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ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Οργιάζει το λαθρεμπόριο 

Γιγαντώνεται το πρόβλημα με την παράνομη 
διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, καυσίμων, τροφί-
μων, αλκοόλ και καπνού, με την Κυβέρνηση να 
αναζητεί τρόπους να κλείσει τις «μαύρες τρύπες» 
στην «Πράσινη Γραμμή». 
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Ρίχνουν δίκτυα στον απόντα «Ενδιάμεσο»

Σε σκάκι για γερά νεύρα εξελίσσεται το 
προεκλογικό τοπίο, με μήλον της Έριδος και 
πολυπόθητη «νύφη» να είναι σε πρώτο επίπεδο 
το ΔΗΚΟ και σε δεύτερο, ο λεγόμενος «ενδιάμε-
σος» χώρος. 
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ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Σε αυτό το Crans
Montana επιμένουν
οι επικίνδυνοι 
αγγλο-τουρκο-διζωνικοί;
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
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Λιβύης, ακαθορίστου
μέλλοντος
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ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Έγκλημα
το γκρέμισμα
της ελάχιστης
ενότητας
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ΤΡΟΧΑΙΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Μακραίνει η μαύρη
λίστα των θυμάτων

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Στο τραπέζι μέτρα 
για να γλιτώσουμε 

το πέμπτο κύμα 

Εισηγήσεις για νέα μέτρα 
τίθενται αύριο Δευτέρα ενώπιον 
του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη 
Χατζηπαντέλα, από τα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιδημιολογι-
κής Επιτροπής. Στόχος είναι να 
αποφύγουμε το πέμπτο κύμα της 
πανδημίας που κτυπά την Ευρώ-
πη και ήδη τις τελευταίες ημέρες 
άρχισε να δείχνει τα δόντια του 
και στη χώρα μας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Σ», φαίνεται 
πως τα όποια μέτρα επιβληθούν 
θα είναι -προς το παρόν- ήπια, 
ενώ μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί 
στις προσπάθειες για αύξηση 
της εμβολιαστικής κάλυψης του 
πληθυσμού, τόσο με την 1η και 
2η δόση, όσο και με την 3η και 
ενισχυτική δόση. 
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Κοινωνική απαίτηση 
ο Κατώτατος Μισθός 

Προωθούν «αναγνώριση» του ψευδοκράτους μέσω ασκήσεων  

Η Τουρκία επιχειρεί, παντί τρόπω, να 
εντάξει το ψευδοκράτος στη διεθνή κοι-
νότητα, ακόμη και μέσω στρατιωτικών 
ασκήσεων τις οποίες διεξάγει, επιδιώ-
κοντας την αποδοχή του στη νομική και 
πολιτική αρχή του acknowledgement, 
που συνιστά το προηγούμενο βήμα πριν 

από την αναγνώριση. Για τον σκοπό 
αυτό, εμπλέκει το τμήμα εκείνο του 
κυπριακού  FIR των κατεχομένων, που 
παρανόμως θέλει να ελέγχει το ψευδο-
κράτος μέσω της Τύμπου, ως συντονι-
στικό όργανο των εν λόγω αεροναυτικών 
ασκήσεων. Τέτοιες ασκήσεις ήταν ο 
«Αετός της Μεσογείου» τον περασμένο 
Ιούνιο  και η τελευταία άσκηση «Ανατο-
λική Μεσόγειος», που διεξήχθη από την 
1η Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. 
Αυτές οι τουρκικές ενέργειες είναι συνα-
φείς τόσο με την τουρκική πολιτική για 

λύση του Κυπριακού στη βάση των δύο 
κρατών, όσο και με τη νέα αρχιτεκτονική 
ασφάλειας στην περιοχή μας, στην οποία 
η Τουρκία θέλει να περιλάβει τη στρατη-
γική της Γαλάζιας Πατρίδας. Ωστόσο, στη 
νέα αυτή αρχιτεκτονική ασφάλειας ανα-
βαθμισμένος είναι ο ρόλος της Γαλλίας, 
η οποία εμφανίζεται ως οιονεί τοποτηρη-
τής των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές και 
δη στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός 
που συγκρούεται με τους τουρκικούς 
σχεδιασμούς. 
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠ.  
ΑΡΜΟΣΤΗΣ

«Γκρίζος Λύκος» 
δολοφόνησε τον 

Τρύφωνος 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 
Όταν το ΑΚΕΛ

επιμένει να 
αυτοπυροβολείται…
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝ. 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Μπορεί να αποδώσει 
δικαιοσύνη
στην Κύπρο; 
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Ως κοινωνική αναγκαιότητα 
αντικρίζει η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών 
τη θεσμοθέτηση του 

Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ), 
θεωρώντας, μάλιστα, εφικτή, υπό τις 
παρούσες οικονομικές συνθήκες, την 
άμεση και καθολική εφαρμογή του. 

Σύμφωνα με μεγάλη δημοσκό-
πηση που δημοσιεύει σήμερα 
η «Σ», την οποία διενήργησε ο 
Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας™,  η θέσπιση ΕΚΜ 
αντικρίζεται από το σύνολο σχεδόν 
της κοινωνίας ως το μέτρο εκείνο 
που θα συμβάλει ουσιαστικά προς 
την κατεύθυνση επίτευξης ενός 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
και βελτίωσης της προστασίας των 
εργαζομένων από αδικαιολόγητα 
χαμηλούς μισθούς, αλλά και θα αμ-
βλύνει τις ήδη υφιστάμενες κοινω-
νικές και μισθολογικές ανισότητες. 

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία 

εισέρχονται οι διεργασίες για δι-
αμόρφωση και εφαρμογή του 
Εθνικού Κατώτατου Μισθού 
(ΕΚΜ). Μέχρι το τέλος του 
χρόνου αναμένεται να ολο-
κληρωθεί ο διάλογος 
με τους κοινωνικούς 
εταίρους, με στόχο 
να θεσπιστεί, με 
νόμο του κράτους, 
εντός των πρώτων 
μηνών του 2022. Ωστό-
σο, άγνωστα παραμένουν, 
προσώρας, τόσο το ύψος, όσο και 
άλλες βασικές πτυχές του, όπως το αν 
θα είναι  ενιαίος - οριζόντιος κατώ-
τατος μισθός ή θα διαφοροποιείται 
από κλάδο σε κλάδο κ.ά. Επί τούτων 
ήδη καταγράφονται αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις μεταξύ εργοδοτικών και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως 
δηλοί και σχετικό ντιμπέιτ της «Σ», 
που παρουσιάζεται σήμερα. 
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... Συνέχεια στη σελίδα 2

BLACK FRIDAY
Άλλο Αμερική

και άλλο Κύπρος… 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Το λίφτινγκ του 

χρηματοπιστωτικού τομέα 
ΣΕΛΙΔΑ 17

ΦΥΓΟΣΤΡΑΤΙΑ 
Κλείνει το παραθυράκι 

μέσω των Δελτίων Υγείας 
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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Γιατί η ευελιξία ισούται
με την αποδοτικότητα 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΛΙΒΥΗ 
Λεκτικές διακηρύξεις και 
τουρκικά «μαγειρέματα»
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Ορισμένες κακές συνήθειες 
δεν αλλάζουν. Εδώ και 
καιρό, χωρίς σταματη-
μό, τα κόμματα ερίζουν 

πάνω στο πτώμα του Κραν Μοντανά 
και της οικονομίας. Κοκορομαχούν 
και εκτίθενται. Και οι Τούρκοι γελούν 
με τα χάλια μας. Δεν αδρανούν. Δρουν. 
Και προελαύνουν. Όσο, δε, για την 
εσωτερική κατάσταση, οι τιμές ανεβαί-
νουν. Και οι μισθοί κατεβαίνουν. Οι 
δείκτες της ανεργίας δεν υποχωρούν. 
Μένουν στάσιμοι. Η πραγματική οι-
κονομία δεν ανακάμπτει. Και οι κατά 
καιρούς υποσχέσεις αποδεικνύονται 
επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Κυβερνά 
η διαφθορά…

Η Μάχη των 
Προεδρικών
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Αυτή είναι η ζοφερή, αλλά πραγ-
ματική εικόνα του τόπου μας. Και ο 
πολίτης δικαίως αναζητά αποφασιστι-
κούς πολιτικούς με καθαρά χέρια και 
νέο Πρόεδρο, που να έχει όραμα. Και 
να μπορεί να δώσει λύσεις. Καθαρές 
και έντιμες. Αξιοπρεπείς. Ριζικές και 
αποτελεσματικές. Για να γυρίσει σελίδα 
και να οδηγήσει τον τόπο σε μια νέα 
εποχή. Οι καβγάδες του κομματικού 
συστήματος, που αποκρύβουν μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες, δεν ωφελούν 
κανέναν. Όφελος υπάρχει όταν ξεπερνάς 
τις σκοπιμότητες και όταν αντιλαμβά-
νεσαι ότι πρέπει να αλλάξεις πολιτική 
για να σωθείς. Όταν αποφασίσεις ότι 
θα οικοδομήσεις το μέλλον, χωρίς να 
επαναλάβεις τα λάθη του παρελθόντος.  

Και αυτό είναι ένα από τα σημα-
ντικά διακυβεύματα των προεδρικών 
εκλογών του 2023 και όσων θέλουν να 
διεκδικήσουν την εξουσία. Ήδη, από 
τα μεγάλα κόμματα, ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου αθόρυβα, 
αλλά μεθοδικά, ενεργεί προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Είναι παίκτης-κλειδί 
στο πολιτικό σκηνικό. Και σε διάφορες 
περιπτώσεις, εκεί που δεν τον υπολό-
γιζαν, έχει δείξει τις ικανότητές του. 
Όπως συνέβη και πρόσφατα στην 
εκλογή της Προέδρου της Βουλής. 
Έχει και συμπάθειες και αντιπάθει-
ες. Και συνηγόρους και κατηγόρους. 
Αυτό είναι το πεπρωμένο κάθε πολι-
τικού. Ανεξαρτήτως εάν διαφωνεί ή 
συμφωνεί κάποιος μαζί του, οφείλει να 
δεχτεί ότι έχει εργαστεί σκληρά για το 
κόμμα. Τολμά να εκφράσει τις απόψεις 
του, ακόμη και όταν έχει κόστος. Δι-
ατηρεί καλές σχέσεις με όσους από 
τους ξένους λαμβάνουν αποφάσεις 
για το Κυπριακό. Και μπορεί να δι-
αδραματίσει ρόλο. Φτάνει να κινηθεί 
προς την ορθή κατεύθυνση. Γνωρίζει 
τα οικονομικά θέματα και έχει άμεση 
επαφή με τον πολίτη, ο οποίος, όμως, 
αναζητά λύσεις στα προβλήματά του. 
Και, μάλιστα, άμεσα. Χθες. Έχει πείρα 
και γνώσεις πολιτικής τέχνης.   

Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι και αυστηροί με τον εαυτό 
τους. Χωρίς να παρασύρονται από τους 
γλείφτες και τους αυλοκόλακες. Διότι 
έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες της επι-
τυχίας τους. Τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
όσο και άλλοι αντίπαλοί του υποψήφιοι 
οφείλουν να αφουγκράζονται τον πολίτη. 
Εάν το πράττουν, αντιλαμβάνονται το 
αυτονόητο: Την ανάγκη για κατάθεση 
συγκεκριμένων πολιτικών και στρα-
τηγικών, που θα καλύπτουν όλες τις 
πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Ο 
Αβέρωφ γνωρίζει και τα θέματα και 
υπόσχεται λύσεις. Είναι η ώρα του να 
επιδιώξει και να επιτύχει αποδοχή από 
τον λαό. Υπάρχει μακρύς κατάλογος 
θεμάτων που χρήζουν ορθής και απο-
τελεσματικής διαχείρισης… 

Θα παταχθεί, για παράδειγμα, η 
διαφθορά και πώς; Ποιες είναι οι με-
ταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν 
στο φορολογικό σύστημα; Ποιους θα 
καλύπτουν και πώς; Θα έρθουν επεν-
δύσεις χωρίς να ξεσπούν σκάνδαλα 
και χωρίς να γινόμαστε ρεζίλι διεθνώς; 
Θα προχωρήσουμε στην εποχή της 
ψηφιοποίησης και δη στο Δημόσιο; Θα 
βοηθηθούν οι ντόπιες εταιρείες για να 
αποφύγουν την πτώχευση και να επα-
ναδραστηριοποιηθούν με επιτυχία εντός 
και εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς; Πώς; 
Θα εξελιχθούμε τελικά σε εκπαιδευτικό 
κέντρο ή όχι; Ποιο είναι το πλάνο για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στη λογική της Πράσινης ανάπτυξης; Τι 
θα γίνει με τον τουρισμό, ο οποίος από 
κότα με τα χρυσά αβγά μετατρέπεται 
σε ανίατο ασθενή; Επιβάλλεται ή όχι 
στρατηγική αναγέννησης; Και πώς; Ο 
Λαός θέλει απαντήσεις, υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα.

Όποιος από τους υποψηφίους επανα-
λάβει τις πολιτικές συνταγές και τεχνο-
τροπίες που οδήγησαν στα υφιστάμενα 
αδιέξοδα,  καταδικάζει τον εαυτό του. 
Όποιος νέος υποψήφιος υποτιμά τη 
νοημοσύνη του Λαού και ασκείται σε 
μικροπολιτικές φόρμουλες,  θα αποτύχει. 
Ο πολίτης δεν θέλει επιλογές αδιεξόδων, 
αλλά λύσεων. Και στο Κυπριακό και 
στην οικονομία. Ο λαός θέλει πρακτι-
κές και κατανοητές δράσεις για να μην 
εξαπατηθεί. Για να ξέρει τι ψηφίζει. Για 
να αναλάβει τις ευθύνες του μπροστά 
στην κάλπη, αφού πρώτα οι υποψή-
φιοι για την Προεδρία αναλάβουν τις 
δικές τους. Για να μην ερίζουμε ξανά 
επί των πτωμάτων του Κυπριακού 
και της οικονομίας. Μπορούν; Αν η 
απάντηση είναι «ναι», φέρουν το βάρος 
της απόδειξης… Ιδιαίτερα οι νεοφανείς 
εν δυνάμει υποψήφιοι Πρόεδροι της 
Δημοκρατίας, πρέπει εγκαίρως να υπο-
βάλουν τα σχετικά προγράμματά τους 
προς τον Λαό. Τη φορά αυτή η έντονη 
δυσπιστία και η γενική απελπισία του 
Εκλογικού Σώματος θα παρουσιάσει 
πολλές εκπλήξεις…

Της Κυριακής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Γ
εννημένος το 1926 στο 
Παλαιχώρι της επαρχί-
ας Λευκωσίας, ο γιος του 
Χριστοφή και της Κυρια-
κούς Μάτση μαθήτευσε 
στο δημοτικό σχολείο του 
χωριού του. Ακολούθησε 

(1939-1945) γυμνασιακές σπουδές στο 
Γυμνάσιο Αμμοχώστου και στη συνέχεια 
φοίτησε (1946-1952) στο Τμήμα Γεωπο-
νίας της Γεωπονοδασολογικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης. Τη γη την αγάπησε και την 
έζησε με τον τρόπο τον αρχαίο, που ήταν 
ζωντανός στην Κύπρο των παππούδων 
μας («την Κύπρο του Ομήρου», κατά τον 
Μιχάλη Πασιαρδή). Όχι μόνο ως πηγή 
βιοπορισμού, αλλά ως προέκταση (και 
μάνα) του ανθρώπου, ως πηγή διαμόρ-
φωσης ατομικής ιδιοσυγκρασίας και 
εθνικού χαρακτήρα. 

Με το πέρας των σπουδών του επέ-
στρεψε στην Κύπρο (Ιούλιος 1952) και 
εργάστηκε σε αγρόκτημα της Κυπριακής 
Αγροτικής Εταιρείας Κουκλιών Αμμοχώ-
στου. Στην εν λόγω περιοχή τον βρήκε 
η έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν εκ 
των προτέρων ενήμερος για το εγχείρημα 
που επρόκειτο να αναληφθεί με στόχο 
την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο 
αδελφός του, Γιαννάκης Μάτσης, θυμάται 
ότι με τον Γρηγόρη Αυξεντίου ανέλαβαν 
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στην 
περιοχή: «Ο Αυξεντίου ήταν σχεδόν κάθε 
μέρα με τον Κυριάκο στα Κούκλια, στη 
Λύση ή περιόδευαν τις γύρω περιοχές, 
προσπαθώντας να τις οργανώσουν» 
(Κλείτος Ιωαννίδης, Κυριάκος Μάτσης: 
Ο οραματιστής, 1998).

Δράση στην ΕΟΚΑ και
προσπάθεια απελευθέρωσης 
Καραολή

Στην ΕΟΚΑ εντάχθηκε από τους πρώ-
τους, αναλαμβάνοντας αρχικά την οργάνω-
ση ομάδων κρούσεως στην Αμμόχωστο 
και χρέη τομεάρχη στην ίδια επαρχία, ενώ 

Κυριάκος Μάτσης: Διηνεκής τρόπος ελληνικός

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟ ΜΑΤΣΗ ΗΤΑΝ ΤΡΟ-
ΠΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ. Ο ΙΔΙΟΣ 
ΤΗΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕ ΣΕ ΣΤΑΣΗ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΟΥΣΕ ΟΣΟΥΣ 
ΕΠΡΑΤΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ

στη συνέχεια ορίστηκε ως παγκύπριος 
κεντρικός σύνδεσμος του αρχηγού με 
τους διάφορους τομείς της Οργάνωσης. 
Σημαντικό στοιχείο της δράσης του απο-
τελεί η ενεργός συμμετοχή του στα σχέδια 
απελευθέρωσης του πρωτομάρτυρα της 
αγχόνης, Μιχαλάκη Καραολή, τα οποία, 
όμως, έμειναν ανολοκλήρωτα, εξαιτίας 
ενδοιασμών του ήρωα. Ο αγωνιστής 
Πέτρος Στυλιανού παραθέτει στοιχεία 
για την τελευταία προσπάθεια, της 16ης 
Οκτωβρίου 1955: Ο αξιωματικός των Κε-
ντρικών Φυλακών, Παρασκευάς Κύρου, 
μυημένος στα σχέδια απόδρασης, άνοιξε 
το κελί του Μ. Καραολή και προχώρησαν 
προς την έξοδο των φυλακών, όπου τους 
περίμεναν οι Κ. Μάτσης και Γιαννάκης 
Δρουσιώτης. Ωστόσο, ο Μ. Καραολής, 
φοβούμενος ότι επρόκειτο για παγίδα, 
αρνήθηκε να εξέλθει. Αγωνιώντας για 
την έκβαση του σχεδίου, ο Κ. Μάτσης 
ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου και, 
αψηφώντας τον κίνδυνο να προδοθούν, 
φώναξε: «Σας περιμένουμε. βιασθήτε λίγο. 
Μιχαλάκη, αποφάσισε να αποδράσης. Εί-
μαστε κοντά σου, μην αρνηθής και τώρα. 
Παρασκευά, πείσε τον όσο πιο γρήγορα 
μπορείς, διότι δεν έχομεν ώραν» (Από την 
τραγική εποποιΐα των Κεντρικών Φυλακών, 
1967). Οι προτροπές του συγχωριανού 
του δεν στάθηκαν αρκετές για να πειστεί 
ο Μ. Καραολής ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο 
προδοσίας και προτίμησε να παραμείνει 
στις φυλακές, πεπεισμένος (ίσως) ότι θα 
αθωωνόταν δικαστικά.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουά-
ριο του 1956, ο Κ. Μάτσης συνελήφθη 
κατόπιν προδοσίας και οδηγήθηκε στα 
κρατητήρια Ομορφίτας. Παραδεχόμενος 
ευθαρσώς τον ηγετικό του ρόλο στον αγώνα 
των Ελλήνων της Κύπρου, υπέμεινε τα 
βρετανικά βασανιστήρια μέχρι τη συνά-
ντησή του με τον Στρατάρχη Χάρντινγκ. 
Στη συνάντησή του με τον Βρετανό Κυ-
βερνήτη εκδήλωσε τη διαχρονικότητα του 
ελληνικού τρόπου: Εξήγησε ότι το αξιακό 
σύστημα του ελεύθερου ανθρώπου ορίζει 
ως μόνη επιλογή τον δρόμο της Αρετής. 
όπως εντυπώθηκε διαχρονικά στην ελ-
ληνική συνείδηση, από το μυθολογικό 
δίστρατο του Ηρακλή μέχρι τον παλλαϊκό 
ξεσηκωμό του οκτωβριανού ’40.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στα κρατητή-
ρια Κοκκινοτριμιθιάς, απ’ όπου απέδρασε 
τον Σεπτέμβριο του 1956 και ανέλαβε 
χρέη Τομεάρχη Κερύνειας. Ο επίλογος της 
ζωής του γράφτηκε στο χωριό Δίκωμο, τη 
19η Νοεμβρίου 1958. Τη συγκεκριμένη 
περίοδο διεξάγονταν εντατικές έρευνες 
των Βρετανών στην επαρχία Κερύνειας 
και ο Κ. Μάτσης αποφάσισε να καταφύγει 
σε κρησφύγετο στο Δίκωμο, στην οικία 
του Κυριάκου Διάκου. Εκεί βρισκόταν το 
πρωινό της 19ης Νοεμβρίου μαζί με τους 

εκτιμώ τους ιδεολόγους αγωνιστές, που 
ξέρουν ν’ αγωνιστούν για ένα ιδανικό, 
αδιάφορο ποιο είναι αυτό, αρκεί να το 
πιστεύουν», σημείωνε σχετικά ο Κ. Μάτσης 
στο ημερολόγιό του, τον Ιούνιο του 1948.

Ο θάνατος του Μάτση στο 
«Illustrated London News»

Στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ 
εξορίστηκαν σε βρετανικές φυλακές συνο-
λικά 31 αγωνιστές. Ένας απ’ αυτούς, που 
κρατήθηκε στις φυλακές του Perth της 
Σκωτίας, ήταν ο ομαδάρχης της ΕΟΚΑ,  
Γεώργιος Μάτσης, θείος του Κυριάκου. 
Από το κελί της εξορίας του πληροφορή-
θηκε τα γεγονότα του Δικώμου και, χρόνια 
αργότερα, έγραφε: «Η πιο οδυνηρή στιγμή 
που έζησα κατά την τρίμηνη παραμονή 
μου στις φυλακές της Περθ, ήταν αναμφί-
βολα το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 1958. 
Όπως γινόταν κάθε νύχτα, προτού πάμε 
για ύπνο, είχαμε καθίσει όλοι οι Ελληνοκύ-
πριοι κατάδικοι ν’ ακούσουμε το βραδινό 
δελτίο ειδήσεων από το ραδιόφωνο. Η 
πρώτη είδηση που μεταδόθηκε, μιλούσε 
για τον εντοπισμό τριμελούς αντάρτικης 
ομάδας στο χωριό Δίκωμο, τη σύλληψη 
δύο “τρομοκρατών” και τον θάνατο του 
αρχηγού τους, Κυριάκου Μάτση, μετά 
που είχε αρνηθεί να εξέλθει του κρησφυ-
γέτου του. Η περιγραφή ήταν συγκλονι-
στική, αφήνοντάς με άναυδο από το σοκ 
που είχα νιώσει. Λίγες μέρες αργότερα, 
έτυχε να διαβάσω στο περιοδικό “The 
Illustrated London News”, στο κεφάλαιο 
“Important personalities”, τη βιογραφία 
του Κυριάκου Μάτση, με φωτογραφίες 
και στιγμιότυπα από τον ηρωικό θάνα-
τό του. Το δημοσίευμα εκείνο ήταν μια 
αποδοχή της προσωπικότητάς του, αλλά 
και μια υπόκλιση μπροστά στο μεγαλείο 
του. Για μένα, ήταν μεγάλη παρηγοριά, 
κάνοντάς με να νιώθω περήφανος!» (Με-
γάλες ώρες, 2008).

συναγωνιστές του Κώστα Χριστοδούλου 
και Ανδρέα Σοφιόπουλο, όταν διεξήχθη-
σαν επανειλημμένες στρατιωτικές έρευνες 
(ένδειξη ότι ο χώρος είχε προδοθεί). Αφού 
διέταξε τους δύο συναγωνιστές του να 
παραδοθούν, ο ίδιος αποφάσισε ότι δεν θα 
έβγαινε ζωντανός από το κρησφύγετο, με-
τουσιώνοντας σε πράξη την προτροπή που 
συγγραφέα Πολύβιου Δημητρακόπουλου 
(1864-1922), που βρέθηκε σημειωμένη 
και υπογραμμισμένη στα γραπτά του ήρωα: 
«Διάλεξε όσον ημπορείς τον τρόπο του 
θανάτου σου. Ένας ωραίος θάνατος, είναι 
η ευγενεστέρα πράξις της ζωής» (Δόξα 
Κωμοδρόμου, Κυριάκος Μάτσης: Η φυ-
σιογνωμία ενός στοχαστή που τάχθηκε 
στον αγώνα της ΕΟΚΑ, 2017).

Τη θυσία του ανέδειξε σε προκήρυξή 
του ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, Γεώργιος Γρίβας-
Διγενής, ως μήνυμα προς τον πολιτισμένο 
κόσμο (και έμμεση απάντηση στη βρετα-
νική προπαγάνδα περί «τρομοκρατών»). 
Επρόκειτο για επισφράγιση των ιδανικών 
και του ήθους, με τα οποία «κοσμούνται 
οι μαχηταί της Κυπριακής Λευτεριάς». 
Πέραν, όμως, της αντίδρασης που προ-
κάλεσε στην Κύπρο, η θυσία του Κ. Μά-
τση είχε αντίκτυπο και στη Θεσσαλονίκη, 
την πόλη που αγάπησε και τον κατάρτι-
σε επιστημονικά. Στον ελληνικό Βορρά, 
λοιπόν, οργανώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 
μνημόσυνο στον ναό του Αγίου Δημητρίου 
από τη Φοιτητικήν Ένωσιν Κυπρίων και 
την Επιμορφωτικήν Φοιτητικήν Ένωσιν 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά το 
μνημόσυνο, οι συμμετέχοντες μετέβησαν 
στον χώρο του πανεπιστημίου, πραγματο-

ποιώντας σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας. 
Στο πανεπιστήμιο κατατέθηκε στεφάνι στο 
μνημείο πεσόντων φοιτητών. Επικεφαλής 
της «σιωπηλής διαμαρτυρίας» τέθηκε ο 
Πρύτανης, μαζί με μέλη της Συγκλήτου 
και καθηγητές του πανεπιστημίου. 

«Έμαθα πάντα στη ζωή ν’ 
αγαπώ και να εκτιμώ τους 
ιδεολόγους αγωνιστές»: Η 
υπεράσπιση του Γιαννάκη 
Δρουσιώτη

Η ιδεολογία για τον Κ. Μάτση ήταν 
τρόπος βιωματικός και όχι μόνο θεωρητι-
κός. Ο ίδιος τη μετουσίωσε σε στάση ζωής 
και εκτιμούσε όσους έπρατταν το ίδιο. Η 
πεποίθησή του αυτή είναι φανερή στην 
περίπτωση του Λεμεσιανού συμφοιτητή 
του, Γιαννάκη Δρουσιώτη. Ο Κ. Μάτσης 
είχε ξεκάθαρη άποψη για τον κομμουνι-
σμό: Στη διάρκεια των σπουδών του είχε 
ενταχθεί στη Μορφωτικήν Ένωσιν Εθνικο-
φρόνων Φοιτητών, πολεμώντας «με όλη τη 
δύναμη της ψυχής» του τη συγκεκριμένη 
ιδεολογία, όπως έγραφε σε βιογραφικές 
σημειώσεις το 1954. Μέσω φοιτητικών 
εξορμήσεων, αρθρογραφίας, συγκεντρώσε-
ων και συλλαλητηρίων τάχθηκε αναφανδόν 
κατά του κομμουνισμού στη διάρκεια του 
ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν δίστασε, όπως είναι γνωστό, να 
υπερασπιστεί τον συμφοιτητή του και μέλος 
της ελληνικής κομμουνιστικής νεολαίας, 
Γιαννάκη Δρουσιώτη (1919-2015), όταν 
συνελήφθη και δικάστηκε για τη συμμε-
τοχή του σε κομμουνιστική οργάνωση. 
«Έμαθα πάντα στη ζωή ν’ αγαπώ και να 
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Πατριάρχης Βαρθολομαίος 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, κατά κόσμον 
Δημήτριος Αρχοντώνης, 
γεννήθηκε στις 29 Φεβρου-

αρίου 1940 στους Αγίους Θεοδώρους 
της Ίμβρου. Είναι ο 270ός Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και 
Οικουμενικός Πατριάρχης της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας. Φοίτησε στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης και σε πανεπιστήμια 
της δυτικής Ευρώπης. Χρημάτισε διευ-
θυντής του γραφείου του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Δημητρίου, Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας και κατόπιν Χαλκηδόνος. 
Εξελέγη στον πατριαρχικό θρόνο το 1991. 
Ως Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ερ-
γαστεί για την επίλυση προβλημάτων 
λειτουργίας του Πατριαρχείου και την 
επαναλειτουργία παραδοσιακών τόπων 
χριστιανικής λατρείας στην Τουρκία, την 
προώθηση της ενότητας των Ορθόδο-
ξων εκκλησιών και τη διεξαγωγή της 
Πανορθόδοξης Συνόδου το 2016 στην 
Κρήτη, τη συνέχιση του διαλόγου με 
τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την 
προστασία του περιβάλλοντος, δράση για 
την οποία έχει χαρακτηριστεί «πράσινος 
Πατριάρχης».

Ως υπήκοος της Τουρκικής Δημο-
κρατίας, από το 1961 μέχρι το 1963 
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός στον 

τουρκικό στρατό. Από το 1963 έως το 
1968 παρακολούθησε μεταπτυχιακές 
σπουδές με υποτροφία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στο Ινστιτούτο Ανατολι-
κών Σπουδών Ρώμης, στο Οικουμενικό 
Ινστιτούτο Bossey της Ελβετίας και στο 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Έλαβε το 
διδακτορικό του στο κανονικό δίκαιο από 
το Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο Ρώμης. Ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος μιλάει επτά 
γλώσσες: ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και λατινικά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος πολλές φορές μίλησε για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ομογένεια των Ρωμιών της Πόλης 
γενικά, αλλά και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο ειδικότερα. Την επίλυ-

ση των προβλημάτων αυτών επιζητεί 
με κατά καιρούς δηλώσεις του στον 
Τύπο, συναντήσεις με την τουρκική 
πολιτειακή ηγεσία, αλλά και μέσω της 
διπλωματικής οδού. Σημαντικότερο 
αυτών θεωρείται το θέμα της άδειας 
επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχο-
λής της Χάλκης, η οποία παραμένει 
κλειστή με απόφαση των τουρκικών 
Αρχών από το 1971.

Σε συνεργασία με τοπικούς πα-
ράγοντες της Τουρκίας, επιδιώκει να 
επισκέπτεται συχνά διάφορες περιοχές 
της χώρας, πατρογονικές εστίες Ελληνι-
σμού (Καππαδοκία, Μύρα της Λυκίας, 
Πέργαμος κ.ά.), όπου και τελεί τη Θεία 
Λειτουργία στα ερείπια ναών, σε ένδειξη 
συναδέλφωσης, κατευνασμού και αλ-

ληλοκατανόησης. Κατά τη διάρκεια της 
Πατριαρχίας του τελέστηκε για πρώτη 
φορά μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 
λειτουργία στο ιστορικό μοναστήρι της 
Παναγίας Σουμελά τον Δεκαπενταύγου-
στο του 2010. Ομοίως για πρώτη φορά 
μετά το 1922 τελέστηκε αγιασμός των 
υδάτων την ημέρα των Θεοφανείων του 
2019 στην Τρίγλια της Προύσας. Ως 
Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχίζει 
την παράδοση των προκατόχων του, 
επιδιώκοντας τη συνέχιση του διαλόγου 
με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και 
τα άλλα δόγματα, παρακάμπτοντας τα 
εμπόδια που κατά καιρούς προκύπτουν. 
Το 2014, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
και ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφτη-
καν μαζί τον Ναό της Αναστάσεως στα 
Ιεροσόλυμα, όπου προσευχήθηκαν στον 
Πανάγιο Τάφο και υπέγραψαν Κοινή 
Διακήρυξη. Σε αυτήν αναφέρεται ότι 
αμφότεροι προσβλέπουν στην ημέρα 
που θα υπάρξει πλήρης κοινωνία με-
ταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας και επισημαίνεται η σημασία 
της συνέχισης του θεολογικού διαλόγου, 
του σεβασμού, της δημιουργίας του 
Θεού διά της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο www.artaeri.com.
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Οργιάζει το λαθρεμπόριο
από τα κατεχόμενα

ΓΙΓΑΝΤΏΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙ-
ΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΏΝ, ΝΑΡΚΏΤΙ-
ΚΏΝ, ΚΑΥΣΙΜΏΝ, ΤΡΟΦΙΜΏΝ, 
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 

Η αντιμετώπιση της 
παράνομης διακί-
νησης μεταναστών 
από τα κατεχόμε-
να στις ελεύθερες 
περιοχές έχει τεθεί 
στην κορυφή των 

προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, που 
αναζητεί τρόπους να κλείσει τις «μαύρες 
τρύπες» στη Γραμμή Κατάπαυσης του 
Πυρός ή «Πράσινη Γραμμή». Σε αυτό 
το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη 
απόφαση για εγκατάσταση ισραηλινού 
συστήματος καμερών για επιτήρηση και 
εντοπισμό παράνομων διελεύσεων και 
διακινητών. Εξίσου σημαντικό, και αλλη-
λένδετο, πρόβλημα, που γιγαντώνεται με 
το πέρασμα του χρόνου, είναι το ανεξέ-
λεγκτο λαθρεμπόριο αγαθών, όπλων και 
ναρκωτικών από και προς τις ελεύθερες 
περιοχές από τα κατεχόμενα. Η σύλληψη 
πριν από ένα μήνα του 38χρονου Αζέ-
ρου εκτελεστή συμβολαίων θανάτου με 
το ρωσικό διαβατήριο, που πέρασε από 
τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, 
είναι ενδεικτική του προβλήματος που 
υπάρχει. 

Κανονισμός
«Πράσινης Γραμμής»

Σύμφωνα με τον κανονισμό της «Πρά-
σινης Γραμμής», τα εμπορεύματα που 
διέρχονται από την «Πράσινη Γραμμή»  
πρέπει να έχουν παραχθεί εξολοκλήρου 
σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του απο-
τελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή να έχουν υποστεί την 
τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαι-
ολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε 
επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό 
αυτό σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του 
αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το Τ/κ Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα να 
βεβαιώνει την προέλευση των προϊόντων 

21.11.2021

Τα πρακτικά του Κραν Μοντανά και τα περί χαμένης ευκαιρίας

Η δημοσίευση στον «Φιλελεύθερο» 
μέρους των πρακτικών των Ηνωμέ-
νων Εθνών για το τι έλαβεν χώραν 
στο Κραν Μοντανά το καλοκαίρι του 

2017 παρέχει την ευκαιρία για μια ευρύτερη 
αξιολόγηση του Κυπριακού, καθώς και για 
χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
επόμενη μέρα. 

Από τα πρακτικά που είδαν το φως της δημο-
σιότητας για επαφές του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ, στο πλαίσιο και το περιθώριο της Διάσκε-
ψης για την Κύπρο, διαφαίνεται ότι η Τουρκία 
εξακολουθούσε να εμμένει στη διατήρηση των 
εγγυήσεων και του μονομερούς δικαιώματος 
επέμβασης. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εξωτε-

ρικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
επανέλαβε ότι η Άγκυρα θεωρεί σημαντική την 
παρουσία στην Κύπρο ενός αριθμού στρατευμά-
των, ακόμα και μετά από μια διευθέτηση. Με το 
υφιστάμενο ισοζύγιο δυνάμεων, είναι αμφίβολο 
έως αδύνατο να αποδεχθεί ποτέ η Τουρκία την 
κατάργηση των εγγυήσεων και του μονομερούς 
δικαιώματος επέμβασης. Στην καλύτερη περί-
πτωση, η Τουρκία θα συζητούσε κάποιας μορφής 
διεύρυνση του συστήματος εγγυήσεων.

Διαχρονικές μελέτες της συμπεριφοράς 
της κοινής γνώμης δείχνουν ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν την ασφά-
λεια ως το πιο σημαντικό ζήτημα. Όμως είναι 
καθοριστικής σημασίας να αντιληφθούμε ότι 
και τα άλλα ζητήματα – διακυβέρνηση, εδα-
φικό, περιουσιακό, έποικοι και δημογραφικό, 
οικονομία – έχουν τη δική τους βαρύτητα. Επί 
τούτου εκτιμώ ότι οι συζητήσεις που έλαβαν 
χώραν στο Κραν Μοντανά δεν οδηγούσαν σε 
συγκλίσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να συμβάλουν 
σε μια βιώσιμη διευθέτηση. Ως εκ τούτου, τα 
περί χαμένης ευκαιρίας στο Κραν Μοντανά δεν 

μπορούν να αντέξουν στη βάσανο της λογικής.  
Η τουρκική πλευρά επέμενε στον παραμερισμό 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουρ-
γία ενός νέου συνεταιρικού κράτους, στο οποίο 
καμιά απόφαση για ουσιαστικά ζητήματα δεν 
ήταν δυνατή χωρίς την έγκρισή της. Η Τουρκία 
ήταν επίσης αμετακίνητη στο θέμα της εκ περι-
τροπής προεδρίας και την παραμονή όλων των 
εποίκων.  Όσον αφορά το εδαφικό, δεν υπήρχε 
η πρόθεση για ουσιαστικές αναπροσαρμογές.

Θεωρώ ότι ακόμα και να υπήρχε σύγκλιση 
στο μείζον θέμα της ασφάλειας η όλη φιλοσο-
φία τού υπό συζήτηση Σχεδίου λύσης είναι τέ-
τοια που θα δημιουργείτο ένα δυσλειτουργικό 
κράτος με πολλές στρεβλώσεις.  Επιπρόσθετα, 
θα υπήρχε πάντοτε έλλειμμα νομιμοποίησης.  
Πέραν τούτου, η νομιμοφροσύνη των πολιτών 
δεν θα ήταν προς το κοινό κράτος, αλλά προς 
τα δύο συνιστώντα κράτη αντίστοιχα.

Εδώ και χρόνια υποστηρίζω ότι η συγκεκρι-
μένη φιλοσοφία λύσης δεν μπορεί να οδηγή-
σει σε ένα ευοίωνο μέλλον.  Ούτε μπορούμε 
να προσβλέπουμε σε βελτίωση του status quo 

με την υλοποίηση μιας τέτοιας προσέγγισης.  
Σε θεωρητικό επίπεδο είναι δυνατό να υπάρξει 
προοπτική ελπίδας, εάν στο διαπραγματευτικό 
πλαίσιο εισαχθούν στοιχεία και από το ενοποι-
ητικό ομοσπονδιακό μοντέλο (integrationalist 
federal model). Τόσο η θεωρία, όσο και η εμπει-
ρία δείχνουν ότι η αποκλειστική αξιοποίηση 
του ομοσπονδιακού μοντέλου της συναινετικής 
δημοκρατίας (conscotiational democracy) οδηγεί 
σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα, ιδίως όταν τα 
εμπλεκόμενα μέρη είναι μόνο δύο.

Στη σημερινή συγκυρία δεν υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ομοσπονδιακή 
διευθέτηση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες για αποφυγή της 
επιδείνωσης του status quo, καθώς και για την 
ενίσχυση της υπόστασης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Παράλληλα, πρέπει να αντιληφθούμε 
ότι δεν είναι μόνον ο τουρκικός μαξιμαλισμός 
και το ανισοζύγιο δυνάμεων που οδήγησαν σε 
αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς, δια-
χρονικά έχουν υπάρξει λανθασμένοι χειρισμοί 
και από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Μεταξύ 

άλλων, η φιλοσοφία που έχει ακολουθηθεί όλα 
αυτά τα χρόνια δεν οδήγησε σε οποιαδήποτε 
θετικά αποτελέσματα. Και ούτε είναι δυνατό να 
οδηγήσει στο μέλλον.  Σημειώνεται συναφώς ότι 
υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ψευ-
δαισθήσεις, αλλά και έλλειψη επαρκούς γνώσης 
για τη φιλοσοφία των ομοσπονδιακών μοντέλων. 
Οι ψευδαισθήσεις θα πρέπει να παραμερισθούν 
και το έλλειμμα γνώσης να καλυφθεί. 

Το Κυπριακό δεν προσφέρεται για εσωτερική 
κατανάλωση.  Είναι υπαρξιακό ζήτημα.  Είναι σημα-
ντικό, έστω και τώρα, να κατατεθούν κατευθυντήριες 
γραμμές επίλυσης του Κυπριακού, καθώς και συ-
γκεκριμένες εισηγήσεις για έναν οδικό χάρτη για 
μια εξελικτική διαδικασία και πορεία. Δεν αναμένω 
ότι η πολιτική αυτή θα έχει άμεσα αποτελέσματα.  
Θα αποκαταστήσει όμως την αξιοπιστία και την 
ηθική υπεροχή της ελληνοκυπριακής πλευράς και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η πολιτική αυτή, 
παράλληλα με την προβολή ενός πειστικού αφη-
γήματος, θα συμβάλει στην ανάκτηση των πρωτο-
βουλιών και τη διατήρηση της προοπτικής μιας 
διευθέτησης στο μέλλον.

ΑΠΟΨΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, 
Καθηγητής, Πρόεδρος του 
Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς 
και του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών και Διακυβέρνησης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
poulladosm@ 
sigmalive.com  

με σκοπό να αποτρέπεται το ενδεχόμενο 
μη κυπριακά παραγόμενα προϊόντα να 
διατίθενται στην Κ.Δ. ως κυπριακά. Τα 
ελεγχόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία  
σημεία διέλευσης είναι ο δρόμος του Λήδρα 
Πάλας, ο Άγιος Δομέτιος, το Πέργαμος, 
τα Στροβίλια, η οδός Λήδρας (μόνο για 
πεζούς), ο Αστρομερίτης - Ζώδια, ο Κάτω 
Πύργος - Καραβοστάσι, η Λεύκα-Απλίκι, 
η Δερύνεια, τα Κόκκινα - Παχύαμμος και 
ο Κάτω Πύργος - Κόκκινα. Η περιοχή της 
Πύλας αποτελεί ένα ιδιότυπο καθεστώς, 
από το οποίο έχει παρατηρηθεί συχνά το 
φαινόμενο της παράνομης διακίνησης.  

Η επιστολή της ΟΕΒ 
Ο λειτουργός επιχειρηματικότητας της 

ΟΕΒ, Μιχάλης Γεωργίου, μιλώντας αυτήν 
την εβδομάδα στο «Σίγμα» αναγνώρισε 
το πρόβλημα της διενέργειας λαθρε-
μπορίου καυσίμων, βιομηχανικών και 
γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Η διέλευση γίνεται μέσα 
από την «Πράσινη Γραμμή» αλλά και μη 
εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, και οι αρ-
μόδιοι ελπίζουν ότι το θέμα θα επιλυθεί 
με την εγκατάσταση καμερών.

Mε επιστολή της προς τον Πρόεδρο και 
τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εμπορίου της Βουλής, η ΟΕΒ, αφού πρώτα 
ξεκαθαρίζει τον σεβασμό της σημασίας 
του Κανονισμού της «Πράσινης Γραμ-
μής», κάλεσε το κράτος να διασφαλίσει 
συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και να 
μεριμνήσει κατά τρόπον ομοιόμορφο για 
την προστασία της ασφάλειας και υγείας 
των καταναλωτών, καθώς υπάρχει ζημιά 
στο κράτος με την είσπραξη των φόρων.

Ολιγωρία Αστυνομίας - Ε.Φ.  
Η Αστυνομία γνωρίζει ποια είναι τα 

γκρίζα σημεία κατά μήκος της «Πράσινης 
Γραμμής», αν και λίγα έχουν γίνει μέχρι 
στιγμής για τερματισμό της παρανομίας. 
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2021 
το SigmaLive αποκάλυψε, με βίντεο ντο-
κουμέντο, τη διενέργεια λαθρεμπορίου 
φθαρτών προϊόντων από ένα μεγάλο κλει-
στό φορτηγό αυτοκίνητο, ερχόμενο από τη 
σκλαβωμένη περιοχή της Μιας Μηλιάς 
προς τη χονδρική αγορά της Λευκωσίας, 
διά της οδού Αγίου Ιλαρίωνος, στο Καϊμακλί 
Λευκωσίας και προς άλλες κατευθύνσεις, 
μέσω της «Νεκρής Ζώνης» της περιοχής 
ΣΟΠΑΖ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν 
ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς 
η πρακτική αυτή είναι συχνό φαινόμε-
νο, με προϊόντα από τα κατεχόμενα να 
καταλήγουν, χωρίς κανέναν έλεγχο των 
αρμοδίων υπηρεσιών, στο τραπέζι των 
καταναλωτών. Αυτόπτες μάρτυρες των 
κινήσεων του λαθρεμπορικού φορτηγού, 
στη «Νεκρή Ζώνη», είναι οι αξιωματικοί 

και οπλίτες που επανδρώνουν τα φυλάκια 
της Προκεχωρημένης Γραμμής Άμυνας 
της Εθνικής Φρουράς στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Οι αναφορές της Ε.Φ. προς την 
Αστυνομία δεν απέφεραν οποιοδήποτε 
άμεσο αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες, τα πρόσωπα που διαπράττουν 
το λαθρεμπόριο, τα μέσα διακίνησης, τα 
«ωράρια», τα δρομολόγια και οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούν επί τακτικής βάσεως 
είναι πλήρως γνωστά και στην Ε.Φ., που τα 
καταγράφει, και στην Αστυνομία, η οποία, 
ενώ γνωρίζει, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα 
ούτε επενέβαινε, ούτε παρεμπόδιζε, ούτε 
δίωκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λαθρε-
μπόριο διεξαγόταν και προτού κλείσουν 
τα οδοφράγματα, από τα οποία περνούσαν, 
«ελεγχόμενα», τα προϊόντα από τα εδάφη 
που ελέγχει ο τουρκικός κατοχικός στρατός 
προς τις ελεύθερες περιοχές.

Τα προϊόντα διακίνησης 
Μετά τις χαλαρώσεις διακίνησης, 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, 
συνεχίζεται το φόρτωμα από τις σκλαβω-
μένες περιοχές προϊόντων, όπως αγγου-
ράκια, ντομάτες, αγκινάρες, χόρτα κ.ο.κ., 
τα οποία μετά ξεφορτώνονται τις πρώτες 
πρωινές ώρες στη χονδρική αγορά της 
Αγίου Ιλαρίωνος.

Οι κυριότερες κατηγορίες εμπορευ-
μάτων από τα κατεχόμενα είναι πλαστικά 
προϊόντα (σακούλες σκυβάλων, σακούλες 
μεταφοράς, δοχεία και κάλαθοι), οικοδομικά 
υλικά, όπως τούβλα, αλουμίνιο, κεραμι-
κά, μεταλλικά και διάφορα βιομηχανικά 
προϊόντα, όπως έπιπλα.

Τα προβλήματα αθέμιτου 
ανταγωνισμού 

Τα προβλήματα που προκαλούν τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό από το εμπόριο με τα 
κατεχόμενα εις βάρος των επιχειρήσεων 
στις ελεύθερες περιοχές είναι:

• Η αδυναμία εξακρίβωσης της προ-
έλευσης των προϊόντων.

• Η ανεπάρκεια ελέγχου από τις αρ-
μόδιες Αρχές της ΚΔ για εντοπισμό των 
ε/κ εμπορευομένων που μεταπωλούν τα 
προϊόντα που προμηθεύτηκαν από Τ/κ 
εμπόρους για σκοπούς επιβολής ΦΠΑ.

• Μη επαρκείς έλεγχοι από τις αρμόδιες 
Αρχές της Κ.Δ. στα σημεία διέλευσης για 
όλα τα οικοδομικά υλικά, πρώτες ύλες 
και βιομηχανικά προϊόντα.

• Προμήθεια και μεταφορά από τα κα-
τεχόμενα πετρελαιοειδών από πρόσωπα 
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
για εμπορική χρήση.

• Η διενέργεια λαθρεμπορίου αγνώστου 
οικονομικού ύψους από μη ελεγχόμενα 
σημεία διέλευσης με κινδύνους για την 
υγεία των καταναλωτών.

Πέραν του λαθρεμπορίου 
προϊόντων, τεράστιο ζήτημα 
αποτελεί η διακίνηση ναρ-
κωτικών, όπλων, καπνού, 

αλκοολούχων ποτών και καυσίμων. 
Τεράστιο πονοκέφαλο στις Αρχές 

προκαλεί το οργιώδες λαθρεμπόριο 
από εμπορία αλκοολούχων και καπνι-
κών προϊόντων από τα κατεχόμενα, 
με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων 
πολλών εκατομμυρίων από το κράτος. 
Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα εντός της 
εβδομάδας αποκάλυψαν ότι περίπου 
80% του εμπορεύσιμου καπνού ναργι-
λέ στα εδάφη που ελέγχονται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία έρχεται από 
τα κατεχόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Σημερινής», 
παρατηρείται το εξής ανησυχητικό 
φαινόμενο: Αιτητές ασύλου, που 
έρχονται στις ελεύθερες περιοχές, 
προσπαθούν να «λαδώσουν» λει-
τουργούς στις Υπηρεσίες Ασύλου 
και Μετανάστευσης με καπνούς και 
ναργιλέδες που μεταφέρουν από τα 
κατεχόμενα, με σκοπό να γίνει επί-
σπευση της διαδικασίας εξέτασης 
ασύλου τους. 

Καύσιμα, ναρκωτικά
και όπλα 

Μόλις την περασμένη Τετάρτη, μέλη 
της ΥΚΑΝ  από το Κλιμάκιο Λευκωσίας 
ανέκοψαν για έλεγχο, στο οδόφραγμα 
Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία, αυτο-
κίνητο που οδηγούσε 53χρονος. Κατά 
τη διάρκεια της έρευνας που ακολού-
θησε, εντοπίστηκαν εντός του οχήμα-
τος ποσότητα κάνναβης βάρους 290 
γραμμαρίων περίπου, ένα περίστροφο, 
καθώς και 14 φυσίγγια πυροβόλου 
όπλου, διαμέτρου 9mm. Ο 53χρονος 
συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα 
και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ, 
όπου, ανακρινόμενος, έδωσε κάποιους 
ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Επί του θέματος των καυσίμων υπάρχει 
επίσης καταγεγραμμένη στην Επιτροπή 
Εμπορίου της Βουλής αναφορά του Χρι-
στόδουλου Χριστοδούλου, εκ μέρους του 
Συνδέσμου Πρατηριούχων, για λαθρεμπό-
ριο καυσίμων από εταιρείες που έχουν 
6, 7 - 8 βυτιοφόρα που μεταβαίνουν στα 
κατεχόμενα μεταφέροντας 3 χιλιάδες λί-
τρα την ημέρα. Ο κ. Χριστοδούλου είπε, 
μάλιστα, πως η Λεμεσός και η Πάφος 
γέμισαν με καύσιμα από τα κατεχόμενα, 

τα οποία πωλούνται σε τιμές ελεύθερων 
περιοχών και δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. Την περασμένη εβδομά-
δα, μάλιστα, αντέδρασαν στη Λευκωσία 
οδηγοί ταξί που ζητούσαν να τους επι-
τραπεί ο ανεφοδιασμός καυσίμων από 
τα κατεχόμενα. Πέρα  από το πρωτεύον 
εθνικό ζήτημα, που είναι η χρηματική 
αιμοδότηση του Αττίλα, θέλουν κάποιοι 
να γεμίζουν τα αυτοκίνητά τους από τα 
κατεχόμενα, αποκτώντας, έτσι, πλεονέ-
κτημα στον ανταγωνισμό, αφού αρκετοί 
άλλοι του επαγγελματικού τους χώρου 
αρνούνται να το πράξουν.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κων-
σταντίνος Πετρίδης, έδωσε ήδη εντολές 
στο Τελωνείο  για σημαντικότερους και 
αυστηρότερους ελέγχους. Παράλληλα, 
όμως, καθίσταται αναγκαία η άμεση 
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Όπως 
σημειώθηκε στον Τύπο αυτή την 
εβδομάδα, το πιο πάνω συμπέρασμα 
βγαίνει αβίαστα μετά το περιστατικό με 
το βυτιοφόρο, που πηγαινοερχόταν στα 
κατεχόμενα και προμήθευε με καύσι-
μα άλλα βυτιοφόρα, 3 και 4 φορές την 
ημέρα, το οποίο «συνέλαβε» drone των 
αγγλικών Βάσεων.

Αιτητές ασύλου λαδώνουν με ναργιλέδες 
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ 
των Διεθνών Σχέσεων

ΠΏΣ Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΈΛΈΙ ΡΟΛΟ «ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ» ΤΏΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΈΈ 

Η Τουρκία επιχειρεί να 
εντάξει το ψευδοκράτος 
στη διεθνή κοινότητα 
παντοιοτρόπως. Ακό-
μη και μέσω στρατιω-
τικών ασκήσεων που 
διεξάγει επιδιώκοντας 

την αποδοχή του στη νομική και πολιτική 
αρχή του acknowledgement,  που συνι-
στά το προηγούμενο βήμα πριν από την 
αναγνώριση. Για τον σκοπό αυτό εμπλέκει 
το τμήμα εκείνο του κυπριακού  FIR των 
κατεχομένων, που παρανόμως θέλει να 
ελέγχει το ψευδοκράτος μέσω της Τύμπου, 
ως συντονιστικό όργανο των εν λόγω αερο-
ναυτικών ασκήσεων. Τέτοιες ασκήσεις ήταν 
ο «Αετός της Μεσογείου» τον περασμένο 
Ιούνιο  και η τελευταία άσκηση «Ανατο-
λική Μεσόγειος», που διεξήχθη από την 
1η Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.  
Αυτές οι τουρκικές ενέργειες είναι συναφείς: 

1. Με την τουρκική πολιτική για λύση 
του Κυπριακού στη βάση των δύο κρατών, 
καθώς και στη δημιουργία τετελεσμένων. 

2. Με τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας 
στην περιοχή μας, στην οποία η Τουρκία 
θέλει να περιλάβει τη στρατηγική της Γα-
λάζιας Πατρίδας. Ως αντιστάθμισμα της 
στρατηγικής αυτής προβάλλουν οι κινήσεις 
των ΉΠΑ επί ελληνικού εδάφους με τις 
στρατιωτικές Βάσεις Σούδας, Λάρισας και 
Αλεξανδρούπολης, καθώς και η  πολιτι-
κή  της Γαλλίας, που θέλει να εμφανιστεί 
ως οιονεί τοποτηρητής των Αμερικανών 
-όταν αυτοί δεν θέλουν να εμπλέκονται 
για τους δικούς τους λόγους- καθώς και 
της ΕΕ στην περιοχή μας.     

