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Αποτυχημένοι 
και συνένοχοι…  

Έχουν αποτύχει παταγω-
δώς.  Όχι μόνον ο νυν 
Πρόεδρος, αλλά και όλοι 
οι προηγούμενοι. Η τε-

λευταία Πενταμερής εξελίσσεται 
σε απαρχή μιας νέας τραγωδίας. 
Η διχοτομική θέση της ομοσπον-
δίας, όπως την καθόρισε ο Νιχάτ 
Ερίμ το 1956, δίνει τη θέση της 
στα δύο κράτη. Και η πολιτική 
μας ηγεσία δεν έχει σχέδιο Β.  
Επιστρέφει στην Κύπρο αφήνο-
ντας στη Γενεύη επί της τράπεζας 
των διαπραγματεύσεων τη θέση 
των δύο κρατών. Και σηκώνει ως 
σημαία της την προηγούμενη 
τουρκική θέση της αποκεντρω-
μένης ομοσπονδίας. Αυτά είναι 
τα χάλια μας! 
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Σε μία εκστρατεία σε όλα τα επί-
πεδα για εμπέδωση της λύσης 
των δύο κρατών ως προηγούμε-

νο στάδιο της πλήρους τουρκοποίησης, 
προχωρούν οι Τούρκοι και κλείνουν 
το παράθυρο της Πενταμερούς και του 
έντιμου συμβιβασμού, καθώς και της 
δικής τους προηγούμενης θέσης για 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.  

Όπως διπλωματικές πηγές ανα-
φέρουν, δεν αποκλείεται στο επόμενο 

στάδιο να επιδιωχθεί αναγνώριση του 
ψευδοκράτους από κάποια ισλαμικά 
κράτη, τα οποία διαθέτουν καλές σχέσεις 
με την Τουρκία, καθώς και oι προκλήσεις 
εντός της ΑΟΖ και η δημιουργία νέων τε-
τελεσμένων στην Αμμόχωστο και αλλού.

Η ιδέα της αναγνώρισης καλλιεργείται 
ως μοχλός πίεσης και από Βρετανούς 
πολιτικούς, οι οποίοι ήδη προχώρησαν 
με δηλώσεις τους προς αυτήν την κατεύ-
θυνση. Ταυτοχρόνως, διά της Γενεύης 

επιδιώκεται η παγίδευση του Προέδρου 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.  

Από τα έγγραφα που κατέθεσαν 
οι Τούρκοι στην Πενταμερή είναι 
σαφέστατο ότι αξιώνουν αλλαγή της 
βάσης των συνομιλιών στο πλαίσιο 
της πολιτικής ισότητας, την οποία ερ-
μηνεύουν ως ισότιμη κυριαρχία. Και 
ζητούν κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό 
από τη διεθνή κοινότητα και ειδικό-
τερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αληθές είναι ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε 
κατ’ ιδίαν -αυτό διέρρευσε- ότι δεν έχει 
μία τέτοια εξουσιοδότηση. Δημόσια, 
όμως, κατά τη δήλωσή του, με την οποία 
επισφράγισε την αποτυχία της Πενταμε-
ρούς, που ο ίδιος συγκάλεσε, αναφέρθη-
κε απλώς στις απόψεις που εξέφρασαν 
οι δύο πλευρές και θεώρησε ότι κάτι 
τέτοιο ήταν εποικοδομητικό προκειμέ-
νου να εξευρεθεί κοινό έδαφος. 
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Μια κοινωνία γεμάτη από αρνητικά 
συναισθήματα για το γεγονός ότι 
και το φετινό Πάσχα θα το περά-

σουμε στη σκιά της πανδημίας και κάτω από 
αυστηρά περιοριστικά μέτρα, αποτυπώνει 
έρευνα που διενήργησε για λογαριασμό της 
«Σημερινής» της Κυριακής ο Οργανισμός 
IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. 

Η τεραστία πλειοψηφία των συμπολιτών 
μας θεωρoύν πως το φετινό Πάσχα δεν 
θα είναι καλύτερο από το περσινό, με τους 
περισσότερους να αποδίδουν το γεγονός 
ότι φθάσαμε στο σημείο να μην μπορούν 
να δοθούν χαλαρώσεις -αντιθέτως να έχουν 
τεθεί εξαιρετικά αυστηροί περιορισμοί 
τύπου lockdown-, σε έναν συνδυασμό πα-

ραγόντων, με πρώτιστο την μη τήρηση των 
μέτρων προστασίας από τους πολίτες. 

Ειδικότερα, στεναχώρια και απογοήτευ-
ση κατά πρώτο λόγο, αγανάκτηση, μελαγ-
χολία και θυμός, επίσης, είναι τα συναισθή-
ματα, που, σύμφωνα με τα ευρήματα της 
έρευνας, διακατέχουν τους συμπολίτες μας. 
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80% ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Μια κοινωνία γεμάτη αρνητικά συναισθήματα 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ 
Ώρα να δημιουργηθεί 
«Μουσείο 1963-64»
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Εκστρατεία για δύο κράτη 
με φόντο την αναγνώριση

ΠΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ 
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ΤΟ ΒΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ
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ολόκληρη την υφήλιο
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Σε αυτήν την Αγία Μέρα της Θε-
ανθρώπινης Λύτρωσης, όπου και 
αν βρισκόμαστε, θα πρυτανεύει το 

αίσθημα της αλληλεγγύης, αλλά και της 
αγάπης στον συνάνθρωπό μας. Η μέρα 
της Ανάστασης μάς υπενθυμίζει ότι το 
πανάγιο πνεύμα της Χριστιανοσύνης 
ορίζει τις αξίες, τον σεβασμό αλλά και 
τη νίκη του Φωτός μέσα στο έρεβος των 
παθών, της αμαρτίας, του εγωισμού, της 
ιδιοτέλειας. Ο Χριστός δίδαξε. Τα Θεία 
Λόγια Του έμειναν μέσα στους αιώνες 
Ιερά Παρακαταθήκη: «Ο ουρανός και η 
γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου  μη 
παρέλθωσι» (κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο).

Η έλευση του Ιησού Χριστού υπήρξε 
για μας τους Έλληνες ένας πολυσήμαντος 
σταθμός στο ιστορικό μας γίγνεσθαι. Ο 
Μεσσίας μάς έδωσε μιαν αλλιώτικη δύ-
ναμη ζωής. Ήρθε ταπεινός ιεροκήρυκας 
της Αγάπης και της Αδελφοσύνης. Τον 

πρόδωσαν, τον βασάνισαν και τελικά τον 
σταύρωσαν. Η σταυρική του θυσία έμελλε 
να σημαδέψει ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα. Εμείς οι Έλληνες, πρώτοι πιστέψαμε 
σ’ Αυτόν. Έγκαιρα προαισθανθήκαμε τη 
Θεία Παρουσία Του. Κι όταν για πρώτη 
φορά ο  Χριστός αντίκρισε  τους Έλληνες 
προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα, αναφώ-
νησε προφητικά: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα 
δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου…». Είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
από τα δώδεκα εκατομμύρια των πρώτων 
μαρτύρων του Χριστιανισμού, που βασανί-
στηκαν και θανατώθηκαν επειδή πίστεψαν 
στον Ιησού Χριστό, τα οκτώ εκατομμύρια 
ήταν Έλληνες. Μεγάλη ευθύνη ώστε να 
συντηρηθεί η Χριστιανική Αλήθεια. Πάνω 
σε αυτήν την πραγματικότητα κτίστηκε η 
Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το Άγιο Φως στον Ιερό Ναό της Ανα-
στάσεως, κάθε χρόνο βγαίνει μόνο με την 
παρουσία του Ορθοδόξου Πατριάρχη. Ένας 
προαιώνιος συμβολισμός για τη χριστιανική 
μας παράδοση. «Η τελετή του Αγίου Φωτός», 
γράφει ο Χαράλαμπος Σκαρλακίδης στο 
βιβλίο του «Άγιον Φως», «αποτελούσε και 
εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμε-
ρα ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, για το 

οποίο χιλιάδες πιστοί προστρέχουν κάθε 
χρόνο στην Ιερουσαλήμ απ’ όλα τα ορθόδοξα 
κράτη... Ο Γάλλος μελετητής του θαύματος, 
Marius Canard, επισημαίνει ότι, «ο Ναός της 
Αναστάσεως και το θαύμα της καθόδου του 
Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο ήταν στενά 
συνδεδεμένα με το πνεύμα των Ελλήνων».

Αξιοσημείωτη αναφορά κάνει ο Σκαρλα-
κίδης στον πρώτο άνθρωπο που αντίκρισε 
το Άγιο Φως και τον Αναστημένο Χριστό 
το 33μ.Χ. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή 
Ματθαίο, πρώτη που είδε τον Αναστάντα 
Χριστό ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος και μετά 
η Μαρία η Μαγδαληνή. «Ο Άγιος Σωφρό-
νιος, Α’ Πατριάρχης Ιεροσολύμων, γράφει 
κάτι εξόχως σημαντικό για τη Θεοτόκο: ότι 
δεν ήταν απλώς αυτή που είδε πρώτη τον 
Αναστημένο  Χριστό, αλλά ότι ήταν η μόνη 
που βίωσε καθ’ ολοκληρίαν το γεγονός της 
Αναστάσεώς Του, όπως Εκείνος αναδυόταν 
ως Ήλιος από τον ανήλιο Άδη: ‘‘Όταν είδες 
τον Ήλιο να ανατέλλει από τους κρύφιους 
τόπους του Άδη ως μία πύλη φωτός, και να 
φωταγωγεί τα πέρατα του σύμπαντος, εσύ, 
Κόρη Παναμώμητε, πλημμύρισες από θεϊ-
κή χαρά’’. Το Φως της Αναστάσεως φώτισε 
το άπειρο σύμπαν και η Θεοτόκος ήταν η 
μόνη που είδε τον Αναστημένο Χριστό να 
αναδύεται ως Φως από τα έγκατα του Άδη. 

Αυτή βίωσε πρώτη τη μέγιστη τιμή και την 
ύψιστη χαρά, όχι μόνο επειδή ήταν η μητέρα 
του Θεανθρώπου ή επειδή ήταν πάναγνη, 
αλλά και επειδή λίγες ώρες νωρίτερα είχε 
βιώσει τον υπέρτατο πόνο, όταν έβλεπε 
τον Υιό της εσταυρωμένο στον βράχο του 
Γολγοθά… Η Θεοτόκος δεν είδε απλώς το 
άκτιστον Φως της Αναστάσεως, αλλά, όπως 
γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έγινε 
και η ίδια φως… Ο Χριστός ανασταίνεται τη 
στιγμή που η μητέρα του καταφθάνει στο 
μνήμα και κατ’ αυτόν τον τρόπο τιμάει το πιο 
αγαπημένο του πρόσωπο και, διά μέσου 
αυτής, εξυψώνει όλο το ανθρώπινο γένος».

Το Άγιο Φως είναι θεϊκή παρουσία διά 
μέσου των αιώνων. Σύμβολο Αναστάσεως, 
που ορίζει το ύψιστο ιδεώδες ανάμεσα 
στον Θεό και τον Άνθρωπο. Ο Κύριος 
Ημών Ιησούς Χριστός μάς οδήγησε στον 
ορθό δρόμο της ζωής. Με τη σταυρική του 
θυσία πήρε στα χέρια του τις καρδιές μας, 
ώστε να μας χαρίσει την Αγάπη και την 
Ειρήνη. Ο Χριστιανισμός πορεύεται με 
την κιβωτό της Διαθήκης, ώστε να κρατά 
παντοτινά τον ίδιο τον άνθρωπο με αξίες 
οικουμενικές και πολυδιάστατες.

     Χριστός Ανέστη, Έλληνες, με την 
ευχή της ελευθερίας και της δικαίωσης 
της μαρτυρικής μας πατρίδας. 
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«ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΦΥΓΕ, ΑΛΛΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΊ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΗ 
ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ ΟΊ 
ΑΠΟΨΕΊΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΝ 
ΝΑ ΣΚΊΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΥ-
ΝΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΚΑΊ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

Ο ΓΓ του ΟΗΕ αποδείχθηκε για 
άλλη μια φορά κατώτερος των πε-
ριστάσεων. Απέδειξε ότι είναι ένας 
υπάλληλος συμφερόντων και ότι 
συμπεριφέρεται ως Πόντιος Πιλάτος 
της Διεθνούς Πολιτικής. Κατά τη 
λήξη της Πενταμερούς, δεν προέ-
βη σε κανένα αρνητικό σχόλιο σε 
βάρος της τουρκικής πλευράς. Το 
αντίθετο. Αφού κατέγραψε τις θέσεις 
των δύο πλευρών, τις θεώρησε ως 
εποικοδομητικές για τη διαδικασία 
στην προσπάθειά του να εξεύρει 
κοινό έδαφος. 

Και τι του είπαν οι Τούρκοι 
ορθά κοφτά; Να μην τολμήσει να 
διορίσει νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο 
εάν δεν απευθυνθεί στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας για να καταργήσει τα 
ψηφίσματα 186,  541 και 550. Θέ-
λουν, δηλαδή, μία νέα βάση, που θα 
διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
θα αναγνωρίζει το ψευδοκράτος 
και θα επιβάλλει ο ίδιος ο ΟΗΕ τη 
λύση των δύο κρατών. Η  Άγκυρα 
δεν πραγματοποίησε βήμα προς 
την εμπέδωση της διχοτόμησης, 
αλλά άλμα. Όσο πιο σύντομα το 
αντιληφθεί η πολιτική μας ηγεσία, 
τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Δύ-
σκολα θα συμβεί κάτι τέτοιο. Διότι, 
εδώ και 46 χρόνια, δεν θέλει να 
κατανοήσει ότι αυτά που λέει η 
Τουρκία τα εννοεί. Και εμείς δεν 
έχουμε σχέδιο Β. Έχουμε  μόνο το 
προηγούμενο τουρκικό σχέδιο της 
ομοσπονδίας. Και την ψευδαίσθηση 
ότι, με τον τρόπο αυτό, αθωράκιστοι 
και ανοργάνωτοι, θα αποτρέψουμε 
τα νέα τετελεσμένα. Πλανώνται οι 
ηγέτες μας πλάνην οικτράν. 

Το χείριστο, δε, είναι ότι συνεχί-
ζουν να εμπαίζουν έναν ολόκληρο 
λαό ότι εργάζονται προς τη λύση, 
ενώ οδηγούν τον κράτος προς τη 
διάλυση. Και δεν έχουν ούτε το 
θάρρος, ούτε την τόλμη να πουν 
mea culpa και να παραιτηθούν. 
Πού τέτοια τύχη; Άτυχη Κύπρος. 

Και τώρα τι θα πράξει ο Πρό-
εδρος; Θα εμπλακεί σε μια νέα 
διαδικασία με την προσδοκία ότι 
η Τουρκία θα υπαναχωρήσει από 
την πολιτική των δύο κρατών για 
να επιστρέψει στην προηγούμενη 
δική της θέση για τη διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία; Για όνομα 
του Θεού. Ας σοβαρευτεί ολόκλη-
ρη η πολιτική μας ηγεσία. Και ας 
αντιληφθεί ότι, με τις ακροβασίες 
σε τεντωμένο σχοινί, χωρίς δίχτυ 
ασφαλείας, δεν πέφτει μόνο η ίδια 
στο κενό αλλά το κράτος και οι 
πολίτες του. Αυτή δεν είναι υπεύ-
θυνη πολιτική. Ούτε υπεύθυνη 
ηγεσία. Έχει κλείσει τον κύκλο της. 
Και αυτά δεν αφορούν μόνο τον 
Πρόεδρο. Αλλά και αυτούς που τον 
συνοδεύουν και δεν καταγγέλλουν 
επίσημα την πολιτική του, έχοντας 
την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να 
τον  συμβουλεύουν ή ότι μπορούν 
να αποτρέψουν τα χειρότερα. Τί-
ποτε απ’ όλα αυτά δεν συνέβη, 
σε καμία φάση των συνομιλιών 
από το 1974 μέχρι σήμερα. Είναι 
συνένοχοι όλοι στην αποτυχία και 
στο έγκλημα. Και είναι η ώρα να 
λογοδοτήσουν ενώπιον του λαού. 
Αυτός ο τόπος μετά την Πενταμερή 
μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Σε 
νέες τραγωδίες. Μακάρι να βγούμε 
ψεύτες.  Όμως, οι Τούρκοι τα λένε 
έξω απ’ τα δόντια. Δεν θέλουν τη 
μισή μας πατρίδα. Αυτήν θεωρούν 
ότι την έχουν ήδη κατοχυρώσει. 
Δεν θέλουν δύο κράτη. Θέλουν 
ένα. Και αυτό να είναι τούρκικο.

 Όποιος δεν έχει εναλλακτική 
πρόταση αποτροπής της διχοτό-
μησης και της τουρκοποίησης, 
οφείλει εντίμως να αποχωρήσει 
από την πολιτική και να πάει σπίτι 
του, παραδίδοντας τη σκυτάλη σε 
νέες γενιές, που είναι έτοιμες υπεύ-
θυνα να σηκώσουν τις αμαρτίες 
των πατεράδων τους και το βάρος 
μιας δημοκρατικής λύσης που δεν 
θα διαλύει την Κυπριακή Δημο-
κρατία αλλά θα την κρατά στη ζωή. 
Το τέλος του κομματικού κατεστη-
μένου και της ηγεσίας του είναι 
η αρχή της σωτηρίας μας. Αν δεν 
το κατανοούμε, είμαστε άξιοι της 
τύχης μας. Δυστυχώς, η δική μας 
περίπτωση είναι Γολγοθάς χωρίς 
Ανάσταση…

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗΒάσος Λυσσαρίδης: Έφυγε λεύτερος, 
απροσκύνητος επαναστάτης

Χριστός Ανέστη, Έλληνες!

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο 
Βάσος Λυσσαρίδης, 
ο μεγάλος οραματι-
στής, ο σπουδαίος 
πνευματικός άν-
θρωπος, ο επιστή-
μονας, ο ποιητής, ο 
ζωγράφος, ταξίδεψε 

στην αιωνιότητα. Μπορεί να έφυγε, αλλά 
παραμένει ζωντανός στη σκέψη όλων μας, 
αφού οι απόψεις του συνεχίζουν να σκι-
αγραφούν την οδυνηρή πραγματικότητα 
στον τόπο και στη ζωή μας. 

Ο δυναμισμός κι η τόλμη του να λέει 
τα πράγματα με τ’ όνομα τους, η έντονη 
προσωπικότητά του, η αδιαμφισβήτητη 
φιλοπατρία και διορατικότητά του, θα πα-
ραμένουν φωτεινός φάρος στην ψυχή και 
στη συνείδησή μας. 

Ο άνθρωπος που δεν τα ’βαζε ποτέ κάτω, ο 
αιώνιος έφηβος, η μεγάλη φυσιογνωμία, όχι 
μόνο της κυπριακής κοινωνίας, ο γεννημένος 
πολιτικός, με τη σημασία της λέξης, είναι ο 
άνθρωπος που πρόσφερε σε πολλές γενιές 
τις αξίες και την ιδεολογία της ανθρωπιάς, 
της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς 
τον άνθρωπο. Έφυγε με τον πόνο στην ψυχή 
για τον ανεκπλήρωτο πόθο της απελευθέ-
ρωσης της πατρίδας και την έγνοια για τους 
κινδύνους που μας ζώνουν, για την πορεία 
του εθνικού μας θέματος, σε καιρούς χαλε-
πούς  αλληλοφαγώματος, κομματικών και 
προσωπικών συμφερόντων.

Μέσα στη διαλυτική σύγχυση και στην 
παθητικότητα που γεννά η απογοήτευση 
και η ανασφάλεια, μια καθαρή συνείδηση 
και θέληση για το καλό του τόπου, μια 
ρωμαλέα, αθόλωτη φωνή υψωνόταν, του 
Βάσου Λυσσαρίδη. 

Γνήσιος πολιτικός νους, άνθρωπος 
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προικισμένος με ευρύτατο πνευματικό 
ορίζοντα, γερή επιστημονική κατάρτιση, 
μα πάνω απ’ όλα συνείδηση ορθή και 
βαθύτατα ευαίσθητη στον παλμό του λαού 
του και στη λαχτάρα του σύγχρονου αν-
θρώπου για λύτρωση, ο Βάσος Λυσσα-
ρίδης ήταν η αναμφισβήτητη πολιτική 
προσωπικότητα της Κύπρου και από τους 
ελάχιστους κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες, 
στους οποίους ο Ελληνισμός εδικαιούτο 
και στήριξε τις ελπίδες του. 

Οξύς ανατόμος των πολιτικών και 
ιστορικών φαινομένων, προικισμένος με 
σπάνια διορατικότητα και κριτικό πνεύμα, 
βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μάχης 
για την επιβίωση του κυπριακού λαού, 
ανυποχώρητος πολεμιστής του αγαθού, 
του αληθινού, του δίκαιου.

«Η φωνή του δυστυχώς ανάκουστη. Αν 
ο λόγος του εύρισκε απήχηση σε λαό και 
κυβερνήσεις, ίσως διαφορετικά να ήταν 
τα πράγματα στο μεγάλο εθνικό μας πρό-
βλημα. Λίγο ή καθόλου λάβαμε υπ’ όψιν το 
«κάθε σπίτι και κάστρο», λησμονήσαμε ή 
αποδιώξαμε από την καθημερινότητά μας 

το «δεν ξεχνώ» και φτάσαμε στη σημερινή 
κατάσταση. Δε συνηθίζουμε να ακούμε τα 
πρότυπα  όσο βρίσκονται ανάμεσά μας. 
Ίσως στο μέλλον, μετά θάνατον, μας διδάξει 
τη μεγάλη αρετή που υπηρέτησε στη ζωή 
του «πολιτικώς ευ πράττει»».

Με πλήρη πίστη στη σοσιαλιστική ιδέα, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, 
της διασφάλισης του ελάχιστου επιπέδου 
διαβίωσης των πολιτών, ο Βάσος Λυσαρίδης 
ήταν από τους πρώτους που αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα ενός συστήματος υγείας 
πλήρους κάλυψης για τους πολίτες, ενώ δεν 
παρέλειπε να κρίνει τις πολιτικές συντηρη-
τισμού που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη. 

«Ούτε ενός κράτους δυνάστη όπως 
το υιοθετεί η κομμουνιστική αντίληψη, 
ούτε ενός κράτους παθητικού θεατή που 
διαιωνίζει και μεγεθύνει τις οικονομικές 
ανισότητες όπως το θέλουν οι συντηρητικοί». 

Αυτός με τον Αντρέα Παπανδρέου και 
τον Φρανσουά Μιτεράν υποστήριζαν την 
Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης και 
σίγουρα στο «καφενείο του παραδείσου» 
θα προβληματίζονται για όσα βλέπουν. 

«Σου ’παν. Είσαι μικρός. Αν κάνεις ένα 
ακόμα βήμα θα σε αφανίσουν. Είπες. Αν 
δεν το κάνω θα είμαι ακόμα πιο μικρός. 
Και έφυγες από τα μαρμαρένια αλώνια 
με σημάδια πληγών, μα περήφανος, 
αγονάτιστος και έτοιμος να συνεχίσεις 
τη λογική άρνηση υπογραφής κατα-
στροφικών σχεδίων. Και τώρα, ας μας 
μετρήσουν καλύτερα.

»Και τότε οι ξένοι ήσαν βέβαιοι για το 
αποτέλεσμα. Και προσωπικά με προει-
δοποίησαν ότι εμμονή σε απόρριψη ισο-
δυναμούσε με δονκιχωτισμό. Και πιστός 
στη δική σας εντολή, διερμηνεύοντας τις 
δικές σας αποφάσεις, έδωσα τη δική σας 
απάντηση. Ότι όταν υπάρχουν ανεμόμυλοι 
επικίνδυνοι σαν κι αυτούς, χρειαζόντου-
σαν Δον Κιχώτες σαν κι εμάς για να τους 
ανατρέψουν». 

Έφυγε πριν από λίγες μέρες, λεύτερος, 
απροσκύνητος επαναστάτης, αφήνοντας 
αλυσοδεμένη την ελευθερία και τη δημο-
κρατία στη γη που αγάπησε και με πάθος 
υπερασπίστηκε. Καλό ταξίδι, μαχητή της 
λευτεριάς και της αντίστασης. 

Μείωση 20% των θανάτων από 
τροχαία ατυχήματα σημειώ-
θηκε σε μια δεκαετία, από το 

2010 ώς το 2020, σύμφωνα με στοιχεία 
που έδωσε την περασμένη Τετάρτη στη 
δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σε γράφημα 
(infographic) στην ιστοσελίδα της για 
τις οδικές μεταφορές και τα τροχαία 
ατυχήματα, αναφέρεται ότι καταγράφηκε 
μια μείωση 20% εντός της δεκαετίας 
2010-2020 στον αριθμό των θανάτων 
που προκλήθηκαν από τροχαία, από 
60 το 2010 σε 48 το 2020.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, παρόλο που 
τα δίτροχα οχήματα αποτελούν μόλις το 
5,3% των εγγεγραμμένων, το 31,3% των 
νεκρών από τροχαία το 2020 επέβαιναν 
σε δίτροχο όχημα. Αναφέρεται επίσης 
ότι οι άνθρωποι άνω των 60 χρονών 
αποτελούσαν το 45,8% όσων έχασαν 
τη ζωή τους σε τροχαίο το 2020.

Επίσης η εγγραφή οχημάτων τη 
δεκαετία 2010-2020 κυμάνθηκε με-
ταξύ 18.567 το 2013 και 49.450 το 
2018. Το μερίδιο των νέων οχημάτων 
στις συνολικές εγγραφές δείχνει μια 
καθοδική τάση. Τα νέα οχήματα απο-
τελούσαν το 38,03% του συνόλου των 
εγγεγραμμένων οχημάτων το 2020 σε 
σχέση με 50,86% το 2010.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρε-
σία, το 2010 τα εγγεγραμμένα υβριδικά  
οχήματα αποτελούσαν μόλις 0,43% του 
συνόλου των εγγεγραμμένων οχημάτων, 
ενώ το 2020 το μερίδιο αυτό ανήλθε 
στο 5,96%.

Επιπρόσθετα, το μερίδιο των εγγε-
γραμμένων βενζινοκίνητων οχημάτων 
έχει σημειώσει πτώση, ενώ την ίδια 
ώρα έχουν αυξηθεί τα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα.

Το 2020 τα εγγεγραμμένα βενζινοκί-
νητα οχήματα αποτελούσαν το 48,52% 
του συνόλου των εγγεγραμμένων οχημά-
των και τα πετρελαιοκίνητα το 44,84%. 
Το 2010 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 
68,90% και 30,64%.

Το πιο δημοφιλές χρώμα για εγγε-
γραμμένα οχήματα το 2020 ήταν το 
λευκό σε ποσοστό 35,24%. Ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων οχημάτων το 2020 
ανήλθε σε 759.268, από τα οποία τα 
578.158 ήταν επιβατικά αυτοκίνητα.

Επίσης ο μέσος όρος ηλικίας των 
εγγεγραμμένων επιβατικών αυτοκι-
νήτων ήταν το 2020 τα 13,2 χρόνια.

ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Μείωση 20%
των θανάτων
από τροχαία

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy
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Ο
ι Τούρκοι κλείνουν 
το παράθυρο της 
Πενταμερούς και 
του έντιμου συμ-
βιβασμού, καθώς 
και της δικής 
τους προηγούμε-

νης θέσης για διζωνική δικοινοτική 
ομοσπονδία και προχωρούν πλέον σε 
μία εκστρατεία σε όλα τα επίπεδα για 
εμπέδωση της λύσης των δύο κρατών 
ως προηγούμενο στάδιο της πλήρους 
τουρκοποίησης.  Όπως διπλωματικές 
πηγές αναφέρουν, δεν αποκλείεται στο 
επόμενο στάδιο να επιδιωχθεί αναγνώ-
ριση του ψευδοκράτους από κάποια  
ισλαμικά κράτη, τα οποία διαθέτουν 
καλές σχέσεις με την Τουρκία, καθώς 
και η προκλήσεις εντός της ΑΟΖ και η 
δημιουργία νέων τετελεσμένων στην 
Αμμόχωστο και αλλού. Η ιδέα της ανα-
γνώρισης καλλιεργείται ως μοχλός πί-
εσης και από Βρετανούς πολιτικούς, οι 
οποίοι ήδη προχώρησαν με δηλώσεις 
τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυ-
τοχρόνως, διά της Γενεύης επιδιώκεται 
η παγίδευση του Προέδρου και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.  

Η στάση του ΓΓ του ΟΗΕ 
 Από τα έγγραφα που κατέθεσαν οι 

Τούρκοι στην Πενταμερή είναι σαφέ-
στατο ότι αξιώνουν αλλαγή της βάσης 
των συνομιλιών στο πλαίσιο της πολι-
τικής ισότητας, την οποία ερμηνεύουν 
ως ισότιμη κυριαρχία. Και ζητούν κάτι 
τέτοιο να γίνει αποδεκτό από τη διε-
θνή κοινότητα και ειδικότερα από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας. Αληθές είναι 
ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε κατ’ ιδίαν -αυτό 
διέρρευσε- ότι δεν έχει μία τέτοια εξου-
σιοδότηση.  Δημόσια, όμως, κατά τη 
δήλωσή του, με την οποία επισφράγισε 
την αποτυχία της Πενταμερούς, που ο 
ίδιος συγκάλεσε, αναφέρθηκε απλώς 
στις απόψεις που εξέφρασαν οι δύο 
πλευρές και θεώρησε ότι κάτι τέτοιο 
ήταν εποικοδομητικό προκειμένου να 
εξευρεθεί κοινό έδαφος. Τι ζήτησε, λοι-
πόν, η Τουρκία; Αφού έχει κατοχυρώσει 
την προηγούμενη δική της θέση -όπως 
τα βρετανικά έγγραφα αποκαλύπτουν 
από το 1996- για την αποκεντρωμέ-
νη ομοσπονδία, την οποία υιοθετεί 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τώρα 
αξιώνει από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
να αποφασίσει ότι τα δύο κράτη στην 
Κύπρο είναι ισότιμα και κυριαρχικά και 
άλλως πως και ότι, στο πλαίσιο αυτής 
της νομικής και πολιτικής λογικής, 
θα αρχίσει διαπραγμάτευση για την 
εγκαθίδρυση του νέου συνεταιρισμού,  
δηλαδή μιας συνομοσπονδίας που θα 

ΠΏΣ ΠΑΓΙΔΕΎΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΕΣΏ ΓΕΝΕΎΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Εκστρατεία για δύο κράτη
με φόντο την αναγνώριση

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
yiannos10@gmail.com

ρυθμίσει ζητήματα εξουσιών, εδάφους 
και περιουσιών.  

Τι σημαίνει κατάργηση
ψηφισμάτων  

Αυτά είναι τα επίχειρα της απουσίας 
σχεδίου Β και των  ψευδαισθήσεων, αφού 
όταν η Τουρκία μάς προειδοποιούσε 
ότι θα θέσει θέμα δύο κρατών, εμείς 
περίπου σφυρίζαμε αδιάφορα. Στο τέλος 
της ημέρας, εφόσον κανένα αρνητικό 
σχόλιο δεν έχει γίνει από τον ΓΓ του 
ΟΗΕ επί των τουρκικών θέσεων, η πο-
λιτική των δύο κρατών είναι συνέχεια 
των δύο συνιστώντων κρατών. Όταν, δε, 
ο ΓΓ του ΟΗΕ πρότεινε τον διορισμό 
ειδικού αντιπροσώπου για επανέναρξη 
των συνομιλιών, η απάντηση του Ερ-
σίν Τατάρ ήταν αρνητική. Γιατί; Διότι 
δεν πρόκειται να αποδεχθεί η Τουρκία 
επανέναρξη των συνομιλιών και νέο 
ειδικό απεσταλμένο εάν το Συμβούλιο 
Ασφαλείας δεν υιοθετήσει τη δική της 
λογική περί των δύο κρατών. Γίνεται 
αντιληπτό ότι δεν είναι καθόλου τυχαία 
η αξίωση της Άγκυρας  για την κατάρ-
γηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας που αφορούν το Κυπριακό 
κάτω από τον ισχυρισμό ότι αυτά είναι 
ξεπερασμένα. Και ότι ανήκουν σε άλλη 
εποχή. Τι επιδιώκει η Τουρκία, με την 
κατάργηση των ψηφισμάτων 186, 541 
και 550 του Συμβουλίου  Ασφαλείας; Το 
μεν πρώτο αναφέρει ρητώς, και έχει 
εκδοθεί από το 1964, ότι το μοναδικό 
κράτος που αναγνωρίζουν τα Ην. Έθνη 
είναι αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Τα άλλα δύο τονίζουν ότι η ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 

του 1983 δεν μπορεί να αναγνωριστεί 
διεθνώς, διότι αποτελεί προϊόν της χρήσης 
και της βίας των όπλων, γεγονότα που 
αντίκεινται στο άρθρο 2 παράγραφος 
4 του Χάρτη των Ην Εθνών. 

Λύση εκ του μηδενός
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Τουρκία 

προωθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο, που 
θα διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία 
και ταυτοχρόνως θα ανοίγει τον δρόμο 
για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. 
Επιδιώκει, δηλαδή, μία διαδικασία λύσης 
εκ του μηδενός. Θέλει, με άλλα λόγια, 
παρθενογένεση για να μπορεί να παράγει 
πρωτογενές δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι με τη συνδρομή της Βρετανίας 
απέκλεισε από την Πενταμερή την ΕΕ. Η 
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας επί 
τη βάσει του πρωτοκόλλου 10, καθώς 
και η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρί-
ου του 2005, που καλεί την Τουρκία να 
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία 
εάν θέλει να συνεχίσει την ενταξιακή της 
διαδικασία, στηρίζονται στα ψηφίσματα 
του Οργανισμού Ην.  Εθνών και στο άρθρο 
2, παράγραφος 4. Το επόμενο βήμα της 
Άγκυρας είναι η έξοδος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την ΕΕ και η υπογραφή 
ενός πρόσθετου Πρωτοκόλλου, που θα 
συμπληρώνει το προηγούμενο, δηλα-
δή το 10, και θα την εντάσσει στην ΕΕ 
ως συνομοσπονδία κρατών όπως αυτή 
θα προκύψει  με τη σφραγίδα των Ην 
Εθνών που έχουν υπό την αιγίδα τους 
τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού 
και τα χωριστά δημοψηφίσματα, τα οποία 
η Τουρκία ερμηνεύει στη βάση των χω-
ριστών αυτοδιαθέσεων. Και αυτήν της 

την αντίληψη στηρίζει στη συμφωνία 
μεταξύ Αναστασιάδη -  Έρογλου, όπου 
αναφέρεται ότι οι εξουσίες του νέου 
πολιτειακού συστήματος θα πηγάζουν 
εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρ-
κοκύπριους, χωρίς να γίνεται αναφορά 
σε έναν και ενιαίο λαό. Έτσι, η τουρκική 
πλευρά έχει την ευκαιρία να ισχυρίζεται 
ότι υπάρχουν δύο λαοί και δύο κυριαρχίες. 
Διότι, με βάση το άρθρο 1, παράγραφος 
2 του Χάρτη των Ην Εθνών, μόνο οι λαοί 
και όχι οι Κοινότητες έχουν δικαιώματα 
αυτοδιάθεσης, αυθύπαρκτης εξουσίας 
και κυριαρχίας.     

Τι σημαίνει παραδίδει
την εντολή;

 Έχουμε πλέον μιαν αλλαγή της βά-
σης των συνομιλιών και της μορφής 
της λύσης. Τι, λοιπόν, θα συζητήσει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την 
κυρία Λουτ και τον κατοχικό ηγέτη; Εάν θα 
παντρέψουν όπως θα ήθελαν οι Βρετανοί 
τα δύο κράτη σε μιαν αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία; Δηλαδή θα αλλάξουν την 
ονοματολογία για να επισφραγίσουν 
την ουσία της διχοτόμησης; Ο ΓΓ του 
ΟΗΕ προέβη σε σκέψεις, όπως ελέχθη, 
να παραδώσει την εντολή του προς το 
Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι σημαίνει μια 
τέτοια κίνηση και ποιον ωφελεί; Ασφαλώς 
και είναι εκβιασμός προς την Κυπρια-
κή Δημοκρατία. Και ασφαλώς θα τρίβει 
τα χέρια της η Τουρκία αν συμβεί κάτι 
τέτοιο. Διότι, είναι ως ο Γκουτέρες να 
παραδέχεται αυτό το οποίο η Άγκυρα 
ισχυρίζεται. Ότι το υφιστάμενο πλαίσιο 
επίλυσης του Κυπριακού έχει αποτύχει, 
άρα για να επαναρχίσουν τις προσπάθειες 

Καλά και άγια τα ανωτέρω, 
αντιμετωπίζουν όμως ένα σοβα-
ρό πρόβλημα. Πώς θα πειστούν 
οι εταίροι μας στην ΕΕ να υλο-
ποιήσουν αυτές τις θέσεις, όταν 
έχουν υπόψη τους ότι συνεχίζεται 
η Πενταμερής και ότι στο τραπέζι 
υπάρχουν οι δύο τουρκικές θέ-
σεις, η μία της αποκεντρωμένης 
ομοσπονδίας και η άλλη των δύο 
κρατών; Γιατί οι εταίροι μας να 
εμφανιστούν βασιλικότεροι του 
βασιλέως; Αποδεικνύεται, λοιπόν, 
ότι η Πενταμερής ήταν ένα νέο 
ναρκοπέδιο, το οποίο δεν παγί-
δεψε μόνο τις διαδικασίες της 
Γενεύης, αλλά και αυτές της ΕΕ. 
Και ότι εάν δεν υπάρξει αλλαγή 
πολιτικής και προσώπων, κάθε 
νέο λάθος που γίνεται θα είναι 
χειρότερο του προηγούμενου.  
Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τον 
Πρόεδρο για ό,τι θα συνέβαινε 
στη Γενεύη. Τώρα είναι η ώρα να 
αναλάβει ο καθείς τις ευθύνες του. 
Ή αλλάζει η πολιτική και η στρα-
τηγική μας και υπερασπιζόμαστε 
το υφιστάμενο κράτος αναλαμβά-
νοντας  αποτρεπτικές κινήσεις και 
επιθετική διπλωματία ή θα χαθεί 
και το κράτος και το φυσικό αέριο. 
Και σταδιακά ο Ελληνισμός της 
Κύπρου θα χαθεί και είτε με τον 
έναν είτε με τον άλλο τρόπο θα 
μετατραπεί το νησί σε επαρχία της 
νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Καλά
και άγια... 

χρειάζομαι νέα εντολή, γεγονός που ανοί-
γει τις πύλες για τις νέες τουρκικές ιδέες 
περί λύσης δύο ανεξάρτητων χωριστών 
κρατών. Εάν παραμείνει η διαδικασία 
παγωμένη, τότε βολεύει αφάνταστα την 
Τουρκία, διότι θα της επιτρέψει χωρίς 
κυρώσεις και χωρίς προβλήματα να 
προχωρήσει σε νέα τετελεσμένα στην 
Αμμόχωστο και αλλού, όπως είναι η 
Κυπριακή ΑΟΖ. Και τότε τι θα πράξει 
ο Πρόεδρος και η πολιτική ηγεσία που 
ισχυρίζονταν ότι η απουσία επαρκών 
Ενόπλων Δυνάμεων και στόλου απέτρεπε 
δήθεν την κρίση; Ποια ξένη εταιρεία θα 
τολμήσει να προσεγγίσει τα κυπριακά 
οικόπεδα, με τον τουρκικό στόλο να τα 
έχει ήδη θέσει υπό τη δική του επιτήρηση 
και παράνομη κτήση; 

Επιλογές του Προέδρου…
Ο Πρόεδρος εκτίμησε ότι οι Τούρκοι 

θα οδηγούσαν τα πράγματα εδώ που τα 
οδήγησαν για να έχουν μία ευκαιρία στη 
σύνοδο της ΕΕ. Τον προσεχή Ιούνιο θα 
επιδιώξουν να θέσουν σε κίνηση τη δια-
δικασία για αναβάθμιση της τελωνειακής 
τους ένωσης. Ισχυρίστηκε, δε, ότι αν δεν 
υπάρξει αποτέλεσμα στην Πενταμερή και 
αν υπάρξουν προκλήσεις, θα ασκήσει  βέτο. 
Εφόσον η Πενταμερής οδηγήθηκε στην 
ουσία σε ναυάγιο, από το οποίο επιπλέ-
ει η τουρκική αξίωση των δύο κρατών, 
ο Πρόεδρος πρέπει να θέσει βέτο στην 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της 
Τουρκίας, αλλά ταυτοχρόνως οφείλει: 

1Να αξιώσει την εφαρμογή της υφι-
στάμενης τελωνειακής ένωσης, την 
οποία παραβιάζει η Τουρκία εφόσον, 

αφενός,  επιβάλλει εμπάργκο σε πλοία και 
αεροσκάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και, αφετέρου, εφόσον απαγορεύει την ει-
σαγωγή κυπριακών προϊόντων εντός του 
τουρκικού εδάφους, την ίδια στιγμή κατά 
την οποία τουρκικά προϊόντα εισάγονται 
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
χώρες της ΕΕ. Υπάρχει, δηλαδή,  αθέμιτος 
ανταγωνισμός, για τον οποίον δεν ευθύνεται 
μόνο η Τουρκία αλλά και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία είναι υπόχρεη να παρα-
κολουθεί κατά πόσον τα συμφωνηθέντα με 
Τρίτες χώρες εφαρμόζονται ή όχι.  Συνεπώς, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει νομικά 
και πολιτικά επιχειρήματα, επί τη βάσει των 
οποίων δύναται να στηρίξει το βέτο του σε 
βάρος  οποιασδήποτε προσπάθειας γίνει 
για την έναρξη διαδικασιών αναβάθμισης 
της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας.  

2Να αξιώσει την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού για την επιβολή 
κυρώσεων επί της Τουρκίας, διό-

τι απέδειξε ότι βρίσκεται εκτός πλαισίου 
λύσης και ότι στόχος της είναι η διάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους 
μέλους της ΕΕ. Δεν μπορεί οι Βρυξέλ-
λες να τιμωρούν τη Ρωσία διότι εισέβαλε 
στην  Κριμαία, την οποίαν κατέχει, αλλά 
ταυτοχρόνως να κλείνουν τα μάτια στην 
προκλητική επεκτατική τουρκική πολιτική 
και την κατοχή της Κύπρου.  

3Να αξιώσει την επιβολή εμπάργκο 
όπλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε 
βάρος της Τουρκίας, διότι υπάρχει 

κατοχή και να ζητήσει από τώρα την ενερ-
γοποίηση του άρθρου 47,  παράγραφος 
2, εις περίπτωσιν που η Τουρκία πραγ-
ματοποιήσει τις απειλές της και βγάλει εκ 
νέου τον στόλο της εντός της Κυπριακής 
ΑΟΖ. Το άρθρο 47, παράγραφος 2 σημαί-
νει την υποχρέωση των κρατών μελών 
να στηρίξουν ακόμη και με στρατιωτικά 
μέσα κράτος μέλος που δέχεται επίθεση.  

4Να διευκρινίσει άπαξ και διά 
παντός ότι, εάν θέλει η Τουρκία 
να προχωρήσει η ενταξιακή της 

διαδικασία, θα πρέπει να αποσύρει τις 
θέσεις της για λύση δύο κρατών και να 
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία 
όπως το πρωτόκολλο 10 καθορίζει, καθώς 
και η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 
του 2005. 

5Να αξιώσει όπως, οποιοδήποτε τρίτο 
κράτος αποτολμήσει να αναγνωρί-
σει το ψευδοκράτος, που συνιστά 

κατεχόμενο έδαφος κράτους-μέλους της 
ΕΕ και της ίδιας της Ένωσης, να υποστεί 
κυρώσεις. 

Πώς οι Τούρκοι οικοδο-
μούν την παρθενογένεση 

Πώς σχεδιάζουν
το πρόσθετο

Πρωτόκολλο ένταξης
και τι σημαίνει αυτό 

Το βέτο του Προέδρου 
και η αλλαγή βάσης των 

συνομιλιών
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Μ
ετά το αμερικα-
νικό «χαστούκι» 
στην Τουρκία 
του Ερντογάν, 
με την απόφα-
ση του πρώτου 
Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ 

Προέδρου στην ιστορία να αναγνωρίσει 
τη Γενοκτονία των Αρμενίων, τεράστια 
αίσθηση προκαλούν οι προτάσεις προς 
τον Τζο Μπάιντεν, για τη στρατηγική που 
πρέπει να ακολουθήσει απέναντι στην 
Τουρκία, από το Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνι-
κής Ασφάλειας της Αμερικής (JINSA).

Ειδικότερα, την αλλαγή στρατηγικής 
των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, αλλά 
και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η νέα 
αμερικανική διοίκηση την κυβέρνηση 
Ερντογάν, αναδεικνύει η πρόσφατη έκ-
θεση (Μάρτιος 2021) του Ινστιτούτου 
JINSA, με τίτλο «Όχι πια πολύτιμη; Μια 
αμερικανική στρατηγική για μια μονα-
χική Τουρκία» («Precious No More? 
A U.S. Strategy for a Lonely Turkey»). 
Στην έκθεση, η Τουρκία του Ερντογάν 
παρουσιάζεται ως δύναμη αποσταθε-
ροποίησης στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής, που είτε πρέπει να υποχωρήσει 
από την επιθετικότητά της έναντι των ΗΠΑ 
και των συμμάχων της είτε να πληρώσει 
ακριβό τίμημα, που θα περιλαμβάνει κυ-
ρώσεις αλλά και την περιθωριοποίησή 
της εντός του ΝΑΤΟ.

Ανησυχίες Ελλάδας-Κύπρου
Αξιοσημείωτη είναι η σαφής αναφορά 

στην ανάγκη η Ουάσιγκτον να διαδραματί-
σει ρόλο συντονιστή, ώστε να αντιληφθούν 
όλοι οι εταίροι πως οι ανησυχίες της Ελ-
λάδας και της Κύπρου για την τουρκική 
επιθετικότητα είναι δικαιολογημένες και 
ρεαλιστικές.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη 
παραίνεση προς την αμερικανική κυβέρ-
νηση αποτελεί σαφή αιχμή για τη στάση 
που κρατούν ορισμένοι Ευρωπαίοι εταί-
ροι έναντι των ελληνικών και κυπριακών 
ανησυχιών  -για παράδειγμα, η γερμανική 
κυβέρνηση Μέρκελ- «χαϊδεύοντας» την 
τουρκική κυβέρνηση και παραπέμποντας 
διαρκώς στις καλένδες τις όποιες ευρω-
παϊκές κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Είμαι εδώ για να βοηθήσω
Η ψυχρή στάση του Τζο Μπάιντεν απέ-

ναντι στην Τουρκία φάνηκε από νωρίς. 
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι… «έστησε» 
τον Ερντογάν στο τηλέφωνο για περίπου 
τρεις μήνες, αλλά και η ανοιχτή στήριξη 
του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα 
και την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν, το βράδυ της 
25ης Μαρτίου, με αφορμή της Επέτειο της 
Ελληνικής Επανάστασης, που γιορτάζεται 
πανηγυρικά κάθε χρόνο και στον Λευκό 
Οίκο, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε 
με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη, αφού τον προσκάλεσε να επισκεφθεί 
τις ΗΠΑ, του είπε χαρακτηριστικά: «Εάν 
χρειαστείς κάτι, να με πάρεις τηλέφωνο. 
Είμαι εδώ για να βοηθήσω».

Τα καψώνια Μπάιντεν
στον Ερντογάν

Σαν να μην έφτανε στον Ερντογάν 
η ψυχρολουσία της αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας των Αρμενίων, που του 
ανακοίνωσε τηλεφωνικώς ο Πρόεδρος 
Μπάιντεν, όπως φαίνεται, συνεχίζονται τα 
καψώνια της αμερικανικής κυβέρνησης 
στον «σουλτάνο».

Στο… περίμενε έχουν εδώ και τρεις 
μήνες οι ΗΠΑ τον νέο Τούρκο πρέσβη, 
Χασάν Μουράτ Μερτζάν, ο οποίος στις 
24 Φεβρουαρίου διορίστηκε από τον 
Ερντογάν πρέσβης στην Ουάσινγκτον, 
σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση.

Μάλιστα, φαίνεται ότι θα καθυστερή-
σει ακόμα περισσότερο η υποβολή των 
διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της 
Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Αμε-
ρικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι 
Μπλίνκεν, έχει ξεκαθαρίσει πως μέχρι οι 
S-400 να φύγουν από την Τουρκία, δεν 
θα προχωρήσει τίποτα στις αμερικανο-
τουρκικές σχέσεις!

Ανειλικρινής ο Ερντογάν
Ένα σημαντικό στοιχείο της έκθεσης 

του Εβραϊκού Ινστιτούτου είναι ότι η 
πρόσφατη προσπάθεια του Ερντογάν για 
επανεκκίνηση των σχέσεων με τις ΗΠΑ 
και άλλες δυτικές χώρες χαρακτηρίζεται 
ως «ανειλικρινής», καθώς υπαγορεύεται, 
όπως διευκρινίζεται, από την πολιτική 
πίεση που δέχεται στο εσωτερικό του και 
όχι από την ανάγκη ανασχεδιασμού της 
εξωτερικής του πολιτικής.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση 

Μπάιντεν θα πρέπει να επιδιώξει μια 
πολιτική που, από τη μια, θα προχωρεί 
σε μια νέα συνεργασία με την Άγκυρα, 
από την άλλη, όμως, θα προστατεύει 
τις ΗΠΑ από τη μονομερή εξωτερική 
πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία. Για 
την επίτευξη αυτού του διπλού στόχου, 
απαιτείται – σύμφωνα με τους συντάκτες 
της έκθεσης – ο συντονισμός ανάμεσα 
στους διατλαντικούς και μεσογειακούς 
εταίρους που έχουν συμφέροντα που 
αλληλοεπικαλύπτονται έναντι της 
Τουρκίας και, κυρίως, να δοθεί στην 
Τουρκία ένα συγκεκριμένο δίλημμα, 
ώστε να κατανοήσει πως αν δεν αλλάξει 
συμπεριφορά, θα υπάρξουν σοβαρές 
επιπτώσεις.

Οι προτάσεις προς τον
Μπάιντεν: Δεν είναι «απα-
ραίτητος» εταίρος η Τουρκία

Έξι σημαντικές προτάσεις κάνει το Ιν-
στιτούτο JINSA προς την κυβέρνηση του 
Τζο Μπάιντεν, αναφορικά με τη στρατηγική 
που θα πρέπει να ακολουθήσει απέναντι 
στην Τουρκία.

Πρώτον, επισημαίνεται στην έκθεση, 
η σχέση ΗΠΑ – Τουρκίας πρέπει «να 
μπει στη σωστή διάσταση».

Εν ολίγοις, η Τουρκία «δεν θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται, ώστε να συνεχίσει να 
πιστεύει ότι είναι ‘‘απαραίτητος’’ εταίρος 
για τις ΗΠΑ», υπογραμμίζουν οι συντά-
κτες της έκθεσης, για να καταλήξουν 
χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
επαφές σε επίπεδο Μπάιντεν είναι σωστό 
να μειωθούν».

Δεύτερον, είναι απαραίτητη η δημι-
ουργία ενός συνασπισμού. Η Ουάσιγκτον 
οφείλει να πείσει τους Ευρωπαίους εταί-
ρους της ότι το ζήτημα των S-400 είναι 
τεράστιας σημασίας για το σύνολο του 
ΝΑΤΟ.

Επίσης, πρέπει να συντονίσει την προ-
σπάθεια ανάδειξης των ελληνικών και 
κυπριακών ανησυχιών για την τουρκική 
επιθετικότητα. Προκειμένου να εξασφαλί-
σει μια κοινή προσέγγιση, η Ουάσιγκτον 
πρέπει να είναι προετοιμασμένη να προ-
σθέσει στην ατζέντα ζητήματα που δεν την 
αφορούν ευθέως, όπως η μετανάστευση, 
που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους.

Τρίτον, αναφέρεται στην έκθεση, πρέ-
πει να δοθεί μία ξεκάθαρη επιλογή προς 
την Τουρκία. Ένας τέτοιος συνασπισμός 
θα πρέπει να δώσει στην Τουρκία την 
ευκαιρία είτε να βελτιώσει τις σχέσεις 
της με όλους είτε να διακινδυνεύσει την 
αποξένωση όλου του συνασπισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρινίζεται, 
θα πρέπει να δοθούν οι εξής επιλογές: 
Συνεργασία εναντίον της Ρωσίας στη 
Μαύρη Θάλασσα και εγκατάλειψη των 
S-400 από την Τουρκία. Συμπερίληψη σε 
σχέδια όπως η μεταφορά φυσικού αερίου 
από την Ανατολική Μεσόγειο προς την 
Ευρώπη, σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό 
της επιθετικότητας στη θάλασσα ή την 
εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ 
και αραβικά κράτη, με αντιστάθμισμα την 
εγκατάλειψη της υποστήριξης των Αδελ-
φών Μουσουλμάνων και ισλαμιστικών 
κινημάτων.

Ως προς τους S-400, οι συντάκτες της 

έκθεσης επισημαίνουν ότι η ΗΠΑ θα πρέ-
πει «να απορρίψουν τους αποπροσανα-
τολιστικούς ισχυρισμούς των Τούρκων 
περί αναλογίας κτήσης S-300 από τους 
Έλληνες», καθώς αυτό συνέβη διότι οι 
πύραυλοι αγοράστηκαν από την Κύπρο και 
με αίτημα των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στην 
Ελλάδα, «αφότου οι Τούρκοι απείλησαν 
να τους βομβαρδίσουν, προτού ακόμα 
συναρμολογηθούν».

Τέταρτον, να δημιουργηθεί ένα μέ-
τωπο για τη δημοκρατία. Να τεθεί από τις 
ΗΠΑ η ανησυχία για την κατάσταση της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. 
Και ο Ερντογάν πρέπει να καταλάβει ότι 
αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο με 
συμβολικές χειρονομίες. Αν η Τουρκία 
δεν συμμορφωθεί, «να αποκλειστεί» από 
τη Σύνοδο των Δημοκρατιών.

Πέμπτον, λύση στη Συρία. Η κυβέρ-
νηση Μπάιντεν πρέπει να «συμφιλιώσει» 
τη συνεχιζόμενη αμερικανική υποστήριξη 
των συριακών κουρδικών δυνάμεων με 
τους τουρκικούς φόβους. Πρέπει να κάνει 
την Άγκυρα να αντιληφθεί ότι η αμερικανι-
κή παρουσία στη βορειοανατολική Συρία 
είναι τελικά προς όφελος της Τουρκίας.

Έκτον, σχέδιο για περαιτέρω επιδείνωση 
των σχέσεων. Με δεδομένη την πιθανότητα 
ότι εσωτερικοί και άλλοι παράγοντες θα 
ωθήσουν την Τουρκία προς μιαν αυξανό-
μενα επιθετική και ανεξάρτητη εξωτερική 
πολιτική, τα Υπουργεία Εξωτερικών και 
Άμυνας, υπό την καθοδήγηση του Συμ-
βουλίου Εθνικής Ασφαλείας, πρέπει με 
τρόπο ορατό να δημιουργήσουν εναλ-

λακτικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν:

• Μετεγκατάσταση των αεροπορικών 
επιχειρήσεων των ΗΠΑ από τη βάση του 
Ιντζιρλίκ σε νέες τοποθεσίες.

• Μηχανισμούς για την περιθωρι-
οποίηση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, αν 
παρεκκλίνει από τα κοινά συμφέροντα 
της Συμμαχίας.

• Περαιτέρω περιορισμούς στη δυνατό-
τητα της Τουρκίας να αποκτά αμερικανικά 
όπλα για τη στρατιωτική ενίσχυσή της.

• Επιβολή περαιτέρω οικονομικών 
κυρώσεων, αν η Τουρκία επιμείνει με 
τους S-400.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο 
αγνόησε πλήρως
τις ελληνικές διεκδικήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το Ινστιτούτο 
JINSA στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όπως 
υπογραμμίζεται, στο τέλος του 2019, η 
Άγκυρα υπέγραψε με την κυβέρνηση της 
Τρίπολης μια συμφωνία που «σκόπευε 
να οριοθετήσει» τις ΑΟΖ των δύο χωρών, 
«αγνοώντας πλήρως τις διεκδικήσεις της 
Ελλάδας στα ίδια ύδατα».

Επίσης, αναφέρεται, τουρκικά πλωτά 
γεωτρύπανα έκαναν γεωτρήσεις και έρευ-
νες μονομερώς σε ύδατα «που από τη 
διεθνή κοινότητα θεωρούνται ως ύδατα που 
ανήκουν στην Κύπρο». Η συγκεκριμένη 
εξέλιξη έφερε την Τουρκία σε σύγκρουση 
με χώρες της ΕΕ και ειδικά με τη Γαλλία.

Η Τουρκία υποστηρίζει
ισλαμιστές εξτρεμιστές

Στην έκθεση τονίζεται, όπως είναι φυ-
σικό, η τουρκική επιθετικότητα απέναντι 
στο Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο, ενώ 
τονίζεται πως η Άγκυρα υποστηρίζει 
ισλαμιστές εξτρεμιστές εναντίον αυτών 
των δύο χωρών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το 
περασμένο καλοκαίρι ο επικεφαλής 
των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ 
χαρακτήρισε την Τουρκία ως «μεγαλύ-
τερη απειλή από το Ιράν».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Τουρκία 
επιτέθηκε σε Κούρδους στο έδαφός της, 
στη Συρία και στο Ιράκ, υπό το πρόσχη-
μα της τρομοκρατίας, ενώ συγκρούστηκε 
με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα, κυρίως λόγω της 
στήριξης της Άγκυρας στους Αδελφούς 
Μουσουλμάνους.

Ως «αμφιλεγόμενη» περιγράφεται, 
όμως, και η σχέση της Τουρκίας με τη 
Μόσχα, καθώς οι δύο χώρες υποστηρί-
ζουν διαφορετικές πλευρές στο Ιντλίμπ, 
στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 
στην Ουκρανία.

Στην έκθεση, υπάρχει σαφής αναφορά 
στη χρήση των μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών UAV Bayraktar, που έχει 
χρησιμοποιήσει η Τουρκία στο Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ και στη Λιβύη, αλλά και ο 
σχεδιασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για 
ένταξη ακόμα 23 πλοίων στον τουρκικό 
στόλο έως το 2023.

Πηγή: Τα Νέα

Πρόταση για αλλαγή στρατηγικής
της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τουρκία

Επισημαίνεται η ενίσχυση των δεσμών 
της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ 
και αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η 
ταχεία επέκταση των δεσμών ασφάλειας 
και άμυνας τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με 
το Ισραήλ, έλαβεν χώραν υπό την ηγεσία 
του ακροαριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ», 
ενώ η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ βελτιώθηκε 
μετά την κατάρρευση της συνεργασίας 
Ισραήλ – Τουρκίας.

Η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και 
Αιγύπτου κρίνεται ως σημαντική από 
το Ινστιτούτο, ενώ γίνεται ιδιαίτερη ανα-
φορά στο «επίτευγμα» του καθορισμού 
ΑΟΖ με την Αίγυπτο, καθώς και στις 
στενές σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής 
Αραβίας (σ.σ. στρατιωτικές ασκήσεις) 
και Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων.

Η απομόνωση της Τουρκίας 
και η διπλωματία
των κανονιοφόρων

Η απομόνωση της Τουρκίας περιγρά-
φεται αναλυτικά από τους συντάκτες της 
έκθεσης, οι οποίοι τονίζουν πως η τουρκική 
προκλητικότητα έναντι όλων αιτιολογείται 
ως νόμιμη αυτοάμυνα, ενώ υπενθυμίζουν 
ότι, από το 2016, ο Ερντογάν συνεργάζεται 
με υπερεθνικιστές, περιλαμβανομένης της 
φράξιας των Ευρασιανιστών που διάκεινται 
θετικά στη Μόσχα.

Επιπλέον, η Τουρκία αποτελεί την κύ-
ρια βάση για τους εξόριστους Αδελφούς  
Μουσουλμάνους από την Αίγυπτο, καθώς 
φιλοξενούνται στην Τουρκία 30.000 στε-
λέχη, τα οποία, από την Τουρκία, συνε-
χίζουν να καλούν σε αντίδραση εναντίον 
της κυβέρνησης Αλ Σίσι.

Ως προς την Ανατολική Μεσόγειο, 
όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Τουρ-
κία, αντί να πιέζει προς μια κατεύθυνση 
επίλυσης των μακροχρόνιων διαφορών, 
έχει καταφύγει στη «διπλωματία των κα-
νονιοφόρων».

Το τουρκικό ναυτικό αναπτύχθηκε 
αρκετές φορές, ώστε να διώξει ερευνη-
τικά πλοία από τα ύδατα που αμφισβη-
τεί, ενώ η Άγκυρα έστειλε τα δικά της 
γεωτρύπανα στην κυπριακή ΑΟΖ, όχι 
μόνο για να παρενοχλήσει τις κυπριακές 
έρευνες, αλλά και για να εδραιώσει τις 
δικές της διεκδικήσεις. Επιπλέον, γίνε-
ται αναφορά και στην κλιμάκωση της 
τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, 
με τη συστηματοποίηση παραβιάσεων 
του εναέριου χώρου και των χωρικών 
υδάτων της Ελλάδας.

Ενισχύθηκε η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επι-

σημαίνεται στην έκθεση, Ελλάδα, 
Κύπρος και Γαλλία έχουν ενώσει τις 
ανησυχίες τους για την Τουρκία. Η 
Ιταλία και η Ισπανία, ωστόσο, έχουν 
αντισταθεί στη σύγκρουση με την 
Τουρκία. Η Ισπανία, μάλιστα, πε-
ριγράφεται ως ο πιο ένθερμος υπο-
στηρικτής της Τουρκίας στην ΕΕ. 
Όσο για τη Γερμανία, προσπαθεί να 
εξισορροπεί την κατάσταση ανάμε-
σα στις πλευρές, αφού η χώρα έχει 
σχεδόν 5 εκατ. κατοίκους τουρκικής 
καταγωγής και υπέστη πολιτικές 
επιπτώσεις μετά τη μεταναστευτική 
κρίση του 2015. Γι’ αυτό, άλλωστε, 
όπως αναφέρεται, οι Γερμανοί ηγέ-
τες επιδιώκουν συμφωνίες για τη 
μετανάστευση με τον Ερντογάν.

ΕΕ – Τουρκία



Ο 
ισραηλινός ενεργεια-
κός κολοσσός Delek 
Drilling ανακοίνωσε 
τη Δευτέρα ότι είχε 
υπογράψει μνημό-
νιο συνεργασίας 
για να πουλήσει 

ολόκληρο το μερίδιό του στο υπεράκτιο 
πεδίο φυσικού αερίου Tamar στην ΑΟΖ 
του Ισραήλ στην εταιρεία Mubadala 
Petroleum, που ανήκει στην κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αν 
μια τέτοια εμπορική πράξη υλοποιηθεί, 
τότε σημαίνει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα αποκτούν πλέον ένα σημαντικό 
μερίδιο στα ισραηλινά κοιτάσματα και τα 
ΗΑΕ μπαίνουν για τα καλά στο ενεργειακό 
παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Η 
προειδοποιητική βολή δόθηκε τον Ια-
νουάριο του 2021, όταν η ίδια εταιρεία 

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ-
ΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ TAMAR 
ΣΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΟΖ ΚΑΙ 
Ο ΑΞΟΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΚΥ-
ΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ 

Εμπλοκή Εμιράτων στο ενεργειακό 
παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου

Της Κυριακής

5μένουμεασφαλείς
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ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
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Σε μιαν άλλη εξέλιξη, η Qatar 
Petroleum, που δραστηριοποιείται στο 
οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ με 
την ΕxxonMobil, σκοπεύει να εκδώσει 
ομόλογα έως και 10 δις δολ. αυτό το 
τρίμηνο, για να χρηματοδοτήσει ένα 
τεράστιο έργο φυσικού αερίου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες που μεταδίδει 
το Bloomberg, τα χρήματα σχεδιάζεται 
να πάνε στην επέκταση του Βόρειου 
Οικοπέδου του Κατάρ. Μέσω αυτού 
του έργου, το Κατάρ θα εδραιώσει τη 
θέση του ως του μεγαλύτερου εξαγω-
γέα υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) στον κόσμο. Ένα βασανιστικό 
ερώτημα που παραμένει εδώ και χρόνια 
αναπάντητο είναι ο ρόλος της Qatar 
Petroleum στην Κυπριακή ΑΟΖ. Αφού 
η εταιρεία κατέχει την τεχνογνωσία και 
τα κεφάλαια για κατασκευή ενός σταθ-
μού υγροποίησης στο νησί μας, γιατί 
δεν προχωρήσαμε προς αυτήν την κα-
τεύθυνση; Η  απάντηση-δικαιολογία 
ότι «δεν επαρκούν τα κοιτάσματα της 
περιοχής» δεν μπορεί να πείσει πλέον 
κανένα. Ποιος έχει την τόλμη από την 
Κυβέρνηση να ομολογήσει ευθαρσώς 
ότι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων συν-
δέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις 
του Κυπριακού; Αλήθεια,  με το ζήτημα 
της «Αφροδίτης» και το Ισραήλ τι γίνεται;

H σημασία της
Qatar Petroleum

υπέγραψε τη συμφωνία παραχώρησης 
με την Αίγυπτο  για δραστηριότητες εξε-
ρεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στο Μπλοκ 4 της Ερυθράς Θάλασσας.

Η συμφωνία-μαμούθ
Η συμφωνία για το μερίδιο 22 τοις εκατόν 

αξίζει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με επι-
πλέον 100 εκατομμύρια δολάρια υπό την 
προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν ορισμένοι 
όροι και στόχοι, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της συμφωνίας που έστειλε η Delek 
Drilling στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ 
και την Αρχή Κινητών Αξιών του Ισραήλ. 
Οι εταιρείες δήλωσαν ότι σκοπεύουν να 
ολοκληρώσουν τη συμφωνία έως τις 31 
Μαΐου. Εάν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα 
είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία 
που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από 
τότε που το Ισραήλ και τα ΗΑΕ υπέγρα-
ψαν σύμφωνο εξομάλυνσης τον Αύγουστο 
του 2020, με διαμεσολάβηση του πρώην 
Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 

Οι άλλοι συνεργάτες του Tamar είναι η 
Noble Energy Mediterranean Ltd (25%), 
η Isramco Negev-2 Limited Partnership 
(28,75%), η Tamar Petroleum Ltd (16,75%), 
η Dor Gas Exploration Limited Partnership 
(4%) και η Everest Infrastructures Limited 
Συνεργασία (3,5%). Η Mubadala Petroleum 
είναι μια διεθνής εταιρεία εξερεύνησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία 
επικεντρώνεται κυρίως στη Μέση Ανα-
τολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Ρωσία και 
τη Νοτιοανατολική Ασία, αν και διαθέτει 
περιουσιακά στοιχεία σε 10 άλλες χώρες. 
Είναι θυγατρική της Mubadala Investment 

Company, η οποία ανήκει στην κυβέρνηση 
του Άμπου Ντάμπι.

«Σημαντική για
την Ανατολική Μεσόγειο»

«Αυτή η συναλλαγή έχει τη δυνατότητα 
να αποτελέσει μιαν  άλλη σημαντική εξέλιξη 
στο συνεχές όραμά μας για την εμπορική 
στρατηγική ευθυγράμμιση του Φυσικού 
Αερίου στη Μέση Ανατολή, όπου το Φυσι-
κό Αέριο γίνεται πηγή συνεργασίας στην 
περιοχή», δήλωσε ο Yossi Abu, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Delek Drilling, προσθέ-
τοντας πως «η ανάπτυξη δεν είναι μόνο 
μια σημαντική υποστήριξη της ποιότητας 
της δεξαμενής Tamar και της λεκάνης της 
Λεβαντίνης, αλλά και μια σημαντική υπο-
στήριξη για τον τομέα του φυσικού αερίου 
της Ανατολικής Μεσογείου».

Το Ισραήλ ως γέφυρα
Το Ισραήλ, επομένως, ενδέχεται να 

αποτελέσει το «κράτος-γέφυρα» για την 
ενεργειακή εμπλοκή των χωρών του Κόλ-
που στη Μεσόγειο. Η συνάντηση στην 
Πάφο πριν από δέκα περίπου ημέρες 
μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών του 
Ισραήλ, των ΗΑΕ, της Κύπρου και της 
Ελλάδας έστειλε τα πρώτα σημάδια. Η Κύ-
προς μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει 
έναν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια για 
διεύρυνση και ενίσχυση του διαλόγου ως 
μέσου εδραίωσης της σταθερότητας και 
της ασφάλειας στην περιοχή. Η «ενερ-
γειακή χειραψία» Ισραήλ-ΗΑΕ έρχεται 
βασικά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά 
τη σύναψη διπλωματικών δεσμών από 
τις χώρες στη βάση των Συμφωνιών του 
Αβραάμ και ανοίγει νέες προοπτικές. 
Πέρα από την ενεργειακή συνεργασία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και  Ισραήλ 
συμφώνησαν να αναπτύξουν συστήματα 
αντι-drone  και να ενώσουν δυνάμεις στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης  και της 
ανάλυσης  δεδομένων.

Στο κόλπο η Σαουδική Αραβία
Επιστέγασμα της συνεργασίας των χωρών 

του Κόλπου με τις χώρες της Μεσογείου ήταν 
οι πρόσφατες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις 
της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, κα-
θώς και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και το Ισραήλ, που κορυφώθηκαν με τη 
συμβολική πτήση μαχητικών των τριών 
χωρών πάνω από την Ακρόπολη.

Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερι-
κών της Ελλάδας Νίκου Δένδια στο Ριάντ  

ολοκληρώθηκε με την απρόσμενη επιβε-
βαίωση του δανεισμού του πυραυλικού 
συστήματος Patriot από την Αθήνα προς 
τη Σαουδική Αραβία.  Αναγνωρίζοντας 
τη σημαντικότητας της κίνησης αυτής οι 
Times, σημείωναν πριν από λίγες ημέρες 
ότι η Ελλάδα «στην ουσία αναλαμβάνει έναν 
αμυντικό ρόλο που συνήθως παίζουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες». Κοινός παρονομαστής 
των νέων σχέσεων που αναπτύσσει η Ελλά-
δα είναι οι διαφορές των ενδιαφερομένων 
χωρών με την Τουρκία. Οι Σαουδάραβες 
βλέπουν την Άγκυρα ως αντίζηλο για την 
ηγεσία του σουνιτικού μουσουλμανικού 
κόσμου. Τα δε ΗΑΕ περιγράφονται ως η 
κινητήριος  δύναμη πίσω από αυτές τις 
νέες στενές σχέσεις, λόγω της επιθετικής 
αντίθεσής τους στην τουρκική στήριξη του 
πολιτικού Ισλάμ και της προσπάθειάς τους 
να μειωθεί η εξάρτηση από την «ομπρέλα 
ασφαλείας» των ΗΠΑ.

