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Πριν από
την Πύλη

της Κολάσεως...

Είχαμε γράψει από αυτές 
τις στήλες ότι αργά ή γρή-
γορα θα ανοίξει η Πύλη 
της Κολάσεως. Και είχαμε 

προειδοποιήσει τι θα συνέβαινε εάν 
ο Πρόεδρος παρίστατο άνευ όρων, 
όπως έπραξε, στην Πενταμερή. Ακό-
μη και αν ισχυριστεί κάποιος ότι δεν 
άνοιξε η Πύλη της Κολάσεως, είναι 
πρόδηλον ότι άνοιξε η πύλη για τη 
λύση των δύο κρατών. Όσο δε για τον 
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ούτε καν 
ουδέτερος δεν είναι. Υιοθετεί πιστά τις 
οδηγίες των Βρετανών και υποστηρίζει 
ότι μπορεί να τετραγωνίσει τον κύκλο 
βολεύοντας τα δύο κράτη μέσα σε μια 
ομοσπονδία. Καμία αιχμή δεν άφησε 
για τις θέσεις της Άγκυρας, οι οποίες 
εκφράστηκαν μέσω του κατοχικού 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ περί δύο κρατών. 
Αντιθέτως, στην καταληκτική του δή-
λωση επισήμανε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
ότι ήταν εποικοδομητική η στάση και 
οι ιδέες αμφοτέρων των πλευρών και 
ότι βεβαίως θα συνεχίσει να ψάχνει 
για κοινό έδαφος. Για να τετραγωνίσει 
τον κύκλο. Και να διαλύσει με τη σύμ-
φωνο δική μας γνώμη την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

«ΚΛΑΤΣΕΣ 
ΔΚΥΟΛΟΗΤΙΤΖΙΕΣ»
Συγκλονιστική ιστορία
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σε Τ/κ
δημοσιογράφους

ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
«Ξεκλειδώνει»
και πάλι από
αύριο η Κύπρος

ΣΕΛΙΔΑ /// 2

«ΚΟΡΩΝΟΠΑΣΟ»
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Γ ι’ ακόμη μια φορά, όπως φαί-
νεται, η Τουρκία βρίσκεται ένα 
βήμα πιο μπροστά! Ενώ η Κυ-

βέρνηση ανακοίνωσε «διεθνή εκστρα-
τεία διαφώτισης για το Κυπριακό», η 
Άγκυρα μπήκε  από την επομένη της 
Γενεύης, σε διπλωματική αντεπίθεση 
με χώρες της περιοχής.

Η Άγκυρα, με λαβωμένη τη διεθνή 
της εικόνα, μετά την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Αρμενίων από τις 
ΗΠΑ και βλέποντας ότι οι περιφε-
ρειακές της σχέσεις έχουν πληγεί 
δραματικά εξαιτίας της νεο-οθωμα-
νικής της ατζέντας, επιχειρεί πλέον 
ένα γενναίο άνοιγμα προς ΕΕ και τον 
Αραβικό Κόσμο, αλλά και το Ισραήλ. 

Η διεθνής εκστρατεία άρχισε με 
τον Ερντογάν να πέφτει στην αγκαλιά 

της Μέρκελ και τις διπλωματικές του 
αποστολές να αλωνίζουν σε Λιβύη  
και Αίγυπτο. Την ερχόμενη Τρίτη 
είναι προγραμματισμένη επίσκε-
ψη Τσαβούσογλου στη Σαουδική 
Αραβία. 

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις 
θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι 
η Τουρκία είναι αυτή που κυρίως 
«καίγεται» για εξομάλυνση των 
σχέσεων. Αυτό το γνωρίζουν πολύ 
καλά τόσο η Αίγυπτος όσο και η Σα-
ουδική Αραβία, το Ισραήλ αλλά και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που 
θα προσμετρήσουν ασφαλώς και τα 
δικά τους εθνικά συμφέροντα πριν 
δεχτούν τα τουρκικά παζάρια. 

ΣΕΛΙΔΑ /// 5

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ…

•  Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποσκο-
πεί να φύγει από τη Μέση Ανατολή, 
χωρίς, όμως, να αφήσει περιθώρια για 
τη δημιουργία νέας ηγεμονίας

•  Επιθυμεί αποκατάσταση διαρκούς 
σταθερότητας στην περιοχή και τη  συ-
νεργασία των χωρών για την επίλυση 
κοινών προκλήσεων

•  Η Ουάσιγκτον, μετά τα αλλεπάλληλα 
διπλωματικά χτυπήματα, βάλλει 
κατά της Άγκυρας με νομοσχέδιο 
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 
οποίο φέρνει την Τουρκία προ των 
ευθυνών της

•  Καθοριστικής σημασίας θεωρείται 
η επικείμενη συνάντηση Μπάιντεν - 

Eρντογάν τον ερχόμενο μήνα, κατά τη 
σύνοδο του ΝΑΤΟ

•  Μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια θα 
είναι η στάση που θα τηρήσει ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ σε αυτήν την κρίσιμη 
περίοδο σε σχέση με τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό

ΣΕΛΙΔΑ /// 3

ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Εγκαταλείπει πλήρως την περιοχή ο Μπάιντεν 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ωμοί τουρκικοί

εκβιασμοί σε ΟΗΕ,
ΕΕ και Κυβέρνηση   
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ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο τετραγωνισμός
του κύκλου μετά
την Πενταμερή
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η αρχή της κυρίαρχης 
ισότητας και η Άτυπη 

Συνάντηση 
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Άνοιγμα Τουρκίας
σε Κόλπο και Μεσόγειο

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ, ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΕΒΛΟΥΤ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΖΑΜΑΛ ΚΑΣΟΓΚΙ ΤΟ 2018 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
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ΕΜΒΟΛΙΑ
Τα αστρονομικά κέρδη των 
φαρμακευτικών εταιρειών

ΣΕΛΙΔΑ /// 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η παραχώρηση

νέων χορηγήσεων
ΣΕΛΙΔΑ /// 17

ΔΙΕΘΝΗ
Οι αδηφάγες ορέξεις

του Ερντογάν στη Λιβύη 
ΣΕΛΙΔΑ /// 23



10 Μαΐου 1956.  Δύο παλληκά-
ρια της ΕΟΚΑ αντικρίζουν το 
ικρίωμα του Άγγλου δυνάστη 

ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο. Δύο Ελλη-
νόπουλα προσφέρουν τη νεανική ζωή 
τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Ήταν 
οι πρωτομάρτυρες των Φυλακισμένων 
Μνημάτων, Καραολής και Δημητρίου. 
Ναι, είναι κάποιες μνήμες που μένουν 
μετέωρες στην άφθαρτη ιστορική συνέχειά 
τους. Είναι κάποιες ώρες που μένουν εσαεί 
στον χώρο και τον χρόνο, να προσδιορίζουν 
την αξιοπρέπεια, τη φιλοπατρία, το χρέος 
απέναντι στη μικρή, μαρτυρική πατρίδα.

Λέει, μεταξύ άλλων, στην αδελφή του ο 

Ανδρέας Δημητρίου, όταν τον επισκέφθηκε 
για τελευταία φορά στο κελί του θανάτου: 
«Αδελφούλα μου, κάποτε όλα έχουν ένα 
τέλος. Να ξέρεις ότι εγώ δεν θα μπορούσα 
να ζήσω σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. 
Πρέπει να θυμάσαι τι είπα στους δικαστάς 
όταν μου ανήγγειλαν την καταδίκη μου: 
‘‘Λυπούμαι που δεν θα δω την Κύπρο 
μας ελεύθερη. Όμως, δεν με φοβίζει ο 
θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή μέσα 
στη σκλαβιά’’. Δώσε σε όλους την αγάπη 
μου και τα τελευταία χαιρετίσματά μου».

Ο Μιχαήλ Καραολής, στο τελευταίο 
του γράμμα προς τον θείο του Δαμιανό, 
ομολογεί: «Ούτε ο χρόνος ούτε και ο χώρος 
μού επιτρέπουν να εκφράσω όλας μου 
τας σκέψεις και τα συναισθήματα αγάπης 
που νιώθω τώρα. Ούτε το θάρρος, ούτε 
οι ελπίδες μάς εγκαταλείπουν, η δε ψυ-
χική μου γαλήνη είναι ακμαιοτάτη». Ένα 
τετράστιχο ποίημα  του ήρωα αντανακλά 
ολάκερο το μήνυμα της θυσίας:

Τα Ελληνόπουλα δεν ξέρουν
μόνο πώς πρέπει να ζουν

ξέρουν πώς και να πεθαίνουν
την πατρίδα να τιμούν
Ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας που 

τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, Αλμπέρ 
Καμύ, όταν πληροφορήθηκε για τη θα-
νατική καταδίκη του Μιχαήλ Καραολή, 
έγραψε ένα σπουδαίο κείμενο στη γαλλική 
εφημερίδα «Le Monde», τονίζοντας, μεταξύ 
άλλων, και τα ακόλουθα: «Από μερικών 
τώρα εβδομάδων η εξηγερμένη Κύπρος 
έχει αποκτήσει τον ήρωά της εις το πρό-
σωπο του νεαρού Κύπριου σπουδαστού 
Μιχαήλ Καραολή, ο οποίος κατεδικάσθη 
από τα βρετανικά δικαστήρια εις τον δι’ 
αγχόνης θάνατον. Διότι και εις την ευτυχι-
σμένην εκείνην νήσον, όπου εγεννήθη η 
Αφροδίτη, οι άνθρωποι πεθαίνουν σήμερα 
– και πεθαίνουν φρικιαστικά. Διά μίαν 
ακόμη φοράν, η ταπεινή διεκδίκησις ενός 
λαού που παρέμεινεν επί έτη βουβή και 
εφιμώθη ευθύς μόλις ηθέλησε να εκφρα-
σθή, ξεσπά τώρα εις εξέγερσιν (…) Αλλά, 
δεν είναι μόνον τα συναισθήματα που με 
κάνουν να σκέπτομαι ότι η Αγγλία, όπως 

και η Δύσις, έχουν πολλά να κερδίσουν 
δίδουσαι εις το Κυπριακόν ζήτημα την λύσιν 
της Ενώσεως (…) Εφ’ όσον αι συζητήσεις 
έχουν αρχίσει, η βρεττανική κυβέρνησις 
έχει εν πάση περιπτώσει την ευκαιρία να 
τους προσδώσει μιαν πιθανότητα επιτυχίας, 
σεβόμενη την ζωή του νέου καταδίκου. 
Οι φίλοι της Αγγλίας την καλούν πρώτοι 
να σώση κατά πρώτον λόγον τον Μιχαήλ 
Καραολή και ύστερα να του αποδώση 
ελευθέραν την τρισχιλιετή πατρίδα του».

Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δημητρί-
ου, με τη δική σας θυσία κάνατε το καθήκον 
σας. Δεν ευτυχήσατε να δείτε ελεύθερη 
τη μικρή σας ελληνική πατρίδα. Όμως, 
από τότε, με το άλικο αίμα σας, γίνατε οι 
προστάτες των ιδανικών μας. Εσείς, δεν 
παζαρέψατε πολιτικά οφέλη. Άλλωστε, η 
αξιοπρέπεια δεν έχει συναλλαγές. Μας 
διδάξατε το νόημα της ελευθερίας και 
αποδημήσατε με το κεφάλι ψηλά, πε-
ρήφανοι, ωραίοι ως Έλληνες, όπως σας 
θέλει η Ιστορία. Αιωνία σας η μνήμη άξια 
Ελληνόπουλα. 
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ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς 
τη γραπτή έγκριση ή άδεια του εκδότη Εκδοτικός 

Οίκος ∆ίας ∆ημόσια Λτδ.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΚΛΙΜΑ-
ΚΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 
ΑΥΡΙΟ, 10 ΜΑΐΟΥ, ΜΕ ΠΡΟ-
ΝΟΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η 
ΙΟΥΝΙΟΥ 

Εμπαίζεται ο λαός, ειδι-
κώς όταν ισχυρίζονται κά-
ποιοι ότι μετά την Πενταμε-
ρή άνοιξε παράθυρο δήθεν 
νέας ευκαιρίας. Τι εννοούν, 
άραγε;  Ότι  στο επόμενο 
στάδιο θα μας πουν πως 
θα πρέπει να στηρίξουμε 
την τουρκική θέση των δύο 
κρατών για να μην έχουμε 
ένα τουρκικό κράτος, που 
θα συνιστά επαρχία της 
Νέας Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας; Θέτουμε αυτά 
τα ερωτήματα, διότι κάθε 
φορά που οι Τούρκοι προ-
χωρούν ένα βήμα μπροστά, 
η δική μας ηγεσία υιοθετεί 
την προηγούμενη θέση της 
Άγκυρας. Και στην Πεντα-
μερή αυτό συνέβη. Επειδή 
η τουρκική πλευρά  προ-
χώρησε και κατέθεσε πρό-
ταση για λύση  δύο κρατών, 
η ελληνοκυπριακή πολιτική 
ηγεσία σήκωσε ψηλά την 
προηγούμενη σημαία της 
Άγκυρας.  Δηλαδή αυτήν 
της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας.   

Ε ά ν  ο ι  η γ έ τ ε ς  μ α ς 
έμπαιναν στον κόπο, έστω 
και αργά, να διαβάσουν τι 
έγραψε από το ’56 ο Νιχάτ 
Ερίμ ή να μελετήσουν τις 
διαχρονικές τουρκικές θέ-
σεις, θα αντιλαμβάνονταν 
ότι έχουν γίνει συνοδοιπό-
ροι της Άγκυρας. Εφόσον, 
δε, ισχυρίζονται ότι αυτός 
είναι ο ρεαλισμός, δηλαδή η 
διζωνική δικοινοτική ομο-
σπονδία, γιατί δεν κατάφε-
ραν να την επιτύχουν τόσα 
χρόνια; Διότι οι Τούρκοι 
θεωρούν τη διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία ως 
το προηγούμενο στάδιο 
της τουρκοποίησης.  Εφό-
σον την έχουν εισπράξει, 
προχωρούν στα επόμενα 
βήματα για να ανοίξουν με 
τη λύση των δύο κρατών την 
Πύλη της Κολάσεως. 

Είναι λίαν εκνευριστικό, 
προκαλεί οργή και θυμό να 
ισχυρίζεται η ηγεσία μας 
ότι ,  μετά από 47 χρόνια 
κατοχής και μετά την Πε-
νταμερή, επιδίδεται σε έναν 
«διπλωματικό πυρετό» με 
στόχο να ενημερώσει περί 
του δικαίου των θέσεών 
μας. Και τι έπρατταν όλα 
αυτά τα χρόνια; Πώς ενη-
μέρωναν τη διεθνή κοινή 
γνώμη; Τι της έλεγαν; Και 
ε φ ό σ ο ν  π ε τ ύ χ α μ ε  σ τ η ν 
Πενταμερή, όπως κάποιοι 
ισχυρίζονται, γιατί τρέχουν 
να σβήσουν τις φωτιές που 
άναψε η τουρκική θέση των 
δύο κρατών; Τι είναι, τέλος 
πάντων, αυτή η αποκεντρω-
μένη χαλαρή ομοσπονδία, 
η οποία εμφανίζεται  ως 
νέος δήθεν από Μηχανής 
Θεός; Τουρκική θέση είναι. 
Αυτό προδίδουν οι Βρετα-
νοί μέσω των δικών τους 
εγγράφων. Πρόκειται περί 
πρότασης του Ντενκτάς και 
της Άγκυρας  από το 1996. 
Συνιστά  την κερκόπορτα 
για να κατατεθεί η λύση των 
δύο κρατών.  

Και ενώ συμβαίνουν όλ’ 
αυτά, δεν έχει την τόλμη 
κάνεις να πει mea culpa.  
Δεν έχει την τόλμη κάνεις 
να ζητήσει συγγνώμη από 
τον λαό. Δεν έχει την τόλμη 
κάνεις να παραιτηθεί και 
να πάει σπίτι του. Προτι-
μούν να συνεχίζουν ακάθε-
κτοι χωρίς δισταγμό, χωρίς 
ενοχές, μέχρι να τραβηχτεί 
ακόμη πιο σφιχτά η θηλιά 
της αγχόνης γύρω από τον 
λαιμό της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Μέχρι να ανοίξει 
η Πύλη της Κολάσεως! Και 
την ώρα που θα το πράξουν 
θα μας κοροϊδέψουν ξανά, 
όπως κάθε φορά, λέγοντάς 
μας: «Νενικήκαμεν»!

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ«Ξεκλειδώνει» από αύριο η Κύπρος

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι πρωτομάρτυρες της αγχόνης

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τ
έλος στο lockdown τίθεται 
από αύριο Δευτέρα, 10 
Μαΐου, δίνοντας ανάσα 
σε όλων των ειδών τις 
επιχειρήσεις που πα-
ρέμεναν κλειστές λόγω 
των περιορισμών που 

υπήρχαν. 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε 

την περασμένη Τετάρτη το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, τα μέτρα με ισχύ από 10/05/2021 
(ώρα 06.00 π.μ.) έως 31/05/2021 (ώρα 
05.00 π.μ.), έχουν ως εξής:

• Το κέρφιου μετατίθεται για τις 11 το 
βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης 
μέρας εξαιρουμένων των ακόλουθων 
περιπτώσεων: (i) μετάβαση από και 
προς τους χώρους εργασίας, καθώς και 
για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του 
Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργα-
ζομένου, (ii) μετάβαση σε ιατρικό κέντρο 
ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο 
για επείγοντα ιατρικά περιστατικά. Την 
ίδια ώρα η Κυβέρνηση αποφάσισε την 
κατάργηση του μέτρου για αποστολή γρα-
πτού μηνύματος στο 8998 για μετακίνηση. 

• Επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε 
δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, 
φράγματα, εκδρομικούς χώρους, πα-
ραλίες, πεζόδρομους, μαρίνες, κ.λπ.), 
νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα 
10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 
ανήλικων τέκνων.

• Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 
προσώπων σε οικίες, περιλαμβανομένων 
των ανήλικων παιδιών. Ο εκκλησιασμός 
και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας 
σε θρησκευτικούς χώρους τελούνται με 
απαραίτητη προσκόμιση Safepass και με 
ανώτατο αριθμό τα 50 άτομα μέχρι τη 16η 
Μαΐου 2021. Από τη 17η Μαΐου 2021 
επιτρέπεται η παρουσία πιστών με ανώτατο 
όριο τη φυσική παρουσία 30% της χωρη-
τικότητας του χώρου θρησκευτικής λατρεί-
ας, με απαραίτητη προσκόμιση Safepass, 

ενώ από 1η Ιουνίου 2021 επιτρέπεται η 
παρουσία πιστών με ανώτατο όριο τη φυ-
σική παρουσία 50% της χωρητικότητας 
του χώρου θρησκευτικής λατρείας, με 
απαραίτητη προσκόμιση Safepass.

• Επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / 
δείπνων και οποιωνδήποτε άλλων εκδηλώ-
σεων για γάμους και βαφτίσεις με μέγιστο 
αριθμό 10 προσώπων περιλαμβανομένων 
των ανηλίκων παιδιών μέχρι τη 16η Μαΐου 
2021. Από 17 Μαΐου 2021 επιτρέπεται η 
διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων ΜΟΝΟ σε 
εξωτερικούς χώρους, καθήμενοι και μέχρι 
200 άτομα, με απαραίτητη προσκόμιση 
Safepass. Απαγορεύονται τα κοκτέιλ. Από 
1η Ιουνίου 2021 επιτρέπεται η διεξαγωγή 
γευμάτων / δείπνων και σε εσωτερικούς 
χώρους στη βάση του χρονοδιαγράμμα-
τος που έχει συμφωνηθεί, με απαραίτητη 
προσκόμιση Safepass.

• Επιτρέπονται οι θρησκευτικές τε-
λετές (γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες) με μέ-
γιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα μέχρι τη 
16η Μαΐου 2021. Από 17η Μαΐου 2021 
ανώτατος αριθμός 200 άτομα, νοουμένου 
ότι θα τηρείται εντός του χώρου λατρεί-
ας η πληρότητα του 30%, με απαραίτητη 
προσκόμιση Safepass.

• Η εκπαίδευση συνεχίζει κανονικά 
με φυσική παρουσία, με την προσκόμιση 
υποχρεωτικού εβδομαδιαίου rapid test. Οι 
μαθητές Γυμνάσιου, Λυκείου και β’ κύκλου, 
κατά την 1η ημέρα παρουσία τους, ήτοι τη 
10η Μαΐου 2021, θα πρέπει να προσκο-
μίσουν αρνητικό τεστ με ισχύ 72 ωρών.

• Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε 
νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και δι-
αγνωστικά κέντρα, κατόπιν έγκρισης του 
Εκτελεστικού Διευθυντή του Κέντρου και 
με προσκόμιση αρνητικού PCR τεστ εντός 

48 ωρών.
• Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των 

εξωτερικών χώρων εστίασης (εστιατόρια, 
ταβέρνες, καφετερίες, μπυραρίες, σνακ-
μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώρoι εστία-
σης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων 
ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών 
ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κ.λπ), 
στη βάση του ισχύοντος πρωτοκόλλου. 
Οι θαμώνες θα πρέπει να έχουν στην 
κατοχή τους Safepass. Από 1η Ιουνίου 
2021 επιτρέπεται η λειτουργία και των 
εσωτερικών χώρων στους χώρους εστίασης.

• Επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριων 
και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κι-
νηματογράφων και αιθουσών θεαμάτων 
με μέγιστο αριθμό τα 50 άτομα μέχρι τη 
17η Μαΐου 2021, με απαραίτητη προ-
σκόμιση Safepass. Μετά τη 17η Μαΐου 
2021 πληρότητα μέχρι 30% σε κλειστούς 
χώρους και 50% σε ανοικτούς χώρους. 
Απαραίτητη η προσκόμιση Safepass. Από 
1η Ιουνίου αυξάνεται η πληρότητα και 
στους κλειστούς χώρους με μέγιστο το 
50%, με απαραίτητη προσκόμιση Safepass. 

• Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν με 
50% πληρότητα και 1,5 μέτρο μεταξύ των 
προσώπων βάσει πρωτοκόλλου. 

• Παραμένει η απαγόρευση των 
μαζικών εκδηλώσεων, διαδηλώσεων, 
παρελάσεων, συναυλιών, υπαίθριων 
πανηγυριών, φεστιβάλ σε δημόσιους ή 
ιδιωτικούς χώρους. 

• Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών 
εμπορικών κέντρων, με απαραίτητη 
προϋπόθεση την προσκόμιση Safepass.

• Επιτρέπεται η λειτουργία του υπόλοι-
που λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων 
υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων 
καθώς και των μεγάλων καταστημάτων 

με τήρηση του μέτρου 1 άτομο προς 10 
τ.μ. ωφέλιμου χώρου, με την προσκόμιση 
Safepass μόνο στα μεγάλα υπερκαταστή-
ματα και πολυκαταστήματα.

• Επιτρέπεται η λειτουργία των κέντρων 
αισθητικής και κομμωτηρίων στη βάση 
του Πρωτοκόλλου. 

• Επιτρέπεται η λειτουργία γυμναστη-
ρίων, σχολών χορού και σχολών άλλων 
αθλημάτων, όπως αυτά ίσχυαν μέχρι 30 
Απρίλιου 2021 με απαραίτητη προσκό-
μιση Safepass σε όσους γυμνάζονται σε 
κλειστούς χώρους.  

• Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων 
τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός 
προσώπου ανά 10 τ.μ., χωρίς καθήμενους 
σε εσωτερικούς χώρους. Επιτρέπονται τα 
τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους. 
Επιτρέπεται η λειτουργία των καζίνων από 
17η Μαΐου 2021 με πληρότητα 30% και 
στη βάση του Πρωτοκόλλου που έχει 
συμφωνηθεί, με απαραίτητη προσκό-
μιση Safepass. Από 1η Ιουνίου 2021 η 
πληρότητα ανέρχεται στο 50%.

• Επιτρέπεται η λειτουργία των κολυμβη-
τηρίων για σκοπους άθλησης. Επιτρέπεται 
η πρόσβαση στις παράλιες, όπως επίσης 
σε εξωτερικούς εκδρομικούς χώρους, 
φράγματα και ζωολογικούς κήπους. 

• Επιτρέπονται όλα τα ομαδικά φρο-
ντιστήρια, καθώς και αθλητικές και κοι-
νωνικές δραστηριότητες για παιδιά κάτω 
των 18 ετών στη βάση του Πρωτοκόλλου 
που ίσχυε την 30ή Απρίλιου 2021 (6+1). 
Για εξωσχολικές δραστηριότητες κλειστών 
χώρων απαιτείται test 72 ωρών, ενώ για 
δραστηριότητες ανοικτών χωρών παραμένει 
ως έχει η υποχρέωση, δηλ. υποχρεωτικό 
τεστ σε εβδομαδιαία βάση. 

• Από 17 Μαΐου 2021 επιτρέπεται η 
λειτουργία παιδότοπων, λούναπαρκ και 
θεματικών πάρκων στη βάση Πρωτοκόλ-
λου και μόνο εξωτερικοί χώροι, χωρίς 
τη διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων 
(παιδικά γενέθλια, κ.λπ).

• Από 17 Μαΐου 2021 επιτρέπεται 
η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών 
εκθέσεων, νοουμένου ότι τηρείται το 
μέτρο 30% πληρότητα του εσωτερικού 
χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου, με 
απαγόρευση κοκτέιλ. Από 1η Ιουνίου 
2021 η πληρότητα ανέρχεται στο 50%. 
Η συμμετοχή στα συνέδρια προαπαιτεί 
την προσκόμιση Safepass.

• Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε 
οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλι-
κιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, 
δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών 
ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας 
αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής 
προστασίας, με προσκόμιση Safepass. 

• Επιτρέπεται η διαμονή σε ξενοδοχεία 
από 10 Μαΐου με απαραίτητη προσκό-
μιση Safepass.

• Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις 
επιτρέπονται νοουμένου ότι τηρείται η 
πληρότητα του χώρου όπου θα λάβει 
χώραν η εκδήλωση και οι παρευρισκό-
μενοι θα είναι καθήμενοι με απαραίτητη 
προσκόμιση του Safepass. Απαγορεύονται 
τα κοκτέιλ. Για παράδειγμα: ανοικτό θέα-
τρο/αμφιθέατρο μέχρι 50% πληρότητα, σε 
κλειστό θέατρο/αμφιθέατρο μέχρι 30% 
πληρότητα, σε σωματεία/ χώρους εστίασης 
σε εξωτερικό χώρο καθήμενοι, σε οικίες 
ανώτατος αριθμός 10 άτομα συμπεριλαμ-
βανομένων και των μόνιμα διαμενόντων.

• Στις Δημόσιες Υπηρεσίες παρατείνεται 
το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας 
όπως αυτό ισχύει μέχρι τη 16η Μαΐου 
2021. Από 17 Μαΐου 2021 υποχρεωτική 
εξ αποστάσεως εργασία με εξαίρεση τις 
Ουσιώδεις Υπηρεσίες με ανώτατο αριθμό 
φυσικής παρουσίας μέχρι 50%.

• Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών παραμένει το μέτρο ταυτό-
χρονης φυσικής παρουσίας του 30% του 
προσωπικού τους, με μέγιστο αριθμό των 
εργαζομένων που μπορεί να βρίσκονται 
με φυσική παρουσία τα 50 άτομα ανά 
επαγγελματικό υποστατικό και ελάχιστο 
τα 5 άτομα, μέχρι τη 16η Μαΐου 2021. 
Από τη 17η Μαΐου 2021 επιτρέπεται η 
φυσική παρουσία μέχρι 50%.

• Για τον τελικό του Κυπέλλου, ήτοι 
15 Μαΐου 2021, επιτρέπεται η παρουσία 
θεατών (15% πληρότητα του γηπέδου) 
με απαραίτητη προσκόμιση Safepass.

• Επιτρέπεται η διενέργεια ψυχρών χει-
ρουργικών πράξεων με πλαφόν πληρότητας 
κλινών 80% εξαιρουμένων των κλινών 
της ΜΕΘ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα 
οποία θα πρέπει να έχουν πλαφόν 60% 
κατειλημμένων κλινών.

09.05.2021
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Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΝΑ ΦΎΓΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΧΩΡΙΣ, 
ΟΜΩΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΠΕΡΙΘΩ-
ΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ ΝΕΑΣ 
ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ

Σ
ε πλήρες τέλμα περιέρ-
χονται οι σχέσεις ΗΠΑ-
Τουρκίας, αφότου ο Τζον 
Μπάιντεν ανέλαβε τη νέα 
διοίκηση.  Μπορεί ο νέος 
Αμερικανός Πρόεδρος να 
καθυστέρησε θεωρητικά 

να ανοίξει τα χαρτιά του, για το μέλλον στις 
σχέσεις των δύο χώρων, ασκώντας μέχρι 
και πολιτικό bullying στον Ταγίπ Ερντο-
γάν -εν μέσω της μεταξύ τους αναμονής 
επικοινωνίας- εντούτοις τώρα κινείται με 
γοργούς ρυθμούς προς την οριστική ρήξη.  

Μετά την αποπομπή της συμμετο-
χής της Τουρκίας από το πρόγραμμα 
των αμερικανικών μαχητικών F-35, τις 
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Εγκαταλείπει πλήρως
την περιοχή ο Μπάιντεν 

κυρώσεις CAATSA, την οδηγία προς τους 
Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν 
στην Τουρκία εξαιτίας της πανδημίας, τη 
δίκη για την υπόθεση της Halkbank που 
ξεκινά εντός των ημερών, την ιστορική 
απόφαση αναγνώρισης της γενοκτονίας 
των Αρμενίων, τώρα η Ουάσιγκτον βάλλει 
κατά της Άγκυρας με νομοσχέδιο για το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο φέρνει 
την Τουρκία προ των ευθυνών της.

Συγκεκριμένα, Δημοκρατικοί βουλευτές 
ζητούν οι ΗΠΑ να καταστήσουν υπεύ-
θυνη την Τουρκία για τις παραβιάσεις 
των θρησκευτικών ελευθεριών με σαφή 
αναφορά στην κατάσταση με το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο. Το νομοσχέδιο που 
εισήγαγαν οι βουλευτές Κάρολιν Μαλόνεϊ 
και Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι είναι και 
μέλη της Επιτροπής του Κογκρέσου για 
ελληνικά ζητήματα, ονομάζεται «Turkey 
and Ecumenical Patriarchate Religious 
Freedom Act of 2021» και ουσιαστικά 
ζητούν να σταματήσει η Τουρκία να δη-
μιουργεί προβλήματα στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, στους ελληνορθόδοξους 
χριστιανούς και σε άλλες θρησκευτικές 
μειονότητες.

Τα βλέμματα στη  
συνάντηση του ΝΑΤΟ

Μεγάλης και καθοριστικής σημασίας 
θεωρείται η επικείμενη συνάντηση Μπάι-
ντεν - Eρντογάν τον ερχόμενο μήνα, κατά 
τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Αν και η στάση της Ουάσιγκτον προ-

καλεί ανησυχία, ωστόσο η «αμυντική» 
συμπεριφορά της Άγκυρας δεν αφήνει 
περιθώρια, ώστε οι δύο άντρες να μπουν 
σε συζητήσεις λύσεων ακραίας εμβέλειας, 
όπως το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων. 

Το κρίσιμο ζήτημα που θα απασχολή-
σει τους δύο Προέδρους, κατά την πρώτη 
τους συνάντηση, είναι αυτό των ρωσικών 
αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, με 
τη διαμηνύσασα θέση των ΗΠΑ, ότι δεν 
πρόκειται να παραμείνουν σε τουρκικό 
έδαφος.

Δεν αποκλείεται, όπως εκτιμάται, στον 
διάλογο Μπάιντεν - Ερντογάν να τεθεί και 
το θέμα της δίκης της τουρκικής Ηalkbank, 
η οποία κατηγορείται για παραβίαση του 
οικονομικού εμπάργκο στο Ιράν. Ένα κε-
φάλαιο που ανησυχεί ιδιαίτερα την Τουρ-

κία,   με ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης 
μέγιστου οικονομικού πλήγματος, στην 
ήδη επιβαρυμένη τουρκική οικονομία.

 
Ανάγνωση των κινήσεων 
Μπάιντεν

Οι θέσεις Μπάιντεν (όπως για τους 
Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ) αλλά 
και οι χειρισμοί του, τόσο σε επιχειρησιακό 
όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, δείχνουν 
ξεκάθαρα μια προσπάθεια αναποκατά-
στατης ρήξης για τα επόμενα χρόνια με 
την Τουρκία.  

Αναλυτές και πολιτικοί παρατηρητές 
διασύνδεουν τις εν λόγω κινήσεις με τον  
γεωπολιτικό σχεδιασμό της Αμερικής, γενι-
κότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.  
Αναγιγνώσκουν, μάλιστα, ολοκληρωτική 

εγκατάλειψη της ηγεμονικής δράσης των 
ΗΠΑ στην περιοχή, με τον Μπάιντεν, 
όμως, να επιθυμεί αποκατάσταση διαρ-
κούς σταθερότητας στην περιοχή. Ορα-
ματίζεται συνεργασία των χωρών για την 
επίλυση κοινών προκλήσεων, μέσα από 
μία ίση πολυμέρεια και αποτελεσματικών 
μηχανισμών για τον συντονισμό κοινών 
διεθνών δράσεων. 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ουσιαστι-
κά, αποσκοπεί να φύγει από την περιοχή, 
χωρίς, όμως, να αφήσει περιθώρια για τη 
δημιουργία άλλης νέας ηγεμονίας. 

Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν επι-
θυμεί το κενό που θα δημιουργηθεί να 
καλυφθεί είτε από Κίνα είτε από Ρωσία είτε 
από Τουρκία, αλλά να αναλάβουν τον ρόλο 
οι χώρες της περιοχής στο σύνολό τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο της στρατηγικής 
Μπάιντεν, άλλωστε, εντάσσεται και η 
προσπάθειά του για αναβίωση της συμ-
φωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν – τη  συμφωνία μεταξύ 
των παγκόσμιων δυνάμεων εγκατέλειψε 
ο τέως Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το 
2018, επαναφέροντας τις κυρώσεις σε 
βάρος τού Ιράν. Αν και οι διαβουλεύσεις 
για επιστροφή στη συμφωνία φαίνονται, 
επί του παρόντος, επίπονες και δύσκολες, 
εντούτοις εκτιμάται ότι δεν είναι ανέφικτη 
η επίτευξη της αναβίωσης. Και αυτό γιατί 
αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα 
οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν τα επόμενα 
χρόνια από τη μη επίτευξη της συμφωνίας. 
Όπως εκτροχιασμός των σχέσεων μεταξύ 

Ιράν και Ισραήλ, που πιθανόν να φέρει 
επανάληψη επιθέσεων στις εγκαταστάσεις 
πυρηνικών στο Ιράν, με πιθανότητα, στη 
συνέχεια, η χώρα να προβεί σε αντίποινα. 

Η απόσυρση της Αμερικής, βέβαια, από 
τη Μέση Ανατολή, εκτιμάται ότι γίνεται 
ώστε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να επε-
κταθεί ευρύτερα στην περιοχή του Ινδι-
κού και Ειρηνικού Ωκεανού. Ένα μήνυμα 
που έστειλε στο Πεκίνο με την ανάληψη 
των καθηκόντων του στην αμερικανική 
Κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη 
συνάντηση σε υψηλό επίπεδο μετά την 
αλλαγή σκυτάλης στην Ουάσιγκτον ήταν 
η κοινή επίσκεψη των Υπουργών Εξωτε-
ρικών Άντονι Μπλίνκεν και Άμυνας Λόιντ 
Όστιν στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, 
ενώ στη συνέχεια ο Μπλίνκεν μετέβη στην 
Ινδία, και ο Όστιν στην Αλάσκα, όπου και 
συναντήθηκαν με κορυφαίους Κινέζους 
αξιωματούχους. 

Είναι προφανές ότι επίκεντρο της εξω-
τερικής πολιτικής Μπάιντεν θα είναι η 
Ασία, υπό την ανησυχία της αυξανόμενης 
ισχύος της Κίνας τόσο σε οικονομικό όσο 
και σε πολιτικό αλλά και σε στρατιωτικό 
πλέον επίπεδο. 

Μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια θα 
είναι η στάση που θα τηρήσει ο Τζον Μπάι-
ντεν αναφορικά με την αναβαθμισμένη 
-όπως χαρακτηριζόταν τα προηγούμενα 
χρόνια- στρατηγική συνεργασία μεταξύ 
Κύπρου - ΗΠΑ και κυρίως πώς θα κινηθεί 
σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο σε σχέση 
με τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

09.05.2021
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Ε
ίναι τριπλός ο τουρκικός 
εκβιασμός ενόψει νέας 
Πενταμερούς με αποδέ-
κτες και την κυπριακή 
Κυβέρνηση και την ΕΕ 
και τον ΟΗΕ. Είτε γίνεται 
δεκτό όπως τεθεί η φόρ-

μουλα των δύο κρατών στο τραπέζι είτε η 
κατάσταση θα μείνει ως έχει και θα γίνουν 
βήματα αναγνώρισης του ψευδοκράτους ή 
νέα τετελεσμένα. Για σε τα λέω πεθερά, για 
να τ’ ακούει η νύφη, δηλαδή η κυπριακή 
Κυβέρνηση, η οποία, σε μια προσπάθεια 
να εμφανιστεί διαλλακτική, επιχειρεί να 
προσεγγίσει την Άγκυρα με τη δική της 
προηγούμενη  θέση για αποκεντρωμέ-
νη-χαλαρή ομοσπονδία. Εάν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας αποδεχθεί συμμετοχή 
του σε μια νέα Πενταμερή χωρίς την εκ 
των προτέρων αναίρεση της τουρκικής 
θέσης για λύση δυο κρατών,  είναι ως να 
την αποδέχεται προς συζήτηση. Οι Βρε-
τανοί από την πλευρά τους μαζί με τον 
ΓΓ του ΟΗΕ ισχυρίζονται ότι μπορούν να 
τετραγωνίσουν τον κύκλο, αφού όπως το 
Λονδίνο επιμένει, τα δυο κράτη μπορούν 
να χωρέσουν σε μια διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία, αποκαλύπτοντας έτσι 
τον διχοτομικό της χαρακτήρα. Ακόμη 
και αυτή η συμβιβαστική ομοσπονδια-
κή φόρμουλα των Βρετανών στηρίζεται 
στην πρακτική των δύο κρατών και, ως εκ 
τούτου, η απάντηση μπορεί να προκύψει 
μέσω του κεκτημένου που καθορίζει ότι: 
Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και όχι να διαλυθεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζοντας 
το ψευδοκράτος. 

     
Οι τουρκικές αξιώσεις  

Η τουρκική διπλωματική εκστρατεία 
έχει ξεκαθαρίσει εγγράφως με τρόπο εκ-
βιαστικό και προς τον ΟΗΕ και προς την 
ΕΕ τα εξής σημεία: 1. Στον Βορρά της Κύ-
πρου υπάρχει χωριστό κυρίαρχο κράτος, 
το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί από 
τους Ελληνοκύπριους και από τη διεθνή 
κοινότητα. 2. Εάν δεν γίνει δεκτό ότι θα 
βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών 
κατά τον πλέον επίσημο τρόπο η λύση 
των δύο κρατών, ούτε η Άγκυρα ούτε ο 
κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ αποδέχο-

νται τον  διορισμό νέου απεσταλμένου στο 
Κυπριακό. Με την αποδοχή και μόνο ότι 
η λύση των δύο κρατών θα βρίσκεται ως 
βάση συζήτησης μπορούν να δεχτούν την 
ΕΕ ως παρατηρητή. Αξιώνουν δηλαδή 
ό,τι αξίωναν και μέχρι σήμερα με τρόπο 
ξεκάθαρο: Λύση εκ του μηδενός και παρ-
θενογένεση. Που σημαίνει διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, έξοδό της από 
την ΕΕ  και ένταξη του ψευδοκράτους ως 
ισότιμου συνιστώντος κράτους στο πλαί-
σιο μιας ομοσπονδίας ή στο πλαίσιο μιας 
συνομοσπονδίας. Ή ενός συνδυασμού 
των δυο, όπως είναι η αποκεντρωμένη 
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία συ-
νομοσπονδιακού χαρακτήρα. 

Πέραν των ανωτέρω εκβιασμών, υπάρ-
χει και ένας τρίτος: Ο Εκπρόσωπος του 
ΓΓ του ΟΗΕ είπε την περασμένη Πέμπτη 
ότι το θέμα της ασφάλειας και των στρα-
τευμάτων θα μείνει στο τέλος. Θα τεθεί 
επί τάπητος εφόσον επιλυθεί το θέμα του 
κοινού εδάφους και γίνει, όπως αξιώνει 
η τουρκική πλευρά, δεκτή η θέση των 
δυο κρατών. 

Δύο κράτη σε ομοσπονδία   
Ο ΓΓ του ΟΗΕ υιοθετεί επί του παρό-

ντος τη βρετανική θέση. Όταν ρωτήθηκε 
εάν μπορεί να τετραγωνίσει τον κύκλο, 
απάντησε ότι στη γεωμετρία κάτι τέτοιο 
είναι ολίγον τι δύσκολο. Όχι, όμως, πρό-
σθεσε και στην πολιτική. Υπενθυμίζουμε 
ότι τον περασμένο Νοέμβριο ο ύπατος 
αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο είχε 
εξηγήσει πώς μπορεί να τετραγωνιστεί 
ο κύκλος,  τονίζοντας ότι τα δύο κράτη 
μπορούν να χωρέσουν σε μία διζωνική 
δικοινοτική Ομοσπονδία. Τώρα, δηλαδή 
μετά την Πενταμερή, η κυπριακή Κυ-
βέρνηση επιδίδεται σε έναν αγώνα για 
ενημέρωση περί των θέσεών της που επι-
κεντρώνονται στη  διζωνική δικοινοτική 
Ομοσπονδία. Εν ολίγοις έχει υιοθετήσει την 

προηγούμενη τουρκική θέση και, ως εκ 
τούτου, στην καλύτερη των περιπτώσεων 
θα καταλήξουμε, εάν επαναρχίσουν οι 
συνομιλίες, εκεί όπου έχουν αποφασί-
σει οι Βρετανοί. Θα τετραγωνίσουν τον 
κύκλο και θα διαλύσουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία αντικαθιστώντας την με δύο 
ισότιμα συνιστώντα κράτη, στο πλαίσιο 
μιας ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας.

Τι δεν είπε ο Πρόεδρος  
Η Τουρκία έβαλε φωτιά στο οικοδόμημα 

του Κυπριακού με τη βοήθεια των Βρετανών. 
Και τώρα η κυπριακή Κυβέρνηση προσπαθεί 
να την σβήσει χωρίς ικανές πυροσβεστικές 
δυνάμεις, κρατώντας μόνο νεροπίστολα. Και 
αυτά, δυστυχώς,  είναι τουρκικής προελεύσε-
ως. Φέρουν τη σφραγίδα της αποκεντρωμένης 
ομοσπονδίας, όπως την είχαν καταθέσει οι 
Τούρκοι στις 16 Ιουνίου του 1996.  Διά της 
Πενταμερούς, δε, έχει δοθεί από τον ΓΓ του 
ΟΗΕ καθαρό ποινικό μητρώο, το οποίο η 
Τουρκία κρατά ανά χείρας και θα το επιδεί-
ξει ακόμη και εις αυτήν την ΕΕ, την οποία 
τιμώρησε αφήνοντάς την εκτός της αιθούσης 
των συνομιλιών. Θα τερματιστεί η τιμωρία 
της εφόσον γίνει δεκτή μια φόρμουλα δυο 
κρατών. Επί του θέματος τούτου, υπέχει ευ-
θύνη και η κυπριακή Κυβέρνηση. Γιατί; Ενώ 
η Τουρκία έθεσε ως προϋπόθεση δικής της 
συμμετοχής τον αποκλεισμό της ΕΕ από την 
Πενταμερή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δεν έθεσε αντίστροφη προϋπόθεση δικής 
του συμμετοχής την παρουσία της ΕΕ. Δεν 
είπε, δηλαδή, το εξής αυτονόητο: Δεν θα 
ήταν δυνατόν να ήταν παρών ο ίδιος σε 
μία Πενταμερή χωρίς την ΕΕ, της οποίας 
η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-
μέλος, της οποίας ο κύριος Τατάρ και οι 
Τουρκοκύπριοι διαθέτουν ταυτότητες και 
της οποίας τις θύρες χτυπάει η Άγκυρα και 
μάλιστα για να αποκτήσει αναβαθμισμένη 
τελωνειακή Ένωση. Δεν το είπε τότε, ας το 
πει τώρα!  

Προβολή θέσεων 
Εφόσον η Τουρκία ισχυρίζεται ότι δεν 

δέχεται την ΕΕ στις συνομιλίες παρά μόνο 
εάν γίνει δεκτή η θέση της για δυο κράτη,  
και εφόσον δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, έχει ισχυρά επιχειρήματα ο 
Πρόεδρος για να πείσει τους εταίρους στη 
Σύνοδο του Ιουνίου και πριν από αυτήν, 
ότι δεν πρόκειται να συναινέσει ούτε στην 
αναβάθμιση της τουρκικής τελωνειακής 
ένωσης, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο βήμα 
που αφορά την ενταξιακή διαδικασία, 
εάν η Άγκυρα: 1. Δεν αναγνωρίσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αξιώνει το 
κοινοτικό κεκτημένο μέσω του Πρωτο-
κόλλου 10 και της αντιδήλωσης της 21ης 
Σεπτεμβρίου του 2005. 2. Δεν αναιρέσει 
τη θέση της περί λύσης δύο κρατών και 
δεν τερματίσει τους εκβιασμούς της σε 
βάρος και του ΟΗΕ και της ΕΕ. Εάν ο 
Πρόεδρος αποδεχθεί είτε μέσω της ΕΕ 
είτε μέσω του ΟΗΕ τη συμμετοχή του 
σε μια νέα Πενταμερή χωρίς η Τουρκία 
να αναιρέσει εκ των προτέρων τη δική 
της θέση περί λύσεως δύο κρατών, εί-
ναι ως να  αποδέχεται πλέον επισήμως 
ότι η λύση των δύο κρατών είναι στο 
τραπέζι των συνομιλιών για συζήτηση. 
Έτσι  παρέχει και στον ΓΓ του ΟΗΕ και 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς και 
στους Βρετανούς, την ευκαιρία να τετρα-
γωνίσουν τον κύκλο και να οδηγήσουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία σε διάλυση 
και σε παρθενογένεση. 

Το πρόβλημα… 
Το πρόβλημα για τον Πρόεδρο είναι 

ότι έχει παγιδευτεί μέσω της Πενταμε-
ρούς υπό την εξής έννοια. Τι θα πει προς 
τους Ευρωπαίους εταίρους; Ότι θέλει να 
ασκήσει ο ίδιος βέτο στις οποιεσδήποτε 
ενέργειες για την αναβάθμιση της τελω-
νειακής ένωσης της Άγκυρας με την ΕΕ; 
Ακόμη και αν το πει, όπως έχει δηλώ-

σει δημόσια, ενδέχεται κάποιοι να του 
απαντήσουν: Κοίταξε, Νίκο, είναι πολύ 
πιθανό με αυτήν σου την ενέργεια να 
δώσεις την ευκαιρία στην Τουρκία να 
σε κατηγορήσει ότι χαλάς το κλίμα και 
να τιναχτεί στον αέρα η προσπάθεια του 
ΓΓ του ΟΗΕ για την εξεύρεση κοινού εδά-
φους επίλυσης του Κυπριακού.  Και τότε 
τι θα πράξει ο Πρόεδρος;  Θα αναλάβει 
την ευθύνη ότι εάν ασκήσει βέτο στην 
ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας θα 
κινδυνεύσει με νέο αδιέξοδο το Κυπρι-
ακό; Θα κατηγορηθεί, δηλαδή, ότι δεν 
θέλει λύση; Ασχέτως βεβαίως εάν αυτή 
η λύση, την οποία εισηγείται -δηλαδή της 
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας-  είναι η 
προηγούμενη τουρκική θέση. Τι λοιπόν 
θα μπορούσε να αναμένει κάποιος τον 
Ιούνιο από τη Σύνοδο της ΕΕ; Πάντως όχι 
την επιβολή κυρώσεων επί της Τουρκίας, 
διότι κάτι τέτοιο θεωρείται από τις ηγεσίες 
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ καταστροφικό για 
τη συνέχιση της υφιστάμενης διαδικασίας. 
Ενδεχομένως και από τον ίδιο τον Πρόε-
δρο.  Άλλωστε, το είπε πιο διπλωματικά ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός: Οι κυρώσεις 
δεν είναι αυτοσκοπός. Και έτσι τις έβαλε 
στο ράφι. Η έννοια των κυρώσεων είναι 
συναφής στην πράξη με αυτήν του βέτο. 
Προκαλούν κόστος. Εκείνο που πληρο-
φορούμαστε είναι ότι εισηγούνται από 
τώρα κάποιοι των Ευρωπαίων εταίρων 
μας, επικαλούμενοι την κατάσταση που 
εμείς δημιουργήσαμε, όπως υπάρξει σύν-
δεση της αναβάθμισης της τελωνειακής 
ένωσης της Τουρκίας με την πρόοδο που 
θα γίνει στο Κυπριακό. 

Η τελωνειακή ένωση
και η αναγνώριση    

Πέραν πάντως των ανωτέρω, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας έχει στα χέρια του 
και την τελευταία δήλωση του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, επί τη βάσει της οποίας 
υιοθετείται η έκθεση Μπορέλ, στην οποία 
τονίζεται ότι η άρνηση της Τουρκίας να 
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία 
προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις της 
Άγκυρας με την ΕΕ. Ως εκ τούτου, για 
να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία 
της Τουρκίας, οφείλει η  Άγκυρα να ανα-
γνωρίσει, όπως το κοινοτικό κεκτημένο 
καθορίζει, την Κυπριακή Δημοκρατία και 
όχι να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία 
αναγνωρίζοντας τη θέση της Άγκυρας περί 
λύσης δύο κρατών. Ταυτοχρόνως, αναφέ-
ρεται στη δήλωση των 27 της ΕΕ ότι  δεν 
μπορεί να αναβαθμιστεί η  τελωνειακή 
ένωση εάν η Τουρκία δεν σεβαστεί και 
δεν εφαρμόσει την υφιστάμενη τελω-
νειακή ένωση, που σημαίνει την άρση 
του εμπάργκο που επιβάλλει σε βάρος 
πλοίων και αεροσκαφών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καθώς και τον τερματισμό 
του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πού οφεί-
λεται αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός; Εί-
ναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ενώ τα 
τουρκικά προϊόντα μπορούν να εισάγονται 
στην Κύπρο μέσω των εταίρων μας και 
της κοινής αγοράς, τα κυπριακά προϊ-
όντα απαγορεύεται να εισαχθούν στην 
Τουρκία. Όπως δηλαδή και να δεις την 
κατάσταση, τον Ιούνιο θα είναι μέγιστη 
αποτυχία για την Κυβέρνηση εάν γίνει  
έστω και το παραμικρό θετικό βήμα προς 
την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης 
της Τουρκίας. 

ΠΏΣ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΟΎΝ ΤΟΝ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ Ή ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΉΣ ΕΕ

Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις, 
παρά τα λάθη που έχουν γίνει για 
να ανατραπεί η τουρκική διπλω-
ματική προέλαση, που στόχο έχει 
τη διάλυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας μέσα από μία ομοσπονδία 
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, στο 
πλαίσιο της οποίας, όπως τονίζουν 
οι Βρετανοί, μπορεί να εξευρεθεί 
το κοινό έδαφος που ψάχνει ο ΓΓ 
του ΟΗΕ και να χωρέσουν τα δύο 

κράτη. Αντί, λοιπόν, ο Πρόεδρος να 
προωθεί,  όπως και η πλειοψηφία 
της πολιτικής ηγεσίας, την τουρκική 
θέση μιας ομοσπονδίας συνομο-
σπονδιακού και δη αποκεντρωμένου 
και χαλαρού χαρακτήρα, ορθότερον 
θα ήταν να υποστηρίξει αυτό που το 
κοινοτικό κεκτημένο τού προσφέρει. 
Δηλαδή να αξιώσει όπως η Τουρκία 
σεβαστεί το διεθνές και ευρωπαϊκό 
δίκαιο αναγνωρίζοντας το κράτος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι 
κλείνει άπαξ και διά παντός την πύλη 
της διχοτόμησης και προχωρεί σε 
μια νέα στρατηγική,  που θα στηρί-
ζεται στο δίκαιο και σε γεωπολιτικές 
συμμαχίες για μία διευθέτηση του 
προβλήματος βιώσιμη και σύμφωνη, 
όπως ο ίδιος υποσχέθηκε, με τις αρ-
χές και αξίες της ΕΕ και όχι με βάση 
τους νόμους της νέας οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και των τουρκικών 

τανκς. Εάν θεωρεί είτε ο ίδιος είτε η 
λοιπή ομοσπονδιακή πολιτική ηγε-
σία ότι οι αρχές και οι αξίες της ΕΕ 
καθώς και η δημοκρατία είναι ου-
τοπία, ας το πουν καθαρά και στους 
εταίρους μας αλλά και στον λαό. Και 
ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες 
του. Δεν υπάρχει όμως ούτε χρόνος 
ούτε χώρος για άλλες διπλωματικές 
ακροβασίες τύπου Πενταμερούς και 
Κραν Μοντανά. 

Λάθη, ρεαλισμός, ουτοπία και ευθύνες   

09.05.2021

Ωμοί τουρκικοί εκβιασμοί
σε ΟΗΕ, ΕΕ και Κυβέρνηση

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΉΣ 
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
yiannos10@gmail.com

ΕΆΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΧΘΕΊ 
ΝΕΆ ΠΕΝΤΆΜΕΡΉ ΧΩΡΊΣ ΝΆ 
ΆΠΟΣΥΡΘΕΊ Ή ΛΥΣΉ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΚΡΆΤΩΝ, ΕΊΝΆΊ ΩΣ ΝΆ ΤΉΝ 
ΆΠΟΔΕΧΕΤΆΊ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΒΆΣΉ 
ΣΥΖΉΤΉΣΉΣ  

Οι τουρκικές φωτιές 
στο Κυπριακό 

και η θεωρία του 
νεροπίστολου 

Γιατί ο Τατάρ και οι Τ/κ 
να έχουν ταυτότητες 

της ΚΔ και της ΕΕ αλλά 
να μην την δέχονται 

στις συνομιλίες 

Ή αναβάθμιση της 
τουρκικής τελωνειακής 
ένωσης και η σύνδεσή 

της με το Κυπριακό 

Τι μπορεί να ζητήσει 
ο Πρόεδρος από 

τους εταίρους και 
ποια προβλήματα 

αντιμετωπίζει 

Χωρίς δυο κράτη δεν 
συζητείται η ασφάλεια 



με το θέμα της Λιβύης, όπου εκεί υπάρχει 
μια σύγκρουση συμφερόντων μηδενικού 
αθροίσματος. Το πρόβλημα είναι πιο άμεσο 
για τους Αιγύπτιους,  που δεν θέλουν σε 
καμία περίπτωση παρουσία τουρκικού 
στρατού στα δυτικά τους σύνορα. Σε κοινή 
συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό 
του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η 
χώρα του είχε υπογράψει με την πρώ-
ην Κυβέρνηση της Εθνικής Συμφωνίας 
(GNA) αμυντικό μνημόνιο συμφωνίας τον 
Δεκέμβριο του 2019 και ότι η απόσυρση 
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων δεν 
θα είναι προς το συμφέρον της Λιβύης. 

Ο Τσαβούσογλου επεσήμανε ότι οι 
ξένες δυνάμεις δεν πρέπει να αναμειχθούν 
με ξένους μισθοφόρους, λέγοντας ότι η 
χώρα του συμφωνεί με τη Γερμανία για 
την απόσυρση των τελευταίων. Πρόσθεσε 
ότι καμία τρίτη χώρα δεν θα αναμειχθεί με 
συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
δύο κυρίαρχων κρατών.

Από την πλευρά της η Αίγυπτος φαίνεται 
να θέτει τρεις όρους για να ξεκινήσει η 
διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων 
με την Τουρκία. Σύμφωνα με αραβικά 
ΜΜΕ, αυτοί είναι:

Πρώτος όρος: Θα δοθεί στην τουρκική 
αντιπροσωπία ο κατάλογος των μελών 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που 
έχουν δικαστεί και καταδικαστεί στην Αί-
γυπτο και θα ζητηθεί να απελαθούν από 
την Τουρκία.

Δεύτερος όρος: Η Αίγυπτος θα ζη-
τήσει επίσης να σταματήσει η κριτική 
που γίνεται εναντίον της Αιγύπτου από 
τουρκικά ΜΜΕ.

Τρίτος όρος: Ο τρίτος όρος του Καΐρου 

αφορά τη Λιβύη. Η Αίγυπτος θα απαιτή-
σει εμφατικά την απομάκρυνση από τη 
Λιβύη των μισθοφόρων που υποστηρίζει 
η Τουρκία.

Επιχείρηση Σαουδική Αραβία 
Η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού 

Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
στη Σαουδική Αραβία θα είναι η πρώτη 
μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου 
Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 στο προξενείο 
του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. 
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Πρόεδρος 
της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Μοχά-
μεντ Μπιν Σαλμάν είχαν μια τηλεφωνική 
επικοινωνία. 

Οι βασικοί λόγοι που η Τουρκία επι-
χειρεί να κλείσει τρύπες με τις χώρες του 
Κόλπου είναι οι εξής:

α) Επιδιώκει να διευκολύνει τη θέση 
της στις συγκρούσεις στις οποίες έχει 
εμπλακεί σε Λιβύη και Συρία. Στο ίδιο 
πλαίσιο η Τουρκία θεωρεί τη συμμαχία 
με τους Άραβες ζωτικής σημασίας για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της περι-
οχής της Μέσης Ανατολής, ειδικά μετά 
την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων 
Αμερικής να αποσυρθούν από το Αφγα-
νιστάν και το Ιράκ.

β) Η εξομάλυνση των σχέσεων θα 
διευκολύνει το εξαγωγικό εμπόριο, που 
έχει τόσο πολύ ανάγκη η ασθμαίνουσα 
τουρκική οικονομία. Η Σαουδική Αρα-
βία, η οποία προμηθεύει την Τουρκία 
με πετρέλαιο και χημικά, ήταν μια από 
τις κορυφαίες περιφερειακές αγορές για 
τις τουρκικές επιχειρήσεις. Από πέρυσι 
οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν 

εντείνει τις προσπάθειές τους να μπλο-
κάρουν τις τουρκικές εισαγωγές εν μέσω 
παρατεταμένων εντάσεων σχετικά με τη 
δολοφονία Κασόγκι. Αυτό οδήγησε σε 
μείωση άνω του 90% των τουρκικών 
εμπορευμάτων στη Σαουδική Αραβία 
τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία των 
Τούρκων εξαγωγέων. 

γ) Η Άγκυρα  βλέπει με εκνευρισμό 
την προσέγγιση Αιγύπτου, Σαουδικής 
Αραβίας και ΗΑΕ με Κύπρο και Ελλάδα 
και γνωρίζει ότι περαιτέρω εμβάθυνση 
της πολιτικής, οικονομικής,  στρατιωτικής 
και ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ τους 
μακροπρόθεσμα θα πλήξει τα περιφερει-
ακά γεωπολιτικά της σχέδια.

 δ) Η κίνηση θέλει να στείλει και ένα 
μήνυμα στην Ουάσιγκτον και τον νέο 
Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν  ότι η Τουρκία 
μπορεί ακόμα να θεωρείται ένα αξιόπιστος 
σύμμαχος-γέφυρα στη Μέση Ανατολή.

Τα δύσκολα Εμιράτα
Υπό τη διακυβέρνηση Ερντογάν, η Τουρ-

κία υπήρξε υποστηρικτής της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας, του παν-ισλαμικού 
πολιτικού κινήματος που θεωρούν πολλές 
αραβικές κυβερνήσεις ως απειλή για τα 
καθεστώτα τους. Πρόσφατα η Άγκυρα 
επιχείρησε να περιορίσει την υποστή-
ριξη της Αδελφότητας προκειμένου να 
κατευνάσει το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την 
Τουρκία παραμένει η αποκατάσταση 
των σχέσεών της με τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα. Η Άγκυρα γνωρίζει πολύ 
καλά ότι η όποια διαδικασία επανέναρξης 
των δεσμών της με Αίγυπτο και Σαουδική 
Αραβία δύσκολα μπορεί να προχωρήσει 
αν δεν συναίνεσει και η «μικρή»  αδελφή 
των Αράβων. Οι διαφωνίες Τουρκίας-ΗΑΕ 
παραμένουν έντονες και έχουν ως σημείο 
αφετηρίας την ανακοίνωση της Τουρκίας 
για υποστήριξη των επαναστάσεων της 
Αραβικής Άνοιξης και της πτώσης ορι-
σμένων αραβικών καθεστώτων πριν από 
8 χρόνια. Τα ΗΑΕ αντιτάχθηκαν σθεναρά 
στις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης 
και αυτό επιδείνωσε τις σχέσεις τους με 
τον άμεσο γείτονά του, το Κατάρ, το οποίο 
υποστήριξε τη Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα και είναι σύμμαχος της Τουρκίας.

Με την πάροδο των ετών, η διαμάχη 
των ΗΑΕ με το Κατάρ και την Τουρκία 
κλιμακώθηκε, ενώ πέρυσι έφτασαν μέχρι 
την ανταλλαγή στρατιωτικών απειλών με 
την Ντόχα να κάνει επίδειξη στρατιωτικής 
δύναμης στη Μεσόγειο με συμμάχους 
την Ελλάδα,  το Ισραήλ και την Κύπρο. 
Προς το παρόν, το τηλεφώνημα μεταξύ 
Τσαβούσογλου και του Υπουργού Εξω-
τερικών των Εμιράτων στα τέλη Απριλίου 
αφήνει αμυδρές ελπίδες για το άνοιγμα 
μιας  νέας σελίδας στις σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών. 

«Δ
ιεθνή εκστρα-
τεία διαφώ-
τισης για το 
Κυπριακό» 
ανακοίνωσε 
η Κυβέρνη-
ση, με στόχο 

να υπάρξουν οι ανάλογες αντιδράσεις από 
τον ΟΗΕ και την ΕΕ και άλλες χώρες, για τις 
θέσεις που κατέθεσε η τουρκική πλευρά 
στη Γενεύη. Γι’ ακόμη μια φορά όμως 
φαίνεται πως η Τουρκία βρίσκεται ήδη 
ένα βήμα πιο μπροστά καθώς ξεκίνησε 
από την επομένη της Γενεύης μια «επιθε-
τική» διπλωματική αντεπίθεση με χώρες 
της περιοχής. 

Η Άγκυρα, νιώθοντας τη διεθνή της ει-
κόνα λαβωμένη μετά την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ 
και βλέποντας ότι οι περιφερειακές της 
σχέσεις έχουν πληγεί δραματικά εξαιτίας 
της νεο-οθωμανικής της ατζέντας, επιχειρεί 
πλέον ένα γενναίο άνοιγμα προς ΕΕ και  
τον Αραβικό Κόσμο,  αλλά και το Ισραήλ. Η 
διεθνής εκστρατεία άρχισε με τον Ερντογάν 
να πέφτει στην αγκαλιά της Μέρκελ και 
τις διπλωματικές του αποστολές να αλω-
νίζουν σε Λιβύη, Αίγυπτο. Την ερχόμενη 
Τρίτη είναι προγραμματισμένη επίσκεψη 
Τσαβούσογλου στη Σαουδική Αραβία. Σε 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει 
να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η Τουρκία είναι αυτή 
που κυρίως «καίγεται» για εξομάλυνση των 
σχέσεων. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τόσο 
η Αίγυπτος όσο και η Σαουδική Αραβία, 
το Ισραήλ αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, που θα προσμετρήσουν ασφαλώς 
και τα δικά τους εθνικά συμφέροντα πριν 
δεχτούν τα τουρκικά παζάρια. 

Οι όροι της Αιγύπτου 
Την περασμένη Πέμπτη, Τούρκοι και 

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο 
Κάιρο. Οι  διαφορές μεταξύ της Τουρκίας 
και της Αιγύπτου σχετίζονται πρωτίστως 

Στην Κύπρο έχουμε δυο μορφές της 
διχοτόμησης, από τις οποίες πρέπει 
να επιλέξουμε ή να απορρίψουμε 

και τις δυο.  
Η πρώτη επιλογή είναι ο Νίκος Ανα-

στασιάδης να διαπραγματευτεί τη λύση 
δυο κρατών, την οποία θέτει επιτακτικά 
η Τουρκία μέσω του Τατάρ. Θα αναγνω-
ρίσουμε έτσι ότι περιοχή της Κ.Δ. που 
κατέκτησαν με την εισβολή τα τουρκικά 
στρατεύματα θα είναι το ένα κράτος. Το 
άλλο κράτος θα είναι η περιοχή που ελέγ-
χει η Κ.Δ., που τώρα είναι ισότιμο μέλος 
της Ε.Ε. Θα νομιμοποιήσουμε δηλαδή 

την παράνομη διχοτόμηση που έφερε 
στην Κύπρο η τουρκική εισβολή με τον 
εκτοπισμό του ελληνικού πληθυσμού από 
τις εστίες του και τη συγκέντρωση των 
Τουρκοκυπρίων στο κατεχόμενο μέρος 
της Κύπρου. Αυτή είναι η λύση των δύο 
κρατών, που θέλει ο Τατάρ και η Τουρκία. 
Αποτελεί αναγνώριση της κατοχής και 
νομιμοποίηση της διχοτόμησης. 

Η δεύτερη επιλογή είναι η σύναψη συμ-
φωνίας για επίλυση του Κυπριακού, που 
θα περιλαμβάνει τις υποχωρήσεις και τις 
παραχωρήσεις Χριστόφια - Αναστασιάδη, 
με την  ποντιοπιλατική μεσολάβηση του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ και του πλαισίου του. Η λύση 
αυτή είναι τουρκικών προδιαγραφών και 
δεν θα είναι λύση ομοσπονδίας. Οι δια-
πραγματεύσεις, όταν συνεχιστούν, μπορούν 
να καταλήξουν μόνο σε μια λύση συνομο-
σπονδίας δυο κρατιδίων, με αναγνώριση 
της κατοχής στο κατεχόμενο τμήμα της 
Κ.Δ., που θα αποτελέσει το ένα από τα δύο 

κρατίδια. Το άλλο κρατίδιο θα προέλθει 
από κατάργηση της Κ.Δ. και υποβιβασμό 
της σε ισότιμο κρατίδιο. Η λύση θα ονο-
μάζεται Δ.Δ.Ο. αλλά στην πραγματικότητα 
θα είναι συνομοσπονδία, επειδή ήδη με 
τις συγκλίσεις έχουν καταργηθεί πολλά 
χαρακτηριστικά ενός ομόσπονδου κρά-
τους. Η λύση αυτή, από κει που μείναμε 
στον Κραν Μοντανά,  αποτελεί νομιμο-
ποίηση της διχοτόμησης και έλεγχο του 
νέου κράτους από την Τουρκία. Φυσικά 
αυτήν τη συμφωνία κάποιες ηγεσίες θα 
την αποκαλούν λύση και επανένωση. 
Στην πραγματικότητα θα είναι οριστική 
νομιμοποίηση της διχοτόμησης της Κύ-
πρου σε δύο ισότιμα και κυρίαρχα κράτη, 
που θα συνεργάζονται. Έτσι η Τουρκία θα 
έχει τον έλεγχο και των δύο κρατιδίων. Η 
επανένωση προϋποθέτει απελευθέρωση, 
δηλαδή αποχώρηση των στρατευμάτων 
κατοχής, ελεύθερη διακίνηση, εγκατάστα-
ση και κατοχή περιουσίας,  αναγνώριση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την 
Κύπρο και εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου σε όλη την επικράτεια, κάτι 
που δεν αποδέχεται η Τουρκία.

Όμως έχουμε και τρίτη επιλογή. Να μην 
αποδεχτούμε τα τετελεσμένα της εισβολής, 
να μην αποδεχτούμε την παράνομη διχο-
τόμηση. Να μην αποδεχτούμε οι έποικοι 
και οι καταχραστές των περιουσιών μας να 
γίνουν νόμιμοι ιδιοκτήτες ή να στερηθούμε το 
δικαίωμα περιουσίας, ελεύθερης διακίνησης 
και εγκατάστασης, δικαίωμα που έχουν όλοι 
οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να αγωνιζόμαστε 
και να αντιστεκόμαστε για να διατηρηθεί 
η Κ.Δ., μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε.

Πολλοί αμέσως θα διαχωρίσουν τη θέση 
τους και θα πουν ότι πρέπει να καταλήξουμε 
σε μια συμβιβαστική λύση ομοσπονδί-
ας, που να επανενώνει την Κύπρο και να 
τερματίζει τη διχοτόμηση. Αμέσως όμως 
εγείρεται ένα πραγματικό και ρεαλιστικό 
ερώτημα. Μπορούμε να τερματίσουμε 

τη διχοτόμηση και την κατοχή με μια 
συμβιβαστική λύση (συν)ομοσπονδίας 
ή απλώς θα  τα νομιμοποιήσουμε;

Στις συνομιλίες έχουν ήδη αναγνωρι-
στεί στα συνιστώντα κρατίδια κυριαρχία, 
δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών 
και δικαίωμα χορήγησης εσωτερικής 
υπηκοότητας. Οι κυβερνήσεις των δυο 
κρατιδίων θα έχουν δικαίωμα να περι-
ορίζουν τη διακίνηση, την κατοχή και τη 
νομή περιουσίας καθώς και την άσκηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πε-
ριοχή του κάθε κρατιδίου. 

Με την επιδιωκόμενη λύση θα έχουμε 
δυο κρατίδια που θα συνεργάζονται, άρα θα 
έχουμε μια συνομοσπονδία, που θα αντι-
καταστήσει την Κ.Δ. που θα καταργηθεί, με 
την υπογραφή της λύσης. Η συνομοσπονδία 
θα έχει και άλλα ρατσιστικά χαρακτηριστι-
κά, όπως το δικαίωμα του ΒΕΤΟ, την εκ 
περιτροπής προεδρία, τις εγγυήσεις και 
τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας. 

Οι Τούρκοι μάλιστα απαιτούν όχι μόνο 
πολιτική, αλλά  και  κυριαρχική ισότητα.

Τώρα έχουμε μια παράνομη διχοτόμηση 
και μια νόμιμη Κ.Δ. μέλος του ΟΗΕ και 
της Ε.Ε. Με τη λύση, που πιθανόν να μας 
αναγκάσουν να αποδεχθούμε, θα έχουμε 
νομιμοποίηση της διχοτόμησης, δυο ισότιμα 
κρατίδια, στα οποία δεν θα εφαρμόζεται 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα έχουμε, πι-
θανόν,  εγγυήσεις και παραμονή ξένων 
στρατευμάτων. Το σημαντικότερο όμως θα 
είναι ότι θα αποδεχτούμε κατάργηση της 
Κ.Δ., που είναι και ο τελευταίος στόχος της 
Τουρκίας για επανάκτηση της Κύπρου.

Η επιλογή μας πρέπει να έχει κριτήριο 
μόνο τη λογική. Και η λογική λέει ότι, 
αν καταργηθεί η Κ.Δ. δεν θα υπάρχει 
λύση, αλλά διάλυση και τουρκοποίηση. 
Αυτό κάποιοι θα το ονομάζουν λύση και 
επανένωση, μέχρι να αντιληφθούν ότι θα 
είναι νομιμοποίηση της διχοτόμησης και 
έλεγχος της Κύπρου από την Τουρκία.

ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ Η ΛΕΥΚΏ-
ΣΊΑ ΑΝΑΚΟΊΝΏΝΕΊ ΔΊΕΘΝΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΓΊΑ ΤΟ  ΚΥΠΡΊ-
ΑΚΟ, Η ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΝΕΊ ΗΔΗ 
ΔΊΠΛΏΜΑΤΊΚΟ ΑΝΟΊΓΜΑ ΣΕ 
ΚΟΛΠΟ ΚΑΊ ΜΕΣΟΓΕΊΟ 

Οθωμανικά παζάρια με συμμάχους 
Κύπρου - Ελλάδας 

Της Κυριακής

5μένουμεασφαλείς
staysafe

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
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Η Άγκυρα, νιώθοντας 
τη διεθνή της εικόνα 
λαβωμένη μετά την 

αναγνώριση της 
γενοκτονίας των 
Αρμενίων από τις 

ΗΠΑ και βλέποντας 
ότι οι περιφερειακές 
της σχέσεις έχουν 
πληγεί δραματικά 
εξαιτίας της νεο-
οθωμανικής της 

ατζέντας,  επιχειρεί 
πλέον ένα γενναίο 

άνοιγμα προς ΕΕ και 
τον Αραβικό Κόσμο 
αλλά και το Ισραήλ 

Η ομαλοποίηση των σχέσεων 
μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι 
επίσης ένας από τους κύριους στό-
χους της εξωτερικής πολιτικής του 
Αζερμπαϊτζάν, η οποία στοχεύει 
ακόμη και στην προώθηση αυτής 
της τριμερούς συνεργασίας. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι βλαβερές σχέσεις 
μεταξύ του στρατηγικού εταίρου της 
Τουρκίας και του συμμάχου του Ισ-
ραήλ έχουν επιφέρει επιπλοκές στην 
εξωτερική πολιτική και για το ίδιο το 
Αζερμπαϊτζάν. Ήδη τον περασμένο 
μήνα ο βοηθός του Προέδρου του 
Αζερμπαϊτζάν,  Χικμέτ Χαλίγεβ,  εξέ-
φρασε την ετοιμότητα του Μπακού 
να φιλοξενήσει μια τριμερή σύνοδο 
κορυφής Τουρκίας και Ισραήλ, με 
στόχο την αναζωογόνηση του συ-
ντονισμού και της κοινής δραστηρι-
ότητας των τριών χωρών. Κάτι τέτοιο 
προς το παρόν φαντάζει σίγουρα 
δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, στο 
εγγύς μέλλον. Ήδη οι μεσολαβητές 
της εξομάλυνσης Αζέροι τονίζουν 
συνεχώς ότι τα τουρκικά drones  
Bayraktar TB2 και τα αεροσκάφη 
του Ισραήλ Harop συνέβαλαν στη 
διάσπαση της γραμμής άμυνας του 
αρμενικού στρατού, ενώ οι τουρκικές 
και ισραηλινές εταιρείες συνεργάζο-
νται για την ανοικοδόμηση περιοχών 
που επανακατέλαβαν από τους Αρμε-
νίους. Αζέροι αναλυτές, που αρθρο-
γραφούν συστηματικά το τελευταίο 
διάστημα στον τουρκικό Τύπο, προ-
βάλλουν μάλιστα ως επιχείρημα για 
την εξομάλυνση Τουρκίας-Ισραήλ, 
τα οφέλη από μια ενδεχόμενη ενερ-
γειακή συνεργασία. «Για πολύ καιρό, 
ορισμένα κράτη (Κύπρος-Ελλάδα)  
επωφελήθηκαν από τις εντάσεις στις 
σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, γεγονός 
που δεν πρέπει να επιτρέπουν και 
οι δύο χώρες. Τόσο η Τουρκία όσο 
και το Ισραήλ θα επωφεληθούν από 
τη συνεργασία στην Ανατολική Με-
σόγειο. Μια συμφωνία οριοθέτησης 
θα είναι πολύ επωφελής για τις δύο 
χώρες. Εξάλλου, η Τουρκία είναι η 
συντομότερη και φθηνότερη δια-
δρομή για τη μεταφορά ισραηλινού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη», ανα-
φέρει σε άρθρο του στη «Σαμπάχ» 
ο Επικεφαλής του Τμήματος στο Κέ-
ντρο Ανάλυσης Διεθνών Σχέσεων 
με έδρα το Μπακού (AIR Center), 
Καβίντ Βελίγεβ.

Προξενιά Αζέρων
σε Τουρκία-Ισραήλ 

09.05.2021

Θα είναι διχοτόμηση, άλλα θα έχει άλλο όνομα

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ



αμυντικών δυνάμεων και τη νέα συνερ-
γασία αμυντικής βιομηχανίας σε θέματα 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, 
αναβάθμισης, όπως και βελτίωσης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Και βεβαίως να 
μην ξεχνάμε την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Τα δύο έθνη έχουν κοινή αποδοχή στο 
θέμα που είναι εγγύτερα στην καρδιά της 
Ελλάδας - την Κύπρο. Οι διπλωματικές 
σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ινδίας ήταν 
πάντα πολύ δυνατές. Η Κύπρος πάντοτε 
στήριζε την Ινδία, και το ανάποδο. Η Κύ-
προς στάθηκε πίσω από την Ινδία: Κατά 
την εκλογή της ως Μη-Μόνιμου Μέλους 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· στο 
Nuclear Suppliers Group (NSG)· και στην 
International Atomic Energy Agency (IAEA). 
Η Ινδία ήταν πάντα με την Κύπρο: Κατά τον 
Απελευθερωτικό της Αγώνα· προβλήματα 

που προέκυπταν από Ψήφισμα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· το Διεθνές 
Δίκαιο· ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ινδία 
διατηρεί επίσης ένα απόσπασμα της Αστυ-
νομίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPOL 
– UN Police) στην Κύπρο. Τα δύο έθνη 
έχουν συνυπογράψει πολλά Μνημόνια 
Συνεργασίας για διάφορες συνεργασίες, 
αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πε-
ρισσότερα στο αμυντικό μέτωπο.  

Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι μόνο 
εξαιρετικοί γείτονες, αλλά και ισχυροί σύμ-
μαχοι όσον αφορά την περιφερειακή ασφά-
λεια. Έχουν ισχυρούς διμερείς δεσμούς 
και ένα απόρθητο ενωμένο μέτωπο. Και 
για τις δύο η Ινδία είναι ένας υπέροχος 
φίλος. Η Ινδία σίγουρα έχει αναδειχθεί ως 
ένας παίκτης-κλειδί στην περιφερειακή 
και τη διεθνή αρένα. Η τριάδα αυτή θα 

είναι μια επιβλητική συμμαχία, πράγματι, 
όσον αφορά την προβολή ισχύος στην 
Ανατολική Μεσόγειο – μια συμμαχία που 
θα δώσει νύχτες αϋπνίας στην Τουρκία. 

Τουρκία & Πακιστάν
Ποιες είναι οι ανησυχίες της Ινδίας 

σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν;

Η Τουρκία και το Πακιστάν μπορεί να 
είναι εξαιρετικοί φίλοι,  αλλά η Τουρκία 
πρέπει πάντοτε να θυμάται ότι το Πακιστάν 
δεν στέκεται πουθενά όταν συγκριθεί με 
τη διεθνή φήμη της Ινδίας, τόσο ως ένα 
βιομηχανικά ανεπτυγμένο έθνος, όσο και 
ως μια φιλειρηνική κοινωνία. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης στην περιοχή, Τουρκία 
και Πακιστάν, ενωμένα, πρέπει να θυμούνται 
πως η Ινδία είναι μια ισχυρή στρατιωτική 

δύναμη με καλές διπλωματικές σχέσεις. 
Θα μπορεί να συγκεντρώσει στήριξη από 
τις περισσότερες χώρες του κόσμου και το 
Πακιστάν σε αυτήν την περίπτωση θα έχει 
πολύ λίγους υποψηφίους για να αποταθεί. 
Μπορεί να φαίνεται υποθετικό, αλλά θα 
αποδειχθεί όταν προκύψει μια κατάσταση. 

Η Ινδία παρακολουθεί προσεκτικά τις 
γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξανόμε-
νες συμμαχίες. Μπορεί να είναι ζήτημα 
προβληματισμού, αλλά όχι ανησυχίας. Η 
Τουρκία και το Πακιστάν ήταν πάντα καλοί 
φίλοι, αφού βασίζονταν στη  θρησκευτική 
ομοιότητα και την πολιτιστική ενότητα. Η 
Ινδία έχει μια φιλική σχέση με την Τουρκία 
αλλά σίγουρα δεν μπορούσε να δεχθεί 
αμαχητί την κριτική για ένα εσωτερικό 
ζήτημα μέσα στον ΟΗΕ. 

Πλοία & drones
Γι’ αυτό οπωσδήποτε η Ινδία παρακο-

λουθεί την αύξηση των αμυντικών δεσμών. 
Το Ναυτικό του Πακιστάν υπέγραψε σύμ-
βαση για την απόκτηση τεσσάρων πλοίων 
MILGEM-class (MILGEM project) από την 
Τουρκία. Ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία 
εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού από την 
Τουρκία, άξιζε $1,5 δισεκατομμύριο και 
δημιουργεί βαθιές τσέπες και μια σημα-
ντική αγορά εργασίας. 

Το Πακιστάν έχει επίσης δώσει το 
Agosta 90B Submarine Modernization 
Project στο STM της Τουρκίας, με αξία $350 
εκατομμύρια. Το 2018, το πακιστανικό 
Ναυτικό παρήγγειλε ένα δεξαμενόπλοιο 
που θα κατασκευαζόταν σε συνεργασία 
με την STM στο Καράτσι. 

Οι δύο χώρες έχουν επίσης ενώσει τις 
δυνάμεις τους για την παραγωγή drones και 
υπάρχει η φήμη πως θα κατασκευάσουν 
μαζί μαχητικά αεροσκάφη. Η Τουρκία 
μπορεί να στραφεί στο Πακιστάν για τη 
δημιουργία των πυραύλων Siper και του 
μαχητικού TF-X, αλλά με την άδεια του 
Πεκίνου για την παροχή της τεχνογνωσίας. 
Είναι επίσης ανοιχτή γνώμη πως η Τουρκία 
βοήθησε στην αναβάθμιση μιας παρτί-
δας μαχητικών F-16 για την πακιστανική 
Πολεμική Αεροπορία, κατασκευάζοντας 
μηχανές, καθώς και ανταλλακτικά. 

Τ
ον τελευταίο καιρό υπήρξε 
μια διπλωματική κινη-
τικότητα μεταξύ Ελλά-
δας-Κύπρου και Ινδίας, 
όπως επίσης και μεταξύ 
Τουρκίας και Πακιστάν. 
Επίσης, η Ινδία βρίσκεται 

στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας 
αυτές τις μέρες, λόγω κορωνοϊού.  

Πώς βλέπουν όμως οι Ινδοί τα γεγονότα 
από την πλευρά τους;

Για να μάθουμε περισσότερα, συνομι-
λήσαμε με την Chaitali Bag Halder, Ινδή 
δημοσιογράφο με ειδίκευση σε αμυντικά 
θέματα, η οποία και προΐσταται του γραφεί-
ου του περιοδικού «Aviation & Defence 
Universe» (www.aviation-defence-universe.
com). Η Chaitali έχει έδρα της τη Λάρνακα, 
όπου ζει με την οικογένειά της τα τελευταία 
8 χρόνια. Ασκεί δημοσιογραφία τα τελευ-
ταία 10 χρόνια και συμμετέχει ενεργά στις 
πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, 
τις οποίες οργανώνει στην Κύπρο. 

Ελλάς - Κύπρος - Ινδία & Άμυνα
Πώς βλέπετε το μέλλον μεταξύ Ελλά-

δας-Κύπρου-Ινδίας σε σχέση και με τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής;

Η Ινδία, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι 
έθνη φιλικά το ένα προς το άλλο για δεκα-
ετίες, με ισχυρές πολυμερείς σχέσεις και 
κοινή γεωπολιτική σκέψη. Οι ηγέτες των 
τριών κρατών συναντώνται τελευταίως 
για να συζητήσουν ενίσχυση των ανα-
πτυσσόμενων σχέσεων. Πριν από την 
κρίση γίνονταν προσωπικά και σε αυτές 
τις εποχές, ψηφιακά. Ο Ελλαδίτης ΥΠΕΞ 
Νίκος Δένδιας και ο Ινδός ομόλογός του 
S. Jaishankar συναντήθηκαν ψηφιακά τον 
Οκτώβριο του 2020 για να συζητήσουν 
για τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας 
και της τεχνολογίας. Ίσως θυμάστε πως ο 
Ελλαδίτης ΥΠΑΜ Νίκος Παναγιωτόπουλος 
συναντήθηκε με τον Ινδό Πρέσβη Amrit 
Lugun στην Αθήνα λίγο πριν για να σκε-
φθούν ιδέες για αμυντικούς δεσμούς και 
να σχεδιάσουν έναν οδικό χάρτη για τη 
στρατηγική ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον. 

Ελπίζουμε να δούμε περισσότερες κοι-
νές στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ των δύο 

Η ΙΝΔΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΤΟ ΚΑΣΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

Οι αμυντικές προοπτικές
της σχέσης Ελληνισμού - Ινδίας

Η Τζαμμού & Κασμίρ είναι αναπό-
σπαστο και αναφαίρετο κομμάτι της 
Ινδίας και τα βασικά στοιχεία που 
σχετίζονται με το ζήτημα είναι πολύ 
καλά εδραιωμένα. Ωστόσο, υπάρχει 
μια συντονισμένη εκστρατεία παρα-
πληροφόρησης από το Πακιστάν, με 
σκοπό τη διαστρέβλωση των ιστορικών 
στοιχείων. 

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφι-
βολία για την εγκυρότητα της υπογραφής 
της συμφωνίας Instrument of Accession 
by Maharaja Hari Singh (erstwhile ruler 
of the state) στις 26 Οκτωβρίου 1947, 
λαμβάνοντας έτσι την απόφαση για ένω-
ση με την Ινδία. Είχε γίνει αποδεκτή, 
άνευ όρων, από τον τότε Αντιβασιλέα 
των Ινδιών Λόρδο Mountbatten. Είχε 
γίνει αποδεκτή στο Government of India 
Act (1935) και στο Independence of 
India Act (1947) και ήταν οριστικό και 
αμετάκλητο. Ήταν το ίδιο Instrument 
of Accession που εκτελέστηκε από πε-
ρισσότερα από 500 πριγκιπάτα, χωρίς 
κανένα πρόβλημα από πουθενά. Αλλά 
το Πακιστάν πρώτα έστειλε φυλάρχους 
εισβολείς τον Οκτώβριο του 1947 και 
έπειτα τον τακτικό στρατό τον Μάιο του 
1948 για να το κατακτήσει και ψευδώς 
διεκδικεί μερίδιο σε αυτό. 

Η Ινδία έκανε μιαν αναφορά στα 
Ηνωμένα Έθνη την 1η Ιανουαρίου 

1948 σύμφωνα με το Άρθρο 35 του 
Χάρτη, το οποίο επιτρέπει οποιοδήποτε 
κράτος-μέλος να φέρει στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας οποιαδήποτε υπόθεση της 
οποίας η συνέχιση ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια. Η 
πρόθεση πίσω από την αναφορά ήταν 
να αποφευχθεί ένας πόλεμος μεταξύ 
των δύο πρόσφατα ανεξάρτητων χω-
ρών, ο οποίος ήταν πολύ πιθανός αν 
οι φυλές που εισέβαλλαν στηρίζονταν 
πρώτα εμμέσως και μετά ενεργώς από 
τον Πακιστανικό Στρατό και επέμειναν 
στις ενέργειές τους κατά της Ινδίας στο 
Κασμίρ. Η κυβέρνηση της Ινδίας ζήτησε 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας να θέσει 
τέρμα αμέσως στην παροχή τέτοιας στή-
ριξης, καθώς ήταν μια επιθετική πράξη 
κατά της Ινδίας. Η επιτροπή του ΟΗΕ 
που επισκέφθηκε την Ινδία τον Ιούλιο 
του 1948 τεκμηρίωσε την πακιστανική 
επιθετικότητα μετά που τους είδαν να 
επιχειρούν στις περιοχές του Κασμίρ 
υπό την κατοχή του Πακιστάν (Pakistan 
Occupied Kashmir – POK) στο Ψήφι-
σμα για την UNCIP (United Nations 
Commission for India & Pakistan) τον 
Αύγουστο του 1948. 

Σήμερα το Πακιστάν λέει τα ίδια 
και τα ίδια περί αυτοδιάθεσης,  ενώ 
σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ 
οι αρχές τις αυτοδιάθεσης εφαρμό-

ζονται σε αποικιακές περιοχές και 
όχι σε αναπόσπαστα μέρη χωρών. 
Για να μην πολυλογούμε, το Κασμίρ 
είναι αναπόσπαστο μέρος της Ινδίας 
και είναι μια διμερής διαμάχη μεταξύ 
της Ινδίας και του Πακιστάν. Θα το 
λύσουμε μόνοι μας και σίγουρα δεν 
θέλουμε τη διαμεσολάβηση τρίτων. 

Το Άρθρο 370 καταργήθηκε την 5η 
Αυγούστου 2019 από την κυβέρνηση 
με την έκδοση ψηφίσματος που καταρ-
γούσε τις διατάξεις του Άρθρου 370 
του Συντάγματος της Ινδίας, το οποίου 
χορηγούσε ειδικό καθεστώς στην πολι-
τεία Τζαμμού & Κασμίρ. Οι διατάξεις του 
Άρθρου 370 έπαψαν να υπάρχουν από 
την ημέρα που ο Πρόεδρος της Ινδίας 
εξέδωσε σχετική κοινοποίηση, μετά από 
σύσταση της Βουλής. Κατά συνέπειαν, 
το Σύνταγμα της Ινδίας άρχισε να ισχύει 
στο Τζαμμού & Κασμίρ, όπως γίνεται 
με άλλες πολιτείες της χώρας. Τώρα 
το Πακιστάν δεν έχει κανένα δικαίω-
μα να υποκινήσει τον πληθυσμό του 
Κασμίρ να ξεσπάσει κατά της Ινδίας, 
θεωρώντας αυτήν την ακύρωση ως 
λόγο για να παρέμβει στα εσωτερικά 
ζητήματα της Ινδίας. 

Και σίγουρα η Τουρκία, που ούτε 
καταλαβαίνει το πρόβλημα ούτε προ-
σπαθεί να το αναλύσει, λογικά δεν έχει 
δικαίωμα να εγείρει το θέμα στον ΟΗΕ. 

Το ζήτημα του Κασμίρ και η Τουρκία  
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ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΎΛΛΑΣ*ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Ανατολική Μεσόγειος
& στο βάθος Κίνα

Από την άλλη, με βάση συμφωνία, η 
Τουρκία θα αγοράσει 52 εκπαιδευτικά 
Super Mushak turbo-props από το Πακι-
στάν για να εκπαιδεύσει νέους πιλότους. 
Και υπάρχει και μια τρίτη οπτική γωνία 
σε αυτές τις εξελίξεις, που είναι το ότι η 
Τουρκία θα είναι μέρος των JF-17 Tunder 
Fighter Jets που αυτήν τη στιγμή το Πακι-
στάν αναπτύσσει μαζί με την Κίνα. Αυτή 
η είδηση σίγουρα κάνει τα φρύδια σου 
να σηκώνονται. 

Η Τουρκία και το Πακιστάν πραγματο-
ποιούν ασκήσεις στην Αραβική Θάλασσα, 
κάτι που ενδιαφέρει την Ινδία. Η πρόσφα-
τη αναφορά πως το Πακιστάν μεταφέρει 
τεχνολογία πυρηνικών πυραύλων στην 
Τουρκία είναι φυσικά μια ανησυχία και 
για τα έθνη της Ανατολικής Μεσογείου. 

Το ότι το Πακιστάν είναι φυτώριο τρο-
μοκρατίας δεν αποτελεί είδηση αλλά αν η 
Τουρκία στηρίζει το Πακιστάν σε αυτήν 
τη δραστηριότητα, τότε είναι ένα ζήτημα 
ανησυχίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν 
έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει πως η 
Ινδία έχει την αλληλεγγύη της Τουρκίας 
έναντι όλων των μορφών τρομοκρατίας, 
ωστόσο υπάρχει μια εκκωφαντική σιω-
πή για τις διασυνοριακές τρομοκρατικές 
επιθέσεις από το Πακιστάν. 

Επίσης, η τουρκική κριτική για την κα-
τάργηση του Άρθρου 370 στο Πακιστάν 
πήρε την κατάλληλη απάντηση από την 
ινδική κυβέρνηση. Όπως και η πρόταση της 
Τουρκίας για έναν  «πολυμερή διάλογο» για 
να επιλύσουμε το πρόβλημα του Κασμίρ, 
τη στιγμή που γνώριζε πολύ καλά πως 
αυτό είναι ενάντια στη στάση της Ινδίας. 
Αποτέλεσαν πλήγμα στις ινδο-τουρκικές 
σχέσεις που, εν πάση περιπτώσει, έχουν 
πάρει την κατιούσα. 

Η φιλία Τουρκίας-Πακιστάν μπορεί 
να γίνει ανεκτή, αλλά η παρέμβαση της 
Τουρκίας στα εσωτερικά ζητήματα της 
Ινδίας και η στήριξη στην αντι-ινδική 
ρητορική του Πακιστάν σίγουρα δεν 
αρέσουν καθόλου στο Νέο Δελχί. 

* Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Όταν πρόσφατα επιφανείς δημοσιογρά-
φοι από το CNN, το BBC, το Sky News και 
πολλά άλλα διάσημα κανάλια έκαναν τις 
αναφορές τους από τον Ινδία για το πόσο 
η χώρα απεγνωσμένα ζητά οξυγόνο και 
ως εκ τούτου ζωή, το μόνο που πίστευαν 
ήταν να δείξουν τον τρόμο, τον πόνο, το 
άγχος και πως οι ανάβονται πυρές σε όλη 
την χώρα. Αναρωτήθηκα πράγματι γιατί 
όλοι επέλεξαν να αγνοήσουν τα δεδομένα 
που έδειξαν το ποσοστό ανάρρωσης, τα 
δεδομένα που έδωσαν μια καθαρότερη 
ιδέα του εμβολιασμένου πληθυσμού. Είναι 

πολύ σωστό το ότι η χώρα εκπλάγηκε με 
την ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων 
και αυτήν τη φορά η θανατηφόρα πα-
ραλλαγή του ιού κτυπά τους γέρους και 
τους νέους εξίσου. 

Με έναν πληθυσμό περίπου 
1.390.000.000, που είναι περίπου το 
17,7% του συνολικού πληθυσμού της 
Γης και είναι ένα τεράστιο έργο και ένα 
μεγάλο βάρος για τις ιατρικές υπηρεσίες της 
χώρας. Ωστόσο, όταν ο μετρητής του Covid 
φτάνει τα 20 εκατομμύρια, υπάρχουν και 
περισσότερες από 320.000 αναρρώσεις 

την ημέρα, επίσης. Και να αναφέρουμε 
πως ο πληθυσμός που είναι πλήρως 
εμβολιασμένος κατά της ασθένειας είναι 
30,2 εκατομμύρια. Τα δεδομένα από μία 
ημέρα μόνο έδειξαν 167.457 ασθενείς 
που ανέρρωσαν, 2.898.257 ανθρώπους 
που εμβολιάστηκαν και 1.639.357 τεστ. 
Με τέτοιους αριθμούς σίγουρα κάποιος 
καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο η 
χώρα πολεμά αποτελεσματικά αυτήν την 
κρίση. Για στήριξη σε αυτόν τον αγώνα 
40 χώρες απ’ όλον τον κόσμο πρόσφεραν 
προμήθειες οξυγόνου. 

Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού 
στην Κύπρο εξακολουθεί να αγνοεί την 
πρόοδο της Ινδίας. Αυτή η αθώα άγνοια 
(innocent ignorance) όταν οι περισσότεροι 
από τους Κύπριους και τους ξένους που ζουν 
εδώ νομίζουν πως η Ινδία, ένα έθνος του 
Τρίτου Κόσμου, είναι μια χώρα με γητευτές 
φιδιών και φτωχούς αγρότες, και πρέπει 

να τους πει κάποιος για τα εντυπωσιακά 
χαρακτηριστικά αυτής της χώρας. Όπως 
το ότι η ινδική κουζίνα δεν είναι μόνο το 
butter chicken και το ψωμί Naan και το 
μόνο φεστιβάλ που εορτάζεται είναι το 
Diwali. Η «Sanskriti Cyprus» είναι μία 
εγγεγραμμένη, μη-κερδοσκοπική οργά-
νωση στην Κύπρο, που δημιουργήθηκε 

για να μετατρέψει αυτήν την άγνοια σε μιαν 
αποκάλυψη για την πολύχρωμη χώρα. Το 
Sanskriti σημαίνει πολιτισμό και η οργά-
νωση στοχεύει να προωθήσει τον πλούσιο 
και διαφοροποιημένο ινδικό πολιτισμό στο 
νησί της Κύπρου. Αυτό θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη διαπολιτισμική γονιμοποίηση 
μεταξύ των πολιτισμών των δύο χωρών. 

Κορωνοϊός στην Ινδία

Sanskriti: Μια ινδική ΜΚΟ στην Κύπρο  

09.05.2021

 ΧΩΡΕΣ ΣΎΝΟΛΙΚΑ ΣΎΝΟΛΙΚΟΙ ΣΎΝΟΛΙΚΟΣ
  ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ COVID ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ COVID ΠΛΗΘΎΣΜΟΣ

ΕΎΡΩΠΗ 48 4,44,53,935 10,11,342 74,80,04,135

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 39 3,82,52,937 8,60,320 59,29,17,399

ΙΝΔΙΑ 1 1,87,54,984 2,08,313 1,39,11,97,718
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Η ΔΔΟ έγινε και… μνήμα του Αγίου Νεοφύτου!

Δ
υστυχώς, αυτός ο τό-
πος δεν έχει σωτηρία. 
Ούτε από εχθρούς, 
ούτε από «δικούς». Η 
ελεεινή διγλωσσία συ-
νεχίζεται δίχως ντροπή. 
Παντού!  «Δεν θέλουν 

δύο κράτη, αλλά τα δύο κρατίδια είναι 
εντάξει» (Άριστος Μιχαηλίδης,  1.5.2021, 
«Φ»). Δεν τα θέλουν, αλλά «προσκυνούν» 
τα βρετανικά ψηφίσματα του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας 649/90 και χειρότερα το 
750/92 (και όσα ακολούθησαν), που πα-
ραπέμπει στην Έκθεση του τότε ΓΓ του 
ΟΗΕ, πρώην ναζιστή Κουρτ Βάλντχαϊμ,  
στο οποίο εξηγείται επιγραμματικά η μόνη 
και σωστή πραγματική ερμηνεία της βρε-
τανο-τουρκικής απαρτχάιντ  δι-κοινοτικής, 
δι-ζωνικής ομοσπονδίας. Δυστυχώς, μέχρι 
και ακαδημαϊκοί πέφτουν στην παγίδα 
να μην την ερμηνεύουν σωστά. 

«…η πικρή αλήθεια είναι ότι οι δικοί μας 
πολιτικοί στόχοι δεν ήταν ποτέ μακριά από 
αυτήν την προοπτική. Όχι ακριβώς των δύο 
ανεξάρτητων κρατών, αλλά των δύο κρατι-

δίων, με δική τους κυριαρχία, με δική τους 
οικονομία, με δικούς τους υπηκόους. Δύο 
γειτονικά κρατίδια που θα συνεργάζονται 
ειρηνικά πλάι-πλάι, προσπαθώντας να απο-
κτήσουν κοινή διεθνή εκπροσώπηση (Φ.Α.: 
Ακόμα πριν από τη 2η εισβολή γινόταν απο-
δοχή των τετελεσμένων της πρώτης).  Αυτό 
πέτυχε η πολιτική μας, αυτό είναι το όραμα 
της ηγεσίας μας για το μέλλον μας. Και σε 
αυτήν την κατεύθυνση μάς καθοδηγούσαν 
επί χρόνια. Κολλημένοι σε έναν τίτλο, στη 
ΔΔΟ, κάτω από τον οποίο έβαζε η κάθε 
πλευρά όποιο περιεχόμενο την βόλευε…», 
έγραψε ο Άριστος Μιχαηλίδης. Ακριβώς 
όπως ξεκαθαρίζει το διαβόητο βρετανικό 
ψήφισμα 750/92. Εμείς τα γράφουμε εδώ 
και χρόνια. 

Ναι, αυτό προωθούσαν οι Βρετανοί και 
οι γενοκτόνοι Τούρκοι και το πέτυχαν από 
τον Μακάριο μέχρι τον Αναστασιάδη (με 
ελαφρά εξαίρεση τον μ. Σπύρο Κυπριανού, 
ο οποίος δεν δεχόταν τη ΔΔΟ - μέχρι 
που βρήκαν οι Βρετανοί τον  Γ. Βασιλείου 
μέσω ΑΚΕΛ, εξ ου και τον χαρακτήρισαν 
«precious asset» γι’ αυτούς και τα συμφέ-
ροντά τους). Προφανώς μέχρι σήμερα…

Πήγαν και ήλθαν από τη νέα Γενεύη που 
διοργάνωσαν οι Βρετανοί και εκεί που θα 
ήταν τάχατες «άτυπη» έγινε «έγγραφο»!! Οι 
Τούρκοι κατέθεσαν (αναμενόμενο) θέμα 
δύο κρατών. Και ο Νίκος Αναστασιάδης… 
επέστρεψε ευχαριστώντας  τους  ΓΓ Αντόνιο 
Γκουτέρες και Βρετανό Υπ. Εξωτερικών 
Ντόμινικ Ράαμπ για τη στάση τους! Και 
γιατί, τι κερδίσαμε για να τους ευχαριστεί; 
Ας δούμε τι έγινε στη Γενεύη 2021.

Οι Τούρκοι ζήτησαν από τον Γκουτέρες 
να ακυρώσει ψηφίσματα του Σ.Α. (εννοώντας 
το 186/64 και όποια άλλα δεν τους συμφέ-
ρουν) και να βγάλει νέα  που αναγνωρίζουν 
το ψευδοκράτος! Και ο Αντόνιο Γκουτέρες, 
αντί να υπερασπιστεί τον Χάρτη του ΟΗΕ, 

που υποτίθεται υπηρετεί,  τους υπέδειξε 
να… απευθυνθούν στους Βρετανούς που 
τα γράφουν και δη στον Ντόμινικ Ράαμπ, 
διοργανωτή της  «πενταμερούς»!!

Τετραγωνισμένα έθεσε τα γεγονότα το 
«Λόμπυ για την Κύπρο» σε ανακοίνωσή 
του, με τίτλο « Προεξοφλημένη αποτυχία…»

Υιοθετώντας την περίεργη 5 συν 1 
συμμετοχή τα ΗΕ έκαναν σίγουρο ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία, πλήρως μέλος του 
ΟΗΕ δεν αντιπροσωπεύθηκε επισήμως, 
ως διεθνώς αναγνωρισμένη ανεξάρτητη, 
κυρίαρχη χώρα μη σεβόμενα το Άρθρο. 
2.1 του Χάρτη των... Με τη συμμετοχή δε 
της Τουρκίας ως «εγγυήτρια δύναμη» και 
όχι ως κατοχική δύναμη τα ΗΕ παραγνώ-
ρισαν τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, 
αναφέρει η ανακοίνωση, «Αποφεύγοντας 

να επικρίνει τη Τουρκία ο ΓΓ του ΟΗΕ 
απέτυχε να εκθέσει την τουρκική ατζέντα 
για το τι πράγματι είναι: μια ακατέργαστη 
συνταγή για νέο-αποικιακή νομιμοποίηση 
των παρανομιών μέσω μιας ενισχυμέ-
νης μορφής απαρτχάιντ,  διαχωρισμού, 
διάκρισης, ανισότητας και άλλα τέτοια σε 
πλήρη αντίθεση με την μετά τον 1945 
έννομη τάξη» τονίζει.  

Η ηθική πτώχευση
ΟΗΕ από Γκουτέρες

«Με την αποτυχία του να αναφερθεί σε 
κράτος  δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, 
δικαιοσύνη, ελευθερία, δημοκρατία και 
το Χάρτη του ΟΗΕ τον οποίο υποτίθεται 
υπηρετεί ο ΓΓ πρόδωσε το διεθνή νόμο, 
και υποστήριξε ακόμα περισσότερο το 

έγκλημα του απαρτχάιντ, την κατοχή και 
τις εγκληματικές επιπτώσεις του εθνικού 
ξεκαθαρίσματος… Κάνοντας σίγουρο ότι η  
ανεπίσημη «μυστική» συνάντηση 5 συν 
1 ήταν πίσω από κλειστές πόρτες, δίχως 
πρακτικά, ενίσχυσε την συστηματική αδι-
αφάνεια που επικρατεί από την τουρκική 
εισβολή… Για αυτούς και άλλους λόγους ο ΓΓ 
συνέβαλε στην κουλτούρα της ατιμωρησίας 
την οποία σε άλλες περιπτώσεις ισχυρίζε-
ται ότι καταπολεμά. Επέφερε περαιτέρω 
πλήγμα στη έννομη μετά το 1945 τάξη και 
το ευρωπαϊκό μοντέλο φιλελεύθερης δημο-
κρατίας στη βάση του κράτους δικαίου και  
διαιώνισε τη κουλτούρα του κατευνασμού 
που εξυπηρέτησε την Τουρκία εις βάρος 
των θυμάτων…» προσθέτει η ανακοίνωση. 
Το Λόμπυ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή 
του για μια διευθέτηση βασισμένη στις αρ-
χές της δημοκρατίας, δικαιοσύνης, κράτος 
δικαίου και τα 3Rs: Αποχώρηση όλων των 
τουρκικών στρατευμάτων, επαναπατρισμό 
όλων των εποίκων που μεταφέρθηκαν από 
την Τουρκία εις παραβίαση των Άρθρων 
49.6 και 147 της Τέταρτης Σύμβασης της 
Γενεύης 1949 και Άρθρο 8.2. (β) (viii) του 
Καταστατικού της Ρώμης στο Διεθνές Ποινι-
κό Δικαστήριο του1998. Και το αναφαίρετο 
νομικό δικαίωμα όλων των προσφύγων 
και εκτοπισμένων προσώπων να επιστρέ-
ψουν στα σπίτια και περιουσίες τους δίχως 
περιορισμούς και προϋποθέσεις…

Θέσεις Φόρεϊν Όφις - Μνήμα 
του Αγίου Νεοφύτου

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ 
το Φόρεϊν Όφις απέρριψε επί της ουσίας 
τον ισχυρισμό ότι ο Βρετανός Υπουργός 
Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ κατέθεσε 
πρόταση κατά τη διάρκεια της άτυπης 
πενταμερούς της Γενεύης, η οποία πα-
ρέκκλινε των παραμέτρων των Ηνωμένων 

Εθνών και του αποδεκτού πλαισίου της 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Και τι είπε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο πι-
στεύει πως η ΔΔΟ είναι ένα αρκετά ευρύ 
πλαίσιο, ώστε αμφότερες οι πλευρές να 
εκπληρώσουν τις αντίστοιχες επιδιώξεις 
τους» (Sigmalive, 1.5.2021). 

H ΔΔΟ έγινε τώρα από τους εμπνευστές 
της και... Μνήμα του Αγίου Νεοφύτου (!) για 
να χωρέσει τα «δύο κράτη» που απαιτεί η 
Τουρκία!  Ακόμα μια… δικαιολογία για όσους 
δικούς μας, αμαρτωλά και ενσυνείδητα πα-
ραπλανούν με χίλιες δύο τάχα ερμηνείες για 
τη σωστή ερμηνεία της ΔΔΟ, για να σώσουν 
τις δικές των δουλόφρονες υποχωρήσεις 
όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Πρόεδρος της ΚΔ 
(μουχτάρης των Ε/κ στη Γενεύη) τρέχει να 
ευχαριστήσει Γκουτέρες και Ράαμπ μέχρι 
την επόμενη παγίδα «πενταμερή».  Ενώ 
αφενός ο Ερντογάν και ο παράνομός του 
στα κατεχόμενα μάς ποδοπατούν ως ψεύτες 
που εξαπατούμε και δεν μας εμπιστεύονται  
και αφετέρου ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ πιέζουν για 
περισσότερες παραχωρήσεις. Ο  Αβέρωφ 
Νεοφύτου πιέζει τον Πρόεδρο να δεχθεί 
την πολιτική ισότητα όπως την ζητούν οι 
Τούρκοι και  Άντρος Κυπριανού, να δε-
χθούμε συν-διαχείριση του φυσικού αερίου 
και αγωγό μέσω Τουρκίας. Για να… σπάσει 
τάχα το αδιέξοδο! («Ελευθερία» Λονδίνου, 
29.4.2021). Και άλλοι καθοδηγούμενοι από 
τη βρετανική Υπ. Αρμοστεία…

Κανένας δεν μιλά για ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩ-
ΣΗ. Να μην προτείνουν και ποινικοποίηση 
της λέξης βάσει του άτιμου «γλωσσαρίου», 
για διαγραφή των τουρκικών εγκλημάτων 
και της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. 
Πόσο δικαιώθηκε ο μ. Νεοκλής Σαρρής… 

Ε, λοιπόν, διαλέξετε ποια διχοτόμηση 
θέλετε ή πώς καλύτερα  να τουρκέψετε 
την Κύπρο! 

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

09.05.2021

ΔΙΑΛΈΞΈΤΈ ΠΟΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗ-
ΣΗ ΘΈΛΈΤΈ ’Η ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΡ-
ΚΈΨΈΤΈ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Ο ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΈΡΈΣ ΚΑΙ Ο ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΡΑΑΜΠ. 



Ανεξάρτητα από τις ευχαριστίες του 
Προέδρου Αναστασιάδη προς τον 
ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, 

τα αποτελέσματα της Πενταμερούς είναι 
καταθλιπτικά.  Παρά τη μη έκδοση κοινού 
ανακοινωθέντος, ο ΓΓ του ΟΗΕ εξήγγειλε 
νέα Πενταμερή τους επόμενους τρεις μήνες 
με στόχο «τον τετραγωνισμό του κύκλου».  
Ο Αντόνιο Γκουτέρες σημείωσε επίσης 
την τουρκοκυπριακή θέση για λύση δύο 
κρατών και την ελληνοκυπριακή θέση 
για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με 
πολιτική ισότητα (όπως την περιγράφουν 
τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ).

Η σημερινή θέση της ελληνοκυπρι-
ακής πλευράς ήταν παντιέρα για την 
τουρκοκυπριακή πλευρά εδώ και χρό-
νια.  Είναι ο τουρκικός μαξιμαλισμός που 
τελικά απέτρεψε μια τέτοια διευθέτηση.  
Η σημερινή τουρκική θέση για δύο κρά-
τη έχει ως στόχο να οδηγηθούμε τελικά 
σε μια λύση συνομοσπονδίας.  Με μια 
τέτοια διευθέτηση ολόκληρη η Κύπρος 
θα είναι υπό την κηδεμονία της Τουρκί-
ας.  Αυτό θα είναι λοιπόν το αποτέλεσμα 
«του τετραγωνισμού του κύκλου» που 
θα επιχειρήσει ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Είναι αναγκαίο για την πλευρά μας 
να προβληματισθεί σοβαρά για μια νέα 
προσέγγιση καθώς η υφιστάμενη πολιτι-
κή, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, έχει 
αποτύχει. Ενώ θα πρέπει να καταθέσουμε 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ουσία του 
Κυπριακού καθώς και εισηγήσεις για μια 
εξελικτική διαδικασία πρέπει να έχουμε 
υπ’ όψιν μας ότι η Τουρκία δεν αρκείται 
σε μια διευθέτηση καθαρής διχοτόμησης.  

Εάν υποθέσουμε ότι η ελληνοκυπριακή 
πλευρά αποδεχόταν μια λύση δύο κρατών, 
η κουτσουρεμένη Κυπριακή Δημοκρατία 
δεν θα ήταν πλέον δικοινοτική αλλά ούτε 
και θα είχε οποιεσδήποτε δεσμεύσεις. Η 
Άγκυρα όμως θα αμφισβητούσε μια τέτοια 
διευθέτηση καθώς, μεταξύ άλλων, δεν θα 
αποδεχόταν να υπάρχει στην Κυπριακή 
Δημοκρατία οποιαδήποτε υπολογίσιμη 
στρατιωτική δύναμη άλλης χώρας.

Αλλά ούτε και η Βρετανία επιθυμεί μια 
διευθέτηση δύο κρατών καθώς εξ ορισμού 
θα τεθεί άμεσα το θέμα των Βάσεων, οι 
οποίες είναι μέρος των Συμφωνιών που 
οδήγησαν στην ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Η Βρετανία επωφελήθη-
κε και εξακολουθεί να αποκομίζει οφέλη 
από τις Βάσεις.  Δυστυχώς, όμως, δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε μια καθαρή λύση δύο κρατών η 
ΕΕ δεν θα δεχθεί ως μέλος το τουρκο-
κυπριακό κράτος, το οποίο άλλωστε θα 

είναι προέκταση της Τουρκίας.  Ούτε θα 
είναι δυνατό για τους Τουρκοκύπριους 
να έχουν και να διεκδικούν τα διαβατή-
ρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Επειδή 
επίσης θα ελλοχεύει ο κίνδυνος εισόδου 
στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ατόμων από το τουρκοκυπριακό κράτος, 
η ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία ποικιλοτρόπως, περιλαμβα-
νομένου της διαφύλαξης των συνόρων 
της διά όλων των μέσων.

Προφανώς μια καθαρή λύση δύο 
κρατών δεν προκρίνεται από διάφορες 
δυνάμεις.  Ούτε και εμείς είναι δυνατό 
να αναγνωρίσουμε ένα τουρκικό κράτος 
στην Κύπρο που οικοδομήθηκε πάνω 
σε κλεμμένες ελληνικές περιουσίες.  
Ούτε όμως θα αποδεχθούμε μια λύση 
συνομοσπονδίας.  Έτσι λοιπόν η λογική 
υπαγορεύει ότι δεν θα αρκεσθούμε στις 
θέσεις που η πλευρά μας κατέθεσε στην 
Πενταμερή στις 27-29 Απριλίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να 

καταθέσει κατευθυντήριες γραμμές για 
ένα ιδιότυπο ομοσπονδιακό πολίτευμα, 
το οποίο, εκτός από τις κοινότητες,  θα 
σέβεται και τα ατομικά δικαιώματα όλων 
των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να ξεκα-
θαρίζει ότι η οποιαδήποτε διευθέτηση θα 
είναι το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης 
του Συντάγματος του 1960.  Είναι σημα-
ντικό επίσης να εμπεριέχονται ιδέες για 
την ασφάλεια, την Προεδρία, το Ανώτατο 
Δικαστήριο, άλλα θέματα διακυβέρνησης, 
το εδαφικό και το περιουσιακό.  Πάνω απ’ 
όλα το στίγμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία θα λειτουργεί ως 
ένα κανονικό κράτος και μετά τη διευθέ-
τηση, θέση την οποία αναγνώρισε ο ίδιος 
ο ΓΓ του ΟΗΕ.  Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης υπό την ιδιότητά του ως 
αρχηγός κράτους (και όχι ως ηγέτης της 
Ελληνοκυπριακής κοινότητας), νομιμο-
ποιείται να καλέσει τις δύο εγγυήτριες 
δυνάμεις, Βρετανία και Ελλάδα, καθώς 
και την ΕΕ να συμβάλουν αποφασιστικά 

στην αποκατάσταση της εδαφικής ακε-
ραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Καθοριστικής σημασίας είναι η εξελικτική 
προσέγγιση προς μια τέτοια κατεύθυνση.  
Ιδέες εφ’ όλης της ύλης για τα ζητήματα 
αυτά έχω καταθέσει επανειλημμένα. Και 
είναι δυνατό να εμπλουτισθούν περαιτέρω.

Η πρόταξη των ιδεών αυτών όμως 
προϋποθέτει την αποδοχή τους από τις 
πολιτικές δυνάμεις.  Μέχρι σήμερα ενώ 
υφίστατο αμφισβήτηση της ακολουθούμε-
νης φιλοσοφίας από συγκεκριμένα κόμ-
ματα και άλλες δυνάμεις, δεν υπήρξε ποτέ 
κατάθεση εναλλακτικής ολοκληρωμένης 
προσέγγισης.  Είμαστε σε μια καθοριστική 
καμπή της ιστορίας του Κυπριακού.  Ως 
εκ τούτου είναι σημαντικό να υπάρξουν οι 
αναγκαίες τοποθετήσεις και να διεκδική-
σουμε αυτό που αξίζει για την Κύπρο μας.

* Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρω-
παϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και 

του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δια-
κυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΌ ΤΌ ΦΩΣ ΤΗΣ 
76ΗΣ ΕΠΕΤΕΊΌΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑ-
ΔΌΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ 

Της Κυριακής
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Π
αλαιότερα, ισχυρά κράτη 
είχαν την απεριόριστη 
ικανότητα να κάνουν 
ό,τι ήθελαν σε σχέση 
με αδύναμα κράτη. 
Για παράδειγμα, στη 
Διάσκεψη στο Μόναχο 

τον Σεπτέμβριο του 1938, τέσσερα ισχυρά 
κράτη – η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) – ολοκλήρωσαν το 
Σύμφωνο του Μονάχου που κατέληξε στη 
διχοτόμηση της αδύναμης Τσεχοσλοβακίας. 
Σύμφωνα με τις νεο-αποικιακές απαιτήσεις 
της Γερμανίας, η Τσεχοσλοβακία αποκλεί-
στηκε από τη Διάσκεψη.

Τον Μάρτιο του 1939, αυτό που ακο-
λούθησε ήταν η γερμανική κατοχή όλης 
της Τσεχοσλοβακίας, σε αντίθεση με το 
Σύμφωνο του Μονάχου. Τότε, επειδή η 
Γαλλία και το ΗΒ ακόμη ακολουθούσαν 
μια κοινή πολιτική υπέρ του κατευνασμού 
της Γερμανίας, αυτός ο αδίστακτος εισβολέας 
δεν πλήρωσε κανένα άμεσο στρατιωτικό, 
πολιτικό ή διπλωματικό κόστος. 

Τελικά, μετά τη γερμανική εισβολή 
στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο του 1939, 
ο κατευνασμός της Γερμανίας έπαψε και 
ξεκίνησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ως 
αποτέλεσμα, εκατομμύρια άνθρωποι δο-
λοφονήθηκαν ή αλλιώς σκοτώθηκαν έως 
ότου η Γερμανία παραδόθηκε τον Μάιο του 
1945, πριν από 76 χρόνια. Τόσες δεκαετίες 
αργότερα, η ανθρωπότητα εξακολουθεί να 
οφείλει τόσα πολλά στα αείμνηστα μέλη των 
ενόπλων δυνάμεων του ΗΒ, της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας, των ΗΠΑ, της Σοβιετικής 
Ένωσης και των άλλων Συμμάχων, συμπε-
ριλαμβανομένης της Ελλάδας, που πολέ-
μησαν κατά της ναζιστικής Γερμανίας και 
των συμμάχων της. Αιωνία τους η μνήμη.

Η αρχή της κυρίαρχης 
ισότητας

Στις 26 Ιουνίου 1945, στον απόηχο της 
ήττας της Γερμανίας, υιοθετήθηκε ο Χάρ-
της του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 
(OHE). Σχεδιάστηκε με τρόπους που οδή-

ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Η αρχή της κυρίαρχης ισότητας και «η 
Άτυπη Συνάντηση 5+1 για την Κύπρο»

γησαν το διεθνές δίκαιο να τερματίσει την 
απεριόριστη υπεροχή των δυνατών κρατών 
εις βάρος των αδύναμων κρατών. Πώς; 

Αναγνωρίζοντας σιωπηρά τη θυματοποί-
ηση της Τσεχοσλοβακίας, της Πολωνίας και 
των άλλων θυμάτων της επιθετικότητας, ο 
Πρόλογος του Χάρτη του ΟΗΕ προβλέπει 
ότι «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ» θα «σώσουμε τις ερχόμενες γενεές 
από τη μάστιγα του πολέμου, που δύο φορές 
στα χρόνια μας έφερε στην ανθρωπότητα 
ανείπωτη θλίψη» και θα «διακηρύξουμε και 
πάλι την πίστη μας… στα ίσα δικαιώματα 
ανδρών και γυναικών και μεγάλων και μι-
κρών εθνών». Με την ίδια λογική, το Άρθρο 
2.1 του Χάρτη του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι 
«ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της 
κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του». 

Άρα, κάθε Μέλος του ΟΗΕ, χωρίς εξαί-
ρεση, πρέπει να επωφεληθεί από την αρχή 
της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών. 
Παράλληλα, τόσο κάθε Μέλος του ΟΗΕ όσο 
και ο ίδιος ο ΟΗΕ πρέπει να σέβονται αυτήν 
τη βασική αρχή. Ωστόσο, όπως έγινε όταν 
πραγματοποιήθηκε η «Διάσκεψη για την 
Κύπρο» στην Ελβετία το 2017, η αρχή της 
κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του 
ΟΗΕ προφανώς παραβιάστηκε και στη Γε-
νεύη, από τις 27 ως τις 29 Απρίλιου 2021, 
κατά τη διάρκεια μιας κοροϊδίας που ονομά-
στηκε από τον ΟΗΕ ως «η Άτυπη Συνάντηση 

5+1 για την Κύπρο» («the Informal 5+1 
meeting on Cyprus»).

«5+1»
Τι σημαίνει η περίεργη μορφή «5+1»; Η 

απάντηση βρίσκεται, εν μέρει, σε προηγούμε-
νό μου άρθρο υπό τον τίτλο «Τι πραγματικά 
σημαίνει ο ‘‘σχεδιασμός’’ της ‘‘Πενταμερούς’’ 
;» (στο https://simerini.sigmalive.com/
article/2020/12/27/ti-pragmatika-semainei-
o-skhediasmos-tes-pentamerous/) και, εν 
μέρει, σε διάφορες πρόσφατες δηλώσεις 
της βρετανικής κυβέρνησης. 

Για παράδειγμα, σε δήλωση της 27ης 
Απριλίου 2021, η βρετανική κυβέρνηση εξή-
γησε ότι τα «5» στη μορφή «5+1» αποτελού-
νται από τους δύο «ηγέτες» των «Ελληνοκυ-
πρίων» και των «Τουρκοκυπρίων» αντίστοιχα 
και από «τους Υπουργούς Εξωτερικών των 
τριών εγγυητριών δυνάμεων (ΗΒ, Ελλάδα 
και Τουρκία)». Η ίδια δήλωση διευκρίνισε 
ότι το «5+1» ισοδυναμεί με «5+ΟΗΕ» και 
ότι το ΗΒ προβλέπει «τη δυνατότητα μιας 
επανενωμένης Κύπρου» («the potential of 
a reunited Cyprus»). (Δείτε: www.gov.uk/
government/news/uk-foreign-secretary-
travels-to-geneva-for-key-cyprus-talks)

Παρατήρησα ότι, σε αυτήν τη δήλωσή της, 
η βρετανική κυβέρνηση δεν αναφέρθηκε 
ρητά στη έννοια των «δύο κοινοτήτων». Αυτή 
η διαχωριστική έννοια ενσωματώθηκε από 

το ΗΒ στη νεο-Οθωμανική φρασεολογία 
του λεγομένου «κυπριακού προβλήματος» 
μέσω των βρετανικών Σχεδίων του Λόρδου 
Radcliffe του 1956 και του Πρωθυπουρ-
γού Macmillan του 1958. Αποφεύγοντας 
την έννοια των «δύο κοινοτήτων» στις 27 
Απριλίου 2021, ίσως το ΗΒ ήθελε να διευ-
κολύνει την έκκληση της Τουρκίας υπέρ 
της αναγνώρισης «δύο λαών» και υπέρ της 
νομιμοποίησης δύο σχετικών «κρατών» στη 
Νήσο Κύπρο. Ο σιωπηρός στόχος αυτής 
της έκκλησης είναι η νομιμοποίηση της 
παράνομης τουρκικής κατοχής, εθνοκά-

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

θαρσης και αποικισμός του βορρά της ΚΔ. 
Προβλέποντας μια «επανενωμένη Κύ-

προ», η βρετανική κυβέρνηση ουσιαστικά 
οραματίστηκε τη διάλυση της ΚΔ και την 
τετραζωνική επαναδιαίρεση της Νήσου Κύ-
πρου – (ι) με την εγκαθίδρυση δύο νέων 
«συνιστώντων κρατών» (όπως απαιτεί η 
κυβέρνηση της ΚΔ) ή μέσω της ύπαρξης 
δύο «ισότιμων κυρίαρχων κρατών» (όπως 
απαιτεί η κυβέρνηση της Τουρκίας) και (ιι) 
μέσω της διατήρησης των δύο υπολειμμάτων 
της βρετανικής Αποικίας του Στέμματος της 
Κύπρου, τα οποία ονομάζονται «Περιοχές 
Κυρίαρχων Βάσεων».  

Τρεις πραγματικότητες
Παρά τo ατελέσφορο αποτέλεσμα της 

«Άτυπης Συνάντηση 5+1 για την Κύπρο», 
τουλάχιστον τρεις πραγματικότητες είναι 
σίγουρες, ειδικά εν όψει της δήλωσης 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο τέ-
λος της «Συνάντησης» στις 29 Απριλίου 
2021. (Δείτε: www.un.org/sg/en/content/
sg/speeches/2021-04-29/opening-press-
remarks-following-informal-51-meeting-
cyprus). 

Πρώτον, ο ΟΗΕ δεν ονόμασε την κοροϊδία 
στη Γενεύη ως «Informal 5+1 meeting on 
the Republic of Cyprus» («Άτυπη Συνάντη-
ση 5+1 για τη Δημοκρατία της Κύπρου»). 
Αποφεύγοντας να ονομάσει την ΚΔ με το 
επίσημο όνομά της, ο ΟΗΕ παραμέλησε 
αυτό το κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ, 
σε αντίθεση με την αρχή της κυρίαρχης 
ισότητας όλων των Μελών του ΟΗΕ.

Δεύτερον, ενώ ο ΟΗΕ επέτρεψε στην 
Ελλάδα, στην Τουρκία και στο ΗΒ να εκ-
προσωπηθούν στη «Συνάντηση» ως κυ-
ρίαρχα κράτη, ο ΟΗΕ απέκλεισε την επί-
σημη εκπροσώπηση της ΚΔ ως ισότιμου 
κυρίαρχου κράτους. Ο ΟΗΕ προτίμησε να 
δώσει δύο καρέκλες σε δύο άντρες που 
ονόμασε «ηγέτες των τουρκοκυπριακών 
και ελληνοκυπριακών κοινοτήτων» («the 
leaders of the Turkish Cypriot and Greek 
Cypriot communities»). 

Παράλληλα, ενώ ο ΟΗΕ αναφέρθηκε ρητά 

στους αρσενικούς Υπουργούς Εξωτερικών 
της Ελλάδας, της Τουρκίας και του ΗΒ, ο 
ΟΗΕ περιέγραψε τον εκλεγμένο Πρόεδρο 
της ΚΔ ως «H.E. MR. ANASTASIADES», 
δηλαδή «Ο ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΔΗΣ». 

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ΟΗΕ υπομόνευσε 
την ΚΔ, σε αντίθεση με την αρχή της κυρί-
αρχης ισότητας όλων των Μελών του ΟΗΕ.

Τρίτον, παρά το γεγονός ότι η «Άτυπη 
Συνάντηση 5+1» οργανώθηκε στη Γενεύη, 
ο ΟΗΕ απέφυγε να αναφέρει τις αμέτρητες 
παραβιάσεις των Τεσσάρων Συμβάσεων της 
Γενεύης του 1949, για τις οποίες προφανώς 
ευθύνεται η Τουρκία. Μάλιστα, χαρακτηρί-
ζοντας την Τουρκία ως «εγγυήτρια δύναμη», 
αντί ως κατοχική δύναμη στον κατεχόμενο 
βορρά της ΚΔ, ο ΟΗΕ κατεύνασε αυτόν τον 
εισβολέα. 

Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ απέφυγε να πει 
κάποιες σχετικές αλήθειες – ότι η Τουρκία, 
ως κατοχική δύναμη, έχει συνεχιζόμενες 
υποχρεώσεις προς την ΚΔ, προς τα θύματα 
της κατοχής και προς την ανθρωπότητα. 
Έτσι, ο ΟΗΕ ξεφτίλισε την ΚΔ, σε αντίθεση 
με την αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων 
των Μελών του ΟΗΕ.

Συμπεράσματα
Υπό τις αθέμητες συνθήκες που έχω ανα-

λύσει, όλοι που συμμετείχαν στην «Άτυπη 
Συνάντηση 5+1 για την Κύπρο» ενήργησαν 
σε αντίθεση με τον Χάρτη του ΟΗΕ. Επιπλέον, 
προσέβαλαν τις θυσίες όλων εκείνων που 
σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά της Ναζι-
στικής Γερμανίας και υπέρ της κυρίαρχης 
ισότητας του κάθε νόμιμου, αναγνωρισμένου 
και ανεξάρτητου κράτους. 

ΥΓ: Αυτή είναι μια σύνοψη της διάλε-
ξής μου και των σχετικών σχολίων μου 
σε ένα διάλογο της Agora Dialogue της 
4ης Μαΐου 2021 στο www.youtube.com/
watch?v=7DjSmOOqJdk  

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

είναι προσωπικές

Ο τετραγωνισμός του κύκλου μετά την Πενταμερή
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Όπως έχουν σήμερα τα 
πράγματα, το μέλλον της Κύ-
πρου εξαρτάται κύρια από τον 
λαό της. Ε/κ και Τ/κ να συζη-
τήσουν και να καταλήξουν στις 
εσωτερικές πτυχές που θα βα-
σίζονται στο διεθνές δίκαιο. Οι 
διεθνείς πτυχές να συζητηθούν 
σε μια διεθνή διάσκεψη με τη 
συμμετοχή όλων των μονίμων 
μελών του Σ. Ασφαλείας, την 
Κυπριακή Δημοκρατία ως τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του κρά-
τους και τους εκπροσώπους 
της τ/κ κοινότητας. Οι εγγυή-
τριες δυνάμεις δεν έχουν καμιά 
θέση, καθότι είναι αυτές που 
δημιούργησαν το κυπριακό 
πρόβλημα και αυτές το έχουν 
εγκλωβίσει στα δικά τους συμ-
φέροντα.

Η Κύπρος ως κράτος που 
σέβεται την ύπαρξή της δεν 
πρέπει να αποδεχθεί να γίνει 
μια ανοχύρωτη χώρα, ανοί-
γοντας  ξανά τις Κερκόπορ-
τες  για μια νέα σφαγή χωρίς 
αντίσταση. Να τολμήσουμε να 
απαιτήσουμε από τη Βρετανία 
να ξηλώσει τις στρατιωτικές 
της βάσεις, απομακρύνοντας το 
τελευταίο αποικιακό κατάλοιπο 
και την δια παντός απαλλαγή 
μας από τους κακούς δαίμονες 
της Κύπρου.

Αν αυτές είναι θέσεις που 
ανήκουν σε ένα άλλο σύμπαν, 
τότε είμαστε άξιοι της μοίρας 
μας για τους ηγέτες που εκλέ-
γουμε. Αυτοί οι  οποίοι θέλουν 
έναν λαό γονατισμένο και έτοι-
μο να δεχθεί και άλλους βια-
σμούς και εκβιασμούς, να πάνε 
στο σπίτι τους. Να  αφήσουν 
νέους ηγέτες να διεκδικήσουν 
την αξιοπρέπεια του λαού,  την 
επιβίωσή του σε συνθήκες δι-
καίου και αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων του.   

Ποιος
θα αποφασίσει 
για την Κύπρο

Με τους θύτες παρόντες, καμιά 
πενταμερής δεν θα επιτύχει

Της Κυριακής

9μένουμεασφαλείς
staysafe

Ε
ίναι θέμα κοινής λογικής. 
Η Τουρκία πρωτίστως και 
εκ δευτέρου η  Βρετανία 
είναι μέρος του κυπριακού 
προβλήματος. Είναι οι χώ-
ρες που δημιούργησαν το 
κυπριακό πρόβλημα και 

έχουν βαρύτατες ευθύνες για τις εκτροπές, 
τις διολισθήσεις και τη διαιώνιση του προ-
βλήματος  στο βάθος του χρόνου. Δεν είναι 
ποτέ δυνατόν να θεωρούνται ως χώρες που 
θα συμβάλουν στις προσπάθειες    επίλυσης 
του Κυπριακού και να παρακάθονται σε 
διαπραγματεύσεις   καθορίζοντας τη μοίρα 
μας, εφόσον είναι αυτές που υποθάλπουν 
και σπρώχνουν στη διχοτόμηση.

Είναι ακόμα και ζήτημα αυτοσεβασμού 
για την Κυπριακή Δημοκρατία - ένα κράτος 
αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ και την Ε.Ε. 
-να σέρνεται σε τέτοιου είδους προσβλητικές 
διασκέψεις, το αποτέλεσμα των οποίων είναι 
καταδικασμένο σε παταγώδη αποτυχία. 

Αναδρομή στο παρελθόν 
Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, η Κύπρος 

ήταν το μεγάλο θύμα όλων των πενταμε-
ρών που έγιναν, με πρώτη και χειρότερη 
την πενταμερή του Λονδίνου το 1959 και 
την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης 
Λονδίνου. Ακολούθησε η δεύτερη πεντα-

Πριν και κατά τη «Σύνοδο» της 
Γένεσης η Τουρκία και το 
ψευδοκράτους προέταξαν και 

επιδίωξαν να παρουσιάσουν ως «νέα 
ιδέα» τη λύση «δύο κρατών». Μια προ-
αναγγελία σαφώς αντίθετη στο διεθνές 
δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά και σε σχέση με τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ. Κάποιοι θεώρησαν ότι δοκίμαζε τις 
αντοχές μας για αντίδραση, ενώ κάποιοι 
άλλοι ήλπιζαν σε αλλαγή πλεύσης στη 
διάρκεια της συνόδου ανάλογα του εάν 
και πάλι θα επιδείκνυε η πλευρά μας, νέα 
πρόσθετη υποχωρητικότητα. Το βέβαιο 
είναι ότι πέτυχε για μια ακόμη φορά στο να 
συνεχιστεί το εσωτερικό αλληλοφάγωμα 
ως μικροκομματική πολιτική, περί το τι 
επιδιώκει η Τουρκία.

Όμως τόσο η προαγγελία αλλά και πολύ 
περισσότερο η κατάθεση της θέσης αυτής 

στη Σύνοδο της Γενεύης καταδεικνύει πέρα 
από τη γνωστή στην πράξη επεκτατική 
πολιτική της Τουρκίας, την αλαζονεία της 
έναντι γενικά της διεθνούς κοινής γνώμης.

Αλαζονεία που μεγιστοποιείται με το 
παράπλευρο προκλητικό γεγονός ότι ο 
κ. Τατάρ και άλλοι της τουρκοκυπριακής 
ψευδο-διοίκησης έχουν κυπριακά διαβα-
τήρια και είναι έτσι μαζί με δεκάδες χιλιά-
δες άλλων Τουρκοκυπρίων, Ευρωπαίοι 
πολίτες παρά την αντιφατική άποψη της 
Τουρκίας ότι δεν υπάρχει η Κυπριακή 
Δημοκρατία ως χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (είναι δήθεν εκλιπούσα). 

Το ζητούμενο, λοιπόν, πρέπει να είναι 
για την Κυπριακή Δημοκρατία η ανά-
δειξη της αλαζονείας αυτής. Να καταστεί 
αφετηρία, για να υπενθυμίσουμε αυτό 
που ξέχασε η διεθνής κοινή γνώμη, γιατί 
εμείς το αποσιωπήσαμε για 46 χρόνια: 
ότι στην Κύπρο με αφορμή το προδοτικό 
πραξικόπημα της Χούντας, η Τουρκία 
δεν λειτούργησε ως Εγγυήτρια, αλλά ως 
Κράτος που επιδιώκει επεκτατική προ-
έκτασή της σε βάρος της δήθεν «Εκλι-
πούσης» Κυπριακής Δημοκρατίας, ως 
είναι η απαράδεκτη μόνιμη επωδός κάθε 
ισχυρισμού της Τουρκίας.

Εμείς οφείλουμε να υποδείξουμε ότι 

τα «δύο κράτη» που προκλητικά αναζητεί 
η Τουρκία και ο κος Τατάρ, τώρα, είναι ο 
από τη δεκαετία του 1950 καθορισθείς 
στόχος της. Τώρα όμως εμφανίζεται, σα-
φώς, ως κάθετη σύγκρουση με τη διεθνή 
κοινή γνώμη. Μάλιστα, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ΗΠΑ αλλά και Ευρωπαϊκή 
Ένωση, παρά τα πολλαπλά συμφέροντα 
που τους συνδέουν με την Τουρκία, έχουν 
πλέον αντιληφθεί τι σημαίνει στην πραγ-
ματικότητα η επεκτατική πολιτική αλλά 
και η οικονομία της Τουρκίας κατά το 
οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου 
Ερντογάν. Έχουν αντιληφθεί ότι πλήττεται 
και το δικό τους κύρος, με το να αδιαφο-
ρούν για την τουρκική βουλιμία κατά των 
γειτόνων τους αλλά και την καταπάτηση 
εσωτερικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Για να αξιοποιηθεί από πλευράς της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή η προ-
κλητική και αντιφατική αλαζονεία της 
Τουρκίας, θα πρέπει να υπάρξουν δύο 
δύσκολες μεν, απαραίτητες όμως διαπι-
στώσεις / παραδοχές: (α) η για 47 χρόνια 
τακτική της ανοχής και του κατευνασμού 
έναντι της Τουρκίας, με τις τότες δικές μας 
υποχωρήσεις, αποτελεί τον κύριο λόγο 
της τόσης αλαζονείας της Τουρκίας και 
(β) η πολιτική εξουσία μας αφού παρα-

δεχτεί και απολογηθεί στον λαό για τη 
διαχρονική αποτυχία της να κατανοήσει 
και να αντιδράσει ορθά στον τουρκικό 
επεκτατισμό (μάλιστα παρά το μήνυμα του 
ΟΧΙ από το 2004 και της ένταξης μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση), οφείλει να στραφεί 
τώρα προς τον κυρίαρχο λαό, που μίλησε 
ήδη δεσμευτικά όταν παρουσιάστηκε το 
Σχέδιο λύσης Ανάν, και να τον ακούσει. 
Τώρα. Έγκαιρα. Να τον αξιοποιήσει σε 
έναν αγώνα δίκαιης διεκδίκησης. Μάλιστα, 
ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός δεν πρέπει να 
απαιτήσει μόνο να ακουστεί, αλλά κύρια 
ο ίδιος θα πρέπει δυναμικά να καταστεί ο 
μπροστάρης ενός συνεχούς ξεσηκωμού, 
που να αποκαλύπτει και να καταδικάζει 
την αλαζονεία και τα σχέδια της Τουρκίας 
και να απαιτεί λύση δικαία κατά το ευρω-
παϊκό κεκτημένο. Άλλωστε, η παράνομη 
στρατιωτική εισβολή, η κατοχή, η διαίρε-
ση, ο εκτοπισμός και ο εποικισμός είναι, 
όπως κρίθηκε και κατά την 4η Διακρατική 
Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κατά της Τουρκίας, σαφέστατη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδει-
ξε και καταδείχνει ευαισθησία στη λαϊκή 
αντίδραση κατά της κρατικής παραβίασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμη και 

για ό,τι αφορά ΜΗ ευρωπαϊκή χώρα. Συ-
νεπώς πρέπει να καταδείξουμε υψηλό 
φρόνημα πατριωτισμού για να δηλωθεί 
η αποτυχία της πολιτικής μας για 47 έτη. 
Ας εκπέμψουν πολιτική ηγεσία και λαός 
ομόθυμα, ένα κοινό μήνυμα καταδίκης 
της Τουρκίας για την αξίωσή της, για δύο 
Κράτη. Ας αφήσουν τον κυρίαρχο λαό να 
διατυπώσει από τώρα και ξεκάθαρα τη 
διαφωνία του. Το πρόβλημα που ο λαός 
(Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι) αντι-
μετωπίζει είναι η στρατιωτική παρουσία 
και η επεκτεινόμενη επικυριαρχία της 
Τουρκίας. Ούτε η ανακήρυξη του ψευ-
δοκράτους για 38 έτη, ούτε η αναφορά 
για «εκλιπούσα» Κυπριακή Δημοκρα-
τία νομιμοποιούν την παράνομη στρα-
τιωτική εισβολή, κατοχή και εποικισμό. 
Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για 
ανοχή εν πολλοίς της τουρκικής στάσης, 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός ως 
κυρίαρχος δεν παραχωρεί κανένα δικαί-
ωμα στην Τουρκία. Ας το έχουν υπόψη οι 
αρχηγοί κρατών, πρόσθετα δεν δέχεται 
«ο τετραγωνισμός του κύκλου» να είναι 
κάτι άλλο από την πλήρη εφαρμογή 
επιτέλους του κοινοτικού κεκτημένου 
σ’ ολόκληρη την επικράτεια της χώρας 
μας, που είναι και έδαφος της ίδιας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ανέχεται την 
αλαζονεία της στρατιωτικά πανίσχυρης 
Τουρκίας, ή της διαφαινόμενης αδιαφο-
ρίας για εμφάνιση μιας πραγματικής και 
επιβεβλημένης αλληλεγγύης από τους 
εταίρους μας. Ως πολίτες της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δικαιούμαστε να διεκδικούμε το 
αναφαίρετο δικαίωμα ελευθερίας ως μια 
δικαία αντικατοχική επιδίωξη που μόνο 
εμείς μπορούμε πρώτοι να απαιτήσουμε. 
Κύρια όμως με τη δύναμη του ίδιου του 
ξεσηκωμένου λαού, αποκτά και η πολι-
τική ηγεσία, δυνατότητα διπλωματικών 
κινήσεων για να βρεθεί μια λύση δικαία 
και διεπόμενη από αρχές διεθνούς και 
ευρωπαϊκού δικαίου.

Η ευθύνη σας, Πρόεδρε και αρχηγοί 
των κομμάτων για ομοθυμία και κοινή 
δράση στην πραγματική βάση του προ-
βλήματος, για εφαρμογή του διεθνούς και 
ευρωπαϊκού δικαίου, πρέπει να υπάρξει, 
για να αποκαλύψει πλήρως τις αυθαίρετες 
επιθυμίες της Τουρκίας. Άλλωστε είναι 
και κύριο καθήκον επιβεβαίωσης της 
κυριαρχικής ύπαρξης του κράτους μας. 
Καθήκον που είναι συνταγματική απαίτηση 
για διάσωση του Κράτους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

*Δικηγόρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΑΊ ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΝΑ 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΊ ΩΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΊΣ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΊΕΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΊΑΚΟΥ ΚΑΊ ΝΑ ΠΑΡΑ-
ΚΑΘΟΝΤΑΊ ΣΕ ΔΊΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΣΕΊΣ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΜΟΊΡΑ ΜΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΊΝΑΊ 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΘΑΛΠΟΥΝ 
ΚΑΊ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΊΧΟ-
ΤΟΜΗΣΗ 

μερής το 1964 μετά την τουρκοανταρσία 
και τα τραγικά γεγονότα του 1963-1964. 
Τον Ιούλη του  1974 και ενώ η  σφαγή της 
Κύπρου εξελισσόταν σε μια νέα γενοκτονία, 
η Τουρκία απειλούσε με δεύτερη εισβολή 
και προέλαση. Πραγματοποιήθηκε η τρίτη 
πενταμερής στη Γενεύη τον Αύγουστο του 
ιδίου χρόνου. Απέτυχε και αυτή. Η εύθραυστη 
εκεχειρία κατέρρευσε. Η Τουρκία ξεκίνη-
σε τη δεύτερη εισβολή  με την  κατάληψη 
της Αμμοχώστου, της Μόρφου και άλλων 
κυπριακών εδαφών. 

Με την πενταμερή στο  Μπούργκενστοκ 
το 2004  (όπου επιδίωξαν να μας επιβληθεί 
διά της βίας το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν), 
η Τουρκία πήγε εκεί παίρνοντας όλα όσα 
ζήτησε. Ακολούθησαν οι πενταμερείς στο 
Μον Πελεράν το 2016 , στη Γενεύη  και  
στο Κραν  Μοντανά το 2017 χωρίς αποτε-
λέσματα και με αρνητικά πρόσημα για την 
πλευρά μας. Η  τελευταία στη Γενεύη ήταν το 
επιστέγασμα όλων των κακοφορμισμένων 
δολοπλοκιών,  με την Τουρκία να θέτει και 
επίσημα την αξίωσή της για δύο κράτη.  

Τουρκία και  Βρετανία ως παρούσες σε 
όλες τις πενταμερείς κάνουν ό,τι μπορούν 
για να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία 
και να επιβληθεί μια «λύση» στη βάση των 
δικών τους συμφερόντων. Να επισφραγι-
στεί δηλαδή και τελεσίδικα η νομιμοποίηση 

της μεγαλύτερης  διεθνούς συνωμοσίας σε 
βάρος του κυπριακού λαού.