Η ταυτότητα της άσκησης 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκί-
ας, στην άσκηση «Ανατολική Μεσόγειος» 
(Dogu Akdeniz-2021) συμμετείχαν 35 
πλοία επιφανείας και 5.000 προσωπικό 
από 10 χώρες (ΉΠΑ, Πακιστάν, Αζερμπαϊ-
τζάν, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Λιβύη, Μαρόκο, 
Κατάρ, Νότια Αφρική, Ουκρανία), καθώς 
και μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις του ΝΑΤΟ 
(SNMG-2, SNMCMG-2). 

Ή άσκηση είχε τρεις φάσεις: 1η: Λιμε-
νικές ασκήσεις (01-02 Νοεμβρίου), που 
αφορούσαν τη συγκέντρωση δυνάμεων στο 

Προωθούν «αναγνώριση» του 
ψευδοκράτους μέσω ασκήσεων και Τύμπου

ΝΈΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΌΡΦΌΥ 
ΜΈ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ, ΈΝΏ ΤΌ 
FIR ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΈΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΈΙ ΑΠΌΔΌΧΗ ΤΌΥ ΨΈΥΔΌ-
ΚΡΑΤΌΥΣ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ 

Ακσάζ και συσκέψεις  προγραμματισμού.
2η: Εκπαίδευση επιχειρησιακής ετοιμό-

τητας (03-07 Νοεμβρίου) συμπεριλαμβα-
νομένων ασκήσεων ασύμμετρου πολέμου, 
ασκήσεων με πραγματικά πυρά, καθώς 
και ασκήσεων  ηλεκτρονικού πολέμου  
(ASuW/ASW/AAW και PHOTEX).

3η: Τακτική Εκπαίδευση (07-10 Νο-
εμβρίου) με ασκήσεις  διαχείρισης κρί-
σεων, που περιέλαβαν σενάρια κρίσης 
και πολέμου, που θα ξεσπάσουν στην 
περιοχή μας και δη στη Μέση Ανατολή. 

Ή ολοκλήρωση της τρίτης φάσης δι-
εξήχθη στη Ναυτική Βάση του Ακσάζ, 
στις 11 και 12 Νοεμβρίου.

Τουρκικοί στόχοι…
Σύμφωνα με στρατιωτικές και διπλωμα-

τικές πηγές, που παρακολουθούσαν στενά 
την άσκηση, όπως και άλλες τουρκικές 
ασκήσεις, η Άγκυρα επιδιώκει: 

1. Τον πλήρη έλεγχο της περιοχής 
από τη Μαρμαρίδα ώς την Αλεξανδρέττα, 
την οποία θεωρεί ως τουρκική λίμνη. Οι 
περιοχές όπου έχουν πραγματοποιηθεί 
και πραγματοποιούνται οι ασκήσεις όπως 
αποτυπώνονται στον χάρτη που δημοσι-
εύουμε, μαρτυρούν του λόγου το αληθές. 

ροσκαφών CN 235  για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικού πολέμου. 

7. Την  εμπλοκή του τμήματος εκείνου 
του κυπριακού FIR, το οποίο παρανόμως 
θέλει να ελέγχει το ψευδοκράτος, μέσω του 
αεροδρομίου της Τύμπου,  ως ένα από τα 
συντονιστικά όργανα των αεροναυτικών 
ασκήσεων. Με τον τρόπο αυτό η Άγκυρα 
θέλει να επιτύχει μέσω του καθεστώτος 
των παρατηρητών ή των  συμμετασχόντων 
που έχουν ξένα κράτη είτε στην άσκηση 
«Αετός της Ανατολής» είτε σε αυτήν της 
«Ανατολικής Μεσογείου» την αποδοχή 
του ψευδοκράτους και των αρχών του και 
ειδικότερα του FIR,  των χωρικών του 
υδάτων, καθώς και της λεγόμενης ΑΟΖ του. 

Η νομική αρχή
της «αποδοχής»…

Τα θέματα της άμυνας και της εξωτε-
ρικής πολιτικής ανήκουν στον σκληρό 
πυρήνα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, 
αυτόν της υψηλής πολιτικής όπως λέμε 
στις Διεθνείς Σχέσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο, η Τουρκία δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην εμπλοκή του FIR, που κατά παράνομο 
τρόπο ελέγχει το ψευδοκράτους σε τέτοιας 
μορφής διεθνούς χαρακτήρα ασκήσεις. Οι 
συμμετέχοντες ή οι παρατηρητές είναι ως 
να αποδέχονται, χωρίς κατ’  ανάγκην να 
αναγνωρίζουν ως κράτος την ύπαρξή του 
και τη λειτουργία των αρχών του, παρότι 
παράνομες. Ή Άγκυρα προωθεί τη νομική 
αρχή του acknowledgement,  δηλαδή της 
αποδοχής,  που αποτελεί το προηγούμενο 
στάδιο της αναγνώρισης. Αυτή η πολιτική 
και νομική αντίληψη, που είχε εισαχθεί 
το 1997 στο Κυπριακό από τον Ρίτσαρντ 
Χόλμπρουκ -και είχε δυστυχώς γίνει απο-
δεκτή από τη Λευκωσία- στηρίζεται στην 
εξής βάση: Εφόσον έχει γίνει δεκτό ότι με τη 
λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-
δίας ο βορράς θα είναι εσαεί τουρκικός,  θα 
πρέπει να γίνονται κινήσεις και από τις δύο 
πλευρές εάν χρειαστεί και διεθνώς προκει-
μένου να γίνει αποδοχή της μίας από την 
άλλη. Δηλαδή των ελεύθερων περιοχών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από το ψευδοκράτος 
και του ψευδοκράτους από την Κυπριακή 
Δημοκρατία μέσω πολιτικών εκδηλώσεων 
επαναπροσέγγισης και άλλων δράσεων.  

Ασκήσεις στη Μόρφου…
Βεβαίως, η προβολή ισχύος της Τουρκί-

ας δεν περιορίζεται στις θαλάσσιες περιοχές 
πέριξ της Κύπρου μέχρι τη Ρόδο,  αλλά 

2. Τη  δημιουργία γκρίζων ζωνών, που 
σταδιακά εξελίσσονται εντός του ΝΑΤΟ 
σε τουρκικό χώρο ευθύνης από τη Ρόδο 
μέχρι δυτικά της Κύπρου. 

3. Την εμπέδωση στην πράξη της στρα-
τηγικής επιλογής για τη δημιουργία της 
Γαλάζιας Πατρίδας, της οποίας αναπόσπαστο 
τμήμα είναι η περιοχή μας. Κατ’ επέκτασιν  
η Τουρκία, εφόσον έχει την ισχύ, εκτιμά 
ότι θα μπορεί να ελέγξει το φυσικό αέριο 
μέσω της αναθεωρητικής της πολιτικής.  

4. Τον έλεγχο των θαλάσσιων και ενα-
έριων οδών που αφορούν το εμπόριο και 
τους ανεφοδιασμούς. Έτσι, η Τουρκία κα-
θίσταται κυρίαρχος παίκτης και αναγκαίος 
σύμμαχος εντός και εκτός ΝΑΤΟ, λόγω 
της ισχύος της. Εκτός και αν η πολιτική 
της, που πολλές φορές αυτό συμβαίνει, 
θεωρηθεί επεκτατική προκαλώντας τις ανά-
λογες αντιδράσεις από χώρες των οποίων 
πλήττονται τα συμφέροντά και όσες χώρες 
θεωρούν την τουρκική δράση ως απειλή.

5. Τις αυξανόμενες πτήσεις των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών από το 
αεροδρόμιο του Λευκονοίκου προς τα 
βόρεια και τα αεροδρόμια της Τουρκίας. 

6. Τη δραστηριότητα ακόμη και προς 
τις νότιες περιοχές της Κύπρου των αε-

και εντός των τειχών. Από την Τετάρτη 
βρίσκεται σε εξέλιξη νέα άσκηση των 
κατοχικών στρατευμάτων στην περιο-
χή της Μόρφου. Σε αυτή συμμετέχουν 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού και άρματα μάχης. Περί 
τα 50 στον αριθμό. Ή Τουρκία έχει έναν 
γενικότερο σχεδιασμό στην περιοχή μας 
με ορμητήριο την Κύπρο, διότι αντιλαμ-
βάνεται τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας 
και θέλει να αποκτήσει πλεονεκτήματα 
για να είναι αναγκαία τόσο προς τις ΉΠΑ, 
όσο και προς την Ευρώπη και τη Ρωσία.  

Οι Βάσεις των ΗΠΑ
και η Γαλλία 

Μέσα σε αυτήν τη νέα αρχιτεκτονική θα 
ήταν δυνατόν να παρατηρηθούν τα εξής:

Α) Δεν είναι ακριβής η αντίληψη ότι οι 
ΉΠΑ αποχώρησαν από την περιοχή μας. 
Το αντίθετο συμβαίνει. Απλώς αλλάζουν οι 
κανόνες του παιχνιδιού. Ήδη οι Αμερικανοί 
έχουν μόνιμη παρουσία μέσω της Ελλάδος 
και δη των Βάσεων που έχουν αναβαθμί-
σει στη Σούδα, καθώς και μέσω εκείνων 
της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης.  
Ειδικώς η Αλεξανδρούπολη θεωρείται 
για τους Αμερικανούς σημαντικό στρα-
τηγικό κομβικό σημείο, καθότι από εκεί 
μπορούν να μεταφέρουν στρατεύματα στα 
Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη 
σε περίπτωση κρίσεων. Ταυτοχρόνως, οι 
Αμερικανοί μπορούν να ελέγχουν τα στενά 
των Δαρδανελλίων και πέραν αυτών. Εξ ου 
και το ότι αντιδρά η Τουρκία αισθανόμενη 
ότι της αφαιρείται τμήμα του γεωπολιτι-
κού και γεωστρατηγικού της ρόλου, που 
έχει κατά παράδοση στην περιοχή, για να 
μπορεί να είναι απαραίτητη για τις ΉΠΑ.  

Β)  Τα ενεργειακά ζητήματα από τη 
Λιβύη ώς την Κύπρο μέσω Κρήτης κα-
θώς και οι εξελίξεις στον Λίβανο και στη 
Μέση Ανατολή αναγκάζουν τη Γαλλία να 
επιδιώκει την ανάληψη αναβαθμισμένου 
ρόλου για την εξυπηρέτηση των δικών 
της συμφερόντων. Αντιλαμβάνεται, δε, ότι 
η ανεξέλεγκτη ενίσχυση της Τουρκίας θα 
είναι σε βάρος όχι μόνο των συμφερόντων 
των λαών της περιοχής, αλλά και της ίδιας, 
καθώς και της ΕΕ. Και συμβαίνει αυτό διότι 
απώτερος σκοπός της Άγκυρας είναι να θέσει 
υπό την  εξάρτησή της τόσο τη Γαλλία όσο 
και τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, λόγω του 
ελέγχου τον οποίο επιδιώκει να έχει στις 
θαλάσσιες και εναέριες οδούς. Μετά, μάλι-
στα, τις τελευταίες εξελίξεις -που ξεκινούν 
από την παρεξήγηση των Γάλλων με τους 
Αμερικανούς στο θέμα των υποβρυχίων 
της Αυστραλίας και φτάνουν μέχρι τη συμ-
φωνία Παρισιού και Αθηνών για την αγορά 
οπλικών συστημάτων αξίας 5 δις ευρώ- 
γίνεται αντιληπτό ότι οι ΉΠΑ ευνοούν την 
παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή. Γιατί; 
Διότι έτσι: α. Την εξευμενίζουν μετά τη μίνι 
κρίση που προέκυψε στις σχέσεις τους. β. 
Την θέλουν να έχει αντισταθμιστικό ρόλο 
έναντι της Τουρκίας, η οποία χαρακτηρί-
ζεται από αυθάδεια και από την πολιτική 
του εκκρεμούς.  Όταν δηλαδή δεν της κά-
νουν τα χατίρια οι ΉΠΑ, στρέφεται προς τη 
Μόσχα. Συνεπώς, η Γαλλία, υπό αυτές τις 
συνθήκες, θα ήθελε με διακριτικό τρόπο 
να έχει έναν ρολό οιονεί τοποτηρητή των 
συμφερόντων της ΕΕ στην περιοχή καθώς 
και των ΉΠΑ. Ανάλογο ρόλο προσδοκά 
να έχει και εντός της ΕΕ, ειδικώς μετά την 
έξοδο της Βρετανίας. Οι δε Αμερικανοί δεν 
θα ήθελαν να στερήσουν από το Παρίσι 
μία τέτοια στρατηγική αντίληψη για τους 
εξής λόγους: 1) Θα ήθελαν να έχουν έναν  
αντισταθμιστικό συμμαχικό παράγοντα τόσο 
έναντι της Βρετανίας, που είναι εκτός της 
ΕΕ, όσο και έναντι της Γερμανίας, που είναι 
εντός. 2)  Θα ήθελαν επίσης να έχουν έναν 
αξιόπιστο στρατιωτικό σύμμαχο, όπως είναι 
η Γαλλία, έναντι της λεγόμενης ρωσικής 
αναθεωρητικής πολιτικής. Αυτό είναι λογικό, 
εάν λάβει κάποιος υπόψη ότι οι Γερμανοί, 
παρότι εξαρτώνται κυρίως στρατιωτικά 
από τις ΉΠΑ, συνεχίζουν να φλερτάρουν 
με τη Ρωσία  ενεργειακά μέσω του «βόρειου 
αγωγού δύο». Γεγονός που προκαλεί τις 
αντιδράσεις της Ουάσιγκτον. Υπάρχουν δη-
λαδή μια σειρά λόγων οι οποίοι αφορούν 
στρατηγικές επιλογές των Αμερικανών και 
εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων, που 
δίνουν το δικαίωμα στο Παρίσι να εμφανί-
ζεται, αναλόγως της περιπτώσεως, ως οιονεί 
τοποτηρητής των ΉΠΑ σε διάφορες περιο-
χές και δη προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Κυρώσεις, αναξιοπιστία Δένδια και εμπάργκο
Είναι πρόδηλον ότι η Τουρκία υιο-

θετεί μία επεκτατική επιθετική πολιτική 
χωρίς να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, 
δημιουργώντας τετελεσμένα στο πλαίσιο 
της αναθεωρητικής της πολιτικής. Ο 
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας αναφέρθηκε εκ νέου στη 
λήψη κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην 
Κύπρο με αφορμή το συνέδριο του 
«economist».  Ήδη υπάρχει έκθεση 
εντός της ΕΕ από τις ίδιες τις υπηρεσίες 
της, που φανερώνουν τα αυτονόητα 
περί του τι συμβαίνει στα κατεχόμενα 
αλλά και στην περιοχή μας. Ή πολιτική 
αναφορά του κ. Δένδια για κυρώσεις 
σε βάρος της Τουρκίας από την ΕΕ  στη 
Σύνοδο του Δεκεμβρίου είναι ανα-

ξιόπιστη, διότι ο ίδιος και ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός κατέστησαν εαυτούς 
ως τέτοιους. Αυτό συνέβη με τη βοήθεια 
της Λευκωσίας.  Γιατί; Διότι ενώ για έξι 
μήνες γινόταν λόγος για την επιβολή 
κυρώσεων, στο τέλος υπαναχώρησαν 
και Κύπρος και Ελλάδα. Ή μεν πρώτη 
για να μεταβεί σε μία νέα Πενταμερή, 
που εξελίχθηκε σε μπούμερανγκ, αφού 
αντί λύσης άνοιξε ο δρόμος στα δυο 
κράτη. Ή δεύτερη για να εμπλακεί σε 
έναν ελληνοτουρκικό διάλογο, στον 
οποίον η Τουρκία αντί να συμμορφωθεί 
με το Διεθνές Δίκαιο και να λογικευτεί,  
αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των 
νησιών του Αιγαίου για να μπορεί να 
τα καταλάβει και προχωρεί μέσω των 
στρατιωτικών ασκήσεών της από τη 

Ρόδο ώς την Αλεξανδρέττα στη δημι-
ουργία νέων τετελεσμένων και Γκρίζων 
Ζωνών. Για να γίνει ο αναξιόπιστος 
σήμερα πολιτικός λόγος του Έλληνα 
Υπουργού Εξωτερικών αξιόπιστος, θα 
πρέπει ο ίδιος -χωρίς να περιμένει από 
την ΕΕ και μόνο- να καταθέσει νομικό 
πλαίσιο δημιουργώντας συμμαχίες για 
την επιβολή εμπάργκο στην πώληση 
όπλων και αλλού στρατιωτικού υλικού 
στην Τουρκία. Μπορεί επί τούτου να 
χρησιμοποιήσει την τελευταία Έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
αξιολογεί την κατάσταση στην Τουρ-
κία, που αναφέρει ότι η Άγκυρα δεν 
είναι απειλή μόνο για την Κύπρο και 
την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την 
περιοχή. Ιδού τι αναφέρουν σχετικά 

οι Βρυξέλλες: «Οι κυρώσεις της ΕΕ 
μπορούν να αφορούν κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών, καθώς και εταιρείες, 
ομάδες, οργανώσεις ή ιδιώτες μέσω 
των ακόλουθων μέτρων:
• εμπάργκο όπλων,
• περιορισμών εισδοχής (απαγόρευση 
ταξιδίου),
• δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων,

• άλλων οικονομικών μέτρων, όπως 
περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών».

Οι κατά καιρούς ρητορείες για εσω-
τερική κατανάλωση πρέπει να συνο-
δεύονται από πράξεις. Και όχι λόγια, τα 
οποία δεν μπορούν να βάλουν φρένο 
στην τουρκική επεκτατική πολιτική. 
Το αντίθετο. Την τροφοδοτούν, της 
δίνουν άλλοθι και την αποθρασύνουν.  

Πτήσεις τουρκικών 
«CN 235» για 

διενέργεια 
ηλεκτρονικού 

πολέμου 

Το ορμητήριο 
των ΗΠΑ στην 

Αλεξανδρούπολη 
και η ενοχλημένη 

Τουρκία 

Η επιλογή των 
κυρώσεων, η 

αναξιοπιστία και το 
εμπάργκο όπλων
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΗΣ 

Το ΔΗΚΟ κινείται για 
την ώρα στο μεταίχμιο, 

επιδιώκοντας να κε-
φαλαιοποιήσει την τρί-

τη θέση στις βουλευ-
τικές εκλογές και να 
θέσει εαυτόν ως τον 

κατ’ εξοχήν ρυθμιστικό 
παράγοντα, ικανοποι-

ώντας έτσι την απαίτη-
ση πολλών στελεχών 

του για επιστροφή 
σε έναν κυβερνητικό 

συνασπισμό και, ως εκ 
τούτου, σε θέση εξου-

σίας και ισχύος

ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Ρίχνουν δίκτυα στον απόντα «Ενδιάμεσο»

ΤΟΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΜΈΝΟ ΚΑΙ, 
ΈΝ ΠΟΛΛΟΙΣ, ΑΦΑΙΡΈΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΈΝΟ «ΈΝΔΙΑ-
ΜΈΣΟ» ΧΏΡΟ  ΠΡΟΣΈΓΓΙΖΟΥΝ 
ΤΟΣΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥ-
ΒΈΡΝΗΣΗΣ ΔΗΣΥ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΚΈΛ, ΑΠΈΙΛΏΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑ-
ΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΤΟΥ, ΏΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΔΈΟΥΣ 
ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΈΞΟΥΣΙΑΣ 

Σ
ε σκάκι για γερά νεύρα 
εξελίσσεται το προεκλο-
γικό τοπίο, με μήλον της 
έριδος και πολυπόθητη 
«νύφη» να είναι, σε πρώτο 
επίπεδο, το ΔΉΚΟ και 
σε δεύτερο, ο λεγόμενος 

«ενδιάμεσος» χώρος. 
Με τον όρο «ενδιάμεσος» χώρος 

να μην αφορά μόνο στα κόμματα του 
δημοκρατικού τόξου, πλην των δύο 
«μεγάλων» ΔΉΣΥ και ΑΚΕΛ, αλλά και 
σε ένα ευρύτερο κοινό, τη σιωπηρή 
πλειοψηφία που επιδιώκει αλλαγή στο 
πολιτικό τοπίο του νησιού. Το ΔΉΚΟ 
κινείται για την ώρα στο μεταίχμιο, 
επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει την 
τρίτη θέση στις βουλευτικές εκλογές 
και να θέσει εαυτόν ως τον κατ’ εξοχήν 
ρυθμιστικό παράγοντα, ικανοποιώντας 
έτσι την απαίτηση πολλών στελεχών 
του για επιστροφή σε έναν κυβερνητικό 
συνασπισμό και, ως εκ τούτου, σε θέση 
εξουσίας και ισχύος.  

ΑΚΕΛ και Χριστοδουλίδης 
φλερτάρουν με τον
«Ενδιάμεσο»

Αυτό που είναι, ωστόσο, άξιον αναφο-
ράς, είναι πως τον πολυδιασπασμένο και, 
εν πολλοίς, αφαιρετικά προσδιορισμένο 
«ενδιάμεσο» χώρο προσεγγίζουν τόσο ο 
Υπουργός της Κυβέρνησης ΔΉΣΥ, Νίκος 
Χριστοδουλίδης, όσο και το ΑΚΕΛ, απει-
λώντας ουσιαστικά τον πυρήνα ύπαρξής 
του, ως αντίπαλου δέους στα δύο κόμματα 
εξουσίας.

Ή όποια πιθανότητα στήριξης του Νίκου 
Χριστοδουλίδη από τον ΔΉΣΥ φαίνεται να 
προκύπτει μόνο στην περίπτωση που θα 
τεθεί ενώπιον των κομματικών οργάνων 
και προταχθεί ως εκλέξιμη υποψηφιότητα, 
κατά την οποία θα υπάρχει στήριξη του-
λάχιστον από ΔΉΚΟ και ΕΔΕΚ, όπως και 

διαβεβαιώσεις από ανεξάρτητα πρόσωπα 
που χαίρουν εκτίμησης στο μη κομματι-
κοποιημένο «απορριπτικό κοινό». Κι αυτό 
γιατί ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει μεγάλη 
επιρροή στα όργανα του κόμματος, ενώ ήδη 
ο κομματικός κλοιός σφίγγει ασφυκτικά 
τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει 
τις προθέσεις του. 

Πάντως, ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
φαίνεται πως έχει ήδη προσεταιριστεί 
ένα δίκτυο ανθρώπων μη κομματικών 
και άλλης προσέγγισης στο Κυπριακό, 
κάτι που του επιτρέπει να επιμείνει και 
σε μιαν ανεξάρτητη υποψηφιότητα χω-
ρίς την στήριξη της Πινδάρου. Ωστόσο, 
όσους υποστηρικτές έχει στο εν λόγω 
κοινό, έχει άλλους τόσους ορκισμένους 
εχθρούς, που εκτιμούν πως η επιλογή 
Νίκου Χριστοδουλίδη αποτελεί το ιδανικό 
πρόσωπο για να «ευνουχιστεί» οριστικά 
ο «τρίτος πόλος», λαμβάνοντας υπόψη το 
«συστημικό» παρελθόν του και τη στα-
διακή απώλεια του Βαρωσιού επί δικής 
του Υπουργίας.  

Αντίστοιχα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, έχο-
ντας προ πολλού διαρρήξει τους δεσμούς 
με τη συντηρητική πτέρυγα της κοινωνίας, 
επιδιώκει εδώ και καιρό να «φτιάξει» τις 
σχέσεις, στερώντας έτσι επιχειρήματα από 
τον εν δυνάμει εσωκομματικό ανθυπο-
ψήφιό του. Την ίδια ώρα κρατά ανοιχτούς 
τους διαύλους επικοινωνίας με ΔΉΚΟ 
και ΕΔΕΚ, αξιοποιώντας πλήρως την «ευ-
θραυστότητα» των δύο Προέδρων, Νικόλα 
Παπαδόπουλου και Μαρίνου Σιζόπουλου, 
οι οποίοι βλέπουν τις επόμενες εκλογές 
ως μια συγκυρία που, εάν αξιοποιηθεί 
σωστά, θα διασφαλίσει και την πολιτική 
τους επιβίωση. Ειδικά στην περίπτωση 
Σιζόπουλου, οι γέφυρες που φέρεται να 
έριχνε μερίδα της εσωκομματικής αντι-
πολίτευσης στο ΑΚΕΛ, που σύμφωνα με 
πληροφορίες ήθελαν τον Μάριο Ήλιάδη 
ως πιθανή συνενωτική επιλογή, δίνει τον 
χώρο στον Συναγερμικό Πρόεδρο να μπει 
σφήνα στο παιχνίδι. 

Από την άλλη, πηγές από το ΑΚΕΛ 
διαμηνύουν πως αν και τίποτα δεν θα 
ξεκαθαρίσει πριν από τη λήξη των εσω-
κομματικών διαδικασιών, γίνεται μια πολύ 
σοβαρή προσπάθεια, όχι με αποκλειστι-
κό άξονα τις Προεδρικές, να χτιστεί μια 
καλύτερη συνεργασία με τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, πρωτίστως με ΔΉΚΟ και 
Οικολόγους, αλλά και με ΕΔΕΚ. Ενδεικτική 
και η κοινή πρόταση που έχει υποβληθεί 
για τον ΦΠΑ. «Ακόμη και με την ΔΉΠΑ 
γίνονται γεφυρωτικές προσπάθειες, ωστό-
σο, υπάρχουν άλλων ειδών εξαρτήσεις», 
αναφέρουν χαρακτηριστικά. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως στο ΑΚΕΛ είναι ιδιαίτερα 
ενοχλημένοι, όπως μας λέχθηκε, «από την 
προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων να 
παρουσιάσουν το φλερτ ΔΉΣΥ – ΔΉΚΟ ως 
αδιαμφισβήτητο γεγονός», διαφωνώντας 
πως το ΔΉΚΟ έχει ρίξει τους αντιπολι-
τευτικούς τόνους,  ενώ, ίσως για πρώτη 
φορά, δεν απέκλεισαν ακόμη και στήριξη 
του ίδιου του Νικόλα Παπαδόπουλου. 

Σε γενικό αναβρασμό στο 
ΑΚΕΛ: Στρέφουν τα μάτια 
τους… παντού

Μπορεί στελέχη του ΑΚΕΛ, σε μια 
στρατηγική προσπάθεια να κρατήσουν 
τους διαύλους ανοικτούς, να μην κλεί-
νουν την πόρτα ακόμη και στον Νικόλα 
Παπαδόπουλο, ωστόσο, οι πληροφορίες 
θέλουν τα κομματικά στελέχη να εξετάζουν 
κι άλλες υποψηφιότητες από το ΔΉΚΟ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να 
έχει προσεγγιστεί ανεπίσημα η Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, ως μια υποψηφιότητα που 
μπορεί να αγγίξει τις κομματικές μάζες. 
Μάλιστα, στη σχετική ερώτηση που υπε-
βλήθη σε ανώτατη πηγή του κόμματος της 
Αριστεράς, η απάντηση δεν ήταν ξεκάθαρα 
αρνητική, αλλά πως δεν εκτιμάται πως το 
ΔΉΚΟ θα συζητούσε άλλη υποψηφιότητα 
πλην του Προέδρου του. Τουλάχιστον για 
την ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, αν και δεν επιβε-
βαιώνουν πηγές από το κόμμα, το ΑΚΕΛ 
φαίνεται πως ήδη βολιδοσκοπεί κι άλλες 
υποψηφιότητες στις κομματικές ομάδες βάσης, 
ζητώντας να αξιολογηθούν οι υποψηφιότητες 
της Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή και του 
Αχιλλέα Δημητριάδη, με τον δεύτερο να μην 
περνάει τα πρώτα «crash tests».

Κάνει σκέψεις για αυτόνομη 
υποψηφιότητα ο Γιώργος 
Κολοκασίδης

Παράλληλα της προσπάθειας του ΔΉΚΟ 
για στήριξη, είτε από ΔΉΣΥ είτε από ΑΚΕΛ, 
αλλά και της προσπάθειας Χριστοδουλίδη 
και ΑΚΕΛ να κερδίσουν την υποστήριξη 
των «τρίτων», στις συζητήσεις κομματικών 
στελεχών από ΔΉΚΟ, ΕΔΕΚ, ακόμη και 
από ΔΉΠΑ και Οικολόγους, πέφτουν και 
ονόματα άλλων πολιτικών προσωπικο-
τήτων, που εκτιμάται πως το παρελθόν 

τους επιτρέπει τη διαφοροποίηση από τις 
δύο κύριες δυνάμεις του τόπου.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του 
Γιώργου Κολοκασίδη, ο οποίος φέρεται 
να κάνει σκέψεις να κατέλθει υποψήφιος, 
ωστόσο, οι συζητήσεις δεν έχουν προ-
χωρήσει σε επίπεδο ηγεσιών κομμάτων, 
ούτε ο ίδιος επιδιώκει κάτι τέτοιο, καθώς 
τίθεται ως προϋπόθεση η πρωταρχική 
στήριξη πολιτών.

Άνθρωποι από τον κύκλο του Γιώργου 
Κολοκασίδη τονίζουν ότι «πρέπει πρώτα 
να επιδιωχθεί μια φόρμουλα που θα συ-
γκεράζει την υπέρβαση τόσο της διαχρο-
νικής πολιτικής στο Κυπριακό όσο και της 
υφιστάμενης οικονομικής πολιτικής που 
επιτρέπει οριζόντια φαινόμενα διαφθοράς». 

Άρα, μια στήριξη μιας τρίτης υποψηφι-
ότητας από τα κόμματα του «ενδιάμεσου», 
θα προκύψει αφού εξαντληθούν οι όποιες 
προοπτικές κομματικών συνεργειών.

21.11.2021

Η τουρκική αδιαλλαξία στο Κυπριακό 
βρίσκεται στο ζενίθ της.  Ή γραμμή 
για διχοτομική λύση ακολουθείται 
από Άγκυρα και Τατάρ με φανατισμό 

και ιερή προσήλωση.  Τα αναμενόμενα από 
καιρό μέτρα κατά της Τουρκίας όσον αφορά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν και δεν 
προχωρούν.  Παράλληλα είναι γεγονός ότι μια 
πίεση ασκείται από τις ΉΠΑ, η οποία όμως έχει 
ως κύριο λόγο τις σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας, 
έμμεσα όμως συνιστά μια πίεση σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων της.  Είναι επίσης γεγονός 
ότι εσωτερικά το καθεστώς Ερντογάν δέχεται 
ισχυρές πιέσεις κυρίως λόγω οικονομίας.  Αυτή 
η εσωτερική ανασφάλεια βέβαια δημιουργεί 
στο καθεστώς την ανάγκη να εξωτερικεύει τα 

προβλήματα.  Άρα να καθίσταται ακόμα πιο 
επικίνδυνο για τους γείτονές του και την περιοχή

Την ίδια στιγμή ο διεθνής παράγοντας, στο 
πρόσωπο του ΟΉΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην προώ-
θηση των δικών τους αποφάσεων στο Κυπριακό.  
Ή μεν Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ εγκυμονεί μέτρα 
κατά της Τουρκίας, αδυνατεί να γεννήσει απο-
τέλεσμα, γιατί να το πω πιο απλά και καθαρά, τα 
οικονομικά κυρίως συμφέροντα σειράς εταιρει-
ών-κολοσσών και κατ’ επέκτασιν χωρών-μελών 
της Ένωσης υπερτερούν των αρχών, αξιών και 
αποφάσεών της επί του Κυπριακού.  Όλα αυτά 
τα χρόνια που έχουν περάσει, η κυρίαρχη τάση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σπρώχνουν τη 
Λευκωσία σε βήματα προσέγγισης των θέσεων 
τη Άγκυρας.  Παρόμοια η στάση της Ένωσης και 
στα Ελληνοτουρκικά.

Ή στάση του ΟΉΕ προϊόντος του χρόνου μετά 
το 1974 παρόμοια με της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για πολλούς και διαφορετικούς λόγους για τα 
κράτη-μέλη τα οποία διαφεντεύουν τον Οργανισμό, 
αλλά τελικά με το ίδιο αποτέλεσμα.  Ενδεικτικό 
αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι τόσον 

οι διάφοροι ειδικοί αντιπρόσωποι του Γ.Γ. όσο και 
οι ίδιοι οι Γ.Γ. του ΟΉΕ έχαναν τη συμπάθεια και 
αποδοχή από τον κυπριακό λαό και τους εκπρο-
σώπους του.  Όχι γιατί οποιοσδήποτε από αυτούς 
υπήρξε φιλότουρκος.  Όχι.  Αλλά για δύο κυρίως 
λόγους.  Πρώτος, το γεγονός ότι ακολουθούσαν 
τις κατευθύνσεις των πραγματικών αφεντικών.  
Δηλαδή των ολίγων ισχυρών κρατών του ΟΉΕ. 
Αυτά με τη σειρά τους καθόριζαν τη στάση τους 
με βάση οικονομικά και άλλα συμφέροντά  τους 
και τις αντιδράσεις τους με βάση το μεταξύ τους 
ισοζύγιο δυνάμεων.  Δεύτερον, η προσέγγιση 
του ΟΉΕ επηρεάστηκε καθοριστικά, μετά την 
αλλαγή ανά το παγκόσμιο με την πτώση του 
υπαρκτού σοσιαλισμού. Ειδικό βάρος άσκησε 
και ειδικό ρόλο διαδραμάτισε όλα αυτά τα χρό-
νια στην προσέγγιση του ΟΉΕ στο Κυπριακό το 
Ήνωμένο Βασίλειο.

Έχοντας κατά νουν τα πιο πάνω, καθώς και 
τις εξελίξεις στην περιοχή μας και τον κόσμο, 
τον τρόπο που κινείται η Άγκυρα και το πώς 
εξελίσσονται οι σχέσεις της με διάφορες χώρες, 
αλλά κυρίως ότι δίδεται μάχη προσεταιρισμού 
της, από Δύση και Ανατολή, να αξιοποιούμε κάθε 

δυνατότητα οικοδόμησης συμμαχιών.  Συμμα-
χιών με στόχο την από κοινού με άλλα κράτη 
και ομάδες κρατών αντιμετώπιση της τουρκικής 
επιδρομικότητας  και επεκτατισμού.  Ή πολιτική 
της Άγκυρας προωθείται ακριβώς χάριν του γε-
γονότος ότι Δύση και Ανατολή προσπαθούν να 
την κερδίσουν.  Αυτό αποφέρει ένα σημαντικό 
όφελος για την Άγκυρα, από την άλλη, όμως, 
αποτελεί και ένα είδος σχοινοβασίας σε τεντωμένο 
και άρα επικίνδυνο για την ίδια παιχνίδι.  Εμείς 
όμως δεν έχουμε χρονικά περιθώρια αναμονής.  
Άρα ενεργούμε προς κάθε κατεύθυνση με στόχο 
τη λύση, τη λύση, βέβαια, η οποία θα αποδώσει 
ένα κανονικό / φυσιολογικό κράτος.

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει στοχοπροσήλωση, 
σχεδιασμένες ενέργειες και δράσεις, προσήλω-
ση σε αρχές και εφευρετικότητα σε επιμέρους 
ανάγκες για λύσεις ειδικών θεμάτων και δράσεις 
στο εσωτερικό μέτωπο, που να μπορούν να στη-
ρίξουν και εξυπηρετήσουν τον επιδιωκόμενο 
στόχο.  Μια από τις κορυφαίες προϋποθέσεις 
στο εσωτερικό μέτωπο είναι η ενότητα, τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.  Ενότητα στον 
στόχο και συναντίληψη στη λογική και τακτική 

με την οποία τον προωθούμε.  Καθολική ενότητα 
στον στόχο εκ των πραγμάτων δεν υφίσταται.  
Υφίσταται όμως βάση καθολικής ενότητας σε 
επιμέρους πτυχές του στόχου, που μπορεί να 
αξιοποιηθεί για καθολική κοινή δράση όλων 
προς τα έξω.  Ας πούμε π.χ.  η ανάγκη κατάρ-
γησης των Εγγυήσεων.  Από την άλλη για όσες 
δυνάμεις έχουν τον ίδιο στόχο και είναι η πλειο-
ψηφία, έστω και αν δεν ταυτίζονται πλήρως στο 
περιεχόμενό του, η ανάγκη εξεύρεσης κοινής 
προσέγγισης στο Κυπριακό είναι ακόμα με-
γαλύτερη.  Κριτήριο η υλοποίηση του στόχου 
για λύση εντός των παραμέτρων του ΟΉΕ που 
να αποδώσει κανονικό κράτος.  Ούτε αυτή  η 
ενότητα υπάρχει.  Το αντίθετο, μάλιστα.  Υπάρχει 
εξοντωτική αντιπαράθεση.  Ή οποία κινδυνεύει 
να γίνει πιο έντονη,  δεδομένου ότι άρχισε ήδη 
η προεκλογική εκστρατεία των Προεδρικών 
του 2023.  Ή ανατίναξη όμως κάθε γέφυρας 
επικοινωνίας και συνεννόησης, μεταξύ των πο-
λιτικών δυνάμεων στο Κυπριακό, το γκρέμισμα 
της ελάχιστης ενότητας δράσης, θα ισοδυναμεί 
με έγκλημα κατά του αγώνα για απαλλαγή από 
την κατοχή και λύση.

Έγκλημα το γκρέμισμα της ελάχιστης ενότητας

ΝΙΚΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
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Ο
ι προσπάθειες για πά-
ταξη της φυγοστρα-
τίας έχουν αποδώσει 
καρπούς τα τελευ-
ταία χρόνια. Ωστόσο, 
ένα πρόβλημα που 
παραμένει είναι η 

εκμετάλλευση των Δελτίων Υγείας του 
ΚΟΑ. Με άλλα λόγια, εκεί που έκλεισε 
μια πόρτα που οδηγούσε προς την φυγο-
στρατία, κάποιοι βρήκαν ένα παραθυράκι 
ανοιχτό πάνω στην ίδια την πόρτα. 

Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή 
Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων 
συζήτησε νέα τροποποίηση της νομο-
θεσίας, που να δίνει το δικαίωμα στον 
ΚΟΑ να ακυρώνει Δελτία Υγείας όσων 
λαμβάνουν αναστολή από τον στρατό για 
λόγους ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, η 
τροποποίηση έχει σκοπό, ώστε όλοι όσοι 
κριθούν από την Εθνική Φρουρά ως «Ι5», 
λόγω ψυχολογικών προβλημάτων κυρί-
ως, και κατέχουν Δελτίο Υγείας Αθλητή, 
αυτομάτως να το χάνουν. 

Το πρόβλημα των
«γιωτάδων»

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν 
γνήσιες περιπτώσεις ψυχολογικών προ-
βλημάτων ή άλλων σοβαρών συνδρόμων 
που συνηγορούν στο να πάρει κάποιος 
αναστολή ή και απαλλαγή από την υπο-
χρεωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά. 
Άλλη επιλογή είναι η εναλλακτική θητεία. 
Ή απαλλαγή «Ικανότητας 5» («Ι5») χο-
ρηγείται σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας, αναπηρίες και σοβαρά 
ψυχολογικά. 

Είναι αυτό ακριβώς το σημείο που η 
εκμετάλλευση φτάνει στα όρια της κοροϊ-
δίας: Πώς είναι δυνατόν άτομα τα οποία 
υποτίθεται είναι τόσο «τρελοί» που δεν 

Κλείνει το παραθυράκι της φυγοστρατίας 
μέσω των Δελτίων Υγείας του ΚΟΑ

ΠΏΣ ΚΆΠΟΙΟΙ ΕΚΜΕΤΆΛ-
ΛΕΎΟΝΤΆΙ ΜΙΆ ΤΡΎΠΆ ΣΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΆ ΓΙΆ ΝΆ ΣΚΆ-
ΠΟΎΛΆΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ 
& ΕΝΣΤΟΛΗ ΎΠΗΡΕΣΙΆ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΠΆΤΡΙΔΆ 

κάνουν για στρατό, ούτε καν για εναλλακτι-
κή θητεία, να μπορούν να προπονούνται 
επαγγελματικά ή/και να συμμετέχουν σε 
αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες που 
προϋποθέτουν σιδηρά πειθαρχία και 
προσήλωση;

Τι λέει ο ΚΟΑ για
το «παραθυράκι»

Μιλώντας στη «Σημερινή» για το θέμα, ο 
Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης 
ανέφερε πως «υπήρχε ένα παράθυρο στον  
Νόμο του 2019 και το ΥΠΑΜ ανακάλυψε 
το παράθυρο αυτό». Μετά από αυτό, «έκα-
νε τροποποίηση, το πήρε στην Επιτροπή 
Άμυνας της Βουλής, ο ΚΟΑ συμφωνεί, 
και μόλις ψηφιστεί από την Ολομέλεια 
θα ληφθούν τα σχετικά μέτρα». 

Το «παραθυράκι» ήταν ουσιαστικά ότι 
ο ΚΟΑ δεν μπορούσε να ανακαλέσει αυτά 
τα Δελτία Υγείας. «Κατατάσσονταν στην 
ΕΦ και έμεναν λίγο χρονικό διάστημα, 
έπαιρναν το Δελτίο, εξεδίδετο ή ανανεώνετο, 
ανάλογα πώς είναι η περίπτωση, και μετά 
δεν μπορούσαμε να το ανακαλέσουμε, 
δεν το επέτρεπε ο Νόμος. Τώρα με την 
τροποποίηση θα το επιτρέψει ο Νόμος», 
ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης. 

Σημείωσε πως στην Επιτροπή Άμυνας 
«όλοι οι βουλευτές τοποθετήθηκαν θετικά 
και έτσι θα περάσει η τροποποίηση». Μετά 
την υπερψήφισή της, ανέφερε ο Πρόεδρος 
του ΚΟΑ, το ΥΠΑΜ «θα ετοιμάσει κατάλογο 
και θα πει “αυτοί οι αθλητές αξιοποίησαν 
αυτό το παραθυράκι του νόμου” και να 
ζητηθεί μετά η ανάκλησή τους». 

Πάταξη της φυγοστρατίας 
από το 2019

Από το 2019, το ΥΠΑΜ, σε στενή 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας 
και τον ΚΟΑ, καθώς και με τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προώθησε 
τροποποιητικό Νομοσχέδιο, σύμφωνα 
με το οποίο δεν δύναται να εκδίδεται 
Δελτίο Υγείας Αθλητή σε στρατευσίμους 
κατηγορίας Ι5 που κατέχουν προσωρινό 
απολυτήριο, αφού κρίθηκαν ως ακατάλ-
ληλοι για στράτευση ή τους χορηγήθη-
κε αναβολή εκπλήρωσης στρατιωτικής 
υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης 
που σχετίζεται με την ψυχική τους υγεία. 

Το εν λόγω Νομοσχέδιο είχε ψηφιστεί 
τον Ιούνιο του 2019 από την Ολομέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του ΥΠΑΜ (28/06/2019), 
αποτελούσε «ένα από τα ουσιαστικά μέτρα 
που προωθεί το Υπουργείο Άμυνας για 
την πάταξη της φυγοστρατίας». 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του 
2019, το ΥΠΑΜ προωθούσε «πακέτο δι-
ευκολύνσεων προς τους στρατευσίμους, 

πάντα σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, το ΓΕΕΦ 
και τις αρμόδιες Ομοσπονδίες, με τρόπο 
ώστε να μη στερηθεί κανένας στρατεύσιμος 
αθλητής την προοπτική ανέλιξής του» και 
κατέληγε: «Το Υπουργείο Άμυνας στηρί-
ζει και σέβεται τον κόπο και μόχθο των 
αθλητών και βρίσκεται πλέον στο πλευρό 
τους έμπρακτα, έτσι ώστε από τη μια να 
υπηρετήσουν την πατρίδα μας και από 
την άλλη να μη στερούνται της ευκαιρίας 
για ανάδειξη των ταλέντων τους».

Επιτροπή Άμυνας της Βουλής
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν 

υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών 
στην Επιτροπή Άμυνας. Μιλώντας στη 
«Σημερινή» ο βουλευτής της ΕΔΕΚ και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος 
Σιζόπουλος, εξήγησε πως παλαιότερα «δεν 
ήταν διασυνδεδεμένο το Δελτίο Υγείας με 
τη στρατιωτική θητεία». Το αποτέλεσμα 
ήταν πως κάποιοι «έφευγαν με ψυχολο-
γικά προβλήματα, για τον α’ ή β’ λόγο, και 
δεν υπηρετούσαν. Γι’ αυτό και πριν από 
δύο χρόνια διασυνδέσαμε την έκδοση 
του Δελτίου Υγείας με την κατάταξη στην 
Εθνική Φρουρά». Αυτό ήταν ήδη ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση για πάταξη 
της φυγοστρατίας, «κυρίως των αθλητών 
που ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο», 
εξήγησε ο κ. Σιζόπουλος. 

«Αυτό που παρατηρήθηκε», συνέχισε, 
«είναι ότι μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, 
για να μπορέσει ένας αθλητής να πάρει 
το Δελτίο Υγείας, πρέπει να υπηρετήσει 
τη θητεία στην Εθνική Φρουρά. Γιατί βλέ-
παμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός από 
αθλητές δεν υπηρετούσαν». 

Βελτίωση του πλαισίου & 
δυνατότητα ανάκλησης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας 
πρόσθεσε: «Διαπιστώσαμε ότι το 2020, 
που ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής της 
νομοθεσίας, είχαμε μόνον 11 περιπτώσεις 
που κατετάγησαν στην Εθνική Φρουρά, 
πήραν το Δελτίο Υγείας και, στη συνέχεια, για 
ψυχολογικούς λόγους, ζήτησαν αποστράτευ-
ση. Ο αριθμός φέτος έγινε 30. Και γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, εκείνο που συζητούμε 
τώρα είναι, σε περίπτωση που αθλητής, 
μετά την έκδοση του Δελτίου Υγείας, εάν 
και εφόσον, για προσωπικούς λόγους, 
διακόψει την υπηρεσία του στην Εθνική 
Φρουρά, για ψυχολογικούς, για δυσκολία 
προσαρμογής, και τα υπόλοιπα, να υπάρχει 
αυτόματη ανάκληση του Δελτίου Υγείας».

Ή αυτόματη ανάκληση σκοπό έχει να 
μην μπορεί να συνεχίσει ως αθλητής κά-
ποιος που πήρε αναστολή για ψυχικούς 
λόγους, να είναι είτε σε ομάδα είτε οπου-
δήποτε αλλού. 

Για το ζήτημα της επίδοσης, που θα 

γίνεται αυτόματα, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως 
«επειδή, ακριβώς, τις πιο πολλές φορές  
δεν τους βρίσκουν για να τους κάμουν 
επίδοση, είπαμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει 
επίδοση. Θα είναι άμεση ανάκληση του 
Δελτίου, θα ενημερώνεται η ομάδα του 
και η ομοσπονδία της ομάδας του. Αν 
είναι ποδοσφαιριστής, στην ΚΟΠ, αν είναι 
καλαθόσφαιρα, στην ΚΟΚ, κ.ο.κ. Δηλαδή 
ενημέρωση πως το Δελτίο Υγείας ανα-
κλήθηκε, αυτόματη ανάκληση».

Ενίσχυση της Εθνικής
Φρουράς

Για το ίδιο θέμα η «Σημερινή» επικοι-
νώνησε με τον Εκπρόσωπο του Τμήματος 
Τύπου & Εθιμοτυπίας του Υπουργείου 
Άμυνας, Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Χρή-
στο Πιερή. 

Ο κ. Πιερή ανέφερε πως είναι το ΥΠΑΜ 
που προκάλεσε την τροποποίηση του νο-
μοσχεδίου, διότι από το 2019 υπήρξε αυτό 
το παραθυράκι: «Κάποιοι εκμεταλλεύ-
τηκαν το σύστημα τού να καταταγώ, να 
βγάλω Δελτίο Υγείας, και μετά να πάρω 
αναστολή, γύρω στα 10 άτομα. Και την 
επόμενη χρονιά, φέτος δηλαδή, έχουν γίνει 
33. Αν το αφήσουμε αυτό το πράγμα, τον 
επόμενο χρόνο μπορεί να γίνουν και 80. 
Και να καταλήξουμε όπως ήμασταν πριν 
από 3 χρόνια, που είχαμε γύρω στις 200 
περιπτώσεις, όπως αναστολές, που ήταν 
όλοι αθλητές».

Ερωτηθείς, αν ο νόμος θα έχει ανα-
δρομικότητα, ο κ. Πιερή ανέφερε πως 
«δεν είναι θέμα αναδρομικότητας» και 
εξήγησε πώς θα γίνεται η ανάκληση: 
«Όταν μιλούμε για ένα Δελτίο Υγείας το 
οποίο έχει ισχύ δύο χρόνια, και αν τώρα 
κάποιος το έβγαλε σήμερα, και ειδοποι-
ηθεί ο ΚΟΑ ότι τελικά πήρε αναστολή, 
λόγω ψυχικής υγείας, τότε αμέσως θα το 
ανακαλεί ο ίδιος ο ΚΟΑ. Άρα η ουσία της 
αναδρομικότητας δεν θα είναι για πάνω 
από μερικούς μήνες. Διότι εκείνος που 
το έβγαλε πέρσι, θα απολύεται τώρα. Δεν 
υπάρχει λόγος να δίνεται βαρύτητα στην 
αναδρομικότητα τόσο πολύ, αφού τα Δελτία 
Υγείας ισχύουν μόνο για δύο χρόνια. Άρα, 
κάποιος που το έβγαλε και πήρε τώρα 
αναστολή, σημαίνει ότι μερικούς μήνες 
θα ισχύσει. Αν, τώρα, το είχε από πέρσι 
και πήρε φέτος αναστολή, δηλαδή δεν 
παρουσιάστηκε να καταταγεί κ.λπ., όταν 
λήξει, θα έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να 
το ανανεώσει και θα πρέπει να καταταγεί 
για να το ανανεώσει».

Για τις σπάνιες, πραγματικές περιπτώ-
σεις που όντως υπάρχουν σοβαρά ψυχολο-
γικά προβλήματα, όπου κάποιοι μπορούν 
να αθλούνται αλλά να μην μπορούν να 
υπηρετήσουν, η λύση θα βρεθεί από τον 
ΚΟΑ, που είναι και η αρμοδιότητά του. 

Τμήμα Δελτίων Ύγείας 
Άθλητών ΚΟΆ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας 
Αθλητών (ΑΣΥΑ) είναι το αρμόδιο 
τμήμα για έκδοση των Δελτίων Υγείας 
του ΚΟΑ. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσε-
λίδα του ΚΟΑ (cyprussports.org), ο 
οργανισμός «έχει οριστεί ως υπεύθυνη 
Αρχή για να καθορίζει τα της εκδόσε-
ως Δελτίων Υγείας αθλουμένων και 
προνοεί περί της ακολουθουμένης εν 
γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως 
εκάστου αθλουμένου μέλους, αθλητικής 
ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου, 
όπως προνοείται στις διατάξεις του περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμου του 1969 (Ν. 41/1969) και τις 
τροποποιήσεις αυτού και στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται προσωπικά 

δεδομένα». 
Σε αυτά τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα περιλαμβάνεται: «Βεβαίωση 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών σας 
υποχρεώσεων ή βεβαίωση από την 
υπηρεσία που υπηρετείτε ή βεβαίωση 
για τους λόγους μη εκπλήρωσης της 
στρατιωτικής σας θητείας στην περί-
πτωση που σας ζητηθεί». 

Όπως αναφέρεται στην «Πολιτική 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα Δελτίων Υγείας» του 
ΚΟΑ, «στην περίπτωση στρατεύσιμων 
αθλητών, διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων γίνεται και στο Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) 
για την εφαρμογή του Εδαφίου 5.2(κ)» 
του πιο πάνω Νόμου. 

ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Είναι πολλοί εδώ και στο εξωτερικό που 
διερωτώνται γιατί οι προσπάθειες για 
λύση του κυπριακού προβλήματος 
δεν απέδωσαν, στα τόσα χρόνια της 

τουρκικής εισβολής – κατοχής – διαίρεσης και 
παράνομου εποικισμού. Προβάλλουν, για να 
μη θίξουν την Τουρκία, ότι το πρόβλημα είναι 
πολύπλοκο, δυσεπίλυτο, ενώ απλώς ήταν και 
είναι ζήτημα παράνομης στρατιωτικής εισβολής, 
κατοχής, διαίρεσης, εκτοπισμού, δημογραφικής 
αλλοίωσης και εποικισμού. Ένα διαρκές έγκλημα 
της Τουρκίας κατά παραβίαση του Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου ως κρίθηκε στην 4η 
Διακρατική Προσφυγή Κύπρου κατά Τουρκίας.  
Εμείς δεν πρέπει να διερωτώμεθα γιατί η Τουρκία 
δεν αφήνει να λυθεί αυτό που έγινε το 1974. 
Δεν έγινε τυχαία. Αντίθετα, κάποιοι ήθελαν και 
θέλουν να εδραιωθεί η τουρκική επικυριαρχία. 

Και αφού εδραιωθεί, υπάρχουν πρόσθετα σε 
βάρος της Κύπρου σχέδια καταστροφής.

Ο κίνδυνος ήταν και είναι συγκεκριμένος, 
όπως και η επιθετικότητα και η αδιαλλαξία των 
τουρκικών μεθοδεύσεων και της επεκτατικής 
βουλιμίας της Τουρκίας κατά του τόπου και 
του λαού. ΟΜΩΣ, πρέπει να θυμόμαστε ότι, 
ακόμη, ενώ εξελίσσετο η εισβολή, η μικρή Κύ-
προς αξίωσε, στο πλαίσιο του άρθρου 24(2) του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΉΕ, και το Συμβούλιο 
Ασφαλείας καταδίκασε την εισβολή. Καταδίκη 
που συνοδεύτηκε με το κάλεσμα προς όλα τα 
Κράτη Μέλη του ΟΉΕ, άρα και την Τουρκία, 
να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία και 
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ψη-
φίσματα 253/20.7.1974 και 360/16.8.1974).

Λίγους μήνες αργότερα, να θυμίσω το ψήφισμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας 356/13/12/1974 
και της Γενικής Συνέλευσης 3112/10.01.1974 
που επιτακτικά έθεσε θέμα επιστροφής όλων 
των προσφύγων. Και, όμως, 47 χρόνια μετά, 
εξακολουθούν να μας θυμίζουν τραγικά τις επι-
διώξεις της Τουρκίας ο εποικισμός, τα τουρκο-
πατημένα χωριά και ακρογιάλια μας, τα σπίτια, 
τα αγάλματα και οι εκκλησίες μας εκείθεν της 

γραμμής της ντροπής, που περιμένουν καρτε-
ρικά, μαζί με τους ελεύθερους, λίγους, πλέον, 
εγκλωβισμένους, δικαίωση.

