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Παγκόσμια 
πρωτοτυπία…   

Οι Τούρκοι δεν αστειεύονται. 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας 
απεφάνθη. Η Άγκυρα δεν 

υποχωρεί. Είτε με τον έναν είτε με 
τον άλλο τρόπο, στην Πενταμερή θέ-
λει λύση δύο ανεξάρτητων κρατών. 
Και ξεκαθαρίζει ότι θα το επιτύχει 
είτε διά της υπογραφής μας είτε 
διά της ισχύος της. Όταν, μάλιστα, 
αναφέρεται σε δυο κράτη, εννοεί 
και τους φυσικούς τους πόρους. 
Και το αέριο. Δελεάζει, μάλιστα, με 
χάρτες τούς γειτονικούς λαούς, το-
νίζοντας ότι από την υφιστάμενη 
κυπριακή ΑΟΖ το 39% ανήκει στην 
ίδια την Τουρκία και το υπόλοιπο 
25% στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον 
Λίβανο και τη Συρία.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Σε ένα χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον που μεταβάλλεται
ΣΕΛΙΔΑ /// 17

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ο ρόλος της Τουρκίας στην 
αναθέρμανση της έντασης 

ΣΕΛΙΔΑ /// 23

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ψάχνουν στη μαύρη αγορά 

φιάλες οξυγόνου
ΣΕΛΙΔΑ /// 24

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
Αδειάζουν παλιούς τάφους 
για να χωρέσουν οι νεκροί

ΣΕΛΙΔΑ /// 24

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Πολιτικές αντιδράσεις για

τα διαβατήρια εμβολιασμού
ΣΕΛΙΔΑ /// 24

ΛΙΣΤΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 
Εν αναμονή

της δημοσιοποίησής της 
ΣΕΛΙΔΑ /// 21

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 
Στο τελικό στάδιο

οι κρατικές εγγυήσεις 
ΣΕΛΙΔΑ /// 18

ΠΙΣΙΝΕΣ
Λιμνάζει δώδεκα χρόνια

η νομοθεσία 
ΣΕΛΙΔΑ /// 16

ΚΕΝΤΡΟ
Αναζωογόνηση
με το κλείσιμο
σχολείων

ΣΕΛΙΔΑ /// 16

ΥΓΕΙΑ
Δύσκολες ώρες
για τα άτομα
με HIV…

ΣΕΛΙΔΑ /// 15

ΠΑΙΔΕΙΑ 
Από το online
στο διά
ζώσης ξανά

ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Θα κάνουμε
Πάσχα, αλλά 
με… μέτρο
ΣΕΛΙΔΑ /// 12

Άκρως ανησυχητική και 
με σοβαρές διαστάσεις 
στο θέμα του Κυπρια-

κού, η μυστήρια υπόθεση  με 
ιστοσελίδα, που προωθεί πλέον 
τη διεκδίκηση  τ/κ περιουσιών 
στον «νότο». Την πρωτοβουλία 
αυτή αναλαμβάνει μια περίεργη 
συμβουλευτική εταιρεία, η LPS, 
με έδρα το Λονδίνο. 

Όπως καταγράφεται 
στην κύρια ιστοσελίδα της 
lpsconsultancy.com: «Είσαι 
Τουρκοκύπριος; Έχετε ακίνητο 
στον νότο; Η κυπριακή κυβέρ-
νηση διατηρεί την ιδιοκτησία 
σας και κάνει ό,τι θέλει μαζί της, 
παρόλο που έχετε τίτλους ιδιο-
κτησίας; Έχουμε τη δυνατότητα 
να το ανατρέψουμε παρέχοντας 

τις υπηρεσίες μας, για να σας 
παραχωρήσουμε την ιδιοκτη-
σία σας μέσω των κατάλληλων 
καναλιών». 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, 
το μόνο που χρειάζεται είναι οι 
τίτλοι ιδιοκτησίας και η απόδει-
ξη ότι αυτοί που θα αποταθούν 
κοντά τους ζουν στο εξωτερικό 
και δεν έχουν αποζημιωθεί 
ποτέ για την απώλεια της 
περιουσίας τους. Σημειώνεται, 
επίσης, ότι, ακόμα κι αν το άτο-
μο που έχει την περιουσία είναι 
νεκρό, με τη συγκατάθεση της 
οικογένειας τού αποθανόντος 
είναι εφικτή η ανάκτηση της 
περιουσίας του.

Η ιστοσελίδα, που φαίνεται 
να υπάρχει τους τελευταίους 

Ξεφύτρωσε νέα 
«επιτροπή» αποζημιώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΔΕΛΕΑΖΕΙ Τ/Κ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ  «ΝΟΤΟ»

•  Οι Τούρκοι θέλουν να βγάλουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ 
και να εντάξουν το ψευδοκράτος, 
αλλά και την ίδια την Άγκυρα, μέσω 
της συνομοσπονδιακής λύσης των 
δυο κρατών, όπως αποφάσισε το 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας 
την περασμένη εβδομάδα ενόψει 

Πενταμερούς   
•  Πενταμερής: Καθαρό ποινικό μητρώο 

στην Άγκυρα και αναβάθμιση τελω-
νειακής ένωσης 

•  Τι θεωρεί το ΑΚΕΛ ως κόκκινες γραμ-
μές στο εδαφικό, πού συμφωνεί με 
τον ΔΗΣΥ και πώς η Τουρκία εκβίασε 
την ΕΕ και τα θέματα ασφάλειας 

•  Πώς οι κυρώσεις έκαναν φτερά και το 
καρότο της ΕΕ

•  Δεν καθόρισε ακόμη την ατζέντα ο 
Γκουτέρες 

•  Η κατάρρευση της Τουρκίας και το 
«σουνιτικό Ιράν»    

ΣΕΛΙΔΑ /// 4

ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΔ ΑΠO ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ 

Τρομάζει ο τουρκικός σχεδιασμός

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η συνάντηση Klaus 
Fuchs με αγωνιστές της 

ΕΟΚΑ και του IRA
ΣΕΛΙΔΑ /// 6

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ…
Συναντήσεις

Μακαρίου - Γρίβα
στην Αθήνα 
ΣΕΛΙΔΑ /// 7

ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ 
Τα ιστορικά γεγονότα

και η ανάγκη
για αφήγημα 

ΣΕΛΙΔΑ /// 8

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Η LPS, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ,

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΩΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
LPSCONSULTANCY.COM, ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΟΤΑΘΟΥΝ, ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ 

μήνες, παρέχει πληροφορί-
ες στα Τουρκικά, Ελληνικά, 
Αγγλικά αλλά και Γερμανικά. 
Παρουσιάζει μάλιστα και 
σχετικό πληθυσμιακό χάρτη 
της Κύπρου του 1960 και το 
πώς άλλαξε την εθνολογική 
σύνθεση μετά την τουρκική 
εισβολή. Σημειώνεται πως, 
το 1974, 45 χιλιάδες Τουρ-
κοκύπριοι εκτοπίστηκαν από 
τα σπίτια τους από τον «Νότο 
της Κύπρου». Εκείνοι που 
επλήγησαν, αναφέρει, έπρεπε 
να εγκαταλείψουν την περι-
ουσία στην οποία ζούσαν, ενώ 
πολλοί έφυγαν εντελώς από 
την Κύπρο.

ΣΕΛΙΔΑ /// 5



Σε ομιλίες, συζητήσεις, αναφορές, 
γραπτά κείμενα, υπάρχει μια λαν-
θασμένη τοποθέτηση όσον αφορά 

τη χρησιμοποίηση εθνικών όρων. Πάντοτε 
διαβάζουμε και ακούμε για Ελληνοκύ-
πριους. Ερώτημα: Άκουσε κανένας για 
Ελληνοκρητικό, Ελληνορόδιο, Ελληνοθεσ-
σαλονικιό; Διάβασε κανείς για Ελληνοχιώτη 
ή Ελληνομυτηλιναίο; Ποτέ! Δεν υφίσταται 
τέτοιος ιδιωματισμός.

Οι Έλληνες της Κύπρου δεν έπαψαν 
σε όλους τους αιώνες να υπογραμμίζουν 
την εθνική τους ταυτότητα. Ωστόσο, χρη-
σιμοποιώντας τον λανθασμένο όρο  Ελλη-
νοκύπριος, αυτόματα και υποσυνείδητα 
δημιουργείται σύγχυση. Από αυτήν και 
μόνο τη γλωσσική λεπτομέρεια αναδύ-
εται μια διάκριση. Η λέξη Ελληνοκύπρι-
ος συνθλίβει την εθνική μας υπόσταση. 
Προσέξτε  ότι η έννοια αυτή αναιρεί τον 
ορθό προσανατολισμό. Ο όρος Ελληνο-
κύπριος συνιστά δύο «εθνικές» όψεις κι 
αυτό είναι πέρα για πέρα αδιανόητο και 
απαράδεκτο. Αποδεσμεύει την ελληνική 
ταυτότητα με τη συγχώνευση δύο όρων!

Αν κοιτάξει κανείς πίσω στην Ιστορία, 
δεν θα βρει πουθενά τέτοιον  χαρακτηρισμό. 
Ο Έλληνας της Κύπρου έχει αυτογνωσία 
και, το κυριότερο, ιστορικές ρίζες. Επομέ-

νως, ο σωστός προφορικός-γραπτός λόγος 
είναι Έλληνας Κύπριος με κεφαλαία τα 
δύο αρχικά γράμματα. Πιο κάτω, παρα-
θέτω μικρά αποσπάσματα από επιστολές 
ηρώων, ηγετών, ώστε ο αναγνώστης να 
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, όταν ρω-
τήθηκε από τον Βρετανό δικαστή αν έχει 
να πει κάτι προτού του επιβληθεί ποινή, 
ο νεαρός ήρωας απάντησε: «Γνωρίζω ότι 
θα μου επιβάλετε την ποινή του θανάτου. 
Εκείνο όμως το οποίο έχω να πω, είναι 
τούτο: ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην 
Κύπριος όστις ζητά την ελευθερία του. 
Τίποτε άλλο!».

Στέλιος Μαυρομμάτης: «…θέλω να εί-
στε υπερήφανοι γιατί ο γιος και αδελφός 
σας θυσιάστηκε για την κοινή ελευθερία. 
Θυσιάστηκε γιατί θέλησε να χαρεί κι αυτός 
μαζί με όλους τους Έλληνες της Κύπρου 
το μεγαλύτερο δώρο που χάρισε ο Θεός 
στην ανθρωπότητα».

Ανδρέας Παναγίδης: «Λατρευτά μου 
παιδιά. Σας αφήνω για πάντα, στην τόσο 
νεαρή μου ηλικία. Στα 22 μου χρόνια 
πεθαίνω, για χάρη μιας μεγάλης ιδέας. 
Κάποτε η μάνα σας και οι θείοι σας θα 
σας αναπτύξουν γιατί εκτελέσθηκα. Σας 
εύχομαι, αγαπημένα μου παιδιά, να γί-
νετε καλοί Χριστιανοί και καλοί Έλληνες 
Κύπριοι».

Το 1956 ο Διγενής έστειλε επιστολή 
στον Κυριάκο Μάτση, όπου του έγραφε 
μεταξύ άλλων: «Διαπραγματεύσεις μόνο 
με τον Μακάριο δύναται να γίνουν, αφού 
ούτος αφεθεί ελεύθερος. Η ΕΟΚΑ θα πει-

θαρχήσει εις πάσα συμφωνία την οποία 
θα συνάψει ελεύθερος ο Μακάριος ως 
εντολοδόχος και ηγέτης των διεκδικούντων 
την ελευθερία των Ελλήνων Κυπρίων».

Ο Εθνάρχης Μακάριος στις 27 Απριλίου 
1953 απευθύνεται επίσημα προς τον Άγ-
γλο κυβερνήτη της Κύπρου, Σερ Άντριου 
Ράιτ, ζητώντας του την αυτοδιάθεση του 
Κυπριακού Ελληνισμού: «Εξοχότατε, εκ 
μέρους του Ελληνικού Κυπριακού λαού 
επιθυμώ να θέσω προ της Υμετέρας Εξο-
χότητας τα ακόλουθα: Οι Έλληνες Κύπριοι, 
αποτελούντες το 82% του όλου πληθυσμού 
της Κύπρου, επανειλημμένως μέχρι σή-
μερον διατύπωσαν την αξίωσή των προς 
αυτοδιάθεση και σαφώς διαδήλωσαν τη 
θέλησή τους, όπως ενσωματωθούν στο 
Ελληνικό Κράτος, διά της οργανικής 
ενώσεως της Νήσου μετά της Μητρός 
Πατρίδος, της Ελλάδος».

Οι Έλληνες Κύπριοι, λοιπόν, αποφασι-
σμένοι και ανυπότακτοι, έγραψαν Ιστορία. 
Υπό το λάβαρο της Γαλανόλευκης θυσι-
άστηκαν στα πεδία των μαχών και στα 
ικριώματα, ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο. 
3000 χρόνια οι Έλληνες Κύπριοι, Ελλάδα 
οραματίζονταν, Ελλάδα ανέπνεαν. 3000 
χρόνια διαμόρφωσαν το ιστορικό γίγνεσθαι 
στο αίμα και την  ψυχή. Μινωϊτές, Αχαιοί, 
Ίωνες, Αρκάδες, άφησαν το DNA τους 
στην καρδιά μας για να μείνει αναλλοίωτο, 
ανόθευτο όπως ορίζει η ελληνική μας 
Ιστορία. 3000 χρόνια δεν ακυρώνονται. 
Μα προπάντων δεν συμβιβάζονται. 3000 
χρόνια δεν χωράνε σε κάλπικους, εφή-
μερους σχεδιασμούς. Μονάχα ζούνε στις 

αλύτρωτες ψυχές του 1821, του 1912, του 
1940, του 1955, του 1974. Εκεί, όπου η 
αυταπάρνηση δεν λογάριασε ούτε υλικά, 
ούτε πρόσκαιρα, μα ούτε την ίδια τη ζωή. 
Γιατί όπως ορθά είπε ο ήρωας Ανδρέας 
Δημητρίου, λίγο πριν από την αγχόνη: 
«Λυπάμαι που δεν θα δω την Κύπρο 
μας ελεύθερη. Όμως, δεν με φοβίζει ο 
θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή μέσα 
στη σκλαβιά».

Οι Έλληνες Κύπριοι γεννήθηκαν από 
τα βάθη των αιώνων οραματιστές και ανυ-
πότακτοι. Κράτησαν την ελληνική τους 
ταυτότητα με θυσίες, αγώνες, στερήσεις. 
Έδωσαν από γενιά σε γενιά εκείνες τις αξίες 
που ενδυνάμωναν τη ζωή τους απέναντι 
στις κατακτήσεις. Ο Ελλαδίτης ερευνητής 
και συγγραφέας, Ανδρέας Δενδρινός, επι-
σημαίνει ότι: «Ο Ελληνισμός είναι Δύναμις 
και Ισχύς, ακόμη και στα στενά του όρια, 
δεν έχει χάσει τη μαγιά του».

Φυλλομετρώντας την Ιστορία, δεν 
μπορούμε να ξεχάσουμε τη διαχρονική 
προσφορά της Ελληνίδας Κυπρίας Μάνας, 
που της χαρίζω τους ακόλουθους στίχους:

Κι αν με φυλακισμένα χρόνια επιβι-
ώσαμε

σε σένα το χρωστάμε
γιατί μας μπόλιασες ανθρωπιά, 
δύναμη και πίστη,
φιλοπατρία και προσευχή, 
τούτα είναι τα μυστικά μας.
Χαίρε, αλύτρωτη Ελληνίδα,
Χαίρε, της Κύπρου Μάνα ευλογημένη,
Χαίρε, καμάρι της ανυπόταχτης ζωής,
Χαίρε, αρχόντισσα της Λευτεριάς…
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Τι θα πάει, λοιπόν, να κάνει 
στην Πενταμερή ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, όταν, μά-
λιστα, η Τουρκία δηλώνει  
δημοσίως ότι δεν τον ανα-
γνωρίζει; Τον υποβιβάζει σε 
επικεφαλής της «Διοίκησης 
του Νότου». Αφενός ο Νίκος 
Αναστασιάδης δεν έχει καμία 
εξουσιοδότηση και νομιμο-
ποίηση από τον κυπριακό λαό 
να συζητήσει επί της λύσης 
των δύο κρατών. Αφετέρου 
οφείλει να υπερασπιστεί το 
κράτος και τους πολίτες του. Η 
πολιτική των δύο κρατών έχει 
τεθεί ευθέως και επιδιώκεται 
μέσω της πολιτικής ισότητας 
και της ισότιμης κυριαρχίας 
με τη στήριξη της ραδιούργας  
βρετανικής διπλωματίας και 
των ιδεών της, που ισχυρίζεται 
ότι μπορεί να χωρέσει στη 
διζωνική δικοινοτική ομο-
σπονδία. Απώτερος στόχος 
είναι να μας παγιδεύσει. Και 
να διαλύσει το ενιαίο κράτος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,  
αντικαθιστώντας το στο πλαί-
σιο της παρθενογένεσης από 
δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη, 
εκ των οποίων το ένα θα είναι 
το υφιστάμενο ψευδοκράτος. 

Παρασκηνιακώς αλλά 
και δημοσίως, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης κατηγορείται 
ότι έχει ήδη προχωρήσει σε 
επαφές επί τη βάσει της λύσης 
των δύο κρατών. Κατηγορή-
θηκε από το ΑΚΕΛ, το οποίο, 
όμως, εξακολουθεί να στηρίζει 
τον Πρόεδρο και να γίνεται 
συνένοχο στην πολιτική του. 
Εκτός και αν ο Γενικός του 
Γραμματέας εξηγήσει δημόσια 
στον λαό ποια είναι η δική 
του πρόταση. Πού διαφωνεί 
με τον Πρόεδρο και γιατί. Τι 
μπορεί όμως να πει η ηγεσία 
του ΑΚΕΛ, όταν συμμετείχε σε 
όλες τις διαδικασίες  επίλυσης 
του Κυπριακού που απέβησαν 
άκαρπες και στηρίζονταν στη 
λύση της διζωνικής δικοινο-
τικής ομοσπονδίας, επί της 
οποίας πάτησε η Τουρκία για 
να διεκδικεί σήμερα δύο κρά-
τη, με θράσος και αναίδεια; 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας έχει μόνο μία επιλογή 
στην Πενταμερή. Να καλέσει 
την Τουρκία να διευκρινίσει 
τη θέση της. Εάν, δηλαδή, ανα-
γνωρίζει ή όχι την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Εφόσον δεν την 
αναγνωρίζει,  σημαίνει ότι ο 
ΓΓ του ΟΗΕ θα πρέπει να της 
καταλογίσει ευθύνες για το 
αδιέξοδο. Διότι μια τέτοια 
τουρκική θέση συνιστά ομολο-
γία ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί 
διευθέτηση του προβλήματος, 
ούτε καν συμβιβασμό, αλλά 
τη διάλυση του υφιστάμενου 
κράτους, την αναγνώριση του 
ψευδοκράτους και τη δημι-
ουργία τέτοιων συνθηκών, 
ώστε στο νησί να επιβληθεί 
σταδιακά μόνο ένα κράτος. 
Και αυτό να είναι τούρκικο. 

Ούτε ο Πρόεδρος ούτε 
οποιοδήποτε μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου έχουν 
τέτοια λαϊκή εντολή στην 
Πενταμερή. Ούτε ο Αντόνιο 
Γκουτέρες ως ο θεματοφύλα-
κας του διεθνούς δικαίου έχει 
τέτοια εξουσία. Το αντίθετο, 
κύρια αποστολή του είναι η 
υπεράσπιση της κυριαρχίας 
των κρατών μελών του ΟΗΕ, 
που στη δική μας περίπτωση 
παραβιάζεται συνεχώς από 
την Τουρκία λόγω της κατο-
χής. Η υιοθέτηση του δικαίου 
των τουρκικών τανκς και της 
εισβολής δεν διαλύει μόνο 
την Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά σηματοδοτεί και το τέλος 
των Ην. Εθνών, αφού πλέον 
δημιουργείται τραγικό προ-
ηγούμενο. Παγκόσμια πρω-
τοτυπία. Διά των υπογραφών 
μας και με τη συνενοχή του 
ΟΗΕ θα εφαρμοστεί ο νόμος 
της ζούγκλας…  

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ«Έφυγε» η αγωνίστρια
Κλαίρη Αγγελίδου

Έλληνες Κύπριοι και όχι Ελληνοκύπριοι!

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α
νήμερα την επέτειο 
έναρξης του εθνικο-
α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ 
αγώνα του 1955-59 
«έφυγε» από τη ζωή η 
αγωνίστρια της ΕΟΚΑ 
και πρώην Υπουργός 

Παιδείας, Κλαίρη Αγγελίδου.
Η Κλαίρη Αγγελίδου είχε καταγωγή 

από την Αμμόχωστο. Γεννήθηκε το 1932. 
Μετά το πέρας των εγκύκλιων σπουδών 
της, το 1951, μετέβη στην Αθήνα, όπου 
σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
1955 παντρεύτηκε τον Νίκο Αγγελίδη, 
φιλόλογο, δικηγόρο, μέλος της Βουλή 
των Αντιπροσώπων και αγωνιστή της 
Ε.Ο.Κ.Α. Εργάστηκε ως φιλόλογος σε 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, 
από το 1956 μέχρι το 1991, οπότε και 
εξελέγη βουλευτής, ενώ από το 1993 
μέχρι το 1997 διετέλεσε Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Εχει 
τρία παιδιά, τον Άγγελο, τον Χρίστο και 
τον Τεύκρο.

Η Κλαίρη Αγγελίδου ήταν μέλος 
πληθώρας πολιτιστικών και ακαδημα-
ϊκών συλλόγων, ενώ έχει λάβει πολλές 
διακρίσεις από διάφορους φορείς στην 
Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, Βέλγιο, 
Αγγλία και Γαλλία.

Ανάμεσα σε άλλα ήταν επίτιμο μέ-
λος του Γλωσσικού Ομίλου Κύπρου, 
της Λέσχης Λάϊονς Αρσινόη Αμμοχώ-
στου, της Διεθνούς Οργάνωσης για την 
προώθηση των γυναικών της Ευρώπης 
(Συμβούλιο Κύπρου, Βραβείο για τις 
γυναίκες της Ευρώπης), της Ελληνικής 
Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, 
του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ-
σός» και του Διεθνούς Συμβουλίου 
«Φίλοι του Καζαντζάκη». Επιπρόσθετα 
διετέλεσε μέλος του 15μελούς Ιδρύμα-
τος Ωνάση (2000-2007), πρόεδρος του 
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (2005-2009) και 
μέλος πολλών άλλων Σωματείων και 
Οργανώσεων. Ήταν, επιπλέον, Επίτιμη 
Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πα-
νεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου.

Παράλληλα είχε αναπτύξει πλούσιο 

συγγραφικό έργο με το οποίο έχει δι-
ακριθεί, ιδιαίτερα στον τομέα της ποί-
ησης. Ποιήματα και άρθρα της έχουν 
δημοσιευθεί στον ελλαδικό και κυπρι-
ακό Τύπο και έχουν ανθολογηθεί σε 
διάφορες ανθολογίες της Κύπρου, της 
Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας. 
Έχουν επίσης μεταφραστεί στα Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Βουλγάρικα, 
Αραβικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Δανέζικα, 
Ρουμάνικα και Αλβανικά.

Ανάμεσα στις ποιητικές συλλογές που 
ξεχωρίζουν οι «ΧΟΕΣ» (Εκδόσεις Εν Τύ-
ποις - Βούλα Κοκκίνου 2005). Το 2015 
η εφημερίδα «Σημερινή», με αφορμή 
την επέτειο της 1ης Απριλίου, παρου-
σίασε, σε συνεργασία με τον Κύπριο 
μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους, 
την αείμνηστη Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, Κλαίρη Αγγελίδου, καθώς 
και τους τραγουδιστές Μαρινέλλα, Κώστα 
Μακεδόνα και Δήμο Αναστασιάδη, με-
λοποιημένα ποιήματα από τις «ΧΟΕΣ». 
Ένα έργο στο οποίο περιέχονται δώδεκα 
μελοποιημένα ποιήματα της κ. Αγγελί-
δου από τον Κύπριο μουσικοσυνθέτη, 
ερμηνευμένα από τους τρεις καταξιω-
μένους Ελλαδίτες καλλιτέχνες. Οι ωδές 
του αποτελούν φόρο τιμής σε όλους όσοι 
θυσιάστηκαν και αφιέρωσαν τη ζωή τους 
στον Αγώνα κατά του αγγλικού ζυγού. Σε 
όσους τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, 
να βγουν στους δρόμους και στα βουνά, 
και να πολεμήσουν για την ελευθερία. 

Η εφημερίδα «Σημερινή» εκφράζει 
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της 
Κλαίρης Αγγελίδου.
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Ανακοίνωση σχετικά με την 
ΕΟΚΑ και τους εορτασμούς 
της Κυπριακής Δημοκρατί-

ας για την επέτειο της 1ης Απριλί-
ου εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η 
ΕΟΚΑ, της οποίας η «ελληνοκυπριακή 
διοίκηση της νότιας Κύπρου (όπως 
χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημο-
κρατία) γιόρτασε την 66η επέτειό της 
με τελετές μνήμης, είναι μια τρομο-
κρατική οργάνωση για την Τουρκία 
και τον τουρκοκυπριακό λαό». 

Όπως ισχυρίζεται το τουρκικό 
ΥΠΕΞ, «ο πόνος που προκλήθηκε 
από τις απάνθρωπες σφαγές που 
πραγματοποίησε αυτή η τρομοκρα-
τική οργάνωση μεταξύ 1963-1974, 
με σκοπό τον αφανισμό των Τουρ-
κοκυπρίων από το νησί, παραμένει 
νωπός στις μνήμες».

Σημειώνει, παράλληλα, πως το γε-
γονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
εορτάζει την επέτειο της 1ης Απριλίου 
«είναι μια άλλη απόδειξη ότι η νοο-
τροπία που θεωρεί τους Τουρκοκύ-
πριους ως μειονότητα εξακολουθεί 
να κυριαρχεί μέχρι σήμερα». 

«Η Τουρκία, όπως και στο πα-
ρελθόν, θα συνεχίσει να υποστηρίζει 
πάντα την ‘‘τδβκ’’ (όπως αναφέρει το 
ψευδοκράτος) και τους Τουρκοκύ-
πριους αδελφούς και αδελφές μας, 
για την ασφάλεια και την ευημερία 
τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΥΠΕΞ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 «Η ΕΟΚΑ 
είναι μια 

τρομοκρατική 
οργάνωση 
που έκανε 
σφαγές»



ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΦΑΤΙΧ ΝΤΟΝΜΕΖ

Το τραβάει η Άγκυρα και βγάζει 
ξανά τα σεισμογραφικά 

Μ
παράζ περιστατι-
κών με τουρκι-
κές ακταιωρούς 
βορειοανατο-
λικά της Λέ-
σβου ανέφερε 
το Λιμενικό, 

παραθέτοντας και σχετικά βίντεο.  Την 
ώρα που η Τουρκία φαίνεται να απομα-
κρύνεται από τη Δύση, ακολουθώντας 
μια πολιτική με ευρασιατικό πρόσημο 
και στροφή στη συνεργασία με Ρωσία, 
Κίνα και Ιράν, η Ελλάδα ενδυναμώνει 
τις σχέσεις αμυντικής συνεργασίας με τις 
ΗΠΑ Η Αθήνα επιχειρεί να εδραιώσει 
τη θέση της στην ενεργειακή σκακιέρα 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, «πα-
τώντας» πόδι στη Λιβύη 

Την επιστροφή των τουρκικών ερευνη-
τικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο 
προανήγγειλε ο υπουργός Ενέργειας της 
χώρας, Φατίχ Ντονμέζ, μία εβδομάδα μόλις 
μετά τη Σύνοδο Κορυφής,  όπου η ΕΕ 
έθεσε το νέο πλαίσιο στις σχέσεις με την 
Τουρκία, καλώντας την «να απέχει από 
ανανεωμένες προκλήσεις ή μονομερείς 
ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου», υποσχόμενοι (σ.σ. οι «27») να 
δεσμευτούν με «σταδιακό, αναλογικό και 
αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της 
συνεργασίας».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δί-
κτυο A Haber, ο Tούρκος αξιωματούχος 
αναφέρθηκε στις έρευνες που πραγματο-
ποιούν τα γεωτρύπανα της Τουρκίας στη 
Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στις έρευνες 
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που σχεδιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο.
«To Oruc Reis συνεχίζει τις σεισμικές 

έρευνές του στ’ ανοιχτά της Αττάλειας. 
Το Barbaros πήγε για μακροχρόνια 
συντήρηση και είναι στα ναυπηγεία 
στην Τούζλα. Τo Yavuz ολοκληρώνει 
τις προμήθειές του και σύντομα θα επι-
στρέψει στις προγραμματισμένες τους 
εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο», 
δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Παρενόχληση από τουρκική  
ακταιωρό ανοιχτά της Λέσβου

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες 
σημειώθηκε μπαράζ περιστατικών με 
τουρκικές ακταιωρούς βορειοανατολι-
κά της Λέσβου, ανέφερε το Λιμενικό, 
παραθέτοντας και σχετικά βίντεο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, από τα ξημερώ-
ματα της Παρασκευής έως τις 7 το πρωί 
κατεγράφησαν έξι συνολικά περιστατικά 
απόπειρας εισόδου λέμβων με μετανάστες 
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τρία ανατολικά 
της Λέσβου, δύο βόρεια και ένα στο νότιο 
τμήμα. Στις λέμβους επέβαιναν περίπου 
300 μετανάστες. Τις τελευταίες ημέρες 
στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες με ισχυρούς βοριάδες, 
ωστόσο η βελτίωση του καιρού από χθες 
ευνόησε την αύξηση των ροών.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, έξι 
τουρκικές ακταιωροί που βρίσκονταν στο 
σημείο δεν προέβησαν σε κάποια κίνη-
ση προκειμένου να παρεμποδίσουν τις 
λέμβους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τις 
«συνόδευαν». 

Ενδυναμώνει τη συνεργασία 
της με τις ΗΠΑ η Ελλάδα 

Την ώρα που η Τουρκία φαίνεται να 
απομακρύνεται από τη Δύση, ακολουθώ-
ντας μια πολιτική με ευρασιατικό πρόσημο 
και στροφή στη συνεργασία με Ρωσία, Κίνα 
και Ιράν, η Ελλάδα ενδυναμώνει τις σχέσεις 
αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Την 
ίδια ώρα η Αθήνα επιχειρεί να εδραιώσει 
τη θέση της στην ενεργειακή σκακιέρα της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, «πατώντας» 
πόδι στη Λιβύη. Άλλωστε είναι η χώρα 
που έχει αναδειχτεί σε στρατηγικό στόχο 
στο «μεγάλο παιχνίδι» της Ανατολικής 
Μεσογείου, με γεωπολιτική και οικονομική 
σημασία, καθώς Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, 
αλλά και Γερμανία έχουν ενεργό ρόλο 
στις εξελίξεις, διεκδικώντας η καθεμία 
το δικό της μερίδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη του Πρω-

θυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσο-
τάκη και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Δένδια στην Τρίπολη, η οποία προγραμ-
ματίζεται για την ερχόμενη Τρίτη, στοχεύει 
να είναι το πρώτο βήμα στο να τεθούν οι 
βάσεις για την αποκατάσταση των δεσμών 
και μια εποικοδομητική σχέση εμπιστοσύ-
νης που θα «θεραπεύσει» τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν από τη σύνδεση της 
κυβέρνησης του Φαγέζ αλ Σάρατζ με την 
κυβέρνηση Ερντογάν, μετά και την υπογραφή 
του τουρκολιβυκού μνημονίου. 

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν 
ότι για την Αθήνα ο ενεργός ρόλος στην 
«επόμενη μέρα της Λιβύης», δεδομένων 
και των τουρκικών επιδιώξεων, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός στην ατζέντα της 
ελληνικής διπλωματίας. Θέματα περι-
φερειακών εξελίξεων, διμερείς σχέσεις 
θα είναι στην ατζέντα των επαφών του 

Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο 
του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου 
Μοχάμεντ Γιουνές Μένφι και τον Λίβυο 
ομόλογό του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, 
καθώς και της ενδεχόμενης συνάντησης 
του Νίκου Δένδια με τη Λίβυα ΥΠΕΞ Νά-
ιλα Μανγκούς.

Το θέμα του μνημονίου
Το θέμα του τουρκολιβυκού μνημο-

νίου, το οποίο χαρακτηρίζεται άκυρο και 
ανυπόστατο, αναμένεται επίσης να θιγεί, 
με την Αθήνα ωστόσο να κρατά χαμηλούς 
τόνους στο ζήτημα. Άλλωστε η αποκήρυξή 
του από μια μεταβατική κυβέρνηση και 
όσο παραμένει στη χώρα η έντονη τουρ-
κική παρουσία είναι μάλλον δύσκολη. Η 
επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λιβύη άλλωστε 
έχει ήδη καταγραφεί στον τουρκικό Τύπο 
και παρακολουθείται από την Άγκυρα. 

Η ελληνική αποστολή θα εκφράσει και 
εμπράκτως μέσω της παρουσίας του  Πρω-
θυπουργού στη Λιβύη τη στήριξή της στη 
μεταβατική κυβέρνηση της χώρας, που θα 
την οδηγήσει σε εκλογές τον Δεκέμβριο, 
ενώ θα τονίσει και την ανάγκη άμεσης 
απόσυρσης όλων των ξένων δυνάμεων 
και των τουρκικών που επηρεάζουν τόσο 
την ασφάλεια όσο και το Μεταναστευτικό.

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - 
Μισέλ για Λιβύη και Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη 
με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Σαρλ Μισέλ ενόψει των επισκέψεων 

του κ. Μισέλ την ερχόμενη εβδομάδα στη 
Λιβύη και στην Τουρκία, καθώς και της 
επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Λιβύη 
την Τρίτη, 6 Απριλίου.

Μετά την πολιτική αλλαγή στη Λιβύη, 
η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να αποκατα-
στήσει τις σχέσεις της και να διεκδικήσει 
τον ρόλο που της αναλογεί στην επόμενη 
ημέρα μίας σημαντικής, για τα ελληνικά 
γεωστρατηγικά συμφέροντα, χώρας.

Ο Υπουργός  Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας έχει αναλάβει σημαντικό κομμάτι των 
επαφών για την επανάκαμψη της χώρας 
στη Λιβύη (σσ. συναντήθηκε πρόσφατα με 
τον Γιαν Κούμπις, τον ειδικό απεσταλμένο 
των Ηνωμένων Εθνών), καθώς η ανησυχία 
για τη διευρυμένη επιρροή της Τουρκίας 
στη χώρα είναι υψηλή – και υπερβαίνει 
την ύπαρξη του έκνομου τουρκολιβυκού 
Μνημονίου για την οριοθέτηση των θα-
λασσίων ζωνών που είχε υπογράψει η 
Άγκυρα με την κυβέρνηση του Φαγέζ 
αλ - Σάραζ τον Νοέμβριο του 2019.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι επικε-
φαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της 
νέας Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) 
έχει αναλάβει ο πρώην πρεσβευτής της 
Λιβύης στην Αθήνα,  Μοχάμεντ Μένφι.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη προχωρήσει 
οι εργασίες για την επαναλειτουργία της 
ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη και ο 
Έλληνας διπλωμάτης που έχει επιλεγεί για 
τη θέση του επιτετραμμένου αναμένεται 
να μεταβεί στην πρωτεύουσα της βορει-
οαφρικανικής χώρας λίγες ημέρες πριν 
από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.



ΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΑΚΕΛ ΩΣ ΚΟΚ-
ΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙ-
ΚΟ,  ΠΟΎ ΣΎΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΗΣΎ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΤΟΎΡΚΙΑ ΕΚ-
ΒΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο
ι Τούρκοι θέλουν 
να βγάλουν την Κυ-
πριακή Δημοκρατία 
από την ΕΕ και να 
εντάξουν το ψευδο-
κράτους, αλλά και 
την ίδια την Άγκυρα 

μέσω της συνομοσπονδιακής λύσης των 
δυο κρατών που αποφάσισε το Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας την περασμένη εβδο-
μάδα ενόψει Πενταμερούς.  Οι Βρετανοί 
επιδιώκουν να ξεπλύνουν την τουρκική 
πολιτική μέσα από πολιτική ισότητα και την 
ισότιμη κυριαρχία, όπως αυτή θα εφαρ-
μοστεί μέσω μιας παρθενογένεσης και 
μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
στην οποία,  όπως ισχυρίζεται το Λονδίνο, 
θα χωρέσουν τα δύο κράτη (βλέπε δη-
λώσεις Βρετανού Υπάτου Αρμοστή τον  
Νοέμβριο του 2020). 

Εξαφάνιση ΚΔ και αντικατά-
σταση από δυο κράτη  

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι 
το νέο κοινό σύνταγμα της λύσης θα είναι 
εκ του μηδενός και δεν θα έχει σχέση 
με αυτό της Ζυρίχης, που προέβλεπε 
ενιαίο δικοινοτικό κράτος. Με λύση 
ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας και εκ 
περιτροπής Προεδρία, η συνταγματική 
δομή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
εξαφανιστεί και θα αντικατασταθεί από 
μια νέα, που θα πηγάζει από τα χωριστά 
δημοψηφίσματα, τα οποία οι Τούρκοι ερ-
μηνεύουν ως χωριστές αυτοδιαθέσεις δυο 
λαών, όπως είχε καθορίσει ο Νιχάτ Ερίμ 
από το 1956. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
αντικατασταθεί από δύο ισότιμα κράτη, εκ 
των οποίων το ένα θα είναι το σημερινό 
ψευδοκράτος. Για παράδειγμα, τονίζεται, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σημερινό 
ψευδοκράτος, που θα νομιμοποιηθεί ως 
ισότιμο τουρκοκυπριακό συνιστών ή μη 
κράτος, θα εκπροσωπείται από δυο ευρω-
βουλευτές στους τέσσερεις, συνολικά, που 
θα έχει το νέο πολιτειακό σύστημα. Στη 
δε εκτελεστική εξουσία και σε επίπεδο 
Συμβουλίου θα εκπροσωπείται εναλλάξ ο 
Πρόεδρος ενός εκάστου των δυο κρατιδίων, 
τα οποία θα είναι πολιτικώς, νομικώς και 
συνταγματικώς ισότιμα.            

Οι αντιλήψεις του ΑΚΕΛ  
Ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν έχει καθορίσει ακόμη 

την ατζέντα της Πενταμερούς. Το μόνο 
γνωστό είναι ότι ο κ. Γκουτέρες θέλει να 
ακούσει τις δυο πλευρές και όσους έχουν 
νέες ιδέες. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
σαφής πληροφόρηση ανησυχεί και τον 
Πρόεδρο, αλλά και τους κομματικούς αρ-
χηγούς και δη τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρο 
Κυπριανού, ο οποίος εμφανίζεται μεν συ-
ναινετικός, όμως διατηρεί τις επιφυλάξεις 
του υπό την έννοια ότι ο Πρόεδρος έχει 
διατυπώσει στο παρασκήνιο την ετοιμό-
τητά του να συζητήσει λύση δύο κρατών. 
Αυτό, άλλωστε, ισχυρίζονται οι Τούρκοι. 
Συναφείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
ηγεσία του ΑΚΕΛ μελετά το ενδεχόμενο 
να ξεκαθαρίσει τη θέση της ως προς το 
θέμα της Πενταμερούς και τις δικές της 
κόκκινες  γραμμές ως προς την αποδοχή 
λύσης. Φαίνεται, μάλιστα, ότι το ΑΚΕΛ δεν 
θα αποδεχθεί διευθέτηση του προβλή-
ματος, η οποία δεν θα περιλαμβάνει τη 
Μόρφου και την Αμμόχωστο. 

Το φυσικό αέριο
και η Γαλάζια Πατρίδα 

Βεβαίως, το πρόβλημα έγκειται στο εξής: 
Τόσο το ΑΚΕΛ όσο και το ΔΗΚΟ τάσσονται 
υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-
δίας, όπως δηλώνει δημόσια ο Πρόεδρος. 
Βεβαίως, η κάθε πλευρά υποστηρίζει την εν 
λόγω λύση με διαφορετικό «ορθό περιεχόμε-
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Τουρκικός σχεδιασμός: Βγάζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία από την ΕΕ και εντάσσει το ψευδοκράτος  

Της Κυριακής
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νο». Από την πλευρά της, η ηγεσία του ΔΗΣΥ 
εμφανίζεται να έχει πιο προχωρημένες θέσεις 
από αυτές του Προέδρου Αναστασιάδη και 
να συνδέει το θέμα της εκμετάλλευσης του 
φυσικού αερίου, και δη του αγωγού προς 
Τουρκία,  με πιθανά ανταλλάγματα που θα 
δοθούν από την Άγκυρα στο εδαφικό και 
στο θέμα της ασφάλειας. Με τη θέση αυτή 
δεν φαίνεται να διαφωνεί το ΑΚΕΛ. Το αντί-
θετο. Την επικροτεί.  Έχουμε μία πολιτική 
αντίληψη που λέει: Παραχώρηση φυσικού 
αερίου και αγωγών έναντι κυρίως εδαφικού 
και ασφάλειας. Η Τουρκία όμως συνδέει 
το φυσικό αέριο - όπως και γενικότερα τη 
λύση του Κυπριακού - με το θέμα της συ-
γκυριαρχίας, καθώς και του γεωπολιτικού 
στρατηγικού ελέγχου της Κύπρου μέσα από 
το νέο σύστημα ασφαλείας, που θα δημι-
ουργηθεί και το οποίο ξεκινά 21 χρόνια 
πριν, όταν είχε αποφασιστεί το 2000 από 
το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας της Τουρ-
κίας και είχε φέρει στο φως η «Σημερινή» 
στις 10 Ιανουαρίου του 2000. Δυστυχώς,   
δεν ληφθήκαμε υπόψη όταν γράφαμε ότι 
στόχος της Άγκυρας είναι η μετατροπή της 
περιοχή μας σε τουρκική λίμνη. Επί του 
παρόντος, η Άγκυρα δεν αποδέχεται την 
πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευ-
μάτων από το νησί, ούτε την κατάργηση των 
εγγυητικών δικαιωμάτων, όπως θα ήθελε η 
Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν ήταν δυνατόν να 
υποχωρήσει, θα το έπραττε στην πρακτική 
της εγκαθίδρυσης μιας τουρκικής Βάσης 
στο μοντέλο των βρετανικών,  δηλαδή με 
κυριαρχικά δικαιώματα. 

Η αναβάθμιση
της τελωνειακής ένωσης 

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι 
η Τουρκία, στο πλαίσιο των συζητήσεων 
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, έχει 
πλήρως διασυνδέσει την επίλυση του Κυ-
πριακού με τη στρατηγική της Γαλάζιας 
Πατρίδας, που είναι συνέχεια των αποφά-
σεων του 2000, και των αγωγών ενέργειας 
καθώς και με το νέο σύστημα ασφαλείας 
όπως αυτό αρχιτεκτονείται στην περιοχή 
μας με τη συμμετοχή των Ισραηλινών, 
των Αιγυπτίων, των Αμερικανών και των 
Ρώσων, οι οποίοι περιορίζονται επί του 
παρόντος, αλλά αναβαθμίζοντας τον ρόλο 
τους, στα θέματα της Λιβύης και της Συρίας. 
Η Τουρκία επενδύει στην Πολεμική της 
Βιομηχανία, την οποία ο Ταγίπ Ερντογάν 
συνδέει με την εθνική ανεξαρτησία της 

χώρας την ίδια στιγμή κατά την οποία 
αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα λόγω της κατρακύλας της τουρκικής 
λίρας. Είναι πρόδηλον, όμως, ότι και σε 
αυτήν  την περίπτωση, ακόμα και όταν 
δηλαδή η Άγκυρα βρίσκεται με την πλάτη 
στον τοίχο, καταφέρνει να εκβιάζει την 
Ευρώπη και να υιοθετεί με επιτυχία την 
πολιτική του εκκρεμούς στις σχέσεις της 
με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Είναι εμφανές 
τι συνέβη σε επίπεδο ΕΕ την περασμένη 
εβδομάδα. Όχι μόνο οι κυρώσεις έκαναν 
φτερά, αλλά ταυτοχρόνως έχει ανοίξει πα-
ράθυρο ευκαιρίας, όπως λέγεται, για την 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της 
Τουρκίας με την Ευρώπη.

Ο τουρκικός εκβιασμός   
Η Άγκυρα, παρά τα οικονομικά της 

προβλήματα, εκβιάζει την Ευρώπη με τον 
εξής τρόπο: 1. Εάν καταρρεύσω, λέει η 
Τουρκία, θα πληγούν και τα δικά σας οι-
κονομικά συμφέροντα και ειδικότερα των 
Γερμανών και των Ισπανών, καθώς και 
άλλων κρατών της ΕΕ, που έχουν μεγάλες 
επενδύσεις και πολλά χρήματα λαμβάνουν 
από το τουρκικό Δημόσιο λόγω δανει-
σμών. Οι ζημιές δεν θα αφορούν μόνο 
την Τουρκία, αλλά και τους επενδυτές και 
τους δανειστές.  2. Εάν καταρρεύσω, τονίζει 
η Άγκυρα προς ΗΠΑ και ΕΕ, υπάρχει 
ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός νέου, 
σουνιτικού Ιράν, που θα δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα στο περιφερειακό 
σύστημα ασφαλείας, τα οποία δεν θα ήθελαν 
ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αμερικανοί 
αλλά ούτε και οι Ρώσοι. 

Αθέμιτος ανταγωνισμός  
Υπό αυτές τις συνθήκες, με την πτώση 

της λίρας αυξάνονται μεν τα χρέη της Τουρ-
κίας επειδή δανείζεται σε δολάρια και σε 
ευρώ, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνεται και ο 
κίνδυνος σε περίπτωση κατάρρευσης να 
δημιουργηθεί μία χαώδης κατάσταση και 
οικονομική και πολιτική. Είναι γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο που οι Γερμανοί, με τη 
συνδρομή και άλλων χωρών, έσπευσαν να 
μαλακώσουν τη δήλωση του τελευταίου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσφέροντας 
καρότο στην Τουρκία, το οποίο, μάλιστα, 
διασύνδεσαν με την πορεία του Κυπριακού 
αλλά και με την εφαρμογή της υφιστά-
μενης τελωνειακής ένωσης, την οποία 
παραβιάζει η Τουρκία διότι αρνείται να 

Πώς οι 
κυρώσεις 

έκαναν φτερά 
και το καρότο 

της ΕΕ

Δεν καθόρισε 
ακόμη την 
ατζέντα ο 
Γκουτέρες 

Ή κατάρρευση 
της Τουρκίας 

και το 
«σουνιτικό 

Ιράν»  

συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Οι  δε κυρώσεις σε βάρος 
της Τουρκίας  εξακολουθούν να βρίσκο-
νται στο τραπέζι,  αλλά η Τουρκία τις έχει 
συνδέσει με την πρόκληση νέας κρίσης. 
Ποιο είναι το μήνυμα παρασκηνιακά και 
δημόσια που στέλνει η Άγκυρα; Ότι, εάν 
της επιβληθούν κυρώσεις, θα βγάλει τον 
στόλο έξω και θα προκληθεί κρίση και στο 
Αιγαίο και στην Κύπρο. Ενόψει  Πενταμε-
ρούς προχώρησε ένα βήμα παρακάτω,  
διευκρινίζοντας ότι εάν δεν γίνουν δεκτές 
οι συνομοσπονδιακές της θέσεις και αν δεν 
τις υπογράψει η ελληνοκυπριακή πλευρά, 
τότε θα τις επιβάλει με νέα τετελεσμένα 
στην Αμμόχωστο και αλλού, ακόμη και 
διά  της σκιάς της ισχύος της. 

Το καρότο και το μαστίγιο  
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο ΓΓ των Ην. 

Εθνών, για να αποφύγει την αποτυχία, θα 
επιδιώξει την έκδοση ενός κοινού ανα-
κοινωθέντος, το οποίο κατά ελάχιστον 
θα κρατά τη διαδικασία επίλυσης του 
Κυπριακού ζωντανή παραπέμποντας 
τα εκκρεμή ζητήματα προς περαιτέρω 
διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να προετοιμα-
στεί το έδαφος για ένα νέο Κραν Μοντανά. 
Έτσι, όμως, η Τουρκία, τον Ιούνιο θα έχει 
λευκό ποινικό μητρώο και όχι μόνο κυ-
ρώσεις δεν θα της επιβληθούν, αλλά θα 
αξιώσει την αναβάθμιση της τελωνειακής 
ένωσης και την ακύρωση του καθεστώτος 
της βίζας για τους πολίτες της εντός της 
ΕΕ. Δηλαδή, θα επιτύχει να έχει τις νέες 
ιδέες της συνομοσπονδίας στο τραπέζι και 
ταυτοχρόνως να ανατρέψει το αρνητικό 
κλίμα που υπήρχε εντός της ΕΕ. Θα αρπάξει 
το καρότο  και θα αφήσει το μαστίγιο στο 
τραπέζι για να απειλείται η Ελλάδα και η 
Κύπρος ότι, αν δεν συναινέσουν, θα έχουν 
ευθύνη για τη διατάραξη του όποιου θε-
τικού κλίματος, όπως αυτό καταγράφεται 
στην τελευταία δήλωση των 27, τόσο στα 
Ελληνοτουρκικά όσο και στο Κυπριακό.    

Η επιλογή του Προέδρου  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει 

πολλές επιλογές ενόψει της Πενταμερούς, 
παρά μόνο μία. Εφόσον η Τουρκία επι-
μένει ότι είναι εκλιπούσα η Κυπριακή 
Δημοκρατία και ότι η λύση θα πρέπει 
ίσως να στηρίζεται στην αντίληψη των 
δύο κρατών και της παρθενογένεσης, ο 

Πρόεδρος οφείλει να θέσει την Άγκυρα 
και τον ΓΓ του ΟΗΕ και την ΕΕ ενώπιον 
των ευθυνών τους, αξιώνοντας από την 
Τουρκία να διευκρινίσει εάν αναγνωρίζει 
ή όχι την Κυπριακή Δημοκρατία όπως το 
διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο καθορίζουν. 
Τα νομικά και διπλωματικά όπλα που 
έχει ο Πρόεδρος είναι τα  εξής: 

1.  Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθη-
κε ολόκληρη στην ΕΕ επί τη βάσει του 
πρωτοκόλλου 10. 

2.  Η δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 
2005 αποτελεί απάντηση στην Τουρκία, 
η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν αναγνωρίζει 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Και η αντι-
δήλωση καθορίζει ρητώς ότι: Α) Η ΕΕ 
και τα κράτη-μέλη της, επί της νήσου Κύ-
πρου, αναγνωρίζουν μόνο ένα κράτος, 
αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Β) Για  
να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία 
της Άγκυρας, θα  πρέπει να αναγνωρί-
σει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι το 
πολιτειακό σύστημα που θα προκύψει 
από την όποια λύση του Κυπριακού. Επί 
τούτων, δε, υπάρχει έκθεση του Ζοζέπ 
Μπορέλ για την Τουρκία. Αναφέρει ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Κοινής Εξω-
τερικής Πολιτικής και Άμυνας  της ΕΕ ότι 
η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει 
την Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί 
προβλήματα στις σχέσεις της Άγκυρας 
με την Ευρώπη. Και, ως εκ τούτου, για να 
μην υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει η 
Άγκυρα να αναγνωρίσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία.  

Η ανατροπή των ψηφισμά-
των των Ην. Εθνών  

Εάν η Τουρκία αρνηθεί ενώπιον του 
ΓΓ των Ην Εθνών και της ΕΕ, που θα έχει 
καθεστώς παρατηρητή, ότι αναγνωρίζει 
την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε θα είναι 
πρόδηλον σε όλους ότι δεν επιθυμεί λύση, 
αλλά τη διάλυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και την αντικατάστασή της από 
δυο κράτη, μία εξέλιξη που είναι  αντίθετη 
με τους όρους εντολής του Σ. Ασφαλείας 
προς τον ΓΓ  των Ην. Εθνών, όπως αυτές 
καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας.  Άρα θα έχουμε, εκτός των άλλων, 
ακύρωση των ίδιων των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας (541 και 550) που 
αναφέρουν ρητώς ότι το ψευδοκράτος δεν 
μπορεί να αναγνωριστεί,  διότι είναι προϊόν 
της βίας και της χρήσης των όπλων. Και 
ταυτοχρόνως θα βγάλει η Τουρκία την 
Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ και θα 
εντάξει το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος. 
Θα έχουμε δηλαδή: 1) Νομιμοποίηση 
των τετελεσμένων της εισβολής και της 
κατοχής. 2) Ανατροπή του διεθνούς και 
κοινοτικού δικαίου και τη δημιουργία 
μιας «Νέας Τάξης Πραγμάτων», δηλαδή 
παρθενογένεσης, που θα νομιμοποιεί την  
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. 

Τα ελάχιστα, ο ΟΗΕ και η ΕΕ  
Αυτά είναι τα ελάχιστα που θα πρέπει 

να ζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας να καταγραφούν στην έκθεση του ΓΓ 
των Ην Εθνών και να περιληφθούν στις 
αναφορές της ΕΕ ως προς την τουρκική 
στάση,  αξιώνοντας, ταυτοχρόνως, την επι-
βολή κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας 
κατά το επόμενο Συμβούλιο του Ιουνίου. 
Και το αιτιολογικό είναι το εξής: Η Τουρκία 
τορπιλίζει τις προσπάθειες επίλυσης του 
Κυπριακού και αρνείται να σεβαστεί το 
κοινοτικό κεκτημένο, όπως αυτό καθορίζεται 
από το πρωτόκολλο 10, την αντιδήλωση 
της 21ης Σεπτεμβρίου, καθώς και από τις 
λοιπές σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν 
σε επίπεδο Συμβουλίου από την ΕΕ. 

Εάν ο Πρόεδρος σιωπήσει και συμβιβα-
στεί με τις συνομοσπονδιακού χαρακτήρα 
ιδέες της Τουρκίας και των Βρετανών, 
τότε η Τουρκία θα προχωρήσει προς τη 
διχοτόμηση μέσω της Πενταμερούς και 
εντός της ΕΕ διά της αναβάθμισης της 
τελωνειακής ένωσης και της αύξησης 
των αλληλεξαρτήσεών της με τα μεγάλα 
κράτη. Η εξέλιξη αυτή θα αποτυπωθεί 
στον επόμενο  γύρο των οποιωνδήποτε 
συνομιλιών και οι πιέσεις θα είναι σε 
βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς, 
αφού τα ισοζύγια συμφερόντων θα εί-
ναι συντριπτικά υπέρ της Τουρκίας και 
θα καταπλακώσουν το δίκαιο και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
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ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΊ ΤΌ ΠΡΩΤΌΣΕΛΊΔΌ ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΊΝΗΣ» ΣΤΊΣ 10 ΊΑΝΌΥΑΡΊΌΥ 2000, ΌΤΑΝ ΑΝΑΛΥΑΜΕ ΚΑΊ ΤΌΝΊΖΑΜΕ ΤΌΝ ΤΌΥΡΚΊΚΌ ΣΤΌΧΌ ΤΗΣ «ΤΌΥΡΚΊΚΗΣ ΛΊΜΝΗΣ» ΚΑΊ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΤΊΚΗ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΊΚΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ. ΌΠΩΣ ΓΡΑΦΑΜΕ ΠΡΊΝ ΑΠΌ 21 ΧΡΌΝΊΑ, ΠΕΡΊ ΤΌ 2020 ΘΑ ΥΛΌΠΌΊΌΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΌΛΊΤΊΚΗ ΤΗΣ «ΤΌΥΡΚΊΚΗΣ ΛΊΜΝΗΣ», ΣΤΗΝ ΌΠΌΊΑ, ΕΠΊΣΗΜΩΣ, ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΌ 2011 Ό 
ΤΑΓΊΠ ΕΡΝΤΌΓΑΝ ΚΑΊ ΠΡΌΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗ «ΓΑΛΑΖΊΑ ΠΑΤΡΊΔΑ». ΔΥΣΤΥΧΩΣ,  ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΚΌΥΓΑΝ…            



Μ
ια περίεργη 
ιστορία με σο-
βαρές διαστά-
σεις στο θέμα 
του Κυπριακού 
προκύπτει από 
το περιεχόμενο 

μιας ιστοσελίδας, η οποία προωθεί πλέον 
τη διεκδίκηση τ/κ περιουσιών στον «νότο». 
Την πρωτοβουλία αυτή αναλαμβάνει μια 
μυστήρια συμβουλευτική εταιρεία, η LPS, 
με έδρα το Λονδίνο. «Είσαι Τουρκοκύπρι-
ος; Έχετε ακίνητο στον νότο; Η κυπριακή 
κυβέρνηση διατηρεί την ιδιοκτησία σας 
και κάνει ό,τι θέλει μαζί της, παρόλο που 
έχετε τίτλους ιδιοκτησίας; Έχουμε τη δυ-
νατότητα να το ανατρέψουμε παρέχοντας 
τις υπηρεσίες μας για να σας παραχω-
ρήσουμε την ιδιοκτησία σας μέσω των 
κατάλληλων καναλιών», αναφέρει στην 

κύρια ιστοσελίδα της lpsconsultancy.com. 
Αρχικά σημειώνεται πως το μόνο που 

χρειάζεται είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας και 
η απόδειξη ότι αυτοί που θα αποταθούν 
κοντά τους ζουν στο εξωτερικό και δεν 
έχουν αποζημιωθεί ποτέ για την απώλεια 
της περιουσίας τους. Σημειώνεται, επίσης, 
ότι ακόμα κι αν το άτομο που έχει την 
περιουσία είναι νεκρό, με τη συγκατάθεση 
της οικογένειας του αποθανόντος είναι 
εφικτή η ανάκτηση της περιουσίας του.

Επιτροπή ακίνητης
περιουσίας για T/κ

Η ιστοσελίδα, που φαίνεται να υπάρχει 
τους τελευταίους μήνες, παρέχει πληρο-
φορίες στα τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά 
αλλά και γερμανικά. Παρουσιάζει μάλι-
στα και σχετικό πληθυσμιακό χάρτη της 
Κύπρου του 1960 και το πώς άλλαξε την 
εθνολογική σύνθεση μετά την τουρκική 
εισβολή. Σημειώνεται πως, το 1974, 45 
χιλιάδες Τουρκοκύπριοι εκτοπίστηκαν 
από τα σπίτια τους από τον «Νότο της Κύ-
πρου». Εκείνοι που επλήγησαν, αναφέρει, 
έπρεπε να εγκαταλείψουν την περιουσία 
στην οποία ζούσαν, ενώ πολλοί έφυγαν 
εντελώς από την Κύπρο.

Το σκεπτικό της «συμβουλευτικής 
εταιρείας» είναι ότι, στα χρόνια που έχουν 
περάσει, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 
για τη διόρθωση των «λαθών του παρελ-
θόντος» και την παροχή αποκατάστασης 
για όσους «άφησαν περιουσίες για την 
ασφάλειά τους» και ως αποτέλεσμα του 
«πολιτικού κλίματος» εκείνη την εποχή. 
Μέχρι πρόσφατα, τονίζεται, «όλες αυτές οι 
απόπειρες εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων 

αποδείχθηκαν άκαρπες». Ουσιαστικά, ανα-
φέρει πως ενώ για τους Ελληνοκύπριους 
υπάρχει σαφής δρόμος για την υποβολή 
αξιώσεων, με την «Τουρκική Κυβέρνηση 
της Βόρειας Κύπρου», όπως αποκαλεί το 
ψευδοκράτος, να ιδρύει Επιτροπή Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας για να διευκολύνει αυτές τις 
αξιώσεις, προς το παρόν «δεν υπάρχει 
παρόμοιος οργανισμός για να βοηθήσει 
τους Τουρκοκύπριους».

Υπόσχεται επιτυχίες
Η LPS Consultancy υπόσχεται σε όσους 

προσφύγουν κοντά της υψηλές πιθανό-
τητες επιτυχίας. Διατείνεται παράλληλα 
ότι θα αξιοποιήσει το δίκτυό της με καλά 
τοποθετημένα άτομα, τα οποία ωστόσο δεν 
προσδιορίζει, για να ξεπεραστεί ή όποια 
γραφειοκρατία. «Όταν είναι επιτυχής, η 

αποζημίωση γίνεται με τη μορφή αποζη-
μίωσης (επαναφορά του ακινήτου στον 
αιτούντα). Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε 
στην πώληση του ακινήτου, εάν θέλετε 
να το πουλήσετε», σημειώνει.

Στα όσα προκλητικά σημειώνει είναι 
πως εφόσον δεν έχει δοθεί αποζημίωση στο 
παρελθόν και οι Τ/κ δεν ζουν στη «Βόρεια 
Κύπρο» σε γη που «καταλήφθηκε από 
Ελληνοκύπριους το 1974», τότε μπορεί 
να υποβληθεί αξίωση. Όσοι αποταθούν 
στην συγκεκριμένη συμβουλευτική εται-
ρεία δεν χρειάζεται να έχουν ζήσει στην 
Κύπρο μετά το 1974.

Η διαδικασία και τα έξοδα
Διαδικαστικά οι προσφυγές, αναφέρει 

η εταιρεία, πρέπει να υποβάλλονται από 
το άτομο του οποίου το όνομα αναφέρεται 
στις πράξεις του τίτλου ιδιοκτησίας. «Εάν 
υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στους τίτ-
λους, τότε όλοι πρέπει να είναι πρόθυμοι 
να υποβάλουν αξίωση. Εάν το άτομο που 
αναφέρεται στους τίτλους ιδιοκτησίας έχει 
πεθάνει, οι αξιώσεις μπορούν να υποβλη-
θούν από τους νόμιμους κληρονόμους 
του αποθανόντος. Δεν χρειάζεται να πάει 
στην Κύπρο μέχρι το τέλος της διαδικα-
σίας όταν γίνει αποδεκτή μια αξίωση», 
σημειώνουν.

Ασφαλώς η όλη διαδικασία έχει και 
κάποιο οικονομικό κόστος. Η αρχική ανα-
ζήτηση και αποτίμηση του ακινήτου είναι 
δωρεάν. Αποτίμηση του ακινήτου ή της 
γης θα γίνεται βάσει του κτηματολογίου 
της «κυβέρνησης της Νότιας Κύπρου». 
Στο πρώτο αυτό στάδιο, όπως σημειώνεται, 
«θα εκτιμήσουμε εάν η αξίωσή σας έχει 

βιωσιμότητα και θα εκτιμήσουμε το κόστος 
των δικαστικών διαφορών. Αν θέλετε να 
προχωρήσετε, η ομάδα μας θα αναλάβει 
όλες τις νομικές διαδικασίες για να λά-
βει άδεια πώλησης. Υπάρχει μια αρχική 
χρέωση €1000, η οποία χρησιμοποιείται 
από την ομάδα μας για την πληρωμή των 
εξόδων που συνοδεύουν την έναρξη της 
νομικής διαδικασίας». Εάν το ακίνητο τελεί 
- βρίσκεται σε χέρια άλλου χρήστη επί 
του παρόντος, η συμβουλευτική εταιρεία 
δηλώνει πως δικαιούνται αποζημίωση από 
την κυπριακή Κυβέρνηση που μισθώνει 
το ακίνητό τους. «Σε ένα δικαστήριο είτε 
επιστρέφοντας την κυριότητα του κτήμα-
τος είτε χορηγώντας αποζημίωση, ένα 
επιπλέον ποσό είτε €5.000 ή 7%, όποιο 
είναι μεγαλύτερο, καταβάλλεται στην LPS 
Consultancy».

Αποζημιώσεις από την Κ.Δ.
Ξεκαθαρίζεται επίσης στους ενδιαφε-

ρόμενους που θα υποβάλουν αίτηση ότι 
οφείλουν να κατέχουν ένα «κοτσιάνι» για 
την περιουσία τους και την απόδειξη ότι 
είτε ζουν εκτός Κύπρου είτε, εάν ζουν στην 
Κύπρο, ότι δεν είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας 
που προηγουμένως ανήκε σε Ελληνοκύ-
πριους «στον Βορρά». 

«Εάν ζητηθεί από την LPS Consultancy 
να βοηθήσει στην πώληση του ακινήτου, η 
αμοιβή μπορεί να αφαιρεθεί από την αξία 
του ακινήτου κατά την ολοκλήρωση της 
πώλησης. Εάν μας παραχωρήσετε πλη-
ρεξούσιο, δεν απαιτείται να παρευρεθείτε 
στο δικαστήριο», σημειώνει.

Η όλη νομική διαδικασία ανάκτησης 
περιουσίας ή γης διαρκεί, σύμφωνα με 

τους ίδιους, περίπου ένα χρόνο. Ισχυρί-
ζονται, επίσης, πως ανεξάρτητα από το αν 
το ακίνητο είναι μισθωμένο ή κενό, οι Τ/κ 
έχουν δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση 
ή το ακίνητό τους πίσω. Όλα οι φόρμες 
της διαδικασίας παρέχονται δωρεάν από 
την εταιρεία.

Πέπλο μυστηρίου
- Aξιοπερίεργα

Τη συγκεκριμένη είδηση για την LPS 
Consultancy ανέβασε μια αγγλόφωνη ιστο-
σελίδα, που ασχολείται αποκλειστικά με 
ειδησεογραφία στα κατεχόμενα. Μετά από 
λίγες μέρες την αφαίρεσε. Στο διαδίκτυο 
οι πληροφορίες για προηγούμενες δρα-
στηριότητές της είναι ανύπαρκτες, ενώ 
ούτε και ένα όνομα των όσων εργάζονται 
στη «συμβουλευτική νομική εταιρεία» δεν 
υπάρχει διαθέσιμο. Η μόνη πληροφορία εί-
ναι ότι στεγάζεται στην οδό 102 Myddleton 
Road, στο Λονδίνο. Εκεί υπάρχει απλώς 
ένα κατάστημα, χωρίς μεγάλες πινακίδες, 
απλώς ένα μικρό διακριτικό σημείωμα 
που γράφει LPS. Κομπίνα ή κάτι άλλο;

Πάντως η συγκεκριμένη οδός 
Myddleton είναι μια από τις πιο περίεργες 
του Λονδίνου. Είναι ένας στενά κατοικη-
μένος μεγάλος δρόμος κοντά στο πάρκο 
Bowes, που κάποτε ήταν πολυσύχναστος 
και μετά εγκαταλείφθηκε, με τις βιτρίνες 
να καταρρέουν. Τα τελευταία χρόνια η 
αναγέννηση ήταν αργή αλλά αποφασι-
στική, με νέες αφίξεις να επικεντρώνονται 
στις ανάγκες της κοινότητας. Η άφιξη του 
ελληνικού «Gourmet» άλλαξε το παιχνίδι, 
παρέχοντας εξαιρετικής ποιότητας ελλη-
νικό φαγητό σε λογικές τιμές

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΩΣ Ή ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΠΟΖΉΜΙ-
ΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Δελεάζουν Τ/κ για αποζημιώσεις 
περιουσιών «στον νότο»

Της Κυριακής

5μένουμεασφαλείς
staysafe

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

04.04.2021

ΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ.



ο Fuchs εντάχθηκε στο Τμήμα Θεωρητι-
κής Φυσικής του Εργαστηρίου του Los 
Alamos. Εκεί απέκτησε πλήρη γνώση τόσο 
της θεωρίας, όσο και του σχεδιασμού της 
ατομικής βόμβας. 

Μετά το τέλος του Β’ Π.Π. ο Fuchs 
επέστρεψε στο Η.Β. και εργάστηκε στις 
Εγκαταστάσεις για την Έρευνα για την 
Ατομική Ενέργεια (Atomic Energy 
Research Establishment) στο Harwell ως 
επικεφαλής του Τμήματος Θεωρητικής 
Φυσικής. Είναι εκεί που πιάστηκε από τη 
Δυτική αντικατασκοπία, αφού υπήρχαν 
πληροφορίες για τις δραστηριότητά του 
κατά τη διάρκεια του Β’Π.Π. Μέσα από 
το “Verona Project” είχαν εντοπίσει τον 
Fuchs που χρησιμοποιούσε τα κωδικά 
ονόματα “Charles” και “Rest” για να δι-
οχετεύει πληροφορίες προς την KGB. 

Τον Ιανουάριο του 1950 ο Fuchs 
παραδέχθηκε πως ήταν κατάσκοπος 
και πως έδινε στην Σοβιετική Ένωση 
μυστικές πληροφορίες σχετικές με την 
ατομική έρευνα από το 1943. Καταδικά-
στηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση και του 
αφαιρέθηκε η βρετανική υπηκοότητα. Οι 
πληροφορίες του Fuchs ήταν κρίσιμες, 
καθώς επιτάχυναν την ανάπτυξη της σο-
βιετικής ατομικής βόμβας. Έτσι βρέθηκε 
ο Γερμανός επιστήμονας και κατάσκοπος 
στις Φυλακές του Wakefield. 

Η «Εκστρατεία
των Συνόρων» του IRA

Μεταξύ 1956 και 1962, αντάρτες του 
ανασυσταθέντος Ιρλανδικού Δημοκρατικού 
Στρατού (IRA) διεξήγαγαν μια εκστρατεία 
βομβιστικών ενεργειών στα σύνορα μετα-
ξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (Éire) 
και της βόρειας Ιρλανδίας, με σκοπό την 
εκδίωξη του βρετανικού στρατού, τον τερ-
ματισμό της βρετανικής κυριαρχίας, και 
την ενσωμάτωση των «Έξι Κομητειών» σε 
ένα ενιαίο, ανεξάρτητο ιρλανδικό κράτος. 
Η περίοδος αυτή, η οποία προετοιμαζόταν 
χρόνια πριν, έμεινε γνωστή στην ιστορία του 
IRA ως η εποχή του «Border Campaign» 
(«Εκστρατεία των Συνόρων»).

Ο ανασυνταχθείς IRA εκπροσωπού-
σε τη μερίδα του ιρλανδικού λαού που 
θεωρούσε πως το ζήτημα των Έξι Κομη-
τειών της βορείου Ιρλανδίας θα λυθεί με 
τη χρήση ένοπλης και φυσικής βίας, σε 
αντίθεση με τη δυναμική και επικριτική 
μεν, αλλά αυστηρά ειρηνική πολιτική προ-
σέγγισης της κυβέρνησης του Éamon de 
Valera. Η «Επιχείρηση Harvest», όπως 
ονομάστηκε κωδικά η εκστρατεία, ήταν 
συνέχεια προηγούμενων επιδρομών, και 
την αντεπαναστατική κίνηση κλήθηκε να 
οργανώσει ο Στρατάρχης Sir John Harding, 
ο οποίος στα τέλη του 1955 είχε διοριστεί 
Κυβερνήτης της Κύπρου. 

Η Εκστρατεία των Συνόρων έλαβεν 
χώραν την ίδια περίπου περίοδο με τον 
αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Αγωνιστές της ΕΟΚΑ
στις αγγλικές φυλακές

Πολλοί Κύπριοι αγωνιστές, οι οποίοι 
είχαν συλληφθεί για διάφορους λόγους, 
όπως κατοχή οπλισμού ή συμμετοχή σε 
«τρομοκρατικές ενέργειες», καταδικάζονταν 
σε ποινές φυλάκισης, τις οποίες εξέτιαν 
στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας. 
Οι φυλακές ήταν γεμάτες με έγκλειστους, 
οι οποίοι επιχείρησαν πολλές φορές να 
αποδράσουν και μερικές φορές τα κα-
τάφεραν. Αυτό ανάγκασε την αποικιο-
κρατική κυβέρνηση να μεταφέρει έναν 
αριθμό καταδίκων υψηλού κινδύνου σε 
φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αγγλία 
και τη Σκωτία. Αυτή ήταν και η εξέλιξη 
που έφερε κοντά Κυπρίους και Ιρλανδούς 
πατριώτες. Αν και θετικά διακείμενοι ο 
ένας προς τον άλλο, ώς τότε είχαν μόνο 
ακούσει ή διαβάσει για τους εκατέρωθεν 
αγώνες. Μέσα στις αγγλικές φυλακές θα 
γνωριστούν για πρώτη φορά από κοντά 
και η γνωριμία αυτή θα ανοίξει ένα νέο 

και συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία 
των χωρών τους. 

Στις 27 Αυγούστου του 1956, οι αγωνι-
στές Ρένος Κυριακίδης, Πέτρος Στυλιανού, 
Γεώργιος Σκοτεινός, Γεώργιος Θ. Ιωάν-
νου, Δημήτρης Φιλιαστίδης και Λοΐζος 
Χατζηλοΐζου θα μεταφερθούν σε φυλακές 
υψίστης ασφαλείας στην Αγγλία. Η εξορία 
στηρίχθηκε στον αποικιακό νόμο Colonial 
Prisoners Removal Act του 1884, βάσει 
του οποίου ο κυβερνήτης μπορούσε να 
εκτοπίσει κατάδικους επικίνδυνους για 
την ασφάλεια της αποικίας. 