Και ο ΟΗΕ σε ρόλο Πραιτωριανού νί-
πτει τας χείρας του επιρρίπτοντας  ευθύνες 
στο θύμα. Οι θύτες ανενόχλητοι έχουν το 
ελεύθερο να εκβιάζουν, να αξιώνουν και 
να απειλούν. Ενώ καθημερινά οι ιαχές της 
Τουρκίας κορυφώνονταν επιμένοντας στο 
διχοτομικό σχέδιο για  λύση δύο κρατών, οι  
«έμπειρες» Λουτ και Σπέχαρ έπεισαν τον 
Γ.Γ.του ΟΗΕ να συγκαλέσει την πενταμερή 
και μάλιστα να υποκύψει στις πιέσεις Τουρ-
κίας - Βρετανίας χωρίς τη συμμετοχή της  Ε.Ε.

Ο επικεφαλής και υποτίθεται θεμα-
τοφύλακας των αποφάσεων του ΟΗΕ,  ο 
εντολοδόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
Αντόνιο Γκουτέρες συγκάλεσε την  άτυπη 
διάσκεψη χωρίς προϋποθέσεις, ανοίγοντας 
διάπλατα την πόρτα στην Τουρκία να θέσει 
στο τραπέζι τις θέσεις της για διχοτόμηση. 
Είπε μάλιστα πως η επιδίωξή του ήταν να 
τετραγωνίσει τον κύκλο. Αντί αυτού παρα-
βίασε τους όρους εντολής του.

Έστω και αργά κατάλαβαν;
Έστω και αργά, μετά την παταγώδη αποτυ-

χία της τελευταίας πενταμερούς στη Γενεύη, 
ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της 
Ρωσίας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Ντμίτρι Πολι-
άνσκι, δήλωνε με σκεπτικισμό πως: «Ίσως 

πρέπει να σκεφτούμε τη μεταρρύθμιση αυ-
τού του συστήματος των εγγυητριών, διότι 
μερικές φορές γίνονται μέρος του προβλή-
ματος και όχι μέρος της λύσης». Πρόσθεσε 
παράλληλα ότι η Ρωσία εμμένει στη διεθνώς 
αναγνωρισμένη και υποστηριζόμενη από 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ βάση 
για τη διευθέτηση στην Κύπρο…

Μπορούν να παρακαμφθούν οι θύτες 
του Κυπριακού; Βεβαίως και μπορούν αν 
η Κυπριακή Δημοκρατία αξιώσει τα αυ-
τονόητα και αρνηθεί να συμμετάσχει σε 
μια νέα πενταμερή με την παρουσία των 
σφαγέων της.

Φαίνεται πως, με τις συνεχείς υπο-
χωρήσεις και διολισθήσεις των εκάστοτε 
Προέδρων της  Δημοκρατίας από θέσεις 
αρχών και νομιμότητας,  δημιουργήθηκε ένα 
αρρωστημένο πλέγμα από δεξιο-αριστερούς 
κομματικούς ηγέτες.  Όσοι  διεκδικούν και 
αξιώνουν πεισματικά  τα στοιχειώδη δικαι-
ώματα, την κατοχύρωση των ελευθεριών 
διακίνησης και εγκατάστασης, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους 
τους Κύπριους πολίτες -Ε/κ  και Τ/κ- εί-
ναι ως να ζουν σε ένα άλλο σύμπαν. Τους 
χαρακτηρίζουν  αφελείς, ρομαντικούς και 
αιθεροβάμονες.

Οι ηγεσίες ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και όλο το οι-
κονομικό κατεστημένο, έχουν  εμπεδώσει 

και έχουν συμφιλιωθεί  με όλες τις υπο-
χωρήσεις, όλες τις ιταμές προκλήσεις και 
προσβολές και είναι έτοιμοι και για άλλες, 
προκειμένου η Τουρκία να συναινέσει να 
μας εκχωρήσει τα ψίχουλα που θα πέσουν 
από το τραπέζι της. 

Ακόμα και κάποιοι Τ/κ κομματικοί ηγέτες 
έχουν αντιληφθεί πως το παιγνίδι το παίζει 
μονότερμα η Τουρκία και όχι οι εγκάθετοι 
του ψευδοκράτους, οι οποίοι στη διάσκεψη 
της Γενεύης δεν είχαν καμιά παρουσία. Ήταν 
απλώς οι μαριονέτες. Τα σχοινιά τα κινούσε 
ο  νταής Τσαβούσογλου.

Ο Πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής 
Δημοκρατίας, Τζεμάλ Όζγιγιτ,  δήλωσε ότι οι 
προτάσεις έξι σημείων που υποβλήθηκαν 
στη Γενεύη «σαν να ήταν οι απόψεις της 
τουρκικής πλευράς…». 

Όσες πενταμερείς και αν 
γίνουν με αυτούς δεν θα 
υπάρξει λύση

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και ο ομοϊδεάτης του 
Αβέρωφ Νεοφύτου του ΔΗΣΥ βγήκαν ξανά 
στο πολιτικό σεργιάνι και, σε μια προσπά-
θεια αποτίμησης της διάσκεψης, είπαν πως 
πρέπει να αξιοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα  
μέχρι την επόμενη άτυπη διάσκεψη, την 
οποία θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας.

Είπαν πως πρέπει να είμαστε ευέλικτοι 
και με μια τακτική την οποίαν θα πρέπει 
να ακολουθήσουμε, να στριμώξουμε την 
Τουρκία. Και άλλα ψέματα στον λαό.

Η διεκδίκηση το μοναδικό 
μας όπλο

Η Κυπριακή Δημοκρατία πρώτα και κύρια 
οφείλει να σεβαστεί τον εαυτό της, την ψήφο 
του κυρίαρχου λαού της και να εισέλθει 
δυναμικά σε μια νέα πορεία διεκδίκησης.

Να κτυπήσει το χέρι και να αντιστρέψει 
τους όρους.

Θα δεχόταν η Τουρκία να παρακαθί-
σει σε μια διάσκεψη για το Κουρδικό  και 
να διοικείται εναλλάξ από Πρόεδρο και 
Πρωθυπουργό προερχόμενους από την 
τουρκική πλειοψηφία και από την κουρ-
δική  μειονότητα;

Ο ΟΗΕ ας εφαρμόσει παρόμοιες άτυπες 
διασκέψεις και για άλλα μείζονα περιφερει-
ακά προβλήματα. Όπως για τις διαφορές 
Βρετανίας - Ιρλανδίας - Σκωτίας.

Εφόσον θέτουν τόσο έντονα την απο-
στρατιωτικοποίηση της Κύπρου με την αρ-
ματωμένη Τουρκία δίπλα μας, γιατί να μην 
προχωρήσει σε αποστρατιωτικοποίηση και 
ο εισβολέας της Κύπρου ή και άλλες χώρες 
που έχουν προβλήματα με τις μειονότητες;
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Το θέατρο του παραλόγου που δια-
δραματίσθηκε στη Γενεύη, μεταξύ 
27-29 Απριλίου, έριξε αυλαία με 

ένα μόνο πράγμα στο τραπέζι, το έγγραφο 
της Τουρκίας  που κατέθεσε ο εγκάθε-
τός της, Ερσίν Τατάρ, περί αναγνώρισης 
κυριαρχικής ισότητας της αποσχιστικής 
οντότητας με απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και ισότιμου διεθνούς καθεστώ-
τος. Ενέργεια που προκάλεσε την αποτυχία 
του όλου εγχειρήματος εν γνώσει όλων 

ότι οι θρασείς και παράλογες απαιτήσεις 
των νεο-οθωμανών δεν θα εγίνοντο απο-
δεκτές. Έγινε, όμως, το πρώτο βήμα στην 
προσπάθεια της Άγκυρας για διαφορο-
ποίηση του πλαισίου λύσης. 

Παρόλο που οι προσδοκίες ήταν 
πολύ χαμηλές για επίτευξη εξεύρεσης 
κοινού εδάφους στα πλαίσια της άτυπης 
πενταμερούς και συνέχιση των διαπραγ-
ματεύσεων, ο τορπιλισμός των εργασιών 
της από την Άγκυρα και τον Ερσίν Τατάρ 
προκάλεσαν απογοήτευση στον κόσμο, 
πολλά ερωτηματικά και αγωνία ως προς 
το τι μέλλει γενέσθαι. 

Ενώ ήταν φανερό ότι οι Τούρκοι και 
ο Ερσίν Τατάρ παρέμεναν αμετακίνητοι 
στη θέση τους περί λύσης δύο κρατών, 
θέση την οποία προωθούσε και ο Ρα-
ούφ Ντενκτάς, μια θέση η οποία εκφεύγει 
του συμφωνημένου πλαισίου λύσης του 

προβλήματος όπως καθορίσθηκε από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είναι 
εκτός των όρων εντολής του Γενικού 
Γραμματέα, ο κ. Α. Γκουτέρες  έσπευσε 
να συγκαλέσει την άτυπη συνάντηση για 
εξεύρεση κοινού εδάφους. Η διαχείριση 
του όλου θέματος από τα Ηνωμένα Έθνη 
με τις υπόγειες μεθοδεύσεις της Βρετανίας 
επέτρεψε στην Τουρκία, η οποία ουδόλως 
επείγεται να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα 
το οποίο η ίδια δημιούργησε, να θέσει στο 
τραπέζι τις παράλογες απαιτήσεις της με 
την απειλή ότι αν δεν γίνουν αποδεκτές 
δεν θα προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. 
Επιπλέον, η θέση που εξέφρασε ως επιλογή 
του ο Γενικός Γραμματέας ότι θα κατέθετε 
την εντολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε 
περίπτωση ναυαγίου, εκλαμβάνεται ως 
έμμεσος εκβιασμός της δικής μας πλευράς. 

Δεν παραγνωρίζεται ποσώς και η 

ευθύνη της Βρετανίας, διπλωμάτες της 
οποίας πηγαινοέρχονταν στην Κύπρο 
στην προσπάθειά τους να πωλήσουν τις 
«γεφυρωτικές ιδέες» τους, εξυπηρετώντας 
έτσι τους τουρκικούς σχεδιασμούς, αντί 
να διαδραματίσουν τον ρόλο τους που 
απορρέει από την ιδιότητα της χώρας 
τους ως εγγυήτριας δύναμης και αυτής 
του μονίμου μέλους του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. 

Παρά την ατυχή δήλωση του κ. Γκου-
τέρες περί δυνατότητας τετραγωνισμού 
του κύκλου στην πολιτική, αναφορά που 
αναξέει παλαιές πληγές από παρόμοια 
δήλωση του τότε Επιτρόπου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τη Διεύρυνση περί 
τετραγωνισμού της όποιας λύσης του Κυ-
πριακού, είναι θετικό το γεγονός ότι ο Γε-
νικός Γραμματέας όχι μόνο δεν κατέθεσε 
την εντολή του αλλά εξήγγειλε νέα άτυπη 

συνάντηση 5 συν Ηνωμένα Έθνη σε τρεις 
μήνες. Το ερώτημα , όμως, που τίθεται 
είναι εάν είναι δυνατόν να εξευρεθεί κοινό 
έδαφος μεταξύ εκ διαμέτρου αντίθετων 
θέσεων, με τη θέση της ελληνοκυπριακής 
πλευράς που είναι βασισμένη στα πλαίσια 
που καθορίζονται από τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και αυτής των 
Τούρκων, η οποία βρίσκεται εκτός των 
παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών και 
των όρων εντολής του Γενικού Γραμματέα.   

Επειδή διεφάνη ότι η παρέμβαση των 
υπολοίπων τεσσάρων Μονίμων Μελών 
του Συμβουλίου Ασφαλείας απέτρεψε τα 
χειρότερα θα ήταν σκόπιμο, στον χρόνο που 
μεσολαβεί μέχρι την επόμενη συνάντηση, 
να καταβληθούν προσπάθειες από πλευράς 
μας για συμμετοχή όλων των μονίμων 
μελών του Συμβουλίου στη συνάντηση. 
Ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι 

οποίες διαθέτουν μοχλούς πίεσης προς 
τον δικτάτορα Ερντογάν, παρά το όποιο 
ψυχρό κλίμα στις σχέσεις τους στο παρόν 
στάδιο. 

Θα πρέπει, επίσης, να αξιοποιηθεί η 
εκφρασθείσα από πλευράς Ρωσίας θέση 
για την ανάγκη μεταρρύθμισης του συ-
στήματος εγγυητριών διότι έγιναν μέρος 
του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. 

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εάν πεισθεί να ενεργήσει με γνώμονα τον 
αξιακό της κώδικα, θα μπορούσε να ασκή-
σει την επιρροή της προς την Τουρκία, 
η οποία προσδοκά οικονομικά οφέλη 
από την Ε.Ε.

Η Τουρκία δεν είναι άτρωτη. Ας μην 
αναλωθούμε σε συζητήσεις και παζαρέματα 
επί του εγγράφου των Τούρκων πειρατών 
και των βρετανικών ιδεών. 

* Πρέσβης ε.τ. 

οικονομική απόδοση κάθε διεθνούς 
επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από οικονομικούς παράγοντες όπως είναι 
το εισόδημα, οι τιμές, οι προτιμήσεις, η 
έκταση της αγοράς, οι τιμές των σχετικών 
αγαθών, οι παράγοντες διαχείρισης και 
μάρκετινγκ και, τέλος, αλλά όχι λιγότερο 
σημαντικό, από το κοινωνικοπολιτικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η 
επιχείρηση δραστηριοποιείται. Η επι-
χείρηση πρέπει να προσαρμόζει την 
επιχειρηματική της στρατηγική, καθώς 
και τη διοικητική και εταιρική δομή της, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
που επιβάλλει το περιβάλλον. Μια επι-
χείρηση επηρεάζεται από τρεις ομάδες 
περιβαλλοντικών παραγόντων,  τον Οικο-
νομικό, τον Φυσικό και τον Πολιτισμικό. 
Το πολιτισμικό περιβάλλον αποτελεί μια 
πολύ σοβαρή πρόκληση για τα στελέχη 
της επιχείρησης στο να ξεπεράσουν τις 
«παρωπίδες» που επιβάλλονται από τη 
δική τους κουλτούρα. Η υπέρβαση αυ-
τών των ορίων είναι μια τρομερή αλλά 
ουσιαστική ανάγκη και υποχρέωση, αν 
οι επιχειρήσεις σε ξένες χώρες θέλουν 
να είναι επιτυχείς. Μια απλή και σύντομη 
πολιτιστική ενημέρωση δε μπορεί ποτέ 
να διδάξει όλα όσα πρέπει τα στελέχη των 
επιχειρήσεων να γνωρίζουν. Όμως, μια 
σωστή, συστηματική και ολοκληρωμέ-
νη πολιτιστική εκπαίδευση μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία σ’ αυτούς μιας  
κοσμοπολίτικης φυσιογνωμίας και στο 
να αντιληφθούν και να μάθουν ουσια-
στικά όσα αφορούν το ξένο πολιτισμικό 
περιβάλλον.

Μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη 
ή μια διεθνής επιχείρηση πρέπει να γνω-
ρίζει πολλές διαστάσεις του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος της χώρας στην οποία 
δραστηριοποιείται. Αυτές οι διαστάσεις  
αποτελούν σημεία αντίθεσης και υποδει-
κνύουν διαφορετικές διαδρομές, με τις 
οποίες μία ή άλλη πτυχή του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος μπορεί να επιταχύνει τις 
απαιτήσεις σε μια πολυεθνική ειρηνευτική 
δύναμη ή διεθνή επιχείρηση. 

Διαστάσεις του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος

Οι πολυεθνικές ειρηνευτικές δυνάμεις 
και οι διεθνείς επιχειρήσεις πρέπει να 
φροντίζουν  να είναι καλά προετοιμασμένες 
στο να προσαρμοστούν στα πολιτισμικά 
περιβάλλοντα των χωρών στις οποίες σκο-
πεύουν να δραστηριοποιηθούν. Πρέπει 
επίσης να διαχειριστούν τις στρατηγικές 
τους για να συμμορφωθούν με τις πολιτιστι-
κές διαστάσεις που ισχύουν στους τοπικούς 
συνεργάτες τους. Σε περίπτωση πολιτιστι-
κής μεταβλητότητας, η οποία δημιουργεί 
αβεβαιότητα, μια ειρηνευτική δύναμη ή 
μια επιχείρηση πρέπει να εισαγάγει οργα-
νωτική ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
Η πολιτισμική πολυπλοκότητα, η οποία 

αυξάνει τη δυσκολία κατανόησης των 
ξένων πολιτισμών, απαιτεί οργανωτική 
και ατομική προετοιμασία. Όταν επικρατεί 
πολιτιστική εχθρότητα στην κουλτούρα 
της χώρας υποδοχής, η ειρηνευτική δύ-
ναμη ή επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει 
μέσα για να βελτιώσει την κοινωνική της 
αποδοχή, ώστε να μπορεί να επιτύχει τους 
στόχους της και να κατορθώσει να επι-
βιώσει σε ένα μη φιλικό περιβάλλον. Η 
πολιτιστική ετερογένεια συχνά επιβαρύνει 
τη συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων, ανα-
γκάζοντας έτσι τις ειρηνευτικές δυνάμεις 
ή τις επιχειρήσεις να καθιερώσουν απο-
κεντρωμένες διοικήσεις και επιχειρήσεις. 
Η πολιτιστική αλληλεξάρτηση αυξάνει την 
ευπάθεια ενός οργανισμού σε συγκρούσεις 
μεταξύ ομάδων, η οποία απαιτεί λιγότερη 
αυτονομία για μεμονωμένες θυγατρικές 
και περισσότερο συντονισμό στο όλο το 
σύστημα.

Είναι, επομένως, εξαιρετικής ζωτικής 
σημασίας και απολύτως απαραίτητο η 
προετοιμασία οποιασδήποτε πολυεθνι-
κής ειρηνευτικής δύναμης ή διεθνούς 
επιχείρησης να περιλαμβάνει μια λεπτο-
μερή, συστηματική και σε βάθος έρευνα 
στο πλαίσιο μιας ανθρωπολογικής και 
κοινωνιολογικής προοπτικής σχετικά με 
τις κουλτούρες των συμμετεχόντων στην 
ειρηνευτική δύναμη εθνικών ομάδων 
αφενός, και αφετέρου, με τις κουλτούρες 
των εμπλεκομένων στη χώρα δραστηρι-
ότητας, τις κοινωνίες, τις κοινότητες ή/

και τις εθνικές κοινότητες/ομάδες. Το 
αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα πρέπει 
στη συνέχεια να παρουσιάζεται με με-
θοδικό και σαφή τρόπο σε όλα τα άτομα 
που θα συμμετέχουν στις ειρηνευτικές 
δυνάμεις - στρατιωτικές και πολιτικές - ή 
στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι η ανάπτυξη και δραστηριότητα 
ειρηνευτικών δυνάμεων ή διεθνών 
επιχειρήσεων που στελεχώνονται από 
κατάλληλα μορφωμένα και εκπαιδευμένα 
άτομα με σημείο αναφοράς τον πολιτισμό, 
θα μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας 
με εχέγγυα επιτυχίας.

Πολιτισμικά
στοιχεία/δεδομένα

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω περιλη-
πτικά τα πολιτισμικά στοιχεία/δεδομένα 
που πρέπει να είναι αντικείμενα έρευνας 
και εκπαίδευσης κατά την προετοιμασία 
για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής ειρη-
νευτικής δύναμης ή διεθνούς επιχείρησης.

Γλώσσα: Η πολλαπλότητα των γλωσ-
σών και η παράλληλη ποικιλομορφία των 
πολιτισμών στην παγκόσμια οικονομία 
έχουν περιοριστική επίδραση στις διεθνείς 
επιχειρήσεις ή πολυεθνικές ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις. Σε μεγάλο βαθμό, η διεθνής 
ειρήνη ή η διεθνής επιχείρηση εξαρτάται 
από την επικοινωνία, και οι γλώσσες είναι 
τα κύρια μέσα επικοινωνίας. Σχεδόν κάθε 
φορά που υπάρχει ανάγκη να ξεπεραστεί 
ένα γλωσσικό ή/και πολιτισμικό εμπό-

διο, υπάρχει, πολύ πιθανόν, πρόβλημα 
επικοινωνίας. 

Εκπαίδευση: Τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα προσδιορίζονται πολιτισμικά. Όταν 
παρόμοιες πληροφορίες μεταδίδονται μέσω 
της εκπαίδευσης, η έμφαση διαφέρει ανά-
λογα με τα εκπαιδευτικά συστήματα και 
πολιτισμικές αξίες. Tα εκπαιδευτικά συ-
στήματα είναι σύμφωνα με τις πολιτιστικές 
προϋποθέσεις για την ανθρώπινη συμπε-
ριφορά, τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και 
φυσικού περιβάλλοντος και τις σχέσεις 
μεταξύ ανθρώπων και Θείου.

Θρησκεία: Υπάρχει σίγουρα σοβαρός 
αντίκτυπος της θρησκείας στην οικονομία 
και στη διεθνή ειρήνη ή στη διαχείριση 
των επιχειρήσεων. Η θρησκεία είναι ένα 
κοινωνικά κοινό σύνολο πεποιθήσεων, 
ιδεών και ενεργειών που σχετίζονται με 
μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να 
επαληθευτεί εμπειρικά, αλλά πιστεύεται 
ότι επηρεάζει την πορεία των φυσικών και 
ανθρωπίνων γεγονότων. Αυτή η πεποί-
θηση, επειδή προϋποθέτει κίνητρα και 
προτεραιότητες των ανθρώπων, επηρεάζει 
τις πράξεις τους.

Αξίες: Το πιο ζωτικής σημασίας γεγονός 
για τις αξίες, είναι ότι οι άνθρωποι ενερ-
γούν με βάση αυτές, και είναι αξίες στην 
οικονομία, αξίες σε σχέση με το χρόνο, 
αξίες σε σχέση με την εργασία, τον πλούτο, 
την κατανάλωση, τα επιτεύγματα, καθώς 
και αξίες σε σχέση με την αλλαγή. Οι αξί-
ες κατευθύνουν τους ανθρώπους σε μια 
κοινωνία να επιδιώκουν επιλεκτικά συγκε-
κριμένους στόχους και να υποβαθμίζουν 
άλλους. Οι αξίες είναι συναισθηματικά 
φορτισμένες προτεραιότητες.

Κοινωνική οργάνωση: Καμία ειρη-
νευτική επιχείρηση ή διεθνής επιχείρηση 
δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί χωρίς 
εμπλοκή σε ξένες κοινωνικές σχέσεις. Ως 
εκ τούτου, η τοπική κοινωνική οργάνωση 
πρέπει να μελετηθεί και να κατανοηθεί, 
όπως είναι ο ρόλος της συγγένειας στις 
επιχειρήσεις, οι μη συγγενικές κοινωνικές 
ομάδες, τα συστήματα υψηλού επιπέδου 
και διευθυντικών ελίτ, καθώς και τα ερ-
γατικά συνδικάτα και σωματεία. Από την 
άλλη πλευρά, η ξένη επιχείρηση πρέπει 
να εισαγάγει κάποια χρήσιμα καινοτόμα 
πλεονεκτήματα, όπως αποτελεσματικές 
δεξιότητες διαχείρισης, τεχνικές διανομής 
ή νέα τεχνολογία,  διαφορετικά θα είναι 
λιγότερο ανταγωνιστική με τις τοπικές 
εταιρείες.

Πολιτική: Είτε το πεδίο των δραστη-
ριοτήτων είναι εγχώριο είτε διεθνές, η 
πολιτική και το πολιτικό περιβάλλον είναι 
σημαντικά για τις πολυεθνικές ειρηνευ-
τικές δυνάμεις και διεθνείς επιχειρήσεις. 

Τεχνολογία: Θεωρείται δεδομένη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ της πολυεθνικής 
ειρηνευτικής δύναμης / διεθνούς επιχεί-
ρησης και των χωρών υποδοχής τους σε 
σχέση με την τεχνολογία και τις πολιτικές 

της χώρας όσον αφορά τη διεθνή μεταφορά 
και χρήση της τεχνολογίας. 

Νομικό περιβάλλον: Το νομικό πε-
ριβάλλον των χωρών υποδοχής είναι μια 
άλλη διάσταση που επηρεάζει τις διεθνείς 
ειρηνευτικές και επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες. Οι ειρηνευτές αξιωματικοί 
και οι διευθυντές επιχειρήσεων πρέπει 
να γνωρίζουν τα νομικά συστήματα στις 
χώρες υποδοχής, ώστε να μπορούν να 
συμμορφώνονται. Η γνώση και κατανό-
ηση του τοπικού αστικού, ποινικού και 
εθιμικού δικαίου είναι ζωτικής σημασίας.

Είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι 
πολλά λάθη και αποτυχίες πολυεθνικών 
ειρηνευτικών ή διεθνών επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων μπορούν να απο-
φευχθούν εξετάζοντας, αναλύοντας και 
εμπεδώνοντας πολύ προσεκτικά και 
συστηματικά το πολιτισμικό περιβάλλον 
στις εμπλεκόμενες χώρες. Επιπλέον, η 
κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών 
και προσωπικού τους με στόχο την από-
κτηση αυξημένης πολιτισμικής γνώσης 
και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
χώρες των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση 
τέτοιων επιχειρήσεων. Είναι απόλυτα 
αναγκαίο αυτή η πραγματικότητα να 
εφαρμόζεται σε κάθε στρατηγική διεθνών 
οργανισμών ή εταιρειών που σκοπεύουν 
να δραστηριοποιηθούν σε ξένες χώρες. 
Βέβαια, η απαιτούμενη έρευνα και ανά-
πτυξη του απαραίτητου εκπαιδευτικού 
υλικού δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα λίγο πριν ξεκινήσει μια 
ειρηνευτική ή διεθνής επιχειρηματική 
επιχείρηση. Είναι απαραίτητο οι διεθνείς 
οργανισμοί και οι πολυεθνικές εταιρείες 
να σχηματίσουν ομάδες μελετητών και 
άλλων ειδικών στους διάφορους τομείς 
για διεξαγωγή της απαιτούμενης έρευνας, 
τη συλλογή των απαραίτητων δεδομέ-
νων και πληροφοριών για τις κουλτούρες 
όλων των χωρών και, τέλος, ανάπτυξη και 
δημιουργία των σχετικών εγχειριδίων 
και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Αυτά 
τα εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό θα 
είναι διαθέσιμα για χρήση όταν προκύπτει 
ανάγκη προετοιμασίας μιας πολυεθνι-
κής ειρηνευτικής δύναμης ή διεθνούς 
επιχείρησης.

Κλείνω αυτό το άρθρο με την επιθυμία 
και πεποίθηση η κατανόηση της κουλ-
τούρας του άλλου να αποτελέσει ένα κοι-
νό έδαφος αφετηρίας, και ένα πρακτικό 
μέσο για τερματισμό των συγκρούσεων, 
για διατήρηση της ειρήνης παγκοσμίως 
και για υποστήριξη επιτυχημένων διεθνών 
επιχειρήσεων προς όφελος μιας υγιούς 
και πλούσιας παγκόσμιας κοινωνίας και 
οικονομίας.

* Καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Συμβου-
λίου του Πανεπιστημίου Philips, και πρώην 

Πρύτανης Πανεπιστημίου 
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ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ*

Πολιτισμική διάσταση των 
ειρηνευτικών δυνάμεων 

Ο
ι διεθνείς ειρηνευτικές 
και επιχειρηματικές 
προσπάθειες συχνά 
παρεμποδίζονται 
από πολιτισμικής 
φύσεως σκοπέ-
λους σε διάφορες 

περιοχές του κόσμου. Τέτοιοι σκόπελοι 
εκδηλώνονται σε πολλές μορφές, από 
τη διαφορετικότητα στη γλώσσα, στην 
εκπαίδευση, στη θρησκεία, στις κοινω-
νικές αξίες, στη πολιτική και στον υλικό 
πολιτισμό έως τις διαφορές στη στάση 
απέναντι σε διάφορους παράγοντες των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Ο αντίκτυπος 
αυτών των πολιτισμικών εμποδίων στις 
πολυεθνικές ειρηνευτικές δυνάμεις ή στις 
διεθνείς επιχειρήσεις αντικατοπτρίζεται 
από άσχημη δημόσια εικόνα, περιορισμένη 
επιτυχία ή παντελή αποτυχία, που τελικά 
οδηγεί σε τερματισμό των επιχειρήσεων. 
Μια βασική και θεμελιώδης κοινή πτυχή 
τέτοιων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων 
είναι το ότι εμπλέκουν ανθρώπους που 
έχουν τη δική τους κουλτούρα.

Φαίνεται ότι η προετοιμασία και η 
υποστήριξη πολυεθνικών ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων αποτυγχάνουν να παράσχουν 
στους συμμετέχοντες στις ειρηνευτικές 
δυνάμεις ουσιαστικά δεδομένα, γνώσεις 
και πρακτικές δεξιότητες που απαιτού-
νται για να ξεπεραστούν τα πολιτισμικά 
εμπόδια και να οδηγήσουν σε επιτυχή 
αποτελέσματα.

Μια παρόμοια κατάσταση παρατηρεί-
ται και με τις διεθνείς επιχειρήσεις. Ενώ 
τα θεωρητικά μαθήματα στο γνωστικό 
αντικείμενο των διεθνών επιχειρήσεων 
αναλύουν τους υποκείμενους παράγοντες 
ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος, απο-
τυγχάνουν να παρέχουν συγκεκριμένα 
δεδομένα και πρακτικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για να ξεπεραστούν τα πολιτι-
σμικά εμπόδια σε διεθνείς επιχειρηματικές 
προσπάθειες. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων 
τείνουν να αγνοούν τις πολιτιστικές πτυχές 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 
εξωτερικό ή να τις θεωρούν ασήμαντες, 
ασαφείς και μη ποσοτικοποιήσιμες με-
ταβλητές, οι οποίες τελικά θα ληφθούν 
υπόψη αν ακολουθηθούν κατάλληλες 
και αποτελεσματικές στρατηγικές διοί-
κησης, διαχείρισης και μάρκετινγκ. Η 
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 -   Εσύ που ήσουν την ώρα εκείνη, 
κύριε Σωκράτη;

   - Εγώ, μετά την αναχώρηση του αδερ-
φού μου από την Ποταμίτισσα, πήγα και 
είδα μερικούς συγγενείς και στη συνέχεια 
κάθισα στο καφενείο ανίδεος των όσων 
είχαν συμβεί με την αδερφή μου, τις έρευνες 
στο σπίτι της και τη σύλληψη του γαμπρού 
μου. Εκεί στο καφενείο άκουσα να λένε 
ότι πήγαν στρατιώτες το σπίτι του Παπα-
Χαράλαμπου, του πατέρα μου, που ήταν 
δίπλα εκείνου της αδερφής μου. Αμέσως 
έτρεξα στο μονοπάτι της Ποταμίτισσας για 
να προλάβω τον αδερφό μου προτού έρθει 
στο Πελέντρι.Είχαμε συνεννοηθεί να βγω 
έξω από το χωριό και να συναντηθούμε 
σε συγκεκριμένο σημείο προκαθορισμένη 
ώρα. Ευτυχώς, τον πρόλαβα. Μου  έφερε 
την απάντηση του Λένα και από εκεί που 
ήμασταν, βλέπαμε τις κινήσεις των στρατιω-
τών μέσα στο Πελέντρι, αλλά δεν ξέραμε τι 
ακριβώς γινόταν. Ούτε για την κακοποίηση 
της αδερφής μου ούτε για τη σύλληψη του 
γαμπρού μου. Και επειδή παρατηρήθηκαν 
κινήσεις στρατιωτών στο Πελέντρι, αλλά 
δεν ξέραμε τι γινόταν, πήγαμε πίσω στην 
Ποταμίτισσα  και  διανυκτερεύσαμε  στο 
σπίτι  του  συναγωνιστή  και  κουμπάρου 
μας Σωκράτη Τσαγκάρη. Την άλλη μέρα, 
πρωί-πρωί ο αδερφός μου τράβηξε για το 
Πελέντρι και εγώ για  τον Άη Μάμαντα. 
Πήγα να τελειώσω το όργωμα του αμπε-
λιού, που το είχα αφήσει μισοτελειωμένο 
και να μεταφέρω στον Παπαχριστοφόρου 
την απάντηση του Λένα.

 - Δεν συνάντησες στρατό πηγαίνο-
ντας προς τον Άη Μάμαντα;

   - Ευτυχώς, πήγα χωρίς κανένα εμπόδιο 
στο αμπέλι, όπου συνέχισα το όργωμα που 
είχα αφήσει μισοτελειωμένο  την προη-
γούμενη μέρα. Μόλις  τέλειωσα, γύρισα 
κατάκοπος και νηστικός στο σπίτι. Είπα 
στη γυναίκα μου να μου ετοιμάσει φαγητό 
και πήγα στη σκάλα να ανέβω στ’ ανώγι 
για να ξαπλώσω και να ξεκουραστώ μέχρι 
να ετοιμαστεί το φαγητό. Ενώ ανέβαινα τη 
σκάλα, μου είπε η γυναίκα μου ότι, πριν από 
λίγη ώρα, είχε έρθει ένας ψηλός, μαυριδερός 
και με ζητούσε. Εκείνη τη στιγμή βλέπω 
από τη σκάλα που στεκόμουν να έρχεται 
ο Δημητράκης Χριστοδούλου, ο αντάρτης 
από τη Δερύνεια. Κατέβηκα, του άνοιξα 
την πόρτα και τον ρώτησα τι συμβαίνει .

Τι σού είπε;
- Μού είπε ό,τι και ο Γιαρίγκος, ότι, 

δηλαδή, προδόθηκε το κρησφύγετο όπου 
έμεναν στη Γεράσα και γύρισαν πίσω στον 
Άη Μάμαντα, για να προχωρήσουν στο 
Πελέντρι και από εκεί στην Κυπερούντα. 
Τον ρώτησα πού είναι οι άλλοι και μου 
είπε είναι έξω από το χωριό, κάτω από 
μια ελιά. Ξεκινήσαμε προς το μέρος όπου 
ήταν οι άλλοι και κατά σύμπτωση ήταν 
το χωράφι μου. Βρήκαμε  τον Ευαγόρα 
Παπαχριστοφόρου, τον Μιχάλη Ασσιώτη 
και τον Κυριάκο Χριστοφόρου. Τους είπα 
να μην πάνε στο Πελέντρι και την Κυπε-
ρούντα γιατί υπήρξε μεγάλος κίνδυνος 
τα χωριά αυτά να είναι μπλοκαρισμένα 
από τον στρατό, όπως και ήταν. Αντί στο 
Πελέντρι, τους είπα να πάμε στην Ποτα-
μίτισσα, όπου δεν υπήρχε στρατός, διότι 
ήμουν και εγώ εκεί. Έτσι και έγινε.

Δηλαδή;
Ξεκινήσαμε για την Ποταμίτισσα και 

δεν συναντήσαμε στρατό, ούτε ύποπτες 
κινήσεις. Δύο περίπου χιλιόμετρα έξω από 
το χωριό τούς είπα να μείνουν κρυμμένοι 
κάτω από τα πεύκα και προχώρησα μόνος 
στο χωριό. Βρήκα τον κουμπάρο μου τον 
Σωκράτη Τσαγκάρη και συμφωνήσαμε 

να έρθει μαζί μου να του δείξω πού είναι 
οι  αγωνιστές. Η  γυναίκα  του  Σωκράτη 
ετοίμασε πρόχειρη τροφή και μία μπου-
κάλα κρασί και ξεκινήσαμε. Όταν φτάσαμε 
εκεί όπου κρύβονταν οι αντάρτες, ο Δη-
μητράκης κοιμόταν στον ήλιο ανάμεσα 
σε δύο πέτρες. Ξύπνησε και μας είπε ότι 
ο ύπνος του στον ήλιο, ανάμεσα σε δυο 
πέτρες, ήταν ο πιο γλυκύς ύπνος της ζωής 
του. Μιλήσαμε, τους ενημέρωσα για όλα 
όσα συνέβησαν εκείνες τις μέρες με τις 
έρευνες και συνεννοηθήκαμε να μείνουν 
κρυμμένοι  εκεί  και μόλις  βράδιαζε  θα 
ερχόταν  ο  Σωκράτης  ή  κάποιος  άλλος 
από την Ποταμίτισσα να τους οδηγήσει 
στο χωριό. 

Εσύ πού πήγες ;

Οδυσσιακή περιπέτεια
    - Εγώ γύρισα στον Άη Μάμαντα διότι 

την άλλη μέρα είχα αποστολή να μεταβώ στη 
Λεμεσό και από εκεί στην Παραμύθα, για να 
παραλάβω έναν καταζητούμενο και να τον 
φέρω στο χωριό μου. Έτσι και έγινε. Πρωί-
πρωί πήγα στη Λεμεσό. Μόλις κατέβηκα 
από το αυτοκίνητο βρήκα τον χωριανό μου 
τον Χριστόφορο, που ήταν παντρεμένος στον 
Κάτω Μύλο, και μου είπε: «Κύριε Σωκράτη, 
να σου πω κάτι πολύ εμπιστευτικό και να 
με συμβουλέψεις τι να κάνω».

   - Πες μου τού είπα κι αν μπορώ θα σε 
βοηθήσω, και άρχισε: «Εψές, ενώ ήμουν 
στο σπίτι μου μπήκε ένας νεαρός και μου 
είπε ότι είναι κατάζητούμενος, κατάγεται 
από την Κυπερούντα και ότι έξω από την 
Ποταμίτισσα η ομάδα του είχε πέσει σε 
ενέδρα στρατιωτών και δεν ξέρει τι απέ-
γιναν οι σύντροφοί του».  

- Τι είπες στον χωριανό σου; 
Έμεινα άναυδος από τις συγκλονιστικές 

αποκαλύψεις αυτές, αλλά προσποιήθηκα 
ότι δεν ήξερα τίποτε και δεν ήμουν σε θέση 
να τον βοηθήσω. Του είπα «Ρε Χριστόφορε, 
δεν ξέρω τίποτε για έτσι κουβέντες. Ρώτησε 
τους δικούς μας να σου  πουν αν έγινε τίποτε 
στις Πιτσιλιές»,  και χωρίσαμε. Ανήσυχος 
πήγα στο Αθηναΐδειο και βρήκα τον Ζαντή 
που εργαζόταν εκεί, του είπα ποιος είμαι 
και για τον σκοπό που τον επισκέφτηκα. 
Μου είπε ότι δεν μπορούσε να φύγει από 
το σχολείο εκείνη την ώρα, για να γίνει η 
δουλειά  μας.  Έπρεπε  να  γυρίσω  εκεί  το 
μεσημέρι  που  θα  σχολνούσε.  Έφυγα  κι 
έκανα βόλτες στη Λεμεσό για να περάσει 
η ώρα. Το μεσημέρι γύρισα στον Ζαντή, 
πήραμε το αυτοκίνητό του και πήγαμε στην 
Παραμύθα, στη μάντρα του Παναγή, στον 
δρόμο Λεμεσού - Γεράσας - Καλού Χωριού 
- Ζωοπηγής. Στη μάντρα μάς περίμενε ο 
Αντρέας Μουστάκας από τους Τονάρηδες 
(Κάτω Πλάτρες). Εκεί διανυκτερεύσαμε με 
τον  Μουστάκα. Το πρωί πήραμε ψωμί και 
χαλλούμι και πήγαμε στην Απαισιά, όπου 
κρυφτήκαμε κάτω από  τερατσιές. Μόλις 
άρχισε να συβράζει πήραμε το μονοπάτι του 
ποταμού Ξυλούρικου για να έρθουμε στον 
Άη Μάμαντα, μέσω Καπηλειού. Η δίψα από 
το χαλλούμι που φάγαμε, μας έκαιγε όλη 
νύχτα. Γυρεύαμε νερό αλλά πού να βρούμε. 
Περάσαμε από το Καπηλειό. Φτάσαμε στ› 
αμπέλια του χωριού και βρήκαμε νερό, αλλά 
δεν διψούσαμε μόνο, πεινούσαμε επίσης. Δεν 
μας έφτανε η πείνα μας, ήταν και η παγωνιά. 
Ο Μουστάκας είχε ένα σάκο εκστρατείας 
και μια κουβέρτα. Κράτησε τον σάκο και 
μου  έδωσε  την  κουβέρτα.  Βρήκαμε  μια 
καλύφη-στιάδι και ξαπλώσαμε από κάτω. 
Αγωνιούσα που καθυστερούσαμε, διότι ο 
Κουκκής και ο Κακονίτης, που με περίμε-
ναν να τους παραδώσω τον Μουστάκα, δεν 
έδωσαν σημεία παρουσίας.

Κοιμηθήκατε εκεί;
   - Ευτυχώς «ναι» και φανήκαμε τυχε-

ροί, διότι, προτού ξημερώσει, ο στρατός 
έβαλε  κέρφιου  στον  Άη  Μάμαντα.  Ο 
Κουκκής και ο Κακονίτης πήραν έγκαιρα 
είδηση την παρουσία του στρατού και γλί-
στρησαν μέσα στη νύχτα προς τα αμπέλια, 
όπου άρχισαν να μας αναζητούν για να 
μην πέσουμε στο κέρφιου. Πήραν τον 
ανήφορο κι άρχισαν να μας αναζητούν 

στ› αμπέλια του Λιμνάτη. Και, ευτυχώς, 
συναντηθήκαμε. Αργότερα ενώθηκε μαζί 
μας και ο Παναγής ο Παρίλλας,  που είχε 
επίσης διαφύγει και είχε διανυκτερεύσει 
στο σπίτι της αδερφής του στη Λάνια. Εκεί 
ο Παναγής μάς έφερε τα κακά μαντάτα, 
όπως τα είχε ακούσει στη Λάνια. Δηλαδή, 
ότι σκοτώθηκαν ο Λένας, ο Τσαγκάρης 
και ένας αντάρτης Δημητράκης.

   - Πώς αντέδρασες;

   - Τους άφησα εκεί και κατέβηκα στον 
Δορό, διότι οι έρευνες επεκτάθηκαν στη 
Λάνια και την Κορφή. Στον Δορό βρήκα 
έναν γνωστό πλανόδιο πραματευτή, που 
είχε αυτοκίνητο και τον παρακάλεσα να 
με πάρει στη Λεμεσό. Μου είπε ότι δεν 
μπορούσε διότι είχε εργάτες στ› αμπέλι 
και έπρεπε να είναι εκεί. Ανέβηκα στον 
σταθμό της Λάνιας, που τον διαχειριζόταν 
η χωριανή μου Κυριακού. Με ρώτησε αν 

έμαθα τα νέα που συνέβησαν στην Ποτα-
μίτισσα και το Πελέντρι. Της απάντησα ότι 
δεν είχα ιδέα και μου είπε ότι υπάρχει στο 
τραπέζι η εφημερίδα που γράφει πολλά. 
Τότε έμαθα ότι ήταν ο κουμπάρος ο Σω-
τήρης και όχι ο αδερφός του και ο επίσης 
κουμπάρος μου Σωκράτης Τσαγκάρης.

   - Πού πήγες μετά από το σταθμό 
της Λάνιας;

   - Μετά από το σταθμό της Λάνιας 

γύρισα στον Άη Μάμα.
   Η τελευταία ερώτηση που του 

υπέβαλα ήταν: Κύριε Σωκράτη, πώς 
βλέπεις σήμερα τα πράγματα με το 
εθνικό μας θέμα;

Κύριε Χαράλαμπε, ξεστρατίσαμε. Οι 
ηγεσίες  της Ελλάδας και  της Κύπρου 
φάνηκαν κατώτερες των περιστάσεων. 
Υποχωρούσαν συνεχώς, διαφωνούσαν 
και τελικά έδωσαν στους Τούρκους  την 

ευκαιρία να πάρουν το νησί μας. Κι εμείς 
τι κάνουμε, αντί να διεκδικήσουμε την 
απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών 
μας. Παρακαλούμε τους Τούρκους να δε-
χθούν τη λεγόμενη διζωνική ομοσπονδία, 
που δεν είναι άλλη από τη διχοτόμηση. 
Θεός να φυλάξει την Κύπρο μας.

   Τα λόγια αυτά και το πικρό παρά-
πονο  του  αείμνηστου  αγωνιστή  είναι 
χαραγμένα στην καρδιά και τον νου μου.

Ευχάριστη συνάντηση

Της Κυριακής

11μένουμεασφαλείς
staysafe

Ο φτεροπόδαρος Σύνδεσμος της 
ΕΟΚΑ Πιτσιλιάς Σωκράτης Οικονόμου

Α
ναδιφώντας  το  φωτο-
γραφικό  ιστορικό μου 
αρχείο, βρήκα τη φωτο-
γραφία του αείμνηστου 
αγωνιστή  Σωκράτη 
Οικονόμου  και  δυο 
συνεντεύξεις που μου 

είχε  δώσει  ο  εκλεκτός αγωνιστής. Μια 
για  την προσφορά  του στον αδικαίωτο 
Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ, και 
μια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ανέλαβε να οδηγήσει τους αντάρτες της 
ομάδας τού Στυλιανού Λένα από τον Άη 
Μάμαντα στην Ποταμίτισσα. Της ομάδας 
που τελικά έπεσε σε στρατωτική ενέδρα 
έξω από την Ποταμίτισσα, με αποτέλεσμα 
τον τραγικό θάνατο του ήρωα Δημητράκη 
Χριστοδούλου από τη Δερύνεια. 

Ο Σωκράτης Οικονόμου, που μας έφυγε 
πρόσφατα, καταγόταν από το Πελέντρι και 
ήταν γόνος της αγωνιστικής οικογένειας του 
Παπα-Χαράλαμπου και πρώτος ξάδερφος 
του ήρωα Σωτήρη Τσαγκάρη. Νεαρός 
νυμφεύτηκε  στον  γειτονικό  ηρωοτόκο 
Άη Μάμαντα, όπου εγκαταστάθηκε και 
έκαμε οικογένεια. Η  γυναίκα  του ήταν 
γόνος της αγωνιστικής οικογένειας των 
Χατζηκωστήδων.

Προτού ακόμη αρχίσει ο Απελευθε-
ρωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ, ο Σωκράτης 
είχε μυηθεί στην Οργάνωση από τον θείο 
της γυναίκας του, Παπα-Μενέλαο Χατζη-
κωστή, κι όταν ακούστηκε το εγερτήριο 
σάλπισμα του Διγενή, την Πρωταπριλιά 
του 1955, ήταν έτοιμος να ριφθεί στον 
Αγώνα για τη λευτεριά της Κύπρου μας 
και την Ένωσή της με τη Μητέρα Ελλάδα. 
Είχε οδηγήσει, κάτω από αντίξοες και πολύ 
επικίνδυνες συνθήκες, τον Αυξεντίου και 
άλλους αντάρτες από τον Άη Μάμαντα 
στα γύρω χωριά. Είχε αναλάβει πολλές 
και  επικίνδυνες  αποστολές  μεταφοράς 
και απόκρυψης οπλισμού. Συνεργάστηκε 
στενά με τον πρώτο τομεάρχη Πιτσιλιάς 
- Τροόδους, Ρένο Κυριακίδη - Ρωμανό, 
με  τον  διάδοχό  του,  Γρηγόρη Αυξεντί-
ου - Ρήγα και τελευταία με τον Στυλιανό 
Λένα. Ήταν ο φτεροπόδαρος σύνδεσμος 
των γύρω χωριών.

Ο συνάδελφος Κωστής Χατζηκωστής του 
Παπα-Μελή, με τον οποίο συνεργάστηκε 
στενά, μου ανέφερε διάφορα περιστατικά 
της συνεργασίας τους. Το πιο ριψκίνδυ-
νο και επικίνδυνο ήταν η μεταφορά ενός 
οπλοπολυβόλου «Τόμσον» από τη Λάνια 
στον Άη Μάμαντα. Αναφέρει ο Κωστής: 
«Στις 8 Σεπτεμβρίου 1956 ο υπεύθυνος 
του χωριού μας, μετέπειτα ήρωας Μιχάλης 
Κουκκής, μου ανέθεσε να πάω την επο-
μένη στη Λάνια, στο σπίτι του Παναγιώτη 
Καραγιάννη, για να μεταφέρω ένα όπλο 
στον Άη Μάμαντα. Ο Παπα-Μελής -ο πα-

ΈΜΈΙΝΈ ΠΙΣΤΌΣ ΣΤΌΝ ΌΡΚΌ 
ΤΌΥ ΚΙ ΈΦΥΓΈ ΠΙΚΡΑΜΈΝΌΣ 
ΓΙΑ ΤΌ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥ-
ΠΡΌΥ

τέρας μου-, που ήξερε πού θα πήγαινα 
και τι θα έκαμνα, μου είπε το πρωί που 
ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω: “Όλα αυτά δεν 
μπορείς να τα μεταφέρεις ξωχερίς. Πρέπει 
να πάρεις μαζί σου το κτηνό”. Μου έβαλε 
το δισάτσιν  στο στρατούρι του γαδάρου 
κι από τη μια έβαλε ντομάτες κι από την 
άλλη κολοκύθια, μου  έδωσε την ευχή του 
και ξεκίνησα με προορισμό το σπίτι του 
Πανίκου Καραγιάννη στη Λάνια. Μόλις 
έφτασα μπήκα στο ραφείο του, που ήταν 
στο ύψος του δρόμου. Το ζώο το πήρε στο  
ισόγειο ο αδελφός του  Παναγιώτη, όπου 
ήταν κρυμμένο ένα ολοκαίνουργιο “Τόμ-
σον’’ με 4-5 σφαιροθήκες. Ο Καραγιάννης, 
για να μην κινήσουν καμιά υποψία στους 
θαμώνες του καφενείου που ήταν απέναντι 
από το ραφείο, βγήκε μαζί μου στη βεράντα 
και προσποιήθηκε ότι μου έπαιρνε μέτρα». 

Στη συνέχεια, ο Κωστής κατέβηκε στο 
ισόγειο και πήρε το ζώο με το “Τόμσον” 
και τις σφαιροθήκες του στο δισάκι. Μόλις 
πήρε τον δρόμο του γυρισμού, ο Κωστής 
αντιλήφθηκε ότι οι αγωνιστές της Λάνιας 
συναρμολόγησαν λανθασμένα το οπλοπο-
λυβόλο και η κάννη του εξήχε του δισα-
τσιού, οπότε ο Κωστής, όπως ήταν καβα-
λάρης, έβαλε τα πόδια προς την πλευρά 
που ήταν το «Τόμσον». Ενώ προχωρούσε 
συνάντησε στον δρόμο έναν ηλικιωμένο 
από τη Λάνια και τον ρώτησε τι πουλούσε: 
«Ντομάτες», του απάντησε κι έβγαλε από 
το δισάτσιν όλες τις ντομάτες που είχε και 
του τις έδωσε. «Μα είναι αζύγιστες, πόσο 
κάνουν;», τον ρώτησε. Κι ο Κωστής τού 
απάντησε. «Είναι οι τελευταίες, δεν θέλω 
χρήματα». Ο γέρος ευχαρίστησε και κα-
ληνύχτησε τον Κωστή, που βιαζόταν να 
φθάσει στο χωριό προτού νυχτώσει, διότι 
ο Σωκράτης τον περίμενε στ’ αμπέλι για 
να του παραδώσει το όπλο. Για κακή του 
τύχη, ενώ προχωρούσε είδε από μακριά 
τον χωριανό του τον Χριστοφή του Θωμά, 
που γύριζε από τ’ αμπέλι με τα ζώα του. 
Αναγκαστικά προχωρούσε αργά, για μην 
τον φτάσει. Βραδυπορώντας ο Κωστής για 
να μη φτάσει τον συγχωριανό του, είχε 
μιαν αναπάντεχη εφιαλτική συνάντηση. 
Σιγοβράδιαζε, όταν στην τοποθεσία Βούρλα 
τον ανέμενε μια αναπάντεχη εφιαλτική 
έκπληξη: Διέκρινε στο μισοσκόταδο μια 
ομάδα ένοπλων στρατιωτών να βαδίζει 
προς το μέρος του. «Τωρά επιάσαν μας, 
δεν μας γλιτώνει τίποτε», είπε μέσα του 
ο Κωστής  και  προχωρούσε  προς  τους 
στρατιώτες. Με την καρδιά του να κτυ-
πά δυνατά και την αγωνία του στα ύψη 
προχώρησε ο Κωστής, συναντήθηκε με 
τους στρατιώτες, τους χαιρέτησε ευγενικά 
κι εκείνοι του ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό 
απομακρυνόμενοι, χωρίς να τον ρωτήσουν 
ποιος είναι, από πού έρχεται και πού πάει.

Στο μεταξύ, ο Σωκράτης που τον ανέμενε 
στ’ αμπέλι αγωνιούσε, διότι καθυστερούσε 
ο Κωστής και, για να είναι δικαιολογη-
μένη η εκεί παρουσία του, προσποιείτο 
ότι τρυγούσε. Όταν, επιτέλους, έφτασε ο 
Κωστής, ο Σωκράτης, που είχε τρυγίσει 
τέσσερα καλάθια σταφύλι, του είπε: «Άτε, ρε 
Κωστή, τζιαι χαζίριν να τρυγίσω τ’ αμπέλι».

Η πιο συγκλονιστική πτυχή της αγωνι-
στικής δράσης του Σωκράτη Οικονόμου 
ήταν εκείνη της συνοδείας των τεσσάρρων 
ανταρτών της ομάδας Λένα, Ευαγόρα Πα-
παχριστοφόρου, Μιχαήλ Ασσιώτη, Δη-
μητράκη Χριστοδούλου και Κυριάκου 
Χριστοφόρου, από τον  Άη Μάμαντα στην 
Ποταμίτισσα, την ημέρα της τριπλής θυσίας 
του Στυλιανού Λένα, του Σωτήρη Τσαγκά-
ρη και  του Δημητράκη Χριστοδούλου. 
Στη συνέντευξή του εκείνη ο αείμνηστος 

αγωνιστής μού περιέγραψε με βαθιά συ-
γκίνηση τις στιγμές που έζησε από την 
ώρα που ο αγωνιστής δασοφύλακας Για-
ρίγκος από τη Γεράσα τού πήρε επιστολή 
από τον υπεύθυνο της ΕΟΚΑ του χωριού 
του για να την προωθήσει στον Λένα. Ας 
παρακολουθήσουμε αποσπάσματα της 
συνέντευξης εκείνης:

 «Ήμουν στο αμπέλι και όργωνα  όταν 
ήρθε ο Γιαρίγκος ο δασοφύλακας από τη 
Γεράσα και μου  έφερε μια επιστολή για 
να πάει επείγον στον «Mάστρο», δηλαδή, 
τον Αυξεντίου. Εγώ προσποιήθηκα ότι δεν 
καταλάβαινα τι μου έλεγε και δεν ήξερα 
κανέναν «Μάστρο». Εκείνος επέμενε ότι 
ήξερα, διότι, όπως μού είπε, οι άνθρωποι 
που του έδωσαν την επιστολή ήταν σοβα-
ροί και ήξεραν τι έλεγαν. Με χαιρέτησε 
κι έφυγε. Άφησα κι εγώ το όργωμα και 
τράβηξα κατά το Πελέντρι, όπου βρήκα 
τον αδερφό μου τον Ευαγόρα, που ήταν 
πιο  νέος  και  σβέλτος  από  μένα  για  να 
πάρει εκείνος την επιστολή στην Ποτα-
μίτισσα.  Επειδή η  επιστολή  έπρεπε  να 
πάει το ταχύτερο δυνατό, υπέδειξα στον 
Ευαγόρα να πάει στην Ποταμίτισσα από 
το πιο σύντομο μονοπάτι και να μου φέρει 
απάντηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
μπορούσε. Πήγε ο Ευαγόρας χωρίς κανένα 
εμπόδιο. Και χωρίς να γίνει αντιληπτός 
τράβηξε στο σπίτι  του κουμπάρου μου 
του Σωκράτη. Επικοινώνησε με τον Λένα 
και έφερε απάντηση, αλλά στο μεταξύ οι 
στρατιώτες είχαν κατακλύσει το Πελέντρι. 
Ένας μασκοφόρος από τον Κάτω Αμίαντο 
είχε οδηγήσει στρατιώτες στο σπίτι  της 
αδερφής μου Ελένης και άρχισαν να το 
ερευνούν. Εντόπισαν το κρησφύγετο που 
είχε μέσα και άρχισαν  να  το  ερευνούν 
και να  την ανακρίνουν. Εκείνη, αντί να 
απάντησει στις ερωτήσεις που της υπέβαλ-
λαν, όρμησε εναντίον του προδότη και του 
έβγαλε τη μάσκα. Λυσσασμένοι στρατιώτες 
την έσπρωξαν βίαια, την  χτύπησαν, την 
έριξαν κάτω στο πάτωμα και την ρωτούσαν 
συνέχεια πού είναι ο άντρας  της. Τους 
απαντούσε πως δεν ήξερε. Ο γαμπρός μου 
ο Χαράλαμπος Ζένιος απουσίαζε. Εκείνην 
την ώρα γύριζε από τον Κακόγυρο των 
Φυλάγρων, όπου είχε στήσει ενέδρα με 
τον Παναγιώτη Αριστείδου και τον Αν-
δρέα Τσαγκάρη- Καπιτανή, αδελφό του 
ήρωα Σωτήρη Τσαγκάρη, που σε λίγη 
ώρα θα έπεφτε από βρετανικές σφαίρες, 
ενώ οδηγούσε τον Παναγιώτη Αριστείδου 
έξω από το Πελέντρι…»

Η σύλληψη του γαμπρού του
   - Πώς συνέλαβαν τον γαμπρό σου;
- Αφού  ερεύνησαν  το  σπίτι,  το  έκα-

ναν άνω-κάτω αλλά δεν βρήκαν τίποτε 
και  έφυγαν. Αμέσως μετά  έφυγε και η 
αδερφή μου και πήγε στο διπλανό σπίτι 
του πατέρα μου, αφού πρώτα έσβησε το 
φως και άφησε την πόρτα ανοιχτή, για να 
καταλάβει ο γαμπρός μου, όταν θα γύριζε, 
ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Ανυποψίαστος 
ο γαμπρός μου, που συνοδευόταν από 
τον Παναγιώτη Αριστείδου,πήγαινε στο 
σπίτι. Μόλις έφθασε, αντιλήφθηκε ότι όλα 
ήταν θεοσκότεινα και η πόρτα ανοιχτή. 
Κάτι υποψιάστηκε, αλλά πού να ’ξερε ότι 
ερευνήθηκε το σπίτι του, εντοπίστηκε το 
κρησφύγετο που ήταν μέσα και ότι τον 
αναζητούσαν οι Εγγλέζοι. Ούτε ήξερε τι 
έγινε με τη γυναίκα του, την αδερφή μου. 
Κι ενώ πλησίαζε με προσοχή την ανοιχτή 
η πόρτα, ένας στρατιώτης που είχε κάτι 
ξεχάσει στο σπίτι και γύρισε να το πάρει, 
βρήκε το γαμπρό μου εκεί άοπλο. Κάλεσε 
αμέσως ενισχύσεις και τον συνέλαβαν.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
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ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΘΑ ΛΕΙΤΌΥΡ-
ΓΉΣΕΙ ΤΌ «CORONAPASS» 
‘Ή ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΉ ΝΕΑ 
ΕΠΙΣΉΜΉ ΌΝΌΜΑΣΙΑ ΤΌΥ 
«SAFEPASS», ΚΑΤΑ ΠΌΣΌΝ 
ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΌ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
ΚΑΙ ΠΏΣ ΘΑ ΠΡΌΣΤΑΤΕΥΕΙ 
ΤΑ ΠΡΌΣΏΠΙΚΑ ΔΕΔΌΜΕΝΑ 
ΤΏΝ ΠΌΛΙΤΏΝ; Ό ΥΦΥ-
ΠΌΥΡΓΌΣ ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑΣ, 
ΚΥΡΙΑΚΌΣ ΚΌΚΚΙΝΌΣ, Ή 
ΕΠΙΤΡΌΠΌΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΏΝ ΠΡΌΣΏΠΙΚΏΝ ΔΕΔΌ-
ΜΕΝΏΝ, ΕΙΡΉΝΉ ΛΌΪΖΙΔΌΥ 
ΝΙΚΌΛΑΪΔΌΥ ΚΑΙ Ό ΝΌΜΙ-
ΚΌΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΉΣ 
ΑΠΑΝΤΌΥΝ ΣΤΉ «Σ» 
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Το «Safepass» θα είναι 
απαραίτητο σε χώρους 
συγχρωτισμού και θα 
εκδίδεται διαδικτυακά 

αρχικά και εν τέλει 
μέσω εφαρμογής, εάν 
οι πολίτες πληρούν τις 

εξής προϋποθέσεις: 
θα πρέπει να 

έχουν εμβολιαστεί 
τουλάχιστον με μια 

δόση και να έχει 
παρέλθει διάστημα 
3 εβδομάδων, ή να 

έχουν νοσήσει από την 
ασθένεια COVID-19 
τους τελευταίους 6 
μήνες, ή να έχουν 

πιστοποιητικό αρνητικού 
τεστ, PCR ή rapid test, 

με ισχύ 72 ωρών 

Και εγένετο «κορωνοπάσο»

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Ε
πανεκκίνηση της οικονο-
μίας και αποκλιμάκωση 
των μέτρων, από αύριο 
Δευτέρα, αποφάσισε η 
Κυβέρνηση. Με την επα-
νεκκίνηση όμως αυτήν τη 
φορά μας συστήνεται ένας 

νέος όρος. Αυτός του «Coronapass» ή, στα 
ελληνικά, του «κορωνοπάσου» ή όπως 
μετονομάστηκε τελικά του «Safepass». 
Με την ανακοίνωση του νέου αυτού μέ-
τρου, όπως ήταν αναμενόμενο, γεννήθη-
καν πολλά ερωτήματα όπως το πότε και 
πώς θα λειτουργήσει, κατά πόσον συνάδει 
με το Σύνταγμα και πώς θα προστατεύ-
ει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. 
Ο Υφυπουργός Καινοτομίας, Κυριάκος 
Κόκκινος, η Επίτροπος Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνη Λοϊζίδου 
Νικολαΐδου και ο νομικός Ανδρέας Αγγε-
λίδης απαντούν στη «Σημερινή» για όλα. 

Τι είναι το «Safepass»
Αρχικά να αναφέρουμε πως, σύμφωνα 

με τα όσα λέχθηκαν αυτές τις ημέρες από 
το Υπουργείο Υγείας, το «Safepass» ή η 
προς το παρόν επίδειξη των απαιτούμενων 
αποδεικτικών στοιχείων κατά την παρου-
σία μας σε συγκεκριμένους χώρους όπου 
παρατηρείται συγχρωτισμός και αυξη-
μένη παρουσία ατόμων, αντικαθιστούν 
ουσιαστικά την αποστολή των γραπτών 
μηνυμάτων. Λέμε, λοιπόν, αντίο στο 8998 
και υποδεχόμαστε το «Safepass». 

Σύμφωνα με τα όσα εξήγησε και ο 
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάν-
νου, στο εξής, για να είμαστε περισσότερο 
ασφαλείς σε χώρους όπου βρίσκονται ταυ-
τόχρονα πολλά άτομα και για αρκετή ώρα, 
«παράλληλα με τη χρήση μάσκας και την 
τήρηση των υπόλοιπων μέτρων ατομικής 
προστασίας, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει 
να ισχύει μια από τις πιο κάτω προϋποθέ-
σεις: να έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με 
μια δόση και να έχει παρέλθει διάστημα 
3 εβδομάδων, ή να έχουν νοσήσει από 
την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 
6 μήνες, ή εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο 
πάνω, και ως προσωρινή λύση μέχρι να 
προχωρήσει περισσότερο η εμβολιαστική 
κάλυψη, δίνεται η επιλογή στους πολίτες 
ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομί-
ζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR 
ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών». Το μέτρο 
αυτό, όπως είπε, είναι προσωρινό και θα 
εφαρμοστεί για μεταβατική περίοδο, με 
σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι μετα-
κινήσεις και οι κοινωνικές μας επαφές 
γίνονται με όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη 
ασφάλεια για την υγεία μας και για τη 
Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, 
δεν υπάρχει χρονική διάρκεια, αφού το εν 
λόγω μέτρο θα αξιολογείται στην πορεία 
της πανδημίας. 

Άλλες χώρες που εφάρμοσαν κάτι 
παρόμοιο είναι το Ισραήλ, η Δανία, 
η Εσθονία και η Αυστρία. Το Ισραήλ 
εκδίδει μέσω της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Υγείας το λεγόμενο 
«GreenPass» σε όποιον εμβολιά-
στηκε για κορωνοϊό, ή όποιον ανέ-
καμψε από τη νόσο ή, στην περίπτω-
ση εκείνων που είναι κάτω των 16 
ετών, που έκαναν αρνητικό τεστ. Το 
δανέζικο διαβατήριο «Coronapass» 
είναι διαθέσιμο μέσω εφαρμογής 

ή σε έντυπη μορφή σε άτομα που 
έχουν εμβολιαστεί ή έχουν δοκι-
μαστεί θετικά για τον ιό δύο έως 
δώδεκα εβδομάδες προηγουμένως 
ή έχουν αρνητικό τεστ τις τελευ-
ταίες 72 ώρες. Επίσης, η Εσθονία 
εκδίδει πιστοποιητικά ψηφιακού 
εμβολιασμού από τον Απρίλιο, τα 
οποία μπορούν να εκτυπωθούν ή να 
εμφανιστούν σε smartphone. Στην 
Αυστρία το αποκαλούμενο «πράσι-
νο διαβατήριο» -το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, 
πρόσφατου τεστ ή ανάρρωσης από 
μόλυνση- πρόκειται να τεθεί σε ισχύ 
σε τρία στάδια από τις 19 Μαΐου. 
Αρχικά θα πρόκειται για ένα γραπτό 
πιστοποιητικό, μετά από δύο-τρεις 
βδομάδες αναμένεται να υπάρχει 
ένας κωδικός «QR» ο οποίος θα 
αντικαταστήσει το έντυπο, ενώ μετά 
από αυτό θα αναμένεται η ενιαία 
ευρωπαϊκή λύση με το «πράσινο 
διαβατήριο». 

Το «Safepass» σε άλλες χώρες 

Η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχεί-
ου είναι υποχρεωτική στους ακόλουθους 
χώρους: χώρους εστίασης (εστιατόρια, κα-
φετερίες, μπαρ, σνακ μπαρ, κ.ο.κ.), χώρους 
θρησκευτικής λατρείας, υπαίθρια και κλει-
στά θέατρα, κινηματογράφους και αίθου-
σες παραστατικών τεχνών ή θεαμάτων, 
εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα 
λιανικού εμπορίου, κοινωνικές εκδηλώ-
σεις όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες, 
γυμναστήρια, σχολές χορού και σχολές 
άλλων αθλημάτων, σε όσους γυμνάζονται 
σε κλειστούς χώρους, οίκους ευγηρίας, 
κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές 
φιλοξενίας χρόνια πασχόντων και άλλες 
κλειστές δομές, ξενοδοχεία και τουριστικά 
καταλύματα, προεκλογικές συγκεντρώσεις 
σε θέατρα/αμφιθέατρα, χώρους εστίασης 
οικίες, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις και 
καζίνα, όπως επίσης στο γήπεδο μόνο 
για τον αγώνα του τελικού Κυπέλλου στις 
15 Μαΐου. 

Η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου 
δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση στους 
πιο κάτω χώρους: κομμωτήρια, ινστιτούτα 
αισθητικής, επιχειρήσεις τυχερών παι-
γνίων και στοιχημάτων, λαϊκές αγορές, 
υπεραγορές, φούρνους, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, μίνι-μάρκετ, 
περίπτερα, φαρμακεία, παραλίες, εξωτε-
ρικούς εκδρομικούς χώρους, φράγματα 
και ζωολογικούς κήπους.

Αρχικά και έως ότου ετοιμαστεί η δια-
δικτυακή πλατφόρμα ή η εφαρμογή για 
την έκδοση του «Safepass», οι πολίτες θα 
πρέπει να προσκομίζουν είτε το αποδεικτικό 
στοιχείο για αρνητικό αποτέλεσμα από 
εξέταση κορωνοϊού (PCR ή rapid test) σε 
έντυπη μορφή είτε την Κάρτα Εμβολιασμού 
που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα, ή 
ακόμη στις περιπτώσεις ατόμων που εί-
χαν νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 
τους τελευταίους 6 μήνες, παρουσιάζεται 
το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης που 
αποστέλλεται στους πολίτες. 

Την ευθύνη για τον έλεγχο κατοχής 
αποδεικτικού στοιχείου έχουν μόνο οι 
Λειτουργοί της Αστυνομίας ή των αρμόδιων 
Υπουργείων/Τμημάτων ανάλογα με τις 
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στου τομείς 
της αρμοδιότητάς τους. Οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων/υποστατικών δεν έχουν ευ-
θύνη για τον έλεγχο του αποδεικτικού 
στοιχείου και οι πολίτες δεν υποχρεούνται 
να παρουσιάσουν το αποδεικτικό στοι-
χείο που έχουν στην κατοχή τους σε μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στο φουλ οι μηχανές για 
δημιουργία της εφαρμογής 

Σε δηλώσεις του στη «Σ», ο Υφυπουργός 
Καινοτομίας, Κυριάκος Κόκκινος, ερωτηθείς 
σχετικά, εξήγησε πως ο σχεδιασμός προ-
νοεί μία εφαρμογή του κινητού. Ωστόσο, 

επειδή πρώτον, δεν έχει όλος ο κόσμος 
έξυπνο κινητό τηλέφωνο και, δεύτερον, δεν 
υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για ετοιμασία 
της εν λόγω εφαρμογής αφού χρειάζονται 
και οι ανάλογες εγκρίσεις από την Apple 
(διαδικασία που παίρνει περίπου τρεις 
με τέσσερεις βδομάδες), σύμφωνα με τον 
κ. Κόκκινο σε πρώτο στάδιο θα είναι κάτι 
πιο απλό. Για παράδειγμα, όπως είπε, το 
«Safepass» μπορεί να έχει τη μορφή ενός 
Qr Code, που θα αποστέλλεται με sms, ή 
ενός εγγράφου pdf, που θα εκδίδεται είτε 
μέσω μίας ιστοσελίδας είτε με ένα «push» 
(ειδοποίηση) στον αποδέκτη. Δηλαδή, για 
παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει τεστ και 
βγει αρνητικό, όταν του έρχεται μήνυμα 
στο κινητό με το αποτέλεσμα να υπάρχει 
ένας σύνδεσμος που θα τον παραπέμπει 
στη διαδικασία για έκδοση του «Safepass». 

Όσον αφορά τα άτομα που δεν έχουν 
πρόσβαση στο ίντερνετ ή άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας και άτομα που δεν έχουν 
τεχνολογικές γνώσεις, ο κ. Κόκκινος κληθείς 
να απαντήσει πώς θα αποκτούν το λεγό-
μενο «Safepass», είπε πως αυτό αφορά 
πολιτική απόφαση, αλλά ο ίδιος θεωρεί 
πως πρέπει να υπάρχει ένα έντυπο δια-
θέσιμο γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως έγινε 
και στην περίπτωση των sms που υπήρχε 
και η επιλογή του εντύπου διακίνησης. 

Ερωτηθείς για το πότε θα είναι έτοιμο 
το «Safepass», ο κ. Κόκκινος είπε πως 

γίνεται εντατική δουλειά για να είναι έτοιμο 
το «εθνικό» εντός του μήνα που διανύ-
ουμε, ενώ πρόσθεσε πως το ευρωπαϊκό, 
δηλαδή το «Greenpass», θα είναι έτοιμο 
μέσα στον Ιούλιο. 

Διαβούλευση για
τα προσωπικά δεδομένα 

Από πλευράς της η Επίτροπος Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, 
ξεκαθάρισε πως χωρίς την έγκριση του 
γραφείου της η εν λόγω εφαρμογή δεν 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Εξήγησε 
πως «η εφαρμογή που ανακοινώθηκε 
από το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε 
διαδικασία διαβούλευσης με το δικό μας 
γραφείο εάν υπάρχει ζήτημα παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων ή αν μπορεί να 
ισχύσει υπό προϋποθέσεις». Όπως είπε, 
μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται 
μία πρώτη ενημέρωση από το Υφυπουρ-
γείο Καινοτομίας για την τεχνική δομή 
που θα έχει το «Safepass» που αφορά 
και στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων. Πρόσθεσε πως το Γραφείο 
γνώριζε για τη σκέψη της Κυβέρνησης 
για το «Safepass», «αλλά είναι γνωστό ότι 
χρειάζονται και εκτίμηση αντικτύπου. Τα 
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», 
συνέχισε, «είναι το ποιος θα διαχειρίζε-
ται τα δεδομένα, πού θα αποθηκεύονται 
και για πόσο καιρό και γενικότερα εάν 
υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες ότι 
δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των πολιτών».  

