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Εκτός ελέγχου 
η κατάσταση με 
την πανδημία

Δεν πτοούνται και 
φεύγουν προς 

Ελλάδα οι Κύπριοι

Διανύουμε τη χειρότερη περίο-
δο από την έναρξη της πανδημίας. 
Οι αριθμοί-ρεκόρ των ημερήσιων 
κρουσμάτων απειλούν την ομαλή 
λειτουργία των νοσηλευτηρίων. 

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο 
δραματική, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι τα περισσότερα κρούσματα 
αφορούν νέους ηλικίας 10-29 
ετών. Ηλικίες που αποτελούν και το 
χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού. 

Εννέα στα δέκα άτομα που 
εκδηλώνουν σοβαρή συμπτω-
ματολογία και νοσηλεύονται δεν 
έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν 
ολοκληρώσει το εμβολιαστικό 
τους σχήμα.

Σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία 
των νοσηλευτηρίων, τα οποία, επί 
του παρόντος,  αντέχουν οριακά την 
ασκηθείσα πίεση.  Ανά πάσα στιγμή 
η κατάσταση μπορεί να εκτροχια-
στεί και να τα θέσει εκτός ορίων. 

Από την ερχόμενη Πέμπτη 
τίθενται σε ισχύ σειρά νέων 
αυστηρότερων μέτρων, σε μια 
προσπάθεια να αναχαιτιστεί η 
κατάσταση.
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Μηδαμινές οι ακυρώσεις 
ταξιδιών. Όσοι έκλεισαν στο 
εξωτερικό -με τους πλείστους να 
επιλέγουν την Ελλάδα- παραμέ-
νουν πιστοί στην απόφασή τους, 
αφού η απουσία αυτοπεριορι-
σμού φαντάζει ως διέξοδος για 
τους Κυπρίους.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύ-
πρου - ACTA, Βασίλης Σταματά-
ρης, ανέφερε στη «Σημερινή» ότι 
«όσο ο εμβολιασμός προχωρεί, 
ο κόσμος μπορεί και επιλέγει να 
ταξιδεύει, έστω κι αν βρισκόμαστε 
στην κόκκινη κατηγορία. Η Ελ-
λάδα προσφέρει την ποικιλία των 
νησιών και τις απευθείας πτήσεις 
σε προορισμούς». 

Την απογοήτευσή του, ωστόσο, 
εξέφρασε εφόσον τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία παραμένουν εκτός 
στήριξης από το κράτος. 
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Το φιρμάνι του Ερντογάν 
στην Αμμόχωστο

Πριν από τον Ερντογάν «ανακοίνωσε» τετελεσμένα ο Κασουλίδης
• Μας άφησε άφωνους ο τέως 

Υπουργός Εξωτερικών και πρώην ευ-
ρωβουλευτής,  Ιωάννης Κασουλίδης, 
την περασμένη Πέμπτη, κάνοντας ει-
σηγήσεις στο ΡΙΚ για την Αμμόχωστο. 

• Εν αναμονή των εφιαλτικών ανα-
κοινώσεων του Τούρκου Προέδρου 
στις 20 Ιουλίου από τα κατεχόμενα, 
ο κ. Κασουλίδης μάς κάλεσε να σκε-
φτούμε έξω από το κουτί και πρότεινε 
ουσιαστικά να αναγνωρίσουμε το 
αεροδρόμιο της Τύμπου ως διεθνές, 

με στόχο να σωθεί η Αμμόχωστος! 
• Θα αφήσει στήλη άλατος ακόμη 

και τον ίδιο τον Ερντογάν. Αυτό, άλ-
λωστε, θα πει ευέλικτη διπλωματία… 
Να λες, δηλαδή, αυτά που θέλει ο 
Ερντογάν, πριν από τον Ερντογάν! 

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα πρέπει να απαντήσει κατά πόσον 
ισχύει ότι στη Γενεύη αποδέχθηκε την 
πολική ισότητα, όπως εκτιμά ο τέως 
Υπουργός Εξωτερικών.  
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ MADE IN TURKEY, DRONES, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

Ανάγκη 
ασπίδας 

από drones
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ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ  
Μακάριος, 
Κάλαχαν 

και Ετζεβίτ
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ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΑΤΤΙΛΑ 

Μαρτυρίες για 
τη δράση του 231 
Τάγματος Πεζικού
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• Ποιους και γιατί ενδέχεται να καλέσει ο Ερντογάν να επιστρέψουν 
• Πώς η νέα φάση της τουρκικής πολιτικής ξεκινά από την Κύπρο

• Η λογική του Τούρκου Προέδρου ώς το 2023 και οι επιλογές της Λευκωσίας  
• Γιατί δεν επιστρέφει, πλέον, Αμμόχωστο και Καρπασία    

• Εκτός από την Κύπρο, στήνει και στην Αλβανία Βάση drones η Τουρκία
• Η απουσία των drones από την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ

Αδηφάγος ο Ερντογάν, 
απειλεί και επιδιώκει 
τον διχασμό στην 
Κύπρο, αλλά ειδικό-

τερα την εδραίωση της Τουρκίας 
χωρίς κυρώσεις και κόστος, 

ως περιφερειακής δύναμης 
μέσω της Κύπρου.  

Λευκωσία και Αθήνα 
αναμένουν τις εξελίξεις 

για να δράσουν. 
Η νέα εκστρατεία για την 

εδραίωση της Τουρκίας ως 

περιφερειακής δύναμης στο 
πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας ξεκίνα από την παρουσία 
του Τούρκου Προέδρου στην 
Κύπρο, στις 20 Ιουλίου, ημέρα της 
εισβολής.

Στην Αμμόχωστο αναμένεται 
μέσω ανακοινώσεων να καθορίσει 
την πολιτική των δύο κρατών, η 
οποία έχει προκύψει μέσα από αυτήν 
της συνομοσπονδίας και του λεγόμε-
νου κεκτημένου των συνομιλιών.

Πίσω από την παράνομη 

επίσκεψη Ερντογάν στην Κύπρο 
αποτυπώνεται η τουρκική στρατη-
γική με αρχικό χρονικό ορίζοντα 
το 2023, όταν θα επιδιώξει να 
παραμείνει στην εξουσία μέσω των 
προεδρικών εκλογών. Οπότε θα 
πρέπει να επιδείξει έργο. Συρία, 
Λιβύη, Αιγαίο, Κατάρ, Αλβανία, 
Αζερμπαϊτζάν, για παράδειγμα, θα 
είναι τα τρόπαιά του. Το επιχείρημά 
του είναι σαφές: Η Τουρκία απλώ-
νεται, δεν συρρικνώνεται. 
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ΘΕΣΗ

... Συνέχεια στη σελίδα 2

ΚΟΥΒΑ
Ένας βασανισμένος 

λαός στη μέγκενη των 
αμερικανικών κυρώσεων 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 
Κατάλοιπο του 

πραξικοπήματος η 
αυταρχική κατεύθυνση του 

Ερντογάν
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ο αναβαθμισμένος ρόλος 
του λογιστή στην εποχή 

του covid 
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Ποιος θα σταματήσει 
τον Ερντογάν και πώς; 
Το Εθνικό Συμβούλιο 
ή ο Πρόεδρος; Έχουν 

αποτύχει παταγωδώς. Αναλώνο-
νται σε άγονες συνεδριάσεις και 
τώρα βρίσκονται αμήχανοι και 
τρομαγμένοι μπροστά στις θύελλες 
που προκάλεσαν ο εξευμενισμός 
και η Πενταμερής. Κατέστησαν 
εαυτούς ουραγούς και ιχνηλάτες 
των γεγονότων. Και χωρίς πυξίδα 
αναμένουν τον Ερντογάν, με τα χέ-
ρια ψηλά, να τους εξαγγείλει τις αυ-
τοκρατορικές του αποφάσεις. Δεν 
συζητά εάν θα μας καταβροχθίσει. 
Ούτε τι σάλτσα θα χρησιμοποιήσει. 
Κυνικά μάς το λέει κατάμουτρα: 
Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο 
τρόπο τελειώσατε! Η νέα άλωση 
της Αμμοχώστου και τα τετελεσμέ-
να είναι η αρχή. Θα ακολουθήσει 
ολόκληρη η Κύπρος.   

Το Οθωμανικό 
Δίκαιο… 
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Ο Ερντογάν επισκέπτεται 
παράνομα τα κατεχόμενα ως 
θριαμβευτής της Πενταμερούς. 
Χωρίς καταλογισμό ευθυνών και 
χωρίς κόστος. Έχει μόνο όφελος. 
Και από την Αμμόχωστο θα ανοίξει 
τον νέο κύκλο της οθωμανικής του 
πολιτικής. Εισβάλλει εκ νέου χωρίς 
αντίσταση. Έχει αντιληφθεί ότι η 
καλή μας πρόθεση κρύβει πίσω 
της τη στρατιωτική και διπλωματι-
κή μας αδυναμία και ανικανότητα 
να προχωρήσουμε σε αποτρε-
πτικές κινήσεις. Απόδειξη τούτου 
είναι η συνεδρίαση του Εθνικού 
Συμβουλίου την περασμένη Τετάρ-
τη. Αναμένουν, λένε, τι θα πει και 
πώς θα ενεργήσει ο Σουλτάνος. Και 
μετά βλέπουμε… Τι να πει άραγε 
και τι να δούμε από μια ηγεσία 
που είναι αναξιόπιστη; Και της 
οποίας οι θέσεις δεν λαμβάνονται 
υπόψη.  Ούτε από τον ΟΗΕ ούτε 
από την ΕΕ. Μέχρι πρότινος μάς 
διαβεβαίωνε ότι θα επιβληθούν 
κυρώσεις από την ΕΕ. Ο ίδιος ο 
Πρόεδρος δεσμευόταν για βέτο επί 
της τουρκικής ενταξιακής πορείας 
εάν η Άγκυρα προχωρούσε σε 
νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο. 
Τώρα ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι 
επρόκειτο για έπεα πτερόεντα. Για 
πολιτική εσωτερικής κατανάλωσης, 
που τσακίστηκε πάνω στα βράχια 
της επιθετικής τουρκικής πολιτικής. 
Χωρίς να έχει δίκτυ ασφαλείας. 
Χωρίς διπλωματική και στρατιωτι-
κή αποτροπή. Χωρίς σχέδιο Β.

Εφόσον ο Τούρκος Πρόεδρος 
δεν έχει κόστος, προχωρεί ακά-
θεκτος. Τόσο η Αθηνά όσο και η 
Λευκωσία με την πολιτική τους και 
τον ρητορικό τους λόγο προκαλούν 
γέλωτα και διασκεδάζουν το βαθύ 
κράτος της Άγκυρας. Υπάρχει και 
η εύκολη λύση για την αποποίηση 
ευθυνών. Οι Ευρωπαίοι και ο ΟΗΕ, 
όπως λένε οι ηγέτες μας, δεν μας 
συμπαρίστανται επαρκώς! Αληθές 
είναι ότι έχουν και αυτοί τις ευθύνες 
τους,  αλλά κοιτάζουν πρωτίστως τα 
δικά τους συμφέροντα. Η Πεντα-
μερής και ο ελλαδοτουρκικός 
διάλογος, που άνοιξαν τον  δρόμο 
στη νέα τουρκική επιθετικότητα, 
ήταν δικές μας επιλογές. Τι, λοιπόν,  
θα πούμε τώρα στους εταίρους μας; 
Να συγκρουστούν  διπλωματικά, 
οικονομικά και άλλως πως με την 
Τουρκία ενώ εμείς είμαστε έτοιμοι 
να πάμε σε δεύτερη Πενταμερή; 
Διότι ελέχθησαν και αυτά στο τε-
λευταίο Εθνικό. Ότι, δηλαδή, ακόμη 
και αν επιβληθούν νέα τετελεσμένα 
στην Αμμόχωστο, εμείς εκεί ακλό-
νητοι. Θα πάμε ξανά σε Πενταμερή. 
Γιατί; Για να αποδεχθούμε τα δύο 
κράτη ως βάση της λύσης; Για να 
σπάσουμε ξανά τα μούτρα μας;  

Τα δυο χωριστά κράτη είναι  
προϊόν των δυο συνιστώντων 
κρατών της διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας. Ακόμη 
δηλαδή και αν εμφανιστεί ότι 
υποχωρεί η Τουρκία από τα δυο 
κράτη, πού θα οδηγηθούμε; Στην 
προηγούμενη δική της θέση. Επί 
του παρόντος δεν θα κάνει βήμα 
πίσω. Το αντίθετο. Είναι πιθανό 
να καλέσει κάποιους από τους 
Αμμοχωστιανούς να επιστρέψουν 
υπό τη διοίκηση του ψευδοκρά-
τους. Για να προκαλέσει εμφυλι-
ακές τάσεις. Είναι πρόδηλον ότι 
πάμε από το κακό στο χειρότερο, 
λόγω των λανθασμένων και ου-
τοπικών επιλογών μιας ηγεσίας, 
που δεν μπορούσε να αντιληφθεί 
ότι με την πολιτική της και τις 
«εξυπνάδες» της δεν κατεύναζε, 
αλλά εξαγρίωνε το θηρίο. Και δεν 
μπορούσε, δεν μπορεί ή δεν θέλει 
να κατανοήσει και να παραδεχθεί 
τα λάθη της. Αδυνατεί να δει ότι ο 
ρεαλισμός είναι ένας. Και βρίσκε-
ται μπροστά στα μάτια μας. Είναι 
η νομική υπόσταση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και η  απαλλα-
γή της από τον στρατό κατοχής. 
Και η απελευθέρωση επί τη βάσει 
των αρχών και των αξιών του 
κεκτημένου. Καμία έκπτωση. Διό-
τι οι εκπτώσεις δεν οδήγησαν ένα 
βήμα πριν από τη λύση, όπως μας 
υπόσχονταν, αλλά  μιαν  ανάσα 
πριν από τη διάλυση. Και τελικώς 
αντί του Ευρωπαϊκού,  η  Άγκυρα 
επιβάλλει το Οθωμανικό Δίκαιο. 
Και ο νοών νοείτω.

Της Κυριακής
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20ή Ιουλίου 1974: Ημέρα 
Εθνικής Τραγωδίας

Μέσα σε λίγες γραμμές είναι αδύνατο να 
χωρέσει μια ολάκερη ιστορία που την 
σημάδεψε η τραγική μνήμη. Κι όταν 
μιλάς για εκείνο το πικρό καλοκαίρι 

του 1974, όταν στρέφεις πίσω τη θύμηση στην εθνι-
κή συμφορά, σίγουρα το βάρος της συνείδησης, ο 
αγιάτρευτος πόνος, ο καημός, η οδυνηρή εμπειρία, 
δεν παραγράφονται. Μένουν στο βάθος της ψυχής, 
τραυματικές εικόνες μιας τραγωδίας που ακόμα δεν 
έσβησε. Η τουρκική εισβολή άφησε πίσω της νεκρούς, 
αγνοουμένους, πρόσφυγες, με κατεχόμενη γη που 
έμεινε στο έλεος των ατέλειωτων διαπραγματεύσεων. 
Η πτώση της Κερύνειας, της Μόρφου, της Καρπα-
σίας, της Αμμοχώστου, ραγίζει τις ψυχές μας. Μέσα 
απ’ αυτήν την εσωτερική σύγκρουση κατορθώσαμε, 
τουλάχιστον, να διατηρούμε τον πόθο του γυρισμού. 
Τα τραγικά παραδείγματα της Ιστορίας δεν μπορούν 
παρά να μας παραδειγματίζουν, αλλά και να μας υπεν-
θυμίζουν τις εκάστοτε πολιτικές μας πλημμέλειες, τα 
λάθη, τις άστοχες αποφάσεις μας. Σε όλα τα δύσκολα 
χρόνια της δραματικής μας πορείας, μάθαμε πολλά. 
Νιώσαμε βαθύτατα τον πόνο της σκλαβωμένης πατρίδας. 
Οι Έλληνες Κύπριοι, παγιδευμένοι στις συμπληγάδες 
των ξένων γεωπολιτικών συμφερόντων, στήριξαν και 
στηρίζουν τον αγώνα τους στην ακατάλυτη αφοσίωση 

στο δίκαιο και την ελευθερία.
Αν η φοβερή τραγωδία του 1974 μάς στέρησε 

τη μισή μας Κύπρο, ποτέ δεν υποκύψαμε, μα, προ-
πάντων, ποτέ δεν λησμονήσαμε τη σκλαβωμένη γη 
μας. Οι πρόσφυγές μας, σε όλα τα σκληρά χρόνια 
της μαρτυρικής τους ζωής, έζησαν και πόνεσαν 
με την ψυχή καρφωμένη στο παράπονο και τη 
νοσταλγία. Είναι απάνθρωπο, μα την αλήθεια, να 
θυμάσαι το σκλαβωμένο σου χωριό. Πιο λυπηρό 
να νιώθεις ξανά και ξανά τον εαυτό σου μέσα στην 
αυταπάτη της καθημερινής ζωής, προσδοκώντας 
ένα καλύτερο μέλλον. Να θυμάσαι τη γη που σε 
έθρεψε, το χώμα που σμίλεψες αιώνες ιστορικής 
παρουσίας, τις μικρές ανώνυμες ονειροπολήσεις, 
τα ονόματα, τους δρόμους, τα τοπία, τις αμμουδιές, 
τους ανθρώπους, και ύστερα να συλλογίζεσαι πού 
χάθηκαν όλα τούτα, τότε συνειδητοποιεί κανείς 
το μέγεθος του ξεριζωμού. Εκείνα που αγαπήσα-
με, αυτά που χάσαμε και για όλα όσα ελπίζουμε, 
συγκρούονται μέσα μας, αιώνιες αντιθέσεις της 
ψυχής, ώστε να μας υπενθυμίζουν τη βαριά και 
αδυσώπητη ευθύνη μας.

Πέρα από τη συλλογική καταδίκη της εθνικής 
τραγωδίας, πρέπει επιτέλους να πρυτανεύσει η 
καθολική ενότητά μας. Είμαστε ολιγάριθμοι και 

δεν περισσεύει η διχόνοια και η εμφύλια διαίρεση. 
Χάσαμε τη μισή  μας πατρίδα ακριβώς πάνω σ’ 
αυτό το ολέθριο σφάλμα.

«Ακόμα ένας Αύγουστος», γράφει μια προσφυ-
γοπούλα. «Και σου λέω: Θυμήσου. Λίγο λεμονανθό 
του Καραβά. Ένα κήπο πνιγμένο στα χρώματα. Ένα 
γέρικο πλατάνι να σκύβει πάνω στη γούρνα με 
το νερό εκεί, στο σταυροδρόμι και θυμήσου. Ένα 
πανηγύρι μέσα στην κάψα του καλοκαιριού στην 
αυλή της Παναγιάς. Μα η αποθυμιά δεν σιγάζει. 
Και σε ρωτώ: Ώς πότε; Και μου λες: Πάντα…».

     Ώς πότε! Το αιώνιο μαρτύριο κάθε ανθρώπου 
που έχασε την πατρική του γη.  Δεν ξέρω, μα τούτη 
η ανακύκλωση των αισθημάτων κάπου παρασύρει 
σε έναν πεισματικό υπολογισμό. Όσοι διατηρούν 
τη ΜΝΗΜΗ, έχουν χρέος να αφουγκράζονται τους 
απόηχους της σκλαβωμένης πατρίδας. Σαράντα 
επτά ολόκληρα χρόνια. Μόλις πρόσφατα βρήκα 
τυχαία μια παλιά, κιτρινισμένη φωτογραφία. 
Εικόνιζε ένα μικρό, γαλήνιο λιμανάκι, με τις μικρές 
του βαρκούλες ακίνητες στον χρόνο και στην ψυχή. 
Πίσω ένα πανάρχαιο κάστρο να ορθώνεται αγέρω-
χο και να ρίχνει τη σκιά του στα βάθη της Ιστορίας. 
Με πήρε η συγκίνηση, γιατί κρατούσα ένα κομμάτι 
από την αλησμόνητη Ελληνική Κερύνεια…

ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Μ
ας αφήνει άφωνους 
κάθε φορά που 
εκφράζει τις… 
βαθυστόχαστες 
και, κατά τ’ άλλα, 
απαράδεκτες 
απόψεις του ο 

τέως Υπουργός Εξωτερικών και πρώην 
ευρωβουλευτής, Ιωάννης Κασουλίδης. Σε 
τέτοιο σημείο, που τείνουμε να συνηθί-
σουμε τις τουρκικές θέσεις χρωματισμένες 
με τον δήθεν ρεαλιστικό πατριωτισμό. 

Αυτήν τη φορά, όμως, οφείλουμε να ομο-
λογήσουμε ότι κατάφερε να είναι βήματα 
μπροστά και από τον Ταγίπ Ερντογάν! Εν 
αναμονή των εφιαλτικών ανακοινώσεων 
του Τούρκου Προέδρου στις 20 Ιουλίου 
από τα κατεχόμενα, ο κ. Κασουλίδης, κα-
λεσμένος στην εκπομπή «Προκλήσεις» 
του ΡΙΚ, την περασμένη Πέμπτη και 
ερωτώμενος από τον Αντρέα Κημήτρη 
τι μπορούμε να πράξουμε για αποτροπή 
νέων τετελεσμένων στην Αμμόχωστο, μας 
κάλεσε να σκεφτούμε έξω από το κουτί 
και εισηγήθηκε να αναγνωρίσουμε το 
αεροδρόμιο της Τύμπου ως διεθνές, με 
στόχο να σωθεί η Αμμόχωστος! 

Ας δούμε, όμως, ολοκληρωμένο τον 
απαράδεκτο συνειρμό του: 

Αφού ανέφερε ότι τα νέα τετελεσμένα 
στην Αμμόχωστο θα τύχουν λεκτικής κα-
ταδίκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά πρακτικά 
δεν θα αλλάξουν τα σχέδια της Τουρκίας, 
μας υπενθύμισε ότι «ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας έκανε μια καλή κίνηση με την 

Πριν από τον Ερντογάν «ανακοίνωσε» 
τετελεσμένα ο Κασουλίδης

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΦΙΑΛ-
ΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΙΣ 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕ-
ΧΟΜΕΝΑ, Ο Κ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ 
ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥ-
ΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟ-
ΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΤΥΜΠΟΥ ΩΣ ΔΙΕ-
ΘΝΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ! 

εισήγησή του για Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης με την παράδοση του αερο-
δρομίου της Τύμπου στα Ηνωμένα Έθνη 
για να λειτουργεί πλέον νόμιμα, κάτι το 
οποίο θα οδηγήσει στην άρση του εμπάρ-
γκο με αντάλλαγμα την παράδοση της 
πόλης της Αμμοχώστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως προνοούν τα 
ψηφίσματα 550 και 789». 

Τόνισε δε ότι οι Τούρκοι δεν δέχονται 
και μας διαφώτισε για το επιχείρημά τους, 
λέγοντας μάλιστα ότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία θα μπορούσε να κτίσει πάνω σε 
αυτήν την πρόταση με στόχο την κατ’ αρχήν 
συμφωνία Τουρκίας - Ελληνοκυπρίων. 
«Θεωρούν ότι το αεροδρόμιο είναι στα 
χέρια τους και θα το παραδώσουν στα Ηνω-
μένα Έθνη, ενώ η Αμμόχωστος δεν είναι 
στα χέρια των Ελληνοκυπρίων και θα την 
πάρουν». Για να προσθέσει στη συνέχεια το 
εξής αδιανόητο: «Θα μπορούσαμε αντί της 
παράδοσης του αεροδρομίου της Τύμπου 
στα Ηνωμένα Έθνη, να μετατρέψουμε την 
πρότασή μας ως ενέργεια τη Κυπριακής 
Δημοκρατίας προς τον ICAO (Διεθνής 
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) για 
μετατροπή του αεροδρομίου της Τύμπου 
σε Διεθνές Αεροδρόμιο».

Ο τέως Υπουργός Εξωτερικών, με 
όντως απορημένο ύφος, διερωτήθηκε αν 
το εμπάργκο προς τους Τουρκοκυπρίους 
ευνοεί την ελληνοκυπριακή πλευρά, αφού 
μετά από τόσα χρόνια το ψευδοκράτος 
άντεξε με τη στήριξη της Τουρκίας!!! Μας 
εξήγησε, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
αναγνώρισης του ψευδοκράτους, καθώς 
η όλη ενέργεια θα προέρχεται από το κυ-
ρίαρχο κράτος. «Εγώ βλέπω ότι αν τεθεί 
αυτό το θέμα μπορεί να δημιουργηθεί μια 
βάση, πάνω στην οποία θα ακολουθήσει 
περαιτέρω συζήτηση με πρωτοβουλίες».

Διευκρίνισε, κιόλας, ότι η πρότασή του 

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

τ/κ πλευράς (…) Για να είμαστε πιο δίκαιοι 
στο θέμα της πολιτικής ισότητας, εγώ προ-
σωπικά κατέκρινα ότι, στο Κραν Μοντανά, 
η δίκη μας θέση τράβηξε κάπως πίσω απ’ 
όσα είχαν συμφωνηθεί με τον κ. Ακιντζί, 
όσον αφορά την πολιτική ισότητα (...) Στη 
Γενεύη επανελήφθη η πλήρης αποδοχή 
της πολιτικής ισότητας από την πλευρά 
μας. Και επειδή λέγεται ότι στο κρίσιμο 
ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετο-
χής για τη λήψη των αποφάσεων, τέθηκε 
θέμα ότι στερείται η τουρκική πλευρά του 
δικαιώματος μίας θετικής ψήφου, δεν δι-
ατυπώθηκε έτσι ακριβώς. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης στην επίμαχη παράγραφο 
είπε ότι ουδέποτε εγώ διαφώνησα με το 
δικαίωμα της τ/κ πλευράς να έχει μια 
θετική ψήφο, εάν θεωρούν ότι θίγονται 
τα συμφέροντά τους και επομένως δεν 
είναι τι νομίζουμε εμείς, ότι θίγονται τα 
συμφέροντά τους, αλλά τι νομίζουν οι 
ίδιοι(…) Επομένως είναι πολύ γενικότε-
ρο και καθόλου απαγορευτικό. Πιστεύω 
πως η θετική ψήφος έχει αποκατασταθεί 
όσον αφορά την άποψή μας».    

Σπουδαία! Τώρα αντιληφθήκαμε γιατί 
οι Τούρκοι θέλουν κι άλλα και μιλούν για 
κυριαρχική ισότητα, ίσο διεθνές καθεστώς 
και δυο κράτη, κρυφά βέτο, αλλά και γιατί 
δεν πείθουμε εμείς τη διεθνή κοινότητα.  

Έτσι προέκυψαν τα 
«σύμφυτα δικαιώματα»

Ανησυχητικά και τα όσα ακούστηκαν 
στην εκπομπή του ΡΙΚ από τους δυο κα-
λεσμένους περί βολιδοσκοπήσεων του 
Αντόνιο Γκουτέρες στην Γενεύη, ο οποίος 
-σύμφωνα πάντοτε με τα λεγόμενα- ανα-
φέρθηκε σε κοινότητες/λαούς, σε Sovereign 
capital των Τ/κ και σε bottom up approach. 
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της 
«Σημερινής», ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρθη-
κε μόνο σε bottom up approach, με την 
ερμηνεία ότι αυτό σημαίνει πως ξεκινάμε 
από τα δικαιώματα των δυο κοινοτήτων 
που συνέρχονται και δημιουργούν τη νέα 
κατάσταση πραγμάτων. Όντως, δηλαδή, ο 
Αντόνιο Γκουτέρες εμφάνισε σε κάποια 
στιγμή τη διάθεση να δώσει κάτι προς αυτήν 
την κατεύθυνση για να ικανοποιήσει τις 
τουρκικές απαιτήσεις και να συμφιλιώσει, 
όπως υποστηρίζουν οι Άγγλοι, τη ΔΔΟ με 
κάποια από αυτά που επιδιώκουν οι Τ/κ. 
Φαίνεται ότι, μετά από έντονες αντιδράσεις 
του Νίκου Αναστασιάδη, ο Γκουτέρες το 
απέσυρε σε μεγάλο βαθμό (γι’ αυτό και δεν 
γίνεται καμία αναφορά στην έκθεσή του 
των καλών υπηρεσιών), αλλά κατάλοιπο 
από την εν λόγω προσέγγιση, αποτελεί η 
αναφορά στην έκθεση του ΓΓ στα «σύμφυτα 
δικαιώματα», που έρχεται δήθεν να ισοσκε-
λίσει την αναφορά ότι υπάρχει ένα μόνο 
κράτος στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση 
όλα τα προαναφερθέντα δεν παύουν να 
είναι επικίνδυνοι ακροβατισμοί…  

18.07.2021

θα έχει κέρδος προς την Τουρκία και το 
ψευδοκράτος γιατί θα μπορούν να συναλ-
λάσσονται με τον έξω κόσμο απευθείας 
και οι επισκέπτες θα έρχονται απευθείας!!!

Αν και προκάλεσε λίγα λεπτά παγωμά-
ρας, εντούτοις… ρεαλιστικά σκεπτόμενοι 
καταλάβαμε πως πρόκειται και πάλι για 
τις συνήθεις προτάσεις του κ. Κασουλίδη, 
που ουσιαστικά μπορούν να βελτιώσουν, 
ακόμη και να νομιμοποιήσουν την τουρκική 
εισβολή και κατοχή της Κύπρου! Τα έξω 
από το κουτί του κ. Κασουλίδη είναι τόσο 
προχωρημένα, που ξεπερνούν ακόμη και 
την υποταγή και… μεγαλειωδώς φτάνουν 
στην προσφορά προς την Τουρκία, ώστε 
να μη χάσουμε κάτι που μας ανήκει.

Μέχρι και το ΑΚΕΛ διαφώνησε 
Αν και οι απόψεις του κ. Κασουλίδη επί 

του Κυπριακού πολλές φορές συγκλίνουν 
με τις απόψεις του ΑΚΕΛ, εντούτοις ο επι-
κεφαλής του Γραφείου του Κυπριακού του 
ΑΚΕΛ και μέλος της διαπραγματευτικής 
ομάδας για το Κυπριακό, Τουμάζος Τσιε-
λεπής, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος 
στην εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, 
εξέφρασε τη διαφωνία του.  

«Η νομιμοποίηση του αεροδρομίου 
δημιουργεί κίνδυνο για το πώς θα αξιο-
ποιηθεί από την τουρκοκυπριακή ηγεσία. 
Αν ήταν εκεί ο Ακιντζί ή ο Ταλάτ δεν θα 
ήμουν τόσο κατηγορηματικός, αλλά ο Τατάρ 
θα μπορούσε να σκεφτεί ότι έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να έχει 
ένα κράτος παράνομα». Συμπλήρωσε ότι 
ο Τατάρ έχει τον λαό, την εξουσία και του 
λείπει η σύνδεση με τον έξω κόσμο. «Αν 
την πάρει μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά 
και να μη θέλει τη λύση του Κυπριακού». 
Διευκρίνισε ότι η λειτουργία του αεροδρο-
μίου της Τύμπου μπορεί να συνδυαστεί 
με την πορεία λύσης του Κυπριακού και 

να συζητηθεί εφόσον υπάρξει κατάληξη 
στα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα. Ο 
κύριος Τσιελεπής διερωτήθηκε σε ποιο 
κράτος θα είναι εγγεγραμμένο το αεροδρό-
μιο της Τύμπου, καθώς δεν αναγνωρίζουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία. «Εμείς δεν 
δεχόμαστε να εγγραφεί στο ψευδοκρά-
τος, εκείνοι δεν δέχονται να εγγραφεί στην 
Κυπριακή Δημοκρατία».

Ευέλικτη διπλωματία…
Είναι εμφανές ότι ο κ. Κασουλίδης 

συνεχίζει την πολιτική που οδήγησε στα 
«δυο κράτη» και τώρα θέλει να τα νομι-
μοποιήσει για να καλύψει τις δικές του 
αποτυχίες και να εμφανίσει την τουρκική 
λύση ως σωτήρια! Αν ήταν ρεαλιστικά 
τα όσα λέει, γιατί δεν τα πέτυχε τόσα 
χρόνια που διετέλεσε Υπουργός Εξω-
τερικών; Να υποθέσουμε ότι θα αντι-
λήφθηκε ότι για να γίνει η ουτοπική 
του πολιτική ρεαλιστική, θα πρέπει να 
δεχθούμε ό,τι αξιώνουν οι Τούρκοι; Και 
έτσι θα αφήσει στήλη άλατος ακόμη και 
τον ίδιο τον Ερντογάν. Αυτό, άλλωστε, 
θα πει ευέλικτη διπλωματία… Να λες, 
δηλαδή, αυτά που θέλει ο Ερντογάν, πριν 
από τον Ερντογάν! 

Πολιτική ισότητα
Πολύ ενδιαφέροντα ήταν και τα όσα 

ανέφερε ο τέως Υπουργός Εξωτερικών 
για τα όσα διημείφθησαν στη Γενεύη στο 
θέμα της πολιτικής ισότητας. Eιρήσθω εν 
παρόδω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να απαντήσει κατά πόσον ισχύει 
ότι στη Γενεύη αποδέχθηκε την πολική 
ισότητα. 

Είπε, λοιπόν, ο κ. Κασουλίδης:  «Ο κ. 
Αναστασιάδης, λίγο πριν από τη Γενεύη, 
υπέβαλε γραπτές θέσεις, στις οποίες είχε 
κάνει μεγάλα ανοίγματα προς όφελος της 
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ 
των Διεθνών Σχέσεων

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ MADE IN TURKEY, DRONES, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

Ο Ερντογάν είναι ασυ-
γκράτητος. Και απει-
λεί και επιδιώκει να 
μας διχάσει και να 
εδραιώσει την Τουρ-
κία, χωρίς κυρώσεις 
και κόστος, ως περι-

φερειακή δύναμη μέσω της Κύπρου. Με 
τη Λευκωσία και την Αθήνα να αναμένουν 
τις εξελίξεις και μετά να δράσουν (βλέπε 
συνέχεια επιλογές Χάγης, ΣτΕ και ΕΕ). 
Ή νέα εκστρατεία για την εδραίωση της 
Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης στο 
πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ξεκινά από την παρουσία του στην Κύπρο 
στις 20 Ιουλίου, ημέρα της εισβολής. Και 
ειδικότερα από την Αμμόχωστο, όπου θα 
βγάλει οθωμανικό φιρμάνι για την πολιτική 
των δύο κρατών, η οποία έχει προκύψει 
μέσα από αυτήν της συνομοσπονδίας 
και του λεγόμενου κεκτημένου των συ-
νομιλιών, που καθορίζει, μεταξύ άλλων, 
ότι η λύση του Κυπριακού: 1) Θα είναι 
μεταξύ δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών 
και με το κατάλοιπο εξουσίας να ανήκει 
στα κρατίδια, που σημαίνει παραγωγή 
πρωτογενούς δικαίου και χωριστής κυ-
ριαρχίας. 2) Αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου 
στον βορρά, στις εθνικές εκλογές, σε όσους 
από τους Ελληνοκυπρίους θελήσουν να 
επιστρέψουν στη βάση των ποσοστώσεων.   

Πολεμικά αεροσκάφη 
τουρκικής κατασκευής  

Πίσω από την παράνομη επίσκεψη Ερ-
ντογάν στην Κύπρο αποτυπώνεται η τουρκι-
κή στρατηγική με αρχικό χρονικό ορίζοντα 
το 2023, όταν ο Ερντογάν θα επιδιώξει να 
παραμείνει στην εξουσία μέσω των προεδρι-
κών εκλογών. Οπότε θα πρέπει να επιδείξει 
έργο. Συρία, Λιβύη, Αιγαίο, Κατάρ, Αλβανία, 
Αζερμπαϊτζάν, για παράδειγμα, θα είναι τα 
τρόπαιά του. Το επιχείρημά του είναι σαφές: Ή 
Τουρκία απλώνεται, δεν συρρικνώνεται. Στη 
βάση αυτής της στρατηγικής αντίληψης, περί 
τα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου, η Τουρκία ανα-
κοίνωσε ότι,  πέραν της ενίσχυσης του στόλου 
της μέσω των δικών της ναυπηγείων και δη 
μέσω της κατασκευής μικρού αεροπλανοφό-
ρου, έχει ήδη αποφασίσει και προχωρήσει 
στην κατασκευή ενός αεροσκάφους τύπου 
stealth, πέμπτης γενιάς,  με απώτερο στόχο 
να απαλλαγεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
από τις όποιες εξαρτήσεις δημιουργούνται 

Το φιρμάνι του σουλτάνου στην 
Αμμόχωστο και οι τρεις οθωμανικοί πυλώνες

ΠΏΣ Η ΝΈΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΞΈΚΙΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Η ΛΟΓΙΚΗ 
ΤΟΥ ΈΡΝΤΟΓΑΝ ΏΣ ΤΟ 2023 
ΚΑΙ ΟΙ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΤΗΣ ΛΈΥΚΏ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΈΝ ΈΠΙΣΤΡΈ-
ΦΈΙ, ΠΛΈΟΝ, ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ 
- ΚΑΡΠΑΣΙΑ    

στις σχέσεις της με τη Ρωσία και τις ΉΠΑ. 
Το εν λόγω πολεμικό αεροσκάφος «FT-X»  
είναι αντίδραση στην άρνηση των ΉΠΑ να 
παραδώσουν στην Άγκυρα τα F-35, στα 
οποία, εκτός των άλλων, ήταν μερικώς συ-
μπαραγωγός χώρα. Οι Τούρκοι εκτιμούν ότι 
η πρώτη δοκιμή «FT-X»  θα πραγματοποι-
ηθεί την περίοδο 2023 και το μαχητικό θα 
είναι έτοιμο για επιχειρησιακή δράση περί 
το 2029.  Έχουμε δηλαδή μία Τουρκία, της 
οποίας η πολεμική βιομηχανία καλπάζει, 
γεγονός που της αποφέρει επί του παρόντος 
χρήματα που αναλογούν σε ένα ακόμα 1,8% 
επί του ΑΕΠ. Το σημαντικό, εκτός των άλλων, 
είναι ότι η Άγκυρα αφαιρεί από τον αμυντικό 
της προϋπολογισμό μέρος των δαπανών για 
αγορές από ξένες χώρες, όπως συνέβαινε στο 
παρελθόν. Ή στρατηγική Ερντογάν θέλει τη 
χώρα του να είναι πανίσχυρη περιφερειακή 
δύναμη και απεξαρτημένη από άλλες χώρες 
ως προς το στρατιωτικό και πολεμικό της υλικό. 

Τουρκικές Βάσεις και Drones 
Οι τουρκικές πολεμικές βιομηχανίες 

συμβαδίζουν με το όραμα της Γαλάζιας 
Πατρίδας και της Νέας Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, των οποίων αναπόσπαστο 
τμήμα είναι η τουρκική αναθεωρητική 
πολιτική που περιλαμβάνει την Κύπρο ως 
σημαντικό ορμητήριο, επί του οποίου είναι 
σημαντική η διάθεση μέσων για τον έλεγχο 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου και δη του 
φυσικού αερίου που βρίσκεται στην περιοχή. 
Απόδειξη  τούτου συνιστά η πρόθεση της 
Τουρκίας για την κατασκευή Ναυτικής Βάσης 
στην περιοχή Μπογαζίου - Τρικώμου, καθώς 
και της Βάσης των drones  στο κατεχόμενο 
αεροδρόμιο του Λευκονοίκου. Συναφώς, 
θα πρέπει επί τούτου να επισημανθεί ότι η 
κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Συνοδεύεται 
με ανάλογη στην Αλβανία, όπου η Τουρκία 
εγκαθιστά άλλη μία Βάση Μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών. Στην πίσω αυλή της Ελλάδας. 
Πέραν εκείνων της Άγκυρας, οι Βάσεις στη 
Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Κατάρ και στη 
Σομαλία. Ήδη, η Τουρκία  χρησιμοποιεί το 
λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου ως 
προκεχωρημένη Βάση του πολεμικού της 
ναυτικού.  Συνεπώς, το θέμα της Αμμοχώ-
στου και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την 
Καρπασία δεν είναι ζήτημα μόνο εποικισμού 
και παράνομης ανάπτυξης, αλλά αποτελεί 

Ρώσοι θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Καλλιεργείται, 
όμως, η αντίληψη της τουρκικής απειλής 
στην έννοια της διπλωματικής αποτροπής.  

Πιο εύκολα θα μπορούσαν να ήταν τα 
πράγματα εντός της ΕΕ,  όπου η Κυπριακή 
Δημοκρατία συμμετέχει ως ισότιμο κράτος-
μέλος και όταν συνεδριάζει το Συμβούλιο 
των Υπουργών ή των  Αρχηγών Κρατών 
και Κυβερνήσεων έχουμε και λόγο και 
ψήφο. Κάτι που δεν συμβαίνει στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας. Βεβαίως, γίνεται λόγος 
για προσφυγή στη Χάγη ή στο Διεθνές Δι-
καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΣτΕ. Στη Χάγη, για να γίνει δίκη,  θα πρέπει 
να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο. 
Ή Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, άρα δεν θα συναινέσει. Στο δε 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΣτΕ ποιο θα είναι το θέμα μας, όταν οι περι-
ουσίες εμπίπτουν στο ατομικό δικαίωμα των 
πολιτών της ΚΔ, εκ των οποίων κάποιοι, οι 
οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, έχουν ήδη 
προσφύγει στις επιτροπές αποζημιώσεων 
των κατεχομένων, τις οποίες ενέκρινε το 
ΣτΕ ως ικανές για παροχή θεραπευτικής 
αγωγής; Έτσι, λοιπόν, θα ήταν πιο λογικό να 
ζητηθεί, μετά την παράνομη επίσκεψη του 
Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα,  έκτακτη 
σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ασχέτως εάν οι εταίροι μας βρίσκονται σε 
διακοπές. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε δράση. 
Διά τη σκιάς της ισχύος του θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κάποιος ότι έχει περάσει με τη 
δική μας ανοχή από την πολιτική του hard 
power σε αυτήν του soft power! Προβάλλει, 
δηλαδή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη 
στην Αμμόχωστο και στην ευρύτερη περιοχή, 
έχοντας όμως πάντα πίσω του τον Αττίλα. 

Οι πυλώνες της επίσκεψης 
Ερντογάν  

Θα πρέπει να αντιληφθούν οι εταίροι 
μας και ο ΟΉΕ τι σημαίνει η παράνομη 
επίσκεψη Ερντογάν, η οποία στηρίζεται 
στους εξής πυλώνες:

Πρώτο, τον επίσημο ενταφιασμό της ομο-
σπονδίας, που συνιστά την προηγούμενη 
τουρκική θέση για τη λύση του Κυπριακού 
και ανάδειξη αυτής των δύο κρατών. Ή στρα-
τηγική προσέγγιση της Άγκυρας δημιουργεί 
προϋποθέσεις νικηφόρου αποτελέσματος 
ακόμη και αν επιστρέψει στην προηγούμενη 

την όποια τουρκική απειλή. Το αντίθετο, θα 
είναι αφέλεια να πιστεύει κάποιος ότι, εάν 
αρχίσουν οι εχθροπραξίες στην Κύπρο, η 
Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα drones του 
Λευκονοίκου για να πλήξει θέσεις της ΕΦ σε 
χρόνο ρεκόρ. Το πρόβλημα είναι κυρίως δικό 
μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αφορά 
τις γειτονικές χώρες. Ή διαφορά είναι ότι το 
Ισραήλ έχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης 
των τουρκικών drones, ενώ η Κύπρος όχι. Θα 
ήταν άσοφο να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι  
επειδή τα drones ενδέχεται να δράσουν για 
γειτονικές χώρες,  τότε δεν αποτελεί δικό μας 
πρόβλημα. Είναι κυρίως δικό μας πρόβλημα, 
διότι βρίσκεται επί κατεχόμενου εδάφους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συνερ-
γασίας μαζί με τις υπό απειλή χώρες για την 
αποτροπή του τουρκικού κινδύνου. Υπάρχει 
και κάτι άλλο που πρέπει να επισημανθεί: Επί 
τη βάσει των τουρκικών σχεδιασμών είναι 
πρόδηλον ότι ούτε η Αμμόχωστος, ούτε η 
Καρπασία θα επιστραφούν, αφού συνιστούν 
αναπόσπαστα τμήματα της τουρκικής αυτο-
κρατορικής πολιτικής.  

Απειλή περιφερειακής 
ασφάλειας

Πέραν της στρατηγικής, υπάρχει και η 
νομική διπλωματική διάσταση, που αφορά 
και στην ΕΕ, καθώς και στον ΟΉΕ. Και μά-
λιστα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αυτό της 
έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΉΕ, 
που θα υποβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Και όμως στο τελευταίο κείμενο 
δεν υπάρχει  αναφορά για τα drones, που 
αποτελούν καθαρά επιθετικό όπλο σε βάρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και των γει-
τονικών κρατών. Το γεγονός ότι η Άγκυρα  
στήνει δίκτυο drones που σταθμεύουν σε 
άλλες χώρες όπως η Λιβύη,  η Αλβανία και 
το Αζερμπαϊτζάν, αποδεικνύει και ενώπιον 
του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και της 
ΕΕ το αυτονόητο: Ότι,  δηλαδή,  η Τουρκία 
μέσω της Κύπρου και άλλων κρατών απειλεί 
την Περιφερειακή Ασφάλεια και Ειρήνη.  
Αφενός το θέμα αυτό μπορεί να εξεταστεί 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας,  χωρίς βε-
βαίως να αναμένει κάποιος να ασκηθούν 
κυρώσεις σε βάρος της, αφού το Κυπρια-
κό δεν είναι κάτω από το Κεφάλαιο 7.  Εκ 
των πραγμάτων ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι 

δική της ομοσπονδιακή θέση, που προνοεί 
τα δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, των οποί-
ων η αποδοχή από Αθήνα και Λευκωσία 
άνοιξε την κερκόπορτα στην πολιτική των 
δύο χωριστών κρατών.

Κάλεσμα σε Ελληνοκύπριους 
και εμφύλιος 

Δεύτερο, τη δημιουργία νέων τετελεσμέ-
νων στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώ-
στου, που σημαίνει την ανάπτυξή της με 
τουρκικά κεφάλαια και ταυτοχρόνως την 
προσπάθεια δημιουργίας προβλήματος εντός 
της ελληνοκυπριακής πλευράς. Συναφείς 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τούρκος Πρό-
εδρος ενδέχεται να ανοίξει μικρό μόνο μέρος 
τεσσάρων δρόμων στην περίκλειστη πόλη 
για τους Ελληνοκυπρίους, τους οποίους θα 
καλέσει να επιστρέψουν, άλλα κάτω από 
τη νομοθεσία και τις όποιες εξουσίες του 
ψευδοκράτους. Οι ίδιες πληροφορίες τονί-
ζουν ότι η κίνηση αυτή είναι στοχευμένη, 
διότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών έχουν ήδη 
αποταθεί στη λεγόμενη επιτροπή αποζη-
μιώσεων της Τουρκίας, που εδρεύει στα 
κατεχόμενα, για επιστροφή ή αποζημίωση 
των περιουσιών τους. Το υπόλοιπο τμήμα της 
πόλης ανήκει, όπως η Τουρκία και το κατο-
χικό καθεστώς ισχυρίζονται, στα βακούφια.  
Όσοι εκ των Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών 
κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας θα πρέπει να 
προσφύγουν στις επιτροπές αποζημιώσεων 
και αν δεν ικανοποιηθούν στο λεγόμενο 
Ανώτατο Δικαστήριο του ψευδοκράτους, τότε 
θα είναι δυνατό να αποταθούν στο Διεθνές 
Δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Το μεν δικαστήριο αποζημιώσεων είναι 
καθαρά τουρκικό δικαστήριο, δηλαδή της 
κατοχικής δύναμης, τα δε υπόλοιπα είναι 
δικαστήρια του ψευδοκράτους, το οποίο, 
καθώς και οι θεσμοί του δεν αναγνωρίζο-
νται. Αυτό αναφέρουν ρητώς τα ψηφίσματα 
541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Είναι πρόδηλον ότι η τουρκική πλευρά 
επιδιώκει να επιτύχει μορφή αναγνώρισης, 
το γνωστό acknowledgement,  δηλαδή την 
αποδοχή χωριστού κράτους από τους ίδιους 
τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει εσωτερικό 
πρόβλημα μεταξύ των Αμμοχωστιανών 
αλλά και των υπόλοιπων προσφύγων, 
στην περίπτωση κατά την οποία κάποιοι 
εξ αυτών δεχτούν να τεθούν κάτω από 
τους νόμους του ψευδοκράτους.  

Η απειλή των drones  και το 
φυσικό αέριο σε βορρά και νότο

Τρίτο, τη δημιουργία μόνιμης βάσης 
drones, τα οποία δεν θα πετούν μόνο στην 
περιοχή  της Κύπρου αλλά και στον ευρύ-
τερο γεωπολιτικό χώρο. Οι τουρκικές αυτές 
ενέργειες εμπίπτουν στην πολιτική του νεο-
Οθωμανισμού και της Γαλάζιας Πατρίδας, της 
οποίας αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο πλήρης 
γεωπολιτικός και στρατηγικός έλεγχος της 
Κύπρου. Ο σχεδιασμός αυτός είναι συναφής 
με την ενέργεια. Σύμφωνα με τον τουρκικό 
Τύπο, ο Τ. Ερντογάν έχει στην ατζέντα του 
την ανακοίνωση ερευνών για την εξεύρεση 
υδρογονανθράκων στις βόρειες κατεχόμενες 
θάλασσες της Κύπρου. Βεβαίως, ποιος τον 
εμποδίζει να μας πει ότι έχει ανακαλύψει 
φυσικό αέριο στις νότιες θάλασσές μας για 
λογαριασμό του ψευδοκράτους και ότι θα 
προχωρήσει σε εκμετάλλευση; 

Η λογική των κυρώσεων Από τα λάθη στα πλεονεκτήματα

Ήδη υπάρχει  νομικό 
πλαίσιο για την 
επιβολή κυρώσεων 
στην Τουρκία για 

τις παρανομίες της, που γίνο-
νται σε βάρος των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Θα ήταν δε δυνα-
τό να αποφασιστούν  πρόσθετες 
κυρώσεις όπως εκείνες που 
επιβλήθηκαν στην περίπτωση 
της Ρωσίας και της Λευκορωσί-
ας. Οι κυρώσεις δεν θα πρέπει 
να αφορούν εμπορικούς, γεωρ-
γικούς και οικονομικούς - τρα-
πεζικούς τομείς,  αλλά και την 
επιβολή εμπάργκο πώλησης 

όπλων και τεχνολογίας. Εδώ 
που φτάσαμε, δεν έχουμε άλλες 
επιλογές εκτός από αυτές τις 
οποίες έχουμε περιγράψει. Εάν 
οι εταίροι μας δεν κατανοούν 
τα αυτονόητα, τότε ο Πρόεδρος 
οφείλει να πει δημόσια προς 
τους Ευρωπαίους πολίτες το 
εξής απλό: Η ΕΕ υποτάσσεται 
στην Τουρκία μέσω Κύπρου. 
Έχει χάσει και την αξιοπιστία 
της και τις αξίες της. Η πτώση 
της Κύπρου θα είναι μόνο η 
αρχή! Προτού όμως το κατανο-
ήσουν οι εταίροι μας, θα πρέπει 
να το αντιληφθούμε και εμείς 
ως Κύπριοι αλλά και η Ελλάδα... 