Το ίδιο βράδυ πέρασαν την πύλη των 
φυλακών του Wormwood Scrubs στο Λον-
δίνο. Εκεί μέσα θα γνωριστούν με τους 
Manus Canning, Seán MacStíofáin και 
Dónal Murphy, που ήταν ήδη έγκλειστοι. 
Αυτή ήταν η αρχή μιας στενής φιλίας, 
συνεργασίας και αλληλεγγύης, που θα 
κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρα-
μονής τους σε αυτές τις φυλακές. 

Στις 7 Φεβρουαρίου 1957 την ομάδα θα 
πλαισιώσουν άλλοι εννιά Κύπριοι κατάδι-
κοι αγωνιστές: Γρηγόρης Γρηγοράς, Βίας 
Λειβαδάς, Σωκράτης Λοϊζίδης, Επιφάνης 
Παπαντωνίου, Ευάγγελος Παναγιώτου, 
Ανδρέας Σάββα (Μαππής), Θάσος Σο-
φοκλέους, Νικόλας Λοΐζου και Φώτης 
Χριστοφής. Η ομάδα θα μεγαλώσει στις 
13 Σεπτεμβρίου 1957 με τους Νίκο Σαμ-
ψών και Νίκο Σοφοκλέους και στις 13 
Νοεμβρίου 1957 με τους Νίκο Τσαρδελ-
λή, Γιάννη Επαμεινώνδα και Μιχαλάκη 
Ρωσσίδη. Για την ιστορία, αναφέρω πως 
Κύπριοι θα σταλούν και σε φυλακές της 
Σκωτίας και της Νήσου του Μαν. 

Εδώ ξεκινούν και οι πρώτοι σχεδιασμοί 
για κοινή απόδραση με τη βοήθεια του IRA. 

Η συνάντηση στο Wakefield
Στις 14 Δεκεμβρίου 1957 οι δεσμοφύ-

λακες χώρισαν τους Κυπρίους κατάδικους 
σε δύο δεκαμελείς ομάδες. Την πρώτη 
ομάδα αποτελούσαν οι Ρένος Κυριακίδης, 
Γιώργος Σκοτεινός, Βίας Λειβαδάς, Γρηγό-
ρης Γρηγοράς, Ανδρέας Σάββα (Μαππής), 
Νικόλας Λοΐζου, Νίκος Σαμψών, Νίκος 
Σοφοκλέους, Νίκος Τσαρδελλής και ο 
Γιώργος Θ. Ιωάννου. Αυτή η ομάδα με-
ταφέρθηκε στις φυλακές Wakefield, κοντά 
στο Leeds, ενώ οι υπόλοιποι κατάδικοι 
κατέληξαν στις φυλακές Maidstone στο 
Kent. 

Στο Wakefield θα συναντηθούν εκ 
νέου με άλλους Ιρλανδούς του IRA. Εκεί 
βρίσκονταν οι Séamus Murphy, Joe 
Doyle και Séamus McCollum. Στο 
Wakefield ξανασυνάντησαν τον Cathal 
Goulding, ο οποίος εκρατείτο απομο-
νωμένος και υπό αυστηρή επιτήρηση, 
διότι είχε αποπειραθεί πολλές φορές να 

αποδράσει. Πέραν των τεσσάρων Ιρλαν-
δών, στο Wakefield βρισκόταν και ο Tony 
Martin, Άγγλος κληρωτός στρατιώτης, ο 
οποίος υπηρετούσε τη θητεία του στην 
Κύπρο και οι πολιτικές του πεποιθήσεις 
τον έκαναν να συμπαθήσει και να πιστέψει 
στον αγώνα των Κυπρίων. Συνελήφθη και 
φυλακίστηκε «επί απωλεία του όπλου 
του» και στις φυλακές στάθηκε δίπλα τους 
Ιρλανδούς και τους Κυπρίους, όπως θα 
δούμε παρακάτω. Η κυπροϊρλανδική 
απόπειρα απόδρασης προετοιμαζόταν 
από το Wormwood Scrubs, και τελικά 
θα οργανωθεί και θα εκτελεστεί μέσα από 
τις φυλακές του Wakefield, με τον Νικόλα 
Ιωάννου, αδελφό του Γιώργου Ιωάννου, 
να παραμένει ο συνδετικός κρίκος με τον 
IRA έξω από τις φυλακές, όταν αναβίωσαν 
τα σχέδια απόδρασης. 

Ο κομμουνιστής που θαύμαζε 
τον Ενωτικό Αγώνα

Στις Φυλακές του Wakefield, οι Ιρλαν-
δοί, και ιδιαίτερα ο Seamus Murphy, είχαν 
ήδη αναπτύξει σχέση φιλίας με τον Fuchs. 
Ο μακαριστός Βίας Λειβαδάς έγραψε πως 
είναι ο Fuchs που έφερε σε επαφή τον 
Séamus Murphy με τους Κυπρίους, και 
αναφέρει πρώτους τους Γιώργο Ιωάννου 
και Νίκο Σαμψών. 

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σκοτεινός, 
ως καλός φυλακισμένος που δεν προ-
ξενούσε προβλήματα, ο Fuchs είχε ήδη 
αποκτήσει μερικά προνόμια όσον αφορά 
την εργασία του στις φυλακές και είχε μια 
σχετική ελευθερία στην κυκλοφορία εντός 
του χώρου. Σύμφωνα με τον Σκοτεινό, ήταν 
ο υπεύθυνος της μεγάλης και πλούσιας 
βιβλιοθήκης των φυλακών.  

Ο Ρένος, που πριν την εμπλοκή του 
στην ΕΟΚΑ  σπούδαζε στο φυσιογνωστικό 
τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα 
έχει τη  σπάνια τύχη να μαθητεύσει στη 
φυλακή δίπλα από τον κορυφαίο Γερ-
μανό επιστήμονα και να αναπτύξει μια 
προσωπική σχέση εμπιστοσύνης. Μαζί, 
θα συζητήσουν θέματα της κοινής τους 
επιστήμης, αλλά και πολιτικά θέματα, όπου 
ως αντιπρόσωποι δύο διαφορετικών ιδε-
ολογικών κοσμοθεωριών θα διαλεχθούν 
σε πνεύμα αλληλοκατανόησης και βαθιάς 
ειλικρίνειας. Ας δούμε πως θυμάται αυτήν 
τη σχέση ο ίδιος ο Ρένος Κυριακίδης: 

«Ακούσαμε ότι υπάρχει ένας ατομικός 
επιστήμονας στη φυλακή. Οπότε του είπαν, 
ίσως ο Βίας ο Λειβαδάς, δεν θυμάμαι ποιος 
από εμάς, ότι έχουμε και εμείς έναν των 
θετικών επιστημών, ο οποίος ασχολείται 
με τα θέματα, και δεν θα ήταν άσχημα 
να συναντηθείτε. Και κανονίσαμε και τον 
βρήκαμε. Έκαμε μεγάλη χαρά ο Klaus 
Fuchs που έμαθε ότι είμαι φυσικός, φυσιο-
γνώστης. Κάθε μέρα έπρεπε να βρεθούμε, 
να κουβεντιάσουμε, σοβαρά να κουβε-
ντιάσουμε τα γεγονότα που συνέβαιναν, 
και κυρίως τα θέματα τα αγωνιστικά, τα 
δικά μας. Αλλά, μερικές φορές τού λέγαμε 
και τα προβλήματα που είχαμε σαν φυ-
λακισμένοι με τους βαριάνους εκεί και 
μας έδινε τη  γνώμη του, και ήταν πάντα 
η γνώμη του σωστή».

Ο Ρένος Κυριακίδης τού είχε προτείνει 
τη διοργάνωση μαθημάτων φυσικής. Αφού 
τα ενέκρινε ο Διευθυντής των φυλακών, 
τα παρακολουθούσαν όλοι οι Κύπριοι και 
αρκετοί από τους Ιρλανδούς, καθώς και 
άλλοι φυλακισμένοι. Ο Ρένος είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και του ζητούσε αντίγραφα, 
ένα για κάθε μάθημα. 

Αναπόφευκτα, υπήρχαν και οι πολιτικές 
συζητήσεις. Ο Fuchs είχε πει καθαρά στον 
Κυριακίδη πως ήταν «φανατικά υπέρ» του 
ενωτικού αγώνα, ακόμα και του ένοπλου, 
και αναγνώριζε τη σημασία του. 

Τη μαρτυρία του επιβεβαιώνει και ο 
Γιώργος Σκοτεινός, άλλος ένας που είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει σε βάθος 
μαζί του στη βιβλιοθήκη των φυλακών, 
όπου είχε πρόσβαση λόγω του ότι ήταν 
αγγειοπλάστης και βρίσκονταν στην ίδια 

πτέρυγα: «Όταν φιλέψαμε, κουβεντιάζαμε 
και για τα βιβλία που διαβάζαμε, για τον 
αγώνα τον δικό μας. Αυτό που υποστήριζε 
τούτος σαν κομμουνιστής, ήταν ότι είναι 
τρομερό να υπάρχουν ακόμα αποικίες, 
τις οποίες να διοικεί  ένας Κυβερνήτης, 
να διοικεί τους Κύπριους που έχουν μια 
ελληνική καταγωγή εις την Κύπρο. Αυτά 
τα αναγνώριζε και γι’ αυτό μας υποστήριζε. 
Δεν μας υποστήριζε διότι συμπαθούσε 
κάποιον από εμάς προσωπικά».

 
Μερικώς επιτυχημένη
απόδραση

Τέλος, μια σύντομη αναφορά για την 
κοινή κυπροϊρλανδική προσπάθεια από-
δρασης. Τα σχέδια θα αναβιώσουν στο 
Wakefield και θα συνεχίσει η προσπάθεια 
με τον Νικόλα Ιωάννου ως σύνδεσμο. 
Στις 17 Ιουλίου,  όμως, καθ’ οδόν προς 
Λονδίνο από το Δουβλίνο, όπου συναντή-
θηκε στο Αρχηγείο του IRA και μετέφερε 
πίσω κρίσιμες πληροφορίες, ενεπλάκη 
σε ένα περίεργο δυστύχημα, όπου έχασε 
την ζωή του. Ένα φορτηγό ανέκοψε την 
μοτοσικλέτα του κοντά στο Banbury του 
Oxfordshire. Υπήρχαν έντονες υποψίες, 
καθώς και ισχυρές ενδείξεις, πως το ατύ-
χημα ήταν στημένο από τους Βρετανούς. 
Ήταν ο μόνος ήρωας της ΕΟΚΑ που έπεσε 
εκτός Κύπρου. Οι προσπάθειες θα συνε-
χιστούν και θα οδηγήσουν στην μερικώς 
επιτυχημένη απόδραση από τις φυλακές, 
όπου ένας εκ των Ιρλανδών, ο Séamus 
Murphy θα δραπετεύσει και, μέσω Σκω-
τίας, θα διαφύγει στην πατρίδα του. 

Η εμπλοκή του Fuchs στην προετοι-
μασία της απόδρασης δεν είναι ακόμη 
επαρκώς τεκμηριωμένη. O J. Bowyer Bell 
(2000, Λονδίνο), στο βιβλίο του «The Secret 
Army: A History of the IRA, 1916-1970», 
γράφει πως ο Klaus Fuchs βοήθησε τους 
αγωνιστές προετοιμάζοντας λεπτομερή 
χάρτη των φυλακών, βάσει του οποίου 
Ιρλανδός αρχιτέκτονας δόμησε μοντέλο 
του Wakefield και αυτό χρησιμοποίησε 
για να προσανατολιστεί η ιρλανδική ομά-
δα που θα βοηθούσε απ’ έξω. Ο Ρένος 
Κυριακίδης δεν γνωρίζει περισσότερα, 
καθώς δεν ήταν στην ομάδα απόδρασης. 
Ο Γιώργος Σκοτεινός, ο οποίος, μαζί με 
τον Νίκο Σαμψών, τον Séamus Murphy 
και τον Tony Martin, ήταν στην ομάδα, 
δεν γνώριζε σίγουρα ο ίδιος αν υπήρξε 
εμπλοκή του Fuchs στα της απόδρασης. 
Όταν του υπεδείχθη η πληροφορία του 
Bell, είπε: «Να σου πω, μπορεί, ναι. Τον 
Fuchs τον έβλεπε περισσότερο, πιο πολύ 
από μας, ο μακαρίτης Séamus Murphy 
ήταν στην ίδια πτέρυγα». Πάντως, αυτό 
που ξέρουμε σίγουρα, είναι πως είχε προ-
ταθεί στον Fuchs από τους Ιρλανδούς να 
συμμετέχει στην απόδραση και αρνήθηκε 
ευγενικά, λέγοντας «my wars are over». 
Οπωσδήποτε κράτησε σιγήν ιχθύος, και 
δεν τους κατέδωσε στις Αρχές των φυλα-
κών. Άλλωστε, δεν ήταν πράκτορας γιατί 
ήταν προδότης, έγινε πράκτορας γιατί ήταν 
ιδεολόγος σε αυτά που εκείνος πίστευε. 

Τα κίνητρα του Fuchs
Αυτό που κάνει αυτήν τη ιστορία 

εντυπωσιακή είναι, κατά τη γνώμη μου, 
η σπάνια γνώση μέσα από την προσωπική 
ιστορία, που μπορεί να είναι ενδεχομέ-
νως και διεθνούς ενδιαφέροντος, δύο 
Κυπρίων αγωνιστών με τον άνθρωπο 
που σύμφωνα με πολλούς μελετητές και 
ειδικούς, φαίνεται να άλλαξε την ιστορία 
του Ψυχρού Πολέμου και κατά συνέπεια 
την παγκόσμια ιστορία. Με τη δράση του, 
συνέτεινε στο να δημιουργηθεί η «τρε-
λή» ισορροπία του «M.A.D.» - «Mutually 
Assured Destruction». Ήταν αυτός ακριβώς 
ο σκοπός του; 

Θα κλείσω με δύο αποσπάσματα, ένα 
από τον Ρένο Κυριακίδη και ένα από τον 
Γιώργο Σκοτεινό, για την προσωπικότητα, 
τα κίνητρα, αλλά και τη  διορατικότητα  
αυτού του σπάνιου ανθρώπου, όπως τα 

θυμούνταν να τους τα λέει ο ίδιος, πριν 
να υπάρξει χρόνος να γίνουν ιστορικές 
μελέτες και επιστημονικές διατριβές. 

Ο Ρένος Κυριακίδης: «Πολλές φορές 
τον ερώτησα: “Γιατί έδινες μυστικά εις τους 
Ρώσους;”. Μου λέει, “ο βασικός λόγος…  
Εγώ είμαι Γερμανός, είμαι Γερμανός. Και 
ήμουνα εις την Αγγλία. Και ο πόλεμος 
ήταν εναντίον των Γερμανών, της πατρίδας 
μου. Αλλά, είχαμε μια συμπάθεια προς 
τους Ρώσους, είχα μια συμπάθεια, δεν 
ξέρω γιατί. Και κατάφερνα να μεταφέρω 
εις τους Ρώσους τις ανακαλύψεις που έκα-
μα εγώ, ή άλλων, τις οποίες γνώριζα. Το 
έμαθαν οι Άγγλοι και με καταδικάσαν και 
με έφεραν εδώ’’. 

»Αλλά ήταν αξιοπρεπής κύριος, περήφα-
νος, είχε ανθρωπιά πάνω του. Δεν υπήρχε 
κανένας να τον κατηγορήσει, κανένας. Όλοι, 
“κύριε Fuchs”, “κύριε Fuchs”. Και φεύγο-
ντας, χάσαμε έναν πυρηνικό επιστήμονα. 
Καλό είναι που ελευθερωθήκαμε, αλλά 
έφυγε και ο Fuchs από τη ζωή μας».

Και ο Γιώργος Σκοτεινός, ο οποίος 
ένιωθε έντονη την ανάγκη να μεταφέ-
ρει τα πιο κάτω, και ο αναγνώστης θα 
κατανοήσει το γιατί: 

«Συνέχισε όμως και μου είπε ορισμένα 
πράματα που πρέπει να σου τα πω τώρα, 
για να τελειώνει τούτη η ιστορία, που 
έχει σχέση και με το σήμερα. Λοιπόν, 
μια καλή πρωΐα όμως, έπρεπε και εγώ 
να τον ρωτήσω, σαν ένας νέος άνθρωπος 
ο οποίος είχα τη δική μου φιλοσοφία, να 
του πω, και αυτή ήταν η ερώτησις: “Γιατί, 
κύριε Fuchs, εσείς, που γλιτώσατε από 
τον Χίτλερ”, διότι ήταν να τον σκοτώσει ο 
Χίτλερ και έφυγε, “και σας αγκάλιασαν οι 
Άγγλοι, σας έβαλαν μέσα στις ομάδες των 
μεγάλων επιστημόνων, σας βοήθησαν 
και σας γλίτωσαν, γιατί ύστερα φτάσατε 
στο σημείο να ονομάζεστε προδότης, διότι 
δώσετε τα μυστικά κ.λπ;”. Και μου είπε 
“για δύο πολύ σοβαρούς λόγους, και να 
τους θυμάσαι, δύο είναι: Ο πρώτος είναι 
διότι εγώ είμαι διεθνιστής, κομμουνιστής, 
ιδεολόγος. Και ο δεύτερος, είναι διότι με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε ήδη”, 
μου είπε τότε, “δημιουργήσαμε τον φόβο 
του τρόμου, δηλαδή εκείνο που τρομο-
κρατούνται και οι δύο, την ισορροπία 
του τρόμου για να μην μπορεί ο ένας 
να κτυπήσει τον άλλο με όπλα που θα 
καταστρέψουν τον πλανήτη”. Μέσα στις 
φυλακές. Και μου είπε, “τελειώσαμε πλέον, 
δεν υπάρχει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος’’. 
Αλλά. Υπάρχει ένα αλλά όμως. Είναι αυτό 
που ήθελα να σου πω. Το οποίο ήταν 
μες στο μυαλό μου πίσω, κλειδωμένο 
κάπου και θυμήθηκα ότι αυτός ήταν ο 
πρώτος που μου το είπε τούτο το πράγμα. 
Με τις κουβέντες, όχι την ίδια ώρα, με 
τις κουβέντες μας. “Επειδή δεν θα γίνει 
αυτός ο πόλεμος για τον οποίο εμείς βοη-
θήσαμε να μη γίνει και να μείνει σωστός 
και ανέγγιχτος ο πλανήτης από τέτοια 
πράματα καταστροφικά, θα γίνονται πάρα 
πολλοί μικροί πόλεμοι. Θα υπάρχουν 
πολλοί μικροί πόλεμοι, τους οποίους θα 
δημιουργούν αυτοί οι οποίοι πουλούν 
όπλα, οπλικά συστήματα. Που είναι η 
Αμερική, που είναι η Ρωσία, που είναι 
η Αγγλία”».

Ο Klaus Fuchs, ο πασιφιστής-κομμου-
νιστής που βοήθησε να δημιουργηθεί η 
πυρηνική ισορροπία του τρόμου για να 
αποφευχθεί η παγκόσμια καταστροφή, είχε 
τη διαύγεια και τον ρεαλισμό να προβλέψει 
και τα αρνητικά επακόλουθα των καλών 
προθέσεων και πράξεών του. Αυτά που 
σήμερα ονομάζουμε «proxy warfare», 
«υβριδικό πόλεμο» και «ασύμμετρες 
απειλές»!

Και αυτά τα είπε, σε ανύποπτο χρόνο, 
το 1957 με 1959, σε κάποιους νεαρούς 
Κύπριους και Ιρλανδούς αγωνιστές, στα 
τρομακτικά εκείνα αγγλικά μπουντρούμια 
που η μοίρα τούς έφερε να συμβιώσουν. 

*Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μ
ερικές φορές 
οι ιστορικές 
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δημιουργούν 
π ρ ο σ ω π ι κ έ ς 
σχέσεις, οι 
οποίες φέρουν 

ένα ιδιαίτερο συμβολικό φορτίο μέσα στο 
πολιτικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματί-
ζονται. Μια τέτοια είναι η συνάντηση του 
Klaus Fuchs με τους Κύπριους επαναστάτες 
της ΕΟΚΑ και του IRA στις φυλακές του 
Wakefield στην Αγγλία. 

Ο Δρ Fuchs ήταν ο κορυφαίος Γερμανός 
επιστήμονας της θεωρητικής φυσικής, ο 
οποίος συνελήφθη το 1950 και καταδικά-
στηκε για κατασκοπία για λογαριασμό της 
KGB και διαρροή μυστικών για ατομικά 
όπλα προς την ΕΣΣΔ. Τόση ήταν η ση-
μασία των επιστημονικών πληροφοριών 
για τα πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ 
και της Βρετανίας που διέρρευσε, που η 
συμβολή του θεωρήθηκε καθοριστική 
στη δημιουργία ισοζυγίου μεταξύ των 
δύο υπερδυνάμεων, σε βαθμό που να 
έχει προληφθεί παγκόσμια καταστρο-
φή. Την ίδια δεκαετία, στην άλλη άκρη 
της Ευρώπης, ο Κυπριακός Ελληνισμός 
σηκώνει τα όπλα κατά της βρετανικής 
αποικιοκρατίας. Στην ίδια τη Βρετανία, 
o IRA επανεμφανίζεται το 1956 με την 
«Εκστρατεία των Συνόρων» και διενεργεί 
επιθέσεις στα σύνορα με τη  βόρεια Ιρλαν-
δία και κλοπές από οπλαποθήκες στην 
Αγγλία, σε μια εποχή που το Δουβλίνο 
προσπαθεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις 
του με το Λονδίνο. Από τη μια, η υπόθεση 
του Fuchs συμπύκνωνε την πραγματική 
πυρηνική θερμότητα που τροφοδοτούσε 
τον Ψυχρό Πόλεμο. Από την άλλη, τα εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα της ΕΟΚΑ 
και του IRA κρατούν ζωντανό το πνεύμα 
της αποαποικιοποίησης, ενισχυμένα και 
από το μεταπολεμικό επιχείρημα του δι-
καιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών. 

Για τον Klaus Fuchs μάς μίλησαν οι 
αγωνιστές Ρένος Κυριακίδης (Οκτώβριος 
2019) και Γιώργος Σκοτεινός (Φεβρου-
άριος 2020).  

Klaus Fuchs και KGB
Ο Emil Julius Klaus Fuchs γεννήθηκε 

σε μια προτεσταντική οικογένεια Λου-
θηρανών τον Δεκέμβριο του 1911 στο 
Rüsselsheim της Γερμανίας. Σπούδασε 
φυσική και μαθηματικά στο Πανεπιστή-
μιο του Leipzig, εκεί όπου εργαζόταν ο 
πατέρας του ως καθηγητής Θεολογίας. Ως 
φοιτητής αναμείχθηκε στο Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα Γερμανίας και, αφ’ ότου 
εκδιώχθηκε, εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα Γερμανίας. 

Λόγω των πολιτικών του απόψεων, 
αναγκάστηκε να φύγει από τη Γερμανία 
όταν το 1933 ανήλθε στην εξουσία το 
Γερμανικό Εργατικό Εθνικοσοσιαλιστικό 
Κόμμα. Πήγε στη Βρετανία, όπου, ως εξαι-
ρετικός επιστήμονας που ήταν, ακολούθησε 
ακαδημαϊκή πορεία. Έκανε διδακτορικές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ 
στην Αγγλία υπό τον Nevill Mott και συνέ-
χισε τις μεταδιδακτορικές του σπουδές ως 
βοηθός του Max Born στο Πανεπιστήμιο 
του Εδιμβούργου στη Σκωτία. 

Με την έναρξη του Β’ Π.Π., και ως Γερ-
μανός που ήταν, κρατήθηκε σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης στη Νήσο του Μαν 
και στο Κεμπέκ του Καναδά. Μετά από 
παρέμβαση του καθηγητή του, Max Born, 
επέστρεψε στο Η.Β., όπου εργάστηκε ως 
βοηθός του Rudolf Peierls στο πρόγραμμα 
«Tube Alloys», το βρετανικό πρόγραμμα 
για την ατομική βόμβα. Το 1942 έλαβε 
και τη βρετανική υπηκοότητα. 

Το 1943 οι Fuchs και Peierls πάνε 
στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας 
Υόρκης για να εργαστούν στο περίφημο 
«Manhattan Project», την αμερικανική 
έρευνα από την οποία προήλθαν τα πρώτα 
πυρηνικά όπλα κατά τον Β’ Π.Π. Ύστερα, 
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Η συνάντηση του Klaus Fuchs της KGB 
με τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και του IRA

Της Κυριακής
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κάριος έδωσε τη συγκατάθεσή του για 
την αποστολή οπλισμού. 

Μετά τη συνάντηση ο Γρίβας επικοι-
νώνησε με τον Ναύαρχο και διευθέτησαν 
συνάντηση στην παρουσία του Αζίνα, που 
ήταν υπεύθυνος  για την παραλαβή του 
οπλισμού στην Κύπρο. Εκεί ο Σακελλα-
ρίου άνοιξε τους χάρτες  με τα σημεία 
που είχαν επιλεχθεί για την εκφόρτωση 
του οπλισμού. Συμφωνήθηκαν όλα, χαι-
ρέτησαν τον Ναύαρχο και κίνησαν για το 
σπίτι του Καπετάν Γεώργιου Ζήση, που 
ήταν ο ιδιοκτήτης του καϊκιού, το οποίο 
θα μετέφερε τον οπλισμό. Γρίβας, Αζίνας 
και Ζήσης  πήγαν στην ακτή του Λαυ-
ρίου, όπου  τους ανέμενε ο Πλοίαρχος 
του Λιμενικού Σταμπολής, που θα είχε 
την ευθύνη για τον ασφαλή απόπλου του 
καϊκιού  από τον ορμίσκο της Αγίας Μα-
ρίνας μέχρι την απομάκρυνσή του από τη 
Ρόδο. Ο Αζίνας μόλις γύρισε στην Αθήνα 
ενημέρωσε τον Μακάριο και την άλλη 
μέρα με τον Πλοίαρχο Σταμπολή και τον 
Καπετάν Ζήση επισκέφθηκαν τον Ναύαρχο 
, τους έλυσε όλες τους  τις απορίες για 
τη ρότα του καϊκιού, ο Σταμπολής πήρε 
αντίγραφο του ναυτικού χάρτη και συ-
νεννοήθηκαν για τα σήματα άφιξης του 
καϊκιού:  Ώρα εκπομπής 10η το βράδυ, 
κάθε 10 λεπτάμέχρι της 2ας πρωινής, από 
τις αρχές μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αφού 
λύθηκαν όλες οι απορίες,  Σταμπολής και 
Καπετάν Ζήσης καληνύχτισαν τον Ναύαρχο 
και αναχώρησαν για τα σπίτια τους.Τον 
Αζίνα τον κράτησε για να του δώσει μερι-
κές απαραίτητες συμβουλές για το βαρύ 
έργο που αναλάμβανε. Και αφού πήρε τις 
τελευταίες συμβουλές του Ναυάρχου, ο 
Αζίνας  τον καληνύχτισε  και κίνησε για 
το γραφείο των αδελφών Λοϊζίδη. Εκεί 
βρήκε τον Σάββα, τον ενημέρωσε για 
όλα και του είπε: «Αν όλα πάνε καλά, θα 
τηλεφωνήσω σ’ εσένα και τον Σωκράτη 
‘‘παραλάβαμε τον πατατόσπορο’’».

Από το γραφείο των αδελφών Λοϊζίδη 
ο Αζίνας κατέβηκε στο λιμάνι του Πειραιά, 
όπου τον ανέμεναν ο Πλοίαρχος Σταμπολής, 
ο Καπετάν Ζήσης και ο κυβερνήτης του 
καϊκιού που θα  μετέφερε τον οπλισμό,  
Καπετάν Βαγγέλης Κουταλιανός. Ένας θα-
λασσόλυκος, σκληροτράχηλος ναυτικός, 
ήρωας του Πολέμου. Είναι ο ίδιος που  
θα συλληφθεί αργότερα, όταν θα φέρει το 
δεύτερο φορτίο οπλισμού με το καΐκι «Άγιος 
Γεώργιος». Όταν ο Αζίνας τον ρώτησε πόσα 
ήθελε για την αποστολή του, ο Καπετάν 
Βαγγέλης άφησε αυτόν και τους άλλους 
δυο που ήταν εκεί, άναυδους:  «Αν ήταν 
για τα χρήματα δεν θα δεχόμουν αυτήν 
την αποστολή. Όταν όμως πρόκειται για 
την ελευθερία των σκλαβωμένω αδελφών 
μου της Κύπρου, δεν θέλω μία». Αλλη-
λοκοιτάχτηκαν οι άλλοι στο άκουσμα της 
απάντησης του Καπετάν Βαγγέλη, που δεν 
απέκρυβαν τον θαυμασμό τους. Από τον 
Πειραιά ο Αζίνας ανέβηκε πάλι στην Αθήνα, 
συναντήθηκε χωριστά με τον Μακάριο, 
τον ενημέρωσε για όλα , στη συνέχεια 
συναντήθηκε με τον Αρχηγό, του έδωσε 
τις τελευταίες οδηγίες και την άλλη μέρα 
γύρισε στην  Κύπρο για να διευθετήσει 
την παραλαβή του οπλισμού.

Γράφει ο Διγενής στ’Απομνημονεύματά 
του για τις επαφές του με τον Αζίνα και την 
αποστολή του πρώτου οπλισμού: «Ο Αζίνας 
έφθασε εις Αθήνας την 22αν Φεβρουα-
ρίου 1954, έλαβε παρ’ εμού οδηγίας ως 
προς την μεταφοράν και εκφόρτωσιν του 
υλικού εις τον προκριθέντα χώρον παρά 
το χωρίον  Χλώρακα και αφού ήλθεν εις 
επαφήν μετά του πλοιάρχου του ιστιοφόρου, 
ανεχώρησεν εις Κύπρον προς παραλα-
βήν του υλικού.Τούτο εφορτώθη εντεύθεν 
την 2αν Μαρτίου 1954 και παρελήφθη 
εις Κύπρον ασφαλώς. Η αποστολή αύτη 
περιελάμβανε: Δύο πολυβόλα ιταλικά, 
τρία οπλοπολυβόλα  αγγλικά Μπρεν, (ών 
το έν ουχί εν καλή καταστάσει), τέσσερα 
αυτόματα Τόμιγκαν, 17 αυτόματα Στεν ή 
Στάγιερ, 47 τυφέκια διαφόρων τύπων, επτά 
περίστροφα, 8.100 φυσίγγια αγγλικά, τρεις 
χιλιάδες εξακόσια πεντήκοντα φυσίγγια 
ιταλικού τυφεκίου,10.400 φυσίγγια Στεν, 
200 φυσίγγια ελληνικού τυφεκίου, 518 
φυσίγγια περιστρόφου, 290 χειροβομ-
βίδας, 20 κιλά εκρηκτικών  υλών και 
πυραγωγόν σχοινίον».

Ο Αζίνας μόλις γύρισε στην Κύπρο 
τράβηξε στο Δίκωμο, όπου συνάντησε 
τον Αντρέα Γιάγκου, ανώτατο στέλεχος της 
ΠΕΚ, τον μύησε και του είπε όσα έπρε-
πε να γνωρίζει. Στη συνέχεια πήγε στην 
Παναγιά, όπου ήταν δάσκαλος ο πατέρας 
του, τον μύησε κι αυτόν και κατέβηκε στην 
Πάφο, όπου συνάντησε τον εθναπόστολο 
δάσκαλο Νικόλα Χατζηκωστή, συστημένο 
από τον πατέρα του. Χωρίς περιστροφές  
τού  μίλησε για τον Αγώνα και του ζήτησε 
να είναι σύμβουλός του. Επίσης, του ανέ-
θεσε  να βρει έμπιστους  πατριώτες από τα 
χωριά της Πιτσιλιάς , της  Μαραθάσας  και 
της Σολιάς. Ο Χατζηκωστής τού σύστησε 
τον Αβραάμ Νικολάου-Αβδέλλα, παιδι-
κό φίλο και συγχωριανό του από το Άη 
Μάμαντα, που εργαζόταν στον Αμίαντο. 
Σε λίγες ημέρες ο Αζίνας συνάντησε τον 
Αβράμη στον Αμίαντο και του ανέθεσε τη  
στρατολόγηση αγωνιστών, αποστολή την 
οποία ο Αβδέλλας εκτέλεσε με επιτυχία.

Μετά τη συνάντησή του με τον Χατζη-
κωστή, ο Αζίνας πήγε στη Χλώρακα και 
συνάντησε τον Κώστα Λεωνίδα, τον οποίο 
είχε αφήσει κεραυνόπληκτο την προηγού-
μενη ημέρα, όταν του αποκάλυψε το μεγάλο 
μυστικό. Τον βρήκε στην ΠΕΚ και μαζί 
πήγαν στο σπίτι του Νικόλα Αζίνα, αδελφού 
του πατέρα του. Εκεί τον ενημέρωσε για 
όσα έγιναν και όσα επρόκειτο να γίνουν 
σύντομα. Μετά οι τρεις άρχισαν να κάνουν 
επιλογή των αντρών που θ’ απάρτιζαν την 
πρώτη ομάδα της Οργάνωσης και θ’ ανα-
λάμβανε την εκφόρτωση του οπλισμού. 
Επειδή το μυστικό ήταν πολύ σοβαρό, ο 
Αζίνας περιορίστηκε στην αρχική επιλογή 
του θείου του Νικόλα, του ξάδερφού του 
Χαράλαμπου Αζίνα και του Κώστα Λεω-
νίδα. Αυτοί οι τρεις και ο Αντρέας Αζίνας 
ήταν οι τέσσερεις αγωνιστές που είχαν 
τη μεγάλη τιμή να ξεφορτώσουν από το 
ιστιοφόρο «Σειρήν» τον πρώτο οπλισμό  
της ΕΟΚΑ. Τον έκρυψαν πρόχειρα λίγο 
πιο πέρα από την ακτή, διότι τα κιβώτια 
ήταν πολύ βαριά και τις επόμενες δυο-τρεις 
νύχτες ο Κώστας Λεωνίδα με τον Νικόλα 
Μαυρονικόλα, με πολύ κόπο και κίνδυνο, 
μετέφεραν τον οπλισμό σ’ ένα παλιό  σπίτι 
που ανήκε στον αδελφό του Κώστα, Νικόλα 
Λεωνίδα, τον επιλεγόμενο Λουρικό. Εκεί 
ο οπλισμός έμεινε κρυμμένος μέχρι τον 
Νιόβρη του 1954, που ήρθε ο Διγενής 
και με διαταγή του ανέλαβαν  τη μεταφορά 
του  ο Αντρέας  Αζίνας,  ο Αντρέας Γιάγκου 
και ο  Λεύκιος  Ροδοσθένους, σε διάφορες 
περιοχές που είχε επιλέξει ο Αρχηγός

Στις 12 Αυγούστου ο Γρίβας πήρε 
επιστολή από τον αδελφό του, Μιχάλη, 
με την οποία του γνωστοποιούσε  ότι  ο 
Μακάριος έδωσε τη συγκατάθεσή του στα 
όσα του διαβίβασε με τον Αζίνα και θα 
του αποστείλει χρήματα για την αγορά και 
άλλου υλικού. Μετά τη χαρμόσυνη αυτή 
είδηση ο Αρχηγός ενέτεινε τις προσπάθειές 
του για την εξασφάλιση νέου οπλισμού. 
Την 1η Οκτωβρίου Μακάριος και Γρίβας 
συναντήθηκαν στην Αθήνα και για πρώτη 
φορά ανενδοίαστα του είπε ότι ήταν και 
δική του θέληση να προωθηθεί και νέος 
οπλισμός στην Κύπρο, να κατέβει ο ίδιος 
ο Αρχηγός στο νησί και τα χρήματα για τη 
μεταφορά του οπλισμού τα είχε αφήσει 
στο Σωκράτη Λοϊζίδη. Στις 9 Οκτωβρίου 
συναντήθηκαν πάλι οι δυο ηγέτες, οπότε 
ο Μακάριος είπε στον Γρίβα ότι  επείγει 
η κάθοδός του στην Κύπρο, προτού η 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επιληφθεί 
του Κυπριακού. Ακολούθησαν άλλες 
δυο συναντήσεις, η τελευταία στις 12 
Οκτωβρίου, κατά την οποία ο Μακάρι-
ος  είπε στον Γρίβα ότι, συναινούντος και 
του Υπουργού Εξωτερικών της  Ελλάδας 
, Στέφανου Στεφανόπουλου,  έπρεπε ν’ 
αρχίσει δράση μόλις θα έφθανε στην 
Κύπρο.Μπήκε τελικά το νερό στ’ αυλάκι 
και ο Αρχηγός έκανε τις τελευταίες του 
προετοιμασίες. Προτού αναχωρήσει για 
την Κύπρο στις 26 Οκτωβρίου 1954, ο 
Διγενής είχε δώσει στη σύζυγό του Βασι-
λική (Κική) τη διαθήκη του, με την οποία 
της άφηνε  ό,τι είχε και δεν είχε.

Το πλήρες  κείμενο της ιστορικής  
εκείνης  διαθήκης είναι:

«Η Διαθήκη μου
»Εν Αθήναις, σήμερον την εικοστήν 

του μηνός Ιουνίου, του χιλιοστού εννεα-

κοσιοστού πεντηκοστού τετάρτου έτους 
και ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν 
και ώραν δωδεκάτην π.μ., ο κάτωθι 
υπογεγραμμένος Γεώργιος Γρίβας του 
Θεοδώρου, γεννηθείς εν Λευκωσία 
της Κύπρου το 1898, αξιωματικός εν 
αποστρατεία και κατοικών εν Αθήναις, 
εν τη επί της οδού Νιλέως 6 κατοικία 
μου, σώας έχων τας φρένας και επι-
θυμών όπως κανονίσω από τούδε τα 
της κληρονομίας μου, εκφράζω την 
τελευταίαν θέλησίν μου, ήτις επιθυμώ 
όπως εκτελεσθή μετά τον θάνατόν μου. 
»Εγκαθιστώ γενικόν κληρονόμον επί 
πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας 
μου, ήτις ήθελε ευρεθή μετά τον θάνα-
τόν μου, την αγαπημένην σύζυγόν μου 
Βασιλικήν Γρίβα, το γένος Παναγιώτη 
Ντέκα, μετά της οποίας επί τόσα έτη 
συνέζησα και ήτις μετά τόσης αγάπης 
με περιέβαλε καθ’ όλον το διάστημα 
της συζυγικής μου ζωής και πάντα ήτο 
πιστή και παρά το πλευρόν μου εις 
πάσας τας εκδηλώσεις της ζωής μου 
και εις τους κινδύνους. »Την παρού-
σαν έγραψα εξ ολοκλήρου ιδιοχείρως. 
Ο Διαθέτης, Γ. Γρίβας».

Στις 26 Οκτωβρίου 1954 ο Γρίβας, με 
το ψευδώνυμο πλέον «Διγενής», αποχαιρέ-
τησε τη γυναίκα του και αναχώρησε με το 
ιστιοφόρο «Σειρήν», το ίδιο που μετέφερε 
και τον πρώτον οπλισμό στη  Ρόδο με 
τελικό προορισμό την Κύπρο. Μαζί του 
ο Σωκράτης Λοϊζίδης και ο Νότης Πετρο-
πουλέας. Καπετάνιος του σκάφους αυτήν 
τη φορά ένας άλλος θερμός πατριώτης, 
ο Καπετάν Λάμπρος Ξανθόπουλος, για 
τον οποίο θα γράψει αργότερα ο Διγενής. 
«Είναι άξιος παντός επαίνου, διότι, παρά 
τας επικρατούσας τότε δυσμενεστάτας  και-
ρικάς συνθήκας, κατόρθωσε να κρατήσει 
αρχικώς εις Ρόδον το σκάφος του, επί μίαν 
σχεδόν εβδομάδα, χωρίς να γίνη αντιλη-
πτός ο προορισμός του (πλην εις ελάχιστα 
μεμυημένα πρόσωπα)  και εν μέσω λίαν 
τρικυμιώδους θαλάσσης , να μεταφέρη 
τον Διγενή και τους συνεργάτας του και 
να τους αποβιβάση λάθρα εις  Κύπρον».

Κατά τον πλουν, έξω από τη Ρόδο  
ξέσπασε σφοδρή τρικυμία και ανάγκα-
σε το ιστιοφόρο που τους μετέφερε να 
προσορμιστεί μυστικά σε ορμίσκο του 
νησιού, όπου έδεσε για 12 ημέρες. Εκεί 
πήραν όλες τις προφυλάξεις, διότι η απου-
σία του Γρίβα από την Αθήνα είχε θέσει 
σε συναγερμό τις υπηρεσίες ασφαλείας, 
κλιμάκιο των οποίων μετέβη στη Ρόδο 
και άρχισε έρευνες για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψή του. Μεταξύ άλλων πλησία-
σαν τον μυημένο ήδη στην Οργάνωση 
υπαξιωματικό του Λιμενικού, Βασίλη 
Παπαθεοδώρου, ο οποίος όχι μόνο  τους 
είπε ότι δεν γνώριζε τίποτε απ’ όσα τον 
ρωτούσαν, αλλά και τους  ζήτησε να του 
πουν περισσότερα για τον καταζητούμενο 
Γρίβα, προκειμένου να τους βοηθήσει 
στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Τε-
λικά, ο Αρχηγός με τους συνοδούς του 
απέπλευσαν στις 8 Νοεμβρίου. Γύρω στα 
μεσάνυχτα, όταν το ιστιοφόρο έπλεε στα 
ανοιχτά του Καστελορίζου, ξέσπασε νέα 
σφοδρή τρικυμία. Ευτυχώς, τελικά, μετά 
από περιπετειώδη πλουν, το ιστιοφόρο 
κατέπλευσε στην ακτή της Χλώρακας  στις  
10 Νοεμβρίου, η ώρα οχτώ το βράδυ.

( Την ερχόμενη Κυριακή: Η  παραμονή 
του Διγενή στη Χλώρακα, η ορκωμοσία και  
εκπαίδευση της πρώτης ομάδας, η σύλλη-
ψη του πλοιαρίου «Άγιος Γεώργιος»  και 
η έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η οριστική απόφαση για ένοπλο αγώνα 
και η κάθοδος του Αρχηγού στην Κύπρο

ΜΕΡΟΣ Β’ 

Σ
τις 6 Νοεμβρίου 1953 
ο Αντρέας Αζίνας πήγε 
στην Αθήνα και ενημέ-
ρωσε τον Αρχηγό για όλες  
τις  ενέργειές του σχετικά 
με την τελευταια φάση της 
έναρξης του Αγώνα και 

τις θέσεις του Μακαρίου, που εξακολου-
θούσε να έχει ενδοιασμούς και επιφυλάξεις 
για τη μορφή του Αγώνα. «Ο Αρχιεπίσκο-
πος»,   γράφει ο Αζίνας, «δεν  ήθελε να 
σοκαριστεί ο λαός με αιματοχυσίες», σε 
αντίθεση με τον Γρίβα, τον Νικόλα Στράτο, 
τον Αρχιεπίσκoπο Αθηνών Σπυρίδωνα, 
τον Ναύαρχο Αλέξανδρο Σακελλαρίου και 
όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής Αγώνα. 
Στις 15 φεβρουαρίου 1954 ο Μακάριος 
πήγε στην Αθήνα και συναντήθηκε με 
τον Γρίβα, ο οποίος τον ενημέρωσε για 
τον οπλισμό που είχε συγκεντρωθεί και 
ήταν όλα έτοιμα για την αποστολή του 
στην Κύπρο με καΐκι, προτού έλθει και ο 
ίδιος. Ο Μακάριος δεν απέκρυψε και πάλι 
τις επιφυλάξεις του για μαχητικό αγώνα, 
οπότε ο Γρίβας επικαλέστηκε τη γνώμη 
και όλων των άλλων συνεργατών τους, 
ιδιαίτερα του Ναύαρχου Σακκελλαρίου, 
που είχε την ευθύνη της συγκέντρωσης 
και αποστολής του οπλισμού στην Κύπρο 
και του Νικόλα Στράτου, που προήδρευε 
της Επιτροπής, όταν απουσίαζε ο Μακάρι-
ος. Διευθετήθηκε συνάντηση  Μακαρίου, 
Γρίβα και Ναυάρχου Σακελλαρίου για τη 
λήψη οριστικής απόφασης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνα-
ντήθηκαν  οι τρεις τους στο ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετανία», όπου διέμενε ο Αρ-
χιεπίσκοπος. Συζήτησαν λεπτομερώς τη 
μορφή του Αγώνα και την χωρίς άλλη 
καθυστέρηση έναρξή του. «Ο Ναύαρχος 
Σακελλαρίου», γράφει ο Αζίνας, «συνέστησε 
στον Αρχιεπίσκοπο να βαδίσει θαρραλέα 
προς τη δυναμική λύση». Η γνώμη αυτή του 
Ναυάρχου ήταν καθοριστική για τη στάση 
του Μακαρίου. Θα γράψει ο Διγενής για τη 
συνάντηση: «Φαίνεται ότι εμειώθησαν οι  
ενδοιασμοί του Μακαρίου, διότι ειδοποίησε 
τον Ανδρέα Αζίνα να έλθει εις Αθήνας, ίνα 
συνεννοηθεί μετ’ εμού διά την αποστολήν 
οπλισμού εις Κύπρον». Πράγματι, στις 
22 Φεβρουαρίου ο Αζίνας έφθασε στην 
Αθήνα και συναντήθηκε πρώτα με τον 
Μακάριο στο «Μεγάλη Βρετανία», όπου 
διέμενε, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη 
συνάντησή του με τον Γρίβα. Ο Αζίνας 
πήγε στη συνέχεια και συναντήθηκε με 
τον Γρίβα, ο οποίος τον ενημέρωσε για 
τις επαφές του με τον Μακάριο και τον 
Ναύαρχο Σακελλαρίου, που συντάχθηκε 
με τις απόψεις του Γρίβα, οπότε ο Μα-

ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 
Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΉΓΕ ΣΤΉΝ 
ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΉΘΉΚΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΙΒΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΤΟΝ ΕΝΉΜΕΡΩΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΉΤΑΝ ΟΛΑ 
ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ 
ΤΟΥ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΚΑΐΚΙ, 
ΠΡΟΤΟΥ ΕΛΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ. 
Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΕΚΡΥΨΕ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΑΧΉΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, 
ΟΠΟΤΕ Ο ΓΡΙΒΑΣ ΕΠΙΚΑΛΕ-
ΣΤΉΚΕ ΤΉ  ΓΝΩΜΉ ΚΑΙ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
ΤΟΥΣ. ΕΤΣΙ ΔΙΕΥΘΕΤΉΘΉΚΕ 
ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΓΡΙ-
ΒΑ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑ-
ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΉ ΛΉΨΉ ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ 
ΑΠΟΦΑΣΉΣ 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΑΝΗΣ.

ΚΏΣΤΑΣ ΞΑΝΘΌΠΌΥΛΌΣ. 

ΝΙΚΌΛΑΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ.

ΙΣΤΙΌΦΌΡΌ «ΣΕΙΡΗΝ». 

«ΑΓΙΌΣ ΓΕΏΡΓΙΌΣ». 

ΓΕΡΑΣΙΜΌΣ ΚΌΝΙΔΑΡΗΣ. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΌΥΤΑΛΙΑΝΌΣ. 

ΠΛΌΙΑΡΧΌΣ ΣΤΑΜΠΌΛΗΣ. ΝΑΥΑΡΧΌΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΌΥ. 



«ΚΆΤΩ ΆΠΌ ΤΆ ΔΎΣΚΌΛΆ 
ΔΕΔΌΜΕΝΆ ΠΌΎ ΕΧΌΎΝ 
ΔΗΜΙΌΎΡΓΗΘΕΙ ΚΆΘΙΣΤΆΤΆΙ 
ΆΠΆΡΆΙΤΗΤΗ Η ΚΆΤΆΘΕΣΗ 
ΕΝΌΣ ΆΦΗΓΗΜΆΤΌΣ. ΕΙΝΆΙ 
ΣΗΜΆΝΤΙΚΌ ΝΆ ΠΡΌΤΆΧΘΕΙ Η 
ΘΕΣΗ ΌΤΙ Η ΚΎΡΙΌΤΕΡΗ ΔΙΆ-
ΣΤΆΣΗ ΤΌΎ ΚΎΠΡΙΆΚΌΎ ΕΙΝΆΙ 
Η ΚΆΤΌΧΗ ΚΆΙ ΌΧΙ Η ΔΙΆΚΌΙ-
ΝΌΤΙΚΗ ΠΤΎΧΗ» 
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Π
αρά το γεγονός ότι 
η τουρκοκυπριακή 
πλευρά επιχειρεί 
ακόμα μια φορά να 
διαφοροποιήσει τη 
βάση των συνομιλι-
ών και προβαίνει σε 

κινήσεις που παραβιάζουν το status quo, 
η ελληνοκυπριακή πλευρά αποφάσισε να 
ανταποκριθεί θετικά σε πρόσκληση του 
ΓΓ του ΟΗΕ για συμμετοχή σε πενταμερή 
διάσκεψη για το Κυπριακό. Όμως, θα είναι 
σφάλμα να αρκεσθεί στην προάσπιση του 
διαπραγματευτικού κεκτημένου ως είχε 
πριν από την κατάρρευση των συνομιλιών 
στο Κραν Μοντανά αρχές Ιουλίου του 2017. 
Η τουρκική πλευρά διαχρονικά θέτει νέα 
δεδομένα στο τραπέζι των διακοινοτικών 
συνομιλιών και, κρίνοντας από τα αποτε-
λέσματα, έχει πετύχει αρκετά.  Δυστυχώς, 
η βάση των συνομιλιών έχει μετακινηθεί 
επικίνδυνα προς τις τουρκικές θέσεις.  Για 
χρόνια τώρα η ελληνική πλευρά διστάζει 
να καταθέσει νέες προσεγγίσεις φοβούμενη 
μην τυχόν και της επιρριφθούν ευθύνες 
μιας πιθανής αποτυχίας των συνομιλιών. 

Μέρος των πολιτικών δυνάμεων εκφρά-
ζουν επιφυλάξεις ή και αρνητική διάθεση 
για συμμετοχή σε πενταμερή διάσκεψη εφ’ 
όσον θα απουσιάζει η Κυπριακή Δημο-
κρατία.  Η θέση αυτή είναι κατανοητή αλλά, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα, 
με τη μη συμμετοχή ελλοχεύει ο κίνδυνος 
επίρριψης ευθυνών στη δική μας πλευρά 
και δραστικής διαφοροποίησης του status 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ούτε όμως η συμμετοχή 
χωρίς την προσθήκη νέων προσεγγίσε-
ων προκρίνεται καθώς αναπόφευκτα θα 
βρεθούμε σ’ έναν ασφυκτικό κλοιό για 
μια λύση συνομοσπονδίας.  

Ο ρόλος του ΟΗΕ
Διαχρονικά η Κύπρος είχε υψηλές προσ-

δοκίες από τον ΟΗΕ.  Ενώ πριν από το 1974 η 
στάση του ΟΗΕ ήταν θετική για την Κυπριακή 
Δημοκρατία, μετά την εισβολή και τα νέα 
δεδομένα υπήρξαν σοβαρές διαφοροποιήσεις.  
Παρά την κατ’ εξοχήν κατοχική διάσταση 
του Κυπριακού, το Συμβούλιο Ασφαλείας 
προέκρινε τις διακοινοτικές συνομιλίες για 
την εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία αυτή 
έχει διαιωνισθεί ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν είναι εις 
θέσιν να πάρει καμία ουσιαστική απόφαση 
χωρίς την Άγκυρα.  

Ενώ υπάρχουν δικαιολογημένες απο-
γοητεύσεις από τη στάση του ΟΗΕ μετά 
το 1974, είναι σημαντικό να κατανοηθεί 
ότι ο Οργανισμός λειτουργεί λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις πολιτικές πραγματικότητες και 
το ισοζύγιο δυνάμεων. Επιπρόσθετα, στις 
διάφορες συγκρούσεις όπου ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής, συνήθως δεν παίρνει θέση 
επί της ουσίας της διαμάχης. Συνεπώς οι 
οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις για τον ρόλο 
του ΟΗΕ θα πρέπει να παραμερισθούν. 
Υπογραμμίζεται ότι ο πρώην Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών 
του Ισραήλ και Επίτιμος Καθηγητής του 
Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, 
Σλόμο Αβινέρι, είχε αναφέρει το 2004 για 
το Σχέδιο Ανάν ότι αντικατοπτρίζει μια 
στάση που ισοδυναμεί ως «την προτιμητέα/
αγαπημένη κατοχή του ΟΗΕ και της ΕΕ».

Η EE
Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία υπέ-

βαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 1990 
υπήρχαν υψηλές προσδοκίες. Ήταν διάχυτη 
η πεποίθηση ότι το αξιακό σύστημα της 
Ένωσης καθώς και το ευρύτερο θεσμικό 
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Τα ιστορικά γεγονότα και η ανάγκη για αφήγημα 
της πλαίσιο σε συνδυασμό με άλλα δεδο-
μένα όπως οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της 
Τουρκίας θα συνέβαλλαν σε μια δίκαιη 
διευθέτηση του Κυπριακού. 

Μετά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, 
η ηθική υπεροχή της Κυπριακής Δημο-
κρατίας διαβρώθηκε, ενώ η κατοχική 
Τουρκία προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η 
ίδια είχε πράξει αυτό που της αναλογούσε 
για τη λύση. Η πραγματικότητα όμως ήταν 
διαφορετική. 

H ΕΕ δεν επέδειξε την οφειλόμενη 
αλληλεγγύη έναντι της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα η ανοχή της 
έναντι της Τουρκίας εξακολουθεί να παρα-
μένει άνευ ορίων. Προφανώς οι διάφορες 
διαστάσεις των ευρωτουρκικών σχέσεων 
και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα βαραί-
νουν πολύ περισσότερο από την αρχή της 
αλληλεγγύης και άλλων αξιών της ΕΕ.

H αντίδραση της ΕΕ στις συστημα-
τικά έκνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, στον συνεχιζόμε-
νο εποικισμό και υβριδικό πόλεμο εις 
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα 
τεκταινόμενα στην περίκλειστη πόλη των 
Βαρωσίων και την εμπλοκή του Ερντογάν 
στις πρόσφατες εκλογές για ανάδειξη του 
ηγέτη του κατοχικού καθεστώτος ήταν 
υποτονική.  Επίσης, οι προσπάθειες της 
κυπριακής Κυβέρνησης για την επιβολή 
κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας δεν 
είχαν αντίκρισμα τουλάχιστον μέχρι σήμερα. 
Όμως η πρόσφατη Έκθεση του Υπάτου 
Εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για 
την Τουρκία εμπεριέχει στοιχεία, τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ο ελληνοτουρκικός
διάλογος και το Κυπριακό

H επανέναρξη των διερευνητικών 
επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
στις 25 Ιανουαρίου 2021, πέντε χρόνια 
μετά τη διακοπή του διαλόγου, είναι μια 
σημαντική εξέλιξη, η οποία επηρεάζει και 
την Κύπρο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διά-
στημα των πέντε ετών οι σχέσεις των δύο 
χωρών έχουν επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα 
της συγκρουσιακής πολιτικής της Άγκυρας. 

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο η Ελλάδα 
τονίζει ότι μόνο θέματα οριοθέτησης της 
υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) είναι προς δι-
απραγμάτευση. Αντίθετα, η Τουρκία θέτει 
θέματα οριοθέτησης του εναέριου χώρου, 
αποστρατιωτικοποίησης κάποιων νησιών 
και αμφισβητεί την κυριαρχία κάποιων 
άλλων ελληνικών νησιών ή συμπλεγμάτων 
βραχονησίδων. Επιπρόσθετα, θέτει θέμα 
επήρειας των ελληνικών νησιών σε σχέση 
με τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών.

Η Τουρκία δεν κρύβει τις επεκτατικές 
της προσεγγίσεις. Από την πλευρά της 
η Αθήνα προσπαθεί να αποκρούσει στο 
νομικό πεδίο τις αναθεωρητικές θέσεις 
της Άγκυρας υπερασπίζοντας τη Συνθήκη 
της Λωζάννης.  Η θέση αυτή καθώς και 
ότι στον ελληνοτουρκικό διάλογο μόνο 
τα θέματα της οριοθέτησης της υφαλο-
κρηπίδας των νησιών και της ΑΟΖ είναι 
προς συζήτηση, δεν αρκούν.  

Πέραν των διαχρονικών παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων Τούρκων πολιτών ελλη-
νικής καταγωγής, η Αθήνα θα έπρεπε να 
θέτει και το θέμα της κατοχής του βόρει-
ου τμήματος της Κύπρου, του εποικισμού 
και του υβριδικού πολέμου εις βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, 
εκτός από τους εθνικούς δεσμούς, η Ελλά-
δα ως εγγυήτρια δύναμη έχει συμβατικές 
υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να 
θέτει τα ζητήματα αυτά και να υπενθυμίζει 
στην Άγκυρα ότι η Κύπρος επηρεάζει τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Μετά το 1974, ενώ η Αθήνα διακήρυτ-
τε ότι το Κυπριακό είναι το ύψιστο εθνικό 
ζήτημα, στην πραγματικότητα σταδιακά το 
αποσύνδεσε από τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις. Το Κυπριακό είναι ένα ξεχωριστό και 
ιδιαίτερο ευρωπαϊκό και διεθνές ζήτημα,  
αλλά ταυτόχρονα δεν παύει να αποτελεί μια 
σημαντική διάσταση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Είναι κατάντημα που σήμερα το 
Κυπριακό αντικρίζεται από τον ΟΗΕ κυρίως 
ως διακοινοτικό πρόβλημα.

Για την κατάσταση αυτή υπάρχουν 
ιστορικοί λόγοι αλλά και ευθύνες.  H Κυ-
πριακή Δημοκρατία σωστά επεδίωξε τη 
διεθνοποίηση του προβλήματος μετά την 
εισβολή. Υπήρχε ο φόβος δημιουργίας 
αρνητικών παρενεργειών εάν συζητείτο 
κυρίως στο πλαίσιο ενός ελληνοτουρκικού 
διάλογου. Υπήρχε επίσης πικρία από τα 
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γεγονότα του 1974: όχι μόνο η Τουρκία 
εισέβαλε στην Κύπρο ως αποτέλεσμα του 
πραξικοπήματος εναντίον του Προέδρου 
Μακαρίου από την αμερικανοκίνητη Χού-
ντα, αλλά και η Κύπρος αντιμετώπισε τον 
Αττίλα προδομένη και μόνη.

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος είναι 
σαφές ότι η διεθνοποίηση δεν απέδωσε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Ούτε αξιοποι-
ήθηκε επαρκώς η ένταξη και η συμμετοχή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.  

Τα αποτελέσματα των
διακοινοτικών συνομιλιών

Πριν από την τουρκική εισβολή του 
1974 η βάση λύσης των διακοινοτικών 
συνομιλιών ήταν το ενιαίο κράτος.  Δυστυ-
χώς, η αποσταθεροποίηση από ενδογενείς 
και εξωγενείς παράγοντες συνέβαλαν στην 
αποτροπή της δίκαιης αυτής κατάληξης.

Η τουρκική πλευρά έθεσε θέμα ομο-
σπονδιακής διευθέτησης σε διάφορες πε-
ριπτώσεις ακόμα και πριν από το 1974. Η 
θέση αυτή απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο 
Μακάριο και τη διεθνή κοινότητα καθώς 
δεν υπήρχε η γεωγραφική βάση για μια 
τέτοια λύση. Μετά την εισβολή, την εθνοκά-
θαρση και την κατοχή, η τουρκική πλευρά 
προέβαλε τη θέση ότι «η οποιαδήποτε 
λύση θα πρέπει να στηριχθεί στις νέες 
πραγματικότητες».

Η ελληνική πλευρά σταδιακά δέχθηκε 
την αρχή της δικοινοτικής ομοσπονδί-
ας σε γεωγραφική βάση. Ο «οδυνηρός 
συμβιβασμός» δεν ήταν αρκετός για την 
τουρκική πλευρά για να υπάρξει κατάληξη 
σε μια υποφερτή ομοσπονδιακή λύση.

Αξιολογώντας την όλη πορεία των συνο-
μιλιών μετά την εισβολή μέχρι και σήμερα, 
είναι προφανές ότι το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο έχει μετακινηθεί δραστικά προς 
τις θέσεις της τουρκικής πλευράς.  Αυτό 
ήταν αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, 
μεταξύ των οποίων το ανισοζύγιο δυνάμεων, 
η ανεπαρκής κατανόηση των δεδομένων 
από την ελληνοκυπριακή ηγεσία, η ου-
δέτερη στάση του ΟΗΕ και η ανοχή που 
έχουν επιδείξει οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Βρετανία 
και άλλες δυνάμεις έναντι της Τουρκίας.

Η πολιτική που έχει ακολουθηθεί όλα 
αυτά τα χρόνια δεν έχει πετύχει τους στόχους 
της. Η θέση ότι έχει αποτύχει η πολιτική 
του μακροχρόνιου αγώνα δεν ευσταθεί, 
καθώς αυτή η επιλογή δεν υιοθετήθηκε 
ούτε υλοποιήθηκε. Είναι η πολιτική των 
συνεχών υποχωρήσεων που κατέρρευσε.

Τα δεδομένα ενόψει
της Πενταμερούς

Η Πενταμερής θα γίνει κάτω από εξαιρε-
τικά δύσκολες συνθήκες και οι προβλέψεις 
είναι δυσοίωνες. Η τουρκική πλευρά έχει 
ήδη καταθέσει τη θέση της για δύο κράτη. 
Ταυτόχρονα έχει ήδη προβεί σε κινήσεις 
για την έναρξη του εποικισμού της περίκλει-
στης πόλης των Βαρωσίων. Επιπρόσθετα, 
οι πολιτογραφήσεις Τούρκων υπηκόων 
συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς. 

Ακόμα και πριν από τις εξελίξεις αυτές 
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την 
οικοδόμηση ενός ομοσπονδιακού πολι-
τεύματος στην Κύπρο.  Μεταξύ άλλων, 
δεν διαφαίνεται η ύπαρξη κοινών στόχων 
μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπρόσθετα, 
ενώ οι Τουρκοκύπριοι είναι μέρος του 
κυπριακού λαού, δεν μπορεί να λεχθεί 
το ίδιο για τους εποίκους, οι οποίοι απο-

τελούν την πλειοψηφία των διαμενόντων 
στην κατεχόμενη Κύπρο.

Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει την Κυπρια-
κή Δημοκρατία και εργάζεται συστηματικά 
για την αποδόμησή της. Η Τουρκία προ-
κρίνει μια συνομοσπονδιακή διευθέτηση, 
η οποία θα θέτει την Κύπρο κάτω από τον 
στρατηγικό της έλεγχο. Επιπρόσθετα, ο 
εποικισμός και ο υβριδικός πόλεμος που 
διεξάγει η Άγκυρα εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι μέρος ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού. Ένα ερώτημα που εγείρεται 
είναι κατά πόσον ο ΟΗΕ και η Βρετανία θα 
συνεχίσουν να τοποθετούνται στη βάση 
των ίσων αποστάσεων, παρά τις τουρκικές 
ενέργειες και νέες προσεγγίσεις.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης νομιμο-
ποιείται να απαιτήσει από τη Βρετανία και 
την Ελλάδα ως εγγυήτριες δυνάμεις να 
εργασθούν από κοινού για την αποχώ-
ρηση των ξένων στρατευμάτων και την 
αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο 
μίας ομοσπονδιακής διευθέτησης. Μπορεί 
επίσης να υποδείξει στον ΓΓ του ΟΗΕ ότι 
κανένα σοβαρό κράτος δεν αυτοκαταρ-
γείται και ότι οποιαδήποτε αναφορά που 
τείνει να εξισώνει τις ελεύθερες περιοχές 
με την κατοχική οντότητα είναι το ολιγό-
τερο ατυχής. Είναι επίσης σημαντικό να 
τονισθεί ότι η Τουρκία διά  της κατοχής, 
του εποικισμού, του υβριδικού πολέμου 
και των έκνομων ενεργειών στην Κυπρι-
ακή ΑΟΖ προσπαθεί να αποδομήσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ανάγκη για αφήγημα
Είναι σημαντικό να προταχθεί η θέση 

ότι η κυριότερη διάσταση του Κυπρια-
κού είναι η κατοχή και όχι η διακοινοτική 
πτυχή. Θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι, 
όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, 
ισχυρίσθηκε ότι στόχος της ήταν η απο-
κατάσταση της συνταγματικής τάξης 
και η προστασία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας.  Η πραγματικότητα όμως εί-
ναι ότι η Τουρκία δεν έχει σεβαστεί την 
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα 
και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και επιπρόσθετα έχει καταστήσει 
τους Τουρκοκύπριους μειονότητα στην 
κατεχόμενη Κύπρο. Ένας μακροπρόθεσμος 
στόχος του τουρκικού εποικισμού είναι η 
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα 

Θα ήταν ευχάριστη έκπληξη εάν 
η Τουρκία διαφοροποιούσε τη θέση 
της και αποδεχόταν έναν έντιμο 
συμβιβασμό. Υπό αυτή την έννοια 
η εξελικτική διαδικασία και τα ΜΟΕ 
θα διευκόλυναν την εξεύρεση μιας 
ιδιότυπης ομοσπονδιακής λύσης του 
Κυπριακού. Σ’ ένα τέτοιο πολίτευμα 
η περιφέρεια υπό τουρκοκυπριακή 
διοίκηση θα είχε τη μέγιστη δυνατή 
αυτονομία. Ταυτόχρονα θα υπάρ-
χει αποτελεσματική συμμετοχή της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας στα 
όργανα του ομοσπονδιακού κράτους. 
Θα ήταν επίσης εφικτή η σταδιακή 

οικοδόμηση ενός ελαχίστου πλαισί-
ου κοινών στόχων. Το αναμενόμενο 
όμως σενάριο είναι η εμμονή της 
Τουρκίας σε μια διευθέτηση, διά της 
οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
παραμερισθεί και η νέα τρικέφαλη 
οντότητα που θα δημιουργηθεί θα 
είναι κατ’ ουσίαν τουρκικό προτεκτο-
ράτο. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
θα αυτοκαταργηθεί. Ούτε και είναι 
λογικό να αποδεχθούμε την τουρκική 
ερμηνεία της πολιτικής ισότητας για 
να αποφύγουμε δήθεν τη διχοτόμη-
ση. Ως εκ τούτου η ελληνοκυπριακή 
ηγεσία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική και να μην είναι απλόχε-
ρη άνευ αντικειμένου. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει 
να λειτουργεί απρόσκοπτα με το Δί-
καιο της Ανάγκης. Το επίσημο κράτος 
νομιμοποιείται να πάρει τις απαραί-
τητες αποφάσεις για την ενίσχυσή 
του. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται όπως 
συνεχίσει τον αγώνα για την απαλλα-
γή από την τουρκική κατοχή και την 
αποκατάσταση της εδαφικής ακεραι-
ότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Τέλος, η προβολή ενός αφηγήματος 
και μια στοχευμένη επικοινωνιακή 
πολιτική καθίστανται απαραίτητες.

Επίλογος

ολόκληρης της Κύπρου. Ο στόχος αυτός 
υπηρετείται επίσης με τον υβριδικό πόλεμο 
με τη μορφή της διοχέτευσης παράνομων 
μεταναστών από τρίτες χώρες στην ελεύ-
θερη Κύπρο μέσω των κατεχομένων και 
της Τουρκίας.

Στην Κύπρο υφίστανται ένα νόμιμο 
και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, η 
Κυπριακή Δημοκρατία, και η υποτελής 
στην Τουρκία κατοχική οντότητα, η «ΤΔΒΚ».  
Μια ομοσπονδιακή διευθέτηση είναι 
δυνατό να προκύψει από τη μετεξέλιξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω μιας 
συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή η παρθενογένεση – 
δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κράτους 
και ο παραμερισμός της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.  Ούτε είναι δυνατό να εξισωθεί 
η «ΤΔΒΚ», που οικοδομήθηκε πάνω σε 
κλεμμένες ελληνικές περιουσίες και στην 
εθνοκάθαρση, με το νόμιμο κράτος. 

Η πρόταση επί της ουσίας
του Κυπριακού

Είναι σημαντικό να τονισθεί η προσήλω-
σή μας σε μια ομοσπονδιακή διευθέτηση, 
η οποία θα αποκαθιστά την ενότητα της 
χώρας, καθώς και η αναγκαιότητα για ένα 
κανονικό κράτος.  Εκτός από την αποχώ-
ρηση των ξένων στρατευμάτων και τον 
τερματισμό του υφιστάμενου συστήματος 
εγγυήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας 
να διασφαλισθεί διά όλων των συναφών 
προνοιών που αφορούν τη διακυβέρνη-
ση ότι το κράτος θα μπορεί να λειτουργεί 
απρόσκοπτα.

Ένα μεγάλο ζήτημα στις συνομιλίες εί-
ναι η ερμηνεία της πολιτικής ισότητας. Η 
τουρκική πλευρά προβάλλει το τελευταίο 
διάστημα τη θέση για κυριαρχική ισότητα 
δύο ισότιμων κρατών. Η θέση αυτή είναι 
εκτός του υφιστάμενου πλαισίου διαπραγ-
μάτευσης. Καθοριστικός παράγοντας για 
την πολιτική ισότητα, την οποία η πλευ-
ρά μας αποδέχθηκε πρέπει να είναι η 
ερμηνεία που δίδεται στο Σύνταγμα του 
1960, το οποίο εξ ορισμού είναι σημείο 
αναφοράς καθώς και το Ψήφισμα 716 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 
1991, στο οποίο γίνεται συγκεκριμένος 
προσδιορισμός. Εν ολίγοις η ουσία είναι 
στην ερμηνεία της πολιτικής ισότητας. 

Εάν η Τουρκία έχει τη βούληση για 
έναν έντιμο συμβιβασμό, οι δύο κοινότητες 
μπορούν μέσω των συνομιλιών να κατα-
λήξουν σε συγκεκριμένες συγκλίσεις για το 
θέμα αυτό. Όταν υπάρξει κατάληξη σε μια 
διευθέτηση, για οποιαδήποτε συνταγματική 
αλλαγή να απαιτούνται διπλές πλειοψηφίες, 
ενώ για τα θέματα διακυβέρνησης είναι 
σημαντικό να υπάρχει ευελιξία.

Στη σημερινή συγκυρία δεν φαίνεται 
να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
εγκαθίδρυση μιας ομοσπονδίας στην 
Κύπρο. Επειδή επίσης ούτε και τα δύο 
κράτη ούτε και η συνομοσπονδία αποτε-
λούν αποδεκτές επιλογές, είναι απαραίτητο 
όπως ακολουθηθεί μια εξελικτική προσέγ-
γιση, η οποία να οδηγεί σε ένα ιδιότυπο 
ομοσπονδιακό πολίτευμα, το οποίο να 
ικανοποιεί βασικούς στόχους των δύο 
πλευρών. Για μια τέτοια προσέγγιση, η 
στήριξη της Τουρκίας είναι απαραίτητη. 

Η εξελικτική προσέγγιση
και τα ΜΟΕ

Δεν αρκεί η απόρριψη των τουρκικών 
θέσεων στην Πενταμερή. Επιπρόσθετα, είναι 
σημαντικό να λάβουμε υπ’ όψιν ότι είναι 
αδύνατο να προκύψει μια ομοσπονδιακή 
λύση και να εισέλθουμε σε μια νέα κατά-

σταση πραγμάτων σε 24 ώρες.  Ακόμα 
και στην καλύτερη περίπτωση που δεν 
θα υπήρχε δυσπιστία, καχυποψία και ένα 
βαρύ ιστορικό παρελθόν, θα απαιτείτο μια 
εξελικτική πορεία και προσέγγιση. Υπο-
γραμμίζεται επίσης ότι τα αφηγήματα στις 
δύο πλευρές είναι εντελώς αντίθετα.  Για 
την οικοδόμηση ενός βιώσιμου ομοσπον-
διακού πολιτεύματος απαιτούνται αρκετές 
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και ένα 
ελάχιστο πλαίσιο κοινών στόχων. Στην πα-
ρούσα συγκυρία δεν υπάρχει ένα τέτοιο 
πλαίσιο ούτε συναντίληψη για το μέλλον.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδο-
μένα, η υιοθέτηση ουσιαστικών Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) 
καθώς και η παράλληλη συζήτηση των 
κατευθυντήριων γραμμών μιας ομο-
σπονδιακής διευθέτησης είναι δυνατό 
να δημιουργήσουν κινητικότητα.  Στο 
παρόν στάδιο οι ακόλουθες εισηγήσεις 
μπορούν να αποβούν χρήσιμες:

1. Συνεκμετάλλευση των ενεργειακών 
πόρων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων με ταυτόχρονη οριοθέτηση της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) 
Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα υποβοηθήσει 
και τον Ελληνοτουρκικό διάλογο. Είναι 
τολμηρό αλλά πρέπει να προταθεί από την 
πλευρά μας η παράλληλη οριοθέτηση της 
ΑΟΖ Ελλάδος, Τουρκίας και Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Υπογραμμίζεται ότι μια κοινή 
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης θα διευκολύνει μια τέτοια εξέλιξη.

