το τηλεφωνικό κέντρο και την παράδοση τροφίμων σε ευπαθείς 
ομάδες που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Για την ιστορία, το έργο και άλλες πληροφο-
ρίες σχετικά με τον Προσκοπισμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.cyprusscouts.org. 
Οι πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, 
εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη 
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! https://www.youtube.com/watch?v=VUZr6wAlShY 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει τον ΟΚΥΠΥ 

Δωρεά προς τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα» 
από την Ελληνική Τράπεζα

Αποτελέσματα εράνου 

22 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα του 
Προσκόπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης κατά την τελευταία συνεδρία του αποφάσισε ομόφωνα 
να εκφέρει θετικές απόψεις για την ανέγερση μεγάλου Κέντρου αποκατάστασης και νοσοκο-
μειακής φροντίδας στην Έγκωμη, σε υπό διαμόρφωση τεμάχια που βρίσκονται δυτικά της 
Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης (έναντι γραφείων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού). Τα 
τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν  96.500τ.μ και εμπίπτουν στην ζώνη ΕΠ4 (ειδική περιοχή) 
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Το κτήριο θα περιλαμβάνει ιατρεία, χειρουργεία, χώρους 
αναμονής, χώρο Πρώτων Βοηθειών, θαλάμους ασθενών, τμήμα εντατικής, ενδοσκοπικό 
τμήμα, τμήμα αιμοδιάλυσης, καρδιολογικό, υδρομασάζ, φυσιοθεραπευτήρια κ.ά. με 349 
χώρους στάθμευσης. Το 20% του εμβαδού της ανάπτυξης θα παραχωρηθεί για δημιουργία 
δημόσιων χώρων πρασίνου, πλατείας, ή και κοινοτικών διευκολύνσεων. Για την ανάπτυξη 
θα ετοιμασθούν κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Μεγάλο νοσοκομείο θ’ ανεγερθεί στην Έγκωμη 



Της Κυριακής
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Ο ενεργός ρόλος της νεολαίας στα 
κοινωνικοπολιτικά δρώμενα του 
τόπου μας είναι καίριας σημασίας 

για ένα καλύτερο μέλλον. Άλλωστε, πρόο-
δος χωρίς νέους δεν θεωρείται πρόοδος. 
Όμως, υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ 
της ωφέλιμης συμμετοχής στα κοινά και 
της προβληματικής. Λεπτή γραμμή την 
οποία πρέπει να αντιληφθεί ο καθένας 
που προτίθεται να στηρίξει γενικότερα 
νεοεμφανιζόμενους στην πολιτική σκη-
νή, πόσο ακόμα νέους. 

Η νεολαία σήμερα, όπως και σε κάθε 
άλλη εποχή, διακατέχεται από κάποια 
χαρακτηριστικά που κάποιος πολύ εύ-
κολα θα μπορούσε να επισημάνει ως 
αμετάκλητα· χαρακτηριστικά τα οποία 
μεταφέρονται και στη συμμετοχή της 
στην πολιτική. Πολλά, όμως, από αυτά 

τα χαρακτηριστικά, εμπίπτοντας σε αυ-
τήν την κατηγορία της λεπτής γραμμής 
που προαναφέρθηκε, είναι αρνητικά και 
δύνανται να καταστούν καταδικαστικά για 
το μέλλον. Πολύ ορθά κάποιος μπορεί να 
θεωρήσει ότι στην κατηγορία αυτή πε-
ριλαμβάνεται η «αφέλεια». Πράγματι, η 
αφέλεια είναι κάτι που μπορεί να κοστίσει 
σε έναν άνθρωπο πολλά, έτι περισσότερα 
στο σύνολο της κοινωνίας όταν διεισδύει 
στην πολιτική αφού, ένεκα της αφέλειας 
αυτού που λαμβάνει τις αποφάσεις, πλέον 
καθίσταται επιβλαβής για το σύνολο και 
όχι εξατομικευμένα. Αναμφίβολα, όμως, 
γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, οι νέοι οι 
οποίοι μπαίνουν στην πολιτική δεν είναι 
αφελείς και το έχουν ουκ ολίγες φορές 
αποδείξει όντας οι καλύτεροι εκπρόσωποι 
της γενιάς μας στο κάθε πολιτικό σώμα.

Άρα, ποιο χαρακτηριστικό της νεολαίας 
είναι το πιο κρίσιμο στο να καθοριστεί η 
θέση της γραμμής; Φυσικά είναι η «δίψα» 
για ανάδειξη, απόδειξη, και ανέλιξη. Ανά-
δειξη στον οργανισμό που εντάσσεται ο 
καθένας. Απόδειξη στον εαυτό του, το 
στενό του περιβάλλον και τους κομματι-

κούς ηγέτες, δηλαδή και εντός και εκτός 
οργανισμού. Ανέλιξη σε προσωπικό, 
πολιτικό και οργανικό επίπεδο. Αυτοί οι 
παράγοντες λοιπόν καθορίζουν τη θέση 
της λεπτής γραμμής για κάθε νεοεμφανι-
ζόμενο, ειδικότερα όμως για τους νέους, 
οι οποίοι είναι σε ηλικία όπου μαζί με τη 
νεότητα φέρουν και πολλές φιλοδοξίες, 
μα και το άλλο τραγικό χαρακτηριστικό 
που διακατέχει τη νεολαία σήμερα, που 
δεν είναι άλλο από την «ικεσία».

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε 
τους νέους που κατέρχονται ως υποψήφι-
οι στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές 
να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (ΜΚΔ) για την προβολή των 
υποψηφιοτήτων τους. Η χρήση των ΜΚΔ 
είναι ακριβώς αυτό που συνάδει με τους 
νέους του 2021, όχι μόνο λόγω πανδημίας, 
αλλά λόγω της διόδου που προσφέρουν 
για ενασχόληση με τα κοινά, κατά κύριο 
λόγω από τη νεολαία. 

Αυτοί οι φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι 
λοιπόν που κατέρχονται υποψήφιοι ή που 
στηρίζουν υποψηφίους, χρησιμοποιούν 
πάντα τη λέξη «ΑΛΛΑΓΗ». Ο προβλημα-

τισμός όμως ξεκινά μόλις κάποιος προ-
σπαθήσει να συνταυτίσει την «αλλαγή» 
με το χαρακτηριστικό της δίψας στους 
νεοεισερχόμενους. Τι σημαίνει αλλαγή; 
Τι σημαίνει «αλλαγή» όταν κάποιος κα-
θίσταται υποκείμενο φθοράς στον βωμό 
της κομματικής πολιτικής; Τι σημαίνει 
αλλαγή όταν, άνευ αντιλογίας, η ένταξη 
κάποιου σε έναν οργανισμό ήταν η μόνη 
του διέξοδος από τη στασιμότητα, ενόψει 
του ότι αναμφίβολα χωρίς την ένταξη του, 
στον οργανισμό αυτό, δεν θα είχε μέλλον 
στην πολιτική; Άξιο δε αναλογισμού είναι 
επίσης το πώς αυτοί οι νέοι θα φέρουν 
την «αλλαγή» που υπόσχονται, λαμβα-
νομένου υπόψη του ότι από τα χαμηλά 
στρώματα κάθε οργανισμού έφτασαν στο 
σήμερα με μόνο τους όπλο τον κομματικό 
ενδοτισμό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που ο 
καθένας μας καλείται να απαντήσει. Διότι, 
εάν στην τελική επέλθει η «αλλαγή» αλλά 
δεν μας οδηγήσει προς ένα καλύτερο αύ-
ριο, σίγουρα δεν θα έχει προκληθεί λόγω 
αφέλειας, αλλά λόγω δίψας. Και όταν ο 
λόγος θα είναι η δίψα, τότε δεν θα μιλάμε 
πλέον για αλλαγή, αλλά για καρποφορία 

του μπολιάσματος με το κομματικό στοιχείο 
που υπέστησαν οι νέοι με την περίληψή 
τους στον οργανισμό και έναρξη πλέον της 
μετάλλαξης των νέων αυτών - κατ› εικό-
να και καθ› ομοίωσιν - σε αυτούς που 
εμείς θέλαμε να ξεφορτωθούμε. 

Όσοι νέοι λοιπόν επιθυμούν με τη δική 
τους παρουσία στα κοινά να φέρουν την 
αλλαγή, και ειδικότερα όσοι πρέπει συνά-
μα να είναι ακόλουθοι ήδη εδραιωμένων 
κομματικών οντοτήτων, καλό θα ήταν να το 
έχουν αυτό κατά νουν. Για να έρθει η αλλαγή 
πρέπει να καταφέρουν να αποβάλουν το 
μπόλιασμα στο οποίο υπεβλήθησαν από το 
κόμμα, να αφήσουν τον κύριό τους κορμό, 
ήτοι τους εαυτούς τους, να αναλώσουν τη 
δύναμη που τους προσφέρει η κοινωνία 
ως άτομα και να μεγαλουργήσουν χωρίς 
το μπόλιασμα αυτό. Και μόνο τότε θα κα-
ταφέρουν να αλλάξουν και τους δικούς 
τους οργανισμούς και το μέλλον αυτού 
του ανέκαθεν μπολιασμένου τόπου. 

Υστερόγραφο Σημείωμα:
Αγαπητή νεολαία, 
Η ανάγκη να καθορίζουμε εμείς το μέλ-

λον μας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

Για να πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο, 
για να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο να 
ζήσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά 
μας, πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες. 
Πιο ενεργοί από αυτούς που θέλουν να 
αυτοαποκαλούνται ενεργοί, μα δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από μερικά μπο-
λιάσματα ικεσίας. Μόνο τότε θα έχουμε 
φωνή. Μόνο τότε οι εκπρόσωποί μας θα 
εκπροσωπούν πρώτα εμάς και μετά τα 
κόμματά τους.

Εκδώστε λοιπόν εκλογικά βιβλιάρια. 
Κατέλθετε στις κάλπες. Ψηφίστε με γνώ-
μονα το μέλλον της κοινωνίας μας και όχι 
το οικογενειακό κομματικό σας υπόβαθρο. 
Ψηφίστε ανθρώπους με όραμα πραγματικής 
αλλαγής και όχι μπολιασμένης. Ψηφίστε 
ως όντα που θέλουν να δουν πραγματική 
αλλαγή και όχι ως μαριονέτες. Κάψτε το 
μπόλιασμα του κομματικού ενδοτισμού, 
κάντε το μαύρο σαν το αύριο που λάβαμε 
από τους προηγούμενους που μας υπό-
σχονταν αλλαγή και αφήστε τον καρπό 
που κρύβει ο καθένας μέσα του να ανθίσει. 
Ψηφίστε

*Ένας ακόμα νέος 

Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη 
το γεγονός ότι όποιος εκπρόσω-
πος του ΔΗΣΥ προσπαθήσει 

να ερμηνεύσει τη δήλωση Αβέρωφ για 
παραχώρηση «πολιτικής ισότητας» στους 
Τούρκους, προκειμένου να μας επιστρέ-
ψουν μια σφήνα γης στη   Μόρφου και 
μια σφήνα στο Βαρώσι, δίνει διαφορετική 
εκδοχή, προβαίνει σε διαφορετική ερμη-
νεία, βρίσκεται σε μεγάλη αμηχανία, γιατί 
μέχρι τώρα παπαγάλιζε τη φράση «ΔΔΟ 
με πολιτική ισότητα», πολλές φορές κάθε 
μέρα. Σε βαθμό που η γλωσσική φάλαγγα, 
στην οποία μας υπέβαλλαν καθημερινά,  

να μας δημιουργήσει εξαρτημένα αντανα-
κλαστικά βερμπαλιστικού τύπου.

Από την άλλη, οι εκπρόσωποι του 
ΑΚΕΛ με πανομοιότυπο ΑΚΕΛικό  λεξι-
λόγιο δηλώνουν ότι την «πολιτική ισότητα» 
την παραχωρήσαμε, την συμφωνήσαμε , 
δεν τίθεται ζήτημα πια. 

Η ίδια η κυβέρνηση της ΚΔ ισχυρίζεται 
ότι διεκδικεί λύση που να είναι συμβατή με 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αλλά και με τις αρχές 
και αξίες της ΕΕ, τις 4 βασικές ελευθερίες, την 
αποκατάσταση και εφαρμογή,  σε συνθήκες 
ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η κυπριακή Κυβέρνηση φαίνεται δεν 
γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει τι προνοούν 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που αφορούν την 
ΚΔ. Το μόνο που γνωρίζει και πιπιλίζει 
εξ αυτών είναι η φράση: «λύση ΔΔΟ με 
πολιτική ισότητα». 

Επίσης  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  Ή ΣΚΟΠΙ-
ΜΩΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ 

ότι όσα προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
καταστρατηγούν αρχές, αξίες, βασικές ελευ-
θερίες, ανθρώπινα δικαιώματα. 

Συνεπώς ξυπόλητη στ’ αγκάθια πάει 
στην Γενεύη, όσους «συνταγματολόγους» 
και αν επιστρατεύσει. Χωρίς καν να πάρει 
χαμπάρι, θα αναγνωρίσει τη νομιμότητα 
της τουρκικής εισβολής, κατοχής, εθνικού 
ξεκληρίσματος, εκτουρκισμού και εξισλα-
μισμού των κατεχομένων. Θα αναγνωρί-
σει το προϊόν τυφλής πολεμικής βίας που 
λέγεται «ΤΔΒΚ».

Έναντι πινακίου φακής!
Επιπλέον πάει στη Γενεύη-στον λάκκο των 

τουρκοβρετανικών λεόντων- χωρίς όρους. 
Χωρίς καν να ζητήσει την άρση των επ› 
εσχάτων τετελεσμένων της Τουρκίας,  που 
έχει ελέγξει με τον στόλο της τις θάλασσές 
μας, επιτίθεται στο Αιγαίο και η Ελλάδα 
ασχολείται με τον Λιγνάδη, εποικίζει το Βα-

ρώσι, προκαλεί κατά μήκος της γραμμής 
καταπαύσεως του πυρός και εξακολουθεί 
να αποστέλλει μαζικά «μετανάστες» στις 
ελεύθερες περιοχές , δημιουργώντας την 
πέμπτη φάλαγγα που θα χρησιμοποιήσει 
την κρίσιμη ώρα. Το σχέδιο επιστροφής και 
επανεγκατάστασης στα κατεχόμενα  Τουρ-
κοκυπρίων μεταναστών από το Λονδίνο 
συνεχίζεται σιωπηλά και, ασχέτως των 
προειδοποιήσεων των αρμοδίων Αρχών 
προς την Κυβέρνηση,  τούτο θεωρείται «φυ-
σιολογικό». Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες 
στις ελεύθερες περιοχές επανέρχονται στα 
χέρια των ιδιοκτητών τους ή σε Άγγλους που 
τις έχουν αγοράσει, χωρίς να λαμβάνεται 
υπ› όψιν ο «συναισθηματικός δεσμός» 
του δύσμοιρου Ελληνοκύπριου που μένει 
σ’ αυτήν, όπως αποδέχτηκε η Κυβέρνη-
σή μας για τις ελληνικές περιουσίες στα 
κατεχόμενα που παραδίδονται στα χέρια 
των χρηστών-κλεφτών- κλεπταποδόχων 

σφετεριστών, όπου για συναισθηματικούς 
λόγους θα έχουν τον πρώτο λόγο. 

Βεβαίως προετοιμάζουν τον λαό «ψυ-
χολογικά» οι κυβερνώντες και ο ΔΗΣΥ, με 
πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας 
και ψευδολογίες, φτηνή προπαγάνδα και 
παραπλανητικές ερμηνείες , προκειμένου 
να πείσουν ότι αυτό που θα επιδιώξουν 
στην πενταμερή και σε ό,τι ακολουθήσει 
θα είναι «Ομοσπονδία αποκεντρωμένων 
εξουσιών», για να μη δημιουργείται δυσλει-
τουργία σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. 
«Καθρεφτάκια και λαλάκια» σε ιθαγενείς 
στην Αφρική του 18ου αιώνα. Σ› αυτήν  
τη μάχη έχουν εμπλακεί όλοι οι υποστη-
ρικτές της ΔΔΟ καθοδηγούμενοι από τα 
κομματικά ιερατεία των δύο συνεργαζο-
μένων και απεργαζομένων το τέλος της 
ΚΔ, μεγάλων κομμάτων. Προετοιμάζουν 
τον λαό για λύση ελεεινή, τύπου «Χαλαρή 
Συνομοσπονδία», την οποία θα εμφανίσουν 

ως «χαλαρή αποκεντρωμένη ομοσπονδία», 
τα καλά της οποίας ανακάλυψαν αίφνης.

Και επειδή η ξυπόλητη στ’ αγκάθια κυ-
βέρνησή μας «δεσμεύτηκε»  ότι δεν θα φέρει 
ενώπιον του λαού λύση μη αρεστή,  η οποία 
θα απορριφθεί σε ένα ενδεχόμενο δημο-
ψήφισμα, ό,τι «πετύχει» στη Γενεύη (όποια 
συμφωνία συνάψει, δηλαδή, γιατί μόνο κα-
ταστροφή θα επιφέρει η πενταμερής),  θα το 
βαφτίσει «ΔΔΟ με καλό περιεχόμενο» και 
θα προσπαθήσει να το περάσει μαζί με τους 
συνοδοιπόρους της του ΑΚΕΛ και άλλους 
αφελείς ή παραδομένους,  στο δημοψήφισμα.

Εκείνο που δεν κολλάει είναι η υπερβαλ-
λόντως πατριωτική έξαρση του Αβέρωφ,  ο 
οποίος  προ τριών εβδομάδων,  στεντορείως 
διατράνωνε πως δεν χαρίζει ούτε την Κερύνεια, 
ούτε την Καρπασία, ούτε τη Μόρφου, ούτε 
το Βαρώσι σε κανέναν.  Τώρα συμβιβάζεται 
με λίγο Βαρώσι και λίγη Μόρφου.   