Είναι αληθές ότι επρόκειτο περί μέγιστου 
λάθους η αποσύνδεση των κυρώσεων που 
θα επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη 
Λευκορωσία με εκείνες που θα επέβαλλε 

επί της Τουρκίας.  Ήταν επίσης λάθος το γεγονός ότι, 
στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν συνδέθηκε 
η αυτόματη επιβολή κυρώσεων επί της Τουρκίας 
με την πρόκληση οποιωνδήποτε τετελεσμένων επί 
της Αμμοχώστου. Το ερώτημα που εγείρεται έχει 
ως εξής: Θα μπορούσαν τα λάθη να εξελιχθούν σε 
πλεονέκτημα; Ή απάντηση είναι ναι, θα μπορούσαν. 
Τόσο η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη όσο και η 
Κύπρος  θα ήταν δυνατόν να προβάλουν τον ισχυ-
ρισμό ότι επέδειξαν καλή θέληση μέχρι σημείου 
παρεξηγήσεως, χωρίς αυτό να εκτιμηθεί από την 
Τουρκία. Εφόσον όμως η Άγκυρα δημιουργεί νέα 
τετελεσμένα στην Αμμόχωστο και αλλού, παραβιάζο-
ντας τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους της 

ΕΕ και του ΟΉΕ,  δεν θα ήταν καθόλου παράλογη 
η σύγκληση Έκτακτου Συμβουλίου για την εξέταση 
του θέματος και την επιβολή κυρώσεων. Όταν παρα-
βιάζεται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
παραβιάζεται κράτους-μέλους της ΕΕ. Άρα και η ίδια 
η ΕΕ ως τέτοια, οι δημοκρατικές αρχές και αξίες της. 
Όταν ενισχύεται η κατοχή της Κύπρου με σύγχρονα 
επιθετικά όπλα,  η απειλή δεν στρέφεται μόνο σε 
βάρος κράτους-μέλους ή και γειτονικών χωρών, 
αλλά σε βάρος της ίδιας της ΕΕ. Διότι η Τουρκία 
απομακρύνεται από τη λύση του Κυπριακού. Και 
δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Ή κατοχή της Κύπρου 
και ο στρατηγικός έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου 
από την Άγκυρα αυξάνει τις εξαρτήσεις τής Ευρώπης 
έναντι της Τουρκίας τόσο στη θάλασσα όσο και στον 
αέρα και στην ξηρά. Κόβει σιγά-σιγά το οξυγόνο και 
τα συμφέροντα των εταίρων μας προς την ανατολική 
Μεσόγειο και αλλού.

Ποιους και γιατί 
ενδέχεται να καλέσει 

ο Ερντογάν να 
επιστρέψουν 

 Εκτός από την 
Κύπρο, στήνει και 

στην Αλβανία Βάση 
drones η Τουρκία

Η απουσία των 
drones από την 

έκθεση του ΓΓ του 
ΟΗΕ

Ποια η αλήθεια για 
προσφυγή στη Χάγη, 
στο ΣτΕ και στην ΕΕ  

18.07.2021

αναπόσπαστο τμήμα της επεκτατικής πολι-
τικής της Άγκυρας,  που θέλει να κυριαρχή-
σει στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστώντας 
πλέον χωρίς καμία αμφιβολία την περιοχή 
από τη Μαρμαρίδα ώς την Αλεξάνδρεια ως 
τουρκική λίμνη, στην οποία περιλαμβάνει 
και την περιοχή του Καστελορίζου. Πέραν 
βεβαίως της τουρκικής λίμνης υπάρχει ευ-
ρύτερη γεωπολιτική αντίληψη της Γαλάζιας 
Πατρίδας, της οποίας, ούτως ή άλλως, και 
η Αμμόχωστος και η Κύπρος αποτελούν 
κομμάτια του παζλ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορού-
σαν επιπροσθέτως να επισημανθούν τα 
ακόλουθα: Ή Βάση των τουρκικών drones 
στο Λευκόνοικο επηρεάζει το σύνολο της 
περιοχής μας και δη τις γειτονικές χώρες, 
όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Και είναι 
αληθές ότι το Λευκόνοικο όπως και άλλες 
στρατηγικές τουρκικές Βάσεις βρίσκονται εντός 
του βεληνεκούς του πυροβολικού της ΕΦ. 
Το γεγονός όμως αυτό δεν εξουδετερώνει 
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Ανάγκη ασπίδας από drones

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΊΤΊΣΉΣ ΜΉ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑ-
ΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΤΉΚΑΝ 
ΣΤΉΝ ΕΚΘΕΣΉ DEFEA 2021 

Κ
ατά την παράνομη επίσκε-
ψή του στα κατεχόμενα 
την Τρίτη, 20 Ιουλίου, 
ο Τούρκος Πρόεδρος, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
εκτός από μερικό άνοιγ-
μα των Βαρωσίων,  ανα-

μένεται να τελέσει και επίσημα τα εγκαίνια 
του στρατιωτικού παράνομου αεροδρομίου 
στο σκλαβωμένο Λευκόνοικο. Αυτό τουλά-
χιστον μετέδιδαν τα τουρκικά ΜΜ αρχές 
του μήνα. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο 
έχει μετατραπεί  σε μόνιμη αεροπορική 
βάση, στην οποία είναι εγκατεστημένα  τα 
τουρκικά μη εξοπλισμένα και εξοπλισμένα 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη. 

Εξοπλιστική διπλωματία 
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα του CNN 

Τurk αναφέρει ότι η απόφαση της Τουρκί-
ας για ίδρυση βάσης με μη εξοπλισμένα και 

Drone Dome  όταν λειτουργεί σε χώρους 
με μεγάλη συμφόρηση (πολιτικούς ή 
στρατιωτικούς). 

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Drone 
Dome μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα  
σε απόσταση μικρότερη  από 0,002 τετρα-
γωνικά μέτρα μέχρι και  3,5 χιλιόμετρα 
(2,1 μίλια). Μόλις εντοπιστεί το σύστημα, o 
στόχος κλειδώνει στο drone. Το autotracker 
φαίνεται αρκετά εξελιγμένο για να χειριστεί 
την αποφυγή ελιγμών, διατηρώντας το 
drone στο οπτικό του πεδίο, παρά τους 
όποιους ελιγμούς. Το λέιζερ εμπλέκεται 
προκαλώντας δομική αστοχία καθώς λιώνει 
το πλαστικό περίβλημα και προκαλεί την 
αποτυχία των ηλεκτρονικών του drone. 
Το πλαστικό και το μέταλλό του λιώνουν 
και η βαρύτητα φροντίζει τα υπόλοιπα. 
Το  Drone Dome μπορεί ακόμη και να 
πυρπολήσει και σμήνη από drones, καί-
γοντας το ένα μετά το άλλο. 

DroneShield  και DroneGuns
Στην έκθεση υπήρχαν και άλλες εταιρεί-

ες, όπως η ολλανδική εταιρεία DroneShield, 
που έλαβε την πρώτη παραγγελία και συ-
νεργάζεται με την αστυνομική δύναμη 
της  ΕΕ από τον Μάιο του περασμένου 
έτους. Ή συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει 
το γνωστό DroneGun Tactical, το οποίο 
είναι ουσιαστικά ένα όπλο που εκπέμπει 
ένα σήμα, το οποίο μπλοκάρει τη σύνδεση 
ενός drone με τον ελεγκτή του, αναγκά-
ζοντάς το να προσγειωθεί επί τόπου ή 
να ξεκινήσει μιαν ακολουθία επιστροφής 
στη βάση του. Το όπλο έχει εμβέλεια 1,24 
μιλίων και μπορεί να αναχαιτίσει τους 
περισσότερους στόχους χωρίς πρόβλη-
μα. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχει και 
το γαλλικό NEROD RF (RiFle), που είναι 
μια εύχρηστη και αποτελεσματική λύση 
κατά  του 98% των UAV στην αγορά. Ένα 

εξεύρεση πολιτικών και νομικών αντί-
μετρων. Παράλληλα, ωστόσο, θα έπρεπε 
να δράσει προληπτικά, εδώ και καιρό, 
επενδύοντας στην αμυντική θωράκιση 
για αντιμετώπιση-αναχαίτιση της νέας 
τουρκικής απειλής, που είναι τα τουρκικά 
drones, η αποτελεσματικότητα των οποίων 
δοκιμάστηκε στην πρόσφατη σύγκρουση 
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Έκθεση DEFEA 2021
Επί της ουσίας αυτό στο οποίο υστερεί η 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι η εξοπλιστική 
διπλωματία. Μια πρώτη καλή αρχή ήταν 
η συμμετοχή της Κύπρου με αντιπρο-
σωπία του Υπουργείου Άμυνας και της 
Εθνικής Φρουράς στην Αμυντική Έκθεση 
DEFEA 2021, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα μεταξύ 12-15 Ιουλίου. Tο 
Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει για πρώτη 
φορά σε διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού 

νέο «αντι-drone» σύστημα με το όνομα 
«Χίμαιρα», που χαρακτηρίστηκε ως «ο 
ελβετικός σουγιάς της άμυνας κατά των 
drones», αναπτύσσεται από τη γαλλική 
εταιρεία CerbAir.

Εναέριο ναρκοπέδιο 
Yπάρχει επίσης και η ρωσική πο-

λεμική βιομηχανία, που ανέπτυξε το 
πρώτο σύστημα στον κόσμο το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ρωσικά μέσα και ως 
“αερομεταφερόμενη νάρκη”, σχεδιασμένο 
για την καταστροφή μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών. Όπως αναφέρει σε σχετικό 
δημοσίευμά του το Defence Redefined, 
το ρωσικό σύστημα είναι βασισμένο στα 
πυρομαχικά υπό την επωνυμία Lancet, 
τα οποία αποτελούν αιωρούμενα πυ-
ρομαχικά που αναπτύχθηκαν από την 
εταιρεία ZALA AERO. Σε σχετικό βίντεο 
που παρουσίασαν οι Ρώσοι παρουσιάζεται 
σμήνος από Lancet να περιπολούν σε 
μια περιοχή και ένα εξ αυτών φαίνεται 
να εντοπίζει και να επιτίθεται σε ένα μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο προ-
σομοιάζει στο τουρκικό Bayraktar TB2.  
Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως «εναέριο 
ναρκοπέδιο». Επίσης η Πολεμική Αε-
ροπορία των ΉΠΑ δοκίμασε πρόσφατα 
ένα πρωτότυπο σύστημα μικροκυμάτων 
που εξουδετερώνει τα drones, το  Tactical 
High Power Operation Responder Thor, 
σε πραγματικές συνθήκες, στην Αφρική.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία συμμετείχε και στην άσκηση 
IDEX 2021,  που έγινε στο Άμπου Ντάμπι 
από 21 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2021. 
Εκεί  ήταν και η γαλλική MBDA, που 
συνεργάζεται με την E.Φ.  και παρουσίασε 
το νέο σύστημα «Sky Warden», το οποίο 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανί-
χνευσης  - εξουδετέρωσης UAVs. 

με εθνικό περίπτερο, στο οποίο έλαβαν 
μέρος εννέα κυπριακές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας 
και της ασφάλειας. Εκεί είχαν μάλιστα την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να 
ενημερωθούν για τις τρέχουσες τεχνολογίες 
αιχμής με διάφορες εταιρείες. Σε δηλώσεις 
του ο Υπουργός  Άμυνας Χαράλαμπος 
Πετρίδης στο Defence Redefined  εξέφρασε 
τη στήριξή του στην ιδιωτική πρωτοβουλία, 
με τα ερευνητικά ιδρύματα και  Πανε-
πιστήμιά μας. Ανάμεσα στα συστήματα 
που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν αυτά 
της αναχαίτισης-εξουδετέρωσης drones. 

Ισραηλινό Drone Dome 
Παρούσα στην έκθεση DEFEA 2021 

ήταν η  ισραηλινή εταιρεία Rafael, που 
παρουσίασε το  Drone Dome. Το σύστημα 
αντι-drone έχει σχεδιαστεί για να παρέ-
χει αποτελεσματική άμυνα του εναέριου 
χώρου εναντίον εχθρικών drone (Micro 
και Nano UAV) που χρησιμοποιούνται 
για την πραγματοποίηση εναέριων επι-
θέσεων, τη συλλογή πληροφοριών και 
άλλων εκφοβιστικών δραστηριοτήτων. 
Τεχνικά το Drone Dome είναι το όνομα 
ενός πακέτου anti-drone που περιλαμβάνει 
ραντάρ αναζήτησης, ανιχνευτή εντολών 
ραδιοσυχνοτήτων,  ηλεκτρο-οπτικό αισθη-
τήρα και σύστημα εντολών και ελέγχου. 
Μόλις εντοπιστεί ο στόχος, το Drone Dome 
μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο αντίμε-
τρα κατά εχθρικών στόχων : ένα jammer 
ραδιοσυχνοτήτων ή το όπλο λέιζερ. Το 
DRONE DOME είναι ικανό να αναγνω-
ρίζει άγνωστους στόχους, να δημιουργεί 
ειδοποιήσεις (βάσει μιας προσαρμόσιμης 
γεννήτριας κανόνων) και να λειτουργεί 
χωρίς να προκαλεί παρεμβολές σε αερο-
μεταφερόμενα στοιχεία.  Αυτό είναι ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος 

εξοπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
[IHA και SIHA]  στην Κύπρο, που κατέχει 
κυρίαρχη θέση στην Ανατολική Μεσό-
γειο, λήφθηκε αμέσως μετά τη συμφωνία 
οριοθέτησης των θαλάσσιων αρμοδιοτή-
των με τη Λιβύη, πριν από δύο χρόνια. 
Yπενθυμίζεται ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 
2019, το εξοπλισμένο μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος τύπου «Kalkan Bayraktar 
TB-2» προσγειώθηκε στη στρατιωτική 
βάση στο κατεχόμενο Λευκόνοικο, μετά 
από πτήση διάρκειας πέντε ωρών από 
την ώρα απογείωσής του από τη βάση 
Ντάλαμαν της Τουρκίας.  Μάλιστα, η 
στρατιωτική βάση στο Λευκόνοικο θα 
πάρει το όνομα του Τούρκου Επισμη-
ναγού, Φεχμίν Ερτζάν, που σκοτώθηκε 
κατά τη  διάρκεια της εισβολής του Αττίλα 
το 1974. Ή Κυβέρνηση, προσπαθώντας 
ν’ αποφύγει, δυστυχώς, το αναπόφευκτο 
στα Βαρώσια, εστίασε αποκλειστικά στην 
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Σ
τις αρχές της εβδομά-
δας, ο γνωστός Αυστρι-
ακός YouTuber «Kraut» 
ανήρτησε ένα μήνυμα 
στο κανάλι του, όπου 
ενημέρωνε πως τον είχε 
προσεγγίσει μια τουρκική 

εταιρεία ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό 
να τον «στρατολογήσει». 

Συγκεκριμένα, ο Kraut ανέφερε πως 
οι Τούρκοι «ρώτησαν για την τιμή του», 
ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα βίντεο 
γι’ αυτούς. Αυτοί θα έκαναν την έρευνα 
και θα έγραφαν το κείμενο και ο Kraut 
θα το παρήγαγε, θα το κινηματογραφούσε 
και θα το ανέβαζε στο κανάλι του. 

Καθώς ο ίδιος αρνήθηκε για συνει-
δησιακούς λόγους, ενημέρωσε το κοινό 
του σε YouTube, Reddit και Twitter και 
απ’ εκεί το θέμα συζητήθηκε έντονα 
στα ΜΚΔ, ιδιαίτερα στο «/r/Armenia» 
subreddit. Όπως αποκαλύφθηκε, τουλά-
χιστον ακόμα ένας YouTuber δέχθηκε 
πανομοιότυπη προσφορά. 

Ή δημοσιοποίηση των περιστατικών 
και το ενδιαφέρον που επέδειξαν κάποια 
αρμενικά Μέσα προκάλεσαν την ανα-
δίπλωση (;) της τουρκικής εταιρείας, η 
οποία ανέφερε πως έπεσε θύμα χάκερ 
που εισήλθαν στα συστήματά της και 
έστελναν e-mail. 

Στο σημερινό σημείωμα θα παραθέσου-
με λεπτομέρειες από τα περιστατικά, καθώς 
θεωρούμε ότι αποτελούν σπάνιες ενδείξεις 
για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως 
να λειτουργεί η τουρκική προπαγάνδα 
στο διαδίκτυο, στρατολογώντας, επηρε-
άζοντας ή αλιεύοντας ίνφλουενσερς με 
σκοπό να τους μετατρέψουν σε πολιτικούς 
«πράκτορες επιρροής». 

Ίνφλουενσερς ταΐζουν τρολλς
Έχουμε αναλύσει πολλές φορές στο 

παρελθόν τον τρόπο με τον οποίο η τουρ-
κική προπαγάνδα έχει αναβαθμιστεί και 
προσαρμοστεί στο ψηφιακό επικοινωνια-
κό περιβάλλον, ακολουθώντας τ’ αχνάρια 
άλλων μεγάλων και περιφερειακών δυ-
νάμεων ως προς την άσκηση «μαλακής 
ισχύος» και υβριδικού πολέμου. 

Ή Τουρκία πειραματίζεται με οικο-
συστήματα ιστοσελίδων και τρολλς-&-
μποτς σε συνεργασία με άλλες χώρες, 

Μετά την αποκάλυψη Kraut, 
με ανάρτησή του στις 
10/07/2021 στο Twitter (@
SuibhneOfficial), ο Νοτιο-

αφρικανός-Αυστραλός YouTuber James 
Suibhne ανέφερε: «Έλαβα ακριβώς το ίδιο 
email από μια τουρκική εταιρεία μίντια 
που προσφερόταν να με πληρώσει για να 
κάνω προπαγάνδα και να αρνούμαι την 
Αρμενική Γενοκτονία. Αυτό είναι άρρωστο».

Το κανάλι «Suibhne» στο YouTube 
έχει 461.000 subscribers. Δημιουργήθηκε 

στις 2 Μαρτίου 2016 και έχει 36.513.589 
θεάσεις μέχρι στιγμής, επίσης για θέματα 
ιστορίας τα οποία παρουσιάζονται εικο-
νογραφημένα. 

Παρά τη μεγάλη συζήτηση που προ-
κλήθηκε σε αυτούς τους κύκλους χρηστών 
ΜΚΔ, που δεν είναι καθόλου αμελητέος 
αριθμός, το θέμα δεν πήρε διαστάσεις στα 
mainstream ΜΜΕ. Δύο αρμενικά μέσα, 
το «Zartonk Media» (13/07/2021) και το 
«PanARMENIAN.net» (13/07/2021) τού 
έδωσαν κάποια δημοσιότητα. 

Προσπάθεια στρατολόγησης ξένων YouTubers 
για άρνηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΠΟΛΕΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟ-
ΠΑΓΑΝΔΑΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΚΥΠΡΟ & ΕΛΛΑΔΑ

 ΔΡ ΛΆΜΠΡΟΣ Γ. 
ΚΆΟΎΛΛΆΣ, Άστυνομικές 
Σπουδές, Άνοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

σκηνοθετεί τηλεσειρές με φανταστικά 
εγκλήματα για το 1963, ενεργοποιεί 
επικοινωνιακές ΜΚΟ σε Αφρική και 
κυκλώματα λαθροδιακίνησης από Συρία, 
εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά περίεργες 
«προβοκάτσιες», υποβάλλει οπλοποιημένα 
αφηγήματα για το Κυπριακό, και με υπό 
κάλυψη «δημοσιογράφους» του «TRT» 
δημιουργεί αγγλόφωνα ντοκιμαντέρ, όπου 
με «αντιφασιστικό» μανδύα δαιμονοποιεί 
την κυπριακή ελληνική παράδοση που 
γέννησε την ΕΟΚΑ. 

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν παρα-
δείγματα πληροφοριακών επιχειρήσεων, 
καθώς σχεδόν πίσω απ’ όλα κρύβονται 
κρατικές υπηρεσίες, θεσμοί, κομματικές 
οργανώσεις ή και η ίδια η δημόσια ρα-
διοτηλεόραση. 

Ή στρατολόγηση ξένων ίνφλουενσερς 
-ή η πολιτική επιρροή επ’ αυτών- είναι 
μια ακόμη τέτοια τεχνική. Το περιστατικό 
με τον Kraut μάς δίνει μια ένδειξη πως 
η Τουρκία ίσως εργάζεται και προς αυ-
τήν την κατεύθυνση. Μια τέτοια τακτική 
θα έχει στόχο να δημιουργεί άλλοθι και 
«plausible deniability» στη διασπορά των 
ιστορικών και πολιτικών αφηγημάτων της, 
που δεν θα φαίνεται πως προέρχονται από 
τουρκικές πηγές και άρα θα θεωρούνται 
αντικειμενικές και αξιόπιστες. 

Απ’ εκεί και πέρα, μετά το «ξέπλυμα» 
από τους YouTubers, θα μπορούν να πά-
ρουν εργολαβία διασποράς και διάχυσης 
τα τουρκικά τρολλς-&-μποτς, τα ψηφιακά 
οικοσυστήματα των οποίων υπάρχουν 
και τα είδαμε πώς λειτουργούν κατά τη 
διάρκεια της λαθροεισβολής στον Έβρο, 
της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, της 
εκμετάλλευσης των #cypruspapers, του 
ελληνόφωνου στιγματισμού της εκδήλω-
σης των μοτοσικλετιστών στη Δερύνεια 
τον περασμένο Οκτώβριο και βεβαίως 
με τον πολέμο στο Αρτσάχ. 

Η δυνητική επιρροή 
μέσω YouTube

Το κανάλι «Kraut and Tea» έχει 
357.000 subscribers. Δημιουργήθηκε στις 
29 Δεκεμβρίου 2015 και μέχρι στιγμής 
καταγράφει 19.703.962 συνολικά views 
σε όλα τα βίντεο που έχει ανεβάσει. 

Το κανάλι ανεβάζει εικονογραφημένα 

έχει να κάνει μόνο με την προσωπική 
μου ακεραιότητα ως δημιουργού, αυτό 
είναι ένα θέμα που επεκτείνεται πολύ 
παραπάνω από την απλή ψωροΰπαρξή 
μου ως youtuber. Ή γενοκτονία, η μελέτη 
της γενοκτονίας, και η μελέτη τού πώς 
εμπλεκόμαστε και αντιμετωπίζουμε την 
κληρονομιά μιας γενοκτονίας δεν είναι 
μονάχα ένα απλό ακαδημαϊκό ιστορικό 
πεδίο, είναι μια σημαντική κοινωνική 
συζήτηση, που κάποιος πρέπει να την 
κάνει. Είμαι μέρος της τελευταίας γερμα-
νικής γενιάς που έπρεπε να ρωτήσει τον 
παππού του την άβολη ερώτηση τού τι 
έκανε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ναι, το να αντιμετωπίσεις την 
κληρονομιά μιας γενοκτονίας είναι κάτι 
βαθύτατα άβολο και ακόμη και τραυματικό 
για μια κοινωνία, αλλά είναι μια διαδικα-
σία που δεν μπορείς να αποφύγεις. Μια 
κοινωνία που αρνείται να αντιμετωπίσει 
τους δαίμονες του παρελθόντος της, είναι 
μια κοινωνία που θα στοιχειώνεται από 
αυτούς τους δαίμονες. 

»Έπειτα είναι και η προσωπική μου 
ακεραιότητα. Ναι, έχω κάνει εμπορικές 
χορηγίες. Και θα συνεχίσω να κάνω χο-
ρηγίες ώς το σημείο που αυτοί που που-
λάνε το προϊόν με πείθουν πως το προϊόν 
τους αξίζει. Αλλά να πάρω χρήματα για να 
αρνηθώ μια γενοκτονία. Αυτό είναι κάτι 
που δεν μπορώ να κάνω. Ή Αρμενική 
Γενοκτονία είναι μια πολύ αληθινή και 
πρόσφατη υπενθύμιση του ιστορικού 
τρόμου και του τραύματος ενός λαού. Ή 
ιδέα τού να το αρνηθείς αυτό, για τα λεφτά, 
να προσβάλεις και να κάνεις κακό, να 
πληγώσεις ανθρώπους, εσκεμμένα να 
μειώσεις την οδύνη τους και την επιθυμία 
τους να αναγνωριστεί ο πόνος ενός λαού... 
για τα λεφτά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. 

»Ο λόγος που σας το λέω αυτό δη-
μόσια είναι διότι αυτή είναι ξεκάθαρα 
μια καμπάνια μίντια. Και είναι πιθανόν 
ένας youtuber, είτε ιστορικός youtuber 
ή πολιτικός σχολιαστής, ή ακόμα και κά-
ποιος Twitch streamer, να μην έχει αυτoύς 
τους ηθικούς προβληματισμούς για μια 
τέτοια προσφορά. Ακριβώς γι’ αυτό, είναι 
πολύ πιθανό  κάποιος να πάρει αυτήν την 
προσφορά και να αρνηθεί την Αρμενική 
Γενοκτονία για το χρήμα. Και ίσως ακόμα 
και να μου επιτεθεί εμένα που αναγνωρίζω 
την Αρμενική Γενοκτονία. 

»Δεν μιλώ πολύ σε άλλους παραγω-
γούς. Είναι 3 το πολύ με τους οποίους 

βίντεο με πληθώρα πληροφοριών, η θε-
ματολογία του καλύπτει ιστορία, ανθρω-
πολογία, γεωγραφία, πολιτισμό και άλλα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, και εν μέσω πανδη-
μίας, ο Kraut ανεβάζει στις 26 Μαρτίου 
2020 ένα βίντεο με τίτλο «The Turkish 
Century - From Hittites to Ataturk». Στο 
βίντεο (που διαρκεί 1:46:00’’) ο Αυστρια-
κός παραγωγός αναπτύσσει την ιστορική 
και εθνολογική εξέλιξη της Μικράς Ασίας 
και της Ανατολίας, μέχρι και την εμφάνιση 
των Τούρκων και τελειώνει με την άνοδο 
στην εξουσία του Mustafa Kemal Ataturk. 

Σ’ εκείνο το σημείο, ο Kraut αναπτύσ-
σει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι 
Νεότουρκοι εξολόθρευσαν τους Αρμενί-
ους. Πώς οργάνωσαν τη Γενοκτονία, πώς 
έκαναν επίκληση στις ισλαμικές μάζες να 
διεξάγουν «τζιχάντ» κατά των «απίστων», 
πώς έφτιαχναν λίστες προγραφών και πώς 
εξόπλισαν και οργάνωσαν παραστρατι-
ωτικές φατρίες σφαγής και πλιάτσικου. 
Το βίντεο είχε 1.398.220 θεάσεις, 45.000 
likes και μόνο 1.800 dislikes. 

Στο μήνυμά του ο Kraut αναφέρει πως 
ουσιαστικά το προϊόν που ζητούσε από 
αυτόν η τουρκική εταιρεία θα αναιρούσε 
τα προηγούμενα επιχειρήματά του, αλλά 
με αυτό τον τρόπο ο ίδιος θα αναιρούσε 
και ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν δέχτηκε. 

Αν πετύχαινε η επιχείρηση και ο Kraut 
δεχόταν να ξεπουλήσει τα πιστεύω του, 
το τουρκικό αφήγημα που αρνείται τη 
διάπραξη της Γενοκτονίας των Αρμενίων 
θα είχε προβληθεί σε δεκάδες -ίσως και 
εκατοντάδες- χιλιάδες ανθρώπους. 

Το πρώτο μήνυμα Kraut
Μετά που η εταιρεία αρνήθηκε πως 

είχε σχέση με το e-mail, ο Kraut φαίνε-
ται να διέγραψε το αρχικό του μήνυμα 
(09/07/2021, με 354 retweets και 1,702 
likes στο @Der_Parrot) από το κανάλι του 
στο YouTube. Ευτυχώς, ένας Αρμένιος 
φίλος της στήλης πρόλαβε να αποθηκεύσει 
και να μας στείλει το αυθεντικό μήνυμα 
του Kraut. Καθώς θεωρούμε πως αυτό 
το μικρό ψηφιακό ντοκουμέντο ίσως να 
ρίχνει λίγο φως στον τρόπο με τον  οποίο η 
Τουρκία προσπαθεί να περάσει την προ-
παγάνδα της, το παραθέτουμε αυτούσιο, 
μεταφρασμένο στα ελληνικά: 

«Έλαβα ένα e-mail την περασμένη εβδο-

μιλώ τακτικά. Παραμένω στον εαυτό μου 
την περισσότερη ώρα. Έτσι, με αυτήν την 
ανάρτηση θα ήθελα να κάνω έκκληση σε 
τυχόν παραγωγούς που μπορεί να προ-
σεγγιστούν από αυτήν την εταιρεία, να μη 
δεχθούν την προσφορά της. Είναι λάθος να 
δεχτούν την προσφορά της. Αν δεν έχετε 
καθόλου ηθικές αναστολές, τουλάχιστον 
βάλτε το καλά στο μυαλό σας πως αν κά-
νετε κάτι τέτοιο θα τραυματίσετε σοβαρά 
την αξιοπιστία σας, ιδιαίτερα αν είσαστε 
ένας youtuber ιστορίας. 

»Και αν πάρετε την προσφορά τους ούτως 
ή άλλως, παρά τα αρνητικά που σας κατέ-
γραψα, ε τότε όλοι θα ξέρουν πως πήρατε 
χρήματα για να κάνετε εκείνο το βίντεο».

Το δεύτερο μήνυμα Kraut
Στις 13/07/2021, σε ανάρτησή του στο 

Twitter (@Der_Parrot), ο Kraut γράφει: 
«Έχω μια σημαντική ενημέρωση για το 

συμβάν στο οποίο μου προσφέρθηκαν χρή-
ματα για να αρνηθώ την Αρμενική Γενοκτονία. 

»Έχουν επικοινωνήσει μαζί μου δικη-
γόροι που εκπροσωπούν την τουρκική 
εταιρεία μίντια 365 decere digital agency 
πριν από λίγες ημέρες και ήταν απολύτως 
έκπληκτοι και σοκαρισμένοι από την κα-
τηγορία. Κανένας σ’ εκείνη την εταιρεία 
δεν υπέγραψε ποτέ ή συμφώνησε για μια 
τέτοια καμπάνια μίντια. Ή εταιρεία δεν 
έχει επίσης κυβερνητικές επαφές. Είναι 
μια απλή εταιρεία ψηφιακών μίντια. Μου 
ζήτησαν να μοιραστώ μαζί τους τα e-mails 
που έλαβα, για να ελέγξουν τη λίστα με 
τους υπαλλήλους τους και να μάθουν τι 
συμβαίνει. 

»Αυτό έκαναν. Φαίνεται πως ένα άτομο 
εισήλθε παράνομα στις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας για 
να στείλει αυτές τις προσφορές σε εμένα 
και σε κάποιο άλλον youtuber, ενώ υπο-
τίθεται εκπροσωπούσε την εταιρεία. Το 
άτομο ωστόσο δεν εκπροσωπεί εκείνη 
την εταιρεία. Και αυτό το άτομο έχει επι-
τυχώς ταυτοποιηθεί. Εξ όσων γνωρίζω 
αυτό το άτομο διέπραξε κλοπή ταυτότητας 
και ίσως και απάτη ταυτότητας. Και αυτό 
το άτομο μάλλον τώρα θα αντιμετωπίσει 
τις νομικές συνέπειες των πράξεών του. 

»Είμαι κάπως έκπληκτος για το ότι 
κάποιος θα ήταν τόσο βλάκας που να 
προσπαθήσει να πλαστοπροσωποποιήσει 
μια επιχείρηση. Και ένα από τα χειρότερα 
πράγματα απ’ όλο αυτό είναι ότι αυτή η 
επιτυχημένη επιχείρηση είχε αντίκτυπο 
λόγω των εγωιστικών και ηλίθιων πράξεων 
ενός ατόμου. Κανένας που εργάζεται σε 
αυτή την εταιρεία δεν το άξιζε αυτό, ούτε 
άξιζε να στιγματιστεί η φήμη τους μέσα 
από τις παράνομες πράξεις ενός ατόμου 
που δεν τους εκπροσωπεί. 

»Αν μοιραστήκατε την πρώτη μου δή-
λωση, σας καλώ να την μοιραστείτε και 
αυτή. Καθώς πιστεύω ότι οι άνθρωποι 
που εργάζονται στην 365 decere digital 
agency δεν αξίζουν να στιγματιστεί η φήμη 
τους μέσα από τις πράξεις ενός ανέντιμου 
ατόμου».

Σχεδόν όλοι οι σχολιαστές κάτω από 
τη σχετική ανάρτηση στο Reddit θεω-
ρούν πως ήταν φανερό πως επρόκειτο 
για προσπάθεια διοχέτευσης τουρκικής 
προπαγάνδας, η οποία ξεσκεπάστηκε, αφού 
προσέκρουσε στην άρνηση του Kraut, και 
γι’ αυτό έκλεισε άδοξα και άρον-άρον με 
νομικίστικες δικαιολογίες. 

μάδα από την τουρκική εταιρεία μίντια 
365 derece digital agency. Με ρώτησαν 
ποια είναι η τιμή μου για να φτιάξω ένα 
βίντεο για ένα ειδικό γι’ αυτούς θέμα. Δι-
ευκρίνισαν επίσης ότι αυτοί θα έκαναν 
την έρευνα και το γράψιμο και το μόνο 
που θα έκανα εγώ θα το σκηνοθετούσα 
και θα το ετοίμαζα για το κανάλι μου. 

»Φάνηκε ότι με ήθελαν να αρνηθώ 
την Αρμενική Γενοκτονία. 

»Και το άλλο, με ήθελαν βασικά να 
το φτιάξω με το ίδιο στυλ που έκανα τα 
άλλα βίντεο τουρκικής ιστορίας, βασικά, με 
ήθελαν να επιτεθώ στο ίδιο μου το βίντεο. 

»Το σκέφτηκα πολύ και σκληρά πριν να 
αποφασίσω να αντιδράσω σε αυτό, και αν 
θα έπρεπε ακόμη και αντιδράσω. Κάποιοι 
φίλοι μου υπέδειξαν πως αυτό είναι ίσως 
μέρος μια καμπάνιας μίντια, και συνε-
πώς και άλλοι youtubers μάλλον έχουν 
προσεγγισθεί με αυτήν την προσφορά. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν 
youtubers εκεί έξω στο εγγύς μέλλον που 
θα φτιάχνουν βίντεο που θα μου επιτίθενται 
για το θέμα της Αρμενικής Γενοκτονίας. 
Αυτή η προοπτική είναι που πιέζει το 
χέρι μου. 

»Ή ιστορική πραγματικότητα δεν είναι 
για πούλημα. Ή Αρμενική Γενοκτονία είναι 
ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός. Και αυτός 
ο ορισμός δεν είναι κάτι το οποίο είμαι 
διαθετειμένος να πουλήσω. Αυτό δεν 

ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
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Προσπάθεια στρατολόγησης και 2ου YouTuber
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
To Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ανακοινώνει τον τερματισμό παραλαβής αιτήσεων στο πλαίσιο της «2ης Πρόσκλησης του Σχε-
δίου Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων», και της «2ης Πρόσκλησης του Σχεδίου 
Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training 
- NEETs)», αύριο Δευτέρα, 19/7/2021 και ώρα 15.00, λόγω εξάντλησης του ποσού του κονδυλίου. 
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Ή
χησαν την Πέμπτη για 
47η φορά οι σειρή-
νες, ως ακόμα μια 
θλιβερή υπενθύμιση 
για το ιμπεριαλιστικό 
τουρκοφόρο πραξι-
κόπημα της 15ης του 

Ιούλη 1974.  Εν πομπή και παρατάξει οι 
κομματικοί ταγοί είπαν τα ίδια λόγια, τις 
ίδιες ευχές, τις οποίες λένε κάθε χρόνο 
στην ίδια μαύρη επέτειο, αλλάζοντας μόνο 
την ημερομηνία. Περσινά ξινά σταφύλια. 
Στριμώχτηκαν για να τους καλύψουν τα 
πλάνα των τηλεοπτικών ΜΜΕ φορώντας 
το ψεύτικο θλιμμένο ύφος. Δίκαιοι και 
άδικοι, Εφιάλτες, Ιούδες Ισκαριώτες,  λει-
τουργήθηκαν μαζί με τις εναπομείνασες 
μαυροφορεμένες μανάδες των ηρωικών 
νεκρών. 

Την ερχόμενη Τρίτη, ανήμερα την επέ-
τειο της δεύτερης πράξης της διεθνούς 
συνωμοσίας σε βάρος της Κύπρου στις 
20 του Ιούλη, θα φθάσει παράνομα στα 
κατεχόμενα κυπριακά εδάφη ο ισλαμοφα-
σίστας Ερντογάν. Με ένα ασκέρι υπουργών 
και αξιωματούχων του κυβερνώντος ΑΚΡ 
θα φτύσουν ξανά κατάμουτρα το διεθνές 
δίκαιο και όλα τα περί Κύπρου ψηφίσματα. 
Ανενόχλητοι θα συνεχίσουν το πλιάτσικο 
ως οι δεινότεροι κλέφτες ξένης γης και 
περιουσιών. Έτσι έμαθε η Τουρκιά να 
στήνει κράτος-μαφία. Με δολοφονίες, 

μαζικές εκτελέσεις, λεηλασίες, κλεψιές, 
εκβιασμούς και υποχθόνιες δοσοληψίες.  

Ένας Γ.Γ. ΟΗΕ που προσπερ-
νά τα ψηφίσματα του Σ.Α.

Και ο ΓΓ του ΟΉΕ συνεχίζει να προ-
σπερνά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, 
παρότι όφειλε να καθοδηγείται από αυτά. 
Δυστυχώς, όμως, σε όλες του τις τελευταίες 
εκθέσεις, όπως και στο τελικό κείμενο 
της  έκθεσής του, δεν υπεραμύνεται της 
ισχύος αυτών των ψηφισμάτων, τα οποία 
η τουρκική και τ/κ πλευρά παραβιάζουν 
προωθώντας λύση δύο κρατών και εποι-
κισμού  της Αμμοχώστου. 

Γι’ ακόμα μια φορά ο ΓΓ δυστυχώς 
προσπαθεί να τηρήσει ίσες αποστάσεις 
για ένα διεθνές πρόβλημα όπως είναι το 
Κυπριακό και μάλιστα σε μια περίοδο 
κλιμάκωσης των προκλητικών ενεργειών 
της Τουρκίας. 

Ο κ. Γκουτέρες, ακολουθώντας τα βή-
ματα των προκατόχων του Κόφι Ανάν, 
Μπαν Κι Μουν και άλλων, αποφεύγει να 
αναφερθεί στην ουσία του Κυπριακού, 
το οποίο είναι πρόβλημα εισβολής και 
κατοχής. Έτσι αφήνεται να εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα της κατοχικής Τουρκί-
ας και όχι της Κύπρου, καθότι οι «ίσες 
αποστάσεις» απενοχοποιούν τον θύτη 
εξισώνοντάς τον με το θύμα και αποθρα-

σχεδίου που καταρτίστηκε μαζί με Ελλα-
δίτες πολιτικούς και στρατιωτικούς κα-
θώς και με μέλη της ΕΟΚΑ Β. Το άμεσο 
αποτέλεσμα του σχεδιασμού τους ήταν 
να δοθεί δικαιολογία στην Τουρκία για 
κατάληψη κυπριακών εδαφών και επιβολή 
της διπλής ένωσης ή μιας τριχοτόμησης 
καθότι και η Βρετανία θα είχε το μερίδιό 
της από τη σφαγή της Κύπρου. 

Δυστυχώς, αυτήν τη διεθνή συνω-
μοσία καμιά κυπριακή και ελληνική 
κυβέρνηση δεν κατόρθωσαν ή δεν 
θέλησαν να αναδείξουν, καθότι όπως 
φαίνεται έμειναν δέσμιες στις εντολές 
και υποδείξεις των εμπνευστών και 
εκτελεστών του δίδυμου εγκλήματος. 
Ή χούντα των Αθηνών και ειδικά ο δι-
κτάτορας Ιωαννίδης είχε εξουσιοδοτήσει 
τους ΝΑΤΟϊκούς να διαβουλεύονται με 
την Τουρκία τα εθνικά θέματα Κύπρου. 
Ως γνήσιο ανδρείκελο είχε απόλυτη 
εμπιστοσύνη στον σφαγέα Κίσινγκερ 
και τους ομοίους του στο αμερικανικό 
στέιτ ντιπάρτμεντ. Και όταν η Κύπρος 
έπεσε, κανένας από τους ενόχους σε 
Κύπρο και Ελλάδα δεν τιμωρήθηκε 
για την εθνική καταστροφή. Ούτε και 
κανένας απ’ όλους αυτούς δεν βρήκε 
τη δύναμη να αυτοκτονήσει. 

Τα ξεχασμένα ψηφίσματα του Σ. 
Ασφαλείας και ο αμανές της Τουρκίας

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

ΌΣΌ ΥΠΆΡΧΕΙ ΆΝΌΧΉ, Ή 
ΤΌΥΡΚΙΆ ΘΆ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΌΝ 
ΠΆΡΆΝΌΜΌ ΆΜΆΝΕ ΤΉΣ ΚΆΙ 
ΘΆ ΠΡΌΕΛΆΥΝΕΙ. ΌΣΌ ΕΜΕΙΣ 
ΌΙ ΚΥΠΡΙΌΙ ΔΕΝ ΜΙΛΌΥΜΕ ΜΕ 
ΤΉΝ ΙΔΙΆ ΓΛΏΣΣΆ, Ή ΔΙΕΘΝΉΣ 
ΚΌΙΝΌΤΉΤΆ ΘΆ ΔΙΚΆΙΌΛΌΓΕΙ 
ΤΉΣ ΕΚΝΌΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΉΣ 

Την ερχόμενη Τρίτη 
θα φθάσει παράνομα 

στα κατεχόμενα 
κυπριακά εδάφη 

ο ισλαμοφασίστας 
Ερντογάν. Με ένα 
ασκέρι υπουργών 
και αξιωματούχων 
του κυβερνώντος 
ΑΚΡ θα φτύσουν 

ξανά κατάμουτρα το 
διεθνές δίκαιο και 

όλα τα περί Κύπρου 
ψηφίσματα

σύνουν, αποδεδειγμένα, την Τουρκία.  
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής των 

ίσων αποστάσεων είναι να μην καταλο-
γίζονται στην Τουρκία οι ευθύνες της 
για την προσπάθεια εποικισμού της Αμ-
μοχώστου και για την αδιαλλαξία που 
επιδεικνύει στις συνομιλίες. 

Την ίδια στιγμή, ενώ έχει το δικαίωμα 
να το πράξει, ο ΓΓ αποφεύγει να ζητήσει 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας τη λήψη 
μέτρων σε βάρος της Τουρκίας για την 
μη εφαρμογή των ψηφισμάτων για την 
Αμμόχωστο, και αρκείται σε ευχολόγια. 
Αντί λοιπόν να  προωθήσει την εφαρ-
μογή των προνοιών του Καταστατικού 
Χάρτη και των ψηφισμάτων της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΉΕ, ανέχεται την πα-
ραβίασή τους.

Η ιστορία δεν 
παραγράφεται

Όπως καταγράφεται στην ιστορική 
έρευνα για τον Φάκελο της Κύπρου, 
αλλά και από αρχεία ξένων μυστικών 
υπηρεσιών, το πραξικόπημα και η ει-
σβολή ήταν το αποκορύφωμα μιας δε-
καετούς συνωμοσίας, που άρχισε με τη 
σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εκδηλώθηκε με την τουρκοανταρσία του 
1963 και κορυφώθηκε στις 15 και 20 
Ιουλίου 1974. Όλα  αυτά τα συμβάντα 
αποτελούσαν  τμήματα του ΝΑΤΟϊκού 

O Αττίλας Ι και οι παραλείψεις της ηγεσίας του 
ΓΕΕΦ και ΑΕΔ (Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων), 

που ενώ είχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες 
μεταξύ 15 και 19 Ιουλίου 1974 για τουρκική 

εισβολή στη Κύπρο, εφησύχαζαν 

Κύπρος 1974: H στρατιωτική ηγεσία της καταστροφής

Kάθε καλοκαίρι ,  οι  μαύρες 
μνήμες της καταστροφής της 
Κύπρου, το  πραξικόπημα και 
η τουρκική εισβολή , μας στοι-

χειώνουν και υπενθυμίζουν το χρέος μας 
για άντληση διδαγμάτων προς αποφυγήν.

Στον φάκελο της Κύπρου (ΦΚ) 632 σελί-
δων (άραγε περιέχει όλα τα στοιχεία;) περι-
γράφονται οι εγκληματικές  παραλείψεις 
σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, που 
έφεραν την καταστροφή. Το παρόν άρθρο 
αναφέρεται στον Αττίλα Ι και τις παραλείψεις 
της ηγεσίας του ΓΕΕΦ και ΑΕΔ (Αρχηγείο 
Ενόπλων Δυνάμεων), που ενώ είχαν επι-
βεβαιωμένες πληροφορίες μεταξύ 15 και 
19 Ιουλίου 1974 για τουρκική εισβολή στη 
Κύπρο, εφησύχαζαν. Το ΓΕΕΦ δεν επανέ-
φερε στην αρχική τους διάταξη τις μονάδες 
που έλαβαν μέρος στο πραξικόπημα. Όταν 
εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή, ΓΕΕΦ και 
ΑΕΔ δεν αντέδρασαν στα εχθρικά πυρά και 
δεν εφάρμοσαν το Σχέδιο Αμύνης Κύπρου 
(ΣΑΚ) (σελ.88, 98, 99, 230 ΦΚ).

Ή τουρκική αποβατική δύναμη (ΤΑΔ) 

ενισχύσεων -μη έγκαιρη εφαρμογή του 
ΣΑΚ- μη έγκαιρη επάνδρωση της τοπο-
θεσίας ακτής) και να εγκαταστήσει χωρίς 
αντίσταση ΠΓ, το οποίο επεκτάθηκε γιατί 
παρέμεινε στο απυρόβλητο (μη επέμβαση 
ΓΕΕΦ με αξιόμαχη εφεδρεία και πυρά ΠΒ).

Στον ΦΚ (σελ. 230) καταλογίζονται τερά-
στιες ευθύνες στην ηγεσία του ΑΕΔ και   της 
ΕΦ για «την μη εφαρμογή του ΣΑΚ και την 
μη έγκαιρη ανταπόδοση στα εχθρικά πυρά»  
με τη διαπίστωση ότι «δεν προέκυψε… 
ότι αυτό έγινε με πρόθεση προδοσίας της 
χώρας και διευκολύνσεως των σχεδίων και 
των επιδιώξεων του εχθρού».

  Ή διαπίστωση αυτή δεν απαντά στο 
ερώτημα της ΑΙΤΙΑΣ για τη στάση της 
στρατιωτικής ηγεσίας και αν αυτή η στάση 
διασυνδέεται  με τη συγκλονιστική διαπί-
στωση του πορίσματος του ΦΚ (σελ. 380, 
381) ότι: «Σκόπιμα δεν αντιμετωπίσθηκε 
κατά προτεραιότητα το ΠΓ στον χώρο εισβο-
λής, όπως προνοούσαν τα σχέδια άμυνας 
της Κύπρου και δόθηκε βαρύτητα πρώτα 
στην εξουδετέρωση των ΤΚ θυλάκων» 
και ότι «από τα πρακτικά της σύσκεψης 
της συνάντησης της ηγεσίας της χούντας 
με τον Σίσκο και την λοιπή αμερικανική 
αντιπροσωπία στην Αθήνα, στις 19 Ιουλίου 
1974, προκύπτει έμμεσα αλλά με σαφήνεια 
η συναίνεσή της για παραχώρηση στους 
Τουρκοκύπριους εξόδου προς τη θάλασσα. 
Αυτό ουσιαστικά υποδηλώνει συγκατάθεση 

για κατάληψη από την Τουρκία εδαφών 
στις ακτές της Κερύνειας και συνένωσή 
τους με τον τουρκοκυπριακό θύλακα Κιό-
νελι-Αγύρτας»

Συμπερασματικά η ΕΦ, παρά τις αδι-
καιολόγητες ελλείψεις, τις αδυναμίες και 
το πλήγμα του πραξικοπήματος, εκτιμά-
ται ότι είχε τη δυνατότητα να αποκρούσει 
με επιτυχία την τουρκική εισβολή, αν η 
στρατιωτική ηγεσία  εκπλήρωνε το ύψιστο 
χρέος της, να εφαρμόσει το Σχέδιο Άμυνας, 
που αποτελεί και τον λόγο ύπαρξης των 
ενόπλων δυνάμεων. Ή Κύπρος το 1974 
υπέστη αδικαιολόγητα στρατιωτική ήττα 
και  απώλεσε εθνικό έδαφος 3000 χρόνων 
ιστορίας ελληνικού πολιτισμού. Έκτοτε 
παραμένει υπό την στρατηγική ομηρία της 
Τουρκίας (ισχυρές κατοχικές δυνάμεις), 
της οποίας τελικός στόχος  είναι ο έλεγχος 
ΟΛΉΣ της Κύπρου, της Δυτ. Θράκης, του 
ανατ. Αιγαίου και Ανατ. Μεσογείου (εθνικός 
όρκος Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης 1920). 
Αδήριτη ανάγκη για τον Ελληνισμό είναι η 
επείγουσα ενίσχυση της αμυντικής ικανό-
τητάς του, η   απόρριψη λύσης τουρκικών 
όρων στο Κυπριακό, η εγκατάλειψη της 
πολιτικής  κατευνασμού της Τουρκίας 
και η εφαρμογή πανεθνικής στρατηγικής 
ανακοπής της τουρκικής επιθετικότητας, 
στη βάση της συνειδητοποίησης ότι αυτή 
συνιστά τη μέγιστη απειλή  κατά της ύπαρ-
ξης του ελληνικού έθνους.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ, 
αντιστράτηγος ε.α.