2. Επιστροφή των νόμιμων κατοίκων 
ή/και δικαιούχων της περίκλειστης πόλης 
των Βαρωσίων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

3. Λειτουργία του αεροδρομίου Τύμπου 
και του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ και της ΕΕ.

4. Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της 
Άγκυρας από την Τουρκία.  Μια τέτοια 
ενέργεια συνεπάγεται την εφαρμογή της 
Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με 
όλες τις χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Άμεσος τερματισμός του εποικισμού 
της κατεχόμενης Κύπρου και του υβριδι-
κού πολέμου εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία.

6. Εναρμόνιση των κατεχόμενων εδαφών 
με το κοινοτικό κεκτημένο στο πλαίσιο του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

7. Συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέ-
ροντος όπως η επέκταση της συνεργασίας 
καθώς και η αντιμετώπιση των ανησυχι-
ών των δύο πλευρών στα πλαίσια ενός 
ιδιότυπου ομοσπονδιακού πολιτεύματος.

Τυχόν εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα 
δημιουργήσει μεγάλα οφέλη για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη και θα συμβάλει στη 
δραστική μείωση της έντασης στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Για την εφαρμογή τέτοιων 
μέτρων είναι απαραίτητη η συγκατάθεση 
της Τουρκίας.

Ακόμα και στην πιθανή περίπτωση 
απόρριψης των εισηγήσεων από την τουρ-
κική πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία 
θα έχει αναβαθμίσει την ηθική της υπε-
ροχή και θα έχει καταθέσει έναν οδικό 
χάρτη για τη δημιουργία συνθηκών που 
θα υποβοηθούν την επίλυση του Κυπρι-
ακού. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι 
η κατάθεση κατευθυντήριων γραμμών 
για την τελική διευθέτηση στη βάση ενός 
ιδιότυπου ομοσπονδιακού πλαισίου.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων,  καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 



Κύπρο ούτε από την Ελλάδα... 
4ον: Οι Κυβερνήσεις Κύπρου & 

Ελλάδας, ενώ γνωρίζουν ότι «οποιαδή-
ποτε κατάληξη αυτής της 5μερούς θα 
είναι επιβλαβής έως καταστροφική για 
το κυπριακό Κράτος & τον κυπριακό Λαό», 
συνεχίζουν να περιφρονούν τη βροντε-
ρή Ετυμηγορία του Δημοψηφίσματος του 
2004 και αποδέχονται την Πρόσκληση 
του ΓΓ, επικαλούμενοι δήθεν «σταθερή 
προσήλωση για ειρηνική διευθέτηση».

Έχοντας απέναντί τους ποιούς; Τους 
Βρετανούς και τους Τούρκους, δηλαδή την 
πλέον δόλια και αναξιόπιστη συμμορία 
της οικουμένης…

5ον: Στην Κύπρο, η Κυβέρνηση και 
συγκεκριμένες κομματικές ηγεσίες πα-
ραπλανούν τον κόσμο με μυθεύματα, για 
δήθεν «προσδοκίες για Βιώσιμη και Οι-
κονομικά Επωφελή Λύση», μιλούν για 
την «αναγκαιότητα εξίσωσης του 18% των 
Οθωμανών με το 82% των Ελλήνων» και 
μετέρχονται κάθε μέσο απο-προσανατο-
λισμού, εκφυλισμού του φρονήματος και 
άλωσης της λαϊκής βούλησης, με κύριο 
μέλημα τον ψυχολογικό εξαναγκασμό του 
Λαού να παραδεχτεί ότι «λανθασμένα 
διέσωσε το Κράτος του με το ΟΧΙ του 
Δημοψηφίσματος και ότι θα πρέπει να 

αποδεχθεί η Κύπρος να γίνει Τουρκία…»!
Και 6ον (αλλά όχι έσχατο): Σε αυτήν 

την καταστροφική πορεία, η Κυβέρνηση 
της Λευκωσίας συμπαρασύρει (ως δήθεν 
«συμπαραστάτη») και την αφελή Κυβέρ-
νηση των Αθηνών, με ορατές τις ολέθριες 
συνέπειες για ολόκληρο τον Ελληνισμό. 

Η κοινή λογική υπαγορεύει 
και τα αναμενόμενα… 

Η 5μερής Διάσκεψη θα γίνει στη 
Γενεύη στις 27-29 Απριλίου 2021, με 
τη συμμετοχή των τριών ανύπαρκτων 
«Εγγυητριών Δυνάμεων», του Προ-
έδρου Αναστασιάδη [ως Κοινοτάρχη 
των Ελλήνων Κυπρίων] και του ψευδο-
προέδρου Τατάρ, ως Κοινοτάρχη των 
όσων Οθωμανών Κυπρίων απέμειναν 
από το αρχικό 18% [διότι ένα μεγάλο 
ποσοστό έφυγαν, μη  ανεχόμενοι τους 
εποίκους και τον τουρκικό στρατό].  
Βεβαίως, ο κ. Τατάρ θεωρεί ότι θα εκ-
προσωπεί και τους εκατοντάδες χιλιάδες 
παράνομους Τούρκους εποίκους, οι 
οποίοι παριστάνουν τους Κυπρίους.

Το θέμα που θα συζητηθεί κατά την 
5μερή θα είναι εκείνο που -βεβαίως-  εκ-
πονούν οι Βρετανοί, δηλαδή:

Από τη μία, η δήθεν «τουρκική αξί-

ωση» για δύο Κράτη και από την άλλη, 
η δήθεν «τουρκική υποχώρηση» για 
Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία με 
πλήρη Πολιτική Ισότητα.

Είναι οφθαλμοφανές ότι οι Βρετανοί & οι 
Τούρκοι «έθεσαν την αξίωση για 2 Κράτη, 
για να επισφραγιστεί η ΔΔΟ με Πολιτική 
Ισότητα», γνωρίζοντας εκ των προτέρων 
τις απόψεις του Κύπριου Προέδρου και 
συγκεκριμένων Πολιτικών Ηγεσιών.

Εάν η 5μερής καταλήξει σε ΔΔΟ, θα 
σημαίνει τέσσερα πράγματα:

1ον: Καταλύεται το Κράτος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και αντικαθίσταται με 
το θνησιγενές έκτρωμα της ΔΔΟ, η οποία 
είναι και πάλι 2 Κράτη, αλλά παρέχει στην 
Τουρκία και επικυριαρχία σε ολόκληρη 
την Κύπρο, μέσω της «πολιτικής ισότητας» 
και των προηγούμενων «συγκλίσεων», 
δηλαδή των μειοδοσιών που διακήρυ-
ξαν ο Πρόεδρος Χριστόφιας [2008] και ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδη [2014] με τους 
Τούρκους.

2ον: Η ΕΕ, ενώπιον του κινδύνου «να 
κυριευθεί από την Τουρκία μέσω του 
Τουρκικού Κυπριακού Κρατιδίου», χωρίς 
καν η Τουρκία να είναι Μέλος της ΕΕ, 
και με δεδομένο ότι «το Κράτος-μέλος, 
δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία,  θα 
έχει καταλυθεί», θα εκδιώξει από την 
ΕΕ και την Ευρωζώνη και τα 2 Διζωνικά 
Κρατίδια, τόσο το Ελληνικό όσο και το 
Τουρκικό….

3ον: Η ΔΔΟ θα καταρρεύσει σε ελά-
χιστο χρόνο διότι, πέραν της πολιτειακής 
παράλυσης που οι πρόνοιές της θα προ-
καλέσουν, θα αποδειχθεί αμέσως και ως 
οικονομικά μη βιώσιμη, με αποτέλεσμα τα 
2 Διζωνικά Κρατίδια να βρεθούν διεθνώς 
μετέωρα, χωρίς ευρωπαϊκή υπόσταση 
και χωρίς νόμισμα, και να ψάχνουν για 
κηδεμόνα… 

Και 4ον: Στο μεταξύ, βάσει πάντα των 
προνοιών της ΔΔΟ, οι Τούρκοι έποικοι 
θα έχουν κατακλύσει νόμιμα ολόκληρη 
την Κύπρο, και -λόγω της μαζικής πλέον 
φυγής και των Ελλήνων- θα πλειοψηφούν 
επί του συνόλου του πληθυσμού… 

Σ’ εκείνο το σημείο, η Τουρκία θα κα-
λέσει τα δύο διεθνώς μετέωρα Κρατίδια 
να αποφασίσουν «είτε τη συνέχιση της 
διεθνούς ανυπαρξίας τους είτε την προ-
σάρτηση ολόκληρης της Κύπρου στην 
Τουρκική Επικράτεια»…Και, βεβαίως, η 
τουρκική πλειοψηφία [και όχι μόνο] θα 
εγκρίνει την προσάρτηση, ανταμείβοντας 
την βρετανικής επινόησης και τουρκικής 
εκτέλεσης Συνωμοσία των τελευταίων 70 
ετών.

Όμως, ακόμη κι εάν συμβεί το «μη 
χείρον» και η 5μερής δεν καταλήξει που-
θενά, το ναυάγιο και πάλι θα χρεωθεί στην 
ελληνική πλευρά, διότι ΔΕΝ υποβλήθηκε 
ποτέ η θέση ότι πρόκειται για παράνομη 
Εισβολή & Κατοχή, δηλαδή ΕΠΙΔΡΟΜΗ, 
και ότι προϋπόθεση παντός άλλου είναι 
η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των παράνομα κα-
τεχόμενων Κυπριακών Εδαφών. 

* Νομικός, Ανεξάρτητος Πολιτευτής

τέχει στην 5μερή.
2ον: Ο ΓΓ αναφέρεται στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, όπως ακριβώς επιθυμεί η 
Βρετανία και η Τουρκία. Δηλαδή ως «2 
Κοινότητες», που σύντομα θα είναι «2 Κρά-
τη» και ήδη έχουν «2 ισότιμους ηγέτες»…

Υποβαθμίζει τον εκλεγμένο Έλληνα 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε «Κοινο-
τάρχη των Ελλήνων», τον εξισώνει με τον 
Κοινοτάρχη των Οθωμανών, τους προ-
σφωνεί και τους δύο «Εξοχότατους» και, 
οι δύο αυτοί Κοινοτάρχες, μαζί με τους 
τρεις ανύπαρκτους «Εγγυητές», συμπλη-
ρώνουν την 5μερή του ΓΓ.

Με τη συμπεριφορά του, ο ΓΓ παραβι-
άζει προσωπικά την 1η Αρχή του Κατα-
στατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η 
οποία ορίζει ότι «ο Οργανισμός βασίζεται 
επί της κυρίαρχης ισότητας όλων των μελών 
του…», υποβαθμίζει το Κυπριακό Ζήτημα 
από παράνομη Εισβολή & Κατοχή (δηλαδή 
ΕΠΙΔΡΟΜΗ) σε «Διακοινοτική Διαφορά», 
δίδει «άφεση Εγκλημάτων» στην Τουρκία 
και αναγνωρίζει ως ισότιμο το παράνομο 
ψευδοκράτος.

Με την Ελλάδα & την Κύπρο να απο-
δέχονται να παρευρίσκονται σ’ αυτό το 
καρναβάλι, καταμεσής μάλιστα της Αγί-
ας Εβδομάδας (Μεγάλη Τρίτη - Μεγάλη 

Πέμπτη)!
3ον: Ο ΓΓ συγκαλεί την 5μερή, στη 

βάση των βρετανο-τουρκικών αξιώσε-
ων για «Συνομοσπονδία 2 Κρατών ή 
Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία 2 
πλήρως Ισοτίμων Κρατών», που και τα 
δύο σημαίνουν κατάργηση του κυρίαρ-
χου, ευρωπαϊκού κυπριακού Κράτους. 
Παραβιάζοντας σωρεία  -και κατ’ επανά-
ληψιν επιβεβαιωμένων-  Ψηφισμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαιτούν 
αποχώρηση των παράνομων τουρκικών 
στρατευμάτων & εποίκων, διακρίβωση 
των Συνθηκών Εξαφάνισης και της Τύχης 
των Αγνοουμένων, ασφαλή επιστροφή 
των Προσφύγων, κατάργηση του παράνο-
μου τουρκικού ψευδοκράτους και πλήρη 
σεβασμό της Ανεξαρτησίας & Εδαφικής 
Ακεραιότητας της κυρίαρχης Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Τα ίδια ισχύουν και για τους Ευρωπαί-
ους Εταίρους μας βάσει του Ευρωπαϊκού 
Κεκτημένου, με το οποίο η Κυπριακή Δη-
μοκρατία εντάχθηκε ως πλήρες, ισότιμο 
και κυρίαρχο Κράτος-μέλος της ΕΕ & της 
Ευρωζώνης.

Όμως, η σωρευτική αυτή παραβίαση 
των Αρχών του ΟΗΕ και της ΕΕ δεν κα-
ταγγέλθηκε ποτέ επισήμως, ούτε  από την 

Πενταμερής διάσκεψη και αναμενόμενα...

Της Κυριακής
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ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ

Η 
εκτίμηση της 5μερούς 
διάσκεψης είναι οδυ-
νηρή… 

Με δεδομένο ότι 
«ο υπέρτατος Νόμος 
των Ηνωμένων Εθνών 
είναι ο Καταστατικός 

τους Χάρτης», τόσο η Πρόσκληση του ΓΓ 
για συμμετοχή όσο και η αποδοχή της 
πρόσκλησης από τις Κυβερνήσεις Κύπρου 
& Ελλάδας είναι παράνομες και αήθεις, 
για τους εξής 6 (κυρίως) λόγους:

1ον: Ο ΓΓ παραβλέπει το γεγονός ότι 
η «Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960»,που 
καθόριζε την Ελλάδα, τη Βρετανία και την 
Τουρκία ως Εγγυήτριες της νεοσύστατης 
τότε Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτοακυ-
ρώθηκε το 1963, όταν οι 2 από τους 3 
«Εγγυητές» [Βρετανία & Τουρκία] συνω-
μότησαν και αποπειράθηκαν -ενόπλως 
και αιματηρά- να καταλύσουν το Κράτος, 
του οποίου είχαν εγγυηθεί την Ανεξαρ-
τησία & Εδαφική Ακεραιότητα και ότι 
συνωμοτούν συνεχώς για 60 χρόνια, με 
σταθερό στόχο την Κατάλυση του Κράτους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αυτά ο ΓΓ τα παραβλέπει και, αφ’ ενός 
ανέχεται «η Τουρκία να διαλαλεί ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, 
αφ’ ετέρου αποδέχεται «η Βρετανία να 
υπαγορεύει την εκάστοτε συμπεριφορά 
ολόκληρου του ΟΗΕ έναντι της Κυπριακής 
Δημοκρατίας»…

Το δε χειρότερο είναι ότι ο ΓΓ καλεί τις 
αυτο-καταργηθείσες «Εγγυήτριες Δυνά-
μεις» να αποφασίσουν για την Τύχη της 
«εκλιπούσας», ερήμην της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που, βεβαίως, υπάρχει 
και είναι πλήρες Κράτος-μέλος του ΟΗΕ.

Και δεν ενοχλούνται με όλα αυτά, ούτε 
ο ΓΓ, ούτε η Κύπρος, ούτε η Ελλάδα… 
Η δε Ελλάδα αποδέχεται τον τίτλο του 
«ανύπαρκτου Εγγυητή» και θα συμμε-

ΠΑΝΟΣ ΙΏΑΝΝΙΔΗΣ*

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ «Ο ΥΠΕΡ-
ΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕ-
ΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ  ΧΑΡΤΗΣ», 
ΤΟΣΟ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΓ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΚΥΠΡΟΥ & ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΗΘΕΙΣ, ΓΙΑ 
6 (ΚΥΡΙΩΣ) ΛΟΓΟΥΣ

Ο Πρόεδρος αναχωρεί σύντομα 
για πενταμερή στη Γενεύη. Στη 
αποστολή του δεν συνοδεύεται 

μόνο από τους στενούς του συμβούλους. 
Συμμετέχουν και εκείνα τα πολιτικά κόμ-
ματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, 
τα οποία τοποθετούνται ενάντια στην ουσία 
της πολιτικής του. Και ειδικότερα ενάντια 
στη συμμετοχή του στην πενταμερή. 

Εισηγούμαι ότι η συμμετοχή αυτών των 
κομμάτων στην όλη διαδικασία συνιστά 
σοβαρό λάθος. Όπως πολύ σωστά τίθεται 
από πολλούς, η πενταμερής διοργανώνεται 
σε ένα εσφαλμένο πλαίσιο και με μια ετερο-
βαρή ημερησία διάταξη. Το πλαίσιο αφενός 

αντικατοπτρίζει την περιθωριοποίηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την ανάδειξη 
του ρόλου των εγγυητριών. Συμμετέχουν 
στην πενταμερή εγγυήτριες δυνάμεις και 
κοινότητες. Αφετέρου η ημερήσια διάταξη 
θέτει την ελληνοκυπριακή πλευρά στην 
αυτοκαταλυτική θέση να υπερασπίζεται τα 
κεκτημένα των Τούρκων υπερασπιζόμενη 
τις συγκλίσεις και τα έξι σημεία Γκουτέρες 
και ελευθερώνει την Τουρκία στην προώ-
θηση των δικών της προωθημένων ιδεών 
για ενισχυμένη διχοτόμηση.

Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να 
αναμένει κανείς καλή έκβαση. Τι κάνουν 
τότε εκεί οι διαφωνούντες ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, 
Αλληλεγγύη; Αφήνουν να νοηθεί ότι μπορεί 
να έχουν κάποια θετική επίδραση στον 
Πρόεδρο. Σε αυτόν τον Πρόεδρο; Ο οποίος 
είναι γνωστό ότι ενεργεί αυτοβούλως και 
δεν πιστεύει ιδιαιτέρως στις αρετές της δια-
βούλευσης; Αν όμως αυτός ο Πρόεδρος ή 
οποιοσδήποτε Πρόεδρος είναι έτοιμος να 
σεβαστεί τρίτες απόψεις θα τις αναζητήσει 
και στην Κύπρο από τα μέλη του Εθνι-

κού Συμβουλίου. Στον σημερινό κόσμο 
του smartphone δεν χρειάζεται να πάει 
κανείς μέχρι τη Γενεύη για να έχει λόγο.

Αλλά και τι θετικό μπορεί να προκύψει 
την τελευταία στιγμή στη Γενεύη; Αφού 
το πλαίσιο είναι προδιαγεγραμμένο. Με 
αυτά τα δεδομένα, ο μόνος λόγος μετάβα-
σης θα ήταν η διοργάνωση εκδήλωσης 
αντίδρασης έξω από την αίθουσα της 
διάσκεψης. Για να ξέρει δηλαδή και η 
διεθνής κοινότητα ότι υπάρχει και ενερ-
γός διαφωνία στο Κυπριακό. Τίποτα απ’ 
όλα αυτά, όμως, δεν συμβαίνουν. Και η 
συμμετοχή κινδυνεύει να κατακρημνίσει 
την αξιοπιστία των διαφωνούντων. Διότι 
κραυγαλέα αναδεικνύεται η αντίφαση: Αν 
διαφωνούν με τη συμμετοχή του Προέδρου 
στην πενταμερή και θεωρούν ότι δεν μπο-
ρεί να βγεί κάτι καλό από τέτοιο πλαίσιο, 
τότε γιατί παν; Για να τον τραβούν από το 
μανίκι καθώς θα μπαίνει στην αίθουσα 
της διάσκεψης, λέγοντάς του ‘‘πρόεδρε το 
σκέφτηκες καλά;’’. Με αυτόν τον τρόπο 
υπηρετούν την πολιτική τους; 

Γιατί όμως ο Πρόεδρος θέλει τη συμμε-
τοχή των διαφωνούντων στην αποστολή; 
Μα για πολύ ευνόητους λόγους: πρώτα 
απ’ όλα περνά η εντύπωση συμφωνίας 
επί της αρχής. Η αντιπολίτευση μπορεί 
να διαφωνεί, αλλά η διαφωνία προβάλλε-
ται ως διαφωνία στα επιμέρους. Ύστερα, 
μπλέκοντας κάποιον στη διαδικασία, κα-
θιστάς δυσκολότερη και πιο αναξιόπιστη 
τη διατύπωση ριζικής διαφωνίας. Αυτήν 
τη στιγμή, λοιπόν, οι διαφωνούντες έχουν 
οικειοθελώς παγιδευτεί. Και αν κάποια 
στιγμή αποφασίσουν να διαφωνήσουν, 
θα είναι πολύ δύσκολο να το πράξουν. 

Η συμμετοχή τους όμως αναδεικνύει 
και ένα άλλο ζήτημα. Η συμμετοχή των δι-
αφωνουσών πολιτικών δυνάμεων συνιστά 
έμμεση παραδοχή αδυναμίας να πεισθεί 
η κοινή γνώμη για τις θέσεις τους. Είναι 
όντως δύσκολο να περάσει η άποψη ότι 
μια πρόσκληση του ΓΓ ενός οργανισμού 
ταγμένου, υποτίθεται, στην υπηρεσία του 
δικαίου μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αν 
όμως δεν το επιχειρηματολογήσεις τώρα 

μήπως θα είναι πιο εύκολο πιο βαθιά στη 
διαδικασία; Αλήθεια, δεν μάθαμε τίποτα από 
τη διαδικασία που οδήγησε στο σχέδιο Ανάν; 

Γι’ αυτούς τους λόγους οι διαφωνού-
ντες συμπλέουν ελπίζοντας. Ελπίζουν ότι 
οι συγκυρίες θα τους λύσουν το πρόβλημα 
και θα τους απαλλάξουν από την υποχρέω-
ση να ορθώσουν ανάστημα απέναντι στην 
πολιτική του Προέδρου. Ελπίζουν ότι θα 
μπορέσουν να συνεχίσουν τους εσωπολι-
τικούς τους σχεδιασμούς χωρίς να χρειά-
ζεται να ανοίξουν μέτωπα στο Κυπριακό. 
Αυτή όμως η προσέγγιση ενέχει υψηλό 
ρίσκο. Διότι αν δεν βρεθούν οι σωτήριες 
συγκυρίες (ίδε τουρκική αδιαλλαξία κ.λπ), 
θα υποχρεωθούν να βγουν στον αγώνα. Και 
τότε θα είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα.

Προσωπικά δεν αμφιβάλλω ότι θα το 
πράξουν αν χρειαστεί. Το ζήτημα όμως 
είναι ότι αυτή η μέχρι στιγμής χλιαρή στά-
ση έχει εκθρέψει εντυπώσεις στον κόσμο. 
Η στάση τού ‘‘τώρα να δούμε’’, ‘‘ας πάμε 
και βλέπουμε’’ κ.λπ, όλα αυτά που χαρα-
κτηρίζουν αυτήν τη στιγμή την ανενεργό 

αντιπολίτευση, είναι βασικά χαρακτηρι-
στικά της πολιτικής του ενδοτισμού. Αυτοί 
κυρίως είναι που αθέλητα ή εσκεμμένα 
αγνοούν τις υπόγειες ροές της πολιτικής 
και την ουσία που παράγεται σιωπηρά 
από ύποπτες διαδικασίες. Χωρίς να το 
θέλουν λοιπόν οι αντιπολιτευόμενες στο 
Κυπριακό δυνάμεις ρίχνουν νερό στον 
μύλο του ενδοτισμού. Υιοθετώντας έμμε-
σα τη διάλεκτο και τις συμπεριφορές των 
αντιπάλων τους έχουν ήδη παραχωρήσει 
μη ανακτήσιμο σημαντικό έδαφος. Αν, 
παρ’ ελπίδα χρειαστεί να σημάνουν συνα-
γερμό, τότε θα πρέπει να δώσουν πολλές 
εξηγήσεις για να πείσουν τον κόσμο για 
την κρισιμότητα του ζητήματος.

Είναι γι’ αυτό που τα διαφωνούντα 
κόμματα δεν έπρεπε να κάθονται σε 
αναπαυτικούς ελβετικούς καναπέδες. 
Επρεπε να ήσαν εδώ στην Κύπρο και 
να συνεγείρουν τον λαό απέναντι στα 
επερχόμενα χείριστα. Τα οποία καλώς 
λεκτικά προβλέπουν αλλά ανεπιτυχώς 
αντιστρατεύονται.

Ο Πρόεδρος τε και η συνοδεία του
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«ΑΦΕΝΌΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΠΑ-
ΡΑΔΕΚΤΕΣ ‘‘ΣΤΑΛΙΝΙΚΌΎ 
ΤΎΠΌΎ’’ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ-
ΌΝ ΑΝΘΡΏΠΏΝ ΠΌΎ ΕΚ-
ΦΡΑΖΌΎΝ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΤΏΝ 
-ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΏ ΣΤΌ ΕΘΝΙΚΌ 
ΜΑΣ ΘΕΜΑ-  ΚΑΙ ΑΦΕΤΕ-
ΡΌΎ ΑΚΌΎΜΕ ΕΞΏΦΡΕΝΙΚΕΣ 
ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΌΜΜΑΤΙ-
ΚΌΎΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΏΝΌΝΤΑΣ 
ΙΣΤΌΡΙΚΑ ΓΕΓΌΝΌΤΑ ΔΙΧΏΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΎΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ» 

ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ» ΕΛΕΩ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΎΣ!

ΔΔΟ και «precious assets»

Τ
ον τελευταίο καιρό 
επικίνδυνα, αντιδη-
μοκρατικά φαινόμενα 
και διαστρεβλώσεις 
λαμβάνουν χώραν το 
ένα μετά το άλλο, στην 
κατά τα άλλα ευρωπαϊκή 

δημοκρατική Κυπριακή Δημοκρατία. Και 
το παράδοξο είναι ότι, σε μια χώρα που 
σε αναλογία πληθυσμού είναι πατωμέ-
νη από νομικούς, των πλέον ξακουστών 
πανεπιστημίων, δεν ακούμε να εγείρο-
νται θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, παραβιάσεων της ελεύθερης 
έκφρασης, της δημοκρατίας, εκτός από 
μεμονωμένες αντιδράσεις (Εξαίρεση,  εξ 
όσων είδα, ο αγαπητός Ανδρέας Αγγελίδης, 
δικηγόρος, με το άρθρο του στη «Σημερι-
νή», 23.3.2021, «Η αντίθετη άποψη ενός 
Συμβούλου – πρώην Πρέσβεως», εκτός 
βέβαια συναδέλφων που καυτηριάζουν 
τα φαινόμενα αυτά). 

Αφενός μιλάμε για απαράδεκτες «σταλι-
νικού τύπου» επιθέσεις εναντίον ανθρώπων 
που εκφράζουν τις απόψεις των -ειδικά 
πάνω στο εθνικό μας θέμα-  και αφετέ-
ρου ακούμε εξωφρενικές δηλώσεις από 
κομματικούς διαστρεβλώνοντας ιστορικά 
γεγονότα, δίχως καμία ευαισθησία για 
την αλήθεια. 

Απαράδεκτες παρεμβάσεις, από Λαϊκές 
Οργανώσεις του ΑΚΕΛ στην Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Αθηένου για τον πανηγυρικό λόγο 
της  εκπαιδευτικού Ελένης Σιούφτα, στις 25η 
Μαρτίου 2021. Ουσιαστικά για φίμωση.

Ο εγκάθετος της κατοχικής Τουρκίας, 
Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, δεν αναγνωρίζει 
την ΚΔ και την αποκαλεί «Ε/κυπριακή δι-
οίκηση». Παράλληλα  στα ελεύθερα εδάφη 
της ΚΔ, κάποιοι με σχέσεις με το ΑΚΕΛ, 
ταυτίζονται μαζί του όταν αποφεύγουν να 
μιλούν για ΚΔ και την ονομάζουν «κυ-
βέρνηση του νότου» ή «κυβέρνηση στον 
νότο»!  Με βρετανική «εποικοδομητική 
ασάφεια» Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ, υπονοούν 
δύο κυβερνήσεις στο νησί, δύο «συνι-
στώντα κράτη». Γιατί δεν αναφέρονται σε 
κυβέρνηση της ΚΔ; 

 Η ΔΔΟ δεν είναι τουρκική θέση; 
Είχαμε, όμως, και τη σκόπιμη δήλωση 

του προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεο-
φύτου. Ο οποίος ενσυνείδητα -γιατί δεν 
μπορώ να κατανοήσω ότι ένας άνθρωπος 
σ’ αυτήν τη θέση δεν γνωρίζει τη στοιχει-
ώδη  αλήθεια- τόλμησε («Σ», 17.3.2021) 
να ξεστομίσει πως «η ΔΔΟ με πολιτική 
ισότητα είναι μέσα στα ψηφίσματα και τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
δεν είναι εφεύρημα του Αβέρωφ και δεν 
είναι τουρκική θέση». 

https://www.sigmalive.com/news/
kypriako/754805/averof-athela-tous-oi-
nootropies-tzioni-tsimentonoun-ti-dixotomisi

Στην επιεικώς βλακώδη δήλωση του 
Αβέρωφ Νεοφύτου για την ενσυνείδητη 
παραποίηση της αλήθειας απάντησε το  
προσφυγικό Σωματείο «Αδούλωτη Κερύ-
νεια», στις 22/3/2021, και που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του www.adoulotikerinia.
com.cy . Έγραψε, μεταξύ άλλων, η «Αδού-
λωτη Κερύνεια»:

ΦΑΝΟΎΛΑ ΑΡΓΎΡΟΎ*
afanoulla@gmail.com

«…Πράγματι δεν είναι εφεύρημα του 
Αβέρωφ Νεοφύτου η ΔΔΟ. Είναι όμως 
καθαρή θέση και επιδίωξη της Τουρκίας 
και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου. Το αν η λύση ΔΔΟ με πολιτική 
ισότητα βρέθηκε να υπάρχει στα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι 
διότι δικοί μας Ηγέτες με την υποστήριξη 
τόσο του ιδίου όσο και της Παράταξης που 
εκπροσωπεί, αποδέχθηκαν τις σκόπιμες 
παροτρύνσεις των ξένων συνωμοτών και 
συναίνεσαν να περάσει η τουρκική λύση 
ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, στις αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με αυτήν 
τους τη συναίνεση οι Διζωνικοί Ηγέτες 
μας εξυπηρέτησαν τη βρετανο-τουρκική 
συνωμοσία, η οποία διελάμβανε ότι η τελική 
συμφωνία διχοτόμησης και κηδεμόνευ-
σης της ζωής επί ολόκληρης της Κύπρου, 
η ΔΔΟ, θα πρέπει να προωθηθεί στον 
Κυπριακό Λαό, μέσω του ΟΗΕ, για να 
διευκολυνθεί η έγκρισή της…».

Τη διζωνική απαίτησαν οι Τούρκοι 
από το 1957. Και με χάρτη ο Ραούφ Ντεν-
κτάς στη Γενεύη ΙΙ το 1974, τον οποίο 
παρέδωσε στον Βρετανό Υπ. Εξωτερι-
κών και Κοινοπολιτείας, προεδρεύοντα 
της διάσκεψης για το Κυπριακό, Τζέιμς 
Κάλαχαν,  δύο μέρες πριν από τη δεύτε-
ρη τουρκική βάρβαρη εισβολή. Στις 16 
Αυγούστου 1974 το Φόρεϊν Όφις αποφά-
σισε ότι η λύση για το Κυπριακό ήταν η 
Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική Ομοσπονδία και 
επέλεξε μάλιστα τον Γλαύκο Κληρίδη ως 
τον άνθρωπό της για να την προωθήσει 
στον Ελληνισμό της Κύπρου… Με αποτέ-
λεσμα τη δήλωση Γλαύκου Κληρίδη από 
την Γκαλερύ «Αργώ» στις 6 Νοεμβρίου 
1974. Ούτε αυτή δεν θυμάται ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου, στα πελάγη της επιλεκτικής 
του αμνησίας, για την οποία ο Κληρίδης 
μάζεψε τα συγχαρητήρια του Τζέιμς Κάλα-
χαν για την τόλμη του  (από το βιβλίο της 
γράφουσας «Διζωνική vs Δημοκρατία», 
Λεμεσός 2019); 

Καθώς ο μ. Σπύρος Κυπριανού δεν 
την δεχόταν (όπως επίσημα επιβεβαίωσε 
το Φόρεϊν Όφις το 1983 διά της Άντζε-
λα Γκίλον,  μέρες πριν από τη μονομερή 
ανακήρυξη από τον μ. Ρ. Ντενκτάς του 
ψευδοκράτους),  το Φόρεϊν Όφις βρήκε 
τον δεύτερο άνθρωπό του με τον Γιώργο 
Βασιλείου (μέσω του ΑΚΕΛ). Ο οποίος 
την δέχθηκε και ανάσανε το Φόρεϊν Όφις. 
Και έτσι πέρασε στα διαβόητα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, που το ίδιο 

γράφει, με πρώτο το 649/90. Επαναλαμ-
βάνω ότι ο Γ. Βασιλείου ήταν που δέχθηκε 
τη βρετανο-τουρκική ΔΔΟ το 1990/91, 
δεχόμενος το 99% των τουρκικών απαιτή-
σεων και ΕΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ. Γι’ αυτό τον θεωρούσαν 
«precious asset» γι’ αυτούς. 

Εξ ου και το ΑΚΕΛ διαλαλεί ότι την 
πολιτική ισότητα την δέχθηκε από το 1991.

«Precious asset»
Σήμερα,  φαίνεται ο Βρετανός ‘Υπ. Αρ-

μοστής κ. Στίβεν Λίλι ανακάλυψε νέο…  
«precious asset» για εξυπηρέτηση των 
βρετανο-τουρκικών συμφερόντων. Ο 
οποίος θα μαζεύει προφανώς και αυτός… 
βρετανικά συγχαρητήρια από το Φόρεϊν 
Όφις για την τόλμη του!

Τάσος Τζιωνής 
Τόσο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού 

όσο και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ενοχλήθηκαν 
με δηλώσεις του προεδρικού συμβούλου 
Τάσου Τζιωνή, ενός ανθρώπου που γνω-
ρίζει το Κυπριακό όσο λίγοι, γιατί «με τον 
τρόπο που τοποθετήθηκε είναι ενάντια 
στη ΔΔΟ»!  Εφόσον δε πέντε από τα εννιά 
κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως είπε 
ο κ. Νεοφύτου, είναι εναντίον της ΔΔΟ, 
γιατί, Πρόεδρε Αναστασιάδη, υπακούεις 
στον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και τον Βρετανό 
Υπ. Αρμοστή και δηλώνεις έτοιμος και 
γονατιστός να πάεις στη Γενεύη; 

Θα πρέπει να ευχαριστήθηκε ο κ. Λίλι 
με τη δήλωση του Α. Νεοφύτου ότι «άθελά 
τους οι νοοτροπίες Τζιωνή τσιμεντώνουν 
τη διχοτόμηση». Στην  προσπάθειά τους 
να φοβερίσουν τον λαό, δεν πτοούνται 
να παρουσιάσουν τη μέρα ως νύχτα. Να 
παραβιάζουν το αναφαίρετο δημοκρατικό 
δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, προ-
σπαθώντας δε να επιβάλουν φίμωση στους 
πολίτες «αντιφρονούντες» στη ΔΔΟ, να 
τολμούν να προσβάλουν και την Ιστορία. 
Ελέω πενταμερούς και βρετανο-τουρκικών 
διζωνικών συμφερόντων. 

Ευθύνες Αναστασιάδη
Ακούμε παράλληλα ότι ο κ. Α. Κυπρι-

ανού έφερε ένσταση και στην αποστολή 
αγήματος στις παρελάσεις στην Αθήνα 
και είπε: «Διαφώνησα με την αποστολή 
αγήματος στις παρελάσεις οι οποίες θα 
γίνονταν στην Ελλάδα, είμαστε δύο ξε-
χωριστά κράτη και ιδιαίτερα παραμονές 
της μετάβασης στη Γενεύη, θεωρώ ότι 

έπρεπε να το είχαμε διαφυλάξει αυτό το 
πράγμα» («Σ», 26.3.2021)! 

https://www.sigmalive.com/news/
kypriako/759286/antros-gia-agima-
ef-se-ellada-arnithika-giati-eimaste-2-
ksexorista-krati 

Μήπως η Γαλλία, η Βρετανία και η 
Αμερική είναι ίδια κράτη με την Ελλάδα 
που συμμετείχαν στα 200 χρόνια από τον 
ξεσηκωμό του Ελληνισμού εναντίον της 
οθωμανικής σκλαβιάς; 

Δεν γνωρίζουμε αν η Αθήνα έστειλε 
πρόσκληση στη Λευκωσία για συμμετοχή 
ή αν η Λευκωσία ζήτησε τη συμμετοχή 
αγήματος. Αλλά, όπως και να ’χουν τα 
πράγματα, η Λευκωσία έπρεπε από μόνη 
της να ζητήσει τη συμμετοχή. Και η ευθύνη 
βαραίνει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, που 
είτε δεν το έκανε είτε υπέκυψε στην αρ-
νητική θέση Άντρου Κυπριανού (ΑΚΕΛ). 
Κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών για 
το θέμα αυτό. Ειρωνικά όταν ταυτόχρονα 
ανακαλύφθηκε κι άλλη κρύπτη του 1821 
στο υπόγειο του Παγκύπριου  Γυμνασίου!  
Εκείνο που μάλλον είναι σίγουρο είναι ότι 
το ΑΚΕΛ διαφώνησε για να μην ενοχλήσει 
τους Τούρκους. Δεν είναι η πρώτη φορά.

Το σύμβολό μας 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ στον
αιματοβαμμένο μας χάρτη 

Δεν ξεχνούμε ότι επί Προεδρίας μ. 
Δημήτρη Χριστόφια ικανοποιήθηκε 
η διαχρονική απαίτηση των Τούρκων 
στο Λονδίνο,  που ζητούσαν φανατικά 
και επίμονα την αφαίρεση του αιματο-
βαμμένου χάρτη με το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ από 
την ιστοσελίδα της «Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας». Γιατί, άκουσον-άκουσον,  
τον θεωρούσαν… ρατσιστικό έμβλημα και 
έμβλημα μίσους!! Και τον αντικατέστησαν 
επί Δημήτρη Χριστόφια με τον υφιστάμε-
νο. Που άρεσε βέβαια στους Τούρκους 
εφόσον ουσιαστικά εκείνο που συμβολίζει 
αυτήν τη φορά ΤΟ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ  είναι 
τα «δύο συνιστώντα κράτη» μέσω ΔΔΟ!

Η απαρχάιντ, διαιρετική, 
βρετανο-τουρκική ΔΔΟ,
που δεν συμβαδίζει με
το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Το τι σημαίνει ΔΔΟ, κύριοι, εξήγησε 
ξεκάθαρα ο Τούρκος καθηγητής Ερόλ Κεϊ-
μάκ, που διετέλεσε και διαπραγματευτής 
της τουρκο-κυπριακής πλευράς, στις 8 Φε-
βρουαρίου 2017, σε σεμινάριο σε χώρο της 

Βουλής των Λόρδων, με προεδρεύοντα τον 
Λόρδο Ντέιβιντ Χάνεϊ και συνομιλητή τον 
Δρα Μιχάλη Ατταλίδη, πρώην πρέσβη της 
ΚΔ εκ μέρους της ε/κ πλευράς.  Μετέδωσα, 
τότε,  τις δηλώσεις του από το Ράδιο Πρώτο 
και στη «Σ». 

«Δεν επιδιώκουμε μια
δημοκρατία… αλλά
μια ΔΔΟ – Η ΔΔΟ
παραβιάζει τις αρχές της ΕΕ»

«Τι επιδιώκουμε; Και θα πρέπει να είμαι 
πολύ προσεκτικός εδώ, γιατί επιδιώκουμε 
μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. 
Η οποία είναι μια ομοσπονδία με δια-
μοιρασμό εξουσίας. Δεν επιδιώκουμε 
μια δημοκρατία, δεν επιδιώκουμε στα-
θερότητα, ή πολλά άλλα πράγματα που 
γνωρίζετε, επιδιώκουμε μια διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία». Και επειδή  
λένε, είπε, ότι  η λύση πρέπει να είναι  
δημοκρατική και να σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και επειδή η ΔΔΟ δεν είναι 
συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο 
Ερόλ Κεϊμάκ συνέχισε δίχως ενδοιασμούς: 
«Το τι συζητείται σήμερα είναι παρόμοιο 
με το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάν, αλλά, 
λόγω του ότι η Κύπρος έγινε μέλος της 
ΕΕ από τότε και επειδή οι Ελληνοκύ-
πριοι και η ΕΕ δεν έχουν το στομάχι να 
επαναδιαπραγματευθούν την ένταξη της 
Κύπρου, θα πρέπει να επανερμηνευθεί 
το Πρωτόκολλο 10, διότι η διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία παραβιάζει τους 
νόμους της ΕΕ σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και οι Τουρκοκύπριοι φο-
βούνται ότι μπορούν οι Ελληνοκύπριοι 
να τους πάρουν στα δικαστήρια και να 
ανατρέψουν οποιεσδήποτε συμφωνίες. 
Γι’ αυτό οι Τουρκοκύπριοι επιδιώκουν να 
προσαρμοστεί το πρωτόκολλο 10, ούτως 
ώστε να δίνει νομιμότητα στη διζωνική 
που σήμερα δεν έχει, δεν συμβαδίζει με 
τους νόμους της ΕΕ…»  (Βλέπε «Διζωνική 
Vs Δημοκρατία», «Σ» 28.2.2017). 

http://www.sigmalive.com/simerini/
politics/409348/dizoniki-vs-dimokratia 

Γιατί η κυπριακή Κυβέρνηση δεν απα-
ντά; Γιατί δεν επικυρώνει τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ εναντίον του Απαρτχάιντ;  

Επανειλημμένα γράψαμε στη «Σ» ζη-
τώντας από την κυπριακή Κυβέρνηση  
και πολιτικούς να απαντήσουν γιατί δεν 
επικυρώνει η ΚΔ τη Διεθνή Σύμβαση 
του ΟΗΕ για την Εξάλειψη και Τιμωρία 
των Εγκλημάτων του Απαρτχάιντ. Την 

οποία υιοθέτησαν τα Ηνωμένα Έθνη 
στις 30 Νοεμβρίου 1973. Ένα χρόνο 
πριν από τις δύο βάρβαρες τουρκικές 
εισβολές. Όπως γράψαμε  σε διάφορα 
άρθρα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία 
μαζί με τις «εγγυήτριες» δυνάμεις της,  
Ελλάδα,  Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία, 
δεν την έχουν υπογράψει, πόσω μάλλον 
επικυρώσει, ενώ μέχρι σήμερα την επι-
κύρωσαν 109 χώρες… Μήπως τυχαία, 
εφόσον η λύση  ΔΔΟ που υποστηρίζουν 
είναι απαρτχάιντ! 

(Convention on the Suppression and 
Punishment of the Crime of Apartheid 
adopted on 30 November 1973 by the UN).

- Πωλώντας απαρτχάιντ - προωθώ-
ντας διζωνική, «Σ», 23.2.2016, Φ.Α

https ://s imerini .s igmalive .com/
article/2016/2/23/polontas-apartkhaint-
proothontas-dizonike/ 

-  Π ρ ο ς  Υ π ο ψ η φ ί ο υ ς ,  « Σ » , 
25.11.2017,  Φ.Α

https ://s imerini .s igmalive .com/
article/2017/11/25/pros-upopsephious/  

Στο δε αναλυτικό άρθρο του «Το 
έγκλημα του Απαρτχάιντ και η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία» στη  «Σ», 1.12.2018, 
ο Δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης έγραψε 
μεταξύ άλλων:

«…με τη νεο-οθωμανική ιδεολογία και 
στρατηγική της Τουρκίας, το Ψήφισμα 
750 σιωπηρά προβλέπει την άρνηση των 
δημοκρατικών αρχών, την ανατροπή της 
ευρωπαϊκής έννομης τάξης και την εφαρ-
μογή μιας μορφής Απαρτχάιντ. Έτσι, μέσω 
του «δικοινοτισμού», της «διζωνικότητας» 
και μιας παράλογης «ομοσπονδίας», η 
διαφοροποίηση και ο διαχωρισμός θα 
κατοχυρωθούν. Οι διακριτικές και άλλες 
απάνθρωπες συνέπειες των εισβολών θα 
νομιμοποιηθούν. Η δημογραφική μηχα-
νική θα επιτρέπεται. Και η ιδιοκτησία πε-
ριουσιών θα ρυθμίζεται. Αυτοί οι στόχοι 
δεν μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά του 
Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική;..

»Ελπίζω ότι, με αυτό το άρθρο, αυτές 
οι ζωτικές λεπτομέρειες θα εισέλθουν στη 
συνείδηση του κοινού και θα ενεργοποι-
ήσουν μιαν αλλαγή στρατηγικής στην ΚΔ. 
Διαφορετικά, αν το Απαρτχάιντ νομιμοποι-
ηθεί, το κράτος δικαίου θα καταστραφεί».

ht tps ://s imerini .s igmalive .com/
article/2018/12/1/to-egklema-tou-
apartkhaint-kai-e-kupriake-demokratia/  
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Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση 
ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι 
ενεργοί και ευαίσθητοι στα κοινά 

που αφορούν τη διακυβέρνησή τους και 
τις στάσεις των φορέων της εξουσίας που 
καθορίζουν το πλαίσιο της ζωής τους και 
διαμορφώνουν το μέλλον τους. 

Στο πρόσφατο, αλλά και στο απώτερο 
παρελθόν, βιώσαμε εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας πολιτών ανά το παγκόσμιο που 
οδήγησαν σε ανατροπή καθεστώτων 
και κυβερνήσεων και σε παραιτήσεις 
πολιτειακών αξιωματούχων, ακόμα και 
προέδρων κυβερνήσεων. 

Στην ιδιαίτερή μας Πατρίδα, την Κύπρο, 
ο λαός μας, είτε από παράδοση είτε από 
νοοτροπία, παρέμεινε  διαχρονικά αδιά-
φορος ή αδρανής σε σημαντικά γεγονότα 
και εξελίξεις που καθόρισαν την ίδια τη 
ζωή του αλλά και το μέλλον του.  

Με αφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις 
της πλατφόρμας / κίνησης των πολιτών με 
την επωνυμία «Ως Δαμέ» (και όχι δαμαί 
που είναι η αρχαιογενής κυπριακή τοπο-
λαλιά), αλλά και την τελευταία απαράδεκτη 
ανακοίνωσή τους με  τον υβριστικό και 
εθνικά μειοδοτικό χαρακτηρισμό της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ως «Κυβέρνησης 
του Νότου», θεωρώ χρήσιμο να επιχειρήσω 
μιαν αδρομερή ανασκόπηση και ανάλυση 
των τελευταίων δραστηριοτήτων της. 

Η πρώτη και καθοριστική για τη φυσιο-
γνωμία της Κίνησης εκδήλωση  πραγματο-
ποιήθηκε με σύνθημα την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στην Κύπρο. Η όλη εικόνα 
μάς παρέπεμπε σε διαδηλώσεις περιθω-
ριακών και εξτρεμιστικών κινημάτων στα 
Εξάρχεια των Αθηνών: Κουκουλοφόροι 
και μαυροντυμένοι νεαροί,  που θύμιζαν 
χούλιγκαν σε ποδοσφαιρικά γήπεδα,  κρα-
τούσαν λογής-λογής πανό με συνθήματα 
επί παντός επιστητού: Για τη διαφθορά, για 
τον ρατσισμό, για την επανένωση, για τον 
φασισμό, για τον ναζισμό, για την ισότητα, 
για την αλληλεγγύη, για τους μετανάστες 
και επί παντός επιστητού!. 

Ένα σύνθημα, γραμμένο σε πρόχει-
ρο κομμάτι από χαρτοκιβώτιο, δέσποζε 

της πρόσφατης εκδήλωσης έξω από το 
Προεδρικό Μέγαρο με τίτλο «Εχθροί 
μας δεν είναι οι Τούρκοι, αλλά εσείς», 
μόνο που δεν προσδιόριζε αν εννοούσε 
τον Νεοσουλτάνο Ερντογάν και το βαθύ 
κράτος της Τουρκίας, που δεν είναι εχθροί 
του, ούτε και ποιους και γιατί εννοούσε 
εχθρούς του. 

Και αφού η διαδήλωση είχε ως κύ-
ρια αιτία τη διαφθορά που επικρατεί στον 
«Νότο» -κατά τους οπαδούς του «Ως Δαμέ»- 
ποια θέση είχε ένα άλλο πανό, αυτήν τη 
φορά  στην τουρκική γλώσσα;  Για να 
μας καταγγείλουν στους Τούρκους, για να 
καλέσουν τους Τ/κ σε κοινό αγώνα για να 
εναντιωθούν εναντίον της «Κυβέρνησης 
του Νότου» ή για να τους αποθαρρύνουν 
να συμβιώσουν με το «καθεστώς του Νό-
του», όπως το αποκάλεσε ο... νεωτεριστής 
ακαδημαϊκός Νίκος Τριμικλινιώτης, μέλος 
της Κ.Ε. του  ΑΚΕΛ και φανατικός οπαδός 
και υποκινητής των ομογάλακτών του; 

Στη συνέχεια είχαμε την θεατρινίστι-
κη και αναρχική αφαίρεση μέρους του 
συρματοπλέγματος από τον Αστρομερίτη, 
που τοποθετήθηκε από την Κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας  σε μια προ-
σπάθεια να αναχαιτιστεί το λαθρεμπόριο 

ανθρώπων και προϊόντων που διεξαγόταν 
στη γύρω περιοχή και την επανατοποθέ-
τησή του από τους διαδηλωτές γύρω από 
το κτήριο του Υπουργείου Εξωτερικών! 

Οι διαδηλώσεις των «Ώς δαμαί» με 
παραπέμπουν συνειρμικά στην εκδήλωση 
διαμαρτυρίας των Τ/κ συμπατριωτών μας 
με αφορμή το πικνίκ του Ερντογάν στην 
κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου στις 
15 Νοεμβρίου 2020, όπου χιλιάδες Τ/κ  
πολίτες, με επικεφαλής τον τέως  ηγέτη τους 
Μουσταφά Ακιντζί, διαδήλωναν με τάξη 
και υποδειγματική ευπρέπεια, σύμπνοια, 
αυτοπειθαρχία και αξιοπρέπεια εναντίον 
του Νεοσουλτάνου της Άγκυρας, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν. 

Αλήθεια, πού ήσαν κρυμμένοι τότε, 
αυτοί οι δραστήριοι και ανυπότακτοι 
ενεργοί πολίτες για να εκφράσουν τη δι-
αμαρτυρία τους για την προκλητική αυτή 
ενέργεια του βαθέος τουρκικού κράτους 
και του εγκάθετού του στα κατεχόμενα, 
Ερσίν Τατάρ; 

Να θυμίσω επίσης ότι, με πρόσχημα τα 
μέτρα και τα πρωτόκολλα για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, ακυρώθηκαν τότε 
δύο εκδηλώσεις που προγραμμάτισε τόσο 
το ΑΚΕΛ  όσο και ο Δήμος Αμμοχώστου 

στο οδόφραγμα της Δερύνειας, εναντίον της 
επίσκεψης του ισλαμοφασίστα Ερντογάν. 

Και τίθεται το εύλογο ερώτημα: πώς η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν εφαρμόζει επί των ημερών μας τα 
απαγορευτικά διατάγματα που ισχύουν 
έκτοτε  και επιτρέπει τη διοργάνωση πα-
ρομοίων μαζικών  εκδηλώσεων; 

Ποιο είναι το κριτήριο της απαγόρευσης 
ή  όχι μιας μαζικής εκδήλωσης και πού 
αρχίζουν και πού σταματούν τα μέτρα και 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα; 

Τέλος, σε μια ιστορική καμπή κατά την 
οποία η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει 
να διεξάγει αγώνα επιβίωσης και δίνει 
τη μάχη για αποτροπή της επιβολής της  
λύσης δύο κρατών στην Κύπρο, οι ανα-
φορές από οποιονδήποτε Ελληνοκύπριο 
για «Κυβέρνηση ή καθεστώς του Νότου» 
συνιστούν την Πέμπτη Φάλαγγα, που δι-
ευκολύνει και συμπλέει με τη διχοτόμηση 
και την οριστική διαίρεση της Πατρίδας 
μας σε Βορρά και Νότο. 

Και είναι απορίας άξιον γιατί μια πο-
λιτική δύναμη, όπως το ΑΚΕΛ,  της οποί-
ας μόνιμο σύνθημα και πολιτική ήταν η 
επανένωση της Πατρίδας μας, ανέχεται 
με εκκωφαντική σιωπή και ένοχη συμπό-

ρευση το σύνθημα για την «κυβέρνηση 
του Νότου» που εφηύραν οι οπαδοί της 
πλατφόρμας «Ώς Δαμαί», χωρίς καν να 
αισθανθεί την ανάγκη να διαχωρίσει τις 
ευθύνες του. 

Αυτή η παράλειψη του ΑΚΕΛ, σε συν-
δυασμό με την ποιότητα, το λεκτικό, την 
εικόνα και το περιεχόμενο των συνθη-
μάτων -γραπτών και προφορικών- της 
«περίφημης» κίνησης των πολιτών που 
στεγάζεται κάτω από τον ανορθόγραφο τίτλο 
«Ως Δαμέ»,  επιφορτίζουν και επαυξάνουν 
τις ευθύνες του ΑΚΕΛ, ενός πολιτικού 
κόμματος που διαχρονικά είχε ως κύριο 
μέλημά του να αποφεύγει ακραίες και 
άτακτες εκδηλώσεις και συμπεριφορές . 

Η οργή των πολιτών ενάντια στη δι-
αφθορά, την υπόσκαψη αρχών και αξι-
ών, τη φαυλότητα και την αναξιοκρατία, 
δεν μπορεί να εκδηλώνεται με πράξεις, 
ενέργειες, συνθήματα και νοοτροπίες που 
παραπέμπουν σε συνθήκες και εποχές  
κοινωνικής  αποσταθεροποίησης και 
προσπάθειες επιβολής ενός κλίματος 
αναρχίας και άκρατου  λαϊκισμού. 

Ώς εδώ και μη παρέκει! 
* Ελληνοκύπριος Πολίτης

της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Της Κυριακής
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Ό,τι έσπειρε, θερίζει
η ηγεσία του ΑΚΕΛ

Ε
ίναι άραγε τα απωθημένα 
ή οι προεκλογικές ανά-
γκες και σκοπιμότητες 
που ωθούν κάποιους 
να υπερβάλλουν εαυ-
τούς ή να αποκρύβουν 
με μάσκες υποκρισίας 

τον πραγματικό τους εαυτό και τις ιδε-
οληψίες τους; 

Οι αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις που 
ξέσπασαν εξαιτίας κάποιων  κατάπτυστων 
συνθημάτων, τα οποία  ακούστηκαν ή 
γράφτηκαν από συμμετέχοντες στις κι-
νητοποιήσεις των «ως δαμαί», δεν έχουν 
αγγίξει την ουσία. Έγιναν η αφορμή να μπει 
και αυτή η ρητορική στην προεκλογική 
εκστρατεία των κομμάτων, επιδιώκοντας 
να αποδείξουν ποιοι είναι οι πραγματικοί 
πρεσβευτές και προστάτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Το μέλος της Κ.Ε., Δρ Νίκος Τριμι-
κλινιώτης, δεν είναι η πρώτη φορά που 
αποκάλεσε τη νόμιμη Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας «καθεστώς 
του νότου». Βέβαια το πρώην στέλεχος 
της ΕΔΕΚ, Δρ Τάκης Χατζηδημητρίου, 
ήταν ο πρώτος διδάξας, όταν πριν από 17 
χρόνια επιτίθετο ανηλεώς εναντίον του 
τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Τάσ-
σου Παπαδόπουλου, χαρακτηρίζοντας 
«ψευδοκράτος του νότου» την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Οι έχοντες μνήμη οφείλουν 

«ΌΣΌ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΌΣΠΑΘΌΎΝ 
ΝΑ ΤΑ ΜΠΑΛΏΣΌΎΝ ΗΓΕΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΌΎ ΚΌΜΜΑΤΌΣ ΜΕ 
ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΌΎΣ ΣΤΑ ΜΜΕ, 
ΠΑΡΑΘΕΤΌΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΌΎ ΑΚΕΛ, Η ΌΎΣΙΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ. ΤΕΤΌΙΑ ΑΤΌΜΑ 
ΘΕΛΌΎΝ ΝΑ ΕΚΠΡΌΣΏΠΌΎ-
ΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΏΤΑΤΑ  ΣΎΛΛΌΓΙ-
ΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΌΠΌΎ ΛΑΜΒΑΝΌ-
ΝΤΑΙ ΣΌΒΑΡΕΣ ΑΠΌΦΑΣΕΙΣ» 

να θυμούνται. Πόσω μάλλον οι πολιτικοί.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται 
ως φάρσα

Και να θέλουμε, δεν μας αφήνουν ν’ 
αγιάσουμε.  Εκόντες άκοντες επιστρέφου-
με πίσω στις κρίσιμες εκείνες  μέρες, όταν 
ο λαός  διχάστηκε με τους μειοψηφούντες 
υπέρ του εκτρωματικού σχεδίου Ανάν να 
εκτρέπονται και να παρεκτρέπονται, στρέφο-
ντας τα πυρά τους εναντίον της πλειοψηφίας, 
αλλά κυρίως εναντίον του αείμνηστου, τότε 
Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου.

Ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Τάσσος Παπαδόπουλος, με εκείνο 
το ιστορικό διάγγελμά του -τη Μεγάλη 
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2004- καλούσε τον 
ελληνικό κυπριακό  λαό να απορρίψει το 
σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα της 24ης 
Απριλίου με ένα δυνατό ΟΧΙ και να υπε-
ρασπιστεί το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και 
την ιστορία του. Θα  μείνει για πάντα στην 
ιστορία εκείνη η τραγική αναφορά του:

«Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνω-
ρισμένο. Δεν θα παραδώσω ‘‘Κοινότη-
τα’’ χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και 
σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και όλα αυτά 
έναντι κενών, παραπλανητικών, δήθεν, 
προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευ-
δαίσθησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της…».

Την επόμενη μέρα ξέσπασαν έντονες 

αντιδράσεις από τους μειοψηφούντες και μια 
λυσσαλέα εκστρατεία για την αποδόμησή του. 
Παρά τον πακτωλό δολαρίων, που διέθεσαν 
το USAID των ΗΠΑ, κάποια παρακλάδια των 
Ην. Εθνών, όπως οι UNOPS, και ένα ταμείο 
που διαχειριζόταν απευθείας ο ίδιος τότε ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, για «χρηματοδότηση 
τού ‘‘ναι’’» προκειμένου να πεισθεί  ο λαός 
να αποδεχθεί τη μόνιμη αιχμαλωσία  του 
στην Τουρκία και τον σταδιακό αφανισμό 
του, δεν το πέτυχαν. Ο λαός υπερασπίστηκε 
το δίκαιο, την  αξιοπρέπειά του και τίμησε 
την ιστορία του με ένα ηχηρό «όχι», που 
άφησε άφωνους και αμήχανους ακόμα και 
εκείνους που τάχατες έλεγαν «όχι» για να 
τσιμεντώσουν το «ναι». 

Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται 
πλέον ως φάρσα.

Η σημερινή ηγεσία του ΑΚΕΛ -όπως  
επισήμανε και ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου- ο οποίος φιλοξένησε και 
στο σπίτι του τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρο 
Κυπριανού, έχει αλλάξει. 

Και έχει αλλάξει δραματικά, διαγρά-
φοντας συνεδριακές αποφάσεις και κατα-
στατικές πρόνοιες. Όσα ηγετικά στελέχη 
του κόμματος είχαν ταχθεί εναντίον του 
σχεδίου Ανάν και έδωσαν μάχες για να 
μην αποφασιστεί από την ηγεσία του 
κόμματος η αποδοχή του, εκδιώχθηκαν, 
διαγράφτηκαν ή αποπέμφθηκαν ώστε να 
καθαρίσει το «κόμμα» από τους διαφο-

ρετικά σκεπτόμενους και όλους εκείνους 
που αρνούνταν να αφήσουν στο σπίτι τα 
κεφάλια τους και να παραστούν στα συλ-
λογικά όργανα μόνο με τα χέρια τους για 
να χειροκροτούν τους «σοφούς» ηγέτες. 
Το πέτυχαν αναβαθμίζοντας σε ηγετικές 
θέσεις στελέχη και  μέλη του κόμματος που 
πρωτοστατούσαν τότε υπέρ του σχεδίου 
Ανάν και διοργάνωναν κινητοποιήσεις. 
Συγχωρέθηκαν ακόμα και εκείνοι που 
έσχιζαν τις κομματικές τους ταυτότητες, 
επειδή δεν υιοθετήθηκε το σχέδιο Ανάν.

Κάποιοι από αυτούς είναι σήμερα μέλη 
της Κ.Ε., όπως ο Δρ Ν. Τριμικλιώτης, ή 
είναι υποψήφιοι βουλευτές, όπως η κ. 
Αργεντούλα Ιωάννου, η οποία ζητούσε 
από τον Τάσσο Παπαδόπουλο να της 
επιτρέψει την ψήφο της.

Ο Δρ Νίκος Τριμικλινιώτης είναι 
καθηγητής Κοινωνιολογίας στη Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας,  επικεφαλής της ομάδας εμπει-
ρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στην Κύπρο για τον Οργανισμό της ΕΕ  
και είναι μέλος των ευρωπαϊκών δικτύων 
εμπειρογνωμόνων για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο.

Αυτό όμως δεν του επιτρέπει να αποκα-
λεί τη νόμιμη Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας «καθεστώς του νότου», ούτε 
και να διαγράφει τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα στην Κύπρο που παραβιάζονται για 

47 χρόνια από τον στρατό κατοχής της 
Τουρκίας.

Παρά τις προσπάθειες ηγετικών στελεχών 
του ΑΚΕΛ να πείσουν ότι δεν υιοθετούν 
τις θέσεις Τριμικλινιώτη, δεν νομίζουμε 
ότι θα του επιβληθούν κυρώσεις, ποινές 
ή επιπλήξεις για τις απαράδεκτες αναφο-
ρές του. Όπως άλλωστε δεν επιβλήθηκαν 
ποινές ούτε για τον γαμβρό του αείμνηστου 
Δ. Χριστόφια, κ. Νίκο Μούδουρο (επίσης 
μέλος της Κ.Ε.), ο οποίος πριν από χρόνια, 
σε συνέντευξή του στην εφ. ΠΟΛΙΤΗΣ, 
δήλωνε ότι μετάνιωσε που  ψήφισε «όχι» 
στο δημοψήφισμα, για να εισπράξει τα εύγε 
από τη Σύνταξη της εν λόγω εφημερίδας. 
Ούτε και επιβλήθηκαν οποιεσδήποτε κυ-
ρώσεις εναντίον της νυν διευθύντριας της 
Χαραυγής και ΑΣΤΡΑ,  βουλευτίνας και ξανά 
υποψήφιας για την Κερύνεια, κας Ελένης 
Μαύρου, όταν ηγείτο ομάδας Τουρκοκυ-
πρίων γυναικών έξω από το συνεδριακό 
κέντρο και  φώναζαν υπέρ του σχεδίου 
Ανάν λίγο πριν από την παγκύπρια συν-
διάσκεψη, όπου θα αποφασιζόταν η θέση 
του κόμματος για την αποδοχή ή όχι του 
σχεδίου.  Ο δε τότε Γ.Γ. της ΕΔΟΝ και νυν 
εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος 
Στεφάνου,  κατηγορούσε με λύσσα όσους 
υποστήριζαν το όχι.

Και αυτό γιατί όμοιος ομοίω αεί πελά-
ζει. Ή, κατά τη λαϊκή ρήση: Ο όμοιος τον 
όμοιο και η κοπριά στα λάχανα.

Σήμερα η ηγεσία του ΑΚΕΛ θερίζει ό,τι 
έσπειρε. Όσο και αν προσπαθούν να τα 
μπαλώσουν ηγετικά στελέχη του κόμματος 
με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ, παραθέτοντας 
τις πάγιες θέσεις του ΑΚΕΛ, η ουσία παρα-
μένει. Τέτοια άτομα θέλουν να εκπροσω-
πούνται στα ανώτατα  συλλογικά όργανα 
όπου λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις.

Όσο για τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος, 
ειρήσθω εν παρόδω, έχει την πιο χαμηλή 
δημοτικότητα απ’ όλους τους άλλους κομ-
ματικούς ηγέτες -σύμφωνα με τελευταία 
δημοσκόπηση του ΡΙΚ- έδειξε ακόμα μια 
φορά τον νουν του. Αντιτάχθηκε στην πα-
ρουσία αγήματος της Εθνικής Φρουράς 
στους γιορτασμούς της επετείου των  200 
χρόνων από την Παλιγγενεσία του 1821. 
Την ίδια ώρα που η Ρωσία, η Γαλλία, η 
Αυστραλία και όλες σχεδόν οι χώρες του 
κόσμου τιμούσαν με μεγαλοπρέπεια και 
με ειδικά αφιερώματα τη μεγάλη εξέγερση 
κατά του οθωμανικού ζυγού στην οποία 
πήρε μέρος και η Κύπρος με σπονδές 
αίματος.

Έχει και η ηγεσία του ΔΗΚΟ 
απώλεια μνήμης;

Η ηγεσία του ΔΗΚΟ θα έπρεπε να ήταν 
ανάμεσα στους πρώτους που θα επέκριναν 

τους υβριστές της Κυπριακής Δημοκρατίας 
περί «καθεστώτος του νότου». Ωστόσο, σε 
τηλεοπτική συζήτηση («Πρωτοσέλιδο» 
του ΣΙΓΜΑ), ο  αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ 
Μιχάλης Δαμιανού δεν βρήκε λέξη να πει 
για το κατάπτυστο αυτό σύνθημα,  το οποίο 
έστρεφαν οι υποστηρικτές του σχεδίου 
Ανάν κατά του Τάσσου Παπαδόπουλου. 
Βέβαια, εν όψει του επικείμενου συμπεθε-
ριού με το ΑΚΕΛ, η μνήμη υποβάλλεται 
σε εκτεταμένες διαλείψεις και επιλεγμένα 
κενά μνημονικού.

Δεν είναι  ψευδαισθήσεις, 
είναι  πεποιθήσεις

Είναι μάταιο να καλούνται να στα-
ματήσουν να έχουν  ψευδαισθήσεις όσοι 
υποστηρίζουν ότι η Τουρκία διαθέτει καλή 
θέληση και θα έχει εποικοδομητική στάση 
στο Κυπριακό. Απλά γιατί αυτές είναι οι πε-
ποιθήσεις τους, αυτά πιστεύουν και γι’ αυτά 
κωπηλατούν. Και το χειρότερο, με ρητορική 
και θέσεις που υπονομεύουν την κρατική 
υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αντί να την ενισχύουν.

Τόσο η ηγεσία του ΑΚΕΛ όσο και η 
ηγεσία Κινήματος Οικολόγων όφειλαν να 
καταδικάσουν χωρίς μισόλογα και περι-
στροφές τις αναφορές των «Ώς δαμαί» περί 
«κυβέρνησης» ή «καθεστώτος του νότου». 
Δεν νοείται το Κίνημα Οικολόγων να έχει 
υποψήφιους βουλευτές με τέτοιες απόψεις 
και να τους δικαιολογεί. Γιατί η Κυπριακή 
Βουλή, την οποία θέλουν να εκπροσωπούν, 
δεν είναι «Βουλή του νότου» αλλά η Βουλή 
της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Πώς να μην επιμένει η Τουρκία;
Το Ερντογανάτο της Τουρκίας, λίγες 

μόνο εβδομάδες πριν από την πενταμερή 
διάσκεψη, επιμένει στη λύση δύο κρατών 
στην Κύπρο. 

Το  Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) 
της Τουρκίας, το οποίο συνήλθε την περα-
σμένη Τρίτη, υπό την προεδρία του Ερντογάν, 
σε ανακοίνωσή του επιτίθεται εκ νέου στην 
Ελλάδα  και τους Ε/κ. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωσή του, αξιολογήθηκαν οι τελευταίες 
εξελίξεις στο Κυπριακό και δηλώθηκε ότι 
«κατά τις διαπραγματεύσεις που θα πραγμα-
τοποιηθούν την προσεχή περίοδο, αντί των 
προσεγγίσεων οι οποίες για μισό αιώνα δεν 
απέδωσαν αποτέλεσμα και που αγνοούν την 
τ/κ παρουσία, είναι απαραίτητο να τεθούν 
ολοκληρωμένες και μόνιμες λύσεις που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικότητες στο 
νησί στη βάση δύο ανεξάρτητων κρατών με 
μόνιμη και περιεκτική λύση και λαμβάνοντας 
ως θεμέλιό τους το δίκαιο».

Και στις ελεύθερες περιοχές ξυπνούν 
και πάλι οι εφιάλτες του διχασμού.

04.04.2021

«Ώς δαμαί... και μη παρέκει»



Ξ
εχωριστό αναμένεται να 
είναι και το φετινό Πά-
σχα, αφού τα τελευταία 
επιδημιολογικά δεδομέ-
να δεν επέτρεψαν στην 
Κυβέρνηση και τους 
επιδημιολόγους να 

προχωρήσουν στην αποκλιμάκωση με 
πιο γενναιόδωρες χαλαρώσεις στα περι-
οριστικά μέτρα. Οι νέες χαλαρώσεις που 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Απριλίου έχουν 
χρονικό ορίζοντα το τέλος του μήνα, ώστε 
να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να επέλθει 
η πολυπόθητη μείωση των κρουσμάτων, 
που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση 
των νοσηλευτηρίων. Εάν επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος και, σε συνδυασμό με το εμ-
βολιαστικό πλάνο, που αυτόν τον  μήνα 
ανεβάζει στροφές, με το πέρας δύο εβδο-
μάδων οι αρμόδιοι θα είναι σε θέση να 
επαναξιολογήσουν τα δεδομένα με σκοπό 
να υπάρξουν αναπροσαρμογές των μέτρων 
που θα είναι σε ισχύ εν όψει του Πάσχα. 

Εύθραυστη
η επιδημιολογική εικόνα 

Όπως δήλωσε κατά την ανακοίνωση των 
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάν-
νου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι 
επιδημιολογικοί δείκτες παρουσιάζουν 
σταθεροποίηση, αλλά παραμένουν σε μη 
ασφαλή όρια, ενώ όσον αφορά τα νοση-
λευτήρια η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, 
αλλά εξαιρετικά δύσκολη και αναστρέψιμη. 
Συγκεκριμένα, από τις 11 Μαρτίου μέχρι 
και τις 29 Μαρτίου 2021 καταγράφηκαν 
6.495 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των 
νοσηλευομένων κυμαίνεται μεταξύ 180 
και 210 ασθενών την ημέρα. Κατά την 
πιο πάνω περίοδο κατεγράφησαν 18 θά-
νατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου 
την ασθένεια COVID-19, ενώ το ποσοστό 
θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων 
για την ασθένεια του κορωνοϊού COVID-19 
κυμάνθηκε κοντά στο 1%. Γι’ αυτό και η 
Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ει-

σηγήσεις των επιδημιολόγων, αποφάσισε 
ότι η στρατηγική της αποκλιμάκωσης θα 
πρέπει να συνεχιστεί με αργά βήματα, που 
θα μας επιτρέψουν να βγούμε από την 
υγειονομική κρίση με ασφάλεια, χωρίς να 
ακυρώνουμε τις πολύμηνες προσπάθειες 
της κοινωνίας και να θέτουμε σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία. 

Οι νέες χαλαρώσεις 
Με γνώμονα λοιπόν τα πιο πάνω, δι-

αμορφώθηκε το νέο καθεστώς που τέθη-
κε σε ισχύ από την 1η Απριλίου και θα 
συνεχίσει μέχρι και το τέλος του μήνα, το 
οποίο έχει ως εξής: Όλοι οι μαθητές όλων 
των βαθμίδων επέστρεψαν στις τάξεις τους 
και παρακολουθούν τα μαθήματά τους με 
φυσική παρουσία. Αυξήθηκε ο αριθμός του 
μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, στα ιδιωτικά φροντιστή-
ρια σε εφτά άτομα, περιλαμβανομένου του 
εκπαιδευτή (6 μαθητές συν 1 εκπαιδευτής). 
Επιτρέπεται πλέον η διεξαγωγή ατομικών 
αθλημάτων/πρωταθλημάτων σε υπαίθριες 
αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. σκοποβολή, 
στίβος, ποδηλασία, κ.λπ), ενώ αυξήθηκε ο 
υφιστάμενος αριθμός ατόμων σε κολυμ-
βητήρια και γυμναστήρια. Επιτρέπεται η 
παρουσία και η παραμονή πελατών σε 
εξωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων 
τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων. Τέλος, 
αυξήθηκε ο αριθμός των SMS ανά πολίτη 
σε τρία για σκοπούς διακίνησης μόνο για 
το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ για τις 
υπόλοιπες ημέρες παρέμεινε το όριο των 
2 μηνυμάτων. 

Επαναξιολόγηση
εν όψει του Πάσχα 

Το νέο διάταγμα -όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως- έχει ισχύ μέχρι και το τέλος 
του μήνα, ωστόσο το Υπουργικό Συμβούλιο 
θα συνέλθει εκ νέου την εβδομάδα που 
προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας, ώστε 
να αξιολογήσει την επιδημιολογική εικόνα 
για τυχόν αναπροσαρμογές των μέτρων 
που θα είναι σε ισχύ εν όψει του Πάσχα. 

