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Αισιοδοξία για 
τα φάρμακα κατά 

της Covid-19

«Πειρασμός» 
Αμερικανών για 
επιστροφή στο 

Αφγανιστάν

• Τα πρώτα φάρμακα ενάντια 
στην Covid-19, που αναμένεται να 
φτάσουν στην Κύπρο πριν από το 
τέλος του έτους, είναι τα μονοκλω-
νικά αντισώματα, τα οποία βρίσκο-
νται στην τελευταία φάση αξιολό-
γησης ώστε να αδειοδοτηθούν. 

• Συνεχίζονται οι κλινικές δο-
κιμές και άλλων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων που έχουν τη μορ-
φή είτε χαπιών είτε εισπνεόμενων 
φαρμάκων, με τα αποτελέσματά 
τους να είναι πολύ ενθαρρυντικά.

• Προς το παρόν ο Ευρωπα-
ϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(ΕΜΑ) αξιολογεί τα μονοκλω-
νικά αντισώματα τεσσάρων 
μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών 
(Roche-Regeneron, Eli Lilly, 
GlaxoSmithKline και Celltrion). 

• Η αναπληρώτρια Διευ-
θύντρια των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, Έλενα Παναγιωτοπούλου, 
σε δηλώσεις της στη «Σημερινή» 
εξήγησε πως η εν λόγω φαρμα-
κευτική αγωγή δεν είναι για όλον 
τον κόσμο, αφού θα χορηγείται σε 
ασθενείς που πληρούν ορισμένα 
κριτήρια.
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• Όσο και αν επιμένουν οι Τα-
λιμπάν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο 
της χώρας, μετά την αποχώρηση των 
ΗΠΑ και την κατάρρευση της κυ-
βέρνησης Ασράφ Γάνι, τα σκόρπια 
υπολείμματα αντιπολίτευσης και οι 
πράξεις τους δίνουν την εντύπωση 
μιας διαφορετικής πραγματικότητας. 

• Οι Αμερικανοί ψάχνουν τη 
χρυσή τομή που θα εγγυάται σε 
κάποιο βαθμό την ασφάλειά τους 
από τρομοκρατικές επιθέσεις, 
μπαίνοντας στον πειρασμό του 
εξοπλισμού της αδιευκρίνιστης 
αφγανικής αντίστασης. 

• Εάν οι ΗΠΑ ακολουθήσουν 
αυτόν τον δρόμο, εγγυημένα το 
Αφγανιστάν θα οδηγηθεί στην 
εμφύλια σύρραξη, ενώ οι ίδιες θα 
βρεθούν ξανά μπλεγμένες στην 
ίδια ιστορία. 
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 «Ίρις», η απάντηση της Ε.Φ. 
στις επιθετικές τουρκικές ασκήσεις 

Η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις με το «Oruc Reis» 
• Η επανεμφάνιση του «Oruc 

Reis», η οποία αναμφίβολα φέρνει 
στη μνήμη το καλοκαίρι του 2020, έρ-
χεται σε συνέχεια των παρενοχλήσε-
ων από τουρκικά πολεμικά πλοία στις 
έρευνες του ερευνητικού -γαλλικών 
συμφερόντων- «Nautical Geo» για 
τον αγωγό EastMed στην ελληνική 
και κυπριακή ΑΟΖ.

• Η ενόχληση της Άγκυρας είναι 
έκδηλη με τη συμφωνία που έγινε με 
τη Γαλλία. Ο Χουλουσί Ακάρ κατη-

γόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι 
οξύνουν το κλίμα και ότι η Τουρκία 
δεν διεκδικεί τίποτα από καμία χώρα, 
ενώ είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση. 
Ταυτόχρονα, η Τουρκία υποστηρίζει 
ότι με το «Nautical Geo» παραβιά-
ζονται τα δικαιώματά της σε ζώνες 
ευθύνης.

• Το επικίνδυνο σε αυτήν την 
υπόθεση είναι ότι στα τουρκικά ΜΜΕ 
καλλιεργείται ένα πολεμικό κλίμα.
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ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΝΑΤΟ
Στο ραντάρ των 

Belharra τα γερμανικά 
υποβρύχια 

της Τουρκίας
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CYPSEC 
2021 

Νέα οπλικά 
συστήματα για 
νέες απειλές 
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• Με αφορμή τις νέες 
τουρκικές προκλήσεις, 

ποιες θέσεις θα 
έπρεπε να αναδείξει ο 

Πρόεδρος διεθνώς  

• Η σημασία της 
αποτροπής, τα λόγια 

και οι πράξεις  

• Η σημασία 
της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και τα 
δικαιώματα στην ΑΟΖ

Όπως πάντα, η Τουρκία παρα-
μένει πιστή σε ό,τι εξαγγέλ-
λει! Τερμάτισε τις εργασίες 
του ερευνητικού σκάφους 

«Νautical Geo», που ενεργεί προς όφε-
λος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός 
της Κυπριακής ΑΟΖ προκειμένου να 
χαραχθεί η πορεία του αγωγού EastMed. 
Υιοθέτησε το δίκαιο των κανονιών, που 
σημαίνει ότι τα δικαιώματά της φτάνουν 
μέχρι εκεί που φτάνει το βεληνεκές της 
ισχύος της. 

Οι τουρκικές προκλήσεις δεν περι-

ορίζονται στη θάλασσα, αλλά εκτεί-
νονται και στην ξηρά. Τις τελευταίες 
δέκα ημέρες είχαν διεξαχθεί, ώς την 
περασμένη Παρασκευή, ασκήσεις 
από τη Μόρφου ώς τις περιοχές έξω 
από τη Λευκωσία, στο Γέρι και στην 
Αθηένου με τη συμμετοχή αρμάτων 
μάχης, μηχανοκίνητων μονάδων και 
πυροβολικού. 

Στόχος των ασκήσεων, που έχουν 
επιθετικό χαρακτήρα, είναι η κάμψη 
της αντίστασης των δυνάμεων της 
Εθνικής Φρουράς και η πλήρης 

κατάληψη της Κύπρου. Οι ασκήσεις 
αυτές θα έπρεπε να είχαν καταγγελθεί 
διεθνώς και δημόσια και να εξηγηθεί 
ότι ο συνδυασμός των χερσαίων ασκή-
σεων με όσα συμβαίνουν στη θάλασσα 
δεν απειλούν μόνο την Κύπρο αλλά 
την περιφερειακή ασφάλεια. Η Εθνική 
Φρουρά απαντά με την άσκηση «Ίρις», 
που αρχίζει τη Δευτέρα και θα περα-
τωθεί στις 15 Οκτωβρίου. Σε αυτή θα 
συμμετάσχουν όλες οι δυνάμεις της. 
Όσες διαθέτει…        
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Χρυσοπατερίτισσα 
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Οπρώην Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ και νυν Πρόε-
δρος της Δημοκρατί-
ας, Νίκος Αναστασι-

άδης, έχει θέσει επί τάπητος την 
επιστροφή των Τουρκοκυπρίων 
στο Σύνταγμα του ’60 ως μεταβα-
τικό στάδιο της τελικής λύσης του 
Κυπριακού. Είναι μια φόρμουλα 
που, όπως ελέχθη, στηρίζεται στη 
λογική της συνέχειας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και συνιστά  
απάντηση στις τουρκικές απαρά-
δεκτες θέσεις περί της λύσης των 
δύο κρατών.  

Ο ρόλος του 
Αβέρωφ Νεοφύτου 

Επί δέκα ημέρες 
διεξάγονταν ασκήσεις για 
να συντριβεί η Ε.Φ., ενώ 

στη θάλασσα επιδιώκονται 
νέα τετελεσμένα διά πυρός 

και σιδήρου 
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Λογικά, το σύνολο του 
κομματικού συστήματος θα 
έπρεπε να είχε ήδη τοπο-
θετηθεί τεκμηριωμένα και 
δημόσια επί της πρότασης 
του Προέδρου χωρίς ευτελείς 
μικροπολιτικές  σκοπιμότητες. 
Αλλά με σοβαρότητα. Ειδικότε-
ρα, δε, αυτό θα έπρεπε να γίνει 
από το κυβερνών κόμμα του 
ΔΗΣΥ και τον Πρόεδρό του, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος  
θέλει να είναι ο διάδοχος του 
Νίκου Αναστασιάδη στο ύπατο 
αξίωμα της Δημοκρατίας. 
Εγείρονται, λοιπόν, τα εξής 
ερωτήματα: Έχει ο ΔΗΣΥ μελε-
τήσει σε βάθος την πρόταση 
του Προέδρου; Την θεωρεί 
ορθή ή λανθασμένη; Εάν την 
θεωρεί  ορθή (που μάλλον 
είναι το λογικότερο εφόσον 
προέρχεται από τον Νίκο Ανα-
στασιάδη), την έχει συζητήσει 
μαζί του ή όχι; Εάν συμφωνεί, 
έχει υποβάλει τις δικές του 
εισηγήσεις για τον τρόπο με 
τον οποίο  θα επιτύχει; Θα 
είναι μία πολιτική, την οποία 
θα συνεχίσει να υποστηρίζει 
ο ΔΗΣΥ και μετά τον Αναστα-
σιάδη, εάν ο υποψήφιός του 
κερδίσει τις εκλογές; 

Ο Δημοκρατικός Συναγερ-
μός είναι το μεγαλύτερο κόμμα 
και, ως εκ τούτου, όχι μόνο οι 
δικοί του ψηφοφόροι, αλλά και 
των άλλων κομμάτων, αναμέ-
νουν ν’ ακούσουν με σαφήνεια 
ποιες είναι οι θέσεις του επί 
της πρότασης του Προέδρου. 
Αρχικώς, μέσα από δηλώσεις 
στελεχών, ακόμη και από μισό-
λογα  του Αβέρωφ Νεοφύτου, 
προκλήθηκε  σύγχυση. Έδει-
χνε αιφνιδιασμένος. Επειδή οι 
προεδρικές εκλογές έρχονται 
και το  Κυπριακό είναι σε αδιέ-
ξοδο, ο λαός θέλει να γνωρίζει 
εάν συμφωνεί και πού ή εάν 
διαφωνεί  και πού ο ΔΗΣΥ και 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου με τον 
Νίκο Αναστασιάδη.   

Η καθαρότητα σκέψης και 
θέσεων δείχνει σεβασμό προς 
τα στελέχη του ΔΗΣΥ και 
τους ψηφοφόρους. Τονίζονται 
αυτά με καλή πρόθεση,  για 
να μην αδικείται ούτε ο ΔΗΣΥ 
ως κυβερνών κόμμα, ούτε ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος 
κατά τεκμήριο θέλει να είναι 
υποψήφιος Πρόεδρος.  Και 
ο οποίος, λόγω των καλών 
σχέσεων, τις οποίες διαθέτει με 
Βρετανούς και Αμερικανούς, 
θα ήταν δυνατόν να συνδράμει  
στην προώθηση της θέσεως 
περί επιστροφής στη Ζυρίχη 
και επανενσωμάτωσης των 
Τουρκοκυπρίων  στο κράτος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το οποίο, όπως ο ίδιος τόνισε 
τις προάλλες, εντάχθηκε ολό-
κληρο και ως ενιαίο στην ΕΕ. 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, 
ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και 
ως εν δυνάμει υποψήφιος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
έχει να διαδραματίσει ρόλο 
στις εξελίξεις του Κυπριακού 
και μάλιστα με επίκεντρο 
την πρόταση του Προέδρου. 
Εφόσον, βεβαίως, την ασπάζε-
ται. Εάν, πάντως, επιθυμεί να 
διεκδικήσει την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, δεν μπορεί να 
στηριχθεί στα τετριμμένα. Διότι 
κινδυνεύει να παγιδευτεί στα 
λάθη του και στις αποτυχη-
μένες πρακτικές τού παρελ-
θόντος. Και έτσι θα αδικήσει 
τον εαυτό του. Θα μειώσει τις 
πιθανότητες να ανοίξει μια 
νέα σελίδα για τον τόπο μέσα 
από αποφασιστικές συμμαχίες 
που θα οικοδομηθούν πάνω 
σε συγκροτημένες  θέσεις και 
στρατηγική υλοποίησης. Για 
να κερδίσει, πρέπει να έχει την 
πλήρη στήριξη του κόμματός 
του, καθώς και άλλων. Μεταξύ 
αυτών και του Νίκου Αναστα-
σιάδη, ο οποίος είναι μια από 
τις σημαίες του ΔΗΣΥ. Και ο 
πολιτικός που έφερε στο φως 
την πρόταση για την επιστρο-
φή στη Ζυρίχη...     

Της Κυριακής
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ΘΕΣΗ

Δ
εν έχει τέλος η προ-
κλητική στάση της 
Τουρκίας, καθώς το 
«Oruc Reis» βγαίνει 
ξανά στην Ανατολική 
Μεσόγειο για έρευνες, 
συγκεκριμένα στις θα-

λάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου, μέ-
χρι τις 16 Δεκεμβρίου. Το «Oruc Reis» 
θα συνοδεύουν τα πλοία «Αταμάν» και 
«Τζενγκίζ Χαν».

Η επανεμφάνιση του «Oruc Reis», η 
οποία αναμφίβολα φέρνει στη μνήμη το 
καλοκαίρι του 2020, έρχεται σε συνέχεια 
των παρενοχλήσεων από τουρκικά πολε-
μικά πλοία στις έρευνες του ερευνητικού 
-γαλλικών συμφερόντων- «Nautical Geo» 
για τον αγωγό EastMed στην ελληνική 
και κυπριακή ΑΟΖ. 

Η ελληνογαλλική συμφωνία 
«ενοχλεί» την Τουρκία

Η ενόχληση της Άγκυρας είναι έκ-
δηλη με τη συμφωνία που έγινε με τη 
Γαλλία. Ο Χουλουσί Ακάρ κατηγόρησε 
τους Έλληνες πολιτικούς ότι οξύνουν το 
κλίμα και ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί 
τίποτα από καμία χώρα, ενώ είναι έτοι-
μη για διαπραγμάτευση. Ταυτόχρονα, η 
Τουρκία υποστηρίζει ότι με το «Nautical 
Geo» παραβιάζονται τα δικαιώματά της 
σε ζώνες ευθύνης.

Το επικίνδυνο σε αυτήν την υπόθεση 
είναι ότι στα τουρκικά ΜΜΕ καλλιεργείται 
ένα πολεμικό κλίμα.

«ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ, ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ 19ΟΝ ΑΙΩΝΑ»

Η Άγκυρα κλιμακώνει τις 
προκλήσεις με το «Oruc Reis» 

Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 
«ORUC REIS», Η ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ 
ΜΝΗΜΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 
2020, ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΙΚΟΥ -ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΝΤΩΝ- «NAUTICAL GEO» 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ EASTMED 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΗ ΑΟΖ

«Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική 
της Άγκυρας, δεν πρέπει να μας εκπλήσ-
σει», τόνισε ο Γιώργος Φίλης, διδάκτωρ 
Γεωπολιτικής και καθηγητής Γεωστρα-
τηγικής. «Έχει αλλάξει η παράμετρος με 
την ελληνογαλλική συμφωνία αμοιβαίας 
υποστήριξης. Κατά συνέπειαν, το παράθυρο 
ευκαιρίας της Τουρκίας να κάνει οτιδήποτε 
μικραίνει», είπε και πρόσθεσε πως στη 
γειτονική χώρα υπάρχει διαγκωνισμός 
σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στη μετά 
Ερντογάν περίοδο.

«Η Τουρκία θα προσπαθήσει να με-
τρήσει την ελληνογαλλική συμφωνία και 
πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να μετρήσει 
περισσότερο τους Γάλλους. Είναι λογικό, 
πάντα στο πλαίσιο του παραλογισμού 
της Τουρκίας. Θα το συνδέσω, επίσης, 

Έχει εισβάλει στο Ιράκ και τη Συρία, έχει 
καταλάβει έδαφος της Κύπρου και έχει 
εισβάλει στη Λιβύη. Αυτήν τη στιγμή 
ζητάει τη Θράκη και το μισό Ανατολικό 
Αιγαίο, συν το γεγονός ότι θέλει να κάνει 
την Κύπρο φέουδό της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν γίνει κάτι και 
δοθούν οι απαραίτητες εντολές από την 
πολιτική ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, 
θα στείλουμε τους Τούρκους πίσω στον 
19ον αιώνα. Οι Τούρκοι είναι θρασύδειλοι 
και θα το κάνουν μόνο αν θεωρήσουν 
ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα ή λάβουν 
μηνύματα από το εξωτερικό ότι τους δί-
νεται άδεια. Οι Τούρκοι είναι σε δύσκολη 
κατάσταση, γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα 
στο εσωτερικό τους», κατέληξε ο κ. Φίλης.

Πηγή: in.gr 

10.10.2021

με τα 40 F-16 που έχουν ζητήσει, μπας 
και εξισορροπήσουν την κατάσταση με 
την ελληνική αεροπορία. Η Τουρκία τρα-
βάει από κάθε πλευρά το σκοινί και θα 
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί 
δεν ξέρουμε τι θα συμβεί».

«Στην πράξη θα δοκιμαστεί η ελληνο-
γαλλική συμφωνία. Όταν γίνονται αυτές 
οι συμμαχίες, το αν θα επέμβει ο σύμμα-
χος ή όχι, έγκειται στη διαπραγμάτευση. 
Δηλαδή, όταν έγινε η αγγλοπολωνική 
συμμαχία λίγο πριν από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, για να εγγυηθούν 
οι Άγγλοι την ασφάλεια της Πολωνίας, ο 
Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι εγγυ-
άται την ανεξαρτησία της Πολωνίας, όχι 
τα σύνορά της. Δηλαδή, βρισκόμασταν 
λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και οι Άγγλοι ακόμα το συζη-
τούσαν!», δήλωσε ο κ. Φίλης.

«Θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να ξέ-
ρουμε ότι εάν η γαλλική και η ελληνική 
κυβέρνηση ενεργοποιήσουν το άρθρο 2, 
έγκειται στις γεωπολιτικές επιδιώξεις του 
κάθε γεωπολιτικού παράγοντα. Θα πρέπει 
να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα».

Εθνική απειλή
«Η Eλλάδα βρίσκεται σε περίοδο υβρι-

δικού πολέμου που μας έχει κηρύξει η 
Τουρκία από τον Μάρτιο του 2020 και η 
χώρα κινδυνεύει να δεχτεί ένοπλη στρα-
τιωτική επίθεση από μία χώρα που έχει 
εισβάλει με στρατεύματα σε τρεις γειτονι-
κές χώρες και σε δύο χώρες που είναι σε 
μεγαλύτερη απόσταση από την Τουρκία. 

Ξεφεύγοντας από τις συμβατικές 
μορφές τέχνης, η καλλιτέχνιδα-
εικαστικός Μαρία Χριστοφόρου 
και ακαδημαϊκός στο Πανεπι-

στήμιο Λευκωσίας, στο Τμήμα Σχεδιασμού 
και Πολυμέσων, παρουσιάζει την πέμπτη 
της έκθεση με τίτλο: «Women’s Stories» 
(γυναικείες ιστορίες).

Η Μαρία Χριστοφόρου προσεγγίζει ανα-
τρεπτικά το θέμα της γυναικείας υπόστασης 
παρουσιάζοντάς την μέσα από αφηγήσεις 
γυναικών που ξεφεύγουν από τα στερεότυ-
πα, όπως ίσως μια γυναίκα καλλιτέχνις, με 
πολυσύνθετη προσωπικότητα και πολύ-
πλευρους ρόλους, προσεγγίζει το θέμα αυτό.

Απελευθερώνοντας η Μαρία τον εαυτό 
της από τα στερεότυπα, περνά τα δικά της 
μηνύματα με μια διάθεση εξερεύνησης στον 
εικονικό και υπαρκτό κόσμο, η οποία απο-
πνέει θεατρική ατμόσφαιρα και συνδυάζει, 
με έναν  πειρατικό τρόπο, νέες μεθόδους 
εικαστικής έκφρασης και προσέγγισης μέσα 
από την ψηφιακή τέχνη, 3D, 360 immersive 
video, μαζί με μουσική, μεικτά υλικά, κατα-
σκευές, γλυπτική και performance.

Η πειραματική χρήση του immersive 
360 degree video  μεταφέρει ένα βήμα 
παραπέρα το storytelling (αφήγηση) στο 
Story experiencing (εμπειρία αφήγησης). 
Η εκβύθιση στον εικονικό κόσμο στοχεύ-
ει σε μια νέα εμπειρία γεμάτη πληθώρα 
συναισθημάτων που αποπνεύσει διάθεση 
αναθεώρησης και ανασύστασης.

Η έκθεση αποτελείται από πολλά project 
μαζί, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 
τη γυναικεία υπόσταση.

Το πρώτο project είναι το corona haikus 
και η ιδέα άρχισε από δύο γυναίκες ακα-
δημαϊκούς, τη Δρα Sandra Gaudenzi και 
τη Sandra Tabares Duque, και εξελίχθηκε 
με 1000 και πλέον συμμετέχοντες από 30 
χώρες. Καλλιτέχνες, ποιητές, ακαδημαϊκοί, 
συγγραφείς, άνθρωποι του πολιτισμού και 
των τεχνών απ’ όλον τον κόσμο αισθάνονται 
ενωμένοι γιατί αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τον 
ίδιο εχθρό και μοιράζονται τα ίδια συναισθή-
ματα, φόβους, προβλήματα, ενώ βρίσκονται 
όλοι «εγκλωβισμένοι»  στα σπίτια τους. Ο 
κυβερνοχώρος γίνεται εργαλείο έκφρασης 
και τους οδηγεί σε ένα δημιουργικό ταξίδι 
εμπειρίας και αυτοεξέλιξης. Ο καθένας από 
τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του 
εγκλεισμού της πανδημίας covid-19, μοι-
ράζεται μέσα από την καθημερινότητά  του 
τρεις φωτογραφίες και μια ποιητική haiku 
σύνθεση. Η Μαρία ως μέλος του corona 
haikus project αλλά και ως co curator 
(συν-επιμελήτρια) βίωσε το project ως μια 

μορφή κάθαρσης και ανασυγκρότησης κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού.

Το δεύτερο project είναι το immersive 
storytelling «Women’s stories» (γυναικείες 
ιστορίες), όπου ο χρήστης με QR code θα 
συνδεθεί με το κινητό του και θα προηγηθεί 
στην ιστορία. Παράλληλα, εάν επιθυμεί, 
μπορεί να βιώσει την εμπειρία με την 
χρήση VR helmet ή VR cardboard.

Το «Women’s stories» είναι μια συναρ-
παστική αφήγηση που περιλαμβάνει 360 
degree immersive βίντεο (βίντεο 360 μοιρών). 
Μέσα σε 8 λεπτά περίπου ο χρήσης μετα-
φέρεται από την Ελένη, στην Αντιγόνη, από 
τη  γυναίκα στην αρχαιότητα στη σύγχρονη 
γυναίκα, το τώρα συνδέεται με το παρελθόν 
και σκιαγραφεί το μέλλον μέσα από ένα 
μαγικό ψηφιακό ταξίδι σε ένα καθηλωτικό 
περιβάλλον, όπου ο χώρος, ο χρόνος και οι 
ανθρώπινες αισθήσεις επαναπροσδιορίζονται, 
εξελίσσονται και αμφισβητούνται.

To τρίτο project «Leave the hens alone» 

«άφησε τις κότες ήσυχες» είναι ένα τρισ-
διάστατο ψηφιακό έργο τέχνης με ήχο και 
transition. Το έργο στοχεύει να απεικονίσει 
τον αγώνα των γυναικών για την αντιμε-
τώπιση των στερεοτύπων της κοινωνίας, 
όπως η γονιμότητα, το ζευγάρωμα…

Η παρέμβαση από performers, η συνύ-
παρξη εικονικού και υπαρκτού κόσμου, ο 
ήχος, η μουσική, οι κατασκευές, τα γλυπτά, 
οι διάφοροι συμβολισμοί με πρωταγωνιστή 
το κόκκινο φόρεμα, συμπληρώνουν το ένα το 
άλλο και δημιουργούν ένα ομοιογενές μείγμα, 
ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την αυτονομία τους.

Εγκαίνια την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 
2021, στις 19.30, στο ΕΚΑΤΕ (Παιόνος 
11, 1521 Λευκωσία, τηλ.: 22466426). 
Διάρκεια: 13-20 Οκτωβρίου και ώρες 
λειτουργίας: 14-20 Οκτωβρίου: 17.00 - 
21.00 και Σάββατο 16 Οκτωβρίου στις 
18:00: workshop & round table discussion. 
Μέρος της έκθεσης παρουσιάζεται στο 
Nottingham Trent University, στον εικονικό 
κόσμο Second Life & στην Bergen National 
Academy of Art and Design. Curator: 
Professor Duncan Higgins, UK, virtual 
world co-ordinator: Dr. Andrea Moneta, 
UK.  Ηθοποιοί: Νικολέττα Χριστοφόρου 
& Αντρέι Κρουπά, Μαρία Μαργέτη, μου-
σική: Αντρέας Καμέρης. Συμμετέχοντες: 
Coronahaikus community, Dr. Sandra 
Gaudenzi, Sandra Tabares Duque & Άλεξ 
Τζαβέλλα. Χορηγός: Εθνικός Μηχανισμός 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 

* Όλα τα μέτρα προστασίας θα τηρούνται 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφάλειας 
για την πανδημία.

MΑΡΙΑ XΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Women’s stories: an immersive storytelling exhibition
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Α
ισιόδοξα μηνύματα 
στέλνουν στη διεθνή 
κοινότητα τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα των δο-
κιμών που διεξάγονται 
στα υποψήφια φάρμακα 
κατά του κορωνοϊού. Τα 

πρώτα φάρμακα ενάντια στην Covid-19, 
που αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο 
πριν από το τέλος του έτους, είναι τα μονο-
κλωνικά αντισώματα, τα οποία βρίσκονται 
στην τελευταία φάση αξιολόγησης ώστε 
να αδειοδοτηθούν. Παράλληλα, συνε-
χίζονται οι κλινικές δοκιμές και άλλων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν 
τη μορφή είτε χαπιών είτε εισπνεόμενων 
φαρμάκων, με τα αποτελέσματά τους να 
είναι πολύ ενθαρρυντικά. 

Έρχονται τα μονοκλωνικά 
αντισώματα

Προς το παρόν ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αξιολογεί 
τα μονοκλωνικά αντισώματα τεσσάρων 
μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών (Roche-
Regeneron, Eli Lilly, GlaxoSmithKline και 
Celltrion). Η αναπληρώτρια Διευθύντρια 
των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, Έλενα Παναγιωτο-
πούλου, σε δηλώσεις της στη «Σημερινή» 
εξήγησε πως η εν λόγω φαρμακευτική 
αγωγή δεν είναι για όλον τον κόσμο, αφού 
θα χορηγείται σε ασθενείς που πληρούν 
ορισμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, 
ανέφερε πως είναι για ασθενείς με ήπια 
ή μέτρια νόσηση χωρίς οξυγονοθεραπεία 
και ο ρόλος τους είναι να προλαβαίνουν 
τα χειρότερα, δηλαδή τη βαριά νόσηση. 
Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτοπούλου, τα 
μονοκλωνικά αντισώματα είναι τα πρώτα 
φάρμακα κατά της Covid-19 που ανα-
μένεται να φτάσουν στην Κύπρο, καθώς 
αναμένεται πως περί τα τέλη του μήνα που 
διανύουμε θα αδειοδοτηθούν. Ακολού-
θως, όπως είπε, ως Κύπρος συμμετέχουμε 
στις διαδικασίες κοινής προμήθειας και 
μόλις αδειοδοτηθούν θα μπορέσουμε να 
λάβουμε την ποσότητα που μας αναλογεί. 

Στο μεταξύ, αξίζει να αναφέρουμε πως 
την εβδομάδα που μας πέρασε ο ΕΜΑ 
ξεκίνησε την αξιολόγηση και ενός πέμπτου 
μονοκλωνικού φαρμάκου, του μονοκλωνι-

Αισιοδοξία για τα φάρμακα 
κατά της Covid-19

ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ 
ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ ΈΓΚΡΙΘΟΥΝ 
ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΏΝΟΪΟΥ, ΈΝΏ ΠΑΡΑΛΛΉΛΑ 
ΣΥΝΈΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΈΣ 
ΔΟΚΙΜΈΣ ΚΑΙ ΑΛΛΏΝ ΦΑΡΜΑ-
ΚΈΥΤΙΚΏΝ ΣΚΈΥΑΣΜΑΤΏΝ 

κού αντισώματος Regkirona (regdanvimab, 
επίσης γνωστού ως CT-P59) για τη θε-
ραπεία ενηλίκων με COVID-19 που δεν 
χρειάζονται συμπληρωματική θεραπεία 
με οξυγόνο και οι οποίοι διατρέχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο να εξελιχθούν σε σοβαρό 
Covid-19. Σε σχετική του ανακοίνωση, ο 
ΕΜΑ ανέφερε πως θα αξιολογήσει τα οφέλη 
και τους κινδύνους του Regkirona βάσει 
του σύντομου χρονοδιαγράμματος και θα 
μπορούσε να εκδώσει γνώμη εντός δύο 
μηνών. Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι τα οφέλη του Regkirona υπερτερούν 
των κινδύνων του για τη θεραπεία της 
Covid-19, ο EMA θα συνεργαστεί στενά με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχεία 
έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και του ΕΟΧ.

Σε κλινικές μελέτες τα χάπια 
Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινό-

τητα έχει στραμμένο το βλέμμα της και σε 
άλλες υποσχόμενες θεραπείες σε μορφή 
χαπιού για τη λοίμωξη Covid-19. Μία εξ 
αυτών είναι η μολνοπιραβίρη. Η εταιρεία 
Merck ανακοίνωσε την περασμένη εβδο-
μάδα ότι η δραστική ουσία molnupiravir 
(μολνοπιραβίρη) κατά της Covid-19, που 
έχει αναπτύξει και μελετά με την εται-
ρεία Ridgeback Biotherapeutics, μείωσε 
κατά 50% τις νοσηλείες και τους θανά-
τους σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που 
μολύνθηκαν από τον ιό. Πρόκειται για 
ένα φάρμακο που αναστέλλει τον πολλα-
πλασιασμό διάφορων ιών μέσω του RNA 
τους, συμπεριλαμβανομένου και του νέου 
κορωνοϊού, καθώς και παλαιότερων, όπως 
ο SARS-CoV-1 και ο MERS, αναγκάζοντάς 

ολοκληρωθεί η Φάση ΙΙ της μελέτης και 
μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα, που 
ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως για 
την επόμενη και τελευταία φάση της ει-
σπνεόμενης θεραπείας που βασίζεται στη 
χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας των 
εξωσωμάτων. Με τη βοήθεια των εξω-
σωμάτων, ειδικές πρωτεΐνες μπορούν 
να μεταφερθούν στους πνεύμονες και 
να συμβάλουν στη ρύθμιση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος που δέχεται την 
επίθεση από τον κορωνοϊό. Τα μέχρι στιγ-
μής αποτελέσματα στην Ελλάδα έδειξαν 
πως το 93% των ασθενών που το έλαβαν 
πήραν εξιτήριο εντός πέντε ημερών. Για 
το συγκεκριμένο σκεύασμα αφού περάσει 
και από τη φάση ΙΙΙ υπολογίζεται ότι μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους 
πιθανόν να υποβληθεί αίτημα έγκρισης 
στις ρυθμιστικές Αρχές.

Στο μεταξύ, αισιοδοξία επικρατεί και στη 
βρετανική Synargain, μια μικρή φαρμακευ-
τική εταιρεία που εδρεύει στο Σαουθάμπτον 
και ανέπτυξε ένα εισπνεόμενο σκεύασμα, 
το οποίο βρίσκεται στη φάση ΙΙΙ των κλι-
νικών δοκιμών. Το εν λόγω σκεύασμα 
συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό 
των κινδύνων όπως η βαριά νόσηση ή 
ακόμα και η διασωλήνωση για τους ασθε-
νείς με Covid-19 που νοσηλεύονται ήδη. 
Βάση της θεραπείας αποτελεί μία αντιϊκή 
πρωτεΐνη, η ιντερφερόνη βήτα (IFN-β), η 
οποία παράγεται στους πνεύμονες κατά 
τη διάρκεια ιογενών λοιμώξεων. Πολλοί 
ιοί αναστέλλουν την ιντερφερόνη-β στο 
πλαίσιο της στρατηγικής τους να ξεφύγουν 
από την επιτήρηση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Με το εν λόγω σκεύασμα 
η πρωτεΐνη εισάγεται απευθείας στους 
πνεύμονες ασθενών, μέσω της χρήσης 
νεφελοποιητή με σκοπό να διεγείρει μια 
έντονη απόκριση του ανοσοποιητικού. 

Νέες στοχευμένες χαλαρώσεις 
στα περιοριστικά μέτρα κατά 
της Covid-19 τέθηκαν σε ισχύ 
από χθες Σάββατο, μετά από 

σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου. 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον 
του Υπουργικού Συμβουλίου την περα-
σμένη Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας, 
Μιχάλης Χατζηπαντέλας, αυτήν  την πε-
ρίοδο καταγράφεται σταθερή βελτίωση 
των επιδημιολογικών και νοσοκομεια-
κών δεικτών, με μείωση στον αριθμό των 
κρουσμάτων, των νοσηλευόμενων και των 
θανάτων. Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε ο 
Υπουργός, κρίνεται σκόπιμο το επόμενο 
διάστημα να υπάρξουν στοχευμένες χα-
λαρώσεις στα μέτρα που είναι σε ισχύ. Για 
την απόφαση αυτή λήφθηκαν υπόψη οι 
εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας, 
που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη έξαρση 
των εποχικών λοιμώξεων τη χειμερινή 
περίοδο ταυτόχρονα με την ύπαρξη της 
COVID-19, οι οποίες επιβάλλουν την 

προσεκτική άρση περιορισμών, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διασποράς 
του ιού στην κοινότητα. Παράλληλα, η 
παράταση ισχύς κάποιων μέτρων δίνει 
επιπρόσθετο χρόνο ώστε να επιτευχθεί 
η αναγκαία αύξηση του αριθμού των πο-
λιτών που εμβολιάζονται με την 3η δόση 
και ανήκουν στις ομάδες με αυξημένο 
κίνδυνο σοβαρής νόσησης. 

Οι χαλαρώσεις που τέθηκαν σε ισχύ 
από χθες αφορούν: 

Την παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς 
αγώνες, σε πληρότητα 75% της χωρητικό-
τητας του γηπέδου, νοουμένου ότι κατέχουν 
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, είτε 
πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο 
COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες, είτε 
πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από 
εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών. 

Τη λειτουργία θεάτρων, αμφιθεάτρων, 
κινηματογράφων και αιθουσών θεαμάτων 
με μέγιστο αριθμό προσώπων 300 άτομα 
σε εσωτερικούς χώρους με απαραίτητη 
προσκόμιση SafePass, είτε μέγιστο αριθμό 

προσώπων 350 άτομα σε εξωτερικούς χώ-
ρους με απαραίτητη προσκόμιση SafePass, 
είτε με πληρότητα 75% της χωρητικότη-
τας του υποστατικού, νοουμένου ότι στο 
υποστατικό εισέρχονται μόνο άτομα με 
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού 
ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την 
COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες 
ή με πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέ-
σματος εξέτασης PCR με ισχύ 72 ωρών. 

Τη λειτουργία υποστατικών/χώρων 
και διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων 
με αύξηση του μέγιστου αριθμού προσώ-
πων σε εσωτερικούς χώρους από 250 σε 
300 άτομα, με απαραίτητη προσκόμιση 
SafePass, είτε αύξηση του μέγιστου αριθ-
μού προσώπων σε εσωτερικούς χώρους 
από 450 σε 500 άτομα, νοουμένου ότι 
στο υποστατικό εισέρχονται μόνο άτομα 
με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού 
ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την 
COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες 
και παράλληλη αύξηση του αριθμού 
προσώπων ανά τραπέζι από 10 σε 12. 

Οι πιο πάνω αλλαγές στον μέγιστο 
αριθμό ατόμων εφαρμόζονται επίσης 
στα ακόλουθα: παρουσία πιστών κατά 
τον εκκλησιασμό ή/και άλλες μορφές 
θρησκευτικής λατρείας, τέλεση γάμων, 
βαπτίσεων και κηδειών, διεξαγωγή εκδη-
λώσεων, περιλαμβανομένων γάμων και 
βαπτίσεων σε χώρους εστίασης, χώρους 
εκδηλώσεων και δεξιώσεων, ξενοδοχείων 
ή/και τουριστικών καταλυμάτων, νυχτε-
ρινών κέντρων, κέντρων διασκέδασης 
και μουσικοχορευτικών χώρων, χώροι 
εστίασης, νυχτερινά κέντρα, χώροι δεξι-
ώσεων, δισκοθήκες, κέντρα διασκέδασης 
και μουσικοχορευτικοί χώροι. 

Τα υπόλοιπα μέτρα παρατείνονται 
μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021. Στο με-
ταξύ, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να 
παρακολουθεί στενά την πορεία των επι-
δημιολογικών δεικτών και επαναξιολογεί 
τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται σε 
τακτική βάση, με στόχο τη μέγιστη δυνατή 
θωράκιση και προστασία της δημόσιας 
υγείας ενόψει του χειμώνα.

Σε ισχύ στοχευμένες χαλαρώσεις 

Οι εκτιμήσεις για ενδεχόμενη έξαρση των 
εποχικών λοιμώξεων τη χειμερινή περίοδο 

ταυτόχρονα με την ύπαρξη της COV-
ID-19, επιβάλλουν την προσεκτική άρση 
περιορισμών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
η πιθανότητα διασποράς του ιού στην 

κοινότητα  

τους τρόπον τινά να προβούν σε «αυτο-
καταστροφικά» λάθη κατά την αντιγραφή 
του γονιδιώματός τους. Το εν λόγω αντιικό 
φάρμακο επί του παρόντος βρίσκεται στη 
φάση III των κλινικών δοκιμών και τα 
τελικά αποτελέσματα αναμένονται έως 
το τέλος του τρέχοντος έτους. Μάλιστα, 
ειδικοί εκφράζουν την άποψη πως εάν 
αποδειχθεί αποτελεσματικό και εγκριθεί, θα 
είναι το πρώτο από του στόματος διαθέσιμο 
αντιικό κατά της Covid-19. Συγκεκριμένα, 
το σχήμα της θεραπείας προβλέπει την 
κατ’ οίκον χορήγηση του σκευάσματος 
(τέσσερα χάπια) δύο φορές την ημέρα επί 
πέντε ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
λαμβάνεται αμέσως μετά την εκδήλωση 
των πρώτων συμπτωμάτων.

Στο μεταξύ, στη μάχη για την ανάπτυ-
ξη χαπιού βρίσκεται και η αμερικανική 
εταιρεία Pfizer, η οποία ανακοίνωσε την 
περασμένη Δευτέρα πως έχει ξεκινήσει 
μια μεγάλη μελέτη για τη δοκιμή ενός από 
του στόματος αντιικού φαρμάκου για την 
πρόληψη της λοίμωξης Covid-19. Επίσης, 
η εταιρεία διεξάγει και δεύτερη κλινική 
μελέτη για μία άλλη θεραπεία με ενδοφλέ-
βια έγχυση για νοσηλευόμενους ασθενείς 
με σοβαρά συμπτώματα. Σημειώνεται ότι 
και οι δύο θεραπείες στοχεύουν στο να 
εμποδίζουν τη λειτουργία της πρωτεά-
σης, ενός ενζύμου που χρησιμοποιεί ο 
κορωνοϊός για να αναπαραχθεί στο σώμα. 
Και οι δύο κλινικές μελέτες βρίσκονται 
σε προχωρημένο στάδιο, στη φάση ΙΙ, και 
υπολογίζεται πως τα αποτελέσματά τους 
θα είναι γνωστά στις αρχές του νέου έτους.  

Από στόματος χορηγούμενο φάρμακο 
είναι και η ανασχεδιασμένη νιταζοξανίδη, 
αντιπαρασιτικό που ήδη είναι εγκεκριμένο 

για άλλους ιούς, το οποίο όμως μελετά-
ται από την αμερικανική φαρμακευτική 
Romark για τη  μείωση του ιικού φορτίου 
του κορωνοϊού. 

Παράλληλα, οι εταιρείες Novartis και 
Molecular Partners συνεργάζονται και 
μελετούν δύο υποψήφια φάρμακα ειδικά 
σχεδιασμένα κατά του Sars-Cov-2. To πρώ-
το (ensovibep) βρίσκεται σε κλινική μελέτη 
φάσης ΙΙ σε συμπτωματικούς ασθενείς, 
σε φάση ΙΙ/ΙΙΙ για εξωνοσοκομειακούς 
ασθενείς και άμεσα προβλέπεται να ξεκι-
νήσει μελέτη φάσης ΙΙΙ σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς. Το δεύτερο φάρμακο, με τον 
κωδικό MPO423, χρησιμοποιεί διαφο-
ρετικό μηχανισμό δράσης και στοχεύει 
καλύτερα στις μεταλλάξεις του ιού από το 
πρώτο σκεύασμα, ωστόσο αυτό βρίσκεται 
ακόμη σε προκλινικό στάδιο έρευνας.

Τέλος, οι εταιρείες Roche και Atea δι-
εξάγουν κλινική μελέτη για την ανάπτυξη 
της ουσίας AT-527, ωστόσο βρίσκονται 
αντιμέτωπες με προβλήματα παραγωγής, 
καθώς η ουσία είναι σύνθετη και δύσκολα 
μπορεί να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες 
για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Η 
μελέτη για το εν λόγω σκεύασμα ξεκίνη-
σε τον Οκτώβριο του 2020 και σήμερα 
βρίσκεται στη φάση ΙΙΙ. 

Πολλά υποσχόμενα και 
τα εισπνεόμενα σκευάσματα  

Πολλά υποσχόμενα φαίνονται και τα 
εισπνεόμενα σκευάσματα που βρίσκονται 
στη μάχη κατά του κορωνοϊού και ειδικά 
το εισπνεόμενο φάρμακο EXO-CD24 που 
αναπτύχθηκε στο Ισραήλ και η κλινική 
δοκιμή του διεξάγεται και στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ, έχει ήδη 

Τα μονοκλωνικά αντισώ-
ματα είναι τα πρώτα φάρ-

μακα κατά της Covid-19 
που αναμένεται να φτά-

σουν στην Κύπρο, καθώς 
αναμένεται πως περί τα 

τέλη του μήνα που διανύ-
ουμε θα αδειοδοτηθούν

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Ή διαδικασία για αδειοδότηση 

Ερωτηθείσα για τη διαδικασία 
που ακολουθείται όταν ολοκλη-
ρωθούν οι κλινικές μελέτες των 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, 
η κ. Παναγιωτοπούλου ανέφερε 
στη «Σ» πως όταν δοκιμαστούν και 
αποδειχθεί ότι πράγματι είναι αποτε-
λεσματικά τότε υποβάλλεται αίτηση 
για αξιολόγηση στα αρμόδια όργανα, 
όπως είναι ο ΕΜΑ. Όπως εξήγησε, 
η αίτηση για αδειοδότηση φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων συνήθως 
διαρκεί 210 μέρες, ωστόσο για τα 
συγκεκριμένα λόγω της πανδημίας 
οι διαδικασίες θα είναι πιο γρήγορες. 
Πρόσθεσε πως το πόσο θα πάρει για 
να αδειοδοτηθούν εξαρτάται από 
τις αξιολογήσεις τους γιατί πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι το σκεύασμα 
είναι ασφαλές και ότι λειτουργεί για 
το σκοπό που χορηγείται. Πάντως, 

όπως είπε, μέχρι στιγμής οι κλινικές 
μελέτες έχουν θετικά αποτελέσματα. 
Όσον αφορά το πότε θα φτάσουν 
στον καταναλωτή, η κ. Παναγιω-
τοπούλου εξήγησε πως κι αυτό 
εξαρτάται από τον κατασκευαστή 
και το πότε θα είναι έτοιμος να το 
δώσει στην αγορά.  «Αλλά όταν μία 
κατασκευάστρια εταιρεία επενδύει 
τόσα πολλά χρήματα για ένα σκεύ-
ασμα, θεωρητικά πρέπει είναι σε 
θέση να το κυκλοφορήσει άμεσα 
μόλις πάρει την άδεια», πρόσθεσε. 
Τέλος, η κ. Παναγιωτοπούλου τό-
νισε πως αν και τα αποτελέσματα 
είναι ενθαρρυντικά, ο κόσμος πρέπει 
να αντιληφθεί ότι τα φάρμακα θα 
αποτελέσουν ένα ακόμα όπλο στη 
φαρέτρα μας στη μάχη ενάντια στην 
Covid-19 και σε καμία περίπτωση 
δεν αντικαθιστούν τα εμβόλια. 
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ 
των Διεθνών Σχέσεων

ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Τ/Κ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ.

Ο
ι Τούρκοι δεν αστειεύ-
ονται και είναι πιστοί 
σε ό,τι εξαγγέλλουν. 
Τερμάτισαν τις ερ-
γασίες του ερευ-
νητικού σκάφους 
«Νautical geo», 

που ενεργεί προς όφελος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, 
προκειμένου να χαραχθεί η πορεία του 
αγωγού EastMed. Υιοθετούν το δίκαιο των 
κανονιών, που σημαίνει ότι τα δικαιώματά 
τους  φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνει το 
βεληνεκές της ισχύος τους. Επιβάλλο-
νται διά πυρός και σιδήρου και δίνουν 
το μήνυμα ότι αυτοί κάνουν κουμάντο 
ειδικώς στην περιοχή όπου θεωρούν ότι 
αρχίζει η δική τους υφαλοκρηπίδα και 
ότι επιβάλλονται νέα τετελεσμένα.  

Ασκήσεις στην ξηρά…
Οι τουρκικές προκλήσεις δεν περιο-

ρίζονται στη θάλασσα, αλλά εκτείνονται 
και στην ξηρά. Τις τελευταίες δέκα ημέρες 
είχαν διεξαχθεί, ώς την περασμένη Πα-
ρασκευή, ασκήσεις από τη Μόρφου ώς 
τις περιοχές έξω από τη Λευκωσία, στο 
Γέρι και στην Αθηένου με τη συμμετοχή 
αρμάτων μάχης, μηχανοκίνητων μονάδων 
και πυροβολικού. Στόχος των ασκήσεων, 
που έχουν επιθετικό χαρακτήρα, είναι η 
κάμψη της αντίστασης των δυνάμεων της 
Εθνικής Φρουράς και η πλήρης κατάληψη 
της Κύπρου. Οι ασκήσεις αυτές θα έπρεπε 
να είχαν καταγγελθεί διεθνώς και δημόσια 
και να εξηγηθεί ότι ο συνδυασμός των 
χερσαίων ασκήσεων με όσα συμβαίνουν 
στη θάλασσα δεν απειλούν μόνο την Κύ-
προ αλλά την περιφερειακή ασφάλεια. Ή 
Εθνική Φρουρά απαντά με την άσκηση 
«Ίρις», που αρχίζει τη Δευτέρα και θα 
περατωθεί στις 15 Οκτωβρίου. Σε αυτή 
θα συμμετάσχουν όλες οι δυνάμεις της. 
Όσες διαθέτει…        

Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η αποτρο-
πή Αθηνών - Λευκωσίας δεν λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη από την Άγκυρα. Και ότι 
αυτό που ονομάζεται Δόγμα του Ενιαί-
ου Αμυντικού Χώρου είναι αναξιόπιστο. 
Για τους Τούρκους δεν υπάρχει, διότι αν 

 «Ίρις», η απάντηση της Ε.Φ. 
στις επιθετικές τουρκικές ασκήσεις 

ΕΠΊ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΔΊΕΞΑ-
ΓΟΝΤΑΝ ΑΣΚΉΣΕΊΣ ΓΊΑ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΊΒΕΊ Ή Ε.Φ., ΕΝΏ ΣΤΉ 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΊΔΊΏΚΟΝΤΑΊ ΝΕΑ 
ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΔΊΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΊ 
ΣΊΔΉΡΟΥ 

υπήρχε, δεν θα συμπεριφέρονταν όπως 
συμπεριφέρονται. Θα θεωρούσαν ότι το 
κόστος από τις ενέργειές τους θα ήταν 
μεγαλύτερο από το όποιο όφελος. 

Οι έρευνες στον 
βυθό και η πειρατεία 

Τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή εντός 
της Κυπριακής ΑΟΖ;  Έχουμε μια νέα 
τουρκική προκλητική πειρατεία. Και πότε 
συμβαίνει αυτή; Μετά την άτυπη τριμερή 
της Νέας Υόρκης μεταξύ του κατοχικού 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ και του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με  τον 
Γ.Γ. των Ήν. Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Πώς 
να αρχίσουν συνομιλίες και πώς να εξευ-
ρεθεί λύση υπό αυτές τις συνθήκες; Ή 
Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε  navtex  
για μια περίοδο από τις 29 Σεπτεμβρίου 
ώς τις 15 Οκτωβρίου, με σκοπό τη διεξα-
γωγή  ερευνών σε συγκεκριμένη θαλάσ-
σια περιοχή που αφορούν στην εξέταση 
του βυθού και γενικότερα της πορείας 
που θα ακολουθήσει η κατασκευή του 
ΕastMed.  Στις 3 Οκτωβρίου η Τουρκία 
εξέδωσε δική της navtex  για διεξαγωγή 
στρατιωτικών ασκήσεων στην ίδια περίπου 
θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιού-
νται οι έρευνες από το  «Νautical  geo» 
με σημαία Μάλτας. Αρχικώς, η τουρκι-
κή navtex είχε χρονική  διάρκεια ώς τις 
5 Οκτωβρίου και στη συνέχεια ανανεώ-
θηκε μέχρι τις 8 και 13 του μήνα.  Όταν 
μάλιστα το ερευνητικό σκάφος «Νautical 
geo»  βρισκόταν στη νομίμως δεσμευμένη 
περιοχή  εντός της κυπριακής ΑΟΖ  στις 
3 Οκτωβρίου παρενοχλήθηκε σε απόστα-

Χάρτη των Ήν Εθνών και στο άρθρο 2, 
παράγραφος 4.  Συνεπώς, ο Τατάρ και η 
Τουρκία πρέπει να αποφασίσουν εάν θα 
επιμείνουν στη λύση των δύο κρατών ή  
εάν θα επανενσωματωθούν στην έννομο 
τάξη του μοναδικού στην Κύπρο αναγνω-
ρισμένου κράτους, όπως το πρωτόκολλο 
10 για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ  
καθορίζει, καθώς και η αντιδήλωση της 
21ης Σεπτεμβρίου του 2005 αναφέρει. 

 
Πρόταση και επανενσωμάτωση 

Εάν οι Τουρκοκύπριοι θέλουν συμ-
μετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από 
το φυσικό αέριο, έχουν την ευκαιρία. 
Μπορούν να αναγνωρίσουν όπως και 
η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, 
και όχι να επιμένουν στη διάλυσή της 
και στην αντικατάστασή της από δύο 
ισότιμα συνιστώντα κράτη ή από δύο 
χωριστά κράτη, εκ των οποίων το ένα θα 
είναι το ψευδοκράτος. Ιδού, λοιπόν, που 
η κρίση την οποία επιδιώκει η Τουρκία 
μπορεί να απαντηθεί διπλωματικά και 
νομικά μέσα από την επανενσωμάτω-
ση των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Εκτός και αν υπάρχουν πέ-
ραν των Τουρκοκυπρίων και ημέτεροι, 
που επιμένουν να θέλουν τη διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, για να γίνουν 
τα χατίρια της Άγκυρας και να μετατρα-
πούμε σε βιλαέτι της Νέας Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 

Ή πρόταση θα πρέπει να είναι σα-
φής. Εάν επιθυμούν οι Τουρκοκύπριοι 
και η Τουρκία να έχουν οφέλη από το 
φυσικό αέριο, θα πρέπει: 1. Να αναγνωρί-

ση 0,5 ναυτικών μιλίων από τουρκική 
φρεγάτα.  Στην ουσία, το «Νautical geo» 
εκδιώχθηκε κακήν κακώς. Και η Τουρκία 
παραβίασε για άλλη μια φορά το διεθνές 
δίκαιο της θάλασσας, ισχυριζόμενη ότι 
εκεί είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Τώρα, 
το «Νautical geo» βρίσκεται έξω από τη 
Λάρνακα. Και η Άγκυρα εμπεδώνει την 
παρανομία  της στέλνοντας το μήνυμα ότι 
αυτή κάνει κουμάντο. Με σαφήνεια, δε, 
ο κατοχικός ηγέτης ισχυρίστηκε ότι δεν 
μπορούν οι Ελληνοκύπριοι να εκμεταλ-
λευτούν μονομερώς τις πηγές φυσικού 
αερίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, παρά 
το γεγονός ότι ούτε αυτός ούτε οι Τούρκοι 
αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, 
από την οποία πηγάζουν τα όποια  δικαι-
ώματα επί του φυσικού αερίου.  

Άξονες δικαίου 
Εδώ είναι που ο Πρόεδρος και οι 

σύμβουλοί του θα έπρεπε να παρέμ-
βουν διπλωματικά και να αναδείξουν 
την πρόταση για την επανενσωμάτωση 
των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Γιατί;  Διότι: Α) Τα όποια 
δικαιώματα υπάρχουν στην Κυπριακή 
ΑΟΖ είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει 
υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.  

β) Το ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται 
ούτε από τα Ήν. Έθνη ούτε από την ΕΕ, διότι 
είναι αποτέλεσμα της βίας και της χρήσης 
των όπλων, που σημαίνει παραβίαση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτά 
κατοχυρώνονται στα πρώτα άρθρα του 

σουν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία 
είναι κράτος μέλος του ΟΉΕ και της  ΕΕ.  
2.  Να επανενσωματωθούν οι Τουρκο-
κύπριοι στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και να προχωρήσουμε στη δημιουργία 
επιτροπής για τη διαχείριση και εκμε-
τάλλευση του φυσικού αερίου.  Αυτή η 
πολιτική πρακτική αποτελεί  απάντηση 
στην τουρκική αντίστοιχη θέση,  που θέλει 
κοινή επιτροπή διαχείρισης και εκμετάλ-
λευσης, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα 
αναγνωριστούν θεσμοί  του ψευδοκράτους 
και κατ’  επέκτασιν το ίδιο.  Εάν γίνει δεκτή 
η τουρκική θέση αποαναγνωρίζεται η Κυ-
πριακή Δημοκρατία και καταργούνται τα 
ψηφίσματα 541 και 550 που καθορίζουν 
ότι η λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου δεν αναγνωρίζεται και 
δεν υπάρχει νομικά, διότι είναι προϊόν 
της βίας και της χρήσης όπλων. 3.  Να 
αρχίσει μετά την επανενσωμάτωση των 
Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημο-
κρατία συζήτηση για τον καθορισμό ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδας  μαζί με την Τουρκία.

Ο ρεαλισμός 
Υπάρχει η αντίληψη ότι η Άγκυρα δεν 

θα δεχθεί τίποτα απ’ όλα αυτά. Ωραία, τόσα 
χρόνια που υποχωρούσαμε και είχαμε 
βάλει στο ράφι την Κυπριακή Δημοκρα-
τία προτάσσοντας την τουρκική θέση της 
ομοσπονδίας έχοντας την ψευδαίσθηση 
ότι θα βρίσκαμε λύση στο Κυπριακό, πού 
καταλήξαμε; Ή Τουρκία διάβαζε ότι η 
καλή μας πρόθεση ήταν αδυναμία και 
χρησιμοποίησε την προηγούμενη θέση 
τής ομοσπονδίας των δυο ισότιμων  συ-
νιστώντων  κρατών για να προχωρήσει 
στη σημερινή της αξίωση για λύση δύο 
χωριστών κρατών ως προηγούμενο στάδιο 
της πλήρους τουρκοποίησης του νησιού. 
Ο μεγαλύτερος ρεαλισμός είναι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Σε αυτήν ζούμε και 
αναπνέουμε. Και από αυτήν πηγάζουν τα 
δικαιώματά μας διεθνώς. Αυτή θα πρέπει 
να είναι η βάση επίλυσης του Κυπριακού 
στη λογική της μετεξέλιξής της σε ένα 
αποκεντρωμένο ενιαίο κράτος, στο οποίο 
θα μπορούν να υπάρχουν ζώνες χωρίς 
όμως κρατικές πολιτειακές εξουσίες, οι 
οποίες να αποτελούν πηγή νέων εκβια-
στικών πολιτικών από την Άγκυρα και 
τους εγκάθετούς της στην Κύπρο. Αυτό 
είναι και βιώσιμο και δημοκρατικό. 

Επειδή όμως πρέπει να είμαστε προ-
σγειωμένοι, αφενός θα πρέπει να ξέρουμε 
πώς να αντιμετωπίσουμε  τον τουρκικό 
ιμπεριαλισμό και, αφετέρου, θα πρέπει 
να ανταποκρινόμαστε στον ελάχιστο δεί-
κτη υπεράσπισης των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων ή των ειδικών κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων όπως προκύπτουν μέσα 
από το διεθνές δίκαιο.  Αυτό σημαίνει 
αποτροπή, η οποία αποδεικνύεται για 
άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει. Διότι αν 
υπήρχε, το «Νautical geo» θα ερευνούσε 
τον βυθό εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και 
δεν θα υποχωρούσε ατάκτως προς τη Λάρ-
νακα για να γλιτώσει από δυο τουρκικές 
φρεγάτες και μια κορβέτα. 