Αντί μια ξεκάθαρη στρατηγική διεκδίκησης 
του δικαίου, η πολιτική ηγεσία μας παρέμεινε 
προσκολλημένη στη δέσμευση περί τον ιστορικό 
συμβιβασμό, της συμφωνίας του 1977 και της 
επακόλουθης του 1979, που όμως ανέτρεψε μεγα-
λοπρεπώς η Τουρκία με την ανακήρυξη πριν από 
38 χρόνια του ψευδοκράτους. Έκτοτε και συνεχώς 
αφήσαμε την Τουρκία στο απυρόβλητο, να αξιώνει 
και να επιτυγχάνει συνεχείς υποχωρήσεις από 
την πλευρά μας, και να επιφέρει δημογραφική 
αλλοίωση και έμμεση υπαγωγή τών υπό κατοχή 
περιοχών στην τουρκική διοίκηση. Μόνη ελπί-
δα, να επιδείξει η Τουρκία πολιτική διάθεση για 
λύση. Ευσεβοποθισμός. Ή Τουρκία μάς λέει από 
χρόνια, κατά τρόπο σαφή, ότι δεν αναγνωρίζει ότι 
υπάρχει το Κυπριακό Κράτος, μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν δήθεν δύο λαοί, 
δύο θρησκείες, δύο γλώσσες και δύο «διοικήσεις» 
που επιβάλλουν λύση δύο κρατών!

Όλα αυτά, ενώ την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους, που έγινε στις 15.11.1983, 
πέτυχε η δίκαιη διεκδίκησή μας, τρεις μέρες μετά 

(18.11.1983), ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας να 
την καταδικάσει ως νομικώς άκυρη. Κάλεσε δε 
όλα τα Κράτη Μέλη να μην το αναγνωρίσουν, 
αφού το μόνο νόμιμο και αναγνωρισμένο Κράτος 
είναι η Κυπριακή Δημοκρατία (ψήφισμα 541/83). 
Ή Τουρκία επιβεβαίωσε ότι δεν έχει σχέση με 
την έννοια Κράτος Δικαίου και, συνεπής στην 
επεκτατική βουλιμία της, αντάλλαξε «πρέσβεις» 
με το ψευδοκράτος, το οποίο προχώρησε σε «συ-
νταγματικό δημοψήφισμα» και σε «εκλογές», για 
να ακολουθήσει το καταδικαστικό ψήφισμα του 
ΟΉΕ 550 του 1984. Άρα, η Κύπρος καταφέρνει 
από το 1964 να επιτυγχάνει, όταν διεκδικούσε 
καθαρές, κατά το Διεθνές Δίκαιο, θέσεις.

Ή ανακήρυξη του ψευδοκράτους, πέρα από 
σαφέστατη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, 
ήταν η πιο έκδηλη καταπάτηση των συμφωνη-
θέντων, 1977 και 1979. Έπρεπε αυτή η ενέρ-
γεια να αποτελέσει το τέλος της εθελότυφλης 
ψευδοελπίδας για την καλή δήθεν πίστη και 
πολιτική βούληση της Τουρκίας για λύση δίκαιη.

Καιρός μνήμης και πρόσθετης ευθύνης για 
όλους, να υψώσουμε από κοινού, λαός και ηγεσία, 
την ταπείνωση σε αγωνιστικότητα, να κατασι-
γάσουμε τα προσωπικά και μικροκομματικά 

πάθη και να συναιρέσουμε το εγώ σε εμείς. 
Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τής πραγ-
ματικά αγωνιστικής Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Όταν διεκδικεί και αντιστέκεται, η Κυπριακή 
Δημοκρατία γίνεται σεβαστή, όταν υποχωρεί, 
μετατρέπεται σε πειραματόζωο, πεδίο βολής 
και δέκτης πολλαπλών πιέσεων. 

Ή 15η Νοεμβρίου του 1983 ήταν η πιο 
πανηγυρική επιβεβαίωση για κατάργηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν πέτυχε η 
Τουρκία το 1963 και το 1974. Αν παραμείνουμε 
δέσμιοι μιας διαχρονικής υποχωρητικότητας, 
δεν θα επιτύχουμε τη διάσωση του τόπου. Ο 
«τετραγωνισμός του κύκλου» ή  η «κύκλωση 
του τριγώνου» έρχεται, με κατάλληλη από το 
εξωτερικό «προετοιμασία», σε συνδυασμό με 
την αδιαφορία κάποιων μεγάλων. Άλλωστε, μας 
το «υποσχέθηκαν» από χρόνια.

Ή ευθύνη πλέον για να διασωθεί ο τόπος 
είναι στον ίδιο τον λαό και πιο ειδικά στον κα-
θένα μας προσωπικά. Οι άνθρωποι του τόπου, 
η ιστορία, το μέλλον και η αξιοπρέπειά μας, ας 
αποτελέσουν την αφετηρία δικαίωσης, μακριά 
από τις συνεχείς κομματικές αντιπαραθέσεις 
και τη διχόνοια.

Η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικούσα το δίκαιο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 
δικηγόρος - πρώην 
βουλευτής

21.11.2021

ΔΡ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ, 
Αστυνομικές Σπουδές, 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου



Ακόμα και σήμε-
ρα, τέσσερα χρόνια 

μετά τη διάσκεψη 
του Κραν Μοντανά, 

επιβεβαιώνεται αυτό 
που υποστήριζε η ε/κ 
πλευρά, ότι δηλαδή η 

Τουρκία δεν αποδέ-
χτηκε ποτέ στο Κραν 
Μοντανά λύση χωρίς 
τουρκικές εγγυήσεις 

και χωρίς εσαεί μόνι-
μη παρουσία τουρκι-

κού στρατού στο νησί

Της Κυριακής
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Μ
ε ποιο, αλήθεια, σκε-
πτικό η ηγεσία του 
ΑΚΕΛ είναι τόσο 
πεπεισμένη ότι 
η πρόταση που 
εισηγείται για να 
βγούμε από το 

πολυετές διαπραγματευτικό αδιέξοδο για 
τη λύση του Κυπριακού είναι η ενδεδειγ-
μένη; Ποιο ποσοστό του λαού εγκρίνει ή 
και επικροτεί τις προτάσεις του τις οποίες 
μεταφέρει και διαφημίζει με τόση ένταση 
εντός και εκτός Κύπρου; Στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές η εκλογική δύναμη 
του ΑΚΕΛ υποχώρησε δραματικά με πολ-
λές παράπλευρες «απώλειες». Ή  «άτακτη» 
αποχώρηση του Άντρου Κυπριανού από το 
αξίωμα του Γ.Γ. της Κ.Ε. και μάλιστα απ’ όλα 
τα ανώτερα συλλογικά όργανα του κόμμα-
τος, όπως και οι παραιτήσεις άλλων μελών 
του Π.Γ., δεν κατάφεραν να κοπάσουν  τους  
τριγμούς και τις φυγόκεντρες δυνάμεις από 
το κόμμα, το οποίο, δυστυχώς, έχει πλέον 

ταυτιστεί με θέσεις που δεν υιοθετούνται 
από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού.  

Το ιστορικό χαμηλό 22,34%  που πήρε 
στις Βουλευτικές του 2021   ήταν μία πα-
νωλεθρία για ένα κόμμα που για χρόνια 
διατηρούσε τα σκήπτρα της πρώτης θέσης. 
Φαίνεται πως η ηγεσία του ΑΚΕΛ δεν έχει 
συνειδητοποιήσει ή δεν θέλει να ασχοληθεί 
με τους λόγους που  οι οπαδοί, τα μέλη και 
οι ψηφοφόροι του τού γυρίζουν την πλάτη.  
Δεν τολμά να σταθεί με αυτοκριτική διάθε-
ση, προκειμένου να εντοπίσει τα αίτια και 
αιτιατά, γιατί τα τελευταία χρόνια απώλεσε 
πάνω από 70.000 ψηφοφόρους. Και αυτή 
η μακροχρόνια πτωτική τάση συνεχίζεται. 
Ωστόσο, η ηγετική ομάδα του ΑΚΕΛ εμφα-
νίζεται  ως να μη συμβαίνει τίποτα, λες και 
η πλειοψηφία του λαού επικροτεί τις θέσεις 
της στο Κυπριακό.

Μέχρι και τις Βρυξέλλες έφτασε η «χάρη» 
του  Γ.Γ. του ΑΚΕΛ,  Στέφανου Στεφάνου, ο 
οποίος, μαζί με το μέλος του Π.Γ. του κόμμα-
τος, Τουμάζο Τσελεπή, σε συναντήσειςκαι 
εκδηλώσεις στην έδρα της Ε.Ε. αναλώθη-
καν σε κατηγορίες εναντίον του Προέδρου, 
επιρρίπτοντας τις ευθύνες ουσιαστικά και 
κυριολεκτικά στην  ε/κ πλευρά. Τα ίδια 
έπραξε ο Στεφάνου και στο Λονδίνο - στην 
πρωτεύουσα της χώρας που δημιούργησε 
το Κυπριακό με το δόγμα τού διαίρει και 
βασίλευε και η οποία πολεμά, δολίως και 
υπογείως, για χρόνια τους Ε/κ προς όφελος 
της Τουρκίας. 

Οι αποκαλύψεις της εφ. «Φιλελεύθερος» 
για τα πρακτικά  της διάσκεψης του Κραν 
Μοντανά ήταν αναμενόμενο να αναβιώσουν   
τις αντιπαραθέσεις και να πυροδοτήσουν 
τα ίδια αφηγήματα που ακούγαμε και το 
2017 για το τις πταίει που το Κυπριακό 
παραμένει άλυτο εδώ και 48 χρόνια. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο λαός δεν 
πταίει… Και δεν είναι δυνατόν να του βάζουν 
το δίλημμα της υποταγής του στις παράλογες 
αξιώσεις του κατακτητή, επειδή  θα επιβάλει 

τη διχοτόμηση.
Στην ιστοριογραφία αλλά και στην 

ιστορική μνήμη δεν υπάρχουν πουθενά 
δείγματα γραφής όπου οι κατακτημένοι υπο-
κύπτουν σε ντροπιαστικές συναλλαγές με 
τον κατακτητή, επειδή τους απειλεί ότι  θα 
πάθουν χειρότερα. Ο λαός δεν μπορεί να 
«καταδικάζεται», επειδή δεν αποδέχεται τις 
νουθεσίες ενός κόμματος που κυβέρνησε, 
αλλά ούτε και το ίδιο κατόρθωσε, παρά τις 
όποιες υποχωρήσεις και διολισθήσεις, να 
επιλύσει το Κυπριακό.

Σίγουρα ο Πρόεδρος προέβη σε  άστο-
χους χειρισμούς στο Κραν Μοντανά. Την 
κύρια όμως και πρωταρχική ευθύνη την 
φέρει η  Τουρκία, η οποία, για 48 χρόνια, 
με τις παράνομες ενέργειές της, διαιωνίζει 
την παράνομη κατοχή.  

Ή ηγεσία του ΑΚΕΛ κατηγορεί 
τον Πρόεδρο ότι «ευθύνεται για την  
απώλεια της ιστορικής ευκαιρίας για συμ-

φωνημένη λύση στο Κραν Μοντανά, με την 
Τουρκία να φεύγει από τη διάσκεψη πλήρως 
αποενοχοποιημένη, αλλά και εγκωμιασμέ-
νη για τη στάση που τήρησε, τόσο από τον 
Γ.Γ. του ΟΉΕ, όσο και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή».  

Λέει επίσης ότι  «έκτοτε έχει εμπεδωθεί 
διεθνώς η εικόνα ότι η ε/κ πλευρά είναι 
συνυπεύθυνη για την απώλεια αυτής της 
ιστορικής ευκαιρίας…». 

Φαίνεται, τα αφτιά τους δεν ακούνε τα 
δηλωθέντα τους. Αν εμπεδώθηκε μια τέ-
τοια εικόνα, όπως υποστηρίζει η ηγεσία του 
ΑΚΕΛ, φέρει και η ίδια ασήκωτες ευθύνες, 
γιατί καθημερινά   κατηγορεί τον Πρόεδρο 
και κατ’ επέκτασιν την ε/κ πλευρά για την 
αποτυχία των διαπραγματεύσεων και για 
τα αδιέξοδα στο Κυπριακό. Ή Τουρκία με 
ελάχιστες αιχμές βγαίνει αλώβητη από την 
κριτική του ΑΚΕΛ.

Βγήκε από τη ναφθαλίνη κι ο τέως Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ και τα έβαλε με τον «Φιλελεύθερο», 
επειδή  δήθεν δημοσιοποιεί επιλεκτικά και 
αποσπασματικά τα πρακτικά. Το ίδιο σλόγκαν 
υποστήριξαν και άλλα νυν ηγετικά στελέχη 
του κόμματος, ενώ οι καθημερινές αποκα-
λύψεις της εφημερίδας τούς διαψεύδουν.

Ή Τουρκία δεν δέχθηκε αποχώρηση των 
στρατευμάτων της, ούτε και την κατάργηση 
των εγγυήσεων. Το ομολογεί ο Γκουτέρες 
στον Κοτζιά, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Ή ηγεσία του ΑΚΕΛ, όμως, επιμένει 
φορτικά και ζητά από τον Πρόεδρο «να 
προχωρήσει με διαπραγμάτευση επί του 
πλαισίου Γκουτέρες και να εκφράσει την 
ετοιμότητά του για υποβολή γεφυρωτικών 
προτάσεων,  με στόχο τη σύντομη κατάληξη 
σε στρατηγική συναντίληψη…».

Και συνεχίζουν το παραμύθι: «Ή Ενωμένη 
Δημοκρατία της Κύπρου και η Τουρκία να 
ξεκινήσουν συνομιλίες για σύναψη αμοι-
βαίας επωφελούς συμφωνίας αναφορικά 
με την όδευση αγωγού φυσικού αερίου 
προς την Τουρκία, εφόσον κριθεί θετικό 

από οικονομικής και τεχνικής σκοπιάς… 
και εφόσον η Τουρκία σεβαστεί το πλαίσιο 
του Διεθνούς Δικαίου...».

Ακόμα και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά 
τη διάσκεψη του Κραν Μοντανά, επιβεβαι-
ώνεται αυτό που υποστήριζε η ε/κ πλευρά, 
ότι δηλαδή η Τουρκία δεν αποδέχτηκε ποτέ 
στο Κραν Μοντανά λύση χωρίς τουρκικές 
εγγυήσεις και χωρίς εσαεί μόνιμη παρουσία 
τουρκικού στρατού στο νησί. Ποιο είναι, 
όμως, αυτό το περιβόητο διαπραγματευτικό  
κεκτημένο, το οποίο επικαλείται η ηγεσία του 
ΑΚΕΛ; Μόνο οι δικές μας υποχωρήσεις. Το 
ότι ο Γ.Γ. του ΟΉΕ εμφανίζεται ως Πόντιος 
Πιλάτος και δεν επικρίνει την Τουρκία, δεν 
τους ενοχλεί.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ηγεσία 
του ΑΚΕΛ είναι να κατηγορηθεί ότι υπο-
στηρίζει περαιτέρω υποχωρήσεις προς 
την Τουρκία και ότι δεν ενοχλείται από τις 
παράλογες αξιώσεις της.

Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά λάθη 
της ηγεσίας του ΑΚΕΛ είναι η εγκατάλειψη 
της πάγιας θέσης  για διεθνή διάσκεψη για 
το Κυπριακό με τη συμμετοχή των πέντε 
μονίμων μελών του Σ. Ασφαλείας και η 
υιοθέτηση πενταμερών διασκέψεων όπου 
οι δημιουργοί του προβλήματος -Τουρκία 
και Βρετανία-εκπροσωπούνται ως ισότιμοι 
εταίροι και διαπραγματευτές.

Για χρόνια η αξίωση για διεθνή διάσκεψη 
ήταν συνεδριακή απόφαση για το ΑΚΕΛ. 
Εγκαταλείφθηκε όταν η ε/κ πλευρά απο-
δέχθηκε στη Νέα Υόρκη την πρόταση Κ. 
Ανάν, με την Πενταμερή τον Μάρτη του 
2004 στο Μπούργκενστοκ να οδηγείται 
σε αποτυχία.

Δυστυχώς, όλες οι πενταμερείς διασκέψεις 
που έγιναν για το Κυπριακό με ιστορικό 62 
χρόνων απέτυχαν παταγωδώς και η Κύπρος 
βρίσκεται έρμαιο των απειλών της Τουρκίας.   

Δυστυχώς, η ηγεσία του ΑΚΕΛ περιφρονεί 
την πλειοψηφία του λαού και επιμένει να  
αυτοπυροβολείται. 

Όταν το ΑΚΕΛ αυτοπυροβολείται…
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com
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«Η υπόσχεση που έδωσα» 

Από το 1974, η Τουρκία 
κατέχει παράνομα το 36% 
του εδάφους και το 57% 
της ακτογραμμής της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας. Τον περασμένο 
Ιούλιο, στην 47η επέτειο της τουρκι-
κής εισβολής, ο Τούρκος Πρόεδρος, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισκέφτηκε 
παράνομα τα κατεχόμενα, στο βόρειο 
μέρος της Δημοκρατίας. Την ίδια πε-
ρίοδο, μετέβην στη γενέτειρά μου, την 
τώρα τουρκοκρατούμενη Αμμόχωστο, 
με δύο δημοσιογράφους του γερμα-
νικού περιοδικού «Der Spiegel», οι 
οποίοι κατέγραψαν τις τέσσερεις μέρες 
που περάσαμε εκεί, προσπαθώντας 
να συναντήσουμε τον Ερντογάν και 
να του ζητήσουμε τον λόγο. https://
www.spiegel.de/international/europe/
an-expellee-returns-to-northern-cyprus-
after-47-years-a-664be1fc-7020-45a0-
9af3-e4af2233f517

Ο Ερντογάν δεν εμφανίστηκε ποτέ, 
όμως εγώ έδωσα μια υπόσχεση: Να 
κάνω ό,τι μπορώ για να ζητήσω δικαι-
οσύνη για τις αμέτρητες παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα 
διεθνή εγκλήματα που διαπράχθηκαν 
σε μένα και σε τόσους άλλους βίαια 
εκτοπισμένους, ανθρώπους διαφόρων 

εθνοτικών ή θρησκευτικών υποβά-
θρων, και που παραμένουν ατιμώρητα. 
Υποσχέθηκα, επίσης, να μη φεισθώ 
κόπων, προκειμένου να φτάσω στους 
καλύτερους νομοδιδασκάλους και δι-
κηγόρους, που θα μου υποδείξουν 
πιθανές οδούς προς τη δικαιοσύνη. 
Αργά ή γρήγορα, πρέπει να αποδο-
θεί δικαιοσύνη για τις συνεχιζόμενες 
αδικίες που προκαλούνται στη χώρα 
και στον λαό μου.

Στο μεταξύ, θα πρέπει όλοι να 
στοχαστούμε τα σοφά λόγια με τα 
οποία ο Γεώργιος Μ. Πικής ολο-
κλήρωσε την επετειακή ομιλία του 
για το ΔΠΔ, στις 5 Ιουλίου 2018:

“Χωρίς δικαιοσύνη, δεν μπορεί να 
υπάρξει ειρήνη, και χωρίς ειρήνη, η 
ανθρώπινη ύπαρξη αφήνεται στο έλεος 
του νοσηρού πάθους των ισχυρών 
για εξουσία, κυριαρχία, πλούτη και 
συνακόλουθες απάνθρωπες ενέργειες”.

*Είναι υπερασπίστρια των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και του πολιτι-
σμού, με ειδικότητα στη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι η 
ιδρυτική πρόεδρος του Οργανισμού 
Walk of Truth και η συγγραφέας του 
βιβλίου “Η Κυνηγός των Εικόνων” (The 
Icon Hunter, 2017).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Διακήρυξη ελεύθερων πολιτών Κύπρου

Με σύνθημα το «Θέλουμε 
πίσω την πατρίδα και το 
μέλλον μας», το Κυπρια-
κό Κέντρο Μελετών (ΚΥ.

ΚΕ.Μ.), το Ινστιτούτο Δημογραφικής και 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου και 
το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού Κύ-
πρου, κυκλοφόρησαν διαδικτυακά την 
παρούσα διακήρυξη για το δημογραφικό 
και μεταναστευτικό πρόβλημα στην Κύπρο. 

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, 
«σε μια ευχάριστη χρονική συγκυρία, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας στις 11/11/2021 
συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό 
Μέγαρο κατά την οποία διαπιστώθηκαν 
και καταγράφηκαν όλες οι επικίνδυνες και 
καταστροφικές διαστάσεις που δημιουργή-
θηκαν στην Πατρίδα μας από τις ανεξέλεγκτες 
και κατευθυνόμενες από την Τουρκία ροές 
μεταναστευτικών κυμάτων. Διατηρώντας 
την ακράδαντη πεποίθηση ότι δεν υπάρ-
χουν άλλα περιθώρια εφησυχασμού και 
αναβλητικότητας, σας καλούμε να υπογρά-
ψετε την διακήρυξη της 8ης Νοεμβρίου 
2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://
secure.avaaz.org/community_petitions/
el/eleutheroi_polites_kuprou_diakeruxe_
eleutheron_politon_kuprou/?cNJOKlb&utm_

source=sharetools&utm_medium=copy&utm_
campaign=petition-1352031-diakeruxe_
eleutheron_politon_kuprou&utm_term=
cNJOKlb%2Bel&fbclid=IwAR2SRD7Dyx
dD_QtohiSnR-_NAuc9HyKlpSCXZk15K
L5fmU49yuzJXY5WPSA και ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες που αναγράφονται. Όσο 
περισσότερες θα είναι οι υπογραφές μας, 
τόσο μεγαλύτερη  θα είναι η πίεση και πιο 
δυνατό θα είναι το μήνυμα προς όλες τις 
Πολιτικές Ήγεσίες για να πράξουν το αυτονό-
ητο καθήκον τους απέναντι στον Κυπριακό 
λαό και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οποιαδήποτε ολιγωρία και αδιαφορία 
ισοδυναμεί με συνενοχή για όσα δεινά θα 
δημιουργήσει η συνέχιση της απαράδεκτης 
κατάστασης που επικρατεί στην Πατρίδα 
μας». Ακολουθεί αυτούσια η διακήρυξη:  
«Εμείς που υπογράφουμε την παρούσα 
διακήρυξη με τον τίτλο «Διακήρυξη ελεύ-
θερων πολιτών Κύπρου» διακηρύττουμε 
τα ακόλουθα: Οι ανεξέλεγκτες και συνεχι-
ζόμενες μεταναστευτικές ροές παράνομων/ 
παράτυπων μεταναστών  και ψευδοαιτητών 
πολιτικού ασύλου από όλες τις χώρες της 
υφηλίου προς τις ελεύθερες περιοχές της 
μοιρασμένης πατρίδας μας διακυβεύουν 
την ασφάλεια της χώρας μας, διαταράσσουν  

την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό 
ιστό και προδιαγράφουν με μαθηματική 
ακρίβεια την αλλοίωση του δημογραφι-
κού χαρακτήρα που θα μετατρέψει τους 
Ελληνοκύπριους πολίτες σε μειοψηφία 
στην  ίδια τη χώρα μας. Οι αλλεπάλληλες 
δηλώσεις και δραματικές προειδοποιήσεις  
των αξιωματούχων της Κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  και η παραδοχή 
όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων ότι 
η Κύπρος έχει ξεπεράσει τα όρια και τις 
αντοχές της σε σχέση με το μεταναστευτικό 
και δημογραφικό,  δεν απαλλάσσουν κανέ-
ναν από τις βαρύτατες ευθύνες του για τις 
προδιαγραφόμενες καταστροφικές εξελίξεις.

Θεωρούμε ότι τόσο το Δημογραφικό 
όσο και το Μεταναστευτικό  θα πρέπει να 
τύχουν άμεσου χειρισμού πάνω σε πανεθνι-
κό επίπεδο υψίστης προτεραιότητας και να 
αντιμετωπιστούν συλλογικά και αποφασι-
στικά από την Κυπριακή Πολιτεία ως μείζον 
εθνικό θέμα. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι 
δεν μας διέπουν οποιαδήποτε ξενοφοβικά 
σύνδρομα ή ρατσιστικές αντιλήψεις ούτε 
και στρεφόμαστε εναντίον συνανθρώπων 
μας που αποδεδειγμένα και τεκμηριωμέ-
να απειλείται η ζωή και η ασφάλεια τους, 
σύμφωνα με  τα διεθνώς αποδεκτά όρια 

και προϋποθέσεις. Σε καμία όμως περί-
πτωση δεν θα πρέπει η μοιρασμένη και 
ταλαιπωρημένη πατρίδα μας να συνεχίσει 
να αποτελεί καταφύγιο και ξέφραγο αμπέλι 
επιτήδειων και τυχοδιωκτών απ’ όλα τα 
μέρη του πλανήτη, όπως μέχρι σήμερα συμ-
βαίνει. Καλούμε όλους τους συμπατριώτες 
μας, πολίτες και οργανωμένα σύνολα, να 
υπογράψουν την παρούσα διακήρυξη με 
απώτερο σκοπό να στείλουμε ένα δυνατό 
μήνυμα σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες και 
τους αξιωματούχους της πολιτείας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας για να αναλάβουν 
τις σοβαρές ευθύνες που τους αναλογούν, 
υιοθετώντας και εφαρμόζοντας όλα τα νόμιμα 
μέτρα και πολιτικές τα οποία εφαρμόζουν οι 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αποβλέπουν στην ασφαλή προστασία 
των πολιτών τους. 

Περί το τέλος  Νοεμβρίου του 2021 η 
παρούσα διακήρυξη με τις υπογραφές 
όλων των πολιτών και των οργανωμένων 
συνόλων θα παραδοθούν στην Κυβέρ-
νηση, σε όλα τα πολιτικά κόμματα και 
τους αξιωματούχους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Σύνθημά μας: Θέλουμε πίσω την πα-
τρίδα και το μέλλον μας». 

Μπορεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
να αποδώσει δικαιοσύνη στην Κύπρο;

ΑΡΓΑ ‘Η ΓΡΗΓΟΡΑ, ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ 
ΑΠΟΔΟΘΈΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΎΝΈΧΙΖΟΜΈΝΈΣ ΑΔΙΚΙΈΣ ΠΟΎ 
ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΎΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

δαίος δικαστικός για να αναλάβει ένα τόσο 
επιφανές αξίωμα στη Χάγη. Ως Κύπρια, 
αισθάνθηκα την ανάγκη να πω στον δικαστή 
πόσο περήφανη ήμουν που θα υπηρετούσε 
στο ΔΠΔ, αλλά και ότι θα ήθελα πολύ να τον 
συναντήσω στην Ολλανδία. Ή συνάντησή μας 
πραγματοποιήθηκε τελικά τον Φεβρουάριο 
του 2004, στο ξενοδοχείο Kurhuis, στην 
παρουσία της φιλοσοφημένης, σοφής γυ-
ναίκας του, Μαίρης. Εκεί, αγναντεύοντας τα 
κύματα της Βόρειας Θάλασσας, ο δικαστής 
μού εξήγησε την αποστολή του ΔΠΔ.

Ο Γεώργιος Μ. Πικής έγραψε ένα από 
τα σημαντικότερα συγγράμματα για το Κα-
ταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ, με τίτλο: 
«The Rome Statute for the International 
Criminal Court: Analysis of the Statute, 
the Rules of Procedure and Evidence, the 
Regulations of the Court and Supplementary 
Instruments (Martinus Nijhoff, 2010). [Το 
Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινι-
κό Δικαστήριο: Ανάλυση του Καταστατικού, 
των Κανόνων Δικονομίας και Απόδειξης, 
των Κανονισμών του Δικαστηρίου και Συ-
μπληρωματικών Οργάνων].

Όπως είναι φυσικό, ο κ. Πικής έχει 
δώσει αριθμό διαλέξεων με θέμα το ΔΠΔ. 
Για παράδειγμα, στις 5 Ιουλίου 2018, στο 
Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, μίλησε  
στα Αγγλικά με την ευκαιρία της 20ής 
επετείου του Καταστατικού της Ρώμης 
για το ΔΠΔ http://www.supremecourt.gov.
cy/Judicial/SC.nsf/All/F0FAC46DFDFD
2F60C225843F00418849?OpenDocum
ent. Ξεκίνησε την ομιλία του εξηγώντας 
γιατί το ΔΠΔ αποτελεί «ορόσημο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας».

«Είναι η πρώτη φορά που ιδρύεται ποι-
νικό δικαστήριο με παγκόσμια δικαιοδοσία 
για ειδεχθή εγκλήματα που εξευτελίζουν 
την ανθρωπότητα. Το Καταστατικό [της 
Ρώμης] του ΔΠΔ προνοεί ότι κάθε άτομο 
στον κόσμο υπόκειται στη δικαιοδοσία του 
Δικαστηρίου, και υπέχει ευθύνη για τη 
διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων που έχουν 
πληγώσει το πρόσωπο της ανθρωπότητας».

Τα εμπόδια 
Έχοντας κατά νουν τα σοφά λόγια του 

Πική, επιστρέφω στο ερώτημα που δια-
τυπώνω στον τίτλο αυτού του άρθρου: 
Μπορεί το ΔΠΔ να αποδώσει δικαιοσύνη 
στην Κύπρο; Νοουμένου ότι ουδείς βρί-
σκεται υπεράνω του νόμου, η απάντηση θα 
πρέπει να είναι, ασφαλώς  «ναι».  Παρόλ’ 
αυτά, υπάρχουν εμπόδια, μεγάλα, αλλά 
όχι απαραιτήτως ανυπέρβλητα, στην οδό 

ανθρωπότητας και άλλα διεθνή εγκλήματα. 
https://www.un.org/en/genocideprevention/
crimes-against-humanity.shtml

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται εκ προθέσε-
ως δολοφονίες, βίαιες μετακινήσεις πληθυ-
σμού, παράνομες φυλακίσεις, βασανιστήρια, 
βιασμοί, βίαιες εξαφανίσεις προσώπων και 
διώξεις ανθρώπων για λόγους εθνοτικούς 
ή θρησκευτικούς. Τεκμήρια γι’ αυτού του 
είδους τα εγκλήματα έχουν τεκμηριωθεί 
– στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – στα 
Τεύχη I και II της Έκθεσης της Κομισιόν 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που υιοθε-
τήθηκε το 1976.  https://www.google.co.uk/
search?q=European+Commission+of+Hu
man+Rights+Cyprus+Against+Turkey+Re
port+of+the+Commission+Volumes+I+an
d+II+1976&ei=19KIYdLOLNK1sAe_-Kqo
Bg&oq=European+Commission+of+Hum
an+Rights+Cyprus+Against+Turkey+Rep
ort+of+the+Commission+Volumes+I+an
d+II+1976&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM
6BAghEApKBgg8EgIxM0oECEEYAVDG
Ali2qAJg56sCaA1wAHgAgAH7AYgB90
mSAQY2Ljc1LjGYAQCgAQHAAQE&scl
ient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiSltGZoIj0A
hXSGuwKHT-8CmUQ4dUDCA8&uact=5

προς τη δικαιοσύνη μέσω του ΔΠΔ. Θα 
αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά.

Το πρώτο εμπόδιο είναι η ύποπτη άρνη-
ση της Τουρκίας να γίνει κράτος-μέλος του 
Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ. https://
www.icc-cpi.int/resource-library/documents/
rs-eng.pdf. Ή Τουρκία δεν έχει καν υπο-
γράψει το Καταστατικό. Επομένως, παρότι 
είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, δεν 
ακολούθησε το παράδειγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Ολλανδίας και άλλων 
μελών της ΕΕ, που έχουν γίνει κράτη-μέ-
λη του ΔΠΔ. https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XVIII-10&chapter=18

Ένα δεύτερο εμπόδιο είναι η συνεχιζόμε-
νη παράλειψη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ήνωμένων Εθνών να ενεργοποιήσει 
το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ήνωμένων 
Εθνών και να παραπέμψει στον Κατήγορο 
του ΔΠΔ οποιαδήποτε από τα καταγγελλό-
μενα διεθνή εγκλήματα διαπράττονται στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Με άλλα λόγια, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ήνωμένων Εθνών 
παρέλειψε να καλέσει το ΔΠΔ να “ασκήσει τη 
δικαιοδοσία του” δυνάμει του Άρθρου 13 (β) 
του Καταστατικού της Ρώμης “σε σχέση με” 
οποιοδήποτε από τα εγκλήματα αναφέρονται 
στο Άρθρο 5 του ίδιου Καταστατικού – το 
έγκλημα της γενοκτονίας, εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, και 
το έγκλημα της επίθεσης.

Ένα τρίτο εμπόδιο είναι η χρονικά 
περιορισμένη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, η 
οποία περιορίζεται σε διεθνή εγκλήματα 
που καταγγέλλεται ότι διαπράχθηκαν μετά 
την έναρξη ισχύος του Καταστατικού της 
Ρώμης, την 1ην Ιουλίου 2002. https://
www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/
uicceng.pdf. Εντούτοις, ο συγκεκριμένος 
περιορισμός δεν εμποδίζει το ΔΠΔ να 
χειριστεί υποθέσεις που προκύπτουν από 
διεθνή εγκλήματα, τα οποία καταγγέλλεται 
ότι διαπράχθηκαν σε οποιοδήποτε μέρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κατόπιν της 
συγκεκριμένης ημερομηνίας. 

Σύμφωνα με καταγγελία που, το 2014, 
υπέβαλε στο ΔΠΔ ο ευρωβουλευτής Κώστας 
Μαυρίδης και ο συνασπισμός Κυπρίων 
κατά Τουρκίας για Εγκλήματα Πολέμου, 
σε αυτά τα εγκλήματα φαίνεται να περιλαμ-

βάνεται “η μεταφορά, αμέσως ή εμμέσως, 
από την Κατέχουσα Δύναμη μέρους του 
δικού της αμάχου πληθυσμού στο έδαφος 
που καταλαμβάνει, ή η εκτόπιση ή μετα-
φορά όλου ή μέρους του πληθυσμού του 
κατεχομένου εδάφους μέσα ή έξω από το 
έδαφος αυτό” κατά παράβαση του Άρθρου 
8.2 (β) (viii) του Καταστατικού της Ρώμης. 
https://cyprus-mail.com/2014/07/15/war-
crimes-complaint-filed-against-turkey/

Ομοίως, η χρονικά περιορισμένη δικαι-
οδοσία του ΔΠΔ δεν μπορεί να εμποδίσει 
τις αρχές επιβολής του νόμου στην Τουρκία 
ή στην Κυπριακή Δημοκρατία να κινήσουν 
ποινικές διαδικασίες στα εθνικά τους δικα-
στήρια δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, 
όπως είναι για παράδειγμα ο Περί των 
Συνθηκών τη Γενεύης Νόμος του 1966, ο 
οποίος κυρώνει τις τέσσερεις Συνθήκες της 
Γενεύης του 1949 στο Κυπριακό Δίκαιο – 
που φαίνεται ότι αθετήθηκαν, ατιμώρητα, 
το 1974 και πολλές φορές έκτοτε. Παρόλ’ 
αυτά, θα κινήσουν ποτέ εγχώριες ποινικές 
διαδικασίες οι Αρχές επιβολής του νόμου 
στην Κυπριακή Δημοκρατία ή την Τουρκία;

Υπάρχουν ακτίδες ελπίδας 
Υπάρχουν αχτίδες ελπίδας στον ορίζοντα. 

Ή μία διαφάνηκε στις 15 Ιουνίου 2021. 
Εκείνη τη μέρα, η απερχόμενη Κατήγορος 
του ΔΠΔ, Fatou Bensouda από την Γκάμπια, 
στον αποχαιρετιστήριο λόγο που έδωσε 
με την ευκαιρία της λήξης της θητείας της, 
αποκάλυψε ότι “το τελευταίο εξάμηνο, το 
προσωπικό μου ανέλαβε σημαντικό έργο, 
εντός των διαθέσιμων μέσων, προκειμένου 
να προχωρήσει η απόφασή μας για διάφορες 
Εκτιμήσεις Α’ Φάσης, δηλαδή για την αρχική 
αξιολόγηση που αποτελεί μέρος της προκα-
ταρκτικής εξεταστικής διαδικασίας”. https://
www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20210615-
prosecutor-fatou-bensouda-end-of-term-
farewell-statement.pdf

Στη συνέχεια, η απερχόμενη Κατήγο-
ρος ανέφερε την Κύπρο, προσθέτοντας:

“Τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσα 
ότι, κατά τη διάρκεια του 2021, ελπίζαμε ότι 
θα καταλήγαμε σε αποφάσεις απόρριψης 
ή συνέχισης σε σχέση, ανάμεσα σε άλλα, 
με το Μεξικό, την Κύπρο (εποικισμοί), την 
Υεμένη (εξαγωγές όπλων), την Καμπότζη 

(αρπαγή γης) και τη Συρία/Ιορδανία (απέλα-
ση). Παρότι σημειώθηκε πρόοδος σε αριθμό 
αυτών των εκτιμήσεων… θα παραδοθούν 
στον εισερχόμενο Κατήγορο για εξέταση 
και απόφαση, όπως ο ίδιος κρίνει”.

Ή απόφαση αναμένεται από τον νέο 
Κατήγορο του ΔΠΔ, Karim A. A. Khan 
QC από το Ήνωμένο Βασίλειο.

Ό,τι και αν αποφασίσει ο νέος Κατή-
γορος, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τα 
βασικά γεγονότα. Το 1974, η Τουρκία 
εισέβαλε στην Κύπρο με δύο αιματηρές 
στρατιωτικές εκστρατείες, στις 20 Ιουλίου 
και στις 14 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια 
των εκστρατειών, οι τουρκικές κατοχικές 
δυνάμεις τρομοκρατούσαν τους γηγενείς 
Έλληνες πολίτες της Δημοκρατίας, στο βό-
ρειο μέρος της, για να καταφύγουν στο νότιο 
μέρος. Ή Τουρκία και οι ντόπιοι συνεργοί 
της ανάγκασαν επίσης Τούρκους πολίτες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να μετακι-
νηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Με στόχο να πετύχει την de facto δι-
αίρεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τον καταναγκαστικό, απτό διαχωρισμό του 
λαού της, η Τουρκία προέβη σε παραβιά-
σεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, όπως 
φαίνεται, σε ατιμώρητα εγκλήματα κατά της 

Ό
πως έχω εξηγήσει 
σε προηγούμενο 
άρθρο, https://
c y p r u s - m a i l .
com/2021/10/24/
why-is-the-road-
t o - t h e - h a g u e -

accessible-to-armenia-azerbaijan-but-not-
to-cyprus-turkey/ η Τουρκία προσπαθεί να 
παρεμβάλει προσκόμματα σε μια πιθανή 
οδό για απόδοση δικαιοσύνης στην Κύπρο, 
η οποία θα περνά μέσα από το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ), στην Ολλαν-
δία. Ή Ολλανδία είναι η δεύτερη πατρίδα 
μου, η χώρα όπου ζω εδώ και πολλά χρό-
νια μετά τον βίαιο εκτοπισμό μου από τη 
γενέτειρά μου, την Αμμόχωστο, μετά την 
τουρκική εισβολή στην πατρίδα μου, την 
Κυπριακή Δημοκρατία, το 1974. Παρόλ’ 
αυτά, υπάρχουν και άλλες οδοί προς τη 
δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα μέσα 
από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), 
το οποίο επίσης εδρεύει στη Χάγη, την 
πόλη όπου ζω μαζί με την οικογένειά μου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που, ταξιδεύ-
οντας από τη Λάρνακα προς το Άμστερνταμ, 
μετά την εγκαθίδρυση του ΔΠΔ το 2002, 
διάβασα ότι ένας από τους πρώτους δικα-
στές-ιδρυτές του ΔΠΔ ήταν ο Γεώργιος Μ. 
Πικής, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Κύπρου από το 1995 έως το 2004, δι-
καστής του ΔΠΔ από το 2003 έως το 2009 
και ο πρώτος Πρόεδρος του Εφετείου του 
ΔΠΔ. www.icc-cpi.int/CourtStructure/Pages/
judge.aspx?name=Judge%20Georghios%20
M.%20Pikis 

Ήξερα ότι ήταν μεγάλη η τιμή για τη 
σχετικά μικρή μου χώρα, την Κύπρο, και 
ήμουν σίγουρη ότι ο Πικής θα ήταν σπου-

ΤΑΣΟΥΛΑ 
ΧΑΤΖΗΤΟΦΗ*   

21.11.2021

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αρ. Φακ.: ΠΑΑ 26/09

6/10/2021
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το κοινό πληροφορείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία  που περιγράφεται 
πιο κάτω, θα πωληθεί με δημοπρασία την Κυριακή, 5/12/2021 και 
ώρα 11.00π.μ. Η δημοπρασία θα γίνει στο Παλαιχώρι Μόρφου, στο 
Σωματείο «Ηρακλής» Παλαιχωρίου Μόρφου, Λεωφ. Ελευθερίας, 2740 
Παλαιχώρι, Μόρφου. Δημοπράτης είναι ο κ. Κύπρος Κυριακίδης, οδός 
Βυζαντίου αρ. 21, Χρυσελεούσα, 2064 Στρόβολος.

Περιγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας

1) Κοινότητα: Παλαιχώρι Μόρφου, Αριθμός Εγγραφής: 0/5873, Φύλλο/
Σχέδιο/Τμήμα: 38/1300V01Τμήμα1, Τεμάχιο: 870, Είδος ακινήτου: Οικό-
πεδο, Εμβαδόν: 293τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €17.000,00. 
2) Κοινότητα: Παλαιχώρι Μόρφου, Αριθμός Εγγραφής: 0/7356, Φύλλο/
Σχέδιο/Τμήμα: 48/03,Τεμάχιο: 176, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 
13378τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €18.000,00. 3) Κοινό-
τητα: Παλαιχώρι Μόρφου, Αριθμός Εγγραφής: 0/12906, Φύλλο/Σχέ-
διο/Τμήμα: 38/1300V05 Τμήμα 1, Τεμάχιο: 1836, Είδος ακινήτου: Τό-
πος, Εμβαδόν: 154τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €360,00. 4) 
Κοινότητα: Παλαιχώρι Μόρφου, Αριθμός Εγγραφής: 0/12907, Φύλλο/
Σχέδιο/Τμήμα: 38/60, Τεμάχιο: 773, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 
298τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €17.500,00. 5) Κοινότητα: 
Παλαιχώρι Μόρφου, Αριθμός Εγγραφής: 0/13030, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 
38/60, Τεμάχιο: 1026, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 880τ.μ., Με-
ρίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €36.000,00. 6) Κοινότητα: Παλαιχώρι 
Μόρφου, Αριθμός Εγγραφής: 0/13031, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 38/60, Τε-
μάχιο: 1027, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 300τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, 
Επιφ. Τιμή Πώλησης: €12.000,00. 7) Κοινότητα: Παλαιχώρι Μόρφου, 
Αριθμός Εγγραφής: 0/13032, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 38/60, Τεμάχιο: 
1028, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 70τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. 
Τιμή Πώλησης: €225,00. 8) Κοινότητα: Παλαιχώρι Μόρφου, Αριθμός 
Εγγραφής: 0/13033, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 38/60, Τεμάχιο: 410, Είδος 
ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 957τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλη-
σης: €3.000,00. 9) Κοινότητα: Παλαιχώρι Ορεινής, Αριθμός Εγγραφής: 
0/16311, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 38/1310V04 Τμήμα 1, Τεμάχιο: 1158, 
Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 19τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώ-
λησης: €90,00. 10) Κοινότητα: Παλαιχώρι Ορεινής, Αριθμός Εγγραφής: 
0/16312, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 38/45, Τεμάχιο: 488, Είδος ακινήτου: Χω-
ράφι, Εμβαδόν: 1673τ.μ., Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €4.500,00. 
Γραπτές προσφορές μπορεί να παραδίδονται στον δημοπράτη.
Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αγγελία που τοιχοκολ-
λήθηκε στον πιο πάνω χώρο δημοπρασίας.

Σοφία Ιωάννου
Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας

Σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο Κεφ. 260 καθίσταται επιβε-
βλημένη η λήψη αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προστασία της δημόσι-
ας υγείας. Ως εκ τούτου, την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των μέτρων/
διαταγμάτων, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του 
ΚορωνοϊούCOVID-19, που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας, θα ανα-
λαμβάνει ο Δημοπράτης.
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Σ
τις 18 Δεκεμβρίου 2021 
σημειώνεται ακόμα μια 
μαύρη επέτειος, αυτή της 
άνανδρης δολοφονίας 
του 20χρονου νεαρού 
Εθνοφρουρού, Τρύ-
φωνα Τρύφωνος, από 

τα Λαγουδερά, από τους Τούρκους, σε 
φυλάκιο του Αγίου Κασσιανού στη Λευ-
κωσία. Μόλις είχε αναλάβει χρέη σκοπού. 
Και αυτό 34 ημέρες μετά τη μονομερή 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τον 
Ραούφ Ντενκτάς. 

Στα βρετανικά αποδεσμευμένα αρχεία 
για το έτος 1983 στο Βρετανικό Εθνικό 
Αρχείο στο Λονδίνο υπάρχει αναφορά 
για τη δολοφονία του άτυχου Τρύφωνα 
Τρύφωνος. Ο βρετανός Ύπατος Αρμοστής 
στη Λευκωσία, William Wilberforce, την 
επομένη της δολοφονίας του Τρύφωνος, 
έστειλε στο Λονδίνο το ακόλουθο τηλε-
γράφημα, αναφέροντας ότι ο στρατιώτης, 
ο οποίος τον δολοφόνησε, ανήκε στους 
Γκρίζους Λύκους - όταν έγραψε «Wolf 
Regiment» «Σύνταγμα Λύκων». Σε ελεύ-
θερη μετάφραση:

« 19.12.1983 
Δολοφονία εθνοφρουρού.
Στο περιστατικό, το οποίο έλαβεν χώ-

ραν λίγο μετά τις 15.00 ώρα τοπική, ένας 
στρατιώτης στο «Σύνταγμα των Λύκων» 
(“Wolf Regiment”) πυροβόλησε στο στήθος 
εθνοφρουρό από απόσταση 75 μέτρων. 
Ο στρατιώτης πέθανε αργότερα, εντός 
μιάμισης ώρας στο νοσοκομείο.

Η περιοχή του πυροβολισμού, στα 
βορειο-ανατολικά της παλαιάς πόλης, 
δεν ήταν μακριά από το προηγούμενο 
περιστατικό τον Σεπτέμβριο του 1982, σε 
ένα μέρος της Πράσινης Γραμμής, όπου 
τα νεύρα τείνουν να είναι τεταμένα. Το 
Καναδικό Απόσπασμα αύξησε την παρου-
σία του εκεί και έχει παρέμβει με μόνιμη 
περίπολο μεταξύ των δύο πλευρών. Η 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρει ότι δεν υπάρχει 
αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή 
του περιστατικού, όμως σε άλλες περιοχές 
της Λευκωσίας υπήρξε κάποια ενίσχυση 
από αμφότερες τις πλευρές των θέσεων 
στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Η 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ αύξησε την κατάσταση επα-
γρύπνησής της. 

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν εξακρίβωσε την 
ακριβή αιτία του πυροβολισμού, όμως 
δημοσιογραφικές αναφορές αναφέρθηκαν 
σε ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ των δύο 
φρουρών αμέσως πριν από τον πυροβο-
λισμό. Οι Αρχές του τουρκικού στρατού 

Βρετανός Ύπ. Αρμοστής: «Γκρίζος Λύκος» 
δολοφόνησε τον Τρύφωνος το 1983

1966: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΑΓΜΑ 
ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ» - ΒΡΕΤΑΝΙ-
ΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΗΝΩΜΕ-
ΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ. 

Η μία «Notes ON THE TURKISH 
CYPRIOT COMMUNITY AND 
ARMED FORCES 1st NOVEMBER 
1966» και η άλλη «NOTES ON THE 
GREEK CYPRIOT AND GREEK ARMY 
FORCES IN CYPRUS», με ημερομηνία 
1 Ιουνίου 1967. 

Αυτές ετοιμάστηκαν από τη «Cyprus 
Base Intelligence Organisation» στη βάση 
Επισκοπής.

H έκθεση για την ελληνοκυπριακή 
πλευρά αποδεσμεύθηκε στις 31.8.2011. Η 
έκθεση για την τουρκοκυπριακή πλευρά 
στις 24 Ιανουαρίου 2012 κατόπιν δικής 
μου αίτησης. Εφόσον η έκθεση για την δική 
μας πλευρά είχε αποδεσμευθεί, ζήτησα 
όπως αποδεσμευθεί και η άλλη για την 
τουρκοκυπριακή. Αποδεσμεύθηκε με 
ελάχιστες σελίδες διατηρημένες κλειστές. 

Σ’ αυτήν λοιπόν την έκθεση για την 
«Τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις ένο-
πλες δυνάμεις», μεταξύ πολλών σημαντι-
κότατων αναφορών για τη στρατιωτική 
παρουσία και δομή στους τουρκοκυπρι-
ακούς θύλακες (κατεχόμενα από τις δύο 
τουρκικές εισβολές του 1974), υπάρχουν 
και τα ακόλουθα: 

Όταν εμείς διώχναμε
την Ελληνική Μεραρχία…

Όταν στην Κύπρο κάποιοι είχαν 
ξεσπαθώσει με ύβρεις (ΑΚΕΛ) και συ-

μπαράσταση από τη Μόσχα και τους 
Τούρκους εναντίον της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στους τουρκοκυπριακούς 
θύλακες στο βόρειο μέρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, μετά το αποτυχημένο 
τουρκικό πραξικόπημα εναντίον της ΚΔ, 
γινόταν όργιο στρατιωτικών προετοιμα-
σιών με βρετανικά και αμερικανικά 
όπλα, σύμφωνα με την έκθεση και φωτο-
γραφίες. Μέχρι και «Γυναικείο Τάγμα 
Γκρίζων Λύκων» είχαν συγκροτήσει, 
με το έμβλημα των «Γκρίζων Λύκων» 
στους μπερέδες τους. Χαρακτηριστική 
η φωτογραφία στην εν λόγω έκθεση με 
Τουρκοκύπριες να παρελαύνουν ως 
«Γυναίκες μαχητές» του «Τάγματος 
των Γκρίζων Λύκων». 

Συλλογή τουρκο-κυπριακών 
«εθνικών σημάτων» 

Στην έκθεση υπάρχει και… συλλογή 
από εθνικά σήματα που χρησιμοποιούσαν 
οι Τουρκοκύπριοι. 

«Τα εθνικά σήματα, τα οποία επί το 
πλείστον φαίνονται», έγραψαν, «στον Στρατό 
των Πολεμιστών (Fighter Army), είναι το 
μισοφέγγαρο και το σύμβολο της Τουρ-
κικής Δημοκρατίας… Εκτός των ‘‘Εθνικών 
Σημάτων’’ (“National Badges”), ένα άλλο 
‘‘cap badge’’ που συχνά βλέπει ένας είναι 
το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων (Bozkurt). 
Το φοράνε στο κεφάλι (κάποτε στο τσεπάκι 
του στήθους) και θεάθηκε στην περιοχή 
του θύλακα Λευκωσίας/Ιλαρίωνα και στην 
επαρχία Λάρνακας…». 

εξέφρασαν λύπη στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και 
τους είπαν ότι ο πυροβολισμός δεν ήταν 
κατόπιν διαταγής, αλλά πράξη ενός ατόμου 
και το θέμα διερευνάται. 

Η αντίδραση των ελληνοκυπριακών 
Αρχών υπήρξε συγκρατημένη. Η κάλυψη 
του περιστατικού στις ειδήσεις από την 
τηλεόραση υπήρξε χαμηλού τόνου και ο 
Βενιαμίν είπε ότι στρατιωτική απάντηση 
δεν απαιτείτο για κάτι που φαίνεται ότι 
ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Παρόλο 
που το θέμα προβλήθηκε ως κύριο στον 
Τύπο στις 19 Δεκεμβρίου, εφημερίδες 
προσκείμενες στην Κυβέρνηση το ανέ-
φεραν χωρίς διαμφισβητούμενα σχόλια. 
Wilberforce».

Σημ. 1) Ο Χριστόδουλος Βενιαμίν υπη-
ρετούσε τότε ως Υπουργός Εσωτερικών και 
Άμυνας. Απεβίωσε στις 16 Νοεμβρίου 2016.

2) O Βρετανός Ύπατος Αρμοστής William 
Wilberforce υπηρέτησε στην ΚΔ μεταξύ 
1982-1988.

3) Η αναφορά «σε προηγούμενο περιστα-
τικό τον Σεπτέμβριο του 1982» αφορούσε 
τη δολοφονία του «Χριστάκη Γεωργίου από 
το Πραστειό στις 21 Σεπτεμβρίου 1982 σε 
φυλάκιο στο Καϊμακλί. Ο Χριστάκης, χωρίς 
κανένα λόγο, πυροβολήθηκε με στρατι-
ωτικό τυφέκιο από Τούρκο σκοπό, ενώ 
βρισκόταν στην αυλή του φυλακίου του. 
Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος» (Μιχάλης 
Πολυδώρου, 13/08/2017 – δέστε όλα τα 
ονόματα εδώ - https://www.reporter.com.
cy/local-news/article/234825/ ).

ΡΙΚ 
Στις 21 Δεκεμβρίου 1983 η Υπ. Αρμο-

στεία έγραψε ότι η αντιπολίτευση επέκρι-
νε τη στάση της κυπριακής Κυβέρνησης. 
«Πρώτα επέκριναν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου για υποβάθμιση του θέματος, μέχρι 
που απέφυγαν (το ΡΙΚ) να αναφέρουν ότι 
ο πυροβολισμός ήλθε από την τουρκική 
πλευρά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
ανακοίνωσε ότι θα θέσει το θέμα στη Βου-
λή των Αντιπροσώπων και ζήτησε από 
τον Υπουργό Εσωτερικών και Άμυνας να 
ενημερώσει τη Βουλή για την πολιτική της 
Κυβέρνησης στον χειρισμό παρόμοιων 
περιστατικών» (από το τηλεγράφημα της 
Υπ. Αρμοστείας προς το Λονδίνο).

Επίσης, ανέφερε ότι ο Βενιαμίν εξέδωσε 
ανακοίνωση στις 20 Δεκεμβρίου απορρί-
πτοντας τις επικρίσεις και ότι η αντίδραση 
της κυβέρνησης σε τέτοια περιστατικά θα 
αποφασιζόταν με σοβαρότητα και ευθύνη, 
«δίχως να προκαλεί περισσότερες επι-
κίνδυνες εξελίξεις».