Σημειώνεται πως φέτος το Πάσχα πέφτει 
στις 2 Μαΐου, ξεκινώντας από το Σάββατο 
του Λαζάρου στις 24 Απριλίου, Κυριακή 
των Βαΐων στις 25 Απριλίου, Αγία Εβδο-
μάδα από 27 Απριλίου μέχρι  την 1η 
Μαΐου, καταλήγοντας στη Δευτέρα του 
Πάσχα στις 3 Μαΐου. Αυτήν τη στιγμή, 
αυτό που ισχύει για τη συμμετοχή των 
πιστών στη Θεία Λειτουργία με φυσική 
παρουσία στις εκκλησίες είναι το ανώτα-
το όριο των 50 παρευρισκομένων. Όσον 
αφορά την προσευχή ή το προσκύνημα 
σε εκκλησίες, εκτός των ωρών που τελείται 
εκκλησιασμός ή/και άλλες θρησκευτικές 
τελετές, επιτρέπεται νοουμένου ότι εντός 
του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν πα-
ρευρίσκονται πέραν των 10 προσώπων 
ταυτόχρονα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι 
το γεγονός πως με βάση το ισχύον διάταγμα 
απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 11 το 
βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης 
ημέρας. Οπότε οι πιστοί δεν θα μπορούν 
να γιορτάσουν την Ανάσταση στις 12 τα 
μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ως 
είθισται. Περαιτέρω, όσον αφορά το πα-
σχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με το ισχύον 
διάταγμα, επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε 
οικίες με την προϋπόθεση ότι οι επισκέπτες 
δεν ξεπερνούν τα τέσσερα άτομα. 

Στην εξίσωση και
οι εμβολιασμοί 

Αυτό που θα κρίνει την πορεία των πραγ-
μάτων είναι η επιδημιολογική εικόνα που 
θα προκύψει μετά το πέρας δύο με τριών 
εβδομάδων από την έναρξη της εφαρμο-
γής των νέων χαλαρώσεων -δηλαδή από 
την 1η Απριλίου μέχρι και τις 20 του μήνα 
περίπου- η οποία θα σκιαγραφηθεί από 
τον αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων 
και των εισαγωγών στα νοσηλευτήρια. Πα-
ράλληλα, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει 
και η πορεία του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος, το οποίο αναμένεται να αναπτύξει 
ταχύτητα εντός Απριλίου. Σύμφωνα με το 
επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, η Κύ-
προς τον Απρίλιο αναμένεται να παραλάβει 

επιπλέον 270.000 δόσεις από τα τέσσερα 
αδειοδοτημένα εμβόλια. Η ποσότητα αυτή 
μεταφράζεται σε εμβολιασμό επιπρόσθετα 
195.000 ατόμων τουλάχιστον με την 1η 
δόση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 
των εμβολιασθέντων (τουλάχιστον με μια 
δόση) σε 310.000 μέχρι τις αρχές Μαΐου, 
καλύπτοντας τις ευπαθείς ομάδες και τον 
γενικό πληθυσμό ηλικίας 45 ετών και άνω. 
Άλλωστε, σύμφωνα με τους αρμόδιους το 
2ο τρίμηνο αποτελεί καθοριστική καμπή 
στο εμβολιαστικό πλάνο της Κυβέρνησης, 
που υπολογίζει ότι, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, 
πέραν του 60% του ενήλικου πληθυσμού 
που θα έχουν εκφράσει την επιθυμία τους, 
θα έχουν λάβει τουλάχιστον την 1η δόση 
του εμβολίου. 

Τα σενάρια για το Πάσχα 
Οπότε εάν οι επιδημιολογικές συνθή-

κες το επιτρέψουν και υπό την προΰπό-
θεση ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα 
κυλήσει ομαλά, η Κυβέρνηση κατά την 
επαναξιολόγηση της κατάστασης ενόψει 
του Πάσχα, θα κληθεί να μελετήσει το 
ενδεχόμενο της αύξησης του ανώτατου 
ορίου του αριθμού των παρευρισκομένων 
στις εκκλησίες και τις οικίες. Την ίδια ώρα, 
στο τραπέζι των συζητήσεων ενδέχεται 
να τεθεί και η διαφοροποίηση της ώρας 
του κέρφιου ή ακόμα και η άρση της 
απαγόρευσης των μετακινήσεων, ειδικά 
για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. 
Περαιτέρω, αναμένεται πως θα επανε-
ξεταστεί και το ενδεχόμενο κατάργησης 
των SMS στο 8998 για τις μετακινήσεις. 
Όλα αυτά, βέβαια, θα συμβούν εάν το 
επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. 
Εάν, όμως, συμβεί το απευκταίο και η 
επιδημιολογική εικόνα της χώρας χειρο-
τερεύσει, τότε ίσως τεθούν πιο αυστηροί 
περιορισμοί, χωρίς να αποκλείεται το 
ενδεχόμενο να παραμείνουν ως έχουν 
τα δεδομένα και να μη διαφοροποιηθεί 
το ισχύον διάταγμα. Το σίγουρο, πάντως, 
είναι ένα: φέτος θα κάνουμε Πάσχα, αλλά 
με… μέτρο. 

Όπως εξήγησε στη «Σημερινή» 
το μέλος της Συμβουλευτικής Ομά-
δας, Δρ Πέτρος Καραγιάννης, οι νέες 
χαλαρώσεις που έχουν χρονικό ορί-
ζοντα μέχρι και το τέλος του μήνα 
διαμορφώθηκαν ως έχουν για να 
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε 
να μειωθούν τα ημερήσια κρούσμα-
τα και να υπάρξει αποσυμφόρηση 
στα νοσηλευτήρια και παράλληλα 
για να προχωρήσει το εμβολιαστι-
κό πλάνο, με στόχο να είμαστε σε 
θέση το Πάσχα να προχωρήσουμε 
με πιο γενναιόδωρες χαλαρώσεις. 
Μέχρι τότε, όπως είπε, «χρειάζεται 
προσοχή γιατί τις τελευταίες ημέρες 
ξεπεράσαμε τα 400 κρούσματα ημε-
ρησίως, γεγονός που αποδεικνύει 
πως χαλαρώνουμε». Οπότε, πρόσθε-
σε, «όλες οι ελπίδες εναποτίθενται 
στη συλλογική συμμόρφωση του 
πληθυσμού στα μέτρα». Αναφερόμε-
νος στο κομμάτι των εμβολιασμών, 
ο Δρ Καραγιάννης τόνισε ότι ελπί-
ζει «ο κόσμος να καταλάβει πως ο 
εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος 
για να προστατευθούν και να στα-
ματήσουμε τον ιό». Όσον αφορά τις 
εκτιμήσεις του για τις ημέρες του 
Πάσχα, ο Δρ Καραγιάννης είπε πως 
εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα μάς 
το επιτρέψουν, θα ξαναδούμε την 
αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού 
των εκκλησιαζομένων και γενικά τα 
πρωτόκολλα για το πώς θα μπορού-
σαν οι εκκλησιασμοί να τελεστούν 
με ασφάλεια. Περαιτέρω, ερωτηθείς 
για το κέρφιου και τα SMS, είπε πως 
«αν όλα πάνε καλά μέχρι τότε, θα 
μπορούν να αρθούν και το κέρφιου 
και τα μηνύματα». 

Ο στόχος των 
επιδημιολόγων 

Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΝΈΈΣ ΧΑΛΑΡΩ-
ΣΈΙΣ, Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΈΚΤΙΜΗΣΈΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΦΈΤΙΝΟ ΠΑΣΧΑ, 
ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ 
ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ 
ΈΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΈΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΠΈΡΣΙ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΘΈ-
ΩΡΈΙΤΑΙ ΔΈΔΟΜΈΝΟ 
ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΈΡΙ-
ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΣΥΝΈΧΙ-
ΣΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
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Θα κάνουμε Πάσχα, αλλά με… μέτρο 



κατέληξε ο κ. Προδρόμου. Όσο για τις 
τελικές προαγωγικές εξετάσεις, ακόμη δεν 
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα 
γίνουν και πότε θα ολοκληρωθεί η χρονιά.

Για την πρώτη εβδομάδα μίλησε ο Πρό-
εδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Θέμης Πολυβίου, στη 
«Σημερινή», θέλοντας να επαναλάβει ότι 

στόχος είναι η προσαρμογή των παιδιών 
αλλά και των καθηγητών. «Δεν είναι εύκολο 
να παραμένει κανείς τόσο καιρό μακριά 
από τις ρουτίνες, τις συνήθειες, το σχολικό 
περιβάλλον. Χαιρετίζουμε την απόφαση 
να μη διενεργηθούν διαγωνίσματα κατά 
την πρώτη εβδομάδα. Αυτή θα είναι μια 

εβδομάδα προσαρμογής, στήριξης και επί-
λυσης αποριών και εμπέδωσης της ύλης».

Πάντα με την προσκόμιση 
αρνητικού τεστ

Το στοίχημα είναι η παραμονή των 
παιδιών στα σχολεία. Για να επιτευχθεί 
αυτό θα πρέπει η προσπάθεια να είναι 
συλλογική και συνεχής. Αυτό τόνισε σε 
δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο Πρόε-
δρος της ΟΕΛΜΕΚ, Θέμης Πολυβίου, ο 
οποίος επανέλαβε ότι είναι καθιερωμένη 
η λειτουργία των σχολείων με την τήρηση 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. «Θα πρέπει 
να ενεργήσουμε προσεκτικά, ώστε να μη 
διαψεύσουμε τις προσδοκίες γονιών και 
μαθητών.

»Αυτό που θα βοηθήσει είναι και τα 
φιλικότερα ρινικά rapid test, που πιο εύ-
κολα θα τα δέχονται τα παιδιά της Μέσης 
Εκπαίδευσης. Ο κανόνας είναι ότι όλοι 
προσέρχονται στο σχολείο με αρνητικό 
τεστ». Όσο για τη μικρή μερίδα των εκπαι-
δευτικών, που δεν προσκόμισαν αρνητικό 
τεστ, το Υπουργείο ανέλαβε την άμεση 
αντικατάστασή τους, ενώ οι μαθητές που 
παραμένουν σε αυτοπεριορισμό θα τύχουν 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

«Πιεστικές» οι παγκύπριες;
Αντιδράσεις δέχθηκε το ΥΠΠΑΝ για το 

πρόγραμμα των Παγκυπρίων Εξετάσεων, 
που μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοι-
νώθηκε. Ο ίδιος ο κ. Προδρόμου απάντησε 
ότι οι εξετάσεις γίνονται μέρα παρά μέρα 
και αφήνεται χρονικό διάστημα ανάμεσα 
στα μαθήματα. Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε 
ότι «θα μπορούσαμε να αφήνουμε το δι-
άστημα μιας εβδομάδας και να κάνουμε 
εξετάσεις που να διαρκούν ενάμιση με 
δύο μήνες. Ακριβώς επειδή υπάρχει η 
πανδημία, επιβάλλεται να συμμαζέψουμε 
τις εξετάσεις διότι το σχολείο είναι διδα-
σκαλία και όχι εξετάσεις». Παράλληλα, ο 
κ. Προδρόμου εξέφρασε την πεποίθηση 
πως αν όλοι είναι συνεπείς ως προς τα 
μέτρα, όλα θα διεξαχθούν ομαλά.

Τ
α κεφάλια μέσα ή αλλιώς 
όλοι οι μαθητές πίσω στα 
θρανία από την περασμέ-
νη Παρασκευή. Ήχησε το 
πρώτο κουδούνι για το 
2021 για τους μαθητές 
του Γυμνασίου, με τους 

περισσότερους από αυτούς να δηλώνουν 
έτοιμοι να συνεχίσουν την εκπαίδευσή 
τους. Όλα κύλησαν ομαλά κατά την πρώτη 
μέρα, όπως διεμήνυσε Υπουργός αλλά 
και εκπαιδευτικές οργανώσεις, με μόνο 
ελάχιστα περιστατικά ανυπακοής στην 
υποβολή σε rapid test.

Επανένταξη χωρίς
διαγωνίσματα

Όλα τα παιδιά στα σχολεία, αυτό ήταν 
το ζητούμενο εξ αρχής, όπως δήλωσε ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε 
πρόσφατες δηλώσεις του, ενώ δεν παρέ-
λειψε να αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος 
είναι η ομαλή προσαρμογή των παιδιών 
μετά την πολύμηνη απουσία τους από 
το σχολείο. Μάλιστα τόνισε ότι υπάρχει 

ακόμη χρόνος, αφήνοντας να νοηθεί ότι 
η σχολική χρονιά ενδέχεται να παραταθεί 
μέχρι και το τέλος Ιουνίου. «Έχουμε δουλειά 
να κάνουμε, μένουν μερικοί μήνες, θα 
αξιοποιήσουμε όλο το χρονικό διάστημα 
και βεβαίως θα δοθούν στα παιδιά απα-
ραιτήτως εκείνες οι πυρηνικές γνώσεις 

που χρειάζονται.  
»Το σχολείο αναπροσαρμόστηκε, στα 

Γυμνάσια υπάρχουν οδηγίες, δεν ξεκινάμε 
με διαγωνίσματα και τυπικές διαδικασίες. 
Να επανενταχθούν τα παιδιά και με τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, σας διαβεβαιώ, 
είναι πανέτοιμοι να κάνουν το καλύτερο», 

Σε πρωτοποριακές αλλαγές και 
αναβαθμίσεις προχωρεί το Υπουρ-
γείο Παιδείας, που αφορούν το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, μετά τις αποφά-
σεις του Υπουργικού Συμβουλίου την 
περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα,  
αποφασίστηκε η λειτουργία του Παγκύ-
πριου Γυμνασίου ως εξατάξιου σχολείου, 
με τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Ταυ-
τόχρονα, το Παγκύπριο Γυμνάσιο ειδικά 
θα λειτουργήσει ως σχολείο χωρίς να 
ισχύει εκπαιδευτική περιφέρεια, ούτως 
ώστε να μπορούν να φοιτούν μαθητές 
και μαθήτριες προερχόμενοι/ες από 
οποιανδήποτε περιοχή.

Όπως δήλωσε ο κ. Προδρόμου, «ο 

στόχος είναι στο σχολείο αυτό να εφαρ-
μοστούν πιλοτικά, υποστηρικτικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα -στο πλαίσιο των 
σχεδιασμών του Υπουργείου- μέσω του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη συ-
νεργασία επιστημονικών συμβούλων. 
Ένα τέτοιο πρωτοποριακό πρόγραμμα 
που ξεκινά από την επόμενη σχολική 
χρονιά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι 
«δυο ξένες γλώσσες στο σχολείο». Θα 
είναι πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό να 
εφαρμοστεί πλήρως από τη μεθεπόμενη 
χρονιά σε όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές 
Σχολές. Συγκεκριμένα, θα επεκταθεί η 
διδασκαλία της Γαλλικής και στη Β’ και 
Γ’ τάξη Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, 

προκειμένου συνολικά οι μαθητές και 
μαθήτριες κατά την εξάχρονη φοίτησή τους 
στη Μέση Εκπαίδευση να διδάσκονται 
δυο ξένες γλώσσες. Όπως ακριβώς είναι 
και η κατεύθυνση που δίνει η Ε.Ε. με 
την πολιτική των δυο ξένων γλωσσών».

 
Το πρώτο S.T.E.M. Γυμνάσιο 
στην Κύπρο 

Απαριθμώντας τις καινοτομίες που θα 
εφαρμοστούν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι θα γίνει 
το πρώτο Γυμνάσιο S.T.E.M. «Στοχεύ-
ουμε το Παγκύπριο να γίνει το πρώτο 
Γυμνάσιο S.T.E.M., όπου S.T.E.M. σημαίνει 
Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και 

Μαθηματικά, με στόχο να ενισχύσουμε 
τις θετικές επιστήμες. Μια κατεύθυνση 
στην οποία συνολικά πρέπει σε όλα τα 
σχολεία να εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας».

Η λειτουργία του ολοήμερου Γυμνα-
σίου είναι επίσης ακόμη ένα σημαντικό 
πρόγραμμα. «Θα είναι το πρώτο Ολο-
ήμερο Γυμνάσιο, στο οποίο θα συμπε-
ριληφθεί ενισχυμένη διδασκαλία της 
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Στο 
πλαίσιο του Ολοήμερου Γυμνασίου θα 
εισαγάγουμε επίσης διαδικασίες στή-
ριξης της μαθητικής κοινότητας. Πρό-
κειται για υπηρεσίες με απασχόληση 
και ψυχολόγου/κοινωνικού λειτουργού 

προκειμένου να παρακολουθούνται τυ-
χόν προβλήματα και να δίνονται λύσεις 
σε ζητήματα που τα τελευταία χρόνια 
καταγράφονται και μέσα από σχετικά 
προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε 
σχολεία, σε διάφορες βαθμίδες και 
περιπτώσεις». 

 
Ενίσχυση των Δημοτικών 
του ιστορικού κέντρου

Οι αποφάσεις για τη γενικότερη ανα-
βάθμιση του ιστορικού κέντρου  κάλυπταν 
και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής. 
Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο 
έχει αποφασίσει  να αναβαθμίσει κτηριακά 
τα τρία σχολεία του ιστορικού πυρήνα 

της Λευκωσίας, του Δημοτικού Σχολείου 
Ευγενίου και Αντωνίας Θεοδότου, του 
Ελένειου και του Αγίου Κασσιανού. Ο 
Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι αυτή 
η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη και το 
γεγονός ότι τα σχολεία θα δεχθούν παιδιά 
από το Δημοτικό Φανερωμένης.

Εκτός αυτών, πρόκειται να λειτουργήσει 
προαιρετικό ολοήμερο νηπιαγωγείο στο 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνί-
ου και Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο στο 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου ή 
στο Ελένειο. Τέλος, προβλέπεται ο αριθ-
μός των μαθητών ανά τμήμα από 25 
να μειωθεί στους 20 για ενίσχυση του 
αλφαβητισμού.

Το Παγκύπριο του μέλλοντος

ΜΙΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΡΌΜΌΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΒΔΌΜΑΔΑ ΠΡΌ-
ΣΑΡΜΌΓΗΣ, ΏΣΤΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΙ 
Ν’ ΑΝΤΙΛΗΦΌΥΝ ΌΤΙ ΔΕΝ 
ΒΡΙΣΚΌΝΤΑΙ ΜΠΡΌΣΤΑ ΣΤΌΝ 
ΥΠΌΛΌΓΙΣΤΗ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΝΌ-
ΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 

04.04.2021
Της Κυριακής

13μένουμεασφαλείς
staysafe

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Από το online στο διά ζώσης ξανά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (CCRI)
Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα 
τη Λευκωσία,αποτελεί κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και 
του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Το Ινστιτούτο στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο 
ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και μεταφοράς γνώ-
σεων με αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας στο εξωτερικό και συνέργειες με άλλα κέντρα στην Κύπρο, 
ενώ επιδίωξή του είναι και η προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επιστημόνων.  
Μέσω των σύγχρονων εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, του  εξοπλισμού υψηλής τεχνολο-
γίας που θα αποκτηθεί αλλά κυρίως βάσει μιας ισχυρής διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, το 
Ινστιτούτο στοχεύει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκί-
νου, αναδεικνύοντας, με τον τρόπο αυτό, την Κύπρο σε κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και φρο-
ντίδας των ασθενών, καθώς και  σε ένα εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.
Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το CCRI ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης  του/της Διευθυντή/ντριας 
του Ινστιτούτου, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διοίκηση του Ινστιτούτου, κυρίως όσον αφορά 
θέματα έρευνας, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση   του στρατηγικού  σχεδίου έρευνας του Ινστιτούτου.  

Πέρα από τις απολαβές του/της, ο/η Διευθυντής/ντρια θα λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση ώστε  
να ηγηθεί της δικής του/τηςερευνητικήςομάδας.
Η θέση του/της Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου είναι ανοικτή σε 
υποψήφιους τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. 

Λεπτομέρειες όσον αφορά την προκήρυξη της θέσης και τα προσόντα των υποψηφίων μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα του CCRI (www.ccri.org.cy) στη διεύθυνση:
https://www.ccri.org.cy/careers/- “Call for Applications – CCRI DIRECTOR”.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερον μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη θέση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ινστιτούτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@ccri.org.cy ή τηλεφώνου +357 22 894376.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές/τριες για πλήρη 
απασχόληση,  στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία 
και  στην υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών στην επαρχία Λευκωσίας.

Απαραίτητα Προσόντα/Προϋπoθέσεις:

• Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής.
• Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος.
• Εγγραφή  στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας.
• Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρ-
κινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. 
Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Δημή-
τρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
anticancersociety.org.cy μέχρι τη Δευτέρα, 12  Απριλίου 2021.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία 

Τηλ.: 22 446222 Φαξ:  22 316822

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κε-
νών θέσεων: 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:          
  «Γεωπονική Βιοτεχνολογία με έμφαση στα φυτά».

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: 
  «Μάρκετινγκ - Επικοινωνία - Προβολή». 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: 
  «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις». 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: 
  «Επιχειρησιακή Επικοινωνία με έμφαση στην Επώνυμη Πολιτική και Διαφήμιση». 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
   «Κυβερνοασφάλεια και Ιδιωτικότητα (Ασφάλεια Λογισμικού, Ασφάλεια Υλισμικού, Κρυπτογρα-

φία, Κβαντική Κρυπτογραφία, Τεχνολογίες Διαφύλαξης Ιδιωτικότητας, Έξυπνα Συστήματα Κυ-
βερνοασφάλειας)»

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
   «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κατανεμημένα Συστήματα 

Ισχύος, Μετατροπή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Έξυπνα Δίκτυα, Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ισχύος)».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην αγγλική 
γλώσσα, σε μορφή PDF (ως ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 
2021 (ώρα 23.59) στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/jobs. Για περισσό-
τερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (recruitment.cut.ac.cy ή +357 25002406).



στους ανθρώπους. Ξεκινάει από πολύ μικρή 
ηλικία, περίπου στους 6 μήνες ζωής, και 
περνάει διάφορα στάδια εξέλιξης. Μία 
μορφή παιχνιδιού είναι το συμβολικό 
παιχνίδι. 

Τι είναι το συμβολικό παιχνίδι;
Συμβολικό παιχνίδι χαρακτηρίζεται το 

παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου το 
παιδί κάνει νοητή μετατροπή ενός αντι-
κειμένου ή μιας πράξης σε κάτι άλλο με 
διαφορετική χρήση από την πραγματική. 
Το παιδί καλείται να αναπαραστήσει ρό-
λους, να προσποιηθεί και να συμμετάσχει 
σε φανταστικά σενάρια.

Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται το συμ-
βολικό παιχνίδι;

Τα παιδιά εμφανίζουν ενδείξεις συμ-
βολικού παιχνιδιού στην ηλικία των 18 
μηνών,  όταν το παιδί δημιουργεί μια φα-
νταστική κατάσταση που το διασκεδάζει με 
τη χρήση διαφόρων αντικειμένων ως κάτι 
άλλο – π.χ. προσποιείται ότι μια κούκλα 
πεινάει και την ταΐζει, κάνει μπάνιο την 
κούκλα σε μια πλαστική λεκάνη χωρίς 
νερό κ.λπ.

Στην ηλικία των 2 ετών το παιχνίδι πα-
ρουσιάζεται πιο σύνθετο, καθώς τα παιδιά 
είναι πλέον σε θέση να προσποιηθούν 
πως είναι ζώα και να μιμηθούν τις φωνές 
και τις συνήθειές τους.

Μετά τα δύο έτη, οπότε παρουσιάζεται 
η ραγδαία ανάπτυξη του λεξιλογίου, όλο 
και πιο έντονο γίνεται το συμβολικό παι-
χνίδι. Μέσα από το παιχνίδι του, το παιδί 

μαθαίνει νέες λέξεις, ρωτάει πράγματα 
και προσπαθεί να εκφράσει λεκτικά τα 
φανταστικά του σενάρια.

Το παιδί τώρα αποκτά την ικανότητα 
να «ζωντανεύει» τις κούκλες, να υποδύ-
εται ρόλους ενηλίκων, πραγματικούς ή 
φανταστικούς και να συμπεριφέρεται 
και να μιλά όπως ο αντίστοιχος ρόλος 
αναπαριστώντας γεγονότα που βιώνει.

Μεγαλώνοντας το παιδί, μεγαλώνει 
κι η πολυπλοκότητα του συμβολικού 
του παιχνιδιού, έχοντας την ικανότητα 
να αναπαριστήσει γεγονότα με πολλα-
πλούς ρόλους που δεν τα έχει βιώσει, 
να δημιουργήσει καινούρια φανταστικά 
σενάρια με πλοκή κ.λπ. 

Ποια είναι τα οφέλη του συμβολικού 
παιχνιδιού για το παιδί;

Το συμβολικό παιχνίδι είναι ανεκτί-
μητο για τη συναισθηματική, κοινωνική, 
αλλά και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, 
καθώς το βοηθά να:

• Αναπτύσσει τη φαντασία του. 
• Αναπτύσσει την κοινωνικότητά του 

ενισχύοντας τη συνεργασία, την ακολουθία 
κανόνων, την αποφυγή ανεπιθύμητων 
συμπεριφορών κλπ.

• Ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την 
αυτοπεποίθησή του.

• Οργανώσει και να διαχειρίζεται τον 
χώρο και τον χρόνο του.

• Οργανώσει και να βάζει σε σειρά τις 

σκέψεις του, αφού καλείται να δημιουρ-
γήσει σενάρια με πλοκή.

• Εξελίσσει τον λόγο του, αφού παίζο-
ντας οργανώνει και μετατρέπει τη σκέψη 
του σε λόγο με σκοπό να εκφράσει αυτά 
που σκέφτεται και αισθάνεται.

• Κάνει επιλογές και να λαμβάνει την 
ευθύνη ενός ρόλου, ενισχύοντας την ικα-
νότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς 
και την ενσυναίσθησή του.

• Εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του 
(φόβους, ανησυχίες, στρες) λειτουργώντας 
έτσι ψυχοθεραπευτικά.

• Εξελίσσει και να βελτιώνει την μνή-
μη του.

• Αναπτύσσει την παρατηρητικότητά του.

Είναι όλα τα παιδιά σε θέση να κάνουν 
συμβολικό παιχνίδι;

Βασική προϋπόθεση για την εμφάνι-
ση του συμβολικού παιχνιδιού είναι οι 
ικανότητες της νοερής αναπαράστασης, 
της αφηρημένης σκέψης, καθώς και της 
ευελιξίας και κατανόησης του κοινωνι-
κού πλαισίου.

Παιδιά με ανωριμότητα, νοητική υστέ-
ρηση ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή 
(στο φάσμα του αυτισμού) μπορεί να υστε-
ρούν σ’ αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις το 
συμβολικό παιχνίδι απουσιάζει τελείως, 
σε άλλες δεν γίνεται αυθόρμητα ή είναι 
φτωχό.

Πότε πρέπει να ανησυχούμε;
Αν το παιδί δεν  παρουσιάζει αυθόρ-

μητη επιθυμία για συμβολικό παιχνίδι 

ή δεν ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις 
γι’ αυτό, από κάποιο άλλο άτομο είτε 
ενήλικα είτε παιδί.

Αν δείχνει να μην κατανοεί τον συμβολι-
σμό και να έχει υπερβολικά συγκεκριμένη 
σκέψη π.χ. «δεν είσαι η Κοκκινοσκουφίτσα, 
αφού δεν φοράς κόκκινο σκούφο».

Αν παίζει στερεότυπα, δηλαδή επα-
ναλαμβάνει πάντα το ίδιο μοτίβο κι αν 
αυτό αλλάξει, τότε εκνευρίζεται ή δεν 
ανταποκρίνεται και επιμένει στη δική 
του εκδοχή.

Αν απουσιάζει η δομή στο παιχνίδι 
του, και δεν μπορεί να παραμείνει αρκε-
τή ώρα εστιάζοντας σε ένα παιχνίδι αλλά 
πετάγεται από το ένα παιχνίδι στο άλλο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, ίσως 
χρειάζεται να το διερευνήσουμε περισ-
σότερο ή ακόμα και να ζητήσουμε μιαν 
αξιολόγηση από κάποιον ειδικό παιδαγωγό. 

Προτεινόμενα παιχνίδια:
• Κουκλόσπιτο 
• Παιδική Κουζίνα
• Κούκλες-Ανθρώπινες φιγούρες
• Ζώα
• Μέσα μεταφοράς
• Αντικείμενα καθημερινής χρήσης 
• Εργαλεία διάφορων επαγγελμάτων
• Ταμειακή μηχανή
Συνοψίζοντας, λοιπόν, ως γονείς αφι-

ερώστε χρόνο για δημιουργικό παιχνίδι 
με τα παιδιά σας, διαμορφώνοντας ένα 
πλαίσιο όπου το παιδί θα μπορεί να παίξει 
ελεύθερα, αυθόρμητα και πάνω απ’ όλα 
ευχάριστα.

*Λογοπαθολόγος

«Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΥΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝ-
ΘΡΏΠΟΥΣ. ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΕΡΙ-
ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΖΏΗΣ, 
ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ-
ΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟ-
ΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 

Η σημασία του συμβολικού 
παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 14μένουμεασφαλείς

staysafe

Τ
ο παιχνίδι είναι μια σύνθε-
τη διαδικασία, που συμ-
βάλλει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού, 
καθώς και στην ψυχική 
του ισορροπία. Μέσω του 
τα παιδιά μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους 
και να αναπτύσσουν τη φαντασία τους, 
καθώς γίνεται το μέσο για την εξερεύνηση 
και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 
γύρω τους.

Η ανάγκη για παιχνίδι είναι έμφυτη 

ΑΝΝΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ*

04.04.2021



Δύσκολες ώρες για τα άτομα με HIV...

Τ
ην αλτρουιστική, ακούρα-
στη και δυναμική δράση 
του συνεχίζει γι’ ακόμα 
μια χρονιά το Κέντρο 
Υποστήριξης Φορέων 
του HIV/AIDS (ΚΥΦΑ).

Η πρόεδρος του 
ΚΥΦΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι 
εθελοντές του δίνουν καθημερινά αγώνα, 
ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε 
με την πανδημία του κορωνοϊού, να εξα-
σφαλίσουν την απαραίτητη οικονομική, 
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στα 
άτομα με HIV.

Δυστυχώς, η πανδημία επηρέασε σε 
μεγάλο βαθμό τους ασθενείς, αφού γε-
νικότερα αυξήθηκαν τα περιστατικά κα-
τάθλιψης, απομόνωσης και ανεργίας, με 
συνεπακόλουθο την αύξηση της φτώχιας.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΚΥΦΑ, 
Στέλλα Μιχαηλίδου, αρκετοί χορηγοί μεί-
ωσαν τις χορηγίες προς το Κέντρο.

Όπως είπε: «Ο περασμένος χρόνος 
ήταν πολύ επώδυνος για άτομα με HIV, 
αφού αρκετοί κλείστηκαν στο σπίτι τους 
χωρίς να έχουν κάποιον να τους βοηθήσει, 
λόγω του λοκ ντάουν.

Τ ο  Κ . Υ . Φ . Α .  ( Κ έ -
ν τ ρ ο  Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς 
Φ ο ρ έ ω ν  τ ο υ  H I V /
A I D S )  ι δ ρ ύ θ η κ ε  τ η ν 
1ην Δεκεμβρίου του 
2 0 0 0  κ α ι  ε ί ν α ι  έ ν α 
α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο  μ η 
κερδοσκοπικό Σωμα-
τ ε ί ο .  Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α 
μία εθελοντική οργά-
νωση, που έχει σκοπό 
τη συμπαράσταση και 
την υποστήριξη προς 
τους φορείς του AIDS 
κ α ι  τ ι ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι έ ς 
τους.  Επίσης στοχεύ-
ει στην καταπολέμηση 
της προκατάληψης και 
την ευαισθητοποίηση 
τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  σ υ -
νόλου στον πόνο των 
σ υ ν α ν θ ρ ώ π ω ν  μ α ς . 
Αποβλέπει στην πρό-
ληψη της εξάπλωσης 
του ιού του AIDS. Το 
Κ έ ν τ ρ ο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί 
χάρη στην  πολύτιμη 
και  ακούραστη προ-
σφορά των εθελοντών 
του,  στο πλαίσιο του 
σ ε β α σ μ ο ύ  π ρ ο ς  τ ο ν 
συνάνθρωπο και  της 
απόλυτης εχεμύθειας.

Το Κέντρο 
Υποστήριξης 

Φορέων 
του HIV/AIDS

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννή-
θηκε στα Ψαρά το 1793 και 
πέθανε στην Αθήνα στις 2 Σε-

πτεμβρίου 1877. Ήταν Έλληνας επανα-
στάτης, σπουδαία μορφή του ναυτικού 
αγώνα κατά την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 και μετέπειτα ναύαρχος και 
πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πέντε φορές 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Τον Ιούνιο του 1822, αφού ο ελληνικός 
στόλος δεν κατάφερε να σώσει τη Χίο 
από την τουρκική σφαγή, ο Κανάρης 
ανέλαβε να βάλει μπουρλότο στη ναυ-
αρχίδα του Καρά Αλή, του επικεφαλής 
του στρατού που έσφαξε τους κατοίκους 
και έκαψε το νησί. Την επιχείρηση θα 
εκτελούσαν τα πυρπολικά του Κανάρη 
και του Ανδρέα Πιπίνου. Στο εγχείρη-
μα βοήθησαν δύο παράγοντες: αφενός 
ότι η νύχτα ήταν πολύ σκοτεινή, καθώς 
δεν είχε φεγγάρι, και αφετέρου ότι στο 
κατάφωτο κατάστρωμα της ναυαρχίδας 
οι περίπου 2.000 Τούρκοι γιόρταζαν το 
Μπαϊράμι κι έτσι τα μέτρα φρούρησης 
ήταν ελλιπή. Η φωτιά απ› το μπουρλότο 
μεταδόθηκε ταχύτατα στο καράβι. Πριν 
προλάβουν να απομακρυνθούν απ› 
αυτό οι πρώτες σωστικές λέμβοι, η φωτιά 
έφτασε στην πυριτιδαποθήκη, η οποία 
ανατινάχθηκε. Ως αποτέλεσμα τα θύμα-
τα ήταν πάρα πολλά. Μεταξύ αυτών ο 
ναύαρχος Καρά Αλής, αξιωματικοί του 
και πολλοί ναύτες. 

Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας 
υπήρξε ένα από τα χαρακτηριστικότερα 
γεγονότα του κατά θάλασσαν αγώνα, έκανε 
δε πολύ μεγάλη εντύπωση στην Ευρώπη. 
Χρησιμοποιώντας σημερινή ορολογία, 
θα λέγαμε ότι βοήθησε επικοινωνιακά 
πολύ την Επανάσταση. Τόσο μεταξύ των 
επαναστατημένων Ελλήνων όσο και με-
ταξύ των Ευρωπαίων, ο Κανάρης πλέον 
ήταν ήρωας.

Το καλοκαίρι του 1862 ο Όθωνας τού 
ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης. 
Ο Κανάρης πρότεινε έναν κατάλογο με 
υπουργούς, που σχεδόν όλοι τους είχαν 
επαναστατικές απόψεις, λέγοντας στον 

Όθωνα ότι μόνο με τέτοια κυβέρνηση 
και η μοναρχία θα ήταν δυνατό να σωθεί 
και η τάξη στη χώρα να διατηρηθεί. Ο 
Όθωνας όμως δεν δέχθηκε και έδωσε 
την εντολή στον Ιωάννη Κολοκοτρώνη.

Ο Κανάρης προσχώρησε στην αντι-
πολίτευση και μετά την έξωση του Όθω-
να έγινε μέλος τής υπό τον Δημήτριο 
Βούλγαρη τριανδρίας, που σχημάτισε 
προσωρινή κυβέρνηση. Ο ίδιος πήγε 
ως επικεφαλής επιτροπής στη Δανία 
για να προσφέρει τον  θρόνο στον με-
τέπειτα βασιλιά Γεώργιο Α’. Διετέλεσε 
Υπουργός Ναυτικών στην κυβέρνηση 
Ρούφου. Κατόπιν το 1864 σχημάτισε 
ο ίδιος κυβέρνηση, μετά από ένα μήνα 
παραιτήθηκε και σχημάτισε και πάλι 
κυβέρνηση, η οποία παρέμεινε επί ένα 

χρόνο στην εξουσία. Κατόπιν παραιτήθηκε 
οριστικά, θέλοντας να αποσυρθεί από 
τον δημόσιο βίο καθώς είχε υπερβεί τα 
75 χρόνια. Στο σπίτι όπου έμενε, στην 
οδό Κυψέλης 56, στην Αθήνα, συνέρρε-
αν πολίτες από παντού για να δουν τον 
«Ναύαρχο», όπως τον αποκαλούσαν. Το 
1877 ετέθη επικεφαλής οικουμενικής 
κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν οι 
δύσκολες για τη χώρα περιστάσεις που 
δημιούργησε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1877, χτυπη-
μένος από ημιπληγία, πεθαίνει από 
ανακοπή καρδιάς, όντας εν ενεργεία 
πρωθυπουργός. 

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

Κωνσταντίνος Κανάρης

ART AERI

Της Κυριακής
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Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΑΎΞΗΣΕ ΤΑ 
ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΑ ΚΑΤΑΘΛΊΨΗΣ,  
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΑΝΕΡΓΊΑΣ ΚΑΊ 
ΦΤΩΧΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΟΎΣ ΦΟ-
ΡΕΊΣ ΤΟΎ AIDS 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com

»Φοβούνταν πάρα πολύ από τυχόν 
μόλυνση  με κορωνοϊό, αφού κάτι τέ-
τοιο θα τους έστελνε στο νοσοκομείο με 
άγνωστες συνέπειες. Ωστόσο η ομάδα του 
ΚΥΦΑ μετέβαινε έστω και έξω από τις 
οικίες τους και τους άφηνε τα ψώνια και 
τα απαραίτητα για τη  διαβίωσή τους».

Έρχεται η νέα εκστρατεία 
Το ΚΥΦΑ, που πρωτοπορεί στις εκδη-

λώσεις διαφώτισης και στήριξης, συνεχίζει 
και φέτος τις σχετικές δράσεις,  παρά την 
πανδημία και τις επιπτώσεις της. Τις προ-
ηγούμενες ημέρες διοργανώθηκε, με όλα 
τα μέτρα ασφαλείας κατά του covid-19, 
σχετική κινηματογράφηση με μηνύματα 
κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού 
και ενημέρωσης για τους τρόπος μόλυνσης 

με τον ιό του HIV.
H νέα εκστρατεία στοχεύει στην ενη-

μέρωση και διαφώτιση του κοινωνικού 
συνόλου για το πώς αντιμετωπίζεται η 
νόσος και τους συγκεκριμένους  τρόπους 
μετάδοσής της.

Η φετινή εκστρατεία θα προβληθεί στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκρι-
μένα στο facebook, Instagram  και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΚΥΦΑ.

Η προβολή της εκστρατείας θ’ αρχίσει 
την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Απριλίου και 
αφορά 16 σύντομα βίντεο με γνωστά και 
αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της 
επιστήμης, του θεάματος, του αθλητισμού 
και εθελοντές που στέλνουν το δικό τους 
μήνυμα λέγοντας «ναι» στην προφύλαξη 
και «όχι» στον στιγματισμό. Ο καθένας που 

συμμετέχει στην καμπάνια θα στέλνει το 
δικό του μήνυμα κατά της προκατάληψης 
και του ρατσισμού. 

Κάθε μήνα θα προβάλλονται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δύο πρόσωπα που 
λαμβάνουν μέρος στην εκστρατεία, που 
θα ολοκληρωθεί τέλη Νοεμβρίου, αφού 
τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα αρχίσει η 
νέα εκστρατεία για το 2022. 

Στόχος, σύμφωνα με την κ. Στέλλα Μιχα-
ηλίδου, είναι η προώθηση του Checkpoint, 
για δωρεάν εξέταση. Επιδίωξη είναι, όπως 
είπε, όλοι όσοι είναι σεξουαλικά ενεργοί 
να εξετάζονται τουλάχιστον 4 φορές τον 
χρόνο, για Ηπατίτιδα Β, Γ, Σύφιλη και HIV.  

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
λούν στο 1464 για να κλείσουν ραντεβού, 
ανώνυμα και δωρεάν και σε ελάχιστα λε-

πτά θα λαμβάνουν το αποτέλεσμα και, αν 
χρειαστεί, την κατάλληλη καθοδήγηση 
και τυχόν ψυχολογική στήριξη», ανέφερε.

Η πρόεδρος του ΚΥΦΑ ευχαρίστησε 
τους διαχρονικούς χορηγούς των εκστρα-
τειών της, τους εθελοντές και τους χορη-
γούς, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο 
Υγείας, την MSD, την ΟΠΑΠ Κύπρου και 
τη Τράπεζα «RCB». Ευχαρίστησε επίσης 
όλους όσοι συμμετέχουν στη  νέα εκστρα-
τεία και τους εθελοντές και μέλη του Δ.Σ 
του Κέντρου. 

Πρόσθεσε πως το καλοκαίρι προ-
γραμματίζεται νέα μεγάλη εκστρατεία 
διαφώτισης σε όλες τις πόλεις, μαζί με 
την κινητή μονάδα του Checkpoint, που 
θα διενεργεί δωρεάν τεστ. 

Σοβαρά οικονομικά
προβλήματα

Η Στέλλα Μιχαηλίδου στάθηκε για 
άλλη μια φορά στα σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άν-
θρωποι που ζουν με το HIV. Όπως είπε, 
«έχουν πολλές ανάγκες που αφορούν τη 
διαβίωση αλλά και την υγεία τους, αφού 
συγκεκριμένα σκευάσματα και βιταμίνες, 
οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ, 
πρέπει να αγοράζονται από τους ίδιους 
τους ασθενείς.

»Πολλές φορές τα επιπλέον φάρμακα 
που οφείλουν να αγοράσουν φθάνουν 
μέχρι και 100 και πλέον ευρώ μηνιαίως, 
την ώρα που το βοήθημα που λαμβάνουν 
είναι μόλις 300 ευρώ». 

Επεσήμανε μάλιστα τη δυσκολία αυτών 
των ανθρώπων στην εξεύρεση εργασίας, 
λόγω της ασθένειάς τους, αφού σε αρκετές 
περιπτώσεις ή δεν προσλαμβάνονται ή 
απολύονται.  

«Ο ρατσισμός ακόμα υπάρχει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό και το στίγμα. Το στίγμα είναι 
πιο σημαντικό πρόβλημα και επιβάλλεται 
να εξαλειφθεί, για να μπορούμε να λεγό-
μαστε ευνομούμενη κοινωνία», κατέληξε.

04.04.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2021-2023 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι 
από τις 2 Απριλίου 2021 μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 θα διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του «Απολογισμού του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020». 
Τα τριετή Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία αποτελούν το βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που 
τέθηκαν με την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του στις 
19.12.2017. 

Το περιεχόμενο του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του «Απολογισμού του Δεύ-
τερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020», ετοιμάστηκε στη βάση των πληροφοριών και στοιχείων που συλλέχθηκαν 
μέσω των σημείων επαφής σε οκτώ Υπουργεία και δύο Υφυπουργεία. Κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
εφαρμόζει πολιτικές, μέτρα, προγράμματα και δράσεις που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες  σε όλους τους τομείς ζωής: κοινωνική προ-
στασία και ενσωμάτωση, εκπαίδευση, απασχόληση, προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, υγεία, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
Τυχόν σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου 2021, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλο-
ντας το ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο μαζί με τα πιο πάνω έγγραφα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνι-
κής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid στην ηλεκτρονική διεύθυνση mefstathiou@dsid.mlsi.gov.cy.

«Πρώτα λόγια» τιτλοφορείται η 
έκτη ποιητική συλλογή του 
Μιχάλη Παπαδόπουλου, 

εκδόσεις Αραχτή Άρκτος (2021). Ενδεχο-
μένως να πρόκειται για την πιο προσωπική 
και βιωματική δουλειά του ποιητή, καθώς 
όλα τα ποιήματα της συλλογής αρύονται 
από το γεγονός της πρόσφατης γέννησης 
των δύο εγγονιών του και είναι αφιερω-
μένη σ’ αυτά.

Πρόκειται για ένα σχετικά μακρο-
σκελές συνθετικό ποίημα, χωρισμένο 
σε δύο περίπου ισομεγέθεις ενότητες 
-Πρώτα λόγια και Αφετηρί-
ες-  στις οποίες διαφαίνε-
ται η χρονική ακολουθία 
των γεννήσεων των δύο 
εγγονιών (Ανδρέα και 
Ελένης-Γεωργίας).

Όπως επισημαίνει ο 
ποιητής και κριτικός λο-
γοτεχνίας, Παναγιώτης 
Νικολαΐδης, «όπως όλες 
οι εμπειρίες αρχετυπι-
κής φύσεως, η εμπειρία 
της γέννησης, και δη της 
γέννησης των εγγονιών, 
που όπως εύγλωττα αποτυ-
πώνει η λαϊκή σοφία ‘είναι 

δκυο φορές παιδκιά μας’, είναι κυρίως μια 
αμφίσημη και ταυτόχρονα αναγεννητική 
εμπειρία, αφού συντίθεται από την εναλ-
λαγή ή τη συγχώνευση δύο αντίρροπων 
δυνάμεων και καταστάσεων. Της χαρμό-
συνης γέννησης των παιδιών-εγγονιών 
από τη μια, η οποία διασφαλίζει την 
αδιάκοπη συνέχεια της γραμμής αίματός 
μας μέσα στον χρόνο, κι από την άλλη 
της τραγικής επίτασης της αναπόφευκτης 
εγγύτητάς μας στο τέρμα και στον θάνατο. 
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που το σημαίνον 
από πολλές απόψεις συνθετικό ποίημα 

του Μιχάλη Παπα-
δόπουλου ‘Πρώτα 
λόγια’   αναπηδά 
από τα βαθύτερα 
εσωτερικά - ανα-
ζωογονητικά και 
αναγεννητικά - του 
βιώματα και προ-
βάλλει ως εσωτε-
ρική αναγκαιότητα 
επαναπροσδιορι-
σμού του εαυτού 
μπροστά στο 
θαύμα της ζωής 
και της γέννησης, 
αποτυπώνοντας 

θαυμαστά όχι μόνο την ωρίμανση του 
ποιητή, αλλά και μια καίρια ιστορικο-
κοινωνική θέαση του πραγματικού». 

Το βιβλίο διατίθεται σε βιβλιοπωλεία 
της πρωτεύουσας. 

Βιογραφικό
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος γεννήθηκε 

στη Λευκωσία. Σπούδασε φιλοσοφία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης. Έχει εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές 
(Αμμόλιθος, 1997, Εντός Συνόρων, 2000 
- Κρατικό Βραβείο Ποίησης Κύπρου -, 
Έλικας Φανταστικού Ελικοπτέρου, 2010, 
Εκδοχές ενός Ποιήματος, 2016, Μια στο 
Λευκό και δυο στο Μαύρο, Σονάτα για την 
Αφαίρεση, σε σύμπραξη με τον ποιητή 
Παναγιώτη Νικολαΐδη, 2017, Πρώτα λόγια, 
2021).  Έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστι-
βάλ ποίησης και ποιητικές-καλλιτεχνικές 
συναντήσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, ενώ ποιήματά του έχουν 
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Εργα-
ζόταν μέχρι πρότινος ως δημοσιογράφος, 
κειμενογράφος και επιμελητής κειμένων 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ 
είχε την ευθύνη έκδοσης του πολιτιστικού 
ενθέτου «Ηδύφωνο» της εφημερίδας «Η 
Σημερινή».  

Κυκλοφόρησαν τα «Πρώτα λόγια»
του Μιχάλη Παπαδόπουλου
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Η 
αναβάθμιση του ιστο-
ρικού κέντρου της 
πρωτεύουσας είναι εκ 
των ων ουκ άνευ και 
μάλιστα πολύ καθυ-
στέρησε, όπως πολλοί 
θα έλεγαν. Ανάμεσα 

στις «αλλαγές» που θα προκύψουν περι-
λαμβάνεται η μεταστέγαση της Αρχιτεκτο-
νικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο σχολείο Φανερωμένης. Αλλαγή που 
δεν είναι καθολικά καλοδεχούμενη, αφού 
πολλοί μεν χαιρέτισαν την είδηση, όμως 
οι άμεσα επηρεαζόμενοι φωνάζουν για 
αυθαίρετο κλείσιμο των σχολείων. 

Στόχος είναι η
αναζωογόνηση της περιοχής

Ξεκίνησε ήδη τις συναντήσεις με δι-
άφορες οργανώσεις ο Υπουργός Οικο-
νομικών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της 
πρωτεύουσας, στην οποία περιλαμβάνεται 
και η μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής στα εκπαιδευτήρια της Φανερω-
μένης. Ένα πλάνο το οποίο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέσα σε τρία περίπου 
χρόνια, όπως εξήγησε ο ίδιος ο Υπουργός 
με το πέρας των πρώτων συναντήσεων 
που είχε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας και 
αντιπροσώπους του Συνδέσμου Καταστη-
ματαρχών Πεζοδρόμων Λευκωσίας, ΠΑ-
ΣΙΚΑ, ΠΟΒΕΚ και ΕΒΕΛ. 

«Έχουμε θέσει τις κύριες παραμέτρους 
αυτού του πλάνου, το οποίο αφορά την 
ολοκλήρωση πολύ σημαντικών έργων 
υποδομής, τη χρηματοδότηση άλλων 
έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, τη δημιουργία φοιτη-
τικών εστιών που θα λειτουργούν με 
κοινωνικά κριτήρια και τη δημιουργία 
πανεπιστημιακών σχολών, ούτως ώστε να 
μετατρέψουμε τη Λευκωσία σε μια ανα-
γεννημένη, αναζωογονημένη πόλη, προς 
όφελος όλων μας, προς όφελος όλων των 
κατοίκων της, Κυπρίων και μεταναστών, 

οι οποίοι θα πρέπει να ζουν αρμονικά», 
ανέφερε ο κ. Πετρίδης, επισημαίνοντας για 
άλλη μια φορά την ανάγκη αναγέννησης 
της περιοχής. 

Αναμένονται οι υπογραφές 
Μνημόνιο μεταξύ Αρχιεπισκοπής, Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Δήμου Λευκωσί-
ας αναμένεται να υπογραφεί στο αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα. Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 

(ΕΒΕΛ) και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους σχετικά με την πορεία 
των διαβουλεύσεων. Όπως αναφέρεται 
σε κοινό δελτίο Τύπου των δύο φορέων, 
η μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής 
στην εντός των τειχών πόλη αποτελεί πάγιο 
αίτημα του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

«Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική 
απόφαση, ικανή να αλλάξει άρδην τα οι-
κονομικά και κοινωνικά δεδομένα στην 
περιοχή. Η μεταφορά της Αρχιτεκτονικής 

Σχολής αναδεικνύει με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο ένα από τα ομορφότερα και 
σημαντικότερα κτήρια της εντός των τειχών 
πόλης, το ‘‘Παρθεναγωγείο Φανερωμένης’’ 
και ταυτόχρονα δημιουργεί εκείνη την 
κρίσιμη μάζα που χρειάζεται η περιο-
χή για ανάκαμψη, αφού αναμφίβολα η 
μεταφορά της έδρας της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής θα προσελκύσει φοιτητές και νέ-
ους ανθρώπους, που με τη σειρά τους 
θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις 
που θα αναζωογονήσουν την περιοχή». 

Αντιδράσεις για
το κλείσιμο του σχολείου

Κανένας σοβαρός λόγος για να κλεί-
σουν το σχολείο, φωνάζουν οι οργανωμέ-
νοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης 
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, με κοινή 
ανακοίνωσή τους, ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, 
αναφέρουν: «Εκφράζουμε τη δυσαρέ-
σκειά μας και την έντονη διαφωνία μας 
με το ενδεχόμενο του κλεισίματος των 
σχολείων. Καλούμε την Πολιτεία να 
σταματήσει άμεσα τις όποιες ενέργει-
ες προς αυτήν την κατεύθυνση και να 
προσκαλέσει σε διάλογο τους εμπλε-
κόμενους φορείς (Εκπαιδευτικές Οργα-
νώσεις, Οργανωμένοι Γονείς, Σχολική 
Εφορεία Λευκωσίας, ΥΠΠΑΝ), με στόχο 
την αναβάθμιση όλων των σχολικών 
μονάδων της περιοχής».

Σε διαμαρτυρία έξω από το σχολείο 
κατήλθαν οι Σύνδεσμοι Γονέων των Σχο-
λείων Φανερωμένης, μαζί με τα παιδιά 
και εκπαιδευτικούς την περασμένη Πα-
ρασκευή, θέλοντας να εκφράσουν τη δια-
φωνία τους απέναντι στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται χωρίς να ληφθούν οι ίδιοι 
υπόψη. Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» 
ο Γ.Γ. της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, 
δήλωσε ότι γι’ ακόμη μια φορά λαμβάνο-
νται αποφάσεις που δεν έχουν ξεκάθαρο 
νόημα. «Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το 
κλείσιμο των σχολείων, εφόσον εδώ φοι-
τούν 120 μαθητές». 

«Κάτω τα χέρια
από το σχολείο»

Ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε ότι μόνο 
σε περιπτώσεις όπου στο σχολείο φοιτούν 
κάτω από δέκα μαθητές, δικαιολογείται 
το κλείσιμο των σχολείων. «Εδώ μιλούμε 
για 60 μαθητές στο Δημοτικό και 60 στο 
Γυμνάσιο. Άρα καμία δικαιολογία για 
τον εκτοπισμό των μαθητών». Όσο για 
το πού θα μεταφερθούν οι μαθητές, ο 
κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι «ουδεμία 
ενημέρωση είχαμε από το  Υπουργείο 
Παιδείας για το πού θα πάνε τα παιδιά, 
μόνο αυτό που ακούγεται ότι θα μετα-
φερθούν στα γύρω σχολεία. Για ποια 
γύρω σχολεία μιλούν; Για του Αγίου 
Κασσιανού, που δεν είναι καν σχολείο 
αλλά σπίτι; Ή για άλλα που είναι ήδη 
πλήρη από παιδιά; Αν ήθελαν πράγματι 
να αναβαθμίσουν τα σχολεία και την 
περιοχή, ας έκτιζαν ένα σχολείο, ώστε 
να μπορεί να φιλοξενήσει και αυτά τα 
παιδιά αλλά και τα παιδιά των γύρω 
σχολείων, όπως του Αγίου Κασσιανού». 

Για αυθαίρετο κλείσιμο του σχολείου 
έκανε λόγο ο Γ.Γ. της ΠΟΕΔ. «Αποφα-
σίστηκε γι’ ακόμη μια φορά το κλείσιμο 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου Φα-
νερωμένης, χωρίς καμία διαβούλευση 
και διάλογο με τους άμεσα επηρεαζό-
μενους, με πρόσχημα την αναβάθμιση 
του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας 

Αναζωογόνηση με το κλείσιμο σχολείων

ΓΙΑ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩ-
ΤΈΥΟΥΣΑΣ ΜΙΛΑ Η ΠΟΛΙΤΈΙΑ 
– ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΈΤΟ ΚΛΈΙΣΙΜΟ 
ΣΧΟΛΈΙΩΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΜΈΣΑ 
ΈΠΗΡΈΑΖΟΜΈΝΟΙ 

και καραμέλα τη μεταφορά της σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι μαθη-
τές εδώ δεν εμποδίζουν την αναβάθ-
μιση της περιοχής». Ο ίδιος θυμάται 
κατά την εμπειρία του ως Διευθυντή 
του Σχολείου, πριν από εφτά περίπου 
χρόνια, την προσπάθεια να κλείσουν 
ξανά το σχολείο με το ίδιο πρόσχημα, 
όπως υποστηρίζει. «Η αντίδραση ήταν 
έντονη και τότε και δεν προχώρησαν. 
Θέλουν να μεταστεγαστεί η Αρχιτεκτονική 
Σχολή εδώ για να μεταφέρουν φοιτητές 
και φοιτητικές εστίες στην περιοχή. Η 
σχολή εδρεύει στην οδό Λήδρας. Άρα 
οι φοιτητές είναι ήδη στην περιοχή. Συ-
νεπώς δεν συντρέχει κανένας λόγος να 
εκτοπίσουν τους μαθητές». 

Αδικαιολόγητες
οι φωνές διαμαρτυρίας

Κύριο μέλημα είναι η αναβάθμιση των 
γύρω σχολείων, επισήμανε ο Υπουργός 
Οικονομικών στις δηλώσεις του. Όσο για 
τις αντιδράσεις για το κλείσιμο των σχο-
λείων της Φανερωμένης, ο κ. Πετρίδης 
ανέφερε ότι δεν είναι δικαιολογημένες 
οποιεσδήποτε αντιδράσεις, ενώ διαβεβαί-
ωσε πως θα συζητήσει με τις εκπαιδευ-
τικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ 
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 
ώστε να εξηγήσει ότι ο σχεδιασμός δεν 
επηρεάζει κατ’ ουδένα λόγο τα παιδιά ή 
τους εκπαιδευτικούς. 

«Το μέλημά μας είναι και η αναβάθ-
μιση των γύρω σχολείων, τα οποία θα 
φιλοξενήσουν τους μαθητές που φοιτούν 
σήμερα στη Φανερωμένη. Δεν είναι θέμα 
ότι κλείνει ή ανοίγει ένα σχολείο, είναι 
ένα ευρύτερο θέμα αναγέννησης και ανα-
ζωογόνησης μιας πόλης, όπως έγινε και 
σε ιστορικά κέντρα πόλεων του εξωτερι-
κού», κατέληξε ο κ. Πετρίδης. Απαντώντας 
στην κριτική που ασκείται σχετικά με τον 
τρόπο μετάβασης των μαθητών στο νέο 
τους σχολείο, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι το 
θέμα συζητείται με τον Δήμο Λευκωσίας. 
Επίσης υποστήριξε ότι οι μετανάστες θα 
ζουν σε ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον, 
γεγονός που είναι θετικό για τους ίδιους. 
«Ακούω κάποιες απόψεις και διερωτώμαι 
αν απευθύνονται σε μένα, ο οποίος είμαι 
κάτοικος της παλιάς Λευκωσίας συνειδητά 
και από επιλογή ζω ανάμεσα σε μετα-
νάστες. Επί θητείας μου στο Υπουργείο 
Εσωτερικών λειτούργησε κέντρο υποδοχής 
μεταναστών σε απόσταση 50 μέτρων από 
το σπίτι μου, ενώ εγκαινίασα και άλλα 
κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών, γι’ 
αυτό θεωρώ παντελώς αστήριχτες κάποιες 
απόψεις. Θέλουμε ομαλή συμβίωση με 
τους μετανάστες σε μιαν αναβαθμισμένη 
περιοχή».

Όσο για τους μαθητές των δύο σχολείων 
της Φανερωμένης, το Υπουργείο Παιδείας, 
όπως μας λέχθηκε, ήδη εξετάζει τις ρυθ-
μίσεις που θα εφαρμοστούν για τα παιδιά.  

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ*

Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα 
της αδυναμίας του πολιτικού 
συστήματος στην Κύπρο να λύ-

σει προβλήματα «χαμηλής πολιτικής» 
είναι η περίπτωση των κολυμβητικών 
δεξαμενών (πισίνων) που αναδείχθηκε 
πριν από 12 χρόνια περίπου και ακόμα 
«λιμνάζει». 

Για όποιον δεν παρακολούθησε 
το θέμα, ουσιαστικά αφορά τη μη 
ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
που διαχωρίζει τις ιδιωτικές πισί-
νες που μπορεί να βρίσκονται εντός 
οικοδομικού συγκροτήματός, από 
τις δημόσιες. Όπως προκύπτει από 
την τοποθέτηση των εμπλεκόμενων 
φορέων, αλλά και των λειτουργών 
του κράτους, όλοι αναγνωρίζουν την 
ανάγκη επικαιροποίησης της κείμενης 
νομοθεσίας.

Νομοθεσία που ήδη από το 2009 η 
Κύπρος όφειλε να έχει τροποποιήσει, 
ενσωματώνοντας τα Ευρωπαϊκά Πρό-
τυπα ΕΝ15288-1 και ΕΝ 15288-2, ως 

όφειλε, αφού αποτελούσε ένα από τα 
κράτη που εντάχθηκαν στο CEN, ανα-
λαμβάνοντας τη σχετική υποχρέωση. 
Αυτό όμως όχι απλώς δεν έγινε, αλλά 
αντίθετα σήμερα, 12 χρόνια μετά, 
ακόμα συζητάμε πότε και με ποια 
μορφή θα έρθει στη Βουλή η σχετική 
ρύθμιση. 

Ο χρόνος περνά 
Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ανά-

πτυξης γης έχουν αναφέρει επανει-
λημμένα τη σημασία που έχει αυτή 
η ρύθμιση για την αγορά κατοικιών 
από ξένους και εγχώριους αγοραστές. 
Μιλάμε άλλωστε για κοινόχρηστες 
πισίνες μεταξύ των ενοίκων ενός συ-
γκροτήματος και όχι για κατασκευές, 
για την απόκτηση των οποίων απαιτεί-
ται μια περιουσία. Στο σκέλος των ξέ-
νων αγοραστών συγκεκριμένα, έχουν 
επισημανθεί οι απώλειες που δημι-
ουργούνται, καθώς κάλλιστα εκείνοι 
μπορούν να επιλέξουν την απόκτηση 
κατοικίας ίδιων χαρακτηριστικών σε 
ανταγωνιστικές αγορές, χωρών με 
εκσυγχρονισμένο το σχετικό πλαίσιο. 
Χώρες, δηλαδή, που έχουν ενσωμα-

τώσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που 
δεν θα απειλούν τους ιδιοκτήτες με 
διαρκή πρόστιμα, ή υπέρογκα ποσά 
για τη λειτουργία μιας πισίνας.

Το βασικότερο όμως ζήτημα που 
προκαλεί αυτή την καθυστέρηση έχει 
να κάνει με την ικανότητα του κράτους 
και του πολιτικού συστήματος. Η πε-
ρίπτωση των κολυμβητικών δεξαμε-
νών δεν είναι η μόνη. Δεν είναι καν 
η σημαντικότερη. Σειρά προτύπων 
και οδηγιών δεν ενσωματώνονται, ή 
ενσωματώνονται εκπρόθεσμα από 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Χαρακτη-
ριστικό τέτοιων περιπτώσεων είναι 
η αγορά δικαιωμάτων ρύπων, στην 
οποία υποχρεωτικά προβαίνουμε 
κάθε χρόνο, λόγω μη συμμόρφωσης 
με τους Πράσινους στόχους στους 
οποίους δεσμεύεται η Δημοκρατία. 
Από το 2019, η ΑΗΚ αγοράζει δικαι-
ώματα ρύπων που φτάνουν τα 90 εκ. 
κατ’ έτος, λόγω της μη προώθησης 
εναλλακτικών πηγών παραγωγής 
ενέργειας, μετά και την παύση της 
παραχώρησης δωρεάν ρύπων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κύπρο. 

Δεν είναι επομένως παράδοξο να 

αναρωτιούνται πολλοί, το πώς ένα 
πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να 
λύσει τα ελάσσονα, όπως τον εκσυγ-
χρονισμό μιας νομοθεσίας για τις πι-
σίνες που κρίνεται αναγκαία απ’ όλους 
τους εμπλεκομένους, είναι σε θέση να 
εκπονήσει και να υλοποιήσει έναν μα-
κροπρόθεσμο σχεδιασμό πιο σύνθετων 
ζητημάτων, όπως η Πράσινη μετάβαση. 

Μπορεί η ενασχόληση με ζητήματα 
«χαμηλής πολιτικής» να μην είναι 
τόσο ελκυστική, ενόψει εκλογών, όσο 
οι τοποθετήσεις στα «βαριά» πολιτικά 
ζητήματα. Μπορεί παράλληλα να απέ-
χουμε αρκετά από κράτη, που οι θε-
σμικές τους λειτουργίες διασφαλίζουν 
την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, 
ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων. 
Μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυ-
τόχρονα. Ένα είναι σίγουρο,  ωστόσο, 
πως ένα κράτος που χρειάζεται 12 
χρόνια για να ρυθμίσει νομοθετικά τις 
πισίνες, μάλλον δεν είναι υπόδειγμα 
αποτελεσματικότητας.  

Σχεδόν ένα μήνα πλέον πριν από 
τις εκλογές, η περίοδος που διανύ-
ουμε δεν είναι όπως η αντίστοιχη με 
αυτήν πριν πέντε χρόνια. Ή τουλάχι-

στον δε φαίνεται να είναι η ίδια, με τις 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της 
πανδημίας και που θα μας οδηγήσουν 
με σχετική ησυχία στις κάλπες. Κατά 
τα λοιπά, όμως, ο πολιτικός διάλο-
γος φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά 
αρκετά γνώριμη. Με την κυριαρχία 
του Κυπριακού και της οικονομίας 
για την μετά πανδημία εποχή, λίγοι 
μιλούν για θέματα που δεν θα τους 
βάλουν σχεδόν αυτόματα στο πλαί-
σιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και 
δίνοντάς τους επομένως πιθανότητες 
να συλλέξουν ψήφους. 

Ακόμα λιγότεροι μιλούν για το 
θεσμικό πλαίσιο, εντός του οποίου 
θα κληθούν να παραγάγουν πολιτι-
κή εφόσον εκλεγούν. Άλλωστε αντι-
κειμενικά το θέμα αυτό έχει σαφώς 
μικρότερο ενδιαφέρον για τον μέσο 
ψηφοφόρο. Δεν έχει ωστόσο μικρό-
τερη σημασία για την επόμενη ημέρα. 
Διότι και τις καλύτερες προθέσεις, ή 
τις φιλολαϊκότερες θέσεις να έχει ένας 
υποψήφιος, αυτές αναγκαστικά θα πε-
ράσουν από τη βάσανο των θεσμικών 
αδυναμιών, προτού εφαρμοστούν, αν 
αυτό τελικά γίνει. 

Αυτές οι θεσμικές αδυναμίες είναι 
που εν πολλοίς διαχωρίζουν τα κράτη 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους 
ή μη. Διότι όσο αυτονόητη και αν είναι 
μία μεταρρύθμιση στην Κύπρο, όσο 
σημαντική και αν είναι μία αλλαγή για 
την οικονομία ή την κοινωνία μας, αν 
αυτή δεν αφορά ένα από τα «μεγάλα» 
ζητήματα της επικαιρότητας, φαίνεται 
σαν καταδικασμένη να παραπέσει με-
ταξύ απροθυμίας και περιορισμένης 
ικανότητας. Απροθυμίας, διότι ποιος 
και γιατί να ασχοληθεί θερμά με θέ-
ματα που δεν έχουν μαζική εκλογική 
απήχηση και περιορισμένης ικανό-
τητας καθώς μία νομοθετική τροπο-
ποίηση απαιτεί συντονισμό με σειρά 
εμπλεκόμενων μερών, πολλή δουλειά 
και συχνά συγκερασμό αντιτιθέμενων 
πλευρών. 

Προσπάθεια δηλαδή για ένα 
ζήτημα «χαμηλής πολιτικής», που 
απαιτεί πολύ περισσότερο κόπο από 
μία ακόμα ανάλυση για το Κυπριακό 
σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, που 
θα στοχεύει συγκεκριμένα εκλογικά 
ακροατήρια. 

*Οικονομολόγος

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
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Μ
έσα από ένα 
μεταβαλλόμε-
νο εξωτερικό 
περιβάλλον η 
κυπριακή οι-
κονομία καλεί-
ται να βρει τον 

δρόμο τής ανάκαμψης, με την επιδημιο-
λογική κατάσταση να αποτελεί μια μετα-
βαλλόμενη μεταβλητή, ο αντίκτυπος της 
οποίας θα επηρεάζεται από την πρόοδο 
των εμβολιασμών.

Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσονται 
νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα / εργα-
λεία, ενώ η τεχνολογία διαδραματίζει όλο 
και περισσότερο ρόλο. Τα συγκεκριμένα 
μέσα είτε αποτελούν επενδυτικά οχήματα 
ιδιωτικών κεφαλαίων και καλύτερης δια-
χείρισης επιχειρηματικών και προσωπικών 
περιουσιακών στοιχείων είτε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις και 
θεσμούς για στήριξη και ενίσχυση των 
παραγωγικών μονάδων των οικονομιών.

Παραδείγματα κρατικών πρωτοβουλιών 
αποτελούν το σύστημα των εγγυήσεων 
για παραχώρηση δανείων, η έκδοση 
ομολόγων και παρόμοιων μέσων για τη 
στήριξη των οικονομιών και η δημιουργία 
ταμείων σε συλλογικό αλλά και εθνικό 
επίπεδο για στήριξη της απασχόλησης 
και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου,  επανέρχεται 
προς συζήτηση το νομοσχέδιο που αφορά 

τις κρατικές εγγυήσεις για παραχώρηση 
δανείων σε επιχειρήσεις που δεν ήταν 
προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2019 και αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λόγω της πανδημίας , με το εν δυνάμει 
ύψος τους να είναι ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ. 

Η κυβερνητική εγγύηση θα καλύ-
πτει τυχόν ζημιές που ενδεχομένως θα 
προκύψουν στα δάνεια που θα παραχω-
ρηθούν, με καθορισμένο ανώτατο όριο 
κάλυψης ζημιών 70% για τη Δημοκρατία 
και 30% για τα πιστωτικά ιδρύματα για 
νέα δάνεια.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα 
έχουν υποχρέωση όπως υποθηκεύουν 
ως εξασφάλιση του δανείου οποιαδήποτε 
άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία 
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν 
(δίνεται η δυνατότητα για συγκεκριμένες 
εξαιρέσεις), ενώ οι προσωπικές εγγυήσεις 
δεν θεωρούνται αποδεκτές ως εξασφάλιση 
για τους σκοπούς χορήγησης δανείων. 

Η διαχείριση των εγγυήσεων θα γί-
νεται από το Γενικό Λογιστήριο, ενώ το 
νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί σύ-
ντομα στη Βουλή και είναι με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον που αναμένεται η κατάληξή 
του λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
στο μέσο της προεκλογικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι, πέραν των αιτήσεων 
που έγιναν για άντληση κεφαλαίων από 
το Ταμείο Ανασυγκρότησης, κυβερνή-
σεις προχώρησαν στην ίδρυση κρατικών 
επενδυτικών ταμείων για χρηματοδότηση 
της οικονομίας. Η χρηματοδότηση του 
επιχειρηματικού κινδύνου μπορεί να 
γίνει μέσω ταμείου συμμετοχών είτε 
αναλαμβάνοντας μέρος της επένδυσης 
που αφορά τα ίδια κεφάλαια  είτε με την 
παραχώρηση νέων δανείων, τα οποία σε 
προτεραιότητα θα είναι χαμηλότερα από 
άλλες μορφές δανεισμού. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ίδρυ-
σης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου 
(«Ταμεία Συμμετοχών» Funds of Funds) 
εκ μέρους του κράτους.  Τα Ταμεία 
Συμμετοχών  έχουν τη νομική μορφή 
οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων. 
Στην Κύπρο υπήρξε δημιουργία τέτοιου 
οργανισμού για τη στήριξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ παρόμοια 
«οχήματα» μπορούν να δημιουργηθούν 

για τη στήριξη και άλλων τομέων, όπως 
η έρευνα και καινοτομία, ο πρωτογενής 
τομέας (με τις ευκαιρίες που διανοίγονται 
με την κατοχύρωση του χαλλουμιού) 
και η ναυτιλία.

Τα επενδυτικά ταμεία ή οι οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων αποτελούν ση-
μαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς 
χρηματοοικονομικών μέσων και η Κύπρος 
σταδιακά αναπτύσσει τον  συγκεκριμένο 
τομέα. Προσελκύουν μεγάλο όγκο επεν-
δύσεων διότι διαθέτουν συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα, όπως η διασπορά του 
κινδύνου και η δυνατότητα επένδυσης 
σε έργα ή χρηματοοικονομικά μέσα στα 
οποία ο επενδυτής από μόνος του  δεν 
θα είχε πρόσβαση.

Οι επενδύσεις των συγκεκριμένων 
οργανισμών μπορεί να είναι είτε σε κι-
νητές αξίες, όπως μετοχές, ομόλογα, χρη-
ματοπιστωτικές διευκολύνσεις (αγορές 
δανειακών χαρτοφυλακίων από τραπεζικά 
ιδρύματα) και παράγωγα ή σε ακίνητα, 
έργα υποδομής ή ακόμα και σε πολύτιμα 
μέταλλα ή άλλα αντικείμενα αξίας. 