Κλιμάκωση έντασης και δούρειοι ίπποι  Το Ίσραήλ και η αποτροπή 

Όσο, λοιπόν, καθυστε-
ρεί η απαλλαγή μας 
από την εξευμενιστι-
κή πολιτική και όσο 

αρνούνται κάποιοι να κατανοή-
σουν ότι τα σύγχρονα εξοπλιστικά 
προγράμματα δεν οδηγούν σε 
κρίσεις και πολέμους αλλά στην 
ασφάλεια και στην ειρήνη, τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι οι κίνδυνοι, 
το επόμενο διάστημα, ειδικώς εάν 
η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι με 
τις νέες αγορές της Ελλάδος από 
τη Γαλλία θα υπάρχει δυνατότητα 
μέχρι το 2025 για αλλαγή των 
υφιστάμενων ισοζυγίων δυνάμε-
ων. Και επειδή η Άγκυρα θεωρεί 
ενιαίο τον χώρο από το Αιγαίο ώς 
την Κύπρο, θα κλιμακώνει την 
ένταση εφόσον αισθάνεται ότι δεν 
επωμίζεται σοβαρό κόστος. Και 
εδώ είναι που φαίνεται ακόμη 

μία λανθασμένη επιλογή των 
ημετέρων. Το γεγονός δηλαδή 
ότι  παγώσαμε την πιθανότητα 
επιβολής κυρώσεων σε βάρος 
της Άγκυρας μέσω της  ΕΕ. Και 
από πλευράς τακτικής αλλά και 
στρατηγικής, ορθολογιστικότερο 
θα ήταν να μείνει το θέμα ανοιχτό 
για να αισθάνεται η Άγκυρα την 
πίεση.  Κάποτε θα πρέπει να δού-
με τα πράγματα ρεαλιστικά και 
όχι μέσα από τον εξευμενισμό, ο 
οποίος αποδείχθηκε ουτοπικός 
τόσο ως προς την αναχαίτιση της 
τουρκικής απειλής όσο και ως 
προς τη δυνατότητα αποφυγής 
κρίσεων και κατοχύρωσης των 
στοιχειωδών κυριαρχικών και 
ειδικών κυριαρχικών μας δικαι-
ωμάτων.  Ή Τουρκία προκαλεί, 
αλλά  μας παρέχει την ευκαιρία  
να επαναξιολογήσουμε την κατά-

σταση και να δραπετεύσουμε από 
πολιτικές του παρελθόντος, που 
μας φέρνουν ενώπιον αδιεξόδων 
και νέων τετελεσμένων, τα οποία 
σταδιακά, επειδή δεν μπορούμε 
να ανατρέψουμε, τα χωνεύουμε. 
Και  στην υπόθεση του  «Νautica 
geo»  επιδιώκει τη δημιουργία 
νέων τετελεσμένων σε βάρος 
των ειδικών κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων, προσδοκώντας ότι 
σταδιακά θα τα αποδεχθούμε. 
Υπάρχει και η θετική πλευρά της 
υπόθεσης. Ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση του EastMed δεν 
διακυβεύονται μόνο δικά μας 
συμφέροντα αλλά και του Ισρα-
ήλ,  καθώς και άλλων,  παρότι 
συνεχίζουμε να έχουμε δούρει-
ους ίππους που επιμένουν ότι 
ο αγωγός θα πρέπει να περάσει 
προς Τουρκία... 

Τι προκαλεί λοιπόν τη νέα κρίση 
και την αδυναμία υπεράσπισης 
των ειδικών κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων; Σύμφωνα με τη 

ρεαλιστική σχολή σκέψης, η κρίση είναι 
αποτέλεσμα της απουσίας αξιόπιστων  
Ενόπλων Δυνάμεων και συμμαχιών 
που οικοδομούνται στη βάση κοινών 
συμφερόντων, όπως είναι ο EastMed.  
Συναφώς επισημαίνουμε τα εξής:

1. Εάν το γεγονός ελάμβανε χώραν 
εντός της ΑΟΖ του Ισραήλ, θα τολμούσε 
η Τουρκία να συμπεριφερθεί με τον ίδιο 
τρόπο; Όχι βέβαια. Γιατί; Διότι το Ισρα-
ήλ είναι ένα μικρό σε εδαφικό μέγεθος 
κράτος αλλά είναι μεγάλο έθνος και έχει 
καταφέρει να καταστεί μία περιφερεια-
κή υπερδύναμη, οικοδομώντας επί του 
αξιώματος ότι η πρώτη ήττα θα είναι 
και η τελευταία και ότι  για να μπορεί 
να επιβιώσει μέσα σε ένα εχθρικό πε-
ριβάλλον θα πρέπει να έχει αξιόπιστες 
Ένοπλες Δυνάμεις και στρατιωτική αυ-
τονομία, την οποία, εκτός των άλλων, του 

παρέχουν οι πολεμικές του βιομηχανίες.  
Πρώτα είναι η αυτονομία του και μετά, 
εφόσον λαμβάνεται υπόψη στο διεθνές 
περιβάλλον, γίνεται η σύναψη συμμαχιών 
και δη με τον μεγάλο ηγεμόνα, δηλαδή 
τις ΉΠΑ χωρίς να έχει τα οποιαδήποτε 
συμπλέγματα. Ψυχρά  συμφέροντα.

2 Εάν υπήρχε αποτροπή και το Δόγ-
μα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου μεταξύ 
Κύπρου και Ελλάδος, και αν ο άξονας με 
το Ισραήλ είχε θεσμοθετηθεί επί τη βάσει 
αμυντικής στρατιωτικής και στρατηγικής 
συνεργασίας όπως είναι αυτή της Γαλλίας 
με την Ελλάδα στην αρχή της αμοιβαιότη-
τας, τότε  η Τουρκία δεν θα τολμούσε να 
παρενοχλήσει  το «Νautical geo».  Διότι θα 
γνώριζε ότι θα έβρισκε τοίχο μπροστά της 
από συμμαχία κρατών και ότι το κόστος 
θα ήταν μεγαλύτερο από το όποιο όφελος. 

3. Τις προάλλες, δηλαδή την περα-
σμένη εβδομάδα, υποστηρίζαμε ότι στη 
συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας θα έπρεπε να 
είχε παρεισφρήσει και η Κύπρος, η οποία 
διαθέτει με το Παρίσι στρατιωτικές συμ-

φωνίες. Αλλά ας  αφήσουμε τη συμφωνία 
Ελλάδας - Γαλλίας, που στηρίζεται στην αρχή 
της αμοιβαιότητας, που σημαίνει ότι κάτω 
από κάποιες προϋποθέσεις η Γαλλία θα 
επέμβει εάν δεχθεί επίθεση η Ελλάδα, και 
ας  επικεντρωθούμε στη σχέση μας με την 
Αθήνα. Πού είναι η κοινή αποτροπή; Πού 
είναι ο σχεδιασμός διαχείρισης μικρών ή 
μεγάλων κρίσεων; Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα 
πρέπει να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία 
επειδή έχει παρενοχλήσει το “Νautical geο”.  
Άλλο λέμε.  Ότι αν υπήρχε το Ενιαίο Αμυ-
ντικό Δόγμα και ο σχεδιασμός διαχείρισης 
κρίσεων, η Τουρκία δεν θα θεωρούσε ότι 
μπορεί να επιβάλλει αυθαίρετα την πολιτική 
των κανονιών της ως μορφή νομιμοποί-
ησης των παρανομιών της στη θάλασσα. 
Θα γνώριζε ότι οποιαδήποτε απειλή ή 
παρενόχληση σε βάρος συμφερόντων 
της Κύπρου σημαίνει ταυτοχρόνως και 
απειλή σε βάρος των συμφερόντων της 
Ελλάδας.  Δεν αναφερόμαστε στο Ισραήλ, 
που είναι άλλη υπόθεση, συναφής όμως 
με το θέμα εφόσον αφορά στον EastMed.

Με αφορμή τις 
νέες τουρκικές 

προκλήσεις, ποιες 
θέσεις θα έπρεπε 

να αναδείξει ο 
Πρόεδρος διεθνώς  

Η σημασία της 
αποτροπής, τα λόγια 

και οι πράξεις  

Η σημασία της 
Κυπριακής 

Δημοκρατίας και τα 
δικαιώματα στην 

ΑΟΖ   
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ΣΤΟΝ ΧΆΡΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΆΓΏ-
ΝΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΆΜΜΕΣ 
ΆΠΟΤΥΠΏΝΕΤΆΙ Η ΘΆΛΆΣ-
ΣΙΆ  ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΆ 
Η ΆΓΚΥΡΆ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΓΙΆ 
ΆΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΘΆΛΆΣΣΙΆΣ ΖΏΝΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΓΆΛΆΖΙΟ ΧΡΏΜΆ, ΟΠΟΥ ΤΟ 
«ΝAUTICAL GEO» ΔΙΕΝΕΡ-
ΓΟΥΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΆ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΆ ΤΟΥ EASTMED. 
ΣΤΟΝ ΧΆΡΤΗ ΚΆΤΆΓΡΆΦΕ-
ΤΆΙ Ο 32ΟΣ  ΠΆΡΆΛΛΗΛΟΣ 
ΠΟΥ ΚΆΤΕΒΆΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΗ-
ΜΕΙΟ Ν ΚΆΙ ΆΠΟ ΕΚΕΙ ΏΣ 
ΤΟ D  C, ΏΣ ΤΜΗΜΆ ΤΗΣ 
ΘΕΏΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΥΦΆΛΟΚΡΗΠΙΔΆΣ, ΚΆΛΥ-
ΠΤΟΝΤΆΣ ΤΜΗΜΆΤΆ ΤΏΝ 
ΚΥΠΡΙΆΚΏΝ ΟΙΚΟΠΕΔΏΝ 1, 
7, 6 ΚΆΙ 4. ΜΕ ΤΟ ΆΝΟΙΚΤΟ 
ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ ΣΚΙΆΓΡΆΦΕΙΤΆΙ 
Η ΠΟΡΕΙΆ ΤΟΥ «ΝAUTICAL 
GEO».         
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Στο ραντάρ των Belharra τα 
γερμανικά υποβρύχια της Τουρκίας

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΠΕΝΑ-
ΝΤΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

γερμανικής κατασκευής υποβρύχια Type 
214. Την ώρα δηλαδή που επανέρχεται στο 
προσκήνιο  το ζήτημα μιας ενιαίας αμυ-
ντικής στρατηγικής, οι δυο παραδοσιακά 
ισχυρές χώρες της Ένωσης ενισχύουν με 
στρατιωτικό εξοπλισμό δυο παραδοσιακούς 
αντιπάλους: την Ελλάδα και την Τουρκία.

Διαφορετικοί στόχοι ΕΕ-ΝΑΤΟ
Οι φρεγάτες Belharra είναι πλήρως 

εξοπλισμένες με συστήματα αεράμυνας 
και διαθέτουν δυνατότητες κατάρριψης 
αεροπορικών στόχων σε πολύ μεγάλες 
αποστάσεις. Υπάρχει όμως και ένα σύ-
στημα «κλειδί», που αλλάζει άρδην τις 
ανθυποβρυχιακές δυνατότητες του ελλα-
δικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο λόγος για 
το πρωτοπόρο σόναρ CAPTAS-4, που 
διαθέτουν οι Belharra  και κατασκευά-
ζεται από τον «κολοσσό» στον χώρο των 
εξοπλισμών, την Thales. Θεωρείται ένα 
από τα πιο προηγμένα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως 
πολλαπλασιαστής ισχύος στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Τα πράγματα όμως 
περιπλέκονται ακόμη περισσότερο, όταν 
αφενός η  Ε.Ε χαρακτηρίζει την αμυντική 
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας 
ως «ένα βήμα προς την αμυντική ένωση», 
και αφετέρου ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επικρίνει τις 
χώρες που επιθυμούν να ενισχύσουν την 
ευρωπαϊκή άμυνα, τονίζοντας ότι η δημι-
ουργία δομών που «ανταγωνίζονται» το 
ΝΑΤΟ κινδυνεύει να αποδυναμώσει και 
να διχάσει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που η 
Γερμανία και η Γαλλία μοιράζονται σε 
μεγάλο βαθμό παρόμοιες ανησυχίες σχε-
τικά με τη δράση της Τουρκίας, οι από-
ψεις τους διαφέρουν ως προς τον τρόπο 
χειρισμού της Άγκυρας. Ή διαφορετική 
αυτή προσέγγιση επηρεάζει αναπόφευκτα 
την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να ανταποκριθεί στις εντεινόμενες προ-
κλήσεις της περιοχής, ενώ προβληματίζει 
το ΝΑΤΟϊκό οικοδόμημα.

Βερολίνο σε ρόλο ΟΗΕ
Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία είναι η 

χώρα που έπαιξε ρόλο μεσολαβητή στις 
προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των 
εντάσεων μεταξύ Αθήνας-Άγκυρας, όταν τον 

Η
Ανατολική Μεσό-
γειος μετατρέπεται 
αργά αλλά σταθερά 
σε πεδίο στρατιωτι-
κοποιημένης  αντιπα-
ράθεσης. Αυτό οφεί-
λεται σε διαφορετικά, 

πλην όμως και αλληλένδετα ζητήματα. 
Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαμάχη για 
τα θαλάσσια σύνορα και τις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) μεταξύ Τουρκίας, 
Ελλάδας και Κύπρου. Ο ανταγωνισμός 
για τις διεκδικήσεις  επί των ενεργειακών  
πόρων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
στην περιοχή κλιμακώνεται. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Ανατολική Μεσόγειος είναι 
η κεντρική σκακιέρα, όπου πολλοί δι-
εθνείς δρώντες, κράτη και υπερεθνικοί 
οργανισμοί  επιχειρούν να προβάλουν 
τις γεωπολιτικές τους φιλοδοξίες και να 
αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους συμ-
φέροντα με στόχο την ανακατανομή της 
περιφερειακής ισχύος.

Οι πρόσφατες παρενοχλήσεις εντός 
Κυπριακής ΑΟΖ από τουρκικές φρεγάτες 
στο ερευνητικό σκάφος Nautigal Geo κατα-
δεικνύουν τον εκνευρισμό-ανησυχία  της 
Άγκυρας μετά την ελληνο-γαλλική Αμυντική 
Συμφωνία και την πώληση των Belharra 
στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Ή Άγκυρα 
κατηγορεί την Ελλάδα ότι αυξάνει τη ναυτι-
κή της δύναμη σε βάρος της στρατιωτικής 
ισορροπίας στην περιοχή, ενώ πράττει το 
ίδιο, καθώς πολύ πρόσφατα το τουρκικό 
ναυτικό απέκτησε το πρώτο από τα έξι νέα 

το οποίο περιλαμβάνει επίσης την Ελλά-
δα, την Κύπρο, την Ιταλία, το Ισραήλ, την 
Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Παλαιστινιακή 
Αρχή αλλά όχι την Τουρκία. Συμβολικής 
σημασίας ήταν και η παρουσία του γαλλι-
κού αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle 
στην Κύπρο. Ή ελληνο-γαλλική αμυντική 
συμφωνία και η αγορά γαλλικών οπλικών 
συστημάτων από την Ελλάδα είναι το επι-
στέγασμα μιας στρατηγικής συνεργασίας 
με ευρύτερες προεκτάσεις. Το σημαντικό 
είναι πως η μάχη για κυριαρχία στη Με-
σόγειο έχει γαλλικό άρωμα από φρεγάτες 
στην Ελλάδα και γερμανικό χρώμα από 
τα υποβρύχια σε Τουρκία.

Συνεργασία με Ισραήλ-Κόλπο
Τους τελευταίους μήνες συντελούνται 

μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες, αν 
εξεταστούν μακροπρόθεσμα, δείχνουν μια 
κατεύθυνση για τον τρόπο που ανακατεύ-
εται η γεωπολιτική τράπουλα ισχύος. Ή 
Ελλάδα προσπάθησε να εμβαθύνει τους 
δεσμούς με τα ΉΑΕ και να στηρίξει τη 
συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
2020, στέλνοντας  τη φρεγάτα «Ύδρα» 
του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι 
του Zayed στα Εμιράτα, με τον Έλληνα 
Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να 
πραγματοποιούν τριήμερη επίσκεψη 
τον περασμένο Φεβρουάριο. Ή Ελλάδα 
εγκαινίασε επίσης τριμερείς στρατιωτικές 
ασκήσεις εκπαίδευσης με δυνάμεις από 
Ισραήλ και Εμιράτα.

Οι ελληνο-ισραηλινοί δεσμοί ασφαλείας 

Αύγουστο του 2020 η ελληνική φρεγάτα 
«Λήμνος» επακούμβησε το «Κεμάλ Ρέι» 
ανοικτά του Καστελορίζου. Αναλαμβάνο-
ντας ρόλο «προξενήτρας», η Γερμανίδα 
Καγκελάριος  Άγκελα Μέρκελ μίλησε 
τότε απευθείας με τον Τούρκο Πρόεδρο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ενώ το Βερολίνο κίνησε τους μηχανισμούς 
αποκλιμάκωσης του ΝΑΤΟ εν μέσω ανη-
συχιών για κίνδυνο πιθανής στρατιωτικής 
αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ευρω-
παϊκών-ΝΑΤΟϊκών χωρών. Μάλιστα, ο 
Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο 
Μάας έκανε τότε περιοδείες  σε Άγκυρα, 
Αθήνα και Λευκωσία, πετυχαίνοντας την 
επανέναρξη των αποτυχημένων διερευνη-
τικών επαφών. Λαμβάνεται υπόψη πως οι 
τουρκικής καταγωγής πολίτες στη Γερμα-
νία αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα στη 
μουσουλμανική κοινότητα της χώρας. Μια 
ανοικτή αντιπαράθεση με την Τουρκία θα 
ενεργοποιούσε αρνητικά αντανακλαστικά 
στην τουρκική διασπορά και τις τουρκικές 
ισλαμικές οργανώσεις εντός της χώρας, 
πράγμα που θέλει να αποφεύγει κάθε γερ-
μανική κυβέρνηση. Σε γενικό πλαίσιο, η 
προσέγγιση του Βερολίνου απέναντι στην 
Τουρκία ήταν πιο συμφιλιωτική, καθώς 
υπάρχει συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, 
μετανάστευσης και κυρίως συμφέροντα 
από εμπορικές συνεργασίες. Ή συμφωνία 
Τουρκίας - Γερμανίας  για αγορά των έξι 
γερμανικών υποβρυχίων που ανακοινώθηκε 
τον περασμένο Ιούλιο δεν θα μπορούσε να 
μείνει αναπάντητη από την Αθήνα.

έχουν επίσης τύχει εμβάθυνσης. Φέτος, 
η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία 1,7 δις 
δολαρίων για εκπαίδευση αεροσκαφών 
της ισραηλινής αεροπορίας και επέτρεψε 
στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις να 
χρησιμοποιήσουν το ελληνικό έδαφος για 
να προσομοιώσουν ασκήσεις απέναντι 
στην τρομοκρατία. Το ίδιο πράττει κατά 
διαστήματα και η Κύπρος. Επίσης Αθήνα-
Λευκωσία επιχειρούν να αναβαθμίσουν 
διπλωματικές σχέσεις  σε άλλες χώρες της 
Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν, το 
Ιράκ, την Ιορδανία, τη  Σαουδική Αραβία, 
ακόμη και την Ινδία. Μέσα από κινήσεις 
πολιτικής υποστήριξης και προμήθειας 
εξοπλισμού, Ελλάδα και Κύπρος θα επι-
διώξουν να ενισχύσουν τον αντι-τουρκικό  
συνασπισμό μετά και την αποχώρηση 
των ΉΠΑ, με στόχο την σφυρηλάτηση 
μιας ισχυρής μεσογειακής συμμαχίας.

Ο παράγοντας ΗΠΑ
Αμερικανικά think tanks υπογραμ-

μίζουν πως η Ουάσιγκτον θα πρέπει να 
εκτιμήσει τον ρόλο που παίζει η Ελλάδα 
για την ενίσχυση της συνεργασίας Μεσο-
γείου-Κόλπου την ώρα που μειώνει το 
στρατιωτικό τους αποτύπωμα στην περιοχή 
και στρέφονται προς τον ανταγωνισμό σε 
Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού. Θεωρούν πως η Ελλάδα αλλά 
και η Κύπρος προσφέρουν στις Ήνωμέ-
νες Πολιτείες μια στρατηγική τοποθεσία 
για μακροπρόθεσμη βάση εφοδιασμού 
και ως σημείο εκκίνησης για μια σειρά 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην Αφρι-
κή, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. 
Θα ήταν αφέλεια να υποστηριχθεί ότι οι 
ΉΠΑ θα εγκαταλείψουν τη σχέση τους με 
την Τουρκία για την Ελλάδα, όμως εάν 
η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί να 
θεωρεί τις Ήνωμένες Πολιτείες ως δυνη-
τικό αντίπαλο και συνεχίσει να εργάζεται 
ενάντια στα στρατηγικά συμφέροντα των 
ΉΠΑ, ο ελληνικός χώρος θα αναβαθμι-
στεί ακόμη περισσότερο. Το επόμενο δι-
άστημα δεν αποκλείεται να  υπάρξουν 
δυνάμεις που θα ασκήσουν πίεση προς 
την κυπριακή πλευρά για υποχωρήσεις 
σε ενεργειακά ζητήματα προκειμένου να 
δοθεί ευκαιρία «σταδιακής ενσωμάτωσης 
της Τουρκίας» στην κοινότητα ασφάλειας 
της Μέσης Ανατολής.

Η στήριξη από Παρίσι
Από την άλλη, η Γαλλία βλέπει πα-

ραδοσιακά με μεγαλύτερο σκεπτικισμό 
την Τουρκία όσον αφορά τη διαδικασία 
ένταξης στην Ε.Ε. Επίσης, η παρουσία της 
αρμενικής διασποράς έχει  εδραιώσει  ένα 
εθνικό συναίσθημα εναντίον της Τουρκίας. 
Ακόμα, η συνεργασία με την Τουρκία για τη 
διαχείριση των προσφύγων είναι λιγότερο 
σημαντική για το Παρίσι, καθώς έχει δεχθεί 
λιγότερους πρόσφυγες και έκτοτε εκτέθηκε 
σε συγκριτικά μικρότερη εσωτερική πίεση 
για το θέμα. Το Παρίσι υποστήριξε με έναν 
πιο ξεκάθαρο τρόπο τις ελληνικές θέσεις 
στο ζήτημα της θαλάσσιας οριοθέτησης. 
Με τις σχέσεις Μακρόν - Ερντογάν να 
αγγίζουν το κόκκινο, η Γαλλία στάθηκε 
υποστηρικτική προς τα αιτήματα  Ελλάδας-
Κύπρου για τη χάραξη μιας πιο σκληρής 
γραμμής της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία. Ή 
Γαλλία αύξησε τη στρατιωτική της παρουσία 
στην Ανατολή Μεσόγειο με τη γαλλική 
φρεγάτα «La Fayette», που συμμετείχε σε 
κοινή στρατιωτική άσκηση με Ελλάδα και 
Κύπρο, συνοδευόμενη από τρία μαχητικά 
αεροσκάφη Rafale. Επιπλέον, το γεγονός 
ότι ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός της 
Total κατέχει συμφωνίες εξερεύνησης 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ 
της Κύπρου, σε ελληνικά, λιβανέζικα και 
αιγυπτιακά ύδατα, καθιστά τη Γαλλία 
σημαντικό παίκτη στον ανταγωνισμό για 
τους ενεργειακούς πόρους στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Τον Μάρτιο του 2021 η Γαλλία 
εντάχθηκε επίσημα στο Φόρουμ Φυσικού 
Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), 

Το δις εξαμαρτείν και οι κότες 

Όταν μια σοβαρή χώρα αγοράζει ένα 
ισχυρό οπλικό σύστημα εξετάζει κά-
ποιους επιμέρους παράγοντες, με 
κυριότερον  το κατά πόσον είναι σε 

θέση να το εγκαταστήσει στο έδαφός της προς 
χρήση. Προ ολίγων ημερών όλες οι εφημερίδες 
είχαν στις κύριες ειδήσεις τους την αγορά οπλι-
κών συστημάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία 
(ΚΔ) (δεν γνωρίζω αν αληθεύει η είδηση, αλλά 
η δημοσίευση από πολλά μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας ταυτόχρονα πείθει σ’ αυτό), ανάμεσα 

στα οποία και αντιαεροπορικό (Α/Α) σύστημα 
από το Ισραήλ με την ονομασία IRON DOME. 
Φυσικά είναι άγνωστο κατά πόσον το προς αγορά 
σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους όπλα 
που περιέχει το αντίστοιχο ισραηλινό σύστημα. 
Οι εν λόγω δημοσιεύσεις έγιναν 17 μήνες πριν 
από τις επόμενες προεδρικές εκλογές του Φε-
βρουαρίου 2023. Τυχαίο;

Τηρουμένων των αναλογιών ακολουθείται 
η ίδια πρακτική πυραυλολογίας που έγινε επί 
διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη, την περίοδο 
1995-1997, όταν είχαν παραγγελθεί οι ρωσικοί 
Α/Α πύραυλοι S-300 και με αιχμή του δόρατος 
της προεκλογικής του εκστρατείας τη συγκε-
κριμένη παραγγελία, κέρδισε τις εκλογές και 
στη συνέχεια, παρά τις δεσμεύσεις του προς 
τον λαό, υπέκυψε στις πιέσεις των ξένων αλλά 
πρωτίστως στην απαίτηση του Πρωθυπουργού 
της Ελλάδος Κώστα Σημίτη και δεν έφερε το εν 

λόγω επάναγκες οπλικό σύστημα στην Κύπρο, 
ψευδόμενος στον λαό ότι και από την Κρήτη το 
σύστημα θα εξυπηρετούσε την άμυνα τις Κύπρου 
καθώς και το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου (το οποίο από το 2001 βρίσκεται στα 
αζήτητα). 

Σήμερα οι συνομιλίες για επίλυση του κυ-
πριακού προβλήματος βρίσκονται σε αδιέξο-
δο, με τις θέσεις της ΚΔ και της Τουρκίας (στην 
ουσία με αυτή συνομιλούμε) να αφίστανται και 
να έχουν κατεύθυνση εκ διαμέτρου αντίθετη. Ή 
κατοχική Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών 
και δεν προσέρχεται σε συνομιλίες με την ΚΔ, 
εάν η δεύτερη δεν αποδεχθεί τους επαχθείς και 
αντίθετους με το διεθνές δίκαιο και τις αξίες και 
αρχές της ΕΕ όρους της.

Στην περίπτωση που η ΚΔ παραγγείλει το 
σύστημα IRON DOME ή κάποιαν παραλλα-
γή του και η κατοχική Τουρκία απαιτήσει την 

ακύρωση της παραγγελίας προκειμένου να 
προσέλθει σε συνομιλίες για λύση με βάση τη 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) και 
υποστηριζόμενη από την πάντα εχθρική προς 
τον Ελληνισμό Βρετανία, η οποία θ’ αρχίσει τις 
πιέσεις για ακύρωση της παραγγελίας, τι γίνεται; 

Ποια θα είναι η θέση της Κυβέρνησης; 
Έχει τις αντοχές ν’ αντέξει σε πιέσεις, ακόμα 

και σε απειλές θερμού επεισοδίου ή και πολέ-
μου ακόμα;

Θα είναι ολέθριο λάθος η Κυβέρνηση να 
προβεί σε μια τέτοια μεγάλη παραγγελία ενός 
τόσο ισχυρού οπλικού συστήματος, χωρίς να έχει 
μελετήσει όλα τα ενδεχόμενα και να έχει  οργανώσει 
σχέδιο μεταφοράς και εγκατάστασής του και στη 
συνέχεια να υπαναχωρήσει γελοιοποιούμενη. 
Επίσης ανάμεσα στα αρνητικά αποτελέσματα 
που θα έχει μια πιθανή ακύρωση ενός τέτοιου 
προγράμματος θα είναι η πτώση του ηθικού στις 

ένοπλες δυνάμεις και στη συντριπτική πλειοψη-
φία του λαού, καθώς θα απολεσθεί η αξιοπιστία 
της Κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος 
και όχι μόνον.

Ο γράφων υποστηρίζει διαχρονικά τον όσο 
το δυνατόν καλύτερο εξοπλισμό της ΕΦ και 
υποστηρίζει μετ’ επιτάσεως την αγορά ενός τέ-
τοιου Α/Α συστήματος και μάλιστα στην πλέον 
εξελιγμένη του μορφή. Σε καμιά περίπτωση το 
άρθρο να εκληφθεί ότι έχει θέση αντίθετη με την 
αγορά ενός τέτοιου, καθώς και άλλων όπλων για 
ενίσχυση και των τριών κλάδων της ΕΦ.

Ο σκοπός του άρθρου είναι να προβληματίσει 
την Κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών 
κομμάτων να ενεργήσουν με σοβαρότητα χωρίς 
να μιλούν. Εξάλλου χωρίς ισχυρή ΕΦ, της οποίας 
η ισχυροποίηση είναι επιτακτική ανάγκη, η ΚΔ 
θα είναι υποχείριο των τουρκικών εκβιασμών 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΑΠΟΨΗ

ΑΝΤΗΣ ΛΟΪΖΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
poulladosm@sig-
malive.com 
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Τ
ο διήμερο 4-5 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε στη 
Λευκωσία το 2ο Συνέ-
δριο-Έκθεση Άμυνας & 
Εσωτερικής Ασφάλειας 
CYPSEC 2021. Ο επίση-
μος τίτλος της εκδήλωσης 

στα αγγλικά, που ήταν και η γλώσσα στην 
οποία έγιναν όλες οι παρουσιάσεις, ήταν 
«CYPSEC 2021: Cyprus Defence & Security 
Conference» και έλαβεν χώραν στον χώρο 
του ξενοδοχείου Hilton, στην Έγκωμη. 

Διοργανωτής του συνεδρίου ήταν η 
Zomidea Design & Services, που και 
στο παρελθόν διοργάνωσε με επιτυχία 
τις εκθέσεις CYPSEC 2011, καθώς και 
μια σειρά εκθέσεων όπως οι CYPNaval, 
CY(P)BER, e-CYberHealth, CYPYachtshow 
και CYPGasTech. 

Ή «Σημερινή» παρακολούθησε από 
κοντά τις εργασίες του CYPSEC 2021. 

Στόχος του συνεδρίου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δι-

οργανωτών, οι προκλήσεις στο διεθνές 
περιβάλλον ασφάλειας και άμυνας σήμερα 
είναι συνεχείς και ραγδαία μεταβαλλόμενες. 
Συνεπώς, η αντιμετώπιση των προκλήσεων 
αυτών απαιτεί αφενός συνεχείς διεθνείς 
διπλωματικές προσπάθειες, αφετέρου 
ανταλλαγή τεχνολογίας, τεχνογνωσίας 
αλλά και συνεργασίες, ειδικά από τον 
ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η παρουσί-
αση ενώπιον των κυπριακών Αρχών των 
δυνατοτήτων και των πρακτικών λύσεων 
που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία σε θέματα 
Άμυνας και Ασφάλειας. Βασική συνιστώσα 
του συνεδρίου αποτέλεσε και η ανάδειξη 
κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας, έρευνας 
και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται 
ήδη στον χώρο και η ενίσχυση των δεσμών 
τους με τη διεθνή αγορά. 

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία 
τους ανώτατα στελέχη του Υπουργείου 
Άμυνας και του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, ο 
Αρχηγός του ΓΕΕΦ και αξιωματικοί της 
Εθνικής Φρουράς, αξιωματικοί της ΜΜΑΔ 
της Αστυνομίας Κύπρου και στελέχη από 
άλλα ενδιαφερόμενα υπουργεία και Αρ-
χές. Παρόντες ήταν επίσης ακαδημαϊκοί 
και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και άλλων 
διεθνών οργανισμών, όπως και της διε-
θνούς αμυντικής βιομηχανίας. 

Το CYPSEC 2021 τίμησαν επίσης 
ο Πρέσβης της Βουλγαρίας Lubomir 
Todorov, η Αναπληρώτρια Πρέσβης του 
Ισραήλ Noga Caspi και ο Γραμματέας 
Β’ της Πρεσβείας της Ελλάδας. Παρών 
ήταν επίσης και ο Ακόλουθος Άμυνας 
της Υπάτης Αρμοστείας της Βρετανίας, 
Συνταγματάρχης Duncan Kavanagh, και 

CYPSEC 2021: Νέα οπλικά συστήματα για νέες 
απειλές & ο σταθεροποιητικός ρόλος της Κύπρου 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ/ΈΚ-
ΘΈΣΗ ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ 
CYPSEC 2021 ΣΤΗ ΛΈΥΚΩΣΙΑ 
ΑΝΈΔΈΙΞΈ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΈΛΛΑ-
ΔΑΣ ΜΈ ΤΡΙΤΈΣ ΧΩΡΈΣ ΜΈΣΩ 
ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥ-
ΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

εκπρόσωποι των Ακολούθων Άμυνας της 
Γαλλίας και της Ρωσίας στην Κύπρο. 

Οι θεματικές που κάλυψαν το συνέδριο 
και η έκθεση, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν 
θέματα αμυντικών δαπανών, αμυντικής 
βιομηχανίας, έρευνας και καινοτομίας, 
τεχνητής νοημοσύνης (AI), τεχνολογίας 
3D-printing και ζητημάτων που άπτονται 
της Διοικητικής Μέριμνας (logistics). Έγινε 
επίσης επίδειξη διαφόρων ειδών οπλι-
κών συστημάτων και μη-επανδρωμένων 
αεροχημάτων (UAV). 

Όπως ανέφερε η κυπριακή αμυντική 
ιστοσελίδα «Defence Redefined», που ήταν 
εκ των χορηγών επικοινωνίας, η διοργά-
νωση του CYPSEC συμπεριλαμβάνεται 
στον κύκλο εκδηλώσεων αμυντικής βιο-
μηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μαζί 
με την DEFEA 2021 στην Ελλάδα, EDEX 
στην Αίγυπτο και ISDEF στο Ισραήλ. 

Οπλικά συστήματα & ιδεοθύελ-
λα στρατιωτικής στρατηγικής

Στην έκθεση και στο συνέδριο περιλαμ-
βάνονται παρουσιάσεις από εκπροσώπους 
εταιρειών αμυντικού υλικού διεθνούς εμβέ-
λειας. Όπως σημειώνει η Chaitali Bag της 
ινδικής αμυντικής ιστοσελίδας «Aviation  
& Defence Universe» (04/10/2021), που 
ήταν εκ των χορηγών επικοινωνίας του 
CYPSEC 2021, το συνέδριο ήταν μια 
ευκαιρία για «ιδεοθύελλα στρατιωτικής 
στρατηγικής, εσωτερικής ασφάλειας, μεσο-
γειακής ειρήνης και καταπολέμησης του 
επεκτατισμού εν τη γενέσει του». Έδωσε 
επίσης τη δυνατότητα να συζητηθούν οι 
δυνατότητες αμυντικών παραγωγών με 
προοπτική να δημιουργηθεί «ένας περι-
φερειακός κατασκευαστικός κόμβος και 
μια αγορά μεταξύ πωλητών-αγοραστών». 

Μεταξύ των χορηγών η αμερικανική 
Bell Helicopters, κορυφαία παραγωγός 
στρατιωτικών και εμπορικών ελικοπτέρων, 
επανδρωμένων και μη-επανδρωμένων, 
και η ισραηλινή Rafael Advanced Defence 
Systems με  70 χρόνια τεχνογνωσία σε 
άμυνα, ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια, 
βασισμένη σε επιχειρησιακή εμπειρία. 
Επίσης η ολλανδική Damen Shipyards 
Group, που λειτουργεί 35 ναυπηγεία σε 
όλον τον κόσμο και έχει κατασκευάσει 
πάνω από 6.500 σκάφη σε περισσότερες 
από 100 χώρες και η γαλλική Kership, μια 
κοινοπραξία  των Piriou και Naval Group 
από 2013, με μακρά εμπειρία στη ναυτι-
κή μηχανική, τη ναυπηγική, στρατιωτικά 
συστήματα και υπηρεσίες. Ή ισραηλινή 
Marom Dolphin παρουσίασε εργονο-

Ο CYS παρέχει στους ενδιαφερόμενους 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενημέρωση 
και βοήθεια ώστε να μπορούν να πληρούν 
τα ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήρια για 
συνεργασία με το κυπριακό ΥΠΑΜ. Όσον 
αφορά το μέλλον, μίλησε για την ανάγκη 
συμμετοχής της Κύπρου στις σχετικές ευ-
ρωπαϊκές διεργασίες για θέματα άμυνας 
και ασφάλειας, ούτως ώστε να κτιστεί το 
ανάλογο προφίλ, περιλαμβανομένης και 
της ίδρυσης σχετικής ακαδημίας. 

Ελλαδο-κυπριακή αμυντική 
βιομηχανία & το… «σύστημα 
Eurovision»

Σε συνέντευξή του στον Μάριο Καναρίνη 
της «Defence Redefined» (05/10/2021), 
ο Πρόεδρος της ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής 
χαρακτήρισε το συνέδριο «μια θετική πρω-
τοβουλία», καθώς η Κύπρος «δεν έχει 
προϊστορία στην αμυντική βιομηχανία». 
Θεωρεί πως μέσα από τα προγράμματα 
της ΕΕ, αλλά και από νέα παιδιά που έχουν 
σχετικά ενδιαφέροντα, μπορεί να δρομο-
λογηθεί μια πολύ καλή συνεργασία με 
τον ΣΕΚΠΥ καθώς «το ελληνικό αμυντικό 
οικοσύστημα έχει αρκετές κατασκευαστικές 
δυνατότητες» και έτσι «παντρεύοντας αυτά 
τα δύο» μπορούν να προκύψουν «κοινά 
ελληνικά προγράμματα». 

Σε σχέση με την Εθνική Φρουρά, ο κ. 
Ροζαλής είπε πως δεν είναι η θέση του 
να προτείνει κάτι επιχειρησιακά, αλλά η 
εμπειρία του λέει πως οι κυπριακές Ένο-
πλες Δυνάμεις πρέπει να ακολουθήσουν το 
ελλαδικό παράδειγμα. Δηλαδή, ως μικρές 
χώρες να μπουν σε συνεργασίες με διεθνείς 
οργανισμούς, φέρνοντας ως παράδειγμα 
αυτό που έκανε η Ελλάδα πρόσφατα με 
τη γαλλική Naval Group: «Δηλαδή, ό,τι 
αγοράζει απ’ εδώ και μπρος η Ελλάδα και 
η Κύπρος να μην είναι απλώς μια αγορά 
αλλά μια συνεργασία για το μέλλον και να 
εξασφαλίζεται και το αντίστοιχο πολιτικό 
αποτέλεσμα». 

Σε σχέση με την Τουρκία, είπε πως 
«ο εχθρός όσο υπάρχει, δεν πρέπει να 
εφησυχάζουμε ποτέ» και συνέστησε 
να μην είναι Ελλάδα και Κύπρος μόνο 
απλοί αγοραστές, αλλά και συμμέτοχοι 
που αναπτύσσουν τεχνολογία. Όπως δή-
λωσε χαρακτηριστικά: «Ο ελλαδικός λαός, 
επειδή είμαστε νοικοκύρηδες άνθρωποι 
και όταν είναι καλά τα πράγματα ξεχνιό-
μαστε, πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα και 
πρέπει να είναι μόνιμη».  

Για την προοπτική μελλοντικών  ελλαδο-
κυπριακών συνεργειών στον τομέα της 
άμυνας, ο κ. Ροζαλής είπε αστειευόμενος 
«ότι το σύστημα Γιουροβίζιον παίζει και 
εδώ και πρέπει να παίζει», αναφερόμενος 
στις προοπτικές μεταξύ των εταιρειών των 
δύο χωρών. Θεωρεί πως με την κατάλ-
ληλη οργάνωση, και συνεργαζόμενοι με 
χώρες παραγωγούς και εξαγωγείς όπως 
η Γαλλία και το Ισραήλ, μπορούμε, αν 
όχι να τους πουλήσουμε δικά μας προϊ-
όντα, τουλάχιστον «να μας βάλουν στην 
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα». Έτσι, 
μπορούμε να πάμε σε χώρες, όπου, για 
παράδειγμα, «το Ισραήλ για δικούς του 
γεωπολιτικούς λόγους δεν μπορεί να που-
λήσει και να μπει μπροστά η ελληνική 
αμυντική βιομηχανία». 

Θεωρεί πως η αποχώρηση της Βρετα-
νίας από την ΕΕ δίνει την πρωτοκαθεδρία 
στη Γαλλία σε μια πιο έντονη πλέον ευ-
ρωπαϊκή αμυντική πολιτική, «που είναι 
προς το συμφέρον Ελλάδος και Κύπρου». 

Καινοτομία στην Άμυνα: 
EDA, AI & 3D

Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, 
ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας & 

μικό εξοπλισμό, όπως τακτικά γιλέκα, 
εξαρτύσεις, σακίδια και άλλα προϊόντα 
που προορίζονται για στρατιωτική και 
παραστρατιωτική χρήση. 

Στρατηγικές αλλαγές, EastMed 
& υβριδικού τύπου απειλές

Με την έναρξη του συνεδρίου, ο Γε-
νικός Διευθυντής του ΥΠΑΜ, Ανδρέας 
Λουκά, εκπροσωπώντας τον Υπουργό 
Άμυνας, Χαράλαμπο Πετρίδη, ανέφερε 
πως η περιοχή μας αντιμετωπίζει πολλές 
προκλήσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
αποσταθεροποιητική κατάσταση σε Συρία 
και Λιβύη και την πολιτικο-οικονομική 
αστάθεια στον Λίβανο. Με αυτόν τον τρόπο 
έδωσε και τον σχετικό τόνο της σημασίας 
του συνεδρίου, αφού αναφέρθηκε στο πώς 
η περιοχή μας είναι πεδίο ηγεμονικών 
επιδιώξεων.  

Στο ίδιο πνεύμα, ο Α/ΓΕΕΦ Αντιστρά-
τηγος Δημόκριτος Ζερβάκης τόνισε τον 
σταθεροποιητικό ρόλο του αγωγού φυσικού 
αερίου EastMed για τα δυτικά συμφέ-
ροντα και τη συμβολή στην οικοδόμηση 
συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας 
και της ασφάλειας. Ο Αρχηγός της Εθνι-
κής Φρουράς αναφέρθηκε επίσης στις 
παγκόσμιες εξελίξεις, όπως την επάνοδο 
των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, στο αμε-
ρικανο-βρετανο-αυστραλιανό σύμφωνο 
AUKUS και στις παράνομες τουρκικές 
ενέργειες στη θάλασσα, στην κατεχόμενη 
Αμμόχωστο και στην αεροπορική βάση 
στο κατεχόμενο Λευκόνοικο. Τέλος, ανα-
φέρθηκε στις τριμερείς και τετραμερείς 
συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και στον βαρυσήμαντο ρόλο της ΕΦ ως 
αξιόπιστου παράγοντα αποτροπής, συ-
μπεριλαμβανομένων των νέου τύπου 
απειλών. 

Ομιλία έκανε επίσης ο πρόεδρος των 
κατεχόμενων Δήμων και Δήμαρχος Κυ-
θρέας, Πέτρος Καρεκλάς, του οποίου η 
παρουσία έφερε ιδιαίτερο συμβολισμό. 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Akmon S.A., κ. Τάσος Ροζολής, έκανε 
αναφορά στις πολιτικές αλλαγές και την 
επίδραση σε περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο, με αναφορά στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση των υβρι-
δικού τύπου απειλών. Για την Ελλάδα και 
την Κύπρο ανέφερε πως η επένδυση στην 
αμυντική βιομηχανία είναι ο τρόπος για 
να ακολουθήσουν την πρόοδο στις νέες 
τεχνολογίες, και ταυτόχρονα  αποδοτική 

Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκι-
νος, αναφέρθηκε στην «ψηφιοποίηση της 
άμυνας» και τη σχετική ανάγκη ανάπτυξης  
λύσεων και δυνατοτήτων άμεσης αντίδρα-
σης σε προκλήσεις και απειλές, τονίζοντας 
τη σύνδεση του τομέα της άμυνας σε ξηρά, 
θάλασσα και αέρα με άλλα επίπεδα, όπως 
το ψηφιακό και το διαστημικό. Στην ομιλία 
του τόνισε την προθυμία της κυπριακής 
Κυβέρνησης για περαιτέρω συνεργασία 
με τη βιομηχανία και τα πανεπιστήμια 
για αναβάθμιση της ψηφιακής πολιτικής 
εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. 

Μεστή πληροφοριών ήταν και η παρου-
σίαση του Δρος  Παναγιώτη Κίκιρα, που 
είναι επικεφαλής της Μονάδας Τεχνολογίας 
& Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Αμυντικού 
Οργανισμού (European Defence Agency), 
με θέμα τις δραστηριότητες του ευρωπα-
ϊκού θεσμού σε σχέση με την Τεχνητή 
Νοημοσύνη. Ο Δρ Κίκιρας, συνδυάζοντας 
την ανάλυσή του με την εμπειρία του ως 
πρώην αξιωματικού του Ελληνικού Στρα-
τού, εξήγησε την ιστορία, τον ρόλο και 
τη λειτουργία του EDA και παρουσίασε 
τους τρόπους με τους οποίους η τεχνη-
τή νοημοσύνη συνεισφέρει στην αύξηση 
της αμυντικής αποτελεσματικότητας, στη 
μείωση του κόστους και στη μείωση των 
απωλειών, αναφερόμενος και στους τομείς 
συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
στη δεξαμενή κοινοποίησης δεδομένων 
της ΕΕ (EU Defence Data Pool). 

Για το ίδιο θέμα μίλησε και ο Καθη-
γητής Δημήτρης Δρικάκης, Πρόεδρος 
του Ερευνητικού Ινστιτούτου Άμυνας & 
Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Ο Δρ Δρικάκης αναφέρθηκε σε έργα που 
ασχολούνται με τη  μείωση του ηχητικού 
αποτυπώματος των μη-επανδρωμένων 
αεροχημάτων, σε προσομοιώσεις για πλοία 
και σε μείωση του θερμικού αποτυπώ-
ματος. Έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η 
είσοδος σε άγνωστα τεχνολογικά πεδία 
πρέπει να γίνεται προσεκτικά και έπειτα 
από σοβαρή σκέψη. 

Για τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις (3D-
printing) μίλησε ο Δρ Άγγελος Ευαγγέλου, 
μεταδιδακτορικός ερευνητής του εργα-
στηρίου Powder Technology Laboratory 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ Ευ-
αγγέλου αναφέρθηκε στη διαδικασία 
επιλογής υλικού, τα πλεονεκτήματα και 
τους περιορισμούς και έδωσε παραδείγ-
ματα από άλλες χώρες, όπως ΉΠΑ και 
Ισραήλ, για μη-επανδρωμένα αεροσκάφη, 
υγειονομικό εξοπλισμό, ανταλλακτικά και 
σιγαστήρες όπλων. 

Ασφάλεια από τον «δούρειο 
ίππο» του κινητού τηλεφώνου

Για τους κινδύνους διαρροής προσωπι-
κών δεδομένων και παραβίασης του ιδιω-
τικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων 
και δεδομένων ατόμων που σχετίζονται 
με την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια 
τάξη, μίλησε η Δρ Άρτεμις Κοντού, συνι-
δρύτρια της εταιρείας Malloc με έδρα τη 
Λευκωσία. Φέρνοντας ως παράδειγμα το 
σκάνδαλο με το λογισμικό Pegasus και 
άλλες τεχνολογίες υποκλοπής δεδομένων 
από «έξυπνα κινητά», η Δρ Κοντού πα-
ρουσίασε τις δυνατότητες των εφαρμογών 
της Malloc για αυξημένη ασφάλεια κατά 
των κυβερνοκατασκόπων μέσα από τε-
χνολογία τεχνητής νοημοσύνης. 

Εκ μέρους της επίσης κυπριακής εται-
ρείας Additess, ο Διευθύνων Σύμβουλός 
της Νικόλαος Κούτρας, παρουσίασε το σύ-
στημα «ADD-C3» για επιτήρηση, συλλογή, 
ανάλυση και διαχείριση πληροφοριών. 
Ή εταιρεία έκανε ζωντανή επίδειξη του 
συστήματος με παράλληλη χρήση drone 
στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου.

μέθοδος δημιουργίας θέσεων εργασίας 
για νέους επιστήμονες. 

Σχετικές αναφορές έκανε και στη δική 
του ομιλία ο Αντιπρόσωπος του ΕΛΙΣΜΕ 
στην Κύπρο, Συνταγματάρχης (ε.α.) Άντης 
Λοΐζου, ο οποίος μίλησε για το πώς τα 
μικρά κράτη μπορούν να ενισχύσουν τις 
δυνατότητες άμυνας και ασφάλειάς τους 
μέσα από συμμαχίες αλλά και συμπαρα-
γωγή οπλικών συστημάτων. Μίλησε για 
τις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας-
Κύπρου-Ισραήλ στον τομέα της αμυντικής 
βιομηχανίας, ενόψει και της αυξανόμενης 
τουρκικής επιθετικότητας εις βάρος τους, 
και έφερε τα παραδείγματα χωρών όπως η 
Σερβία και η Σιγκαπούρη που επένδυσαν 
σοβαρά σε αυτούς τους τομείς. 

Τυποποίηση αμυντικών 
συστημάτων & Κύπρος

Το συνέδριο ήταν ιδιαίτερα επιμορφω-
τικό σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο 
ζήτημα της τυποποίησης των αμυντικών 
συστημάτων, του ποιοτικού ελέγχου, της 
διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας, 
καθώς και των προκλήσεων διαλειτουρ-
γικότητας. 

Ο Αντιπλοίαρχος του Ελληνικού Πο-
λεμικού Ναυτικού Νικόλαος Μυριούνης 
αναφέρθηκε στην τυποποίηση των αμυντι-
κών συστημάτων με παρουσίαση του ευ-
ρωπαϊκού συστήματος EDSTAR (European 
Defence Standards Reference System), που 
πλέον παρέχει το νέο κανονιστικό πλαίσιο. 
Ο Αντιπλοίαρχος Μυριούνης σημείωσε 
πως τα καλύτερα πρότυπα (standards) για 
την άμυνα είναι αυτά που καθορίζονται 
από κοινού από τον ιδιωτικό τομέα μαζί 
με τους κρατικούς θεσμούς. Στους στόχους 
του EDSTAR περιλαμβάνονται παράγοντες 
που αφορούν τον τεχνικό τομέα, τον τομέα 
διαχείρισης και την εφοδιαστική αλυσίδα, 
υπογραμμίζοντας πως όταν ένας από αυτούς 
δεν αποδίδει, τότε μπορεί ολόκληρο το έργο 
να πληγεί. Ο Ελλαδίτης αξιωματικός, που 
εκπροσωπούσε επίσης και τον Α/ΓΕΕΘΑ 
Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, υπογράμμισε 
επίσης τον ρόλο της αποτροπής, τα κενά 
του υπάρχοντος πλαισίου και τόνισε την 
ανάγκη εκπόνησης Εθνικής Στρατηγικής 
Αμυντικής Βιομηχανίας για την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

Ενδιαφέρουσα σχετικά με το ζήτημα 
ήταν και η τοποθέτηση του κ. Πάμπου 
Καμμά, που εκπροσώπησε τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης και μίλησε για το 
τριγωνικό μοντέλο συνεργασίας του CYS 
με το ΥΠΑΜ και τις ιδιωτικές εταιρείες. 

ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
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Λύσεις στη θάλασσα Έπιμελητεία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο στην Έθνική Φρουρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
Κύπρο, λόγω και του ενερ-
γειακού προγράμματος στην 
ΑΟΖ, είχε η ομιλία του Jean-

Marie Dumon, Διευθυντή Άμυνας & 
Ασφάλειας του Γαλλικού Συνδέσμου 
Ναυτικής Βιομηχανίας (GICAN) με 
θέμα το μέλλον της θαλάσσιας επι-
τήρησης. Ο Γάλλος αντιπρόσωπος 
συνόψισε τις πολύπλοκες απειλές 
που θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον 

στη θάλασσα, που περιλαμβάνουν 
την προστασία των φυσικών πόρων, 
την καταπολέμησης της ρύπανσης, 
τις παράνομες και εγκληματικές δρα-
στηριότητες, περιλαμβανομένης της 
πειρατείας και του λαθρεμπορίου. 
Αναφερόμενος και στη διαχείριση 
μόνιμων εγκαταστάσεων στη θάλασ-
σα, ο κ. Dumon παρουσίασε συστή-
ματα εντοπισμού και επιτήρησης 
θαλασσίων ζωνών. 

Οσυνεργάτης της «Defence Redefined», 
Θεόδωρος Νικολοβγένης, μίλησε για 
τον ρόλο της επιμελητείας (military 
logistics), ξεκινώντας την παρουσίασή 

του με ιστορική αναφορά στον Μέγα Αλέξανδρο, ο 
οποίος στην εκστρατεία του εφήρμοσε ένα άριστο 
για την εποχή σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ο 
κ. Νικολοβγένης δραστηριοποιείται επαγγελματι-
κά στον χώρο των logistics στην Κύπρο και είναι 
απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και 
Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωστρατηγικής στο Εθνικό 
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Σύμφωνα με τον κ. Νικολοβγένη, η επιμελητεία 
αφορά πληθώρα τομέων και είναι νευραλγικής ση-
μασίας για την εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος, 
αφού αφορά όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
το υλικό και τη διαχείριση, θέματα μεταφοράς προ-
σωπικού, εφοδιασμό και υγειονομικές υπηρεσίες, 
μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη 
μεθοδολογία της συστημικής γεωπολιτικής ανάλυσης, 
αναφέρθηκε στη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου 
και στις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στον τομέα των logistics, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τις εγκαταστάσεις στις ελεύθερες περιοχές, όπως 

τα δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, τα δύο 
λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, εγκαταστάσεις και 
λογισμικό που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. 
Στη συνέχεια προχώρησε σε ανάλυση υποθετικής 
περιπτωσιολογίας, η οποία αφορούσε σενάριο απο-
στολής στρατιωτικών δυνάμεων από την ΕΕ στην 
Κύπρο. Δίνοντας πρακτική πληροφόρηση, προχώ-
ρησε σε παρουσίαση συστήματος για καταγραφή 
και διαχείριση του υλικού των δυνάμεων που θα 
αφιχθούν στο νησί παρουσιάζοντας έτσι με παρα-
στατικό τρόπο την αναγκαιότητα και τον κομβικό 
ρόλο της επιμελητείας. 
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Α
πό την επομένη των 
προεδρικών εκλογών 
τον Φεβρουάριο του 
2018 με την επανεκλο-
γή στην προεδρία τού 
Νίκου Αναστασιάδη, η 
Κύπρος βρίσκεται μο-

νίμως σε μιαν ατέρμονη    προεκλογική 
εκστρατεία. Αποδεικνύεται ότι τα κόμματα 
δεν έχουν αντιληφθεί πως ο μέσος Κύπριος 
πολίτης έχει κουραστεί από τα αδιέξοδα 
κυρίως στο Κυπριακό, την πανδημία και 
τις καραντίνες που τον στρίμωξαν οικο-
νομικά. Για τούτο δεν τείνει ευήκοον ους 
στους ντελάληδες των κομμάτων, στις με-
ταμφιέσεις και στις μεταλλάξεις τους. Και 
πολύ περισσότερο στους καβγάδες και 
στις σκοπιμότητές τους.

Ένα ζήτημα που κατατρύχει τα κόμματα 
είναι ο επόμενος Πρόεδρος να είναι ο «δικός» 
τους ή να έχει περάσει από την πίσω αυλή 
των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων και 
συναλλαγών που διεξάγονται εδώ και καιρό.  

Το τραγικό είναι ότι από τα ονόματα 

που ακούγονται ή όσοι έχουν εκδηλώσει 
πρόθεση να είναι υποψήφιοι, οι περισσό-
τεροι είναι φανεροί ή κρυφοί υπέρμαχοι 
του σχεδίου Ανάν. Υπάρχουν και κάποιοι 
άλλοι υποψήφιοι, που πριν από χρόνια 
ήταν υποψήφιοι για την κούρσα των 
προεδρικών εκλογών αλλά τα κόμματα 
τούς άφησαν… μεσόστρατα και προώθη-
σαν άλλους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να 
κόψουν το νήμα του νικητή.

Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του 
εκλογικού σώματος, οι οποίοι είτε είναι 
πολιτικά ή κομματικά άστεγοι είτε ανήκαν 
σε κόμματα ή κινήματα που καταποντίστη-
καν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
και δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, οι 
οποίοι δεν συμφωνούν με την πολιτική 
των μεγάλων κομμάτων στο Κυπριακό. 
Τώρα σχολιάζουν αρνητικά ή και υποτι-
μητικά το ονοματολόγιο των υποψηφίων.