αναχώρησε από το λιμάνι της Μερσίνας 
περί την 17.00 ώρα της 19ης Ιουλίου και 
η κίνησή της επαρακολουθείτο (σελ.  86 
ΦΚ). Το ΓΕΕΦ τη Ν/19 Ιουλίου δεν διέταξε 
γενική επιστράτευση, δεν μετακίνησε τις 
μονάδες στις πολεμικές θέσεις τους, ούτε 
διέταξε εφαρμογή του ΣΑΚ όταν η ΤΑΔ 
μπήκε στα χωρικά ύδατα της Κύπρου (12 
ν.μ.), παρά τη ρητή πρόνοια του ΣΑΚ (σελ. 88 
ΦΚ). Ή ΤΑΔ μπήκε στα χωρικά ύδατα  πολύ 
πριν την 05.20 ώρα της 20ής Ιουλίου, που 
άρχισε η τουρκική επίθεση, η οποία βρήκε 
τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) στα 
στρατόπεδά τους και την ακτή αποβάσεως 
5 μίλι Κερύνειας ανυπεράσπιστη.

Το ΓΕΕΦ δεν διέταξε εκτέλεση πυρών 
κατά των τουρκικών δυνάμεων (ΤΔ), που 
είχαν επιτεθεί με αεροπορικές και ναυτικές 
προσβολές, ρίψη αλεξιπτωτιστών, μεταφορά 
δυνάμεων με ελικόπτερα (ΕΠ) και έναρξη 
απόβασης στην ακτή 5 μίλι Κερύνειας. Το 
ΑΕΔ είχε δεσμευμένα τα πυρά πυροβολι-
κού (ΠΒ) και των αντιαεροπορικών (Α/Α) 
όπλων μέχρι την επίθεση και συνιστούσε 
«αυτοσυγκράτηση». Όλες οι διαταγές του 
ΓΕΕΦ εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση 
ΜΕΤΑ την έναρξη της τουρκικής επίθεσης. 
Ή εφαρμογή του ΣΑΚ διατάχθηκε  την 
08.40 ώρα, 3,5 ολόκληρες ώρες μετά την 
έναρξη της τουρκικής επίθεσης (σελ. 88, 
89, 380 ΦΚ). Αιτήματα διοικητών μονάδων 
να μετακινήσουν τις μονάδες τους τη Ν/19 

Ιουλίου δεν εγκρίθηκαν από το ΓΕΕΦ. Το 
πρωί της επομένης προσβλήθηκαν από την 
τουρκική αεροπορία στα στρατόπεδά τους 
ή κατά τη μετακίνηση τους και υπέστησαν 
απώλειες.

Το ΑΕΔ δεν έστειλε στην Κύπρο τις 
προβλεπόμενες από το ΣΑΚ ελλαδικές 
αεροναυτικές ενισχύσεις, που ήταν σε ετοι-
μότητα και είχαν συγκεκριμένη αποστολή 
να προσβάλουν την ΤΑΔ και να παρεμπο-
δίσουν απόβαση σε ακτή της Κύπρου. Οι 
διαταγές αναχώρησης των αεροσκαφών και 
υποβρυχίων, που είχαν εκδοθεί για εκπλή-
ρωση της αποστολής τους, ανακλήθηκαν με 
διαταγές του αρχηγού ΑΕΔ (σελ. 230 ΦΚ).

Το ΓΕΕΦ δεν εκτέλεσε ούτε τη βασική 
πρόνοια του ΣΑΚ να δοθεί προτεραιότητα 

στην αντιμετώπιση προγεφυρώματος (ΠΓ) 
σε ακτή. Δεν εφάρμοσε το ειδικό σχέδιο 
ΒΕΛΟΣ, που αφορούσε αντεπίθεση στην 
ακτή δυτικά της Κερύνειας από  τη  ΔΜΑ 
{Διοίκηση Μάχης με βασική συγκρότηση 
τα τεθωρακισμένα, υποστηριζόμενη από 
τρεις μοίρες ΠΒ, εκ των οποίων δυο Γενι-
κής Υποστηρίξεως (ΓΥ)}. Διέθεσε όλες τις 
αξιόμαχες εφεδρείες του (ΕΛΔΥΚ, ΔΜΑ, 
Διοίκηση Καταδρομών) καθώς και το ΠΒ/
ΓΥ κατά του ΤΚ θύλακα ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 
ΑΓΥΡΤΑ – ΤΕΜΠΛΟΣ, ο οποίος δεν είχε 
μέσα άρματα ούτε ΠΒ.

 Ή αδράνεια και οι ενέργειες του ΑΕΔ και 
του ΓΕΕΦ διευκόλυναν την ΤΑΔ να προσεγ-
γίσει ανενόχλητη την ακτή 5 μίλι Κερύνειας 
(μη επέμβαση ελλαδικών αεροναυτικών 

Ύστατη 
απόπειρα αξιοπρέπειας

Την ώρα που ο κριτικός 
λόγος παραλύει και παραλη-
ρεί και το κάθε κόμμα βγαί-
νει με το δικό του αφήγημα 
για το μέλλον της Κύπρου, 
αναζητείται η χαμένη αξιο-
πρέπεια αυτού του νησιού,  
η μοίρα του οποίου παίζεται 
στη διεθνή σκακιέρα των 
συμφερόντων και σκοπιμο-
τήτων.  Σε μια ύστατη από-
πειρα αξιοπρέπειας και ως 
ένα αυθεντικό μνημόσυνο 
των ηρωικώς πεσόντων, 
πολιτικοί, κόμματα και πολί-
τες να βρουν τη δύναμη να 
πουν την ιστορία από την 
αρχή. Χωρίς φτιασιδώματα 
και μαζοχιστικές εξάρσεις 
του τύπου …«εκάμαμεν τζι 
εμείς πολλά»(!!!). 

Όλοι με μια φωνή να 
υπενθυμίσουν στον Γ.Γ. του 
ΟΗΕ πως το Κυπριακό είναι 
δημιούργημα του ΝΑΤΟ, 

της CIA και των εγγυητριών 
δυνάμεων. Να του υποδεί-
ξουν να ξαναπάρει το νήμα 
από την αρχή, καταδικάζο-
ντας τους θύτες και δικαι-
ώνοντας το αίμα ενός λαού 
που έπεσε θύμα της μεγαλύ-
τερης διεθνούς συνωμοσίας 
στον 20όν αιώνα. 

Να τον υποχρεώσουν 
να εφαρμόσει τα ψηφί-
σματα του Σ. Ασφαλείας. 
Οι γνωστοί απολογητές της 
Τουρκίας να πάψουν να τον 
επικαλούνται για το αμερό-
ληπτο των «καλών του υπη-
ρεσιών».

Όσο υπάρχει ανοχή, η 
Τουρκία θα συνεχίζει τον 
παράνομο αμανέ της και θα 
προελαύνει. Όσο εμείς οι 
Κύπριοι δεν μιλούμε με την 
ίδια γλώσσα, η διεθνής κοι-
νότητα θα δικαιολογεί της 
έκνομες ενέργειές της. 



ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ* 
afanoulla@gmail.com

Της Κυριακής
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1974: Φάκελος Κύπρου, 
Μακάριος, Κάλαχαν και Ετζεβίτ

ΟΙ ΚΡΑΥΓΑΖΟΥΣΕΣ ΕΥΘΥ-
ΝΕΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ ΒΡΕ-
ΤΑΝΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟ-
ΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ… 

Ο
τέως Πρόεδρος 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, κ. 
Γιαννάκης Ομήρου, 
με άρθρο του στον 
« Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο » 
στις 11.7.2021, 

«Ο Φάκελος της Κύπρου»,  επιβεβαίωσε 
ότι όσα είχε συμφωνήσει στην Αθήνα με 
αποτέλεσμα τη συνομολόγηση σχετικού 
πρωτοκόλλου το 2016 για να δίδονταν 
όλα τα πρακτικά της εξεταστικής των 
πραγμάτων επιτροπής της Βουλής των 
Ελλήνων για τον «Φάκελο της Κύπρου» 
στην Κυπριακή Βουλή, δεν φαίνεται να 
τηρούνται. Πρόκειται για εθνικό χρέος και 
χρέος προς την Ιστορία, έγραψε, μεταξύ 
άλλων, ο κ. Ομήρου.

Όταν στις 18 Ιουλίου 2017 ο οργανι-
σμός ERPIC, που εδρεύει στη Λάρνακα, 
μου ζήτησε σε μια μικρή συνέντευξη να 
εκφράσω τη γνώμη μου για τις κούτες με 
τα έγγραφα που έφθαναν στην Κύπρο, 
είχα πει ότι αυτά δεν ήσαν ό,τι αναμέ-
ναμε. Ήσαν καταθέσεις διαφόρων, που 
κλήθηκαν να πουν τις απόψεις  τους, και 
ήσαν γνωστά. Δεν αποτελούσαν επίσημα 
έγγραφα του κράτους. Αυτά που θα ανέμενα 
ως ερευνήτρια είναι τα αρχεία/έγγραφα 
των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας 
της Ελλάδας, γιατί τότε θα τα συγκρίνου-
με με τα βρετανικά αντίστοιχα όπως και 
με τα αμερικανικά, για να μπορέσουμε 
να φθάσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα. Ήδη έχουμε αρκετά από τα 
βρετανικά, που είναι η κύρια πηγή για 
το Κυπριακό, και αμερικανικά, τη δευτε-
ρεύουσα πηγή, θα ήταν πολύ βοηθητικό 
αν είχαμε και τα ελληνικά. Προσωπικά 
αυτά θα ήθελα να δω και αυτό δεν γίνεται.   

Και, όντως, ο «φάκελος» αυτός με τις 
καταθέσεις ήταν ανεβασμένος στο διαδί-
κτυο σε ελληνο-αμερικανική ιστοσελίδα 
από τη δεκαετία του 1980…

Καραμανλή επικαλέστηκε το άρθρο 30, 
παρ. 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας, 
που προέβλεπε ότι μπορεί να υπάρξει 
μια τέτοια αναστολή «όταν απειλούνται 
οι σχέσεις της Ελλάδος μετά τρίτης τινός 
χώρας». Και πρόσθεσε: «Ή χώρα βέβαια 
δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν προφανές ότι 
επρόκειτο για τις ΉΠΑ και το ΝΑΤΟ… δεν 
υπήρξε τιμωρία, για να μην αποκαλυφθεί 
ο ρόλος και οι κραυγάζουσες ευθύνες 
των ΉΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Αυτή είναι μια «προφανής»  άποψη του 
κ. Γ. Ομήρου. Ή οποία, όμως,  συγκρούεται 
με τα ιστορικά γεγονότα και τα επίσημα 
βρετανικά αρχεία. Τα οποία αποδίδουν 
άμεσα τις… κραυγάζουσες ευθύνες όχι 
στις ΉΠΑ αλλά στο Ήνωμένο Βασίλειο. 
Και την Εργατική κυβέρνηση Χάρολντ 
Γουίλσον και Τζέιμς Κάλαχαν, πρωθυ-
πουργού και ΥΠΕΞ αντιστοίχως. Οι ΉΠΑ 
διά του Συντηρητικού Χένρι Κίσινγκερ 
ακολούθησαν τους Βρετανούς ηθικούς 
αυτουργούς, λόγω και της ειδικής των 

https://www.youtube.com/watch?v=_
UXoeBEKqDI

Fanoulla Argyrou on handover of the 
Cyprus files 

Στις 16 Αυγούστου 2017 («Φιλελεύ-
θερος»), ο αγαπητός ιστορικός Δρ Πέτρος 
Παπαπολυβίου, ερωτηθείς για τα ίδια 
έγγραφα, τόνισε:

 «Για να μη δημιουργούνται λανθασμέ-
νες προσδοκίες στην κοινή γνώμη και να 
γεννηθεί μια νέα παραφιλολογία σχετικά 
με τον ‘‘Φάκελο’’, που του έχει προσδώσει 
εδώ και δεκαετίες εξωπραγματικές δια-
στάσεις, σχεδόν μυθικές, είναι προφανές 
ότι τα ‘‘κυπριακά’’ αρχεία στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο έχουν υποστεί παρεμβάσεις 
και αφαιρέσεις, πέρα από τις συνήθεις 
ανά τον κόσμο ‘‘εθνικές προστασίες’’, ενώ 
ειδικά οι υποκειμενικές προσωπικές κατα-
θέσεις είναι σε πολλά σημεία εμφανέστατα 
αναληθείς. Όμως, αυτό δεν μειώνει την 
ιστορική σημασία τόσο του συνόλου του 
υλικού, όσο και της παράδοσής του στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων…». 

Ο κ. Γ. Ομήρου, αναφερόμενος στους 
ξένους αίτιους της κυπριακής τραγωδί-
ας, δυστυχώς (και όχι για πρώτη φορά), 
μεροληπτεί, καθώς μόνο… Αμερικανούς 
και ΝΑΤΟ βλέπει! Ούτε λέξη για τους 
πρωτομάστορες των δεινών της Κύπρου 
Βρετανούς, που το 1974, κατά τις τουρκικές 
εισβολές ήσαν Εργατικοί στην εξουσία. 
Ούτε λέξη για τους τότε Σοβιετικούς. 
Σημειώνω ότι διαχρονικά εκπρόσωποι 
της ΕΔΕΚ στο Λονδίνο τόνισαν εμφαντικά 
πως το πραγματικό ΑΔΕΛΦΟ κόμμα της 
Κύπρου με το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα   
είναι η ΕΔΕΚ και όχι το ΑΚΕΛ. 

Ή ίδια μεροληπτική γραμμή που ακο-
λούθησε και η λεγόμενη «Επιτροπή για 
τον φάκελο της Κύπρου» της κυπριακής 
Βουλής, με πρόεδρο τότε τον κ. Μαρίνο 
Σιζόπουλο της ΕΔΕΚ.  Άσε που έμεινε 
ατέλειωτη και αναξιόπιστη.  Τερμάτισε 
τη «μαρτυρία» της στην πρώτη εισβολή, 
χρησιμοποιώντας δίχως δισταγμό και 
πλαστά έγγραφα τάχατες του ΝΑΤΟ, 
φτάνει να ικανοποιούσε κομματικά κρι-
τήρια και όχι ιστορικές αλήθειες. Ενώ το 
έγκλημα της Τουρκίας ολοκληρώθηκε 
με τη δεύτερη και χειρότερη φάση από 
τις 14 Αυγούστου 1974. 

Μια γραμμή που θυμίζει ψυχροπο-
λεμικές εποχές και διατηρεί κομματικές 
ξεπερασμένες ιδεολογικές θεωρίες του 
περασμένου αιώνα εις βάρος της δη-
μοκρατικής διαφάνειας όποιοι και να 
ευθύνονται. 

Σχετική η τότε δήλωση του Προέδρου 
των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών  Γ. 
Περδίκη («Σημερινή», 18.3.2011): «Το 
πόρισμα δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες 
του κυπριακού λαού για αναζήτηση και 
ανάδειξη της πικρής αλήθειας... Αποτελεί 
μια καλή απογραφή των γεγονότων, με 
αρκετά, όμως, κενά και δεν καταφέρνει 
να προχωρήσει στο βάθος που εμείς θα 
θέλαμε... δεν διακρίνεται από την τόλμη 
και την πολιτική διείσδυση που απαιτεί 
η ανάγκη αναγνώρισης ευθυνών προς 

18.07.2021

Η προδοσία και τα αμείλικτα γιατί 

Σαράντα επτά χρόνια από το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974, που άνοιξε τις 
κερκόπορτες στον Τούρκο εισβολέα, η 
ανατομία του εγκλήματος είναι πλέον 

ιστορικά ασφαλής. Ή χρονική απόσταση από 
τα τότε συγκλονιστικά και δραματικά γεγονότα 
παρέχει τη δυνατότητα μιας πιο αντικειμενικής 
κρίσης, χωρίς τον συναισθηματισμό που ήταν 
φυσικό να τα φορτίζει τα πρώτα χρόνια μετά την 
προδοσία και το έγκλημα του 1974.

Περισσότερη, ωστόσο, χρησιμότητα έχει μια 
χωρίς έλεος αυτοκριτική για πράξεις και παρα-
λείψεις που οδήγησαν στη μεγάλη τραγωδία.

Όσο περνά λοιπόν ο καιρός, όσο απομα-
κρυνόμαστε από το ’74 κι όσο μπλεκόμαστε 
στις επετείους και τους επετειακούς, σε αυτές 
τις ετήσιες ρωγμές του χρόνου που έρχονται και 
επανέρχονται, αυτό που προβάλλει ξανά και ξανά 
είναι μια σειρά από ερωτήματα. Όχι ως εξιλέ-
ωση και ως άλλοθι. Αλλά με πλήρη συνείδηση 

της ανάγκης να μην παραμερίσει και να μην 
εκτοπίσει ο μύθος την πραγματικότητα. Γιατί ο 
κίνδυνος πάντα ελλοχεύει, πάντα καραδοκεί να 
κατανικήσει την αλήθεια, να καλύψει τα κενά, να 
παρασιωπήσει τις παραλείψεις, να αποενοχοποι-
ήσει ενόχους και να αναδείξει στεφανωμένους 
και φωτοστέφανα.

Τα γιατί, παραμένουν ως αμείλι-
κτα ιστορικά ερωτήματα:

•  Γιατί παραλείφθηκε η νόμιμη ένοπλη ορ-
γάνωση του λαού;

• Γιατί δεν υπήρξε περισσότερη εμπιστοσύνη 
στις αστείρευτες δυνάμεις του; 

•Γιατί υπήρξαν αναστολές, φοβίες και αγκυ-
λώσεις μπροστά στη λαίλαπα και την καταιγίδα 
που ερχόταν;

• Γιατί αφέθηκαν τα σχολεία, τα στρατόπεδα, η 
Αστυνομία να γίνουν εκκολαπτήρια της αποσύν-
θεσης του δημοκρατικού και πολιτειακού ιστού;

• Γιατί οι «ευυπόληπτοι» και «καθώς πρέπει» 
της κυπριακής κοινωνίας αφέθηκαν να γιορτά-
ζουν έμπλεοι εθνικής υπερηφάνειας την 21ην  
Απριλίου ως «εθνοσωτήριον επανάστασιν»;

• Γιατί αφέθηκε ανοχύρωτη η κυπριακή κοι-
νωνία στον θανάσιμο εναγκαλισμό από τη χούντα;

• Γιατί ηγεσίες, που άλλως όφειλαν να συ-
μπεριφερθούν,  προσαρμόστηκαν ή κλείστηκαν 
στο καβούκι τους;

Ή αναφορά είναι σκληρή και τα ερωτήματα 
μαστιγωτικά. Όμως, η χρησιμότητα της ιστορίας 
είναι αυτή. Ή διδαχή. Γιατί οι ανεπίδεκτοι μαθή-
σεως της ιστορικής αλήθειας και της διδακτικής 
της αξίας είναι καταδικασμένοι να ζήσουν εκ 
νέου τραγωδίες και συμφορές.

Δεκαετίες μετά τη μεγαλύτερη προδοσία στη 
σύγχρονη ελληνική ιστορία, η καπηλεία των νε-
κρών αγωνιστών, η πλαστογράφηση της αλήθειας, 
η τυμβωρυχία της αντίστασης, οι περιγραφές, 
η ξύλινη γλώσσα, κινδυνεύουν να μας οδηγή-

σουν στην απόδραση από τα σκληρά προ του ’74 
γεγονότα. Γιατί  η αντίσταση στο πραξικόπημα 
δεν μπορεί να λειτουργεί ως κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ για τις συλλογικές ευθύνες. Ούτε ως 
εξαγνισμός της κυπριακής κοινωνίας από τις 
οφειλόμενες τύψεις.

Γιατί οι ενοχές τείνουν να οδηγήσουν και στον 
μύθο. Που θέλει την επικράτηση της ιστορικής 
αμνησίας. Που θέλει να ξεχνά ότι η βαρβαρότητα 
της ελλαδικής δικτατορίας πέρασε στην Κύπρο 
και ότι κάλυψε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας.

Που θέλει να ξεχνά πως Εθνική Φρουρά, 
Αστυνομία, Παιδεία, Δημόσια Υπηρεσία είχαν 
μετατραπεί σε άντρα της αντιλαϊκής συνωμοσίας 
και σε εφαλτήρια της τελικής επίθεσης. Που θέλει 
να ξεχνά πως η περίφημη θεωρία της βίας και της 
αντιβίας έστρωσε τον δρόμο στο πραξικόπημα.

Αλλά επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι σε 
κάθε κοινωνία με αυτοσεβασμό, οι πνευματικοί 
άνθρωποι είναι η ψυχή του λαού, η άμυνά του 

στη λογική της βίας και του ολοκληρωτισμού, ο 
θώρακάς του απέναντι στη μισαλλοδοξία και την 
εθνοκαπηλία. Γιατί οι άνθρωποι του πολιτισμού 
άφησαν να κηλιδωθεί και να κουρελιαστεί κάθε 
ίχνος πολιτισμού και κάθε ψήγμα αισθητικής 
από τους εκπροσώπους των γελοίων συνταγμα-
ταρχών; Πού ήταν οι άνθρωποι του πολιτισμού 
στην Κύπρο να πουν το όχι και γιατί αντί τούτου 
συνωστίζονταν ως γλοιώδεις και οσφυοκάμπτες 
για το ναι;

Αυτά τα ερωτήματα ας θεωρηθούν κατάθεση 
οφειλόμενης ιστορικής εγγραφής αντί μνημοσύ-
νου για τη θυσία των αγωνιστών της αντίστασης 
και αντί αναφοράς ανώδυνης στο μεγαλείο της 
προσφοράς τους.

Υ.Γ. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα είναι «ενο-
χλητικοί και μεμψιμοιρούντες» όσοι επιμένουν 
σε στάση αγρύπνιας και αντίστασης. Όπως και 
τότε, έτσι και σήμερα το χρέος δεν θα υποταχθεί 
στη λογική της σιωπής.

σχέσεως και γιατί το Κυπριακό ήταν ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στα χέρια του Φόρεϊν Όφις 
και όχι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ… 

Perry Anderson: Η συνάντη-
ση των Σοσιαλδημοκρατών 
που σφράγισε τη μοίρα της 
νήσου

Έγραψε επιγραμματικά και o καθηγη-
τής  Ιστορίας και Κοινωνιολογίας  Perry 
Anderson (Νέα Αριστερά) στο πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια, στην ιστορική έρευνά 
του για την Κύπρο, που κυκλοφόρησε 
στις 23 Δεκεμβρίου 2016 για τη  συνά-
ντηση του Tούρκου Πρωθυπουργού και 
της πολυπληθούς  συνοδείας του στο 10 
Downing Street στις 17 Ιουλίου 1974 και 
για τη σοσιαλδημοκρατική αλληλεγγύη: 

«…Το πραξικόπημα αναμφίβολα ήταν 
παραβίαση της Συνθήκης Εγγυήσεως, και 
εντός 48 ωρών ο Τούρκος πρωθυπουργός, 
Ecevit, βρέθηκε στην πόρτα της Downing 
Street, συνοδευόμενος από υπουργούς 
και στρατηγούς, απαιτώντας η Βρετανία 
μαζί με την Τουρκία να δράσουν αμέσως 
να αντιστρέψουν τα πράγματα.

»Ή συνάντηση που ακολούθησε,  
καθόρισε τη μοίρα της νήσου. Ήταν μια 
συνομιλία μεταξύ σοσιαλδημοκρατών: 
Wilson, Callaghan και Ecevit,   συνά-
δελφοι στη Σοσιαλιστική Διεθνή (Socialist 
International). Παρόλο που η Βρετανία 
όχι μόνο είχε έναν πυρήνα από καλώς 
εξοπλισμένο στράτευμα, αλλά και συντρι-
πτική δύναμη αέρος στο νησί – μαχητικά 
βομβαρδιστικά ικανά να συντρίψουν δυ-
νάμεις πολύ πιο δυνατές από εκείνες του 
Σαμψών και των οπαδών του – ο  Wilson 
και ο Callaghan  αρνήθηκαν να σηκώσουν 
ένα δάκτυλο.  Την επομένη τα τουρκικά 
πλοία έφθασαν στη Κύπρο.  Ή Βρετανία 
είχε πολεμικά πλοία πλησίον των ακτών, 
και μπορούσε να σταματήσει μια μονομε-
ρή τουρκική εισβολή με εξίσου ευκολία. 
Και πάλιν, το Λονδίνο δεν έκανε τίποτα. 
Το αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή της 
Κύπρου μέχρι σήμερα… Μετά από λίγες 
εβδομάδες εκεχειρίας η Τουρκία το έκανε 
ξεκάθαρο ότι δεν την ενδιέφερε ποσώς η 
συνθήκη, την οποία σκοπίμως παραβίασε 
για να εισβάλει, αλλά ήθελε διχοτόμηση και 
οι στρατηγοί της εξαπέλυσαν μια γενική 
επίθεση με τεθωρακισμένα, αεροπλάνα, 
πυροβολικά και πλοία, στην ήδη νόμιμη 
κυβέρνηση της Κύπρου. Σε λιγότερο από 
72 ώρες, η Τουρκία άρπαξε τα δύο πέμπτα 
της νήσου…» («Διζωνική vs Δημοκρατία 
1955-2019», Φ.Α). 

Επομένως όταν ο μ. Κ. Καραμανλής 
αναφερόταν σε «τρίτη χώρα» δεν σημαί-
νει ότι εννοούσε τις ΉΠΑ και το ΝΑΤΟ 
(το ΝΑΤΟ εξάλλου δεν είναι μία χώρα!). 
Ίσως ακόμα να εννοούσε και την… Κύπρο. 
Έχοντας υπόψη τις συνεννοήσεις του Αρχ. 
Μακαρίου με τους Εργατικούς Βρετανούς 
στις 17 Ιουλίου 1974, όταν συνεννοήθηκε 
α) με τον Γουίλσον,  να αποκαλέσει την 
Ελλάδα στην ομιλία του στον ΟΉΕ στις 
19.7.1974 ως «εισβολέα» (7 φορές!), β) 
με τον Κάλαχαν να συνεργαστούν με 
την Τουρκία/Ετζεβίτ με την «έγκρισή» 

του (δηλαδή την τουρκική εισβολή) και 
γ) με τις ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη 
του στους Τούρκους στον ΟΉΕ πριν από 
την ομιλία του! 

(Βλέπε βιβλίο Κ. Ν. Χατζηκωστή «Έξι 
Προεδρικά Πορτραίτα» για το α) και «Δι-
ζωνική vs Δημοκρατία 1955-2019», Φ. 
Αργυρού, για α,β,γ). 

Ή πρώτη τουρκική εισβολή ήταν με τη 
συγκατάθεση της Μόσχας, αποκάλυψε  με 
δηλώσεις του που βρίσκονται στο διαδίκτυο 
ο Arif Hasan Tahsin (Arif Hodja), πρώην 
διοικητής της ΤΜΤ, δάσκαλος, συγγρα-
φέας και αρθρογράφος στην «Αφρίκα». 
«Όταν η Τουρκία αποφάσισε να επέμβει, 
επικοινώνησε με τους Σοβιετικούς και 
ο πρέσβης της Σ. Ένωσης ρώτησε τον 
Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας 
κατά πόσον μετά την εισβολή η Κύπρος 
θα παρέμενε μέλος του κινήματος των 
Αδεσμεύτων. Όταν πήρε θετική απά-
ντηση, έδωσε τη συγκατάθεσή του για 
την επέμβαση… Αυτά για την πρώτη ει-
σβολή. Ή Αμερική μετά αναμείχθηκε...», 
είπε μεταξύ άλλων το πρώην στέλεχος 
της ΤΜΤ. Μεταδόθηκε στις 22.3.2011, 
από το δίγλωσσο πρόγραμμα του ΡΙΚ Biz. 

Το 1974 η Ρωσία είχε σχεδόν 56 πλοία 
στη Μεσόγειο, αλλά δεν κούνησε το μικρό 
της δακτυλάκι να σταματήσει αμφότερες 
τις τουρκικές εισβολές...

Ο ρόλος της «συμμάχου» Ρωσίας συνέ-
τεινε και στη συμμαχία της με την Τουρκία 
στην εκδίωξη της Ελληνικής Μεραρχίας 
τον Νοέμβριο του 1967. Όπως και στην 
υποστήριξή της στη λύση Ομοσπονδίας, 
από το 1964 παράλληλα με το κηδεμονικό 
Λονδίνο…

Η ατιμωρησία της προδοσίας 
Συμφωνώ, όμως, με τον κ. Γ. Ομήρου 

για την αναφορά του στη συνεχιζόμενη 
ατιμωρησία, για όσους ευθύνονται για 
την τραγωδία της Κύπρου. Δικούς μας 
και ξένους. Οι κραυγάζουσες ευθύνες της 
εγγυήτριας Βρετανίας επιβεβαιώνονται 
από τα ίδια τα κρατικά της αποδεσμευμένα 
έγγραφα. Και συνεχίζονται μέχρι σήμερα… 
Όπως έγραψε ο αγαπητός βετεράνος δη-
μοσιογράφος της «Σημερινής», Σάββας 
Ιακωβίδης, στις 19.7.2020, «ένας λαός 
που οδύρεται και καταριέται τους αίτιους 
δεινών του, χωρίς να τιμωρεί τους ενόχους 
και να διδάσκεται, είναι βέβαιον ότι θα 
υποστεί νέα δεινά…».

Σχετικά άρθρα: 
«45 χρόνια, λάθη, αυταπάτες, ψευδαι-

σθήσεις», «Σημερινή», Φ.Α., 7.2019
 «Αρχείο ΝΑΤΟ: Το έγγραφο δεν είναι 

γνήσιο», «Σημερινή», 26.8.2014, Φ.Α.
«Ο εξ Αθηνών Φάκελος της Κύπρου», 

«Σημερινή», 13.9.2016 ,Φ.Α.
«Ή υποκλοπή Σιζόπουλου και το πε-

ριβόητο ‘‘Πόρισμα’’ της Βουλής»,   «Ση-
μερινή», 5.11.2018, Φ.Α.

«1974 - Ευθύνες Μακαρίου, Χένρι 
Κίσινγκερ, πλαστά έγγραφα και οι μισές 
αλήθειες», «Σημερινή», Φ.Α., 25.7.2020 

«Το 1974 σε replay!», «Σημερινή», 
Φ.Α., 24.2.2018

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΎΤΕΡΗΣ 
ΣΎΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΎ 
17.7.1974 ΣΤΟ ΦΟΡΕΙΝ ΟΦΙΣ. 

O PROFESSOR PERRY ANDERSON. 

«Αυτά που θα ανέμενα 
ως ερευνήτρια είναι 
τα αρχεία/έγγραφα 
των Υπουργείων 

Εξωτερικών και Άμυνας 
της Ελλάδας, γιατί τότε 

θα τα συγκρίνουμε 
με τα βρετανικά 

αντίστοιχα όπως και 
με τα αμερικανικά 
για να μπορέσουμε 
να φθάσουμε σε 

κάποιο συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα» 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ
* Πρώην Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

γνώση και αποφυγή... παραδόξως η ιστο-
ρική έρευνα σταματά μέχρι την πρώτη 
φάση της εισβολής, όμως το έγκλημα 
ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη φάση...». 

«Τρίτη χώρα»
Μετά την πτώση της Χούντας μέσα 

από τις στάχτες της κυπριακής τραγωδίας 
καταχωρήθηκαν ποινικές διώξεις κατά 
των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 
15.7.74  κατά του Προέδρου Μακαρί-
ου, όμως η κυβέρνηση Καραμανλή της 
μεταπολιτευτικής περιόδου ανέστειλε 
τις διώξεις εναντίον Φαίδωνα Γκιζίκη, ο 
οποίος ομολόγησε το 1997 ότι ο ίδιος, μαζί 
με τους Ιωαννίδη, Μπονάνο και Γεωρ-
γίτση, διέταξε το πραξικόπημα εναντίον 
της δημοκρατικής εξουσίας στην Κύπρο, 
έγραψε ο κ. Ομήρου. Και ότι η κυβέρνηση 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου 
Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για εργοδό-
τηση εννέα (9) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) για ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομη-
χανίας και Τεχνολογίας στις ακόλουθες θέσεις:

• Δύο (2) θέσεις με ειδικότητα Προγραμματιστής Πληροφορικής (Κλίμακα Α8), 
• Τρεις (3) θέσεις με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική (Κλίμακα Α8) και 
• Τέσσερις (4) θέσεις με ειδικότητα Τεχνικού Μηχανολογίας (Κλίμακα Α5).

Τα άτομα που αναμένεται να προσληφθούν θα απασχοληθούν με την εφαρμογή και παρακολούθη-
ση των συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027.
Η μέγιστη περίοδος εργοδότησης είναι μέχρι τις 31/12/2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 
δύο (2) έτη, εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει νωρίτερα. Σε περίπτωση που τo 
έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την 
ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 
του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003. 
Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκο-
πούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστο-
λή μέχρι και τις 16/08/2021, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, με θέμα «αίτηση ΕΟΧ για θέσεις ΥΒΤ».
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, όπως απαιτούμενα προσόντα, κριτήρια αξιολόγησης των 
αιτητών και το ειδικό έντυπο αίτησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (για την κάθε θέση), πα-
ρατίθενται στις αντίστοιχες προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και στην ιστο-
σελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, στη διεύθυνση www.meci.gov.cy/sit. 

Της Κυριακής

ΠΟΛΙΤΙΚΉ 9
18.07.2021

Η
βάρβαρη εισβολή 
του Αττίλα στις 20 
Ιουλίου 1974 βρήκε 
τον Ελληνισμό της 
Κύπρου χωρισμένο 
σε δυο στρατόπεδα 
- Μακαριακούς και 

Γριβικούς - (ανεξαρτησιακούς και 
ενωτικούς). Ή εθνική κατάρα της δι-
χόνοιας επικρατούσε, δυστυχώς, και στα 
στρατευμένα παιδιά μας, ιδιαίτερα τους 
αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. 
Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου 
είχε οδηγήσει τη διχόνοια του λαού στο 
απόγειό της. Έλληνες σήκωσαν τα όπλα ο 
ένας εναντίον του άλλου. Και οι Ένοπλες 
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, 
αντί να βρίσκονται στις επάλξεις για 
την αντιμετώπιση εχθρικής ενέργειας, 
μάχονταν η μια εναντίον της άλλης. Και 
οι Τούρκοι, που καραδοκούσαν από 
καιρό να εφαρμόσουν τα διχοτομικά 
τους σχέδια σε βάρος της Κύπρου, πή-
ραν ως «δώρον Θεού» το πραξικόπημα 
και τα έβαλαν σ’ εφαρμογή. 

Τη χαραυγή της 20ής Ιουλίου ο 
τουρκικός Αττίλας κτυπά με στρατό ξη-
ράς, ναυτικό και αεροπορία την Κύπρο, με 
πρόσχημα την αποκατάσταση της συνταγ-
ματικής τάξης που δημιουργήθηκε με την 
ανατροπή του Μακαρίου. Ονόμασαν οι 
νεοσουλτάνοι της Άγκυρας «ειρηνευτική 
επιχείρηση» το ανοσιούργημά τους σε 
βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού και 
άρχισαν οι εγκληματίες να βομβαρδίζουν  
και να καίνε πόλεις και χωριά,  να δολοφο-
νούν άμαχο πληθυσμό, άντρες, γέροντες, 
γυναίκες και παιδιά. Ατίμωναν Ελληνί-
δες της Κύπρου, λήστευαν περιουσίες, 
έκαιγαν και ισοπέδωναν ιερούς ναούς, 
συλούσαν κοιμητήρια και άλλους ιερούς 
και ιστορικούς χώρους. Και όλα αυτά τα 
εγκλήματα και ανοσιουργήματά τους οι 
βάρβαροι εισβολείς τα χαρακτήριζαν, και 
εξακολουθούν ακόμη να τα χαρακτηρίζουν,  
«ειρηνευτική επιχείρηση».

   Ή «εγγυήτρια δύναμη» Βρετανία, 
αντί να ασκήσει τα επεμβατικά της δικαι-
ώματα και να δώσει τέρμα στο τουρκικό 
έγκλημα, ασκώντας τα επεμβατικά της 
δικαιώματα, βοηθούσε τους Αττίλες στην 
εκτέλεση του εγκλήματός τους. Και η 
Μάνα Ελλάδα, δυστυχώς, παρακολου-
θούσε το τουρκικό ανοσιούργημα με 
δεμένα χέρια. Οι μεν συνταγματάρχες, 
που διέπραξαν το πραξικόπημα, ανα-
δείχθηκαν «κότες», ο δε Καραμανλής,  
που τους διαδέχθηκε, εκστόμισε το απί-
στευτο, «λόγω αποστάσεως, η Ελλάδα δεν 
μπορεί να βοηθήσει». Είχε λησμονήσει 
ότι αυτός είχε υπογράψει τις  επάρατες 
συμφωνίες  Ζυρίχης - Λονδίνου, που 
καθιστούσαν την Ελλάδα εγγυήτρια δύ-
ναμη. Οι δε ισχυροί της Γης, Ήνωμένα 
έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική  και 
Ρωσία, παρακολουθούσαν απαθείς το 
τουρκικό έγκλημα σε βάρος της Κύ-
πρου. Και αφέθηκε η μικρή ιδιαίτερη 
πατρίδα μας να πολεμά αβοήθητη κι 
ανυπεράσπιστη εναντίον του πάνοπλου 
Τούρκου εισβολέα.

Η δράση του 231 Τάγματος 
Πεζικού

Kάτω από αυτές τις απίστευτα δυσχε-
ρέστατες για τον πόλεμο συνθήκες, τα 
Ελληνόπουλα της Κύπρου ήταν υπο-
χρεωμένα να τιμήσουν τον όρκο προς 
την πατρίδα και να υπερασπιστούν την 
ελευθερία, την εδαφική της ακεραιότητα 
και την τιμή της, πολεμώντας μέχρι 
την τελευταία ρανίδα του αίματός τους.  
Όπως θα φανεί μέσα από  μαρτυρίες και 
καταθέσεις ανθρώπων που προέταξαν 
τα στήθη τους στον τουρκικό Αττίλα, 
υπήρξαν περιπτώσεις μαχών εκ του συ-

Ή εισβολή του Αττίλα

ΜΑΡΤΥΡΊΕΣ ΓΊΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥ 231 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΊΚΟΥ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΜΕΧΡΊ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕ-
ΜΟΥ

μιανίδης Χρίστος, που εκτελούσε και 
χρέη Αξιωματικού Επιστρατεύσεως και 
του Λόχου Υποστηρίξεως ο έφεδρος 
Ανθυπολοχαγός Ιωαννίδης Μάριος.

Με αυτές τις περιορισμένες δυνά-
μεις και αυτούς τους ψυχωμένους αξι-
ωματικούς ρίχτηκε στις μάχες κατά του 
υπεράριθμου, σε ανθρώπινο δυναμικό 
και οπλισμό, εισβολέα  το 231 Τ.Π. Δεν 
λογάριασαν αριθμό και οπλισμό των 
Τούρκων οι αξιωματικοί και άνδρες 
του. Γνώριζαν ότι ο βάρβαρος εισβο-
λέας διέθετε συντριπτική υπεροπλία 
απέναντι στην ανύπαρκτη αεροπορία 
και ναυτικό της Εθνικής Φρουράς, όπως 
γνώριζαν και τις δυνατότητες του εχθρού 
να μεταφέρει με πολεμικά σκάφη, ελι-
κόπτερα και μεταγωγικά αεροπλάνα, 
σε οποιοδήποτε σημείο του μετώπου, 
πάνοπλους καταδρομείς και αλεξιπτω-
τιστές για να ενισχύσουν το πεζικό και 

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

τα τεθωρακισμένα τους.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι 

μάχες που έδωσε το Τάγμα εναντίον 
των βάρβαρων εισβολέων ήταν σκλη-
ρές, πεισματικές, αλλά άνισες. Αυτό το 
αναμφισβήτητο γεγονός καταμαρτυρούν 
οι συμπολεμιστές τους, που  είχαν την 
τύχη να επιζήσουν. Όλοι με θαυμασμό 
μιλούν για τις θυσίες των 16 γενναί-
ων εθνοφρουρών, που έπεσαν στο 
πεδίο της μάχης, των αγνοουμένων, 
και αυτών που έμεινα άταφοι και τα 
ιερά τους κόκκαλα λευκάζουν ακόμη 
στις κορυφογραμμές και τις πλαγιές 
του τουρκοπατημένου μας Πενταδα-
κτύλου. Και θα διαλαλούν οι επιζώντες 
πολεμιστές μέχρι το ξεσκλάβωμα ότι, 
για την πατρίδα ο θάνατος, θάνατος δεν 
λογιέται. Οι αξιωματικοί και άντρες του 
231 Τ.Π. σκύβουν, μαζί με ολόκληρο 
τον Κυπριακό Ελληνισμό, ευλαβικά το 
γόνυ μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας 
των πεσόντων και αγνοουμένων συ-
μπολεμιστών τους.

Το Ημερολόγιο του Τάγματος 
Το Ήμερολόγιο του Τάγματος πε-

ριγράφει πολύ περιληπτικά και με 
στρατιωτικούς όρους, τη συμμετοχή 
της Μονάδας στις πολεμικές επιχειρή-
σεις κατά την εισβολή. Παραθέτουμε 
αυτούσιο το κείμενο του Ήμερολογίου: 
«Κατά την περίοδο αυτή η Μονάδα 
είχε μείζονα ενεργό συμμετοχή στις 
πολεμικές επιχειρήσεις ενάντια στους 
Τούρκους εισβολείς. Κατά την πρώτη 
φάση της τουρκικής εισβολής του 1974 
είχε έδρα το χωριό Άγιος Βασίλειος, 
στο οποίο παρέμεινε μέχρι τη δεύτε-
ρη φάση, κατά την οποία διεξήγαγε 
Αμυντικό Αγώνα στη Ζώνη Ευθύνης 
του, με αρκετές απώλειες σε νεκρούς, 
τραυματίες και αγνοουμένους. Συγκε-
κριμένα,  το Τάγμα κατά τις επιχειρήσεις 
του 1974 είχε 16 οπλίτες νεκρούς και 
33 οπλίτες τραυματίες, καθώς και δύο 
οπλίτες αγνοούμενους...».

Την πρώτη και δεύτερη μέρα της 
εισβολής το κύριο βάρος του πολέμου 
στον νότιο και δυτικό Πενταδάκτυλο 
έπεσε στις Καταδρομές, την ΕΛΔΥΚ 
και το 231 Τάγμα Πεζικού. Στις κο-
ρυφογραμμές και τις βουνοπλαγιές 
της οροσειράς δρούσαν οι Μοίρες 
Καταδρομών και εκπορθούσαν το ένα 
μετά το άλλο τα οχυρά των Τούρκων. Ή 
ΕΛΔΥΚ, σε μια θυελλώδη επίθεση κατά 
της ΤΟΥΡΔΥΚ, πλησίασε το αρχηγείο  
του θυλάκου της Λευκωσίας-Κιόνελι- 
Αγύρτας-Αγίου Ιλαρίωνα. Και το 231 
Τάγμα Πεζικού κατελάμβανε το Καλα-
μπάκι και το Πυλέρι. Ταυτόχρονα, με 
σθεναρή αντίσταση έφρασσε τον δρόμο 
των εισβολέων αλεξιπτωτιστών, που με 
λύσσα επιχειρούσαν να προωθηθούν 
από την Αετοφωλιά και τα υψώματα 
Άσπροι, μεταξύ Αγίου Βασιλείου και 
Σκυλλούρας. 

Στο επόμενο ιστορικό μας σημείω-
μα θα παραθέσουμε συγκλονιστικές 
μαρτυρίες πολεμιστών για  τις θυσίες 
συντρόφων τους και για ομηρικές μάχες 
μεταξύ εθνοφρουρών και εισβολέων 
αλεξιπτωτιστών και τεθωρακισμένων 
στην Αετοφωλιά. 

Υπήρξαν περιπτώσεις μαχών εκ του συστάδην, 
στις οποίες έλαμψε η πολεμική αρετή των 
Ελλήνων. Περιπτώσεις όπως εκείνες των 

Καταδρομέων, ιδιαίτερα της 31ης, του 231 
Τάγματος Πεζικού και άλλων μονάδων, όπου 

οι αξιωματικοί και άντρες τους ρίχτηκαν στην 
άνιση μάχη και έκαμαν να ξαναζωντανέψουν 

Θερμοπύλες στον  Πενταδάκτυλο και τον κάμπο 
Αγίου Βασιλείου - Σκυλλούρας 

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. ΖΈΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

κάμπο του Άη Βασίλη. Επάνδρωνε έξι 
φυλάκια που εκτείνονταν από αριστε-
ρά της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 
(ΕΛΔΥΚ), του ηρωικού Συντάγματος 
αυτού του Ελληνικού Στρατού, που 
έμελλε να γράψει σελίδες δόξας και 
ηρωισμού, πολεμώντας με απαράμιλ-
λη ανδρεία, στο πλευρό των αδελφών 
εθνοφρουρών που μάχονταν ενάντια 
στον εισβολέα, μέχρι τον Άγιο Ερμό-
λαο, στα ριζά του Πενταδακτύλου. Ή 
έδρα του Λόχου ήταν εγκαταστημένη 
στο ύψωμα «Άσπροι», με διοικητή τον 
τότε Λοχαγό (Ταξίαρχο ε.α. σήμερα) 
Νικόλα Ζένιο. Διοικητής του Πρώτου 
Λόχου ήταν ο Υπολοχαγός Κασιδάκης 
Χαρίλαος (Συνταγματάρχης ε.α. σήμε-
ρα), του Τρίτου Λόχου ο Υπολοχαγός ( 
Υποστράτηγος ε.α.) Μάμαλης Αθανάσιος, 
του Λόχου Διοικήσεως ο αείμνηστος 
Υπολοχαγός (Συνταγματάρχης ε.α.)  Δα-

στάδην, στις οποίες έλαμψε η πολεμική 
αρετή των Ελλήνων. Περιπτώσεις όπως 
εκείνες των Καταδρομέων, ιδιαίτερα της 
31ης, του 231 Τάγματος Πεζικού και 
άλλων μονάδων, όπου οι αξιωματικοί 
και άντρες τους ρίχτηκαν στην άνιση 
μάχη και  έκαμαν να ξαναζωντανέψουν 
Θερμοπύλες στον Πενταδάκτυλο και 
τον κάμπο Αγίου Βασιλείου - Σκυλ-
λούρας. Λίγοι αυτοί και σχεδόν άοπλοι, 
με υπέρτατο όπλο τη γενναιότητά τους, 
έφραξαν, έστω και προσωρινά, τον δρόμο 
του πολυαριθμότερου εισβολέα, που 
είχε στη διάθεσή του όλα τα σύγχρονα 
πολεμικά μέσα.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα 
περιοριστούμε στη δράση του 231 
Τάγματος Πεζικού, εναντίον του εισβο-
λέα Αττίλα, τον Ιούλιο και Αύγουστο 
του 1974, που κόσμησε την πολεμι-
κή ιστορία της Εθνικής Φρουράς και 
δικαιολογημένα οι πολεμιστές αυτοί 
λένε ακόμα και σήμερα με περηφάνια: 
«Υπηρετούσα στο 231 Τάγμα Πεζικού 
κατά τον πόλεμο του 1974 εναντίον 
των ορδών του Αττίλα εισβολέα». Δεν 
πολέμησαν μόνο, αλλ’ ανδραγάθησαν τα 
Ελληνόπουλα αυτά σε όλες τις σκληρές 
και άνισες μάχες που έδωσαν εναντίον 
επίλεκτων μονάδων αλεξιπτωτιστών, 
καταδρομέων και τεθωρακισμένων του 
τουρκικού στρατού. Και αν τελικά πέ-
ρασαν με βαριές απώλειες οι σιδερό-
φρακτοι, πολυπληθέστεροι βάρβαροι 
εισβολείς, οι γενναίοι του 231 Τ.Π., χωρίς 
εφεδρείες, με ελάχιστα πολεμικά μέσα, 
σχεδόν άοπλοι, έμειναν μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή στις επάλξεις του χρέους. 
Πολέμησαν με αυταπάρνηση. Και τα 
πεδία των μαχών στο Καλαμπάκι, το 
Πυλέρι, την Αετοφωλιά, το «Φυλάκιο 
26», τη Γομαρίστρα, τους Άσπρους, τον 
κάμπο Αγίου Βασιλείου - Σκυλλούρας 
και το αιματοβαμμένο Αγριδάκι, θα δια-

λαλούν στους αιώνες ότι ένα Τάγμα της 
Εθνικής Φρουράς, με ελάχιστα μέσα στη 
διάθεσή του, έγραψε σελίδες δόξας και 
ηρωισμού, φράσσοντας τον δρόμο σε 
υπεράριθμες πάνοπλες, τεθωρακισμένες 
και πεζοπόρες δυνάμεις του εχθρού, 
ενισχυμένες από ολόκληρη ταξιαρχία 
αλεξιπτωτιστών και αεροπορικά μέσα.