Ένας άλλος μηχανισμός, ο οποίος 
ενισχύθηκε την τελευταία περίοδο, κυ-

ρίως λόγω της μεταβλητότητας, είναι οι 
οργανισμοί διαχείρισης οικογενειακής 
περιουσίας, τα γνωστά ως family offices. 
Πολύ πρόσφατα η κυβέρνηση στην Ελλά-
δα προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις 
παρέχοντας κίνητρα για τη δημιουργία 
των «οικογενειακών γραφείων» που θα 
διαχειρίζονται τον πλούτο των οικογενει-
ών στις οποίες ανήκουν. Συγκεκριμένα, ο 
φόρος τέτοιων γραφείων θα υπολογίζεται 
με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που θα 
προσδιορίζονται με την προσθήκη κέρδους 
7% στις δαπάνες (περιορίζεται δηλαδή η 
φορολογική βάση).

Στην Κύπρο υπάρχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα, νομικά και φορολογικά, 
για την ανάπτυξη τέτοιων γραφείων, τα 
οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν 
και σε επιχειρηματίες στους οποίους πα-
ραχωρήθηκε υπηκοότητα, ενισχύοντας 
τους δεσμούς τους με τη χώρα.

Ο εταιρικός φόρος παραμένει ως ένας 
από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, 
ενώ μερίσματα εισπρακτέα και κέρδη 
από πώληση μετοχών που επενδύονται 
σε χρηματιστηριακές αγορές απαλλάσ-
σονται από τη φορολόγηση. 

Σε ένα χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον που μεταβάλλεται

Η προστασία των περιουσιακών στοι-
χείων, τα οποία θα πρέπει να προστατεύο-
νται από τους αυξημένους κινδύνους της 
επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστη-
ριότητας προς όφελος της οικονομικής 
ευημερίας της οικογένειας, επιβάλλει την 
υιοθέτηση και την εφαρμογή στρατηγικής 
υψηλού σχεδιασμού, ώστε να αποφεύγε-
ται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απειλή τους 
από πιθανές μελλοντικές αξιώσεις τρίτων.

Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα 
θεωρείται ένα αποτελεσματικό και ευέ-
λικτο εργαλείο, που μπορεί να αποδειχθεί 
χρήσιμο για την κατοχή, προστασία και 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε 
διεθνές επίπεδο. Ουσιαστικά το εμπίστευμα, 
το οποίο δεν έχει ξεχωριστή νομική προ-
σωπικότητα αλλά ενεργεί και λειτουργεί 
μέσω του επιστευματοδόχου (επιτρόπου), 
συνομολογείται με τη συμφωνία εμπι-
στεύματος που ανήκει στη σφαίρα του 
ιδιωτικού δικαίου (Trust Deed).

Το εμπίστευμα, ως κατ’ εξοχήν εργαλείο 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
που ο εμπιστευματοπάροχος επιθυμεί να 
αποξενώσει από την υπόλοιπη περιουσία 
του, αποτελεί το εχέγγυο προστασίας των 
στοιχείων αυτών από τις πιθανές αξιώ-
σεις των πιστωτών του, νοούμενου ότι 
δεν υπήρχε, κατά τον χρόνο διάθεσης 
των περιουσιακών στοιχείων, πρόθεση 
καταδολίευσης των πιστωτών. 

Η ευελιξία εφαρμόζεται και στις επενδύ-
σεις, καθώς ο επίτροπος μπορεί να κατέχει, 
να διατηρεί ή να επενδύει σε κινητή και 
ακίνητη περιουσία τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων 
των μετοχών σε κυπριακές εταιρείες ή 
εταιρείες άλλης δικαιοδοσίας, με τρόπο 
που ο διαχωρισμός των επιχειρηματικών 
και προσωπικών περιουσιακών στοιχεί-
ων να είναι ευδιάκριτος. Σε άλλες χώρες 
όπως η Ελβετία υπάρχει και ο θεσμός των 
Εναλλακτικών Ιδρυμάτων (foundations). 
Στην Κύπρο ετοιμάστηκε σχετική νομο-
θεσία, η οποία ακόμη εκκρεμεί.

Την ίδια στιγμή η εξάπλωση του ιού 
ενίσχυσε τη χρήση της τεχνολογίας και 
επέσπευσε πολλές εξελίξεις όσον αφορά 
τον τομέα (τον τελευταίο χρόνο οι χρηματι-
στηριακές μετοχές εταιρειών τεχνολογίας 
είχαν εξαιρετικές επιδόσεις). Από τη μια 
είναι σημαντικό κυβέρνηση και επιχει-
ρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν 
ταχύτατα στα νέα δεδομένα και από την 
άλλη να εξεταστούν ευκαιρίες που δημι-
ουργούνται, όπως το ενδεχόμενο εγκα-
τάστασης κάποιων εταιρειών στη χώρα 
μας και ανάπτυξης χρηματοοικονομικών 
και άλλων προϊόντων με την τεχνολογία 
blockchain.

H πανδημία, σε συνδυασμό με τις 
εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, 
δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες. Οι ανάγκες των επιχειρηματιών 
και των επενδυτών μεταβάλλονται, όπως 
και ο τρόπος διεκπεραίωσης συναλλαγών, 
ενώ νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και 
τομείς αναπτύσσονται, με τις εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας να παρουσιάζουν 
σημαντική δυναμική.



ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ  

Σ
την «εκπνοή» της Βουλευ-
τικής Περιόδου, οι βου-
λευτές θα κληθούν να ψη-
φίσουν και να εργασούν 
επί νομοσχεδίων τα οποία 
συγκεντρώνουν αυξημένο 
ενδιαφέρων για τους κα-

ταναλωτές και τους φορείς της οικονομίας 
και των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το 
Σώμα θα αυτοδιαλυθεί στις 22 Απριλίου, 
λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλο-
γών του Μάη. Στο διάστημα των περίπου 
δυόμισι εβδομάδων που απομένει μέχρι 
την αυτοδιάλυση της Βουλής, εκκρεμούν 
νομοσχέδια τα οποία αφορούν τις κρατι-
κές εγγυήσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες, 
την αναστολή εκποιήσεων και φυσικά 
τη δημιουργία ειδικών διαδικασιών στα 
Επαρχιακά Δικαστήρια, όπου θα μπορούν 
οι πολίτες να προσφεύγουν για ζητήματα 
εκποιήσεων και καταχρηστικών ρητρών 
σε δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και 
άλλους οργανισμούς.

Κρατικές εγγυήσεις
Από την αρχή της πανδημίας, ο κό-

σμος των επιχειρήσεων και κυρίως οι 
εργοδοτικές οργανώσεις, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, 
τόνιζαν τη σημαντικότητα του νομοσχεδίου 
για τις κρατικές εγγυήσεις. Υπενθυμίζε-

ται πως η πρώτη προσπάθεια που έγινε 
για υπερψήφιση σχετικού νομοσχεδίου 
ναυάγησε άδοξα την άνοιξη του 2020, αφού 
τα κόμματα δεν κατέληξαν σε συμφωνία, 
με αποτέλεσμα το Υπ. Οικονομικών να 
αποσύρει το νομοσχέδιο που αφορούσε 
κρατικές εγγυήσεις ύψους 1,5 δισεκα-
τομμυρίου ευρώ.

Την περασμένη Τετάρτη ο Υπουργός 
Οικονομικών,  Κωνσταντίνος Πετρίδης, 
παρουσίασε αναθεωρημένο νομοσχέδιο 
για τις κρατικές εγγυήσεις, ύψους 1 δισεκα-
τομμυρίου ευρώ. Το Υπουργικό ενέκρινε 
το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο «πήρε τον 
δρόμο για τη Βουλή» και αναμένεται ότι 
θα γίνει νόμος και θα τεθεί σε εφαρμογή 
πριν από τις 22 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, 
το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις 
που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο  
διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης που 
υπήρξε με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. 

Της Κυριακής
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Στο «photo finish» κρατικές 
εγγυήσεις και άλλα νομοσχέδια
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Η διαβούλευση είχε ως αποτέλεσμα να 
γίνουν προσθήκες στην τελική μορφή του 
νομοσχεδίου που ενέκρινε το Υπουργικό.

Οι κύριες διαφοροποιήσεις σε σχέση 
με το προηγούμενο νομοσχέδιο για τις 
κρατικές εγγυήσεις σχετίζονται, πέρα  από 
τη μείωση του ύψους των εγγυήσεων από 
1,5 δισεκατομμύρια σε 1 δισεκατομμύριο, 
με την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσε-
ων σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.

Βάσει του νέου νομοσχεδίου, οι κρατικές 
εγγυήσεις για νέα δάνεια θα αφορούν 300 
εκατομμύρια ευρώ νέων δανείων προς 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζομένους,  ενώ 700 εκατομμύρια ευρώ 
θα αφορούν δάνεια σε μικρές, μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση γίνεται 
στη βάση του προσωπικού που εργοδοτεί 
η κάθε επιχείρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, στην Κύπρο, η συντριπτική πλει-
οψηφία των επιχειρήσεων δεν απασχολούν 
πάνω από 9 άτομα, ενώ οι επιχειρήσεις που 
θεωρούνται μεγάλες και απασχολούν άνω 
των 250 ατόμων δεν ξεπερνούν το 0,3% 
του συνόλου. Είναι ενδεικτικό το γεγονός 
ότι από τις 107.062 επιχειρήσεις που ήταν 
καταγεγραμμένες το 2019 στην Κύπρο, 
σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, οι 106.205 ανήκουν στις δύο 
μικρότερες κατηγορίες, που εργοδοτούν 
από 1 έως 9 άτομα (101.550) και από 10 
έως 49 άτομα (4.655).

Το νέο νομοσχέδιο θα ισχύει για δα-
νειοδοτήσεις που θα συναφθούν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου του 2021, σε αντίθεση με το 
προηγούμενο νομοσχέδιο, που αφορούσε 
το διάστημα μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Μέσω του νέου νομοσχεδίου, σύμφωνα 
με τον Υπουργό Οικονομικών, θα προστε-
θεί ρευστότητα στην οικονομία της τάξης 
τουλάχιστον του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Σημειώνεται πως, βάσει του νέου νο-
μοσχεδίου, το Γενικό Λογιστήριο έχει την 

υποχρέωση να υποβάλλει έκθεση κάθε 
δύο μήνες, με την οποία θα ενημερώνει 
τον Υπουργό Οικονομικών για τη διαδικασία 
παραχώρησης και παρακολούθησης των 
κυβερνητικών εγγυήσεων. Ακολούθως ο 
Υπουργός Οικονομικών θα προβαίνει σε 
ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών ανά τριμηνία για τα ευρήματα 
της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου.

 
Οι καταχρηστικές ρήτρες 

Το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του 
νομοσχεδίου που αφορά τις καταχρηστικές 
ρήτρες είναι ακόμη πιο πιεστικό, αφού, 
πέρα από την αυτοδιάλυση της Βουλής, 
υπάρχει και ο κίνδυνος να επιβληθούν 
κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και η 
Δημοκρατία έπρεπε εδώ και πολύ και-
ρό να ενσωματώσει στο Κρατικό Δίκαιο 
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Μάλιστα η Νομική Υπηρεσία κάλεσε 
τη Βουλή, προκειμένου να μην υπάρξουν 
νέες καθυστερήσεις, να μην προχωρή-
σει σε αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο περί 
προστασίας του καταναλωτή, βάσει του 
οποίου προστατεύονται τα φυσικά πρό-
σωπα και όχι οι μικρές επιχειρήσεις, από 
τις καταχρηστικές ρήτρες που βάζουν οι 
τράπεζες σε δανειακές συμβάσεις.

Η Βουλή έχει ενώπιόν της ένα πολυ-
νομοσχέδιο που ετοίμασε η Κυβέρνηση 
για την προστασία του καταναλωτή. Το 
πολυνομοσχέδιο αυτό προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, την προστασία φυσικών προσώπων 
από τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών, 
δίνοντας σημαντικά νομικά όπλα στους 
καταναλωτές, για να αντιμετωπίζουν σε 
δικαστικό επίπεδο τις τράπεζες.

Ωστόσο αρκετά κόμματα στη Βουλή 
εξέφρασαν την άποψη (απαίτηση μάλιστα 
είπαν κάποιοι βουλευτές) ότι πρέπει μαζί 
με τα φυσικά πρόσωπα, στο ίδιο πολυ-
νομοσχέδιο να προστατεύονται από τις 
τράπεζες και τις καταχρηστικές τους ρήτρες, 
και οι μικρές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Γενικός 
Εισαγγελέας, αν ενσωματωθεί στο πολυ-
νομοσχέδιο και η προστασία των μικρών 
επιχειρήσεων, όπως απαιτούν αρκετά 
κόμματα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο 
να παρουσιαστούν νομοτεχνικά ζητήματα 
και ο Πρόεδρος να παραπέμψει το νομο-
σχέδιο στο Ανώτατο.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον, 
να μην περάσει άμεσα ο νόμος και να μην 
προστατεύονται ούτε τα φυσικά πρόσωπα 
(αφού δεν θα υπάρχει  νόμος), προσωρινά 
τουλάχιστον μέχρι να περάσει το νομοσχέ-
διο και, δεύτερον,  όπως επισημαίνει και ο 
Γενικός Εισαγγελέας, να μην προλάβουμε 
το χρονικό όριο της 18ης Απριλίου γιατί 
η Δημοκρατία ήδη έλαβε αιτιολογημένη 
γνώμη από την Κομισιόν, λόγω της μη 
εναρμόνισης με ευρωπαϊκή Οδηγία.

Σημειώνεται ότι, για να διασκεδαστούν 
οι επιφυλάξεις των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης, από τη Νομική Υπηρεσία 
διαβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσουν 
τάχιστα σε νομοτεχνικό έλεγχο νέου νο-
μοσχεδίου, με το οποίο θα καλύπτονται οι 
μικρές επιχειρήσεις από τις καταχρηστικές 
ρήτρες των τραπεζών.

Ο νόμος για τα Δικαστήρια 
και οι τροπολογίες
των κομμάτων

Κομβικής σημασίας για πολιτικούς και 
για κοινωνικούς λόγους θεωρείται το νο-
μοσχέδιο που αφορά την ειδική δικαιοδο-
σία Επαρχιακών Δικαστηρίων, βάσει της 
οποίας θα εκδικάζουν τάχιστα υποθέσεις 
που αφορούν εκποιήσεις περιουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο 
αποτέλεσε κομβικό σημείο στις διαβουλεύσεις 
που γίνονταν τον Ιανουάριο, προκειμένου 
κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικότερα 
η ΕΔΕΚ, να πειστούν να υπερψηφίσουν τον 
προϋπολογισμό του 2021.

Την εβδομάδα που πέρασε, τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης κατέθεσαν σειρά από 
Τροπολογίες που θα ευνοούν τον δανειο-

λήπτη, στο τροποποιητικό νομοσχέδιο Περί 
Δικαστηρίων, που έχει ως στόχο την επιτά-
χυνση της εκδίκασης υποθέσεων μεταξύ 
δανειοληπτών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Από το ΑΚΕΛ ο Άριστος Δαμιανού 
ανέφερε, σύμφωνα με δημοσίευμα του 
ΚΥΠΕ, πως «η ουσία δεν βρίσκεται μόνο 
στην ταχύτητα εκδίκασης αλλά και στο 
νομοθετικό πλαίσιο,  με το οποίο θα εκ-
δικάζονται οι υποθέσεις». Όπως είπε, 
εφόσον το πλαίσιο εκποιήσεων παραμέ-
νει αρνητικό για τους δανειολήπτες και 
ιδιαίτερα ευνοϊκό σε σημείο απαράδεκτο 
προς όφελος των τραπεζών, αν δεν επέλ-
θουν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του 
νομοθετικού πλαισίου,  τότε το μόνο που 
θα επιτυγχάνει είναι την περαιτέρω επι-
τάχυνση των εκποιήσεων εξπρές. 

Πρόσθεσε ότι γι’ αυτόν τον λόγο, μαζί με 
άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν 
καταλήξει σε κατ’ αρχήν συγκλίσεις για 
τροποποιήσεις στον Περί Δικαστηρίων 
Νόμο, που ενδεχομένως να αφορούν 
και τις διεργασίες στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών. Τα βασικά σημεία, 
ανέφερε ο κ. Δαμιανού, είναι η επαναφορά 
με απρόσκοπτο τρόπο του δικαιώματος των 
δανειοληπτών να προσφεύγουν στη δικαι-
οσύνη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η 
δυνατότητα αναστολής εκποίησης για λόγους 
που σχετίζονται με διαφορά με το τραπεζικό 
ίδρυμα, για υπόλοιπο δανείων ή καταχρηστι-
κές ρήτρες, είτε άλλα ζητήματα και την ίδια 
ώρα η διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης με 
διάταγμα δικαστηρίου σε περίπτωση που η 
διαδικασία εκποίησης και μετά την εκπνοή 
των χρονοδιαγραμμάτων, ολοκληρωθεί.

Αυτά τα βασικά σημεία μαζί και με την 
πλειοψηφική πρόταση που γίνεται απο-
δεκτή και από την Κεντρική Τράπεζα για 
επιμήκυνση της στοχευμένης αναστολής 
εκποιήσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021, 
δημιουργεί, υπό τις περιστάσεις, όπως 
είπε, ένα ικανοποιητικό πλαίσιο για να 
αντιμετωπιστεί η αυθαιρεσία των τραπεζών, 
όπως τη βιώνουν χιλιάδες δανειοληπτών.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου είπε ότι το κόμμα είναι υπέρ 
μιας γρηγορότερης εκδίκασης αυτών των 
υποθέσεων, καθότι είτε η επιμήκυνση του 
χρόνου είτε η συντόμευση του χρόνου δεν 
πρέπει να είναι όπλο στα χέρια κανενός. 
Πρόσθεσε ότι πρέπει να αποδίδεται γρήγορα 
δικαιοσύνη και ότι μια από τις βασικές πα-
θογένειες της Κύπρου είναι ότι δεν υπήρχε 
δικαστική κατάληξη εντός σύντομου χρο-
νικού διαστήματος, κάτι που δημιούργησε 
στο παρελθόν αλυσιδωτά προβλήματα, τα 
οποία η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά.

Εξέφρασε την άποψη ότι, το γεγονός πως 
θα μπορεί η δικαστική εξουσία να αποφαί-
νεται περί του πιστωτικού υπολοίπου ή 
περί της διαφοράς μεταξύ δανειολήπτη και 
πιστωτικού ιδρύματος εντός ενός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, θα επενεργήσει 
θετικά. Πρόσθεσε ότι οι προτεινόμενες 
τροπολογίες θα βελτιώσουν το πλαίσιο 
λειτουργίας του συστήματος και εξέφρασε 
την ελπίδα να οδηγηθεί στην Ολομέλεια 
το συντομότερο δυνατό.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η βιολογική γεωργία έχει 30% περισσότερη βιοποικιλότητα από τη γη που καλλιεργείται συμβα-
τικά και είναι επωφελής τόσο για τους επικονιαστές όσο και για την καλή διαβίωση των ζώων.

Με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιο-
λογική γεωργία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος 
τροφίμων για την ΕΕ.

Ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τουλάχιστον 
το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ να είναι υπό βιολογική γεωργία και να αυξηθεί σημαντικά η 
βιολογική υδατοκαλλιέργεια μέχρι το 2030.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και για να βοηθήσει τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, 
αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές του, η Επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης για τη βιο-
λογική παραγωγή στην ΕΕ.

Μέσω του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή θα επιδιώξει την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, δηλαδή το 25% των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ να γίνει βιολογικό έως 
το 2030. Αυτό σημαίνει μία αύξηση 16,5%, αφού επί του παρόντος περίπου το 8,5% της γεωρ-
γικής έκτασης της ΕΕ καλλιεργείται με βιολογικό τρόπο.

Το νέο βιολογικό σχέδιο δράσης βασίζεται στα επιτεύγματα του σχεδίου δράσης 2014-2020, λαμ-
βάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα μιας δημόσιας διαβούλευσης για τα βιολογικά, που πραγματο-
ποιήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2020.

Το σχέδιο δράσης χωρίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες, που αντικατοπτρίζουν τη δομή της αλυ-
σίδας εφοδιασμού τροφίμων και τις φιλοδοξίες των στόχων βιωσιμότητας της Πράσινης Συμφωνίας. 

Ο πρώτος άξονας  αφορά στην ενίσχυση της ζήτησης και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την τόνωση της 
μετατροπής από παραδοσιακή σε βιολογική και ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας που θα 
βοηθήσει περισσότερους αγρότες να στραφούν στη βιολογική παραγωγή. Τέλος, ο τρίτος άξονας 
εστιάζει στη βελτίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας στην περιβαλλοντική αειφορία, κά-
νοντας τη βιολογική γεωργία πιο βιώσιμη.

Οι τρεις άξονες θα υποστηριχθούν από 23 δράσεις, συνεχίζοντας ορισμένες από τις επιτυχημέ-
νες δράσεις 2014-2020, αλλά και προωθώντας μια σειρά από νέες δράσεις και κινητοποιώντας 
διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα κινητοποιηθεί πλήρως για να υποστηρίξει την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης. Η οικονομική υποστήριξη για τα βιολογικά προϊόντα θα συνεχίσει να προσφέ-
ρεται μέσω δεσμεύσεων αγροτικής ανάπτυξης, με επιπλέον ροή χρηματοδότησης να διατίθεται 
μέσω οικολογικών σχεδίων. 

Η υποστήριξη της ΚΑΠ θα περιλαμβάνει επίσης τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή βέλτιστων πρα-
κτικών και καινοτομιών στα οργανικά. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες των αγροκτημάτων θα ενι-
σχυθούν, ιδίως στο πλαίσιο των Γεωργικών Γνώσεων και Συστημάτων Καινοτομίας, για την προ-
ώθηση της σχετικής ανταλλαγής γνώσεων.

Η βιολογική γεωργία χρειάζεται εντατική μελέτη και έρευνα. Υπάρχει, λοιπόν, σαφής ανάγκη να 
ενισχυθεί περαιτέρω η γνώση, ώστε η βιολογική γεωργία να καταστεί ακόμη πιο βιώσιμη αλλά και 
πιο παραγωγική. Για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή σκοπεύει να 
αφιερώσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών σε θέματα ειδικά ή σχετικά με 
τον βιολογικό τομέα, όπως η αύξηση καλλιεργειών, γενετική βιοποικιλότητα και εναλλακτικές λύ-
σεις σε αμφισβητούμενα προϊόντα.

Η Ryanair, η No.1 αερογραμμή της 
Ευρώπης, ανακοίνωσε την Τε-
τάρτη το μεγαλύτερο καλοκαιρινό 

πρόγραμμα που δημιούργησε ποτέ για 
την Κύπρο με συνολικά 34 δρομολόγια. 
Ανάμεσα σε άλλα συμπεριλαμβάνονται 
5 νέα δρομολόγια από και προς Μπάρι, 
Κέρκυρα, Ρόδο (ξεκινάει τον Ιούλιο) & 
Τρεβίζο (ξεκινάει τον Ιούνιο), όλα με δύο 
πτήσεις την εβδομάδα και Μπολόνια (με 1 
πτήση την εβδομάδα), τα οποία θα δώσουν 
ώθηση τόσο στην επιβατική κίνηση όσο 
και στον τουρισμό, καθώς το πρόγραμμα 
εμβολιασμού συνεχίζεται και η Ευρώπη 
ανοίγει έγκαιρα για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Συνολικά το πρόγραμμα της Ryanair  για 
το Καλοκαίρι 21 περιλαμβάνει 106 πτή-
σεις την εβδομάδα. Οι Κύπριοι επιβάτες 
μπορούν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές με ακόμα πιο χαμηλά ναύλα, ενώ 
έχουν την επιλογή να επωφεληθούν από 

το μηδενικό τέλος σε περίπτωση αλλα-
γής των σχεδίων τους. Η Ryanair διαθέτει 
θέσεις με ναύλα από €19,99 για ταξίδια 
μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2021, με 
τις κρατήσεις να πρέπει να γίνουν μέχρι 
τα μεσάνυχτα στις 2 Απριλίου, μέσω του 
Ryanair.com.

Κατά την παρουσίαση του προγράμμα-
τος, ο Διευθυντής Marketing & Digital της 
Ryanair, Dara Brady, είπε πως «καθώς 
το πρόγραμμα εμβολιασμού θα συνεχι-
στεί τους επόμενους μήνες, το πτητικό 
πρόγραμμα αναμένεται να αυξηθεί το 
καλοκαίρι και είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε το μεγαλύτερο 
καλοκαιρινό πρόγραμμα που φτιάξαμε 
ποτέ για την Κύπρο με 34 συνολικά 
δρομολόγια, και νέους προορισμούς 
το Μπάρι, την Μπολόνια, την Κέρκυρα, 
τη Ρόδο και το Τρεβίζο στη Βενετία. Οι 
Κύπριοι επιβάτες μπορούν να κάνουν 

κράτηση για τις καλοκαιρινές αποδράσεις 
τους με ασφάλεια, γνωρίζοντας πως εάν 
τα σχέδιά τους αλλάξουν, μπορούν να 
μετακινήσουν την ημερομηνία του τα-
ξιδιού τους έως 2 φορές χωρίς κάποια 
χρέωση, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021. 
Για να γιορτάσουμε, διαθέτουμε θέσεις 
προς πώληση από την Κύπρο από μόλις 
€19,99 για ταξίδια έως το τέλος Οκτω-
βρίου 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες 
μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 2 
Απριλίου. Δεδομένου ότι αυτές οι χαμηλές 
τιμές εξαφανίζονται γρήγορα, οι επιβάτες 
πρέπει να επισκεφτούν το www.ryanair.
com έγκαιρα,  έτσι ώστε μη χάσουν αυτήν 
την ευκαιρία». 

Ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύ-
πρου, Σάββας Περδίος, χαιρέτιησε την 
ενίσχυση της σχέσης της αεροπορικής 
εταιρείας Ryanair με την Κύπρο, με την 
προσθήκη νέων δρομολογίων, σε συνάρ-

τηση πάντοτε με την Εθνική Στρατηγική 
Τουρισμού 2030 και ευχαρίστησε την 
εταιρεία για τη συνεχή στήριξη. Με τη 
σειρά της η Ανώτερη Διευθύντρια Αε-
ροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας 
της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, 
δήλωσε πως «χαιρόμαστε που βλέπουμε 
ότι η Ryanair επαναλειτουργεί τη βάση 
της στο αεροδρόμιο της Πάφου και 
ανυπομονούμε για την επανεκκίνησή 
της. Η ανακοίνωση της αερογραμμής 
για το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ’21 
και η προσθήκη 5 νέων δρομολογίων 
θα ενισχύσουν τόσο την επαρχία της 
Πάφου όσο και την Κύπρο γενικότερα. 
Το πρόγραμμα για το φετινό καλοκαίρι 
προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών 
για τους Κύπριους που θέλουν να ταξι-
δέψουν στο εξωτερικό αλλά και για τους 
τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν 
το νησί μας». 

Ryanair: 36 δρομολόγια, 5 νέα, 106 εβδομαδιαίες πτήσεις 



Στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, 
στο 2,15%, των τελευταίων 22 
μηνών, ανήλθε τον Φεβρου-

άριο του 2021, το επιτόκιο δανείων 
για αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
(ΚΤΚ), τα συνολικά νέα δάνεια τον Φε-
βρουάριο του 2021 αυξήθηκαν στα 
€319,4 εκατομμύρια, σε σύγκριση με 
€208,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Τα 
ίδια στοιχεία καταδεικνύουν πως το 
επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας 
ανήλθε τον Φεβρουάριο στο δεύτερο 
υψηλότερο επίπεδο, στο 2,15%, των 
τελευταίων 22 μηνών.

Συγκεκριμένα, τα νέα καταναλωτικά 
δάνεια αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο 
του 2021 στα €12,0 εκ., σε σύγκριση 
με €11,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας 
παρουσίασαν άνοδο στα €88,5 εκ., 
σε σύγκριση με €76,1 εκ. τον προη-
γούμενο μήνα. Επίσης, τα νέα δάνεια 
προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για 
ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση 
στα €66,5 εκ., σε σύγκριση με €49,4 
εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα 
νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές 
εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. 
σημείωσαν αύξηση στα €120,4 εκ., 
σε σύγκριση με €61,7 εκ. τον προη-
γούμενο μήνα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι 
κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που 
αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων 
και δανείων, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επανα-
διαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως 
εξής: Το επιτόκιο για καταθέσεις προ-
θεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά 
παρέμεινε τον Φεβρουάριο του 2021 

αμετάβλητο στο 0,08%, σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο 
επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρη-
ματοδοτικές εταιρείες σημείωσε άνοδο 
στο 0,13%, σε σύγκριση με 0,10% τον 
Ιανουάριο. Εξάλλου, το επιτόκιο που 
αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε 
στο 3,11%. Το επιτόκιο που αφορά 
δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε 
αύξηση στο 2,15%, σε σύγκριση με 
2,12% τον Ιανουάριο. Αυτό αποτελεί 
το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από 
τον Απρίλιο του 2019. Το υψηλότερο 
επίπεδο από τον Απρίλιο του 2019 
καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 
2020, στο 2,16%. Το επιτόκιο που 
αφορά δάνεια προς μη χρηματοδο-
τικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. 
υποχώρησε στο 3,19%, σε σύγκριση 
με 3,30% τον Ιανουάριο 2021, ενώ 
τέλος, το επιτόκιο που αφορά δάνεια 
προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για 
ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε πτώση 
στο 2,48%, σε σύγκριση με 3,11%. 

Το 2ο υψηλότερο μετά 
τον Απρίλιο του 2019 
το επιτόκιο για αγορά 

κατοικίας - Πόσα 
δάνεια χορηγήθηκαν 

τον Φεβρουάριο 
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Α
ύξηση στις τιμές των καυ-
σίμων και μάλιστα πέρα 
από τις τιμές που ίσχυαν 
πριν από την έναρξη της 
πανδημίας προβλέπει 
πως θα υπάρξει στους 
επόμενους μήνες ο Κυ-

πριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. 
Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ 

«Μεσημέρι και κάτι» ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, σημείωσε ότι 
υπάρχουν δύο κυρίως λόγοι στους οποίους 
βασίζεται η πρόβλεψη ότι οι τιμές θα ση-
μειώσουν σημαντική αύξηση. Ο πρώτος 
λόγος είναι, όπως είπε ο κ. Δρουσιώτης, 
«ότι μαζί με τις αυξήσεις των τιμών επι-
βάλλεται και μια αύξηση επιπρόσθετη, για 
να καλυφθούν οι απώλειες εσόδων που 
είχαν οι διεθνείς εταιρείες πετρελαιοειδών 
από τις χαμηλές τιμές που επικρατούσαν 
κατά τους πρώτους μήνες της πανδημί-
ας. Εκείνα όλα τα κέρδη ή τα έσοδα, τα 
οποία έχουν χάσει οι εταιρείες αυτές, θα 

έρθουν και θα επιβάλουν μια μικρή επι-
πρόσθετη αύξηση, ώστε να καλυφθούν 
αυτά τα έξοδα και οι απώλειες εσόδων». 
Ακολούθως σημείωσε ότι «ο άλλος λόγος 
είναι ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών μάς 
δίνουν την εντύπωση ότι δοκιμάζουν την 
αγορά ώστε να δουν μέχρι πού ‘‘αντέχει’’. 
Είναι ενδεικτικό ότι πριν από δύο μήνες 
ξεκίνησαν από 40 δολάρια το βαρέλι, και 
περίπου κάθε δύο βδομάδες σημειώνεται 
αύξηση ανά πέντε περίπου δολάρια, με 
αποτέλεσμα να φτάσει η διεθνής τιμή του 
πετρελαίου σε 65 δολάρια το βαρέλι». 

Η σύγκριση πριν από την 
πανδημία με σήμερα 

Η Κύπρος σε ό,τι αφορά τις χονδρικές 

τιμές ακολουθεί τις διεθνείς τιμές του πε-
τρελαίου. Όπως ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης, 
«σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές της Κύ-
πρου, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία 
αναλυτικά, τα οποία δεν μπορεί κανείς 
να αμφισβητήσει για το πού μπορεί να 
οδηγηθούν οι τιμές. Ως Κυπριακός Σύν-
δεσμος Καταναλωτών προβλέπουμε ότι, 
αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, οι τιμές 
θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν», τόνισε. 
«Προβλέπουμε ότι, τους επόμενους δύο 
μήνες, οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν 
πολύ πέρα από τις τιμές που ίσχυαν πριν 
από την πανδημία, για τις οποίες στην 
Κύπρο υπάρχουν στοιχεία», είπε. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρα-
θέτει ο Σύνδεσμος για τις λιανικές τιμές 

καυσίμων, διαφαίνεται πως φέτος σε 
διάστημα τριών μηνών υπήρξε αισθητή 
αύξηση. Συγκεκριμένα, η βενζίνη 95 
στις αρχές του 2021 στοίχιζε 1,070 σεντ, 
ενώ στις 30 Μαρτίου 2021 η τιμή της 
αυξήθηκε κατά 9,8 σεντ ανά λίτρο, φτά-
νοντας τα 1,168 σεντ. Όσον αφορά το 
πετρέλαιο κίνησης, την 1η Ιανουαρίου 
2021 στοίχιζε 1,100 σεντ και σήμερα 
στοιχίζει 1,223 σεντ, καταγράφοντας 
έτσι αύξηση 12,3 σεντ ανά λίτρο, ενώ 
το πετρέλαιο θέρμανσης από 0,655 σεντ 
μέσα σε τρεις μήνες η τιμή του αυξήθηκε 
κατά 11,5 σεντ ανά λίτρο, φτάνοντας τα 
0,770 σεντ. 

Κάνοντας μία σύγκριση των λιανικών 
τιμών καυσίμων πριν από την έξαρση 
της πανδημίας στη χώρα μας με τη ση-
μερινή κατάσταση, διαφαίνεται πως ένα 
χρόνο μετά παρατηρείται σχεδόν η ίδια 
τιμή ή καταγράφεται μία πολύ μικρή 
μείωση. Συγκεκριμένα, η βενζίνη 95 
στις 10 Μαρτίου 2021 στοίχιζε 1,208 
σεντ, ενώ στις 30 Μαρτίου 2021 στοίχιζε 
1,168 σεντ, με τη διαφορά να υπολογί-
ζεται μόλις στα μείον 4 σεντ ανά λίτρο. 
Όσο αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης 
και κίνησης, εκεί μιλάμε για πενιχρή 
διαφορά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε 
πως το πετρέλαιο κίνησης πριν από 
την πανδημία στοίχιζε 1,233 σεντ και 
ένα χρόνο μετά στοιχίζει 1,223 σεντ, ενώ 
το πετρέλαιο θέρμανσης στοίχιζε 0,786 
σεντ και σήμερα στοιχίζει 0,770 σεντ. 
Δηλαδή υπήρξε μία μείωση ύψους 1 
σεντ και 1,5 σεντ ανά λίτρο αντίστοιχα. 

Έρχονται αυξήσεις
«φωτιά» στα καύσιμα

ΟΙ ΛΙΑΝΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΤΩΝ ΚΑΥ-
ΣΙΜΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝ-
ΔΗΜΙΑ ΣΈ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΈ ΤΙΣ 
ΣΗΜΈΡΙΝΈΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΈΙ ΑΥΞΗΣΗ 
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Στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων ετών 
τα στεγαστικά επιτόκια



«ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ Η ΕΠΙΤΎΧΙΑ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΎ ΝΕΟΎ 
ΡΎΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΎ 
ΠΛΑΙΣΙΟΎ ΕΙΝΑΙ ΣΎΝΑΡΤΗΣΗ 
ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΩΜΕ-
ΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» 
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Unlock Τοπικής Καινοτομίας
και Κοινωνικής Οικονομίας

Τ
α τελευταία χρόνια, σε 
παγκόσμιο επίπεδο 
και σε επίπεδο ΕΕ, πα-
ρατηρείται μια ραγδαία 
αύξηση της Κοινωνικής 
Οικονομίας και των Κοι-
νωνικών Επιχειρήσεων. 

Σήμερα λειτουργούν 2 εκ. Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις στην Ευρώπη (10% των επι-
χειρήσεων στην ΕΕ) και απασχολούνται 
11 εκ. άνθρωποι (6% των εργαζομένων 
στην ΕΕ). Η κρίση της πανδημίας Covid-19 
σηματοδοτεί την απαρχή μίας μαζικής 
παραδειγματικής μετάβασης από μία 
περίοδο συγκεντρωτικών θεσμών από 
την κορυφή προς τη βάση για έναν κόσμο 
κατανεμητικής και συνεργασιακής ισχύος 
και τον εκδημοκρατισμό της καινοτομίας 
και της δημιουργικότητας. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνδέθηκε 
εξαρχής με το εγχείρημα της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και στήριξε, 
σε πολλές περιπτώσεις, την ανάπτυξή της. 
Η συμβολή της παραμένει σημαντική, αφού 
γνωρίζει, όσο κανείς άλλος, τις ανάγκες, 
τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες 
και ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν από το κοινωνικό κεφάλαιο της 
περιοχής της. H Αυτοδιοίκηση μπορεί 
με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της 
να δημιουργήσει μηχανισμούς και δί-
κτυα συνεργασίας, να καλλιεργήσει τη 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*
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REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας Regallia Holdings & Investments 
Public Ltd, σε συνεδρία του που έγινε στις 29 Μαρτίου 2021, μελέτησε 
και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εται-
ρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, οι οποίες δεν 
έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  ετοιμάστη-
καν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 - “Ενδιάμεσες Οικο-
νομικές Καταστάσεις” και συνάδουν  με τις πρόνοιες των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την 
ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.

Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 εφαρμόστηκαν οι ίδιες λο-
γιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζο-
νται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2019 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και πα-
ραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 
ήταν αρνητική και δεν ακολούθησε την άνοδο του Γενικού Δείκτη του Χρη-
ματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, 
η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 4,07% σε σύγκριση με 6,43% θετικής 
απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτε-
ρική αξία της μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2019 μειώθηκε σε €0,0118 
ανά μετοχή σε σύγκριση με €0,0123 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος από 
την επανεκτίμηση και εκποίηση επενδύσεων που κρατούνται για εμπο-
ρικούς σκοπούς ύψους €3.182 σε σύγκριση με ζημιά €2.606 την αντί-
στοιχη περίοδο του 2018.Τα έξοδα Διοίκησης και Χρηματοδότησης το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €17.556 σε σύγκριση με €21.603 
το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία 
πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ύψους €14.379 
σε σύγκριση με ζημία ύψους €24.209 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανό-
μενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί 
κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ, όπως επίσης και από τις επιλογές του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακί-
ου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίν-
δυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές τιμές των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά 
την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στη σημείωση 17 των συνοπτικών 
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Η συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019 καθώς και η Ενδιάμεση 
Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημο-
σιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.

Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οι-
κονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους μετόχους, χωρίς οποιαδή-
ποτε επιβάρυνση, στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μα-
καρίου Γ’ αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 1077 Λευκωσία (τηλ.: 22875544).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019

 01/01/2019 30/06/2019
 01/01/2018 30/06/2018
 € €

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) εύλογης 
αξίας σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού που αποτιμούνται 
στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων 3.182 (2.606)
Μεικτό κέρδος/ζημιά 3.182 (2.606)

Έξοδα διοίκησης  (17.556) (21.603)
Ζημιά από εργασίες (14.374) (24.209)
  
Έξοδα χρηματοδότησης (5) -
Ζημιά πριν από τη φορολογία (14.379) (24.209)
  
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (14.379) (24.209)
  
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,07) (0,12)

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, 
σε συνεδρία του που έγινε στις 29 Μαρτίου 2021, μελέτησε και ενέκρινε 
τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστη-
καν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 34 - “Ενδιάμεσες Οικο-
νομικές Καταστάσεις” και συνάδουν  με τις πρόνοιες των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την 
ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.

Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστά-
σεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 εφαρμόστηκαν 
οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις 
ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζο-
νται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώ-
το εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2018 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επεν-
δυτικού  οργανισμού.

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 
ήταν αρνητική. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η Εταιρεία 
είχε αρνητική απόδοση 5,51% σε σύγκριση με 6,43% θετικής απόδοσης 
του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της 
μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2019 μειώθηκε σε €0,0120 ανά μετοχή 
σε σύγκριση με €0,0127 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος 
από τη ρευστοποίηση και επανεκτίμηση επενδύσεων που κρατούνται για 
εμπορικούς σκοπούς ύψους €2.060 σε σύγκριση με ζημιά €2.355 την αντί-
στοιχη περίοδο του 2018. Τα έξοδα Διοίκησης και Χρηματοδότησης το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 μειώθηκαν σε €16.125 σε σύγκριση με €18.288 
το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία 
πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ύψους €14.065 
σε σύγκριση με ζημία ύψους €20.703 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανό-
μενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί 
κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ, όπως επίσης και από τις επιλογές του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακί-

ου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίν-
δυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές τιμές των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά 
την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στη σημείωση 15 των συνοπτικών 
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για 
την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019 καθώς και 
η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, 
αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.

Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμε-
σων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους μετόχους, χωρίς 
οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
Γ’ αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 1077 Λευκωσία (τηλ.: 22875544).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019

 01/01/2019 01/01/2018
 30/06/2019 30/06/2018
 € €

Πιστωτικοί τόκοι - -
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας σε
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
που αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 2.060 (2.355)
Μεικτό κέρδος/ζημιά 2.060 (2.355)
  
Έξοδα διοίκησης  (16.125) (18.288)
Ζημιά από εργασίες (14.065) (20.643)
  
Έξοδα χρηματοδότησης - (60)
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (14.065) (20.703)
  
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται
στους μετόχους της εταιρείας (σεντ) (0,13) (0,19)

συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
τοπικών και περιφερειακών Αρχών, ώστε 
να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος και 
να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες συνθή-
κες για την επιτυχία του εγχειρήματος της 
Κοινωνικής Οικονομίας.

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

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

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

γ) Μπορεί να λαμβάνει τόσο κερδο-
σκοπική όσο και μη κερδοσκοπική μορ-
φή, χωρίς να αλλάζει ο τελικός σκοπός 
της, δηλαδή η επίτευξη ενός κοινωνικού 
σκοπού.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα εί-
ναι μια καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες 
μπορούν να αναλυθούν και ταξινομηθούν 
με βάση τους τέσσερεις βασικούς τύπους 
καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτο-
μία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία 
και καινοτομία μάρκετινγκ. Στην Κύπρο 
η επιτυχία των Κοινωνικών Επιχειρήσε-
ων και η αποτελεσματικότητα του νέου 
ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου είναι 
συνάρτηση πολλών αλληλεξαρτώμενων 
παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να κω-
δικοποιηθούν ως ακολούθως:

1. Καινοτομία Προϊόντος: Προώθηση 
του ρόλου των νέων τεχνολογιών και της 
ψηφιοποίησης στην κοινωνική οικονομία 
και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρόσβαση 
σε δομές και τεχνογνωσία. Επιχορήγηση 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων, πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση. Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα, εναλλακτικά χρηματοδοτικά 
κανάλια (συμμετοχική χρηματοδότηση, 
microfinancing, peer-to-peer lending, block 
chain). Οι υποχρεώσεις της κοινωνικής 
επιχείρησης να είναι ανάλογες με τα οφέλη 
/ κίνητρα. Προϋποθέσεις για την απαλλαγή 
των κοινωνικών επιχειρήσεων από την 
καταβολή τελών, δικαιωμάτων, φόρων ή 
άλλης μορφής κρατικών επιβαρύνσεων. 

Κοινωνικό όφελος / αντίκτυπος. Σε 
πολλές χώρες ο ορισμός της κοινωνικής 
επίδρασης εκτείνεται πέραν των ευάλωτων 

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

Ενίσχυση της Δημιουργικής Οικο-
νομίας. Η Κεντρική Κυβέρνηση και οι 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν 
να προσφέρουν ισχυρά κίνητρα και διευ-
κολύνσεις σε επιχειρήσεις, συμπράξεις 
τοπικού χαρακτήρα, πολιτιστικούς φορείς, 
εθελοντικές οργανώσεις, δημιουργούς και 
καλλιτέχνες. Τα κίνητρα μπορεί να πε-

ριλαμβάνουν: οικονομικά (π.χ. χορηγίες 
από το Ταμείο Ανάκαμψης), φορολογικά 
και πολεοδομικά κίνητρα, αύξηση των 
δικαιωμάτων ανάπτυξης, απαλλαγή από 
τα διάφορα τέλη, διαφημιστικά κίνητρα, 
δωρεάν παραχώρηση αιθουσών εκδη-
λώσεων και εκθεσιακών χώρων κ.ά. Το 
σχέδιο κινήτρων δεν θα καλύπτει μόνο 
ανατρεπτικές ή επαναστατικές καινοτομίες 
αλλά και κυρίως μικρής κλίμακας βελτιω-
τικές αλλαγές και καινοτομίες. Μπορεί να 
αφορά τη δημιουργία και αρχική ανάπτυξη 
Startups, την επέκταση των εργασιών μιας 
υφιστάμενης επιχείρησης, τη βελτίωση 
σε ένα υπάρχον προϊόν / υπηρεσία, την 
ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής 
επιχειρηματικότητας, τη διοργάνωση μιας 
έκθεσης ζωγραφικής ή μιας μουσικής 
εκδήλωσης / θεατρικής παράστασης, 
την παρουσίαση ενός βιβλίου, ένα νέο 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα κ.ά.

Η δωρεάν παραχώρηση από τους Δή-
μους και τις Κοινότητες χώρων για θεατρι-
κές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις 
και την παρουσίαση και προβολή των 
έργων συγγραφέων, ποιητών, ζωγράφων, 

σχεδιαστών, εικονογράφων και φωτογρά-
φων θα ενισχύσει ουσιαστικά το έργο των 
δημιουργικών επαγγελματιών αλλά και 
των νέων που διψούν για ευκαιρίες ώστε 
να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να 
αναδείξουν τα ταλέντα τους. Η δωρεάν 
παραχώρηση εκθεσιακών χώρων, αι-
θουσών εκδηλώσεων και διαφημιστικών 
πινακίδων εκ μέρους των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα γίνεται μόνο για 
περιόδους που δεν θα υπάρχει κράτηση 
για άλλους σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε απώλεια εσόδων.

2. Καινοτομία Διαδικασιών: Συμ-
μετοχή συνεργαζόμενων μελών με έμ-
μισθη εργασία και εθελοντών με άμισθη 
εργασία. Συμμετοχική Διακυβέρνηση 
και δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη 
αποφάσεων. Τακτική ανατροφοδότηση 
και παρακολούθηση, μετρήσιμα αποτε-
λέσματα / λογοδοσία. Να μη δημιουργηθεί 
υπερβολική και γραφειοκρατική εποπτεία 
που θα εμποδίσει τους οργανισμούς / τις 
επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με αυτήν. 
Προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες 
σε ό,τι αφορά τη διανομή κερδών προς τα 
μέλη, τους μετόχους και ιδιοκτήτες προ-
κειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική 
βιωσιμότητα. Οργανική ανάπτυξη. Σύμπρα-
ξη ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών. 
Εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση 
σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας, πλατφόρμες εκπαίδευσης online.

3. Οργανωσιακή Καινοτομία: Ανά-
πτυξη ικανοτήτων, απαραίτητων για τους 
κοινωνικούς επιχειρηματίες, όπως η 
ομαδικότητα στην εργασία, η προσαρ-
μοστικότητα, η αίσθηση πρωτοβουλίας, 
η ανάληψη ρίσκου, η ηγεσία, η επικοινω-
νία, η δικτύωση και η καινοτόμος σκέψη. 
Καλλιέργεια μιας ανοιχτής, δημιουργικής 
κουλτούρας. Ενθάρρυνση της ποικιλομορ-
φίας «diversity» και της ανεκτικότητας / 
δεκτικότητας. Μείωση των ανισοτήτων 
και αύξηση της κοινωνικής συνοχής. 
Ευημερία του συνόλου. 

Κοινωνικό Κεφάλαιο, Κοινωνική 
Ανταλλαγή, βιώσιμα Κοινωνικά Δίκτυα. 
Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι το σύνολο των 
εγγενών πόρων των κοινωνικών σχέσεων 
που διευκολύνουν τη συλλογική δράση. 
Περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, την ασφά-
λεια, τη συνεργασία, καθώς και το σύνολο 
των κοινωνικών κανόνων και παραδό-

σεων. Κοινωνικό κεφάλαιο χτίζουμε με 
κάθε μας πράξη, συμπεριφορά, δράση 
και άποψη σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
μας. Ένας Κοινωνικός Επιχειρηματίας με 
ικανοποιητικό κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί 
ευκολότερα να αλληλοεπιδράσει με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να κινητοποιήσει, 
και να ηγηθεί. 

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

Στρατηγική τοποθέτηση και δημιουρ-
γική επικοινωνία. Δημιουργία Δικτύου 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο 
θα περιλαμβάνει όλους τους φορείς με 
κοινό όραμα για την ανάπτυξη του οικοσυ-
στήματος για το «Κοινό Καλό». Προκήρυξη 
διαγωνισμού για τον σχεδιασμό λογότυπου 
με στόχο το branding του Δικτύου Κοινω-
νικής Επιχειρηματικότητας. Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα διασύνδεσης φορέων, συνερ-
γατών και κοινωνικών εταίρων: επέκταση 
λειτουργιών, προβολή της πλατφόρμας σε 
ευρύτερο κοινό. Εθνική καμπάνια τύπου 
“buy social” για στήριξη των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων.

Οι πιο πάνω παράγοντες και διακριτές 
ικανότητες, που περιλαμβάνουν κάθε πτυχή 
/ διάσταση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης, 
πρέπει να συνδυάζονται με τρόπο που να: 
α) Μεγιστοποιείται το όφελος / κοινωνι-
κός αντίκτυπος και να ελαχιστοποιείται το 
ρίσκο / επιχειρηματικός κίνδυνος και β) 
ενισχύεται το οικοσύστημα των Κοινωνι-
κών Επιχειρήσεων και η ανθεκτικότητα 
της περιφερειακής ή τοπικής οικονομίας.

* Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας
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Εν αναμονή της δημοσιοποίησης
της «Λίστας Οδυσσέα» 

Σ
ε μια συνεδρία, από 
την οποία δεν έλειψαν 
οι εντάσεις και οι υψη-
λοί τόνοι, η Ολομέλεια 
της Βουλής έλαβε την 
απόφαση, σχεδόν ομό-
φωνα, όπως δώσει στη 

δημοσιότητα τη λίστα με τα ονόματα των 
22 Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων 
(ΠΕΠ), τα οποία, σύμφωνα με έκθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας,  ημερομηνίας 8 
Μαρτίου 2021, έχουν ή είχαν δάνεια σε 
πρώην συνεργατικά ιδρύματα που ενδέ-
χεται να έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν εξέτα-
σης του όλου ζητήματος από την Αd Hoc 
Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια Πολι-
τικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Υπέρ της 
δημοσιοποίησης ψήφισαν 41 βουλευτές, 
εναντίον ένας, ενώ υπήρξαν και 2 αποχές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής, 
η λίστα θα δοθεί στη δημοσιότητα όπως 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

έγινε και με τη λίστα Γιωρκάτζη, δηλαδή 
ως μέρος πρακτικών συνεδρίασης της 
Ολομέλειας. Πληροφορίες της «Σημερι-
νής» θέλουν τη λίστα να βλέπει το φως 
της δημοσιότητας το πιθανότερο αύριο 
Δευτέρα, 5 Απριλίου. 

Θυμωμένος με τον
Οδυσσέα ο Αδάμου

«Είμαι πολύ θυμωμένος και στενα-
χωρημένος για τον τρόπο που φέρονται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων», ανέ-
φερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Αδάμος 
Αδάμου. Ο κ. Αδάμου απευθυνόταν σε 
«όσους φέρνουν λίστες στη Βουλή για 
να τις δημοσιοποιεί». 

Πρόκειται για σαφή αναφορά προς 
την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία μετά 
την γνωμάτευση της Επιτρόπου για την 
Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, δεν δημοσιοποίησε η ίδια τα 
ονόματα των ΠΕΠ και έστειλε τη λίστα στη 
Βουλή, η οποία έλαβε τη σχετική απόφαση 
για δημοσιοποίηση. Από την Προεδρία 
της Βουλής αναφέρεται ότι η Ελεγκτική 
Υπηρεσία «μετακύλισε ανεπίτρεπτα το 
ζήτημα της δημοσιοποίησης της λίστας 
επί της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Ο κ. Αδάμου σημείωσε, επίσης, ότι 
πρέπει ο κυπριακός λαός να διαβάσει 
το σχέδιο απόφασης της Βουλής, την Έκ-
θεση του Γενικού Ελεγκτή και κατόπιν να 
επικεντρωθεί στα ονόματα. 

Προεκλογικός «πονοκέφαλος» 
για υποψηφίους και κόμματα 

Η δημοσιοποίηση της λίστας, εν μέσω 
προεκλογικής περιόδου, συγκεντρώνει αυ-

ξημένο ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι 
σχεδόν απ’ όλες τις παρατάξεις επισημαί-
νεται πως η αναφορά ονομάτων ΠΕΠ στη 
σχετική λίστα δεν συνιστά απαραίτητα ότι τα 
ΠΕΠ αυτά έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, 
είναι βέβαιο πως σε μεγάλο ή  μικρότερο 
βαθμό θα υπάρξει επικοινωνιακό πλήγ-
μα προσωπικά στο ίδιο το ΠΕΠ αλλά κατ’ 
επέκτασιν και στο κόμμα στο οποίο ανήκει. 

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που συ-
γκεντρώνει το όλο θέμα, είναι το γεγονός 
πως σχετικά μεγάλος αριθμός βουλευτών 
ζήτησαν και έλαβαν τον λόγο προκειμένου 
να τοποθετηθούν κατά τη συνεδρία της 
Ολομέλειας την περασμένη Παρασκευή, 
πριν από την τελική ψηφοφορία για τη 
δημοσιοποίηση της λίστας. 

«Υπάρχει χάσμα εμπιστοσύ-
νης πολιτών με πολιτικούς»

Από τον ΔΗΣΥ, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος Νίκος Τορναρίτης τόνισε 
μετά την ψηφοφορία της Ολομέλειας πως 

«υπάρχει χάσμα εμπιστοσύνης από τους 
πολίτες προς τους πολιτικούς. Πρέπει να 
τερματιστούν τα φαινόμενα λαϊκισμού. Δεν 
σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία περιλαμ-
βάνονται στη λίστα διέπραξαν οτιδήποτε 
μεμπτόν». Ο κ. Τορναρίτης, επ’ ευκαιρία, 
επανέλαβε τη θέση του κόμματός του 
για «εκσυγχρονισμό του ‘πόθεν έσχες’, 
καθιέρωση του ασυμβίβαστου και οι 
βουλευτές να μην μπορούν να ασκούν 
άλλο επάγγελμα και την καθιέρωση της 
οριζόντιας ψηφοφορίας».

Ασπίδα προστασίας σε στελέ-
χη του κόμματος από Άντρο 

«Μας παρασύρει το ρεύμα του λαϊκι-
σμού και αντί να δούμε αν εξυπηρετείται η 
διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, πα-
ραμένουμε στα προσωπικά συμφέροντα», 
ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Κυπριανού, ο οποίος πρόσθεσε 
πως «δεν πρέπει να θεωρούνται ένοχοι 
όσοι καταγράφονται στη λίστα». Μάλιστα 

ο κ. Κυπριανού τοποθετήθηκε εκ μέρους 
στελεχών του κόμματός του που βρίσκο-
νται στη λίστα, αλλά δεν ήταν παρόντα στη 
συνεδρία για να υπερασπίσουν τον εαυτό 
τους και να καταδείξουν ότι δεν υπάρχει 
κάτι μεμπτόν εναντίον τους. 

«Διαπομπεύονται άνθρωποι, που δεν 
έχουν ευθύνη, όπως στην αρένα της αρ-
χαίας Ρώμης, η οποία ήθελε να δει αίμα. 
Με αυτόν  τον τρόπο συγκαλύπτονται 
πραγματικά σκάνδαλα, όπως η μεταφο-
ρά χρημάτων στο εξωτερικό, από τους 
συγγενείς του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Το ΑΚΕΛ δεν έχει να κρύψει οτιδήποτε», 
ανέφερε ο κ. Κυπριανού.

Σημειώνεται επίσης ότι και η βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, κ. Σκεύη Κουκουμά, η οποία 
ήταν παρούσα στη συνεδρία, τοποθετήθηκε 
υπεραμυνόμενη της καθαρότητάς της και 
υποδεικνύοντας ότι η αναφορά της στη 
λίστα δεν σημαίνει επ’ ουδενί λόγω, ότι 
έχει κάτι μεμπτόν εναντίον της. 

«Δεν πρέπει να κρυφτούν 
όσοι παρανόμησαν»

Από το ΔΗΚΟ, επίσης, οι βουλευτές 
Ζαχαρίας Κουλίας και Πανίκος Λεωνίδου 
τοποθετήθηκαν επί προσωπικού και ανέ-
φεραν τους λόγους για τους οποίους είναι 
και οι ίδιοι στη λίστα, υπερασπιζόμενοι τη 
θέση πως τα δάνειά τους δεν έτυχαν καμίας 
ευνοϊκής μεταχείρισης. Η αναπληρωτής πρό-
εδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 
ανέφερε ότι δεν πρέπει να κρυφτούν πίσω 
από τη δημοσιοποίηση όσοι παρανόμη-
σαν. Πρέπει να δημοσιοποιηθούν ονόματα 
όσων μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό 
ή έτυχαν διαγραφής δανείων.

Να ελεγχθούν οι διαγραφές 
Δανείων, τονίζει ο Σιζόπουλος

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζό-
πουλος, δήλωσε ότι πρέπει να ελεγχθούν 
και οι διαγραφές δανείων. Υπέδειξε ότι 
δεν έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης, αλλά 
και δέχθηκε και τρεις φορές έλεγχο από 
τον Φόρο Εισοδήματος.

Παρομοίως και ο βουλευτής του κόμ-
ματος, Κωστής Ευσταθίου, τοποθετήθη-
κε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της 
Ολομέλειας και ανέφερε τους λόγους για 
τους οποίους και ο ίδιος βρίσκεται στη 
λίστα, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει 
κάτι μεμπτόν εναντίον του. 

Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών 
Γιώργος Λιλλήκας ανέφερε ότι πρέπει να 
ανατεθεί σε ομάδα εμπειρογνωμόνων να 
εξετάσει τα δάνεια των πολιτικά εκτεθει-
μένων προσώπων, σε όλα τα τραπεζικά 
ιδρύματα.

Πλήρη διαφάνεια ζητούν 
τα υπόλοιπα κόμματα 

Ο βουλευτής της Αλληλεγγύης, Μιχά-
λης Γιωργάλλας, δήλωσε ότι πρέπει να 
υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Το ζητούμενο 
δεν είναι η δημοσιοποίηση ονομάτων, 
αλλά η τιμωρία όσων εκμεταλλεύτηκαν 
τη θέση τους προς ίδιον όφελος, είπε.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος 
Περδίκης δήλωσε ότι πρέπει να εφαρ-
μοστεί η αρχή της διαφάνειας.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Πα-
παγιάννης, ανέφερε ότι ο κόσμος πρέ-
πει να γνωρίζει τα δάνεια των πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων και αν υπήρξε 
ευνοϊκή μεταχείριση.
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Ρ
ίχνοντας μια ματιά στον 
χάρτη διεθνώς, πολλά 
χρηματιστήρια σε όλον 
τον κόσμο, συμπεριλαμ-
βανομένων των ευρωπα-
ϊκών, έχουν ιδιωτικοποι-
ηθεί με την πάροδο του 

χρόνου, προφανώς για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό, συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ένα περιβάλλον που απαιτεί ευελιξία και 
ταχύτητα στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Αυτήν τη στιγμή το παγκόσμιο επιχει-
ρηματικό τοπίο έχει διαμορφωθεί από συγ-
χωνεύσεις και εξαγορές χρηματιστηρίων, 
τα οποία με τη σειρά τους έχουν δημιουρ-
γήσει «δίκτυα χρηματιστηρίων» σε όλον 
τον κόσμο. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
της τεχνολογίας και την παγκοσμιοποίη-
ση της αγοράς, αυτά τα δίκτυα οδήγησαν 
σταδιακά τα μικρότερα χρηματιστήρια σε 
απομόνωση και παρακμή.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
(ΧΑΚ) είναι, δυστυχώς, ένα παράδειγμα 
ενός χρηματιστηρίου που δεν κατάφερε 
να ακολουθήσει τις τάσεις. Μετά από μια 
υπερβολική δυναμική και την επακόλου-
θη κατάρρευση στις αρχές της χιλιετίας, 
έκτοτε στην ουσία εγκαταλείφθηκε από 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
τους επενδυτές, και παρέμεινε ανενεργό. 
Κάποιες προσπάθειες, ενδεχομένως χω-

ρίς τη δέουσα δέσμευση, πριν από μια 
δεκαετία, να ενώσει τις δυνάμεις του με 
μεγαλύτερα χρηματιστήρια, δεν καρπο-
φόρησαν ποτέ. Καθώς περνούσαν τα 
χρόνια, η ιδέα της ιδιωτικοποίησης του 
ΧΑΚ παρουσιάστηκε ως μέσο για την ανα-
ζωογόνησή του, αλλά, πάλι, δεν υπήρξε 
ποτέ ουσιαστική και ισχυρή βούληση για 
τολμηρές αποφάσεις, σε μια εποχή που ο 
λαϊκισμός κατάφερε να δαιμονοποιήσει 
τη λέξη «ιδιωτικοποίηση».

Σημειώνεται πως η απόφαση για ιδιω-
τικοποίηση του ΧΑΚ δεν είναι πρόσφατη 
και είχε απασχολήσει και στο παρελθόν 
την Πολιτεία. Στο πλαίσιο υλοποίησής 
της, προηγήθηκε η εκπόνηση σχετικής 
μελέτης από εμπειρογνώμονες για λο-
γαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών 
για τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΧΑΚ. 

Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο 
αξιολογώντας τα ενώπιόν του δεδομένα, 
έλαβε απόφαση τον Μάιο του 2020 για 
να προχωρήσει στην υλοποίηση των ει-
σηγήσεων της μελέτης και συγκεκριμένα 
στην αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ.

Το ΧΑΚ δυστυχώς συνεχίζει να στο-
χοποιείται για τη «φούσκα» του πριν 
από 20 και πλέον χρόνια, γεγονός που 
μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο ως 
«ατυχές», για έναν τόσο σημαντικό θεσμό 
σε οποιαδήποτε σύγχρονη οικονομία. Η 
καταστροφή επήλθε όχι λόγω της ύπαρ-
ξης αυτής καθαυτής του θεσμού, αλλά 
εξαιτίας της κατάχρησης και της εγγενούς 
αδυναμίας ορθής παρακολούθησης και 
αξιολόγησής του.

Μια ενεργή κεφαλαιαγορά μπορεί να 
τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη και 

τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Η εταιρική 
χρηματοδότηση στην Κύπρο περιορίζεται 
ουσιαστικά στα τραπεζικά δάνεια και, από 
μια άποψη, η έλλειψη χρηματιστηριακής 
ρευστότητας συνέβαλε στα προβλήματα του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου, οδηγώντας 
δυνητικά τις τράπεζες να αναλαμβάνουν 
χρηματοδοτήσεις υψηλότερου ρίσκου. 

Η κυπριακή οικονομία σίγουρα θα 
επωφεληθεί από ένα υγιές και ενεργό 
χρηματιστήριο, τόσο από άποψη ρευ-
στότητας στην αγορά, όσο και από την 
καθιέρωση της Κύπρου ως κόμβου χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αξιολογώντας το σημερινό τοπίο των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, το 
οποίο σήμερα χαρακτηρίζεται από αυ-
ξανόμενη διείσδυση της τεχνολογίας, 
κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι 

αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για να 
σωθεί το ΧΑΚ. Ένα «παραμελημένο» 
και σχετικά μικρό χρηματιστήριο σε μια 
γωνιά της ευρωπαϊκής επικράτειας, έχει 
λίγες πιθανότητες να ανακάμψει και να 
αναπτυχθεί από μόνο του.

Το ΧΑΚ λειτουργεί κάτω από τις οδηγίες 
μιας φιλόδοξης και καλά οργανωμένης 
ομάδας αλλά, σίγουρα, χρειάζεται κάτι πε-
ρισσότερο από αυτό για να ορθοποδήσει. 
Χρειάζεται ενδεχομένως μια εξωτερική 
ώθηση, που θα του επιτρέψει να γίνει πιο 
εξωστρεφές, ευέλικτο και ολοένα και πιο 
ορατό κατά μια έννοια, παρέχοντας δυ-
νατότητες πρόσβασης σε κεφάλαια στους 
επενδυτές για να αναπτυχθούν και να 
συμβάλουν στις προσπάθειες για ένα 
μακροπρόθεσμο όραμα.

Η υλοποίηση της δρομολογούμενης 

ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ, όπου σκοπός, 
μεταξύ άλλων,   είναι η εξεύρεση ενός 
στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος μπορεί 
να είναι εγνωσμένης αξίας Χρηματιστήριο 
του εξωτερικού, θα συμβάλει με ουσιαστι-
κό τρόπο στη σταδιακή διαφοροποίηση 
της υφιστάμενης δυσμενούς κατάστασης. 
Οι αποφάσεις για το μέλλον του ΧΑΚ θα 
πρέπει να ληφθούν στη βάση μακροπρό-
θεσμης στρατηγικής και θέσπισης των 
κατάλληλων συνεργασιών. Δυστυχώς, η 
ιστορία έδειξε πως η Πολιτεία δεν μπόρεσε 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις 
προκλήσεις. Θεωρητικά, η ιδιωτικοποίηση 
μπορεί να μην είναι η μόνη λύση που 
προτείνεται, ωστόσο, εμφανίζεται ως η 
μόνη ρεαλιστική σωτηρία για να έχει το 
ΧΑΚ μια τελευταία ευκαιρία.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited

Η Eurobank Cyprus Ltd 
(«Eurobank Κύπρου») για 
το 2020 παρουσίασε: 

Πολύ ικανοποιητική επαναλαμβα-
νόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε 
στα €40.1 εκ. μετά από φόρους. 

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δεί-
κτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital 
Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη 
κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχεται 
στο 26,2%. Ισχυρή πλεονάζουσα ρευ-
στότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν 
στα €5.484 εκ. και τον δείκτη δανείων 
προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των 
δανείων που εξασφαλίζονται με κατα-
θέσεις) να ανέρχεται στο 33%.

Πολύ καλή ποιότητα δανειακού 
χαρτοφυλακίου, με τον  δείκτη Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio 
στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει 
ιδιαίτερα χαμηλός, στο 3,2%.

Αποτελεσματική διαχείριση του κό-
στους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους 
προς Έσοδα στο 37%. H Eurobank Κύ-
πρου είναι έτοιμη να στηρίξει και να 
συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 
που αναμένεται το 2021,  παρά τις 
προκλήσεις που παρουσιάζονται με τις 
επιπτώσεις  της  πανδημίας  Covid-19  
στην  παγκόσμια  οικονομία  αλλά  και  
στην  κοινωνία και στις επιχειρήσεις 
στην Κύπρο. Από την αρχή της κρί-

σης θέσαμε επιτυχώς σε εφαρμογή 
το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας 
με στόχο τη συνεχή εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη των πελατών μας. Σε αυτό 
το πλαίσιο επανεξετάζουμε διαρκώς 
τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις 
ενέργειές μας αναλόγως, προβαίνοντας 
σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να 
προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση 
στους πελάτες μας. Με όπλα την ισχυρή 
της κεφαλαιακή επάρκεια, τη σημαντι-
κή πλεονάζουσα ρευστότητα και την 
επαναλαμβανομένη κερδοφορία της, 
η Τράπεζα είναι δίπλα στους πελάτες 
της και συνεχίζει να τους στηρίζει με 
προσαρμοσμένα προγράμματα χρη-
ματοδότησης και προϊόντα  αλλά και 
συμμετέχοντας σε όλα τα κυβερνητικά 
σχέδια στήριξης.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα συνεχίζει να 
βρίσκεται σε μια πορεία τεχνολογικής 
αναβάθμισης για τη  μετεξέλιξή  της 
σε  έναν  σύγχρονο  πελατοκεντρικό  
Οργανισμό που προσφέρει  καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες  με  απρόσκοπτη  
εμπειρία  στους  πελάτες  της.   Κατά το 
2021 θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό 
των διαδικασιών της και θα ενισχύσει 
περαιτέρω τις καινοτόμες ψηφιακές 
υπηρεσίες της, αποσκοπώντας στην 
περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης 
πελατών με έναν ολιστικό επανασχεδια-
σμό των τραπεζικών συναλλαγών τους.

Η Mastercard και η NuveiCorp 
(TSX: NVEI και NVEI.U) ανα-
κοινώνουν το λανσάρισμα της 

υπηρεσίας MastercardSend στην πλατ-
φόρμα πληρωμών της Nuvei, μέσω της 
εξ’ολοκλήρου θυγατρικής της. Η κίνηση 
ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των δύο μερών 
και παρέχει ένα ισχυρό νέο εργαλείο στους 
συνεργάτες της Nuvei.

Η Mastercard Send είναι μία πα-
γκόσμια υπηρεσία για προώθηση πλη-
ρωμών (push payments platform), που 
βελτιώνει τις δυνατότητες πληρωμών για 
τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 
επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία 
χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια. Αυτή 
η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για υφιστάμε-
νους συνεργάτες της Nuvei και αναμένεται 
να αποτελέσει σημαντικό  πλεονέκτημα 
για επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, από 
ασφαλιστικές εταιρείες έως πλατφόρμες 
ride-sharing. 

Σημειώνοντας ότι η ταχύτητα και η 
ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές 
είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, 
καθώς οι περιορισμοί που σχετίζονται 
με την πανδημία έχουν μετατοπίσει ένα 
άνευ προηγουμένου μερίδιο της οικο-
νομικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο, 
η υπηρεσία Mastercard Send επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να καταθέσουν χρήματα 
απευθείας στην πιστωτική ή χρεωστική 
κάρτα του παραλήπτη, είτε αυτός είναι 

ιδιώτης είτε επιχείρηση. Συνδυάζει την 
ταχεία εκταμίευση κεφαλαίων, παρέχοντας 
έναν νέο τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
μπορούν να προσφέρουν πληρωμές με 
ασφάλεια στους πελάτες τους, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Για τη Nuvei, η υπηρεσία  Mastercard 
Send είναι μια πολύτιμη προσθήκη στις 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληρωμών 
για τις οποίες είναι ήδη γνωστή, και στις 
οποίες προστίθεται ακόμη μεγαλύτερη αξία  
από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
προς τη Mastercard. 

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη στους 
συνεργάτες της Nuvei μέσω της υφιστά-
μενης λειτουργίας τους, χωρίς επιπλέον 
διαδικασίες. Υποστηρίζοντας όλα τα νομί-
σματα, λειτουργεί απρόσκοπτα, παράλληλα 
με την υπάρχουσα γκάμα υπηρεσιών της 
Nuvei, και όπως με όλες τις τεχνολογίες 

της Nuvei, τα δεδομένα που αφορούν τις 
συναλλαγές με Mastercard Send θα είναι 
διαθέσιμα σε εξατομικευμένες αναφορές 
στους εμπόρους της Nuvei.

Παραδοσιακά, η διευθέτηση της απο-
στολής χρημάτων ήταν μία χρονοβόρα 
διαδικασία, που απαιτούσε μέρες για να 
διεκπεραιωθεί. Η υπηρεσία Mastercard 
Send μειώνει σημαντικά τους χρόνους 
αυτούς. Οι συνεργάτες της Nuvei μπορούν 
τώρα να παρέχουν ακριβώς αυτήν την 
υπηρεσία με τη Mastercard Send, διευ-
θετώντας άμεσα την αποστολή χρημάτων 
στους πελάτες τους σε πραγματικό χρόνο 
και σε  οποιαδήποτε συσκευή, παρέχοντάς 
τους περαιτέρω κάλυψη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

Οι χρήσεις της υπηρεσίας Mastercard 
Send περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πλη-
ρωμές μισθοδοσίας, κοινωνικές παροχές, 
επιστροφές φόρου, market place payouts, 
ασφαλιστικές απαιτήσεις και κέρδη από 
τυχερά παιχνίδια - όλες συναλλαγές κατά 
τις οποίες η ταχύτητα διακανονισμού είναι 
σημαντική. Η συμφιλίωση των λογαρια-
σμών γίνεται αυτόματα επειδή η πληρω-
μή και το τιμολόγιο θα ταιριάζουν πάντα, 
εξοικονομώντας έτσι επιπλέον χρόνο και 
λογιστικό κόστος. 

Η υπηρεσία αυτή έχει ήδη εφαρμοσθεί 
σε δίκτυα όπως της Google, της Allstate 
Corporation, της Uber, της WellsFargo 
και της Τράπεζας του Μόντρεαλ.