Ωστόσο μια χώρα-κλειδί που δένει τον 
Κόλπο με τη  Μεσόγειο είναι ασφαλώς 
η Αίγυπτος. Διαρροές στον διεθνή Τύπο 
αναφέρουν πως η Τουρκία έχει καταλήξει 
σε μια «σχεδόν ολοκληρωμένη» συμφωνία 
με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο 
για την αποκατάσταση των δεσμών, και 
τα πρόσφατα γενναιόδωρα ανοίγματα της 
Άγκυρας προς το Κάιρο έχουν ως στόχο 
να προετοιμάσουν το έδαφος προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Όλα αυτά αναμένεται να 
ξεδιπλωθούν ενώπιόν μας το επόμενο 
διάστημα και το αποτέλεσμα της Πεντα-
μερούς είναι ακόμη αβέβαιο πώς μπορεί 
να επηρεάσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις στην περιοχή μας.
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μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
είναι και η δράση τους. Στη δε πρόσφατη 
«τηλεσειρά» του «TRT1» παρουσιάζονται 
οι αστυνομικοί ως δολοφονικά κτήνη, που 
σκοτώνουν αδιακρίτως Τουρκοκυπρίους. 
Δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου τυχαίο 
το γεγονός πως οι Κύπριοι στρατιωτικοί και 
αστυνομικοί παρουσιάζονται συστηματικά, 
τον τελευταίο καιρό, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ως «ρατσιστικές» και «φασιστικές» 
δυνάμεις και ως φορείς κρατικής καταστο-
λής των Τουρκοκυπρίων και των ξένων. 
Αυτό γίνεται και από Ελληνοκύπριους, οι 
οποίοι ελαφρά τη καρδία έχουν υιοθετήσει 
τα οπλοποιημένα τουρκικά αφηγήματα. 

Άλλωστε, αυτό γινόταν από τον πρώτο 
καιρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν 
προσπαθούσε να εντοπίσει και να στα-
ματήσει τη διοχέτευση και διασπορά του 
παράνομου οπλισμού της ΤΜΤ. Αυτό το 
είχε επισημάνει και ο Ανδρέας Χριστοφίδης, 
Διευθυντής Ελληνικών Προγραμμάτων 
του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, 
στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην Προπα-
γάνδα» (Λευκωσία, έκδοσις «ΡΙΚ», τύποις 
«Σαμψών Λτδ»), ο οποίος έγραφε το 1966: 

«Σχετικά πειράματα που έγιναν, απέ-
δειξαν ότι μια και πιστέψη ο πληθυσμός σε 
στιγμές συναισθηματικής εντάσεως στους 
ψιθύρους και στις διαδόσεις είναι δυσχε-
ρέστατο αργότερα, σε περίοδο ηρεμίας, να 
παύση να δίδη πίστη όσο έντονες διαψεύσεις 
από επίσημες πηγές και αν γίνουν. Ανάλογες 
καταστάσεις έχουμε αντιμετωπίσει στην 
Κύπρο τα τελευταία χρόνια, προπαντός 
στην περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου 
1963-64, όταν το επίσημο κράτος, ανορ-
γάνωτο στην υπηρεσία πληροφοριών, δεν 
ήταν σε θέση ή και δεν ήθελε να δώση 
συγκεκριμένες πληροφορίες».

Έστω και την υστάτη -και αν σκοπός 
μας είναι η προάσπιση της κυριαρχίας, 
της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας- οφείλουμε να 
πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται 
(και) για την επικοινωνιακή υπεράσπιση 
των πράξεων και πολιτικών αποφάσεων 
που η ανάγκη υπέβαλε για την άμυνα και 
την ασφάλειά της. 

Σε ένα τέτοιο Μουσείο είναι ευκαιρία 
να απαντηθούν και τα όσα καταλογίζονται 
στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με 
ακρότητες κατά Τουρκοκυπρίων για να 
τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και να 
μην την αφήσουμε να χρησιμοποιείται 
εναντίον μας. 

Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 

αντιμετωπιστεί με παρρησία, τόλμη, ήθος, 
αξιοπρέπεια και διάθεση μετάνοιας για 
τα όσα λάθη έγιναν στο όνομα του εθνι-
κού αγώνα εις βάρος αθώων -όπου και 
όταν έγιναν- για να μην υπάρχουν πλέον 
σκιές οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως 
δικαιολογία κατά της ΚΔ, η οποία είτε 
γίνονταν αυτά είτε δεν γίνονταν, έπρεπε 
να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι 
των ένοπλων προετοιμασιών της ΤΜΤ 
και του γεγονότος ότι ΤΜΤ και Τουρκία 
ετοιμάζονταν να προωθήσουν βιαίως τη 
διχοτόμηση. 

Πρόταση για Μουσείο 1963-64
Ένα από τα καλύτερα διαρκή μνημόσυνα 

στον Βάσο Λυσσαρίδη θα ήταν η μετατρο-
πή της προτελευταίας κατοικίας του σε 
Μουσείο για το 1963-64. Ο Γιατρός είχε 
μεγάλο καμάρι τους Κοκκινοσκούφηδες 
του 1963-64 και τους πρώτους «εθελοντές 
ΛΟΚ» της «Εθελοντικής Εθνοφρουράς», 
που έδρασαν στον Πενταδάκτυλο και αλλού. 

Αλλά η περίοδος δεν ανήκει, βεβαίως, 
αποκλειστικά στον Λυσσαρίδη. Η περίοδος 
ανήκει σε όλους τους Κύπριους που αντι-
στάθηκαν στην Τουρκανταρσία, το πρώτο 
πραξικόπημα κατά του Κυπριακού Κρά-
τους και ιδιαίτερα κατά των Ελλήνων και 
Αρμενίων πολιτών του, αλλά και όσων 
Τούρκων διαφωνούσαν με τη διχοτόμηση. 

Ένα Μουσείο για το 1963-64 θα εξι-
στορεί την επίσημη θέση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τα γεγονότα. Κύπριοι και 
ξένοι που θα το επισκέπτονται θα ενημε-
ρώνονται γι’ αυτήν την πτυχή της Ιστορίας 

μας, την οποία θα πρέπει επιτέλους να 
αναδείξουμε και να υπερασπιστούμε. 

Η απόδοση τιμητικών μεταλλίων στους 
εθελοντές αγωνιστές όλων των ομάδων 
από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη τον 
Δεκέμβριο του 2017 ήταν ένα βήμα προς 
την ορθή κατεύθυνση. Αν θέλουμε να δι-
ατηρήσουμε το Κυπριακό Κράτος ως την 
ασπίδα του κυπριακού λαού στο σύνολό 
του, οφείλουμε να υπερασπιστούμε και 
την Ιστορία του. 

Αυτό πρέπει να γίνει διότι, παρόλα τα 
λάθη της εποχής, δεν έχουμε και άλλη 
επιλογή. Η Τουρκία, συστηματικά, με κάθε 
τρόπο, ροκανίζει τη νομιμότητα και τις 
ηθικές βάσεις ύπαρξης του κυπριακού 
κράτους με βάση ακριβώς αυτά τα γεγο-
νότα. Συντηρεί συνεχώς στην τουρκική 
δημόσια σφαίρα το «θεμελιώδες ψεύδος» 
πως δήθεν οι Κύπριοι Έλληνες -και η 
ΕΟΚΑ, και η Εθναρχία, και το ΑΚΕΛ, και ο 
«Ακρίτας», και η Αστυνομία, και η Εθνική 
Φρουρά- είχαν σκοπό να «σφάξουν» και να 
«γενοκτονήσουν» τους Τουρκοκύπριους 
από τον Αύγουστο του 1955. Πρέπει να 
ανατραπεί, επιτέλους, αυτό το αφήγημα, 
τόσο στο εγχώριο κοινό, όσο και στη διεθνή 
κοινή γνώμη και διπλωματία. 

Σε ένα τέτοιο Μουσείο θα μπορούσαν 
να εκτεθούν κειμήλια της εποχής, όπως ο 
οπλισμός και οι στολές που χρησιμοποιή-
θηκαν, φωτογραφίες, αυτοσχέδια άρματα 
μάχης και να ιστορηθεί η διαδικασία δό-
μησης και εξέλιξης των κυπριακών Σω-
μάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων 
και παραστρατιωτικών σχηματισμών. 

Θα μπορούσε να εμπλακεί το Κρατικό 
Αρχείο με την αντιγραφή, ψηφιοποίηση 
ή/και μεταφορά αρχείων της περιόδου, 
τα οποία να είναι επίσης προσβάσιμα σε 
ντόπιους και ξένους ερευνητές. Θα μπορού-
σε σταδιακά να αντλήσει και από άλλους 
θεσμούς, όπως την Αστυνομία Κύπρου, την 
Εθνική Φρουρά, την ΚΥΠ, τα Υπουργεία 
Εξωτερικών και Εσωτερικών, τη Νομική 
Υπηρεσία, το ΓΤΠ, τη ΔΕΑ, την Πολιτική 
Άμυνα, την Εκκλησία, τα ελλαδικά ΓΕΕΘΑ, 
ΕΥΠ και ΥΠΕΞ, την UNFICYP, τον Ερυθρό 
Σταυρό και τον κυπριακό και ξένο Τύπο 
της εποχής. 

Επίσης, πολύτιμο υλικό για την περίοδο 
θα μπορούσαν να συνεισφέρουν φορείς 
όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΣΙΜΑΕ, 
το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 
το Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα-Δι-
γενή, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών 
Αγωνιστών 1963-64, το Ίδρυμα Λυσσαρίδη, 
το Ίδρυμα Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, το 
Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος, 
το Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας Γλαύκος 
Κληρίδης, το Ινστιτούτο Ερευνών Προμη-
θέας, το Ίδρυμα Σπύρου Κυπριανού και η 
ΕΠΙΚΥ, μεταξύ πολλών άλλων. Με αυτόν 
τον τρόπο, το Μουσείο θα μπορεί να είναι 
σημείο αναφοράς για την περίοδο.  

Ως σύγχρονο πολυδύναμο κέντρο τεκ-
μηρίωσης, θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
Βιβλιοθήκη με όλα τα ελληνικά και ξένα 
βιβλία που καταπιάνονται, ειδικά και γενικά, 
με την περίοδο, που την πραγματεύονται 
από όλες τις πολιτικοϊδεολογικές, θεωρη-
τικές και ακαδημαϊκές σκοπιές. 

Επίσης, το Μουσείο θα μπορούσε να 
απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές και άλ-
λους κατόχους προσωπικών αρχείων, 
απομνημονευμάτων και αντικειμένων, 
όπως ιστορικούς, μελετητές, συλλέκτες 
και ιστοριοδίφες τα οποία θα αρχειοθε-
τηθούν και να τοποθετηθούν εκεί, είτε τα 
αυθεντικά ή τα αντίγραφά τους. 

Ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να κληθούν 
εν ζωή αγωνιστές και άλλοι μάρτυρες να 
καταθέσουν τις προφορικές μαρτυρίες τους 
και να δώσουν πολύτιμο πρωτογενές υλικό 
για ερευνητές, δημοσιογράφους και τους 
περίφημους «ιστορικούς του μέλλοντος». Για 
να ξέρουμε το παρελθόν με την ελπίδα να 
μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. 
Για να αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια και 
γενναιότητα τα δύσκολα και απαράδεκτα 
γεγονότα που η τουρκική προπαγάνδα έχει 
οπλοποιήσει εναντίον μας.  

Τέλος, το γεγονός πως, παρόλες τις 

Μ
ετά από έναν 
αιώνα και κάτι 
βιολογικής και 
πολιτικής πα-
ρουσίας, ο Δρ 
Βάσος Λυσσα-
ρίδης απεδή-

μησεν εις Κύριον τη Μεγάλη Δευτέρα, 
26 Απριλίου 2021, πλήρης ημερών και 
αγώνων. Προσευχόμαστε όπως ο Τριαδικός 
Θεός αναπαύσει την ψυχή αυτού «ἐν τόπῳ 
χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα 
ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός». 

Πέρσι, τέτοιο καιρό, με αφορμή τα 
εκατοστά γενέθλιά του, αναλύσαμε την 
πολύμορφη πολιτική επιρροή του στη 
γένεση και την εξέλιξη του Κυπριακού 
Κράτους (βλ. «Σημερινή», «Εκατό Χρόνια 
Λυσσαρίδης», 17/05/2020). 

Ο θάνατος του Γιατρού, δύο χρόνια 
(03/03/2019) από αυτόν της αγαπημένης 
του Βαρβάρας Cornwall-Λυσσαρίδη, ση-
μαίνει πως η Κυβερνητική Κατοικία όπου 
διέμεναν θα επιστραφεί στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα 
ποιο θα είναι το μέλλον της οικίας. 

Δράττομαι, λοιπόν, αυτής της ευκαιρίας 
για να κάνω μια πρόταση: Να αποτελέσει 
την έδρα για ένα «Μουσείο 1963-64». Το 
κράτος να εκμεταλλευτεί το κτήριο για τη 
δημιουργία ενός μουσείου για τα πρώτα 
ταραχώδη χρόνια της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, με έμφαση στα γεγονότα του 1963-64. 

Ποιο κενό θα καλύψει;
Είναι γνωστό πως η τουρκική προ-

παγάνδα για τα γεγονότα του 1963-64 
δεν έχει σταματήσει ποτέ και συνεχίζει να 
οργιάζει. Έχουν σε τέτοιο βαθμό ξεφύγει 
τα τουρκικά αφηγήματα για το θέμα, που 
τα τελευταία χρόνια «καρποφόρησαν» τα 
ζιζάνια που έσπειραν και έτσι άρχισαν να 
ενστερνίζονται την προπαγάνδα -εκτός 
από τους ξένους- όλο και περισσότεροι 
Έλληνες, Κύπριοι και Ελλαδίτες. Παράλ-
ληλα, όσοι ασχολήθηκαν ακαδημαϊκά με 
το Κυπριακό, γνωρίζουν από πρώτο χέρι 
πως στα ξένα πανεπιστήμια και στον ξένο 
Τύπο γίνεται εκτεταμένη διάχυση των 
τουρκικών αφηγημάτων.  

Η σημασία που δίνουν οι Τούρκοι στη 
δαιμονοποίηση των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, 
της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής 
Φρουράς αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
στο «προοίμιο» του λεγόμενου «συντάγματος» 
της αποσχιστικής «ΤΔΒΚ» αναφέρεται πως 
ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ

Πρόταση: Ώρα να δημιουργηθεί 
«Μουσείο 1963-64»

Το σπίτι όπου διέμενε το ζεύγος 
Λυσσαρίδη στους Αγίους Ομολογητές, 
στην περιοχή πλησίον του Προεδρικού 
Μεγάρου, αποτέλεσε από καιρού εις 
καιρόν πεδίο μικροπολιτικής διαμά-
χης. Το σπίτι κτίστηκε την περίοδο που 
η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία. Με 
την ανεξαρτησία, το κληρονόμησε η 
νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Πώς βρέθηκε ο Γιατρός εκεί; 
Μιλώντας στη «Σημερινή», ο Πρόε-
δρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, 
εξήγησε πως ο Λυσσαρίδης ζούσε 
σε διαμέρισμα στην «πολυκατοικία 
Λυσσαρίδη», κοντά στην περιοχή του 
«ΟΧΙ». Μετακόμισε στην κυβερνητι-
κή κατοικία την περίοδο 1971-72, με 
παράκληση του Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου, με στόχο να βρίσκεται, μαζί 
με τους εθελοντές της ΕΔΕΚ, κοντά 
του για να τον υπερασπιστούν σε πε-
ρίπτωση διενέργειας πραξικοπήματος. 
Στη γύρω περιοχή βρίσκονταν γρα-
φεία κλιμακίου της ελλαδικής ΚΥΠ 

και στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, 
και έτσι η φύλαξη οπλισμού και η πα-
ρουσία «ειδικών αστυνομικών» μαζί 
με τον Λυσσαρίδη λειτουργούσαν ως 
«φυλάκιο προστασίας του Προεδρι-
κού», σύμφωνα με τον κ. Σιζόπουλο. 
Έκτοτε, ο Λυσσαρίδης παρέμεινε ως 
θέσμιος ενοικιαστής και κανείς δεν 
διεκδίκησε το σπίτι. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του 
«Φιλελευθέρου» (22/06/2019), και 
με βάση τα όσα έθεσε ενώπιον της 
Βουλής η τέως Υπουργός Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών & Έργων, Βασιλική 
Αναστασιάδου, μετά από ερώτηση του 
βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου 
Περδίκη, πρόκειται για: «Διώροφη 
κατοικία επτά δωματίων με γκαράζ. 
Παραχωρήθηκε το 1990 στον Βάσο 
Λυσσαρίδη ενώ ήταν Πρόεδρος της 
Βουλής, χωρίς συμβόλαιο. Το ενοίκιο 
της κατοικίας μέχρι την 1/3/2014 ήταν 
€77,91. Από την 1/3/2014 το ενοίκιο 
αναθεωρήθηκε στα €450 τον μήνα».

Η ιστορία της 
Κυβερνητικής Κατοικίας
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ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

έντονες διαφωνίες και κόντρες που προ-
ηγήθηκαν, κατά την περίοδο 1963-64 
όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές παρατάξεις 
του τόπου  συνεργάστηκαν με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο για την αντιμετώπιση της 
Τουρκανταρσίας και εθελοντές όλων των 
παρατάξεων («μακαριακής» και «γριβικής» 
Δεξιάς, αλλά και των κομμουνιστών του 
ΑΚΕΛ) πύκνωσαν τις τάξεις των γιωρκατζι-
κών, γριβικών, λυσσαριδικών, σαμψωνικών, 
παπαφωτιακών και άλλων παραστρατιωτι-
κών «ομάδων», μετέπειτα και ως «Ειδικοί 
Αστυφύλακες/Χωροφύλακες», μέλη της 
«Εθελοντικής Εθνοφρουράς» και κληρωτοί 
της νεοσύστατης τότε «Εθνικής Φρουράς». 
Ήταν μια σπάνια στιγμή συνεργασίας. Σε μια 
μικρή κοινωνία που κατατρύχεται από τα 
φαντάσματα της διχόνοιας, το παράδειγμα 
ομοψυχίας και ομόνοιας της εποχής είναι 
καλό να αναδεικνύεται. 

Σε ένα τέτοιο Μουσείο, έστω και με μιαν 
απλή περιδιάβαση, με ελκυστικό και εύλη-
πτο τρόπο θα μπορεί ο ντόπιος και ο ξένος 
επισκέπτης -τουρίστας, δημοσιογράφος, 
ερευνητής και διπλωμάτης- να μάθει για την 
πολύπαθη Ιστορία της περιόδου. Έτσι, θα 
διαπιστώσει, χωρίς τους διαστρεβλωτικούς 
φακούς της τουρκικής προπαγάνδας, το γιατί 
η Αστυνομία συγχωνεύτηκε με τη Χωρο-
φυλακή, πώς η «Εθελοντική Εθνοφρουρά» 
των «Ειδικών Αστυφυλάκων» συγύρισε 
το παραστρατιωτικό χαώδες οικοδόμημα 
ασφαλείας των εθελοντών (περιλαμβανομέ-
νων των Κοκκινοσκούφηδων), γιατί δημι-
ουργήθηκε η Εθνική Φρουρά και κατέστη 
ανενεργός ο Κυπριακός Στρατός, γιατί το 
κυπριακό κράτος εδράζεται στο «Δίκαιο της 
Ανάγκης» και στο «Ψήφισμα 186», γιατί 
ήρθε η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ, και 
γιατί τα σχέδια διχοτόμησης της Κύπρου 
χρονολογούνται πριν από το 1974 και δεν 
αποτελούν «λύση» στο πρόβλημα αλλά 
κεντρικό στρατηγικό άξονα της τουρκικής 
επεκτατικής πολιτικής. 

Ο χώρος, επίσης, είναι ο πλέον κατάλ-
ληλος. Βρίσκεται σε ένα ήσυχο και όμορφο 
λευκωσιάτικο φυσικό περιβάλλον,  το οποίο 
έχει μείνει ανέπαφο από τη γενικότερη 
πολεοδομική ανάπτυξη της πρωτεύου-
σας. Είναι επίσης χωροταξικά συμβολικό 
και ιστορικά φορτισμένο, αφού βρίσκεται 
πλησίον του Προεδρικού και άλλων κυ-
βερνητικών κτηρίων, στο επίκεντρο των 
όσων διαδραματίστηκαν την ταραχώδη 
εκείνη περίοδο. 

* Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

01.05.2021

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από 
τη Γενεύη όπου βρίσκεται για την 
Άτυπη Πενταμερή 5+1 για το Κυ-
πριακό υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, έγραψε 
στο Twitter τη Μεγάλη Δευτέρα: «Η 
Κύπρος έχασε τον Βάσο Λυσσαρί-

δη, έναν από τους ιστορικούς ηγέτες 
που καθόρισαν την ταυτότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Για δεκα-
ετίες σημάδεψε με τη δράση του την 
πολιτική μας ζωή. Του οφείλουμε 
πολλά. Πάνω από όλα όμως του 

οφείλουμε να παλέψουμε για μια 
πατρίδα ελεύθερη». 

Ο Γιατρός ήταν δραστήριος για την 
Κύπρο μέχρι την τελευταία του πνοή. 
Ας μην του αφιερώσουμε μια λεωφόρο 
ή ένα στάδιο και να ξεμπερδέψουμε. Ας 

είναι η φυγή του υπόμνηση για τους 
συλλογικούς μας αγώνες. Διότι, όπως 
είπε, μέσα στις μαύρες μέρες μετά το 
πραξικόπημα και την εισβολή, «δεν 
υπάρχουν προδότες λαοί, αλλά προ-
δομένοι λαοί». 

Τρία συμβάντα τα τελευταία δύο 
χρόνια αποτελούν κόκκινες σημαίες 
κινδύνου για την κορύφωση της τουρ-
κικής προπαγάνδας για το 1963-64 και 
πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέτρα. 

Το πρώτο, είναι η διαπίστωση της 
ύπαρξης ψηφιακών στρατών από τρολλς 
και πολιτικών ίνφλουενσερς, οι οποίοι 
έχουν πάρει τα κλασικά τουρκικά και 
τουρκοκυπριακά αφηγήματα για το 
1963-64 και τα διακινούν με θυελλώδεις 
ταχύτητες στο διαδίκτυο. Αναρτήσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμυρί-
ζουν αμέσως από τουρκική προπαγάνδα, 

αφού φαίνεται να γίνεται χρήση ειδικού 
λογισμικού για εντοπισμό και διασπορά 
(βλ. «Σημερινή» Online, 21/12/2020, 
««Ματωμένα Χριστουγέννα» 1963 & 
η αεναώς ανακυκλούμενη «σφαγή της 
μπανιέρας»»). 

Το δεύτερο είναι το αφήγημα, πακετα-
ρισμένο εντέχνως εν είδει αγγλόφωνου 
«ντοκυμανταίρ», της τουρκικής δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης «TRT World» με τίτλο 
«The Neo-Nazis of the Mediterranean», 
που κυκλοφόρησε συμβολικά την 20ή 
Ιουλίου 2020. Εκεί, η τουρκική προπα-
γάνδα παρουσιάζει τους Κύπριους Έλ-

ληνες, την Εκκλησία, το εκπαιδευτικό 
σύστημα και τους θεσμούς της Κυπριακής 
Δημοκρατίας περίπου ως φυτώρια «νε-
οναζισμού». Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση 
στα γεγονότα του 1963-64. Δυστυχώς, η 
τουρκική προπαγάνδα εκμεταλλεύτηκε 
ύπουλα και μαεστρικά τις απόψεις Κυ-
πρίων Ελλήνων αριστερών και ακροαρι-
στερών για να ενισχύσει το αφήγημά της. 

Το τρίτο, είναι η παραγωγή του εβδο-
μαδιαίου σίριαλ «Bir Zamanlar Kibris», 
και πάλι του «TRT1». Πακεταρισμένο 
και αυτό εντέχνως ως «τηλεσειρά» με 
σκηνοθέτες και ηθοποιούς -μία από 

τις αποτελεσματικότερες μορφές προ-
παγάνδας- οι Τούρκοι παρουσιάζουν 
εντελώς διαστρεβλωμένη την περίοδο του 
1963-64, με έμφαση στη συναισθηματική 
χειραγώγηση, στην καλλιέργεια μίσους 
και στη διαιώνιση της αντιπαράθεσης 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Είναι 
τόσο ξεδιάντροπη η προπαγάνδα, που 
δεν έχουν αρκεστεί καν σε μια μονομερή 
και επιλεκτική αφήγηση της περιόδου, 
αλλά έχουν μνησίκακα εντάξει μέσα και 
«γεγονότα» που δεν συνέβησαν καν, 
με μόνο στόχο την παρουσίαση των 
Ελληνοκυπρίων ως αιμοβόρων τεράτων.

ΠτΔ: «Καθόρισε την ταυτότητα της ΚΔ» 

Τρεις σημαίες κινδύνου:
Κορύφωση της προπαγάνδας
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Ξεφτιλίζοντας την ΚΔ και τους πολίτες της, 
ανατρέποντας τις δημοκρατικές αξίες...

«ΣΕ ΛΊΓΑ ΧΡΌΝΊΑ ΌΊ ΤΌΎΡΚΌΊ 
ΘΑ ΚΑΝΌΎΝ ΤΌΎΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΝΑ ΣΚΕΠΤΌΝΤΑΊ ΣΑΝ ΤΌΎΡ-
ΚΌΊ», ΔΡ Ν. ΣΑΡΡΗΣ 

Ε
νώ γράφεται το άρθρο 
αυτό (Τρίτη, 27.4.2021), ο 
Πρόεδρος και o Υπ. Εξω-
τερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και η συνο-
δεία των βρίσκονται ήδη 
στην Ελβετία, αλλά, ως 

«μουχτάρης» των Ε/κ ο πρώτος και «ιν-
κόγκνιτο», να πούμε, ο δεύτερος. Όπως 
καθόρισε η «κηδεμόνας» Βρετανία. Απού-
σα η ΚΔ εφόσον δεν την αναγνωρίζει η 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ κατοχική Τουρκία και 
συνηγορεί η «εγγυήτρια» Βρετανία. Η 
οποία από τις δεκαετίες του 1950 και 
1960 σχεδίασε τη  μοίρα της Κύπρου 
και εκτέλεσε με την Τουρκία το 1974…

Για εβδομάδες στη ΚΔ κορόιδευαν τον 
λαό ότι η ΕΕ θα ελάμβανε μέρος στην 

«Πενταμερή». Και, όμως, η διοργανώτρια 
Βρετανία το είχε προεξοφλήσει σε απα-
ντητική επιστολή προς την γράφουσα,  
από τον Μάρτιο του 2021, ότι η ΕΕ δεν 
θα ελάμβανε μέρος. Μετά από δεκαετίες 
τελικά κάποιοι κατάλαβαν επιτέλους  και 
τον δουλικό ρόλο του εκάστοτε ΓΓ του 
ΟΗΕ προς τους Βρετανούς. Οι οποίοι 
γράφουν τα πάντα για το Κυπριακό στον 
ΟΗΕ. Ψηφίσματα, σχέδια, αποφάσεις, και 
τα επιβάλλουν για εκτέλεση στον εκάστοτε 
υπηρέτη τους ΓΓ. Σήμερα είναι ο Αντόνιο 
Γκουτέρες. Αύριο θα είναι άλλος…

Και, όμως, μετά από 46 ολόκληρα χρό-
νια, αντί να δουν τις πραγματικότητες, τη 
συνεχιζόμενη ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ, 
και τα δικά των λάθη και απαράδεκτες 
παραχωρήσεις και υποχωρήσεις, ακόμα 
συνεχίζουν, κομματικοί ηγετίσκοι και κυ-
βερνώντες να εμπαίζουν το λαό, ως προς 
τις ερμηνείες συγκεκριμένων βρετανικών 
ψηφισμάτων του ΣΑ. Τα οποία διαδοχικά 
και υποτακτικά δέχθηκαν όταν τα έγραψαν 
οι Βρετανοί… Και όλα αυτά για να δίνουν 
άλλοθι στα ασυγχώρητα λάθη των. Στην 
ατολμία των να ψηλώνουν το κεφάλι στις 
ξένες απαιτήσεις εις βάρος της πατρίδας 
των. Έτοιμοι να περιφρονούν, να αγνοούν 
τους δικούς των ανθρώπους για δικαιο-
σύνη, για επιστροφή, για απελευθέρωση 
και να συνηγορούν με τους αυτουργούς 
στην ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ των Τούρκων ΓΕ-
ΝΟΚΤΟΝΩΝ για τα εγκλήματά τους. 
Στέκονται πλάι στους ξένους, αντί να γί-
νονται ασπίδα για τα δίκαια των ανθρώπων 
που εκπροσωπούν και της πατρίδας που 
ορκίζονται να υποστηρίζουν! 

Ο Δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης, με σω-

ρεία άρθρων του στη  «Σημερινή», εξήγησε 
και αυτός τον πραγματικό λόγο για τις 
διάφορες «Πενταμερείς» στην ιστορία 
του Κυπριακού.

Το «Δόγμα Μακμίλαν» καλά κρατεί, 
ζωντανό και προχωρεί. Ούτε το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ούτε η Τουρκία θέλουν οποιον-
δήποτε άλλο να αναμειχθεί στις διαπραγ-
ματεύσεις. Εκτός των «δύο κοινοτήτων» 
και των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Η 
καθεμιά με τις ασήκωτες ευθύνες της.   

Τη δεκαετία του 1950, του 1960 αλλά 
και το 1974, όπως έγραψα και στο βιβλίο 
μου «Διζωνική vs Δημοκρατία» 2019, το 
ΗΒ και η Τουρκία εμπόδισαν το ΝΑΤΟ 
(αντίθετα με τις απόψεις κάποιων άλλων) να 
αναμειχθεί στο Κυπριακό. Τώρα μπλόκα-
ραν επιτυχώς την ΕΕ. Με τη δουλοπρεπή 
υποταγή της κυπριακής και ελλαδικής 

ηγεσίας. 
Το άρθρο του Δρος Κυριακίδη στη 

«Σημερινή», 21 Ιουλίου 2020,  «Το ‘‘Δόγ-
μα Macmillan’’ και η υπονόμευση της 
ΚΔ στην εποχή του κορωνοϊού», ήταν 
πολύ κατατοπιστικό. Υπενθυμίζω τα τρία 
συμπεράσματά του.

«(1) Τα «δύο κύρια θεμέλια» του «Δόγ-
ματος Macmillan» αποτελούν τα ραγισμένα 
βρετανικά «θεμέλια» του λεγόμενου «Κυ-
πριακού». Με την ίδια λογική, οι τέσσερεις 
τουρκικοί «τοίχοι» του «Κυπριακού» είναι 
η κατοχή, η εθνοκάθαρση, ο αποικισμός και 
η εκμετάλλευση των κατεχόμενων εδαφών 
της ΚΔ. Και η «στέγη» αποτελείται από τον 
ΟΗΕ, ο οποίος απέτυχε να αποτρέψει την 
κατασκευή αυτού του τερατουργήματος 
και επιδιώκει να το νομιμοποιήσει μέσω 
της προτεινόμενης «ΔΔΟ». Επομένως, το 
«Κυπριακό» δεν είναι μόνον «ένα πρόβλη-
μα εισβολής και κατοχής», όπως λέγεται. 
Είναι πολύ πιο βαθύ.

»(2) Μέσω του διαιρετικού «Δόγμα-
τος Macmillan» και του νεο-αποικιακού 
ρόλου του στον ΟΗΕ, το ΗΒ συνεχίζει να 
διαμορφώνει το πεπρωμένο της ΚΔ, ενός 
κράτους μέλους της ΕΕ…παρά το γεγονός 
ότι το ΗΒ αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 
Ιανουαρίου 2020…

»(3) Ως αποτέλεσμα των διαχωριστι-
κών ενεργειών του ΟΗΕ, η ΚΔ υπονο-
μεύεται, οι πολίτες της ξεφτιλίζονται και οι 
δημοκρατικές αξίες ανατρέπονται. Αυτή 
η κατάσταση πραγμάτων είναι ή δεν είναι 
άδικη;».

Δυστυχώς, στην Κύπρο επικρατεί μια 
τρελή νοοτροπία. Να βασίζονται πάντα 
πάνω σε άλλους, σε ξένους, να έλθουν να 

σώσουν τα πράγματα! Έτσι έγινε και με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι λίγο πριν 
από το δημοψήφισμα του 2004 σε κάποια 
διαμαρτυρία στο οδόφραγμα του Λήδρα 
Πάλας, να ακούω εξωφρενικά πράγματα 
από ανθρώπους της «πολιτικής ζωής». Να 
αυτο-καθησυχάζονται ότι όλα θα βρουν 
τον δρόμο τους, όλα… διορθώνονταν  με 
την ένταξη της ΚΔ στην ΕΕ! Ζήτω! 

Τέτοιες ψευδαισθήσεις ανέπτυξαν στο 
κόσμο, ανιστόρητες θέσεις προώθησαν για 
να πείσουν, τον πάντα ευκολο-πίστευτο και 
πάντα προδομένο λαό (κατά μ. Θεμιστοκλή 
Δέρβη). Όπως ακριβώς τη διγλωσσία με 
την απαρτχάιντ Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική 
Ομοσπονδία…

Ούτε ένα βέτο δεν τόλμησαν μέχρι σή-
μερα, όλα αυτά τα χρόνια, να θέσουν ως 
ίσα μέλη της ΕΕ εναντίον της Τουρκίας! 
Κακής αρχής γενομένης με την απίστευτη 
δήλωση του μ. Τάσσου Παπαδόπουλου 
ότι «τα βέτο δεν είναι για τους μικρούς»,  
υποτιμώντας έτσι από μόνος του τα δι-
καιώματα της ΚΔ στην ΕΕ. Προεξοφλώ-
ντας ότι κατά τη δική του προεδρία η ΚΔ, 
κατά τα άλλα ισότιμο πλήρες μέλος της 
ΕΕ, δεν θα ασκούσε το δικαίωμά της να 
θέσει βέτο στις ενταξιακές διαδικασίες της 
κατοχικής Τουρκίας, που από το 1974 
κατέχει δια δύο βάρβαρων εισβολών τη 
μισή μας πατρίδα! 

Σχετικό το άρθρο του αγαπητού Σάββα 
Ιακωβίδη, «Γιατί η Αθήνα και η Λευκω-
σία υπέκυψαν στους Αγγλοτούρκους;», 
Sigmalive,  26.4.2021. 

Σήμερα, ξεφτιλισμένοι, υποταγμένοι 
όχι για πρώτη φορά, πορεύθηκαν ξανά 
στην Ελβετία όπως διέταξε και τους θέλουν 

Φόρεϊν Όφις και ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ. Αφού δέχθηκαν να τους ξεφτιλίσουν 
ακόμα και θρησκευτικώς. Θυμίζοντας 
αλυσοδεμένους δούλους με το κεφάλι 
κάτω, ο ένας πίσω από τον άλλο… Μας 
το ομολόγησε ο πολύς Sir Alan Duncan 
στο νέο του βιβλίο με τη γεμάτη χολή και 
εκδίκηση δήλωσή του ότι «they cannot 
push us around so rudely – or indeed at 
all»!!! Και αυτό γιατί… τόλμησαν, Αναστα-
σιάδης/Χριστοδουλίδης να παραπονεθούν 
για τις θέσεις του έναντι της Κυπριακής 
Δημοκρατίας… 

Τι αναμένει ένας από τη νέα βρετανο-
τουρκική «Πενταμερή» δίχως την ΚΔ αλλά 
με δύο μουχτάρηδες των δύο κοινοτήτων; 
Εξαιρουμένης της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, αποχώρησης των κου-
βαλητών και κατοχικών στρατευμάτων, 
εγκλημάτων, δολοφονιών, βιασμών, ξε-
ριζωμού; 

Ένα… καλάθι προσπαθειών για νο-
μιμοποίηση/αναγνώριση  του ψευδο-
κράτους, του παράνομου αεροδρομίου 
της κατεχόμενης Τύμπου, από τα ίδια τα 
θύματα! Γιατί η «εγγυήτρια» Βρετανία δεν 
μπορεί, της το απαγορεύουν δύο δικαστι-
κές αποφάσεις στο Λονδίνο. Αυτή είναι η 
ατιμωτική προσδοκία στους στόχους του 
Φόρεϊν Όφις. Από το 1976 (Προστέθηκαν 
και  η μοιρασιά της ΑΟΖ και ο αγωγός 
μέσω Τουρκίας). 

Αείμνηστος Δρ Νεοκλής Σαρρής: 
Βρετανοί και Τούρκοι τα καταφέρνουν 
με δικούς μας «οργανωμένους στρατιώτες» 
στην υπηρεσία της βρετανικής Υπάτης 
Αρμοστείας…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

01.05.2021

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Ο ΔΡ ΝΕΟΚΛΉΣ ΣΑΡΡΉΣ. 



Aισθάνονται άβολα και το ονομά-
ζουν αυτό ηθική. Η σκωπτική αυτή 
ρήση για την ηθική λέγει πολλά, 

και σοφά, όπως συμβαίνει τόσο συχνά 
με τα έγκυρα αστεία. Η ηθική δεν είναι 
απλώς  μια σφαίρα της φιλοσοφικής θε-
ωρίας, ούτε και ένας τρόπος αποτίμησης 
της ζωής - των πράξεων και φιλοδοξιών 
μας, που συνυπάρχει με τους υπόλοιπους 
τομείς των ασχολιών μας, διαθέσιμος 
για επίσκεψη, όταν αυτό βολεύει. Είναι, 
αντίθετα, μια συνολική αξιολόγηση της 
πρακτικής μας ζωής, των πράξεών μας, 
μέτρο αξιολόγησης κάθε έκφανσης της 
πρακτικής μας ζωής, που είναι σκοπός της 
να μην βολεύει. Κι είναι άβολη, για δύο 
λόγους. Πρώτα, σαν ηθική, είναι επιτακτική, 
κανονιστική. Νόμος σιδηρούς, μετρά με 
ένα «δέον» που δεν ανήκει σε κανένα να 
αγνοήσει, ή ελεύθερα να παρακάμψει. 
Ένα «δέον», κανόνες που είναι, από την 
φύση τους καθολικοί, απαράβατοι κι αδια-
πραγμάτευτοι. Δεύτερον, είναι ένα αυστηρό 
μέτρο. Ένας άκαμπτος κανόνας, που τείνει 
να θέσει υψηλά τον πήχυ, να ζητήσει κάτι 

περισσότερο, να βαθμολογεί, τόσο συχνά, 
κάτω από την βάση.

Είναι προφανές, από αυτά τα εισαγωγικά 
για την φύση της ηθικής, ότι δεν προσφέ-
ρεται για εύκολη συγκατοίκηση με την 
πολιτική. Περισσότερο από κάθε άλλον 
τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, το 
«άβολο» της ηθικής αφορά τον χώρο της 
πολιτικής. Γιατί η πολιτική αρένα, χώρος 
κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικός, με διακύβευμα 
και απώτατη διεκδίκηση την απόκτηση 
δύναμης κι εξουσίας, κι αποκλεισμό των 
αντιπάλων από αυτήν, συνεπάγεται μιαν  
αμφιλεγόμενη σχέση με την ηθική. Είναι 
παροιμιακή η σύνδεση της δύναμης με 
την διαφθορά, ή, έστω, τον πειρασμό της 
διαφθοράς, ειδικά όπου υπολείπεται ο 
αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος. 
Ή, πολύ πιο κραυγαλέα, εκεί που αυτός 
λείπει εντελώς, όπως μαθαίνουμε ξανά 
και ξανά, μετά την πτώση των τυράννων, 
όπως, πρόσφατα, σε αραβικές χώρες. Ή, 
βέβαια, τις καθημερινές σχεδόν αποκα-
λύψεις στην κυπριακή ειδησεογραφία…

Και, όμως, οι ίδιοι οι πολιτικοί βάζουν 
τον πήχυ για την ηθική τους αξιολόγηση 
τόσο ψηλά. Διεκδικούν την εξουσία προ-
βάλλοντας διανοητικές και ηθικές αρετές, 
στην υπηρεσία μάλιστα της διασφάλισης 
του κοινού αγαθού. Κυριότατες από αυτές, 
αρετές που είναι αδιανόητο να λείπουν 
από τον πολιτικό, είναι, πρώτον, η σω-
φροσύνη, η κατ› εξοχήν πολιτική αρετή 
της ικανότητας να επιλέγεται το πρακτέον. 
Ο σώφρων, ο φρόνιμος πολιτικός ανα-
μένεται να μπορεί να ζυγίσει ποια είναι 
η ενδεικνυόμενη, η λυσιτελέστερη στις 

περιστάσεις απόφαση για δράση. Ξε-
χωρίζει, ακόμα, ως απαραίτητη αρετή η 
ακεραιότητα. Η διασφάλιση ότι ο πολιτικός 
διαθέτει εκείνη την ηθική ποιότητα του 
χαρακτήρα ώστε να μην εκπέσει από την 
υπεσχημένη επιζήτηση του κοινού αγαθού, 
προκρίνοντας κάποιο ίδιο αγαθό, κάποιο 
ιδιοτελές συμφέρον. Διότι, παρατήρησε 
πραγματιστής ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά 
του, με την ανάληψη της εξουσίας ανακα-
λύπτει ο πολιτικός την δυνατότητα που 
του δίνεται να εξυπηρετήσει το «ίδιόν» του 
συμφέρον… Να αντηχούν στο «πολιτικό» 
του είναι οι παρορμήσεις ενός Καλλικλή 
κι ενός Θρασυμάχου, τα αντιπαραδείγματα 
της Πλατωνικής Πολιτείας.

Αλλ’ όσο κι αν οι πιο πάνω αρετές αυτές 
προβάλλονται από τον πολιτικό ότι τον κα-
ταξιώνουν ως ένα ξεχωριστά προικισμένο 
άτομο, ως έναν «άριστο», που ενδείκνυται 
από αυτές τις ξεχωριστές του αρετές να 
διεκδικήσει την εξουσία, δεν αποτελούν 
αυτές ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, κάτι 
πρωτότυπο, που θα έπρεπε να εκπλήξει 
τους ψηφοφόρους ή κυβερνώμενους. Δεν 
είναι κατ’ εξαίρεσιν «εξαίρετος» ο πολιτικός, 
αλλά κατ’ απαίτησιν των κυβερνωμένων.

Διαθέτουν, σαν σύνολο οι κυβερνώ-
μενοι, το «ηθικό αίσθημα» να αναζητούν 
στους πολιτικούς τις αρετές που τους 
προάγουν στην δημόσια σφαίρα ως τους 
αρίστους, τους πλέον ενδεικνυόμενους 
να αναλάβουν δημόσιο αξίωμα, να τους 
εμπιστευτούν οι πολίτες τις τύχες τους. 
Εκείνους, μάλιστα, που η φρόνιμη διαγωγή 
τους στην εξουσία, η λαμπρή διακονία τους, 
το ηγετικό τους ανάστημα, θα παράσχουν 

πρότυπα, θα διδάξουν τις άξιες μιμήσεως 
αρετές, «ως αν ο φρόνιμος ορίσειεν». Ακόμη 
πιο ιδανικά, όπως το όρισεν ο Αριστοτέλης, 
εκείνους που θα αναδείξουν την πολιτι-
κή ως τρόπο κι ευκαιρία παιδείας. Την 
ενάσκηση με την πολιτική, για πολίτες 
και πολιτευομένους, την αγορά και την 
«πόλη», έναν χώρο αγωγής και ηθικής 
τελείωσης των ανθρώπων, που ανθούν 
σαν άνθρωποι. Επιτυγχάνουν έτσι μέσα 
στην εκπλήρωσή τους, σαν όντα πολιτικά, 
το ανώτατο αγαθό, την ευδαιμονία.

Πώς, λοιπόν, στο φως όλων αυτών των 
θετικών κρίσεων και προσδοκιών από τον 
πολιτικό και την πολιτική, να κρίνει τόσο 
«σκωπτικά», τόσο σκεπτικιστικά, η κοινή 
αντίληψη την «άβολη» συμβίωση ηθικής και 
πολιτικής; Πώς προήλθε, και ποιος ευθύνεται 
γι’ αυτήν την ογκούμενη διάσταση ανάμεσά 
τους; Γιατί αυτό το χαίνον χάσμα ανάμεσα 
στο «δέον» και το «πραγματικό», όταν οι 
επιλογές μας, σε ό,τι αφορά πολιτικούς και 
πολιτικές, προσβλέπουν στο πρώτο για να 
διορθώσει ή βελτιώσει το δεύτερο; Γιατί να 
θεωρείται δεδομένη η διάσταση θεωρίας 
και πραγματικότητας, όταν, αντίθετα, η φι-
λοσοφική θεωρία, κι η ελληνική μάλιστα 
πολιτική φιλοσοφία, επιχειρηματολογεί για 
την αμοιβαία τους στήριξη και προαγωγή;

Γιατί προεξοφλούνται
τα «βρόμικα χέρια»;

Γιατί θα έπρεπε να παραδοθεί κανείς, 
τόσο αμαχητί, στα «κυνικά» επιχειρήμα-
τα ότι η αναζήτηση του ηθικού στον χώρο 
της πολιτικής ισοδυναμεί με μιαν αφελή 
παραγνώριση των σκληρών κανόνων και 

τρόπων του πραγματικού, που διέπουν 
την πολιτική; Κι ότι, όπως επιχειρεί να 
προσγειώσει τον φιλόσοφο Σωκράτη ο 
Θρασύμαχος στην Πολιτεία του Πλάτωνος, 
«ο δίκαιος πάντα χάνει στον ανταγωνισμό 
με τον άδικο»; Γιατί θα έπρεπε να θεω-
ρήσουμε ως δεδομένη την θεωρία των 
«βρόμικων χεριών», του Σαρτρ και του 
Βάλζερ, ότι η διάζευξη ανάμεσα στην απο-
τελεσματικότητα στην άσκηση πολιτικής 
και την ηθική ποιότητα των μέσων ή και 
των σκοπών της, είναι «αποκλειστική», 
δηλαδή αποτελεσματικότητα και ηθική 
αποκλείονται αμοιβαία και αδήριτα;

Όσοι αναλαμβάνουν σαν λειτούργημα 
την πολιτική, ανάγκη να αναμετρηθούν με 
τις απαιτήσεις αυτές, το ηθικό πείσμα των 
πολιτών. Το ζήτημα της επιστροφής της 
ηθικής στην πολιτική δεν αφορά μονάχα 
το φιλοσοφικό ερώτημα για την παρουσία, 
ή την συνάφεια ηθικών αξιολογήσεων 
στον χώρο της πολιτικής. Η «ευβουλία», η 
ορθή διαβούλευση στην πολιτική αφορά 
ένα ηθικό «εύ». Αφορά και το πρωταρχικό 
αίτημα της επιστροφής της πολιτικής στην 
ηθική. Οι πολιτικοί, εσείς οι διαγωνιζό-
μενοι στην κάλπη σήμερα πολιτικοί, δεν 
μπορεί, δεν επιτρέπεται να παύσετε να 
θεωρείτε εαυτούς ως ηθικά υποκείμενα. 
Η πολιτική πράξη, η πολιτική ως καθαρά 
χώρος της ορθής πράξης, είναι χώρος 
αξιολόγησης του πολιτικού. Ηθικής, όχι 
λιγότερο αξιολόγησης. Διότι η διαγωγή 
του πολιτικού συμβάλλει ουσιαστικά, κι οι 
πολιτικοί δεν επιτρέπεται να το αγνοούν 
αυτό, στην «αγωγή» του πολίτη.

Αν ο πολίτης ζητεί από τον πολιτικό 

φρόνηση κι ικανότητα, ρεαλισμό κι ευε-
λιξία στην διαχείριση του πραγματικού, 
κι όσα η πραγματικότητα επιτάσσει (όχι 
πάντα όμορφη, και σχεδόν ποτέ όπως 
την θέλουμε), γιατί θα πρέπει επίσης να 
περιμένουμε να συμβιβαστεί στην παραί-
τηση από την φιλοδοξία να διασώσει ό,τι 
μπορεί από τις αξίες και την ακεραιότη-
τα ανώτερων ηθικά φιλοδοξιών του; Και 
γιατί έτσι εύκολα να θέλουν οι πολιτικοί 
να απαλλαγούν από την ευθύνη τέτοιων 
ανώτερων φιλοδοξιών και δεσμεύσεων;

Ο κόσμος είναι όπως είναι, αυτό είναι 
παραδεκτό, και οι πολίτες θέλουν τους πολι-
τικούς να πατούν γερά στην γη. Αλλά γιατί να 
παραιτηθούν από το δικαίωμα να απαιτούν 
από τους πολιτικούς να προσπαθούν, να 
είναι αυτό που θέλουμε, που ευελπιστούμε 
να είναι, να είμαστε όλοι; Αν η ηθική αφορά 
την αποτίμηση των πράξεων, της πρακτικής 
ζωής, γιατί να δεχθούμε σαν αναπόφευκτη 
την αποσύνδεση του κατ’ εξοχήν χώρου της 
πράξης, της πολιτικής, από τις συνέπειες 
της πολιτικής πράξης, και την ηθική της 
αποτίμησης σε αναφορά προς αυτές;

Όλο και περισσότερο, ο πολίτης ανη-
συχεί ότι η φερόμενη διάσταση ηθικής 
και πολιτικής δεν αφορά τόσο τη διάσταση 
ανάμεσα στη θεωρία και την πραγματι-
κότητα, το φιλοσοφικά αμφισβητήσιμο 
χάσμα ανάμεσα στο «δέον» και το «είναι», 
αλλά μια πολύ πιο άμεσα κατακριτέα από-
σταση ανάμεσα στον λόγο και την πράξη 
των πολιτικών. Χρήσιμο να το μετρούμε 
αυτό, σε προεκλογικές ειδικά εποχές, όταν 
περισσεύουν οι λόγοι και προβάλλονται 
ως υποσχέσεις οι πράξεις.

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΈΣ ΜΈΘΟ-
ΔΟΙ ΈΠΙΒΟΛΉΣ ΆΠΟΨΈΩΝ ΚΆΙ 
ΘΈΣΈΩΝ ΈΝΙΟΤΈ ΜΈ ΈΠΙΧΈΙ-
ΡΉΜΆΤΆ ΠΈΙΘΟΥΣ ΚΆΙ ΆΛΛΟ-
ΤΈ ΜΈ ΜΙΆ ΡΉΤΟΡΙΚΉ ΜΙΣΟΥΣ. 
ΓΙΆ ΤΟΥΤΟ ΟΙ ΚΡΆΧΤΈΣ ΤΩΝ 
ΔΙΆΧΈΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ 
ΉΤΆΝ ΚΆΙ ΈΙΝΆΙ ΠΆΝΈΤΟΙΜΟΙ

Της Κυριακής
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Η 
αμάθεια εκκολάπτει 
τον φανατισμό και 
ο φανατισμός γεννά 
το μίσος. Η αλήθεια 
δεν είναι πάντα η ίδια. 
Έχει πολλές παραλ-
λαγές και όψεις. Αυτή 

που επιχειρείται να παραμορφωθεί για να 
εξυπηρετήσει γεωστρατηγικά,  οικονομικά, 
πολιτικά ή κομματικά συμφέροντα. Η άλλη 
που βγαίνει μέσα από την οδύνη για την 
απώλεια χαμένων πατρίδων, για το άδικο 
που δεν θέλει να ευλογηθεί. Για τον  θυμό 
και την οργή σε αυτούς που θέλουν να 
σε κάνουν να πιστέψεις πως η δική σου 
αλήθεια είναι ψέμα και το δικό τους ψέμα 
είναι η αλήθεια. Άλλοτε φτιασιδώνεται 
με αίολα συνθήματα, απαξιωτικά σχόλια 
και πολλές φορές με  αξιόποινες ύβρεις.  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι επιβολής 
απόψεων και θέσεων ενίοτε με επιχειρήματα 
πειθούς και άλλοτε με μια ρητορική μίσους. 
Για τούτο οι κράχτες των διαχειριστών του 
μίσους ήταν και είναι πανέτοιμοι.

Προδότες και πατριώτες
Οι εβδομάδες και οι μέρες που προηγή-

θηκαν της άτυπης πενταμερούς στη Γενεύη, 
ήταν φορτισμένες με έντονα συναισθήματα. 
Αγωνία για την πλειοψηφία του λαού μας 
για το τι μέλλει γενέσθαι μετά από 46 χρόνια 
τουρκικής κατοχής στα αγαπημένα χώματα 
της πατρίδας μας. Πανηγυρισμοί,  κινητοποι-
ήσεις και αίολα συνθήματα υπέρ της όποιας 

Διαχειριστές μίσους

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

λύσης,  κουτσουρεμένης με ανελεύθερες 
ρήτρες και διαχωρισμούς. Ανεξάρτητα αν η 
Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς φρόντιζαν 
καθημερινά να δηλητηριάζουν το κλίμα και 
να γκρεμίζουν τις όποιες ψευδαισθήσεις, οι 
επιστρατευμένοι της όποιας λύσης βγήκαν 
στους δρόμους και ακροβολίστηκαν εκ νέου. 
Αντί να στοχεύουν το ισλαμοφασιστικό κα-
θεστώς της Άγκυρας,  σημάδευαν αυτούς 
που διαφωνούν με νέες  παραχωρήσεις. 
Εναντίον αυτών που αντιδρούν σε μια ΔΔΟ 
που την βάφτισαν μεν ομοσπονδία αλλά 
παραπέμπει σε μια συνομοσπονδία δύο 
κρατών. Των δύο «συνιστώντων», όπως τα 
κατονόμασε η περιβόητη βρετανική αλεπού, 
σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ,  για να ικανοποιήσει με 
εποικοδομητικές ασάφειες τους φίλους του 
Τούρκους εφόσον προηγουμένως γινόταν 
λόγος για «συστατικά κράτη» (component 
states). Όμως από το σχέδιο Ανάν ΙΙΙ και 
μετά γίνεται μνεία του όρου «συνιστώντα 
κράτη» (constituent states). Κανένας κομ-
ματάρχης δεν εξήγησε στον  λαό  ότι η  
διαφορά είναι τεράστια, καθότι «συνιστώντα 
κράτη» (constituent states) σημαίνει κράτη 
που θα καθιδρύσουν το νέο κράτος, ενώ 
«συστατικά κράτη» (component states) 
σημαίνει τα κράτη που θα αποτελέσουν τα 

μέρη του νέου κράτους. Οι υποστηρικτές 
της όποιας λύσης δεν βασάνισαν το μυαλό 
τους να διερωτηθεί γιατί ο εμπνευστής του 
όρου των «constituent states», που δεν 
απαντάται σε κανένα σύγγραμμα συνταγ-
ματικού δικαίου, ήταν ο Χάνεϊ, ο οποίος  
ανακάλυψε τον όρο αυτό στο σύνταγμα της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, που διαλύθηκε 
και την εισηγήθηκε στον Άλβαρο ντε Σότο, 
τότε ειδικό αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του ΟΗΕ. 
Η υιοθέτηση του όρου αυτού ήταν μια από 
τις «εποικοδομητικές ασάφειες» για τις 
οποίες επαίρεται και τις κατέγραψε στο 
βιβλίο του προκειμένου να γεφυρώσει 
τις διαφορές, καθότι η ελληνική πλευρά 
επεδίωκε τη συνέχιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενώ η τουρκική επεδίωκε 
τη σύσταση ενός νέου κράτους.

Έτσι, λοιπόν, βρικολακιάζουν ξανά οι 
επίδοξοι νεκροθάφτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Χωρίστηκε ξανά ο λαός σε στρατόπεδα. 
Χωρίς εφεδρείες, μιας και υπάρχει και το 
στρατόπεδο των αδιάφορων, των ζαμανφουτι-
στών, που ζουν σ’ έναν εξωπραγματικό κόσμο. 
Είναι αυτοί που δέχονται καθημερινή προ-
πόνηση για να ταυτίζονται με τηλεοπτικούς 
ήρωες, με χαζοχαρούμενες σειρές, σίριαλ 

επιβίωσης, με τούρκικες σαπουνόπερες 
που καταγράφουν τα κατεχόμενα ως την 
προέκταση της Τουρκίας. Ζουν με τις έτοιμες 
τροφές που δεν κουράζουν τον εγκέφαλο 
και καταβροχθίζουν τη σκέψη.  

Οι υβριστές και αρνητές της άλλης 
άποψης. Οι διαχειριστές του μίσους επί το 
έργον. Παίζουν στα δάκτυλά τους το ψέμα, 
τη δολιότητα και χωρίζουν τους ανθρώπους 
με ταμπέλες. 

Οι επιρρεπείς και ευάλωτοι στους δια-
χειριστές μίσους αναλαμβάνουν δράση για 
να κτυπήσουν αυτούς που ξέφυγαν από 
την αγέλη των υποτακτικών. 

Όταν  το ψέμα είναι χονδροειδές και 
δεν πιάνει τόπο, τότε επιστρατεύονται οι 
άνθρωποι της κομματικής αγέλης, τα μι-
κρά μυρμήγκια που περπατούν μόνο στο 
μονοπάτι που τους χάραξαν χωρίς προβλη-
ματισμούς και παρακάμψεις για να κάνουν 
τη βρόμικη δουλειά. 

Πεδίον δόξης λαμπρόν το διαδίκτυο 
με τα απειράριθμα μπλοκ και «τοίχους» 
που λένε τις δικές τους ιστορίες, φτύνουν 
αφιονισμένα μίση και υποθάλπουν τα πάθη.  

Οι επιστρατευμένοι της πληρωμένης 
προπαγάνδας και τα κάθε λογής ανδρείκελα 
δεν λερώνονται. Αυτοί είναι οι υπεράνω. 

Μιλούν αφ’ υψηλού. Μεταφέρουν τις ίδιες 
οδηγίες όπως τις πήραν και αυτοί από άλλα 
κέντρα στους πάντα εύπιστους και άβουλους 
«υπηκόους». Που φανατίζονται με το ίδιο 
τους το μίσος.

Έτσι, λοιπόν, αρχίζει ο διαμοιρασμός 
των ταμπελών.

«Προδότες, ρατσιστές και αρνητές της 
λύσης όσοι τάσσονται ενάντια στη λύση 
Δ.Δ.Ο.». 

«Προδότης», λοιπόν,  ο φιλήσυχος Κε-
ρυνειώτης, ο οποίος θέλει να επιστρέψει 
στο παράθυρο του σπιτιού του, απ’ που  
αγνάντευε τη θάλασσα και ανάσαινε κάθε 
πρωί τον αέρα με τα αρώματα του κίτρου 
και του μοσχολέμονου;  

Εθνικιστές, σοβινιστές  και αρνητές της 
λύσης βαφτίζονται και  αυτοί που θέλουν 
να κλείσουν τα μάτια τους στη γη που τους 
γέννησε.  Να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους να επιστρέφουν στις ρίζες τους, από 
τις οποίες τους ξερίζωσαν βίαια οι Αττίλες 
και τα Μεχμετζίκ.

Χαραμοφάηδες και αχάριστοι θα πει 
ένας άλλος για όσους ψυχανεμίζονται τον 
ζόφο του ξεπουλήματος και έρχονται να 
συνδράμουν  τον αγώνα για  μια Κύπρο 
απαλλαγμένη από κατοχικούς στρατούς, 
εποίκους και ισλαμοφασίστες. 

Τα μυρμήγκια με το τιποτένιο τους 
ανάστημα σέρνονται να συνδράμουν τον 
ηγέτη που και αυτός υβρίζει τους πιο πάνω 
δίνοντας το σύνθημα και το παρασύνθημα  
στις «μυρμηγκοφωλιές» για ολομέτωπη 
επίθεση. Όχι εναντίον της Τουρκίας. Ενα-
ντίον Ελληνοκυπρίων. Αδελφός εναντίον 
αδελφού, Κύπριος εναντίον Κυπρίων και 
ο κατακτητής τρίβει τα ματωμένα χέρια του.

Ξεχασμένη και η δήθεν
ευρωπαϊκή λύση

Για χρόνια προσπαθούσαν να μας κάνουν 
να πιστέψουμε πως αγωνίζονται για τη λε-
γόμενη ευρωπαϊκή λύση. Για μια λύση που 
θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο, που  θα κατοχυρώνει την εφαρμογή 
των τεσσάρων ευρωπαϊκών ελευθεριών και 
όλων των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και τη Χάρτα των Δικαιωμάτων 
του ανθρώπου σε όλον τον κυπριακό λαό και 
σε όλη την επικράτεια του νησιού.

Παραμύθια για να τρων τη σούπα τους 
οι ανυπότακτοι ιθαγενείς, που, άκουσον-
άκουσον, πριν από 17 χρόνια ρεζίλεψαν 
έναν Γ.Γ. του ΟΗΕ που διέθετε μυστικά 
κονδύλια για την υποστήριξη τού «ναι» 
στο εκτρωματικό του σχέδιο. Ακύρωσαν 

κάθε πληρωμή από τα κονδύλια της πε-
ριβόητης USAID, έκοψαν τη φόρα διαφό-
ρων Φερχόιγκεν που απειλούσαν το νησί 
με κυρώσεις και απώλειες  τουριστών αν 
τολμήσουν και πουν όχι. Είπαν στους Ση-
μίτηδες και Γιωργάκηδες να γυρευτούν αλ-
λού ή να εφαρμόσουν το σχέδιο στη δική 
τους χώρα εφόσον τους άρεσε τόσο πολύ.  
Όλα αυτά τα χρόνια αντί κάποιοι να συνει-
δητοποιήσουν πως ο λαός είναι πιο σοφός 
από τους ίδιους και να αναγνωρίσουν τα 
λάθη τους οι ηγεσίες  ΑΚΕΛ και  ΔΗΣΥ 
κωπηλατούσαν προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση προσπαθώντας να υποσκάψουν 
τις προσπάθειες για μια λύση δίκαιη και 
ισορροπημένη με κατοχυρωμένα όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ιθαγενών. 
Λες και αποζητούν να πάρουν τη ρεβάνς. 
Προέβησαν σε εκκαθαρίσεις. Καθάρισαν 
τις γωνιές από κάθε ανυπότακτο για να 
μπορούν να εξαλείψουν ενδοκομματικές 
διαφωνίες που θα δυσκόλευαν την πορεία 
τους σε θέσεις υποταγής και συμβιβασμού. 
Πείστηκαν και προσπαθούσαν να πείσουν 
και άλλους πως οι θέσεις της πλειοψηφίας 
των ιθαγενών είναι ακραίες και ανέφικτες. 
Εξωπραγματικές και μισαλλόδοξες. Πως οι 
δικές τους θέσεις είναι οι θέσεις της λογικής 
και του πραγματισμού. Μιας ρεάλ πολιτι-
κής, που ευνοεί η ελίτ των Βρυξελλών και 
όλοι οι άλλοι δαίμονες και σατανάδες που 
δημιούργησαν το Κυπριακό και άφησαν 
την Τουρκία για σχεδόν μισό αιώνα να 
δημιουργεί τετελεσμένα στο νησί.  

Στο έλεος των διαχειριστών 
του μίσους

Τον Μάιο του 2016 η Ε.Ε. δρομολόγησε 
τον κώδικα δεοντολογίας για τη ρητορι-
κή μίσους στο διαδίκτυο. Σήμερα, μετά 
από πέντε χρόνια, μπορούμε να πούμε 
ότι έγινε μια τρύπα στο νερό. Οι υβριστές 
κυριαρχούν και η ελευθερία του λόγου 
λοιδορείται. 

Δυστυχώς, το διαδίκτυο μαζί με τα 
πολλά καλά έχουν καταστεί και ένας 
ασύδοτος χώρος ρητορικής μίσους και 
ψυχολογικής βίας. 

Στήνονται ξανά καλούπια για να φυ-
λακίσουν τη σκέψη και να αφανίσουν την 
άλλη άποψη. Οι δειλοί βάζουν τις ταμπέλες 
για να κρύψουν την αλήθεια. Επιμένουν 
στο πίστευε και μη ερεύνα, που οδηγεί 
στην υποταγή και στο σκότος. 

Όπως και τότε έτσι και σήμερα δεν θα 
περάσει o φασισμός τους. 

Non pasaran! 

Hθική και πολιτική: Αξιολογικοί στοχασμοί σε καιρούς εκλογών
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Νίκος Σπύρου:
«Πνοή ανανέωσης για το αύριο»
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Μ
ε το σύνθημα 
«πνοή ανανέ-
ωσης για το 
αύριο», ο κοι-
νοτάρχης της 
Λόφου Νίκος 
Σπύρου αποτε-

λεί τον νεαρότερο υποψήφιο βουλευτή στο 
ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού στη Λεμεσό και καλεί τη νέα γενιά να 
αποφασίσει η ίδια για το δικό μας αύριο. 
Σε συνεντεύξή του στη «Σημερινή», ο κ. 
Σπύρου μάς μιλά για την απόφασή του 
να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες 
βουλευτικές εκλογές, εξηγεί ποιοι είναι οι 
βασικοί του στόχοι, λέγοντας πως έγνοια 
του είναι η δομή του κράτους να είναι 
φιλική προς τον πολίτη, ενώ δηλώνει πως 
έφτασε η ώρα ο κόσμος να δώσει εντολή 
εμπιστοσύνης σε νέα πρόσωπα. 

«Δηλώνω παρών στον πιο 
δύσκολο προεκλογικό αγώνα» 

Είσαστε κοινοτάρχης της Λόφου σε 
μία νεαρή ηλικία. Γιατί επιλέξατε να 
κατέλθετε στις βουλευτικές εκλογές τη 
δεδομένη στιγμή;

Με πλήρη συνείδηση της ευθύνης, 
αποφάσισα τον ερχόμενο Μάιο να κατέ-
βω υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές 
εκλογές, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό 
στη Λεμεσό. Η απόφασή μου αυτή έχει 
ως θεμέλιο της την προσφορά στον τόπο 
και ένα μεγάλο όραμα. Το όραμα, όμως, 
πρέπει να είναι εφικτό να στηρίζεται σε 
συγκεκριμένο σχέδιο και να έχει υπό-
βαθρο την ανιδιοτελή προσφορά μέσα 
από καινοτόμα μονοπάτια. Ας κάνουμε 
τις ανησυχίες μας ιδέες και οι ιδέες μας 
ας γίνουν δημιουργική δύναμη. Δηλώνω 
παρών στον πιο δύσκολο προεκλογικό 
αγώνα που έγινε ίσως ποτέ. 

Ως ο νεαρότερος υποψήφιος του συνδυ-
ασμού μας στη Λεμεσό, δίνω πρόσκληση 
και πρόκληση στη νέα γενιά να αποφασίσει 
η ίδια για το δικό μας αύριο.

Είμαι πεπεισμένος ότι τούτος ο τόπος 
έχει αξιόλογους νέους και ότι έφτασε η 
εποχή, ο κόσμος να δώσει εντολή εμπιστο-
σύνης σε νέα πρόσωπα για να προσφέρουν 
σε θέσεις ευθύνης για το κοινό καλό.

Γιατί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό;
Εγώ θα ρωτούσα αν όχι με τον Δη-

μοκρατικό Συναγερμό, τότε με ποια  πα-
ράταξη και γιατί; Είμαι υποψήφιος με 
τον Δημοκρατικό Συναγερμό όχι μόνο 
γιατί είμαι γέννημα-θρέμμα αυτού του 
κόμματος, αλλά γιατί θεωρώ ότι όποτε ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός κυβέρνησε 
τούτον τον τόπο ήταν παράγοντας στα-
θερότητας και ανάπτυξης. Η παράταξή 
μας είναι αυτή που -όταν κυβέρνησε τον 
τόπο υπό την προεδρία του αείμνηστου 
ιδρυτή μας, Γλαύκου Κληρίδη- πέτυχε 
τη μεγαλύτερη διπλωματική νίκη στην 
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που δεν είναι άλλη από την ένταξή μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, σήμερα, ως 
πολίτες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε όλα 
αυτά τα προτερήματα που απολαμβάνει 
ισότιμα κάθε Ευρωπαίος πολίτης, με κυ-

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ 
ΤΗΣ ΛΟΦΟΥ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕ-
ΝΟ ΜΑΙΟ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΣΥ, ΜΕ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΛΟΓΚΑΝ ΠΟΥ ΧΡΗ-
ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙ-
ΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 
ΔΗΛΏΝΕΙ ΠΏΣ ΟΠΏΣ ΕΠΡΑΞΕ 
ΤΟΤΕ, ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΔΏΣΑΝ ΤΗ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑ, ΕΤΣΙ ΘΑ 
ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΏΡΑ, ΑΝ Ο ΚΟ-
ΣΜΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΨΗΦΟ ΤΟΥ 

Γεννήθηκα το 1994 στη Λεμεσό 
και μεγάλωσα στον Ύψωνα.  Γονείς 
μου είναι ο Παναγιώτης Σπύρου 
από την  Πάχνα και Άρσος και η 
Χαριθέα Χαραλάμπους από το  Κο-
λόσσι και Ύψωνα.

Φοίτησα στο Α’ Δημοτικό Σχο-
λείο Ύψωνα και στη συνέχεια στο 
Γυμνάσιο Ύψωνα, όπου διετέλεσα 
πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητι-
κού Συμβουλίου.

Παράλληλα εκλέγηκα παιδο-
βουλευτής, όπου θήτευσα για δυο 
συναπτά έτη.

Αποφοίτησα από το Λύκειο Πο-
λεμιδιών με άριστα, όπου και εκεί 
διετέλεσα πρόεδρος του Κεντρικού 
Μαθητικού Συμβουλίου.

Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου 
θητεία στο 231 Μηχανοκίνητο Τάγ-
μα Πεζικού και στη Φιλαρμονική 
του Στρατού, μέχρι τον Οκτώβριο 
του 2013.

Ακολούθως φοίτησα στη Νομική 
Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης μέχρι τον Ιούνιο 
του 2019.

Συμμετείχα στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Erasmus κατά το ακαδημα-
ϊκό έτος 2016 - 2017.

Από το 2011 μέχρι το 2016 
ήμουν ενεργό μέλος του Συνδέσμου 
Αποδήμων Λόφου, ενώ διετέλεσα 
αντιπρόεδρος του Κέντρου Νεότητας 
Λόφου από το 2013 μέχρι το 2015.

Από τα μαθητικά μου χρόνια 
ασχολήθηκα με τη μαθητική νεο-
λαία αφού είμαι μέλος της ΜΑΚΙ 
από 12 ετών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών 

μου ασχολήθηκα ενεργά με τον 
φοιτητικό συνδικαλισμό αναπτύσ-
σοντας έντονη δράση.

Όντας πρωτοετής φοιτητής 
ασχολήθηκα ενεργά με τα φοιτη-
τικά δρώμενα, αφού υπηρέτησα 
ως ταμίας και εκπρόσωπος Τύπου 
της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων 
Κομοτηνής.

Ακολούθως εκλέχθηκα πρόε-
δρος του διοικητικού συμβουλίου 
της ΦΠΚ Πρωτοπορίας Κομοτηνής 
για δύο συναπτά έτη.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2016 εκλέ-
γηκα πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Λόφου, σε ηλικία μόλις 
22 ετών και υπήρξα ο νεαρότερος 
κοινοτάρχης στην ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

Ακολούθως, εκλέγηκα μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού, 
γραμματέας της Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής Λόφου, εκπρόσωπος 
των Κρασοχωρίων στο συμβούλιο 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Τροόδους.

Συμμετείχα στην τρίτη Βουλή 
Νέων το 2019 ως νέος βουλευτής.

Είμαι μέλος του ανώτατου συμ-
βουλίου του ΔΗΣΥ και της ΝΕΔΗΣΥ.

Ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα, 
είμαι επαρχιακός Γραμματείας Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης της Νεολαίας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού Λεμεσού.

Από το 2019 είμαι διευθύνων 
σύμβουλος  της εταιρείας Agrolife 
αγροτικά εφόδια, με έδρα τη Λεμεσό.

Είμαι αρραβωνιασμένος με την 
Αντωνία Σέργιου από το Παραλίμνι 
και την Αγία Νάπα.