Κατά την έναρξη του πολέμου εναντί-
ον των εισβολέων οι λεβέντες του 231 
Τ.Π. βρέθηκαν να επανδρώνουν θέσεις 
μάχης στις κορυφογραμμές και τις νό-
τιες βουνοπλαγιές του Πενταδακτύλου, 
στη Διάβαση Αγίου Παύλου-Γομαρί-
στρας. Ο πρώτος και ο δεύτερος λόχος 
επάνδρωναν τις θέσεις τους προτού 
ακόμη ο εχθρός αρχίσει απρόκλητα  
και αιφνιδιαστικά να ξερνά φωτιά και 
μολύβι από τον αέρα και  τη θάλασσα, 
με τ’ αεροπλάνα, τα κανόνια των αντιτορ-
πιλικών και αποβατικών σκαφών του. 
Ήταν εκεί και φύλαγαν Θερμοπύλες, 
άγρυπνοι φρουροί, οι λεβέντες του 231 
Τ.Π. προτού η τουρκική πολεμική αερο-
πορία αρχίσει τους βομβαρδισμούς και 
πολυβολισμούς, εναντίον των θέσεών 
τους, αφήνοντας πίσω της καμένη γη. 
Δεν εγκατέλειψε κανένας τη θέση του, 
αν και γνώριζαν ότι δεν είχαν επάρκεια 
αντιαεροπορικών οπλικών συστημά-
των, απαραίτητων για την ανάσχεση 
της τουρκικής αεροπορίας.

Ενδιάμεσα των λόχων ήταν ανεπτυγ-
μένη η 198 Πυροβολαρχία Ορεινού 
Πυροβολικού, που με την έναρξη του 
πολέμου και καθ’ όλη τη διάρκειά του 
έκανε θραύση, προκαλώντας βαριές 
απώλειες στον βάρβαρο εισβολέα, ιδι-
αίτερα στους αλεξιπτωτιστές, που έπε-
φταν καιόμενοι στο έδαφος, μπροστά 
στις θέσεις των μαχητών του 231 Τ.Π.

Ο Δεύτερος Λόχος του Τάγματος ήταν 
ανεπτυγμένος (όπως το σχεδιάγραμμα 
αμυντικής διάταξης του Τάγματος), στον 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΤΟΜΠ, Μ113 ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΈ ΑΠΟ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ, ΣΤΟΝ ΚΟΡΝΟ ΠΈΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ. 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΈΙΣΒΟΛΈΙΣ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 5 ΜΙΛΙ. 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ. 
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Η
σωστή και αποτελεσμα-
τική διαχείριση των οι-
κονομικών μας αποτε-
λεί το βασικό εργαλείο 
για την ανεξαρτησία 
μας. Πώς όμως θα 
οδηγηθούμε σε αυ-

τήν χωρίς βασικές γνώσεις που έχουν να 
κάνουν με τον χειρισμό των οικονομικών 
μας και τη σχέση μας με τις τράπεζες; 
Ήδη στατιστικές μελέτες μάς τοποθετούν 
ψηλά στη λίστα των χρηματοοικονομικά 
αναλφάβητων. Η εισήγηση για να εντα-
χθεί σχετικό μάθημα στα σχολεία έγινε 
πέρσι στη Βουλή. Από την εισήγηση στην 
πράξη, όμως, υπάρχει μια σχετική από-
σταση. Αυτήν την απόσταση προσπαθεί 
από το 2018 να καλύψει ο Σύνδεσμος 
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου 
(CFA Society Cyprus),  ο οποίος με δική 
του πρωτοβουλία παρουσιάζει βασικές 
χρηματοοικονομικές γνώσεις σε μαθητές 
λυκείου και μάλιστα κατάφερε να το εντά-

Χρηματοοικονομική παιδεία στα σχολεία

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΉ Ή ΑΝΑΓΚΉ ΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ – ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΧΡΉΜΑ-
ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑ-
ΒΉΤΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΉΓΕΙ 
ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ 

και να αυτοματοποιούν πολλές χρηματο-
οικονομικές επιλογές και διαδικασίες με 
δική τους ευθύνη και γνώση». 

Από το σεμινάριο
 στο μάθημα

Η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί 
και να χρησιμοποιεί σωστά χρηματοοι-
κονομικές δεξιότητες όπως είναι ο προ-
σωπικός οικονομικός προγραμματισμός, 
ο προϋπολογισμός, η σωστή αντίληψη 
και χρήση του χρέους και των επενδύ-
σεων και άλλων σημαντικών θεμάτων θα 
συμπεριληφθεί ως κανονικό μάθημα σε 
πιλοτική βάση στο ιδιωτικό σχολείο ‘The 
Junior & Senior School’ κατά τη σχολική 
χρονιά 2021-2022. «Το σχολείο μετά τις 
παρουσιάσεις, προσέγγισε τον Σύνδεσμό 
μας, ώστε να οργανωθεί ένα μάθημα 
χρηματοοικονομικής παιδείας για τους 
μαθητές 16-17 ετών και με σκοπό να 
ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμά του. 

Μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου μας, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ήδη 
προσφέρει μάθημα χρηματοοικονομικής 
παιδείας για τους φοιτητές, ανέλαβε τον 
σχεδιασμό του μαθήματος, ενώ το σχο-
λείο ανέλαβε την αναπροσαρμογή του 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 
του. Αυτό είναι το πρώτο υποχρεωτικό 
μάθημα χρηματοοικονομικής παιδείας 
που διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση στην Κύπρο».

Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, τα δάνεια, 
η υποθήκη, η ασφάλιση, η συνταξιοδό-
τηση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο 
μάθημα. «Με το πέρας του μαθήματος, 
αναμένουμε ότι τα παιδιά θα κατανοή-
σουν τη χρονική αξία του χρήματος, πώς 
επηρεάζει ο πληθωρισμός τα χρήματα, 
τι είναι ο ανατοκισμός, πώς λειτουργούν 
οι επενδύσεις, τις σχέσεις κινδύνου και 
απόδοσης επενδύσεων, τις σημασίες 
διαφοροποίησης, κλπ. Αλλά κυρίως να 

ξει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ως μάθημα σε ιδιωτικό σχολείο. 

Απαραίτητη η γνώση
Η ανάγκη για να εισαχθεί στα σχολεία 

μάθημα σχετικό με τον χρηματοοικονομικό 
αλφαβητισμό είναι αδήριτη. Η κατάκτηση 
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών 
με τη διαχείριση των οικονομικών είναι 
αυτή που θα καθορίσει την ποιότητα ζωής 
και την ευημερία του ατόμου. Η επικεφα-
λής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού του CFA Society Cyprus, 
Στέλλα Ηλιάδου, μίλησε στη «Σημερινή» 
για την αναγκαιότητα του μαθήματος αλλά 
και για τη θετική ανταπόκριση των μα-
θητών που έδειξαν ότι διψούν να μάθουν 
περισσότερα. 

«Η κύρια ιδέα των σεμιναρίων που 
κάναμε ήταν η παρουσίαση βασικών χρη-
ματοοικονομικών γνώσεων, σε μαθητές 
λυκείων, με σκοπό την ενημέρωσή τους 
αλλά και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
πάνω σε θέματα προσωπικού χρηματο-
οικονομικού προγραμματισμού». 

Ο Σύνδεσμος ξεκίνησε την υλοποίηση 
της πρωτοβουλίας μέσα από διάφορες 
παρουσιάσεις και σεμινάρια σε δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου και η 
ανταπόκριση των μαθητών ήταν πολύ 
μεγάλη. «Η εμπειρία ήταν απρόσμενα 
θετική για μας, αφού μέσα από αυτήν 
την πρωτοβουλία είχαμε την ευκαιρία να 
μεταδώσουμε σημαντικά μηνύματα προς 
τους νέους και να ακούσουμε τις δικές 
τους ερωτήσεις και προβληματισμούς. 
Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές 
είχαν πολύ θετικές αντιδράσεις. Η εξέλιξη 
του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού 
τομέα, ειδικότερα η αυτοματοποίησή τους, 
ενισχύει τη σημαντικότητα του χρηματο-
οικονομικού αλφαβητισμού, αφού πλέον 
οι ενήλικες θα κληθούν να αποφασίζουν 
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μάθουν να χειρίζονται τα δικά τους προ-
σωπικά οικονομικά, τους λογαριασμούς 
πληρωμών, τις αποταμιεύσεις τους, τα δά-
νειά τους, τη χρήση πιστωτικών καρτών, τις 
σχέσεις τους με τις τράπεζες για δανεισμό, 
για οποιαδήποτε μεγάλη αγορά, κ.ά. Στα 
διάφορα σεμινάρια που έχουμε κάνει, 
έχουμε δει ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται 
πάρα πολύ να μάθουν περισσότερα για το 
θέμα, έχουν απορίες για πολλά που έχουν 
συμβεί στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα 
το κούρεμα. Όπως είναι η ασφάλεια των 
τραπεζών. Όπως είναι οι επενδύσεις. Είναι 
ένα μάθημα που θα τους δώσει εφόδια 
για το μέλλον». 

Έλλειψη κουλτούρας 
αποταμίευσης

Η χρηματοοικονομική παιδεία πρέπει 
να καλλιεργείται από νωρίς. Όπως εξήγησε 
η κ. Ηλιάδου, στόχος του συνδέσμου, που 
ξεκίνησε την πρωτοβουλία το 2018, ήταν να 
προσφερθεί χρηματοοικονομική παιδεία 
στους νέους και ειδικά στους μαθητές, οι 
οποίοι έχουν τον μακρύτερο επενδυτικό 
ορίζοντα μπροστά τους. «Δεν τους βαραί-
νουν οικονομικά λάθη του παρελθόντος 
και ανήκουν σε ηλικίες κατά τις οποίες 
υιοθετούνται σωστές συνήθειες». 

Στατιστικές μελέτες καταδεικνύουν ότι 
τα ποσοστά χρηματοοικονομικού αναλ-
φαβητισμού στην Κύπρο είναι υψηλά και 
ακόμη υψηλότερα στους νέους, τις γυναίκες 
και τους ηλικιωμένους. Το πρόβλημα παρα-
μένει οξύ όταν οι νέοι που εισέρχονται στο 
πανεπιστήμιο ή στην αγορά εργασίας δεν 
κατέχουν χρηματοοικονομική μόρφωση. Η 
άμεση αντιμετώπιση του χρηματοοικονο-
μικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο είναι 
εκ των ων ουκ άνευ, εφόσον οι σημερινοί 
και οι αυριανοί πολίτες θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνουν οικονομικές αποφά-
σεις και να μπορούν να προστατεύουν τον 

εαυτό τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με 
χρηματοοικονομικές προκλήσεις.  «Η έλλειψη 
χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο 
φαίνεται στον υπερδανεισμό των νοικοκυριών. 
Στην Κύπρο έχουμε έλλειψη κουλτούρας 
αποταμίευσης. Δεν αποταμιεύουμε είτε για 
να χρηματοδοτήσουμε βραχυπρόθεσμους 
είτε για μακροπρόθεσμους στόχους και φυ-
σικά με τελικό σκοπό τη συνταξιοδότηση». 

Δεν φυλάμε ούτε 
για τα γηρατειά 

Η μη επαρκής συνταξιοδότηση εξελίσ-
σεται σε ένα τεράστιο θέμα εξαιτίας της 
γήρανσης του πληθυσμού. «Με τη γήρανση 
του πληθυσμού το ταμείο των κοινωνικών 
ασφαλίσεων ολοένα και επιβαρύνεται και 
ο καθένας από εμάς θα πρέπει να έχει 
προνοήσει για επιπρόσθετη συνταξιοδό-
τηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 
συμμετοχής μας σε επαγγελματικά ταμεία, 
ή μέσω συμμετοχής μας σε ιδιωτικά συ-
νταξιοδοτικά ταμεία». Άρα, η υιοθέτηση 
μιας κουλτούρας αποταμίευσης από μικρή 
ηλικία μπορεί να καταστεί σωτήρια για το 
μέλλον όχι μόνο το προσωπικό αλλά μιας 
κοινωνίας που θέλει να ευημερήσει ακόμη 
και σε κρίσιμες εποχές, όπως αυτές που 
διανύουμε τα τελευταία χρόνια. «Οι λόγοι 
που θα επωφεληθούν ιδιαίτερα οι μαθητές 
σχολείων είναι γιατί έχουν μακρύτερο επεν-
δυτικό ορίζοντα μέχρι τη συνταξιοδότησή 
τους και έτσι θα μπορούν να επωφεληθούν 
το μέγιστο από τον ανατοκισμό και τον 
σωστό προγραμματισμό». 

Τέλος, η κ. Ηλιάδου εξέφρασε την ελπίδα 
το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βλέπει 
ήδη θετικά το θέμα, να καταφέρει να εντάξει 
το μάθημα στα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. «Τελικός στόχος είναι να 
μην υπάρχει παιδί στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση που να μην έχει λάβει αυτού 
του είδους τη μόρφωση». 
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Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
αιμοκαθαρόμενους, ο Οργανισμός Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προχωρεί με 
την ανέγερση νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης 
στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη Μονάδα, 
που θα ανεγερθεί ανατολικά του Νοσοκο-
μείου Πάφου, θα είναι ανεξάρτητη και θα 
συνδέεται με το υφιστάμενο κτήριο μέσω 
διαδρόμου με το Παιδιατρικό Τμήμα, ενώ 
θα διαθέτει και τις δικές της εισόδους από 
τους εξωτερικούς χώρους.

Στο ισόγειο του κτηρίου θα δημιουργη-
θεί άνετος χώρος υποδοχής και εγγραφής 
των ασθενών, εξεταστήρια/ιατρεία, τέσσερεις 
σταθμοί αιμοκάθαρσης βραχείας νοσηλεί-
ας, δύο σταθμοί αιμοκάθαρσης ατόμων με 
μολυσματικές ασθένειες (Yellow Unit) με 
ξεχωριστή διακριτική είσοδο, τα αποδυτήρια 
του προσωπικού και βοηθητικοί χώροι.

Στον πρώτο όροφο θα δημιουργηθούν 25 
σταθμοί νοσηλείας, αποδυτήρια και καθιστικό 
για τους ασθενείς και βοηθητικοί χώροι, ενώ 
στον δεύτερο όροφο θα δημιουργηθεί δω-
μάτιο ανάπαυσης του εφημερεύοντος ιατρού 
και άλλοι χώροι. Η νέα Μονάδα, επίσης, θα 
περιλαμβάνει εξωτερικά ιατρεία, μονάδες 
βραχείας νοσηλείας και μικρό χειρουργείο 
για μικροεπεμβάσεις, ενώ θα είναι πλήρως 
προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρίες.

Έργο €5.6 εκατομμυρίων
Οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονά-

δας έχουν ήδη αρχίσει και σύμφωνα με την 
Σύμβαση που έχει υπογραφεί αναμένεται 
να ολοκληρωθούν σε διάστημα 18 μηνών, 
ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο 
Εργολάβος θα έχει την ευθύνη για τη Συ-
ντήρηση του Έργου για περίοδο 12 ετών.

Η Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 
€4.737.000 πλέον ΦΠΑ (σύνολο €5.6 εκ.) 

και το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα έχει την 
ευθύνη του συντονισμού του Έργου και η 
παρακολούθησή του θα γίνεται από λειτουρ-
γούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του 
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Τη δαπάνη του Έργου θα επωμιστεί 
εξολοκλήρου ο Οργανισμός Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας, ως ο μεγαλύτερος πάροχος Υγείας 
στην Κύπρο, υλοποιεί φιλόδοξο σχέδιο ανα-
διοργάνωσης για διοικητική και οικονομική 
αυτονόμηση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί 
καλύτερα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
του Γενικού Συστήματος Υγείας. Με συνεχή 
επένδυση σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό 
και έρευνα, ο ΟΚΥπΥ αναβαθμίζεται συνεχώς 
με στόχο να βελτιώνει τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες προς τους πολίτες.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την 
πλήρωση μόνιμης θέσης Γραμματέα (Θέση πρώτου 
διορισμού).
Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες 
επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
αποτείνονται στα γραφεία της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου (διεύθυνση: Κυβερνητικές Κατοικίες, 
52 – 2063 Στρόβολος, Λευκωσία ή/και στο τη-
λέφωνο 22672576  κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή από 7.30π.μ. 
μέχρι 3.00μ.μ.) καθώς και από την ιστοσελίδα 
της Ένωσης www.ekk.org.cy).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γρα-
φεία της Ένωσης έναντι απόδειξης παραλαβής ή 
να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημέ-
νη επιστολή στη πιο πάνω διεύθυνση. 
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων 
είναι η Παρασκευή, 6η Αυγούστου 2021 και 
ώρα 12:00 (μεσημέρι).

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω:
Δήλωση Μεταβίβασης: 5/Π/2307/2021
Πωλητής: Καλλέσιης Κυριάκος, Μιχαήλ Λιασή 15, 7510 Ξυλοτύμ-
βου, Λάρνακα.
Αγοραστές: (1) Αριστοτέλους Αποστόλου Παντελάκης, Νέστορος 2, 1026 
Καϊμακλί, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία, (2) Αριστοτέλους Παντελάκη Νίκος, 
Μιλτιάδη Μαλακάση 4, διαμέρισμα 104, 1082 Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/3183, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
48/5362V01/1/78/3, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 498τ.μ., 
Γεωγραφική Περιοχή: Λεμεσός, Κάτω Μύλος, Τοποθεσία: «Μέσα στο 
Χωριό», Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €4.000,00. 
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Το Κλινικό Εργαστήριο 

FRIXOS DEMOSTHENOUS CLINICAL LAB LTD, 
που βρίσκεται στον Στρόβολο, Ηλία Βενέζη 2A, 

ζητά να προσλάβει:

• ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ/ΠΤΕΣ

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν 
CV στο info@frixoslab.com

Για περισσότερες πληροφορίες: +357-99606622

Άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης 
της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΌ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΌ ΌΠΌΙΌ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΌΛΌΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ 18 ΜΗΝΕΣ, ΑΞΙΑΣ 5.6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

M
ό ν ο  δ ρ α μ α -
τική μπορεί να 
χαρακτηριστεί 
η επιδημιολο-
γική εικόνα της 
χώρας μας, με 
τους αριθμούς 

των ημερήσιων κρουσμάτων να πηγαί-
νουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Οι τετραψή-
φιοι πλέον αριθμοί επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων Covid-19 που ανακοινώνο-
νται καθημερινά θέτουν σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία των νοσηλευτηρίων, 
τα οποία προς το παρόν αντέχουν την 
πίεση που τους ασκείται, αλλά ανά πάσα 
στιγμή η κατάσταση μπορεί να τα  θέσει 
εκτός ορίων. Τα στοιχεία της Εθνικής 
Αναφοράς που έδωσε στη δημοσιότητα 
το Υπουργείο Υγείας τρομάζουν, ωστόσο 
αναμένεται πως η επόμενη που θα εκδο-
θεί, και θα αφορά την τελευταία εβδο-
μάδα, θα είναι ακόμα χειρότερη. Αυτό, 
όμως, που προκύπτει από τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία είναι ξεκάθαρο. Τα περισ-
σότερα κρούσματα αφορούν νέους ηλι-

Δραματική η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου

ΔΙΑΝΥΌΥΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΌΔΌ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ -  ΌΙ ΑΡΙΘ-
ΜΌΙ ΡΕΚΌΡ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙ-
ΩΝ ΚΡΌΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΛΌΥΝ 
ΤΗΝ ΌΜΑΛΗ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΝΌΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

κίας 10-29 ετών, ενώ παράλληλα αυτές 
οι ηλικίες αποτελούν και το χαμηλότερο 
ποσοστό εμβολιασμού. Οπότε, μπορεί 
κάποιος να εξαγάγει το ασφαλές συμπέ-
ρασμα πως οι ανεμβολίαστοι, και κυρίως 
οι νεαροί,  αποτελούν αυτήν τη στιγμή 
τον πιο εύκολο τρόπο ώστε να εισέρχε-
ται ο ιός στην κοινότητα. Γι’ αυτό και την 
περασμένη Παρασκευή το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σε μία ακόμα προσπάθεια  
να αναχαιτιστεί η κατάσταση και να ανα-
τραπεί η δραματική εικόνα των κρου-
σμάτων, αποφάσισε σειρά νέων αυστη-
ρότερων μέτρων, τα οποία τίθενται σε 
ισχύ από την ερχόμενη Τρίτη, 20 Ιου-
λίου 2021. Την ίδια ώρα ανακοινώθη-
καν νέα κίνητρα για εμβολιασμό, αφού 
ο στόχος πλέον αυξήθηκε στο 80% του 
πληθυσμού. Μέχρι στιγμής πέραν του 
60% του πληθυσμού έχει ολοκληρώσει 
το εμβολιαστικό του σχήμα, ενώ τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να ξεπεράσουν 
το 70% τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί 
τουλάχιστον με μία δόση, οπότε θεωρη-
τικά ο μεγάλος στόχος δεν είναι μακριά. 

Οι αριθμοί τρομάζουν 
Σύμφωνα με την Εθνική Αναφορά για 

την πορεία των επιδημιολογικών δεικτών, 
από τις 25 Ιουνίου μέχρι και τις 8 Ιουλίου, 
καταγράφηκαν 7.321 επιβεβαιωμένες 
περιπτώσεις COVID-19. Η διάμεση ηλι-
κία των κρουσμάτων παραμένει στα 23 
έτη, ενώ σε ό,τι αφορά στους νοσηλευομέ-
νους, η διάμεση ηλικία είναι στα 55 έτη. 
Το 31,5% των κρουσμάτων είναι ηλικίας 
10-19 ετών και το 30,1% είναι ηλικίας 
20-29 ετών, κυρίως λόγω της χαμηλής 
εμβολιαστικής κάλυψης. Αντίθετα, τα 
κρούσματα στις μεγαλύτερες ηλικίες με 
υψηλή εμβολιαστική κάλυψη κυμαίνονται 
σε μονοψήφιο ποσοστό. Αντίστοιχα, η 

αν δεν ισοφαρίσουν οι εισαγωγές με τα 
εξιτήρια, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε 
μία αυξητική τάση και σε κάποιο σημείο 
δεν θα υπάρχουν αρκετοί αναπνευστήρες 
για να υποστηρίξουν τους ασθενείς που 
τους χρειάζονται».

Σημειώνεται πως την Παρασκευή το 
βράδυ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 
ότι 190 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύ-
ονται, εκ των οποίων οι 44 σε σοβαρή 
κατάσταση και μάλιστα το 89,5% των 
νοσηλευομένων δεν έχουν ιστορικό 
εμβολιασμού. 

Μη εμβολιασθέντες 
τα πλείστα κρούσματα 

Ερωτηθείς κατά πόσον γνωρίζουμε 
εάν τα κρούσματα των τελευταίων ημε-
ρών αφορούν ανεμβολίαστους πολίτες, 
είπε πως αν και δεν υπάρχει αυτό το 
δεδομένο διαθέσιμο προς το παρόν, 
την προηγούμενη εβδομάδα το 90% 
των κρουσμάτων διεφάνη ότι δεν ήταν 
εμβολιασμένοι. Άρα, τόνισε, «η μόνη 
μας διέξοδος είναι ο εμβολιασμός και 
τα μέτρα αυτοπροστασίας, τα οποία τα 
έχουμε ξεχάσει. Η μάσκα είναι εμπόδιο 
ασφαλείας και για τους εμβολιασμένους 
και για τους μη εμβολιασμένους». 

Ο κ. Καραγιάννης εξήγησε πως ο 
στόχος μας για να κτίσουμε ένα γερό τεί-
χος ανοσίας μετατέθηκε από το 65% του 
πληθυσμού στο 80%, λόγω της έξαρσης 
των κρουσμάτων, που οφείλεται κυρίως 
στη  μετάλλαξη «Δέλτα». Επανέλαβε πως 
«ο εμβολιασμός πραγματικά είναι ο μόνος 
τρόπος να σταματήσουμε τη διακίνηση 
του ιού», ενώ ερωτηθείς σχετικά είπε 
πως εάν κάποιος λάβει μόνο τη μία δόση 
(εκτός από το μονοδοσικό εμβόλιο) και 

επιβάρυνση στις νεαρότερες ηλικίες φαί-
νεται και στην αθροιστική επίπτωση 14 
ημερών. Στις ηλικίες 10-19 ετών είναι στο 
2402,5/100.000, στην ηλικιακή ομάδα 
20-29 ετών είναι στο 1585,3/100.000, 
ενώ στο μισό είναι στις ηλικίες πάνω των 
30 ετών. Η αθροιστική επίπτωση είναι 
στο 824,4/100.000 παγκύπρια, ενώ ανά 

δεν προχωρήσει με την ολοκλήρωση 
του εμβολιαστικού του σχήματος, είναι 
προστατευμένος μόνο κατά 30%. Κι αυτό 
το ποσοστό, συνέχισε, δεν είναι επαρκές 
για το συγκεκριμένο στέλεχος  «Δέλτα». 
Περαιτέρω, υπογράμμισε πως «πρέπει 
να καταλάβουμε ότι λόγω του στελέχους 
‘‘Δέλτα’’, εκεί που αναμέναμε με τα εμβό-
λια να έχουμε μία αποτελεσματικότητα 
γύρω στο 90-95%, υπάρχει μία έκπτωση 
που μας ρίχνει γύρω στο 80-85%. Κι αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι μπο-
ρεί να μην αποκτήσουν υψηλά επίπεδα 
αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό τους, 
αφού εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό». 
Ερωτηθείς κατά πόσον είναι καλό να 
προχωρήσουν οι εμβολιασμένοι πολίτες 
σε τεστ αντισωμάτων, ο κ. Καραγιάν-
νης είπε πως ο ίδιος εισηγήθηκε στον 
Υπουργό Υγείας να γίνει μία μελέτη από 
την Πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα 
ώστε να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε 
όσον αφορά την ανοσία της κοινότητας 
πριν από το φθινόπωρο.  

Τα περισσότερα κρού-
σματα αφορούν νέ-
ους ηλικίας 10-29 

ετών, ενώ παράλληλα 
αυτές οι ηλικίες απο-
τελούν και το χαμη-
λότερο ποσοστό εμ-

βολιασμού 

Τι αλλάζει από 20 Ιουλίου 
Τα νέα μέτρα που τίθενται σε 

ισχύ από την ερχόμενη Τρίτη, 20 
Ιουλίου 2021, με μοναδικό στόχο 
να σταματήσουμε τον καλπασμό 
του φονικού ιού, που θέτει σε κίν-
δυνο τη ζωή όλων μας, είναι τα 
ακόλουθα: 

• Αναστολή λειτουργίας κατα-
σκηνώσεων. Οι κατασκηνώσεις 
που είναι σε εξέλιξη πρέπει να 
αναστείλουν τη λειτουργία τους 
μόλις τερματιστεί η τρέχουσα φιλο-
ξενία ατόμων, το αργότερο μέχρι 
23 Ιουλίου.

• Επιτρέπεται η εξυπηρέτηση 
θαμώνων σε χώρους εστίασης, 
νυχτερινά κέντρα, χώρους δεξι-
ώσεων, δισκοθήκες και άλλους 
χώρους διασκέδασης αποκλει-
στικά σε τραπεζοκαθίσματα με 
μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα ανά 
τραπέζι. Όλοι οι θαμώνες πρέπει 
να είναι καθήμενοι και σε όλες 
τις περιπτώσεις απαγορεύεται ο 
χορός. Από την απαγόρευση για 
χορό, εξαιρούνται τα υποστατικά/

επιχειρήσεις που θα φιλοξενούν 
μόνο πλήρως εμβολιασμένα άτομα 
ή άτομα που έχουν πιστοποιητικό 
ανάρρωσης από την COVID-19 
τους τελευταίους έξι μήνες. Ο ιδι-
οκτήτης/διαχειριστής του υπο-
στατικού οφείλει να ενημερώνει 
γραπτώς το Υπουργείο Υγείας ότι 
στο υποστατικό του θα δέχεται 
μόνο πλήρως εμβολιασμένα άτομα 
ή άτομα που έχουν νοσήσει με 
COVID-19 τους τελευταίους 6 
μήνες.

• Εισαγωγή SafePass σε όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους όπου ανά πάσα στιγμή 
συναθροίζονται πέραν των 20 ατό-
μων, περιλαμβανομένων και των 
εργαζομένων της επιχείρησης, 
μέχρι τις 31 Ιουλίου.

• Προσκόμιση SafePass για εξυ-
πηρέτηση πολιτών σε υπηρεσίες 
του δημόσιου, ευρύτερου δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, σε τρά-
πεζες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, ακτοπλοϊκά 

επιβατικά σκάφη, κοκ.
• Απαγόρευση των επισκέψεων 

σε οίκους ευγηρίας ή/και άλλες 
δομές φιλοξενίας και φροντίδας 
ηλικιωμένων, με εξαίρεση τα άτομα 
που έχουν SafePass. Δεν συστήνε-
ται η έξοδος στους ενοίκους. Με 
την επιστροφή τους στον χώρο 
διαμονής τους, θα πρέπει να προ-
σκομίζεται αρνητικό αποτέλεσμα 
από rapid test.

• Αύξηση του μέγιστου αριθμού 
ατόμων σε κλειστούς χώρους από 
350 σε 450 πρόσωπα, νοουμέ-
νου ότι όλα τα άτομα είναι πλήρως 
εμβολιασμένα ή έχουν νοσήσει 
με COVID-19 τους τελευταίους 
6 μήνες. Ο ιδιοκτήτης/διαχειρι-
στής του υποστατικού οφείλει να 
ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας 
ότι στο υποστατικό του θα δέχεται 
μόνο πλήρως εμβολιασμένα άτομα 
ή άτομα που έχουν νοσήσει με 
COVID-19 τους τελευταίους 6 
μήνες, για να του δίδεται σχετική 
έγκριση.

Επαρχία είναι ιδιαίτερα επιδεινωμένη 
στην Αμμόχωστο (2006,1/100.000). 

Ενδεικτικό είναι και το στοιχείο για 
τις νοσηλείες που έδωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
κατά το διάγγελμα που απηύθυνε στον 
λαό, με το οποίο κάλεσε τους νέους να 
εμβολιαστούν. Όπως είπε ο Πρόεδρος, 
9 στους 10 που εκδηλώνουν σοβαρή 
συμπτωματολογία και νοσηλεύονται 
δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολο-
κληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα. 

Κινδυνεύει το σύστημα
υγείας 

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που προ-
κύπτουν από την Εθνική Αναφορά, το 
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
του Υπουργείου Υγείας, Πέτρος Καρα-
γιάννης, δήλωσε στη «Σημερινή» πως τα 
στοιχεία των τελευταίων 8 ημερών, που 
είναι και τα χειρότερα, δεν έχουν ακόμη 
ενσωματωθεί στην Αναφορά, οπότε η 
κατάσταση είναι ακόμα πιο άσχημη απ’ 
ό,τι παρουσιάζεται. Στην επόμενη Εθνική 
Αναφορά, όπως προειδοποίησε, όπου 
θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, θα δια-
φανεί και το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος. 

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, αυτήν 
τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στη 
χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τα 
κρούσματα, αλλά μέχρι στιγμής όχι και 
τις νοσηλείες. Βέβαια, όπως είπε, υπάρ-
χει ο κίνδυνος να έρθει η στιγμή που 
το σύστημα υγείας δεν θα μπορεί να 
ανταποκριθεί. Μην ξεχνάμε, πρόσθεσε, 
πως υπάρχει και ένα όριο για το πόσους 
ασθενείς Covid-19 μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν τα νοσοκομεία μας. «Οπότε, 
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Τ
ους τελευταίους μήνες, 
όπως και σε κάθε άλλη 
περίοδο κατά την οποία 
η κυπριακή οικονομία 
αντιμετωπίζει δυσκολίες, 
η δημόσια συζήτηση σε 
σχέση με την πορεία της  

περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη ανα-
διοργάνωσης του αναπτυξιακού μοντέλου 
του τόπου με τρόπο που να ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικο-
νομίας, να ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αλλά, κυρίως, να προσφέρει όραμα για τις 
νέες γενιές του τόπου. 

Κάθε φορά, ωστόσο, και παρά τις αλ-
λεπάλληλες συζητήσεις, ελάχιστες είναι οι 
φορές όπου οι αποφάσεις οι οποίες λαμβά-
νονται έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα ή 
και δίνουν βάρος σε τομείς δραστηριότητας 
που θα επιφέρουν πραγματική αξία στον 

Ο τομέας της τεχνολογίας μπορεί να 
δώσει χώρο στα όνειρα της νέας γενιάς

ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΌΜΕΑ, 
Ό ΌΠΌΙΌΣ ΔΙΑΜΌΡΦΏΝΕΙ 
ΤΌ ΠΑΡΌΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣΣΕΙ 
ΤΌΝ ΔΡΌΜΌ ΓΙΑ ΤΌ ΕΓΓΎΣ 
ΚΑΙ ΤΌ ΑΠΏΤΕΡΌ ΜΕΛΛΌΝ 

τόπο. Ειδικότερα, οι νέοι της Κύπρου ολο-
κληρώνουν τις σπουδές τους με όνειρα 
και αισιοδοξία για το μέλλον, όμως πολύ 
σύντομα ανακαλύπτουν ότι το υφιστάμενο 
οικονομικό μοντέλο της χώρας αδυνατεί να 
δημιουργήσει ένα καλύτερο και ανθεκτικό 
αύριο, καθώς αγνοεί τις τάσεις της εποχής 

την κατεύθυνση, ωστόσο ο δρόμος παρα-
μένει ακόμη μακρύς.  Στην Κύπρο αυτήν 
τη στιγμή δραστηριοποιούνται σημαντι-
κές εταιρείες του τομέα όπως η Exness, 
η Servers.com, η TheSoul Publishing, η 
Wargaming, η 3CX, η ETORO, η ASBIS 
και πολλές άλλες. Εταιρείες που έχουν 
επενδύσει εκατομμύρια στον τόπο μας 
και έχουν δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις 
εργασίας σε όλους τους τομείς δραστηρι-
ότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
κυπριακής οικονομίας. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η ανά-
πτυξη του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο 
ήταν και παραμένει ραγδαία, το ποσοστό 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τόπο μας, συγκριτικά με τις προοπτικές 
που έχουν δημιουργηθεί αλλά και με άλλες 
χώρες, είναι πολύ χαμηλό και πόρρω απέχει 
από το όραμα για μετατροπή της Κύπρου 
σε Τεχνολογικό Περιφερειακό Κέντρο.

Πώς μετατρέπουμε όμως το όραμα σε 
πραγματικότητα; Πρέπει πρώτα να κάνουμε 
ορισμένες παραδοχές και να διαμορφώσου-
με τη στρατηγική μας αφού κατανοήσουμε 
και αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες και τις 
απειλές που υπάρχουν γύρω μας, αλλά 
και τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που μας 
χαρακτηρίζουν ως κράτος.

Ορισμένες από αυτές τις αδυναμίες εί-
ναι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού, που θα στηρίξει τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων, και η απουσία πολιτικής 
ως προς την προσέλκυση και διατήρηση 
ταλέντων. Πρόκειται για παράγοντες που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην από-
φαση μιας εταιρείας για τη μεταφορά τής 
έδρας της στην Κύπρο και είναι ουτοπι-
κό να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να 
προσελκύσουμε εταιρείες χωρίς πρώτα 

που θα καθορίσουν το μέλλον. 
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο τομέας της τεχνολογίας πληρο-
φοριών και επικοινωνιών. Πρόκειται για 
έναν τομέα ο οποίος διαμορφώνει το παρόν 
και χαράσσει τον δρόμο για το εγγύς και το 
απώτερο μέλλον. Έναν τομέα,  πάνω στον 

να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά 
τα ζητήματα.

Και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. 
Ένας σημαντικός αριθμός κρατών-μελών 
της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Φινλανδία, 
η Ολλανδία και η Γερμανία εφαρμόζουν 
τέτοιες πολιτικές και αυτήν τη στιγμή 
έχουν προβάδισμα. Και επειδή ακριβώς 
βρισκόμαστε πίσω και ο τομέας εξελίσσεται 
ραγδαία, οι ενέργειές μας πρέπει να είναι 
άμεσες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματι-
κές, αλλιώς άλλη μια ευκαιρία για τα νιάτα 
αυτού του τόπου θα πάει χαμένη. Αυτήν τη 
φορά ας δώσουμε χώρο στα όνειρά τους.

ΓΙΑΓΚΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ, 
Head of Special 
Projects in Cyprus, 
Exness 

18.07.2021

Το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται 
στον τόπο μας, 

συγκριτικά με τις 
προοπτικές που έχουν 

δημιουργηθεί αλλά 
και με άλλες χώρες, 
είναι πολύ χαμηλό 
και πόρρω απέχει 
από το όραμα για 

μετατροπή της Κύπρου 
σε Τεχνολογικό 

Περιφερειακό Κέντρο

οποίο η Πολιτεία στο σύνολό της οφείλει 
να χτίσει το όραμα για τη νέα γενιά του 
τόπου. Η απόφαση της Κυβέρνησης για τη 
δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και 
τη μετατροπή της Κύπρου σε Τεχνολογικό 
Περιφερειακό Κέντρο κοιτάζει προς αυτήν 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

Διογένης

OΔιογένης γεννήθηκε το 
412 π.Χ. και πέθανε το 
323 π.Χ. Ήταν γνωστός και 
ως Διογένης ο Κυνικός ή 

Διογένης ο Σινωπεύς. Ήταν Έλληνας 
φιλόσοφος και ένας από τους θεμελιωτές 
του κυνισμού. 
Θεωρείται σημαντικός εκπρόσωπος 
της κυνικής φιλοσοφίας. Χρησιμοποι-
ούσε τον αστεϊσμό και το λογοπαίγνιο 
ως μέσο για τα διδάγματά του. Πίστευε 
πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται 
στη φυσική ζωή και πως μόνο με την 
αυτάρκεια, τη λιτότητα, την αυτογνωσία 
και την άσκηση μπορεί κανείς να την 
εξασφαλίσει.
Γεννήθηκε στη Σινώπη του Πόντου. Ο 
Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Σωκράτης 
πέθανε την ημέρα της γέννησης του 
Διογένη. Κατά τα μέσα του 4ου π.Χ. 
αιώνα ήλθε στην Αθήνα εξόριστος από 
τη γενέτειρά του, επειδή, με τον τραπεζίτη 
πατέρα του Ικεσία, είχαν παραχαράξει το 
νόμισμα της πόλης. Όταν οι Αθηναίοι τον 
κορόιδευαν πως οι Σινωπείς τον είχαν 
εξορίσει, αυτός με αστεϊσμό απαντούσε: 
«Εγώ τους καταδίκασα να μείνουν εκεί».
Σύμφωνα με άλλη εξιστόρηση, ο Διο-
γένης είχε συλληφθεί αιχμάλωτος και 
κατέληξε στα δουλοπάζαρα της Κορίν-
θου. Ο Ξενιάδης, πλούσιος, αριστοκρά-

της της εποχής, είδε τον Διογένη και 
θέλησε να τον αγοράσει. Συζήτησε με 
τον δουλέμπορο και ο δουλέμπορος 
πλησίασε τον Διογένη και του είπε: 
«Αυτός ενδιαφέρεται να σε αγοράσει, 
τι δουλειά ξέρεις να κάνεις να του πω;». 
Ο Διογένης με λογοπαίγνιο απάντησε 
«Ανθρώπων άρχειν». Το λογοπαίγνιο 
αυτό, ενός δούλου, άρεσε στον Ξενιάδη, 
που χαμογέλασε και τον αγόρασε, αφού 
αντιλήφθηκε τις δύο έννοιες που με 
οξυδέρκεια έθεσε ο Διογένης: «Διοικώ 
τους ανθρώπους και διδάσκω στους 
ανθρώπους αρχές». Ο Ξενιάδης ανέ-
θεσε στον Διογένη τη διδασκαλία των 
παιδιών του και έτσι ο Διογένης έμεινε 
στο Κράθειον, προάστιο της Κορίνθου.
Κατά τον Πλούταρχο, όταν ο Αλέξανδρος 
βρέθηκε στην Κόρινθο ως επικεφαλής 
του πανελληνίου συνεδρίου, το 336 
π.Χ., θέλησε να γνωρίσει τον Διογένη. 
Όταν τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι, ο 
φιλόσοφος τού έδωσε την αδιανόητη 
απάντηση «μικρόν από του ηλίου μετά-
στηθι» (παραμέρισε λίγο γιατί μου κρύ-
βεις τον ήλιο). Φεύγοντας ο Αλέξανδρος 
είπε στην ακολουθία του το περίφημο: 
«Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα 
να ήμουν o Διογένης». 
Η παράδοση λέει ότι ο Διογένης είχε 
μόνιμη κατοικία του ένα πιθάρι και 

γυρνούσε στους δρόμους όλη μέρα με 
ένα φανάρι. Ο Διογένης συχνά κυκλο-
φορούσε την ημέρα με ένα αναμμένο 
φανάρι. Όταν τον ρωτούσαν «γιατί κρατάς 
φανό, ημέρα;», αυτός απαντούσε «Ανα-
ζητώ Άνθρωπο». O Διογένης έψαχνε να 
βρει ένα ανθρώπινο ον, αλλά έλεγε πως 
έβλεπε μόνο κατεργάρηδες και αχρείους.
Ο Διογένης έθιξε αποκλειστικά κοινω-
νικά και ηθικά προβλήματα. Η διδα-

σκαλία του ήταν ουσιαστικά επαναστα-
τική και ανατρεπτική για την τάξη που 
επικρατούσε τότε. Προσπάθησε με τα 
επιχειρήματά του να αλλάξει την ανθρώ-
πινη κοινωνία που είχε διαφθαρεί. Αυτό, 
κατά τη γνώμη του, θα γινόταν δυνατό 
αν ο άνθρωπος επέστρεφε στη φύση. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποτα-
θείτε στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

ART AERI

Δεν φαίνεται να πτοούνται οι 
Κύπριοι από τα σκαμπανεβά-
σματα των χωρών στις κατηγο-
ριοποιήσεις. Στο κόκκινο η δική 

μας χώρα, στο πορτοκαλί η Ελλάδα, οι αριθ-
μοί ανεβαίνουν και καμία ευοίωνη είδηση 
στο προσκήνιο. Ωστόσο, όσοι έκλεισαν για 
ταξίδι στο εξωτερικό -με τους πλείστους να 
επιλέγουν την Ελλάδα- παραμένουν πιστοί 
στην απόφασή τους, εφόσον γνωρίζουν 
ότι δεν θα παραμείνουν σε περιορισμό, 
έστω και αν προέρχονται από μια βαθιά 
κόκκινη χώρα. 

Διέξοδος η Ελλάδα
Μπορεί να μη γεμίζουν τ’ αεροπλάνα 

όπως παλιά, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι 
συμπατριώτες μας που επιλέγουν να πετα-
χτούν λίγες μέρες προς Ελλάδα, ώστε να 
γεμίσουν επιτέλους οι μπαταρίες. Ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτό-
ρων Κύπρου -ACTA, Βασίλης Σταματάρης, 
ανέφερε στη «Σημερινή» ότι οι Κύπριοι που 
θα ταξιδέψουν έστω και κάτω από πολύ 
αντίξοες συνθήκες επιλέγουν την Ελλάδα. 
«Όσο ο εμβολιασμός προχωρεί, ο κόσμος 
μπορεί και επιλέγει να ταξιδεύει, έστω κι 
αν βρισκόμαστε στην κόκκινη κατηγορία. 
Κίνητρο γι’ αυτό αποτελεί και το γεγονός 
ότι ο ταξιδιώτης δεν θα πρέπει να μπει 
σε περιορισμό. Μπορεί οι αριθμοί να μη 
συγκρίνονται με αυτούς του πρόσφατου 

παρελθόντος, όμως η Ελλάδα είναι ένας 
προορισμός-διέξοδος για τους Κυπρίους. Η 
Ελλάδα προσφέρει την ποικιλία των νησιών 
και τις απευθείας πτήσεις σε προορισμούς». 

Κίνητρα και για ταξίδια;
Ο κ. Σταματάρης σχολίασε επίσης το 

γεγονός ότι αν και δόθηκαν κίνητρα για 
εσωτερικό τουρισμό, εντούτοις οι κρατήσεις 
για Ελλάδα δεν επηρεάστηκαν. «Δεν θα 
ακυρώσουν ταξίδι προγραμματισμένο για 
να μείνουν Κύπρο. Τα κίνητρα για εσωτερικό 
τουρισμό ήταν πολύ καλά και ο κόσμος 
ανταποκρίνεται». 

Σ’ ερώτηση κατά πόσον θα ήταν εφι-
κτή μια παροχή κινήτρων για ταξίδια, ο 
κ. Σταματάρης ανέφερε ότι «σκοπός του 
Υφυπουργείου τουρισμού ήταν η εισροή 
τουρισμού στο νησί. Δεν θυμάμαι ποτέ να 
έχει προσφερθεί κάτι ώστε να υποστηριχθεί 
ο κόσμος να φύγει από την Κύπρο»

Την απογοήτευση του, ωστόσο, εξέ-
φρασε εφόσον τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
παραμένουν εκτός στήριξης από το κράτος. 
«Μείναμε εκτός του σχεδιασμού παροχής 
κινήτρων. Αν και κάποια από τα μέλη μας 
μπορούν και επικοινωνούν με ξενοδοχεία 
που συνεργάζονται για κρατήσεις, εντούτοις 
το συγκεκριμένο σχέδιο όπως υλοποιείται, 
αφήνει εκτός τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. 
Κι όμως η ανταπόκριση του κόσμου ήταν 
και είναι τόσο μεγάλη, που οι γραμμές των 

ξενοδοχείων ‘έπεσαν’ ή δεν απαντούν όλες 
και πολλοί ακόμη ψάχνουν. Αν υπήρχε 
εμπλοκή και των δικών μας γραφείων στο 
σχέδιο, τότε αντί για παράδειγμα 200 άτομα 
να παίρνουν την ίδια ώρα σε ένα ξενοδοχείο, 
θα μπορούσαν να μοιραστούν σε διάφορα 
γραφεία μας, ώστε να εξυπηρετήσουμε εμείς 
τον κόσμο. Θα το ξανασυζητήσουμε όμως». 

Οδηγίες προς τους ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αφίξεων 
στην Ελλάδα, όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει 
να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα 
PLF (Passenger Locator Form) στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, 
με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα, 
το αργότερο 24 ώρες πριν από την άφιξή 
τους. Οι ταξιδιώτες που δεν θα διαθέτουν το 
έντυπο PLF, δεν θα μπορούν να εισέλθουν 
στη χώρα. 

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα θα πρέ-
πει να έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό 
τους πρόγραμμα, προσκομίζοντας πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού, το οποίο έχει εκδοθεί 
από δημόσια Αρχή και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώ-
νυμο του επιβάτη όπως αυτό αναγράφεται 
στο διαβατήριο, τον τύπο του εμβολίου, τον 
αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία 
διεξαγωγής τους. Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες 
που έχουν νοσήσει, θα πρέπει να φέρουν το 
πιστοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηρι-
ακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν 
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 
test). Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται 
τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό 
έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο 
πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από 
α) δημόσια Αρχή σύμφωνα με την οικεία 
νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς της 
χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια 
ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, 
εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν 
πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική Αρχή 
πιστοποίησης της χώρας. 

Όσοι φτάνουν στη χώρα θα πρέπει 
να παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα 
μοριακής εξέτασης με τη μέθοδο PCR για 
ανίχνευση της νόσου COVID-19. Η εξέταση 
θα πρέπει να έχει γίνει έως και 72 ώρες 
πριν από την άφιξη στην Ελλάδα. Επίσης 
οι ταξιδιώτες θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε εργαστηριακό τεστ RT-PCR στοματοφα-
ρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος 
(rapid test). Όσοι έχουν αρνητικά αποτελέ-
σματα θα μπορούν να εισέρχονται στη χώρα. 

Τέλος, συνιστάται σε όλους τους επισκέ-
πτες να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή 
Visit Greece πριν από την άφιξή τους στην 
Ελλάδα.

Ταξίδι στην Ελλάδα: Από το «κόκκινο» 
στο «πορτοκαλί» Ρωσικό, βρετανικό 

και εγχώριο «εμβόλιο» 
στον Τουρισμό

ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΤΟΎΣ 
ΚΎΠΡΙΟΎΣ ΠΟΎ ΕΓΚΑΤΑ-
ΛΕΙΠΟΎΝ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΧΏΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

Το έντονο ενδιαφέρον των 
Κυπρίων για τα σχέδια ενίσχυ-
σης του εγχώριου τουρισμού, 
η διατήρηση της Κύπρου στην 

«πορτοκαλί» κατηγορία για τη Βρετανία 
και η αύξηση των πτήσεων από τη Ρωσία 
είναι μικρές ανάσες για την ταλαιπωρη-
μένη, λόγω πανδημίας,  «βαριά βιομηχα-
νία» της Κύπρου.

Η συνολική ωστόσο κατάσταση παρα-
μένει δεινή, και το γεγονός αυτό δεν φαί-
νεται να αλλάζει σύντομα με δεδομένο 
μάλιστα ότι η Κύπρος είναι η μόνη ευρω-
παϊκή χώρα που βρίσκεται στην κατηγο-
ρία «βαθύ κόκκινο» στους ευρωπαϊκούς 
χάρτες του ECDC.

«Η κατάσταση θα εξακολουθήσει να 
είναι δύσκολη για τον κυπριακό τουρισμό, 
γιατί αν κάποιος Ευρωπαίος θέλει να 
κλείσει διακοπές για τον Αύγουστο και 
έχει ενώπιόν του έναν χάρτη όπου μόνο 
μία χώρα είναι στο ‘’βαθύ κόκκινο’’ και 
αυτή είναι η Κύπρος, και έχει άλλες 25 
‘’πράσινες’’ χώρες στις επιλογές του, τότε 
γιατί να επιλέξει τον τόπο μας;»,  ανέφε-
ραν στη «Σημερινή» αξιωματούχοι του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. 

Υποβοηθητικός μεν, όχι 
αρκετός όμως ο εγχώριος 
τουρισμός

 «Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, που 
θεωρούμε αδύνατον να εξυπηρετηθούν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι», δήλωσε στη 
«Σημερινή» ο Γενικός Διευθυντής του 
ΠΑΣΥΞΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, 
αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης του 
εγχώριου τουρισμού.