Eurobank Κύπρου: Συνέχεια
στην κερδοφόρα πορεία

Mastercard: Επεκτείνει τη συνεργασία 
της με τη Nuvei για ταχείες πληρωμές 



Ο
ι εκατέρωθεν 
παραβιάσεις της 
κατάπαυσης του 
πυρός στο Ντον-
μπάς αυξάνουν 
τις ανησυχίες για 
ανάφλεξη της 

έντασης μεταξύ της Ουκρανίας και της 
Ρωσίας. Το καθένα από τα εμπλεκόμε-
να μέρη, παρά τις διαμαρτυρίες και τις 
αλληλοκατηγορίες, έχει τους δικούς του 
λόγους για να  επιδιώκει την αλλαγή της 
υφιστάμενης κατάστασης. Η Ουκρανία, 
έχοντας να αντιμετωπίσει δυσεπίλυτα 
εσωτερικά προβλήματα, κάτω και από 
το βάρος τής αλλαγής του ενοίκου του 
Λευκού Οίκου, ονειρεύεται στρατιωτικές 
επιτυχίες όμοιες του Αζερμπαϊτζάν στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ με τις ευλογίες της 
Τουρκίας. Η εξέλιξη αυτή θέτει γι’ ακόμα 
μια φορά πρόσθετα εμπόδια στην ήδη 
δύσκολη εταιρική σχέση μεταξύ Μόσχας 
και Άγκυρας. Οι ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας 
πλέον πιο ενεργό διεθνή ρόλο, κινητο-
ποιούν τις συμμαχικές δυνάμεις στην 
Ευρώπη, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο 
προειδοποιητικά μηνύματα στον Ρώσο 
Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.  

Ανησυχητική κλιμάκωση  
Η νηνεμία που παρατηρήθηκε στο μέ-

τωπο της ανατολικής Ουκρανίας άρχισε 
να διαταράσσεται τις τελευταίες εβδομά-
δες. Από τη μια η Ουκρανία καταγγέλλει 
έξαρση βίας στην πρώτη γραμμή με τους 
φιλορώσους αυτονομιστές στο ανατολικό 
τμήμα της χώρας, καλώντας μάλιστα σε 
δυτική εμπλοκή για επίλυση του ζητήματος. 
Από την άλλη η Ρωσία, προειδοποιώντας 
έμμεσα το αντίπαλο στρατόπεδο και ειδικά 
τους Δυτικούς, εκφράζει «φόβους» για έναν 
«ολοκληρωτικό πόλεμο» στην περιοχή.  

Αρχικά, το Κίεβο, επικαλούμενο αριθ-
μό νεκρών, κάλεσε την  Ουάσιγκτον και 
τους Ευρωπαίους συμμάχους του, όπως το 
Παρίσι και το Βερολίνο, οι οποίοι είναι οι 
«ανάδοχοι» της ειρηνευτικής διαδικασίας, 

να «εντείνουν» τις προσπάθειές τους για 
να ηρεμήσει η κατάσταση.  

Οι αυτονομιστές από την πλευρά τους 
ανακοίνωσαν απώλειες και στις δικές τους 
τάξεις, ενώ το Κρεμλίνο έριξε την ευθύνη 
στην ουκρανική πλευρά καταγγέλλοντάς την 
για «όλο και πιο συχνούς βομβαρδισμούς».  

Σε αυτό τον «πόλεμο» επίρριψης ευθυ-
νών, αναλυτές θεωρούν ότι τόσο η Ρωσία, 
όσο και η Ουκρανία έχουν λόγους για να 
κλιμακώνουν την ένταση τη δεδομένη 
χρονική συγκυρία. Εάν η Μόσχα προ-
σπαθεί να ασκήσει πίεση στο Κίεβο και να 
το εκφοβίσει, το αντίπαλον  δέος φαίνεται 
ότι επιχειρεί να βρει διέξοδο στα εσωτε-
ρικά του προβλήματα, ακολουθώντας την 
παλιά καλή τακτική της ανάδειξης ενός 
εξωτερικού εχθρού.  

Αν και ο πρώην ηθοποιός, Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, εξελέγη Πρόεδρος με την υπό-
σχεση να τερματίσει τον πόλεμο, ειδικοί 
θεωρούν ότι τα εσωτερικά προβλήματα 
που δεν βρίσκουν λύση, αφήνουν ως μόνη 
λύση για την ενίσχυση της ενότητας της 
χώρας την υποκίνηση της σύγκρουσης. 
Μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι έχει να διαχει-
ριστεί την πανδημία, η οποία οδήγησε σε 
αύξηση της φτώχιας, άνοδο των τιμών του 
φυσικού αερίου, ενώ το σύστημα υγείας 
βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.  

Δάκτυλος Τουρκίας στην 
ανάφλεξη της έντασης 

Πέρα από τη στρατηγική του αντιπε-
ρισπασμού από τα εσωτερικά προβλή-
ματα, ο Ουκρανός Πρόεδρος φαίνεται 
ότι επηρεάστηκε από την επιτυχία του 
Αζερμπαϊτζάν που κατέλαβε περιοχές του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κυρίως χάρη στα 
τουρκικά drones τύπου Bayraktar TB2, 
και πλέον οραματίζεται να πάρει το Ντον-
μπάς από τα χέρια των πολιτοφυλάκων 
με τον ίδιο τρόπο.  

Επιπρόσθετα από την έγκριση στρα-
τηγικού σχεδίου για «επιστροφή των 
εδαφών που κατακτήθηκαν παράνομα 
από τη Ρωσία και ετοιμότητα για πιθανή 

κλιμάκωση της έντασης» από την ουκρα-
νική Κυβέρνηση, τις τελευταίες ημέρες 
πληθαίνουν οι αναφορές των ρωσικών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης για μεταφορά 
30 τουρκικών drones στο Κίεβο.  

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, τα drones 
αυτά καταγράφηκαν κοντά στη γραμμή 
επαφής με το Ντονμπάς και κοντά στην 
Κριμαία, την ίδια ώρα που βίντεο δείχνουν 
τη μεταφορά εξοπλισμού από τον ουκρα-
νικό στρατό εγγύτερα αυτής της γραμμής. 
Επίσης, τα τουρκικά ΜΜΕ ισχυρίζονται 
ότι πέντε αεροσκάφη μεταφοράς της Πο-
λεμικής Αεροπορίας του Κατάρ πέταξαν 
από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο. 

Πέρα από τη συμφωνία πώλησης 
των drones ΤΒ2 το 2019, καταγράφεται 
στενή συνεργασία της Τουρκίας και της 
Ουκρανίας στη στρατιωτική βιομηχανία. 
Ειδικότερα, μετά το μπλόκο ξένων εται-
ρειών ανταλλακτικών κατά της Άγκυρας, 
ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, 
στράφηκε προς το Κίεβο για σύμπραξη 
σε μια σειρά από σημαντικούς στρατιω-
τικούς εξοπλισμούς.  

Η ιστοσελίδα infobrics σε ανάλυσή 
της αναφέρει ότι στη συνεργασία αυτή 
περιλαμβάνονται τουρμπομηχανές, πε-
τρελαιοκινητήρες και ηλεκτρονικά συ-
στήματα αεροσκαφών, μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη, πύραυλοι αντι-πλοίων και 
cruise, ραντάρ και συστήματα παρακο-
λούθησης, διαστημικές και δορυφορικές 
τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα, ενερ-
γά και παθητικά συστήματα θωράκισης, 
πυραυλοκινητήρες και συστήματα καθο-
δήγησης, με τα αμυντικά έργα μεταξύ των 
δύο χωρών να φτάνουν τα 50 σε αριθμό. 

Στην ίδια ανάλυση, αναφέρεται ότι 
με την αυξημένη δραστηριότητα των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, την κινητο-
ποίηση στρατευμάτων και τη μεταφορά 
εξοπλισμού προς τη γραμμή επαφής, 
φαίνεται σίγουρα ότι η Ουκρανία, με την 
τουρκική υποστήριξη και ενθάρρυνση, 
προετοιμάζεται για νέα ένταση στις ανα-
τολικές περιοχές της χώρας. 

Η διττή στάση της Άγκυρας  
Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα 

πόσο ακόμα θα μπορεί η Τουρκία να το 
παίζει σε διπλό ταμπλό, ειδικότερα στην 
περίπτωση που ξεφύγει η κατάσταση με 
το ουκρανικό ζήτημα και οι δύο χώρες 
οδηγηθούν σε γενικευμένη σύρραξη.  

Δίχως αμφιβολία η Ρωσία και η Τουρκία 
έχουν αναπτύξει μια σχετικά συνεπή εταιρική 
σχέση, με την αγορά του πυραυλικού αμυντι-
κού συστήματος S-400, την κατασκευή του 
πυρηνικού σταθμού ενέργειας Άκιουγιου 
αλλά και τη συνεργασία στη Συρία.  

Από την άλλη η Άγκυρα στηρίζει ανοι-
χτά την Ουκρανία στο θέμα της Κριμαίας, 
βάζοντας μπροστά τους Τατάρους στο 
πλαίσιο του «παντουρκικού δόγματος», 
ενώ, σύμφωνα με τον Καθηγητή Εθνικής 
Ασφάλειας, Γιώργο Φίλη, δεν αποκλείεται 
να έχει στείλει εκπαιδευτές των ειδικών 
δυνάμεων στην περιοχή, μία κίνηση 
που δύσκολα δεν μπορεί να εκληφθεί 
ως έμμεση επιθετική ενέργεια όσον αφορά 
την ακεραιότητα της Ρωσίας στο θέμα της 
Κριμαίας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον 
Καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας, βοηθάει 
τους Ουκρανούς με τεχνογνωσία και οπλικά 
συστήματα για την επικείμενη επίθεση 
στην περιοχή του Ντόμπας. 

Ξένοι αναλυτές όμως εντοπίζουν ένα 
σημαντικό γεωπολιτικό ζήτημα μεταξύ των 
δύο χωρών, που συχνά παραβλέπεται. Τα 
συμφέροντα της Ρωσίας και της Τουρκίας 
τείνουν να συγκρούονται στον Καύκασο 
και την κεντρική Ασία, ενώ, παρά τη συ-
νεργασία, παραμένει ο ανταγωνισμός τους 
στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα, αν και δεν 
θεωρεί στρατηγικό σύμμαχο την Άγκυρα, 
την κρατάει κοντά της, αφού έτσι εξασφαλίζει 
έναν παράγοντα αστάθειας εντός του ΝΑΤΟ. 
Η Τουρκία, δε, μπορεί να συντονίζεται σε 
διάφορους τομείς με τη Ρωσία, αλλά έχει 
ως πραγματικό σύμμαχο την Ουκρανία. 

Η αμερικανική ετοιμότητα 
Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν περ-

νάει απαρατήρητη η διπλωματική κινη-

τοποίηση των ΗΠΑ γύρω από το θέμα της 
Ουκρανίας. Η αμερικανική στροφή προς 
τη χώρα δεν προκαλεί πάντως εντύπωση, 
εάν ληφθεί υπόψη ότι προτεραιότητα του 
νέου πλανητάρχη, Τζο Μπάιντεν, πλέον 
είναι η Ρωσία και όχι η Κίνα, όπως ήταν 
του προκάτοχού του, Ντόναλντ Τραμπ.  

Διά στόματος του εκπροσώπου του 
Υπουργείου Άμυνας, Τζον Κέρμπι, οι 
ΗΠΑ φρόντισαν να θέσουν στα υπόψη 
της Ρωσίας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις 
στην Ευρώπη έχουν τεθεί σε φάση αυξη-
μένης επαγρύπνησης ενόψει «δυνητικής 
άμεσης κρίσης» και ότι αναφέρθηκαν στις 
εντάσεις στην Ουκρανία σε επαφές με 
τους εταίρους τους στο NATO. 

Πάντως η αμερικανική πλευρά θεωρεί 
ότι τα κίνητρα της Ρωσίας πίσω από την 
κλιμάκωση της έντασης μπορούν να ερμη-
νευτούν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να 
προκαλέσει και να δοκιμάσει τα όρια της 
στήριξης του Μπάιντεν στην Ουκρανία.  

Αναλυτές που υποστηρίζουν αυτήν 
τη θέση, χρησιμοποιούν ως επιχείρημα 
την κινητοποίηση ρωσικών στρατευμά-
των στο πλαίσιο ασκήσεων 70 μίλια από 
τα σύνορα με την Ουκρανία, κινήσεις οι 
οποίες θυμίζουν το 2014 με την προσάρ-
τηση της Κριμαίας. Συγκεκριμένα, μετά 
την έναρξη της σύγκρουσης, πριν από 
7 χρόνια, ρωσικές στρατιωτικές μονάδες 
είχαν μεταφερθεί στα σύνορα για στήριξη 
των αυτονομιστών στις επαρχίες Ντόνετσκ 
και Λουχάνσκ. Θεωρούν ότι οι σημερινές 
στρατιωτικές κινήσεις έχουν ως στόχο την 
αριθμητική και επιχειρησιακή ενίσχυση 
αυτών των μονάδων.  

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο επι-
κεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας 
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη 
διατύπωση της απάντησης της κυβέρνησης 
Ομπάμα στην κρίση της Κριμαίας του 2014. 
Σε ομιλία του στο Brookings Institution 
τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, ανέφερε 
πως ένα ευρύ και εκτεταμένο καθεστώς 
κυρώσεων ήταν κρίσιμο, εστιάζοντας στον 
εσωτερικό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. 
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Ο ρόλος της Τουρκίας στην αναθέρμανση 
της έντασης στην ανατολική Ουκρανία
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Στα επείγοντα περιστατικά νο-
σοκομείου της Δαμασκού, μια 
70χρονη που έχει προσβληθεί 

από κορωνοϊό αναμένει ένα ελεύθερο 
κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θερα-
πείας. Στην πρωτεύουσα της Συρίας 
το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει 
λόγω της έκρηξης του αριθμού των 
κρουσμάτων COVID-19. “Δεχόμαστε 
πολλά περιστατικά που έχουν ανάγκη 
αναπνευστήρες ή να εισαχθούν σε μο-
νάδα εντατικής θεραπείας”, δηλώνει η 
γιατρός Άσμα Σμπάινι, που φορά δύο 
χειρουργικές μάσκες και έχει το στη-
θοσκόπιο και το οξύμετρο κρεμασμένα 
στον λαιμό της. “Υπάρχουν περιστατικά 
για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτε”, προσθέτει η 26χρονη γιατρός. 
“Πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας”.

Στα μέσα Μαρτίου οι μονάδες εντα-
τικής θεραπείας covid-19 στη Δαμασκό 
ήταν καλυμμένες σε ποσοστό 100%, 
είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας. 
Ασθενείς με κορωνοϊό που χρειάζεται 
να νοσηλευθούν στην εντατική μεταφέ-
ρονται από την πρωτεύουσα της Συρίας 
σε άλλες επαρχίες. Στο τμήμα επειγό-
ντων του νοσοκομείου αλ Μουγάσατ, η 
Σμπάινι γράφει τα στοιχεία περίπου 12 
ασθενών ,τους οποίους φρόντισε μέσα 
στην ημέρα. “Μερικές φορές δεχόμαστε 
περισσότερα από 40 περιστατικά την 
ημέρα, είναι περισσότερα απ’ όσα μπο-
ρούμε να αναλάβουμε”, αποκαλύπτει.

Επισήμως στις περιοχές της Συρίας 
που ελέγχει η Δαμασκός  -περίπου τα δύο 

τρίτα της εμπόλεμης χώρας- έχουν κατα-
γραφεί 19.000 κρούσματα COVID-19 
και λίγο περισσότεροι από 1.200 θάνατοι. 
Γιατροί και υπηρεσίες του ΟΗΕ εκτιμούν 
όμως ότι ο πραγματικός αριθμός των 
κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. 
Αυτό οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό 
διαγνωστικών τεστ, αναφέρει το Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
του ΟΗΕ (OCHA). “Δεν έχουμε φτάσει 
ακόμη στην κορύφωση του κύματος της 
επιδημίας”, προειδοποιεί ο διευθυντής 
του νοσοκομείου αλ Μουγάσατ,  Εσάμ αλ 
Αμίν. “Η Συρία βρίσκεται σε κατάσταση 
πολέμου και υπόκειται σε πολιορκία”, 
καταγγέλλει ο ίδιος, αναφερόμενος στις 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα. 
“Δεν διαθέτουμε καν διαγνωστικά τεστ 
σε μεγάλη ποσότητα”.

Στα τέλη Φεβρουαρίου η Δαμασκός 
ξεκίνησε τον εμβολιασμό κατά της 
covid-19 περίπου 2.500 υγειονομικών 
χάρη σε δόσεις που εστάλησαν “από 
φιλικές χώρες”. Μέσω του συστήματος 
COVAX, του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας για την παροχή εμβολίων στις πιο 
φτωχές χώρες, οι περιοχές της Συρίας 
που ελέγχονται από την κυβέρνηση 
και οι βορειοανατολικές περιοχές, υπό 
κουρδικό έλεγχο, πρόκειται να λάβουν 
αρχικά 912.000 δόσεις του εμβολίου 
της AstraZeneca. Ωστόσο οι παραδόσεις 
αυτές, που ήταν αρχικά προγραμματισμέ-
νες για τον Απρίλιο, θα καθυστερήσουν 
τουλάχιστον ώς τον Μάιο. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 
έξοδός της από το νο-
σοκομείο δεν σήμαινε 
κατ’ ανάγκην και το 
τέλος της μάχης της 
με τον κορωνοϊό. Η 
71χρονη ανάσαινε 
ακόμα με δυσκολία 

και γι’ αυτό έπρεπε να βρει άμεσα συ-
σκευή οξυγόνου  για το σπίτι. 

Το καλύτερο, ωστόσο, που μπορούσε 
να κάνει η οικογένεια ήταν να νοικιάσει 
έναν εξοπλισμό για 9.000 λεκ (75 ευρώ) 
τον μήνα –αρκετά ακριβό για μια μέση 
οικογένεια της Αλβανίας. Η εναλλακτική 
ήταν να αγοράσουν τη συσκευή για 900 
ευρώ, κάτι, ωστόσο, που δεν μπορούσαν, 
καθώς «δεν είχαν αρκετά λεφτά». 

Στην Αλβανία, η πανδημία του κορω-
νοϊού και το σύστημα Υγείας, το οποίο έχει 
φτάσει στα όριά του, δημιούργησαν μιαν 
άτυπη και επικίνδυνη αγορά συμπλη-
ρωματικού εξοπλισμού οξυγόνου, που 
ανησυχεί τους επαγγελματίες του ιατρικού 
τομέα. Οι ασθενείς με κορωνοϊό και οι 
οικογένειές τους καταγγέλλουν στο Balkan 
Investigative Reporting Network (BIRN) 
πως αναγκάζονται να ξοδεύουν εκατοντά-
δες ευρώ σε συσκευές οξυγόνου για κατ’ 
οίκον χρήση. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν 
πως έπειτα προσέφεραν τον εξοπλισμό 
προς πώληση στα κοινωνικά μέσα.

«Και οι δύο γονείς μου ήταν άρρωστοι, 
αλλά δεν μπόρεσα να βρω εξοπλισμό για 
ενοικίαση, οπότε έπρεπε να τον αγοράσω», 
δήλωσε ο Dritan Selmani, παραϊατρικός 
στην παράκτια περιοχή των Σαράντα. 
Έχοντας ξοδέψει 1.000 ευρώ, ο Selmani 
είπε ότι προσπαθεί τώρα να πουλήσει τον 
εξοπλισμό μέσω Facebook.

Η πώληση συσκευών οξυγόνου στην 
Αλβανία έχει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και 
περιορίζεται σε εταιρείες με άδεια λειτουργίας 
στην αγορά. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι 
δεκάδες χιλιάδες είδη μη πιστοποιημένου 
εξοπλισμού κυκλοφορούν τώρα στη μαύρη 

αγορά, χωρίς κανείς να επιβεβαιώνει εάν 
είναι κατάλληλα για χρήση. Η Δρ Krenar 
Lilaj, ο οποίος εργάζεται στο πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο «Μητέρα Τερέζα» των 
Τιράνων, όπου νοσηλεύονται  ασθενείς με 
COVID-19, δήλωσε ότι πολλοί ασθενείς 
έφτασαν να υποφέρουν ως αποτέλεσμα της 
ακατάλληλης θεραπείας οξυγόνου στο σπίτι.

«Το οξυγόνο είναι φάρμακο», δήλωσε 
ο Lilaj στο BIRN. «Και όπως συμβαίνει με 
οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, εάν χορηγείται 
σε ανεπαρκείς συνθήκες και ποσότητες 
προκαλεί βλάβη». Αναγνώρισε, ωστόσο, 
ότι η ζήτηση που δημιουργήθηκε από την 
πανδημία του κορωνοϊού ήταν τεράστια και 
υπερέβαινε κατά πολύ τη διαθεσιμότητα 
ειδικών για παρακολούθηση της κατάστασης.

«Οι ασθενείς χρειάζονται εξειδικευμέ-
νους γιατρούς, αλλά σε αυτήν την περί-
πτωση δεν υπάρχουν αρκετοί για όλους», 
δήλωσε ο Lilaj. Υπάρχουν περισσότερες 
από 118.938 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 
του νέου κορωνοϊού στην Αλβανία από 
την έναρξη της πανδημίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, επί 

του παρόντος υπάρχουν περίπου 34.000 
ενεργά περιστατικά και 500 άτομα στο 
νοσοκομείο με COVID-19. Από τις 18 
Μαρτίου, 2.092 άνθρωποι έχουν πεθάνει.

Η αύξηση των περιπτώσεων κατά τους 
τελευταίους μήνες προκάλεσε ζήτηση για 
οξυγόνο ιατρικής ποιότητας. Σύμφωνα 
με τις δύο εταιρείες που έχουν άδεια λει-
τουργίας – GTS και Messer Albagaz – η 
ζήτηση από τα νοσοκομεία ήταν έξι φορές 
περισσότερη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 
του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, 
λίγο πριν από την επιδημία.

Συνολικά, οι εταιρείες πούλησαν πε-
ρίπου 2,4 εκατομμύρια λίτρα κατά τους 
δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, 
σε σύγκριση με περίπου 382.000 λίτρα 
πριν από ένα χρόνο. Και οι δύο εταιρείες 
δήλωσαν ότι είχαν δυσκολίες στην ικανο-
ποίηση της ζήτησης, δεδομένου ότι είχε 
αυξηθεί σε ολόκληρη την περιοχή των 
Βαλκανίων, με την Αλβανία και τους γείτο-
νές της Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέδιο 
να βασίζονται στις εισαγωγές οξυγόνου.

«Μια ώρα καθυστέρησης στην αγορά 
θα μπορούσε να προκαλέσει έως 260 
θανάτους», ανέφερε στο BIRN εκπρό-
σωπος της GTS.

Οι… dealers
Και ενώ η ζήτηση για οξυγόνο αυξα-

νόταν, το ίδιο έγινε και με τις διαφημίσεις 
στα social media για την αγορά τους.

Σύμφωνα με έρευνα του BIRN, ασθε-
νείς που είχαν νοσήσει από κορωνοϊό και 
έχουν αναρρώσει πωλούν τις συσκευές, 
ενώ κάποιοι πωλούν ακόμα και εισαγό-
μενο οξυγόνο.

Οι τιμές στην αγορά ποικίλλουν, από 
400 ευρώ έως 1.300 για εξοπλισμό από 
τον Καναδά.

Αλλά οι ειδικοί αμφισβητούν την ποι-
ότητα και ανησυχούν για τη ζημιά που 
θα μπορούσαν να κάνουν.

«Το οξυγόνο ιατρικής ποιότητας πρέ-
πει να είναι 99,5% καθαρό», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του GTS, υποθέτοντας ότι 
μέρος του οξυγόνου που εισήχθη δεν 
ήταν περισσότερο από το 88% καθαρό.

Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι όλοι 
οι εξοπλισμοί οξυγόνου κατάλληλοι για 
ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι συχνά 
χρειάζονται περισσότερα απ’ όσα μπορούν 
να παρέχονται από το είδος εξοπλισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα 
άτομο με χρόνια αναπνευστική νόσο. Αλλά 
αυτό δεν έχει σταματήσει ορισμένους επι-
χειρηματίες Αλβανούς. Στη βόρεια αλβανική 
πόλη Κούκεσι, ο Nezir Ferhati είπε ότι για 
πρώτη φορά πήρε οξυγόνο στο γειτονικό 
Κοσσυφοπέδιο για τις δικές του ανάγκες, 
αλλά βλέποντας την έκρηξη όσον αφορά τη 
ζήτηση αποφάσισε να ξεκινήσει το εμπόριο.

«Ο γιος μου άνοιξε έναν λογαρια-
σμό στο Instagram, όπου οι άνθρωποι 
επικοινωνούν μαζί μας», είπε ο Ferhati 
στο BIRN τηλεφωνικά. «Δεν μπορώ να 
ανταποκριθώ στη ζήτηση», σημείωσε.

Πηγή: in.gr 

Οι Αρχές στη μεγαλύτερη πόλη της 
Βραζιλίας, το Σάο Πάολο, επιτά-
χυναν τις προσπάθειές τους να 

αδειάσουν παλιούς τάφους προκειμένου 
να δημιουργηθεί χώρος για να ταφούν οι 
εκατοντάδες νέοι νεκροί από COVID-19, 
καθώς στο δημαρχείο της πόλης αναφέρ-
θηκε αριθμός ρεκόρ κηδειών αυτήν την 
εβδομάδα.

Η μεταφορά των λειψάνων νεκρών από 
παλιούς τάφους είναι μια συνηθισμένη 
διαδικασία, ανακοίνωσε η αρμόδια υπη-
ρεσία του δήμου, όμως πλέον αποτελεί 
έκτακτη ανάγκη, καθώς η Βραζιλία είναι 
αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα της επι-
δημίας του κορωνοϊού.

Μόνο την Πέμπτη το υπουργείο Υγεί-
ας της χώρας ανακοίνωσε 3.769 νέους 
θανάτους λόγω covid-19, λίγο λιγότερους 
από τον απόλυτο αριθμό ρεκόρ για τρίτη 
συνεχή ημέρα.

Η Βολιβία ανακοίνωσε την ίδια μέρα ότι 
κλείνει τα σύνορά της με τη Βραζιλία λόγω 

των ανησυχιών για το νέο παραλλαγμένο 
στέλεχος του κορωνοϊού που εντοπίστηκε 
στη γειτονική της χώρα.

Την Τετάρτη το βιοϊατρικό ινστιτούτο 
Butantan της Βραζιλίας είχε ανακοινώσει 
ότι εντόπισε νέο παραλλαγμένο στέλεχος 
του κορωνοϊού, το οποίο μοιάζει με αυτό 
που πρωτοεντοπίστηκε στη Νότια Αφρική 
και φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικό στα 
υπάρχοντα εμβόλια.

Το νοτιοαφρικανικό παραλλαγμένο 
στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό, όπως και 
ένα άλλο παραλλαγμένο στέλεχος που 
είχε εντοπιστεί παλαιότερα στη Βραζιλία.

Η Χιλή επίσης έκλεισε τα σύνορά της 
σε όλους τους αλλοδαπούς, ενώ αυστηρο-
ποίησε το lockdown που έχει επιβάλει, 
καθώς η χώρα ξεπέρασε το ένα εκατομ-
μύριο κρούσματα covid-19.

“Αυτό που συμβαίνει στη Βραζιλία 
αποτελεί παγκόσμια απειλή”, τόνισε ο 
Χοσέ Μιγκέλ Μπερνούτσι, γραμματέας 
του Ιατρικού Συλλόγου της Χιλής. “Το 

κλείσιμο των συνόρων δεν θα μας βο-
ηθήσει τόσο πολύ με τα παραλλαγμένα 
στελέχη που έχουμε ήδη εντοπίσει στη 
χώρα, αλλά με τα νέα παραλλαγμένα στε-
λέχη που συνεχίζουν να εμφανίζονται”, 
πρόσθεσε. Οι χώρες της περιοχής έχουν 
εκφράσει ανησυχία ότι η Βραζιλία απο-
τελεί χώρο εκκόλαψης νέων παραλλαγ-
μένων στελεχών, καθώς ο αριθμός των 

κρουσμάτων covid-19 εκεί συνεχίζει να 
αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ ο 
Βραζιλιάνος Πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου 
αρνείται να στηρίξει τα περιοριστικά μέτρα 
και τη χρήση μάσκας. Στο παρελθόν ο 
Μπολσονάρου έχει εκφραστεί με επιφυ-
λάξεις για τα εμβόλια κατά της covid-19 
και την περασμένη Πέμπτη δήλωσε ότι 
θα αποφασίσει αν θα εμβολιαστεί μόνο 

αφού έχουν λάβει ένα εμβόλιο όλοι οι 
Βραζιλιάνοι.

Μέχρι στιγμής μόλις το 7% των Βρα-
ζιλιάνων έχουν λάβει μία πρώτη δόση 
εμβολίου κατά της covid-19, καθώς η 
εκστρατεία προχωρεί με βραδείς ρυθμούς.

Η επιδημία στη Βραζιλία είναι η 
δεύτερη πιο θανατηφόρα παγκοσμίως, 
μετά τις ΗΠΑ. Την τελευταία εβδομάδα 
καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 
3.100 θάνατοι από covid-19 καθημερινά 
και 74.000 νέες μολύνσεις, ρυθμός που 
αυξάνεται σταθερά από τον Φεβρουάριο.

Το Σάο Πάολο επιτρέπει πλέον τις κηδεί-
ες τη νύκτα προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η μεγάλη ζήτηση και τα νεκροταφεία επι-
τρέπεται να μένουν ανοικτά ώς τις 22:00. 
Την Τρίτη στην πόλη αυτή έγιναν 419 
κηδείες, οι περισσότερες από τότε που 
ξέσπασε η πανδημία. Αν συνεχιστούν 
με αυτούς τους ρυθμούς, το δημαρχείο 
του Σάο Πάολο έχει ανακοινώσει ότι θα 
χρειαστεί να λάβει επιπλέον μέτρα, χωρίς 

ωστόσο να διευκρινίσει ποια.
Αυτήν τη στιγμή περίπου το ένα τέταρτο 

των θανάτων που καταγράφονται καθη-
μερινά σε όλον τον κόσμο εντοπίζονται 
στη Βραζιλία, περισσότεροι σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επιδημιολό-
γοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση της 
covid-19 στη Βραζιλία μπορεί μόνο να 
χειροτερέψει, με δεδομένους τους χαλαρούς 
περιορισμούς και τη βραδύτητα της εμβο-
λιαστικής εκστρατείας. Την εβδομάδα που 
αποχαιρετάμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας ανακοίνωσε ότι τα νοσοκομεία στη 
χώρα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 
με πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας 
να έχουν γεμίσει σε ποσοστό 90%.

“Πραγματικά μια πολύ σοβαρή κατά-
σταση εκτυλίσσεται αυτήν  την περίοδο 
στη Βραζιλία, καθώς έχουμε έναν αριθμό 
πολιτειών σε κρίσιμη κατάσταση”, δήλωσε 
η επιδημιολόγος του ΠΟΥ Μαρία βαν 
Κέρκοβ σε ενημέρωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότεροι από 70 Βρετανοί βου-
λευτές εξέφρασαν την αντίθεσή 
τους στην εισαγωγή των αποκα-

λούμενων διαβατηρίων εμβολιασμού, τα 
οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να θεσπίσει 
προκειμένου να βοηθήσει στο άνοιγμα της 
οικονομίας, καθώς ξεκινάει να αίρει τους 
περιορισμούς για την ανάσχεση της παν-
δημίας. Η κυβέρνηση επανεξετάζει την ιδέα 
να ζητεί από τους πολίτες να προσκομίζουν 
αποδεικτικό του εμβολιασμού τους κατά 
της COVID-19 για να έχουν πρόσβαση σε 
πολυσύχναστους χώρους, όπως οι παμπ 
και οι χώροι διεξαγωγής αθλητικών διοργα-
νώσεων, με τον Πρωθυπουργό της χώρας 
Μπόρις Τζόνσον να έχει ήδη δηλώσει ότι το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι πιθανόν 

να απαιτείται για τα ταξίδια στο εξωτερικό. 
Όπως δήλωσε την Παρασκευή ο Πρωθυ-
πουργός, ένας συνδυασμός παραγόντων 
ανοσίας -αν κάποιος έχει ήδη νοσήσει από 
COVID-19, αν έχει εμβολιαστεί ή αν έχει 
κάνει διαγνωστικό τεστ- θα δώσει στις επι-
χειρήσεις μια αίσθηση ασφάλειας.

«Επομένως, αυτά τα τρία πράγματα από 
κοινού θεωρώ ότι θα μας φανούν χρήσιμα 
στην πορεία», συμπλήρωσε ο Τζόνσον. 
Ωστόσο, επικρατεί αυξανόμενη ανησυχία 
μεταξύ ορισμένων βουλευτών των Τόρις 
και της αντιπολίτευσης, αλλά και σε ορ-
γανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα σε 
σχέση με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

«Είμαστε αντίθετοι στη διχαστική και 
προκατειλημμένη χρήση πιστοποιητικού 

για την COVID, που θα στερεί στους πο-
λίτες την πρόσβαση σε γενικές υπηρεσίες, 
επιχειρήσεις ή δουλειές», αναφέρει μια 
ανακοίνωση που υπογράφεται από μια 
ομάδα περισσότερων από 70 βουλευτών 
από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Με βάση τον σχεδιασθέντα κυβερ-
νητικό «οδικό χάρτη» για την έξοδο από 
την πανδημία, οι παμπ θα επιτρέπεται να 
σερβίρουν τους πελάτες σε εξωτερικούς 
χώρους αργότερα μέσα στον μήνα και στα 
μέσα Μαΐου θα υπάρξει και περαιτέρω 
άρση μέτρων προτού να αρθούν όλα περί 
το τέλος Ιουνίου. Ο Τζόνσον είχε αφήσει να 
εννοηθεί τον περασμένο μήνα ότι κάποιες 
παμπ πιθανόν να ζητούσαν από τους πελά-
τες τους να προσκομίζουν πιστοποιητικά 

εμβολιασμού. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός 
Πολιτισμού Όλιβερ Ντάουντεν έχει πει ότι 
αυτά τα πιστοποιητικά θα βοηθήσουν στο 
να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες 
στα θέατρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί 
καμία απόφαση και ο Τζόνσον έχει ζητή-
σει από τον Υπουργό Προεδρίας Μάικλ 
Γκόουβ να επανεξετάσει τον πιθανό ρόλο 
των πιστοποιητικών με το αιτιολογικό ότι 
υπάρχουν σύνθετα και σοβαρά ζητήματα 
ηθικής προς διερεύνηση. Ο Γκόουβ αναμέ-
νεται σύντομα να απαντήσει. Περισσότεροι 
από 31 εκατομμύρια Βρετανοί έχουν ήδη 
εμβολιαστεί με την πρώτη δόση στο πλαίσιο 
του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα, 
το οποίο είναι το ταχύτερο στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλβανία: Ψάχνουν στη μαύρη 
αγορά φιάλες οξυγόνου 

Της Κυριακής
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Τ ο Coreper (Επιτροπή των Μο-
νίμων Αντιπροσώπων στο Συμ-
βούλιο των Κρατών Μελών), 

κατέληξε την περασμένη Πέμπτη σε 
συμφωνία σχετικά με την πρόταση 
της προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών 
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη με 
αποστολή επιπλέον δόσεων εμβολίων 
από την εξτρά ποσότητα που παρήγ-
γειλε η Κομισιόν από την Pfizer, όπως 
μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Σύμφωνα με την 
προεδρία, 19 κράτη μέλη (Βέλγιο, 
Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλαν-
δία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτο-
γαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία) 
θα λάβουν το μερίδιο τους από 6,66 
εκατομμύρια εμβόλια αναλογικά. 

Η Αυστρία, η Τσεχία και η Σλοβενία 
λαμβάνουν το μερίδιό τους κατ’ αναλο-
γίαν από τα 10 εκατομμύρια εμβόλια.

Πέντε κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροα-
τία, Εσθονία, Λετονία και Σλοβακία) εκτός 
από το μερίδιο που τους αναλογεί από 
τα 10 εκατομμύρια εμβόλια, θα λάβουν 
και αναλογικά μεταξύ τους 2.854.654 

δόσεις ως εμβόλια αλληλεγγύης.
Η πορτογαλική προεδρία της ΕΕ στο 

σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι 
«μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη στις 25 
Μαρτίου 2021, τα μέλη του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου εξέδωσαν δήλωση 
που επιβεβαιώνει την κλείδα αναλογίας 
πληθυσμού για τη χορήγηση εμβολίων 
και ανέθεσε στην Επιτροπή των Μόνιμων 
Αντιπροσώπων (COREPER) να αντιμετω-
πίσει το ζήτημα της ταχύτητας παράδοση 
εμβολίων κατά την κατανομή των 10 
εκατομμυρίων δόσεων BioNTech-Pfizer 
που θα φτάσουν γρήγορα το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021 με πνεύμα αλληλεγ-
γύης. Σήμερα, έχει επιτευχθεί συμφωνία 
για μια εφάπαξ λύση. Επιτρέπει μια ου-
σιαστική έκφραση αλληλεγγύης μέσω 
της διανομής σχεδόν 3 εκατομμυρίων 
εμβολίων στα κράτη μέλη που έχουν 
τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Επιπλέον
εμβόλια της Pfizer
σε 19 κράτη μέλη

Πλήρεις οι ΜΕΘ
στη Δαμασκό

Βρετανία: Πολιτικές αντιδράσεις
για τα διαβατήρια εμβολιασμού

Βραζιλία: Αδειάζουν παλιούς τάφους για να χωρέσουν οι νεκροί



την προκαταλαμβάνουν ως πρόβλεψη της 
ίδιας της θεωρίας, άρα επαλήθευσή της. 
Πολλοί πιστεύουν εύκολα ότι είναι αλη-
θινές καθώς κολακεύονται ότι γνωρίζουν 
τα ‘‘άδηλα και τα κρύφια’’, πως δεν είναι 
«αφελείς» όπως οι «πολλοί». Άλλοι επι-
θυμούν σκοπίμως να προκαλέσουν, να 
χειραγωγήσουν ή να στοχεύσουν άτομα 
για πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους. 
Προσοχή: Μπορεί να προέρχονται από 
πολλές πηγές, κυρίως επιστημονικά ανε-
ξέλεγκτες, όπως το διαδίκτυο, οι φίλοι, οι 
συγγενείς, οι «άλλοι».

Οι συνωμοσιολογικές θεωρίες, λοιπόν, 
συνιστούν άμυνα κατά βάση ψυχολογική 
κατά του φόβου για τον πλουραλισμό των 
αιτίων και τα περιθώρια που αυτό ανοίγει 
στην τυχαιότητα και το συμβεβηκός, άρα 
το ανθρώπινα ανεξέλεγκτο και τα όρια του 
ανθρώπινου λόγου στην κατανόηση, πρό-
βλεψη και έλεγχο των εξελίξεων, φοβίζουν 
κυρίως στο κατά πόσον  αποκαλύπτουν 
συνειδήσεις έτοιμες να ανταλλάξουν τον 
φόβο της τυχαιότητας στην ιστορία με τους 
τρόμους του παντελούς, λογοκρατικού 
ελέγχου των κοινωνικών και ιστορικών 
εξελίξεων... Λογοκρατικός των πάντων 
έλεγχος, ή ελευθερία του λόγου, λοιπόν; 
Διότι, στην υπερβολή του λόγου, εγκρύ-
πτεται η βία κι η κατάργησή του. Συνέβη.

Πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετί-
ζονται με κρυφά κυβερνητικά σχέδια 
και περίπλοκες δολοφονίες. Οι θεωρί-
ες συνωμοσίας συνήθως δεν μπορούν 
να αποδειχθούν χρησιμοποιώντας την 
ιστορική ή επιστημονική μέθοδο και δεν 
πρέπει να συγχέονται με έρευνα σχετικά 
με επαληθευμένες συνωμοσίες, όπως η 
προσποίηση της Γερμανίας για εισβολή 
στην Πολωνία στον Β ‹Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Κατ› αρχήν, οι θεωρίες συνωμοσίας 
δεν είναι πάντοτε ψευδείς αφ’ εαυτών και 

η εγκυρότητά τους εξαρτάται από αποδει-
κτικά στοιχεία όπως και σε οποιαδήποτε 
θεωρία. Ωστόσο, συχνά δυσφημίζονται 
apriori λόγω της αμετακίνητης και απίθανης 
φύσης πολλών από αυτές. Οι ψυχολόγοι 
αποδίδουν τις υποθέσεις συνωμοσίας σε 
μια μορφή γνωστικής προκατάληψης που 
ονομάζεται «απατηλή αντίληψη προτύπων» 
(illusory pattern perception). 

Τουρκικές εμμονές
με θεωρίες συνωμοσιών

Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ένα κυρί-
αρχο χαρακτηριστικό του πολιτισμού και της 
πολιτικής στην Τουρκία. Ο συνωμοτισμός 
είναι ένα σημαντικό φαινόμενο στην κατα-
νόηση της τουρκικής πολιτικής. [1] Αυτό 
εξηγείται από την επιθυμία να «αντισταθμί-
σουμε το χαμένο οθωμανικό μεγαλείο μας», 
την ταπείνωση της αντίληψης της Τουρκίας 
ως μέρους του «δυσλειτουργικού μισού» 
του κόσμου, και ενός χαμηλού επιπέδου 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης με-
ταξύ του τουρκικού πληθυσμού. 

Ρίζες και αιτίες: Ο διάσημος Τούρκος 
συγγραφέας και δημοσιογράφος Μουσταφά 
Ακόλ περιγράφει τον λόγο για τον οποίο 
επικρατούν οι θεωρίες συνωμοσίας στην 
Τουρκία, πώς «μας κάνουν να νιώθου-
με σημαντικοί. Εάν ο κόσμος συνωμοτεί 
εναντίον μας, πρέπει να είμαστε πραγμα-
τικά ξεχωριστοί. Αναπληρώστε το χαμένο 
οθωμανικό μεγαλείο μας». Ο Τούρκος 
οικονομολόγος Selim Koru επεσήμανε 
την ταπείνωσή του να αντιλαμβάνεται την 
Τουρκία ως μέρος του»δυσλειτουργικού 
[μισού]» της ανθρωπότητας. 

Οι Τούρκοι καταναλωτές είναι οι δεύ-
τεροι περισσότερο αναλφάβητοι στα ΜΜΕ 
σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρώπης, 
αφήνοντάς τους ιδιαίτερα ευάλωτους σε 
ψεύτικες ειδήσεις, σύμφωνα με έκθεση 

του Open Society Institute του 2018. Ένας 
συνδυασμός χαμηλού μορφωτικού επι-
πέδου, χαμηλής ικανότητας ανάγνωσης, 
χαμηλής ελευθερίας στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και χαμηλής κοινωνικής 
εμπιστοσύνης οδηγεί στο αποτέλεσμα η 
Τουρκία να βρίσκεται μόλις πάνω από 
τη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με το 
Reuters Institute Digital News Report 
2018, η Τουρκία με κάποιαν απόσταση 
είναι η χώρα με τις περισσότερες πλαστές 
ειδήσεις στον κόσμο.

Διακριτά χαρακτηριστικά
Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των θε-

ωριών συνωμοσίας στην Τουρκία είναι 
ότι στη φερόμενη πλευρά της διοίκησης 
και ελέγχου ενός υποτιθέμενου συνωμοτι-
κού συστήματος συνήθως αναφέρεται ότι 
βρίσκονται κρατικές κυβερνήσεις. Αυτό 
οφείλεται σε μιαν ακραία κρατικοκεντρι-
κή άποψη, που διδάσκεται στο τουρκικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ο Doğan Gürpınar, ένας μελετητής 
που ειδικεύεται στον εθνικισμό, την ιστορι-
ογραφία και τις ιδεολογίες στην Τουρκία, 
υποστηρίζει ότι η δύναμη των θεωριών 
συνωμοσίας να διαμορφώσουν πνευματικό 
λόγο και ιδεολογικές απόψεις καθώς και 
να αντιπροσωπεύουν την κρατική παρά-
δοση είναι μοναδική για την Τουρκία. 
Ανάμεσα στις επιμένουσες θεωρίες 
συνωμοσίας στην Τουρκία συγκαταλέ-
γονται – μετρείστε: Θεωρία συνωμοσίας 
ότι η γενοκτονία των Αρμενίων εφευρέ-
θηκε, συνωμοσία στον θάνατο του Özal, 
το συνωμοσιολογικό «Πόλεμος ενάντια 
στο Ισλάμ», θεωρίες συνωμοσίας κατά του 
Ισραήλ, τα φερόμενα μυστικά άρθρα της 
Συνθήκης της Λωζάννης, η θεωρία της 
συνωμοσίας «Mastermind» κι οι θεωρίες 
συνωμοσίας στην εποχή του AKP. 

Θάνατοι διασημοτήτων
συγκεκαλυμμένοι και
ψευδεπίγραφοι

Οι θάνατοι διακεκριμένων μορφών 
όλων των τύπων προσελκύουν θεωρη-
τικούς συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων, για παράδειγμα, των θανάτων των 
Abraham Lincoln, Martin Luther King, 
Jr., του Ερίκου του Πέμπτου της Δανί-
ας, του Dmitry Ivanovich, του Sheikh 
Rahman, των Yitzhak Rabin, Zachary 
Taylor,  George S. Patton, και βέβαια 
της Diana, Princess of Wales, των Dag 
Hammarskjöld, Kurt Cobain, Michael 
Jackson, της Marylin Monroe, του Tupac 
Shakur, του Wolfang Amadeus Mozart, 
των John Lennon, Jimi Hendrix, Notorious 
BIG, του Πάπα Ιωάννη του Πρώτου, της 
Jill Dando, του Olaf Palme, του μέλους 
του Linkin Park Chester Bennigton, του 
Viktor Tsoy, του Paul Walker, του επιστή-
μονα του βιολογικού πολέμου Ντέιβιντ 
Κέλι και του αστεριού του Μπόλιγουντ, 
Σουσάντ Σινγκ Ρατζπούτ.

Υπάρχουν επίσης θεωρίες ότι οι θά-
νατοι συγκαλύφθηκαν. Τέτοιες θεωρί-
ες περιλαμβάνουν τον ισχυρισμό ότι ο 
Paul McCartney πέθανε σε αυτοκινητικό 
ατύχημα το 1966 και αντικαταστάθηκε 
από έναν σωσία ορφανό της Σκωτίας που 
ονομάζεται William Shears Cambell, ο 
οποίος επίσης αντικαταστάθηκε από τον 
Billy Shears και ότι οι Beatles άφησαν 
ενδείξεις σε τραγούδια, πιο καθαρά στα 
«Revolution 9», «Strawberry Fields 
Forever», «Glass Onion» και «I Am the 
Walrus», καθώς και στα εξώφυλλα του 
Abbey Road, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band και Magical Mystery Tour.  
Μια άλλη είναι η θεωρία συνωμοσίας, η 
οποία κυκλοφόρησε ευρέως στη Νιγηρία, 
η οποία ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος της 

Νιγηρίας, Muhammadu Buhari, πέθανε το 
2017 και αντικαταστάθηκε από έναν σωσία 
Σουδανέζο απατεώνα.  Πολλοί οπαδοί της 
πανκ-ποπ σταρ Avril Lavigne ισχυρίζονται 
ότι πέθανε στο αποκορύφωμα της φήμης 
της και αντικαταστάθηκε από μια σωσία, 
τη Melissa. Η θεωρία αντικατάστασης της 
Melania Trump προτείνει το ίδιο για την 
πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ενώ ο 
γράφων διαψεύδει, όχι πειστικά ελπίζω, 
τις φήμες ότι είναι σωσίας ομωνύμου Ρω-
μαίου αυτοκράτορα. 

Είναι επίσης γνωστές ανεστραμμένες 
θεωρίες σχετικά με τους θανάτους, μεταξύ 
των οποίων ισχυρίζονται ότι οι θάνατοι του 
Έλβις Πρίσλεϋ ήταν πλαστογραφημένοι 
και ότι ο Αδόλφος Χίτλερ επέζησε από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατέφυγε 
στην Αμερική, στην Ανταρκτική… στην 
Σελήνη.  Οι θεωρίες ότι επέζησε ο Χίτλερ 
είναι γνωστό ότι προωθήθηκαν σκόπι-
μα από την κυβέρνηση της Σοβιετικής 
Ένωσης υπό τον Τζόζεφ Στάλιν ως μέρος 
μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης. 

Η εξαφάνιση, και συχνά υποτιθέμενος 
θάνατος, ενός ατόμου μπορεί επίσης να 
γίνει αιτία για θεωρητικούς συνωμοσίας. 
Οι θεωρίες περί συγκάλυψης γύρω από 
την εξαφάνιση του Λόρδου Λουκάν το 
1974 μετά τη δολοφονία της νταντάς της 
οικογένειάς του περιλαμβάνουν, για πα-
ράδειγμα, ισχυρισμούς για μια συνωμοσία 
αυτοκτονίας, κατά την οποία το σώμα του 
φέρεται να ταΐσθηκε σε τίγρεις στον ζωο-
λογικό κήπο Howletts. Πολλές θεωρίες 
συνωμοσίας έχουν επίσης ακολουθήσει το 
2007 την εξαφάνιση της μικρής Αγγλίδας 
Madeleine McCann.

Και βέβαια… μας ψεκάζουν! 
Τα «Chemtrail» αέρια των 
αεροπλάνων

Κινητήρες αεριωθούμενων αεροπλά-
νων αφήνουν ένα μονοπάτι συμπύκνωσης 
αέρος (contrail), τα λευκά ίχνη στον ου-
ρανό. Επίσης γνωστά ως SLAP (μυστικό 
πρόγραμμα ατμοσφαιρικής μεγάλης κλί-
μακας), αυτή η θεωρία ισχυρίζεται ότι τα 
ίχνη συμπύκνωσης νερού («contrails») από 
αεροσκάφη αποτελούνται από χημικούς ή 
βιολογικούς παράγοντες ή περιέχουν ένα 
υποτιθέμενο τοξικό μείγμα αλουμινίου, 
στροντίου και βαρίου,  στο πλαίσιο μυστι-
κών κυβερνητικών πολιτικών. Υπολογίζεται 
ότι το 17% των ανθρώπων παγκοσμίως 
πιστεύουν ότι η θεωρία είναι αληθινή ή 
εν μέρει αληθινή. Το 2016, το Ινστιτούτο 
Επιστήμης Carnegie δημοσίευσε την πρώτη 
αξιολόγηση από ερευνητές της θεωρίας 
chemtrail. 76 από τους 77 συμμετέχοντες 
χημικούς και γεωχημικούς της ατμόσφαι-
ρας δήλωσαν ότι δεν είδαν στοιχεία που 
να υποστηρίζουν τη θεωρία chemtrail, 
ή δήλωσαν ότι οι θεωρητικοί chemtrail 
βασίζονται σε κακή δειγματοληψία. Αλλά 
πολλοί επιμένουν ότι τα «Chemtrail αέρια» 
μάς αποβλακώνουν... όλους, επιμένουν, 
δηλαδή… βλακωδώς;

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*
titos_christodoulou@hotmail.com 

ΑΝΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

Οι θεωρίες συνωμοσίας,
εξηγώντας τα ανεξήγητα
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Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες του λαϊκισμού

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ 
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΥΠΟΝΟΙΑ. ΘΕΤΟΥΝ ΕΡΩΤΉ-
ΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΠΟΙΟΣ ΕΠΩΦΕ-
ΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ‘Ή 
ΤΉΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΚΑΙ, ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΟΙ «ΥΠΟΨΙΑ-
ΣΜΕΝΟΙ» ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΣΥ-
ΝΩΜΟΤΕΣ. ΚΑΘΕ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ» 
ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΤΕ 
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΉ 
ΘΕΩΡΙΑ. ΜΟΛΙΣ ΡΙΖΩΣΟΥΝ ΟΙ 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ, ΕΞΑ-
ΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ  

Η 
πανδημία του κορω-
νοϊού συνοδεύτηκε 
από την εμφάνιση 
αστήρικτων και παρα-
πλανητικών θεωριών 
συνωμοσίας, οι οποίες 
εξαπλώνονται κυρίως 

στο διαδίκτυο. Ίσως είναι δύσκολο να τις 
αναγνωρίσετε ή να ξέρετε ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος να τις αντιμετωπίσετε. 

Οι θεωρίες συγκλίνουν στο να υποδει-
κνύουν μια υποτιθέμενη μυστική πλεκτάνη 
και μια ομάδα συνωμοτών, συνδυάζοντας 
παράδοξα κι οξύμωρα τον εκφοβισμό με 
τη γνωστική σιγουριά ότι τίποτε δεν συμ-
βαίνει κατά τύχη και ότι δεν υπάρχουν 
συμπτώσεις· τίποτε δεν είναι αυτό που 
φαίνεται και τα πάντα συνδέονται. Εμφα-
νίζονται, δηλαδή, ως η λογική εξήγηση 
δυσεξήγητων γεγονότων ή καταστάσε-
ων και δημιουργούν μια ψευδή αίσθηση 
ελέγχου των πραγμάτων. Αυτή η ανάγκη 
για σαφή εξήγηση γίνεται εντονότερη σε 
καιρούς αβεβαιότητας, όπως σήμερα με 
την πανδημία COVID-19.

Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκινούν συ-
χνά από μια υπόνοια. Θέτουν ερωτήματα, 
όπως ποιος επωφελείται από το γεγονός 
ή την κατάσταση και, με τον τρόπο αυτό, οι 
«υποψιασμένοι» εντοπίζουν συνωμότες. 
Κάθε «στοιχείο» το παρουσιάζουν τότε 
έτσι ώστε να ταιριάζει στη θεωρία. Μόλις 
ριζώσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, εξα-
πλώνονται ταχύτατα. 

Είναι δύσκολο να τις αντικρούσει κά-
ποιος, επειδή όποιος το επιχειρεί θεωρείται 
συμμέτοχος της συνωμοσίας. Πρόκειται, 
δηλαδή, για ‘‘κυκλικές’’ θεωρίες που προ-
στατεύονται από εμπειρική διάψευση αφού 

Η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ήταν 
ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα 

που δέχτηκε η οικογένεια των 27 κρατών-
μελών από την ημέρα ίδρυσής της. Οι 
διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με το Ηνωμένο 
Βασίλειο για σύναψη μιας συμφωνίας πριν 
από την οριστική αποχώρησή της ήταν 
χρονοβόρες, αφού η Μεγάλη Βρετανία 
παρουσιαζόταν διχασμένη μεταξύ των 
υποστηρικτών του Brexit, όπως είναι ο 
Πρωθυπουργός Τζόνσον, αλλά και του 
επιχειρηματικού κόσμου της πόλης του 
Λονδίνου, με επικεφαλής τον δήμαρχο 
της πόλης Καν, ο οποίος τόνισε στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ότι 
θα συνεχίσει τη συνεργασία του με την 
Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας την αρχική 
του θέση ενάντια στο Brexit.   

Ο λαϊκισμός στη Βρετανία έχει πλήξει 

το πολιτικό σύστημα της χώρας, αφού τα 
Κοινοβούλια στα τρία έθνη, Σκοτία, Ουαλία 
και Βόρεια Ιρλανδία, θέτουν τους δικούς 
τους όρους μετά το Brexit.  Να υπενθυ-
μίσουμε ότι οι υποστηρικτές του Brexit 
σ’ όλη τη χώρα τόνιζαν ότι με την έξοδο 
της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. θα 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των φτωχών 
και μη προνομιούχων, όπως οι ηλικιω-
μένοι, ενώ οι υποστηρικτές του Remain 
θεωρούνταν η άρχουσα και μεσαία τάξη, 
όπως και πολίτες με υψηλό επίπεδο μόρ-
φωσης. 

Το αποκορύφωμα της λαϊκιστικής στρο-
φής, που παρατηρήθηκε στα βρετανικά 
πολιτικά δρώμενα πριν από το Brexit, ήταν 
η συνεχής αναφορά στο παρελθόν, με τους 
υποστηρικτές  του Brexit να επικαλούνται 
τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και το όραμά του 
για μια Μεγάλη Βρετανία – παγκόσμια 

υπερδύναμη, κάτι που φαίνεται ότι ταιριά-
ζει στον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει 
στρέψει το βλέμμα του προς την Αμερική.

Στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη οικο-
νομική δύναμη της Ε.Ε., δύσκολα γίνεται 
αναφορά στα ΜΜΕ για τα κοινωνικά προ-
βλήματα της χώρας, όπως τη φτώχια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, που απειλούν 
έναν στους πέντε Γερμανούς, ενώ ένας 
στους δέκα δυσκολεύεται να πληρώσει 
το ενοίκιο, όπως αναφέρει η εφημερίδα 
των Συντακτών. Παράλληλα, στη δεύτερη 
σημαντικότερη πολιτική δύναμη στην Ε.Ε., 
τη Γαλλία, ο Πρόεδρος Μακρόν έχει κα-
ταφέρει να επιβληθεί στη γαλλική Δεξιά, 
κερδίζοντας ψήφους και συμπάθεια τόσο 
σε αστικές περιοχές, όσο και σε φτωχότερες 
συνοικίες του Παρισιού.   

Και οι δύο ισχυρές χώρες της Ε.Ε., Γερ-
μανία και Γαλλία, έχουν βρει τον τρόπο να 

χαϊδεύουν τ’ αφτιά των πολιτών, εν μέσω 
πανδημίας, εστιάζοντας από τη μια στην 
εξωτερική πολιτική και στον χειρισμό της 
Τουρκίας, ενώ στο εσωτερικό μέτωπο 
συνεχίζουν να λαϊκίζουν, δημοσιεύοντας 
φωτογραφίες με μετανάστες ή με ασθενείς 
στα νοσοκομεία.   

Μετά και τις τελευταίες Ευρωεκλογές η 
Άκρα Δεξιά και οι λαϊκιστές έχουν εδραι-
ωθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι που ήταν 
αναμενόμενο μετά τη δυναμική που ανέ-
πτυξαν στην Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Αυστρία αλλά και σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης.  Οι λαϊκιστές ηγέτες 
και πολιτικοί χρησιμοποιούν τη ρητορική 
μίσους, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον 
αυταρχισμό, την παραπληροφόρηση, τη 
μισαλλοδοξία και τον συντηρητισμό, για 
να στοχοποιήσουν τους «άλλους», τους 
κοινωνικά αδύναμους, όπως τους πρό-

σφυγες/μετανάστες και τις μειονότητες 
γενικότερα. Ο λαϊκισμός παρουσιάζεται 
σήμερα από τους εκπροσώπους του ως 
μια φυσιολογική δύναμη, η οποία στις δύ-
σκολες στιγμές που περνά η ανθρωπότητα 
με την κρίση της πανδημίας βρίσκεται 
πιο κοντά στον λαό.   

Η άνοδος του λαϊκισμού και της Άκρας 
Δεξιάς αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο, 
το οποίο λόγω και της κρίσης της παν-
δημίας έχει ενδυναμωθεί.  Αν δεν παρ-
θούν άμεσα αποφάσεις για στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, η δημοκρατία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελεύθερη 
έκφραση, οι ανθρώπινες ελευθερίες και 
το κράτος δικαίου πιθανότατα θα πληγούν 
ανεπανόρθωτα στην Ευρώπη και αυτό θα 
έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην πρόθεση 
ψήφου των πολιτών.

*Δήμαρχος Δερύνειας     

04.04.2021
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Alpha Bank Cyprus Ltd:
Η «Ώρα της Γης» μάς αφορά όλους 

Παγκόσμια πρωτιά για τα καταστήματα Holland 
& Barrett στο Alpha Mega και στο Παραλίμνι

Η Alpha Bank Cyprus Ltd 
συμμετείχε και φέτος στην 
παγκόσμια πρωτοβουλία της 
WWF, «Ώρα της Γης», συμβάλ-
λοντας με αυτόν τον τρόπο στην 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την κατανάλωση 
ενέργειας και τις επιπτώσεις 
που αυτή έχει στο φυσικό 
περιβάλλον. Το Σάββατο, 27 
Μαρτίου και για μία ώρα, από τις 20.30 έως και τις 21.30, η Alpha Bank Cyprus 
Ltd έσβησε τα φώτα στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία. Παράλληλα παρότρυνε 
τους εργαζόμενούς της να συμμετάσχουν ενεργά στην πρωτοβουλία από το σπίτι τους, 
στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη. Με πλήρη συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης 
της για την προστασία του περιβάλλοντος, η  Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει και 
συμμετέχει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτό. 

Πλήρες μέλος της Ένωσης Μεσογειακών 
Πανεπιστημίων (UNIMED) αποτελεί από τον 
Ιανούαριο του 2021 το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφου. Η Ένωση ξεκίνησε την λειτουργία της  το 
1991 και συνθέτει  ένα δυναμικό και συνεχώς 
διευρυνόμενο δίκτυο από 133 Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 23 διαφορετικών χωρών της μεσογει-
ακής λεκάνης και του Ευρωμεσογειακού χώρου. 
Δραστηριοποιείται σε πολλαπλά διαφορετικά 
επιστημονικά γνωστικά πεδία στοχεύοντας στην 
ανάπτυξη της έρευνας, διεύρυνση της κοινότητας γνώσης και εκπαίδευσης στον Ευ-
ρωμεσογειακό χώρο,  συμβάλλοντας στην περιφερειακή επιστημονική, πολιτιστική, 
κοινωνική και οικονομική συνεργασία. Μέσω των πολλαπλών πρωτοβουλιών, οι οποίες 
υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των 20 ετών λειτουργίας της, η  Ένωση προώθησε την 
πολυμερή συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου, έχοντας καταστεί  
πρότυπο σημείο αναφοράς της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου:
Πλήρες Μέλος του Δικτύου UNIMED

Θα συνεχίσεις να κάνεις «skip vote»;
Ζούμε σε μια εποχή που τα 

πάντα αλλάζουν με γοργούς 
ρυθμούς. Ως νέος θέλεις να 
έχεις λόγο και φωνή σε αυτές 
τις αλλαγές, αλλά και σε όσα 
σε προβληματίζουν. Θέλεις 
να φέρεις την αλλαγή. Μιαν 
αλλαγή που επιτυγχάνεται 
μόνο με την ψήφο σου… 
Στον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου γνωρίζουν τα θέλω και τις απαιτήσεις σου. Ξέρουν πώς νιώθεις για τα όσα 
συμβαίνουν γύρω σου. Στις 30 Μαΐου, στις Βουλευτικές Εκλογές, δίνεται μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να αλλάξεις όσα σε ενοχλούν. Όσα δεν θέλεις στο δικό σου αύριο. 
Προσπερνώντας την ψήφο σου, δεν τιμωρείς. Αντίθετα, παγιώνεις όλα αυτά που 
χρειάζονται αλλαγή και τα οποία βλέπεις καθημερινά. Το σλόγκαν «don’t skip vote» 
προέκυψε μέσα από την καθημερινότητά μας. Όλοι μας έχουμε δει βίντεο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αγνοήσαμε, πατώντας «skip ad». Έτσι και στη ζωή. 
Επιλέγοντας το «skip vote» σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα, 
δίνεις τη συγκατάθεσή σου για συνέχισή τους στην κοινωνία τού αύριο. Οι νέοι είναι 
το κύριο και σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας του μέλλοντος. Ένα μέλλον, το 
οποίο θέλουν να είναι στα δικά τους μέτρα και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
τους.  Για να γίνει αυτό όμως πραγματικότητα, δεν αρκούν τα λόγια, χρειάζεται φωνή. 
Και η φωνή, είναι η ψήφος μας. Η ψήφος σου στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές 
είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Εγγράψου στους εκλογικούς καταλόγους. Δώσε 
με την ψήφο σου, φωνή στα θέλω σου. Οφείλεις να έχεις λόγο σε ό,τι συμβαίνει. Εσύ 
καθορίζεις το μέλλον σου. Μην παραμένεις θεατής. Το «skip vote» δεν είναι η λύση. 
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Ο Όμιλος Coca-Cola HBC αναγνωρίζεται ως η κορυφαία βιώσιμη εταιρεία ανα-
ψυκτικών και ποτών παγκοσμίως για το 2020 με βάση τον Δείκτη Βιωσιμότητας Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI) της S&P. O Όμιλος Coca-Cola HBC αναγνωρίζεται 
για 5η φορά τα τελευταία 7 χρόνια ως ηγέτης στον κλάδο σε παγκόσμια κλίμακα και 
αποτελεί τη 10η συνεχόμενη χρονιά που βρίσκεται στην κορυφαία τριάδα του κόσμου. 
Έπειτα από μια εκ νέου αξιολόγηση των βαθμολογιών και των υποβολών στον τομέα 
των ποτών σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα το 2020, η S&P επιβεβαίωσε ότι η 
Coca-Cola HBC κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών στον 
κόσμο στον Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones και στην κορυφή των αποτελεσμάτων 
βιωσιμότητας στους δείκτες αναφοράς ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). 
Διακρίσεις, όπως αυτή στον Δείκτη Βιωσιμότητας DJSI, είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
καθώς υπογραμμίζουν την προσήλωση τόσο του Ομίλου, όσο και της Coca-Cola 
HBC Κύπρου στις αρχές και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει 
συλλογικά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση  για την προστασία του περιβάλλοντος και 
της αειφορίας, αναδεικνύοντας παράλληλα την κοινή πεποίθηση για τη δημιουργία 
αξίας που μπορούν να μοιραστούν  με όλον τον κόσμο. 

Μία πολύ σημαντική διάκριση κα-
τέκτησαν τα καταστήματα Holland & 
Barrett Alpha Mega και Holland & 
Barrett Παραλίμνι του Ομίλου Χ.Α. 
Παπαέλληνας. Κατέλαβαν την πρώτη 
θέση παγκοσμίως, ως ‘StarStores’ για 
τον μήνα Φεβρουάριο, ανάμεσα σε πε-
ρισσότερα από 1600 καταστήματα της 
κορυφαίας διεθνούς αλυσίδας υγείας 
και ευεξίας Holland & Barrett. Η αξιο-
λόγηση στην οποία ξεχώρισαν τα Η&B 
Alpha Mega και Η&Β Παραλίμνι περιλαμβάνει μια σειρά δεικτών απόδοσης στους 
τομείς:  Άνεση και Ευκολία Αγορών: Το κατάστημα διαθέτει όλες τις απαραίτητες 
σημάνσεις που βοηθούν τον πελάτη να εντοπίσει γρήγορα το προϊόν που επιθυμεί και 
να αντιληφθεί εύκολα τις υφιστάμενες προσφορές. Δημιουργείται έτσι μια ευχάριστη 
εμπειρία αγορών. Φιλική Εξυπηρέτηση: Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το Α και το 
Ω. Η γνώση, ο επαγγελματισμός και η φιλικότητα  συνυπάρχουν στους Συμβούλους 
Ευεξίας των H&B, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Αυτή η παγκόσμια επιτυχία αποτελεί μεγάλη ευθύνη για τον Όμιλο Χ.Α. 
Παπαέλληνας και τα καταστήματα Holland & Barrett στην Κύπρο. Ευθύνη αφοσίωσης 
στην ποιότητα και στην εξέλιξη. Ευθύνη για μια προσπάθεια με στόχο να κάνει όλο 
και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.

Η Hyundai παρουσίασε το 
νέο, ηλεκτρικό IONIQ 5, σε 
μια εντυπωσιακή διαδικτυα-
κή παγκόσμια πρεμιέρα. Το 
IONIQ 5 επαναπροσδιορί-
ζει την ηλεκτροκίνηση στα 
αυτοκίνητα, με έναν εντελώς 
καινούργιο τρόπο ζωής. Το 
IONIQ 5 κατασκευάζεται με 
μιαν αποκλειστική αρχιτεκτο-
νική που ονομάζεται Electric-Global Modular Platform (E-GMP), που του επιτρέπει 
να έχει μοναδικές αναλογίες σε πιο μακριά βάση. Με 4.635 εκατοστά μήκος και 3.000 
εκατοστά μεταξόνιο, προσφέρει άπλετους χώρους για τους επιβάτες. Το IONIQ 5 είναι 
εντυπωσιακό εσωτερικά, με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, με δυνατότητα ταχείας 
επαναφόρτισης και υπερσύγχρονη τεχνολογία συνδεσιμότητας. Το νέο IONIQ 5 θα 
είναι διαθέσιμο με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερεις τροχούς, με εντυπωσι-
ακές επιδόσεις και μεγάλη αυτονομία. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός  του IONIQ 5 
θυμίζει κάτι από κλασικές φόρμες, εξερευνώντας μια δημιουργική ελευθερία που 
συνδυάζει το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Hyundai, το Pony, ενώ αποτελεί οδηγό 
για νέους τρόπους απόλαυσης της ζωής. Από το παρελθόν στο σήμερα και στο μέλλον.

Άρωμα και γεύση παρά-
δοσης είναι οι πρωταγωνι-
στές αυτής της Σαρακοστής 
στα καταστήματα της Lidl 
Κύπρου. Το νέο booklet 
της Lidl Κύπρου, το οποίο 
είναι διαθέσιμο σε όλα τα 
καταστήματα Lidl, περιλαμ-
βάνει αγαπημένες συνταγές 
του τόπου μας και όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέ-
τος, η Lidl σάς καλεί να 
δημιουργήσετε με εκλεκτά 
προϊόντα τις αγαπημένες 
σας σαρακοστιανές συντα-
γές και μεζεδάκια. Ξεφυλλίζοντάς το, θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε 
διαχρονικές αλλά και πρωτότυπες συνταγές όπως τις εναλλακτικές φακές με 
crispy τηγανιτά καλαμαράκια κ.ά., έχοντας πάντα στη διάθεσή σας μία μεγάλη 
ποικιλία από εκλεκτές, νόστιμες και νηστίσιμες πρώτες ύλες στην πιο προσιτή 
τιμή. Ανάμεσα στις σελίδες τους θα ξεχωρίσετε αγαπημένες συνταγές με άρωμα 
και γεύση θάλασσας, φέρνοντας κύματα απόλαυσης στο τραπέζι μας. Εκτός, 
όμως, από τα θαλασσινά, θα βρείτε παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά 
του τόπου μας. Από το menu της Σαρακοστής δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα 
αγαπημένα μας γλυκά, όπως ο χαλβάς και το παστέλι, τα οποία μας επανασυστή-
νονται σε νέους απροσδόκητους συνδυασμούς, που θα εκπλήξουν ευχάριστα 
τους αγαπημένους σας, συνδυάζοντας την ποιότητα με τη γεύση. Ακόμη, σνακ 
χαρουπιού, κουλουράκια μπουκίτσες και αποξηραμένα φοινίκια έρχονται να 
συμπληρώσουν τον δίσκο των λαχταριστών εδεσμάτων σας. Στο booklet της 
Σαρακοστής θα ανακαλύψετε νηστίσιμα προϊόντα με τη σήμανση «Ν», τα οποία 
θα βρείτε σε όλα τα καταστήματά της Lidl Κύπρου.

Η Κάτια Ζυγούλη επιλέγει τα προϊόντα 
ομορφιάς Syoss για το χρώμα, την περιποί-
ηση, αλλά και το styling των μαλλιών της. 
Ανανεώνει την εικόνα των μαλλιών της με 
μια φρέσκια και εκθαμβωτική αλλαγή στο 
look της, με την Syoss Oleo Intense – τη 
βραβευμένη βαφή ως «Προϊόν της Χρο-
νιάς 2021» στην Ελλάδα στην Κατηγορία 
Μόνιμη Βαφή Μαλλιών Χωρίς Αμμωνία*. 
Παράλληλα, η Κάτια αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της νέας επικοινωνιακής καμπά-
νιας του Syoss με concept «Η ομορφιά των μαλλιών μου είναι δική μου υπόθεση» 
και μας μιλά για την απόφασή της να ανανεώσει το look της, αλλά και να εμπιστευτεί 
για τη φροντίδα και το styling των μαλλιών της, με την επαγγελματική περιποίηση 
που προσφέρει το Syoss κάθε μέρα.

Η απόφαση για την αλλαγή χρώματος μπορεί να μην είναι εύκολη υπόθεση για 
πολλές γυναίκες, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τη διαδικασία αλλαγής. Η Κάτια 
επέλεξε την απόχρωση Syoss Oleo Intense 6-80 Ξανθό Σοκολατί, που της ταιριά-
ζει απόλυτα και έβαψε μόνη της τα μαλλιά της, άνετα και εύκολα! Και δεν σταματά 
εκεί, αφού μέσα από μια σειρά how-to videos, posts & stories η ίδια θα μιλά για την 
εμπειρία της με τη βαφή, και πώς η ολοκληρωμένη σειρά Syoss είναι ο σύμμαχός 
της στην καθημερινή περιποίηση αλλά και το styling των μαλλιών της, και θα δίνει 
hair beauty &styling tips για όλες όσες θέλουν να κάνουν με την ίδια ευκολία αυτήν 
την αλλαγή, και να δημιουργήσουν μόνες τους ξεχωριστά looks στο σπίτι.

* Ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που διεξήχθη από την IRI σε δείγμα 3.200 
καταναλωτών στην Ελλάδα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου 
σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας 
IDEA διοργανώνουν σειρά podcasts με τίτλο 
“Culture means business». Η σειρά στοχεύει 
να βοηθήσει επιχειρηματίες αλλά και άτομα 
που ασχολούνται με την τεχνολογία και τον 
πολιτισμό, έτσι ώστε να αναπτύξουν ιδέες 
που να προωθούν τη διεπιστημονική επι-
χειρηματικότητα στον χώρο του πολιτισμού. 
Η σειρά έρχεται να προσφέρει γνώσεις και 
καθοδήγηση σχετικά με την εξέλιξη μιας 
ιδέας σε επιχειρηματικό μοντέλο.

Το πρώτο podcast της σειράς έχει θέμα 
“Χαρτογραφώντας την Πολιτιστική και Δη-
μιουργική Βιομηχανία - Ένα Χρήσιμο Εργα-
λείο” και έχει ανέβει στο διαδίκτυο από τις 
27 Μαρτίου. Η διάλεξη είναι στα Αγγλικά. 
Δέστε τον σύνδεσμο:

https://www.buzzsprout.com/1214612. 
Περίληψη του podcast: Γιατί έχει σημασία η χαρτογράφηση του πολιτιστικού και 
του δημιουργικού χώρου, η μελέτη και η ανάλυση των επιχειρήσεων, των ενδια-
φερόμενων φορέων, των καλλιτεχνών και των παραγόντων; Γιατί θα πρέπει αυτή η 
διεργασία να είναι δυναμική, τι προσφέρει στους φορείς χάραξης πολιτικής και πώς 
βοηθά στη δικτύωση και τις συνέργειες; Οι Γιώργος Σιαρλής και Ανδρέας Τσιλίρας 
θα εξηγήσουν τη σημαντικότητα της ανάπτυξης ανάλογων δυναμικών μοντέλων, που 
θα μπορούσαν να στηρίξουν φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στον 
σχεδιασμό εξατομικευμένων δράσεων εντός της Πολιτιστικής και της Δημιουργικής 
Οικονομίας. Τέλος, θα παρουσιάσουν, με τη μορφή μελέτης περίπτωσης, την έρευνα 
τους στη Δυτική Ελλάδα (2019). Το “Mosaic //Culture and Creativity» είναι μια 
Κοινωνική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2018 στην Πάτρα. Είναι ένας Οργανισμός 
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Καινοτομίας, που έχει πρωταρχικό σκοπό να ενθαρρύνει 
την πολιτιστική και κοινωνική καινοτομία, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας νέες 
δημιουργικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και Start-Up, αναπτύσσοντας τοπικές 
περιφερειακές και διεθνείς συνέργειες και δημιουργώντας εναλλακτικούς τρόπους 
δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργικών φορέων, των επιχειρήσεων και 
του κοινού. Περισσότερα στο: www.mosaic-hub.gr/en.Λέξεις-κλειδιά: Χαρτογράφηση, 
Πολιτισμός και Δημιουργικός Χώρος, Πολιτιστική Πολιτική, Χάραξη Στρατηγικής & 
Οργάνωση, Καλλιτέχνες, Δημιουργοί.

Το εμβληματικό έργο της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας επισκέφτηκε την Τρίτη, 23 Μαρτίου, 
κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη 
Καρούσο, και τον Υφυπουργό Τουρισμού, 
Σάββα Περδίο, τους οποίους συνόδευαν 
οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου και 
Υφυπουργείου, εκπρόσωποι των τοπικών 
Αρχών, Δήμαρχοι Αγίας Νάπας, Παραλι-
μνίου, Σωτήρας, Δερύνειας, οι Κοινοτάρχες 
Λιοπετρίου, Αχερίτου, Φρενάρους, Αυγόρου 
και Δασάκι Άχνας, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΒΕΑ και φορέων τουριστικής ανά-
πτυξης της επαρχίας Αμμοχώστου. Την υψηλόβαθμη αντιπροσωπία υποδέχτηκε και 
ξενάγησε στους χώρους της Μαρίνας ο Διευθύνων Σύμβουλος της M.M. Makronisos 
Marina Ltd, Σταύρος Καραμοντάντης, που δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την 
πορεία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών του έργου, του οποίου το λιμε-
νικό κομμάτι έχει ήδη παραδοθεί και λειτουργεί εμπορικά από την 1η Ιουνίου 2020, 
εξυπηρετώντας σκάφη αναψυχής μέχρι και 85 μέτρων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών, ο Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τόνισε την πολύ σημαντική συνεισφορά του 
εμβληματικού αυτού έργου για την οικονομία, που υπολογίζεται σε πέραν του ενός 
δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και στη διεθνή προβολή της Κύπρου στον τομέα του 
τουρισμού, χαρακτηρίζοντας τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας ως στολίδι της Μεσογείου, 
που θα αναβαθμίσει σημαντικά την επαρχία Αμμοχώστου, το τουριστικό προϊόν και  
γενικά θα ενισχύσει την τουριστική εμπειρία. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός 
Τουρισμού εξέφρασε τον θαυμασμό του σχετικά με την ανάπτυξη του έργου και τα 
σημαντικά βήματα προόδου όπου φαίνεται πλέον η τελική όψη της Μαρίνας. Επεσήμανε 
επίσης ότι η Μαρίνα Αγίας Νάπας, με τον πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα, 
ενισχύει σημαντικά το τουριστικό προφίλ της Κύπρου, στηρίζοντας τις προσπάθειες 
εξέλιξης του ναυτικού τουρισμού και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσέλκυση 
υψηλού επιπέδου τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ολοκληρώνοντας την 
ξενάγησή του, ο κ. Καραμοντάντης ευχαρίστησε τους φιλοξενούμενους και τόνισε την 
κρισιμότητα συνεργασίας μεταξύ κράτους και ιδιωτικoύ τομέα, δηλώνοντας παράλληλα 
ότι η Μαρίνα Αγίας Νάπας δεν είναι ένα απλό έργο ανάπτυξης ακινήτων, αλλά έργο 
ζωής που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής, μετατρέποντας την Αγία 
Νάπα στο κόσμημα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως της αξίζει.

H Coca-Cola HBC διακρίνεται ως η Κορυφαία 
Βιώσιμη Εταιρεία αναψυκτικών και ποτών 

παγκοσμίως για το 2020 

Η Κάτια Ζυγούλη επιλέγει το brand Syoss

Το νέο Hyundai IONIQ 5
επαναπροσδιορίζει την ηλεκτρική αυτοκίνηση

Ενημερωτική επίσκεψη στο εμβληματικό
έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας

Βρείτε νόστιμες ιδέες για το σαρακοστιανό 
τραπέζι στη Lidl Κύπρου

«Culture means business»

Με το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 2020» τιμήθηκε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie, ως ένδειξη αναγνώρισης 
της εφαρμογής περιβαλλοντικά ορθών επιχειρηματικών πρακτικών, αλλά και της 
αφοσίωσης που επιδεικνύει η εταιρεία στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αξιο-
λόγηση έγινε στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Κλέλιας Βασιλείου, και 
εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων, στο πλαίσιο των Παγκύπριων 
Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε ο 
Δρ  Χριστάκης Σεργίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Medochemie, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής 
μαστίζουν τον πλανήτη, η βράβευση αυτή ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τις προ-
σπάθειες της Medochemie για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τον αγώνα του 
προσωπικού της εταιρείας προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα ο Δρ Σεργίδης 
διαβεβαίωσε ότι η Medochemie θα συνεχίσει την εφαρμογή πρακτικών, όπως τη 
χρήση της Πράσινης ενέργειας, για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η απονομή 
του βραβείου θα πραγματοποιηθεί σε Ειδική Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, 
στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Η Medochemie Χρυσός Προστάτης
του Περιβάλλοντος 



ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Σάββα Χρίστος: Λεωφ. Αθαλάσσας 146Α 
(δίπλα από ζαχαροπλαστείο BIANCO), Στρό-
βολος, τηλ.: 22514131, 22356369. 
Νουρής Νίκος: Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 
(έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου), Λευκωσία, 
τηλ.: 22751801, 22374323. 
Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης: 28ης Οκτωβρίου 
28 Β&Γ (έναντι Κινηματογράφου «ΟΘΕΛ-
ΛΟΣ»), Έγκωμη, τηλ.: 22590447, 22819910. 
Αναστασίου Αντριάνα: Προμηθέως 12 A 
(πίσω από ξενοδοχείο «Κλεοπάτρα», ακρι-
βώς δίπλα από Pie Bakery), Λευκωσία, τηλ.: 
22665544, 22779650. 
Μίου Βέρα: Λεωφ. Στροβόλου 139Β (έναντι 
Υπεραγοράς «Δήμος»), Στρόβολος, τηλ.: 
22428666, 22320026. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Ποταμίτου Μαρία: Βασιλέως Κωνσταντίνου 
Α΄  29Β (δρόμος Τσιρείου Δημοτικού), 
Λεμεσός, τηλ.: 25364000, 25382333. 
Κοσκινάς Σάββας: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
8 (δρόμος Μέσα Γειτονιάς), Μέσα Γειτονιά, 
τηλ.: 25728205, 25728210. 
Λεωνίδου Νατάσα: Κολωνακίου 60 (δρόμος 

COLUMBIA, περιοχή Λινόπετρας, έναντι 
ELECΤROLINE), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25327766, 25102915. 
Παπαφυλακτού - Τερίδη Ελένη: Λεωφ. 
Ομονοίας 37 (δίπλα από ζαχαροπλα-
στείο ΕΡΜΗΣ), Λεμεσός, τηλ.: 25567526, 
25714469. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μαυρή Λουίζα: Στρατηγού Τιμάγια 9 (συ-
ντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ), Λάρνακα, τηλ.: 
24655312, 96720773. 
Γρηγοράς Αντώνης: Κυριάκου Μάτση 14 
(θέατρο «Σκάλα», κάτω από Διόφαντο), 
Λάρνακα, τηλ.: 24626332, 24657217. 

ΠΑΦΌΣ 
Τσέλεπου Λένια: Ελευθερίου Βενιζέλου 
91 (δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν από τα 
φώτα round about Λεμεσού), Πάφος, τηλ.: 
26954594, 26949276. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Λοΐζου  Παναγιώτης: Γεωργίου Γουρουνιά 
(Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ.: 
23821368, 23823608. 

Φαρμακεία

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

Ιατροί

Της Κυριακής

27μένουμεασφαλείς
staysafe

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης και από το 
μαρτύριο των Ελλήνων Κυπρίων το 1821, 
πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 
2021, κατά τη διάρκεια του αρχιερατικού 
εσπερινού εντός του πανηγυρίζοντος ιερού 
ναού της Παναγίας Φανερωμένης στη 
Λευκωσία, τα εγκαίνια της περιοδικής 
έκθεσης «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυ-
πριανός, ο μάρτυς της Πίστεως και της 
Πατρίδος. Εικόνες και κειμήλια από τη 
Φανερωμένη». Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπρια-
νός μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, γι’ αυτό 
όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση 
το 1821 συνελήφθη μαζί με άλλους αρ-
χιερείς και προκρίτους του νησιού και 
εκτελέστηκαν στις 9 Ιουλίου 1821. Στον 
περίβολο του παλαιού ναού της Παναγί-
ας Φανερωμένης θάφτηκαν σε ξεχωρι-
στούς τάφους τα λείψανα των τεσσάρων 
ιεραρχών και ορισμένων προκρίτων. Την 
έκθεση διοργανώνουν η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή και οι ιερείς του ναού και σε 
αυτήν παρουσιάζονται εικόνες, οι οποίες 
δωρήθηκαν στη Φανερωμένη από τον 
ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Για την 
έκθεση μίλησε ο εκ των μελών της Εκ-

κλησιαστικής Επιτροπής βυζαντινολόγος, 
Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου. 
Στην έκθεση δεσπόζει ελαιογραφία με 
το πορτρέτο του αρχιεπισκόπου Κυ-
πριανού με την απεικόνιση στο βάθος 
της σημαίας των Κυπρίων Αγωνιστών 
του 1821, έργο του Αναστάσιου Μοτίτη 
(2018). Από τις εικόνες που εκτίθενται 
ξεχωρίζουν εκείνες με αφιερωματικές 
επιγραφές του Αρχιεπισκόπου Κυπρι-
ανού όπως λ.χ. του Αγίου Φανουρίου 

(1817), του Αγίου Τρύφωνος (1820), του 
Εσταυρωμένου και των Λυπηρών (1820), 
έργα που ακολουθούν την τεχνοτροπία 
της Σχολής του Ιωάννη Κορνάρου του 
Κρητός. Οι μορφές του Εσταυρωμένου, 
της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου είναι περικεκομμένες ώστε 
να δίνουν την εντύπωση του πραγμα-
τικού και εισάγονται στις εκκλησίες της 
Κύπρου στα χρόνια της αρχιερατείας του 
Κυπριανού. Εξόχως συμβολική και επί-

καιρη ακόμη και σήμερα είναι επιγραφή 
επάνω στον σταυρό, ΥΜΝΩ CΕ ΛΟΓΕ / 
ΠΡΟCΚΥΝΩ ΤΟΝ CΤΑΥΡΟΝ CΟΥ / 
ΡΥΟΥ ΠΑΘΩΝ CΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΛΑΟΝ CΟΥ / ΚΥΠΡΙΑΝΟΝ CΥΝ ΤΟΥ/
ΤΟΙC ΤΟΝ ΥΜΝΩΔΟΝ CΟΥ.  Η εικόνα 
του Αγίου Τρύφωνος φέρει μακροσκελή 
εξορκισμό του Αγίου και είναι μία από 
τις δεκάδες εικόνες που ζωγραφίστηκαν 
στην Κύπρο με εντολή του Κυπριανού το 
1820 και το 1821 για την καταπολέμηση 
της ακρίδας, η οποία κατάστρεφε τότε 
τη γεωργική παραγωγή. Στην έκθεση 
παρουσιάζεται ακόμη περίτεχνο αρ-
γυρό Αρτοφόριο με ανάγλυφες σκηνές 
του Μυστικού Δείπνου, της Ανάστασης 
και της Σταύρωσης στο Κάλυμμά του, 
καθώς και της Παναγίας Φανερωμένης 
στην εμπρόσθια πλευρά. Το Αρτοφόριο 
κατασκευάστηκε το 1819 επί Λεοντίου, 
προφανώς του Οικονόμου του ναού Φα-
νερωμένης, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό 
θάνατο στις 30 Μαΐου 1821. Ακόμη σε 
παλαιά λειψανοθήκη του 1825 εκτίθενται 
τμήματα ιερών λειψάνων των μαρτύρων 
της 9ης Ιουλίου 1821. Η έκθεση θα δι-
αρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
Για πληροφορίες στο τηλ. 22673296.

Εκδήλωση Κ.Σ. Τράχωνα Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου Κόρνου

ΜY Coffee Island App

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τράχωνα διοργανώνει σήμερα Κυριακή, 4 Απριλίου 
2021 και ώρα 4μ.μ., στην αίθουσα διαλέξεων του παρεκκλησίου της Παναγίας του 
Τράχωνα στον Στρόβολο, ειδική εκδήλωση για να τιμήσει τους ευρισκόμενους στη 
ζωή γονείς πεσόντων και αγνοούμενων Τραχωνιτών. Στην ανακοίνωσή του το Συμ-
βούλιο επισημαίνει ότι η τιμή προς τους γονείς των παιδιών που αγνοούνται ή έπεσαν 
μαχόμενα κατά του βάρβαρου Τούρκου εισβολέα το 1974, είναι η ελάχιστη προσφορά 
που τους οφείλει ως Κοινότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τήρηση όλων 
των υγειονομικών μέτρων.

Μικρές Αγγελίες 

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στο κέντρο της Λάρνακας, Νικοδήμου Μυλωνά 24, Tarsia Court, 1ος 

όροφος. Αποτελείται από τέσσερα μεγάλα δωμάτια, κουζίνα και δύο wc . Ο χώρος είναι 140 τ.μ. 
και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει γραφειακός εξοπλισμός και το τοπικό δίκτυο για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι εγκατεστημένο και το τηλεφωνικό σύστημα. Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο 99542118.

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει γι’ 
ακόμη μια χρονιά την εκστρατεία «ΟΛΑ 
τα παιδιά με σχολικά», η οποία υλο-
ποιείται για 7η συνεχή χρονιά από το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).  Εκπρόσωποι 
της Ελληνικής Τράπεζας παρέδωσαν 
στον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, γραφεία, βι-
βλιοθήκες, καρέκλες, σχολικές τσάντες, 
γραφική ύλη και άλλο εξοπλισμό, τα 
οποία θα διατεθούν στη  βάση κριτηρίων 
σε ευάλωτες οικογένειες, μέσω των Σωμάτων Εθελοντών. Οι εκστρατείες του ΠΣΣΕ  
λειτουργούν με ειδικά πρωτόκολλα διαδικασιών στη βάση της χρηστής διοίκησης 
και της διαφάνειας και κατά τη διάρκειά τους εφαρμόζονται πιστά όλα τα μέτρα 
ασφάλειας και τα διατάγματα που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Η μακρόχρονη εμπειρία του ΠΣΣΕ, από το 1973 και το ανθρώπινο δυναμικό 
του, είναι οι κύριοι συντελεστές επιτυχίας σε κάθε εκστρατεία. Η γενναιόδωρη 
προσφορά της Ελληνικής Τράπεζας συμβάλλει στην προσπάθεια στήριξης των 
ευάλωτων οικογενειών και ιδιαίτερα των αναγκών των παιδιών, χαρίζοντάς τους 
χαμόγελο και αισιοδοξία.  Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου, ευχαρίστησε 
την Ελληνική Τράπεζα, η οποία για πολλοστή φορά στηρίζει τις εκστρατείες και 
το έργο του ΠΣΣΕ.

Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα, ο 
ιδρυτής της Forex TB, Κωνσταντίνος 
Αντωνίου Ζερταλής, παρέδωσε στην κ. 
Μαριλένα Παλάζη, μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Europa Donna, 
αποδεικτικό εισφοράς για ενίσχυση του 
κοινωνικού έργου που επιτελεί στη χώρα 
μας. Στη συνάντηση παρόντες επίσης ήταν, 
εκ μέρους της Forex TB, ο κ. Ξένιος Δρου-
σιώτης και από πλευράς Europa Donna, 
η κ. Λουΐζα Πόλυ, διοικητική λειτουργός 
και η κ. Στέφανη Χριστοδουλίδου, ψυχολόγος, του  προγράμματος “ΣΤΗΡΙΖΩ”. Ο κ.  
Ζερταλής αναφέρθηκε στην απόφαση της εταιρείας για θεσμοθέτηση, σε ετήσια βάση, 
της ενίσχυσης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Η κ. Παλάζη, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Forex 
TB Ltd για την ευγενή χειρονομία τους, αναφέρθηκε περιληπτικά στον σκοπό και 
τους στόχους της Europa Donna στην Κύπρο.

Η μεγαλύτερη έκθεση 
καριέρας κι εργοδότησης 
στην Κύπρο, το Cyprus 
Career Expo, πλησιάζει 
και είναι έτοιμο να απο-
τελέσει, γι’ άλλη μια χρο-
νιά, μιαν αποτελεσματική 
γέφυρα επικοινωνίας και 
διασύνδεσης μεταξύ ερ-
γοδοτών και υποψηφίων εργαζομένων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η διοργάνωση 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 7 Απριλίου, στις 9.30π.μ., και η συμμετοχή σε 
αυτήν είναι δωρεάν, νοουμένου ότι θα έχει προηγηθεί σχετική εγγραφή, μέσα από 
την επίσημη  ιστοσελίδα του CCE, www.cypruscareerexpo.com. Στο φετινό CCE θα 
απευθύνει  χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Ζέτα Αιμιλιανίδου, ενώ οι συμμετέχοντες, μέσα από τη διαδραστική, διαδικτυακή 
πλατφόρμα της έκθεσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια από 
διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και στελέχη εταιρειών, αλλά και να συμμετάσχουν 
σε ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις, γκάλοπ και διαγωνισμούς, που θα «τρέχουν»  
παράλληλα. Σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης αποτελεί η συμμετοχή κορυφαίων 
εργοδοτών από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι, μέσα από ψηφιακά εκθεσιακά 
περίπτερα, θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων για να δώσουν πληροφο-
ρίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν, αλλά και να πραγμα-
τοποιήσουν επί τόπου διαδικτυακές συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους υποψηφίους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες οργανισμοί προέρχονται απ’ όλους τους 
τομείς της κυπριακής οικονομίας, μεταξύ των οποίων ελεγκτικά γραφεία, τραπεζικοί 
οργανισμοί, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες τεχνολογίας, 
διαφημιστικές εταιρείες, και άλλες. Το Cyprus Career Expo συνδιοργανώνεται φέτος 
από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τη διαδικτυακή πλατφόρμα ergodotisi.com και 
την Boussias Cyprus, και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Κυ-
πριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), τον Κυπριακό Οργανισμός 
Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus) και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Με την ευκαιρία της Ευρω-
παϊκής Ημέρας Μαλλιού,  το 
ίδρυμα EWE (European Wool 
Exchange) διοργανώνει την 
Παρασκευή, 9 Απριλίου, 
από τις 10.0 π.μ. μέχρι αργά 
το απόγευμα, μιαν αλλιώτική 
εκδήλωση στη βιολογική φάρ-
μα Riverland. Στην εκδήλωση 
αυτή θα συμμετέχουν περισ-
σότερες από  25 ευρωπαϊκές 
χώρες. Σκοπός της εκδήλωσης 
είναι η ενημέρωση του κοινού για την κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού 
και την επιστροφή του στην κοινωνία μας ως πολύτιμου πόρου για πολλές χρήσεις 
παρά ως ενός οργανικού  απόβλητου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση 
του πρόβειου μαλλιού στην υγεία και την ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας. 
Έχουμε μάθει να ανακυκλώνουμε το πλαστικό, το χαρτί και το γυαλί, τώρα έφτασε η 
στιγμή να ανακυκλώσουμε και την υπέροχη φυσική πηγή του πρόβειου μαλλιού. 
Η 9η Απριλίου, λοιπόν, θα είναι μια πολυθεματική εκδήλωση, με εκπροσώπους 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπου η κάθε ομάδα με τη δική της εμπειρία και 
εξειδίκευση θα παρουσιάσει τις δραστηριότητές της σε σχέση με τη χρήση του μαλ-
λιού. Η θεματολογία περιλαμβάνει την ιστορία, προέλευση, διαχείριση του μαλλιού, 
εκτροφή προβάτων και μαλλί καλλιέργειας, την ποικιλομορφία των φυλών προβάτων 
και των μαλλιών τους, την αναγκαιότητα του κουρέματος του ζώου, την ταξινόμηση 
και καθαρισμό του μαλλιού, τα μουσεία μαλλιού, το θεραπευτικό πλέξιμο, την κλω-
στοϋφαντουργία, το μαλλί ως μονωτικό εργαλείο, το μαλλί ως λίπασμα, το ζήτημα 
του μαλλιού και οι βιώσιμοι στόχοι του και οι περιβαλλοντικές βιβλιοθήκες του. Το 
πρόβειο μαλλί αφού επεξεργαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλέξιμο. Το EWE 
υποστηρίζει το «θεραπευτικό πλέξιμο» και την ικανότητα του πλεξίματος να ηρεμεί 
το μυαλό, να μειώνει το άγχος και τον πόνο και να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη 
των ατόμων. Οι χειροτεχνίες των εθελοντών που πλέκουν, ζεσταίνουν τη ζωή εκείνων 
που έχουν ανάγκη. Χορηγός επικοινωνίας: CITY com.cy.

Ο Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί τις 
υπεραγορές MAS για την υπέροχη πρω-
τοβουλία τους να δωρίσουν ένα παιχνίδι 
για παιδιά με αναπηρία, το οποίο εγκατα-
στάθηκε στο πάρκο Ακροπόλεως, το κε-
ντρικότερο και πιο πολυσύχναστο πάρκο 
του Στροβόλου, με σκοπό να δώσει χαρά 
σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδάκια. 
Με τον εξοπλισμό, ο οποίος πληροί όλες τις 
προδιαγραφές και είναι πιστοποιημένος, θα 
μπορούν να παίξουν όλα τα παιδιά, καθώς έχει ενταχθεί στην παιδική χαρά του πάρκου. 
Το παιχνίδι παρέδωσαν εκ μέρους των υπεραγορών MAS oι κ.κ. Λούκας Ζουρίδης, 
Γενικός Διευθυντής, Μιχάλης Μάρκου, Πρόεδρος και Μαρία Γεωργίου, Υπεύθυνη Προ-
ώθησης και Διαφήμισης, παρουσία της κ. Γιούλας Πιτσιάλη, προέδρου του Συνδέσμου 
«Αγκαλιά Ελπίδας» για παιδιά με εγκεφαλικές παθήσεις, η οποία συνεισέφερε με την 
εμπειρία της στη διαδικασία σχεδιασμού και επιλογής του κατάλληλου παιχνιδιού. Οι 
κ.κ. Ζουρίδης και Μάρκου εξήγησαν ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το περασμένο 
Πάσχα,  όταν το προσωπικό και οι ιδιοκτήτριες του ομίλου έφτιαξαν πασχαλινές λαμπάδες, 
που στη συνέχεια πωλήθηκαν για την εξασφάλιση του απαιτούμενου ποσού για τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού. Την προσφορά αγάπης των υπεραγορών 
MAS δέχθηκαν εκ μέρους του Δήμου οι κ.κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος,  
Γιώργος Χριστοδούλου, Δημοτικός Γραμματέας και Ελένη Ανδρέου, λειτουργός Κήπων 
και Πρασίνου, οι οποίοι ευχαρίστησαν τις υπεραγορές MAS για την ευαισθησία τους, 
επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του Δήμου Στροβόλου για παροχή ίσων ευκαιριών 
στο παιχνίδι σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του καινούριου 
παιχνιδιού όπως και όλων των άλλων παιχνιδιών θα είναι δυνατή μετά την άρση των 
μέτρων, που προνοούν ότι οι παιδικές χαρές είναι κλειστές για το κοινό, για αποφυγή 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει την εκστρατεία  
«ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»

Ενίσχυση της Europa Donna από τη Forex TB

Cyprus Career Expo: Δωρεάν συμμετοχή
και επί τόπου διαδικτυακές συνεντεύξεις

με κορυφαίους εργοδότες 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Πρόβειου Μαλλιού,
9 Απριλίου 2021

Ο ιερός ναός Τιμίου Προδρόμου Κόρνου, ενόψει της μεγάλης εορτής της Σταυ-
ροπροσκυνήσεως, ανακοινώνει ότι από σήμερα Κυριακή, 4 Απριλίου, μέχρι και την 
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021, θα εκθέτει σε προσκύνηση και αγιασμό τα Άχραντα Πάθη 
του Κυρίου, τμήμα του Ακάνθινου Στεφάνου, τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, του Σπόγγου 
και από τη Χλαμύδα από το φρικτό μαρτύριο του Ιησού Χριστού, τα οποία φυλάσσο-
νται σε Ξύλινο Μεγάλο Σταυρό και αποτελούν θησαυρό και καύχημα της κοινότητας 
Κόρνου. Ο ιερός ναός θα είναι ανοικτός σήμερα Κυριακή, από τις 6.00π.μ. μέχρι τις 
10.30π.μ., και το απόγευμα από τις 4.00μ.μ. μέχρι τις 8.00μ.μ. Τη Δευτέρα, την Τρίτη 
και την Τετάρτη θα είναι ανοικτός από τις 5.00μ.μ. μέχρι τις 7.30μ.μ.

H Coffee Island, η αλυσίδα καφέ που έχει κα-
ταφέρει να κερδίσει την αγάπη και την προτίμησή 
σου, κάνει την εμπειρία απόλαυσης του καφέ ακόμα 
πιο συναρπαστική. Πώς; Φέρνοντας στο κινητό σου 
το ΜY Coffee Island App! Το ΜY Coffee Island 
App μαζί με τους καφέδες της Coffee Island και 
όχι μόνο, έρχεται για να γίνει η αγαπημένη σου 
συνήθεια, χαρίζοντάς σου μοναδικά προνόμια. Κάνε 
την παραγγελία σου λοιπόν εύκολα και γρήγορα, 
σε μόνο έλα λεπτό, απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι. Κα-
τεβάζοντας τώρα την εφαρμογή ΜY Coffee Island 
App, θα έχεις αυτόματα 2 ευρώ έκπτωση στην 
πρώτη σου παραγγελία. Μπορείς, επίσης, να μπεις αυτόματα μέχρι τις 30 Απρι-
λίου, σε κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy S21+ 256GB (όροι 
και προϋποθέσεις στο www.coffeeisland.com.cy). Επιπλέον, το ΜY Coffee Island 
App σού προσφέρει και τη δυνατότητα να προγραμματίσεις την παραγγελία σου, 
έτσι ώστε να απολαύσεις τον αγαπημένο σου καφέ, τη στιγμή που εσύ θες, αλλά 
και να διασφαλίσει την ανέπαφη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της πληρωμής της. 
Η εφαρμογή διαθέτει ακόμη την επιλογή Coffee Mates, με την οποία μπορείς 
να κεράσεις τους κολλητούς σου το ρόφημα της προτίμησής τους. Και γιατί όχι; 
Ευκαιρία να τα πείτε διαδικτυακά. 

Απονομή παρασήμου
στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’

Τιμώντας την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων 
από την Εθνική Παλιγγενεσία, η «Ασπίδα των Ανηλίκων» 
απένειμε την Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021, το παράσημο 
ευποιίας και αλτρουισμού στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο Β’, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης 
στη διαχρονική στήριξη της Εκκλησίας στους αγώνες 
του Ελληνισμού. Το παράσημο απένειμε η Πρόεδρος 
της «Ασπίδας των Ανηλίκων», Δρ Ελένη Σταύρου, κά-
νοντας ειδική αναφορά στην αμέριστη στήριξη του ίδιου 
του Αρχιεπισκόπου στην οργάνωση, παράλληλα με τη 
συμβολή του στην προστασία, μέριμνα και αγωγή των 
παιδιών της Κύπρου, καθώς και στην εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας, 
ευρύτερα. Η Εκκλησία, τόνισε η Δρ Σταύρου, αποτελεί τη σταθερή πυξίδα επιβίωσής 
μας και τον θεμέλιο λίθο της εθνικής μας ταυτότητας, μέσα στους αιώνες. Η «Ασπίδα 
των Ανηλίκων» είναι εθελοντική οργάνωση που στόχο έχει να συνδράμει στο έργο 
των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας, αναφορικά με την πρόληψη της βίας και την 
εξάλειψη κάθε μορφής απειλής κατά των παιδιών.

Έκθεση με κειμήλια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

04.04.2021

Δωρεά παιχνιδιού για παιδιά
με αναπηρία από τις Υπεραγορές MAS



Με έκπληξη, αλλά και αγανάκτηση η 
κυπριακή κοινωνία παρατηρεί τον 
τελευταίο καιρό διάφορες ομάδες, 

που αυτοχρίζονται με ποικίλους εύηχους χα-
ρακτηρισμούς, να βγαίνουν στους δρόμους 
διαμαρτυρόμενες πότε για τη διαφθορά, 
πότε για τα μέτρα κατά της πανδημίας, πότε 
για την οργάνωση της άμυνας του κράτους 
έναντι της εισβολής λαθρομεταναστών, πότε 
για τη δήθεν αστυνομική βία. Αψηφώντας τα 
μέτρα κατά του κορωνοϊού, περιφρονώντας 
τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που 
συμμορφώνονται με τα μέτρα συμβάλλοντας 
στον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού, 
οι τύποι αυτοί εμφανίζονται να προσφέρουν 
εναλλακτικές λύσεις στα όποια προβλήματα 
αντιμετωπίζει ο τόπος.

Το συνονθύλευμα αυτό αμφισβητεί τη νο-
μιμότητα του δημοκρατικά εκλεγμένου προ-
έδρου και της κυβέρνησής του. Αμφισβητεί 
τους νόμους, τις αποφάσεις και τα μέτρα που 
οι πολιτειακές Αρχές νόμιμα και δημοκρατικά 
χρησιμοποιούν για να βγάλουν τον λαό από 
τα τεράστια προβλήματα και δυσκολίες που 
επέφερε η πανδημία.

Το χειρότερο όλων, όμως, είναι ότι ο ετε-
ρόκλητος αυτός όχλος, που επέλεξε το εύηχο 
όνομα «Ως δαμέ», βρίσκει συμπαραστάτες και 
προστάτες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Το ΑΚΕΛ, 
το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης,  εμφανίζεται 
προασπιστής της κίνησης αυτής και υποδαυλίζει 
τις δραστηριότητές της σε βάρος του νόμιμου 
κράτους. Σε καιρό καραντίνας και αυστηρών 
περιορισμών, το ΑΚΕΛ με δηλώσεις και πράξεις 
υποκινεί τέτοιες εκδηλώσεις, που υποσκάπτουν 
τις συντονισμένες προσπάθειες της Κυβέρνησης 
για έξοδο από την κρίση και επάνοδο στην ομα-
λότητα. Ομοίως το ΑΚΕΛ απροκάλυπτα βγαίνει 

μπροστά υπερασπιζόμενο τη λαθρομετανάστευση, 
που έχει καταντήσει μάστιγα για τον τόπο. Η 
διά σχεδίου προώθηση από την Τουρκία και 
τον Ερντογάν, λαθρομεταναστών στις ελεύθερες 
περιοχές της Δημοκρατίας, έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο. Με βάση αδιάψευστα στοιχεία, η Κύπρος 
δέχεται, αναλογικά, τον μεγαλύτερο αριθμό λα-
θρομεταναστών. Οργανωμένα και με απώτερο 
σκοπό την αλλοίωση του δημογραφικού και 
στις ελεύθερες περιοχές, οι Τούρκοι προωθούν 
χιλιάδες αλλοδαπούς, φορτώνοντας στο κράτος, 
εκτός των άλλων, και ασήκωτο οικονομικό κό-
στος. Είναι αρκετό να δει κανείς τη σύνθεση του 
μπουλουκιών που φτάνουν σχεδόν καθημερινά 
στις ελεύθερες περιοχές, για να ανιχνεύσει τα 
τουρκικά σχέδια. Έφηβοι και νέοι οι περισσότε-
ροι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την κατάλληλη 
στιγμή θα χρησιμοποιηθούν από τους εχθρούς 
μας σαν Πέμπτη Φάλαγγα. Θα αξιοποιηθούν για 
να αλώσουν εκ των έσω την Κύπρο, αφού δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ανάμεσά τους κυριαρχούν 
οι τζιχαντιστές. Κι όμως αυτήν την κατάσταση, η 
ηγεσία του ΑΚΕΛ επιλέγει να την συντηρεί, να 
την ενθαρρύνει και να την υποστηρίζει με κάθε 
μέσο. Και το ερώτημα είναι,  αφού οι κύριοι του 
κόμματος εμφανίζονται τόσο φιλάνθρωποι και 
ανθρωπιστές, μπορούν να μας πουν πόσους 
από αυτούς τους δυστυχείς έχουν φιλοξενήσει 
στο σπίτι τους για να απαλύνουν τον πόνο και 
να περιορίσουν τις κακουχίες που υφίστανται; 
Αλήθεια, μπορεί ο κ. Άντρος Κυπριανού να μας 
δώσει μιαν απάντηση;

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχι-
στεί. Έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όπως στο 
απροχώρητο έφτασε και η οργή του κόσμου με 
την προκλητική στάση του ΑΚΕΛ. Του κόμμα-
τος που για μερικές χούφτες ψήφων επιλέγει 
να επιφέρει πισώπλατες μαχαιριές στο κορμί 
της Κύπρου μας. Ώς πότε θα τους ανεχόμα-
στε; Ως πότε η Κυβέρνηση θα σιωπά; Έφτασε η 
ώρα των αποκαλύψεων, των δράσεων και των 
αντιδράσεων. Για να μπει ο κάθε κατεργάρης 
στον πάγκο του. Και για να μπορέσει το κράτος 
απρόσκοπτα να συνεχίσει το έργο του για την 
επίλυση των τεράστιων προβλημάτων από τα 
οποία υποφέρει ο λαός.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός τιμά 
φέτος την 25η Μαρτίου με ένα 
ιδιαίτερο τρόπο,  λόγω της συ-

μπλήρωσης 200 χρόνων από το 1821. 
Αυτές τις δύσκολες, επικίνδυνες, ύποπτες 
και πονηρές ώρες, καλούμαστε να τιμή-
σουμε δύο κορυφαίες εθνικές επετείους. 
Την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου, 
οι οποίες δεν είναι τυχαίες μέρες. Ούτε 
και ίδιες με όλες τις υπόλοιπες.

Η 25η του Μάρτη είναι ημέρα σύμ-
βολο για αγώνα, διεκδίκηση, αξιοπρέ-
πεια και λευτεριά. Είναι μια παγκόσμια 
ημέρα που αφορά όλους τους λαούς, οι 
οποίοι  και τότε και σήμερα αγωνίζονται 
για ισότητα, δικαιοσύνη, απελευθέρωση, 

πρόοδο και ευημερία.  Τα μηνύματα της 
Φιλικής Εταιρείας, του Μακρυγιάννη 
και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
είναι πάντοτε ζωντανά και επίκαιρα. Ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου σήμανε την 
απαρχή της σωτηρίας του ανθρώπου και 
την απελευθέρωσή του από την αμαρτία.  
Η ύψωση του λαβάρου της Ελληνικής 
Επανάστασης, την ημέρα του Ευαγγελι-
σμού, από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό 
στην Αγία Λαύρα, ήταν ιδιαίτερα συμ-
βολική για την ανάγκη απελευθέρωσης 
των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό.

Το «Ελευθερία ή θάνατος» και το «Χαίρε, 
ω χαίρε, Ελευθεριά», έχουν τη δική τους 
διαχρονική ιστορική αξία.  Όπως επίσης 
και ο ύμνος στην Υπέρμαχο Στρατηγό… Η 
1η Απριλίου είναι η κορυφαία μέρα που 
σηματοδότησε τη σύγχρονη ιστορία της 
μαρτυρικής Κύπρου, που με μπροστάρηδες 
τα αμούστακα παιδιά της πήρε τις ανηφο-
ριές και τα μονοπάτια για να συναντήσει 
τη λευτεριά.

Το Έπος της ΕΟΚΑ του 1955-59, 

που το κόσμησε με τη δράση της μια 
χούφτα ανώνυμων νέων ανθρώπων (με 
βαθιά πνευματική κατάρτιση), αποτε-
λεί σύμβολο και φάρο αντίδρασης και 
αντίστασης για όσους ακόμα αναζητούν 
όραμα, ελπίδα και αξιοπρέπεια. Για όσους 
επιμένουν να ζουν ακόμα όρθιοι στη 
γη που τους γέννησε. Ο Αυξεντίου, ο 
Μάτσης, ο Δράκος, ο Καραολής, ο Βα-
γορής, ο Πατάτσος, ο Λένας, δεν είναι 
κάποια ονόματα. Είναι η ιστορία του 
τόπου, που πρέπει να μεταβιβάζεται 
ανόθευτη από τη μια γενιά στην άλλη.  
Δεν πρέπει να ξεχνούμε -ούτε μια στιγ-
μή- πως οι ζωντανοί αυτού του τόπου 
είναι στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα. 
Η Ελλάδα καθημερινά απειλείται από 
την Τουρκία και στον Έβρο και στο Αι-
γαίο, ενώ η Κύπρος -που μεσόστρατα 
υπέστη και μια τουρκική εισβολή, οι 
επιπτώσεις της οποίας συνεχίζονται- 
βιώνει τρομερά δύσκολες συνθήκες, 
που έχουν σχέση με την εθνική, οικο-

νομική και βιολογική της επιβίωση. 
Ενταχθήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη 
για να απολαύσουμε ασφάλεια, αλλά 
η στήριξη και η αλληλεγγύη που απο-
λαμβάνουμε είναι μόνο λεκτική.  Και 
κάποτε κενή περιεχομένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν βρήκε 
τον δρόμο της.  Η απουσία κοινής αμυντικής 
πολιτικής, η απουσία κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και Ευρωσυντάγματος, αποτελούν 
σοβαρά ελλείμματα που δεν επιτρέπουν 
στην Ένωση να προστατεύσει επαρκώς τα 
κράτη-μέλη της. Την ώρα που η Τουρκία 
αποθρασύνεται και εισβάλλει στην κυπριακή 
ΑΟΖ (που είναι και ευρωπαϊκή θάλασσα), 
οι Βρυξέλλες σφυρίζουν αδιάφορα. Σή-
μερα, ως μνημόσυνο και ελάχιστο φόρο 
τιμής προς όσους έδωσαν τη ζωή τους 
στους εθνικούς αγώνες (και το 1821 και 
το 1955), ζητούμε από τους Ευρωπαίους 
εταίρους μας και από τη Διεθνή Κοινότητα 
να μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από τα 
βαρίδια της τουρκικής κατοχής.  Έμπρακτα 
και αποτελεσματικά, όχι φιλολογικά και 

αδιάφορα.
Διεκδικούμε απελευθέρωση και μια 

δίκαιη, βιώσιμη λύση, που θα αντέχει στον  
χρόνο και η οποία θα στηρίζεται στο ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο πρέπει να 
είναι το ίδιο για όλους τους Ευρωπαίους. 
Με ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο (και 
εδώ είναι τεράστια η ευθύνη των πολι-
τικών αρχηγών), που θα στηρίζεται στα 
μηνύματα και στις αξίες των δύο εθνικών 
μας επετείων και σε πλήρη συνεργασία με 
τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό, μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 
μέλλοντος και να διεκδικήσουμε αυτό που 
μας ανήκει ως πλήρες και ισότιμο μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τιμώντας τις δύο κορυφαίες για τον 
Ελληνισμό επετείους, επενδύουμε στην 
ενότητα, απορρίπτουμε τη διχόνοια και 
μνημονεύουμε αιώνια τον Κολοκοτρώνη, 
τον Βαγορή, τον Καραϊσκάκη, τον Γρηγό-
ρη και όλους εκείνους τους γνωστούς και 
αγνώστους, που πότισαν με το αίμα τους 
το δέντρο της ελληνικής λευτεριάς.

Η παλαιόθεν Ελληνίς Κύπρος, με την 
τρισχιλιετή ιστορία της,  πολλούς 
αφέντες άλλαξε μα δεν άλλαξε καρ-

διά. Πειρατές κουρσάροι, τύραννοι κάθε λο-
γής, αποικιοκράτες  παλιάς και νέας κοπής, 
δεν κατάφεραν  μέσα από το πέρασμα των 
αιώνων να υποδουλώσουν την ελληνική της 
ψυχή. Παρά τον ποταμό αίματος, που έχυσε 
σε όλα τα στάδια της πολυκύμαντης ιστορίας 
της,  δεν κατόρθωσε ούτε και σήμερα, που 
είναι ισότιμο μέλος της Ενωμένης Ευρώπης,  

να πετύχει το εθνικό της πεπρωμένο. Γιατί; 
Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου και τη νίκη των συμμάχων κατά 
του φασισμού-ναζισμού, η πολύπαθη Κύ-
προς, που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
σε εθελοντές πολεμιστές κατ’ αναλογίαν 
πληθυσμού, έμεινε για άλλη μια φορά 
εκτός εθνικού νυμφώνος. Οι βαρύγδου-
πες υποσχέσεις της Γηραιάς Αλβιόνος για 
παραχώρηση ελευθερίας και αυτοδιάθεσης 
στους Κυπρίους αποδείχθηκαν κάλπικες. 
Κάτω από αυτό το  απογοητευτικό κλίμα, 
ο σχεδιασμός του αντιαποικιακού αγώνα 
δεν άργησε να μπει σε τροχιά υλοποίησης. 
Πρώτος σημαδιακός σταθμός,  το ενωτικό 
δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950, 
κατά το οποίο το 96% του κυπριακού λαού 
αξίωνε ένωση με τη Μάνα Ελλάδα. Τα στήθη 
των ανυπότακτων Ελλήνων του νότου έμοιαζαν  

πλέον με καζάνι που βράζει αναμένοντας την 
έκρηξη. Μετά το βρετανικό ΟΥΔΕΠΟΤΕ το 
1954, ο κύβος ερρίφθη. Ο ξεσηκωμός για 
δυναμική  διεκδίκηση της  λευτεριάς και της 
εθνικής αξιοπρέπειας ήταν θέμα χρόνου. 

Με το εγερτήριο σάλπισμα «Ή ταν ή 
επί τας»,  την αυγή της 1ης του Απρίλη του 
1955, οι γενναίοι μαχητές της ΕΟΚΑ  σύ-
ρονταν στις αγχόνες  με το χαμόγελο στα 
χείλη, υμνώντας την πανώρια λευτεριά, 
τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο. Γνώριζαν 
ότι η θυσία τους είναι σπόρος που θα φυ-
τρώσει και θα καρποφορήσει. Δυστυχώς, το 
αποτέλεσμα του τετραετούς επικού αγώνα 
δεν ήταν το επιθυμητό. Ωστόσο, η υπόδουλη 
Κύπρος απέκτησε  την ανεξαρτησία της με 
την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Δυστυχώς, κραυγαλέες εσωτερικές αδυναμίες,  
προσωπικές έριδες της εξουσίας, πολιτικές 

αστοχίες και μυωπικές διπλωματικές προ-
σεγγίσεις της κυπριακής ηγεσίας και των 
ελλαδικών κυβερνήσεων δεν στάθηκαν ικανές 
να εξουδετερώσουν τα δόλια βρετανοτουρκικά  
διχοτομικά σχέδια και να αποτρέψουν την  
εθνική τραγωδία  του 1974.  Στη συνέχεια, 
τα  φοβικά σύνδρομα και τα ηττημένα μυαλά 
των εκάστοτε ηγεσιών Λευκωσίας – Αθήνας 
απέτυχαν  να αξιοποιήσουν τον  εθνικό άθλο 
της ένταξης στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
υπερασπισθούν  αποφασιστικά τα ζωτικά 
συμφέρονται και κυριαρχικά δικαιώματα 
του Ελληνισμού, που απειλείται μονίμως  
από τον νεο-οθωμανό κουρσάρο.    

Η Κύπρος σήμερα  βρίσκεται προ του φά-
σματος της ολοκληρωτικής πτώσης. Το αξιακό 
μας σύστημα καταρρέει,  οι κρίσιμοι Θεσμοί 
παραπαίουν,  η κομματοκρατία μεγαλουργεί, 
η αξιοπιστία της πολιτικής και των πολιτικών 

έφθασε στο ναδίρ, πλήττοντας  ανεπανόρθω-
τα το κράτος δικαίου. Χιλιάδες νοικοκυριά  
βρίσκονται σε  κατάσταση απελπισίας λόγω 
της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. 
Η λαϊκή ομοψυχία είναι ανύπαρκτη και ο 
κίνδυνος εμφύλιου σπαραγμού ορατός. Και το 
τραγικότερο, το Κυπριακό βρίσκεται σε βαθύ 
τέλμα. Βαθύ σκοτάδι σκεπάζει τον κυπριακό 
ουρανό, χωρίς μέχρι τώρα να φαίνεται φως 
στην άκρη της σήραγγας.  Η Κύπρος χάνεται. 
Η  ιστορική ευθύνη είναι βαριά για όλους μας. 
Το καμπανάκι πλέον χτυπά δυνατά. Λάος και 
ηγεσία καλούνται επειγόντως σε συστράτευση 
για χάραξη σωστικής πορείας του κυπριακού 
Ελληνισμού. Υπεραπαραίτητες προϋποθέσεις 
προς τούτο, είναι:

Υγιής - εύρωστη οικονομία και εδραί-
ωση κράτους δικαίου  

Εθνική ενότητα - λαϊκή ομοψυχία  

 Ισχυρή άμυνα και υψηλό αγωνιστικό 
φρόνημα  Χάραξη μακρόπνοης  στρατηγικής 
για θωράκιση των ζωτικών συμφερόντων του 
Ελληνισμού  από τη Βόρειο Ήπειρο, μέχρι τη 
Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο. Κοντολογίς, 
αν δεν απαλλαγούμε τάχιστα  από την ολι-
γαρχική  δεσποτεία και  το βαθύ κομματικό 
κράτος, η Κύπρος θα συρθεί τελεσίδικα στην 
άβυσσο. Αν  δεν κλοτσοκοπήσουμε τάχιστα 
τους έσωθεν και έξωθεν  εργολάβους και 
υπεργολάβους  εκπόρνευσης  της  ελληνικής  
μας ψυχής, σύντομα η Κύπρος θα παραδοθεί 
αμαχητί στους  ντόπιους και ξένους εμπόρους 
των εθνών.  Καταληκτικά, μόνον  αν γίνουμε  
δίκαιο και αξιόπιστο κράτος, σεβαστό στους 
φίλους του και φοβερό στους εχθρούς του, 
μπορούμε να σώσουμε την Κύπρο.  
* Δημοσιογράφος, υποψήφιος  βουλευτής Λευ-

κωσίας, Κίνημα Αλληλεγγύη

Της Κυριακής
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

Ήταν 1η Απριλίου της Ε.Ο.Κ.Α. η αρχή…. 
Δεν ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα

Οι εκρήξεις που συγκλόνισαν απ’ άκρου 
σ’ άκρον την Κύπρο εκείνο το ευλογη-
μένο πρωινό της πρώτης του Απρίλη 

του 1955 δεν ήταν, όπως νόμιζαν πολλοί, ένα 
κακόγουστο πρωταπριλιάτικο ψέμα. Ούτε και 
οι κρότοι από τα βαρελότα των ψευτοδιγενήδων 
ήταν, όπως έγραφαν στις φυλλάδες τους κάποιοι 
νυχτωμένοι και ιδεολογικά αγκυλωμένοι Κύπριοι 
την επόμενη μέρα που η Ε.Ο.Κ.Α. κατέγραφε 
ήδη τον πρώτο νεκρό Ήρωα της. Τον Μόδεστο 
Παντελή, από το Λιοπέτρι! 

«Υπάρχουν», δήλωσε στις 28 Ιουλίου 1954 
στην αγγλική Βουλή, ο Υφυπουργός Αποικιών, 
Χένρι Χόπκινσον, «ορισμένα εδάφη εις την Κοι-
νοπολιτείαν, τα οποία λόγω των ειδικωτέρων 
συνθηκών, υπό τας οποίας ευρίσκονται, ουδέποτε 
δύνανται να αναμένουν ότι θα αποκτήσουν πλήρη 
ανεξαρτησίαν». Η δήλωση αυτή απετέλεσε το 
οριστικό όχι των Βρετανών για σεβασμό του 
αποτελέσματος του ιστορικού δημοψηφίσμα-
τος που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο τους 
1950, όπου το 95,7% του κυπριακού Ελληνισμού 
αξίωσε διά της υπογραφής του την Ένωση με 
την Ελλάδα. 

Αυτό το κλίμα καταγράφει ο Γιώργος Σεφέ-
ρης, όταν το 1953 ταξιδεύει στην Κύπρο. Γι’ 
αυτό και απευθύνεται στους Άγγλους, για να 
τους υπενθυμίσει πως: «Η γης δεν έχει κρικέλια 
για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν…». 
Συγχρόνως καταγράφει στο ημερολόγιό του 
όλη την αγωνία του Ελληνισμού της Κύπρου 
για εθνική αποκατάσταση και διασώζει μέσα 
από το φωτογραφικό του υλικό της επίσκεψής 
του στη Μεγαλόνησο το σύνθημα: «Την Ελλάδα 
θέλομεν κι ας τρώγωμεν πέτρες». 

«Όταν πια είδαμε κι αποείδαμε, με τα τηλε-
γραφήματα και τες πρεσβείες, κλείσαμε τη μικρή 
μας ζωή σ’ ένα φάκελο μικρό που να χωράει στη 
φούχτα μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός 

ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου και γράψαμε 
με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση: Αξιότιμον Ελ-
ληνικόν Κυπριακόν λαόν, Οδόν Ελευθερίας ή 
θανάτου. Χωριά και πόλεις, Κύπρον. Το στείλαμε 
χωρίς το γραμματόσημο με τη βασίλισσα…». Έτσι 
περιγράφει την εμπειρία του ελληνισμού της 
Κύπρου και την πορεία προς τον ένοπλο αγώνα 
ο ποιητής Γιάννης Παπαδόπουλος.

Στην εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευ-
κωσία δόθηκε ο πρώτος όρκος του αγώνα. Με 
μπροστάρη τον Μακάριο που επιλέγει τον Γε-
ώργιο Γρίβα Διγενή για στρατιωτικό Αρχηγό της 
Ε.Ο.Κ.Α. Από τώρα και στο εξής όλη η Κύπρος 
είναι Ε.Ο.Κ.Α. Οι Χριστιανικές Οργανώσεις γίνο-
νται τα φυτώρια της Οργάνωσης… Ο Παπασταύ-
ρος δεν προλαβαίνει να ορκίζει νέους αντάρτες. 
Στον αγώνα ρίχνονται γυναίκες, άνδρες, νέοι, 
γέροντες ακόμα και μικρά παιδιά! Οι δυσκολίες 
πολλές, ο οπλισμός λιγοστός. Ο αγώνας σκληρός, 
πεισματικός, επίμονος και πολυμέτωπος. Ένας 
αγώνας που αναπτύχθηκε στα κρησφύγετα, στις 
ενέδρες, στα κρατητήρια με τη βαναυσότητα των 
Άγγλων και Τούρκων ανακριτών, στις αγχόνες 
που τις ανέβηκαν οι αγωνιστές με το χαμόγελο 
και τον Ύμνο προς την Ελευθερία του Διονυσίου 
Σολωμού στα χείλη, στις  πόλεις και τα χωριά με 
τους κατ’ οίκον περιορισμούς, τα φυλλάδια και 
τις μαχητικές διαδηλώσεις, στην εξορία.

«Μολών λαβέ» φωνάζουν οι αγωνιστές μέσα 
από τα κρησφύγετά τους. Το Πάνθεον των Ηρώ-
ων καθημερινά εμπλουτίζεται με νέα ονόματα 
στο Λιοπέτρι, στο Δίκωμο, στον  Μαχαιρά, σε 
κάμπους και βουνά, σε πόλεις και χωριά… Οι 
αποικιοκράτες κτυπούν αλύπητα! Δολοφονούν 
ακόμη και μικρά παιδιά! 

Και, όμως, αυτό το μέγα θαύμα, το θαύμα 
της Ε.Ο.Κ.Α., που άφησε άφωνη ολόκληρη την 
ανθρωπότητα, δεν έφερε το ποθούμενο. Οι Άγ-
γλοι δήλωναν κυνικά: «Η πολιτική δεν έχει και 
δεν επιτρέπεται να έχει κώδικα ηθικής…». Οι 
μακελάρηδες μιλούν για ηθική! 

Γράφει ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο άνθρωπος 
που έζησε από κοντά ως Γραμματέας της Εθναρ-
χούσας Εκκλησίας όλες τις πτυχές εκείνου του 
ανεπανάληπτου Έπους: 

«…Οι ηρωισμοί, τα κατορθώματα και η αυ-
τοθυσία των Κυπρίων αγωνιστών είχαν δημι-

ουργήσει ένα κλίμα περηφάνιας κι ένα αίσθημα 
εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης στα πλατιά 
λαϊκά στρώματα, που έβλεπαν τον κυπριακό 
Αγώνα με τον ενθουσιασμό, τη νοοτροπία και 
την πίστη των προηγούμενων απελευθερωτι-
κών αγώνων του Έθνους, και με αποκλειστικά 
κριτήρια την ανθρώπινη λεβεντιά, τον ηρωισμό 
και τα μεγάλα ανδραγαθήματα. 

»Απέναντι στα αγνά αυτά ελατήρια και την 
αγνή ψυχή του Λαού η βρετανική πολιτική, μέσα 
από τις σκοτεινές ατραπούς της έμπειρης δι-
πλωματίας της, ετοίμαζε επιδέξια τα δικά της 
σχέδια. Σχέδια σατανικά, που ήταν αδύνατο να 
συλλάβει η πλημμυρισμένη από γνήσιο πατριω-
τισμό και συναισθηματικότητα, αλλά στερημένη 
από πολιτική πείρα και παράδοση, κυπριακή 
λαϊκή ψυχή.

»Τις γενικές δυσχέρειες επέτεινε ακόμη περισ-
σότερο η εμπλοκή της Ελλάδας στα συμμαχικά 
της πλαίσια, πράγμα που ανάγκαζε τις εκάστοτε 
ελληνικές Κυβερνήσεις να συμπλέουν με απόψεις 
άσχετες προς τον χαρακτήρα του θέματος και 
να τοποθετούν ενίοτε τα ευρύτερα συμμαχικά 
συμφέροντα υπεράνω των εθνικών. Το πνεύμα 
αυτό της διαλλακτικότητας δημιουργούσε πολ-
λές φορές πιεστικές καταστάσεις στον Κυπριακό 
παράγοντα κι έκανε το θέμα να παρεκκλίνει από 
την πορεία του…».

Γι’ αυτό άλλωστε δε φτάσαμε ποτέ στην ΕΝΩ-
ΣΗ, αλλά σε μιαν απόλυτα εξαρτημένη από τους 
ξένους ανεξαρτησία… Για τούτο και στην πορεία 
χάσαμε τον δρόμο μας… ξεστρατίσαμε… Για τούτο 
και σήμερα είμαστε ξανά με τη θηλιά στον λαιμό, 
έστω και αν κατά βάθος λίγοι το αντιλαμβάνονται!

Υ.Γ.: Μάθημα πατριδογνωσίας προς πρόεδρους, 
υπουργούς, βουλευτές, κοινοτάρχες, συμβούλους 
και άλλους τυχόν εξουσιαστές: «Είτε ζήσουμε είτε 
πεθάνουμε, ένα θα είναι το έπαθλο του αγώνα 
μας για νεκρούς και ζώντας. Η Κύπρος να γίνει 
Ελληνική και να ζήσει ελεύθερη και ευτυχισμένη. 
Όσοι δε επιζήσουν, να μην επιδιώξουν ανταμοι-
βές και αξιώματα, γιατί οι υπηρεσίες προς την 
πατρίδα ποτέ δεν εξαργυρώνονται». Υπογραφή,  
Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου! 

*Αναπλ. καθηγητής Παν. Θεσσαλίας,
από το Μονάγρι Λεμεσού

Η Κύπρος χάνεται, η ιστορική ευθύνη είναι βαριά για όλους μας
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Συλλάβετε τους υποκινητές, 
κ. Αρχηγέ της Αστυνομίας



ΔΡ ΔΏΡΟΣ ΠΑΦΊΤΗΣ*

Η εξωτερική πολιτική δεν είναι 
αποτέλεσμα στρατηγικής, δη-
λαδή μιας ιδέας για τη χώρα 

που συνδυάζεται με την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων της και με επίγνωση των 
διεθνών συσχετισμών. Μια στρατηγική 
για τη χώρα περιέχει ένα χρονικό βάθος, 
το οποίο δεν υπήρξε ποτέ στην Κύπρο, γι’ 
αυτό και πάντα ήμασταν καταδικασμένοι 
την ατζέντα των εξωτερικών ζητημάτων 
της χώρας να την διαμορφώνει ο εκά-
στοτε αντίπαλος, ποτέ η Λευκωσία. Ένα 
δεύτερο χαρακτηριστικό της κυπριακής 
πολιτικής τάξης στη διαχείριση των εξω-
τερικών ζητημάτων είναι η μετάθεσή τους 
στο μέλλον. Επειδή δεν αποτολμούν να 
τα επιλύσουν, γιατί προφανώς δεν προ-
τίθενται να επιστρατεύσουν δυνάμεις και 
στρατηγική για μια εθνικά επωφελή λύση, 
αφήνουν τα πράγματα να σήπονται. Όταν 
όμως μεταθέτεις κάτι στο μέλλον, σημαίνει 
ότι το αφήνεις να ωριμάσει με τους όρους 
του αντιπάλου.

Ο Ερντογάν σήμερα, πιθανότατα μπρο-
στά στην πιο κρίσιμη φάση του κυπριακού 
προβλήματος, δεν έχει απέναντί του πο-
λιτικούς ηγέτες που έχουν ως στρατηγική 
τους να σηκώσουν την Κύπρο ψηλά, αλλά 
ιδιοτελή κομματικά ανθρωπάκια, που πε-
ριβάλλονται από επάλληλους κύκλους 
οικονομικών πιράνχας. Οι άνθρωποι σφυ-
ρίζουν αδιάφορα μπροστά στην εξόφθαλμη 
στρατιωτικοποίηση του Κυπριακού από 
την Τουρκία, με τον καθημερινό βιασμό 
τής Κυπριακή ΑΟΖ, διαρπάζοντας επί 
της ουσίας εθνικό έδαφος διά της βίας. 
Η συνεχιζόμενη σιωπηλή αποδοχή εκ 
μέρους της Κύπρου συνιστά παραδοχή ότι 
δεν προτίθεται να υπερασπίσει το εθνικό 
συμφέρον εκεί και όπου παραβιάζεται. Και 
όταν αποδέχεται κανείς την παραβίαση 
στην πράξη, εν προκειμένω την υφαρπαγή 
εθνικού εδάφους γιατί και η θάλασσα εθνι-
κό έδαφος είναι, δεν μπορεί να ανατρέψει 
το αποτέλεσμα με διαπραγματεύσεις. Ένας 
απλός παραλληλισμός θα ήταν μια τουρ-
κική στρατιωτική μονάδα να εισέρχεται 

καθημερινά και να πίνει καφεδάκι στο 
Δάλι, με την κυπριακή Κυβέρνηση να 
δηλώνει ότι θα προβεί σε καταγγελίες. 
Το διανοείστε αυτό το πράγμα; Τι δηλώ-
νει; Παραλογισμό εξωτερικής πολιτικής; 
Εκχωρητισμό; Αυτός ο τρόπος δεν δια-
σφαλίζει την ειρήνη, απλώς διαχειρίζεται 
«με το γάντι» την υποτέλεια, τη σταδιακή 
«τουρκοποίηση» της χώρας. Το ερώτημα 
είναι πού σταματάμε τον αντίπαλο; Για-
τί, εάν δεν τον σταματήσουμε έγκαιρα, 
αντιθέτως του δώσουμε να καταλάβει ότι 
είμαστε έτοιμοι να του παραδώσουμε ό,τι 
ζητάει στο όνομα του εξευμενισμού του, 
πριν ακόμα διαμορφώσουμε τους όρους 
της διαπραγμάτευσης, σημαίνει ότι κα-
ταδικάζουμε τη χώρα, διότι την ατζέντα 
θα τη διαμορφώσει ο αντίπαλος κ εμείς 
θα κληθούμε απλώς να συναινέσουμε.

Η θέση που θέλουμε να έχει η Κύ-
προς στη διεθνή σκακιέρα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τις εθνικές διεκδική-
σεις. Προφανώς και δεν αναφέρομαι 
σε μεγαλοϊδεατισμούς, αλλά σε μία 
στοιχειώδη θέση ανεξαρτησίας, που 
δεν θα εξαρτάται από τη βούληση κα-
νενός γείτονα, θα μετέχει με αξιοπρέπεια 
στα διεθνή και ευρωπαϊκά δρώμενα 
και θα εξασφαλίζει για την κυπριακή 
κοινωνία τη συνοχή, την ευημερία και 
την εσωτερική ελευθερία που της αρ-
μόζει. Εάν σκοπός της πολιτικής είναι η 
εσωτερική ευημερία και ελευθερία της 
κοινωνίας, είναι επόμενο να συντρέχει 
επίσης μια ιδέα για τη χώρα που θα είναι 
αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, 
τον οποίο δεν μπορεί να παραγάγει ο 
πρωινός καφές στο Προεδρικό, ούτε μια 
κλίκα βολεμένων βουλευτών, που στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία γνωρίζουν 
λιγότερα από τον μέσο πολίτη και που 
έχουν ως αρχή να σηκώνουν ή να κρα-
τάνε κατεβασμένο όλοι μαζί το χεράκι 
τους, υποκλινόμενοι στα κελεύσματα 
των ηγετών τους.

Δυστυχώς, αγαπητοί μου, οι κάτοχοι 
του πολιτικού συστήματος σήμερα εί-
ναι στην πλειοψηφία τους εκχωρητικοί, 
εθελόδουλοι, πρόθυμοι να υιοθετήσουν 

ξένες ιδεολογίες ή συμφέροντα και να 
υπερασπιστούν τον εθνικισμό των γει-
τόνων. Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι 
όλη αυτή η εθελόδουλη και εκχωρητική 
πολιτική τάξη, που σιτίζεται δαπάνη της 
κυπριακής κοινωνίας, προσπαθεί να βρει 
επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη στρα-
τηγική των αντιπάλων, ενώ, όταν έρχεται 
αντιμέτωπη με την κοινωνική συλλογικό-
τητα, να μη διστάζει να της αντιτείνει, να της 
κουνάει το δάχτυλο και να τη χαρακτηρίζει 
«ετερόκλητο όχλο», εγκαλώντας την για 
ασύγγνωστο παρεμβατισμό στο έργο της. 
Αντιλαμβάνεστε, επομένως, ότι αυτό που 
λέγεται εθνικό συμφέρον είναι μακριά 
εγκατεστημένο από τη σκέψη της πολιτικής 
τάξης.  Διότι διαφορετικά θα γνώριζε ότι, 
όταν κανείς αμφισβητεί την Κυπριακή 
ΑΟΖ, αμφισβητεί όχι την κυριαρχία πάνω 
σε αυτή, αλλά την πολιτική ανεξαρτησία 
της χώρας. Να το έχουμε κατά νουν αυτό, 
διότι πολλοί διερωτώνται κατ’ ιδίαν τι την 
θέλουμε τόση ΑΟΖ ή την Αμμόχωστο ή 
την Κερύνεια, να εκχωρήσουμε κάτι απ’ 
όλα αυτά για να ησυχάσουμε. Αγαπητοί 
μου, τέτοιες αξιώσεις κάποιων κυρίων να 
αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες μιας 
ολόκληρης κοινωνίας χωρίς αυτήν, είναι 
η επιτομή του φασισμού. Γιατί, όλα αυτά 
τα δήθεν κατηγορήματα (του λαϊκισμού, 
του εθνικισμού κ.ά.) υπηρετούν τον τρόπο 
του φασισμού που ασκούν όσοι αξιώνουν 
να υπερισχύει ο λόγος τους έναντι εκείνου 
της κοινωνίας. Ο φασισμός, αγαπητοί μου, 
είναι τρόπος προτού γίνει σύστημα και 
η κυπριακή κοινωνία υφίσταται αυτό το 
μπούλινγκ, δηλαδή τον φασισμό στην κα-
θημερινή της ζωή, όχι μόνο πρακτικά αλλά 
και ιδεολογικά από διάφορα κομματικά 
γκρουπ της εξουσίας, της δήθεν αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, τους μασκαρεμένους 
με οικολογικές προβιές, τους σκιώδεις 
συγκυβερνήτες και τα αντιεξουσιαστικά 
δήθεν κινήματα. Ο κυπριακός Ελληνισμός 
κουβαλάει μαζί του βαρύ ιστορικό φορτίο 
και δεν του αξίζει τέτοια μεταχείριση από 
την ηγεσία του.

* Υποψήφιος βουλευτής Πάφου, ΕΔΕΚ-ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Παρασκευή, 1η Απριλίου 1955. 
Ξημερώματα. Στο χωρίο Λιοπέ-
τρι, της επαρχίας Αμμοχώστου, 

ένας γεωργός, πατέρας δυο αγοριών, 
του Παντελή και του Παναγιώτη και 
σύζυγος μιας αγαθής γυναίκας και 
συνάμα άξιας μάνας, της Αποστολούς, 
αποχαιρετά τους οικείους, την οικογέ-
νειά του και ανακοινώνει στη γυναίκα 
του πως αναβάλλεται η νυχτερινή τους 
εξόρμηση στον κινηματογράφο. Η πόρ-
τα του φτωχικού τους χτυπά και μια 
φωνή ακούγεται να λέει: «Μόδεστε, 
είσαι έτοιμος: Άτε (άιντε) πάμε!».Την 
βάζει τόσο αυτήν, όσο και τα βλαστάρια 
του μέσα στις αγκάλες του, τα ασπάζεται 
και τους λέει: «’Οι (όχι) να κοιμηθείτε. 
Να με περιμένετε τζι εν’ να έρτω (και 
θα έρθω) γλήορα (γρήγορα) πόψε. Τζιαι 
δεν θα σας πω παραμύθι. Θα σας πω 
μια μεγάλη ιστορία. Να παίξουμε λίγο 
και να κοιμηθούμε αγκαλιά». Βγαίνει 
απ’ το σπίτι, επιβιβάζεται μέσα σ’ ένα 
αυτοκίνητο και χάνεται. Ο αδελφός του, 
ονόματι Κυριάκος, που γνώριζε εξ αρχής 
τον προορισμό του αυτοκινήτου, όλο το 
βράδυ δεν έκλεισε μάτι. Πηγαινοερχόταν 
απ’ το σπίτι του, στο σπίτι της Αποστο-
λούς και την ρωτούσε, εάν ο αδελφός 
του έχει επιστρέψει. Στο άκουσμα πως 
ακόμη δεν είχε φανεί, ο ίδιος εμφανώς 
αγχωμένος και υποψιασμένος για το τι 
είχε συμβεί, με μιας της αποκρίνεται, 
λέγοντάς της: «Παναγία μου, Παναγία 
μου». Τρέχει στη πλατεία του χωριού, 
προκειμένου να ενημερωθεί για τη μοί-
ρα του αδελφού του, του Μόδεστου 
Παντελή, και επιστρέφει πίσω στο σπίτι 
της Αποστολούς δακρυσμένος. Βάζει 
τα ανίψια του μέσα στην αγκαλιά του 
και τους λέει: «Ο παπάς (μπαμπάς) σας 
επήεν (πήγε) να κόψει το ρεύμα, έπαθε 
ηλεκτροπληξία και πέθανε». 

Ο Τριαδικός Θεός είχε μόλις άρει τις 
πύλες της Βασιλείας Του για να υπο-
δεχθεί στον κόσμο της αθανασίας τον 
πρώτο Εθνομάρτυρα του ηρωικού έπους 
της θρυλικής ΕΟΚΑ, τον  ακάματο εργάτη 
του ανέσπερου ελληνικού φωτός της 
Μεγαλονήσου, τον άξιο συνεχιστή του 
αιώνιου εθνικού ελληνικού κινήματος, 
το οποίο πήρε σάρκα και οστά και στην 
Μεγαλόνησο. Εκείνον του οποίου η 
θυσία αποτέλεσε τη Λυδία λίθο για 
τον ξεσηκωμό των ορδών λαού ενά-
ντια στην «ευγενή αριστοκρατία». Το 
όνομα του Μόδεστου Παντελή ξεκινάει 
να πυρπολεί τα στήθη της νεολαίας, 
που επάξια διεκδικεί την πρωτοπο-
ρία του αγώνα. Μιας νεολαίας, που 
με τη δράση της συγκίνησε, θαύμασε 
και δοξάστηκε. Εκείνο το ανοιξιάτικο 
πρωινό του Απρίλη, ο λαός έπαψε να 
μοιρολογεί. Τα ήθη μετατράπηκαν 
σε αγωνιστικά, κάνοντας μια χούφτα 
νοματαίους (όπως οι παππούδες μου 
συχνά-πυκνά έλεγαν) να παρελαύνουν, 
με αναπεπταμένες τις σημαίες, αγέρωχοι 

προς τα προπύργια των ιδεωδών τους. 
Πανικόβαλαν τους Άγγλους, οι οποίοι 
δίχως να γνωρίζουν  τι μέλλει γενέσθαι, 
με σπασμωδικές κινήσεις και εμφανώς 
μουδιασμένοι, προσπαθούσαν μάταια 
να διαχειριστούν και να καταστείλουν 
την τεταμένη και έκρυθμη κατάσταση, 
που επικρατούσε. Η μαρτυρική Μεγα-
λόνησος, τούτο το μοιρόγραφτο νησί, 
ξεκινάει να δονείται απ’ τις αλλεπάλληλες 
εκρήξεις σε αστυνομικούς, ηλεκτρικούς 
και στρατιωτικούς σταθμούς και να με-
ταβάλλεται σε ένα απέραντο οικόπεδο 
από μπάζα, απ’ όπου το μαύρο, ζοφερό 
και καταπονημένο πνεύμα της σκλαβιάς 
ξεσηκώνεται, ξεσπαθώνει και εκδικείται. 