Ποιος είναι
ο Νίκος Σπύρου 

ριότερο αγαθό την αίσθηση της ασφά-
λειας και την αποχώρηση της σκιάς του 
πολέμου που στοίχειωνε τούτον τον τόπο 
από το 1974 και μετά. Επέλεξα να είμαι 
υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συνα-
γερμό, γιατί επί διακυβέρνησης Νίκου 
Αναστασιάδη οι προεκλογικές δεσμεύσεις 
δεκαετιών έχουν γίνει πλέον έργα και 
πράξεις (ΓΕΣΥ, μείωση στρατιωτικής 
θητείας, έργα ανάπτυξης, δημιουργία 
κράτους κοινωνικής πρόνοιας, εθνική 
στρατηγική για το Τρόοδος). Είμαι υπο-
ψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 
γιατί είναι το κόμμα που γαλουχεί τα 
στελέχη του με το αίσθημα της ευθύνης 
και την προτίμηση τού   να είσαι ωφέλι-
μός πάρα αρεστός. Γι’ αυτό κι εγώ δίνω 
τούτη τη δύσκολη μάχη με τη μεγάλη μας 
παράταξη, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 
τον οποίο ίδρυσαν οι παππούδες μας, με 
ιδρώτα και αίμα, άνθρωποι αγωνιστές 
και ιδεολόγοι - μα πάνω απ’ όλα λαϊκοί 
άνθρωποι.

«Πνοή ανανέωσης για το αύριο» το 
σύνθημά σας, εξηγήστε μας λίγο…

Επέλεξα συνειδητά να υιοθετήσω και 
σε τούτον τον δύσκολο προεκλογικό, το 
ίδιο σύνθημα που είχα και στον προεκλο-
γικό μου, ως κοινοτάρχης της Λόφου το 
2016, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Θεωρώ 
ότι, σε τούτον τον τόπο, η πολιτική σκηνή 
χρειάζεται πνοή ανανέωσης για το αύριο 
που μας αξίζει, αφού η συναναστροφή μου 
καθημερινά με κόσμο μού επιτρέπει να 
αφουγκράζομαι  τους προβληματισμούς 
και τις ανησυχίες των πολιτών αλλά και 
τη μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί 
για το πολιτικό σύστημα. Είπα πριν ότι 
χρησιμοποιώ το ίδιο σλόγκαν με τις κοι-
νοτικές εκλογές του 2016, διότι νιώθω 
περήφανος που οι προεκλογικές μας δε-
σμεύσεις έδωσαν τη θέση τους σε έργα 
και πράξεις στην κοινότητα της Λόφου 
και είναι στόχος και επιδίωξη μου -αν 
ο θεός με ευλογήσει και ο κόσμος με 
τιμήσει με τη ψήφο του- το ίδιο να λέω 
και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές 
με την ιδιότητα του βουλευτή Λεμεσού.

«Η δομή του κράτους να είναι 
φιλική προς τους πολίτες»

Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι, 
ώστε οι πολίτες να εμπιστευτούν να 
σας ψηφίσουν;

Ο Κύπριος πολίτης αντιμετωπίζει εδώ και 
χρόνια πάρα πολλά προβλήματα. Η δομή 
του κράτους δεν είναι φιλική προς το άτομο 
και αντίθετα κουράζει, και κάθε φορά που 
είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε την 
κρατική μηχανή ταλανίζεται η ίδια μας η 
ψυχολογία. Έγνοια και στόχος μου, είναι η 
δομή του κράτους να είναι φιλική προς τους 
πολίτες και να προωθήσω ένα πιο ανθρω-
ποκεντρικό σύστημα στην κρατική μηχανή. 
Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο, 
από το να προωθηθούν οι απαιτούμενες 
μεταρρυθμίσεις, που πολλές φορές μένουν 
στα συρτάρια της Βουλής μόνο και μόνο για 
χάρη της αντιπολίτευσης. Σε τούτον τον τόπο, 
έχουμε μάθει να ισοπεδώνουμε τα πάντα 
για χάρη των εκλογών. Ένα σημαντικό έργο 
που πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή είναι 
η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης! Σκεπτό-
μενος με την ιδιότητά μου ως νομικού, είναι 
αδιανόητο να μιλάμε για δικαιοσύνη όταν η 
απόφαση για την επιβολή της μπορεί να έρθει 
έξι με εφτά χρόνια μετά. Με τη μεταρρύθμιση 
της Δικαιοσύνης -η οποία πρέπει να είναι 
άμεση και καθολική- θα επιτευχθεί και η 
πραγματική πάταξη της διαφθοράς, που ως 
νέος άνθρωπος πιστεύω ότι η διαφθορά 
πρέπει να καταπολεμείται απ’ όπου κι αν 
προέρχεται, αφού δεν έχει ούτε χρώμα ούτε 
ιδεολογία.  Θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ να 
έρθει επιτέλους η μεταρρύθμιση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, έναν  θεσμό κουρασμένο στον 
χρόνο. Η μεταρρύθμιση πρέπει να έχει ως 
μοναδικό στόχο και επιδίωξη την ποιοτική 
παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες με 
την καλύτερη τιμολόγηση. Από την ιδιότητά 
μου ως κοινοτάρχη είμαι έτοιμος να προ-
τείνω στοχευόμενες λύσεις σε θέματα που 
ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τον πολίτη.

«Να γεφυρώσουμε την 
ηθική με την πολιτική»

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντι-
κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει  

ο Κύπριος πολίτης και ποιες ενέργειες 
θα κάνατε για την επίλυσή τους σε πε-
ρίπτωση εκλογής σας;

Κύριος στόχος και επιδίωξή μου ως 
άνθρωπος, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά,  
είναι να γεφυρώσουμε την ηθική με την 
πολιτική. Φτάνει πλέον να λες του κόσμου 
ότι θα είσαι υποψήφιος και να μπαίνεις 
στον νου του ότι πας να μπλέξεις με ένα 
μεγάλο κλαμπ με απατεώνες και κλέφτες. 
Δεν είναι όλοι απατεώνες, δεν είναι όλοι 
κλέφτες και εύχομαι παλεύοντας από τα 
έδρανα της Βουλής για το αύριο που μας 
αξίζει, να χτίσω μια γέφυρα εμπιστοσύνης 
μεταξύ της πολιτικής και πολιτών και να 
αλλάξει επιτέλους η πολιτική κουλτούρα!

Έχω ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά 
και πολιτικά δρώμενα του τόπου, από την 
ηλικία των 12 ετών και κάθε φορά που 
υπηρετούσα το κοινωνικό σύνολο, στό-
χος μου ήταν να είμαι ωφέλιμος και όχι 
αρεστός, για το κοινό σύνολο, βάζοντας 
πάντα το εμείς πάνω από το εγώ.

Πάντα θεωρούσα ότι με το που γεννιέται 
ο άνθρωπος, ο Θεός τού δίνει ένα λευκό 
χαρτί και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά 
γράφει τη δική του ιστορία. Στόχος και 
επιδίωξή μου με την εμπλοκή μου στην 
πολιτική, είναι το δικό μου χαρτί να γεμίζει 
περηφάνια όλους τους ανθρώπους που 
με εμπιστεύτηκαν διαχρονικά.

Εφόσον εκλεγείτε στη Βουλή, σε ποια 
κατεύθυνση θα δραστηριοποιηθείτε;

Ο κάθε βουλευτής ανάλογα με τα βι-
ώματα, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, 
επικεντρώνεται κάθε φορά σε θέματα στα 
οποία μπορεί να είναι πραγματικά ωφέ-
λιμος -με εισηγήσεις αλλά και προτάσεις- 
να μπορεί από τα έδρανα της Βουλής να 
προσφέρει στο κοινό σύνολο.

Θεωρώ ότι η εμπειρία μου τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια ως κοινοτάρχη και 
η επαφή μου καθημερινά με την κρατική 
μηχανή, μου επιτρέπει να είμαι σε θέση 
να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην 
Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, που 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της λειτουργίας 
του τόπου μας. Η Δημόσια Υπηρεσία χρει-
άζεται άμεσα αναδιοργάνωση στη δομή 
της, αφού το γενικό αίσθημα είναι ότι δεν 
είναι κοντά στον πολίτη. Παράλληλα, πι-
στεύω ακράδαντα ότι τούτος ο τόπος για 
να πάει μπροστά πρέπει να δουλεύει με 
νοοτροπία επιχειρηματία. Η Κύπρος έχει 
τις προϋποθέσεις εκείνες που της επι-
τρέπουν να γίνει το επιχειρηματικό και 
οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περι-
οχής. Παράλληλα, η επαγγελματική μου 
ενασχόληση στον τομέα των αγροτικών 
εφοδίων μού επιτρέπει να γνωρίζω καλά 
τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου 
σε παγκύπριο επίπεδο. Επενδύοντας 
στην αγροτική ανάπτυξη στηρίζουμε 
την οικονομία, μειώνουμε την ανεργία 
και βοηθούμε στη μείωση της αστυφιλίας.

Η αδιαφορία των νέων πώς μπορεί 
να αντιμετωπιστεί;

Δυστυχώς, ζούμε στην εποχή της 
πλήρους απαξίωσης για την πολιτική. 
Το «δεν ασχολούμαι» και η αδιαφορία 
έχει γίνει πλέον μόδα. Οι πρόγονοί μας, 
για να έχουμε σήμερα Δημοκρατία, πό-
τισαν πολλές φορές με το αίμα τους το 
δέντρο της ελευθερίας. Ξεχνάμε σε αυτόν 
τον τόπο, πόσοι νέοι άνθρωποι θυσιάστη-
καν με αυταπάρνηση για να μπορούμε 
σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι και να 
ψηφίζουμε. Όσον αφορά τους αναποφά-
σιστους ψηφοφόρους, θα τους προτείνω,  
αν είναι ευχαριστημένοι με όλα αυτά που 
βιώνουν, να μας αφήσουν εμάς που θα 
ψηφίσουμε να αποφασίσουμε το δικό τους 
αύριο. Ο κόσμος οφείλει να αντιληφθεί ότι 
από τον καναπέ γκρινιάζοντας, αλλαγές 
δεν γίνονται. Καλώ τον κόσμο να προσέλ-
θει στις κάλπες, δίνοντας έτσι ξεκάθαρο 
μήνυμα. Όσον αφορά τους νέους, είναι 
γεγονός ότι η νέα γενιά ήταν αυτή που 
άλλαζε πάντα το ρουν της Ιστορίας. Δεν 
μας πρέπει η λήθη και η απάθεια, δεν μας 
πρέπει ο ρόλος που μας θέλουν, άλλωστε 
το χρωστάμε στη γενιά μας. Ως νέος 27 
χρονών νιώθω και εγώ το ίδιο, όπως ο 
κάθε νέος -της δικιάς μας αδικημένης 
γενιάς- και γι’ αυτό συμμετέχω σε αυτές 
τις εκλογές, για να παλέψουμε για το αύριο 
που μας αξίζει.

01.05.2021

«Ως ο 
νεαρότερος 
υποψήφιος του 
συνδυασμού 
μας στη Λεμεσό, 
δίνω πρόσκληση 
και πρόκληση 
στη νέα γενιά 
να αποφασίσει η 
ίδια για το δικό 
μας αύριο»



δημοφιλές έκθεμα του Μουσείου γιατί 
έρχονται μελετητές απ’ όλη την Κύπρο, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να εντο-
πίσουν τις υπογραφές κατοίκων μιας 
συγκεκριμένης κοινότητας ή ενορίας 
στο πλαίσιο μιας έρευνας που εκπονούν 
για το χωριό τους είτε να μάθουν για τις 
ρίζες τους ή για ένα τμήμα από το οικο-
γενειακό τους παρελθόν αναζητώντας 
την υπογραφή των προγόνων τους (το 
δημοψήφισμα διεξήχθη με τη μορφή 
της συλλογής υπογραφών). Και, όντως, 
είναι πολύ συγκινητικό να εντοπίζει 
κανείς το αποτύπωμα των προγόνων 
του. Στις σελίδες του ψηφίσματος υπάρ-
χουν ονόματα και υπογραφές, εκτός 
από τις περιπτώσεις που κάποιος ήταν 
αγράμματος, οπότε έγραφε κάποιος 
άλλος το όνομά του -γι’ αυτό και βλέ-
πουμε αρκετά ονόματα να έχουν τον 
ίδιο γραφικό χαρακτήρα- αλλά δίπλα 
ο καθένας έβαζε το αποτύπωμά του 
και ένα σταυρό». 

Ταξίδι στον χρόνο μέσα
από τα ντοκιμαντέρ 

Στο μουσείο υπάρχει επίσης μια ευρύ-
χωρη αίθουσα προβολών, στην οποία οι 
επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν 
μικρής διάρκειας ντοκιμαντέρ (κάποια 
εκ των οποίων είναι διαθέσιμα και στην 
αγγλική γλώσσα), τόσο για τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ αλλά και για πιο εξειδικευμένες 
πτυχές του, όπως το Αντάρτικο ή τα βα-
σανιστήρια που έκαναν οι Βρετανοί σε 
μέλη της ΕΟΚΑ. Τα ντοκιμαντέρ αυτά 
περιλαμβάνουν αρκετό αυθεντικό οπτικό 
υλικό από την περίοδο 1955-1959. Έτσι οι 
θεατές έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν 
πίσω στον χρόνο. 

Προσωπικά αντικείμενα
των ανταρτών 

«Σε μιαν από τις αίθουσες βλέπουμε 
προσωπικά αντικείμενα του στρατιωτικού 
Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Γεώργιου Γρίβα-
Διγενή, που μας δίνουν και μία γεύση για 
τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούσε, 
όχι μόνον ο ίδιος αλλά και γενικότερα 
οι αντάρτες, αφού είναι αντικείμενα που 
χρησιμοποιούσε όταν ήταν πάνω στα 
βουνά και πριν να μεταβεί στη Λεμεσό, 
όπου εγκαταστάθηκε σε νέο κρησφύγετο. 
Πρόκειται για πολύ ενδιαφέροντα τεκ-
μήρια γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, 
πού  κοιμόντουσαν, δηλαδή πάνω στην 
ψάθα. Όπως επίσης βλέπουμε το μικρό 
θρανίο, το οποίο χρησιμοποιούσε για να 
διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ορ-
γάνωσης. Έγραφε 20-30 επιστολές κάθε 
μέρα για να συντονίζει τους διάφορους 

τομείς και τα κλιμάκια της ΕΟΚΑ. Στο 
ίδιο σημείο βλέπουμε και τους στρατι-
ωτικούς χάρτες που χρησιμοποιούσε ο 
Αρχηγός της ΕΟΚΑ για τον σχεδιασμό 
των πολεμικών επιχειρήσεων. Επίσης 
μαθαίνουμε ότι ήταν και φιλοτελιστής, 
καθώς του άρεσε η συλλογή γραμμα-
τοσήμων. Απ’ εκεί και πέρα έχουμε και 
άλλα προσωπικά αντικείμενα καθημε-
ρινής χρήσης, όπως μαχαιροπήρουνα 
και ξυριστικά». 

Η απόφαση για ίδρυση
της ΕΟΚΑ

«Ιδιαίτερα σημαντικά τεκμήρια είναι 
επίσης και τα τρία εκθέματα που σχετί-
ζονται με την απόφαση για ίδρυση της 
ΕΟΚΑ. Η απόφαση για να ιδρυθεί μία 
μυστική ένοπλη επαναστατική Οργάνωση 
λήφθηκε από δώδεκα άτομα, μεταξύ των 
οποίων και οι Γρίβας και Μακάριος. Δώ-
δεκα ήταν οι ιδρυτές της ΕΟΚΑ, οι οποίοι 
αφού συζητούσαν ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 τι πρέπει να γίνει με 
το Κυπριακό, τον Μάρτιο του 1953 έλα-
βαν πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για 
τη δημιουργία ένοπλου επαναστατικού 
κινήματος στην Κύπρο. Όλο αυτό το σκη-
νικό έλαβεν χώραν γύρω από ένα κυκλικό 
τραπέζι, το οποίο ανήκε στον καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ 
των ιδρυτών της οργάνωσης, Γεράσιμο 
Κονιδάρη, και που σήμερα εκτίθεται στο 
Μουσείο. Τα δώδεκα μέλη υπέγραψαν 
σχετικό πρωτόκολλο και ακολούθως 
ορκίστηκαν στο ευαγγέλιο, που επίσης 
αποτελούν εκθέματα του Μουσείου. Αυτά 
τα τρία αντικείμενα αντιπροσωπεύουν την 
ίδρυση της ΕΟΚΑ (η οποία βέβαια έλαβε 
το συγκεκριμένο όνομα αργότερα)». 

Η μυστική αλληλογραφία 
του «Ζήδρου»

«Πολύ σπάνιο υλικό είναι επίσης η 
μυστική αλληλογραφία της Οργάνωσης, 
επειδή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφα-
λείας που ακολουθούσαν τότε τα μέλη 
της ΕΟΚΑ, έπρεπε να καταστρέφεται. 
Κάποιες από αυτές τις επιστολές – δια-
ταγές διασώθηκαν κι έτσι οι επισκέπτες 
είναι τυχεροί που μπορούν να βλέπουν 
πώς διεκπεραιωνόταν η αλληλογραφία 
της Οργάνωσης. Ιδιαίτερη συγκίνηση 
προκαλεί στους μαθητές που επισκέπτο-
νται το μουσείο μία συγκεκριμένη επι-
στολή, την οποία υπογράφει ο ‘‘Ζήδρος’’, 
δηλαδή ο ίδιος ο Γρηγόρης Αυξεντίου. 
Η εν λόγω επιστολή αφορά ένα αίτη-
μα για την προμήθεια συγκεκριμένων 
υλικών που χρειαζόταν η οργάνωση 
και από κάτω αναγράφεται η έγκριση 
με την υπογραφή του ‘‘Διγενή’’. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε πως αρκε-
τοί στην Κύπρο έχουν στα σπίτια τους 
παρόμοιο υλικό από τους προγόνους 
τους με αποτέλεσμα επιστολές, διατα-
γές ή προκηρύξεις της ΕΟΚΑ να μη 
συντηρούνται, να διαβρώνονται, ενώ 
πάντα υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς 
και κλοπής. Νομίζω ότι μετά από 60-
65 χρόνια πρέπει να γίνει απ’ όλους 
αντιληπτό ότι η θέση τέτοιων τεκμηρί-
ων/κειμηλίων είναι στο Μουσείο, όχι 
μόνο για να μπορεί να τα βλέπουν οι 
επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο, αλλά 
και για να διασωθούν από τους εξειδι-
κευμένους συντηρητές μας. Είναι κρί-
μα να χαθεί τέτοιου είδους υλικό: μαζί 
του χάνονται κομμάτια από την Ιστορία 
μας. Ας έρθουν να μας τα δωρίσουν στο 
Μουσείο Αγώνος. Αυτό είναι το ορθό 
να πράξουν για να διασωθεί η μνήμη 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ».

Τα αυτοσχέδια όπλα της ΕΟΚΑ
«Η ΕΟΚΑ κατασκεύαζε και δικά 

της όπλα. Κάποια εξ αυτών αποτελούν 
εκθέματα στο Μουσείο. Βλέπουμε, για 
παράδειγμα, ένα κανονάκι, το οποίο 
κατασκεύασε η ΕΟΚΑ. Το χρησιμοποι-
ούσαν εναντίον των αυτοκινητοπομπών 
των Βρετανών. Το ενδιαφέρον είναι πως 
το πυροδοτούσαν με σύρματα και με 
μπαταρίες (συνήθως) ραδιοφώνου, άρα 
μπορούσε να κτυπά από απόσταση σε 
μία περίοδο που δεν υπήρχαν Wi-Fi 
ή τηλεχειριστήρια. Επίσης βλέπουμε 
τις χειροβομβίδες που κατασκεύασε η 
οργάνωση, οι οποίες είναι πανομοιό-
τυπες με τις εργοστασιακές. Μάλιστα, ο 
πιο γνωστός αγωνιστής (και ήρωας) της 
ΕΟΚΑ που θεωρείτο κορυφαίος στην 
κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών 
ήταν ο Στυλιανός Λένας.

»Οπότε βλέπουμε την εφευρετικότητα 
των αγωνιστών για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους σε πολεμικό υλικό. Όσον 
αφορά τα πιστόλια και τα περίστροφα,  
κουβαλούν τη δική τους ιστορία. Για 
παράδειγμα, βλέπουμε το μικρό πιστόλι 
παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούσαν 
οι χαρτοπαίκτες στην άγρια δύση και 
γεννιέται εύλογα η απορία πώς βρέθηκε 
στην Κύπρο, ποια διαδρομή ακολού-
θησε και πόσα χέρια άλλαξε για να 
καταλήξει στα χέρια της ΕΟΚΑ. Είναι 
εντυπωσιακό εάν αναλογιστούμε την 
ιστορία τους. 

»Η Οργάνωση κατάφερε επίσης να 
δημιουργήσει υποπολυβόλα Sten με τη 
μέθοδο του reverse engineering. Σε άλλα 
επαναστατικά κινήματα, μέλη της δια-
σποράς ενός αποικιοκρατούμενου λαού 
έκλεψαν σχέδια όπλων και τα έστειλαν 
στους ομοεθνείς τους που διεξήγαγαν τον 
απελευθερωτικό αγώνα για να κατασκευ-
άσουν όπλα. Στη  δική μας περίπτωση, 
δεν έγινε κάτι αντίστοιχο. Έτσι έπρεπε να 
κλαπεί ένα βρετανικό όπλο, να λυθεί στα 
διάφορα μέρη του και να αντιγραφούν 
αυτά τα μέρη και στη συνέχεια να συ-
ναρμολογηθούν ώστε να δημιουργηθεί 
ένα πιστό αντίγραφο, το οποίο να λει-
τουργεί και να μην είναι ευτελές. Στην 
περίπτωση της Κύπρου έχουμε και το 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον επίτευγμα όπου 
το αντίγραφο που παρήχθη, δεν ήταν 
υποδεέστερο από το πρωτότυπο, αλλά 
αντίθετα καλύτερο. Στο αντίγραφο έγιναν 
βελτιώσεις. Για παράδειγμα, το Sten είχε 
τρία ελαττώματα. Πρώτον, η κάννη του 
έλιωνε εύκολα από τους συνεχείς πυ-

ροβολισμούς. Αυτό το αντιμετώπισε η 
ΕΟΚΑ με το να κατασκευάσει την κάννη 
με πιο ανθεκτικά υλικά, ενώ έβγαλε και 
περισσότερες τρύπες για να ψύχεται από 
τον αέρα καλύτερα. Το δεύτερο ελάττωμα 
ήταν ότι είχε αδύναμο μηχανισμό τρο-
φοδοσίας στο σημείο του γεμιστήρα του 
όπλου, οπότε έπρεπε να το κρατούσαν όσο 
πιο κοντά τους γίνεται για να μη φύγει ο 
γεμιστήρας, με αποτέλεσμα να καίνε τα 
χέρια τους. Η ΕΟΚΑ κατασκεύασε πιο 
σταθερό μηχανισμό τροφοδότησης. Και 
το τρίτο ελάττωμα ήταν ότι το κοντάκι, 
δηλαδή το πίσω μέρος του όπλου, ήταν 
ασταθές. Η Οργάνωση το βελτίωσε με 
το να κατασκευάσει πιο σταθερό κοντά-
κι. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον 
τεκμήριο για την ιστορία των φορητών 
όπλων, το οποίο μελετούν οι ιστορικοί». 

Η viral φωτογραφία
του γάιδαρου 

Στους τοίχους του μουσείου βλέ-
πουμε επίσης την επικήρυξη του Δι-
γενή με τη μεγαλύτερη αμοιβή που 
προσφέρθηκε για κάποιο μέλος της 
ΕΟΚΑ, ύψους 10 χιλιάδων λιρών. Ένα 
τεράστιο ποσό για την εποχή, αφού 
αντιστοιχούσε στους μισθούς σαράντα 
χρόνων ενός μέσου εργάτη. Βέβαια, 
κανένας δεν κατάφερε να συλλέξει το 
συγκεκριμένο ποσό. 

Λίγο πιο πέρα, υπάρχει μία φωτο-
γραφία που έγινε διάσημη παγκοσμίως 
ή αλλιώς όπως θα λέγαμε σήμερα έγινε 
«viral». Μιλάμε, βεβαίως, για τον γάι-
δαρο που αφέθηκε ελεύθερος στους 
δρόμους της Λευκωσίας φέροντας πάνω 
του ξύλινα όπλα και την επιγραφή «Μy 
Μarshall, Ι surrender». Μία κίνηση 
της ΕΟΚΑ (τέθηκε σε εφαρμογή με 
οδηγίες του Ρένου Λυσιώτη), που είχε 
σκοπό να γελοιοποιήσει το κάλεσμα 
που απηύθυνε (Αύγουστος 1956) ο 
Χάρντινγκ προς τους αγωνιστές για να 
παραδοθούν. Το γεγονός αυτό φωτο-
γραφήθηκε από τους δημοσιογράφους 
διεθνών πρακτορείων που βρίσκονταν 
τότε στο νησί και η φωτογραφία κυ-
κλοφόρησε παντού. 

Τα ράσα του Αυξεντίου 
Σε άλλη αίθουσα εκτίθενται διάφο-

ρα αυθεντικά κειμήλια των ηρώων που 
σκοτώθηκαν στα τρία ολοκαυτώματα 

του Αγώνα της ΕΟΚΑ,  όπως η στολή 
έφεδρου ανθυπολοχαγού του Γρηγόρη 
Αυξεντίου ή το ράσο που φορούσε όταν 
μεταμφιεζόταν σε μοναχό για να ξεγελάει 
τους Βρετανούς διώχτες του. Επίσης, 
παρατηρώντας τα βιβλία που διάβαζαν 
οι αντάρτες, όπως η Καινή Διαθήκη και 
άλλα, με θέμα τους ήρωες του 1821, 
μπορούμε να καταλάβουμε τις πηγές 
άντλησης προτύπων και παραδειγμάτων 
των μελών της ΕΟΚΑ. Στο ίδιο σημείο 
βλέπουμε μία καμένη γραφομηχανή 
που βρέθηκε στον καμένο από τους 
Βρετανούς Αχυρώνα όπου διεξήχθη 
το 1958 η ομώνυμη μάχη. 

Το τετράδιο του
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 

Ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα 
του Μουσείου είναι χωρίς αμφιβολία 
το τετράδιο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 
στο οποίο ο ήρωας επεξεργάστηκε το 
γνωστό ποίημά του «Θα πάρω μιαν 
ανηφοριά». Από τον τρόπο γραφής 
του ήρωα, βλέπουμε τον ήρεμο τρόπο 
σκέψης του. Ο ήρωας ήταν συνειδητο-
ποιημένος ότι αναζητεί την ελευθερία 
της πατρίδας του. Στο μουσείο βρίσκε-
ται επίσης το τελευταίο γράμμα που 
έγραψε ο ήρωας μερικές ώρες πριν 
από τον απαγχονισμό του, στο οποίο 
περιλαμβάνεται και το τελευταίο του 
ποίημα. Δίπλα στο γράμμα βλέπουμε 
μιαν από τις τρεις αγχόνες που χρη-
σιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση διά 
απαγχονισμού μελών της ΕΟΚΑ. 

*Σημείωση: Στην επόμενη έκδοση θα επι-
κεντρωθούμε στις εκπαιδευτικές και άλλες 

δράσεις του Μουσείου. 

Της Κυριακής
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Μουσείο Αγώνος:
Εκεί που ζωντανεύει η Ιστορία 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Τ
ο Μουσείο Αγώνος ιδρύ-
θηκε ένα μόλις χρόνο 
μετά την ανακήρυξη της 
Κυπριακής Δημοκρατί-
ας -το 1961, όταν ακόμη 
συμμετείχαν και οι δύο 
κοινότητες στο κυπριακό 

κράτος- με στόχο να διασωθεί η ιστορική 
εμπειρία του απελευθερωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ μέσω της συλλογής τεκμηρίων. 
Αυτά τα τεκμήρια αποτελούν σήμερα τα 
εκθέματα του Μουσείου, στους χώρους 
του οποίου ζωντανεύει η Ιστορία μας. 

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που 
λαμβάνονται ενάντια στην εξάπλωση του 
κορωνοϊού, το Μουσείο παραμένει κλει-
στό μέχρι τις 9 Μαΐου 2021. Ωστόσο, εμείς 
βρεθήκαμε εκεί (προτού τεθεί σε ισχύ το 
lockdown) και είδαμε από κοντά τα ιστορικά 
αυτά εκθέματα, εκ των οποίων επιλέξαμε τα 
πιο σπουδαία και σας τα παρουσιάζουμε. 
Παράλληλα, δια στόματος του Υπευθύνου του 
Μουσείου Αγώνος, Δρος Ανδρέα Κάρυου, 
σας μεταφέρουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες 
ιστορίες -άλλες γνωστές και άλλες άγνωστες 
για τους πολλούς- που κουβαλά το καθένα 
από αυτά τα τεκμήρια. 

Τα τρία ενωτικά
δημοψηφίσματα 

«Το πιο διάσημο έκθεμά μας αποτελεί 
το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, όμως 
έγιναν άλλα δύο δημοψηφίσματα στην 
Κύπρο. Το δημοψήφισμα του 1921, στα 
εκατοντάχρονα από την Ελληνική Επανά-
σταση, το οποίο διενεργήθηκε μάλιστα την 
25η Μαρτίου του 1921, και το δεύτερο 
που διενεργήθηκε το 1930, στα εκατο-
ντάχρονα από την ανακήρυξη του ελλη-
νικού κράτους και πάλι στις 25 Μαρτίου. 
Άρα βλέπουμε πώς η πλειοψηφία των 
κατοίκων της Κύπρου προσδιοριζόταν 
από πλευράς εθνικής ταυτότητας και τι 
πολιτικές επιδιώξεις είχε. Το τρίτο, λοι-
πόν, και πιο γνωστό είναι του 1950, το 
οποίο έχει και την ιδιαιτερότητα ότι για 
πρώτη φορά ψηφίζουν συλλογικά, δηλ. 
σε παγκύπρια κλίμακα, οι γυναίκες της 
Κύπρου. 

»Περαιτέρω, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

01.05.2021

Στο τελευταίο τμήμα του 
Μουσείου εκτίθενται οι φω-
τογραφίες των 108 ηρώων 
τ η ς  Ε Ο Κ Α .  Μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς 
εντοπίζεται η φωτογραφία 
του Δημητράκη Δημητρι-
άδη, του πιο νεαρού ήρωα 
της ΕΟΚΑ (ηλικίας μόλις 
οκτώ ετών) ,  αλλά και  της 
μοναδικής γυναίκας ηρωί-
δας, της Λουκίας Λαουτάρη-
Παπαγεωργίου.

Φόρος τιμής
στους 108 ήρωες 

της ΕΟΚΑ



τον εποικισμό τής περίκλειστης πόλης στην 
Αμμόχωστο, παραβιάζοντας κατάφωρα 
τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Πραγματικός 
τακτικός στόχος της Τουρκίας είναι να 
διασφαλίσει τη μη επιβολή κυρώσεων 
από την ΕΕ και ταυτόχρονα την τροχοδρό-
μηση της αναβάθμισης της Τελωνειακής 
Ένωσης, την οποία διακαώς επιθυμεί ο 
Ερντογάν, λόγω της ήδη εξασθενημένης 
τουρκικής οικονομίας. 

Είναι θλιβερό και αποτυχία για την κυ-
πριακή πλευρά, το ότι συναινέσαμε στην 
απαίτηση της Τουρκίας για μη συμμετοχή 
της ΕΕ στην Διάσκεψη, της οποίας η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία αποτελεί κράτος-μέλος. 
Αν στόχος της ΕΕ και δικός μας, είναι η 
διασφάλιση ενός ευρωπαϊκού κράτους που 
θα βασίζεται στις αξίες και τις αρχές μας και 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο εντός της ευρωπαϊκής 
μας οικογένειας, πώς είναι δυνατόν η ΕΕ 
να απουσιάζει από τις διαπραγματεύσεις; 
Επιπλέον, αντί να αναδείξουμε την έκδηλη 
τουρκική αδιαλλαξία περί «δύο κρατών», 
προκαταλαμβάνοντας έτσι ουσιαστική δι-
εθνή και ευρωπαϊκή στήριξη, η ηγεσία 
του ΔΗΣΑΚΕΛ συστήνει να «γωνιάσου-
με» την Τουρκία, προσφέροντας κι άλλα 
«γεφυρωτικά», όπως το φυσικό αέριο, την 
αποδοχή της τουρκικής ερμηνείας περί 
πολιτικής ισότητας κ.ά. Τέτοιες πολιτικές 
έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει, αλλά, 
δυστυχώς, αφήνουν συσσωρευμένο πολιτικό 
κόστος «στο κεκτημένο των συνομιλιών». 

Το Κυπριακό
στα μάτια των ξένων 

Από την εμπειρία σας στο Ευρωκοι-
νοβούλιο και όντας ο ίδιος πρόσφυ-
γας από την Επαρχία Κερύνειας, πώς 
αντιμετωπίζουν οι ξένοι το κυπριακό 
πρόβλημα; Κατανοούν τι συμβαίνει 
στην Κύπρο;

Η παρέλευση του χρόνου ταυτόχρονα 
με την ανάδειξη άλλων προβλημάτων στην 
επικαιρότητα, όπως είναι η οικονομία, η 
τρομοκρατία, η πανδημία, υποβαθμίζουν 
την ουσία του κυπριακού ως προβλήματος 
εισβολής και κατοχής, είτε λόγω κόπωσης 
είτε επειδή βολεύει τους ξένους. Επίσης, η 
προσπάθεια διαφώτισης των ξένων από 
πλευράς του κράτους έχει ατονίσει, ενώ οι 
Κυβερνήσεις μας συνεργούν πλείστες φορές 
στο να το παρουσιάζουν ως ένα πρόβλη-
μα των δύο κοινοτήτων. Φυσικά, υπάρχει 
και έντονη τουρκική προπαγάνδα, η οποία 
διοχετεύεται προς όλα τα μέσα. Όμως, με 
παρεμβάσεις στην ολομέλεια και αλλού και 
με εκδηλώσεις που διοργανώνω στο Ευρω-
κοινοβούλιο (προβολή ταινιών, συνέδρια, 
έκθεση φωτογραφιών κ.ά.), επιδιώκω να 
συνδράμω στην προβολή και κατανόηση 
της ουσίας του κυπριακού προβλήματος 
από τους ξένους. Μεγάλη διαφορά στην 

αντίληψη του προβλήματος της κατοχής, 
που το έχω βιώσει προσωπικά, είναι όταν 
συνάδελφοί μου επισκέπτονται μαζί μου 
την Κύπρο και διαπιστώνουν ιδίοις όμμασι 
το στυγερό έγκλημα που συντελείται επί 
ευρωπαϊκού εδάφους. Μένουν συγκλο-
νισμένοι και είναι τεράστια η αλλαγή όταν 
επιστρέψουν πίσω. Ενδεικτικά αναφέρω τη 
στάση συναδέλφου μου από την Πορτογαλία 
όταν είχαμε επισκεφτεί μαζί το κατεχόμενο 
χωριό μου στην επαρχία Κερύνειας και 
το κατεστραμμένο κοιμητήριο, με τους 
σπασμένους σταυρούς και συλημένους 
τάφους. Συγκλονισμένη η συνάδελφός μου 
τα αποτύπωσε σε ένα βίντεο, το οποίο απέ-
στειλε στους άλλους ευρωβουλευτές με την 
εξής φράση: «Αυτά δεν είναι εγκλήματα 
τζιχαντιστών στη Συρία αλλά εγκλήματα 
σε έδαφος της ΕΕ, στο χωριό συναδέλφου 
μας ευρωβουλευτή στο βόρειο τουρκοκα-
τεχόμενο μέρος της Κύπρου». 

«Ένα έγκλημα κατά
του Πολιτισμού»

Στο Ευρωκοινοβούλιο, έχετε ασχο-
ληθεί έντονα, με παρεμβάσεις και εκ-
δηλώσεις σας, με το ζήτημα της συστη-
ματικής καταστροφής των πολιτιστικών 
και θρησκευτικών μνημείων στα κα-
τεχόμενα. Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και 
τα δεκάδες σχετικά ψηφίσματα, η κατοχική 
δύναμη δεν επιτρέπει καν την ελεύθερη 
πρόσβαση/επίσκεψη σε εκκλησίες και μνη-
μεία, ούτε καν την εθελοντική συντήρησή 
τους από τους Ελληνοκύπριους, παρά μόνο 
σε ελάχιστες περιπτώσεις με αδιανόητα 
περιοριστικούς όρους. Είναι απορίας άξιον 
πώς ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στη 
Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή εκφράζει 
την ευγνωμοσύνη του. Επιπλέον, στο πλαί-
σιο της ισλαμοποίησης των κατεχομένων 
ανεγείρονται από την Τουρκία πληθώρα 
τζαμιών με μεταφορά δεκάδων ιμάμηδων 
για τη λειτουργία τους. Πρόκειται για ένα 
έγκλημα κατά του Πολιτισμού, που συνεχίζει 
να συντελείται ατιμώρητο σε έδαφος της ΕΕ. 
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε δυνατότητα 
να συντηρηθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια 
κάποιες ελάχιστες εκκλησίες, οι οποίες, 
όμως, έχουν υποστεί ξανά βεβήλωση και 
βανδαλισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
απάντησή της στις παρεμβάσεις που είχα 
κάνει για διάφορα μοναστήρια που είχαν 
υποστεί βανδαλισμούς μετά την αποκατά-
σταση/αναστήλωσή τους με ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση (π.χ. εκκλησία του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ στο κατεχόμενο Λευκόνοικο, 
μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο 
κατεχόμενο χωριό Μύρτου κ.ά), ανακοί-
νωσε την εφαρμογή ενός προγράμματος 
συντήρησης και προστασίας των εκκλη-
σιών που αποκαταστάθηκαν με ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό 
πρώτο βήμα, που θα παρακολουθούμε και 
θα αξιολογήσουμε στην πράξη. Θα ήθελα, 
τέλος, να επισημάνω τη στενή συνεργασία 
που έχει το Γραφείο μου με τον Επίσκοπο 
Νεαπόλεως Πορφύριο, επικεφαλής της 
Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Κύπρου 
στην ΕΕ και την από κοινού δράση μας.

Ως μέλος στην Επιτροπή Οικο-
νομικών, υπήρξατε πρόσφατα δια-
πραγματευτής εκ μέρους της πολιτι-
κής σας ομάδας για τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
ύψους €672,5 δισεκατομμυρίων, 
που αποτελεί το κύριο εργαλείο της 
ΕΕ για αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Πώς ο Κύπριος πολίτης θα επωφελη-
θεί και ποια η ευθύνη του κράτους;

Ο Κύπριος πολίτης επωφελείται από 
τον τρόπο που η Κυβέρνηση θα επιλέξει 
να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση που θα 
λάβει, μιας και η διαχείριση γίνεται μέσα 

από κρατικούς φορείς στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο που έχουμε καθορίσει στην ΕΕ. 
Αυτό εμπεριέχει δυο συνιστώσες: την 
επιλογή των τομέων και έργων που θα 
συμπεριληφθούν στο Σχέδιο και τον 
τρόπο που θα διατεθούν/επενδυθούν τα 
ποσά. Είναι σημαντικό να επωφεληθούν 
εκείνοι που έχουν άμεση ανάγκη διά-
σωσης και το πολλαπλασιαστικό όφελος 
που πρέπει να προκύψει από τέτοιου 
είδους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, 
π.χ. έργα που θα δημιουργούν άμεσα 
θέσεις απασχόλησης, θα αυξάνουν τον 
όγκο εργασίας σε εταιρείες, μικρές μέχρι 

μεγάλες, θα δημιουργούν υποδομές για 
βελτίωση της παραγωγικότητας και του 
ανταγωνισμού. Το κράτος θα πρέπει 
να φροντίσει ώστε η αξιοποίηση της 
ευρωπαϊκής στήριξης να απευθύνεται 
σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη 
στήριξης και με διαφανείς διαδικασίες 
και σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους και άλλους φορείς. Είναι ση-
μαντικό η Κυβέρνηση να αφουγκραστεί 
τις ανάγκες της κοινωνίας, μέσα από 
μια ουσιαστική και όχι τυπική διαδι-
κασία, ώστε αυτό να αντικατοπτρίζεται 
στις προτεραιότητές της.

Κύριε Μαυρίδη, ως ευρωβου-
λευτής είστε και Πρόεδρος της Πο-
λιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο. 
Ποιος είναι ο στόχος και οι δράσεις 
αυτής της Επιτροπής;

Κατ’ αρχάς, θεωρώ μεγάλη μου 
τιμή, που είμαι ο πρώτος Κύπριος 
ευρωβουλευτής που αναλαμβά-
νει αυτήν τη θέση. Η ύπαρξη της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο προσφέρει 
δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών της Μεσογείου. Ως Πρόεδρος 
της συγκεκριμένης Επιτροπής για τη 

Μεσόγειο, στηρίζω την καθιέρωση 
μιας συνεργασίας μεταξύ των χωρών 
της Μεσογείου βάσει κοινών αξιών και 
συμφερόντων. Η επιτυχής συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στη 
δεκαετία του 1950, με την ιστορική 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα, θα μπορούσε 
να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς 
για μια παρόμοια συνεργασία μεταξύ 
των κρατών στη Μεσόγειο με κοινούς 
κανόνες και συμφέροντα με συγκε-
κριμένο οικονομικό όφελος. Τέτοιο 
μοντέλο συνεργασίας θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσό-
γειο με επίκεντρο την αξιοποίηση των 
ενεργειακών κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου, όπου ήδη σημαντικός αριθ-
μός κρατών συνεχώς αυξάνονται και 
επενδύουν  πολιτικά στο στρατηγι-
κής σημασίας «East MedGasForum». 
Βεβαίως, η διακρατική συνεργασία 
απαιτεί κάποιους βασικούς κανόνες, 
που αναπόφευκτα πρέπει να είναι 
ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου 
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
των κρατών, ανεξαρτήτως μεγέθους 
ή στρατιωτικής ισχύος. 

Πώς θα επωφεληθούν
οι Κύπριοι από τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο πρώτος Κύπριος Πρόεδρος
της Πολιτικής Επιτροπής

για τη Μεσόγειο

Της Κυριακής
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«Η κατευναστική πολιτική της ΕΕ δεν αλλάζει 
όταν Κύπρος και Ελλάδα την υιοθετούν»

Μ
ε τη σύγχρο-
νη εκδοχή της 
πολιτικής του 
κατευνασμού 
που εφαρμό-
στηκε στα τέλη 
της δεκαετίας 

του ’30 προς το χιτλερικό καθεστώς, για 
την οποία η ανθρωπότητα πλήρωσε βαρύ 
τίμημα, παρομοιάζει ο ευρωβουλευτής 
Κώστας Μαυρίδης τη «θετική ατζέντα» 
που κατέληξε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην Τουρκία. Ο ευρωβουλευ-
τής του ΔΗΚΟ και μέλος της Πολιτικής 
Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας 
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνέντευξή 
του στη «Σημερινή», μιλά για  

τα «δώρα» της ΕΕ προς την Τουρκία, 
τονίζοντας πως η ευρωπαϊκή πολιτική 
κατευνασμού δεν αλλάζει όταν Κύπρος και 
Ελλάδα την υιοθετούν, κάνει την εκτίμησή 
του για την έκβαση της άτυπης Πεντα-
μερούς διάσκεψης, ενώ αναφέρεται και 
στις παρεμβάσεις του αναφορικά με το 
ζήτημα της συστηματικής καταστροφής 
των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνη-
μείων στα κατεχόμενα, οι οποίες έφεραν 
αποτέλεσμα. 

Η «θετική ατζέντα» και
τα δώρα προς την Τουρκία 

Μετά και την πρόσφατη επίσκεψη 
των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στην Άγκυρα και λαμβάνοντας υπόψη 
τη μέχρι τώρα στάση της ΕΕ προς την 
Τουρκία με τη μη επιβολή κυρώσεων, 
πιστεύετε ότι η ΕΕ κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση για συμμόρφωση 
της Τουρκίας;

Είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο σχεδόν 
εφτά χρόνια και στην αρχή βρισκόμουν 
σε μοναχικό δρόμο όταν με ελάχιστους 
συναδέλφους μου προειδοποιούσαμε, 
αναφερόμενοι στον Ερντογάν, ότι έχουμε 
μπροστά μας έναν αναδυόμενο Χίτλερ και 

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΑΥΡΊΔΉΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ 
ΤΟΥ ΣΤΉ «Σ» ΤΟΝΊΖΕΊ ΠΩΣ 
Ή ΠΟΛΊΤΊΚΉ ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΝΑ-
ΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ «ΔΩΡΑ» ΠΡΟΣ 
ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΊ 
ΤΉ ΒΑΝΑΥΣΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΚΑ-
ΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΊ ΤΉΝ 
ΕΠΕΚΤΑΤΊΚΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ 
ΚΑΊ ΔΕΝ ΑΝΤΊΠΡΟΣΩΠΕΥΕΊ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΉΣ ΕΕ 

γι’ αυτό θα έπρεπε να προχωρήσουμε 
με κυρώσεις και απαγόρευση πώλησης 
όπλων στην Τουρκία. Σταδιακά, η πίεση 
αυξήθηκε και κορυφώθηκε, ιδιαίτερα τους 
τελευταίους μήνες του 2020, όταν πλέον το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας 
τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών, ψήφισε  
συντριπτικά για την επιβολή αυστηρών 
κυρώσεων στην Τουρκία. 

Ωστόσο, οι αποφάσεις για επιβολή κυ-
ρώσεων λαμβάνονται με ομοφωνία από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου συμμετέχουν 
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Εκεί, 
μια μειοψηφία κρατών-μελών με πρωταγω-
νιστή τη Γερμανία, εμποδίζουν την επιβολή 
ουσιαστικών κυρώσεων, λόγω δικών τους 
συμφερόντων. Από το 2019 συζητάμε αν 
θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία και 
ενώ η νεο-οθωμανική και εγκληματική συ-
μπεριφορά της Τουρκίας έχει κλιμακωθεί, 
εντός και εκτός της χώρας, καταλήξαμε τώρα 
να της προσφέρουμε τη λεγομένη «θετική 
ατζέντα», δηλαδή «δώρα», με τη  συναίνεση 
των κυβερνήσεων της Κύπρου και της Ελ-
λάδας. Η «θετική ατζέντα» αφορά κυρίως 
την οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας, 
μέσα από την αναβάθμιση των εμπορι-
κών σχέσεων, ενώ η Τουρκία συνεχίζει 
την κατοχή στην Κύπρο και συνεχίζει να 
εξοπλίζεται δηλώνοντας τις επεκτατικές της 
βλέψεις. Επί της ουσίας, η «θετική ατζέντα» 
είναι η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής του 
κατευνασμού, που εφαρμόστηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του ’30 προς το χιτλερικό καθεστώς, 
και την οποία η ανθρωπότητα πλήρωσε με 
βαρύ τίμημα. Έκτοτε, μάλιστα, η πολιτική 
του κατευνασμού αποτελεί ντροπή για την 
ευρωπαϊκή ηγεσία. 

Απέναντι στην παραβατική τουρκική 
συμπεριφορά, η ορθολογική «θετική ατζέ-
ντα» θα έπρεπε να λειτουργεί αντίστροφα: 
πρώτα εφαρμογή κυρώσεων και στη συνέ-
χεια αναστροφή τους, βάσει οδικού χάρτη, 
που θα τις συνδέει με τη συμπεριφορά 
της Τουρκίας. Ενώ όμως ευρισκόμαστε 
στην ευνοϊκότερη συγκυρία για επιβολή 
κυρώσεων σε μια αιμορραγούσα τουρκική 
οικονομία, Λευκωσία και Αθήνα όχι μόνο 
αποτυγχάνουν να την αξιοποιήσουν, αλλά 
αποδέχτηκαν να παγώσει κάθε σχέδιο για 
κυρώσεις ενόψει του «διαλόγου» για το 
Κυπριακό και προκαταρκτικού «διαλόγου» 
για το Αιγαίο. Η ευρωπαϊκή κατευναστική 
πολιτική δεν αλλάζει όταν οι ίδιες οι ηγε-
σίες Κύπρου και Ελλάδας την υιοθετούν!    

Η πρόσφατη επίσκεψη των Προέδρων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου στην Τουρκία και 
όσα διημείφθησαν με πρωταγωνιστή τον 
νεοσουλτάνο Ερντογάν, όχι μόνο επιβε-
βαίωσαν την αποτυχία της πολιτικής του 
κατευνασμού που ακολουθεί η ΕΕ έναντι 
στην Τουρκία,  αλλά ήταν μια προσβολή 
των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών μας, 
επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά 
την έλλειψη ικανής ηγεσίας. Επιπλέον, 
το «ξέσπασμα» Δένδια ενώπιον Τσα-
βούσογλου εντός Τουρκίας πρέπει να 
αφυπνίσει όσους εντός του Ελληνισμού 
ζουν με ψευδαισθήσεις και ειδικότερα 
όσους καλλιεργούν για χρόνια ανεδαφικές 
προσδοκίες που μας οδηγούν σε νέους 

εθνικούς ακρωτηριασμούς επί ερειπίων. 
Το πλέον βέβαιο είναι ένα: Η πολιτική 

του κατευνασμού με τα «δώρα» προς την 
Τουρκία  τροφοδοτεί τη βαναυσότητα του 
καθεστώτος εντός και την επεκτατικότητά 
του εκτός. Αυτή η πολιτική δεν αντιπρο-
σωπεύει τους πολίτες της ΕΕ, ούτε τις αξίες 
μας, ούτε τα συλλογικά μας συμφέροντα.

«Θλιβερό το ότι συναινέσαμε 
για μη συμμετοχή της ΕΕ» 

Αναμένετε ότι θα είναι θετική η έκ-
βαση από την άτυπη Πενταμερή Διά-
σκεψη για το Κυπριακό;

Το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και 
κατοχής και παράνομου εποικισμού. Αυτή 
θα πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε δι-
απραγμάτευσης, κάτι στο οποίο έχουμε 
αποτύχει ως κράτος. Αν η Τουρκία πραγ-
ματικά ήθελε να συμβάλει στην λύση του 
κυπριακού προβλήματος, θα είχε αποσύρει 
προ πολλού τις χιλιάδες στρατού που δια-
τηρεί στα κατεχόμενα, όπως προνοούν τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ. Απ’ εκεί και πέρα, η 
νεο-οθωμανική επεκτατική πολιτική, που 
ακολουθεί ο Ερντογάν στην Αν. Μεσόγειο 
και αλλού, καθώς και οι ρητές δηλώσεις 
περί «κυριαρχικής ισότητας» δύο κρατιδί-
ων στην Κύπρο, με τρόπο μάλιστα που η 
Τουρκία θα αποκτήσει επικυρίαρχο ρόλο 
σε όλο το νησί, δεν αφήνουν περιθώρια 
για αισιοδοξία. Καθώς συνομιλούμε, η  
Τουρκία συνεχίζει τις απειλές εναντίον της 
Κύπρου και προκαλεί με τη διάνοιξη και 

01.05.2021

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com

Μιας και βρισκόμαστε 
στη Μεγάλη Εβδομάδα, 
σε μια δύσκολη περίοδο 

για όλους, με τον 
καθένα να περνάει ένα 

μικρό ή μεγάλο δικό 
του Γολγοθά, θα ήθελα 
να κλείσω τη συζήτησή 
μας με ένα προσωπικό 

μήνυμα ελπίδας, το 
οποίο έχω διδαχθεί 

από τη μάνα μου που 
έφυγε πρόσφατα προς 

το αιώνιο Φως: Η 
δύναμη της ψυχής και 
της πίστης μας είναι 

ανεξάντλητη. Εύχομαι 
σε όλους η Ανάσταση 
του Χριστού να φέρει 
τη δική τους ψυχική 
ανάσταση. Χριστός 

Ανέστη!



ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΈΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΤΟΥ 
ΈΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΜΈ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΈΠΙΤΈΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟ-
ΛΥΠΟΘΗΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΟ 
ΣΥΝΤΟΜΟΤΈΡΟ ΔΥΝΑΤΟ 
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Ανεβάζουν στροφές οι εμβολιασμοί 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Α
νεβάζει στροφές εν μέσω 
lockdown το εμβολια-
στικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Υγείας, με 
στόχο να πετύχουμε όσο 
το δυνατόν πιο υψηλή 
εμβολιαστική κάλυψη το 

συντομότερον. Με αυτόν τον τρόπο θα 
πετύχουμε την πολυπόθητη ανοσία σε 
ένα ικανοποιητικό ποσοστό πληθυσμού, 
που θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση των 
ημερήσιων κρουσμάτων αλλά και της 
πίεσης που ασκείται στα νοσηλευτήρια, 
για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει η 
οικονομία και οι επιχειρήσεις που έβαλαν 
για τρίτη φορά λουκέτο. 

Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 27 Απριλί-
ου, έγιναν συνολικά 259.089 εμβολιασμοί 
κατά της COVID-19 (29,4 δόσεις ανά 100 
κατοίκους). Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύει το ECDC, οι 193.882 (ποσοστό 
24,1%) εμβολιασμοί αφορούν στη χορή-
γηση της 1ης δόσης και οι 65.207 (7,9%) 
εμβολιασμοί αφορούν στη χορήγηση των 
δύο δόσεων.

Στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού 
Πλάνου Εμβολιασμού κατά της COVID-19 
με σκοπό την ταχύτερη εμβολιαστική κά-
λυψη του πληθυσμού, τις τελευταίες ημέρες 
το Υπουργείο Υγείας επιτάχυνε τον ρυθμό 
και ξεπέρασε τον στόχο των 45 ετών, που 
είχε αρχικά θέσει για τον μήνα Απρίλιο, 
και ήδη προχώρησε στην εμβολιαστική 
κάλυψη της ηλικιακής ομάδας των 30-39. 

Τα τέσσερα εμβόλια 
Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής το 

Υπουργείο Υγείας έχει στη φαρέτρα του 
τέσσερα εμβόλια κατά της COVID-19, τα 
οποία έχουν αδειοδοτηθεί από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Πρό-
κειται για τα Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, 
Moderna και Johnson&Johnson. Το εμ-
βόλιο των Pfizer/BioNTech χορηγείται 
σε δύο δόσεις με χρονική διαφορά 3 
εβδομάδων μεταξύ τους. Το εμβόλιο της 
AstraZeneca χορηγείται σε δύο δόσεις με 
χρονική διαφορά 8 εβδομάδων μεταξύ 
τους. Το εμβόλιο της Moderna χορηγεί-

Ένα διαφορετικό Πάσχα θα ζήσου-
με και φέτος. Η Ανάσταση του 
Θεανθρώπου θα μας βρει όπως 

και πέρσι στη σκιά του lockdown, με τη 
μόνη διαφορά ότι φέτος θα μπορούμε 
να επισκεφτούμε τις εκκλησίες, ώστε 
να ζήσουμε από κοντά το θαύμα του 
Μεγάλου Σαββάτου και να λάβουμε 
το Άγιο Φως. 

Η Αναστάσιμη Λειτουργία 
Συγκεκριμένα, σήμερα, Μεγάλο 

Σάββατο, για διευκόλυνση της συμ-
μετοχής των πιστών στην Αναστάσιμη 
Ακολουθία, αντί στις 9 το βράδυ, η 

απαγόρευση μετακίνησης αρχίζει 
στη 1 τα ξημερώματα (Μεγάλο Σάβ-
βατο προς Κυριακή του Πάσχα). Όλες 
τις υπόλοιπες μέρες, η απαγόρευση 
μετακίνησης παραμένει ως έχει (9 
το βράδυ). 

Η Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, 
δηλαδή μέχρι και αύριο, 2 Μαΐου, 
τελείται κανονικά. Συγκεκριμένα, 
όπως και τις προηγούμενες ημέ-
ρες έτσι και σήμερα, κατ’ εξαίρεσιν 
επιτρέπεται η παρουσία πιστών στο 
εσωτερικό των ναών, νοουμένου ότι 
προσκομίζουν το αποδεικτικό εμβο-

λιασμού τους για την COVID-19, με 
το οποίο να αποδεικνύουν ότι έχουν 
εμβολιαστεί τουλάχιστον με τη μία 
δόση, το λιγότερο τρεις εβδομάδες 
πριν και τηρουμένων των μέτρων 
αποστασιοποίησης. Επιτρέπεται, 
επίσης, η παρουσία προσώπων στα 
προαύλια των ναών, νοουμένου ότι 
τα πρόσωπα που παρευρίσκονται 
είναι καθήμενα και τηρουμένων 
των κατευθυντήριων οδηγιών του 
Υπουργείου Υγείας.

Για μετακίνηση στην εκκλησία 
μόνο για τις ώρες της Θείας Λει-
τουργίας, τόσο σήμερα όσο και αύ-

ριο, δεν απαιτείται η αποστολή sms 
στο 8998. Σε περίπτωση ατομικής 
προσευχής, σε ώρα δηλαδή που 
δεν τελείται Λειτουργία, θα πρέπει 
να τηρούνται τα μέτρα και να μην 
υπερβαίνουν τα 10 άτομα εντός του 
θρησκευτικού χώρου λατρείας. Γι’ 
αυτόν τον σκοπό οι πολίτες καλού-
νται να αποστέλλουν μήνυμα στο 
8998 με το νούμερο «7». 

Η Κυριακή του Πάσχα 
Περαιτέρω, αύριο Κυριακή του 

Πάσχα, θα έχουμε την ευκαιρία να 
μαζευτούμε με φίλους και συγγενείς, 

ακολουθώντας βεβαίως τα πρωτό-
κολλα και τις οδηγίες για την προ-
στασία της υγείας μας. Σύμφωνα με 
το ισχύον διάταγμα του Υπουργείου 
Υγείας, κατ’ εξαίρεσιν και μόνο για 
την Κυριακή του Πάσχα, επιτρέπεται 
η μετακίνηση προσώπων δύο φορές 
με την αποστολή γραπτού μηνύμα-
τος στο 8998 για το εύλογο χρονικό 
διάστημα των 3 ωρών τη φορά, όπως 
έχει οριστεί. Το μήνυμα αποστέλλε-
ται με το νούμερο «5», αφού μόνο 
για την ημέρα του Πάσχα, δηλαδή 
αύριο, επιτρέπεται η μετακίνηση 
για μετάβαση σε οικία, νοουμένου 

ότι στην οικία θα βρίσκονται, πέραν 
των μόνιμα διαμενόντων, άτομα ο 
συνολικός αριθμός των οποίων (πε-
ριλαμβανομένων και των μόνιμα 
διαμενόντων) δεν υπερβαίνει τα 10 
πρόσωπα, περιλαμβανομένων και 
των ανηλίκων. Σημειώνεται πως καθ’ 
όλη τη διάρκεια του lockdown, έτσι 
και τις ημέρες του Πάσχα, επιτρέπε-
ται η μετακίνηση για μετάβαση σε 
άλλο ιδιόκτητο υποστατικό όπως για 
παράδειγμα σε εξοχικές κατοικίες, 
σε άλλη επαρχία εκτός της μόνιμης 
διαμονής, στέλνοντας το νούμερο 
«8» στο 8998. 

Έτσι θα κάνουμε Πάσχα 

ται σε δύο δόσεις με χρονική διαφορά 
28 ημερών μεταξύ τους, ενώ το εμβόλιο 
της Johnson&Johnson χορηγείται σε μία 
δόση και όποιος το λάβει, ολοκληρώνει 
το εμβολιαστικό του σχήμα.

Όσον αφορά το ποσοστό προστασίας 
μετά από κάθε δόση ανά εμβόλιο, σημει-
ώνεται πως το Pfizer/BioNTech προσφέ-
ρει ανοσία 52% επτά ημέρες μετά την 1η 
δόση, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 
89% ύστερα από μια ακόμη εβδομάδα. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Pfizer, επτά ημέρες μετά τη 2η δόση, η 
αποτελεσματικότητα φτάνει στο 91,3% 
έναντι της ήπιας νόσου COVID-19 και 
95,3% έναντι της σοβαρής. Το AstraZeneca 
διασφαλίζει ανοσία κατά 70% τρεις εβδο-
μάδες από την 1η δόση, ενώ 15 ημέρες 
μετά τη 2η δόση επιτυγχάνεται προστασία 
έναντι της COVID-19 της τάξεως 76% 
έως 94% και είναι 100% αποτελεσματικό 
στην αποτροπή σοβαρής νόσου και νοση-
λείας. Όσο για το εμβόλιο της Moderna, 
η αποτελεσματικότητα φθάνει στο 92% 
14 ημέρες μετά την 1η δόση, 14 ημέρες 

από τη 2η δόση, η αποτελεσματικότητα 
αγγίζει το 94,1%, ενώ η προστασία έξι (6) 
μήνες μετά τη 2η δόση ανέρχεται σε 90% 
έναντι της ήπιας νόσου COVID-19 και 
στο 95% για σοβαρή. Τέλος, με το εμβό-
λιο της Johnson&Johnson η προστασία 
αρχίζει μετά από 14 ημέρες, ενώ η απο-
τελεσματικότητά του έναντι των σοβαρών 
επιπτώσεων της νόσου COVID-19, μετά 
τις 28 ημέρες, αγγίζει το 85%. Μετά από 
49 ημέρες, το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι 
αποτρέπει σχεδόν πλήρως τις εισαγωγές 
στο νοσοκομείο και τον κίνδυνο θανάτου.

Η συνέχεια
του προγράμματος 

Με στόχο την ταχύτερη κάλυψη με-
γαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, τα 
Κέντρα Εμβολιασμού εργάζονται πλέον 
σε διευρυμένο ωράριο, έχοντας τη δυ-
νατότητα να διενεργούν μέχρι 14.000 
εμβολιασμούς ημερησίως, στη βάση της 
διαθεσιμότητας των εμβολίων. Σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό, η Πύλη Εμβολιασμού 
θα ανοίξει την Τρίτη, 4 Μαΐου, στις 7:30 

το πρωί μέχρι 8 το βράδυ για τα άτομα 
37-38 ετών. Τα επόμενα ανοίγματα της 
Πύλης Εμβολιασμού θα ανακοινωθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Σημειώνεται πως, εκτός από τον προ-
γραμματισμό ραντεβού μέσω της Πύλης 
Εμβολιασμού, οι πολίτες μπορούν να 
επικοινωνούν με τον Προσωπικό τους 
Ιατρό και, σε περίπτωση που ο γιατρός 
έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να 
εμβολιάζει τους δικαιούχους του ηλικίας 
30 ετών και άνω στο ιατρείο του με εμ-
βόλιο της AstraZeneca, να εμβολιαστούν 
μέσω του Προσωπικού τους Ιατρού σε 
ημέρα και ώρα που θα διευθετηθεί από 
τον γιατρό.

Επαναπρογραμματισμός
ραντεβού 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση 
που κάποιος πολίτης έχει διευθετημένο 
ραντεβού και στο ενδιάμεσο έχει προκύψει 
είτε ως στενή επαφή κρούσματος είτε ως 
θετικό κρούσμα, μπορεί να ζητήσει επα-
ναπρογραμματισμό του. Στην περίπτωση 

κρούσματος, ο εμβολιασμός διενεργείται 
εντός τριών μηνών μετά την ανάρρωσή 
και αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 42 
ημέρες μετά την οροαρνητικότητα στα δι-
αγνωστικά τεστ. Στις περιπτώσεις επαφών, 
η διενέργεια εμβολιασμού μπορεί να προ-
χωρήσει μετά το πέρας της περιόδου του 
αυτοπεριορισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η 
αποστολή γραπτού μηνύματος για σκο-
πούς μετάβασης σε Κέντρο Εμβολια-
σμού, νοουμένου ότι προσκομίζεται το 
απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο (έντυπο, 
γραπτό μήνυμα, Κάρτα Εμβολιασμού) για 
σκοπούς ελέγχου. Επιπρόσθετα, για όσα 
άτομα έχουν ολοκληρώσει το εμβολια-
στικό τους σχήμα με οποιοδήποτε από 
τα διαθέσιμα αδειοδοτημένα εμβόλια και 
έχει παρέλθει περίοδος 14 ημερών από 
τη λήψη της τελευταίας δόσης, δεν απαι-
τείται υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός σε 
περίπτωση που τα άτομα αυτά θεωρηθούν 
στενή επαφή κρούσματος, ενώ παράλ-
ληλα εξαιρούνται της υποχρέωσης για 
εβδομαδιαίο έλεγχο με rapid test. 

Χάπι μέχρι
το τέλος του 2021; 

Στο μεταξύ, νέες ελπίδες γέννησε 
η προαναγγελία του διευθύνοντος 
συμβούλου  της Pfizer,  Άλμπερτ 
Μπουρλά,  για δοκιμές σε δύο αντιικά 
φάρμακα κατά του κορωνοϊού, το 
ένα εκ των οποίων χορηγείται εν-
δοφλεβίως και το δεύτερο από το 
στόμα. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι 
μέχρι το τέλος του 2021 η Pfizer 
ενδεχομένως να έχει διαθέσιμο προς 
χρήση ένα χάπι για την αντιμετώπιση 
του συγκεκριμένου ιού, το οποίο θα 
μπορεί να λαμβάνεται και στο σπί-
τι ,  όταν πρωτοεμφανίζεται η νόσος. 
Μιλώντας στο CNBC, ο διευθύνων 
σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας 
επεσήμανε ότι η αντιική θεραπεία 
αναμένεται να είναι αποτελεσματική 
και κατά των μεταλλάξεων του κο-
ρωνοϊού. Ο διευθύνων σύμβουλος 
της Pfizer πρόσθεσε ότι η εταιρεία 
σχεδιάζει να παράσχει λεπτομερή 
ενημέρωση μέσα στο καλοκαίρι. 



φυτρώνει ένα σπουδαίο φυτό και δεν με 
νοιάζει για τη σοδειά σου»,  τότε η απειλή 
στρέφεται προς τον άνθρωπο που παράγει 
το εισόδημά του, την τροφή για τα παι-
διά του. Αν πάλι η συζήτηση αφορά στο 
καλύτερα να μη χρησιμοποιήσεις αυτό 
το μηχάνημα αλλά να καλλιεργήσεις με 
αυτόν τον τρόπο κι εγώ θα σε βοηθήσω 
και θα σε ενισχύσω για όποια απώλεια, 
επειδή αυτό το είδος είναι σημαντικό και 
νιώσε περήφανος που είναι στη δική σου 
γη, γίνεται όλο πιο εύκολο.

Γίνεται, για παράδειγμα, τεράστιος λόγος 
για την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών 
παντού στο ύπαιθρο. Αν η αμεσότητά μας 
στην προσέγγιση αφορά στην καλλιέργεια 
κουλτούρας και συνείδησης, τότε θα πρέπει 
να εστιάσουμε στα τρωκτικά που αυτή ακρι-
βώς η κίνηση παράγει αφού με αυτόν τον 
τρόπο δημιουργούμε ευνοϊκό περιβάλλον 
για την αναπαραγωγή τους. Νοείται ότι η 
πρόληψη είναι εξόχως σημαντική, αλλά 
στο σημείο που φτάσαμε οφείλουμε να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε με την αυστηρή 
χρήση των νομοθετικών εργαλείων γιατί 
δεν έχουμε πολλά περιθώρια.

Για να μη μακρηγορώ, πιστεύω ακρά-
δαντα ότι η διάδρασή μας όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά, γίνεται επιτόπου, χωρίς 
κενά συνθήματα, αλλά να αφορούν τις 
πραγματικότητες που ο κάθε πολίτης βι-
ώνει εκεί που ζει, βοηθώντας τον να ζει 
αρμονικά με τις φυσικές διεργασίες. Με 
αυτόν τον τρόπο νιώθω πως μειώνουμε σε 
σημαντικό βαθμό τις απειλές που δημι-
ουργούνται ασυνείδητα, και χωρίς έλλειψη 
γνώσης για το κόστος που δημιουργείται 
και το επιμεριζόμαστε όλοι. Παράλληλα, θα 
πρέπει να είμαστε αμείλικτοι με την κακή 
πρόθεση που διαπιστώνεται. Οφείλουμε 
να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το 
κομμάτι της πρόθεσης. Πολλές φορές από 
άγνοια μπορεί να κάνουμε ζημιά, αλλά 
και να μην αναγνωρίσουμε κάτι ιδιαίτερα 

ωφέλιμο που δεν γνωρίζουμε. Σε αυτό 
μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και να εκ-
παιδευτούμε.

Τα στοιχήματα που πρέπει
να κερδίσουμε 

Ποια είναι σήμερα τα μεγαλύτερα 
στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε 
ως κοινωνία σε σχέση με το Περιβάλλον;

Την αρμονική συνύπαρξη και σεβα-
σμό για τις λειτουργίες της φύσης είτε τις 
βλέπουμε είτε όχι. Σημαντική είναι επί-
σης η κατάργηση των μύθων που γίνεται 
μόνο μέσω της επιστημονικής γνώσης. 
Αυτό θα πρέπει να είναι ο μεγάλος μας 
στόχος. Όταν εμείς γνωρίζουμε κάτι,  οφεί-
λουμε να το μεταφέρουμε, οφείλουμε να 
εκπαιδεύσουμε κι άλλους προσμετρώ-
ντας τις ιδιαιτερότητες κάθε συζήτησης, 
και σε γλώσσα που η κάθε ειδική ομάδα 
μπορεί να καταλάβει. Όπως λέει και μια 
σοφή παροιμία, άλλα τα μάτια του λαγού 
κι άλλα της κουκουβάγιας.

Ως Κράτος οφείλουμε να τακτοποι-
ήσουμε χωροθετικά τα μεγάλα μας ζη-
τήματα που αφορούν τη συνύπαρξη και 
συλλειτουργία όλων των θεματικών αξόνων, 
αντιμετωπίζοντας τις πραγματικότητες και 
δίνοντας λύσεις βάσει ακριβώς αυτών. 
Όλοι μας έχουμε ιδανικές συνθήκες στο 
μυαλό μας. Όλοι θα θέλαμε τα πράγματα 
να ήταν κομμένα και ραμμένα στο πώς 
εμείς (ως εγώ) θα θέλαμε να ήταν και να 
λειτουργούν. Η πρόταξη τού εμείς και η 
ισορροπία που απαιτείται στη συλλει-
τουργία κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών είναι απο-
λύτως κρίσιμη.

Πόσο επηρεάζει το προσωπικό συμ-
φέρον των πολιτών όταν μια δράση 
ή μια ενέργεια σε σχέση με την προ-
στασία του οικοσυστήματος βρίσκεται 
«απέναντί» τους;

Γενικευμένη ερώτηση, η οποία δεν 

μπορεί να αποτυπώσει το τι προσωπικό 
συμφέρον σημαίνει. Σε αυτό θα απαντούσα 
ότι ο πρώτος διαχωρισμός που οφείλουμε 
να κάνουμε αφορά στο προσωπικό συμφέ-
ρον επιβίωσης και προσωπικό συμφέρον 
παραγωγής κέρδους έναντι στο κοινό καλό. 
Η πρώτη περίπτωση απαιτεί προσπάθεια 
εκπαίδευσης, καλλιέργειας κουλτούρας 
και συνείδησης για να γίνει κατανοητό ότι 
καμία περιβαλλοντική πράξη προστασίας 
δεν προκαλεί κόστος επιβίωσης. Ή, μάλλον, 
δεν θα έπρεπε να απειλεί. Τα επιστημονικά 
εργαλεία είναι στη διάθεσή μας για να 
προτείνουν και να υποβοηθήσουν την 
αρμονική συνύπαρξη, και μάλιστα την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσα στην 
οποία οι κάτοικοι βιώνουν. Η συνθήκη 
προστασίας δίνει πάντα και όπλα στον 
τοπικό πληθυσμό να τον αφορά η προ-
στασία και να μπορεί να γίνει ταυτόχρονα 
πόρος πράσινης οικονομίας. Αφορά στην 
ίδια την προστασία του ατόμου και την 
υγιή διαβίωσή του μέσα στο ίδιο το οικο-
σύστημα του οποίου είναι μέρος.