Τέλος, όσον αφορά την απόφαση για 
υπόδειξη γραπτών αποδεικτικών στοι-
χείων από αύριο, Δευτέρα, 10 Μαΐου, η 
κ. Λοϊζίδου ξεκαθάρισε πως αυτό είναι 
κυβερνητική απόφαση και όσον αφορά 
τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 
ελέγχονται μόνο από την Αστυνομία και 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Αντισυνταγματικό
το «Safepass»

Όσον αφορά τη νομική πλευρά του 
ζητήματος, μιλώντας στη «Σ» ο δικηγόρος, 
Ανδρέας Αγγελίδης, εξήγησε πως ένας 
κανονισμός ή ένα διάταγμα εξετάζονται 
από πολλές πλευρές. Συνέχισε λέγοντας 
πως «το Σύνταγμα προβλέπει ότι εξουσιο-
δοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδιδει 
κανονισμούς ή διατάγματα. Κάθε κανο-

νισμός όμως πρέπει να περάσει από τη 
Βουλή και να τύχει έγκρισης». Ερωτηθείς 
σχετικά, εξήγησε πως δεν υπάρχει καμία 
διαφορά μεταξύ των κανονισμών και των 
διαταγμάτων και ότι το Υπουργικό είναι 
υποχρεωμένο να τα υποβάλλει στη Βου-
λή για έγκριση. Γεγονός, όμως, που δεν 
έπραξε σε καμία περίπτωση. 

«Γι’ αυτό και τον Αύγουστο του 2020 
θεώρησα υποχρεώσή μου ως πολίτης, 
νομικός αλλά και πρώην βουλευτής να 
υποβάλω τις ανησυχίες μου μέσω μίας 
επιστολής ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας, λέγοντας πως υπάρ-
χει παρατυπία στην εν λόγω διαδικασία 
και μέχρι σήμερα δεν έλαβα απάντηση», 
δήλωσε. 

«Είναι παραβίαση του Συντάγματος», 
πρόσθεσε ο κ. Αγγελίδης.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, το μέτρο 
αυτό ξεπερνά την αρχή της αναλογικό-
τητας, η οποία προνοεί ότι κάθε μέτρο 
που επηρεάζει μία ατομική μου ελευ-
θερία πρέπει να ισορροπεί με το τι θα 
εξυπηρετήσει, δηλαδή με το όφελος στο 
οποίο αποβλέπει, το οποίο σε αυτήν την  
περίπτωση είναι η υγεία. 

Υπάρχει επίσης το τελευταίο άρθρο 
του Συντάγματος, που προβλέπει την 
υποχρέωση της Δημοκρατίας να σέβεται 
και να προστατεύει αυτά τα δικαιώματα. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, 
προκύπτει και άλλο δεδομένο, που αφορά 
στη διαφοροποίηση που επιβάλλει στους 
νόμιμους κατοίκους της χώρας μας με 
τους τουρίστες, οι οποίοι δεν θα έχουν 
αυτό το πάσο, άρα υπάρχει δυσμενής 
μεταχείριση έναντι των πολιτών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 

Τελεσίδικα, όπως τόνισε, εάν είναι 
αντισυνταγματικό ένα μέτρο ή όχι θα 
το κρίνει το δικαστήριο. Ωστόσο, όπως 
σημείωσε, εάν κάποιος πολίτης απο-
ταθεί στη Δικαιοσύνη στην περίπτωση 
που συζητάμε για το «Safepass», με τον 
φόρτο εργασίας και τους περιορισμούς 
που ισχύουν στα δικαστήρια, αλλά και 
τις επερχόμενες εκλογές και τις θερινές 
διακοπές που μεσολαβούν, θα πάρει καιρό 
η όλη διαδικασία. 

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο, ο κ. 
Αγγελίδης υπογράμμισε πως «κανένας 
άλλος εκτός από τα αρμόδια όργανα του 
κράτους δεν δικαιούται να τα ελέγχει». 



θυματοποιηθεί κανένα παιδί».

Μια δεύτερη ευκαιρία 
Αναφορικά με τις εξετάσεις των δύο 

πρώτων τάξεων Λυκείου και Τεχνικών 
Σχολών, ο Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε 
στη συνάντηση που είχε πρόσφατα με 
ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, ότι το θέμα των 
μαθητών που θα κωλύονται να παρακα-
θίσουν στις εξετάσεις λόγω COVID-19, 
μπορεί να λυθεί απλώς με την παραπομπή 
τους σε δεύτερη σειρά εξετάσεων αλλά 
και σε τρίτη σειρά, σε περίπτωση που 
παραστεί ανάγκη. 

Όσον αφορά τις Παγκύπριες Εξετάσεις, 
όμως, που είναι εξετάσεις πρόσβασης στα 
δημόσια πανεπιστήμια, δεν μπορεί να 
υπάρξει δεύτερη σειρά και για το σκο-
πό αυτό προηγήθηκε ένας λεπτομερής 
σχεδιασμός προκειμένου όλοι οι υποψή-
φιοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμε-
τάσχουν. Όπως εξήγησε ο Υπουργός σε 
σχετική ανακοίνωσή του, στόχος είναι να 
μη στερηθούν ούτε οι υποψήφιοι εκείνοι 
που επηρεάζονται λόγω της πανδημίας 
του δικαιώματος να συμμετάσχουν, ενώ, 
από την άλλη πλευρά, να τύχει απόλυτης 
προστασίας η υγεία των εκπαιδευτικών 

που θα εργαστούν για επιτήρηση στις εξε-
τάσεις. Όσο για τα παιδιά που ενδεχομένως 
να νοσηλεύονται είτε λόγω COVID-19 
είτε εξαιτίας οποιασδήποτε πάθησης, τότε 
δυστυχώς δεν θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακαθίσουν στις φετινές Παγκύπριες 
Εξετάσεις, κάτι που ισχύει κάθε χρόνο.

 
Χωρίς εξετάσεις τα Γυμνάσια

Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι μαθητές 
των Γυμνασίων «γλίτωσαν» από το άγχος 
των εξετάσεων, γεγονός το οποίο προκαλεί 
ανάμεικτες σκέψεις και αντιδράσεις με επί-
κεντρο ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες 
για τη μετέπειτα πορεία των μαθητών, σε 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα που επιμένει 
να διαφημίζεται ως μη εξετασιοκεντρικό, 
ωστόσο φαίνεται να στηρίζεται πολύ σε 
αυτό. Οι τελικές εξετάσεις δεν είναι αυτο-
σκοπός, σχολίασε σε πρόσφατες δηλώσεις 
του ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γο-
νέων Μέσης Εκπαίδευσης, Χαράλαμπος 
Διονυσίου, ο οποίος πρόσθεσε ότι αυτή 
είναι μια καλή ευκαιρία να καλυφθεί η 
ύλη αφού χάθηκε πολύτιμος εκπαιδευ-
τικός χρόνος. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Πολυ-
βίου, ο οποίος δήλωσε ότι «εφόσον έχουμε 

ακόμη τριάντα πέντε περίπου εργάσιμες 
ημέρες μέχρι τις 16 Ιουνίου που θα είναι 
η τελευταία ημέρα του σχολείου για τα 
Γυμνάσια, πιστεύουμε ότι είναι αρκετός 
ο χρόνος για να αξιοποιηθεί από τους 
συναδέλφους ώστε να καλύψουν την ύλη. 
Αν χρειάζεται να γίνει ένα διαγώνισμα να 
γίνει, αν χρειάζεται να γίνουν επαναλήψεις 
να γίνουν, να λύσουμε απορίες και να 
δώσουμε όποια εφόδια μπορούμε για 
την επόμενη τάξη». 

Σχεδιάζοντας
την επόμενη χρονιά 

Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παι-
δείας ζητούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, 
ώστε να σχεδιαστεί και να προγραμμα-
τιστεί η νέα σχολική χρονιά. Ο κ. Πολυ-
βίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν 
σταματά η εργασία μας με τη λήξη των 
μαθημάτων. Είναι σημαντικό να ξέρουμε 
πώς προχωρούμε την επόμενη χρονιά, 
πώς θα ξεκινήσουμε από τον επόμενο 
Σεπτέμβρη για να μη χαθεί πολύτιμος 
χρόνος». 

Άμεσος εμβολιασμός
στους φοιτητές

Αίτημα της Παγκύπριας Συνομο-
σπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης 
στάλθηκε πριν από δύο εβδομάδες και 
αφορά στον εμβολιασμό των επόμενων 
φοιτητών, ειδικά όσων θα φύγουν στο 
εξωτερικό για σπουδές. Ο κ. Διονυσίου 
ανέφερε στη «Σ» ότι αναμένουν απάντηση 
από το αρμόδιο Υπουργείο,  ώστε τα παιδιά 
που θα αναχωρήσουν σε μιαν άλλη χώρα 
για σπουδές να έχουν την ευκαιρία, αν 
θέλουν, να εμβολιαστούν. 

Ο εμβολιασμός των φοιτητών είναι 
θέμα το οποίο συζητείται ήδη στη Γαλλία 
αλλά και στην Ελλάδα, με τον Πρύτανη 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών να ζητεί από την αρμόδια 
επιτροπή όπως  δοθεί προτεραιότητα 
στους εμβολιασμούς στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό αλλά και στους φοιτητές που 
εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες που απαιτούν φυσική παρουσία. 

Αδιαφορία Υπουργείου
Υγείας για εμβολιασμό
εκπαιδευτικών;

Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι 
οργανωμένοι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκ-
παίδευσης, μέσα από ανακοίνωσή τους 
που εξέδωσαν την περασμένη Παρασκευή. 
Σύμφωνα με αυτήν, το Υπουργείο Υγείας 

δεν ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα 
που υπέβαλαν οι οργανώσεις γραπτώς 
πριν από μήνες, ώστε να δοθεί προτεραιό-
τητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, 
ως εργαζομένων της πρώτης γραμμής, 
όπως έπραξαν έγκαιρα αρκετές χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Γερ-
μανία, Πορτογαλία).  Τόνισαν, δε, ότι «ο 
κατά προτεραιότητα εμβολιασμός των εκ-
παιδευτικών αποτελούσε και εισήγηση 
της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής 
Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας».

«Αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα άρνησης 
του Υπουργείου Υγείας να δώσει προτεραι-
ότητα στον εμβολιασμό εκπαιδευτικών», 
όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, «είναι να 
νοσήσει ήδη βαριά αριθμός εκπαιδευτι-
κών, καθώς επίσης και να καταγράφεται 
θάνατος εκπαιδευτικού». 

Κλείνοντας, η ΟΕΛΜΕΚ ζητά την έγκρι-
ση του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών 
ως επαγγελματικής ομάδας προτεραιότη-
τας, εφόσον αρκετοί είναι αυτοί που δεν 
έχουν ακόμη εμβολιαστεί δεδομένων και 
των προβλημάτων που παρουσίαζε όλον 
αυτόν τον καιρό η Πύλη εμβολιασμού.

Λ
ίγες μέρες απομένουν 
από την επίσημη πρώτη 
των Παγκύπριων Εξε-
τάσεων. Οι τελειόφοιτοι 
αποχαιρετούν τα σχολικά 
έδρανα και ετοιμάζονται 
πυρετωδώς για τις πιο 

σημαντικές -μέχρι στιγμής- εξετάσεις, που 
θα τους οδηγήσουν στα επόμενά τους βήμα-
τα στη ζωή. Για εξετάσεις προετοιμάζονται 
και οι υπόλοιποι μαθητές Λυκείου, ενώ 
οι μαθητές Γυμνασίου θα αρκεστούν σε 
μερικά διαγωνίσματα,  ώστε να προχω-
ρήσουν αβίαστα στην επόμενή τους τάξη. 

Ειδικά εξεταστικά
κέντρα με νοσηλευτές

Σε ειδικές αίθουσες θα παρακαθίσουν 
οι μαθητές που είναι επιβεβαιωμένα 
κρούσματα ή στενές επαφές επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, 
θα λειτουργήσει ένα ειδικό εξεταστικό 
κέντρο εκτός σχολείου σε κάθε επαρχία 
και περίπου τρία κέντρα για τα παιδιά που 
θεωρούνται στενές επαφές. Ο Πρόεδρος 
της ΟΕΛΜΕΚ Θέμης Πολυβίου μίλησε 
στη «Σημερινή» για τα όσα συζητήθηκαν 
με τον Υπουργό Παιδείας τις προάλλες. 
«Το πρωτόκολλο σχεδιάστηκε ειδικά για 

τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Στους σχεδι-
ασμούς υπολογίστηκαν 150 κρούσματα 
ή 800 επαφές. Όσοι θα είναι επαφές θα 
πρέπει να υποβληθούν σε τεστ αντιγόνου 
ταχείας ανίχνευσης, μια ημέρα προηγου-
μένως. Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί που 
θα επιβλέπουν τα παιδιά, θα πρέπει να 
κάνουν τεστ 72 ώρες προηγουμένως». 

Όσον αφορά την επιτήρηση των παι-
διών που θα είναι στα ειδικά εξεταστικά 
κέντρα, ο κ. Πολυβίου ανέφερε ότι θα την 
αναλάβει το νοσηλευτικό προσωπικό. «Με-
ρικοί συνάδελφοι επίσης θα μπορούν να 
κάνουν επιτήρηση εξ αποστάσεως βέβαια. 
Εκπαιδευτικοί όπως και οι νοσηλευτές θα 
φορούν ειδικές στολές. Επίσης θα πρέπει 
να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολι-
αστεί ακόμη». Ο κ. Πολυβίου τόνισε επί-
σης την ανάγκη να διευθετηθούν όλα τα 
ζητήματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, 
ώστε να διεξαχθούν ομαλά οι εξετάσεις, 
χωρίς το οποιοδήποτε πρόβλημα. «Πρέπει 
να ξέρουμε ποια θα είναι αυτά τα ειδικά 
εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν 
παγκύπρια. Επίσης, πότε θα εμβολιαστούν 
οι εκπαιδευτικοί που θα είναι επιτηρητές; 
Έχει επιλεγεί το νοσηλευτικό προσωπικό 
που θα επιτηρεί; Εμείς δεν θέλουμε να 

ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΟΙ 
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ, ΠΡΟΘΕΡΜΑΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙ-
ΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

09.05.2021
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Σε ειδικές αίθουσες 
θα παρακαθίσουν 
οι μαθητές που 

είναι επιβεβαιωμένα 
κρούσματα ή 

στενές επαφές 
επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων. 
Συγκεκριμένα, θα 
λειτουργήσει ένα 
ειδικό εξεταστικό 

κέντρο εκτός σχολείου  
σε κάθε επαρχία και 
περίπου τρία κέντρα 

για τα παιδιά που 
θεωρούνται στενές 

επαφές

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Στην τελική ευθεία οι μαθητές

Ατελείωτος ο Γολγοθάς για τους 
Τουρκοκύπριους δημοσιογρά-
φους, αφού ο εκφοβισμός από 

το τουρκικό κράτος συνεχίζει να αποτελεί 
βραχνά και να θέτει φραγμούς στην 
ελευθερία του Τύπου.

Η Τουρκία εξαπολύει ποινικές διώ-
ξεις μέσω του τουρκικού δικαστικού 
συστήματος σε Τουρκοκύπριους δη-
μοσιογράφους, ενώ ο Τουρκοκύπρι-
ος ηγέτης εκφοβίζει με τα σχόλιά του 
δημοσιογράφους και συνδικαλιστές.

Να θυμίσουμε πως τρία χρόνια μετά 
τις βίαιες επιθέσεις εθνικιστικών ομάδων 
εναντίον της εφημερίδας «Αβρούπα»,  
για τη δημοσίευση σκίτσου με ένα αρχαίο 
ελληνικό άγαλμα να ουρεί στο κεφάλι του 
Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, 
ο διευθυντής της εφημερίδας, Σενέρ 
Λεβέντ,  βρέθηκε στο στόχαστρο για το 
σατιρικό σκίτσο αλλά και για δύο ακόμα 
άρθρα του, καθώς αντιμετωπίζει τρεις 
ποινικές υποθέσεις στο 21ο Ποινικό 
Πρωτοδικείο της Άγκυρας.

Εξάλλου δεύτερη μήνυση από την 
Άγκυρα, εναντίον της Τουρκοκύπρι-

ας δημοσιογράφου Αϊσεμντέν Ακίν, η 
οποία συνεργάζεται με ελληνοκυπριακό 
μέσο, κατατέθηκε από την Εισαγγελία 
της Άγκυρας με την κατηγορία της 
προσβολής του τουρκικού κράτους. 
Η έρευνα, σύμφωνα με τις σχετικές 
πληροφορίες, άρχισε μετά από κα-
ταγγελία του τουρκικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, λόγω σχολίων της Ακίν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
παρέμβαση της Τουρκίας στην εκλο-
γική διαδικασία για την ανάδειξη του 
Τ/κ ηγέτη τον περασμένο Οκτώβριο.

Τι λέγει η ΕΕ 
Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρ-
ρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, απάντησε 
στη γραπτή ερώτηση που απέστειλαν 
από κοινού, στις 28 Ιανουαρίου 2021, 
οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπα-
δάκης, Κώστας Μαυρίδης, Λευτέρης 
Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, Γιώργος 
Γεωργίου και Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, σχετικά 
με τον εκφοβισμό Τ/κ δημοσιογράφων.

Στην απάντησή της, η κ. Φερέιρα ανα-
φέρει ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για 

την κατάσταση που έθεσαν τα αξιότιμα 
μέλη του Κοινοβουλίου και εκφράζει τη 
σοβαρή ανησυχία της για κάθε απόπειρα 
υπονόμευσης της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης 
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Τονίζεται ότι η ελευθερία της έκ-
φρασης, η οποία περιλαμβάνει την 
ελευθερία γνώμης και την ελευθερία 
λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και 
απόψεων χωρίς την παρέμβαση των 
δημόσιων Αρχών, κατοχυρώνεται από 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου.

Παράλληλα, η Επιτροπή δηλώνει 
πως είναι σταθερά προσηλωμένη στις 
αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και του κράτους 
δικαίου, που αποτελούν θεμελιώδεις 
ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πρόκειται επίσης για βασικές αρχές 
τις οποίες έχει δεσμευτεί να τηρεί η 
Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη στην 
ΕΕ χώρα, καθώς επίσης ως επί μακρόν 
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπέρ της επανέναρξης 
των διαπραγματεύσεων 

Η Επίτροπος, στην απάντησή της, 
επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, όπως δήλωσε στις 11 Δεκεμ-
βρίου 2020, υποστηρίζει την ταχεία 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και παραμένει 
πλήρως προσηλωμένο σε μια συνολική 
διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, με τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ 
και με το κεκτημένο της ΕΕ. Το ίδιο 
αναμένει και από την Τουρκία.

Καταληκτικά σημειώνει ότι η Επι-
τροπή θα εξακολουθήσει να παρακο-
λουθεί το ζήτημα και να υπογραμμίζει 
την ύψιστη σημασία της ελευθερίας της 
έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή 
θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προ-
σπάθειες για τη στήριξη πρωτοβουλιών 
που αποσκοπούν στην προώθηση της 
συμφιλίωσης στην Κύπρο, καθώς και στη 
βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων και των επαφών με την ΕΕ.

Νέες μηνύσεις σε Τ/κ δημοσιογράφους
για προσβολή του τουρκικού κράτους

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaefty-
chiou@hotmail.com



από το εξωτερικό, για παράδειγμα από την 
Κένυα, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία 
και την Ιταλία. Ωστόσο, τον μεγαλύτερο 
αριθμό επισκεπτών του Μουσείου αποτε-
λούν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και μέσης 
εκπαίδευσης της Κύπρου ή ακόμα και 
ιδιωτικών φροντιστηρίων.

Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε ο 
Υπεύθυνος του Μουσείου, Δρ  Ανδρέας 
Κάρυος, το Μουσείο έχει σημαντικές δυ-
νατότητες για την επιτέλεση της βιωματι-
κής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην 
καλλιέργεια κριτικής σκέψης, φαντασίας 
και δημιουργικότητας των μαθητών. «Μία 
επίσκεψη εδώ στο μουσείο», όπως είπε, 
«δύναται να συνδέσει τον χώρο και συγκε-
κριμένα τεκμήρια από τη συλλογή μας με 
τα πρόσωπα που είχαν συμμετοχή στον 

Αγώνα ή που ανέπτυξαν επαναστατική 
δράση σε συγκεκριμένες περιοχές της 
Κύπρου». 

«Επομένως, η επιτόπια επίσκεψη στο 
μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει μία 
μορφή βιωματικής μάθησης, η οποία προς 
απόκτηση των ιστορικών γνώσεων επι-
κεντρώνεται στην πρόσληψη εμπειριών 
κατά τη διδακτική πράξη. Κάποιες ιδέες 
για βιωματική μάθηση στο Μουσείο είναι 
οι εξής: 

»Κατά την επίσκεψη σχολικών μονάδων 
στο μουσείο θα μπορούσαν να προσκλη-
θούν αγωνιστές που είναι εν ζωή και να 
καταγραφεί η μαρτυρία τους με τη βοήθεια 
ερωτηματολογίων που θα έχουν καταρ-
τιστεί από μαθητές. Οι συνεντεύξεις θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία αρχείου Προφορικής Ιστορίας 
στο σχολείο.

»Ακόμη, αν υπάρχουν μαθητές με έφεση 
στη φωτογραφία ή στη βιντεοσκόπηση, θα 
μπορούσαν να ετοιμάσουν κάποιο ντοκι-
μαντέρ για κάποια συγκεκριμένη πτυχή 
του Αγώνα αξιοποιώντας τα τεκμήρια που 
υπάρχουν στο μουσείο. 

»Επίσης η επαφή με τα διάφορα αντι-
κείμενα των ανταρτών μπορεί να βοηθήσει 
τους μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα 
για την καθημερινότητά τους, δηλαδή τι 
διάβαζαν, ή πώς περνούσαν την ώρα τους 
μέχρι να έρθει το σούρουπο και να ξεκι-
νήσουν τις ένοπλες επιχειρήσεις. 

»Άρα υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά εναπόκει-
ται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 

στις διευθύνσεις των σχολείων τους εάν 
θα αξιοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο τις 
επισκέψεις των μαθητών στο μουσείο. Δεν 
σημαίνει ότι ερχόμενοι σε ένα μουσείο, 
το οποίο αναφέρεται στα επαναστατικά 
γεγονότα μιας απελευθερωτικής προ-
σπάθειας,  καλλιεργείται το μίσος και ο 
μιλιταρισμός στους μαθητές. Εξαρτάται  
από την εκπαιδευτική προσέγγιση που 
θα υιοθετήσει κανείς. Για παράδειγμα,  
κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να ανα-
δείξει έννοιες όπως την αγάπη προς την 
ελευθερία και την πατρίδα  ή ακόμη να 
αναδείξει το αίσθημα της συλλογικότη-
τας και της ομόνοιας μεταξύ του λαού, 
αλλά και το πνεύμα αυτοθυσίας το οποίο 
πρέπει να μας χαρακτηρίζει, όχι μόνο για 
την εθνική ελευθερία, αλλά και για την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων της 
καθημερινότητάς μας σε κοινωνικό, οικο-
γενειακό ή ατομικό επίπεδο. Άρα υπάρχει 
υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς». 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως, πέραν 
των φοιτητών και μαθητών, επισκέψεις 
στο μουσείο έχουν πραγματοποιήσει και 
μονάδες της Εθνικής Φρουράς, κλιμάκια 
των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης και 
των Βρετανικών Βάσεων, με ενδιαφέρον 
για τη στρατιωτική ιστορία και ιδίως τον 
ανταρτοπόλεμο. Το Μουσείο, σύμφωνα 
με τον κ. Κάρυο, έχει αναπτύξει στο πα-
ρελθόν εκπαιδευτικές δράσεις υπό τη 
μορφή σεμιναρίων σε συνεργασία με 
τις εν λόγω μονάδες. 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΕΧΕΊ ΣΗΜΑΝΤΊ-
ΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΠΊΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΒΊΩΜΑΤΊΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΊΑ ΔΊΝΕΊ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΊΕΡΓΕΊΑ 
ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΦΑΝΤΑΣΊ-
ΑΣ ΚΑΊ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μουσείο Αγώνος:
Ευκαιρία για βιωματική μάθηση
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Τ
ο Μουσείο Αγώνος 
αναπτύσσει σειρά εκ-
παιδευτικών δράσεων 
με την ίδια του τη μόνιμη 
συλλογή, όπου μπορεί 
κανείς να πληροφορηθεί 
για διάφορες πτυχές του 

Αγώνα της ΕΟΚΑ, ενώ κατά περιόδους 
πραγματοποιεί περιοδικές εκθέσεις και 
παρουσιάσεις τεκμηρίων που υπάρχουν 
στη συλλογή του. Παράλληλα, το Μουσείο 
πραγματοποιεί διαλέξεις και σεμινάρια 
σε πανεπιστήμια και φοιτητές από το 
Ισραήλ, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, τις 
ΗΠΑ, την Αυστρία και την Ελλάδα. Το 
Μουσείο επισκέπτονται επίσης σχολικές 
μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Δρ  Ανδρέας Κάρυος:
«Μία επίσκεψη εδώ 

στο μουσείο δύναται να 
συνδέσει τον χώρο και 
συγκεκριμένα τεκμήρια 

από τη συλλογή μας 
με τα πρόσωπα που 

είχαν συμμετοχή στον 
Αγώνα ή που ανέπτυξαν 
επαναστατική δράση σε 
συγκεκριμένες περιοχές

της Κύπρου»
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Στο ντοκιμαντέρ περιγράφεται η εκτέλεση 
38 συνολικά στρατιωτών από τους Τούρ-
κους από αυτόπτη μάρτυρα, τον Κώστα 
Αρτεμίου, από την Κλήρου, ο οποίος από 
θαύμα γλίτωσε τότε την εκτέλεση. 

Ήταν 22 Ιουλίου του 1974. Στον χώρο 
της απόβασης γινόταν πραγματικός χα-
λασμός. Στον τόπο αυτό βρέθηκε να πο-
λεμά εθελοντής ο παππούς του Ανδρέα, 
μαζί με άλλους κληρωτούς και έφεδρους 
στρατιώτες του 306 ΤΠ, του 251 ΤΠ, της 
33 ΜΚ και άλλες μονάδες της Εθνικής 
Φρουράς. Χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
χωρίς νάρκες, χωρίς πυροβολικό στον 
Πενταδάκτυλο, χωρίς αντιαρματικά και, 
το ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, χωρίς καμιά βοήθεια 
από τη  μάνα Ελλάδα! 

47 χρόνια χωρίς πατέρα 
Οι περιγραφές του Γιώργου Γαλήνη 

και του Γαβριήλ Χρυσοστόμου είναι συ-
γκλονιστικές! Για τα 47 χρόνια που πέ-
ρασαν χωρίς την παρουσία του πατέρα 
τους και το άδειο πιάτο στο τραπέζι που 
τους περίμενε να γυρίσουν. Για τα πολλά 
ψέματα που άκουσαν από ανθρώπους που 
δήθεν ήξεραν πού βρίσκονταν οι αγα-
πημένοι τους γονείς. Για τις μάνες τους, 
που τους μεγάλωσαν προσμένοντας μια 
καλή είδηση για τους αγαπημένους τους 
συζύγους.  Μια καλή είδηση, που δεν 
ήρθε, δυστυχώς, ποτέ. 

«Τον πατέρα μου το γνώρισα μέσα από 
τις λιγοστές στρατιωτικές φωτογραφίες 
γιατί είχε πολεμήσει το 1964 στις μάχες 
της Τηλλυρίας (είχε έρθει στο Μεγάλο 
Πεύκο πριν από τη μάχη της Τηλλυρίας 
για εκπαίδευση στο Πυροβολικό) και τις 
περιγραφές της μάνας και των συγγενών», 
λέει ο Γιώργος Γαλήνης (γεννήθηκε στις 
6 Δεκεμβρίους του 1974). Και συνεχίζει: 
«Μπορώ να πω ότι τις έβλεπα και με πε-
ρηφάνια γιατί κρατούσε το όπλο και τις 
έδειχνα στους φίλους μου λέγοντάς τους 
τούτος είναι ο πατέρας μου και πήγε στον 
πόλεμο και θα γυρίσει κάποια στιγμή, αυτό 
μας έλεγαν… Μεγαλώνοντας η απουσία 
του ήταν εμφανέστατη παντού». Το ίδιο και 
ο Γαβριήλ Χρυσοστόμου, που γεννήθηκε 
στις 17 Αυγούστου του 1974, μέσα σε 
μια στάνη, όπως ο μικρός Χριστός, λέει 
ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Την εικόνα του 
πατέρα μου την σχημάτισα μέσα από τις 
ιστορίες που μου έλεγε η μητέρα μου, τα 
αδέλφια του, η γιαγιά …». Μας έλειψε πολύ 
ο πατέρας μας λένε και οι δύο. 

Η μέρα της επιστροφής 
Ώσπου ήρθε η μέρα της επιστροφής. 

Μια επιστροφή εντελώς διαφορετική απ’ 
ό,τι την περίμεναν. Συγκλονιστικές οι περι-
γραφές τους για τις στιγμές που έζησαν όταν 
ήρθε το μήνυμα ότι βρέθηκαν οι δικοί τους 
άνθρωποι. «Μαζέψαμε λίγα λουλούδια και 

πήγαμε στο ανθρωπολογικό εργαστήριο για 
να δούμε τα οστά του πατέρα μου», λέει ο 
Γιώργος. Και συνεχίζει: «Τον πατέρα μου 
τον αναγνωρίσαμε και από τα προσωπικά 
αντικείμενα και τις διαφορετικές κάλτσες που 
φορούσε εκείνη την ημέρα. Την ήμερα που 
έφευγε από το σπίτι ήταν τόσο βιαστικός να 
πάει να πολεμήσει, που φόρεσε ‘‘Κλάτσες 
δκυολοήτιτζιες’’! Όταν του το επισήμανε η 
μητέρα μου της είπε δεν πειράζει, στον πόλεμο 
θα πάω! Με την επιστροφή των οστών του 
έχουμε ένα χώρο να ανάψουμε ένα κερί, να 
κάνουμε ένα μνημόσυνο κι αυτό το πράγμα 
μάς παρηγορεί, απάλυνε τις πληγές μας και 
ευχόμαστε αυτό που βιώσαμε εμείς να το 
βιώσουν κι άλλες οικογένειες… Αν μπορούσα 
να μιλήσω στον πατέρα μου θα του έλεγα ότι 
άφησε πίσω μιαν άξια σύζυγο, που κατάφερε 
και μεγάλωσε τα δύο παιδιά τους και εμείς 
προσπαθούμε να διατηρούμε άσβεστη τη 
μνήμη του…  Αυτοί που δεν δείλιασαν, έδει-
ξαν τόλμη, ανδρεία και είδαν κατάματα τον 
Τούρκο εισβολέα και προσπάθησαν όσο 
μπορούσαν είναι οι σύγχρονοι Σπαρτιάτες. 
Πολέμησαν στις σύγχρονες Θερμοπύλες 
του Ελληνισμού στην Κερύνεια, μεταξύ 
βουνού και θάλασσας»! 

«Εκείνη η μέρα ήταν η πρώτη φορά 
που έβλεπα τον πατέρα μου», λέει ο Γα-
βριήλ. «Ένιωσα μια ηρεμία που κάναμε 
τον τάφο του και πάμε να ανάψουμε  το 
καντήλι και βλέπουν και τα εγγόνια του 

τον ήρωα παππού τους που έπεσε για 
την πατρίδα. Ο πατέρας μου δεν είπε εγώ 
δεν θα πάω να πολεμήσω. Στο κάλεσμα 
της πατρίδας πήγε να πολεμήσει στην 
πρώτη γραμμή, χωρίς να φοβηθεί καθό-
λου τον Τούρκο εισβολέα, σε αντίθεση με 
πολλούς άλλους, που στη θεά του Τούρ-
κου κατακτητή τράπηκαν σε φυγή…  Αν 
μπορούσα να του μιλήσω, θα του έλεγα 
ευχαριστούμε για τα όσα έκανες για τη 
μητέρα μας, για τον αδελφό μου και για 
το ότι ήσουν ένας σωστός σύζυγος και 
ένας γνήσιος πατριώτης, που με τη θυσία 
σου έδειξες τι πρέπει να κάνουμε εμείς 
η νεότερη γενιά. Το παράδειγμά σου θα 
το ακολουθήσουμε κι εμείς…».

«Η διαδικασία παραγωγής αυτού του 
ντοκιμαντέρ θα μας μείνει αξέχαστη. Ήταν 
το καλύτερο μάθημα που κάναμε ποτέ», 
λένε όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν 
στην παραγωγή αυτής της ταινίας με τα 
τεκμήρια μιας ακόμη συγκλονιστικής ιστο-
ρίας για το δράμα των αγνοουμένων μας. 
Ένα απίθανο ταξίδι στα τραγικά γεγονότα 
της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, το 
καλύτερο μάθημα για όλους μας.

Διηγείται ο Ανδρέας: «Το χειρότερο 
είναι ότι πέθαναν σε ένα αγώνα προδο-
μένο, άνισο, ο οποίος ήταν χαμένος από 
την αρχή.  Πολλές φορές σκέφτομαι τι 
να σκεφτόταν  την ώρα που τον επιάσαν 
τραυματία μέχρι να τον εκτελέσουν. Η 
γιαγιά μου να τον τραβά πίσω κρατώντας 
τη μάνα μου αγκαλιά τζιαι να του λαλεί 
να μεν πάει. Τζιαι τζείνος να ετοιμάζεται, 
να φορεί κλάτσες δκυολοήτιτζιες τζιαι να 
της λαλεί ‘‘αν δεν πάω εγώ να πολεμήσω 
ποιος εν να πάει;’’/ Κλάτσες δκυολοήτιτζιες 
ο παππούς μου! Τόσο βιαζόταν  να πάει! 
Δεν κρατιότανε να πολεμήσει για τον τόπο 
του. Δεν τον χωρούσε ο τόπος! Ήρωας που 
τους λίγους. Άφησε πίσω  γυναίκα, κόρη 
(τη μάνα μου) τριών χρόνων τζιαι ο γιος του 
αγέννητος. Ακόμα και μετά προδομένους 
μάς άφησαν όμως. Οι κυβερνώντες καμία 
βοήθεια. Ακόμα και σήμερα μπορεί τις 
μισές χρονιές, 11 χρόνια τώρα που τότε 
που μας τον έφεραν μέσα σε μια μικρή 
λειψανοθήκη ο στρατός, τις μισές φορές 
δεν έστειλε άτομο στο μνημόσυνο του!»  

Υστερόγραφο! Η γνωριμία μου με τον 
Ανδρέα κρατά κάτι περισσότερο από πέντε 
χρόνια, από τότε που ήρθε για σπουδές 
στην Ιατρική Σχολή της Λάρισας. Παρά 
τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, νιώθω πως 
βρήκα έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ 
να κουβεντιάσω με άνεση το καθετί. Μέλη 
και οι δυο του χορευτικού συγκροτήματος 
του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας 
μαζί με τον Πάμπο, τον Γιώργο, τον Κων-
σταντίνο, τον Ραφαήλ, την Παναγιώτα, την 
Φωτεινή, την Κατερίνα, την Κωνσταντίνα, 
την Αγγελική,  τη χοροδιδάσκαλό μας τη 
Χάιδω και άλλους πολλούς, προσπαθού-
με να δώσουμε συνέχεια στη λαϊκή μας 
παράδοση. 

* Κλάτσες δκυολοήτιτζιες  = κάλτσες 
διαφορετικές
* Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-

ας, από το Μονάγρι Λεμεσού

«Κλάτσες δκυολοήτιτζιες»*: Μια συγκλονιστική 
ιστορία δύο αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής

Π
άει πολύ καιρός που 
ο Ανδρέας μού μίλη-
σε για πρώτη φορά 
με θαυμασμό για 
τον παππού του, τον 
Ερωτόκριτο Γαλήνη, 
που εκτελέσθηκε εν 

ψυχρώ από τους Τούρκους στην τοπο-
θεσία Βοτανικοί Κήποι της Κερύνειας, 
στις 22 Ιουλίου του 1974. Ο αείμνηστος 
Ερωτόκριτος καταγραφόταν ως αγνοούμε-
νος μέχρι το 2010, όταν τα οστά του που 
ανευρέθησαν μέσα σε ομαδικό τάφο στον 
χώρο της εκτέλεσης ταυτοποιήθηκαν με 
την επιστημονική μέθοδο DNA. Η ιστο-
ρία του ωστόσο έχει μια συγκλονιστική 
πλοκή, πολύ διαφορετική από τις άλλες. 
Κάτι που παρακίνησε τους μαθητές του 
Γυμνασίου Αγλαντζιάς να την αναδείξουν 
μέσα από μια κινηματογραφική ταινία 
υπό τον τίτλο «Κλάτσες δκυολοήτιτζιες». 
Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται η αληθινή 
ιστορία των παιδιών δύο αγνοουμένων της 
τουρκικής εισβολής, του Γιώργου Γαλήνη 
από την Κλήρου και του Γαβριήλ Χρυ-
σοστόμου, πρόσφυγα από την Κυθρέα, 
που εκείνη τη μαύρη περίοδο ήταν στην 
κοιλιά των μητέρων τους απολαμβάνοντας 
την απέραντη αγάπη τους. 

Το σπουδαίο αυτό εγχείρημα των γυ-
μνασιόπαιδων εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
παραγωγής ντοκιμαντέρ του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου με θέμα: «Καταγράφουμε τη 
Μνήμη». Τα παιδιά αυτά γνωρίσθηκαν 
και έγιναν αχώριστοι φίλοι κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών τους στο Τμήμα Επι-
στημών της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Δάσκαλοι πια, αρκετά χρόνια 
μετά και χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν, απο-
καλύπτεται ότι πέρα από τη δύναμη της 
φιλίας, τούς συνέδεε και κάτι άλλο, που 
δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν: Ο 
ομαδικός τάφος που μέσα βρίσκονταν 
τα οστά των αγνοούμενων πατέρων τους 
και μάλιστα δίπλα - δίπλα! Ακόμα και οι 
αγγελίες για τις κηδείες στην εφημερίδα 
μπήκαν κι αυτές τυχαία δίπλα - δίπλα! 
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ΤΟ ΔΡΆΜΆ ΤΩΝ ΆΓΝΟΟΥΜΈ-
ΝΩΝ ΚΆΙ ΤΟ ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΣΤΗΝ 
ΆΛΗΘΈΙΆ. ΟΙ ΆΓΝΟΟΥΜΈΝΟΙ 
ΜΆΣ ΈΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ ΣΈ ΜΙ-
ΚΡΈΣ ΚΡΥΈΣ ΛΈΙΨΆΝΟΘΗΚΈΣ 
ΜΈ ΤΆ ΣΗΜΆΔΙΆ ΤΗΣ ΈΝ ΨΥ-
ΧΡΩ ΈΚΤΈΛΈΣΗΣ ΈΥΔΙΆΚΡΙΤΆ 
ΣΤΟ ΣΩΜΆ ΤΟΥΣ. ΚΆΙ ΓΙΆ 
ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ ΚΆΝΈ-
ΝΆΣ ΠΟΤΈ ΔΈΝ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΈ!

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@ 
hotmail.com

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε 
το 1782 και πέθανε στο Φάλη-
ρο στις 23 Απριλίου 1827. Ήταν 

Έλληνας επαναστάτης, ο οποίος αρχικά 
υπήρξε κλέφτης και μετέπειτα σπουδαίος 
αρματολός και στρατάρχης της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821.

Ο Καραϊσκάκης από νεαρή ηλικία 
φιλοδοξούσε να γίνει κάποια μέρα κα-
πετάνιος των Αγράφων και το κατόρθωσε 
πράγματι το 1821, βοηθούμενος και από 
τον Γιαννάκη Ράγκο και τους περί αυτόν 
Βαλτινούς, αναγνωρισμένος ακόμη και 
από τις οθωμανικές Αρχές της Λάρισας.

Τον Ιούνιο του 1824 ο Καραϊσκάκης 
διατάχθηκε από την Κυβέρνηση να εκ-
στρατεύσει στην Ανατολική Στερεά επικε-

φαλής 300 μισθοφόρων. Έτσι κοντά στα 
Σάλωνα συγκροτήθηκε το πρώτο ελλη-
νικό στρατόπεδο, ο δε Καραϊσκάκης, που 
είχε αποκτήσει τη γενική εκτίμηση των 
οπλαρχηγών, εκλέχθηκε από εκείνους 
«στρατοπεδάρχης απολύτου εξουσίας».

Κατά την εισβολή του Ιμπραήμ Πασά 
της Αιγύπτου στην Πελοπόννησο έσπευσε 
και συμμετείχε στη μάχη του Κρεμμυ-
δίου, όπου ηττήθηκαν οι Έλληνες. Στις 
αρχές του Μαΐου του 1825 ο Καραϊσκά-
κης επανέρχεται στη Στερεά και κατά 
τα μέσα του καλοκαιριού βρίσκεται σε 
πλήρη δράση διορισμένος ως γενικός 
αρχηγός όλων των εκτός Μεσολογγίου 
ελληνικών στρατευμάτων, κατά τον ίδιο 
χρόνο που αυτό πολιορκείτο από τον 

Κιουταχή και έπειτα από τον Ιμπραήμ 
Πασά. Τότε ο Καραϊσκάκης μαζί με τον 
Τζαβέλλα κατέστρωσαν μεγαλεπήβολο 
σχέδιο περικύκλωσης από ξηράς όλων 
των Τούρκων που πολιορκούσαν το Με-
σολόγγι, σε συνεννόηση πάντα με τους 
πολιορκημένους. Το περίφημο εκείνο 
σχέδιο άρχισε να εκτελείται τμηματικά 
από τις 21 μέχρι 25 Ιουλίου 1825, χωρίς, 
όμως, να ολοκληρωθεί. Επέφερε όμως 
διακοπή της πολιορκίας, ενώ οι απώλειες 
των Τούρκων υπήρξαν σοβαρότατες, το δε 
ηθικό των πολιορκημένων αναπτερώθηκε.

Μία επιχείρηση που ορίσθηκε για 
να πραγματοποιηθεί τη νύχτα της 22ας 
προς την 23η Απριλίου 1827 για να προ-
στατεύσει την πόλη της Αθήνας, έχοντας 

συμφωνήσει κανείς να μην ξεκινήσει 
άκαιρα τους πυροβολισμούς πριν δο-
θεί το σύνθημα για γενική επίθεση. Ο 
Καραϊσκάκης, παρότι άρρωστος βαριά, 
έφτασε στον τόπο της συμπλοκής. Εκεί 
μια σφαίρα τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι 
γιατροί που ανέλαβαν την περίθαλψή του 
γρήγορα κατάλαβαν πως θα κατέληγε. Ο 
ήρωας μεταφέρθηκε στο στρατόπεδό του 
στο Κερατσίνι και, αφού μετάλαβε των 
Αχράντων Μυστηρίων, υπαγόρευσε τη 
διαθήκη του που ιδιόχειρα υπέγραψε. 
Η τελευταία κουβέντα που είπε στους 
συμπολεμιστές του, κατά τον στρατηγό 
Μακρυγιάννη που τον επισκέφθηκε, ήταν 
«Εγώ πεθαίνω. Όμως εσείς να είστε μο-
νιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα».

Την επομένη,23 Απριλίου 1827, ο Αρχι-
στράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης υπέκυψε 
στο θανατηφόρο τραύμα του μέσα στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, 
ανήμερα την γιορτή του. Αναφέρεται πως 
όταν ο Κολοκοτρώνης έμαθε τον θάνατο 
του Καραϊσκάκη «κάθισε σταυροπόδι» 
και μοιρολογούσε σαν γυναίκα. Ο ίδιος 
ο βασιλιάς Όθωνας απέτισε φόρο τιμής 
στον Καραϊσκάκη, εναποθέτοντας πάνω στη 
λάρνακά του το Παράσημο του Τάγματος 
του Σωτήρος ανωτέρου βαθμού, το οποίο 
έφερε, ενώ ανέλαβε και την κηδεμονία των 
θυγατέρων του πεσόντος ήρωα.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Γεώργιος Καραϊσκάκης

«Τον πατέρα μου τον 
αναγνωρίσαμε και 
από τα προσωπικά 

αντικείμενα και 
τις διαφορετικές 

κάλτσες που 
φορούσε εκείνη την 
ημέρα. Την ήμερα 
που έφευγε από 

το σπίτι ήταν τόσο 
βιαστικός να πάει 
να πολεμήσει, που 
φόρεσε ‘‘Κλάτσες 
δκυολοήτιτζιες’’! 

Όταν του το 
επισήμανε η μητέρα 

μου της είπε δεν 
πειράζει, στον 

πόλεμο θα πάω!»

09.05.2021
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΑΝΕ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, 
ΤΗ ΣΙΩΠΗ, Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ 
ΟΜΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙ-
ΚΗ ΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ - ΟΔΗΓΟΥ-
ΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙ-
ΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 

2019
294

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

2020
324

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

2021 (μέχρι σήμερα)
145 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ανθρω-
πότητα είναι ο υποσιτισμός, την 
ώρα που δεκάδες εκατομμύρια 

πολίτες ζουν στην ευμάρεια, την υπερ-
κατανάλωση και την άσκοπη σπατάλη 
τροφίμων, με αποτέλεσμα δεκάδες τόνοι 
τροφίμων να καταλήγουν στα σκουπίδια, 
με καταστροφικές συνέπειες για τον πλα-
νήτη και την υγεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελί-
δας https://www.worldometers.info/gr/ 
την περασμένη Πέμπτη,  6/5/21, ώρα 
12.00 μ., καταγράφηκαν 851.594.444 
υποσιτιζόμενοι άνθρωποι στον κόσμο 
και 17.820 άνθρωποι πέθαναν από την 

πείνα την ίδια μέρα και ώρα.
Μπορεί η ευαισθητοποίηση για τη 

σπατάλη τροφίμων να έχει αυξηθεί, αλλά 
απαιτείται άμεσα να γίνουν περισσότερα 
για να μετατραπεί η ευαισθητοποίηση αυτή 
σε δράσεις.

Από τα πλέον τραγικά είναι ότι εκατο-
ντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον 
τον κόσμο δεν έχουν σταθερή πρόσβαση 
σε τροφή και εκατομμύρια τόνοι φαγητού 
καταλήγουν στα σκουπίδια, καθιστώντας 
τη σπατάλη τροφίμων ένα από τα σοβα-
ρότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά και 
οικονομικά προβλήματα.

48 εκ. Ευρωπαίοι δεν έχουν 
φαγητό κάθε δεύτερη μέρα

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέγρα-
ψε το εταιρικό σχήμα της εκστρατείας 
«FoodPrint» με σύνθημα «Τέρμα στη 
σπατάλη τροφίμων», που αποτελείται 
από το Συγκρότημα «Δίας», την ΟΕΒ, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, τον Οργανισμό 
«Φίλοι της Γης», τους Συμβούλους Περι-
βάλλοντος «Παρπούνας – Sustainability» 
και επικοινωνίας «Opinion and Action», 
χιλιάδες άνθρωποι ανά το παγκόσμιο 
χάνουν καθημερινά τη  ζωή τους λόγω 
υποσιτισμού, την ώρα που 48 εκ. Ευρω-
παίοι δεν έχουν φαγητό κάθε δεύτερη 
μέρα και, παράλληλα, παγκοσμίως, 1,9 
δις τόνοι τροφίμων χάνονται καθημερινά.  

Θα ήταν ευχής έργον αν δωρίζαμε το 
φαγητό που μας περισσεύει σε κάποιον 
που το έχει ανάγκη ή να σιτίζαμε με αυτό 
τα ζώα.

Τρίτη χειρότερη θέση 
στην Ευρώπη για την Κύπρο

Δυστυχώς, στη Κύπρο, το πρόβλη-
μα είναι τεράστιο, σπαταλάμε διπλάσια 
ποσότητα τροφίμων ανά άτομο συγκρι-
τικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και 
κατέχουμε την τρίτη χειρότερη θέση 
πανευρωπαϊκά. Κάθε χρόνο παράγο-
νται 88 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων 
τροφίμων στην Ευρώπη και στην Κύπρο 
ο αριθμός αυτός, δυστυχώς, αναλογεί 
σε 155.000 τόνους.

Πέραν του ανθρωπιστικού θέματος, 
ταυτόχρονα σοβαρό πρόβλημα προ-
κύπτει για την υγεία μας μέσω της 
καταστροφής του περιβάλλοντος, αφού 
τα υπολείμματα φαγητού προκαλούν 
τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. 
Στην Κύπρο το 52,7% θεωρούν πολύ 
σημαντική τη μείωση απορριμμάτων 
φαγητού για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, οπότε είναι σημαντικό 
πάντα να προμηθευόμαστε με όσα 
πραγματικά χρειάζονται και όχι με 
περιττά προϊόντα, τα οποία στο τέλος 
της ημέρας καταλήγουν στον κάδο των 
απορριμμάτων.

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυριακής 
(Σ) η αρμόδια Λειτουργός της Οργάνω-
σης «Φίλοι της Γης Κύπρου», Νατάσα 
Ιωάννου, ανέφερε ότι από πλευράς τής 
οργάνωσής της   γίνονται ενέργειες και 
λαμβάνονται πρωτοβουλίες ανθρωπιάς, 
έτσι ώστε να γίνεται δωρεά τροφίμων από 
τους πολίτες που το επιθυμούν προς την 
ασφαλή διάθεσή τους.

Αναγκαίο το νομοθετικό 
πλαίσιο

«Χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο 
και μια ρύθμιση για τη δωρεά των τρο-
φίμων, για να διασφαλίσουμε τη σίτιση 
όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων 
που το έχουν ανάγκη»,  ανέφερε η κυρία 
Ιωάννου.

Όπως εξήγησε, αυτήν τη στιγμή γίνο-
νται μεν δωρεές, αλλά δεν υπάρχει νο-
μικό πλαίσιο ούτως ώστε εστιατόρια και 
επιχειρήσεις να προσφέρουν το φαγητό 
που τους απομένει, αντί να καταλήγει στα 
σκουπίδια. Κάτι που συμβαίνει σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες βάσει νόμου, όπως 
για παράδειγμα στη  Γαλλία.

«Εμείς ‘‘τρέχουμε’’ αυτήν τη στιγμή την 
πλατφόρμα ‘‘Life FoodPrint’’, στην οποία 
ο χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή και 
να δηλώσει αν το επιθυμεί πως μπορεί 
να παρέχει φαγητό ή ακόμα και να είναι 
λήπτης δωρεάν φαγητού. Ακολούθως 
επικοινωνεί μαζί του η ομάδα της Ορ-
γάνωσής μας, για τα διαδικαστικά, για 
να βρεθεί τρόπος να διατεθεί το φαγητό 
που προσφέρει, ή να του εξασφαλίσει 
τρόφιμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αρμόδια λειτουργό 
της οργάνωσης «Φίλοι της Γης», υπάρχει 
ευρωπαϊκή οδηγία, γύρω από το θέμα, 
αλλά δυστυχώς στην Κύπρο, ακόμα βρί-
σκεται στα συρτάρια. Για τον λόγο αυτό, 
κατέληξε, «ασκούνται καθημερινά πιέσεις 
προς την κατεύθυνση της υλοποίησης 
νομοθεσίας ή κανονισμού που θα θέσει 
τέλος στην σπατάλη τροφίμων».

Οι «Φίλοι της Γης» εκπέμπουν «S.O.S.»

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@
hotmail.com

88 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝΟΙ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ 155.000 ΤΟΝΟΥΣ 

Ο
ι αριθμοί ολοένα και 
αυξάνονται. Τα περι-
στατικά σεξουαλικής 
κακοποίησης ανη-
λίκων δεν είναι λίγα. 
Η πανδημία και ο 
εγκλεισμός φαίνεται 

να επιδείνωσαν την κατάσταση από τη 
μια πλευρά, ωστόσο η πρόσφατη ανάδυ-
ση τέτοιων περιστατικών στον χώρο του 
αθλητισμού και του θεάματος δημιούργησε 
νέες εκστρατείες, με συνθήματα όπως το 
«Σπάσε τη σιωπή», «Start to talk» και το 
«Me too», με αποτέλεσμα να ανοίξουν 
πολλά στόματα. Το αξιοσημείωτο είναι 
πως άρχισαν να μιλούν ευκολότερα και οι 
μικρότερες ηλικίες. Αυτό καταδεικνύουν 
τουλάχιστον οι αριθμοί που συγκέντρωσε 
μέχρι σήμερα το «Σπίτι του Παιδιού». Για 
το θέμα μίλησε στη «Σημερινή» η ψυχο-
λόγος και συντονίστρια προγραμμάτων 
στο ΣτΠ, Τάνια Μασιά, η οποία εξήγησε 
πώς επηρέασαν οι εξελίξεις τα θύματα 
και πώς συσχετίζεται η πανδημία με την 
κλινική εικόνα των θυμάτων. 

Κάθε χρόνο αυξάνονται
Από την ημέρα που λειτούργησε το 

«Σπίτι του Παιδιού», τα περιστατικά που 
παραπέμπονται εκεί αυξάνονται. Το ΣτΠ, το 
οποίο χρηματοδοτείται από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
λειτουργεί με την άμεση και συστηματική 
συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου, των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του 
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου 
Παιδείας. Η κ. Μασιά ανέφερε ότι από το 
2018 οι παραπομπές περιστατικών σε-
ξουαλικής κακοποίησης αυξάνονται κάθε 
χρόνο. «Το 2019, που λειτουργούσαμε 
παγκύπρια, είχαμε λάβει παραπομπές για 
294 παιδιά. Να υπενθυμίσουμε ότι παίρ-
νουμε παραπομπές από την Αστυνομία 
και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 
Αυτοί είναι οι αρμόδιοι φορείς που μας 
στέλνουν τις καταγγελίες που αφορούν 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών». 

Ένα χρόνο μετά και με την έλευση της 
πανδημίας οι αριθμοί αυξήθηκαν. «Το 
2020 είχαμε παραπομπή 324 παιδιών. 
Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι την περί-
οδο εγκλεισμού, πέρσι τον Μάρτη, είχα-
με μείωση των αναφορών. Οι αναφορές 
άγγιζαν το ένα τρίτο της ροής που είχαμε 
από το ’19. Παρ’ όλα αυτά μέχρι το τέλος 
της χρονιάς αυξήθηκαν τα περιστατικά και 
ήταν περισσότερα από το 2019». Όσο για 

Αύξηση καταγγελιών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών

τη χρονιά που διανύουμε, η Συντονίστρια 
στο ΣτΠ ανέφερε ότι το πιο πιθανό είναι 
να δούμε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς. 
«Ήδη έχουμε εξυπηρετήσει 145 παιδιά. 
Και είναι μόνο μέχρι τον Απρίλιο. Αν 
συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί θα είναι ο 
μεγαλύτερος αριθμός». 

Ο εγκλεισμός τούς οδηγεί 
στην αυτοχειρία

Σε ερώτηση κατά πόσον η αύξηση των 
περιστατικών συνδέεται άμεσα με τις συνέ-
πειες της πανδημίας και του εγκλεισμού, η 
κ. Μασιά ανέφερε ότι «έχουμε διαπιστώσει 
ξεκάθαρα ότι έχουν αυξηθεί όχι μόνο τα 
περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, 
αλλά και η σοβαρότητα της συμπτωματο-
λογίας που εκδηλώνουν τα παιδιά. Έχουμε 
παιδιά που είναι σε μια σοβαρή κατάσταση. 
Παιδιά που χρειάστηκε να νοσηλευτούν 
εξαιτίας αυτοτραυματισμού ή απόπειρας 
αυτοκτονίας, οπότε υπάρχει γενικότερα 
μια έντονη συμπτωματολογία. Παιδιά 
με κατάθλιψη, με αγχώδεις διαταραχές, 
εκτός από το μετατραυματικό στρες που 
εμείς στο ‘Σπίτι του Παιδιού’ βλέπουμε 

πολύ σαν διαταραχή. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν τα 
παιδιά-θύματα είναι πολύ σοβαρότερη. Η 
κατάσταση αυτή φαίνεται να επιβαρύνεται 
από τον εγκλεισμό». 

Η βαριά αυτή συμπτωματολογία εμφανί-
ζεται κυρίως στους εφήβους, όπως εξήγησε 
η ψυχολόγος. «Είναι πολύ δύσκολο πολύ 
μικρά παιδιά να παρουσιάσουν τέτοιου 
είδους κλινική εικόνα. Οι έφηβοι, θεωρώ, 
επηρεάστηκαν αρκετά αρνητικά από την 
κατάσταση του εγκλεισμού. Παρουσιάζουν 
μια έντονη συμπτωματολογία τον τελευ-
ταίο χρόνο, οδηγούνται σε αυτοτραυμα-
τισμούς ακόμη και σε βουτιές θανάτου». 
Ο εγκλεισμός δημιούργησε χειρότερες 
καταστάσεις στα θύματα. «Πολλά παιδιά μάς 
αναφέρουν ότι ο εγκλεισμός τα δυσκόλεψε 
ακόμη περισσότερο για να ξεπεράσουν 
τα προβλήματα που ήδη είχαν». 

Σπάνε τη σιωπή
Η μεγάλη αναταραχή που προκλήθηκε 

εξαιτίας αποκαλύψεων για σεξουαλική παρε-
νόχληση από επώνυμα πρόσωπα στον χώρο 
του αθλητισμού και του θεάματος, οδήγησε 
σε ένα τσουνάμι καταγγελιών. Βρίσκοντας 
τη δύναμη και το θάρρος πολλοί επέλεξαν 
τον δρόμο της αλήθειας και της αποκάλυ-
ψης, ώστε να δημιουργήσουν ανάχωμα στις 
άνομες αυτές πράξεις. Το γεγονός αυτό δεν 
άφησε ανεπηρέαστα ούτε τα παιδιά που 
βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν επιτέλους 
τη σιωπή τους, όπως εξήγησε η κ. Μασιά. 
«Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια μεγάλη 
αναταραχή με τα θέματα σεξουαλικής κακο-
ποίησης, το ‘Σπάσε τη σιωπή’  και φαίνεται 
ότι έχει κάποια αποτελέσματα. Τα παιδιά 
πλέον νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν και 
ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν πιο εύκολα 
τώρα απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Η αύξηση των ποσοστών καταδεικνύει 
ότι η σιωπή σπάει. «Πριν από εφτά περί-
που χρόνια, έρευνες στην Κύπρο έδειξαν 
ότι ένα στα τέσσερα παιδιά κακοποιείται 
σεξουαλικά. Σήμερα, αν και οι αριθμοί 
δεν άλλαξαν, έχω την εντύπωση ότι τα 
παιδιά πλέον μιλούν». 

Δωδεκάχρονα κορίτσια
ο μέσος όρος

Τα χαρακτηριστικά του παιδιού όπως 

αυτά προκύπτουν από τον αριθμό των παι-
διών που χειρίζεται το «Σπίτι του Παιδιού» 
δημιουργούν ένα υποτυπώδες προφίλ 
των θυμάτων. «Φαίνεται ότι το 70% των 
παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουα-
λικής κακοποίησης είναι κορίτσια. 221 
κορίτσια και 95 αγόρια. Ο μέσος όρος 
ηλικίας είναι τα 12 έτη αλλά η πιο συχνή 
ηλικία είναι τα 16» .

Το 65,5% των περιστατικών προκύ-
πτουν από σχέση μεταξύ ανήλικου και 
ενήλικα. Όπως εξήγησε η κ. Μασιά, «αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να είναι 
μικρά παιδιά και να πέφτουν θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης μέσα σε εν-
δοοικογενειακό περιβάλλον, ή ακόμη 
μπορεί να είναι κορίτσια στην εφηβεία 
που δημιουργούν σχέσεις με ενήλικες, 
που επίσης εμπίπτει στο πλαίσιο της σε-
ξουαλικής κακοποίησης». 

Άγνωστες οι πραγματικές 
διαστάσεις του προβλήματος

Οι αριθμοί, αν και αυξάνονται, εντούτοις 
δεν μπορούν να παρουσιάσουν τις πραγ-
ματικές διαστάσεις του προβλήματος. Το 
πρόβλημα φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύ-
τερο απ’ ό,τι καταγγέλλεται. Το «Σπάσε τη 
Σιωπή» ταρακούνησε, αλλά δεν γκρέμισε 
ακόμη τα γιγάντια θεμέλια ενός κοινωνικού 
συστήματος, που προτιμά τη μυστικότητα. 
Η ατιμωρησία των δραστών, οι μικρές 
ποινές, οι χρονοβόρες δικαστικές διαδι-
κασίες μετά την καταγγελία είναι μόνο 
μερικά απ’ όσα διατηρούν καλυμμένη 
την αλήθεια. Σε αυτά προστίθεται ο φό-
βος του θύματος για όσα βιώνει μυστικά 
και όσα θα βιώσει όταν αποκαλύψει την 
πραγματικότητα. 

Η προσπάθεια, ωστόσο, που καταβάλ-
λουν φορείς όπως ακριβώς το «Σπίτι του 
Παιδιού» είναι αξιοσημείωτη. Με την πα-
ροχή όλου του φάσματος των αναγκαίων 
υπηρεσιών, κάτω από την ίδια στέγη, το ΣτΠ 
επιδιώκει την εξυπηρέτηση της δικαιοσύ-
νης με φιλικό προς το παιδί τρόπο, κατά 
τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, την ασφάλεια, την 
προστασία και την ευημερία του μέσω 
πολυθεματικής προσέγγισης. 



καμψη του τουρισμού η κατανάλωση θα 
αυξάνεται, ενισχύοντας τις πληθωριστικές 
τάσεις. Αν επιβεβαιωθεί αυτό (είναι και 
εν μέρει αναμενόμενο να υπάρξει ένα 
«ξεπέταγμα» μετά τα περιοριστικά μέτρα) 
για την Ευρωζώνη στο σύνολό της, τότε 
ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα να αρχίσει σταδιακά να αποσύρει τα 
μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, αρχίζοντας 
με σταδιακή αύξηση των επιτοκίων.

Βασική προϋπόθεση στον οικονομικό 
σχεδιασμό ενός κράτους και επιχειρήσεων 
είναι να μην υπάρξει νέο πισωγύρισμα. 
Φυσικά, στη σημερινή κρίση η οικονομία 
της Κύπρου, ως εξωγενής, επηρεάζεται 
από την επιδημιολογική εικόνα και τις 
πολιτικές αποφάσεις από χώρες οικονο-
μικά συνδεδεμένες με αυτή.

Η τροφοδότηση 
μιας οικονομίας με 
ρευστότητα μέσω 
χρηματοδοτήσεων 

ενισχύει την 
προσπάθεια για 

ανάπτυξη και την 
απασχόληση

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy
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ΑΎΞΗΣΗ ΠΕΡΊΠΟΎ 290 ΕΚ. 
ΕΎΡΏ ΣΤΑ ΔΑΝΕΊΑ ΠΟΎ ΠΑ-
ΡΑΧΏΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΊΟ 
ΤΟΎ 2021, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΜΗΝΑ  - Η 
ΑΎΞΗΣΗ ΟΦΕΊΛΕΤΑΊ ΣΤΗ 
ΣΗΜΑΝΤΊΚΗ ΑΝΟΔΟ ΠΟΎ 
ΠΑΡΟΎΣΊΑΣΕ Η ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΏΝ ΔΑΝΕΊΏΝ, 
ΕΝΏ ΑΝΟΔΟ ΣΗΜΕΊΏΣΑΝ ΚΑΊ 
ΤΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΊΑ ΓΊΑ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΤΟΊΚΊΑΣ 

Σ
ημαντικά στατιστικά στοι-
χεία ανακοινώθηκαν την 
προηγούμενη βδομάδα 
σε σχέση με την κυπρι-
ακή οικονομία. Το ένα 
αφορά την αύξηση πε-
ρίπου 290 εκ. ευρώ των 

δανείων που παραχωρήθηκαν τον Μάρτιο 
του 2021, σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Κεντρικής Τράπεζας,  η αύξηση οφείλεται 
στη σημαντική άνοδο που παρουσίασε η 
παραχώρηση επιχειρηματικών δανείων.

Άνοδο σημείωσαν και τα νέα δάνεια για 
αγορά κατοικίας, την ίδια στιγμή που τα 
δανειστικά επιτόκια σημείωσαν αύξηση σε 
σύγκριση σχεδόν με όλες τις κατηγορίες 
δανείων. Αυτό κυρίως οφείλεται στο πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιτοκίου από την 
Κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τον δανεισμό 
για την αγορά μόνιμης κατοικίας. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από την αύξηση (28%) 
στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων 
που κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολο-
γίου την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2021 (δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα για την τάση στον τομέα 
λόγω της χαμηλής βάσης σύγκρισης του 
αριθμού των εγγράφων την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο), με τη Λευκωσία να 
παρουσιάζει σημαντική αύξηση. 

Διαφαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα 
στην εγχώρια αγορά ακινήτων, τροφοδο-
τούμενη από τα μέτρα της Κυβέρνησης, τα 
χαμηλά καταθετικά επιτόκια που αποτελούν 
αντικίνητρο για διατήρηση καταθέσεων 
και τις ενδεχομένως καλύτερες τιμές που 
προσφέρονται. Σε ό,τι αφορά την εξωτε-
ρική ζήτηση, αν και μουδιασμένη, υπάρ-
χει κινητικότητα, κυρίως για μικρότερης 
αξίας οικίες και διαμερίσματα παρά για 
υπερπολυτελή ακίνητα (κάτι που είδαμε 
τα προηγούμενα χρόνια). 

Παραχώρηση δανεισμού 
Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματοπιστωτι-

κά ιδρύματα αυτήν τη στιγμή διαθέτουν 
σημαντική ρευστότητα (που πολλές φορές 
δημιουργεί επιπλέον κόστος) και αναζητούν 
τρόπους διοχέτευσής της, πάντοτε εντός 
των οδηγιών που αφορούν την επενδυ-
τική πολιτική ή την πολιτική παροχής 
χορηγήσεων.

Πλέον, για τη σύναψη δανείου ο δανει-
ολήπτης θα πρέπει να αποδείξει δυνατό-
τητα αποπληρωμής και να συμπληρώσει 
με λεπτομέρεια το έντυπο που αφορά τα 
εισοδήματα και τα αναμενόμενα έξοδα 
της οικογένειάς του ή να προσκομίσει 
ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο 
(όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δανειοδό-
τηση δεν μπορεί να αφορά το σύνολο της 
επένδυσης ή της αξίας αγοράς κατοικίας 
και ο δανειολήπτης θα πρέπει να κατα-
βάλει και να έχει διαθέσιμο περίπου το 
20% με 30% σε ίδια κεφάλαια. 

Η παραχώρηση δανεισμού γίνεται μόνο 
εάν αποδειχθεί ότι η δόση του δανείου δεν 
αποτελεί σημαντικό μέρος του αναμενό-
μενου καθαρού εισοδήματος ή κέρδους. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία 
συλλογής των δικαιολογητικών που απαι-
τούνται θα μπορούσε να απλοποιηθεί, 
ώστε να μη δημιουργούνται αχρείαστες 
καθυστερήσεις. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
της δυνατότητας αποπληρωμής γίνεται 
με βάση το συνολικό πιστωτικό προφίλ 
του δανειολήπτη και όχι το συγκεκριμένο 
ακίνητο ή το συγκεκριμένο έργο. 

Τα πιο πάνω κάνουν ακόμη πιο δύ-

σκολη την προσπάθεια των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν νέα 
δάνεια, ακόμη και σε έργα που σύμφωνα 
με τις μελέτες παρουσιάζονται βιώσιμα 
και κερδοφόρα. 

Η τροφοδότηση μιας οικονομίας με 
ρευστότητα μέσω χρηματοδοτήσεων ενι-
σχύει την προσπάθεια για ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Παρά την αύξηση των 
χορηγήσεων (ενδεχομένως το μεγαλύ-
τερο κομμάτι να αφορούσε το κεφάλαιο 
κίνησής τους), ο αριθμός των ανέργων 
τον Απρίλιο του 2021, σε ετήσια βάση, 
σημείωσε σημαντική άνοδο. Φυσικά και 
πάλι είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα αν αυτό αποτε-
λεί τάση, διότι από τις αρχές του 2020 η 
απασχόληση στηρίζεται «τεχνητά» από 
τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης. 

Η «επαναφορά
στην ομαλότητα»

Τις ερχόμενες εβδομάδες πραγματοποι-
ούνται σημαντικά βήματα για «επαναφορά 
στην ομαλότητα» (αν θυμάμαι καλά είναι 
η τρίτη φορά που χρησιμοποιούμε αυτήν 
την έκφραση), με τη σταδιακή άρση των 
περιορισμών και το ξεκλείδωμα της οικο-
νομίας. Είναι αναμενόμενο ότι σταδιακά 
θα αρχίσουν να αποσύρονται και τα μέτρα 
στήριξης, εφόσον τα δημόσια οικονομικά 
έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά. Χαρακτη-
ριστικά, τους πρώτους τρεις μήνες του 
2021 το δημοσιονομικό έλλειμα ανήλ-
θε στο 1,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος της χώρας, κυρίως λόγω της 
αύξησης των δαπανών για αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας.

Όταν τα μέτρα αποσυρθούν και θα 
αφεθούν οι δυνάμεις της αγοράς να λει-
τουργήσουν, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να 
λειτουργήσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό 
περιβάλλον. Είναι απαραίτητη ανάγκη να 
προσαρμοστούν άμεσα. 

Σημαντική αδυναμία αρκετών επιχει-
ρήσεων είναι η ετοιμασία ενός σωστού 
και λεπτομερειακού προϋπολογισμού, ο 
οποίος να κατευθύνει τη διοίκηση στις 
αποφάσεις της. Όπως αναφέρθηκε και 
πιο πάνω, είναι πολλές οι φορές που ο 
αρχικός προϋπολογισμός απέχει σημα-
ντικά από τα τελικά ελεγμένα οικονομικά 
αποτελέσματα. 

Ζητήματα όπως η οργανωτική δομή, 
το επιχειρηματικό σχέδιο, η ανάλυση των 
εξόδων και το μείγμα των μηχανισμών 
χρηματοδότησης πρέπει να προσέχονται 
ιδιαίτερα στην περίπτωση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ειδικά όταν αναφερόμαστε 
σε νέες σχετικά επιχειρήσεις.

Η αναγκαιότητα για συνεχή εξέλιξη 
των επιχειρηματικών οργανισμών και η 
λήψη διορθωτικών μέτρων όταν οι στόχοι 
δεν επιτυγχάνονται, είναι επιβεβλημένες. 
Το ίδιο σημαντική είναι και η εκ των προ-
τέρων εξασφάλιση σωστής χρηματοδό-
τησης, χωρίς υπερβολική μόχλευση των 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η κρίση του κορωνοϊού οδήγησε σε 
αποπληθωριστικές τάσεις, εφόσον η κατα-

νάλωση μειώθηκε σημαντικά. Στην Κύπρο 
παρουσιάστηκε και κατακόρυφη πτώση 
της «εισαγόμενης κατανάλωσης», εφόσον 
η περσινή χρονιά καταγράφεται ίσως η 
χειρότερη για τον τουριστικό τομέα στη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας. Επιπλέον, 
παρατηρείται αλλαγή στη νοοτροπία των 
καταναλωτών, οι οποίοι είναι πιο προσε-
κτικοί στις αγορές και τις δαπάνες τους 
και προχωρούν σε έρευνα αγοράς πριν 
προχωρήσουν σε αυτές. Η κατανάλωση, 
πέρα από τη διάθεση των καταναλωτών, 
επηρεάζεται και από τη ρευστότητα που 
υπάρχει στην αγορά και το διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών, καθώς και τη 
διάθεση των πολιτών να αποταμιεύσουν. 
Με τα καταθετικά επιτόκια στο ναδίρ και 
τον υψηλό φόρο επί των τόκων εισπρα-
κτέων, η διάθεση για αποταμίευση είναι 
περιορισμένη. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρί-
λιο 2021 αυξήθηκε κατά 0,82 μονάδες 
και έφτασε στις 101,43 μονάδες σε σύ-
γκριση με 100,61 μονάδες τον Μάρτιο 
2021. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2021 
αυξήθηκε με ρυθμό 1,6%, προερχόμενο 
από τις αυξήσεις στις τιμές των πετρελαι-
οειδών (υπήρξε σημαντική αύξηση των 
προϊόντων και των παραγώγων τους στις 
διεθνείς αγορές), κάτι που ενδεχομένως 
να αντικατοπτρίζει αλλαγή της τάσης. 