* τ. Ευρωβουλευτής 

Η διπλωματία της Ινδίας σε σχέση με τα 
εμβόλια αντιμετώπισης του Covid-19

«ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
Η προβλεπόμενη εξέλιξη, απλά 

και υπεύθυνα…
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ*

Θα γίνει η πενταμερής που συγκάλεσε ο ΓΓ 
του ΟΗΕ, στην οποίαν θα συμμετέχουν:

Οι «3 Εγγυήτριες Δυνάμεις», μιας «Εγγύ-
ησης» που ουσιαστικά αυτοκαταργήθηκε το 1963, 
όταν οι 2 [Βρετανία & Τουρκία] συνωμότησαν και 
ενόπλως αποπειράθηκαν να καταλύσουν το Κράτος 
που είχαν εγγυηθεί...

Ο κ. Αναστασιάδης, ως Κοινοτάρχης των Ελλή-
νων Κυπρίων.. Και

Ο κ. Τατάρ, ως Κοινοτάρχης των όσων Οθωμα-
νών Κυπρίων απέμειναν [δεν υπάρχουν Τούρκοι 
Κύπριοι], θεωρώντας από μόνος του ότι εκπροσω-
πεί και τους παράνομους Τούρκους εποίκους που 
παριστάνουν τους Κυπρίους. Δεν θα συμμετέχει 
η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποίαν η Τουρκία 
θεωρεί [από μόνη της] ως «εκλιπούσα», αλλά που 
για την τύχη της [της εκλιπούσας!] θα αποφασίσουν 
οι πιο πάνω...

Η πρόσκληση του ΓΓ όσο και η αποδοχή της 
από την κυπριακή Κυβέρνηση τεκμηριώθηκαν 
εκτενώς ως διεθνώς παράνομες, τόσο ενυπογρά-
φως σε προηγούμενο άρθρο [ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ & 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ-Sigmalive 16.02.2021 και διαδικτυακά] 
όσο και ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ Ελλάδος [στην 
παγκόσμιας εμβέλειας εκπομπή Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, 22.02.2021]. 

Το θέμα που θα συζητηθεί
Το κύριο θέμα προς συζήτηση κατά την πεντα-

μερή θα είναι εκείνο που [και πάλι] εκπονούν οι 
Βρετανοί, δηλαδή:

1ον, η δήθεν «τουρκική αξίωση» για δύο Κράτη και
2ον, η δήθεν «τουρκική υποχώρηση» για Διζωνική, 

Δικοινοτική Ομοσπονδία με πλήρη Πολιτική Ισότητα, 
την οποίαν ήδη ευνοούν οι ηγεσίες των κομμάτων 
ΔΗΣΥ & ΑΚΕΛ, ο δε Πρόεδρος δήθεν «δυσκολεύεται».

Πιστεύω, ότι οι Βρετανοί & οι Τούρκοι «έθεσαν 
το 1ο, για να επισφραγιστεί το 2ο», γνωρίζοντας εκ 
των προτέρων τις εδώ απόψεις, μέσω των πήγαι-
νε-έλα της κας Λουτ, τις συσκέψεις στη Βρετανική 
Αρμοστεία κ.λπ.

Σε περίπτωση κατάληξης
Εάν η πενταμερής καταλήξει ως ανωτέρω, θα 

σημαίνει ότι:
Καταλύεται το Κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και αντικαθίσταται με το θνησιγενές έκτρωμα της ΔΔΟ, 
η οποία είναι Δύο Κράτη, αλλά παρέχει στην Τουρκία 
και επικυριαρχία σε ολόκληρη την Κύπρο, μέσω της 
«πολιτικής ισότητας» και των προηγούμενων «συγκλή-
σεων», τις οποίες οι Τούρκοι θεωρούν ως δεδομένες, 
λόγω των «συμφωνηθέντων» μεταξύ Χριστόφια-Ταλάτ 
το 2008 και Αναστασιάδη-Έρογλου το 2014.

Η ΕΕ, ενώπιον του κινδύνου «να κυριευθεί από 
την Τουρκία μέσω του Τουρκικού Κυπριακού Κρα-
τιδίου» και με δεδομένο ότι «το Κράτος-μέλος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταλυθεί», θα εκδι-
ώξει [τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ευρωζώνη] 
και το Ελληνικό Κυπριακό Κρατίδιο.

Η ΔΔΟ θα καταρρεύσει σε ελάχιστο χρόνο διότι, 
πέραν της πολιτειακής παράλυσης που θα προκα-
λέσει, θα αποδειχθεί αμέσως και ως οικονομικά μη 
βιώσιμη, με αποτέλεσμα τα 2 Κρατίδια της ΔΔΟ 
να βρεθούν διεθνώς μετέωρα, χωρίς ευρωπαϊκή 
υπόσταση και νόμισμα, και να ψάχνουν για κηδεμόνα.

Στο μεταξύ, οι Τούρκοι Έποικοι θα έχουν κα-
τακλύσει νόμιμα [διά της ΔΔΟ] ολόκληρη την 
Κύπρο και -λόγω και της μαζικής πλέον φυγής 
των Ελλήνων- θα πλειοψηφούν επί του συνόλου 
του πληθυσμού. Σε εκείνο το σημείο, η Τουρκία θα 
καλέσει τα δύο διεθνώς μετέωρα Κυπριακά Κρατί-
δια να αποφασίσουν «είτε τη συνέχιση της διεθνούς 
ανυπαρξίας είτε την προσάρτηση της Κύπρου στην 
Τουρκική Επικράτεια». Και, βεβαίως, η τουρκική 
πλειοψηφία [και όχι μόνο] θα εγκρίνει την προσάρ-
τηση, αμείβοντας τους Βρετανούς & Τούρκους για 
την 70 ετών στρατηγική τους…

Όμως, ακόμη κι εάν στην πενταμερή συμβεί το 
«μη χείρον» και δεν καταλήξει πουθενά, το ναυάγιο 
και πάλι θα χρεωθεί στην ελληνική πλευρά… 

Διότι, ΔΕΝ υποβλήθηκε εκ των προτέρων καμιά 
θέση που να βασίζεται στην Εισβολή & Κατοχή 
και που να απαιτεί ως προϋπόθεση οποιουδήποτε 
διαλόγου την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. 

*Νομικός, Ανεξάρτητος Πολιτευτής 

Πάνω από 1,3 δισεκατομμύριο Ινδοί 
ένιωσαν περήφανοι για τη χώρα τους, 
όταν ο Πρωθυπουργός Νεράντα Μόντι  

ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ινδία εφαρ-
μόζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού 
στον κόσμο για την αντιμετώπιση του Covid-19. 
Μεταδίδοντας ζωντανά από την εθνική τηλεόραση, 
ο Μόντι αναφέρθηκε στο εμβόλιο που θα φέρει 
ένα πιο υγιές και αισιόδοξο μέλλον. Η προσπά-
θεια εμβολιασμών της Ινδίας παρακολουθείται 
στενά απ’ όλον τον κόσμο, καθώς τα εμβόλια 
που παρασκευάστηκαν στη χώρα υπόσχονται 
αποτελεσματικότητα και «απελευθέρωση» από 
την πανδημία του κορωνοϊού.

Η Ινδία στο κλαμπ
των παραγωγών εμβολίων 

Από τα πιο σημαντικά σημεία στην τεχνολο-
γική πορεία της Ινδίας, που συνέβαλαν στο να 
εδραιωθεί ως ο «φαρμακοποιός του κόσμου», 
ήταν η παραγωγή των δύο εμβολίων κατά του 
κορωνοϊού, του Covishield (η τοπική ονομασία 
του Oxford-AstraZeneca που αναπτύχθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Serum της Ινδίας), αλλά και του Covaxin, 
που δημιουργήθηκε στην Ινδία από τη Bharat 
Biotech. Η Ινδία θεωρείται μία υπερδύναμη σε 
ό,τι αφορά τα εμβόλια, αφού παράγει το 60%  
αυτών παγκοσμίως. Το εμβόλιο Covaxin, που 
παράγεται από τη Bharat Biotech, η οποία εξάγει 
εμβόλια σε 123 χώρες, αποτελεί παράδειγμα 
της νέας κατεύθυνσης που πήρε η χώρα για 
μιαν «αυτόνομη Ινδία». Επίσης, με αυτήν την 
εξέλιξη, η χώρα κατάφερε να γίνει μέλος στο 
αποκλειστικό κλαμπ των 5 χωρών παραγωγών 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού, των ΗΠΑ, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, της Κίνας 
και πλέον της Ινδίας.

Το τρίπτυχο της επιτυχίας -
Ταχύτητα, κλίμακα και δυνατότητα

Το πρόγραμμα εμβολιασμού της Ινδίας γίνεται 
σταδιακά, προσδιορίζοντας ομάδες προτεραιότητας 
και ενημερώνοντας τους πολίτες μέσω τηλεφώ-
νου. Οι επαγγελματίες υγείας της χώρας, τόσο 
του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, ήταν 
ανάμεσα στις ομάδες της πρώτης φάσης εμβολι-
ασμών που ξεκινήσαν στις 16 Ιανουαρίου 2021. 
Χιλιάδες άνθρωποι της «πρώτης γραμμής» έλαβαν 
την πρώτη δόση, σηματοδοτώντας την έναρξη του 
μεγαλύτερου έργου εμβολιασμών στον κόσμο. Στη 
δεύτερη φάση των εμβολιασμών της χώρας, που 
στοχεύει στα 300 εκατομμύρια ανθρώπους, θα 
δοθεί προτεραιότητα στα άτομα άνω των 50 ετών. 
Η σχολαστικότητα με την οποία εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας αντικατοπτρίζει 
το τρίπτυχο, ταχύτητα-κλίμακα-δυνατότητα, που 
εφαρμόζει η κυβέρνηση της Ινδίας. Το εθνικό 
lockdown που επέβαλε η χώρα για να περιορίσει 
την πανδημία από τον Μάρτιο του 2020 είναι ένα 
σχετικό παράδειγμα του τριπτύχου. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των επόμενων μηνών, η Ινδία βελτίωσε 
κατασκευαστικές ατέλειες σε υλικά αυτοπροστασίας 
και αύξησε τις κλινικές δοκιμές.

Η διπλωματία του Covid
Το πρόγραμμα εμβολιασμού της Ινδίας στοχεύει 

όχι μόνο να καταπολεμήσει και να εξαλείψει τον 
ιό στην Ινδία, αλλά και να βοηθήσει τις γειτονικές 
χώρες και εταίρους να ξεπεράσουν την πανδημία. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Vaccine Maitri, 
η Ινδία έχει ήδη παραχωρήσει την πρώτη δόση 
του εμβολίου σε γειτονικές χώρες όπως το Μπαν-
γκλαντές, η Σρι Λάνκα, το Νεπάλ και η Μυανμάρ. 
Περαιτέρω, αποστολές εμβολίων ταξίδεψαν στον 
Μαυρίκιο και τις Σεϋχέλλες, χώρες στρατηγικής 
σημασίας για την Ινδία. Στις 20 Ιανουαρίου δόθη-
καν επιχορηγημένες 150.000 δόσεις εμβολίων 
στο Μπουτάν και 100.000 δόσεις στις Μαλδίβες, 
ακολουθούμενες με προμήθειες 1 εκατομμυρίου 
δόσεων στο Νεπάλ και 2 εκατομμυρίων στο Μπα-
γκλαντές. Στις 23 Ιανουαρίου στάλθηκαν επίσης 
1,5 εκατομμύριο δόσεις στη Μυανμάρ, 100.000 
δόσεις στον Μαυρίκιο και 50.000 δόσεις στις 
Σεϋχέλλες. Στο πλαίσιο τον θεμελιωδών αρχών 

της Ινδίας, ότι όλος ο κόσμος είναι μια οικογένεια, 
η Ινδία εμπορεύεται αλλά και δωρίζει αυτές τις 
φαρμακευτικές προμήθειες στις υπόλοιπες χώρες. 
Όσον αφορά την προμήθεια, τις ποσότητες και 
τους τύπους των εμβολίων που θα παρέχονται στο 
εξωτερικό, αυτό θα είναι βάσει του ρυθμιστικού 
πλαισίου των εκάστοτε χωρών.

Η απόφαση για να σταλούν άμεσα εμβόλια 
σε γειτονικές χώρες λήφθηκε συνειδητά από την 
κυβέρνηση της Ινδίας, προς τήρηση της δέσμευ-
σης της χώρας για προτεραιότητα στις γείτονες 
χώρες. Προμήθειες δίνονται επίσης στη Σαουδι-
κή Αραβία, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και το 
Μαρόκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας 
τόνισε ότι η απόφαση για διάθεση εμβολίων σε 
γειτονικές χώρες και εταίρους λήφθηκε κατόπιν 
εξασφάλισης των τοπικών αναγκών.

Η Ινδία κατέθεσε τα διαπιστευτήριά της ως ο 
κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών δημόσιας υγεί-
ας στον κόσμο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
της χώρας, καθ’ όλη την περσινή περίοδο, αφού 
προμήθευε με υδροξυχλωροκίνη πέραν των 150 
χωρών για αντιμετώπιση του ιού. Χαρακτηρίζοντας 
την Ινδία ως «αληθινό φίλο», οι ΗΠΑ επαίνεσαν 
το Νέο Δελχί για τη διάθεση των εμβολίων κατά 
του κορωνοϊού σε διάφορες χώρες και τη βοήθειά 
της προς την παγκόσμια κοινότητα. Η παραγωγή 
και διανομή εμβολίων από την Ινδία αποτελεί και 
κίνητρο για σύσφιγξη των σχέσεων με χώρες από 
τη Νότια Ασία, οι οποίες εναπόθεσαν τις ελπίδες 
τους στα εμβόλια της χώρας.

Ηγέτες των γειτονικών χωρών, μεταξύ αυτών 
και ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ, K.P. Oli, ευ-
χαρίστησαν δημόσια την Ινδία μέσω σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης. Η παρούσα διπλωματική 
κατάσταση με τα εμβόλια συμπίπτει με τη θητεία 
της Ινδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
ως μη-μόνιμου μέλους, τονίζοντας τις ηγετικές 
αρετές της χώρας, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν 
την πανδημία, αλλά και σε προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσει ο κόσμος το 2021.

* Ο Manish Chand είναι Διευθύνων Σύμβουλος 
& Αρχισυντάκτης του δικτύου India Writes, www.

indiawrites.org αλλά και του India and the World, ενός 
πρωτοποριακού περιοδικού που επικεντρώνεται σε 

θέματα που αφορούν τον κόσμο.

Η Νεολαία στην Πολιτική: Αλλαγή ή μπόλιασμα;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Νευροκαβαλίκεμα

ΔΡ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

MANISH CHAND*



ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, 22 Φε-
βρουαρίου, εν έτει 2021:

«Ξέρω ως Πρόεδρος του Δημο-
κρατικού Συναγερμού και ως Συναγερμός, 
τι θέλω για το κυπριακό.

Θέλω να απαλλαχτώ από την τουρκική 
κατοχή.

Θέλω ν’ απαλλαχτώ από τα κατοχικά 

στρατεύματα. 
Θέλω ν’ απαλλαχτώ από τις καταραμένες 

συνθήκες Εγγυήσεων του ’60.
Θέλω να πάρω εδάφη πίσω, τη Μόρφου, 

τα Βαρώσια και άλλες περιοχές. 
Θέλω μια δίκαιη διευθέτηση του πε-

ριουσιακού.
Αλλά για να τα πάρω όλα αυτά, χρει-

άζεται να δώσω στους Τουρκοκύπριους 
την πολιτική ισότητα». 

Αυτά μας δήλωσε ο Πρόεδρος του 
πάλαι ποτέ εθνικόφρονος Δημοκρατικού 
Συναγερμού. Για να πάρει, λέει, πρέπει να 
δώσει. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά για 
την ιστορία, θυμίζω στον κ. Νεοφύτου ότι 
(προς το παρόν τουλάχιστον), είναι απλώς 

πρόεδρος ενός κοινοβουλευτικού κόμματος 
(και όχι του Κράτους).

Πάμε να δούμε, λοιπόν, την πολιτική 
ισότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου:

• Το 82% των Ελληνοκυπρίων θα εί-
ναι πλέον ΟΧΙ απλώς ισότιμο, αλλά ίσο 
με το 18% των Τουρκοκυπρίων.  Ψήφος, 
θα σημαίνει ότι 4 ψήφοι Ελληνοκυπρίων 
θα ισούνται με 1 ψήφο Τουρκοκυπρίου. 
Καταπατάται κάθε έννοια δημοκρατίας, αφού 
παύει να ισχύει το 1 άνθρωπος = 1 ψήφος.

•  ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ, δηλα-
δή θα εκλέγεται Πρόεδρος του Ομόσπον-
δου Κράτους, άρα όλων εμάς, πολίτης με 
τουρκική καταγωγή. Το 18% του πληθυ-
σμού θα μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο έναν 

άνθρωπο από τη μειονότητά τους, μόνο και 
μόνο γιατί είναι Τουρκοκύπριος, ασχέτως 
αν είναι σωστός ή όχι πολιτικός. 

Όταν θα κυβερνά την Κύπρο Έλληνας, 
θα την κυβερνά το 50% του 82%  (δηλαδή 
το 41%) του συνόλου του λαού και όταν 
θα κυβερνά Τούρκος,  θα την κυβερνά το 
50% του 18%, (δηλαδή το 9%) του συνόλου 
του λαού.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΕΤΟ. Παρέχει το δικαί-
ωμα στη μειονότητα των Τουρκοκυπρίων 
να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση 
ακόμη και αν αυτή αποτελεί απόφαση της 
πλειοψηφίας του οποιουδήποτε κρατικού 
σώματος. Το Σύνταγμά της δηλαδή απαιτεί 
χωριστές πλειοψηφίες.

• Εξισώνει το κατοχικό καθεστώς με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία από 
διεθνές αναγνωρισμένο κράτος θα μετα-
τραπεί σε κοινότητα. 

Πολιτική ισότητα, φίλτατε κ. Νεοφύτου, 
ΔΕΝ σημαίνει αποχώρηση της Τουρκίας 
και απαλλαγή από την κατοχή, αλλά ΕΠΕ-
ΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ και, λόγω της Τουρκίας, σε 
όλον τον βίο μας, ιδιωτικό και δημόσιο. 