Η πρόθεση τώρα παραγωγής κέρδους 
έναντι της περιβαλλοντικής προστασίας 
είναι προβληματική στη βάση της γιατί 
εν τέλει καταργεί το συλλογικό οικοσύ-
στημα - τόσο το ανθρωπογενές όσο και 
το φυσικό.

Η Πάφος έχει μια ιδιαιτερότητα σε 
αυτό που ονομάζουμε Φύση. Βλέπουμε 
ότι ως Επίτροπος δίνετε μεγάλη σημα-
σία σε τοπικά προβλήματα και αυτό 
αναγνωρίζεται και από τους πολίτες. Θα 
θέλαμε ένα σχόλιο επί τούτου. 

Όλη η Κύπρος είναι ένας σπουδαίος 
περιβαλλοντικά χώρος. Πλούσιος από 
κάθε άποψη: Σπουδαία Γεωλογικά, πη-
γές, καταρράκτες, σπάνια και πολλά είδη 
χλωρίδας και πανίδας, μεταναστευτικός 
διάδρομος για τα πτηνά από την Ασία και 
την Αφρική στην Ευρώπη. Πυρήνας για 
τους μελετητές της βιοποικιλότητας γιατί 
εξαιτίας της θέσης και των ιδιαιτεροτήτων 
της  γίνεται ένα τεράστιο σπίτι, στο οποίο 
συνυπάρχουμε όλοι. Άνθρωποι, χλωρίδα 
και πανίδα. Προσωπικά αγαπώ και τις τρεις 
θεματικές εξίσου και προσπαθώ πάντα να  
καταλαβαίνω και να λειτουργώ προστα-
τευτικά και προς τις τρεις αυτές αγάπες. Η 
Πάφος διατηρεί ένα πολύ μεγάλο μέρος 
αυτού του πλούτου και ο οποίος πρέπει 
να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Είτε 
μιλάμε για τον Ακάμα είτε για το σπουδαίο 
Δάσος της Πάφου είτε για καθένα χωριό 
της ξεχωριστά.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί 
του Περιβάλλοντος στην Κύπρο;

Οι τάσεις υπερβολής μας: Υπερκατα-
νάλωση, Υπερδόμηση, Υπερθήρευση, 
Υπεραπλούστευση όρων και ορισμών 
στις λύσεις που προτείνονται και δεν 
ανταποκρίνονται στις βασικές μας ανά-
γκες: Να έχουμε όσα χρειαζόμαστε για 
την αξιοπρεπή μας διαβίωση, να έχου-
με καθαρό νερό και αέρα και κατάλληλη 
τροφή που παράγει η υπέροχη γη μας.

Ποια ήταν εκείνη η περιοχή που 
σας γοήτευσε περισσότερο στην Κύπρο 
και γιατί;

Αφαιρώντας το Τρόοδος από την εξί-
σωση, γιατί είναι το σπίτι μου, και δεν θα 
ήταν δίκαιο να συμπεριληφθεί (Τα Τεισιά 

της Μαδαρής πάντα θα κερδίζουν έδα-
φος), περισσότερο με γοητεύει η σκέψη 
του ηλιοβασιλέματος από τη Μούττη της 
Σωτήρας στον Ακάμα, οι κορμοράνοι στο 
νησάκι του Αγίου Γεωργίου, το ξημέρωμα 
στον κάμπο σιτηρών Μάμμαρι – Δένειας, 
η αντίθεση της μπλε θάλασσας με τους 
άσπρους βράχους στο Ακρωτήρι Άσπρο 
στο Πισσούρι, οι βραχώδεις παραλίες του 
Πρωταρά, η πλούσια ζωή στο Λειβάδι 
Ακρωτηρίου, τα φλαμίνγκο της Αλυκής 
Λάρνακας με φόντο το Σταυροβούνι, οι 
πελλοκατερίνες και οι καλαμοκανάδες 
της Λίμνης Παραλιμνίου (θα μπορούσα 
να συνεχίσω μέχρι αύριο – μα δεν θα 
το κάνω). 

«Όλοι μαζί φτιάχνουμε
το κοινό μας σπίτι»

Είχατε κάποιες εμπειρίες που σας 
έμειναν ιδιαίτερα χαραγμένες στο μυα-
λό, κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων 
που σας έκαναν αφενός να χαρείτε και 
αφετέρου να στεναχωρηθείτε;

Εξαιρετικά δύσκολο να διαλέξω, γιατί 
μπορεί να γίνω άδικη. Θα τολμήσω μόνο 
να αναφερθώ στο άγχος μου την πρώτη 
φορά που θα συναντούσα τους νέους 
της ευρύτερης περιοχής Ακάμα. Τα όσα 
κουβαλούσα ως προσλαμβάνουσες δεν 
ήταν ιδιαίτερα θετικά. Γνωρίζοντάς τους 
για πρώτη φορά πέρσι, κατά τη μέρα Πε-
ριβάλλοντος που αφιέρωσα στην περιοχή, 
χαίρομαι πραγματικά πολύ που έκανα 
λάθος. Έγινα μάρτυρας της προσπάθει-
άς τους να βρουν τρόπους επιβίωσης σε 
απόλυτη συμφιλίωση με την περιβαλλο-
ντική προστασία και το μόνο που ζητούσαν 
ήταν βοήθεια. Στεναχωριέμαι κάθε φορά 
η όποια περιβαλλοντική συζήτηση, αντί 
να δημιουργεί φίλους της φύσης, παράγει 
συνθήματα κενά περιεχομένου, δεν προ-
τείνει λύσεις και δημιουργεί αντιπαλότητες. 
Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να αφορά 
στο πώς όλοι μαζί φτιάχνουμε το κοινό 
μας σπίτι, και στο οποίο όλοι μας είμαστε 
φιλοξενούμενοι. Ιδιοκτήτης δεν υπάρχει 
και πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας. Να 
συνεννοηθούμε. Αυτό, μόνο με καλή διά-
θεση μπορεί να επιτευχθεί, διατηρώντας 
μεν αυστηρές γραμμές στα απαγορευτικά, 
αλλά να κατανοούμε την ανάγκη των το-
πικών κοινωνιών για επιβίωση. 

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να 
στείλετε στον κόσμο για το Περιβάλλον 
και τη Φύση;

Ότι δεν μας ανήκει.. Μας φιλοξενεί. 
Μας παρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για 
την επιβίωσή μας και μας δίνει λύσεις αν 
την γνωρίζουμε καλά και την φροντίζουμε. 
Δεν παρέχει όμως για την απληστία μας. 
Σε αυτήν αντιδρά όχι για να μας τιμωρήσει 
αλλά για να επαναφέρει ισορροπία.

Ο Θεός, λέμε οι χριστιανοί, τα πάντα 
εν σοφία εποίησε. Το κάθε πλάσμα που 
δημιουργεί έχει σκοπό και ρόλο ύπαρξης 
και κανένας δεν περισσεύει. Το στοίχημα σ’ 
εμάς είναι πώς λειτουργούμε σε αρμονία με 
όλη τη δημιουργία για να απολαμβάνουμε 
τα καλά που μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ με 
απόλυτη αντίληψη ότι δεν είναι ανεξάντλητα. 
Αργά η γρήγορα η φύση επιβάλλεται. Ο 
άνθρωπος ως το αδύναμο ον, οφείλει να 
συμμορφωθεί για το δικό του καλό.

Η 
Επίτροπος Περιβάλλο-
ντος, Κλέλια Βασιλεί-
ου, είναι ένα πρόσω-
πο πολυσυζητημένο 
τον τελευταίο καιρό. 
Πολυσυζητημένο σε 
περιοχές του νησιού 

μας, όπου για διάφορους λόγους υπήρξαν 
περιβαλλοντικά ζητήματα, αντιπαραθέσεις, 
διαφωνίες ή διαφορετικές ερμηνείες για 
τον ρόλο του ανθρώπου, την παρεμβατι-
κότητά του στη Φύση ή και τη δυνατότητά 
του ή όχι να συνυπάρξει με τη χλωρίδα 
και την πανίδα του νησιού μας.

Η κυρία Βασιλείου από τον καιρό που 
ανέλαβε καθήκοντα έχει τα μανίκια ανεβα-
σμένα και εργάζεται νυχθημερόν σκληρά, 
ακούγοντας, επιτέλους, και τις ανησυχίες 
των κατοίκων. Άλλωστε ποιος μπορεί να 
αμφισβητήσει ότι οι κάτοικοι μιας περιοχής 
αγαπάνε και νοιάζονται για το περιβάλλον 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ο 
οποίος μπορεί να φέρει ένα τίτλο ή να 
εκπροσωπεί μια οργάνωση.

Η Επίτροπος με προσωπικές επαφές, 
τακτικές επισκέψεις σε κάθε τέτοια «γκρίζα 
ζώνη» κατάφερε να ακούσει τους προβλη-
ματισμούς του κόσμου, κατάφερε να τον 
κοιτάξει στα μάτια και να τον κερδίσει, να 
τον κάνει να αισθανθεί ότι βρίσκεται στην 
ίδια πλευρά μαζί του ως θεσμός και μαζί 
θα αναζητήσουν τη λύση στο πρόβλημα. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η σχέση 
αγάπης, με την οποία πλέον την περι-
βάλλουν οι κάτοικοι του διαμερίσματος 
Χρυσοχούς σε σχέση με τη συνύπαρξη 
ανθρώπου και χελώνας στην ευρύτερη 
περιοχή. Η Κλέλια Βασιλείου άνοιξε την 
καρδιά της και μίλησε στη «Σημερινή» της 
Κυριακής για το Περιβάλλον, τη Φύση, 
τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιοχές 
του νησιού μας, αλλά και την αγάπη της 
για τη φωτογραφία.

Ο ρόλος του θεσμού και η 
καλλιέργεια κουλτούρας 

Πόσο χρήσιμος είναι ο θεσμός και 
ποιος ο ακριβής ρόλος του εκάστοτε 
Επιτρόπου;

Ιδιαίτερη ερώτηση, για την οποία κά-
ποιος μπορεί να κατηγορηθεί ότι ευλογεί 
τα γένια του. Πεποίθησή μου είναι ότι ο 
κάθε θεσμός γίνεται χρήσιμος στο μέτρο 
εκείνο που η προσωπικότητα του ατόμου 
που αναλαμβάνει θεσμικό ρόλο αξιοποιεί 
κάθε δυνατότητά του να λειτουργήσει κατα-
λυτικά, προς επίλυση καίριων ζητημάτων.

Ειδικότερα για τον θεσμό τον οποίο 
ανέλαβα να υπηρετώ, θεωρώ ότι καλύπτει 
ένα κενό στη  διαμεσολάβηση του Γρα-
φείου μεταξύ των πολιτών και ζητημάτων 
που εμπλέκουν οριζόντια περιβαλλοντικά 
ζητήματα και προσκρούουν στον πολυμε-
ρισμό των υπηρεσιών του Κράτους. Είναι 
κοινή διαπίστωση ότι τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα διασπώνται σε πολλά τμήματα 
και διαφορετικά υπουργεία, προκαλώντας 
συχνά χρονοτριβή αλλά και έλλειψη συ-
νέργειας μεταξύ των Τμημάτων. Θα πρέπει 
όμως να πω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό 
το ζήτημα διορθώνεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, αφού πολύ περισσότερο βλέπουμε 
ομάδες υπηρεσιακών να αναλαμβάνουν 
ολιστική δράση για συγκεκριμένα ζητή-
ματα. Γεγονός παραμένει ότι η ολιστική 
στοχοθέτηση, και κοινά σχέδια δράσης 
(και προϋπολογιστικά) είναι το ζητούμενο.

Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργη-
θεί καθολική συνείδηση στους πολίτες 
για να σέβονται αλλά και να προστατεύ-
ουν το περιβάλλον;

Θα έλεγα ότι θα ήταν ευκολότερο αν 
σε όλη την εξίσωση ενεργοποιούσαμε 
περισσότερο το φιλότιμο και την καλή 
διάθεση για να δημιουργήσουμε θετικό 
ακροατήριο. Οι συζητήσεις για τα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα δεν μπορούν να γίνονται 
ακαδημαϊκά μόνο, ούτε μόνο στο μέτρο 
επιβολής της Νομοθεσίας. Οι συζητήσεις 
γίνονται στο πεδίο, εκεί όπου ο γεωργός, 
για παράδειγμα, έρχεται αντιμέτωπος με 
τη συνθήκη προστασίας. Αν η προσέγγι-
ση είναι «εγώ κατάσχω το τεμάχιο γιατί 
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Κλέλια Βασιλείου: «Το περιβάλλον 
δεν μας ανήκει… μας φιλοξενεί»

Η φωτογραφία, όπως διαπιστώνου-
με, αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι για 
σας, πώς προέκυψε;

Από μικρό παιδί κατέγραφα εικόνες 
ως συλλέκτης στιγμών. Η προσπάθειά 
μου ίσως να κλειδώσω τον χρόνο. Επαγ-
γελματική φωτογραφική αγόρασα τα 
τελευταία χρόνια για να με εξυπηρετεί 
στη λεπτομέρεια της καταγραφής που 
γίνεται βοηθητική στη δουλειά μου. 
Με τη  φωτογραφία συνειδητοποιώ 

ότι παρατηρώ και μαθαίνω πράγμα-
τα που δεν θα έβλεπα αλλιώς. Να τα 
αναλύω περισσότερο, να παρατηρώ 
και να εμβαθύνω. Επιπλέον γίνεται και 
κίνητρο εξορμήσεων - ανάλογα με την 
εποχή οι αποστολές διαφοροποιούνται 
καταγράφοντας τον βιολογικό κύκλο 
των ειδών.

Ποια είναι εκείνη η απεικόνιση που 
θεωρείτε την αγαπημένη σας και ποια 
ιστορία κρύβεται πίσω της;

Είναι δύο. Μια νυχτερίδα σε απόλυτη 
ηρεμία κατά τη διαχείμασή της, γιατί 
μου θυμίζει πως εργάζομαι για όσα 
βλέπουν τα μάτια μου και για όσα δεν 
μπορούν να δουν, επειδή και οι νυχτερί-
δες έχουν καταλυτικό ρόλο στη ρύθμιση 
των εντόμων και σπάνια τις βλέπουμε. Η 
δουλειά όμως γίνεται. Η δεύτερη, είναι 
ένα φλαμίνγκο σε χορευτική κίνηση στο 
ηλιοβασίλεμα της Λίμνης Παραλιμνί-
ου. Εκείνο το απόγευμα είχα πάει στο 

Νοσοκομείο Αναφοράς, στο οποίο νο-
σηλευόταν ο πατέρας μου με COVID. 
Άφησα τα πράγματα που χρειαζόταν 
στην είσοδο κι έφυγα χωρίς βέβαια να 
μπορώ να τον δω. Μετά τη σκληρή αυτή 
στιγμή αποφάσισα να περάσω από την 
Λίμνη Παραλιμνίου φεύγοντας για να 
με καταπραΰνει. Η αρμονία στην κίνηση 
του πανέμορφου ζώου με τα χρώματα 
του δειλινού μού έδωσε την πίστη που 
χρειαζόμουν πως όλα θα πάνε καλά.

«Από παιδί κατέγραφα
εικόνες ως συλλέκτης στιγμών»



μη χάσει την ευκαιρία του. 
Οι ενέργειες που λαμβάνει ήδη το 

Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία 
πάντα με το Υπουργείο Υγείας, στόχο 
έχουν τη διασφάλιση της υγείας και της 
προστασίας όλων των συμμετεχόντων σε 
αυτήν  τη διαδικασία, παρέχοντας, παράλ-
ληλα, τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να 
παρακαθίσουν στις εξετάσεις. 

Εξετάσεις σε διαμορφωμέ-
νους χώρους

Το υγειονομικό πλάνο των εξετάσεων 
διαμορφώνεται από τους αρμόδιους φορείς 
με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν. 
Η πραγματοποίηση των εξετάσεων δεν 
φαίνεται να είναι μια εύκολη διαδικασία, 
δεδομένου ότι θα υπάρχουν -πολύ πε-
ρισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά 
- υποψήφιοι που θα πρέπει να βρίσκονται 

σε καθεστώς αυτοπεριορισμού. 
Αν και αναμένεται επίσημα πια ένα 

υγειονομικό πρωτόκολλο που θα καθορίζει 
τη διαχείριση της πανδημίας, εντούτοις 
το ΥΠΠΑΝ ανέφερε την ύπαρξη ειδικά 
διαμορφωμένων χώρων, όπου θα παρα-
καθίσουν οι μαθητές που είναι θετικοί στον 
νέο κορωνοϊό. Σε αυτούς τους χώρους θα 
υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ οι 
επιτηρητές εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει 
να έρχονται σε επαφή μαζί τους. Το ζήτημα 
της επιτήρησης από απόσταση, βέβαια, 
ακόμη εξετάζεται. Όσο για τα άτομα που 
δεν είναι θετικά στον covid-19 αλλά παρα-
μένουν υπό περιορισμό ως στενές επαφές, 
ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε κατά τη 
συνάντησή του με τους Οργανωμένους 
Γονείς, ότι θα προβλεφθούν συγκεκρι-
μένοι χώροι, ώστε και αυτά τα παιδιά να 
παρακαθίσουν στις εξετάσεις τους. 

Στοχευμένος εμβολιασμός 
εκπαιδευτικών

Πέραν των διαμορφωμένων χώρων, το 
ΥΠΠΑΝ ανέφερε ότι θα προβεί σε άμεσες 
διευθετήσεις,  ώστε οι εκπαιδευτικοί που 
θα συμμετάσχουν στην επιτήρηση των 
υποψηφίων που θα είναι θετικοί στον 
κορωνοϊό ή στενές επαφές, να προβούν 
στον απαραίτητο εμβολιασμό. Κληθείς 
να σχολιάσει τον στοχευμένο εμβολια-
σμό, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Θέμης 
Πολυβίου, ανέφερε στην «Σημερινή» ότι 
πάνε τρεις μήνες τώρα που φωνάζουν οι 
εκπαιδευτικοί για στοχευμένο εμβολιασμό. 
«Είμαστε οι μόνοι που εξακολουθούμε να 
βρισκόμαστε σε έναν χώρο με 500 μέχρι 
και 800 άτομα. Με παιδιά, τα οποία, στις 
πλείστες των περιπτώσεων, παραμένουν 
ασυμπτωματικά. Τώρα τελευταία στιγμή 
θυμήθηκαν αυτό που φωνάζαμε». 

Ας γίνει έστω και την ύστατη, δήλωσε ο 
κ. Πολυβίου, ο οποίος τόνισε ότι οι μέρες 
περνούν και πρέπει η απόφαση αυτή να 
γίνει πράξη άμεσα. «Έστω και τώρα ας 
σπεύσουν να το κάνουν, γιατί ο καιρός 
περνά και για να γίνει το εμβόλιο χρειάζεται 
μια διαδικασία. Ελπίζω να προλάβουν 
πριν να υπάρχουν χειρότερα κακά. Όπως 
και να ’χει, εμείς θα είμαστε εκεί, ώστε να 
τελειώσει ομαλά αυτή η δύσκολη σχολική 
χρονιά και να υπενθυμίσουμε ότι τίποτα 
δεν σταματά εδώ. Θα πρέπει να δούμε τι 
κάνουμε και την επόμενη σχολική χρονιά. 
Να βάλουμε κάτω τα δεδομένα και να 
δούμε με ποιον  τρόπο θα καλύψουμε 
τα όποια κενά και πώς θα δουλέψουμε 
με όλα αυτά». 

Τι γίνεται με την ετοιμότητα 
των παιδιών

Είτε το συνειδητοποίησαν είτε όχι οι 

τελειόφοιτοι, έχουν εισέλθει ήδη στο 
τελευταίο εκατοστάρι, για το οποίο θα 
πρέπει να αναπτύξουν ταχύτητα, ώστε 
να πατήσουν πρώτοι τον δικό τους 
στόχο. Ένας στόχος που για να επιτευ-
χθεί χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια, 
ιδρώτας, κόπος και ιδιαίτερο ψυχικό 
σθένος. Ένα σθένος που δοκιμάστηκε 
ουκ ολίγες φορές φέτος. Αντιμέτωποι 
με το άνοιξε-κλείσε των σχολείων, με 
την αποστασιοποίηση, με την ίδια την 
ασθένεια, με τον αυτοπεριορισμό, με 
την πάλη να φτάσουν στο ίδιο σημείο 
που ήταν άλλοι. 

Αναντίλεκτα οι υποψήφιοι διανύουν 
μια δύσκολη περίοδο, σε μια εποχή μά-
λιστα που υπό κανονικές συνθήκες θα 
πηγαινοέρχονταν στα φροντιστήρια για τα 
τελευταία ενισχυτικά μαθήματα. Ο Πρόε-
δρος της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Χαράλα-
μπος Διονυσίου, μίλησε στη «Σ» για τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν φέτος τα 
παιδιά, οι οποίες, μάλιστα, δεν φαίνεται 
να τελειώνουν μέχρι τις εξετάσεις. «Σίγου-
ρα ήταν μια ιδιαίτερη και πιο δύσκολη 
η φετινή από την προηγούμενη χρονιά. 
Θετικό είναι το γεγονός ότι όλοι έχουν 
δώσει προτεραιότητα στους τελειόφοιτους, 
έτσι μετά το lock down του Δεκέμβρη 
επέστρεψαν στα σχολεία τον Φεβρουάριο 
και έτσι υπήρχε κάποιος χρόνος προετοι-
μασίας με φυσική παρουσία στις τάξεις».

Στην ερώτηση αν τα παιδιά είναι έτοιμα, 
ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι θα ήταν περισ-
σότερο έτοιμα αν δεν υπήρχε η πανδημία. 
Η αναπροσαρμογή της ύλης υπήρξε μια 
θετική εξέλιξη, η οποία ανακούφισε λίγο 
τους μαθητές που βρίσκονται στην τελική 
ευθεία για να διεκδικήσουν μια θέση στα 
δημόσια πανεπιστήμια, είπε. 

ΠΥΡΕΤΏΔΗΣ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑ-
ΣΙΑ ΤΏΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΏΝ ΑΡΜΟΔΙΏΝ, ΠΟΥ ΞΗΛΏ-
ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΡΑΒΟΥΝ ΤΑ ΥΓΕΙ-
ΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΏΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 

Στην αναμονή για τις Παγκύπριες

Της Κυριακής
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Η 
αντίστροφη μέτρηση έχει 
αρχίσει. Σε λιγότερο 
από ένα μήνα οι τε-
λειόφοιτοι θα δώσουν 
τη δική τους μάχη για 
μια θέση στα δημόσια 
Πανεπιστήμια αλλά 

και στον κλάδο που επιθυμούν. Λίγες 
μόνο μέρες έμειναν για τις Παγκύπριες 
Εξετάσεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι τρέχουν 
ώστε και η φετινή χρονιά, μέσα από τις 
ιδιαιτερότητές της, να ολοκληρωθεί ομαλά. 

Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο καθώς 
η επιδημιολογική εικόνα αλλάζει συχνά, 
με αποτέλεσμα μερικοί υποψήφιοι πιθα-
νόν να μπουν άθελα τους στην κατηγορία 
των στενών επαφών ή των κρουσμάτων, 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, γεγονός 
που λαμβάνεται ήδη υπόψη από τους καθ’ 
ύλην αρμοδίους, ώστε κανένα παιδί να 
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Λίγες μόνο μέρες 
έμειναν για τις 

Παγκύπριες Εξετάσεις 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι 

τρέχουν ώστε και η 
φετινή χρονιά, μέσα 

από τις ιδιαιτερότητές 
της, να ολοκληρωθεί 

ομαλά 



απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και 
υπολογίζεται για διάφορες περιπτώσεις 
νοικοκυριών, τα οποία διαμένουν σε 
περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον 
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 
τουλάχιστον ένα συνταξιούχο, ανεξάρτητα 
από ηλικία, που λαμβάνει: σύνταξη από 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή/
και Κοινωνική Σύνταξη, ή/και σύνταξη 
από Επαγγελματικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο 
που εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Από το 2011 που το Σχέδιο Ενίσχυσης 
των νοικοκυριών των Συνταξιούχων με 
Χαμηλά Εισοδήματα (Επίδομα Χαμηλοσυ-
νταξιούχων) ισχύει με την παρούσα μορφή, 
η πρώτη αύξηση στο μέγιστο ποσό ανά 
συνταξιούχο εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο 
του 2016 από €150 σε €170 τον μήνα. Η 
δεύτερη αύξηση τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουά-
ριο του 2019 από €170 σε €220 τον μήνα. 
Το 2020 δόθηκε και τρίτη αύξηση, η οποία 
διασφαλίζει ελάχιστο συνολικό εισόδημα 
για ένα μονήρη χαμηλοσυνταξιούχο στα 
€710 μηνιαίως και για ένα ζεύγος χαμη-
λοσυνταξιούχων στα €1.210 μηνιαίως. Το 
Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων αυξήθηκε 
έτσι ώστε κανείς από τους δικαιούχους να 
μη διαβιοί με συνολικά εισοδήματα κάτω 
από το όριο φτώχιας.

Πόσα άτομα έλαβαν το δεύτερο «τσε-
κάκι» και σε ποιο ποσό αναλογεί;

Το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων δί-
νεται σε 35.000 οικογένειες, 3.500 από τις 
οποίες είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι 
ΕΕΕ. Για το 2021 θα διατεθούν €71 εκ.

 
Πασχαλινό επίδομα για 
16.500 συνταξιούχους

Πόσοι έλαβαν το πασχαλινό επίδομα 
και τι ύψος είχε αυτό;

Το πασχαλινό επίδομα, το οποίο ανέρ-

χεται στα €190 ανά συνταξιούχο, το έλαβαν 
16.500 συνταξιούχοι με κόστος €3 εκ. Το 
πασχαλινό δώρο έχει διαφορετικά εισοδη-
ματικά κριτήρια (€6.500 για 1 συνταξιούχο 
και €11.000 για ζεύγος συνταξιούχων).

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται 
επίδομα φροντίδας και ποιοι πάνες 
ακράτειας;

Επίδομα φροντίδας και πάνες ακράτειας 
δικαιούνται άτομα τα οποία υποβάλλουν 
αίτηση για ΕΕΕ και πληρούν τουλάχιστον 
τα κριτήρια που αφορούν τις καταθέσεις 
και την ακίνητη περιουσία. Το ποσό της 
φροντίδας καθορίζεται μετά από αξιολό-
γηση των αναγκών της φροντίδας από 
τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
ή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες. Το επίδομα κατα-
βάλλεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιδομάτων Πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο Επιδότησης 
Υπηρεσιών Φροντίδας προνοεί τα εξής: 

1. Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας στο 
σπίτι από εγκεκριμένο κατ’ οίκον φροντιστή 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή από οικιακό 
εργαζόμενο, στο πλαίσιο των οποίων πα-
ρέχονται υπηρεσίες ατομικής φροντίδας 
και οικιακής βοήθειας. Ύψος πρόσθετου 
μηνιαίου επιδόματος: μέχρι €400.

2. Υπηρεσίες Ιδρυματικής Φροντίδας, σε 
εγκεκριμένες στέγες ηλικιωμένων  και ανα-
πήρων. Η ιδρυματική φροντίδα παρέχεται 
σε άτομα που χρειάζονται συνεχή φροντίδα 
και των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν από την οικογένειά τους, 
αλλά ούτε από τις υποστηρικτικές υπηρε-
σίες που προσφέρονται στο περιβάλλον 
στο οποίο ζουν. Ύψος  πρόσθετου μηνιαίου 
επιδόματος: μέχρι €745 συν Φ.Π.Α..

3. Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας, 
σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας (Κέντρα 

Ενηλίκων) στο πλαίσιο  των οποίων ανα-
λαμβάνεται η ευθύνη παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας, δημιουργικής ενασχόλησης και 
ψυχαγωγίας σε ηλικιωμένα άτομα. Ύψος 
πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος: μέχρι €137.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας, δύναται 
να καλυφθεί και η ανάγκη του ηλικιωμένου 
ατόμου για πάνες μιας χρήσης.

 
Περισσότερες οι γυναίκες 
που ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχιας

Πόσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν Ελά-
χιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και 
πόσοι βρίσκονται κάτω από το όριο 
της φτώχιας; 

Σχεδόν 5.000 άτομα (3.500 οικογένειες) 
συνταξιούχων λαμβάνουν ΕΕΕ, οι οποίοι 
με την πρόσφατη αύξηση του Επιδόματος 
Χαμηλοσυνταξιούχων λαμβάνουν ελάχιστο 
€710 για μονήρη και €1.210 για ζευγάρι 
συνταξιούχων. Από τα 5.000 άτομα, τα 
1.500 είναι άντρες και οι 3.500 γυναίκες.

 
Έκτακτες Κοινωνικές Ανάγκες

Για ποιες κοινωνικές ανάγκες πα-
ρέχεται επιδότηση στους δικαιούχους 
του ΕΕΕ; 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος μπορούν να επωφεληθούν 
επιδότησης και για τις ακόλουθες έκτακτες 
κοινωνικές ανάγκες:

- Για έκτακτες επιδιορθώσεις  ή ζημιές 
που επήλθαν λόγω απρόβλεπτων συμ-
βάντων στην κατοικία  τους και αφορούν 
επιδιορθώσεις που είναι απαραίτητες για 
θέματα ασφάλειας και υγείας.

- Για αγορά συγκεκριμένων ειδών οικι-
ακού εξοπλισμού και επίπλων όταν χρει-
άζεται να αντικατασταθούν λόγω φθορών.

 Υπάρχουν κάποιες άλλες κοινωνικές 
παροχές που προσφέρονται για συντα-
ξιούχους;

Εντάχθηκαν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι 
από το 2017 στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτι-
κου Δώρου λαμβάνοντας διπλό επίδομα 
για τα Χριστούγεννα, με ελάχιστο ποσό 
Χριστουγεννιάτικου Δώρου τα €100. 
Επίσης παραχωρήθηκε δωρεάν διακί-
νηση με δημόσιες συγκοινωνίες για όλους 
τους χαμηλοσυνταξιούχους. Λειτουργεί 
κάθε χρόνο το Σχέδιο Επιχορηγημένων 
Διακοπών για χαμηλοσυνταξιούχους σε 
ορεινά θέρετρα και θέρετρα του Πύργου 
Τηλλυρίας, βάσει του οποίου επιχορη-
γείται το 100% του κόστους για 4ήμερες 
διακοπές για κάθε χαμηλοσυνταξιούχο.

Επιπλέον, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, 
που είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι 
ΕΕΕ, αποκτούν πρόσβαση σε σημαντι-
κές υπηρεσίες όπως επιδότηση ενοικίου, 
επιδότηση τόκων στεγαστικών δανείων, 
έκτακτες κοινωνικές ανάγκες, υπηρεσί-
ες φροντίδας, πληρωμή δημοτικών και 
άλλων τελών, έκπτωση στον λογαριασμό 
ηλεκτρικού ρεύματος,  κλπ.

Πάσχα συνταξιούχων
με σημαντικά επιδόματα

Τ
ο ανθρώπινο πρόσωπό 
του δείχνει το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για τις 
ευάλωτες ομάδες 
των συνανθρώπων 

μας της τρίτης ηλικίας, που διανύ-
ουν τις  δυσκολότερες εποχές λόγω 
οικονομικής κρίσης, πανδημίας αλλά 
και λόγω προχωρημένης ηλικίας, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Το φετινό Πάσχα και την Εβδομάδα των 
Παθών του Κυρίου μπορεί να μην είναι 
κοντά σε πολλά αγαπημένα τους πρόσωπα, 
λόγω μέτρων, αλλά τουλάχιστον θα μπο-
ρέσουν να τα γιορτάσουν με αξιοπρέπεια 
με κάποια άτομα από την οικογένειά τους.

Το αρμόδιο Υπουργείο και η Υπουργός 
του, Ζέτα Αιμιλιανίδου, μέσω σχετικών επιδο-
μάτων που χορηγεί τα τελευταία χρόνια και 
συγκεκριμένα από το 2011, έχει προλάβει 
δεκάδες οικογένειες ατόμων τρίτης ηλικίας 
να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχιας, 
παρέχοντάς τους στον καλύτερο δυνατό 
βαθμό, τα απαραίτητα για ικανοποιητική 
διαβίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα.

Μιλώντας στη «Σημερινή της Κυριακής» 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Δια-
χείρισης Επιδομάτων, Χρίστος Διομήδους,  
εξηγεί με απλά λόγια ποιοι συνταξιούχοι 
δικαιούνται το δεύτερο «τσεκάκι», ποιοι 
θα λάβουν πασχαλινό επίδομα και ποιες 
άλλες παροχές προσφέρονται σε χαμηλοσυ-
νταξιούχους, διευκολύνοντας τη ζωή τους.

 
Μικρό «τσεκάκι»

Ποιες ομάδες συνταξιούχων δικαιού-
νται το γνωστό δεύτερο «τσεκάκι» και από 
πότε εφαρμόστηκε η σχετική απόφαση;

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι νοι-
κοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο 
της φτώχιας, όπως αυτό καθορίζεται με 

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμ-
φωνα με τον κ. Διομήδους, ανάμεσα 
στους συνταξιούχους δικαιούχοι 
επιδόματος φροντίδας είναι τόσο οι 
αιχμάλωτοι, όσο και οι όμηροι πολέ-
μου 1974 καθώς και τα εξαρτώμενά 
τους πρόσωπα που έχουν ανάγκη 
φροντίδας και οι οποίοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 10 (2) της περί Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος και γενι-
κότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
Νομοθεσίας, χωρίς να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα μέχρι €23.000 και χρηματο-
οικονομικά στοιχεία (καταθέσεις) 
μέχρι €20.000.

Δηλαδή οι όροι «αιχμάλωτος 
πολέμου», «όμηρος πολέμου» και 
«εξαρτώμενος» έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται στον περί Αναγνώ-
ρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης 
Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παρο-
χής Ωφελημάτων προς τους Αιχμα-

λώτους Πολέμου του 1974 και προς 
του Εξαρτώμενούς τους Νόμο του 
2008 ή όπως τυχόν τροποποιηθεί.

Μετά την πιστοποίηση από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας ότι η αίτηση πληροί τα 
εισοδηματικά και χρηματοοικο-
νομικά κριτήρια που αναφέρονται 
πιο πάνω, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας αξιολογούν, μετά από 
κατ’ οίκον επίσκεψη, τις ανάγκες του 
αιτητή για υπηρεσίες φροντίδας και 
ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

 Οι δικαιούχοι κατατάσσονται 
στις πιο κάτω κατηγορίες, σύμφωνα 
με την αξιολόγηση των αναγκών 
τους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας: Κατηγορία Α: Μερική 
φροντίδα: Μηνιαίο επίδομα φρο-
ντίδας €240, Κατηγορία Β: Πλήρης 
Φροντίδα: Μηνιαίο επίδομα φρο-
ντίδας €400 και Κατηγορία Γ: Ιδρυ-
ματική Φροντίδα: Τροφεία Στέγης

Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας
σε Αιχμαλώτους και Ομήρους Πολέμου 1974

ART AERI
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ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 
€190 ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ, 
ΤΟ ΕΛΑΒΑΝ 16.500 ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ €3 ΕΚ. 
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΏΡΟ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (€6.500 ΓΙΑ 1 ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΙ €11.000 ΓΙΑ 
ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΏΝ) 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη στις 12 
Δεκεμβρίου 1792 και πέθανε στις 

31 Ιανουαρίου 1828. Ήταν Έλληνας πρί-
γκιπας, στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός 
της Φιλικής Εταιρείας.

Το 1810 κατετάγη με τον βαθμό του 
ανθυπίλαρχου στο σώμα των εφίππων σω-
ματοφυλάκων του Τσάρου Αλέξανδρου Α’ 
της Ρωσίας. Διακρίθηκε στους πολέμους 
κατά του Ναπολέοντα, όπου στη μάχη της 
Δρέσδης έχασε το δεξί του χέρι.

Ο Υψηλάντης εκδίδει προκήρυξη ανε-
ξαρτησίας, περνάει τον ποταμό Προύθο 
στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και υψώνει 
τελικά τη σημαία της Επανάστασης στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες και συγκεκριμένα 
στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, δύο μέρες 
αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, εκδίδο-
ντας επαναστατική προκήρυξη με τον τίτλο 
«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».

Στις 26 Φεβρουαρίου 1821 στον ναό 
των Τριών Ιεραρχών τελείται δοξολογία, 
κατά την οποία ο Μητροπολίτης Βενια-
μίν ευλογεί πρόχειρη σημαία με έμβλημα 
τον Σταυρό και παραδίδει το ξίφος στον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη. Κατόπιν διε-
νεργείται έρανος για τη συλλογή 
ενός εκατομμυρίου γροσίων 
και παράλληλα εθελοντές από 
ολόκληρη την Ευρώπη κατα-
φθάνουν στη Μολδαβία για 
να καταταχθούν στο στρατιω-
τικό σώμα που δημιούργησε, 
οργανώνοντας μάλιστα το πρώ-
το τμήμα του Πυροβολικού με δύο 
πυροβόλα υπό τις διαταγές του Γάλλου 
συνταγματάρχη Ολιβιέ Βουτιέ.

Συγκροτείται ο Ιερός Λόχος αποτελούμε-
νος από 500 σπουδαστές. Στις 4 Μαρτίου οι 
Έλληνες ναυτικοί κυριεύουν και εξοπλίζουν 
15 πλοία, ενώ στις 17 Μαρτίου ο Υψηλάντης 

υψώνει τη σημαία στο Βουκουρέστι, αντι-
μετωπίζοντας τον στρατό τριών πασάδων 
στο Γαλάτσι, το Δραγατσάνι, τη Σλατίνα, το 
Σκουλένι και το Σέκο.

Ο στρατός του Υψηλάντη καταστράφηκε 
στη μάχη του Δραγατσανίου στις 7 

Ιουνίου 1821 και υποχώρησε 
προς τα αυστριακά σύνορα. 
Οι λόγοι της αποτυχίας του 
οφείλονται στην έλλειψη 
αξιόμαχων δυνάμεων, στην 

άρνηση του ηγέτη των Βλάχων 
να τον συνδράμει οικονομικά και 

στρατιωτικά και στον αφορισμό του 
Υψηλάντη από τον Πατριάρχη Γρηγόριο 

Ε’, κατόπιν πιέσεων της Υψηλής Πύλης.
Ο Υψηλάντης παραδόθηκε στους 

Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευ-
θερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1827. Η 
κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε 
έκτοτε να βοηθήσει το επαναστατημένο 

έθνος. Δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή 
του στις 31 Ιανουαρίου 1828 πέθανε στη 
Βιέννη, σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.

Η τελευταία του επιθυμία ήταν η καρ-
διά του να αποσπαστεί από το σώμα και να 
σταλεί στην Ελλάδα. Η επιθυμία πραγμα-
τοποιήθηκε από τον Γεώργιο Λασσάνη. Το 
1843 ο αδελφός του Γεώργιος Υψηλάντης 
την έστειλε στη μητρόπολη της Αθήνας. Ο 
Γεώργιος απεβίωσε το 1847 και η σύζυγός 
του Μαρία Μουρούζη μετέφερε το 1859 τις 
καρδιές των δύο αδελφών στον ναό των Παμμ. 
Ταξιαρχών του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου 
στην Αθήνα. Η καρδιά του Αλεξάνδρου φυ-
λάσσεται μέσα σε επίχρυση θήκη, ενώ του 
Γεωργίου σε επάργυρη λήκυθο. Βρίσκονται 
σε εσοχή του νότιου τοίχου με την επιγραφή 
«καρδίαι Αλ. και Γ. Υψηλάντου».

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

Αλέξανδρος Υψηλάντης

01.05.2021

Χρίστος Διομήδους: 71 εκατομμύρια 
ευρώ θα διατεθούν από το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μέσα στο 2021 σε 35 

χιλιάδες οικογένειες ως δεύτερο 
«τσεκάκι», 3.500 από τις οποίες είναι 

ταυτόχρονα και δικαιούχοι ΕΕΕ και ανα-
λογούν σχεδόν σε 5.000 άτομα 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 41(1Α)
του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή

και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224

Αρ. Φακέλου: Α293/2020

(1) Το κοινό με την παρούσα ειδοποίηση πληροφορείται ότι η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας Οδηγήτριας Πέρα Ορει-
νής (προκαθήμενος του θρησκευτικού οργανισμού ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού) υπέβαλε αίτηση στο 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας για να εγγραφεί 
ο θρησκευτικός οργανισμός με το όνομα Εκκλησία Παναγίας, 
ως ιδιοκτήτης του πιο κάτω περιγραφόμενου ακινήτου, σύμφω-
να με τις πρόνοιες του άρθρου 41(1Α) του περί Ακίνητης Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡ. Φ/ΣΧ. ΑΡ. ΤΕΜ.  ΜΕΡΙΔΙΟ
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(2) Το ακίνητο είναι μέχρι σήμερα καταχωρημένο στο όνομα της 
Εκκλησίας Παναγίας Πέρα, από Πέρα Ορεινής.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες 
από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της Ειδοποίη-
σης, να υποβάλει ένσταση, καταβάλλοντας τα αναγκαία για τον 
σκοπό αυτό τέλη και να παρουσιάσει τον λόγο για τον οποίο η 
σκοπούμενη εγγραφή στο όνομα του πιο πάνω αναφερόμενου 
θρησκευτικού Οργανισμού δεν πρέπει να γίνει.
Εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ημερομηνία: 22/4/2021



Μ
ια κοινωνία 
γεμάτη από 
α ρ ν η τ ι κ ά 
σ υ ν α ι σ θ ή -
ματα για το 
γεγονός ότι 
και το φετι-

νό Πάσχα θα το περάσουμε στη σκιά 
της πανδημίας και κάτω από αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα, αποτυπώνει έρευ-
να που διενήργησε για λογαριασμό της 
«Σημερινής» της Κυριακής ο Οργανισμός 
IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. 

Η τεραστία πλειοψηφία της συμπο-
λιτών μας θεωρεί πως το φετινό Πάσχα 
δεν θα είναι καλύτερο από το περσινό, 
με τους περισσότερους να αποδίδουν 
το γεγονός ότι φθάσαμε στο σημείο να 
μην μπορούν να δοθούν χαλαρώσεις 
-αντιθέτως να έχουν τεθεί εξαιρετικά 
αυστηροί περιορισμοί τύπου lockdown-, 

σε έναν συνδυασμό παραγόντων, με 
πρώτιστο την μη τήρηση των μέτρων 
προστασίας από τους πολίτες. 

Ειδικότερα, στεναχώρια και απογο-
ήτευση κατά πρώτο λόγο, αγανάκτηση, 
μελαγχολία και θυμός, επίσης, είναι τα 
συναισθήματα, που, σύμφωνα με τα ευ-
ρήματα της έρευνας, διακατέχουν τους 
συμπολίτες μας. Πρόκειται για αρνητικά 
συναισθήματα που αντικατοπτρίζονται 
και στην εκτίμησή τους ως προς το πόσο 
καλύτερο θεωρούν ότι θα είναι φέτος 
το Πάσχα συγκριτικά με το περσινό, 
με σχεδόν οκτώ στους δέκα (76%) να 
εμφανίζονται πεπεισμένοι πως θα είναι 
λίγο (39%) ή καθόλου καλύτερο (37%). 
Για την πλειοψηφία των συμπολιτών 
μας, και συγκεκριμένα για τέσσερεις 
στους δέκα, η περισσότερο αρνητική 
επίδραση των αυστηρών περιορισμών 
που θα ισχύσουν την περίοδο του Πά-

σχα και πώς θα την περάσουν, αφορά 
στις οικογενειακές συνευρέσεις για το 
πασχαλινό τραπέζι (43%), καθώς και στη 
μετάβασή τους στους ιερούς ναούς για 
παρακολούθηση των λειτουργιών (34%). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
άποψη των συμπολιτών μας όσον αφο-
ρά τους λόγους για τους οποίους κατά 
την εκτίμησή τους η επιδημιολογική 
κατάσταση της χώρας μας ξέφυγε, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να δοθούν 
χαλαρώσεις και να οδηγηθούμε σε πιο 
αυστηρά μέτρα. Για τέσσερεις στους δέκα, 
αυτό ήταν αποτέλεσμα του τριπτύχου 
της μη τήρησης των μέτρων προστασίας 
από τους πολίτες (24%), της ανεπάρ-
κειας των μέτρων που εφαρμόστηκαν 
το προηγούμενο διάστημα (18%) και 
της μη ικανοποιητικής προόδου του 
εμβολιαστικού προγράμματος (12%). 

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι, παρά 

τα αρνητικά συναισθήματα που τους δια-
κατέχουν και τις αρνητικές επιπτώσεις που 
οι αυστηροί περιορισμοί  επιφέρουν σε 
σχέση με το πώς θα περάσουν το Πάσχα, 
οι συμπολίτες μας -πλην ενός 20%- δη-
λώνουν έτοιμοι να συμμορφωθούν και να 
εφαρμόσουν τα μέτρα. Ενδεικτικό τούτου, 
και το γεγονός ότι περισσότεροι από εννέα 
στους δέκα αναφέρουν πως στις συνάξεις 
που θα παρευρεθούν δεν θα υπερβαίνουν 
τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων. Ένα 
46%, μάλιστα, σκοπεύουν να περάσουν 
την ημέρα του Πάσχα μόνο με τη δική 
τους  οικογένεια.  

Το γεγονός, τέλος, ότι το Μεγάλο 
Σάββατο συμπίπτει με την Πρωτομαγιά 
και οι πλείστες υπεραγορές θα πα-
ραμείνουν κλειστές, δεν φαίνεται να 
επηρεάζει ιδιαίτερα τους συμπολίτες 
μας όσον αφορά τις αγορές τους για 
το Πάσχα. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευ-

κωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της 
Κυριακής. Διεξαγωγή: 21-23 Απριλίου 
2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και 
αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγ-
ματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. 
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή 
δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συν-
δυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου.

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 16μένουμεασφαλείς

staysafe
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80% ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Μια κοινωνία γεμάτη
αρνητικά συναισθήματα 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΣΥ-
ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ, Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ-

ΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
(43%), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕ-

ΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ 
ΝΑΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (34%)

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΑΣΧΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΚΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ, ΠΟΙΟ ‘Η ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ; 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ
ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ; 

ΓΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ; 

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

Η ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΩ 

ΑΛΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ 
ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ; 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ 
ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

ΠΟΛΥ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η

49%

ΑΡΚΕΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η

30%

ΛΙΓΟ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η

10%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η

11%

ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,
ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΣΧΑ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ

ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ; 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΙ

ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ, ΠΟΣΟ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ;

ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΥΜΟ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

40% 38% 28%

25% 25% 14%

ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

9%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΒΑΘΜΟ

10%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ
ΒΑΘΜΟ

27%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ
ΒΑΘΜΟ

10%

ΚΑΘΟΛΟΥ

53%

ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

39%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

37%
ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

15%

8 ΣΤΟΥΣ 10 ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ‘Η ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ

24%

18%

12%

38%

8%

ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΜΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ

43%
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ/
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

34%

9%

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ 
‘H ΟΡΕΙΝΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΞΟΔΟΙ ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

7%
ΑΛΛΟ

7%

46%

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,
ΜΟΝΟ ΜΕ

ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

3%

ΑΛΛΟ

27%

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/ΦΙΛΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ

8%

ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ/ΦΙΛΩΝ,

ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΙΟ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ

16%

ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ
ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ



ραγωγικών δυνάμεων του τόπου και η 
μεγέθυνση του πολλαπλασιαστικού χαρα-
κτήρα των μέτρων. Το τελευταίο θα γίνει 
μόνο αν υπάρχει πλήρης συνεννόηση 
με τους παράγοντες της αγοράς και της 
κοινωνίας, ώστε να προσαρμόσουν τα μο-
ντέλα και τις πολιτικές τους στις δράσεις 
του προγράμματος.

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

Ένα και πλέον χρόνο από την έξαρ-
ση της πανδημίας η Κύπρος διέρχεται 
την περίοδο του τρίτου lockdown, που 
αναντίλεκτα αποτελεί πισωγύρισμα στην 
προσπάθεια ανάκαμψης. Η ελπίδα όλων 
είναι να είναι το τελευταίο, αυτό εξαρτάται 
και από τη συμπεριφορά μας, εφόσον το 
εμβολιαστικό πρόγραμμα επιταχύνεται, 
ώστε να γίνει δυνατή η επαναφορά στην 
ομαλότητα και η σταδιακή ανάκαμψη της 
οικονομίας. Καλή Ανάσταση, προσωπική, 
κοινωνική, οικονομική, εθνική!

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΙΌ ΣΎΜ-
ΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΎΝΑ 
ΤΗΣ STANDARD & POOR’S ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΑΦΌΡΑ ΤΩΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙ-
ΩΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΌΎΣ ΡΎΘΜΌΎΣ 
ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΌ ΤΑΜΕΙΌ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΎΡΩΠΑΪ-
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η 
εξάπλωση του ιού έχει 
αναντίλεκτα δημιουρ-
γήσει νέα δεδομένα 
στο διεθνές επιχειρη-
ματικό και επενδυτικό 
περιβάλλον. Με τη 
σταδιακή επαναφο-

ρά στην κανονικότητα τα επιχειρηματι-
κά μοντέλα αναμένεται να δοκιμαστούν, 
ενώ ιδιαίτερης εξέτασης θα χρήζει και η 
διάθεση / οι προτιμήσεις των επενδυτών. 

Την ίδια στιγμή τα κράτη και οι κυβερ-
νήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν την 
τωρινή κατάσταση για επαναξιολόγηση 
των οικονομικών μοντέλων και αναδι-
άρθρωση των οικονομιών τους. 

Η επιβάρυνση των δημόσιων οικο-
νομιών, με αύξηση στα ελλείμματα και 
δημόσιο χρέος, λόγω των δαπανών υγείας 
και των επιδομάτων / χορηγήσεων για 
διατήρηση των παραγωγικών δυνάμεων, 
απαιτεί την ορθολογιστική διαχείριση της 
επόμενης μέρας και αντιμετώπιση των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ 
Σημαντικό εργαλείο, σύμφωνα και με 

την έρευνα της Standard & Poor’s, για 
επαναφορά των οικονομιών σε βιώσιμους 
ρυθμούς ανάπτυξης, είναι το Ταμείο Ανά-
καμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του οίκου, που εξετάζει 
δύο σενάρια (σενάρια χαμηλού και σημα-
ντικού αντικτύπου από την υιοθέτηση των 
μηχανισμών του Ταμείου) το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 
2026 1,5% με 4,1%.

Σημειώνεται ότι το όφελος για κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ θα εξαρτηθεί από τον χρόνο 
εκταμίευσης των κονδυλίων, το ποσοστό 

απορρόφησης και τον πολλαπλασιαστικό 
χαρακτήρα που θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις 
/ μέτρα που θα υιοθετηθούν, με βάση το 
πρόγραμμα που θα κατατεθεί, στην οικονο-
μία. Οπότε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για 
κάθε κυβέρνηση να κινηθεί με γρήγορους 
ρυθμούς,  ώστε να διασφαλίσει γρήγορη 
εκταμίευση των κεφαλαίων και όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη απορρόφηση. 

Τα τελευταία εφτά χρόνια ο μέσος όρος 
του ποσοστού απορρόφησης των διαθέ-
σιμων κονδυλίων από τα προγράμματα 
της ΕΕ όσον αφορά όλες τις χώρες που 
το αποτελούν είναι 51%,  ενώ το βέλτιστο 
σενάριο που καταλήγει σε αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 4,1% αναφέρεται σε απορρόφηση 
ύψους 91%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό 
απορρόφησης για την Κύπρο σε αυτά τα 
εφτά χρόνια είναι κοντά στο 60%, ενώ για 
την Ελλάδα είναι πάνω από 65%. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας της Standard & Poor’s στο καλό 
σενάριο αξιοποίησης του Ταμείου, το ΑΕΠ 
της Κύπρου θα αυξηθεί σωρευτικά μέχρι 
το 2026 κατά 3,3%, ενώ της Ελλάδας κατά 
8,3%, ενώ στο καλό σενάριο η αύξηση θα 
είναι 8,1% και 18,3% αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκρι-
μένα κριτήρια όσον αφορά τις πολιτικές 
και τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν 
να ενταχθούν στο Ταμείο, με πέραν του 
35% να αφορά ζητήματα διασφάλισης 

του περιβάλλοντος και πέραν του 20% 
για εφαρμογή προγραμμάτων τεχνολο-
γικής αναβάθμισης και ψηφιοποίησης 
της οικονομίας.

Μετά την Πορτογαλία και η Ελλάδα 
προχώρησε στην κατάθεση του σχεδίου 
της που αφορά τα κεφάλαια που μπορούν 
να αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται προτάσεις 
για επενδύσεις, έργα και μεταρρυθμίσεις 
και σύμφωνα  με την Πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, δύνανται να αντληθούν κοντά στα 
τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι μεταρρυθμίσεις 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και 

η κατάθεση του ολοκληρωμένου τελικού 
σχεδίου από την κυπριακή Κυβέρνηση, 
όπου θα καταγράφονται με λεπτομέρεια 
οι δράσεις οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026.

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

Σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων 
οι ανάγκες για μεταρρυθμίσεις είναι ακόμη 
πιο έντονες, εφόσον από τη μια οδηγούν 
στον περιορισμό των δαπανών, τόσο των 
ελαστικών όσο και των ανελαστικών, και 
από την άλλη απελευθερώνουν τις παρα-
γωγικές μονάδες της οικονομίας.

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

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

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτο-
διοίκησης, του δικαστικού τομέα, της 
εξειδίκευσης όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις, η διασφάλιση ενός πιο φιλικού 
προς το περιβάλλον οικονομικού μοντέλου, 
η διασφάλιση της σωστής αξιολόγησης, 
ανέλιξης και του μισθολογίου στο δημό-

σιο τομέα, το ενδεχόμενο δημοσιονομικό 
βάρος από την εφαρμογή του Γενικού 
Συστήματος Υγείας είναι ζητήματα που 
θα συζητηθούν.

Την ίδια στιγμή οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τα επιχει-
ρηματικά τους μοντέλα στη βάση των νέων 
δεδομένων που δημιουργούνται από την 
πανδημία. Μια από τις καινοτομίες που 
παρουσιάζει αυτό το νέο περιβάλλον είναι 
οι επενδύσεις που γίνονται με βάση την 
προσέγγιση   ESG (Environment, Social, 
Governance).

Οι επενδυτές, πέρα από την αξιοποίηση 
των επενδυτικών ευκαιριών, που σκοπό 
έχουν τη διασφάλιση θετικών αποδόσεων 
στα κεφάλαια που επενδύουν, συμβάλ-
λουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζοντας 
πολιτικές που αφορούν τη διασφάλιση 
του περιβάλλοντος, την ενίσχυση κοινω-
νικών πρωτοβουλιών (σχέσεις με τους 
εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους 
πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες 
δραστηριοποιείται, ισότητα των δύο 
φύλων) και φυσικά τη σωστή εταιρική 
διακυβέρνηση (επιχειρηματική ηθική, 
διαφάνεια, διαφθορά, λογοδοσία).

Το τελικό πρόγραμμα το οποίο θα 
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε 
να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
άντληση πόρων για ενίσχυση των πα-

Σημαντική η προσαρμογή
στα νέα δεδομένα



μέσω ενός συλλογικού πλάνου ως προς την 
υλοποίηση και το κόστος εφαρμογής του. 

Πρωτοβουλίες ασφάλειας 
και ενίσχυση αξιοπιστίας 

Με την πανδημία προέκυψε μια μεγάλη 
ανθρωπιστική κρίση ειδικά σε ό,τι αφορά τους 
ναυτικούς. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός κ. 
Δημητριάδης, «χιλιάδες ναυτικοί σε όλον τον 
κόσμο έμειναν εγκλωβισμένοι, μακριά από τα 
σπίτια τους, σε διάφορα σημεία του πλανήτη. 
Υπάρχουν μάλιστα ναυτικοί οι οποίοι είναι 
εδώ και 14 μήνες εγκλωβισμένοι σε πλοία  
(για Κύπριους ναυτικούς δεν εντοπίστηκαν 
ιδιαίτερα προβλήματα)». 

Η Κύπρος, υπογραμμίζει ο Υφυπουργός, 
«από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, 
ενέταξε τους ναυτικούς στις επουσιώδεις 
υπηρεσίες. Επίσης με διάφορες πρωτο-
βουλίες του Υφυπουργείου, έγινε εφικτό 
να διευθετηθεί η αλλαγή πληρωμάτων και 
ο επαναπατρισμός για πάνω από 12.000 
ναυτικούς. Για τις πρωτοβουλίες μας αυτές 
λάβαμε τα εύσημα από διάφορους διεθνείς 
οργανισμούς και ναυτιλιακούς εταίρους». 
Όπως σημείωσε ο κ. Δημητριάδης, το πλάνο 
επαναπατρισμού των ναυτικών έγινε σε 
συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και 
άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, «έτσι 
ώστε να εξυπηρετούνται πιο εύκολα οι ναυ-
τικοί και μέσω της Κύπρου να μεταβαίνουν 
στις χώρες τους με ασφάλεια».  Ο εν λόγω 
σχεδιασμός και η επιτυχής του έκβαση 
«συνετέλεσε στο να εντάξουν την Κύπρο 
στα δρομολόγιά τους, μια σειρά από μεγάλα 
κρουαζιερόπλοια με κάποια εξ αυτών να 
έχουν περί τα 800 άτομα πλήρωμα, επειδή 
ακριβώς ήταν μια απόδειξη του σοβαρού 
τρόπου με τον οποίον οι ναυτιλιακές και 
ευρύτερα οι κρατικές υπηρεσίες της Κύπρου 
αντιμετωπίζουν την πανδημία σε σχέση 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία», ανέφερε. 

Κυπριακή πρόταση για
εμβολιασμό ναυτικών
ανά το παγκόσμιο 

Πέραν όμως απ’ αυτό, η Κύπρος με 
την ενεργό της συμμετοχή στο παγκόσμιο 
ναυτιλιακό γίγνεσθαι υπέβαλε τη μοναδική 
συγκεκριμένη πρόταση – πλάνο αναφο-
ρικά με τον εμβολιασμό των ναυτικών. 

Όπως εξάλλου αναφέρει και σχετικό 
δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υφυπουρ-
γείο Ναυτιλίας,  «η πρόταση της Κύπρου, 
η οποία θέτει τη βάση για ένα Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Εμβολιασμού των ναυτικών, 
παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα 
στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ – 
ILO: International Labour Organisation) 
στο πλαίσιο της Επιτροπής που εξετάζει θέ-
ματα που άπτονται της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας. Συγκεκριμένα, η Κύπρος μέσα 
από την πρότασή της καλεί τους αρμόδιους 
Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, σε 
συνεργασία με τα κράτη και τους κοινωνι-
κούς εταίρους, να αναλάβουν συντονισμένη 
προσπάθεια εμβολιασμού των ναυτικών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού προηγηθεί 
σχετική χαρτογράφηση των αναγκών τής 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, περιλαμβανομέ-
νου του αριθμού εμβολίων που απαιτούνται.

»Η πρόταση μέσα από συνεχείς προ-
σπάθειες της Κύπρου σε διάφορα επίπεδα 
υιοθετήθηκε με Ψήφισμα της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας».
Το κόστος υλοποίησης της εν λόγω 

πρότασης - η οποία σημειώνεται πως 
έλαβε επίσης τα εύσημα από διεθνείς 
οργανισμούς, πλοιοκτήτες και κοινωνι-
κούς εταίρους -, αν και δεν έχει επακρι-
βώς καθοριστεί, θα είναι συλλογικό. «Σε 
αυτό, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες 
διαδικασίες και γίνει πιο συγκεκριμένο, 
πρόκειται να συμβάλουν τα διάφορα κρά-
τη, πλοιοκτήτριες εταιρείες και διεθνείς 
οργανισμοί», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. 

Η κεντρική ιδέα του παγκόσμιου πλάνου 
εμβολιασμού των ναυτικών, που πρότεινε 
το κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, «λέει 
ότι τα πλοία που εκτελούν ταξίδια μεγάλων 
αποστάσεων και οι ναυτικοί βρίσκονται 
σε αυτά για διάστημα περισσότερο των 
δύο βδομάδων, θεωρούνται ‘’covid free”. 
Έμφαση πρέπει να δοθεί στους ναυτικούς 
οι οποίοι βρίσκονται αυτήν τη στιγμή 
στην ξηρά και πρόκειται να ταξιδέψουν 
στο επόμενο διάστημα. Πριν λοιπόν από 
την έναρξη του ταξιδιού τους, πρέπει να 
θωρακιστούν έναντι του κορωνοϊού με 
στοχευμένους εμβολιασμούς και με παρ-
τίδες οι οποίες θα σταλούν στις χώρες 
τους ειδικά στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
πλάνου εμβολιασμού ναυτικών».  

Οι προοπτικές διεύρυνσης 
της Κυπριακής Ναυτιλίας

Η δυναμική της Κυπριακή Ναυτιλίας 
και οι προοπτικές διεύρυνσής της εδρά-
ζονται, όπως μας εξήγησε ο Υφυπουργός 
Βασίλης Δημητριάδης, σε 3 άξονες: 

Υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποι-
ότητας: Πρόκειται για γεγονός το οποίο 
αποτυπώνεται στη συμπερίληψη της Κύ-
πρου στις «λευκές λίστες» των διαφόρων 
Μνημονίων και συγκεκριμένα στα Paris και 

Tokyo MoU. Τα επίπεδα ασφάλειας θεω-
ρούνται από τα πλέον υψηλά παγκοσμίως. 

Φορολογικά κίνητρα: Η Κύπρος 
προσφέρει από τα πλέον ελκυστικά 
φορολογικά κίνητρα για τις ναυτιλιακές 
εταιρείες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι το κυπριακό «σύστημα φόρου χωρητι-
κότητας», το οποίο έχει λάβει έγκριση από 
τις Βρυξέλλες και τα αρμόδια όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά ολόκληρη 
την επόμενη δεκαετία. Αυτό από μόνο του 
αποτελεί κίνητρο για τις ναυτιλιακές εται-
ρείες, οι οποίες γνωρίζοντας το φορολογικό 
καθεστώς που τις αφορά και θα επικρατεί 
στην Κύπρο για τα επόμενα δέκα χρόνια 
τουλάχιστον, παρέχει αυξημένο αίσθημα 
ασφάλειας και σταθερότητας. 

Ποιοτική εξυπηρέτηση 24/7: Το 
Υφυπουργείο προσφέρει ποιοτική εξυ-
πηρέτηση με όλους όσοι συναλλάσσονται 
μαζί του, επί 24 ώρες την ημέρα και 7 
ημέρες την εβδομάδα. Πρόκειται για μια 
επιπλέον συνθήκη που καθιστά ελκυστικό 
το ναυτιλιακό περιβάλλον της Κύπρου 
για τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Κίνητρα για προσέλκυση 
σκαφών και εταιρειών

Σε αυτούς τους άξονες, οι οποίοι είναι 
σε λειτουργία και όπως μαρτυρούν τα νού-
μερα αποδίδουν ικανοποιητικά, έρχονται 
να προστεθούν μια σειρά από επιπλέον 
κίνητρα που αυξάνουν το κύρος και την 
ελκυστικότητα του κυπριακού ναυτιλιακού 
περιβάλλοντος. Σε αυτά τα επιπλέον κίνητρα 
συγκαταλέγεται το «σχέδιο πράσινων φορο-
λογικών κινήτρων», το οποίο ανακοινώθηκε 
τον περασμένο Γενάρη και θα ισχύσει από 
το τρέχον έτος.  Βάσει λοιπόν του εν λόγω 
σχεδίου, αν τα πλοία μειώσουν τα επίπεδα 
διοξειδίου του άνθρακα περισσότερο από 
το όριο το οποίο τίθεται βάσει διεθνών κανό-
νων, ή /και αν χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα, μπορούν να λάβουν φορολογικές 
εκπτώσεις που φτάνουν το 30%. «Με αυτό 
το μέτρο προσελκύονται και πιο σύγχρονα, 
φιλικά προς το περιβάλλον και ποιοτικά 
πλοία», σημειώνει ο κ. Δημητριάδης. 

Επιπλέον, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
έχει ήδη σε προχωρημένο στάδιο την πλήρη 
ψηφιοποίηση - μονοθυριδική εξυπηρέτηση 
(one-stop-shop) όλων των υπηρεσιών του. 
Κάτι το οποίο θα αυξήσει την αποτελεσμα-
τικότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης 
των υπηρεσιών του Υφυπουργείου. 

Ενίσχυση κυβερνητικής
πολιτικής για προσέλκυση 
σκαφών αναψυχής 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας,  σε μια 
προσπάθεια προσέλκυσης, μεταξύ άλλων, 
σύγχρονων και ποιοτικών σκαφών ανα-
ψυχής στο Κυπριακό Νηολόγιο (Θαλα-
μηγούς – Yachts και  Mega Yachts) έχει 
ανακοινώσει και έχει θέσει σε ισχύ από 
τις 15 Απριλίου την αναθεώρηση της 
Κυβερνητικής Πολιτικής Νηολόγησης 
πλοίων,  με τη συμπερίληψη σε αυτήν 
Τεχνικών Προτύπων,  για τέσσερεις κατη-
γορίες σκαφών, με τα οποία θα πρέπει να 
συμμορφώνονται για τη νηολόγησή τους.

Όπως εξάλλου αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, 
«τα νέα Τεχνικά Πρότυπα  θέτουν  κανόνες  

για τεχνικά θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται 
από την εθνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη διεθνή νομοθεσία 
και  θα εφαρμόζονται για  τις ακόλουθες 
κατηγορίες σκαφών, δηλαδή: 

• Σκάφη με μήκος γραμμής φορτώ-
σεως άνω των 24 μέτρων και κάτω των 
500 GT τα οποία:

(i) εμπλέκονται σε εμπορικές δραστη-
ριότητες ως φορτηγά πλοία, 

(ii) εμπλέκονται σε εμπορικές δραστη-
ριότητες και μεταφέρουν μέχρι και 12 
επιβάτες για σκοπούς αναψυχής,

(iii) χρησιμοποιούνται ιδιωτικά για ανα-
ψυχή, χωρίς να εμπλέκονται σε εμπορικές 
δραστηριότητες και μεταφέρουν μέχρι και 
12 επιβάτες. 

• Σκάφη τα οποία εμπλέκονται σε εμπορι-
κές δραστηριότητες και μεταφέρουν  από 13 
μέχρι 36 επιβάτες για σκοπούς αναψυχής». 

Στρατηγικός σχεδιασμός
με ορίζοντα δεκαετίας 

Η δυναμική της Κυπριακής Ναυτιλίας, 
όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, πρέπει να 
τύχει της σωστής διαχείρισης. Πέρα από 
τις τακτικές και στοχευμένες πολιτικές 
δράσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει ξεκινήσει 
διαδικασίες για στρατηγικό σχεδιασμό σε 
βάθος δεκατίας. Αυτήν τη στιγμή είναι ήδη 
σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση, στην 
οποία, εκτός από ντόπιους παράγοντες, 
συμμετέχουν και ξένοι ναυτιλιακοί εταίροι. 

«Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού 
μας σχεδιασμού», ανέφερε ο κ. Δημη-
τριάδης, «είναι η αειφορία, η προσαρμο-
στικότητα και η εξωστρέφεια». Η τελική 
μορφή του εν λόγω στρατηγικού πλάνου 
θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 2021, 
οπότε και θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

«Οι νέοι να γνωρίσουν
τη Ναυτιλία»

Παράλληλα όμως με τον στρατηγικό 
σχεδιασμό, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφο-
ρες πρωτοβουλίες του Υφυπουργείου για 
«γνωριμία των νέων ανθρώπων με τον 
ναυτιλιακό τομέα» είτε μέσω επικοινονια-
κών δράσεων (βίντεο κλιπ, ανακοινώσεις 
κ.λπ) είτε με παρουσίαση των προοπτικών 
της Ναυτιλίας σε σχολεία. «Το ενδιαφέρον 
τον μαθητών σε μια σειρά από σχολεία 
που παρουσιάσαμε τις επαγγελματικές 
και άλλες προοπτικές της Ναυτιλίας, ήταν 
μεγάλο», τόνισε ο κ. Δημητριάδης. Αξι-
οσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτήν τη 
στιγμή περίπου 270 Κύπριοι σπουδάζουν 
σε ναυτιλιακές σχολές της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι 
«τα ναυτιλιακά επαγγέλματα συγκαταλέ-
γονται στα επαγγέλματα που έχουν ευοί-
ωνο μέλλον και μεγάλες προοπτικές στην 
Κύπρο.  Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες 
εργοδότησης σε ναυτιλιακές εταιρείες που 
εδρεύουν στη Κύπρο, ενώ για καριέρα 
στη θάλασσα, πέρα από τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδος που προ-
σφέρουν θέσεις σε Κύπριους σπουδαστές, 
λειτουργούν στη Κύπρο Ναυτικές Ακα-
δημίες στους σπουδαστές των οποίων 
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προσφέρει 
σε ετήσια βάση χορηγίες εκπαίδευσης 
και υποτροφίες ύψους 300.000 ευρώ». 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

Η 
πανδημία δεν μπο-
ρούσε να αφήσει 
ανεπηρέαστη τη  
Ναυτιλία, όπως 
άλλωστε και όλους 
τους τομείς της Οικο-
νομίας μας. Ωστόσο, 

εν αντιθέσει με άλλες νευραλγικές δομές 
της κυπριακής οικονομίας, όπως επί παρα-
δείγματι ο Τουρισμός, η Ναυτιλία επέδειξε 
μιαν  αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Κάτι που 
αντανακλά μεταξύ άλλων και στο γεγονός 
ότι τα έσοδα του κράτους από τη Ναυτιλία 
το 2020 διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου 
επίπεδα με αυτά του 2019. Αυτό που μαρ-
τυρούν τα στοιχεία και οι αριθμοί, είναι πως 
οι επιπτώσεις της πανδημίας στην κυπριακή 

ναυτιλία απαντώνται περισσότερο στη με-
ρική χαλιναγώγηση της ανάπτυξής της, όχι 
όμως στην υποχώρησή της. Σημειώνεται 
ότι η συνολική συνεισφορά της Ναυτιλίας 
στο ΑΕΠ της Κύπρου ανέρχεται περίπου 
στο 7%, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 
1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. 

Μάλιστα η διεύρυνση του κυπριακού 
νηολογίου συνεχίστηκε και το προηγού-
μενο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτήν τη 
στιγμή τα πλοία υπό κυπριακή σημαία 
να ξεπερνούν τα 1.700 και η συνολική 
τους χωρητικότητα να φτάνει περίπου τους 
24.600.000 τόνους. Γεγονός που διατηρεί 
την Κυπριακή Ναυτιλία στην 11η θέση 
παγκοσμίως και στην 3η θέση στην ΕΕ.