Δεν μετρούν μόνο τα 
ποσοστά των Βουλευτικών

Αρκετοί, είτε πολιτικοί αναλυτές είτε 

κομματικά στελέχη συνήθισαν να κάνουν 
προσθαφαιρέσεις με βάση τα εκλογικά 
ποσοστά των κομμάτων στις βουλευτι-
κές εκλογές προκειμένου να βεβαιωθούν 
ότι ο υποψήφιός τους θα περάσει στον 
β’ γύρο των Προεδρικών του 2023. Και 
αφού προηγηθούν τα ανάλογα παζάρια.

Εκείνο που μπορεί να μην υπολογί-
ζουν είναι ότι, πέραν των ποσοστών των 
κομμάτων που δεν εισήλθαν στη Βουλή,  
υπάρχει και το μεγάλο ποσοστό της αποχής, 
το οποίο ξεπερνά τις 190.000 ψήφους.

Στις βουλευτικές εκλογές τον Μάη 
του 2021 οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 
ήταν 557.836. Από αυτούς ψήφισαν μόνο 
366.608 (65,72%). Το 34,28% τήρησαν 
αποχή, δηλαδή 191.228 δεν ψήφισαν. 

Τα τρία μεγάλα κόμματα, τα οποία 
θεωρούνται ρυθμιστές για την εκλογή 
Προέδρου, παρουσίασαν αισθητή μεί-
ωση στα ποσοστά τους: ΔΉΣΥ 27,77% 
(μείωση -2,9%), ΑΚΕΛ 22,34% (μείωση 
-3,3%), ΔΉΚΟ 11,29% (μείωση -3,2%). 

ΕΛΑΜ (6,78 +αύξηση 3%) και  ΕΔΕΚ 

(6,72% +0,5%) έδωσαν μάχη στήθος με 
στήθος και παρουσίασαν αύξηση στα πο-
σοστά τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή 
παρατηρήθηκε ένα οξύμωρο σχήμα. Πρώ-
ην και νυν στελέχη της ΕΔΕΚ υπογείως,  
ενίσχυαν το ΕΛΑΜ σε μια προσπάθεια 
να πληγεί η ηγεσία του κόμματός τους 
και να ζητήσουν παραιτήσεις. Τα κίνητρά 
τους,  όπως φάνηκε, έπαθαν αφλογιστία  
καθότι η ΕΔΕΚ σημείωσε έστω και μικρή 
αύξηση. Οι σκοπιμότητες της φερόμενης 
φράξιας αποκαλύπτονται  τώρα με τις έντο-
νες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, την 
προσφυγή στα δικαστήρια και την εμμονή 
για παραίτηση του προέδρου του Κινή-
ματος Μ. Σιζόπουλου.

Ή αποδυνάμωση της ΕΔΕΚ ευνοεί τόσο 
τα μεγάλα κόμματα  όσο και εξωκομματι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι υποστηρίζουν  
λύση του Κυπριακού στις παραμέτρους 
του σχεδίου Ανάν με μεγαλύτερες εκπτώ-
σεις και υποχωρήσεις προς την Τουρκία, 
η οποία δεν δείχνει καμιά διάθεση να 
διαπραγματευθεί για λύση ΔΔΟ. Οι φω-
νασκίες της ηγεσίας του ΑΚΕΛ εναντίον 
του Προέδρου Αναστασιάδη, με τις οποίες 
τον κατηγορεί για τη  στασιμότητα στο 
Κυπριακό, δεν έχουν καμιάν απήχηση 
στο εκλογικό σώμα. Μόνο ηχορύπανση 
προκαλούν και την ικανοποίηση της Άγκυ-
ρας, η οποία παρακολουθεί τον βολικό για 
την πολιτικής της διχασμό που επικρατεί 
στις ελεύθερες περιοχές.

Εκείνο που αδυνατούν να αντιληφθούν 
οι ηγεσίες των κομμάτων που επιδιώκουν 
λύση δύο συνιστώντων κρατιδίων και τη 
συνεπακόλουθη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, είναι ότι η Τουρκία αυτήν 
τη στιγμή προελαύνει κατακτώντας εδάφη 
και συμμάχους και δεν έχει καμιά διάθεση 
να  επιστρέψει πίσω για να ξεκινήσει από 
εκεί που έμειναν οι διαπραγματεύσεις 
στο Κραν Μοντανά.  

Το Συμβούλιο Συνεργασίας 
Τουρκόφωνων Χωρών

Ο Ερντογάν και το βαθύ κράτος της 
Τουρκίας επιδιώκουν την ανασύσταση 
της «Υψηλής Πύλης» και φαίνεται κά-
που το επιτυγχάνουν. Ή Ρωσία έκανε το 
στρατηγικό λάθος να στηρίξει την Άγκυρα 
στρατιωτικά και οικονομικά ως αντιστάθ-
μισμα της κρίσης με την Ουκρανία με τη 
δημιουργία του παρακαμπτήριου αγωγού 
φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας (Turkish 
stream). Τώρα ίσως κληθεί να πληρώσει 
τις συνέπειες. Και αυτό γιατί η Τουρκία 
είναι ο πιο αναξιόπιστος σύμμαχος.

Ή Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά 
δεν υπακούει σε κανέναν. Οι σχέσεις της 
με τις ΉΠΑ είναι πολύ κακές εξαιτίας της 
αγοράς των ρωσικών πυραύλων. Επίσης 
η Ρωσία παρακολουθεί τις κινήσεις της 
Άγκυρας με μεγάλη ανησυχία καθότι βλέπει 
μιαν απειλή να πλησιάζει και αδυνατεί 
να έλθει σε αντιπαράθεση. Ενδεικτική της 
επιδείνωσης των σχέσεων Μόσχας - Άγκυ-
ρας ήταν η πρόσφατη συνάντηση Πούτιν 
Ερντογάν στο ρωσικό θέρετρο Σότσι, κατά 
την οποία συζητήθηκαν η κατάσταση στο 

Ιντλίμπ της Συρίας, το Λιβυκό και άλλα 
που φαίνεται να οδηγούν  τις δύο χώρες 
σε σύγκρουση. 

«Το Μεγάλο Τουράν»
Ή Τουρκία έχει δημιουργήσει την 

ένωση των τουρκόφωνων χωρών «του 
Μεγάλου Τουράν» και τη δυνατότητα 
δημιουργίας του ενιαίου στρατού του, 
ενός είδους «ΝΑΤΟ Κεντρικής Ασίας». 
Για τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας, μια 
τέτοια εναλλακτική λύση στην ενοποίηση 
του CSTO (Οργανισμός της Συνθήκης 
Συλλογικής Ασφαλείας, στον οποίο συμ-
μετέχουν η Ρωσία, η Αρμενία, το Καζακ-
στάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν και 
το Ουζμπεκιστάν), στο νότιο υπογάστριό 
της, είναι μια υπαρξιακή απειλή.

Το Τουρκμενιστάν, μια πλούσια σε φυσι-
κό αέριο χώρα, με πρόσβαση στην Κασπία 
Θάλασσα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν 
και δεν είναι μέλος του CSTO, για πολύ 
καιρό απέφευγε να ενταχθεί στο Τουρκικό 
Συμβούλιο υπό την αιγίδα της Άγκυρας.

Τώρα γίνεται μια θεμελιώδης μετα-
τόπιση. Το Τουρκμενιστάν αποφάσισε 
ξαφνικά να γίνει μέλος του Συμβουλίου 
Συνεργασίας Τουρκόφωνων Κρατών. 
Αυτό θα ανακοινωθεί επίσημα στη VIII 
σύνοδο κορυφής του Τουρκικού Συμ-
βουλίου, στην Κωνσταντινούπολη, στις 
12 Νοεμβρίου.

Έτσι, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση 
στο γειτονικό Αφγανιστάν και την απειλή 
από τους Ταλιμπάν, η Άγκυρα κατάφερε 
να οδηγήσει ακόμη και το ασυμβίβαστο 
Τουρκμενιστάν, το οποίο προσπάθησε 
επιμελώς να αποφύγει τη συμμετοχή σε 
διάφορα μπλοκ και συμμαχίες, στα δίκτυά 
της. Οι δύο ακτές της Κασπίας Θάλασσας 
θα τεθούν σύντομα υπό τον έμμεσο έλεγχο 
της Τουρκίας και στη συνέχεια ο δρόμος 
προς τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής 
Ασίας θα είναι ανοιχτός.

Τι κάνουμε;
Αυτές τις διεθνείς εξελίξεις οι ηγεσίες των 

κομμάτων δεν τις παρακολουθούν. Είναι 
εκτός του οπτικού τους πεδίου οι έκνομες 
ενέργειες της Τουρκίας και οι επιδιώξεις 
της για την ανασύσταση της «Υψηλής Πύ-
λης». Στο κάδρο των επικρίσεων και της 
πολεμικής τους έχουν την κυβέρνηση και 
τον Πρόεδρο. Έχουν απολέσει κάθε μέτρο 
κατηγορώντας τον Αναστασιάδη ότι διασύρει 
τη χώρα αποδυναμώνοντας την κρατική 
υπόσταση της χώρας μας και την όποια 
προσπάθεια της Κύπρου να ενισχύσει το 
στρατόπεδο των συμμάχων της.

Οι Προεδρικές του 2023 θα πρέπει να 
προβληματίσουν κόμματα και κινήματα, 
ανέντακτους και κομματικά άστεγους πο-
λίτες, οι οποίοι διαφωνούν με την πολιτι-
κή των δύο κομμάτων ΔΉΣΥ-ΑΚΕΛ στο 
Κυπριακό. Θα ήταν οπισθοδρόμηση και 
τραγικό να ανέλθει στην εξουσία ο πρόε-
δρος του ΔΉΣΥ,  Αβέρωφ Νεοφύτου, ή ο 
υποψήφιος της ΑΚΕΛικής ηγεσίας τύπου 
Χρ. Στυλιανίδης ή άλλος, που θα είναι 
πρόθυμος για τις μεγάλες υποχωρήσεις. 

Οι πολιτικά άστεγοι και οι υποψήφιοι 
για τις προεδρικές εκλογές

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

ΈΝΑ ΖΉΤΉΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΡΥ-
ΧΈΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΈΙΝΑΙ Ο 
ΈΠΟΜΈΝΟΣ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΝΑ 
ΈΙΝΑΙ Ο «ΔΙΚΟΣ» ΤΟΥΣ Ή ΝΑ 
ΈΧΈΙ ΠΈΡΑΣΈΙ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΙΣΩ 
ΑΥΛΉ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΈΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛ-
ΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΞΑΓΟΝΤΑΙ 
ΈΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ 

«Υπάρχει ένα με-
γάλο ποσοστό του 

εκλογικού σώματος, 
οι οποίοι είτε είναι 

πολιτικά ή κομματικά 
άστεγοι είτε ανήκαν 

σε κόμματα ή κινήμα-
τα που καταποντίστη-

καν στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές 

και δεν εκπροσωπού-
νται στη Βουλή, οι 

οποίοι δεν συμφω-
νούν με την πολιτική 
των μεγάλων κομμά-

των στο Κυπριακό» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προ-
κήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναβάθμιση και συντήρηση των 
συστημάτων πυρόσβεσης στους χώρους εξυπηρετητών των Κεντρικών Γραφείων 
και Ιφιγενείας (CPV35111500), με αριθμό ΟΑΠ/ΑΣΠ/01/21/03. Εκτιμώμενη 
Αξία Σύμβασης €60.000 χωρίς ΦΠΑ.

Για τα έγγραφα, πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων 
του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν 
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων, στη διεύθυνση: https://www.
eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do.

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.
gov.cy) μέχρι τις 02/11/2021 και ώρα 10.00π.μ.  

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την αρ-
μόδια λειτουργό αγορών, κα Έλενα Αντωνίου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
eantoniou@capo.gov.cy, ή στο τηλέφωνο 22557664.

Μια σημαντική παράμετρος, που το ΑΚΈΛ ξεχνά ή παραβλέπει

Το ΑΚΕΛ έχει ως σημαντικό στόχο του την 
εξάντληση όλων των προσπαθειών της 
πλευράς μας για επαναφορά της Τουρ-
κίας στο τραπέζι των συνομιλιών, ώστε να 

επαναρχίσει ο διάλογος για λύση του Κυπριακού. 
Όλοι συμφωνούμε ότι,  χωρίς διάλογο, δεν μπορεί να 
λυθεί το Κυπριακό. Εμείς όμως ανησυχούμε ότι, με 
τον διάλογο και με τις συνθήκες που δημιούργησαν 
οι απαράδεκτες συγκλίσεις, το πλαίσιο Γκουτέρες 
και οι απαιτήσεις της Τουρκίας μπορεί να οδηγή-
σουν τον διάλογο σε μια καταστροφική λύση, που 
θα αποτελέσει το τέλος του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Ή πολιτική θέση και οι απόψεις του ΑΚΕΛ, 
όπως και οι σχέσεις συνεργασίας που έχει με 
τουρκοκυπριακά κόμματα,  είναι ότι Ελληνοκύ-
πριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούν να συνεργα-
στούν και να ζήσουν μαζί συνεργαζόμενοι σε μια 
ΔΔΟ. Αυτήν τη φιλοσοφία προέβαλε στην κοινή 
πορεία που οργάνωσε με την τουρκοκυπριακή 
πλατφόρμα «Αυτή η χώρα είναι δική μας», στη 
Δερύνεια, την περασμένη Κυριακή. Τα συνθήματα 
που παρουσιάστηκαν στην πορεία και στις δυο 
γλώσσες έδωσαν μια ρομαντική, ιδανική, πλην 
όμως ουτοπική επιδίωξη λύσης. Τα συνθήματα 
μιλούσαν για επανένωση και ειρήνη. Ένα κυρίαρχο 
σύνθημα ήταν ότι η Κύπρος ανήκει στον λαό της. 
Τα τουρκοκυπριακά κόμματα που μετείχαν, ήταν 
εκείνα που δημιούργησαν την πλατφόρμα «Αυτή 
η χώρα είναι δική μας». Φυσικά μπορεί κανείς 
να διερωτηθεί: «Ποια χώρα είναι δική τους, όταν 
πολλά από τα σπίτια που κατοικούν είναι ελλη-
νοκυπριακές περιουσίες;».

Θεωρούμε ειλικρινείς τις επιδιώξεις και του 
ΑΚΕΛ και της πλατφόρμας των Τουρκοκυπρίων. 
Επιδιώκουν λύση που να επανενώνει την Κύπρο, 
ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να δημι-
ουργήσουν με ειρήνη καλύτερες μέρες συνεργασίας 
για την κοινή μας πατρίδα. Και αυτή η βιώσιμη 
λύση θα είναι η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, που  θα 
επανενώσει την πατρίδα μας. Ρομαντικό αφήγημα, 
αλλά πολιτικά αφελές.

Αν η Κύπρος ήταν ένα νησί, που οι κάτοικοί 
του απλώς ανήκαν σε δυο εθνότητες. Αν αυτές οι 
δυο εθνότητες ενεργώντας με εθνικιστικά κίνητρα 
χώριζαν τον λαό και το νησί. Αν η Κύπρος ήταν 
απλώς χωρισμένη σε δυο κομμάτια. Αν οι δυο 
εθνότητες του ίδιου λαού κατανοούσαν ότι ο πόλεμος 
οδηγούσε στην καταστροφή και αποφάσιζαν να 
βάλουν κατά μέρος τη διαμάχη μεταξύ τους και να 
επανενώσουν την πατρίδα τους με μια συμβιβα-
στική λύση, όλα θα ήταν ρόδινα. Ακόμα και στην 
περίπτωση που η μια εθνότητα ήταν ο νικητής του 
πολέμου και ήθελε περισσότερα ανταλλάγματα, 
ο συμβιβασμός και εξεύρεση λύσης για ειρήνη 
και τη συνεργασία θα ήταν μια εύκολη υπόθεση. 
Και με ευκολία θα κατέληγαν σε συμβιβασμό, θα 
ξεχνούσαν το παρελθόν και θα εργάζονταν για το 
ειρηνικό μέλλον των παιδιών τους.

Όμως στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει μια 
παράμετρος, που ανατρέπει και αποκλείει κάθε 
σκέψη για ένα ειρηνικό μέλλον με μια συμβιβαστική, 
αλλά βιώσιμη λύση. Ή παράμετρος αυτή είναι η 
Τουρκία. Ή χώρα αυτή είναι η μητέρα πατρίδα 
των Τουρκοκυπρίων, που κατέχει το 36% τους 
εδάφους της Κύπρου και ελέγχει πλήρως τις πα-
ράνομες διοικητικές δομές της κατεχόμενης Κύ-
πρου, την οποία εποίκησε με εκατοντάδες χιλιάδες 
εποίκους από την Τουρκία. Το μεγάλο πρόβλημα 
που ακυρώνει το αφήγημα του ΑΚΕΛ είναι ότι η 
Τουρκία επιδιώκει να έχει τον στρατηγικό έλεγχο 
ολόκληρης της Κύπρου.

Την παράμετρο αυτή φαίνεται να ξεχνά ή να μη  

λαμβάνει υπόψη η ηγεσία του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ 
διακηρύσσει ότι η Κύπρος ανήκει στον λαό της. Μα 
η Τουρκία, που υποστηρίζει δήθεν τους Τουρκοκύ-
πριους, διακηρύσσει ότι η Κύπρος και η θάλασσά 
της ανήκει στη «Γαλάζια Πατρίδα», όπως καθορίζει 
τα επεκτατικά της όρια. Και διακηρύσσει ότι και 
αν δεν υπήρχαν Τουρκοκύπριοι έπρεπε να τους 
ανακαλύψει, όχι για να τους στηρίξει, αλλά για να 
πετύχει στην επίτευξη των επεκτατικών της στόχων.

Κι αν ακόμα εξαναγκαστεί η Τουρκία να προ-
σέλθει στις διαπραγματεύσεις κι αν εγκαταλείψει 
τη απαίτηση για δύο κράτη, θα επιμείνει στην 
κατάργηση της Κ.Δ., που την θεωρεί εκλιπούσα 
και θα συγκατανεύσει σε λύση μόνο αν έχει τον 
απόλυτο έλεγχο στο κρατίδιο του βορρά και τον 
μερικό έλεγχο του ελληνοκυπριακού κρατιδίου. 
Για τούτο και η λύση που οραματίζεται το ΑΚΕΛ, 
ο ΔΉΣΥ, μια ομάδα Ελληνοκυπρίων και η πλατ-
φόρμα «Αυτή η χώρα είναι δική μας» είναι μια 
απραγματοποίητη ουτοπία.

Το ΑΚΕΛ μιλά πάντα για λύση στη βάση αρχών. 
Ή μετεξέλιξη της Κ.Δ. χωρίς εποικοδομητικές ασά-
φειες, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου 
και της διακήρυξης του ΟΉΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα βρίσκονται μέσα στη βάση των αρχών 
του ΑΚΕΛ; Ή μήπως με την εποικοδομητική ασά-
φεια θα καταργήσουμε την Κ.Δ., θα αποδεχτούμε 
παράκαμψη του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα νομιμοποιήσουμε 
την κατοχή με μια επανένωση που είναι πλήρης 
νομιμοποίηση της κατοχής και της διχοτόμησης; 
Αυτά θέλει η Τουρκία. Και εμείς έχουμε μόνο 
ένα δρόμο. Την αντίσταση από την έπαλξη της 
Κ.Δ. Μπορεί να ανατείλουν καλύτερες μέρες. Ας 
μην εξουδετερώσουμε  αυτήν την προοπτική με 
αποδοχή των τουρκικών όρων.

Θέλουμε λύση, αλλά όχι λύση που θα καταστήσει 
εφικτούς όλους τους στόχους και τις επιδιώξεις 
της Τουρκίας για την Κύπρο. Και να μην υπάρχει 
ούτε Κ.Δ.

ΑΠΟΨΗ

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ



ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ* 
afanoulla@gmail.com
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Αναβάθμιση Βρετανικών Βάσεων, 
Σύνταγμα του 1960 και εγκατάλειψη ΔΔΟ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ SIR MARK 
CARLETON-SMITH ΣΕ ΣΥΝΕ-
ΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ, 
ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΑΛΛΑ, ΣΤΑ ΣΗΜΑ-
ΝΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩ-
ΡΗΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 
ΑΜΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΟ-
ΡΕΪΝ ΟΦΙΣ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ-
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 
ΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙ-
ΝΑΙ Η ΩΡΑ «ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ 
ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ «ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΝΑΝ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Σ
τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 
το Sigmalive προέβαλε σε 
ελληνική μετάφραση μια 
σημαντική είδηση: Την 
αποκλειστική συνέντευ-
ξη στο Forces News του 
Αρχηγού Στρατού Ήνω-

μένου Βασιλείου Στρατηγού Sir Mark 
Carleton-Smith (https://www.sigmalive.
com/news/kypriako/845894/arxigos-
stratou-hb-to-mellon-ton-vretanikon-
vaseon-stin-kypro-vinteo, https://www.
forces.net/news/time-future-proof-british-
bases-cyprus-army-chief-says). 

Ή χρονική στιγμή της συνέντευξης (και 
το περιεχόμενό της) δεν ήταν τυχαία. Ήλθε 
σε μια συγκυρία έξαρσης «ενδιαφέροντος» 
από διάφορες χώρες να έχουν λόγο για το 
τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο…

Στην πρώτη επίσκεψη του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου στο νησί σε σχεδόν μια 
δεκαετία, ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-
Smith επεσήμανε τη «γεωγραφική θέση 
της Κύπρου» για τον βρετανικό στρατό, 
«η οποία προσέφερε στο ΉΒ έναν στενό 
διμερή συνεταιρισμό με την ΚΔ διατη-
ρώντας δύο κυρίαρχες Βάσεις για πολλά 
χρόνια». Το ταξίδι του ήταν μια ευκαιρία 
να δει από μόνος του το μόνιμο στράτευμα 
στην Κύπρο και τη  συνεισφορά τού ΉΒ 
στις επιχειρήσεις του ΟΉΕ στη Λευκωσία. 
Μίλησε για τα «μελλοντικά σχέδια (του 
ΉΒ) για την Κύπρο», για τη «σημασία της 
Κύπρου» κ.λπ. 

Ο Στρατηγός αναφέρθηκε και στα 

δύο με φόντο το κατεχόμενο λιμανάκι 
της σκλαβωμένης ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ (https://
twitter.com/armycgs?lang=el, https://
twitter.com/chod_cy). 

Πρόταση για επιστροφή 
στο Σύνταγμα του 1960

Οι βρετανικές «κυρίαρχες» περιοχές 
των Βάσεων πάνε πακέτο με τη Συνθήκη 
Εγκαθίδρυσης της ΚΔ του 1960. Επομένως, 
αν αφενός η βρετανική κυβέρνηση σχεδι-
άζει τέτοιες προσαρμογές/αναβαθμίσεις 
των Βάσεων (αποικιακά κατάλοιπα υπό 
την κάλυψη «κυρίαρχες») και αφετέρου 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμασά τον 
ίδιο καιρό επιστροφή στο «Σύνταγμα» του 
1960, μήπως σχετίζονται; Όμως τόσο το 
Λονδίνο όσο και η Λευκωσία θα πρέπει 
να εγκαταλείψουν επιτέλους τη 47χρο-
νη εμμονή τους στη βρετανο-τουρκική 
ρατσιστική διαιρετική ΔΔΟ, καθώς τί-
ποτα δεν είναι στατικό στην πολιτική. 
Να αναθεωρήσουν τη στάση τους ως… 
«σημαντικών  εταίρων»!    

Εξάλλου,  η λέξη «κυρίαρχες» μπήκε 
το 1959  σκόπιμα ως μια ασφαλιστική 
δικλίδα έναντι αντιδράσεων των Κυπρίων. 
Γι’ αυτό και έκτοτε τονίζουν ότι η συνέχιση 
της παρουσίας των Βάσεών τους  στην 
Κύπρο εξαρτάται από την «ΚΑΛΗ ΘΕ-
ΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ». 

Άξιον μελέτης το άρθρο του αγαπητού 
Γιώργου Κολοκασίδη, δικηγόρου, στη 
«Σημερινή», 14 Σεπτεμβρίου 2021, «Σύ-
νταγμα του ’60;» - Αλλαγές στο Σύνταγμα 
χρειάζονται. Απαρχής το σχεδίασαν να 
είναι δυσλειτουργικό για να καταρρεύσει 
προς όφελος της Τουρκίας.  Οι Βρετανοί 
ανέμεναν την κατάρρευσή του εντός 4-5 
χρόνων. Αλλά κρατήθηκε η ΚΔ με το ψή-
φισμα 186/1964.  Παρόλη την τουρκική 

σημαντικά συμπεράσματα της «Ολο-
κληρωμένης Επιθεώρησης - για 
την Ασφάλεια, Άμυνα, Ανάπτυξη και 
Φόρεϊν Όφις» μετά την αποδέσμευ-
σή της τον Μάρτιο του 2021 και πως 
τώρα είναι η ώρα «να αποδείξουμε το 
μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην 
Κύπρο», οι οποίες «τώρα χρειάζονται 
έναν βαθμό αναβάθμισης των υποδομών  
(«Now’s the time to «future-proof» the 
British bases in Cyprus… need «degree 
of infrastructure upgrade»).  

«Οι στρατιώτες που βρίσκονται στις 
Βάσεις χρειάζεται να είναι έτοιμοι όχι μόνο 
για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης στην Κύ-
προ, αλλά να είναι προσανατολισμένοι 
και εγκλιματισμένοι για ένα πιθανό εύρος 
επιχειρήσεων σε αυτήν την περιοχή… Θέ-
λουμε να ενισχύσουμε αυτές τις διμερείς 
σχέσεις σε όλη την περιοχή, και αυτό υπο-
γραμμίζει τη στρατιωτική συμβολή στην 
πολιτική αναγκαιότητα για επίτευξη των 
ευκαιριών μιας Παγκόσμιας Βρετανίας… 
Είναι μια περιοχή (Ανατολική Μεσόγειος) 
με έναν  βαθμό στρατηγικής αστάθειας και 
είναι στρατιωτικό πλεονέκτημα για μας 
να εγκλιματίσουμε, να εκπαιδεύσουμε 
και να προετοιμάζουμε τα στρατεύματά 
μας στην Κύπρο».

Ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-Smith 
επιβεβαίωσε και τόνισε: «H ‘‘Ολοκληρω-
μένη Επιθεώρηση’’ δεσμεύει τη  Βρετανία 
να έχει  περισσότερες ένοπλες δυνάμεις 
στο εξωτερικό πολύ πιο συχνά και για 
μεγαλύτερες περιόδους για εκπαίδευση 
και ασκήσεις… Εφόσον αναμένουμε να 
είμαστε εδώ με διαρκή δέσμευση, 
τώρα είναι η ώρα να αναβαθμίσου-
με τις διευκολύνσεις στις κυρίαρχες 
περιοχές των Βάσεων και μέρος της 
αναθεώρησης (έχει αποφασισθεί), να 

Ο Στρατηγός Sir Mark 
Carleton-Smith στο ΓΕΕΦ  

Tο Κυπριακό βρίσκεται σε 
τελμάτωση. H Τουρκία 
αυξάνει τις επιθετικές και 
επεκτατικές της διαθέσεις 

εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Ελλάδας (συν τις προετοιμασίες 
της να γιορτάσει τα 100χρονα της 
τουρκικής δημοκρατίας το 2023 με 
τη φιλοδοξία του Ερντογάν να αναβι-
ώσει  την οθωμανική αυτοκρατορία 
και  να εγκαινιάσει και τον πυρηνικό 
σταθμό που κτίζει η Ρωσία στο Άκιου-
γιου - 115 χιλιόμετρα από τα βόρεια 
της Λευκωσίας). Το ΝΑΤΟ βρίσκε-
ται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, 
έχασε τον αποπροσανατολισμό του 
εφόσον αρχικά ιδρύθηκε ως αντί-
βαρο του Κομμουνισμού, άσε που 
ποτέ του δεν έθεσε σε εφαρμογή το 
περιβόητο άρθρο 5 για να μην ενο-
χλήσει την Τουρκία… Ή  Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  σε ακόμα χειρότερη μοίρα, 
δεν τολμά να αντιμετωπίσει έμπρακτα 
και όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο 
την Τουρκία για τις ουκ ολίγες και 
όλων των ειδών παραβιάσεις της 
λόγω των στενών της συμφερόντων 
με αυτήν… Ή Ελλάδα και η Γαλλία 

υπέγραψαν Αμυντική Συμφωνία, η 
οποία ανησύχησε  το Λονδίνο και 
εξόργισε τους Τούρκους. Ή Κύπρος 
προσπαθεί επιτέλους να εξοπλιστεί 
και έχουμε την πρόταση του Προέ-
δρου Αναστασιάδη για επιστροφή στο 
«Σύνταγμα του 1960» ταυτόχρονα 
με το ΉΒ να αναζητεί τον δικό του 
ξεχωριστό ρόλο δύναμης στον κόσμο 
και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Είναι η καλύτερη ίσως ευκαι-
ρία για την ΚΔ και την Ελλάδα να 
τολμήσουν εκείνο που έπρεπε να 
ξεκινούσαν το 1974: Την απαί-
τησή για ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ αντί 
την εμμονή τους για αναγνώρι-
ση των τετελεσμένων μέσω της 
βρετανο-τουρκικής Δι-κοινοτικής 
Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας, που συ-
νεπάγεται και τα δύο κράτη. Ποτέ 
δεν είναι αργά και τίποτα στατικό 
στην πολιτική. Σε μας εναπόκειται, 
ηγεσία και λαό, να απαιτήσουμε 
το δίκαιό μας και να παύσουμε 
να εκλιπαρούμε συνεταιρισμό με 
ένα κράτος-μαφία, που «δεν έχει 
ιστορία, αλλά ποινικό μητρώο» 
(Δρ Νεοκλής Σαρρής). 

Η Συμφωνία του Ειρηνικού (AUKUS) και η σημειολογία της για την Ανατολική Μεσόγειο

  

Από την εποχή του περίφημου Συμφώνου 
Μολότωφ-Ρίμπεντροπ (23 Αυγούστου 
1939) είχε να δοκιμάσει η ανθρωπό-
τητα τέτοια ισχυρή έκπληξη σαν και 

αυτή με τη Συμφωνία AUKUS. Ή μυστικοπάθεια 
που περιέβαλε τις διαπραγματεύσεις της πρώτης 
επαναλήφθηκε και εδώ, χωρίς ωστόσο το διεθνές 
κλίμα να υπαγορεύει μια τέτοια διπλωματική ενέρ-
γεια. Ή έκπληξη την οποία δοκίμασε η Ευρώπη και 
ιδιαίτερα η Γαλλία ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η ίδια, 
θεωρώντας εαυτήν προσβεβλημένη,  ανακάλεσε 
τον πρεσβευτή της στις ΉΠΑ. Ή Συμφωνία αυτή 
των τριών δυνάμεων, Αυστραλίας, Ήνωμένου Βα-
σιλείου και Ήνωμένων Πολιτειών, για συμμαχία 
και σύμπραξη στον Ειρηνικό δεν μπορεί παρά 
να επαναφέρει στη μνήμη μας το ανέκδοτο των 
τριών Ευαγγελιστών, που στο τέλος απέμεινε ένας 

και αυτός ο ένας δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, 
οι Ήνωμένες Πολιτείες, που έλκουν τα βέλη της 
ευρωπαϊκής κριτικής, ως πρωταγωνίστρια δύναμη 
της Συμφωνίας του Ειρηνικού, αλλά το Ήνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο επεδίωξε με τον τρόπο αυτόν 
να ανασυστήσει την Κοινοπολιτεία και να υπερ-
φαλαγγίσει ολόκληρη την Ευρώπη, προβάλλοντας 
στην περιοχή τις υποφώσκουσες στρατηγικές της 
επιδιώξεις σε συνεργασία με τις ΉΠΑ.

Ή τριμερής συμφωνία μετατοπίζει βέβαια το 
κέντρο βάρους της γεωστρατηγικής από την Ευ-
ρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο στον Ειρηνικό, 
για να αποφύγει βέβαια την αλματωδώς αυξανό-
μενη οικονομική επιρροή της Κίνας με πλήρη 
συνείδηση των ανεπαρκειών της Ευρωπαϊκής 
ένωσης να αρθρώσει έναν δυναμικό ρόλο στα 
γεωστρατηγικά τεκταινόμενα. Ή κύρια δύναμη 
που επλήγη είναι η Γαλλία, στην οποία έσπευσαν 
βέβαια οι υπόλοιποι εταίροι να εκφράσουν τη 
συμπαράστασή τους, έστω και προσχηματικά, 
αφού δεν βοήθησαν αρκούντως στη δημιουργία 
ενός ευρωστρατού και ενός ευρωπαϊκού στόλου, 
ο οποίος θα προστάτευε τα συμφέροντα των Ευ-
ρωπαίων στην Ανατολική Μεσόγειο και έναντι 
μιας διστακτικής Αμερικής και έναντι ενός φι-

λόδοξου νεο-οθωμανού σουλτάνου. Ή πλήρης 
αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στο 
γεγονός ότι, 30 χρόνια μετά την κατάρρευση του 
υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν δρομολόγησε την 
κατάργηση του ΝΑΤΟ, ενός οργανισμού που εξ 
ορισμού προστάτευε τα οικονομικά και εμπορι-
κά και στρατηγικά συμφέροντα των Ήνωμένων 
Πολιτειών κατά την ψυχροπολεμική περίοδο. Οι 
ασύμμετρες απειλές και η τρομοκρατία επινοή-
θηκαν από τις ΉΠΑ για να δικαιολογήσουν την 
παρουσία τους στην Ευρώπη και την πώληση 
αμυντικής τεχνολογίας για οικονομικό όφελος.

 Μεγάλο κίνδυνο συνιστά επίσης στη συμφωνία 
του Ειρηνικού η παράδοση πυρηνικών υποβρυ-
χίων, επειδή επιφέρει διασπορά των πυρηνικών 
όπλων, υπονομεύοντας έτσι τη σχετική Συνθήκη, 
την οποία πρώτος θα σπεύσει να εκμεταλλευθεί ο 
οποιοσδήποτε ηγέτης της Τουρκίας με το πυρηνικό 
εργοστάσιο που ετοιμάζεται, όχι βέβαια χωρίς τη 
συνδρομή κάποιων ισχυρών δυνάμεων. Αυτό 
προκαλεί έναν αόριστο μελλοντικό κίνδυνο, η 
αντιμετώπιση του οποίου πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής αμυντικής 
πολιτικής και των στρατηγικών αναλύσεων των 
σχετικών γεωστρατηγικών κέντρων. Ή συμφωνία 

του Ειρηνικού, ένα μικρό ΝΑΤΟ στην ευρύτερη 
αυτή περιοχή, φαίνεται πως θα ανοίξει τον ασκό 
του Αιόλου, για να υπάρξουν εξελίξεις στρατηγικές 
στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ή μεγάλη ευθύνη που βαραίνει τη Γαλλία 
ως οικονομική, πυρηνική και στρατιωτικά μη 
ΝΑΤΟϊκή δύναμη είναι να αναλάβει μια προ-
σπάθεια μαζί με μια δημοκρατική και μετα-
μερκελική Γερμανία για την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, δηλαδή 
ενός συγκροτημένου αμυντικού ευρωπαϊκού 
βραχίονα που θα θέσει εκποδών τις αναχρο-
νιστικές ΝΑΤΟϊκές δομές και αντιλήψεις. Και 
αν ακόμα η Γερμανία αρνηθεί να συμμετάσχει 
σε μια τέτοια κίνηση, είναι σαφές ότι πρέπει να 
επωμισθεί μόνη η Γαλλία την ευθύνη αυτή και 
να ηγηθεί μιας ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης 
που θα κάνει αισθητά κυρίαρχη την παρουσία 
της στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτοπίζοντας τις 
νεο-οθωμανικές φιλοδοξίες. Ή πρόσφατη ανα-
κοίνωση για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυ-
ρήνα 5000 στρατιωτών αποτελεί μια καλή αρχή. 
Σε αυτήν την ευρωπαϊκή προσπάθεια αρωγοί 
πρέπει να σταθούν η Ελλάδα και η Κύπρος. Γι’ 
αυτές το πρόταγμα τώρα είναι, εκτός από την 

προώθηση συμμαχιών με ισχυρές χώρες της 
περιοχής, να ανασυγκροτήσουν τις ένοπλές τους 
δυνάμεις και την αμυντική του βιομηχανία και 
σε κλασική, αλλά και σε νεωτεριστική  μορφή 
ως προς τα οπλικά συστήματα, όπως drones 
και laser, για να ανατρέψουν τη δυσμενή αριθ-
μητική υπεροχή της Τουρκίας με την ποιότητα 
των αμυντικών εξοπλισμών, την ενίσχυση του 
ενιαίου αμυντικού χώρου και την αλλαγή του 
αμυντικού δόγματος από αμυντικό σε επιθετικό. 
Οι διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδος μπορούν 
κάλλιστα να οδηγήσουν σε μια συμμαχία με-
σογειακών κρατών (Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, 
Αιγύπτου, Λιβύης κ.ά.), που θα εγγυώνται με τη 
διαρκή παρουσία των αεροναυτικών δυνάμεών 
τους στην Ανατολική Μεσόγειο την ασφάλειά 
της. Ή συμμαχία αυτή, ένα είδος Μεσογειακής 
Συμπολιτείας, αποτελεί απαραίτητη ασπίδα προ-
στασίας, για να αναχαιτισθούν οι αναθεωρητικές 
οθωμανικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

  Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη και η Ελλάδα 
είναι έτοιμες γι’ αυτές τις εξελίξεις ή θα περιορι-
σθούν πάλι σε λόγια και παρελάσεις, αφήνοντας 
απεριόριστο χώρο στον ακάθεκτο αναθεωρητικό 
νεο-οθωμανισμό να προωθήσει τα σχέδιά του.

ΑΠΟΨΗ

10.10.2021

βιασύνη με το πραξικόπημα για διάλυση 
του κράτους. 

Ή πρόταση Αναστασιάδη, αν είναι 
ειλικρινής, βοηθάει την ΚΔ να βρει τον 
σωστό δρόμο λύσης. Όμως, ήδη βρίσκεται 
σε πλήρη αντίφαση με τις προτάσεις του 
για ΜΟΕ που αναγνωρίζουν το παράνομο 
αεροδρόμιο της Τύμπου κ.λπ (δηλώσεις 
του στο ΡΙΚ, 4.10.21). Και τους Τουρκοκύ-
πριους,  όσους πράγματι ενδιαφέρονται 
για το καλό τους και σέβονται την ΚΔ ως 
πολίτες και της ΕΕ. Αλλά και το Λονδίνο, 
το οποίο αποχώρησε από την ΕΕ το 2020! 
Αν όλοι αποφασίσουν να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των 
πολιτών της ΚΔ, που καταπατούνται με τη 
συνεχή εμμονή τους στην καταστροφική 
ΔΔΟ που την τουρκεύει ολόκληρη κατά 
συνταγή Δρος Νιχάτ Ερίμ του 1956 και δή-
λωση Βρετανού Υπ. Αποικιών 18.12.1956, 
για ξεχωριστή αυτοδιάθεση του18%...  

 Από μόνοι τους οι Βρετανοί πα-
ραδέχονται ότι η πολιτική τους και 
η εμμονή τους να αναγκάσουν τους 
Έλληνες της Κύπρου να δεχθούν τις 
τουρκικές αξιώσεις είναι σχιζοφρενι-

κή. Τα συμφέροντά τους και η παρα-
μονή των Βάσεών τους δεν θα βρουν 
τους Κύπριους, πιστεύω,  εναντίον των, 
αν αποφασίσουν να συμπεριφερθούν 
ανθρώπινα και σωστά. Έστω και μετά 
από 47 χρόνια και τις εγκληματικές 
των ευθύνες για τη συνηγορία τους 
για τις δύο τουρκικές εισβολές. Ας σε-
βαστούν, λοιπόν, την ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ για αμοιβαίο συμφέ-
ρον. Έστω και τώρα.  

Ο Sir Mark Carleton-Smith είναι με-
ταξύ των υποψηφίων ενώπιον του Πρωθυ-
πουργού Boris Johnson  για αντικατάσταση 
του στρατηγού Sir Nick Carter, που κατέχει 
την Αρχηγία του Στρατεύματος από το 2018 
(Chief of the Defence Staff). Λέγεται ότι 
διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με 
τον Πρωθυπουργό, αμφότεροι απόφοι-
τοι του Eton, και υπηρέτησε στον Κόλπο, 
στα Βαλκάνια, στο Ιράκ και Αφγανιστάν. 
Ένας από τους προκατόχους του Sir Mark 
Carleton-Smith μεταξύ 1952-1955 ήταν 
ο Sir John Harding, ο οποίος διετέλεσε 
Chief of the Imperial General Staff, της 
ονομαζόταν ο ρόλος τότε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου, 
Πρόεδρος του Φ. Σ. 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ετοιμαστεί οικονομικό σχέδιο για τις 
προτεραιότητες και βελτιώσεις εντός 
της δεκαετίας… Τα στρατεύματα εδώ 
είναι έτοιμα για όλα τα ενδεχόμενα… 
είναι επίσης υπεύθυνα για επιχειρήσεις 
εκκενώσεων  ή υποστήριξη πλησίον 
χωρών σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών 
καταστροφών». 

Τι εννοεί ο Στρατηγός, όταν τονίζει 
ότι τώρα είναι η ώρα «να αποδείξουμε 
το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην 
Κύπρο» και ότι « θα ενισχύσουμε 
αυτές τις διμερείς σχέσεις σε όλη 
την περιοχή», δεν είναι ξεκάθαρο. Μή-
πως εννοεί ανάμειξη και άλλων χωρών 
της περιοχής, και της Τουρκίας; Στο 
«πλαίσιο  ευκαιριών μιας Παγκόσμιας 
Βρετανίας», σύμφωνα με την μετά το 
Brexit στρατηγική; 

Ποιος σχεδιασμός υπάρχει, που δεν 
τον ανέφερε ο Στρατηγός με τη δήλωσή 
του «εφόσον αναμένουμε να είμαστε εδώ 
με διαρκή δέσμευση, τώρα είναι η ώρα 
να αναβαθμίσουμε τις διευκολύνσεις στις 
κυρίαρχες περιοχές των Βάσεων»;

Γιατί η κυπριακή Κυβέρνηση δεν ανα-
κοινώνει λεπτομέρειες στον λαό; Εφόσον 
τόσο ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-Smith 
όσο και ο Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερ-
βάκης στα  twitter τους ανέφεραν ότι ο 
Στρατηγός επισκέφθηκε και το ΓΕΕΦ. 
Και «είχαν εποικοδομητική συζήτηση 
για τις προκλήσεις ασφαλείας στην 
ευρύτερη περιοχή, καθώς επίσης και 
για το πρόγραμμα στρατιωτικής συ-
νεργασίας». Ο δε  Sir Mark Carleton-
Smith αποκάλεσε την ΚΔ ως σημαντικό 
εταίρο. Παραθέτω τρεις φωτογραφίες από 
το twitter του Αντιστράτηγου Δ. Ζερβάκη, 
που καλύπτουν την επίσημη επίσκεψη 
του Βρετανού Στρατηγού στο ΓΕΕΦ.  Οι 

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ SIR MARK CARLETON-SMITH ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑ-
ΤΗΓΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΖΕΡΒΑΚΗ ΣΤΟ ΓΕΕΦ. 
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Αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων

Ελλάδα και Τουρκία προχωρούν στην 
ενίσχυση των ενόπλων τους δυνάμεων 
με ταχείς ρυθμούς. Την κούρσα των 
εξοπλισμών ξεκίνησε πρώτη η Άγκυρα, 

που, κόντρα σε κάθε λογική, άλλαξε τα έως τώρα 
δεδομένα, στρέφοντας το ενδιαφέρον της προς 
Ανατολάς, υπογράφοντας ανάλογες συμφωνίες 
με τη Ρωσία. Βλέπετε ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς 
Πούτιν ξέχασε πολύ γρήγορα τις απειλές για 

αντίποινα, όταν με εντολή Ερντογάν τουρκικά F-16 
κατέρριψαν ένα ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος 
Su-24  πάνω από τα σύνορα με τη  Συρία! Και 
αντί αντιποίνων προχώρησε στη σύναψη των πιο 
μεγάλων οικονομικών συμφωνιών της χώρας 
του, για πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού και 
για επενδύσεις δισεκατομμυρίων με την Τουρκία. 

Ή  Ελλάδα με τη σειρά της, εδώ και μερικά χρό-
νια, ρίχνει το βάρος στις τριμερείς οικονομικές και 
στρατιωτικές συμφωνίες με χώρες της ευρύτερης 
περιοχής μας (Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο, κ.ά.) και 
στην υπογραφή συμφωνιών για ενίσχυση των 
ενόπλων μας δυνάμεων με σύγχρονο στρατιωτικό 
εξοπλισμό, κυρίως από τη Γαλλία, ειδικά μετά τη 
στρατηγική συμφωνία Ή.Π.Α., Ήνωμένου Βασιλείου 
και Αυστραλίας, που άφησε εκτός νυμφώνος το 
Παρίσι! Είναι κι αυτός ένας πολύ σοβαρός λόγος 

που η Γαλλία θέλει να ενισχύσει τη θέση της στην 
περιοχή μας. Μη διαφεύγει της προσοχής μας 
ακόμα, ότι η δική της Total δραστηριοποιείται 
ενεργά στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ., επομένως έχει κάθε 
συμφέρον να θέλει ήρεμα τα νερά στη Μεσόγειο… 

Ή αξιοποίηση των φίλων -όσων μας απέμει-
ναν- σίγουρα είναι η μοναδική επιλογή μας. Πα-
ραμένοντας φυσικά προσγειωμένοι και ποτέ -και 
τίποτε- να μην τους θεωρούμε δεδομένους. Γιατί 
αν, ο μη γένοιτο, ανάψει το φιτίλι, κανένας ξένος 
υπήκοος δεν θα πολεμήσει για χάρη μας! Και, 
φυσικά, ό,τι γίνεται από τους ξένους, γίνεται πάντα 
με γνώμονα το δικό τους συμφέρον. Αυτήν την 
ώρα μπορούμε να στηρίξουμε πολλά στη  γαλλική 
υποστήριξη, που φαίνεται να είναι ειλικρινής. Ή  
Γαλλία δείχνει να ανησυχεί τα μέγιστα από τη 
στάση και συμπεριφορά της Τουρκίας, η ηγεσία 

της οποίας, κατά τα φαινόμενα, ονειρεύεται την 
ανασύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας! 

Και προς Θεού, μακριά από εμάς οι ιαχές του 
πολέμου! Ο πόλεμος είναι φοβερό πράγμα, δεν είναι 
παίξε-γέλασε! Ο πόλεμος φέρνει πολλές συμφορές 
ακόμα κι όταν είναι νικηφόρος! Τον πόλεμο, όμως, έτσι 
όπως λειτουργεί σήμερα το παγκόσμιο σύστημα, δεν 
τον αποφεύγεις με τα χέρια ψηλά, αλλά με τις γροθιές 
πάντα σφιγμένες. Σίγουρα είναι καλύτερα να κτίζουμε 
νοσοκομεία και σχολεία και ευαγή ιδρύματα και να 
δίνουμε το βάρος μας ως πολιτεία στην ανακούφιση 
των οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας. Έλα,  
όμως, που αυτός ο κόσμος που ζούμε δεν είναι, και 
δεν ήταν ποτέ,  αγγελικά πλασμένος! Έλα που οι 
γείτονές μας δεν καταβαίνουν από λόγια! Με την 
Τουρκία που έχει το περίστροφο απασφαλισμένο 
στο τραπέζι και μας απειλεί, δεν μπορείς να κάθεσαι 

με τα χέρια σταυρωμένα! 
Άσχετο με το σήμερα, απολύτως όμως σχετικό 

με την Ιστορία: Πριν από έναν αιώνα οι Εβραίοι 
(σημερινοί μας σύμμαχοι) είχαν θέσει ως στόχο 
τους να κατακτήσουν την Κύπρο (αγόραζαν για 
τον λόγο αυτό τεράστιες περιουσίες στον νησί), 
απέτυχαν, όμως, μόνο και μόνο επειδή η βρετανική 
αποικιοκρατία τούς χάλασε τα σχέδια! Και η Γαλλία 
με τους φραγκέσκους της, έσφαζε αδιακρίτως 
τους Έλληνες στην Πελοπόννησο ακόμη και μετά 
τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους! 
Εγγλέζοι και Γάλλοι μάς ήθελαν εσαεί υποτελείς 
στην Υψηλή Πύλη! Και δεν ήθελαν με τίποτε τον 
Καποδίστρια! Γι’ αυτό τον δολοφόνησαν! Να μου 
πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά, με όσα γράφω 
παραπάνω. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα 
μισά, που λέει και μια σοφή παροιμία!  

ΑΠΟΨΗ

10.10.2021

Α
νάμεσα στους μεγάλους 
Ελλαδίτες φίλους της 
Κύπρου, που συμμε-
τείχαν ενεργά στον 
Απελευθερωτικό της 
Αγώνα, ήταν και ο φλο-
γερός Μητροπολίτης 

Λήμνου Διονύσιος. Πριν ακόμα από 
το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950, ο 
φλογερός στα κηρύγματά του ιεράρχης 
μιλούσε για τους σκλαβωμένους Έλ-
ληνες της Κύπρου που αξίωναν από 
τους Βρετανούς δυνάστες τους άσκηση 
του δικαιώματος της Αυτοδιάθεσης και 
την Ένωσή τους με τη Μάνα Ελλάδα.
Και μετά το Ενωτικό Δημοψήφισμα ο 
Διονύσιος έθεσε τον εαυτό του στην 
υπηρεσία προβολής του κυπριακού 
αγώνα. Από τον άμβωνα και σε εθνι-
κές εκδηλώσεις αναφερόταν πάντοτε 
στη συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών 
σ’ όλους  τους αγώνες του Έθνους. Ή 
Μητροπολιτική  περιφέρειά του στο 
ιστορικό νησί της Λήμνου, που ήταν 
το ορμητήριο του Ελληνικού Στόλου 
υπό τον δαφνοστεφή Ναύαρχο Παύλο 
Κουντουριώτη, στις νικηφόρες ναυμαχίες 
της Λήμνου και της Έλλης, όπως και στην 
απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου 
το 1912-13, αποτέλεσε προπύργιο του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Ο άλλος φλογερός Πρωθιεράρχης, 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σπυρί-
δωνας, που ήταν Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως 
Κύπρου, τον κάλεσε στην Αθήνα και  
του ανέθεσε την αντιπροεδρία της Επι-
τροπής. Με ένθεο ζήλο και θαυμαστή 
εργατικότητα ο Διονύσιος επιτελούσε 
την εθνική αποστολή του και όλα τα 
μέλη της Επιτροπής αναγνώριζαν την 
προσφορά του, για την οποία υπήρχαν 
πολλά ζωντανά δείγματα γραφής.

Μητροπολίτης Λήμνου Διονύσιος 

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΊΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΎΠΡΟΎ ΚΑΊ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΎΜΠΑ-
ΡΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΓΊΑ 
ΑΎΤΟΔΊΑΘΕΣΗ ΚΑΊ  ΕΝΏΣΗ

θυσιάστηκαν για την Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα.

Το μνημείο προς τιμήν των 
ηρώων της ΕΟΚΑ 

Δεν μένει μόνο στα κηρύγματα ο φλο-
γερός δεσπότης. Προκηρύσσει έρανο για 
την ανέγερση μνημείου προς τιμήν των 
ηρώων της ΕΟΚΑ. Και μόλις το μνημείο 
τελειώνει, το στήνει στην κεντρική πλατεία 
της Μύρινας, πρωτεύουσας του μυρο-
βόλου νησιού της Λήμνου. Και στις 30 
Αυγούστου του 1958, ενώ ο Απελευθε-
ρωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ για την Ένωση 
συνεχιζόταν, ο Διονύσιος, ενσυνείδητος 
αγωνιστής, αγνός και άδολος πατριώτης, 
ξεχνώντας τη συμπεριφορά του Μακαρίου 
και τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο 
τον εξανάγκασε να παραιτηθεί από την 
αντιπροεδρία της Πανελλήνιας Επιτροπής 
Αυτοδιαθέσεως Κύπρου, προβαίνει σε μια 
χειρονομία ύψιστης μεγαλοψυχίας. Καλεί 
τον Μακάριο και τους συνεξορίστους του 
να παραστούν και να τιμήσουν με την 
παρουσία τους την τελετή των αποκαλυ-
πτηρίων του Μνημείου των Ήρώων της 
Κύπρου. Ο Μακάριος και ο Παπασταύρος 
αποδέχονται την πρόσκληση. Ο Κυπριανός 
λόγω ασθενείας οικουρεί και εκφράζει τη 
λύπη του, που δεν θα μπορέσει να παραστεί 
σε μια τόσο μεγάλη εθνική εκδήλωση. Ο 
Πολύκαρπος ευχαριστεί επίσης τον Άγιο 
Λήμνου για την πρόσκληση, τον συγχαίρει 
για το μεγάλο εθνικό του έργο και ιδιαίτερα 
την προσφορά του στον ενωτικό αγώνα 
του Κυπριακού Ελληνισμού, που συνε-
χίζεται, αλλά  ανωτέρα βία τον εμποδίζει 
να μεταβεί στη Λήμνο για να παραστεί 
στα αποκαλυπτήρια.

Τελικά ο Μακάριος και ο Παπασταύ-
ρος μεταβαίνουν στο μυροβόλο νησί  του 
Αιγαίου, όπου τους γίνεται αποθεωτική 
υποδοχή. Πλήθη λαού απ’ όλα τα μέρη 

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

της Λήμνου κατέκλυσαν τη Μύρινα για 
να δουν από κοντά τους εκπροσώπους 
του αγωνιζόμενου για την Ένωση με την 
Ελλάδα αδελφού ελληνικού λαού της 
Κύπρου. Οι δυο Κύπριοι ρασοφόροι,  
επευφημούμενοι από πλήθη λαού, με-
ταβαίνουν στην κεντρική πλατεία της 
Μύρινας, όπου η αγάπη του λαού της 
Λήμνου είχε απαθανατίσει με το μνημείο 
την αγάπη και τον σεβασμό του στους 
ήρωες του Απελευθερωτικού Αγώνα 
της ΕΟΚΑ. Ποτέ η πόλη της Μύρινας 
δεν είχε δει τέτοια λαοθάλασσα.Επι-
βλητικός ο Μακάριος, στην παρουσία 
του Διονύσιου, των πολιτικών Αρχών 
και του ιερατείου της Λήμνου, τέλεσε 
τα αποκαλυπτήρια του μνημείου μέσα 
σ’ ένα παραλήρημα ενθουσιασμού και 
εθνικής έξαρσης, με συνθήματα υπέρ 
της Κύπρου, της ΕΟΚΑ και  της Ένωσης 
με την Ελλάδα.

 Μετά την  επιστροφή του στην Αθήνα, 
ο Μακάριος επιχείρησε να του δοθεί  ένα 
σεβαστό ποσό που το χειριζόταν ο Αρχι-
επίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
Το ποσό αυτό ήταν καρπός πανελλήνιου 
εράνου, που είχε προκηρύξει  ο αείμνηστος 
Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδωνας και, παρά τις 
προσπάθειές του, ο Μακάριος απέτυχε να 
του δοθεί, διότι η πλειοψηφία των μελών 
της Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου 
αρνείτο. Το ποσό αυτό παρέμεινε στο ταμείο 
της Επιτροπής, η οποία εξακολουθούσε 
να είναι προσηλωμένη στην αυτοδιάθεση 
της Κύπρου.

Ο Μακάριος, μετά την υπογραφή των 
συμφωνιών της Ζυρίχης-Λονδίνου, επι-
χείρησε πάλι να του δοθεί το ποσό που 
διαχειριζόταν η Επιτροπή, με τη δικαι-
ολογία ότι αυτό ανήκει στον κυπριακό 
λαό,αλλά απέτυχε και ξανά, οπότε ζήτησε 
την παρέμβαση της ελληνικής Κυβέρ-
νησης, η οποία δεν ήθελε να αναμειχθεί 
στο θέμα, διότι κύριο μέλημά της ήταν 
τότε να διατηρήσει καλές σχέσεις με την 
Εκκλησία της Ελλάδας. Επισημαίνεται 
ότι η αντιπολίτευση ασκούσε έντονη 
κριτική στην κυβέρνηση Καραμανλή, 
για τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. 
Τελικά ο Μακάριος ζήτησε τη βοήθεια 
του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, που τον έδιωξαν 
από την Κύπρο σαν κλέφτη ευθύς μετά 
το τέλος του αδικαίωτου Απελευθερω-
τικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Και ο Διγενής 
υπόσχεται στον Μακάριο ότι θα προ-
σπαθήσει να δοθούν τα χρήματα στον 
κυπριακό λαό.