Ούτε τη Μόρφου ούτε τα Βαρώσια σού 
δίνουν πίσω, ούτε δέχονται κατάργηση 
των Εγγυήσεων και των επεμβατικών 
δικαιωμάτων κι ούτε τα κατοχικά στρα-
τεύματα και η Τουρκία θα αποχωρήσουν 
ποτέ. Σου το είπαν, άλλωστε, χίλιες φορές 

μέχρι σήμερα οι ίδιοι οι Τούρκοι.
Η μόνη αποδεκτή έννοια πολιτικής ισό-

τητας είναι η ισότητα όλων των πολιτών 
απέναντι στο Σύνταγμα και τους Νόμους. 
Με τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα. Με τις 
ίδιες ατομικές και πολιτικές ελευθερίες.

Και κάτι τελευταίο. Τούτη η Γη έχει φωνή, 
κ. Νεοφύτου, αλλά και κ.  Κυπριανού, διότι 
πλέον ουδέν χάσμα σάς χωρίζει. Στα μάτια 
μας είστε ένα και το αυτό. 

Την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του λαού μας ΔΕΝ 
την θυσιάζουμε, ΔΕΝ την εκποιούμε και 
ΔΕΝ την υποθηκεύουμε για να μας δώσει η 
Τουρκία πίσω μέρος της ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ γης.

Τούτη η Γη έχει φωνή Ελληνική και τον 
Μάιο, εύχομαι, να σας στείλει το μήνυμα. 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 28μένουμεασφαλείς

staysafe

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Η εκλιπούσα πολιτική ευθιξία και ηθική

Αφιερωμένο στον Στέφανο Στεφάνου και 
στα κόμματα  ΔΗΣΥ- ΑΚΕΛ -ΔΗΚΟ «Όσοι 
έχουν πολιτική ευθιξία, παραιτούνται». 

Αυτό  το μήνυμα έστειλε με πολύ στόμφο στο 
Προεδρικό και  σε υπουργούς της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη,  ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 
Στέφανος Στεφάνου, σε πρόσφατη συνέντευξή 
του, με φόντο τα «χρυσά διαβατήρια» και τα  
φαινόμενα διαφθοράς - διαπλοκής.  Κατά τον κ. 
Στεφάνου, Κυβέρνηση  και Πινδάρου [ ΔΗΣΥ]  
κατέστησαν την «αρπαχτή»  επίσημη πολιτική, 
υποδεικνύοντας πως  οι κυβερνώντες εδώ και 
καιρό δεν έχουν πολιτική ευθιξία και δεν έχουν 
περί πολλού την πολιτική ηθική και τάξη.

Από το 1990, που ξεκίνησα τη δημοσιογραφική 
μου σταδιοδρομία στην Κύπρο, διαπιστώνω  με πόνο 
ψυχής πως η πολιτική ευθιξία, πλην μεμονωμένων 
περιπτώσεων, είναι εκλιπούσα από τον δημόσιο 
βίο της χώρας. Επί διακυβέρνησης Κληρίδη – 
ΔΗΣΥ το1999 επιτελέσθηκε το μέγα έγκλημα του 
Χρηματιστηρίου.  Ηγετικά κομματικά, πολιτικά και 
πολιτειακά στελέχη όλων των αποχρώσεων, αντί 
να ενεργούν ως φύλακες άγγελοι για θωράκιση 
του χρηματιστηριακού θεσμού,  συμμετείχαν  με 
τα μούτρα στο  στημένο φαγοπότι της χρηματιστη-
ριακής φούσκας, θησαυρίζοντας σε βάρος των 
ανυποψίαστων πολιτών. Ουδείς παραιτήθηκε για 
λόγους πολιτικής ευθιξίας,  ούτε καν ο  καθ’ ύλην  
αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, Τάκης Κληρίδης.                                                                                                   
Γεράκια της κερδοσκοπίας με τις πλάτες  πολιτι-
κών αξιωματούχων σκαρφίστηκαν την πρόχειρη 
και ευκαιριακή  λειτουργία της ιδιωτικής αερο-
πορικής εταιρείας ΗΛΙΟΣ , τα φτερά της οποίας 
συνετρίβησαν στο  Γραμματικό Αττικής το μαύρο 
καλοκαίρι του 2005, καίοντας ζωντανούς 121 
συνανθρώπους μας. Κανείς δεν λογοδότησε. Ου-
δείς παραιτήθηκε για λόγους πολιτικής ευθιξίας, 
ούτε  καν ο  Υπουργός Συγκοινωνιών, Χάρης 
Θράσου, προερχόμενος από το ΑΚΕΛ. Το 2011, 
ανεπαρκείς πολιτειακοί ηγέτες , καταδιωκόμε-
νοι από ιδεοληπτικά σύνδρομα,  αποδείχθηκαν 

υπαίτιοι της  έκρηξης στο Μαρί, εξαποστέλλοντας 
στον θάνατο 13 συμπολίτες μας, προκαλώντας  
ταυτόχρονα  τεράστιες υλικές ζημιές ύψους δύο 
δισεκατομμυρίων ευρώ στην κυπριακή οικονο-
μία, λόγω της καταστροφής  του ηλεκτροπαρα-
γωγού σταθμού  της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Ουδείς 
παραιτήθηκε για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ούτε 
ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ούτε κανείς από τους 
συναρμόδιους υπουργούς.  Το εξωφρενικό είναι 
ότι πέταξαν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας το 
πόρισμα της μονομελούς ερευνητικής επιτροπής 
υπό τον Πόλυ Πολυβίου που  οι ίδιοι διόρισαν και 
σαφώς τους καταλόγιζε την ευθύνη για την τραγωδία.                                                                                                                                
Την ίδια περίοδο, η ίδια ανεπαρκής πολιτειακή και 
ΑΚΕΛική ηγεσία  κώφευε  επίμονα και αλαζονικά  
στις σειρήνες που ηχούσαν δυνατά για την ανάγκη 
επείγουσας  θωράκισης της οικονομίας και του 
τραπεζικού συστήματος που ετίθεντο εν κινδύνω, 
λόγω της παγκόσμιας κρίσης. Σε λίγους μήνες, 
τα  δανειακά τροϊκανά μνημόνια για στήριξη της 
καταρρεύσασας  οικονομίας εξαπέστειλαν στο πυρ 
το εξώτερον χιλιάδες νοικοκυριά, σκορπώντας 
πόνο, οδύνη και κοινωνικά ερείπια.

Η νέα Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, που 
ανέλαβε  το 2013 με ρητή την εντολή ανόρθω-
σης της οικονομίας,  επέβαλε με  τους άτσαλους,  
ετσιθελικούς, αυταρχικούς και υπεροπτικούς  πο-
λιτικούς  χειρισμούς της,  λουκέτο στη  Μαρφίν 
Λαϊκή Τράπεζα και κούρεμα καταθέσεων ύψους 
48%  στην Τράπεζα Κύπρου, με τις οικονομί-
ες του κοσμάκη να εξαφανίζονται εν μιά νυκτί.  
Την ίδια ώρα, οι άρχοντες της εξουσίας και τα  
πέριξ όρνεα, έσωζαν  με ταχυδακτυλουργικές 
κινήσεις τις καταθέσεις τους με  μεταφορά τους 
σε τράπεζες του εξωτερικού ύστερα από έσωθεν 
ημέτερη αστραπιαία και στοχευμένη πληροφό-
ρηση.  Ούτε ο Πρόεδρος παραιτήθηκε, ούτε  και 
άλλος πολιτικός/πολιτειακός αξιωματούχος.                                                                                                    
Το 2018, μέσω διευρυμένης λαϊκής ετυμηγορίας, 
η επανεκλεγείσα κυβέρνηση Αναστασιάδη –ΔΗΣΥ 
ανακοίνωσε όλως αιφνιδίως και κατά ανεξήγητο 
τρόπο, το λουκέτο του Συνεργατισμού. Το κωμι-
κοτραγικό είναι ότι,  λίγους μήνες πρωτύτερα, 
ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης  
διαβεβαίωνε με στόμφο τον λαό πως ο Συνερ-
γατισμός είναι όρθιος, εύρωστος και δεν χρειάζεται 
αναχρηματοδότηση, χάρη στους  επιτυχέστατους 
κυβερνητικούς χειρισμούς. Το  μέγα  όραμα  με 
το οποίο ταύτισαν την κοινωνική πρόοδο και την  

αξιοπρεπή ύπαρξή τους γενεές γενεών για έναν 
και πλέον αιώνα, έγινε σκόνη και θρύψαλα.  Ο 
γιγαντιαίος  πυλώνας της  ευημερίας κατέρρευσε  
εν μέσω κροκοδείλιων δακρύων που χύθηκαν από 
«επιφανείς» υποκριτές πολιτικούς,  κοινωνικούς 
και οικονομικούς παράγοντες. Ουδείς παραιτή-
θηκε για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ούτε καν ο 
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.  Τα 
όσα αποκαλύφθηκαν αργότερα  στην Ερευνητική 
Επιτροπή για εξέταση του  σκανδάλου του Συ-
νεργατισμού αφήνουν την κοινή γνώμη άναυδη 
και αμήχανη. Και το τίμημα; Μερικά  δισεκα-
τομμύρια ευρώ  φορτώθηκαν στην πλάτη των 
φορολογουμένων πολιτών. Και το πιο τραγικό; 
Οι κυβερνώντες περιφρόνησαν  το πόρισμα της 
ερευνητικής επιτροπής που οι ίδιοι διόρισαν  και το 
οποίο τους επιρρίπτει  ακέραιη την ευθύνη για το 
συνεργατικό λουκέτο. Η  «υπερήφανη» διαδρομή 
της πολιτικής ευθιξίας στη χώρα της πιάτσας και 
της αρπαχτής διανθίζεται τον τελευταίο χρόνο, εν 
μέσω πανδημίας, μάλιστα,  με το τεράστιο σκάν-
δαλο των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, 
συνετών, τίμιων απατεώνων  και εγκληματιών.  
Ανήθικοι πολιτικοί καιροσκόποι σε πλήρη αρμονία 
και συνεργασία με  αδίστακτους οικονομικούς 
κερδοσκόπους έστησαν ολόκληρη βιομηχανία 
πώλησης διαβατηρίων, θησαυρίζοντας για τους 
εαυτούς τους δισεκατομμύρια, αφήνοντας ψίχουλα  
στο κράτος που έπαιζε τον ρόλο του  διεκπεραι-
ωτή με σφραγίδα του αξιοσέβαστου υπουργι-
κού συμβουλίου. Η αξιοπιστία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που κατηγορείται για πλυντήριο 
ξεπλύματος και παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων, 
πλήγηκε ανεπανόρθωτα. Τα χειρότερα έπονται. 
Τα  αποκαλυπτήρια  του πρωτοφανούς σκανδά-
λου μέσω του οποίου πολιτικοί, πολιτειακοί  και 
οικονομικοί μάγκες πουλούσαν πατρίδα για να 
φτιάξουν περιουσία,  θα τελεσθούν σύντομα με 
την ολοκλήρωση του πορίσματος της ερευνητικής 
επιτροπής, αλλά και της ετυμηγορίας της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας. Να χαιρόμαστε, λοιπόν, την ποιοτική 
μας Δημοκρατία  με τα  υψηλά πρότυπα πολιτικής 
ευθιξίας  και πολιτικής ηθικής που διακατέχει 
το πολιτικό προσωπικό της  χώρας,  ιδίως  τα 
κόμματα ΔΗΣΥ- ΔΗΚΟ- ΑΚΕΛ και τις ηγεσίες 
τους που κυβερνούν / συγκυβερνούν τη χώρα 
εδώ και 40 χρόνια.

 *Δημοσιογράφος, πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού 
Πολιτισμού www.iep.org.cy

Η πολιτική ισότητα του Αβέρωφ

Ντρέπομαι. Ειλικρινά ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ! 

Είναι κάποια «λάθη», που δύσκολα 
μπορεί να συγχωρέσει κανείς… Η 
«γκάφα» του εκδοτικού οίκου «Ψυ-

χογιός», να εντάξει τη σκλάβα γη μας στην 
οθωμανική αυτοκρατορία, φέρνει στην επι-
φάνεια τη σκληρή πραγματικότητα πως...

Όλα αυτά τα χρόνια, η κυπριακή Πολι-
τεία απέτυχε οικτρά να αντισταθμίσει την 
τουρκική προπαγάνδα. Πως ποτέ δεν πήρε 
στα σοβαρά την τεράστια ζημιά που προ-
καλούσε στο εθνικό μας ζήτημα η άθλια 
παραπληροφόρηση, η πλύση εγκεφάλου 
κι ο συκοφαντικός γκεμπελισμός της 
Τουρκίας. Σε βαθμό που ο ξένος Τύπος, 
απλοί τουρίστες και ξένοι πολιτικοί, όταν 
αναφέρονται στην ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ μας 
γη σήμερα, την αποκαλούν… «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Υπενθυμίζω πως ακόμα κι αυτά τα Ηνω-
μένα Έθνη, ανεντρόπιαστα, πολύ πρόσφατα, 
αποκάλεσαν τη σκλάβα γη μας, «Βόρεια 
Κύπρο»… Αυτό που πονά περισσότερο απ’ 
όλα, όμως, είναι ότι η «πλύση εγκεφάλου» 

των Τούρκων έχει εισχωρήσει για καλά και 
στο DNA ορισμένων Ελληνοκυπρίων. Και 
ζητώ συγγνώμη αν θίγω οποιονδήποτε που 
πρόσθεσα τη λέξη «Έλληνας» μαζί με τη 
λέξη «Κύπριος». Ναι, υπάρχουν ανιστόρητα 
νέα παιδιά ανάμεσά μας, Έλληνες, που ανε-
ρυθρίαστα διατυμπανίζουν πως «Εχθρός» 
τους είμαστε Εμείς και όχι οι Τούρκοι…

Αν το πανό έγραφε «Τουρκοκύπριοι» και 
όχι «Τούρκοι», ίσως και να συγχωρούσα 
την απονήρευτη συμπεριφορά του νεαρού 
αντικομφορμιστή διαδηλωτή… Μιας και 
βαθιά μέσα του, ο «άντε γεια» δον Κιχώτης 
Σταύρος Σιδεράς, θέλει να πιστεύει πως 
δεν φταιν οι Τουρκοκύπριοι για την ΕΙΣ-
ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ της πατρίδας μας… 
Τουλάχιστον όχι όλοι, πως οι περισσότεροι, 
θύματα είναι. Θύματα όπως κι εμείς…

Επιπλέον, ο νεαρός αυτός προφανώς δεν 
γνωρίζει τις δηλώσεις που ο ίδιος ο Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς έκανε 
σε συνέντευξη που έδωσε, όπου κραυγαλέα 
παραδέχτηκε πως… «The missing people 
of Cyprus were massacred in cold blood 
by the Turkish invading army». Πως… 
«Οι αγνοούμενοι της Κύπρου έχουν σφαγια-
στεί εν ψυχρώ από τους Τούρκους εισβολείς»…

Βλέπετε, ο νεαρός αυτός ευτύχησε να μη 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου 
στις 20 Ιουλίου του 1974. Στις ακτές της 

Κερύνειας. Στη Λάπηθο και τον Καραβά. 
Όταν οι ΤΟΥΡΚΟΙ ποδοπατούσαν τα ιερά 
χώματα της πατρίδας μας, «δολοφονούσαν 
γυναικόπαιδα κι αθώους ανθρώπους εν 
ψυχρώ, σφετερίζονταν, λαφυραγωγούσαν κι 
έκαναν πλιάτσικο στις περιουσίες των ξερι-
ζωμένων. Δεν ήταν εκεί όταν οι αιμοχαρείς 
βάρβαροι σύλησαν τάφους, εκκλησίες και 
τις ιερές εικόνες της Χριστιανοσύνης, και 
βίασαν γριές και δεκάχρονα κορίτσια»… 
Τώρα θα μου πείτε πως μα… «εκάμαμεν 
τζιαι μεις πολλά». Εν μέρει έχετε δίκιο. Αλλά 
όχι ΕΜΕΙΣ. Κι ούτε ο οργανωμένος στρατός 
μας διέπραξε οποιοδήποτε «Έγκλημα Πο-
λέμου». Αλλά μια χούφτα κτηνανθρώπων 
διέπραξαν αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα…

Πώς τολμάτε, λοιπόν, να εξισώνετε τις 
βαρβαρότητες και τα Εγκλήματα Πολέμου 
των στρατιωτών της Τουρκίας και των 
«γκρίζων λύκων» της παραστρατιωτικής 
οργάνωσης του Ραούφ Ντενκτάς, με τις 
απάνθρωπες πράξεις και τις βιαιότητες μιας 
χούφτας δολοφόνων, οι οποίοι έπρεπε να 
δικαστούν και να καταδικαστούν σε ισόβια 
κάθειρξη για τα εγκλήματα που διέπραξαν, 
σαν ΚΟΙΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ που είναι…

Πώς τολμάτε να εξισώνετε τις απάνθρωπες 
κι εγκληματικές –επαναλαμβάνω-  πράξεις 
πέντε, δέκα, εκατό σκατόμουτρων με το «ορ-
γανωμένο» κρατικό έγκλημα και το βάναυσο 

λιντσάρισμα της Κύπρου από την Τουρκία;
Ας μου επιτραπεί να μοιραστώ με τον 

νεαρό αυτό και μαζί με όλους εσάς που τον 
«δασκαλέψατε» να συμπεριφέρεται έτσι, τα 
συναισθήματα «ενός σκαπανέα στρατιώτη» 
που ατύχησε να βρεθεί στην «Κόλαση του 
Δάντη», παρουσιάζοντας μερικά μικρά απο-
σπάσματα από το βιβλίο του σκαπανέα… 
«VAE VICTIS - Αλίμονο στους Ηττημένους»…