Σημειώνεται ότι με την άρση των περι-
οριστικών μέτρων και τη σταδιακή ανά-

Η παραχώρηση νέων χορηγήσεων



Ρώσους αλλά και Ισραηλινούς τουρίστες. 
Ενδεικτικά 20 ξενοδοχεία στην ελεύθερη 
Αμμόχωστο και 12 ξενοδοχεία στην Πάφο 
λειτουργούσαν από τις αρχές Απριλίου.

Σε αναμονή «πράσινων» 
νέων από τη Βρετανία

Η Βρετανία, που αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη τουριστική αγορά για την Κύπρο, από 
17 Μαΐου αίρει τις απαγορεύσεις στους 
πολίτες της για διεθνή ταξίδια αναψυχής.

Η ανακοίνωση της κατηγοριοποίησης 
των διεθνών προορισμών για Βρετανούς 
τουρίστες από τον Υπουργό Μεταφορών 
του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς 
την περασμένη Παρασκευή, αν και ανα-
μενόμενη σε ό,τι αφορά την Κύπρο, δεν 
κρίνεται ως θετική. 

Συγκεκριμένα, η Κύπρος βρίσκεται στην 
«πορτοκαλί κατηγορία». Πρακτικά αυτό 
σημαίνει πως οι εκ Κύπρου επισκέπτες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και οι Βρετανοί τουρίστες, 
που θα επιστρέφουν στη χώρα τους από 
την Κύπρο, θα πρέπει να υποβάλλονται 

σε μοριακό τεστ πριν από την πτήση επι-
στροφής και σε δύο ακόμα μοριακά τεστ τη 
δεύτερη και όγδοη ημέρα από την άφιξη. 
Επίσης είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε 
απομόνωση για δέκα ημέρες κατ’ οίκον. Η 
απομόνωση θα μπορεί να λήγει νωρίτερα 
αν ένα πρόσθετο τεστ την πέμπτη ημέρα 
από την άφιξη βγαίνει αρνητικό.

Η λίστα κατηγοριοποίησης της Βρετανίας 
θα επικαιροποιείται βάσει των υγειονομι-
κών δεδομένων κάθε τρεις εβδομάδες. Ως 
εκ τούτου, όπως εξάλλου επισημαίνουν 
παράγοντες του κυπριακού Τουρισμού, 
«είναι σημαντικό να βελτιωθεί η υγειονο-
μική μας εικόνα το επόμενο διάστημα, έτσι 
ώστε στην επόμενη κατηγοριοποίηση να 
μπούμε στην ‘‘πράσινη ομάδα’’». 

Ποιοι ξένοι τουρίστες και 
πώς θα μπορούν να έρχονται 
στην Κύπρο από αύριο 

Από τις 10 Μαΐου, θα παρέχεται διευ-
κόλυνση, σε όσους δυνητικούς επισκέπτες 
από τις 65 χώρες για τις οποίες άνοιξε 

ήδη τις πύλες εισόδου της η Κύπρος, να 
έρχονται στη Δημοκρατία χωρίς τεστ και 
χωρίς να μπαίνουν σε καραντίνα ακόμη 
και αν είναι στενές επαφές με κρούσμα 
κορωνοϊού, αν και εφόσον ολοκλήρωσαν 
τον εμβολιασμό τους. Μάλιστα, η διευ-
κόλυνση αυτή για τους ξένους τουρίστες 
θα ισχύει αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
του εμβολιασμού. 

Σε περίπτωση που δεν ολοκλήρω-
σαν τον εμβολιασμό τους, θα μπορούν 
να επισκέπτονται την Κύπρο με αρνητικό 
PCR τεστ 72 ωρών και αναλόγως της κα-
τηγοριοποίησης της χώρας προέλευσής 
τους σε πράσινη, πορτοκαλί ή κόκκινη 
κατηγορία. 

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τους 
Ρώσους τουρίστες, που αποτελούν τη 
δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά 
για την Κύπρο, και εμβολιάστηκαν με το 
Sputnik-V που δεν εγκρίθηκε από την 
ΕΕ,  ισχύουν χωρίς διαφοροποιήσεις οι 
αποφάσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 
Όπως διευκρινίζουν από το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού, σε επίπεδο κρατών, η 
ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα να εγκρίνονται 
μόνο για ταξιδιωτικούς σκοπούς και εμβό-
λια τα οποία δεν έλαβαν το πράσινο φως 
για χορηγία στους πολίτες των κρατών 
της ΕΕ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ). 

Τρέχουν στην ΕΕ για
το  «Ευρωπαϊκό πράσινο
διαβατήριο» 

Πυρετώδεις μπορούν να χαρακτηρι-
στούν οι προσπάθειες που γίνονται σε 
επίπεδο θεσμών και οργάνων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία του 
περιβόητου «Ευρωπαϊκού πράσινου 
διαβατηρίου». 

Η τελευταία σημαντική εξέλιξη αφορά 
στην προ ημερών υπερψήφιση και μάλιστα 
με αυξημένη πλειοψηφία (540 ψήφους 
υπέρ έναντι 119 κατά και 31 αποχές) από 
το Ευρωκοινοβούλιο, «διαπραγματευτι-
κής πρότασης» για «πιστοποιητικό EU 

COVID-19» που θα διαρκεί αποκλειστικά 
για ένα έτος. 

Η εν λόγω πρόταση θα τεθεί από μέρους 
του Ευρωκοινοβουλίου στις διαπραγμα-
τεύσεις με το Συμβούλιο. Διαπραγματεύ-
σεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για 
δημιουργία «πράσινου διαβατηρίου» θα 
γίνουν πριν από την έναρξη της θερινής 
τουριστικής περιόδου.

Το «πιστοποιητικό EU COVID-19»   
μπορεί να είναι σε ψηφιακή ή έντυπη 
μορφή. Ουσιαστικά θα βεβαιώνει ότι ο 
κάτοχός του είτε έχει εμβολιαστεί είτε ότι 
έχει πρόσφατο αρνητικό pcr test, είτε έχει 
αναρρώσει από τη νόσο COVID -19. Στην 
πρόταση που ενέκρινε το Ευρωκοινοβού-
λιο αναφέρεται ότι τα «πιστοποιητικά EU 
COVID-19» δεν θα χρησιμεύουν ούτε 
ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ούτε θα αποτε-
λούν προϋπόθεση για την άσκηση του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Μάλιστα ευρωβουλευτές υποστήριξαν πως 
προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη 
διακριτική μεταχείριση εις βάρος όσων δεν 
έχουν εμβολιαστεί και για οικονομικούς 
λόγους, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει «να 
εξασφαλίζουν την διεξαγωγή καθολικών, 
εύκολα προσβάσιμων, έγκαιρων και δω-
ρεάν διαγνωστικών τεστ».

Χαμηλώστε το κόστος
των PCR τεστ, λέει η ΙΑΤΑ

Σημειώνεται ότι το «υψηλό κόστος» 
των PCR tests έψεξε και η Διεθνής Ένωση 
Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ),  κατόπιν έρευ-
νας που πραγματοποίησε σε 16 χώρες. 
Από την εν λόγω έρευνα, διαπιστώνεται 
πως πέρα απ’ τη Γαλλία, όπου το κράτος 
επωμίζεται το πλήρες κόστος, το εύρος 
των τιμών για τα PCR τεστ  είναι από 75 
ευρώ (90 δολάρια) έως 173 ευρώ (208 
δολάρια). Η ΙΑΤΑ τονίζει πως «προκειμέ-
νου να διευκολυνθούν τα ταξίδια και να 
υπάρχει μία ουσιαστική επανεκκίνηση 
όσον αφορά τις διεθνείς μετακινήσεις, τα 
τεστ θα πρέπει να είναι προσιτά, ευρέως 
διαθέσιμα και αποτελεσματικά».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Σ
ηκώνουν μανίκια και πιά-
νουν δουλειά οι ξενοδό-
χοι και οι επαγγελματίες 
του Τουρισμού, αφού από 
αύριο, 10 Μαΐου, βάσει 
των τελευταίων κυβερνη-
τικών αποφάσεων ανα-

φορικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά της 
πανδημίας, θα μπορούν να υποδεχθούν 
ντόπιους και ξένους τουρίστες από 65 
χώρες.  Προϋπόθεση είναι, οι επισκέπτες 
να έχουν εμβολιαστεί ή να έχουν αρνητικό 
τεστ 72 ωρών ή να έχουν αναρρώσει της 
νόσου COVID-19. 

Παρά τις διευκολύνσεις και τις χαλα-
ρώσεις των περιορισμών, παράγοντες του 
Τουρισμού τονίζουν πως, για να αποδώ-
σει η επαναλειτουργία της τουριστικής 
βιομηχανίας, είναι σημαντικό να υπάρ-
ξει εμπιστοσύνη των ντόπιων και ξένων 
τουριστών, σχετικά με την υγειονομική 
κατάσταση. «Πρώτιστο μέλημα είναι να 
βελτιώσουμε την επιδημιολογική μας 
εικόνα. Είναι με αυτήν που θα πορευ-
τούμε. Είναι ουσιαστικά το ‘‘διαβατήριό 
μας’’ για μια καλή τουριστική σεζόν για 
το δεύτερο μισό του χρόνου»,  σημειώνει 
σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής 

του ΠΑΣΥΞΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. 
Υπογραμμίζεται ότι οι Κύπριοι θα μπο-

ρούν να επισκέπτονται ξενοδοχεία εντός 
Κύπρου με το «safepass» («coronapass»), 
το οποίο υπενθυμίζεται πως αφορά είτε 
αρνητικό test (pcr /rapid) ισχύος  72 ωρών, 
είτε εμβολιασμό τουλάχιστον με μια δόση 
και ολοκλήρωση διαστήματος τουλάχιστον 
3 εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό, είτε 
πιστοποιητικό ανάρρωσης από την νόσο 
Covid -19 για τους τελευταίους 6 μήνες.

Πάντως αυτό που διαβεβαιώνουν επαγ-
γελματίες και θεσμικοί παράγοντες του 
τουρισμού είναι πως είναι πολύ σημαντικό 
να καταφέρει να πάρει μπρος η τουριστι-
κή μηχανή για την εναπομείνασα χρονιά, 
αφενός για να καλυφθούν όσο γίνεται οι 
ζημιές από τους προηγούμενους μήνες και, 
αφετέρου, για να δημιουργηθεί δυναμική 
ώστε η επόμενη σεζόν το 2022 να πιάσει 
όσο το δυνατόν πιο υψηλές αποδόσεις. 

Σημειώνεται πως ήδη τις τελευταίες 
εβδομάδες κάποια ξενοδοχεία «άνοιξαν τις 
πόρτες τους» και εξυπηρετούσαν κυρίως 

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 18μένουμεασφαλείς

staysafe

«Χειμερία νάρκη»
τέλος για τον Τουρισμό 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΞΈΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΈΣ ΤΑ ΞΈΝΟ-
ΔΟΧΈΙΑ - ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΣΩΘΈΙ 
Η ΈΝΑΠΟΜΈΙΝΑΣΑ ΣΈΖΟΝ ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΈΙ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ 
ΤΟ 2022 

09.05.2021

AMARYLLIS GROUP LTD
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1511708

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in 
voluntary liquidation.  The voluntary liquidation commenced on 
27th day of April 2021.  The Liquidator is Andreas Panayiotou 
of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus 

Dated this 27th day of April 2021
Andreas Panayiotou

SMH HOLDING LTD
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1433848

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is 
in voluntary liquidation.  The voluntary liquidation commenced 
on 15 April, 2021.  The Liquidator is Alonso dos Passos of 
Caminho de Ferro. Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal. 

Dated this 15th day of April 2021
Alonso dos Passos

LONGLADE LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1688906

Notice is hereby given that pursuant to Section 203 (3) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is 
in voluntary liquidation.  The voluntary liquidation commenced 
on 01st April 2021.  The Liquidator is Alonso dos Passos of 
Caminho de Ferro. Nu. 183 A, Funchai, Masiera Island, Portugal. 

Dated this 01st day of April, 2021
Alonso dos Passos

CELESTIAL HOLDINGS GROUP LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1471389

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is 
in voluntary liquidation.  The voluntary liquidation commenced 
on 28 April 2021.  The Liquidator is Andreas Panayiotou of 5 
Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 28th day of April 2021
Andreas Panayiotou

INDUS VENTURES INC.
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1516814

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in 
voluntary liquidation.  The voluntary liquidation commenced on 
28th day of April 2021.  The Liquidator is Andreas Panayiotou of 
5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 28th day of April 2021
Andreas Panayiotou

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Την Πέμπτη, 20.05.2021, στις 9.00π.μ., θα γίνει στην Αποθήκη 
Δημοσίου του Τελωνείου Λεμεσού Δημόσιος Πλειστηριασμός. 

Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν, περιλαμβάνονται σε γνω-
στοποίηση της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων που δημο-
σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5290, 
ημερομηνίας 29 Απριλίου 2021. Aντίγραφο μπορούν οι ενδια-
φερόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/ce.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύματα 
στην Αποθήκη του Τελωνείου Λεμεσού που βρίσκεται στο Λι-
μάνι Λεμεσού, αποθήκη αρ. 2, στις 17, 18 & 19  Μαΐου 2021, 
μεταξύ των ωρών 9.00 - 13.00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στον αρμόδιο Κλάδο του Τελω-

νείου Λεμεσού, τηλ. 25802415, 25802526, 25802522.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
KEΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την 
πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
•  Δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή
  ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
   «Πετροχημική Μηχανική ή Μηχανική Συστημάτων
  Διεργασιών ή Μηχανική Υλικών»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν 
να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.cut.
ac.cy/jobs, όπου και θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 (ώρα 23.59).
Στοιχεία επικοινωνίας (Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού): 
recruitment.cut.ac.cy ή +357 25002406.

Η ιδέα για ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Κύπρου – Ελλάδας, που επα-
νήλθε στην επιφάνεια τα τε-

λευταία χρόνια, κινδυνεύει να «πνιγεί» 
στη Μεσόγειο. Αιτία, η μη συμμετοχή 
ναυτιλιακών εταιρειών στον  δημόσιο 
διαγωνισμό που οργάνωσε η Κύπρος. 
Αν και αρχικά φαίνεται να υπήρχε ενδι-
αφέρον από οικονομικούς φορείς, τελικά 
δεν υποβλήθηκε καμιά αίτηση ενδιαφέ-
ροντος. Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων 
& Δημοσιογράφων Τουρισμού, Μέλος 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Δημο-
σιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού 
- World Federation of Travel Journalists 
and Writers (FIJET), εταιρικό μέλος της 
UNESCO και μέλος της United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO). 

Προστίθεται πως σε μια κρίσιμη οι-
κονομική περίοδο με τις τόσες πολλές 
αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, η 
έγκριση του σχεδίου θαλάσσιας σύνδε-
σης Κύπρου – Ελλάδας, με την παροχή 
μάλιστα επιδότησης μέχρι και 5 εκ. ευρώ 
ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εί-
ναι σημαντική. Η ναυτιλία είναι εθνικός 
πλούτος, αφού αποτελεί σημαντικό πυλώνα 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας με 
συνεισφορά 7% στο ΑΕΠ, με 35.000 θέσεις 
εργασίας στα κυπριακά πλοία και 5.000 
θέσεις εργασίας σε ναυτιλιακές εταιρείες στη 
στεριά. Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα 
αυτού καθιστά την Κύπρο ένα σύγχρονο, 
αποδοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό 
κέντρο με δυνατότητα παρουσίας και ενεργό 
ανάμειξη στις αποφάσεις που λαμβάνο-
νται από διεθνείς οργανισμούς  και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εν λόγω θέματα. 

Με την ακτοπλοϊκή σύνδεση, η Κύπρος 

παύει να είναι αποκομμένη από την Ελ-
λάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και τη γύρω 
περιοχή, δημιουργείται μια νέα δυναμική 
και επεκτείνονται… οι αυτοκινητόδρομοι 
της Κύπρου προς την Ευρώπη. Η θαλάσσια 
σύνδεση σταδιακά μπορεί να επεκταθεί 
και σε άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, ο 
Λίβανος και η Αίγυπτος, προσφέροντας έτσι 
τη δυνατότητα και για άλλες μελλοντικές 
ευκαιρίες συνεργασίας, όπως τα τουριστικά 
πακέτα διπλού τουριστικού προορισμού, 
ώστε να αποκτηθούν πρόσθετα οικονομικά 
πλεονεκτήματα. Σήμερα, εάν ένας ξένος 
ενδιαφερθεί για ακτοπλοϊκή σύνδεση 
της Κύπρου με άλλες χώρες, θα απογο-
ητευθεί όταν μάθει ότι η μόνη σύνδεση 
που υπάρχει είναι μεταξύ Τουρκίας και 
των κατεχομένων εδαφών μας, με όποιες 
πολιτικές και ναυτιλιακές επιπτώσεις ή 
και επιπλοκές αυτό συνεπάγεται.

Ο τουρισμός κρουαζιέρας συνήθως 
προσελκύει στο νηολόγιο για εγγραφή και 
γιοτ και σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας έτσι 
σημαντικά τις δραστηριότητες στις μαρίνες. 
Επιπρόσθετα, δίνεται στον καταναλωτή η 
ευκαιρία περισσότερων επιλογών με θετικό 
αντίκτυπο στον ανταγωνισμό των αεροπο-

ρικών εισιτηρίων.  Συνεπώς τα πολλαπλά 
οικονομικά οφέλη σε πολλούς τομείς από 
την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλά-
δας είναι δεδομένα, όπως επίσης η εθνική, 
πολιτιστική και κοινωνική διάσταση του 
θέματος. Οι μεγάλες προσπάθειες που 
έγιναν από Υπουργεία, το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας, τον  Επιχειρηματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου - Ελλάδας, αλλά και άλλους φορείς, 
δεν πρέπει εγκαταλειφθούν.

Εφόσον η γραμμή αυτή φαίνεται εκ πρώ-
της όψεως ότι είναι άγονη και ασύμφορη 
επιχειρηματικά, τότε πρέπει να ξεκινήσει 
με μια επιδότηση - όπως συνέβη και για 
άλλα σχέδια. Οι όροι και τα κίνητρα όμως 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να προσελ-
κύσουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 

Ως εκ τούτου, ο Παγκύπριος Σύνδε-
σμος Συγγραφέων & Δημοσιογράφων 
Τουρισμού επικροτεί θερμά την ακτο-
πλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και 
πιστεύει ακράδαντα ότι οι λόγοι για τη μη 
ανταπόκριση στον δημόσιο διαγωνισμό 
πρέπει να αναλυθούν, υπό τις σημερινές 
οικονομικές, ναυτιλιακές και πολιτικές 
συνθήκες και να γίνει επαναπροκήρυξη 
του διαγωνισμού το συντομότερο δυνατό.

Να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για 
ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας



Δ
ημοσιονομικό έλλειμμα 
ύψους 251 εκατομμυρί-
ων ευρώ καταγράφηκε 
το πρώτο τρίμηνο του 
2021 σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η Στα-

τιστική Υπηρεσία.
Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά 

αποτελέσματα, που ετοιμάστηκαν από 
τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, καταδεικνύ-
ουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 
της τάξης των €251,7 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) 
σε σύγκριση με πλεόνασμα €226,9 εκ. 
(1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανου-
αρίου-Μαρτίου 2020.

Έξοδα
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 αυξήθηκαν 
κατά €372,8 εκ. (+19,4%) και ανήλθαν στα 
€2.290,3 εκ. σε σύγκριση με €1.917,5 εκ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημει-
ώνεται ότι, αυτή η αύξηση των δαπανών 
οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των 
μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές 
αυξήθηκαν κατά €77,1 εκ. (+10,3%) και 
ανήλθαν στα €826,6 εκ. σε σύγκριση με 
€749,5 εκ. το 2020. Οι απολαβές προσωπι-
κού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών 
κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των 
δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 
€30,1 εκ. (+4,6%) και ανήλθαν στα €679,8 
εκ. σε σύγκριση με €649,7 εκ. το 2020. Οι 
επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €264,4 εκ. 
και ανήλθαν στα €274,8 εκ. σε σύγκριση 

με €10,4 εκ. το 2020. Η αύξηση στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρί-
ως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι 
τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 
€10,9 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €159,5 
εκ. σε σύγκριση με €148,6 εκ. το 2020. Oι 
πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €22,4 
εκ. (+42,4%) και ανήλθαν στα €75,2 εκ. σε 
σύγκριση με €52,8 εκ. το 2020.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε 
κατά €19,7 εκ. (-14,5%) και περιορίστηκε 
στα €115,8 εκ. σε σύγκριση με €135,5 
εκ. το 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαί-
ου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €34,0 εκ. 
(-30,6%) και περιορίστηκαν στα €77,3 
εκ. σε σύγκριση με €111,3 εκ. το 2020. 
Αντιθέτως, οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου 
αυξήθηκαν κατά €14,3 εκ. (+59,3%) και 
ανήλθαν στα €38,5 εκ. σε σύγκριση με 
€24,2 εκ. το 2020. Η ενδιάμεση ανάλωση 

μειώθηκε κατά €12,5 εκ. (-7,3%) και πε-
ριορίστηκε στα €158,6 εκ. σε σύγκριση 
με €171,1 εκ. το 2020.

Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 μειώθηκαν 
κατά €105,8 εκ. (-4,9%) και περιορίστηκαν 
στα €2.038,6 εκ. σε σύγκριση με €2.144,4 
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι 
επί της παραγωγής και των εισαγωγών 
μειώθηκαν κατά €49,1 εκ. (-6,5%) και 
περιορίστηκαν στα €702,7 εκ. σε σύγκριση 
με €751,8 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα 
καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαί-
ρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά 
€38,7 εκ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα 
€427,2 εκ. σε σύγκριση με €465,9 εκ. το 
2020. Τα έσοδα από τη φορολογία στο 
εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά 
€31,4 εκ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα 

€480,4 εκ. σε σύγκριση με €511,8 εκ. το 
2020. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν 
κατά €24,5 εκ. (-4,0%) και περιορίστηκαν 
στα €592,0 εκ. σε σύγκριση με €616,5 
εκ. το 2020. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις 
μειώθηκαν κατά €3,2 εκ. (-7,0%) και περι-
ορίστηκαν στα €42,8 εκ. σε σύγκριση με 
€46,0 εκ. το 2020. Τα έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €18,1 εκ. 
(-12,6%) και περιορίστηκαν στα €125,3 
εκ. σε σύγκριση με €143,4 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβά-
σεις αυξήθηκαν κατά €15,6 εκ. (+32,8%) 
και ανήλθαν στα €63,2 εκ. σε σύγκριση 
με €47,6 εκ. το 2020. Οι εισπραχθέντες 
τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €4,9 
εκ. (+17,8%) και ανήλθαν στα €32,2 εκ. 
σε σύγκριση με €27,3 εκ. το 2020.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες 
δαπανών και εσόδων αποδίδονται εν μέ-
ρει στην πλήρη εφαρμογή του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας από την 01.06.2020.

Ένας στους δύο ανθρώπους παγκο-
σμίως είδε τα εισοδήματά του να 
μειώνονται λόγω της πανδημίας 

του νέου κορωνοϊού, ενώ οι άνθρωποι σε 
χώρες χαμηλού εισοδήματος επλήγησαν 
ιδιαίτερα από απώλειες θέσεων εργα-
σίας ή περικοπές των ωρών εργασίας 
τους, δείχνει έρευνα, τα αποτελέσματα 
της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα. 

Έρευνα του ινστιτούτου δημοσκοπή-
σεων Gallup, που έχει έδρα στις ΗΠΑ, η 
οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 300.000 
ανθρώπων σε 117 χώρες, έδειξε ότι 
οι μισοί από αυτούς που έχουν δου-
λειά κέρδισαν λιγότερα χρήματα λόγω 
των διακοπών της εργασίας τους που 
προκάλεσε η πανδημία της COVID-19, 
δηλαδή 1,6 δισεκατομμύριο ενήλικες 
παγκοσμίως, σύμφωνα με την έρευνα. 

«Παγκοσμίως τα ποσοστά αυτά 
κυμαίνονται από ένα υψηλό 76% στην 
Ταϊλάνδη ώς ένα χαμηλό 10% στην 
Ελβετία», επισημαίνουν οι ερευνητές 
σε ανακοίνωσή τους.

Στη Βολιβία, τη Μιανμάρ, την Κέ-
νυα, την Ουγκάντα, την Ινδονησία, την 
Ονδούρα και τον Ισημερινό ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 70% των ερωτη-
θέντων δήλωσαν ότι έβγαλαν λιγότερα 
χρήματα απ› ό,τι πριν από την παγκό-
σμια υγειονομική κρίση. Στις ΗΠΑ το 
ποσοστό ανέρχεται σε 34%.

Η κρίση της COVID-19 έχει πλήξει 
τους εργαζομένους σε όλον τον κόσμο, 
ιδιαίτερα τις γυναίκες, οι οποίες υπερεκ-
προσωπούνται σε χαμηλά αμειβόμενους 

επισφαλείς τομείς, όπως το λιανεμπόριο, 
ο τουρισμός και οι υπηρεσίες τροφίμων.

Έρευνα της διεθνούς οργάνωσης 
Oxfam, που δόθηκε στη δημοσιότη-
τα την Πέμπτη,  έδειξε ότι η πανδημία 
στοίχισε στις γυναίκες παγκοσμίως 
απώλεια εισοδήματος 800 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.

Η έρευνα του Gallup έδειξε επίσης 
ότι περισσότεροι από τους μισούς από 
αυτούς που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι 
σταμάτησαν προσωρινά να εργάζονται 
στη δουλειά ή την επιχείρησή τους - 
δηλαδή περίπου 1,7 δισεκατομμύριο 
ενήλικες παγκοσμίως.

Σε 57 χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Ινδίας, της Ζιμπάμπουε, των 
Φιλιππινών, της Κένυας, του Μπαν-
γκλαντές και του Ελ Σαλβαδόρ, ποσο-
στό μεγαλύτερο από το 65% αυτών που 
ερωτήθηκαν στην έρευνα δήλωσαν ότι 
σταμάτησαν να εργάζονται για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Οι χώρες στις οποίες 
οι άνθρωποι ήταν λιγότερο πιθανό να 

πουν ότι σταμάτησαν να δουλεύουν 
ήταν κυρίως ανεπτυγμένες, υψηλού 
εισοδήματος χώρες.

Λιγότεροι από ένας στους δέκα από 
αυτούς που είχαν δουλειά στην Αυστρία, 
την Ελβετία και τη Γερμανία δήλωσαν 
ότι σταμάτησαν να εργάζονται προσω-
ρινά. Στις ΗΠΑ το ποσοστό ανερχόταν 
σε 39%, σύμφωνα με την έρευνα.

Η δημοσκόπηση αυτή έδειξε επίσης 
ότι ένας στους τρεις ερωτηθέντες έχασε 
τη δουλειά του ή την επιχείρησή του 
λόγω της πανδημίας, δηλαδή λίγο πάνω 
από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους 
παγκοσμίως. Οι αριθμοί ποικίλλουν 
επίσης μεταξύ των κρατών, με χώρες 
χαμηλότερου εισοδήματος όπως οι Φι-
λιππίνες, η Κένυα και η Ζιμπάμπουε 
να δείχνουν ότι ποσοστό μεγαλύτερο 
από το 60% των ερωτηθέντων έχασαν 
τη δουλειά τους ή την επιχείρησή τους, 
σε σύγκριση με ένα 3% στην Ελβετία 
και ένα 13% στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ α εμβόλια κατά της πανδημίας 
φέρνουν «αστρονομικά κέρδη» στις 
φαρμακευτικές όπως δείχνουν τα 

στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο οικονομι-
κής δραστηριότητας. Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna και Johnson & Johnson βλέπουν 
τα κέρδη τους να αυξάνονται, καθώς εκα-
τοντάδες κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο 
βάζουν τη μια παραγγελία μετά την άλλη 
και οι εμβολιασμοί κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος και ταχύτητα - ιδιαίτερα σε Ευ-
ρώπη και ΗΠΑ.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο η αμερικα-
νική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έχει 
βάλει πλέον σαν στόχο να έχει εμβολιαστεί 
με τουλάχιστον μια δόση έως τις αρχές 
του Ιουλίου το 70% των ενηλίκων στη 
χώρα. Την ίδια ώρα αυξάνονται συνεχώς 
οι εμβολιασμοί και στη Γηραιά Ήπειρο.

Η Pfizer αύξησε την πρόβλεψή της για 
τις πωλήσεις εμβολίων κατά του COVID-19 
μέσα στο 2021 κατά περισσότερο από 
70%, σε 26 δισεκατομμύρια δολάρια και 
ανακοίνωσε ότι η ζήτηση από χώρες θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξή 
της για τα επόμενα χρόνια.

Τα συνολικά έσοδα απ’ όλες τις δραστη-
ριότητες αναμένεται να φτάσουν στα 72,5 
δις δολ. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει 
να υποβάλει αίτημα για πλήρη έγκριση 
των ΗΠΑ ώστε να γίνεται το εμβόλιο σε 
όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, 
καθώς τώρα έχει εγκριθεί μόνο για επεί-
γουσα χρήση.

Τα έσοδα από το εμβόλιο -που ανα-
πτύχθηκε σε συνεργασία με τη γερμανική 

BioNTech SE- αναμένεται να φτάσουν το 
ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων της 
Pfizer φέτος.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε συμφωνίες για 
την παροχή 1,6 δισεκατομμυρίου δόσεων 
εμβολίου φέτος. Η Pfizer είχε αυξήσει 
την πρόβλεψη πωλήσεων εμβολίων από 
τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα 
φέτος καθώς όλο και περισσότερες χώρες 
υπογράφουν συμφωνίες για αγορά τους.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερή-
φανος για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε 
η Pfizer το 2021», δήλωσε ο επικεφαλής 
της εταιρείας Άλμπερτ Μπουρλά στους 
αναλυτές. Τα εμβόλια των δύο δόσεων 
συνέβαλαν με 3,5 δισεκατομμύρια δο-
λάρια στις συνολικές πωλήσεις των 14,6 
δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας 
κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, 
δήλωσε η Pfizer.

Η βρετανική και σουηδική φαρμακοβι-
ομηχανία AstraZeneca από την πλευρά της 
ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα 
ότι διπλασίασε τα καθαρά της κέρδη σε 
ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, περίοδο 

κατά την οποία οι πωλήσεις του εμβολίου 
της κατά της Covid-19 ανήλθαν σε 275 
εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία είχε καθαρά κέρδη 1,56 δις 
δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, 
σύμφωνα με ανακοίνωση. Το εμβόλιο της 
εταιρείας είναι από τα φθηνότερα στην αγο-
ρά και η φαρμακευτική έχει ανακοινώσει 
ότι θα το διαθέσει σε πολύ προσιτή τιμή.

Η Johnson & Johnson έχει ανακοινώσει 
κέρδη και πωλήσεις α’ τριμήνου που δια-
μορφώθηκαν υψηλότερα των εκτιμήσεων, 
επικαλούμενη τη δυναμική των φαρμα-
κευτικών δραστηριοτήτων. Τα καθαρά 
κέρδη αυξήθηκαν στα 6,20 δις δολάρια.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 7,9% στα 22,32 δις δολάρια, έναντι 
εκτιμήσεων για 21,98 δις δολάρια. Οι πω-
λήσεις φαρμάκων αυξήθηκαν 9,6% στα 
12,20 δις δολάρια. Οι πωλήσεις εμβολίων 
κατά του κορωνοϊού διαμορφώθηκαν στα 
100 εκατ. δολάρια και αναμένεται να αυ-
ξηθούν, καθώς θα διατίθενται στην αγορά 
όλο και περισσότερα εμβόλιά της.

Η Moderna ανακοινώνει στις 6 Μαΐου 
νέα αποτελέσματα. Στα μέσα του πρώτου 
φετινού τριμήνου είχε ανακοινώσει ότι 
αναμένει να καταγράψει πωλήσεις 18,4 
δις  δολαρίων από το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού μέσα στο 2021.

Η Moderna είχε αναφέρει επίσης ότι 
εκτιμά να προχωρήσει στην παραγωγή 
700 εκατ. δόσεων εμβολίων μέσα το 2021, 
με στόχο να αυξήσει την παραγωγή στο 
1 δισεκατομμύριο δόσεις.

Πηγή:οt.gr
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δύο ανθρώπους λόγω πανδημίας

Τα αστρονομικά κέρδη των 
φαρμακευτικών εταιρειών

Τον Μάρτιο του 2021, το επο-
χικά προσαρμοσμένο ποσοστό 
ανεργίας στη Ζώνη του ευρώ 

ήταν 8,1%, από 8,2% τον Φεβρουάριο 
του 2021 και από 7,1% τον Μάρτιο του 
2020. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ 
ήταν 7,3% τον Μάρτιο  2021, επίσης 
μειωμένο από 7,4% τον Φεβρουάριο 
του 2021 και από 6,4% το Μάρτιο 2020. 
Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από 
τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύ-
προ η ανεργία αυξήθηκε στο 7,1% 
(32.000 άτομα, 7,7% για τους άνδρες 
και 6,5% για τις γυναίκες) τον Μάρτιο 
του 2021, από 6,8% (31.000 άτομα) 
τον Φεβρουάριο του 2021 και 6,3% 
(28.000 άτομα) τον Μάρτιο του 2020. 
Η νεανική ανεργία στην Κύπρο ήταν 
18,7% (7.000 άτομα), σε σύγκριση με 
13,4% για τον  Μάρτιο 2020 (5.000 
άτομα). Η Eurostat εκτιμά ότι 15,520 
εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην 
ΕΕ, εκ των οποίων 13,166 εκατομμύ-
ρια στη Ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι 
τον Μάρτιο του 2021. Σε σύγκριση με 
τον Φεβρουάριο του 2021, ο αριθμός 
των ανέργων μειώθηκε κατά 237.000 
στην ΕΕ και κατά 209.000 στη Ζώνη 
του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 
του 2020, η ανεργία αυξήθηκε κατά 
2,019 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 
1,614 εκατομμύρια στη Ζώνη του ευρώ. 

Τον Μάρτιο του 2021, 2,951 εκατομ-
μύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι 
στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,373 εκατομ-
μύρια στη Ζώνη του ευρώ. 

Τον Μάρτιο του 2021, το ποσοστό 
ανεργίας των νέων ήταν 17,1% στην 
ΕΕ και 17,2% στη Ζώνη του ευρώ, σε 
σύγκριση με 17,2% και 17,3% αντίστοιχα 
τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση 
με τον Φεβρουάριο του 2021, η ανερ-
γία των νέων μειώθηκε κατά 14.000 
στην ΕΕ και κατά 17.000 στη Ζώνη του 
ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 
2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε 
κατά 319.000 στην ΕΕ και κατά 208.000 
στη Ζώνη του ευρώ. Τον Μάρτιο του 
2021, το ποσοστό ανεργίας για τις γυ-
ναίκες ήταν 7,7% στην ΕΕ, μειωμένο 
από 7,8% τον Φεβρουάριο του 2021. 
Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες 
ήταν 7,0% το Μάρτιο του 2021, επίσης 
μειωμένο από 7,1% το Φεβρουάριο του 
2021. Στη Ζώνη του ευρώ, το ποσοστό 
ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε από 
8,7% τον Φεβρουάριο του 2021 σε 8,5% 
τον Μάρτιο του 2021 και το ποσοστό 
ανεργίας για τους άνδρες μειώθηκε από 

7,8% σε 7,7%.

Στο 1,2% ο πληθωρισμός 
για τον Απρίλιο 

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρι-
σμός της Ζώνης του ευρώ αναμένεται 
να είναι 1,6% τον Απρίλιο του 2021, 
από 1,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με 
τη σημερινή εκτίμηση της Eurostat. 
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του 
πληθωρισμού στη Ζώνη του ευρώ, η 
ενέργεια αναμένεται να έχει το υψη-
λότερο ετήσιο ποσοστό τον Απρίλιο 
(10,3%, σε σύγκριση με 4,3% το Μάρτιο), 
ακολουθούμενη από υπηρεσίες (0,9%, 
σε σύγκριση με 1,3% τον  Μάρτιο), 
τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (0,7%, σε 
σύγκριση με 1,1% το Μάρτιο) και μη 
ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα 
(0,5%, σε σύγκριση με 0,3% τον Μάρτιο).

Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός για τον 
Απρίλιο αναμένεται να είναι 1,2%. Τέλος, 
σύμφωνα με την Eurostat, το πρώτο 
τρίμηνο του 2021, το εποχικά προσαρ-
μοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,6% στη 
Ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην 
ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική 
εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη 
Eurostat. Αυτές οι μειώσεις ακολουθούν 
πτώσεις το τέταρτο τρίμηνο του 2020 
(-0,7% στη Ζώνη του ευρώ και -0,5% 
στην ΕΕ) μετά από έντονη ανάκαμψη 
το τρίτο τρίμηνο του 2020 (+12,5% 
στη Ζώνη του ευρώ και +11,7% στην 
ΕΕ) και τις πλέον απότομες μειώσεις 
από την έναρξη των χρονοσειρών το 
1995 που παρατηρήθηκαν το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020 (-11,6% στη Ζώνη 
του ευρώ και -11,2% στην ΕΕ).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, το εποχικά προ-
σαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,8% 
στη Ζώνη του ευρώ και κατά 1,7% στην 
ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021, μετά 
από -4,9% στη Ζώνη του ευρώ και 
-4,6% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο. 
Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 
πρώτο τρίμηνο του 2021, η Πορτογαλία 
(-3,3%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεί-
ωση σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Λετονία 
(-2,6%) και τη Γερμανία (-1,7%), ενώ 
η Λιθουανία ( +1,8%) και η Σουηδία 
(+1,1%) σημείωσαν τις υψηλότερες 
αυξήσεις. Οι ρυθμοί ανάπτυξης από 
έτος σε έτος ήταν αρνητικοί για όλες 
τις χώρες εκτός από τη Γαλλία (+1,5%) 
και τη Λιθουανία (+1,0%).

Στο 7,1% η ανεργία
στην Κύπρο 



Σε ένα πρόσφατο άρθρο με τον πιο 
πάνω τίτλο, ο Michael Hudson και 
ο Paul Craig Roberts υποστηρίζουν 

ότι χωρίς μείωση του ιδιωτικού χρέους δεν 
υπάρχει προοπτική οικονομικής ανάκαμ-
ψης. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η Κύπρος, όπου όλες οι 
προσπάθειες μετά το κούρεμα καταθέσε-
ων του 2013 έχουν κατευθυνθεί προς τη 
διάσωση των προβληματικών τραπεζών 

και όχι προς τη μείωση του ιδιωτικού 
χρέους, που πνίγει την οικονομία.

Δεν είναι επιστήμη πυραύλων ή των 
άστρων. Ωστόσο, αυτό που μας υπέβαλαν 
αυτοί που χαράζουν την οικονομική πολιτική 
στην Κύπρο δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια 
οργανωμένη ληστεία των περιουσιών των 
Κυπρίων, με το πρόσχημα της «αναγκαίας 
διάσωσης των τραπεζών» για να σωθεί, τάχα, 
έτσι η οικονομία. Το αποτέλεσμα είναι ακρι-
βώς το αντίθετο. Οι τράπεζες, με την κάλυψη 
και προστασία των εκλεγμένων πολιτικών 
ηγετών μας αλλά και την αδιαφορία των 
αρμοδίων Αρχών, στην ουσία κλέβουν τους 
ισολογισμούς των Κυπρίων. Τις περιουσίες 
αυτών στους οποίους  έχουν κατά συρρο-
ήν δώσει μη παραγωγικά δάνεια πριν από 
το 2013 χωρίς αξιολόγηση της ικανότητας 

αποπληρωμής, ως είναι καθήκον μιας τρά-
πεζας. Δηλαδή τα δισεκατομμύρια που οι 
συνήθεις ύποπτοι (δικηγόροι, λογιστές αλλά 
και πολιτικοί) μπροστά στα κλειστά μάτια 
των αρμοδίων Αρχών και με τη  συνεργασία 
πολλών πολιτικών (που είχαν παράλληλα 
άλλα γραφεία και απασχολήσεις) έφερναν 
και κατέθεταν στις κυπριακές τράπεζες για 
να πλουτίσουν οι ίδιοι.

Επιπλέον, η οικονομία έχει ναρκοθε-
τηθεί με τη συνεχιζόμενη πανδημία και 
το χρέος που έχει συσσωρευθεί αυξάνεται 
συνεχώς από την αναγκαστική μείωση του 
κύκλου εργασιών άλλα και λόγω τόκων και 
αυθαίρετων υπερχρεώσεων. Τα πλείστα 
δάνεια επομένως παραμένουν χωρίς προ-
οπτική αποπληρωμής ή έστω με ελπίδα 
για σημαντική μείωση προκειμένου να 

απελευθερωθεί η οικονομία από τις αλυ-
σίδες του μη πληρωτέου ιδιωτικού χρέους.

Όπως σωστά επισημαίνουν οι Hudson 
και Roberts, το μη παραγωγικό χρέος που 
δεν μπορεί να αποπληρωθεί εξαντλεί επί-
σης τα ίδια κεφάλαια τόσο για τις επιχει-
ρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά και τους 
καθιστά ανίκανους να συνεισφέρουν στην 
οικονομία με νέες επενδύσεις κεφαλαίου 
(για επιχειρήσεις) και με την αναγκαία 
αγοραστική δύναμη (για νοικοκυριά). 
Και, φυσικά, το υπέρμετρο χρέος καθιστά 
επίσης σχεδόν όλους τους οικονομικούς 
παράγοντες της χωράς «μη αξιόχρεους» για 
να μπορούν να αναλάβουν νέο δανεισμό, 
έστω όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η απομείωση του χρέους σε τέτοιες 
ακραίες περιστάσεις είναι η μόνη λύση για 

την οικονομική ανάκαμψη. Ο καλύτερος 
τρόπος για να το κάνουμε αυτό στην Κύπρο 
(έστω και τώρα - κάλλιο αργά παρά ποτέ) 
είναι να κρατικοποιήσουμε τις συστημικές 
τράπεζες και να χρησιμοποιήσουμε τα 
χοντρά κέρδη που επωφελούνται τώρα 
τα ξένα κεφάλαια, και που σίγουρα κα-
ταδικάζουν τον πληθυσμό σε πτώχευση/
υποδούλωση μέσω χρέους, για να μειώ-
σουμε το αβάστακτο βάρος του ιδιωτικού 
χρέους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
βγούμε από αυτό το χάος και να αποφύ-
γουμε μια παρατεταμένη ύφεση.

Επίσης σωστό, είναι το σχόλιο που κά-
νουν ο Hudson και ο Roberts σχετικά με 
τη «διατήρηση της οικονομίας σε ομηρία», 
που είναι ένας πολύ μεγαλύτερος ηθικός 
κίνδυνος (moral hazard) από οποιαδήποτε 

«μείωση ενός συγκεκριμένου δανείου».
References:
It is time to remove the debt barrier 

to economic growth!
By Michael Hudson and Paul Craig 

Roberts. Institute of Political Economy, 
15 March 2021

h t t p s : / / w w w . p a u l c r a i g r o b e r t s .
org/2021/03/15/it-is-time-to-remove-
the-debt-barrier-to-economic-growth/
*Οικονομολόγος, που ειδικεύεται στην οικονομι-
κή ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση έργων. Ήταν 

πρώην ανώτερος διευθυντής στην Κυπριακή 
Τράπεζα Αναπτύξεως και έχει διατελέσει τακτι-
κός Επισκεπτόμενος Λέκτορας στο Πανεπιστή-

μιο του Harvard και στο Πανεπιστήμιο Queen’s 
του Καναδά. Author Page: http://ssrn.com/

author=262460

Ο
ι κρατικές εγγυήσεις 
δανείων έχουν λει-
τουργήσει ως ένα 
εργαλείο στήριξης 
και ανάπτυξης πολ-
λών οικονομιών ανά 
το παγκόσμιο. Πα-

λαιότερα, οι εγγυήσεις αυτές ήταν στοχευμέ-
νες κυρίως στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
κλάδων εντός της οικονομίας μιας χώρας. 
Τους τελευταίους μήνες, όμως, λόγω της 
πανδημίας,  λειτουργούν ως ένα εργαλείο 
παροχής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, 
το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί δεόντως 
από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλ’ 
αυτά, η χρήση του συγκεκριμένου εργα-
λείου στην Κύπρο παραμένει ένα δίκοπο 
μαχαίρι για το κράτος. 

Εν μέσω της παρούσης πανδημίας, η 
χρήση των κρατικών εγγυήσεων δανείων 
αποσκοπεί στην παροχή έμμεσης ρευστό-
τητας στις μη-χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις. Αυτή η ρευστότητα παρέχεται με 
ευνοϊκότερους όρους συγκριτικά με τους 
όρους ενός τυπικού δανείου (πιο χαμηλά 
επιτόκια, μεγαλύτερες περιόδους αποπλη-
ρωμής), βάσει του πλαισίου που εφάρμοσαν 
διάφορες χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να 
διευκρινιστεί πως αυτά τα δάνεια στοχεύ-
ουν κυρίως στην παροχή ρευστότητας για 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
επιχειρήσεων παρά για επενδύσεις, ανάγκες 
οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν σταθερά 
έξοδα τα οποία οι επιχειρήσεις καλούνται 
να καλύψουν ανεξάρτητα από τη μείωση 
των εσόδων τους, λόγω των απαγορεύσε-
ων κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν και 
εφαρμόζονται για τον έλεγχο της πανδημίας.

Κρατικές εγγυήσεις 
δανείων και τράπεζες

Έχοντας διευκρινίσει, σε γενικές γραμ-
μές, τον σκοπό των κρατικών εγγυήσεων, 
αξίζει να δούμε σφαιρικά τη σχέση των 
κρατικών εγγυήσεων με τον τραπεζικό 
τομέα. Μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη 
είναι πως οι κρατικές εγγυήσεις δανείων 
παρέχονται προς όφελος των τραπεζών. 
O στόχος των κρατικών εγγυήσεων που 
παραχωρήθηκαν και θα παραχωρηθούν 
(σε κυπριακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπε-
δο) είναι η παροχή έμμεσης ρευστότητας 
στην οικονομία και συγκεκριμένα στις 
μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερική 
χρηματοδότηση. 

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες τόσο σε 
ευρωπαϊκό αλλά και σε κυπριακό επίπεδο 
έχουν την απαραίτητη ρευστότητα για την 
παραχώρηση των δανείων αυτών χωρίς 
τις κρατικές εγγυήσεις – ο δεσμευτικός 
περιορισμός ωστόσο που αντιμετωπί-
ζουν με τον δανεισμό σχετίζεται με το 
εάν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια 
(βάσει του δείκτη κεφαλαίου κοινών με-
τοχών κατηγορίας 1 – CET1 ratio) για να 
χρηματοδοτήσουν άμεσα μεγάλο όγκο 
νέων δάνειων. Με την παροχή των κρα-
τικών εγγυήσεων, π.χ. στο 60%, τότε μόνο 
το 40% του σταθμισμένου κινδύνου θα 

καταλήξει στα σταθμισμένα περιουσιακά 
στοιχεία της τράπεζας, καταναλώνοντας 
έτσι λιγότερα κεφάλαια για την παροχή 
της αντίστοιχης ρευστότητας στην οικο-
νομία χωρίς τις εγγυήσεις. Επίσης, με τις 
κρατικές εγγυήσεις οι προβλέψεις για 
επισφάλειες των τραπεζών μειώνονται, 
αφού μέρος του δανείου είναι εγγυημένο 
από το κράτος, προστατεύοντας έτσι ένα 
μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών. 

Επιπλέον, η αβεβαιότητα λόγω της 
πανδημίας έχει σαν αποτέλεσμα την 
υιοθέτηση αυστηρότερων πιστωτικών 
προτύπων από τις τράπεζες  - με απλά 
λόγια αυτό σημαίνει πως βάσει των 
νέων δεδομένων παρατηρείται μείω-
ση στη φερέγγυα ζήτηση δανείων και 
οι τράπεζες απαιτούν υψηλότερα επιτόκια 
δανεισμού από τις επιχειρήσεις εν μέσω 
της κρίσης/πανδημίας, δυσκολεύοντας 
ουσιαστικά την πρόσβαση των επιχει-
ρήσεων σε ρευστότητα τη στιγμή που 
την έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό 
το φαινόμενο ήδη παρατηρείται σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, με τις τράπεζες να 
υιοθετούν πιο αυστηρά μέτρα για την 
παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις, 
μετά τη χαλάρωση που παρατηρήθηκε 
κατά το 2ο εξάμηνο του 2020 λόγω των 
προγραμμάτων κρατικών εγγυήσεων 
δανείων. 

Κρατικές εγγυήσεις δανείων 
και το ρίσκο του κράτους

Οι κρατικές εγγυήσεις δανείων έχουν 
ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευ-
ρώπης κατά το 2020 για παροχή ρευστό-
τητας στην οικονομία – συνολικά αυτές οι 
κρατικές εγγυήσεις ανέρχονται στο 17% 
του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Οι κυπριακές 
κρατικές εγγυήσεις ύψους €1δις αντιστοι-
χούν στο 5% του ΑΕΠ της Κύπρου. Παρό-
λο που οι κυπριακές κρατικές εγγυήσεις 
αντιστοιχούν μόνο στο 1/3 του ανάλογου 
ποσού που παραχωρήθηκε στην Ευρω-
ζώνη, αυτό είναι δικαιολογημένο εάν λά-
βουμε υπόψη την οικονομική κατάσταση 
τόσο της κυπριακής κυβέρνησης όσο και 
των κυπριακών επιχειρήσεων.  

Οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι από 
τις πιο χρεωμένες στην Ευρωζώνη. Το συ-
νολικό κυπριακό εταιρικό χρέος (δανείων) 
είναι το 3ο ψηλότερο στην Ευρωζώνη και 
ανέρχεται στο 171% του ΑΕΠ της χώρας 
(178% συμπεριλαμβανομένων και των 
κρατικά εγγυημένων δανείων), πίσω από 
το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία. Επίσης, 
ο δείκτης του καθαρού χρέους ως προς τα 
λειτουργικά κέρδη (Net Debt/EBITDA) των 
κυπριακών επιχειρήσεων ανέρχεται στις 
7.0x και είναι ο πιο ψηλός στην Ευρωζώνη. 
Το οριακά αποδεκτό επίπεδο αυτού του 
δείκτη στους παγκόσμιους επενδυτικούς 
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Αυτά τα δάνεια 
στοχεύουν κυρίως στην 

παροχή ρευστότητας 
για κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών 
των επιχειρήσεων 

παρά για επενδύσεις, 
ανάγκες οι οποίες σε 

μεγάλο βαθμό αφορούν 
σταθερά έξοδα τα 

οποία οι επιχειρήσεις 
καλούνται να 

καλύψουν ανεξάρτητα 
από τη μείωση των 
εσόδων τους, λόγω 
των απαγορεύσεων 
κυκλοφορίας που 
εφαρμόστηκαν και 

εφαρμόζονται για τον 
έλεγχο της πανδημίας

09.05.2021

Κρατικές εγγυήσεις:
ένα δίκοπο μαχαίρι

ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ,  ΛΕΊ-
ΤΌΥΡΓΌΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΊΌ 
ΠΑΡΌΧΗΣ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΣΤΊΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ, ΤΌ ΌΠΌΊΌ ΕΧΕΊ 
ΧΡΗΣΊΜΌΠΌΊΗΘΕΊ ΔΕΌΝΤΩΣ 
ΑΠΌ ΠΌΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ. ΠΑΡΌΛ’ ΑΥΤΑ, Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΌΥ ΣΥΓΚΕΚΡΊΜΕΝΌΥ 
ΕΡΓΑΛΕΊΌΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΊ ΕΝΑ ΔΊΚΌΠΌ ΜΑ-
ΧΑΊΡΊ ΓΊΑ ΤΌ ΚΡΑΤΌΣ.

κύκλους ανέρχεται στο 4.0x – οτιδήποτε 
ψηλότερο υποδεικνύει αυξημένες πι-
θανότητες αντιμετώπισης οικονομικών 
δυσκολιών για την εταιρεία στο μέλλον. 
Αυτή ήταν η οικονομική εικόνα των κυ-
πριακών επιχειρήσεων το 2019, η οποία 
κατά πάσα πιθανότατα χειροτέρευσε κατά 
το 2020 λόγω της πανδημίας. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο δείκτης ποσοστού μη-
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς 
δάνεια για τις μικρο-μεσαίες κυπριακές 
επιχειρήσεις ανέρχεται στο 19%, σχεδόν 
3 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης που βρίσκεται στο 7%.

Συνεπώς, το ρίσκο για την Κυπριακή 
Δημοκρατία έγκειται στην παραχώρηση 
εγγυημένων δανείων σε μικρο-μεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη φαίνεται να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εξυ-
πηρετήσουν τα υφιστάμενα δάνειά τους. 
Οι φερέγγυες και οικονομικά βιώσιμες 
επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν 
απευθείας από τις τράπεζες – συνεπώς 
τα κρατικά εγγυημένα δάνεια σε μεγάλο 
ποσοστό θα πρέπει να διοχετευθούν σε 
μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρημα-
τοδότηση (εξ ου και  τροποποιήθηκε η 
κατανομή των εγγυήσεων στο πρόσφατο 
νομοσχέδιο). Η πιθανή μη-εξυπηρέτηση 
έστω και των μισών δανείων με κρατικές 
εγγυήσεις αντιστοιχεί σε μια μέγιστη κατα-
βολή αποζημιώσεων από το κράτος προς 
τις τράπεζες ίση με το 2,5% του ΑΕΠ, και 
συνεπώς σε ανάλογη αύξηση του δημόσιου 
χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 
οποίο βρίσκεται ήδη στο ιστορικό υψηλό 
του 124% (100% σε καθαρούς όρους).  

Εν κατακλείδι, εάν το τελικό αποτέλεσμα 
διαφέρει και βάσει των τροπολογιών που 
ψηφίστηκαν στη Βουλή δεν βρεθούν αρκε-
τές φερέγγυες και βιώσιμες επιχειρήσεις 
για να απορροφήσουν αυτά τα δάνεια, τότε 
το συγκεκριμένο εργαλείο των κρατικών 
εγγυήσεων θα έχει αποτύχει. Εάν όμως τα 
κρατικά εγγυημένα δάνεια διοχετευθούν 
σε επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται 
τη ρευστότητα για να επιβιώσουν αλλά 
δεν είχαν την απαραίτητη πιστοληπτική 
ικανότητα έξω από αυτό το πλαίσιο, τότε 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τα δάνεια 
αυτά να καταλήξουν ως μη-εξυπηρετού-
μενα. Αυτός ο κίνδυνος δημιουργείται 
είτε λόγω μιας πιο αργής οικονομικής 
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας 
είτε λόγω αδυναμίας των επιχειρήσεων 
να εξυπηρετήσουν τις ολοένα και αυξα-
νόμενες υποχρεώσεις  τους. Σε αυτήν 
την περίπτωση το κράτος θα κληθεί να 
αποζημιώσει τις τράπεζες με το αντίστοιχο 
ποσό της κρατικής εγγύησης. Γι’ αυτούς 
τους λόγους η χρήση του συγκεκριμένου 
εργαλείου των κρατικών εγγυήσεων στην 
Κύπρο παραμένει ένα δίκοπο μαχαίρι.

*Ανώτερος χρηματοοικονομικός αναλυτής 
τραπεζών, Λονδίνο (CFA, ACCA)

Είναι καιρός να αρθούν οι φραγμοί του χρέους για οικονομική ανάπτυξη!

ΣΑΒΒΑΚΗΣ Κ. 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ*

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*



ΈΚΘΈΣΗ EY: Η ΑΞΊΑ ΤΩΝ ΣΥΓ-
ΧΩΝΈΥΣΈΩΝ ΚΑΊ ΈΞΑΓΟΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΒΊΟΈΠΊΣΤΗ-
ΜΩΝ ΓΊΑ ΤΟ 2020, ΈΠΈΣΈ ΣΤΑ 
$159 ΔΊΣ
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Σημαντική μείωση συγχωνεύσεων και 
εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών

Η 
δραστηριότητα συγ-
χωνεύσεων και εξαγο-
ρών (Σ&Ε) στον κλάδο 
των βιοεπιστημών 
ανήλθε σε $159 δις 
το 2020, από $306 
δις το 2019, πέφτο-

ντας σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα 
από το 2014, σύμφωνα με την έκθεση 
της EY, M&A Firepower 2021. Ένα μόνο 
megadeal (δηλαδή, μια συμφωνία αξίας 
άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων) 
– η εξαγορά της Alexion Pharmaceuticals 
από την AstraZeneca τον Δεκέμβριο – αντι-
προσωπεύει το ένα τέταρτο των δαπανών 
για Σ&Ε στον κλάδο των βιοεπιστημών 
το 2020.

Πέρα από τις δυσκολίες στη διενέργεια 
ειδικών ελέγχων (due diligence) και στην 
ολοκλήρωση συμφωνιών με τη χρήση 
ψηφιακών μέσων, εξαιτίας της πανδημίας 
του COVID-19, οι συστηματικά υψηλές 
αποτιμήσεις των βιοφαρμακευτικών εται-
ρειών και εταιρειών ιατρικής τεχνολογί-
ας αποθάρρυναν πολλούς υποψήφιους 

αγοραστές, σε μια χρονιά που ήδη ανα-
μενόταν ότι θα ήταν δύσκολη. Σε αυτό το 
δυσμενές περιβάλλον, οι αγοραστές στον 
χώρο των βιοφαρμακευτικών εταιρειών 
εστίασαν την προσοχή τους σε συμμαχίες 
και συμπληρωματικές συμφωνίες (bolt-on 
deals) σε υψηλής προτεραιότητας τομείς 
θεραπειών. Οι εταιρείες ιατρικής τεχνολο-
γίας παρουσίασαν επιβράδυνση εσόδων, 
εξαιτίας της ακύρωσης ή της αναβολής 
επεμβάσεων το 2020.

Η έκθεση της ΕΥ διαπιστώνει ότι, 
παρά την αστάθεια της αγοράς το 2020, 
οι εταιρείες βιοεπιστημών έκλεισαν τη 
χρονιά με κεφαλαιακά αποθέματα-ρεκόρ 
για εξαγορές. Μόνο το 12% των διαθέσιμων 
κεφαλαιακών αποθεμάτων για εξαγορές 
αξιοποιήθηκε από τις βιοφαρμακευτικές 
το 2020, σε σύγκριση με 20% το 2019. 
Τα αντίστοιχα κεφαλαιακά αποθέματα 
των εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας ενι-
σχύθηκαν κατά 41% το 2020, αγγίζοντας 
ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά μόλις το 7% 
αξιοποιήθηκε, σε σχέση με 10% το 2019.

Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι το 2021 
θα είναι μια χρονιά αυξημένης δραστη-
ριότητας για τις συμφωνίες στον κλάδο 
των βιοεπιστημών, μετά από μιαν αύξη-
ση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020. Οι βιοφαρμακευτι-
κές είναι πιθανό να επικεντρωθούν σε 
μικρότερες εξαγορές και σε συνεργασίες 
που μετριάζουν τον οικονομικό κίνδυνο, 
ενώ οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας εν-
δέχεται να επενδύσουν πιο επιθετικά σε 
εξαγορές, για να καλύψουν τα αυξανόμενα 

αναπτυξιακά κενά (τη διαφορά μεταξύ της 
αύξησης των εσόδων των εταιρειών και 
της συνολικής επέκτασης των πωλήσεων 
του κλάδου).

Τα βασικά ευρήματα που επισημαί-
νονται στην έκθεση της EY είναι:

Περισσότερες συμφωνίες, αλλά μι-
κρότερες σε αξία: Μόνο ένα megadeal 
σημειώθηκε το 2020, στον χώρο των 
βιοφαρμακευτικών εταιρειών. Οι υψη-
λές αποτιμήσεις και οι ισχυρές δημόσιες 
αγορές, πιθανότατα οδήγησαν τους αγο-

ραστές να επικεντρωθούν σε συμφωνίες 
μικρότερου μεγέθους.

Οι συμμαχίες παρέμειναν ένας τρόπος 
αντιστάθμισης του κινδύνου και πρόσβασης 
σε απαραίτητες τεχνολογίες ή προϊόντα, 
και ειδικότερα σε ψηφιακές τεχνολογίες. 
Όσον αφορά, τόσο τον αριθμό, όσο και 
την αξία των συμφωνιών, οι συμμαχίες 
μεταξύ βιοφαρμακευτικών εταιρειών 
το 2020 αυξήθηκαν σημαντικά: έως τις 
30 Νοεμβρίου, οι αγοραστές υπέγραψαν 
261 συμφωνίες για συνεργασίες, αξίας 
σχεδόν $140 δις σε προκαταβολές και 
ενδιάμεσες πληρωμές.

Βελτίωση της εικόνας υστέρησης 
ανάπτυξης στον χώρο των βιοφαρμα-
κευτικών: Οι ισχυρές αλυσίδες εφοδια-
σμού και η αλλαγή στρατηγικής με την 
έμφαση σε προϊόντα που συνδέονται με 
τον COVID-19 – ειδικά τα εμβόλια – βο-
ήθησαν τις μεγάλες βιοφαρμακευτικές 
εταιρείες να περιορίσουν τις βραχυπρό-
θεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στις 
πωλήσεις. Ως αποτέλεσμα, η υστέρηση 
στην ανάπτυξη στον χώρο των βιοφαρ-
μακευτικών μειώθηκε το 2020, από $60 
δις, σε λιγότερο από $35 δις.

Αναξιοποίητα κεφαλαιακά αποθέματα 
για εξαγορές, στον χώρο των εταιρειών 
ιατρικής τεχνολογίας: Οι μεγάλες εταιρείες 
ιατρικής τεχνολογίας έχουν σημαντικά 
αποθέματα κεφαλαίου διαθέσιμα για 
εξαγορές. Σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι ανάμεσα στις κορυφαίες 35 εταιρείες 
ιατρικής τεχνολογίας, το αναπτυξιακό κενό 
το 2020 αυξήθηκε από $9 δις σε $29 δις, 

καθώς οι επεμβάσεις καθυστέρησαν ή 
ακυρώθηκαν, το 2021 θα μπορούσε να 
είναι η χρονιά που οι εταιρείες ιατρικής 
τεχνολογίας θα απελευθερώσουν τη δυ-
ναμική τους για εξαγορές. Δύο από τις 
μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο των 
βιοεπιστημών κατά το 2020 επιβεβαιώ-
νουν αυτήν τη δυναμική, με ευκαιρίες να 
αναδύονται στον τομέα της διάγνωσης και 
της φροντίδας εξ αποστάσεως (virtual care).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευ-
νας, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και 
Επικεφαλής Στρατηγικής και Συναλλα-
γών της ΕΥ Κύπρου, αναφέρει πως «το 
2020 ήταν μια εντυπωσιακή χρονιά για 
τον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς 
τα κεφαλαιακά αποθέματα για εξαγορές 
πλησίασαν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα 
για τον κλάδο, της τάξεως των 500 δις. 
Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και 
εξαγορών στον τομέα της υγείας αρχίζει 
να ανακάμπτει, αλλά δεν θα φτάσει στα 
επίπεδα του 2019. Ωστόσο, υπάρχουν 
πολλές ενδείξεις ότι το 2021 θα είναι 
μια δυνατή χρονιά για συναλλαγές. Στις 
βιοφαρμακευτικές εταιρείες, η έμφαση 
σε τομείς θεραπειών, όπως της ανοσολο-
γίας και της ογκολογίας, θα δώσει ώθηση 
μακροπρόθεσμα στις συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, καθώς εντείνεται η ανάγκη μεί-
ωσης της εμπορικής πολυπλοκότητας. 
Η αναπτυξιακή υστέρηση θα μπορούσε, 
επίσης, να ενισχύσει την ανάγκη για συ-
ναλλαγές, ανάλογα με τις καθυστερήσεις 
κλινικών δοκιμών ή την επιβράδυνση 
των πωλήσεων εξαιτίας της πανδημίας».

09.05.2021
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Της Κυριακής
09.05.2021

8μένουμεασφαλείς
staysafe 22μένουμεασφαλείς

staysafe

Ο 
όρος εταιρείες «ζόμπι» 
πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ιαπωνία κατά 
την οικονομική στα-
σιμότητα που βίωσε 
η χώρα τη δεκαετία 
του 1990, γνωστή 

και ως η «Χαμένη Δεκαετία». Έκτοτε, έχει 
προσελκύσει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε 
οικονομικούς και κοινωνικοπολιτικούς 
κύκλους αλλά και στην ακαδημαϊκή και 
την ερευνητική κοινότητα, ιδιαίτερα μετά 
τη μεγάλη οικονομική ύφεση του 2008. 

Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν 
στο φαινόμενο του «zombification» (όπως 
ονομάζεται για να προσδώσει τη σημα-
σία και την έκταση των συνεπειών) των 
εταιρειών είναι αφενός ο μη βιώσιμος 
δανεισμός εν τη γενέσει του καθώς και οι 
μη βιώσιμες αναδιαρθρώσεις του χρέους 
(που δεν υποστηρίζονται από ικανοποιητική 
ικανότητα αποπληρωμής) και αφετέρου, 
το ανεπαρκές δικαστικό και εκτελεστικό 
σύστημα για την απονομή δικαιοσύνης, 
το ευρύτερο πλαίσιο αφερεγγυότητας 
και η συνεπαγόμενη εισπρακτική αδυ-
ναμία από τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά 
και από τους κρατικούς φορείς (εφορεία, 
τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων κ.λπ.). Ως 
επακόλουθο, μη βιώσιμες επιχειρήσεις 
συνεχίζουν για χρόνια τη λειτουργία τους.

Αν και δεν υπάρχει καθολικά αποδε-

Με ταχείς ρυθμούς, και σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό, ολο-
κληρώνεται κατά φάσεις το 

εμβληματικό έργο της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας. Με βάση τα προσφάτως επι-
καιροποιημένα στοιχεία που αφορούν 
την πρόοδο του έργου, στον ανατολικό 
πύργο έχει ήδη ολοκληρωθεί η πλάκα 
του έβδομου ορόφου (στα 30 μέτρα ύψος 
από την επιφάνεια της θάλασσας), ενώ 
συνεχίζονται οι εργασίες για την κατα-
σκευή της πλάκας του όγδοου ορόφου 
(περί τα 33 μέτρα από την επιφάνεια της 
θάλασσας). Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη 
φάση που βρίσκεται σήμερα ο ανατολι-
κός πύργος, αποτελεί ήδη το πιο ψηλό 
κτήριο της επαρχίας Αμμοχώστου. Το 
πλάνο προώθησης του Δυτικού Πύργου 
στην αγορά αξιολογείται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα. Στις παραθαλάσσιες 
επαύλεις και τις επαύλεις στο τεχνητό 
νησί, οι εργασίες συνεχίζονται με γνώ-
μονα τη σταδιακή παράδοσή τους στους 
ιδιοκτήτες τους, το καλοκαίρι του 2021. 
Ειδικότερα, στην έπαυλη 18, στο τεχνητό 
νησί, οι εργασίες - τόσο στους εσωτερι-
κούς χώρους όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο - έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η 
έπαυλη χρησιμοποιείται ως show house.

Στη μαρίνα, με τη σταδιακή παράδοση 
τμημάτων του έργου, όπως η εμπορική 

ζώνη και οι επαύλεις στο τεχνητό νησί, οι 
θέσεις ελλιμενισμού θα ανέλθουν στις 300 
από τις 150 που είναι διαθέσιμες σήμερα. 
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη 
ένταξη της μαρίνας στα λιμάνια περιορι-
σμένης χρήσης, που δίδει την ευκαιρία για 
υποδοχή και φιλοξενία μεγάλων κρουαζιε-
ρόπλοιων και μεγάλων σκαφών αναψυχής 
(Superyacht),  με την αρχή να γίνεται από 
την ερχόμενη τουριστική περίοδο. Εξίσου 
σημαντικό, να αναφερθεί, είναι το γεγονός 
ότι στον χώρο συντήρησης σκαφών που 
διαθέτει η μαρίνα παρουσιάζεται αυξητική 
τάση στη ζήτηση των προσφερόμενων 
επαγγελματικών υπηρεσιών συντήρησης, 
όπως καθαρισμός γάστρας με υψηλή πίεση, 
βαφή anti-fouling, συντήρηση μηχανών 
και ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο χώρος 
είναι εξοπλισμένος με τηλεχειριζόμενους 

γερανούς και με συστήματα τελευταίας 
τεχνολογίας καθαρισμού, βαφής και 
επισκευών. Ο τηλεχειριζόμενος γερανός 
τύπου Travel Hoist έχει τη δυνατότητα 
ανέλκυσης σκαφών με μήκος μέχρι 36 
μέτρα και βάρος 150 τόνων, ενώ ο γερανός 
τύπου Negative Forklift έχει τη δυνατότητα 
ανέλκυσης σκαφών μέχρι 10 τόνων και 
μήκος 10 μέτρων. Η υπηρεσία αυτή είναι 
μοναδική στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση των 
ιδιόκτητων σκαφών σημαντική εξέλιξη 
αποτελεί η πρόσφατη σύναψη συμφω-
νίας με τις υπεραγορές Αλφαμέγα για 
την παράδοση αγορών κατευθείαν στα 
σκάφη που ελλιμενίζονται στη μαρίνα, 
μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας στην 
ιστοσελίδα τους.

Τέλος, οι εργασίες στην εμπορική ζώνη 
βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Το 
καλοκαίρι του 2021, η εμπορική ζώνη 
μπαίνει σε πιλοτική φάση λειτουργίας, 
προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από 
εταιρείες για ενοικίαση των υπόλοιπων 
διαθέσιμων καταστημάτων.

Αναφερόμενος στην πορεία των 
εργασιών στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της M.M 
Makronisos Marina Ltd, κ. Σταύρος 
Καραμοντάνης, δήλωσε υπερήφανος 
και εξαιρετικά ικανοποιημένος κα-
θώς «το όραμά μας, μέρα με τη μέρα 
γίνεται πραγματικότητα». «Με την ολο-
κλήρωσή του», πρόσθεσε, «το εμβλημα-
τικό αυτό έργο θα κοσμεί τις κυπριακές 
ακτές, αναζωογονώντας όλη την περιοχή 
της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας 
και ενισχύοντας την ευημερία της το-
πικής κοινωνίας αλλά και ολόκληρης 
της Κύπρου. Παράλληλα, θα προσφέρει 
αρτιότατες υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
ναυτικού τουρισμού, συνδυασμένες 
με υψηλής ποιότητας παραθαλάσσιες 
κατοικίες και προτάσεις διασκέδασης 
υψηλότατου επιπέδου. Σύντομα, η Μαρίνα 
Αγίας Νάπας θα αναδειχθεί στο πρότυπο 
παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της 
Ανατολικής Μεσογείου!».

Στην ίδρυση του Forum of Insurance 
Lawyers (FIL)/Φόρουμ Δικηγόρων 
Ασφαλιστικού Δικαίου προχώρησε 

μια ομάδα δικηγόρων με εμπειρία στο 
ασφαλιστικό δίκαιο, με σκοπό, μεταξύ άλ-
λων, να συμβάλει στη διαφύλαξη, εξέλιξη, 
παρακολούθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή 
των αρχών του ασφαλιστικού και άλλων 
συναφών τομέων του δικαίου. Το FIL, που 
υποστηρίζεται από αρκετά δικηγορικά 
γραφεία και εταιρείες, αποτελεί έναν Μη 
Κερδοσκοπικό, Μη Κυβερνητικό Οργα-
νισμό, και θέλει να συμβάλει επίσης στη 
διαφύλαξη και προστασία των δικαιω-
μάτων προσώπων που αντιμετωπίζουν 
ή εμπλέκονται σε δικαστηριακές ή άλλες 
υποθέσεις που άπτονται του ασφαλιστικού 
ή άλλων συναφών πεδίων του δικαίου.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με το κατα-
στατικό του, το FIL θα αφοσιωθεί, μεταξύ 
άλλων, στην έρευνα και στην προώθη-
ση θέσεων και εισηγήσεων με σκοπό τη 
βελτίωση των διαδικασιών και των πρα-
κτικών που εφαρμόζονται σε απαιτήσεις 
και επηρεάζουν δικαιώματα προσώπων 
και διαδίκων, καθώς και στην έρευνα για 
εντοπισμό νομοθετικών και διαδικαστικών 
κενών στις πρόνοιες της πρωτογενούς/
δευτερογενούς νομοθεσίας που ισχύει και 

εφαρμόζεται από καιρό σε καιρό σε σχέση 
με τέτοιας φύσεως υποθέσεις. Επίσης, το 
FIL θα προωθήσει βέλτιστες πρακτικές, 
αναφορικά με την υπεράσπιση ή την 
προώθηση ασφαλιστικών απαιτήσεων 
και την εξέλιξη του δικαίου σε θέματα 
που σχετίζονται ή επηρεάζουν το ασφα-
λιστικό δίκαιο και άλλα συναφή πεδία 
του δικαίου καθώς και τα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στη 
συστηματική και συνεχή ενημέρωση των 
μελών του αλλά και του ευρύτερου κοινού, 
σε σχέση με την εξέλιξη της νομολογίας και 
της νομοθεσίας σε θέματα ασφαλιστικού 
δικαίου ή άλλα συναφή πεδία.