Ας επανέλθουμε όμως στον μεγάλο 
φίλο της Κύπρου, Μητροπολίτη της 
Λήμνου Διονύσιο, ο οποίος δεν έπα-
ψε ούτε στιγμή να ενδιαφέρεται για τον 
ενωτικό Απελευθερωτικό Αγώνα  της 
ΕΟΚΑ. Οι συμφωνίες Ζυρίχης - Λον-
δίνου πικραίνουν τον Άγιο Λήμνου και 
προσεύχεται να ανατείλουν καλύτερες 
μέρες για την αγαπημένη του Κύπρο 
και τον λαό της. Παρακολουθούσε πά-
ντοτε με μεγάλο ενδιαφέρον από κοντά, 
αν και ήταν σωματικά πολύ μακριά, τις 
εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και 
δεν απέκρυβε τον πόνο του μέχρι τον 
θάνατό του, για τον αδικαίωτο ενωτικό 
αγώνα της Κύπρου, στη διεξαγωγή του 
οποίου παλιά είχε προσφέρει, από τη 
θέση του αντιπρόεδρου της Επιτροπής 
Αυτοδιαθέσεως Κύπρου.

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) 
ΑΥΓΟΥΣΤΗ, Αναπλ. Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
από το Μονάγρι Λεμεσού 
a.avgoustis@hotmail.com

Το μεγαλύτερό του έργο 
Το μεγαλύτερο και πιο επίπονο έργο 

του Διονύσιου ήταν η διεθνής προβολή 
του Κυπριακού και ιδιαίτερα οι δολοφο-
νίες και κακοποιήσεις των Ελλήνων της 
Κύπρου από τα βρετανικά στρατεύματα, 
οι θανατικές καταδίκες αγωνιστών με δί-
κες-παρωδίες «ειδικών δικαστών», που 
ιδέα δεν είχαν για τη νομική επιστήμη, 
οι φυλακίσεις αγωνιστών, οι κρατήσεις 
Ελλήνων της Κύπρου χωρίς δίκη σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι ομαδι-
κές ποινές κατοίκων πόλεων και χωριών, 
όπου σημειώνονταν δολιοφθορές από 
αγνώστους στόχων ή δημόσιων έργων 
και άλλα απάνθρωπα μέσα που χρησι-
μοποιούσαν οι Βρετανοί ανακριτές για 
ν’ αποσπάσουν από υπόπτους, μυστικά 
για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Με σύμβουλο 
και στενό συνεργάτη τον εθνικό αγωνιστή 
και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής 
Αυτοδιαθέσεως Κύπρου και Εθναρχικό 
Σύμβουλο, αείμνηστο Σάββα Λοϊζίδη.

Εδώ αξίζει ν’ ανοίξουμε μια παρένθεση 
για να κάνουμε μια σύντομη αναφορά 
στους αδελφούς Λοϊζίδη, που κατάγονταν 
από το Δίκωμο. Ο Σάββας Λοϊζίδης ήταν 
εξόριστος από το 1931, διότι είχε πρωτα-
γωνιστήσει στο ιστορικό εκείνο Κίνημα 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Αδελφός του 
Σάββα ήταν και ο επίσης εθνικός αγωνι-
στής Σωκράτης Λοϊζίδης, που είχε έλθει 
με τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ Γρίβα-Διγενή 
στην Κύπρο τον Νιόβρη του 1954 και 
είχε συλληφθεί στις 25 Ιανουαρίου 1955 
στη Χλώρακα με άλλους αγωνιστές και 
το πλήρωμα του ιστιοφόρου «Άγιος Γε-
ώργιος», που μετέφερε οπλισμό για τον 
Αγώνα. Είχε καταδικαστεί σε πολυετή 
φυλάκιση, πρώτα στην Κύπρο και αρ-
γότερα σε βρετανικές φυλακές μέχρι τη 
λήξη του Αγώνα.

Ο Θάνατος του Αρχιεπισκόπου Αθη-

νών και Πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνα τον 
Απρίλη του 1956 στάθηκε αφορμή να 
παρεμβαίνουν στο έργο της Πανελλήνι-
ας Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου 
διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες της 
Αθήνας και ο ίδιος ο Μακάριος, που 
είχε στο μεταξύ αφεθεί ελεύθερος με 
τους συνεξόριστούς του, από τις μακρι-
νές Σεϋχέλλες και είχαν εγκατασταθεί 
στην Αθήνα, οι οποίοι ήθελαν να ανα-
λάβουν την ηγεσία της Πανελλήνιας 
Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου, 
μιας και η Επιτροπή διαφωνούσε με 
τη  λύση αυτοκυβέρνησης με την οποία 
συμφωνούσαν Καραμανλής και Μακά-
ριος. Πρώτος στόχος των παραγόντων 
αυτών μ’ επικεφαλής τον Μακάριο ήταν 
ο Μητροπολίτης Διονύσιος. Οι προσκεί-
μενοι προς τον Μακάριο παράγοντες, 
Κύπριοι της Αθήνας, που πολιτεύονταν 
οι περισσότεροι, άρχισαν εν γνώσει του 
Αρχιεπισκόπου να δημιουργούν προ-
βλήματα με παρεμβάσεις στο έργο του 
Μητροπολίτη Λήμνου. Ο Μητροπολίτης 
Κυρηνείας Κυπριανός, ο Παπασταύρος 
Παπαγαθαγγέλου και ο Πολύκαρπος 
Ιωαννίδης, που ενημερώνονταν για όλο 
αυτό το παρασκήνιο, προσπαθούν να 
πείσουν τον Μακάριο να κλείσει τ’ αφτιά 
σε κακούς καιροσκόπους συμβούλους, 
που επιμένουν να τερματίσει, χωρίς κα-
νένα λόγο, την εθελοντική και πολυτι-
μότατη προσφορά του Διονύσιου στον 
αγώνα της Κύπρου. Ο Μακάριος, όμως, 
αναφέρει ο Παπασταύρος, παραμένει 
αμετάπειστος. Και για να μη δημιουρ-
γηθούν αρνητικές αντιδράσεις σε βάρος 
του, προτείνει στον ίδιο ν’ αναλάβει την 
αντιπροεδρία της Επιτροπής και ο Πο-
λύκαρπος Ιωαννίδης το ταμείο. Όπως 
ήταν φυσικό και λογικό, αρνούνται και 
οι δύο την πρόταση Μακαρίου.

Ο Διονύσιος, μόλις έμαθε το παρασκήνιο 

του Μακαρίου σε βάρος του, υπέβαλε 
αμέσως την παραίτησή του από την αντι-
προεδρία της Επιτροπής και πικραμένος, 
χωρίς όμως να κρατά κακία για κανέναν, 
επιστρέφει στο ποίμνιό του, στη Λήμνο, 
που τόσο του είχε λείψει. Εκεί συνεχίζει 
με την ίδια ζέση το εκκλησιαστικό και 
εθνικό του έργο για την αυτοδιάθεση της 
Κύπρου, προσηλωμένος και στην Ένωση, 
που Μακάριος - Καραμανλής την είχαν 
απεμπολήσει, ερήμην του κυπριακού λαού 
και του Αρχηγού της ΕΟΚΑ. Οργώνει κυ-
ριολεκτικά τη Λήμνο, εκφωνεί πύρινους 
λόγους για την αγωνιζόμενη Κύπρο και 
τον Απελευθερωτικό της Αγώνα. Καλεί 
τους ιερείς του νησιού να τελούν εθνικά 
μνημόσυνα στις εκκλησιές και τους δα-
σκάλους να διδάσκουν στα Ελληνόπου-
λα την Ιστορία της Κύπρου και να τους 
μιλούν για τον ένοπλο απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ και τους ήρωές της, που 

Το μεγαλύτερο και 
πιο επίπονο έργο 

του Διονύσιου ήταν 
η διεθνής προβολή 
του Κυπριακού και 

ιδιαίτερα οι δολοφονίες 
και κακοποιήσεις των 
Ελλήνων της Κύπρου 

από τα βρετανικά 
στρατεύματα

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΈ-
ΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΝΎΣΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΠΑΠΑΣΤΑΎΡΟ ΣΤΑ 
ΈΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΎ ΜΝΗΜΈΙ-
ΟΎ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΈΟΚΑ, 
ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ. ΑΎΓΟΎΣΤΟΣ 
1958. 
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Ενισχύονται τα Γαλλικά στα σχολεία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΏΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – 
ΜΗΠΏΣ ΗΡΘΕ Η ΏΡΑ ΝΑ 
ΣΤΡΑΦΟΎΜΕ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΏΝ 
ΑΓΓΛΙΚΏΝ; 

Τ
ο να κατέχει κανείς μια 
δεύτερη ξένη γλώσσα δεν 
είναι πλέον πολυτέλεια, 
αλλά μια αναγκαιότητα 
στις μέρες της παγκο-
σμιοποίησης και των 
ραγδαίων ανατροπών στα 

μέχρι πρότινος δεδομένα. Οι νέοι καλούνται 
σήμερα ν’ αντεπεξέλθουν εξερχόμενοι σε 
μια αγορά εργασίας που αναζητεί το επι-
πλέον, αυτό το έξτρα, αυτό που θα μπορεί να 
ταιριάζει. Εκτός από τα υπόλοιπα προσόντα 
και δεξιότητες, η γλωσσομάθεια -όπως και 
να το δει κανείς- διευρύνει τους ορίζοντες. 
Λίγο οι ανάγκες της εποχής, λίγο το Brexit, 
να ’σου η ευκαιρία του Μακρόν να κάνει 
πραγματικότητα τον στόχο της προώθησης 
της γαλλικής γλώσσας, όχι μόνο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Στην Κύπρο, αν και τα Γαλλικά ως μάθημα 
υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα εδώ 
και δεκαετίες, εντούτοις λίγοι μαθητές επέ-

λεγαν συνειδητά την ουσιαστική εκμάθηση 
της γλώσσας. Ωστόσο η εικόνα αυτή τείνει 
ν’ αλλάξει και το ενδιαφέρον των μαθητών 
προς τα γαλλικά πανεπιστήμια άρχισε ν’ 
αυξάνεται, ίσως λόγω και των αυξημένων 
πλέον διδάκτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Στη Γαλλία η εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα είναι δωρεάν, φτάνει 
ο φοιτητής να κατέχει πιστοποιητικό εκμά-
θησης της γαλλικής γλώσσας. 

Εφαρμογή πολιτικής δύο 
ξένων γλωσσών

Την εφαρμογή πολιτικής για δύο ξένες 
γλώσσες στο δημόσιο σχολείο εξήγγειλε ο 
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, 
ακολουθώντας τις συστάσεις της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 

Για τον σκοπό αυτό η διδασκαλία της γαλ-
λικής γλώσσας επεκτείνεται και γενικεύεται, 
όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του, 
μετά την υπογραφή Μνημονίου Συναντί-
ληψης για την πιστοποίηση της γνώσης της 
Γαλλικής μαζί με την πρέσβη της Γαλλίας 
στην Κύπρο κ. Salina Grenet-Catalano. «Θα 
διδάσκεται στο εξής και στις τρεις τάξεις Λυ-
κείων και Τεχνικών Σχολών. Η εφαρμογή θα 
γίνεται σταδιακά. Αυτήν τη σχολική χρονιά 
εφαρμόζεται πρόγραμμα διδασκαλίας της 
Γαλλικής στη Β’ τάξη σε πέντε Λύκεια και 
τέσσερεις Τεχνικές Σχολές». 

Από την επόμενη σχολική χρονιά το 
πρόγραμμα διδασκαλίας της Γαλλικής 
θα εφαρμοσθεί σε όλα τα σχολεία και θα 
επεκταθεί και στη Γ’ τάξη. Με αυτόν τον 
τρόπο η γαλλική γλώσσα θα διδάσκεται σε 
ολόκληρη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Ταυτόχρονα, γίνονται και όλες οι σχετικές 
προεργασίες, όπως συμπλήρωσε ο Υπουρ-
γός, καθώς και η σχετική επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών. 

Πιστοποίηση από το δημόσιο 
σχολείο

Από την επόμενη σχολική χρονιά οι 
μαθητές θα μπορούν να παρακάθονται σε 
εξετάσεις Γαλλικών, ώστε να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικό κατάκτησης της γλώσσας ανά 
επίπεδο. Ο καθηγητής γαλλικής φιλολογί-
ας και γλώσσας, κ. Φίλιος Φάνης, μίλησε 
στη «Σημερινή» για τα νέα αυτά δεδομένα. 
«Το μάθημα των Γαλλικών εισέρχεται ως 
υποχρεωτικό μάθημα πλέον στη Β’ και Γ’ 
Λυκείου και θα είναι διάρκειας δύο περιό-
δων την εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές θα μπορούν να διεκδικήσουν μια 
θέση στα πανεπιστήμια της Γαλλίας, αφού 
προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση εκεί». 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια 
αύξηση των μαθητών που επιλέγουν να 
παρακαθίσουν σε εξετάσεις για πιστοποίηση 
της γαλλικής γλώσσας, ώστε να εξασφαλί-
σουν μελλοντικά μια θέση στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Γαλλίας. 

Η χρονιά της γαλλικής 
γλώσσας

Η επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά της 

γαλλικής γλώσσας. Αυτή είναι και η φιλο-
δοξία του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ 
Μακρόν, ο οποίος προσβλέπει στην ευρεία 
χρήση της γαλλικής γλώσσας αλλά και στο 
να γίνει η νούμερο ένα ομιλούμενη γλώσσα 
στην Ευρώπη. 

Η Γαλλία παίρνει τα ηνία της προεδρί-
ας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 και ήδη οι σχεδιασμοί 
τρέχουν για την προώθηση της γαλλικής 
γλώσσας. Ως μια επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. 
και μια από τις τρεις γλώσσες εργασίας 
στην Κομισιόν, θα επικρατήσει καθ’ όλη 

της διάρκεια της προεδρίας. Λέγεται ότι οι 
βασικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου της 
Ε.Ε. θα πραγματοποιούνται στη Γαλλική, ενώ 
οι σημειώσεις που θα διανέμονται επίσης 
θα είναι στη Γαλλική, αν και θα υπάρχουν 
διαθέσιμες μεταφράσεις. Μάλιστα θα παρέ-
χονται δωρεάν μαθήματα Γαλλικών στους 
δημοσίους υπαλλήλους της Ε.Ε. 

Ψηφιακά εργαλεία 
εκμάθησης της γλώσσας

Στο πλαίσιο προώθησης της γαλλικής 
γλώσσας και τρόπων εκμάθησής της, πραγ-
ματοποιήθηκε τις προάλλες ένα επιμορ-
φωτικό σεμινάριο στη Λιθουανία. Ομάδες 
από χώρες όπως η Γαλλία, η Λιθουανία, 
το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος 
συμμετείχαν, έχοντας την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία 
μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση 
των γαλλικών. 

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον 
καθηγητή γαλλικής φιλολογίας, κ. Φίλιο 
Φάνη, και το LC Educational Κύπρου. Ο 
κ. Φάνης μάς ενημέρωσε σχετικά με την 
εκπροσώπησή μας στο σεμινάριο αυτό. 
«Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η 
διάδοση της γλώσσας αλλά και η βελτίωσή 
της μέσα από την πλατφόρμα Ludiq’ Tees, 
που ερμηνεύεται ως παιχνιδιάρικος τρόπος 
διδασκαλίας». 

Μαθητές και καθηγητές μελέτησαν την 
πλατφόρμα και έδωσαν τις δικές τους ει-
σηγήσεις για προσαρμογές και βελτιώσεις. 
«Μέσα από την πλατφόρμα μπορεί ο εκ-
παιδευόμενος να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό 
του, να βελτιώσει την ορθογραφία του αλλά 
και τον προφορικό του λόγο στη γαλλική 
γλώσσα μέσα από παιχνίδια». 

Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματο-
ποιηθεί στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, ενώ 
ακολουθεί αυτό στη Γαλλία. 
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Δ
ιογκώνεται το πρόβλημα 
με τις χωματερές στον 
τόπο μας, εφόσον μπο-
ρεί να έκλεισαν κάποιες 
μεγάλες, ωστόσο άλλες 
μικρότερες έχουν δημι-
ουργηθεί με αποτέλε-

σμα να θάβονται αλλά και να τσιμεντώνονται 
παντού σκουπίδια. Το πρόβλημα επανέ-
φερε στο προσκήνιο ο πρώην βουλευτής 
των Οικολόγων, κ. Γιώργος Περδίκης, ο 
οποίος μίλησε στη «Σημερινή» σχετικά, 
ενώ η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Κλέλια 
Βασιλείου,  αναφέρθηκε στις ενέργειες 
που συζητούνται για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης. 

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Μάρτυρας δυσάρεστων εικόνων υπήρξε 

γι’ ακόμη μια φορά ο κ. Γιώργος Περδίκης, 
ο οποίος, σε επίσκεψή του στη Λεμεσό, 
διαπίστωσε αρκετές μικρότερες χωματερές, 
οι οποίες τείνουν να ενωθούν μεταξύ τους, 
δημιουργώντας μια τεράστια ζημιά στο 
περιβάλλον, τη φύση και στον άνθρωπο 
γι’ ακόμη μια φορά. 

Μπορεί ο σκυβαλότοπος στο Βατί να 
έχει κλείσει εδώ και λίγα χρόνια, ωστόσο 
ο όγκος των αποβλήτων συσσωρεύεται σε 
άλλες περιοχές. Ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι 
δημιουργήθηκαν χωματερές σε Ύψωνα, 
Κολόσσι και Παλώδια. «Επισκέφθηκα τις 
προάλλες το κέντρο Aloe Vera και παρα-
τήρησα ότι άνοιξαν τρεις νέες χωματερές σε 

Έκλεισαν μεγάλες χωματερές 
για ν’ ανοίξουν περισσότερες

ΤΕΡΆΣΤΙΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΆΛΟΣ 
ΟΙ ΧΩΜΆΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 
- ΦΎΤΡΩΝΟΎΝ ΣΆΝ ΤΆ ΜΆ-
ΝΙΤΆΡΙΆ ΟΙ ΣΚΟΎΠΙΔΟΤΟΠΟΙ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.
com

10.10.2021

Ύψωνα, Κολόσσι και Παλώδια. Ρίχνουν τα 
σκουπίδια και από πάνω ρίχνουν χώμα λόγω 
διαφόρων εργασιών στις γύρω περιοχές. Οι 
εταιρείες δηλαδή που κάνουν έργα στη γύρω 
περιοχή, είτε οικοδομές είτε το γήπεδο είτε 
οτιδήποτε άλλο, ρίχνουν εδώ χώμα, πέτρες 
αλλά και τσιμέντο πάνω από τα σκουπίδια». 

Για αρκετές περιπτώσεις ρίψης σκουπι-
διών, απορριμμάτων, υλικών οικοδομής 
έκανε λόγο ο κ. Περδίκης. «Τα σκουπίδια 
είναι θαμμένα κάτω από τόνους χωμάτων. 
Ενώ τα σκουπίδια θα έπρεπε να είναι αλ-
λού και το χώμα να φυλάγεται σε άλλον  
ειδικό χώρο. Είναι δυνατόν να πετούν το 
χώμα; Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
μεταγενέστερα σε επιχωματώσεις δρόμων, 
ή για άλλες ανάγκες». Για το θέμα είναι 
ενήμερο και το Τμήμα Περιβάλλοντος, 
όπως εξήγησε ο κ. Περδίκης, η Επίτροπος 
αλλά και τα Δημόσια Έργα. 

Μοιάζει με την «Ιθάκη» η Παναγία η Χρυσοπατερίτισσα στον Πωμό
ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
info@pafospress.com

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Την Πέμπτη, 14.10.2021, στις 9.00π.μ., θα γίνει στην Αποθήκη 
Δημοσίου του Τελωνείου Λεμεσού Δημόσιος Πλειστηριασμός. 
Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται σε γνω-
στοποίηση του  Αν. Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, που δη-
μοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ.5320, 
ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2021. Aντίγραφο μπορούν οι ενδια-
φερόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/ce.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύμα-
τα στην Αποθήκη του Τελωνείου Λεμεσού που βρίσκεται στο 
Λιμάνι Λεμεσού, αποθήκη αρ. 2, στις 11, 12 & 13  Οκτωβρίου 
2021, μεταξύ των ωρών 9.00 - 13.00. 

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

Λεμεσού (τηλ. 25802415, 25802526, 25802522).

Στο ποίημά του «Ιθάκη» ο Κωνστα-
ντίνος Καβάφης γράφει «Σα βγεις 
στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να 
εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος, 

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις και 
να μη βιαστείς να φτάσεις, να κρατήσει το 
ταξίδι σου χρόνια πολλά», εννοώντας πως 
στον προορισμό σου έχει μεγάλη αξία να 
μπορέσεις να απολαύσεις και τη διαδρομή 
και να κερδίσεις τα μέγιστα από αυτήν. Ο 
προορισμός ο δικός μας για τις ανάγκες 
αυτού του άρθρου ήταν το εξωκκλήσι 
της Παναγίας Χρυσοπατερίτισσας στον 
Πωμό, δίπλα ακριβώς στο φράγμα της 
κοινότητας, το οποίο είναι «βυθισμένο» 
στο καταπράσινο δάσος της περιοχής. 

Η συγκεκριμένη «Ιθάκη» σε ανταμείβει 
με τη ηρεμία και την κατάνυξη της Πανα-
γίας αλλά και της γαλήνης που αποπνέει η 
περιοχή. Η πορεία μέχρι εκεί σε ταξιδεύει 
νοερά σε χώρες μακρινές αν έχεις τη διάθεση 
να απολαύσεις κάθε μέτρο της διαδρομής 
και να αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο. 
Ξεκινώντας από την Πάφο και φτάνοντας 
μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς η διαδρομή 
είναι  σχετικά συνηθισμένη, μπαίνοντας 
όμως στην τελική ευθεία αρχίζει σιγά-σιγά 
η μαγεία να εμφανίζεται. Από την περιοχή 
της Λίμνης διέρχεσαι μέσα από μια σειρά 
από κοινότητες που τις βρέχει κυριολεκτικά 
το κύμα, όπως η Αργάκα, η Αγία Μαρίνα, 
τα Νέα Δήμματα και ο Πωμός, μέχρι να 
φτάσεις στο σημείο που θα πάρεις τον δρόμο 
για το φράγμα της κοινότητας. 

Το να οδηγείς δίπλα από τη θάλασσα ή, 
ακόμη καλύτερα, να είσαι συνοδηγός και 

να αγναντεύεις τις παραθαλάσσιες κοινό-
τητες του διαμερίσματος Χρυσοχούς είναι 
εξαιρετική εμπειρία. Στον δρόμο από το 
δάσος του Μαυραλή, όπου θα παρατη-
ρήσεις τις πολλές φωλιές των χελωνών 
δίπλα σου μέχρι και τις απόκρυμνες πε-
ριοχές του Πωμού με τα μαύρα βράχια, 
όπου το δάσος ενώνεται με τη θάλασσα, 
χαλαρώνεις και διαπιστώνεις ότι όντως 
άξιζε η απόφαση για μια εξόρμηση σε 
μιαν από τις ομορφότερες, αν όχι την πιο 
όμορφη περιοχή της Κύπρου. 

Ο δρόμος από τον Πωμό μέχρι την 
Παναγία Χρυσοπατερίτισσα είναι ασφαλ-
τοστρωμένος και κατάλληλος για όλα τα 
οχήματα, «βυθισμένος» παράλληλα μέσα 
στο πράσινο του δάσους. Ένα πράσινο που 
αυτήν την περίοδο σε διάφορα σημεία της 
διαδρομής εναλλάσσεται με το χρυσοκαφέ 
των βελονοειδών φύλλων των πεύκων, 
που στρώθηκαν δίπλα στο οδόστρωμα και 
μοιάζουν σαν χαλί υποδοχής για τους κα-
λεσμένους της Παναγίας. Από ένα σημείο 
και μετά μέχρι το εξωκκλήσι στην αριστερή 
πλευρά προστίθεται στο σκηνικό και ο τα-
μιευτήρας νερού της κοινότητας, τα νερά 
του οποίου έχουν ένα πράσινο-τυρκουάζ 
χρώμα και κάνουν εντυπωσιακές αντανα-
κλάσεις με τα δέντρα και τα σύννεφα για 
τους λάτρεις της φωτογραφίας. 

Η εκκλησία της Παναγίας της 
Χρυσοπατερίτισσας 

Η εκκλησία βρίσκεται περίπου πέντε 
χιλιόμετρα βορειοδυτικά του σημερινού 
χωριού, λιγότερο από δέκα λεπτά με το 
αυτοκίνητο και έχει πρόσφατα ανακαινι-
στεί. Είναι κτίσμα του 1520, μονόκλιτη 
καμαροσκέπαστη και, όπως όλοι οι ναοί 
που κτίστηκαν  στις αρχές του 16ου αιώνα, 
διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες. 

Το 1816 προστέθηκε στα δυτικά νάρ-

θηκας και επισκευάστηκε η εκκλησία με 
αποτέλεσμα πολλές από τις τοιχογραφίες 
δυστυχώς να καταστραφούν. Νέα επισκευή 
κατά τη δεκαετία του 1960 παραμόρφωσε 
την εκκλησία, όπως αναφέρουν διάφορα 
άρθρα, που αναφέρονται στο πώς κατέληξε 
ιστορικά στο σήμερα η εκκλησία. Υπολείμ-
ματα τοιχογραφιών σώζονται στον δυτικό 
τοίχο,  ενώ στον ναό σωζόταν εικονοστάσιο 
του 16ου αιώνα, καθώς επίσης και εικόνα 
της Παναγίας Χρυσοπατερίτισσας του 1524, 
που έχει υποστεί όμως αρκετή φθορά και 
εικόνες των τριών Ιεραρχών, των αρχών του 
16ου αιώνα, όπως και εικόνα του Χριστού 
Φωτοδότου του 1522. Η αφιερωμένη εικόνα 
της Χρυσοπατερίτισσας, κατασκευή του 
1520, φυλάγεται στη κεντρική εκκλησία 
του χωριού, που είναι αφιερωμένη στον 
Άγιο Ευψύχιο.

Δύο εκδοχές υπάρχουν για το όνομα 
που αφιέρωσαν στην Παναγία. Η πρώτη 
μάς αναφέρει πως το όνομα το πήρε γιατί 
στο μοναστήρι αυτό έμεναν πολλοί πατέρες. 
Η δεύτερη εκδοχή μάς μιλά πως ο τότε 
ηγούμενος του μοναστηριού με το όνομα 
Θωμάς κρατούσε πάντα χρυσή πατερίτσα 
(ράβδο), ήταν αγιογράφος, και αγιογράφησε 
την εικόνα της Παναγίας, γι’ αυτό και έδωσε 
το όνομα Παναγία Χρυσοπατερίτισσα. 

Στο ναό, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, 
έγινε προέκταση περίπου 20 μέτρων, ένα 
πρόσθετο μέρος με υψηλότερο επίπεδο 
από τον υπόλοιπο αρχαίο ναό που ήταν 
μικρό μοναστήρι. Όταν υπάρχει λειτουρ-
γία οι λίγοι πιστοί που καταφέρνουν να 
εξασφαλίσουν μια θέση εσωτερικά του 
ναού θα σταθούν απέναντι από την Ωραία 
Πύλη, η οποία είναι επίσης σε υψηλότε-
ρο επίπεδο και θα παρακολουθήσουν τη 
Θεία Λειτουργία και τον ιερέα ελαφρώς 
αμφιθεατρικά. Το εκκλησάκι λειτουργεί 
οκτώ φορές τον χρόνο, όταν γιορτάζει και 

την ημέρα της Παναγίας. 
Όπως αναφέρει σε άρθρο του το 2018 ο 

ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης, «Αρχές 
Αυγούστου 1964, σε αυτό το εκκλησάκι 
μετάλαβαν άπαντες οι πρώτοι καταδρο-
μείς της Κύπρου (μετά από εκπαίδευση 
τριάντα μόλις ημερών) και ξεκίνησαν για 
το  Λωρόβουνο, στην πρώτη πολεμική 
τους  αποστολή για αποτροπή εισβολής 
της Τουρκίας στην περιοχή. Στο κοιμη-
τήριο έξω από το εκκλησάκι τελευταίοι 
που τάφηκαν ήταν πεσόντες του 1964. 
Στο ίδιο εκκλησάκι, αρκετά νεαρά ζευ-
γάρια κάνουν τον γάμο τους σήμερα. Η 
χαρμολύπη άρρηκτα συνδεδεμένη! 

Ο άνεμος περνούσε μέσα από ρημαγ-
μένα σπίτια στα Παλιάμπελα κι ανάμεσα 
στους σταυρούς στο κοιμητήριο, την ώρα 
που τελευταία μεταλάμβανε μαυροφορε-
μένη η Παναγιά η Χρυσοπατερίτισσα». 

Η εκκλησία της Παναγίας Χρυσοπατε-
ρίτισσας είναι καθημερινά ανοικτή για το 
κοινό και, αν την επισκεφθείτε, θα διαπι-
στώσετε τον σεβασμό και την ταπεινότητα 
με την οποία προσέρχονται οι πιστοί για να 
ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν. 
Περιμετρικά της εκκλησίας οι επισκέπτες 
θα διαπιστώσουν ένα πελώριο κεντητό 
ύφασμα, το οποίο καλύπτει αρκετά σημεία 
της και δεν είναι άλλο από το μύρωμα 
της εκκλησίας, το οποίο τοποθετήθηκε 
από τους πιστούς εδώ και πολλά χρό-
νια, όταν ουσιαστικά ήταν τα θυρανοίξια 
του ναού. Κάποιοι φέρνουν τάματα στην 
εκκλησία, κυρίως εικόνες, ενώ δεν είναι 
και λίγοι εκείνοι που θα συνδυάσουν την 
επίσκεψή τους στην περιοχή, κυρίως το 
καλοκαίρι, με ένα προσκύνημα στο μικρό 
εκκλησάκι. Ο περιβάλλων χώρος και η 
ηρεμία της περιοχής αποτελούν ιδανικό 
ησυχαστήριο για εσωτερικές αναζητήσεις 
και αυτογνωσία. 

Ο προορισμός ο δικός μας για τις ανάγκες αυτού 
του άρθρου ήταν το εξωκκλήσι της Παναγίας 

Χρυσοπατερίτισσας στον Πωμό, δίπλα ακριβώς στο 
φράγμα της κοινότητας, το οποίο είναι “βυθισμένο” 

στο καταπράσινο δάσος της περιοχής

Προτάσεις για αντιμετώπιση 
της κατάστασης

Σε επικοινωνία που είχαμε με την 
Επίτροπο Περιβάλλοντος, η κ. Κλέλια 
Βασιλείου μάς ανέφερε ότι γνωρίζει το 
πρόβλημα, το οποίο δημιουργείται με την 
ύπαρξη αυτοσχέδιων χωματερών σε δι-
άφορες περιοχές. «Υπάρχουν προτάσεις 
και εισηγήσεις τις οποίες μελετούμε, για 
να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
διαχείρισης της κατάστασης. Υπάρχουν 
ωστόσο και κάποια ζητήματα, τα οποία 
πρέπει να λύσουμε ώστε να προβούμε 
στη λήψη των μέτρων». 

Το πρόβλημα κρίνεται αρκετά σοβα-
ρό, όπως ανέφερε η ίδια στη «Σ». «Μια 
από τις εισηγήσεις είναι η τοποθέτηση 
καμερών παρακολούθησης σε χώρους 
όπου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο 
παράνομης ρίψης. Έτσι θα μπορέσουν να 
ταυτοποιηθούν αρκετές περιπτώσεις». Για 
το θέμα των καμερών η Επίτροπος ανέφερε 
ότι προχωρεί στη Βουλή με τροποποίηση 
των νόμων Περί Ελέγχου της Ρύπανσης. 

Τι γίνεται με το Βατί
Πονοκέφαλο προκαλεί ακόμη ο συγκεκρι-

μένος χώρος, ο οποίος μπορεί να μη λειτουργεί 
σαν χωματερή εδώ και λίγα χρόνια, ωστόσο 
οι πυρκαγιές που ξεσπούν συχνά πυκνά στα 
σκουπίδια που ακόμη υπάρχουν εκεί, φα-
νερώνουν ότι το πρόβλημα των σκουπιδιών 
παραμένει άλυτο. Η αποκατάστασή του είναι 
ένα ζήτημα το οποίο έχει αναλάβει το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων. Το ΤΑΥ έχει ήδη προ-
κηρύξει την αποκατάσταση του Κοτσιάτη και 
η αποκατάσταση στο Βατί θα προκηρυχθεί 
αρχές του 2022, όπως εξήγησε η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος. 

Τα σχέδια για την αποκατάσταση του 
χώρου έχουν εκπονηθεί από ειδικευ-
μένους μελετητές και αναμένεται κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2022 να προκη-
ρυχθούν οι προσφορές. Το Επαρχιακό 
Συμβούλιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 
της Επαρχίας Λεμεσού έχει προχωρήσεις 
σε επιχωματώσεις στο Βατί για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος των αναθυμι-
άσεων από τον πρώην σκυβαλότοπο. Για 
να λυθεί ωστόσο οριστικά το πρόβλημα 
θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει η 
αποκατάστασή του. 

Το πρόβλημα επανέφερε 
στο προσκήνιο, 

μιλώντας στη «Σ», ο 
πρώην βουλευτής των 
Οικολόγων, Γιώργος 

Περδίκης, με την 
Επίτροπο Περιβάλλοντος 

Κλέλια Βασιλείου 
να αναφέρεται 

στις ενέργειες που 
συζητούνται για την 

αντιμετώπιση της 
κατάστασης
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Η
μια τραγική ιστορία 
διαδέχεται την άλλη 
σε μια Ευρώπη που 
καθημερινά βιώνει 
την ενδοοικογενεια-
κή/ενδοσυντροφική 
βία πίσω από κλειστές 

πόρτες. Τις πλείστες φορές τα θύματα αδυ-
νατούν να καταγγείλουν τους θύτες, άλλες 
πάλι δεν προλαβαίνουν, αφού η κακοποίηση 
μπορεί να οδηγήσει και στο μοιραίο…

Οι δικαστικές διαμάχες για την επιμέ-
λεια παιδιών μπορούν να αποτελέσουν 
επίσης αιτίες έμφυλης βίας όταν χρησιμο-
ποιούνται από βίαιους συντρόφους για να 

Μέτρα για προστασία των θυμάτων βίας ζητά το ΕΚ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΊΚΩΝ 
ΚΑΊ ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΊΑ 
ΠΡΈΠΈΊ ΝΑ ΈΊΝΑΊ ΥΨΊΣΤΈΣ 
ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΊ ΣΤΊΣ ΑΠΟΦΑ-
ΣΈΊΣ ΓΊΑ ΤΑ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΑ ΈΠΊ-
ΜΈΛΈΊΑΣ ΚΑΊ ΈΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ 

συνεχίσουν να βλάπτουν τα θύματά τους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώνει 

το ανάστημα και ζητεί επειγόντως αυστη-
ρά μέτρα και τιμωρία στους ενόχους. Συ-
γκεκριμένα, στη διάρκεια της Συνόδου 
Ολομέλειας την περασμένη Τετάρτη, 6 
Οκτωβρίου 2021, «JURI  FEMM», τα μέλη 
του Ευρωκοινοινοβουλίου προχώρησαν 
σε σχετικό ψήφισμα.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Τετάρτη 
με 510 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 141 
αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη λήψη 
επειγόντων μέτρων για την προστασία των 
θυμάτων ενδοσυντροφικής βίας στο πλαίσιο 
των διαμαχών για την επιμέλεια τέκνων. 

Αύξηση της ενδοσυντροφι-
κής βίας στη διάρκεια της 
πανδημίας

Το κείμενο υπογραμμίζει την αύξηση της 
βίας μεταξύ συντρόφων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και τη δυσκολία πρόσβα-
σης σε υπηρεσίες υποστήριξης και στη 
Δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνει, επίσης, την 
έκκληση του Κοινοβουλίου να προστεθεί 
η «βία λόγω φύλου» στους τομείς εγκλη-
ματικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, υπό το άρθρο 83 ΣΛΕΕ.

Δικαιώματα επιμέλειας και βέλ-
τιστο συμφέρον του παιδιού

Υπογραμμίζοντας τον ανησυχητικό 
αριθμό των γυναικοκτονιών και των παιδο-
κτονιών που ακολουθούν την καταγγελία 
περιστατικών έμφυλης βίας από τις γυναίκες, 
οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η προστασία 
των γυναικών και των παιδιών από τη βία 
και το «υπέρτερο συμφέρον του παιδιού» 
πρέπει να υπερισχύουν έναντι άλλων κρι-
τηρίων κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τα 
δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας.

Κατά την εξέταση υποθέσεων επιμέλειας  
θα πρέπει να παρέχεται επίσης στο παιδί η 
δυνατότητα ακρόασης και σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν υπόνοιες για σεξουαλική 
βία από σύντροφο, οι ακροάσεις πρέπει να 
διεξάγονται σε περιβάλλον φιλικό προς τα 
παιδιά από ειδικούς. Τα παιδιά που έχουν 
πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα πρέ-
πει να αναγνωρίζονται ως θύματα έμφυλης 
βίας και να τυγχάνουν καλύτερης νομικής 
προστασίας και ψυχολογικής υποστήριξης, 
σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές του ΕΚ.

Πρόσβαση σε νομική προστα-
σία, οικονομική στήριξη και 
ασφαλή στέγαση

Το κείμενο υπογραμμίζει ότι το επαρκές 
εισόδημα και η οικονομική ανεξαρτησία 
αποτελούν βασικούς παράγοντες που επι-
τρέπουν στις γυναίκες να εγκαταλείψουν 

καταχρηστικές και βίαιες σχέσεις. Οι ευ-
ρωβουλευτές καλούν τα κράτη-μέλη να 
προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα θύ-
ματα να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία 
μέσω της πρόσβασης σε ειδική στέγαση, 
υπηρεσίες υγείας, μετακινήσεις και ψυχο-
λογική υποστήριξη, μεταξύ άλλων μέτρων. 
Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η πρό-
σβαση σε επαρκή νομική προστασία, σε 
αποτελεσματικές ακροάσεις, σε περιοριστικά 
μέτρα, σε καταφύγια, σε συμβουλές και σε 
ταμεία οικονομικής στήριξης θυμάτων.

Ε. Κουντουρά: «Χρειάζονται 
τολμηρά μέτρα»

Από πλευράς της η συνεισηγήτρια Έλενα 
Κουντουρά (Αριστερά, Ελλάδα) δήλωσε: 
«Το Κοινοβούλιο στέλνει σαφές μήνυμα 
ότι χρειάζονται τολμηρά και αποφασιστικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας στην ΕΕ. Αυτή η προοδευτική έκθε-
ση αποτελεί ένα βήμα προόδου για να 
προσφερθεί στις γυναίκες και τα παιδιά 
που πέφτουν θύματα ενδοοικογενεια-
κής βίας ένα προστατευτικό και δίκαιο 
σύστημα, που θα είναι με το μέρος τους. 
Για πρώτη φορά, δεν εστιάζουμε μόνο 
στις κακοποιημένες γυναίκες αλλά και 
στις επιπτώσεις της βίας για τα παιδιά».

Επίσης, η συνεισηγήτρια Luisa 
Regimenti (ΕΛΚ, Ιταλία) δήλωσε: «Η βία 
από συντρόφους είναι σοβαρό και συχνά 
κρυφό κοινωνικό πρόβλημα, που προκαλεί 
συστηματικά σωματικά και ψυχολογικά 
τραύματα. Έχει σοβαρές συνέπειες για τα 
θύματα και σοβαρές επιπτώσεις στη συ-
ναισθηματική, οικονομική και κοινωνική 
ευημερία ολόκληρων οικογενειών. Καταδι-
κάζουμε απόλυτα και με αποφασιστικότητα 
όλες τις μορφές ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά των γυναικών και ζητούμε 
από τις Αρχές να διασφαλίσουν, ιδίως 
σε διαδικασίες χωρισμού ή σε υποθέ-
σεις γονικής μέριμνας, ότι η Δικαιοσύνη 
προστατεύει τις γυναίκες και τα παιδιά».

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaefty-
chiou@hotmail.com

10.10.2021

• Ανησυχητικός αριθμός γυναικοκτονιών και 
παιδοκτονιών μετά την αναφορά στις Αρχές 

περιστατικών έμφυλης βίας

• Τα θύματα χρειάζονται πρόσβαση σε νομική 
προστασία, οικονομική στήριξη και κατάλυμα 

έκτακτης ανάγκης
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«ΜΙΑ ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ ΒΡΟΧΉΣ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΜΟΛΙΣ 
ΜΠΑΡΟΥΤΙΑΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, 
ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ, ΠΕΦΤΕΙ ΜΕ 
ΦΟΡΑ ΣΤΉ ΓΉΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΛΑΣΠΉ…»

Γιουσέιν Μπολτ

ΟΓιουσέιν Μπολτ γεννήθηκε στις 21 
Αυγούστου 1986. Είναι Τζαμαϊκα-
νός πρώην αθλητής στίβου στους 
αγώνες ταχύτητας. Είναι κάτοχος 

του παγκοσμίου ρεκόρ στο αγώνισμα των 100 
μέτρων, των 200 μέτρων και στο αγώνισμα των 
4 x 100 μέτρων. Στο δεύτερο αγώνισμα κατέχει 
και το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων. Με βάση τα 
επιτεύγματά του θεωρείται ο κορυφαίος σπρίντερ 
όλων των εποχών και από τους μεγαλύτερους 
όλων των αθλημάτων της σύγχρονης εποχής.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, 
το 2008, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε 
τα εκατό μέτρα σε χρόνο 9,69 δευτερολέπτων, 
ενώ στην ίδια διοργάνωση έγινε ο πρώτος (και 
ο μόνος μέχρι σήμερα) αθλητής που κατέχει 
ταυτόχρονα τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100 μ., 200 
μ. και στα 4 × 100 μ. Ψηφίστηκε καλύτερος 
αθλητής της χρονιάς 2009 από τη Διεθνή Ένωση 
Αθλητικών Συντακτών, διάκριση που κέρδισε 

άλλες τέσσερεις φορές στην καριέρα του. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 
κατέκτησε άλλα τρία χρυσά μετάλλια (σε 100μ., 
200μ. και σε 4Χ100 σκυταλοδρομία), κατόρ-
θωμα που επανέλαβε και στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο το 2016, φτάνοντας τα εννέα 
χρυσά ολυμπιακά μετάλλια στο σύνολο. Έντεκα 
φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, κέρδισε δια-
δοχικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 100μ., 
200μ. και 4 × 100 μέτρα χρυσά μετάλλια από 
το 2009 έως το 2015, με εξαίρεση την άκυρη 
εκκίνηση το 2011. Είναι ο πιο επιτυχημένος 
αθλητής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος: εί-
ναι ο πρώτος αθλητής που κέρδισε τέσσερεις 
τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 200 μ. 
και ο πιο επιτυχημένος από κοινού στα 100 μ. 
με τρεις τίτλους. Η Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου 
τον πρότεινε έξι φορές για αθλητή της χρονιάς, 
το 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 και 2016, 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αθλητή.

Ο οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και 
πολλάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής έχει μεγά-
λη απήχηση σε όλον τον κόσμο. Εντυπωσιάζει 
τους πάντες και μόνο που βγαίνει φωτογραφί-
ες. ενώ οι δηλώσεις του αποθεώνονται. Είναι 
λογικό και αναμενόμενο να παρουσιάζεται ως 
ο πλέον επιδραστικός αθλητής στον κόσμο σε 
όλα τα επίπεδα. Τα εντυπωσιακά στατιστικά 
στοιχεία της σταδιοδρομίας του και η φυσική 
του παρουσία τον έχουν αναγάγει σε άλλο επί-
πεδο. Με 24 μετάλλια μεγάλων διοργανώσεων, 
5 παγκόσμια ρεκόρ σε ατομικά αγωνίσματα και 
τέτοια παρουσία θεωρείται κορυφαία αθλητική 
προσωπικότητα.

Η συνολική του παρουσία έγινε αντικείμενο 
και μακροχρόνιων μελετών. Ερευνητές από τη 
Μ. Βρετανία έβαλαν στο μικροσκόπιο το σώμα 
του  και έβγαλαν ένα συμπέρασμα που φαίνε-
ται να είναι ασφαλές: τα συμμετρικά γόνατά του 
θα μπορούσαν να είναι μια επαρκής απάντηση. 

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Τζον Μάνινγκ, «σε 
σύγκριση με τους Ευρωπαίους, οι Τζαμαϊκανοί 
έχουν πιο συμμετρικά πόδια, ιδιαιτέρως στα 
γόνατα. Αυτό τους κάνει να υπερέχουν στους 
αγώνες ταχύτητας».

Ιδιαίτερα για τον Γιουσέιν Μπολτ, οι ερευνητές 
σημειώνουν: Δεν έχει τη σωματική διάπλαση 
ενός τυπικού σπρίντερ. Είναι πολύ πιο ψηλός και 
λεπτός από πολλούς προηγούμενους κατόχους 
παγκόσμιου ρεκόρ. Πάντως, το ύψος και το μήκος 
του ποδιού του Μπολτ σημαίνει ότι έχει ένα πολύ 
μεγάλο άλμα, το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα 
στα μεσαία στάδια του αγώνα, όταν έχει φτάσει 
τη μέγιστη ταχύτητά του - αλλά πρέπει να έχει 
και τη δύναμη για να διατηρήσει την ταχύτητά 
του, μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

ART AERI

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΙΔΕΡΑ

Ε
ξαιρετική επιτυχία σημεί-
ωσε η παρουσίαση του 
βιβλίου του Σταύρου 
Σιδερά,  που φέρει τον 
τίτλο «VAE VICTIS - Αλί-
μονο στους Ηττημένους», 
η οποία πραγματοποιή-

θηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός 

Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο αρ-
χηγός του ΓΕΕΦ, Στρατηγός Δημόκριτος 
Ζερβάκης και ο Δήμαρχος Λάρνακας, 
Ανδρέας Βύρας, ενώ η Πρόεδρος της 
Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, απέστειλε 
οπτικογραφημένο χαιρετισμό λόγω της 
απουσίας της στο εξωτερικό.

Στους χαιρετισμούς τους, οι προαναφε-
ρόμενοι ομιλητές εξήραν την πολυσχιδή 
προσφορά του Σταύρου Σιδερά στον τόπο 
του μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία 
του καλλιτέχνη στον χώρο της Μουσικής, 
του Θεάτρου, της Δημοσιογραφίας, της 
Τέχνης και των Γραμμάτων. 

Το βιβλίο χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 
Κέντρου Μελετών, Ανδρέας Μορφίτης, ο 
οποίος ανέλαβε και τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης.

Ανάμεσα στα πολλά που ειπώθηκαν 
για την τεράστια προσφορά του καλλιτέ-
χνη, ξεχωρίζει η αναφορά του Υπουργού 
Εξωτερικών πως «διάβασε το εξαίρετο 
βιβλίο του συγγραφέα απνευστί». Αν λά-
βουμε υπόψη το ιδιαίτερα βεβαρημένο 
πρόγραμμα του Υπουργού, είναι όντως 
αξιοσημείωτο πώς ο Υπουργός βρήκε 
τον χρόνο να διαβάσει το βιβλίο αυτό, και 
παρ’ όλο του ότι χρειάστηκε να πετάξει 
εσπευσμένα στην Αθήνα, επέστρεψε αυ-
θημερόν στην Κύπρο για να χαιρετήσει 
τον συγγραφέα.

Επιπρόσθετα, στον οπτικογραφημένο 
χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Βουλής 
τόνισε πως ο Σταύρος Σιδεράς είναι… 
«ακάματος εργάτης του πολιτισμού (…) 
ένας από τους πλέον παραγωγικούς καλ-

λιτέχνες και συγγραφείς του τόπου μας, 
θεραπεύοντας παράλληλα τη μουσική, 
το θέατρο, τη δημοσιογραφία και τα Κυ-
πριακά Γράμματα…». 

Ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, Στρατηγός Δη-
μόκριτος Ζερβάκης, ανάφερε πως… «ο 
Σταύρος Σιδεράς έγραψε αυτό το έργο 
σαν ένας πνευματικός άνθρωπος…» και 
τόνισε τον «μοναδικό τρόπο γραφής του»…

Ο Δήμαρχος της Λάρνακας, Ανδρέας 
Βύρας, ευχαρίστησε τον «φίλο» Σταύρο 
Σιδερά, ο οποίος ακούραστα, χωρίς τυ-
μπανοκρουσίες, πρόσφερε, και συνεχίζει 

να προσφέρει πολλά στον πολιτισμό της 
πατρίδας του.

Ο παρουσιαστής του βιβλίου, αντιπρό-
εδρος του ΚΥ.ΚΕ.Μ., άρχισε την περιγρα-
φή του με ένα μικρό απόσπασμα από το 
βιβλίο του Σταύρου Σιδερά, στο οποίο ο 
συγγραφέας γράφει… 

«Μια σταλαγματιά βροχής είναι ο άν-
θρωπος. Μόλις μπαρουτιάσει ο ουρανός, 
τυλίγεται γύρω από ένα αστροπελέκι, πέφτει 
με φόρα στη γης και γίνεται λάσπη…».

Καταφανώς συγκινημένος ο Σταύρος 
Σιδεράς ευχαρίστησε τόσο τους επίση-

μους προσκεκλημένους για τα καλά τους 
λόγια, όσο και τους πολυπληθείς φίλους 
του που κατέκλυσαν την αίθουσα του 
θεάτρου. Επιπλέον ευχαρίστησε και τον 
Γιάννο Γεωργιάδη, χορηγό της βραδιάς, 
για τη συμπαράστασή του στην έκδοση 
του βιβλίου κι ο οποίος στον σύντομο χαι-
ρετισμό του,απευθυνόμενος στον Σταύρο 
Σιδερά, είπε πως… «νιώθει περήφανος 
που είναι φίλος του και πως σίγουρα τόσο 
τα έργα του Σταύρου όσο και ο ίδιος θα 
μείνουν στην ιστορία…» 

Αξίζει να σημειωθεί πως, εκτός από τις 
ενθουσιώδεις επευφημίες όλων των προ-
αναφερόμενων ομιλητών για το εξαίρετο 
καινούργιο βιβλίο του Σταύρου Σιδερά, ο 
Υπουργός των Εξωτερικών, Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, η Πρόεδρος της Κυπριακής 
Βουλής, Αννίτα Δημητρίου και ο Αρχη-
γός των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου, 
Στρατηγός Δημόκριτος Ζερβάκης έδωσαν 
μεγάλη έμφαση  στην τεράστια επιτυχία 
που σημείωσε ο «δημοσιογράφος» Σταύρος 
Σιδεράς, πείθοντας τον Ραούφ Ντενκτάς 
να εμφανιστεί στην τηλεοπτική εκπομπή 
την οποία παρουσίαζε στο SigmaTV… 
«Persona & Persona non Grata». Και οι 
τρεις αξιωματούχοι εξήραν το τεράστιο 
πολιτικό κέρδος που είσπραξε η Κύπρος 
από την παγκόσμια προβολή της συνέ-
ντευξης αυτής σε μεγάλα ειδησεογραφικά 
τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες, μιας 
και ως γνωστό, στην ιστορική αυτή συνέ-
ντευξη, ο Τουρκοκύπριος πρώην ηγέτης 
αποδέχτηκε πως… «οι αγνοούμενοι έχουν 
σφαγιαστεί εν ψυχρώ από τους Τούρκους 
εισβολείς»… 

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με σύντο-
μο μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο έπαιξε 
πιάνο ο Μιχάλης Μεταξάς και τραγούδησε 
η μικρή Νεφέλη. Και οι δύο καλλιτέχνες 
ανήκουν στον μη κερδοσκοπικό σύλλογο 
«ΧΑΡΙΣΜΑ», του οποίου πρόεδρος είναι 
ο Σταύρος Σιδεράς. Η βραδιά έκλεισε με 
τον ίδιο τον καλλιτέχνη στο πιάνο, ο οποί-
ος τραγούδησε παλιές και καινούργιες 
επιτυχίες του… 
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Τη δύσκολη δεκαετία 2011-2021 
πραγματεύεται το νέο βιβλίο 
του Καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας, Ανδρέα 

Θεοφάνους, το οποίο κυκλοφόρησε 
από τον εκδοτικό οίκο Ι. Σιδέρης στην 
Αθήνα και διατίθεται στην Κύπρο και 
την Ελλάδα. Το βιβλίο τιτλοφορείται «Η 
δεκαετία των κρίσεων και το αύριο - Οι 
προκλήσεις της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και η αναζήτηση προοπτικής», και 
αποτελείται από κείμενα του Καθηγητή 
Θεοφάνους, που δημοσιεύθηκαν στον 
κυπριακό Τύπο τη δεκαετία 2011-2021.

Η εν λόγω χρονική περίοδος ση-
μαδεύτηκε από δύο μεγάλες κρίσεις, 
την οικονομική και την υγειονομική. 
Υπήρξαν επίσης αρκετά άλλα μείζονα 
γεγονότα, κάποια εξωγενή, άλλα καθαρά 
εσωτερικά και συστημικά. «Η Κύπρος 
του 2021 είναι άλλη από εκείνη του 
2011, τo ίδιο και η Ελλάδα, όπως και 
η Ευρώπη», σημειώνει χαρακτηριστι-
κά ο συγγραφέας, ο οποίος εκτός από 
σκέψεις και προβληματισμούς για το τι 
έλαβεν χώραν, καταθέτει ταυτόχρονα και 
εισηγήσεις για το μέλλον. 

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε ενό-
τητες ως ακολούθως:

Ι. Το Κυπριακό και ο Τουρκικός 
Αναθεωρητισμός ως Υπαρξιακή Απειλή

ΙΙ. Το Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Περιβάλλον

ΙΙΙ. Η Κύπρος στη δίνη της οικονομικής 
κρίσης και της πανδημίας

IV. Δημόσια Πολιτική και Κοινωνικά 
Ζητήματα 

V. Φιλοσοφικές Τοποθετήσεις
Κυρίαρχη θέση στο βιβλίο έχει 

ασφαλώς το κυπριακό πρόβλημα. Πέ-
ραν τούτου, ο Καθηγητής Θεοφάνους 
καταπιάνεται με την οικονομία, καθώς 
και άλλα μείζονα ζητήματα, που απα-
σχολούν τον δημόσιο βίο τα τελευταία 
χρόνια, όπως, μεταξύ άλλων, η αναξιο-
κρατία, η διαφθορά, η κατάπτωση των 
θεσμών, η απαξίωση, η μετανάστευση, 
η έλλειψη κοινωνικής συνοχής, η ανά-
γκη για ορθολογιστική επένδυση στην 
Παιδεία, την υγεία και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του κράτους. «Σε 
κάποιο επίπεδο η Κύπρος ακόμα καλείται 
να διαχειριστεί προκλήσεις του 19ου 
και 21ου αιώνα» γράφει μεταξύ άλλων 
και εξηγεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
εξακολουθεί να βιώνει το υπαρξιακό 
ζήτημα του Κυπριακού και τα συναφή 

θέματα, που αρκετές χώρες αντιμετώ-
πισαν ήδη από τον 19ον αιώνα, καθώς 
και τα σύγχρονα προβλήματα του 21ου 
αιώνα όπως αυτό της απασχόλησης, της 
παιδείας, της υγείας, της διαφθοράς, της 
αποξένωσης, της παράτυπης μετανά-
στευσης και ούτω καθ’ εξής. 

Σημαίνουσα θέση στο βιβλίο έχουν 
επίσης άρθρα του συγγραφέα για ζητήματα 
που αφορούν την Ελλάδα, την Ευρώπη, 
καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζη-
τήματα, που άφησαν το δικό τους στίγμα 
κατά την επίμαχη δεκαετία 2011-2021.  

Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγητής 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Τακτικό 
Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος 
χαρακτηρίζει τον Ανδρέα Θεοφάνους ως 
μια μοναχική και ιδιότυπη παρουσία στη 
δημόσια συζήτηση στην Κύπρο. 

To βιβλίο θα παρουσιαστεί σε εκ-
δήλωση που διοργανώνουν η Νομική 
Σχολή και το Κυπριακό Κέντρο Ευρω-
παϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 
2021 (από τις 18:00 μέχρι τις 20:00), 
στο Cine Studio στο Κεντρικό Κτήριο 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Για το 
βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Υπουρ-
γός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, 
ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αχιλ-
λέας Αιμιλιανίδης, και ο αναπληρωτής 
Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, Πέτρος Παπαπολυβίου. 
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο καθηγητής 
Νίκος Καρτακούλλης, Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας. Την εκδήλωση θα συντονίσει 
η Αλεξία Σακαδάκη, μέλος του Δ.Σ. του 
Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων. Θα ακολουθήσει 
τοποθέτηση από τον συγγραφέα και η 
εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύντομη 
δεξίωση. Σύμφωνα με τα Διατάγματα 
του Νόμου περί Λοιμοκαθάρσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η είσοδος 
θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα με 
προστατευτική μάσκα και safepass. Η 
προκράτηση θέσης είναι απαραίτητη, 
μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021, στο τηλέ-
φωνο 22841600 ή στο email: cceia@
unic.ac.cy. 