«Έσφιξα τα δόντια, άνοιξα τα παλιά μου 
κατάστιχα, κι άρχισα να καταγράφω τις εφι-
αλτικές θύμησες που χρόνια χτίκιαζαν την 
ψυχή μου. Δεν είχα σχέδιο δράσης· κι ούτε 
προκαθορισμένη ατζέντα είχα. Έκλεισα τα 
μάτια κι άφησα τον ορμέμφυτο αυθορμη-
τισμό μου να ξεράσει το σαράκιασμα που 
ξέσκιζε τα σωθικά μου σαράντα πέντε ολό-
κληρα χρόνια.» (…) «Ο νους μου είχε σαλέψει. 
Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκα να 
αιωρούμαι σε μιαν άλλη διάσταση. Σε μια 
διάσταση εξωπραγματική· απόκοσμη. Σε μια 
σκοταδιασμένη πραγματικότητα πέραν του 
αισθητού κόσμου, όπου τη θέση της λογικής 
είχε πάρει η πρωτόφαντη αποδοχή πως... ‘‘δεν 
πρόκειται να βγω ζωντανός από το φαράγγι 
του θανάτου, στο άβατο του οποίου με είχε 
ρίξει η τρισκατάρατη Αΐσα..’’ (…)

»Βρέθηκα και πάλι στο κάστρο του Αγίου 
Ιλαρίωνα. Κι ενώ γύρω μου η φωτιά καρβού-
νιαζε τα σπλάχνα του Πενταδακτύλου, είδα 

σύννεφα σκόνης να σηκώνονται στο βάθος 
από τις οπλές των αλόγων και τις ερπύστριες 
των αρμάτων, καθώς ρέμπελα μπουλούκια 
Οθωμανών Ογούζων ξέσκιζαν τις σάρκες 
της ανυπεράσπιστης κόρης του Πράξανδρου. 
Αυτόπτης μάρτυρας στην κακούργα ενέργεια 
του Δία, που άφησε τον ανθρωποσφαγέα και 
πολεμοχαρή θεό Άρη να σπείρει τον όλεθρο 
χωρίς να νοιάζεται αν οι σάρκες που κατασπά-
ραζε το θεριό ανήκαν στην ακριβοθυγατέρα 
του· την Αμαθούσια Αφροδίτη…

»Με πέντε τόξα στο θηκάρι σύρθηκα στη 
μάχη. Πάλεψα ερρωμένως, με νύχια και με 
δόντια, προσπαθώντας να πάρω φαλάγγι τον 
οχτρό. Μα οι Ογούζοι είχαν καταστρώσει καλά 
τα σχέδιά τους. Ακολουθώντας το παράδειγμα 
του Ξέρξη, πρόσφεραν στον Εφιάλτη ένα πουγγί 
γεμάτο με χρυσά δηνάρια. Κι ο προδότης, 
διαβαίνοντας την Ανοπαία Ατραπό, υπέδειξε 
στους Τούρκους το δύσβατο πέρασμα που 
οδηγούσε στο Πέντε Μίλι της Κερύνειας». 
«…Στον νου μου έφερα και τα τριάντα δύο 
αδικοφονεμένα παιδιά του Μηχανικού που 
χάθηκαν στη Λάπηθο κι άρχισα να κλαίω...

»Χείμαρρος οι αναμνήσεις μου. Χαμένος 
στο ανεμογύρι των στοχασμών μου, συνέ-
χισα να ξερνάω τη χολή που για σαράντα 
πέντε ολόκληρα χρόνια φαρμάκωνε τα 
σωθικά μου. Κι αφού ξερνοβόλησα απ’ τα 
συκώτια μου ό,τι είχα να ξεράσω, χαμένος 

στους μαιάνδρους των αναμνήσεών μου 
έβγαλα ένα τελευταίο γογγυσμό!

‘‘Vae Victis’’ μούγκρισα... »Η φωνή μου 
δεν έμοιαζε με ανθρώπινη φωνή αλλά με 
άναρθρο ουρλιαχτό πληγωμένου ζώου. Η 
Ηχώ σταμάτησε να παίζει τον αυλό της. ‘‘ 
Vae Victis’’ αντιλάλησε τρεις φορές. Συγκλο-
νισμένη από την τραγική ιστορία που της 
εξιστόρησα, έπεσε στα μαγεμένα νερά της 
σμαραγδένιας λίμνης και έγινε βράχος…»

Και κάτι τελευταίο…
Κατανοώ τον παροξυσμό οργής και την 

έκρηξη θυμού του κόσμου… Κατανοώ την δι-
καιολογημένη του αγανάκτηση για το άπρεπο… 
το ανήθικο… το ΑΔΙΚΟ! Κατανοώ ακόμα και τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης. Για την ευκαιρία 
που τους προσφέρεται να αξιοποιήσουν την 
οργή του κόσμου, να καταδικάσουν τον ξεπεσμό 
και τις εγκληματικές ενέργειες της σημερινής 
κυβέρνησης προφανώς σε μια προσπάθεια 
να κερδίσουν μερικές ψήφους ακόμα… Αυτό 
που δυσκολεύομαι να κατανοήσω, όμως, είναι 
πως κάποιοι «πνευματικοί τιμονιέρηδες» και 
«κομματικοί αρχηγέτες»… επέτρεψαν σ’ έναν 
άγνωρο νεαρό να προσβάλλει τον εαυτό του, 
την οικογένειά του, την ιδεολογία την οποία 
αντιπροσωπεύει και πάνω από όλα… την ίδια 
του την πατρίδα!

Ντρέπομαι. Ειλικρινά ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ
*Συγγραφέας, συνθέτης, σκηνοθέτης, παραγωγός

 

Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, στην τελευταία 
του στομφώδη και σπινθηροβόλα 
δήλωση, ανέφερε τα εξής: «Θέλω να 

απαλλαχτώ από την τουρκική κατοχή. Θέλω ν’ 
απαλλαχτώ από τα κατοχικά στρατεύματα. Θέλω 
ν’ απαλλαχτώ από τις καταραμένες συνθήκες 
εγγυήσεων του ’60. Θέλω να πάρω εδάφη πίσω, 
τη Μόρφου, τα Βαρώσια και άλλες περιοχές. 
Θέλω μια δίκαιη διευθέτηση του περιουσια-
κού», είπε ο κ. Νεοφύτου, προσθέτοντας πως 
«για να τα πάρω όλα αυτά, χρειάζεται να δώσω 
στους Τουρκοκύπριους την πολιτική ισότητα».

Ο κ. Αβέρωφ, όμως, απέφυγε να αναλύσει 
την πολιτική ισότητα που είναι έτοιμος να δώ-
σει. Διότι την πολιτική ισότητα την έχουμε ήδη 
αποδεχτεί. Εφόσον περιλαμβάνεται στα ψηφί-
σματα του ΟΗΕ, τα οποία η πλευρά μας έχει 
αποδεχτεί και τα οποία θα επιδιώξει η πλευρά 
μας να είναι οδηγός στην πενταμερή διάσκεψη, 
από την οποία θα απουσιάζει η Κ.Δ.

Σε ένα εμπεριστατωμένο άρθρο του (ΣΗΜΕ-
ΡΙΝΗ, 21/2/2021), ο Ακαδημαϊκός κ. Κλέαρχος 
Α. Κυριακίδης παραθέτει την ερμηνεία που δίδει 
ο Γ.Γ., όπως περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα 716 
(1991) και 1251 (1999). Η ερμηνεία της πολιτικής 
ισότητας είναι η εξής: «Πρέπει να αναγνωριστεί 
η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων και ο 
δικοινοτικός χαρακτήρας της ομοσπονδίας. Ενώ 
η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητι-
κή συμμετοχή σε όλους τους κλάδους της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης και διοίκησής της, θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, με 
διάφορους τρόπους στην απαίτηση να εγκριθεί 
ή να τροποποιηθεί το ομοσπονδιακό σύνταγμα 
του Κράτους της Κύπρου με τη σύμφωνο γνώμη 
και των δύο κοινοτήτων, στην αποτελεσματική 

συμμετοχή και των δυο 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 δυο 
ομοσπονδιακών κρατών».

Αντιπαρέρχομαι όλες τις παρενέργειες της 
ερμηνείας που περιλαμβάνονται σε σοφές εποι-
κοδομητικές ασάφειες αυτής της ερμηνείας και 
επικεντρώνομαι μόνο στο σαφές περιεχόμενο 
της ερμηνείας της πολιτικής ισότητας. Γνωρίζει 
αυτήν την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας ο 
κ. Νεοφύτου; Γνωρίζει ότι αυτήν την πολιτική 
ισότητα την έχει ήδη «δώσει» η πλευρά μας με 
την αποδοχή και επίκληση των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ; Γνωρίζει ότι η Τουρκία πήρε ήδη αυτήν 
την πολιτική ισότητα, χωρίς να δώσει οτιδήποτε; 
Ποιαν πολιτική ισότητα είναι έτοιμος να δώσει 
ο κ. Νεοφύτου, για να πάρει τα ανταλλάγματα 
που με στόμφο αναφέρει ότι θέλει να πάρει;

Μήπως ο κ. Αβέρωφ αποδέχεται και είναι 
έτοιμος να αποδεχτεί «περισσότερη» πολιτι-
κή ισότητα, αποδίδοντάς της και την ιδιότητα 
της κυριαρχικής ισότητας, όπως την απαιτεί 
η Τουρκία και την προωθεί η Βρετανία και 
πρέσβεις δυτικών χωρών που προωθούν τις 
θέσεις της Τουρκίας;

Ο κ. Αβέρωφ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι 
η Τουρκία, με τις ευλογίες του Γ.Γ. στο πλαίσιό 
του, έχει ήδη πάρει την πολιτική ισότητα, χωρίς 
να δώσει οτιδήποτε από αυτά που αναμένει 
να πάρει ο κ. Αβέρωφ. Και μάλιστα τονίζει ότι 
ουδέποτε θα δώσει αυτά που αναμένει ο κ. Αβέ-
ρωφ. Ας συγκρατηθεί λοιπόν ο κ. Αβέρωφ. Δεν 
μπορεί να λέει ότι είναι έτοιμος να δώσει και 
άλλην ισότητα. Δεν υπάρχει τίποτε να δώσει. Τα 
έχουν δώσει όλα σχετικά με την ισότητα, χωρίς 
η πλευρά μας να πάρει τίποτε. Απλώς πλησίασε 
περισσότερο τις τουρκικές θέσεις. Αυτός άραγε 
είναι ο στόχος της άτυπης πενταμερούς; Με 
την προσέγγιση των τουρκικών απαιτήσεων 
θέλουν να κλείσουν το Κυπριακό;

Τα δώσατε όλα,
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου,
και δεν πήραμε τίποτεΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

www.iep.org.cy
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Με αφορμή τον παρασκηνιακό ρόλο που 
αναλαμβάνει η Μ. Βρετανία ενόψει της 
σύγκλησης της νέας άτυπης πενταμερούς 

Διάσκεψης, τις ύποπτες και άκρως επικίνδυνες 
προτάσεις που υποβάλλει για δήθεν διερεύνηση 
των προθέσεων των «δύο πλευρών», αλλά και του 
ενδεχόμενου προώθησης σχεδίου επίλυσης του 
κυπριακού, θα ήταν σκόπιμο να παραθέσουμε 
διαχρονικά τις βρετανικές ενέργειες, με στόχο 
την καλύτερη κατανόηση του ρόλου που έχει 
διαδραματίσει μέχρι σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο του 1955 συγκάλεσε στο Λον-
δίνο την τριμερή Διάσκεψη, όπου κατά παράβα-
ση των Συνθηκών των Σεβρών του 1920 και της 
Λωζάννης του 1923, επανέφερε την Τουρκία ως 
ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό. Το άρθρο 
16 της Συνθήκης με σαφήνεια καθορίζει ότι η 
Τουρκία «απεμπολεί κάθε δικαίωμα και κάθε 
τίτλο, οποιασδήποτε φύσης, πάνω σε έδαφος που 
βρίσκεται εκτός των συνόρων της».

Επιπρόσθετα, η βρετανική αντιπροσωπεία στη 
Διάσκεψη ξεκαθάρισε ότι «η Μ. Βρετανία δεν είναι 
διατεθειμένη να παραχωρήσει την αυτοδιάθεση 
στον κυπριακό λαό, γιατί αυτό είναι σε βάρος των 
στρατηγικών της συμφερόντων».

Τον Μάρτιο του 1956, ο τότε κυβερνήτης Χάρ-
ντινγκ είχε δηλώσει ότι η βρετανική πολιτική για 
την Κύπρο καθορίζεται από τους εξής παράγοντες 
κατά σειρά προτεραιότητας:

• Τις πολιτικές και στρατηγικές ανάγκες της 
Μ. Βρετανίας, και

• την επιθυμία να διατηρηθούν οι καλές σχέ-
σεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ Άγγλων και 
Τούρκων.

Με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου η Μ. 
Βρετανία συνέβαλε στην επιστροφή της Τουρκίας 
για πρώτη φορά μετά το 1923, σε εδάφη της πρώην 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα οποία παρέμειναν 
εκτός των συνόρων της με εγγυητικά δικαιώματα 
και νόμιμη παρουσία τουρκικού στρατού.

Το 1963 υποκίνησε το τουρκικό πραξικόπημα 
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με προφανή 
στόχο τη διάλυσή της. Η αποτυχία του εγχειρήματος 
την οδήγησε στη χάραξη της Πράσινης Γραμμής 
με προφανή στόχο την προστασία του τουρκοκυ-
πριακού θύλακα Λευκωσίας – Κιόνελι – Αγύρτας, 
ώστε να αποτελέσει προγεφύρωμα, το οποίο να 
μπορεί να αξιοποιήσει η Τουρκία για εισβολή στην 
Κύπρο και επιβολή της διχοτόμησης.

Στελέχη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, που 
υπηρετούσαν στις Βρετανικές Βάσεις, συνελήφθη-
σαν να μεταφέρουν όπλα στους Τουρκοκύπριους 
στασιαστές με προφανή στόχο να εδραιώσουν τον 
έλεγχό τους στους θύλακες που δημιούργησαν 
αποτρέποντας τη νόμιμη Κυβέρνηση να ασκεί σε 
αυτούς έλεγχο.

Το 1974 η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας, ενώ 
γνώριζε για την τουρκική εισβολή τουλάχιστον από 
τις 17 Ιουλίου, ουδέν έπραξε για να την αποτρέψει. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το βρετανικό ελικο-
πτεροφόρο «Ερμής» στις 20 Ιουλίου βρισκόταν στη 
θαλάσσια περιοχή της Κερύνειας για να παραλάβει 
Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονταν στην Κύπρο.

Παρά την προσεκτική πολιτική και διπλωματική 
τακτική, που ακολουθεί, είναι πασιφανές ότι είναι 
η χώρα η οποία καθορίζει τις εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό. Βασική και διαχρονικά σταθερή επιδίωξή της 
είναι η διατήρηση των στρατιωτικών της Βάσεων 
στο νησί, προσδίδοντας σε αυτές νομιμότητα, την 
οποία μέχρι σήμερα στερούνται, καθώς και η κα-
τοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα οποία να 
περιλαμβάνουν εναέριο χώρο και Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Η εμπλοκή του βρετανικού παράγοντα και κυρίως 
του Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ στην ετοιμασία του σχεδί-
ου Ανάν είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι σημαντικό 
να υπενθυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο 
όσον αφορά την οριοθέτηση της Κυπριακής ΑΟΖ, 
στο Παράρτημα ΙΙ, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη 
συνθήκη εγκαθίδρυσης (ελληνική έκδοση του 
σχεδίου Ανάν, σελ. 64-65):

• Στο άρθρο 1 καθορίζεται το καθεστώς κυριαρ-
χίας της Μ. Βρετανίας στην περιοχή των Βάσεων.

• Στο άρθρο 2  κατοχυρώνονται τα  «διεθνή δι-
καιώματα και ωφελήματα» στο έδαφος των Βάσεων.

• Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι «η Κύπρος δεν 
θα απαιτήσει, ως μέρος των χωρικών υδάτων της, 
ύδατα μεταξύ των γραμμών οι οποίες  οριοθετούν 

τα χωρικά ύδατα που εφάπτονται των περιοχών 
των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων. Το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολαύει πλήρους 
και ανεμπόδιστης πρόσβασης για οποιονδήποτε 
σκοπό στα ύδατα, τα οποία η Ενωμένη Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν θα διεκδικήσει».

• Στο άρθρο 8 καθορίζεται ότι:  «Η όποια δια-
φορά προκύψει, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις 
και δεν θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε διεθνές 
δικαστήριο ή τρίτο μέρος για διευθέτηση».

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις αλλά και 
τις βρετανικές μεθοδεύσεις, η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση σε οποιαδήποτε συζήτηση επίλυσης του Κυ-
πριακού πρέπει να συμπεριλάβει εκτός από την 
κατάργηση των εγγυήσεων και την απομάκρυνση 
των Βρετανικών Βάσεων. Η άποψη ότι πριν από την 
επίλυση του Κυπριακού δεν πρέπει να τεθεί θέμα 
απομάκρυνσης των Βρετανικών Βάσεων αποτελεί 
αφελή ή/και ουτοπιστική προσέγγιση.

Η Βρετανία μέσα από την παρασκηνιακή εμπλοκή 
της θα επιδιώξει τον καθορισμό πλαισίου λύσης 
που θα κατοχυρώνει πλήρως τη μόνιμη νόμιμη 
παρουσία των Βάσεών της. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δεν θα επιτρέψει την εξεύρεση λύσης, για να μην 
ανοίξει το κεφάλαιο «Βρετανικές Βάσεις».

* Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Υπό το βάρος των διαδηλώσεων και 
των γενικότερων αντιδράσεων της 
κοινωνίας, η Kυβέρνηση, κατά την 

προσφιλή της τακτική,  τις τελευταίες ημέρες 
έκανε διάφορες κινήσεις αποπροσανατολι-
σμού των πολιτών, όπως για παράδειγμα 
την εξαγγελία μέτρων στεγαστικής πολιτικής 
στις αγροτικές περιοχές, αλλά και τις μαζικές 
προαγωγές στην Εθνική Φρουρά.  