Τούρκοι
Ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών 

ημερ. 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την 
Υπ. Αρμοστεία, ανέφερε ότι «οι Τουρκο-
κυπριακές Δυνάμεις Ασφαλείας παρα-
δέχθηκαν ευθύνη για τον πυροβολισμό, 
όμως είπαν ότι ήταν ατύχημα. Ήταν λυ-
πηρός ο θάνατος του εθνοφρουρού. Ο 
Ertegun, ο νέος ‘‘υπουργός εξωτερικών 
και άμυνας’’, είπε ότι το θέμα πρέπει να 
το δουν σε συνδυασμό με τις πρόσφατες 
αυξημένες προκλήσεις των Ελληνοκυπρί-
ων κατά μήκος της γραμμής (μια ταύτιση 
των πρόσφατων λεχθέντων του Ντενκτάς 
προς τον Ύπ. Αρμοστή στις 19 Δεκεμβρί-
ου…). Η κηδεία του εθνοφρουρού έγινε 

στις 20 Δεκεμβρίου… και η μετρημένη 
αντίδραση της Κυβέρνησης απηχούσε 
τη στάση των περισσότερων Ελληνοκυ-
πρίων», ολοκλήρωσε η Υπ. Αρμοστεία, 
με υπογραφή S.D. Pattison.  

Το Υπουργείο Άμυνας 
Το Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα 

με το Αρχείο του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών της ΚΔ, ημερ. Δευτέρα, 
19 Δεκεμβρίου 1983, κατήγγειλε τη δο-
λοφονία του Εθνοφρουρού, αναφέροντας 
«ότι δεν ήταν ούτε τυχαία, ούτε ατύχημα, 
αλλά εσκεμμένη πράξη που αποκαλύπτει, 
ακόμα μια φορά, τους διεθνώς απαράδε-
κτους τρόπους σκέψης και ενέργειας της 
τουρκικής πλευράς».

Ανακοίνωση του ΓΤΠ 23.12.1983 ανα-
φέρεται στην απάντηση του Υπ. Άμυνας 
στους ισχυρισμούς Ντενκτάς: «Οι ανυπό-
στατοι ισχυρισμοί της τ/κ ηγεσίας δεν είναι 
δυνατό να μετατοπίσουν ή να ελαττώσουν 
τις ευθύνες της για την εν ψυχρώ δολοφο-
νία του εθνοφρουρού μας. Η δολοφονία 
αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα προκλητικής 
ενέργειας από μέρους του δολοφονηθέ-
ντος, αλλά βάρβαρη και αδικαιολόγητη 
πράξη από μέρους των δολοφόνων…».

Εκθέσεις βρετανικών μυστικών 
υπηρεσιών - «Γκρίζοι Λύκοι»

Τη δεκαετία του 1960 οι Βρετανικές 
ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ συνέταξαν δύο 
πολυσέλιδες εκθέσεις ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩ-

21.11.2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει:

Α. Οκτώ (8) θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και στη 
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.
 
Β. Δυο (2) θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διο-
ρισμού) (Κεντρικές Εφαρμογές & Κεντρικά Συστήματα).
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέ-
φωνα +35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 
08:00–15:00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy 
(Διοικητικό Προσωπικό)/ hr@ouc.ac.cy (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) και στην 
ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον σύνδεσμο www.ouc.ac.cy .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Διοικητικού Προσωπικού: 
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, στις 14:00 και Ακαδημαϊκού Προσωπι-
κού: Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022, στις 13.00.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αρ. Φακ.: ΠΑΑ 13/2013 

6/10/2021
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το κοινό πληροφορείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία  που περιγράφεται πιο κά-
τω θα πωληθεί με δημοπρασία την Κυριακή, 5/12/2021 και ώρα 10.30π.μ. 
Η δημοπρασία θα γίνει στην Περιστερώνα, στο Νέο Δημοτικό Σχολείο Πε-
ριστερώνας, Αίθουσα Εκδηλώσεων. Δημοπράτης είναι ο κ. Ευάγγελος Μα-
κρής, οδός Τ. Παπαδόπουλου αρ. 6, διαμ. 2, 2373 Άγιος Δομέτιος.

Περιγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας
Κοινότητα: Περιστερώνα, Αριθμός Εγγραφής: 0/1500, Φύλλο/Σχέδιο/Τμή-
μα: 20/60, Τεμάχιο: 672, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 10.368τ.μ., 
Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €56.000,00.
Γραπτές προσφορές μπορεί να παραδίδονται στον δημοπράτη.
Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αγγελία που τοιχοκολλήθηκε 
στον πιο πάνω χώρο δημοπρασίας.

Αναστασία Τσιακκή
Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας

Σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, Κεφ. 260, καθίσταται επιβεβλημένη 
η λήψη αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Ως εκ 
τούτου, την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των μέτρων/διαταγμάτων, με σκοπό 
τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, που 
εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας, θα αναλαμβάνει ο Δημοπράτης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΥΠΠΑΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΕΨ)

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από Φυσικά ή Νομικά 
Πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση υποστατικό στην Επαρ-
χία Λευκωσίας συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 950τ.μ. για την 
κάλυψη αναγκών μεταστέγασης της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυ-
χολογίας (ΥΕΨ).

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνονται στον Γενικό Δι-
ευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας και να κατατεθούν στο ειδικό κιβώτιο προσφορών του ΥΠΠΑΝ 
στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευ-
κωσία, το αργότερο μέχρι τις 09.00π.μ., τη Δευτέρα, 06/12/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (www.moec.gov.cy), όπου μπορείτε να 
βρείτε τα χρήσιμα έγγραφα, καθώς και στο τηλέφωνο 22800806.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αρ. Φακ.: ΠΑΑ 14/2013

6/10/2021
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το κοινό πληροφορείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία  που περιγράφεται πιο κά-
τω θα πωληθεί με δημοπρασία την Κυριακή, 5/12/2021 και ώρα 12.00μ. 
Η δημοπρασία θα γίνει στην Περιστερώνα, στο Νέο Δημοτικό Σχολείο Πε-
ριστερώνας, Αίθουσα Εκδηλώσεων. Δημοπράτης είναι ο κ. Ευάγγελος Μα-
κρής, οδός Τ. Παπαδόπουλου αρ. 6, διαμ. 2, 2373 Άγιος Δομέτιος.

Περιγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας
Κοινότητα: Περιστερώνα, Αριθμός Εγγραφής: 0/2469, Φύλλο/Σχέδιο/
Τμήμα: 29/03, Τεμάχιο: 756, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 1171τ.μ., 
Μερίδιο: ΟΛΟ, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €52.600,00.
Γραπτές προσφορές μπορεί να παραδίδονται στον δημοπράτη.
Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αγγελία που τοιχοκολλήθηκε 
στον πιο πάνω χώρο δημοπρασίας.

Αναστασία Τσιακκή
Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας

Σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, Κεφ. 260, καθίσταται επιβεβλημένη 
η λήψη αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Ως εκ 
τούτου, την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των μέτρων/διαταγμάτων, με σκοπό τον 
περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, που εκδίδο-
νται από τον Υπουργό Υγείας, θα αναλαμβάνει ο Δημοπράτης.

ΚΥΚΛΟΦΟ-
ΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ 7 ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ 
ΕΘΝΟΦΡΟΥ-
ΡΟΥΣ ΜΑΣ 
(ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΟ 
ΜΑΥΡΟ). 
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ 
Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΟΛΩΜΟΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΑΣΟΣ ΙΣΑΑΚ. 
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Δρ Αναστάσιος 
Βεκρής: «Η μέθοδος 

FUE είναι η πιο 
σύγχρονη τεχνική 
μεταμόσχευσης 
μαλλιών, που 

στηρίζεται 
στη μεταφορά 
μεμονωμένων 

τριχοθυλακίων, από 
τη δότρια περιοχή 

(είτε από το τριχωτό 
της κεφαλής είτε 

από το πρόσωπο είτε 
από άλλες περιοχές 
του σώματος) στην 
πάσχουσα περιοχή, 

όπου έχουμε αραίωση 
των μαλλιών» 
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Advanced Hair Clinics:
Κορυφαία στο είδος της

Η ADVANCED HAIR 
CLINICS ΕΊΝΑΊ ΕΞΕΊ-
ΔΊΚΕΥΜΕΝΗ ΚΛΊΝΊΚΗ 
ΑΝΤΊΜΕΤΏΠΊΣΗΣ ΚΑΊ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΊΧΟΠΤΏΣΗΣ ΚΑΊ 
ΑΡΑΊΏΣΗΣ ΜΑΛΛΊΏΝ

Κ
ορυφαία στο είδος της 
θεωρείται σχεδόν δέκα 
χρόνια μετά την ίδρυσή 
της η εξειδικευμένη 
κλινική αντιμετώπισης 
και αποκατάστασης 
της τριχόπτωσης 

και αραίωσης μαλλιών, Advanced 
Hair Clinics. Σε συνέντευξή του στη 
«Σημερινή», ο Δρ Αναστάσιος Βεκρής, 
Πλαστικός Χειρουργός, Μέλος της 
International Society of Hair Restoration 
Surgery, Ιδρυτής και Επιστημονικός Δι-
ευθυντής της Advanced Hair Clinics, 
εξιστορεί την πορεία της κλινικής από 
τη γέννησή της στην Αθήνα μέχρι και 
την επέκτασή της στην Κύπρο. Κατα-
γράφει επίσης την γκάμα υπηρεσιών 
που προσφέρει η Advanced Hair 
Clinics, τις καινοτομίες που εφαρμόζει 
και επικεντρώνεται στην τεχνική FUE, 
που είναι η πιο σύγχρονη τεχνική 
μεταμόσχευσης μαλλιών. Περαιτέρω, ο 
Δρ Βεκρής αναφέρεται στη φιλοσοφία 
λειτουργίας της ομάδας της κλινικής, 
ενώ αποκαλύπτει τι να περιμένουμε 
στο άμεσο μέλλον. 

Πότε ιδρύθηκε η Advanced Hair 
Clinics;

Η Advanced Hair Clinics, η 
εξειδικευμένη κλινική μαλλιών του 
Ιατρικού Ομίλου Cosmetic Derma 
Medicine Medical Group, ιδρύθηκε το 
2012 στην Αθήνα. Έκτοτε έχει επεκταθεί 
και πλέον βρίσκεται σε 15 σημεία σε 
Ελλάδα, Κύπρο και Λατινική Αμερική. 
Την εμφάνισή της στην Κύπρο έκανε 
το 2017, ξεκινώντας από τη Λεμεσό, 
ενώ στη συνέχεια, στα τέλη του 2019 
επεκτάθηκε και στη Λευκωσία.

Με τι ασχολείται η κλινική Advanced 
Hair Clinics;

Η Advanced Hair Clinics είναι 
εξειδικευμένη κλινική αντιμετώπισης 
και αποκατάστασης της τριχόπτωσης 
και αραίωσης μαλλιών. Παρέχει ένα 
ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και 
διαγνωστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις 
ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης, 
καθώς και όλες τις συντηρητικές 
φαρμακευτικές και μη λύσεις για την 
αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, η οποία, 
όταν γίνει μόνιμη, αποκαθίσταται με 
μεταμόσχευση μαλλιών.

Ποιο θεραπευτικό πρωτόκολλο 
εφαρμόζεται στην Advanced Hair 
Clinics;

Στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών 
Advanced Hair Clinics εφαρμόζεται η 
τεχνική FUE, που αποτελεί την πλέον 
σύγχρονη μέθοδο μεταμόσχευσης 
μαλλιών. Στηρίζεται στη μεταφορά 
μεμονωμένων τριχοθυλακίων από τη 
δότρια περιοχή (το τριχωτό της κεφαλής, 
το πρόσωπο ή άλλες περιοχές του 
σώματος) στην πάσχουσα περιοχή, 
όπου παρατηρείται η αραίωση. Είναι μια 
μέθοδος ελάχιστα επεμβατική, με πολύ 
μικρό χρόνο αποθεραπείας και ελάχιστο 
πόνο, η οποία τείνει να κυριαρχήσει 
στις μέρες μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποια είναι η φιλοσοφία λειτουργίας 
της κλινικής και της ομάδας σας;

Η φιλοσοφία μας είναι καθαρά 
ιατροκεντρική, με την έννοια ότι στον 
πυρήνα της συμβουλευτικής και της 
αντιμετώπισης βρίσκεται πάντα ο 
ασθενής, αλλά και οι εξατομικευμένες 

λύσεις. Και αυτό γιατί λύσεις υπάρχουν 
πολλές, αλλά κάθε άνθρωπος είναι 
διαφορετικός και πρέπει η κάθε πρόταση 
αντιμετώπισης, κάθε θεραπευτικό πλάνο 
που προτείνεται, να λαμβάνει υπόψη και 
την ιατρική γνώση και εμπειρία, και τη 
δεδομένη κατάσταση του ασθενούς, και 
φυσικά τις προσδοκίες του.

Ποιες είναι οι καινοτομίες που προ-
σφέρει η κλινική σας στη μεταμόσχευ-
ση μαλλιών και πώς πιστεύετε ότι αυτές 
έχουν συμβάλει στο να θεωρείται σήμε-
ρα η Advanced Hair Clinics κορυφαία 
στον κόσμο;

Η Advanced Hair Clinics και στο 
κομμάτι των τεχνικών που εφαρμόζει 
για την μεταμόσχευση μαλλιών, και 
κυρίως στην τεχνική FUE, που είναι η 
πιο σύγχρονη, αλλά και στην υποστήριξη 
με συντηρητικές, μη επεμβατικές μεθό-
δους, βρίσκεται στην πρωτοπορία. Αυτό 
συμβαίνει και λόγω δημιουργίας και ακο-
λουθίας ενός πρωτοκόλλου, το οποίο είναι 
διαμορφωμένο από την ίδια την κλινική 
και εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μας, 
αλλά και γιατί βρισκόμαστε πάντα στην 
πρωτοπορία της επιστημονικής γνώσης 
και έρευνας, τόσο συμμετέχοντας σε όλα τα 
μεγάλα διεθνή συνέδρια, παρουσιάζοντας 
τα αποτελέσματα των κλινικών και 
εργαστηριακών πειραματικών μελετών 
μας, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή 
μας σε πρωτόκολλα όχι μόνο θεραπευτικά 
αλλά και πειραματικά.

Σε πόσες χώρες δραστηριοποιείσθε 
εκτός Ελλάδας και πόσο ικανοποιημένος 
είστε από την παρουσία σας σε αυτές;

H Advanced Hair Clinics βρίσκεται σε 
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12 σημεία στην Ελλάδα (στην Αττική σε 
Αθήνα, Γλυφάδα, Κηφισιά, Περιστέρι και 
Πειραιά και σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Λάρισα, Αγρίνιο, Πάτρα, Ρόδο, Ηράκλειο 
Κρήτης), καθώς και σε 2 σημεία στην 
Κύπρο (Λεμεσό και Λευκωσία). Επίσης, 
μέσω συνεργασίας, η κλινική Advanced 
Hair Clinics εδρεύει και στη Λατινική 
Αμερική, στην Κόστα Ρίκα.

Σε όλες μας τις κλινικές 
πραγματοποιούνται εκατοντάδες 
θεραπείες μεταμόσχευσης μαλλιών και 
συντηρητικές θεραπείες σε μηνιαία 
βάση. Έχουμε διεθνείς συνεργασίες 
και είμαστε σε φάση επέκτασης σε 
χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, 
αλλά ταυτοχρόνως να προσθέσω, 
πως εγώ ο ίδιος όλα αυτά τα 20 και 
πλέον χρόνια ενασχόλησής μου με 
το αντικείμενο, έχω πραγματοποιήσει 
επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών 
σε περισσότερες από 15 χώρες και 
σε επίπεδα εκπαίδευσης, έχουμε 
εκπαιδεύσει στην Ελλάδα γιατρούς 
από τουλάχιστον 20 χώρες απ’ όλον 
τον κόσμο και απ’ όλες τις ηπείρους.

Τι πρέπει να περιμένουμε από την 
ερευνητική ομάδα της Advanced Hair 
Clinics στο άμεσο μέλλον;

Δουλεύουμε πάνω σε διάφορα 
projects, τα οποία αφορούν τόσο τη  
βελτιστοποίηση της επιβίωσης των 
τριχοθυλακίων κατά τη διαδικασία της 
μεταμόσχευσης μαλλιών, όσο και την 
εισαγωγή, θεραπευτική και εφαρμογή 
νέων συντηρητικών φαρμακευτικών 
πρωτοκόλλων και μη, ώστε να 
προλαμβάνουμε την τριχόπτωση σε 
πρώιμα στάδια και να την καθυστερούμε.
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Μ
προστά στον εφιάλ-
τη του πέμπτου 
κύματος της 
πανδημίας του 
κορωνοϊού που 
πλήττει την Ευ-
ρώπη βρίσκεται 

και η χώρα μας, με την Κυβέρνηση και τους 
επιδημιολόγους να ψάχνουν τρόπους για να 
το γλιτώσουμε. Η αύξηση των κρουσμάτων 
που προέκυψε την τελευταία εβδομάδα, 
σε συνδυασμό με την αλλαγή του καιρού 
-αφού μπήκαμε και επίσημα στη χειμερινή 
περίοδο- δημιούργησε νέο πονοκέφαλο 
στους επιδημιολόγους, που κατέθεσαν τις 
εισηγήσεις τους και θα κληθούν αύριο να 

Νέα μέτρα για να γλιτώσουμε
το πέμπτο κύμα

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 
ΤΗΣ «Σ» ΦΑΊΝΕΤΑΊ ΠΩΣ ΤΑ 
ΟΠΟΊΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΊΒΛΗΘΟΎΝ 
ΘΑ ΕΊΝΑΊ -ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ- 
ΗΠΊΑ, ΕΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΡΎ-
ΤΗΤΑ ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΣΤΊΣ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΊΕΣ ΓΊΑ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΜΒΟΛΊΑΣΤΊΚΗΣ ΚΑΛΎΨΗΣ 
ΤΟΎ ΠΛΗΘΎΣΜΟΎ 

φαίνεται να βρίσκει τοίχο από πλευράς 
Κυβέρνησης. Αυτό που θεωρείται σίγου-
ρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι 
αφορά τις συναθροίσεις, με μείωση του 
αριθμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους, 
κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει εκδη-
λώσεις όπως γάμους και βαπτίσεις, ενώ 
δεν αποκλείεται να τεθεί εκ νέου πρόταση 
για περαιτέρω αξιοποίησης της μεθόδου 
της τηλεργασίας. Όσον αφορά τα σχολεία 
τίθεται θέμα χρήσης της μάσκας και στα 
δημοτικά, ενώ ίσως ακυρωθούν οι χρι-
στουγεννιάτικες σχολικές εκδηλώσεις. 
Τέλος, υπάρχει και η εισήγηση ώστε 
τα safepass να είναι έγκυρα μετά και τη 
χορήγηση της τρίτης και ενισχυτικής δό-
σης. Αυτές φαίνεται να είναι σκέψεις των 
επιδημιολόγων, χωρίς ωστόσο να απο-
κλείεται το ενδεχόμενο της ανατροπής με 
την εισαγωγή πιο αυστηρών μέτρων, εάν 

χειροτερεύσουν κι άλλο τα επιδημιολογικά 
δεδομένα μέχρι και την Τετάρτη που θα 
συνεδριάσει το Υπουργικό. 

Με το βλέμμα στραμμένο
στα εμβόλια 

Πάντως, η πρώτη απόφαση που λή-
φθηκε από την περασμένη Παρασκευή 
και δείχνει το πού έχει στραμμένο το 
βλέμμα η Κυβέρνηση είναι η επέκταση 
του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων 
εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης 
(walk in), που λειτουργούν σε όλες τις 
επαρχίες. Αυτό το μέτρο έχει, βεβαίως, 
στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κά-
λυψης του πληθυσμού. Μάλιστα, όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της 
Κυβέρνησης, «αναγνωρίζοντας ότι ο έγκαι-
ρος μαζικός εμβολιασμός των πολιτών 
κατά της νόσου COVID-19 αποτελεί ένα 

τις συζητήσουν ενώπιον του Υπουργού 
Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Σ» φαίνεται πως τα 
όποια μέτρα επιβληθούν θα είναι -προς 
το παρόν- ήπια, ενώ μεγάλη βαρύτητα 
θα δοθεί στην εμβολιαστική κάλυψη, 
που πρέπει να αυξηθεί. Πάντως, όποιες 
αποφάσεις ληφθούν στην αυριανή σύσκε-
ψη, θα οδηγηθούν την Τετάρτη ενώπιον 
του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά θα 
έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. 

Οι σκέψεις των
επιδημιολόγων 

Φαίνεται πως τα όποια μέτρα ληφθούν 
θα έχουν ισχύ δύο εβδομάδων, ώστε να 
δοθεί χρόνος στους πολίτες να προχωρή-
σουν με τον εμβολιασμό τους, είτε πρό-
κειται για την 1η δόση είτε για την 2η 
είτε ακόμα και για την 3η και ενισχυτική 
δόση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται και στα τεστ, αφού αποτελούν 
επίσης ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
προστασίας ενάντια στην COVID-19. 
Εδώ μπαίνει στο τραπέζι η πρόταση για 
αξιοποίηση των self-tests, τα οποία θα 
γίνονται από τους ίδιους τους πολίτες στο 
σπίτι. Παράλληλα, ανοικτό παραμένει το 
ενδεχόμενο να γίνουν υποχρεωτικά τα 
τεστ και για τους εμβολιασμένους, κυρίως 
όταν πρόκειται να επισκεφθούν χώρους 
με μεγάλο συγχρωτισμό, ή κλειστές δομές 
όπως νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας. 
Στο τραπέζι παραμένει επίσης η σκέψη 
για αυστηροποίηση των μέτρων ειδικά 
για ανεμβολίαστα άτομα, κάτι που όμως 
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από τα πιο ισχυρά όπλα για την αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας 
και τον περιορισμό του κορωνοϊού, με 
την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας 
δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να 
σπεύσουν για εμβολιασμό, θωρακίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο τους εαυτούς μας και 
τους γύρω μας». Όπως προστίθεται, «με 
γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, η Κυβέρνηση θα παρακολουθεί 
τους επιδημιολογικούς δείκτες όπως 
θα διαμορφώνονται σε συνάρτηση με 
το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης 
και εάν κριθεί αναγκαίο θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης αυστηρών μέτρων». 

Το εν λόγω μέτρο τίθεται σε ισχύ 
από αύριο, Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου και 
σύμφωνα με αυτό, τα κέντρα ελεύθερης 
προσέλευσης (walk in), που λειτουργούν 
σε όλες τις επαρχίες, θα εργάζονται από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8π.μ. 
- 6μ.μ. και το Σάββατο από τις 8π.μ – 1μ.μ. 
Καθημερινές από τις 8π.μ μέχρι τις 3μ.μ. 
θα λειτουργούν τα πιο κάτω κέντρα: στη 
Λευκωσία στην Κρατική έκθεση Α’, Β’, 
Γ’, Δ’ και το Κέντρο Υγείας Λατσιών, στη 
Λεμεσό το Αθλητικό Κέντρο “Σπύρος Κυ-
πριανού”  Α’, Β’, Β’, Β’, το Κέντρο Υγείας 
Λινόπετρας και το Νοσοκομείο Τροόδους 
(Κυπερούντα), στη Λάρνακα στο Λιμάνι 
Λάρνακας Α’, Β’, Γ’, Δ’, στην Αμμόχωστο 
στο Γενικό Νοσοκομείο όπως και στην 
Πάφο στο Γενικό Νοσοκομείο. Καθημε-
ρινά από τις 3μ.μ. μέχρι τις 6μ.μ. και τα 
Σάββατα μέχρι τη 1μ.μ. θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν τα πιο κάτω εμβολιαστικά 

κέντρα ελεύθερης προσέλευσης (walk 
in): στη Λευκωσία στην Κρατική έκθεση 
Α’, Β’, Β’, Δ’, στη Λεμεσό στο Αθλητικό 
Κέντρο “Σπύρος Κυπριανού”  Α’, Β’, Γ’, 
Δ’, στη Λάρνακα στο Λιμάνι Λάρνακας 
Α’, Β’, Γ’, Δ’ και στα Γενικά Νοσοκομεία 
Αμμοχώστου και Πάφου. 

Δικαιούχοι για εμβολιασμό είναι οι 
ακόλουθες ομάδες πολιτών: άτομα ηλι-
κίας 12 ετών και άνω για χορήγηση της 
1ης δόσης και 2ης δόσης, άτομα ηλικίας 
40 ετών και άνω όπως επίσης και άτομα 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για 
εμβολιασμό με την 3η δόση. 

Αυστηροποίηση μέτρων 
στα οδοφράγματα 

Στο μεταξύ, από αύριο Δευτέρα, τα μέτρα 
που ίσχυαν στα οδοφράγματα αλλάζουν. 
Μετά από συνάντηση της Δικοινοτικής 
Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, η οποία 
αξιολόγησε την επιδημιολογική κατάσταση 
στο Επίπεδο 3, «βαθύ κόκκινο», αποφα-
σίστηκαν τα εξής μέτρα που τίθενται σε 
ισχύ αύριο, στις 9 το πρωί: α) Τα πλήρως 
εμβολιασμένα άτομα μπορούν να περάσουν 
από τα οδοφράγματα με αρνητικό Rapid 
τεστ 7 ημερών ή PCR, 14 ημέρες μετά τη 
2η δόση τους (1η δόση εάν πρόκειται 
για το Johnson & Johnson) και β) τα μη 
εμβολιασμένα άτομα χρειάζονται αρνη-
τικό Rapid ή PCR διάρκειας 72 ωρών, με 
εξαίρεση μαθητές γυμνασίου και άτομα 
που διαμένουν στον Κάτω Πύργο που θα 
χρειαστούν αρνητικό Rapid Test ή PCR 
7 ημερών. 
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Λ
ίγες ημέρες μόνο μας 
χωρίζουν από τη φε-
τινή Black Friday, που 
τα τελευταία πέντε έτη 
έγινε θεσμός και στη 
χώρα μας. Για όσους 
δεν γνωρίζουν, η λε-

γόμενη «Black Friday» είναι η τέταρτη 
Παρασκευή του Νοεμβρίου, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως μέρα εκκίνησης της 
αγοραστικής περιόδου των Χριστουγέννων, 
εξ ου και τα καταστήματα προσφέρουν 
μεγάλες εκπτώσεις. Ο θεσμός της Black 
Friday ξεκίνησε το 1932 από την Αμερική 
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από 
πολλές χώρες, ενώ τελικά εξαπλώθηκε 
σε όλον τον κόσμο.

Η ιστορία της «Μαύρης
Παρασκευής» 

Στους δρόμους της Αμερικής, στα τέλη 
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, 
υπήρχαν πολλές παρελάσεις με θέμα τη 
Γιορτή των Ευχαριστιών. Οι παρελάσεις 
συνήθως διοργανώνονταν από τα καταστή-

Black Friday α λα κυπριακά
ΜΆΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΏΤΗΣ: «ΣΕ 
ΚΆΠΟΙΆ ΠΡΟΪΟΝΤΆ ΘΆ ΥΠΆΡ-
ΧΟΥΝ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ, ΆΛΛΆ ΔΕΝ 
ΆΝΆΜΕΝΕΤΆΙ ΟΤΙ ΘΆ ΕΧΟΥΜΕ 
ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 70% ΚΆΙ 
80%» 

ματα της περιοχής, για να διαφημίσουν τα 
προϊόντα τους. Σιγά-σιγά έγινε άγραφος 
κανόνας πως κανένα κατάστημα δεν θα 
έκανε χριστουγεννιάτικες προσφορές πριν 
από τη συγκεκριμένη παρέλαση. Αν και ο 
κόσμος και τα καταστήματα είχαν μάθει ως 
Ημέρα Έναρξης Προσφορών την ημέρα 
μετά τη γιορτή των Ευχαριστιών, το 1939 
προέκυψε ένα ημερολογιακό πρόβλημα. 
Η Παρασκευή θα ήταν η 1η Δεκεμβρίου, 
δίνοντας μόνο 24 στο σύνολο ημέρες για 
τους καταστηματάρχες, όσον αφορά την 
εορταστική περίοδο. Έτσι, ο τότε Πρόε-
δρος των ΗΠΑ, Franklin D. Roosevelt, 
άλλαξε την ημερομηνία της γιορτής των 
Ευχαριστιών, από την τελευταία Πέμπτη, 
στη δεύτερη από το τέλος του Νοέμβρη. 
Αυτό δημιούργησε νέα προβλήματα στα 
επόμενα έτη,  ενώ πολλοί ήταν αυτοί που 
γιόρταζαν σε διαφορετικές ημερομηνί-
ες τη Γιορτή των Ευχαριστιών. Το 1941 
το Κογκρέσο έδωσε τη λύση, ορίζοντας 
την τέταρτη Πέμπτη του Νοέμβρη ως την 
ημέρα των Ευχαριστιών με την επόμενη 
να είναι η Black Friday. 

Η διαφορά της Αμερικής
με την Κύπρο 

Πριν από περίπου 5 χρόνια, μάλιστα, 
έφτασε και στην Κύπρο, με μερικά από τα 
μαγαζιά να ρίχνουν δειλά-δειλά τις τιμές 
τους, ενώ πλέον τιμούν την ημέρα σχεδόν 
όλα τα καταστήματα του νησιού. Βέβαια, 
στις πλείστες περιπτώσεις δεν έχουμε τις 
εκπτώσεις της Αμερικής, πλην όμως δεν 
παύει από το να είναι μια καλή ευκαιρία 
για αγορές. Εκεί, στη γενέτειρα του θε-
σμού, οι τιμές των προϊόντων πέφτουν 
δραματικά, αγγίζοντας μάλιστα ποσοστά 
του 70% και 80%! Γι’ αυτό άλλωστε κάθε 
χρονιά τη συγκεκριμένη ημέρα επικρατεί 
φρενίτιδα έξω από τα μεγάλα καταστήματα. 

Κύπρο, είπε πως δεν υπάρχει σύγκριση. 
«Στο εξωτερικό έχουν πολύ περισσότερα 
οφέλη οι καταναλωτές. Για παράδειγμα, τα 
προηγούμενα χρόνια πήγαινε ο κόσμος και 
στη μία ώρα τού έλεγαν ότι εξαντλήθηκαν 
οι προσφορές. Μάλιστα, εμείς ως Σύνδε-
σμος, προχωρήσαμε και σε καταγγελίες 
γι’ αυτήν την πρακτική που ακολουθείτο», 
είπε. Κανονικά, συνέχισε, στο εξωτερικό 
εάν εξαντληθεί ένα προϊόν που είναι σε 
προσφορά γίνεται παραγγελία και το αγο-
ράζεις στην τιμή της Black Friday. Σύμφω-
να με τον κ. Δρουσιώτη, «στην Κύπρο το 
πρόβλημα είναι η νοοτροπία μας. Εκείνο 
που υπολείπεται είναι η επαγγελματική 
ευσυνειδησία που αναμένεται ότι πρέπει 
να υπάρχει και δυστυχώς δεν είναι στο 
επίπεδο που θα έπρεπε να ήταν. Ενδει-

Από νωρίς το πρωί, ή ακόμα και από την 
προηγούμενη νύχτα, εκατοντάδες άνθρω-
ποι συγκεντρώνονται έξω από τα μαγαζιά, 
περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες, για 
να μπουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
και να προλάβουν τις προσφορές. Κά-
ποιοι μάλιστα κατασκηνώνουν έξω από 
τα μαγαζιά από το βράδυ, προκειμένου 
να μπουν μέσα πρώτοι. Επικρατεί στην 
κυριολεξία πανικός και αυτό φαίνεται και 
από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που 
κυκλοφορούν κάθε χρόνο στο διαδίκτυο. 
Όσο για το τι αγοράζει ο κόσμος και ποια 
προϊόντα αφορούν οι εκπτώσεις, ο κατά-
λογος είναι μεγάλος και καλύπτει σχεδόν 
όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Ωστόσο, αυτά 
που έχουν την τιμητική τους είναι τα ηλε-
κτρονικά είδη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 

κτικό είναι το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ο 
κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας που 
συντάχθηκε εδώ και 2-3 χρόνια, μέχρι 
στιγμής οι εταιρείες που δήλωσαν ότι θα 
τον υιοθετούν μετριούνται στα δάκτυλα του 
ενός χεριού». Περαιτέρω, ο κ. Δρουσιώ-
της δήλωσε πως σε κάποια προϊόντα θα 
υπάρχουν εκπτώσεις αλλά δεν αναμένε-
ται ότι θα έχουμε εκπτώσεις ύψους 70% 
και 80%. Μάλιστα, όπως είπε, αν υπάρξει 
τέτοια έκπτωση θα είναι πλασματική ή η 
ποσότητα θα είναι ελάχιστη και δεν θα την 
βρουν οι πολλοί καταναλωτές. Σε κάθε 
περίπτωση, τόνισε καταλήγοντας, θέση του 
συνδέσμου είναι ότι «πράγμα το οποίο 
δεν το χρειαζόμαστε, όσο φτηνά κι αν το 
αγοράσουμε, ακόμα και δωρεάν να μας 
το δώσουν, είναι ακριβό». 

με έρευνες για τις αγοραστικές εμπειρίες 
και τάσεις των καταναλωτών στην Αμε-
ρική, σχεδόν τα 2/3 των καταναλωτών 
προτιμούν να αγοράζουν ακριβά προϊόντα, 
όπως είναι τα ηλεκτρονικά είδη.

Στην Κύπρο, από την άλλη, τα πράγμα-
τα είναι διαφορετικά. Όπως εξήγησε στη 
«Σημερινή» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Καταναλωτών Κύπρου, Μάριος Δρου-
σιώτης, εμπειρικά προκύπτει ότι τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης εκείνη την ημέρα 
έχουν τις ίδιες τιμές που θα βρεις και την 
περίοδο των εκπτώσεων των Χριστου-
γέννων. Ωστόσο, πρόσθεσε πως εκεί που 
υπάρχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις είναι 
στα είδη τεχνολογίας και τα ηλεκτρονι-
κά. Κληθείς να κάνει μία σύγκριση της 
Black Friday στο εξωτερικό με εδώ στην 

21.11.2021

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com
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ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΑ ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΑ ΑΠΌ 45 ΠΌΥ ΗΤΑΝ ΤΌ 
2016 ΈΧΌΥΝ ΑΥΞΗΘΈΊ ΣΈ 48 
ΤΌ 2020, ΈΝΏ ΜΈΧΡΊ ΚΑΊ ΤΊΣ 
18 ΝΌΈΜΒΡΊΌΥ 2021 ΜΈΊ-
ΏΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 38, ΈΧΌΝΤΑΣ 
ΌΜΏΣ 39 ΝΈΚΡΌΥΣ 

Η ΑΗΚ, ΜΈ ΈΚΣΤΡΑΤΈΊΑ ΠΌΥ 
ΈΠΊΚΈΝΤΡΏΝΈΤΑΊ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗ-
ΤΑ, ΤΗ ΖΏΝΗ ΑΣΦΑΛΈΊΑΣ ΚΑΊ ΓΊΑ 
ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ, ΤΌ ΚΡΑΝΌΣ, ΑΛΚΌΌΛ, 
ΝΑΡΚΏΤΊΚΑ ΚΑΊ ΌΔΗΓΗΣΗ ΚΑΊ ΤΌ 
ΚΊΝΗΤΌ ΚΑΊ ΌΔΗΓΗΣΗ, ΔΊΝΈΊ ΤΌ 
ΔΊΚΌ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΓΊΑ ΝΑ ΜΗ 
ΧΑΝΌΝΤΑΊ ΖΏΈΣ ΣΤΌΝ ΔΡΌΜΌ 

39 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2021

Μακραίνει η μαύρη λίστα 

Μ
ακραίνει κι άλλο 
η μαύρη λίστα 
των θυμάτων 
που χάθηκαν 
στην άσφαλτο 
και φέτος. Λίγο 
πριν εκπνεύσει 

το 2021 αναλογιζόμαστε όλα τα θανατηφόρα 
ατυχήματα που σημειώθηκαν στο νησί μας 
και αντιλαμβανόμαστε πως για άλλη μια 
χρονιά οι Κύπριοι δεν έβαλαν μυαλό. Οι 
οδικές συγκρούσεις έχουν γίνει πλέον κα-
θημερινότητα και το να περάσει μια χρονιά 
που να μη χαθεί καμία ζωή στην άσφαλτο 
φαντάζει όνειρο μακρινό. Οι Κύπριοι οδηγοί 
δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις της 
Τροχαίας και συνεχίζουν να οδηγούν υπό 
την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και να 
τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, χωρίς 
να τηρείται ο οδικός κώδικας. 

Παρά τις ενημερωτικές εκστρατείες 
που διεξάγονται πολύ συχνά στο νησί 
μας πλέον υπάρχουν και οι σταθερές 
κάμερες τροχαίας σε κομβικά σημεία 
στην  Κύπρο, όπου διεφάνη πως είχαμε 
τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και 
δυστυχήματα. Άλλο ένα μέτρο των αρμο-
δίων για να εξαλειφθούν τα τροχαία και 
κυρίως τα θανατηφόρα. Επίσης ένα άλλο 
μέτρο που θα λάβουν οι αρμόδιοι είναι 
οι ηλεκτρονικές ταμπέλες, οι οποίες θα 
πληροφορούν τους οδηγούς για τυχόν 
τροχαία ατυχήματα ή κομφούζιο στη 
διαδρομή τους, ώστε να αποφεύγονται 
κι άλλες τροχαίες συγκρούσεις. 

Τροχαία ατυχήματα από το 
2016 μέχρι το 2021

Συμφώνα και με τα στατιστικά στοιχεία 
που δίδει στη δημοσιότητα η Αστυνομία 
Κύπρου βλέπουμε ότι τα θανατηφόρα ατυ-
χήματα από 45 που ήταν το 2016 έχουν 
αυξηθεί σε 48 το 2020, ενώ μέχρι και τις 
18 Νοεμβρίου 2021 μειώθηκαν στα 38, 
έχοντας όμως 39 νεκρούς. Με το πέρας 
των χρόνων πάντως και με εξαίρεση το 
2021 η χαμηλότερη θνητότητα από τροχαία 
ήταν το έτος 2018, ενώ η υψηλότερη το 
2019. Η μεγάλη μείωση -σε σχέση με το 
2019- που βλέπουμε το 2020 οφείλεται 
και στο γεγονός της μειωμένης κυκλο-
φορίας μιας και είχαμε lockdown λόγω 
της πανδημίας. 

«Γ ια τη δική μας 
ασφάλεια και εκεί-
νων που αγαπάμε, 
σκεφτόμαστε και 

νοιαζόμαστε». Αυτό είναι το κεντρικό 
μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης 
του κοινού για την οδική ασφάλεια, που 
θέλει να περάσει η ΑΗΚ. Η εκστρατεία, 
την οποία στηρίζει το Συμβούλιο Οδικής 
Ασφάλειας Κύπρου, επικεντρώνεται στις 
εξής θεματικές: Ταχύτητα, Ζώνη ασφα-
λείας και για τα παιδιά, Κράνος, Αλκοόλ, 
ναρκωτικά και οδήγηση και Κινητό και 
οδήγηση. Στην εκστρατεία συμμετέχουν 
οι Πρέσβειρες Οδικής Ασφάλειας Ρα-
φαέλλα Μιλτιάδου και Μαρίνα Κυριά-
κου, ο Δημοσιογράφος και Παρουσια-

στής της Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, Αντρέας 
Δημητρόπουλος, η Παρουσιάστρια της 
Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, Γιώτα Δαμιανού, 
ο Δημοσιογράφος και Παρουσιαστής 
της Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, Χρήστος Μι-
χάλαρος και ο Ραδιοφωνικός Παραγω-
γός και Διευθυντής του ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ, 
Ζαχαρίας Φιλιππίδης. Το συγκρότημα 
«Δίας» στηρίζει την πρωτοβουλία, ενώ 
χορηγοί επικοινωνίας της εκστρατείας 
είναι η Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και η εφη-
μερίδα «Σημερινή της Κυριακής».  

Μια ενέργεια με πολλαπλά 
μηνύματα 

Στο δικό τους βιντεάκι οι πρέσβειρες 
οδικής ασφάλειας Ραφαέλλα Μιλτιάδου 

και Μαρίνα Κυριάκου στέλνουν το μή-
νυμα πως «για τη δική μας ασφάλεια 
και εκείνων που αγαπάμε, σκεφτόμαστε 
και νοιαζόμαστε» και πως «μία στιγμή 
προσοχής μπορεί να αξίζει τη ζωή σου». 
Ο Ανδρέας Δημητρόπουλος αγγίζει το 
θέμα οδήγηση και χρήση κινητού τηλε-
φώνου, τονίζοντας πως «όταν οδηγούμε, 
τα μηνύματα στο κινητό μπορούν να 
περιμένουν» και ότι πρέπει να βάζουμε 
την ασφάλεια πάνω απ’ όλα. Η Γιώτα 
Δαμιανού από πλευράς της στέλνει το 
μήνυμα ότι «η ζώνη ασφαλείας μάς δέ-
νει με τη ζωή». Ο Χρήστος Μιχάλαρος 
υπενθυμίζει το πολύ απλό αλλά τόσο 
σημαντικό μήνυμα «όταν πίνεις, δεν 
οδηγείς», ενώ τέλος ο Ζαχαρίας Φιλιπ-

πίδης ανεβαίνει στη μοτοσικλέτα του, 
δηλώνοντας πως φοράει το κράνος του 
«παντού και πάντα». 

«Θέλουμε κάθε μέρα να είναι 
μέρα ζωής»

Ο Διευθυντής Προμήθειας της 
ΑΗΚ, Μάριος Σκορδέλης, με αφορμή 
την εκστρατεία βρέθηκε στην εκπομπή 
«Πρωτοσέλιδο» την περασμένη Δευτέρα 
και, αναφερόμενος στα μηνύματα που 
στοχεύει να στείλει η ΑΗΚ, τόνισε ότι 
«δεν γίνεται να βλέπουμε παιδάκια να 
κάθονται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου 
και να μην είναι δεμένα ή ο οδηγός να 
μιλά στο τηλέφωνο». «Όλα είναι θέμα 
οικογένειας και κουλτούρας, όλα απ› 

εκεί αρχίζουν», συνέχισε ο κ. Σκορδέλης. 
Υπογράμμισε επίσης ότι «η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση του κοινού θα 
πρέπει να στηρίζονται και από τους αρμό-
διους φορείς. Πρέπει να συνεισφέρουμε. 
Θέλουμε κάθε μέρα να είναι μέρα ζωής, 
για να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές στον 
δρόμο. Πέρα από τη δική μας ασφάλεια, 
πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι κάποιος 
μάς περιμένει στο σπίτι», δήλωσε. Ο κ. 
Σκορδέλης κατέληξε, λέγοντας ότι, «στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
πάντοτε θα στηρίζουμε δράσεις με θετικό 
αντίκρισμα στην κοινωνία. Μια απ’ αυτές 
είναι και η παρούσα δράση. Είναι κρίμα 
μέχρι σήμερα, για φέτος να έχουν χαθεί 
σαράντα ζωές στην άσφαλτο». 

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλος 
αριθμός είναι και αυτός των τραυματι-
ών από τις τροχαίες συγκρούσεις αλλά 
και των νεκρών από τα δυστυχήματα. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός αυτών καταγράφεται 
το 2016, αφού είχαμε 46 νεκρούς από 
45 τροχαία δυστυχήματα, ενώ από 897 
τροχαία ατυχήματα είχαμε 963 τραυματίες 
είτε σοβαράς μορφής είτε ελαφράς. Τους 
λιγότερους τραυματίες είχαμε το πρώτο 
τρίμηνο του 2021, που αγγίζουν τους 208 
από 184 τροχαίες συγκρούσεις. 

Στη Λευκωσία οι πλείστες 
τροχαίες συγκρούσεις

Ωστόσο σημαντικό στοιχείο αποτελεί και 
σε ποια πόλη διαφαίνεται να συμβαίνουν 
τα πιο πολλά τροχαία δυστυχήματα. Κατά 
το έτος 2016 η Λευκωσία κατέκτησε την 
αρνητική πρωτιά, αφού από 13 τροχαία 
δυστυχήματα είχαμε και 13 νεκρούς, ενώ 
τα χαμηλότερα ποσοστά το ίδιο έτος είχε 
η Μόρφου με μόλις 3 δυστυχήματα και 
4 νεκρούς. 

Εντούτοις, μέχρι και το 2019 η Λευ-
κωσία βρισκόταν στο βάθρο των θανα-
τηφόρων συγκρούσεων αλλά και του 
αριθμού των νεκρών από αυτά, αφού το 
2020 την πρωτιά κατέκτησε η Λεμεσός 
με 17 θανατηφόρα και 17 νεκρούς, ενώ η 
πρωτεύουσα μείωσε τους αριθμούς της σε 
12 συγκρούσεις και 12 νεκρούς αντίστοιχα. 
Το χαμηλότερο ποσοστό σε θανατηφόρα 
ατυχήματα και νεκρούς κατείχε σταθερά 
-με μια εξαίρεση το 2019- η Μόρφου. 
Τα στοιχεία που μπορούν να διαφανούν 
με απόλυτη σαφήνεια για το 2021 είναι 
μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του έτους 
και βλέπουμε πως την πρωτιά και πάλι 
κατακτά η Λευκωσία με 6 θανατηφόρα 
ατυχήματα και 7 νεκρούς, χωρίς αυτό 
να είναι απόλυτο μέχρι και τα νεώτερα 
στοιχεία της Αστυνομίας. 

Υπό ποίαν ιδιότητα
βρέθηκαν… νεκροί

Ίσως να υπάρχει η εντύπωση πως οι 
οδηγοί είναι οι ασφαλέστεροι διακινού-
μενοι στους δρόμους, όμως με βάση και 
τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, 
οι οδηγοί και πεζοί είναι οι πιο επιρρε-
πείς στα θανατηφόρα ατυχήματα. Όπως 
διαφαίνεται, από το 2016 μέχρι και το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 τα περισσότερα 
θύματα θανατηφόρων ατυχημάτων ση-
μειώθηκαν το 2017 με 15 νεκρούς. Ενώ 
αμέσως μετά πιο επιρρεπείς στα θανατη-
φόρα ατυχήματα είναι οι οδηγοί, με τους 
περισσότερους νεκρούς να καταγράφο-
νται το 2018, με 19 χαμένες ζωές πίσω 
από το τιμόνι. Μετά και τους οδηγούς, ως  
πιο επιρρεπή θύματα των θανατηφόρων 
τροχαίων καταγράφονται οι μοτοσικλετι-
στές, οι επιβάτες, οι μοτοποδηλάτες και 
οι συνεπιβάτες τους, οι ποδηλάτες, ενώ 
τελευταίοι και πιο ασφαλείς φαίνεται να 
είναι μέχρι και το 2020 οι επιβάτες ηλε-
κτρονικών σκούτερ.

Η ζώνη σώζει ζωές! 
Τα θύματα των τροχαίων συγκρούσεων 

άλλοτε τραυματίζονται σοβαρά και άλλοτε 
χάνουν τη ζωή τους άδοξα στην άσφαλτο. 
Πόσοι όμως από αυτούς έφεραν ζώνες 

ασφαλείας; Όπως διαφαίνεται και από τα 
στατιστικά στοιχεία από το 2016 μέχρι και 
το 2020, 36 άτομα, οδηγοί και επιβάτες, 
έχασαν τη ζωή τους ενώ φορούσαν ζώ-
νες ασφαλείας. Οι περισσότεροι θάνατοι 
που καταγράφηκαν ποτέ με τα θύματα να 
φέρουν ζώνες ασφαλείας ήταν το 2019,  
με 12 νεκρούς. 

Τα θύματα της ασφάλτου τα οποία 
δεν έφεραν ζώνες ασφαλείας κατά την 
περίοδο 2016-2020 ήταν στο σύνολο 57 
νεκροί, εκ των οποίων οι περισσότεροι 
καταγράφηκαν το 2018 με 18 θύματα. 
Το 2019 καταγράφηκαν οι λιγότεροι θά-
νατοι από οδηγούς και επιβάτες που δεν 
έφεραν ζώνη ασφαλείας. Τα υπόλοιπα 9 
θύματα της ασφάλτου συνολικά κατά την 
περίοδο 2016-2020  δεν υποχρεούντο να 
φέρουν ζώνη ασφαλείας ή ήταν άγνωστο 
εάν έφεραν προστασία. 

Εκτός από τη ζώνη ασφαλείας για τα 
οχήματα, προστασία είναι και το κράνος 
για μοτοσικλετιστές και μοτοποδηλάτες, 
από τους οποίους κατεγράφησαν  συνολι-
κά 75 νεκροί είτε χρησιμοποιούσαν είτε 
όχι κράνος κατά τις χρονιές 2016 μέχρι 
2020. Αυτοί που έφεραν κράνος άλλα 
δυστυχώς έχασαν τη ζωή  τους ήταν στο 
σύνολο 37, εκ των οποίων οι περισσότε-
ροι καταγράφονται το 2017 με 9 θύματα, 
ενώ οι λιγότεροι το 2016  με 6 θύματα. 
Οι νεκροί που δεν έφεραν κράνος από 
το 2016-2020 ήταν 33, εκ των οποίων 
οι περισσότεροι  καταγράφονται το 2019, 
ενώ τις άλλες χρονιές ο αριθμός έμεινε 

Όι πιο συνήθεις μέρες για… 
ατυχήματα! 

Μπορεί να μην το σκεφτήκαμε 
ποτέ αυτό, αλλά ναι, υπάρχουν μέ-
ρες που είναι πολύ πιο πιθανό να 
ζήσουμε μια τροχαία σύγκρουση, 
είτε δική μας είτε κάποιου άλλου, 
και αυτό φαίνεται από την αναλογία 
και την καταγραφή των τροχαίων 
συγκρούσεων. 

Όπως φαίνεται, η πιο συνηθι-
σμένη μέρα για τροχαία σύγκρου-
ση είναι η Παρασκευή με ποσοστό 

ατυχημάτων 19,75%. Αμέσως μετά 
έρχεται η Κυριακή με 19,33%, η 
οποία είναι και μέρα εκδρομής και 
βόλτας για τους πιο πολλούς πολί-
τες και αυτό μπορεί να εξηγήσει 
το υψηλό αυτό ποσοστό. Η επό-
μενη πιο επικίνδυνη μέρα είναι 
το Σάββατο, με ποσοστό τροχαίων 
ατυχημάτων 16,81%. Αμέσως μετά 
έρχεται η Πέμπτη, με ποσοστό 
14,29%, ακολούθως η Τετάρτη με 

11,34%, μετά η Δευτέρα με 10,50% 
και τελευταία και πιο ακίνδυνη 
-σχεδόν- μέρα της εβδομάδας εί-
ναι η Τρίτη. Αν και δεν υπάρχει 
σαφής εξήγηση γι’ αυτές τις μέρες 
και για την τάση που υπάρχει για 
καθεμιάν από αυτές στις τροχαίες 
συγκρούσεις, τα πιο πάνω αποτε-
λέσματα κατεγράφησαν απ’ όλα 
τα ατυχήματα μεταξύ του 2016 
και 2020. 

στο σταθερό 6. Τα υπόλοιπα 5 θύματα, 
συνολικά, της ασφάλτου ήταν άγνωστο 
εάν έφεραν κράνος ασφαλείας. 

Ποιοι παράγοντες
επιφέρουν τις θανατηφόρες 
συγκρούσεις 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Αστυνομίας, οι παράγοντες που οδηγούν 
στα θανατηφόρα ατυχήματα είναι κυρίως 
η αμελής οδήγηση και λιγότερο η τήρηση 
των σημάτων τροχαίας. 

Όπως φαίνεται η αμελής οδήγηση έχει 

«φταίξιμο» για το 21,85% των δυστυχημά-
των, ενώ με ποσοστό 18,07% το αλκοόλ. 
Ακολούθως, η υπερβολική ταχύτητα, η μη 
τήρηση της αριστερής πλευράς και άλ-
λοι παράγοντες κατέχουν το 9,66% των 
θανατηφόρων ατυχημάτων αντίστοιχα. Η 
απρόσεκτη διακίνηση των πεζών αγγίζει το 
9,24% των δυστυχημάτων, ενώ με ποσοστό 
7,56% ακολουθεί η απρόσεκτη τροφή στα 
δεξιά. Τα ναρκωτικά, αν και νομίζαμε πως 
θα κατείχαν μια υψηλή θέση σε αυτά τα 
στοιχεία, είναι στη  χαμηλότερη, με πο-
σοστό των συνολικών ατυχημάτων στο 

6,72%. Τέλος, οι πιο ασυνήθιστοι λόγοι 
των τροχαίων δυστυχημάτων είναι η μη 
παροχή προτεραιότητας σε όχημα, η μη 
παροχή προτεραιότητας σε πεζό και η μη 
συμμόρφωση στα σήματα τροχαίας με τα 
αντίστοιχα ποσοστά 3,78%, 2,52% και 1,26%. 

Φαίνεται από τα αποτελέσματα των κα-
ταγράφων της Αστυνομίας ότι οι Κύπριοι 
ήταν πιο επιρρεπείς σε τροχαία δυστυ-
χήματα το 2019, ενώ η μη τήρηση του 
οδικού κώδικα και η συμμόρφωση με 
τους νόμους ήταν οι κύριες αιτίες θανάτων 
στην άσφαλτο. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

«Για τη δική μας ασφάλεια και εκείνων που αγαπάμε, σκεφτόμαστε και νοιαζόμαστε»

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΈΦΈΡΑΝ ΖΏΝΗ ΑΣΦΑΛΈΊΑΣ 7 6 3 12 8 36 35,29%

ΔΈΝ ΈΦΈΡΑΝ ΖΏΝΗ ΑΣΦΑΛΈΊΑΣ 12 11 18 6 10 57 55,88%

ΔΈΝ ΥΠΌΧΡΈΌΥΝΤΌ 0 0 1 1 1 3 2,94%
ΝΑ ΦΈΡΌΥΝ ΖΏΝΗ

ΈΊΝΑΊ ΑΓΝΏΣΤΌ ΑΝ ΈΦΈΡΑΝ 0 1 2 2 1 6 5,88%
ΖΏΝΗ ΑΣΦΑΛΈΊΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 19 18 24 21 20 102 100,00%

ΕΤΟΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
ΘΥΜΑΤΑ

  ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΑΦΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 
2016 45 355 250 292 942 46 406 558 1.010
2017 49 349 209 269 876 53 388 450 891
2018 44 292 163 242 741 49 348 393 790
2019 52 286 152 237 727 52 340 333 725
2020 48 185 108 165 506 48 211 218 477

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΖΟΙ 63 25,40%
ΟΔΗΓΟΙ 76 30,65%
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 25 10,08%
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 6 2,42%
ΕΠΙΒ. ΜΟΤΟΠΟΔΗΛ. 0 0,00%
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ 63 25,40%
ΕΠΙΒ. ΜΟΤΟΣΙΚΛ. 6 2,42%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ SCOOTER 1 0,40%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ 1 0,40%
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 7 2,82%
ΣΥΝΟΛΟ 248 100,00%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (2016-2020)
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ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΈΙ Ο 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΈ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟΥΣ ΈΤΑΙΡΟΥΣ ΜΈ ΣΤΟΧΟ 
ΝΑ ΘΈΣΠΙΣΤΈΙ ΜΈ ΝΟΜΟ 
ΈΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΤΟΥ 2022 - ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΚΟ-
ΜΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΈΣ 
ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΤΥΧΈΣ

Σ
την τελική ευθεία βρίσκο-
νται οι διεργασίες για δια-
μόρφωση και εφαρμογή 
του Εθνικού Κατώτατου 
Μισθού (ΕΚΜ). 