Ή δεκαετία των κρίσεων 
και το αύριο
ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΉΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΉΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ ΚΑΙ Ή ΑΝΑΖΉΤΉΣΉ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΉΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΉΓΉΤΉ ΑΝΔΡΕΑ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

«VAE VICTIS - Αλίμονο στους Ηττημένους»

Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΑΝΔΡΈΑΣ ΒΎΡΑΣ, O ΎΠΟΎΡΓΟΣ ΈΞΩΤΈΡΙ-
ΚΩΝ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΙΔΉΣ, Ο ΣΤΑΎΡΟ ΣΙΔΈΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΉΓΟΣ 
ΤΟΎ ΓΈΈΦ, ΣΤΡΑΤΉΓΟΣ ΔΉΜΟΚΡΙΤΟΣ ΖΈΡΒΑΚΉΣ

Ο ΑΝΔΡΈΑΣ 
ΜΟΡΦΙΤΉΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την 
πλήρωση των πιο πάνω θέσεων: 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕ-
ΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή 
  ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
  «Χαρτογραφία και Γεωπληροφορική»

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή 
  ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
  «Γεωπληροφορική με έμφαση στη Διαχείριση Γης»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν 
να επισκεφτούν τον σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/jobs όπου 
και θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους 
στην αγγλική γλώσσα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 
Ιανουαρίου 2022 (ώρα 23:59). Στοιχεία επικοινωνίας (Υπηρεσία 
Ανθρώπινου Δυναμικού): recruitment.cut.ac.cy ή +357 25002406.

CASPERS MANAGERS LIMITED
(In Voluntary Liquidation)
Company No. (1398544)

NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection 
(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the 
Company is in voluntary liquidation.  The voluntary liquidation 
commenced on 28th September, 2021.  The Liquidator is 
Maurice Janssen of Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 
Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands.  
Dated 28th September, 2021
(Sgd.) Maurice Janssen 
          Voluntary Liquidator

CYPRIEN ASSOCIATED S.A.
 (In Voluntary Liquidation)
Company No. (1683649)

NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection 
(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the 
Company is in voluntary liquidation.  The voluntary liquidation 
commenced on 16th September, 2021.  The Liquidator is 
Maurice Janssen of Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 
Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands.  
Dated 16th September, 2021
(Sgd.) Maurice Janssen 
          Voluntary Liquidator  

Mε το βλέμμα στραμμένο στην 
οικοδόμηση ενός πιο βιώ-
σιμου μέλλοντος, η Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.) θέτει ως 

προτεραιότητα την ομαλή μετάβαση σε μια 
ψηφιακή και πράσινη εποχή. Μέσα από 
την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της Ευρωπαϊκής Ψηφια-
κής Στρατηγικής, ο στόχος της Ε.Ε. είναι 
ξεκάθαρος: Να καταστεί η Γηραιά Ήπειρος 
κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακά κυρίαρχη. 
Σε αυτήν τη μετάβαση είναι που καλείται να 
πρωταγωνιστήσει και η Κύπρος, η οποία, 
μέσα από τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις 
και στρατηγικές της Πολιτείας,   ετοιμάζεται 
να εισέλθει με αξιώσεις στη νέα εποχή. 
Μετάβαση, η οποία συνδέεται άρρηκτα 
με την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και την 
καλλιέργεια κουλτούρας σε όλα τα επίπε-
δα. Μιας κουλτούρας που θα εμπνέει και 
θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια 
στους νέους και τις νέες του τόπου μας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ένωσε και πάλι 
δυνάμεις με τους κυριότερους φορείς 
του εγχώριου οικοσυστήματος, διοργα-
νώνοντας για 15η χρονιά στην Κύπρο το 
European Researchers’ Night, με σκοπό 
να παροτρύνει τη νέα γενιά να έρθει σε 
επαφή με θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, 
έρευνας και καινοτομίας, και να τα δει ως 
επαγγελματική επιλογή.
Επιστρατεύοντας τις αναρίθμητες δυνατό-
τητες που μας προσφέρει η τεχνολογία, η 
μεγάλη πανευρωπαϊκή γιορτή της έρευ-
νας, της επιστήμης και της καινοτομίας  
πραγματοποιήθηκε -όπως και πέρσι- 

διαδικτυακά και τελούσε υπό την αιγίδα 
του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκου 
Κόκκινου, έχοντας ως θέμα την «Ψηφι-
ακή και Πράσινη εποχή». Με σύνθημα 
το “ENGAGE the Digital and Green Age”, 
το ΙδΕΚ κάλεσε το κοινό να ενημερωθεί, 
να αγκαλιάσει και να υποστηρίξει τη με-
τάβαση σε μία πιο ψηφιακή και πράσινη 
εποχή, αναδεικνύοντας,  παράλληλα, το 
εξαιρετικό έργο που επιτελείται από τα 
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και 
τις καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας μας.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
μία μοναδική διαδραστική εμπειρία με και-
νοτόμες δράσεις και εικονικές περιηγήσεις 
σε έναν εντυπωσιακό ψηφιακό εκθεσιακό 
χώρο, που αριθμούσε 72 περίπτερα, στα 
οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 
ερευνητές και ερευνήτριες της Κύπρου. 
Μέσα από τη στενή συνεργασία όλων και 
τις ευφάνταστες δραστηριότητες ο στόχος 
επιτεύχθηκε, καθώς οι συνολικές επισκέ-
ψεις στην ψηφιακή πλατφόρμα σημείωσαν 

αριθμό-ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 29.400!
Εξίσου ενθαρρυντικά είναι και τα αποτε-
λέσματα που προκύπτουν από τους δύο 
μαθητικούς διαγωνισμούς που προκήρυξε 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης το ΙδΕΚ. Βασική 
επιδίωξή μας ήταν να ενθαρρύνουμε την 
περιέργεια και τη δημιουργικότητα των 
παιδιών, την κριτική τους σκέψη, αλλά και 
την ικανότητά τους να αμφισβητήσουν τα 
πάντα, βρίσκοντας λύσεις στις πιο μεγάλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. 
Ο λόγος για τον διαγωνισμό συγγραφής 
ιστορίας μικρού μήκους με τίτλο «Το 
μαγικό ταξίδι της Genie και του Brainy 
στην ψηφιακή και πράσινη εποχή!» στον 
οποίο συμμετείχαν 36 μαθητές και μαθή-
τριες και το S-FACTOR, όπου 40 μικροί 
ερευνητές και ερευνήτριες παρουσίασαν, 
επί σκηνής, ένα επιστημονικό φαινόμενο 
με ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο.
Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε 
ακόμη περισσότερα στο άμεσο μέλλον
Είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα μας δόθηκε σημαντική ώθη-

ση σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. 
Αυτή η δυναμική που αναπτύσσεται 
στην Κύπρο αντανακλάται άλλωστε και 
στις επιδόσεις που έχουμε επιτύχει στο 
European Innovation Scoreboard 2021. Συ-
γκεκριμένα, η Κύπρος φιγουράρει ανάμεσα 
στις πέντε μόλις χώρες που κατάφεραν να 
βελτιώσουν την επίδοσή τους, σε ποσοστό 
που ξεπερνά το 25%, ενώ βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση ως χώρα με τη μεγαλύτερη 
πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχουν βεβαίως ακόμη περιθώρια 
βελτίωσης. Οικοδομώντας πάνω σε αυτά 
που έχουμε ήδη πετύχει, είμαι βέβαιος ότι 
μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσό-
τερα, δημιουργώντας ένα νέο οικονομικό 
μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα 
μας, βασισμένο στην έρευνα, την καινοτομία 
και την τεχνολογία.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ΙδΕΚ 
ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο τα 
Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ», με προϋπο-
λογισμό ύψους €15 εκατομμυρίων, για 
ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρη-
ματικής κοινότητας της Κύπρου. 
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να ενι-
σχύουμε έμπρακτα το οικοσύστημα Έρευ-
νας και Καινοτομίας του τόπου με τα νέα 
προγράμματα χρηματοδότησης Ε&Κ που 
αναμένονται να προκηρυχθούν σύντομα 
και εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας και στα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία 2021-2027. Ταυτόχρονα, 
ενισχύουμε τις δράσεις ενημέρωσης του 
τοπικού οικοσυστήματος για Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και παρέχουμε υποστήριξη 
στην υποβολή προτάσεων σε προγράμματα 
του Ορίζοντα Ευρώπη. Επίσης, προγραμ-
ματίζουμε νέες δράσεις που εστιάζουν στην 
καλλιέργεια κουλτούρας Ε&Κ στην Κύπρο 
και ειδικότερα τους νέους και τις νέες του 
τόπου μας, με στόχο την ανάπτυξη δεξι-
οτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την 
Ε&Κ. Συνδράμουμε, έτσι, ουσιαστικά στην 
πράσινη, αειφόρο και ψηφιακή μετάβαση 
της χώρας, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο 
μέλλον για τις επόμενες γενιές. 

Γ
ια πολλά χρόνια, η χρηµα-
τοοικονοµική επιστήµη 
βασίστηκε στην υπόθεση 
ότι οι επενδυτές είναι ορθο-
λογικοί (rational investors) 
και ότι λαμβάνουν απο-
φάσεις βάσει των ορθο-

λογιστικά διαμορφωμένων προσδοκιών 
τους για τη μεγιστοποίηση της χρησιμό-
τητας. Ωστόσο, στην πράξη φαίνεται ότι οι 
επενδυτές, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, 
συνηθίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις και 
να ενεργούν ενάντια στο συμφέρον τους, 
καθοδηγούμενοι από την ψυχολογία τους 
και το συναίσθημα που υπερισχύει τη 
δεδομένη στιγμή. 

Ο ρόλος της ψυχολογίας
Οι ψυχολογικοί παράγοντες που επη-

ρεάζουν τη διαδικασία λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων βάσει των πεποιθήσεων πε-
ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υπερβο-
λική αυτοπεποίθηση, την αποφυγή της 
αβεβαιότητας, τον συντηρητισμό, την 
προσκόλληση-αγκίστρωση, την αγελαία 
συμπεριφορά, την υπερβολική αισιοδο-
ξία-θετική σκέψη, την προσκόλληση στις 
πεποιθήσεις, καθώς και την αποστροφή 
κινδύνου. Το φαινόμενο έκανε ευρέως 
γνωστό με τη φράση «παράλογη ευφορία» 
(irrational exuberance) ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, 
Allan Greenspan, σε ομιλία του το 1996.

Για παράδειγμα, συχνά οι επενδυτές 
αποδίδουν υπερβολική εμπιστοσύνη στις 
αποφάσεις τους (υπερβολική αυτοπεποί-
θηση) και υπερεκτιμούν τις δυνατότητες 
και τις προβλέψεις τους, δημιουργώντας 
στον εαυτό τους την «ψευδαίσθηση του 
ελέγχου». Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε 
αδιαφορία σχετικά με νέες πληροφορίες, 

Μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη εποχή
με πυξίδα την έρευνα και την καινοτομία

Πιο κρίσιμη από ποτέ η μελέτη της επενδυτικής συμπεριφοράς

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ,
Γενικός Διευθυντής ΙδΕΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, 
Πρόεδρος Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ-ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ EUROPEAN 
RESEARCHERS’ NIGHT, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ

 ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙ-
ΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

οι οποίες ανατρέπουν τα δεδομένα, κα-
θώς επίσης και σε υψηλότερη ανάληψη 
κινδύνου από αυτόν που θα μπορούσαν 
να ανεχτούν.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αποφυ-
γή της αβεβαιότητας, οπότε οι επενδυτές 
εμφανίζουν υψηλότερη αποστροφή στην 
αβεβαιότητα παρά στον κίνδυνο. Στην 
πράξη παρατηρείται ότι όταν έχουν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές ίσης 
αναμενόμενης απόδοσης επιλέγουν αυτήN 
που γνωρίζουν καλύτερα, έστω κι αν η 
επιλογή αυτή ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο.

Περαιτέρω, παρατηρήθηκε ότι όταν οι 
επενδυτές βιώνουν θετικά συναισθήματα 
σχετικά με μια επένδυση, η θετική τους 
διάθεση οδηγεί και στην υπερβολική αι-
σιοδοξία. Δημιουργείται δηλαδή η πεποί-
θηση ότι η επιλογή τους αποκλείεται να 
επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, παρόλο 
που αυτό δεν αποτελεί συμπέρασμα της 

έγκαιρης ενημέρωσης. Ως αποτέλεσμα, 
οι επενδυτές θεωρούν πως τα οφέλη της 
δεδομένης επένδυσης υπερτερούν του 
ρίσκου που θα αναλάβουν με αυτή. 

Οι προαναφερόμενοι και άλλοι ψυχο-
λογικοί παράγοντες δεν αποκλείεται να 
χρησιμοποιηθούν από επιτήδειους προς 
ίδιον όφελος και εις βάρος των επενδυτών, 
κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
τόσο κατά τη ρύθμιση όσο και κατά την 
εποπτεία των σύγχρονων κεφαλαιαγορών.

Συμπεριφορική Χρηματοοι-
κονομική

Αυτές οι διαπιστώσεις των ερευνητών 
αποτέλεσαν το έναυσμα για τη δημιουργία 
της επιστήμης της Συμπεριφορικής Χρη-
ματοοικονομικής (behavioral finance/
economics), η οποία αποτελεί συνδυα-
σμό διαφόρων επιστημονικών κλάδων 
όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και 
τα χρηματοοικονομικά.

Στόχος της είναι να διερευνήσει τα αί-

τια που οδηγούν στη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων και να προτείνει εναλλακτικές 
ερμηνείες, ώστε να γίνουν κατανοητές οι 
συμπεριφορές που παρατηρούνται στις 
κεφαλαιαγορές, αλλά δεν μπορούν να 
εξηγηθούν με βάση τις παραδοσιακές 
θεωρίες της αποτελεσματικής αγοράς 
(efficient market hypothesis). 

Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική 
έχει αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες, οι 

οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν ανορ-
θόδοξες επενδυτικές συμπεριφορές. Μία 
από τις πλέον γνωστές θεωρίες είναι η 
«Θεωρία της Ώθησης» (θεωρία Nudge), 
η οποία μελετά, σχεδιάζει και χρησιμο-
ποιεί τις υποσυνείδητες επιρροές στον 
τρόπο σκέψης και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των ανθρώπων, σύμφωνα με 
το πώς πραγματικά λαμβάνουν αποφάσεις, 
κατά τρόπο δηλαδή όχι προβλέψιμο και 
ορθολογιστικό, για να προσελκύσει την 
προσοχή ενός ατόμου ή/και να το καθο-
δηγήσει στη σωστή κατεύθυνση

Οι κλάδοι όπου μπορεί να βρει εφαρ-
μογή είναι ποικίλοι, όπως η δημόσια 
πολιτική. Αποτελεσματικά nudges έχουν 
εφαρμοστεί για τη μείωση της φοροδια-
φυγής, την εξοικονόμηση ενέργειας στα 
νοικοκυριά και σε πληθώρα κοινωνικών 
προβλημάτων. Στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, οι εποπτικές Αρχές διερευνούν 
πώς η Θεωρία της Ώθησης μπορεί να 
επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
επενδυτικές επιλογές παρουσιάζονται 
στους επενδυτές, καθώς και πώς να πα-
ρέχεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η 
πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό.

Κρίσιμη η ανάγκη για περαι-
τέρω έρευνα

Ιδιαίτερα σήμερα, την εποχή της ψη-
φιοποίησης και της διαρκούς εμφάνισης 
νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
αλλά και τεχνασμάτων από επιτήδειους, 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για περαι-
τέρω διερεύνηση της συμπεριφοράς των 
επενδυτών και των παραγόντων που την 
καθοδηγούν, με στόχο τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη εργαλείων για την ενδυνά-
μωση, την εκπαίδευση και την προστασία 
του επενδυτικού κοινού. 

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων χρημα-
τοοικονομικής εκπαίδευσης μπορεί να 
επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τα ευ-
ρήματα του τομέα των συμπεριφορικών 
χρηματοοικονομικών, ώστε να επιτευχθεί, 
πέρα από την επαρκή πληροφόρηση και 
ενημέρωση, η ανάπτυξη νεών δεξιοτήτων 
και τεχνικών αυτοβελτίωσης σε ό,τι αφορά 
την επενδυτική συμπεριφορά.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Μια ακόμα 
σημαντική 
διάκριση 
για την ψηφιακή 
τραπεζική της 

Μια ακόμα σημαντική διάκριση 
καταγράφει η ψηφιακή τρά-
πεζα της Τράπεζας Κύπρου, 
καθώς αναγνωρίζεται ως μια 

από τις καλύτερες ψηφιακές τράπεζες της 
Δυτικής Ευρώπης και βραβεύεται ως η 
καλύτερη ψηφιακή τράπεζα στην Κύπρο 
για το 2021 στη λιανική και επιχειρηματική 
τραπεζική. Το εγνωσμένου κύρους περι-
οδικό «Global Finance» προχώρησε στη 
βράβευση της Τράπεζας στο πλαίσιο του 
«World’s Best Digital Bank Awards 2021». 

Ο Digital Transformation Manager 
της Τράπεζας Κύπρου, Δημήτρης Νικο-
λάου, χαιρετίζει τη διεθνή αναγνώριση 
και δηλώνει πως «για άλλη μια χρονιά η 
Τράπεζά μας βραβεύεται για τη στρατη-
γική που ακολουθεί στα θέματα ψηφιακής 
τραπεζικής στο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και της μεταμόρφω-
σής μας σε ψηφιακή τράπεζα. Αυτή η 
βράβευση είναι μια έμπρακτη αναγνώ-
ριση των εργασιών που γίνονται για την 
ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και 
προϊόντων που βελτιώνουν την εμπειρία 
του πελάτη. Πρόσφατα παραδείγματα 
είναι η ηλεκτρονική επικαιροποίηση 
στοιχείων (Digital KYC), το ψηφιακό 
άνοιγμα λογαριασμού για νέους πελάτες 
(Digital Onboarding), αλλά και η πώληση 
ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του BOC 
Mobile App».

Όπως επισημαίνει, «οι πελάτες μας 
αγκαλιάζουν τα καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες μας, με αποτέλεσμα να κερδί-
ζουμε συνεχώς δυναμική, η οποία καταγρά-
φεται και στα αποτελέσματά μας. Στα τέλη 
Σεπτέμβριου 2021, το 88,3% του αριθμού 
των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, 
αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός 
και εκτός Τράπεζας πραγματοποιήθηκαν 
μέσω ψηφιακών καναλιών (μια αύξηση από 
64,6% τον Σεπτέμβριο 2017, όταν ξεκίνησε 
το πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης)».

Ο κ. Νικολάου τονίζει επίσης πως «η 
Τράπεζα δεσμεύεται να είναι πρωτοπό-
ρος στην προσπάθεια για την ψηφιακή 
μετεξέλιξη της χώρας μας και την ολοκλή-
ρωση της μετάβασής μας στη νέα εποχή, 
μια φιλοσοφία που αναπτύσσεται από 
το CYON (Cyprus ON)».

Ο Joseph D. Giarraputo, εκδότης και 
αρχισυντάκτης του περιοδικού, δηλώ-
νει για τα βραβεία: «Με την παγκόσμια 
πανδημία να υποχρεώνει τους ανθρώ-
πους να διεκπεραιώνουν τις προσω-
πικές και επαγγελματικές τραπεζικές 
τους δραστηριότητες από τα τηλέφωνά 
τους, τα tablets και τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, η ψηφιακή τράπεζα ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες για να αναδείξει 
τη σημαντικότητα και την υπεροχή της, 
πιο πέρα από οτιδήποτε άλλο έχει έλθει 
προηγουμένως. Οι τράπεζες υποχρε-
ώθηκαν να ανταποκριθούν σε αυτό το 
δραστικά μεταβαλλόμενο τοπίο και όσες 
ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία 
βραβεύονται ως “η καλύτερη Ψηφιακή 
Τράπεζα στη Λιανική & Επιχειρηματική 
Τραπεζική για το 2021”».

ΗKPMG Κύπρου και το RICS 
International ανακοινώνουν 
έναρξη συνεργασίας για πα-
ροχή υπηρεσιών αναφορικά 

με την έκδοση του Δείκτη Αξιών Ακι-
νήτων “RICS Cyprus Property Index”. 
Οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν 
για τον υπολογισμό και την έκδοση 
του Δείκτη, ο οποίος εκδίδεται από το 
2009, βάσει μεθοδολογίας η οποία ανα-
πτύχθηκε ειδικά από το Πανεπιστήμιο 
του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο Δείκτηςπαρακολουθεί την πορεία 
αξιών τεσσάρων κατηγοριών ακινήτων 
(Οικιστικά, Καταστήματα, Γραφεία, και 
Βιομηχανικά), στα αστικά κέντρα Λευ-
κωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Αμμοχώστου. Χορηγός του Δείκτη είναι 
ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών 
Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου 
(ΣΕΕΟΚΚ) ενώ, παράλληλα, στηρίζεται από 
τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών 
Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ). Στην πάροδο 
του χρόνου, ο Δείκτης έχει καταστεί ένα 

από τα βασικά βαρόμετρα για τις αξίες 
ακινήτων της Κύπρου, και παρακολουθεί-
ται από επαγγελματίες και σημαντικούς 
εταιρικούς οργανισμούς του κλάδου των 
Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης αλλά και 
άλλων τομέων τόσο στην Κύπρο όσο και 
διεθνώς.

Εκμέρους του RICS, ο κος Simon 
Rubinsohn, RICS Chief Economist, 
ανέφερε: “Ο Δείκτης Αξιών Ακινήτων 
Κύπρου προσφέρει έναν έγκυρο οδηγό 
για τις εξελίξεις στην κυπριακή αγορά 

εμπορικών και οικιστικών ακινήτων. 
Βοηθά τόσο για τον εντοπισμό τάσεων 
αγοράς, αλλά και στην καλύτερη κα-
τανόηση κινδύνων στον τομέα. Αυτή η 
νέα συνεργασία θα βοηθήσει να τεθεί ο 
Δείκτης σε πιο βιώσιμη βάση, κάτι το 
οποίο χαιρετίζουμε θερμά”.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο κος 
Θωμάς Δημόπουλος, Πρόεδρος του RICS 
Κύπρου και Διευθυντής του γραφείου 
Axia Chartered Surveyors, ανέφερε: “Η 
νέα συνεργασία με την KPMG Κύπρου 

αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη 
συνέχιση της δημοσίευσης του RICS 
Cyprus Property Index“.

Από πλευράς KPMG Κύπρου, ο κος 
Χριστόφορος Αναγιωτός, Επικεφαλής του 
Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης της 
KPMG, ανέφερε: ”Είμαστε ενθουσιασμένοι 
που ενώνουμε δυνάμεις με το RICS για να 
διασφαλίσουμε την έγκυρη και έγκαιρη 
παροχή πληροφόρησης σε έναν μείζονα 
τομέα της οικονομίας, μέσω ενός Δείκτη 
που έχει πλέον καθιερωθεί στην Κύπρο”.

KPMG ΚΥΠΡΟΥ 

Έναρξη συνεργασίας με τo RICS International

E ίναι αρκετές φορές που οι οικο-
νομικές αναλύσεις εστιάζονται 
σχεδόν αποκλειστικά στα προ-
βλήματα και στις προκλήσεις 

του οικονομικού περιβάλλοντος, κάτι που 
γίνεται εντονότερο σε περιόδους κρίσεων. 
Φυσικά, οι κύκλοι σε μια οικονομία είναι 
απόλυτα φυσιολογικοί, νοουμένου ότι δεν 
παρατηρείται μεγάλη περίοδος ύφεσης ή 
«οριζόντιας πορείας» της οικονομίας. 

Η εξάπλωση της πανδημίας επηρέασε 
όλες τις οικονομίες στο σύνολό τους αλλά 
αποτελούν ενθαρρυντικό φαινόμενο οι 
κοινές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για 
τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών. 
Πέρα από το ιατρικό / ανθρωπιστικό σκέ-
λος, συντονισμός υπήρξε και όσον αφορά 
τα μέτρα στήριξης των οικονομιών και της 
απασχόλησης. Για πρώτη φορά είδαμε την 
Ευρώπη να εκδίδει ευρωομόλογα για τη 
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης 
και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

Τέτοιες λύσεις είχαν ακουστεί και την 
περίοδο 2008-2013, για χρηματοδότηση 
του Μηχανισμού Στήριξης και κατ’ επέκτα-
σιν των χωρών που εντάχθηκαν σε αυτόν, 
όμως δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία των 
κρατών μελών (αγεφύρωτες ήταν οι δια-
φωνίες του ευρωπαϊκού νότου και βορρά).

Την παρούσα στιγμή υπάρχουν άφθονα 
κεφάλαια (ρευστότητα) προς επένδυση και 
χρηματοδότηση (τόσο από τον ιδιωτικό 
τομέα αλλά και μέσα από θεσμικά προ-
γράμματα όπως είναι το Ταμείο Ανασυ-
γκρότησης), ενώ παρουσιάζεται σταδιακή 
ανάκαμψη του ενδιαφέροντος για επενδυτι-
κές ευκαιρίες. Σύμφωνα με στατιστικά, λόγω 
της πανδημίας πέραν του 40% των διεθνών 
επενδύσεων αναβλήθηκαν. Φυσικά αυτή 
η αφθονία οδηγεί και σε πληθωριστικές 
τάσεις, φαινόμενο το οποίο πρέπει να τύχει 
παρακολούθησης.

Επιπλέον παρατηρείται σημαντική μεί-
ωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
των τραπεζών και ξεκαθάρισμα των ισολο-
γισμών τους, κυρίως λόγω των πωλήσεων 
δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες 
διαχείρισης. Αυτό, σε συνδυασμό με τη 
ρευστότητα που διαθέτουν, οδηγεί τις 

Υπάρχει προοπτική για ανάκαμψη

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΥΠΆΡΧΕΙ, ΤΟ 
ΖΉΤΟΥΜΕΝΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΆΙ ΆΝ 
ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΕΛΉΣΉ, ΠΡΟΣΉΛΩ-
ΣΉ ΚΆΙ ΣΩΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΆΣΜΟΣ

ηγεσίες τους στην αναζήτηση έργων προς 
χρηματοδότηση.

Η αύξηση της ζήτησης σε δανεισμό, 
τόσο από νοικοκυριά αλλά και επιχειρή-
σεις, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας και τροφοδοτείται 
πέραν των άλλων παραγόντων και από τα 
προγράμματα επιχορήγησης  επιτοκίου 
από την Κυβέρνηση. 

Φυσικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η μεταφορά των δανείων στις εταιρείες 
διαχείρισης δεν μειώνει το ιδιωτικό χρέος, 
με αποτέλεσμα, ενώ τα τραπεζικά ιδρύματα 
έχουν τη διάθεση για νέες χρηματοδοτήσεις, 
αυτό να μην είναι δυνατό λόγω του υπάρ-
χοντος δανεισμού και της αδυναμίας του 
αιτητή να αποδείξει σταθερή δυνατότητα 
αποπληρωμής.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις 
Ένα άλλο σημαντικό, ενδεχομένως, αισι-

όδοξο στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι κυπρι-
ακές επιχειρήσεις (όχι όλες, εφόσον πολλοί 
οικονομικοί τομείς αναδιαρθρώθηκαν) 
πέρασαν από δύο σημαντικές περιόδους 
ύφεσης, το 2013 με την ένταξη της χώρας στο 
μνημόνιο και πρόσφατα με την εξάπλωση 
της πανδημίας, και έδειξαν αντοχές. Οπότε 
με την ανάκαμψη της οικονομίας αναμέ-
νεται η επιτάχυνση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

Φυσικά αυτό αφορά επιχειρήσεις των 
οποίων οι διοικήσεις έδειξαν σωστά αντα-
νακλαστικά, με πλήρη αντίληψη του νέου 
οικονομικού και πολιτικού περιβάλλο-

ντος προσάρμοσαν τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Επιχειρήσεις που έμειναν κολ-
λημένες στο παρελθόν θα αντιμετωπίσουν 
σοβαρά προβλήματα.

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

Οι επενδυτές, πέρα από την αξιοποίηση 
των επενδυτικών ευκαιριών, που σκοπό 
έχουν τη διασφάλιση θετικών αποδόσεων 
στα κεφάλαια που επενδύουν, συμβάλλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζοντας πολιτικές 
που αφορούν τη διασφάλιση του περιβάλλο-
ντος, την ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβου-
λιών (σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους 

προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες 
στις οποίες δραστηριοποιείται, ισότητα των 
δύο φύλων) και φυσικά τη σωστή εταιρική 
διακυβέρνηση (επιχειρηματική ηθική, δια-
φάνεια, διαφθορά, λογοδοσία).

Οι μεταρρυθμίσεις αυξάνουν 
την προοπτική 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω και υποστηρί-
ζοντας το επιχείρημα ότι υπάρχει προοπτική,  
τονίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, 
διάθεση για επενδύσεις και χρηματοδοτή-
σεις και επιχειρήσεις που αποδείχτηκαν 
ανθεκτικές και μπορούν να αποτελέσουν 
πυλώνα ανάπτυξης. Η προοπτική γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερη όταν υπάρχει η στήριξη 
της πολιτείας και η ενίσχυση των μεταρ-
ρυθμίσεων. 

Οι επιχειρηματίες και γενικά οι επενδυ-
τές, πέρα από το σταθερό φορολογικό και 
νομικό πλαίσιο, αξιολογούν και τις διαδι-
κασίες που εφαρμόζονται. Σε κανένα δεν 
θα άρεσε να υποστεί διοικητικό κόστος και 
μεγάλες καθυστερήσεις, όσον αφορά τις 
επενδύσεις του, λόγω των προβλημάτων που 
ενδεχομένως να παρουσιάζουν οι κρατικές 
υπηρεσίες.

Υπάρχει η μεγάλη ευκαιρία για θεσμικές 
αλλαγές μέσα από τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για την εκτα-
μίευση κεφαλαίων θα πρέπει να ελέγχονται 
οι μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώνονται. 

Αλλαγές στην οικονομία και μεταρρυθ-
μίσεις δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 
διαγραφή του παρελθόντος, αλλά ενίσχυση 

των υφιστάμενων οικονομικών τομέων 
μέσα από πιο ευέλικτες διαδικασίες, συνέρ-
γειες και εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη 
νέων, μέσα από την εξέταση των αναγκών 
των επιχειρηματιών / επενδυτών και της 
κοινωνίας σε συνδυασμό με τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει ο τόπος.

Κρίνεται, επιπλέον, αναγκαίο να υπάρ-
ξουν αποφάσεις και κινήσεις που θα 
δώσουν ώθηση στην οικονομία βραχυ-
πρόθεσμα, ώστε με την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του ιού να υπάρξει ισχυρή 
ανάπτυξη, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μια 
οριζόντια πορεία φθοράς. Είναι εκείνη την 
περίοδο που θα προκύψουν σημαντικά 
ζητήματα όσον αφορά την ανεργία και τα 
προβλήματα βιωσιμότητας των επιχει-
ρήσεων.

Για μια οικονομία όπως της Κύπρου, 
εξωγενή χωρίς τη μεγάλη εσωτερική αγορά, 
η παραχώρηση συγκεκριμένων κινήτρων 
για προσέλκυση κεφαλαίων είναι θεμιτή, 
νοουμένου ότι υπάρχει σωστός σχεδια-
σμός και έλεγχος ώστε να μην τυγχάνουν 
εκμετάλλευσης. 

Τονίζεται ότι ένα μέτρο για να μπορέσει 
να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό 
θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση 
με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα το 
φορολογικό σύστημα της χώρας μας, που 
την έχει καταστήσει ένα ισχυρό χρηματο-
οικονομικό κέντρο. Αν υπάρξουν τέτοιες 
πρόνοιες που το καθιστούν μη ανταγωνι-
στικό, τότε είναι καλύτερα το συγκεκριμένο 
μέτρο να καταργηθεί.

Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών 
μέτρων λόγω πανδημίας, τομείς που συνει-
σφέρουν σε σημαντικό βαθμό στο ΑΕΠ της 
χώρας είχαν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από 
την κατάσταση τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό, ειδικά με χώρες που η Κύπρος 
έχει σημαντικές οικονομικές σχέσεις.

Τουρισμός, κατασκευές και κτηματα-
γορά, υπηρεσίες και ναυτιλία , ίσως σε 
λιγότερο βαθμό, προσπαθούν και πάλι να 
βρουν τον βηματισμό τους, με τα στατιστικά 
στοιχεία να δείχνουν αισιόδοξα (αύξηση 
στον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων που 
κατατίθενται στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
στον αριθμό και στην αξία των νέων αδειών 
οικοδομής). Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει 
σημαντικό ενδιαφέρον για νέες μεγάλες 
επενδύσεις σε οικιστικά έργα και γραφεία, 
καθώς και σε επιχειρήσεις όπως ιατρικά 
κέντρα, ξενοδοχεία, εταιρείες αποθήκευσης 
και μεταφορών και άλλα.

Την ίδια στιγμή η Κύπρος σταδιακά 
αποκτά δυναμική στον τομέα της τεχνολο-
γίας με ολοένα περισσότερες εταιρείες από 
το εξωτερικό να επιδεικνύουν ενδιαφέρον. 
Σημαντική ώθηση στον τομέα αναμένεται 
να δώσει η δέσμη μέτρων / κινήτρων που 
πρόκειται να ανακοινώσει η Κυβέρνηση 
εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. 
Οπότε προοπτική υπάρχει, το ζητούμενο 
είναι αν υπάρχει θέληση, προσήλωση και 
σωστός σχεδιασμός.

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

«Η προοπτική γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερη 

όταν υπάρχει η στή-
ριξη της Πολιτείας και 
η ενίσχυση των με-

ταρρυθμίσεων» 



ουσιαστικών στοιχείων πληροφόρησης 
που πρέπει να περιέχεται σε ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο, προκειμένου να είναι δυνα-
τή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
πληροφοριών για τη διασφάλιση της συμ-
μόρφωσης με τη νομοθεσία». Η συντρι-
πτική πλειονότητα των Κρατών Μελών 
εισήγαγαν στην εθνική τους νομοθεσία 
τον ορισμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου 
αντικατοπτρίζοντας τον ορισμό της οδηγίας, 
χωρίς να απαιτούν τη χρήση καθορισμένης 
τεχνολογίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
και καταργώντας τις νομοθετικές απαιτή-
σεις για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, πέραν 
εκείνων που ισχύουν και για τα έντυπα 
τιμολόγια.

Παρά ταύτα, το γεγονός ότι η ηλεκτρονι-
κή τιμολόγηση δεν κατέστη υποχρεωτική 
στα Κράτη Μέλη οδήγησε στη μη αποτελε-
σματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, 
γεγονός που επέφερε στην ΕΕ απώλεια 
εσόδων ΦΠΑ ύψους €140 δις για το έτος 
2018, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2020 
αναμένεται να κυμανθεί στα €164 δις. 
Αποδείχθηκε συνεπώς στην πράξη  ότι 
οι παραδοσιακοί μηχανισμοί συμμόρφω-
σης με την περί ΦΠΑ νομοθεσία, που 
βασίζονται στην περιοδική συγκέντρωση 
συνολικών δεδομένων και σε δειγματο-
ληπτικούς ελέγχους από τις Φορολογικές 
Αρχές εκάστοτε Κράτους Μέλους, είναι 
ανεπαρκείς για τον εντοπισμό και την 
εξάλειψη παράνομων δραστηριοτήτων. 
Με αυτά τα δεδομένα, κατέστη σαφές 
ότι η φοροεισπρακτική ικανότητα των 
Κρατών Μελών μπορεί να βελτιωθεί, 
εάν οι Φορολογικές τους Αρχές επιτύ-
χουν τη λήψη επιμέρους πληροφοριών 

για τις συναλλαγές των φορολογουμένων 
με μεγαλύτερη συχνότητα και σε όσο το 
δυνατόν πραγματικό χρόνο.

Μέχρι στιγμής, το μόνο Κράτος Μέλος 
που έχει θεσπίσει εγχώρια νομοθεσία με 
βάση την οποία επιτρέπεται η υποχρεω-
τική ηλεκτρονική τιμολόγηση ανάμεσα σε 
υποκείμενα στον  φόρο πρόσωπα είναι 
η Ιταλία. Ωστόσο, φαίνεται ότι και άλλες 
χώρες ακολουθούν τα βήματα της Ιταλίας, 
όπως η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Η διαδικασία την οποία θα θεσμοθετή-
σουν τα διάφορα Κράτη Μέλη αναφορικά 
με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμο-
λόγηση αποτελεί ένα ακόμα θέμα προς 
συζήτηση. Ειδικότερα, εάν επιλεχθεί το 
ιταλικό μοντέλο ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης, ο εκδότης του ηλεκτρονικού τιμολο-
γίου θα υποχρεούται να το εκδώσει σε 
μορφή XML και να το καταχωρίσει σε 
συγκεκριμένη πλατφόρμα των Ιταλικών 
Φορολογικών Αρχών προς επικύρωση 
και απευθείας αποστολή στον πελάτη. Εάν 
πάλι ακολουθηθεί το μοντέλο «αναφοράς 
σε πραγματικό χρόνο», που έχει τεθεί προς 
ψήφιση ενώπιον των Αρχών της Πολω-
νίας, οι φορολογούμενοι θα καλούνται 
να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε 
προκαθορισμένη μορφή, τα οποία θα 
εκδίδονται, λαμβάνονται και ανταλλάσ-
σονται μέσω μίας κρατικά ελεγχόμενης 
κεντρικής πλατφόρμας.

Τα οφέλη από την καθιέρωση της 
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης, όπως η μείωση λαθών στην κατα-
χώριση τιμολογίων και η διαφάνεια στη 
διαδικασία πληρωμών, άρχισαν ήδη να 
γίνονται αντιληπτά από τις διοικήσεις των 
Κρατών Μελών. Σε ό,τι αφορά τη Δημο-

κρατία, το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε 
με την εναρμόνισή της με την Κοινοτική 
Οδηγία 2014/55/ΕΕ μέσω του περί της 
έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Νόμου 
89(Ι)/2019. Αναμένονται ακόμα τα επόμενα 
βήματα προς την κατεύθυνση της παγίωσης 
της ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίων, τα 
οποία ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθούν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, αφενός λόγω του 
ότι η Δημοκρατία θα πρέπει να συμβαδίζει 
με τα λοιπά Κράτη Μέλη σε ό,τι αφορά τον 
ρυθμό εκσυγχρονισμού στον τομέα της 
τιμολόγησης και,  αφετέρου, διότι μέσω 
του εκσυγχρονισμού στον τομέα αυτό θα 
βελτιωθούν οι ταμειακές της ροές, αντιμε-
τωπίζοντας έτσι το πλήγμα που δέχθηκαν 
τα κρατικά ταμεία από τον COVID-19.
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ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙ-
ΈΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΈΩΤΙΚΗΣ 
ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ, ΟΠΩΣ Η ΜΈΙΩΣΗ ΛΑΘΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΙΜΟ-
ΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΈΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, 
ΑΡΧΙΣΑΝ ΗΔΗ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΈΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΈΛΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΕΚΑΣ, Διοικητικός Σύμβουλος, 
KPMG Limited, mgrekas@kpmg.com 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥ - ΜΟΥΝΤΗ, Senior Manager, 
KPMG Limited, ilagou@kpmg.com
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MAKERsHOUSE 
Residency 2021

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον 
με πιστοποίηση ISO

Το πρόγραμμα φιλοξενίας 
MAKERsHOUSE του Youth 
Makerspace Larnaka, του Ορ-
γανισμού Νεολαίας Κύπρου, 

επανέρχεται για 3η συνεχόμενη χρονιά 
με στόχο να ενισχύσει τη δημιουργία και 
την έρευνα μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. 
Το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφέρει 
ευκαιρίες ενδυνάμωσης της παραγω-
γικής διαδικασίας μεταξύ δημιουργών 
και οργανισμών/φορέων στήριξης των 
καινοτόμων ιδεών τους. Αξιόλογο μέρος 
του προγράμματος αποτελεί, επίσης, η 
δημόσια ατομική παρουσίαση και ανά-
δειξη του έργου, το οποίο έχει υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο της φιλοξενίας. 

Μείνετε συντονισμένοι για ουσιαστι-
κούς διαλόγους με τους δημιουργούς, 
οι οποίοι καλούνται να κινητοποιηθούν 
για την αυτοοργάνωση και προώθηση 
των ιδεών τους.

Για το 2021, οι MAKERsHOUSE 
residents είναι, οι:

Μιχάλης Χαραλάμπους, Εικαστι-
κός Καλλιτέχνης: «Πρόκειται να επα-

νεξετάσω τα όρια μεταξύ φυσικού και 
ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και 
προβληματικές πρακτικές που έχουν 
τις ρίζες τους στην ανθρώπινη ιστορία. 
Πάνω σε αυτήν την αφήγηση, θα δημι-
ουργήσω μια εικαστική εγκατάσταση, η 
οποία θα αποτελείται από εκτυπωμένες 
ψηφιακές φωτογραφίες, κεραμικά έργα 
και κομμάτια από 3D Prints».

Άρτεμις Ευλογημένου, Φωτογράφος 
/ Κινηματογραφίστρια: «Ο σκοπός μου 
με αυτό το έργο είναι να επανεξεταστούν 
παλιές συνήθειες και παραδόσεις και να 
δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ του 
κόσμου της επιστήμης και του αποκρυ-
φισμού, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται 
απλώς για 2 διαφορετικές γλώσσες από 
διαφορετικές εποχές, και πως η καθεμιά, 
με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, προσπαθεί 
να εξηγήσει πώς λειτουργεί το σώμα μας 
και ο κόσμος γύρω μας».

Μιχάλης Γιωργαλλάς - Μηχανολόγος 
Μηχανικός, Νικόλας Αναστασίου - Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών: «Στόχος αυτής 
της έξυπνης συσκευής είναι να γεφυρώσει 
το χάσμα μεταξύ της καλλιέργειας στη 
φύση και της αστικής ζωής μας, κάνοντας 
παράλληλα τη διαδικασία καλλιέργειας ευ-
χάριστη και όσο το δυνατόν πιο απλή. 
Φανταστείτε να μπορείτε να καλλιεργεί-
τε μια σειρά από διάφορα φρούτα, λαχα-
νικά και βότανα στο σπίτι σας, 365 μέρες 
τον χρόνο, με ελάχιστο κόπο φροντίδας και 
προσπάθειας και με αμελητέα κατανάλωση 
νερού. Αυτό είναι που κάνει το Έξυπνο 
Σύστημα Θερμοκηπίου για κάθε σπίτι 
(Smart Garden House)».

Πιστοποίηση για την πο-
λιτική και τα μέτρα που 
εφαρμόζουν, με στόχο να 
προσφέρουν ένα υγιές 

και ασφαλές περιβάλλον στους ερ-
γαζομένους τους, έλαβαν πρόσφατα 
οι Υπεραγορές Αλφαμέγα. Η εταιρεία 
πιστοποιήθηκε από την TÜVAUSTRIA 
Cyprus για το Σύστημα Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς 
προτύπου ISO 45001:2018. Στόχος 
του είναι να εκμηδενίσει το ενδεχόμενο 
ατυχημάτων και να ελαχιστοποιήσει τα 
προβλήματα ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, επιβεβαιώνοντας τον σεβα-
σμό των επιχειρήσεων τόσο προς τους 
εργαζομένους, όσο και προς τους συ-

νεργάτες και πελάτες τους. H παράδοση 
του πιστοποιητικού ISO 45001:2018 
στις Υπεραγορές Αλφαμέγα έγινε στο 
πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 
2021, στα κεντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας στην Ακρόπολη. Το πιστοποιητικό 
παρέλαβε ο Υπεύθυνος Συστημάτων 
Ασφάλειας και Υπεύθυνος Διαχείρισης 
ISO:45001 των Υπεραγορών Αλφα-
μέγα, Κωνσταντίνος Ορφανουδάκης, ο 
οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την απόκτηση μιας τόσο σημαντι-
κής πιστοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι Υπεραγορές Αλφαμέγα είναι η 
μοναδική αλυσίδα υπεραγορών στην 
Κύπρο που είναι πιστοποιημένη με το 
πρότυπο ISO 45001:2018. 

Με κυπριακή σφραγίδα ο «Οδικός Χάρτης 
προς το 2030» των λατομείων της Έυρώπης

Ενώπιον εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευ-
ρωβουλευτών και κορυφαί-
ων αξιωματούχων συναφών  

Ευρωπαϊκών Συνδέσμων, ο Αντώνης 
Λατούρος, ο Κύπριος πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συνδέσμου Λατομείων (UEPG) 
μαζί με τον προκάτοχό του Γερμανό Thilo 
Juchem παρουσίασαν το “Roadmap to 
2030” του UEPG. 

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση του 
“Roadmap to 2030” έγινε στο πλαίσιο 
δεξίωσης στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στις 
Βρυξέλλες, όπου παρευρέθησαν εκπρό-
σωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευρω-
βουλευτές, περιλαμβανομένων και των 
Κυπρίων, εκπρόσωποι των αντίστοιχων 
Ευρωπαϊκών Συνδέσμων CEMBUREAU 
(Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Τσιμέντου) και 
EuroMines (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Με-
ταλλείων) όπως επίσης και άλλοι ενδι-
αφερόμενοι παράγοντες του τομέα των 
αδρανών υλικών, ο οποίος στην Ευρώπη 
παρουσιάζεται να έχει ένα τζίρο που αγ-
γίζει τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ. 

Ο Αντώνης Λατούρος άρχισε την ομολο-
γουμένως ενδιαφέρουσα αλλά περιεκτική 
ομιλία του, όπως σχολίασαν πολλοί των 
παρευρισκομένων, με μιαν αφρικανική 
παροιμία: «Αν θέλετε να πάτε γρήγορα, 
πηγαίνετε μόνοι, αλλά αν θέλετε να πάτε 

Η
ανάγκη εκσυγχρονι-
σμού του συστήματος 
έκδοσης τιμολογίων 
σε έντυπη μορφή 
είχε απασχολήσει το 
Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

ήδη από το 2014, οπότε και άρχισε να 
γίνεται αντιληπτή η σημαντική απώλεια 
κρατικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής. 
Σε μία προσπάθεια αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης τέτοιων φαινομένων προω-
θήθηκε στους κόλπους της ΕΕ η ανάγκη 
υιοθέτησης ενός μοντέλου εξυγίανσης 
της διαδικασίας έκδοσης τιμολογίων, με 
αποτέλεσμα τον Απρίλη του 2014 να ψη-
φιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η Οδηγία 2014/55/ΕΕ αναφορικά με 
την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων 
στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Τα 
Κράτη Μέλη κλήθηκαν να εγκρίνουν, 
να δημοσιεύσουν και να εναρμονίσουν 
την εσωτερική τους νομοθεσία με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ το 
αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2018, 
με συγκεκριμένες χρονικές αποκλίσεις 
που προβλέπονται στην Οδηγία.

Γίνεται αντιληπτό, ότι από νωρίς είχε 
καθοριστεί στους κόλπους της ΕΕ η έννοια 
του ηλεκτρονικού τιμολογίου ως «τιμο-
λογίου που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί 
και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλε-
κτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την 
αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία 
του» και το οποίο περιλαμβάνει «σύνολο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει ολοταχώς 
προς την παγίωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

μακριά, πηγαίνετε μαζί». Εξήγησε δε ότι 
ως UEPG επιδιώκουν να πηγαίνουν μα-
κριά για τούτο συνεργάζονται με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της λατομικής βιο-
μηχανίας. Αφού σημείωσε πόσο αναγκαία 
είναι τα αδρανή υλικά για την οικονομία και 
την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουμε, 
επισήμανε ότι από τα αδρανή υλικά κατα-
σκευάζονται σχεδόν τα πάντα γύρω μας, 
οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι 
πόλεις, τα σχολεία,τα νοσοκομεία. Τόνισε 
ότι τα αδρανή υλικά είναι τα πιο χρησιμο-
ποιήσιμα υλικά μετά τον αέρα και το νερό 
και ότι βασικά ερχόμαστε σε επαφή μαζί 
τους σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. 

Στη συνέχεια, αφού ανέπτυξε το πώς η 
ευρωπαϊκή λατομική βιομηχανία καταφέρνει 

να είναι ήδη έτοιμη για όλες τις αλλαγές που 
απαιτούνται από την Πράσινη Συμφωνία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε διαρκή συνεργα-
σία προς αμοιβαίο όφελος μιας αειφόρου 
και βιώσιμης λατομευτικής βιομηχανίας, 
έτοιμης να εξυπηρετήσει όλη την Ευρώ-
πη αλλά και την ανθρωπότητα γενικότερα. 
Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή 
λατομική βιομηχανία δεν είναι μέρος του 
περιβαλλοντικού προβλήματος αλλά μέ-
ρος της λύσης του, πως είναι εδώ για να 
μείνει, καθώς στην Ευρώπη παράγει για 
την Ευρώπη, για το παρόν και για το μέλλον.

Ο UEPG στο “Roadmap to 2030” του 
αναλύει τι χρειάζεται να πράξει για να 
παίξει τον  ρόλο του στην ψηφιακή και 
πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας στην κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050. Βασικά, σε αυτόν τον οδικό 
χάρτη, σκιαγραφούνται οι απαιτούμενες 
πολιτικές, στρατηγικές και πρωτοβουλίες 
της ΕΕ και προσδιορίζονται οι υποκείμενες 
ευκαιρίες για τον κλάδο καθώς και άλλες 
ενόψει προκλήσεις. Τα μέλη του UEPG 
εργάστηκαν επίπονα για να αναθεωρήσουν 
τα εργαλεία και τα μέτρα πολιτικής και 
να ορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν για να ευθυγραμμιστεί η λατομική 
βιομηχανία ώστε να συμβάλει τα βέλτιστα 
στις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ.

Ο UEPG στο 
“Roadmap to 2030” 
του αναλύει  τι χρει-
άζεται να πράξει για 

να παίξει τον ρόλο 
του στην ψηφιακή 

και πράσινη μετάβα-
ση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας στην κλι-
ματική ουδετερότητα 

έως το 2050 

Μέχρι στιγμής, το μόνο 
Κράτος Μέλος που έχει 

θεσπίσει εγχώρια νομο-
θεσία με βάση την οποία 

επιτρέπεται η υποχρεωτι-
κή ηλεκτρονική τιμολόγη-
ση ανάμεσα σε υποκείμε-
να στον  φόρο πρόσωπα 

είναι η Ιταλία. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι και άλλες 
χώρες ακολουθούν τα 

βήματα της Ιταλίας, όπως 
η Πολωνία, η Γαλλία και η 

Γερμανία

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021/22

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις 
για τη διεκδίκηση υποτροφίας για σπουδές πλήρους φοίτη-
σης σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση 
με αρ. 3/2021-22/ΥΦ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική 
Αίτηση με αρ. 3/20121-22/ΥΦ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ΑΙΤΗΣΗ από:

•Την ιστοσελίδα Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας 
  http://www.shipping.gov.cy 
•Τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
•Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
  http://www.cyscholarships.gov.cy

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να 
παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών Κύπρου μέχρι την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021, στη 
διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλω-
ρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποταθούν στα τηλέφωνα 22456433 και 25823701.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Της Κυριακής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17
10.10.2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΟΤΖΟΥΡΙΑΝ, 
Επικεφαλής Μονάδας 
Τεχνολογίας & 
Ψηφιακής της 
Ελληνικής Τράπεζας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 
Η φυσική εξέλιξη του τραπεζικού τομέα

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ 
ΒΓΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η
πανδημία του 
COVID-19 λειτούρ-
γησε ως επιταχυντής 
για την τεχνολογική 
μετεξέλιξη επιχει-
ρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται σε 

ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας.
Οι οργανισμοί που έδειξαν καλά αντα-

νακλαστικά και ανταποκρίθηκαν με απο-
φασιστικότητα σε αυτήν την πρόσκληση, 
κατάφεραν όχι μόνο να διασφαλίσουν την 
επιχειρησιακή τους συνέχεια, αλλά πλέον 
μπορούν να καρπωθούν τα οφέλη της 
μετεξέλιξής τους, αφού εισέρχονται πιο 
ανταγωνιστικοί  στην ψηφιοποιημένη αγορά.

Στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού βρίσκεται ο τραπεζικός τομέ-
ας. Στην αρχική φάση της πανδημίας, οι 
τράπεζες αναγκάστηκαν να επισπεύσουν 
τα πλάνα και τους σχεδιασμούς τους για 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους, προ-

κειμένου να μπορέσουν να διασφαλίσουν 
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού 
και κατ’ επέκτασιν την ομαλή λειτουργία 
της οικονομίας, με γνώμονα την προστασία 
της δημόσιας υγείας. 

Όπως επιβεβαιώνουν οι αριθμοί, το 
κοινό αγκάλιασε αυτήν την αλλαγή, δεί-
χνοντας προτίμηση στα ψηφιακά κανάλια 
για τη διενέργεια των συναλλαγών τους και 
απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα που 
έχει να προσφέρει η τεχνολογία, δηλαδή 
την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Στην περίπτωση της Ελληνικής Τρά-
πεζας οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί της 
στροφής προς τα ψηφιακά κανάλια. Συγκε-
κριμένα, πλέον το 94% των αναλήψεων 
και το 52% των καταθέσεων γίνονται μέσω 
ΑΤΜ, το 86% των χρηματικών συναλλα-
γών (καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές, 
πληρωμές) πραγματοποιούνται μέσα από 
τα εναλλακτικά κανάλια της Τράπεζας και 
όχι στα ταμεία, ενώ η χρήση των ψηφιακών 
καναλιών (MobileApp, Web Banking) 
είναι αυξημένη κατά 59% σε σύγκριση 
με  το 2020.  

Επιπρόσθετα, περισσότεροι από 
137.000 πελάτες έχουν ήδη κατεβάσει 
το MobileApp, αξιοποιώντας την υπηρεσία 
του Contact Pay, δηλαδή της δυνατότητας 
μεταφοράς χρημάτων μέσω των επαφών 
του κινητού τηλεφώνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική 
Τράπεζα έγινε η πρώτη τράπεζα στην 
Κύπρο που έδωσε τη δυνατότητα στους 
πελάτες της να εγγραφούν στα ψηφιακά 
της κανάλια, συμπληρώνοντας μιαν απλή 
ηλεκτρονική φόρμα. Πλέον, οι πελάτες 
της μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να 
εγγραφούν στο Online Banking και να 
αποκτήσουν πρόσβαση στους προσωπι-

ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την 
όλη εμπειρία για τους πελάτες και για το 
προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, το προσωπικό 
έχει τη δυνατότητα να παρέχει ακόμη πιο 
εξειδικευμένη και γρήγορη υποστήριξη 
στους πελάτες. 

Σκοπός της Τράπεζας είναι η ένταξη 
των βασικότερων υπηρεσιών στα ψηφιακά 
κανάλια, συμπεριλαμβανομένων και των 
χρηματοδοτήσεων ιδιωτών. Εργαλεία όπως 
η ψηφιακή υπογραφή συμβάλλουν προς 
αυτήν την κατεύθυνση και θα επιτρέψουν 
την παροχή ακόμη περισσότερων υπη-
ρεσιών μέσω του διαδικτύου. 

Οι αλλαγές περιστρέφονται γύρω από 
τις ψηφιακές εξελίξεις, δημιουργώντας 
όμως και προκλήσεις για τις εγχώριες 
τράπεζες, οι οποίες πλέον καλούνται να 
ανταγωνιστούν οργανισμούς που εδρά-
ζονται στο εξωτερικό, καθώς και fintechs, 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εξ 
ολοκλήρου, διαδικτυακά. Ο ανταγωνι-
σμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
απειλή, αλλά να λειτουργεί ως κίνητρο 
για περαιτέρω βελτίωση. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν 
παραδοσιακό τραπεζικό οργανισμό 
είναι να ακολουθήσει την πορεία στην 
οποία κατευθύνεται το μέλλον του τομέα, 
επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό του 
και διατηρώντας σταθερά τη δυνατότητα 
προσαρμογής στις μεταβολές.

Έχοντας πάντα το πλεονέκτημα της 
προσωπικής επαφής, η οποία είναι βα-
σικό στοιχείο στη σχέση με τον πελάτη 
και επενδύοντας στην κατάρτιση του προ-
σωπικού τους, οι τράπεζες εισέρχονται σε 
ένα νέο περιβάλλον, με την προοπτική 
να θέσουν γερά θεμέλια και να βγουν 
ισχυρότερες από την πανδημική κρίση.

κούς λογαριασμούς και τις κάρτες τους 
μέσω του διαδικτύου, καθώς και μέσω 
της εφαρμογής της Τράπεζας για φορητές 
συσκευές. Επιπρόσθετα, με ένα τηλεφώ-
νημα στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών, 
μπορούν να αποκτήσουν χρεωστική κάρτα 
από την άνεση του σπιτιού τους χωρίς 
να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο 
κατάστημα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Ελληνική 
Τράπεζα επικεντρώνεται στο digital on 
boarding, με στόχο να προσφέρει στους 
πελάτες της ακόμη και την επιλογή ανοίγ-

ματος τραπεζικού λογαριασμού μέσω των 
ψηφιακών καναλιών, χωρίς να χρειαστεί να 
έρθουν σε κάποιο κατάστημα, ακόμα και 
μέσα από το κινητό τους, καταχωρώντας 
μια φωτογραφία και το δαχτυλικό τους 
αποτύπωμα.