Ταξίδια στις Σεϋχέλλες, ύποπτες πολιτο-
γραφήσεις, διεθνής διασυρμός του τύπου 
“this is Cyprus”, πρακτικές υπέρμετρης βίας 
σε διαδηλώσεις, αλλά και τα  «ανεξιχνίαστα 
εγκλήματα» όπως ο Συνεργατισμός και αλλά 
πολλά, έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε από-
γνωση. Η αλαζονεία και ο αυταρχισμός της 
παρούσας κυβέρνησης δεν αφήνουν κανένα 
ίχνος αισιοδοξίας. Τα επίπεδα διαφθοράς 
ανέβηκαν επικίνδυνα. Θεσμοί της Δημο-
κρατίας γίνεται προσπάθεια να μπουν στο 
περιθώριο. Αρχές και αξίες, όπως η αξιοκρατία, 
η δικαιοσύνη και ο αλληλοσεβασμός, ολοέ-
να και απομακρύνονται από την κυπριακή 
πραγματικότητα.  

Η Κυβέρνηση κλείνει τα μάτια μπροστά 
στην οδυνηρή αλήθεια και κλείνει τα αφτιά 
στα μηνύματα που στέλνει η κοινωνία. Αντί να 
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, επιλέγει 
να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών, πι-
στεύοντας ότι έτσι θα τους ξεγελάσει. Καθόλου 
τυχαίες τις τελευταίες μέρες οι εξαγγελίες για 
τη στεγαστική πολιτική και οι κυβερνητικές 
εξορμήσεις στα χωριά και τις ορεινές περι-
οχές. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που 
η Κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός προσπαθούν να χαϊδέψουν τ’ αφτιά 
των πολιτών, ωστόσο, υπό τις σημερινές 
περιστάσεις, αυτή η προσπάθεια μοιάζει 
πολύ με κοροϊδία.

Το σχέδιο αποπροσανατολισμού, όμως, 
έχει και συνέχεια, με την «αξιοποίηση» της 
επικείμενης πενταμερούς διάσκεψης για 

το Κυπριακό. Σύντομα το Προεδρικό και η 
Πινδάρου θα καλέσουν όλες τις πλευρές σε 
εθνική συστράτευση λόγω κρίσιμων στιγμών. 
Ναι, είναι αλήθεια ότι μπροστά στο συμφέ-
ρον της πατρίδας δεν υπάρχουν κομματικές 
διαφορές και άλλες αντιπαλότητες. Ωστόσο, 
δεν μπορούμε να παραγράψουμε ότι η δια-
κυβέρνηση Αναστασιάδη μάς οδήγησε  στο 
σημείο που βρισκόμαστε, με την Τουρκία να 
συνεχίζει ανενόχλητη τη δράση της. 

Εν ολίγοις αυτή είναι η σημερινή εικόνα 
στην Κύπρο,  με την ορατότητα να είναι μηδε-
νική για το μέλλον. Δυστυχώς, ως κοινωνία, 
βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο με 
μια διακυβέρνηση,  που ακόμη και να θέ-
λει, δεν μπορεί να διαχειριστεί την τύχη του 
λαού μας. Ας μην κρυβόμαστε πιάσω από 
το δάκτυλό μας, η πατρίδα και η κοινωνία 
μας αξίζουν καλύτερα. 

*Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ

Τ ο Κυπριακό, ένα θέμα Αυτοδιάθε-
σης των λαών, καταβαράθρωσαν 
αυτοί που το χειρίστηκαν από 

δικής μας πλευράς.
- Απεμπόλησαν το δικαίωμα Αυτο-

διάθεσης.
- Εγκατέλειψαν το αίτημα της ΕΝΩΣΗΣ 

– χωρίς να τον ρωτήσουν – για το οποίο 
ο Κυπριακός Ελληνισμός υποβλήθηκε 
σε συνεχείς θυσίες αίματος.

- Υπέγραψαν τις επάρατες Συμφωνίες 
Ζυρίχης – Λονδίνου που επανέφεραν 
την Τουρκία στην Κύπρο και της παρα-

χώρησαν «μονομερές δικαίωμα επεμ-
βάσεως», έδωσαν υπερπρονόμια στην 
τουρκοκυπριακή μειονότητα που καμιά 
μειονότητα παγκοσμίως δεν απολαμ-
βάνει, έδωσαν «γην και ύδωρ» στους 
Βρετανούς με την παραχώρηση «κυρί-
αρχων» στρατιωτικών Βάσεων, από τις 
οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, ουδέποτε 
θα αποχωρήσουν, όπως συμβαίνει και 
με το Γιβραλτάρ. Το μόνο μέρος απ’ 
όπου αποχώρησε η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία και επανήλθε η Τουρκία 
κατά τις πρόνοιες της Συνθήκης της 
Λωζάννης με τις οποίες παραιτήθηκε 
κάθε δικαιώματος επί της Κύπρου.

- Υπέβαλαν τα 13 σημεία τροποποίη-
σης του Συντάγματος με συμβουλές του 
Βρετανού Υπάτου Αρμοστή στη Λευκω-
σία, Σερ Άρθρουρ Κλαρκ, όταν η Ελλάδα 
βρισκόταν μεταξύ δύο εκλογικών αναμε-
τρήσεων (Νοέμβριος 1963-Φεβρουάριος 
1964) και κυβερνάτο από υπηρεσιακή 

κυβέρνηση και έτσι έδωσαν την ευκαιρία 
στους Τούρκους να προχωρήσουν στα 
σχέδιά τους για διχοτόμηση της Κύπρου.

- Ήλθαν σε αντιπαράταξη και ρήξη 
με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις με 
αποτέλεσμα να στείλει τη γνωστή επιστο-
λή ο Γεώργιος Παπανδρέου (άλλα συμ-
φωνούμε και άλλα πράττετε). Η δήλωση 
«επέζησα 13 ελληνικών κυβερνήσεων, 
θα επιζήσω και της 14ης», είναι γνωστόν 
σε ποιον ανήκει.

- Τορπίλισαν με διάφορες προφά-
σεις το σχέδιο μονομερούς ΕΝΩΣΗΣ, 
το οποίο ενέκρινε σύσσωμος ο πολιτικός 
κόσμος της Ελλάδας και ο τότε Βασιλέας 
Κωνσταντίνος και κόμισε τον Αύγουστο 
του 1964 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Πέτρος Γαρουφαλιάς κατ’ εντολήν του 
Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.

Περί αυτού ασχολήθηκα πλειστάκις 
στο παρελθόν. 

Και αυτά όταν η Κύπρος είχε καταστεί 

απόρθητο φρούριο με την παρουσία μιας 
ελληνικής μεραρχίας (1963-1967) και η 
ΕΝΩΣΗ ήταν πλέον τετελεσμένο γεγονός, 
με αποτέλεσμα ο Γ. Παπανδρέου να δια-
κηρύξει στη Θεσσαλονίκη (27/10/1964, 
«Η ΕΝΩΣΗ ήλθεν, η ΕΝΩΣΗ έρχεται».

- Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, 
αντί η πολιτική ηγεσία της Κύπρου να 
προχωρήσει στη σύμπηξη ενός ενιαίου 
και αρραγούς εθνικοαπελευθερωτικού 
μετώπου με στρατηγική απελευθέρωσης, 
με ενότητα σκοπού και δράσης και να σφυ-
ρηλατήσει αυτήν την ενότητα, υπέγραψαν 
τις ούτω καλούμενες συμφωνίες «υψηλού 
επιπέδου» (συμφωνίες κορυφής), που 
έμμεσα απενοχοποιούσαν την Τουρκία.

Τα περί «μακροχρόνιου αγώνα» δεν 
ήταν παρά πομφόλυγες (λόγια κενά πε-
ριεχομένου).

- Στη συνέχεια υπέβαλαν και χάρτη 
για το «εδαφικό» που παραχωρού-
σε «γην και ύδωρ» στην Τουρκία και 

ούτω αποδεχθήκαμε τη διχοτόμηση 
και διευκολύναμε με την αποδοχή της 
Διζωνικής, Δικοινοτικής, Ομοσπονδίας 
τα σχέδια της Τουρκίας για επανάκτηση 
και ολοκληρωτικό έλεγχο της Κύπρου 
που ήταν και είναι ο μόνιμος σκοπός 
και στόχος της.

- Οι ούτω καλούμενες συνομιλίες/δι-
απραγματεύσεις δεν ήταν παρά «κουβέ-
ντες του καφενείου» όπως τις διατύπωσε 
στην αγγλική εφημερίδα «Independent» 
ο -στο μεταξύ- αποβιώσας δημοσιογράφος 
Robert Fisk.

- Στον διαρρεύσαντα χρόνο οι 
Τούρκοι εδραίωναν τα τετελεσμένα 
της εισβολής και συνεχώς δημιουρ-
γούσαν νέα. Εμείς δε με τις συνεχείς 
παραχωρήσεις και υποχωρήσεις μας 
διευκολύναμε τα σχέδιά τους ομοιάζο-
ντες με μία γυναίκα, η οποία, ύστερα 
από πολλούς βιασμούς, όχι μόνον τους 
επιζητά αλλά και τους απολαμβάνει. 

Μεταβαίνουμε τώρα στην ούτω κα-
λούμενη «άτυπη πενταμερή διάσκεψη» 
τελείως «ξεβράκωτοι» (με συγχωρείτε), 
όταν η Κυπριακή Δημοκρατία υποβιβά-
ζεται σε «ελληνοκυπριακή αρχή» και η 
Τουρκία ανενόχλητη συνεχίζει τις έκνο-
μες ενέργειές της. Τώρα μας καλούν να 
ξεχάσουμε και την Αμμόχωστο.

Οι εμπνευστές της ούτω καλούμενης 
«άτυπης πενταμερούς διάσκεψης», ό,τι 
δεν πέτυχαν με την τουρκική εισβολή 
και το Σχέδιο Ανάν, επιδιώκουν τώρα 
να επιτύχουν με άλλους τρόπους.

Αυτά είναι  μερικά από τα επιτεύγματα 
της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας (sic). 
Ό,τι απέμεινε τώρα να μας πουν είναι 
και το «αιωνία σας η μνήμη», αφού συ-
νεχιζομένης αυτής της πορείας ολέθρου, 
πεφωτισμένη ηγεσία με εθνικό ανάστημα 
και ήθος ΔΕΝ υπάρχει για να χαράξει 
πορεία απελευθέρωσης. 

*Πρώην συνδικαλιστής

Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία τα όσα 
είδαν και βλέπουν τελευταία το 
φως της δημοσιότητας για τη δρά-

ση των ανώμαλων εκβιαστών-βιαστών και 
παιδόφιλων στον καλλιτεχνικό χώρο. Κατά 
τα φαινόμενα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι 
που γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις. 
Και κρατούσαν το στόμα τους κλειστό! 
Ξαφνικά όμως ο ασκός του Αιόλου άνοιξε! 
Όχι όμως από περιέργεια, όπως έκαναν 
οι σύντροφοι του Οδυσσέα! 

Μιλάμε για το μέγα θέμα των ημερών, 
που έχει μονοπωλήσει την επικαιρότητα 
σε καιρούς από κάθε άποψη δύσκολους, 
με πανδημίες και τουρκικές προκλήσεις 

και με τα εθνικά θέματα να βρίσκονται στο 
κατακόκκινο. Οι παιδόφιλοι ζουν ανάμε-
σά μας. Και είναι αρκετοί, δυστυχώς! Και 
έχουμε χρέος να τους αφοπλίσουμε. Ναι, 
να τους αφοπλίσουμε. Διότι, οι παιδόφιλοι 
κρατούν στα χέρια τους όπλα δολοφονικά. 
Κάθε λογής όπλα με καμουφλαρισμένους 
σιγαστήρες. Και σιγαστήρες των δολοφο-
νικών όπλων τους είναι όλοι εκείνοι που, 
ενώ γνωρίζουν, σωπαίνουν! Βούτυρο στο 
ψωμί των κάθε λογής ανώμαλων!  

Είμαστε μια κοινωνία που χρόνια τώρα 
βρίσκεται σε λήθαργο. Είμαστε η κοινω-
νία της σιωπής, η κοινωνία της ανοχής, η 
κοινωνία της αρπαχτής και της αδιαφορίας 
για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ό,τι δεν έχει 
άμεση σχέση με μας, το προσπερνάμε με 
ιδιαίτερη ευκολία αδιαφορώντας για τις 
όποιες συνέπειες. Το σύστημα πολιτικών 
και κοινωνικών αξιών πνέει τα λοίσθια! Την 
ώρα που η ψηφιακή εικονική αποτύπωση 
(και πραγματικότητα) έχει κατακυριεύσει 
τα πάντα στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται πρόσφορες συνθήκες 
για όλα τα αρρωστημένα μυαλά, που δεν 
ωχριούν μπροστά σε τίποτε. 

Είναι σημαντικό να δούμε ποιες 
ποινές προβλέπονται στον νέο Ποινι-
κό Κώδικα στην Ελλάδα (στην Κύπρο 
οι ποινές είναι κατά πολύ αυστηρό-
τερες) για τα θύματα προσβολών της 
γενετήσιας ελευθερίας όταν το θύμα 
είναι ανήλικο: α) Αν το θύμα δεν συ-
μπλήρωσε τα δώδεκα έτη, τότε τελεί-
ται κακούργημα με ποινή κάθειρξης 
από πέντε έως δεκαπέντε έτη. β) Αν το 
θύμα συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, αλλά 
όχι τα δεκατέσσερα, τότε τελείται πάλι 
κακούργημα, αλλά η ανώτερη ποινή 
είναι η κάθειρξη δώδεκα ετών. γ) Αν 
το θύμα συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα 
έτη, τότε υπάρχει πλημμέλημα και η 
ποινή είναι φυλάκιση από δύο έως πέντε 
έτη. Πλημμέλημα λοιπόν ο βιασμός 
ανηλίκου! Και μετά απορούμε, γιατί 
οι παιδόφιλοι συνεχίζουν απτόητοι να 

εγκληματούν. 
Και μετά την καταδίκη, τι; θα καταδι-

καστούν σε 5-10 χρόνια κάθειρξη. Εκ 
των οποίων πρέπει να εκτίσουν τα 3/5. 
Κι αν θελήσουν να εργαστούν μέσα στη 
φυλακή, η κάθε μέρα θα μετράει για δύο 
κι έτσι σε 2-3 χρόνια θα είναι και πάλι 
ελεύθεροι μαζί με το αρρωστημένο τους 
μυαλό, έτοιμοι να επαναλάβουν ξανά τα 
ειδεχθή εγκλήματά τους με περισσότερες 
προφυλάξεις αυτήν τη φορά. Θυμηθείτε 
τον προπονητή που βίαζε δεκάδες ανήλικα 
αγόρια στη Κρήτη και πρόσφατα αφέθηκε 
ελεύθερος με τον μοναδικό όρο να μην 
επιστρέψει στην Κρήτη και να ζήσει σε μια 
άλλη περιοχή! Θυμηθείτε τον βιαστή της 
Κέρκυρας, που μόλις αποφυλακίσθηκε 
συνελήφθη ξανά για βιασμό. Θυμηθείτε 
τον Αφγανό που για βιασμό έμεινε δύο 
χρόνια στη φυλακή, αφέθηκε ελεύθερος 
και βρέθηκε στη Γερμανία, όπου διέπραξε 
ξανά βιασμό, αλλά μετά φόνου αυτήν τη 
φορά!

Μετά και τις τελευταίες συνταρακτικές 
υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας (τον τελευταίο λόγο έχει ασφαλώς η 
Δικαιοσύνη), η Κυβέρνηση θορυβημένη 
έσπευσε να ανακοινώσει αναμόρφωση 
του Ποινικού Κώδικα και προχωρεί σε 
επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Μέσα 
στους επόμενους μήνες, δήλωσε ο υφυ-
πουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, 
αναμένονται οι προτάσεις της αρμόδιας 
επιτροπής που έχει συσταθεί και λειτουρ-
γεί ήδη εδώ και καιρό στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης με μοναδικό αντικείμενο την 
αναμόρφωση του νέου Ποινικού Κώδικα, 
σε μια προσπάθεια να τροποποιηθούν οι 
«αστοχίες» που περιλαμβάνει. Μία από 
τις προτάσεις που μελετώνται από την εν 
λόγω επιτροπή είναι στα εγκλήματα με 
θύματα ανήλικους, ο χρόνος παραγραφής 
να αρχίζει να μετρά από την ενηλικίωση 
του θύματος. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί 
ένα αδίκημα παραγράφεται! Σαν Ασυλία 
σε κακούργους μού ακούγεται! 

Και για να είμαστε δίκαιοι: Παιδόφιλοι 
και βιαστές υπάρχουν παντού. Δεν «ευ-
δοκιμούν» μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο 
περί ου ο λόγος σήμερα. Δυστυχώς, η 
μάστιγα της παιδοφιλίας έχει εξελιχθεί 
εδώ και πολλά χρόνια σε πραγματική 
λαίλαπα. Από το τέρας Δουρής, στον σέ-
ντερ φορ της Σάντερλαντ που συνελήφθη 
πριν από μερικές μέρες στην Αγγλία και 
στον ντράμερ του συγκροτήματος Judas 
Priest και πάει λέγοντας… Τις προάλλες, 
με εισαγγελικό βούλευμα 62χρονος καθη-
γητής προφυλακίστηκε με την κατηγορία 
της σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονου 
μαθητή του!