Όπως επανειλημ-
μένως έχει αναφέρει η 

Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, 
η οποία «πήρε πάνω της» το όλο ζήτημα, 
μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί 
ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους 
και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η απαι-
τούμενη διαδικασία προκειμένου να γίνει 
Νόμος του κράτους ο Εθνικός Κατώτατος 
Μισθός, στους πρώτους μήνες του 2022. 

Οι προσπάθειες για θέσπιση κατώτα-
του μισθού είχαν ξεκινήσει ήδη από τα 
προηγούμενα χρόνια, ωστόσο η πανδη-
μία ανέτρεψε τους σχεδιασμούς. Από το 
κυβερνητικό στρατόπεδο υπογράμμιζαν 
ότι μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και 

Στην τελική ευθεία ο Κατώτατος Μισθός
συγκεκριμένα μόλις τα ποσοστά ανεργίας 
φτάσουν σε επίπεδα κάτω του 5%, θα γίνει 
επανεκκίνηση των διεργασιών. 

Έτσι, από το καλοκαίρι του 2021, όταν 
τα ποσοστά ανεργίας πήραν την κατιού-
σα (έφτασαν στο 3,6% τον Οκτώβρη του 
2021), η συζήτηση ξαναπήρε μπρος. Στις 
7/9/21 ο Υπουργός Εργασίας συγκάλεσε 
εκ νέου το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα 
(αντιπροσωπίες εργοδοτικών και συνδικα-
λιστικών οργανώσεων), προκειμένου να 
διαβουλευθούν για μια σειρά από εργασι-
ακά θέματα «πρώτης γραμμής», στα οποία 
«δέσποζε» ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός. 

«Οδηγό» στην όλη διαδικασία αποτελεί 
έκθεση που πραγματοποίησε ο Διεθνής 
Οργανισμός Εργασίας (ILO) για τη θέσπι-
ση ΕΚΜ στην Κύπρο αλλά και σχετική 
ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία «είναι υπό 
διαμόρφωση». 

Η έκθεση του ILO, η οποία είχε ολο-
κληρωθεί από το 2019 και βρισκόταν 
«στα συρτάρια» λόγω του παγώματος των 
διεργασιών, κρίθηκε από το Υπουργείο 
Εργασίας ότι χρειαζόταν επικαιροποίηση 
ένεκα των νέων δεδομένων που επέφε-
ρε η πανδημία στα εργασιακά και στην 
οικονομία γενικότερα. 

Στην τελευταία συνεδρία του Εργα-
τικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 
3/11/2021, παρουσία και του Υπουρ-
γού Οικονομικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, 
έγινε ανάλυση της επικαιροποιημένης 
έκθεσης από τεχνοκράτες του ILO. Αυτό 
που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του 
διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους 
είναι οι τοποθετήσεις και τελικές προτάσεις 
τους, προκειμένου να γίνουν οι δέουσες 
προσθήκες και αφαιρέσεις στην τελική 
μορφή του Νομοσχεδίου. 

Οι «κατευθυντήριες γραμμές» του ILO

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμέ-

νως, η έκθεση του ILO αποτελεί «οδηγό» 
για τη  θέσπιση ΕΚΜ στην Κύπρο. Εκεί 
υπογραμμίζεται πως η αποτελεσματι-
κότητα του Κατώτατου Μισθού έγκειται 
στην ευρεία κάλυψη όλων των μισθωτών 
και εργαζομένων, στη συμμόρφωση των 
εργοδοτών με την εφαρμογή του και στο 
ικανοποιητικό ύψος του, βάσει των δει-
κτών της οικονομίας του τόπου (βιοτικό 
επίπεδο, ανεργία κ.λπ).

«Ένα καλά σχεδιασμένο επίπεδο κατώ-
τατου μισθού -που θα καλύπτει τις ανάγκες 
των εργαζομένων και των οικογενειών 
τους και το οικονομικό πλαίσιο- θα πρέπει 
να εξυπηρετεί τον σκοπό της επίτευξης 
αξιοπρεπών μισθών για όλους τους ερ-
γαζομένους», σημειώνεται επίσης στην 
έκθεση του ILO, σκιαγραφώντας τον γενικό 
στόχο για τη θέσπιση ΕΚΜ. 

Στις «εξαιρέσεις» η Κύπρος – 
Τι ισχύει σήμερα 

Η Κύπρος, όπως προαναφέρεται, μαζί 
με τη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη 
Φινλανδία και τη Σουηδία, είναι τα 6 κρά-
τη μέλη της ΕΕ, όπου δεν έχει θεσπισθεί 
ΕΚΜ. Ωστόσο, βάσει του περί Κατώτατων 
Μισθών Διατάγματος του 2012, καλύπτο-
νται στην Κυπριακή Δημοκρατία τα εξής 
συγκεκριμένα επαγγέλματα:

Κάθε πωλητής/πωλήτρια, γραφέας, 
νοσηλευτικός βοηθός, βοηθός παιδο-
κόμου, βοηθός βρεφοκόμου, σχολικός 
βοηθός και φροντιστής, ο οποίος/ η οποία 
εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέ-
πει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό, 
ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα 
€870 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη 
συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο 
εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται 

DEBATE

 Αντωνίου Vs Μάτσας

Διαφορετικές προσεγγίσεις Συνδικαλιστών – Εργοδοτών για τον Κατώτατο 

Τ
ις δικές τους απαντήσεις σε τέσσερα κοι-
νά ερωτήματα αναφορικά με τον Εθνικό 
Κατώτατο Μισθό δίνουν ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας και ο 
Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης 

Αντωνίου. «Αργήσαμε ήδη», λένε οι συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, ενώ υπογραμμίζουν πως από τη 
θέσπιση θα ωφεληθούν, πέραν των εργαζομένων, 
και οι επιχειρήσεις. Από την άλλη οι Εργοδοτικές 
Οργανώσεις αν και θεωρούν πως η θέσπιση ΕΚΜ 
θα «αφαιρέσει τη δυνατότητα ευελιξίας» από τις 
επιχειρήσεις, δεδομένης της πολιτικής απόφασης 
για εφαρμογή, εφιστούν την προσοχή στη «συνετή» 
και ισορροπημένη εφαρμογή.

1Κανένας κατώτατος μισθός διά νόμου. Η 
ΟΕΒ έχει επανειλημμένα εξηγήσει, 

με επιχειρήματα και παραδείγματα, ότι 
οι μισθοί θα πρέπει να καθορίζονται 
μέσα από ελεύθερες διαπραγμα-
τεύσεις στη βάση των δεδομένων 
και δυνατοτήτων του κάθε κλάδου 
ή της κάθε επιχείρησης. Από τη 
στιγμή όμως που έχει ληφθεί πολι-
τική απόφαση υιοθέτησης εθνικού 
κατώτατου μισθού και λαμβάνοντας 
υπόψη τις εμπειρίες άλλων χωρών, αυτός 
θα πρέπει να είναι ένας οριζόντιος μισθός. 
Για το χρονικό σημείο εισαγωγής του κατώτατου 
μισθού, θέση της ΟΕΒ είναι ότι θα πρέπει να περι-
μένουμε να δούμε την κίνηση της ανεργίας εντός 
του 2022 και να διασφαλίσουμε παράλληλα την 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό, κάτι που σήμερα αποτελεί το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, 
θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος και η 
εισαγωγή του κατώτατου μισθού να γίνει σταδιακά, 
ασχέτως ποιο ύψος θα κριθεί κατάλληλο ως τελικός 
στόχος και με δικλίδες ασφαλείας.

2Εξαιρέσεις υπάρχουν σε όλες τις χώρες όπου 
εφαρμόζεται διά νόμου κατώτατος μισθός και 

αυτές περιλαμβάνουν τους οικιακούς βοηθούς και 
τους εργαζόμενους στη γεωργοκτηνοτροφία. Αυ-
τές οι κατηγορίες εργαζομένων έχουν εξόφθαλμες 
ιδιαιτερότητες, ενώ στις εξαιρέσεις πρέπει να υπα-
χθούν και οι ναυτικοί, για τους οποίους υπάρχουν 
διεθνείς ναυτιλιακές ρυθμίσεις. Πέραν των τριών 
πιο πάνω κατηγοριών, που η ΟΕΒ θεωρεί δεδομένο 
ότι θα εξαιρεθούν και στη χώρα μας, θα πρέπει 

να συζητηθεί και να εξεταστεί προσεκτικά το εν-
δεχόμενο εξαίρεσης ή τουλάχιστον καθορισμού 
ειδικού κατώτατου μισθού για μαθητευόμενους, 
νεαρούς σε ηλικία (κάτω των 18 ετών) που έχουν 
περιορισμούς στην απασχόληση βάσει ειδικής νο-
μοθεσίας, για άτομα που εντάσσονται πρώτη φορά 
στην αγορά εργασίας και άτομα με μικρή εμπειρία, 
κάτι που επίσης έχουν υιοθετήσει πολλές χώρες.

3Η ΟΕΒ πιστεύει ότι οι μισθοί θα πρέπει να 
καθορίζονται βάσει των πραγματικών δε-

δομένων της οικονομίας. Η επιβολή κατώτατου 
μισθού μέσω νομοθετικής πράξης αφαιρεί την 
ευελιξία του συστήματος να αναπροσαρμόζεται 
στα εκάστοτε δεδομένα με τρόπο που να διασφα-

λίζει τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην 

απευκταία περίπτωση που ο κατώτα-
τος μισθός θα καθοριστεί σε τέτοιο 

επίπεδο που δεν θα μπορούν να 
το αντέξουν οι επιχειρήσεις μας, 
αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις 
θα είναι αλυσιδωτές. Σημειώνω ότι, 

σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

(ILO), σε καμία χώρα στον κόσμο όπου 
εφαρμόστηκε κατώτατος μισθός με νόμο 

δεν υπήρξε μείωση αυτού σε περιόδους οι-
κονομικής κρίσης. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη 
να ξεκινήσουμε συνετά και να βεβαιωθούμε ότι 
θα έχουμε τέτοια checks and balances που το 
αποτέλεσμα ενός εθνικού κατώτατου μισθού θα 
είναι θετικό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες για 
το τρίποδο εργαζόμενοι - επιχειρήσεις – εθνική 
οικονομία.

4Η θέσπιση κατώτατου μισθού με νόμο θα 
έχει πλέον και νομικές προεκτάσεις ποινι-

κού χαρακτήρα για οποιονδήποτε παραβιάζει τις 
υποχρεώσεις του. Από μόνο του αυτό βέβαια δεν 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του θα 
είναι απόλυτη και καθολική, αφού σε περίπτωση 
που το ύψος του θα υπερβαίνει τις δυνατότητες της 
αγοράς, θα ζήσουμε φαινόμενα που ουδείς επιθυμεί 
να τα δει να επισυμβαίνουν. Να σημειώσουμε ότι 
οι εμπειρογνώμονες του ILO προκρίνουν έναν 
οριζόντιο κατώτατο μισθό για όλους και όχι έναν 
για κάθε κλάδο ή ειδικότητα, αφού όπως έχουν 
επεξηγήσει, με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευκο-
λότερη η επιτήρηση της εφαρμογής του.  

1Με βάση τη συζήτηση που βρίσκεται ήδη σε εξέ-
λιξη στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού 

Σώματος, ο κατώτατος μισθός θα καθοριστεί οριζόντια, 
ενώ την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται 
οι πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων είτε αυτές 
αφορούν συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. ξενοδοχοϋ-
παλλήλους και οικοδόμους) είτε αφορούν επιχειρήσεις. 
Η ΣΕΚ διασαφηνίζει και ταυτόχρονα προειδοποιεί πως 
η όποια ενδεχόμενη προσπάθεια υποβάθμισης ή και 
αλλοίωσης των συλλογικών συμβάσεων θα πέσει στο 
κενό, καθώς στόχος μας είναι η επέκταση και εδραίωσής 
τους, διασφαλίζοντας πως τα κατώτατα επίπεδα των 
συμβάσεων, όχι μόνο δεν θα επηρεαστούν αρνητικά, 
αλλά και ότι θα βελτιωθούν περαιτέρω. 

2Αναμένεται ότι ο κατώτατος μισθός θα αφορά 
το σύνολο των επαγγελμάτων, με ενδε-

χόμενη  πιθανή εξαίρεση στις οικιακές 
βοηθούς και στους εργάτες γεωργίας, 
καθώς οι όροι και το πλαίσιο εργασίας 
τους ρυθμίζεται με τρόπο που συμπε-
ριλαμβάνει τη διαμονή και διατροφή. 
Παρά το γεγονός πως αυτή η εξαίρεση 
καταγράφεται στις πλείστες χώρες που 
εφαρμόζουν εθνικό κατώτατο μισθό, το 
θέμα θα συζητηθεί συνολικά στο πλαίσιο 
του καθορισμού των παραμέτρων που θα 
συνθέτουν τη θέσπιση του κατώτατου μισθού. 

3Βασική φιλοσοφία που διέπει τη συνεργασία ανάμεσα 
στους κοινωνικούς εταίρους είναι η συναίνεση και 

η εξισορροπημένη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων 
και της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και 
στη βάση της επιχειρηματολογίας και τεκμηρίωσης που 
καταγράφεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο 
και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η θέσπιση 
του κατώτατου μισθού ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους 
όσο και τις επιχειρήσεις, όπως βέβαια και την ίδια την 
οικονομία. Η εμπλοκή μας ως ΣΕΚ στη διαβούλευση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διαδικασία καθορισμού του 
πλαισίου σύστασης της Οδηγίας για τον ευρωπαϊκό κα-
τώτατο, έχει δημιουργήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία 
για συνολική προσέγγιση του θέματος. Παράλληλα, η 
πρόσφατη ψήφιση από την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, των 
νέων κανόνων της Οδηγίας  για δίκαιους κατώτατους 
μισθούς και την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων και των συλλογικών συμβάσεων, επιβεβαιώνει 
την προσήλωση στην έμπρακτη εφαρμογή της αξιο-
πρέπειας στην εργασία με ανάλογα θετικές προεκτάσεις 

στο βιοτικό επίπεδο. 
Η ισορροπία που επέρχεται μέσα από τη  θέσπιση 

του κατώτατου μισθού αποτυπώνεται με απόλυτη γλα-
φυρότητα στην αιτιολογική έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: «Το ντάμπινγκ στις μισθολογικές αποδοχές 
καταστρέφει την αξιοπρέπεια της εργασίας, τιμωρεί τον 
επιχειρηματία που πληρώνει λογικούς μισθούς και δια-
στρεβλώνει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά». 
Ομοίως, «ο καθένας πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε 
έναν κατώτατο μισθό μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 
μέσω νόμιμων κατώτατων μισθών», ενώ «οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί, ωφελούν τόσο τους εργαζόμενους όσο 
και τις επιχειρήσεις». Τέλος, «η διασφάλιση της πρό-
σβασης των εργαζομένων σε ευκαιρίες απασχόλησης 
και σε επαρκείς κατώτατους μισθούς είναι ουσιαστικής 

σημασίας για τη στήριξη μιας βιώσιμης και χω-
ρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμ-

ψης [συμβάλλοντας στη βελτίωση  της 
παραγωγικότητας και συνδράμοντας 

στη μείωση του έμφυλου χάσματος 
στις αμοιβές]».

4Η θέσπιση του κατώτατου μι-
σθού είναι όντως δεδομένη και 

ελπίζω πως θα τηρηθούν τα τεθέντα 
χρονοδιαγράμματα. Σε ό,τι αφορά την 

εφαρμογή του, θα πρέπει πρωτίστως να 
αντιληφθούν οι εργοδότες πως αναφερόμαστε 

σε κατώτατα επίπεδα διασύνδεσης με την αξιοπρέπεια 
στην εργασία και στη διαβίωση. Οτιδήποτε διαφορετικό 
θα παραπέμπει στην εκμετάλλευση της εργασίας και 
των εργαζομένων και θα επιβεβαιώσει την αίσθηση 
πως το μαζικό αίτημα για πρόσληψη εργαζομένων 
από Τρίτες χώρες τίθεται, από κάποιους τουλάχιστον, 
εκ του πονηρού και σκόπιμα. Πέρα όμως από αυτό, 
η θέσπιση του κατώτατου γίνεται για να στηρίξει τους 
εργαζομένους που είτε δεν καλύπτονται από συλλογικές 
συμβάσεις είτε δεν αμείβονται με  επαρκώς ικανοποι-
ητικούς μισθούς. Η νομική υποχρέωση του εργοδότη 
σε σχέση με την  εφαρμογή του κατώτατου μισθού θα 
λειτουργήσει υποβοηθητικά στην εφαρμογή του, ενώ 
την ίδια στιγμή θα είναι ιδιαίτερα υποβοηθητική στην 
αποτροπή παρεκκλίσεων, τόσο η Ενιαία Υπηρεσία Επι-
θεωρήσεων, όσο και το λογισμικό ΕΡΓΑΝΗ, που ήδη 
έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του. Συμπληρωματική και 
εξίσου σημαντική θα είναι η συνδικαλιστική παρουσία 
στους  χώρους εργασίας για την εφαρμογή του κατώτατου 
μισθού, ενώ η περαιτέρω επέκταση και εδραίωση των 
συλλογικών συμβάσεων θα υποβοηθήσει στη βελτίωση 
των μισθολογικών και άλλων ωφελημάτων. 

1. Ενιαίος
κατώτατος μισθός

ή διαφορετικός
για κάθε κλάδο;

2. Όλα τα
επαγγέλματα

να υπαχθούν στον 
κατώτατο μισθό ή να 

υπάρχουν εξαιρέσεις; 
Αν ναι, ποιες και γιατί; 

3. Ποιος κερδίζει 
και ποιος χάνει με

τη θέσπιση του
κατώτατου μισθού;

4. Η θέσπιση του 
κατώτατου μισθού 

είναι εν πολλοίς
δεδομένη.

Η εφαρμογή του;

τουλάχιστον στα €924 ακαθάριστα.
Κάθε φρουρός ασφαλείας πρέπει να 

λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον 
€4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη 
περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον 
ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει 
να αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα.

Κάθε καθαριστής/καθαρίστρια πρέπει 
να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλά-
χιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από 
6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης 
στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει 
να αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα.

Άγνωστες ακόμη βασικές 
παράμετροι του ΕΚΜ

Παρά τα βήματα που έχουν γίνει και 
παρά τις εκτιμήσεις, δεν φαίνεται ακόμη να 
υπάρχουν τελεσίδικες απαντήσεις σε ό,τι 

αφορά κομβικά ζητήματα αναφορικά με 
την τελική μορφή του ΕΚΜ στην Κύπρο. 

Ποιο θα είναι το ύψος του κατώτατου 
μισθού; 

Οι προτάσεις πάντως που έπεσαν στο 
τραπέζι σε ό,τι αφορά το ύψος του ΕΚΜ 
θέλουν να υπολογίζεται στο 60% του δι-
άμεσου μισθού στην Κύπρο. Το εν λόγω 
μοντέλο υπολογισμού υποδεικνύει ως 
«ενδεδειγμένο» (όχι όμως υποχρεωτικό) 
και υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τη Θέσπιση Εθνικού Κατώτατου.  

Θα είναι ενιαίος – οριζόντιος ο κατώ-
τατος μισθός ή θα διαφοροποιείται από 
κλάδο σε κλάδο; 

Σημειώνεται πως ο Διεθνής Οργανι-
σμός Εργασίας (ΙLO) στην έκθεσή του, η 
οποία αποτελεί «οδηγό» για τη θέσπιση 
ΕΚΜ στην Κύπρο, προκρίνει έναν ενιαίο 

κατώτατο μισθό. Την προσέγγιση αυτή 
στηρίζει στο γεγονός ότι σε έναν ενιαίο ΕΚΜ 
η επιτήρηση και οι έλεγχοι εφαρμογής 
του θα είναι πιο εύκολοι. Συμπέρασμα, 
εξάλλου, που εξάγεται από την εμπειρία 
άλλων χωρών. 

Θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία θα 
εξαιρούνται από την κάλυψη του Εθνικού 
κατώτατου μισθού;

Και σε αυτό το ερώτημα η έκθεση 
του ILO και η εμπειρία άλλων κρατών 
υπογραμμίζουν την εξαίρεση μιας σειράς 
επαγγελμάτων από τον ΕΚΜ, όπως επί 
παραδείγματι οι εργάτες στα  γεωργοκτη-
νοτροφικά ή τα οικιακά.  Κάτι εξάλλου που 
προκρίνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις 
και… αναγνωρίζουν οι συνδικαλιστικές 
όπως φαίνεται και στο «depate» που 
ακολουθεί…
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ΖΟΝΤΑΊ ΠΕΠΕΊΣΜΕΝΟΊ ΟΤΊ Η ΘΕ-
ΣΠΊΣΗ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ ΘΑ 
ΒΕΛΤΊΏΣΕΊ ΤΟ ΔΊΚΤΥ ΠΡΟΣΤΑ-
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ΑΔΊΚΑΊΟΛΟΓΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥΣ 
ΜΊΣΘΟΥΣ ΚΑΊ ΘΑ ΛΕΊΤΟΥΡΓΗΣΕΊ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑΣ ΣΥΝ-
ΘΗΚΏΝ ΑΞΊΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΠΊΠΕ-
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Μ
ε την αντίληψη πως 
στην κυπριακή 
αγορά εργασί-
ας υπάρχουν 
μισθολογικές 
ανισότητες να 
είναι διάχυτη 

ανάμεσα στην κοινωνία, η θέσπιση κα-
τώτατου μισθού προσεγγίζεται από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών 
μας ως το μέτρο εκείνο που θα συμβάλει 
ουσιαστικά προς την κατεύθυνση επίτευξης 
ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και 
βελτίωσης της προστασίας των εργαζομένων 
από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς. 

Αυτό προκύπτει ως το βασικό συμπέ-
ρασμα έρευνας που διενήργησε για τη  
«Σημερινή» της Κυριακής ο Οργανισμός 
IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, σύμ-

Όσον αφορά το ζήτημα του κατώτατου 
μισθού, περίπου καθολική (93%) είναι η 
άποψη ότι οι συνθήκες σήμερα στην αγορά 
εργασίας είναι τέτοιες που επιτρέπουν 
τη θέσπισή του σε όλα τα επαγγέλματα. 
Με το 85%, όμως, να ξεκαθαρίζουν πως 
αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εφαρμοστεί σωστά και με μόλις ένα 8% 
να πιστεύουν ότι ισχύει ανεξαρτήτως του 
μηχανισμού εφαρμογής του. Είτε έτσι είτε 
αλλιώς, πάντως, εννέα στους δέκα (90%) 
εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η θέσπιση 
κατώτατου μισθού θα βελτιώσει το δίκτυ 
προστασίας των εργαζομένων από αδικαι-
ολόγητα χαμηλούς μισθούς και θα λειτουρ-
γήσει υπέρ της δημιουργίας συνθηκών 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσής τους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως μολονότι 
περισσότεροι από έξι στους δέκα (62%) 

φωνα με ευρήματα της οποίας σχεδόν το 
σύνολο των πολιτών (97%) διαπιστώνουν 
-είτε σε μεγάλο είτε σε αρκετό βαθμό- 
χάσμα στις αμοιβές των εργαζομένων. 
Οι ανισότητες και το χάσμα αυτό εντο-
πίζονται πιο έντονα στον ιδιωτικό τομέα 
(56%), ωστόσο, σχεδόν τέσσερεις στους 
δέκα (37%) θεωρούν πως πρόκειται για 
φαινόμενο το οποίο συναντά κανείς εξίσου, 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 
τομέα.  Και όλα αυτά, την ώρα που η μεγάλη 
πλειοψηφία των συμπολιτών μας (82%) 
βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη 
να μειώνεται αισθητά λόγω του κύματος 
αυξήσεων που πλήττει τη χώρα μας, τους 
μισθούς να παραμένουν οι ίδιοι ή και να 
μειώνονται (89%) και,  εν τέλει, με χίλια 
ζόρια να μπορούν ν’ αντεπεξέρχονται στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις (85%).  

διαφωνούν με τις ανησυχίες που εκφρά-
ζονται από πλευράς εργοδοτικών οργανώ-
σεων για πιθανές αρνητικές παρενέργειες 
στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 
οικονομίας και των επιχειρήσεων από 
την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, 
σχεδόν έξι στους δέκα συμπολίτες μας 
(58%) τάσσονται υπέρ της θεσμοθέτησης 
δυνατότητας μεταβολής του ανάλογα με 
τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 
Μια θέση, δηλαδή, η οποία στο πλαίσιο του 
κοινωνικού διαλόγου προβάλλεται από τον 
εργοδοτικό κόσμο. Επισημαίνεται, εξάλλου, 
πως,  παρά τη διακηρυγμένη πολιτική από-
φαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με 
την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη 
χώρα μας, περισσότεροι από τους μισούς 
πολίτες (54%), εκτιμούν ότι τελικά το όλο 
εγχείρημα δεν πρόκειται να τελεσφορήσει.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: 
IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: 
«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 
12-15 Νοεμβρίου 2021. Κάλυψη: Πα-
γκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. 
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και 
γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 
500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλ-
λογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυα-
κών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με 
τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΏΜΗ ΣΑΣ, ΟΊ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΊΝΑΊ ΤΕΤΟΊΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΊΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΠΊΣΗ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ; ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ Ο ΚΑΤΏΤΑΤΟΣ ΜΊΣΘΟΣ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΊ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

‘Η ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΊ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΊΣ ΕΠΊΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ; 

ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΠΏΣ Η ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΗ ΘΕΣΠΊΣΗ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ
ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΊ ΟΥΣΊΑΣΤΊΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

ΑΠΟ ΑΔΊΚΑΊΟΛΟΓΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΜΊΣΘΟΥΣ; 

ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΊ ΤΕΛΊΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕΊ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΊΣΑΓΏΓΗ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ ‘Η ΟΧΊ;

ΣΥΜΦΏΝΕΊΤΕ
‘Η ΔΊΑΦΏΝΕΊΤΕ

ΜΕ ΤΊΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΊ

ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΊΚΏΝ

ΟΡΓΑΝΏΣΕΏΝ ΓΊΑ 
ΠΊΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΊΚΕΣ 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΊΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΏΝΊΣΤΊΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΊΑΚΗΣ
ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΊ

ΤΏΝ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΏΝ 
ΛΟΓΏ ΤΗΣ ΘΕΣΠΊΣΗΣ 
ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ;

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ, ΚΑΊ ΜΕ ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΚΡΊΒΊΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΊ
ΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ, ΤΊ ΑΠΟ ΤΑ ΠΊΟ ΚΑΤΏ ΊΣΧΥΕΊ ΓΊΑ ΕΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΊΚΗ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗ; 

ΝΑΊ,
ΑΡΚΕΊ ΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ 
ΣΏΣΤΑ

85%

ΝΑΊ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΏΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΊ-
ΣΜΟΥ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

8%

ΟΧΊ,
ΓΊ’ ΑΥΤΟ ΚΑΊ 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ 

ΤΏΡΑ

4%

ΟΧΊ
ΚΑΊ ΔΕΝ

ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ 

ΠΟΤΕ

3%

ΝΑ ΕΊΝΑΊ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

42%
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΊ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

58%

ΣΥΜΦΏΝΏ 
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΏΝΏ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΊΑΦΏΝΏ

ΔΊΑΦΏΝΏ 
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΕΧΕΊ ΜΕΊΏΘΕΊ 
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ

45%

ΕΧΕΊ ΜΕΊΏΘΕΊ 
ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 

ΒΑΘΜΟ

37%

ΕΧΕΊ
ΜΕΊΏΘΕΊ ΣΕ 

ΜΊΚΡΟ ΒΑΘΜΟ

11%

ΠΑΡΑΜΕΝΕΊ
Η ΊΔΊΑ

7%
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ΑΥΞΗΘΗΚΕ

11%
ΜΕΊΏΘΗΚΕ

23%
ΠΑΡΑΜΕΝΕΊ Ο ΊΔΊΟΣ

66%

ΝΑΊ

46%

ΣΊΓΟΥΡΑ ΝΑΊ

63%

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ

1%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΊ

27%

ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΚΟΛΑ

14%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΊ

8%

ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

54%

ΣΊΓΟΥΡΑ ΟΧΊ

2%

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ

31%

0ΧΊ

54%

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΣΑΣ, ΟΊ ΜΊΣΘΟΛΟΓΊΚΕΣ ΑΝΊΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΊ ΤΟ ΧΑΣΜΑ
ΣΤΊΣ ΑΜΟΊΒΕΣ ΣΕ ΠΟΊΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΊΖΟΝΤΑΊ ΠΊΟ ΕΝΤΟΝΑ; 
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ΤΟΜΕΑ

ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΊΟ 
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57%
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1%
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56%

37%
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ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ

75%
ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 

ΒΑΘΜΟ

22%
ΣΕ ΜΊΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ

2%
ΚΑΘΟΛΟΥ
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ανθεκτικότητα και αφετέρου διατήρηση 
της στενής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ 
επιχειρήσεων και πελάτη. Επιπρόσθετα, 
χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και 
βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Οι 
εταιρείες προτρέπονται να προσαρμόζουν 
και να αναβαθμίζουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, χωρίς να επηρεάζουν 
την εμπειρία του πελάτη.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα 
Εύρωστες εταιρικές δομές και κουλτού-

ρα που ευνοούν την ισχυρή και χρηστή 
εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητα 
συστατικά που διασφαλίζουν την επιχει-
ρηματική ανθεκτικότητα. Οι ανθεκτικές 
επιχειρήσεις είναι καλύτερα προετοιμα-
σμένες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
κρίσεων, όπως για παράδειγμα την πανδη-
μία του COVID-19. Η υπό εξέλιξη κρίση 
είναι μια υπενθύμιση ότι οι ιδιοκτήτες, οι 
διοικητικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές 
των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, 
οφείλουν να ενεργούν με τρόπους που 
προστατεύουν και διαφυλάσσουν την 
επιχείρηση.

Αποκέντρωση και κατάρτιση 
προσωπικού

Στα κέντρα λήψης αποφάσεων συχνά 
αναφέρεται ότι η αποκέντρωση ενισχύει 
σε μεγάλο βαθμό την προσαρμοστικότητα 
και την ευελιξία μιας επιχείρησης. Καθώς 
στις σύγχρονες επιχειρήσεις βλέπουμε να 
δημιουργούνται ολοένα και περισσότερο 
ρευστές δομές, διαφαίνεται μια μετατόπιση 
της διαδικασίας λήψης συγκεκριμένων 
αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω, επι-
τρέποντας ουσιαστικά στους ανθρώπους 
της πρώτης γραμμής να ανταποκρίνονται 

γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές 
όταν και εφόσον χρειάζεται με συστηματικό 
τρόπο. Συνεπώς, για να διασφαλίσουν τη 
συνέχεια υψηλών αποδόσεων, οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν χρόνο 
και χρήμα για τη συνεχή κατάρτιση και 
αναβάθμιση του προσωπικού τους και 
να δημιουργούν εφαρμογές και πολιτικές 
που να το εμπλέκουν ενεργά στη λήψη 
αποφάσεων.

Ευελιξία και εξωτερι-
κή ανάθεση υπηρεσιών 
(outsourcing) 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να σφυρηλα-
τήσουν στρατηγικές που να έχουν τη δυ-
νατότητα και ευελιξία να διαμορφώνονται 
διαρκώς, ανάλογα με τις ευκαιρίες και τις 
τάσεις που προκύπτουν. Σίγουρα δεν είναι 
καθόλου εύκολο το εγχείρημα, ιδιαίτερα 
για μια μεγάλη και ώριμη επιχείρηση, να 
προβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε 
συνταρακτικές στρατηγικές είτε λειτουρ-
γικές αλλαγές. Παράλληλα, όμως, τίποτα 
δεν εμποδίζει τη διεύθυνσή της από το να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια 
διαρκή αυτο-ανανέωση. Αν δεν υπάρχει η 
εξειδίκευση για κάτι τέτοιο εσωτερικά, μια 
επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη λύση της 
ανάθεσης υπηρεσιών (outsourcing). Στο 
νησί μας δραστηριοποιούνται αξιόλογοι 
πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι 
οποίοι εξειδικεύονται λόγου χάρη στην επι-
τάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
μιας επιχείρησης ή στην αναδιοργάνωση 
ή/και στον σχεδιασμό των υποδομών μιας 
επιχείρησης εξολοκλήρου από την αρχή. 
Οι πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών προσφέρουν εκείνη την τεχνογνωσία, 
εμπειρία και εξειδίκευση που αναζητούν 

οι επιχειρήσεις σήμερα, ούτως ώστε να 
ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλε-
ονέκτημα. 

Αδιαμφησβήτητα, η φύση του επιχειρη-
ματικού κόσμου αλλάζει και θα πρέπει να 
συνηθίσουμε τις συνεχείς εναλλαγές, προ-
κειμένου να επιβιώσουμε και εν τέλει να 
εξελιχθούμε. Η ταχύτητα των αλλαγών στο 
επιχειρηματικό τοπίο επιβάλλει γρήγορες 
και κυρίως αποτελεσματικές αντιδράσεις. 
Οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να 
το πετύχουν,  διατηρώντας παράλληλα 
ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες τους, θα αποκτήσουν συγκριτι-
κό πλεονέκτημα, σε έναν κόσμο όπου η 
αλλαγή δεν ταράζει απλώς τα νερά αλλά 
συνταράζει τα πάντα συθέμελα.

To Lidl Plus υποδέχεται τις 
φετινές γιορτές με έναν με-
γάλο διαγωνισμό, που χαρίζει 
σε 37 τυχερούς χρήστες της 

εφαρμογής μετρητά συνολικής αξίας 
€120.000.  Πιο συγκεκριμένα, από τη 
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου μέχρι και την 
Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου, οι χρήστες 
του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια 
τους σκανάροντας την ψηφιακή τους 
κάρτα στο ταμείο παίρνουν μία συμμε-
τοχή για κάθε αγορά €30. Στέλνοντας τη 
συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, 
35 τυχεροί διεκδικούν €3.000  μετρητά, 
ενώ 2 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν 
από €7.500  στις κληρώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν 20 και 27 Δεκεμ-
βρίου αντίστοιχα. Όσες περισσότερες 
συμμετοχές συγκεντρώσει κάθε πελάτης, 
τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να 
κερδίσει στις χριστουγεννιάτικες κληρώ-
σεις. Το Lidl Plus εξελίσσεται συνεχώς 
σχεδιάζοντας ενέργειες που ως στόχο 
έχουν να επιβραβεύσουν τους πελάτες 

που εμπιστεύονται τη Lidl Κύπρου για 
τις αγορές τους. Παράλληλα, ανανεώνεται 
συνεχώς με νέες λειτουργίες, περιεχόμε-
νο, δυνατότητες συμμετοχής σε έρευνες 
καθώς και περισσότερα χαρακτηριστικά, 
για επιπλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 
Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν 
από το App Store, το Google Play ή το 
Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και 
εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον 
διαγωνισμό για να απολαύσετε τα πιο 
Plus Χριστούγεννα!

Το ερώτημα που τίθεται 
είναι το πώς μπορεί να 

προετοιμαστεί καλύτερα 
μια επιχείρηση για 
να αντιμετωπίσει 

παρόμοιες συνθήκες 
που θα προκύψουν 

από ενδεχόμενη 
αναζωπύρωση της 

πανδημίας, ή μια άλλη 
μελλοντική κρίση 

Χαμηλές τιμές σε περισσότερα 
από 1000 προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης προσφέρουν 
κάθε μέρα οι Υπεραγορές 

Αλφαμέγα, ανταποκρινόμενες στις 
ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, 
ο οποίος αναζητά ποιότητα σε ελκυστική 
τιμή. Στο πλαίσιο της ενέργειας «Κάθε 
μέρα χαμηλές τιμές» των Υπεραγορών 
Αλφαμέγα, η οποία τυγχάνει μεγάλης 
ανταπόκρισης, τεράστια ποικιλία επώ-
νυμων προϊόντων που καλύπτουν το 
σύνολο των καταναλωτικών αναγκών 
διατίθενται σταθερά σε χαμηλή τιμή. 
Ειδικότερα, οι καταναλωτές έχουν την 
ευκαιρία να προμηθεύονται σε χαμηλές 
τιμές προϊόντα προσωπικής φροντίδας, 
παιδικής φροντίδας, παιδικές τροφές, 
καθαριστικά, φρέσκα προϊόντα από το 
ντελικατέσεν και τον φούρνο, όπως και 
κατεψυγμένα, είδη ψυγείου, τρόφιμα, 
ποτά και είδη για τα κατοικίδια. Οι πε-
λάτες των Υπεραγορών Αλφαμέγα θα 
αναγνωρίσουν τα προϊόντα που εμπί-

πτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία από 
την ειδική σήμανση «Αλφαμέγα κάθε 
μέρα χαμηλές τιμές», που θα δουν στα 
ράφια των καταστημάτων Αλφαμέγα.  
Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου κατα-
ναλωτή, ο οποίος αναζητά άνεση στο 
ψώνισμα, ποικιλία προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και ανταγωνιστικές τιμές. 

Σας καλέσαμε στο σπίτι μας 
και ήρθατε. Παίξαμε, βγήκα-
με on air, κληρώσαμε δώρα, 
μαγειρέψαμε, δοκιμάσαμε και 

ζήσαμε μοναδικές εμπειρίες τεχνολο-
γίας. Από τις 17 έως τις 23 Οκτωβρίου 
τα δύο state-of the art καταστήματα του 
Κωτσόβολου σε Λευκωσία και Λεμεσό 
υποδέχτηκαν το κοινό σε έναν κόσμο 
γεμάτο εμπειρίες, μοναδικές προσφορές, 
εκπλήξεις, live events, διαγωνισμούς με 
πλούσια δώρα και πολλές προσφορές  
σε προϊόντα τεχνολογίας και οικιακές 
συσκευές. 7 ημέρες γιορτής στο Σπίτι 
της Τεχνολογίας, διαγωνισμός για 6 

ημέρες στα 2 καταστήματα σε Λευκω-
σία και Λεμεσό, 6 νικητές με μεγάλα 
δώρα τεχνολογίας που κάνουν τη ζωή 
τους καλύτερη, 2 διπλές προσκλήσεις 
για τα Super Music Awards, 3 Live 
Cooking Events με 3 διάσημους και 
αγαπημένους chefs και 1 Live gaming 
tournament League Of Legends με 2 
νικητές και πλούσια δώρα gaming. Στο 
Σπίτι της Τεχνολογίας του Κωτσόβο-
λου, πάντα θα συμβαίνουν πράγματα 
που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Γι’ 
αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται 
πολύ σύντομα μεγάλες εκπλήξεις και 
προσφορές.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Κάθε μέρα χαμηλές τιμές 
σε περισσότερα 
από 1000 προϊόντα

ΑΝΑΠΌΦΕΥΚΤΑ, Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ 
ΚΑΊ ΤΑ ΕΠΑΚΌΛΌΥΘΑ ΠΕΡΊΌ-
ΡΊΣΤΊΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΧΌΥΝ ΩΘΗ-
ΣΕΊ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ 
ΠΑΓΚΌΣΜΊΩΣ ΣΤΌ ΝΑ ΠΡΌ-
ΧΩΡΗΣΌΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΌΝ 
ΤΡΌΠΌ ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑΣ ΤΌΥΣ. Η 
ΨΗΦΊΌΠΌΊΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΊΤΌΥΡ-
ΓΊΩΝ ΚΑΊ ΤΗΣ ΥΠΌΔΌΜΗΣ 
ΤΌΥΣ ΕΊΧΕ ΚΑΤΑ ΚΑΝΌΝΑΝ 
ΤΌΝ ΠΡΩΤΑΡΧΊΚΌ ΡΌΛΌ ΣΤΊΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ 

Στον Κωτσόβολο πάντα 
συμβαίνουν πράγματα 
που κάνουν τη ζωή σου 
καλύτερη

Τώρα απολαμβάνεις τις απεριόριστες 
δυνατότητες του Epic 5G και στα 
iPhone 12 &13, που έχουν πιστο-
ποιηθεί από την Apple στο δίκτυο 

5G της Epic. Έτσι τώρα, όλοι οι χρήστες της 
σειράς iPhone 13 (iPhone 13, 13 mini, 13 
Pro, 13 Pro Max), όπως επίσης και όλης 
της σειράς iPhone 12, έχουν την ευκαιρία 
να συνδεθούν στο δίκτυο 5G της Epic και 
να βιώσουν την απόλυτη εμπειρία του #1 
δικτύου κινητής in test στην Κύπρο με τις 
απίστευτα γρήγορες ταχύτητές του. Η Epic 
συνεχίζει αδιάκοπα την πιστοποίηση όλο 
και περισσότερων 5G συσκευών, έτσι ώστε 
ακόμη περισσότεροι συνδρομητές της να 
απολαμβάνουν τις απίστευτες ταχύτητες 
και δυνατότητες του Epic 5G. Εκτός από 
τη σειρά iPhone 12 & 13, έχουν ήδη  πι-
στοποιηθεί οι συσκευές  Xiaomi Mi 10T, 
Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi 
Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10, 

Poco F3, Huawei P40 Pro και Huawei 
P40, καθώς και οι συσκευές της σειράς 
Samsung Galaxy S21. Αν επιθυμείς να 
αποκτήσεις το επαναστατικό iPhone 13, 
τώρα είναι η ευκαιρία αφού η Epic σού 
δίνει την δυνατότητα να το συνδυάσεις με 
το κορυφαίο πλάνο κινητής  Unlimited ALL 
Plus, ένα πραγματικά Unlimited πλάνο, που 
σου προσφέρει τα πάντα απεριόριστα και 
ακόμη περισσότερα! Απεριόριστα data, 
λεπτά & SMS, και επιπλέον 100 λεπτά για 
διεθνείς κλήσεις, και με 100 ευρώ έκπτωση 
και μηνιαίες δόσεις για το νέο iPhone 13! 
Πάρε τώρα το iPhone 13 128GB με 100 
ευρώ έκπτωση και 0 ευρώ αρχικά μαζί με 
το  Unlimited ALL Plus πλάνο κινητής της 
Epic, όλα από μόνο 65.37 ευρώ τον μήνα 
για 24 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες 
για το Epic 5G στην ιστοσελίδα www.epic.
com.cy. Κάνε τη 5G εμπειρία σου επική, με 
iPhone 13 και το #1 δίκτυο κινητής in test!

Σ
το σημερινό, συνεχώς 
μεταβαλλόμενο και 
άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, οι επιχει-
ρήσεις συχνά βρίσκονται 
αντιμέτωπες με ξαφνικές, 
συχνά απρόβλεπτες κα-

ταστάσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 
εσωτερικό τους περιβάλλον. Οι καταστά-
σεις αυτές είναι ικανές να επηρεάσουν σε 
μεγάλο βαθμό τη γενικότερη στρατηγική, 
καθώς και τους επιμέρους σχεδιασμούς 
μιας επιχείρησης. 

Αναπόφευκτα, η πανδημία και τα 
επακόλουθα περιοριστικά μέτρα έχουν 
ωθήσει αρκετές επιχειρήσεις παγκοσμίως 
στο να προχωρήσουν σε αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας τους. Η ψηφιοποίηση 
των λειτουργιών και της υποδομής τους 
είχε κατά κανόναν τον πρωταρχικό ρόλο 
στις αλλαγές αυτές. Η επαγγελματική κα-
θημερινότητα μετατράπηκε ώς ένα μεγάλο 
βαθμό σε τηλεργασία και τηλεδιασκέψεις. 
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου και εστίασης, οι οποίες 
σχετικά πολύ γρήγορα προσάρμοσαν την 
εφοδιαστική τους αλυσίδα και ανέπτυξαν 
υποδομές για διαδικτυακή εξυπηρέτηση.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς 
μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα μια 
επιχείρηση για να αντιμετωπίσει παρό-
μοιες συνθήκες που θα προκύψουν από 
ενδεχόμενη αναζωπύρωση της πανδημίας, 
ή μια άλλη μελλοντική κρίση. 

Εγρήγορση και διασφάλιση 
εμπιστοσύνης του πελάτη

Προκειμένου να επιβιώσει, μια επι-
χείρηση πρέπει να έχει τις «κεραίες» της 
συντονισμένες με τα σήματα των επερ-
χόμενων αλλαγών που πολλές φορές 
εκπέμπει το εξωτερικό περιβάλλον. Το 
προσωπικό της πρέπει να είναι σε θέση 
να αποκωδικοποιεί αυτά τα σήματα και 
να ενεργεί τάχιστα, ώστε οι σχεδιασμοί 
προσαρμογής να βελτιώνουν το μεταβαλλό-
μενο επιχειρηματικό της μοντέλο. Ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα και ταχύτητα διασφαλί-
ζουν ώς ένα βαθμό αφενός επιχειρησιακή H Lidl Κύπρου 

μοιράζει €120.000 
σε πελάτες της

Τα iPhone 12 & 13 τρέχουν με ταχύτητες Epic 5G

Γιατί οι ευέλικτες επιχειρήσεις είναι πιο αποδοτικές 
στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον

MΥΡΩ ΣΤΑΥΡΟΥ, 
Assistant Manager, 
KPMG Limited, mstav-
rou@kpmg.com 
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Η πρακτική, πλέον, έχει αλλάξει άρδην, 
εφόσον γίνεται πλήρης αξιολόγηση της δυ-
νατότητας του δανειολήπτη να αποπληρώσει 
το δάνειο, ενώ απαιτείται και η συνεισφο-
ρά του σε ίδια κεφάλαια. Σημειώνεται ότι 
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις αξιόλογων 
έργων που δεν δανειοδοτούνται, εφόσον, 
λόγω του υψηλού δανεισμού, οι ιδιοκτήτες 
δεν μπορούν να εξεύρουν το ποσό που 
απαιτείται για τα ίδια κεφάλαια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο 
τραπεζικός τομέας καλείται να διαδραμα-
τίσει τον δικό του ρόλο στην ανάπτυξη της 
οικονομίας μέσω της παροχής δανειακών 
διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά. Ο δανεισμός αποτελεί σημαντικό 
μέρος της χρηματοδότησης επενδύσεων 
και μέρος του κεφαλαίου κίνησης των 
επιχειρήσεων. Η μόχλευση στο  πλαίσιο  
ενός λογικού χρηματοδοτικού σχεδίου είναι 
ένα απόλυτα υγιές φαινόμενο, το οποίο 
μεγιστοποιεί τα κέρδη μιας επένδυσης. 

Φυσικά, η μόχλευση σταματά να είναι 

χρηματοδοτικό εργαλείο τη στιγμή που 
γίνεται με υπερβολικό τρόπο, χωρίς να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής 
και, βέβαια, όταν ο δανεισμός διοχετεύε-
ται σε αμφιβόλου ποιότητας επενδύσεις, 
χωρίς καμιάν αξιολόγηση του ρίσκου που 
αναλαμβάνεται.

Απ’ εκεί και πέρα έχει να διαδραματί-
σει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, όπως 
άλλωστε όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Όσον αφο-
ρά τους δανειολήπτες που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες και δεν μπορούν αν εντα-
χθούν στο ΕΣΤΙΑ, όπως έχει ανακοινωθεί, 
αναμένεται η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε 
εταιρεία διαχείρισης. Δηλαδή, θα αναλαμ-
βάνει προβληματικά στεγαστικά δάνεια, 
δίνοντας τη δυνατότητα στον δανειολήπτη 
σταδιακής αποπληρωμής ή ένταξής του 
στο πρόγραμμα ενοικίου αντί δόσης.

Πέρα από τη χορήγηση ρευστότητας 
στην αγορά, ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει 

Αυτήν την ώρα που ο πληθω-
ρισμός βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία, η κυπριακή οικονομία, 
όπως βέβαια και οι πολίτες, 

καλούνται γι’ ακόμα μια φορά να πλη-
ρώσουν το τίμημα της ακρίβιας. 

Καλούνται όμως -δυστυχώς- να πλη-
ρώσουν ακόμα ένα σκληρό τίμημα.  Αυτό 
της αναβλητικότητας, της ατολμίας και του 
εφησυχασμού της μεγάλης πλειοψηφίας 
του πολιτικού συστήματος. 

Το λέμε τούτο γιατί: 
Πρώτον: Από την κυπριακή οικονο-

μία απουσιάζει ο υγιής ανταγωνισμός.  
Υπάρχουν καρτέλ (π.χ. στα καύσιμα, στις 
τράπεζες κ.λπ.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την οικονομία και τους πολίτες. 

Υπάρχουν μονοπώλια και ολιγοπώ-
λια που εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα 
θέση τους. 

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της 
Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 
(ΕΠΑ), ο ανταγωνισμός στο μεγάλο εύρος 
της αγοράς είναι από ανύπαρκτος έως 
περιορισμένος. 

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020 -με την 
ευκαιρία της συζήτησης των υπερχρε-
ώσεων των τραπεζών και των τιμών των 
αεροπορικών εισιτηρίων- λέχθηκε στη 
Βουλή πως η ΕΠΑ χρειάζεται τεχνολογική 
αναβάθμιση και άλλα εργαλεία υψηλής 

ψηφιακής πολιτικής για να μπορέσει να 
κάμει ικανοποιητικά και ποιοτικά τη δου-
λειά της. Και τούτο γιατί οι εταιρείες που 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό, τεχνολογικά 
την έχουν ξεπεράσει, αφού διαθέτουν κα-
λύτερο τεχνολογικό οπλοστάσιο. 

Πρόκειται για ένα θέμα και μιαν αδυ-
ναμία που υφίσταται και σήμερα.  Κατά 
καιρούς χάθηκαν υποθέσεις στα Δικαστή-
ρια, λόγω προβληματικών διορισμών που 
έκαμνε η κυβέρνηση στην ΕΠΑ.  Αυτή 
η κατάσταση αποτελεί τροχοπέδη στην 
απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
σήμερα η ΕΠΑ, υπάρχουν και διαχρο-
νικές πολιτικές ευθύνες.  Η Επιτροπή 
πρέπει να στελεχωθεί με το απαραίτη-
το και καλά καταρτισμένο προσωπικό, 
ώστε να μπορέσει με αποτελεσματικό 
τρόπο να μελετήσει όλες τις υποθέσεις 
που βρίσκονται ενώπιόν της, σύμφωνα 
με τις οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια 
σειρά προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης 
ανάγκης.  Ανάλογης στελέχωσης πρέπει 
να τύχει και η Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή, η οποία καλείται να διεκ-
περαιώσει έναν τεράστιο όγκο εργασίας, 
προς όφελος πάντα του πολίτη και του 
δημοσίου συμφέροντος. 

Δεύτερον: Η Κύπρος, παρά την ολόχρο-
νη ηλιοφάνεια, είναι απόλυτα εξαρτώμενη 
του πετρελαίου. Η Κύπρος, όπως αναφέ-
ρουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, έχει 
τον τρίτο υψηλότερο δείκτη ενεργειακής 
εξάρτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
93,4%.  Σχεδόν όλη η ενέργεια (94,9%) που 
καταναλώνεται στην Κύπρο προέρχεται 
από τη χρήση προϊόντων πετρελαίου. 

Και αυτό σημαίνει πως, κάθε φορά που 
αυξάνεται διεθνώς η τιμή του «μαύρου 
χρυσού» (όπως καθιερώθηκε να λέγεται 
το πετρέλαιο), στην Κύπρο χύνουμε τα 
μαύρα δάκρυα της απρονοησίας. 

Σήμερα φαίνεται πως ως χώρα δεν 
εκπληρώσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά 
τις ενεργειακές μας υποχρεώσεις και αυτό 
κοστίζει και σε χρήματα, αλλά κοστίζει 
και στο περιβάλλον. 

Πληρώνουμε εκατομμύρια ευρώ σε 
ρύπους.  Το 1/5 των λογαριασμών της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι 
ενεργειακές επιβαρύνσεις.  Είναι επιβα-
ρύνσεις απρονοησίας, αναβλητικότητας, 
ατολμίας και πολιτικού εφησυχασμού. 

Και το θέμα βεβαίως δεν είναι σημερινό, 
αλλά χρονολογείται.  Να θυμίσω μόνο πως, επί 
διακυβέρνησης του μ. Δημήτρη Χριστόφια, 
επί των τιμολογίων της ΑΗΚ επιβάλλετο 1,9% 
ως επιπρόσθετη χρέωση (χαρακτηρίσθηκε 
τότε ως χαράτσι), λόγω της καθυστέρησης 
στην έλευση του φυσικού αερίου. 

Ήταν το 2011-2012.  Σήμερα ως προς 
τα ενεργειακά είμαστε περίπου θεατές στο 
ίδιο έργο.  Είμαστε πολύ πίσω στον τομέα 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  
Πρόσφατη έρευνα που έγινε από τον οίκο 
ΕΥ, (Ernst and Young), δείχνει πως η Κύ-
προς δεν βρίσκεται στον κατάλογο των 40 
χωρών ανά τον κόσμο με τον υψηλότερο 
δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων που 
αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Στη Βουλή αυτή την εποχή, στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, εξε-
τάσθηκε το θέμα των ΑΠΕ στον γεωργικό 
και κτηνοτροφικό τομέα.  Φαίνεται πως 
και εδώ υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση 

(ίσως λόγω και της ανάμειξης πολλών 
κυβερνητικών υπηρεσιών), με τους ειδι-
κούς να μιλούν για την ανάγκη εισαγωγής 
των ΑΠΕ στον πρωτογενή τομέα με τρόπο 
απλό, γρήγορο και όχι γραφειοκρατικό. 

Περιορισμένες οι συγκοινωνίες 
Τρίτον: Στην Κύπρο δεν υπάρχει το 

φθηνό δημόσιο μεταφορικό μέσο.  Απουσι-
άζουν οι δημόσιες βιώσιμες συγκοινωνίες. 
Ως εκ τούτου οι Κύπριοι πολίτες είναι 
απόλυτα εξαρτώμενοι από το ιδιωτικό 
αυτοκίνητο με ό,τι αυτό ισοδυναμεί για 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τον 
ιδιωτικό οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Γίνονται εδώ και χρόνια κουβέντες και 
συζητήσεις αλλά το αποτέλεσμα κινείται 
γύρω από τον άξονα του μηδέν, αφού το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα αντί να ελαχι-
στοποιείται, καθημερινά πολλαπλασιάζεται. 