Αύξηση καταγράφηκε και στον αριθ-
μό των ναυτιλιακών εταιριών που έχουν 
εγγραφεί στο «σύστημα φόρου χωρητι-
κότητας» της Κύπρου, με τον συνολικό 
τους αριθμό να φτάνει τις 243 το 2020 
έναντι 234 το 2019. Επιπλέον ο αριθμός 
των ανθρώπων που απασχολούνται στον 
ναυτιλιακό τομέα έφτασε τις 9.000. 

Αξιοσημείωτη είναι και η ενεργητική 
πολιτική που ανέπτυξε το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας αναφορικά με την ασφάλεια και 
τη θωράκιση των ναυτικών παγκοσμίως. 
Όπως εξηγεί σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στη «Σημερινή» ο Υφυπουργός 
Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, μέσα 
από καλά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες, η 
Κύπρος συνετέλεσε στον επαναπατρισμό 
12.000 ναυτικών που εγκλωβίστηκαν στα 
καράβια τους εν μέσω πανδημίας. Επίσης 
με «κυπριακή πρόταση» σχεδιάζεται σε πα-
γκόσμια κλίμακα εμβολιασμός των ναυτικών 

«Πρέπει να σχεδιαστεί σωστά και στα 
επιτρεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
πλαίσια,  ούτως ώστε να πετύχουμε αυτήν 
τη φορά να ευοδωθούν οι προσπάθειές 
μας και να γίνει πραγματικότητα μέσα 
στην Άνοιξη του 2022 η θαλάσσια επι-
βατική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου», 
ανέφερε στη «Σημερινή» ο Υφυπουργός 
Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης. Μετά 
το «ναυάγιο» των προσπαθειών για τη 
θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου 
– Ελλάδας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
αναμένει απαντήσεις από τις Βρυξέλλες 
σχετικά με προτάσεις του που στοχεύουν 
στην ελαστικότητα των όρων. 

«Η προσπάθεια που ολοκληρώθηκε 
στις 29 Ιανουαρίου, χωρίς αποτέλεσμα, 
αφού δεν δηλώθηκε ενδιαφέρον από κα-

μία πλοιοκτήτρια εταιρεία για ανάληψη της 
γραμμής Κύπρος - Πειραιάς, αποτέλεσε 
για το Υφυπουργείο μας ένα έναυσμα να 
πεισμώσουμε και να αρχίσουμε έναν νέο 
κύκλο επαφών με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς για να εντοπίσουμε και να 
διευθετήσουμε τους λόγους για τους οποίους 
δεν είχε αποτέλεσμα η προηγούμενή μας 
προσπάθεια», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. 

«Αυτήν τη στιγμή αναμένουμε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να δει με μεγαλύτερη 
ευελιξία και κατανόηση κάποιους από 
τους όρους που προτείνουμε να διαφο-
ροποιηθούν αναφορικά με τον διαγω-
νισμό και τους όρους διεξαγωγής της 
επιβατικής σύνδεσης». Υπάρχει, όπως 
σημείωσε ο κ. Δημητριάδης, «αισιοδοξία 
ότι το επόμενο διάστημα θα λάβουμε 

θετική απάντηση από τις Βρυξέλλες». 
Το επόμενο βήμα, αφού και εάν οι 

Βρυξέλλες απαντήσουν θετικά, είναι να 
εκκινήσει ένας νέος κύκλος επαφών και 
συζητήσεων με τους διάφορους μεταφο-
ρείς για ενημέρωση «των όσο το δυνατόν 
ευνοϊκότερων γι’ αυτούς όρους» και για 
να διαμορφωθεί υπό τους νέους όρους το 
διαγωνιστικό έγγραφο. Ως εκ τούτου και 
αφού προηγηθούν τα πιο πάνω, ο κ. Δημη-
τριάδης υπογραμμίζει ότι «θα προκηρυχθεί 
εκ νέου διαγωνισμός εντός φθινοπώρου 
του 2021, να γίνει κατακύρωση πριν το 
τέλος του έτους και να τεθεί σε εφαρμογή 
η θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου 
-  Ελλάδας την άνοιξη του 2022. Αυτός είναι 
ο στόχος του Υφυπουργείου μας». Στόχος 
είναι να εκτελείται η γραμμή Κύπρος – 

Πειραιάς με ένα πολύ λογικό κόμιστρο 
για τους πολίτες. Επίσης να υπάρχει ένα 
περιθώριο κέρδους και για τους μεταφορείς 
προκειμένου να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους. Το μεγάλο στοίχημα, όπως υπογράμ-
μισε ο κ. Δημητριάδης, είναι να στηθεί με 
τέτοιον τρόπο η όλη διαδικασία, ούτως ώστε 
σε τρία χρόνια από την έναρξή της, οπότε 
και θα σταματήσει η κρατική ενίσχυση 
(5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως), να μην 
καταρρεύσει.  Οι ενδείξεις που υπάρχουν, 
σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, 
είναι ότι οι Κύπριοι «θα αγκαλιάσουν τη 
γραμμή Κύπρος – Πειραιάς σίγουρα για 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ως εκ τούτου 
είναι αρκετά πιθανό, και για λόγους βι-
ωσιμότητας, να εκτελείται η γραμμή για 
τους 5 – 6 καλοκαιρινούς μήνες». 

Επανεκκίνηση διαδικασιών για θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας

Της Κυριακής
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Ενεργητική κι ανθεκτική στον 
κορωνοϊό η Κυπριακή Nαυτιλία

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΗ 
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»: ΠΏΣ Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑ-
ΠΑΤΡΙΣΜΟ 12.000 ΝΑΥΤΙΚΏΝ 
ΕΝ ΜΕΣΏ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ - ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΏΝ ΜΕ 
ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥ-
ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
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ΑΠΟΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Η γεωργία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υγιή εδάφη, αλλά σχεδόν 
ένα δισεκατομμύριο τόνοι εδάφους παθαίνουν διάβρωση κάθε 
χρόνο στην Ευρώπη.
Το έδαφος είναι το θεμέλιο της ζωής μας. Οι υπηρεσίες εδάφους 
είναι απαραίτητες για την παροχή τροφίμων μέσω της γεωργίας, 
της ενέργειας και των πρώτων υλών, της δέσμευσης άνθρακα, του 
καθαρισμού του νερού, της ρύθμισης των θρεπτικών συστατικών, 
της διατήρησης της βιοποικιλότητας, του ελέγχου των παρασίτων 
και όχι μόνο.
 Το CORDIS Results Pack υπογραμμίζει έργα που αφορούν στον 
τομέα της εδαφικής έρευνας που έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή 
πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα και επίσης εισάγει δύο νεό-
τερα έργα που υπόσχονται να προσφέρουν αξιόλογες συνεισφο-
ρές τα επόμενα χρόνια.
Η ζωή στη Γη εξαρτάται από ένα υγιές έδαφος. Το 95% της πα-
γκόσμιας παραγωγής τροφίμων βασίζεται στο έδαφος. Το έδαφος 
φιλοξενεί το ¼ όλων των χερσαίων ειδών και παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, καθώς και στην απο-
θήκευση άνθρακα και φιλτραρίσματος νερού, το οποίο συμβάλλει 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αποφυγή 
πλημμυρών και ξηρασιών. 
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον θεμελιώδη ρόλο του εδάφους στη 
λειτουργία των οικοσυστημάτων του πλανήτη μας, τα εδάφη στην 
Ευρώπη (και παγκοσμίως) υποβαθμίζονται, έχοντας εκτεταμένες 
συνέπειες στην ασφάλεια των τροφίμων, την ακεραιότητα των 
οικοσυστημάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν στην ανθρωπό-
τητα. Απαιτείται επείγουσα δράση, ειδικά επειδή χρειάζεται πολύς 
χρόνος για την (εκ νέου) δημιουργία εδάφους και την αποκατά-
σταση της υγείας του εδάφους. 

Πολιτική της ΕΕ στον τομέα του εδάφους
Ορισμένες τρέχουσες και επερχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες της 
ΕΕ έχουν ως επίκεντρο τη διατήρηση του εδάφους. Τα υγιή εδά-
φη είναι απαραίτητα για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων που θέτουν οι 
στρατηγικές της, ιδίως της στρατηγικής Farm to Fork και της στρα-
τηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί να ενημερώσει τη θεματική στρατη-
γική της ΕΕ για το έδαφος το 2021 και τον καθορισμό ενός κοινού 
πλαισίου δράσης της ΕΕ για τη διατήρηση, προστασία και αποκα-
τάσταση του εδάφους.

Αξιοποίηση προσπαθειών για προστασία του εδάφους μέ-
σω καινοτόμων ερευνών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
Η γνώση και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν μέσω της έρευνας 
και της καινοτομίας θα συμβάλουν στη διατήρηση υγιών εδαφών. 
Για παράδειγμα, πρόσφατη έρευνα έχει επισημάνει τη λειτουργία 
των εδαφών ως καταβόθρες άνθρακα και αζώτου, υποστηρίζο-
ντας έτσι τον ρόλο της γεωργίας και της δασοκομίας στον περι-
ορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην 
καταπολέμηση της απερήμωσης και της υποβάθμισης της γης. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», αφιερώθηκαν 
αρκετά θέματα για την προώθηση των ερευνητικών προσπαθειών 
για την υγεία του εδάφους. Αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν 
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Horizon Europe» της ΕΕ. 
Το Horizon Europe θα ενσωματώσει επίσης νέες «αποστολές της 
ΕΕ», που έχουν σχεδιαστεί για την επίλυση σημαντικών κοινωνι-
κών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας. Έχουν προτα-
θεί πέντε συγκεκριμένες αποστολές, με μία να εστιάζει στην υγεία 
του εδάφους και στα τρόφιμα: «Η φροντίδα για το έδαφος είναι 
φροντίδα για τη ζωή». Εάν εγκριθεί επιτυχώς, αυτή η αποστολή 
θα εργαστεί για την ανάπτυξη πραγματικών και απτών λύσεων για 
την αποκατάσταση της υγείας και των λειτουργιών του εδάφους, 
καθώς και για την ευαισθητοποίηση της γενικής κοινωνίας για τη 
σημασία των εδαφών.



Τ
ο Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ) 
ανακοίνωσε πρόσφατα 
τα νέα χρηματοδοτικά 
Προγράμματα ΓΕΦΥ-
ΡΑ, με προϋπολογισμό 
ύψους €15 εκατομμυρί-

ων, στοχεύοντας στην άμεση και έμπρακτη 
ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). 

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική 
εξέλιξη, καθώς παρέχει την ευκαιρία 
στους φορείς του οικοσυστήματός μας, 
σε μία κρίσιμη χρονικά συγκυρία, να 
έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ερευνη-
τικό τους έργο. Παράλληλα, δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για άμεσα αλλά και 
μακροπρόθεσμα οφέλη, σε μία ιδιαίτε-
ρα δύσκολη περίοδο για την οικονομία 
του τόπου, που αναζητεί διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης από 
την πανδημία του COVID-19. Η παν-
δημία δεν επηρέασε, άλλωστε, μόνο την 
καθημερινότητά μας αλλά όλους σχεδόν 
τους τομείς της οικονομικής δραστηριό-
τητας, αναδεικνύοντας, παράλληλα, την 
ανάγκη διεύρυνσης και διαφοροποίησης 
της κυπριακής οικονομίας μέσα από την 
επένδυση στην Ε & Κ.

Επενδύουμε στην έρευνα, 
παράγουμε καινοτομία

Ο Bill Gates έλεγε πως «για να έχεις 
καινοτομία, πρέπει να επενδύσεις στην 
έρευνα» και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα Προγράμ-
ματα ΓΕΦΥΡΑ, τα οποία συγχρηματοδο-
τούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στοχεύουν πρωτίστως 

στην ενίσχυση της βασικής και εφαρ-
μοσμένης έρευνας που ήδη παράγεται 
στη χώρα μας από τα υψηλού επιπέδου 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα με 
απώτερο σκοπό την παραγωγή ερευ-
νητικής γνώσης και τη δημιουργία των 
κατάλληλων βάσεων για να στηρίξουν τη 
μετατροπή της σε προϊόντα και υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας. 

Συγκεκριμένα, μέσα από το Πρόγραμμα 
«Νησίδες Αριστείας», το ΙδΕΚ διαθέτει 
€10 εκατομμύρια για την ενίσχυση της 
επιστημονικής αριστείας, χρηματοδοτώ-
ντας ερευνητικά έργα σε τομείς αιχμής 
στα πεδία των Επιστημών Ζωής, των Φυ-
σικών Επιστημών και Μηχανικής καθώς 
και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν 
να αφορούν, μεταξύ άλλων, στην έρευ-
να για αντιμετώπιση και καταπολέμηση 
χρόνιων και σπάνιων παθήσεων, στον 
σχεδιασμό νέων ψηφιακών υπηρεσιών 
ή στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, 
εναλλακτικών ενεργειακών λύσεων, σε 
έρευνες που ασχολούνται με τον άνθρωπο 
ως πνευματικό και κοινωνικό ον, στην 
ιστορία, στην αρχαιολογία και σε ένα ευρύ 
φάσμα άλλων πολύ σημαντικών τομέων.

Δίνουμε επίσης ευκαιρίες σε νέους 
ερευνητές και ερευνήτριες να ηγηθούν 
ερευνητικών έργων, επιταχύνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ερευνητική τους στα-
διοδρομία στην Κύπρο και επιτρέποντάς 
τους να αναπτύξουν ηγετικές και άλλες 
δεξιότητες που θεωρούνται πολύτιμες για 
την ερευνητική τους καριέρα. Κτίζουμε,  
ουσιαστικά, τη νέα γενιά επιστημόνων, που 
θα συνεχίσει και θα εξελίξει το έργο που 
παράγεται στη χώρα. Εξίσου σημαντική είναι 
και η παροχή κινήτρων για ενδυνάμωση 
της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε θέματα Ε&Κ. 

Μέσα από το Πρόγραμμα «Έρευνα 
στις Επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 
€3.6 εκατ., οι κυπριακές επιχειρήσεις 
έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τόσο 
τη δική τους ανταγωνιστικότητα, όσο και 
της χώρας μας, επενδύοντας σε Έρευνα 
και Ανάπτυξη (Ε&Α) νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Χρηματοδότηση ύψους 
€500.000 με προοπτική αύξησης στο 
€1 εκατομμύριο θα δοθεί, επίσης, μέσα 
από ειδικό Πρόγραμμα για τη διερεύνηση 
των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών 
που μπορεί να έχει μια τεχνολογία ή/και 
τεχνογνωσία, παρέχοντας δυνητικά την 
ικανότητα ανάπτυξης μίας ευρεσιτεχνίας. 
Παράλληλα, ποσό ύψους €400.000 θα δια-
τεθεί μέσα από εξειδικευμένο Πρόγραμμα, 
το οποίο θα σχεδιασθεί σε συνεργασία με 
εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονα σε 
θέματα μεταφοράς γνώσης με σκοπό την 

εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμά-
των που προκύπτουν από ερευνητικές 
δραστηριότητες.

Τα Προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ λειτουρ-
γούν ως προπομπός του νέου Εθνικού 
Πλαισίου Προγραμμάτων του ΙδΕΚ για 
την περίοδο 2021-2027, δίνοντας στην 
ουσία μια πρώτη γεύση της δυναμικής 
στροφής προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης 
σε συνάρτηση με τον στρατηγικό στόχο 
της Κυβέρνησης. Ενός μοντέλου που βα-
σίζεται στο τρίπτυχο έρευνα, καινοτομία 
και τεχνολογική ανάπτυξη και που θα 
οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, προστιθέμενης αξίας και επεν-
δυτικών ευκαιριών. 

Μεγάλες οι ευκαιρίες
χρηματοδότησης από
τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή εγκαινίασε πρόσφατα το πιο φιλόδοξο 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης δραστηρι-
οτήτων Ε&Κ που σχεδιάστηκε ποτέ: Τον 
«Ορίζοντα Ευρώπη».

Με προϋπολογισμό ύψους €95.5 δι-
σεκατομμυρίων, το Πρόγραμμα παρου-
σιάστηκε και επίσημα στην Κύπρο στις 7 
Απριλίου, σε μία διαδικτυακή τελετή που 
διοργάνωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε 

συνεργασία με το ΙδΕΚ.
Πρόκειται για μία προσπάθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει κοντά τα 
σπουδαιότερα μυαλά του κόσμου και να 
δώσει «πνοή» σε νέες ιδέες που οδηγούν σε 
επαναστατικές τεχνολογίες και καινοτομίες για 
αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων 
και καλλιέργεια μίας πράσινης συνείδησης 
στους Ευρωπαίους πολίτες. Καινοτομίες με 
άμεσο θετικό αντίκτυπο που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την 
καθιστούν πρωτοπόρα και ισχυρή στη νέα 
ψηφιακή εποχή που διανύουμε. 

Όσον αφορά την ευκαιρία που προ-
κύπτει για την Κύπρο, οι επιτυχίες που 
σημείωσε η χώρα μας στο προηγούμενο 
ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, 
«Ορίζοντας 2020», μόνο με αισιοδοξία 
μπορούν μας γεμίζουν. Ενδεικτικά, μέλη 
της κυπριακής ακαδημαϊκής, ερευνητικής 
και επιχειρηματικής κοινότητας πέτυχαν να 
αντλήσουν χρηματοδότηση ύψους πέραν 
των €290 εκατομμυρίων, επιστρέφοντας 
εις τριπλούν την εθνική συνεισφορά μας 
στην ΕΕ. Γεγονός που μας επιτρέπει να 
ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση με 
το εγχώριο οικοσύστημα να ετοιμάζεται να 
διαδραματίσει και πάλι καθοριστικό ρόλο. 

* Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και 
Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

Πρόεδρος ΔΣ ΙδΕΚ 

ΔΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*

Ο COVID-19 συνεχίζει να επηρε-
άζει τα ταξίδια και αναγκάζει τις 
κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο 

να επιβάλλουν απαγορεύσεις και περιο-
ρισμούς. Ωστόσο, καθώς τα προγράμματα 
εμβολιασμού συνεχίζονται, πολλοί από 
εμάς ελπίζουμε να ταξιδέψουμε ξανά στο 
εγγύς μέλλον, έστω κι αν το πότε παραμένει 
αβέβαιο. Ποιοι είναι, λοιπόν, οι παράγοντες 
που θα διαμορφώσουν τις ταξιδιωτικές 
μας αποφάσεις σε μια μετα-πανδημική 
εποχή;

Τουρισμός μετά την πανδη-
μία

Αν και εξακολουθούν να ισχύουν 
σημαντικοί περιορισμοί, οι διαφημίσεις 
ταξιδιωτικών γραφείων έχουν γίνει πιο 
συχνές. Σύμφωνα με αναφορές, οι κρα-
τήσεις για διακοπές άρχισαν και πάλι να 
αυξάνονται, καθώς οι άνθρωποι κοιτάζουν 
πέρα   από τα lockdown.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται για 

την καταπολέμηση του COVID-19 αναμέ-
νεται ότι θα διαμορφώσουν τις συνθήκες 
μετακίνησης για το άμεσο μέλλον - συ-
μπεριλαμβανομένων πιθανών μέτρων 
όπως η απαίτηση εμβολιασμού ατόμων. 
Ο φόβος είναι ότι αυτό θα περιορίσει τις 
επιλογές ταξιδιού στο εξωτερικό για όσους 
δεν έχουν λάβει το εμβόλιο. Ταυτόχρονα, 
αναμένεται πως τα ταξίδια παγκοσμίως 
θα επηρεαστούν και από οικονομικά ζη-
τήματα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό 
του πληθυσμού έχει χάσει εισόδημα κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτές οι προκλήσεις θα διαμορφώ-
σουν τις αποφάσεις μας όσον αφορά την 
επιλογή ταξιδιών. Μέχρι τη λήξη της παν-
δημίας, οι ταξιδιωτικές μας επιλογές δεν 
θα καθορίζονται από τον προορισμό ή 
τα αξιοθέατα. Αντ’ αυτού, οι ταξιδιώτες 
θα ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για 
προσωπικές ανάγκες και για διαπροσω-
πικές σχέσεις.

Αντιμέτωποι με την επιθυμία να ταξιδέ-
ψουν και έχοντας να αντιμετωπίσουν επι-
πρόσθετα πρακτικά εμπόδια, οι άνθρωποι 
αναμένεται να κάνουν πιο μελετημένες 

επιλογές ταξιδιού. Ως αποτέλεσμα, οι 
τουρίστες στην εποχή μετά τον COVID 
θα είναι λιγότερο πρόθυμοι να συμβιβα-
στούν στο επόμενο ταξίδι τους. Θα έχουν 
πολύ υψηλότερες προσδοκίες από τους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και θα 
είναι πολύ πιο απαιτητικοί. Προκειμένου 
να συμβαδίσει η βιομηχανία πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στην παροχή υπη-
ρεσιών, εγκαταστάσεων και εμπειριών 
που καλύπτουν την ευεξία, την υγεία και 
τη γενική ευημερία. Θα πρέπει να επικε-
ντρωθούν σε υψηλά πρότυπα υγιεινής, 
τα οποία αναμένεται να απαιτήσουν οι 
τουρίστες.

Δεν θα εκπλήσσει το να βλέπουμε τάσεις 
όπως ο τουρισμός υγείας, ο τουρισμός 
ευεξίας, ο πνευματικός και ενδεχομένως 
ο θρησκευτικός τουρισμός. Χάρη στην 
πανδημία, οι τουρίστες δίνουν περισ-
σότερη προσοχή από ποτέ σε αυτές τις 
ανάγκες, είτε πρόκειται για επείγουσες 
ανησυχίες για την υγεία, για θεραπείες 
πολυτελείας ή για την επιδίωξη σωματικής 
και πνευματικής ευεξίας μετά από ένα 
χρόνο περιορισμών και αβεβαιότητας.

Ανθρωποκεντρικός
τουρισμός

Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό σε θέματα 
τουρισμού, Fabio Carbone, ο τουρισμός 
μετά τον COVID αναμένεται να επικεντρω-
θεί περισσότερο στους ανθρώπους παρά 
στους προορισμούς. Όσοι επιθυμούν να 
ξεφύγουν από μέτρα όπως η κοινωνική 
απόσταση πιθανότατα να ταξιδέψουν για 
να βρεθούν με αγαπημένα τους πρόσωπα 
που ζουν στο εξωτερικό ή να αναζητήσουν, 
μέσα από τα ταξίδια τους, νέες συναντήσεις 
και γνωριμίες. Ο Carbone προτείνει ότι, 
εξαιτίας αυτού, ο μετα-Covid τουρισμός θα 
κινηθεί προς τους τομείς της κοινωνικής 
ανάπτυξης, του διαλόγου και της ειρήνης.

Δημοφιλείς μορφές τουρισμού είναι 
συνεπώς πιθανό να περιλαμβάνουν: ταξίδια 
σε φίλους και συγγενείς (VFR), εθελοντικό 
τουρισμό και τουρισμό ειρήνης.

Ο εθελοντικός τουρισμός - ή 
voluntourism - είναι μια εξειδικευμένη 
τουριστική δραστηριότητα, που ουσιαστικά 
σημαίνει εθελοντισμό σε έναν ξένο προο-
ρισμό. Αν και ορισμένοι αμφισβητούν εάν 
συμβάλλει θετικά στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και τις μειονεκτούσες κοινότητες, ο 
εθελοντισμός έχει δημιουργήσει πολύτιμο 
ανθρωπιστικό έργο. Με την πανδημία να 
έχει πλήξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
πιο σοβαρά, ο αποτελεσματικός εθελο-
ντισμός δεν είναι μόνο επιθυμητός, είναι 
απαραίτητος.

Ο τουρισμός ειρήνης, από την άλλη, 
αναφέρεται στο κίνητρο του επισκέπτη 
είτε να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσεται και εδραιώνεται η ειρήνη 
σε ένα προορισμό είτε να συμβάλει στις 
προσπάθειες ενός προορισμού να ανα-
πτύξει ειρήνη μετά από μια σύρραξη. Ο 
τουρισμός ειρήνης περιλαμβάνει συνήθως 
επισκέψεις σε μνημεία ειρήνης ή σε ζώ-
νες συγκρούσεων με σκοπό να μάθουμε 
από τα λάθη των προηγούμενων πολέμων 
και να βοηθήσουμε στην επίλυση ή την 
αποτροπή υφιστάμενων συγκρούσεων.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων του-
ρισμού ειρήνης περιλαμβάνουν εκπαι-
δευτικές εκδρομές σε τοποθεσίες όπως το 
Μνημείο του Τείχους του Βερολίνου και το 
Πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα. Επιπρόσθετα 
παραδείγματα αποτελούν η συμμετοχή 

σε συνέδρια και διασκέψεις μεταξύ επαγ-
γελματιών επίλυσης συγκρούσεων και η 
συμμετοχή σε ξεναγήσεις που ερευνούν 
ιστορίες επίτευξης ή αναζήτησης ειρήνης 
(peace walks). Ο τουρισμός ειρήνης μπορεί 
να συμπεριλαμβάνει και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη σε 
εκθέσεις και φεστιβάλ με θέμα την ειρήνη.

Η τουριστική βιομηχανία έχει μια μο-
ναδική ευκαιρία να προβληματιστεί για το 
μέλλον της. Εάν θέλει να έχει αντίκτυπο, 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην 
παροχή ποιοτικών, προσιτών εμπειριών 
στη βάση των νέων προτεραιοτήτων που 
θέτουν πλέον οι ταξιδιώτες. Ενόψει μιας 
περιοριστικής και συνεχώς μεταβαλλό-
μενης πραγματικότητας, η ταξιδιωτική 
βιομηχανία δεν έχει άλλη επιλογή από 
το να αναδιαμορφώσει το προϊόν της με 
επίκεντρο τον άνθρωπο, είτε αυτό ση-
μαίνει τις προσωπικές μας ανάγκες και 
προτεραιότητες είτε τις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις και την προσπάθεια να χτί-
σουμε πιο υγιείς και βιώσιμες κοινωνίες.

* Λέκτορας Τουρισμού στο University of 
Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)

Ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα τα νέα 
χρηματοδοτικά 
Προγράμματα 
ΓΕΦΥΡΑ, με 

προϋπολογισμό ύψους 
€15 εκατομμυρίων, 
που στόχο έχουν 

την άμεση και 
έμπρακτη ενίσχυση 

του εγχώριου 
οικοσυστήματος 

Έρευνας και 
Καινοτομίας (Ε&Κ)
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ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ*

Επενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία, 
επενδύουμε στο μέλλον της Κύπρου

ΟΡΟΣΗΜΟ Η ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΈΦΥΡΑ ΤΟΥ 
ΙΔΈΚ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΈΥΡΩΠΗ», ΜΈΓΑΛΈΣ ΟΙ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΓΧΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο μόνος τρόπος να προβλέψει 
κανείς το μέλλον είναι να το δη-
μιουργήσει. Ως χώρα διαθέτου-
με σπουδαία όπλα στη φαρέτρα 
μας για να το διαμορφώσουμε 
αλλά και για ν’ αντεπεξέλθουμε 
στις ιδιόμορφες συνθήκες που 
προέκυψαν λόγω της πανδημίας. 
Η έρευνα, η καινοτομία και η τε-
χνολογία, που διέπουν οριζόντια 
όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους 
της οικονομικής δραστηριότη-
τας, αποτελούν «κλειδί» για την 
επόμενη μέρα. 

Οι ευκαιρίες που προσφέρο-
νται αφενός σε εθνικό και αφε-
τέρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να τύχουν της μέγιστης 
δυνατής αξιοποίησης από την 
ερευνητική και επιχειρηματική 
κοινότητα της χώρας μας. Τώρα 
είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε 
τις γνώσεις μας, να επενδύσου-
με σε νέες ιδέες, να είμαστε πιο 
δημιουργικοί και ενώνοντας τις 
δυνάμεις μας, μέσα από την ανά-
πτυξη ισχυρών συνεργειών, να 
διαμορφώσουμε το μέλλον μας.

Δημιουργούμε 
σήμερα το μέλλον 

του τόπου μας

01.05.2021

Tα ταξίδια μετά την πανδημία: Πού και γιατί θα επιλέγουμε να ταξιδεύουμε



Β
αρύτατες είναι οι συνέπει-
ες της πανδημίας του 
κορωνοϊού στη δεύτερη 
μεγαλύτερη βιομηχανία 
του τόπου, τους χώρους 
εστίασης. Ο τομέας της 
εστίασης αντιπροσω-

πεύει στην Κύπρο κάποιες χιλιάδες επι-
χειρήσεις και μερικές δεκάδες χιλιάδες 
εργαζομένους, καθιστώντας τον τομέα ως 
αυτόν που απασχολεί αριθμητικά τα περισ-
σότερα άτομα στην κυπριακή οικονομία 
και δεύτερο τομέα  της οικονομίας όσον 
αφορά τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ, μετά 
την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

3.600 επιχειρήσεις κλειστές για 6 μήνες 
Τα κέντρα αναψυχής στην Κυπριακή 

Δημοκρατία αφορούν περισσότερες από 
3.500 επιχειρήσεις, με το σύνολο των επι-
χειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες ως 

τέτοιες στο μητρώο του Υφυπουργείου 
Τουρισμού να είναι περίπου 3.600. Από 
την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, 
δηλαδή περίπου εδώ και 14 μήνες, τα κέντρα 
αναψυχής έβαλαν υποχρεωτικά λουκέτα 
για περισσότερο από 6 μήνες, αν ληφθεί 
υπόψη η διάρκεια των δύο προηγούμενων 
lockdown καθώς και του τρίτου lockdown 
των 14 ημερών που διανύουμε σήμερα. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι με διάταγμα δεν 
λειτουργούν από τον Μάρτιο του 2020 
περίπου 120 επιχειρήσεις που εμπίπτουν 
στην κατηγορία των μουσικοχορευτικών 
κέντρων, δισκοθηκών και καμπαρέ, ενώ 
άλλες επιχειρήσεις, που ταυτίζονται με την 
τουριστική βιομηχανία, δεν έχουν επανα-
λειτουργήσει από την αρχή της πανδημίας.

«Το κλείσιμο
δεν ήταν απαραίτητο» 

Οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής 
παραδέχονται στη  «Σημερινή» ότι δεν 
περίμεναν πως μετά τις 16 Μαρτίου και 
την επαναλειτουργία των επιχειρήσεών 
τους θα αναγκάζονταν να γυρίσουν ξανά 
τις ταμπέλες τους στο «Κλειστό» ένα μήνα 
αργότερα. 

Ο Φάνος Λεβέντης, Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Κέντρων Αναψυχής, αποκάλυψε στην 
«Σ» ότι κατά την ανακοίνωση των νέων 
μέτρων προκλήθηκε ιδιαίτερη έκπληξη 
στους κόλπους των ιδιοκτητών κέντρων 
αναψυχής, αφού η Κυβέρνηση διαβεβαί-
ωνε ότι δεν θα υπήρχε ξανά καθολικό 
κλείσιμο της οικονομίας. Σύμφωνα με 
τον κ. Λεβέντη, ο Σύνδεσμος διαφωνεί 
κάθετα με το νέο κλείσιμο, το οποίο δεν 
θεωρεί ότι ήταν απαραίτητο. 

Επιπρόσθετα, σχολίασε πως με μεγάλη 
έκπληξη αντιμετωπίστηκε η ανακοίνωση του 
νέου lockdown αφού μέχρι και την τελευ-
ταία στιγμή τα δεδομένα ήταν άλλα. Υπήρχε 
η πεποίθηση ότι οι νέες ανακοινώσεις θα 
αφορούσαν περαιτέρω αυστηροποίηση των 

πρωτοκόλλων λειτουργίας, τα οποία ήταν ήδη 
αυστηρά, αλλά φαίνεται ότι ασκήθηκε έντονη 
πίεση από την ξενοδοχειακή βιομηχανία, 
που «πολύ λανθασμένα θεώρησαν ως αίτιο 
για την ένταξη της χώρας μας στην κόκκινη 
λίστα την οικονομική δραστηριότητα».  Ενώ 
χώρες οι οποίες ενδεχομένως να είναι σε 
πολύ χειρότερη κατάσταση από την Κύπρο 
και πολύ μεγαλύτερο δείκτη μεταδοτικότητας 
βρίσκονται πολύ πιο πάνω στη σχετική λίστα 
από την Κύπρο επειδή διεξάγουν λιγότε-
ρους διαγνωστικούς ελέγχους για τον ιό. 
Ο κ. Λεβέντης έθεσε ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την Ελλάδα, όπου ο δείκτης 
μεταδοτικότητας είναι διψήφιος, ενώ της 
Κύπρου είναι λίγο περισσότερο από τη μο-
νάδα. Σημείωσε ότι δεν εξυπηρετεί κανένα το 
ότι καθημερινά στην Κύπρο διενεργούνται 
60.000 τεστ, σημειώνοντας ότι αυτό είναι 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του κράτους να 
επιτύχει σωστά την ιχνηλάτηση των θετικών 
κρουσμάτων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε 

και στα ελαττωματικά τεστ.

Επικεντρώνονται
στην οικονομική στήριξη 

Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στην 
οικονομική στήριξη των κέντρων αναψυχής 
γι’ αυτές τις δύο εβδομάδες, πρόσθεσε ο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΙΚΑ. Εξηγώντας, ανέφερε 
ότι αναζητούμε την καλύτερη και δικαιότερη 
φόρμουλα που θα αποζημιώνει γι’ αυτές τις 
15 μέρες τα κέντρα αναψυχής, ευελπιστώντας 
ότι δεν θα κρατήσει ούτε μέρα περισσότερο 
αν όχι λιγότερο.

Αποκάλυψε επίσης ότι με πρόταση του 
Συνδέσμου προς το Υπουργείο Οικονομι-
κών απαιτείται μια διαφορετική φόρμουλα 
για την οικονομική ενίσχυση των κέντρων 
αναψυχής απ’ ό,τι θα ισχύσει για τις υπό-
λοιπες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ο κ. 
Λεβέντης ανέφερε ότι δεν μπορούν να μπουν 
στην ίδια μοίρα οικονομικής στήριξης ένα 
κατάστημα ένδυσης με ένα χώρο εστίασης, 

Να σταθεί στο ύψος της η 
Πολιτεία απέναντι στον τομέα 
που έχει πληγεί περισσότερο 
από την πανδημία του κορω-
νοϊού απαιτεί το Επισιτιστικό 
Ινστιτούτο Κύπρου Αρχέστρα-
τος, που εκπροσωπεί αρκετές 
επιχειρήσεις επισιτισμού. Το 
κλειδί της υπόθεσης,  αναφέ-
ρει ο Παναγιώτης Μέντζης, 
εκπρόσωπος του «Αρχέστρα-
του», είναι η Πολιτεία να στα-
θεί δίπλα στις επιχειρήσεις του 
τομέα που έχουν υπακούσει 
στα διατάγματα του κράτους 
και έχουν παραμείνει κλειστές 
για το μεγαλύτερο μέρος της 
χρονικής περιόδου που δι-
αρκεί η πανδημία. Τόνισε ότι 
οι επιχειρήσεις επισιτισμού 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της Κύπρου ως 
τουριστικού προορισμού και 
αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά 
των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Ο κ. Μέντζης ανέφερε 
επίσης ότι ενώ διανύουμε τον 
14ο μήνα της πανδημίας και η 
Κυβέρνηση συνεχίζει να επι-
βάλλει κλεισίματα, θα πρέπει 
να καταργηθούν ή να μειωθούν 
δραστικά όλες οι φορολογίες 
που βαραίνουν τον κλάδο, του-
λάχιστον για ένα χρόνο μετά την 
επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο «Αρχέστρατος» 
ζητά από την 

Πολιτεία να σταθεί 
στο ύψος της
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (CCRI)

Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI), ένας μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία,αποτελεί κοινοπραξία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκο-
λογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Το Ινστιτούτο στοχεύει να καταστεί 
ένα κορυφαίο ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας 
γέφυρες επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων με αντίστοιχα Κέντρα 
Αριστείας στο εξωτερικό και συνέργειες με άλλα κέντρα στην Κύπρο, 
ενώ επιδίωξή του είναι και η προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης νέων επιστημόνων.  
Μέσω των σύγχρονων εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, του  
εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που θα αποκτηθεί αλλά κυρίως βάσει 
μιας ισχυρής διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, το Ινστιτούτο στο-
χεύει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέ-
ματα καρκίνου, αναδεικνύοντας, με τον τρόπο αυτό, την Κύπρο σε κέ-
ντρο έρευνας για τον καρκίνο και φροντίδας των ασθενών, καθώς και  
σε ένα εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.
Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το CCRI ανακοινώνει την προ-
κήρυξη της θέσης  του/της Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου, 
ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διοίκηση του Ινστιτού-
του, 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 Δυναμικού του Ινστιτούτου μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου hr@ccri.org.cy ή τηλεφώνου +357 22 894376.

Αυτό που φαίνεται να μας διδάσκει 
-μέχρι στιγμής τουλάχιστον- η 
πανδημία του κορωνοϊού, τους 

τελευταίους δεκαπέντε μήνες, είναι πως 
σχεδόν κανένας τομέας της οικονομίας 
και κατ’ επέκτασιν της κοινωνίας δεν 
έμεινε ανεπηρέαστος. Κι αν το πλήγμα 
στον τουρισμό φαίνεται μεγαλύτερο, είναι 
εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης που ως 
νησί έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Όμως, 
από την άλλη, δεν πρέπει να αγνοούμε 
κι άλλους τομείς της οικονομίας, που όχι 

Δείχνει τον δρόμο η Αυστραλία για διοργάνωση «COVID-Free» εκδηλώσεων

Λουκέτο μισού έτους στα κέντρα αναψυχής

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

μόνο έχουν επηρεαστεί, αλλά ίσως δεν θα 
είναι ποτέ ξανά όπως τους γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα. Ένας εξ αυτών και ο τομέας της 
διοργάνωσης εκδηλώσεων, ο οποίος όχι 
μόνο επηρεάστηκε έντονα, αλλά φαίνεται 
να μπήκε κυριολεκτικά στην κατάψυξη, 
ενώ από την άλλη οι διαδικτυακές εξ 
αποστάσεως εκδηλώσεις έγιναν η νέα 
κανονικότητα.

Βρισκόμαστε κιόλας στον Μάιο και δεν 
υπάρχει σχεδόν καμία ακτίδα ελπίδας για 
το αν και πότε θα επανέλθουμε στην κα-
νονικότητα και σταδιακά ξεκινήσουν να 
διοργανώνονται οι πρώτες εκδηλώσεις. Το 
τρίτο κατά σειρά lockdown, που επέβαλε 
η Κυβέρνηση από τις 26 Απριλίου, ένεκα 
της κακής επιδημιολογικής εικόνας της 
χώρας μας, μόνο αισιοδοξία δεν μπορεί 
να προκαλεί για την επιστροφή στα προ 
της πανδημίας δεδομένα. Η τραγική κατά-
σταση στη βιομηχανία της διοργάνωσης 
των εκδηλώσεων είναι εμφανής, καθώς 
από τον Φεβρουάριο του 2020, μέχρι σή-
μερα, όλες, σχεδόν, οι εκδηλώσεις έχουν 
παγώσει. Μεγάλα ετήσια φεστιβάλ, χο-
ροεσπερίδες, συναυλίες, δεξιώσεις, γάμοι 
και βαπτίσεις αποτελούν, θα τολμούσε να 
πει κανείς, γλυκιά ανάμνηση, χωρίς να 
είναι βέβαιο πότε θα επιστρέψουμε πίσω 
στα δεδομένα του 2019. 

Πρόσφατα, πάντως, ο Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών 
Εκδηλώσεων (ΠΑΣΥΕΠΕΚ), Κωνσταντί-
νος Μωσαϊκός, σε δηλώσεις του στο δια-
δικτυακό SigmaLive, ανέφερε ότι όλοι οι 
γάμοι που ήταν προγραμματισμένοι για 
τον Μάιο έχουν ακυρωθεί, ενώ μικρότερες 
εκδηλώσεις, όπως βαπτίσεις, αναμένουν 
τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας 
για το αν τελικά θα είναι εφικτή η τέλεσή 
τους και κατ’ επέκτασιν η πραγματοποίηση 
δεξίωσης. Έκκληση του ΠΑΣΥΕΠΕΚ είναι 
η ανακοίνωση των σχετικών πρωτοκόλλων 
από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ξεκινήσει 
ο προγραμματισμός για τους επαγγελμα-
τίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων και 
κυρίως οι ιδιοκτήτες μεγάλων αιθουσών 
εκδηλώσεων, έχουν να διοργανώσουν 
δεξίωση από τον Φεβρουάριο του 2020.

Η άνοδος των
online εκδηλώσεων

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε 
το Crunchbase, μία πλατφόρμα η οποία 
προωθεί στις startup επιχειρήσεις, μόνο 
το πρώτο μισό του 2020, οι εταιρείες δι-
οργάνωσης και προβολής διαδικτυακών 
εκδηλώσεων κέρδισαν 1,6 δισεκατομμύριο  
δολάρια. Από την έναρξη της πανδημίας 
και σε λιγότερο από ένα χρόνο (μέχρι τον 
Μάιο του 2020) οι ψηφιακές εκδηλώσεις 
σημείωσαν μία θεαματική άνοδο, που ξε-
πέρασε το 1000%. Σύμφωνα με την αμε-
ρικανική εταιρεία ερευνών «Grand View 
Research», τα lockdown στον πλανήτη 
επέφεραν κατακόρυφη αύξηση των διαδι-
κτυακών συσκέψεων και εκδηλώσεων, με 
τη Microsoft να καταγράφει κατακόρυφη 
αύξηση στους χρήστες της πλατφόρμας 
της “Teams” μέσα στον Μάρτιο του 2020 
κατά 44 δισεκατομμύρια επιπλέον χρή-
στες που την χρησιμοποιούν καθημερινά.

Παράδειγμα η Αυστραλία 
Το παράδειγμα της επανεκκίνησης 

και της επιστροφής στην κανονικότητα 
φαίνεται να το δίνει η Αυστραλία. Με τα νέα 
κρούσματα τις τελευταίες ημέρες να μην 
ξεπερνούν στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα 20 και με δύο σχεδόν εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίου να έχουν χορηγηθεί, η 
χώρα δείχνει τον δρόμο ακόμη και όσον 
αφορά τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Για παράδειγμα, η Δυτική Αυστραλία, 
η μεγαλύτερη σε έκταση πολιτεία της Αυ-
στραλίας, έχει εκδώσει από τις 16 Απρι-

λίου ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες 
μπορούν να καλύψουν μέχρι και δέκα 
χιλιάδες άτομα σε εξωτερικούς χώρους. 
Ο κάθε διοργανωτής είναι υπόχρεος 
σε περιπτώσεις διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων πέραν των πεντακοσίων ατόμων, 
να εκπονήσει σχέδιο ασφάλειας κατά 
του κορωνοϊού και να δηλώσει εκ των 
προτέρων την εκδήλωση στο Υπουργείο 
Υγείας. Απαραίτητος είναι ο ορισμός ατό-
μων ασφαλείας για την τήρηση του υγει-
ονομικού πρωτοκόλλου της εκδήλωσης, 
ενώ παραμένει η τήρηση αποστάσεων 
δύο τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο, που 
όμως σε περιπτώσεις ύπαρξης σταθερών 
θέσεων (π.χ. θέατρα), οι θεατές μπορούν 
να καταλαμβάνουν το 100% της έκτασης. 

Ειδική εφαρμογή
για ανίχνευση επαφών

Το πρωτόκολλο ενθαρρύνει τη διορ-
γάνωση εκδηλώσεων σε εξωτερικούς 
χώρους καθώς και τον έλεγχο των παρευ-
ρισκομένων μέσω της ειδικής εφαρμογής 
που έχει δημιουργήσει η Κυβέρνηση της 
Πολιτείας με την ονομασία “SafeWA”, 
μέσω της οποίας ο παρευρισκόμενος 
σε μία εκδήλωση ή και ο πελάτης μίας 
επιχείρησης μπορεί να σαρώσει ένα «QR 
code» και να παραχωρήσει πρόσβαση 
για έλεγχο των στοιχείων του καθώς 
και να δηλώσει την παρουσία του στον 
συγκεκριμένο χώρο, ώστε σε περίπτω-
ση επιβεβαίωσης θετικού κρούσματος 
να ανιχνεύονται και να ενημερώνονται 

ευκολότερα οι επαφές.
Η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική, 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αλλά οι 
διοργανωτές, όπου και όταν είναι απα-
ραίτητο, καλούνται να ενθαρρύνουν τους 
συμμετέχοντες να την χρησιμοποιούν. 
Συγκεκριμένα, η χρήση της μάσκας εί-
ναι προαιρετική και οι παρευρισκόμενοι 
καλούνται να την χρησιμοποιούν κατά την 
είσοδο και την έξοδο από τους χώρους 
εκδηλώσεων εάν και εφόσον η φυσική 
απόσταση δεν μπορεί να τηρηθεί.

Το λεπτομερές πρωτόκολλο κατηγορι-
οποιεί τις εκδηλώσεις σε αυτές με σταθερά 
καθίσματα, χωρίς καθίσματα, φεστιβάλ, εκ-
δηλώσεις με όρθιο κοινό (συναυλίες) και 
συναυλίες που δεν απαιτούν χορό (κλασική 
μουσική κ.ά.). Στις περιπτώσεις, μάλιστα, με 
σταθερά καθίσματα, η χωρητικότητα μπο-
ρεί να φθάσει μέχρι και τις δέκα χιλιάδες, 
νοουμένου ότι η πώληση αλκοόλ δεν θα 
ξεπερνά τις επτά ώρες και δεν θα υπάρχει 
σκηνή για χορό. Σε νυχτερινά κέντρα, clubs 
και συναυλίες, η χωρητικότητα μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα δυόμισι χιλιάδες άτομα, 
αναλόγως της χωρητικότητας. 

Σημαντικό για την τήρηση του είκοσι 
τριών σελίδων λεπτομερούς πρωτοκόλ-
λου της Κυβέρνησης της Πολιτείας της 
Δυτικής Αυστραλίας είναι η εκπαίδευση 
του προσωπικού που θα παρευρίσκεται 
στην εκδήλωση, για το οποίο μάλιστα έχει 
καταρτιστεί και τριαντάλεπτο διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό σεμινάριο, η παρακολούθη-
ση του οποίου είναι καθοριστική για τη 
συμμετοχή τους. Εξίσου σημαντική τόσο 
για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όσο και 
για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου είναι από το προσωπικό και 
η εφαρμογή ειδικών μέτρων πρόληψης 
και προφύλαξης καθώς και αυστηρών 
μέτρων υγιεινής και αποστείρωσης καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Όσες εκδηλώσεις καταθέσουν το δι-
αχειριστικό σχέδιο της εκδήλωσης στον 
αρμόδιο οργανισμό και εγκριθούν, λαμβά-
νουν ειδική σήμανση «Covid Free Event», 
την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
για προώθηση της εκδήλωσής τους.

ΞΕΝΙΟΣ ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝ-
ΔΗΜΊΑΣ ΜΈΧΡΊ ΣΗΜΈΡΑ, ΔΗ-
ΛΑΔΗ ΠΈΡΊΠΌΥ ΈΔΏ ΚΑΊ 14 
ΜΗΝΈΣ, ΤΑ ΚΈΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥ-
ΧΗΣ ΈΒΑΛΑΝ ΥΠΌΧΡΈΏΤΊΚΑ 
ΛΌΥΚΈΤΑ ΓΊΑ ΠΈΡΊΣΣΌΤΈΡΌ 
ΑΠΌ 6 ΜΗΝΈΣ, ΑΝ ΛΗΦΘΈΊ 
ΥΠΌΨΗ Η ΔΊΑΡΚΈΊΑ ΤΏΝ ΔΥΌ 
ΠΡΌΗΓΌΥΜΈΝΏΝ LOCKDOWN 
ΚΑΘΏΣ ΚΑΊ ΤΌΥ ΤΡΊΤΌΥ 
LOCKDOWN ΤΏΝ 14 ΗΜΈΡΏΝ 
ΠΌΥ ΔΊΑΝΥΌΥΜΈ ΣΗΜΈΡΑ

ο οποίος έχει να διαχειριστεί αναλώσιμες 
πρώτες ύλες τις οποίες ήδη έχει πληρώ-
σει και θα πρέπει να απολέσει λόγω του 
λουκέτου και να τις ξαναπρομηθευτεί όταν 
ανοίξει ξανά η οικονομία. Ως  εκ τούτου θα 
απαιτηθεί να μπει η εν λόγω παράμετρος 
ως πρόσθετο στοιχείο για να ληφθεί υπόψη 
το σύνολο της οικονομικής στήριξης προς 
τα κέντρα αναψυχής.

Όσον αφορά το ζήτημα των ενοικίων, 
ο κ. Λεβέντης θεωρεί απαράδεκτο το ότι 
δεν έχει γίνει επίλυση του ζητήματος, ενώ 
υπάρχουν αναφορές ότι μέσα σε αυτές τις 
δυσμενείς συνθήκες οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
εκτός του ότι δεν έχουν προβεί σε περικοπές 
των ενοικίων, απαιτούν αυξήσεις από τους 
επιχειρηματίες των κέντρων αναψυχής. Είναι 
απαράδεκτο το ότι το κράτος εξασφαλίζει 
στο ένα μέρος μιας ιδιωτικής συμφωνίας 
το πλήρες ενοίκιο, ενώ στον άλλο μηδενίζει 
με διάταγμα τα έσοδά του.

«Δεν είναι δουλειά μας να 
κάνουμε εμείς ελέγχους»

Την κάθετη διαφωνία του έχει εκφρά-
σει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
Κέντρων Αναψυχής στο να γίνεται έλεγχος 
τεστ ή πιστοποιητικού εμβολιασμού από 
τους ιδιοκτήτες ή τους εργαζόμενους των 
κέντρων αναψυχής. Ο κ. Λεβέντης τόνισε 
ότι «δεν νομιμοποιούμαστε να απαιτούμε 
τέτοια έγγραφα από τους πολίτες και δεν 
νομιμοποιείται κανένας να προβαίνει σε 
οποιοδήποτε έλεγχο πέραν των αστυνο-
μικών, επιθεωρητών ή άλλου λειτουργού 
του κράτους που έχει την ευθύνη των 
σχετικών ελέγχων». Πρόσθεσε επίσης ότι 
ο Σύνδεσμος τάσσεται κατά του μέτρου 
που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, αφού 
απαιτείται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους 
χώρους. Αν γίνει καθολικά για όλους 
τους χώρους και σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινότητας χωρίς να παραβιάζο-
νται συνταγματικά δικαιώματα, τότε θα 
αναθεωρήσουν, σημείωσε ο κ. Λεβέντης.



ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ 
PWC ΚΥΠΡΟΥ ΓΊΑ ΤΟΥΣ CEOs

Της Κυριακής

21μένουμεασφαλείς
staysafe

Αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα αλλά και 
ανήσυχοι οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην Κύπρο

Μ
ε αισιοδοξία 
προσεγγίζουν το 
μέλλον οι CEOs 
των εταιρειών 
που δραστηρι-
οποιούνται στην 
Κύπρο, παρά τις 

οικονομικές προεκτάσεις της πανδημίας, 
που συνεχίζει να απειλεί τις επιχειρήσεις. 
Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην Κύπρο 
προτίθενται να αυξήσουν τις μεσοπρό-
θεσμες επενδύσεις τους στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους. 

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσμα-
τα που προκύπτουν από την 10η ετήσια 
έρευνα της PwC για τους CEOs στην Κύπρο, 
με τη συμμετοχή 135 επιχειρηματικών 
ηγετών της χώρας μας. Τα ευρήματα της 
έρευνας, οι επιχειρηματικές προοπτικές 
και οι προκλήσεις που ενδεχομένως να 
κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρή-
σεις στο μέλλον τέθηκαν στο επίκεντρο της 
διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματο-
ποιήθηκε πρόσφατα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η τοπική έρευνα της PwC Κύπρου είναι 
μέρος της παγκόσμιας έρευνας της PwC, 
η οποία διεξάγεται ανελλιπώς εδώ και 24 

χρόνια, και στην οποία καταγράφηκαν οι 
απόψεις 5.050 επιχειρηματικών ηγετών, 
προερχόμενων από 100 χώρες. 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Ευγένιος 
Ευγενίου, σημείωσε ότι ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στη 10η τοπική έρευνα 
της PwC ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, 
αντικατοπτρίζοντας το αυξανόμενο ενδι-
αφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας. 
Ο κ. Ευγενίου  στην παρέμβασή του στά-
θηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που έφερε η 
πανδημία σε όλο το φάσμα της οικονομί-
ας και των επιχειρήσεων. «Η πανδημία 
λειτούργησε ως επιταχυντής των τάσεων 
που προϋπήρχαν, σηματοδοτώντας μια 
σειρά από αλλαγές καθώς και την εισα-
γωγή καινοτόμων και πρωτοποριακών 
ψηφιακών λύσεων», ανέφερε.

Ο κ. Ευγενίου σημείωσε επίσης τη δι-
αφορετική ιεράρχηση των απειλών για τις 
επιχειρήσεις στην Κύπρο σε σύγκριση με το 
εξωτερικό, με έμφαση σε δύο σημαντικούς 
τομείς. «Σε τοπικό επίπεδο η γεωπολιτική 
αβεβαιότητα ιεραρχείται ψηλά στις μεγα-
λύτερες ανησυχίες και αυτό παρατηρείται 
κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της 
Κύπρου. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνοαπει-
λές βρίσκονται στην 7η μόλις θέση στην 
Κύπρο, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις που 
λαμβάνουν χώραn στον τόπο μας δεν 
δημοσιοποιούνται τόσο συχνά όσο στο 
εξωτερικό»,  ανέφερε ο κ. Ευγενίου.     

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση 
είναι πλέον προϋπόθεση
επιτυχίας των οργανισμών 

Βαρύνουσας σημασίας ήταν η παρέμ-
βαση στη διαδικτυακή εκδήλωση του 

Προέδρου του Παγκόσμιου Δικτύου της 
PwC, Bob Moritz. Ο κ. Moritz αναφέρθη-
κε στην αισιοδοξία των επιχειρηματικών 
ηγετών για την επόμενη μέρα, παρά τις 
δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία. 
«Η αισιοδοξία των CEOs για την οικο-
νομία εντοπίζεται στην πεποίθηση ότι ο 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεών τους 
θα αυξηθεί, καθώς και στην προοπτική 
ότι θα αναπτυχθούν και θα ευημερήσουν 
οι επιχειρήσεις μετά το πέρας της κρίσης», 
σημείωσε ο κ. Moritz.  

Ο κ. Moritz αναφέρθηκε και στις απει-
λές που καταγράφονται στην έρευνα, οι 
οποίες φαίνεται να είναι επαναλαμβα-

νόμενες τα τελευταία χρόνια. Παρά το 
γεγονός ότι η πανδημία σε αυτήν την 
έρευνα είχε τον κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε από τους επιχειρημα-
τικούς ηγέτες στις κυβερνοαπειλές, οι 
οποίες φαίνεται να έχουν ανοδική τάση. 
Σε συνάρτηση με τη συνεχή επένδυση 
των εταιρειών στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων  
των εργαζομένων τους, οι CEOs είναι 
ιδιαίτερα προβληματισμένοι γι’ αυτό το 
ζήτημα, καθώς με τη μετάβαση στην εξ 
αποστάσεως εργασία, μεγάλο ποσοστό 
των εταιρικών δεδομένων διακινείται 
ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου.    

Ο Bob Moritz χαρακτήρισε ιδιαί-
τερα ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα 
της έρευνας σε σχέση με το ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής. Παρά το γεγονός 
ότι αναγνωρίζεται ως απειλή, καταγρά-
φοντας μάλιστα ανοδική τάση σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια, εντούτοις 
δεν αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα 
για τους επιχειρηματικούς ηγέτες τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πα-
ρόλα αυτά, θα πρέπει να αναμένονται 
αλλαγές των κυβερνητικών πολιτικών 
και αποφάσεις πιο προσανατολισμένες 
στην πράσινη οικονομία και στην και-
νοτομία. Όπως επεσήμανε, η πράσινη 
οικονομία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
στο άμεσο μέλλον ως προϋπόθεση για 
την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
αποτελεί προτεραιότητα

Η Regional Director, Eastern & 
Southern Europe της Iron Mountain, 
Άντρεα Αντωνίου, τόνισε ότι προϋπό-
θεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Κύπρο, αποτελεί η 
δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήμα-
τος. Σε αυτήν την προσπάθεια, σύμφωνα 
με την κ. Αντωνίου, σημαντική είναι η 
συνεισφορά της πολιτείας με την προώ-
θηση του εκσυγχρονισμού και ψηφιακού 
μετασχηματισμού του κράτους.  Επιπλέ-
ον, η αναβάθμιση των υποδομών με την 
πλήρη υιοθέτηση του 5G και η εφαρμογή 
τεχνολογιών fiber optics που θα συμβά-
λουν στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, κρίνονται ως εξέχουσας 
σημασίας ζητήματα.

Σημείωσε ωστόσο ότι η μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή δεν αφορά μόνο 
την τεχνολογική εξέλιξη. Η ανθρώπινη 
διάσταση του ζητήματος, που αφορά κυ-
ρίως την εξειδίκευση του ανθρώπινου 
δυναμικού σε ζητήματα τεχνολογιών ICT 
είναι επίσης μείζονος σημασίας. Όπως 
επεσήμανε, η εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσα σε ένα κλίμα συνεχών 
αλλαγών είναι επιτακτική ανάγκη και θα 
πρέπει να είναι συνεχής. 

Κομβικής σημασίας
η συνεχής εκπαίδευση
στα ζητήματα τεχνολογίας

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
Αντώνης Πολεμίτης, αναφέρθηκε από 
την πλευρά του στην προσπάθεια για 
μετάβαση της Κύπρου στην 4η Βιομηχα-
νική Επανάσταση. Αυτή η προσπάθεια, 
παρατήρησε, βασίζεται στην ανάπτυξη 
των δικτύων και των καινοτόμων τε-
χνολογικών λύσεων και παρά το ότι 
έχουν γίνει βήματα προόδου εντούτοις 
η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσει 
ακόμη πιο εντατικά.  

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διά 
βίου εκπαίδευσης καθώς οι εξελίξεις ει-
δικά στα ζητήματα της τεχνολογίας είναι 
ραγδαίες. Σύμφωνα με τον κ. Πολεμίτη, τόσο 
οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις και 
οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται 
στην Κύπρο θα πρέπει να επενδύσουν στη 
συνεχή εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο 
ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα 
είναι βασισμένα στην καινοτομία και την 
τεχνολογική αριστεία. 
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Ό
λα είναι ρευστά για 
την ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, κα-
θώς παρακολου-
θεί καθημερινά τις 
εξελίξεις στον χώρο 
της υγείας, οι οποί-

ες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την 
τελική έκβαση της φετινής τουριστικής 
σεζόν. Όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε 
έναν κατά το πλείστον χαμένο Μάιο για 
τα ξενοδοχεία μας, με τις προσδοκίες να 
επανατοποθετούνται από αρχές Ιουνίου 
και έπειτα. 

Αρκετά διαφοροποιημένες θα είναι 
οι ισορροπίες στον τομέα των ταξιδιών 
φέτος σε σχέση με πέρσι. Το 2020 η χώρα 
μας παρουσιαζόταν επιφυλακτική στο 
να δεχτεί τουρίστες από χώρες υψηλού 
επιδημιολογικού κινδύνου, ενώ κατά το 
φετινό καλοκαίρι κινδυνεύουμε να έχουμε 
απώλειες λόγω της δικής μας εσωτερικής 
επιδημιολογικής εικόνας. Προβλέπεται 
ότι σημαντικές χώρες για τον τουρισμό 
μας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέ-
σουν σύντομα σε ισχύ το σύστημα με τους 
χρωματισμούς επικινδυνότητας (traffic 
light system), κατά το οποίο εάν η Κύπρος 
δεν παρουσιάσει καθαρή επιδημιολογική 
εικόνα, ενδέχεται να υποστεί συνέπειες 
στις αφίξεις. 

Παραδοσιακοί προορισμοί 
και εγχώριος τουρισμός

Στις παραδοσιακές αγορές εναποθέτουν 

Η Zela Jet, μέλος του ομίλου εται-
ρειών Zela Aviation, ανοίγει 
τα φτερά της στην Κύπρο και 

με ένα υπερσύγχρονο στόλο ιδιωτικών 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων έρχεται 
να προσφέρει μια νέα ανεκτίμητη ταξι-
διωτική εμπειρία.

Η Zela Aviation, με κυριαρχία στους 
αιθέρες για σχεδόν δύο δεκαετίες και 
ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των αερο-
μεταφορών, προχώρησε στη δημιουργία 
της Zela Jet με στόχο να παρέχει νέες, 
καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις 
στις ιδιωτικές πτήσεις, σε Ελλάδα και 
Κύπρο.

Σε συνεργασία με μεγάλες αεροπορι-
κές εταιρείες σε όλον τον κόσμο και με 
μια γκάμα πολυτελών αεροσκαφών και 
σύγχρονων ελικοπτέρων, η Zela Jet αλλά-
ζει ριζικά τον  χάρτη της αεροπλοΐας στο 
νησί και ανταποκρίνεται όλο το 24ωρο, 
365 ημέρες τον  χρόνο, στις απαιτήσεις 
και επιθυμίες κάθε πελάτη.

Θέτοντας ως βασικούς πυλώνες τα 
υψηλά πρότυπα ασφαλείας και τις ποι-
οτικές εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
δίδοντας έμφαση στην ευελιξία, την άνεση 
και τη διακριτικότητα, οι εξειδικευμέ-

νοι σύμβουλοι της Zela Jet οργανώνουν 
ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικά, σε 
ανταγωνιστικές τιμές, για δεκάδες προο-
ρισμούς σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση 
Ανατολή.

Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και 
την ικανοποίησή του για την κάθοδο 
της Zela Jet στην Κύπρο, ο Πρόεδρος 
της εταιρείας Ανδρέας Χριστοδουλί-
δης ανέφερε ότι, σε μια περίοδο που 
ο χάρτης των αερομεταφορών επανα-

προσδιορίζεται, δράσαμε τολμηρά και 
στρατηγικά, ώστε να ανταποκριθούμε 
στις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι 
εξειδικευμένες γνώσεις μας, η μακρό-
χρονη πείρα και οι αξιόπιστες υπη-
ρεσίες μας αποτελούν, υπογράμμισε, 
το διαβατήριο για κάθε ταξιδιώτη, ο 
οποίος θέτει ως προτεραιότητα την 
ασφάλεια, τον πολύτιμο χρόνο του, την 
εξυπηρέτηση, αλλά και την αίσθηση της 
ελευθερίας. Είμαστε υπερήφανοι που 

η Zela Jet σηματοδοτεί μια νέα εποχή 
στις αερομεταφορές και δεσμευόμαστε 
να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο 
υπηρεσιών για κάθε πελάτη ξεχωριστά, 
τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Η ομάδα της Zela Jet είναι διαθέσιμη 
μέσω email ή τηλεφώνου για να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες προσφορές ναύλωσης 
jet ή ελικοπτέρου που ταιριάζουν στις 
ανάγκες και τον προϋπολογισμό του 
κάθε πελάτη.

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αε-
ρίου ΛΤΔ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθη-
κε στις 23 Απριλίου το στάδιο υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού «Request 
for Proposal for the Provision of Legal - 
Commercial – Financial Advisor Services» 
με την αποσφράγισή τους.

Οι προσφορές αφορούν στην παροχή 
Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΔΕΦΑ 
και στη θυγατρική της, Εταιρεία Υποδομών 
Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ, με σκο-
πό την υποστήριξη του επιχειρηματικού 
πλάνου των Οργανισμών για τα επόμενα 
χρόνια.

Το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε μέσω 
της συμμετοχής στον διαγωνισμό  ικανο-
ποιεί απόλυτα τον Οργανισμό, που δέχθηκε 
6 προσφορές, οι οποίες αξιολογούνται με 
βάση τις απαιτήσεις και διαδικασίες του 
διαγωνισμού και των κανονισμών που 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Προτάσεις υποβλήθηκαν μέσω του 
συστήματος e-procurement από τους 
ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

1. NEXIA POYIADJIS

2. Hogan Lovells
3. Morgan Lewis
4. Baker Botts LLP
5. Clyde and Co LLP
6. EY LLP
«Το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε 

κατά τη διαγωνιστική διαδικασία  ικανο-
ποιεί απόλυτα τη ΔΕΦΑ και υπογραμμί-
ζει τις μεγάλες προκλήσεις του έργου», 
σημείωσε ο Δρ  Συμεών Κασσιανίδης, 
πρόεδρος του Οργανισμού.

Zela Jet: Σηματοδοτεί τη νέα εποχή στους αιθέρεςΠοιοι διεκδικούν την υποστήριξη του 
επιχειρηματικού πλάνου της ΔΕΦΑ

Προβλέπεται ότι 
σημαντικές χώρες για 

τον τουρισμό μας όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα θέσουν σύντομα 

σε ισχύ το σύστημα με 
τους χρωματισμούς 

επικινδυνότητας (traf-
fic light system), κατά 
το οποίο εάν η Κύπρος 

δεν παρουσιάσει 
καθαρή επιδημιολογική 

εικόνα, ενδέχεται να 
υποστεί συνέπειες στις 

αφίξεις 

τις ελπίδες τους για φέτος οι ξενοδόχοι, 
καθώς έρευνες αγοράς δεικνύουν ότι οι 
τουρίστες θα επιλέξουν γνώριμους προ-
ορισμούς, με τους οποίους νιώθουν πιο 
άνετα και μια σχετική ασφάλεια. Χώρες 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και 
οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν την Κύ-
προ στη λίστα των γνώριμων προορισμών 
τους. Το Ισραήλ, παρόλο που έχει δείξει 
κάποια κινητικότητα, δεν αναμένεται να 
δώσει ιδιαίτερες ροές πριν από τον Ιούνιο.

Ο εγχώριος τουρισμός, αν και αποτελεί 
σίγουρα μιαν ανάσα, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αντικαταστήσει τον εξωτε-
ρικό τουρισμό. Εκτός από την ξεκάθαρη 
ποσοτική διαφορά, ο εγχώριος τουρισμός 
είναι εποχικός και επικεντρωμένος σε συ-
γκεκριμένες ημερομηνίες και περιοχές.

Οικονομική πτυχή και
βιωσιμότητα των
ξενοδοχειακών μονάδων 

Μεγάλη είναι και η οικονομική αβε-
βαιότητα που προκαλεί στους Κυπρίους 
ξενοδόχους η παρούσα ρευστή κατάστα-
ση, καθώς διανύουν τη δεύτερη σεζόν 

απραξίας μέχρι στιγμής. Αν και οι οικο-
νομικές «ενέσεις» από το κράτος για το 
σημαντικότερο εκ των πάγιων εξόδων 
τους που είναι τα εργατικά είναι πολύ-
τιμες, το ελάχιστο σημείο κερδοφορίας 
εξακολουθεί να απαιτεί συγκεκριμένη 
πληρότητα στις κλίνες. Ως αποτέλεσμα, 
με ρώσικη ρουλέτα θα μοιάζει η απόφαση 
για έναρξη εργασιών σε ξενοδοχεία, στην 
περίπτωση που δεν καταφέρει ο κλάδος 
να εξασφαλίσει με σχετική βεβαιότητα 
σημαντικό αριθμό κρατήσεων για τον 
πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

Πολλές αναμένεται να είναι και οι κι-
νήσεις τελευταίας στιγμής από τους ταξι-
διωτικούς πράκτορες, οι οποίοι αναμένουν 
τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους για 
τη διοργάνωση ταξιδιών σε προορισμούς 
με την κατάλληλη επιδημιολογική εικόνα. 
Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμός των 
ξενοδόχων θα πρέπει να είναι άμεσος 
και ευέλικτος.

Σημαντικός παράγοντα στις τελικές 
τιμές προσφοράς που θα προσφέρει ο 
κλάδος είναι και η πρόσφατη αναβάθμι-
ση σε αριθμό κλινών, στην οποία πολλές 

μονάδες έχουν προβεί τα τελευταία έτη. 
Αυτό επηρεάζει ανάλογα και τις αποφάσεις 
πολλών ξενοδόχων που διαχειρίζονται 
μεγάλο αριθμό κλινών σε διαφορετικές 
μονάδες, οι οποίοι ίσως καταλήξουν στο 
άνοιγμα μόνο συγκεκριμένου αριθμού 
εκ των ξενοδοχείων τους. Ποσοτικά, οι 
περισσότερες προβλέψεις στην ξενοδο-
χειακή βιομηχανία μιλάνε για στόχους 
κοντά στο 50% των αριθμών που είχαμε 
πετύχει ως χώρα τη σεζόν του 2019. 

Πρωτόκολλα ασφαλείας
και διαδικασιών

Γνωστά είναι πλέον τα πρωτόκολλα που 
ίσχυσαν και πέρσι, χωρίς όμως ακόμα να 
είναι ξεκάθαρο το τι θα ισχύει στη φετινή 
καλοκαιρινή σεζόν, αφού διάφορα σενά-
ρια υπάρχουν στο τραπέζι. Υπάρχει και η 
πιθανότητα να αυξηθεί η ζήτηση πακέτων 
υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν στους 
πελάτες την εξολοκλήρου παραμονή τους 
σε χώρους των ξενοδοχειακών μονάδων 
που θα επιλέξουν. 

Σημαντικές θα είναι και οι κινήσεις που 
θα γίνουν και από τους ανταγωνιστές του 

κλάδου σε άλλους προορισμούς, αφού το 
κλειδί για προσέλκυση τουριστών φέτος 
αναμένεται να είναι κυρίως το αίσθημα 
ασφάλειας και προστασίας από τον κο-
ρωνοϊό. 

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη
Με το δάκτυλο στη σκανδάλη βρί-

σκονται λοιπόν οι ξενοδόχοι στο νησί, 
γνωρίζοντας πολύ καλά πως μόλις δοθεί 
το πράσινο φως για μετακινήσεις, ο χρό-
νος αντίδρασης και προετοιμασίας τους 
θα είναι ελάχιστος. Αναγνωρίζουν πως 
θα πρέπει να οργανώσουν τις μονάδες 
τους κατάλληλα για να υποδεχθούν τους 
επισκέπτες τους με προειδοποίηση μόνο 
μερικών ημερών.

Η προοπτική για μια υποφερτή χρονιά 
είναι εκεί και ο τομέας θα κυνηγήσει τις 
ευκαιρίες για να πετύχει όσο το δυνατόν 
καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτήν τη μετα-
βατική σεζόν, ούτως ώστε να μπορέσει να 
δώσει ανάσα στα οικονομικά όχι μόνο του 
κλάδου, αλλά και ολόκληρου του νησιού.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited 
Τομέας Τουρισμού και Αναψυχής



Δίχως αμφιβολία οι περισσότερες 
αναπτυσσόμενες χώρες, ελλείψει πό-
ρων και πολιτικής ισχύος, παραμένουν 
εμβολιαστικά ανοχύρωτες. Αυτή είναι 
η περίπτωση για χώρες της Αφρικής, 
της Λατινικής Αμερικής αλλά σε κά-
ποιες περιπτώσεις και της Ευρώπης. 

Από την άλλη, μερικές χώρες της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης κατάφεραν 
να βρεθούν στην κορυφή της εμβολι-
αστικής κάλυψης, παρά τα προβλή-

ματα που καταγράφονται στη Γηραιά 
Ήπειρο, όπως η δυσπιστία σχετικά με 
το εμβόλιο της AstraZeneca και της 
Johnson and Johnson. 