Στρατηγικός στόχος της Ελληνικής 
Τράπεζας είναι να εκμεταλλευτεί την 
τεχνολογία cloud, παρέχοντας αξιόπιστη 
τραπεζική εξυπηρέτηση στους πελάτες της. 
Η στροφή στο cloud δεν επιφέρει μόνο 
μείωση του κόστους, αλλά και μείωση στους 
χρόνους υλοποίησης (speed to market), 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για 
έναν παραδοσιακό τραπεζικό 
οργανισμό είναι να ακολου-

θήσει την πορεία στην οποία 
κατευθύνεται το μέλλον τού 

τομέα, επιταχύνοντας τον 
μετασχηματισμό του και δι-
ατηρώντας σταθερά τη δυ-

νατότητα προσαρμογής στις 
μεταβολές
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Η κατάσταση του κόσμου το 2021

Φέτος, όπως και τα δύο σχεδόν 
προηγούμενα χρόνια, το πρό-
βλημα σε όλον τον κόσμο ήταν 
και είναι η πανδημία του κο-

ρωνοϊού. Οι άνθρωποι άλλαξαν τις συνήθειές 
τους και σαν να ζούμε σε άλλες εποχές και σε 
άλλο περιβάλλον. Νέα πράγματα ήρθαν στη 
καθημερινότητά μας, οι μάσκες, τα εμβόλια, 
οι απολυμάνσεις, τα λεγόμενα safepasses σε 
ορισμένες χώρες, όπως η δική μας, και άλλα 
πολλά. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει γενικά 
τον κόσμο είναι μια απαισιοδοξία και γενικά 
σκεπτικισμός για τη ζωή μας. Επίσης η ποιότητα 
της ζωής μας έχει επηρεαστεί.

Κανένας δεν μπορεί να ξέρει πότε αυτή η 
πανδημία θα εξαφανιστεί και θα μπορέσουμε 
να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών άρχισε τη 
φετινή του προσφώνηση στη Γενική Συνέλευ-
ση με τις φράσεις: «Είμαι εδώ για να δώσω το 
σύνθημα του συναγερμού. Ο κόσμος πρέπει 
να ξυπνήσει. Είμαστε στην άκρη μιας αβύσσου 
και κινούμαστε στη λανθασμένη κατεύθυνση. 
Ο κόσμος μας δεν έχει ποτέ τόσο απειληθεί…». 

Τα λίγα λόγια πιο πάνω δείχνουν την κα-
τάσταση του κόσμου.

Άλλο τεράστιο θέμα είναι το ζήτημα του 
κλίματος. Η διαφορά στην αντιμετώπισή του 

μεταξύ των βιομηχανικών χωρών και των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα μπάχαλο, το 
οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να διευθετηθεί 
τόσο εύκολα.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η φτώχια στον 
κόσμο και επίσης η διαφορά μεταξύ πλουσίων 
και φτωχών χωρών. Με το θέμα της πανδημίας 
ορισμένες χώρες έχουν περίσσευμα εμβολίων 
και πολλοί από τους πολίτες τους δεν θέλουν 
να εμβολιαστούν, ενώ άλλες φτωχές χώρες δεν 
έχουν εμβόλια. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας 
του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση, το 90% των 
Αφρικανών περιμένουν ακόμη για την πρώτη 
δόση του εμβολίου για την Covid-19.

Ένα άλλο θέμα που μαστίζει την ανθρω-
πότητα σήμερα είναι η διαφθορά σε όλα τα 
πλάτη και μήκη του πλανήτη. Τα σκάνδαλα 
που ακούγονται είναι ανήκουστα. 

Για να έρθουμε στο θέμα της διατήρησης 
της ειρήνης, το πρώτο μέλημα του ΟΗΕ, τα 
πράγματα δεν είναι πολύ ρόδινα.

Έχουμε πρώτο το πρόβλημα του Αφγανι-
στάν, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται 
εσπευσμένα καθώς και η προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως των γυναικών 
και των νεαρών κοριτσιών.

Η Αιθιοπία πάλι είναι κέντρο ενόπλων 
συγκρούσεων. Προβλήματα συνεχίζουν να 

υπάρχουν επίσης στη Myanmar και στο Sahel.
Οι γνωστές διαμάχες συνεχίζονται στην 

Υεμένη, στη Λιβύη και στη Συρία, καθώς και 
μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν προβλήμα-
τα, όπως π.χ. στη περιοχή μας με τη  συμπεριφορά 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη 
Μέση Ανατολή και στη Λιβύη και την επιθε-
τική της τακτική εναντίον της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Το κυπριακό πρόβλημα διαιωνίζεται 
και διερωτάται κάποιος πού θα πάει μέσα στο 
χάος της διεθνούς κοινωνίας που ζούμε.

Ο κόσμος, δυστυχώς, έχει χάσει τις ελπίδες του. 
Διερωτάται κάποιος ποια θα είναι η κατάληξη.

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 

Ο «μεγάλος πειρασμός» των Αμερικανών 
για επιστροφή στο Αφγανιστάν

Β
ομβιστικές επιθέσεις, 
συγκρούσεις, επιδρο-
μές, τυφλές συλλήψεις. 
Όσο και αν επιμένουν 
οι Ταλιμπάν ότι έχουν 
τον πλήρη έλεγχο της 
χώρας, μετά την απο-

χώρηση των ΗΠΑ και την κατάρρευση 
της κυβέρνησης Ασράφ Γάνι, τα σκόρ-
πια υπολείμματα αντιπολίτευσης και οι 
πράξεις τους δίνουν την εντύπωση μιας 
διαφορετικής πραγματικότητας. Στα 
πρώην μέλη του αφγανικού στρατού 
και τους ντόπιους μαχητές, υπό τη ση-
μαία του Εθνικού Μετώπου Αντίστασης 
του Αφγανιστάν, προστίθεται το τοπικό 
παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, σε 
μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η 
κυβέρνηση των Ταλιμπάν αντιμετωπίζει 
μια δυνητικά καταστροφική οικονομική 
κρίση. Οι εντεινόμενες «παρεμβάσεις» του 
Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν μάλιστα 
«φωνάζουν», όσο άτσαλα και εάν προ-
σπαθεί να το κρύψει η νέα Κυβέρνηση, 
ότι είναι μια πραγματική απειλή. Την ίδια 
ώρα οι Αμερικανοί ψάχνουν τη χρυσή 
τομή που θα εγγυάται σε κάποιο βαθμό 
την ασφάλειά τους από τρομοκρατικές 
επιθέσεις, μπαίνοντας στον πειρασμό του 
εξοπλισμού της αδιευκρίνιστης αφγανικής 
αντίστασης. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης 
το ζήτημα της μετατροπής του Αφγανιστάν 
σε ένα ασφαλές καταφύγιο τρομοκρατών, 
όπως η Αλ Κάιντα. 

Η μάχη για την εξουσία 
μεταξύ Ταλιμπάν - Ισλαμικού 
Κράτους

Μια σειρά από συγκρούσεις, δολοφο-
νίες και συλλήψεις μελών του Ισλαμικού 
Κράτους του Χορασάν στο Αφγανιστάν 
καταδεικνύει ότι ο πλήρης έλεγχος της 
χώρας από τους Ταλιμπάν δεν θα είναι 
εύκολη υπόθεση. 

Ενώ οι Ταλιμπάν δημόσια απορρίπτουν 
ότι εμπλέκονται στις συστηματικές «εκ-
καθαρίσεις» των μελών του Ισλαμικού 
Κράτους, σε ιδιωτικές συνομιλίες, τις οποίες 
επικαλούνται δυτικά ΜΜΕ, παραδέχονται 
ότι ο πυρήνας του Ισλαμικού Κράτους 
είναι γι’ αυτούς μια πραγματική απειλή. 

ΕΆΝ ΟΙ ΗΠΆ ΆΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ 
ΆΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΕΓΓΥ-
ΗΜΕΝΆ ΤΟ ΆΦΓΆΝΙΣΤΆΝ ΘΆ 
ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΙΆ 
ΣΥΡΡΆΞΗ, ΕΝΏ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΘΆ 
ΒΡΕΘΟΥΝ ΞΆΝΆ ΜΠΛΕΓΜΕ-
ΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΆ ΙΣΤΟΡΙΆ

Αν και οι Ταλιμπάν και το τοπικό πα-
ρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους μοιρά-
ζονται έναν κοινό στόχο, την επιβολή ενός 
ισλαμικού θεοκρατικού κράτους, εντούτοις 
έχουν σοβαρές θρησκευτικές και πολιτικές 
διαφορές, για τις οποίες επανειλημμένα 
έρχονται σε σύγκρουση. 

Πλέον, το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν 
απειλεί ανοιχτά την εξουσία των Ταλιμπάν. 
Αποτελούμενο από πρώην Αφγανούς και 
Πακιστανούς Ταλιμπάν, έχει την ικανότητα 
να προσελκύει τους δυσαρεστημένους 
μαχητές που διαφωνούν με τους ηγέτες 
τους, κυρίως επειδή θεωρούν ότι αθέτη-
σαν υποσχέσεις και επιδιώκουν διεθνή 

αναγνώριση και βοήθεια. 
Το παρακλάδι αυτό, το οποίο βρίσκεται 

πίσω από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στο 
Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια, απορρί-
πτει την έννοια του Κράτους ή την ειρήνη 
με όσους θεωρεί άπιστους. Τώρα που 
δεν υπάρχουν πλέον τα εξελιγμένα συ-
στήματα παρακολούθησης και συλλογής 
πληροφοριών που χρησιμοποιούσαν οι 
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, το Ισλαμικό 
Κράτος εκτιμάται ότι θα εντείνει τις επι-
θέσεις του, αφού δεν νιώθει την απειλή 
ότι θα εντοπιστεί εύκολα. 

Από την άλλη, οι Ταλιμπάν είναι απο-
φασισμένοι να συντρίψουν κάθε μορφή 
απειλής εντός της χώρας, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι «δεν διαχωρίζουν το 
Ισλαμικό Κράτους από τους Αμερικανούς».  
Ειδικοί θεωρούν όμως ότι η παρουσία 
του πυρήνα αυτού στη χώρα δημιουργεί 
ένα πολιτικό πρόβλημα για τους Ταλι-
μπάν, αφού η διαρκής ειρήνη που είχαν 
υποσχεθεί διακόπτεται συνεχώς από τις 
εκρήξεις βομβών και τις συγκρούσεις με 
τους αντιπάλους τους. 

Ο πειρασμός του εξοπλισμού 
της αντιπολίτευσης

Η αποχώρηση των Αμερικανών άνοιξε 
μια συζήτηση ως προς τις ενέργειες που 
θα πρέπει να κάνει η Ουάσιγκτον, ώστε να 
εξασφαλίσει ότι δεν θα «γεννηθεί» καμιά 
απειλή για τις ΗΠΑ εντός του Αφγανιστάν. 

Από την αρχή της κατάληψης της 
εξουσίας από τους Ταλιμπάν υπήρχε 
διάχυτη η ανησυχία ότι το Αφγανιστάν 
θα μετατρεπόταν σε «εκκολαπτήριο» 

Οι Ταλιμπάν δεν είναι καλοί οικοδεσπότες
Υπό αμφισβήτηση τίθεται επίσης η 

εκτίμηση ότι το Αφγανιστάν των Ταλι-
μπάν θα μετατρεπόταν σε ένα ασφαλές 
καταφύγιο για τους τρομοκράτες, αφενός 
λόγω των συγκρούσεων εντός του Αφ-
γανιστάν και αφετέρου λόγω του ότι δεν 
υπάρχει κάτι ξεχωριστό που να καθιστά 
τη χώρα ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη 
τρομοκρατικής δράσης. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Paul 
Pillar, η τοποθεσία είναι ένας από τους 
λιγότερο σημαντικούς παράγοντες για 
την ικανότητα μιας οργάνωσης να πραγ-
ματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις διε-
θνώς, ειδικά όταν ο στόχος απέχει μισό 
ημισφαίριο. Η τοποθεσία θα ήταν σημα-
ντική στην περίπτωση που η οργάνωση 
είναι αναμεμειγμένη σε μια εξέγερση 

ή σε έναν εμφύλιο πόλεμο, όπως ήταν 
η Αλ Κάιντα πριν από την επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου. Οι συνθήκες τότε 
προσφέρονταν για εκπαίδευση και στρα-
τολόγηση μελών, τα περισσότερα από τα 
οποία συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εντός 
του Αφγανιστάν για υποστήριξη των 
Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια του πολέμου 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90. 

Ίσως το πιο καλό παράδειγμα είναι 
η ίδια η τρομοκρατική επίθεση στους 
δίδυμους πύργους. Μπορεί να είχε δι-
ασύνδεση με το Αφγανιστάν, εντούτοις 
οι προετοιμασίες για το κτύπημα έγιναν 
σε διάφορες περιοχές. Η χρηματοδό-
τηση των αεροπειρατών εντοπίστηκε 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
στη Γερμανία, ο συντονισμός γινόταν 

εξ αποστάσεως, ενώ μεγάλο μέρος της 
προετοιμασίας έγινε σε διαμερίσματα 
στην Ευρώπη.  

Ο ειδικός υπενθυμίζει επίσης ότι η 
σύμπραξη Ταλιμπάν και Αλ Κάιντα έγινε 
σε συνθήκες πολέμου, όταν οι πρώτοι 
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κα-
τατροπώσουν την αντιπολιτευόμενη 
Βόρεια Συμμαχία και να πάρουν τον 
έλεγχο του τμήματος της χώρας που δεν 
έλεγχαν. Όμως, ακόμα και εάν επιστρέ-
ψει η χώρα σε μια εμφύλια σύγκρουση 
και οι Ταλιμπάν αναζητήσουν βοήθεια 
από την Αλ Κάιντα, ο Pillar προβλέπει 
ότι τη στιγμή που εδραιώσουν την κυρι-
αρχίας τους σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, 
αυτή η συμμαχία θα σταματήσει να βρί-
σκεται σε ισχύ. 
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τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η Αλ 
Κάιντα. Οι εξελίξεις όμως έχουν δείξει 
ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να επικε-
ντρωθούν σε πιο «ρεαλιστικές» απειλές, 
όπως το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, το 
οποίο έχει περισσότερες πιθανότητες να 
χρησιμοποιήσει τη χώρα ως «ορμητήριο» 
για τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση. 

Το ζήτημα είναι οι ΗΠΑ να εξεύρουν 
τρόπο να προλαβαίνουν τις όποιες εχθρικές 
ενέργειες από το έδαφος του Αφγανιστάν. 
Σύμφωνα με ειδικούς, όμως, η αποχώρηση 
των στρατευμάτων από τη χώρα και η 

απώλεια του αφγανικού στρατού λόγω 
επικράτησης των Ταλιμπάν  περιορίζει 
σημαντικά τις επιλογές που έχουν. Μία 
λύση είναι να χρησιμοποιήσουν γειτονικές 
χώρες για να πραγματοποιούν στοχευμένες 
επιθέσεις. Εντούτοις, η τακτική αυτή έχει 
υψηλό ρίσκο, όπως αποδείχθηκε από την 
επίθεση της 29ης Αυγούστου, η οποία 
στοίχισε τη ζωή σε δέκα άμαχους Αφγα-
νούς, μέσα στους οποίους επτά παιδιά. 
Αν και δεν αποτελεί ενδεικτικό παράδειγ-
μα αυτή η επίθεση και δεν είναι όλες οι 
επιχειρήσεις τόσο αναξιόπιστες, ειδικοί 

Οι Αμερικανοί 
ψάχνουν τη 

χρυσή τομή που 
θα εγγυάται σε 

κάποιο βαθμό την 
ασφάλειά  τους 

από τρομοκρατικές 
επιθέσεις, 

μπαίνοντας στον 
πειρασμό του 

εξοπλισμού της 
αδιευκρίνιστης 

αφγανικής 
αντίστασης 

συμφωνούν ότι η αποτελεσματικότητά τους 
ανεβαίνει σημαντικά εάν υπάρχει εσωτε-
ρική πληροφόρηση και εμπεριστατωμένη 
μελέτη και αξιολόγηση του στόχου. 

Το Foreign Police αναφέρει ότι Αμε-
ρικανοί συντηρητικοί γερουσιαστές και 
βουλευτές παρουσίασαν μια εναλλακτική 
επιλογή για την αποτροπή των επιθέσεων, 
προτείνοντας τον εξοπλισμό της λεγόμενης 
αφγανικής αντίστασης. Μάλιστα, ο γερουσι-
αστής Lindsey Graham κάνει κινήσεις για 
να ενισχυθεί η υποστήριξη της Ουάσιγκτον 
προς τον πρώην αντιπρόεδρο Αμρουλάχ 
Σάλεχ. Το βασικό επιχείρημα αυτής της 
«σχολής σκέψης» είναι ότι, εάν ασκηθεί 
στρατιωτική πίεση στους Ταλιμπάν, ίσως 
τους σπρώξει προς τη συνεργασία για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ίσως 
τους «πείσει» για την ανάγκη μιας πιο ανοι-
κτής διακυβέρνησης. Επίσης, θεωρούν ότι ο 
εξοπλισμός της αφγανικής αντιπολίτευσης 
θα εξασφαλίσει τοπικούς συμμάχους στις 
ΗΠΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να δίνουν 
πληροφορίες για τις επιχειρήσεις από γει-
τονικές χώρες. 

Από την άλλη, όμως, όπως σωστά εκτι-
μούν ειδικοί, 20 χρόνια εμπειρίας στο Αφ-
γανιστάν έδειξαν ότι η στρατιωτική πίεση 
δεν είναι αρκετή ούτε να τιθασεύσει τους 
Ταλιμπάν ούτε να τους αναγκάσει να κό-
ψουν τους δεσμούς τους με την Αλ Κάιντα. 
Εξηγούν ότι εάν οι ΗΠΑ ακολουθήσουν 
αυτόν τον δρόμο, εγγυημένα το Αφγανιστάν 
θα οδηγηθεί στην εμφύλια σύρραξη, ενώ 
θα βρεθούν ξανά μπλεγμένες στην ίδια 
ιστορία. Την ίδια ώρα, σε καμιά περίπτω-
ση δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ποια είναι η 
αφγανική αντίσταση και τι θα επιτευχθεί 
με την ενίσχυσή της. Μπορεί να μην είναι 
Ταλιμπάν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δια-
φέρει σημαντικά από αυτούς. Κάποιες από 
αυτές τις παραστρατιωτικές οργανώσεις 
έχουν ένα «αιματηρό» βιογραφικό με βια-
σμούς γυναικών, επιθέσεις κατά εθνικών 
μειονοτήτων και στρατολόγηση ανήλικων 
αγοριών. Εν τη απουσία αμερικανικών 
δυνάμεων στη χώρα, τίθεται το ζήτημα 
ποιος θα ελέγχει πώς θα χρησιμοποιούν 
τον οπλισμό που θα πάρουν. 
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Ό
ταν αναφερόμαστε στο 
Σαχέλ, αναφερόμα-
στε σε μια ολόκληρη 
ζώνη στην αφρικανι-
κή ήπειρο που βρί-
σκεται νοτιότερα της 
Ερήμου Σαχάρας και 

απλώνεται ανάμεσα στον Ατλαντικό Ωκεανό 
και την Ερυθρά Θάλασσα. Έχει έκταση 
πάνω από 3 εκατομμύρια τετραγωνικά 
χιλιόμετρα.

Γεωπολιτικά το ενδιαφέρον επικεντρώ-
νεται σε 5 χώρες, τη Μπουρκίνα Φάσο, 
το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία και 
τον Νίγηρα, που αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις, τόσο αυτές που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή και τα δημογραφικά 
ζητήματα, όσο και ζητήματα οργανωμέ-
νου εγκλήματος και ενόπλων κινημάτων.

Η εμφάνιση ένοπλων κινη-
μάτων στην περιοχή

Στην περιοχή αυτή δραστηριοποιούνται 
τα τελευταία χρόνια ένα σύνολο ένοπλων 
οργανώσεων, ισλαμικού προσανατολισμού. 
Παρότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επιρ-
ροής από τα ισλαμικά ένοπλα ρεύματα 
που διεκδίκησαν να εκπροσωπήσουν τη 
διεθνή «τζιχάντ», όπως την Αλ Κάιντα και 
το Ισλαμικό Κράτος, κάτι που φαίνεται 
και στις ονομασίες των οργανώσεων (π.χ. 
Ισλαμικό Κράτος στην Ευρύτερη Σαχάρα), 
εντούτοις σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξή τους 
τροφοδοτήθηκε από τοπικά προβλήματα 
και συγκρούσεις, δεσμούς ανάμεσα σε 
φυλές, όπως και τα ενδημικά προβλή-
ματα λειτουργίας των τοπικών κρατών, 
που ούτως ή άλλως είχαν εξαρχής στη 
διαδρομή τους να αντιμετωπίσουν  τις 
επιπτώσεις της αποικιοκρατίας, τα προβλή-
ματα διαφθοράς, αλλά και την αδυναμία 
να διαμορφώσουν τις ανάλογες υποδομές.

Παρότι έχουν υιοθετήσει πρακτικές 
όπως οι επιθέσεις αυτοκτονίας και συχνά 
είναι ιδιαίτερα βίαιες, εντούτοις σε αντί-
θεση με ένοπλες οργανώσεις όπως η Αλ 
Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος δεν έχουν 
επιλέξει στόχους εκτός των χωρών ή των 
περιοχών όπου δραστηριοποιούνται, ούτε 

Τι συμβαίνει με τη γαλλική στρατιωτική παρουσία στο Σαχέλ
ΑΠΌ ΤΌ 2013 Η ΓΑΛΛΊΑ ΈΧΈΊ 
ΈΠΊΛΈΞΈΊ ΤΗ ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΗ 
ΠΑΡΌΥΣΊΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΊΚΗ 
ΠΑΡΌΥΣΊΑΖΌΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΣ 
ΑΝΤΊΤΡΌΜΌΚΡΑΤΊΚΗ ΠΌΛΊ-
ΤΊΚΗ, ΌΜΩΣ  ΑΡΚΈΤΌΊ ΥΠΌ-
ΣΤΗΡΊΖΌΥΝ ΌΤΊ ΥΠΑΡΧΌΥΝ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ ΜΈ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΈΠΊΛΌΓΗ

έχουν στοχοποιήσει ανοιχτά τη Δύση.
Παράλληλα, η δράση τους στην περιοχή 

ενισχύθηκε είτε από προηγούμενες ενερ-
γές αντιπαραθέσεις, όπως είναι η δράση 
ισλαμιστικών οργανώσεων στην Αλγερία, 
αλλά και από τον εμφύλιο πόλεμο στη 
Λιβύη, που, εκτός των άλλων, έκανε και 
εύκολη την πρόσβαση σε οπλισμό.

Γιατί ήταν καταλύτης 
οι εξελίξεις στο Μάλι

Το Μάλι είναι μια χώρα που είχε την 
όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία της 
γαλλικής αποικιοκρατίας πριν ανακτή-
σει την ανεξαρτησία της. Είχε μια σχε-
τικά ταραγμένη πολιτική ιστορία μέχρι 
τη σχετική αποκατάσταση δημοκρατικών 
λειτουργιών το 1991, παρότι τα τελευταία 
χρόνια ξαναμπήκε σε μια φάση αστάθειας 
με αποκορύφωμα τα πραξικοπήματα το 
2012, το 2020 και το 2021.

Το Μάλι από την αρχή είχε να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα με τις ένοπλες 
εξεγέρσεις των νομάδων Τουαρέγκ, που 
υποστήριζαν ότι αντιμετώπιζαν τόσο στο 
Μάλι όσο και στον Νίγηρα περιθωριοποί-
ηση και φτωχοποίηση. Στο Μάλι υπήρχε 
ένα ένοπλο κίνημα Τουαρέγκ που διεκ-
δικούσε ανεξαρτησία. Οι εξελίξεις στη 
Λιβύη και ο εμφύλιος πόλεμος σήμαινε 
και ευκολότερη πρόσβαση σε οπλισμό. 
Παράλληλα προς τη βασική οργάνωση, 
το Εθνικό Κίνημα για την Απελευθέρωση 
του Αζαγουάντ (MNLA), εμφανίστηκαν 
και ισλαμικές οργανώσεις, με συμμετοχή 
κυρίως Τουαρέγκ και που σκοπό δεν εί-

επέμβαση να αποτελέσει και πεδίο απόδει-
ξης της αξιοπιστίας των γαλλικών οπλικών 
συστημάτων. Είχε επίσης και τη στήριξη 
των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων, που 
άλλωστε μπορούσαν και πιο εύκολα να 
στρατολογούν προσωπικό που μπορεί να 
δελεαζόταν από την επιπλέον αποζημίωση 
που δίνεται σε όσους υπηρετούν εκτός 
γαλλικών συνόρων.

Και παρότι οι ίδιες οι περιοχές στο Μάλι 
που αποτέλεσαν το αρχικό επίδικο δεν 
έχουν άμεσο γαλλικό οικονομικό ενδι-
αφέρον, η ευρύτερη περιοχή του Σάχελ 
έχει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον 
για τη Γαλλία. Για παράδειγμα σημαντικό 
μέρος του ουρανίου που χρησιμοποιεί η 
εκτεταμένη γαλλική πυρηνική βιομηχανία 
ενέργειας προέρχεται από τον Νίγηρα.

Αυτό οδήγησε στις δυο διαδοχικές 
γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην 
περιοχή, τη «Σαμπρ» και την «Μπαρχάν», 
που συνεχίζεται ακόμη και η οποία αφο-
ρά τη στρατιωτική υποστήριξη και στις 
5 χώρες του Σαχέλ που συμμετέχουν 
στη συνεργασία G5 (Μαυριτανία, Μάλι, 
Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ).

Οι επιχειρήσεις αυτές έφτασαν να 
εμπλέκουν ακόμη και 5.100 ένστολους 
Γάλλους, 6 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 7 
καταδιωκτικά αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα, 
5-8 τακτικά και στρατηγικά μεταγωγικά 
αεροσκάφη, 280 βαριά θωρακισμένα 
οχήματα προσωπικού, 220 ελαφρά 
θωρακισμένα οχήματα προσωπικού, 
και 400 φορτηγά.

Παράλληλα, υπήρχε και ειδική απο-
στολή του ΟΗΕ και ειρηνευτική δύναμη 
(«κυανόκρανοι»), αν και ο συνδυασμός 
ανάμεσα σε ειρηνευτική αποστολή του 
ΟΗΕ και αντιτρομοκρατική διεθνή ένο-
πλη δράση δεν ήταν πάντα ο καλύτερος. 

Ένοπλη επέμβαση 
και διαπραγματεύσεις

Στη γαλλική στρατιωτική επέμβαση 
στην περιοχή έχει ασκηθεί κριτική για 
τον τρόπο που υποτιμά την ανάγκη δια-
πραγματεύσεων. Ουσιαστικά, η Γαλλία 
προβάλλει ιδιαίτερα τη θέση «δεν δια-
πραγματευόμαστε με τρομοκράτες».

Όμως, αρκετοί υποστηρίζουν ότι με 
αυτόν τον τρόπο υποτιμάται η τοπική δι-
άσταση του ζητήματος, τα υπαρκτά προ-
βλήματα που δημιουργεί η ανεπάρκεια 
των κρατικών δομών και υποδομών στην 
περιοχή, τα ανεπίλυτα ζητήματα συνοχής 
αυτών των κοινωνιών και τα προβλήματα 
ως προς τη διαμόρφωση αποτελεσματι-
κών πολιτικών μορφών. Με αυτόν τον 
τρόπο τελικά υποτιμάται και η αξία των 
διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν 
να δρομολογηθούν και να οδηγήσουν 
σε μια διαδικασία ειρήνευσης.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στις διαπραγματεύσεις και στην προ-

χαν την εδαφική απελευθέρωση αλλά τη 
διαμόρφωση ισλαμικού καθεστώτος, με 
σχέση και με οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα 
στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Η κλιμάκωση 
αυτών των μορφών ένοπλης δράσης, με το 
MNLA να αποκτά τον έλεγχο σημαντικών 
περιοχών, ιδίως μέσα στην αβεβαιότητα 
που δημιούργησε το πραξικόπημα της 21ης 
Μαρτίου 2012 (που τελικά θα οδηγήσει 
σε μια πολιτική λύση), διαμόρφωσε και 
το έδαφος για τη Γαλλική παρέμβαση. 

Γιατί η γαλλική κυβέρνηση 
επέλεξε την αποστολή 
στρατευμάτων

Διάφοροι λόγοι συνετέλεσαν στην επι-
λογή της Γαλλίας να στείλει στρατεύματα 
σε μια σύγκρουση που είχε αρκετά τοπικό 
χαρακτήρα.

Ο πολιτικός που κατ’ εξοχήν συνέβαλε 
στο να ξεκινήσει η γαλλική στρατιωτική 
επέμβαση στο Μάλι και συνολικά στο 
Σαχέλ ήταν ο τότε Υπουργός Άμυνας 
της κυβέρνησης του Φρανσουά Ολάντ, 
Ζαν-Υβ Λε Ντριάν. Ο Λε Ντριάν, που είχε 
δώσει μάχη για να πάρει το υπουργείο 
σημαντικές αρμοδιότητες που είχε είτε 
η στρατιωτική ηγεσία είτε η Προεδρία 
της Δημοκρατίας, θεώρησε ότι αυτή ήταν 
μια ευκαιρία ώστε η Γαλλία να δείξει ότι 
αποτελεί μια σημαντική δύναμη ικανή να 
διαχειριστεί διεθνείς κρίσεις και να συμ-
βάλει αποτελεσματικά στη σταθερότητας 
μιας περιοχής.

Μια τέτοια στάση συντονιζόταν με μια 
πάγια επιδίωξη της γαλλικής πολιτικής, 

σπάθεια ειρηνευτικών συμφωνιών σε 
κάθε χώρα, στη βάση και διαλόγων που 
έχουν ήδη γίνει και στο ίδιο το Μάλι και 
στη Μπουρκίνα Φάσο και στον Νίγηρα. 
Μάλιστα στον βαθμό που οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει μέχρι 
τώρα να εξουδετερώσουν τις ένοπλες 
ισλαμιστικές οργανώσεις, έχει υποστη-
ριχτεί ότι πρέπει να δοκιμαστούν ξανά 
πρακτικές διαλόγου σε διάφορα επίπεδα, 
με αφετηρία μια πιο βαθιά κατανόηση των 
λόγων που οδηγούν στις πρακτικές βίας, 
πέραν της γενικευτικής κατάταξής τους ως 
«τρομοκρατικών». Μάλιστα έχει ασκηθεί 
κριτική στη Γαλλία ότι ειδικά στο Μάλι 
(που είχε δύο διαδοχικά πραξικοπήμα-
τα το 2020 και το 2021) έχει ουσιαστικά 
αποτελέσει εμπόδιο στην προσπάθεια για 
πιο αποφασιστικό διάλογο. 

Η Γαλλία αναζητά τρόπους 
απεμπλοκής και διεθνοποί-
ηση της διαχείρισης του 
προβλήματος

Παρότι η γαλλική κυβέρνηση υποστη-
ρίζει ότι χάρη στην αποστολή γαλλικών 
στρατιωτικών δυνάμεων δεν έπεσε στα 
χέρια των ανταρτών σημαντικό μέρος του 
Μάλι, εντούτοις πρόσφατα ο Γάλλος Πρόε-
δρος Μακρόν παραδέχτηκε ότι η γαλλική 
παρουσία δεν μπορεί να παραταθεί επ’ 
αόριστον.

«Η διαρκής παρουσία στο πλαίσιο των 
εξωτερικών επιχειρήσεων της Γαλλίας δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει την επιστροφή 
του κράτους, την πολιτική σταθερότητα 
και την επιλογή των κυρίαρχων κρατών. 
Δεν μπορούμε να προσφέρουμε ασφά-
λεια στις περιοχές που ξαναπέφτουν στην 
ανομία επειδή τα κράτη αποφασίζουν να 
μην αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι 
αδύνατο ή είναι μια εργασία χωρίς τέλος», 
ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του 
Εμμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, 
η επιχείρηση Μπαρχάν ως εξωτερική 
στρατιωτική επέμβαση θα τερματιστεί για 
να δώσει τη θέση της «σε μια επιχείρηση 
στήριξης, υποστήριξης και συνεργασίας 
με τους στρατούς της περιοχής που το επι-
θυμούν», ενώ θα τεθεί σε λειτουργία «μια 
στρατιωτική επιχείρηση και μια διεθνής 
συμμαχία που θα συνασπίζει τα κράτη της 
περιοχής και όλους τους εταίρους μας με 
αυστηρή επικέντρωση στον αγώνα κατά 
της τρομοκρατίας».

Σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία επιθυμεί να 
μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών που 
έχει στο Σαχέλ κατά τουλάχιστον 2.000. 
Άλλωστε, ήδη έχει σχηματιστεί η ειδική 
δύναμη Τακούμπα, στην οποία συμμε-
τέχουν στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πέραν 
της Γαλλίας και όπου έχει ανακοινωθεί 
ότι θα συμμετέχει και η Ελλάδα.

Πηγή: in.gr, Παναγιώτης Σωτήρης

που να είναι να διατηρήσει η Γαλλία ένα 
καθεστώς «μεγάλης δύναμης».

Για να το πετύχει αυτό ο Λε Ντριάν, 
που συνεργάστηκε μάλιστα και με τον 
επικοινωνιολόγο Σασά Μαντέλ, κατ’ 
αρχάς παρουσίασε τη σύγκρουση στο 
Μάλι όχι ως μια τοπική σύγκρουση που 
απαιτούσε ειρηνευτική παρέμβαση και 
προσπάθεια για συμφιλίωση, αλλά ως 
ένα ζήτημα τρομοκρατίας που έπρεπε να 
ενταχθεί στον παγκόσμιο «πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας». Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι συστηματικά χρησιμοποιήθηκε η 
αναφορά σε τζιχαντιστικές ομάδες, παρότι 
αυτό δεν περιγράφει επακριβώς τα ένοπλα 
κινήματα στο βόρειο Μάλι.

Ουσιαστικά, αντί για μια τοπική κρίση 
παρουσιάστηκε η όλη κατάσταση ως μια 
εστία ανάφλεξης που μπορούσε να δη-
μιουργήσει φαινόμενα ανάλογα με αυτά 
της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους 
στο Ιράκ και τη Συρία, δηλαδή να διαμορ-
φωθεί στην Αφρική ένα νέο Αφγανιστάν 
που θα λειτουργούσε ως ορμητήριο για 
επιθέσεις ενάντια στη Δύση.

Η κατεύθυνση αυτή είχε τη στήριξη του 
Ολάντ, που θεωρούσε ότι αυτό μπορούσε 
να δώσει κύρος στη Γαλλία και βρήκε 
και μιαν απήχηση σε κυβερνήσεις της 
περιοχής που θεωρούσαν ότι η Γαλλία 
μπορούσε να ρίξει το ένοπλο βάρος και 
να αντιμετωπίσει τις διάφορες ένοπλες 
ομάδες.

Παράλληλα, η πολιτική αυτή είχε και 
τη στήριξη της γαλλικής αμυντικής βιο-
μηχανίας, που θεωρούσε ότι μπορούσε η 

Πολεμικό το κλίμα 
για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

O Τούρκος Υπουργός Άμυνας, 
Χουλουσί Ακάρ, εμφανίζεται 
συχνά πυκνά στις τηλεοπτι-
κές οθόνες να επιθεωρεί τα 

στρατεύματα στα σύνορα με το Ιράν, τις 
τελευταίες εβδομάδες: Τείχη, παρατη-
ρητήρια και ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης, εμφανίζονται παντού 
στη μεθόριο. Η Τουρκία κινητοποιείται 
με εντατικούς ρυθμούς, υπό τον φόβο 
εμφάνισης ενός κύματος προσφύγων από 
το Αφγανιστάν. Όσοι Αφγανοί πρόσφυγες 
καταφέρνουν ακόμη να διασχίσουν τα 
ορεινά σύνορα, επαναπροωθούνται  - 
ακόμη και διά της βίας - στο Ιράν. Ο Τούρ-
κος δημοσιογράφος, Ρουσέν Τουκβά, 
που μίλησε με Αφγανούς στο Βαν της 
Ανατολικής Τουρκίας, πριν από λίγες 
ημέρες, περιγράφει τις συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες: «Αν οι 
Τούρκοι συνοριοφύλακες μας πιάσουν, 
μας χτυπούν με ξύλα και μας στέλνουν 
πίσω στο Ιράν».  Εκατοντάδες χιλιάδες 
Αφγανοί ζουν πάντως ήδη στην Τουρκία 
και σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια πρό-
σφυγες από τη Συρία. «Η Τουρκία έχει 
ήδη ξεπεράσει τις δυνατότητές της και δεν 
μπορεί να δεχτεί άλλους ανθρώπους», 
λέει στον Spiegel ο Ιμπραήμ Καλίν, ο 
πιο στενός σύμβουλος του Προέδρου 

Ερντογάν, Καλίν. «Είναι αλήθεια ότι η 
έκταση της προσφυγικής κίνησης από 
το Αφγανιστάν δεν είναι συγκρίσιμη με 
αυτήν από τη Συρία, αλλά αυτό μπορεί να 
αλλάξει εάν η οικονομία στο Αφγανιστάν 
καταρρεύσει εντελώς», λέει ο Καλίν.

Με την υπογραφή της σχετικής συμ-
φωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Μάρτιο του 2016, η Τουρκία έχει δεχτεί 
εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά τώρα η 
κυβέρνηση Ερντογάν - υπό την πίεση και 
των τεράστιων προβλημάτων στην οικο-
νομία - αλλάζει ριζικά την προσφυγική 
της πολιτική , κάτι που «θα μπορούσε να 
έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην ΕΕ», 
αναφέρει η Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF).

Αντι-προσφυγικό κόμμα
Η οικονομική ανέχεια των Τούρκων 

πολιτών έχει ενισχύσει μάλιστα τα ρατσι-
στικά και αντι-προσφυγικά ένστικτα στον 
πληθυσμό. Το καλοκαίρι, εξαγριωμένοι 
κάτοικοι της Άγκυρας  λεηλάτησαν και 
πυρπόλησαν καταστήματα Σύρων προσφύ-
γων στην εργατογειτονιά Αλτινντάγκ. «Δεν 
πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», 
λέει ο αναλυτής Μπεκίρ Αγκιρντίρ, επικε-
φαλής του ινστιτούτου ερευνών Konda. «Το 
ινστιτούτο μας ερευνά την κατάσταση των 
Σύρων προσφύγων στην Τουρκία από 

τον Ιανουάριο του 2016 και βλέπουμε 
ότι η αρχική αποδοχή από τον τοπικό 
πληθυσμό μετατράπηκε σταδιακά σε 
απόρριψη. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
έρευνές μας, το ποσοστό απόρριψης των 
προσφύγων κυμαίνεται σήμερα στην τουρ-
κική κοινωνία  από 70-80%», προσθέτει.

Αποτέλεσμα; Το προσφυγικό ζήτημα 
έχει γίνει η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρ-
νησης Ερντογάν. Δύο εβδομάδες μετά τις 
ταραχές στο Αλτιντάγκ ιδρύθηκε μάλιστα 
ένα ακροδεξιό κόμμα στην Άγκυρα, που 
έχει μόνο στόχο την απέλαση όλων των 
προσφύγων. 

Αλλά και ο ηγέτης της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου, εμφανίστηκε σε βίντεο να καταγ-
γέλλει «την πλημμύρα των προσφύγων», 
ενώ ο δήμαρχος στην πόλη Μπόλου, που 
ανήκει στο κόμμα του, ανακοίνωσε την 
εξής πολιτική για τους ξένους: «Αυξάνου-
με 10 φορές τα δημοτικά τέλη για τους 
αλλοδαπούς δημότες, ειδικά τις τιμές του 
νερού και τα τέλη απορριμμάτων. Οι ξένοι 
δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν 
το νερό στην ίδια τιμή με τους Τούρκους 
πολίτες - θα πληρώσουν δέκα φορές πε-
ρισσότερα στο μέλλον. Γιατί το κάνουμε 
αυτό; Γιατί θέλουμε να φύγουν! Αυτοί οι 
επισκέπτες έχουν μείνει πάρα πολύ  στη 

φυσικά τους Σύρους ως ανταγωνιστές », 
λέει ο Μπεκίρ Αγκιρντίρ.

Τα τελευταία έξι χρόνια, πάνω από 
μισό εκατομμύριο παιδιά από τη Συρία 
έχουν γεννηθεί στην Τουρκία, αλλά η 
κυβέρνηση Ερντογάν δεν είχε  ποτέ μια 
πολιτική ενσωμάτωσης των Σύρων στη 
χώρα. Είδε από την αρχή τους πρόσφυγες 
ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής 
και πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων. Η 
ΕΕ χορήγησε, και χορηγεί βέβαια, πολ-
λά  δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια στην 
Τουρκία, προκειμένου να κλείσει  τους 
δρόμους διαφυγής προς την Ελλάδα κυ-
ρίως, αλλά δεν μπορεί και να ανεχτεί τους 
εκβιασμούς του Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος προσπάθησε 
να εκβιάσει ωμά, άλλωστε, την ΕΕ - όταν 
έστειλε χιλιάδες πρόσφυγες στα ελληνι-
κά σύνορα στον Έβρο, τον περασμένο 

Μάρτιο. Η προσπάθεια απέτυχε καθώς 
η Ελλάδα έκλεισε τα σύνορα, αλλά ουδείς 
είναι βέβαιος ότι ο Ερντογάν δεν θα προ-
σπαθήσει να το επαναλάβει, αν πιεστεί 
εσωτερικά. Όταν, μάλιστα, η αξιωματική 
αντιπολίτευση στην Τουρκία αξιώνει να 
μην επικαιροποιηθεί η συμφωνία με την 
ΕΕ: «Οι πρόσφυγες ανήκουν στην πραγ-
ματικότητα στους Ευρωπαίους. Εάν η ΕΕ 
δεν είχε αγοράσει την κυβέρνησή μας 
με τα χρήματά τους, αυτοί οι πρόσφυγες 
θα ήταν όλοι σήμερα στις ευρωπαϊκές 
πόλεις», ισχυρίστηκε ο Κιλιτσντάρογλου.

Το αντι-προσφυγικό κλίμα που επικρα-
τεί στην Τουρκία αναμένεται να αυξηθεί 
και ενόψει της επικείμενης συνόδου κο-
ρυφής της ΕΕ στις 21 και 22 Οκτωβρίου, 
όπου θα συζητηθεί η επικαιροποίηση της 
προσφυγικής συμφωνίας. Και η Αθήνα 
πρέπει να προετοιμαστεί…

Πηγή: naftemporiki.gr, Μιχάλης Ψύλος

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΈ ΤΊΣ ΤΈΛΈΥΤΑΊΈΣ ΈΡΈΥΝΈΣ, ΤΌ ΠΌΣΌΣΤΌ ΑΠΌΡΡΊΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΌΣΦΥΓΩΝ 
ΚΥΜΑΊΝΈΤΑΊ ΣΗΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΤΌΥΡΚΊΚΗ ΚΌΊΝΩΝΊΑ  ΑΠΌ 70-80%. ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑ; 
ΤΌ ΠΡΌΣΦΥΓΊΚΌ ΖΗΤΗΜΑ ΈΧΈΊ ΓΊΝΈΊ Η ΑΧΊΛΛΈΊΌΣ ΠΤΈΡΝΑ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΈΡΝΤΌΓΑΝ.

χώρα», ανακοίνωσε ο δήμαρχος.

Εργαλείο εξωτερικής πολιτι-
κής του Ερντογάν

Ο Ρουσέν Τσακίρ ,δημοσιογράφος 
στον ανεξάρτητο ραδιοτηλεοπτικό φο-
ρέα Medyascope, τονίζει ότι την βασική 
ευθύνη έχει η κυβέρνηση Εντογάν. «Στην 
αρχή πίστευε ότι το πρόβλημα της Συρίας 
θα λυθεί γρήγορα, ότι το καθεστώς Άσαντ 
θα ανατραπεί γρήγορα – και οι πρόσφυγες 
θα επέστρεφαν σύντομα στη Συρία. Ο Άσαντ 
παραμένει ακόμη στην εξουσία όμως και η 
τουρκική κυβέρνηση δεν είχε προετοιμάσει 
τον πληθυσμό γι’ αυτό… Ουδείς περίμε-
νε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν για 
πάντα στην Τουρκία», προσθέτει. «Ένας 
Τούρκος που έχει χάσει τη δουλειά του, 
που δεν μπορεί πλέον να βρει δουλειά 
ούτε με το μισό του κατώτατου μισθού 
και χωρίς κοινωνική ασφάλιση, θεωρεί 



Ηραγδαία προηγμένη τεχνολο-
γική εξέλιξη, η παγκοσμιο-
ποίηση της σύγχρονης οικο-
νομίας και οι συνθήκες της 

υγειονομικής κρίσης  κάνουν σήμερα πιο 
επιτακτική την ανάγκη των επιχειρήσεων 
να οργανώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους 
βασιζόμενοι σε μέτρα που προωθούν όχι 
μόνο την προστασία των πληροφοριών, 
αλλά και την κουλτούρα σεβασμού στην 
ιδιωτικότητα και στο προσωπικό απόρρητο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΓΚΠΠΔ (GDPR) 
διαφαίνεται ότι λειτούργησε με τρόπο 
-θα τολμούσαμε να πούμε- προληπτικό, 
αφού οι διατάξεις του ορίζουν μέτρα και 
τεχνικές που στοχεύουν ακριβώς σε αυτόν 
τον σκοπό. Πόσο λοιπόν εναρμονισμένη 
είναι η επιχείρησή σας με τα προβλεπό-
μενα μέτρα; Και πώς αυτά δύνανται να 
ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία των 
επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων 
αυξάνοντας κατ’ επέκτασιν την παραγω-
γικότητα; Το παρόν άρθρο στοχεύει να 
δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. 

Προφανώς, η διαχείριση των πληρο-
φοριών που κατέχει μια επιχείρηση είναι 
ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και για 
την εξελικτική της πορεία. Αποτελούν το 
σημαντικότερο κλειδί στη λειτουργία των 
σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, της 
καινοτομίας, της έρευνας και των επιστη-
μών. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα και, δη 
τα προσωπικά, θα πρέπει να τυγχάνουν 
διαχείρισης με τρόπο που εξασφαλίζει ότι:

• δικαίως και νομίμως τυγχάνουν 
επεξεργασίας, 

• είναι επαρκή και όχι περισσότερα 
από τα απαραίτητα για να εξυπηρετήσουν 
τον σκοπό συλλογής,

• δεν χρησιμοποιούνται για άλλο 

σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο πα-
ραχωρήθηκαν,

• είναι ακριβή και πλήρως ενημερω-
μένα, διορθώνονται ή και διαγράφονται 
όταν πια δεν είναι σε ισχύ ή είναι ελλιπή, 

• είναι ασφαλή από μη εξουσιοδοτη-
μένη ή παράνομη επεξεργασία και τυ-
χαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με 
τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών 
ή οργανωτικών μέτρων, 

• δεν διατηρούνται για περισσότερο 
χρόνο από αυτό που απαιτείται για το σκο-
πό για τον οποίο κατέχονται και πάντα σε 
συνάρτηση με τον νόμο.

Για να είναι σε θέση μια επιχείρηση 
να εξασφαλίσει ότι οι πιο πάνω αρχές τη-
ρούνται, θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα 
οργάνωσης αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
των λογισμικών που διαθέτει και ευρύτερα 
της τεχνολογίας, να θεσπίσει πολιτικές 
και τις σχετικές διαδικασίες και φυσικά 
να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, ώστε 
να ανταποκρίνονται σε αυτές. O ΓΚΠΠΔ 
δίνει τις βασικές γραμμές που πρέπει να 
ακολουθήσει μια επιχείρηση.

Μέτρα ασφαλείας, τα βασικά στάδια:
Αρχικά θα πρέπει να αξιολογούνται οι 

επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ατόμων 
και, όπου ενδείκνυται, να αξιολογείται ο 
αντίκτυπος για τα άτομα κατά τη συλλογή  
ευαίσθητων δεδομένων, όταν η επιχείρηση 
προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ ή όταν 
κατέχει δεδομένα ατόμων σε ευρεία γεω-
γραφική κλίμακα. Η αξιολόγηση μπορεί 
να γίνει με την καθοδήγηση ενός καταρ-
τισμένου στον ΓΚΠΠΔ  ατόμου, όπως π.χ. 
ενός έμπειρου Λειτουργού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων.

Έπειτα, όπου κριθεί απαραίτητη -κι 
εδώ είναι σημαντικά τα πορίσματα της 

προαναφερθείσας αξιολόγησης ρίσκων- 
γίνεται αναβάθμιση ή/και βελτίωση ή/
και αντικατάσταση των  συστημάτων και 
διαδικασιών που αφορούν στην επεξεργα-
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η τεχνολογική υποδομή 
θα πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση 
των χρηστών στις πληροφορίες που τους 
είναι απαραίτητες για να ασκούν εύρυθμα 
τα καθήκοντά τους και η διοίκηση να είσαι 
σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το 
επίπεδο της πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, είναι καίριας σημασίας η 
υποδομή να υποστηρίζεται από συστήματα 
ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη διαθεσι-
μότητα, ακεραιότητα των δεδομένων και 
την προστασία τους από τυχόν μη εξου-
σιοδοτημένη πρόσβαση/ τροποποίηση 
ή/και διαγραφή. 

Τέλος, η αυτοματοποίηση θα μπορούσε 
να συμβάλει ώστε τα δεδομένα να διατη-
ρούνται ακριβή με την ενεργοποίηση ενός 
αυτόματου μηνύματος λίγο πριν από τη 
λήξη ενός εγγράφου (π.χ. ημερολογιακή 
υπενθύμιση).

Περαιτέρω, ο ΓΚΠΠΔ απαιτεί όπως 
χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση ή/και 
ανωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων, 
όποτε αυτό είναι απαραίτητο π.χ. όταν τα 

δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για στα-
τιστικούς σκοπούς, έτσι ώστε τα άτομα να 
μην μπορούν πλέον να ταυτοποιηθούν.

Για να είναι όλα αυτά τα μέτρα λειτουργι-
κά και υλοποιήσιμα, πρέπει το προσωπικό 
μιας επιχείρησης να ενημερώνεται και να 
τυγχάνει εκπαίδευσης από καταρτισμένο 
άτομο, ανά τακτικά διαστήματα για ζητήματα 
που αφορούν τον Κανονισμό Περί Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 
και τις σχετικές πολιτικές της επιχείρησης.

Τα πιο πάνω μέτρα δεν εξασφαλί-
ζουν μόνο την προστασία και τον σεβα-
σμό στην ιδιωτικότητα όπως προνοείται 
στον ΓΚΠΠΔ. Ενισχύουν παράλληλα την 
ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης καθώς υποχρεώνουν το 
επιχειρηματικό μοντέλο να οργανώσει τις 
πρακτικές που ακολουθεί αξιοποιώντας 
εποικοδομητικά τα τεχνολογικά μέσα που 
έχει στη διάθεσή του. Έτσι, μειώνεται το 
κόστος παραγωγικότητας. Θετικό πρόσημο 
προκύπτει και για το κύρος της επιχεί-
ρησης που λαμβάνει μέτρα προστασίας 
των δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικά τα 
στοιχεία που έδωσε η έρευνα του Συν-
δέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων σύμφωνα 
με τα οποία το 44% των επιχειρήσεων 
έκριναν ότι οι πελάτες τους αξιολόγησαν 
θετικά τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 Καθότι οι επιχειρήσεις είναι εν τη 
γενέσει τους ενεργοί οργανισμοί, έχουν 
την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι το προ-
σωπικό τους είναι σε θέση να ανταποκρι-
θεί στους εσωτερικούς κανονισμούς και 
διαδικασίες διασφάλισης της προστασίας 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
ότι τα μέτρα προστασίας ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις του οικονομι-
κού γίγνεσθαι. 

Ενώ το κράτος και οι πολίτες 
προσπαθούν να αντιμετω-
πίσουν την πανδημία δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει το 

γεγονός ότι την ίδια ώρα στο κοινωνικοοι-
κονομικό πεδίο συντελούνται εξελίξεις, οι 
οποίες δημιουργούν σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες.  Πέραν της τεράστιας πίεσης 
στα συστήματα υγείας όλων των χωρών 
και της κάμψης στην οικονομική δραστη-
ριότητα έχουν δημιουργηθεί επιπρόσθετα 
προβλήματα καθώς και στρεβλώσεις, 
που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο μέσα από τα υφιστάμενα εργαλεία 
οικονομικής πολιτικής.

Στη σημερινή συγκυρία παρατηρείται, 
μεταξύ άλλων, μια σοβαρή αύξηση στις 
τιμές πρώτων υλών καθώς και αρνητικά 
επιτόκια.  Όπως είναι αναμενόμενο, η 
αύξηση τιμών στις πρώτες ύλες οδη-
γεί σε αλυσιδωτές αντίστοιχες αυξήσεις 
στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.  
Η κατάσταση αυτή εξ ορισμού συνε-
πάγεται μείωση της αγοραστικής αξίας 
των μισθών. Όπως έχει επισημανθεί σε 
διεθνές επίπεδο, η παγκόσμια οικονομία 
αντιμετωπίζει αρνητικά supply shocks 
(αρνητικά shocks της προσφοράς).  Η 
κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με τη 
μειωμένη ζήτηση δημιουργεί επιπρό-
σθετες επιπλοκές.  Ενώ στα αρχικά στάδια 
της πανδημίας υπήρχε βαθιά ύφεση, 
ο αποπληθωρισμός απεφεύχθη ως 
αποτέλεσμα μιας πολύ επεκτατικής 
νομισματικής πολιτικής.  Σήμερα, όμως, 
ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν προ-
βλήματα στην οικονομική δραστηριότητα, 
οι τιμές έχουν ανέλθει χωρίς την πλήρη 
αναθέρμανση της οικονομίας.

Οι αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο 
της αύξησης των τιμών δεν αντανακλώνται 
πλήρως στον υπολογισμό του πληθωρι-
σμού. Αυτό είναι εν πολλοίς απότοκο του 
τρόπου υπολογισμού του πληθωρισμού.  
Συνήθως με την αύξηση των τιμών και 
τον πληθωρισμό παρατηρείται αύξηση 
των επιτοκίων.  Στη σημερινή συγκυρία, 
όμως, παρατηρείται το αντίθετο.  Είναι 
γνωστό ότι στις χώρες της Ευρωζώνης 
αλλά και σε άλλα κράτη του ανεπτυγμένου 
κόσμου τα επιτόκια είναι αρνητικά.  Τα 
χαρακτηριστικά αυτά σηματοδοτούν μια 
νέα κατάσταση πραγμάτων. Προφανώς θα 
πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός επανακα-
θορισμός του οικονομικού υποδείγματος, 
καθώς και των οικονομικών πολιτικών 
που ενδείκνυται να ακολουθηθούν.

Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν 
όλες σχεδόν τις χώρες.  Και για την πε-
ραιτέρω αξιολόγηση των συγκεκριμένων 
ζητημάτων και προκλήσεων θα πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψιν και οι ιδιαίτερες 
συνθήκες της κάθε χώρας.  Η Κύπρος, 
όπως και το κάθε κράτος, δεν μένει ανε-
πηρέαστη.  Είναι όμως καθοριστικό να 
μελετηθούν εις βάθος οι συγκεκριμένες 
περιστάσεις στο οικονομικό και ευρύτερο 
πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας.

Ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις στην 
Κύπρο υπογραμμίζουν ότι η ανεργία 
έχει μειωθεί στο 4,4%, δεν πρέπει να 
παραβλέπουμε άλλα δεδομένα, τα οποία 

είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν.  Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται 
ότι ο τρόπος υπολογισμού της ανεργίας 
επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη.  Ση-
μειώνεται, επίσης,  ότι δεν μπορούμε να 
παραγνωρίσουμε την ημιαπασχόληση.

Πάνω απ’ όλα είναι καθοριστικής ση-
μασίας να αξιολογήσουμε τους μισθούς.  
Στην περίπτωση της Κύπρου, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, το 50% των εργαζομένων 
αμείβεται με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 
μέχρι €1.500, ενώ το 25,7% μέχρι €1.000. 
Πέραν τούτου, τα ίδια στοιχεία δείχνουν 
ότι οι χαμηλά αμειβόμενοι αυξήθηκαν 
το 2020.  Η τάση αυτή συνεχίζεται και 
κατά τη διάρκεια του 2021.

Τα δεδομένα αυτά παραπέμπουν σε 
μια σταθερή αύξηση της ανισότητας, τάση 
η οποία προϋπήρχε της υγειονομικής 
κρίσης.  Επισημαίνεται συναφώς ότι 
διάφορες έρευνες υποδεικνύουν ότι η 
αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης τείνει να 
επιδεινώνει την ανισότητα.  Και παρά 
τις οποιεσδήποτε διορθωτικές αλλαγές 
που έγιναν, η ανισότητα έχει επιδεινωθεί 
μετά την πανδημία.