Θυμάμαι αρκετούς Υπουργούς Συ-
γκοινωνιών να κάνουν τη διαδρομή 
Τσέρι – Λευκωσία με το λεωφορείο για 
να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε τότε 
έγινε κάτι δραστικό.  Απλώς τους έμεινε 
εκείνους ο περίπατος και εμάς το πρό-
βλημα.  Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά 
με την ακρίβια των καυσίμων να τραβά 
την ανηφόρα, βλέπουμε εδώ και χρόνια 
χιλιάδες Κύπριους (που έχουν εξοικειωθεί 
με την τουρκική κατοχή), να πηγαίνουν 
στα κατεχόμενα και να αγοράζουν φθηνά 
και αμφιβόλου ποιότητας καύσιμα. 

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση το 
επίσημο κράτος στέκεται με απάθεια.  
Βλέπει, σιωπά και ανέχεται δίπλα από 
την Κυπριακή Δημοκρατία να δραστηρι-
οποιείται μια παραοικονομία με ό,τι αυτό 

ισοδυναμεί για τη νομιμότητα, αλλά και 
για τα έσοδα του δημοσίου. 

Τελευταία ελπίδα διόρθωσης αυτής 
της παρανομίας αποτελεί η πρόσφατη 
δήλωση του Υπουργού Οικονομικών 
Κωνσταντίνου Πετρίδη (στον «Φιλελεύ-
θερο» 19 Οκτωβρίου 2021), σύμφωνα 
με την οποία «θα πρέπει να αυξηθούν οι 
έλεγχοι από τις Τελωνειακές Αρχές στα 
οδοφράγματα και στην Πράσινη Γραμμή», 
καθώς όπως είπε, έφθασαν ενώπιόν του 
καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες βυ-
τιοφόρα μεταβαίνουν από τις ελεύθερες 
περιοχές στα κατεχόμενα και ανεφοδιάζουν 
το οχήματά τους με καύσιμα.  Σημειώ-
νουμε την υπουργική δημόσια δήλωση 
και αναμένουμε.  Ελπίζουμε να μη μείνει 
και αυτός ο υπουργός εκτεθειμένος με τα 
λεγόμενά του. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση που περιγράψαμε 
υπάρχει και μια σκληρή πραγματικότητα. 
Πηγαίνουν οι συμπατριώτες μας στα κατε-
χόμενα, αγοράζουν τα πάντα (από καύσιμα  
μέχρι κουβαρίστρες), και έρχονται πίσω στο 
νόμιμο κράτος και ζητούν συντάξεις, επιδό-
ματα πάσης φύσεως και άλλα ωφελήματα. 

Αυτές οι απρέπειες, που σε κάποιες 
περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια της επικιν-
δυνότητας, πρέπει να σταματήσουν.  Και 
οφείλει να τις σταματήσει το νόμιμο κράτος. 

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά και καταληκτικά 

λέμε πως πρέπει να αλλάξουμε συμπε-
ριφορές, αντιλήψεις και νοοτροπίες.  Το 
πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει 
να εγκαταλείψει τον εφησυχασμό και την 
αναβλητικότητα και να βοηθήσει την Κύ-

προ να αλλάξει ταχύτητα και βηματισμό 
αν θέλουμε να διαχειριστούμε σωστά το 
απαιτητικό αύριο. 

Κάποιοι επιστήμονες με την καθο-
δήγηση και εποπτεία του Συμβουλίου 
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 
ετοίμασαν με επιστημοσύνη και τεχνο-
κρατική αντίληψη τη «Μακροπρόθεσμη 
Στρατηγική για τη Βιώσιμη ανάπτυξη της 
κυπριακής οικονομίας» με γενικό τίτλο 
«Όραμα 2035».  Πολύ φοβούμαι πως 
οι πολιτικοί μπορούν, στην προσπάθεια 
υλοποίησης του οράματος, να τους τρα-
βήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. 

Ή να δημιουργήσουν άλλα προβλή-
ματα και δυσκολίες στην εφαρμογή του.

Η συμπεριφορά που επέδειξε το πο-
λιτικό σύστημα στη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της 
Δικαιοσύνης είναι χαρακτηριστική και 
ενδεικτική για το τι μπορεί να συμβεί σε 
άλλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. 

Ανάλογη συμπεριφορά αδικαιολόγη-
της καθυστέρησης επιδείχθηκε από τις 
πολιτικές δυνάμεις και για την ψήφιση του 
νομοσχεδίου που προέβλεπε τη σύσταση 
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης.  Ένα 
θέμα που έφερε τη σύμφωνη γνώμη των 
κοινωνικών εταίρων έκαμε στη Βουλή 
τρία χρόνια μέχρι να ψηφιστεί σε νόμο. 

Στην οικονομία ο χρόνος είναι χρήμα 
και οι σωστές αποφάσεις είναι αυτές που 
λαμβάνονται στην ώρα τους.  Η Κύπρος 
του αύριο δεν αντέχει άλλους πολιτικούς 
πειραματισμούς και ακροβασίες.  Ενόσω 
καθυστερούμε να αντιληφθούμε τα απλά 
και αυτονόητα, θα κάμνουμε ένα βήμα 
μπροστά και δύο πίσω. 

Θύμα πολιτικής αναβλητικότητας η οικονομία 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΩΝ 
ΧΡΉΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΉΘΕΙ, 
ΜΕ ΠΡΩΤΙΣΤΟ ΜΕΛΉΜΑ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΤΉΝ ΠΡΟΩΘΉΣΉ ΤΩΝ ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΉΣ 
ΜΉΧΑΝΟΓΡΑΦΉΣΉΣ 

Η
παρουσία ενός ισχυ-
ρού χρηματοπιστω-
τικού τομέα απο-
τελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία 
ενός ελκυστικού και 
ανταγωνιστικού χρη-

ματοοικονομικού κέντρου. Ο τομέας των 
επαγγελματικών υπηρεσιών στο σύνολό 
του παρέμεινε ανθεκτικός, με τα σκαμπα-
νεβάσματά του, στις κρίσεις, και ειδικότερα 
σε αυτήν του 2013. Όπως ήταν φυσικό, 
όμως, αναδιαρθρώθηκε, εξελίχτηκε και 
προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και 
τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών, των 
επενδυτών και της κοινωνίας.

Αν κάποιος συγκρίνει τον χρηματο-
πιστωτικό τομέα πριν από μια δεκαετία 
σε σχέση με σήμερα, θα διαπιστώσει ότι 
οι αλλαγές ήταν σαρωτικές. Πέρα από το 
κλείσιμο δύο ουσιαστικά μεγάλων χρη-
ματοπιστωτικών οργανισμών, πράγμα 
που ενδεχομένως να ακουγόταν αστείο, 

Αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

αν κάποιος το ανέφερε προ δεκαετίας, ο 
τρόπος διεξαγωγής των εργασιών έχει 
διαφοροποιηθεί, με πρώτιστο μέλημα των 
τραπεζικών οργανισμών την προώθηση 
των αυτοματοποιήσεων και της μηχανο-
γράφησης (digitalization).

Οι αλλαγές αποτυπώνονται και μέσα 
από απλές παρατηρήσεις. Παλιότερα ο 
κάθε δρόμος είχε τρία ίσως και τέσσερα 
υποκαταστήματα διαφορετικών τραπεζι-
κών ιδρυμάτων, ενώ τώρα ο αριθμός στο 
σύνολό τους έχει μειωθεί σημαντικά και 
αυτά που παρέμειναν βρίσκονται κυρίως 
σε κύριους δρόμους/περιοχές. Την ίδια 
στιγμή, σημαντική ήταν και η μείωση στον 
αριθμό των τραπεζικών υπαλλήλων (στα 
παλιά χρόνια ίσως να ήταν το όνειρο μιας 
οικογένειας τα παιδιά να ήταν τραπεζικοί ή 
δημόσιοι υπάλληλοι). Μια ίσως αρνητική 
εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι πλέον έχει 
χαθεί ή μειώθηκε η προσωπική επαφή 
τραπεζίτη - πελάτη (ενδεχομένως να έχει 
και τα θετικά του). 

 Μια σημαντική παράμετρος είναι η 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μέσα από αναδιαρθρώσεις, ανταλλαγές 
χρέους με ακίνητα (υπενθυμίζεται ότι σε 
αυτό βοήθησε και η εφαρμογή του μέ-
τρου για απαλλαγή από φόρους και τέλη 
πωλήσεων/μεταβιβάσεων ακινήτων με 
το αντίτιμο να χρησιμοποιείται για απο-
πληρωμή χρεών, μέτρο το οποίο λήγει 
τέλος του χρόνου και δεν αναμένεται να 
ανανεωθεί) και πωλήσεις χρηματοπιστω-
τικών διευκολύνσεων σε οργανισμούς 
διαχείρισης.

Το τελευταίο μπορεί να αποτελεί μια 
«καθαρή λύση» για τα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα, όμως το πρόβλημα του 
δανειολήπτη απλώς μεταφέρεται στην 
εταιρεία διαχείρισης με την οποία θα 
πρέπει να βρει λύσεις. Συνήθως οι λύσεις 
που προτείνονται είναι για πώληση των 
ακινήτων/υποθηκών ή για εξεύρεση του 
ποσού, ίσως μέσω νέου δανεισμού, για 

την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου 
ποσού. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
μπορεί να διευθετηθεί αναδιάρθρωση 
του δανείου.  

Η διαδικασία ανάκτησης ακινήτων από 
τις τράπεζες καθώς και οι πλειστηριασμοί 
έδωσαν τη δυνατότητα «απελευθέρωσης» 
ακινήτων και εκμετάλλευσής τους. Αρ-
μόδιοι φορείς τονίζουν ότι καλά ακίνητα 
διοχετεύτηκαν στην αγορά μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, μειώνοντας, από τη μια, 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και, από 
την άλλη, δίνοντας τη δυνατότητα ανά-
πτυξής τους και δημιουργίας πρόσθετης 
αξίας. Η αναφορά γίνεται για ακίνητα που 
αγοράστηκαν παλιότερα, αποκλειστικά 
μέσω δανεισμού και, λόγω των αδυνα-
μιών του συστήματος, δεν μπορούσαν να 
εκποιηθούν.

Κατασκευαστικές 
διευκολύνσεις

Ο τομέας των κατασκευών και των 
ακινήτων, μαζί με αυτόν  του τουρισμού 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά 
το ποσό των δανείων που έχουν δοθεί.  
Επίσης ο τομέας «κατηγορήθηκε» το 2013 
ότι η υψηλή μόχλευσή του ήταν αυτή που 
οδήγησε στις υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες 
των τραπεζικών ιδρυμάτων. Όμως, είναι 
ο τομέας που αποτελεί βαρόμετρο στην 
πορεία της κυπριακής οικονομίας. 

Φυσικά, θα πρέπει να γίνει αναφο-
ρά και στις πρακτικές παραχώρησης 
χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων 
που υπήρχαν παλαιότερα, εφόσον απο-
κλειστικό, ουσιαστικά, κριτήριο για την 
παραχώρηση δανείου ήταν η αξία του 
ακινήτου, η  οποία σε πολλές περιπτώσεις 
ήταν υποκειμενική, ενώ σε κάποιες από 
αυτές που δεν υπήρχαν αποπληρωμές 
και το ποσό του δανείου αυξανόταν, λόγω 
του τόκου, γινόταν αναδιάρθρωση με την 
παραχώρηση νέου δανείου βασιζόμενου 
σε υψηλότερη εκτίμηση του ακινήτου.

και στη στήριξη άλλων τομέων, όπως οι 
υπηρεσίες θεματοφυλακής για τα επεν-
δυτικά ταμεία, υπηρεσίες private banking 
και παροχή εγγυητικών για ενίσχυση των 
εξαγωγών. Είναι, γι’ αυτόν τον λόγο, σημα-
ντικό οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
να παραμένουν ανταγωνιστικοί, όχι μόνο 
όσον αφορά την εγχώρια αγορά, αλλά και 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 
(απαιτείται συνεχής ανάλυση των εξελίξεων 
και των δεδομένων που προκύπτουν).

Το ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος

H Κύπρος εφαρμόζει ένα από τα αυστη-
ρότερα πλαίσια όσον αφορά  το ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος, με τις διαδικασίες 
ανοίγματος νέου λογαριασμού ή πίστωσης 
ενός εισερχόμενου να δημιουργεί πολλές 
φορές δυσφορία στους αντισυμβαλλόμε-
νους. Σταδιακά, οι διαδικασίες μέσα από 
τη χρήση της τεχνολογίας ενδεχομένως 
να γίνουν γρηγορότερες, όπως με την 
εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας, 
όπου θα γίνεται δυνατή η άμεση και 
γρήγορη πρόσβαση των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων στα δεδομένα του 
πελάτη. Επιπλέον, φαίνεται να εξετάζονται 
τόποι, ώστε εμβάσματα μεταξύ κυπριακών 
τραπεζών να διευθετούνται τοπικά (ήδη 
υπάρχουν αναπτυγμένα εργαλεία) και όχι 
μέσω ανταποκριτριών τραπεζών, κάτι που 
δημιουργεί καθυστερήσεις. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αποκλείεται, 
σύντομα, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης να 
δίνουν τη δυνατότητα μέσω των συστημά-
των τους για μεταφορά χρημάτων, εφόσον 
αποκτήσουν τις ανάλογες άδειες. Η χρήση 
της τεχνολογίας και η αυτοματοποίηση 
αναπόφευκτα έχει μπει στη ζωή μας και 
σίγουρα στον τραπεζικό τομέα. Η χρήση 
χαρτονομισμάτων αναμένεται να μειώνεται 
σταδιακά και όλα τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα καλούνται να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα. 



Σύμφωνα με ανα-
λυτές, η άρνηση της 
Τουρκίας να απομα-

κρύνει στρατό και 
μισθοφόρους απειλεί 

την ειρηνευτική διαδι-
κασία και ισχυροποιεί 

τις ισλαμιστικές παρα-
τάξεις στην Τρίπολη, οι 
οποίες επιδιώκουν την 
αναβολή των εκλογών

Της Κυριακής
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Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και η πρώην Βρετανική 
Αυτοκρατορία

Με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 
(ΗΒ) από την ΕΕ πολλοί Βρετανοί 
πιστεύουν ότι οι παλιές μέρες της 
Αυτοκρατορίας θα επανέρχονταν. 

Η κατάσταση δεν είναι ακριβώς αυτή. Επίσης 
η επιρροή της μοναρχίας στις πρώην αποικίες 
σμίκρυνε σταδιακά.

Είναι αλήθεια ότι με τα γεγονότα με τον Harry 
και τη Meghan και τον θάνατο του πρίγκιπα 
Φίλιππου η βρετανική μοναρχία έχασε αρκετή 
από τη λάμψη της.

Εφόσον υπάρχει η βασίλισσα Ελισάβετ τα 
πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αφού η ίδια 
προσπάθησε και προσπαθεί να διατηρήσει 
την επιρροή της χώρας της πάνω στις πρώην 
αποικίες της.

Η εξέλιξη, όμως, δεν μπορεί να εμποδιστεί 
στην πρόοδό της. Πολλές πρώην αποικίες εγκα-
ταλείπουν τη βασίλισσα ως αρχηγό του κράτους 
τους. Τον Σεπτέμβρη του 2020 ακόμα ένα κράτος 
της Κοινοπολιτείας, τα Barbados, ανακοίνωσε ότι 
θα γίνει δημοκρατία και ότι από τον Νοέμβρη 

του 2021 η βασίλισσα δεν θα είναι ο αρχηγός 
του κράτους. 

Όπως είπαμε προηγουμένως, πολλές χώρες 
εγκαταλείπουν τη μοναρχία και τη βασίλισσα ως 
αρχηγό του κράτους. Μια καθαρή πλειοψηφία 
στις χώρες της Κοινοπολιτείας –τριάντα οκτώ 
χώρες από πενήντα τέσσερεις – δεν έχουν 
πλέον τη βασίλισσα ως αρχηγό του κράτους. 
Από τις μεγάλες χώρες παραμένουν η Αυστρα-
λία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς. Από την 
άλλη μεριά και αυτές δεν είναι σίγουρες. Στην 

Αυστραλία υπάρχουν πολλοί θιασώτες του 
πολιτεύματος της Δημοκρατίας και το 1999, 
σε δημοψήφισμα που έγινε για να καταστεί η 
Αυστραλία Δημοκρατία, η πλειοψηφία ενα-
ντίον ήταν μικρή, 55%. Ο Malcolm Turnbull, 
πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας και 
φανατικός υπέρ του Δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος εργαζόταν και συνεχίζει να εργάζεται για 
την αλλαγή του πολιτεύματος (βλ. Eric Albert, 
“Le Commonwealth un peu plus fragile”, Le 
Temps, 12 April 2021).

Η παρακμή της βρετανικής μοναρχίας στις 
πρώην αποικίες θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερο 
βαθμό με την αποχώρηση της βασίλισσας Ελι-
σάβετ. Η τελευταία διατηρεί τη δημοτικότητά της 
στις πρώην αποικίες γενικά, εν πάση περιπτώσει 
περισσότερο από τον υιό της πρίγκιπα Κάρο-
λο. Ανεξαρτήτως αυτού οι πρώην αποικίες δεν 
μπορούν να συνεχίσουν στο διηνεκές να έχουν 
ως αρχηγό του κράτους τους έναν ξένο, που 
δεν έχει καμιά σχέση μαζί τους. Η αλλαγή θα 
συνεχίζεται με την πάροδο του χρόνου.
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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 

Με λεκτικές διακηρύξεις και τουρκικά 
«μαγειρέματα» βαδίζει η Λιβύη προς τις κάλπες

Ό
σες αλήθειες δεν μπο-
ρούσαν να γραφτούν 
στο τελικό κείμενο 
των συμπερασμά-
των της διάσκεψης 
κορυφής στο Παρίσι 
για τη Λιβύη, ειπώ-

θηκαν τελικά στις δηλώσεις του Γάλλου 
Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν. Αναφερό-
μενος στο ζήτημα των ξένων μισθοφόρων, 
βρήκε την ευκαιρία να κεραυνοβολήσει 
δημόσια την Τουρκία και τη Ρωσία, οι 
οποίες συμμετείχαν μεν στη διάσκεψη, αλλά 
με πιο χαμηλόβαθμους αξιωματούχους. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Τουρκία την 
επόμενη ημέρα βγήκε στην αντεπίθεση, 
αξιώνοντας ότι προσκλήθηκε στη Λιβύη και 
η εισβολή της είναι νόμιμη. Την ίδια ώρα, 
ο Τούρκος Πρόεδρος δηλώνει παρών και 
στα «μαγειρέματα» για την αναβολή των 
επερχόμενων εκλογών στη Λιβύη, παρά 
τις απειλές για κυρώσεις που απηύθυναν 
οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη. Με τις 
υποψηφιότητες ήδη να προδικάζουν μια 
συναρπαστική εκλογική διαδικασία, απο-
μένει να επιβεβαιωθούν οι διαβεβαιώσεις 
των Λιβύων πολιτικών παικτών όχι μόνο 
ότι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, αλλά 
ότι  θα αποδεχτούν το αποτέλεσμά τους.  

Είχε αποτέλεσμα η διάσκεψη; 
Με απειλές για κυρώσεις σε όποιον 

εμποδίσει την εκλογική διαδικασία στη 
Λιβύη ολοκληρώθηκε η διάσκεψη κορυ-
φής στο Παρίσι. Η σύνοδος, στην οποία 
συμμετείχαν οι σημαντικότεροι παίκτες 
της λιβυκής κρίσης, έμοιαζε να έγινε για να 
σταλεί το μήνυμα ότι οι εκλογές θα πρέπει 
με κάθε τρόπο να πραγματοποιηθούν.  

Αυτό διεφάνη από το λεκτικό του κειμένου 
συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, υπάρχει 
ρητή αναφορά για δέσμευση όλων των Λί-
βυων εμπλεκομένων για «τη διεξαγωγή 
ελεύθερων, δίκαιων, χωρίς αποκλεισμούς 
και αξιόπιστων προεδρικών και κοινοβου-
λευτικών εκλογών […] και να δεχθούν τα 
αποτελέσματά τους». Πρόκειται για στοχευμέ-
νες αναφορές με συγκεκριμένους αποδέκτες, 
καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν 
πληροφορίες για προσπάθειες σαμποτα-
ρίσματος των εκλογών και παραμονή της 
προσωρινής κυβέρνησης στην εξουσία.  

Σημειώνεται ότι οι εκλογές αποτελούν 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΕΚΛΟ-
ΓΊΚΗ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ 
ΚΑΤΑΔΊΚΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΕΤΎΧΕΊ 
ΚΑΊ ΔΕΝ ΕΓΓΎΑΤΑΊ ΤΗ ΜΕ-
ΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΊΒΎΗΣ ΣΕ ΕΝΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΊ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

κομβικό κομμάτι της ειρηνευτικής διαδι-
κασίας που βρίσκεται υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ για τερματισμό της δεκαετούς πολε-
μικής σύρραξης. Η εκλογική διαδικασία 
εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα, καθώς 
υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των 
αντίπαλων παρατάξεων στην ανατολική και 
δυτική Λιβύη σχετικά με τον τρόπο διαγωγής 
των εκλογών και το ποιος έχει το δικαίωμα 
να είναι υποψήφιος. Το δεύτερο σκέλος του 
κειμένου συμπερασμάτων αφορούσε τις 
δεσμεύσεις για αποχώρηση μισθοφόρων, 
ξένων μαχητών και ξένων δυνάμεων από 
το λιβυκό έδαφος. Μάλιστα, ο Μακρόν, 
γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να εντάξει 
ονομαστική αναφορά της Τουρκίας και της 
Ρωσίας στο κείμενο συμπερασμάτων για 
τους ξένους μισθοφόρους, σε δηλώσεις 
του με το πέρας της συνόδου δήλωσε ότι 
«η Τουρκία και η Ρωσία πρέπει επίσης 
να αποσύρουν χωρίς καθυστέρηση τους 
μισθοφόρους και τις στρατιωτικές τους δυ-
νάμεις, η παρουσία των οποίων απειλεί τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας 
και ολόκληρης της περιοχής». 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλού-
νται ξένα ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της διάσκε-
ψης η Τουρκία, την οποία εκπροσωπούσε 
ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Σεντάτ Ονάλμ, 
είχε εκφράσει την αντίθεσή της για το λε-
κτικό του τελικού κειμένου συμπερασμά-
των ειδικά στο κομμάτι που αφορούσε την 
αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη 
Λιβύη. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οι χιλιάδες 
μισθοφόροι και ο στρατός που έστειλε στη 
χώρα είχαν προσκληθεί από την αναγνω-
ρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση και δεν 
πρέπει να εξισώνονται με τους μαχητές που 
είχαν στείλει οι άλλες χώρες.  

Σφυρίζει αδιάφορα
η Τουρκία 

Έτσι δεν προκάλεσε έκπληξη η επίθεση 
που εξαπέλυσε η τουρκική διπλωματία ενα-
ντίον του Μακρόν την επόμενη ημέρα της 
διάσκεψης. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής 
προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, ανέφερε ότι 
η «εμμονή» στην άμεση αποχώρηση των 
ξένων στρατευμάτων είναι λάθος, καθώς 
η Άγκυρα θα μπορούσε να «εγγυηθεί» 
την ασφάλεια της πολιτικής διαδικασίας, 
των εκλογών και της οικονομίας.  

Σύμφωνα με αναλυτές, η άρνηση της 
Τουρκίας να απομακρύνει στρατό και 
μισθοφόρους απειλεί την ειρηνευτική 
διαδικασία και ισχυροποιεί τις ισλαμιστι-

Τα σενάρια των εκλογών 
Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς 

παίκτες προκρίνουν προεδρικές και 
βουλευτικές εκλογές στις 24 Δεκεμ-
βρίου, προκύπτουν διαφωνίες στο 
εσωτερικό της χώρας και το μόνο 
ορατό σενάριο είναι τη συγκεκρι-
μένη ημερομηνία να γίνει μόνο ο 
πρώτος γύρος των προεδρικών. 
Συγκεκριμένα, η Βουλή αποφάσισε 
ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη 
του προέδρου θα προηγηθεί των 
βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με 
αναλυτές, αυτό «εγκλωβίζει» τη δι-
αδικασία σε δύο σενάρια. Το πρώτο 
είναι ένας από τους υποψήφιους 
προέδρους να κερδίσει από τον 
πρώτο γύρο απόλυτη πλειοψηφία 
και να  αναδειχθεί νικητής. Το δεύ-
τερο σενάριο είναι να μην υπάρξει 
νικητής στον πρώτο γύρο και να 
χρειαστεί επανάληψη της διαδικα-
σίας. Η ημερομηνία του νέου γύρου 
αναμένεται ότι θα συμπέσει με αυ-
τήν των βουλευτικών εκλογών και 
υπολογίζεται ότι θα είναι 52 ημέρες 
μετά τον πρώτο γύρο.  

Αναλυτές αναδεικνύουν το εξής 
παράδοξο. Οι διαιρέσεις του πο-
λιτικού σκηνικού της χώρας, με 
κυριότερο τον διαχωρισμό ανα-

τολικού και δυτικού κομματιού, 
δεν αφήνουν τους υποψηφίους να 
«τρέξουν» προεκλογικές καμπά-
νιες, οι οποίοι όμως θα καλούν σε 
ενότητα αλλά θα είναι αδικημένοι 
εξαιτίας των βαθιών τομών που 
χαρακτηρίζουν τη χώρα. Σε κάθε 
περίπτωση η εκλογική διαδικασία 
δεν είναι καταδικασμένη να πετύχει 
και δεν εγγυάται τη μετάβαση της 
Λιβύης σε ένα μονοπάτι ενότητας 
και σταθερότητας. Παρά τις δια-
κηρύξεις των ηγετών στη σύνοδο 
του Παρισιού, οι παραστρατιωτικές 
ομάδες δεν έχουν αφοπλιστεί και 
οι ξένοι μισθοφόροι παραμένουν 
στη χώρα.  

Στο σενάριο δε να κερδίσει 
ο Χαφτάρ τις εκλογές, σύμφωνα 
με ειδικούς, θα πρέπει να ασκή-
σει την εκτελεστική εξουσία είτε 
από τη Βεγγάζη είτε από τη Σύρτη, 
χρησιμοποιώντας μία από τις δύο 
ως προσωρινή εναλλακτική πρω-
τεύουσα. Αυτό δεν αποκλείεται να 
οδηγήσει σε μια «διαφυγή» του 
δυτικού κομματιού από τον έλεγ-
χο του, οδηγώντας με μαθηματική 
ακρίβεια στο εφιαλτικό σενάριο της 
οριστικής διχοτόμηση της χώρας. 

κές παρατάξεις στην Τρίπολη, οι οποίες 
επιδιώκουν την αναβολή των εκλογών. 

Ενδεικτικό είναι ότι ο πρόεδρος του Ανω-
τάτου Συμβουλίου του Κράτους της Λιβύ-
ης, Χαλίντ Αλ Μίσρι, ο οποίος συνδέεται με 
τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, προέτρεψε 
τους ψηφοφόρους να μη συμμετάσχουν 
στις επερχόμενες εκλογές, προωθώντας 
τρίμηνη καθυστέρηση, ώστε να επιτραπεί 
σε συγκεκριμένα πρόσωπα να είναι τελικά 
υποψήφιοι για την προεδρία. Ο Μίσρι, μι-
λώντας στο τουρκικό Sputnik, ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι «ο δεσμός αδελφοσύνης 
μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών της 
Λιβύης βασίζεται πρωτίστως στο Ισλάμ, 
αλλά έχουν παράλληλα κοινή ιστορία και 
κοινό παρελθόν». Πρόσθεσε ότι «ο τουρ-
κικός στρατός και οι δυνάμεις στη Λιβύη 
βρίσκονται νομίμως και αυτό δεν έρχεται 
σε αντίθεση με τις διεθνείς συμφωνίες». 

Έτσι κι αλλιώς όμως οι αρνητικές προ-
θέσεις της Τουρκίας είχαν διαφανεί από 
νωρίς, με τον  Τούρκο Πρόεδρο να κάνει 
«καψόνια» στον Μακρόν και να αποφασίζει 
τελευταία στιγμή να εκπροσωπηθεί η χώρα 
του σε επίπεδο υφυπουργού Εξωτερικών, 
στέλνοντας στο forum τον μετριοπαθή Σε-
ντάτ Ονάλ αντί του ιδίου. 

Σύμφωνα όμως με αναλυτές, η Άγκυρα 
εμμένοντας στο αναθεωρητικό της δόγμα 
σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Βόρεια 
Αφρική, έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση 
με τον διεθνή παράγοντα. Σύμφωνα με 
τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς 
Ασφάλειας στο King’s College και στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάνο Κα-
ραγιάννη, η Τουρκία «με τη στάση της, έχει 
καταφέρει να συσπειρώσει εναντίον της 
πάρα πολλές χώρες. Πέρα από την Ελλάδα, 
υπάρχει η Γαλλία, η Ιταλία, υπάρχουν τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος 
που βλέπουν με αυξημένη καχυποψία 
την παρουσία της στη Λιβύη». 

Επιδιώκοντας τη διατήρηση του ασταθούς 
πολιτικού status quo στη χώρα, η Άγκυρα 
επιχείρησε να τορπιλίσει τη διάσκεψη του 
Παρισιού, αγνοώντας τόσο τη συμφωνία για 
τις εκλογές όσο και τη στήριξη στο σχέδιο 
για την αποχώρηση των μισθοφόρων. Ο 
επίκουρος καθηγητής Διπλωματικής 
Ιστορίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Αντώνης Κλάψης, εξήγησε ότι «η Τουρκία 
δεν επιδιώκει την εκκένωση της Λιβύης 
από ξένα στρατεύματα και δεν θα ήθελε να 
δει εκλογές στις οποίες θα επικρατούσαν 
πολιτικές ομάδες και προσωπικότητες που 
δεν συντάσσονται με τα τουρκικά συμφέροντα 
και μάλλον θα επεδίωκε τη συνέχιση αυτής 
της ανώμαλης κατάστασης στη Λιβύη, που 
εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα». 

Οι αμφιλεγόμενες
υποψηφιότητες 

Ήδη οι υποψηφιότητες των Χαλίφα Χα-
φτάρ και Σάιφ αλ-Ισλάμ Καντάφι προετοι-
μάζουν το έδαφος για μια εκρηκτική 
εκλογική διαδικασία, με τους επικριτές 
τους να προειδοποιούν ότι οι υποψήφιοι 
αυτοί θα μπορούσαν να σύρουν τη χώρα 
πίσω στο χάος.  

Ο 49χρονος γιος του πρώην ηγέτη της 
Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι επανεμφανίστηκε 
μετά από σχεδόν δέκα χρόνια για να υποβάλει 
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την υποψηφιότητά του, προκαλώντας όμως 
αντιδράσεις με μια αμφιλεγόμενη δήλωσή του, 
η οποία στο πρώτο της σκέλος προωθούσε 
την ενότητα, ενώ στο δεύτερο άφηνε εκτός 
τα έξι εκατομμύρια Λιβύους που ζουν στο 
δυτικό κομμάτι της χώρας. Αναλυτές θεω-
ρούν ότι απευθύνθηκε προς συγκεκριμένες 
δημογραφικές ομάδες, «απειλώντας» την 
ίδια στιγμή τους υπόλοιπους πολίτες και 
προεξοφλώντας τη ρήξη σε περίπτωση 
εκλογής του.   

Θεωρείται πάντως ότι η είσοδός του στο 
ήδη κατακερματισμένο πολιτικό σκηνι-
κό της Λιβύης θα προκαλέσει περαιτέρω 
διαιρέσεις και θα κάνει πιο σύνθετη τη 
διαδικασία, η οποία ήδη ναρκοθετείται 
από κυβερνητικά στελέχη που δεν έχουν 
πρόθεση να εγκαταλείψουν τη θέση τους 
και υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν θα αποδε-
χτούν το αποτέλεσμα των εκλογών.  

Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύ-
ης, Χαλίφα Χαφτάρ, κατά την ανακοίνωση 
της υποψηφιότητάς του είχε διευκρινίσει 
«δεν τρέχει πίσω από την εξουσία, αλλά 
θέλει να οδηγήσει τον λαό προς τη δόξα, 
την πρόοδο και την ευημερία». 

Όμως λιβυκά ΜΜΕ προσκείμενα στην 
Τουρκία και τους συμμάχους της υπενθυμί-
ζουν ότι ο Χαφτάρ κατηγορείται για εγκλήματα 
πολέμου, είχε ηγηθεί της εκστρατείας για την 
κατάληψη της Τρίπολης και προσπάθησε να 
απομακρύνει την αναγνωρισμένη κυβέρ-
νηση από τον ΟΗΕ, ενώ τον κατηγορούν ότι 
επιδιώκει να εκλεγεί για να εφαρμόσει ένα 
δικτατορικό καθεστώς στη χώρα.
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Μ
οσχάρι, φοινι-
κέλαιο και κα-
κάο είναι μόνο 
τρία από τα 
προϊόντα που 
επιδεινώνουν 
σε παγκόσμια 

κλίμακα την αποψίλωση των δασών -και 
που εντάχθηκαν στη λίστα που περιλαμ-
βάνεται στις νομοθετικές προτάσεις-ορό-
σημο της ΕΕ, με στόχο την προστασία του 
«πνεύμονα» του πλανήτη.

Δύο εβδομάδες αφού οι παγκόσμιοι 
ηγέτες συνυπέγραψαν σχέδιο για την 
ανατροπή της αποψίλωσης των δασών 
στο πλαίσιο της Cop26 στη Γλασκώβη, 
η ΕΕ δημιούργησε νομοσχέδιο μέσω του 
οποίου θα υποχρεώνει τις εταιρείες να 
αποδείξουν ότι τα γεωργικά προϊόντα που 
προσπαθούν να εισάγουν στο μπλοκ δεν 
συνδέονται με την καταστροφή δασικών 
εκτάσεων.

Το μοσχαρίσιο κρέας, η ξυλεία, το φοι-
νικέλαιο, η σόγια, ο καφές και το κακάο 
συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις. Δεν 
ισχύει το ίδιο με το καουτσούκ, με τους 
περιβαλλοντολόγους να επικρίνουν αυτήν 
την εξαίρεση.

Τέλος ο καφές και το εισαγόμενο 
μοσχάρι για τους Ευρωπαίους;

ΤΙ ΣΧΈΣΗ ΈΧΈΙ Η ΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΈΝΟΥ ΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
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Ρεκόρ με πάνω από 100.000 
θανάτους από υπερβολική 
δόση ναρκωτικών ουσιών σε 
διάστημα ενός έτους κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 
καταγράφηκε στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν 
την Παρασκευή οι υγειονομικές Aρχές. 
Μεταξύ Απριλίου 2020 και Απριλίου 
2021, η χώρα καταμέτρησε 100.306 θα-
νάτους από υπερβολική δόση ναρκωτικών 
ουσιών, μια αύξηση 28,5% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 
έτους (78.056 θάνατοι), σύμφωνα με τα 
προσωρινά δεδομένα των αμερικανικών 
Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων (CDC). Αυτή είναι η πρώτη φορά 
που ξεπερνιέται το φράγμα των 100.000 
θανάτων μέσα σε διάστημα ενός έτους. 
«Αυτές οι υπερβολικές δόσεις γίνονται σε 
μεγάλο βαθμό από συνθετικά οπιούχα, 
κυρίως φαιντανύλη που παρασκευάζε-
ται παράνομα», είπε η Ντέμπρα Χόουρι, 
αξιωματούχος των CDC σε συνέντευξη 
Τύπου. «Η κυβέρνησή μου έχει δεσμευτεί 
να κάνει ό,τι είναι εφικτό για να αντιμε-
τωπίσει τον εθισμό και να βάλει τέλος σε 
αυτήν την επιδημία υπερβολικής δόσης 
ναρκωτικών», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε 
ανακοίνωσή του. «Καθώς συνεχίζουμε να 
σημειώνουμε πρόοδο στην καταπολέμηση 
της πανδημίας Covid-19, δεν μπορούμε 
να αγνοήσουμε αυτήν την επιδημία απω-
λειών, η οποία έχει επηρεάσει οικογένειες 
και κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα», 
πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η 
αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 
σχέδια για βελτίωση της πρόσβασης στη 
ναλοξόνη, ένα φάρμακο αντίδοτο ικανό 
να αντιμετωπίσει την υπερβολική δόση 
ναρκωτικών. «Είναι καιρός να αναγνω-
ρίσουμε ότι αυτή η κρίση φαίνεται να 
επιδεινώνεται, χρειαζόμαστε όλους στο 
πλευρό μας», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας 
Χαβιέρ Μπεσέρα σε δημοσιογράφους.

ΗΠΑ
Ρεκόρ θανάτων 
από ναρκωτικά
μέσα σε ένα έτος

Παρ’ όλα αυτά, οικολογικές οργανώ-
σεις έχουν χαιρετίσει την κίνηση, καθώς 
για πρώτη φορά η ΕΕ θα επιχειρήσει να 
ρυθμίσει τα προϊόντα που συνδέονται 
με οποιαδήποτε μορφή αποψίλωσης, 
ανεξάρτητα από τη νομιμότητά της. Οι 
περιβαλλοντολόγοι κάνουν λόγο για ένα 
σημαντικό βήμα, καθώς ορισμένες χώρες 
με μεγάλες δασώδεις περιοχές, όπως η 
Βραζιλία, έχουν άρει τη νομική προστασία 
των δασών τους.

«Αυτό που προτείνουμε είναι μια πρω-
τοποριακή πρωτοβουλία», δήλωσε σχετικά 
ο επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, 
Βιρτζίνιους Σινκεβίτσιους. «Δεν αρκούν, 
όμως, οι κινήσεις της ΕΕ για να λυθεί το 
πρόβλημα. Είναι ανάγκη και άλλες μεγά-
λες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, να 
“καθαρίσουν” την αλυσίδα εφοδιασμού 
τους, ενώ πρέπει και οι παραγωγοί να 
αναβαθμίσουν την προστασία των δασικών 
εκτάσεων. Όμως δηλώνουμε έτοιμοι να 
βοηθήσουμε».

«Ξεκάθαρο μήνυμα της ΕΕ»
Ο Νίκο Μούτσι, Ευρωπαίος διευθυ-

ντής της ακτιβιστικής οργάνωσης Mighty 
Earth, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη νομο-
θεσία αποτελεί «σημαντικό άλμα προς τα 
εμπρός» στον αγώνα για την προστασία 
των απειλούμενων δασών του πλανήτη. 
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η ΕΕ στέλνει ξε-
κάθαρο μήνυμα στις μεγάλες υπεραγορές 
και εταιρείες λιανικής: μια από τις μεγα-
λύτερες οικονομίες του πλανήτη, απλώς 
δεν θα αποδέχεται αγροτικά προϊόντα που 
συνδέονται με την αποψίλωση».

Ωστόσο, οι προτάσεις τις ΕΕ «άφησαν 

χωρίς λόγο εκτός» τα εύθραυστα οικοσυ-
στήματα, όπως τις σαβάνες της Βραζιλίας 
και τους υγρότοπους της νοτιοανατολικής 
Ασίας, περιοχές δηλαδή που έχουν την 
ικανότητα να απορροφούν μεγάλες πο-
σότητες άνθρακα, αλλά και να φιλοξενούν 
πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Η οργάνω-
ση επέκρινε επίσης τη μη συμπερίληψη 
του καουτσούκ, το οποίο, όπως αναφέρει, 
έχει οδηγήσει στην αποψίλωση 5 εκατ. 
εκταρίων δασικής έκτασης στη διάρκεια 
των τελευταίων ετών.

Δυνατότητα επέκτασης
της «μαύρης λίστας»

Από την πλευρά του ο Σινκεβίτσιους 

σημείωσε ότι περισσότερα προϊόντα θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο 
μέλλον, αν υπάρξουν αποδείξεις ότι 
αποτελούν πρόβλημα, καθώς το νομο-
σχέδιο επιτρέπει στην ΕΕ «να αντιδράσει 
γρήγορα… για να μεταβάλει τα μοτίβα 
της αποψίλωσης».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της 
Λιθουανίας υπογράμμισε επίσης ότι το 
νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ορισμένα 
προϊόντα που προκύπτουν από την επε-
ξεργασία αυτών των πρώτων υλών, όπως 
είναι το δέρμα, η σοκολάτα και τα έπιπλα. 
Προκειμένου να μπορούν να αποδείξουν 
ότι οι δραστηριότητές τους δεν συνδέονται 
με την αποψίλωση ή την υποβάθμιση των 

δασών, οι εταιρείες θα υποχρεώνονται 
να ελέγχουν τις εκτάσεις τους στις χώ-
ρες προέλευσης των προϊόντων, με τη 
χρήση δορυφορικών συστημάτων και 
συστημάτων γεωεντοπισμού.

Μεταξύ του 1998 και του 2008, οι κα-
ταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων 
οδήγησαν στο 10% της παγκόσμιας απο-
ψίλωσης των δασών, σύμφωνα με εκτί-
μηση της επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές 
αναμένεται να τροποποιηθούν μετά από 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-
μελών και του Ευρωκοινοβουλίου πριν 
μετατραπούν σε νομοθεσία της Ένωσης.

Πηγή: in.gr με πληροφορίες από 
Guardian



Καινοτομία σημαίνει: α) Συν-
δυασμοί και β) απτά απο-
τελέσματα εδώ και τώρα. 
Μπορούμε να συνδυάσουμε 

τον θεσμό της Black Friday με την πιο 
γρήγορη αύξηση της εμβολιαστικής 
κάλυψης με μηδενικό κόστος και σε 
όλες τις χώρες ταυτόχρονα; Μπορεί 
μια δημιουργική ιδέα να μετατρέψει 
την αγοραστική μανία Black Friday σε 
εμβολιαστική μανία και να κτίσει ένα 
παγκόσμιο «τείχος ανοσίας» μέσα σε 
λίγες ημέρες; Η πρότασή μου έχει ως 
ακολούθως: Τα άτομα που θα λάβουν 
οποιαδήποτε δόση εμβολίου κατά της 
Covid-19 (πρώτη, δεύτερη ή τρίτη δόση) 
από την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 
μέχρι και την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 
θα έχουν προτεραιότητα για είσοδο σε 
όλα τα καταστήματα που θα συμμετά-
σχουν στον θεσμό της Black Friday το 
τριήμερο 26-28 Νοεμβρίου. Επίσης, 
κατά το τριήμερο 26-28 Νοεμβρίου 
εισηγούμαι όπως λειτουργήσουν walk 
in εμβολιαστικά κέντρα στα Shopping 
Malls και σε κεντρικούς εμπορικούς 
δρόμους. Τα καταστήματα που θα μετέ-
χουν στην πρωτοβουλία ©Black Friday 
FastScan, κατά το τριήμερο 26-28 Νο-
εμβρίου μπορούν να δημιουργήσουν 
δύο διαφορετικές σειρές αναμονής για 
είσοδο στο κατάστημα. Η πρώτη ουρά 
(FastScan) θα είναι για άτομα που θα 
έχουν λάβει οποιαδήποτε δόση εμβολίου 
κατά της Covid-19 (πρώτη, δεύτερη ή 
τρίτη δόση) από την Παρασκευή, 19 
Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή, 28 
Νοεμβρίου και κατέχουν SafePass. Η 
δεύτερη ουρά θα είναι για όλα τα άλλα 
άτομα που κατέχουν SafePass. Η είσο-
δος στο κατάστημα ανά πάσα στιγμή 
να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο 
σειρές –ένας από κάθε σειρά– μέχρι να 
συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός που 
επιτρέπεται σε κάθε κατάστημα σύμφωνα 
με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Επειδή τα 
άτομα στη δεύτερη σειρά (SafePass) θα 
είναι πολύ περισσότερα, η εξυπηρέτηση 
των ατόμων με FastScan (SafePass και 
εμβολιασμός την περίοδο 19-28 Νο-
εμβρίου) θα είναι πολύ πιο γρήγορη. 

Για παράδειγμα, αντί να στέκομαι σε 
μια μεγάλη ουρά από τις 7.30 π.μ. μέχρι 
τις 9.30 π.μ. που θα ανοίξουν τα κατα-
στήματα την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 
και να μην ξέρω καν πότε θα έρθει η 
σειρά μου να μπω στο κατάστημα όταν 
ανοίξει, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω 
εμβόλιο walk in στις 8 π.μ. και μόλις 
ανοίξουν τα καταστήματα να μπορώ 
να μπω στο κατάστημα μέσα σε λίγα 
λεπτά (FastScan) ή/και να επισκεφθώ 
οποιαδήποτε άλλα καταστήματα για 
όλη τη διάρκεια της ημέρας και για 
όλο το τριήμερο της Black Friday και 
να έχω το ίδιο προνόμιο, νοουμένου 
ότι κατέχω SafePass συν κάρτα εμ-
βολιασμού που να αποδεικνύει ότι 
έλαβα οποιαδήποτε δόση εμβολίου 
(πρώτη, δεύτερη ή τρίτη δόση) την 
περίοδο 19-28 Νοεμβρίου.

Επίσης, το προνόμιο για γρήγορη είσο-
δο στα καταστήματα μπορεί να επεκταθεί 
και στην εξυπηρέτηση στα ταμεία με τη 

δημιουργία πρόσθετου ταμείου όπου 
θα δίνεται προτεραιότητα στα άτομα με 
FastScan (άτομα που εμβολιάστηκαν 
το δεκαήμερο 19-28 Νοεμβρίου και 
κατέχουν SafePass). Εδώ έγκειται και η 
δημιουργικότητα της καμπάνιας ©Black 
Friday FastScan: στη διττή σημασία της 
λέξης FastScan – έλεγχος για γρήγο-
ρη είσοδο στο κατάστημα και γρήγορο 
«σκανάρισμα» για έξοδο από τα ταμεία.   

Εάν λάβουμε υπόψη τα μέτρα κατά 
της πανδημίας που εφαρμόζονται αυτήν 
την περίοδο σε ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. 
lockdown σε ανεμβολίαστους πολίτες), 
η πρότασή μου μπορεί να υλοποιηθεί 
εύκολα, γρήγορα και με μηδενικό κό-
στος – αφορά ένα προσωπικό κίνητρο 
που μπορεί να επιφέρει ένα μεγάλο 
πολλαπλασιαστικό όφελος για όλους 
τους πολίτες. Παρόλο που στον θεσμό 
της Black Friday συμμετέχουν βασικά 
όλοι οι πολίτες, το κίνητρο ©Black 
Friday FastScan πιστεύω θα προσελ-
κύσει ιδιαίτερα τις νεαρότερες ηλικίες, 
οι οποίες έχουν και τη χαμηλότερη 
εμβολιαστική κάλυψη. 

Τα άτομα που εμβολιάζονται με την 
πρώτη δόση από την Παρασκευή, 19 
Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή, 28 
Νοεμβρίου, επειδή δεν θα έχει παρέλθει 
ο προβλεπόμενος χρόνος μετά το εμβό-
λιο, θα έχουν το δικαίωμα ©Black Friday 
FastScan, εφόσον κατέχουν SafePass 
μετά από εργαστηριακή εξέταση ή εξέτα-
ση rapid test, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 
Επομένως, το προνόμιο ©Black Friday 
FastScan θα έχουν όλα τα άτομα που 
πληρούν και τις δύο προϋποθέσεις: 
έλαβαν οποιαδήποτε δόση εμβολίου 
κατά της Covid-19 (πρώτη, δεύτερη 
ή τρίτη δόση) το δεκαήμερο 19-28 
Νοεμβρίου και κατέχουν SafePass. 

Η καθολική εφαρμογή της ιδέας 
©Black Friday FastScan –σε εθνικό, 
πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπε-
δο– μπορεί να κτίσει ένα παγκόσμιο 
«τείχος ανοσίας» μέσα σε λίγα εικο-
σιτετράωρα την κρίσιμη αυτή περί-
οδο που η πανδημία θερίζει νέους 
και ανεμβολίαστους.

Εγώ, προσωπικά, έλαβα την τρίτη 
δόση πριν από 2 βδομάδες – μάλιστα 
την έλαβα 2 μέρες προτού περάσουν 6 
μήνες από τη δεύτερη δόση, για να είμαι 
και να νιώθω πολύ πιο ασφαλής. Με 
την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων 
αυτόν τον χειμώνα, ο μη εμβολιασμός 
ισοδυναμεί –στατιστικά– με ρωσική 
ρουλέτα.      

Ένα από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
αρκετές χώρες της Ευρώπης 
είναι η ένταξη των εθνοτικών 

μειονοτήτων στην τοπική κοινωνία.  Η 
ομαλή ένταξη των μειονοτήτων στο κοι-
νωνικό σύνολο αρχίζει πρώτα απ’ όλα από 
τις δράσεις των τοπικών Αρχών, όπως η 
αποδοχή από την τοπική κοινωνία και η 
εύκολη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, 
στέγαση, υγεία και στους χώρους εργασίας.

Οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική 
μειονότητα της Ευρώπης με 12 εκατομμύ-
ρια περίπου ανθρώπους, οι οποίοι ζουν 
κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βουλ-
γαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Σλοβακία.  
Αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν καθημερινά, 
με βάση στοιχεία που κατατέθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, 
τον ρατσισμό, διακρίσεις, κοινωνικό και 
πολιτικό αποκλεισμό.  Σχεδόν 85% των 
παιδιών Ρομά, όπως αναφέρει η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, ζουν στα όρια της φτώχιας, 
ενώ το 62% των νέων Ρομά στερούνται 
εκπαίδευσης, εργασίας ή επιμόρφωσης.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει στιγ-
ματίσει τον πληθυσμό των Ρομά, αφού 
αρκετές χώρες τούς κατηγορούν ότι με-
ταδίδουν την πανδημία, λόγω του τρόπου 
διαβίωσης και μετακίνησής τους. 

Οι Ρομά, όμως, είναι η μεγαλύτερη 
εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης και τα 
προβλήματα στέρησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους, οι κακές συνθήκες δι-
αβίωσης και οι διαφόρων μορφών διακρί-
σεις αποτελούν σοβαρά προβλήματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καλείται 
να επιλύσει.  

Ο όρος Ρομά αποτελεί έναν γενικό όρο 
αναφοράς σε διάφορες ομάδες Ρομανί 
όπως τους Ρομά, τους Σίντι, τους Καλέ, 
τους Αθίγγανους, τους Ρουντάρι και άλλες 
πλανόδιες πληθυσμιακές ομάδες που αυ-
τοπροσδιορίζονται ως Τσιγγάνοι. Σίγουρα 
η ένταξη όλων αυτών των μειονοτήτων 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία δεν είναι εύ-
κολη χωρίς την παροχή επαγγελματικής, 
κοινωνικής και οικονομικής στήριξης από 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οι τοπικές Αρχές καλούνται να εξεύ-
ρουν τρόπους ένταξης και αποδοχής των 
μειονοτήτων, όμως αυτό το εγχείρημα είναι 
αρκετά δύσκολο και παράτολμο, αφού 
αρκετές κοινωνίες δεν είναι έτοιμες να 
αποδεχτούν το «διαφορετικό» και το «ξένο», 
φοβούμενες την αλλοίωση της τοπικής 
ταυτότητας.

Οι διακρίσεις λόγω εθνοτικού ή με-
ταναστευτικού υπόβαθρου αποτελούν 
συχνό φαινόμενο και αρκετές εθνοτικές 

μειονότητες τις βιώνουν στην αναζήτηση 
εργασίας, στη δημόσια διοίκηση, στις δη-
μόσιες συγκοινωνίες, στην εκπαίδευση, 
στις επιχορηγήσεις κ.λπ.  Δεν είναι λοι-
πόν καθόλου τυχαίο που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει καθορίσει τέσσερεις βα-
σικούς στόχους ένταξης των Ρομά, όπως 
η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία 
και η στέγαση.

Μόλις ένα στα δύο παιδιά Ρομά ηλικίας 
4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υπο-
χρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ακολουθεί προσχολική φοίτηση, ενώ οι 
Ρομά μαθητές έχουν χαμηλότερο επίπεδο 
μόρφωσης από άλλους συνομηλίκους τους.  
Η έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση, η 
μη επαρκής γνώση της γλώσσας και ο 

σχολικός εκφοβισμός αποτελούν τις πιο 
συχνές αιτίες πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους Ρομά.

Η έλλειψη γνώσης της Ιστορίας και 
του Πολιτισμού των Ρομά από την τοπική 
κοινωνία, όπως και η μη συμπερίληψή 
τους στην εκπαιδευτική ύλη ωθούν στη 
σχολική εγκατάλειψη.  Η διδασκαλία της 
Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Τεχνών των 
Ρομά θα μπορούσε να αυξήσει το εν-
διαφέρον, τόσο των μαθητών Ρομά για 
παραμονή, όσο και των αυτοχθόνων 
συμμαθητών τους.

Η φτώχια, το χαμηλό προσδόκιμο ζωής, 
η έλλειψη βασικών ανέσεων, η στέρηση 
στέγης, ο αποκλεισμός και η κοινωνική 
διάκριση αποτελούν τα σοβαρότερα 
προβλήματα των εθνοτικών μειονοτήτων 
στην Ευρώπη.  Η ένταξη των μειονοτή-
των αρχίζει από το τοπικό επίπεδο με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και των 
προκαταλήψεων.  Ο μόνος τρόπος ένταξης 
των μειονοτήτων στην τοπική κοινωνία 
είναι η απόκτηση επαρκών γνώσεων για 
την Ιστορία, τον Πολιτισμό τους και η προ-
ώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και της πολυπολιτισμικότητας, όπως την 
πρέσβευαν προσωπικότητες με τσιγγάνικες 
ρίζες όπως ο Charlie Chaplin, ο Elvis 
Prisley και ο Pablo Picasso.

Ο αμανές της «Διζωνικής Δι-
κοινοτικής Ομοσπονδίας», 
στην οποία πλείστοι όσοι 
ομνύουν πίστη για επίλυση 

του Κυπριακού για τέσσερεις και πλέον 
δεκαετίες, δεν οδήγησε σε «δίκαιη, βιώσι-
μη και λειτουργική λύση», παρά μόνο σε 
εδραίωση της κατοχής και τη δημιουργία 
συνεχώς νέων τετελεσμένων.

Τώρα μας λέγουν ότι για να γίνουμε 
«πιστευτοί» πρέπει να πάρουμε νέες πρω-
τοβουλίες, να υποβάλουμε προτάσεις κ.λπ. 
και φθάνουν μέχρι του σημείου να εισηγού-
νται όπως ο αγωγός του φυσικού αερίου 
διέρχεται μέσω Τουρκίας, εάν φυσικά τε-
λικά δεν αποδειχθεί… «αέρας κοπανιστός». 
Φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί πως 
η Τουρκία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
μας καταδικάσει σε ασφυξία κλείνοντας 
τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο Πρόεδρος 
της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο 
απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει 
τη στρόφιγγα φυσικού αερίου εάν η Ευρώπη 
τού επιβάλει κυρώσεις. Θα πάθουμε κι 
εμείς το ίδιο εάν ο αγωγός φυσικού αερίου 
διέρχεται μέσω της Τουρκίας. 