Συμπέρασμα: Μόνο η παραδειγματική 
τιμωρία (διά βίου φυλάκιση στα ξερονή-
σια, να μην πω τίποτε χειρότερο), μπορεί 
να αποτρέψει όσους δολοφονούν αθώες 
ψυχές προκειμένου να ικανοποιήσουν τα 
αρρωστημένα ένστικτά τους… 
* Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-

ας, από το Μονάγρι Λεμεσού

 Η Βρετανία μέσα από την 
παρασκηνιακή εμπλοκή της 
θα επιδιώξει τον καθορισμό 

πλαισίου λύσης που θα 
κατοχυρώνει πλήρως τη 

μόνιμη νόμιμη παρουσία των 
Βάσεών της. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δεν θα επιτρέψει 
την εξεύρεση λύσης, για να 

μην ανοίξει το κεφάλαιο 
«Βρετανικές Βάσεις»

Είναι αλήθεια ότι 
μπροστά στο συμφέρον 

της πατρίδας δεν 
υπάρχουν κομματικές 
διαφορές και άλλες 

αντιπαλότητες. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε 

να παραγράψουμε 
ότι η διακυβέρνηση 
Αναστασιάδη μάς 

οδήγησε  στο σημείο 
που βρισκόμαστε, 
με την Τουρκία να 

συνεχίζει ανενόχλητη 
τη δράση της

Πώς καταβαράθρωσαν το Κυπριακό

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Της Κυριακής
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Η σύγκληση της νέας άτυπης πενταμερούς 
διάσκεψης και ο ρόλος του βρετανικού παράγοντα

Κύπρος: Ορατότης μηδέν

Στα ξερονήσια εφ’ όρου ζωής οι παιδόφιλοι…
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ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ «ΠΑΡΤΗΝ», ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ... ΠΑΡΤΙ;

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Ν’ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΟ! ΕΦΑΑΜΕΝ ΤΟΝ ΒΟΥΝ

Εντυπωσιακά δραματικούς τόνους 
χρησιμοποιεί τις τελευταίες ημέρες 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου, για να 
υπογραμμίσει τις εκκλήσεις του 
να δώσουμε στους Τουρκοκύπρι-
ους την πολιτική ισότητα. Μετά τις 
μετεωρολογικές του προβλέψεις για 
τσουνάμι, μας πέταξε και μια νέα 
απειλητική ατάκα: «Τον Αύγουστο 
του 2021 ο Ερντογάν δεν θα κάνει 
πικνίκ στα Βαρώσια. Θα κάνει 
πάρτι»! Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξε-
κίνησε τη νέα πρωτοβουλία του (την 
οποία, προφανώς, είχε προαναγγεί-
λει ο Χάρης με τον... «νέο ρεαλισμό» 
του), λέγοντας ότι θέλει να απαλλα-

γεί από τα κατοχικά στρατεύματα 
και από τις «καταραμένες» συνθή-
κες εγγυήσεων του ’60, να πάρει 
πίσω τη Μόρφου, τα Βαρώσια και 
άλλες περιοχές, αλλά για να τα 
πάρει όλα αυτά, χρειάζεται να δώσει 
στους Τουρκοκύπριους την πολι-
τική ισότητα. Μα θα μας τρελάνει 
ο Φούλης; Αφού η επίσημη θέση 
της πλευράς μας είναι «η πολιτική 
ισότητα όπως καθορίζεται από τα 
σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών». Ποια άλλη πολιτική ισότητα 
θέλει να δώσουμε στους Τουρκο-
κύπριους; Μήπως εννοεί να τους 
δώσουμε την «κυριαρχική ισότητα», 

που απαιτεί ο Τατάρ; Μήπως μιλά 
για μιαν ισότητα, στο πλαίσιο της 
οποίας το 18% θα παραλύει, όποτε 
θέλει, το κράτος; Δηλαδή, πιστεύει 
πραγματικά ο κ. Νεοφύτου ότι αν 
πάει ο Πρόεδρος στην πενταμερή 
και πει στους Τούρκους «αποσύρετε 
τα κατοχικά στρατεύματα, δεχτείτε να 
καταργηθεί η συνθήκη εγγυήσεων 
και δώστε μας πίσω τη Μόρφου και 
τα Βαρώσια, κι εγώ θα σας δώσω 
μπαξίσι την πολιτική ισότητα», αυτοί 
θα πετάξουν... τα φέσια τους από 
ενθουσιασμό; Και πώς παρουσιά-
στηκε ο Αβέρωφ με τόση βεβαιό-
τητα ότι θα δεχτεί τη συγκεκριμένη 

ανταλλαγή η τουρκική πλευρά και 
ειδικά ο Ερντογάν; Μήπως του έδω-
σε... εγγυήσεις ο ύπατος αρμοστής 
της «εγγυήτριας», με τον οποίο είχε 
συνάντηση λίγο προτού ρίξει τη 
βόμβα του; Ό,τι και να συμβαίνει, 
φαίνεται πως η κίνηση Αβέρωφ 
προδιαγράφει την επόμενη δική 
μας υποχώρηση και μάλιστα χωρίς 
να αναμένουμε αντίστοιχη κίνηση 
από τουρκικής πλευράς, αφού 
κάναμε ήδη την προσφορά προτού 
καν αρχίσει η διαπραγμάτευση. Και 
ο Ερντογάν ετοιμάζεται όχι για πάρτι, 
αλλά για... κουρμπάν μπαϊράμ.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Κυπριακό, πενταμερής διάσκε-
ψη, πολιτική ισότητα, μαζί με... 
σουβλάκια, σιεφταλιές, λουκά-
νικα, παστουρμά, θα βρίσκονται 
στο... μενού της συνάντησης του 
Αβέρωφ Νεοφύτου με τον Άντρο 
Κυπριανού, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τσικνοπέμπτη, 
μετά τη γνωστή πρόσκληση που 
απηύθυνε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
στον ΓΓ του ΑΚΕΛ. Ρε παιδιά, τό-
σες ημερομηνίες, εκείνην βρήκατε 
για τη συνάντηση κορυφής; Την 
Τσικνοπέμπτη; Δεν σκεφτήκατε 
ότι μπορεί να σας πιάσουνε... στον 
μεζέ; Διότι είναι σίγουρο ότι θα 

γίνουν και οι ανάλογοι παραλλη-
λισμοί. Και θα βγούνε κάποιοι να 
πούνε ότι κάτι... τσικνώνει με τη 
νέα προσέγγιση ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, 
ότι κρύβουνε τις πραγματικές 
τους προθέσεις πίσω από... πυκνό 
καπνό και τα λοιπά.
Θυμίζουμε ότι την Τσικνοπέμπτη 
ανοίγει το Τριώδιο και ξεκινούν οι 
αποκριάτικες εκδηλώσεις. Τέτοια 
μέρα έμπαινε στη Λεμεσό και ο 
Βασιλιάς Καρνάβαλος. Φέτος δεν 
θα μπει, λόγω κορωνοϊού. Θα 
μπει, όμως, ο Αβέρωφ ντυμένος... 
Βασιλιάς του Παρασκηνίου!
Αβέρωφ και Άντρος θα βγάλουνε 

την Πέμπτη τις μάσκες του κορω-
νοϊού και θα φορέσουνε καρναβα-
λίστικες. Ο Αβέρωφ θα μεταμφι-
εστεί σε «Άντρο» και ο Άντρος σε 
«Αβέρωφ», για να δείξουνε πόσο 
ταυτίζονται οι θέσεις τους στο Κυ-
πριακό. Είναι χαρακτηριστική η 
αναφορά από πλευράς ΑΚΕΛ ότι 
αυτά που δήλωσε ο Αβέρωφ περί 
πολιτικής ισότητας είναι αυτά που 
λέει εδώ και τριάμισι χρόνια το 
κόμμα της Αριστεράς. Δηλαδή, ο 
αρχηγός του κυβερνώντος κόμμα-
τος επανήλθε μετανοημένος στη 
γνωστή «πολιτική ΔΗΣΑΚΕΛ». 
Θα μπορούσε να πει κάποιος 

ότι, την ώρα που ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης κάθεται σε... 
αναμμένα κάρβουνα, για πολ-
λούς λόγους, Αβέρωφ και Άντρος 
θα αναλάβουν να ψήσουν στα 
συγκεκριμένα... κάρβουνα τη νέα 
τους συνεννόηση. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
θα ξεχάσει, για λίγο, την... τσίκνα 
από τα σκάνδαλα των διαβατηρί-
ων, των Σεϋχελλών κ.λπ. και θα 
προσπαθήσει να τα βρει με τον 
«αιώνιο» αντίπαλο.
Άντε, καλή Τσικνοπέμπτη, παιδιά! 
Και καλά... (πολιτικά) Καρναβάλια!

ΜΠΟΞΕΡ

Μεγάλη Τρίτη ξεκινά, Μεγάλη 
Πέμπτη ολοκληρώνεται η περιβόητη 
πενταμερής, στη Γενεύη. Ως εάν να 
θέλουν να μας στείλουν κάποιο μή-
νυμα, ειδικά για τη Μεγάλη Πέμπτη. 
Εμείς δεν μπορούμε να αποφύγουμε 
τον πειρασμό να κάνουμε τους ανά-
λογους συνειρμούς, με τον Γολγοθά, 
τη σταύρωση και όλα τα δραματικά 
στοιχεία της Μεγάλης Πέμπτης. Τον 
ρόλο του Ιούδα, για μια ακόμη φορά, 
θα τον αναλάβουν οι «εγγυητές» μας 
Βρετανοί, ενώ η Μέρκελ θα ανα-
λάβει να αθωώσει τον εγκληματία 
Βαρραβάν (Ερντογάν). Ο Πόντιος... 

Γκουτέρες θα νίψει τας χείρας του 
και ακολούθως θα μας στείλει για 
σταύρωση. Η σταύρωση δεν θα γίνει 
εν τω μέσω δύο ληστών, αλλά εν τω 
μέσω... δύο κρατών! Και κάπου εκεί 
δεν αποκλείεται να μας καλέσουν να 
μην ελπίζουμε στην Ανάσταση, διότι 
δεν θα πραγματοποιηθεί το σωτήρι-
ον δημοψήφισμα!
Το άλλο που με προβληματίζει είναι 
το εξής. Κατά πόσον η τελευταία 
εβδομάδα του Απριλίου είναι κατάλ-
ληλη για την πενταμερή. Σκεφτείτε 
το λίγο. Θα βρισκόμαστε στη βράση 
της προεκλογικής περιόδου για τις 

βουλευτικές του Μαΐου. Το κλίμα 
στο εσωτερικό μέτωπο αναμένεται 
να γίνει ακόμη πιο τοξικό. Μέσα 
σε συνθήκες αντιπαράθεσης και 
έντονης αμφισβήτησης, διερωτάται 
κάποιος με ποιον τρόπο θα χειριστεί 
ο Πρόεδρος ακρογωνιαία θέματα 
που άπτονται της διατήρησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
επιβίωσης του κυπριακού Ελληνι-
σμού. Από την άλλη, υπάρχει και 
ο εξής κίνδυνος. Εάν αποτύχει η 
πενταμερής, η Τουρκία να επιχει-
ρήσει να επιρρίψει την ευθύνη στη 
δική μας πλευρά, ισχυριζόμενη ότι 

η προεκλογική ατμόσφαιρα στην 
Κύπρο δεν επέτρεψε στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη να πάρει αποφάσεις 
για την επίτευξη προόδου στις 
συνομιλίες. Και μόνο γι’ αυτόν τον 
λόγο θα έπρεπε να είχαμε ζητήσει 
από τον Γκουτέρες να αναβάλει για 
μετά τον Μάιο τα σχέδιά του για 
την πενταμερή. Δυστυχώς, τώρα 
είναι αργά. Μεγάλη Πέμπτη θα 
κριθεί η τύχη μας στη Γενεύη. Ας 
ελπίσουμε ότι δεν θα καταλήξουμε 
στο... «Τετέλεσται» για την Κυπριακή 
Δημοκρατία!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Το ότι καταφέραμε μέχρι τώρα να 
ελέγχουμε την κατάσταση με τον 
κορωνοϊό, οφείλεται αναμφίβολα 
στην υπεύθυνη στάση της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των πολιτών. 
Ωστόσο η κατάσταση παραμένει 
επισφαλής και κάθε ανευθυνότητα 
μπορεί να μας σπρώξει προς τα 
πίσω. Ήδη καταγράφονται πολυ-
άριθμα κρούσματα σε σχολεία, οι 
λοιμώξεις εντός της οικογένειας και 
στους εργασιακούς χώρους προκα-
λούν ανησυχία, εκεί έξω αιωρείται 
ο εφιάλτης των μεταλλάξεων, η 
επιπόλαιη συμπεριφορά κάποιων, 
που μαζεύονται για παρέα ή για 

πάρτι, αυξάνει τις πιθανότητες 
διασποράς του ιού και η σταδιακή 
χαλάρωση των μέτρων διατηρεί τα 
κρούσματα σε τριψήφιους αριθ-
μούς. Μέσα σε τέτοια δεδομένα 
είναι επικίνδυνο να προβάλλονται 
προτροπές για παραβίαση των 
απαγορευτικών διατάξεων. Από 
τη μια έχουμε αυτούς που επι-
μένουν να διαδηλώνουν στους 
δρόμους και από την άλλη έχουμε 
τον Μητροπολίτη Μόρφου να 
αρνείται να πληρώσει το εξώδικο 
των 300 ευρώ και να καταφεύγει 
στα δικαστήρια, για να αποδείξει 
ότι είναι παράνομα τα διατάγματα 

που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας. 
Η στάση αυτή αποτελεί, ουσιαστικά, 
ενθάρρυνση και προς άλλους πολί-
τες να αγνοούν και να παραβιάζουν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με 
κίνδυνο να περιέλθουμε σε μια κα-
τάσταση αναρχίας και χάους, όπου 
ο καθένας θα κάνει του κεφαλιού 
του, και θα καταστρέψουμε όλα όσα 
έχουμε επιτύχει με τόσες θυσίες 
και στερήσεις. Ας κάνουμε ακόμη 
λίγη υπομονή, αφού και με τον 
αυξανόμενο αριθμό εμβολιασμών, 
βαδίζουμε σταθερά προς την έξοδο 
από τη σήραγγα. Εφάαμεν τον βουν 
τζι έμεινεν ο νούρος, όπως έλεγαν 

και οι παππούδες μας. Αλλά καμιά 
φορά ο νούρος μπορεί να προκα-
λέσει ανατροπές και δυσάρεστες 
εκπλήξεις. Κάτι που καταγράφεται 
και στην παροιμία «πίσω έχει η 
αχλάδα την ουρά»!
Υ.Γ.: Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύ-
ριο οι νεκροί από τον κορωνοϊό στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Την ώρα που 
η ίδια χώρα στέλνει διαστημόπλοια 
και ρομποτικά οχήματα στον Άρη, 
για να εξερευνήσει νέες μορφές 
ζωής στο διάστημα, αδυνατεί να 
βρει τρόπους να διαφυλάξει την ήδη 
υπάρχουσα ζωή στον πλανήτη Γη...

ΜΠΟΞΕΡ

ΦΘΑΝΕΙ
Ν’ ΑΝΟΙΞΕΙ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΡΩΓΜΗ
Σκέφτομαι πόσο καταλυ-
τική σημασία έχει καμιά 
φορά το εντελώς τυχαίο. 
Από μια λεπτομέρεια, από 
κάτι αναπάντεχο, από μια 
μικρή ρωγμή ξεπηδούν 
κατακλυσμιαία γεγονότα. 
Αυτό που είχε απαθανα-
τισθεί και στην ελληνική 
μυθολογία, με τον ασκό 
του Αιόλου και το κουτί 
της Πανδώρας (που όταν 
άνοιξε σκόρπισε στην 
ανθρωπότητα όλα τα δεινά 
και τις ασθένειες που ήταν 
κρυμμένες μέσα).
Πάρτε τον κορωνοϊό. Ένας 
αδιόρατος ιός, που ξεκί-
νησε από την αγορά μιας 
κινεζικής πόλης, εξαπλώ-
θηκε εφιαλτικά σε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη και έχει 
ανατρέψει τις ζωές όλων 
των ανθρώπων.
Στην Ελλάδα, τον ασκό 
του Αιόλου άνοιξε μια 
καταγγελία της ιστιοπλόου 
Σοφίας Μπεκατώρου για 
σεξουαλική παρενόχληση. 
Οι άνεμοι που ξεπετάχτη-
καν από μέσα παρέσυραν 
και τον χώρο του θεάτρου, 
όπου παρακολουθούμε 
όλοι εμβρόντητοι και αη-
διασμένοι μια παράσταση 
φρίκης από έναν κτηνώδη 
ηθοποιό και σκηνοθέτη, 
τον Δημήτρη Λιγνάδη, 
παραιτηθέντα καλλιτεχνι-
κό διευθυντή του Εθνικού 
Θεάτρου, ο οποίος βαρύ-
νεται με αποτρόπαιους 
βιασμούς ανηλίκων. Οι 
άνεμοι έχουν φθάσει μέ-
χρι και την Κύπρο, αν και 
αποδυναμωμένοι σε σχέση 
με αυτά που συμβαίνουν 
στην Ελλάδα.
Τη θέση του κουτιού της 
Πανδώρας, στη μικρή 
αθώα μας νήσο, πήρε μια 
βιντεοκασέτα του Αλ Τζαζί-
ρα, που προκάλεσε τέτοιον 
σεισμό, ώστε κατέρρευσε 
παταγωδώς ολόκληρο το 
σύστημα πολιτογραφήσε-
ων και αποκάλυψε όλη τη 
βρομιά που κρυβόταν από 
πίσω. Αν δεν εμφανιζόταν 
αυτό το οπτικό αποδει-
κτικό υλικό, η γιγαντιαία 
λαμογιά θα συνέχιζε τη 
δουλειά της και θα ζού-
σαμε εμείς καλά κι αυτοί 
καλύτερα. 
Ας διατηρούμε, λοιπόν, την 
ελπίδα ότι κάποια μικρή 
σπίθα, που θα ξεπετάγεται 
πάντα από εκεί που δεν 
την περιμένεις, θα συνε-
χίσει να προκαλεί μεγά-
λες πυρκαγιές, οι οποίες 
θα καίνε τις ανομίες, τα 
εγκλήματα, όλα τα σκοτει-
νά μυστικά που κρύβονται 
επιμελώς για χρόνια.

ΜΠΟΞΕΡ

Μίλησε ο Γιαννάκης 
Μάτσης… Διαβάστε!

Αντί να τρίζει η 
άμαξα, τρίζει ο 
αμαξηλάτης!

Δύο προτάσεις για μια ουσιαστική προσέγγιση 
του Κυπριακού - αλλά και για μια νέα ευρωπα-
ϊκή πορεία προς το μέλλον υπέβαλε ο πρώην 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρώην ευρωβουλευ-
τής, Γιαννάκης Μάτσης (https://forum.agora-
dialogue.com).
Ας περιμένει πρώτα να δει τι θα πάρει, όταν 
πάρει, η… ΚΔ και ας αφήσει κατά μέρος την … 
«φιλανθρωπία» προς τους Ευρωπαίους!
Όσο για το ένας άνθρωπος μία ψήφος, μήπως 
διάβασε τι είπε ο Ερσίν Τατάρ;  «Ελευθερία» 
Λονδίνου, 4.2.2021, σελ. 12.  Τόσα χρόνια στις 
λεγόμενες επαναπροσεγγιστικές των συνάξεις 
δεν τους διαφώτισε για το διεθνές δίκαιο,  ένας 
άνθρωπος μία ψήφος, άραγε…

Φ. Α.