Στην ιδιαίτερη περίπτωση της Κύπρου 
βλέπουμε επίσης ότι η άνοδος των ενοι-
κίων καθώς και του κόστους ιδιοκατοί-
κησης έχει ανέλθει σε τέτοιο βαθμό, που 
δημιουργεί επιπρόσθετες επιπλοκές σε 
χιλιάδες πολίτες και ιδιαίτερα στους νέ-
ους.  Ένας νέος με μισθό €900 αδυνατεί 
να ζήσει μόνος του όταν θα καταβάλει 
ενοίκιο €500-600.  Με το ίδιο σκεπτικό 
η κατάσταση αυτή επηρεάζει τον δείκτη 
γονιμότητας και τα δημογραφικά δεδο-
μένα.  Το κράτος καλείται να συμβάλει 
με νέες προσεγγίσεις στην επίλυση των 
προβλημάτων αυτών. Και τούτο, παρά το 
γεγονός ότι ήδη υφίσταται ένα δημόσιο 
χρέος πέραν του 120% του ΑΕΠ.

Στη δύσκολη αυτή περίοδο ο ρό-
λος του κράτους για την αντιμετώπιση 
των ποικιλόμορφων προκλήσεων θα 
είναι καθοριστικής σημασίας.  Πάνω 
απ’ όλα απαιτείται σκληρή δουλειά για 
τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού 
υποδείγματος, το οποίο ενώ θα ενθαρ-
ρύνει τη δημιουργικότητα της αγοράς 
θα αναβαθμίζει τον στρατηγικό, κοινω-
νικό και επιδιαιτητικό ρόλο του κράτους.  
Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να 
εμπλουτισθούν τα εργαλεία πολιτικής, 
τα οποία είναι αναγκαία για την αντιμε-
τώπιση των πολλαπλών προκλήσεων.

Όταν τα βιβλία περικλείνουν 
την ιπποσύνη στις σελίδες 
τους, είναι τούτο ζωή ή θά-
νατος τής ιπποσύνης; Όταν, 

στο μυθιστόρημα του Δον Κιχώτη, στο 
τέλος του, καίγεται η βιβλιοθήκη με τα 
τελευταία βιβλία της ιπποσύνης, αυτά 
που οδήγησαν τον Δον Κιχώτη να την 
βιώσει... ή αναβιώσει, πεθαίνει μαζί τους 
κι η ιπποσύνη, που πια μόνο σ’ αυτά ζού-
σε; Τι προσπαθεί πράγματι να διασώσει 
φορώντας τη γελοία πανοπλία του ο Δον 
Κιχώτης και επιχειρώντας να ζήσει ως 
πραγματικότητα την ιπποσύνη των βι-
βλίων; Να περισώσει την ιπποσύνη των 
βιβλίων, ή να την... διασώσει από αυτά, 

διεκδικώντας γι’ αυτήν μια πραγματικότητα 
έξω από τα βιβλία;

Κρύβοντας κάθε βιβλίο για την ιππο-
σύνη όλα τα άλλα βιβλία για την ιππο-
σύνη, μας δελεάζει με το απροσδόκητο 
συμπέρασμα ότι ιπποσύνη δεν υπήρξε 
πριν από το ιπποτικά βιβλία ή και ότι 
υπήρξε μονάχα μέσα σε αυτά. Έτσι, και 
ο τελευταίος θεματοφύλακας των ιππο-
τικών αρετών, ο Δον Κιχώτης, θα είναι 
κάποιος που έπλασε τον εαυτό του και 
τον κόσμο του αποκλειστικά μέσα από τα 
ιπποτικά βιβλία. Και όταν λοιπόν ο ιερέας, 
ο κουρέας, η ανιψιά και υπηρέτρια βάζουν 
φωτιά στην βιβλιοθήκη, σκοτώνουν μεν 
την ιπποσύνη αλλά διασώζουν για τον 
Δον Κιχώτη τον ίδιο το αδιαφιλονίκητο 
προνόμιο να είναι το τελευταίο και μόνο 
δείγμα ενός είδους χωρίς απογόνους. 

Αναλύοντας την σχέση του Θερβάντες 
με τις αξίες και αλήθειες του ήρωά του, 
Δον Κιχώτη, και ταυτόχρονα με τις αρε-
τές του βιβλίου του για τον Δον Κιχώτη, 
ο Ίταλο Καλβίνο στο ‘‘Διαβάζοντας τους 
Κλασικούς’’ διαφορίζει ανάμεσα σε δύο 
Θερβάντες: Εκείνον που αποτιμά την αξία 
του ιπποτικού του μυθιστορήματος στο πώς 

αυτό απομακρύνεται από τους κανόνες 
του είδους διεκδικώντας μια πρωτοτυπία 
και την αξία έτσι του βιβλίου ως βιβλίου, 
και εκείνον τον Θερβάντες που ταυτίζεται 
με τον ήρωά του και αρνείται να κάνει 
τον διαχωρισμό μεταξύ βιβλίων και ζωής, 
επιζητώντας «να ξαναβρεί τον μύθο έξω 
από τα βιβλία». 

Κι ένας Θερβάντες, εκείνος που κρί-
νει τα βιβλία ως βιβλία, σε αναφορά με 
αισθητικά κριτήρια βρίσκεται πίσω από 
τον επιλογή του ιερέα να διασώσει δυο 
βιβλία από την καιγόμενη βιβλιοθήκη: 
το Τιρά ο Μπλαν και την ποίηση του 
Αριόστο. Το ιστόρημα ή μυθιστόρημα 
ως βιβλίο, κι όχι ως ιστορία πίσω κι έξω 
από το βιβλίο. Όπως αντίθετα φαίνεται να 
είναι ο ίδιος ο Δον Κιχώτης, αναζητώντας 
την αλήθεια του μύθου της ιπποσύνης, 
που όμως πεθαίνει μεγαλειωδώς στους 
δρόμους της Μάντσα. 

Η παρακμή της ιπποσύνης ήδη σε 
άλλες πόλεις, π.χ. της Ιταλίας, όπου τα 
λαϊκά μοτίβα της ιπποτικής φαντασίας 
παρωδούνται σαν τέτοια, αλλά την ίδια 
ώρα τρέφουν και μια νοσταλγία για την 
«αθώα λαϊκή φαντασία των τροβαδού-

ρων», προετοιμάζοντας «τον ουρανό της 
ποίησης να δεχτεί το πνεύμα της», σε μια 
λογοτεχνική εξιδανίκευση γης παράδοσης, 
όταν την ίδια ώρα, έναν αιώνα πριν από 
τον Θερβάντες, το 1526, ρίπτονται στην 
πυρά της χλεύης. Στην Ιταλία παρατηρεί-
ται τον 16ο αιώνα ένα ιπποτικό revival, 
όπου, όπως και για τον ιππότη της Λα 
Μάντσα, «αλήθεια σήμαινε ακόμη πίστη 
στον μύθο».

Ήδη, εικόνες και περιγραφές από τις 
μυθικές στο χρώμα τους αλλά πραγματικές 
στις υποσχέσεις τους χώρες του νέου Κό-
σμου με τις ιστορίες των Κογκισταδόρες, 
τροφοδοτούν κι εξάπτουν τις φαντασίες. 
Αποδομώντας κωμικά με την ειρωνική 
απόδοση της προσπάθειας του Δον Κιχώ-
τη να αναβιώσει ως προσωπική ιστορία 
ό,τι πεθαίνει, τον κόσμο των ιπποτικών 
μυθιστοριών που τους προηγούμενους 
τρεις αιώνες, τον - 12ο, 13ο και 14ο είχαν 
υποκαταστήσει στην λαϊκή εντρύφηση τα 
θρησκευτικά αναγνώσματα, ο Θερβάντες 
βρίσκεται στο μεταίχμιο και σηματοδοτεί 
το τέλος της χιλιετίας του μυθιστορήματος.

* Από διάλεξη στην Φιλοσοφική Εταιρεία 
Κύπρου, Θέατρο Ένα, Παλαιά Λευκωσία 
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Για τον ούτω καλούμενο «καλλι-
τέχνη» Γιώργο Γαβριήλ έχουν 
γραφτεί τόσα πολλά και έχει ξε-
σηκωθεί τόσος σάλος, που όχι 

μόνο δεν του αξίζουν αλλά και θεώρησα 
πως και ο δικός μου επιπρόσθετος σχολι-
ασμός δεν θα πρόσθετε κάτι περισσότερο. 

Σκέφτηκα λοιπόν να υιοθετήσω την 
παραίνεση του Προέδρου της Επιτροπής 
Παιδείας της Βουλής, αγαπητού μου Παύ-
λου Μυλωνά, και  «να τον εγκαταλείψω 
στη μιζέρια του!». 

Όμως, ο συνεχιζόμενος δημόσιος δι-
άλογος και η τελευταία προκλητική και 
άστοχη αναφορά καθηγητή του ΤΕΠΑΚ, 
ότι «…ο σκύλος στον πίνακα του Γαβριήλ 
δεν ούρησε στη θρησκεία μας αλλά στον… 
Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας », προκαλεί, 
κατά τη γνώμη μου, τόσο τη νοημοσύνη μας  
όσο και το δημόσιο συναίσθημα. 

Είναι αναντίλεκτο τόσο θεσμικά όσο 
και νομικά, κοινωνικά, πολιτικά και συ-
νταγματικά το δικαίωμα της ελεύθερης 
έκφρασης κάθε ατόμου, με οποιονδήποτε 
τρόπο στις σύγχρονες δημοκρατικές χώρες 

και στις προοδευμένες κοινωνίες. 
Αυτό το δικαίωμα όμως έχει και κάποια 

όρια και διέπεται από κάποιους άγραφους 
κανόνες δεοντολογίας, ήθους, ηθικής, σεβα-
σμού στο δημόσιο συναίσθημα και εκτίμησης 
προς τις έννοιες της θρησκευτικής πίστης, 
της έννομης τάξης, του Κράτους Δικαίου, 
του ευρύτερου λαϊκού αισθήματος κ.λπ. 

Αυτά τα όρια έχει παραβιάσει κατά 
συρροήν κατ’ εξακολούθησιν ο φερό-
μενος ως καλλιτέχνης. 

Το ατόπημά του όμως είναι ιδιαίτε-
ρα διακριτό γιατί απλούστατα τάχθηκε 
να υπηρετεί την Παιδεία του τόπου και 
να γαλουχεί τους νέους και τα παιδιά μας 
με ηθικές και πνευματικές αξίες αιώνων. 

Να καταστεί δηλαδή πρότυπο καλού 
κ’αγαθού πολίτη στους μαθητές του αλλά 
και σε όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
για το οποίο αμείβεται πλουσιοπάροχα από 
τα υστερήματα του Κύπριου φορολογού-
μενου για να πουλά φτηνό πνεύμα και να 
επαίρεται ότι δημιουργεί την ψευδοκουλ-
τούρα μιας εξεζητημένης «διανόησης». 

Είναι εξόφθαλμα και αβίαστα φανε-

ρές οι ιδεολογικοπολιτικές καταβολές 
και πεποιθήσεις του συγκεκριμένου 
«καλλιτέχνη».

Επιχειρεί να σατιρίσει, να καθυβρίσει, να 
αποδομήσει και να σπιλώσει μονόπλευρα 
συγκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις, οι 
οποίες -είτε το θέλουμε είτε όχι- αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Ιστορίας και της 
Θρησκείας της Πατρίδας μας. 

Διατηρώ και εγώ -όπως και όλοι οι 
υπόλοιποι συμπολίτες μου- τις διαφωνίες 
και τα αρνητικά συναισθήματά μου για τα 
πρόσωπα που επιχείρησε να λοιδορήσει 

ο φερόμενος ως καλλιτέχνης. 
Ποτέ όμως δεν θα κατέφευγα στην 

ύβριν  και στην υπόσκαψη με άνομα 
μέσα και αίολα επιχειρήματα εναντίον 
οποιουδήποτε με τον οποίο διαφωνώ.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των 
πινάκων του Γαβριήλ, που ενόχλησαν την 
κοινή γνώμη της Κύπρου, θα ήθελα να 
δηλώσω ευθαρσώς ότι θα μου προκαλούσε 
την ίδια αναστάτωση και θα εξέφραζα  την 
ίδια -ίσως και μεγαλύτερη- αντίθεση αν 
π.χ. ο σκύλος  ουρούσε στη φωτογραφία 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’  ή αν 
κάποιος πολίτης φερόταν να ουρεί στη 
φωτογραφία του μ. Δημήτρη Χριστόφια ή 
του θεμελιωτή του Κομμουνισμού, Ιωσήφ 
Στάλιν. Θα με εξόργιζε, επίσης, το ίδιο 
αν ο φερόμενος ως Χριστός στον πίνακα 
του «καλλιτέχνη» κρατούσε το κασκόλ της 
αγαπημένης μου ομάδας, της Ανόρθωσης 
(παρέμβαση στους πίνακες του Γαβριήλ 
επιχείρησε, χάριν παραδείγματος, κάποιος 
γνωστός μου ικανός στην… τεχνολογία!).

Αν ο Γαβριήλ έχει τέτοιο θάρρος και τέτοια 
τόλμη να λοιδορεί και να εξευτελίζει τη  Χριστια-

νική πίστη χρησιμοποιώντας την απεικόνιση 
του ιδρυτή του Χριστιανισμού να καβαλάει 
αγωνιστική μοτοσικλέτα με τεντιμπόικη αμφί-
εση, τον προκαλώ να επιχειρήσει παρόμοιους 
πίνακες με τον Μωάμεθ, με το Ισλάμ, με  τους  
τζιχαντιστές  και με…  τους ταλιμπάν! 

Ερωτώ, τέλος, τους υποστηρικτές της 
ελευθερίας της έκφρασης του επίδοξου 
καλλιτέχνη, αν θα ήταν τόσο επιεικείς μαζί 
του αν επιχειρούσε να αποδομήσει και 
να εξευτελίσει τις δικές τους ιδεολογικο-
πολιτικές καταβολές και πεποιθήσεις. 

Ας απαντήσουν εδώ και τώρα οι όψιμοι υπο-
στηρικτές της δήθεν ελευθερίας της έκφρασης. 

Ας δηλώσουν ευθαρσώς ότι αποδέχονται 
τέτοιους εκπαιδευτικούς να γαλουχούν τα 
ίδια τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 

Σ’ αυτόν τον τόπο, μαζί με τη μισή 
μας Πατρίδα, χάσαμε επίσης το μέτρο, 
την ισορροπία και τη συναίσθηση του 
ωραίου, του καλού κ’ αγαθού. 

Συγχύσαμε τις έννοιες της ελευθερίας 
με την ασυδοσία, της δημοκρατίας με την 
φαυλότητα, της άποψης  με την ύβριν!

Γι’ αυτό και βυθιζόμαστε ολοένα και 

περισσότερο στην άβυσσο! 
Υ.Γ. Η πρόταση του αρμόδιου Υπουρ-

γείου Παιδείας όπως διωχθεί πειθαρχικά 
ο εκπαιδευτικός - Διευθυντής αποδείχτηκε 
άστοχη, ατυχής, αχρείαστη και γι’ αυτό 
τελικά αποσύρθηκε. 

Η δημόσια αποδοκιμασία του κατ’ ευφημι-
σμόν «καλλιτέχνη» θα έπρεπε να ήταν η μόνη 
μέθοδος για να… συνετιστεί και να αφήσει το 
ατόπημά του να ατονήσει και να «περιπέσει 
στην…  μιζέρια του», κατά τον Παύλο Μυλωνά. 

Αντί τούτου ηρωποιήθηκε από τους 
υπερασπιστές του,  οι οποίοι ήσαν χα-
μένοι στο πουθενά όταν εκατηγορείτο 
η εκπαιδευτικός Ελένη Σιούφτα για το 
περιεχόμενο του πανηγυρικού που εκ-
φώνησε στην Αθηένου το 2018, κατά την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, και 
όταν κατήγγειλαν τον σκιτσογράφο του 
«Φιλελευθέρου», Πέτρο Παπαπέτρου 
(ΠΙΝ), στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής 
Δεοντολογίας για δύο γελοιογραφίες που 
δημοσιεύτηκαν στην εν λόγω εφημερίδα! 

Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι 
υποκριτές! 

Τα όρια της τέχνης, του ήθους και της ηθικής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ,  
Αντιπρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΥΚΕΜ 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Λειτουργός 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Καθηγητής, 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου 

Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, 
καθώς και του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών και Διακυβέρνησης του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας 



Όσοι βουλευτές της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας 
τον γνώριζαν από την 
υπηρεσία του στο Συμ-

βούλιο της Ευρώπης όπως και άλλοι 
αξιωματούχοι που είχαν κατά περι-
όδους τότε αλλά και μετά που έγινε 
Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
μαζί του συναντήσεις, με ασπασμούς 
και χαρές, θα έπρεπε να αντιδράσουν 
στην όλη για χρόνια και πρόσφατη 
στάση του. Άλλωστε πρέπει ο ίδιος να 
γνωρίζει καλά ότι, με όσα κατά καιρούς 
προβάλλει μετά την υπηρεσία του ως 
ανώτατος αξιωματούχος στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης, ως απαράδεκτες κατά το 
δίκαιο θέσεις της Τουρκίας, συγκρού-
ονται κατακόρυφα με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Σύγκρουση με αρχές δικαίου που 
υπάρχουν για να κατευθύνουν τη 
δράση και τις νόμιμες διεκδικήσεις 
των χωρών μελών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, για να υπάρχει και να 
διατηρείται η ειρήνη, η καλή γειτονία 
και η συνεργασία των Κρατών Μελών. 
Όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι οφείλουν 
να απευθυνθούν στον «φίλο» και συνά-
δελφό τους και να του παραθέσουν αφ’ 
ενός τη διαφωνία τους για τις απόψεις 
που προωθεί και αφ’ ετέρου να του 
υποδείξουν την αντίφαση των θέσεών 
του με ό,τι η Σύμβαση προβλέπει για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παράλλη-
λα και κύρια πρέπει να απολογηθούν 
στον κυπριακό λαό για έλλειψη στρα-
τηγικής πρόβλεψης περί το τι  είναι 
η πραγματική και συνεπής επιθυμία 
της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου.

Όμως ο κος Τσαβούσογλου εφαρ-
μόζει την τακτική να παρουσιάζει την 
Τουρκία, ταυτόχρονα, ως φίλο και εχθρό 
των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Γαλλίας και της Ρωσίας και να κατηγορεί 
Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία ότι 
παραβιάζουν, δήθεν, το διεθνές δίκαιο, 
απλώς γιατί όντως είναι μια μεγάλη σε 
στρατιωτική δύναμη χώρα, που έμπρακτα 
δεν σέβεται, ως δείγμα αλαζονείας, το 
διεθνές δίκαιο. Όμως, η εφαρμογή της 
θεωρίας του «εκκρεμούς» δεν μπορεί 
να «διευκολύνει» συνεχώς την Τουρκία, 
κάποτε θα πρέπει να υπάρξει αντίδρα-
ση. Άλλωστε δεν είναι το μόνο σημείο 
που συντελεί στην προκλητική αυτή 
συμπεριφορά της Τουρκίας.

Κυρίως οι Τούρκοι αξιωματούχοι 
έχουν καλή και επιβεβαιωμένη από 
χρόνια γνώση ότι η έλλειψη κοινού με-
τώπου και στόχων από πλευράς των 
κομματικών οργάνων σε Ελλάδα και 
Κύπρο αποτελεί τη μεγαλύτερη αδυνα-
μία τής κάθε δίκαιης διεκδίκησής μας. 
Υπολογίζει στον διχασμό και τη συνεχή 
εσωτερική αντιπαλότητά μας. Είναι δε γι’ 
αυτό που ενόχλησε η νέα εμφανισθείσα 
αμυντική στρατιωτική συμμαχία της 
Ελλάδος με τη Γαλλία και φαίνεται να 
επιδιώκει τώρα, κατά τη γένεσή της, να 
δοκιμάσει τη συνοχή, την αντοχή και την 

αποφασιστικότητα των δύο χωρών στο 
«πεδίο», όπως προκλητικά προβάλλει 
η Τουρκία, προκαλώντας νέα ένσταση 
στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα, όταν ο ΟΗΕ από ασπίδα 
προστασίας με τα ψηφίσματά του από το 
1964, δεν προστατεύει πλέον με την ίδια 
αποφασιστικότητα αρχές δικαίου απόλυτα 
σχετικές με βάση πάντα την ίδια αφορμή, 
την αυθαίρετη και κατά παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου επιθυμία της Τουρκίας 
να επικυριαρχήσει στη νήσο ολόκληρη, 
τα πράγματα γίνονται διπλά δύσκολα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το είπε 
καθαρά (και έχει δίκαιο) για έναν Γενικό 
Γραμματέα διστακτικό στο να μιλήσει με 
βάση την αλήθεια και τις αρχές δικαίου για 
τη συνεχή ευθύνη της Τουρκίας. Τούτο 
γιατί επιλέγει, κατά την καλύτερη εκδοχή, 
τη διπλωματική αβρότητα να μη θίξει την 
Τουρκία, ενώ όμως γνωρίζει ή τουλάχιστο 
πρέπει να γνωρίζει όλο το ιστορικό της 
συνεχιζόμενης αδιάκοπα, επεκτατικής 
τουρκικής πολιτικής που αρχίζει με την 
Τουρκανταρσία του 1963-64. Γνωρίζει 
καλά ποιος προκλητικά εμφανίζεται με 
θέσεις (λύση δύο Κρατών) αντίθετες και 
έξω από το περιεχόμενο των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ. Το να μην προβεί στην όποια 
δήλωση μετά το άτυπο δείπνο με τους δύο 
ηγέτες, για τα όσα ελάχιστα συμφώνησαν 
για τον νέο Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στην 
Κύπρο, ήταν γιατί ο ίδιος ήταν «βέβαι-
ος» ότι η Άγκυρα διαφωνούσε με ό,τι 
συμφώνησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης!

Ανεξαρτήτως τούτων από πλευράς 
Τουρκίας, η νέα έντονη μορφή και 
απειλή κρίσης δεν είναι παιγνίδι εντυ-
πώσεων. Ήδη ο κος Δένδιας στη Βουλή 
των Ελλήνων μίλησε για «εθνικούς 
κινδύνους». Είναι μια ακόμη μορφή 
της όλης αυθαίρετης διεκδίκησης της 
Τουρκίας κατά τη στρατιωτική της ισχύ, 
που αλαζονικά την οδηγεί στο να επι-
λέγει την όξυνση, η οποία δυστυχώς 
οδηγεί κατά κανόνα σε ικανοποίηση 
νέων αβάσιμων διεκδικήσεών της.

Μόνο η συντονισμένη και ομόγνω-
μη αντίδρασή μας με τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμπαράταξη του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα μπορεί να διακόψει την 
επιτάχυνση και, γιατί όχι, να ανατρέ-
ψει τους σχεδιασμούς που η Τουρκία 
προωθεί αυθαίρετα.

Αύγουστος 1974. Ορατός ήταν 
ο κίνδυνος να σπάσει η αμυ-
ντική γραμμή και οι Αττίλες 
να ξεχυθούν στη Μεσαορία 

αποκόπτοντας τον κύριο δρόμο Λευκωσί-
ας–Αμμοχώστου. Φορτώσαμε λίγα πράγματα 
στο αυτοκίνητο και φύγαμε βιαστικά από το 
Ακανθοχώρι οικογενειακώς, ακολουθώντας 
τη γνωστή διαδρομή προς το Λευκόνοικο, με 
προορισμό τη Λύση, όπου υπηρετούσε ως 
δάσκαλος ο πατέρας μου και νοικιάζαμε σπίτι.

Μοναδική η ποικιλομορφία τoυ τοπίου και 
η ιστορική κληρονομιά που αφήναμε πίσω 
μας. Η τοποθεσία Μερσινίκη στο Μπογάζι 
της Ακανθούς οριοθετούσε μιαν  αρμονική 
αντίθεση: στα βόρεια τα πευκόφυτα δάση, οι 
λόφοι, οι κοιλάδες και η παραλιακή λωρίδα 
με το πράσινο της ελιάς και της χαρουπιάς 
και στο βάθος η καταγάλανη θάλασσα της 
Κιλικίας. Στη νότια πλευρά η απέραντη πεδιάδα 
της Μεσαορίας με το χρυσοκίτρινο πέπλο 
του σιταριού και του κριθαριού. 

Είχαμε περάσει από την κωμόπολη 
του Λευκονοίκου αμέτρητες φορές, αφού 
ήταν η πύλη της περιοχής της Ακανθούς 
προς το υπόλοιπο νησί. Η βασίλισσα της 
Μεσαορίας έσφυζε από ζωή.  Όμως εκεί-
νο το αυγουστιάτικο πρωινό τα πάντα ήταν 
αλλιώτικα - ο χωροχρόνος μαρμάρωσε, η 
φύση βουβάθηκε. Δεν υπήρχε ψυχή, το 
Λευκόνοικο είχε εκκενωθεί. Ο μόνος ήχος, 
το μόνο σημάδι ζωής μα και θανάτου ήταν 
τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία 
παρακολουθούσαμε με τρόμο να διασχίζουν 
τον ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας. Λίγο 
μετά το Λευκόνοικο αντικρίσαμε μια συστάδα 
δέντρων, όπου μια ομάδα στρατιωτών είχε 
μπλοκάρει τον δρόμο. Δεν ξέραμε καν εάν 
οι στρατιώτες ήταν Τούρκοι. Η ανακούφισή 
μας ήταν μεγάλη όταν διαπιστώσαμε ότι 
ήταν δικοί μας στρατιώτες.  

Οι ιστορικοί Δήμοι του Λευκονοίκου 
και της Ακανθούς λάμπρυναν το στερέωμα 

της κυπριακής υπαίθρου ως εμπορικά, 
οικονομικά, πνευματικά, πολιτιστικά και 
αθλητικά κέντρα, γέννησαν άξια τέκνα, 
ανθρώπους του μέτρου, ηθικούς, φιλομα-
θείς, πνευματικούς και πεπαιδευμένους, 
με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνι-
κής προσφοράς και της αγάπης προς τον 
πλησίον, ηρωομάρτυρες και αγωνιστές της 
ελευθερίας της πατρίδας. Λευκονοικιάτες 
και Ακανθιώτες επιστήμονες διέπρεψαν σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης.  

Καινοτομία είναι ο συνδυασμός στοι-
χείων. Η απεραντοσύνη του χώρου, η 
απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου, το μη 
γραμμικό περιβάλλον, η ποικιλομορφία, 
η μακραίωνη ιστορία και η πλούσια πο-
λιτιστική κληρονομιά πολλαπλασίασαν 
τη συνδυαστική δύναμη και αύξησαν τις 
πιθανότητες επίτευξης καινοτομικών αποτε-
λεσμάτων. Απ’ τη μια η κομβική τοποθεσία 
του Λευκονοίκου, όπου ήταν συγκεντρωμένες 
οι περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες 
που εξυπηρετούσαν τα γύρω χωριά. Απ’ 
την άλλη η γεωγραφική απομόνωση της 
Ακανθούς, που δημιουργούσε τεράστιες 
προκλήσεις. Όλα αυτοί οι παράγοντες, οι 
συνέργειες και οι αλληλεπιδράσεις ενίσχυ-
σαν τη δημιουργικότητα και την ικανότητα 
καινοτομίας των κατοίκων της περιοχής. 

Η καινοτομία σε όλες τις εκφάνσεις της 
ήταν παρούσα σχεδόν στα πάντα: 

Από τον Λευκό Οίκο και το έργο του 
εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, τον 
Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θεόδουλο Καλλίνικο, 
τον Αρχηγό των επαναστατών Κυπρίων το 
1426 ρήγα Αλέξη, τον Υπουργό Παιδείας 
Λυκούργο Κάππα, τα Λευκονοικιάτικα Υφα-
ντά, την Τσιπόπιτα, το Παραδοσιακόν Οφτόν, 
την πρώτη αλωνιστική σε όλο το νησί, την 
πρώτη Συνεργατική Εταιρεία (και τράπεζα) 
στην Κύπρο που ιδρύθηκετο 1909, την πρώτη 
Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση που έγινε στο 
Λευκόνοικο το 1920, την Ανωτέρα Σχολή 

από τέλη της δεκαετίας του 1930 που μετε-
ξελίχτηκε σε Καμίντζειο Ανωτέρα Σχολή και 
μετά σε Ελληνικό Γυμνάσιο Λευκονοίκου, 
που εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο στις 26 Μαΐου του 1968…

Μέχρι την Αλκάνθου Κώμη και τον 
πρώτο βαρύτονο στην Όπερα της Βόννης 
για τριάντα χρόνια Πιερή Ζαρμά, τον ιδρυ-
τικό πατέρα του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο Αναστάσιο Χριστο-
δούλου, τον Υπουργό Οικονομικών Σίμο 
Βασιλείου, την έγχρωμη λαϊκή ξυλογλυ-
πτική, την εκκλησία του Χρυσοσώτηρος  
(ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής),τον 
τρόπο παραγωγής των περίφημων τυ-
ριών της Ακανθούς από αιγινό γάλα και 
το πρώτο υδραυλικό ελαιοπιεστήριο στο 
νησί που απέκτησε η Ακανθού το 1907. 
Στην Ακανθού λειτούργησε το πρώτο άτυ-
πο λαϊκό πανεπιστήμιο, με την οργάνωση 
διαλέξεων, και την πρόσκληση πολλών 
αξιωματούχων και ειδικών, να μιλήσουν 
και να επιμορφώσουν τους κατοίκους. 

Η καλλιέργεια και ενίσχυση του μη 
γραμμικού τρόπου σκέψης στην περιοχή 
Λευκονοίκου - Ακανθούς κατά την περίοδο 
1900 έως 1974 επιτάχυνε την ανάπτυξη 
καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων σε 
όλους τους τομείς. Οι νέες καινοτομίες 
δομούνται μέσα από τον δημιουργικό συν-
δυασμό στοιχείων και από τους τέσσερεις 

βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία 
προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργα-
νωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή 
καινοτομία. Η συνδυαστική δύναμη της 
ολιστικής, πολυπαραμετρικής αυτής προ-
σέγγισης πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες 
επίτευξης καινοτομικών αποτελεσμάτων.

Σήμερα έχουμε περισσότερες ασυμμε-
τρίες. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μιας 
νέας καινοτομίας πρέπει να είναι τέτοιος, 
που να της επιτρέπει να τροποποιήσει την 
έκθεσή της ανάλογα, ώστε να αξιοποιή-
σει τις θετικές ασυμμετρίες (ανοιχτή σε 
ευκαιρίες) και να αποφύγει τις αρνητικές 
ασυμμετρίες (κλειστή σε κινδύνους). Η διττή 
αυτή στρατηγική μπορεί να: α) Βοηθήσει 
τους Οργανισμούς να αντιμετωπίσουν πιο 
αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα, τη 
μεταβλητότητα, τις ασύμμετρες αβεβαιότη-
τες, τα εκρηκτικά ρίσκα και τις πολλαπλές 
κρίσεις της νέας εποχής και β) ενισχύσει 
την ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Θερμά συγχαρητήρια στην άξια Δήμαρχο 
Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδου-Παναγίδη, 
σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου και στο Προσφυγικό Σωματείο ‘Το 
Λευκόνοικο’ για την πολύπλευρη και πο-
λυσήμαντη προσφορά τους. Το Συνέδριο 
‘Το Λευκόνοικο από την αρχαιότητα έως 
σήμερα’, που πραγματοποιείται αυτές τις 
μέρες στη Λευκωσία, δίνει ζωή και ελπίδα 
στη μαρμαρωμένη βασίλισσα της Μεσαορίας.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα επίσης να 
συγχαρώ τον Δήμο Ακανθούς, το Προσφυγικό 
Σωματείο Ακανθούς και όλα τα οργανωμένα 
σύνολα της κοινότητας για το αξιόλογο έργο 
που επιτελούν. Μεταξύ άλλων, η διοργάνωση 
σειράς Επιστημονικών – Λαογραφικών Συ-
νεδρίων για την Ακανθού διατηρεί άσβεστο 
τον πόθο για επιστροφή στη γενέθλια γη, εκεί 
που σμίγουν θρύλοι και ιστορία… όπως το 
οραματίστηκε ο παιδαγωγός-λογοτέχνης 
Παντέλης Παντελίδης.

ΗΕυρωπαϊκή Ένωση είναι 
ασφαλώς μια υπερδύναμη σε 
επίπεδο οικονομικό. Πολιτικά 
όμως εξακολουθεί να έχει σο-

βαρότατες αδυναμίες. Οι δυνατότητές της 
να έχει σοβαρή επίδραση στο παγκόσμιο 
πολιτικό γίγνεσθαι είναι περιορισμένες. 
Ο λόγος είναι απλός.

Δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε 
κοινή άμυνα. Όμως το όραμα των ευρω-
παϊκών λαών δεν μπορεί να είναι απλώς 
μια οικονομική και νομισματική σύγκλιση. 
Είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα η πολιτική 
συνεργασία και η πολιτική σύγκλιση.

Οι πόλεμοι στα Βαλκάνια, στον Κόλπο, η 
συνεχιζόμενη κρίση στη  Μέση Ανατολή και 
η πρόσφατη εγκατάλειψη του Αφγανιστάν 
στους Ταλιμπάν έχουν επιβεβαιώσει αυτό 
το μείζον ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Αν η Ευρώπη είχε συλλογική εξω-
τερική πολιτική και άμυνα, δεν θα είχε 
την απουσία που κατέγραψε. Η απουσία 
μιας πραγματικά κοινής εξωτερικής πο-
λιτικής κατέστησε την Ευρώπη θεατή σε 
παράλογους, παράνομους και άδικους 
πολέμους. Αυτή η προφανέστατη ευρω-
παϊκή αδυναμία δεν αφορά, όμως, μόνο 
τις διεθνείς κρίσεις. Αφορά και τον ίδιο 
τον τρόπο εξέλιξης και ορισμένων πο-
λιτικών προβλημάτων αλλά και την ίδια 
την παγκόσμια οικονομία. Σε αντίθεση με 

μια ευρωπαϊκή δυσκαμψία και ατολμία, 
οι ΗΠΑ προωθούν αναπτυξιακά και πα-
ρεμβατικά μέτρα στον οικονομικό τομέα, 
σφραγίζοντας τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Αυτονόητο είναι ότι θα χρειαστεί τα 
επόμενα χρόνια μια γιγαντιαία προσπά-
θεια στην Ευρώπη, για την ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής προς τις ΗΠΑ οικονομί-
ας, με ισχυρή βιομηχανική βάση, που θα 
εκτείνεται και στον τομέα των εξοπλισμών 
υψηλής τεχνολογίας. Χωρίς ισχυρή κοινή 
άμυνα θα είναι αδύνατη η ανάπτυξη κοι-
νής εξωτερικής πολιτικής. Θεμελιώδης 
προϋπόθεση για μια τέτοια εξέλιξη σε 
οικονομικό και πολιτικό πεδίο, μια Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ομοσπονδιακού χαρα-
κτήρα, που να ελέγχεται δημοκρατικά από 
ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
που να μπορεί να μετέχει αποφασιστικά 
στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι. Θα ήταν 
αδιανόητο να μιλούμε για μια ενοποιη-
μένη πολιτικά Ευρώπη, στην οποία δεν 
θα υπήρχε η δυνατότητα διατύπωσης 
ισχυρών δεσμεύσεων των ευρωπαϊκών 
κρατών για την κατοχύρωση των εθνικών 
συνόρων, ως συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αν δεν μπορέσει να οικοδομήσει 
μια τέτοια ισχυρή δέσμευση για τον εαυτό 
της, τότε θα δημιουργούνται δικαιολογη-
μένα ερωτήματα για τη δυνατότητά της να 
διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο.

Συμπέρασμα: Η Ευρώπη για να προα-
σπίσει τα συμφέροντά της, την ειρήνη, τη 
σταθερότητα και τη δημοκρατία στον κόσμο, 
οφείλει να συγκροτηθεί σε μια πραγματική 
πολιτική οντότητα, δηλαδή να αποκτήσει 
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Άμυνας, και τα μέσα να  υλοποιεί την πο-
λιτική αυτή. Η ΚΕΠΠΑ θεσπίστηκε με τη 
συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 και βασι-
κά εκφράζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να επιβεβαιώσει την ταυτότητά 
της στη διεθνή σκηνή. Σύμφωνα με την 
ίδια συνθήκη, η ΚΕΠΠΑ περιλαμβάνει 
την προοδευτική διαμόρφωση κοινής 
αμυντικής πολιτικής, η οποία ενδέχεται 
να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, εφόσον το 
αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, η 

ΚΕΠΠΑ αποτελεί τον 3ο πυλώνα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (1ος πυλώνας ιθαγέ-
νεια - ΟΝΕ και 2ος πυλώνας, εσωτερικό 
δίκαιο και εναρμόνιση).

Οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ καθορίζονται στη 
βάση μιας «θεσμοθετημένης συνεργασίας», 
ενώ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι με 
πρόταση της Ελλάδας, της Σουηδίας, της 
Φινλανδίας και της Ιρλανδίας επιτεύχθηκε 
σαφής αναφορά στις αρχές του ΟΗΕ ως 
προς τη στρατιωτική δράση της ΚΕΠΠΑ.

Η Κύπρος έχει αποδεχθεί την προ-
σμέτρηση στην ευρωπαϊκή στρατιωτική 
εξίσωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και τον  συνυπο-
λογισμό τους στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κοπεγχάγης αποφάσισε τη συμμετοχή 
της Κύπρου και της Μάλτας σε εκείνες 
όμως τις επιχειρήσεις που δεν θα χρησι-
μοποιούν υποδομές του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, μέσα στο διεθνές 
περιβάλλον, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες 
στη διαμόρφωση περιφερειακών συνθηκών 
ασφάλειας. Μέσα στα επόμενα χρόνια, Κύπρος 
και Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
μοναδικές στρατηγικές θέσεις τους, ώστε να 
μετατραπούν σε κεντρικούς σταθεροποιητι-
κούς παράγοντες στον χώρο των Βαλκανίων, 
της Μαύρης θάλασσας και της Ανατολικής 
Μεσογείου, αλλά και σε ζωτικό σύνδεσμο της 

περιοχής αυτής με την Ευρώπη. Ως προς την 
Κύπρο θα μπορούσαμε να επισημάνουμε 
κάτι αισιόδοξο.

Παρά τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, 
για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία 
της η γεωστρατηγική της θέση μπορεί από 
μειονέκτημα, δηλαδή συνεχείς κατοχές και  
δουλείες, να μετατραπεί σε μέγα πλεονέ-
κτημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τόλμη, 
θάρρος, φαντασία και δημιουργικές πρω-
τοβουλίες, για να αναδείξουμε τον νέο ρόλο 
της Κύπρου στην περιοχή και τον κόσμο. Η 
ευρωπαϊκή μας ενσωμάτωση, η συμμετοχή 
μας σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας 
και οι φιλικές μας σχέσεις με τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής είναι τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα. Ποτέ βέβαια δεν πρέπει 
να ξεχνούμε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η 
Κύπρος είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου 
διεθνούς περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση της πολιτικής της Τουρκίας, 
απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και 
η προσδοκώμενη αξιοποίηση της Κύπρου 
ως γεωστρατηγικού κόμβου, ως ακραίου 
φυλακίου και ως γέφυρας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική προϋποθέτει την επαρκή  παρουσία 
του Ελληνισμού στην περιοχή, την ανάπτυξη 
ενός δικτύου πολυεπίπεδων σχέσεων Ελ-
λάδας και Κύπρου με τις χώρες της Μέσης 

Ανατολής, και βεβαίως τη διαφύλαξη του 
κυπριακού κράτους ως συντεταγμένης 
οντότητας ισχύος, περιλαμβανομένης και 
της αμυντικής στρατιωτικής. Χωρίς αυτήν 
την ισχύ, η Κύπρος αυτοαναιρείται και αυτο-
καταργείται, με αμφίβολη και τη δυνατότητα 
συμμετοχής στα μελλοντικά προγράμματα 
ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Η ΚΕΠΠΑ μπορεί και πρέπει να προ-
χωρήσει. Βρισκόμαστε όλοι σε ένα ιστορικό 
σταυροδρόμι και πρέπει να τολμήσουμε. 
Δεν πρέπει να επιβεβαιωθούν οι φόβοι 
που διατύπωσε παλαιότερα ο Λιονέλ 
Ζοσπέν, ότι «αν η Ευρώπη δεν προχω-
ρήσει με τις αναγκαίες βαθιές τομές και 
μεταρρυθμίσεις και παραμείνει μια μόνο 
Οικονομική Ένωση, θα είναι καταδικασμέ-
νη να συρρικνωθεί σε μιαν αγορά και να 
διαλυθεί μέσα στην παγκοσμιοποίηση».

Μετά τη συνομολόγηση της γνωστής 
γεωπολιτικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασι-
λείου, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστρα-
λίας (AUKUS) έχουν ενεργοποιήσει, όπως 
ήταν φυσικό, αντιδράσεις κυρίως από τη 
Γαλλία. Με τη σαφή τοποθέτηση υπέρ 
της δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού. 
Πρόκειται για πολυσήμαντη εξέλιξη. Αν 
αυτήν τη φορά η Ε.Ε. δεν μείνει στα λόγια 
και προχωρήσει σε μιαν αμυντική δομή, 
τότε για πρώτη φορά θα αποκτήσει επι-
τέλους ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Κύπρος και ευρωπαϊκή ασφάλεια 

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Δικηγόρος 
- Πρώην Βουλευτής

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ, 
Σύμβουλος Στρατηγικής, 

Επικοινωνίας και Καινοτομίας

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, οικονομολόγος 
που ειδικεύεται στην οικονομική 

ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση έργων, 
ήταν πρώην ανώτερος διευθυντής στην 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και έχει 

διατελέσει τακτικός επισκεπτόμενος 
λέκτορας στο πανεπιστήμια του Har-

vard και Queen’s του Καναδά 

Της Κυριακής

ΑΠΟΨΕΙΣ 21

Ηαυξημένη ρευστότητα με 
επιχορηγημένα από τον 
φορολογούμενο πολίτη δά-
νεια δεν είναι οξυγόνο, αλλά 

θάλαμος αερίων για την οικονομία. Οκτώ 
χρόνια μετά,  ακόμα δεν έχουν καταλά-
βει, ή, ακόμη χειρότερα, προσποιούνται 
πως δεν καταλαβαίνουν ίσως, ότι είναι η 
υπερ-αυξημένη ρευστότητα μέσω δανείων 
που έχουν χορηγηθεί χωρίς να υπάρχει 
ικανότητα αποπληρωμής που μας δημι-
ούργησε την οικονομική κρίση. 

Οι συνθήκες ανάπτυξης δεν υπάρχουν 
σήμερα στην Κύπρο λόγω υπερβολικού 
δανεισμού, που έχει καθηλώσει την ικα-
νότητα των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων να δραστηριοποιούνται ενεργά. 
Ο υπερβολικός δανεισμός είναι το πρό-
βλημα. Ο περαιτέρω κακός δανεισμός, 

επομένως, δεν μπορεί να είναι η λύση. 
Μόνο η επιδείνωση του προβλήματος.

Και έρχονται τώρα να ισχυριστούν ότι τάχα 
η αυξημένη ρευστότητα μέσω περαιτέρω 
δανεισμού, βάζοντας μάλιστα τον φορολογού-
μενο πολίτη ως εγγυητή, θα είναι η θεραπεία 
της οικονομίας. Δυστυχώς, όπως πολλά άλλα 
που συμβαίνουν από αυτήν την κυβέρνηση 
έχουν τη δική τους ατζέντα και το μόνο που 
νοιάζονται είναι η ωραιοποίηση της βιτρίνας 
όταν μας το παρουσιάζουν. Οι επιπτώσεις 
από αυτό δεν θα είναι άμεσα αισθητές και ο 
σκοπός είναι το βόλεμα ημετέρων όπου οι 
τυχόν επιπτώσεις στον κόσμο θεωρούνται 
παράπλευρη ζημιά. Με άλλα λόγια, μας 
προσβάλλουν και τη νοημοσύνη μας τώρα, 
όχι μόνο την τσέπη μας.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα 
δάνεια που δεν έχουν ικανότητα αποπλη-

ρωμής δεν είναι οξυγόνο αλλά δηλητήριο 
για την οικονομία, έστω και αν ο φορολο-
γούμενος μέσω κυβερνητικών εγγυήσεων 

αντικαθιστά τον δανειζόμενο, που δεν είναι 
πλέον αξιόχρεος λόγω υπερβολικού κακού 
δανεισμού. Τους μόνους που ίσως βοηθά ο 
περαιτέρω δανεισμός μέσω κυβερνητικών 
εγγυήσεων είναι τους βολεμένους που 
τους δίνει περαιτέρω περιθώρια και χρόνο 
για να συμπληρώσουν το έργο τους της 
ληστείας των ισολογισμών των τραπεζών.

Εν κατακλείδι, τα δάνεια δεν είναι 
οξυγόνο σε μια υπερδανεισμένη με κακά 
δάνεια οικονομία, αλλά αργός θάνατος. 
Χρειαζόμαστε πρώτα συνθήκες για βιώσιμη 
ανάπτυξη (που για να έρθει πρέπει να 
μειωθεί ο δανεισμός και να διορθωθούν 
οι ισολογισμοί του κόσμου και των επι-
χειρήσεων). Μετά από αυτό θα μπορούν 
να χρηματοδοτούν βιώσιμα έργα και με 
ίδιο κεφάλαιο (equity), που είναι και το 
ζητούμενο. 

Σερβίροντας το πρόβλημα σαν λύση

Λευκόνοικο-Ακανθού 1900 έως 1974: 
Ο Χρυσός Αιώνας της Καινοτομίας

Ο σαρκασμός και η απειλή 
του κ. Τσαβούσογλου

10.10.2021

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ, πρώην 
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων
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Το χαμόγελό μας είναι η δύνα-
μή μας, αφού όταν χαμογελάς, 
κάνεις και τους γύρω σου να 
χαμογελούν. Αυτό το φθινόπωρο, 

τα Lay’s μάς καλούν να μοιραστούμε αυτήν 
τη δύναμη και να μοιράσουμε πολλά χα-
μόγελα, που θα γίνουν χαρά για εκείνους 
που τα έχουν μεγάλη ανάγκη.

Οι πέντε κλασικές γεύσεις Lay’s φόρε-
σαν τα χαμόγελά τους και υποστηρίζουν 
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με 
καρκίνο «Ένα Όνειρο μια Ευχή». Συγκεκρι-
μένα, με το μήνυμα «Μοίρασε χαμόγελα 
με Lay’s» μάς καλούν να βοηθήσουμε το 
συνάνθρωπό μας,  απολαμβάνοντας τα 
αγαπημένα μας πατατάκια. Τα Lay’s θα με-
τατρέψουν τις χαμογελαστές συσκευασίες 
σε δωρεά προς τον Σύνδεσμο, αφού 5 σεντ 
από την πώληση κάθε συσκευασίας θα 
διατεθούν για τις ανάγκες του Συνδέσμου, 
μέχρι του ποσού των €20.000. Στόχος 
της δράσης είναι να μοιράσουμε όσα 
περισσότερα χαμόγελα, ούτως ώστε να 
μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα όσο 
το δυνατόν περισσότερες ευχές παιδιών 

που πάσχουν από καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις. Οι χαμογελαστές συσκευασίες 
βρίσκονται ήδη στην αγορά και η δράση 
θα διαρκέσει μέχρι τέλους Νοεμβρίου. 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο 
μια Ευχή», εδώ και χρόνια, εκπληρώνει 
ευχές παιδιών με καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις, υποστηρίζει οικονομικά τις 

οικογένειές τους και παρέχει ψυχολογι-
κή υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και 
στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια 
ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό και ο 
οργανισμός εκπληρώνει τις ευχές παι-
διών που νοσούν από διάφορες μορφές 
καρκίνου.

Μοίρασε χαμόγελα με Lay’s

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 
Οκτωβρίου 2021, η δια-
φωτιστική συνάντηση που 

διοργάνωσε η Remedica, στο πλαίσιο των 
ενεργειών ανανέωσης και εξέλιξης της εται-
ρείας. Αφορμή για να πραγματοποιηθεί η 
συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η έναρξη 
μιας νέας εποχής για τη Remedica, με τη 
δημιουργία νέου λογότυπου που σηματοδοτεί 
και τη νέα της ταυτότητα να εμφανίζεται στις 
νέες συσκευασίες των προϊόντων της και 
σε όλα τα μέσα προβολής της. Την εκδή-
λωση χαιρέτισε εκ μέρους του Υπουργού 
Υγείας η Αναπληρώτρια Διευθύντρια των 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ενώ συμμετεί-
χαν επαγγελματίες υγείας και επίσημοι.  H 
Remedica ατενίζει το μέλλον και παραμένει 
πρότυπο επιχειρηματικής αντίληψης και 
δημιουργικής προσφοράς, ενώ συνεχίζει να 
βρίσκεται στην κορυφή όχι μόνο της φαρ-
μακοβιομηχανίας αλλά και των επιχειρήσε-
ων, προσφέροντας πάντα με συνέπεια στον 

τομέα της Υγείας αλλά και της κοινωνίας. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών 
της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η 
Remedica έδωσε την έναρξη και για μια 
νέα σειρά παιδικών εκδηλώσεων. Το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων είναι: Παραλίμνι:  
Το Σάββατο, 16/10/2021, από τις 10.30 – 
14.30, στο Πάρκο πλατείας Αγίου Γεωργίου. 

Λεμεσός: Το Σάββατο, 23/10/2021, από 
τις 14.30 – 18.30, στο My Mall Limassol. 
Λευκωσία: Το Σάββατο, 6/11/2021, από 
τις 14.30 – 18.30, στο Mall of Cyprus. Λάρ-
νακα:  Το Σάββατο, 13/11/2021, από τις 
14.30 – 18.30, στο Metropolis Mall. Πάφος: 
Το Σάββατο, 20/11/2021, από τις 14.30 – 
18.30, στο Kings Avenue Mall.

Έναρξη μιας νέας εποχής 
για τη Remedica

Ηκυπριακή ομάδα Κυβερνο-
ασφάλειας κατέλαβε την 6η 
θέση στον Πανευρωπαϊκό  
Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλει-

ας (ECSC), που πραγματοποιήθηκε στην 
Πράγα, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και 
την 1η Οκτωβρίου 2021. Το αποτέλεσμα 
θεωρείται πολύ ενθαρρυντικό για την «εθνι-
κή χάκερ», αφού η Κύπρος μετράει μόλις 
την τέταρτη συμμετοχή της στη διοργάνωση. 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 
19 χώρες της Ευρώπης και ο Καναδάς, με 
νέες και νέους από 14 έως 26 ετών. Στις 
ομάδες συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές 
επαγγελματίες αλλά και αυτοδίδακτοι 
hackers, ερευνητές και ειδικοί στον τομέα 
της κυβερνοασφάλειας. Τις πρώτες τρεις 
θέσεις κατέλαβαν η Γερμανία, η Πολω-

νία και η Ιταλία. Την κυπριακή ομάδα 
αποτελούν οι Κωνσταντίνος Διομήδους 
(Αρχηγός Ομάδας), Νεόφυτος Χρίστου, 
Βασίλης Χαραλάμπους, Χρίστος Μακρί-
δης, Λεωνίδας Στυλιανού, Χριστόδουλος 
Σωτηρίου, Χάρης Χατζηαντώνης, Joseph 
Μοδέστου (μαθητής), Μάριος Καϊλής (μα-
θητής) και Χρίστος Φαλάς. Την ομάδα 
συνόδευσαν και εκπαίδευσαν οι προπο-
νητές: Βασίλης Σίκκης, Simon Λοϊζίδης, 
Ανδρέας Πογιατζής, Νικόλας Μαρκιτανής, 
Κυριάκος Γεωργίου και Μάριος Νικο-
λαΐδης. Η κυπριακή ομάδα κέρδισε τις 
εντυπώσεις με τον επικεφαλής του δια-
γωνιστικού μέρους της διοργάνωσης, Jirí 
Bartusek, να κάνει ιδιαίτερη μνεία στη 
συμμετοχή της. Όταν ρωτήθηκε για το 
ποια εθνική ομάδα τούς προκάλεσε την 

περισσότερη έκπληξη, ανέφερε: «Είναι 
δύσκολο να πω, αλλά πιστεύω ότι αυτή 
είναι η Κύπρος. Περίμενα από όλες τις 
ομάδες κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, 
αλλά η Κύπρος ήταν η χώρα που το πέτυχε 
αυτό». Την όλη προσπάθεια υποστήριξαν 
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής 
(Cyprus Computer Society) και η Κυ-
πριακή Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας 
Cyber Mouflons. Η Παγκύπρια διορ-
γάνωση CCSC 2021 τελούσε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας, της Αρχής 
Ψηφιακής Ασφάλειας και του Γραφείου 
Επιτρόπου Επικοινωνιών και εγκρίθηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού 
και Νεολαίας. Περισσότερες πληροφορίες 
στις ιστοσελίδες, https://ecsc.eu/, https://
www.ccsc.org.cy και στα κοινωνικά δίκτυα.

Τόχνη - Εγκαίνια
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τόχνης διορ-

γανώνει σήμερα Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 
2021, στις 6.00μ.μ., τα εγκαίνια του νέου 
Μεγάρου του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας και του δρόμου των 
«Κουρτζιών». Τα εγκαίνια θα τελέσει ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής. 
Στη 10.00π.μ. εκκίνηση ετήσιου Ράλι Κλα-
σικού Αυτοκινήτου Ορεινής Λάρνακας 
στον δρόμο «Κουρτζιών», παρά το νέο 
κτήριο του Κ.Σ. Τόχνης. 

Αγ. Θεόδωρος - Εκδήλωση
Συναπάντημα γεύσεων και κουλτούρας, 

με τίτλο «Τερτζιελλούθκια με Χαρουπό-
μελο», διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών 
Υπαίθρου Λάρνακας σήμερα Κυριακή, 
10 Οκτωβρίου 2021, από τις 10.00π.μ. 
– 3.00μ.μ., στον υπαίθριο χώρο του Συλλό-
γου στον Άγιο Θεόδωρο, στο πλαίσιο της 
σειράς εκδηλώσεων με τίτλο «Κυριακές 
στην Ύπαιθρο».

Φιλανθρωπική εκδήλωση
Φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο 

«Περπατώ για τους ρευματοπαθείς», 
πορεία και περίπτερο ενημέρωσης, θα 
πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 10 
Οκτωβρίου 2021, από 11.00π.μ – 4.00μ.μ., 
στην Πλατεία Κίμωνος στη Λάρνακα.

Θεατρική παράσταση   
Τη θεατρική παράσταση «Survivors» 

θα παρουσιάσει η Παιδική Σκηνή Δώρου 
Κυριακίδη σήμερα Κυριακή, 10 Οκτω-
βρίου 2021, στις 3.00μ.μ. & 5.00μ.μ., στο 
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Είσοδος €10. 
Κρατήσεις στο 99055537.

Φθινοπωρινές  εκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω ομαδικές εκδρο-
μές και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
δηλώσουν συμμετοχή στα τηλ.  22720000 
& 99373000 ή in.el.politismou@gmail.
com. Α. 25/10 - 1/11/21, Θεσσαλονίκη,  
Λουτρά Πόζαρ , Δ. Μακεδονία, Ιαματικά 
λουτρά, Καταρράκτες Σκρα, Μονή Γουμέ-
νισσας, Μονή Οσίου Νικοδήμου,  Έδεσ-
σα, Π. Άγιος Αθανάσιος Καϊμακτσαλάν, 
Νάουσα, Σκήτη Βέροιας, Βεργίνα, Αρχαία 
Πέλλα, Καστανοδάση Πάικου, Γιορτή Αγίου 
Δημητρίου, Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου, 
επίσκεψη σε εμβληματικά μουσεία της 
Θεσσαλονίκης. Τιμή €560 σε ξενοδοχείο 
3* superior  με ημιδιατροφή στο Λουτρά-
κι Αριδαίας και επιλεγμένα ξενοδοχεία 
3* στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα.  Β. 
25/10 – 1/11/21, 8ήμερη  εκδρομή 
Ζαγοροχώρια, Ιωάννινα,  Λουτρά Πό-
ζαρ, Θεσσαλονίκη, Μέτσοβο, Νησάκι 
Ιωαννίνων, Φαράγγι Βίκου, Πάπιγγο, 
Αρίστη, Καλπάκι, Κόνιτσα – σπίτι Αγίου 
Παϊσίου, Μονή Μολυβδοσκέπαστης, 
γεφύρι – φαράγγι  Αώου. Τιμή €660 σε 
ξενοδοχείο 3*superior με ημιδιατροφή 
για 4 βράδια στο Λουτράκι Αριδαίας, 
ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη και 5* 
στα Ιωάννινα  με πρόγευμα. Η τιμή είναι 
ανά άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει 
αεροπορικό εισιτήριο με Aegean, βαλίτσα 
23 κιλά, διαμονή και περιηγήσεις βάσει 
του αναλυτικού προγράμματος. Αναλυ-
τικά προγράμματα των εκδρομών στην 
ιστοσελίδα www.iep.org.cy. 