Αλλά για τέσσερεις και πλέον δεκαε-
τίες δεν εξευρέθη «κοινό έδαφος»,  αφού 
ούτε συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις δι-
εξήχθησαν παρά μόνο «κουβέντες του 
καφενείου», θα εξευρεθεί λοιπόν τώρα 
«κοινό έδαφος»;

Αιφνιδίως ακούσαμε ιδέες «περί 
Αποκεντρωμένης Ομοσπονδίας». Η 
αντίδρασή μου ήταν «με τον νου μας 
κάνουμε μπαϊράμι», αφού φαίνεται ότι 
δεν αντιληφθήκαμε πως μόνιμος σκοπός 
και στόχος της Τουρκίας είναι η επανά-
κτηση και ο πλήρης και ολοκληρωτικός 
και εσαεί έλεγχος της Κύπρου.

Άλλωστε διερωτώμαι στο σύνταγμα 
ποιας χώρας το καθεστώς «Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας» ή «Αποκε-
ντρωμένης Ομοσπονδίας» υπάρχει, όταν 
μάλιστα όλες οι διεθνικές και πολυεθνικές 
Ομοσπονδίες διαλύθηκαν και μερικές κα-
τέρρευσαν μέσα από ποταμούς αιμάτων.

Οι Τούρκοι διακηρύττουν καθημερινά 
ότι συζητούν μόνο λύση «δύο κρατών» 
και φθάνουν μέχρι του σημείου να ζη-
τούν όπως η Κύπρος επιστραφεί στην 
Τουρκία και προχωρούν καθημερινά 
στη δημιουργία και νέων τετελεσμένων.

Ούτε ένας στρατιώτης μήτε η Τουρκία θα 
αποχωρήσουν ειρηνικά ποτέ από την Κύπρο. 
Με «πυροτεχνήματα» τύπου «Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας» ή/και «Απο-
κεντρωμένης Ομοσπονδίας» δεν οδηγούν 
παρά στην εδραίωση της κατοχής. Όπου οι 
Τούρκοι/Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέ-
λαβαν εδάφη, μόνο με τη βία αναγκάστηκαν 
να τα εγκαταλείψουν. Άλλωστε διακήρυξαν 
επανειλημμένα πως ό,τι κατέκτησαν με το 
σπαθί τους μόνο έτσι τα χάνουν.

Και επειδή οι πολυπράγμονες 
ηγέτες μας στη Λευκωσία και την 

Αθήνα καταβαράθρωσαν το Κυπριακό, 
δεν μπόρεσαν ούτε  και το ΟΧΙ του κυπρι-
ακού Ελληνισμού στο βρετανο-τουρκικό 
σχέδιο Ανάν να αξιοποιήσουν, ρίχνοντάς 
το στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας και 
επανατοποθετώντας το ως θέμα εισβολής 
και κατοχής. 

Άλλωστε και η απόσυρση της Ελληνικής 
Μεραρχίας άφησε την Κύπρο στο έλεος 
της Τουρκίας. Διά δε την εγκατάλειψή της 
κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, 
διά τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του 
Πολεμικού Συμβουλίου για αναχαίτιση 
και συντριβή της, ουδείς λογοδότησε. 

Στη ζωή δεν υπάρχει ασφάλεια, παρά 
μόνο ευκαιρία. Αλλά, δυστυχώς, σε όλες 

τις περιπτώσεις οι ηγέτες του Ελληνισμού 
στην Ελλάδα και Κύπρο απεδείχθησαν 
κατώτεροι των περιστάσεων, ανάξιοι της 
ιστορίας και των ηρωικών παραδόσεων 
του Έθνους μας.

Υ.Γ.
1. Αμανές: Είδος μακρόσυρτου λαϊκού 

τραγουδιού, με ανατολίτικες ρίζες.
2. Ομνύουν: (αρχαίο ρήμα ομνύω, 

μορφή του όμνυμι): Ορκίζονται.
3. Μπαϊράμι: Μεγάλη γιορτή των μου-

σουλμάνων (αντίστοιχη με το Χριστιανικό 
Πάσχα).

4. Με τον νου μας κάνουμε μπαϊράμι: 
Κάνουμε με τον νου μας πανηγύρια. 

Της Κυριακής
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Η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. υπήρξε 
για την κυπριακή κοινωνία η 
μεγαλύτερη καινοτομία στον 
τομέα της υγείας. Ακόμα και 

μείς, οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του 
Δημοσίου που είχαμε δωρεάν ιατρική 
περίθαλψη από το κράτος, χαιρετίσαμε 
με ενθουσιασμό αυτήν την αλλαγή, που 
το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η κοι-
νωνική αλληλεγγύη. Αγόγγυστα αρχίσαμε 
να καταβάλλουμε τις εισφορές μας, με 
την ικανοποίηση ότι όλες οι τάξεις της 
κοινωνίας θα είχαμε δωρεάν ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας.

Προϋπόθεση της πλήρους λειτουρ-
γίας ήταν η αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων. Θα υπήρχε έτσι υγιής 
ανταγωνισμός του ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα. Έτσι όλοι θα απολαμβάναμε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς, η 
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων 
από προϋπόθεση για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. 
έγινε επακόλουθο και παραπέμφθηκε 

στις ελληνικές καλένδες. Η αυτονόμηση 
παρατάθηκε για μια πενταετία, κατά την 
οποία το κράτος ανέλαβε να καταβάλλει 
τα ελλείμματα του Ο.Κ.Υπ.Υ. Αυτή η διευ-
θέτηση ήταν σημαντικό στοιχείο για την 
καθυστέρηση της αυτονόμησης. Αφού 
το κράτος θα αναλάμβανε τα ελλείμματα, 
ποιος ο λόγος της βιασύνης για πλήρη 
αυτονόμηση; Ήρθε και ο κορωνοϊός να 
φέρει τα πάνω κάτω στους σχεδιασμούς 
του Υπουργείου Υγείας. Τα δημόσια νο-
σηλευτήρια ανέλαβαν το μεγάλο βάρος, 
πήραν τους πολλούς επαίνους και την 
κοινή αναγνώριση για τη συμβολή τους. 
Όμως παράλληλα ζήτησαν και πήραν 
ακόμα κι άλλη παράταση της κάλυψης 
των ζημιών τους. Κι έτσι και πάλι η αυ-
τονόμηση αναβάλλεται.

Αυτονομία σημαίνει την αποκοπή 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων από την 
κεντρική εξουσία, οικονομική αυτονομία 
και αυτάρκεια, διοικητική ανεξαρτησία, 
αυτοδιοίκηση και ανεξάρτητη από το 

κράτος λειτουργία. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της αυτονόμησης 

ο Ο.Κ.Υπ.Υ. θα είχε την ευχέρεια γρήγορης 
λήψης αποφάσεων και εκτέλεσής τους, 
όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, και 
αποκοπή από τις χρονοβόρες διαδικασί-
ες του Δημοσίου. Η αυτονόμηση όμως 
δημιουργούσε και την υποχρέωση να 
δημιουργήσουν συνθήκες συναγωνισμού, 
ώστε να μπορούν ν’ αντεπεξέλθουν στις 

συνθήκες που επικρατούν στον ιδιωτικό 
τομέα και να μη χάσουν τους πελάτες τους, 
τώρα που έχουν την ευκαιρία επιλογής 
γιατρού και νοσηλευτηρίου.

Η αποκοπή από τη νοοτροπία της 
δημόσιας υπηρεσίας έπρεπε να ήταν το 
πρώτο και σημαντικό αποτέλεσμα της αυ-
τονόμησης. Φυσικά το πρώτο βαρίδι ήταν 
ότι το κράτος κληροδότησε στον Ο.Κ.Υπ.Υ. 
γιατρούς δύο ταχυτήτων. Μερικοί είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι με δικά τους σχέδια 
και όρους υπηρεσίας και άλλοι έχουν συμ-
βόλαια με τον Ο.Κ.Υπ.Υ. Στα νοσοκομεία 
επικρατούσε μια νοοτροπία, όπου η εξυπη-
ρέτηση του ασθενούς ήταν συνυφασμένη 
με την ταλαιπωρία. Ο ασθενής πάντα συ-
ναντούσε μιαν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία 
στην εξυπηρέτησή του, όπως και σε κάθε 
δημόσια υπηρεσία, όπου βασιλεύει η γρα-
φειοκρατία. Τα νοσηλευτήρια ανήκουν 
πια στον Ο.Κ.Υπ.Υ., αλλά δεν απέβαλαν τη  
νοοτροπία που είχαν σε κάθε τομέα της 
εξυπηρέτησης. Κι αν παρατηρείται κάποια 

βελτίωση, είναι επειδή πολλοί ασθενείς 
εγκατέλειψαν τα δημόσια νοσηλευτήρια 
αναζητώντας την υγεία τους στον ιδιωτικό 
τομέα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
αυτής της νοοτροπίας, την οποία πολλές 
φορές περιέγραφα σε λειτουργούς για να 
κάμουν βελτιώσεις, αλλά φαίνεται ότι οι 
ρίζες της νοοτροπίας είναι βαθιές. 

Τώρα με την επιχειρούμενη αυτο-
νόμηση την εξουσία πρέπει να έχει ο 
Ο.Κ.Υπ.Υ. Την έχει όμως; Κι αν του την 
δίνει ο νόμος, την διεκδικεί; Κι αν την 
έχει, την εφαρμόζει και την εξασκεί; Τα 
γεγονότα δείχνουν πως συμβαίνει το 
αντίθετο. Δέχεται και ανέχεται το πνεύμα 
της εξουσίας του Υπουργείου Υγείας να 
μπαίνει στα «τταράφκια» της διοίκησης 
του οργανισμού; Πώς εξηγείται διαφο-
ρετικά ο Ο.Κ.Υπ.Υ. να ανέχεται το Υπ. 
Υγείας να υποβάλλει στη συντεχνία των 
γιατρών πρόταση με όρους καλύτερους 
από αυτούς που περιλαμβάνει η δική 
του πρόταση; Πώς αποδέχεται να συζητά 

με την ηγεσία της ΠΑΣΥΚΙ θέματα που 
είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς του; Και 
πώς αποδέχεται όχι μόνο να έχει λόγο η 
ΠΑΣΥΚΙ, αλλά να επιβάλλει αποφάσεις 
για θέματα για τα οποία δεν έχει αρμο-
διότητα; Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. έχει την εξουσία, 
διοικεί και αποφασίζει. Με τις συντεχνίες 
συζητά μόνο θέματα που επηρεάζουν 
τους όρους και τα σχέδια υπηρεσίας των 
γιατρών και τις συνθήκες εργασίας τους. 
Για τα άλλα δεν πρέπει να τους ρωτά. Δεν 
μπορεί φυσικά να τους επιβάλει αποφάσεις 
που διαφοροποιούν τους όρους εργασίας 
τους. Μπορεί όμως να χρησιμοποιεί τις 
υποδομές και ιατρικά μέσα που διαθέτει 
με όποιο τρόπο εξυπηρετεί καλύτερα 
τους ασθενείς και την υποχρέωση του 
Ο.Κ.Υπ.Υ. να προσφέρει υπηρεσίες υγείας 
στους δικαιούχους του Γε.Σ.Υ.

Αναμένουμε από τον Ο.Κ.Υπ.Υ. να 
αναλάβει τον ρόλο του και να αξιοποι-
ήσει την εξουσία και την ανεξαρτησία, 
που του παραχώρησε το κράτος.

Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων 

Ανθρώπινα δικαιώματα εθνοτικών μειονοτήτων

Με το μυαλό μας κάνουμε μπαϊράμι 
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O νοτιοκορεάτικος κινη-
ματογράφος, μετά το 
αριστούργημα «Τα Πα-
ράσιτα», παραδίδει ακόμη 

ένα αντικαπιταλιστικό έργο τέχνης που 
αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, εκ-
φράζοντας το σύγχρονο καταχρεωμένο 
πρεκαριάτο. Το “Squid Game” αποτελεί 
ένα αλληγορικό δράμα, γεμάτο συμ-
βολισμούς και βαθιά νοήματα, που 
καταγγέλλει τη δυστοπική κοινωνία 
της εποχής μας. Η κριτική εστιάζει στο 
σύστημα όπου η κυρίαρχη πρακτική 
της αχαλίνωτης ανταγωνιστικότητας, 
της εκμετάλλευσης και του ατομικισμού 
διέπει τη ζωή των πολιτών, ως μέσον 
επιβίωσης (“Survivor”).   

Το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» 
συμβολίζει, υπαινίσσεται και κρύβει 
πολύπλευρα νοήματα, με ασύλληπτα 
γλαφυρό τρόπο.  Τα έντονα χρώματα 
“Pop art”  των σκηνικών και ενδυμα-
τολογικών μιας πλούσιας Νότιας Κο-
ρέας που αντιτίθενται στη ωμή βία και 
φρικαλεότητα της ίδιας Νότιας Κορέας 
με υψηλότατα ποσοστά χρέους (κατά 
κεφαλήν), αυτοκτονιών και ένδειας. Ο 
αδιέξοδος λαβύρινθος του Escher και 
η επιστροφή στο παιχνίδι (βλ. επει-
σόδιο 2) ως το TINA (“There is no 
alternative”) του νεοφιλελευθερισμού, 
η αποπροσωποποίηση των ανθρώπων 
μέσα από αριθμούς/σχήματα/στολές/
μάσκες και η αντιστοίχιση στη δομή 
των χαρακτήρων (VIPs, εκπρόσωπος, 
φύλακες, παίχτες) ως καθρέφτης της 
κοινωνίας (κεφάλαιο, CEO, αστυνομία, 
εργάτες). Επιπρόσθετα, η οργουελική 
συνεχής παρακολούθηση και κατα-
γραφή πληροφοριών/στοιχείων, η δι-
αφθορά που κρύβεται σε «σοβαρές» 
εταιρείες/κράτη (βλ. υπόγειο κύκλω-
μα διακίνησης οργάνων), οι πλούσιοι 
που δημιουργούν και αλλάζουν τους 
κανόνες-νόμους (βλ. παιχνίδι με γυά-
λινο πάτωμα) και η δημοκρατία στους 
χώρους εργασίας ως η διέξοδος (βλ. 
αποχώρηση κατόπιν απόφασης της 
πλειοψηφίας).

Ο Μαχάτμα Γκάντι είχε δηλώσει ότι 
«η φτώχια είναι η χειρότερη μορφή 
βίας». Τα δύο κυρίαρχα στοιχεία της 
σεναριακής ιδέας. Όπου το ένα γεννά 
το άλλο. Νομοτελειακά. Ακόμη, μέσα 
από τα παιχνίδια-δοκιμασίες αντικα-
τοπτρίζεται ρεαλιστικά η ζωή, όπου 

παράγοντες όπως το φύλο, η τύχη, 
η ηλικία, η κληρονομικότητα και η 
καταγωγή καθορίζουν την επιτυχία, 
πέραν των υποτιθέμενων- ικανότητα, 
σκληρή δουλειά, ευφυΐα. Το αφήγημα 
του σημερινού καπιταλιστικού κόσμου 
(κοινωνική κινητικότητα, σκληρή δου-
λειά, δεξιότητες, ελεύθερη επιλογή) 
καταρρέει ως αυταπάτη σε συνθή-
κες ταξικής ανισότητας, επισφαλούς 
εργασίας και υλιστικής υποταγής. 
Επιβεβαιώνεται και η επιστήμη που 
καταρρίπτει την πίστη στον ατομισμό 
και στην ελεύθερη βούληση (“Homo 
Deus”), διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος 
λαχταρά την κοινωνικοποίηση (βλ. 
έρευνα MIT, 2020) και (ιστορικά) 
ευημερεί μέσα από τη συνεργασία 
και αλληλεγγύη. 

Οι άνθρωποι μέχρι το τέλος της 
ζωής τους  (βλ. «Γέρος») νοσταλγούν 
την αγνότητα και ανεμελιά μιας ευη-
μερούσας παιδικής ηλικίας, γειτονιάς 
και παιχνιδιού. Ενώ ο πρωταγωνιστής 
της σειράς, αναδεικνύει την ψυχική 
αμφιταλάντευση ενός (συγκινητικά) 
πολιτισμένου ανθρώπου της αλλη-
λεγγύης-αξιοπρέπειας-ήθους και ενός 
αγριμιού, με ζωώδη ένστικτα επιβίωσης 
και ωμής κυριαρχίας, που μπορεί να 
σε μεταμορφώσει η απόγνωση του 
χρέους. Αυτή η θεμελιώδης αντίθεση 
που μας υπενθυμίζει το διαχρονικό 
ρητό: «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα».

Παρακολουθούμε όλοι μας τις 
τελευταίες εβδομάδες  το ίδιο 
έργο με τους ίδιους πρωταγω-
νιστές για το θέμα του ΓεΣΥ. 

Ένα έργο που επαναλαμβάνεται με το ίδιο 
σκηνικό, τις τελευταίες δεκαετίες, με τους 
ίδιους πρωταγωνιστές και το ίδιο σενάριο. 
Το παλλαϊκό αίτημα για υλοποίηση του 
ΓεΣΥ  δοκιμάζεται σκληρά. Αντιδράσεις 
συμφερόντων με προεκτάσεις σε πολιτι-
κούς, που απεγνωσμένα αποπειρώνται 
την αλλαγή της φιλοσοφίας και της αρ-
χιτεκτονικής του ΓεΣΥ.

Είναι πασίδηλο και είναι κάτι που το 
γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος που το 

ζούσε καθημερινά στο πετσί του, ότι το 
δημόσιο σύστημα υγείας ήταν υπό κατάρ-
ρευση και βρισκόταν για αρκετά χρόνια 
στην εντατική και στον αναπνευστήρα. 
Τεράστιες λίστες αναμονής, 24 χιλιάδες 
πολίτες βρίσκονταν σε λίστα αναμονής, 
περιμένοντας μέχρι και δυόμισι χρόνια 
για μια αρθροπλαστική γονάτου, δύο χρό-
νια για μιαν απλή εγχείρηση κήλης ή για 
μια γυναικολογική εξέταση, όπως είναι το 
τεστ Παπανικολάου, ή 18 μήνες για ένα 
υπερηχογράφημα. Η έξαρση του COVID 
19 ανέδειξε τη δραματική ανεπάρκεια 
του τομέα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 

Και, βέβαια, δεν ήταν μόνο οι λίστες 
αναμονής, αλλά και μια σειρά από άλλα 
ενδημικά στο σύστημα προβλήματα, όπως 
ήταν η απουσία στοιχειώδους προγραμ-
ματισμού και οργάνωσης, η απουσία 
ελέγχων, ιδιαίτερα για την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, οι σπατάλες και 
τα φαινόμενα διαφθοράς. Από την άλλη 
μεριά έχουμε έναν εντελώς ανεξέλεγκτο 
ή μη ρυθμισμένο ιδιωτικό τομέα, με τιμές 
πολύ υψηλές και εισοδήματα τεράστια.  Η 
Κύπρος έχει αναλογικά την παγκόσμια 
πρωτιά μαζί με την Ελλάδα, την Ιταλία 

και τη Βουλγαρία σε αριθμό μαγνητικών 
(18) και αξονικών τομογράφων (29), ενώ 
ο πολίτης περιμένει οκτώ μήνες για μια 
μαγνητική τομογραφία στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας, το μοναδικό δημόσιο 
νοσοκομείο που διαθέτει μαγνητικό το-
μογράφο. 

Είναι κατανοητόν ότι στον  υγειονομικό 
τομέα υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα 
και ισχυρές ομάδες πίεσης,  όλοι με μεγάλη 
επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
που επιδιώκουν τη διαφύλαξη των συμ-
φερόντων τους, μέσα στο νέο σκηνικό που 
διαμορφώθηκε από την εφαρμογή του 
ΓεΣΥ.  Όμως, ένα δημόσιο σύστημα υγείας 
πρέπει να υπάρχει και να  λειτουργεί προς 
το συμφέρον των ασθενών,  να εξυπηρετεί 
τους ασθενείς και την παροχή υψηλού 
επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και όχι τους επαγγελματίες υγείας ή τα 
οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα.

Η Κύπρος ήταν η μοναδική χώρα της 
Ε.Ε. που δεν είχε ένα δημόσιο σύστημα 
υγείας καθολικής κάλυψης. Υπάρχει  από το 
2001 νόμος για το ΓεΣΥ, υπάρχει  από τον 
Μάη του 2012 η εκπεφρασμένη σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για «άμεση 

και πλήρη εφαρμογή του γενικού σχεδίου 
Υγείας», υπήρξε ακόμη και η σύμφωνη 
γνώμη της Τρόικας. Το ΓεΣΥ είναι ένα 
πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα εθνικό θέμα 
που χρειάζεται διακομματική συναίνεση 
και συμφωνία. Οι μικροκομματικές σκο-
πιμότητες, οι αντιπολιτευτικές κορώνες, 
τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα 
και η συντεχνιακή λογική δεν πρέπει να 
έχουν θέση. 

Τι χρειάζεται να γίνει; Περισσότερο 
χρειάζεται σοβαρότητα απ’ όλους. Υπευ-
θυνότητα από τους επαγγελματίες υγείας, 
σωστός προγραμματισμός, με χρονοδια-
γράμματα και δράσεις. Το τρένο ξεκίνησε 
και δεν πρέπει να σταματήσει. Τώρα είναι 
η ώρα ευθύνης για όλους. Όσοι δεν θέλουν 
να ανέβουν στο τρένο, ας μην ανέβουν. 
Όσοι θέλουν να αποβιβαστούν, επίσης. 

Όμως, η ύπαρξη επαρκούς και καθολι-
κής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι 
δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση της 
πολιτείας. Αυτό το επιτακτικού χαρακτήρα 
πλαίσιο, δεν πρέπει να επιτραπεί να υπο-
νομευθεί από σαμποτέρ οποιωνδήποτε 
συμφερόντων, που υποκριτικά, μάλιστα, 
διατείνονται ότι θέλουν να το «βελτιώσουν». 

Το κυπριακό ζήτημα κινείται επί 
ξηρού ακμής, το εσωτερικό μέτω-
πο παραμένει κατακερματισμένο, 
η αναξιοπιστία της πολιτικής και 

των πολιτικών χτυπάει κόκκινο, ενώ οι 
Πολιτειακοί θεσμοί έπιασαν πάτο,  κλο-
νίζοντας επικίνδυνα τη σχέση κράτους 
- πολίτη. 

Ο τόπος κατηφορίζει προς την άβυσσο 
χωρίς να φαίνεται ακτίδας φωτός στην άκρη 
της σήραγγας, καθώς όλα κινούνται στο 
αστερισμό της ιδιοτέλειας και του ατομικού 
συμφέροντος, με πρώτους διδάξαντες τους 
έχοντας εξουσία. 

Σύροντας τούτες τις θλιβερές γραμμές, 
έρχεται στο μυαλό μου η εθνοπρεπής 
απάντηση του συλληφθέντος και φρικτά 
βασανισθέντος Κυριάκου Μάτση προς 
τον  Άγγλο κυβερνήτη Τζον Χάρντινγκ το 
1956 : «Εξοχώτατε. Ου περί χρημάτων 
τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής. 
Λυπάμαι αλλά με προσβάλλετε». Σε αυτούς 
που του αντιπρότασσαν το επιχείρημα ότι 
η Ελλάδα είναι φτωχή και καταστρεμμένη, 
ενώ η Αγγλία είναι μια πλούσια αυτοκρα-
τορία, απαντούσε με πάθος ο Κυριάκος: 

«Προτιμούμε τα ράκη της μητρός Ελλάδος, 
παρά την πορφύραν της μητρυιάς». 

Η συνειδητή επιλογή του να πεθάνει 
όρθιος παρά να ζει γονατιστός, ενσαρκώνει 
την εικόνα του ιδεατού αγωνιστή της Ελευ-
θερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
σε όλες τις διαστάσεις της. 

Εξήντα τρία χρόνια από την ηρωική 
θυσία του Σταυραετού του Πενταδακτύλου 
και 38 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο 
ανακήρυξης του τ/κ ψευδοκράτους, ανα-
ζητούμε εναγωνίως τους νέους Μάτσηδες, 
που θα μας βγάλουν από το κοινωνικό  

βούρκο και την εθνική ύπνωση, σαλπί-
ζοντας περήφανα την ελευθερία και την 
εθνική λύτρωση. Προς τούτο, μία και μο-
ναδική συνταγή υπάρχει. Η επιστροφή στις 
ρίζες  μας όπως επιτάσσει το οικουμενικό 
φώς της Ελληνικής Παιδείας, η εθνική 
ενότητα, η λαϊκή ομοψυχία, η κοινωνική 
δικαιοσύνη  και η χάραξη πανεθνικής 
στρατηγικής στο Κυπριακό και τα μεί-
ζονα ζητήματα του Ελληνισμού, έχοντας 
στο πηδάλιο τίμιες, πατριωτικές και άξιες 
πολιτικές και πολιτειακές ηγεσίες, αντά-
ξιες της προσωπικότητας του Κυριάκου 
Μάτση και  των  εύτολμων αγωνιστών 
της κυπριακής κι ελληνικής ελευθερίας. 

Σήμερα που ο Ερντογανικός παραλο-
γισμός θέλει να περάσει στα αιμοβόρα 
χέρια του την Κύπρο, το Αιγαίο και άλλες 
χριστιανικές κοιτίδες, απαιτείται η χάραξη 
υπερκομματικής πολιτικής και πανεθνι-
κής στρατηγικής με κεντρικό στόχο την 
κοινωνική ανόρθωση, την οικονομική 
ανασυγκρότηση και την ισχυρή αμυντι-
κή θωράκιση. Απαιτείται η δημιουργία 
στρατηγικού άξονα συνεργασίας Κύπρου 
- Ελλάδας σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς 

όπως ο τουρισμός, η αγροτική πολιτική, 
η εκπαίδευση και η τεχνογνωσία. Τώρα 
που επισυμβαίνουν στη γειτονιά μας κα-
τακλυσμιαίες γεωπολιτικές μεταβολές, η 
Ιστορία κτυπά την πόρτα μας και μας καλεί 
να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση, ορθώ-
νοντας ανάστημα στον κατακτητή μέσω 
μόνιμης πανεθνικής στρατηγικής που θα 
στηρίζεται σε πέντε κινητήριους άξονες: 

1. Υγιής - εύρωστη οικονομία.
2. Αξιόπιστο κράτος δικαίου.
3. Λαϊκή ομοψυχία – υψηλό αγωνιστικό 

φρόνημα.
4. Πανίσχυρη άμυνα. 
5. Ξεκάθαρη στρατιωτική συμφωνία 

αποτροπής με Ελλάδα, Γαλλία και χώρες 
που πραγματικά βλέπουν την Τουρκία ως 
σοβαρή απειλή του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

 Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στις 
μελλοντικές γενεές και στη μαρτυρική 
ελληνική μας πατρίδα που κινδυνεύει 
να αφανιστεί από τον χάρτη, εξαιτίας της 
βρετανοτουρκικής συμπαιγνίας και των 
εντός των τειχών εμπόρων του λαού. Αν δεν 
το πράξουμε, η Ιστορία θα μας γράψει με 
μεγάλα γράμματα στις μαύρες σελίδες της.

 Το τρένο του ΓΕΣΥ να  προχωρήσει

Της Κυριακής
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Squid Game:
Η βαρβαρότητα
τού σήμερα

Αγαπητή Φανούλα Αργυρού, 
κατ’ αρχάς να σας ευχαριστή-
σω για τον κόπο στον οποίο 
μπήκατε να αφιερώσετε τη 

κυριακάτικη στήλη σας στο βιβλίο μου. 
Οφείλω, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, 
εφόσον αναφέρετε το όνομά μου και το 
βιβλίο μου «14 Εγκλήματα μιας Αυτο-
κρατορίας» να απαντήσω μία προς μία 
τις ομολογουμένως αναλυτικές, αλλά 
δυστυχώς άστοχες, παρατηρήσεις σας.

Σε σχέση με την απάντησή μου στην 
ερώτηση του κ. Λάζαρου Μαύρου για το 
πώς εντόπισα τον Βρετανό για την υπό-
θεση Χατζηγιακουμή, δεν έκανα τίποτα 
περισσότερο από το να πω τα πράγματα 
έτσι ακριβώς όπως έγιναν. Και πώς έγι-
ναν; Πράγματι διάβασα το συγκεκριμένο 
ρεπορτάζ στη διαδικτυακή Daily Mail, και 
για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το διάβασα 
εντελώς φευγαλέα. Αυτό το οποίο ήθελα 
να κάνω και έκανα ήταν μία έρευνα για 
την υπόθεση ξεκινώντας από το μηδέν. 
Θα μου πείτε... δεν είναι πιο εύκολο ένα 
copy-paste και μία μετάφραση; Ναι είναι, 
αλλά τότε δεν θα ήμουν δημοσιογράφος, 
αλλά στην καλύτερη περίπτωση μεταφρά-
στρια ξένων ρεπορτάζ με το περιτύλιγμα 
δημοσιογράφου. Γι’ αυτό και όλα όσα 
διαβάσατε στο βιβλίο μου σε σχέση με 
την υπόθεση της Κυθρέας ήταν ακριβώς 
αυτά που μου είπε ο ίδιος ο κ. Eykyn, με 
τον οποίο βρίσκομαι σε συνεχή επικοι-
νωνία εδώ και τρία χρόνια. Σε ό,τι αφο-
ρά τα έγγραφα που δημοσιεύονται  για 
την υπόθεση στο βιβλίο μου, αυτά μού 
τα έστειλε προσωπικά ο μικρός γιος του 
Ταγματάρχη Στιούρτον, Χάρι Στιούρτον, 
με τον όποιο επίσης διατηρώ επικοινωνία 
- όπως άλλωστε και με τον μεγαλύτερο 

γιο του, Τομ. Από την άλλη, εγώ προσω-
πικά δεν είδα στη διαδικτυακή Daily Mail 
τέτοια έγγραφα, άλλωστε όπως σας είπα 
επικεντρώθηκα στο να κάνω έρευνα για 
την υπόθεση και όχι να μεταφράσω την 
έρευνα κάποιου άλλου.

Πράγματι, κα Αργύρου, στην Εισαγωγή 
μου γράφω:

«Κάποια στιγμή έτυχε να πέσει στα 
χέρια μου ένα κείμενο για έναν νεαρό 
αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Ο άνθρωπος αυτός, 
το όνομα του οποίου ήταν Σπύρος Χα-
τζηγιακουμή, συνελήφθη και ανακρίθηκε 
από τις βρετανικές αποικιοκρατικές Αρχές 
το 1958 στην Κυθρέα και πέθανε κατά 
τη διάρκεια βασανιστηρίων».

Αυτό -να επαναλάβω- ήταν το έ ν α υ σ 
μ α όπως είχα πει και στον κ. Μαύρο όταν 
με ρώτησε. Η κινητήριος δύναμη, με λίγα 
λόγια, για να ψάξω μόνη μου και να μάθω 
τι έγινε, από τους ίδιους τους ανθρώπους 
που τα έζησαν. Εν προκειμένω από τους 
Τζέιμι Έικιν και Μάικλ Στιούρτον (μέσω 
του αρχείου του). 

Λέτε πως δεν κάνω αναφορά στην 
αφορμή η οποία με ώθησε να γράψω 
το βιβλίο… νομίζω και στην εκπομπή 
του κ. Μαύρου, αλλά και αργότερα σε 
συνέντευξή μου στο ραδιόφωνο της 
ΕΡΤ, αναφέρομαι στο δημοσίευμα της 
Daily Mail, που αποτέλεσε την αφορμή. 
Άλλο όμως αφορμή και άλλο πηγή… Θα 
συμφωνούσα απολύτως μαζί σας με το 
θέμα της αναφοράς της κας Dunbar, αν 
αυτά τα οποία έγραφα στο βιβλίο μου τα 
έπαιρνα από την ίδια, όπως πολύ σωστά 
κάνατε εσείς στο δημοσίευμά σας 6ης 
Μαΐου 2018 στη «Σημερινή» και στην 
«Ελευθερία» Λονδίνου με τίτλο «Βρετανοί 
βασανιστές – Σπύρος Χατζηγιακουμή – 

και η αλήθεια: Κυθρέα, 1958» και για 
το οποίο φαντάζομαι περιοριστήκατε στα 
γραφόμενά της και μόνο. Εγώ όμως δεν 
ασχολήθηκα καθόλου με τα γραφόμενα 
κανενός, αντιθέτως πήρα το κουβάρι από 
την αρχή και έγραψα όσα άκουσα από τις 
πηγές με τις οποίες ήρθα σε επαφή. Κι 
αυτό αφορά όλες τις υποθέσεις του βιβλί-
ου μου και όχι μόνο αυτήν του Σπύρου 
Χατζηγιακουμή.

Επαναλαμβάνεστε λέγοντας:
«Η κα Σταματίου δεν αναφέρεται 

πουθενά στο βιβλίο της στη βρετανική 
εφημερίδα (Daily Mail) με ημερομηνία 
και όνομα της Βρετανίδας δημοσιογράφου 
που διεξήγαγε και υπέγραψε την έρευνα».

Αναγκάζομαι λοιπόν κι εγώ να επαναλά-
βω και ενδεχομένως να γίνω κουραστική, 
πως ό,τι έγραψα στο βιβλίο μου είναι ό,τι 
μου είπε ο κ. Eykyn και ό,τι διάβασα κρα-
τώντας στα χέρια μου αυτούσιο το αρχείο 
του Ταγματάρχη που πολύ πρόθυμα μου 
έστειλε ο γιός του, Χάρι.

Ελπίζω για το θέμα της Daily Mail να 
σας κάλυψα. Αν, όχι, να πω και κάτι ακόμα 
που ίσως σας φανεί πιο χρήσιμο... τη φω-
τογραφία των νεαρών στρατιωτικών Eykyn 
και Stourton, την οποία είχε δημοσιεύσει 
η DM και έχω και εγώ δημοσιευμένη 
στο βιβλίο μου, είχα την τύχη να την κρα-
τήσω στα χέρια μου, αυτήν την ίδια την 

πρωτότυπη, μετά από έκκλησή μου προς 
τον κ. Eykyn να μου την στείλει. Μάλιστα 
επειδή τότε είχε κάποιο θέμα με το κινητό 
του μού την έστειλε ταχυδρομικώς με την 
υπόσχεση να του την επιστρέψω μόλις 
βγάλω τα αναγκαία αντίγραφα, όπως και 
έκανα γιατί ήξερα πως για τον ίδιο είχε 
μεγάλη συναισθηματική αξία. Σίγουρα η 
ζωή μου θα ήταν κατά πολύ πιο εύκολη 
αν απλώς έκανα ένα copy-paste την ίδια 
φωτογραφία που είχε δημοσιευμένη η 
DM. Τι να πω, μ’ αρέσουν τα δύσκολα…

Σε σχέση με τη μομφή σας για την 
«παρθενική συγγραφική προσπάθεια», 
λυπάμαι να παρατηρήσω ότι ο ζήλος σας 
για την κριτική στο βιβλίο μου πιθανό 
να σας αποπροσανατόλισε… Όταν λέω 
«παρθενική συγγραφική προσπάθεια», 
δεν εννοώ τίποτε άλλο από το αυτονόητο. 
Τα «14 Εγκλήματα μιας Αυτοκρατορίας» 
είναι το πρώτο μου βιβλίο, το «παρθενι-
κό», δυστυχώς δεν αξιώθηκα να γράψω 
προηγουμένως κάποιο άλλο.

Σε σχέση με την «ελλιπή» μου έρευνα 
και τα «ελάχιστα» έγγραφα του Κρατικού 
Αρχείου, απλώς να πω πως ανάμεσα στα 
«ελάχιστα» αυτά έγγραφα, που η «ελλι-
πής» μου έρευνα εξασφάλισε, ήταν και τα 
φωτογραφικά ντοκουμέντα των νεκρών 
αγωνιστών που βασανίστηκαν και τα οποία 
μιλάνε όσο 1000 μαρτυρίες μαζί. Για την 
ύπαρξη αυτών των «ελλιπών» ντουκουμέ-
ντων οι οικογένειες δεν γνώριζαν τίποτα. 
Και πιστέψτε με, ήταν από τα δυσκολότερα 
πράγματα που χρειάστηκε να κάνω στη 
ζωή μου. Να είμαι ο αγγελιοφόρος τόσο 
σκληρών εικόνων των ανθρώπων τους, 
που όμως ζητούσαν επιτακτικά γιατί ήθελαν 
να βάλουν στο δράμα τους έναν επίλογο.

Για το «παραπλανητικό»  του μοναδικού 

εγγράφου που «αποχαρακτηρίστηκε το 
2013 από το ΗΒ»… μην κολάζεστε, κα 
Αργυρού, τίποτα παραπλανητικό, απλώς 
αυτό ήταν το μοναδικό έγγραφο που εντό-
πισα ψάχνοντας στο Κρατικό Αρχείο τόσο 
από τους εγχώριους φακέλους όσο και 
από τις μικροταινίες που εξασφάλισε το 
Κρατικό Αρχείο από τη Μ. Βρετανία και 
που οι πηγές μου ανέφεραν ότι ο εν λόγω 
φάκελος ανήκει στα αποχαρακτηρισμένα 
έγγραφα του 2013. Ενδεχομένως να έχε-
τε δίκιο και ο αποχαρακτηρισμός του να 
πάει πίσω στο 1980. Το μοναδικό ίσως 
έγγραφο για το οποίο ενδεχομένως η πα-
ραπομπή στο Κρατικό Αρχείο ως πηγή να 
είναι εσφαλμένη, είναι αυτό της σελ. 37. 
Σε αυτά τα δύο σημεία θα χαρώ σε μία 
ενδεχόμενη 2η έκδοση, εφόσον επιβεβαι-
ωθούν οι παρατηρήσεις σας, να προβώ 
στις αναγκαίες διορθώσεις.

Για τη βιβλιογραφία μου στο έγγραφο 
του Χατζηγιακουμή, όπου και αναφέρεται 
«Κρατικό Αρχείο Κυπριακής Δημοκρατίας. 
CO 926/898»  θα σας βοηθούσε πολύ αν 
κάνατε ένα τηλέφωνο στο Κρατικό Αρχείο 
και το ζητούσατε με τον συγκεκριμένο 
κωδικό. Υπάρχει εδώ και καιρό γιατί 
εξασφαλίστηκε, όπως προανέφερα, σε 
μικροταινίες από τα βρετανικά αρχεία, 
μαζί με πολλά άλλα έγγραφα. Εγώ λοιπόν 
το εξασφάλισα από το Κρατικό Αρχείο, 
όπου και υπάρχει με τον  συγκεκριμέ-
νο κωδικό (Colonial Office), εξ ου και η 
βιβλιογραφική παραπομπή. 

Με μια γρήγορη ματιά στη στήλη σας, 
αγαπητή Φανούλα Αργυρού, λυπάμαι να 
παρατηρήσω ότι μάλλον ξεφυλλίσατε το 
βιβλίο μου και δεν μπήκατε στον κόπο 
να το διαβάσετε. Γιατί αν το διαβάζατε, θα 
βλέπατε πως και τα 14+1 κεφάλαιά του 

γράφτηκαν στηριζόμενα σε μαρτυρίες που 
πήρα εγώ η ίδια από αγωνιστές, συγγενείς, 
Βρετανούς και στην λεπτομερή ανάλυση 
και διασταύρωση καταθέσεων των εμπλε-
κομένων. Ξέρετε, ποτέ δεν ήμουν καλή 
στην αντιγραφή, συνεπώς αν έμπαινα στη 
διαδικασία να αντιγράψω κάτι, πιστέψτε 
με, θα έκανα μια πολύ κακή αντιγραφή. 
Παρεμπιπτόντως, μιας και αναφερθήκατε 
στον αγαπητό μου Μιχαλάκη Μουστάκα, 
έχω να σας πω ότι όταν μου εξιστόρησε 
με λυγμούς αυτά που έζησε μαζί με τον 
Νίκο Γεωργίου, ένιωσα δέος. Ήταν όμως 
φυσικό, γιατί όπως μου αποκάλυψε -και 
μου επιβεβαίωσαν και τα παιδιά του- 
ποτέ στο παρελθόν δεν μίλησε με τόση 
λεπτομέρεια για το τι έλαβεν χώραν στις 
Πλάτρες όταν μεθυσμένοι Άγγλοι στρα-
τιώτες ξυλοκόπησαν τον Νίκο Γεωργίου 
μέχρι θανάτου.

Θα συμφωνήσω με την παρατήρησή 
σας πως «η αναφορά σε προηγούμενους 
ερευνητές σε μια εργασία θεωρείται κα-
νόνας, εμπλουτίζει με επιπλέον αξία τη 
δουλειά» και γι’ αυτό σωστά πράξατε 
κάθε φορά που δημοσιεύατε κάτι για 
την Κυθρέα, αφού η πηγή σας ήταν η 
κα Dunbar. Θα συμφωνήσω επίσης «στην 
υποχρέωση που ο καθένας μας έχει για 
τη δική του αξιοπρέπεια» και θα έρθω να 
προσθέσω πως για να μην εκτιθέμεθα και 
να διατηρούμε την αξιοπρέπεια αυτή, θα 
πρέπει όταν μπαίνουμε στη διαδικασία 
μιας κριτικής, αν μη τι άλλο να «ξεκοκ-
καλίζουμε» το αντικείμενο της κριτικής 
μας πριν τοποθετηθούμε και όχι απλώς 
να ρίχνουμε «μια γρήγορη ματιά».

Καταληκτικά, σας συγχαίρω για τις 
δημοσιεύσεις σας, υπόσχομαι με την 
πρώτη ευκαιρία να τις διαβάσω…

ΕΛΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
 Δημοσιογράφος-Νομικός

Αγαπητή Φανούλα Αργυρού, σας απαντώ... για χάρη της τάξεως και της ιστορίας

 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ, Πρώην 
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων 

ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, δημοσιογράφος, 
πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού 

Πολιτισμού

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
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Δυστυχώς, «περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα»
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Το Cyprus Computer Society, σε 
συνεργασία με το ΣΥΚΑΠ και 
με την έγκριση του ΥΠΠΑΝ,  
διοργανώνει τον διαδικτυακό 

Διαγωνισμό Πληροφορικής Bebras για 
παιδιά 9-15 χρονών. Ο  Παγκύπριος Δια-
γωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής 
σκέψης BEBRAS 21-22 πραγματοποιείται 
στη βάση της αντίστοιχης παγκόσμιας διορ-
γάνωσης με στόχο την ανάπτυξη κριτικής, 
αναλυτικής & αλγοριθμικής σκέψης και 
της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές 
δημοτικού (Δ-Ε-Στ  τάξης) και γυμνασίου 
που μπορούν να συμμετέχουν από το σπίτι 
ή το σχολείο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν 
και ο  πρώτος γύρος θα πραγματοποιη-

θεί διαδικτυακά στις 10-23 Δεκεμβρίου 
2021. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γο-
νείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν 
την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα www.
bebras.org.cy μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 
2021. Στην ιστοσελίδα οι μαθητές θα 
βρουν δειγματικούς διαγωνισμούς και 
θα έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν 
προβλήματα που δεν διδάσκονται στην 
τάξη, με διαφορετικό, ενδιαφέροντα, και 
παιχνιδιάρικο τρόπο. Για πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το CCS στο 22460680 
και info@ccs.org.cy. 

Η Κωτσόβολος, κορυφαίος προορι-
σμός τεχνολογίας και ταχύτητας 
στην εξυπηρέτηση, παρουσιάζει 
με χιουμοριστική διάθεση τη 

νέα της καμπάνια για το φετινό Black Friday 
και υπόσχεται να «κολάσει» τους πάντες με 
τις προσφορές και τις υπηρεσίες που θα 
προσφέρει την πιο εμπορική περίοδο της 
χρονιάς. Η τεράστια ποικιλία προϊόντων, οι 
φανταστικές τιμές, το πλούσιο απόθεμα και 
οι νέες ταχύτητες στις παραδόσεις και τις 
παραλαβές από τα καταστήματα Κωτσόβολος, 
είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για να 
κάνεις τις φετινές Black Friday αγορές σου. 
Όλα αυτά παρουσιάζονται με έξυπνο και 
κωμικό τρόπο σε μια ανατρεπτική ταινία 
που γράφει ιστορία και «κολάζει»… προ-
καλώντας αμαρτίες, με πρωταγωνιστή τον 
πατέρα -έκπληξη Σπύρο Μπιμπίλα, που 
απογειώνει την καμπάνια με την ερμηνεία 

του! Οι πρωτοποριακές Quick Commerce 
υπηρεσίες της Κωτσόβολος θα είναι ο «δε-
κάλογος» των ημερών, που κανείς δεν θα 
μπορέσει να τους αντισταθεί. Μαζί με την 
τεράστια ποικιλία προϊόντων που διαθέτει 

η εταιρεία, προσφέρει έναν νέο κόσμο ολο-
κληρωμένων και εξελιγμένων υπηρεσιών 
που ανταποκρίνεται εύκολα, γρήγορα και 
απλά σε όλες τις επιθυμίες. Κάνοντας την 
παραγγελία σου στην Κωτσόβολος, θα μπο-
ρείς να παραλάβεις άμεσα στον επιλεγμένο 
σου χώρο, με αυθημερόν παράδοση ή πα-
ράδοση μέσα σε 24 ώρες. Με ταχύτητα και 
ασφάλεια, σου δίνεται επίσης η δυνατότητα 
παραλαβής παραγγελιών ακόμα και μέσα 
σε 20 λεπτά από τα σημεία Quick Point σε 
Λευκωσία και Λεμεσό, για προϊόντα που 
είναι διαθέσιμα στα δυο καταστήματα. Ευέ-
λικτοι και άμεσοι τρόποι πληρωμής χωρίς 
αναμονές στα ταμεία σού προσφέρονται μέσω 
της υπηρεσίας Pay Express, αλλά και μέσω 
των μηχανημάτων αυτόματης πληρωμής 
μετρητών Cashdro. Για περισσότερα νέα 
της εταιρείας επισκεφτείτε την εταιρική μας 
σελίδα: https://corporate.kotsovolos.gr/

Bebras: Διαγωνισμός Πληροφορικής για 
παιδιά 9-15 χρονών 

Στο Μπλακ Φράιντεϊ της Κωτσόβολος…
ουδείς αναμάρτητος

Αιμοδοσία στα Κεντρικά Γραφεία 
Διοίκησης της Τράπεζας Κύ-
πρου πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου, 

στο πλαίσιο της Παγκύπριας Εκστρατεί-
ας Αιμοδοσίας Τράπεζας Κύπρου για 
το 2021. Τη δράση ενίσχυσε η Εθνική 
Φρουρά με παράλληλη αιμοδοσία στο 
στρατόπεδο «Χρίστου Σαμάρα» στη Λευ-
κωσία, ενώ στηρίχθηκε με εισφορές το 
Ίδρυμα «Κοινότητα Αγίου Λουκά του 
Ιατρού».  Με τη διοργάνωση αιμοδοσιών 
σε όλες τις επαρχίες και την εθελοντική 
συμμετοχή μελών του προσωπικού της, 

η Τράπεζα Κύπρου ανταποκρίνεται και 
φέτος στη μεγάλη ανάγκη του Κέντρου 
Αίματος του Υπουργείου Υγείας για αίμα 
και νέους αιμοδότες, με το σύνθημα 
Χρειαζόμαστε «νέο αίμα». Παράλληλα, 
η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει το Ίδρυμα 
«Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού», 
μέλος του SupportCY, που προχωρεί 
στη δημιουργία ενός κέντρου παροχής 
υποστηρικτικών υπηρεσιών (διαμονή, 
ημερήσια φροντίδα, θεραπευτικά προ-
γράμματα και παραγωγική απασχόληση), 
σε άτομα με αναπηρίες στο Φιλάνι. Στο 
πλαίσιο της αιμοδοσίας, έγιναν εισφο-

ρές από το προσωπικό της Τράπεζας 
και άλλους φίλους του Ιδρύματος, για 
την ανέγερση της αίθουσας γυμναστη-
ρίου (Sensory Gym) στις νέες κτηριακές 
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Μεγάλος συμπαραστάτης και 
συνοδοιπόρος του Ιδρύμα-
τος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης»  
καθίσταται το Φυσικό Με-

ταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, που ανήκει στο 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Coca-Cola 
HBC Κύπρου. Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Προωρότητας, που γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις  17 Νοεμβρίου και με σλόγκαν 
«Δίνουμε νέα ζωή», το Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό ΚΥΚΚΟΣ στηρίζει τις προσπάθειες 
που γίνονται από το Ίδρυμα, “αγκαλιάζοντας” 
ζεστά όλα τα πρόωρα νεογνά. Η Κύπρος 
είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης με τα 
περισσότερα πρόωρα νεογνά, με ποσοστό 
11,1%. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚ-
ΚΟΣ διακρίνεται για την έντονη κοινωνική 

του δράση σε περιβαλλοντικά θέματα μιας 
και από το 2013 έχει αναλάβει πληθώρα 
αναδασώσεων και δενδροφυτεύσεων στο 
δάσος του Κύκκου. Φέτος ενδυναμώνει 
την προσφορά του και για τον άνθρωπο. 
Στην Κύπρο, κέντρο αναφοράς αποτελεί η 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος 
ΙΙΙ, που έχει συμβάλει σημαντικά τα τελευ-
ταία χρόνια στη βελτίωση του ποσοστού 
επιβίωσης των πρόωρων νεογνών. Το 
Ίδρυμα «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» αποτελεί 
συνέχεια του Συνδέσμου Φίλων Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου 
και είναι μια μη-κυβερνητική εθελοντική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 2011. Η φιλο-
σοφία του ιδρύματος έγκειται στη φροντίδα 

και καλύτερη στήριξη της οικογένειας και 
των πρόωρων βρεφών. Στόχος του είναι 
η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για 
την προωρότητα και τις άλλες αιτίες που 
επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού 
στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας και η 
στήριξη των νεογνών, των γονέων τους 
και του προσωπικού της Μονάδας στον 
καθημερινό τους αγώνα.

Αιμοδοσία Τράπεζας Κύπρου 2021 με 
σύνθημα Χρειαζόμαστε «νέο αίμα»

Το Νερό ΚΥΚΚΟΣ αγκαλιάζει 
ζεστά τα πρόωρα νεογνά

Έρανος
Ο έρανος με αριθμό άδειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών 13/2020, για τον Χαμπή 
Χαράλαμπο, έχει λήξει. Ο λογαριασμός 
που ανοίχτηκε για τον πιο πάνω σκοπό 
έχει κλείσει στις 4/6/2021 με έσοδα από 
εισφορές €70,00 και τραπεζικά έξοδα 
€11.00. Το καθαρό ποσό του εράνου 
ανήλθε στα €59,00.

Αγ. Θεόδωρος 
Εκδήλωση, με θέμα «Μάθε να φτιάχνεις 

το δικό σου νηστίσιμο τυρί !», διοργανώνει 
ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, 
σήμερα Κυριακή,  21 Νοεμβρίου 2021, 
από τις 10.00π.μ. - 3.00μ.μ., στον υπαίθριο 
χώρο του Συλλόγου στον Άγιο Θεόδωρο 
Λάρνακας, στo  πλαίσιo των εκδηλώσεων 
με τίτλο «Κυριακές στην Ύπαιθρο». 

Παρουσίαση βιβλίου
Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 

της Μάρως Κρανιδιώτου «Αναζητώντας 
το όνειρο» διοργανώνει η Επαρχιακή 
Επιτροπή Λάρνακας - Αμμοχώστου του 
Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ), 
αύριο Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021, στις 
7.00μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Λάρνακας. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από 
την Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Πολιτισμική πολι-

τική, μουσική παιδεία και προοπτικές», 
διοργανώνει το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πα-
νεπιστήμιο στη Λάρνακα, την Τρίτη, 23 
Νοεμβρίου 2021, από τις 7.00 - 8.30μ.μ., 
στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο 
(Αμμόχωστος), Αρχ. Κυπριανού 18, στη 
Λάρνακα. Εισηγητής: Πέτρος Στυλιανού, 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία 
Γεωργίου Ελένη: Αγίου Παύλου 69 
(κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύ-
λου, προς Άγιο Δομέτιο), Λευκω-
σία, τηλ.: 22781766, 22773868. 
Γρηγορίου – Παρανή Μαρία: 
Προδρόμου 65 Γ – Δ (έναντι 
στρατοπέδου), Στρόβολος, τηλ.: 
22664750, 96777430. 
Λιασή Κατερίνα: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου ΙΙΙ 79 (έναντι εστια-
τορίου RANCHO), Λακατάμεια, 
τηλ.: 22384464, 22324314. 
Πατάτας Αντώνιος: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ (απέναντι από το 
γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη 
στη Μακαρίου), Λευκωσία, τηλ.: 
22754644, 22351030. 
Χατζηγεωργίου Ερρίκος: Λεωφ. 
Κυρηνείας 132Γ (μεταξύ εκκλη-
σίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκτα-
ρίου), Αγλαντζιά, τηλ.: 22338002, 
22330761. 

Λεμεσός 
Χαραλάμπους Χρύση: Κολωνακίου 
3 (δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπε-
τρας ), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25584040, 96624646. 
Κλεοβούλου Κλειώ: Θεόδωρου 
Ποταμιάνου 52 (πλησίον JUMBO), 
Κάτω Πολεμίδια, τηλ.: 25735505, 

25735505. 
Ιασονίδης Κωνσταντίνος: Σπύρου 
Κυπριανού 23Β (200μ. δυτικά από 
Λούνα Παρκ Γαλάκτικα, απέναντι 
από βενζίνη ESSO), Μέσα Γειτο-
νιά, τηλ.: 25358000, 99746622. 
Παχουμής Μιχάλης: Αγίας  Φυλά-
ξεως 56 (200 μ. βόρεια φώτων 
Τζαμούδας έναντι πρατηρίου 
AGIP), Λεμεσός, τηλ.: 25374449, 
25721781. 

Λάρνακα 
Αντωνίου - Λαδά Ελένη: Αγίας 
Σοφίας 3,  Αραδίππου, τηλ. : 
24813250, 24530321. 
Κληρίδης Αντώνης: Πατρών 6 
(μεταξύ Κεντρικής Συνεργα-
τικής Τράπεζας και φρουτα-
ρίας «Ζυγός»), Λάρνακα, τηλ.: 
24622754, 24367765. 

Πάφος 
Μαληκκίδου – Καραολίδου Πίτσα: 
Νικοδήμου Μυλωνά 1 (απένα-
ντι από CAFÉ NERO στην Αγορά, 
κέντρο πόλης), Πάφος, τηλ.: 
26935495, 99490987. 