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η Ουγγαρία, η οποία 
ακολούθησε τον δικό της δρόμο συ-
μπληρωματικά με το εμβολιαστικό 
πλάνο τής ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Βου-
δαπέστη ενέκρινε περισσότερα εμ-
βόλια και παρήγγειλε περισσότερες 

δόσεις από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία από 
τον ECDC, έχει ήδη χορηγήσει του-
λάχιστον την πρώτη δόση στο 40,4% 
(πάνω από 2.000.000 δόσεις) του πλη-
θυσμού της. 

Τα μισά εμβόλια που χορήγη-
σε ήταν από την εταιρεία Pfizer, 
ενώ γύρω στα 430.000 από την 
AstraZeneca ή τη Moderna. Αυτό 
σημαίνει ότι περίπου 570.000 δό-

σεις (25% των εμβολίων) προέρχο-
νται από μη αδειοδοτημένες από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(EMA) εταιρείες. Η Ουγγαρία, διαχω-
ρίζοντας τη θέση της από το μπλοκ 
των 27, παρήγγειλε συνολικά δύο 
εκατομμύρια δόσεις του Sputnik 
V, ενώ για να κλείσει τα στόματα 
των επικριτών της δημοσίευσε απο-
τελέσματα των παρενεργειών από 
τους εμβολιασμούς στη χώρα, «κα-

θαρίζοντας» το όνομα του ρωσικού 
εμβολίου. 

Επιπρόσθετα, η Βουδαπέστη προ-
χώρησε στην αγορά και στην τάχιστη 
έγκριση κάποιων εμβολίων από την 
Κίνα, πληρώνοντας 36 δολάρια για 
κάθε δόση στο Πεκίνο, το διπλάσια 
απ’ όσα έδωσε για το Sputnik V. 
Όμως, οι υψηλές τιμές των εμβολίων 
στη δεδομένη φάση της πανδημίας 
φαίνεται να μην έχουν σημασία, εάν 

υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Ειδικότερα, ο δρόμος που επέλεξε 
η Ουγγαρία σε συνδυασμό με την 
αποτυχία της ενιαίας εμβολιαστικής 
πολιτικής της ΕΕ, νομιμοποιεί τις πιο 
«εσωστρεφείς» πολιτικές της και 
δείχνει τον δρόμο που μπορούν να 
ακολουθήσουν οι υπόλοιπες χώρες 
του μπλοκ των 27 για να φτάσουν στο 
επιθυμητό επίπεδο εμβολιαστικής 
κάλυψης. 

Το «επιτυχημένο» παράδειγμα στην ΕΕ 

Η 
«αθώα» κούρσα για 
τη δημιουργία εμβο-
λίων, που άρχισε λίγο 
μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας του κορω-
νοϊού, μπαίνει πλέον 
στην πραγματική της 

διάσταση. Ρωσία και Κίνα, σε αντίθεση με 
τις περισσότερες χώρες, αφήνουν κατά 
μέρος την εσωστρέφεια και «μοιράζονται» 
με τον υπόλοιπο κόσμο τα δυσεύρετα εμ-
βόλιά τους. Οι ενδεδυμένες με αλτρουι-
σμό κινήσεις τους όμως δεν μπορούν να 
ερμηνευτούν ως τέτοιες σε μια χρονική 
συγκυρία κατά την οποία τα εμβόλια κατά 
του κορωνοϊού θεωρούνται ένα από τα 
πολυτιμότερα αγαθά. Πίσω λοιπόν από 
αυτές τις αγαθοεργίες μαίνεται ένας πόλε-
μος επιρροής και εξασφάλισης πολιτικών 
ανταλλαγμάτων. Εν τη απουσία των ΗΠΑ, 
Ρωσία και Κίνα εκμεταλλεύονται αυτό το 
κενό και επεκτείνουν την επιρροή τους 
μέσω των εμβολίων σε ολόκληρο τον 
κόσμο, φτάνοντας μάλιστα λίγο έξω από 
την «πόρτα» της υπερδύναμης, η οποία 
παραμένει προσανατολισμένη σε αυτό 
το στάδιο σε μια εθνική στρατηγική αντι-
μετώπισης της πανδημίας. Στη Γηραιά 
Ήπειρο δε, μια χώρα, έχοντας στο πλευρό 
της τη Μόσχα και το Πεκίνο, δείχνει έναν 
εναλλακτικό δρόμο για επιτάχυνση της 
εμβολιαστικής κάλυψης. 

Ρωσικά και κινεζικά εμβόλια 
επιρροής στον δυτικό κόσμο 

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της αύξησης επιρροής της Ρωσίας μέσω 
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Ρωσία και Κίνα «εμβολιάζουν» με 
συμφέροντα ολόκληρη την υφήλιο

ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΥΣΊΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, 
ΡΩΣΊΑ ΚΑΊ ΚΊΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΟΝΤΑΊ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΊ 
ΕΠΕΚΤΕΊΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΊΡΡΟΗ 
ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΊΩΝ 
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 
ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΊΣΤΑ ΛΊΓΟ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΟΡΤΑ» ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΣ, Η ΟΠΟΊΑ ΠΑ-
ΡΑΜΕΝΕΊ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΊΣΜΕΝΗ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΊΟ ΣΕ ΜΊΑ 
ΕΘΝΊΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΑΝΤΊΜΕ-
ΤΩΠΊΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

των εμβολίων καταγράφεται -καθόλου 
τυχαία- στη «γειτονιά» των ΗΠΑ και συ-
γκεκριμένα στη Λατινική Αμερική.  

Αμέσως μετά την πώληση 5,2 εκατομ-
μυρίων δόσεων του εμβολίου Sputnik V, 
ο Πούτιν επικοινώνησε με τον πρόεδρο 
της Βολιβίας, Luis Arce, για να συζητήσει 
μαζί του διάφορα θέματα, μέσα στα οποία 
ήταν η κατασκευή ενός πυρηνικού σταθ-
μού και τα αποθέματα φυσικού αερίου. 

Η Αλγερία δεν πλήρωσε ούτε σεντ 
για τα κινεζικά εμβόλια που έφτασαν 
στη χώρα τον Μάρτιο. Εντούτοις, πρό-
σφερε την υποστήριξή της στο Πεκίνο 
σε «βασικά ζητήματα» και καταδίκασε 
τη διεθνή ανάμειξη στα «εσωτερικά του 
ζητήματα». Με άλλα λόγια, αντάλλαξε τα 
εμβόλια με στήριξη της Κίνας υπέρ του 
κρίσιμου ζητήματα του Χονγκ Κονγκ.  

Ειδικοί βλέπουν ότι η στρατηγική της 
πώλησης ή της δωρεάς εμβολίων σε άλλες 
χώρες που ακολουθούν Ρωσία και Κίνα 
έχει αρχίσει να αποδίδει, καθώς δίνει άλλη 
δυναμική στις διεθνείς σχέσεις και τους 
επιτρέπει να διευρύνουν την επιρροή τους 
σε όλον τον κόσμο.  Μάλιστα, κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου ειδικά για τις 

ΗΠΑ, οι οποίες προς το παρόν φαίνεται 
ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε 
αυτήν την «κούρσα».  

Ουσιαστικά αυτός είναι και ο λόγος της 
μεγάλης επιτυχίας των δύο αυτών χωρών, 
αφού οι ΗΠΑ και οι άλλες χώρες δεν δεί-
χνουν ενδιαφέρον για να μπουν σε αυτό το 
παιχνίδι. Αντίθετα, οι δυτικές χώρες βρί-
σκονται σε μια διαδικασία «εσωστρέφειας», 
προσανατολισμένες στο να εμβολιάσουν 
τους δικούς τους πολίτες, παρακρατώντας 
έτσι τις περισσότερες δόσεις.  

Από την άλλη κανείς δεν μπορεί 
αμφισβητήσει τις θετικές συνέπειες της 
αποστολής εμβολίων σε χώρες που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλισή 
τους. Απαντώντας στις επικρίσεις για τα 
ανταλλάγματα με την Κίνα, η Αλγερία 
υποστήριξε ότι «δεν μιλάμε για πωλήσεις 
οπλισμού, αλλά για κάτι που οι πολίτες σε 
όλον τον κόσμο χρειάζονται απεγνωσμένα». 
Από την πλευρά του το Πεκίνο θεωρεί ότι 
οι επικριτές υιοθετούν μια «στενόμυαλη» 
προσέγγιση, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις 
του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, 
για «μετατροπή του εμβολίου σε ένα πα-
γκόσμιο αγαθό». Με παρόμοιο τρόπο το 

Κρεμλίνο δικαιολόγησε τη στρατηγική 
του, ισχυριζόμενο ότι δίνει την ευκαιρία 
σε πιο φτωχές χώρες να σταματήσουν 
την πανδημία.  

Τα εμβόλια σε αριθμούς 
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλού-

νται αμερικανικά ΜΜΕ, η Κίνα από τις 
250 εκατομμύρια δόσεις που έχει φτιά-
ξει, έχει στείλει 118 εκατομμύρια σε 49 
χώρες. Η Ρωσία έστειλε εμβόλια σε 22 
διαφορετικές χώρες, ενώ η Ινδία έχει 
δωρίσει 64 εκατομμύρια εμβόλια από 
τα 150 εκατομμύρια που έχει παραγάγει.   

Στην αντίπερα όχθη, οι ΗΠΑ έχουν 
διαμοιράσει πάνω από 200 εκατομμύρια 
δόσεις στον δικό τους πληθυσμό και έχουν 
υποσχεθεί να παράσχουν σε άλλες χώρες 
60 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της 
AstraZeneca, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν 
θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης, η Ουάσι-
γκτον είχε ανακοινώσει συμφωνίες για την 
αποστολή 2,5 εκατομμυρίων δόσεων του 
εμβολίου της AstraZeneca στο Μεξικό 
και 1,5 εκατομμυρίου στον Καναδά.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο «εθνικισμός» 
των εμβολίων των δυτικών χωρών έχει 

δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ των 
πλούσιων και των φτωχότερων χωρών, 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδα-
νική ευκαιρία για το Πεκίνο και τη Μό-
σχα. Θεωρείται ότι τα εμβόλια των δύο 
αυτών χωρών δεν δόθηκαν ούτε τυχαία 
ούτε αλτρουιστικά, αλλά στοχευμένα σε 
περιοχές όπου υπήρχε σύγκρουση για 
εξασφάλιση περισσότερης επιρροής τα 
προηγούμενα χρόνια.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 
Αίγυπτος, η οποία λαμβάνει βοήθεια 
1,3 δισεκατομμύρια από τις ΗΠΑ, αλλά 
βρίσκεται σε ρήξη με τη Δύση εξαιτίας του 
ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Το Κάιρο έχει παραγγείλει δεκάδες χιλιάδες 
εμβόλια της Pfizer, της AstraZeneca, της 
Sinopharm και του Sputnik V. Εντούτοις, 
πρώτα έφθασαν τα εμβόλια από την Κίνα. 
Έτσι, δεν αποκλείεται οι άμεσες διανομές 
εμβολίων να κάνουν τα αυταρχικά μοντέλα 
της Ρωσίας και της Κίνας πιο ελκυστικά 
για τις χώρες που αυτήν τη στιγμή έχουν 
τεράστιες ανάγκες από αυτά τα αγαθά.    

Η απραξία των ΗΠΑ  
Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν για τους 

κινδύνους της εσωστρεφούς πολιτικής 
των ΗΠΑ, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι 
η Ρωσία και η Κίνα βρίσκονται έξω από 
την «πόρτα» τους, μοιράζοντας εμβόλια 
στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι ενώ η 
Κίνα ασκεί πιέσεις μέσω των εμβολίων 
σε κυβερνήσεις στο δυτικό ημισφαίριο, 
η διοίκηση Μπάιντεν αδιαφορεί για τη 
διπλωματία των εμβολίων με κίνδυνο 
την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. 
Στην αρχή της πανδημίας το Πεκίνο 
χρησιμοποίησε την ίδια τακτική με τους 
ιατρικούς εξοπλισμούς, αφού, σύμφωνα 
με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Σι Τζινπίνγκ 
απείλησε τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα παρακρατούσε 
ιατρικές προμήθειες εάν δεν σταματούσε 
την κριτική του για την προέλευση και 
διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Πάντως δεν προκαλεί έκπληξη ότι η 
«αρένα» άσκησης επιρροής είναι η κατα-
δυναστευμένη από την πανδημία Λατινική 
Αμερική, της οποία η εξαιρετικά μεγάλη 
ανάγκη για εμβόλια ανοίγει την πόρτα 
σε Ρωσία και Κίνα για επικράτησή τους 
στην περιοχή.  

Σύμφωνα με την Washington Post, 
στην Παραγουάη, η Κυβέρνηση δέχεται 
ισχυρές πολιτικές πιέσεις για να αποσύ-
ρει την αναγνώριση της Ταιβάν, ώστε να 
πάρει εμβόλια από την Κίνα. Χώρες της 
Λατινικής Αμερικής, που πρόσφατα «εγκα-
τέλειψαν» την Ταϊβάν, έχουν ήδη αρχίσει 
να λαμβάνουν τις δόσεις εμβολίων. Την 
ίδια ώρα η Κυβέρνησης της Βραζιλίας 
απέσυρε το μπλόκο στην κινεζική Huawei 
σε μια προσπάθεια να κερδίσει πίσω το 
Πεκίνο και τα εμβόλιά του.  

Ενώ συμβαίνουν αυτά λίγο έξω από τις 
ΗΠΑ, ο Μπάιντεν παραμένει προσανατολι-
σμένος στον εμβολιασμό των Αμερικανών 
πολιτών, με εξαίρεση τη χρηματοδότηση 
του διεθνούς προγράμματος Covax. Επίσης, 
ο νέος πλανητάρχης επεξεργάζεται ένα 
σχέδιο εξαγωγής περισσότερων εμβολίων, 
μόλις όμως εξασφαλίσει το αναμενόμενο 
πλεόνασμα η χώρα του. 

Αμερικανοί αξιωματούχοι πάντως στη-
ρίζουν αυτήν τη στρατηγική, ισχυριζόμενοι 
ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να κάνουν πολιτι-
κή με τα εμβόλια, επιλέγοντας νικητές και 
ηττημένους όπως κάνει η Κίνα. Μάλιστα, 
θεωρούν ότι οι υποσχέσεις του Πεκίνου 
για διανομή εκατομμυρίων δόσεων έχουν 
αρχίσει να αθετούνται και αναμένουν ότι 
αυτή η τακτική θα του γυρίσει μπούμερανγκ.  

Από την άλλη, ειδικοί προειδοποιούν 
για τους κινδύνους αυτής της αισιόδο-
ξης προσέγγισης, αφού βλέπουν ότι οι 
ισορροπίες αλλάζουν υπέρ της Κίνας και 
μπορεί να γίνουν μη αναστρέψιμες. Για 
παράδειγμα, εάν η Παραγουάη αποσύ-
ρει την αναγνώριση της Ταϊβάν, δεν θα 
υπάρχει επιστροφή. Επίσης, δεν πρέπει 
να υποτιμάται η «κανονικοποίηση» της 
Ρωσίας και της Κίνας στην κοινή γνώμη 
των δυτικών δημοκρατιών.  



Ο 
διάβολος προσω-
ποποιημένος για 
τους μεν, είδωλο για 
τους δε. Δέκα χρόνια 
μετά τον θάνατό του 
ο ιδρυτής της Αλ Κά-
ιντα, Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, ενσαρκώνει την υπέρτατη θυσία 
και παραμένει το σχεδόν αδιαμφισβήτητο 
είδωλο των τζιχαντιστών σε όλον τον κόσμο.

Παρόλο που οι Αμερικανοί έριξαν 
το πτώμα του Μπιν Λάντεν στη θάλασ-
σα προκειμένου να μην επιτρέψουν να 
μετατραπεί ο τάφος του σε μνημείο των 
τζιχαντιστών, ο ιδρυτής της Αλ Κάιντα 
παραμένει παράδειγμα προς μίμηση για 
πολλούς υποστηρικτές του ακραίου ισλάμ.

Και αυτό το πέτυχε επειδή συνειδητο-
ποίησε τη χρησιμότητα της προπαγάνδας. 
Με μακριά γενειάδα, λευκό τουρμπάνι, 
την παραδοσιακή ενδυμασία των Σα-
ουδαράβων καλλιέργησε μια εικόνα 
ταπεινότητας και νηφαλιότητας προτού 
επιλέξει να φορέσει στολή παραλλαγής 
και να φωτογραφηθεί με ένα τουφέκι στο 
πλάι. Μια υπερβολική εικόνα για έναν 

άνδρα που δεν βρέθηκε ποτέ πολύ κοντά 
στο πεδίο της μάχης.

«Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν έχτισε προ-
σεκτικά τη δημόσια προσωπικότητά του 
για να κερδίσει υποστηρικτές», εξηγεί η 
Κάθριν Ζίμερμαν, ερευνήτρια του Critical 
Threats Project του American Enterprise 
Institute (AEI). «Η εικόνα του βασίζεται 
στο μέτρο προκειμένου να παρουσιαστεί 
ως ένας πνευματικός και στρατιωτικός 
ηγέτης του τζιχάντ». 

Επίθεση – υπογραφή
Η δημιουργία της εικόνας του πέτυχε 

τον στόχο της, να στρατολογήσει μαχητές, 
επιβεβαιώνει ο Κόλιν Κλαρκ, διευθυντής 
ερευνών του Soufan Center. «Ακόμη κι 
αν επικρίθηκε κάποιες φορές για την αγά-
πη του προς τα μέσα ενημέρωσης, ήταν 
αρκετά οξυδερκής ώστε να κατανοήσει 
τη σημασία των μεγάλων πλατφορμών 
για τη μετάδοση του μηνύματος της Αλ 
Κάιντα».

Έκτοτε η Δύση έχει δαπανήσει εκατοντά-
δες δισεκατομμύρια ευρώ για να εξαλείψει 
την τρομοκρατία. Και οι τζιχαντιστές είναι 
αδιαμφισβήτητα περισσότεροι απ’ όσοι 
ήταν πριν από 20 χρόνια.

Όμως η κληρονομιά του Μπιν Λάντεν 
δεν περιορίστηκε στη ρητορική. Αποτέ-
λεσε και τον καταλύτη της παγκόσμιας 
τρομοκρατίας. Ρίχνοντας αεροπλάνα πάνω 
στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη 
την 11η Σεπτεμβρίου 2001 φάνηκε ότι 

αψηφά την Αμερική, ταπείνωσε τη Δύση 
και προσέφερε σε γενιές τζιχαντιστών μια 
πίστη, η οποία δεν διαψεύστηκε ποτέ, ακόμη 
κι αν χρειάστηκε να περάσει τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του κρυμμένος.

20 χρόνια μετά την «επίθεση – υπογρα-
φή» οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν 
το Αφγανιστάν, χωρίς να ισχυρίζονται ότι 
νίκησαν. Δεν του άρκεσε να πλήξει τη 
μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως, ο Μπιν 
Λάντεν «τράβηξε τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο 
φθοράς στο Αφγανιστάν, τον οποίο δεν 
θα μπορούσαν να κερδίσουν», αναφέρει 
ο Κόλιν Κλαρκ.

Επίσης κατανόησε το συμφέρον του να 
μετατρέψει τις εμπόλεμες περιοχές σε χώρο 
εκπαίδευσης και αφιέρωσε την περιουσία 
του στη χρηματοδότηση μαχητών από το 
Αφγανιστάν ώς την Τσετσενία, περνώ-
ντας από τη Βοσνία ή τη Σομαλία. Τόσοι 
πιστοί υπηρέτες, οι οποίοι στη συνέχεια 
τροφοδότησαν τα τζιχαντιστικά δίκτυά του.

Μετά τον θάνατό του οι ακραίοι ισλα-
μιστές έχασαν τη φωνή τους. Η αλ Κάιντα 
έχασε την πρώτη θέση στον παγκόσμιο 
τζιχαντισμό από τον αντίπαλό της, το 
Ισλαμικό Κράτος. Αντί να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους αυτές οι δύο οργανώσεις 
επιδίδονται σε έναν στρατιωτικό και ιδε-
ολογικό πόλεμο.

Στρατηγική
Όμως ο Μπιν Λάντεν πέθανε πριν από 

το καταστροφικό σχίσμα του 2014. «Στελέ-
χη του ΙΚ εξακολουθούν να τον βλέπουν 
θετικά», παρατηρεί ο Άαρον Ζέλιν, ιδρυτής 
του εξειδικευμένου ιστότοπου Jihadology. 
«Κατά μία έννοια το ΙΚ θεωρεί τον εαυτό 
του έναν από τους άξιους διαδόχους τού 
Μπιν Λάντεν, αντίθετα με τον (Αιγύπτιο 
Αϊμάν) αλ Ζαουάχρι, ο οποίος οδήγησε 
την Αλ Κάιντα στον λάθος δρόμο».

Σιγά-σιγά ο Μπιν Λάντεν έχει αναχθεί 
σε μύθο. Πλέον δεν υπάρχουν μαχητές 

που να τον έχουν γνωρίσει ή ακούσει όσο 
ήταν ζωντανός. Παρότι η προσωπική του 
θυσία αναγκάζει κάποιους να τον σέβονται, 
«ανήκει στο παρελθόν», παρατηρεί ο Γκλεν 
Ρόμπινσον,  συγγραφέας μιας πρόσφατης 
ιστορίας του παγκόσμιου τζιχαντιστικού 
κινήματος.

Σε ό,τι αφορά τη θεωρητική του 
κληρονομιά, εξακολουθεί να συζητεί-
ται. Κάποιοι αντίπαλοί του εκτιμούν ότι 
ήταν αντιπαραγωγικό να επιτεθεί στις 
ΗΠΑ. «Μια ηλίθια στρατηγική»,  έγραψε 
ο θεωρητικός του τζιχάντ, Αμπού Μού-
σαμπ αλ Σούρι. «Η στρατηγική ‘Πρώτα 
η Αμερική’ εξακολουθεί να θεωρείται 
σε μεγάλο βαθμό σημαντικό λάθος», 
παρατηρεί ο Γκλεν Ρόμπινσον. «Απόδειξη 
γι’ αυτό είναι ότι πολύ λίγοι τζιχαντιστές 
την ακολουθούν και οι περισσότεροι δεν 
την έχουν ακολουθήσει ποτέ».

Στην πραγματικότητα η Αλ Κάιντα 
σήμερα είναι ένα σύμβολο, ένα δίκτυο, 
περισσότερο από μια οργάνωση. Τα πα-
ρακλάδια της στη Σομαλία, την Υεμένη 
όπως και στο Λεβάντε δεν εξαπολύουν 
χτυπήματα εναντίον της Δύσης: περιορί-
ζονται σε τοπικά πολιτικά παιχνίδια και 
χαίρουν μιας μεγαλύτερης αυτονομίας 
απέναντι σε μιαν αποδυναμωμένη ιεραρχία, 
πολύ μακριά από την κεντρική εξουσία 
που ασκούσε ο Μπιν Λάντεν.

Αυτό που μένει είναι το πρόσωπό του 
σε ένα μπλουζάκι, το όνομά του σε μια 
πινακίδα στο πίσω μέρος των οχημάτων, 
ένα πορτρέτο του στη διάρκεια διαδηλώ-
σεων. Η Κάθριν Ζίμερμαν επικαλείται ένα 
βίντεο των Σεμπάμπ της Σομαλίας έπειτα 
από επίθεση που εξαπέλυσαν τον Δεκέμ-
βριο. Δείχνει ένα μέρος της ομάδας των 
τζιχαντιστών να παρακολουθούν βίντεο 
του Μπιν Λάντεν. «Μια εικόνα που έχει 
στόχο να δείξει τον δεσμό τους με την 
κληρονομιά του», διαβεβαιώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν «καθοδηγεί» τους 
τζιχαντιστές 10 χρόνια μετά τον θάνατό του

Της Κυριακής
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staysafe 24μένουμεασφαλείς
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Το τέλος του έπους του Brexit 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη, 
την εμπορική συμφωνία που συνήφθη από 
την ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας 

τέλος στο επίπονο κεφάλαιο του Brexit.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, στην 

ψηφοφορία 660 βουλευτές ενέκριναν το κείμενο 
τη συμφωνίας, 5 το καταψήφισαν και 32 απήχον. 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας 
με τη Βρετανία. «Η TCA (Trade and Cooperation 
Agreement, Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας) 
σηματοδοτεί τη θεμελίωση μιας ισχυρής και στενής 
εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφε-
ρε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι η Βρε-
τανία παραμένει «σημαντικός φίλος και εταίρος» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Χαιρετίζω εγκάρδια τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας από το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο για τη συμφωνία εμπορίου και 
συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό 
βήμα προς τα εμπρός στις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ και ανοίγει 
μια νέα εποχή», ανέφερε ο Μισέλ σε ανάρτησή του 
στο Twitter.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
έκανε λόγο για «το τελευταίο βήμα ενός μεγάλου 
ταξιδιού», που «προσφέρει σταθερότητα στη νέα 
μας σχέση με την ΕΕ ως εμπορικών εταίρων ζω-
τικής σημασίας, στενών συμμάχων και ισότιμων 
κυρίαρχων». «Είναι τώρα καιρός να στραφούμε στο 
μέλλον και την οικοδόμηση ενός πιο παγκόσμιου 
Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο Τζόνσον.

Το πράσινο φως των ευρωβουλευτών σε αυτήν 
την εμπορική συμφωνία, που συνήφθη με δυσκολίες 
στις 24 του περασμένου Δεκεμβρίου, απέκτησε χα-
ρακτήρα επείγοντος, καθώς η προσωρινή εφαρμογή 
του κειμένου, που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 
έτους, θα έληγε χθες Παρασκευή και το Ηνωμένο 
Βασίλειο είχε αποκλείσει κάθε παράτασή του.

Η ψηφοφορία, ύστερα από μια κοινοβουλευτική 
συζήτηση πέντε ωρών, συνοδεύτηκε από τη διαδι-
κασία έγκρισης ενός μη δεσμευτικού ψηφίσματος, 
στο οποίο οι βουλευτές χαρακτηρίζουν το Brexit 

«ιστορικό λάθος».

Κρίση εμπιστοσύνης
Οι σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών επη-

ρεάστηκαν βαθιά από την απόφαση της Βρετανίας 
να εγκαταλείψει την ενιαία αγορά, που έγινε επίσημη 
από την 31η Ιανουαρίου του 2020 αλλά ουσιαστικά 
τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του έτους.

Σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, οι ευρωπαϊκές 
εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 
κατά 20,2%, ενώ οι βρετανικές εισαγωγές στην ΕΕ 
σημείωσαν πτώση κατά 47% κατά τους δυο πρώτους 
μήνες του 2021, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί μια κρίση εμπιστο-
σύνης μεταξύ των δύο εταίρων, ύστερα από πολλές 
αποφάσεις της Ντάουνινγκ Στριτ που έθεσαν εν αμ-
φιβόλω την προηγούμενη συμφωνία που συνήφθη 
με την ΕΕ, τη συνθήκη του 2019 για το Brexit, που 
ουσιαστικά οργάνωσε το «διαζύγιο».

Οι Ευρωπαίοι επικρίνουν κυρίως το Λονδίνο 
ότι παραβίασε το ιρλανδικό πρωτόκολλο που πε-
ριλαμβάνεται σε αυτήν τη συνθήκη, αναβάλλοντας 
ορισμένους τελωνειακούς και υγειονομικούς ελέγχους 
που έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μεταξύ της βρετανικής 
επαρχίας της Βόρειας Ιρλανδίας και του υπόλοιπου 
Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να αποφευχθεί 
μια επιστροφή των συνόρων στην ιρλανδική νήσο.

Σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας, οι ευρωβουλευτές 
καθυστερούσαν να ορίσουν ημερομηνία για να δοθεί 
πράσινο φως στην εμπορική συμφωνία.

«Η πιστή εφαρμογή είναι ουσιώδης», επέμεινε 
την Τετάρτη η φον ντερ Λάιεν, που έχει ήδη δια-
βεβαιώσει ότι η ΕΕ «δεν θα διστάσει»,  «εάν είναι 
απαραίτητο», να χρησιμοποιήσει έναντι του Λονδίνου 
τα μονομερή διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στη συμφωνία.

Μεταξύ των δύο πλευρών της Μάγχης συνεχίζουν 
να υπάρχουν και άλλα σημεία προστριβής, όπως η 
πρόσφατη διαμάχη για την προμήθεια των εμβο-
λίων της AstraZeneca, ή ακόμα και η απειλή της 
Γαλλίας να προχωρήσει σε «αντίποινα» σε βάρος 
των βρετανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
εάν η μετά το Brexit συμφωνία για την αλιεία δεν 
τεθεί σε ισχύ.

Η ινδική μετάλλαξη του ιού Β.1.617 πε-
ριέχει δύο σημαντικές μεταλλάξεις του 
γενετικού υλικού: E484Q und L452R. 

Πίσω από τους κωδικούς αυτούς κρύβεται η 
ακριβής θέση των μεταλλάξεων στο γονιδίωμα. Οι 
δύο μεταλλάξεις είναι γνωστές εδώ και καιρό. Η 
E484Q μοιάζει με τη μετάλλαξη E484K, η οποία 
εμφανίζεται τόσο στη  νοτιοαφρικανική όσο και 
τη βρετανική μετάλλαξη. Η L452R εντοπίστηκε 
στη μετάλλαξη της Καλιφόρνιας CAL.20C. Στην 
Ινδία ωστόσο οι δύο μεταλλάξεις εμφανίζονται 
για πρώτη φορά ταυτόχρονα γι’ αυτό και γίνεται 
συχνά λόγος για «διπλή μετάλλαξη».

Το γεγονός ότι οι δύο μεταλλάξεις εμφανί-
ζονται από κοινού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
αυτή η παραλλαγή του κορωνοϊού είναι διπλά 
μεταδοτική ή διπλά επικίνδυνη. Μέχρι στιγμής 
όμως δεν υπάρχουν σχετικές επιστημονικές 
μελέτες για να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί 
η θεωρία αυτή.

Σε κάθε περίπτωση οι δραματικές εξελίξεις 
στην Ινδία οφείλονται και στη διπλή μετάλλαξη. 
Στη χώρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 
17 εκατομμύρια κρούσματα, περισσότερα ακό-
μα και από τις ΗΠΑ, που κατείχαν παγκόσμια 
πρωτιά. Επιστήμονες εικάζουν ότι ο πραγματικός 
αριθμός των κρουσμάτων στην Ινδία είναι πολ-
λαπλάσιος. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν 
χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους στην Ινδία 
από αίτια σχετικά με τον κορωνοϊό.

Υπό κατάρρευση το ινδικό σύ-
στημα υγείας

Σχεδόν καθημερινά καταγράφονται στην 
Ινδία γύρω στα 332.000 κρούσματα, οδη-
γώντας σε κατάρρευση το σύστημα υγείας σε 
μεγάλα τμήματα της χώρας. Σε αυτό έρχεται 
να προστεθεί ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα 
εθνικές και τοπικές Αρχές δεν έλαβαν με την 
απαραίτητη αποφασιστικότητα περιοριστικά 
μέτρα ή αναίρεσαν πρόωρα ισχύοντα μέτρα 
προστασίας επιτρέποντας μαζικές εκδηλώσεις.

Όταν μια νέα παραλλαγή του ιού βρίσκει 
τρόπο να ξεγελάσει το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα, τότε οι επιστήμονες κάνουν λόγο για 
«escape-mutation», δηλαδή για «μετάλλαξη 
δραπέτη». Τέτοιες παραλλαγές ενδέχεται να 
είναι επικίνδυνες τόσο για εμβολιασμένους 
όσο και άτομα που έχουν αναρρώσει από 
τον κορωνοϊό, μιας και θεωρείται ότι δεν εί-
ναι απολύτως προστατευμένα από την ινδική 
μετάλλαξη. Tην ίδια στιγμή παραμένει άγνωστο 
αν οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν 
τη μετάλλαξη σε άλλους.

Μέχρι αυτήν την ώρα, ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την ινδική 
μετάλλαξη απλά ως «variant of interest», ως 
«ενδιαφέρουσα παραλλαγή». Δεν αποκλείεται 
ωστόσο μέσα στο επόμενο διάστημα ο διεθνής 
οργανισμός να προβεί σε νέα αξιολόγηση των 
κινδύνων, καθώς συνεχίζεται η συγκέντρωση 
σημαντικών επιστημονικών στοιχείων για τη 
μετάλλαξη B.1.617.

Καθησυχάζουν Γερμανοί ειδικοί
Σε ανάρτησή του στο Twitter o επιδημιολόγος 

και βουλευτής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος 
Καρλ Λάουτερμπαχ σημειώνει επικαλούμενος 
ινδική επιστημονική έρευνα ότι τα υπάρχοντα 

εμβόλια προστατεύουν από τημετάλλαξη B.1.617. 
Ο Γερμανός ειδικός αναφέρεται και σε βρετανι-
κή έρευνα, η οποία επισημαίνει ότι χάρη στον 
εμβολιασμό ο κίνδυνος μόλυνσης περιορίζεται 
κατά 65%. Ακόμα και στη περίπτωση νόσησης, 
η πιθανότητα βαριάς ασθένειας μειώνεται σε 
εμβολιασμένους κατά 65%.

Ο Ρίχαρντ Νέχερ, επικεφαλής ερευνητικής 
ομάδας εξειδικευμένης σε ιούς και βακτήρια 
στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, θεωρεί ότι 
«από τα ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή μας δεν 
είμαστε σε θέση να εξάγουμε ακόμα συμπε-
ράσματα». Σημειώνει μάλιστα ότι λίγα  είναι 
γνωστά για αρκετές μεταλλάξεις του κορωνοϊού: 
«Για το λόγο αυτό δεν πιστεύω ότι πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην B.1.617 απ’ ό,τι 
σε άλλες μεταλλάξεις».

Παρόμοια αξιολογεί την ινδική μετάλλαξη 
και ο επιδημιολόγος Κρίστιαν Ντρόστεν από 
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charité του 
Βερολίνου. Ήδη τον Μάρτιο έλεγε στο podcast 
του για τη Βορειογερμανική Ραδιοφωνία NDR, 
ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Σημείωσε 
μόνο ότι για να αντιμετωπιστούν οι περισσότερες 
«μεταλλάξεις δραπέτες» θα χρειαστεί μια μικρής 
έκτασης επικαιροποίηση στα εμβόλια νέας γενιάς.

Πηγή: in.gr (Στέφανος Γεωργακόπουλος)
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Covid-19: Πόσο επικίνδυνη
είναι η ινδική μετάλλαξη;
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Η 
24η Απριλίου αποτελεί 
την Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων,  που  συ-
ντελέστηκε  από  την 
Οθωμανική  Αυτο-
κρατορία την περίοδο 

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά την 
24η Απριλίου 1915 ξεκίνησε, ουσιαστικά, 
η πρώτη γενοκτονία που συντελέστηκε 
τον 20όν αιώνα – ένα χρονικό ορόσημο 
στη σύγχρονη εξέλιξη του διεθνούς δι-
καίου, που σηματοδότησε την άνοδο του 
τομέα των διεθνών ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων,  τη δημιουργία, μετά το πέρας 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών που εδράζεται 
στην προστασία και στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότε-
ρα, επί του θέματος, την υιοθέτηση την 
9η Δεκεμβρίου 1948 της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για  την Πρόληψη και Καταστολή 
του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 1951.

Τονίζεται εξ υπαρχής ότι η Σύμβαση 
του  1948  αναφέρει  ότι  η  γενοκτονία, 
συντελούμενη είτε σε περίοδο ειρήνης 
ή πολέμου, τυγχάνει έγκλημα διεθνούς 
δικαίου και τα συμβαλλόμενα μέρη και η 
διεθνής κοινότητα στο σύνολό της αναλαμ-
βάνουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν 
και να τιμωρούν πράξεις γενοκτονίας, ως 
αυτές ορίζονται στο Άρθρο ΙΙ  της Σύμ-
βασης (πράξεις που ενεργούνται με την 
πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής 
ομάδας, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής 
ή θρησκευτικής που περιλαμβάνουν φόνο 
των μελών της ομάδας, σοβαρή βλάβη της 
σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας 
των μελών της ομάδας, εκ προθέσεως υπο-
βολή της ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης 
που δύνανται να επιφέρουν την πλήρη 
ή τη μερική σωματική της καταστροφή 

και μέτρα που αποβλέπουν στην παρε-
μπόδιση  της  γέννησης  στους  κόλπους 
συγκεκριμένης ομάδας).

Η γενοκτονία των Αρμενίων την περίοδο 
1915-1918 αποτελεί ένα από τα πλέον 
πολυσυζητημένα ζητήματα. Η αναγνώ-
ριση  των συμβάντων  της περιόδου ως 
πράξεων γενοκτονίας αποτελεί ιδιαίτερο 
νομικό  ζήτημα,  πέραν  της  ηθικής που 
περιβάλλει τη  συγκεκριμένη πράξη και 
η Τουρκία ανέκαθεν συντηρούσε και συ-
ντηρεί  τη θέση ότι  αυτά δεν ανάγονται 
σε πράξεις  γενοκτονίας  εκ μέρους  του 
προκατόχου κράτους, ήτοι της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας. Φυσικά, οι πλεί-
στοι διεθνολόγοι και ακαδημαϊκοί επί του 
θέματος έχουν προ πολλού αναγνωρίσει 
τα τότε γεγονότα ως να εμπίπτουν στον 
ορισμό της γενοκτονίας, ενώ πολλά κράτη 

έχουν επίσης προχωρήσει σε αυτήν την 
επισήμανση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής είναι το πιο πρόσφατο κράτος 
που  έχει  αναγνωρίσει  τα  γεγονότα  της 
περιόδου ως πράξεις γενοκτονίας και η 
σημασία τούτης της αναγνώρισης είναι 
ιδιαίτερα σημαντική έχοντας υπ’ όψιν τις 
σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας υπό το πρίσμα 
γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών και γε-
ωοικονομικών αναλύσεων.

Την ημέρα θύμησης της γενοκτονίας των 
Αρμενίων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προχώ-
ρησε για πρώτη φορά με τον πλέον επίσημο 
τρόπο στη χρήση της λέξης «γενοκτονία» 
αναφερόμενος στα γεγονότα της περιόδου. 
Αν  και  ο Πρόεδρος  Ρίγκαν  για  πρώτη 
φορά χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο 
όρο σε μια διακήρυξη το 1981, οι ΗΠΑ 
για  πρώτη  φορά  επίσημα  προχωρούν 

πλέον  με  τον  επίσημο  χαρακτηρισμό 
των  πράξεων  εκείνων  ως  γενοκτονία. 
Παρόλο το γεγονός ότι οι προκάτοχοι του 
Μπάιντεν προεκλογικά δήλωναν ότι θα 
προχωρούσαν με ανάλογη διακήρυξη, 
για πολλούς και διάφορους λόγους ούτε ο 
πρώην Προέδρος Ομπάμα αλλά ούτε και 
ο τέως Πρόεδρος Τραμπ προχώρησαν 
κατά την διάρκεια της θητείας τους στη 
χρήση του όρου «γενοκτονία» σε σχέση 
με τη μαζική εξόντωση και εκδίωξη των 
Αρμενίων κατά την διάρκεια της δεύτερης 
δεκαετίας του 20ού αιώνα. Ο Πρόεδρος 
Μπάιντεν, μόλις στις πρώτες 100 τόσες 
μέρες της διακυβέρνησής του, υλοποίησε 
την προεκλογική του δέσμευση και απο-
φάσισε να «κλείσει» το ανοικτό ζήτημα 
νωρίς στη θητεία του. Η πράξη αυτή, όμως, 
θα έχει σημαντικές  συνέπειες, ειδικότερα 

όσον αφορά τις σχέσεις των δυο κρατών, 
που, στην παρούσα χρονική περίοδο – τα 
τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια – 
βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί.

Η Τουρκία ξεκάθαρα επιδεικνύει μια 
στάση, κατά το μάλλον ή ήττον, αποδέσμευ-
σης από το δυτικό βαγόνι στη γεωπολιτική 
της πορεία. Ειδικότερα, μετά την αγορά 
του πυραυλικού συστήματος S-400 από 
τη  Ρωσία, για το οποίο το ΝΑΤΟ αλλά 
και οι  ίδιες οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι 
αποτελεί σοβαρή εμβολή στη  λειτουργία 
των συμβατών οπλικών συστημάτων που 
κατέχουν τα μέλη του Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου,  τον αποκλεισμό  της Τουρ-
κίας  από  το  πρόγραμμα  εξέλιξης  των 
μαχητικών αεροσκαφών F-35 αλλά και 
γενικότερα τις τεταμένες σχέσεις που δη-
μιουργήθηκαν με τη δράση της Τουρκίας 
σε διάφορα περιφερειακά μέτωπα που 
αντικρούουν  τη  θέση  των  δυτικών  της 
συμμάχων (βλ., για παράδειγμα, Συρία, 
«Ισλαμικό Κράτος», Ιράκ κ.ο.κ.), οι σχέσεις 
των δυο συμμάχων έχουν επιδεινωθεί. 
Ενδεχομένως, μάλιστα,  το πλήγμα που 
παρατηρείται στις σχέσεις των δύο να είναι 
δύσκολο να επιδιορθωθεί, ενώ περαιτέρω 
συνέχεια αναμένεται να δοθεί τον Ιούνιο 
στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ, οπότε και θα υπάρ-
ξει η πρώτη επίσημη διά ζώσης επαφή 
μεταξύ Μπάιντεν - Ερντογάν.

Η αναγνώριση  της  γενοκτονίας  των 
Αρμενίων από τις ΗΠΑ αποτελεί πρωτίστως 
μια πολιτική πράξη της νέας διακυβέρνη-
σης των ΗΠΑ, που πολύ νωρίς έδωσαν 
το στίγμα της εξωτερικής τους πολιτικής 
στην περίοδο Μπάιντεν, ειδικότερα όσον 
αφορά τη  μεταστροφή της χώρας σε ζη-
τήματα που  άπτονται  της  πολυμέρειας 
που υποσχέθηκε  να ακολουθήσει  ο  κ. 
Μπάιντεν, ειδικά σε θέματα που αφορούν 
τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του 
δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – 
International Law and Human Rights (Kent), 
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Sergio Vieira de Mello,
ένας ήρωας του ΟΗΕ

Η τουρκική προπαγάνδα και η αναγνώριση
της γενοκτονίας των Αρμενίων
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ΤΗΣ ΠΈΡΙΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΑΞΈΙΣ 
ΓΈΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΈΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΙΣ ΣΧΈ-
ΣΈΙΣ ΗΠΑ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΥΠΟ 
ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΓΈΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 
ΓΈΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΈΩΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΈΩΝ 

Στην εποχή μας ο ΟΗΕ δεν παράγει ήρωες. 
Γενικά, σε πολλές χώρες υπάρχουν πολλοί 
που κατακρίνουν τον ΟΗΕ, κυρίως στον πο-

λιτικό του ρόλο. Αυτό, όπως πολλές φορές έχω πει 
και γράψει, οφείλεται σε άγνοια εκ μέρους επικριτών 
της υποδομής του ΟΗΕ και του ρόλου των Κρατών-
Μελών και ιδιαιτέρως των πέντε μονίμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Μέσα σ’ αυτήν την ατμό-
σφαιρα, ο ΟΗΕ, εν τούτοις, ανέδειξε και ορισμένους 
από τα μέλη του, που ο κόσμος ανήγαγε σε «ήρωες». 
Αναφέρω π.χ. τον Σουηδό Νταγκ Χάμμαρσολντ, έναν  
χαρισματικό και ιδιαίτερα δημοφιλή Γενικό Γραμ-
ματέα, που σκοτώθηκε από πτώση του αεροπλάνου 
του στο Κονγκό. Ένας άλλος «ήρωας» του ΟΗΕ, ήταν 
ο γοητευτικός Βραζιλιάνος Sergio Vieira de Mello 
(Sergio), που σκοτώθηκε από την έκρηξη στην έδρα 
του ΟΗΕ στη Βαγδάτη τη 19η Αυγούστου 2003.

Ο Sergio ήταν γιος διπλωματών από τη Βραζιλία. 
Σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόννη, έλαβε μέρος στα 
γεγονότα του 1968, που είχε σαν αποτέλεσμα την εκ-
δίωξή του από τη Γαλλία. Αυτό τον οδήγησε στην αρχή 
της λαμπρής του καριέρας στον ΟΗΕ, που διήρκεσε 
34 χρόνια, μέχρι τον  θάνατό του το 2003. Υπηρέτη-
σε σ’ όλα τα hot spots της τότε εποχής από το 1969. 
Μετά τη Γενεύη, στη Bangladesh, Σουδάν, Μοζαμβί-
κη, Περού, Ανατολικό Τιμόρ, Λίβανο, Καμποντία, την 
πρώην Γιουγκοσλαβία και αλλαχού. Επιστρέφοντας 
στη Γενεύη έγινε στο τέλος ο Ύπατος Αρμοστής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Palais Wilson, στον κήπο 

του οποίου υπάρχει σήμερα το άγαλμά του, απέναντι 
από τη λίμνη Léman. Ενώ ήταν στα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα, ο Sergio ήταν μια προσωπικότητα στην πόλη. 
Χαρισματικός, πολύγλωσσος, «είχε την εμπιστοσύνην 
όλων, των Αμερικανών, των Βρετανών, των Ρώσων, των 
Κινέζων». Αυτός ήταν ίσως ο λόγος που ο τότε Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ, Kofi Annan, τον επέλεξε για 
τη νευραλγική θέση του ειδικού του αντιπροσώπου 
στη Βαγδάτη τον  Μάιο του 2003 (βλ. Luis Lema, “La 
deuxieme vie de Sergio Vieira de Mello”).

Η κατάσταση στο Ιράκ ήταν εκρηκτική. Οι Αμε-
ρικανοί  μόλις  είχαν  απαλλαγεί  από  τον  Saddam 
Hussein και «κυβερνούσαν» στην ουσία τη χώρα. 
Μόλις  εγκαταστάθηκεν ο Sergio στη Βαγδάτη και 
είδε την κατάσταση, άρχισε να διακηρύττει ότι έπρεπε 
το συντομότερον οι Ιρακινοί να κυβερνώνται μόνοι 
τους, χωρίς τις επεμβάσεις των ξένων. Αυτό βέβαια 
δεν άρεσε στους Αμερικανούς και ιδιαίτερα στον Paul 
Bremer, τον Αμερικανό «διοικητή» στο Ιράκ (οπ. παρ.).

Είχε, όμως, εχθρούς και τους τρομοκράτες. Έτσι, 
στις 19 Αυγούστου 2003 έγινε η επίθεση εναντίον της 
έδρας του ΟΗΕ στη Βαγδάτη, όπου 22 άτομα σκοτώ-
θηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Sergio. Την επίθεση 
την ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Al-Quaida 
στο Ιράκ. Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 
11η Σεπτεμβρίου 2001, στη Νέα Υόρκη, σήμανε για 
μερικούς «το τέλος του παλιού κόσμου». Η επίθεση 
στη Βαγδάτη τον Αύγουστο του 2003 σήμανε ένα κτύ-
πημα εναντίον των υπερασπιστών των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του λαμπρότερου εξ αυτών, του 
Sergio Vieira de Mello, της «εικόνας» της Γενεύης, 
που πολλοί  τον   θεωρούσαν ως διάδοχο του Kofi 
Annan στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Κανένας 
δεν πίστευε  ότι θα είχε ένα τέτοιο τέλος. Σήμερα είναι 
μια «εικόνα» κυρίως στους κύκλους του ΟΗΕ.
* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών 

Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), πρώην Μέλος της Γραμ-
ματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Τ ον Απρίλη 2019 ο Τούρκος Υπουργός 
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
δήλωνε με έπαρση πόσο περήφανοι 

είναι  οι  Τούρκοι  για  την  ιστορία  τους  διότι 
δεν είχε ποτέ γενοκτονίες! Παρασιωπώντας 
τη  γενοκτονία  των Αρμενίων,  των Ποντίων, 
των Ασσυρίων και άλλων μοιονοτήτων από 
τους Οθωμανούς, τους νεοτούρκους και τον 
Ατατούρκ. 

Ανήμερα την επέτειο της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων, στις 24 Απριλίου, ο Πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τζο Μπάιντεν, προ-
έβη στην ιστορική δήλωση αναγνώρισης της 
γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανι-
κή Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
των ετών 1915-1918, προκαλώντας την οργή 
του Ερντογάν και των Τούρκων πολιτικών. Η 
αναφορά στη δήλωση του Αμερικανού προ-
έδρου ότι η αναγνώριση δεν συνιστά μομφή 
προς  την  Τουρκία,  δεν  στάθηκε  ικανή  να 
αποτρέψει τις σφοδρές αντιδράσεις των Τούρ-
κων και τις σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό 
κατεστημένο της χώρας τους για το πλήγμα 
που δέχθηκε η εικόνα και τα σύμβολά τους. 
Πάραυτα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, 
Μ. Τσαβούσογλου,  έσπευσε να απορρίψει ως 
λαϊκισμό τη δήλωση την οποία χαρακτήρισε 
ως πολιτική καιροσκοπία. Ο δε κυβερνητικός 
εταίρος του νεο-οθωμανού δικτάτορα, Γκρίζος 

Λύκος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είπε ότι χωρίζουν 
τώρα οι δρόμοι της Τουρκίας και των ΗΠΑ. 

Ο αγώνας  του Φαχρετίν Αλτούν, που εί-
ναι η ενσάρκωση του Γερμανού ναζί Γιόσεφ 
Γκαίμπελς, παρά τω πλευρώ του Ερντογάν για 
παραχάραξη της ιστορίας και διαστρέβλωση 
των πραγματικών γεγονότων αναφορικά με τα 
θύματα της τουρκικής θηριωδίας, δεν απέδω-
σε καρπούς. Με τα εις τη διάθεσή του μέσα 
και  εξαγοράζοντας  ιστορικούς  και  άλλους 
τυχάρπαστους  επιχειρούσε  να φορτώσει  τα 
εγκλήματα κατά των Αρμενίων σε αρμενικές 
«τρομοκρατικές» οργανώσεις, ξεπλένοντας έτσι 
την Τουρκία. Το δε άκρον άωτον της τουρκικής 
θρασύτητας υπήρξε ο ισχυρισμός του περί αρ-
μονικής συνύπαρξης Τούρκων και Αρμενίων. 
Ο Φ. Αλτούν χαρακτήρισε τη δήλωση των ΗΠΑ 
ως αβάσιμη συκοφαντία, κατηγορώντας όσες 
κυβερνήσεις αναγνώρισαν τη γενοκτονία ως 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διέφυγε των 
σχεδιασμών του Αλτούν- Γκαίμπελς. Είναι αυτός 
που προσπαθεί να παρουσιάσει τους Τούρ-
κους ως θύματα των Ελλήνων της Κύπρου. 
Είναι αυτός που υλοποίησε τη σειρά «Κάποτε 
στην Κύπρο», που στόχο έχει τη βάναυση δια-
στρέβλωση των πραγματικών γεγονότων της 
ιστορίας της Κύπρου την περίοδο 1960-1963. 
Στόχος του αφηγήματός του είναι η συμπάθεια 
της διεθνούς κοινής γνώμης και η καλλιέργεια 
αποδοχής  των  τετελεσμένων  της  τουρκικής 
εισβολής και κατοχής, ώστε να υποστηριχθεί η 
λύση τουρκικών προδιαγραφών στην Κύπρο.   

Οι  Αρμένιοι  με  ομοψυχία,  επιμονή  και 
υπομονή, πέτυχαν μετά από 106 χρόνια  τη 
δικαίωση των νεκρών τους, θυμάτων της τουρ-
κικής πολιτικής. Στην ημικατεχόμενη Κύπρο, 
όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες 

κατάφωρα παραβιάζονται  από  τη  νεο-οθω-
μανική Τουρκία, παρακολουθούμε με οργή 
μια προσπάθεια  καλλιέργειας  ενοχών  στην 
ελληνοκυπριακή κοινότητα, μια προσπάθεια 
εξίσωσης από κάποιους κύκλους, του θύματος 
με τους θύτες, καθώς και το αμίμητον «εκάμαμε 
κι εμείς πολλά». Έτσι εξυπηρετείται πλήρως η 
προπαγάνδα του Φ. Αλτούν και οι τουρκικές 
επιδιώξεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Έχει λησμονηθεί το γεγονός ότι οι Συμφωνίες 
Ζυρίχης- Λονδίνου ήταν για τους Τούρκους 
και τους Τουρκοκύπριους ένας προσωρινός - 
διαβατικός σταθμός, γιατί αν δεν ήταν τέτοιος «οι 
Τούρκοι θα παρέτειναν για ένα ακόμα διάστημα 
τις φιλονικίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων και 
θα άφηναν το ζήτημα της διχοτόμησης εις τα 
Ηνωμένα Έθνη», ως ξεκάθαρα αναφέρεται στο 
τουρκικό έγγραφο που βρέθηκε στο γραφείο 
του Τούρκου Υπουργού Γεωργίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, Φαζίλ Πλουμέρ, το 1963. 

Όσον αφορά στους τουρκικούς ισχυρισμούς 
για θυματοποίηση των Τουρκοκυπρίων,  ας 
ανατρέξουν σε δηλώσεις του Τουρκοκύπριου 
γιατρού από την Πάφο, Δρος Ιχσάν Αλή στο 
ΡΙΚ το 1965, ότι «η τουρκική κοινότητα είναι 
θύμα προδοσίας  που  διέπραξε  η  τουρκική 
κυβέρνηση και δεν είναι θύματα της κυπριακής 
κυβέρνησης». Ας ανατρέξουν στα απομνημο-
νεύματα του Ιχσάν Αλή, όπου γίνεται αναφορά 
σε «χρήσιμους νεκρούς» για τους Τούρκους, 
όπως παρότρυνε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας Ζορλού  τους αντιπροσώπους 
των Τουρκοκυπρίων «να εξεύρουν μερικούς 
εθελοντές που θα ήσαν έτοιμοι να θυσιαστούν 
σε  συγκρούσεις  με  τους  Ε/κ, ώστε  να προ-
κληθεί ανωμαλία και να επιβληθεί ντε φάκτο 
διχοτόμηση»

* Πρέσβης ε.τ.

01.05.2021

ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ*

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*



Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 26μένουμεασφαλείς

staysafe

30 χρόνια ŠKODA και Volkswagen Group 

Υπηρεσία Live Chat από τον Όμιλο Πηλακούτα

Για τη Skoda Auto η 28η Μαρτίου 
σηματοδότησε την 30ή επέτειο ενός 
σημαντικού γεγονότος. Είναι η μέρα στην 
οποία το 1991 υπεγράφη η συμφωνία 
της Skoda με τον Όμιλο της Volkswagen. 
Από τότε, ο κατασκευαστής αυτοκινήτων 
από τη Mladá Boleslav έχει εξελιχθεί 
σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο πα-
γκόσμιο οργανισμό,  που δραστηριοποι-
είται σε περισσότερες από 100 αγορές 
παγκοσμίως. Η Skoda Auto προσφέρει επί του παρόντος δέκα εκδόσεις μοντέλων, ενώ 
πέρυσι παρέδωσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα στους πελάτες για έβδομη 
συνεχόμενη χρονιά. Στα 30 χρόνια κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Volkswagen, 
η Skoda Auto έχει επεκτείνει το εργατικό της δυναμικό από 17.000 υπαλλήλους το 
1991 σε περίπου 42.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, σήμερα. Η δυναμική ανάπτυξη 
της Skoda Auto αντικατοπτρίζεται και στις παγκόσμιες πωλήσεις της. Το 1991 διέθεσε 
172.000 οχήματα, ενώ πέρυσι ο αριθμός αυτός έχει εξαπλασιαστεί! Εκτός από τις τρεις 
χώρες, όπου παράγονται τα αυτοκίνητα της Skoda Auto, η εταιρεία κατασκευάζει επίσης 
στην Κίνα, τη Ρωσία, τη Σλοβακία και την Ινδία, κυρίως μέσω συνεργασιών του Ομίλου, 
καθώς και στην Ουκρανία σε συνεργασία με έναν τοπικό συνεργάτη.

Μια μοναδική ολοκληρωμένη online 
υπηρεσία προσφέρει ο Όμιλος Πηλακούτα, 
με την οποία οι πελάτες μπορούν να μάθουν 
τα πάντα για το αυτοκίνητο -και όχι μόνο- 
που τους ενδιαφέρει. Πώς; Με μια επίσκεψη 
στην ιστοσελίδα www.pilakoutasgroup.com.
cy έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
ένα λειτουργό, o οποίος θα τους παρέχει άμεσα 
και γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζονται. 
Ακόμη, τους δίνεται η δυνατότητα οποιαδή-
ποτε στιγμή, να ζητήσουν κατάλογο ή και 
να διευθετήσουν ένα test drive, αν αυτό είναι απαραίτητο. Ο Όμιλος Πηλακούτα είναι 
ο πρώτος όμιλος αυτοκινήτων που προσφέρει τη  δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακής 
επικοινωνίας και της υπηρεσίας μηνυμάτων μέσω Live Chat, όπου ο πελάτης απολαμβάνει 
εξατομικευμένη υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο απ’ όπου κι αν βρίσκεται. Πρόκειται για 
ένα νέο σημείο αναφοράς online εξυπηρέτησης στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
για όλη την γκάμα προϊόντων του Ομίλου. Ο Όμιλος Πηλακούτα, συντονισμένος με τις 
ανάγκες της ψηφιακής εποχής, προσφέρει επίσης την υπηρεσία Virtual Tour, https://
www.pilakoutasgroup.com.cy/virtual-tour που παρέχει μια μοναδική εμπειρία εικονικής 
περιήγησης στις εκθέσεις των μοντέλων αυτοκινήτων που αντιπροσωπεύει, κάνοντας την 
αρχή με τον εκθεσιακό χώρο της BMW στη Λεμεσό. Μέσω της υπηρεσίας ο χρήστης 
γίνεται μέρος μιας αλλιώτικης διαδραστικής εμπειρίας, τόσο ρεαλιστικής, που αισθάνεται 
πως βρίσκεται στο φυσικό περιβάλλον του εκθεσιακού χώρου που παρατηρεί.  

Η δύναμη του αρώματος είναι πραγματικά μεγάλη, 
αφού έχει την ικανότητα να μας ταξιδεύει, να ξυπνάει 
εικόνες και αναμνήσεις ή να μας μεταφέρει σε άλλο 
χρόνο και τόπο… Αυτός είναι και ένας από τους λόγους 
που επιθυμούμε πάντα τα ρούχα μας να μυρίζουν όμορ-
φα και να αποπνέουν μια αίσθηση φρεσκάδας, από 
τη στιγμή που τα βγάζουμε από το πλυντήριο, μέχρι 
την επόμενη φορά που θα τα φορέσουμε. Η Henkel, 
ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των καταναλωτών για 
πιο καθαρά και μυρωδάτα ρούχα, καλωσορίζει την 
άνοιξη με το ολοκαίνουργιο απορρυπαντικό ρούχων 
Perwoll Renew & Blossom, το οποίο ζωντανεύει την 
κάθε ανάμνηση με ένα νέο σαγηνευτικό άρωμα, χα-
ρίζοντας μοναδική φροντίδα στα ρούχα. Mία από τις 
πιο κυρίαρχες αισθήσεις μας είναι η όσφρηση, χάρη στην οποία μπορούμε να ξεχω-
ρίσουμε κάθε στιγμή της ζωής μας με ένα άρωμα. Το νέο Perwoll Renew & Blossom 
επαναφέρει στη μνήμη όλες αυτές τις στιγμές και μας ταξιδεύει με το νέο εκρηκτικό 
άρωμα από αποστάγματα λουλουδιών. Η σύνθεσή του είναι ειδικά σχεδιασμένη για να 
σε σαγηνεύσει με τα απαλά αρώματα από άνθη, φρούτα, σανταλόξυλο και κεχριμπάρι, 
ξυπνώντας τις πιο κρυφές σου επιθυμίες. Και φυσικά, με τη σύνθεση του 3 σε 1, το 
νέο Perwoll Renew & Blossom είναι κατάλληλο για να προσφέρει καθαριότητα σε 
βάθος στα αγαπημένα μας ρούχα, ενώ παράλληλα φροντίζει και προστατεύει όλα τα 
χρώματα & τις ίνες τους, κρατώντας τα ζωντανά, σαν καινούργια. Το Perwoll Renew & 
Blossom δεν προστατεύει μόνο τα ρούχα μας αλλά και το περιβάλλον, με συσκευασία 
φιλική προς αυτό, 100% ανακυκλώσιμη και φτιαγμένη από 25% ανακυκλωμένα υλικά.

Αντιδρώντας στις αρνητικές επιπτώσεις 
της πανδημίας, η εταιρεία Remedica ενισχύει 
ακόμη περισσότερο τον πυλώνα της εταιρικής 
κοινωνικής της ευθύνης, εμπλουτίζοντας το 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της με πράξεις 
αγάπης που αποδεικνύουν έμπρακτα την 
αλληλεγγύη της προς την κοινωνία. Με σύνθημα «1000 πασχαλινά χαμόγελα», το 
φορτηγό αγάπης της Remedica γέμισε με πασχαλινά σοκολατένια αβγά, τα οποία 
διένειμε σε διάφορα σχολεία για να μοιραστούν σε παιδάκια άπορων οικογενειών απ’ 
όλη την Κύπρο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, η Remedica πραγματοποιεί τη δράση «1000 Πασχαλινά 
Γεύματα Αγάπης», στο πλαίσιο  της οποίας 1000 κουπόνια για δωρεάν γεύματα από τα 
Μαγειρεία των φούρνων Ζορπάς θα μοιραστούν σε άπορες οικογένειες παγκυπρίως. 
Η Remedica είναι μια κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο, με 
παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες. Ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα ειδικεύεται 
στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτελε-
σματικών γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση.  Σήμερα το 
χαρτοφυλάκιό της αποτελείται από περισσότερα από 300 φαρμακευτικά προϊόντα.

H εταιρία Α/φοί Πέτρου, γνωστή για 
τα προϊόντα Αλάμπρα και «η γιαγιά», 
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
της ευθύνης και φιλοσοφίας για προ-
στασία του περιβάλλοντος, στηρίζει 
και συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων του ιδρύματος European 
Wool Exchange (EWE).  Στόχος του 
ιδρύματος είναι ο καλύτερος συντο-
νισμός μεταξύ πολλών συνδέσμων 
και ομάδων στην Ευρώπη, που έχουν 
κοινό στόχο την κυκλική οικονομία 
του πρόβειου μαλλιού.

Φέτος, καθιερώθηκε για πρώτη 
φορά η 9η Απριλίου ως η Ευρωπαϊκή Μέρα Πρόβειου Μαλλιού και η εταιρεία 
Α/φοί Πέτρου ήταν χορηγός της διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε. 
Κατά την εκδήλωση, το  κοινό ενημερώθηκε για την κυκλική οικονομία του πρόβειου 
μαλλιού και την επιστροφή του στην κοινωνία μας ως πολύτιμου πόρου. Παράλληλα, 
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση του πρόβειου μαλλιού στην υγεία και την 
ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας. Το πρόβειο μαλλί δεν είναι απόβλητο γιατί 
έχει πολλαπλές χρήσεις. Ακόμα και το μαλλί που δεν είναι κατάλληλο για περαιτέρω 
επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στόμια για την επισκευή μονοπατιών και 
μονοπατιών πεζοπορίας ή μπορεί να υποστεί επεξεργασία ως λίπασμα. Περαιτέρω, 
αφού επεξεργαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλέξιμο. Γι’ αυτό άλλωστε, το 
EWE υποστηρίζει το «θεραπευτικό πλέξιμο», δεδομένης και της ιδιότητάς του να 
ηρεμεί το μυαλό, να μειώνει το άγχος και τον πόνο καθώς και να διευκολύνει την 
ένταξη των ατόμων στην κοινωνία. Η κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού 
είναι η ανακύκλωσή του και η επιστροφή του ως πολύτιμου πόρου με πολλαπλές 
χρήσεις στην κοινωνία. Όλοι ξέρουμε πως δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, και 
η κυκλική οικονομία πρόβειου μαλλιού είναι μια πρόκληση που θα αφήσει στα 
παιδιά μας και τα εγγόνια μας μια πιο υγιή ζωή και έναν καθαρό πλανήτη. Τέλος, η 
εταιρεία Α/φοί Πέτρου επαναδιατυπώνει τη δέσμευσή της για εντατικοποίηση των 
δράσεών της που αποσκοπούν στη στήριξη της κυκλικής οικονομίας του πρόβειου 
μαλλιού και γενικότερα μίας πιο πράσινης ανάπτυξης.

Νέο Perwoll Renew & Blossom: Σαγηνευτικό 
άρωμα που ζωντανεύει την κάθε μας στιγμή

Πασχαλινές πράξεις αγάπης από τη Remedica

Νέο Πισσουρκώτικο τρίμμα
Χαραλαμπίδης Κρίστης 

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, στο πλαίσιο της διαρκούς φροντίδας της εταιρείας για 
τη δημιουργία και διάθεση νέων προϊόντων υψηλής διατροφικής και γευστικής αξίας 
στην αγορά, τοποθέτησε από τις 22 Απριλίου το παραδοσιακά γευστικό Χαραλαμπίδης 
Κρίστης Πισσουρκώτικο τρίμμα σε δύο τύπους:To Πισσουρκώτικο τρίμμα από Χαλλούμι 
και Ξηρή Αναρή και Πισσουρκώτικο τρίμμα από Ξηρή Αναρή. Και τα δυο προϊόντα 
είναι στην ειδική συσκευασία που κάνει τη χρήση πανεύκολη, με το τρίμμα έτοιμο να 
εμπλουτίσει γευστικά κυπριακές, παραδοσιακές, και όχι μόνο, συνταγές με ζυμαρικά 
και σαλάτες. Το μοναδικό Πισσουρκώτικο τρίμμα σε 2 τύπους, με την υπογραφή Χα-
ραλαμπίδης Κρίστης, ενισχύει την πάγια φιλοσοφία της εταιρείας να προσφέρει στην 
αγορά συστηματικά, προϊόντα αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας που ικανοποιούν 
τις ανάγκες των καταναλωτών, ανταποκρίνονται στους σημερινούς ρυθμούς της ζωής 
μας και συνδυάζουν τη γευστική ικανοποίηση με την εξοικονόμηση χρόνου.

Νέα OREO Ο’s
Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα μπολ από OOH YEAH. Μία 

νέα, λαχταριστή πρόταση έφτασε από το OREO, το αγαπημένο 
«γεμιστό» μπισκότο μικρών και μεγάλων. Τα νέα δημητριακά 
OREO Ο’s ήρθαν για να μας αναβαθμίσουν το πρωινό και 
τη γευστική μας εμπειρία. Tα νέα OREO O’s συνδυάζουν 
υπέροχα την πλούσια γεύση βανίλιας και σοκολάτας OREO, 
σε μια ισορροπημένη τραγανή πρόταση προγεύματος με 
βιταμίνες και σίδηρο, χωρίς χρωστικές ουσίες και χωρίς 
συντηρητικά! Aν αναζητάτε ένα απολαυστικό πρωινό γεύμα 
ή ψάχνετε ένα νόστιμο σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
τότε τα δημητριακά αυτά σας ταιριάζουν απόλυτα. Βρείτε τα 
στο ράφι τις αγαπημένης σας υπεραγοράς. Απλά προσθέστε 
γάλα και δώστε νέα διάσταση σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Τα νέα OREO Ο’s 
φέρνει κοντά σας η εταιρεία Tryfon Tseriotis Ltd.

Το διήμερο 14-16 Μαΐου 2021 θα 
διεξαχθεί on line υπό τη  συνδιοργάνωση 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος το 13ο Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο των Οικονομιών των Χωρών 
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευ-
ρώπης (EBEEC 2021 http://ebeec.ihu.
gr/). Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
Συνεδρίου θα διεξαχθούν 17 συνεδρίες, 
κατά τις οποίες πλέον των τριακοσίων (300) ακαδημαϊκών, ερευνητών και εμπειρογνω-
μόνων, προερχόμενοι από Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Εθνικούς και 
Διεθνείς Οργανισμούς από 15 και πλέον χώρες, θα επικεντρωθούν  και αναλύσουν σε 
περισσότερες από  115 παρουσιάσεις τα δεδομένα, τάσεις και προοπτικές σε θέματα αιχμής 
επιστημονικής έρευνας και γνώσης, όπως στα μακροοικονομικά, χρηματοοικονομικά, 
στον πρωτογενή τομέα και παραγωγή, στο διεθνές εμπόριο και εργασιακές σχέσεις, στην 
υγεία, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μέσω του διακηρυγμένου στρατηγικού άξονα λειτουργίας 
του για τη συνεχή στόχευση της ακαδημαϊκής αριστείας και συνεχούς προσφοράς προς 
την κοινωνία της γνώσης, με την οργάνωση και συμμετοχή στο  EBEEC2021 International 
Conference καθιστά για μια ακόμη φορά την πόλη της Πάφου επίκεντρο της δημιουρ-
γίας και διάχυσης νέας γνώσης, παρουσιάζει και ενισχύει τις διεθνείς καλές πρακτικές, 
συμβάλλει  στον επιστημονικό διάλογο και την πρωτοπορία της έρευνας καταθέτοντας 
νέες προοπτικές προτάσεων και λύσεων στα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά θέματα 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Epic «σπάει» τα όρια της ταχύτητας με 
το Epic Fiber! Αφουγκραζόμενη την ανάγκη 
των καταναλωτών για γρήγορη σύνδεση στο 
διαδίκτυο από το σπίτι, η Epic προσφέρει μέσω 
του δικτύου οπτικών ινών ταχύτητες μέχρι 
και 1Gbps για απεριόριστες δυνατότητες και 
μεγαλύτερη ελευθερία. Στη σύγχρονη εποχή 
που ζούμε, η ανάγκη για μια γρήγορη και 
αξιόπιστη σύνδεση internet στο σπίτι είναι 
πιο μεγάλη από ποτέ, καθώς εξυπηρετεί 
τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας σε πολλούς τομείς, όπως 
απομακρυσμένη εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, τηλεοπτική εμπειρία υπερύψηλης 
ευκρίνειας, κ.λπ. Τα δίκτυα οπτικών ινών προσφέρουν στην κοινωνία τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσει τις τεχνολογίες του μέλλοντος σε ταχύτητες φωτός και αναβαθμίζουν το βιο-
τικό επίπεδο των πολιτών. Αντιλαμβανόμενη τη σημασία τού να προσφέρει πιο γρήγορη 
σύνδεση στο διαδίκτυο, η Epic, αξιοποιώντας δίκτυα νέας γενιάς, φέρνει στο σπίτι ένα πιο 
δυνατό, πιο αξιόπιστο και πιο γρήγορο internet. Το Epic Fiber σού δίνει τη δυνατότητα να 
ανεβάζεις και να κατεβάζεις αρχεία στο δευτερόλεπτο, να κάνεις stream την αγαπημένη 
σου ταινία, παρακολουθώντας την σε υψηλή ευκρίνεια και χωρίς καθόλου διακοπές, ενώ 
οι gamers μπορούν να απολαμβάνουν τα πεδία μάχης χωρίς «κολλήματα». Πλέον, με το 
Epic Fiber όλη η οικογένεια μπορεί να συνδέει πολλαπλές και διαφορετικές συσκευές 
ταυτόχρονα απολαμβάνοντας απίστευτα γρήγορες ταχύτητες δικτύου ανεπηρέαστα. Η 
τεχνολογία οπτικών ινών για να μπορέσει να αλλάξει τις ζωές μας προς το καλύτερο και 
να ωθήσει την οικονομία σε ανάπτυξη πρέπει να είναι προσιτή σε όλους και όχι σε λίγους 
προνομιούχους. Και αυτό ακριβώς κάνει η Epic, αφού προσφέρει το Epic Fiber στις πιο 
συμφέρουσες τιμές της αγοράς, με τα πακέτα σύνδεσης να ξεκινούν από €19,99 τον μήνα 
για τους πρώτους 12 μήνες. Συνδέσου σήμερα με το internet του μέλλοντος και ξεκίνα 
να απολαμβάνεις μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας με Epic Fiber, το οποίο υπόσχε-
ται εγγυημένη ταχύτητα και αξιόπιστη ποιότητα δικτύου για μια ψηφιακή εμπειρία που 
παρόμοιά της δεν έχεις ξαναζήσει. Μάθε περισσότερα ή κάνε αίτηση για σύνδεση με 
Epic Fiber μέσω της ιστοσελίδας www.epic.com.cy ή καλώντας στο 800 10 800 καθώς 
επίσης και μέσω των καταστημάτων της Εpic και των συνεργατών της.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μαλ-
λιού από το ίδρυμα EWE (European Wool 
Exchange) την Παρασκευή, 9 Απριλίου. Η 
εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη για το 
ταξίδι στον κόσμο του πρόβειου μαλλιού. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερες από 
25 ευρωπαϊκές χώρες και είχε ως αφετηρία 
την Κύπρο και συγκεκριμένα τη βιολογική 
φάρμα Riverland. Οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν νέες εμπειρίες και να κατανοήσουν γιατί πρέπει να αγαπάμε το 
μαλλί, τα ζώα, τη φύση και να προωθούμε την καλή διαβίωσή τους. Στην εκδήλωση έλαβαν 
μέρος εκπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η κάθε ομάδα με τη δική της 
εμπειρία και εξειδίκευση παρουσίασε τις δραστηριότητες της σε σχέση με τη χρήση του 
μαλλιού. Κάθε εκπρόσωπος έστειλε το δικό του μήνυμα για την ευαισθητοποίηση στο 
πρόβλημα του πρόβειου μαλλιού, καθώς επίσης την αξία του μαλλιού και τις διαφορετικές 
του χρήσεις. Στην Κύπρο έδωσε το «παρών» της μια ομάδα παιδιών από το ίδρυμα «Χά-
ρισμα» που μας μάγεψαν με τις υπέροχες φωνές τους από ένα μοναδικό ρεπερτόριο και 
μας παρουσίασαν κατασκευές από πρόβειο μαλλί. Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας 
του πρόβειου μαλλιού είναι μια από της προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
για να αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας έναν 
υγιέστερο και καθαρότερο πλανήτη. Το Ίδρυμα EWE (European Wool Exchange) στην 
Κύπρο στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό των διαφόρων οργανισμών και ομάδων στην 
Ευρώπη που ενδιαφέρονται για την κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού και την 
επιστροφή του στην κοινωνία μας ως πολύτιμου πόρου  για πολλές χρήσεις και όχι ως 
οργανικά απόβλητα. 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 εκεί-
νων που έχουν ανάγκη. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η CITY.com.cy.