Walk In 
Εμβολιασμός

Στηρίζοντας τις προσπάθειες για 
αναχαίτιση της πανδημίας, το 
Υπουργείο Υγείας, η Εφορεία 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμε-

σού, η Πολυκλινική Υγεία και ο Παγκύπριος 
Ιατρικός Σύλλογος ανακοινώνουν την πραγ-
ματοποίηση Μεγάλου Παγκύπριου Walk 
In Εμβολιασμού. Ο Walk In Εμβολιασμός 
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 10 
Οκτωβρίου 2021, από τις 08:00 – 15:00, στο 
Λανίτειο Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού. Σημει-
ώνεται ότι ο Walk In Εμβολιασμός αφορά 
άτομα, τα οποία επιθυμούν να εμβολιαστούν 
με την 1η δόση, καθώς και όσους επιθυμούν 
να εμβολιαστούν με την 3η δόση, νοουμένου 
ότι έλαβαν τη δεύτερη δόση προ εξαμήνου. 
Ο Walk In Εμβολιασμός πραγματοποιείται 
με την ευγενή στήριξη της φαρμακοβιομη-
χανίας Medochemie

Λευκωσία 
Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος: 
Αρχ. Μακαρίου Γ› 17 (δίπλα 
από ΜΤΝ και πλησίον φούρ-
νου Ζορπά), Λακατάμεια, τηλ.: 
22002237, 99466134. 
Παπαϊακώβου Ιάκωβος: Λεωφ. 
Δημοκρατίας 60 (έναντι Λυκ. 
Απ. Βαρνάβα), Στρόβολος, τηλ.: 
22450644, 22876916. 
Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια): Παύ-
λου Μελά 28 Β (δρόμος Κρα-
τικής Έκθεσης), Έγκωμη, τηλ.: 
22658628, 22427414. 
Νικολάου Χαρά: Λεωφ. Κυρηνείας 
145, Πλατύ (δίπλα από φούρνο 
Vienna), Αγλαντζιά , τηλ.: 
22335477, 22511117. 
Χαραλάμπους - Γιάλλουρου 
Ξένια: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
& Δοϊράνης 1 (κάτω από κλι-
νική «Αγγελή»), Λευκωσία, τηλ.: 
22374939, 22877694. 

Λεμεσός 
Γεωργίου Στανισλάβα: Σπύ-
ρου Κυπριανού 11, Ακαδημίας 
Complex, Shop 13-14 (δίπλα από 
Carrefour Columbia και δίπλα από 
την PRIMETEL και MTN), Γερμασό-
γεια, τηλ.: 25250888, 99645595. 
Θρασυβούλου Άννα: Λεωφόρος 
Πάφου 29A (πλησίον φώτων 

Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος 
ο Σαλονικιός»), Λεμεσός, τηλ.: 
25572303, 25578584. 
Παπαχριστοδούλου Αναστασία: 
Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α’ 
56 (έναντι Τσιρείου Δημοτι-
κού), Λεμεσός, τηλ.: 25338363, 
25346494. 
Τσογκαράκης Αλέξιος: Ναυ-
πλίου 20 (δρόμος Πολυκλινικής 
ΥΓΕΙΑ), Λεμεσός, τηλ.: 25355624, 
96791581. 

Λάρνακα 
Ανδρέου Δέσποινα: Λεωφ. Αρτέ-
μιδος 30 (δρόμος Αεροδρομίου), 
Λάρνακα,  τηλ . :  24656884, 
24361084. 
Ελευθερίου Βασιλική:  Παύ-
λου Βαλδασερίδη 30 (δρόμος 
CARREFOUR, έναντι ΖΟΡΠΑΣ), 
Λάρνακα,  τηλ . :  24103501, 
24103909. 

Πάφος 
Ηλιάδη Μάχη: Ανεξαρτησίας 11 & 
Επτανήσου 1 (δίπλα από Τεχνική 
Σχολή), Πάφος, τηλ.: 26941100, 
26944544. 

Παραλίμνι
Λοΐζου Παναγιώτης: Γεωργίου 
Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 
150, Παραλίμνι, τηλ.: 23821368, 
23823608. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

6η θέση για τους Κύπριους χάκερ 
στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Κυβερνοασφάλειας (ECSC)

ΟΠόλυς Κυριάκου δίνει τώρα 
την ευκαιρία σε όσους και 
όσες φιλοδοξούν να δοκι-
μάσουν τις ικανότητές τους 

στον στίχο μέσα από Online μαθήματα 
Στιχουργικής, που αρχίζουν τέλος Οκτω-
βρίου. Ο αναγνωρισμένος στιχουργός, ο 
οποίος μέχρι σήμερα έχει δισκογραφήσει 
περισσότερα από εκατό τραγούδια και έχει 
συνεργαστεί με τα πιο σημαντικά πρόσωπα 
της ελληνικής δισκογραφίας, δημιουργεί 
ένα Διαδικτυακό Εργαστήρι Στιχουργικής. 
Το Εργαστήρι είναι κατάλληλο τόσο για 
αρχάριους όσο και για προχωρημένους 
μαθητές που φιλοδοξούν να αποκτήσουν 
περισσότερη γνώση και πείρα με το αντι-
κείμενο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 
συναντήσεις, μια κάθε εβδομάδα, διάρκειας 
δυόμισι ωρών η καθεμία. Το Εργαστήρι 
περιλαμβάνει την τεχνική και αρχιτεκτονική 
του στίχου μέχρι την εικόνα, τον ρυθμό, το 
συναίσθημα, τη συγκίνηση, την έκπλη-

ξη και όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες 
που κρύβει η Τέχνη της Στιχουργικής. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί 
βεβαίωση παρακολούθησης. Περιορισμέ-
νος αριθμός θέσεων. Πρώτη διαδικτυα-
κή συνάντηση: Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 
στις 9.00μ.μ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και για εγγραφές: Στείλτε email 
στο creativewriting_gr@yahoo.com ή 
τηλεφωνήστε στο +35799497562.

Αύριο Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 
2011 και ώρα 20.30, θα πραγ-
ματοποιηθεί υπό την αιγίδα 
του Προεδρικού ζεύγους φι-

λανθρωπικό Gala Dinner στον κήπο του 
Προεδρικού Μεγάρου, για τα 30 χρόνια 
στήριξης και προστασίας του Συνδέσμου 
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 
Βίας στην Οικογένεια. Μουσικό πρόγραμ-
μα με μαέστρο τον Νεόφυτο Νεοφύτου 
και με τους Γιώργο Σταματάρη και Φλώρα 
Κωνσταντίνου στο τραγούδι. Τιμή εισόδου 

€80. Για κρατήσεις στο τηλ. 22813121. 
Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη 
δημιουργία Χώρου Φιλοξενίας και Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών στην επαρχία 
Λάρνακας. Κάνουμε την ελπίδα, πράξη!

Online εργαστήρι 
στιχουργικής 
με τον Πόλυ Κυριάκου

Φιλανθρωπικό Gala Dinner

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θερμές ευχαριστίες για τη συμπαράστασή σας στο πένθος μας για τον 

ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Ευχαριστούμε θερμά όλους, και το καθένα ξεχωριστά, που παρευρεθήκατε στην 
κηδεία του αγαπημένου μας Ανδρέα Νεοκλέους, καταθέσατε στεφάνια και λουλούδια, 
στείλατε συλλυπητήρια μηνύματα συμπαράστασης, προβήκατε σε δωρεές εις μνήμην 
του, ή μας συμπαρασταθήκατε στο βαρύ μας πένθος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Με τον συγκινητικό τρόπο με τον οποίο αποχαιρετήσατε όλοι τον αγαπημένο μας 
Ανδρέα Νεοκλέους αισθανθήκαμε ότι ανταποδίδετε την πηγαία, αγνή και ειλικρινή 

αγάπη, που έτρεφε σε όλη του τη ζωή για την Κύπρο και τη Λεμεσό.
Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Η οικογένεια:
Σύζυγος: Αμαλία

Παιδιά: Ηλίας – Ευγενία
Παναγιώτης – Μαριορίτα

Εγγόνια: Αμαλία-Σοφία, Ανδρέας και Ηλίας
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Διακοινοτικές: Απελπισία και απόγνωση...

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ και απόγνωση, απολύτως δικαιολο-
γημένη, διακατέχει τα πλήθη των προσηλωμένων 
στον μονόδρομο των διακοινοτικών συνομιλιών. 
Τα πράγματα έχουν φτάσει στην άκρη του βα-

ράθρου. Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα:
- Τα πλήθη που ανέκαθεν και απαρασάλευτα πίστευαν 

ότι, ουδείς άλλος τρόπος υπάρχει για το Κυπριακό, παρά 
μόνο ο διάλογος με την άλλη πλευρά, οι διακοινοτικές δη-
λαδή συνομιλίες, βλέπουν τώρα και αισθάνονται ήδη και 
την απελπισία και την απόγνωση. Μη γνωρίζοντας πλέον 
τι άλλο μπορεί να υπάρξει.

ΕΙΝΑΙ η πλειονότητα: Κυβερνώντες και κυβερνώμενοι. Οι 
ηγεσίες των κομμάτων. Η πλειονότητα των πολιτών. Ουδείς 
ποτέ κατάφερε να πείσει ότι μπορούσε να υπάρξει άλλος 
δρόμος, εκτός από τις διαδικασίες των διακοινοτικών συ-
νομιλιών, είτε αυτοτελών είτε και ενταγμένων σε πενταμερή 
σχήματα διασκέψεων.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ οι διακοινοτικές συνομιλίες. Στις δι-
αδικασίες διαπραγματεύσεων, που ξεκίνησαν από τον Φε-
βρουάριο 1977, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ. Μεταξύ των εμφανιζομένων στις διακοινοτικές 
ως ηγετών των δύο κοινοτήτων, των Ελληνοκυπρίων και 
των Τουρκοκυπρίων. Οι μεν με επικεφαλής τον εκάστοτε 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι δε με τον εκάστοτε 
επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας του Αττίλα, δηλαδή του 
τουρκικού κατοχικού καθεστώτος και ψευδοκράτους που 
εγκατέστησε στα σκλαβωμένα από τον Αττίλα 1974 ελληνικά 
εδάφη της βόρειας Κύπρου η Τουρκία κατακτητής.

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ συνομιλίες μεταξύ:
1. Μακαρίου - Ντενκτάς,
2. Κυπριανού - Ντενκτάς,
3. Βασιλείου - Ντενκτάς,
4. Κληρίδη - Ντενκτάς,
5. Τάσσου - Ντενκτάς,

6. Τάσσου - Ταλάτ,
7. Χριστόφια - Ταλάτ,
8. Χριστόφια - Έρογλου,
9. Αναστασιάδη -  Έρογλου,
10. Αναστασιάδη - Ακιντζί,
11. Αναστασιάδη - Τατάρ.
Από το 1977 έως και το 2021. Συνολικής διάρκειας 44 

ετών.
Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ τώρα και η απόγνωση έχουν προκύψει 

φυσιολογικά από τη νέα απαίτηση και όρο τον οποίο έθεσε 
η Τουρκία - Κατακτητής και, εντεταλμένος της, ο επικεφαλής 
του ψευδοκράτους και της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
Ερσίν Τατάρ:

- Τέρμα πλέον οι δια-κοινοτικές, μόνο δια-κρατικές απ’ 
εδώ και πέρα: 

- Απαιτούν ρητώς και διεθνώς, πρώτα από τον Γ. Γρ. του 
ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα και από τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, ως προϋπόθεση επανέναρξης των 
συνομιλιών, την ικανοποίηση της τουρκικής απαίτησης για 
διεθνή αναγνώριση και νομιμοποίηση του ψευδοκράτους. 
Εκ των προτέρων. Ώστε τα δύο κράτη να διαπραγματευτούν 
μεταξύ τους και με τις Τρεις Εγγυήτριες, την τελική «λύση» 
των μεταξύ τους σχέσεων.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, λένε, να επανέλθουν σε διάλογο, δεν 
δέχονται τη συνέχιση της διαδικασίας των συνομιλιών, πριν 
αναγνωριστεί πρώτα από τον ΟΗΕ ως νόμιμο πλέον το πα-
ράνομο τουρκικό κατοχικό ψευδοκράτος.

- Ως ισότιμο και εξίσου νόμιμο διεθνώς, με το κράτος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

- Με την «κυριαρχική ισότητά» του, όπως μοιραία με-
τεξελίχθηκε η έννοια και το περιεχόμενο της «πολιτικής 
ισότητας».

- Την οποία, αφού ανυποχώρητα απαιτούσε από χρόνια 
ο Ρ. Ντενκτάς, η τουρκική πλευρά την είχε ήδη αποταμιεύ-

σει από τις διαδοχικές και αλλεπάλληλες υποχωρήσεις της 
ελληνικής πλευράς:

- Από το 1989 επί προεδρίας Γ. Βασιλείου, στο τραπέζι των 
διακοινοτικών συνομιλιών και από το 1991 με το Ψήφισμα  
761 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ.

- Μέχρι την «ισότητα δύο καθεστώτων», την οποία εισέπραξε 
από την Κοινή Δήλωση Χριστόφια - Ταλάτ της 23.5.2008.

- Και την «εξίσου προερχόμενη από Ελληνοκυπρίους 
και Τουρκοκυπρίους κυριαρχία», που εισέπραξε από την 
Κοινή Διακήρυξη Αναστασιάδη - Έρογλου 11.2.2014.

ΠΩΣ λοιπόν θα συνεχιστεί τώρα ο διάλογος και οι ίδιες δια-
δικασίες τών από το 1977 - 2021 συνομιλιών με τέτοιον «sine 
qua non = εκ των ων ουκ άνευ» προαπαιτούμενο τουρκικό όρο;

ΤΟΛΜΑ κανείς να υποστηρίξει και να εισηγηθεί συ-
νέχιση των συνομιλιών, με άμεση ή έμμεση, η με κάποιον 
νέο... «βρετανισμό εποικοδομητικής ασάφειας - constructive 
ambiguity», την αποδοχή της τουρκικής απαίτησης;

- Ποιος πολιτικός και ποιο κόμμα θα αποδεχθεί, επισήμως 
πλέον, διαπραγματεύσεις αναγνώρισης της διχοτόμησης, 
νομιμοποίησης του παράνομου ψευδοκράτους και λύσης 
Δύο Κρατών στην Κύπρο;

ΑΚΟΜΗ και για τη συνέχιση των Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), όπως και των Δικοινοτικών Τεχνι-
κών Επιτροπών, οι Τούρκοι απαιτούν την αναβάθμισή τους: 
Από το μέχρι τούδε δια-κοινοτικό, σε δια-κυβερνητικό πλέ-
ον επίπεδο: Δύο κυβερνήσεων. Δύο ξεχωριστών κρατών. 
Επί του διχοτομημένου από τον Αττίλα Κατακτητή εδάφους 
της Κύπρου, για την ανάπτυξη δια-κρατικών, πλέον, καλών 
σχέσεων...

ΣΥΝΕΠΕΙΑ όλης αυτής της κατάπτωσης στα βάραθρα 
απελπισίας και απόγνωσης, είναι ότι επιφέρει αναγκαστικά 
σε όλο και περισσότερους την υποχρέωση ξαναστοχασμού, 
με ψυχρό επιτέλους ρεαλισμό, μακριά από χρόνιες ψευδαι-
σθήσεις, αυταπάτες και ευσεβοποθισμούς, ποια Τουρκία 

έχουν τόσα χρόνια απέναντι κι εναντίον τους.
- Και ποια ήταν ανέκαθεν και μεθοδικά αταλάντευτη, η 

διαχρονική στρατηγική της Άγκυρας:
- Από τις «Εκθέσεις 1956» του Νιχάτ Ερίμ ώς το «Στρατηγικό 

Βάθος» 2001 του Αχμέτ Νταβούτογλου και έως σήμερα με 
τον Ερντογάν και τον Τατάρ του, σε βάρος της Κύπρου, για... 
«Επανάκτηση της Κύπρου»! Όπως ήταν ακριβώς και το κωδικό 
όνομα του επιτελικού σχεδίου που με διαταγή της τουρκικής 
κυβέρνησης Μεντερές εκπόνησε το Γραφείο Ειδικού Πολέμου 
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το 1957 και του οποίου ο 
κύριος τελικός στόχος επιδιώκεται απαρεγκλίτως μέχρι σήμερα, 
απ’ όλες ανεξαιρέτως τις έκτοτε τουρκικές κυβερνήσεις.

ΒΟΗΘΗΣΕ καθοριστικά σε αυτόν τον ξαναστοχασμό, η 
γενικότερη απροκάλυπτα επιθετική και αλαζονική νεο-οθω-
μανική πολιτική τού εν εξουσία για 19ο ήδη έτος, ισλαμιστή 
επίδοξου νεο-σουλτάνου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

- Πολιτική την οποία αισθάνονται πλέον ως υπαρκτή και 
επικίνδυνα αυξανόμενη απειλή, όχι μόνο η Κύπρος και η 
Ελλάς, αλλά και οι περισσότερες γειτονικές και άλλες χώρες, 
περιλαμβανομένων και των υπερδυνάμεων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και πάλι συμπεράσματα:
(α) Με τέτοιας εκτράχυνσης Τουρκία, όχι μόνο η όποια 

λύση του Κυπριακού αλλ’ ούτε καν υπό οιαδήποτε προσχή-
ματα η επανέναρξη διακοινοτικών συνομιλιών μπορεί να 
είναι ορατή στο προβλεπτό μέλλον.

(β) Οι καταδυναστευόμενοι τώρα από απελπισία και 
απόγνωση, να φροντίσουν συστηματική ταχύρρυθμη αυ-
το-εκπαίδευση στους κανόνες του πολιτικού ρεαλισμού, της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής, της ταχύτατα γρηγορούσας 
επιδέξιας τακτικής, της ανόρθωσης όλων των εξωτερικών 
και εσωτερικών συντελεστών εθνικής ισχύος, της υπομονής 
και εγκαρτέρησης, με πείσμα, κουράγιο, εμμονή και μεθο-
δικότητα στο όραμα της Απελευθέρωσης, επιτυγχάνοντας 
οριστικό διαζύγιο από ψευδαισθήσεις και αυταπάτες.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Στη Γαλλία φυλάκισαν Πρόεδρο. Στην Κύπρο
επανεκλέγουν διεφθαρμένους πολιτικάντηδες

Να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά 
τους: «Οι λαοί που εκλέγουν διε-
φθαρμένους πολιτικούς, κλέφτες, 
απατεώνες και προδότες δεν είναι 

θύματα αλλά συνένοχοι» (Τζωρτζ Όργουελ, 
1903-1950, Βρετανός συγγραφέας). Στην 
Κύπρο εδώ και χρόνια οι πολίτες εκλέγουν 
πολιτικούς, κάποιοι από τους οποίους έχουν 
επανειλημμένα κατηγορηθεί για σκάνδαλα, 
χρηματισμό, διαπλοκή, συναγελασμό με ύπο-
πτες ή παράνομες καταστάσεις, εταιρείες, κ.λπ.

Κάθε φορά που ένας πολιτικός κατηγορείται 
για διαφθορά, παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο: 
Επικρίσεις, καταγγελίες, φτηνές δικαιολογίες, 
αναξιόπιστες εξηγήσεις και, προπάντων: Η ίδια 
υποκριτική εξανάσταση της κοινής γνώμης ότι 
οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγ-
ματικά. Στη  Γαλλία, πριν από λίγες ημέρες, ο 
πρώην Πρόεδρος της χώρας, Νικολά Σαρκοζί, 
καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση για 
παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής 
του εκστρατείας, το 2012. Στην Κύπρο, ποιος 
Πρόεδρος τιμωρήθηκε, έστω; 

Προ καιρού είχαμε τα Panama Papers. Σε 
αυτά ενεπλάκη το πρώην δικηγορικό γραφείο 
του Προέδρου Αναστασιάδη. Προκλήθηκε 
σάλος, κόμματα και πολίτες οργίστηκαν για 
τον διασυρμό της Κύπρου, αλλά… Αργότερα 
ήταν οι αποκαλύψεις του τηλεοπτικού δικτύου 
του Κατάρ, Al Jazeera, για τα «χρυσά διαβατή-
ρια», στις οποίες ενεπλάκησαν βουλευτής του 
ΑΚΕΛ, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής και ξανά 
το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου. 
Παραιτήθηκε ο βουλευτής, αποχώρησε ο Πρό-
εδρος της Βουλής, έδωσε εκτενείς εξηγήσεις 
ο Ν. Αναστασιάδης, αλλά… Τώρα έχουμε τα 
Pandora Papers.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοσιογραφι-
κή έρευνα όλων των εποχών. Πάλι εμπλέκεται 
το πρώην δικηγορικό γραφείο του Ν. Ανα-
στασιάδη. Και πάλι ο Πρόεδρος επιδίδεται σε 
εξηγήσεις αναφερόμενος σε «σκοπιμότητες»: 
«Γνωρίζω σκοπιμότητες, δεν θέλω να κάνω 
αναφορά. Δεν με αφορά ποσώς το θέμα. Και 
θέλω έναν έντιμο άνθρωπο να βρει τον συ-
σχετισμό μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν ότι 
απέκρυψαν πλούτο με το να αποδίδουν στον 
ΠτΔ ότι ενδέχεται να φέρει ευθύνη επειδή 
ένα δικηγορικό γραφείο φέρει το όνομά του».

Το δικηγορικό γραφείο που εμπλέκεται σε 
κατ’ ισχυρισμόν παράνομες πρακτικές, είναι 
το πρώην γραφείο του Ν. Αναστασιάδη. Από 
το 2013 το διαχειρίζονται οι θυγατέρες του, 
διατηρώντας το όνομά του. Απορούμε και 
ρωτάμε: ΓΙΑΤΙ δεν άλλαξε αμέσως το όνομα 

του γραφείου ώστε να αφαιρεθεί οποιαδήποτε 
υπόνοια, υποψία ή και κακόβουλος ισχυρισμός 
κατά του Προέδρου; Ζούμε στην Κύπρο και 
όλοι γνωρίζουν, ιδίως οι ξένοι, πώς λειτουρ-
γούν τα πράγματα. Ένας επιχειρηματίας, που 
θέλει να επενδύσει ή να δραστηριοποιηθεί στο 
νησί, πού θα απευθυνθεί για να διεκπεραιώσει 
νομικές πτυχές της δουλειάς του;

Θα προτιμήσει εύλογα το δικηγορικό γρα-
φείο που φέρει το όνομα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας! Γιατί; Διότι ενδόμυχα ή και 
ενσυνείδητα αναμένει ότι θα διευκολυνθεί 
τάχιστα και θα εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά 
παρά αν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου 
δικηγορικού γραφείου. Αυτήν την πραγματι-
κότητα, και ο Πρόεδρος και οι θυγατέρες του, 
την γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Τι έκαναν για 
να αφαιρέσουν κάθε υποψία σε βάρος τους; 
Προφανώς, τίποτε! 

Γι’ ακόμα μια φορά, η Κυπριακή Δημοκρα-
τία διασύρεται και εξευτελίζεται εξαιτίας και 
του Προέδρου και του πρώην δικηγορικού 
γραφείου του που φέρει, όμως, το όνομά του. 
Με αφορμή τα «χρυσά διαβατήρια», σε εκτενές 
διάγγελμά του (28/1/2021), ο Ν. Αναστασιά-
δης παραδέχτηκε ότι «η διαφθορά είναι ένα 
υπαρκτό φαινόμενο», παρέθεσε μέτρα που η 
Κυβέρνηση έλαβε ή λαμβάνει για πάταξή του 
και διαβεβαίωσε:

«Με παρρησία αναγνωρίζω και αναλαμ-
βάνω τις πολιτικές ευθύνες που βαρύνουν 
την Κυβέρνηση. Γεγονός που όχι μόνο δεν 
αγνοήσαμε αλλά οδήγησε την Κυβέρνηση να 
τροποποιήσει το πρόγραμμα έξι φορές μέσα σε 
χρονικό διάστημα οχτώ χρόνων. Παρά ταύτα, 
δεν απετράπη η κατάχρηση αλλά και εγκλη-
ματικές ενέργειες από μία μερίδα επιτηδείων». 

Πώς ο Πρόεδρος αναγνώρισε και ανέλαβε τις 
πολιτικές ευθύνες που βαρύνουν τον ίδιο και 
την Κυβέρνηση; Χωρίς απολογία! Χωρίς mea 
culpa! Χωρίς ίχνος πολιτικής ευθιξίας. Ούτε 
μία υποβολή παραίτησης!

Σύμφωνα με δημοσκόπηση («Σημερινή», 
20/11/2020), η πλειοψηφία των πολιτών 
αποδίδουν την ύπαρξη της διαφθοράς, κατά 
κύριο λόγο, στη μη επαρκή τιμωρία όσων 
αποδεικνύεται πως ενέχονται σε υποθέσεις 
διαφθοράς (72%), αλλά και στην ανοχή που 
ως κοινωνία επιδεικνύει έναντι των ατόμων 
αυτών (52%). Γιατί υπάρχει ατιμωρησία; Διότι 
αν θέλεις να μην τιμωρηθεί κανείς, διορίζεις 
μιαν ερευνητική επιτροπή για το θεαθήναι 
τοις αφελέσι και το πόρισμά της το πετάς στον 
κάλαθο των αχρήστων. 

Γιατί παρατηρείται ανοχή από τους πολί-
τες; Πρώτα είναι «το κόμμαν τζιαι τα μμάθκια 
σας» και αφορά όλα τα κόμματα. Ύστερα είναι 
το ρουσφέτι, που είναι το δέλεαρ για ευνοι-
οκρατικούς, κομματικούς, αναξιοκρατικούς 
διορισμούς και τακτοποιήσεις ημετέρων. Η 
πλειοψηφία των πολιτών εξανίστανται για τη 
σήψη, τη διαφθορά και τη βρομιά που ανα-
δύεται από τις κομματικές-πολιτικές μάντρες. 

Όταν ανοίγουν οι κάλπες, όμως, ως άνοα, 
βλακώδη πρόβατα επανεκλέγουν όλους αυτούς 
που χαρακτηρίζουν ως  «διεφθαρμένους, κλέ-
φτες, απατεώνες και προδότες». Ισχύει ακόμα 
η απόφανση Ισοκράτη: «Το της πόλεως όλης 
ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν». Στο τέλος, 
όλα εκπηγάζουν από την τρομακτική έλλει-
ψη Παιδείας, ευθιξίας, πολιτικού ανδρισμού 
και αξιοπρεπούς ευτολμίας, με αυτοσεβασμό 
και αγάπη προς τον τόπο. Όλα εν ανεπαρκεία 
στην κυπριακή μπανανία… 

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

O τουρκικός δούρειος ίππος 
της αποστρατιωτικοποίησης

ΗΤουρκία, επαναλαμβάνοντας εν είδει 
ριτουάλ την προβληθείσα αξίωση περί 
αφοπλισμού, τουτέστιν αποστρατιω-
τικοποιημένης διάρθρωσης του νη-

σιωτικού συμπλέγματος του ανατολικού Αιγαίου, 
οικοδομεί έτι περαιτέρω το στρατηγικό περίγραμμα 
μεταβολής τής κατά τα ανωτέρω περιοχής σε ένα 
πλαίσιο προσομοιάζον προς «Ιμβριοποίηση».

Ήδη από το 1973, η Άγκυρα έθεσε ζητήματα, 
που άπτονται του ελληνικού εναέριου χώρου και 
της υφαλοκρηπίδας. Στη συνέχεια τέθηκε ζήτημα 
ως προς το καθεστώς περιοχών εν είδει «γκριζα-
ρίσματος», των οποίων την ελληνική κυριαρχία η 
Τουρκία αμφισβητεί, καθώς κατά την Άγκυρα δεν 
αναφέρονται ρητώς στη Συνθήκη της Λωζάννης. Όσον 
αφορά δε τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, με 
την οποία παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα από την 
Ιταλία στην Ελλάδα, συνθήκη στην οποία η Τουρκία 
ως μη εμπόλεμη δεν συμμετείχε, τα Δωδεκάνησα 
συνόδευε ρήτρα μη στρατιωτικοποίησής τους.

Η Ελλάδα, κατόπιν των εν τοις πράγμασι τουρ-
κικών διεκδικητικών προβολών, με κορυφαία 
την εισβολή στην Κύπρο, αλλά και τη σύσταση 
και εγκατάσταση της Στρατιάς του Αιγαίου στα 
παράλια της Μικράς Ασίας, υποχρεώθηκε να κάνει 
χρήση του διεθνώς κατοχυρωμένου στη Χάρτα 
των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 51), δικαιώματος 
για αυτοάμυνα, εξοπλίζοντας εν προκειμένω, ως 
όφειλε, τα νησιωτικά της συμπλέγματα.

Η Άγκυρα σήμερα, καταθέτοντας επιστολή δι-
αμαρτυρίας στον ΟΗΕ, θέτει και επίσημα πλέον 
θέμα παρανόμου στρατιωτικοποίησης των ελλη-
νικής κυριαρχίας νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, 
επιχειρώντας να «νομιμοποιήσει» τοιουτοτρόπως 
τη στρατηγική της για άσκηση διαρκούς ελέγχου 
του χώρου, προβάλλοντας εν προκειμένω την 
αποστρατιωτικοποίηση ως μέσο πραγμάτωσης 
των επεκτατικών της σχεδιασμών.

Η Τουρκία, εν μέσω μιας σειράς διεκδικητι-
κών παρεμβάσεων έναντι της Ελλάδος, οι οποίες 
κινούνται προδήλως εκτός πάσης δικαιϊκής και 
διεθνοπολιτικής αρχής, αισθάνεται ότι στο ζήτημα 
της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών θα μπο-
ρούσε να έχει κάποιο νομικό επιχείρημα στήριξης 
της διεκδικητικής της προβολής, στοχεύοντας εν 
προκειμένω στη μετατροπή του Αιγαίου Πελάγους 
και δη των παρακείμενων στις τουρκικές ακτές 
νήσων και βραχονησίδων σε απροστάτευτες περι-
οχές, επιδιώκοντας εν προκειμένω την αξιοποίηση 
ευκαιριών, σε προσήκοντα χρόνο, επανάληψης του 
παλαιόθεν πραγματοποιηθέντος επιτυχούς για την 
τουρκική στρατηγική, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, 
εγχειρήματος της Ίμβρου και της Τενέδου.

Πέραν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός πως η Τουρκία έχει στη στρατηγική της συ-

νέπεια και θεσμική κατά ταύτα μνήμη, η απόσυρση 
από το καθεστώς της Χούντας των Αθηνών το 1967 
της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, κίνηση 
που άνοιξε προκλητικά την πόρτα στον Αττίλα, εκλαμ-
βάνεται στην τουρκική οπτική, επίσης, ως ευνοϊκό 
προηγούμενο για την πραγμάτωση των στρατηγικών 
στοχεύσεων του τουρκικού επεκτατισμού.

Συναφώς προς τα ανωτέρω και δεδομένων των 
διεθνών πιέσεων που κατ’ επανάληψιν  ασκήθηκαν 
προς την Αθήνα, κυρίως από το Βερολίνο, εν μέρει δε 
και από την Ουάσιγκτον, για να υποχρεωθεί η Ελλάδα 
στο πλαίσιο εμπέδωσης ενός τεχνητώς διαρθρωμένου 
κλίματος ήρεμων νερών με την Άγκυρα να κάνει 
κινήσεις, μερικής έστω αποστρατιωτικοποίησης 
των νησιών, είναι σαφές πως η προαναφερθείσα 
ποντιοπιλατική πολιτική του διεθνούς παράγοντα, 
που στοχεύει στον κατευνασμό της Τουρκίας, λαμ-
βάνεται υπόψη από την Άγκυρα ως ευνοούσα τις 
στρατηγικές της στοχεύσεις, ενισχύει δε κατά ταύτα 
την εν τω συνόλω πολιτική της.

Τέλος, οφείλει κανείς να υπογραμμίσει το 
γεγονός πως η οχύρωση των νησιών συνιστά, 
πέρα από εθνική υποχρέωση και επιταγή στρα-
τηγικού επιπέδου για την ελληνική πολιτεία και 
συστατικό γνώρισμα μιας πολιτικής αξιόπιστης 
αποτροπής, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης 
τους, που τα καθιστά ικανά, στρατιωτικοποιού-
μενα αρτίως, να πλήξουν στρατηγικά σημεία 
της τουρκικής επικρατείας. Τοιουτοτρόπως, το 
νησιωτικό σύμπλεγμα του ανατολικού Αιγαίου, 
από ευάλωτο σημείο της ελληνοτουρκικής αντι-
παράθεσης, μετατρέπεται σε ισχυρό παράγοντα 
προβολής ικανότητας πρώτου πλήγματος, στο 
πλαίσιο μιας εν τοις πράγμασι, επί του πεδίου 
εφαρμοζόμενης και οιονεί επικείμενης ελληνικής 
αποτρεπτικής στρατηγικής.

Η Άγκυρα σήμερα, καταθέτο-
ντας επιστολή διαμαρτυρίας 
στον ΟΗΕ, θέτει και επίσημα 
πλέον θέμα παρανόμου στρα-
τιωτικοποίησης των ελληνι-
κής κυριαρχίας νήσων του 
Ανατολικού Αιγαίου, επιχει-
ρώντας να «νομιμοποιήσει» 
τοιουτοτρόπως τη στρατηγι-
κή της για άσκηση διαρκούς 
ελέγχου του χώρου

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Γιατί παρατηρείται ανοχή από τους πολίτες; Πρώτα είναι 
«το κόμμαν τζιαι τα μμάθκια σας» και αφορά όλα τα 

κόμματα. Ύστερα είναι το ρουσφέτι, που είναι το δέλεαρ 
για ευνοιοκρατικούς, κομματικούς, αναξιοκρατικούς 

διορισμούς και τακτοποιήσεις ημετέρων. Η πλειοψηφία 
των πολιτών εξανίστανται για τη σήψη, τη διαφθορά 

και τη βρομιά. Όταν ανοίγουν οι κάλπες, όμως, ως άνοα, 
βλακώδη πρόβατα επανεκλέγουν όλους αυτούς που 

χαρακτηρίζουν ως  «διεφθαρμένους, κλέφτες, απατεώνες 
και προδότες» 
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Εξ Απορρήτων

Όταν έπεσε το 
φατσοβιβλίο...

Κυρία μου, δεν το λέω ειρωνικά. 
Ειλικρινά σας λυπάμαι για τον 
εφιάλτη που περάσατε. Μα, να 
είσαστε σε ψαροταβέρνα και 
την ώρα που πάτε να ανεβάσετε 
στο Facebook τη σημαντική 
στιγμή που μασουλάτε μια 
τσιπούρα, να πέφτει μπλακ 
άουτ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Ζούκερμπεργκ 
και να μην μπορείτε να 
μοιραστείτε με κανέναν αυτό 
το ξεχωριστό γεγονός; Σας 
καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί 
ο Ζούκερμπεργκ να έχασε έξι 
δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά 
εσείς χάσατε την ευκαιρία να 
πάρετε likes (ή και βλέμματα 
ζήλιας) από τις φίλες σας, 
καθώς θα σας θαύμαζαν να 
απολαμβάνετε, εκτός από την 
τσιπούρα, τα χταποδάκια σας 
και τα καλαμαράκια σας. Κι 
όσο περνούσαν οι ώρες και 
δεν μπορούσατε να μπείτε στο 
Facebook, τόσο περισσότερο 
ερχόσασταν face to face με 
το φρικτό ενδεχόμενο να 
μην μπορέσετε ποτέ ξανά να 
ανεβάσετε στα σόσιαλ μίντια τις 
προσωπικές σας στιγμές, με τις 
οποίες ανεβάζετε και το γόητρό 
σας, την αυτοπεποίθησή σας και 
το άππωμά σας... συγγνώμην...το 
κύρος σας, ήθελα να πω. Ευτυχώς 
το σοκ σας κράτησε μόνο εφτά 
ώρες και μετά όλα επανήλθαν 
στην κανονικότητα. Η καρδιά 
σας πήγε στη θέση της και η 
τσιπούρα σας πήγε κατευθείαν 
στους followers σας. Τέλος καλό, 
όλα καλά. Κι εσείς μπορείτε 
τώρα να κοιμάστε ήσυχη, με 
τη βεβαιότητα ότι η κυπριακή 
κοινωνία περιμένει εναγωνίως 
να ανεβάσετε και τις επόμενες 
φωτογραφίες από το πάρτι 
γενεθλίων σας, ή μια φωτογραφία 
με τον σύζυγό σας, σε χαρούμενη 
και ευτυχισμένη στάση, τη στιγμή 
που η γειτονιά γνωρίζει ότι 
σκυλοτρώγεστε όλη μέρα. 
Και εσάς σας οικτίρω, κύριε 
χρήστη του Facebook, που 
στερηθήκατε για τόσες ώρες αυτό 
το μεγάλο καφενείο στο οποίο 
μπορείτε να μπαίνετε και να λέτε 
όποια βλακεία σάς κατεβεί, χωρίς 
να δίνετε λογαριασμό σε κανέναν, 
παρά μόνο στον... προσωπικό σας 
λογαριασμό, να βρίζετε και να 
απειλείτε όποιον δεν γουστάρετε 
και να τρομοκρατείτε τον κόσμο με 
τις αντιεμβολιαστικές σας απόψεις.
Τελικά, τώρα που το 
ξανασκέφτομαι, εκείνο για το 
οποίο πραγματικά λυπάμαι 
είναι ότι... ξαναλειτούργησε το 
Facebook!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ποιους χτυπά 
η γροθιά της ΕΔΕΚ;

Να ευλογηθούν και τα... αγρινά

«Τουρκία, ένα κράτος-μαφία»

Οι φρεγάτες, ο Τσίπρας και οι Ιταλοί οπαδοί

Ο Αντόνιο Πιλάτος

Και πάλι... this is Cyprus 

Νομίζετε πως είναι τυχαίο που ο Ερ-
ντογάν έχτισε το «Σπίτι της Τουρκίας» 
δίπλα ακριβώς από το κτήριο των 
Ηνωμένων Εθνών; Βγαίνουν κάθε 
μέρα στα παράθυρα εκπρόσωποι του 
σουλτάνου και κάνουν διάφορες χει-
ρονομίες προς τον Γκουτέρες απένα-
ντι, απειλώντας τον ότι θα του κάνουν 
τη ζωή κόλαση αν προχωρήσει σε 
κάτι που δεν εγκρίνει η Τουρκία. Κι 
αυτός, τρομοκρατημένος, έβαλε την 
ουρά στα σκέλια κι έκατσε ήσυχος 
στη γωνιά του. Για «επιτήδεια ουδετε-
ρότητα» στο Κυπριακό επέκρινε τον 
ΓΓ του ΟΗΕ ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης. Και λίγο τού είναι. Θα μπορούσε 
να πει ο Πρόεδρος ότι είναι και «εξευ-
τελιστικό σκύψιμο» μπροστά στους 
εκβιασμούς της Τουρκίας. Ακόμη 
και στον απλό διορισμό ενός ειδικού 
απεσταλμένου στο Κυπριακό δεν τον 
άφησε να προχωρήσει η Άγκυρα. Η 
οποία δεν θέλει με τίποτε την άμεση 
ανάμειξη του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας στο θέμα αυτό. Αν ο Γκουτέρες 
στεκόταν στο ύψος τού αξιώματός του, 
έπρεπε να πει στους Τούρκους: «Γιατί 
έρχεστε στα Ηνωμένα Έθνη και κάνε-
τε επαφές μαζί μας, αφού αμφισβη-
τείτε τη δικαιοδοσία και τον ρόλο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι 

το καθ’ αυτό εκτελεστικό όργανο του 
ΟΗΕ; Δεν φτάνει που αμφισβητείτε 
και δεν εφαρμόζετε τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Κύπρο, μου ζητάτε να παραμερίσω 
και το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας. 
Από τη στιγμή που το Κυπριακό 
βρίσκεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών, οφείλω και εγώ να ενεργώ ως 
θεματοφύλακας των αρχών και των 
αποφάσεών τους». Αντί, όμως, να πει 
αυτά στους διεθνείς τραμπούκους, 
προτίμησε να σιωπήσει, περιμένο-
ντας, ίσως, κάποια κίνηση από το 
ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά 
τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου δεν 
φαίνεται να είναι διατεθειμένα να 
ασκήσουν κάποια πίεση για να σπά-
σει το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε η 
τουρκική στάση. Η Βρετανία παίζει 
τον γνωστό της ρόλο. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν θέλουν να ενοχλήσουν 
την Τουρκία, που παίζει το χαρτί του 
Αφγανικού και του προσφυγικού. 
Και η Ρωσία δεν θέλει να δυσαρε-
στήσει τον... καλύτερο πελάτη της σε 
εξοπλισμούς. Έτσι θα συνεχιστεί η 
«επιτήδεια ουδετερότητα» από τους 
(Γενικούς) Γραμματείς και... Φαρισαί-
ους του διεθνούς οργανισμού.

ΜΠΟΞΕΡ

Παρά να σου βγει το όνομα, κάλλιο 
να σου βγει το μάτι, έλεγαν οι 
παλαιότεροι. Εμάς, μας βγήκε και 
το όνομα, μας βγήκε και το μάτι. Για 
την ακρίβεια, το μάτι μας το βγάλαμε 
μόνοι μας. Τόσο στην περίπτωση 
των «χρυσών» διαβατηρίων, όσο 
και σε άλλες περιπτώσεις. Όσο 
για το όνομά μας, από τη στιγμή 
που βγήκε, δεν ξαναμπαίνει πίσω. 
Κάθε φορά που αποκαλύπτεται 
ένα διεθνές σκάνδαλο ξεπλύμα-
τος βρόμικου χρήματος, το όνομα 
Cyprus ξεπετάγεται πρώτο τραπέζι 
πίστα. Αυτήν τη φορά το όνομα 
Cyprus αναδεικνύεται στα λεγόμενα 
Pandora Papers. Δυστυχώς και σ’ 
αυτήν την περίπτωση φιγουράρει το 
όνομα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, έστω και ως ονομασία του 
πρώην δικηγορικού του γραφείου, 
το οποίο, σύμφωνα με τα Pandora 
Papers, βαρύνεται με ψευδή δήλωση 
στοιχείων του ιδιοκτήτη τεσσάρων 
υπεράκτιων εταιρειών με σκοπό να 
κρατηθεί μυστική η ταυτότητα του 
πραγματικού ιδιοκτήτη, του δισεκα-
τομμυριούχου Ρώσου γερουσιαστή 
Λεονίντ Λεμπέντεφ. Και αν το πράγ-
μα έμενε ώς εκεί, θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κάποιος ότι το δικηγορικό 
γραφείο παραπλανήθηκε και έδωσε 
ψευδή στοιχεία. Όμως, ο Λεμπέντεφ, 

στον οποίο δόθηκε η κυπριακή 
υπηκοότητα, ήταν προσωπικός 
φίλος του Προέδρου και μάλιστα το 
2013, αμέσως μετά την εκλογή του 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο 
κ. Αναστασιάδης χρησιμοποίησε το 
ιδιωτικό αεροσκάφος του Λεμπέ-
ντεφ για να ταξιδέψει στη Γαλλία για 
να συναντήσει τον τότε Πρόεδρο, 
Φρανσουά Ολάντ. Ο κ. Αναστασιά-
δης εξήγησε ότι χρησιμοποίησε το 
ιδιωτικό αεροσκάφος του Λεμπέ-
ντεφ δωρεάν, λόγω της απεργίας των 
Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλο-
φορίας. Κι αφού έτυχε να πηγαίνει 
τότε στη Γενεύη το τζετ, πήρε και τον 
Πρόεδρο. Όπως τον πήρε οικογε-
νειακώς στις Σεϋχέλλες το τζετ του 
άλλου φίλου του, του Σαουδάραβα, 
στον οποίο επίσης δόθηκε κυπριακή 
υπηκοότητα. Αυτές είναι τάτσες που 
δεν φεύγουν εύκολα. 
Σχετικά με το δικηγορικό γραφείο 
που εξακολουθεί να φέρει το όνομά 
του, ο Πρόεδρος δήλωσε με σηκωμέ-
νο το φρύδι: «Τι σχέση έχω εγώ με το 
δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστα-
σιάδης; Από το 1997 έχω να περάσω 
την είσοδο». Οκέι. Ο Πρόεδρος δεν 
έχει σχέση με το πρώην γραφείο 
του. Το πρόβλημα είναι ότι το πρώην 
γραφείο του έχει σχέση μαζί του...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η ΕΔΕΚ δεν είναι πια η Ενιαία Δημο-
κρατική Ένωση Κέντρου που ξέραμε. 
Κατέληξε σε Εσωστρεφή Διχασμένη 
Εμφυλιοπολεμική Καταστροφή. Αυτό 
αποδεικνύεται καθημερινά με τις εντεινό-
μενες αντιπαραθέσεις, ενόψει του εκλογι-
κού συνεδρίου σε τρεις εβδομάδες.
Εξελίσσεται σε πραγματικό Τρωικό 
πόλεμο η κατάσταση. Και μάλιστα με 
συνειρμικά ονόματα. Έχουμε μιαν... 
Οδυσσέως, έναν... Αχιλλέα και έναν... 
Ομήρου (στο παρασκήνιο). Απουσιάζει 
μόνο μια... Κασσάνδρα. Η Ανδρειανή 
Οδυσσέως, μέλος του Πολιτικού Γραφεί-
ου της ΕΔΕΚ,  εξασφάλισε προσωρινό 
διάταγμα Δικαστηρίου για αναστολή της 
Επαρχιακής Συνδιάσκεψης Λευκωσίας, 
την περασμένη Κυριακή. Δικηγόρος της 
κ. Οδυσσέως ήταν ο Αχιλλέας Αιμιλιανί-

δης. Ο πρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος 
Σιζόπουλος, αρνήθηκε να δεχθεί τον 
«οδύσσειον»... δούρειον ίππον, δηλαδή 
την απόφαση του Δικαστηρίου, και προ-
χώρησε στην Επαρχιακή Συνδιάσκεψη. 
Οι αντίπαλοί του τον κατηγόρησαν ότι 
περιφρονεί αποφάσεις Δικαστηρίων κι 
εκείνος απάντησε ότι και τα Δικαστήρια 
κάνουν λάθη. Στα Δικαστήρια κατέληξε 
και η διαφορά Σιζόπουλου και Ευρω-
βουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη.
Τον τελευταίο καιρό, σχεδόν όλες οι 
ειδήσεις που σχετίζονται με τον χώρο της 
ΕΔΕΚ προέρχονται από τον δικαστικό 
χώρο. Ξέρετε ποια σώματα λαμβάνουν 
πλέον τις αποφάσεις στους κόλπους 
των Σοσιαλδημοκρατών; Το Πολιτικό 
Γραφείο, η Κεντρική Επιτροπή και το... 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. 

Μια παλιά παράδοση αναβίωσε το Κόμ-
μα για τα Ζώα Κύπρου, με την οργάνωση 
τελετών στις Μητροπόλεις Λεμεσού 
και Ταμασσού και Ορεινής, κατά τις 
οποίες ευλογήθηκαν κατοικίδια ζώα, με 
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ζώων. Σημειώνεται ότι η Εκκλησία μας, 
στη μνήμη του Αγίου Μοδέστου, στις 
16 Δεκεμβρίου, είθισται να ευλογεί τα 
ζώα. Πολλοί ήταν εκείνοι που μετέφεραν 
τους σκύλους και τις γάτες τους, αλλά και 
τους παπαγάλους τους, για να πάρουν τις 
ευλογίες ιεραρχών.
Θα έλεγα, όμως, ότι θα πρέπει να βρεθεί 
κάποιος τρόπος να ευλογηθούν και τα 
άλλα ζώα, τα οποία δεν είχαν την ευκαι-
ρία να λάβουν απευθείας τις ευλογίες της 
Εκκλησίας.

Για παράδειγμα τα καημένα τα αγρινά 
μας, τα οποία αποτελούν στόχο αδίστα-
κτων λαθροκυνηγών. Τις τελευταίες ημέ-
ρες διαβάσαμε την είδηση ότι η Αστυνο-
μία συνέλαβε τρεις λαθροκυνηγούς στην 
περιοχή του Κάμπου Τσακκίστρας, στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν δύο σκο-
τωμένα αγρινά. Όπως δήλωσε εκπρόσω-
πος της Υπηρεσίας Θήρας, το κρέας του 
αγρινού πωλείται σε πολύ υψηλή τιμή 
στη μαύρη αγορά και συνήθως αποτελεί 
έδεσμα σε κλειστά πάρτι.
Ειδικής ευλογίας θα πρέπει να τύχουν και 
κάποιοι άτυχοι σκύλοι, οι ιδιοκτήτες των 
οποίων τους έχουν να διαβιούν σε άθλιες 
συνθήκες ή να τυγχάνουν άλλου είδους κα-
κομεταχείρισης. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι 
σκύλοι που έχουν την τύχη να βρίσκονται 

δίπλα σε ανθρώπους με κατανόηση και 
αγάπη. Όπως εκείνον τον σκύλο, πριν από 
κάποια χρόνια, που ο ιδιοκτήτης του τον 
έβαλε... κουμπάρο στον γάμο του.
Σεβασμιότατοι, ευλογήστε, επίσης, σας πα-
ρακαλώ, και τα πρόβατα και τις κατσίκες 
μας, για να παράγουν περισσότερο και 
ποιοτικότερο γάλα, τώρα που το χαλλούμι 
μας ταξιδεύει περήφανα στο εξωτερικό, 
κατοχυρωμένο πλέον ως προϊόν Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 
Τέλος, είναι απόλυτη και επείγουσα 
εθνική ανάγκη να ευλογήσετε και το... 
πεζούνιν της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το οποίο κινδυνεύει άμεσα, αφού το ορέ-
γονται ο Ερντογάν και ο Τατάρ, μαγειρε-
μένο με... ατζέμ πιλάφι!

ΜΠΟΞΕΡ

«Ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι τα χρήματα 
του ελληνικού λαού είναι περιουσία της 
οικογένειάς του, και πάει και ψωνίζει 
φρεγάτες και Rafale σαν να πάει να 
ψωνίσει γραβάτες σε ένα πολυκατάστη-
μα», ήταν η σαρκαστική ατάκα του Αλέξη 
Τσίπρα, για να δείξει την αντίθεση του 
ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορική στρατηγική συμ-
φωνία Ελλάδας-Γαλλίας, με την οποία 
η Ελλάδα εξασφαλίζει μιαν αξιόπιστη 
ασπίδα προστασίας έναντι της τουρκικής 
επιθετικότητας. Ο ίδιος ο Τσίπρας, βεβαί-
ως, απεχθάνεται και τις γραβάτες και τις 
φρεγάτες. Ήταν πραγματικά θλιβερή η 
εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων 
κατά τη συζήτηση της συμφωνίας. Όχι 
μόνο το κόμμα του την καταψήφισε, αλλά 
ο ίδιος, με τις αναφορές του, έδειξε ότι 
το τελευταίο που τον απασχολεί είναι το 

εθνικό συμφέρον. Μόνον ο Τσίπρας και 
οι Τούρκοι έβγαλαν τέτοιαν αντίδραση 
στη συμφωνία. 
Φαντάζομαι αύριο, μεθαύριο, που 
θα ανακοινωθεί και η νέα αμυντική 
συμφωνία της Ελλάδας με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει στους 
δρόμους και θα επαναφέρει το γνωστό 
αριστερό σύνθημα «Ένας είναι ο εχθρός, 
ο ιμπεριαλισμός». Και θα κατηγορήσει 
τον Μητσοτάκη ότι ξεπουλά τη χώρα 
στους Αμερικανούς. Η αντιπολιτευτική 
μανία που έχει κυριεύσει τον ΣΥΡΙΖΑ 
δεν παρέχει κανένα περιθώριο εξαί-
ρεσης στα εθνικά, τουλάχιστον, θέματα 
και ειδικότερα αυτά που αφορούν τη 
στρατιωτική ενίσχυση της χώρας. Με 
χαμηλού επιπέδου ατάκες για «φρεγά-
τες και γραβάτες», ο Τσίπρας προσπαθεί 
ανεύθυνα να μηδενίσει, να υπονομεύσει 

και να λοιδορήσει μια συμφωνία, με την 
οποία επιχειρείται εξισορρόπηση του 
ισοζυγίου δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας. 
Ξέρετε τι μου θυμίζει η στάση του 
ΣΥΡΙΖΑ; Τη στάση εκείνων των Ιταλών 
οπαδών που βρέθηκαν στο γήπεδο 
«Μεάτσα» του Μιλάνου, την περασμένη 
Τετάρτη, και αποδοκίμαζαν έντονα τον 
τερματοφύλακα... της δικής (!) τους ομά-
δας στον κρίσιμο αγώνα με την Ισπανία, 
επειδή αυτός πήρε μετεγγραφή από 
τη Μίλαν στην Παρί Σαν Ζερμέν. Δεν 
δίστασαν να βάλουν τον σύλλογό τους 
πάνω από την Εθνική Ομάδα, αδιαφο-
ρώντας πλήρως αν οι αποδοκιμασίες 
τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
ήττα την Εθνική! Απίστευτη ανευθυνό-
τητα και ασυνειδησία!

ΜΠΟΞΕΡ

Είναι πραγματικά τραγική ειρωνεία. Στο 
Κυπριακό το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι 
εναντίον διχοτομικής λύσης και τελικά... 
διχοτομήθηκε το ίδιο!
Πρώην συναγωνιστές... συναγωνίζονται 
τώρα ποιος θα καταστρέψει περισσότερο 
την εικόνα του άλλου, με αλληλοκατηγο-
ρίες μέχρι και για ποινικά αδικήματα.
Η περίφημη γροθιά στο έμβλημα της 
ΕΔΕΚ δεν θυμίζει πια τη δυναμική 
παρουσία του Κινήματος στα πολιτικά 

δρώμενα και στην ιστορική διαδρομή της 
χώρας. Θυμίζει περισσότερο τα γρονθο-
κοπήματα που ανταλλάσσουν Σιζοπουλι-
κοί και αντι-Σιζοπουλικοί. 
Όλοι διερωτώνται ποια θα είναι η επό-
μενη μέρα στην ΕΔΕΚ μετά το εκλογικό 
συνέδριο, όπου αναμένεται να γίνουν 
άγριες μάχες σώμα με σώμα και από... 
σπίτι σε κάστρο. Να σας πω εγώ. Η επό-
μενη μέρα στην ΕΔΕΚ θα είναι... νύχτα!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδότη-
σαν ΗΠΑ και ΕΕ, η Τουρκία έχει αρχίσει 
να γίνεται γνωστή ως κράτος-μαφία και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει 
Τώρα περισσότερο από ποτέ», αναφέρει 
ο «Παγκόσμιος Δείκτης Οργανωμένου 
Εγκλήματος 2021». 
https://ocindex.net/assets/downloads/
ocindex_profile_turkey.pdf
Η Τουρκία κατέλαβε τη 12η χειρότερη 
θέση των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ - 
χειρότερα από τη Συρία, τον Λίβανο και 
τη Βενεζουέλα.
Η μελέτη την βρήκε να αξιοποιεί εγκλημα-
τικές αγορές, για εμπόριο χρυσού και πε-
τρελαίου, λαθρεμπόριο ανθρώπων, όπλων 
για δικό της όφελος και πολιτικό σκοπό.

«Τα άτομα που εμπλέκονται 
στο κράτος πιστεύεται ότι 
εμπλέκονται στην παράνομη 
μεταφορά όπλων σε ομάδες 
Σαλαφιστών-Τζιχαντιστών, 
που μάχονται στη Συρία και 
τη Λιβύη, καθώς και στην 
παροχή όπλων σε παραστρατιωτικές 
ομάδες στην Τουρκία… Τουρκικές 
οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες 
ελέγχουν τη χονδρική εισαγωγή ηρωίνης 
στην Ευρώπη… Η συνεργασία μεταξύ 
Τουρκίας και Αμερικανικής Υπηρεσί-
ας Καταπολέμησης Ναρκωτικών έχει 
εξασθενήσει σημαντικά από το 2016…», 
τονίζει η μελέτη. 
Ε, λοιπόν, με αυτό το κράτος-μαφία με 

πάσης φύσεως εγκληματικές 
παρανομίες και λαθρεμπόρια 
είναι που επιμένουν,  Γκου-
τέρες και μάστορές του, με 
συνοδοιπόρους και κάποιους 
ανελέητους δικούς μας,  να… 
«συνεταιρέψουμε»!  Διαλύο-

ντας την ΚΔ και ουσιαστικά επεκτείνο-
ντας το «κράτος-μαφία» στο νησί μας. 
Κατά τα άλλα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής  
(«Ελπιδοφόρος άνευ ελπίδων», άρθρο 
«Ελευθερίας» Λονδίνου, 30.9.21), τον 
χαβά του! Ευλόγησε ευλαβικά το τουρ-
κικό κτήριο στη Νέα Υόρκη, πλάι στον 
επικεφαλής του κράτους-μαφία Ερντογάν 
και το τσιράκι του παράνομο Τατάρ…

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
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