Ωστόσο, μιλώντας στη «Σημερινή» ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Άκης 
Βαβλίτης, ανέφερε ότι «το σχέδιο επιχορή-
γησης διακοπών για εμβολιασμένους είναι 
υποβοηθητικό, αλλά δεν παύει το όφελος 
που θα έχει η ξενοδοχειακή βιομηχανία 
να είναι περιορισμένο».

 Ενδεικτικά ανέφερε ο κ. Βαβλίτης 
«υπολογίζουμε πως θα αποφέρει έσοδα 
γύρω στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019 (μέσα Ιουλίου-
τέλος Αυγούστου) τα έσοδα είχαν ανέλθει 
σε περίπου 640 εκατ. ευρώ». Καλά πλη-
ροφορημένες πηγές της «Σημερινής» 
ανέφεραν ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού  
δεν αποκλείεται να δώσει «δεύτερη ευκαι-
ρία» και κυρίως τα απαιτούμενα κεφάλαια 
σε επιπλέον ξενοδοχεία προκειμένου 
να ενταχθούν εκτάκτως στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού για την 
περίοδο του Αυγούστου προκειμένου 
να καλυφθεί η «υπεραυξημένη ζήτηση». 
Στο σχέδιο συμμετέχουν 220 ξενοδοχεία, 
τα οποία ωστόσο διαθέτουν προς ενοικί-
αση στο πλαίσιο του σχεδίου ενίσχυσης 
εγχώριου τουρισμού όσα δωμάτια θέλουν. 
Ως εκ τούτου, ο αριθμός των διαθέσιμων 
δωματίων, και άρα των ατόμων που θα 
εξυπηρετηθούν από το σχέδιο, δεν είναι 
γνωστός. 

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο αφορά 
κρατήσεις για 80 ευρώ το βράδυ, για 
δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. Σημειώ-
νεται ότι δικαιούχοι του σχεδίου είναι 
μόνο εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που 
έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο 
εξάμηνο. Επίσης η προσφορά ισχύει για 
τουλάχιστον τρεις διανυκτερεύσεις. 

Ρωσία και Βρετανία 
παραμένουν οι «μεγάλοι 
πελάτες» 

«Δυστυχώς, η επιδημιολογική εικόνα 
της Κύπρου τις τελευταίες εβδομάδες», 
διαμηνύει ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ, «δυσχε-
ραίνει ιδιαίτερα τις προσπάθειες για προ-
σέλκυση ξένων τουριστών, ενώ προβλη-
ματίζει και τους οργανωτές ταξιδιών». 

Ωστόσο η απόφαση της Βρετανίας 
για κατάργηση της καραντίνας προς 
όσους εμβολιασμένους επιστρέφουν από 
χώρες της πορτοκαλί κατηγορίας, όπως η 
Κύπρος, είναι μια θετική εξέλιξη. 

Σε δηλώσεις της στη «Σημερινή» η 
Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανά-
πτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, 
σημειώνει ότι «το τρίτο δεκαήμερο Ιου-
λίου αναμένεται μια σημαντική αύξηση 
πτήσεων από και προς τη Βρετανία. Αν 
όλα πάνε καλά με την επιδημιολογική 
εικόνα τόσο της Κύπρου όσο και της Βρε-
τανίας, αναμένουμε περαιτέρω αύξηση 
τον Αύγουστο». 

Η Ρωσία, επίσης, που αποτελεί τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά της 
Κύπρου, «αυτήν τη στιγμή αποτελεί το 27% 
της επιβατικής κίνησης και διατηρεί προς 
το παρόν ένα σταθερό πρόγραμμα, χωρίς 
ουσιαστικές αλλαγές ή ακυρώσεις», σημει-
ώνει η κ. Κουρούπη. Μάλιστα, σύμφωνα 
με πληροφορίες από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού, δεν αποκλείεται οι πτήσεις 
από τη Ρωσία να αυξηθούν εντός Αυγού-
στου και αυτό ως αποτέλεσμα των επαφών 
που είχαν προ ημερών ο Υφυπουργός 
Τουρισμού και ο Υπουργός Μεταφορών, 
με Ρώσους θεσμικούς και επιχειρηματι-
κούς παράγοντες του τουρισμού. Εξάλλου, 
«όσον αφορά τη ρωσική αγορά, είναι 
η μόνη που τροφοδοτεί εν μέρει, μέχρι 
στιγμής, τον κυπριακό τουρισμό και ευελ-
πιστούμε η κίνηση να αυξηθεί το επόμενο 
διάστημα», επισημαίνει και ο Άκης Βαβλί-
της. Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ εξάλλου τονίζει 
την ανάγκη «όλοι να αντιληφθούμε πως 
η υγειονομική κατάσταση της χώρας μας 
είναι ο καθοριστικός παράγοντας τόσο για 
τον τουριστικό τομέα όσο και για ολόκληρη 
την οικονομία και την προσπάθεια για 
ταχεία έξοδο από την ύφεση». 

Πέρα από τη Βρετανία και τη Ρωσία, 
άλλες 30 χώρες έχουν προγραμματισμένες 
πτήσεις προς και από την Κύπρο. Μεταξύ 
αυτών Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Πολωνία, 
Γαλλία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ολλανδία, βαλτικές χώρες και χώρες του 
Κόλπου και της Μέσης Ανατολής κ.ά. 
Για τις χώρες αυτές, σύμφωνα με την κ. 
Κουρούπη, «τα πράγματα είναι κάπως 
πιο ρευστά, και δεν αποκλείεται να προ-
κύψουν αλλαγές ή ακυρώσεις πτήσεων 
το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι η 
Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω ενός τέταρτου 
κύματος της πανδημίας αλλά και λόγω του 
ότι η χώρα μας βρίσκεται σήμερα στο βαθύ 
κόκκινο του χάρτη του ECDC. 

Αύγουστος με 118 αφίξεις 
την ημέρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξα-
σφάλισε η «Σημερινή» από την Hermes 
Airports, από την ερχόμενη βδομάδα (19-
25/7), θα υπάρχουν περίπου 98 πτήσεις 
την ημέρα και στα δύο αεροδρόμια, που 
σταδιακά αυξάνονται σε 114 στις αρχές 
Αυγούστου και φτάνουν τις 118 στα τέλη 
Αυγούστου, υπό την αίρεση, ασφαλώς, ότι 
έως τότε δεν θα προκύψουν αλλαγές στο 
πτητικό πρόγραμμα.

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
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K
αλοκαίρι, χαλάρωση, 
διακοπές και ταξίδια. 
Όταν μιλάμε για δια-
κοπές,  πάντοτε σκεφτό-
μαστε τον προϋπολο-
γισμό μας και πώς θ’ 
ανταποκριθούμε στα 

έξοδά τους. Στο μυαλό όλων των Κυπρίων 
η λέξη «διακοπές» ανέκαθεν, τώρα όμως 
συχνότερα, παραπέμπει σε κάρτες. Στο 
πλαστικό χρήμα, που κάνει τη ζωή μας 
ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη. 
Χωρίς έγνοιες και σκοτούρες, χωρίς τον 
φόβο της κλοπής, χωρίς τον φόβο ότι θα 
ξεμείνουμε από λεφτά.

Τώρα με την πανδημία, ο κόσμος έχει 
μια μεγάλη δίψα για ταξίδια, μια μεγάλη 
επιθυμία να μπει στο αεροπλάνο και 
να φύγει, πάντα φυσικά με την τήρηση 
όλων των μέτρων προστασίας. Η Τράπεζα 
Κύπρου σε συνεργασία με την Aegean 
Airlines κάνουν το όνειρο του κάθε ταξι-
διώτη πραγματικότητα.

Η συνεργασία της  Aegean Airlines 
με την Τράπεζα, για τη δημιουργία των 
καρτών Aegean Mastercard και Αegean 
Mastercard Business, φέρνει πιο κοντά το 
όνειρό σας στην πραγματικότητα, καθώς 
οι νέες κάρτες καλύπτουν τις σύγχρονες 
ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των 
επιχειρήσεων. 

Ταξίδια χωρίς κάρτες, δεν γίνεται!
Φέρνουν την άνεση στις διακοπές σας

Η ΤΡΆΠΕΖΆ ΚΎΠΡΟΎ ΚΆΙ Η 
AEGEAN ΆIRLINES ΚΆΛΎ-
ΠΤΟΎΝ ΤΙΣ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΣΆΣ 
ΆΝΆΓΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΆ 
ΚΆΡΤΏΝ, ΆΡΡΗΚΤΆ ΣΎΝΔΕΔΕ-
ΜΕΝΏΝ ΜΕ ΤΆ ΤΆΞΙΔΙΆ - Ο ΔΙ-
ΕΎΘΎΝΤΗΣ ΎΠΗΡΕΣΙΆΣ ΚΆΡ-
ΤΏΝ ΤΗΣ ΤΡΆΠΕΖΆΣ ΚΎΠΡΟΎ, 
ΜΆΡΚΟΣ ΣΙΆΡΛΗ, ΜΙΛΆ ΓΙΆ ΤΗ 
ΣΎΝΕΡΓΆΣΙΆ ΆΎΤΗ, ΕΞΗΓΏ-
ΝΤΆΣ ΤΆ ΜΟΝΆΔΙΚΆ ΠΡΟΝΟ-
ΜΙΆ ΤΗΣ 

Μίλια και μπόνους
Για κάθε συναλλαγή με τις κάρ-

τες αυτές, στην Κύπρο ή το εξωτερικό, 
οι κάτοχοι ανταμείβονται με μίλια. Τα 
μίλια προστίθενται στον λογαριασμό 
Miles+Bonus του κάθε πελάτη και μπο-
ρούν να εξαργυρωθούν σε ταξίδια, στο 
δίκτυο της Aegean ή της Star Alliance και 
σε άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 
Μάλιστα, όταν οι κάρτες χρησιμοποιού-
νται για αγορές σε κανάλια της Aegean, 
κερδίζουν τα διπλάσια μίλια, φέρνοντας 
ακόμη πιο κοντά το επόμενο ταξίδι των 
κατόχων τους. 

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Καρ-
τών της Τράπεζας Κύπρου, Μάρκος 
Σιαρλή, σε δηλώσεις του στην εφημε-
ρίδα μας αναφέρει πως, «πέρα από τα 
μίλια, τα οποία μπορούν να εξαργυρω-
θούν με ταξίδια, οι κάρτες αυτές διαθέ-
τουν μοναδικά προνόμια. Στους κατό-
χους της Aegean Mastercard παρέχεται η 
δυνατότητα για μειωμένες τιμές στα εισι-
τήρια της Aegean δυο φορές τον χρόνο, 
με εκπτωτικούς κωδικούς, δηλαδή θα 
παρέχονται ετησίως δύο κουπόνια αξίας 
€20 το καθένα».

Ο κ. Σιαρλή αναφέρει επίσης πως 
στους κατόχους της Aegean Mastercard 
Business «θα παραχωρούνται 2 κουπό-
νια ετησίως για δωρεάν επιλογή Upfront 
θέσης, 2 κουπόνια για την υπηρεσία 
προτεραιότητας fast track και 4 κου-
πόνια για δωρεάν είσοδο στα Aegean 
Club Lounges. Επίσης, οι κάτοχοί τους 
λαμβάνουν για την Aegean Mastercard 
3.000 μίλια καλωσορίσματος και για την 
Aegean MasterCard Business 4.000 
μίλια καλωσορίσματος». 

Και Σχέδιο «ανταμοιβή»
Από τις νέες κάρτες δεν θα μπορούσε 

να απουσιάζει το σχέδιο καρτών «αντα-
μοιβή», αφού προσφέρουν επιπλέον 
ανταμοιβή στις αγορές σε επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο σχέδιο. «Ανεξάρ-
τητα από την κάρτα που επιλέγετε, επω-
φελείστε και από τα υπόλοιπα προνό-
μια που προσφέρουν οι πιστωτικές κάρ-
τες της Τράπεζας Κύπρου, όπως είναι η 

δωρεάν ασφάλεια ταξιδιού και η δωρεάν 
ασφάλεια προστασίας αγορών», εξηγεί 
ο κ. Σιαρλή. 

Απαντώντας σε ερώτησή μας πώς 
μπορεί κάποιος να αποκτήσει τις κάρ-
τες Aegean Mastercard και Aegean 
Mastercard Business, ο Διευθυντής της 
Υπηρεσίας Καρτών εξηγεί πως «όποιος 
επιθυμεί να αποκτήσει την κάρτα, θα 
πρέπει να επισκεφθεί το κατάστημα στο 
οποίο διατηρεί τους λογαριασμούς του 
και να ζητήσει την Aegean Mastercard ή 
την Aegean Mastercard Business. Περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου 
ή ακόμη και να ζητήσετε μέσω του τηλε-
φώνου της 1Bank, στο 800 00 800».

Ο κ. Σιαρλή, απαντώντας επίσης σε 

ερώτηση της εφημερίδας μας εάν η παν-
δημία έστρεψε τον κόσμο στις ψηφιακές 
πληρωμές και στη χρήση των καρτών, 
αναφέρει: «Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
άλματα στη χρήση καρτών. Ο κόσμος σκέ-
φτεται και ενεργεί διαφορετικά και όλο 
και συχνότερα κάνει χρήση των ψηφια-
κών πληρωμών. Χρησιμοποιεί κάρτες 
για να ‘κλείσει’ το ταξίδι του, το ξενοδοχείο 
του μέχρι και τις αγορές μικρής αξίας. H 
Τράπεζά μας, σε κάθε επόμενη κίνησή 
της προτείνει κάτι διαφορετικό και επω-
φελές για τον πελάτη της, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις νέες τάσεις της αγοράς».

Η υποχρεωτική αποδοχή 
καρτών

Ο κ. Σιαρλή σχολιάζει επίσης την από-
φαση της Κυβέρνησης για υποχρεωτική 
αποδοχή καρτών σχεδόν σε όλες τις επι-
χειρήσεις από τον προσεχή Σεπτέμβριο 
και εξηγεί τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας 
απόφασης: «Η αποδοχή καρτών είναι το 
απαραίτητο εργαλείο για την εξυπηρέ-
τηση των πελατών και των εισπράξεων 
των επιχειρήσεων. Οι κάρτες παρέχουν 
ασφάλεια στους εμπόρους και τους κατα-
ναλωτές σε αντίθεση με τα μετρητά. Για 
παράδειγμα, ακόμη κι αν κλαπούν χρή-
ματα από την κάρτα σας, αν δεν έχει εγκρι-
θεί εξουσιοδότηση από τον κάτοχό της, 
τα χρήματα επιστρέφονται. Κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας η χρήση της κάρ-
τας αποδείχθηκε η ασφαλέστερη επι-
λογή. Οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση 
στους λογαριασμούς τους και εξυπηρε-
τούνται παρόλο που λαμβάνονται περι-
οριστικά μέτρα. Αναφέρω χαρακτηρι-
στικά ότι, κατά τον πρώτο μήνα της παν-
δημίας, η Κύπρος κατέγραψε ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανέπαφων συναλλα-
γών στην Ε.Ε., με την Τράπεζα Κύπρου 
να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό 
στην Κύπρο, το οποίο έφθασε στο 98,5% 
των συναλλαγών. Η χρήση της κάρτας 
αποτελεί πλεονέκτημα και για το κρά-
τος, καθώς εντοπίζεται ευκολότερα μια 
εγκληματική πράξη και πατάσσεται η 
παραοικονομία». 
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Ο αναβαθμισμένος ρόλος του λογιστή 
στην εποχή της πανδημίας

Tους τελευταίους δεκαέξι μήνες 
βιώσαμε και εξακολουθούμε 
να βιώνουμε πρωτόγνωρες 
καταστάσεις ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας του κορωνοϊού που, εκτός των 
επιπτώσεων στην υγεία, βύθισε την παγκό-
σμια οικονομία. Ποτέ άλλοτε μια εξωγενής 
κρίση σε καιρό ειρήνης δεν έφερε μια 
τόσο γρήγορη και καθολική κάμψη της 
διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας σε 
όλα τα επίπεδα σε ζήτηση και παραγωγή, 
σχεδόν ταυτόχρονα. 

Αναμφίβολα, όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι 

και ο λογιστικός τομέας επηρεάστηκε από 
την έλευση του κορωνοϊού. Εξάλλου, το 
απρόβλεπτο περιβάλλον και οι ραγδαίες 
αλλαγές προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπτώ-
σεις τόσο στην προσωπική όσο και στην 
επαγγελματική καθημερινότητα όλων. Ως 
λογιστές, κληθήκαμε να διαχειριστούμε 
ζητήματα που είχαν να κάνουν με την 
εύρυθμη λειτουργία του τομέα μας, τους 
πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό 
μας, που στην πλειοψηφία του εργαζόταν 
μέσω τηλεργασίας. Συνεργαστήκαμε από 
την πρώτη στιγμή με την Κυβέρνηση για τη 

λήψη μέτρων προστασίας τόσο της δημόσιας 
υγείας, όσο και της κυπριακής οικονομίας. 
Σαφώς, δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, 
κερδίσαμε όμως πολύτιμο χρόνο για να 
στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να διατη-
ρηθεί η απασχόληση.

Το λογιστικό επάγγελμα είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με την πορεία και τις εξελίξεις 
στην κυπριακή οικονομία. Πρόκειται, θα 
έλεγα, για συγκοινωνούντα δοχεία. Με την 
εξέλιξη της οικονομίας και την ψηφιοποί-
ηση, ο ρόλος του λογιστή έχει αναβαθμιστεί. 
Ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης του 

κορωνοϊού έδειξε ότι η κατάρτιση και η 
εμπειρία των επαγγελματιών του τομέα 
συνέβαλαν ώστε αυτοί να μπορούν να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και να προσαρ-
μόζονται στις καταστάσεις με ευελιξία και 
αποφασιστικότητα. 

Την ίδια στιγμή, οι λογιστές έχουν και 
υποχρεώσεις. Οφείλουν να επαγρυπνούν 
και να παρακολουθούν στενά τις διεθνείς 
εξελίξεις που σχετίζονται με το επάγγελμά 
τους, όπως οι τροποποιήσεις διαφόρων 
νομοθεσιών και συμφωνιών, αλλά και 
ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, όπως οι συζη-
τήσεις σε επίπεδο G7 και G20 για ελάχιστο 
φορολογικό συντελεστή ύψους 15% για 
μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιού-
νται διεθνώς. 

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ως λογι-
στές πρέπει να συνεχίσουμε να συμβάλ-
λουμε στην προώθηση των συγκριτικών 
και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 
Κύπρου ως περιφερειακού χρηματοοικο-
νομικού κέντρου και οφείλουμε να βελτι-
ώσουμε τα κίνητρα και να περιορίσουμε 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως 
ώστε η Κύπρος να αποτελεί γενικότερα 
ελκυστικό προορισμό για επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση. Πέρα από το φορολογικό 
καθεστώς και το εύρωστο νομικό πλαίσιο, 
πρέπει να αναδείξουμε την ασφάλεια, τον 
τρόπο ζωής και το υψηλά καταρτισμένο 
εργατικό δυναμικό. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητο, αφενός 
να προβάλλουμε συνεχώς τις βελτιώσεις 
που η χώρα μας επιφέρει σε διάφορους 
τομείς στην προσπάθεια καταπολέμησης 
της νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες και, αφετέρου, να 
συμβάλλουμε στο να βελτιωθεί η εικόνα 
της Κύπρου διεθνώς.

Η κρίση που προέκυψε δεν πρέπει να 
αποπροσανατολίσει από τους στρατηγικούς 
στόχους, ούτε να αποτελέσει άλλοθι για την 
αποφυγή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων 
στην κυπριακή οικονομία, οι οποίες επιβάλ-
λεται να επιταχυνθούν. Τέτοιες μεταρρυθμί-
σεις μπορεί να αφορούν τα θέματα πράσινης 
ανάπτυξης και φορολόγησης δραστηριοτή-
των που επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως 

και κίνητρα για επενδύσεις και δράσεις για 
βελτίωση των δραστηριοτήτων, ώστε να 
προστατεύεται το περιβάλλον. Συναφώς, 
ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου εισηγείται τη μελέτη του φορολο-
γικού συστήματος, με σκοπό τη μετεξέλιξή 
του σε ένα πιο απλό και σύγχρονο μοντέλο, 
που να λαμβάνει υπόψη  τις νέες και μελ-
λοντικές συνθήκες, περιλαμβανομένης και 
της ψηφιακής εξέλιξης. Άλλοι τομείς μπορεί 
να περιλαμβάνουν λειτουργικά θέματα 
εταιρειών, απλοποίηση διαδικασιών, καθώς 
επίσης και αναπτυξιακά θέματα, όπως 
είναι η παραχώρηση ελαφρύνσεων ή και 
απαλλαγών για επενδύσεις σε έργα μεί-
ζονος σημασίας ή καθορισμένα σχέδια 
έρευνας και καινοτομίας. Το συντομότερο 
πρέπει να καταφέρουμε να αυξήσουμε την 
ταχύτητα με την οποία ο δημόσιος τομέας 
εξυπηρετεί την οικονομία, να επιταχύνουμε 
την απονομή δικαιοσύνης, να ορίσουμε ένα 
μακρόπνοο οικονομικό όραμα και να εργα-
στούμε πιο συντονισμένα, ώστε να έχουμε 
ουσιαστικά αποτελέσματα, κτίζοντας στο 
άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας μας και στις νέες τεχνολογίες 
που περιορίζουν την αδιαφάνεια και την 
καθυστέρηση. Οι μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για επιτυχή εφαρμογή του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
αποτελούν μια καλή βάση για πολλές από 
αυτές τις βελτιώσεις που η κοινωνία απαιτεί 
εδώ και καιρό.

Ασφαλή συμπεράσματα για την αποτί-
μηση της «πληγής» του κορωνοϊού στον 
τομέα παροχής χρηματοοικονομικών / 
επαγγελματικών υπηρεσιών είναι νωρίς 
να εξαγάγουμε, ωστόσο έχω την πεποίθηση 
πως ο κλάδος διατηρεί ύψιστα επίπεδα 
ετοιμότητας προκειμένου να στηρίξει την 
κυπριακή οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το λογιστικό επάγγελμα χαίρει εμπι-
στοσύνης και λειτουργεί ως καταλύτης 
για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και του κράτους, εκτιμώ πως 
ο κλάδος συμβάλλει τα μέγιστα στις προ-
σπάθειες για ανάκαμψη της οικονομίας και 
διευκολύνει και προωθεί την οικονομική 
ανάπτυξη.
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Σημαντικό πυλώνα της κυπριακής 
οικονομίας αποτελεί ο τομέας 
των ακινήτων και γενικότερα 
ο κατασκευαστικός κλάδος. Η 

πορεία του τομέα αποτελεί βαρίδι για την 
πορεία ολόκληρης της οικονομίας και την 
κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, τόσο 
όσον αφορά τις εισπράξεις από τους φόρους 
και τα τέλη αλλά και τα υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης.

Την ίδια στιγμή η πορεία του τομέα και 
οι αξίες των ακινήτων επηρεάζουν τις αξίες 
των υποθηκών και κατ’ επέκτασιν τη δυνα-
τότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και 
των εταιρειών διαχείρισης χρηματοπιστω-
τικών διευκολύνσεων (μπορεί η πώληση 
δανείων να «ελαφρύνει» τους ισολογισμούς 
των τραπεζών, αλλά το πρόβλημα για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις παραμένει) να 
ανακτήσουν τα χρέη.

Σημειώνεται ότι ο τομέας πέρασε από 
πολλές φάσεις, ανάπτυξης, ύφεσης ακόμα 
και αμφισβήτησης, ειδικά κατά την περίοδο 
της κρίσης του 2013 και της καταγραφής 
των επισφαλειών και κεφαλαιακών αναγκών 
των τραπεζών μέσα από την αξιολόγηση 
του ξένου οίκου στον οποίο ανατέθηκε, 
υπήρξαν σίγουρα υπερβολές αλλά και 
σημαντικά έργα τα οποία βοήθησαν στην 
ανάπτυξη της χώρας.

Υπενθυμίζονται οι μαζικές πωλήσεις της 
περιόδου 2005 με 2008, σε Ευρωπαίους 
(συμπεριλαμβανομένων και κατοίκων από 
το Ηνωμένο Βασίλειο) κυρίως πολίτες, ιδίως  
μέσω δανεισμού, ακόμα και σε ελβετικά 
φράγκα, και εξασφαλίσεις από τις εταιρείες 
ανάπτυξης γης, η ζήτηση που αναπτυσσόταν 
από γειτονικές χώρες σε περιόδους ανα-
ταραχών, οι σημαντικές σε όγκο πωλήσεις 
ακριβών, πολυτελών ακινήτων, για σκοπούς 
κυρίως επενδυτικού προγράμματος, με ίδια 
κεφάλαια και η εγχώρια ζήτηση με τα πάνω 
και τα κάτω της (κυρίως συμβαδίζοντας με 
την πορεία της οικονομίας και το διαθέσιμο 
οικογενειακό εισόδημα). 

Το να μπορεί μια επιχείρηση και ένας 
τομέας να εντοπίζει ευκαιρίες και να τις 
αξιοποιεί είναι φαινόμενο απόλυτα θεμιτό, 
όμως το ζητούμενο είναι αν καταφέραμε να 
έχουμε έναν  σχεδιασμό που να διασφαλίζει 
τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του κλάδου, 
και αυτό δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότησή 

του αλλά και τα θέματα πολεοδομίας και 
περιβάλλοντος. 

Κάθε οικονομία και κοινωνία πρέπει να 
αναπτύσσεται και να προσαρμόζεται στα 
νέα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα που 
παρουσιάζονται. Ανάλογα με τις πολιτικές 
πεποιθήσεις και την ιδεολογία του καθενός, 
ίσως να υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες 
για τον τρόπο που πρέπει διαμοιράζονται 
τα κέρδη, αλλά θεωρώ ότι είναι κοινή η 
άποψη ότι η κάθε είδους ανάπτυξη πρέπει 
να βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες, 
ίσων ευκαιριών, διαφάνειας και προς το 
συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της.

Η αναδιάρθρωση 
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας αναδι-

αρθρώθηκε, για κάποιες επιχειρήσεις του 
κλάδου ο δανεισμός μειώθηκε, κάποιες 
μπήκαν υπό διαχείριση και έκλεισαν, ενώ 
σημαντικός είναι ο αριθμός νέων και παρα-
δοσιακών επιχειρήσεων που αναπτύχθη-
καν. Όμως, παρά την ανάπτυξη του κλάδου, 
αυτός παραμένει υπερδανεισμένος, με 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις να βλέπουν 
σημαντικό μέρος των εισπράξεών τους να 
χρησιμοποιείται για αποπληρωμή χρεών.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια 
υπήρξαν εταιρείες στις οποίες διορίστηκε 
διαχειριστής σε συγκεκριμένες εταιρείες, 
μέσα από το ομόλογα κυμαινόμενης επι-
βάρυνσης που είχαν υπογράψει με τους 
δανειστές τους, ενώ κάποιες προχώρησαν 
στο κλείσιμο.  

Ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται 
στην κυπριακή οικονομία είναι το γεγονός 
ότι πολλοί οργανισμοί δεν λειτουργούν με 
βάση ένα πλάνο, το οποίο φυσικά πρέπει 
να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες 
της αγοράς. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
περιπτώσεις που έργα ολοκληρώθηκαν 

και εισπράχθηκαν και την αμέσως επόμενη 
μέρα αγοράστηκε νέο κομμάτι γης για το 
επόμενο έργο. Η διόρθωση στην οικονομία 
είναι φαινόμενο υγιές εφόσον επαναφέρει τις 
ισορροπίες, πολλές φορές αναδεικνύει και 
αποβάλλει κακές πρακτικές, κάτι το οποίο 
συμβαίνει και στους επιμέρους οικονομι-
κούς τομείς. Το ζητούμενο όμως είναι να 
μην υπάρξει μια παρατεταμένη περίοδος 
ύφεσης που ουσιαστικά θα αδρανοποιήσει 
μονάδες της οικονομίας και να τις θέσει 
εκτός παραγωγικής διαδικασίας. 

Ένα στοιχείο που θα πρέπει να αναλυθεί 
είναι πόσο ανθεκτικές είναι οι εταιρείες 
του τομέα αλλά και η Κύπρος γενικότερα 
σε περίπτωση διόρθωσης της αγοράς. Αν 
δηλαδή η σημαντική ενίσχυση του τομέα τα 
τελευταία χρόνια οδήγησε σε απομόχλευση 
των εταιρειών σε τέτοιο σημείο, που να 
μπορούν να απορροφήσουν ενδεχόμενους 
κραδασμούς. 

Αύξηση στα πωλητήρια έγ-
γραφα 

Τους τελευταίους μήνες παρουσιάζεται 
αύξηση στον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων 
που κατατίθενται στο Τμήμα Κτηματολογίου 
σε σχέση με την περσινή περίοδο (μπορεί 
η σύγκριση να μην είναι τόσο δόκιμη λαμ-
βάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που 
ίσχυαν), όμως είναι σημαντικό να εξεταστεί 
και η αξία των συναλλαγών που διεκπε-
ραιώνονται. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει κινη-
τικότητα όσον αφορά επενδύσεις, είτε σε 
ακίνητα, κυρίως επιχειρηματικά, γραφει-
ακούς χώρους, μεγάλες εκτάσεις γης είτε 
σε επιχειρήσεις όπως ιατρικά κέντρα και 
έργα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Επιπλέον, μεγάλα οικιστικά έργα 
τα οποία ξεκίνησαν και βρίσκονται σε προ-
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Νέα προωθητική ενέργεια 
σε πρατήρια Petrolina, Agip και Εni

Tο Σχέδιο Ανταμοιβή καλωσο-
ρίζει την Κωτσόβολος, προ-
σφέροντας από τις 12 μέχρι 
σήμερα Κυριακή, 18 Ιουλίου, 

τριπλoύς βαθμούς για αγορές προϊόντων 
από τα δύο υπερσύγχρονα καταστήματα 
της εταιρείας σε Λευκωσία και Λεμεσό, 
το ηλεκτρονικό κατάστημα kotsovolos.
cy και ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο. 
Πρόκειται για μια ξεχωριστή συνεργα-
σία, ανάμεσα σε μιαν από τις κορυφαίες 
εταιρείες συσκευών τεχνολογίας με το 
μεγαλύτερο Σχέδιο Καρτών στην κυπρι-
ακή αγορά, το οποίο επιβραβεύει με 
βαθμούς τις καθημερινές συναλλαγές 
σου με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου.
 Η Κωτσόβολος είναι μέλος του βρε-
τανικού ομίλου Dixons Carphone plc, 
της κορυφαίας διεθνούς Omni channel 
εταιρείας λιανικής ηλεκτρικών ειδών, 
κινητών συσκευών και υπηρεσιών με 
864 καταστήματα, 16 websites, 32.500 
υπαλλήλους σε 8 χώρες. Η Κωτσόβο-
λος παρέχει ακόμα ένα ολοκληρωμένο 
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, κάτω από 
το brand K Plus, ενώ με το ΚBusiness 
εξειδικεύεται στην πώληση ολοκληρω-
μένων Β2Β λύσεων για κάθε επαγγελ-
ματία. Κάνε τις συναλλαγές σου, λοιπόν, 
εύκολα, γρήγορα και απλά στον γεμάτο 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
συναρπαστικό κόσμο της Κωτσόβολος 
με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου και 
επωφελήσου. Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου 
ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της στρα-

τηγικής της για ενδελεχή προστασία και 
σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, 
και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ημερομη-
νία εφαρμογής 25 Μαΐου 2018) για την 
προστασία των φυσικών προσώπων ένα-
ντι της επεξεργασίας των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα (GDPR) και του περί 
της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων 
Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύ-
θερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων 
αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(I)/2018), 
έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση της 
«Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων» (Privacy Statement) για την 
επεξεργασία των  προσωπικών δεδομέ-
νων φυσικών προσώπων που είναι: α) 
πελάτες ή δυνητικοί πελάτες της, ή/και 
β) αντιπρόσωποι πελατών ή δυνητικών 
πελατών της, ή/και γ) δικαιούχοι νομικών 
προσώπων πελατών ή δυνητικών πελα-
τών της. Μπορείτε να ανατρέξετε στην εν 
λόγω δήλωση για να ενημερωθείτε για 
την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, τα δικαιώματά σας και άλλες 
σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με 
την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων 
σας στην Τράπεζα Κύπρου. 
Η δήλωση αυτή είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.cy, 
στα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, 
καθώς και στα καταστήματα της Τράπεζας 
Κύπρου.

H Πετρολίνα, με τη νέα προω-
θητική ενέργεια «Αποκτήστε 
ποτήρια Spiegelau για ξεχω-
ριστές στιγμές», προσφέρει 

από τις 7 Ιουλίου την ευκαιρία σε όλους 
τους πελάτες της να αποκτήσουν ένα 
ή περισσότερα ποτήρια Spiegelau με 
έκπτωση έως και 75% στην ενδεικτική 
λιανική τιμή του προϊόντος. Πρόκειται 
για νέο Πρόγραμμα Πιστότητας Μικρής 
Διάρκειας (Continuity Program), το οποίο 
θα έχει διάρκεια 12 εβδομάδων. Με κάθε 
αγορά καυσίμων κίνησης, P-EnergyMax, 
€10 σε πρατήρια Petrolina, Agip και Εni 
θα δίνεται ένα κουπόνι. Συμπληρώνοντας 
8 κουπόνια στο ειδικό φυλλάδιο που 
θα δίνεται στα πρατήρια, οι δικαιούχοι 
θα μπορούν να τα εξαργυρώσουν αγο-
ράζοντας με έκπτωση, μέχρι και 75% 
στην ενδεικτική λιανική τιμή, ένα ποτήρι 
Spiegelau. Η σειρά αποτελείται από 6 
διαφορετικά είδη ποτηριών της εταιρείας 
Spiegelau. Τα κουπόνια θα είναι διαθέ-
σιμα έως 27 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ η 
εξαργύρωσή τους θα γίνεται μέχρι τις 3 
Οκτωβρίου 2021. 

Η εταιρεία Spiegelau δραστηριοποιεί-

ται από το 1521 και συνδυάζει 5 αιώνες 
δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, χρησιμο-
ποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες 
κατασκευής γυαλιού για την παρασκευή 
εξαιρετικής ποιότητας ποτηριών και 
άλλων γυάλινων σκευών, που ταιριάζουν 
ιδανικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. 
Τα ποτήρια είναι κατασκευασμένα στη 
Γερμανία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και 
τους όρους και προϋποθέσεις επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα www.petrolina.
com.cy  

Απολαύστε Υπεύθυνα!

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
Η νέα προσθήκη 
στο Σχέδιο Ανταμοιβή 
της Τράπεζας Κύπρου

Αναδιάρθρωση και ανασύνταξη 
του τομέα των ακινήτων

Τους τελευταίους μήνες 
παρουσιάζεται αύξηση στον 
αριθμό πωλητηρίων εγγρά-
φων που κατατίθενται στο 
Τμήμα Κτηματολογίου σε 
σχέση με την περσινή περί-
οδο, όμως είναι σημαντικό 
να εξεταστεί και η αξία των 
συναλλαγών που διεκπεραι-
ώνονται

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΣΤΕΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΝΑ ΑΝΑ-
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΣΩΣΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides@

χωρημένο στάδιο καταφέρνουν να εξασφα-
λίσουν χρηματοδότηση μέσω επενδυτών 
(οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, «απαιτούν» 
μεγαλύτερο μερίδιο κέρδους). 

Αγορές πολυτελών κατοικιών συνε-
χίζουν να διεκπεραιώνονται, με ξένους 
επενδυτές που ήδη αγόρασαν ακίνητα 
στην Κύπρο να ψάχνουν για ευκαιρίες. 
Το ενδιαφέρον πλέον προέρχεται από την 
Ευρώπη, τις Σκανδιναβικές χώρες, τις χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αλλά και 
γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ. Σημα-
ντική μείωση του ενδιαφέροντος φαίνεται 
να υπάρχει από την Ασία, ειδικά αν κάποιος 
συγκρίνει την περίοδο που βρισκόταν σε 
ισχύ το επενδυτικό πρόγραμμα (νομίζω 
ότι κανένας δεν θεωρούσε ότι οι συγκε-
κριμένοι αριθμοί πωλήσεων πολυτελών 
ακινήτων θα μπορούσαν να διατηρηθούν 
σε μόνιμη βάση). 

Σημειώνεται, επίσης, ότι η προσπάθεια 
για προσέλκυση και εγκατάσταση εταιρειών 
στην Κύπρο πέρα από την ενίσχυση στη 
ζήτηση γραφειακών χώρων, θα αυξήσει 
και τη ζήτηση σε οικιστικές μονάδες εφόσον 
αριθμός του προσωπικού τους θα εγκατα-
σταθεί μόνιμα στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα επιδότησης του επιτο-
κίου για στεγαστικά δάνεια ενίσχυσε το 
ενδιαφέρον των μόνιμων κατοίκων για 
αγορά κατοικίας και την εσωτερική ζήτηση. 
Επιπλέον, τα χαμηλά καταθετικά επιτόκια 
οδηγούν αρκετούς συμπολίτες μας σε σκέ-
ψεις για αγορά κατοικίας ή για επενδύσεις 
σε ακίνητα. 

Η αναγκαιότητα για προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων γίνεται πιο έντονη, εφόσον 
η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού μοντέλου, 
φιλικού προς τους επιχειρηματίες, τους 
επενδυτές και τους πολίτες, αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομίας 
της χώρας και φυσικά των επενδύσεων. Η 
διατήρηση ενός γραφειοκρατικού μοντέλου 
μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. 

Ο τομέας των κατασκευών και των ακι-
νήτων καλείται να αναπροσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα, να αναπροσαρμόσει το προϊόν 
του και να αναζητήσει νέες αγορές, μέσα 
από ένα σωστά δομημένο και βιώσιμο 
επιχειρηματικό πλάνο, μακριά από ευκαι-
ριακού τύπου αναπτύξεις. Η παραχώρηση 
κινήτρων θα βοηθήσει την προσπάθεια, 
η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις αλλαγές που τροχοδρομούνται μέσα 
από τα προτεινόμενα μέτρα του Ταμείου 
Ανάκαμψης. 
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Η κρίση στον γειτονικό Λίβανο

Oγειτονικός μας Λίβανος, ο άλλο-
τε παράδεισος της Ανατολικής 
Μεσογείου, βρίσκεται και πάλι 
στα δίκτυα μιας παρατεταμένης 

κρίσης. Άλλωστε από χρόνια τώρα μαστίζεται 
από την κρίση λόγω, βέβαια, των συμφερόντων 
των Δυνάμεων της περιοχής και των Μεγάλων 
Δυνάμεων.

Ο μικρός και αδύναμος Λίβανος μεταξύ 
των μεγαθηρίων της περιοχής. Κυρίως της 
Σαουδικής Αραβίας (σουνίτες) και του Ιράν 
(σιΐτες). Και των Μεγάλων Δυνάμεων, της παλιάς 

αποικιακής Δύναμης, της Γαλλίας, αλλά και 
των υπερδυνάμεων. Είναι φυσικό ο Λίβανος 
να μη βρίσκει ησυχία και οι κάτοικοί του να 
τον εγκαταλείπουν.

Η σημερινή κρίση οφείλεται περισσότερο 
στις τιμές των καυσίμων και την πτώση των 
τιμών συναλλάγματος, π.χ. η τιμή ενός βαρε-
λιού πετρελαίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Το 
νόμισμα του Λιβάνου έχει χάσει περίπου 90% 
της αξίας του από το τέλος του 2019. Η χώρα 
μένει χωρίς κυβέρνηση από καιρό. Ο εντο-
λοδόχος πρωθυπουργός Saad Hariri δεν έχει 

ακόμη σχηματίσει νέα κυβέρνηση παρόλες τις 
προσπάθειές του.

Εκείνο που παρατηρούν ξένοι παρατηρη-
τές είναι ότι η κρίση στον Λίβανο ωφελεί την 
Hezbollah και ο μεγάλος χαμένος είναι η μεσαία 
τάξη, η οποία φαίνεται ότι έχει καταστραφεί 
(βλ. Seth J. Frantzman, “Lebanon Has Entered 
a Cycle of Unending Crisis”, The Jerusalem 
Post, 5 July 2021).

Η δύναμη της Hezbollah στη χώρα συνε-
χώς αυξάνεται και από το 2000 είναι πάντα 
παρούσα. Τελευταίως, μετά από 6 χρόνια δι-

καστικών αγώνων, το Ειδικό Δικαστήριο για 
τον Λίβανο βρήκε ένοχο της δολοφονίας του 
πρώην Πρωθυπουργού, Rafic Hariri, που 
έγινε το 2005, ένα από τα τέσσερα υποτιθέ-
μενα μέλη της Hezbollah (βλ. Natalie Saleh, 
“Verdict en demi-teinte pour l’ assassinat de 
Rafic Hariri”). Ο γιος του Rafic Hariri, Saad 
Hariri, δήλωνε ότι δέχεται την απόφαση του 
δικαστηρίου, λέγοντας ότι «για πρώτη φορά 
στην ιστορία των πολιτικών δολοφονιών στον  
Λίβανο, οι Λιβανέζοι έμαθαν την αλήθεια» 
(Saleh, οπ. παρ.). Από την άλλη μεριά, φίλοι της 

οικογένειας Hariri εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά 
τους για την απόφαση του δικαστηρίου, αφού 
οι τρεις από τους τέσσερεις κατηγορούμενους 
αθωώθηκαν. Ενώ στα προπύργια της Hezbollah 
στη Βηρυτό επικρατούσε ενθουσιασμός για την 
απόφαση του δικαστηρίου.

Το συμπέρασμα είναι ότι, δυστυχώς, ο Λί-
βανος συνεχίζει να βυθίζεται στην κρίση. Πολ-
λοί από τους κατοίκους του, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, εγκατέλειψαν και εγκαταλείπουν τη 
χώρα και το μέλλον, δυστυχώς, φαίνεται προς 
το παρόν ζοφερό.

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, 
Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης 
Ελβετίας), Πρώην Μέλος της Γραμματείας του 
ΟΗΕ στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

ΘΕΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Κούβα: Ένας βασανισμένος λαός στη μέγκενη 
του καθεστώτος και των αμερικανικών κυρώσεων 

Ο
ι πρωτοφανείς δι-
αδηλώσεις που ξέ-
σπασαν στην Κούβα 
δεν αποτελούν παρά 
μια υπενθύμιση των 
πολυσύνθετων προ-
βλημάτων που ταλα-

νίζουν τη χώρα. Μια χώρα με βαθύτερα 
ζητήματα, τα οποία έβγαλε στην επιφάνεια 
η κρίση που δημιούργησε η πανδημία του 
κορωνοϊού. Μαζί με τη ραγδαία αύξηση των 
κρουσμάτων βαθαίνει η οικονομική κρίση, 
εντείνονται οι οικονομικές ανισορροπίες, ενώ 
το πάλαι ποτέ υπερήφανο σύστημα υγείας 
της χώρας βρίσκεται λίγο πριν από την κα-
τάρρευση. Την ίδια ώρα η λαϊκή οργή δεν 
«έπεισε» το καθεστώς της Αβάνας, το οποίο 
κατάστειλε με βιαιότητα τις κινητοποιήσεις, 
κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση 
ότι υποδαυλίζει τις αναταραχές και ακολουθεί 
μια  «πολιτική οικονομικής ασφυξίας». Σε 
αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο 
Μπάιντεν, καλείται να αποφασίσει πώς θα 
διαχειριστεί τη «φωτιά» που μαίνεται λίγο 
έξω από την πόρτα του, δεχόμενος πιέσεις 
τόσο για άρση όσο και για διατήρηση των 
αμερικανικών κυρώσεων κατά της Κούβας. 

Μια χώρα στο 
έλεος της πανδημίας

Σε μιαν ασυνήθιστη για την Κούβα 
κίνηση, διαδηλωτές εξέφρασαν την αγα-
νάκτησή τους κατά του καθεστώτος της 
χώρας, με τους αντιφρονούντες και τους 
ακτιβιστές να υποστηρίζουν ότι καθοριστικό 
παράγοντα για το ξέσπασμα της λαϊκής 
οργής έπαιξε η πανδημία.  

Όπως ορθά παρατηρούν αναλυτές, πολλές 
κυβερνητικές καρέκλες έτριξαν ανά το πα-
γκόσμιο λόγω της δυσαρέσκειας των πολιτών 
για τους χειρισμούς της πανδημίας, η οποία 
οδήγησε πολύ κόσμο σε φτωχοποίηση, ενώ 
καταγράφηκαν πάνω από τέσσερα εκατομ-
μύρια θάνατοι από τη νόσο Covid-19. Στην 
περίπτωση της Κούβας όμως τα πράγματα 
είναι πιο σύνθετα, αφού πέρα από τη ραγδαία 
αύξηση των κρουσμάτων -κάποια νοσοκομεία 
βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης 
σε μια χώρα που είναι υπερήφανη για το 
υγειονομικό της σύστημα-, παλεύει να επι-
βιώσει εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον τελευταίο 
μόνο χρόνο η οικονομία έχει συρρικνωθεί 

Η ΚΡΊΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΎΒΑ ΟΜΩΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΗ ΤΗΣ 
ΔΊΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΛΛΟ 
ΕΝΑ «ΑΓΚΑΘΊ» ΣΤΗ ΓΕΊΤΟ-
ΝΊΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ 
ΚΡΊΝΕΊ ΤΗΝ ΊΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΎ 
ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΝΑ ΔΊΑΧΕΊΡΊΖΕ-
ΤΑΊ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΊΚΗΣ 
ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ ΠΟΎ ΔΎΝΑΝΤΑΊ ΝΑ 
ΕΠΗΡΕΑΣΟΎΝ ΚΑΊ ΤΟ ΕΣΩΤΕ-
ΡΊΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΎ 

κατά 11%, ενώ τα άδεια ταμεία του κράτους 
αφήνουν λίγα περιθώρια στην Κυβέρνηση για 
να επενδύσει σε ιατρικό εξοπλισμό ή εμβόλια. 

Να σημειωθεί ότι η Αβάνα είχε επεν-
δύσει σε δύο δικά της εμβόλια για να 
εμβολιάσει τους πολίτες της, αλλά δεν 
έχουν ολοκληρώσει ακόμα την τρίτη 
φάση των κλινικών δοκιμών. Την ίδια 
ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
δεν συμπεριέλαβε την Κούβα στη λίστα 
με τις χώρες για παραχώρηση εμβολίων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Τη λαϊκή αγανάκτηση εντείνει το σύ-
στημα δύο ταχυτήτων στα καταστήματα του 
λιανικού εμπορίου που ελέγχονται από 
την κρατική μηχανή. Από τη μια υπάρ-
χουν τα καταστήματα, τα οποία πωλούν 
αγαθά σε πέσος, το τοπικό συνάλλαγμα. 
Εντούτοις, δεν έχουν σχεδόν τίποτα στα 
ράφια τους. Από την άλλη, υπάρχουν κα-
ταστήματα καλά εφοδιασμένα, τα οποία 
δέχονται μόνο ξένα συναλλάγματα. Κατά 
τις κινητοποιήσεις στα καταστήματα αυτά 
καταγράφηκαν βανδαλισμοί και πλιάτσικο.

Πάντως, η Κυβέρνηση του Προέδρου 
Μιγκέλ Ντιάζ-Κανέλ χαρακτήρισε τους δια-
δηλωτές «αντεπαναστάτες» και κατηγόρησε 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις οικονομικές 
κυρώσεις που έχουν επιβάλει στην Κούβα, 
τόσο για τις διαμαρτυρίες όσο και για τα 
ευρύτερα προβλήματα της χώρας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν περιορίσει 
τις εμπορικές συνδιαλλαγές με την Κούβα από 
το 1962. Αυξήθηκαν υπό τον πρώην Πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε 
επίσης κυρώσεις στη Βενεζουέλα, τον κύριο 
προμηθευτή πετρελαίου της Κούβας.

Το «πραγματικό» 
πρόσωπο του καθεστώτος

«Στις 11 Ιουλίου δεν υπήρξε κοινωνική 
έκρηξη στην Κούβα και δεν υπήρξε λόγω 
της θέλησης του λαού μας και της υποστή-
ριξης του λαού μας προς την Επανάσταση 
και την κυβέρνησή του», υποστήριξε ο 
Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρί-
γκες σε συνέντευξη Τύπου.

Επρόκειτο για «ταραχές πολύ περιορι-
σμένης κλίμακας» και οι συνθήκες στη χώρα 

Το δίλημμα των ΗΠΑ 

Ηκρίση στην Κούβα 
όμως στην περιφερει-
ακή της διάσταση απο-
τελεί άλλο ένα «αγκάθι» 

στη γειτονιά των ΗΠΑ, το οποίο θα 
κρίνει την ικανότητα του Μπάιντεν 
να διαχειρίζεται ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής που δύνανται να επηρεά-
σουν και το εσωτερικό της χώρας του. 

Από την Ουάσιγκτον, ο ένοικος 
του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε 
ότι «οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό 
του λαού της Κούβας που θαρ-
ραλέα διεκδικεί το δικαίωμά του 
στις ειρηνικές διαμαρτυρίες», ενώ 
ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι 
Μπλίνκεν, δήλωσε ότι οι Κουβανοί 
αξιωματούχοι δεν θα πρέπει να 
επιρρίπτουν την ευθύνη για τις δια-
δηλώσεις στις αμερικανικές κυρώ-
σεις. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και 
οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν τις 
διαδηλώσεις, αλλά οι Αμερικανοί 
βουλευτές είναι διχασμένοι ως 
προς τη στάση που πρέπει να έχουν 
τόσο απέναντι στους διαδηλωτές 
όσο και στην ανθρωπιστική κρίση 
που μαστίζει τη χώρα. 