Διαπνεόμενο από τις ιδέες και τις αξίες 
του επαγγελματισμού, της εντιμότητας, της 
αντικειμενικότητας και καθοδηγούμενο 
από το ενδιαφέρον των μελών για την 
προώθηση των σκοπών του, το FIL επι-
διώκει να συμβάλει με όσα μέσα διαθέτει 
στη βελτίωση του επιπέδου της άσκησης 
δικηγορίας και τη διασφάλιση της ορθής 
απονομής της δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το Forum of Insurance Lawyers/Φό-
ρουμ Δικηγόρων Ασφαλιστικού Δικαίου 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fil.cy. 

Μαρίνα Αγίας Νάπας: Πρόσφατα
επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου

Ιδρύθηκε το κυπριακό 
Φόρουμ Δικηγόρων 

Ασφαλιστικού Δικαίου (FIL)

Το ερώτημα είναι 
πώς θα μπορέσει 

η κυπριακή 
οικονομία να 
αντιστρέψει 
τα ισχύοντα 

δεδομένα και να 
θέσει τις βάσεις 

για ορθολογιστική 
και βιώσιμη 
οικονομική 
ανάπτυξη 

κτός ορισμός του τι εστί εταιρεία «ζόμπι», 
τυπικά προϋποθέτει πως η επιχείρηση 
δεν έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
των υποχρεώσεών της (τραπεζικά δάνεια, 
οφειλές προς το Δημόσιο, υποχρεώσεις 
προς εμπορικούς πιστωτές, οφειλές προς 
εργοδοτουμένους) αλλά ούτε και διαφαί-
νεται να έχει προοπτική βελτίωσης της 
βιωσιμότητάς της.

Με βάση την πιο πάνω ορολογία, είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί το μερίδιο των 
ζόμπι εταιρειών του νησιού μας, κυρίως 
λόγω απουσίας δεδομένων. Από την άλλη, 
όμως, το υψηλό ποσοστό των Μη Εξυπη-
ρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανάμε-
σα στις κυπριακές επιχειρήσεις είναι μια 
σαφής και ιδιαίτερα ανησυχητική ένδειξη 
του μεγέθους του προβλήματος. Ο δείκτης 
ΜΕΧ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
που αποτελούν τη  συντριπτική πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων του τόπου, παραμένει 
σε πολύ υψηλά επίπεδα (γύρω στο 20%). 

Αν λάβουμε υπόψη τα δισεκατομμύρια 
οφειλών που έχουν περάσει εκτός του 
τραπεζικού συστήματος (και δεν συμπε-
ριλαμβάνονται στον δείκτη), αλλά και τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις από την πανδημία 
(που αναμένεται να γίνουν εντονότερες 
με τη λήξη του σχεδίου αναστολής δα-

νειακών δόσεων αλλά και της κρατικής 
στήριξης), σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι ο τοπικός επιχειρηματικός τομέας έχει, 
συγκριτικά, έναν από τους πιο υψηλούς 
δείκτες δανειακής επιβάρυνσης σε σχέ-
ση με το ΑΕΠ της χώρας (με άλλα λόγια 
είναι υπερδανεισμένος), γίνεται αντιλη-
πτό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εν λόγω 
επιχειρήσεων είναι ήδη, ή ενδέχεται να 
καταστούν, μη βιώσιμες. 

Εμπειρικά, παρουσιάζεται ένα μοτίβο 
στην εμφάνιση/αύξηση των εταιρειών 
«ζόμπι» εν καιρώ οικονομικών ανατα-
ραχών, σε διεθνές επίπεδο. Περαιτέρω, 
ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρειών 
αυτών παραμένει σε μορφή ζόμπι και 
σε μεταγενέστερο στάδιο. Η παραμονή 
σε αυτήν την κατάσταση επιτείνεται σε 
περιβάλλοντα όπου η εισπρακτική και 
εκτελεστική δυνατότητα είναι αδύναμη - 
αλλά και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
κρατική στήριξη χωρίς ορθολογιστική και 
στοχευμένη αξιολόγηση. Οι εμπειρογνώ-
μονες διεθνών θεσμών και οργανισμών 
αναφέρουν πως η παραμονή στη ζωή των 
εταιρειών ζόμπι αποτελεί τροχοπέδη στο 
σύνολο της οικονομίας και της μελλοντικής 
ανάπτυξης, αφού επιβραδύνεται η συνο-
λική παραγωγικότητα, καθώς απομυζούν 

παραγωγικούς πόρους σε μη βιώσιμες 
δραστηριότητες, δημιουργούν συμφόρηση 
στην αγορά κεφαλαίου (επιχειρηματικού, 
δανειακού, εμπορικού) και εργασίας και, 
εν τέλει, επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρη 
την παραγωγική και οικονομική αλυσίδα 
(προμηθευτές, καταναλωτές, εργαζόμενους, 
κρατικές Αρχές, πιστωτικά ιδρύματα). 

Αναμφίβολα, το φαινόμενο αυτό είναι 
συστημικό και όλοι οι προαναφερθέντες 
παράγοντες αποτελούν γενεσιουργές αιτίες 
για τη δημιουργία και τη διαιώνιση των 
εταιρειών ζόμπι. 

Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει 
η κυπριακή οικονομία να αντιστρέψει 
τα ισχύοντα δεδομένα και να θέσει τις 
βάσεις για ορθολογιστική και βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη.

Πυλώνες για ορθολογιστική 
και βιώσιμη οικονομική ανά-
πτυξη

Σίγουρα, η σωστή, τεχνοκρατικά στοι-
χειοθετημένη και διαφανής επιχειρημα-
τική και τραπεζική διακυβέρνηση έχει 
πρωταρχικό ρόλο στη διαχείριση των 
επιπτώσεων της πανδημίας, τη σωστή 
δανειακή διαχείριση στη βάση της τεκ-
μηριωμένης ικανότητας αποπληρωμής 

και την ορθολογιστική αναδιάρθρωση 
των επιχειρηματικών μοντέλων.

Επιπρόσθετα, κεντρικό πυλώνα αποτελεί 
η εύρυθμη, έγκαιρη και αποτελεσματική 
λειτουργία του νομοθετικού μας πλαισί-
ου, σε ό,τι αφορά τόσο την απονομή της 
δικαιοσύνης αλλά και την εκτελεστική 
δυνατότητα υλοποίησης των δικαστικών 
αποφάσεων.

Τρίτος βασικός πυλώνας είναι η βελτίω-
ση και ενδυνάμωση του πλαισίου αφερεγ-
γυότητας, προκειμένου να διευκολύνεται η 
βιώσιμη αναδιάρθρωση των επιχειρημα-
τικών χρεών και υποχρεώσεων και, στην 
περίπτωση μη βιώσιμων επιχειρήσεων, 
η αποτελεσματική και έγκαιρη ρευστο-
ποίηση των περιουσιακών στοιχείων και 
των λοιπών πόρων.

Τέλος, ο ρόλος του κράτους αλλά και 
των πολιτειακών εκπροσώπων είναι 
ύψιστης σημασίας. Απαιτείται ευέλικτη 
στρατηγική διαχείριση της κατάστασης, 
βασισμένη σε τεχνοκρατικά κριτήρια για 
τη διαχείριση του χρέους του ιδιωτικού 
τομέα και την επιλεκτική κρατική ενίσχυ-
ση, ενόψει πανδημίας, στις πραγματικά 
βιώσιμες επιχειρήσεις. 

*Advisor, Deal Advisory, KPMG Limited 
**Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΗ* 
ikanari@kpmg.com  
 
ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ** 
rioannides@kpmg.com



Όσον αφορά στις διμερείς επαφές 
με την Αίγυπτο, το θέμα της Λιβύης 
βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα των 
δύο μερών. 

Υπενθυμίζεται ότι Άγκυρα και Κά-
ιρο βρίσκονται σε αντιπαλότητα τα 
τελευταία χρόνια για τις συγκρουό-
μενες θέσεις τους σε μια σειρά από 
ζητήματα, όπως η Μουσουλμανική 

Αδελφότητα, ο πόλεμος στη Λιβύη και 
τα θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Οι σχέσεις τους παραμένουν τε-
ταμένες από το 2013, όταν ο στρατός 
της Αιγύπτου ανέτρεψε τον εκλεγμένο 
πρόεδρο και ηγετικό στέλεχος των 
Μουσουλμανική Αδελφότητας, Μο-
χάμεντ Μόρσι, ο οποίος διατηρούσε 

στενές σχέσεις με την Τουρκία, σε 
αυτό που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως 
στρατιωτικό πραξικόπημα.

Εντούτοις, οι αλλαγές στις ισορρο-
πίες που επέφερε η εγκαθίδρυση της 
υπηρεσιακής Κυβέρνησης στη Λιβύη, 
έκαναν το Κάιρο και την Άγκυρα να 
βλέπουν για διαφορετικούς λόγους με 
πιο θετικό μάτι μια πολιτική επίλυση 

της εμφύλιας σύρραξης. 
Ειδικά για την Άγκυρα, θεωρείται ότι 

η επίλυση του λιβυκού ζητήματος θα 
επηρεάσει θετικά τις υπό διαμόρφωση 
σχέσεις της με τη Σαουδική Αραβία και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Mada Masr, η Αίγυπτος έθεσε 
στην Τουρκία τρεις όρους για την 

εξομάλυνση των σχέσεών τους κατά 
τη διάρκεια των διμερών επαφών, 
ανάμεσα στους οποίους ήταν και το 
ζήτημα της Λιβύης. Συγκεκριμένα, η 
Αίγυπτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
απαίτησε εμφατικά την απομάκρυνση 
από τη Λιβύη των μισθοφόρων που 
υποστηρίζει η Τουρκία.

Στη λακωνική κοινή ανακοίνωση 

των Υπουργείων Εξωτερικών πάντως 
αναφέρθηκε ότι «οι συνομιλίες ήταν 
ειλικρινείς και σε βάθος. Αφορούσαν 
διμερή θέματα καθώς και έναν αριθμό 
περιφερειακών θεμάτων, ιδίως την 
κατάσταση στη Λιβύη, τη Συρία, το 
Ιράκ και την ανάγκη να επιτευχθεί 
ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου». 

Η «οδύσσεια» του Τσαβούσογλου στον αραβικό κόσμο και στο βάθος η Λιβύη

Η 
«απόβαση» των Τούρ-
κων αξιωματούχων 
στη Λιβύη κατεγράφη 
σε μια περίοδο σημα-
ντικών ανακατατάξεων 
μεταξύ των κύριων 
παικτών της χώρας. 

Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση, έχοντας ως 
αποστολή τη μετάβαση σε νόμιμη εκλογική 
διαδικασία τον Δεκέμβριο, καλείται να 
«κατευνάσει» τις ορέξεις των ξένων δυ-
νάμεων και ειδικά της Τουρκίας, η οποία 
όχι μόνο δεν προτίθεται να αποσύρει τα 
στρατεύματά της, αλλά κουνάει το δάχτυλο 
στους άλλους, καταγγέλλοντάς τους για 
επεμβάσεις. Την ίδια ώρα ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η θέση της Ρωσίας στη νέα 
κατάσταση πραγμάτων και η σχέση της 
με τους «αντισυστημικούς» παίκτες του 
ανατολικού κομματιού της χώρας. Τέλος, 
η επαναπροσέγγιση Άγκυρας- Αιγύπτου 
περνάει μέσα από τη Λιβύη και επηρεάζει 
το μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας με 
τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. 

Η Τουρκία επιβάλλει
την παρουσία της 

Σε μια υψηλού συμβολισμού διπλωμα-
τική «επίθεση» φιλίας, ο Ερντογάν έστειλε 
επίλεκτα μέλη της Κυβέρνησής του στη 
Λιβύη με σκοπό να «μαρκάρει» την περι-
οχή και να δείξει σε κάθε ενδιαφερόμενο 
μέρος ότι η «εισβολή» του στη χώρα δεν 
θα τελειώσει σύντομα. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκί-
ας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός 
Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο αρχηγός των 
ενόπλων δυνάμεων, Γιασάρ Γκιουλέρ, και 
ο διοικητής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, έστει-
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Η Τουρκία επιβεβαιώνει τις 
αδηφάγες ορέξεις στη Λιβύη

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ, ΟΙ ΣΎΜΜΆΧΟΙ 
ΤΟΎ ΚΆΙ ΟΙ ΙΣΛΆΜΙΣΤΕΣ ΘΆ 
ΚΆΤΆΒΆΛΟΎΝ ΚΆΘΕ ΔΎΝΆΤΉ 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ ΓΙΆ ΝΆ ΔΙΆΣΦΆ-
ΛΙΣΟΎΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ 
ΘΆ ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΉΘΟΎΝ 
ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΎΜΦΩΝΉΘΕΙ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

λαν το ηχηρό μήνυμα ότι οι εκκλήσεις για 
αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από 
τη Λιβύη αφορούν όλους τους άλλους, 
αλλά όχι την Άγκυρα.

Ειδικότερα, ο Τσαβούσογλου, απαντώ-
ντας στην επιθυμία της Λίβυας ομολόγου 
του, Najla Al-Manqoush,  για τερματι-
σμό της παρουσίας ξένων δυνάμεων και 
μισθοφόρων στη χώρα, με ύφος χιλίων 
καρδιναλίων τής μετέφερε την άρνηση να 
προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η προκλητική άρνηση της Άγκυρας 
διέψευσε τις (μάταιες) ελπίδες που ήθελαν 
η συνάντηση αυτή να αποτελούσε την 
απαρχή για την αποχώρηση των τουρκικών 
δυνάμεων και των Σύρων μισθοφόρων, οι 
οποίοι μεταφέρθηκαν για να πολεμήσουν 
στο πλευρό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενό-
τητας της Λιβύης (GNA) κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας του στρατάρχη Χαλίφα 
Χάφταρ για κατάληψη της Τρίπολης. 

Έτσι, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερι-
κών, σε μια συνέντευξη Τύπου που θύμιζε 
σε αμηχανία την αντίστοιχη με τον Νίκο 
Δένδια, όχι μόνο «υπενθύμισε» στη Najla 
Al-Manqoush ότι η ίδια η Κυβέρνηση της 
Λιβύης ζήτησε την επέμβαση της Τουρκίας, 

αλλά άσκησε επίσης κριτική σε όσους 
εξισώσουν τη «νόμιμη» παρουσία τους 
με τους μισθοφόρους που πολεμούν στη 
χώρα για τα χρήματα.  

Αναλυτές πάντως αποκλείουν μια ολική 
αποχώρηση του τουρκικού στρατού από 
τη Λιβύη, παρά το γεγονός ότι η συμφω-
νία κατάπαυσης του πυρός το θέτει ως 
προαπαιτούμενο.  Μάλιστα, προβλέπουν 
ότι ο Ερντογάν, οι σύμμαχοί του και οι 
ισλαμιστές θα καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι 
εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Αυτό γιατί γνωρίζουν καλά ότι οι Ισλαμι-
στές θα υποστούν βαριά ήττα στις εκλογές 
και το αποτέλεσμα θα αλλάξει τις ισορροπίες 
στη χώρα σε αντίθεση με την υπηρεσιακή 
Κυβέρνηση, η οποία αναδείχθηκε με τις 
ευλογίες της Τουρκίας. 

Από την πλευρά της η υπηρεσιακή Κυ-
βέρνηση της Λιβύης προσπαθεί να πείσει 
την Άγκυρα να αποσύρει τις δυνάμεις της 
και τους μισθοφόρους, ελπίζοντας ότι το 
ίδιο θα πράξει και η ανατολική πλευρά, 
«διώχνοντας» τους Ρώσους μισθοφόρους 
της Βάγκνερ. 

Το παρασκήνιο των επαφών 
Ντμπεϊμπά στη Ρωσία

Τον Απρίλιο ο υπηρεσιακός Πρόε-
δρος της Λιβύης, Αμπντουλάχ Χαμίντ 
Ντμπεϊμπά,  ταξίδεψε για πρώτη φορά 
στη Μόσχα και είχε σειρά επαφών με 
υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους. 
Το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν 
θετικό, ενώ δεν έλειψαν οι δηλώσεις για 
«δημιουργία νέων γεφυρών» μεταξύ των 
δύο χωρών. 

Με μια πρώτη ματιά ο διπλωματικός 
εναγκαλισμός της Ρωσίας στον Ντμπεϊμπά 
μοιάζει ανεξήγητος, εάν ληφθεί υπόψη η 
«προϊστορία» με την Κυβέρνησης Εθνικής 
Ενότητας. Ως γνωστόν, το Κρεμλίνο στή-
ριζε τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA) 
κατά την εκστρατεία για την κατάληψη της 
Τρίπολης. Επιπρόσθετα, στις 12 Μαρτίου, 
ο Ντμπεϊμπά αποκάλεσε τους ξένους μι-
σθοφόρους, μέσα στους οποίους και τον 
ιδιωτικό στρατό της Βάγκνερ, «πισώπλατη 
μαχαιριά και κίνδυνο για την ακεραιότητα 
της Λιβύης».

Από την άλλη, η Ρωσία εξέφρασε τη 
στήριξή της στη νέα υπηρεσιακή Κυβέρ-
νηση και στην προσπάθεια της χώρας να 

προχωρήσει σε εκλογές τον Δεκέμβριο. 
Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί στο πλαίσιο 
υιοθέτησης μιας πιο ισορροπημένης στρα-
τηγικής, η οποία θα επιτρέψει στη Μόσχα 
να παραμείνει ενεργή στην εξελισσόμενη 
πολιτική διαδικασία της Λιβύης, η οποία 
δεν αποκλείεται να αποφέρει επικερδείς 
συμβάσεις ανοικοδόμησης για ρωσικές 
κρατικές εταιρείες.

Παράλληλα με τη ρητορική στήριξη 
στη νέα Κυβέρνηση, προχώρησε σε δι-
πλωματικές κινήσεις εντυπωσιασμού 
όπως την ανακοίνωση ανοίγματος πρε-
σβείας στην Τρίπολη και την αποστολή 
100.000 δόσεων του εμβολίου Sputnik 
V στη Λιβύη. 

Από την άλλη, όμως, αναλυτές δεν 
παραγνωρίζουν τη διατήρηση των συν-
δέσμων της Ρωσίας με «αντισυστημικούς» 
παίκτες, όπως ο Χάφταρ. Μάλιστα, για να 
επαναβεβαιώσει τη στήριξή της προς τον 
στρατάρχη, η Μόσχα στέλνει 300 Σύρους 
μισθοφόρους στη Λιβύη στο τέλος Απρι-
λίου για να αντιμετωπίσει τις «εμφύλιες» 
συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ των 
δυνάμεων του Χάφταρ. Επιπλέον, ο Ρώσος 
Υφυπουργός Εξωτερικών, Sergei Vershinin, 

κάλεσε τις χαφταρικές και κανταφικές 
δυνάμεις να στηρίξουν την επικείμενη 
εκλογική διαδικασία, εξασφαλίζοντας έτσι 
ότι όποιο αποτέλεσμα και εάν έχουν οι 
εκλογές του Δεκεμβρίου, η Μόσχα θα 
έχει διασφαλισμένη την επιρροή της στη 
μεταπολεμική Λιβύη. 

Εντούτοις, το ρευστό πολιτικό σκηνικό 
δεν εγγυάται την επικράτησή της στη χώρα, 
εξ ου και η προσπάθειά της από τη μια να 
εγκαθιδρύσει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις 
στη Λιβύη και από την άλλη να ενισχύσει 
το προφίλ των «εκλεκτών» υποψηφίων 
της για τις εκλογές. Όσον αφορά το πρώτο 
σκέλος, εάν μπορέσει να αξιοποιήσει τους 
τοπικούς δεσμούς της στην ανατολική Λι-
βύη για να δημιουργήσει μιαν αεροπορική 
βάση στο Τομπρούκ ή μια ναυτική βάση 
στη Βεγγάζη, θα μπορούσε να νομιμοποι-
ήσει τη στρατιωτική της παρουσία και 
να περιορίσει τη δυτική επίδραση στη 
Λιβύη. Η επιρροή της κάλπης δε ίσως 
δεν είναι αδύνατη, αφού το αραβικό RT 
έχει μεγάλη απήχηση και θα μπορούσε 
να βοηθήσει τη Μόσχα να διαμορφώσει 
την κοινή γνώμη ενόψει της εκλογικής 
αναμέτρησης. 



Ό
ταν μια ινδική 
οργάνωση για τα 
δικαιώματα των 
παιδιών εντόπισε 
δύο αγόρια, ηλι-
κίας έξι και οκτώ 
ετών, έχοντας 

ενημερωθεί ότι και οι δύο γονείς τους 
είχαν νοσήσει βαριά από COVID-19 
και δεν μπορούσαν να τα φροντίσουν, 
διαπίστωσε ότι τα παιδιά είχαν μείνει 
πολλές ημέρες νηστικά. 

Η υπόθεση, την οποία κατήγγειλε η 
οργάνωση Bachpan Bachao Andolan 
(BBA), που εντόπισε τα παιδιά σε μια 
μικρή πόλη της ινδικής αγροτικής εν-
δοχώρας, είναι μια από τις αυξανόμενες 
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που 
αφορούν παιδιά τα οποία έχουν πληγεί 
από το σφοδρό κύμα της πανδημίας 
που πλήττει την Ινδία.

Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων 
και των θανάτων έχει αφήσει χωρίς 
φροντιστή κάποια παιδιά, ειδικά σε 
φτωχές κοινότητες, καθώς οι γονείς 
τους ή άλλοι συγγενείς τους είναι βα-
ριά άρρωστοι για ν’ αντεπεξέλθουν ή 
έχουν πεθάνει.

«Επειδή ο αριθμός των θανάτων έχει 
αυξηθεί, το πρόβλημα επικεντρώνεται 
στο ότι είτε τα παιδιά χάνουν τους γονείς 
τους ή οι φροντιστές τους νοσηλεύονται 
και δεν υπάρχει κανένας για να τα φρο-
ντίσει», δήλωσε ο Νταναντζάι Τινγκάλ, 
εκτελεστικός διευθυντής της BBA.

Οι υποχρηματοδοτούμενες κοινωνι-
κές υπηρεσίες της Ινδίας παλεύουν για 
ν’  αντεπεξέλθουν και σε συγκεκριμέ-
να τμήματα της χώρας εξακολουθεί να 
υπάρχει στιγματισμός των ανθρώπων 
που μολύνονται με τον ιό με αποτέλε-
σμα κάποια παιδιά να απομονώνονται. 

«Οι γείτονες και οι μακρινοί συγ-
γενείς δεν θέλουν να βοηθήσουν γιατί 

φοβούνται μήπως μολυνθούν αντιμε-
τωπίζοντας έτσι αυτές τις οικογένειες 
σχεδόν σαν απόκληρους», λέει ο Τι-
γνγκάλ χωρίς να δώσει περισσότερες 
πληροφορίες για τα δύο αγόρια για 
λόγους προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η BBA, της οποίας 
ηγείται ο βραβευμένος με Νόμπελ Ει-
ρήνης Ινδός ακτιβιστής Καϊλάς Σατιάρτι, 
ξεκίνησε να δέχεται κλήσεις για παιδιά 
σε δύσκολες συνθήκες που συνδέονται 
με την πανδημία στις αρχές Απριλίου.

Ο όγκος των κλήσεων αυξήθηκε 
από τότε που ο Σατιάρτι ανέβασε στο 
Twitter στις 29 Απριλίου μια γραμμή 
βοήθειας.

Σήμερα η οργάνωση δέχεται περίπου 
70 κλήσεις την ημέρα από ανθρώπους 

που ζητούν βοήθεια για παιδιά των 
οποίων οι γονείς είτε είναι νεκροί ή 
σοβαρά ασθενείς και ακόμη μεγαλύ-
τερο αριθμό κλήσεων από γονείς που 
έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό και θέλουν 
να πληροφορηθούν αν η οργάνωση 
μπορεί να φροντίσει τα παιδιά τους σε 
περίπτωση που επιδεινωθεί η κατά-
σταση της υγείας τους.

Απεγνωσμένες εκκλήσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Με 3,57 εκατομμύρια ενεργά κρού-
σματα κορονοϊού η Ινδία κατέγραψε 
την περασμένη Τετάρτη περισσότερες 
από 400.000 νέες μολύνσεις μέσα σε 
μόλις ένα 24ωρο, τον υψηλότερο ημε-
ρήσιο απολογισμό παγκοσμίως, ενώ ο 

αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 
3.980 – αριθμός ρεκόρ.

Οι ειδικοί λένε ότι οι πραγματικοί 
αριθμοί μπορεί να είναι πέντε με δέκα 
φορές υψηλότεροι. Πολίτες σε όλη τη 
χώρα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη 
στον κόσμο, δίνουν μάχη για να εξα-
σφαλίσουν ένα κρεβάτι σε νοσοκομείο, 
οξυγόνο ή τα απαραίτητα φάρμακα για 
τη θεραπεία τους και πολλοί πεθαίνουν 
από την έλλειψη αυτών.

Απεγνωσμένες εκκλήσεις για προ-
σφορά βοήθειας σε παιδιά εμφανίζονται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ανάγκη για μητρικό γάλα για ένα 
νεογέννητο κοριτσάκι μιας ημέρας 
στο Δελχί. Η μητέρα της πέθανε από 
COVID», ανέφερε μια από αυτές στο 

Twitter. Αργότερα ο ίδιος χρήστης 
έγραψε ότι βρέθηκε βοήθεια. 

Το Ίδρυμα Protsahan India, μια 
ΜΚΟ για τα δικαιώματα των παιδιών, 
ανακοίνωσε ότι πρόσφατα εργαζόμενοί 
του της πρώτης γραμμής φρόντισαν 
κάποια παιδιά που είχαν μείνει νηστικά 
για ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας  
τους, του βασικού φροντιστή τους.

«Ο πατέρας είναι ένας μεροκαμα-
τιάρης που και ο ίδιος βρίσκεται σε 
κατάσταση σοκ και ψυχικού τραύματος. 
Βοηθάμε με τρόφιμα και άμεση φροντί-
δα, καλύπτουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης 
και προστασίας αυτών των παιδιών», 
λέει η Σόναμ Καπούρ, η ιδρύτρια και 
διευθύντρια της Protsahan.

Στο κρατίδιο της Καρνατάκα, όπου 
βρίσκεται η πόλη Μπενγκαλούρου και 
ένα επίκεντρο του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας, η κυβέρνηση έχει ορίσει 
έναν αξιωματούχο για να εντοπίζει τα 
παιδιά που έχουν ορφανέψει εξαιτίας 
της COVID-19 και να διασφαλίζει ότι 
λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη.

Αυτήν την εβδομάδα το κρατίδιο 
αύξησε την αποστολή μηνυμάτων σχε-
τικά με την ασφάλεια των παιδιών και 
έκανε έκκληση στους πολίτες να μην 
αναζητούν βοήθεια ηλεκτρονικά από 
άγνωστες οργανώσεις.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, το Νέο 
Δελχί, η κρατική οργάνωση προστασίας 
των παιδιών έγραψε αυτήν την εβδομάδα 
στην Αστυνομία ζητώντας της να διε-
ρευνήσει τις καταγγελίες με αναρτήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
ζητούν επείγουσες υιοθεσίες.

«Πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις 
τράφικινγκ και αγοραπωλησίας των 
παιδιών», προειδοποίησε η Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα των Παιδιών του 
Νέο Δελχί.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχεδόν κατά
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οι πληγέντες το 2020
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Αύξηση κρουσμάτων στην πιο 
εμβολιασμένη χώρα του κόσμου

Μπορεί να είναι η χώρα με τους περισσότε-
ρους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού 
σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, οι Σεϋχέλ-

λες έκλεισαν τα σχολεία στη χώρα και ακύρωσαν 
τις αθλητικές δραστηριότητες για δύο εβδομάδες 
καθώς καταγράφεται αύξηση των λοιμώξεων.

Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν απαγορεύσεις 
για τα νοικοκυριά και νωρίτερα από το συνηθισμέ-
νο ωράριο κλείσιμο των μπαρ, έρχονται την ώρα 
που η χώρα έχει καταφέρει να εμβολιάσει πλήρως 
περισσότερο από το 60% του ενήλικου πληθυσμού 
της με δύο δόσεις εμβολίου κατά του Covid-19.

Οι περιορισμοί είναι αντίστοιχοι με αυτούς που 
επιβλήθηκαν στη χώρα στα τέλη του 2020.

«Παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες που κάνου-
με, η κατάσταση του Covid-19 στη χώρα μας είναι 
κρίσιμη αυτήν τη στιγμή με πολλά  καθημερινά 
κρούσματα που αναφέρθηκαν την περασμένη εβδο-
μάδα», δήλωσε η υπουργός Υγείας Πέγκυ Βιντότ σε 
συνέντευξη Τύπου την περασμένη Τρίτη.

Το νησιωτικό κράτος του Ινδικού Ωκεανού, το οποίο 
έχει πληθυσμό περίπου 98.000 άτομα, εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό και ενήργησε 
γρήγορα για να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς τον 
Ιανουάριο χρησιμοποιώντας μια δωρεά κινεζικών 
εμβολίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από 
τότε έχει αγοράσει και άλλα εμβόλια.

Μέχρι τις 12 Απριλίου, το 59% των δόσεων που 
χορηγήθηκαν ήταν από το εμβόλιο Sinopharm και 
το υπόλοιπο ήταν από το εμβόλιο Covishield, μια 
εκδοχή του εμβολίου της AstraZeneca με άδεια 
και παραγωγή στην Ινδία.

Μέχρι σήμερα, το 62,2% του επιλέξιμου πλη-
θυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως, σύμφωνα με τον 
δείκτη του Bloomberg, ποσοστό που σύμφωνα με 
το πρακτορείο καθιστά τις Σεϋχέλλες την πιο εμβο-
λιασμένη χώρα στον κόσμο. Ακολουθεί το Ισραήλ 
με ποσοστό 55,9%.

Ανησυχητική αύξηση 
των κρουσμάτων 

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στη χώρα 

αυξήθηκε σε 1.068 στις 3 Μαΐου από 612 στις 28 
Απριλίου, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουρ-
γείου Υγείας.

Από τα περιστατικά αυτά, το 84% αφορούν πολίτες 
των Σεϋχελλών και το υπόλοιπο ξένους. Κάτω από 
τα 2/3 εξ αυτών δεν είχαν κάνει το εμβόλιο ή είχαν 
κάνει μόνο μία δόση.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για τις μεταλλάξεις 
για τον Απρίλιο, η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη πρω-
τοεμφανίστηκε στις Σεϋχέλλες τον Φεβρουάριο. Το 
εμβόλιο της AstraZeneca φαίνεται να είναι λιγότερο 
αποτελεσματικό στη μετάλλαξη αυτή.

«Καθώς τα δύο εμβόλια που χορηγήθηκαν στις 
Σεϋχέλλες χρησιμοποιούνται διεθνώς, αυτό που 
συμβαίνει τώρα στη χώρα ίσως έχει συνέπειες σε 
παγκόσμιο επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της 
Τρίτης, αξιωματούχοι της Υγείας έδωσαν ελάχιστες 
λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να είναι πίσω από 
το κύμα των μολύνσεων, υποστηρίζοντας μόνο ότι 
ο κόσμος ελάμβανε λιγότερες προφυλάξεις από τον 
ιό απ’ ό,τι πριν και ότι το κύμα μπορεί να οφείλεται 
στους εορτασμούς μετά το Πάσχα.

Πηγή: in.gr 

Σχεδόν δύο μήνες πριν, καθώς η εκστρατεία 
εμβολιασμού γινόταν με ταχείς ρυθμούς 
στις ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν είχε θέσει 

έναν φιλόδοξο στόχο για το καλοκαίρι.
«Μέχρι την 4η Ιουλίου, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα εσείς, οι οικογένειες και οι φίλοι 
σας να μπορείτε να συγκεντρωθείτε στις αυλές 
των σπιτιών σας και στις γειτονιές», είχε πει τότε, 
«να κάνετε μπάρμπεκιου και να γιορτάσετε την 
Ημέρα της Ανεξαρτησίας».

Καθώς όμως οι ΗΠΑ πέρασαν πια στο επό-
μενο στάδιο, με την προσφορά εμβολίων να 
είναι μεγαλύτερη της ζήτησης και με σημαντικό 
ποσοστό των εναπομεινάντων προς εμβολια-
σμό Αμερικανών να είναι διστακτικοί για να 
κάνουν αυτό το βήμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος 
εγκαινίασε από τις αρχές της εβδομάδας μία 
νέα φάση της εκστρατείας κατά της Covid-19.

Ο νέος στόχος, ανακοίνωσε, είναι μέχρι την 
εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου να έχει χορηγηθεί 
τουλάχιστον μία δόση στο 70% των ενήλικων 
Αμερικανών και 160 εκατομμύρια -περίπου το 
60% – να έχουν εμβολιαστεί πλήρως έως τότε.

Τα αντίστοιχα ποσοστά σήμερα είναι 56% 
και 40%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα 
στις επόμενες 60 ημέρες θα πρέπει να έχουν 
χορηγηθεί περίπου 100 εκατομμύρια δόσεις: 
μία επιβράδυνση, συγκριτικά με τους προη-
γούμενους ρυθμούς.

Δημοσκοπήσεις εν τω μεταξύ δείχνουν ότι 
περίπου ένα 30% παραμένουν διστακτικοί απέ-
ναντι στον εμβολιασμό. Κατά μέσο όρο, περίπου 
το 10% των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως ηλικίας 
ή φυλής, επιμένουν ότι δεν προτίθενται καν να 
εμβολιαστούν.  Τα υψηλότερα, δε, ποσοστά των 
αρνητών καταγράφονται στις αγροτικές περιοχές.

Ενθάρρυνση και… εκπτώσεις
«Εκατομμύρια Αμερικανοί» χρειάζονται «μόνο 

λίγη ενθάρρυνση», εκτίμησε ο Μπάιντεν για 
τους διστακτικούς συμπολίτες του. Υπάρχουν 
επίσης άλλοι, «που είχαν δυσκολία πρόσβασης 

στα εμβόλια», παραδέχθηκε, ανακοινώνοντας 
μια σειρά από νέα μέτρα.

Θα δημιουργηθούν, ανέφερε, νέα μικρότερα 
κέντρα εμβολιασμού πιο κοντά σε «κατοίκους της 
αμερικανικής υπαίθρου». Είτε σε φαρμακεία, με 
ραντεβού. Είτε με κινητές μονάδες. Είτε ακόμη 
και σε «συνεργασία με σημαντικές εταιρείες, 
όπως σούπερ μάρκετ», με προσφορές για όσους 
πελάτες πηγαίνουν εκεί για να εμβολιαστούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος ενη-
μέρωσε ήδη τους κυβερνήτες ότι επίκεινται 
αλλαγές στο σύστημα κατανομής των εμβολίων.

Εμβολιασμοί εφήβων
Ως έτερο βραχυπρόθεσμο στόχο, ενόψει και 

της επόμενης σχολικής χρονιάς, ο Τζο Μπάιντεν 
έθεσε την έναρξη εμβολιασμών σε εφήβους, 
ηλικίας 12-15 ετών.

Ήδη, ο αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων 
και Τροφίμων (FDA) εξετάζει την αδειοδότηση 
κατεπείγουσας χρήσης εμβολίου των Pfizer/
BioNTech γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

«Θέλω οι γονείς να γνωρίζουν ότι θα εί-
μαστε έτοιμοι να δράσουμε αμέσως», τόνισε 
ο Αμερικανός Πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι 
15.000 φαρμακεία θα είναι σε θέση να αρχί-

σουν αμέσως τους εμβολιασμούς εφήβων, ενώ 
στη διαδικασία θα συμμετάσχουν στη συνέχεια 
παιδίατροι και οικογενειακοί γιατροί.

Επιφυλάξεις ειδικών
Πάντως, «μεταξύ των επιστημόνων και των 

ειδικών σε θέματα δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ 
επικρατεί ευρέως πια η άποψη ότι η επίτευ-
ξη του ορίου για συλλογική ασυλία δεν είναι 
εφικτή – τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον, 
ίσως και ποτέ», γράφουν οι New York Times.

Κι αυτό, επισημαίνει, γιατί λόγω των συνε-
χών μεταλλάξεων και εξαιρετικά μεταδοτικών 
παραλλαγών του κορωνοϊού, για να επιτευχθεί 
πια η συλλογική ανοσία θα πρέπει να έχει ανα-
πτύξει αντισώματα τουλάχιστον το 80% του 
πληθυσμού και όχι το 60-70%, όπως αρχικά 
υπολογιζόταν.

Επίσης, «ο εμβολιασμός περισσότερων αν-
θρώπων στις ΗΠΑ δεν θα μας βοηθήσει, εάν 
οι παραλλαγές π.χ. από την Ινδία ή τη Νότια 
Ασία είναι εκτός ελέγχου και φτάνουν σε μας», 
εξηγεί στο πρακτορείο AFP η Δρ Πρίγια Σα-
μπατκουμάρ της Mayo Clinic.

Εξ ου και οι περισσότεροι Αμερικανοί ειδικοί 
πλέον δεν συζητούν πια τόσο για τη συλλογι-
κή ανοσία, όσο κυρίως για την προοπτική ο 
κορωνοϊός να γίνει μια διαχειρίσιμη απειλή, 
με πολύ λιγότερα κρούσματα και θανάτους.

«Ο κόσμος μπερδεύεται και σκέφτεται ότι 
δεν πρόκειται ποτέ να μειωθεί ο αριθμός των 
λοιμώξεων για να φτάσουμε σε αυτό το μυ-
στηριώδες επίπεδο της συλλογικής ασυλίας, 
ανεξάρτητα από το πού θα ορίζεται αυτό», 
ανέφερε ο Δρ Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής 
επιδημιολόγος των ΗΠΑ.

«Γι’ αυτό σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε 
τον όρο συλλογική ανοσία με την κλασική έν-
νοια», πρόσθεσε. «Αυτό που λέω είναι: Ξεχάστε 
το για ένα δευτερόλεπτο. Κάντε εμβόλια και οι 
μολύνσεις θα μειωθούν».

Πηγή: in.gr 

ΗΠΑ: Εμβολιασμένοι…
κατά το ήμισυ την 4η Ιουλίου

09.05.2021

Κορωνοϊός, ένοπλες συρράξεις και ακραία 
καιρικά φαινόμενα έσπρωξαν εκατομ-
μύρια ακόμη ανθρώπους στην πείνα, 

στη διάρκεια του 2020. Συγκεκριμένα, σχεδόν 
20 εκατ. επιπλέον άνθρωποι προστέθηκαν 
στους πληγέντες των επισιτιστικών κρίσεων 
στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ενώ οι προ-
οπτικές για το άμεσο μέλλον φαντάζουν εξίσου 
δυσοίωνες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο 
Κατά των Επισιτιστικών Κρίσεων (GNAFC). Η 
ανθρωπιστική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2016 
από την ΕΕ και τον ΟΗΕ, απηύθυνε επιπλέον 
προειδοποίηση ότι η οξεία επισιτιστική ανα-
σφάλεια επιδεινώνεται αδιάκοπα από το 2017, 
το πρώτο έτος κατά το οποίο εξέδωσε την ετήσια 
έκθεσή του, μέχρι και σήμερα.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Δεν χωράνε 
στον 21ο αιώνα ο λιμός και η πείνα», δήλωσε 
ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, 
Αντόνιο Γκουτέρες. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι 
ένοπλες συγκρούσεις και η πείνα είναι δυο 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
ταυτόχρονα, καθώς το ένα ενισχύει το άλλο.

Η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδα 
κρίσης ή χειρότερα ορίζεται ως έλλειψη τροφίμων 
που απειλεί τη ζωή, τα προς το ζην ή αμφότερα 
και στη διάρκεια της περσινής χρονιάς έπληξε 
περισσότερα από 155 εκατ. ανθρώπους, δηλαδή 
τον υψηλότερο μέχρι σήμερα ετήσιο αριθμό 
που έχει καταγράψει το GNAFC.

Όπως προειδοποιεί ο οργανισμός, η κατά-
σταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί ούτε εντός 
του 2021, κυρίως εξαιτίας των εμπόλεμων 
συγκρούσεων, αλλά και λόγω των μέτρων για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

Δυο στους τρεις ανθρώπους που ήρθαν 
αντιμέτωποι με επισιτιστικές κρίσεις στη 
διάρκεια της περσινής χρονιάς ζουν στην 
Αφρική, όμως το πρόβλημα εντοπίζεται και 
σε άλλα σημεία του κόσμου, ενώ ανάμεσα 
στις δέκα πιο πληγείσες περιοχές του 2020 
συγκαταλέγονται η Υεμένη, το Αφγανιστάν, 
η Συρία και η Αϊτή.

Στην Μπουρκίνα Φάσο, το Νότιο Σουδάν 
και την Υεμένη 133.000 άνθρωποι βρίσκο-
νταν στο πιο σοβαρό ή «καταστροφικό» στάδιο 
της επισιτιστικής ανασφάλειας, που απαιτεί 
επείγουσα δράση για να αποφευχθούν μα-
ζικοί θάνατοι και πλήρης κατάρρευση των 
νοικοκυριών τους.

Πηγή: in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
Reuters

Ινδία: Σαρώνει
τη χώρα ο κορωνοϊός 



Τ
ο όραμα για μια Ευρώπη 
μακριά από πολέμους, 
πείνα και δυστυχία, 
μοιάζει καθημερινά 
να γίνεται όλο και πιο 
εφικτό. Κατά την Ημέρα 
της Ευρώπης (9 Μαΐου), 

όλοι οι λαοί της Ευρώπης γιορτάζουμε την 
ειρήνη και την ενότητα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και 
την πολιτισμική συνεργασία των χωρών 
της Ευρώπης.

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί 
την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης 
Σουμάν». Σε ομιλία του στο Παρίσι το 
1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, ο οποίος τότε 
ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, 
πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνερ-
γασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε 
κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των 
ευρωπαϊκών λαών.

Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργάνου, που θα διαχειρι-
ζόταν κεντρικά την παραγωγή άνθρακα 
και χάλυβα. Η συνθήκη για την ίδρυση 
του οργάνου αυτού υπεγράφη έναν μό-

λις χρόνο μετά. Η πρόταση του Σουμάν 
θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμετοχή στην
Ημέρα της Ευρώπης

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώ-
πης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανοίγουν 
στις αρχές Μαΐου τις πόρτες τους στο κοινό, 
στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Τα 
κατά τόπους γραφεία της ΕΕ στην Ευρώ-
πη και σ’ όλον τον κόσμο διοργανώνουν 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες 
τις ηλικίες.

Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα συμμετέ-
χουν σε επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, 
συναυλίες και άλλες εορταστικές εκδηλώ-

σεις, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν 
το κοινό γύρω από την ΕΕ.

Αφότου ξέσπασε η κρίση COVID-19, 
η ΕΕ προσκαλεί πολίτες της Ευρώπης και 
του κόσμου ολόκληρου να ανακαλύψουν 
την Ευρώπη με ασφαλή, κυρίως εικονικό 
τρόπο, μέσα από φυσικές ή υβριδικές 
εκδηλώσεις, και επιτόπιες επισκέψεις 
όπου το επιτρέπουν οι υγειονομικές 
συνθήκες.

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυρια-
κής η Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο, Θέα Πιερίδου, εξηγεί με απλά 
λόγια τη σημαντικότητα της ημέρας και 
τις δράσεις που προωθεί το Γραφείο του 
Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η μ έ ρ α  Ε υ ρ ώ π η ς , 
ποια δράση προωθεί το 
Γραφείο του Ευρωκοι-
νοβουλίου στην Κύπρο;

Στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε 
την ειρήνη και την ενότητα στην 
Ευρώπη. Οι προκλήσεις που έχουμε 
αντιμετωπίσει τον τελευταίο χρόνο στην 
Ευρώπη αλλά και σε όλον τον κόσμο, μας 
υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να 
αγωνιζόμαστε από κοινού για ένα καλύ-
τερο μέλλον. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας 
της Ευρώπης, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σε συνεργασία 
με την Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, διοργάνωσαν 

διαγωνισμό βίντεο, στο 
πλαίσιο του οποίου πολίτες 

μαγνητοσκόπησαν τον εαυ-
τό τους στα τηλέφωνά τους 

απαντώντας στην ερώτηση «Τι 
σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος;». 

Στόχος του διαγωνισμού είναι να τιμή-
σουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά και να ακούσουμε τις απόψεις των 
πολιτών. Μπορείτε να δείτε το βιντεάκι 
μας με τις καλύτερες απαντήσεις των Κυ-
πρίων εδώ:  https://we.tl/t-6Kgvy8Qroo

Πώς ωφελεί τους πολίτες το Γραφείο 
στην Κύπρο και ποιες διευκολύνσεις 
παρέχονται; 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Κύπρο εντάσσεται στο δί-
κτυο των 27 Γραφείων που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ίδρυσε στις πρωτεύουσες 
των κρατών-μελών. Στόχο έχει την παροχή 
πληροφοριών στο κοινό, στα ΜΜΕ, στον 
κρατικό μηχανισμό, στη Βουλή των Αντι-
προσώπων, στις περιφερειακές υπηρεσίες 
και στις επιχειρήσεις σχετικά με τον  ρόλο 

και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης γενικότερα.

Δράσεις Γραφείου
στην Κύπρο

Σύμφωνα με τη Θέα Πιερίδου, το Γρα-
φείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο:

• Διοργανώνει ενημερωτικές εκδη-
λώσεις και δημοσιογραφικές διασκέψεις.

• Απαντά σε ερωτήσεις, διευκολύνει 
την επικοινωνία με τους ευρωβουλευτές.

• Εκδίδει δελτία Τύπου και πλούσιο 
πληροφοριακό υλικό, έντυπο και ηλε-
κτρονικό, το οποίο οι πολίτες μπορούν 
να προμηθευτούν από το Γραφείο.

• Ειδικά για τα ΜΜΕ, στο πλαίσιο 
ειδικού προγράμματος, προσκαλούνται 
δημοσιογράφοι επί τακτικής βάσεως να 
παρακολουθήσουν επιτόπου τις εργασίες 
της Ολομέλειας στο Στρασβούργο ή στις 
Βρυξέλλες.

Παράλληλα, το Γραφείο καταγράφει 
και ενημερώνει τις κεντρικές υπηρεσίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
αντιδράσεις των κυπριακών ΜΜΕ και 
γενικότερα της κοινής γνώμης σχετικά 
με τις δραστηριότητες, τις εργασίες και 
τις θέσεις που λαμβάνει το Σώμα.

Κάθε πολίτης που χρειάζεται πληροφό-
ρηση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή επιθυμεί 
να έλθει σε επαφή με τους ευρωβουλευτές 
και τις διοικητικές υπηρεσίες τους μπορεί 
να απευθυνθεί στο Γραφείο.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε με 
αφορμή τη σημερινή ημέρα;

Έχουν περάσει 71 χρόνια από τότε 
που οι χώρες της Ευρώπης, πάνω στις 
στάχτες του πολέμου, ένωσαν δυνάμεις 
με κοινό όραμα τη δημιουργία μιας μεγά-
λης οικογένειας εθνών, που ενωμένα θα 
εργάζονταν για ένα κοινό, ειρηνικό μέλ-
λον, βασισμένο σε κοινές αρχές και αξίες. 
Σήμερα, η ΕΕ παρέχει στον μεγαλύτερο 
βαθμό ασφάλεια, προστασία, δικαιώματα 
και προνόμια. Αντιμέτωποι όλοι με έναν 
αόρατο εχθρό, τον κορωνοϊό, πρέπει να 
εργαστούμε όλοι μαζί με τις ίδιες αξίες 
που μας ένωσαν πριν από 71 χρόνια. 
Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί!

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

9η Μαΐου, ημέρα ειρήνης
και ενότητας στην Ευρώπη
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O κορωνοϊός στη ζωή μας Για την Ημέρα της Ευρώπης 

ΑΦΌΤΌΥ ΞΈΣΠΑΣΈ Η ΚΡΊΣΗ 
COVID-19, Η ΈΈ ΠΡΌΣΚΑΛΈΊ 
ΠΌΛΊΤΈΣ ΤΗΣ ΈΥΡΏΠΗΣ ΚΑΊ 
ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ ΌΛΌΚΛΗΡΌΥ 
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΌΥΝ ΤΗΝ 
ΈΥΡΏΠΗ ΜΈ ΑΣΦΑΛΗ, ΚΥΡΊ-
ΏΣ ΈΊΚΌΝΊΚΌ ΤΡΌΠΌ, ΜΈΣΑ 
ΑΠΌ ΦΥΣΊΚΈΣ ‘Η ΥΒΡΊΔΊΚΈΣ 
ΈΚΔΗΛΏΣΈΊΣ, ΚΑΊ ΈΠΊΤΌΠΊΈΣ 
ΈΠΊΣΚΈΨΈΊΣ ΌΠΌΥ ΤΌ ΈΠΊ-
ΤΡΈΠΌΥΝ ΌΊ ΥΓΈΊΌΝΌΜΊΚΈΣ 
ΣΥΝΘΗΚΈΣ 

Δυο σχεδόν χρόνια μας «έφαγε» από τη ζωή 
μας ο κορωνοϊός και συνεχίζει… Δεν φαίνεται 
να τελειώνομε με αυτόν.

Το 2020 και φαίνεται, δυστυχώς, και το 2021  θα 
«σπαταληθούν» σαν χρόνια της πανδημίας. Κάθε 
χώρα παίρνει τα δικά της μέτρα, που διαφέρουν, και 
ο κόσμος υποφέρει και από την ασθένεια αλλά και 
από τα μέτρα που λαμβάνονται από τα διάφορα κράτη.

Στην Κύπρο τα μέτρα που λαμβάνονται ίσως να 
είναι τα σκληρότερα στην Ευρώπη. Πρώτον, υπάρχει 
η απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης, που είναι, 
απ’ ό,τι γνωρίζω, μοναδική στη Ευρώπη. Το θέμα 
των sms χρησιμοποιείται, απ’ ό,τι γνωρίζω, μόνον 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα φαίνεται ότι 
κατάλαβε  το παράλογον και το μη εξυπηρετικόν τους 
στην καταπολέμηση της πανδημίας και ελάττωσε  
τη χρήση τους. Εμείς όχι μόνο δεν τα καταργήσαμε, 
αλλά προσπαθούμε να τα κάνουμε περισσότερο 
«αυστηρά». Τα sms πρέπει να καταργηθούν. Δεν 
είναι θέμα αν είναι ένα ή δυο ή τρία την ημέρα. 
Πρέπει να καταργηθούν. Όχι μόνο δεν βοηθούν, 
αλλά εξαγριώνουν τον κόσμο και τον ωθούν να μην 
υπακούει. Όπως πολλά απ’ αυτά τα μέτρα όχι μόνον 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι και αντισυνταγ-
ματικά αλλά επίσης είναι οπωσδήποτε τυραννικά 
για έναν ελεύθερο άνθρωπο.

Ο Έλληνας αγαπά την ελευθερία του. Τα άρθρα 11, 

13 και 21 του Συντάγματος είναι σχετικά. Βεβαίως 
υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν νομίζω, όμως, ότι στην 
παρούσα περίπτωση δικαιολογείται το καθεστώς 
των sms.

Όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, των 
οποίων οι κάτοικοι δεν είναι λιγότερον «ευέξαπτοι» 
από μας, υπάρχει ελευθερία διακινήσεως, χωρίς 
sms ή τέτοιου είδους ελέγχους, με διατηρούμενες 
τις αποστάσεις και άλλα μέτρα, αν δε κάποιος δεν 
ακολουθεί τα μέτρα, του γίνεται παρατήρηση από 
όργανα της τάξης.

Ο κόσμος, βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, 
πρέπει να τηρεί τα μέτρα, γιατί αυτό είναι προς όφελος 
της υγείας του αλλά και των συνανθρώπων του. Τα 
μέτρα, όμως, πρέπει να είναι λογικά. Καθαριότητα, 
πλύσιμο των χεριών, αποστάσεις, μάσκες, αποφυγή 
πλήθους. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι, που 
μπορεί να παρέβησαν ένα μέτρο, ίσως και άθελά 
τους ή και αναγκαστικά, δεν είναι εγκληματίες. Είναι 
άνθρωποι που υποφέρουν από την πανδημία, όπως 
όλοι μας. Γνωρίζω περίπτωση που κινδύνευσε να 
συλληφθεί κάποιος γιατί σήκωσε τη μάσκα του για 
να αναπνεύσει, αφού ήταν ασθματικός.

Ο κορωνοϊός δημιούργησε και δημιουργεί ανεπι-
θύμητες καταστάσεις. Όχι μόνο δυσκολίες, αλλά πιο 
σοβαρές καταστάσεις, όπως οικονομική καταστροφή 
επιχειρήσεων, ανεργία, φτώχια και βέβαια στέρηση 
της υγείας και καμιά φορά της ζωής.

Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων μας για να 
βγούμε απ’ αυτήν την πανδημία. Όχι αντιπαλότητες 
αλλά λογική και συνεργασία.

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας).

Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα 
της Ευρώπης. Στις πρώτες δεκαετίες 
του 21ου αιώνα οι λαοί της Ευρώπης 

επιχειρούν ήδη να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο 
όραμα. Να κτίσουν κοινωνίες που να βασίζονται 
στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ίσων ευ-
καιριών και των κοινών πολιτικών δικαιωμάτων. 
Άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό το όραμα είναι 
η εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας, με 
επενδύσεις σε σύγχρονες υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών στην παιδεία, την υγεία, την 
κοινωνική ασφάλιση, τις μεταφορές και την 
πρόνοια. Ακόμα με θεώρηση του περιβάλλο-
ντος ως ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο 
θα είναι κοινό για όλους και για τις μελλοντικές 
γενιές και με την πεποίθηση ότι η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής επιτυγχάνεται μόνο με την 
προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Το μεγάλο στοίχημα ωστόσο είναι η Ε.Ε. 
να έχει μια  σταθερή προσήλωση προς ένα 
τέτοιο όραμα. Απορρίπτοντας σταθερά την αντί-
ληψη μιας ανεξέλεγκτης αγοράς που εκθέτει 
τους ασθενέστερους στον παγερό αέρα ενός 
απάνθρωπου οικονομικού φιλελευθερισμού 

και επιμένοντας στον επιμερισμό των κερδών 
σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Με επιμονή σε 
οικονομίες που να μην παγιώνουν μια κοινω-
νική εξέλιξη με μόνιμα χαρακτηριστικά την 
ανεργία και την περιθωριοποίηση.

Σε αυτό η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων στις 
διεθνείς χρηματαγορές είναι θετική γιατί διαχέει 
την ανάπτυξη. Με μια σημαντική προϋπόθε-
ση. Τον έλεγχο. Γιατί αν η ελεύθερη κίνηση 
κεφαλαίων αποκτήσει ανεξέλεγκτα χαρακτηρι-
στικά θα προκαλεί αναπόφευκτα κρίσεις που 
θα απειλούν την σταθερότητα του διεθνούς 
οικονομικού συστήματος, την ευημερία των 
πολιτών και τη συνοχή των κοινωνιών.

Το είδαμε να συμβαίνει τα τέλη  της δε-
καετίας του ’90 στην Ασία και τη Ρωσία, το 
βλέπουμε σήμερα στην παγκόσμια οικονομική 
κρίση. Η ασύδοτη οικονομία της αγοράς χωρίς 
εποπτεία, κρατικό έλεγχο και ρυθμιστικούς 
μηχανισμούς οδήγησε στην κατάρρευση οι-
κονομικών κολοσσών αρχικά στις ΗΠΑ και 
στη συνέχεια στην παρατεταμένη οικονομική 
κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χρειάζεται μια καθαρή απάντηση και στο 
κρίσιμο ερώτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια εθεωρείτο θέσφατο 
και αξίωμα η επίτευξη της δημοσιονομικής και 
νομισματικής σταθερότητας, τα μηδενικά ελλείμ-
ματα και ο μηδενικός πληθωρισμός. Όμως τα 
μηδενικά ελλείμματα συνέβαλαν με τη σειρά 
τους στη δραματική μείωση των επενδύσεων 
και μάλιστα των δημοσίων επενδύσεων. Οι 
προοδευτικοί Ευρωπαίοι σήμερα απαντούν με 
σαφήνεια ότι ο οικονομικός ορθολογισμός που 
εξικνείται στα όρια του υπερσυντηρητισμού  δεν 

είναι ο ορθός δρόμος για ανάπτυξη με κοινω-
νική δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
λόγω της πανδημίας του covid -19  η ανάγκη 
δημοσίων επενδύσεων στον τομέα της υγείας.

Άλλωστε, η στρατηγική της Λισσαβώνας 
έδωσε την κατεύθυνση για δημόσιες επενδύσεις 
στη νέα οικονομία. Μόνο έτσι θα εξαλειφθεί η 
τεχνολογική καθυστέρηση της Ευρώπης έναντι 
των ΗΠΑ και θα καταστήσει την ευρωπαϊκή 
την παραγωγικότερη οικονομία του κόσμου. 
Αλλά και να αποκαταστήσει την πλήρη απα-
σχόληση και να εξαλείψει την ανεργία.

Ένα στοίχημα που είναι κρίσιμης πολιτικής 
αλλά και ιδεολογικής σημασίας  είναι αν θα πρω-
ταγωνιστήσουν οι Βρυξέλλες  για μια Ευρώπη 
που δεν θα ξεχνά τον Τρίτο Κόσμο. Που δεν 
θα ξεχάσει την πλειονότητα της ανθρωπότητας 
που εξακολουθεί να σηκώνει έναν αβάσταχτο 
σταυρό μαρτυρίου. Της πείνας, των ασθενειών, 
του αναλφαβητισμού και της τεχνολογικής κα-
θυστέρησης. Ημέρα Ευρώπης η 9η Μαΐου. Το 
ζητούμενο, ωστόσο, πέρα από τις επετειακές ανα-
φορές, είναι να χαράξουμε και να περπατήσουμε 
τους καινούργιους δρόμους μιας πραγματικά 
προοδευτικής Ευρώπης με ευαισθησίες για 
την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη που θα 
εξασφαλίζει ευημερία για όλους και θα έχει μια 
οικουμενική συνείδηση για την παγκόσμια ειρήνη, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση κατανομή 
πλούτου σε διεθνή κλίμακα.

Και βέβαια με μια κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, που να 
καθιστά ορατή και κυρίως σημαντική και με 
επιρροή τη  θέση της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή.

* Πρώην Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων 

09.05.2021

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com
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H ΜcDonald’s™ σε συνεργασία με τους BTS 
φέρνει στα εστιατόριά της το αγαπημένο γεύμα 

του δημοφιλούς συγκροτήματος

Το ηλεκτρικό Volkswagen ID.4 είναι το 
Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς

Χάρη στη νέα συνεργασία της McDonald’s με 
τους BTS -το παγκοσμίως διάσημο συγκρότημα 
της K-POP μουσικής και του 21ου αιώνα- η αγα-
πημένη αλυσίδα εστιατορίων γίνεται ακόμα πιο 
λαμπερή. Αυτή η μοναδική στο είδος της «περι-
οδεία» κάνει σταθμό στην Κύπρο στις 2 Ιουνίου, 
δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να απολαμβάνει 
το αγαπημένο γεύμα του δημοφιλούς συγκροτή-
ματος σε κάθε εστιατόριο McDonald’s. Το BTS 
Meal περιλαμβάνει 10 Chicken McNuggets®, τις 
World Famous Fries® μεσαίου μεγέθους και ένα 
αναψυκτικό μεσαίου μεγέθους, μαζί με τις Sweet 
Chili και Cajun σος που είναι εμπνευσμένες από 
δημοφιλείς συνταγές των εστιατορίων McDonald’s 
στη Νότια Κορέα. Από το 2013, το συγκρότημα 
έχει κατακτήσει κορυφαία μουσικά charts και έχει 
φέρει κοντά ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο, μέσω 
της μουσικής και των θετικών μηνυμάτων του. 
Σε μερικούς μήνες, οι fans τους θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν πολύ πιο κοντά 
στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, γιατί για πρώτη φορά το BTS Meal θα είναι 
διαθέσιμο παγκοσμίως σε σχεδόν 50 χώρες. Οι πελάτες στην Κύπρο θα μπορούν 
να παραγγείλουν το BTS Meal από οποιοδήποτε εστιατόριο McDonald’s -τηρώντας 
όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας- ή μέσω των υπηρεσιών McDelivery™, Drive-
Thru και Take Away. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις επίσημες 
σελίδες των εστιατορίων McDonald’s στα Social Media (Facebook: McDonald’s & 
Instagram: @McDonalds_Cyprus), για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε αφορά στη 
συναρπαστική αυτή συνεργασία.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen 
ID.4 είναι το «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2021». Οι ενενήντα δημοσιογράφοι 
του ειδικού Τύπου από 24 χώρες επαίνεσαν  
το γερμανικό μοντέλο για τη φιλικότητα προς 
το περιβάλλον καθώς και για τα καινοτόμα 
χαρακτηριστικά με τα οποία είναι εξοπλισμέ-
νο. Για παράδειγμα, η πρωτοποριακή οθόνη 
επαυξημένης πραγματικότητας είναι προαι-
ρετικά διαθέσιμη, και μπορεί να προβάλλει 
σημαντικές πληροφορίες στον ανεμοθώρακα. 
Ο οδηγός βλέπει αυτές τις πληροφορίες τρισδιάστατα, σε προφανή απόσταση τριών έως 
δέκα μέτρων μπροστά από το όχημα. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη είναι τέλεια ενσωματω-
μένη στον πραγματικό κόσμο. Επίσης, όταν το Adaptive Cruise Control (ACC) ή το Travel 
Assist (προαιρετικό) είναι ενεργό, το όχημα μπροστά από το ID.4 εμφανίζεται με φωτεινή 
σήμανση στην οθόνη για να μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη απόσταση. Επιπλέον, το 
ID.4 καθορίζει τα πρότυπα στην ψηφιοποίηση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα 
στο αυτοκίνητο να λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις και νέες λειτουργίες «over the air». Η 
Volkswagen είναι η πρώτη εταιρεία που θα προσφέρει αυτήν τη λειτουργία σε μεγάλο 
αριθμό μοντέλων της από το ερχόμενο καλοκαίρι. Με αυτόν  τον τρόπο το όχημα παραμένει 
πάντα ενημερωμένο, χαρακτηριστικό υψίστης σημασίας που θα ανοίξει τον δρόμο για 
νέες γενιές μοντέλων. Ο θεσμός του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς διοργανώνεται 
για 17η χρονιά με τα υποψήφια μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες να διαγωνίζονται για μια 
σειρά διακρίσεων με βάση την καινοτομία. Κάθε μοντέλο πρέπει να κατασκευάζεται σε 
τουλάχιστον 10.000 μονάδες ετησίως και να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο ηπείρους. 
Ένας θεσμός όπου η Volkswagen κατάφερε να κερδίσει πέντε φορές. Το 2009 με το Golf, 
το 2010 με το Polo, το 2011 με το up!, το 2013 ξανά με το Golf και φέτος με το ηλεκτρικό 
ID.4. Η Volkswagen σχεδιάζει να παραδώσει περίπου 150.000 ID.4 φέτος, συνεχίζοντας 
την ηλεκτρική στρατηγική ‘επιτάχυνσης’. Η εταιρεία σκοπεύει να αυξάνει την γκάμα της 
με τουλάχιστον ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην αγορά κάθε χρόνο.

Το πρόγραμμα φιλοξενί-
ας MAKERSHOUSE του Youth 
Makerspace Larnaka, του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου, επιστρέφει για 3η 
συνεχόμενη χρονιά, έχοντας ως στόχο 
την ενδυνάμωση της δημιουργικής 
κοινότητας, την υποστήριξη της καλ-
λιτεχνικής παραγωγής αλλά και την 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
προσφέροντας τον χώρο, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του. Απευθύνουμε ανοιχτή 
πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος σε νέους δημιουργούς οι οποίοι προέρχονται 
από τους τομείς του σχεδιασμού, της μηχανικής, της κατασκευής, της τέχνης, της διαδρα-
στικής τεχνολογίας, της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και προώθηση πρωτότυπων ιδεών, προϊόντων, 
εργαστηρίων, μέσω της χρήσης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι επιλεγμένοι 
residents θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας του Youth Makerspace και να λάβουν υποστήριξη από εξειδικευμένους 
μέντορες, οι οποίοι θα δώσουν χρήσιμες συμβουλές για την ανάπτυξη της ιδέας τους.    
Η διάρκεια της περιόδου φιλοξενίας του κάθε δημιουργού κυμαίνεται από δύο 
εβδομάδες μέχρι και δύο μήνες και θα ενισχυθεί με το ποσό των 600 ευρώ. Με 
την ολοκλήρωσή της, θα διοργανωθεί η τελική παρουσίαση του residency, ανοιχτή 
προς το κοινό Τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20ή Μαΐου 2021. 
Μάθετε περισσότερα καλώντας στο +357 24 201777 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στο https://makerspace.onek.org.cy.

Μπορεί ο πιο γλυκός πειρασμός να είναι 
συγχρόνως και υγιεινός; Στη Lidl Κύπρου 
μπορείτε να βρείτε τα κατάλληλα υλικά για 
να παρασκευάσετε τις συνταγές των σεφ 
της  Lidl Food Academy από αγαπημένες 
μάρκες που θα σας γλυκάνουν, χωρίς τύ-
ψεις. Τα απογεύματα γίνονται μεγαλύτερα 
και όλοι αναζητούμε ανοιξιάτικες στιγμές 
χαλάρωσης, με ένα γευστικό γλυκό. Μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε απλά επιλέγοντας 
την αγαπημένη σας γεύση από την πλούσια 
γκάμα παγωτών, κόψτε σε κομματάκια φρούτα, ολόφρεσκα μύρτιλα, μούρα, φράου-
λες, ακτινίδια, μήλα, συνδυάστε τα όλα μαζί, και χρησιμοποιείστε τα ως βάση για ένα 
απογευματινό παγωτό. Για εσάς που αναζητείτε τη σοκολάτα, ζεστάνετε σε μπεν μαρί 
ένα μεγάλο κομμάτι σοκολάτα κουβερτούρα και περιχύστε το παγωτό. Απολαύστε 
επώνυμα και απολαυστικά προϊόντα στη Lidl Κύπρου.

Από το 1959 χιλιάδες νοικοκυριά εμπιστεύονται την 
Εύρηκα για την άψογη καθαριότητα του σπιτιού τους και 
όχι μόνο. Με την πανδημία να συνεχίζει να δημιουργεί 
νέα δεδομένα ως προς τα επίπεδα υγιεινής που θέλουμε 
να διατηρούμε στους χώρους μας, η Εύρηκα παρουσι-
άζει στην αγορά το νέο Topine Total Power Spray. Στις 
σύγχρονες ανάγκες για βαθιά καθαριότητα, το προϊόν 
απλώνει το πιο ασφαλές δίχτυ προστασίας απέναντι στα 
μικρόβια που απειλούν την υγεία και την υγιεινή του 
σπιτιού, ενώ εγγυάται προστασία σε βάθος απέναντι στους 
ορατούς αλλά και τους αόρατους εχθρούς της υγείας μας, 
για ένα πραγματικά υγιεινό περιβάλλον.

Η ασπίδα προστασίας του νέου Topine Total Power 
Spray οφείλεται στη σύστασή του, η οποία περιέχει 70% 
αιθυλική αλκοόλη. Σύμφωνα με την επίσημη κατεύθυνση 
της κυπριακής κυβέρνησης, η αιθανόλη σε συγκέντρωση 
70% δρα ως αποτελεσματικός αντιμικροβιακός παρά-
γοντας κατά των διαφόρων κορωνοϊών αλλά και άλλων 
ιών. Η αντιμικροβιακή ικανότητα του οινοπνεύματος 
που βρίσκεται στη συγκεκριμένη συγκέντρωση είναι 
αποδεδειγμένη, γι’ αυτό και προκρίνεται από σχεδόν 
όλους τους επαγγελματίες υγείας για την υγιεινή και 
καθαριότητα σκληρών και μαλακών επιφανειών, στις οποίες δεν μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί χλώριο.

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Topine Total Power Spray βασίζονται στην ικα-
νότητά του να βρίσκει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ακόμα και σε μέρη που δύσκολα 
μπορούμε να προσεγγίσουμε με άλλο τρόπο. Η εύκολη εφαρμογή, η ασφάλεια στη 
χρήση, αλλά και η άμεση αποτελεσματικότητά του το καθιστούν έναν πραγματικά 
πολύτιμο σύμμαχο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα υποστατικό.

Το Topine Total Power Spray είναι ένα από τα πιο δραστικά μέσα αντιμικροβιακής 
προστασίας. Με 70% αλκοόλη, είναι αποτελεσματικό σε απαιτητικά μικρόβια και 
επικίνδυνους, ανθεκτικούς ιούς, ενώ εξατμίζεται εύκολα, χωρίς να αφήνει σημάδια. 
Βρίσκει την ίδια εύχρηστη εφαρμογή τόσο σε σκληρές όσο και μαλακές επιφάνειες 
(πόμολα, κάδοι, WC, νεροχύτες, παιχνίδια, όργανα γυμναστικής, καθίσματα αυτοκι-
νήτου, καναπέδες, ταπετσαρίες, κρεβάτια κατοικίδιων ζώων κ.ά.). Απομακρύνει τη 
βρομιά και τις αιτίες αλλεργιών όπως σκόνη, ακόμα και από τα υφάσματα, όπως 
κουρτίνες, μαξιλάρια, καθίσματα, ταπετσαρίες κ.λπ., ενώ συνιστά την ιδανική λύση 
για την απομάκρυνση των αλλεργιογόνων από τα κρεβάτια των κατοικίδιων ζώων. 
Παράλληλα, κάθε του ψέκασμα καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές, αφού αρωματίζει 
ευχάριστα τον χώρο, καθώς διατίθεται σε δύο μοναδικά αρώματα Mountain Fresh 
και Spring Valley.

Ανοιχτό κάλεσμα από την ΟΝΕΚ 

Αυτήν την εβδομάδα φτιάξετε τα αγαπημένα σας 
επιδόρπια από τη Lidl Κύπρου

Το Νέο Hyundai Tucson Υβριδικό Plug-in
στην Ευρώπη την άνοιξη του 2021

Η Hyundai έδωσε στη δημοσιό-
τητα λεπτομέρειες για το νέο Tucson 
Plug-in Hybrid, που κυκλοφορεί από 
την άνοιξη. Με το νέο αυτό μοντέλο, η 
Hyundai θα διαθέτει τη μεγαλύτερη 
σειρά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 
τύπου SUV στην κατηγορία του. Σε 
δηλώσεις του ο Andreas-Christoph 
Hofmann, Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ 
και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της 
Hyundai Motor Europe, είπε ότι η έκδοση Plug-in Hybrid αποτελεί νέο σταθμό στην 
ιστορία του Tucson. Με τις επιλογές βενζίνης, πετρελαίου ήπιου υβριδικού και Plug-
in Hybrid, το ολότελα νέο Tucson προσφέρει τη μεγαλύτερη σειρά ηλεκτροκίνητων 
μοντέλων στην κατηγορία του. Το Tucson Plug-in Hybrid θα φορά κινητήρα 1.6 
λίτρων T-GDi Smartstream, με συνδυασμένη απόδοση 265 ίππων PS, μαζί με το 
ηλεκτρικό μοτέρ 66,9 kW, με μέγιστη ροπή 304 Nm και πολυμερική μπαταρία λιθίου 
13,8 kWh. Το σύστημα έρχεται σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

ΚΟΑΠ: Διεξαγωγή δοκιμαστικών πτήσεων Drone
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών πραγματοποίησε στοχευμένες 
πτήσεις drone από τον δρα Ευάγγελο Μαλτέ-
ζο του ερευνητικού γκρουπ ISenseGroup του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογι-
στών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 
Αθηνών, συνοδεία Λειτουργών του ΚΟΑΠ. 
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Dione που χρηματο-
δοτείται μέσω του προγράμματος Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος 
αυτής της δράσης ήταν η λήψη πολύ υψηλής ανάλυσης φωτογραφιών για σύγκριση 
και χρήση σε συνδυασμό με δορυφορικές φωτογραφίες και δεδομένα στα πλαίσια 
του ερευνητικού έργου Dione.