Κύριοι, πού τρέχετε με βρεμένα παντελόνια να… 
διαπραγματευθείτε με τον «Τούρκο Μουσουλ-
μάνο»  Ερσίν Τατάρ και να δεχθείτε όπως σας 
«διατάζει» ο Βρετανός ‘Υπ. Αρμοστής, Στίβεν Λίλι, 
καθ’ υπόδειξιν των μαστόρων του στο Λονδίνο; 
Έχετε ακούσει και τούτα που είπε και γράφτηκαν; 
Σε συνέντευξή του λοιπόν στο παράνομο ΤΑΚ, 
ο «Τούρκος Μουσουλμάνος» Ερσίν Τατάρ είπε 
ότι η διαπραγμάτευση για την ομοσπονδία δεν 
μπορεί να αρχίσει από εκεί που έμεινε στο Κραν 
Μοντανά και μεταξύ πολλών άλλων είπε και 
τούτα:
«Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ένας από 
τους ιδρυτικούς εταίρους της ΚΔ είναι οι Τουρ-
κοκύπριοι. Γι’ αυτό αυτοί (οι Ελληνοκύπριοι) 
δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από εμάς σε 
αυτήν τη χώρα. Το ζήτημα της πλειοψηφίας-μειο-
ψηφίας είναι άκυρο. Δεν υπάρχει τέτοια πρα-
κτική πουθενά  στον κόσμο… είμαστε Τούρκοι 
Μουσουλμάνοι, έχουμε τη δική μας γλώσσα, 
έχουμε τη δική μας θρησκεία… Θα προτείνουμε 
λύση δύο κρατών… Δεν θα ήταν πρέπον μετά 
από αυτήν την ώρα να γελαστούμε από κάποιες 
υποσχέσεις και να συμβιβάσουμε το δικό μας 
‘κράτος’ και κυριαρχία… Έχουμε ήδη προτά-
ξει πως υπάρχουν δύο ξεχωριστοί ‘λαοί’ στην 
Κύπρο»!
( http://www.eleftheria.co.uk/
pdf/24202163721Eleftheria_1055.pdf σελ. 12 
4/2/2021).
Ε, ρε, πού φθάσαμε, ενώ διά στόματος μ. Βα-
ρώνης Μάργκαρετ Θάτσερ προς τον μ. Σπύρο 
Κυπριανού το 1979 η ρατσιστική απαρτχάιντ 
βρετανο-τουρκική δι-κοινοτική, δι-ζωνική 
ομοσπονδία είναι που δεν υπάρχει πουθενά στο 
διεθνές δίκαιο, έρχεται τώρα  ο Τατάρ να μας πει 
δεν υπάρχει το δημοκρατικό δίκαιο της πλειο-
ψηφίας - μειοψηφίας! Που υπάρχει σε ολόκληρο 
τον κόσμο, εκτός των ρατσιστικών δικτατορικών 
καθεστώτων!
Και να σου λέγει ότι αυτός ο «λαός» του είναι 
που απομυζά δισεκατομμύρια  λίρες από τους 
αφελείς ιθαγενείς φορολογούμενους Ελληνοκυ-
πρίους της ΚΔ σε συντάξεις, ιατρική περίθαλψη, 
διαβατήρια, ταυτότητες για να διακινούνται σε 
ολόκληρο τον κόσμο ως… Ευρωπαίοι πολίτες της 
ΚΔ!!!  
Με ποιο διαβατήριο κυκλοφορούν άραγε ο 
Τατάρ και η οικογένειά του και οι σύμβουλοι 
διαπραγματευτές του; Eκτός των υπολοίπων 
Τουρκοκυπρίων κατόχων των κυπριακών δια-
βατηρίων και ταυτοτήτων…

 Φανούλα Αργυρού

Της Κυριακής
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Γνωρίζουν τα διάφορα τμήματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμ-
βανομένων και των δημαρχιακών 
Αρχών και κάθε γωνιά εξουσίας 
ότι, από τις 22 Δεκεμβρίου 2020, 
είναι υποχρεωμένοι διά νόμου να 
απαντούν εντός τακτής ημερομηνίας 
σε επιστολές πολιτών και όχι μόνον;
Γνωρίζουν τα διάφορα τμήματα της 
ΚΔ, συμπεριλαμβανομένων και 
δημαρχικών Αρχών και άλλων, 
ότι στον Νόμο αυτό υπάρχει και 
πρόνοια για πρόστιμα για όσα 
τμήματα δεν ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους για εξυπηρέτηση 
των δικαιωμάτων των πολιτών για 
ελευθερία στην πληροφόρηση;
Ο νόμος για το Δικαίωμα στη πρό-
σβαση πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα ισχύει από τις  22 Δεκεμβρί-
ου 2020, δέστε εδώ: www.cylaw.org.  

Σχετικά ενημερωτικό το άρθρο του 
δικηγόρου  Αχιλλέα Δημητριάδη 
τον περασμένο Δεκέμβριο , τίτλο 
«Δικαίωμα στην πληροφόρηση».
Γνωρίζουν οι πολίτες της ΚΔ κι όλα 
τα τμήματα του κράτους, περιλαμβα-
νομένων των δημαρχιακών Αρχών 

και άλλων,  ότι ο Νόμος αυτός προ-
νοεί όπως η κάθε δημόσια Αρχή, 
εντός 30 ημερών, είναι υποχρεωμέ-
νη να απαντά και να δίδει στον κάθε 
αιτητή τις πληροφορίες που ζητεί;
Έγραψε ο κ. Δημητριάδης και τούτο: 
«…Η Επίτροπος Πληροφοριών 
έχει, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητα 
να αξιολογεί τη συμμόρφωση 
οποιασδήποτε δημόσιας Αρχής με 
τον Νόμο, να απευθύνει συστάσεις 
και υποδείξεις και να καταγγέλλει 
παραβιάσεις στους αρμοδίους. Πιο 
σημαντικό όμως είναι ότι αποφα-
σίζει για παράπονα εναντίον του 
Δημοσίου και έχει εξουσία έρευνας 
και δικαίωμα να επιβάλει, μετά από 
σχετική διαδικασία, διοικητικό πρό-
στιμο μέχρι €5.000 και μέχρι €50 
για κάθε μέρα συνέχισης αυτής».

 Φανούλα Αργυρού

Σε όλο το φάσμα της πολιτικής και 
κοινωνικής μας ζωής, η υποκρισία 
και το κλείσιμο των ματιών μπροστά 
σε παρανομίες και εγκληματικές 
πράξεις είναι κάποια από τα βασικά 
χαρακτηριστικά που μας συνο-
δεύουν στον εξηντάχρονο βίο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάποιοι 
ήξεραν και δεν μιλούσαν, κάποιοι 
όντως δεν έπαιρναν χαμπάρι, λόγω 
μόνιμης αχαμπαροσύνης. Υπάρχουν 
αναρίθμητες περιπτώσεις, αλλά θα 
παραθέσω μερικές δειγματοληπτικά, 
από την πρόσφατη επικαιρότητα. 
Στις παρατηρήσεις μου βάζω και ένα 
ερωτηματικό, γιατί δεν είμαι σίγου-
ρος αν, όσοι αναφέρω πιο κάτω, δεν 
έπαιρναν όντως χαμπάρι ή έπαιρναν 
χαμπάρι και έπαιζαν πελλόν.
- Σε διάφορους χώρους, όπως στον 
αθλητισμό, στο θέατρο, στην ιατρική, 
στην Εκκλησία, στην πολιτική, δεν 

έπαιρνε κανένας χαμπάρι απ’ όσα 
σκοτεινά διαδραματίζονταν με τις σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις, οι οποίες 
βγαίνουν τώρα στο φως, προκαλώ-
ντας σοκ και απέχθεια στους πολίτες;
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
κράτους δεν έπαιρναν χαμπάρι τις 
μασέλες που κροτάλιζαν μασώντας 
τα δισεκατομμύρια των «χρυσών» 
διαβατηρίων;
- Τα κόμματα δεν πήραν χαμπάρι, 
τόσα χρόνια, το φαγοπότι που γινό-
ταν στον Συνεργατισμό (συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα, είπε ο κ. Αρέστης); 

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν 
πήρε όντως χαμπάρι ότι ο γαμπρός 
του συμμετείχε στο διοικητικό συμ-
βούλιο της μαρίνας Αγίας Νάπας;
- Στο ΑΚΕΛ δεν πήραν χαμπάρι ότι 
μεγαλοστέλεχος και εισφορέας του 
κόμματος ήταν βαθιά μπλεγμένος 
στο σκάνδαλο των διαβατηρίων;
- Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος 
δεν πήρε χαμπάρι ότι μέλος του 
καταδικάστηκε για σεξουαλική 
παρενόχληση ασθενούς;
- Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας δεν πήραν (για μια ακόμη φορά) 
χαμπάρι τα όσα τραγικά διαδρα-
ματίζονταν στο σπίτι της τελευταίας 
διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου 
από τον πατέρα, στους Εργάτες;
- Τελικά είμαστε μια χώρα αχάμπα-
ρων; Μια... Αχαμπαρία Νήσος; Ή 
μια... Στρουθοκαμηλία Νήσος;

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ –  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗ ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΧΑΜΠΑΡΙΑ ΝΗΣΟΣ;
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Γόρδιο κουβάρι εξυπνάδων & ψευδαισθήσεων...

Εν όψει Πενταμερούς:
Η ουσία του προβλήματος

ΚΟΥΒΑΡΙ αξεδιάλυτα περίπλο-
κου πλήθους από εξυπνάδες 
και ψευδαισθήσεις, είναι η 

άλλη όψη των χειρισμών του Κυπρι-
ακού: Εξυπνάδες και ψευδαισθήσεις, 
οι οποίες καλλιεργούνται συστηματικά 
κι επίμονα κάθε φορά που τα Ηττημένα 
Μυαλά μας αποφασίζουν μία ακόμη 
από τις διαδοχικές μας υποχωρήσεις 
απέναντι στις τουρκικές απαιτήσεις. 

Μετά από τόσα πολλά χρόνια, αυτό 
το κουβάρι έχει γίνει τόσο περίπλοκα 
σαντανωμένο, ώστε ορθότερο θα είναι 
να ονομαστεί... Γόρδιος Δεσμός, που 
ούτε ένας Μέγας Αλέξανδρος δεν δύ-
ναται να τον λύσει χωρίς το σπαθί του.

Ο Τ Α Ν, υπό την πίεση της Ήττας 
του ολέθριου 1974, εγκαταλελειμμέ-
νος, άοπλος κι αδύναμος - επειδή... 
«κείται μακράν» - ο Ελληνισμός της 
Κύπρου, σύρθηκε από τις αμερικανο-

βρετανικές εξαπατήσεις το 1977 να 
αποδεχθεί την απαίτηση των Τούρκων 
Εισβολέων - Κατακτητών για «διακοι-
νοτικές συνομιλίες προς εξεύρεση 
αμοιβαίως αποδεκτής λύσης Διζω-
νικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας» 
(ΔΔΟ), τότε επινόησε την εξυπνάδα 
να προσθέσει ως... ουρά, τις δικές του 
προϋποθέσεις αποδοχής της ΔΔΟ.

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ήσαν οι εξής:
- Αποχώρηση των τουρκικών στρα-

τευμάτων.
- Έμπρακτη κατοχύρωση των ελευ-

θεριών εγκατάστασης, διακίνησης και 
νομής περιουσίας.

- Σεβασμός όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθ’ άπασαν την Κύπρο 
και κατά πάντα χρόνο.

- Επιστροφή όλων των προσφύγων 
στα σπίτια και στις περιουσίες τους και:

- Επιστροφή τόσων εδαφών υπό 
ελληνοκυπριακή διοίκηση ώστε η 
πλειονότητα των προσφύγων να επα-
νεγκατασταθούν στις πατρογονικές 
τους εστίες για να είναι υπό ελληνο-
κυπριακή διοίκηση.

Ε Τ Σ Ι  νομιμοποιήθηκε κι εγκα-
ταστάθηκε μονίμως πλέον στα μυαλά, 

εντός και εκτός Κύπρου (στον ΟΗΕ, 
στις πρωτεύουσες όλων των κρατών) 
και ιδίως στο ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ-
ΡΙΟ η απαίτηση του Αττίλα για ΔΔΟ.

Η ΕΞΥΠΝΑΔΑ των ελληνικών προ-
ϋποθέσεων συνοδευόταν και από την 
ψευδαίσθηση ότι αυτές τις προϋποθέ-
σεις θα τις έκρινε ορθές και δίκαιες η 
διεθνής κοινότητα (ο ΟΗΕ, οι μεγάλες 
δυνάμεις). Και ως... δικαστήριο και 
ως... παγκόσμιο κράτος, έχοντας και 
δική του Aστυνομία, θα μπορούσε να 
τις επιβάλει στην Τουρκία.

Ε Ι Ν Α Ι παραστατικά η... ιστορία 
της φράσης «Διζωνική, Δικοινοτική 
Ομοσπονδία με το Σωστό Περιεχό-
μενο». Με αποτέλεσμα, να μείνει η 
ΔΔΟ και όλοι να ξεχάσουν το «σωστό 
περιεχόμενο».

ΣΤΟΝ ΕΚΤΟ χρόνο, αφ’ ότου με 
ελληνική αποδοχή η Τουρκία επέβαλε 
την παγκόσμια καθιέρωση της απαίτη-
σής της για ΔΔΟ, προχώρησε το 1983 
στο επόμενό της βήμα:

Την ανακήρυξη του κατοχικού της 
Ψευδοκράτους ως δήθεν ανεξάρτητου 
κράτους ονόματι «Τουρκική Δημοκρα-
τία Βορείου Κύπρου».

Κλιμάκωση, η οποία κύριο στόχο 
είχε (και έχει) να υπερβεί τον Δι-Κοι-
νοτισμό επιβάλλοντας στη θέση του 
τον Δι-Κρατισμό. Στη θέση των Δύο 
Κοινοτήτων, τα Δύο Κράτη. Τα Δύο 
Ισότιμα Κράτη.

Α Υ Τ Ο Ν  ακριβώς τον σκοπό στό-
χευε η επιμονή των Τούρκων Κατα-
κτητών για την επιβολή και την απο-
δοχή της Πολιτικής Ισότητας.

- Οι Τούρκοι την εννοούσαν εξαρ-
χής ως Πολιτική Ισότητα - Κυριαρ-
χική Ισότητα, Δύο Καθεστώτων, Δύο 
Κρατών.

- Με νέες επιπρόσθετες εξυπνάδες 
και ψευδαισθήσεις η ελληνοκυπριακή 
ηγεσία αποδέχθηκε το 1989 την τουρ-
κική απαίτηση της Πολιτικής Ισότητας, 
με μια δική της νέα... ουρά: Να μην εί-
ναι και... Αριθμητική Ισότητα. Να είναι 
«όπως την ορίζουν τα Ψηφίσματα του 
ΟΗΕ», όπου ήδη η Τουρκία αποταμί-
ευσε και αυτόν τον στόχο...

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν, αποτέλεσμα, απότοκο 
και γνήσιο τέκνο των διαδοχικών ελ-
ληνικών υποχωρήσεων στις τουρκικές 
απαιτήσεις για Διζωνική και Πολιτική 
Ισότητα, υπήρξε το Σχέδιο του Γ. Γρ. 

του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, του 2002. Για 
λύση «ενός διζωνικού ομοσπονδιακού 
κοινού κράτους (Κκόμον Στέιτ) Δύο 
Ισότιμων και Εξίσου Συγκυρίαρχων 
Συνιστώντων κρατών».

- Οι... εξυπνάδες και ψευδαισθήσεις 
των ηγετών των Ελλήνων Κυπρίων 
έφτασαν ως την αυταπάτη και την αυ-
το-κοροϊδία, τα «δύο συνιστώντα κρά-
τη» να τα βαφτίσουν «δύο συνιστώσες 
πολιτείες», «συνιστώσες οντότητες» 
και ό,τι άλλο μπορούσε να αποκρύ-
ψει την υποταγή τους στην τουρκική 
επιβολή των «δύο στέιτς»... Των δύο 
ισότιμων, εξίσου συγκυρίαρχων και εις 
ολόκληρον (εφ’ ολοκλήρου της νήσου, 
πλην βρετανικών Βάσεων) συνιδιοκτη-
τών, ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ...

Π Ρ Ω Τ Η  φορά στις 24 Απριλίου 
2004, οι συναποτελούντες τον κυπρι-
ακό Ελληνισμό άνδρες και γυναίκες 
βρέθηκαν, εκάστη και έκαστος πολίτης, 
ως αυτεξούσιος ψηφοφόρος, αυτοκρά-
τωρ της δικής του, προσωπικής, άμε-
σης, αδιαμεσολάβητης, ιδιόχειρης και 
αυτοπρόσωπης απόφασης, μπροστά 
στο προϊόν της 27χρονης (1977-2004) 
διαχείρισης του Κυπριακού από τις 

διαδοχικές πολιτικές και κομματικές 
ηγεσίες, υποταγμένες στη ΔΔΟ (με ή 
χωρίς το «σωστό περιεχόμενο), του 
Δημοψηφίσματος για τη «λύση Ανάν». 
Και αποφάσισε, με συντριπτική πλειο-
ψηφία 76%, την Απόρριψή του.

Ω Σ Τ Ο Σ Ο , τα δεκαεπτά χρόνια 
(2004-2021) που ακολούθησαν την 
Απόρριψη, ούτε οι εξυπνάδες, ούτε οι 
ψευδαισθήσεις εξαφανίστηκαν,  ούτε 
καν μειώθηκαν.