Σ’ ένα ερώτημα, που τίθεται όλο και 
περισσότερο, αναφορικά με το κατά πό-
σον ο αγώνας αυτός είχε λόγο ύπαρξης, 
τουτέστιν εάν άξιζε να πραγματοποιηθεί 
ή όχι, η απάντηση που απερίφραστα 
δίνω είναι πως, ναι. Ο αγώνας αυτός 
είχε ουσία και λόγο ύπαρξης. Άξιζε να 
γίνει. Πέρυσι, δημοσιεύοντας και πάλι 
ένα επετειακό άρθρο για τοεπαναστατικό 
έπος της μυθικής ΕΟΚΑ, καυτηρίασα 
το γεγονός ότι ένας τέτοιος αγώνας δεν 
βρήκε άξιους συνεχιστές του οράματος 
των ηρώων μας. Ας μη λησμονούμε το 
γεγονός ότι οι δωρητές της ελευθερί-
ας μας έπεσαν στα πεδία των μαχών 
ή βάδισαν «με την ψυχή ολόρθη» στο 
ικρίωμα της αγχόνης, με σκοπό ο 
προαιώνιος πόθος του λαού μας για 
την ένωση της Κόρης με τη Μάνα από 
ευκταίος να γίνει εφικτός. Σε καμία των 
περιπτώσεων, τα αμούστακα και ευσταλή 
παιδιά της ΕΟΚΑ δεν πότισαν με το 
αίμα τους την καρποφόρα γη μας για 
να φτάσουμε στο σημείο της σύναψης 
και υπογραφής των κατάπτυστων και 
επαίσχυντων συμφωνιών Ζυρίχης-
Λονδίνου, οι οποίες όχι μόνο έβαλαν 
ταφόπλακα στη λαχτάρα μας για ένωση, 
αλλά έδωσαν και τη χαριστική βολή 
στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρα-
τία, πριν καν ακόμη βιώσει τα πρώτα  
χρόνια της υπάρξεώς της. Οι ήρωες του 
1955-59 δεν διεκδίκησαν μια θέση στο 
ατέρμονο βάθος του αιματοβαμμένου 
μουσείου των Εθνομαρτύρων, την ίδια 
στιγμή που οι εντός και εκτός των πυλών 
πολιτικοί ταγοί της διεθνούς πολιτικής 
σκακιέρας και μη, ουδέποτε ασπάστη-
καν, αλλά και ούτε καν σεβάστηκαν την 
επιτακτική και ιερή ανάγκη, που απ’ 
τα εσώψυχα του ο λαός μας, μέσα από 
διαδηλώσεις, δημοψηφίσματα, και με 
αποκορύφωμα έναν λαμπρό αγώνα, 
διαιώνιζε και διατράνωνε για «Ένωσιν 
και ΜΟΝΟΝ Ένωσιν». 

Κάποιος θα μπορούσε να ισχυρι-
στεί πως ο αγώνας αυτός δεν όφειλε 
να είχε ενωτικό πρόσημο, παρά μόνο 
αντιαποικιακό. Κι αυτό διότι, έτσι θα 
ήταν εφικτή η συνδρομή και αρωγή 
των Τουρκοκυπρίων, επειδή στόχος δεν 
θα ήταν η ένωση του νησιού μας με το 
Εθνικό Κέντρο, αλλά η αποτίναξη του 
αγγλικού ζυγού και η δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου κράτους, χωρίς εγγυήσεις. 
Η απόφαση της διεξαγωγής ενός αγώνα 
με πρώτο στόχο την αυτοδιάθεση του 
νησιού μας και δεύτερο την ενσωμάτωσή 
του στον Εθνικό Κορμό, θεωρείται από 
μερικούς ως ένα μέγιστο λάθος, καθότι 

αυτό αποτέλεσε τόσο το έναυσμα της 
απαίτησης των Τουρκοκυπρίων για 
ένωση με την Τουρκία, όσο και για 
τις μεταξύ μας εχθροπραξίες. 

Στις πιο πάνω θεωρίες, οφείλουμε 
να υπενθυμίζουμε ασυστόλως και 
αδιαλείπτως πως (α) η εθνεγερσία του 
1955-59 φρόντισε να εκφράσει και να 
αγωνιστεί για να μετουσιωθεί σε πράξη 
η ακατανίκητη επιθυμία και αδήριτη 
ανάγκη του λαού μας για λύτρωση, δη-
λαδή για την ενσωμάτωση με τον Εθνικό 
Κορμό, (β) πως εάν οι αγώνες γίνονταν 
με αποκλειστική σκέψη μόνο τοτι είναι 
εφικτό και τι όχι, τότε θα έχαναν την αίγλη, 
τη λάμψη, τη δόξα που οι μελλοντικές 
γενεές τρέφουν και θα συνεχίσουν να 
τρέφουν ανασύροντας απ’ τη θύμησή 
τους το κλέος της υστεροφημίας του 
έργου της ΕΟΚΑ, (γ) πως με τον αγώνα 
αυτό ξεχώρισε μια διαλεκτή γενιά νέων, 
οι οποίοι υπήρξαν ευγενείς κύριοι και 
εκπρόσωποι της ενωτικής ιδέας, νέοι  
αποστασιοποιημένοι  από φανατισμούς, 
παπαρολογίες και ανούσιες φανφάρες, 
αλλά γνήσιοι εκφραστές και πρωτεργάτες 
του αέναου πόθου το λαού μας για ένω-
ση με τη Μητρόπολη του Ελληνισμού, 
(δ) πως ο αγώνας στρατολόγησε μια 
σειρά από παπάδες, που σαν νέοι Πα-
παφλέσσες, όρκισαν πλήθη αγωνιστών 
και απέδειξαν γιατί η Εκκλησία και δη 
η Ορθοδοξία αποτελεί τη μήτρα και τον 
βασικό αιμοδότη των επαναστάσεων της 
φυλής, (ε) πως το μεγαλείο του αγώνος 
έδωσε σε πληθώρα αγωνιστών, στους 
γνήσιους επαναστάτες συνείδησης, στη 
μια και μόνο αληθινή αριστοκρατία του 
έθνους, ήθη, αξίες, ενώ μπόλιασε με 
ιδανικά και πρότυπα το βιός τους και 
(ζ) πως φρόντισε να διαμηνύσει και να 
διατρανώσει στα πέρατα της οικουμένης 
πως «υπάρχουν σε μια γωνιά της γης 
400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη, 
την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη».

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να ευ-
χαριστήσω και γραπτώς του δυο μου 
παππούδες, γνήσια τέκνα της εσχατιάς 
του Ελληνισμού στον νότο της Κύπρου 
μας. Οι ίδιοι, ακράτητα ελληνολάτρες, 
γράφοντας εκεί που δεν πιάνει μελάνι 
τις σειρήνες που αρκετούς σαγήνευαν, 
προκαλώντας τους αισθήματα κερδοφο-
ρίας και καρεκλοθηρίας, μετά την έκβαση 
του αγώνα, όχι μόνο δεν εξαργύρωσαν 
τις εθνικές και ηθικές επιταγές, επάνω 
στις οποίες ορκίστηκαν,αλλά φρόντισαν 
τόσο αυτοί, όσο και οι συναγωνιστές 
τους, να προικίσουν τα εγγόνια τους 
με το πολυτιμότερο εφόδιο, το παρά-
δειγμά τους. Τιμή και δόξα, λοιπόν, 
στους προπάτορες του Έθνους, τους 
ιεραποστόλους του ελληνικού πνεύ-
ματος απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ ολόκληρη 
τη Μεγαλόνησο, τους ακμαίους, έως 
την ύστατη στιγμή, ήρωές μας. Τους 
ατελεύτητα ερωτευμένους νέους με τα 
κάλλη και τη γοητεία της ιεράς νήσου 
της Αφροδίτης και τους φλογοβόλους 
εραστές μια γυναίκας τόσο αόρατης, 
μα και τόσο εκτυφλωτικής, τόσο ιδι-
άζουσας και παράξενης, μα και τόσο 
ακαταμάχητης. Της μίας, αδιαίρετης 
και αδούλωτης Ελλάδος. 

* Δευτεροετής φοιτητής νομικής 

Ήταν ορθή η επιλογή του εθνικο-
απελευθερωτικού Aγώνα του 
1955-59, ο αντιαποικιακός 

Aγώνας «εν όπλοις» για την ελευθερία 
του κυπριακού λαού;

Άκριτοι «κριτές», ανιστόρητοι «ιστο-
ρικοί» και αυτόκλητοι «αναλυτές» επι-
χειρούν τα τελευταία χρόνια αυθαίρετες 
προσεγγίσεις, καταλήγοντας σε αυτό που 
οι ίδιοι ονομάζουν «απομυθοποίηση της 
Ιστορίας». Για να καταλήξουν τελικά στο 
συμπέρασμα, το οποίο μάλιστα παρου-
σιάζουν ως τεκμηριωμένο, ότι ο Αγώνας 
της ΕΟΚΑ υπήρξε ένα τραγικό λάθος. Οι 
αρνητές αυτοί του 1955-59 εκκινούν από 
το αποτέλεσμα, που ήταν δυστυχώς μια 

φαλκιδευμένη εν  πολλοίς ανεξαρτησία, 
για να απαξιώσουν είτε τη μορφή του 
Αγώνα είτε τον χρόνο της εκδήλωσής του.

Είναι δυνατόν οι συνωμοσίες, οι εξωτερι-
κές επεμβάσεις, οι εσωτερικές συμπεριφο-
ρές εθνικής απρονοησίας, απερισκεψίας και 
απροκάλυπτης προδοσίας που οδήγησαν 
στο πραξικόπημα, την τουρκική εισβολή 
και τη μέχρι σήμερα συνεχιζόμενη στρα-
τιωτική κατοχή και διαίρεση της Κύπρου, 
να βαρύνουν την ιστορική πρωτοβουλία 
για αποτίναξη του αποικιακού ζυγού; 

Σε αντίθεση με τους ανιστόρητους αυ-
τούς ισχυρισμούς, το μεγάλο βήμα του 
κυπριακού Ελληνισμού να κινηθεί από το 
τέλμα και τις δύσκαμπτες και ηττοπαθείς 
αντιλήψεις που παρέμεναν ως προϊόν της 
πίκρας των αποτυχημένων δειλών βημάτων 
του παρελθόντος προς  μια κατεύθυνση 
ριζοσπαστική που συνιστούσε ρήξη ως 
προς τις συμπεριφορές και τις πρακτικές 
που είχαν ακολουθηθεί στο παρελθόν, 
είναι το βασικό επίτευγμα του 1955-59.

Και πραγματικά. Ο ένοπλος αντια-

ποικιακός αγώνας αποτελούσε πράξη 
αναίρεσης κάθε προηγούμενης στάσης 
και απόρριψη της λογικής της ισορροπίας 
του ισοζυγίου δυνάμεων και των δήθεν 
ρεαλιστικών εκτιμήσεων, που αν επικρα-
τούσαν, θα οδηγούσαν στην απονέκρωση 
κάθε κίνησης για δυναμική αντιπαράθεση 
προς την αποικιοκρατική δύναμη.

Υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι, 
ανεξάρτητα από λάθη και παραλείψεις, 
ο αγώνας της ΕΟΚΑ εξελίχθηκε σε ένα 
κίνημα που αγκαλιάστηκε από τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού 
Ελληνισμού, ή ότι υπήρξε ένα κίνημα 
αντιαποικιακό, αντιιμπεριαλιστικό και 
γνήσια εθνικοαπελευθερωτικό;

Η εθνικοαπελευθερωτική επανάστα-
ση του 1955-59 εξέφρασε την οριστική 
αποδέσμευση του λαού μας από τις συ-
ντηρητικές αναστολές και τα σύνδρομα 
ενός υποβόσκοντος μακροχρόνιου συμ-
βιβασμού με τη «μοίρα των αδύναμων 
και μικρών», που θα πρέπει αγόγγυστα 
να συμφιλιώνονται με τη δουλεία, την 

καταπίεση και την ανελευθερία. Η κα-
τάληξη αυτού του αγώνα δεν ήταν η 
εκπλήρωση της μεγάλης προσδοκίας, 
μπορούμε ωστόσο με βεβαιότητα να δι-
απιστώσουμε ότι η πρωτοβουλία είναι 
ιστορικά δικαιωμένη.

Θα αποτελούσε βαθύτατη και ανιστό-
ρητη προσέγγιση, στο όνομα και με επιχεί-
ρημα το ανολοκλήρωτο του εγχειρήματος, 
να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Αγώνας έγινε 
επί ματαίω και πολύ περισσότερο  να 
αποφανθεί ότι η επιλογή της χρονικής 
στιγμής και ο χαρακτήρας του αγώνα 
συνέτειναν στα δεινά που σημάδεψαν 
τη μέχρι σήμερα πορεία μας.

Ο συμβιβασμός του 1959 ως προϊόν 
και αποτέλεσμα της αντίληψης και νοοτρο-
πίας που χαρακτήριζε τις μετεμφυλιακές 
κυβερνήσεις των Αθηνών, δεν μπορεί να 
μετατοπίζεται ως ιστορική ευθύνη και εθνικό 
ανόμημα στο κίνημα του 1955-59. Βάρυνε 
και βαρύνει την ανεπαρκή, και όχι μόνο, τότε 
ελληνική ηγεσία, που, όπως επιβεβαιώθηκε 
αργότερα, λειτουργούσε σε αρμονία με τα 

συμφέροντα της υπερατλαντικής δύναμης.
Τα μεγάλα επιτεύγματα του Αγώνα 

του 1955-59 υπήρξαν:
Η οριστική αποδέσμευση του λαϊκού 

κινήματος από τις ψυχώσεις και τα σύν-
δρομα της εθνικής μειονεξίας.

Η αποφασιστική ρήξη με το παρελθόν 
και η άμεση αμφισβήτηση των λογικοφανών 
αναλύσεων των  συσχετισμών και των ισοζυ-
γίων. Η εθνική αυτοεπιβεβαίωση μέσα από 
μια διαδικασία δυναμικής αφύπνισης και 
αποκατάστασης αισθήματος εμπιστοσύνης 
προς τις αστείρευτες δυνάμεις του λαού.

Η απόρριψη της παγίδευσης του κυ-
πριακού λαού σε ένα μόνιμο ιστορικό 
περιθώριο και η αναγόρευσή του σε υπαρ-
κτή συνιστώσα μιας εθνικής οντότητας.

Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή 
του λαού μας σε μια παγκόσμια προ-
σπάθεια αμφισβήτησης του επικυρίαρχου 
ρόλου των αποικιοκρατικών δυνάμεων, 
που έπαιρνε τη μορφή επαναστάσεων 
– χιονοστιβάδας στην Αφρική και στην 
Ασία. Μια προσπάθεια που καθόρισε την 

ουσιαστική διαμόρφωση του μεταπολεμι-
κού πολιτικού χάρτη της ανθρωπότητας.

Η δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που  παρά τα 
επαχθή βάρη της κηδεμονίας των υπολειμμά-
των του αποικισμού και των συνταγματικών 
παγίδων εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα 
το ύψιστο όπλο μας στον αγώνα για απελευ-
θέρωση από την τουρκική κατοχή και την 
εθνική επιβίωση του λαού μας.

Ο Αγώνας του 1955-59, για τον οποίο 
μπορεί ο κυπριακός Ελληνισμός να σε-
μνύνεται, αποτελεί μια ιστορική συνηγο-
ρία και για τη σημερινή μας κατεύθυνση  
στη βάση των σημερινών συνθηκών της 
χρονικής και πολιτικής συγκυρίας. Μέσα 
στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, με μια 
νέα εθνική αυτοπεποίθηση, μπορούμε 
να ανοίξουμε τον δρόμο για να μπει η 
Κύπρος σε έναν νέο ιστορικό κύκλο, 
αφήνοντας πίσω της ένα επώδυνο και 
πολυαίμακτο παρελθόν.

* Πρώην Προέδρου Βουλής
των Αντιπροσώπων

Και αναλύουν και συζητούν, με 
τις ώρες. Αν έπρεπε ή όχι. Αν 
πέτυχε ή όχι. Και με αριθμό 

πληθυντικό, βγάζουν και πόρισμα «δεν 
έπρεπε να κάνουμε[…]», «ήταν λάθος 
μας να[…]». Ανήμποροι να διανοηθούν 
το βάθος της ηθικής κορύφωσης που 
πηγάζει από τη στιγμή ελευθερίας και 
μόνο. Ανίκανοι ν’ αντιληφθούν ότι η 
πράξη αυταπάρνησης είναι το δευτε-
ρόλεπτο που νικά κανείς τον θάνατο. 
Καλά κάνουν, όμως, έστω κι άθελά τους. 

Διότι δεν ήταν κάποιων άλλων, ήταν 
ολωνών μας. Διότι η αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου υπερασπίζεται από λίγους, 
προστατεύοντας με ασυμβίβαστη αυ-
στηρότητα την ασφάλεια και την ελευ-
θερία όλων.

Άλλοι να ψάχνουν στον δρόμο το δί-
κιο τους, να μην ξέρουν ποιοι έκαμαν 
την αρχή. Ποιοι έδωσαν το νεύμα. Ότι 
ο Θεοδόσης Πιερίδης γράφει στους 
εμπόρους πως λογάριασαν λάθος με 
τον   νου τους, εμπνεόμενος τους στίχους 
από το αντιφασιστικό, αντιιμπεριαλιστικό 
κίνημα του ρότσου -κατά Μόντη- της 
Ανατολικής Μεσογείου. Της Εθνικής 
Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Από 
την άλλη, οι τουρκοφάγοι του διαδικτύου 
να μετρούν πλανώμενοι το εθνικό τους 
φρόνημα με το μέγεθος της σημαίας 
ή του «ποιος βαστεί τις πιο πολλές», 

βολταδόροι ζημιαδόροι λέμε.
Όπως τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό 

Στρατό στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας της 
Ιρλανδίας κατά των Εγγλέζων, το Εθνικό 
Κίνημα του Κονγκό κατά των Βέλγων 
που η Δημοκρατία του είναι συνομήλικη 
με τη δική μας, την Ινδονησιακή Εθνι-
κή Επανάσταση κατά των Ολλανδών, η 
Αϊτή που σήμανε την έναρξη και ήταν 
η πρώτη που έδωσε νόημα στον όρο 
αντιαποικιακός αγώνας, κατά των Γάλλων 
τότε. Και αυτοί δεν είναι ούτε οι μισοί. 
Ποτάμια αίματος που ρέουν μέχρι και 
σήμερα. Απόρροια του ευγενούς δυτικού 
πολιτισμού κι αυτά..

«Άνεμο της ελευθερίας» ονομάζουν 
οι ιστορικοί αυτό το απο-αποικιοκρατικό 
ρεύμα, οι λίγο πιο ρομαντικοί, τουλάχιστον.
* Φοιτητής Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Για τον Aγώνα του 1955-59
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Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ ΓΥΡΊΖΕΊ ΔΊΣΚΟ

«ΩΣ ΔΆΜΕ» ΉΤΆΝ, ΣΆΣ ΚΆΤΆΛΆΒΆΜΕ!

ΟΊ ΨΕΥΔΆΊΣΘΉΣΕΊΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΣΤΟ ΚΥΝΉΓΊ ΤΩΝ ΨΉΦΩΝ ΚΆΊ ΟΊ... ΚΥΝΉΓΟΊ

Τιμούμε ή ντροπιάζουμε την 1η Άπριλίου 1955;

Δύσκολες ώρες για τον σουλτά-
νο. Κατήντησε να εκλιπαρεί τους 
Τούρκους πολίτες να μεταφέρουν 
τα λεφτά τους (που δεν έχουν) και 
τον χρυσό τους (που δεν έχουν 
φυλαγμένο) στις τράπεζες, μπας 
και σωθεί η τουρκική οικονομία, 
η οποία καταρρέει παταγωδώς με 
τους αδέξιους και πέρα από κάθε 
οικονομική λογική χειρισμούς 
του. Αφού ξόδεψε αλύπητα για 
να φτιάξει αεροπλανοφόρα, να 
αγοράσει ρωσικούς πυραύλους, 
να αποκτήσει τρία-τέσσερα γεω-
τρύπανα, να χτίσει λευκά παλάτια 

των χιλίων δωματίων και εξοχικά 
παλάτια, αυτός που χρηματο-
δότησε αφειδώς τζιχαντιστές σε 
άλλες χώρες, αυτός, λοιπόν, ο big 
spender γυρίζει δίσκο ανάμεσα 
στους πολίτες, για να γεμίσει τα 
άδεια ταμεία.
Ο ισλαμοφασίστας, που βρίσκε-
ται στριμωγμένος από πολλές 
πλευρές, συνεχίζει στο μεταξύ την 
επιχείρηση γοητείας προς τους 
Ευρωπαίους, για να δείξει ότι τάχα 
διακατέχεται από καλή θέληση για 
βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέ-
σεων. Για να φανταστείτε, έστειλε 

μέχρι και συγχαρητήριο μήνυμα 
στην Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, για τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης εναντίον... 
των Τούρκων! Τέτοια διπλωματική 
αβρότητα ο Ταγίπ.
Και ενώ ανάμεσα στους Ευρω-
παίους βρίσκει ακόμη κάποιους 
που ανέχονται τις δικτατορικές του 
μεθόδους στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας και την επιθετικότητά του στο 
εξωτερικό, το αντίθετο συμβαίνει 
με τους Αμερικανούς. Ο Πρόεδρος 
Μπάιντεν εξακολουθεί να τον αγνο-
εί και να μην του τηλεφωνεί. Πού 

καιρός που όποτε είχε σεκλέτια ο 
Ερντογάν, έπαιρνε τηλέφωνο τον 
κολλητό του, τον Τραμπούκο, ο 
οποίος τσακιζόταν να του κάνει τα 
θελήματά του.
Και για να επανέλθουμε στην αρχή 
του κειμένου, με τα κεσάτια του 
σουλτάνου, θα πρέπει να πούμε 
ότι όσο πιο μπατίρης γίνεται, τόσο 
και πιο επικίνδυνος αποδεικνύεται. 
Διότι πολύ πιθανόν να θελήσει να 
καλύψει τις οικονομικές του τρύπες, 
βγάζοντας άλλες... τρύπες στις υφα-
λοκρηπίδες των γειτόνων του...

ΜΠΟΞΕΡ

Οι «Ως Δαμέ» εμφανίστηκαν 
στην αρχή ως ένα κίνημα που 
ήρθε για να ταράξει τα νερά και 
να προβληματίσει την ευρύτερη 
κοινωνία. Τελικά, κατάφεραν 
να ταράξουν τόσο πολύ τα νερά, 
ώστε κάθε φορά προκαλούν και 
μια τρικυμία, η οποία απειλεί να 
πνίξει και τους ίδιους. Μετά την 
προκλητική κοπή του συρμα-
τοπλέγματος στον Αστρομερίτη, 
ήρθε ένα πολύ σοβαρότερο ατό-
πημα, η ανακοίνωση στην οποία 
οι «Ως Δαμέ» έκαναν λόγο για 
«κυβέρνηση στον νότο», εξισώνο-
ντας τη νόμιμη κυβέρνηση με το 
κατοχικό καθεστώς. Στην πρώτη 
τους διαδήλωση, στις 13 Φεβρου-

αρίου, η οποία είχε αντιμετωπι-
στεί με ατυχή βίαιη δράση της 
Αστυνομίας, οι «Ως Δαμέ» είχαν 
δώσει την εντύπωση ενός μαζι-
κού κοινωνικού κινήματος κατά 
της διαφθοράς. Στη συνέχεια, 
όμως, άρχισαν να αυτοαποκαλύ-
πτονται και αναδύθηκε η εικόνα 
ενός αχταρμά από ακροαριστερές 
ομάδες, λεγόμενους επαναπρο-
σεγγιστές, αντιεξουσιαστές, αντι-
εθνικιστές, antifa (αντιφασίστες), 
εξωσυστημικούς, αναρχικούς, 
επαναστάτες του γλυκού νερού, 
«Θύρες» της μάππας, οργανώσεις 
που τάσσονται εναντίον του Κρά-
τους, της Αστυνομίας, της Εθνικής 
Φρουράς, αλλά και της θρησκεί-

ας. Αυτοί εκμεταλλεύθηκαν και 
οικειοποιήθηκαν την οργή και 
την απογοήτευση του κόσμου για 
τη βρομιά που μας περιβάλλει 
και έβαλαν κάτω από τη δικιά 
τους σημαία, της ακροαριστερής 
ιδεολογίας, και όλους τους άλλους 
που αντιδρούσαν στα σκάνδαλα 
με γνήσια πρόθεση. Τελικά, από 
τους 10.000 που συγκέντρωσαν 
στην πρώτη τους διαδήλωση, 
μάζεψαν μόλις 2.000 στην τρίτη 
τους, το προπερασμένο Σάββα-
το. Και ήρθε και η ανακοίνωση 
περί «κυβέρνησης στον νότο» να 
ολοκληρώσει την αποκάλυψη των 
πραγματικών τους θέσεων και 
προθέσεων.

Ευτυχώς τα κόμματα... «στον νότο» 
αντέδρασαν αμέσως, υποδεικνύ-
οντας ότι οι «Ως Δαμέ» αναγνω-
ρίζουν, ουσιαστικά, την ψευδο-
κυβέρνηση και νομιμοποιούν τη 
διχοτόμηση. Διότι η συγκεκριμένη 
πλατφόρμα ξέφυγε και προσδί-
δει επικίνδυνες διαστάσεις στις 
πολιτικές της θέσεις. Άλλο είναι 
να ζωγραφίζεις περιστεράκια και 
άλλα φιλειρηνικά σύμβολα και 
να εκτελείς διάφορα καλλιτεχνικά 
«περφόρμανς» για να εκφράσεις 
τις απόψεις σου και τις ανησυχίες 
σου, και άλλο να αναγνωρίζεις ή 
και να ωραιοποιείς το τέρας της 
κατοχής «στον βορρά».

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες οι 
ψευδαισθήσεις γύρω από την 
πανδημία. Και δεν μιλάμε για 
τους αρνητές του κορωνοϊού και 
τους αντιεμβολιαστές, ούτε για 
εκείνους που πιστεύουν ότι, αν 
νοσήσουν, θα τη βγάλουν όπως 
την απλή γριπούλα. Μιλάμε για 
εκείνους που δέχονται την ύπαρ-
ξη του κορωνοϊού, που υποβάλ-
λονται σε τεστ και κάνουν και το 
εμβόλιο. Εδώ οι τυχόν ψευδαισθή-
σεις είναι ακόμη πιο επικίνδυνες. 
Διότι ο άλλος, έχοντας κάνει το 
εμβόλιο ή έχοντας στο χέρι ένα 
αρνητικό rapid test, μπορεί να 

πιστεύει ότι έχει ξεπεράσει τον 
κίνδυνο κι έτσι χαλαρώνει ή και 
παραμερίζει τα μέτρα αυτοπρο-
στασίας και αλληλοπροστασίας. 
Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επειδή 
έκανες ένα τεστ και αποδείχθηκε 
αρνητικό, είσαι άτρωτος. Την ίδια 
μέρα, ή τις επόμενες, μπορεί να 
κολλήσεις τον ιό και αν δεν ακο-
λουθήσεις τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα, να τον διασπείρεις στην 
οικογένεια και το εργασιακό σου 
περιβάλλον. Ούτε και το εμβόλιο 
σού εξασφαλίζει απόλυτη ανοσία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
περίπτωση μελών του προσωπι-

κού του Νοσοκομείου Λευκωσί-
ας, τα οποία, ενώ είχαν λάβει από 
τον περασμένο Ιανουάριο και τις 
δύο δόσεις του εμβολίου, μολύν-
θηκαν τελικά από τον ιό.
Η ευλαβική τήρηση των μέτρων 
είναι το άλφα και το ωμέγα της 
συνολικής προσπάθειας για αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, ειδικότερα 
τώρα που ξεκίνησαν περαιτέρω 
χαλαρώσεις, έστω και με το σταγο-
νόμετρο. 
Τουλάχιστον να μπορέσουμε να 
γιορτάσουμε το Πάσχα σε καλύ-
τερες συνθήκες απ’ ό,τι πέρσι. Με 
αρκετούς, ωστόσο, περιορισμούς. 

Το πόσοι και ποιοι θα είναι αυτοί, 
θα εξαρτηθεί από την επιδημιο-
λογική εικόνα που θα επικρατεί 
κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Απριλίου. Κανένας δεν μπορεί 
να προβλέψει ποια δεδομένα θα 
διαμορφωθούν τότε, αφού η κατά-
σταση παραμένει επικίνδυνη και 
εκεί έξω κυκλοφορούν και οι πιο 
επιθετικές μεταλλάξεις του κορω-
νοϊού. Αν μας έρθει, ας πούμε, και η 
βραζιλιάνικη μετάλλαξη, ξεχάστε το 
Πάσχα. Θα πάμε πίσω δύο μήνες, 
στην περίοδο... των Απόκρεω. Με 
βραζιλιάνικο Καρναβάλι!

ΜΠΟΞΕΡ

Μέχρι τώρα είχαμε στη Βουλή μας 
αρκετούς βουλευτές-κυνηγούς. 
Στην επόμενη Βουλή φαίνεται ότι 
θα έχουμε και... κυνηγούς-βου-
λευτές. Με βάση τις μέχρι τώρα 
δημοσκοπήσεις, το Κίνημα Ενω-
μένων Κυπρίων Κυνηγών (ΚΕΚΚ), 
που έχει συμμαχήσει με το Κίνημα 
Ανεξάρτητων της Άννας Θεολόγου, 
θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. 
Μια δημοσκόπηση, μάλιστα, εκεί-
νη του ΡΙΚ, δίνει στη συνεργασία 
αυτή μέχρι και 5%! Αυτό δεν εκ-
πλήττει, δεδομένου ότι υπάρχουν 

στη θαυμαστή μας νήσο κάπου 
50.000 κυνηγοί. Υποψιάζομαι 
ότι τα παραδοσιακά μας κόμματα 
άρχισαν ήδη να ανησυχούν από τη 
διαφαινόμενη εκλογική επιτυχία 
του κυνηγετικού συνασπισμού. 
Οι πολιτικοί, που μέχρι τώρα... 
κυνηγούσαν μετά μανίας την ψήφο 
των πολιτών στις προεκλογικές 
περιόδους, τώρα έχουν έναν υπο-
λογίσιμο συναγωνισμό από τους... 
αυθεντικούς κυνηγούς. Και αν οι 
πολιτικοί συνήθιζαν μέχρι τώρα 
να τάζουν στους ψηφοφόρους... 

λαγούς με πετραχήλια, το κόμμα 
των κυνηγών θα μπορεί να τους 
υπόσχεται... πραγματικούς λαγούς. 
Έτσι, τα παλαιά μας κόμματα ίσως 
βρεθούν προ οδυνηρών εκπλή-
ξεων τον ερχόμενο Μάιο. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να επινοήσουν διάφο-
ρα κόλπα, ώστε να πείσουν τους 
δικούς τους ψηφοφόρους, που 
είναι κυνηγοί, να μη στραφούν 
μαζικά προς το ΚΕΚΚ. Μέχρι και 
τα εμβλήματά τους θα μπορούσαν 
να αλλάξουν. Για παράδειγμα, 
ο Συναγερμός, δίπλα από τη 

φιγούρα της απτέρου Νίκης, θα 
μπορούσε να προσθέσει και τη 
φιγούρα μιας... πτερωτής τζίκλας. 
Πάντως, αν τελικά επιβεβαιωθούν 
οι δημοσκοπήσεις, οι κυνηγοί, 
από διώκτες του... λαού (λαγού), 
θα αναδειχθούν σε εκπροσώπους 
του λαού! Εκείνο που αναμένουμε 
από αυτούς, είναι να... κυνηγούν 
αλύπητα το κατεστημένο και όχι να 
γίνουν... βουρκάτορές του, έχοντάς 
το συνεχώς στην... μούττην του 
σιηπέττου τους!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Η εθνική επέτειος της 1ης Απριλί-
ου 1955 βρίσκει τον Ελληνισμό 
της Κύπρου σε μια τραγική κατά-

σταση. Το προαιώνιο όνειρο της ένωσης 
της Κύπρου με την Ελλάδα έχει γίνει μια 
ανεκπλήρωτη ουτοπία. Τα χρόνια που με-
σολάβησαν από τότε μπορεί να έδειξαν 
ότι ο στόχος του Aγώνα του 1955 – 59 
ήταν ένα απραγματοποίητο όνειρο. Ο 
βρετανικός όφις, που τύλιγε την Κύπρο 
και την κρατούσε ως αποικία, ουδέποτε θα 
αποδεχόταν την απαίτηση του Ελληνισμού 
της Κύπρου για ένωσή του με την Ελλάδα. 
Και αν εξαναγκαζόταν να εγκαταλείψει την 

Κύπρο, δεν θα την παρέδιδε στον δικαιούχο 
της Ιστορίας. Με εφαρμογή του δόγματος 
«διαίρει και βασίλευε» είχε και ΕΧΕΙ σκοπό 
να διχοτομήσει την Κύπρο, παραδίνοντας 
το βόρειο τμήμα στον Τούρκο εισβολέα, 
από τον οποίο αγόρασε την Κύπρο το 1878 
και τον οποίο φρόντισε να χρήσει ενδια-
φερόμενο μέρος στο Κυπριακό. 

Φυσικά τον προαιώνιο πόθο των Ελλή-
νων της Κύπρου τον ενταφίασαν οριστικά 
«οι νεκροθάφτες της ενώσεως», η χούντα 
των Αθηνών και οι εδώ συνεργάτες της με 
το προδοτικό πραξικόπημα του 1974. Από 
τότε οι Τούρκοι με την εισβολή τους κατέ-
κτησαν ένα μεγάλο τμήμα της Κύπρου. Και 
σήμερα θεωρούν την κατεχόμενη περιοχή 
της Κύπρου ως τουρκικό κράτος. Και τον 
Απρίλιο, λίγες ημέρες μετά την επέτειο της 
1ης Απριλίου, η Τουρκία θα πάρει μέρος 
στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη, όπου ο 
Γ.Γ. του ΟΗΕ  θα μεσολαβήσει με στόχο την 
εξεύρεση μιας λύσης που καμιά σχέση δεν 
έχει με τον στόχο του ηρωικού αγώνα της 

ΕΟΚΑ, που έγραψε τη λαμπρότερη σελίδα 
της Ιστορίας της Κύπρου. Και το χειρότερο 
είναι πως η Τουρκία και ο εκπρόσωπος 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με την 
ανοχή του Γ.Γ. και το πατρονάρισμα της 
Βρετανίας, θα θέσουν στο τραπέζι τη λύση 
δύο κρατών, προωθώντας τη διχοτόμηση, 
που ήταν η τουρκοβρετανική επιδίωξη 
για ματαίωση της ενώσεως.

Αλλά τα τραγικά που συμβαίνουν 
σήμερα στην Κύπρο δεν είναι μόνο η 
σκευωρία της πενταμερούς εναντίον των 
δικαιωμάτων του Ελληνισμού της Κύπρου.  
Μπορεί σήμερα πολλοί να θεωρούν ότι 
το αίτημα του Ελληνισμού της Κύπρου, 
που διακηρύχτηκε και επιβεβαιώθηκε με 
το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, ήταν 
λανθασμένο. Όμως ήταν αίτημα της τερά-
στιας πλειοψηφίας, σχεδόν ολόκληρου του 
Ελληνισμού της Κύπρου, που το αξίωσε 
με το ιστορικό δημοψήφισμα «Αξιούμεν 
την ένωσιν με την μητέρα Ελλάδα». 

Το τραγικό είναι ότι, 62 χρόνια από 

την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα 
της ΕΟΚΑ και 67 χρόνια μετά το ενωτικό 
δημοψήφισμα του 1950, που αξίωνε την 
ένωση, τριάκοντα ‘Ελληνες βουλευτές στη 
Βουλή ψήφισαν τον «Νόμο Ακιντζί»,  με 
τον  οποίο απαγορεύθηκε στα ελληνικά 
σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
έστω και 10λεπτη ετήσια αναφορά στο 
Δημοψήφισμα του 1950, κατά το οποίο, 
το 95,7% του υπόδουλου στους Εγγλέζους 
αποικιοκράτες κυπριακού λαού ψήφισε 
το «Αξιούμεν την Ένωσιν της Κύπρου με 
την Ελλάδα». Και αυτή ήταν κατάπτυστη 
ενέργεια υποταγής σε απαίτηση των Τούρ-
κων και καλόπιασμα της Τουρκίας για να 
μας ελεήσει και να δεχτεί «επανένωση» 
της Κύπρου, που είναι ο νέος στόχος του 
«νέου ρεαλισμού».

Αλλά το πιο ραγιάδικο καλόπιασμα της 
Τουρκίας μάς ήρθε φέτος που η μητέρα 
Ελλάδα γιόρταζε τα 200 χρόνια από το 
1821, που η Ελλάδα ξεσηκώθηκε με το 
σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Πολλές 

ξένες χώρες πήραν μέρος στην παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου, που ήταν η κορύφωση 
των εορτασμών. Η Κύπρος, που μετείχε 
στην Επανάσταση του 1821, δεν πήρε 
μέρος στη παρέλαση του έθνους, για να 
μην προκαλέσει την Τουρκία. Την καλο-
πιάνουμε για να μην πάει θυμωμένη στην 
πενταμερή και να μην αποδέχεται την ΔΔΟ, 
που είναι ο φετινός στόχος της Κύπρου.

Για το κατάντημα αυτό ελέγχεται το 
ΑΚΕΛ, που δεν ήθελε συμμετοχή απο-
σπάσματος της Ε.Φ. στην παρέλαση. Αλλά 
περισσότερο φταίει ο ΠτΔ, που έπρεπε 
να πάρει ο ίδιος την απόφαση, φταίει ο 
Υπουργός Άμυνας, που δεν διευθέτησε 
με τον ομόλογό του τη συμμετοχή της Κ.Δ., 
αλλά δικαιολογήθηκε ότι η Ελλάδα… δεν 
υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή της Κύπρου. 
Φταίει και η Επιτροπή, που ήταν υπεύθυνη 
για την οργάνωση εορτασμών στην Κύ-
προ για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. 
‘Επρεπε η πρώτη εισήγησή της να ήταν η 
συμμετοχή στην παρέλαση του ‘Εθνους.

Τελικά για την απουσία της Κύπρου 
από την παρέλαση του ‘Εθνους φταίμε όλοι 
μας, που παρακολουθούμε παθητικά την 
πορεία των υποχωρήσεων και τις ενέργειες 
καλοπιάσματος και υποταγής για να μας 
ελεήσει η Τουρκία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε 
ατμόσφαιρα αυτοεξευτελισμού, με ενέργει-
ες και πράξεις ραγιαδισμού γιορτάζουμε 
φέτος την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, 
χωρίς τις καθιερωμένες παρελάσεις λόγω 
κορωνοϊού. Την γιορτάζουμε ή την εξευ-
τελίζουμε;

Ντροπή σε όλους μας. ‘Εχουμε άραγε 
δικαίωμα να υμνήσουμε, να αναφέρουμε 
τα ονόματα ή έστω απλά να θυμηθούμε 
τον Αυξεντίου, τον Μάτση, τον Παλληκα-
ρίδη και όλους τους ήρωες της ΕΟΚΑ;’Η 
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να σκύψουμε ντροπιασμένοι το κεφάλι και 
να σιωπήσουμε, αναμένοντας τα αποτε-
λέσματα της δουλοπρέπειας μας, όταν θα 
συνέλθει η πενταμερής; 

Χαλλούμι 
Κύπρου και 
πάσης Υφηλίου

Μέγας ενθουσιασμός επικρατεί εν 
τη νήσω ημών, μετά τη δικαίωση του 
εθνικού μας χαλλουμιού, ύστερα από 
πολυετείς περιπέτειες και συνωμοσί-
ες ξένων κύκλων, που επεδίωκαν να 
μας το φάνε και να γεμίσουν την υφή-
λιο με ψευδοχαλλούμια. Επιτέλους, οι 
Ευρωπαίοι εταίροι μας αναγνώρισαν 
το χαλλούμι ως προϊόν Προστατευ-
όμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ). Είναι πια αποκλειστικά δικό 
μας και δεν μπορεί κανείς να μας το 
πάρει! Πάντα ήτανε δικό μας, δηλαδή, 
από τα βάθη των αιώνων, αλλά η 
κατοχύρωσή του ως ΠΟΠ ήταν ανα-
γκαία, για να μην το επιβουλεύονται 
διάφορα... αππηητούρκα σε διεθνές 
επίπεδο.
Φαντάζομαι ότι τώρα ο ΔΗΣΥ θα 
φροντίσει να μεταφράσει σε ψήφους 
την... ΠΟΠ επιτυχία. Ήδη, ο Αβέρωφ 
αξιοποίησε αμέσως την απόφαση και 
έσπευσε σε κτηνοτροφική μονάδα 
παραγωγής γάλακτος, όπου περπά-
τησε ανάμεσα σε προβατάκια και 
κατσικάκια. Ασφαλώς, το μήνυμα που 
ήθελε να στείλει, ειδικά προς τους 
ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ ενόψει των 
εκλογών, ήταν το εξής: «Από αυτήν 
εδώ τη μάντρα, με την ευκαιρία της 
μεγάλης μας νίκης, σας απευθύνω 
έκκληση. Σας παρακαλώ, μείνετε στο... 
μαντρί μας και μοιραστείτε μαζί μας 
τα οφέλη της μεγάλης μας επιτυχίας»! 
Πάνω στον οίστρο τους, ακόμα λίγο 
θα μας έψαλλαν και τον Εθνικό Ύμνο, 
προσαρμοσμένο αναλόγως:
«Σε γνωρίζω από τη... γεύση
χαλλουμιού τη φοβερή,
σε γνωρίζω από την όψη,
άσπρη και γαλακτερή»!
Μόλις καταλαγιάσουν οι χαλλουμικοί 
παιάνες, θα πρέπει όλοι να στρωθούν 
στη δουλειά για την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση της απόφασης των Βρυ-
ξελλών. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε 
πολλαπλασιασμό των εξαγωγών και 
θα πρέπει να υλοποιήσει με κάθε 
τρόπο αυτόν τον στόχο. 
Οι δε τυροκόμοι καλούνται να ηρε-
μήσουν και να προσπαθήσουν να τα 
βρουν με τον Υπουργό Γεωργίας, σε 
κάποια συνάντηση, μεταξύ... τυρού 
και αχλαδίου. Ή, καλύτερα, μεταξύ 
τυρού και... χαλλουμίου!
Ταυτόχρονα με το χαλλούμι, κατοχυ-
ρώθηκε και το hellim για τους Τουρ-
κοκύπριους. Είδατε, κύριε Φούλη 
μου; Μετά την «πολιτική ισότητα», 
δώσαμε στους Τουρκοκύπριους και 
την... «χαλλουμική ισότητα».
Άντε, επόμενος στόχος είναι να 
κατοχυρώσουμε και την Κυπριακή 
Δημοκρατία ως... Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Της Κυριακής
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ΛΊΓΟΤΕΡΆ
ΣΤΉ ΣΆΚΟΥΛΆ, 
ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΆ
ΣΤΉΝ ΤΣΕΠΉ
Σε... ποπ σταρ των ημερών 
αναδεικνύεται ο Υπουργός 
Γεωργίας, Κώστας Καδής. 
Μετά την κατοχύρωση του 
χαλλουμιού ως ΠΟΠ (Προ-
στατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης), ανήγγειλε και 
το πρόγραμμα διαχείρισης 
αποβλήτων ΠΟΠ (Πληρώ-
νω Όσο Πετώ). Με βάση το 
δεύτερο αυτό πρόγραμμα, ο 
κάθε πολίτης θα πληρώνει 
για όσα σκύβαλα απορρίπτει 
και όχι για όσα επαναχρη-
σιμοποιεί ή ανακυκλώνει. 
Τα σκουπίδια του θα τα 
τοποθετεί σε προπληρωμέ-
νες σακούλες, οι οποίες θα 
πάρουν τη θέση των τελών 
αποκομιδής σκυβάλων που 
καταργούνται. Πρόκειται για 
ένα μέτρο που θεωρείται 
δίκαιο, αφού εδράζεται στην 
αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώ-
νει». Με άλλα λόγια, όποιος 
παράγει λιγότερα απόβλητα, 
θα πληρώνει και λιγότερα. 
Δίνεται, έτσι, ένα οικονομικό 
κίνητρο σε κάθε νοικοκυριό 
για να μειώσει τα απόβλη-
τά του και να συμμετάσχει 
ενεργά στην ανακύκλωση. 
Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη 
επιτυχώς στον Δήμο Αγλα-
ντζιάς και από του χρόνου 
θα επεκταθεί σε όλους τους 
Δήμους. 
Απ’ εκεί και πέρα, θα έχουμε 
να κάνουμε και με φαινόμε-
να απόπειρας να ξεγελαστεί 
το σύστημα, σύμφωνα με την 
«παραδοσιακή» κυπραίικη 
νοοτροπία της κομπίνας, της 
πονηριάς, της ανεύθυνης 
συμπεριφοράς, αλλά και 
της γαϊδουριάς. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να προνοούνται πολύ 
αυστηρές ποινές για όσους 
θα θελήσουν να παρακάμ-
ψουν το σύστημα ΠΟΠ 
(Πληρώνω Όσο Πετώ) και 
να το αντικαταστήσουν με το 
σύστημα... ΠΟΦ (Πετώ Όπου 
Φτάσω), για να αποφύγουν 
να αγοράσουν τις προπλη-
ρωμένες σακούλες του νέου 
συστήματος. Την ίδια ώρα 
οξύτατο παραμένει το πρό-
βλημα των ασυνείδητων που 
ξεφορτώνονται καναπέδες, 
παλιές οικιακές συσκευές, 
στρώματα και άλλα άχρη-
στα είδη του νοικοκυριού 
τους σε διάφορους χώρους, 
παντού. Αν κρίνουμε από τις 
εικόνες ντροπής που βλέ-
πουμε συχνά στα τηλεοπτικά 
δελτία, με μετατροπή ακόμη 
και περιοχών φυσικής καλ-
λονής σε σκουπιδότοπους, 
οι ασυνείδητοι αφθονούν 
στην πολιτισμένη, λέμε τώρα, 
ευρωπαϊκή μας νήσο... 

ΜΠΟΞΕΡ

04.04.2021

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ



18ετία Ερντογανοκρατίας & Πενταμερής

1ης Απριλίου 1955 αδικαίωτες 
πραγματικότητες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ τον Μάρ-
τιο, δεκαοκτώ χρόνια αδιάκο-
πης εξουσίας του Ερντογάν στην 

Τουρκία. Τον Μάρτιο του 2003, πέντε 
μήνες μετά την νίκη τού υπό την ηγεσία 
του ισλαμικού κόμματος (AKP Κόμμα 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) στις τουρ-
κικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2002, 
ο Ερντογάν, 49χρονος τότε, ανέλαβε αυ-
τοπροσώπως την πρωθυπουργία στην 
Άγκυρα και ξεκίνησε την πορεία για 
την επιβολή της εκλεγόμενης έκτοτε 
προσωποπαγούς μονοκρατορίας του. 
Μετέβαλε και το σύστημα σε προεδρικό, 
ώστε να γίνει από το 2014 ο ίδιος πρό-
εδρος - ανώτατος απόλυτος άρχων της 
εξουσίας, σε βαθμό που αυτοθαυμάζεται 
να τον εκλαμβάνουν ως νεο-σουλτάνο.

Φανερός είναι ο πόθος του Ερντο-
γάν να θαυμάζεται περισσότερο και 
από τον... περίπου θεοποιημένο στην 
Τουρκία «Πατέρα των Τούρκων - Ατα-
τούρκ» Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος είχε 
επιτύχει, τα χρόνια που κατέρρευσε 
ηττημένη η Οθωμανική Αυτοκρατο-

ρία, με τις γενοκτονίες των αυτοχθόνων 
Αρμενίων και Ελλήνων της Μικρασίας, 
την οικοδόμηση της Νέας Τουρκίας, της 
οποίας υπήρξε απόλυτος άρχων μέχρι 
τον θάνατό του, επί δεκαπέντε χρόνια: 
1923-1938. Σε αντίθεση με τον «λαϊκό» 
Κεμάλ και τον Κεμαλισμό, ο ισλαμιστής 
Ερντογάν πέτυχε και την επανόρθωση 
του Ισλαμισμού στην εξουσία διεκδικώ-
ντας ρόλο νεο-χαλίφη στα όμματα των 
όπου γης ισλαμιστών.

ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ η Ερντογανοκρατία 
στόχευσε απ’ αρχής προγραμματισμένα 
και διακηρυγμένα, στη δρομολόγηση της 
νεο-οθωμανικής στρατηγικής, ώστε να 
καταστήσει την Τουρκία παγκόσμιου 
ρόλου ηγεμονική δύναμη, ανάλογη με 
το ένδοξο οθωμανικό παρελθόν της. 
Ιδιαίτερα επί των εδαφών και των λαών 
της περιοχής που υπήρξαν προ ενός και 
πλέον αιώνα υπόδουλοι των Οθωμανών 
Σουλτάνων. Ένα κιόλας έτος πριν από 
την άνοδο των Ισλαμιστών του Ερντο-
γάν στην εξουσία, το 2001 είχε κυκλο-
φορήσει και το βιβλίο λεπτομερούς 
νεο-οθωμανικής στρατηγικής από τον 
στενό τότε συνεργάτη του Ερντογάν και 
μετέπειτα υπουργό και πρωθυπουργό 
του (πριν τον αποπέμψει κι εκείνον) 
καθηγητή Αχμέτ Νταβούτογλου, με τον 
τίτλο «Στρατηγικό Βάθος της Τουρκίας».

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ επισήμανσης της δι-

άρκειας και των επίμονων μεθοδεύσε-
ων της νεο-οθωμανικής στρατηγικής, 
χρήσιμη είναι η υπενθύμιση ότι, κατά 
τη χρονική περίοδο της μέχρι και σή-
μερα 18χρονης Ερντογανοκρατίας,

- στην Αθήνα είχαμε διαδοχικά εφτά 
πρωθυπουργούς: Κ. Σημίτη, Κ. Καρα-
μανλή, Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμο, Α. 
Σαμαρά, Α. Τσίπρα και Κυρ. Μητσοτάκη, 

- και στην Κύπρο, διαδοχικά τέσ-
σερεις προέδρους, Γλ. Κληρίδη, Τ. 
Παπαδόπουλο, Δ. Χριστόφια και Ν. 
Αναστασιάδη.

ΣΥΝΕΠΩΣ η συσσωρευμένη επί 18 
χρόνια γνώση των τουρκικών πραγμά-
των δεν επιτρέπει πλέον άγνοιες και 
αμφιβολίες και διερωτήσεις για τις 
«πραγματικές προθέσεις», περί του 
τι εστί η Τουρκία του Ερντογάν και 
σε τι στοχεύει η νεο-οθωμανική και 
ισλαμιστική πολιτικής τής Άγκυρας, 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στην Θράκη, 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση 
Ανατολή, στη Βόρειο Αφρική, στις σχέ-
σεις της με τις μεγάλες δυνάμεις ΗΠΑ, 
Ρωσία, Κίνα, το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε. κ.ο.κ....

ΚΑΤ’ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ δεν χρειαζόταν να 
παρέλθουν 18 χρόνια για την... εξιχνίαση 
της πολιτικής Ερντογάν. Ούτε υπήρξε 
ποτέ «απρόβλεπτος» ο ήδη 67χρονος Ερ-
ντογάν, όπως κατά καιρούς διατείνονται 
οι στερούμενοι γνώσεων. Ήταν, από της 

ανόδου του ΑΚΡ στην εξουσία Νοέμβριο 
του 2002, ΓΡΑΠΤΩΣ διακηρυγμένη. 
Ήδη προαναγγελθείσα και προγραμ-
ματισμένη, η πολιτική Ερντογάν, στις 
σελίδες του «Στρατηγικού Βάθους» του 
Νταβούτογλου. Και για την Κύπρο και για 
την Ελλάδα και για τον κόσμο.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Τουρκίας στο Κυ-
πριακό, αφ’ ότου την υποκίνησαν το 
1955 οι Βρετανοί για να διατηρήσουν 
και οι ίδιοι την στρατηγική τους παρου-
σία στην επαναστατημένη 1955-1959 
Κύπρο, καθορίστηκε από την «στρατη-
γική Νιχάτ Ερίμ 1956» και το τουρκικό 
Γραφείο Ειδικού Πολέμου 1957 για 
«Επανάκτηση Κύπρου». Επανάκτηση 
από την Τουρκία. Έκτοτε, όλες ανεξαίρε-
τα οι τουρκικές κυβερνήσεις, εκλελεγ-
μένες ή πραξικοπηματικές, κεμαλικές 
δεξιές ή αριστερές, κεμαλο-ισλαμικές 
ή αμιγώς ισλαμικές, με υποδειγματι-
κή επιμονή, μεθοδεύουν απαρέγκλιτα, 
σταθερά, κλιμακωτά, φέτα-φέτα, τον ίδιο 
αναλλοίωτο στρατηγικό στόχο. Η Ερντο-
γανοκρατία όχι μόνο τον διατήρησε αλλά 
και τον επαύξησε στις νεο-οθωμανικές 
του διαστάσεις της «επιθετικής θαλάσ-
σιας στρατηγικής» που εξήγγειλε από 
το 2001 ο Νταβούτογλου και εσχάτως 
την βάφτισε ως πολιτική της «Γαλάζιας 
Πατρίδας» ο ίδιος ο Ερντογάν.

ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της 18ετίας Ερ-

ντογάν υπήρξαν και κυριάρχησαν στην 
Αθήνα και στη Λευκωσία, στους εκάστο-
τε κυβερνώντες, στις κομματικές ηγεσίες, 
στους διαμορφωτές της Κοινής Γνώμης, 
πλήθος πλάνες, ψευδαισθήσεις, αυτα-
πάτες, λάθος αναγνώσεις κι εσφαλμένες 
εκτιμήσεις της τουρκικής πολιτικής.

- Σε πολλές περιπτώσεις, μέχρι και 
σήμερα, όσο επίμονα συνεπής στη 
νεο-οθωμανική στρατηγική του είναι 
ο Ερντογάν, τόσο και άλλο τόσο... συ-
νεπείς στις χρόνιες αυταπάτες τους 
παραμένουν πολλοί και δη ιθύνοντες 
στην Αθήνα και στη Λευκωσία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ αλλ’ όχι μονα-
δικό παράδειγμα οι ηγέτες του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού και του ΔηΣυ Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου. Υπενθυμίζεται η προ 
μηνών δήλωση του Γ. Γρ. του ΑΚΕΛ, ο 
οποίος μάλιστα είχε πάει και αυτοπρο-
σώπως δύο φορές στην Τουρκία για 
να... ανακαλύψει, έλεγε, τις «πραγματι-
κές προθέσεις» της Τουρκίας, σε συνα-
ντήσεις του με τον τότε πρωθυπουργό 
Νταβούτογλου και δύο φορές με τον 
υπουργό Εξωτερικών του Ερντογάν, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου:

«Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού 
επανέλαβε την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι 
η τουρκική προκλητικότητα θα αναχαι-
τιστεί μόνο εάν και εφόσον καταφέρου-
με να πείσουμε την Τουρκία, μέσα από 

έμπρακτες ενέργειες, ότι με την επίλυση 
των προβλημάτων στην γειτονιά μας, με 
την ύπαρξη σχέσεων ειρηνικών με τις γει-
τονικές χώρες θα καταφέρει η Τουρκία 
να γίνει μέρος των συζητήσεων για την 
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που 
υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής Με-
σογείου. Ο Α. Κυπριανού υπογράμμισε 
ότι χρειάζεται να πείσουμε την Τουρκία 
ότι με σωστή λύση του Κυπριακού θα 
έχει και η ίδια να αποκομίσει οφέλη. 
Οφέλη τα οποία θα προκύψουν από 
τη συμμετοχή της στις ευρύτερες συ-
ζητήσεις για αξιοποίηση του φυσικού 
αερίου».... («ΧΑΡΑΥΓΗ», 17.6.2020).

ΚΙ ΕΝΩ η τουρκική επιθετική θαλάσ-
σια πολιτική και με λόγια και με κλιμα-
κούμενες μεθοδεύσεις και προπάντων με 
έργα, εκτραχύνεται σε βάρος Ελλάδος και 
Κύπρου, Λευκωσία και Αθήνα σύρονται 
σε νέα - βρετανικής ανέκαθεν φιλοτουρ-
κικής επινόησης - Άτυπη Πενταμερή για 
το Κυπριακό στις 27 τρέχοντος Απριλίου. 
Με το κρισιμότερο, κατά τη γνώμη μας, 
εναγώνιο ερώτημα:

- Πόσο λιγότερο ή περισσότερο 
ζημιωμένος θα εξέλθει και από αυτήν 
την Πενταμερή ο Ελληνισμός;

- Πόσα επιπλέον κέρδη θ’ απο-
κομίσει ή όχι από την Αθήνα και τη 
Λευκωσία στην Πενταμερή ο απόλυτα 
προβλεπτός Ερντογάν;

Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Εθνικής 
Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) 
ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955 και διεξήχθη 

για μία τετραετία, από το 1955 – 1959, στο πλαίσιο της 
αντιαποικιακής, ενωτικής διαδρομής του Κυπριακού 
Ελληνισμού. Διαπιστώνοντας θεμελιωδώς ο Κυπριακός 
Ελληνισμός δεδομένη και κατ’ εξακολούθησιν άρνηση 

του βρετανικού 
αποικιοκρατικού 
π α ρ ά γ ο ν τ α 
να αποδώσει 
και στην 
περίπτωση της 
τότε βρετανικής 
αποικίας Κύπρου 
το διεθνώς 
κατοχυρωμένο 
ως αναγκαστικό 
δίκαιο (jus 
cogens), δικαί-
ωμα για αυτοδι-
άθεση, αποφάσι-
σε να διεκδικήσει 
εθνική ελευθερία 
ενόπλως, προ-
σφεύγοντας κατά 
ταύτα σε απελευ-
θερωτική δράση. 

Επισημαίνεται 
πως η 
α υ τ ο δ ι ά θ ε σ η 
των λαών 
σ υ ν υ φ α ί ν ε τ ο 
προς τους 
κανόνες του 
διεθνούς δικαίου 
και της διεθνούς 
π ρ α κ τ ι κ ή ς 
της εποχής 
εκείνης. Διά της 
εφαρμογής της, 
κατά συνέπειαν, 

οι αποικιοκρατικές περιοχές οδηγούνταν στην ανεξαρ-
τητοποίηση των λαών τους με βάση την αρχή του ένας 
άνθρωπος - μία ψήφος (one man – one vote). 

Τοιουτοτρόπως, η Αφρική και η Ασία κέρδισαν 
την ελευθερία τους, διαμορφώνοντας μια σειρά νέων 
αναγνωρισμένων υποκειμένων διεθνούς δικαίου στον 
κόσμο των κρατών. 

Κατά τα ανωτέρω, η Κύπρος δικαιούτο την ελευθερία 
και την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, 
όπερ θα οδηγούσε στην ένωσή της με την Ελλάδα, 
όπως είχε εξάλλου διαδηλωθεί στην απόφαση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του 95,7% των ψηφοφόρων 
στο Ενωτικό Δημοψήφισμα, που είχε προηγηθεί στη νήσο 
τον Ιανουάριο του 1950. Για τα δεδομένα της εποχής 
εκείνης, που δεν είχε κυριαρχήσει στην παγκόσμια 
κοινότητα η ελευθερία και η δημοκρατία, όπως εσυνέβη 

σε πολλά μέρη του κόσμου τη δεκαετία του 1960, η 
τετραετία του αγώνα ήταν μία μυσταγωγική στιγμή ενός 
μαχόμενου λαού.

Υπήρξε συνέχεια μιας ιστορικής πορείας, που στη 
νεότερη εποχή ξεκίνησε από την ηρωική στιγμή της 9ης 
Ιουλίου 1821, όταν η οθωμανική διοίκηση της Κύπρου 
οδήγησε στη σφαγή την πνευματική και πολιτική 
ηγεσία του Ελληνισμού της νήσου διά της θανάτωσης 
400 και πλέον προκρίτων και τον απαγχονισμό του 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού μετά τον ξεσηκωμό του 
για συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση, ενώ δεν θα 
πρέπει να λησμονείται πως ο Κυπριακός Ελληνισμός 
δήλωνε παρών σε όλους τους αγώνες του έθνους. 

Αναμφισβήτητα, ο αντιαποικιακός αγώνας των 
Ελλήνων της Κύπρου ήταν ηρωικός, μεγαλειώδης 
και αξιοθαύμαστος. Η ίδια η στάση και η συνειδητή 
απόφαση της θυσίας των αγωνιστών διαδόθηκε σε όλον 
τον κόσμο. Ποιητές, λογοτέχνες και πολιτικοί διετύπωναν 
τον θαυμασμό τους για τον αγωνιζόμενο Κυπριακό 
Ελληνισμό και για τους νέους, που πορεύονταν στην 
αγχόνη αλύγιστοι, ψέλνοντας τον ελληνικό Εθνικό Ύμνο 
και «Τη Υπερμάχω». 

Παρά ταύτα, αυτός ο αγώνας δεν δικαιώθηκε. 
Ενεπλάκη στους δαιδάλους της διεθνούς διπλωματικής 
ασφυξίας, δεδομένης και της ελληνικής μετεμφυλιακής 
αδυναμίας να υποστηρίξει τον αγώνα των Ελλήνων 
της Κύπρου εναντίον του βρετανικού παράγοντα. Ο 
τελευταίος κυριαρχούσε στην ελλαδική μετεμφυλιακή 
πολιτική. Τοιουτοτρόπως, οδηγήθηκε ο αγώνας σε μία 
επώδυνη συμφωνία, όπου διά της πράξης της Ζυρίχης 
και στη συνέχεια του Λονδίνου κατά τον Φεβρουάριο 
του 1959, θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις, μετά 
από 82 έτη, η Τουρκία να επανέλθει στην Κύπρο, πλέον 
και ως εγγυήτρια δύναμη, μαζί με τη Βρετανία και την 
κατά τα ανωτέρω εξασθενημένη Ελλάδα.  

Τα σφάλματα του ζυριχικού φιλοσοφικοπολιτικού 
συνταγματικού πλαισίου διαφαίνονται μέχρι και σήμερα 
στην κυπριακή πολιτική διαδρομή, στον βαθμό που δεν 
δείχνει να είναι σε θέση η πολιτική ηγεσία Λευκωσίας 
και Αθηνών να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός 
σύγχρονου κράτους δικαίου, που παραπέμπει στην 
εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών 
για το σύνολο του πληθυσμού, ανεξαρτήτως εθνικής 
καταγωγής ή θρησκευτικής ταυτότητας.

Κλείνοντας, η σημειολογία της στιγμής του αγώνα 
και η θυσία 17χρονων παιδιών στον βωμό αρχών, 
όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατία, 
στέλνει σήμερα το μήνυμα της έμπρακτης προβολής 
της ιστορίας και του πολιτισμού, πέρα και έξω από 
κενόδοξες και τυποποιημένες εκδηλώσεις, δηλαδή ως 
διαρκούς υπόμνησης των Ελλήνων της Κύπρου και του 
Ελληνισμού εν γένει προς αποκατάσταση ελευθερίας 
και κράτους δικαίου, αξιοπρέπειας και τιμής αυτού του 
τμήματος ενός ιστορικού έθνους, που τελεί σε διαρκή, 
οιονεί απειλή ως υπόσταση και ως ταυτότητα. 

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

«Τα σφάλματα 
του ζυριχικού 

φιλοσοφικοπολιτικού 
συνταγματικού πλαισίου 
διαφαίνονται μέχρι και 
σήμερα στην κυπριακή 

πολιτική διαδρομή, στον 
βαθμό που δεν δείχνει να 
είναι σε θέση η πολιτική 
ηγεσία Λευκωσίας και 

Αθηνών να προχωρήσει 
στην υλοποίηση ενός 
σύγχρονου κράτους 

δικαίου» 

Το αβγό των σημερινών 
τουρκιζόντων - και 

δεν είναι μόνον οι «Ώς 
δαμαί» - εκκολάφθηκε στη 

μήτρα της διαχρονικής 
προεδρικής, κυβερνητικής, 
πολιτικής και κομματικής 

εθελοδουλίας. Όσα 
διαφύλαξαν 40 

αιώνες αδούλωτου 
Ελληνισμού και 

μαχόμενης Ορθοδοξίας, 
κατασπαράχθηκαν σε 60 
χρόνια ανεξαρτησίας και 
κατερειπώθηκαν σε 47 

χρόνια τουρκικής κατοχής

Το αβγό των τουρκιζόντων εκκολάφθηκε
στη μήτρα της πολιτικής εθελοδουλίας

Ένα συνονθύλευμα περιθωριακών οργανώσεων, επενδυ-
μένων με αναρχικές, ακροαριστερές, σοσιαλίζουσες, δήθεν 
αντισυστημικές, περίεργα αντιεξουσιαστικές και τάχα 

επαναστατικές ονειρώξεις, πέτυχαν να συνταράξουν το κομματικό 
και πολιτικό τοπίο της Κύπρου. Το συντονιστικό όργανό τους, 
υπό τον ενσυνείδητα ανορθόγραφο τίτλο: «Ως δαμέ», κατάφερε 
να ξεσκεπάσει την ασύλληπτη υποκρισία και τον ακαταλόγιστο, 

πλέον, φαρισαϊσμό του 
κομματικο-πολιτικού 
συστήματος.

Σε ανακοίνωσή τους, 
οι «Ώς δαμαί», αναφέρθη-
καν σε «κυβέρνηση στον 
νότο», παραπέμποντας 
ευθέως και υιοθετώντας 
τη διαχρονική τουρκική 
θέση περί της «ελληνο-
κυπριακής διοίκησης του 
νότου». Η Τουρκία και οι 
κατοχικοί εγκάθετοί της 
μηρυκάζουν ότι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, ως 
δοτό δημιούργημα των 
Συνθηκών Ζυρίχης και 
Λονδίνου, που απαρτίζε-
ται από τις δύο κοινότητες, 
δεν υπάρχει πλέον, μετά 
το τ/κυπριακό πραξικό-
πημα του Δεκεμβρίου 
1963. Πρώτος ο ευ-
ρωβουλευτής, Λουκάς 
Φουρλάς, με δήλωσή 
του, την περ. Κυριακή 

(28/3/2021), κατήγγειλε την πιο πάνω αναφορά.
Αίφνης, το κομματικο-πολιτικό σύστημα αναστατώθηκε! 

Εξοργίστηκε, δήθεν. Όλα τα κόμματα και η Κυβέρνηση εξέ-
δωσαν ανακοινώσεις, διά των οποίων σχίζουν τα ιμάτιά τους 
για το ανοσιούργημα των «Ώς δαμαί». Αλλά, γιατί ωρύονται; 
Γιατί με τόσο πάθος και οργή επιτίθενται σε αυτόν τον ετερό-
κλητο εσμό νεαρών που, με ιερή αγανάκτηση,  επικρίνουν τη 
διαφθορά, λατρεύουν τους μετανάστες αλλά δεν ενοχλούνται 
από την τουρκική κατοχή; Ένα τεράστιο πανό, που κρατούσαν 
στις διαδηλώσεις τους, έγραφε: «Κανένα συρματόπλεγμα δεν 
μας χωρίζει, κανένα έθνος δεν μας ενώνει».

Τα μηνύματά τους είναι ξεκάθαρα! Όπως βροντερή είναι 
η αφόρητη υποκρισία της Κυβέρνησης και κομμάτων, την 
οποία αποκάλυψαν, προφανώς χωρίς να το θέλουν, οι «Ώς 
δαμαί». Ποιοι είναι αυτοί οι νεαροί, οι περισσότεροι τουρκί-
ζοντες που, μηδίσαντες, αναμασούν την τουρκική θέση περί 
της «κυβέρνησης στον νότο»; Είναι το αποκρουστικό και αηδές 
πολυετές δημιούργημα της πολιτικής ηγεσίας και των εκάστοτε 
κυβερνήσεων. Αυτές συνέλαβαν και κυοφόρησαν, εδώ και 
δεκαετίες, μέσα στη μήτρα της ψοφοδεούς και τουρκοφόρου 
εθελοδουλίας τους, αυτούς τους δήθεν επαναστάτες.

Από το 1974 μέχρι σήμερα εσπάρη ο σπόρος για να φτάσουμε στο 
σημερινό κατάντημα της τουρκοφροσύνης, της εθνικής παραίτησης, 
της υποταγής, της συνεχούς προσχώρησης σε τουρκικές θέσεις, της 
εξημέρωσης του κατοχικού θηρίου, της εθελοδουλίας. Πανωραίες 

ελληνικές λέξεις, όπως απελευθέρωση, αγώνας, πατριωτισμός, διεκ-
δίκηση, αξιοπρέπεια, ελευθερία, εντιμότητα, αντίσταση, φιλοπατρία, 
δολοφονήθηκαν από Προέδρους, κυβερνήσεις, κόμματα. 

Θυμηθείτε: Όταν δεκάδες χιλιάδες γυναίκες διεκδικούσαν 
απελευθέρωση της Κύπρου, η πολιτική ηγεσία τις κατηγορούσε 
ξεδιάντροπα ότι «χαλούσαν το κλίμα» των συνομιλιών. Όταν 
χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν κατά του ψευδοκράτους, τους 
στιγμάτιζαν ως «χούλιγκαν».

Για τέσσερεις και πλέον δεκαετίες, Πρόεδροι, κυβερνήσεις 
και κόμματα κανοναρχούσαν ότι «είναι αδήριτη ανάγκη» να 
υποχωρήσουμε. Μας «έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο». «Αυτό 
μας υποδεικνύουν οι ξένοι». Το «Δεν ξεχνώ», που μεταδιδόταν 
κάθε μέρα από το ΡΙΚ και αναγραφόταν στα τετράδια και στα 
βιβλία των παιδιών μας, διαγράφτηκε για να μην… προκαλούμε 
τους «αδελφούς Τ/κύπριους». 

Τριάντα επίορκοι βουλευτές του ΔΗΣΑΚΕΛ ψήφισαν τον «νόμο 
Ακιντζί», για να μη διδάσκονται τα παιδιά μας για το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα του 1950. Και το «γλωσσάρι», με την ανοχή της 
ΑΚΕΛο-ελεγχόμενης Ένωσης Συντακτών, επιχείρησε ωραιοποίηση 
και κατάποση της τουρκικής κατοχής. Είναι το γλωσσάρι των «Ώς 
δαμαί»! Μην ξεχνάτε τον πολιτικό τρομοκράτη, Αβ. Νεοφύτου.

Πρόεδροι και πολιτικοί ηγέτες μιλούν για επανένωση και 
όχι για απελευθέρωση. Όλες οι κυβερνήσεις και όλα σχεδόν 
τα κόμματα συνέβαλαν στην εξόντωση του εθνικού φρονή-
ματος του κυπριακού Ελληνισμού. Καθύβρισαν την Ελλάδα 
και τους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου. Ο ένας μίλησε για 
την «ψωροκώσταινα» και αξίωσε οι «μητέρες πατρίδες να μας 
αφήσουν ήσυχους». 

Ο άλλος απαίτησε να αποκόψουμε «τον ομφάλιο λώρο» και 
οι «εξ Ελλάδος επισκέπτες να μη μας πουλούν πατριωτισμό». 
Μόλις πρόσφατα, ο ανιστόρητος Αναστασιάδης ξεστόμισε το 
φοβερό ότι «Ε/κ και Τ/κ για αιώνες ζήσαμε ειρηνικά και συν-
δημιουργούσαμε»!

Η ρατσιστική, αντιευρωπαϊκή διζωνική δήθεν ομοσπονδία, 
που ηγέτες μας αποδέχτηκαν, είναι η διά της υπογραφής τους 
τουρκοποίηση της Κύπρου. Από τον άλλοτε εθνικόφρονα και νυν 
ΑΚΕΛόφρονα ΔΗΣΥ επιχειρείται να επιβληθεί ο «πατριωτικός 
ρεαλισμός». Δηλ. η προσαρμογή στις αξιώσεις του Τούρκου 
κατακτητή. Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, ενωμένα και μεθοδικά, συ-
νεργούν στην ισοπέδωση του εθνισμού των Ελλήνων. 

Η Κύπρος συνέβαλε στην Εθνική Παλιγγενεσία του 1821. 
Στοιχειώδης αγάπη προς την Ελλάδα επέβαλλε όπως ευπρό-
σωπο άγημα έπαιρνε μέρος στη στρατιωτική παρέλαση στην 
Αθήνα. Το απαγόρευσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. «Είμαστε δύο ξεχωριστά 
κράτη», δήλωσε έξαλλος. Ο Αβ. Νεοφύτου έβγαλε έναν ωραίο 
σκασμό και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σφύριζε αδιάφορα. 

Το αβγό των σημερινών τουρκιζόντων - και δεν είναι μόνον οι 
«Ώς δαμαί» - εκκολάφθηκε στη μήτρα της διαχρονικής προεδρι-
κής, κυβερνητικής, πολιτικής και κομματικής εθελοδουλίας. Όσα 
διαφύλαξαν 40 αιώνες αδούλωτου Ελληνισμού και μαχόμενης 
Ορθοδοξίας, κατασπαράχθηκαν σε 60 χρόνια ανεξαρτησίας και 
κατερειπώθηκαν σε 47 χρόνια τουρκικής κατοχής. 

Τουρκοφρενείς και τουρκοφοβικοί, ξενόδουλοι ηγέτες, εξαρ-
τημένοι κομματάρχες, δουλοπρεπείς πολιτικάντηδες, ανίεροι 
ιεράρχες κατεδάφισαν το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων της 
Κύπρου. Οι αναρχοφασίστες τουρκίζοντες του «Ώς δαμαί» και 
αρκετοί άλλοι τουρκίσαντες, απλώς επιβεβαιώνουν το εθνικό 
έγκλημα και την προδοσία εναντίον της Κύπρου και των Ελλήνων.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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