Αν και ο Μπάιντεν κατά τη διάρ-

κεια της προεκλογικής του εκστρα-
τείας υποσχέθηκε ότι θα ακύρωνε τις 
κυρώσεις που επέβαλε ο προκάτοχός 
του, Ντόναλντ Τραμπ, επτά μήνες 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του δεν έχει κινηθεί προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Μάλιστα, έδειξε 
ότι η Κούβα δεν είναι στις άμεσες 
προτεραιότητες της εξωτερικής του 
πολιτικής. 

Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα 
της Κούβας είναι βαθύτερο, ειδικοί 
συμφωνούν ότι η σκλήρυνση από 
τον Τραμπ των αμερικανικών κυ-
ρώσεων που έχουν επιβληθεί στην 
Κούβα εδώ και δεκαετίες ενέτειναν 
τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Αυτό 
ουσιαστικά γεννάει ένα δίλημμα για 
τη διοίκηση Μπάιντεν. Πέρα από τη 
ρητορική στήριξη, ο νέος πλανητάρ-
χης θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον θα ενεργήσει ή όχι στο θέμα 
της Κούβας. 

Κάποιοι βουλευτές ζητούν από 
τον Δημοκρατικό Πρόεδρο να άρει 
τις κυρώσεις του Τραμπ, οι οποίες 
εντείνουν την ανθρωπιστική κρίση 
στην Κούβα. Οι υποστηρικτές αυτής 
της θέσης θεωρούν ότι η έμπρακτη 

υποστήριξη και η ελάφρυνση των 
κυρώσεων θα ανατρέψει το αφήγημα 
του καθεστώτος της Αβάνας που 
στοχοποιεί τις ΗΠΑ για όλα τα δεινά 
των Κουβανών. 

Από την άλλη, υπάρχουν φωνές 
που υποστηρίζουν τη διατήρηση των 
κυρώσεων του Τραμπ, φοβούμενοι 
ότι σε αντίθετη περίπτωση η Αβάνα 
θα το εκλάβει ως υποχώρηση αλλά 
και αδιαφορία των ΗΠΑ για τους δια-
μαρτυρόμενους πολίτες της Κούβας. 
Μάλιστα, πίσω από τις διαδηλώσεις 
βλέπουν την «επιτυχημένη» πολι-
τική Τραμπ, η οποία δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για αντίσταση κατά του 
Προέδρου Κανέλ. 

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφα-
ση μπροστά σε αυτό το δίλημμα θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τη χρονική 
συγκυρία. Ενώ το επιχείρημα για 
διατήρηση των κυρώσεων προκει-
μένου να δημιουργηθεί πίεση στο 
καθεστώς φαίνεται «λογικό», δεν είναι 
ακόμα ξεκάθαρο εάν η συγκεκριμένη 
περίοδος, κατά την οποία ο λαός της 
Κούβας υποφέρει από οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα, προσφέ-
ρεται γι’ αυτήν την τακτική.  
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είναι «τελείως κανονικές», διαβεβαίωσε.
Αυτό όμως που παρατηρούν κυρίως 

Αμερικανοί αναλυτές στον χειρισμό των 
διαμαρτυριών ήταν η απροσδόκητη στρο-
φή προς τα απαρχαιωμένα κατασταλτικά  
μέτρα, εξηγώντας ότι μόλις οι υπηρεσίες 
ασφαλείας της χώρας συνειδητοποίησαν 
ότι εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτύρονταν 
στους δρόμους, ενεργοποίησαν ένα καλά 
γνωστό μηχανισμό για να καταστείλουν 
την «κοινωνική έκρηξη» στο νησί.

Έναυσμα για τις κινητοποιήσεις αποτέλεσε 
ένα βίντεο διάρκειας 50 λεπτών στο Facebook 
από το San Antonio de los Baños, στο οποίο 
έδειχνε διαδηλωτές στους δρόμους να δια-
μαρτύρονται για τις ελλείψεις σε τρόφιμα και 
φάρμακα αλλά και τις διακοπές ρεύματος. 
Η Κυβέρνηση δεν δίστασε να παραδεχθεί 
ότι πίσω από τις «εγκληματικές ενέργειες» 
των διαδηλωτών βρίσκεται μια «ευρείας 
κλίμακας ενημερωτική καμπάνια στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, που είχε στόχο τον 
διχασμό της κοινωνίας», «δικαιολογώντας» 
με αυτόν τον τρόπο τις διακοπές της σύνδε-
σης στο διαδίκτυο από τα κινητά τηλέφωνα, 
τον μόνο τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο 
που έχουν στη διάθεσή τους οι Κουβανοί. 
Τις ημέρες που ακολούθησαν, το παρατη-
ρητήριο NetBlocks εντόπισε προβλήματα 
στη λειτουργία κοινωνικών δικτύων όπως 
το WhatsApp και το Facebook.

Μετά την αποκοπή των δίαυλων επι-
κοινωνίας το καθεστώς προχώρησε στο 
επόμενο βήμα, που ήταν η βίαιη καταστολή 
των διαδηλώσεων.  Έναν 36χρονο νεκρό και 
περίπου 130 συλληφθέντες επιβεβαίωσε 
η κυβέρνηση της Αβάνας, με το Υπουργείο 
Εσωτερικών να εκφράζει τη «λύπη» του 
γι’ αυτόν τον απολογισμό. Ωστόσο, αμερι-
κανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανεπίσημες 
αναφορές που κυκλοφορούν στην Κούβα, 
κάνουν λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας 
για καταστολή των διαδηλώσεων. 

Οι μάρτυρες ανέφεραν πολλούς κρα-
τούμενους ή αγνοούμενους. Ακτιβιστές κυ-
κλοφόρησαν μια λίστα με περισσότερους 
από 100 «εξαφανισμένους» διαδηλωτές. 
Η διαδικτυακή πύλη ειδήσεων 14ymedio 
ανέφερε ότι, με βάση αποσπασματικές ανα-
φορές, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι 
φυλακίστηκαν ή ερευνήθηκαν για συμμετοχή 
στις διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων περισ-
σότεροι από 120 ακτιβιστές και ανεξάρτητοι 
δημοσιογράφοι. Σύμφωνα με ειδικούς, ο 
στόχος μιας τέτοιας σαρωτικής καταστολής 
και οι συλλήψεις που ακολούθησαν είναι η 
δημιουργία κλίματος φόβου, ώστε να περι-
ορίσει την όποια φωνή διαμαρτυρίας για 
τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. 

«Θα αποφύγουμε την επαναστατική βία, 
αλλά θα καταστείλουμε την αντεπαναστατική 
βία», προειδοποίησε πάντως ο Μιγκέλ Ντίας 
Κανέλ, δείχνοντας τις προθέσεις της κυβέρ-
νησης σε περίπτωση νέων διαδηλώσεων. 

Σε ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστα-
σης, ο Ραούλ Κάστρο, 90 ετών, που άφησε 
τα ηνία του Κομμουνιστικού Κόμματος 
τον Απρίλιο στον Κανέλ, επιστρατεύθηκε 
για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του 
Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού 
Κόμματος την Κυριακή, κατά τη διάρκεια 
της οποίας «αναλύθηκαν οι προβοκάτσιες 
που ενορχηστρώθηκαν από αντεπαναστα-
τικά στοιχεία, οργανωμένα και χρηματο-
δοτούμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 
αποσταθεροποιητικούς στόχους», έγραψε 
η επίσημη εφημερίδα Granma.
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Σ
υνήθως τα πραξικοπήμα-
τα, όταν αποτυγχάνουν, 
σηματοδοτούν την ισχύ 
της δημοκρατικής λο-
γικής σε μια χώρα, κάτι 
που ανοίγει τον δρόμο 
σε δρόμους ακόμη με-

γαλύτερου εκδημοκρατισμού.
Όμως, στην περίπτωση της Τουρκίας 

του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα πράγματα 
είναι αρκετά πιο διαφορετικά. Το σοκ του 
πραξικοπήματος του 2016 ενεργοποίησε 
μια τάση αυταρχισμού και βοναπαρτι-
σμού, που με έναν τρόπο ενυπήρχε στο 
πολιτικό σχέδιο του AKP και άλλωστε 
είχε φανεί ήδη από τα προηγούμενα 
χρόνια. Απλώς το πραξικόπημα έδωσε 
και την αναγκαία νομιμοποίηση για μια 
εκτεταμένη ποινικοποίηση ουσιαστικά 
της πολιτικής διαφωνίας.

Η εποχή των πραξικοπημά-
των είχε τελειώσει

Η Τουρκία είναι μια χώρα με μεγάλη 
ιστορία στρατιωτικών πραξικοπημάτων, 
στοιχείο που αποτύπωνε διαχρονικά τον 
ιδιαίτερο ρόλο του στρατού ως κατ’ εξοχήν 
έκφραση αυτού που ονομάστηκε «βαθύ 
κράτος» αλλά και την αντίληψή ότι είναι 
ο εγγυητής της κεμαλικής κληρονομιάς.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι είχαμε δύο 
στρατιωτικά πραξικοπήματα το 1960 και 
το 1971 με σχετικά σύντομη επιστροφή 
στην κοινοβουλευτική διαδικασία, την 
κήρυξη ουσιαστικά στρατιωτικής δικτα-

Πέντε χρόνια μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία

ΤΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΉΜΑ-
ΤΟΣ ΤΟΥ 2016 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕ 
ΜΙΑ ΤΑΣΉ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΒΟΝΑΠΑΡΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ 
ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΥΠΉΡΧΕ ΣΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ AKP ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΧΕ ΦΑΝΕΙ ΉΔΉ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΡΟΉΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ* 

του Ερντογάν, ήταν ενδεικτικός.
Ούτε είναι τυχαίο ότι με αφορμή και τις 

εξελίξεις στη Συρία, η τουρκική κυβέρνηση 
και οι ένοπλες δυνάμεις είχαν ξεκινήσει ξανά 
τον «βρόμικο πόλεμο» κατά των Τούρκων 
αρκετά πριν από το πραξικόπημα. Αρκεί 
να αναλογιστούμε ότι μόνο ανάμεσα στον 
Απρίλιο του 2015 και τον Ιανουάριο του 
2016 επιβλήθηκαν δεκάδες απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας σε περιοχές μεγάλων κουρδι-
κών πόλεων, ενώ ανάμεσα στον Ιούλιο του 
2015 και τον Δεκέμβριο του 2016 περίπου 
2000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις 
των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στις 
κουρδικές περιοχές, 1200 κάτοικοι και 800 
μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, με βάση τα 
στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες.

Τον Ιανουάριο του 2016 κατατέθηκε 
ένα κείμενο με 1128 υπογραφές Τούρκων 
πανεπιστημιακών (που τελικά θα φτάσουν 
τις 2212), που ζητούσαν μια ειρηνική επίλυ-
ση του ζητήματος. Οι διώξεις εναντίον τους 
θα ξεκινήσουν σχεδόν αμέσως και βέβαια 

τορίας του 1980 και το «μεταμοντέρνο» 
πραξικόπημα του 1997 που ανέκοψε την 
πρώτη εμφάνιση του πολιτικού Ισλάμ.

Ωστόσο, η διακυβέρνηση του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν σφραγίστηκε από έναν 
σταδιακό περιορισμό της ικανότητας του 
στρατού να παίζει ανοιχτά πολιτικό ρόλο. 
Αυτό, άλλωστε, ήταν κάτι που το επεδίωξε, 
εφόσον γνώριζε πολύ καλά ότι ο στρατός 
ποτέ δεν είδε ευνοϊκά το AKP. Μια σειρά 
από πολυπροβεβλημένες δίκες για συνω-
μοσίες, υποτιθέμενες και μη, του έδωσαν 
τη δυνατότητα να κάνει κρίσιμες τομές.

Σε αυτό το φόντο το πραξικόπημα του 
2016, που ακόμη δεν γνωρίζουμε την 
πλήρη δυναμική του, καθώς η συλλήβδην 
απόδοση του χαρακτηρισμού «Γκιουλε-
νιστές» σε αυτούς που το ανέλαβαν δεν 
αποτυπώνει πιθανώς πλήρως τον χαρα-
κτήρα του, δεν είχε μεγάλες πιθανότητες να 
πετύχει. Αυτό φάνηκε και στον τρόπο που 
κρίσιμες μονάδες στάθηκαν στο πλευρό 
της κυβέρνησης, αλλά και στη σημαντική 
λαϊκή κινητοποίηση.

θα κλιμακωθούν μετά το πραξικόπημα, 
με αποτέλεσμα συνολικά 406 απολύσεις 
και αρκετές δικαστικές καταδίκες. 

Οι διώξεις μετά το πραξικόπημα
Τα μέτρα που σχετίζονται με την κατά-

σταση έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε 
μετά το πραξικόπημα σε μεγάλο βαθμό 
παραμένουν σε ισχύ και πρόσφατα κα-
τατέθηκε πρόταση για να εγκριθεί από 
την Εθνοσυνέλευση η παράτασή τους.

Στο μεταξύ, το πραξικόπημα ακολουθή-
θηκε από ένα τεράστιο κύμα απολύσεων 
δημοσίων υπαλλήλων. Μόνο τα τελευταία 
τρία χρόνια, δηλαδή από το 2018 και μετά, 
έχουν απολυθεί πάνω από 16.000 δημό-
σιοι υπάλληλοι, που ήρθαν να προστεθούν 
στους πάνω από 125.000 που έχασαν τη 
δουλειά τους τα πρώτα δύο χρόνια μετά το 
πραξικόπημα. Σε όλα αυτά γίνεται χρήση 
των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, σε όλην αυτήν την περί-
οδο κλιμακώθηκε και η προσπάθεια να 
ποινικοποιηθεί η δράση του HDP, του 
αριστερού και φιλοκουρδικού κόμματος 
που αποτελεί πραγματικό «αγκάθι στο μάτι» 
του Ερντογάν, ιδίως απ’ όταν με την τακτική 
συνέβαλε στο να χάσει η κυβερνητική 
παράταξη τον δήμο της Κωνσταντινούπο-
λης. Η ηγεσία του βρέθηκε στη φυλακή, 
οι δήμαρχοί του καθαιρέθηκαν και τώρα 
είναι σε εξέλιξη καινούρια προσπάθεια 
να απαγορευτεί η δράση του.

Η βοναπαρτιστική στροφή
Το γεγονός ότι ο Ερντογάν κατάφερε να 

ολοκληρώσει τις θεσμικές και συνταγμα-
τικές αλλαγές που ενίσχυσαν πάρα πολύ 
τον ρόλο του Προέδρου (δικαιώνοντας σε 
κάποιες περιπτώσεις τον χαρακτηρισμό 
«σουλτάνος»), αποτυπώνει ότι ουσιαστικά 
αξιοποίησε το πραξικόπημα για να επιταχύ-
νει τη δική του εκδοχή «βοναπαρτισμού», 
μια αυταρχική εκδοχή μετα-δημοκρατίας, 
με μεγάλες αρμοδιότητες στον πανίσχυρο 
πρόεδρο, που με την παράταση των μέτρων 
έκτακτης ανάγκης γίνονται ακόμη μεγα-
λύτερες. Η πολιτική συμμαχία ανάμεσα 
στο AKP και τους εθνικιστές του MHP, 
κατ’ εξοχήν κόμμα που εκφράζει μια αυ-
ταρχική λογική, απλώς επιτείνει αυτές 
τις τάσεις. Την ίδια ώρα τα προβλήματα 
στην οικονομία ολοένα και περισσότερο 
περιορίζουν την απήχηση (και νομιμο-
ποίηση) που αντλούσε από εκεί.

*in.gr
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Φόβοι στρατιωτικών ότι ο Τραμπ 
θα επιχειρούσε να μιμηθεί τον Χίτλερ

Τις τελευταίες εβδομάδες του 
Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό 
Οίκο, ο επικεφαλής του γενικού 
επιτελείου στρατού των ΗΠΑ, 

στρατηγός Μαρκ Μάιλι, ανησυχούσε 
για το ενδεχόμενο ο πρώην Πρόεδρος 
να κατέφευγε στον στρατό με σκοπό να 
παραμείνει στην εξουσία, με τον Αμερι-
κανό στρατηγό να φτάνει στο σημείο να 
συγκρίνει τη ρητορική του δισεκατομμυ-

ριούχου με εκείνη του Αδόλφου Χίτλερ, 
σύμφωνα με ένα βιβλίο που έγραψαν δύο 
δημοσιογράφοι της Washington Post.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα πραξικο-
πήματα», απάντησε ο Τραμπ σε μια 
οργισμένη του ανακοίνωση, λέγοντας 
ότι «αν ήθελα να κάνω πραξικόπημα, 
ο στρατηγός Μαρκ Μάιλι θα ήταν ένας 
από τους τελευταίους ανθρώπους που 
θα είχα καλέσει».

Οι φόβοι του αρχηγού του ΓΕΣ
Ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού 

Επιτελείου Στρατού συνέκρινε τις μεγάλης 
έντασης ημέρες στις οποίες ο Ντόναλντ 
Τραμπ ισχυριζόταν ψευδώς ότι κέρδισε 
τις προεδρικές εκλογές του 2020 με τον 
εμπρησμό του Ράιχσταγκ το 1933, ένα 
συμβάν που χρησιμοποίησαν οι Ναζί για 
να εξαλείψουν τις πολιτικές δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης και να εγκαθιδρύσουν ένα 

ολοκληρωτικό καθεστώς στη Γερμανία.
«Ζούμε μια περίοδο όπως εκείνη του 

Ράιχσταγκ», τόνισε ο Μάιλι, σύμφωνα με 
το βιβλίο με τίτλο «I Alone Can Fix It: 
Donald J. Trump’s Catastrophic Final 
Year» («Μόνο εγώ μπορώ να το διορθώσω: 
Ο καταστροφικός τελευταίος χρόνος του 
Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»).

Λέγοντας ότι «του γύριζε το στομάχι» 
ακούγοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς 

του Προέδρου, ο Αμερικανός στρατηγός 
παρομοίαζε τη ρητορική του Ντόναλντ 
Τραμπ «με τα λόγια του ευαγγελίου του 
Φύρερ», αναφέρουν στο βιβλίο τους οι 
δημοσιογράφοι Κάρολ Λόνιγκ και Φίλιπ 
Ρούκερ. Οι δύο συγγραφείς διευκρινίζουν 
ότι πήραν συνεντεύξεις από περισσότερους 
από 140 ανθρώπους για να γράψουν το 
βιβλίο τους.

Ένας εκπρόσωπος του στρατηγού Μά-
ιλι αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αυτές τις 
δηλώσεις.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου 
που αναμένεται να κυκλοφορήσει, ο Μάιλι 
και άλλα ανώτερα στρατιωτικά στελέχη 
των ΗΠΑ συζήτησαν το ενδεχόμενο να 
παραιτηθούν σε περίπτωση που δεχό-
ντουσαν εντολές που οι ίδιοι θα έκριναν 
παράνομες ή επικίνδυνες.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του 
βιβλίου, ο ανώτατος αξιωματικός του 
Πενταγώνου εξέφραζε επανειλημμένα 
τις ανησυχίες του για την πιθανότητα 
υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να 
προετοιμάζουν ένα πραξικόπημα.

Αμέσως μετά τη συμμετοχή του σε 
μια σύσκεψη θεμάτων ασφαλείας στις 
10 Νοεμβρίου 2020, με αντικείμενο το 
«Million MAGA March», μια συγκέντρω-
ση υποστηρικτών του Τραμπ που αμφι-
σβητούσαν τα αποτελέσματα των εκλογών 
της 3ης Νοεμβρίου, ο Μάιλι δήλωσε ότι 
φοβάται ότι «θα κατέβουν στους δρόμους 
τα καφέ πουκάμισα», αναφερόμενος στη 
γερμανική παραστρατιωτική οργάνωση 
του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, τα 
Τάγματα Εφόδου.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ο αρχη-
γός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου 
Στρατού είχε εντατικές διαβουλεύσεις με 
Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματικούς 
για να διερευνήσει τις πιθανές δυνατότη-
τες που είχε ο Τραμπ χρησιμοποιώντας 
ανθρώπους που είχε τοποθετήσει στο 

Πεντάγωνο, τη CIA και το FBI, για να 
παραμείνει με τη βία στην εξουσία.

Αυτές οι συνομιλίες τον καθησύχασαν 
τελικά. «Εδώ είναι Αμερική. Είναι στέρεη. 
Οι θεσμοί λυγίζουν, αλλά δεν σπάνε», κα-
τέληξε ο Μάιλι, σύμφωνα με τους δύο 
δημοσιογράφους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας 
υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, είχαν 
παραδεχθεί τις ανησυχίες τους ότι ο Τραμπ 
ενδεχομένως να επιχειρούσε να χρησι-
μοποιήσει τον στρατό για να καταστείλει 
αντίθετες φωνές, καθώς αυξάνονταν οι 
φόβοι για μια πιθανή καταχρηστική χρήση 
από τον ίδιο τον Νόμο Περί Εξέγερσης.

Οργή Τραμπ
«Ποτέ δεν απείλησα, ούτε μίλησα 

ποτέ σε κανέναν, για ένα πραξικόπη-
μα της κυβέρνησής μας», ανέφερε στη 
γραπτή του ανακοίνωση ο Ντόναλντ 
Τραμπ. «Αν ήθελα να κάνω πραξικό-
πημα, ο στρατηγός Μαρκ Μάιλι θα ήταν 
ένας από τους τελευταίους ανθρώπους 
που θα είχα καλέσει», σημείωσε ο Ρε-
πουμπλικάνος μεγιστάνας, λέγοντας 
ότι διόρισε τον Μάιλι να ηγηθεί του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού μόνο και 
μόνο επειδή «ο πιο υπερεκτιμημένος 
στρατηγός στον πλανήτη, ο Τζιμ Μάτις, 
δεν μπορούσε να το αντέξει».

«Δρω συχνά αντίθετα με τις συμβουλές 
των ανθρώπων που δεν σέβομαι», δήλω-
σε ο πρώην Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι 
έχασε επίσης κάθε σεβασμό που είχε για 
τον στρατηγό Μάιλι.

Ο Τραμπ επέλεξε τον Μάιλι στο κορυ-
φαίο στρατιωτικό αυτό πόστο το 2018, παρά 
την αντίθετη γνώμη του τότε Υπουργού 
Άμυνας Τζιμ Μάτις. Ο Μάτις παραιτήθηκε 
από Υπουργός Άμυνας το 2018, επικαλού-
μενος διαφορές σε θέματα πολιτικής και 
έκτοτε ο Τραμπ τον χαρακτηρίζει «τον πιο 
υπερεκτιμημένο στρατηγό στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αυταρχισμός που προϋπήρχε
Παρότι ο Ερντογάν  διεκδίκησε υψηλή 

νομιμοποίηση από το γεγονός ότι κατάφε-
ρε να αντέξει ένα πραξικόπημα εναντίον 
του, η μετέπειτα πορεία της Τουρκίας θα 
παραπέμπει σε κλιμακούμενο αυταρχισμό, 
καθώς η κυβέρνηση θα βρει μια ευκαιρία 
να εκκαθαρίσει τον κρατικό μηχανισμό, τις 
ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, 
όχι μόνο από τους Γκιουλενιστές αλλά και 
ένα φάσμα άλλων απόψεων, συμπεριλαμ-
βανομένων και αρκετών αριστερών στο 
Δημόσιο ή την εκπαίδευση.

Αυτό δίνει και ένα στοιχείο συνέχεια 
ανάμεσα στην περίοδο πριν από το πραξι-
κόπημα και μετά. Ουσιαστικά, η Τουρκία 
σε όλη τη δεκαετία του 2010 είχε μετα-
τοπιστεί σε πιο αυταρχική συνθήκη. Ο 
αυταρχικός και βάναυσος τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι μεγάλες 
διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες γύρω 
από το ζήτημα του Πάρκου Γκεζί στην 
Κωνσταντινούπολη, που σύντομα έγιναν 
σύγκρουση ακριβώς με τον αυταρχισμό 

 Η προσπάθεια 
ανατροπής του 

Ερντογάν έδωσε 
και την αναγκαία 
νομιμοποίηση για 
μια εκτεταμένη 
ποινικοποίηση 

ουσιαστικά 
της πολιτικής 
διαφωνίας



ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε πρόσφατα το μακρόπνοο 
όραμά της για τις αγροτικές 
περιοχές, με στόχο τις πιο 

ισχυρές, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και 
ευημερούσες αγροτικές περιοχές των 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Υπενθυμίζεται εκ προοιμίου ότι η 
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μακρόπνο-
ου οράματος για τις αγροτικές περιοχές 
έχει ως νομική βάση το Άρθρο 174 της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οποίο προβλέπει την προαγωγή 
της αρμονικής ανάπτυξης του συνόλου 
της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
της συνοχής και τη μείωση των ανισοτή-
των μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. 

Παράλληλα, η αναγκαιότητα αυτή 
τονίστηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο «Μια Ένωση που 
επιδιώκει περισσότερα» (2019-2024), 
με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των 
ταμείων συνοχής, σε πρωτοποριακές 
στρατηγικές όπως αυτήν του «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» για τα βιώσιμα 
τρόφιμα σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
αξίας και στη στήριξη της ποικιλομορφίας 

του τοπίου, του πολιτισμού και στη βιω-
σιμότητα των αγροτικών μας περιοχών. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προτείνει ένα αγροτικό 
σύμφωνο και ένα αγροτικό σχέδιο δράσης 
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, της 
αστικοποίησης και της γήρανσης αλλά 
και στην αξιοποίηση των οφελών της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 
Με πλήρη σεβασμό στην ποικιλομορφία 
των αγροτικών περιοχών των κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 
μέτρα τοπικής εμβέλειας που λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε 
περιοχής, τη βελτίωση της συνδεσιμό-
τητας, την προσφορά ποικιλίας ευκαιρι-
ών απασχόλησης αλλά και την παροχή 
πρόσβασης σε υπηρεσίες, οφείλουμε να 
αναπτύξουμε τον ενεργό ρόλο που έχουν 
οι αγροτικές μας περιοχές στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο των κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρουμε 
ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των αγροτι-
κών περιοχών, όχι μόνο για την ανάπτυξη 
της γεωργίας, των καλλιεργειών και της 
δασοκομίας αλλά και για την ανάπτυξη 
της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τις αγροτικές περιοχές αποσκοπεί, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και 
των ανησυχιών, με βάση τις νεοεμφανι-
ζόμενες ευκαιρίες της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης της Ένωσης και 
τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού αλλά και 
την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανά-
πτυξης και την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης. Το νέο αγροτικό σχέδιο δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο 
την προώθηση της βιώσιμης, συνεκτικής 
και ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυ-
ξης στη βάση της περαιτέρω ανάπτυξης 

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της 
πολιτικής συνοχής της Ένωσης. Οι τέσ-
σερεις βασικές πρωτοβουλίες του νέου 
αγροτικού σχεδίου δράσης στοχεύουν στο 
να καταστούν αυτές ισχυρότερες, συνδε-
δεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες, με 
έμφαση, μεταξύ άλλων σημαντικών, στην 
ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, 
τη βελτίωση της κοινωνικής καινοτομίας, 
την ψηφιακή πρόσβαση, τη συνδεσιμότη-
τα, τον οικολογικό προσανατολισμό των 
γεωργικών δραστηριοτήτων, τη διασφά-
λιση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη 
βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των 
γεωργικών και των αγροδιατροφικών 
δραστηριοτήτων και του αγροτουρισμού. 

Καταληκτικά, θα πρέπει να τονιστεί η 
αναγκαιότητα αντίληψης του γεγονότος ότι οι 
αγροτικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας 
τόσο για το κάθε κράτος ξεχωριστά όσο 
και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. 
Η προώθηση έξυπνων, ανθεκτικών και 
βιώσιμων στρατηγικών αποτελεί αρχή εκ 
των ων ουκ άνευ για την ενίσχυση των 
αγροτικών μας περιοχών και τη διατήρηση 
της ποικιλομορφίας τους, με κεντρικούς 
άξονες τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Μ έσα σ’ όλα τα προβλή-
ματα που μας ταλα-
νίζουν, προβάλλει με 
γεωμετρική πρόοδο 

και το μεταναστευτικό πρόβλημα. 
Όχι μόνο λόγω της παράνομης 
εισόδου στη χώρα μας γνήσιων 
αιτητών πολιτικού ασύλου, αλλά 
και λόγω της εισόδου οικονομικών 
μεταναστών και ιδίως μεταναστών 
ύποπτης προέλευσης, προωθού-
μενων από ύποπτους διακινητές, 
κυρίως Τούρκους.

Αυτοί οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνοι. Θα μου πείτε: «Πώς θα 
τους ξεχωρίζουμε από τους υπόλοι-
πους;». Εμείς να τους ξεχωρίζου-
με; Μα, αυτή είναι δουλειά για τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όχι 
για εμάς τους απλούς πολίτες. Τόσο 
καιρό που ασχολούνται μ’ αυτό το 
πρόβλημα, θα έπρεπε να έχουν βρει 
τη  μέθοδο να τους ξεχωρίζουν και 
να τους απελαύνουν με συνοπτικές 
διαδικασίες. Όχι ν’ ακούμε κάθε λίγο 
και λιγάκι στις Ειδήσεις ότι έχουν 
αφιχθεί 10, 20 ή 40 «μετανάστες», 
άλλοι με πλοιάρια κι άλλοι τόσοι 
από τα κατεχόμενα. Λίγο έλειψε 
ν’ αρχίσουν να μας έρχονται και 
αλεξιπτωτιστές! 

Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν μας 
λένε στις Ειδήσεις πόσοι από αυτούς 
είναι γνήσιοι αιτητές πολιτικού ασύ-
λου και πόσοι δεν είναι, ούτε πόσοι 
από τους τελευταίους απελαύνονται, 
σαν να μη μας ενδιαφέρει πόση λα-
ογραφική διάβρωση θα υποστεί ο 
κοινωνικός ιστός του λαού μας απ’ 
όλην αυτήν τη σταδιακή «εισβολή» 
ξενόγλωσσων και αλλόθρησκων 
ατόμων, μεταξύ των οποίων και 
ατόμων με όχι και τόσο ειρηνικές 
προθέσεις, πράγμα το οποίο δεν 
φαίνεται στα αρχικά στάδια, αλλά 
που ξαφνικά πολύ φοβούμαι πως 
θα σκάσει σαν βόμβα που θα μας 
πάρει και θα μας σηκώσει. 

Δεν κινδυνολογώ και οπωσδή-
ποτε δεν είμαι ρατσίστρια. Συμπαθώ 
τους ανθρώπους που κινδυνεύουν 
ή δυστυχούν στις χώρες τους και 
έρχονται σ’ εμάς ως πολιτικοί ή 
οικονομικοί μετανάστες. Από την 
άλλη, όμως, αγαπώ και τον τόπο μου 
και τους συμπατριώτες μου, με τον 
μόχθο των οποίων συλλέγονται οι 
φόροι που γεμίζουν τα ταμεία του 
Κράτους, από τα οποία συντηρού-
νται όλοι οι μετανάστες, τόσο εκείνοι 

που έχουν πραγματική ανάγκη, όσο 
και οι άλλοι που μας τους στέλνουν 
πεσκέσι οι Τούρκοι. Όσο πάνε και 
πληθαίνουν, ούτε τουρίστες να ήταν.

Αν έχετε καταλάβει, θέτω ένα 
θέμα αντοχής. Μέχρι ποιου σημείου 
αντέχει η δημόσια οικονομία και η 
συνοχή της κοινωνίας σε ένα Κράτος 
ταλαιπωρημένο, μάλιστα, όπως το 
δικό μας από την τουρκική εισβολή 
και κατοχή, από διαδοχικές οικο-
νομικές κρίσεις, από πυρκαγιές και 
από την πανδημία του κορωνοϊού 
Covid-19, καθώς και της μετάλλα-
ξης Δέλτα; Μέχρι πότε θ’ αντέξει η 
μικρή μισή Κύπρος στην εισβολή 
σ’ αυτήν ανθρώπων με αλλότριες 
συνήθειες και αλλότριες νοοτρο-
πίες, οι οποίοι μάλιστα εξαρτώνται 
οικονομικώς, αποκλειστικά από τον 
ταλαιπωρημένο λαό μας, χωρίς οι 
ίδιοι να προσφέρουν τίποτε στο ακα-
θάριστο εθνικό προϊόν μας (ΑΕΠ); 
Είναι θέμα χρόνου και αντοχής πότε 
και πώς θ’ αντιδράσει ο κόσμος 
μας όταν κινδυνεύει η οικονομία 
του τόπου μας και η συνοχή της 
κοινωνίας μας.

Δεν πρόκειται για ξενοφοβία ή 
για ρατσισμό (φυλετική διάκριση). 
Πρόκειται για τη φυσική και νόμιμη 
αντίδραση της κοινωνίας ως ζω-
ντανού οργανισμού που έχει όρια 
(δέστε: Αθηνάς Κακούρη «Πασαδόροι 
και Βαστάζοι», Εκδόσεις Καστανιώτη 
Α.Ε., Αθήνα 2001, σελ 185-186). 

Καλούνται οι αρμόδιοι να αναλύ-
σουν και να λύσουν το πρόβλημα με 
νόμιμο τρόπο και πρακτικές συνο-
πτικές διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατό, προτού αυτό μεγαλώσει κι 
άλλο και μας πνίξει. Εγώ δεν είμαι 
αρμόδια. Είμαι μια απλή πολίτις που 
κρούει, καλώς ή κακώς, τον κώδωνα 
του κινδύνου.

Επειδή οι Τούρκοι διακρίνονται 
για την πονηριά αλλά και τη 
θρασύτητά τους, επέλεξαν την 
περίοδο κατά την οποία συνήρ-

χετο η σύνοδος κορυφής (24-25/06/2021) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πραγματο-
ποιήσουν μεγάλη αεροπορική άσκηση 
στον εναέριο χώρο (FIR) της Ανατολικής 
Μεσογείου με την κωδική ονομασία «Αετός 
της Ανατολής» (Anadolu Kartali).

Και τούτο γιατί ήσαν βέβαιοι ότι ούτε 
κυρώσεις θα επιβάλλοντο στην Τουρ-
κία αλλά ούτε και η δική μας πλευρά θα 
ασκούσε το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) 
σε ό,τι αφορά την Τουρκία. 

Έτσι πέρασε εντελώς αλώβητη και ας 
σπεύδουμε περίπου σχεδόν να πανηγυρί-
ζουμε διότι η Ε.Ε. αντιτίθεται στην αξίωσή 
τους για δημιουργία δύο «ανεξαρτήτων 
κρατών» στην Κύπρο.

Δεν είχαν άλλη εκλογή από αυτή γιατί 
υιοθέτηση μιας τέτοιας τουρκικής απαί-
τησης θα ενθάρρυνε όλα τα αποσχιστικά 
κινήματα σε ουκ ολίγες ευρωπαϊκές χώρες 
(Καταλωνία στην Ισπανία, Σκωτία στο Ηνω-
μένο Βασίλειο που θα αποκαλείτο πλέον όχι 
United Kingdom αλλά Divided Kingdom, 
διαχωρισμό του Βελγίου σε Φλαμανδούς 
και Βαλόνους και πλείστα άλλα).

Τώρα έρχονται και τα Ηνωμένα Έθνη 
(Λέσχη διεθνών απατεώνων κατά τον αεί-
μνηστο Θεμιστοκλή Δέρβη) και μιλούν 
για «δύο αυτοδιοικούμενες περιοχές» και 

κάνουν λόγο για νέα «άτυπη πενταμερή 
σύνοδο» τον προσεχή Σεπτέμβριο-Οκτώ-
βριο, στην οποία θα σύρουν την Κυπριακή  
Δημοκρατία ως «ελληνοκυπριακή αρχή».

Στο μεταξύ, ας προσπαθήσουμε και 
προβλέψουμε (να μαντέψουμε, αν θέλετε) 
τι μας επιφυλάσσει ο νεοσουλτάνος Ερντο-
γάν κατά την παράνομη και προκλητική 
επίσκεψή του στην Κύπρο ανήμερα την 
τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου.

Ποιος άραγε θα τον εμποδίσει να πραγ-
ματοποιήσει νέες έκνομες ενέργειές του 
κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα; 

Οι Τούρκοι όχι μόνον έχουν ενσωματώ-
σει τα κατεχόμενα στην Τουρκία (την Αμμό-
χωστο παρέδωσαν στον δήμο Ικονίου) αλλά 
έχουν δημιουργήσει και προγεφυρώματα 
στις ελεύθερες περιοχές αποτελούμενα από 
τουρκόφρονες και τουρκοπροσκυνημένους 
που εξακολουθούν ανερυθριάστως να κα-
νοναρχούν ότι θα «επανενώσουν και θα 
απελευθερώσουν» την Κύπρο στο πλαίσιο 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 

με πολιτική ισότητα»!
Όσοι εθελοτυφλούν και δεν αντιλαμβά-

νονται ότι η Τουρκία μεθοδικά προχωρεί 
στην ενσωμάτωση και τελικά πλήρη και 
εσαεί έλεγχο της Κύπρου (και όχι δημιουρ-
γία προτεκτοράτου) και εξανδραποδισμό 
του Κυπριακού Ελληνισμού, ευσυνείδητα 
συμβάλλουν στον καταποντισμό της Κύπρου. 

Υ.Γ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Λάρνακας να μετονομάσει τμήμα της 
Λεωφ. Αμμοχώστου σε Λεωφ. Δημήτρη 
Χριστόφια είναι άστοχη. Το ίδιο θα ίσχυε αν 
έδιδε το όνομα Γλαύκου Κληρίδη, Τάσσου 
Παπαδόπουλου ή Σπύρου Κυπριανού. 
Μπορούσε να δώσουν το όνομα Δημήτρη 
Χριστόφια σε οποιονδήποτε άλλο δρόμο. 
Όταν αυτήν τη στιγμή η Τουρκία ουσιαστικά 
«καταβροχθίζει» και την Αμμόχωστο και 
δεν πρόκειται κανείς να την σταματήσει, 
αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση όχι 
μόνο δεν κινούνται από πατριωτικά ελατή-
ρια, αλλά έχουν καταφέρει μια πισώπλατη 
μαχαιριά στους Αμμοχωστιανούς.  

Της Κυριακής

ΑΠΟΨΕΙΣ 20

Ένα από τα πλέον γνωστά και 
εμφανή, για κάποιους, ίσως, 
ακόμη αφανή, πολιτικά φαινό-
μενα, που παρατηρούνται στις 

μέρες μας, είναι η λεγόμενη αναντιστοιχία, 
η οποία επικρατεί ανάμεσα στην ηγεσία 
ενός κόμματος, δηλαδή τους κατέχοντες 
πολιτικά αξιώματα σε έναν κομματικό 
σχηματισμό, οι οποίοι βρίσκονται στα 
υψηλότερα στρώματα της κομματικής 
ιεραρχίας και τη βάση, τουτέστιν τους 
απλούς  ψηφοφόρους του κόμματος. Ο 
όρος «αναντιστοιχία» δίνεται, προκειμένου 
να γίνει μια εκτενής αναφορά, σχετικά με 
το κατά πόσον οι πράξεις, τα έργα, ακόμη 
και η όποια «ιδεολογία» που ένας κομμα-
τικός σχηματισμός ασπάζεται είναι φίλα 
προσκείμενα, δηλαδή ταυτίζονται με τις 
προσδοκίες και τις απόψεις, τις οποίες 
οι ψηφοφόροι ενός κομματικού φορέα 
πρεσβεύουν. Ήγουν, τα πεπραγμένα ενός 
κόμματος τιμούν τους ψηφοφόρους του 
ή όχι; Και αν όχι, τότε οι ψηφοφόροι, που 
ψηφίζουν και στηρίζουν ένα κόμμα βου-
τηγμένο στη διαπλοκή, αρέσκονται στο να 
κυριεύεται η ζωή τους απ’ τη διαφθορά;

Σαν το πιο απλό και ευνόητο παράδειγ-
μα δίνω τον δικαιολογημένο σάλο, που 
ξέσπασε τον περασμένο Οκτώβριο, μετά 

τη δημοσιοποίηση του τεκμηριογραφή-
ματος  του ενημερωτικού σταθμού «Al 
Jazeera», αναφορικά με τις παράνομες 
πολιτογραφήσεις και το σκάνδαλο  παροχής 
«χρυσών διαβατηρίων» στην Κύπρο. Είναι 
γνωστό τοις πάσι ότι στη συγκεκριμένη 
υπόθεση εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα 
από διάφορους κομματικούς σωλήνες. 
Ταυτόχρονα, όμως, θα ήταν τελείως χαζό 
έως και βλακώδες για τον οποιονδήποτε 
να ισχυριστεί πως απ’ τη στιγμή που υπάρ-
χει εμπλοκή πολιτικών προσώπων σ’ ένα 
σκάνδαλο, που φώλιαζε,  μεταξύ άλλων, 
στον διεφθαρμένο κρατικό μας μηχανισμό, 
τότε οι ψηφοφόροι των κομμάτων, τα οποία 
εμπλέκονται στο σκάνδαλο, συναινούν 
και τάσσονται καταφατικά υπέρ τέτοιων 
ενεργειών, ιδίως εάν λάβει κανείς υπόψη 
πως διά της ψήφου τους τα κράτησαν στις 
υψηλότερες θέσεις κατά τις απερχόμενες 
βουλευτικές εκλογές. 

Οι πολίτες, οι οποίοι εμπιστεύονται ένα 
κόμμα, ακόμη και αν αυτό κυλιέται μέσα 
στην απάτη και τη ρεμούλα, δεν σημαίνει 
πως συνηγορούν υπέρ τέτοιων πράξεων 
και ούτε κατά διάνοια δεν επιδοκιμάζουν 
τέτοιου είδους συμπεριφορές. Φυσικά, 
για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και 
αντικειμενικοί, καλό θα ήταν όλοι ανε-
ξαιρέτως να φροντίσουμε ούτως ώστε να 
ριζώσει εντός του εκμαγείου μας το αρχαίο 
ρητό «παν μέτρον άριστον», προκειμένου, 
αφού αντιληφθούμε τη σημασία του και 
κατανοήσουμε την ερμηνεία του, μετέπειτα 
να το εφαρμόσουμε στην πράξη.  Δηλαδή, 
να μη φτάνουμε στο σημείο το ψέμα και 
η διαπλοκή να πηγαίνει σύννεφο, αλλά 
εμείς να συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον χαβά 
μας, «ξεπλένοντας» στις εκλογές τη σα-
πίλα του κάθε διαπλεκόμενου πολιτικού 
φορέα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να 

βρεθεί στη Βουλή για μια ακόμη πεντα-
ετία. Όμως, οφείλει να καταστεί σαφές 
πως οι πολίτες, είτε ψηφίζουν δεξιά είτε 
ψηφίζουν κέντρο είτε αριστερά, είναι στην 
πλειοψηφία τους νοικοκύρηδες άνθρωποι, 
πατριώτες, νομοταγείς πολίτες, οι οποίοι 
πασχίζουν καθημερινά για να τα φέρουν 
βόλτα, κάνοντας τις περισσότερες φορές, 
μετά συγχωρήσεως, το σκατό τους παξι-
μάδι, ούτως ώστε να συντηρήσουν την 
οικογένεια, να μορφώσουν τα παιδιά τους 
και γενικά να ζουν αμφότεροι, αυτοί και οι 
οικείοι τους, σ’ ένα περιβάλλον ευμάρειας, 
ευημερίας και ασφάλειας. 

Το γεγονός πως ελέω αγνότητας και 
ρομαντισμού προσέφεραν  τις «υπηρεσί-
ες» τους σ’ ένα κόμμα, πιστεύοντας στην 
ιδεολογία, στα ιδανικά και εν γένει στα όσα 
αυτός κάποτε πρέσβευε, εν αντιθέσει με 
τώρα, που τα πλείστα όσα οι ηγεσίες των 
κομμάτων διαλαλούν, διατυμπανίζουν και 
προωθούν είναι κολοκύθια στο πάτερο, 

δεν τους κάνει αυτομάτως κομματόσκυλα, 
απάτριδες, προδότες και τα συναφή, επειδή 
όντας κυριευμένοι από τα αγνά συναι-
σθήματα της νεότητος, οι περισσότεροι 
συνεχίζουν να το υποστηρίζουν. Αφήστε, 
δε, που σήμερα στους εκάστοτε κομμα-
τικούς αξιωματούχους δεν αντικρίζεις 
ιδεολόγο ούτε με το κιάλι, αλλά ακόμη 
και αν στο βάθος εντοπίσεις κανέναν, είναι 
μούφα ιδεολόγος. Αυτό έρχεται εκ νέου σε 
αντίθεση με τη βάση του κάθε κομμάτος, 
όπου ο απλός ψηφοφόρος και σε ιδανικά 
πιστεύει και τις εθνικές  ιδέες ασπάζεται, 
ασχέτως εάν αυτές δεν εκπροσωπούνται 
επάξια μέσα στο κόμμα του ή προωθούνται 
με τον πλέον λανθασμένο, ανεπαρκή και 
ανούσιο τρόπο. 

  Πάρτε σαν παράδειγμα τους ψηφοφό-
ρους, οι οποίοι επιλέγουν να δίνουν ψήφο 
εμπιστοσύνης στο ΕΛΑΜ. Είναι ευρέως 
γνωστό πως ο πυρήνας των στελεχών του 
ΕΛΑΜ είναι εθνικοσοσιαλιστές βάσει του 

πώς ο όρος αυτός ερμηνεύτηκε και εφαρ-
μόστηκε στη Γερμανία στις αρχές του 20ού 
αιώνα. Δηλαδή, ασπάζονται τον ναζισμό, 
γουστάρουν να έχουν υψωμένη τη δεξιά, 
μάλιστα ηρέσκοντο και μέχρι πρότινος 
προέβαιναν στον σχηματισμό ταγμάτων 
εφόδου. Απ’ εκεί και πέρα, όμως, το γεγονός 
ότι ο κάθε συνοικιακός Λένιν, ο οποίος 
όποτε δύναται να αναφερθεί στο Σύμφωνο 
Ρίμπεντροπ – Μόλοτωφ (τουτέστιν στη 
σύμπραξη Ναζισμού και Κομμουνισμού) 
κομπιάζει, να φτάνει στο σημείο να αμολάει 
μπαρούφες, τύπου: «Όσοι στηρίζουν το 
ΕΛΑΜ είναι ακροδεξιοί, ναζιστές» και τα 
λοιπά παλαβά, μπορεί να χαρακτηρίζεται 
το λιγότερο ως γκαζοτενεκές. 

Προσωπικά, οι ιδεολογικές και πολι-
τικές μου διαφορές με το ΕΛΑΜ  είναι 
κάτι περισσότερο από χαοτικές. Ουδέποτε 
γοητεύτηκα από τον κεντροευρωπαϊκό, 
ρατσιστικό νασιοναλισμό, ο οποίος καμία 
σχέση δεν έχει με τον ελληνικό, ρομαντικό 

εθνικισμό, όπως αυτός ερμηνεύτηκε από 
τους Δραγούμη και Γιαννόπουλο, οι οποίοι 
φρόντισαν να του προσδώσουν ένα ανθρω-
ποκεντρικό πρόσημο. Και ακριβώς εδώ, 
έγκειται και η αναντιστοιχία μεταξύ των 
σκληροπυρηνικών στελεχών του ΕΛΑΜ 
και των απλών μελών και ψηφοφόρων. 
Στη βάση της παράταξης δεν θα δείτε ούτε 
ακροδεξιούς, ούτε ολοκληρωτικούς, ούτε 
ναζιστές. Θα δείτε εθνικόφρονες, πατριώτες, 
οι οποίοι ζητούν τα αυτονόητα. Ενίσχυση 
των ρυθμών ανάπτυξης στην οικονομία, 
συντριβή της διαπλοκής, σύνθλιψη της 
διαφθοράς, αξιοπρεπή, εθνική πολιτική 
στο Κυπριακό, πάταξη της λαθρομετα-
νάστευσης (για την οποία όλοι κάνουν 
την πάπια – «μούγκα στη στρούγκα» 
λέγεται αυτό) και γενικότερα εξυγίανση 
του κράτους. 

Το ΕΛΑΜ, βλέποντας τους κυβερ-
νώντες και τα πλείστα όσα κόμματα να 
τα έχουν κάνει ρόιδο, αλλά ταυτόχρονα 
αντικρίζοντας τους ψηφοφόρους, που μέ-
χρι πρότινος ψήφιζαν το κόμμα, το οποίο 
συσπείρωνε το μεγαλύτερο κομμάτι του 
κόσμου της δεξιάς, δηλαδή τον ΔΗ.ΣΥ., να 
χαριεντίζεται ασύστολα σε ρυθμούς της 
ράθυμης ανατολής, απογοητεύοντας τους 
πολίτες με τις πολιτικές που ακολουθεί 
τόσο στο Κυπριακό, όσο και στην οικονο-
μία, εκμεταλλεύεται τη δυσαρέσκειά τους 
και χτίζει ένα γεφύρι μετάβασης των εν 
λόγω ψηφοφόρων προς τη μεριά του. Εκεί, 
όπου θεωρεί πως οι απόψεις και οι ιδέες 
του κάθε δεξιού, του κάθε εθνικόφρονα 
θα εισακουστούν και θα εφαρμοστούν 
ευκολότερα και ταχύτερα. Τα κατά πόσον 
το γεφύρι αυτό είναι ντούρο, ανθεκτικό, 
στερεό, μη βιάζεστε. Αυτό είναι κάτι, που 
θα το διαπιστώσουμε την επόμενη πεντα-
ετία. Μέχρι τότε, υπομονή και σύνεση!

Αναντιστοιχία μεταξύ Ηγεσίας και Βάσης
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Μία επίσκεψη στις πυρό-
πληκτες περιοχές είναι 
αρκετή να δυναμώσει 
τον πόνο και τη θλίψη 

από την τραγική εικόνα και να δυ-
ναμώσει τον θυμό γιατί γι’ ακόμη 
μια φορά, ανεξαρτήτως αιτιών ή 
δικαιολογιών, φανήκαμε κατώτεροι 
των περιστάσεων.  Μετά τον Σαΐτα 
και τη Σολέα ακούσαμε ανησυχίες, 
υποσχέσεις, δεσμεύσεις, εξαγγελίες 
προγραμμάτων.  Κι όμως χάσαμε 
4 ανθρώπους και κληρονομήσαμε 
άλλα 55 τχμ καμένης γης.