- Και το κουβάρι διογκώνεται με τα 
επιπλέον περιπλεγμένα των κυβερ-
νώντων και τις... κουβαρίστρες των 
ηγεσιών των δύο κομμάτων ΔηΣυ 
και ΑΚΕΛ, ανταγωνιζομένων ποια εί-
ναι νωρίτερα και συνεπέστερα και 
εντονότερα πρόθυμη να δώσει στους 
Τούρκους την «Πολιτική Ισότητα των 
δύο συνιστώντων στέιτς»...

Κ Α Ι, βεβαίως, ο κυπριακός Ελληνι-
σμός δεν ευτύχησε ακόμη να αναδείξει 
ηγεσία άξια, πρόθυμη και ικανή ώστε, 
ως ένας νέος και σοφότερος Μέγας 
Αλέξανδρος, να βρει το κατάλληλο σπα-
θί για να κόψει επιτέλους και αυτόν 
τον Γόρδιο Δεσμό, όπως εκείνος το 
333 π.Χρ. στην Φρυγία...

Τ ο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο ανήκει ως γνωστόν 
στα παλαιότερα, εμφανιζόμενα δε και ως πλέον 
δυσεπίλυτα προβλήματα της διεθνούς πολιτικής, 

επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο μετά την παρέμβαση 
του διεθνούς παράγοντα, όλως ιδιαιτέρως του βρετανικού 
τοιούτου, στο πλαίσιο μιας συνάντησης των λεγομένων 

ενδιαφερομένων, 
που προσδιο-
ρίζεται ως κατά 
ταύτα πενταμε-
ρής διάσκεψη. Η 
κατά τα ανωτέρω 
πενταμερής περι-
λαμβάνει, τόσο τις 
δυο κοινότητες, 
όσο και τις οριο-
θετημένες από τις 
συνθήκες ίδρυσης 
της Κυπριακής 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
ως εγγυήτριες 
δυνάμεις, Ελλά-
δα, Τουρκία και 
Βρετανία.

Το ερώτημα 
που τίθεται είναι 
ποια είναι η φιλο-
σοφία και στρα-
τηγική στόχευση 
τής κατά τα ανω-
τέρω  διάσκεψης, 
καθώς και ποιες 
μπορεί να είναι 
εν προκειμένω 
οι επιπτώσεις 
της στην πορεία 
του προβλήματος.

Η ουσία του 
ζητήματος στην 
κατά τα ανωτέ-
ρω διαδικασία, 
που παραπέ-
μπει στην κατοχή 
της Κύπρου από 
τουρκικά στρα-
τεύματα, ουδό-
λως πρόκειται να 
συζητηθεί. Τούτο, 
δε, δεδομένης της 
απουσίας οποιασ-
δήποτε αναφοράς 
στην κατοχή ή διε-
θνούς καταγγελίας 

της, προβάλλεται εμμέσως πλην σαφώς ως μια τρόπον 
τινά «νομιμοποιημένη διαδικασία».

Η Τουρκία και ο εκλεκτός της Τουρκοκύπριος ηγέ-
της, Ερσίν Τατάρ, προσέρχονται έχοντας στη φαρέτρα 
τους τη βασική προσέγγιση μιας λεγόμενης επίλυσης 
του Κυπριακού στο πλαίσιο μιας συνύπαρξης δύο ανε-
ξαρτήτων κρατικών οντοτήτων, ενός τουρκικού βορείου 
και ενός ελληνικού νοτίου. Οι δυο «κρατικές» οντότητες 

προόρισθαι να συνδέονται στη φιλοσοφική διάρθρωση 
μιας συνομοσπονδιακής δομής από μια κοινή εκπρο-
σώπηση προς τα έξω, η οποία θα αποτυπώνει την κατά 
περίπτωση βούληση των δυο εν προκειμένω κρατιδίων, 
όταν αυτά θα είναι σε θέση να αποτυπώνουν την κοινή 
τους βούληση. 

Εξυπακούεται πως οι «κρατικές» κατά τα ανωτέρω 
οντότητες της συνομοσπονδίας τελούν σε καθεστώς κρα-
τικής ισότητας και πολιτικής ισοτιμίας.

Το ανωτέρω μάς υπομιμνήσκει την τραγική πορεία 
της κυπριακής υπόθεσης, όπου μια μειονότητα του 18% 
διάσπαρτη σε όλη την κυπριακή επικράτεια πέτυχε με τις 
Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου του 1960 να μετατραπεί 
σε κοινότητα ίση και ισότιμη της ελληνικής πλειοψηφίας, 
έκτοτε δε διεκδίκησε και σήμερα επιχειρεί να μεταβληθεί 
σε αναγνωρισμένη κρατική οντότητα. Εάν τα ανωτέρω 
δεν συνιστούν στο σύντομο για την ιστορία της διεθνούς 
πολιτικής διάστημα των 60 ετών μια παταγώδη αποτυχία 
της ελληνικής διπλωματίας, τότε διερωτάται κανείς ποιο 
θα ήταν εν προκειμένω το αληθές περιεχόμενο του όρου 
διπλωματική και πολιτική αποτυχία.

Είναι σαφές, θα λέγαμε εξόχως πρόδηλο πως και αυτή η 
κατά τα ανωτέρω άνιση, μεσούσης της τουρκικής κατοχής 
διαπραγματευτική συνάντηση, δεν πρόκειται να οδηγήσει 
σε θετικές εξελίξεις δεδομένων των αγεφύρωτων διαφο-
ρών που εκδηλώνονται στις θέσεις των συμμετεχόντων.

Όμως, ανεξαρτήτως της κατά τα ανωτέρω άνευ απο-
τελέσματος έκβασης της διαδικασίας, γεγονός είναι 
πως η πορεία αναζήτησης λύσεως του προβλήματος 
και η μεθοδολογία που και εν προκειμένω εφαρμόζε-
ται, καταγράφεται ως διαδικαστική προσέγγιση που 
θα επανέλθει κατά τον α’ ή β’ τρόπο, πανομοιοτύπως 
καιρώ τω δέοντι. Πρόκειται σαφώς για μιαν ακόμα 
διαδικασία εκτροπής από την ουσία του κυπριακού 
προβλήματος, που καταγράφεται, ως γνωστόν, ως 
ζήτημα εισβολής και κατοχής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία μαζί με την Αθή-
να παραμένουν προσανατολισμένες στο ατυχές και αβέ-
βαιης διαδρομής πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, το οποίο επίσης διαχρονικά προσκρούει 
στη διαδηλωμένη θέληση της Άγκυρας να παραμένει 
στο πλαίσιο της λύσης ως εγγυήτρια δύναμη δεν είναι 
δυνατόν να προσδοκούν, δεδομένων των ανωτέρω επι-
λογών, λύση που να προδιαγράφει τη βιωσιμότητα του 
κράτους και την επιβίωση της Κύπρου, προπάντων δε 
του κυπριακού Ελληνισμού.

Ο κυπριακός Ελληνισμός οφείλει οπλισμένος με 
υπομονή και αντοχή να οργανώσει την πορεία του 
προς το μέλλον εκπονώντας στρατηγικές ενδυνάμω-
σης και αντοχής της κυπριακής κρατικής οντότητας, 
έχοντας ως όπλο την ελληνική συνείδηση και πολι-
τιστική ταυτότητα, χαράσσοντας ως Ελληνισμός, που 
ευλόγως παραπέμπει σε Αθήνα και Λευκωσία, στρα-
τηγικές αξιοποίησης ή και δημιουργίας μελλοντικών 
ευκαιριών, που να επιτρέψουν σε Κύπρο και Ελλάδα 
να επιτύχουν λύση ταυτόσημη με τα διεθνή θέσμια 
της αυτοδιάθεσης, της εθνικής ελευθερίας και της 
έμπρακτης προσήλωσης στις δημοκρατικές αρχές 
και το κράτος δικαίου.

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Ο κυπριακός Ελληνισμός 
οφείλει οπλισμένος με 
υπομονή και αντοχή να 
οργανώσει την πορεία 

του προς το μέλλον 
εκπονώντας στρατηγικές 

ενδυνάμωσης και αντοχής 
της κυπριακής κρατικής 

οντότητας, έχοντας 
ως όπλο την ελληνική 

συνείδηση και πολιτιστική 
ταυτότητα, χαράσσοντας 

ως Ελληνισμός, που 
ευλόγως παραπέμπει σε 

Αθήνα και Λευκωσία, 
στρατηγικές αξιοποίησης 

ή και δημιουργίας 
μελλοντικών ευκαιριών, 
που να επιτρέψουν σε 
Κύπρο και Ελλάδα να 

επιτύχουν λύση ταυτόσημη 
με τα διεθνή θέσμια της 

αυτοδιάθεσης, της εθνικής 
ελευθερίας και της 

έμπρακτης προσήλωσης 
στις δημοκρατικές αρχές 

και το κράτος δικαίου

Ένα αίσθημα πνιγμού 
διακατέχει τους 

πολίτες. Δεν μπορούν 
να αναπνεύσουν από 

τις δηλητηριώδεις 
αναθυμιάσεις τόσων 

σκανδάλων, αδίστακτης 
διαφθοράς, πολιτικής 

αλητείας και κομματικής 
αγυρτείας. Κυρίως, 

εξανίστανται, επειδή 
απατεώνες και λυμεώνες 

του δημόσιου πλούτου 
παραμένουν ακαταδίωκτοι, 

ατιμώρητοι, κύριοι! 
Τι χρειάζεται; Μια 

επανάσταση! Ένας γενικός 
ξεσηκωμός!

Επιτέλους, να εκραγεί το καζάνι 
της λαϊκής αντίδρασης και οργής

Σε έναν λαό που έχει ηττηθεί, είπε κάποτε ο Μέγας 
Ναπολέων, χρειάζεται μια επανάσταση: Μυαλών, 
θέλησης, ορμής, αποφασιστικότητας, για να ανα-

τρέψει τα σαθρά και τα ελεεινά. Να συντρίψει φαύλους και 
διεφθαρμένους. Να καθαρίσει και να ξεβρομίσει ο τόπος. 
Να ανατείλουν καλύτερες ημέρες. Ο κυπριακός Ελληνισμός 
έχει ηττηθεί κατ’ επανάληψιν. Ιδιαίτερα από ηγέτες του. 
Την τελευταία 40ετία, οι Έλληνες της Κύπρου ληστεύ-
θηκαν, εξαπατήθηκαν, κουρεύτηκαν, φτωχοποιήθηκαν, 

ανεργοποιήθηκαν. 
Οι Έλληνες της 

Κύπρου εξευτελί-
ζονται στις αρχές, 
στις αξίες και στα 
πιστεύω τους. Κα-
τερειπώνονται οι 
προσδοκίες και 
οι αξιώσεις τους 
για μιαν ελπιδο-
φόρα εκτίναξη 
προς τα εμπρός. 
Απελπισία, οργή, 
απογοήτευση, δυ-
σθυμία και εκείνο 
το πικρότατο αί-
σθημα ότι τίποτε 
δεν λειτουργεί, 
συνέχουν και 
ανησυχούν κάθε 
νουνεχή και πατρι-
ώτη Κύπριο. Από 
μίαν ανεπαρκή, 
εξαρτημένη και 
διαχρονικά ανίκα-
νη πολιτική ηγεσία 
και μία αρπακτική 

οικονομική «ελίτ», οι πολίτες εκλαμβάνονται ως εσμός 
άβουλων προβάτων, που μαντρίζονται στο πρώτο σφύριγμα 
κάθε κομματικού γιδοβοσκού.  Η πρόσφατη εκδήλωση 
ετερόκλητων οργανώσεων και πολιτών από διαφορετικούς 
κομματικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους ήταν μια 
ένδειξη ότι κάτι κινείται, κάποια αντίδραση εκδηλώνεται, 
κάποια οργή μετουσιώνεται σε πράξη. Δεν θα αναφερθούμε 
στα γελοία και εν πολλοίς αισχρά και προκλητικά συνθή-
ματα αναρχικών, αντιεξουσιαστικών και τουρκοδιζωνικών 
περιθωριακών οργανώσεων. Φαίνεται πως όπισθεν αυτών 
είναι ευδιάκριτος ΑΚΕΛικός δάκτυλος. Πώς να εξηγηθεί, 
αίφνης, η περίεργη ευαισθησία του ΑΚΕΛ να απαιτήσει 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άρση διαταγμάτων 
που απαγορεύουν συγκεντρώσεις πολιτών.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επικαλέστηκε το δικαίωμα του συνα-
θροίζεσθαι και του ελευθέρως εκφράζεσθαι. Λίγες μέρες, 
προηγουμένως, όμως, ο Α. Κυπριανού ζητούσε να τηρούνται 
τα πρωτόκολλα, τα διατάγματα και όλες οι προφυλάξεις για να 
αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Προς τι η μεταστροφή του; 
Πρώτον, οδεύουμε προς εκλογές. Δεύτερον, αντιλήφθηκε 
ότι το κόμμα του θα μπορούσε να ποδηγετήσει τέτοιες εκ-
δηλώσεις. Τρίτον, είναι ακόμα μία ευκαιρία για να ασκήσει 
τη γνωστή, στείρα αντιπολιτευτική πολιτική του.

Ο Κυβ. Εκπρόσωπος ορθά επισήμανε στον ΓΓ του 
ΑΚΕΛ (23/2/2021): «Κατά παράδοξον τρόπο, την ώρα 

που κέντρα εστίασης παραμένουν κλειστά, ποδοσφαι-
ρικοί αγώνες γίνονται χωρίς την παρουσία φιλάθλων, 
γάμοι γίνονται με ελάχιστο αριθμό παρευρισκομένων, 
κηδεύονται νεκροί στην απουσία φίλων και συγγενών, 
δεν πραγματοποιούνται συναυλίες, την ώρα που εργαζό-
μενοι και επιχειρήσεις κάνουν αιματηρές θυσίες για να 
διαφυλαχθεί το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της υγείας 
των πολιτών, το ΑΚΕΛ ζητά ακύρωση του διατάγματος 
που επιτρέπει τις μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, 
επικαλούμενο δήλωση του ΓΓ των ΗΕ που καμία απολύ-
τως σχέση δεν έχει με τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο».

Ένα αίσθημα πνιγμού διακατέχει τους πολίτες. Δεν 
μπορούν να αναπνεύσουν από τις δηλητηριώδεις ανα-
θυμιάσεις τόσων σκανδάλων, αδίστακτης διαφθοράς, 
πολιτικής αλητείας και κομματικής αγυρτείας. Κυρίως, 
εξανίστανται επειδή απατεώνες και λυμεώνες του δημόσιου 
πλούτου παραμένουν ακαταδίωκτοι, ατιμώρητοι, κύριοι! 
Ένας παππούς πήρε ένα χαλλούμι από υπεραγορά και 
εισέπραξε έξι μήνες φυλακή. Ένας πολίτης χρωστά 100 
ευρώ στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και οδηγείται στο κελί.

Όλοι αυτοί που λήστεψαν και διήρπασαν το Χρηματι-
στήριο. Ανατίναξαν τον τόπο και τις ενεργειακές δομές του. 
Κατερείπωσαν το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία. 
Έκλεισαν τις Κυπριακές Αερογραμμές. Ξεπούλησαν τον 
Συνεργατισμό. Κούρεψαν τον κόπο και τις αποταμιεύσεις 
των πολιτών, τους φτωχοποίησαν και τους πέταξαν στην 
ανεργία και έκαναν «τα παλούκια τους χρυσά» με τα 
διαβατήρια, ούτε λογοδοτούν, ούτε απολογούνται, ούτε 
αποχωρούν. Αντίθετα, συνωθούνται στους προεκλογικούς 
καταλόγους κομμάτων και ανερυθρίαστα διεκδικούν ξανά 
την ψήφο των πολιτών που εξαπατούν και εμπαίζουν! 

Σε τελευταία ανάλυση δεν ενδιαφέρει πόσοι και από 
ποιους πολιτικούς, ιδεολογικούς ή άλλους χώρους συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση του περ. Σαββάτου. Η σημασία 
εστιάζεται στο ότι ήταν η πρώτη μαζική και αυθόρμητη 
αντίδραση κατά της διαφθοράς, της βρομιάς και της ατι-
μωρησίας όσων ευθύνονται για το κατάντημα του κράτους 
και του τόπου. Θυμηθείτε: Όταν ο γνωστός και έγκριτος 
νομικός, Π. Πολυβίου, επέδωσε το Πόρισμά του για τον 
όλεθρο στο Μαρί, ο Δ. Χριστόφιας, που εκείνος τον διό-
ρισε και διαβεβαίωσε ότι θα σεβόταν τα ευρήματά του, 
το απέρριψε μετά βδελυγμίας, επειδή κατηγορούσε και 
εκείνον για εγκληματική αμέλεια και ανεπάρκεια.

Πρόσφατα, ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου, Γ. Αρέστη, 
κατήγγειλε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής ότι, 
τα ευρήματα της δικής του Επιτροπής για το ξεπούλημα 
του Συνεργατισμού απορρίφθηκαν μεθ’ ειρωνείας από τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, που διερωτήθηκε «γιατί να λάβει 
υπόψη του μια έκθεση επειδή την έκαναν τρεις δικαστές»! 
Ο τόπος και οι πολίτες είναι ένα καζάνι που βράζει από 
οργή, αγανάκτηση, απογοήτευση, απελπισία, αδιέξοδα. 

Οι πολιτικοί και οι κομματικοί μαντατοφόροι δεν πεί-
θουν πλέον. Προκαλούν με την αλαζονεία, την ασέβεια 
και την καθύβριση της νοημοσύνης και της υπομονής 
των πολιτών. Τι χρειάζεται; Μια επανάσταση! Ένας γενι-
κός ξεσηκωμός! Κάθε πολίτης και μια οργισμένη φωνή 
αντίδρασης και απαίτησης για πραγματική κάθαρση. Να 
σπάσει η ομερτά της ανοχής. Ξεσηκωμός! Επιτέλους, να 
εκραγεί το καζάνι της λαϊκής οργής και αγανάκτησης. 
Μόνον έτσι θα σημάνει η αρχή του τέλους των αχρήστων, 
των λαμόγιων και των καταστροφέων του τόπου. 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

Της Κυριακής

31μένουμεασφαλείς
staysafe
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