Με επιτυχία η Ευρωπαϊκή
Ημέρα Πρόβειου Μαλλιού

Epic Fiber: Μια νέα, συναρπαστική
εμπειρία internet

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου:
Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας

Η εταιρεία ΑΛΑΜΠΡΑ στηρίζει
το European Wool Exchange

01.05.2021

Η Artview Co. Ltd, μέλος του Ομίλου 
CTC και διανομείς των καλλυντικών Dior 
στην Κύπρο, εμπλουτίζει το πορτφόλιό της, 
λανσάροντας στην Κύπρο την πρωτοπορι-
ακή σουηδική σειρά προϊόντων FOREO 
για εξειδικευμένη περιποίηση προσώπου. 
Με επαναστατική τεχνολογία και με στόχο 
το self-love και self-confidence, η σουη-
δική εταιρεία FOREO αποτελεί ένα από 
τα πιο αγαπημένα skintech brand, καθώς 
η καινοτομία που εφαρμόζει σπάει τους 
κανόνες, δίνοντας έμπνευση και αυτο-
πεποίθηση στους φανατικούς οπαδούς 
της. Η FOREO ιδρύθηκε το 2013 από τον 
εφευρέτη Filip Sedic και δεν αποτελεί μία 
παραδοσιακή εταιρεία beauty, αλλά ένα 
πρωτότυπο concept με  καινοτόμες λύσεις 
ομορφιάς, όπως οι συσκευές LUNA 3 και 
UFO 2, που έχουν κατακτήσει τον κόσμο 
του beauty, υποσχόμενη την επαγγελματική 
περιποίηση και αίσθηση spa σαν αυτή που 

προσφέρουν τα πιο εξεζητημένα celebrity 
beauty salons. Συγκεκριμένα, το LUNA 3, 
με την προηγμένη τεχνολογία του υπόσχεται 
πεντακάθαρη και λαμπερή επιδερμίδα, 
επανασυστήνοντας την έννοια του τέλειου 
καθαρισμού προσώπου και αναδεικνύοντας 
τη διαδικασία σε ένα ασυναγώνιστο, εξατο-
μικευμένο ritual ομορφιάς.  Με το πάτημα 
ενός κουμπιού, το LUNA 3 ενεργοποιεί 

την πρωτοποριακή τεχνολογία T-Sonic 
Pulsations, παράγοντας 8.000 παλμικές 
δονήσεις ανά λεπτό, ώστε να ανοίξουν οι 
πόροι και να απομακρυνθεί το 99,9% των 
ρύπων και υπολειμμάτων makeup, καθώς 
και τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, πα-
ραδίδοντας έτσι τον πιο βαθύ καθαρισμό 
που βοηθά στην απόλυτη απορρόφηση 
όλων των skincare προϊόντων που έπο-
νται στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, οι δονήσεις 
αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος 
στην επιδερμίδα και προσφέρουν βαθιά 
απολέπιση, κάνοντάς την να ακτινοβολεί 
από την πρώτη κιόλας χρήση. Επίσης, το 
LUNA 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μασάζ στο πρόσωπο και λαιμό καθώς και 
για contouring. Το UFO 2 δικαίως κινεί 
την προσοχή των απανταχού beauty gurus 
μιας και εγγυάται, μεταξύ άλλων, την ενί-
σχυση του κολλαγόνου της επιδερμίδας, 
την εξισορρόπηση του τόνου του δέρμα-

τος, τη σύσφιγξη και τη μείωση ρυτίδων, 
όπως επίσης και τη μείωση των μαύρων 
κύκλων, μέσα από τις ειδικά σχεδιασμέ-
νες sheet masks που είναι συμβατές με 
τη συσκευή. Το μυστικό βρίσκεται στην 
καινοτόμο  τεχνολογία της συσκευής, η 
οποία ενεργοποιείται μέσω ειδικού app 
και προσφέρει T-Sonic παλμικές δονή-
σεις, θερμοθεραπεία, κρυοθεραπεία και 
θεραπεία με LED Lights, επιτρέποντας στα 
συστατικά των sheet masks να εισχωρήσουν 
στις πιο βαθιές στρώσεις της επιδερμίδας. 
Διαθέσιμες είναι 13 μάσκες προσώπου 
και η καθεμιά επικεντρώνεται σε διαφο-
ρετικό τύπο δέρματος, χαρίζοντας έτσι 
την απόλυτη χαλαρωτική εμπειρία spa 
στο σπίτι. Αποκλειστικά στα καταστήμα-
τα ERA Department Stores από το 2020, 
και τώρα πλέον στα Beauty Line μέσω του 
e-shop (beautyline.com.cy) και σε όλα τα 
φυσικά καταστήματα.

Η Artview Co. Ltd λανσάρει επίσημα την καινοτόμο σειρά προϊόντων
επαγγελματικής περιποίησης προσώπου FOREO στην Κύπρο



ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Γεωργίου Σύνθια: Πρεβέζης 8, κτήριο ΕΤΥΚ 
(απέναντι από εστιατόριο Εστιάδες), Λευκω-
σία, τηλ.: 22314088. 
Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας: Αγίου Ανδρέα 
12 (100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισ-
σας προς Άγιο Αντώνιο), Λευκωσία, τηλ.: 
22430032, 22424078. 
Τάττης Αναστασία: Αξιού 80 (απέναντι από 
την υπεραγορά LIDL), Λακατάμεια, τηλ.: 
22730600, 22730600. 
Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν: Ιθάκης 84 
Γ- Δ (έναντι Απολλωνείου Νοσοκομείου), 
Έγκωμη, τηλ.: 22352933, 22819700. 
Καρή Χριστιάνα: Ανδρέα Αβρααμίδη 50 
(απέναντι από Αρεταίειο Νοσοκομείο), Στρό-
βολος, τηλ.: 22771999, 22351072. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Χαραλάμπους Χάρης: Μίλτωνος 56 (Άγιος 
Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα, 
προς Ζακάκι, έναντι Zorba), Λεμεσός, τηλ.: 
25710330, 25770285. 
Φιλίππου Κωνσταντίνος: Αποστόλου Βαρνάβα 
33 (βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθερ-
μικής), Λεμεσός, τηλ.: 25660088, 97728613. 
Παπαδόπουλος Φίλιππος: Γεωργίου Α΄ 83 
(έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας), Γερμα-

σόγεια, τηλ.: 25105282, 25750820. 
Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη): Αγίας 
Φυλάξεως 91, Κάψαλος (400μ. βορείως 
φώτων Καφέ Παρί, έναντι SPAVENTO), 
Λεμεσός, τηλ.: 25393954, 25337731. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Καλαϊτζή Παναγιώτα: Λεωφ. Λεοντίου 
Μαχαιρά 20Α (έναντι πρώην Υπ. Σαρρή, 
νυν SUPER DISCOUNT), Λάρνακα, τηλ.: 
24651205, 24819102. 
Συμεού Ελένη: Ραφαήλ Σάντη 15 (απέναντι 
από κλινική Τίμιου Σταυρού), Λάρνακα, τηλ.: 
24254008, 99921940. 

ΠΑΦΌΣ 
Βαρναβίδου Σταυρούλα: Νικολάου Νικολαΐδη 
62 (100μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικα-
στήρια), Πάφος, τηλ.: 26943424, 26949727. 
Μαληκκίδου – Καραολίδου Πίτσα: Νικοδή-
μου Μυλωνά 1 (απέναντι από CAFÉ NERO 
στην Αγορά, κέντρο πόλης), Πάφος, τηλ.: 
26935495, 99490987. 

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

Φαρμακεία

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

Ιατροί

Μικρές Αγγελίες 

 ΑΚΊΝΗΤΑ
ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ επιπλωμένο διαμέρισμα 

1 υπνοδωματίου στην Αγλαντζιά, κοντά στο 
ΚΕΜΑ, σε ήσυχη πολυκατοικία. Τιμή: €400 
τον μήνα. Αποτείνεσθε για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ. 99649284 (κ. Αγγέλα 
Σοφοκλέους).

ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ γραφείο με εμβαδόν 

85τ.μ. στον ημιώροφο πολυκατοικίας στην 
οδό Προδρόμου αρ. 97 και Αργυροκάστρου 
(έναντι κεντρικού ταχυδρομείου) στον Στρό-
βολο. Είσοδος, υποδοχή, γραφειακοί χώροι, 
δύο αποχωρητήρια, κουζίνα και εντοιχισμένα 
έπιπλα. Ανακαινισμένο, με νέα κλιματιστικά, νέο 
πάτωμα παρκέ και καλυμμένο χώρο στάθμευ-
σης στο ισόγειο. Τιμή: €650. Για περισσότερες 
πληροφορίες: 22666846 ή 99646200.

Της Κυριακής

27μένουμεασφαλείς
staysafe

Alpha Bank Cyprus Ltd: Στο πλευρό των παιδιών 
που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό του 

Μακάρειου Νοσοκομείου

Οι καλύτεροι hackers της Κύπρου

«Μίλα μου Ιστορικά», με θέμα
τη Χριστιανική Ελίτ και Ιδεολογία στην Κύπρο 

κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία

Πασχαλινά δώρα και πολλά χαμόγελα μοί-
ρασε η Alpha Bank Cyprus Ltd στα παιδιά που 
νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του 
Μακάρειου Νοσοκομείου. H παράδοση των δώ-
ρων έγινε από τη Διευθύντρια Marketing και 
Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Cyprus 
Ltd, Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή, στον δρα Αν-
δρέα Νεοφύτου, Επιστημονικό Διευθυντή του 
Μακάρειου Νοσοκομείου, μαζί με την ευχή, εκ 
μέρους της Τράπεζας, οι μικροί ήρωες να βγουν νικητές από τη μάχη που δίνουν. Η 
Τράπεζα, με αίσθημα ευθύνης και με ιδιαίτερη ευαισθησία για τα παιδιά, αναλαμβάνει 
και στηρίζει πρωτοβουλίες στους τομείς της υγείας και της παιδείας, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ο Κυπριακός Σύν-
δεσμος Πληροφορικής 
(Cyprus Computer Society 
– CCS) σε συνεργασία 
με τη  CyberMouflons 
Hacking Community 
διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία τον Παγκύπριο 
Διαγωνισμό Κυβερνοα-
σφάλειας (CCSC 2021). 
Στόχος τους διαγωνισμού, 
που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά από 1 μέχρι 18 Απριλίου 2021, ήταν η εξεύρεση των νεαρών ταλέντων 
της χώρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 220 
άτομα, ηθικοί hackers, ηλικίας 14 ετών και άνω, μαθητές και μαθήτριες, στρατιώτες, 
φοιτητές και φοιτήτριες, ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες του κλάδου. Ο διαγω-
νισμός υπό τη μορφή CTF (Capture the Flag) περιελάμβανε 41 διαφορετικού τύπου 
προκλήσεις σε θέματα web,  reverse engineering, forensics, pwn, steganography, 
cryptography κ.ά., που ετοιμάστηκαν από ομάδα εθελοντών μεντόρων. Οι διοργα-
νωτές συγχαίρουν όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους και ανα-
κοινώνουν τους διακριθέντες με τις ψηλότερες βαθμολογίες: Νεόφυτος Χρίστου, 
Φοιτητής, Brown University, USA, Χριστόδουλος Σωτηρίου, Φοιτητής, University of 
Nottingham, UK, Κωνσταντίνος Διομήδους, Επαγγελματίας, Stronde Ltd, Χρίστος 
Μακρίδης, Ερευνητής, ΚΟΙΟΣ – Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βασίλης Χαράλαμπος, 
Φοιτητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωνίδας Στυλιανού, Ερευνητής, 
ΚΟΙΟΣ – Πανεπιστήμιο Κύπρου, Οδυσσέας Σταύρου, Φοιτητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Χάρης Χατζηαντώνης, Φοιτητής, University of Southampton, UK, Joseph Μοδέστου, 
Μαθητής, International School of Paphos, Στέφανος Ιωάννου, Επαγγελματίας, TSYS, 
Μάριος Καΐλης, Μαθητής, Λύκειο Αποστόλου Μάρκου, Παναγιώτης Αντωνίου, 
Επαγγελματίας, Ελένη Ιωακείμ, Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χρίστος Φαλάς, 
Μαθητής, The English School Nicosia, Μιχαήλ Χριστοφή, Μαθητής, Ελληνική 
Σχολή Πασκάλ Λεμεσού, Αλέξανδρος Ανδρέου, Επαγγελματίας, Παναγιώτης Γα-
βριήλ, Φοιτητής, Imperial College London, UK, Πάρης Κωνσταντινίδης, Φοιτητής, 
Georgia Institute of Technology, USA, Η. Sababa, Επαγγελματίας και  Ανδρέας 
Τσουλούπας, Απόφοιτος Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνεται ότι 20 άτομα τα 
οποία πληρούν τα κριτήρια του αντίστοιχου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κυ-
βερνοασφάλειας (Κύπριοι υπήκοοι και μεταξύ των ηλικιών 14-26 ετών) θα παρα-
κολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με 
στόχο τη σύσταση της 10μελούς επίσημης κυπριακής ομάδας (5 άτομα 14-20 ετών 
και 5 άτομα ηλικίας 21-26 ετών). Η κυπριακή ομάδα θα διαγωνιστεί με άλλες 27 
χώρες στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας που θα διεξαχθεί είτε 
με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 
2021 στην Πράγα. Η διοργάνωση CCSC 2021 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Άμυνας και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας μέσω του Γραφείου του Επιτρόπου 
Επικοινωνιών και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας θα βρείτε στο 
www.ccsc.org.cy, ενώ  για άλλες δράσεις του CCS με θέμα την πληροφορική, τον 
προγραμματισμό, τη ρομποτική επισκεφτείτε το www.ccs.org.cy.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου εμπλουτίζει 
με μια νέα διάλεξη, τη δράση «Μίλα μου Ιστορικά», και 
σας προσκαλεί να συντονιστείτε διαδικτυακά για την παρα-
κολούθησή της. Πρόκειται για το νέο επεισόδιο - διάλεξη 
του δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου με τίτλο, «Χριστιανική 
Ελίτ και Ιδεολογία στην Κύπρο κατά την πρώιμη Οθω-
μανοκρατία». Η διάλεξη επικεντρώνεται σε τρεις κύριες 
ιδεολογικές τάσεις: τον «φιλορωμαιοκαθολικισμό», τον 
«φιλοκαλβινισμό» και τον «ορθόδοξο εκβυζαντινισμό», που 
τέλος επικράτησε. Κατά τη διάρκεια της πρώιμης περιόδου 
της Οθωμανοκρατίας στην Κύπρο (1570-1670), τα μέλη 
της χριστιανικής ελίτ, υπό τους Οθωμανούς, ανέπτυξαν 
διαφορετικές και καμιά φορά αντικρουόμενες ταυτότητες, 
ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις συνθήκες κρίσης 
του Πολέμου της Κύπρου (1570/1), υπερασπιζόμενοι τα 
συμφέροντά τους, ανταποκρινόμενοι στη ρεαλιστική ανάγκη 
της επιβίωσης και περιχαρακώνοντας την πίστη και τις αξίες τους. Οι διακριτές διαστά-
σεις του ανήκειν βρίσκονταν σε στενή συνάρτηση με τα δίκτυα επικοινωνίας που είχαν 
στη διάθεσή τους οι φορείς των πολλαπλών ταυτοτήτων, κυρίως στα ανώτερα δώματα 
των κρατούντων. Σε καθαρά εκκλησιαστικό επίπεδο οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί ήταν 
επακόλουθο των αντίθετων ιδεολογικών στάσεων που καθόριζαν τη ρευστότητα ή στα-
θερότητα των ορίων μεταξύ των διαφόρων ομολογιακών ομάδων. Η διάλεξη εντάσσεται 
στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism 
and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans 
(CyChrist)», με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Δι-
αρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευ-
νας και Καινοτομίας. Ο Δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου εργάζεται ως μεταδιδακτορικός 
ερευνητής στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Η έρευνά του επικεντρώνεται 
στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη βυζαντινή και με-
ταβυζαντινή περίοδο, έχοντας ως σημείο αναφοράς την πολυθρησκευτική κοινωνία 
της Κύπρου. Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας (www.boccf.
org) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google 
Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).

Στηρίζοντας πρωτοβουλίες, οι οποίες 
προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργία, 
ως απαραίτητα εφόδια για τους πολίτες του 
αύριο, η φαρμακοβιομηχανία Medochemie 
ήταν χορηγός του πρωτοποριακού Φεστι-
βάλ Επιστήμης “sCyence Fair 2021”, του 
Ινστιτούτου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του 
“sCyence Fair 2021”, το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε φέτος σε virtual μορφή, ομάδες 
μαθητών από Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά παρουσίασαν διαδικτυακά σύγχρονα 
πειράματα, επιστημονικές έρευνες και ανακαλύψεις, με τις πιο ευφάνταστες ιδέες να 
επιβραβεύονται. Τα ονόματα των νικητών ανακοινώθηκαν στον μεγάλο τελικό, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19 και 20 Απριλίου, με τις συμμετοχές να ξε-
περνούν κάθε προσδοκία. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie, 
Νίκος Χρηστίδης, η εταιρεία ανέκαθεν στηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχο 
έχουν να διευρύνουν τους ορίζοντες των νέων, εντάσσοντάς τους στον κόσμο της 
καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιστήμης. Οι μαθητές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Χρηστίδης, αποτελούν το μέλλον του τόπου, γι’ αυτό οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί 
σε κάθε προσπάθεια, η οποία ανοίγει τον  δρόμο της γνώσης για τους αυριανούς μας 
επιστήμονες. 

Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονι-
στικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), 
με επικεφαλής τον Πρόεδρό του,  Ηλία Δη-
μητρίου, συναντήθηκαν με τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων, Γιάννη Γιαννάκη, στο πλαίσιο 
Δημόσιας Διαβούλευσης που διοργανώνει ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού για την Εκπόνηση 
Προσχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την 
Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό για τα έτη 2021-2023. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού 
και ΜΚΟ ευχαρίστησε το ΠΣΣΕ για τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην ειδική αυτή 
συνάντηση διαβούλευσης για να συζητηθεί η Εθνική Στρατηγική.  Διεξήχθη εποικοδο-
μητικός διάλογος, στο πλαίσιο του οποίου οι εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ αντάλλαξαν απόψεις 
με τον Επίτροπο. Το ΠΣΣΕ, ως το Ανώτατο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στην 
Κυπριακή Δημοκρατία βάσει νομοθεσίας, θα αποστείλει εμπεριστατωμένο έγγραφο με 
τις εισηγήσεις του στον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ εντός του χρονοδιαγράμματος 
της Διαβούλευσης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΠΣΣΕ ευχαρίστησαν τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τη μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία και τόνισαν την ανάγκη 
συνέχισης της στενής τους συνεργασίας προς όφελος των εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, του εθελοντισμού, και της κοινωνίας γενικότερα. 

Το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης Λεμεσού εδώ και αρκετά χρόνια στηρίζει 
ευάλωτες οικονομικά ομάδες συμπολιτών 
μας. Το Δίκτυο καθοδηγείται από  Διοικη-
τικό Συμβούλιο, το οποίο με αγωνιστική 
διάθεση έχει σκοπό την παροχή βοήθειας 
και έμπρακτης στήριξης σε άτομα που, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, βρίσκονται αντι-
μέτωπα με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά 
προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Το Δίκτυο, ένεκα και των επιπρόσθετων 
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας λόγω 
πανδημίας κορωνοϊού, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην παραχώρηση δωροκου-
πονιών αλλά και τροφίμων με σκοπό και στόχο την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης βοήθειας σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Μέσα από αυτήν μας 
την προσπάθεια έχουμε εξασφαλίσει τρόφιμα και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 
πέραν των 20 χιλιάδων ευρώ, τα οποία δόθηκαν στη συνέχεια σε 500 οικογένειες 
(2000 άτομα). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου εύχεται σε όλον τον κόσμο Καλό 
Πάσχα και Καλή Ανάσταση, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες για τον τόπο και τον λαό 
μας συνθήκες, με την ευχή σύντομα να απαλλαγούμε από αυτό το κακό που μας βρήκε 
και η κοινωνία μας να ατενίσει καλύτερες και πιο αισιόδοξες μέρες. 

Το Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, τιμή-
θηκε με την καθιερωμένη δέηση στον Άγιο 
Στέφανο της Λάρνακας, η 116η επέτειος της 
Αρμενικής Γενοκτονίας [1905] από τους 
Οθωμανούς. Ακολούθησε σεμνή τελετή 
εις μνήμην των θυμάτων της Αρμενικής 
Γενοκτονίας, στο προαύλιο της εκκλησίας.

Το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» 
2021-2027 μπαίνει σε νέα περίοδο προ-
γραμμάτων με το σλόγκαν «The power in 
together» (Ισχύς εν τη ενώσει), θέλοντας να 
δώσει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν 
ΜΑΖΙ για να προσφέρουν αλληλεγγύη. Το 
ΜΑΖΙ είναι η υπερδύναμή μας. Μόνο μαζί 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πιο συγκε-
κριμένα, πρόκειται για το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18-30 
να προσφέρουν εθελοντικά στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτή-
των και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα απευθύνεται και 
σε οργανωμένα σύνολα νέων που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια 
εθελοντισμού ή αλληλεγγύης. Τα σχέδια που υποστηρίζει το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλ-
ληλεγγύης» διαρκούν από δύο έως δώδεκα μήνες και υλοποιούνται, κατά κανόνα, στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 
αφορούν, μεταξύ άλλων, στις φυσικές καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα 
αιτούντων ασύλου και στην αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων. Νέοι 
και νέες που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να εγγράφονται στην πλατφόρμα 
του προγράμματος από την ηλικία των 17 χρονών, ενώ ομάδες νέων και οργανώσεις, 
που θέλουν να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
στον Οργανισμό Νεολαίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις 
ευκαιρίες, τη διαδικασία για συμμετοχή, και άλλα, στο eusolidaritycorps.onek.org.cy.         

Η Medochemie χορηγός
των Virtual sCyence Fair 2021

Συνάντηση εκπροσώπων του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Eπέτειος Αρμενικής Γενοκτονίας

ΟΝΕΚ-«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»:
Το ΜΑΖΙ είναι η υπερδύναμή μας

Μέλη του Δικτύου SupportCY της Τράπε-
ζας Κύπρου στηρίζουν συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη, προσφέροντάς είδη σίτισης για 
τις μέρες του Πάσχα. Συνεργάζεται ακόμα μία 
φορά με μέλη του, προσφέροντας έμπρακτα τη 
στήριξή του σε συνανθρώπους μας. 

Αυτήν τη φορά,  μέσω του SupportCY, η 
Τράπεζα Κύπρου, ο Οργανισμός Reaction, η 
Κρεαταγορά Α/φοί Γιασουμή Λτδ, η εταιρεία 
Παραδεισιώτης Λτδ και τα Smart Discount Shops 
Ltd ένωσαν τις δυνάμεις τους και προσέφεραν 
μέσω της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων 
Λευκωσίας, του Συσσιτίου Λάρνακας, του ΜΚΟ Funraising και του ΚΕΠΑΚΥ/Κίτρινη 
Γραμμή στη Λεμεσό και του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Πάφου, κρεατικά και είδη πρώτης ανάγκης για άπορες οικογένειες, για την περίοδο του 
Πάσχα. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με μέλη του SupportCY 
πρόσφερε: Κρέας για 50 άπορες πολύτεκνες οικογένειες από την Κρεαταγορά Α/φοί 
Γιασουμή Λτδ μέσω της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας, κοτόπουλα 
της εταιρείας Παραδεισιώτη Λτδ για 80 άπορες οικογένειες στη Λάρνακα,  μέσω του 
Συσσιτίου Λάρνακας, από το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου-Περιφέρεια Λάρνακας, 
κοτόπουλα σε 30 άπορες οικογένειες στη Λεμεσό από την εταιρεία Παραδεισιώτης 
Λτδ, που διατέθηκαν μέσω του ΜΚΟ Funraising, κουπόνια για είδη πρώτης ανάγκης 
από τα Smart Discount Shops Ltd σε οικογένειες στη Λεμεσό μέσω του ΚΕΠΑΚΥ/
Κίτρινη Γραμμή και

κουπόνια για είδη πρώτης ανάγκης από τα Smart Discount Shops Ltd σε οικογένειες 
στην  Πάφο, μέσω του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου.

Μέχρι σήμερα το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου απαριθμεί 122 μέλη και 
συνεχίζει να μεγαλώνει. Όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί επιθυμούν να συμμε-
τέχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο μέσω του email: supportcy@
bankofcyprus.com.  

To SupportCY της Τράπεζας Κύπρου στηρίζει  
οικογένειες που έχουν ανάγκη

01.05.2021

Κλήρωση Λαχνού Αγάπης, Επαρχιακού Γραφείου
Λεμεσού Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου ανακοινώνει ότι, στην κλήρωση που πραγματο-
ποιήθηκε την 23η Απριλίου 2021, στα Γραφεία του Κρατικού Λαχείου, στη Λευκωσία, 
κληρώθηκαν οι πιο κάτω  τυχεροί αριθμοί:

* Διαμονή για 2 βράδια για 2 άτομα στο Aphrodite Hills Residences - 2581  
* Διαμονή για 1 βράδυ για 2 άτομα στο Nostos Vouni Suites - 0798  
* Διαμονή για 1 βράδυ για 2 άτομα στο Arsorama Village Homes - 1183
* Κόσμημα από Swarovski - 2689  
* Δωροκουπόνι από Marios Jewellery - 1538  
* Γεύμα για 2 άτομα στο Εστιατόριο Tropical του Four Seasons Hotel - 0758   
* Smart Watch από Leontios Watches & Jewellery - 2788
* Επαγγελματική καρέκλα γραφείου - 1446  
* Δωροκουπόνι από Οπτικά Θεοχαρίδη -1645

Ο λαχνός κυκλοφόρησε με άδεια του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό Α/Α: 01/2021.
Όλα τα έσοδα από τον λαχνό θα διατεθούν για στήριξη των δωρεάν υπηρεσιών Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού του Αντικαρκινικού Συν-
δέσμου Κύπρου

Το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Λεμεσού κοντά στους συνανθρώπους μας

που έχουν ανάγκη



Το φθινόπωρο του 1974 οι 
εφοπλιστές αδελφοί Βερνίκου, 
ένθερμοι υποστηρικτές της 

Κύπρου, μας παραχώρησαν δωρεάν 
στην Αθήνα ένα ευρύχωρο ισόγειο 
διαμέρισμα επί της οδού Ηροδότου 
στο Κολωνάκι. Ήμασταν η Δημοκρα-
τική Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθή-
νας. Η δράση μας επικεντρωνόταν 
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις του 
Ελληνικού Φοιτητικού Κινήματος για 
συμπαράσταση προς την Κύπρο. Μια 
Κύπρο καθημαγμένη από το διπλό 
έγκλημα του πραξικοπήματος και 
της τουρκικής εισβολής.

Σ’ εκείνο το διαμέρισμα ερχόταν 
τακτικά τα βράδια ο Αλέκος Πανα-
γούλης. Τέλη του 1974 και αρχές 
του 1975. Επέμενε να μας ενισχύει 
οικονομικά. Ήταν παθιασμένος με την 
Κύπρο. Ρωτούσε για την κατάσταση 
που επικρατούσε μετά τη διπλή τραγω-
δία, αγωνιούσε και ήθελε να βοηθήσει 
με κάθε τρόπο. Οργισμένος από το 
χουντικό έγκλημα του τουρκοφό-
ρου πραξικοπήματος επιδίωκε την 
παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. 
Είχε αρχίσει τη δική του έρευνα με 
επεξεργασία των μυστικών αρχείων 
της ΕΣΑ, που έφερναν στο φως συ-
γκλονιστικά στοιχεία, τα οποία μέχρι 
σήμερα παραμένουν άγνωστα. Αργό-
τερα οργανώνουμε την επίσκεψή του 
στην Κύπρο. Περιοδεύει στις ελεύθερες 
περιοχές και γίνεται δεκτός παντού με 
αγάπη και αγωνιστικό ενθουσιασμό. 

Πρωτομαγιά του 1976 έφυγε ο κορυ-
φαίος της αντιδικτατορικής πάλης. Ο 
αγωνιστής των αγωνιστών, αυτός του 
οποίου η ζωή καταξιώθηκε ως ένας 
διαχρονικός ύμνος προς την ελευθερία.

Ο Παναγούλης έχασε την ζωή του σε 
ένα περίεργο αυτοκινητικό δυστύχημα,  
για το οποίο ο Εισαγγελέας Δημητρής 
Τσεβάς είπε: «Είναι περίεργο τροχαίο 
ατύχημα. Τόσο περίεργο, ώστε να μην 
μπορεί κανείς να υποστηρίξει λογικώς 
ότι είναι ατύχημα». Στη σημερινή, εξό-
χως αντιηρωική, εποχή, η αναφορά 
στον Αλέκο Παναγούλη, πέραν του 
ότι συνιστά ελάχιστο χρέος, αποτελεί 
γροθιά σε μια υπνώττουσα εθνική και 
κοινωνική συνείδηση.

Ο Παναγούλης γίνεται παγκόσμια 
γνωστός με την απόπειρα να σκοτώσει 
τον  δικτάτορα Παπαδόπουλο στις 
13 Αυγούστου 1968. Η απόπειρα 
αποτυγχάνει, όμως ο ελληνικός λαός 
με κρυφά αισθήματα αγαλλίασης 
πληροφορείται ότι διενεργήθηκε 
απόπειρα δολοφονίας του αρχιτυ-
ράννου. Από το πρωί εκείνης της 
13ης Αυγούστου 1968 το όνομα 
Αλέξανδρος Παναγούλης γίνεται 
θρύλος,  που ξαπλώνεται σε όλη τη 
Γη. Συλλαμβάνεται την ίδια ημέρα. 
Λίγες ημέρες αργότερα συλλαμβά-
νονται όλα τα μέλη της οργάνωσης 
«Ελληνική Αντίσταση», που πήραν 
μέρος στην κατάστρωση του σχεδίου 
της απόπειρας κατά του Παπαδό-
πουλου. Και ενώ ο Παπαδόπουλος 
παίρνει τα θερμά συγχαρητήρια του 
τότε βασιλιά Κωνσταντίνου και του 
Αμερικανού Πρεσβευτή για τη διά-
σωσή  του, ένας Γολγοθάς μαρτυρίου 
αρχίζει για τον Παναγούλη,  που θα 
τον παρακολουθήσει με κομμένη την 
ανάσα ολόκληρος ο Ελληνισμός και 
οι όπου Γης δημοκρατικοί άνθρωποι.

Μετά το πόρισμα της προανάκρισης, 
που διενήργησε ο αρχιβασανιστής ταγ-
ματάρχης της ΕΣΑ, Θεοφιλογιαννάκος, το 
Στρατοδικείο καταδικάζει τον Παναγούλη 
σε θάνατο. Η απολογία του μπροστά 
στους στρατοδίκες είναι ένας αληθινός 
καταπέλτης ενάντια στη δικτατορία και 
είναι συγχρόνως προσωποποιημένη η 
φωνή του ελληνικού λαού, που στέναζε 
κάτω από την τυραννία.  Τέλειωσε την 
απολογία του με τα εξής λόγια: «Δεν 
υπάρχει, κύριοι στρατοδίκαι, ωραιότε-
ρο Κύκνειο Άσμα για κάθε αγωνιστή 
από τον επιθανάτιο ρόγχο μπροστά στα 
πολυβόλα του εκτελεστικού αποσπά-
σματος της τυραννίας»

Η παγκόσμια εξέγερση για την κα-
ταδίκη εμπόδισε τη χούντα να στείλει 
τον Παναγούλη σε εκτελεστικό από-
σπασμα. Εκείνος αρνήθηκε επίμονα 
να ζητήσει από τους τυράννους να του 
χαρίσουν τη ζωή. Πέντε χρόνια πέρασε 
στις στρατιωτικές φυλακές στο Μπογιάτι 
μέσα σε φρικτή απομόνωση, σε ένα 
τσιμεντένιο κελί-τάφο 2Χ2. Υποβάλ-
λεται σε φρικτά βασανιστήρια, που 
δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος 
νους. Τον Αύγουστο του 1973 ο Πα-
παδόπουλος δίνει αμνηστία υπό την 
οποία καλύπτεται και ο Παναγούλης, 
βγαίνει από τη φυλακή και από την 
ίδια μέρα λέει στους φίλους του: «Από 
απόψε βγαίνω στην παρανομία».

Τις παραμονές της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου πηγαίνει στο εξωτερικό. 
Αργότερα επιστρέφει στην Ελλάδα 
παράνομα. Μετά την πτώση της χού-
ντας εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον 
για την Κύπρο. Κάνει επανειλημμέ-
να δηλώσεις για την επιστροφή του 
Προέδρου Μακαρίου στην Κύπρο.  
Στις πρώτες εκλογές μετά την πτώση 
της χούντας εκλέγεται βουλευτής της 
Β’ Περιφέρειας Αθηνών. Στην κοινο-

βουλευτική ζωή του αναδεικνύεται 
αμείλικτος πολέμιος των άθικτων 
μηχανισμών της δικτατορίας. Το 
φλογερό πάθος, η αγωνιστικότητα, 
η συνέπεια στις αρχές του, η αδέκαστη 
εντιμότητα, η ανθρωπιά, η ευσυνειδη-
σία και η δημιουργική του φαντασία 
συνθέτουν σε γενικές γραμμές την 
προσωπικότητα του Αλέξανδρου Πα-
ναγούλη, που η σύντομη ζωή του 
υπήρξε μια αδιάκοπη θύελλα στον 
αγώνα γι’ αυτά που πίστευε και που τα 
’χε τάξει σαν σκοπό της ζωής του. Οι 
ύποπτες συνθήκες του θανάτου του 
συμπίπτουν χρονικά με την κορύφωση 
από τον Παναγούλη ενός αμείλικτου 
πολέμου εναντίον των βασανιστών 
του  ελληνικού λαού και των ενόχων 
της κυπριακής τραγωδίας. 

Σε μια εποχή κρίσης της πολιτικής,  
η αναφορά στον Παναγούλη μοιάζει 
ίσως παράδοξη και αφύσικη. Γιατί 
ταράσσει τον μακάριο ύπνο ενόχων 
και υπογραμμίζει τη συνολική μας 
ευθύνη να σταθούμε και σήμερα 
υπερασπιστές των οραμάτων του. 
Ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Κύπρο, που 
ο Παναγούλης τόσο αγάπησε, έχουμε 
ένα πρόσθετο χρέος να εμπνεόμαστε 
από τη μαρτυρική του πορεία. Μια 
πορεία συνεχούς αγώνα για τις άφθο-
ρες διαχρονικά αξίες της ελευθερίας 
και της δημοκρατίας. Αυτή είναι μία 
υπόσχεση, την οποία οφείλουμε στη 
μνήμη του αγωνιστή των αγωνιστών, 
που έγραφε σε ένα ποίημα:

«Τα δάκρυα που τα μάτια μας 
θα δείτε να αναβρύζουν
ποτέ μην τα πιστέψετε 
απελπισίας σημάδια.
Υπόσχεση είναι μονάχα
Γι’ αγώνα υπόσχεση».

* Πρώην Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

Ο διαπρύσιος ιεροκήρυκας του Ελ-
ληνισμού, ο φλογερός ιεραπόστο-
λος του Μακεδονικού Αγώνα, ο 

γλαφυρός «Τοξότης», άλλως ο φλογερός 
«Ίδας» της λογοτεχνίας μας, ο Ίων Στεφάνου 
Δραγούμης, με τον πιο απλό, ζωντανό και 
αρκούντος παραστατικό τρόπο, φρόντισε 
να σφυρηλατήσει στα κήρινα εκμαγεία των 
απανταχού Ελλήνων, τόσο της «Μπελ Επόκ», 
όσο και της μετέπειτα περιόδου, μέχρι και την 
έκβαση του βιολογικού του ζην, πως «δύο 
είναι τα μεγαλύτερα βάραθρα στη ζωή. Το 
ένα είναι ο έρωτας. Το άλλο είναι το έθνος». 
Τα δύο, λοιπόν, αυτά «απόκρημνα χάσματα», 
αποτελέσαν τα εν πνεύματι κοσμήματα, τα 
ασυμβίβαστα και αδιαπραγμάτευτα «πιστεύω» 
τόσο του ιδίου, όσο και του ομογάλακτου 
αδελφικού του φίλου, του κίονα του Ελλη-
νισμού, Περικλή Ιωάννου Γιαννόπουλου. 
Η μοίρα τα έφερε έτσι, ούτως ώστε, τα δυο 
αυτά θεϊκά καύσιμα να κάνουν την πάλ-
λουσα καρδιά τους ασύστολα να σκιρτήσει, 
οδηγώντας τους μάταια στις εκβολές του 
ποταμού Αχέροντα, στις πύλες του Άδη, 
τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.  

Ο Περικλής, με καταγωγή απ’ τη Πά-

τρα, γόνος της κρητικής αριστοκρατικής 
οικογένειας των Χαιρέτηδων με καταβολές 
και απ’ το Βυζάντιο, ξεκίνησε για γιατρός, 
πραγματοποιώντας σπουδές τόσο στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, όσο και στο Παρίσι. Η 
ημέρα που αποφάσισε να εγκαταλείψει την 
ιατρική, μετά τον θάνατο του πατέρα του, 
υπήρξε η στιγμή καταλύτης κι ορόσημο 
στο βιoς του, καθότι η μεν ιατρική έχασε 
έναν πεφωτισμένο επιστήμονα, οι δεν Πα-
ριζιάνες  γνώρισαν, όμως, έναν ατιθάσευτα 
ονειροπόλο νέο στοχαστή, ο οποίος φρόντισε 
να εξυμνεί και να διατρανώνει, ακόμα και 
στην «Πόλη του Φωτός», την αξία και την 
αρετή  του ελληνικού κάλλους, μέρος του 
οποίου υπήρξε κι ίδιος. Ψηλός, αρρενωπός, 
με γαλανά, σπινθηροβόλα μάτια και ξανθά 
μαλλιά έφτασε στο σημείο να αναγκάσει 
τη σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιό, ιέρεια της 
τέχνης, ονόματι Σιλβέν, να διακόψει την 
παράσταση στην οποία πρωταγωνιστού-
σε, ερμηνεύοντας τον ρόλο της Ιφιγένειας 
στο γνωστό και μη εξαιρετέο έργο του Ζαν 
Μωρεάς με τίτλο «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», και 
αποσβολωμένη στη θέα του ευθυτενούς 
και ευειδούς νέου να εισέρχεται εντός της 
αιθούσης, θαμπωμένη από τα κάλλη του και 
εκτυφλωμένη απ’ το φως του, να αποκριθεί 
με μανία προς το κοινό, δείχνοντάς τον, και 
λέγοντας στους θεατές: «Ιδού ο Απόλλων». 

Ο «Απολλώνιος», με την επιστροφή του 
πίσω στην εν Αθήναις παροικία, γίνεται 
αμέσως γνωστός στους αριστοκρατικούς 
κύκλους, τόσο για τον λογοτεχνικό του οίστρο, 

όσο και για τα έκδηλα ελληνολατρικά και 
δη αρχαιολατρικά του αισθήματα. Όντας 
ανεπιτήδευτος αριστοκράτης στη καταγωγή 
και Πληβείος στην οικονομική επιφάνεια 
επ’ ουδενί δεν επέτρεψε στον εαυτό του να 
γίνει έρμαιο των «Ναϊάδων» της εποχής, 
συνοδών των μαστίγων, που έφερε ο εφιάλτης 
της Περσεφόνης. Ουδέποτε δεν αφέθηκε 
στο έλεος του φραγκοραγιαδισμού και της 
ακράτητης ξενομανίας, η οποία χαρακτήρι-
ζε τους ξιπασμένους φραγκολεβαντίνους 
αστούς, μα και ποτέ δεν σαγηνεύτηκε από 
τις υποσχέσεις και την «αίγλη» των πολιτι-
κών κίβδηλων, ούτως ώστε εναρμονισμένος 
με τα εν λόγω κύμβαλα αλαλάζοντα, που 
ασύστολα έτρεχαν προς άγραν ψήφων, να 
διάγει βίο ηδονιστικό. Με το φλεγματικό του 
σκώμμα φρόντιζε να αποδομεί, μέσα απ’ τα 
συγγράμματά του, τις δήθεν πρωτοποριακές 
τάσεις της εποχής για μιαν ανελέητη στροφή 
προς τη Δύση, ευτελίζοντας έτσι μια προ 
πολλού σαθρή προσπάθεια των τυχάρπαστων 
φεουδαρχών και πεντακοσιομέδιμνων της 
βαρονίας των Αθηνών, των γνωστών και 
σήμερα «αποστόλων του μαρασμού», για 
απαξίωση και απαγκίστρωση της ελληνι-
κής κοινωνίας από κάθε εθνική και ηθική 
αριστεία και σωφροσύνη. Άλλωστε, για τον 
Περικλή «η ξενομανία είναι χωριάτα. Είναι 
προστυχιά. Είναι κουταμάρα. Είναι αφιλο-
τιμία. Είναι αφιλοπατρία. Και είναι ξιπασιά. 
Και είναι αμάθεια».

Οι ιέρειες, όμως, ουδέποτε έπαψαν να 
θαμπώνουν τον φλογοβόλο και ερωτύλο 

Mε δεδομένο ότι ζούμε σε μια 
περίοδο στην οποία η διαφθορά 
στον δημόσιο βίο της χώρας 

κτυπά κόκκινο και με επίσης δεδομένο 
ότι πολλοί εκμεταλλεύτηκαν θέσεις και 
αξιώματα για αθέμιτο πλουτισμό, πρέπει 
να είμαστε ψύχραιμοι και σοβαροί για 
να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ανθρω-
ποφαγίας. Δεν πρέπει να δεχθούμε ότι 

το τσουνάμι της λαϊκής οργής και  αγα-
νάκτησης θα παρασύρει δικαίους και 
αδίκους. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι 
όποιος κατέχει κάποια δημόσια θέση ή 
πολιτειακό αξίωμα δεν είναι κατ’ ανάγκην 
και διεφθαρμένος.

Υπάρχουν σίγουρα αξιωματούχοι τίμιοι, 
που υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέ-
ρον. Αξιωματούχοι που δεν υπέπεσαν 
στον πειρασμό να βουτήξουν το δάκτυλο 
στο μέλι. Αξιωματούχοι που τιμούν και 
τη θέση τους και το όνομά τους.

Οι σκέψεις αυτές προκύπτουν από 
όσα ο πρώην Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρος Κυ-
πριανού κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες 
στην ερευνητική επιτροπή για τα χρυσά 

διαβατήρια. Γίναμε μάρτυρες ενός ανθρώ-
που που προσπαθούσε να αποδείξει ότι 
δεν είναι ελέφαντας. Που επιχειρούσε να 
πείσει ότι, επιτέλους, υπάρχουν και έντιμοι 
δημόσιοι λειτουργοί.

Στο πρόσωπο του κ. Κυπριανού είδαμε 
τους ευσυνείδητους αξιωματούχους που 
υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον 
και κατ’ επέκτασιν τον απλό πολίτη. Εκεί-
νους τους αξιωματούχους που, κόντρα 
στο ρεύμα, στέκουν βράχοι ηθικής και 
αμύνονται κατά της διαφθοράς. Μόνο και 
μόνο ότι ο τέως γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ενώ-
πιον της επιτροπής ότι αισθάνεται βαριά 
θιγμένος και προσβεβλημένος,  καταδει-
κνύει το ποιόν του ανθρώπου. Έμοιαζε να 

υπερασπίζεται τους αθώους λειτουργούς. 
Έμοιαζε να σηκώνει τις αμαρτίες άλλων. 
Και εξήγησε ο κ. Κυπριανού ενώπιον της 
Επιτροπής ότι  «ο κ. Συλλούρης ήθελε να 
δείξει πρόσωπο στους επενδυτές και είναι 
απαράδεχτο ότι ανέφερε το όνομά μου 
για να πουλήσει έπαυλη». Παραδέχθηκε 
ότι έγινε δέκτης πιέσεων από παρόχους 
αλλά και κρατικούς αξιωματούχους, αλλά 
παράλληλα έκανε ξεκάθαρο  ότι ο ίδιος 
ουδεμία εμπλοκή είχε σε υποθέσεις δια-
φθοράς και τόνισε ότι στα 40 χρόνια που 
υπηρετεί το Δημόσιο θεωρεί απαράδεχτο 
κάποιος να βεβηλώνει το όνομά του.

Ο κ. Κυπριανού, για τον οποίο γίνεται 
και αναφορά στα δημοσιεύματα του Al 
Jazeera, επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τη-

λεφωνικές παρεμβάσεις από τον τέως 
Πρόεδρο της Βουλής. Και πρόσθεσε: «Το 
βίντεο το είδα μία φορά και δεν άντεξα να 
το ξαναδώ. Αυτό που έγινε ήταν ανέντι-
μο και εξωφρενικό. Ήταν ντροπιαστικό 
για μένα να γίνεται αναφορά στο όνομά 
μου. Η εικόνα, που παρουσιάστηκε, θίγει 
την πατρίδα μας και ακύρωσε όλες τις 
προσπάθειες που αφορούσαν την θω-
ράκιση του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος».

Έντιμος και ειλικρινής στην κατάθεσή 
του ενώπιον της επιτροπής, ο κ. Κυπριανού 
υπέδειξε στην ουσία προς όλους ότι δεν 
πρέπει να βιάζονται να βγάζουν συμπε-
ράσματα και να δολοφονούν χαρακτήρες 
και υπολήψεις. Υπέδειξε ότι η σήψη και η 

διαφθορά δεν μπορούν να διαβρώσουν 
όλους. Απέδειξε ότι υπάρχει ελπίδα για 
την κοινωνία και τον τόπο. Φώναξε ότι 
υπάρχουν ακόμα αξιωματούχοι στους 
οποίους μπορούμε να στηριζόμαστε 
για καλύτερες μέρες. Αλλά κι αυτοί οι 
αξιωματούχοι χρειάζονται στήριξη και 
προστασία για να φέρουν σε πέρας το 
δύσκολο έργο τους. Δεν πρέπει να αφή-
νουμε να καίγονται μαζί με τα ξερά και τα 
χλωρά. Τα μηνύματα του κ. Κυπριανού 
πρέπει να φτάσουν και στον λαό αλλά και 
στην εξουσία που τέτοιους αξιωματούχους 
πρέπει να τους αξιοποιεί, να τους επιβρα-
βεύει και να τους τιμά, προσφέροντάς τους 
και την απαραίτητη προστασία εκεί και 
όπου χρειάζεται.

Της Κυριακής
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

Άλλο ένα Πάσχα χωρίς Ανάσταση

Άλλο ένα Πάσχα πλησιάζει με την ημικα-
τεχόμενη Κύπρο μας  να σηκώνει τον 
σταυρό του μαρτυρίου  της  για 47η χρο-

νιά, χωρίς να  φαίνεται στον σκοτεινό ορίζοντα 
το φώς της δικαίωσης. Οι έχοντες την εξουσία  
εξακολουθούν να σφυρίζουν αδιάφορα και να 
συμπεριφέρονται υπεροπτικά μπροστά στα τε-
ράστια προβλήματα που φόρτωσαν τον λαό και 
τη χώρα στην οκτάχρονη διακυβέρνησή τους. 
Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να 
ασκούν έντονη αλλά καλόπιστη κριτική στις 
ολέθριες πολιτικές της κυβέρνησης,  παραμέ-
νουν όμηροι των δικών τους παθογενειών και 
καταστροφικών συμπεριφορών. Κυβέρνηση και 
κύρια αντιπολίτευση, δυστυχώς, εξακολουθούν  να 
θέτουν  το κομματικό  και προσωπικό συμφέρον 
υπεράνω του εθνικού, αγνοώντας το γεγονός ότι η  
πατρίδα βρίσκεται προ των πυλών της κοινωνι-
κοοικονομικής αβύσσου και της παράδοσής της 
στις αγκάλες των νεο-οθωμανών της Άγκυρας. 

Την ώρα που οι  έμποροι των εθνών, ντόπιοι 
και ξένοι,  κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους 
σε βάρος των στρατηγικών συμφερόντων της 
Κύπρου,  οι έσωθεν πολιτικοί φωστήρες επιδί-
δονται σε ένα ανελέητο παιγνίδι λεηλασίας του 
παραγόμενου πλούτου σύροντας τον τόπο στην 
κοινωνική εξαθλίωση, την εθνική απαξίωση και 
τον πολιτισμικό στραγγαλισμό. Πρόσφατη έρευνα 
της κοινής γνώμης συνηγορεί πως το 80%  των 
πολιτών δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς [γενι-
κά],  την Κυβέρνηση και τα κόμματα,  πιστεύοντας  
ταυτόχρονα πως η λειτουργία της Δημοκρατίας  
στην Κύπρο είναι κάκιστη. Στα μάτια της κοινής 
γνώμης,  μαύρη είναι η εικόνα  για τη Δημόσια 
Υπηρεσία με 59%,  τις Συντεχνίες με 58%, τη 
Δικαιοσύνη με 57%  και την Εκκλησία με 55%. 
Συμπερασματικά, ο τόπος συνολικά βρίσκεται εν 

βούρκω. Πέραν τούτων,  το εσωτερικό μέτωπο 
παραμένει κατατεμαχισμένο, το φρόνημα του λαού 
καθηλωμένο και η εθνική ενότητα ανύπαρκτη, 
μάλιστα σε μια λεπτή φάση της πορείας του Κυπρι-
ακού με τους νέο-αττίλες  να αποθρασύνονται τα 
μέγιστα αξιώνοντας, επίσημα πλέον, το μισό Αιγαίο 
και τη  δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο.  Το  
σήμερα, λοιπόν, περιγράφεται ως  πολύ σκληρό, 
ενώ το αύριο  φαντάζει τρομακτικό και αβέβαιο.

Μόνη διέξοδος για να υπερβεί η Κύπρος τα 
φρικτά πάθη της είναι να  ξεσηκωθούν οι τίμιες 
κοινωνικές, πνευματικές, πολιτισμικές  και πα-
τριωτικές δυνάμεις, συγκροτώντας κοινό μέτωπο 
για εξυγίανση του πολιτικού  βίου και  εδραίωση 
της  Ισοπολιτείας, της Αξιοκρατίας, της Διαφάνειας 
, της Χρηστής Διοίκησης με παράλληλη στελέ-
χωση των κρίσιμων κρατικών θεσμών με τους 
αρίστους. Προς τούτο, επιβάλλεται η ανάδειξη 
τίμιων και εύτολμων πολιτικών στελεχών και  
επιφανών ηγετών  που θα εμπνεύσουν τον λαό 
δημιουργώντας το αναγκαίο θεσμικό υπόβαθρο 
για ριζική ανασυγκρότηση της χώρας σε όλα τα 
επίπεδα. Για να το πετύχουμε , πρώτα απ’ όλα  
θα πρέπει να αλλάξουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, 
αποβάλλοντας τοξικές συνήθειες, εγωκεντρικές 
πρακτικές  και κακίες.  Άγιες  μέρες που είναι,  ας  
στρέψουμε το μυαλό μας στους αναξιοπαθούντες 
συνανθρώπους μας προσφέροντας αφειδώλευτα 
τη συμπόνοια και την  αγάπη μας.  Τούτο το Πάσχα, 
αν θέλουμε πραγματικά να απελευθερωθούμε από 
τα διαβολικά  δεσμά κάθε μορφής,  έχουμε υπέρ-
τατο χρέος να  βαδίσουμε στον δρόμο της τιμής 
και της πνευματικής καταξίωσης.  Στα δύσκολα 
μετρούν οι πράξεις. Πρωτοπόρες οι δυνάμεις  του  
πνεύματος, του πολιτισμού, της εργασίας  και της 
τίμιας επιχειρηματικότητας, καλούνται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα  με οδηγό το δίκαιο, το  ηθικό, 
το αληθές και το πρέπον, για  να δώσουν  όραμα 
στον Κυπριακό  Ελληνισμό με σκοπό να χαράξει η 
αυγή  της κοινωνικής αναγέννησης, της λύτρωσης  
της ημικατεχόμενης  πατρίδας και της ανάστασης 
του έθνους μας.  
* Δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας, 
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νέο με τα ατίμητά τους κάλλη. Έτσι, ένα 
απόγευμα στη Καλλιθέα, γνωρίζει μέσα στο 
ίδιο της το σπίτι, την δικιά του ιέρεια, αυτήν 
της ζωγραφικής. Τη γυναίκα, η οποία με τη  
συμβολή της έδωσε πνοή, αλλά και νέους 
πνευματικούς κι ακαδημαϊκούς  ορίζοντες 
στις Ελληνίδες. Η Σοφία Λασκαρίδου, η 
«Στέλλα Βιολάντη» του Ξενόπουλου, έχο-
ντας όλη την αθηναϊκή κοινωνία στα πόδια 
της, υπήρξε η πρώτη γυναίκα, αριστούχος, 
απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής, αυτής των 
Καλών Τεχνών, στην ελληνική ιστορία με 
την συγκατάθεση του Βασιλέα Γεώργιου 
Α’. Γεγονός που αποτέλεσε, μάλιστα,  τη 
ναυαρχίδα του ελληνικού φεμινιστικού 
κινήματος. Η ίδια, γυναίκα με αλαβάστρινη 
μορφή και λαιμό κύκνου, αντικρίζοντας τον 
ξανθό αυτό άγγελο, όπως τον χαρακτήρισε, 
σάστισε, σημαίνοντας, με τη στάση της, την 
απαρχή ενός εκ των πιο φλογερών ερωτικών 
δίπολων του Ελληνισμού. Ο ίδιος, μετά το 
πέρας κάποιων ημερών, την επισκέπτεται 
στον κήπο του σπιτιού της και εν συνεχεία 
αντάμα ανεβαίνουν τον λόφο της Ακρόπολης. 
Εκεί, όπου ο Περικλής συνήθιζε να βρί-
σκεται και να περιπλανιέται κάθε πρωινό, 
προκειμένου, ανάμεσα στους ασφόδελους 
και τα κυκλάμινα, να στοχάζεται, να εξυμνεί 
το ελληνικός φως, να εκθειάζει την ελληνική 
αρχιτεκτονική και να  πλέκει το εγκώμιο 
στο αέναο ελληνικό πνεύμα. 

Κι ενώ το ειδύλλιο έχει για τα καλά 
φουντώσει, η Σοφία τού ανακοινώνει την 
απόφασή της να φύγει στο Μόναχο, όπου 

και πήρε υποτροφία, για να συνεχίσει τις 
σπουδές της. Η ίδια του προτείνει, όντας και 
οι δύο άγαμοι, να την ακολουθήσει, αλλά 
εκείνος αρνείται, ξεκαθαρίζοντάς της πως 
σαν λογοτέχνης γράφει για την Ελλάδα. Δεν 
μπορεί να συνεχίσει τη συγγραφή του απ’ 
το Μόναχο, επειδή δεν έχει φως! Σε μιαν 
απ’ τις τελευταίες τους συναντήσεις, ένα 
φθινοπωρινό απόγευμα στον  Σκαραμα-
γκά, ο ίδιος της αποσαφηνίζει πως: «εάν 
σε χάσω ποτέ, θα αυτοκτονήσω σ’ αυτό 
το μέρος. Θα φύγω μυστικά κι ωραία». 

Η Σοφία, απ’ το Μόναχο, «μοιράζεται 
τη ζωή με δύο διαφορετικούς πόλους. Την 
τέχνη το πρωί και τη φοβερή απουσία του 
τη νύχτα». Συναντώντας τυχαία τη  μητέρα 
της, ο Περικλής ενημερώνεται για την κα-
ταξίωση και την αποδοχή που η κόρη της 
βιώνει στη Γερμανία, συνειδητοποιώντας 
παράλληλα πως η ίδια δεν δύναται να επι-
στρέψει. Ευρισκόμενος στα τάρταρα και σε 
κατάσταση φρικτής απελπισίας, ενημερώνει 
τους φίλους του πως το επόμενο πρωί θα 
πάει μια βόλτα στον Σκαραμαγκά. Αφού έχει 
προβεί στην καύση όλων των συγγραμμάτων 
του, γράφει το τελευταίο του γράμμα στη 
Σοφία, λέγοντάς της με τον πιο λιτό, απλό 
και απέριττο τρόπο, το στερνό και πικρό 
του αντίο: «Σοφία μου, ένα ύστατο χαίρε 
από την Αττική γη, που αφήνω για πάντα. 
Με άπειρα, γλυκύτητα φιλιά, Περικλής».  

Απηυδισμένος από τον πνευματικό 
ξεπεσμό των Ελλήνων και αγανακτισμένος 
από τις στάνες των εξουσιολάγνων από 

τη μία, αλλά και βιώνοντας μιαν αδυ-
σώπητη ερωτική απογοήτευση απ’ την 
«ακουαρέλα» της ζωής του απ’ την άλλη, 
συμμορφωμένος απόλυτα στον αριστοκρα-
τικό κώδικα τιμής, που του έμελλε, χωρίς 
μεμψιμοιρίες και παρακάλια, αποφασίζει 
να κάνει πράξη τα όσα ένα βράδυ του 
1907, ευρισκόμενος σ’ ένα ζυθοπωλείο 
στην Ομόνοια,  εκμυστηρεύτηκε στον δικό 
του «σύντροφο εν όπλοις», τον αιρετικό 
οραματιστή και προφήτη του νέου Ελληνι-
σμού, Ίωνα Δραγούμη: «Ξέρεις ποιος είναι 
ο ωραιότερος θάνατος Ίων; Να ανέβεις, 
γυμνός, πάνω σε ένα κάτασπρο άλογο 
και να ορμήσεις μετά, χωρίς να φοβη-
θείς, μέσα στο πέλαγος». Έτσι, λοιπόν, 
σαν αρχαίος θεός, χρυσοπληρώνοντας 
έναν γητευτή αλόγων και καβάλα πάνω 
σε ένα ολόλευκο άτι, στεφανωμένος και 
γυμνός, καθότι η παρουσία των ρούχων 
βάραινε το σώμα του, έχοντας στην κατοχή 
του ένα περίστροφο, εφορμά ακάθεκτος 
προς την φουρτουνιασμένη θάλασσα του 
Σκαραμαγκά και φυτεύοντας μια σφαίρα 
στον κρόταφό του, βάζει τέλος στο δικό 
του, μέχρι τότε, ατελεύτητο μαρτύριο. Χα-
ράματα, αποφασίζει να πάρει βόλτα τη 
ζωή του στα κύματα, αποχαιρετώντας μια 
για πάντα  τη μάνα γη, τη μάνα πατρίδα, 
αλλά κυρίως την αφέντρα του άσβεστου κι 
ασίγητού του πόθου και την «Ναϊάδα» του 
ακατανίκητου κι ακράτητού του πάθους. 
Ο Περικλής υπήρξε πάντα αφέντης της 
μοίρας του και καπετάνιος της ψυχής του.



Οι δημοσκοπήσεις και τα απο-
τελέσματά τους είναι κάτι που 
ενδιαφέρει τους ενεργούς πο-

λίτες. Ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο 
όλοι θέλουν να ενημερωθούν για τα 
ποσοστά των κομμάτων και άλλα ευ-
ρήματα των δημοσκοπήσεων. Για τον  
λόγο αυτό τα κανάλια διεξάγουν δημο-
σκοπήσεις, περισσότερες από μία, και 
ενημερώνουν τους θεατές τους με ειδικά 
προγράμματα, όπου ανακοινώνονται τα 
ευρήματα. Η άποψή μου είναι πως τα 
τηλεοπτικά προγράμματα παρουσίασης 
των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων 
είναι από τα πιο ανιαρά τηλεοπτικά 
προγράμματα για τους θεατές που εν-
διαφέρονται και τα παρακολουθούν. 
Σε μια προεκλογική δημοσκόπηση 
το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι 
τα ποσοστά των κομμάτων. Είναι το 
καλύτερο πιάτο του μενού. Είναι το 
κύριο πιάτο για το οποίο κάθονται οι 
θεατές, αναμένοντας το σερβίρισμά του.

Συνήθως αυτό πιάτο με το ψητό 
σερβίρεται τελευταίο, περίπου 80-100 
λεπτά από την έναρξη του προγράμμα-
τος. Μέχρι εκείνη την ώρα τα κανάλια 
σερβίρουν στους θεατές ανούσιες σα-
λάτες, συνήθως άγευστες ή αλμυρές, 
αδιάφορες ή προβλέψιμες και σπάνια 
ενδιαφέρουσες.. Ανάμεσα στις σαλά-
τες υπάρχουν διαλείμματα με μεγάλη 
διάρκεια. Είναι η ώρα που οι σοφοί 
λειτουργοί των καναλιών δίνουν χρόνο 
στους εκπροσώπους των κομμάτων 
για να εκφράσουν τις απόψεις τους για 

τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Κι 
έτσι, αν στις σαλάτες που μας σέρβιραν 
υπήρχε και κάποιο γευστικό ή ωφέλιμο 
λαχανικό, η γεύση χάνεται μέσα στις 
ανούσιες, άγευστες και κουραστικές 
προσπάθειες των εκπροσώπων των 
κομμάτων, που τραβούν τα ευρήματα 
των δημοσκοπήσεων για να τις φέ-
ρουν στα μέτρα των κομμάτων τους, 
όπως έκανε ο Προκρούστης με τους 
διερχομένους διαβάτες. 

Φυσικά δεν απορρίπτω τα διάφορα 
ερωτηματολόγια που περιλαμβάνει η 
έρευνα. Θα ήθελα μόνο οι ερωτήσεις να 
είναι πιο στοχευμένες και το αποτέλεσμα 
να δείχνει κάποια ουσιαστική θέση 
των ψηφοφόρων. Για παράδειγμα θα 
ήταν καλύτερα, αντί η δημοσκόπηση 
να ρωτά με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει ο 
ψηφοφόρος, να τον ρωτά «Αν ο εκλεκτοί 
σου υποψήφιοι ανήκουν σε κόμμα που 
οι θέσεις του για το Κυπριακό είναι 
αντίθετες με τις δικές σου, θα ψήφιζες 
το κόμμα των εκλεκτών σου;».  Ή «θα 
ψήφιζες το κόμμα των εκλεκτών σου, 
αν οι ηγέτες του ενεργούν με τρόπο με 
τον οποίο εσύ διαφωνείς απόλυτα;». 
Το ψητό, δηλαδή η πρόθεση ψήφου 
και τα ποσοστά των κομμάτων  σερβί-
ρονται τελευταία. Ο λόγος είναι για να 
κρατούν στο τραπέζι τους τηλεθεατές 
μιας και ξέρουν πως στην ουσία αυτό 
το εύρημα ενδιαφέρει τους καημένους 
τους τηλεθεατές, όσους δηλαδή ενδι-
αφέρονται για τα ποσοστά των κομμά-
των στη δεδομένη περίοδο. Θεωρώ 
ότι για τους τηλεθεατές θα ήταν πολύ 
πιο ενδιαφέρουσα μια παρουσίαση 
των ευρημάτων της δημοσκόπησης 
κυρίως με την εμφάνιση των καρτών 
και την ταυτόχρονη  επεξήγηση των 
ευρημάτων από τον διενεργήσαντα την 
δημοσκόπηση. Αυτό θα ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό για τους τηλεθεατές. Αν 
το κανάλι θα ήθελε να κάμει πιο ενδι-
αφέρον το πρόγραμμά του, θα μπο-
ρούσε να περιλάβει τα σχόλια ενός 
ή δυο πολιτικών αναλυτών, που να 
ερμηνεύουν τα ευρήματα των δημο-
σκοπήσεων και να τα τεκμηριώνουν, 
ιδιαίτερα αν διαφωνούν μεταξύ τους.

Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί 
τηλεθεατές που να αναμένουν ή να 
παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα 
σχόλια που κάνουν οι εκπρόσωποι 
των κομμάτων για τα ευρήματα μιας 
δημοσκόπησης. Είναι πολύ ανιαρή 
ακρόαση, ακόμα και για τους φανα-
τικούς οπαδούς των κομμάτων να ακού-
νε τους κομματικούς εκπροσώπους 
να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. 
Ο θεατής ενδιαφέρεται να δει και να 
κρίνει μόνος του τα ευρήματα της δημο-
σκόπησης και ιδιαίτερα να βλέπει της 
γραφικές παραστάσεις, όταν αρμόδιοι 
αναλυτές σχολιάζουν και επεξηγούν τα 
ευρήματα της δημοσκόπησης. Νομίζω 
ότι  40-60 λεπτά θα ήταν αρκετά για 
την παρουσίαση και τον σχολιασμό 
μιας έρευνας. Και τούτο είναι εφικτό 
και η παρουσίαση πιο ενδιαφέρουσα, 
αν απουσίαζαν από το πρόγραμμα εκ-
πρόσωποι των κομμάτων, που το μόνο 
που πετυχαίνουν είναι να εκνευρίζουν 
τους τηλεθεατές. Μια τέτοια παρου-
σίαση νομίζω ότι θα εξασφάλιζε και 
μεγαλύτερη τηλεθέαση. Οι πιο πάνω 
σκέψεις αποτελούν τις διαπιστώσεις 
ενός ενεργού πολίτη, που δεν διεκδικεί, 
ούτε έχει γνώσεις επικοινωνιολόγου, 
ειδικού για την τηλεόραση ή ερευνητή 
για τις προτιμήσεις των τηλεθεατών. 
Απλώς εκφράζω την εντύπωση που 
μου έχει δημιουργηθεί, παρακολουθώ-
ντας για πολλά χρόνια τις τηλεοπτικές 
παρουσιάσεις των δημοσκοπήσεων.

Είναι γνωστό ότι το ψευδοκράτος των 
κατεχομένων, σε μια διαχρονική 
προσπάθειά του να διαστρεβλώσει τα 

πραγματικά ιστορικά γεγονότα, να συντηρήσει 
τον διχασμό και να εξάψει τον φανατισμό  και 
το μίσος εναντίον των Ελληνοκυπρίων, έχει 
δημιουργήσει ειδικό «μουσείο βαρβαρότητας», 
στο οποίο εκτίθενται παραπλανητικά έγγραφα 
και φωτογραφίες.  Το «Μουσείο» διογκώνει 
και μεγαλοποιεί  τις δήθεν ωμότητες, τις 
ισχυριζόμενες βιαιοπραγίες και τις κατ’ 
ισχυρισμόν προσπάθειες των Ελληνοκυ-
πρίων να…. εξοντώσουν την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα για  να συντηρήσει  τον μύθο ότι 
η σημερινή διαίρεση είναι αποκλειστικά 
και μόνο έργο και ευθύνη των κακών και 
δαιμόνιων Ελληνοκυπρίων εναντίον των 
αθώων και οιονεί καταπιεσμένων Τουρ-
κοκυπρίων, αποσιωπώντας τεχνηέντως 
τις σκόπιμες και κατευθυνόμενες από την 
Άγκυρα βίαιες και αποσχιστικές  ενέργειες 
των Τ/κ, που είχαν ως  στόχο την υλοποίηση 
της πάγιας  πολιτικής του βαθέος κράτους 
της Τουρκίας να  διχοτομήσει  την Κύπρο 
με βάση το σχέδιο του Νιχάτ Ερίμ το 1956. 

Ως προέκταση αυτής της πολιτικής και 
φιλοσοφίας, παρουσιάστηκε την 1/4/2021, 
στα κατεχόμενα, από τον αντιπρόεδρο μάλιστα 
της τουρκικής κυβέρνησης Οκτάι,  η ταινία 
«Κάποτε στην Κύπρο», που αποτελεί -και θα 
αποτελέσει και στο μέλλον- ένα τέλειο εργαλείο 
προπαγάνδας και ισοπέδωσης της Ιστορίας. 

Θεωρώ χρήσιμο για τον αναγνώστη του 
παρόντος κειμένου, να μεταφέρω αυτούσια 
μερικά μόνον αποσπάσματα δηλώσεων και 
κριτικών από τους ίδιους τους Τ/κ: 

Σενέρ Λεβέντ - εφημερίδα «Αβρούπα»: 
«...Ξέρασε μίσος η TRT (Turkish Radio TV ) 
για τη μετάδοση του πρώτου επεισοδίου της 
τουρκικής σειράς ‘‘Κάποτε στην Κύπρο’’, που 
άρχισε να προβάλλεται από την τουρκική 
τηλεόραση.  Είναι γνωστόν ότι πρόκειται για 
μια προπαγανδιστική σειρά 26 επεισοδίων 
για τα γεγονότα του 1963-64». 