Την επόμενη φορά, αν μείνουμε 
πάλι στα λόγια, δεν ξέρω πόσες ανθρώ-
πινες ζωές ενδέχεται να κλάψουμε ή αν 
θα κινδυνεύσει ολόκληρο το Τρόοδος.

Είναι πλέον εκ των ων ουκ άνευ ο 
καταρτισμός ολοκληρωμένων προ-
γραμμάτων, οργάνωσης, μηχανισμών 
πρόληψης και αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης τέτοιων Έκτακτων Κατα-
στάσεων.

Όσον αφορά τις περιοχές θα πρέπει 
να διασφαλιστεί, μετά την ενδελεχή 
καταγραφή τις υφιστάμενης κατάστασης, 
ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου 
Πιλοτικού Στρατηγικού Προγράμ-
ματος που θα καθιστά την περιοχή 
πρότυπο πρόληψης, επανεκκίνησης ή 
αποκατάστασης και ολοκληρωμένου 
Στρατηγικού Σχεδιασμού ως προτύπου 
υποδομών, Ποιότητας Ζωής, ορθολο-
γισμού, Ασφάλειας και περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
αποφευχθούν οι όποιες πρόχειρες 
και σπασμωδικές κινήσεις και κάθε 
δράση θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα 
συνεκτικό πρόγραμμα.

Τόσο οι σχετικές μελέτες, από τους 
κατάλληλους εμπειρογνώμονες (περι-
βαλλοντολόγους, Ασφάλειας και Υγείας, 

Κοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, κλπ), 
όσο και η εφαρμογή μπορεί και θα 
πρέπει να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκά 
Κονδύλια, αποτελώντας και case study 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την όποια 
στήριξη από το κράτος και ειδικά τα-
μεία από τον επιχειρηματικό κόσμο 
και τους πολίτες.

Αυτονόητα ο ολοκληρωμένος σχε-
διασμός θα πρέπει να στοχεύει και 
καλύπτει μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
οργάνωση ενός φορέα αποκατάστα-
σης και ανάπτυξης, στην προληπτική 
Ασφάλεια της Περιοχής, τη δημιουργία 
βέλτιστων υποδομών, την κοινωνική 
στήριξη των κατοίκων, τη δημιουργία 
συστάδων ή συνεργατικών επιχειρήσε-
ων, μέτρα αναδόμησης, αναδάσωσης 
και εισαγωγής κατάλληλων γεωργι-
κών καλλιεργειών, έξυπνα συστήματα 
ύδρευσης και άρδευσης, νέες μονάδες 
παραγωγής για σκοπούς ανάπτυξης 
αλλά και δημιουργία θετικών συνθη-
κών απασχόλησης.

Κράτος, Πολιτική Ηγεσία, Περι-
βαλλοντικές Οργανώσεις, Οικονομι-
κοί Φορείς, Εμπειρογνώμονες, όλοι 
οφείλουν να συμβάλουν στη γρήγορη 
αποκατάσταση της περιοχής και στον 
σχεδιασμό ενός πρότυπου μοντέλου.

Το ΑΚΕΛ απλοποιεί το θέμα της 
μορφής λύσης του Κυπριακού, 
προβάλλοντάς το ως ένα απλό δί-
λημμα. Έχουμε, λέει, να επιλέξουμε 

μεταξύ λύσης Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα, 
όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και της οριστικής διχοτόμησης. Αν η λύση 
ήταν απλή απάντηση αυτού του διλήμματος, 
η απόφαση θα ήταν πολύ εύκολη. Κανένας 
δεν θα επέλεγε τη διχοτόμηση, όσο και να 
εναντιώνεται στη ΔΔΟ. Όμως το θέμα δεν 
είναι τόσο απλό. Αντίθετα. Το δίλημμα που 
θέτει το ΑΚΕΛ, και που το επανέλαβε ο νέος 
Γ.Γ. στην καθιερωμένη πρώτη ομιλία του, 
είναι στην ουσία μια πολιτική αφέλεια.

Ας εξετάσουμε το θέμα πολύ πρακτικά 
και με τα πραγματικά γεγονότα και δεδο-
μένα. Ας δούμε πρώτα τη δεύτερη επιλογή. 
Όταν το ΑΚΕΛ λέει ότι η δεύτερη επιλογή 
είναι η οριστική διχοτόμηση, εννοεί, βέβαια, 
ότι δεν θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε τα 
αποτελέσματα της εισβολής και η κατεχό-
μενη περιοχή της Κ.Δ. θα παραμείνει στην 
κατοχή των στρατευμάτων της Τουρκίας. Ο 
εποικισμός θα συνεχιστεί και το κατεχόμενο 
τμήμα θα παραμείνει μια παράνομη τουρκική 
επικράτεια, χωρίς αναγνώριση. Αντίθετα, στο 
διεθνές δίκαιο θα παραμένει ως ευρωπαϊκό 
έδαφος της Κ.Δ., μιας χώρας μέλους της Ε.Ε. Θα 
υπάρχει δηλαδή μια παράνομη διχοτόμηση, 
που έχει επιβληθεί με στρατιωτική βία και 
διεθνές έγκλημα, όπως αποτελεί ο εποικισμός 
των κατεχομένων. Η διχοτόμηση δεν θα κα-

ταστεί ποτέ νόμιμη διευθέτηση της κατοχής.
Η πρώτη επιλογή του διλήμματος ΑΚΕΛ 

είναι η Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα, όπως πε-
ριγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μια ρο-
μαντική αντιμετώπιση του διλήμματος λέει ότι 
πρέπει να επιλέξουμε αυτήν την επιλογή για  
να λύσουμε το Κυπριακό και να επεκτείνουμε 
την κυριαρχία της Κ.Δ. σε όλη την επικράτεια, 
εφαρμόζοντας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
σε ολόκληρη την Κύπρο. Ξέρουμε, όμως,  ότι 
μόλις επιτευχθεί λύση ΔΔΟ, το νέο κράτος θα 
υποκαταστήσει και θα αντικαταστήσει την Κ.Δ. 
που θα καταργηθεί ή που με εποικοδομητι-
κή ασάφεια λέγεται ότι θα έχει μετεξελιχθεί 
σε ΔΔΟ. Επομένως, για να κάνουμε αυτό το 
βασικό βήμα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
θα καταργηθούν όλα τα μειονεκτήματα που 
περιλαμβάνει η σημερινή κατάσταση. Πρέπει 
να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, 
να τερματιστεί το δικαίωμα επέμβασης, να 
τερματιστεί η κατοχή, να επιστραφεί μεγάλο 

μέρος των κατεχομένων εδαφών, οι πρόσφυγες 
να δικαιούνται να επιστρέψουν στις περιουσίες 
τους και όλοι οι Κύπριοι να απολαμβάνουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης 
της ελεύθερης διακίνησης, της ελεύθερης εγκα-
τάστασης και της απόκτησης και απόλαυσης 
περιουσίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Επι-
πλέον το ευρωπαϊκό κεκτημένο να επεκταθεί 
σε όλη την επικράτεια.

Όμως, στην πραγματικότητα θα γίνει το 
αντίθετο. Η Κ.Δ. θα μετεξελιχθεί στο ένα από 
τα δύο συνιστώντα κρατίδια, «ίσου καθεστώ-
τος», στα οποία θα περιέρχεται το κατάλοιπον 
εξουσίας, όπως προβλέπει η συμφωνία και οι 
συγκλίσεις Χριστόφια -  Ταλάτ. Η κυριαρχία 
θα προέρχεται από τους Έλληνες και τους 
Τούρκους, δηλαδή κάθε κοινότητα ή συνι-
στώσα πολιτεία θα έχει το ½ της κυριαρχίας. 
Κάθε πολιτεία θα έχει τη δική της εσωτερική 
ιθαγένεια και κάθε πολιτεία θα δικαιούται να 
συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Δηλαδή δεν 
θα υπάρχει μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και 
μια διεθνής προσωπικότητα. Αυτά συμφω-
νήθηκαν μεταξύ Αναστασιάδη - Έρογλου στη 
συμφωνία της 14ης Φεβρουαρίου. 

Εκτός από τα πιο πάνω, υπάρχουν οι 
άλλες υποχωρήσεις της πλευράς μας, που 
έχουν κλειδώσει στο πλαίσιο Γκουτέρες, 
υπάρχει η εκ περιτροπής προεδρία, ανα-
γνώριση της πλειοψηφίας των σφετεριστών 
ως ιδιοκτητών και όλοι οι άλλοι περιορι-
σμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που 
απαιτεί η Τουρκία. Σχετικά με τα εδάφη 

που θα επιστραφούν είναι πολύ σαφής 
η τουρκική θέση για παραχώρηση της 
νεκρής ζώνης που μας ανήκει και πιθανόν 
της περίκλειστης ζώνης της Αμμοχώστου.

Πιστεύει κανείς πως θα αποχωρήσουν έποι-
κοι και η κεντρική κυβέρνηση θα ασκεί έλεγχο 
στο τουρκοκυπριακό κράτος; Ενώ η Τουρκία 
με την πολιτική ισότητα και την αποτελεσματική 
συμμετοχή στην εξουσία θα ασκεί έλεγχο σε 
ολόκληρη την Κύπρο. ‘Ηδη έχει εγκαταστήσει 
βάσεις στην κατεχόμενη περιοχή και αρνείται 
αποχώρηση των στρατευμάτων της.

Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ανί-
κητή μας έπαλξη, την Κ.Δ., μόνον όταν εξα-
σφαλίσουμε τον τερματισμό της κατοχής, τον 
τερματισμό της διχοτόμησης, την εφαρμογή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ευ-
ρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την 
Κύπρο και φυσικά επιστροφή μεγάλου 
τμήματος του κατεχόμενου εδάφους. Με 
τη λύση που απεργάζεται ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, και είναι θερμός υποστηρικτής ο 
Αβέρωφ και η ηγεσία του ΔΗΣΥ και προς 
την οποία η ηγεσία του ΑΚΕΛ σπρώχνει 
τον ΠτΔ, η διχοτόμηση δεν αποφεύγεται, 
ούτε καταργείται. Απλώς νομιμοποιείται 
και κατοχυρώνεται ως μέρος του διεθνούς 
δικαίου. Επομένως το δίλημμα δεν είναι 
λύση ΔΔΟ ή διχοτόμηση. Η επιλογή είναι 
λύση με νομιμοποίηση και οριστικοποίηση 
της διχοτόμησης ή παράνομη διχοτόμηση 
του εδάφους της Κ.Δ., όπως είναι η σημερινή 
κατάσταση; Νομίζω η επιλογή είναι απλή. 

Τα όσα τεκταίνονται στην Αμμό-
χωστο δεν είναι κεραυνός εν 
αιθρία, ούτε έγιναν αντιληπτά 
αίφνης μετά τις εξαγγελίες του 

Τούρκου Προέδρου. Έγιναν γνωστά ήδη 
από το 2016 γι’ αυτό και το άνοιγμα της 
παραλίας του Αγίου Μέμνονα το καλοκαίρι 
του 2017, για χρήση από Τουρκοκυπρί-
ους, εποίκους και Τούρκους πολίτες, δεν 
πρέπει να θεωρείται τυχαίο. 

Η ΕΔΕΚ, διαβλέποντας τους κινδύνους 
αλλά και τις στοχεύσεις των τουρκικών 
ενεργειών, έγκαιρα, ήδη από το 2016, 
κατέθεσε στην Κυβέρνηση σειρά προτάσε-
ων για λήψη πολιτικών και οικονομικών 
μέτρων σε βάρος του κατοχικού καθεστώ-
τος, ώστε, σε περίπτωση υλοποίησης των 
εξαγγελιών, τα μέτρα να ληφθούν για να 
αποτρέψουν ή και να παρεμποδίσουν τους 
τουρκικούς σχεδιασμούς. Δυστυχώς, ουδείς 
μας άκουσε. Οι προτάσεις κατατέθηκαν 
εκ νέου το 2018, όταν μετά το άνοιγμα του 
οδοφράγματος της Δερύνειας οι τουρκικοί 
στόχοι πλέον έγιναν ξεκάθαρα οφθαλμο-
φανείς. Η διάνοιξη του οδοφράγματος θα 
διευκόλυνε την ανάπτυξη της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου και έτσι θα έμπαι-
νε και η ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες 

εναπόμειναν για την επιστροφή της στους 
νόμιμους κατοίκους της. Ούτε το 2018 οι 
προτάσεις μας εισακούστηκαν. Αντίθετα 
χλευαστήκαμε και κατηγορηθήκαμε για 
όσα προειδοποιούσαμε και τα οποία σή-
μερα επιβεβαιώνονται εμπράκτως.

Με δεδομένο πως οι φραστικές δια-
κηρύξεις και οι εξαγγελίες περί αλληλεγ-
γύης από τρίτους δεν αποτρέπουν τους 
τουρκικούς σχεδιασμούς, στη συνεδρία 
του Εθνικού Συμβουλίου στις 14 Ιουλί-
ου 2021 η ΕΔΕΚ κατέθεσε εκ νέου έξι 
προτάσεις/μέτρα, τα οποία μπορούν να 
ληφθούν και να αποτρέψουν την υλοποίηση 
των τουρκικών σχεδιασμών. Ειδικότερα:

1 Αναθεώρηση του κανονισμού λειτουρ-
γίας των οδοφραγμάτων. Να επιτρέπεται 
μόνο η διακίνηση των Τουρκοκυπρίων 
κατόχων ταυτότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Να μην επιτρέπεται η δι-
ακίνηση Ελληνοκυπρίων και υπηκόων 
τρίτων χωρών,  συμπεριλαμβανομένων 
και υπηκόων των κρατών μελών της Ε.Ε.

2. Αναθεώρηση και αυστηροποίηση του 
κανονισμού της «Πράσινης Γραμμής» προς 
αποφυγήν του αθέμιτου ανταγωνισμού που 
υφίστανται οι Ελληνοκύπριοι παραγωγοί.

3. Κήρυξη ως παράνομου του αερο-

δρομίου Τύμπου και προειδοποίηση 
των αεροπορικών εταιρειών που θα το 
χρησιμοποιούν για λήψη δικαστικών ή/
και άλλων μέτρων σε βάρος τους.

4.  Κατάθεση αιτήματος στην Ε.Ε. για 
τερματισμό παραχώρησης οποιασδήποτε 
οικονομικής βοήθειας στο κατοχικό καθε-
στώς. Σε αντίθετη περίπτωση πρόταξη βέτο 
σε όλες τις περιπτώσεις χρηματοδότησης.

5. Καθολική αντικατάσταση των διαβα-
τηρίων και των ταυτοτήτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Στην αίτηση παραλαβής από 
τους πολίτες να περιλαμβάνεται πρόνοια 
καταδίκης και αποχής από ενέργειες που 
συνιστούν υπονόμευση του κράτους ή 

και απόσχιση τμήματός του. Η πρόνοια 
να αφορά το σύνολο του λαού, Ελληνο-
κύπριους και Τουρκοκύπριους.

6 Να προικοδοτηθεί άμεσα το Ειδικό 
Ταμείο ενίσχυσης προσφύγων που ψήφισε 
πρόσφατα η Βουλή, ώστε οι Ελληνοκύ-
πριοι πρόσφυγες να καταφεύγουν σε 
αυτό και όχι στην παράνομη «Επιτροπή 
Αποζημιώσεων» στα κατεχόμενα, για να 
σταματήσει η τουρκοποίηση ελληνοκυ-
πριακών περιουσιών.

Για την ΕΔΕΚ η υλοποίηση των πιο 
πάνω μέτρων θα επιφέρει οικονομικό 
κόστος στο κατοχικό καθεστώς και εν-
δεχομένως να οδηγήσει σε αναθεώρηση 
των ενεργειών του για εποικισμό της πόλης 
της Αμμοχώστου. 

Πέρα από τα πιο πάνω μέτρα, η κυπρια-
κή Κυβέρνηση αλλά και ο διεθνής παράγο-
ντας οφείλει να ζητήσει την εφαρμογή των 
ψηφισμάτων 550 και 789, που προνοούν 
την κατά προτεραιότητα επιστροφή της 
πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους 
κατοίκους της υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.  
Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να λη-
φθούν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Ας φύγουμε, λοιπόν, από τα λόγια και 
ας περάσουμε στις πράξεις.

Έξι μέτρα που αποτρέπουν τους 
τουρκικούς σχεδιασμούς για την Αμμόχωστο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος 
Ομίλου Cypronetwork
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Τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας 
αξίζει η Διεύθυνση των Κεντρι-
κών Φυλακών, για το σημαντικό 
έργο που επιτελεί στο θέμα της 

επιμόρφωσης των κρατουμένων, με σκοπό 
την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία. 

Η τελετή λήξης των μαθημάτων, για 
τα 8 σχολεία που λειτουργούν εντός του 
σωφρονιστικού ιδρύματος, αποδεικνύει του 
λόγου το αληθές: ότι, δηλαδή, η μόρφωση 
και η καλλιέργεια των ανθρώπων αποτε-
λούν το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε, για να κάνουμε 
τον κόσμο μας καλύτερο.

Η πρόσφατη δήλωση της Υπουργού 
Δικαιοσύνης, κας Στέφης Δράκου, ότι 
«μέσα σε 6 μήνες, 20 επιχειρήσεις-μέ-
λη της ΟΕΒ επέδειξαν ενδιαφέρον για 
92 θέσεις εργασίας αποφυλακισθέντων», 
αποτυπώνει στην πράξη την επιτυχία  του 
σημαντικού αυτού εγχειρήματος.

Η φυλακή είναι μια μικρή κλειστή 
κοινωνία, που δεν πρέπει να λειτουργεί 
ως χώρος στιγματισμού ή  έκπτωσης της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οδηγώντας 
στην περαιτέρω παραβατική συμπερι-
φορά των κρατουμένων, αλλά αντίθετα να 
λειτουργεί ως μηχανισμός επανένταξής 
τους στην κοινωνία, στο περιθώριο της 

οποίας βρέθηκαν κάποια στιγμή, υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες.

Η Πολιτεία οφείλει και πρέπει να 
τιμωρεί τους παραβάτες, σε καμία περί-
πτωση όμως να τους εκδικείται. Η θα-
νατική ποινή και άλλες ακραίες μορφές 
κολασμού των παραβατών, θεσμοί που 
ακόμα χαρακτηρίζουν και προηγμένες 
κοινωνίες,  δεν διαφέρουν ποσώς από 
ένα στυγνό έγκλημα, το οποίο στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση διαπράττεται από 
την ίδια την Πολιτεία. Για τον λόγο αυτό 
η τιμωρία της φυλάκισης δε μπορεί να 
έχει παρά έναν και μοναδικό στόχο, τη 
μετατροπή της σε μέσο σωφρονισμού, 
αναμόρφωσης κα δημιουργικής  επα-
νένταξης των καταδίκων στην κοινωνία.

Και σε αυτό το σημείο οφείλουμε να 
παραδεχτούμε, ότι στη μικρή μας Κύπρο, η 
μαζική συμμετοχή των κρατουμένων στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των φυλακών, 
τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά να αγγίζουν 
το 75%, δεν είναι καθόλου τυχαία. 

Με αφορμή την εμπειρία αυτή των 
φυλακών, έχω τη γνώμη πως ωρίμασαν 
οι συνθήκες, για να εξετάσει η Πολιτεία το 
ενδεχόμενο εισαγωγής στην Κύπρο ενός 
πρόσθετου/συμπληρωματικού κριτηρίου 
αξιολόγησης της προόδου που επιτυγχά-

νουμε ως κοινωνία. Πλάι στο ευρύτατα 
διαδεδομένο και καθολικά εφαρμοζόμενο 
κριτήριο του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν) μπορεί και πρέπει ίσως να εισαγά-
γουμε και το κριτήριο του Δείκτη Σεβασμού 
της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας από την 
Πολιτεία προς τα μέλη της, είτε αυτοί είναι 
κατάδικοι από τις Αρχές των φυλακών, 
ή αλλοδαποί από τους λειτουργούς του 
Τμήματος Μετανάστευσης, ή ασθενείς 
των φτωχότερων τάξεων του λαού μας, 
που μέχρι την εισαγωγή του ΓεΣΥ καθό-
ντουσαν για 4 και 5 ώρες στην ουρά για 
να εξυπηρετηθούν από τις κυβερνητικές 
ιατρικές υπηρεσίες, ή πολίτες που πιο 
γενικά συναλλάσσονται με το Δημόσιο, 

με οποιοδήποτε τρόπο. Ο σεβασμός όλων 
αυτών των συνανθρώπων μας είναι δείγμα 
και μέτρο του κοινωνικού μας πολιτισμού 
που μπορούμε να αναδείξουμε.

Επειδή λοιπόν η στόχευση μιας σύγχρο-
νης κοινωνίας δεν μπορεί να εξαντλείται  
στη μεγέθυνση του οικονομικού αποτε-
λέσματος και μόνο, και παρά τον σεβα-
σμό που τρέφω προς τους ανθρώπους 
που σχεδιάζουν το οικονομικό μέλλον 
της πατρίδας μου, έχω τη γνώμη πως οι 
ανθρώπινες κοινότητες χρειάζονται σήμε-
ρα πολύ περισσότερα για να επιβιώσουν 
και, κυρίως, για να αναπτυχθούν και να 
ευδαιμονήσουν. Χρειάζονται τον έμπρα-
κτο σεβασμό και την αληθινή έγνοια της 
εξουσίας για τους πολίτες και την κοινωνία 
ευρύτερα που τάχθηκαν να υπηρετούν.

Ο άνθρωπος ο οποίος επιτέλεσε στη 
συγκεκριμένη περίπτωση τον πραγματικό 
αυτό άθλο στις κυπριακές φυλακές έχει 
όνομα και ταυτότητα, και δεν είναι άλλος από 
τη Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, 
κα Άννα Αριστοτέλους, η οποία αξίζει όχι 
μόνο δημόσιου επαίνου και της ευγνωμο-
σύνης μας, αλλά και της παρότρυνσής μας 
να συνεχίσει με το ίδιο σθένος, το δύσκολο 
έργο εξανθρωπισμού των λιγότερο ευνο-
ημένων συνανθρώπων μας.

Η  μεταχείριση των καταδίκων
Δείκτης Σεβασμού της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας

Το δίλημμα του ΑΚΕΛ για λύση δείχνει πολιτική αφέλεια

Σχέδιο για τις 
πυρόπληκτες περιοχές

ΤΑ 96 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΣΕΝΤ 
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η Bουλή ν’ αποφύγει την 
παγίδα της αστειότητας

18.07.2021

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Εκπρόσωπος 
Τύπου και μέλος Κ.Ε. του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ,  
Πρώην Υπουργός

Έ να θέμα, το οποίο δεν πρέ-
πει ν’ αφεθεί να περάσει 
απαρατήρητο, είναι αυτό 
που αφορά την προσπά-

θεια που καταβάλλεται από βουλευτές 
και επιχειρηματίες, να πετύχουν την 
κατάργηση της νομοθεσίας, η οποία  
υποχρεώνει τις εταιρείες να καταβάλ-
λουν ετησίως στο κράτος €350.  Το 
μέτρο αυτό (όπως επίσης και πολλά 
άλλα που αφορούσαν κυρίως τους 
μισθωτούς πολίτες), υποβλήθηκε από 
το 2011 ως μέσο ενίσχυσης των δη-
μοσίων οικονομικών και αφορούσε 
εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες 
στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Τόσο στο παρελθόν όσο και πρό-
σφατα, κοινοβουλευτικά κόμματα 
και επιχειρηματίες επιδίωξαν και 
επιδιώκουν την άμεση κατάργηση 
του συγκεκριμένου μέτρου, ενώ εί-
ναι ήδη γνωστό πως η Κυβέρνηση 
απορρίπτει αυτήν την απαίτηση γιατί 
το κράτος από αυτήν την ιστορία ει-
σπράττει περίπου €45 εκ. με €48 εκ. 
ετησίως.  Και βεβαίως είναι λεφτά 
που τα χρειάζεται.

Η προσπάθεια που καταβάλλεται 
για να καταργηθεί το συγκεκριμένο 
μέτρο  είναι επιεικώς απαράδεκτη και 
προκαλεί ανεπανόρθωτα τα αισθήμα-
τα των μισθωτών πολιτών, οι οποίοι 
πλήρωσαν αγόγγυστα και αδιαμαρ-
τύρητα όσα τους ζήτησε η Πολιτεία 
για ν’ αποφύγει τη χρεοκοπία, την 
περίοδο 2011-2013.  Και δεν ήταν 
λίγα αυτά που τους ζητήθηκαν, είτε 
υπό μορφή υποχρεωτικής εισφοράς 
προς το  κράτος είτε υπό μορφή φο-
ρολογιών.

Διαφωνούμε φανατικά με την 
κατάργηση του τέλους των €350.  
Υποδεικνύουμε προς τη Βουλή πως, 
αντί να το καταργήσει, θα πρέπει να 
ζητήσει από το σύνολο των εταιρειών 
να το καταβάλουν, αφού είναι ήδη 
γνωστό πως, πέραν του 50% των εται-
ρειών χρωστούν το ετήσιο τέλος τα 
τελευταία πέντε χρόνια.

Όλοι αυτοί που χρωστούν τη συ-
γκεκριμένη οφειλή εισέπραξαν από τα 
κρατικά ταμεία τεράστια ποσά αυτήν 
την εποχή λόγω πανδημίας, γι’ αυτό 
κατ’ ελάχιστον, ας ανταποκριθούν στη 
συγκεκριμένη υποχρέωσή τους.

Είμαστε άλλωστε περισσότερο από 
βέβαιοι πως, το τέλος των €350, που 
ισοδυναμεί με λιγότερο από 96 σεντ 
την ημέρα, δεν απειλεί τη βιωσιμότητα 
καμιάς εταιρείας.  Ούτε γι’ αστείο δεν 
μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο.

Όμως, αν υπάρχει στην Κύπρο 
εταιρεία που για 96 σεντ την ημέρα 
κινδυνεύει με κλείσιμο, είναι καλύ-
τερα να διαγραφεί από μόνη της από 
το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Μια τέτοια εταιρεία δεν μπορεί να 
προσφέρει ούτε στην ανάπτυξη, ούτε 
στην πρόοδο του τόπου.  Δεν μπορεί 
να προσφέρει σε τίποτε και σε κανέναν.

Η Βουλή, λοιπόν, καλείται να απο-
φύγει την παγίδα της αστειότητας στην 
οποία την σπρώχνουν κάποιοι με 
όνομα, διεύθυνση και επίθετο.

Η μη καταβολή του τέλους αποτε-
λεί ασέβεια και προς τη Βουλή που 
ψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθεσία.  
Γι’ αυτό το νομοθετικό σώμα πρέπει 
να αλλάξει γραμμή πλεύσης και να 
προστατεύσει το κύρος και την αξι-
οπρέπειά του, υποδεικνύοντας προς 
τις εταιρείες πως οι νόμοι ψηφίζονται 
για να εφαρμόζονται.

Η προώθηση της κατάργησης της 
συγκεκριμένης νομοθεσίας στερείται 
λογικής.  Ως εκ τούτου, αναμένεται 
από τη νέα Βουλή ν’ αποφύγει αυτού 
του είδους τις σκέψεις, που λειτουρ-
γούν σε βάρος της ευρωστίας των 
δημοσίων ταμείων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ



Της Κυριακής
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Την πεποίθησή του ότι η Κύπρος 
έχει πλέον καταστεί ένα διεθνές, 
περιφερειακό κέντρο για πανεπι-
στημιακές σπουδές εξέφρασε ο 

Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου. Ο 
κ. Προδρόμου μιλούσε κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του στην Τελετή Αποφοίτησης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της σειράς 
τελετών αποφοίτησης των έξι Σχολών του 
Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκαν 
φέτος διά ζώσης, τηρουμένων όλων των 
προβλεπόμενων πρωτοκόλλων για την 
πανδημία. Συνεχίζοντας, ο κ. Προδρόμου 
ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο για τη συ-
νεργασία του με την Πολιτεία σε μία πολύ 
ταραγμένη περίοδο, και το συνεχάρη για 
τη συμβολή του στην επιτυχή προσπάθεια 
να κρατηθεί όρθια η Ανώτερη Εκπαίδευση 
απέναντι στην πρόκληση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Απευθυνόμενος στους αποφοί-
τους, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, 
αναφέρθηκε στις πρόσφατες κατατάξεις του 
Πανεπιστημίου, τονίζοντας ότι αποτελούν 
ορόσημο για την ιστορία του και ισχυρή 
απόδειξη για την αλματώδη ανάπτυξη της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο 
τα τελευταία τριάντα χρόνια. Συνέχισε αναφε-
ρόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης αλλά 
και η κοινωνία στο σύνολό της, εστιάζοντας 

στην πάταξη της παραπληροφόρησης, την 
ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και 
αυτονομίας προς στήριξη της δημοκρατίας, 
την επίτευξη του πράσινου και ψηφιακού 
μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της 
κοινωνικής  ισότητας και συμπερίληψης. 
Με τη σειρά της, η Επίτροπος Νομοθεσίας, 
κ. Λουίζα Χριστοδουλίδου – Ζαννέτου, επίτιμη 
προσκεκλημένη στην Τελετή Αποφοίτησης 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου, συ-
νεχάρη τους αποφοίτους και τους ευχήθηκε 
καλές επιτυχίες στη μετέπειτα πορεία τους, 
επισημαίνοντας ότι το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας,  μέσω του πραγματικά ποιοτικού 
έργου που επιτελεί, των προγραμμάτων του, 
και του καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσω-
πικού του, τους παρέχει τα εχέγγυα για μια 
ανοδική πορεία στον επαγγελματικό στίβο. 
Στις φετινές τελετές αποφοίτησης απηύθυναν 
χαιρετισμό, επίσης, ο τέως Υπουργός Υγείας, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Πρύτανης του Πα-

νεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος 
Μπούρας, ο Προέδρος του University of 
South Carolina, Καθηγητής Χάρης Παστίδης, 
η Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης 
και Διευθύντρια της Κυπριακής Εθνικής 
Επιτροπής UNESCO, Δρ Λουκία Λοΐζου 
Χατζηγαβριήλ, και διαδικτυακά, οι διεθνώς 
καταξιωμένοι επιστήμονες και ακαδημα-
ϊκοί, ο πρώην Υπουργός Επικρατείας της 
Ελλάδος Καθηγητής στο London School 
of Economics και Imperial College Ηλίας 
Μόσιαλος, και η Καθηγήτρια Έλενα Κα-
ραχάννα, κάτοχος της έδρας Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στο University of Georgia. 
Φέτος απονεμήθηκαν συνολικά 2.500 
τίτλοι σε φοιτητές προπτυχιακού, μετα-
πτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κατά 
τις τελετές αποφοίτησης κάθε σχολής 
για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 
2020-2021. 

Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Έχει κυκλοφορήσει από τον 
Λαογραφικό Όμιλο Κερύνει-
ας η νέα του έκδοση με τίτλο 
«Η Κερύνεια στις μνήμες των 

εκτοπισμένων Ελλήνων κατοίκων της», της 
Κερυνειώτισσας φιλολόγου-ερευνήτριας 
Θεοφανώς Κυπρή. Το βιβλίο, που αποτελεί 
μια σημαντική συμβολή στη συντήρηση 
της ιστορικής μνήμης της κατεχόμενης 
από τα τουρκικά στρατεύματα πόλης της 
Κερύνειας, εκδόθηκε με την οικονομική 
ενίσχυση του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. 
Λεβέντης και του Δήμου Κερύνειας. 

Πρόκειται για ογκώδη τόμο (xxiv + 
806 σελ.) με αυθεντικές μαρτυρίες πολ-
λών Κερυνειωτών και άλλων κατοίκων 
της Κερύνειας, που προέρχονται από το 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέ-
ντρου Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο 
συγκεντρώνει πλούσιο ηχητικό υλικό για 
όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Μέσα από 
τις αφηγήσεις που δημοσιεύονται, φωτί-
ζονται πολλές πτυχές της κοινωνίας της 
Κερύνειας, της ζωής και της δράσης των 

ανθρώπων της από τις αρχές του 20ού αι. 
μέχρι το 1974, που η πόλη καταλήφθηκε 
από τα τουρκικά στρατεύματα. Με ζωντανό 
προφορικό λόγο σκιαγραφείται ένα κόσμος 
ολόκληρος, ο κόσμος της Κερύνειας, με 
τις καθημερινές του συνήθειες, τις παρα-
δοσιακές του αξίες και τις αντιλήψεις του, 

τους κοινωνικούς του θεσμούς, τα έθιμα 
και τις παραδόσεις του, τα ιδανικά και τους 
εθνικούς του αγώνες. Πληροφορίες πολλές, 
περιγραφές πλούσιες, βιώματα ποικίλα 
και αναμνήσεις αξέχαστες αναβιώνουν 
το παρελθόν και διασώζουν μια πλούσια 
εικόνα της ζωής στην Κερύνεια, πολύτιμη, 
όπως πολύτιμες είναι και οι μνήμες των 
ανθρώπων της που χάνονται καθημερινά.

Σκοπός της έκδοσης είναι να διασωθεί 
και να παραδοθεί στις νεότερες γενιές ό,τι 
είναι δυνατόν να βοηθήσει στην ανασύν-
θεση της τόσο αλλοιωμένης σήμερα από 
τους Τούρκους εισβολείς ιστορικής και 
πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Κερύνειας.

Όλα τα έσοδα από την πώληση του 
βιβλίου θα κατατίθενται στο ταμείο του 
Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας για τη 
συνέχιση των εκδόσεών του με βιβλία για 
την ιστορία και τον πολιτισμό της Κερύνειας.

Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των 30 
ευρώ από: λαογραφικό Όμιλο Κερύνειας, 
τηλ. 99343654 ή 99468383, εκδόσεις 
Αρμίδα, τηλ. 22358028 ή 9930764. 

Νέα έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας

Τράπεζα Κύπρου/SupportCΥ/
Reaction

Δίπλα στους πυρόπληκτους συναν-
θρώπους μας βρίσκονται η Τράπεζα Κύ-
πρου, ο οργανισμός Reaction και μέλη του 
SupportCΥ, από τις πρώτες ώρες της κατα-
στροφικής πυρκαγιάς, στηρίζοντας αρχικά τις 
δυνάμεις πυρόσβεσης που έδιναν μάχη με 
τις φλόγες, με δράσεις όπως την τροφοδοσία 
των δυνάμεων με πόσιμο νερό και φαγητό, 
αλλά και για να συμβάλει στην ουσιαστική 
κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει μετά 
την κατάσβεσή της.  Στο πλαίσιο της ευρύτε-
ρης στρατηγικής της, η Τράπεζα, προτίθεται 
να συντονίσει δράσεις του SupportCΥ ως 
κεντρικού φορέα, εστιάζοντας στην παροχή 
βοήθειας την οποία οι κάτοικοι δεν μπορούν 
να εξασφαλίσουν από αλλού, με στόχο να 
συμβάλει σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
ταυτόχρονα σημαντική ανάγκη και πραγ-
ματικό κενό. Από τις συναντήσεις που είχε 
κλιμάκιο του SupportCY με τη συμμετοχή 
στελεχών της Τράπεζας και του οργανισμού 
Reaction διeφάνη πως μία από τις σημα-
ντικότερες ανάγκες που θα προκύψουν σε 
βάθος χρόνου είναι η υλική αλλά κυρίως η 
συναισθηματική κάλυψη αναγκών μαθη-
τών. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου 
και το Δίκτυο SupportCY σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, θα στηρίξει και 
θα παραμείνει  καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νέας σχολικής χρονιάς, δίπλα στα παιδιά, 
Συνδέσμους Γονέων και εκπαιδευτικούς 
των εξής σχολείων: Ενιαίο Ολοήμερο Πε-
ριφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 
στην Επταγώνια (συμπεριλαμβανομένου 
και του έκτακτου θερινού σχολείου που 
λειτουργεί φιλοξενώντας παιδιά από τις 
πληγείσες περιοχές), Δημοτικό Σχολείο 

Χοιροκοιτίας και Περιφερειακό Γυμνά-
σιο και Λύκειο Λευκάρων. Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί όχι μόνο σε υλικό εξοπλισμό, 
αλλά κυρίως στη συναισθηματική και ψυ-
χολογική στήριξη παιδιών/γονιών/κηδε-
μόνων/εκπαιδευτικών μέσω διοργάνωσης 
σεμιναρίων, εκδηλώσεων, διαγωνισμών, 
εκδρομών/επισκέψεων κλπ. Στόχος θα είναι 
η χωρίς διακρίσεις υποστήριξη προς όλη 
τη σχολική κοινότητα.  

Υπεραγορές Αλφαμέγα
Στην υλοποίηση της προσωπικής 

δέσμευσης που ανέλαβε για άμεση 
ανακούφιση των πυρόπληκτων στις 
κοινότητες της ορεινής Λεμεσού και 
Λάρνακας προχώρησε ο Πρόεδρος του 
ΔΣ των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Ανδρέας 
Παπαέλληνας. Μια βδομάδα μετά τη σχε-
τική ανακοίνωση για παροχή οικονομικής 
στήριξης ύψους €500.000 και κατόπιν 
συνεννόησης με τους κοινοτάρχες των 
επηρεαζόμενων κοινοτήτων από την κα-
ταστροφική πυρκαγιά σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο διάθεσης του χρηματικού ποσού, 
ο κ. Ανδρέας Παπαέλληνας επισκέφθηκε 
τον Αρακαπά. Συνοδευόμενος από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο των Υπεραγο-
ρών Αλφαμέγα, Γιώργο Θεοδότου και 
τη διευθυντική ομάδα της εταιρείας, 
παρέδωσε κατ’ ιδίαν σε πληγέντες από 
την πυρκαγιά επιταγές συνολικής αξί-
ας €400.000. Υπενθυμίζεται ότι άλλες 
€60.000 θα δοθούν στις οικογένειες των 
τεσσάρων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή 
τους, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί 
για την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων. 
Οι επιταγές παραδόθηκαν σε μόνιμους 
κατοίκους της περιοχής των οποίων τα 
σπίτια και οι επιχειρηματικές μονάδες 
έχουν καταστραφεί. Ακολούθως, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος των Υπεραγορών 
Αλφαμέγα, Γιώργος Θεοδότου, παρέδωσε 
στις τοπικές Aρχές της περιοχής επιπλέον 
δωροεπιταγές αξίας €100.000 από τις 
Υπεραγορές Αλφαμέγα που θα διατεθούν 
στους μόνιμους κατοίκους των εννέα χω-
ριών που έχουν πληγεί, για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης. 

Medochemie 
Η Κύπρος συνεχίζει να μετρά τις πληγές 

της από τις φονικές πυρκαγιές στις Επαρχίες 

Λεμεσού και Λάρνακας, που αποτέφρωσαν 
τα πάντα στο πέρασμά τους, σπέρνοντας τον 
όλεθρο και την καταστροφή, με τραγικότερη 
συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων συνανθρώ-
πων μας, από την Αίγυπτο. Μπροστά σε 
αυτήν την τραγωδία, η Φαρμακοβιομηχανία 
Medochemie, όπως και σε άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις, συνεισφέρει έμπρακτα στην 
ανακούφιση των πυρόπληκτων, ενώ θα 
αναλάβει δράση για την αναδάσωση και 
αναγέννηση της περιοχής, δίνοντας με αυτόν 
τον τρόπο ελπίδα στα όνειρα των νέων της 
πατρίδας μας.  Ήδη το ανθρώπινο δυναμι-
κό της Medochemie, ανταποκρινόμενο στο 
κάλεσμα των θεσμών, προσέτρεξε άμεσα 
στα σημεία της πυρκαγιάς, ενισχύοντας 
υλικά και ηθικά όσους συμμετείχαν στις 
προσπάθειες πυρόσβεσης, προσφέροντας 
ανακούφιση και κουράγιο στους πληγέντες. 
Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Πωλήσεων της 
Medochemie, Νίκος Χρηστίδης, μπροστά στη 
θλιβερή εικόνα του μαυρισμένου  τοπίου, με 
τα απανθρακωμένα δέντρα, τα γκρεμισμένα  
σπίτια και υποστατικά, σε συνδυασμό με την 
τραγική  απώλεια ανθρώπινων ζωών και 
δεκάδων άλλων έμβιων όντων, η Εταιρεία 
δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη. 

Γιορτή Προφήτη Ηλία 
Ανήμερα την γιορτή του Προφήτη 

Ηλία γιορτάζουν τα ομώνυμα εξωκ-
κλήσια στην επαρχία Λάρνακας και 
Αμμοχώστου. Πανηγυρικός Εσπερινός 
αύριο Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία την Τρίτη, 
20 Ιουλίου 2021. Ορόκλινη: Δευτέρα, 
7.00μ.μ. Αρχιερατικός Εσπερινός στον 
Ι. Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ορό-
κλινη, προϊσταμένου του Μητροπολίτη 
Κιτίου, Νεκταρίου. Ανήμερα τη  μεγάλη 
εορτή την Τρίτη  (6.30 - 10.00π.μ.), 
Ιερατικό Συλλείτουργο προϊσταμέ-
νου του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κιτίου, Αρχιμανδρίτη 
Στυλιανού Στυλιανού στο εξωκκλήσι 
του Προφήτη Ηλία στον λόφο πάνω από 
την Ορόκλινη, και μεταξύ 7.00-8.00μ.μ. 
Παράκληση προς τον Προφήτη Ηλία. 
Πρωταρά: Δευτέρα, 7.30μ.μ., Τρίτη 
6.30 – 8.30π.μ. 

Εκδήλωση για 
τους Αγνοουμένους

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους 
Αγνοουμένους θα πραγματοποιηθεί 
αύριο Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021, στις 
7.30μ.μ., στο Πανόραμα Αγνοουμέ-
νων στα Πυργά, με την ευκαιρία των 
μαύρων επετείων. Την εκδήλωση θα 
τιμήσει με την παρουσία του και θα 
προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Στην 
εκδήλωση θα παραστεί και ομάδα συγ-
γενών Αγνοουμένων από την Ελλάδα 
που επισκέπτονται για προσκύνημα 
την Κύπρο. Διοργανωτές: Παγκύπρια 
Οργάνωση Συγγενών Αγνοουμένων, 
Πανελλήνια Επιτροπή Συγγενών Αγνο-
ουμένων κατά την κυπριακή τραγωδία 
του 1974. 

Θεατρικές παραστάσεις
Τη Θεατρική παράσταση «Οι Πανω-

χωρίτισσες Νο2…» του Γιώργου Θεοδο-
σίου, θα παρουσιάσει η Θεατρική Ομάδα 
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», αύριο Δευτέρα, 19 
Ιουλίου 2021, στις 8.30μ.μ., στο Υπαίθριο 
Αμφιθέατρο Λυκείου Αραδίππου Τάσος 
Μητσόπουλος. Η εκδήλωση εντάσσεται 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Βραδιές 
Πολιτισμού 2021, του Δήμου Αραδίπ-
που. Είσοδος ελεύθερη.

Τη Θεατρική Παράσταση «Η αγά-
πη της Μαρικκούς», του Κυριάκου 
Ακαθιώτη, θα παρουσιάσει το Θέατρο 
«ΣΚΑΛΑ - Κύρια Σκηνή», αύριο Δευ-
τέρα, 19 Ιουλίου 2021, στις 9.00μ.μ., 
στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Λάρνακας. Είσοδος €12 & €7 (για μα-
θητές άνω των 15 ετών, φοιτητές, στρα-
τιώτες, συνταξιούχους, πολύτεκνους, 
άνεργους). Εισιτήρια διαδικτυακά από: 
tickethour.

Λευκωσία 
Καρακώστα Αναστασία: Μετο-
χίου 63 (κοντά στην Αμερικά-
νικη Πρεσβεία), Λευκωσία, τηλ.: 
22774950, 99687016. 
Χατζηαποστόλου  Γεώργιος: Λεω-
φόρος Λάρνακoς 75Δ (κοντά στο 
ζαχαροπλαστείο «Oriental»), Λευ-
κωσία, τηλ.: 22100029,  22105263. 
Πέτρου Δέσποινα: Λεωφ. Τσε-
ρίου 84 (δίπλα από Υπεραγορά 
Αυγουστής, έναντι φούρνου Ζορ-
πάς), Στρόβολος, τηλ.: 22441666, 
22429330. 
Γεωργίου Σούλα:  Βασιλέως 
Παύλου Α›  12Α (παρά το ΓΣΠ), 
Λευκωσία, τηλ. :  22672502, 
22371650. 
Αθανασιάδου Δέσποινα: Λεωφ. 
Αθαλάσσας 132Δ (διαγωνίως 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι 
Titan furniture), Στρόβολος, τηλ.: 
22427707, 22431301. 

Λεμεσός 
Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37  
(βόρεια φώτων Σιμιλλίδη), Λεμε-
σός, τηλ.: 25662177, 25104316. 
Σάββα Νίκος: Αγίας Φυλάξεως 15 
(πλησίον KPMG), Λεμεσός, τηλ.: 
25255710, 99318087. 
Κούρτελλου Χρυστάλλα: Σπύρου 

Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντί-
νου 84 (φώτα Σπύρου Κυπρια-
νού & δρόμος Τσιρείου Δημοτι-
κού), Λεμεσός, τηλ.: 25870288, 
25737455. 
Κουπέπας Ανδρέας: Ανοικοδομή-
σεως 37Β (βόρεια round about 
Λινόπετρας κι αριστερά, δρόμος 
Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, 
τηλ.: 25724545, 99468643. 

Λάρνακα 
Λάμπη Μαρία: Αρχ. Μακαρίου 
ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια 
Centre, κατ. 9, Λάρνακα, τηλ.: 
24626447 , 24361185. 
Βέρνη Λένια: Γιάννου Κρανιδιώτη 
31-33 (μεταξύ Τροχαίας Λάρνα-
κας & Κτηνιατρείου), Λάρνακα, 
τηλ.: 24638470, 24533055. 

Πάφος 
Ηρακλέους Χαράλαμπος: 
Ελλάδος 74 (200μ. πιο κάτω 
από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, 
απέναντι από τη φρουταρία 
Κήπος της  Εδέμ), Πάφος, τηλ.: 
26942343, 99107608. 

Παραλίμνι 
Κύζας Παναγιώτης: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου ΙΙΙ 82, Παραλίμνι, τηλ.: 
23823270, 23823308. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χείρα βοηθείας στους Πυρόπληκτους

Ο Cyprus – India Cultural 
Association διοργάνωσε 
πρόσφατα, σε συνεργασία 
με την Υπάτη Αρμοστεία 

των Ινδιών, εκδήλωση επ› ευκαιρία 
των εβδομήντα πέντε χρόνων ανεξαρτη-
σίας των Ινδιών. Η εκδήλωση τελούσε 
υπό την αιγίδα της Υπάτου Αρμοστή 
των Ινδιών στην Κύπρο κ. Madhumita 
Hazarika Bhagat με επίτιμο προσκε-
κλημένο τον Υπουργό Εξωτερικών κ. 
Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετι-
σμούς ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κρις 
Μιχαήλ, η Ύπατος Αρμοστής των Ινδιών 
στην Κύπρο κ. Madhumita Hazarika 
Bhagat, η κ.  Θεσσαλία Σαλίνα Σιάμπος, 
Πολιτική Διευθύντρια του Υπουργείου 
Εξωτερικών και εκ μέρους του Υπουργού 

Εξωτερικών, ο κ. Στέλιος Γεωργιάδης, 
Head of Cultural Diplomacy Unit. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους μέλη του ξένου διπλωματικού 
σώματος, ως επίσης και παράγοντες από 
τον πολιτικοοικονομικό κόσμο του τόπου. 
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι 
διοργανωτές της εκδήλωσης τήρησαν 
αυστηρά τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια 
των προσκεκλημένων από τον κορωνοϊό. 

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο  κ. 
Στέλιος Γεωργιάδης Head of Cultural 
Diplomacy Unit, η Ύπατος Αρμοστή 
των Ινδιών στην Κύπρο, κ. Madhumita 
Hazarika Bhagat, η κ. Θεσσαλία Σαλί-
να Σιάμπος, Πολιτική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Εξωτερικών, και ο κ. Κρις 
Μιχαήλ, Πρόεδρος του Cyprus – India 
Cultural Association. 

Τα εβδομήντα πέντε χρόνια 
ανεξαρτησίας των Ινδιών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα Κυριακή, 18/7/2021 και ώρα 8.45π.μ., στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Άλωνας, 

το ετήσιο μνημόσυνο των ηρωϊκώς πεσόντων κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δρ Κώστας Α. Κωνσταντίνου.
Κατάθεση στεφάνων θα γίνει στον τάφο των ηρώων.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων από την πανδημία του κορωνοϊού 
δεν θα υπάρχει δεξίωση.

Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας, ΑΠΟΑ Άλωνας, οικογένειες των ηρώων 
και οργανωμένα σύνολα της Κοινότητας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 25/7/2021, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου, 

το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΜΙΝΤΖΗ 
από το Λευκόνοικο 

που έπεσε ηρωικά στις 22/7/1974, και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οικογένεια Καμιντζή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια 

και λουλούδια, έκαναν εισφορές, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 
ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος 

για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς

ΝΙΤΣΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
από τη Λευκωσία

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κώστας - Νέλλη Χατζηιωάννου

Νίκος - Αννίτα Χατζηιωάννου 
Άρτα - Ανδρέας Ράλλη

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς
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Ερντογάν είν’ αυτός και όχι παίξε γέλασε...

ΟΕΡΝΤΟΓΑΝ με τους Ισλαμιστές του - που 
πολλοί πεπλανημένοι και μορφωτικά 
ανεπαρκείς και πνευματικά οκνηρότατοι, 
τους αποκαλούσαν με θαυμασμό και 

ελπίδες ως... ισλαμοδημοκράτες (!) και έσπευδαν στην 
Άγκυρα ως Οδοιπόροι στα Σούσα, μωρουδίστικα 
καυχόμενοι... ευρω-χριστιανοδημοκράτες οι μεν, και 
εκλιπαρούντες να συμφάγουν ψάρι με τον Ερντογάν 
στο Βόσπορο, νήπιοι διεθνιστές οι δε - βρίσκεται στην 
Εξουσία αδιάκοπα από τον Νοέμβριο του 2002.