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, μέσα από τη δύναμη που της δίνει  η αμείωτη αγάπη 
των καταναλωτών εδώ και χρόνια, προσφέρει διαχρονικά μόνο προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και διατροφικής αξίας, διατηρώντας την αυθεντικότητα των γεύσεων, όλα, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και τεχνογνωσίας. Η Χαραλαμπίδης 
Κρίστης, μέσα από τη νέα επικοινωνιακή εκστρατεία της, η οποία προβλήθηκε για 
πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, στο σύνολο των Μέσων, φωτίζει την ανθρωποκεντρική 
φιλοσοφία της και την εταιρική αποστολή της. Μια εκστρατεία που ταξιδεύει το κοινό 
στις καθημερινές στιγμές των πρωταγωνιστών της. Διαφορετικοί τύποι ανθρώπων 
και ηλικιακών ομάδων, με ξεχωριστά ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις ενώνονται 
μέσω ενός ισχυρού συνδετικού κρίκου, τη δύναμη της οικογένειας, της αγάπης, της 
προσφοράς. Η δύναμη που κρύβει ο καθένας μέσα του, η δύναμη που μας φέρνει 
κοντά στους στόχους μας, η δύναμη που μας ενώνει με όσους αγαπάμε. Η δύναμη 
που μας κάνει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό! Μέσα από ανθρώπινες ιστορίες 
της καθημερινής μας ζωής, καταγράφεται και η δύναμη της ποικιλίας των προϊόντων 
της Χαραλαμπίδης Κρίστης αλλά και οπτικοποιείται η αρμονική μικρογραφία της 
κοινωνίας μας, που ακολουθεί όλο και πιο πιστά, διατροφικές επιλογές που έχουν 
ως κυρίαρχες αξίες την κορυφαία διατροφική ποιότητα και απόλαυση. Αυτή ακριβώς  
είναι η φιλοσοφία και η υπογραφή της Χαραλαμπίδης Κρίστης «Το καλύτερό μας. 
Το καλύτερο στη διατροφή μας». Η καμπάνια «Η δύναμή μας… είναι το καλύτερό 
μας» της Χαραλαμπίδης Κρίστης αναπτύσσεται σε ATL επίπεδο, στην τηλεόραση, 
στο ραδιόφωνο, σε digital Μέσα, στα Social Media, με outdoor branding αλλά και 
με BTL ενέργειες, ενώ πλαισιώνεται με ειδικές δράσεις κι επιμέρους στοχευμένες 
επικοινωνιακές ενέργειες, καταγράφοντας σημειολογικά τη σύνδεση «της δύναμής 
μας» με το «Το καλύτερο στη διατροφή μας!».

Πιστή στην υπόσχεσή της για να προ-
σφέρει ένα εξαιρετικό δίκτυο σε συνδυα-
σμό με πραγματική οικονομία, πρώτη η 
Epic έφερε στην Κύπρο την πρωτοπορι-
ακή τεχνολογία VoLTE (Voice over LTE) 
προς όφελος των συνδρομητών της τον 
περασμένο Δεκέμβριο. Μία τεχνολογία 
η οποία «απογειώνει» την εμπειρία του 
καταναλωτή και που παρέχεται δωρεάν 
από την Epic στους συνδρομητές της. Αρ-
χικά η τεχνολογία VoLTE υποστηριζόταν από ορισμένα μοντέλα smartphones αλλά 
στην πορεία επεκτείνεται και σε περισσότερα μοντέλα, ώστε όλο και περισσότεροι 
συνδρομητές της Epic να μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν. Τώρα, η τεχνολογία 
VoLTE υποστηρίζεται και από έναν μεγάλο αριθμό συσκευών Samsung Galaxy, έτσι 
οι κάτοχοί τους μπορούν να την ενεργοποιήσουν στο κινητό τους και να απολαύσουν 
ακόμα πιο ποιοτική εμπειρία κλήσεων.  H τεχνολογία VoLTE προσφέρει ταχύτερη 
πραγματοποίηση κλήσεων, αφού οι κλήσεις VoLTE συνδέονται έως και δύο φορές πιο 
γρήγορα απ’ ό,τι οι παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις. Επιπρόσθετα οι συνδρομητές 
απολαμβάνουν πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου στις κλήσεις χάρη στην τεχνολογία Full 
High Definition (EVS – Enhanced Voice Services) σε σχέση με την τεχνολογία High 
Definition που προσφέρεται τώρα. Η καινούργια γενιά κλήσεων προσφέρει υψηλή 
πιστότητα φωνής, καθαρότητα ήχου και αξιοπιστία. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα 
για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τη  λειτουργία VoLTE στο κινητό 
τους είναι η ταυτόχρονη χρήση φωνής και δεδομένων κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. 
Η τεχνολογία VoLTE επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με τις υψηλές ταχύτητες του 
δικτύου της Epic κατά τη διάρκεια μίας φωνητικής κλήσης, επιτρέποντας την δυνα-
τότητα για multitasking μέσω κινητού. Η διάθεση της υπηρεσίας VoLTE από την 
Epic στους συνδρομητές της αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η συνεχής βελτίωση 
της εμπειρίας του πελάτη αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για την εταιρεία. Με 
νέα πλάνα κινητής με πολύ περισσότερα data και με 50% έκπτωση αλλά και με 4 
συνεχόμενα βραβεία που κατέκτησε από δύο διεθνείς οργανισμούς μετρήσεων για 
το δίκτυό της, 2 από την umlaut ως «Best Mobile Network in Test» και 2 από την 
Ookla ως «το Γρηγορότερο Δίκτυο Κινητής στην Κύπρο», η Epic ως το No1 δίκτυο 
κινητής στην Κύπρο συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει υπηρεσίες που αναβαθμί-
ζουν ουσιαστικά και πρακτικά την καθημερινή επικοινωνία του καταναλωτή για μια 
epic εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία VoLTE, 
τις συσκευές που την υποστηρίζουν καθώς και οδηγίες ενεργοποίησής της από τις 
ρυθμίσεις του κινητού σας επισκεφτείτε το https://bit.ly/epic-VoLTE

Απογείωσε την εμπειρία των κλήσεών σου
με την τεχνολογία VoLTE από την Epic

H Χαραλαμπίδης Κρίστης
παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια 

Νέο Topine Total Power Spray: Για υγιεινή και 
καθαριότητα στο TOP
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Η ελευθερία στην πιο εντυπωσιακή 
της μορφή. Αυτή είναι η φράση που χα-
ρακτηρίζει την GLC από το 2015 όταν 
πρωτοεμφανίστηκε στους δρόμους. Η νέα 
γενιά της GLC θέλει να συνεχίσει αυτήν 
την παράδοση αλλά και να προσθέσει νέες 
πτυχές. Με τη διακριτική της εμφάνιση, την 
κουπέ προσθήκη στην γκάμα, τα καινοτόμα 
συστήματα βοήθειας οδήγησης και μια νέα 
γκάμα κινητήρων, η GLC προσφέρει τα 
καλύτερα από τον κόσμο της Mercedes-
Benz σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο SUV. 
Το εσωτερικό συνδυάζει την πολυτέλεια 
και τη φιλικότητα προς τον χρήστη με 
έναν ασυμβίβαστο τρόπο: Η ποιότητα 
κατασκευής βρίσκεται στο συνηθισμένο 
υψηλό επίπεδο για τη μάρκα και το σύστημα 
ψυχαγωγίας διαθέτει μεγαλύτερες οθόνες 
πολυμέσων με οθόνη αφής. Επιπλέον, η 
τελευταία γενιά του συστήματος πολυμέσων 
MBUX - Mercedes-Benz User Experience 
εντυπωσιάζει με τις έξυπνες και ευέλικτες 
λειτουργικές επιλογές όπως έλεγχο με αφή, 
αλλά και το βελτιστοποιημένο σύστημα 
φωνητικού ελέγχου. Τα συστήματα υπο-

βοήθησης οδήγησης επεκτάθηκαν σημα-
ντικά και συμπληρώθηκαν μεταξύ άλλων 
με τη λειτουργία προειδοποίησης εξόδου, 
τη λειτουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης 
και λειτουργία βοήθειας σε μποτιλιάρι-
σμα. Μια ακόμη καινούργια λειτουργία 
είναι το Trailer Maneuvering Assist, το 
οποίο παρέχει βοήθεια σε ελιγμούς σε 
περίπτωση ρυμούλκησης, ειδικότερα 
κατά την όπισθεν. Το προαιρετικό πακέτο 
Driving Assistance περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, και τα συστήματα ασφαλείας Active 
Distance Assist DISTRONIC, Active Steer 
Assist (με πολλαπλές βοήθειες) και Active 

Blind Spot Assist.  
Το προαιρετικό σύστημα ελέγχου 

άνεσης ENERGIZING διασφαλίζει ότι 
τα διάφορα συστήματα  του οχήματος θα 
συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε 
να δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον. 
Αυτό ενσωματώνει φωτισμό, κλιματικό 
έλεγχο, κατάλληλες επιλογές μουσικής 
και βίντεο, καθώς και λειτουργία μασάζ, 
θέρμανση και αερισμό των καθισμάτων.

Με την ανανέωση του μοντέλου, η 
GLC είναι για πρώτη φορά εξοπλισμέ-
νη με την ανάρτηση DYNAMIC BODY 
CONTROL με απεριόριστα ρυθμιζόμε-

νους αποσβεστήρες για τον μπροστινό 
και τον πίσω άξονα. Ανάλογα με την 
κατάσταση οδήγησης, την ταχύτητα και 
την κατάσταση του δρόμου, η απόσβεση 
ελέγχεται ξεχωριστά για κάθε τροχό σε 
αλληλεπίδραση με τα χαρακτηριστικά του 
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και 
του συστήματος διεύθυνσης. Επιπλέον, 
η ανάρτηση μπορεί να συνδυαστεί με ένα 
σπορ σύστημα διεύθυνσης με πιο άμεση 
σχέση τιμονιού. Λειτουργεί με το διακό-
πτη DYNAMIC SELECT και προσφέρει 
τρεις επιλογές λειτουργίας: Οι «Sport» και 
«Sport +» προσφέρουν μια πιο σταθερή 
ρύθμιση των χαρακτηριστικών του απο-
σβεστήρα, ενώ η λειτουργία «Comfort» 
παρέχει μια ιδιαίτερα άνετη διαδρομή.   
Την ίδια στιγμή, η νέα GLC προσφέρεται 
και στην έκδοση Coupé, η οποία δίνει 
στο μοντέλο μια πιο σπορ εμφάνιση και 
χαρακτηριστικό σχεδιασμό. Καινοτόμες 
τεχνολογίες, έξυπνα συστήματα βοήθειας 
οδήγησης και μια νέα σειρά κινητήρων 
καθιστούν το Coupé ένα πρότυπο σπορ, 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Mercedes-Benz GLC: Η ελευθερία στην πιο εντυπωσιακή της μορφή  



ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Μένοικος Κυριάκος: Λεωφ. Κυρηνείας 53, 
Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς (πλήσιον 
εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς»), Αγλαντζιά, 
τηλ.: 22005704, 99398262. 
Νεοφύτου Μαρίνα: Γερμανού Πατρών 5 
(πίσω από το MALL της Έγκωμης), Έγκωμη, 
τηλ.: 22322226, 99089428. 
Ελ Μπάνα Άχμετ: Σπύρου Τρικούπη& 
Ν. Καββαδία 21 (απέναντι από είσοδο 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café), 
Λακατάμεια, τηλ.: 22448878, 97609171. 
Σκουμπρής Χαράλαμπος: Βυζαντίου 26 Α+Β 
(δίπλα από Σολώνειο βιβλιοπωλείο), Στρό-
βολος, τηλ.: 22661499, 22370357. 
Χατζηιωάννου Αννίτα: Νάξου 14Γ (πάροδος 
Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι 
από CYTA), Λευκωσία, τηλ.: 22755999, 
22429210-22429429. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Καμενίδου Γιάννα: Λεωφ. Φραγκλίνου 
Ρουσβελτ 255Ε (Ζακάκι, έναντι αρτοποιεί-
ου Sunfresh), Λεμεσός, τηλ.: 25715315, 
25715716. 
Κοτζιαμάνη Μόρφω: Σπύρου Κυπριανού 
9 (πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού 
& Ν. Παττίχη (ανατολικά)), Λεμεσός, τηλ.: 

25336337, 99551982. 
Χριστοδούλου Αυγή: Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 
(δίπλα από δικαστήρια και έναντι σχολείου 
St. Mary΄s), Λεμεσός, τηλ.: 25222223, 
99192557. 
Λεωνίδου Νατάσα: Κολωνακίου 60 (δρόμος 
COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι 
ELECΤROLINE), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25327766, 25102915. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Ελευθερίου Βασιλική: Παύλου Βαλδασερίδη 
30 (δρόμος CARREFOUR, έναντι ΖΟΡΠΑ), 
Λάρνακα, τηλ: 24103501, 24103909. 
Ραμίρεζ  Λύδια: Λεωφ. Παπανικολή 31Α 
(δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης), Λάρνακα, 
τηλ.: 24634390, 96323458. 

ΠΑΦΌΣ 
Καπουδιώτη Άντρη: Θεσσαλονίκης 4 (έναντι 
Πυροσβεστικής), Πάφος, τηλ.: 26911313, 
99542075. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ 
Καμηλάρης Ανδρέας: Κοραή 52 (απέναντι 
από το Λύκειο Παραλιμνίου), Παραλίμνι, 
τηλ.: 23744160, 23743418. 

Φαρμακεία

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

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

«Βραχιόλι Ζωής» του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να 
βρίσκεται δίπλα σε συνανθρώπους μας που νοσούν

Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής

Με το μήνυμα «Βάλε χρώμα στη ζωή σου», το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει δημιουργήσει και φέτος 
το νέο καλοκαιρινό βραχιόλι ζωής... για έναν κόσμο 
γεμάτο παιδικά χαμόγελα!  Σχέδιο: Χρύσανθος 
Τζιαπούρας.Τιμή: €6. Διαθέσιμο από το Καραϊ-
σκάκειο Ίδρυμα και στο www.karaiskakio.org.cy. 
Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα σημεία πώλη-
σης σε όλες τις πόλεις. Πληροφορίες: 22210851 
ή 95119565 και στο info@karaiskakio.org.cy.

Καλούνται όλα τα μέλη της Παιδικής Εξοχής Λάρνακος στην Ετήσια Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση (Εκλογική), τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, στις 6.00μ.μ., στο Εστιατόριο 
«ΜΑΓΚΑΛΙ», στη Λάρνακα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Έκθεση Πε-
πραγμένων για το 2020 από την Πρόεδρο, Ανάγνωση και Έγκριση Λογαριασμών για 
το έτος 2020, Προϋπολογισμός για το έτος 2021 από την Ταμία, Εκλογή Ελεγκτών 
για το έτος 2021, Διάφορα, Εκλογές για ανάδειξη Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Διανύοντας άλλη μία κρίσιμη και δύσκολη φάση της 
πανδημίας στην Κύπρο με την αύξηση του αριθμού των 
ασθενών με Covid-19, που εισάγονται στα νοσηλευτήρια 
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), 
το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου επαναλαμβάνει τη 
δράση προσφοράς του, με στόχο την κάλυψη των βασικών 
αναγκών τους. Για τον σκοπό αυτό, εθελοντές του SupportCY, 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά του  κορωνοϊού, 
ετοίμασαν πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής τα 
οποία έχουν αποσταλεί στους νοσηλευόμενους.  Παράλληλα 
με την προσφορά των πακέτων, έχουν παραδοθεί στο Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο, 1000 φιάλες νερού, μια προσφορά του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης 
Λτδ και της Τράπεζας Κύπρου. Σημειώνεται ότι τους προηγούμενους μήνες προσφέρθηκαν 
άλλες 2100 φιάλες νερού, στα Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Αναφοράς και Παίδων. 
Η μεταφορά και η παράδοση στα Νοσοκομεία έγινε από το Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων 
Αναγκών (ΕΤΕΑ).  Μέχρι σήμερα το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου απαριθμεί 122 μέλη 
και συνεχίζει να μεγαλώνει. Όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί επιθυμούν να συμμετέχουν, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο μέσω του email: supportcy@bankofcyprus.com  

H Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας είναι μέρα εορ-
τασμού της μητρότητας, της μητρικής σχέσης και της 
τεράστιας σημασίας που έχει στη ζωή του κάθε ανθρώπου 
η μητέρα. Ο Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής 
Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” τιμά τη Γιορτή της 
Μητέρας με ένα ξεχωριστό FACEBOOK LIVE EVENT, 
σήμερα Κυριακή, 9 Μαΐου 2021, στις 19.00, με θέμα 
“Μητρότητα και τα Οφέλη του Μητρικού Θηλασμού”. 
Η διαδικτυακή εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσα από την επίσημη σελίδα στο 
Facebook του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” - https://www.
facebook.com/centerforpreventivepaediatrics , την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε 
δωρεάν. Ομιλητές θα είναι: Φωτεινή Τσιρίδου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του 
Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου”,  Δρ. Αργύρης Αργυρίου, 
Πρόεδρος του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου”,  Ουρανία 
Κολοκοτρώνη, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού “Δώρο 
Ζωής” και  Δήμητρα Τσαγκαράκη, Γραμματέας Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
“Birth Forward” Κύπρου. Παράλληλα, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος 
Αργυρίου” και με τη στήριξη των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών CYTA, CABLENET και 
EPIC, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς, έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία 
CHARITY DIRECT για περίοδο 6 μηνών, όπου ο καθένας μπορεί να στηρίξει με μια 
μικρή εισφορά το Κέντρο. Στέλνοντας μήνυμα στο 7060 και γράφοντας:  CPP κενό 1 
για εισφορά 1 ευρώ, CPP κενό 3 για εισφορά 3 ευρώ και CPP κενό 5 για εισφορά 5 
ευρώ, βοηθάτε όλοι στο έργο του Κέντρου και στην ενίσχυση των ανιχνευτικών του 
προγραμμάτων που προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις εγκύους μητέρες και νεογνά. 

Διαδικτυακή συνάντηση (Zoom), διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας 
την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 και ώρα 8.00μ.μ., με θέμα «Η συμβολή της Κύπρου στον 
θαλάσσιο αγώνα του 1821», στο πλαίσιο του πανελλήνιου εορτασμού των 200 χρόνων 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ομιλητής ο Π.Π. Δρ Μάριος Κυριαζής. Η 
είσοδος στη διαδικτυακή συνάντηση γίνεται με τη  χρήση του ακόλουθου συνδέσμου 
(Link): Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/8192919676?pwd=L2wzQ
XFiVHJHMmVlcjlGMUIybkd6dz09

Ανήμερα τη μεγάλη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής 
(7 Μαΐου), τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
στην ομώνυμη ιστορική, γοτθικού ρυθμού εκκλησία 
του Μετοχίου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου (Πα-
ναγίας Στάζουσας, μεταξύ Πυργών και Κλαυδιάς). Την 
Πέμπτη τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός.

Δράσεις κοινωνικής προσφοράς υλοποίησε και 
φέτος το Πάσχα η Alpha Bank Cyprus Ltd, στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας. 
Εν μέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω της 
πανδημίας Covid-19, η Alpha Bank προσέφερε 
την έμπρακτη βοήθειά της σε ευπαθείς κοινωνι-
κές ομάδες, στηρίζοντας τοπικές Μη Κυβερνητι-
κές Οργανώσεις. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank στηρίζει τη Europa Donna Κύπρου, 
προσφέροντας  δωροκουπόνια σε υπεραγορές για είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, 
συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα», του Πα-
γκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, προσφέροντας δωροκουπόνια 
σε υπεραγορές, για είδη πρώτης ανάγκης, με στόχο να μη μείνει καμία οικογένεια 
χωρίς τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Η Alpha Bank Cyprus Ltd, με πλήρη 
συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης της, στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία της 
Κύπρου και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

Δώδεκα νέες, ενθουσιώδεις ομάδες, στους τομείς 
της ναυτιλίας, τεχνητής νοημοσύνης, αειφόρου 
ενέργειας, ψυχαγωγίας και εστίασης, πολιτισμού, 
οικονομικής τεχνολογίας, smart cities, ειδικών 
θεματικών τουρισμού, ιατρικής τεχνολογίας και 
παραγωγής βιοτροφής, έχουν ενταχθεί στο ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα του IDEA, με τη δυνα-
τότητα να εξελιχθούν σε νέες, φετινές νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπως εξηγεί η Διευθύντρια 
του Κέντρου Καινοτομίας IDEA, Αγγέλα Παναγιώτου, η ανάγκη για κεφαλαιοποίηση 
καινοτόμων ιδεών από ανθρώπους του τόπου μας ήταν επιβεβλημένη.  Υιοθετήθηκε 
μία σωτήρια στρατηγική για τους νέους επιστήμονές μας και αυτός είναι ο 6ος χρόνος 
που  το Κέντρο Καινοτομίας IDEA γίνεται το όχημα για να πάρουν σάρκα και οστά νέες 
νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA, το μεγαλύτερο κέντρο καινοτομίας 
και ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στήριξης στην Κύπρο, παρέχει ήδη μια ευρύτατη 
γκάμα εφοδίων σε νεοφυείς επιχειρήσεις και οδήγησε στο άνοιγμα νέων θέσεων εργα-
σίας.  Το IDEA είναι βραβευμένο από το European Commission, ως το καλύτερο - σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο - στην προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων 2019 και με Χρυσό 
Βραβείο στα Cyprus Responsible Business Awards για «Αριστεία στη Συνεργασία» και 
Αργυρό στο «Cause Advocacy». Όπως τονίζει η Διευθύντρια του IDEA, Αγγέλα Πανα-
γιώτου, «άμεσοι στόχοι του Κέντρου είναι η εξεύρεση μηχανισμών co-funding, τόσο για 
startups όσο και για incubators, μαζί με κρατικούς και άλλους φορείς στο μοντέλο που 
ισχύει στα υπόλοιπα ‘startup nations’ και η περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας της 
κοινωνίας υπέρ της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικής μορφής καριέρας, 
τόσο ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και ανάμεσα στους νέους μας. Το IDEA 
έχει την πλήρη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου, η οποία κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα 
υποστήριξης της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ψηφιακής μεταμόρφωσης στην 
Κύπρο. Απολαμβάνει επίσης τη στήριξη και άλλων σημαντικών εταίρων όπως Lellos P. 
Demetriades, Deloitte, CYTA & DeLeMa McCANN».

Ιατρικό εξοπλισμό παρέδωσε στους ανθρώπους 
της πρώτης γραμμής, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμε-
σού, η υποψήφια βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δρ Ελένη 
Σταύρου, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, για 
τη μάχη που δίνουν καθημερινά για αναχαίτιση της 
πανδημίας. Συγκεκριμένα, η Δρ Ελένη Σταύρου  
παρέδωσε δέκα οξύμετρα, ένα αναπηρικό καροτσάκι, 
καθώς και καφετιέρες για τα μέλη του προσωπικού 
του νοσοκομείου, τα οποία, επιδεικνύοντας απίστευτο επαγγελματισμό, συνεχίζουν τον 
αγώνα για διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δω-
ρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελίας της υποψήφιας βουλευτού, για διάθεση των 
χρημάτων τα οποία προορίζονταν για δημιουργία εκλογικού επιτελείου, για τις ανάγκες 
των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Παράλληλα η 
Δρ Σταυρού, ως Πρόεδρος της οργάνωσης «Ασπίδα Ανηλίκων», απένειμε το Παράσημο 
Αλτρουισμού στους επικεφαλής των Θαλάμων Φροντίδας Κρουσμάτων covid-19, του 
Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, ευχαριστώντας τους για τις άοκνες προσπάθειες που 
καταβάλλουν και μάλιστα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Ο όμιλος ΚΕΑΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ως ένα υπεύθυνο 
brand, στέκεται αρωγός και στηρίζει το έργο των εκ-
παιδευτικών Αγγελικής Χαλκιοπούλου και Γεωργίας 
Σολωμού, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα δημιουργικό 
και συνάμα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με 
όνομα «Ανέβα Επίπεδο», με σκοπό την ανάπτυξη θετι-
κής σκέψης και την ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών. 
Εδώ και χρόνια, η ΚΕΑΝ, ως φανατικός οπαδός του 
υγιεινού τρόπου ζωής, έχει σταθεί πλάι σε διάφορες 
οργανώσεις που έχουν ως στόχο να διδάξουν στα μικρά 
παιδιά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής μέσω άσκησης 
και σωστής διατροφής. Έχοντας επίγνωση όμως ότι ο 
υγιεινός τρόπος ζωής συμπεριλαμβάνει και την καλή 
ψυχική υγεία, η ΚΕΑΝ έχει στηρίξει οικονομικά για τη δημιουργία του διαπαιδαγω-
γικού επιτραπέζιου παιχνιδιού με όνομα «Ανέβα Επίπεδο».  Ο λόγος για τη στήριξη 
αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αναγνώριση του αρνητικού αντικτύπου για την ψυχική 
υγεία των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το εν λόγω  παιχνίδι αποτελεί 
πηγή γέλιου, ενσυναίσθησης και ανθεκτικότητας, καθώς και ένα εργαλείο εκμάθησης, 
το οποίο προάγει την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων τους.  
Σημειώνεται επίσης ότι το εν λόγω παιχνίδι βρίσκεται ήδη στα πρώτα σχολεία μέσω 
του εκπαιδευτικού, βιωματικού προγράμματος με όνομα «Η Αλίκη στη χώρα του 
συγγραφέα».  Οι δύο εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους ευχαρίστησαν την ΚΕΑΝ για τη 
στήριξή της, η οποία αγκάλιασε με τόση θέρμη αυτήν την προσπάθεια, στηρίζοντας 
με τη χορηγία της, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τις τάξεις με αισιοδοξία και ελπίδα για 
το μέλλον. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο του πυλώνα «Κοινωνική Δράση» του 
ολοκληρωμένου προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης του ομίλου, 
το οποίο στηρίζει μια πλειάδα από οργανώσεις που συμβάλλουν στην κυπριακή 
κοινωνία και εξέλιξή της καθώς και συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. 

Alpha Bank Cyprus Ltd: Κοινωνική Προσφορά 
κατά την περίοδο του Πάσχα

Εγκαινιάστηκε ο 6ος κύκλος
του Κέντρου Καινοτομίας IDEA

Ιατρικό εξοπλισμό παρέδωσε στο Νοσοκομείο 
Λεμεσού η Δρ Ελένη Σταύρου

Η ΚΕΑΝ χορηγός του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Ανέβα Επίπεδο» 

09.05.2021

Γενική Συνέλευση

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό και θείο

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΝΕΌΦΥΤΌΥ
από τη Λεμεσό

που απεβίωσε την Κυριακή του Πάσχα, 2/5/2021,
σε ηλικία 55 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 10.5.2021

και ώρα 1.30 μ.μ.,  από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Η κηδεία θα τελεσθεί τηρουμένων όλων των μέτρων
κατά της πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Πατέρας: Λεωνίδας Παπανεοφύτου
Αδέλφια: Νεόφυτος Παπανεοφύτου

Ευρυδίκη Παπανεοφύτου
Αδελφοτέχνια και λοιποί συγγενείς

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης 

μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

ΑΘΗΝΌΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΌΠΌΥΛΌΥ
από την Παλουριώτισσα

που απεβίωσε τη Μεγάλη Παρασκευή, 30/4/2021,
σε ηλικία 88 ετών, και κηδεύτηκε τη Δευτέρα του Πάσχα, 

3/5/2021, σε κλειστό κύκλο, λόγω των μέτρων
κατά του κορωνοϊού.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μάς συμπαραστάθηκαν
με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου φιλοξενεί από την Πέμπτη, 
6 Μαΐου 2021, ομοιότυπο (facsimile, στις 
φυσικές διαστάσεις), καθώς και ψηφιακή 
έκθεση της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου, από 
το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Ο Ρήγας Βελε-
στινλής ή Φεραίος γεννήθηκε το 1757 στο 
Βελεστίνο της Θεσσαλίας -την αρχαία πόλη 
Φεραί- και μετά από μια μυθιστορηματική 
ζωή στραγγαλίστηκε στο Βελιγράδι από τους 
Τούρκους στις 24 Ιουλίου του 1798 μαζί με 
επτά  συντρόφους του, εκ των οποίων ένας, 
ο Ιωάννης Καρατζάς, ήταν από τη Λευκω-
σία. Τα άψυχα σώματά τους πετάχτηκαν στον 
Δούναβη. Η Χάρτα του Ρήγα, ένα από τα 
σπουδαιότερα και εθνικής σημασίας έργα 
του, εκδόθηκε από τον ίδιο στη Βιέννη (1796-
1797), σε δώδεκα φύλλα, με διάσταση κάθε 
φύλλου 50Χ70 εκ. περίπου, και σε 1220 
αντίτυπα. Από αυτά, μόνο 15 επιβίωσαν ώς τις 
μέρες μας. Η Χάρτα σηματοδοτεί την πρώτη 
μεγάλη ελληνική χαρτογραφική αναγέννηση, 

στην οποία η γεωγραφία εμπλουτίζεται με 
μια επικοινωνιακή και πολιτική διάσταση. 
Άλλωστε, η ιδεολογία του Ρήγα στον ιστορικό 
τομέα βασίζεται στην αρχή που προώθησε ο 
Γαλλικός Διαφωτισμός, ότι δηλαδή 
η γεωγραφία έχει άμεση σχέση 
με την ιστορία. Πρόκειται για το 
αρτιότερο σχεδίασμα του Ρήγα, 
στο οποίο ξεδιπλώνεται η βαθιά 
παιδεία του και το όραμά του για 
τον σκλαβωμένο Ελληνισμό, και με 
το οποίο η Επανάσταση αποκτούσε 
ιδεολογικό περιεχόμενο. Ο Ρήγας, 
ο οποίος θεωρούσε αναγκαία την 
παιδεία και την εκπαίδευση του 
σκλαβωμένου Ελληνισμού με την εκλαΐκευ-
ση των μέσων της εποχής, οραματίζεται και 
παρουσιάζει μέσω της Χάρτας του την έκτα-
ση μιας ελεύθερης Ελλάδας. Η δομή των 
εικόνων και των συμβόλων της Χάρτας είναι 
επαρκής για να διαμορφώσει τη νοοτροπία 
των Ελλήνων της εποχής του. Η Χάρτα του 
Ρήγα λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως ένα 
γεωμετρικό συμπλήρωμα του άλλου μεγάλου 

έργου του, του Θούριου. Γι’ αυτόν τον λόγο 
και πολύ σωστά, η Χάρτα θεωρήθηκε από 
τους Αυστριακούς, που συνέλαβαν τον Ρήγα, 
ως το πρώτο τεκμήριο της επαναστατικής του 

δράσης.  Σήμερα, η Χάρτα του Ρήγα, 
περισσότερο από ένας χάρτης με 
πολιτικές και ιστορικές προεκτά-
σεις, είναι πλέον ένα σπάνιο εθνικό 
κειμήλιο. Η έκθεση «Η Χάρτα του 
Ρήγα Φεραίου» παρουσιάζεται σε 
ψηφιακή και φυσική μορφή στο 
κτήριο του Πολιτιστικού Ιδρύμα-
τος Τράπεζας Κύπρου στην παλιά 
Λευκωσία.  Η είσοδος στο κοινό 
είναι ελεύθερη. Η ψηφιακή έκθεση 

παρουσιάζεται επίσης και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Ιδρύματος. Διάρκεια ψηφιακής 
έκθεσης: 24 Μαρτίου-31 Δεκεμβρίου 2021 
Διάρκεια έκθεσης: 6 Μαΐου-31 Δεκεμβρίου 
2021 Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org 
και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο 
Facebook & στο Instagram (@boccf) και στο 
τηλέφωνο 22128157.

Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου

Διαδικτυακή Ομιλία

Ο Σύνδεσμος Φίλων του Κέντρου
Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” 

τιμά τη Γιορτή της Μητέρας  



ΣΟΛΩΝ Μ. ΚΑΣΙΝΗΣ

Ο Βάσος Λυσσαρίδης πάντοτε με τον φιλο-
σοφημένο λόγο του κατάφερνε να μας 
συνεπαίρνει,  πότε με τα εμπνευσμένα 

συνθήματα ή με τους πίνακες που ζωγράφιζε 
στο μυαλό μας, από τα κατεχόμενα εδάφη και τις 
πόλεις μας και τον περήφανο Πενταδάκτυλο. Πόσο 
παρεξηγήθηκε και διαστρεβλώθηκε από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους το σύνθημα «κάθε σπίτι 
και κάστρο κάθε πατριώτης και στρατιώτης», που 
ήθελαν να τον παρουσιάζουν ως πολεμοχαρή, 
θέλοντας να ενσπείρουν τον φόβο στο Λαό, ο 
οποίος πρόσφατα είχε ζήσει την καταστροφή του 
πολέμου. Ο Γιατρός νηφάλια τους εξηγούσε τις 
πολιτικές θέσεις της ΕΔΕΚ ότι τα κάστρα είναι η 
αμυντική θωράκιση και ο  κάθε πατριώτης και 
στρατιώτης η Λαϊκή πολιτοφυλακή. Γνώριζε ότι 
η αμυντική θωράκιση και η αποτρεπτική ισχύς 
αποτελούσαν ένα πρόσθετο διαπραγματευτικό 
ατού, σε αντίθεση με όσους ήθελαν την Κύπρο 
ανοχύρωτη πολιτεία.  Πίστεψε στην αναγκαιότητα 
δημιουργίας του  Ενιαίου Αμυντικού Χώρου 
μαζί με την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της 
επεκτατικής απειλής της Τουρκίας. Ηθέλησε 
να «εμβολιάσει» το πρόγραμμα του Γλαύκου 
Κληρίδη και τη δέσμευσή του για την έλευση 
των πυραύλων S-300. Σαν γιατρός που ήταν, 
πίστευε στη σωστή διάγνωση κάθε προβλήματος 
για τη σωστή θεραπεία  του, κάτι που εφάρμοζε 
στην πολιτική του ανάλυση αφού είχε διαγνώσει 
έγκαιρα ποιοι ήταν οι στόχοι της Τουρκίας για 
την Κύπρο και προσπαθούσε με κάθε τρόπο 
να τους καταστήσει ανέφικτους.  Από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1950 οι Τούρκοι είχαν κάνει 
ξεκάθαρους τους στόχους τους για την Κύπρο, 
με πρωταρχικό την ανάκτηση της Κύπρου ή 
σε αντίθετη περίπτωση τη διχοτόμησή της.  Ο 
Βάσος Λυσσαρίδης διαφώνησε με τις Συμφω-
νίες Ζυρίχης - Λονδίνου, όμως στη συνέχεια 

αγωνίστηκε με σθένος ενάντια στα σχέδια της 
Τουρκίας για την κατάλυση της νεοσύστατης 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1963-64 για την 
αντιμετώπιση της Τουρκανταρσίας οι «κοκκινο-
σκούφηδες» έδρασαν στη Λευκωσία και στον 
Άγιο Ιλαρίωνα για την αποτροπή τετελεσμένων. 
Στήριξε την έλευση της ελληνικής μεραρχίας 
στη Κύπρο και διαφώνησε με την απόσυρσή της 
από τη χούντα των συνταγματαρχών το 1967,  
αγωνίστηκε με κάθε μέσο για την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Την περίοδο 
1971-74 και πάλι οι ομάδες Λυσσαρίδη στά-
θηκαν δίπλα στον Μακάριο και αποτέλεσαν το 
αντίπαλον δέος στην αντιμετώπιση της  παρά-
νομης τρομοκρατικής οργάνωσης της ΕΟΚΑ Β, 
όμως δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την εθνική 
προδοσία και την τουρκική εισβολή.  Μιλούσε 
για την αναγκαιότητα «αξιοποίησης των εμπλε-
κομένων συμφερόντων και την πρόκληση κό-
στους στη Τουρκία». Πόσο δύσκολο ήταν να 
γίνει αντιληπτό από την κυπριακή κοινωνία, ότι 
η διεθνής πολιτική ασκείται στη βάση των εθνι-
κών συμφερόντων και των διεθνών συμμαχιών; 
Πίστεψε στη διασύνδεση του προβλήματός μας 
με τα εθνικά συμφέροντα άλλων λαών, με τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα,  την προβολή 
του Κυπριακού ως θέματος εισβολής-κατοχής, 
στην προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με τησταθερή προσήλωση στην εφαρμογή των 
αποφάσεων των Η.Ε. για την Κύπρο. Μετά την 
ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 1981 και την άνοδο στην εξουσία πολλών 
σοσιαλιστικών κομμάτων ανέπτυξε σχέσεις με 
πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συνέ-
βαλαν στην ένταξη τελικά της Κύπρου στην Ε.Ε. 
Πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η αξιοποίηση των 
εμπλεκομένων συμφερόντων στην Ε.Ε. και η 
πρόκληση κόστους στη Τουρκία, με τη συμ-
μαχία της Κύπρου και της Ελλάδας ως κρατών 
μελών της Ε.Ε. καθώς επίσης και η διεύρυνση 
των συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου, με τις συμφωνίες που 
έχουν επιτευχθεί με τα γειτονικά κράτη για την 
ΑΟΖ και τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών. 
Οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Γαλλίας, του 
Πρωθυπουργού της Ιταλίας, η αλλαγή πολιτικής 
των ΗΠΑ έναντι του Ερντογάν, θα πρέπει να 
τύχουν αξιοποίησης από την εξωτερική μας 
πολιτική, η πειρατική πολιτική της Τουρκίας 
στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο κατά 
παράβαση κάθε  έννοιας του διεθνούς δικαίου,  
θα πρέπει επιτέλους να εισπράξει και το ανάλογο 
κόστος. Ο Βάσος Λυσσαρίδης, κρίνοντας κατά 
καιρούς τις συνομιλίες και την τακτική της Τουρ-
κίας και των Τ/κ,  που στόχο είχαν την παγίωση 
των τετελεσμένων της εισβολής, μιλούσε για τη 
μέθοδο που ακολουθείτο με τη «σαλαμοποίηση 
του Κυπριακού», ζητούσε να σταματήσουν οι 
συνεχείς μονομερείς υποχωρήσεις της δικής 
μας πλευράς χωρίς οποιαδήποτε ανταλλάγματα, 
προειδοποιούσε για την «Αλεξανδρεττοποίηση 
του Κυπριακού», δηλ. την αλλοίωση της σύνθε-
σης του πληθυσμού στα κατεχόμενα εδάφη, την 
καταγγελία της Τουρκίας για τον εποικισμό ως 
έγκλημα πολέμου και για το πώς η Τουρκία με 
τον εποικισμό στη περιοχή της Αλεξανδρέττας 
κατάφερε με ένα στημένο δημοψήφισμα να την 
αποσπάσει από τη  Συρία. Ο Βάσος Λυσσαρίδης 
αγωνίστηκε για τις πανανθρώπινες αξίες της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας και, όπως  
είχε δηλώσει μετά την απόπειρα δολοφονίας 
του στις 30 Αυγούστου 1974, «οι ιδέες δεν δο-
λοφονούνται», αλλά ούτε και πεθαίνουν με τον 
βιολογικό του θάνατο, γιατί το όραμά του για 
μια λύση του Κυπριακού που να κατοχυρώ-
νει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, χωρίς 
κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές 
εγγυήσεις και αποικιοκρατικά κατάλοιπα, θα 
μείνει αναλλοίωτο.

Αιωνία σου  μνήμη, Γιατρέ.

Δέκα μέρες μετά την ολοκλήρωση 
της νέας άτυπης 5μερούς Διάσκε-
ψης στη Γενεύη, η νηφάλια και 

ψύχραιμη αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
της μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή 
ορθών συμπερασμάτων, βοηθητικών 
για τη χάραξη της τακτικής της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών κινδύνων που ελλοχεύουν. 

Στόχος της σύγκλησης όπως είχε δηλώσει 

ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ήταν ο καθορισμός της βάσης 
για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση 
του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του 
ΟΗΕ και των όρων εντολής του Σ.Α. για την 
προσφορά των καλών του υπηρεσιών. Προς 
επίτευξη του στόχου όρισε ειδική εκπρόσωπο, 
να διερευνήσει τις προθέσεις των εμπλεκο-
μένων μερών, να συμφωνηθεί η διαδικασία 
και η βάση των διαπραγματεύσεων. Καθόρισε 
μάλιστα ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 
της διερευνητικής διαδικασίας το τέλος του 
2018. Τελικά, η σύγκληση έγινε με 2.5 χρόνια 
καθυστέρηση, χωρίς καθορισμό διαδικασίας 
και βάσης συζήτησης. Είναι σημαντικό ο Γ.Γ. 
να εξηγήσει τους λόγους της παρατεταμένης 
καθυστέρησης. Γιατί δεν το έπραξε; 

Αφού η βάση των συζητήσεων θα ήταν 

οι αποφάσεις του ΟΗΕ, γιατί τη συγκά-
λεσε τη στιγμή που η τουρκική πλευρά 
έθετε το θέμα των δύο κρατών και της 
κυριαρχικής ισότητας; 

Ο Γ.Γ. όρισε η σύνθεση της άτυπης Διά-
σκεψης να είναι 5+1, δηλώνοντας σαφώς ότι 
η Ε.Ε. θα είχε ισότιμη συμμετοχή. Τελικά η 
Ε.Ε. είχε περιθωριακή και υποβαθμισμένη 
παρουσία. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;   

Κατά την έναρξη της Διάσκεψης ο Γ.Γ. 
ανακοίνωσε την πρόθεσή του εντός 3-4 
μηνών να προχωρήσει στη σύγκληση 
Διάσκεψης στο πρότυπο του Κραν Μο-
ντανά, για να συνεχίσουν οι συνομιλίες. 
Εξέφρασε μάλιστα και την πρόθεση  να 
διορίσει ειδικό εκπρόσωπο, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι θα ήταν η κα Λούτ. 

Στη συνέχεια υπαναχώρησε για να 
ανακοινώσει τη σύγκληση νέας άτυπης 
5μερούς σε 2-3 μήνες για να συνεχιστεί η 
διερευνητική προσπάθεια. Τι μεσολάβησε 
ώστε σε 24ωρες να αλλάξει απόφαση; 

Όσον αφορά αυτή καθ’ εαυτή τη Διά-
σκεψη. Η αντίληψη που επιχειρείται να 
καλλιεργηθεί  ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
απέφυγε τα χειρότερα, δεν ευσταθεί. Η 
πλευρά μας δεν κατόρθωσε να κεφαλαιο-
ποιήσει κανένα όφελος. Αντίθετα η τουρ-
κική έστω και εάν δεν κεφαλαιοποίησε το 
σύνολο των διεκδικήσεών της, κατόρθωσε: 

Να αρχίσει μια νέα διαδικασία επίλυσης 
του Κυπριακού χωρίς προηγουμένως να 
ανακαλέσει την απόφασή της για δύο κράτη, 
να τερματίσει τον εποικισμό της Αμμοχώ-

στου και τις προκλητικές γεωτρήσεις στην 
Κυπριακή ΑΟΖ. Να κερδίσει χρόνο ώστε 
τον Ιούνιο στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. να 
επιχειρήσει την αναβάθμιση της τελωνειακής 
σχέσης με στόχο τη στήριξη της οικονομίας 
της που βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση». 

Στη νέα άτυπη 5μερή θα μπορεί να 
επαναφέρει την πρόταση για δύο κράτη 
και κυριαρχική ισότητα. Όταν μάλιστα ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ δηλώνει ότι στην πολιτική μπορεί 
να τετραγωνισθεί ο κύκλος, είναι προφανής 
η επιδίωξη για γεφύρωση της απόστασης 
μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών. Το 
αυτονόητο είναι η Τουρκία να αποσύρει 
την απαίτηση των δύο κρατών και η ε/
κυπριακή πλευρά να παραχωρήσει την 
κυριαρχική ισότητα. Το ενδεχόμενο αυτό 

ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν ο βρετα-
νικός παράγοντας δηλώνει ότι είναι δυνατόν 
στο πλαίσιο  της ΔΔΟ να συνυπάρξουν δύο 
κράτη. Τα αποτελέσματα ουσιαστικά επι-
βεβαίωσαν τις εκτιμήσεις της ΕΔΕΚ, όπως 
αυτές είχαν κατατεθεί σε συνεδριάσεις του 
Εθνικού Συμβουλίου αλλά και με δημόσιες 
ανακοινώσεις.  Με βάση τη μέχρι σήμερα 
συσσωρευμένη εμπειρία, ο Πρόεδρος δεν 
έπρεπε να αποδεχθεί την εμπλοκή του σε 
αυτήν τη διαδικασία. Για τη συνέχιση των 
συνομιλιών έπρεπε να αντιπροτείνει και να 
επιμείνει στη σύγκληση Διεθνούς Διάσκε-
ψης για κατά προτεραιότητα συζήτηση της 
διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που είναι 
και η ουσία του προβλήματος. 

* Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ*

 

Ως γνωστόν, το βράδυ της 18ης 
Οκτωβρίου του 2020, το γιου-
σουφάκι του παντοκράτορα 

Πασά-Αφέντη της Ανατολικής Μεσο-
γείου, κύριος Ερσίν Τατάρ, «εκλέχθηκε 
πρόεδρος» της κατεχόμενης Κύπρου. Με 
λίγα λόγια, σε ένα ΠΑΡΑΝΟΜΟ κράτος 
διεξήχθησαν ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ εκλογές και, 
με ψήφους ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ξενόφερτων 
ψηφοφόρων, ο κύριος Τατάρ ανακηρύ-
χθηκε νέος ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ πρόεδρος! 

Κι εμείς πώς αντιδράσαμε;
Ο Πρόεδρός μας, αντί να καταγγείλει 

τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ εκλογές, στις οποίες 
κατά το πλείστον συμμετείχαν φανατικοί 
ισλαμιστές μουσουλμάνοι της μαντίλας, οι 
οποίοι παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο 
(έγκλημα πολέμου) κουβαλήθηκαν στην 
κατεχόμενη Κύπρο λαφυραγωγώντας και 
κάνοντας πλιάτσικο στις περιουσίες μας, 
αντί λοιπόν να καταγγείλει την ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΙΑ των Τούρκων, ο Πρόεδρός μας 
πήρε τηλέφωνο τη  σφουγγαρίστρα του 
Ταγίπ Ερντογάν… για να τον συγχαρεί!

Κι ο λόγος;
Για να εισπράξουμε και πάλι τα διαπι-

στευτήρια του «καλού παιδιού». Και, επι-
πλέον, για να διασώσουμε τις συνομιλίες, οι 
οποίες προσδοκούμε πως θα μας οδηγήσουν 
σε μια «ισορροπημένη» και «δίκαιη» λύση 
του κυπριακού προβλήματος. Τη λύση Δι-
ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.  Και 
όταν κάποιοι «γερο-κοτζιάκαροι» σαν του 
λόγου μου γκρινιάζουν πως η λύση ΔΔΟ 

που τόσο επίμονα επιζητούμε δεν πρόκει-
ται να φέρει την «άνοιξη» αλλά αντίθετα 
θα μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες… 
σε μια νέα καταστροφική κατρακύλα και 
στον αφανισμό της Ρωμιοσύνης από την 
Κύπρο, το επιχείρημα που προβάλλουν 
ο Πρόεδρος της εκλιπούσας Κυπριακής 
Δημοκρατίας και οι αρχηγοί των τριών 
μεγάλων κομμάτων είναι πως…

Τη λύση «Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας» την υποστηρίζει σύσσωμη 
η Διεθνής Κοινότητα. Τα Ηνωμένα Έθνη, η 
Ευρώπη και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Και πως αν τολμήσουμε να ξεστρατίσουμε 
από τη θέση αυτή… θα πέσει φωτιά και θα 
μας κάψει! Τώρα, δεν είμαι ο Αϊνστάιν κι ούτε 
θέλω να υποστηρίξω πως το «νιονιό» μου 
κόβει καλύτερα από το δικό τους. Μια λάμπα 
κάηκε στην κουζίνα του σπιτιού μας και έξι  
μήνες δεν είχαμε φως, γιατί δεν είμαι άξιος 
να αντικαταστήσω μια καμένη λάμπα με μια 
καινούρια! Χρειάστηκε να έρθει ηλεκτρο-
λόγος για να δούμε «το φως το αληθινό»… 
Διερωτώμαι, όμως. Πέρασε ποτέ από το μυαλό 
των «φωστήρων» που μας κυβερνούν, πως 
ο λόγος που σύσσωμος ο πλανήτης υποστη-
ρίζει την λύση μιας «Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας» είναι επειδή… εμείς τους το 
ζητήσαμε; Πως το επίσημα αναγνωρισμένο 
κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτήν 
τη λύση επιζητεί εδώ και 47 χρόνια; 

Αναρωτήθηκαν ποτές πως ο «πρόε-
δρος» Τατάρ… η «Βόρεια Κύπρος»… οι 
«δημοκρατικές» εκλογές στα κατεχόμενα 
εδάφη μας… οι εγκάθετοι «ψηφοφόροι»… 
κ.λπ. είναι όλα ΠΑΡΑΝΟΜΑ; Πως αν αυτό 

που η Κυβέρνησή μας επιζητούσε δεν ήταν 
μια ακανθώδης και δυσεπίλυτη λύση, αλλά 
η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της Κύπρου… πως 
πάλι σύσσωμη η Διεθνής Κοινότητα θα μας 
υποστήριζε; Και ξέρετε γιατί θα μας υποστή-
ριζαν κύριοι βαρόνοι της εξουσίας που με 
την κοντόφθαλμη πολιτική σας οδηγήσατε 
την Κύπρο στο σκότος το εξώτερον;

Επειδή τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας έχουν υποχρέωση να υποστηρί-
ξουν τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τα 
ψηφίσματα του Οργανισμού.  Αξιοποιώντας 
λοιπόν τα ψηφίσματα των ΗΕ που ζητούν 
από την Τουρκία να επιστρέψει την Αμμό-
χωστο στους νόμιμους κατοίκους της, την 
απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από 
το νησί, την αποχώρηση των παράνομων 
εποίκων (έγκλημα πολέμου) κ.λπ. κ.λπ., να 
ζητήσουμε και εμείς την τήρηση των ψηφι-
σμάτων των Η.Ε. και την πλήρη αποχώρηση 
των Τούρκων εισβολέων από την πατρίδα 
μας… Όταν η Τουρκία με τσαμπουκά και 
θράσος χιλίων γαϊδάρων κατηγορηματικά 
απορρίπτει τη λύση ΔΔΟ, και ετσιθελικά 
επιμένει σε λύση δύο κρατών παρεκκλίνο-
ντας από τους όρους εντολής του Γενικού 
Γραμματέα, τα ψηφίσματα των Η.Ε. και το 
Διεθνές Δίκιο χωρίς να φοβάται πως θα την 
«μαλώσουν», εμείς γιατί «τρέμουμε» πως θα 
μας «κατσαδιάσουν;» Πως θα μας στήσουν 
στα έξη μέτρα και θα μας εκτελέσουν;

Το ΔΙΚΙΟ μας ζητάμε! 
Επαναλαμβάνω: τα μόνιμα μέλη του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας έχουν υποχρέωση να 
υποστηρίξουν τη Χάρτα των Ηνωμένων 
Εθνών και τα ψηφίσματα του οργανισμού. 
Έτσι, όπως τώρα σύσσωμη η Διεθνής κοι-

Της Κυριακής
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Η Κύπρος της αναξιοπιστίας με 
φόντο την Ημέρα της Ευρώπης

Στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε την 
Ημέρα της Ευρώπης,  η οποία 
αναδύθηκε μέσα από τα ερείπια 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Χωρίς περιστροφές και μισόλογα λέμε 
ότι η σημερινή Ευρώπη, παρά τα επιμέ-
ρους προβλήματα και τις όποιες ατέλειές 
της,  είναι η πλέον κοινωνικά συγκρο-
τημένη και πολιτισμικά αναπτυγμένη 
κοινότητα στον ταραγμένο πλανήτη. Η 
Κυπριακή Δημοκρατία, παρά την κατοχή 
του 37% του εδάφους της από τους νεο-
οθωμανούς της Άγκυρας, κατόρθωσε 
να γίνει ισότιμο και πλήρες και ισότιμο 
μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης την 1η 
Μαίου 2004. Η ένταξή μας στην Ευρώ-
πη αποτελεί αναντίλεγκτα το κορυφαίο 
γεγονός στην ιστορική πορεία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται περί 
ενός εθνικού  άθλου που επιτέυχθηκε 
μέσα απο χίλια μύρια κύματα,  πολλά 
εμπόδια, τρικλοποδιές και  παγίδες, που 
ευτυχώς υπερπηδήσαμε χάρις σε ορα-
ματιστές και διορατικούς πολιτικούς  
ηγέτες τόσο στην Κύπρο όσο και στην 
Ελλάδα. Με το Κυπριακό άλυτο, το όλο 
εγχείρημα για ένταξη δεν ήταν καθόλου 
εύκολο. Ωστόσο,  η βαθιά προσήλωση  
στον στόχο και η ειλικρινής συνεργασία 
Αθηνών – Λευκωσίας έφεραν το ποθητό 
αποτέλεσμα στην Ευρωπαϊκή  Σύνοδο 
Κορυφής  της Κοπεγχάγης, τον Δεκέμ-
βριο του 2002, όταν η τουρκική πλευρά 
τίναξε στον αέρα τις  παρασκηνιακές 

πρωτοβουλίες  για  επίτευξη συμφωνίας 
στο Κυπριακό. Από τότε η Ευρωπαϊκή  
Κυπριακή Δημοκρατία  έκανε  άλματα 
προς τα εμπρός σε σχέση με την εναρ-
μόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο χάρις 
στις θυσίες των παραγωγικών φορέων  
και των εργαζομένων. Επιστέγασμα τού-
του ήταν η προσχώρηση στη Ζώνη του 
Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008 , η οποία 
διάνοιγε ελπιδοφόρες προοπτικές για το 
κοινωνικοοικονομικό και εθνικό μέλλον 
της Κύπρου. Δυστυχώς, η συνέχεια δεν 
ήταν η επιθυμητή, καθώς  η διακυβέρ-
νηση της Κύπρου πέρασε απανωτά σε 
χέρια ανάξιων και επιτήδειων  ηγετών, 
οι οποίοι θέτοντας το προσωπικό και 
κομματικό συμφέρον υπεράνω του  
εθνικού, έσυραν τον τόπο στο σημε-
ρινό χάος με το Κυπριακό σε τέλμα, 
την κοινωνία σε πρωτοφανή παρακμή 
και τον λαό οικονομικά εξαθλιωμένο.   
Στην κοινή γνώμη  της Κύπρου και της 
Ελλάδας  είναι διάχυτη η αντίληψη πως 
η  Ευρωπαϊκή  Ένωση με τον τρόπο που 
λειτουργεί έχει σοβαρές αδυναμίες που 
εμποδίζουν τη δημιουργία  της ένωσης 
που θέλουμε και οραματιζόμαστε. Αυτό 
είναι αλήθεια. Όμως, αυτές οι αδυναμίες 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας 
ωθούν να αποστρεφόμαστε την Ευρώπη. 
Τουναντίον, θα πρέπει να χαλυβδώνουν 
την πίστη μας για συνεχή - συνειδητή 
προσπάθεια ώστε  μια μέρα να φτιά-
ξουμε  την Ευρώπη των ονείρων μας 
ως το κοινό σπίτι των ευρωπαϊκών 
λαών. Και το πιο σημαντικό: Η Ευρώ-
πη, παρά τα μειονεκτήματα που έχει, 
αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα για 
εδραίωση της ειρήνης όχι μόνο στην 
πολυτάραχη γειτονιά μας αλλά και 
στον  ταραγμένο πλανήτη που ζει σε 

συνθήκες μόνιμης αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας. Ειδικότερα, για μια μικρή 
χώρα όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, 
η οποία μάλιστα βρίσκεται σε μια  νευ-
ραλγική και ευαίσθητη γεωπολιτική 
θέση, η ιδιότητα του ισότιμου μέλους 
στην πιο δημοκρατική  και πιο προ-
ηγμένη οικογένεια  του κόσμου απο-
τελεί μοναδική εγγύηση για την ίδια 
την ύπαρξής της.  Γι’ αυτό, οφείλουμε 
να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον 
στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,  
με προαπαιτούμενο τη δίκαιη κοινωνία  
μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, ευημε-
ρίας και ευρήνης, πάντα με σεβασμό 
στην εθνολογική καταβολή των λαών 
που την συναποτελούν. Όσον αφορά το 
Κυπριακό, η πολιτική μας ηγεσία οφεί-
λει να ορθώσει  ανάστημα, αξιώνοντας  
έμπρακτα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη 
πείθοντας τους  Ευρωπαίους εταίρους 
πως η Κυπριακή Δημοκρατία  πρέπει 
πάση θυσία να κρατηθεί αλώβητη και 
μαζί με την Ελλάδα μπορούν να διασφα-
λίσουν τα  γεωστρατηγικά και οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης στην περιοχή. 
Αυτό ακριβώς είναι σήμερα το μέγα 
στοίχημα της Κύπρου, το οποίο προς 
το παρόν αδυνατούμε να κερδίσουμε, 
γιατί στα μεγάλα κόμματα και στη δια-
κυβέρνηση έχουμε ηγεσίες κατώτερες 
των περιστάσεων. Το αισιόδοξο αύριο 
της Κύπρου κρατούν στα χέρια τους 
οι  ίδιοι οι πολίτες,  οι οποίοι καλού-
νται να ξεσηκωθούν στέλλοντας στον 
σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας ανάξιες 
και αναξιόπιστες κομματικές, πολιτικές 
και πολιτειακές ηγεσίες.  
* Δημοσιογράφος, τ. διευθυντής Γραφείου 
Τύπου ΣΕΚ,  υποψήφιος  βουλευτής Λευ-
κωσίας,  Αλληλεγγύη – Κίνημα Ελλήνων

«Αμάν πια, κύριε Πρόεδρε… Η υπομονή έχει τα όριά της!»

Άτυπη 5μερής διάσκεψη: Aποτελέσματα και συμπεράσματα

ΞΕΝΗΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
www.iep.org.cy

Αποχαιρετισμός στον Βάσο Λυσσαρίδη: 
Οι πάντα επίκαιρες παρακαταθήκες του

09.05.2021

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ*

νότητα υποστηρίζει τη λύση ΔΔΟ, θα ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ και πάλι να υποστηρίξει 
τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή 
ακριβώς στηρίζονται στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΙΟ! 
Η περιοχή μας εδώ και λίγα χρόνια σείεται 
πάνω σε κινούμενη άμμο. Οι ισορροπίες 
ανατρέπονται καθημερινά και η ισχύς της 
Τουρκίας στην περιοχή μας έχει περιοριστεί. 
Οι σχέσεις της με την άλλη «υπερδύναμη» 
της περιοχής μας, το Ισραήλ, έχουν πάει κατά 
διαόλου. Το ίδιο συμβαίνει με τις σχέσεις της 
με τη Συρία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Αρμενία, 
την Ελλάδα και τη Γαλλία. Ακόμα και οι «φίλοι» 
του Σουλτάνου στη Λιβύη, του ζήτησαν να 
μαζέψει τους πληρωμένους δολοφόνους του, 
να «σηκώσει άγκυρα» από τη χώρα τους, και 
να πάρει τους μισθοφόρους του στην Άκυρα 
να προσέχουν το παλάτι του! Η οικονομία της 
Τουρκίας μέρα με την μέρα οδηγείται στα 
Τάρταρα… Την πολιτική του «εκκρεμούς» με 
την οποία χρόνια εκβίαζε τη Δύση, φοβερί-
ζοντας Αμερική και ΝΑΤΟ πως θα στραφεί 
προς Ρωσία μεριά «αν δεν»… δεν βρίσκεται 
πια στα χέρια της Τουρκίας αλλά στα χέρια 
της Αμερικής. Η αναβάθμιση των σχέσεων 
των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, η 
στρατιωτική βάση στη Σούδα της Κρήτης, η 
υποβάθμιση του Ιντζιρλίκ, η υποστήριξη και 
παρουσία της στη δημιουργία του East-Med 
κ.α. δεν είναι τυχαία. Στέλνουν ένα σαφές μή-
νυμα προς τη «σύμμαχο» Τουρκία, πως αν 
συνεχίσει να «ερωτοτροπεί» με τον Πούτιν … 
«θα της τραβήξουν το αφτί»! Αξιότιμε κύριε 
Πρόεδρε της ταλαίπωρης Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Πού πάτε και πάλι ξυπόλυτος στ’ 
αγκάθια; Δεν συνειδητοποιείτε πως με την 
εμμονή σας να παίζετε το στημένο παιχνίδι 

των Τούρκων και της «Φόρεϊν… Οχιάς» των 
Άγγλων, κάθε φορά που τρέχετε στις συνο-
μιλίες στην ουσία αναβαθμίζετε το status 
του ψευδοκράτους, δίνετε πλατφόρμα στον 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ηγέτη των Τουρκοκυπρίων 
να προβάλλει τις αντίνομες απαιτήσεις του και 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΕ τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών να αναζητεί να βρει μια 
«μέση λύση» λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 
τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ απαιτήσεις των Τούρκων; 
Τι να σου κάνει ο άνθρωπος; Αυτή είναι η 
δουλειά του! Επιμένοντας να αποδεχθούμε 
μια «ξεχειλωμένη» λύση, η οποία δεν στηρί-
ζεται σε δημοκρατικές αξίες και στο Διεθνές 
Δίκιο, στην ουσία ζητάμε από τα Ηνωμένα 
Έθνη, την Ευρώπη και την Διεθνή Κοινότητα 
που μας υποστηρίζει, να παραβεί τη Χάρτα 
των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφίσματα 
του Οργανισμού και να «παρανομήσει», 
υποστηρίζοντας μια λύση βασισμένη στο 
«απαρτχάιντ». Όχι γιατί το επιθυμεί, αλλά 
γιατί εμείς το ζητάμε! I rest my case!

Επαναλαμβάνω! Μια λάμπα κάηκε στην 
κουζίνα του σπιτιού μας και έξι μήνες δεν 
είχαμε φως. Ποιος είμαι εγώ τώρα να ισχυ-
ρίζομαι πως είμαι πιο μυαλωμένος από τους 
πολιτικούς μας… Καλά κάνω να σταματήσω 
να γκρινιάζω. Να πάρω κάνα valium να μου 
περάσει η νευρική κρίση και το αμόκ που με 
πιάνει κάθε φορά που βλέπω τους κύριους 
Αβέρωφ και Κυπριανού στην τηλεόραση να 
μας «συμβουλεύουν» τι πρέπει να κάνουμε για 
να σώσουμε τον τόπο. Επιπλέον έχω δουλειά. 
Πρέπει να πάρω τον υδραυλικό μας. Τρεις 
μέρες τώρα στάζει το καζανάκι στο αποχω-
ρητήριο. Προσπάθησα, βέβαια, να το φτιάξω. 
Το μόνο που κατάφερα είναι να τα κάνω Γης 

Μαδιάμ! Πλημύρισε το μπάνιο με νερά… Πιο 
ανάξιο άνθρωπο από εμένα δεν έχει πλάσει η 
οικουμένη. Όντως είμαι άχρηστος… Να σκε-
φτείτε πως την τελευταία φορά που μέτρησαν 
το I.Q. μου ανακάλυψαν πως είναι δεν είναι, 
ένα-δυο νούμερα πιο πάνω από αυτό της 
μπάμιας! Παρ’ όλα αυτά, ο θρασύτατος «γε-
ρο-κοτζιάκαρος» Σιδεράς έχει την αναίδεια 
να πιστεύει πως είναι πιο μυαλωμένος και 
πιο ανοιχτομάτης από τους πολιτικούς μας. 
Γι’ αυτό και θέλησε να πολιτευτεί. Ας όψεται το 
«έμφραγμα» όμως! Αν δεν τον πατούσε στον 
κάλο η Μοίρα, σε λίγες μέρες θα βρισκόταν 
στη Βουλή. Θα έστηνε τους κύριους Αβέρωφ, 
Κυπριανού και Παπαδόπουλο στον τοίχο και 
θα τους τα έψαλε ένα χεράκι! Γλίτωσαν όμως 
«οι τυχεροί… οι τυχεροί» όπως λέει σ’ ένα 
στίχο της η Σώτια Τσώτου.  Τώρα για να λέμε 
και του στραβού το δίκιο. Μέσα στα πολλά 
«στραβά» που λέει ο Πρόεδρός μας, μέσα 
μέσα λέει και καμιά σοβαρή κουβέντα. Όπως 
αυτή που είπε στο βρακοζώνι του Πασά πως 
«η υπομονή έχει τα όριά της», όταν ο κύρι-
ος Τατάρ μεταξύ άλλων ανέφερε πως… «ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης πρόσβαλε τους Τ/κ 
αποκαλώντας τους ‘πολίτες’ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας». Κύριε Πρόεδρε… συμφωνώ 
απόλυτα μαζί σας. Κάποιος επιτέλους πρέπει 
να κλείσει το στόμα του αυθαδόστομου Τατάρ 
και να του τρίψει την γλώσσα με κοκκινοπίπε-
ρο. Αμάν πια, κύριε Πρόεδρε! «Η υπομονή 
έχει τα όριά της»! 

* Συγγραφέας, Συνθέτης, Παραγωγός & 
Σκηνοθέτης, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος του 
συνδέσμου «Χάρισμα», Μέλος της UNESCO 
τεχνών, λόγου και επιστημών Ελλάδος, Επίτι-

μος Καθηγητής



Ο διαχωρισμός μεταξύ αγροτικών 
και αστικών περιοχών στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

δημιουργεί αρκετές φορές ανισότητες και 
διακρίσεις όσον αφορά τις κατάλληλες 
συνθήκες διαβίωσης ομάδων πολιτών. 
Αρκετές αγροτικές, απομακρυσμένες και 
απομονωμένες από τα αστικά κέντρα 
περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με τη 
φυγή νέων ανθρώπων και την παραμονή 
γηραιότερων πολιτών, δημιουργώντας έτσι 
ένα αστικό-αγροτικό χάσμα. Η γήρανση 
του πληθυσμού, κυρίως στα αγροτικά και 
ημιαστικά κέντρα, βρίσκει τις τοπικές Αρχές 
αντιμέτωπες με δημογραφικές αλλαγές, 
οι οποίες δημιουργούν περαιτέρω κοι-
νωνικά προβλήματα, όπως η αποξένωση 
των νέων κατοίκων από τον τόπο κατα-
γωγής τους. Η Ε.Ε. καλείται μέσα από τη 
στρατηγική/πολιτική συνοχής να στηρίζει 
τις αγροτικές/υποανάπτυκτες περιοχές, 
προωθώντας το όραμα για τις αγροτικές 
περιοχές στη βάση του άρθρου 174 της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε., όπως 
αναφέρθηκε πρόσφατα στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ).

Στην ΕΕτΠ γίνεται αρκετή συζήτηση 
για εγκαταλελειμμένες, απομακρυσμέ-
νες ή απομονωμένες περιοχές, όπως 
για παράδειγμα στα πρώην ομόσπονδα 
κρατίδια της Ανατολικής Γερμανίας, τις 

πρώην Ανατολικές Δημοκρατίες, όπως 
και στις ορεινές και ακριτικές περιοχές 
εδώ στην Κύπρο.  Σήμερα στην Ε.Ε., όπως 
επεσήμανε και η Πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, πάνω από το 50% των 
Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αγροτικές 
περιοχές. Τα τελευταία τρία χρόνια, σε 
αρκετές χώρες της Ε.Ε. παρατηρείται μια 
αυξητική τάση των μεταναστευτικών ροών 
από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, 
λόγω επαγγελματικών κυρίως προκλήσεων. 
Οι συνέπειες της εγκατάλειψης είναι ποι-
κίλες, αφού παρατηρείται έλλειψη στέγης, 
αύξηση των ενοικίων, υπερπληρότητα των 
δημοσίων και ιδιωτικών υποδομών, ενώ 
ταυτόχρονα αρκετά αγροτικά κέντρα πα-
ραμένουν στάσιμα τόσο στην εξασφάλιση 
κρατικών κονδυλιών, όσο και στην προώ-
θηση νέων έργων ανάπτυξης ή συντήρησης 
των υφιστάμενων δημόσιων/δημοτικών 
υποδομών. Η Ε.Ε. φαίνεται ανήμπορη να 
αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μετανά-
στευση προς τα αστικά κέντρα, την αυξα-
νόμενη αστικοποίηση και την ερήμωση 
των αγροτικών περιοχών.  Η Κίνα, αντίθετα, 
έχει παραχωρήσει στοχευμένα κίνητρα σε 
νέους επαγγελματίες και νεαρά ζευγάρια 
για μόνιμη στέγαση και παραμονή τους 
στα αγροτικά κέντρα μέσω της παροχής 
μόνιμης εργασίας και στέγασης, κάτι που 
θα μπορούσε να εφαρμόσει και η Ε.Ε.

Η γήρανση του πληθυσμού, οι δημο-
γραφικές αλλαγές, η χαμηλή γονιμότητα 
και η εισοδηματική ανισότητα αποτελούν 
σήμερα κάποια από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα της Ε.Ε. που προκύπτουν από 
το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών 
περιοχών.  Η τάση της αστικοποίησης 

δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα 
στις τοπικές Αρχές, οι οποίες καλούνται 
να ελέγξουν την υπερσυγκέντρωση δη-
μογραφικών ομάδων σε υποβαθμισμένες 
περιοχές και την αποφυγή της φτώχιας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τη στιγμή λοιπόν που οι αστικές περιο-
χές παρουσιάζουν αύξηση στον πληθυσμό 
τους, οι αγροτικές περιοχές γερνούν και 
χάνουν τους νέους επιστήμονες και ερ-
γαζόμενους με αποτέλεσμα την αύξηση 
των ατόμων τρίτης ηλικίας που χρήζουν 
περισσότερης κοινωνικής και κρατικής 
φροντίδας.  Η φυγή των νέων ανθρώπων 
δημιουργεί υποστελέχωση στις δημόσι-
ες/δημοτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα 
οι αγροτικές περιοχές να στερούνται της 
παροχής βασικής δημόσιας φροντίδας και 
εξυπηρέτησης. Για να παραμείνουν λοιπόν 
οι νέοι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές 
χρειάζονται στεγαστικά, επαγγελματικά και 
άλλα κοινωνικά κίνητρα, όπως η δραστηρι-
οποίησή τους στους αγροτικούς τομείς και 
στον πρωτογενή τομέα.  Το κάθε κράτος-
μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να καταγράψει τις 
ανάγκες του πληθυσμού σε συνεργασία 
με τις τοπικές Αρχές, ούτως ώστε τα ευρω-
παϊκά κονδύλια να κατανέμονται ισότιμα, 
τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές 
περιοχές. Οι πολίτες σίγουρα αν νιώθουν 
τη στήριξη των τοπικών Αρχών και του 
κεντρικού κράτους, θα παραμείνουν στον 
τόπο καταγωγής τους, θα συμμετέχουν στα 
κοινωνικά δρώμενα και θα είναι χρήσιμοι 
για την τοπική κοινωνία, είτε κατοικούν 
σε πυκνοκατοικημένες ή σε αραιοκατοι-
κημένες περιοχές.

* Δήμαρχος Δερύνειας 

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΛΑΜΗ*

«Είναι στη φύση του ανθρώ-
που να σκέφτεται λογικά 
και να ενεργεί παράλογα», 

είχε πει ο Γάλλος συγγραφέας Anatole 
France και σήμερα αυτό ακούγεται 
πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Σε έναν κόσμο κυριευμένο από μια 
πανδημία, η αντιμετώπιση αυτού του 
«ύπουλου, αόρατου εχθρού», και όλων 
των άλλων κλισέ χαρακτηρισμών που 
ακούμε πάνω από ένα χρόνο τώρα, 
αγγίζει τα όρια της παράνοιας. Τα μέ-
τρα που λαμβάνονται χωρίς σημάδια 
προσεκτικής επεξεργασίας πλέον και 
κατανόησης της πραγματικής τους ση-
μασίας στην πράξη έχουν καταστεί 
γελοία και περιφρονούνται από μια 
μεγάλη μερίδα των πολιτών, οι οποίοι 
έχουν κουραστεί -μάλλον απαυδήσει- 
με τις τωρινές συνθήκες και την εμφανή 
πλέον αδυναμία όλων των «ειδικών» 
να κάνουν πια κάτι ουσιώδες για να 
αλλάξει η πορεία της όλης κατάστα-
σης. Κυριότερο όλων, το περιβόητο 
SMS που στέλνουμε στην Κυβέρνηση 
για να βγούμε κατά τη διάρκεια ενός 
ατελείωτου ‘λοκντάουν’. Σε καμία άλλη 
χώρα στον κόσμο δεν εφαρμόστηκε 
αυτό το σύστημα και δη για τόσο πα-
ρατραβηγμένο διάστημα. Και κανείς 
δεν καταλαβαίνει τη λογική του.