Νιαζί Κιζιλγκουρέκ - ευρωβουλευτής: 
«...Η ταινία χωρίς καμιά αμφιβολία είναι 
μια παραγωγή μνησικακίας και μίσους. 
Στοχεύει στο να καλλιεργήσει στις μάζες 
αισθήματα μνησικακίας και εκδίκησης… 

»…Η ταινία στην πραγματικότητα είναι ένα 
είδος ‘‘επιχείρησης μνήμης’’ παρουσιάζο-
ντας τη θυματοποίηση των Τ/κ με εξαιρετικά 
υπερβολικές σκηνές βίας και δημιουργώντας 
πόνο στους τηλεθεατές. Εδώ δεν υπάρχει 
χώρος ούτε για την αλήθεια με την ευρεία 
έννοια, ούτε για τον πόνο των Ε/κ, ούτε καν 
για την πραγματική θυματοποίηση των Τ/κ…

»…Αυτό το οποίο επιδιώκεται με αυτήν 
την επιχείρηση μνήμης είναι η κινητοποίηση 
των μαζών με το αίσθημα της μνησικακίας 
και της εκδίκησης…

»…Η πραγματική έγνοια φαίνεται να είναι 
η παραπλάνηση της τουρκικής κοινωνίας 
των 80 εκατομμυρίων για να παρασυρθεί 
σε αισθήματα μίσους και εκδίκησης, ώστε 
η κυβέρνηση του AKP  να διαχειριστεί το 
Κυπριακό όπως θέλει και επιθυμεί!» (Άρθρο 
του Νιαζί Κιζιλγιουρέκ  στην εφημερίδα  
Yeni Dezen, 18/4/21)

«…Είναι μια σειρά καθαρά εθνικιστική, 
χωρίς ουσία, παρά με μόνο στόχο να περάσουν 
τα δικά τους εθνικιστικά μηνύματα», ανέφερε 
Τ/κ δημοσιογράφος στο politis.com.cy.

 «…Είναι μια σειρά υποκινούμενη και 
χρηματοδοτούμενη από το ίδιο το κόμμα 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το ΑΚΡ.

»…Οι Τ/Κ , αν θέλετε οι γνήσιοι Τ/κ, γνω-
ρίζουν ότι στόχος αυτής της σειράς είναι να 
περάσει τα λανθασμένα μηνύματα στην ίδια 

την κοινωνία μας. Εδώ και καιρό, το είδαμε 
και στις εκλογές μας,  η Τουρκία προσπαθεί 
με κάθε τρόπο και μέσο να επέμβει και να 
επηρεάσει καταστάσεις», κατέληξε το ίδιο 
άτομο (χωρίς να κατονομάζεται). 

Καταγράφω αυτούσια τα αποσπάσματα 
δηλώσεων επωνύμων και ανωνύμων Τ/κ 
ως απάντηση και πρόκληση στην επιτη-
δευμένη σιωπή σημαντικής μερίδας ε/κ 
πολιτικών ηγεσιών, πολιτικών κομμάτων 
και δημοσιογράφων, οι οποίοι, όχι μόνο με 
την ένοχη σιωπή τους, αλλά και με δηλώσεις 
τους, ενοχοποιούν τόσο τους αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ, όσο και τις εκάστοτε πολιτικές και 
στρατιωτικές ηγεσίες μας ότι εξώθησαν τους 
Τ/κ σε αντιδράσεις που είχαν ως αποτέλε-
σμα τα σημερινά τραγικά αποτελέσματα. 

Ο υπερτονισμός και η υπερβολική και 
μονομερής προβολή από την πλευρά μας, 
των όποιων απαράδεκτων και καταδικαστέων 
μεμονωμένων εγκληματικών ενεργειών που 
διεπράχθησαν από μερίδα ανεγκέφαλων 
περιθωριακών και φανατικών στοιχείων 
της ε/κ κοινότητας, το μόνο που επιτυγχά-
νουν είναι την απαλλαγή της Τουρκίας και 
των εγκαθέτων της στην Κύπρο για τα όσα 
επεσυνέβησαν στην Κύπρο τα τελευταία 70  
τουλάχιστον χρόνια και χύνει απλώς νερό 
στον μύλο της τουρκικής προπαγάνδας. 

Υπάρχουν σαφή όρια στην ανάλυση και 
την αξιολόγηση των ιστορικών γεγονότων,  
πέρα από τα οποία αγγίζουμε τη βεβήλωση της 
ίδιας της Ιστορίας μας και επεξεργαζόμαστε 
την αυτοματαίωση και την αυτοενοχοποίησή 
μας, αλλά και την αποδόμηση και υπόσκα-
ψη του ίδιου του αγώνα μας για ελευθερία, 
αξιοπρέπεια και δικαίωση. 

Ας είμαστε λοιπόν όλοι πιο προσεκτικοί 
και πιο σεμνοί: απέναντι στην Ιστορία μας, 
απέναντι στους νεκρούς μας, απέναντι στις 
θυσίες του ίδιου του λαού μας. 
* Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Μελε-

τών (ΚΥΚΕΜ) 

Μια ακόμη Σύνοδος αναφορικά 
με ένα διεθνές πρόβλημα, που 
συνιστά σωρευτική παραβίαση 

του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως έκρινε και το ΕΔΑΔ στη 
Διακρατική προσφυγή της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κατά της Τουρκίας. Στρατιωτική 
εισβολή, κατοχή, εκτοπισμός, παράνομος 
εποικισμός και δημογραφική αλλοίωση, 
που ως παραβιάσεις του δικαίου τα εξετάζει 
χωρίς να τα επιλύει ο ΟΗΕ από τη γένε-
σή τους το 1963-64, ως και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση από την πλήρη ένταξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, αφού ήταν ο λόγος που 
προβλέφθηκε η αναστολή εφαρμογής του 

κεκτημένου για ό,τι αφορά τα κατεχόμενα. 
Όμως στη νέα αυτή Σύνοδο είναι απούσα 
και πάλι, χωρίς την όποια ένσταση κατά την 
προκλητική επιθυμία της Τουρκίας, η ίδια 
η Κυπριακή Δημοκρατία, το θύμα. Τούτο 
δε γιατί, οι σχεδιασμοί και οι προθέσεις της 
Τουρκίας όπως σταθερά διακηρύσσει, θε-
ωρούν αυθαίρετα ως δήθεν «εκλιπούσα» 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέση, όμως, 
που την ανέχεται εθελότυφλα και με δια-
χρονική ψευδαίσθηση η ίδια η χώρα μας 
-αλλά και η Ελλάδα- για να μη χαλάσει το 
«κλίμα». Μάλιστα τούτο όταν όλες οι πο-
λιτικές δυνάμεις του τόπου, στη φραστική 
ανάλυσή τους για τη σημερινή κατάντια στην 
οποία βρίσκεται το κυπριακό πρόβλημα 
θέτουν ορθά ότι η επίλυση δεν επέρχεται, 
γιατί η Τουρκία έχει τις δικές της βλέψεις, 
που προωθεί με πρόσθετα τετελεσμένα και 
απειλές λόγω στρατιωτικής ισχύος! Θέση 
που έπρεπε να αποτελούσε αφορμή για ένα 
συνεχές «κατηγορώ»  κατά της βουλιμίας της 

Τουρκίας. Αλήθεια, τι εμποδίζει συλλογικά 
και ομόθυμα την πολιτική ηγεσία μας, από 
το να καταγγέλλει συνεχώς, έστω από τώρα, 
την Τουρκία για την επεκτατική πολιτική 
και βούλησή της σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας; Αφού μιλά για δύο κράτη η 
τουρκική πλευρά, ως το νέο όραμά της, ας 
απαντήσουμε και ας επιβεβαιωθεί, ώστε να 
καταστεί δυνατή η τήρηση του υπαρκτού, 
αναγνωρισμένου και δημοκρατικού Συ-
ντάγματός μας που εγγυήθηκε και η ίδια η 
Τουρκία. Ένα Σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται 
με ισχύουσα και προβλεφθείσα υπεροχή 
του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από-
λυτη προστασία κάθε Ευρωπαίου πολίτη, 
άρα και κάθε Τουρκοκύπριου. Γιατί δεν 
υπενθυμίζουμε σ’ όλη τη διεθνή κοινωνία 
ότι η Τουρκία, ως χώρα των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτε-
ρικό της αλλά και έναντι των γειτόνων της, 
είναι και παραμένει η πραγματική αιτία μη 
επίλυσης; Ας υποδείξουμε τη διάσταση του 

πολιτικού πιστεύω της Τουρκίας, που είναι 
υποταγμένο στη θεοκρατική αντίληψη για μη 
εφαρμογή στην Κύπρο των αρχών δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετα και ή 
παράλληλα προς ό,τι «διαπραγματεύεται» 
ως μορφή λύσης ο εκάστοτε Πρόεδρος, ο 
ίδιος και η υπόλοιπη πολιτική εξουσία, ως 
Εθνικό Συμβούλιο, έπρεπε να αξιοποιούσαν 
εξ αρχής και διαρκώς την αντικατοχική θέ-
ληση και συνδρομή του ίδιου του κυρίαρχου 
λαού, εδώ και στο εξωτερικό. Έτσι οι εδώ 
πρέσβεις των μεγάλων, δεν θα μπορούσαν 
να έχουν ως μόνιμο στόχο τους, το πώς θα 
«περάσουν» σε Κύπριους αποδεκτές, κά-
ποιες καταστροφικές για την Ευρωπαϊκή 
Κύπρο, ιδέες επίλυσης του Κυπριακού. 
Θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους όλοι 
αυτοί οι φίλοι μας, στους όποιους σχεδι-
ασμούς τους ως τον αντίποδα, την ενεργό 
και μαχητική λαϊκή διεκδίκηση. Όφειλαν 
και οφείλουν να μη θεωρούν, όπως και 
πριν από το δημοψήφισμα του ΟΧΙ, ότι ο 

Λαός απλώς θα ακολουθήσει δέσμια ό,τι 
θα του υποδείξουν τα δύο μεγάλα κόμματα. 
Μάλιστα επειδή πολλοί εδώ στην Κύπρο 
αλλά και στο εξωτερικό γνωρίζουν καλά το 
έντονο περί δικαίου αίσθημα του Κύπριου 
πολίτη, φρόντισαν ώστε και τώρα όπως τότε, 
πριν από το δημοψήφισμα του 2004, να 
επιφέρουν σύγχυση. Δεν είναι τυχαίο το 
ότι υπάρχουν μηνύματα προς τον λαό με 
πολυδάπανες καθημερινές ολοσέλιδες και 
άλλης μορφής «ανακοινώσεις», που ουσι-
αστικά μεταθέτουν έμμεσα την ευθύνη της 
ΜΗ λύσης, στην απόφαση τότε του ΟΧΙ και 
στη σημερινή δήθεν απροθυμία να δεχτεί 
ο κυρίαρχος λαός μια μορφή λύσης που 
ουσιαστικά την επιβάλλει η Τουρκία, κατά 
τις επιθυμίες και τη στρατηγική της σε βάρος 
της Κύπρου. Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι 
έχουμε μια Τουρκία που, εκ των πραγμάτων, 
δεν μπορεί πλέον να αποκρύψει τα πολιτικά 
παιχνίδια της, που έχουν καταστεί σ’ όλους 
αντιληπτά σε βαθμό που να έχει στερηθεί 

η Τουρκία, της ανοχής που έδειχναν για 
χρόνια λόγω συμφερόντων πολλές χώρες. 
Άλλωστε η ίδια η οικονομία της, στο πλαί-
σιο της διαφθοράς και μεγαλομανίας του 
περίγυρου του Ερντογάν, οδηγείται προς 
καταστροφή, ενώ συνεχίζει να είναι μια χώρα 
όπου φυλακίζονται χωρίς δίκη όσοι δεν 
πιστεύουν ότι οφείλουν τυφλή υποταγή 
σ’ έναν  «δικτάτορα» όπως τον χαρακτή-
ρισε, ορθά, ο Ιταλός Πρωθυπουργός. Μια 
Τουρκία που αντιμετωπίζει πρόσθετα για 
πρώτη φορά τον χαρακτηρισμό που οι ΗΠΑ 
επιτέλους έδωσαν στο ιστορικό παρελθόν 
της, ως η χώρα που διέπραξε τα φρικτότερα 
εγκλήματα Γενοκτονίας στην παγκόσμια 
ιστορία. Τούτο ως επιτυχία ενός λαού, που 
για 106 χρόνια δεν ξέχασε! Η Κυπριακή 
Δημοκρατία με τη δύναμη της διεκδίκησης 
του κυρίαρχου λαού της, ας μην «ξεχάσει» 
και ας μη «χαριστεί» με νέες υποχωρήσεις 
στις επιθυμίες της Τουρκίας. 

*Δικηγόρος 

Η πανδημία Covid-19 αποτελεί μια 
πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη 
κρίση, η οποία αποκάλυψε την 

ευθραυστότητα των οικισμών, των σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων και των επιχειρημα-
τικών μοντέλων σε 220 χώρες. Η εξάπλωση 
του κορωνοϊού είναι μια ύπουλη εκθετική 
αύξηση. Τα γραμμικά μοντέλα, τα πλαίσια, τα 
πρότυπα, οι τεχνικές και τα στατικά εργαλεία 
που αναπτύχθηκαν για την προ κορωνοϊού 
εποχή είναι ακατάλληλα για να αντιμετω-
πίσουν τις πολύμορφες προκλήσεις και 
τις ασύμμετρες απειλές της νέας εποχής. 
Στον σημερινό κόσμο έχουμε περισσότερες 
ασυμμετρίες. Οι πανδημίες αποτελούν ένα 
φαινόμενο κινδύνου ουράς «fat tail risk». Η 
υπερβολική συνδεσιμότητα έχει προκαλέσει 
ένα πολύπλοκο, αλληλεξαρτώμενο και εξαιρε-
τικά εύθραυστο σύστημα, το οποίο εμπεριέχει 
εκρηκτικά ρίσκα και δυνητικά καταστροφικές 

συνέπειες. Με αυτόν τον τρόπο, ένα αρνητικό 
συμβάν μπορεί να προκαλέσει την κατάρ-
ρευση του συστήματος – έναν πραγματικό 
«μαύρο κύκνο». Τέτοια απρόσμενα γεγονότα 
και διεργασίες έχουν ειδικά χαρακτηριστικά 
που καθιστούν τις παραδοσιακές προσεγ-
γίσεις διαχείρισης ρίσκου ανεπαρκείς. Η 
χρονική καθυστέρηση μέχρι να εμφανιστούν 
τα συμπτώματα σημαίνει ότι οι άνθρωποι 
που έχουν μολυνθεί διασπείρουν τη νόσο 
πολύ πριν αισθανθούν τα αποτελέσματα και 
αλλάξουν συμπεριφορά. Η αλλαγή στη συ-
μπεριφορά μπορεί να έρθει πολύ αργά. Οι 
άνθρωποι που είναι ασυμπτωματικοί και 
μεταδοτικοί για μια παρατεταμένη περίοδο 
επιταχύνουν την εξάπλωση του ιού πολύ πιο 
πέρα και γρήγορα απ’ ό,τι τα περισσότερα 
εθνικά συστήματα υγείας είχαν υπολογίσει.   

Οι ασύμμετρες αβεβαιότητες που περι-
βάλλουν όλες τις πτυχές της πανδημίας αυξά-
νουν τη δυσκολία στη λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων. Τα τυπικά μέτρα / προσεγγίσεις σε 
ατομικό επίπεδο όπως είναι η απομόνωση, η 
ιχνηλάτηση και η παρακολούθηση, γρήγορα 
(υπολογιστικά) υπερνικούνται σε περίπτωση 
μαζικής επιμόλυνσης. Χρειάζονται αρκετές 
εβδομάδες και μήνες για να περιοριστεί η 
πανδημία σε μια χώρα / περιοχή, αλλά μόλις 

χαλαρώσουν τα μέτρα, τα κρούσματα αυξά-
νονται εκθετικά μέσα σε λίγες μόνο ώρες και 
μέρες. Απαιτούνται πολυκλαδικές πληθυσμι-
ακές προσεγγίσεις, όπως είναι η δραστική 
μείωση των δικτύων επαφών με τη χρήση 
συλλογικών ορίων (collective boundaries), 
η αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά, η 
αυτο-παρακολούθηση σε επίπεδο κοινότητας 
(community self-monitoring) και πιο στο-
χευμένες παρεμβάσεις. Όπως σημειώνει η 
Αμερικανίδα ιστορικός Νταϊάν Χάρις Κλάιν: 
«Ζούμε σε έναν πολύπλοκο, γρήγορο κόσμο. 
Χρειαζόμαστε την ικανότητα να σκεφτόμαστε 
με μη-γραμμικό τρόπο, όπως ο Θεμιστοκλής 
στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αλλά και να μη 
βιαζόμαστε, εξετάζοντας τις καταστάσεις από 
κάθε πλευρά, όπως θα έκανε ο Πυθαγόρας». 
Το τυφλό σημείο στο καινοτομικό πεδίο δεν 
μπορεί να διακρίνει ότι τα πιθανά οφέλη που 
επιφέρουν οι θετικές ασυμμετρίες (convexity 
bias) είναι περισσότερα από τις ζημιές που 
μπορεί να προκύψουν. Ο παράγοντας χρόνος, 
η μεταβλητότητα, η αταξία, η τυχαιότητα και 
η αβεβαιότητα αυξάνουν το όφελος –παρά 
τη ζημιά– που προκύπτει μέσα από την αξι-
οποίηση των ευνοϊκών ασυμμετριών. Αυτό 
διαφεύγει του γραμμικού τρόπου σκέψης.  
Στην εποχή της υπερβολικής συνδεσιμότητας, 

των αλληλεξαρτήσεων, της πολυπλοκότητας, 
της μεταβλητότητας, της τεράστιας αβεβαιό-
τητας, της ρευστότητας, της διαταραχής, των 
κρυμμένων ασυμμετριών, των καταστροφικών 
ρίσκων, των μαύρων κύκνων και των τέλειων 
καταιγίδων χρειάζονται νέα διεπιστημονικά 
εργαλεία, μη γραμμικά μοντέλα και ολιστι-
κές πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις. Μετά 
από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει ένα 
πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο: α) Μετα-
τρέπει την αβεβαιότητα σε πρώτη ύλη της 
καινοτομίας και β) θέτει τους κανόνες για 
τη μετάβαση από το εύθραυστο (fragile) 
στο αντιθραυστικό (antifragile). Το πρώτο 
βήμα είναι ο εντοπισμός και η αφαίρεση 
των ευθραυστοτήτων (fragilities). 

Η ιδιότητα «Antifragility» (αντι-ευθραυστό-
τητα) –εφευρέθηκε από τον καθηγητή Nassim 
Taleb– είναι πέρα από την ανθεκτικότητα 
«resilience»  ή την ευρωστία «robustness». 
Αυτό σημαίνει ότι κάτι απλώς δεν αντέχει 
σε ένα σοκ αλλά βελτιώνεται πραγματικά 
εξαιτίας αυτού. Το ανθεκτικό αντιστέκεται 
στα σοκ και παραμένει το ίδιο. Το αντιθραυ-
στικό γίνεται καλύτερο. Η αντι-εύθραυστη 
οργάνωση αναπτύσσεται από μεταβλητότητα 
και διαταραχή. Η εφαρμογή της στρατηγικής 
«Antifragility» σε όλους τους τομείς και σε 

όλα τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη πα-
ρουσιάζεται αναλυτικά σε έναν  πρακτικό 
Οδηγό που έχω ετοιμάσει, στον οποίο μετα-
ξύ άλλων καταγράφονται περισσότερα από 
70 διεπιστημονικά εργαλεία, ασύμμετρες 
στρατηγικές καινοτομίας και δημιουργικές 
τεχνικές που επιτρέπουν στους Οργανισμούς 
να τροποποιήσουν την έκθεσή τους (modify 
their exposure) ανάλογα ώστε να αξιοποιή-
σουν τις θετικές ασυμμετρίες (να είναι ανοι-
κτοί σε ευκαιρίες) και να προστατευθούν 
απέναντι στις αρνητικές ασυμμετρίες (να μην 
εκτεθειμένοι σε κινδύνους). Στην περίπτω-
ση της πανδημίας η διττή αυτή στρατηγική 
συνοψίζεται ως ακολούθως: Απ’ τη μια η 
αύξηση της έκθεσης (increase of exposure) 
σε ευνοϊκές ασυμμετρίες και η αξιοποίηση 
των ευκαιριών μπορεί να επιφέρει εκθετικά 
πολλαπλασιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα 
(π.χ. άνοιγμα της οικονομίας). Απ’ την άλλη 
η μείωση της έκθεσης (reduce of exposure) 
σε δυσμενείς ασυμμετρίες μπορεί να ελαχι-
στοποιήσει τη ζημιά και να εξαλείψει το ρίσκο 
της καταστροφής (π.χ. μείωση της εξάπλωσης 
του κορωνοΐού). Η τροποποίηση της έκθε-
σης (exposure modification) επιτυγχάνεται 
μέσα από τον δημιουργικό συνδυασμό των 
κρίσιμων παραγόντων και στοιχείων από 

τους τέσσερεις βασικούς τύπους της καινο-
τομίας –καινοτομία προϊόντος, καινοτομία 
διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και 
επικοινωνιακή καινοτομία– που συνθέτουν 
τη δομή μιας νέας καινοτομίας. Η συνδυα-
στική αυτή δύναμη (combinatorial power) 
των τεσσάρων διαστάσεων της καινοτομίας 
πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες επίτευξης 
καινοτομικών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας 
παράλληλα την ολιστική αντιμετώπιση μιας 
πολυδιάστατης κρίσης όπως η συνεχιζόμενη 
πανδημία.

Συμπερασματικά: Το κλειδί για την απο-
τελεσματική διαχείριση της πανδημίας είναι 
πρώτο, η ανακάλυψη των ασυμμετριών –θε-
τικών και αρνητικών– σε όλες τις πτυχές της 
κρίσης και, δεύτερο, η αξιοποίηση των ευνοϊκών 
ασυμμετριών (ευκαιριών) και η αποφυγή των 
δυσμενών ασυμμετριών (κινδύνων). Το νέο 
Μοντέλο Καινοτομίας, που παρουσιάζεται 
πολύ επιγραμματικά στο παρόν άρθρο, μπο-
ρεί να: α) Βοηθήσει τη δημόσιες υπηρεσίες, 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν πολύ πιο 
αποτελεσματικά και β) επιταχύνει την έξοδο 
από την κρίση του κορωνοϊού.

* Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας
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ΝΑ ΣΤΕΚΌΥΝ ΣΤΗΝ ΚΌΙΝΗ ΛΌΓΙΚΗ

ΤΌΥΣ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΌΙ ΕΠΙΔΗΜΙΌΛΌΓΌΙ

ΚΑΤΙ ΣΑΝ... ΠΌΛΙΤΙΚΌ SURVIVOR

Τι Πάσχα κι αυτό, Θεέ μου! Τα 
προηγούμενα χρόνια, ο πιστός 
έπαιρνε μαζί του στην εκκλησία 
μιαν απλή λαμπάδα. Τώρα, μαζί με 
τη λαμπάδα, παίρνει την προστα-
τευτική του μάσκα, ένα μπουκαλάκι 
αντισηπτικό, ένα χαρτί διακίνησης, 
την ταυτότητά του, το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, πιστοποιητικό rapid 
test ή ένα πιστοποιητικό γιατρού 
ότι έχει νοσήσει με κορωνοϊό! 
Στην περιφέρεια της Μητρόπολης 
Μόρφου, δεν τους ρωτούν αν είναι 
εμβολιασμένοι. Τους ρωτούν αν 
είναι... βαφτισμένοι και μυρωμένοι!
Η Κυβέρνηση, πριν αλέκτορα 
φωνήσαι (και ο Αρχιεπίσκοπος... 

διαφωνήσαι), έσπευσε να αποσύ-
ρει την πρώτη απόφαση για την 
απαγόρευση της παρουσίας πιστών 
στις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα και επέτρεψε την παρουσία 
τους υπό προϋποθέσεις, τις οποίες... 
αγνόησαν τελικά πολλοί ιεράρχες.
Φυσικά, ούτε λόγος για ασπασμούς 
κατά την ανταλλαγή των καθιερω-
μένων ευχών «Χριστός Ανέστη», 
«Αληθώς Ανέστη». Θα στέκεται 
ο ένας σε απόσταση δύο μέτρων 
από τον άλλον και θα φωνάζουν 
τις ευχές μεταξύ τους. Για τους πιο 
προσεκτικούς, οι ευχές θα μπορούν 
να ανταλλάσσονται με νοήματα. Για 
το «Χριστός Ανέστη» θα κάνεις μια 

κίνηση των χεριών προς τα πάνω. 
Και για το «Αληθώς Ανέστη» θα 
κάνεις με τα δάχτυλά σου το σήμα 
της νίκης!
Τη νύχτα της Αναστάσεως θα 
ακουστεί στους ιερούς ναούς ο 
Καλός Λόγος. Λίγο νωρίτερα, από 
τα τηλεοπτικά δελτία, θα ακουστεί 
ο Κακός Λόγος, πόσες εκατοντάδες 
κρούσματα είχαμε το τελευταίο 
εικοσιτετράωρο.
Όσο για τα πασχαλινά έθιμα, το 
λοκντάουν δεν επιτρέπει την πραγ-
ματοποίηση πολλών εξ αυτών. Αν 
δεν είχαμε τον κορωνοϊό, μπορεί 
να φανταστεί κανένας τι θα συνέ-
βαινε την Κυριακή και τη Δευτέρα 

του Πάσχα στα χωριά, όπου, τα 
προκορωνοϊκά χρόνια, παίζο-
νταν τα παραδοσιακά πασχαλινά 
παιχνίδια. Θα γινόταν πραγματική 
επιδρομή... υποψηφίων βουλευτών, 
οι οποίοι θα έπαιζαν με τους ντό-
πιους (ψηφοφόρους) από λιγκρίν 
μέχρι σκατούλλικα, από ζίζιρον 
μέχρι διελκυστίνδα. Βεβαίως, την 
παράσταση θα έκλεβε, όπως πάντα, 
ο Αβέρωφ, ο οποίος θα έπαιρνε 
μέρος σε... γαϊδουροδρομίες στην 
Αργάκα, επιβαίνων αππάρου και 
με στολή... παίκτη του πόλο!
Άντε, εύχομαι σε όλους χρόνια πολ-
λά και... ακόρωνα!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Ακόμη μια εβδομάδα σε λοκντάουν, 
συμπατριώτισσες και συμπατριώτες. 
Ας την αντέξουμε κι αυτήν, ελπίζοντας 
ότι δεν θα χρειαστεί και τρίτη εβδομά-
δα καραντίνας, ώστε να μην τριτώσει το 
κακό, στο τρίτο αυτό λοκντάουν του τρί-
του κύματος της πανδημίας. Εδώ που 
τα λέμε, δεν υπήρχε και άλλη επιλογή 
από τα αυστηρά μέτρα, με 900 κρού-
σματα την ημέρα και τους νοσηλευό-
μενους να ξεπερνούν τους 300. Ειση-
γούμαι να κάνουμε και μιαν αναγωγή, 
για να έχουμε ευκρινέστερη εικόνα. 

Στην Ελλάδα, που έχει δεκαπλάσιο 
πληθυσμό, τα ημερήσια κρούσματα 
είναι γύρω στις 2.000-3.000 και οι δι-
ασωληνωμένοι κάπου 800. Με βάση 
τα δικά μας δεδομένα, στην Ελλάδα θα 
έπρεπε να είχαν 9.000 κρούσματα την 
ημέρα και 3.000 νοσηλευόμενους! Ας 
μη γκρινιάζουμε, λοιπόν, ότι μας στε-
ρούν πάλι την ελευθερία μας. Τώρα, αν 
θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα το 
τρίτο λοκντάουν, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε να το δούμε. Αλλά ας κρατάμε 
και μια πισινή, γιατί κανένας δεν 

μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί 
η κατάσταση. Εκεί έξω κυκλοφορούν 
χιλιάδες φορείς του ιού, οι μεταλλάξεις 
γίνονται όλο και πιο απειλητικές, κρού-
σματα δεν δηλώνονται, κρούσματα δεν 
δηλώνουν τις επαφές τους, οι αρνητές 
του κορωνοϊού και των εμβολίων 
παραμένουν αμετάπειστοι, ιεράρχες 
καλούν τον λαό να απειθαρχήσει 
στα απαγορευτικά μέτρα, ανεύθυνοι 
οργανώνουν κορωνοπάρτι σε σπίτια, 
τουρίστες στήνουν κορωνογλέντια και 
κορωνοκαβγάδες στην Αγία Νάπα, 

υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, δεν 
φαίνεται και τόσο απλή και βέβαιη η 
θετική πορεία των πραγμάτων. Όλα 
θα εξαρτηθούν, βεβαίως, από τον 
αριθμό και τον ρυθμό των εμβολια-
σμών. Αν επιτύχουμε ικανοποιητική 
εμβολιαστική κάλυψη, θα μπορούμε 
να προσβλέπουμε σε ένα χαλαρό και 
πιο ελεύθερο καλοκαιράκι. Διαφορετι-
κά, θα προχωράμε από λοκντάουν σε 
λοκντάουν και η οικονομία από ντάουν 
σε ντάουν...

ΜΠΌΞΕΡ

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που 
έρχονται από την Ινδία, με τους 
χιλιάδες νεκρούς να καίγονται σε 
πρόχειρα υπαίθρια αποτεφρωτή-
ρια, με 300.000 κρούσματα την 
ημέρα, ανθρώπους να εκλιπαρούν 
για λίγο οξυγόνο και να πεθαί-
νουν αβοήθητοι. Τα βλέπεις και 
εύχεσαι ενδόμυχα «ο Θεός να 
μεν μας το δείξει». Στην Κύπρο, η 
κατάσταση είναι μεν ελεγχόμενη, 
αλλά η ανησυχητική επιδείνωση 
που παρουσιάστηκε μέσα στον 
Απρίλιο σήμανε συναγερμό και 
οδήγησε στο νέο λοκντάουν. Ένα 
λοκντάουν που προκάλεσε και 

μουρμουρητά, αλλά και παρεμ-
βάσεις νομικών, οι οποίοι μιλούν 
για αντισυνταγματικότητα των 
νέων μέτρων. Διερωτώμαι, όμως, 
εγώ ο άσχετος περί τα νομικά και 
συνταγματικά όρια, αν είναι ώρα 
να θέτουμε θέματα συνταγματικό-
τητας των απαγορευτικών μέτρων, 
ενθαρρύνοντας την μη τήρησή τους 
από τους πολίτες. Είμαι σίγουρος 
ότι οι ευπαίδευτοι νομικοί μας 
μπορούν να βρουν εκατό νομικά 
και συνταγματικά επιχειρήματα για 
να κατεδαφίσουν το οικοδόμημα 
της διαχείρισης της πανδημίας από 
το Υπουργείο Υγείας, αφού είναι 

δεδομένο ότι έγιναν αρκετά λάθη, 
ατυχείς χειρισμοί και παλινωδίες, 
σε ατμόσφαιρα έκτακτης ανάγκης. 
Αυτό, όμως, θα οδηγήσει σε ένα 
χάος με απρόβλεπτες συνέπειες. Αν 
η κατάσταση ξεφύγει, το τελευταίο 
πράγμα που θα απασχολεί αυτούς 
που θα καταλήγουν στις ΜΕΘ είναι 
κατά πόσο ήταν αντισυνταγματικά ή 
όχι τα μέτρα τα οποία παραβίασαν 
εκείνοι που τους κόλλησαν τον 
κορωνοϊό. 
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας 
οφείλει να επανεξετάσει κάποια μέ-
τρα που θα ισχύουν μετά το λοκντά-
ουν, όπως το να χρειάζεσαι rapid 

test ή PCR ή να έχεις εμβολιασθεί 
τουλάχιστον με την πρώτη δόση για 
να μπορέσεις να πας να φας σε εστι-
ατόριο ή να καθίσεις σε καφετέρια 
ή να επισκεφθείς κατάστημα λιανι-
κού εμπορίου. Μέτρα που φαίνο-
νται παράλογα και θα προκαλέσουν 
πολλές διαμαρτυρίες. Άλλωστε δεν 
θα είναι η πρώτη φορά που θα αλ-
λάξουν κάποιες αποφάσεις, υπό το 
βάρος έντονων αντιδράσεων. Διότι 
εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως 
δεν είναι τόσο αν κάποια μέτρα 
είναι αντισυνταγματικά, όσο αν 
στέκουν στην κοινή λογική. 

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Ήταν αναμενόμενο ότι κάποια 
στιγμή θα άρχιζαν να μπαίνουν στο 
στόχαστρο διαφόρων τύπων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά 
και σε διάφορα δημοσιογραφικά 
sites, και οι επιστήμονες επιδημι-
ολόγοι. Οι ασκούντες κριτική από 
την άνεση του καναπέ και από το 
ακαταλόγιστο της άγνοιας, άρχισαν 
σιγά-σιγά να καταλογίζουν ευθύνες 
και στους επιστήμονες για λανθα-
σμένες ή καθυστερημένες αποφά-
σεις, για παράλογες συμβουλές, να 
τους λοιδορούν ότι έγιναν «σταρ 
της τηλεόρασης» και να αμφισβη-
τούν την ίδια την επιστημοσύνη 
τους. Κάποιοι εξετράπησαν και σε 
προσωπικές επιθέσεις, όπως για 
παράδειγμα στο μέλος της επιδη-
μιολογικής ομάδας, Ζωή-Δωροθέα 
Πανά, με αφορμή την εμφάνισή της 
σε εξώφυλλο κυπριακού lifestyle 

περιοδικού. Και τι δεν της έγραψαν 
της γυναίκας στα μέσα κοινωνι-
κής απαξίωσης. Κουβέντες που 
δεν αφορούσαν μόνο την ίδια την 
φωτογράφιση, αλλά την συνέδεαν 
και με την πανδημία! Κάποιος, μά-
λιστα, έγραψε για «επιστήμονα που 
αδυνατεί να κατανοήσει ότι έγινε 
celebrity λόγω των 300 νεκρών και 
χιλιάδων διαλυμένων ανθρώπων»! 
Η κυρία Πανά, πάντα πρόθυμη 
να απαντήσει τεκμηριωμένα και 
λεπτομερώς στις ερωτήσεις και 
τις απορίες των δημοσιογράφων, 
έγινε στόχος αυτών των ανοίκειων 
επιθέσεων για ένα ζήτημα εντελώς 
άσχετο με την πανδημία. Δεν θα 
ασχολούμασταν με το θέμα, αν δεν 
διακρίναμε και μια γενικότερη επι-
θετική τάση από ορισμένους, έστω 
λίγους, εναντίον των επιστημόνων, 
οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά 

στην πρώτη γραμμή του πολέμου 
κατά του αόρατου εχθρού και 
είναι αναγκασμένοι να λαμβάνουν 
ακαριαίες και κρίσιμες αποφάσεις, 
που αποδεικνύονται καθοριστικής 
σημασίας στη συνέχεια για την 
ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Είναι 
εύκολο να κρίνει κάποιος εκ των 
υστέρων και εκ του ασφαλούς τις 
αποφάσεις τους και να τους στήνει 
στον τοίχο. Αλλά αυτό είναι άδικο. 
Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση φρόντι-
σε να καλύψει, με ειδική νομοθεσία, 
τους λοιμωξιολόγους, για να τους 
προστατεύσει από διάφορους 
«ψεκασμένους» και άλλους, οι 
οποίοι άρχισαν να κινούν αγωγές 
εναντίον τους για τις αποφάσεις και 
τις συμβουλές τους! Νομίζετε ότι 
θα αργήσουμε να γνωρίσουμε και 
στην Κύπρο αυτό το «φρούτο»;

ΜΠΌΞΕΡ

Με τη λήξη του λοκντάουν, την 
ερχόμενη Κυριακή, απομένουν 
μόνον τρεις εβδομάδες μέχρι 
τις βουλευτικές εκλογές, αυτό το 
«πανηγύρι της δημοκρατίας», 
όπως συνηθίζαμε να λέμε. Ένα 
«πανηγύρι της δημοκρατίας» που 
φέτος, λόγω της πανδημίας, μόνο 
«πανηγύρι» δεν είναι. Η αλήθεια, 
πάντως, είναι ότι γλιτώσαμε από 
τα... παναΰρκα των προεκλογικών 
συλλαλητηρίων των κομμάτων. Οι 
προεκλογικές μάχες δίνονται μόνο 
στα τηλεοπτικά πάνελ και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύω 
ότι η τηλεόραση θα έπρεπε να είχε 

αξιοποιηθεί περισσότερο. Από την 
αρχή κιόλας της προεκλογικής 
περιόδου θα μπορούσε να είχε 
δημιουργηθεί ένα... πολιτικό ριάλιτι 
ανάλογο του δημοφιλούς Survivor, 
στο οποίο οι «κόκκινοι» και οι 
«μπλε» υποψήφιοι βουλευτές θα 
επιδίδονταν σε διάφορες πολιτι-
κές δοκιμασίες που θα έπρεπε να 
ξεπεράσουν, για να αποδείξουν ότι 
είναι έτοιμοι για τη νέα Βουλή. Και 
φυσικά θα βλέπαμε και φαινόμε-
να που παρακολουθούμε και στο 
ορίτζιναλ Survivor, όπως άγριους 
καβγάδες, ξεκατινιάσματα, καρφώ-
ματα, βαριές κουβέντες, εντάσεις, 

κόντρες. Πράγματα, βεβαίως, 
που δεν είναι άγνωστα και στην 
κυπριακή πολιτική σκηνή. Ούτως 
ή άλλως, κάποιου είδους πολιτικό 
Survivor παρακολουθούμε ήδη 
στους δέκτες μας, καθώς πλησιά-
ζουμε προς την ημέρα της κάλπης 
(στην απελθούσα Βουλή ήταν 
εντυπωσιακότερο το θέαμα). Για να 
είμαι ειλικρινής, έχοντας παρα-
κολουθήσει αρκετές εμφανίσεις 
νέων υποψηφίων βουλευτών στα 
διάφορα κανάλια, δεν μπορώ να 
πω ότι αισιοδοξώ πως στο νέο Κοι-
νοβούλιο θα έχουμε κοσμογονικές 
αλλαγές. Ελπίζω να διαψευσθώ, 

αλλά πολύ φοβούμαι ότι και στον 
«ναό της Δημοκρατίας» που θα 
προκύψει από τις εκλογές της 30ής 
Μαΐου, θα έχουμε συνέχιση του το-
ξικού κλίματος μεταξύ κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης, ανανέωση της 
καταθλιπτικής εικόνας των άγονων 
και αχρείαστων αντιπαραθέσεων 
και παρέλαση του λαϊκισμού. Διότι 
μπορεί μεν σε τρεις εβδομάδες από 
τώρα να ολοκληρώνεται η προε-
κλογική περίοδος για τις Βουλευ-
τικές, αλλά αμέσως μετά ξεκινά 
φουριόζα η προεκλογική περίοδος 
για τις... Προεδρικές του 2023.

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

To Τσέρνομπιλ 
και το 
Άκιουγιου

Αιωνία σου 
η Μνήμη 
Δρα Βάσο 
Λυσσαρίδη 

Τελικά θυμήθηκε ο Έλληνας Υπ. Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας την επέτειο του 
Τσέρνομπιλ και την προειδοποίηση 
για τον κίνδυνο που διατρέχει άμεσα 
η Κύπρος και η πέριξ περιοχή με το 
ρωσο-τουρκικό πυρηνικό εργοστάσιο 
στο Άκιουγιου της Τουρκίας. Απέναντι 
από την κατεχόμενη Κερύνεια.
Έγραψε στο τουίτερ του ο Δένδιας:
«Η καταστροφή του Τσέρνομπιλ, το 
μεγαλύτερο πυρηνικό δυστύχημα 
στην Ιστορία, είναι διαρκής υπόμνηση 
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
και σήμερα. Όπως έχω επισημάνει, η 
Τουρκία πρέπει να συνεννοηθεί με τις 
γειτονικές χώρες για το υπό κατασκευ-
ήν πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκιου-
γιου». 
Τι Ελβετίες και τι παραμύθια για δύο 
ή τρία ή δέκα κράτη στην Κύπρο. Τι 
διζωνικές ή τριζωνικές θα υπάρξουν αν 
-ο μη γένοιτο- προκύψει ένα δυστύ-
χημα στο πυρηνικό ρωσο-τουρκικό 
εργοστάσιο στο Άκιουγιου. 
Γιατί κανένας υπουργός στην Κύπρο 
δεν μιλά για τον μεγάλο αυτό κίνδυ-
νο  που διατρέχει η Κύπρος; Ποιους 
φοβούνται ότι θα ενοχλήσουν, τη Ρωσία 
ή τους γενοκτόνους Τούρκους; 

Φ.Α.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάσει. Την Αγία Δευτέρα των 
Παθών του Ιησού Χριστού αποχώρησε 
και ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης, όχι όμως 
για την Ελβετία. Για να μη ζήσει τον 
πολιτικό μαζοχισμό, στον οποίο οδηγεί-
ται η πατρίδα μας. Θυμίζω τα ιστορικά 
του λόγια από το Ράδιο Πρώτο, στις 
10.11.2008.
«Πώς θα τολμήσω να αντικρίσω τον 
Μαντέλα όταν ήμουνα ο υπεύθυνος 
παγκοσμίως του αγώνα εναντίον του 
απαρτχάιντ, εναντίον των φυλετικών 
διακρίσεων αν και μόνο προσυπο-
γράψω φυλετικές διακρίσεις; Θα είναι 
αντίφαση ζωής. 
»Το να έρχεται το θύμα ή ένα τμήμα 
του θύματος να προσπαθεί να αποδώ-
σει ευθύνη για το τεράστιο έγκλημα 
της κατοχής, της εθνοκάθαρσης, της 
καταπάτησης όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, να μου επιτραπεί να πω 
ότι αυτό αποτελεί πολιτικό μαζοχισμό».

Φανούλα Αργυρού, Λονδίνο, 
26.4.2021

Της Κυριακής
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Το περίμενε πώς και πώς 
αυτό το τηλεφώνημα από τον 
νέο Αμερικανό Πρόεδρο ο 
Ερντογάν. Συγκεκριμένα, από 
τις 20 Ιανουαρίου που είχε 
πραγματοποιηθεί η ορκω-
μοσία του πλανητάρχη. Είχε 
καλομάθει, ο σουλτάνος, από 
τα συχνά τηλεφωνήματα που 
αντάλλασσε με τον απελθόντα 
Πρόεδρο, τον Τραμπούκο. 
Πίστευε ότι κάποια στιγμή, 
σύντομα, θα τον έπαιρνε τηλέ-
φωνο και ο νέος ένοικος του 
Λευκού Οίκου. Τόσο σημαντι-
κός σύμμαχος η Τουρκία και 
να μην καταδεχτεί ο Μπάιντεν 
ένα απλό τηλεφώνημα; Δεν 
γινόταν. Θα το έκανε σίγουρα, 
πίστευε ο Ταγίπ. Πέρασε ο 
Ιανουάριος, πέρασε ο Φε-
βρουάριος, πέρασε ο Μάρτιος 
και όταν πλησίαζε και ο Απρί-
λιος προς τη λήξη του, ήρθε, 
επιτέλους, το πολυπόθητο 
τηλεφώνημα από τον Μπάι-
ντεν. Αλλά ο Ερντογάν καταρά-
στηκε την ώρα και τη στιγμή 
που σήκωσε το ακουστικό, 
ακούγοντας τον Αμερικανό 
ηγέτη να του ανακοινώνει ότι 
επρόκειτο να αναγνωρίσει 
τη γενοκτονία των Αρμενίων! 
Κεραμίδα έπεσε στο κεφάλι 
του ισλαμοφασίστα, μαζί με 
τις τόσες άλλες που πέφτουνε 
τον τελευταίο καιρό. Συνειδη-
τοποίησε, πλέον, ότι ο Μπάι-
ντεν δεν αστειεύεται και δεν 
παρασύρεται από τις ανατο-
λίτικες γαλιφιές του και τους 
εκβιασμούς του. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, η Άγκυρα αντέ-
δρασε με οργή στην ιστορική 
απόφαση του Αμερικανού 
Προέδρου. Η οποία όχι μόνο 
αποτελεί δικαίωση των τραγι-
κών θυμάτων της τουρκικής 
θηριωδίας, αλλά στηρίζεται 
και σε ιστορικά δεδομένα. 
Διότι από τα αρχεία της 
εποχής και τις καταθέσεις των 
πρωταγωνιστών, προκύπτει 
ότι η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία σχεδίασε και εκτέλεσε 
ένα οργανωμένο πρόγραμμα 
εξόντωσης των χριστιανι-
κών πληθυσμών (Αρμένιοι, 
Έλληνες, Χαλδαίοι, Ασσύριοι) 
με στόχο τον εκτουρκισμό 
της Ανατολίας.  Η Τουρκία, 
αρνούμενη πεισματικά να δε-
χτεί τον όρο γενοκτονία για τη 
σφαγή ενάμισι εκατομμυρίου 
Αρμενίων, διαπράττει και μια 
εξίσου ειδεχθή σφαγή των 
ιστορικών γεγονότων.

ΜΠΌΞΕΡ

«ΧΑΛΌΌΥ, ΤΑΓΙΠ, 
ΕΔΏ ΜΠΑΙΝΤΕΝ»!

01.05.2021



Μετά την τρύπα στο νερό της Γενεύης...

Aμερικανοτουρκικοί συστημικοί 
αντικατοπτρισμοί

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ καμιά ιδιαί-
τερη ευφυΐα για να διατυπωθεί 
εκ των προτέρων η πρόβλεψη 

ότι μια τρύπα στο νερό θα ήταν η κα-
τάληξη και τούτης της Πενταμερούς 
στη Γενεύη από Μεγάλη Τρίτη, 27 έως 
Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021. 
Το είχε προβλέψει και αυτή η στήλη, 
η οποία δημοσιεύτηκε προ Γενεύης, 
την Κυριακή των Βαΐων, 25η Απριλίου, 
υπό τον τίτλο «Δύο τουρκικές λύσεις, 
τα “συν”, τα “πλην” και το “ουδέν” της 
Γενεύης»...

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ, λοιπόν, από 
εκεί που... μείναμε. Στην αναζήτηση 
του τι δέον γενέσθαι, μετά και από τού-
τη την τρύπα στο νερό. Λογαριάζοντας 
τα «συν» και τα «πλην» της Γενεύης. 
Αφού, πρώτα, υπενθυμίσουμε δύο 
περικοπές από το ΕΙΡΗΣΘΩ της πα-
ρελθούσας Κυριακής:

(α) «ΓΕΓΟΝΟΣ είναι επίσης ότι, στο 
ίδιο χρονικό διάστημα των 47 χρόνων, 
ούτε η Τουρκία, ούτε οι ευνοούσες 

αυτήν μεγάλες δυνάμεις, ούτε η αδυ-
ναμία και η υποχωρητικότητα της 
συμβιβαστικής προθυμίας Αθηνών και 
Λευκωσίας, δυνήθηκαν να οδηγήσουν 
στην τελική παραχώρηση της ελλη-
νικής υπογραφής σε υποταγή στην 
τουρκική λύση, είτε της Διζωνικής Δι-
κοινοτικής Ομοσπονδίας οιουδήποτε 
περιεχομένου, είτε των Δύο Κρατών 
οιασδήποτε επινόησης και μορφής.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ αποτυγχάνει, ώς τώρα, 
να καταστήσει ΕΚΛΙΠΟΥΣΑ την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, όπως είναι πα-
λαιόθεν ο διακηρυγμένος στόχος της. 
Αποτυγχάνει να επιβάλει τον δικό της 
έλεγχο εφ’ ολοκλήρου της Κύπρου, 
μέσω ενός κρατικού μορφώματος, στο 
οποίο το νυν κατοχικό της ψευδοκρά-
τος θα νομιμοποιηθεί ως ισότιμος συ-
νιδιοκτήτης, συναφέντης, συνεταίρος. 
Όσο και αν κατά καιρούς πλησίασε να 
επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Τουρκία 
βολοδέρνει επίσης στην ανημποριά 
της να επιβληθεί:

ΟΥΔΕΙΣ εν εξουσία Πρόεδρος της 
Κύπρου, ασχέτως του βαθμού προθυ-
μίας του ή των δεσμεύσεων και πιέ-
σεων για συμβιβασμό με τους Τούρ-
κους, κατολίσθησε μέχρι του σημείου 
αποδοχής του τελικού συνόλου των 
τουρκικών απαιτήσεων λύσης. Και 

ουδείς εν εξουσία Πρωθυπουργός 
της Ελλάδος δοκίμασε να εκβιάσει μια 
τέτοια έκβαση»...

(β) «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ρεαλιστική 
αποτίμηση αυτών των παραγόντων, 
μέσα στις γενικότερες, ρέουσες και 
ετεροκαθοριζόμενες διεθνείς εξελίξεις 
των μεταβαλλομένων ήδη κατά τόπο 
και χρόνο ισοζυγίων ισχύος, αποφαί-
νεται ολοφάνερα ότι:

Με τέτοιαν Τουρκία δεν είναι ούτε 
εφικτό, ούτε ρεαλιστικό, ούτε δυνατό, 
ούτε επιθυμητό, ο Ελληνισμός να προ-
σμένει ‘‘αμοιβαίως αποδεκτή λύση’’ 
(‘‘αμοιβαίως’’ με την... Άγκυρα) για το 
συνολικό και ευρύτερο και επικινδυ-
νότερο Τουρκικό Πρόβλημα, μέρος 
του οποίου είναι και το Κυπριακό και 
το Αιγαιακό και το Ανατολικομεσογει-
ακό και το Συριακό και το Λυβιακό 
και το Αρμενικό και όσα επιπλέον δεν 
παραλείπει να εκφωνεί με σουλτανική 
διάλεκτο διακηρυγμένης νεο-οθωμανι-
κής στρατηγικής ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ από μεθαύριο Μεγά-
λη Τρίτη έως Μεγάλη Πέμπτη, 27-29 
Απριλίου 2021, εκείνο που αναμένεται 
να φανεί είναι:

- Με πόσα επιπλέον ‘‘συν’’, ή ‘‘πλην’’, 
ή ‘‘ουδέν’’, στο μακροχρονίως λεγόμενο 

‘‘κεκτημένο των συνομιλιών’’ θα επι-
στρέψει στην Κύπρο ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και στην Αθήνα ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, καθώς 
επί της ουσίας δεν προβλέπεται παρά 
μόνο μία ακόμη τρύπα στο νερό»... 
(ΕΙΡΗΣΘΩ, 25.4.2021).

ΣΗΜΕΡΑ, Μεγάλο Σάββατο, 1η Μα-
ΐου, να προσθέσουμε ότι:

Ούτε χρειαζόταν επιπρόσθετη ευ-
φυΐα για να  διαβλέπει κάθε ορθολο-
γικά σκεπτόμενο επί κανόνων ψυ-
χρού πραγματισμού μυαλό, τι άνοιγε 
διαδοχικώς και άλλο την όρεξη της 
Τουρκίας - Κατακτητή. Με ράγες «την 
κωλοσυρμαθκιάν της κουφής» και το 
«όπως έστρωσες έτσι θα τζιοιμηθείς» 
που προϋπήρξαν παλαιόθεν. Ώστε 
εκείνη, η Τουρκία, να απαιτήσει διε-
θνώς και τη νομιμοποίηση του παρά-
νομου κατοχικού της ψευδοκράτους, 
ως προϋπόθεση πλέον της λύσης. Το 
αναρτήσαμε ήδη, 28.4.2021, απευθυ-
νόμενο προς τους πολιτικούς ηγέτες:

(γ) «Ο,ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ σήμερα η Τουρ-
κία - Κατακτητής, διά στόματος Τατάρ 
και Τσαβούσογλου, στην Πενταμερή 
της Γενεύης, αποτελεί την φυσιολογική 
κι αναπότρεπτη ώς τώρα συνέχεια και 
συνέπεια, δηλαδή το γνήσιο τέκνο, 
των όσων διαδοχικώς ΔΩΣΑΤΕ στον 

Ραούφ Ντενκτάς, στον Μεχμέτ Αλί 
Ταλάτ, στον Ντερβίς Έρογλου, στον 
Μουσταφά Ακιντζί.

Κάντε τον κατάλογο, με ένα προς 
ένα όλα όσα τους ΔΩΣΑΤΕ διαχρονικά 
στις αρξάμενες από το 1977 «διακοι-
νοτικές» συνομιλίες,

- με τις 4 Κατευθυντήριες Γραμμές,
- με τις Συμφωνίες Υψηλού Επι-

πέδου,
- με τα Κοινά Ανακοινωθέντα,
- με τις Κοινές Διακηρύξεις,
- με τις Συγκλίσεις,
- με τα Συμφωνημένα Πλαίσια,
- με το Κεκτημένο των Διαπραγ-

ματεύσεων,
- δείτε τα λέξη προς λέξη όλα τα 

κείμενα, βρίσκοντας εκεί το κάθε επι-
πλέον που τσέπωναν κάθε φορά τόσα 
χρόνια, για να αντιληφθείτε πως ήταν 
με μαθηματική ακρίβεια προβλεπτό 
και απολύτως συναφές με όσα τους 
ΔΩΣΑΤΕ, αυτό που σήμερα απαιτούν 
οι Κατακτητές»...

ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ θα αξιοποιήσει η Λευ-
κωσία και η Αθήνα, επωφελώς για τον 
Ελληνισμό, αυτήν την κατάληξη της 
«τρύπας στο νερό», όπου οδήγησε 
την Πενταμερή της Γενεύης η μονί-
μως ορεγόμενη τα πλείονα Τουρκία 
(φυσιολογικά συμπεριφερόμενη ως 

απολαμβάνουσα ανέκαθεν αφ’ ενός τον 
Κατευνασμό και αφ’ ετέρου την ελλη-
νική Υποχωρητικότητα), εξαρτάται από 
τις ικανότητες των δύο κυβερνήσεων 
και των πολιτικών ηγεσιών ώστε να 
στρατηγήσουν την ενδυνάμωση όλων 
των συντελεστών της εθνικής ισχύος 
(με πρώτη την Αμυντική Θωράκιση) 
Ελλάδος και Κύπρου, την αξιοποίηση 
των προσφερομένων συμμαχιών, την 
αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμ-
φερόντων στη  ρέουσα διεθνοπολιτική 
συγκυρία και την όρθωση σαφούς 
αντι-τουρκικής πολιτικής για την προ-
στασία των ελληνικών συμφερόντων.

ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ικανότητες, 
όμως, δεν έδειξαν ακόμη ότι διαθέ-
τουν επαρκώς. Ούτε οι εν εξουσία 
κυβερνώντες, ούτε οι προαλειφόμενοι 
να εκλεγούν για να τους αντικαταστή-
σουν. Θα παραμείνουν δεμένοι στην 
ίδια οριζόντια δοκό του παλαιότατου 
μαγγανοπήγαδου διαρκώς περιστρε-
φόμενοι στο ίδιο αλακάτι με τις ίδιες 
παρωπίδες και δεν χρειάζεται ούτε γι’ 
αυτό κάποια επιπρόσθετη ευφυΐα για 
την πρόβλεψη ότι τα ίδια και τ’ αυτά θα 
βλέπει και θ’ ακούει το «συνένοχο» 
εκλογικό σώμα ενόψει των προσεχών 
βουλευτικών εκλογών.

ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Μετά τη συμπλήρωση 106 χρόνων από την 
πραγμάτωση της πρώτης Γενοκτονίας του 
20ού αιώνα, αυτής των Αρμενίων από τους 

Νεότουρκους, συνεχιστές του οθωμανικού παρελθό-
ντος και συντελεστών της ίδρυσης της «Τουρκικής 
Δημοκρατίας», ο νυν Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο 
Μπάιντεν, αποκάλεσε το μαζικό έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, 
δηλαδή τη δο-
λοφονία ενάμισι  
εκατομμυρίου 
Αρμενίων, ως 
γενοκτονία. Ως 
προς τούτο επι-
σημαίνεται και 
η προγενέστερη, 
κατά το 1981, 
απόπειρα του 
Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ 
Προέδρου, Ρό-
ναλντ Ρίγκαν, 
για αναφορά 
σε γενοκτονία, η 
οποία και «σκό-
νταψε» ως προς 
την ολοκλήρω-
σή της στο πλαί-
σιο πολιτικών 
σκοπιμοτήτων 
και γεωπολιτι-
κής σημασίας, 
που απέδιδε 
πάντοτε η Ου-
άσιγκτον στην 
Άγκυρα.

Η γενοκτονία 
των Αρμενίων 

από τους Νεότουρκους έλαβεν χώραν  κατά την 
περίοδο μετάβασης του οθωμανισμού στον νεο-
τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος αντιλαμβανόταν τον 
εαυτό του ως «καθαρό έθνος», το οποίο φιλοδοξούσε 
να καταστεί έθνος - κράτος διά της εξάλειψης των 
υπολοίπων μειονοτήτων και εθνοτήτων της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων, 
Ελλήνων και Ασσυρίων.

Αν και η Γενοκτονία είχε τύχει αναγνώρισης από 
τριάντα χώρες που προηγήθηκαν της παρούσας 
αμερικανικής κίνησης και όπου σε ορισμένες μάλιστα 
ήταν η άρνησή της ποινικοποιημένη, εντούτοις η 
δήλωση των ΗΠΑ καθίσταται ειδικού βάρους και 
πολιτικής σημασίας. Υπενθυμίζεται πως κατά το 
2019, το Αμερικανικό Κογκρέσο, διά ψηφίσματός 
του, προχώρησε στην αναγνώριση του μαζικού 
αυτού εγκλήματος ως γενοκτονία. 

Αυτή η πολιτικά γενναία πράξη του Μπάιντεν, με 
συμβολικό χαρακτήρα, αφενός αντανακλά το ηθικό 

βάρος, που εκπέμπεται από την προσωπικότητα 
του ίδιου του Προέδρου και τη συνέπειά του, κατ’ 
ακολουθίαν των προεκλογικών του δεσμεύσεων, 
αφετέρου αποτελεί απόδοση τιμής στα θύματα, 
αλλά και επισφράγιση της πολιτικής παράδοσης 
των δημοκρατικών πεποιθήσεων των ΗΠΑ, ανα-
βαθμίζοντας το κύρος τους ως υπερασπιστή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτισμού. 
Συνεπώς, η αμερικανική στάση δεν συνιστά μία 
νομοτελειακή εξέλιξη, αλλά προσωπική υπόθεση 
της νυν αμερικανικής προεδρίας και σαφώς του 
αρμενικού λόμπι, το οποίο επηρέασε τις εξελίξεις. 

Η σημερινή κίνηση προκάλεσε αναταραχή, ως 
αναμενόταν, στο τουρκικό πολιτικό σύστημα, το οποίο 
δεν θέλησε ποτέ να αποδεχθεί και να παραδεχθεί 
αυτήν τη μελανή ιστορική κηλίδα της σύγχρονης 
Τουρκίας. Στο σύνολό της, η τουρκική δημοσιότητα, 
ανεξαρτήτως παρατάξεων, αντέδρασε σφόδρα και 
εκδήλωσε μία συσπείρωση γύρω από τη σημαία, 
δηλαδή την εθνική υπόθεση, ως υπεράσπιση ενός 
παρελθόντος, που το καταλαβαίνουν μόνο οι ίδιοι 
οι Τούρκοι κατά τρόπο διαφορετικό απ’ όλον τον 
υπόλοιπο κόσμο. Ένεκα αυτής της στάσης, δηλαδή 
του ότι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την ιστορία 
τους και κυρίως δεν υπέστησαν κυρώσεις λόγω 
του εγκληματικού τους παρελθόντος, «επετράπη» 
στην Τουρκία να συνεχίσει εγκληματικές κρατικές 
πολιτικές εις βάρος γειτόνων της και στις επόμε-
νες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όπως εναντίον της 
Αρμενίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Κατά τα αναμενόμενα, το γεγονός αυτό σαφώς 
και προκαλεί διάρρηξη, τραυματίζοντας τις ούτως 
ή άλλως τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον - Άγκυρας. 
Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία διατηρεί πάντοτε 
σπουδαία γεωπολιτική σημασία για την Ουάσιγκτον, 
εντούτοις το ρήγμα παραπέμπει σε πρόβλημα εμπι-
στοσύνης και ουσιαστικής αντίθεσης συμφερόντων 
και πολιτικών προσανατολισμών, δηλαδή είναι βαθύ 
και συστημικής φύσεως. Κατόπιν τούτων, τίθεται 
ένα μεγάλο ερωτηματικό ως προς το μέλλον των 
αμερικανοτουρκικών σχέσεων, αλλά και λοιπών 
στρατηγικής και στρατιωτικής φύσεως συμπράξεων 
Ουάσιγκτον – Άγκυρας, αλλά και του ρόλου της 
αεροπορικής βάσης στο Ιντζιρλίκ.

Οι συνέπειες ως εκ της διάρρηξης των σχέσεων 
ΗΠΑ - Τουρκίας, εκ των πραγμάτων, αποδίδουν 
αναβαθμισμένο ρόλο για την Ελλάδα και την Κύπρο 
στην περιοχή, μομέντουμ το οποίο θα μπορούσε να 
τύχει αξιοποίησης για στήριξη των ΗΠΑ σε κατα-
λυτικής σημασίας ζητήματα επιβίωσης, όπως την 
αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία, συνθήκη που επιβάλλεται να 
ακολουθείται ως αιχμή του δόρατος της ελληνικής 
στρατηγικής στη νοτιοανατολική μεσόγειο.

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

«Οι συνέπειες ως εκ της 
διάρρηξης των σχέσεων 
ΗΠΑ - Τουρκίας, εκ των 
πραγμάτων, αποδίδουν 

αναβαθμισμένο ρόλο για 
την Ελλάδα και την Κύπρο 
στην περιοχή, μομέντουμ 

το οποίο θα μπορούσε 
να τύχει αξιοποίησης 

για στήριξη των ΗΠΑ σε 
καταλυτικής σημασίας 
ζητήματα επιβίωσης» 

Αναστασιάδης, ΔΗΣΑΚΕΛ 
και η συνεπαρτζιά του 
Αναν-ιστάν επιμένουν 

στην ολέθρια και εθνικά 
καταστροφική διζωνική. Με 

ελληνικά ανδρείκελα του 
τουρκισμού στις ελεύθερες 
περιοχές. Προφητικά, ο μ. 
Ν. Σαρρής είχε δηλώσει: 

«Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι 
θα κάνουν τους Έλληνες 

να σκέπτονται σαν 
Τούρκοι…». (Εφημερίδα 
«Ένωσις», Λευκωσία - 

Σεπτέμβριος 2008). Ήδη 
είναι πολλοί οι τουρκίσαντες, 

οι τουρκίζοντες,  οι 
τουρκόφρονες και οι 

τουρκοπροσκυνημένοι 

«Με τη διζωνική η Κύπρος θα μετατραπεί 
σε ένα ελεεινό προτεκτοράτο της Τουρκίας»

Ο καθηγητής Νεοκλής Σαρρής υπήρξε κορυφαίος και 
βαθύτατος γνώστης της Τουρκίας. Γνήσιος Κωνσταντι-
νουπολίτης, ακαδημαϊκός και συγγραφέας, ήταν έκδηλα 

σεβαστός από Τούρκους ομολόγους του. Υπήρξε ξεχωριστός 
συνομιλητής πολλών Τούρκων πολιτικών, μεταξύ των οποίων 
και του εισβολέα στην Κύπρο, Ετζεβίτ. Μετά την τουρκική ει-
σβολή, ο Ν. Σαρρής συνέγραψε το πολύτιμο, τρίτομο έργο του: 

«Η άλλη πλευρά», με 
το οποίο αναλύει την 
τουρκική πολιτική, στο-
χοθεσία και τεχνοτροπία 
έναντι της Κύπρου και 
της Ελλάδος. Φυσικά δεν 
έμεινε αδιάφορος ενώ-
πιον του δράματος του 
κυπριακού Ελληνισμού 
και ειδικά μετά την υπο-
βολή του επικατάρατου 
σχεδίου Ανάν, το οποίο 
τεχνουργήθηκε και από 
δικούς μας ηγέτες. 

Η παρούσα ανάλυση 
γράφτηκε πριν ξεκινήσει 
και τελειώσει η παγίδα 
της λεγόμενης άτυπης 
πενταμερούς στη Γε-
νεύη. Όμως, επειδή 
το ακυρωθέν υπό του 
κυπριακού Ελληνισμού, 
διά του βροντερού 76%, 
σχέδιο Ανάν είναι ολο-
ζώντανο στο τραπέζι, 
κρίναμε χρήσιμο να 
επικαλεστούμε τι έλε-
γε και έγραφε ο μ. Νε-
οκλής Σαρρής για την 
αγγλοτουρκοδιζωνική. 

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Σημερινή», λίγο καιρό 
πριν φύγει εξαιτίας του καρκίνου (2011), υπογράμμισε:

«Όλα τα σχέδια επίλυσης (του Κυπριακού) που προτάθηκαν, 
προκύπτουν από ένα οθωμανικό μοντέλο. Ο νεο-οθωμανισμός 
δεν αποτελεί εύρημα του Νταβούτογλου, αλλά υπήρχε και πολύ 
πριν ο ίδιος γεννηθεί. Η αρχή ξεκίνησε με την αναγνώριση των 
θρησκευτικών ‘κοινοτήτων’ ως ταυτόσημων προς τις εθνικές». 
Είναι η αγγλική  «κοινοτητοκρατία» (Communitocracy), στην 
οποία αναφέρεται συχνά και ο καθηγητής, Δρ Κλέαρχος Κυ-
ριακίδης. Ο Ν. Σαρρής επισημαίνει ότι πατέρας της ιδέας για 
εποικισμό της Κύπρου από τους Τούρκους ήταν ο διεθνολόγος 
καθηγητής και πολιτικός, Νιχάτ Ερίμ, με τις γνωστές εκθέσεις 
του προς τον τότε Πρωθυπουργό, Μεντερές (Νοέμβριος-Δε-
κέμβριος 1956).

Οι εισηγήσεις του Ερίμ στηρίζονταν στα οθωμανικά «μιλλέτ» 
(εθνικοθρησκευτικές κοινότητες). «Είναι προφανές», υπογράμ-
μισε ο Ν. Σαρρής, «ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
είναι γνήσιο προϊόν αυτής της αντίληψης. Και μάλιστα πολύ 
χειρότερης, γιατί πρακτικά δρομολογείται δι’ αυτής ένας εκ 

θεμελίων πολιτιστικός, δημογραφικός, εθνικός εκτουρκισμός, 
δηλαδή κάθετη αλλοίωση της υφής και φυσιογνωμίας της 
Κύπρου. 

»Η επιχειρούμενη λύση είναι χειρότερη της διχοτόμησης, 
γιατί ο μοιραίος εκτουρκισμός θα συμβεί επί ολόκληρης της 
Μεγαλονήσου, όπου ο δημογραφικός παράγοντας υπερακο-
ντίζει τις σημερινές συνθήκες, κάτι που προβλέπει και ο Ερίμ. 
Συνεπώς η ΔΔΟ μάλλον δεν αποτελεί επανένωση της Κύπρου 
αυτής καθαυτής, αλλά θα σημάνει την οιονεί Ένωση ολοκλήρου 
της Κύπρου με την Τουρκία, τη μετατροπή της Κύπρου σε ένα 
οικτρό προτεκτοράτο της Τουρκίας!».

Και πρόσθεσε κατηγορηματικά: «Θα πρέπει να τονιστεί, όσο 
πιο εμφαντικά μπορεί, ότι η ΔΔΟ θα είναι η οριστική ταφόπλακα 
όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά της Κύπρου και 
ιδιαίτερα του πολιτισμού και των ανθρώπων της. Ουδαμού 
στον κόσμο μια μειονότητα 18% του πληθυσμού έχει γίνει 
κάτοχος του 50% της κρατικής εξουσίας με όλες τις συνέπειες 
(εκ περιτροπής προεδρία κ.ά.). Διότι, εκτός άλλων, στηρίζεται 
στη ρατσιστική αρχή της φυλετικής και εθνικής διάκρισης. 

»Και ενώ οι πρόσφυγες σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται 
να επιστρέψουν -ακόμη και σ’ εκείνη την απίθανη των περι-
πτώσεων που θα τους επιτραπεί- εφ’ όσον η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα θα είναι εντελώς ξένη και το περιβάλλον όχι φιλικό, 
οι έποικοι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν, με αποτέλεσμα ένα 
πολύ μεγάλο τμήμα των γηγενών Τ/κ να εγκαθίσταται στον 
Νότο, μη μπορώντας και αυτοί να υποφέρουν την κατάσταση. 
Η Τουρκία, μετά την κυοφορούμενη λύση, θα είναι σε θέση 
να ελέγχει ολόκληρη τη Μεγαλόνησο. 

»Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τη ΔΔΟ η Κύπρος θα 
μετατραπεί σε ελεεινό και οικτρό προτεκτοράτο της Τουρκίας, 
με συνέπεια, σε βάθος χρόνου της επόμενης τριακονταετίας, 
να εκτουρκιστεί και εξισλαμιστεί σε μέγιστο βαθμό, ενώ αριθ-
μητικά θα υπάρχει αντιστροφή της σημερινής σχέσης των Ε/κ 
προς τους γνήσιους Τ/κ. Συνεπώς η ΔΔΟ για κάθε νουνεχή 
και σώφρονα και προπαντός σκεπτόμενο άνθρωπο είναι μια 
λύση πολύ πιο οδυνηρή και από αυτήν ακόμη τη Διχοτόμηση».

Είναι γνωστό, σε όσους ακόμα επιμένουν να μελετούν, ότι 
η διζωνική, που μορφοποιήθηκε σε αγχόνη για τον κυπριακό 
Ελληνισμό από αμόρφωτους, ανιστόρητους, σπιθαμιαίους και 
εθνικά ακαταλόγιστους εκπροσώπους της πολιτικής τάξης στην 
Κύπρο -και στην Ελλάδα- είναι προϊόν της συνεργασίας Βρετανίας 
και Τουρκίας από τη δεκαετία του ’50. Όπως σημείωσε («Σημε-
ρινή», 2/2/2021) και η Φανούλα Αργυρού, γνωστή ερευνήτρια 
των αρχείων του Φόρεϊν Όφις, η διζωνική χρονολογείται από 
τον Ιούνιο του 1957, μεσούντος του αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Οι Αγγλοτούρκοι σχεδίασαν και υλοποιούν βαθμηδόν την 
τουρκοποίηση της Κύπρου και την ισλαμοποίηση-μουσουλμα-
νοποίηση του κυπριακού Ελληνισμού. Και όμως: Αναστασιάδης, 
ΔΗΣΑΚΕΛ και η συνεπαρτζιά του Αναν-ιστάν επιμένουν στην 
ολέθρια και εθνικά καταστροφική διζωνική. Με ελληνικά αν-
δρείκελα του τουρκισμού στις ελεύθερες περιοχές. Προφητικά, 
ο μ. Ν. Σαρρής είχε δηλώσει: «Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα 
κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι…». (Εφη-
μερίδα «Ένωσις», Λευκωσία - Σεπτέμβριος 2008). Ήδη είναι 
πολλοί οι τουρκίσαντες, οι τουρκίζοντες,  οι τουρκόφρονες και 
οι τουρκοπροσκυνημένοι.  

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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