ΕΠΙ 19 ΧΡΟΝΙΑ ανελίσσοντας έκτοτε την Εξουσία 
του ως προσωποπαγή πλέον μονοκρατορία.

Με δεδηλωμένη επιμονή και αυξανόμενη αυ-
τοπεποίθηση ότι θα την καταστήσει, «ίσσιαλλαχ» 
λέει, υπέρλαμπρο νεο-σουλτανάτο και νεο-χαλιφάτο 
παγκόσμιας δύναμης. Ισάξιας και ικανότερης των 
μεγαλοπρεπέστερων Σουλτάνων της εκλιπούσας 
το 1918 Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ως Παγκόσμιος Σκακιστής, όπως τον χαρακτήρισε, 
γλείφοντάς τον ο των ΗΠΑ προηγούμενος πλανη-
τάρχης Τραμπ. Kαι συνδιαλέγεται μαζί του ο της 
Ρωσίας Πούτιν. Mε συναγλείφοντες, την Μέρκελ 
της Γερμανίας, τον Βρετανίας Τζόνσον κι έτερους 
άλλους εντός και εκτός ΕΕ...

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ από τον Νοέμβριο 2002 έως και 
σήμερα,  Ιούλιο 2021, είχε την ευκαιρία να διαπι-
στώσει και να προσμετρήσει πόσα και ποια ήσαν 
πρόθυμες να του δώσουν στην Κύπρο (και πόσα, 
όχι... ακόμη),

(α) ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ κυπριακές κυβερνήσεις 
Γλαύκου Κληρίδη, Τάσσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη 
Χριστόφια και Νίκου Αναστασιάδη και, αντιστοίχως,

(β) ΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ διαδοχικές κυβερνή-
σεις Κώστα Σημίτη, Κώστα Καραμανλή, Γιώργου 
Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου, Παναγιώτη 
Πικραμένου, Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και 

Κυριάκου Μητσοτάκη.
ΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕ, ο Ερντογάν, στα έκτοτε διαδοχικά 

Τραπέζια Διαπραγματεύσεων:
- Από το Σχέδιο Ανάν της 11ης Νοεμβρίου 

2002, σε όλες τις έκτοτε «Διακοινοτικές» (λεγόμε-
νες) Συνομιλίες και στα Κοινά Ανακοινωθέντα και 
στις Κοινές Διακηρύξεις, υπό την αιγίδα του Γ. Γρ. 
του ΟΗΕ, διαδοχικών «Ελληνοκυπρίων Ηγετών» 
με τους... ισοτίμως Ομολόγους τους, «Τουρκοκυπρί-
ους Ηγέτες», Ραούφ Ντενκτάς, Μεχμέτ Αλή Ταλάτ, 
Ντερβίς Έρογλου, Μουσταφά Ακιντζί, Ερσίν Τατάρ, 
εντολοδόχους της Άγκυρας και ασφυκτικά ελεγχο-
μένους από την Άγκυρα, διαδοχικούς επικεφαλής 
του τουρκικού κατοχικού ψευδοκράτους του Αττί-
λα, ώς τις Πενταμερείς που επινόησαν παλαιόθεν 
οι Εγγλέζοι, κυρίαρχοι ανέκαθεν από το 1960 των 
νεο-αποικιακών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο.

ΤΑ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ, ο Ερντογάν, επίσης, στις κατ’ 
επανάληψιν διακηρυγμένες προθυμίες των ισχυρο-
τέρων σε πελατεία ψηφοφόρων κομματικών ηγεσιών 
(σε Κύπρο και Ελλάδα) να του προσφέρουν τέτοια 
«λύση» του Κυπριακού, ώστε να εξυπηρετεί και τα 
συμφέροντα της Τουρκίας. Εις εφαρμογήν των win-
win situation αγγλιστί και kazan-kazan τουρκιστί 
της «αμοιβαίως αποδεκτής» (εκ του 1977) με τους 
Τούρκους Κατακτητές «λύσης» Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.

ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΟΥΣΕ ο Ερντογάν όταν:
- Παρά την παλλαϊκή απόρριψη, από το 76% του 

Ελληνισμού, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας του Σχεδίου Ανάν στο Δημοψήφισμα του 2004, 
οι έκτοτε διαδοχικοί «Ηγέτες της ελληνοκυπριακής 
πλευράς» στο τραπέζι των «διακοινοτικών» συνομι-
λιών τον Μάιο 2008 και τον Φεβρουάριο 2014, του 
προσέφεραν, μέσω των υποτακτικών του, Ταλάτ και 
Έρογλου, υπό την αιγίδα των ειδικών αντιπροσώ-

πων του Γ. Γρ. του ΟΗΕ, του Ταγιέ-Μπρουκ Ζερι-
χούν το 2008 και της Λίζα Μπάτενχαϊμ το 2014, το 
«Συμφωνημένο Πλαίσιο» για «λύση συνεταιρισμού 
Δύο Ισότιμων, απολύτως συγκυρίαρχων επί παντός 
Συνιστώντων Κρατών»...

ΤΟΣΗ ΗΤΑΝ τότε η νικητήρια αυτοπεποίθηση 
του Ερντογάν ώστε έστειλε στην ΕΕ 23η Ιουνίου 2014 
με τους απεσταλμένους του, Αχμέτ Νταβούτογλου 
και Μεσούτ Τσαβούσογλου (προεδρεύων στην ΕΕ 
εκείνη τη μέρα ο... Βαγγέλης Βενιζέλος των Αθηνών 
που το παρέλαβε αδιαμαρτύρητα) το 105 σελίδων 
έγγραφο της Τουρκίας, όπου αποκαλούσε ως Εκλι-
πούσα την Κυπριακή Δημοκρατία!!! «Χωρίς να φύγει 
ούτ’ ένας Τούρκος στρατιώτης και χωρίς να δοθεί 
ούτ’ ένα μέτρο εδάφους», όπως αυτοδοξαζόταν, τότε, 
ο ίδιος ο Ερντογάν...

ΠΑΡΗΛΘΑΝ, από το 2014, άλλα επτά χρόνια 
της 19χρονης ήδη Ερντογανοκρατίας.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ερντογάν 
είχε την ευχέρεια να μετρήσει,

(α) και τον βαθμό του συνόλου της ελληνικής 
αντιστασιακής βούλησης έναντι των σχεδίων του και

(β) όλες τις αποφάσεις και τα έργα ενίσχυσης της 
ελληνικής Ισχύος Αποτροπής και ενδυνάμωσης της 
γενικότερης Εθνικής Ισχύος Κύπρου και Ελλάδας:

- Στον στρατιωτικό, τον διπλωματικό, τον οικονο-
μικό, τον φρονηματικό και τον στρατηγικό, για όλ’ 
αυτά, τομέα, απέναντί του.

ΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕ και τα μετράει, όχι με αμπελοφι-
λοσοφίες,  αλλά με εντελώς συγκεκριμένη μεζούρα 
μέτρων και σταθμών.

- Του την δίδαξε διεξοδικά, από πριν ανέλθει 
το 2002 στην εξουσία, ο δικός του τότε καθηγητής 
και στρατηγικός του μέντορας, σχεδιαστής της Νεο-
οθωμανικής Στρατηγικής, Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο 
οποίος τα είχε κιόλας αναλύσει δημοσίως «με το 

νι και με το σίγμα», προκειμένου να προσελκύσει 
τουρκιστί και τους Κεμαλιστές στρατηγούς αντιπάλους 
του, στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος», που πρω-
τοδημοσιεύτηκε το 2001. Βιβλίο, όπου, προπάντων, 
αναλύεται λεπτομερώς, με μαθηματική κιόλας βάση, 
η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:

- Για το πώς ακριβώς μετράνε ο Ερντογάν και οι 
τουρκο-ισλαμιστές του, τον εκάστοτε διαμορφούμενο 
συσχετισμό δυνάμεων (Ισχύος) και τις πιθανότητες 
έκβασης των επιδιώξεων και των στρατηγικών τους 
στόχων...

ΚΟΜΠΑΖΕΙ διαρκώς για τις επιτυχίες του στη 
Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

- Δοκίμασε αλλά απέτυχε, προ της ελλαδικής 
πειστικής Αποτρεπτικής Ισχύος, στον Έβρο και 
στο Αιγαίο.

- Συνεχίζει όμως να κραυγάζει την επιδίωξη νεο-
οθωμανικής ηγεμονίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
με τη «γαλάζια του πατρίδα».

- Μεθοδεύοντας να διεμβολίσει και να εξου-
δετερώσει το «αντι-τουρκικό τόξο» των τριμερών 
συνεργασιών Ελλάδος και Κύπρου με Αίγυπτο και 
Ισραήλ και τις άλλες πρόθυμες εναντίον του χώρες.

ΣΕ ΑΥΤΟ το σημείο ο Ερντογάν κρίνει ως τον πιο 
«αδύναμο κρίκο», προσφερόμενο για τις περαιτέρω 
επιδιώξεις του, την Κύπρο.

- Με την ίδια πάντα μεζούρα του «Στρατηγικού 
Βάθους». Και διπλωματικά και στρατιωτικά:

(α) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ:
Έχοντας αποταμιεύσει ο Ερντογάν στο λεγόμενο 

«Συμφωνημένο Πλαίσιο» και «Κεκτημένο των Συ-
νομιλιών» που του έχουν προσφέρει οι διαδοχικές 
ελληνικές υποχωρήσεις, από το 2008 και το 2014 
έως και τώρα, με τα «Δύο Ισότιμα Συνιστώντα Κράτη», 
απαιτεί πλέον από τον ΟΗΕ, ως προϋπόθεση για τη 
συνέχιση των διαδικασιών επίλυσης του Κυπρια-

κού, την διεθνή αναγνώριση και νομιμοποίηση του 
τουρκικού κατοχικού Ψευδοκράτους του Αττίλα, ως 
απαραίτητη εκ των προτέρων υλοποίηση της «συμ-
φωνημένης» Ισοτιμίας των Δύο Συνιστώντων Κρατών.

ΧΑΙΡΕΙ τα μάλα ο Ερντογάν. Αισθάνεται μέγιστη 
ενθάρρυνση ότι θα εισπράξει πολύ περισσότερα. 
Βλέπει και μετράει πώς σέρνονται γονυκλινώς 
ικετεύουσες οι ηγεσίες των μεγαλύτερων εν Κύ-
πρω κομμάτων,  υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να 
«καταφέρουμε να πείσουμε την Τουρκία, μέσα από 
έμπρακτες ενέργειες [της Κυπριακής Δημοκρατίας], 
ότι με την επίλυση των προβλημάτων στην γειτονιά 
μας, με την ύπαρξη σχέσεων ειρηνικών με τις γειτο-
νικές χώρες, θα καταφέρει η Τουρκία να γίνει μέρος 
των συζητήσεων για την αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου που υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου». Και ότι «χρειάζεται να πείσουμε την 
Τουρκία ότι με σωστή λύση του Κυπριακού θα έχει 
και η ίδια να αποκομίσει οφέλη. Οφέλη τα οποία θα 
προκύψουν από τη συμμετοχή της στις ευρύτερες 
συζητήσεις για αξιοποίηση του φυσικού αερίου» 
(Γ. Γρ. ΑΚΕΛ, 17.6.20210)...

(β) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ:
Προπάντων και πάνω απ’ όλα, μετράει, ενθαρρυ-

νόμενος επίσης ο Ερντογάν, και την συνεχιζόμενη 
διαρκώς, επικρατούσα διαχρονικά, κυβερνώσα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία «Κουλτούρα της Ήττας». Η 
οποία στερεί από τον Ελληνισμό της Κύπρου την 
πρέπουσα στρατιωτική Αποτρεπτική Ισχύ και τις 
αναγκαίες δυνάμεις Ναυτικού και Αεροπορίας.

ΣΤΟΝ ΠΙΟ αδύναμο κρίκο, λοιπόν, στην Κύπρο, 
σχεδίασε επανεισβάλλοντας σαδιστικά ως υπερή-
φανος Κατακτητής - Λαφυραγωγός, πατώντας και τη 
σκλαβωμένη Αμμόχωστο, να εξευτελίσει τους πάντες, 
υπερυψώνοντας εαυτόν, με παγκόσμιο ακροατήριο, 
ο νεο-σουλτάνος Ερντογάν.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Αφού η Κύπρος είναι σημαντικός στρατηγικός 
εταίρος, οι ΗΠΑ γιατί δεν την υπερασπίζονται;

Ηκρίση του Σουέζ, το 1956, σηματο-
δότησε την οριστική κατάρρευση 
της βρετανικής αυτοκρατορίας και 
την εν δυνάμει, πλέον, εμπλοκή των 

Ην. Πολιτειών ως της κυρίαρχης υπερδύναμης 
στην περιοχή της Μέσης ανατολής και του Κόλ-
που, που τέθηκαν υπό δυτική επιρροή. Αυτή 
ενισχύθηκε μετά την κρίση των πυραύλων της 
Κούβας (Οκτώβριος 1962) και την ένταση του 
Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Σοβ. Ένωσης. 
Αυτήν την πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Μακάριος 
φαίνεται δεν έλαβε υπόψη, επειδή θεωρούσε 
την Κύπρο ως τον… «ομφαλό της Γης». 

Έτσι, ο κατά τον Κίσινγκερ, «Κάστρο της 
Μεσογείου», μιμούμενος τον Νάσερ, αγόρασε 
τους πυραύλους SAM-7 από τη Σοβ. Ένωση, 
απόφαση αστόχαστη για ένα τριτοκοσμικό κρά-
τος, ενταγμένο στη δυτική σφαίρα επιρροής. 
Έκτοτε, οι διάδοχοι του Μακαρίου ακροβατούν 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ουάσιν-
γκτον και Μόσχας ή πελαγοδρομούσαν μεταξύ 
αραβικών και άλλων τριτοκοσμικών χωρών.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μετά την επί-
σημη επίσκεψη Μπάιντεν στην Κύπρο (Μάιος 
2014) και ειδικά πρόσφατα, έχει ουσιαστικά 
προσδέσει την Κυπριακή Δημοκρατία στο 
αμερικανικό άρμα. Έστω και αν ο ΥπΕξ, Ν. 
Χριστοδουλίδης (13/6/2019 στο ΣΙΓΜΑ) είχε 
διαβεβαιώσει: «Ούτε τους Αμερικανούς επιχει-
ρούμε να εξυπηρετήσουμε, ούτε τους Ρώσους, 
ούτε κανέναν, αλλά να εξυπηρετήσουμε την 
Κ. Δημοκρατία». Τον περ. μήνα (3/6/2021), 
σε απαντητική επιστολή προς Αναστασιάδη, ο 
Αμερικανός Πρόεδρος, Μπάιντεν, υπογράμμισε 
ότι «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν την Κυ-
πριακή Δημοκρατία ως σημαντικό εταίρο για 
την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, ευχαριστούσε «για τον ση-
μαντικό ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία 
διαδραματίζει στην αντιμετώπιση των πα-
γκόσμιων προκλήσεων» και ότι αδημονεί 
να εργαστεί μαζί του, «για την αντιμετώπιση 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου». Ο Μπάιντεν 
εξέφρασε επίσης την «ανησυχία» του για 
τη  μονομερή απόφαση των Τ/κ, με την 
υποκίνηση της Τουρκίας, για άνοιγμα της 
περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων.

Όμως, οι πιο σημαντικές δηλώσεις έγιναν, 
πρώτον, από τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών 
(επί διακυβέρνησης Τραμπ), Γουές Μίτσελ, σε 
συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυρια-
κής» (16/12/2018). Ο Μίτσελ υπογράμμισε ότι 

«οι ΗΠΑ θεωρούν την Κύπρο ως ένα δυτικό 
κράτος που πρέπει να προστατευθεί από τις δυ-
τικές δυνάμεις, προκειμένου να μην πέσει στην 
επιρροή άλλων». Πρόσθεσε πως «οι ΗΠΑ δεν 
μπορούν να καθυστερήσουν τη φυσική διαδικασία 
συνεργασίας με την Κύπρο ή «να κρατούν τη 
μύτη τους κλειστή», μέχρι να καρποφορήσουν 
οι προσπάθειες στο νησί (για λύση)».

Δεύτερον, στις 7/11/2018 είχε προηγηθεί η 
υπογραφή μεταξύ ΗΠΑ και Κυπριακής Δημο-
κρατίας «Δήλωσης  Προθέσεων  για ενίσχυση 
και ανάπτυξη της διμερούς σχέσης ασφάλειας». 
Ο Κύπριος ΥπΕξ διαβεβαίωσε ότι «η  περαιτέρω 
ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με 
τις ΗΠΑ δεν στρέφεται ενάντια σε οποιαδήποτε 
τρίτη χώρα»  (ΚΥΠΕ, 7/11/2018). Όμως η 
νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ  
αναφέρει πως οι «δυνάμεις του κακού», που 
αποτελούν απειλή για τις Ην. Πολιτείες, είναι 
η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. 

Τρίτον, η  Αμερικανίδα πρώην πρέσβειρα,  κ. 
Ντόχερντι,  μιλώντας σε συνέδριο του Economist 
(2/11/2018), στη Λευκωσία, υπέδειξε: «Η περι-
οχή της  Ανατ.  Μεσογείου προβάλλει ιδιαίτερες 
προκλήσεις», από τις οποίες «πιο πιεστικές»  είναι  
«η τρομοκρατία, η ρωσική επιθετικότητα, οι συνε-
χιζόμενες συγκρούσεις, τα άνευ προηγουμένου 
κύματα μεταναστών, οι  απειλές από το Ιράν». 

Τέταρτον, στις 10/3/2021, καταθέτοντας 
στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Αμερικανικής Βουλής, ο νέος Υπουργός 
Εξωτερικών, Μπλίνκεν, διαβεβαίωσε ότι 
«θα δείτε πλήρη εμπλοκή της αμερικανικής 
διπλωματίας στο Κυπριακό», διότι: «Είναι 
πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να ορθώσουν ανά-
στημα και να εμπλακούν στην προώθηση 
της σταθερότητας, της κυριαρχίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας όλων των μερών 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να επιμεί-
νουμε ότι, τυχόν διαφορές, θα επιλυθούν 
ειρηνικά, διπλωματικά, όχι στρατιωτικά, όχι 
μέσω προκλητικών ενεργειών».

Η Τουρκία είναι ισχυρός και ανεξέλεγκτος δρων 
στη Μεσανατολική σκακιέρα. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρ-
κίας, μετά και την εκλογή Μπάιντεν, συνεχίζουν να 
είναι δύσκολες. Η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος, είναι 
αντίπαλος και εχθρός της Δύσης. Ο εναγκαλισμός 
του Ερντογάν με τον Πούτιν, η αγορά των S-440, η 
σύγκρουσή του με όλους τους εταίρους του, έχουν 
εξαγριώσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους. 

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Λευκωσία, 
Γκάρμπερ, σε δηλώσεις της σε δημοσιογρά-
φους (2/7/2020), ξεκαθάρισε: «Η σχέση μας 
με την Τουρκία είναι περίπλοκη. Η Τουρκία 
είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πιστεύουμε 
ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να την 
εμπλέκουμε κατά έναν τρόπο που να την δι-
ατηρεί προσδεμένη στη Δύση». Ο Κύπριος 
ΥπΕξ, ερωτηθείς (26/1/2021) τι ανέμενε από 
την  εκλογή Μπάιντεν, είπε: «Αναμένουμε 
περισσότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στις προ-
σπάθειες για το Κυπριακό». 

Γιατί, λοιπόν, δεν βλέπουμε πλήρη και 
περισσότερη, έμπρακτη εμπλοκή των ΗΠΑ 
στο Κυπριακό; Διότι στην πλάστιγγα των αμε-
ρικανικών – και δυτικών – συμφερόντων, η 
Τουρκία εξακολουθεί να είναι σημαντική. 
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ δεν πρόκειται να την  
χαρίσουν στον Πούτιν. Θα την διατηρήσουν 
στο δυτικό μαντρί με ανταλλάγματα, τα οποία 
θα πληρώσουν κυρίως οι αδύναμοι κρίκοι, 
Ελλάδα και Κύπρος. Για να επιβεβαιωθεί ξανά 
ότι τα συμφέροντα και η ισχύς είναι οι άξονες 
της πολιτικής σοβαρών κρατών.  

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Εδαφικής κατάκτησης 
πολιτισμικός εξανδραποδισμός

Ενώ συμπληρώνονται 47 έτη από την 
20ή Ιουλίου του 1974, ημερομηνία 
κατά την οποία έλαβεν χώραν η πρώτη 
εισβολή του τουρκικού στρατού στην 

Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος «πανηγυρικώς» 
και με επίδειξη τεχνολογικά αναβαθμισμένων 
οπλικών συστημάτων, επανδρωμένων και μη, 
όπως σχετικώς έχει εξαγγείλει, θα «ενημερώσει» 
τη διεθνή κοινή γνώμη μέσω της επισκέψεώς του 
στα κατεχόμενα για το «όραμά» του ως προς την 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Με αυτόν 
τον τρόπο κλείνει ουσιαστικά η συζήτηση περί 
του ενδεχομένου απόδοσης οποιουδήποτε εδά-
φους σε οποιοδήποτε μελλοντικό χρόνο, σε ένα 
πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπερ άπτεται και 
του τουρκικού σκεπτικού περί «δύο κρατών».

Ως προς τα ιστορικά διαδραματισθέντα υπενθυμί-
ζεται πως η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο είχε 
σχεδιαστεί από τη δεκαετία του 1950. Αναμενόταν 
μία ευκαιρία, δηλαδή ένας στρατηγικώς εσφαλμένος 
υπολογισμός, για να διαπραχθεί το έγκλημα από πλευ-
ράς Άγκυρας, το οποίο όμως έπρεπε να προσλάβει 
έναν νομιμοποιητικό χαρακτήρα, δηλαδή να τύχει 
νομιμοποίησης στα όμματα της διεθνούς κοινότητας. 

Σε μια διαδρομή από ιδρύσεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας υπήρξαν σημαντικές στιγμές, κατά 
τις οποίες επεχειρήθη ανεπιτυχώς να υλοποιηθεί 
η κατάληψη κυπριακού εδάφους από πλευράς 
Τουρκίας, με πρώτη εκείνη του καλοκαιριού του 
1964, οπότε απετράπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με 
την περίφημη επιστολή του Αμερικανού Προέ-
δρου, Λίντον Τζόνσον, προς τον Τούρκο Πρόεδρο, 
Ισμέτ Ινονού, διά της οποίας απαγορεύθηκε στην 
Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο. Δεύτερη κρίσιμη 
στιγμή είναι το 1967, όταν λόγω της ισορροπίας 
που υφίστατο στην προστατευόμενη από τις ελ-
ληνικές στρατιωτικές δυνάμεις μεγαλόνησο και 
πάλι απετράπη μια τουρκική εισβολή.

Το καλοκαίρι του 1974 οδηγήθηκαν τα πράγ-
ματα με την έμμεση σύμπραξη και ημετέρων 
δυνάμεων, σε συνθήκες που «ευνόησαν» τον 
τουρκικό στόχο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 
χρειάστηκε να προηγηθεί η από τη Χούντα των 
Συνταγματαρχών απόσυρση της Ελληνικής Με-
ραρχίας, που υπήρχε στην Κύπρο, προκαλώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο ανισορροπία ισχύος, μετα-
τρέποντας δε κατά ταύτα την Κύπρο σε αβοήθητο 
και έτοιμο προς εκπόρθηση φρούριο.

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης πως η επο-
χή στην οποία διεπράχθη το έγκλημα εναντίον 
της Κύπρου ήταν ευνοϊκή για την υλοποίηση 
των τουρκικών σχεδίων, λόγω ακριβώς και της 
καλπάζουσας κρίσης στις ΗΠΑ, μεσούντος του 
σκανδάλου Watergate και του κενού εξουσίας, 

το οποίο ουσιαστικά αφόπλισε τον επικεφαλής 
της υπερδύναμης, Πρόεδρο, Richard Nixon, από 
οποιαδήποτε ικανότητα να παρέμβει, αφήνοντας 
κατά ταύτα στον εν προκειμένω ισχυρό άνδρα του 
συστήματος, Henry Kissinger, τον χειρισμό της 
κατάστασης. Ο Kissinger ευνοούσε την τουρκική 
στρατηγική έναντι της Κύπρου, αφού θεωρούσε 
πως η Τουρκία θα μπορούσε με την ηγεσία του 
Μπουλέντ Ετσεβίτ, με τον οποίο είχε στενή φιλική 
σχέση, να διαδραματίσει έναν ρόλο εξισορροπητικό 
και σταθεροποιητικό έναντι του σοβιετικού και 
των άλλων σημαντικών παραγόντων στη γεωστρα-
τηγικά και γεωπολιτικά κρίσιμη αυτή περιοχή. 

Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος επεδίωκε μέσα από την ένταξη της Κύ-
πρου στο κίνημα των Αδεσμεύτων να την εμφανίζει 
ως χώρα μη εμπλεκόμενη στη σύγκρουση Ανατολής 
- Δύσης, αγνοώντας ταυτόχρονα τα πραγματικά 
δεδομένα που υφίσταντο στο νησί, με δεδομένη 
την παρουσία των εγγυητριών δυνάμεων, οι οποίες 
ήταν και οι τρεις μέλη του ΝΑΤΟ,  προκαλώντας 
στον τότε Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και 
τους ευρύτερους κύκλους της δυτικής συμμαχίας 
ανησυχία ως προς το πού προσανατολιζόταν η 
Κύπρος αναφορικά προς τα διεθνή τεκταινόμενα. 

Οι ΗΠΑ υπό τον Κίσινγκερ έπαιξαν ένα δόλιο 
παιχνίδι εις βάρος Ελλάδας και Κύπρου, διευκο-
λύνοντας, ακόμη και ενθαρρύνοντας την εισβολή, 
για την πραγμάτωση της οποίας αξιοποιήθηκε και 
αμερικανικός οπλισμός, «προσφέροντας» ταυτόχρονα, 
εν είδει αντιδώρου τη δημοκρατία στην Ελλάδα, προς 
εκτόνωση της αγανάκτησης του ελληνικού έθνους 
έναντι εκείνων, που στήριξαν και καθοδήγησαν τα 
γεγονότα που έφεραν την Τουρκία στην Κύπρο. 

Ως προς τις πραγματικές διαστάσεις των εξελίξεων 
αναφορικά προς την πορεία του ελληνικού κράτους, 
οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως η Χούντα κατέρ-
ρευσε μπροστά στην επελθούσα εθνική καταστροφή 
στην Κύπρο από την εισβολή και την κατά ταύτα 
μήνιν του ελληνικού λαού, όπερ συνιστά και την 
αληθή διάσταση της πτώσης της δικτατορίας και 
της επανόδου της χώρας στο δημοκρατικό γίγνεσθαι.

Καταληκτικά, ο σχεδόν μισός αιώνας εδαφικής 
παρουσίας του Αττίλα στην Κύπρο συνιστά ανα-
ντιρρήτως ένα τμήμα της στρατηγικής συνολικού 
ελέγχου της νήσου από την Τουρκία, γεγονός 
που ως στρατηγική ουσιαστικά πραγματώνεται 
πλέον και μέσω πολιτισμικού εξανδραποδισμού 
χώρου και ανθρώπων, όψη του οποίου είναι, όχι 
η ενεργός διεκδίκηση απελευθέρωσης των κα-
τεχομένων εδαφών, αλλά η οικοδόμηση κοινού 
κράτος με την κατοχική δύναμη στο πλαίσιο μιας 
εύηχης μεν, αλλά ψευδεπίγραφης κατ’ ουσίαν 
επανένωσης της μεγαλονήσου. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Στην πλάστιγγα των αμερικανικών – και δυτικών – 
συμφερόντων, η Τουρκία εξακολουθεί να είναι σημαντική. 

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ δεν πρόκειται να την χαρίσουν 
στον Πούτιν. Θα την διατηρήσουν στο δυτικό μαντρί 

με ανταλλάγματα, τα οποία θα πληρώσουν κυρίως οι 
αδύναμοι κρίκοι, Ελλάδα και Κύπρος. Για να επιβεβαιωθεί 

ξανά ότι τα συμφέροντα και η ισχύς είναι οι άξονες της 
πολιτικής σοβαρών κρατών  



Της Κυριακής
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Εξ Απορρήτων

ΧΡΏΜΑΤΑ 
ΜΕ ΣΗΜΑΣΊΑ

Δεν μπορείτε να πείτε. Η ζωή μας 
έχει αποκτήσει χρώμα! Και αν 
έχετε αμφιβολία γι’ αυτό, διαβάστε 
πιο κάτω, από τις ειδήσεις των 
τελευταίων ημερών.
«Στο κίτρινο παραμένει η 
Κύπρος. Νέα προειδοποίηση για 
καύσωνα από τη Μετεωρολογική 
Υπηρεσία».
«Στο πορτοκαλί εξακολουθεί 
να βρίσκεται η Κύπρος στην 
ταξιδιωτική λίστα της Βρετανίας».
«Στο βαθύ κόκκινο διατηρεί την 
Κύπρο το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC)».
«Διανύουμε τον μαύρο Ιούλη, 
που ξαναφέρνει στη μνήμη τις 
οδυνηρές τραγωδίες της πατρίδας 
μας. Με ταιριαστό φόντο και το 
κατάμαυρο τοπίο στις περιοχές 
των πυρκαγιών».
«Την ίδια  ώρα, ο Τούρκος 
Υπουργός Άμυνας επαναλαμβάνει 
ότι η Τουρκία θεωρεί και την 
Κύπρο μέρος της Γαλάζιας 
Πατρίδας».
Τι ποικιλία χρωμάτων! Κίτρινο, 
πορτοκαλί, βαθύ κόκκινο, μαύρο, 
γαλάζιο, καθορίζουν τη ζωή μας 
σ’ αυτήν την φοβερά δύσκολη και 
επικίνδυνη περίοδο. Κάθε χρώμα 
αποκτά τη δική του σημασία και 
αναλόγως δημιουργεί αισθήματα 
αισιοδοξίας ή απόγνωσης. Το 
πορτοκαλί, ας πούμε, είναι 
αυτήν την ώρα το χρώμα της 
αισιοδοξίας για τον τουρισμό, 
καθώς αναμένεται να αρχίσουν 
μαζικές αφίξεις από τη μεγαλύτερη 
τουριστική αγορά, τη Βρετανία. 
Ταυτόχρονα με το πορτοκαλί των 
Βρετανών φαίνεται να κινείται και 
το... ξανθό. Εννοώ το «ξανθό γένος» 
που δίνει κι αυτό μιαν ανάσα στην 
τουριστική βιομηχανία. Απ’ εκεί 
και πέρα, ας προσευχόμαστε οι 
ξένοι τουρίστες να μας φέρουνε 
μόνο συνάλλαγμα και όχι κανένα... 
μετάλλαγμα του κορωνοϊού. 
Αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, 
με τα μυαλά που κουλιαντιρίζουμε, 
είναι πιο εύκολο να κολλήσουμε 
εμείς τους τουρίστες, παρά να μας 
κολλήσουν εκείνοι...

ΜΠΟΞΕΡ

Τα χιλιάσαμε 
και προχωράμε!

Αν χρειαστεί, και εμβόλια on the beach!

Την γέρημην... την μάσκαν

Νησί στις φλόγες

Ηλίθιοι σε «έξυπνες» πόλεις

Η δεύτερη άλωση της Αμμοχώστου

Σύντομα η Κύπρος θα αποκτήσει 
τις λεγόμενες «έξυπνες πόλεις», που 
φιλοδοξούν να γίνουν πιο αποτελε-
σματικές και περισσότερο φιλικές 
προς το περιβάλλον, βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής των δημοτών, 
μέσα από τη χρήση έξυπνων τεχνο-
λογιών, όπως η ανάπτυξη δικτύων 
δεδομένων επόμενης γενιάς, τα συ-
στήματα έξυπνου οδικού φωτισμού, 
τα συστήματα έξυπνης κινητικότητας, 
η διαχείριση απορριμμάτων και τα 
λοιπά. Θαυμάσια! Αλλά, παράλληλα 
με την «έξυπνη» πόλη, θα θέλαμε 
βασικά μια πόλη που δεν θα ταλαι-
πωρεί και δεν θα απογοητεύει τους 
πολίτες. Μια πόλη, όπου τα έργα 
ανάπτυξης δεν θα χρειάζονται αιώνες 
να ολοκληρωθούν. Μια πόλη, όπου 
η κυκλοφορία στους δρόμους θα 
διεξάγεται ομαλά και δεν θα γίνονται 
τα νεύρα των πολιτών τσατάλια μέχρι 
να φθάσουν στον προορισμό τους. 
Μια πόλη χωρίς καυσαέρια. Μια 
πόλη, όπου θα νιώθεις ασφάλεια να 
κυκλοφορείς τα βράδια. Μια πόλη, 
χωρίς υποβαθμισμένες περιοχές. 
Μια πόλη, χωρίς γκετοποιημένες 
περιοχές. Μια πόλη με λογικά 

ενοίκια. Μια πόλη, τέλος πάντων, που 
να είναι... κανονική πόλη. Σίγουρα 
μας χαροποιεί το γεγονός ότι κάποιοι 
εργάζονται για να κάνουν τις πόλεις 
μας «έξυπνες». Αλλά η εξυπνάδα δεν 
πρέπει να αφορά μόνο τις έξυπνες 
τεχνολογικές εφαρμογές. Θα πρέπει 
πρωτίστως να επιλύει με... έξυπνο 
τρόπο τα καθημερινά προβλήματα 
των δημοτών.
Σκέφτομαι, όμως, και το άλλο. Τι θα 
τις κάνουμε τις «έξυπνες» πόλεις 
όταν πολλοί κάτοικοί τους παραμέ-
νουν ηλίθιοι, ττόππουζοι, ανεύθυνοι, 
γάδαροι, σικκιμετζιήες, καταστροφείς; 
Όταν παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους 
όπου φθάσουν, όταν οδηγούν σαν 
μουρλοί, όταν ρυπαίνουν αδίστακτα 
το περιβάλλον, όταν θορυβούν ενο-
χλώντας τους γείτονες, όταν κάνουν 
κάθε είδους παρανομίες και κατα-
στροφές, όταν ξεσπούν στη δημόσια 
περιουσία κάθε φορά που χάνει η 
ομάδα τους στην μάππαν;
Μπορεί να λέμε σκωπτικά This is 
Cyprus, αλλά την ίδια ώρα πρέπει 
να καταγράφουμε και την άλλη όψη: 
These are Cypriots! 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ήταν Αύγουστος και τότε, που η Αμ-
μόχωστος Βασιλεύουσα αλώθηκε από 
τις ορδές των Οθωμανών βαρβάρων, 
με επικεφαλής τον περιβόητο Λαλά 
Μουσταφά. Αύγουστος του 1571. Τις 
τραγικές εκείνες στιγμές περιέγρα-
ψε με κάθε λεπτομέρεια ο Άντζελο 
Γκάττο, Ιταλός στρατιωτικός που πήρε 
μέρος στην 11μηνη ηρωική αντίστα-
ση της Αμμοχώστου και αιχμαλωτί-
στηκε από τους Τούρκους. Ενώ ήταν 
αιχμάλωτος κατάφερε να καταγράψει 
τις συγκλονιστικές του μαρτυρίες για 
«την τρομερή πολιορκία και άλωση 
της πόλης», που ευτυχώς διασώθηκαν 
και δημοσιεύθηκαν. Ανθολογούμε 
μερικές μόνο χαρακτηριστικές γραμ-
μές από την αφήγηση του Γκάττο, για 
τις θηριωδίες των Τούρκων μετά την 
άλωση της Αμμοχώστου: 
«Πλήθη στρατιωτών εισέβαλαν στην 
άθλια πόλη, λεηλατώντας και σκο-
τώνοντας τους Χριστιανούς, χωρίς 
διάκριση εθνικότητας και κοινωνικής 
τάξης. Ακόρεστοι και διψασμένοι για 
χριστιανικό αίμα, κατευθύνθηκαν στο 
λιμάνι, όρμησαν πάνω στα καράβια 
και μαστίγωναν με μανία τους Χρι-
στιανούς αιχμαλώτους, αφήνοντας 
πολλούς από αυτούς ετοιμοθάνατους. 
[...] Το χειρότερο δε όλων ήταν η 
ατίμωση των παρθένων κορών και 
των παιδιών μπροστά στους γονείς 

τους, οι οποίοι προσπαθούσαν να 
ελευθερώσουν τα παιδιά τους από τα 
χέρια των ατίμων και σκοτώνονταν. 
[...] Τρεις ημέρες μετά την πτώση της 
Αμμοχώστου, ο Μουσταφά πασάς, 
επικεφαλής ολόκληρου του στρα-
τεύματός του, εισήλθε θριαμβευτικά 
στην πόλη, με τις κομμένες κεφαλές 
των προδομένων Χριστιανών...».
Τετρακόσια πενήντα ακριβώς χρόνια 
μετά, θα εισέλθει θριαμβευτικά στη 
σκλαβωμένη, αιμάσσουσα και ανυ-
περάσπιστη Αμμόχωστο ο νεο-οθω-
μανός σουλτάνος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν ο Μεγαλομανής. Επικεφαλής 
μιας ορδής από υποτακτικούς του. 
Σαν αυθεντικός κατακτητής κι αυτός. 
Και με την αλαζονεία του κατακτη-
τή, θα κάνει τις πολυαναμενόμενες 
εξαγγελίες του. Θεωρώντας, βεβαί-
ως, ότι η Αμμόχωστος ανήκει στην 
«ΤΔΒΚ», αφού αποτελεί ιδιοκτησία 
του Εβκάφ. Μιαν ιδιοκτησία που του 
«κκοτσιάνιασε» ο Λαλά Μουσταφά 
με τον τρόπο που περιγράφει πιο 
πάνω ο Άντζελο Γκάττο. Κι εμείς να 
κοιτάζουμε χωρίς να μπορούμε να 
εμποδίσουμε τον Οθωμανό σουλτά-
νο να προχωρήσει στους άνομους 
σχεδιασμούς του. Σαν τις ανήμπορες 
κομμένες κεφαλές που επεδείκνυε 
τότε ο Λαλά Μουσταφά...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ξεπεράσαμε αισίως (απαισίως, θα 
έλεγα) τα χίλια κρούσματα ημερησίως, 
σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Μπορεί να μην 
το συνειδητοποιήσαμε ακόμη, αλλά ο 
παφλασμός του τέταρτου κύματος ακού-
γεται ήδη ευκρινώς. Απλώς ελπίζουμε να 
μη μετατραπεί σε τσουνάμι. Η κατάσταση 
είναι απελπιστική έως άκρως απελπιστι-
κή. Ο εμβολιαστικός στόχος δεν φαίνεται 
να επιτυγχάνεται με τον επιθυμητό 
ρυθμό, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και ο 
φόβος ότι τα εμβόλια έχουν ήδη καταστεί 
πολύ λιγότερο αποτελεσματικά εναντίον 
της ινδικής μετάλλαξης (Δέλτα). Πράγμα 
που σημαίνει ότι και οι εμβολιασμένοι 
κινδυνεύουν, αν δεν παίρνουν τα ανάλο-
γα προστατευτικά μέτρα. Πόσω μάλλον οι 
ανεμβολίαστοι.
Αυτοί που αρνούνται να εμβολιαστούν, 

έχουν κάτι κοινό με εκείνους που είναι 
πρόξενοι πυρκαγιών. Ούτε οι μεν, ούτε οι 
δε, αντιλαμβάνονται την τεράστια ζημιά 
που μπορούν να προκαλέσουν με την 
ανευθυνότητά τους. Αυτοί που ανάβουν 
φωτιά κοντά σε βλάστηση, αγνοώντας τον 
κίνδυνο ότι μπορεί να ξεσπάσει μια ανε-
ξέλεγκτη πυρκαγιά, ενεργούν όπως τους 
ανεμβολίαστους, από τους οποίους είναι 
πιθανόν να ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη 
αλυσίδα διασποράς του κορωνοϊού. 
Οι περισσότεροι Κύπριοι που δεν 
εμβολιάζονται, σύμφωνα με κάποιαν 
εξήγηση που έδωσε ο Δόκτωρ Κωστρί-
κης, θεωρούν απλώς ότι δεν χρειάζονται 
το εμβόλιο, εφόσον είναι υγιείς. Μακάρι 
να είναι έτσι και να μην είναι όλοι οι μη 
εμβολιαζόμενοι σκληροί αρνητές, που 
θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη αλή-

Μπροστά στην τρομακτική αύξηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού στο μικρό μας 
φύλλο το ριγμένο στο πέλαγο, δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή από την αύξηση του αριθμού 
των εμβολιασμών με κάθε τρόπο. Ήδη 
λειτουργούν και οι μονάδες walk in, όπου 
μπορείς να πας όποτε σε βολεύει, χωρίς 
ραντεβού, να κάνεις το εμβόλιό σου. Κι αν 
χρειαστεί, ας εισαχθούν και άλλες ανάλογες 
διευθετήσεις. Όπως, ας πούμε, ο... drive 
in εμβολιασμός, όπου θα πηγαίνεις με 
το αυτοκίνητό σου σε συγκεκριμένους 
χώρους, θα εμβολιάζεσαι και θα φεύγεις. 
Ίσως κιόλας να σου κερνούν και κανένα 
μπέργκερ με αναψυκτικό, όση ώρα περιμέ-
νεις. Στην ανάγκη ας κάνουν και εμβολια-
σμούς on the beach, τώρα που οι Κυπραίοι 
κατακλύζουν τις παραλίες. Δεν έχουμε την 

πολυτέλεια του χρόνου. Όσο περισσότεροι 
είναι οι ανεμβολίαστοι, τόσο ευκολότερα 
κυκλοφορεί ο ιός και τόσο μεγαλύτερη ευ-
χέρεια αποκτά για να μεταλλαχθεί σε κάτι 
πιο επικίνδυνο, αποδυναμώνοντας έτσι και 
την αντίσταση των ήδη εμβολιασμένων. 
Το κράτος, όμως, είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλεια και την υγεία ολόκληρης της 
κοινωνίας. Συνεπώς, καλά είναι τα διάφο-
ρα μέτρα, ακόμη και με «δώρα», για να 
πεισθούν οι ανεμβολίαστοι να προσέλ-
θουν για εμβολιασμό. Αλλά αν τα μέτρα 
δεν αποδώσουν ικανοποιητικά, υπάρ-
χουν και αυστηρότερες επιλογές. Στην 
Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες χώρες έχουν 
καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό 
για τους υγειονομικούς και ίσως να το 
επεκτείνουν και για άλλους. Η χώρα δεν 

θα ξανακλείσει λόγω της στάσης ορισμέ-
νων, τόνισε ο Μητσοτάκης. Ναι, κύριε 
Κυριάκο μου. Μην κλείσετε τη χώρα. 
Κλείστε (στο σπίτι) αυτούς που απειλούν 
τη χώρα. Και το ίδιο να κάνουμε κι εμείς, 
που συνήθως σας ακολουθούμε. 
Οι αρνητές μού θυμίζουν εκείνους τους 
οδηγούς που τρέχουνε με 250 χιλιόμετρα την 
ώρα στον αυτοκινητόδρομο. Κι αν καταλή-
ξουνε μόνοι τους σε κάποιον στύλο της Ηλε-
κτρικής ή κάποιο κιγκλίδωμα, το πρόβλημα 
θα είναι αποκλειστικά δικό τους. Δυστυχώς, 
όμως, υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να 
πέσουνε πάνω σε ανυποψίαστους ανθρώ-
πους, που θα τύχει να βρεθούνε στον δρόμο 
τους και να τους στείλουνε κι αυτούς στο 
νοσοκομείο (ή το νεκροτομείο, αναλόγως)... 

ΜΠΟΞΕΡ

Κυριακή σήμερα. Κύριε Καδή μου 
και κύριε Νουρή μου, ευσεβάστως 
εισηγούμαι να πεταχτείτε πρωί-πρωί 
σε καμιάν εκκλησία ν’ ανάψετε καμιά 
λαμπάδα, ικετεύοντας τον Πανάγαθο 
να βοηθήσει ώστε να μη λαμπαδιά-
σουνε σήμερα άλλες περιοχές μας!
Τι κακό κι αυτό. Κάθε μέρα και μια 
μεγάλη πυρκαγιά. Σε λίγο να δείτε 
που θα παίζονται και στοιχήματα στα 
μπούκικα, σε ποια περιοχή θα ξεσπά-
σει η επόμενη πυρκαγιά.
Το πιο ανησυχητικό είναι που πολλές 
από τις φωτιές είναι αποτέλεσμα συ-
νειδητών εμπρησμών. Ειδικότερα στην 
επαρχία Πάφου. Κι αν δεν εντοπιστούν 
σύντομα οι θρασύδειλοι εμπρηστές, θα 
μπορούν να ξαναχτυπήσουν όπου και 
όποτε αποφασίσουν.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή φέτος. 

Πρέπει να τρέχουμε συνεχώς. Μόλις 
σβήσουμε τις φωτιές της ημέρας, θα 
πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε 
ως να μην είχαν σβηστεί ποτέ. Είναι ο 
μόνος τρόπος για να προλάβουμε να 
σβήσουμε τις επόμενες πυρκαγιές.
Σε κάποιαν από τις τελευταίες πύρινες 
λαίλαπες κινδύνευσε και το δάσος 
Τροόδους, το καμάρι των δασών μας. 
Αν καιγόταν κι αυτό, τι θα λέγαμε στα 
παιδιά μας για την καμένη γη που θα 
τους παραδίναμε; Ότι το δάσος εκείνο 
επέζησε χιλιάδες χρόνια κι εμείς 
οι άχρηστοι το σκοτώσαμε με ένα 
σμυρίλιο; 
Υπήρξε, λέει, ολιγωρία και καθυστέ-
ρηση στην εφαρμογή μέτρων που 
είχαν αποφασιστεί μετά τη μεγάλη 
πυρκαγιά της Σολιάς. Κάποιοι ισχυρί-
στηκαν ότι έφταιαν και οι χρονοβόρες 

κρατικές διαδικασίες. Μωρέ τι μας 
λέτε; Τις χρονοβόρες διαδικασίες 
των ογδόντα και εκατό χρόνων για να 
ξαναδημιουργηθεί ένα δάσος, δεν τις 
σκεφτήκατε;
Τρέμω στην ιδέα ότι κάποιο βράδυ 
θα ακούσουμε και αυτήν την είδηση 
από τα κανάλια μας: «Και τώρα οι 
πυρκαγιές της ημέρας. Σήμερα είχαμε 
συνολικά 24 πυρκαγιές σε ολόκληρη 
την Κύπρο, που κατέκαυσαν 40 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα δάσους, διαφόρων 
καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης. 
Η έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβε-
στικών δυνάμεων έσωσε άλλα 400 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σημειώθηκε 
τζακ-ποτ και τα υπόλοιπα αυτά τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα μεταφέρονται για 
να καούν στις επόμενες πυρκαγιές»...

ΜΠΟΞΕΡ

θεια και δεν τους πείθει κανένα επιστη-
μονικό επιχείρημα. Ίσως υπάρχει ελπίδα 
να πεισθούν τελικά να εμβολιασθούν και 
αυτοί που αποφεύγουν το εμβόλιο επει-
δή αισθάνονται υγιείς. Διότι, έτσι και τους 
επιτεθεί η μετάλλαξη Δέλτα, θα γυρεύου-
νε το λάθος. Ή, μάλλον, θα ξέρουνε ποιο 
είναι το λάθος, αλλά θα είναι αργά. 
Μια άλλη επιστήμων, η Δόκτωρ Κολιού, 
αποκάλυψε ότι κάποιοι νεαροί επι-
διώκουν να κολλήσουν τον ιό, ώστε 

να αποκτήσουν ανοσία! Συνέστησε 
επίσης να προσεγγίσουμε τους νέους, 
να λύσουμε τις απορίες τους και να 
διασκεδάσουμε τις όποιες ανησυχίες ή 
φοβίες τους. Ωραία. Όμως, κυρία Κολιού 
μου, ανησυχώ μήπως, αν τους πούμε 
«παιδιά, ήρθαμε για να διασκεδάσουμε 
τις ανησυχίες σας», αυτοί να νομίσουν ότι 
τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να... 
διασκεδάζουν ξέφρενα όπως τώρα.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

«Και οι εμβολιασμένοι πρέπει να φορούν 
την γέρημην την μάσκαν», δήλωσε με 
το χαρακτηριστικό του ύφος ο Δόκτωρ 
Πέτρος Καραγιάννης, θέλοντας να τονίσει 
ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να 
νοσήσουν. Με αφορμή τη δήλωση αυτή, 
η στήλη εμπνεύσθηκε μερικούς στίχους, 
βασιζόμενη στο πασίγνωστο παραδοσια-
κό μας «Η γέρημη η βράκα».

Ε,ε,ε, σαράντα θκυο πόντους παννίν
εκάμαν μου μιαν μάσκαν,
την γέρημην την μάσκαν
που κάμνει τρίκκι, τράκκα.
Τζι ήρτεν το κούφωμαν μακρύν
τζι εχώννουνταν τα μμάθκια
τζι επήα ο κακομάζαλος

τζι έππεσα μες στ’ αγκάθκια.
Την γέρημην την μάσκαν
που κάμνει τρίκκι, τράκκα.
Την μάσκαν μου στην λίμνην
ποιος εν να μου την πλύννει

να βάλει τζι αντισηπτικόν
τζιαι να την καθαρίσει
τζιαι ποια εν τζιείνη η άξια
πον’ να μου την φορήσει;
Την γέρημην την μάσκαν
που κάμνει τρίκκι, τράκκα.
Φόρε παντού την μάσκαν σου,
λαλεί ο Καραγιάννης
γιατί αν κολλήσεις τον ιόν,
δύσκολα εν να γιάνεις.
Φορείτε ούλλοι τζι ούλλες σας
την γέρημην την μάσκαν,
για να τα καταφέρετε
να κάμετε... τζιαι Πάσκαν!
Την γέρημην την μάσκαν
που κάμνει τρίκκι, τράκκα...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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