Η παράνοια αυτής της κατάστα-
σης εμφανίζεται σε πολλές μορφές 
και κατακλύζει όλες τις πτυχές της 

ζωής μας. Από το ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) δηλώνει πως καταπολεμά 
την παραπληροφόρηση αλλά η ίδια 
δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες 
για τα εμβόλια (τι είναι, τι ακριβώς 
κάνουν, πώς θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας) και τα 
παρουσιάζει ως πανάκεια εναντίον του 
κορωνοïού, ενώ είναι απλώς μια ασπί-
δα προστασίας, στο ότι τα κρούσματα 
αυξάνονται ακόμα κι όταν είναι όλα 
κλειστά -έτσι λαμβάνεται η απόφαση 
να εξακολουθεί να μην ανοίγει τίποτα 
οδηγώντας οικονομίες και νοικοκυ-
ριά στη βιοποριστική συντέλει-, στο 
ότι απαγορεύονται τα ταξίδια αλλά οι 
πολιτικοί μας ηγέτες φαίνεται να εξαι-
ρούνται από αυτά τα μέτρα που οι ίδιοι 
λαμβάνουν, στο ότι απαγορεύονται οι 
συναθροίσεις τις βραδινές ώρες λες 
και ο ιός κυκλοφορεί κατά ωριαία 
προτίμηση. Ή ακόμα και στο ότι τα 
μέτρα χαλαρώνουν συμπωματικά μόνο 
τη θερινή περίοδο τουρισμού, για να 
επανέλθουν όταν πλέον χειμωνιάσει.

«Το δίκαιο δεν έχει λογική», είχε 
πει ένας σοφός και πλέον διαφαίνε-
ται αναμφίβολα αυτό. Άνθρωποι που 
έχουν τη δύναμη και την εξουσία να 
λαμβάνουν αποφάσεις δεν έχουν τις 
σωστές ικανότητες, γνώσεις και δε-
ξιότητες για να το κάνουν και συχνά 
χαρακτηρίζονται από μια έλλειψη 
αντίληψης της πραγματικότητας στην 
οποία ζει το μεγαλύτερο μερίδιο των 
πολιτών τους. Οι «άριστοι των αρί-
στων» δεν είναι πάντα οι πιο άξιοι, 
αλλά μάλλον αυτοί με τις καλύτερες 

διασυνδέσεις. Κι αυτό δεν βοηθάει 
στο να κυβερνήσεις σωστά ούτε μια 
εταιρεία, πόσω μάλλον μια χώρα σε 
συνεχιζόμενη κρίση.

Η μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου 
είναι να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι 
συμβαίνει γύρω του και να προσαρ-
μόζεται σε αυτά. Να αλλάζει νοοτροπία 
για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Αλλά 
οι δικοί μας ηγέτες φαίνεται να έχουν 
κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο που 
οι ίδιοι δημιούργησαν. Και δεν προ-
σαρμοζόμαστε ούτε μετά από χρόνια – 
όπως για παράδειγμα η προτεραιότητα 
που δίνεται σε απαγόρευση τροφίμων/ 
υγρών άνω των 100μλ στα αεροπλάνα, 
ενώ εν μέσω πανδημίας ο Κύπριος 
πολίτης δικαιούται να ανέβει στο αε-
ροπλάνο εν δυνάμει φορέας του ιού 
χωρίς να έχει υποστεί οποιοδήποτε 
τεστ, με την προϋπόθεση πως θα υπο-
βληθεί σε έλεγχο μετά την άφιξή του, 
αφού έχει περάσει ώρες καθισμένος 
μπράτσο-μπράτσο με τόσους άλλους 
επιβάτες στην κλειστή αυτή συγκοι-
νωνία. Καμία λογική. Και κανείς δεν 
λέει οτιδήποτε γι’ αυτό.

Ίσως φταίμε και εμείς. Που απλώς 
τα ανεχόμαστε. Δεν αντιδράμε. Δεν 
σκεφτόμαστε κριτικά και ορθά. Σε μια 
κοινωνία που έχει κουραστεί τόσο ώστε 
δέχεται τα πάντα χωρίς επεξεργασία, 
πώς θα υπάρξει βελτίωση; Πώς θα 
υπάρξει μια αλλαγή πορείας χωρίς 
την παραδοχή πως κάτι δεν γίνεται 
σωστά;

* Δημοσιογράφος με ειδικότητα σε ευρω-
παϊκά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα

ΔΡ ΔΏΡΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ*

Όπως μας υποδεικνύει σε στίχο 
του, πολύ εύστοχα, ο Μιχάλης 
Πασιαρδής, «ζούμε σε εποχές 

αλοάρκαστων κακών». Το ερώτημα είναι 
κατά πόσον θα μπορέσουμε εμείς, με τη 
σημερινή ηγεσία, να υπερβούμε αυτήν 
τη γενικευμένη κρίση στις εθνικές μας 
διεκδικήσεις. Από την ανακοίνωση της 
Άτυπης Πενταμερούς μέχρι και το άδοξο 
τέλος της, το Κυπριακό μπήκε εξελικτικά 
σε μια νέα διαδικασία, στην οποία παρα-
μένουμε απαθείς θεατές, χωρίς πυξίδα 
και προσανατολισμό. Στη λογική λοιπόν 
του καλού και εποικοδομητικού κλίματος, 
όπου εκλαμβάναμε και αντιμετωπίζαμε τις 
ενέργειες και δηλώσεις του εντεταλμένου 
εκ Τουρκίας κατοχικού ηγέτη, επικοινω-
νιακά, ότι δήθεν θα δώσουμε ένα μάθημα 
διεθνών σχέσεων και δικαίου, επιτρέψαμε 
να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη δυναμική 
αποδοχής πλέον δυο εν δυνάμει ισότιμων 

συνιστωσών πολιτειών ή κρατιδίων. Το  κρί-
σιμο ερώτημα είναι αν ο κ. Αναστασιάδης 
έχει εμπλακεί σε αυτήν την υψηλού κινδύ-
νου διαδικασία της εν δυνάμει αποδοχής 
διαφορετικής οντότητας στα κατεχόμενα 
οικειοθελώς ή γιατί δεν είχε άλλη επιλογή;

Δυο εξηγήσεις μπορούν να δοθούν: 
(α) Ο φόβος του να μη βρεθεί ο ίδιος υπό 
κατηγορία μη προόδου στο Κυπριακό, ή 
(β) η επιχειρηματολογία από τους θιασώ-
τες της γρήγορης λύσης, ως προς το ότι, 
αφού υπάρχει ο κίνδυνος ανάδειξης και 
ενδεχομένως αναγνώρισης μιας διαφο-
ρετικής οντότητας (και αφού αυτό είναι 
αναπόφευκτο και θέμα χρόνου για να γίνει), 
επομένως είναι επιβεβλημένο να αναλά-
βουμε και εμείς κάποιο ρίσκο γρήγορης 
επίλυσης, προτού να είναι αργά. Η εμπλο-
κή του Προέδρου σε αυτήν την ατέρμονη 
και εξελικτικά αδιέξοδη διαδικασία είναι 
κατά την άποψή μου συνδυασμός των πιο 
πάνω και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
σε ένα τρομερά επικίνδυνο ιστορικό δί-
λημμα, «ή όποια λύση ή διχοτόμηση». 

Η κόπωση, η οικονομική δυσπραγία και 
ταυτόχρονα οι «ανεδαφικές» υποσχέσεις 
οικονομικής ανάπτυξης, που θα έρθουν 
σύντομα στο προσκήνιο, είναι μόνο με-
ρικοί από τους παράγοντες πάνω στους 
οποίους επενδύουν σήμερα όλα αυτά τα 
κέντρα αποφάσεων που μας τείνουν «χέρι 
βοηθείας» και τα ντόπια φερέφωνά τους 
που βγήκαν ξανά από τη ναφθαλίνη και 
ξεκίνησαν εργολαβικά την κινδυνολογία.  

Αυτή είναι η πρόθεση και αυτός είναι 
ενδεχομένως και ο σχεδιασμός τους, αλλά 
αυτό δεν προεξοφλεί ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα αφού τον κυπριακό Ελληνισμό 
δεν μπορεί κανένας να τον γονατίσει γιατί 
δεν γονατίζει εθελούσια κατά τον αείμνηστο 
Δρα Βάσω Λυσσαρίδη. Ακούσαμε (στην 
κηδεία του 5/5/2021) κυβερνητικούς 
επικηδείους και ανακοινώσεις κομμάτων 
να εξυμνούν την πορεία σου, Γιατρέ, όχι 
βέβαια για να σε τιμήσουμε αλλά για να 
λεηλατήσουμε και να ασελγήσουμε πάνω 
στη μνήμη σου, δικαιολογώντας μάταια 
και απεγνωσμένα τη σημερινή τους κα-

τάντια. Το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» το μετέτρεψαν 
σε επούλωση πληγών, τα εγκλήματα της 
εισβολής στο ανήκουστο «εκάμαμεν τζιαι 
εμείς». Πενήντα σχεδόν χρόνια, Γιατρέ μας, 
συνταρακτικά και μοιραία τα γεγονότα του 
1974, με συνέπειες τις οποίες υφίσταται 
ο κυπριακός Ελληνισμός μέχρι σήμερα: 
νεκροί και αγνοούμενοι, ξεριζωμός και 
προσφυγιά, συνεχιζόμενη κατοχή και εποι-
κισμός. Και όλα αυτά απότοκα της ατέρμο-
νης υποκρισίας των «συμμάχων» και των 
εμπλεκομένων συμφερόντων (όπως πάντα 
μας έλεγες) και ασφαλώς ο αταλάντευτος 
στόχος της Τουρκίας για ολοκληρωτική 
τουρκοποίηση της Κύπρου. Μετά την 
ψυχρολουσία της άτυπης  πενταμερούς, 
εκφράζουν την ελπίδα να βρεθεί τρόπος 
να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα ή 
όπου είναι αδύνατον τουλάχιστον να αμ-
βλυνθούν, έτσι ώστε οι επιπτώσεις που η 
κατοχή έχει συσσωρεύσει να γίνουν ανεκτές, 
και είμαι σίγουρος, Γιατρέ μας, πως θα 
ρωτούσες με το δικό σου ρητορικό ήθος, 
ποιες επιπτώσεις; Κατοχικά στρατεύματα, 

εποίκους, τη διχοτόμηση μασκαρεμένη 
ως διζωνικότητα, τα επεμβατικά δικαιώ-
ματα, την εξίσωση του 18% με το 82%, την 
κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και στον αντίποδα πρόσφυγες, οικογένειες 
αγνοουμένων, εγκλωβισμένοι… Ποια από 
αυτά πρέπει να γίνουν ανεκτά; Απαράδε-
κτος πλέον ο εφησυχασμός, η νωχέλεια 
και ο ραγιαδισμός της δικής μας πλευράς.

Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να θυ-
σιάσουμε τα πάντα στον βωμό μιας γρή-
γορης λύσης, γιατί όσο σημαντική είναι η 
εξεύρεση λύσης, άλλο τόσο σημαντική, αν 
όχι σημαντικότερη, είναι η διασφάλιση και 
διαφύλαξη του κυπριακού Ελληνισμού 
στο νησί των πατέρων του. Προβάλλει 
σήμερα ενώπιόν μας, όσο ποτέ άλλοτε, 
επιτακτική η ευθύνη μας να ευαισθητο-
ποιήσουμε τον λαό, ώστε να κατανοήσει 
τον κίνδυνο που διατρέχουμε, αλλά και να 
τον εμψυχώσουμε, να του εμφυσήσουμε 
την ελπίδα για το μέλλον, χωρίς αναβολή. 
Τώρα που αρχές και αξίες μετά βίας κα-
θίστανται ορατές, μέσα στον κονιορτό που 

ανασηκώνουν η ηθική σήψη, η οικονομική 
κρίση και η νωχελικότητα γύρω από το 
εθνικό μας θέμα. 

Κάθε φορά που ο Ελληνισμός βρι-
σκόταν αντιμέτωπος με τον αφανισμό, 
σωζόταν με τη βοήθεια της πίστης και 
μιας μικρής μαγιάς που έμενε σταθερή 
και αταλάντευτη στις αξίες και τις παρα-
δόσεις του έθνους. Ο Βάσος Λυσσαρίδης 
είναι η ενσάρκωση αυτής της διαχρονικής 
και αταλάντευτης στάσης. Το καλύτερο 
μνημόσυνο για τον αγωνιστή της ελευ-
θερίας και ποιητή Βάσο Λυσσαρίδη, που 
έδωσε όλη του τη ζωή υπερασπιζόμενος 
την πατρίδα και το δικό μας δικαίωμα 
στη ζωή, είναι να σταθούμε ενωμένοι 
απέναντι στις επιβουλές των ξένων και 
ντόπιων εθνοκάπηλων, ενδυναμώνοντας 
τη δική του φωνή που αντηχεί στις ψυχές 
όλων των Κυπρίων να λέει «Στρατοί οι 
γιοι μου και τ’ αγγόνια μου και θα σε 
λευτερώσουν».

* Υποψήφιος βουλευτής Πάφου, ΕΔΕΚ-ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Τα προβλήματα στο Δημόσιο εν 
έτει 2021  παραμένουν τεράστια 
και χρειάζεται αδιαμφισβήτητα 

μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της 
γραφειοκρατίας, της έλλειψης συντονι-
σμού μεταξύ κυβερνητικών τμημάτων, των 
ισοπεδωτικών αξιολογήσεων δημοσίων 
υπαλλήλων, της έλλειψης θεσμικής επο-
πτείας των υπουργείων, των ανισοτήτων 
και των συντεχνιακών πρακτικών, της αδι-
αφάνειας και των πολιτικών παρεμβάσεων. 
Όλα αυτά συντηρούν ένα σύστημα που 
εξυπηρετεί την ανομία, την αναξιοκρατία 
και τις πελατειακές σχέσεις και δημιουρ-
γούν αναπόδραστα σημαντικά εμπόδια 
στην ανάπτυξη, στην πραγματοποίηση 
επενδύσεων και στην καινοτομία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ποιότητα της 
δημόσιας διοίκησης) επισημαίνει ότι οι 
αλλαγές που αφορούν τη δημόσια διοίκηση 
ορισμένων κρατών μελών παραμένουν 

επισφαλείς και κατακερματισμένες λόγω 
της απουσίας πολιτικής συναίνεσης, η οποία 
είτε οδήγησε σε πολυάριθμες νομοθετικές 
τροποποιήσεις που στερούνται περιεχο-
μένου, είτε δεν προχώρησαν καθόλου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ποιότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών μιας χώρας συσχετί-
ζεται με το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τη 
δημόσια διοίκηση, την ευχέρεια άσκησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την 
κοινωνική ευημερία, τα οποία αποτελούν 
αξιόπιστη ένδειξη για τη γενική εύρυθμη 
λειτουργία ενός κράτους.

Πώς μπορεί, όμως, να υπάρξει εμπι-
στοσύνη στην ποιότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών όταν οι πλείστες δεν λειτουρ-
γούν σωστά ή υπολειτουργούν, όταν οι 
αιτήσεις κάποιων εξυπηρετούνται σε λίγες 
ημέρες ενώ άλλων σε βάθος χρόνου, όταν 
οι πλείστοι που σε εξυπηρετούν κάνουν 
αγγαρεία και δεν τηρούν ούτε τους στοι-
χειώδεις κανόνες ευγενείας και εκμεταλ-
λεύονται ακόμα και τους ευσυνείδητους 
συναδέλφους τους;

Σε προηγούμενο άρθρο μου ανέφερα 
ότι για να επέλθουν αλλαγές στην Κύ-
προ πρέπει να μας αναγκάσουν (βλέπε 
μνημόνιο, προγράμματα και οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής ένωσης, τα οποία πρέπει να 
εφαρμόσουμε προς αποφυγήν κυρώσε-
ων) ή να αναγκαστούμε (πανδημία) και 
έθεσα το ερώτημα ποιους εξυπηρετεί η 
απαρχαιωμένη κρατική μηχανή και γιατί 
οι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να είναι 
προϊόν εξαναγκασμού. 

Δεδομένου ότι οι αλλαγές είναι πολύ 
εύκολο να γίνουν στη χώρα μας λόγω της 
μικρής εδαφικής έκτασης και του μεγέ-
θους του πληθυσμού, η μόνη απάντηση 
που μπορεί να δοθεί είναι ότι το υπάρχον 
σύστημα συντηρείται προς εξυπηρέτηση 
πολιτικών συμφερόντων.

Είναι γνωστό ότι στην κυπριακή κοινω-
νία για να εξυπηρετηθείς στις πλείστες υπη-
ρεσίες χρειάζεται παρέμβαση (το γνωστό 
‘‘μέσο’’) και τον ρόλο του διαμεσολαβητή 
αναλαμβάνουν ως συνήθως πολιτικά πρό-
σωπα με αντάλλαγμα φυσικά την ψήφο 
των πολιτών. Η διαπίστωση αυτή εξάγεται 
και στο πόρισμα των πολιτογραφήσεων, 
στο οποίο ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι 
αναφέρονται στην προσπάθεια παρεμ-
βάσεων προς επίσπευση διαδικασιών/
προώθηση αιτημάτων και  παράβλεψη 
παρατυπιών (αποτέλεσμα: κάποιες αιτή-
σεις εγκρίθηκαν σε λίγες μόνο ημέρες, 
ενώ κάποιες άλλες πέραν των 2 χρόνων. 

Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν στις πλείστες 
υπηρεσίες του Δημοσίου). Είναι τραγι-
κό και η κατάσταση αντί να διορθώνεται 
εκτραχύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς 
ακόμα και σήμερα πολίτες γράφονται σε 
κόμματα για να μπορούν να πρόσκεινται 
σε παρεμβάσεις, για να μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν και όχι γιατί πιστεύουν στις 
ιδεολογίες και στον σκοπό των κομμάτων.

Πρόσφατα σε μια έξαρση πολιτικής 
ηθικής τα κόμματα και όλοι οι φορείς του 
κράτους πρότειναν μέτρα για πάταξη της 
διαφθοράς. Τα μέτρα αυτά δεν θα μπορέ-
σουν να εφαρμοστούν στην πράξη  εάν η 
κρατική μηχανή και η δημόσια υπηρεσία 
δεν εκσυγχρονιστούν και δεν θεσμοθε-
τηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Γι’ ακόμα μια φορά τα κόμματα είναι 
εκτεθειμένα λόγω απουσίας πολιτικής 
συναίνεσης για να ψηφιστούν οι απαραί-
τητες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ΠΡΕΠΕΙ 
να στοχεύουν στην ποιότητα των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και 
για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν:
• Αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης.
• Κώδικα Δεοντολογίας.
• Νέο σύστημα αξιολόγησης αλλά και 
δυνατότητα αξιολόγησης και από τους 

πολίτες.
• Κατάργηση της αρχαιότητας στις προ-
αγωγές.
• Κανόνες συμπεριφοράς και διενέργεια 
σεμιναρίων γι’ αυτόν τον σκοπό.
• Κίνητρα και πρόσληψη καταρτισμένων 
ηγετικών στελεχών, τα οποία θα αλλά-
ξουν τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας 
υπηρεσίας και θα τον προσαρμόσουν στα 
πρότυπα εταιρείας με σύγχρονους κανόνες 
διοίκησης.
• Αλλαγή δομής της Δημοσίας υπηρεσίας.
• Λήψη Κανόνων επαγγελματικής ηθικής 
και αμεροληψίας προς εξυπηρέτηση των 
πολιτών.
• Κατάλληλη διαχείριση του δημόσιου 
χρήματος.
• Κίνητρα για καλύτερη απόδοση.
• Απλοποίηση δομών και διαδικασιών.
• Συνεχής εκπαίδευση των εργαζομέ-
νων και χρήση σύγχρονων τεχνολογι-
κών μέσων. 
• Την επέκταση του θεσμού της εναλ-
λαξιμότητας.

Τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της 
κρατικής μηχανής σε συνδυασμό με την 
ουσιαστική μεταρρύθμιση της δημόσιας 
υπηρεσίας θα είναι τεράστια, αφού θα αυ-
ξηθεί η  αποδοτικότητα, θα απλοποιηθούν 

οι διαδικασίες στο Δημόσιο και η εξέταση 
αιτήσεων, θα υπάρχει διαφάνεια, θα αλλά-
ξει η κουλτούρα και η συμπεριφορά των 
δημόσιων υπαλλήλων και θα επέλθει η 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν εύκολα να  
επιτευχθούν ως προανέφερα, αλλά χρει-
άζεται πολιτική βούληση, η οποία μέχρι 
σήμερα δεν επιτεύχθηκε εις βάρος των 
πολιτών και ο πολιτικός κόσμος παραμένει 
γι’ ακόμα μια φορά εκτεθειμένος εξαιτίας 
της άρνησής του να προβεί στις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις. Εκτεθειμένοι όμως εί-
ναι και οι πολίτες, οι οποίοι συνήθισαν 
αυτήν την κατάσταση και δεν αντιδρούν 
ζητώντας επιτακτικά την αλλαγή και αυτά 
που δικαιούνται (να είναι όλοι ίσοι και να 
μη χρειάζονται παρεμβάσεις για διεκπε-
ραίωση των αυτονόητων).

Είναι καιρός να προβούμε στις ανα-
γκαίες αλλαγές χωρίς να μας αναγκάσουν, 
έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να απολαμβά-
νει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε εύθετο 
χρόνο χωρίς παρεμβάσεις. Είναι καιρός 
να σταματήσουν οι μικροκομματικές σκο-
πιμότητες σε αυτόν τον τόπο, ώστε να ανα-
φέρεται η χώρα μας ως παράδειγμα προς 
μίμηση και όχι προς αποφυγήν.

* Δικηγόρος 

Ο Γιατρός δεν έφυγε και Λευτεριά φωνάζει

Της Κυριακής

29μένουμεασφαλείς
staysafe

Η λογική και η παράνοια

Απουσία πολιτικής συναίνεσης που συντηρεί ένα προβληματικό σύστημα

ΑΝΤΡΟΣ Γ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

Ισότιμες συνθήκες διαβίωσης

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΟΥ*
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«ΛΑΌΣ ΕΜΒΌΛΙΑΣΜΕΝΌΣ, ΠΌΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΌΣ»!

ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ...

ΠΑΣΧΑ ΤΌ ΛΑΜΠΡΌΝ, ΛΑΜΠΡΌΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ!

ΒΌΜΒΑ ΣΤΌ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΤΑ ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΙΛΙΚΙΑ ΤΌΥ ΤΑΤΑΡ

Είναι πραγματικά εγκαρδιωτικό να 
βλέπεις τους τριαντάρηδες και τους 
σαραντάρηδες να προσέρχονται με 
τόσο ενθουσιασμό για να εμβολι-
αστούν, χωρίς να τους απασχολεί 
το όνομα του εμβολίου και χωρίς 
να επηρεάζονται από τα αρνητικά 
ή και καταστροφολογικά σχόλια 
των αντιεμβολιαστών. Σε τελευ-
ταία ανάλυση, οι τριαντάρηδες και 
σαραντάρηδες παίρνουν τα εμβόλια 
που οι γονείς ή και οι παππούδες 
τους απέφυγαν να βάλουν! Ελπίζω 
ότι όλη αυτή η προθυμία των νέων 
να κάνουν το εμβόλιο θα ενθαρρύ-

νει και άλλους να ξεπεράσουν τις 
όποιες αμφιβολίες τους και να προ-
σέλθουν κι αυτοί στα εμβολιαστικά 
κέντρα. Για το δικό τους καλό, αλλά 
και για το καλό του συνόλου. Διότι 
αυτό που έχει σημασία είναι να 
επιτύχει η συλλογική προσπάθεια, 
ώστε να αποκτήσουμε ένα επίπεδο 
ανοσίας, που θα μας επιτρέψει να 
επιστρέψουμε σταδιακά σε μια φυ-
σιολογική ζωή. Αυτό, δηλαδή, που 
κάνουν άλλες χώρες, όπως το Ισ-
ραήλ και η Βρετανία, που πέτυχαν 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
υψηλά ποσοστά εμβολιασμού των 

πολιτών τους. Είναι προφανές ότι οι 
νέοι εμφανίζουν αυτό το μαζικό κί-
νημα εμβολιασμών επειδή θέλουν 
να τελειώσει μια ώρα νωρίτερα αυ-
τός ο μακρόχρονος εγκλεισμός, να 
ξαναβρεθούν με τους φίλους τους 
χωρίς περιορισμούς, να ταξιδέψουν, 
να ερωτευθούν, να ξαναπάνε στο 
γήπεδο, γενικά να «απελευθε-
ρωθούν». Υπό την προϋπόθεση, 
βέβαια, ότι δεν θα πέφτει συνεχώς... 
η πύλη εμβολιασμών, η οποία 
υποτίθεται ότι θα ήταν μια απόρθη-
τη πύλη στο τείχος της ανοσίας που 
χτίζουμε, αλλά πέφτει και μόνη της, 

χωρίς να της επιτεθεί καν ο εχθρός.
Και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να 
συνεχίσουμε να τηρούμε με υπευ-
θυνότητα τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα. Η αναγκαιότητα αυτή δεν αλλάζει 
επειδή έχουμε κάνει το εμβόλιο. Ας 
αισιοδοξούμε, όμως, βλέποντας τους 
νέους μας να ενεργούν με υπευθυ-
νότητα και αποφασιστικότητα. Και 
με την ευκαιρία αυτή, ας ρίξουμε και 
ένα εμψυχωτικό σύνθημα, παρα-
φράζοντας παλαιότερο αντιστασιακό 
σύνθημα: «Λαός εμβολιασμένος, 
ποτέ νικημένος»!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Η σιωπή είναι χρυσός, υποστηρίζει 
ένα παλαιό απόφθεγμα. Και όχι μόνο 
χρυσός, αλλά μπορεί να είναι και 
χρυσό... διαβατήριο. Η σκέψη αυτή 
μού ήρθε στον εγκέφαλο όταν πληρο-
φορήθηκα ότι δύο από τους εμπλε-
κόμενους στο σκάνδαλο των χρυσών 
διαβατηρίων, ο τέως Πρόεδρος της 
Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο 
τέως βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης 
Τζιοβάνης επέλεξαν το δικαίωμα... 
της σιωπής όταν βρέθηκαν ενώπιον 
της Επιτροπής Νικολάτου και δεν 
απάντησαν σε καμιά ερώτηση. Εξάλ-
λου, καμιά φορά δεν χρειάζονται και 

πολλά λόγια για να εκφράσεις συναι-
σθήματα και προθέσεις. Μπορείς να 
το κάνεις και σιωπηλά, με ένα απλό... 
μιτσοκάμμημα.
Αλλά, βεβαίως, η σιωπή δεν είναι πά-
ντοτε χρυσός. Ενίοτε έχει πολύ αρνητι-
κές συνέπειες για τον σιωπούντα. Κάτι 
που καταγράφεται και στην κυπριακή 
παροιμία «απ’ όν εσύντυσιεν, εθάψαν 
τον ζωντανόν». Έτσι, τους τελευταίους 
μήνες, είδαμε να σπάνε τη σιωπή τους 
πολλές κοπέλες, αλλά και άντρες, και 
να καταγγέλλουν δημοσίως βιασμούς 
ή σεξουαλική παρενόχληση. Παρε-
μπιπτόντως, τι έγινε με εκείνην την  

καταγγελία για σεξουαλική παρενό-
χληση σε βάρος πολιτικού προσώ-
που; Είναι τυχαία η... σιωπή γύρω από 
την υπόθεση;
Ένας από αυτούς που δεν πιστεύουν 
ότι η σιωπή είναι χρυσός, είναι και 
ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος με 
τίποτε δεν σιωπά, ειδικότερα για το 
θέμα των χρυσών διαβατηρίων. Όχι 
μόνο εκδίδει συνεχώς εκθέσεις για 
διάφορα σκάνδαλα, αλλά κάνει και 
δηλώσεις και τιτιβίζει σχόλια στο 
διαδίκτυο. Η κυβέρνηση ενοχλείται 
σφόδρα από τη δραστηριότητά του, 
θεωρώντας ότι ο Οδυσσέας χρησι-

μοποιείται, από το ΔΗΚΟ, κυρίως, 
ως εργαλείο προεκλογικής αντιπο-
λίτευσης, αλλά δεν μπορεί να του 
επιβάλει σιωπή. Πάντως αυτήν τη 
στιγμή επικρατεί κάποια σιωπή στις 
σχέσεις Κυβέρνησης και Ελεγκτή, 
αλλά δεν ξέρω αν είναι η σιωπή που 
επικρατεί λίγο προτού ξεσπάσει η 
θύελλα.
Και τέλος, μια και μιλάμε για σιωπή, 
αλήθεια, τι γίνονται οι περίφημοι... 
«Ως Δαμέ»; Γιατί σιωπούν; Δεν έχουν 
κάτι άλλο να μας πουν; Μούγκα στη 
στρούγκα;

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Την ώρα που οι ιερείς έψελναν στους 
ιερούς ναούς, το βράδυ της Ανά-
στασης, το «δεύτε λάβετε φως» και 
οι πιστοί έσπευδαν να ανάψουν τις 
λαμπάδες τους, εκατοντάδες νεαρά 
άτομα, σε όλην την Κύπρο, άναβαν 
ό,τι εύρισκαν μπροστά τους. Δεν τους 
επέτρεψαν να κάνουν λαμπρατζιές 
όπου και όπως ήθελαν, και αυτοί 
αποφάσισαν να κάνουν αυτοσχέδιες 
λαμπρατζιές παντού, με κάδους 
απορριμμάτων, ξηρά χόρτα, άχρηστα 
υλικά και ό,τι άλλο χρησίμευε ως 
καύσιμη ύλη. Μόνο το βράδυ της 
Ανάστασης, η Πυροσβεστική έτρεχε 
να σβήσει 261 πυρκαγιές! Συνολικά, 
μέσα στο εορταστικό πενθήμερο, 
κατεγράφησαν 632 πυρκαγιές, με τη 
Λευκωσία να έχει την πύρινη πρωτιά. 
Ωστόσο το σοβαρότερο περιστατικό 
συνέβη στη Λεμεσό, όπου κουκου-

λοφόροι πυρπόλησαν περιπολικό 
της Αστυνομίας, θέτοντας σε άμεσο 
κίνδυνο τη ζωή δύο αστυνομικών. Οι 
πρωτοφανείς διαστάσεις που πήρε η 
νεανική παραβατικότητα τις ημέρες 
του Πάσχα πρέπει να ανησυχήσουν 
σοβαρά όλους. Πόσοι άμυαλοι, 

ανεύθυνοι, απείθαρχοι, επικίνδυνοι, 
προβληματικοί νεαροί βρίσκονται 
εκεί έξω; Και το πιο θλιβερό είναι ότι 
ένα μεγάλο μέρος τους είναι ανήλικοι, 
ακόμη και 13 και 14 και 15 χρόνων. 
Την ίδια ώρα θα πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι δεν είναι ανεξήγητη η 

παραβατική συμπεριφορά των νέων 
σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται 
από διαφθορά, σαπίλα, σκάνδαλα, 
αθέμιτο πλουτισμό, μια κοινωνία που 
έχει χάσει το μέτρο, μια κοινωνία της 
ρηχότητας και της έλλειψης πραγ-
ματικής παιδείας, μια κοινωνία στην 
οποία έχουν καταρρεύσει οι ηθικές 
αξίες και οι ηθικές αντιστάσεις. Η 
δε κυβέρνηση και τα κόμματα, αντί 
να στήνουν από το πρωί μέχρι το 
βράδυ αχρείαστους καβγάδες επί 
παντός επιστητού, ας κάτσουν να 
ασχοληθούν και λίγο με τα προβλή-
ματα της νεολαίας μας. Αφού πρώτα 
παραδεχτούμε όλοι, ως Πολιτεία, ως 
κόμματα, ως κοινωνία, ως οικογένεια, 
ως παιδεία, ότι έχουμε αποτύχει και 
ότι τα σάπια μήλα πέφτουν κάτω από 
τη σάπια μηλιά...

ΜΠΌΞΕΡ

Στην Πενταμερή της Γενεύης, ο 
Τατάρ και ο Τσαβούσογλου άφησαν 
πάνω στο τραπέζι μια βόμβα και ο 
ΓΓ του ΟΗΕ, αντί να τους καλέσει 
με αποφασιστικό τρόπο να την 
απομακρύνουν αμέσως, για να μην 
ανατινάξουν τη διαδικασία, την άφη-
σε εκεί, εύχαρις, μέχρι την επόμενη 
άτυπη Πενταμερή, την οποία θα 
συγκαλέσει σε δυο-τρεις μήνες. Η 
βόμβα παραμένει στο τραπέζι, έστω 
και εάν ο Γκουτέρες διευκρίνισε 
πως αυτή είναι εκτός των όρων 
εντολής του. Από τη στιγμή που 
δεν την άρπαξε και δεν την πέταξε 

έξω φωνάζοντας έντρομος «βόμβα-
αααα», τα πράγματα παραμένουν 
εξαιρετικά επικίνδυνα. Διότι, υπό 
τον φόβο έκρηξης, ή ακριβέστερα 
υπό τον καλλιεργούμενο υπογείως 
και διογκούμενο δημοσίως φόβο 
έκρηξης, θα στραφούν διάφοροι 
(με προεξάρχοντες τους Βρετανούς)  
προς εμάς, για να προσεγγίσουμε τις 
τουρκικές θέσεις, ώστε οι Τούρκοι 
να μην πυροδοτήσουν τη βόμβα. 
Αντί να τα βάλουν με τους θρασύτα-
τους βομβιστές, θα επιχειρήσουν να 
πανικοβάλουν εμάς, όπως τότε με το 
σχέδιο Ανάν, που μας απειλούσαν 

ότι θα έπεφτε πάνω στο κεφάλι μας 
ένας τόνος κεραμίδια. Οι ενδιάμεσες 
διαβουλεύσεις, μέχρι την επόμενη 
άτυπη Πενταμερή, θα έχουν μοιραία 
στο επίκεντρό τους τη βόμβα των 
δύο κρατών. Και εδώ θα φανεί και η 
ευθύνη της δικής μας πλευράς στη 
Γενεύη, που δεν επέμενε ανυποχώ-
ρητα σε απομάκρυνση του εκρηκτι-
κού μηχανισμού, προτού προχω-
ρήσει ο ΓΓ σε νέα Πενταμερή. Είναι 
άξιον απορίας γιατί ο ΓΓ επιμένει 
ότι υπάρχουν ακόμη προοπτικές 
για εξεύρεση κοινού εδάφους σε 
μια νέα Πενταμερή, όταν η Τουρκία 

διαμηνύει ξεκάθαρα ότι μια νέα δια-
δικασία δεν πρέπει να είναι μεταξύ 
δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ δύο 
κρατών. Η αλήθεια είναι πως η μόνη 
που επωφελείται από αυτό το φιλί 
ζωής στη διαδικασία είναι η Άγκυρα, 
ενόψει της κρίσιμης αξιολόγησής 
της από την ΕΕ, τον ερχόμενο μήνα. 
Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να της 
χαλάσουμε το πάρτι, βάζοντας στο 
τραπέζι της τελωνειακής ένωσης τη 
δική μας... βόμβα, με τεκμηριωμένες 
αποδείξεις για την τουρκική αδιαλ-
λαξία και κακοπιστία στη Γενεύη.

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Ο Τατάρ είναι μια κωμική φιγούρα 
στο θέατρο σκιών που παρουσιάζει 
η Τουρκία. Στον ρόλο του πιστού 
υπηρέτη του Βεζύρη. Ο Τατάρ κινεί-
ται μόνον όταν κινεί τη  φιγούρα του, 
πίσω από το πανί, ο Ερντογάν και 
όταν ο ψευδοπρόεδρος ανοίγει το 
στόμα του, δεν ακούγεται η δική του 
φωνή, αλλά εκείνη του καραγκιοζο-
παίκτη. Με κάθε ευκαιρία, ο Τατάρ 
δηλώνει ότι αισθάνεται Τούρκος 
και ομολογεί ανοιχτά ότι εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα της Τουρκίας. Είναι 
χαρακτηριστική η δήλωση που 
έκανε πριν από μερικές ημέρες: 
«Είμαστε περήφανοι που είμαστε 
Τούρκοι, τα εγγόνια των Οθωμα-
νών που κατέκτησαν την Κύπρο το 
1571 και την έκαναν μια τουρκική 
πατρίδα». Από ιστορικής πλευράς 

λέει ανοησίες ο Τατάρ, διότι είναι 
γνωστόν πως ένα μεγάλο μέρος των 
Τουρκοκυπρίων είναι απόγονοι 
εξισλαμισθέντων χριστιανών (μετά 
την τουρκική κατάκτηση, εξισλαμί-
σθηκαν ολόκληρα χωριά, κυρίως 
στη βόρεια οροσειρά και την Πάφο). 
Αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό 
το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Τατάρ, 
ως πρωταγωνιστής του τουρκικού 
θεάτρου σκιών, επιδίδεται όλο και 
συχνότερα σε καραγκιοζιλίκια, τα 
οποία, δυστυχώς, ο Γενικός Γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών ανέχεται 
να παρουσιάζονται ενώπιόν του. Η 
τελευταία παράσταση του έργου «Ο 
υπηρέτης του Βεζύρη, που θέλει να 
έχει δικό του κράτος», ανεβάστηκε 
στη Γενεύη, και παρά τις αποδο-
κιμασίες που ακούστηκαν, ιδίως 

από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποφασίστηκε να δοθεί και νέα 
παράσταση σε δυο-τρεις μήνες. Την 
έκβαση της νέας παράστασης την 
έχει ήδη προδιαγράψει ο καραγκιο-
ζοπαίκτης Ερντογάν, δηλώνοντας 
ότι θεωρεί πως δεν θα υπάρξει 
αποτέλεσμα ούτε και σε αυτήν την 
προσπάθεια. Όπως θα έλεγε και ο 
Καραγκιόζης, «θα φάμε, θα πιούμε 
και νηστικοί θα κοιμηθούμε»!
Υ.Γ.: Ο Τατάρ έχει, λέει, διαβατήριο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα 
που το πληροφορηθήκαμε, νομίζω 
ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη 
από τον Μαλαισιανό μεγαλοαπα-
τεώνα Τζο Λόου και να του πούμε 
να κρατήσει το διαβατήριο που του 
δώσαμε.

ΜΠΌΞΕΡ

Μεγάλης 
σημασίας
η πρόταση
για Μουσείο 
1963-64

Πού πας χωρίς 
Coronapass;

Η πρόταση του Δρoς Λάμπρου Κα-
ούλλα με το άρθρο του 3.5.2021 στη  
«Σημερινή», για δημιουργία Μου-
σείου για τα γεγονότα του 1963-64, 
με την ευκαιρία επιστροφής στο 
κυπριακό κράτος της κυβερνητικής 
κατοικίας του ζεύγους Λυσσαρίδη, 
είναι λαμπρή ιδέα. Και καθυστερη-
μένη για δεκαετίες. 
 Όπως έγραψε ο Δρ Καούλλας: «Σε 
ένα τέτοιο Μουσείο είναι ευκαιρία 
να απαντηθούν και τα όσα καταλογί-
ζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία 
σχετικά με ακρότητες κατά Τουρ-
κοκυπρίων για να τελειώνουμε 
με αυτήν την ιστορία και να μην 
την αφήσουμε να χρησιμοποιείται 
εναντίον μας. Είναι μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να αντιμετωπιστεί 
με παρρησία, τόλμη, ήθος, αξιο-
πρέπεια και διάθεση μετάνοιας για 
τα όσα λάθη έγιναν στο όνομα του 
εθνικού 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 προωθή-
σουν βιαίως τη διχοτόμηση...».
Εισηγούμαι ως πρώτο τεκμήριο/
έγγραφο στην είσοδο του Μου-
σείου να κορνιζαριστεί  εκείνο 
των Φαζίλ  Κουτσιούκ και Ραούφ 
Ντενκτάς, που βρέθηκε στο γραφείο 
του Υπουργού Γεωργίας Πλουμέρ 
(ημερ. Σεπτέμβριος 1963). Ο οποίος 
το ξέχασε στη βιασύνη του προφα-
νώς να υπακούσει στο κάλεσμα της 
ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων να 
εγκαταλείψουν όλοι τις κυβερνητι-
κές υπηρεσίες τους και να αυτο-
εγκλωβιστούν στην προετοιμασία 
του σχεδίου τους…

 Φανούλα Αργυρού

Στην εκκλησία αν θες να πας,
coronapass, coronapass.
Θα σε ρωτάει ο παπάς
«τέκνον, κρατάς Coronapass;
Αλλιώς... στο σπίτι σου να πας».
Και στην ταβέρνα αν θες να πας,
Coronapass, Coronapass.
Στο μπαρ όπου μεθοκοπάς,
Coronapass, Coronapass.
Στο γυμναστήριο αν πας,
Coronapass, Coronapass.
Εκεί που πας και κολυμπάς,
Coronapass, Coronapass.
Σε shopping αν λεφτά σκορπάς,
Coronapass, Coronapass.
Στον φούρπο αν θέλεις να ξεσπάς,
Coronapass,Coronapass.
Το θέατρο αν αγαπάς,
Coronapass, Coronapass.
Για κόμμα αν καρδιοχτυπάς
και σε συγκέντρωση θα πας,
Coronapass, Coronapass.
Και γενικά όπου κι αν πας,
Coronapass, Coronapass
Coronapass ή... No Pass!

ΜΠΌΞΕΡ

Της Κυριακής
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Έχετε κολλήσει κορωνοϊό; Α, 
ρε τυχεράκηδες! Θα μπορεί-
τε πλέον να απολαύσετε την 
μπυρίτσα σας σε παμπ ή το 
σουβλάκι σας σε ταβέρνα χω-
ρίς να σας ενοχλήσει κανένας. 
Αν έχετε περάσει και από τη 
ΜΕΘ, ακόμη καλύτερα. Θα 
μπορείτε απενοχοποιημένα 
να... ΜΕΘύσετε! Αυτήν την 
ευχέρεια σάς δίνει το κορω-
νοπάσο (Coronapass), που 
έχει καθιερώσει το Υπουργείο 
Υγείας. Με βάση την απόφα-
ση αυτή, σε χώρους συγχρω-
τισμού θα πρέπει απαραι-
τήτως είτε να έχεις μαζί σου 
πιστοποιητικό αρνητικού 
αποτελέσματος PCR ή rapid 
τεστ 72 ωρών, είτε να έχεις 
εμβολιασθεί τουλάχιστον με 
τη μία δόση εμβολίου και να 
έχουν παρέλθει τρεις εβδο-
μάδες από τον εμβολιασμό ή 
να έχεις νοσήσει με κορωνοϊό 
τους τελευταίους τρεις μήνες. 
Αμαρτία μου εξομολογημένη, 
αλλά έχω την εντύπωση ότι 
αυτό το κορωνοπάσο, μάλλον... 
κορωνοχάος θα προκαλέσει 
τελικά.
Μέχρι και στις κηδείες θα 
απαιτείται η προσκόμιση 
Coronapass. Ο μόνος που δεν 
θα χρειάζεται τέτοιο πάσο θα 
είναι ο μακαρίτης.
Και πώς θα εισέλθει ο πιστός 
στη Βασιλεία των Ουρανών, 
όταν δεν μπορεί ούτε στην 
εκκλησία να εισέλθει εάν δεν 
διαθέτει κορωνοπάσο;
Οι επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου, που προσδοκούν 
πλέον σε πελάτες οι οποίοι θα 
διαθέτουν το Coronapass, θα 
πρέπει να απευθύνουν στο 
κοινό τέτοιες εκκλήσεις: «Σας 
παρακαλούμε, εμβολιασθείτε, 
για να κάνετε και στις δικές 
μας επιχειρήσεις καμιά οικο-
νομική... ένεση»!
Κάποιοι, πάντως, κήρυξαν 
κιόλας επανάσταση κατά του 
νέου μέτρου. Μόνο που αντί 
να φωνάζουν το γνωστό επα-
ναστατικό No Pasaran, φωνά-
ζουν... No Coronopassaran!
Υπάρχουν και εκείνοι που δι-
αμαρτύρονται θεωρώντας ότι 
το Coronapass είναι μια έμμε-
ση επιβολή εμβολιασμού. Από 
την άποψη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μπορεί να έχουν 
δίκαιο. Αλλά αν οι παραπο-
νούμενοι συμπατριώτες μας 
δεν έχουν πεισθεί ακόμη για 
τα ευεργετήματα του εμβο-
λιασμού, τότε ας μη μεμψι-
μοιρούν που μένουν έξω από 
τους χώρους εστίασης, τις 
εκκλησίες, τις υπεραγορές, τα 
mall, τα γήπεδα κ.λπ. 
Εκείνο, ωστόσο, που έχει 
μεγαλύτερη σημασία είναι να 
επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. 
Δεν νοείται να ζητάς από τους 
πολίτες κορωνοπάσο και οι 
εμβολιασμοί να προχωρούν 
με το... πάσο τους.

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

ΠΑΣΌ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ 
ΝΌΣΌΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ... 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΝ 
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Γενεύη: Pen Holders και «τυφλός τα τ’ ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματ’ ει»...

Τουρκοκυπριακές ενεργές αντιφάσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ διάρκειας: Μέσα 
στα ελάχιστα θετικά που παρή-
γαγε η Τουρκία του Ερντογάν 

με τους Ερσίν Τατάρ και Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου στην Άτυπη Πενταμερή της 
Γενεύης, 27-29 Απριλίου 2021, είναι οι 
κλαυθμοί, οι οδυρμοί και η απελπισία 
που εκβάλλονται δημοσίως από τους 
επιφανέστερους εκ των απαρηγόρη-
των, αμετανόητων και αθεράπευτων 
ΑΝΑΝ-ιστών Λευκωσίας και Αθηνών. 
Παθιασμένων τω όντι, στη μνησικακία 
και μισαλλοδοξία τους, να... εκδικηθούν 
το 76% του λαού που ψήφισε το ΟΧΙ 
στο Σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα της 
24ης Απριλίου 2004. Η Γενεύη άφησε 
στο πέλαγο ναυαγισμένες τις ελπίδες 
τους. Μ’ ένα σωσίβιο: Τις βρετανικής 
επινοήσεως υποσχέσεις του Γ. Γρ. του 
ΟΗΕ να «τετραγωνίσει τον κύκλο» τους 
επόμενους μήνες...

ΕΠΙΣΗΣ ανάμεσα στα ελάχιστα θετι-
κά της Γενεύης είναι και η προσωρινή 
κατάρρευση και γελοιοποίηση των 
«πάγιων» ψευδαισθήσεων της ισχυ-

ρότερης κομματικά ηγετοκρατίας ότι 
δήθεν «με έμπρακτες ενέργειες θα 
έπειθε την Τουρκία να συγκατανεύσει 
σε σωστή λύση του Κυπριακού,  ώστε 
να αποκομίσει και εκείνη οφέλη από 
την αξιοποίηση του φυσικού αερίου»...

ΑΥΤΗ, βεβαίως, η κατάρρευση 
και γελοιοποίηση, δεν είναι βέβαιον 
ότι θα τους οδηγήσει να στοχαστούν 
την απαλλαγή τους από τις δικές τους 
«πάγιες θέσεις» για κατευνασμό και 
για προσφορές προς την Τουρκία. 
Το αντίθετο είναι πιο πιθανό. Επει-
δή αυτού του είδους πολιτική εθε-
λο-τύφλωση αποτελεί επί δεκαετίες 
αναπόσπαστο τμήμα του κεντρικού 
πυρήνα των Ηττημένων Μυαλών τους. 
Θυμίζοντας, δυστυχώς αειθαλές, το 
Οιδιπόδειο «τυφλός τα τ’ ώτα τον τε 
νουν τα τ’ όμματ’ ει»...

ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ, 27-29 Απριλίου 
2021, στο επισημότερο του ΟΗΕ τρα-
πέζι για το Κυπριακό, το οποίο επινόη-
σαν παλαιόθεν και τώρα οι πρωταίτιοι 
και ανέκαθεν πρωτεύθυνοι για της 
Κύπρου τα δεινά Βρετανοί, η Τουρκία 
- Κατακτητής, διά στόματος Τατάρ, επι-
χείρησε διεθνώς το «επόμενο βήμα» 
της 15ης Νοεμβρίου 1983 του Ραούφ 
Ντενκτάς:

- Εκείνη την ημέρα, το κατοχικό 
καθεστώς του Αττίλα στα σκλαβω-
μένα ελληνικά εδάφη της Κύπρου 

αυτοανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητη 
«Βόρειας Κύπρου Τουρκική Ρεππά-
πλικ» (KKTC). Η οποία, ως παράνο-
μο Ψευδοκράτος, επέσυρε τότε τη 
ρητή καταδίκη από τον ΟΗΕ και την 
φραστική απαγόρευση οιωνδήποτε 
πράξεων ή σχέσεων νομιμοποίησης 
της αποσχιστικής εκείνης τουρκικής 
μεθόδευσης...

ΣΤΑ 38 ΧΡΟΝΙΑ του ψευδοκράτους 
η Τουρκία και το καθεστώς του Αττίλα 
της στην κατεχόμενη Κύπρο δεν υπέ-
στειλαν βέβαια τη σημαία τους, έστω κι 
αν δεν πέτυχαν την παραμικρή διεθνή 
αναγνώριση.

- Επί του πεδίου συνέχισαν ατιμώ-
ρητοι και ανεμπόδιστοι την εθνοκά-
θαρση, τον παράνομο τουρκικό εποι-
κισμό, τον σφετερισμό των ελληνικών 
περιουσιών, την τουρκοκοποίηση 
και ισλαμοποίηση των σκλαβωμένων 
ελληνικών εδαφών της Κύπρου και 
την διαρκώς πληρέστερη ενίσχυση 
των επιθετικά ταγμένων τουρκικών 
στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής 
του Αττίλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ, συν τω χρόνω, διά 
της... πλαγίας, να επιτύχουν το κυριό-
τερο και το σημαντικότερο και τελει-
ότερο για τους τουρκικούς στόχους:

- Να πάρουν, μέσα από τις «διακοι-
νοτικές» διαδικασίες υπό την αιγίδα 
του εκάστοτε Γ. Γρ. του ΟΗΕ, την υπο-

γραφή των Ελλήνων Κυπρίων, σε λύση 
υποταγής στις συγκεκριμένες τουρκι-
κές απαιτήσεις. Οι οποίες, κάθε επό-
μενη φορά, αποκτούσαν και επιπλέον 
περιεχόμενο τουρκικών προδιαγρα-
φών «πολιτικής ισότητας» (ισότητας 
δηλαδή του κατοχικού καθεστώτος με 
την Κυπριακή Δημοκρατία) υπό τον 
γενικό τουρκικό τίτλο της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

- ΗΤΑΝ οι Δείκτες και το Έγγραφο 
Κουεγιάρ του 1985.

- ΗΤΑΝ η Δέσμη Ιδεών Γκάλι του 
1992.

- ΗΤΑΝ, πρoτελευταίο, το Σχέδιο 
Ανάν 2002-2004.

- ΓΙΑ λύση Δύο Συνιστώντων Κρα-
τών, απολύτως και επί παντός ισότιμων 
συνιδρυτών, συνιδιοκτητών, συγκυ-
ρίαρχων ενός «Κκόμον Στέιτ», νέου 
συνεταιρισμού κ.ο.κ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ πάντοτε πλειο-
ψηφίας οι Έλληνες Κύπριοι, δεν επέ-
τρεψαν ακόμη και στους πλέον Ενδο-
τικούς Προέδρους της Δημοκρατίας 
να παραδώσουν στους Τούρκους την 
ελληνική υπογραφή υποταγής.

Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ, έκαστος πολίτης 
αυτοπροσώπως, ιδιοχείρως, αυτε-
ξούσιος αυτοκράτωρ της δικής του 
ψήφου, μόνος έκαστος πίσω από το 
παραβάν της ψηφοφορίας, εκδηλώ-
νοντας και πρωτοφανή ανυπακοή σε 

υπέρ του ΝΑΙ αποφάσεις ενδοτικών 
κομματικών ηγεσιών, απέρριψε με 
το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του 2004, 
τη λύση ικανοποίησης των τουρκικών 
απαιτήσεων.

ΟΣΑ ΤΟ 76% του λαού το 2004 στέ-
ρησε από την Τουρκία και το κατοχικό 
της ψευδοκράτος, η ίδια επιχείρησε 
να τα πάρει μέσα από τις συνομιλίες 
Ταλάτ - Χριστόφια, Έρογλου - Αναστα-
σιάδη, Ακιντζί - Αναστασιάδη, Μον 
Πελεράν και Κραν Μοντανά από το 
2008 έως και το 2017.

- Απέτυχε, εν τέλει, παρ’ όλα όσα 
επιπρόσθετα επί «ισοτιμίας δύο καθε-
στώτων» εισέπραξε στις Κοινές Δηλώ-
σεις της 23ης Μαΐου 2008 και Κοινές 
Διακηρύξεις της 11ης Φεβρουαρίου 
2014. Και οι... Ενδοτικότεροι, Απορρι-
πτικότεροι γεγόνασι...

ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ η Τουρκία δεν πήγε 
ούτε για τον Αναστασιάδη, ούτε για 
τον Δένδια. Ούτε για τις προθυμίες 
Άντρου-ΑΚΕΛ και Αβέρωφ-ΔηΣυ. 
Πήγε για τον Γ. Γρ. του ΟΗΕ Αντόνιο 
Μανουέλ ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες και 
τους “Pen Ηolders” Βρετανούς (τους 
ανέκαθεν «κρατούντες την πένα» στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό) όπως ευκρινώς και πληρέ-
στατα και ακριβέστατα τους προσδιό-
ρισε ο ίδιος ο Γκουτέρες.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ πήγε στη Γενεύη για να 

απαιτήσει, όχι πλέον από τη Λευκωσία 
και την Αθήνα, αλλά από τον ίδιο τον 
ΟΗΕ, διά του Γ. Γρ. και των Βρετανών, 
την διεθνή αναγνώριση του ψευδο-
κράτους, ως προϋπόθεση πλέον για 
τη συνέχιση των όποιων διαδικασιών 
επίλυσης του Κυπριακού.

ΠΗΓΕ ΣΤΗ Γενεύη η Τουρκία, που 
μεθόδευσαν βεβαίως οι “Pen Ηolders” 
Βρετανοί του Φόρεϊν Όφεως, για να 
απαιτήσει από τον ΟΗΕ να αποκηρύξει 
τα περί Κύπρου Ψηφίσματά του:

- Αρχής γενομένης από το Ψή-
φισμα 186 της 4ης Μαρτίου 1964 
με το οποίο αναγνώριζε διεθνώς τη 
νομιμότητα τής υπό την κυβέρνηση 
Μακαρίου (χωρίς τους αποσχισθέ-
ντες Τουρκοκύπριους, αντιπρόεδρο 
και υπουργούς και βουλευτές και 
αξιωματούχους) Κυπριακής Δημο-
κρατίας και

- Ιδίως τα Ψηφίσματα 541 του 1983 
και 550 του 1984 τής μη αναγνώρισης 
και της καταδίκης του αυτοανακηρυ-
χθέντος 15η Νοεμβρίου 1983 τουρκι-
κού κατοχικού ψευδοκράτους.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ της... ιστορίας θα 
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.

Ιδίως όμως από έναν:
Πώς θα μπορέσει ο λαός της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας να απαλλαγεί 
από ηγέτες με το Οιδιπόδειο «τυφλός 
τα τ’ ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματ’ ει»...

Κατά το πασχαλινό εορταστικό του μήνυμα, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, προσφώνησε τους πολίτες της 

Κύπρου, απευθυνόμενος όχι μόνο στην ελληνική κοινό-
τητα, αλλά και στους Τουρκοκύπριους, αποκαλώντας τους 
και ορθώς ως «Συμπατριώτες». Η δεδομένη έκφραση 
ενόχλησε τον Ερσίν Τατάρ, επικεφαλής των «αρχών» 
στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχή 
της Κύπρου, ο οποίος φρόντισε να εκφράσει και μέσα 
από αυτό το περιστατικό την τουρκική θέση περί «δύο 

κρατών». Συνα-
φώς, υπογράμ-
μισε πως οι 
Τουρκοκύπριοι 
δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως 
συμπατριώτες 
των Ελληνο-
κυπρίων, αλλά 
ξεχωριστή πλη-
θυσμιακή εθνική 
οντότητα και πως 
η εν λόγω ανα-
φορά προσβάλλει 
τους Τουρκοκυ-
πρίους, καθώς οι 
ίδιοι διαβιούν σε 
ένα άλλο, «ελεύ-
θερο και κυρίαρ-
χο κράτος». 

Στο ως άνω 
σκεπτικό πα-
ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι 
μια σειρά από 
εκκωφαντικές 
αντιφάσεις προ-
σέγγισης στην 
καθημερινότητα 
της πολιτικής των 

Τουρκοκυπρίων, οι οποίες εμπεριέχουν σαφώς και τη 
βασική διάσταση της κυπριακής τραγωδίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται αφενός ως υπο-
κείμενο διεθνούς δικαίου, αφετέρου η βόρεια περιοχή 
της τελεί υπό συνθήκες τουρκικής κατοχής και εποι-
κισμού κατά ταύτα. Οι Τουρκοκύπριοι ζουν μεν στην 
κατεχόμενη περιοχή, λειτουργούν όμως ή πορεύονται 
ως κατ’ εξοχήν φορείς της κυπριακής υπηκοότητας.

Το κράτος, που νομίμως τους παρέχει την υπηκοότητα, 
εν τοις πράγμασι το έχουν με όλα τα μέσα αποκηρύξει, 
ενώ από το 1963 απεσπάσθησαν εν τω συνόλω τους 
από αυτό, διαχωρισμός που ολοκληρώθηκε κατά το 
1974. Εκ παραλλήλως, διακηρύττουν πως δεν μπορούν 
να ζήσουν με τους Ελληνοκύπριους συμπατριώτες ή 
συμπολίτες τους και διά ταύτα επιλέγουν εντεύθεν 
τη σταδιακή οργάνωση μιας «ανεξάρτητης κρατικής 
διαδρομής» ως εναλλακτικό σχέδιο στην απόπειρα 
να επιβληθεί μια υπό τουρκικούς όρους διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία στη μεγαλόνησο.

Η πραγμάτωση του κατά τα ανωτέρω διαχωρισμού 

κρατικών οντοτήτων επιδιώχθηκε και διεκδικήθηκε 
στην παρούσα φάση κατά την άτυπη πενταμερή διά-
σκεψη της Γενεύης, αποτελώντας την επίσημη θέση της 
ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων και της Άγκυρας, όπερ 
θα παρέπεμπε στην κατοχύρωση του εγκλήματος της 
διχοτόμησης, που από το 1974 υφίσταται στην Κύπρο.

Επισημαίνεται πως ως πολίτες του ψευδοκράτους οι 
Τουρκοκύπριοι μπορούν να απολαμβάνουν τη θέση 
τους σε ένα  τουρκοκυπριακό πολιτειακό σχήμα, το 
οποίο υφίσταται μόνο για την Τουρκία και για κανένα 
άλλο κράτος στον κόσμο.

Παρά την ως άνω ενόχληση της ηγεσίας των κατε-
χομένων για συμπερίληψη των Τουρκοκυπρίων στους 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταγράφεται 
πως είναι κάτοχοι διαβατηρίων και άλλων κρατικών 
εγγράφων, που επισημοποιούν την ιδιότητά τους ως 
πολιτών του κυπριακού κράτους. Διαδραματίζεται 
κατ’ αυτόν τον τρόπο και  κατά τα ανωτέρω μία σειρά 
αντιφάσεων, της εν γένει διαδρομής και παρουσίας 
τους στην κυπριακή πολιτεία.

Το ζήτημα εν προκειμένω, εμφανιζόμενο και ως 
οξύμωρο, εστιάζεται στο γεγονός ότι ενώ αντιμάχονται 
σθεναρά την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
της οποίας την υπόσταση επιδιώκουν να απαλείψουν, 
εντούτοις και παρά ταύτα χρησιμοποιούν όλα εκείνα 
τα στοιχεία που διαπιστώνουν την ιδιότητά τους ως 
φορείς δικαιωμάτων, που τους συνδέουν με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και την εν γένει διεθνοπολιτική 
υπόστασή της.

Κατ’ ουσίαν υιοθετώντας τη διάσταση της πολιτειακής 
υπόστασής τους ως υπηκόων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, απαξιώνουν εν τοις πράγμασι ως καθεστώς 
τα κατεχόμενα, διά των οποίων όμως αναπτύσσουν 
παραλλήλως πολιτική δράση. Στο ίδιο πλαίσιο, η πλέον 
κραυγαλέα αντίφαση παραπέμπει στην εν προκειμέ-
νω υιοθέτηση του κυπριακού διαβατηρίου, ακόμη και 
από μέλη του λεγόμενου «υπουργικού συμβουλίου» 
και της «τουρκοκυπριακής βουλής» στις διεθνείς τους 
επαφές και μετακινήσεις.

Εξ αυτών, ερωτηματικά προβάλλονται ως προς το 
πώς αυτή η συμπεριφορά και η διαδρομή πολιτικής 
μπορεί να παραμένει άνευ ουσιαστικών ενστάσεων 
από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεν 
είναι δυνατόν να αποδέχεται πληθυσμιακά σύνολα, που 
αντιμάχονται ενεργώς την υπόστασή της, ως συστατικά 
στοιχεία του κυπριακού κράτους, παρέχοντάς τους όλα 
τα εν προκειμένω υφιστάμενα ευεργετήματα και οφέλη.

Συναφώς προς τα ανωτέρω και εν κατακλείδι, μία 
κοινότυπη μεν, ουσιαστική δε αναφορά παραπέμπει 
στην έννοια του πολίτη ως φορέα υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων κατά τρόπον ενιαίο και αδιαίρετο, σε οποια-
δήποτε μορφή κρατικής διάστασης, είτε πρόκειται για 
ενιαίο κράτος, είτε για ομοσπονδιακό, καθώς ακόμη και 
σε ομοσπονδιακές δομές, οι πολίτες του κράτους είναι 
φορείς μίας και μόνο υπηκοότητας, ανεξαρτήτως των 
κρατιδίων στα οποία διαβιούν, υπηκοότητα και κρα-
τική οντότητα τις οποίες οφείλουν να υπερασπίζονται.

 * Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

«Παρουσιάζεται μια 
σειρά από εκκωφαντικές 
αντιφάσεις προσέγγισης 

στην καθημερινότητα 
της πολιτικής των 

Τουρκοκυπρίων, οι οποίες 
εμπεριέχουν σαφώς και 
τη βασική διάσταση της 
κυπριακής τραγωδίας»

Το 1963, κατ’ εντολήν της 
Τουρκίας, οι Τ/κ έκαναν 
πραξικόπημα κατά της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το 1974 πανηγύρισαν 
την… απελευθέρωσή 

τους από τα αιμοσταγή 
«ειρηνοποιά» Μεχμετζίκ. 
Το 1983 ανακήρυξαν το 
ψευδοκράτος. Σήμερα, 

απαιτούν λύση δύο κρατών, 
κυριαρχική ισότητα και 
αναγνώριση. Με αυτούς 
τους πραξικοπηματίες, 
εχθρούς και προδότες, 
η τουρκοφρενής ηγεσία 

μας επιμένει να τουρκέψει 
την Κύπρο διά της 

αγγλοτουρκοδιζωνικής 

Ξεπούλημα διαβατηρίων και ταυτοτήτων
από τη συμμορία σε ξένους - Τ/κ - εποίκους

Τα διαβατήρια και οι ταυτότητες που παραχωρούνται στους 
πολίτες ενός κράτους είναι επίσημα κρατικά έγγραφα. Κάθε 
πολίτης-κάτοχος αυτών των εγγράφων, νομιμοφρόνως 

οφείλει να τα σέβεται, να τα προστατεύει, να τα διαφυλάσσει 
και, όταν απαιτείται, να τα επιδεικνύει μόνο σε νόμιμες Αρχές. 
Δεν περνά ημέρα χωρίς οι δύστηνοι πολίτες της πανταχόθεν 
υπονομευόμενης Κυπριακής Δημοκρατίας να βρίσκονται 

μπροστά σε νέες, θλι-
βερές εκπλήξεις. 

Είναι πασιφανές ότι, 
από το 1960 και εντεύ-
θεν, τον τόπο κυβερνά μια 
αδίστακτη, ασύδοτη και 
ατιμώρητη κομματική, 
πολιτική και οικονομι-
κή ελίτ, η οποία ενεργεί 
ως συμμορία. Τα μέλη 
της, πασίγνωστα σε όλους, 
δεν ενδιαφέρονται για την 
πρόοδο και την προκο-
πή της Κύπρου. Αντίθετα 
λεηλατούν και νέμονται 
προκλητικά τους πόρους 
της. Δεν νοιάζονται για 
τη σωτηρία της από τον 
Τούρκο εισβολέα και 
κατακτητή, αλλά γίνονται 
αυτόβουλα και συνεργοί 
στην επιχειρούμενη τουρ-
κοποίησή της, διά της 
αγγλοτουρκοδιζωνικής. 

Κάθε φορά που οδη-
γούν τον τόπο σε κρίση 
και καταστροφή -1963-
64, 1974, 1999, 2013, 
σήμερα- έχουν ένα κω-
μικό επιχείρημα: Ήταν 

«αδήριτη ανάγκη», ή τους έβαλαν το «πιστόλι στον κρόταφο». 
Μέχρι σήμερα ουδείς σχεδόν τιμωρήθηκε και ουδείς σχεδόν 
απολογήθηκε. Ούτε ένας έκανε χαρακίρι από αξιοπρέπεια και 
σεβασμό στους πολίτες. Θα μείνουμε στα «χρυσά διαβατήρια» 
προς ξένους λεφτάδες και στα διαβατήρια και ταυτότητες που 
παραχωρήθηκαν αφειδώς σε Τ/κύπριους, αξιωματούχους του 
κατοχικού ψευδοκράτους και σε εποίκους από τέσσερεις Κυ-
βερνήσεις: Κληρίδη, Τάσσου, Χριστόφια, Αναστασιάδη. 

Η υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων» είναι η αποθέωση 
της διαπλοκής, της εξάρτησης και της λεηλασίας πλούτου. Δήθεν 
αυτά δίνονταν σε μια περίοδο που  η Κύπρος ήταν οικονομικά 
γονατισμένη και, άρα, είχε ανάγκη χρημάτων για να αντιμετωπίσει, 
τι; Τον οικονομικό όλεθρο, στον οποίο την έσυραν οι κυβερνήσεις 
Χριστόφια και Αναστασιάδη! Διεθνείς Οργανισμοί και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή πλειστάκις και για χρόνια προειδοποιούσαν τη 
Λευκωσία για την οικονομική ασωτία της. Καμία ανταπόκριση 
και καμία συμμόρφωση προς υποδείξεις και προειδοποιήσεις.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, που προεκλογικά κόμπαζε 
ότι δεν θα αποδεχτεί κούρεμα, πήγε στις Βρυξέλλες και εκεί, 

μας είπε με ανέμελη επιτήδευση, «του έβαλαν το πιστόλι στον 
κρόταφο». Δεν θα του υποβάλουμε γιατί δεν αυτοκτόνησε αλλά, 
τουλάχιστον, ας μην εμπαίζει τη νοημοσύνη των πολιτών. Ποιοι 
καρπώθηκαν τα δισεκατομμύρια από τα «χρυσά διαβατήρια», 
για τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διασύρθηκε ευρωπαϊ-
κά και εξευτελίστηκε διεθνώς; Δικηγόροι (και το γραφείο του 
Προέδρου), ελεγκτικά γραφεία, εργολάβοι, γαμπροί, συγγενείς 
και κουμπάροι. Ο Φόρος Εισοδήματος, δηλ. τα κρατικά ταμεία, 
τι εισέπραξε από αυτές τις δοσοληψίες; 

Τώρα, ξέσπασε άλλο, πιο φοβερό και πιο επικίνδυνο σκάν-
δαλο με τα εκατοντάδες χιλιάδες διαβατήρια και ταυτότητες, που 
χορηγήθηκαν σε Τ/κ, αξιωματούχους του κατοχικού μορφώ-
ματος και, κυρίως, σε εποίκους. Από χρόνια αυτό συνέβαινε, 
δήθεν για λόγους πολιτικής. Το επιχείρημα είναι ότι οι Τ/κ 
είναι συμπατριώτες μας και, άρα, δικαιούνται. Συμπατριώτης 
είναι εκείνος που μοιράζεται με τους άλλους, δηλ. εμάς τους 
Έλληνες, το ίδιο όραμα για την κοινή πατρίδα. Οι Τ/κ, αξιωμα-
τούχοι του κατοχικού εκτρώματος και οι εκ Τουρκίας έποικοι 
ουδέποτε είχαν κοινό όραμα με τους Έλληνες.

Από το 1956 οι Τούρκοι έχουν ένα στόχο: Την επανάκτηση 
της Κύπρου και την υπαγωγή της υπό τουρκικό έλεγχο ως 
ελεεινό προτεκτοράτο. Εγκλήματα δικών μας συνέβαλαν ώστε 
σήμερα οι Τούρκοι να βρίσκονται στο παρά ένα της τουρκο-
ποίησης. Θα ανέμενε κανείς ότι, ενώπιον αυτού του εφιάλτη, 
η αδίστακτη κομματική, πολιτική και οικονομική συμμορία 
τουλάχιστον θα ορρωδούσε και θα ανέκρουε πρύμναν στα 
ανόσια σχέδιά της. Αλλ’ όχι! 

Όπως αποκάλυψε ο Τ/κ συνάδελφος, Σενέρ Λεβέντ, από το 
2000 (επί προεδρίας Κληρίδη) άρχισε η χορήγηση διαβατηρίων 
σε Τ/κ, όπως στον νυν ψευδοπρωθυπουργό και στη σύζυγό του, 
από Ε/κ συνδικαλιστές. Την περ. Τετάρτη, ο υβριστής και διατε-
ταγμένος υπονομευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχικός 
Τατάρ, παραδέχτηκε ότι και αυτός έχει διαβατήριο. Όπως και 9 
στους 11 αξιωματούχοι της ψευδοκυβέρνησης. Ο πράκτορας της 
Τουρκίας, Τατάρ και οι συνεργάτες του, αφιονισμένοι υπονομευτές 
και εντεταλμένοι πολέμιοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν 
διαβατήρια που τους χορηγήθηκαν από τέσσερεις κυβερνήσεις: 
Κληρίδη, Τάσσου, Χριστόφια και Αναστασιάδη. 

Ο Τατάρ δήλωσε ότι δεν είναι συμπατριώτης του Αναστα-
σιάδη όπως και άλλοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους και 
Τ/κύπριοι. Σωστά! Όλοι αυτοί πρακτορεύουν την επιθετική 
πολιτική της Τουρκίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Είναι ορκισμένοι εχθροί της. Στηρίζουν ένα κατοχικό, παράνομο 
μόρφωμα. Δεν είναι πλέον συμπατριώτες επειδή ήδη έχουν 
προδώσει έναν τόπο που διεκδικούν, ψευδώς, ως πατρίδα τους, 
ενώ παινεύονται ότι είναι υπερήφανα εγγόνια των Οθωμανών 
που τον κατέκτησαν το 1571. Γι’ αυτό ΔΕΝ δικαιούνται ούτε 
διαβατήριο ούτε ταυτότητα. Πότε θα αφαιρεθούν;

Το 1963, κατ’ εντολήν της Τουρκίας, οι Τ/κ έκαναν πραξικό-
πημα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1974 πανηγύρισαν 
την… απελευθέρωσή τους από τα αιμοσταγή «ειρηνοποιά» 
Μεχμετζίκ. Το 1983 ανακήρυξαν το ψευδοκράτος. Σήμερα, 
απαιτούν λύση δύο κρατών, κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση. 
Με αυτούς τους πραξικοπηματίες, εχθρούς και προδότες, η 
τουρκοφρενής ηγεσία μας επιμένει να τουρκέψει την Κύπρο 
διά της αγγλοτουρκοδιζωνικής. 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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