Παραλίμνι
Καμηλάρης Ανδρέας: Κοραή 
52 (απέναντι από το Λύκειο 
Παραλιμνίου), Παραλίμνι, τηλ.: 
23744160, 23743418.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ολοκληρώθηκε με την κα-
τάθεση 28 συμμετοχών  ο 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
προσχεδίων για την ανέγερ-

ση του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ. Ομόφωνα 
αναδείχθηκε από την αρμόδια κριτική επι-
τροπή το πρώτο βραβείο και η απονομή 
τριών βραβείων ως εξής: 1ο βραβείο με 
κωδικό συμμετοχής 24425 στην Κατερίνα 
Λοϊζά, Αρχιτέκτονα, Μέλος του Επιστημο-
νικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
(ΕΤΕΚ). 2ο βραβείο με κωδικό συμμε-
τοχής 13026 στον Παναγιώτη Παναγή, 
Αρχιτέκτονα, Μέλος του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 
3ο βραβείο με κωδικό συμμετοχής 18564 
στον Αλέξανδρο Λειβαδά, Αρχιτέκτονα, 
Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Έπαινος με 
κωδικό συμμετοχής 18133 στον Παύλο 
Φεραίο - FEREOS ARCHITECTS LLC., 
Αρχιτέκτονα, Μέλος του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 
Η επταμελής κριτική επιτροπή του διαγω-
νισμού απαρτιζόταν από τους Χριστάκη 

Σάντη, Ταμία Δ.Σ.  ΠΑΣΥΚΑΦ, Εκπρόσωπο 
Αγωνοθέτη, Κυριάκο Κυριάκου, Μέλος 
Δ.Σ. ΠΑΣΥΚΑΦ, Εκπρόσωπο Αγωνοθέτη, 
Νικόλα Φιλίππου, Εκτελεστικό Διευθυ-
ντή ΠΑΣΥΚΑΦ, Εκπρόσωπο Αγωνοθέτη, 
Μιχάλη Κοσμά, Αρχιτέκτονα, Εκπρόσω-
πο Αγωνοθέτη, Άννα Γαλαζή  Ιακώβου, 
Αρχιτέκτονα, Εκπρόσωπο Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μυρτώ Βορε-
άκου, Αρχιτέκτονα, Εκπρόσωπο ΕΤΕΚ, 
Χρίστο Μαραθοβουνιώτη, Αρχιτέκτονα, 
Εκπρόσωπο ΕΤΕΚ, ενώ γραμματειακή υπο-
στήριξη παρείχε ο Άλκης Αναστασιάδης, 
Υπεύθυνος Πολιτικής και Στρατηγικής 
ΠΑΣΥΚΑΦ. Σε ειδική εκδήλωση που 
θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο, ο ΠΑΣΥΚΑΦ θα απονείμει τα 
βραβεία και θα εκθέσει όλες τις μελέτες 
που έχουν υποβληθεί στον διαγωνισμό.

Ολοκληρώθηκε
ο διαγωνισμός
για ανέγερση του 
Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει 
δημιουργήσει για φέτος ένα 
όμορφο βραχιόλι από σμάλ-
το, το «Κύτταρο Ζωής». Όλοι 

γνωρίζουν ότι το κύτταρο είναι η βάση 
της ζωής, από τη λειτουργία του οποίου 
ξεκινά το πολύτιμο δώρο της ζωής… ο 

άνθρωπος! Το σχέδιο είναι μια δημιουργία 
του Χρύσανθου Τζιαπούρα. Εισφορά: €7. 

Διαθέσιμο από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, 
σε διάφορα σημεία πώλησης σε όλες τις 
πόλεις και στο https://charityshop.org.cy

Πληροφορίες: 22210851 και στο info@
karaiskakio.org.cy.

«Κύτταρο Ζωής» του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
ανακοινώνει την έναρξη της 
8ης παγκύπριας εκστρατείας 

για την υποστήριξη ευάλωτων οικογε-
νειών «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα 
Χριστούγεννα.  Σκοπός της εκστρατεί-
ας  είναι να βοηθήσουμε τις ευάλωτες 
οικογένειες να νιώσουν τη χαρά των 
Χριστουγέννων, προσφέροντάς τους τα 
απαραίτητα για τη γιορτινή αυτή περίοδο. 
Με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας 
και πράξεις εθελοντισμού και προσφοράς 
μπορούμε να «απλώσουμε» τα χέρια μας 
για να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε 
περισσότερους ανθρώπους. Ο καθένας 
μας, ατομικά ή συλλογικά, μπορεί να 
συμμετάσχει στην εκστρατεία προσφέ-
ροντας ό,τι και όσο μπορεί (δωροκουπόνια, 
δώρα για τα παιδιά, εδέσματα, κ.ά.). Αυτά 
τα Χριστούγεννα «υιοθέτησε» κι εσύ μια 
οικογένεια. Μπορούν να προσφέρουν: 
Άτομα, Οικογένειες, Δήμοι, Κοινότητες, 
Επιχειρήσεις/Εταιρείες, Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Κρατικοί/Ημικρατικοί Φο-
ρείς, Οργανισμοί, Οργανωμένα Σύνολα, 
ΜΚΟ, κ.ά. Μπορούν να προσφερθούν: 
Δωροκουπόνια από υπεραγορές/κατα-
στήματα, τα απαραίτητα για το γιορτινό 
τραπέζι, χριστουγεννιάτικα εδέσματα, δώρα 
στα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο  μπορεί να 
προσφέρει χαρά στις οικογένειες τα Χρι-
στούγεννα. Η διάρκεια της εκστρατείας/
συλλογής ειδών έχει ήδη ξεκινήσει και 

θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, 
ώστε να παραδοθούν στις οικογένειες πριν 
από τα Χριστούγεννα. Επικοινωνήστε με 
το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/
Σώμα Εθελοντών της επαρχίας σας για 
περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις. 
Τα άτομα και οικογένειες που χρειάζονται 
βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν με 
το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία τους για 
να ενημερωθούν για τη διαδικασία λήψης 
βοήθειας. Τα σημεία συλλογής/στοιχεία 
επικοινωνίας είναι: 1) Σώματα Εθελοντών: 
Λευκωσία: Σούδας 11, Στρόβολος, τηλ. 
22512602, Λεμεσός: 1ης Απριλίου 14, 
Αγία Φύλα, τηλ. 25737761, Λάρνακα: 
Κιθαιρώνος 23, τηλ. 24650525, Πάφος: 
Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαργός, τηλ. 
26953725, Αμμόχωστος: Γεωργίου 
Κατσιάρη 21, Λιοπέτρι, τηλ. 99124521, 
Κερύνεια: τηλ. 97743185. 2) Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού: Εγκαταστάσεις Τσιμεντοποιί-
ας Βασιλικού, Βασιλικό, τηλ: 24845555. 
Εφαρμόζουμε όλοι πιστά όλα τα μέτρα 
ασφάλειας, πρωτόκολλα και διατάγματα 
που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

«Υιοθετήστε»
μια οικογένεια
τα Χριστούγεννα

Θέλοντας για άλλη μια φορά να στεί-
λουν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι 
πολιτισμός, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας 
και ο ΟΦΗ συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα 
αλληλεγγύης στην Κρήτη, για ενίσχυση 
των σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας. Η φιλική αναμέτρηση πραγμα-
τοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 12 
Νοεμβρίου, με κεντρικό μήνυμα «Κρατάμε 
την Κρήτη δυνατή». Τα έσοδα από τον αγώ-
να διατέθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης 
για την επισκευή σχολείου, που υπέστη 
ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. 
Το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο μέσα στις 
τέσσερεις γραμμές, αλλά εκτός. Και αυτό 
είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει 
να κερδίζουμε. H Opap Sports δηλώνει 
παρούσα και ενισχύει με κάθε τρόπο 
πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας.

Η ανακαίνιση της Παιδιατρικής Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας συ-
νεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς χάρη στην 
έμπρακτη οικονομική στήριξη του Συνδέ-
σμου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΑΕΚ). Ο 
ασφαλιστικός κλάδος, πιστός στον  ανθρωπο-
κεντρικό ρόλο που πρεσβεύει, προχώρησε 
στην προσφορά επιπλέον €10.000 προς το 
νοσηλευτήριο του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Η δωρεά ανα-
κοινώθηκε κατά τη διάρκεια λιτής τελετής 
στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, παρουσία 
του Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής, 
Αδάμου Χατζηπαναγή. Με τη συνεισφορά 
του Συνδέσμου, ο οποίος αντιπροσωπεύ-
ει σχεδόν όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες 
της Κύπρου, έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα 
είδη υγιεινής σε θαλάμους της παιδιατρικής 
κλινικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ανα-
βάθμιση στους κοινόχρηστους χώρους της 
κλινικής. Πρόκειται για τη δεύτερη σε σειρά 
δωρεά του Συνδέσμου στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Λάρνακας. Τον περασμένο Νοέμβριο 
ο Σύνδεσμος, αρωγός στις προσπάθειες της 
Πολιτείας, παρέδωσε 36 κλίνες, οι οποίες 
τοποθετήθηκαν σε θαλάμους όπου ήταν 
αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ασθενών. Ανταποκρινόμενες στις προ-
κλήσεις της εποχής οι ασφαλιστικές εταιρείες 
της Κύπρου έχουν προσφέρει, στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας, πάνω από €100.000 
για στήριξη της δημόσιας υγείας.

ΣΑΕΚ: Προσφορά
στην Παιδιατρική Κλινική 

του ΓΝ Λάρνακας

Ο Ολυμπιακός 
Λευκωσίας σε φιλικό 
αγώνα αλληλεγγύης

 με τον ΟΦΗ
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Δεκαετία Αναστασιάδη, Κραν Μοντανά και... λουκούμια

ΠΟΣΟ πολύ υψηλά ήσαν τα ποσοστά της πλειοψη-
φίας των πολιτών που αισθάνονταν αποστροφή 
και απέχθεια για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης 
Χριστόφια - ΑΚΕΛ 2008-2013, ιδίως των 20 

τελευταίων μηνών της εξουσίας της (από το Μαρί ώς την 
Τρόικα) το ήξερε πρώτη η ίδια η ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Εκείνη η γνώση υποχρέωσε (α) τον ίδιο τον Χριστόφια 
να μην τολμήσει καν να διεκδικήσει επανεκλογή του και (β) 
την ηγεσία του ΑΚΕΛ να επιλέξει έναν εξωκομματικό, τον 
Σταύρο Μαλά, ως υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές και 
του 2013 και του 2018. Γνωρίζοντας το εκ των προτέρων 
πασιφανές ότι ο Μαλάς δεν είχε πιθανότητες να επικρατήσει 
στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

ΠΡΩΤΟΣ στόχος για το ΑΚΕΛ, σε αμφότερες τις προεδρι-
κές εκλογές, ήταν να μην εκλεγεί «Απορριπτικός». Δηλαδή:

- ΟΥΤΕ ο Γιώργος Λιλλήκας το 2013,
- ΟΥΤΕ ο Νικόλας Παπαδόπουλος το 2018.
- Και στις δύο περιπτώσεις προβλεπόμενο προϊόν της  

υποψηφιότητας Μαλά ήταν να εκλεγεί στον δεύτερο γύρο 
ο «Αναν-ιστής» Νίκος Αναστασιάδης,

- Ο ΟΠΟΙΟΣ το 2004 στο Δημοψήφισμα για το Σχέδιο 
Ανάν εξέφραζε ηγετικά την γραμμή του «ΝΑΙ». Γραμμή 
την οποία η τότε πλειοψηφία των ΑΚΕΛιστών ψηφοφόρων 
είχε εξαναγκάσει την υπό τον Χριστόφια ηγεσία του ΑΚΕΛ 
να εγκαταλείψει την Μεγάλη Παρασκευή του 2004 και να 
συνταχθεί με το «ΟΧΙ» της λαϊκής πλειοψηφίας...

- Ανέκαθεν πλησιέστερος στην επί του Κυπριακού πολιτική 
της ηγεσίας του ΑΚΕΛ από τη δεκαετία του ’80 (συμμαχία 
ΑΚΕΛ-ΔηΣυ εναντίον του τότε Προέδρου Σπύρου Κυπριανού) 
ήταν ο Αναστασιάδης, αφ’ ότου πρωτοεξελέγη βουλευτής το 
1981. Από την εποχή των Δεικτών Κουεγιάρ, της Δέσμης 
Ιδεών Γκάλι, του Σχεδίου Ανάν και τα επέκεινα.

- Μ’ ΑΥΤΗΝ την έννοια, η επιλογή του ΑΚΕΛ για την 
υποψηφιότητα Μαλά είχε περιγραφεί ως η «Θυσία της Ιφι-
γένειας εν Αυλίδι» υπέρ της εκλογής Αναστασιάδη...

ΑΝΕΛΘΩΝ το 2013 στο Προεδρικό ο Αναστασιάδης 
υλοποιώντας την ομοούσια πολιτική των ΔηΣυ & ΑΚΕΛ 
στο Κυπριακό, προχώρησε στην Κοινή Διακήρυξη της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014 με τον επικεφαλής του Ψευδοκράτους 
Ντερβίς Έρογλου. Το περιεχόμενό της στην ίδια επί της ου-
σίας γραμμή, με το Κοινό Ανακοινωθέν Χριστόφια - Ταλάτ 
της 23ης Μαΐου 2008: Για «Συνεταιρισμό Δύο Ισότιμων 
Συνιστώντων Κρατών» επί διζωνικώς διχοτομημένης Κύ-
πρου. Για το οποίο θριαμβολόγησε η τουρκική κυβέρνηση 
και γραπτώς στο 105σέλιδο Έγγραφό της προς την ΕΕ, 23η 
Ιουνίου 2014, διά του οποίου όρισε και το ληξιπρόθεσμο 
του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «εκλιπούσας». 
Γεγονός υπήρξε το ότι, ούτε και η εξ «αριστεροσύνης συ-
ντροφικότητα» του ΑΚΕΛιστή ΠτΔ Χριστόφια, με τον υπο-
τελή στην Τουρκία Μεχμέτ Αλή Ταλάτ, είχε επιτρέψει επί 
διακυβερνήσεως ΑΚΕΛ την «συμφωνία λύσης»... 

- Την επιτυχώς δοκιμασμένη υπέρ του, «θυσία Μαλά» από 
την ηγεσία του ΑΚΕΛ, ο Αναστασιάδης την εξασφάλισε ξανά 
για την επανεκλογή του τον Φεβρουάριο 2018, έναντι του 
υποψηφίου των «Απορριπτικών» Νικόλα Παπαδόπουλου.

- Είχε ήδη ικανοποιήσει την ηγεσία ΑΚΕΛ για το Κυπριακό 
και με τις διαπραγματεύσεις με τον Ακιντζί 7-11 Νοεμβρίου 
2016 στο ελβετικό Μον Πελεράν και  από το 4ωρο δείπνο 
με τους Ακιντζί και Έιντε της 1ης Δεκεμβρίου 2016, όπου 
για πρώτη φορά αποδέχτηκε και την απαίτηση της Τουρκίας 
για Πενταμερή Διάσκεψη (των Τριών Εγγυητριών και των 
Δύο Κοινοτήτων) στην Ελβετία, με αποκορύφωμα το Κραν 
Μοντανά του 2017, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές...

ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ: Η επιδίωξη των Τούρκων Κατακτη-
τών να εισπράξουν με Πενταμερή Συμφωνία τα διαδοχικά 
κέρδη που είχαν αποταμιεύσει ήδη στο τραπέζι των μέχρι 
τότε διακοινοτικών συνομιλιών, παρά τη βοήθεια του Γ. Γρ. 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τις δολιότητες του Έσπεν 
Μπαρθ Έιντε, προσέκρουσε στη γραμμή του τότε Υπ.Εξ. της 
Ελλάδος Νίκου Κοτζιά «Μηδέν Εγγυήσεις - Μηδέν στρα-

τεύματα». Γραμμή που δεν άφηνε πλέον περιθώρια στον 
Αναστασιάδη να επαναλαμβάνει τους... Αναν-ισμούς του.

ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ το γεγονός προκάλεσε και την έκρηξη 
της οργής εναντίον του Αναστασιάδη, των... Ανασταδιαδι-
κότερων έως τότε αμετανόητων Αναν-ιστών. Πρωτευόντως 
των δικών του μέχρι τότε έμπιστών του δημοσιογράφων και 
αρθρογράφων, ιδίως στην «ναυαρχίδα» του «ΝΑΙ» εφη-
μερίδα «Πολίτης», αλλά και σε ηγετικά στελέχη του δικού 
του κόμματος μαζί με τους πρώην συνεργάτες τους εκ του 
αειμνήστου ΑΔΗΣΟΚ, με την ηγεσία του ΑΚΕΛ να τους 
ακολουθεί πλησίστια αγκομαχώντας.

ΤΗΝ 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
απέστειλε,  διά χειρός, απόρρητη επιστολή σε 60 «δικούς 
του» που τον επέκριναν για το Κραν Μοντανά, συμπεριλαμ-
βανομένου και του Γ. Γρ. του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού. Η 
επιστολή περιείχε έγγραφα για τα πεπραγμένα στο Κραν 
Μοντανά.

- Τον «κάρφωσε» δημοσίως με άρθρο του στον «Πολί-
τη» 27.8.2017 ο μέχρι τότε δικός του έμπιστος και φίλος 
του, επικεφαλής της εφημερίδας Δ. Διονυσίου, ο οποίος 
δημοσίευσε και τα εξής:

«Δεν νομιμοποιούμαι να αναφερθώ στο περιεχόμενο του 
φακέλου ο οποίος φέρει τη σήμανση ‘‘Απόρρητο’’, ωστόσο 
για σκοπούς συγγραφής αυτού του άρθρου νομίζω ότι και 
ο ίδιος ο φίλος Πρόεδρος θα μου επέτρεπε να αναφέρω 
ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ως στόχο να τεκμηριώσουν τις 
θέσεις που ο κ. Αναστασιάδης προβάλλει δημόσια για τους 
λόγους της αποτυχίας των συνομιλιών στο ελβετικό θέρετρο» 
... («Π» 27.8.2017).

ΤΡΕΙΣ μέρες αργότερα, 30.8.2017, ο Αναστασιάδης παρα-
δέχθηκε δημοσίως την αποστολή της «απόρρητης επιστολής» 
στους μέχρι τότε φίλους του, λέγοντας ότι τους την απέστειλε 
«για ιδίαν χρήση όσων αρθρογραφούσαν και δημιουργούσαν 
την εικόνα ή έδιναν την εντύπωση ότι πέραν της Τουρκίας 
φέρει ευθύνη και η κυπριακή πλευρά» («Φ» 31.8.2017).

ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΑ, λησμονημένα σήμερα, γεγονότα της 
περιόδου σύμπλευσης Αναστασιάδη - ΑΚΕΛ - ΔηΣυ που 
αφορούν την καρδιά του Κυπριακού, δηλαδή την στρατηγική 
της Τουρκίας, πριν και μετά το Κραν Μοντανά:

(1) Σάββατο, 23.1.2016, ο Γ. Γρ. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπρι-
ανού, συνοδευόμενος από τον Τουμάζο Τσελεπή, πήγε στην 
Κωνσταντινούπολη και είχε συνομιλίες με τον τότε πρωθυ-
πουργό του Ερντογάν, Αχμέτ Νταβούτογλου και με τον τότε 
και τώρα υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

(2) Πέμπτη, 22.11. 2018, ο Γ. Γρ. του ΑΚΕΛ Α. Κυπριανού 
με τον Τ. Τσελεπή πήγαν στην Άγκυρα και είχαν ξανά συ-
νομιλίες με τον Τούρκο υπ.Εξ. Τσαβούσογλου στο σπίτι του.

Σε αμφότερες τις συνομιλίες τους, στόχος ήταν, όπως δή-
λωνε ο ηγέτης του ΑΚΕΛ, να διαπιστώσουν «τις πραγματικές 
προθέσεις της Τουρκίας στο Κυπριακό». Επιστρέφοντας ενη-
μέρωσαν κατ’ ιδίαν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τα όσα 
οι ίδιοι αντιλήφθηκαν απ’ όσα τους είπαν οι Τούρκοι, αλλά 
ουδέποτε έκτοτε δόθηκαν στη δημοσιότητα είτε τα πρακτικά 
των συνομιλιών τους στην Τουρκία είτε τα όσα ανέφεραν 
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Συμπεράσματα μόνο μπορούσαν να εξιχνιασθούν καθώς 
αμέσως αργότερα ο πρώην ΠτΔ και πρώην Γ. Γρ. του ΑΚΕΛ 
Δ. Χριστόφιας δήλωνε ότι: «Είπα στον κ. Αναστασιάδη ότι 
οι υδρογονάνθρακες είναι το δικό μας λουκούμι, το οποίο 
κρατάς στα χέρια σου […] Κάνε την Τουρκία να ανοίξει το 
στόμα της και να το πάρει το λουκούμι»… («ΧΑΡΑΥΓΗ», 
3.1.2019).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ συμπέρασμα:
Οι μεν αόκνως υποστήριξαν, οι δε αφειδώς διευκόλυ-

ναν με την «θυσία Μαλά» την δεκαετία Αναστασιάδη στο 
Προεδρικό. Για να προσφέρει στην αχόρταγη Τουρκία τα 
«λουκούμια» που οι ίδιοι είχαν και έχουν την πλάνη ότι θα 
την... χορτάσουν!

Δεν τα κατάφεραν ώς τώρα και γυρεύουν άλλον για τις 
Προεδρικές του 2023...

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Σε αυτό το Crans Montana επιμένουν 
οι επικίνδυνοι αγγλο-τουρκο-διζωνικοί; 

Γι’ ακόμα μία φορά, η αδιαλλαξία των 
Τούρκων και η απαίτησή τους και 
για άλλες υποχωρήσεις εκ μέρους 
της ελληνικής πλευράς, διέσωσαν 

την Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι ο εν παντί 
υποχωρών Αναστασιάδης. Ούτε ο τότε ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, που μετατράπηκε 
σε θλιβερό τυμπανιστή και απολογητή των 
αξιώσεων του φίλου του, Τσαβούσογλου. Όχι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που, διά της τότε Υπουργού 
Εξωτερικών της, ένιψε τας χείρας της.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διασώθηκε 
από τον ακαταλόγιστο ΓΓ του ΟΗΕ, Γκουτέρες, 
που η μόνη έγνοια του ήταν να προωθήσει τις 
τουρκικές αξιώσεις. Υπονομεύθηκε, όμως, από 
τον ανεκδιήγητο Ειδικό Αντιπρόσωπό του, αρχι-
ψευταρά Έιντε. Τέσσερα χρόνια μετά την άτυπη 
πενταμερή στο Crans Montana, ο εκλεκτός 
συνάδελφος, Μιχάλης Ιγνατίου, αποκαλύπτει 
τα πρακτικά όσων διημείφθησαν στο όνομα 
δήθεν λύσης του Κυπριακού στη βάση του 
«πλαισίου Γκουτέρες». Δηλαδή, τη διάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τον Ιούλιο του 2017 ακούμε καθη-
μερινά από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τον 
ΥπΕξ, Ν. Χριστοδουλίδη, το ΑΚΕΛ και το 
ΔΗΚΟ ένα αηδιαστικό και εμετικό ρεφρέν: 
«Να επαναρχίσουν συνομιλίες από εκεί που 
έμειναν στο Crans Montana». Τι πραγματικά 
συνέβη, λοιπόν, στο ελβετικό θέρετρο; Όπως 
αποκαλύπτει ο Ιγνατίου (στον «Φιλελεύθερο» 
και στο Hellas Journal), στα επίσημα πρακτι-
κά καταγράφεται η τουρκική θέση, όπως την 
διατύπωσε ο Τούρκος ΥπΕξ:

«Για την Τουρκία η άποψη μηδέν στρατεύμα-
τα, μηδέν εγγυήσεις, δεν ήταν θέση εκκίνησης 
(was a non-starter)». Ο Γενικός Γραμματέας 
του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του 
με τον Τούρκο ΥπΕξ πριν από το γνωστό επί-
σημο δείπνο, που κατέληξε σε ναυάγιο των 
συνομιλιών, ρώτησε κατά πόσον η Τουρκία 
θα μπορούσε να αποδεχθεί αντικατάσταση της 
Συνθήκης Εγγυήσεως με τη Συνθήκη Εφαρμο-
γής και να καταργήσει το μονομερές δικαίωμα 
επέμβασης. Ο Τσαβούσογλου απάντησε:

«Η Συνθήκη Συμμαχίας θα μπορούσε να 
δομηθεί ως νέα Συνθήκη, αλλά θα πρέπει να 
περιλαμβάνει πρόνοια για τη μόνιμη παρουσία 
τουρκικών στρατευμάτων. Μηδενικά στρατεύ-
ματα είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία». 
Δώδεκα ώρες πριν από τη συνάντηση Γκουτέ-
ρες-Τσαβούσογλου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είχε καταθέσει προτάσεις που συνιστούσαν 

νέες, οδυνηρές υποχωρήσεις της ελληνικής 
πλευράς. Οι Τούρκοι επέμεναν ανένδοτα στην 
εσαεί παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην 
Κύπρο και μετά από συμφωνία και σε αυξημένο 
αριθμό, εξαιτίας δήθεν της κατάστασης στη 
Μέση Ανατολή, της τρομοκρατίας και πιθανής 
τουρκικής βάσης στο νησί.

Ο Κύπριος Πρόεδρος είχε κάνει κατα-
στροφικές υποχωρήσεις σε όλες τις πτυχές 
του «πλαισίου Γκουτέρες». Όπως ο Μιχ. Ιγνατίου 
αποκαλύπτει, ο Αναστασιάδης υποχώρησε: 
«Στην εκ περιτροπής προεδρία, στην αποτε-
λεσματική συμμετοχή όλων, στο περιουσιακό 
και στην ίση μεταχείριση των Ελλήνων και των 
Τούρκων υπηκόων του νησιού. Βεβαίως, έθετε 
ως προϋπόθεση την κατάργηση των εγγυήσε-
ων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και ότι σε 
βάθος χρόνου, 5 με 7 χρόνων, θα επιβαλλόταν 
ρήτρα αποχώρησης όλων των στρατευμάτων. 
Άρα, ο κ. Αναστασιάδης αποδεχόταν την πα-
ραμονή (τουρκικών στρατευμάτων) για μερικά 
χρόνια. Όμως φάνηκε πως η Τουρκία με τη 
λέξη παραμονή εννοούσε για πάντα».

Από τον Ιούλιο του 2017, το ΑΚΕΛ κα-
θημερινά κατηγορούσε τον Ν. Αναστασιάδη 
ότι αυτός ευθύνεται για το ναυάγιο στο Crans 
Montana, ότι η Τουρκία επαινέθηκε για την… 
συνεισφορά της και ότι η ελληνική πλευρά 
φταίει επειδή δεν οδηγηθήκαμε σε λύση. Τα 
επίσημα πρακτικά τεκμηριώνουν, πρώτον, 
ότι οι Τούρκοι πήγαν στις συνομιλίες για να 
εισπράξουν, όχι για να δώσουν. Δεύτερον, ο 
Ν. Αναστασιάδης προέβη ξανά σε ασυγχώρη-
τες, ολέθριες υποχωρήσεις. Τρίτον, ο τότε ΓΓ 
του ΑΚΕΛ και δημοσιογράφοι μετατράπηκαν 
σε θλιβερούς απολογητές και λευκαντές των 
τουρκικών αξιώσεων.

Τέταρτον, ο ΓΓ του ΟΗΕ έπαιξε έναν άθλιο 
ρόλο και απέφυγε να εκθέσει την τουρκική 

αδιαλλαξία που οδήγησε τις συνομιλίες σε 
ναυάγιο. Πέμπτον, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος 
του ΓΓ του ΟΗΕ, Έιντε, αναδείχθηκε στον πλέον 
αισχρό προαγωγό της βρετανικής και τουρκικής 
στοχοθεσίας με ψεύδη και παραπλανήσεις και 
πρόθυμους καλούς αγωγούς και προαγωγούς, 
Κύπριους πολιτικούς και δημοσιογράφους. 
Έκτον, με τις νέες υποχωρήσεις Αναστασιάδη 
και τις τουρκικές αξιώσεις, η τύχη της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας ήταν προδιαγεγραμμένη: 
Διάλυση, στο πλαίσιο της αγγλοτουρκοδιζω-
νικής τερατουργίας.  

Στο Crans Montana εκκολαπτόταν ένα 
αποκρουστικό τουρκοδιζωνικό τέρας. Ευτυχώς 
χάλασε τη μανέστρα, την τελευταία στιγμή, ο 
Έλληνας ΥπΕξ. Ν. Κοτζιάς, ο οποίος κατέθε-
σε το τρίπτυχο: «Κατάργηση των συνθηκών, 
διαμόρφωση νέων συμφωνιών μακριά από 
παρεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα και 
μετατροπή της Κύπρου σε ένα κανονικό κρά-
τος». Και τον πολέμησαν! Κύπριοι πολιτικοί, 
«με ένα παράδοξο μένος και εμπάθεια. Θεω-
ρούσαν ότι δεν έπρεπε να θέσω τέτοια θέματα, 
όπως την κατάργηση των εγγυήσεων και των 
“παρεμβατικών δικαιωμάτων”. Ότι όταν αυτά 
τίθενται δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό».

Η Κύπρος δεν μπορεί να γίνει κανονικό 
κράτος με ανεπαρκείς, διζωνολάγνους ηγέτες,  
ούτε με την αγγλοτουρκοδιζωνική, ούτε με πα-
ραμονή τουρκικών στρατευμάτων, παρεμβάσεις 
και εγγυήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
γίνει κανονικό κράτος μόνο με την απαλλαγή 
της από τον Αττίλα, την κατίσχυση του Διεθνούς 
Δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και την κατάργηση όλων των αναχρονιστικών 
δεσμών που την πνίγουν. Όταν οι ηγήτορες 
της Κύπρου -και της Ελλάδος- το καταλάβουν, 
τότε πρέπει να σχεδιάσουν την απελευθέρωσή 
της. Με κάθε τρόπο!  

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Λιβύης, ακαθορίστου 
μέλλοντος επόμενη μέρα

Η πρόσφατη διεθνής διάσκεψη για το 
μέλλον της Λιβύης, που συνεκλήθη τη 
πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, 
Εμμανουέλ Μακρόν, και στην οποία 

συμμετείχαν και τα δύο κράτη του Ελληνισμού, 
Ελλάδα και Κύπρος, επιχειρεί να δώσει διέξο-
δο στην ενυπάρχουσα και εμφιλοχωρούσα κατά 
ταύτα, τελματώδη κατάσταση, στην οποία μετά τον 
αιματηρό εμφύλιο περιήλθε ο Λιβυκός, ιστορικά 
δοκιμασμένος κρατικοπολιτικός χώρος.

Ένα από τα δεδομένα, που εκδηλώνονται και 
ως εμπόδια στη σχεδιαζόμενη διά του γαλλικού 
εγχειρήματος μετα-κανταφική διάσταση κρατικής 
οντότητας στη Λιβύη, παραπέμπει στο γεγονός 
της απουσίας οποιασδήποτε δημοκρατικής νο-
μιμοποιητικής παράδοσης εν είδει πολιτικής 
κουλτούρας στη χώρα και στον χώρο.

Είναι γνωστό πως η δημοκρατία, που ευκόλως 
διακηρύττεται από τον δυτικό κόσμο ως συντα-
γή έλευσης διεξόδων σε ενυπάρχοντα πολιτικά 
αδιέξοδα μετα-αποικιακών εν προκειμένω κα-
θεστώτων, κυρίως της Μέσης Ανατολής και του 
Τρίτου Κόσμου, συνιστά στην πραγμάτωσή της 
ένα δύσβατο και δυσχερώς υλοποιήσιμο εγχεί-
ρημα, του οποίου η δρομολόγηση προϋποθέτει 
ιστορική εμπειρία και πολιτικοκοινωνική θέληση 
προσαρμογής.

Η κατά τα ανωτέρω συνθήκη ουδόλως υφίστα-
ται στον Λιβυκό χώρο, που αποτελεί ένα κράτος 
δημοκρατικής εμπειρίας “tabula rasa”, τουτέστιν 
ανυπάρκτου ως προς το κυβερνάν δημοκρατικής 
ικανότητας και σχετικής παράδοσης. 

Η Λιβύη, που αποτελείται από πολλές και, 
κατά το μάλλον ή ήττον, αντιτιθέμενες φυλές, τις 
οποίες κατάφερε να ενώσει «διά πυρός και σι-
δήρου» ο Μουαμάρ Καντάφι σχηματοποιώντας 
ένα κράτος υφιστάμενο και κατά ταύτα ισχυρό 
οικονομικά και γεωπολιτικά, υποταγμένο στην 
του ενός ανδρός αρχή, υφίσταται σήμερα εν μέσω 
ενός επώδυνου κενού εξουσίας ως χώρος διεκ-
δικούμενος παντοιοτρόπως από γειτονικές και 
όχι μόνο, κρατικές οντότητες. 

Το γαλλικό αποικιοκρατικό παρελθόν της χώ-
ρας, καθώς και η εν συνεχεία διακυβέρνησή της 
από τον Καντάφι, αλλά και το διαφοροποιημένο 
φυλετικά, εθνοτικά και σαφώς πολιτιστικά πλαίσιο, 
που κυριαρχεί στον χώρο, συνιστούν παράγο-
ντες εγγενούς δυσχέρειας πραγμάτωσης ενός 
δημοκρατικού εγχειρήματος  διακυβέρνησης 
στην αυριανή και όχι μόνο Λιβύη. 

Η εν προκειμένω τωρινή διεκδίκηση παρεμ-
βατικού ρόλου στον χώρο και στην επικράτεια 
από δυνάμεις, όπως η Γαλλία πρωτίστως, αλλά 

και η Ιταλία, χώρες που ιστορικά διαδραμάτισαν 
ρόλο στην περιοχή, παραπέμπει σε υποχρέω-
ση συμβολής τους στην πολιτειακή και πολιτι-
κή ομαλοποίηση της χώρας και υπέρβαση του 
εμφιλοχωρούντος  εμφυλιακού συνδρόμου, 
αποδίδοντας στις κατά τα ανωτέρω δυνάμεις 
τη νομιμοποιητική ικανότητα παρεμβατικού 
ρόλου και την κατά ταύτα συμμετοχή τους σε 
μια δυνατότητα συνεκμετάλλευσης του λιβυκού 
πετρελαϊκού πλούτου.

Σε συνάρτηση προς τα ανωτέρω, η Ρωσία, 
έχοντας ήδη παρέμβει παντοιοτρόπως στον 
λιβυκό εμφύλιο στηρίζοντας τον Στρατηγό Χα-
φτάρ, επιδιώκει εμφανώς να έχει λόγο και ρόλο 
στην επόμενη μέρα, αντικρίζοντας τη Λιβύη ως 
ευκαιρία πολιτικής εισχώρησης στην υψηλής 
γεωστρατηγικής σημασίας μεσογειακή και με-
σανατολική λεκάνη.

Η Τουρκία, από την άλλη, προσεγγίζει την 
κατακερματισμένη Λιβύη ως συστατικό στοιχείο 
εφαρμογής ενός σύγχρονου ιμπεριαλιστικού νε-
οοθωμανικού σχεδίου, όπερ και αφίσταται αυτο-
νοήτως οποιασδήποτε νομιμοποίησης. Δείγμα, 
αλλά και μέσο υλοποίησης τού κατά τα ανωτέρω 
τουρκικού σχεδιασμού, αλλά και μιας τακτικού 
επιπέδου στρατηγικής εκμετάλλευσης αδυνάμων 
παραγόντων του λιβυκού εμφυλίου, συνιστά το 
παρανόμως συναφθέν τουρκολιβυκό μνημόνιο 
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Ελλάδα και Κύπρος, ως συνισταμένη των 
δύο κρατών του Ελληνισμού, παραπέμπουσα 
σε ενιαίο γεωπολιτικό χώρο και που έλαβαν 
μέρος στην κατά τα ανωτέρω διάσκεψη, πράγ-
μα που αποδίδεται σε γαλλική παραίνεση ως 
προϊόν της στενής συμμαχικής σχέσης μεταξύ 
Παρισίων, Αθηνών και Λευκωσίας, οφείλουν 
ενσωματώνοντας σε μια ενιαία στρατηγική το 
περιεχόμενο των επερχομένων γεωπολιτικών 
εξελίξεων στο ρευστό και κρίσιμο περιβάλλον 
της περιοχής, να ενεργοποιηθούν παρεμβατικά 
και εν συναρτήσει προς τις γαλλικές στρατηγικές 
κινήσεις, επιχειρώντας την εν τοις πράγμασι 
αναίρεση του τουρκικού παρεμβατικού ρόλου 
στη Λιβύη.

Το παράδειγμα της Λιβύης υπογραμμίζει 
και ενεργώς υπενθυμίζει για την Αθήνα και την 
Λευκωσία το γεγονός πως στη διαδρομή της 
ιστορίας ο οθωμανικός και μετα-οθωμανικός 
παράγοντας, τουτέστιν η σημερινή Τουρκία, λει-
τουργεί άμεσα παρεμβατικά και εν προκειμένω 
επιθετικά εκεί όπου το γεωπολιτικό περιβάλλον 
εμφανίζει κενά στρατηγικής εξισορρόπησης 
και άσκησης εξουσίας. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει κανονικό κράτος μόνο 
με την απαλλαγή της από τον Αττίλα, την κατίσχυση του 

Διεθνούς Δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και την κατάργηση όλων των αναχρονιστικών δεσμών 
που την πνίγουν. Όταν οι ηγήτορες της Κύπρου -και της 

Ελλάδος-  το καταλάβουν, τότε πρέπει να σχεδιάσουν την 
απελευθέρωσή της. Με κάθε τρόπο!  



Της Κυριακής
21.11.2021

Εξ Απορρήτων

Ο 
Τρωικός 
Πόλεμος 
του 
Ερντογάν
Εκτός από το οθωμανικό, ο Ερ-
ντογάν θυμήθηκε και το... τρωικό 
παρελθόν της Τουρκίας!
«Η Τροία είναι σύμβολο ενός 
παρελθόντος που μας αντιπρο-
σωπεύει, όπως όλοι οι λαοί που 
έζησαν στην Ανατολία», ανέφερε 
ο Τούρκος Πρόεδρος σε μια 
πρόσφατη ομιλία του, προσθέτο-
ντας ότι «ο Τρωικός Πόλεμος και 
η καταστροφή της Τροίας στην 
Ιλιάδα του Ομήρου περιγράφουν 
έναν αγώνα του οποίου τα ίχνη 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα». 
Βέβαια, έχουν αλλάξει σήμερα οι 
συνθήκες σε σχέση με την εποχή 
του Τρωικού Πολέμου. Τότε οι Έλ-
ληνες εκστράτευσαν εναντίον της 
Τροίας, όταν ο Πάρις έκλεψε την 
ωραία Ελένη, κατά την αφήγηση 
του Ομήρου. Τώρα φαίνεται ότι 
ήρθε η ώρα να πάρει ο σουλτάνος 
εκδίκηση για την... καταστροφή 
της Τροίας, ταυτιζόμενος με τους 
Τρώες και εκστρατεύοντας ο 
ίδιος εναντίον της Ελλάδας. Και 
αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός 
νέου Πάριδος, δεν εποφθαλμιά 
ασφαλώς καμιά νέα ωραία Ελένη, 
αλλά θέλει να κλέψει την... ωραία 
ελληνική ΑΟΖ. Έτσι βλέπουμε 
να εξελίσσεται μια νέα ομηρική 
Ιλιάδα από την ανάποδη. Με την 
Τουρκία να πολιορκεί ελληνικά 
εδάφη και ελληνικές θάλασσες. 
Απλώς, αντί τριήρεις, στέλνει τις 
φρεγάτες της. Σ’ αυτόν τον νέο 
Τρωικό Πόλεμο, με επιτιθέμενους 
τους Τρώες, αφθονούν και πολλοί 
άλλοι συνειρμοί, που συνδέουν 
το τότε με το σήμερα. Υπάρχει, ας 
πούμε, και σήμερα μια... αχίλλειος 
πτέρνα, εκείνη της Κύπρου, την 
οποία τοξεύει με επιμονή ο Ερ-
ντογάν. Ας προσέχουν, λοιπόν, οι 
Έλληνες. Διότι εάν η καταστροφή 
της Τροίας, τότε, ξεκίνησε από τον 
Δούρειον Ίππο του πολυμήχανου 
Οδυσσέα, ίσως η καταστροφή των 
Ελλήνων ξεκινήσει από κάποιον 
ανάλογο Δούρειον Ίππο, δηλαδή 
μιαν άδικη και μη βιώσιμη λύση 
του Κυπριακού, που θα δώσει 
στην Τουρκία την ευκαιρία να 
αλώσει την Κύπρο εκ των έσω...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Επιμένουν να αθωώνουν 
την Τουρκία

Οι άλλοι γύπες της Κύπρου

Πολύ καλή η έκθεση, αλλά...

Ποιους «ευέλικτους»  υποψήφιους προέδρους 
υποστηρίζει άραγε ο Στίβεν Λίλλυ; 

Η Κύπρος χρειάζεται την Ελλάδα αρωγό για 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, κ. Δένδια, όχι για μοιρασιά 
με τους Τούρκους α λα Φόρεϊν Όφις…

Στις 14 Νοεμβρίου 2021 ο Δρ Γιάν-
νος Χαραλαμπίδης μάς ενημέρωσε  
ότι οι Βρετανοί  θέλουν Πρόεδρο «ευ-
έλικτης πολιτικής» και να είναι του 
χεριού τους. Έγραψε μεταξύ άλλων: 
«Οι Βρετανοί προωθούν τη λογική 
της ευέλικτης πολιτικής των υποχω-
ρήσεων, των οποίων όμως ποιο θα 
είναι το αποτέλεσμα; Η δημιουργία 
μιας λύσης τουρκικών και βρετανι-
κών προδιαγραφών, που θα συνιστά 
ωρολογιακή βόμβα, την οποία θα 
ρυθμίζουν οι ίδιοι αναλόγως των δι-
κών τους συμφερόντων… Αυτή είναι 
η αντίληψη της ‘‘ευέλικτης πολιτικής’’, 
των καλυμμένων, δηλαδή, υπο-
χωρήσεων για τη δημιουργία μιας 
ομοσπονδίας, συνομοσπονδιακού 
χαρακτήρα, στην οποία επενδύουν 
οι Βρετανοί μέσω της λύσης και με 
τη συνδρομή τους στην εκλογή ενός 
Προέδρου, ο οποίος θα ήθελαν να 
είναι του χεριού τους. Έχουν, μάλιστα, 
γίνει επαφές στην Υπάτη Αρμοστεία 
με στελέχη τόσο του ΔΗΣΥ όσο και 
του ΑΚΕΛ, επί των οποίων επενδύ-
ουν προεκλογικά και μετεκλογικά».
Δεν είναι η πρώτη φορά! Ό,τι έκαναν 

δηλαδή και με την προώθηση της 
Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου. Και 
τότε αναζητούσαν «ευέλικτο πρόε-
δρο» για να ξεφορτώνονταν τον μ. 
Σπύρο Κυπριανού… Και τον βρήκαν 
μέσω ΑΚΕΛ! Ήταν ο άνθρωπος 
της λύσης χθες, που θα υποστήριζε 
και τα τουρκικά συμφέροντα. Και 
έκανε ό,τι του ζητούσαν. Η Βρετανική 
Υπάτη Αρμοστεία τον χαρακτήρισε 
τότε «precious asset» («πολύτιμο 
κεφάλαιο») για τα συμφέροντά τους! 
Εφόσον ο Βασιλείου έκανε ό,τι του 
ζητούσαν ξεκινώντας με το διαβό-
ητο ψήφισμά τους του Σ.Α. 649/90.  
Δέχθηκε το 99% των τουρκικών 
απαιτήσεων. Και τον ξεγύμνωσαν 
με τις αποδεσμεύσεις των επισήμων 
βρετανικών τους εγγράφων…
Ε, λοιπόν, για να δούμε ποιους από 
τους νέους υποψηφίους ή και τους 
υπόλοιπους που θα εμφανιστούν, θα 
επιλέξει κάτω από τις «φτερούγες» 
του ο Βρετανός Ύπ. Αρμοστής κ. 
Στίβεν Λίλλυ. Και που θα βαφτιστεί 
νέο «precious asset» γι’ αυτούς. Αλλά 
όχι για την ΚΔ…

Φανούλα Αργυρού

-15 Νοεμβρίου 2021. Μαχητικές 
διαδηλώσεις στη Λευκωσία για κατα-
δίκη του ψευδοκράτους, με αφορμή 
την 38η επέτειο της παράνομης 
ανακήρυξής του.
-16 Νοεμβρίου 2021. Την επομένη 
της μαύρης επετείου. Μαχητική 
εκδήλωση διαμαρτυρίας... των οδη-
γών ταξί στη Λευκωσία, με βασικό 
αίτημα να μπορούν να πηγαίνουν στο 
ψευδοκράτος... και να βάζουν φθηνά 
καύσιμα, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, 
χωρίς να τους ελέγχουν στα οδο-
φράγματα οι τελωνειακοί!
-16 Νοεμβρίου 2021. Επίσης την 
επομένη της μαύρης επετείου. Στην 
Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής 
αποκαλύπτεται ότι μεγάλα βυτιοφόρα 
από τις ελεύθερες περιοχές πηγαινο-
έρχονται καθημερινά στα κατεχόμε-
να, γεμίζουν με βενζίνη, επιστρέφουν 
στις ελεύθερες περιοχές, όπου μετα-
φορτώνουν τα καύσιμα σε άλλα βυτι-
οφόρα και ξαναπάνε στα κατεχόμενα 
για να ξαναβάλουν βενζίνη! Όπως 
αναφέρθηκε, υπάρχουν κάποιοι που 
κερδίζουν μέχρι και 3.000-4.000 
ευρώ ημερησίως. Οι καταγγελίες 
έγιναν κατά τη συζήτηση της ανεξέ-
λεγκτης και χωρίς τους απαραίτητους 
ελέγχους διέλευσης προϊόντων από 
τα κατεχόμενα, μέσω του κανονισμού 
της «Πράσινης Γραμμής».
Το άκρον άωτον της παράνοιας. Από 
τη μια καταδικάζουμε το ψευδο-

κράτος και αντιδρούμε έντονα σε 
κάθε ενδεχόμενο αναγνώρισής του 
από τρίτες χώρες και από την άλλη 
φροντίζουμε να αιμοδοτούμε την 
οικονομία του και να αναγνωρίζουμε 
έμμεσα τους «θεσμούς» του. Χιλιάδες 
Ελληνοκύπριοι πάνε στα κατεχόμενα 
για αγορά βενζίνης, φαρμάκων και 
προϊόντων-μαϊμού, παίζουν στα καζί-
να, ταξιδεύουν μέσω του παράνομου 
αεροδρομίου της Τύμπου. 
Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, 
και το ίδιο το νόμιμο κράτος έχει 
προχωρήσει σε κάποιου είδους 
ανεπίσημη αναγνώριση του ψευδο-
κράτους. Το έχουμε αποδεχθεί ως 
«συνιστών κρατίδιο» σε μια διζωνική 
ομοσπονδία, στα οδοφράγματα έχουν 
στηθεί τελωνεία, ως να πρόκειται 
για «σύνορα» με νόμιμο κράτος, δεν 
αντιδρούμε στις επισκέψεις ξένων 
υψηλών αξιωματούχων στα κατεχό-
μενα, μέσω των ΜΟΕ αναγνωρίσαμε 
κάποιους «θεσμούς» του ψευδο-
κράτους, ανεχόμαστε τις επισκέψεις 
στα κατεχόμενα χιλιάδων ξένων 
τουριστών που έρχονται νόμιμα από 
τα αεροδρόμια της Δημοκρατίας και 
πολλά άλλα. 
Όταν, λοιπόν, κάθε 15 Νοεμβρίου 
καταδικάζουμε το ψευδοκράτος, η 
γροθιά που υψώνουμε προς τα κατε-
χόμενα στρέφεται τελικά ως... ανοιχτή 
παλάμη προς το πρόσωπό μας!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι 
αρωγός στις προσπάθειες της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων, καθώς και 
για την επίλυση του Κυπριακού και 
την επανένωση της Mεγαλονήσου 
στη βάση των Αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και του ευ-
ρωπαϊκού κεκτημένου. Μια Νήσος 
ενωμένη, απαλλαγμένη από κατοχικά 
στρατεύματα και από το αναχρο-
νιστικό σύστημα των εγγυήσεων» 
(«Sigmalive» 15.11.2021).  
Μήπως χρειάζεται… φροντιστήριο 
ο Δένδιας; Ή μηχανικά μιλούν οι 
πολιτικοί του Ελληνισμού δίχως να 
αντιλαμβάνονται, ο ένας μετά τον 
άλλο, τι λένε;  Ο Ελληνισμός θέλει την 

Ελλάδα να γίνει επιτέλους αρωγός 
στις προσπάθειες του Κυπριακού 
Ελληνισμού για ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
και όχι για μασημένα ευχολόγια και 
υποσχέσεις. Γιατί η «επίλυση» και η 
«επανένωση» της Μεγαλονήσου στη 
βάση των βρετανικών ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας είναι κοροϊδία, 
εφόσον εκείνο που εννοούν είναι τη 
μοιρασιά της νήσου με τους Τούρκους 
μέσω της διαιρετικής οθωμανικού 
μοντέλου δι-κοινοτικής δι-ζωνικής 
ομοσπονδίας, και τη μη επιστροφή 
των προσφύγων, η οποία καμία σχέση 
έχει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο! Που 
κατάντησε πλέον πιπίλα διπροσωπίας, 
διγλωσσίας και ανοητολογίας. 

Φανούλα Αργυρού 

Είναι μαζοχισμός; Είναι το απαύγασμα 
της μικροπολιτικής σκοπιμότητας; Είναι 
άρνηση της πραγματικότητας; Είναι 
αποφυγή παραδοχής ενός λάθους; Είναι 
όλα μαζί; Ό,τι και να συμβαίνει, είναι 
ακατανόητο και αδιανόητο αυτό που κάνει 
το ΑΚΕΛ μετά την αποκάλυψη, από τον 
«Φιλελεύθερο», των απορρήτων πρα-
κτικών των Ηνωμένων Εθνών για όσα 
συνέβησαν στο Κραν Μοντανά το 2017. 
Με τα οποία επιβεβαιώνεται πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι είναι η Τουρκία που οδή-
γησε σε ναυάγιο τη διάσκεψη. Το ΑΚΕΛ, 
συστηματικά, έχτιζε τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια ένα αφήγημα για μια Τουρκία 
έτοιμη για λύση του Κυπριακού στο Κραν 
Μοντανά και για έναν Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη βομβιστή, ο οποίος ανατίναξε όλη 
τη διαδικασία στον αέρα. Το αφήγημα του 
ΑΚΕΛ δεν το ανατίναξε τελικά ο Αναστα-

σιάδης. Το ανατίναξαν τα Ηνωμένα Έθνη, 
με τα απόρρητα έγγραφα που αποκάλυψε 
ο «Φιλελεύθερος». Όπως αναδύεται με 
σαφή τρόπο μέσα από τα έγγραφα, η 
Τουρκία απαιτούσε μόνιμη παραμονή 
στην Κύπρο τουρκικού στρατού και 
συνέχιση των εγγυήσεων και μάλιστα 
με πρόνοια για μονομερές δικαίωμα 
επέμβασης. Παρ’ όλα αυτά, το κόμμα της 
Αριστεράς επιμένει στον χαβά του. Δίνει 
άλλοθι στην Τουρκία και εξακολουθεί να 
δαχτυλοδείχνει τον Πρόεδρο Αναστασιά-
δη ως τον κύριο υπαίτιο του ναυαγίου του 
Κραν Μοντανά. Με διάφορες σοφιστείες, 
οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ παρακάμπτουν 
την ουσία των εγγράφων του ΟΗΕ, που 
εκθέτουν την αδιαλλαξία της Τουρκίας, 
και επιμένουν να βάφουν με κομματικά 
χρώματα το Κραν Μοντανά.
Παραβλέποντας και τη γενικότερη εικόνα 

Φέραμε, λοιπόν, και γύπες από την Ισπα-
νία, για να ενισχύσουν τους δικούς μας 
γύπες, που ο αριθμός τους έχει μειωθεί 
σε ανησυχητικό βαθμό (έμειναν μόνο 
18-20). Οι ισπανικοί γύπες αναμένεται 
να βοηθήσουν στην ανάκαμψη του πλη-
θυσμού του κυπριακού πυρόχρου γύπα 
(Gyps fulvus), που κινδυνεύει να εξαλει-
φθεί πλήρως τα επόμενα 15 χρόνια.
Σε αντίθεση, όμως, με τον κυπριακό 
πυρόχρουν γύπα, που απειλείται με 
εξαφάνιση, στην ξερονησίδα μας υπάρ-
χουν εξαιρετικά μεγάλοι πληθυσμοί από 
άλλους γύπες, περιγραφή των οποίων 
παραθέτω στη συνέχεια:
Χρηματιστηριακός γύπας: Εμφανίστηκε 
την περίοδο 1999-2000 και επέπεσε επί 
χιλιάδων μικροεπενδυτών, ξεκοκκαλίζο-
ντας τις οικονομίες τους. Ο χρηματιστη-
ριακός γύπας ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, 
αρπακτικός, αλλά και μεθοδικός, παρασύ-
ροντας τα θύματά του, που ήταν τυφλω-
μένα από το αμόκ ενός προσδοκώμενου 
μεγάλου κέρδους, ώστε να πέσουν πιο 

εύκολα στα νύχια του. Τελικά τα χιλιάδες 
θύματα είδαν τα πορτοφόλια τους να 
κατασπαράζονται, σε ένα από τα μεγαλύ-
τερα σκάνδαλα της μπανανίας μας, ενώ οι 
χρηματιστηριακοί γύπες έμειναν ελεύθε-
ροι για να συνεχίσουν να αναζητούν άλλα 
θύματα. Τραπεζικός γύπας: Κάποιοι από 
το είδος αυτό ήρθαν από την Ελλάδα το 
2006 και μέσα σε μερικά χρόνια κατάφε-
ραν να κατασπαράξουν μιαν ολόκληρη 
Τράπεζα (Λαϊκή). Επίσης διάφοροι ντόπιοι 
τραπεζικοί γύπες άρπαξαν τις οικονομίες 

χιλιάδων φουκαράδων, εξαπατώντας τους 
με τα περίφημα αξιόγραφα, τα οποία θα 
τους εξασφάλιζαν, τάχα, μεγάλα κέρδη και 
τελικά τους εξασφάλισαν την καταστροφή. 
Τραπεζικοί γύπες έδρασαν και αργότερα, 
κατασπαράζοντας έναν ολόκληρο Συνερ-
γατισμό!
Διαβατηριακός γύπας: Γνωστός και ως 
«χρυσόχρους γύπας» (από τα «χρυσά» 
διαβατήρια). Ο γύπας αυτός εμφανίστηκε 
μετά την οικονομική κρίση του 2013 και 
μέχρι πρόσφατα κατάφερε να κατασπα-
ράξει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που 
έφεραν ξένοι επενδυτές. Σημειώνεται 
ότι οι μεγάλοι διαβατηριακοί γύπες που 
έφαγαν τη μερίδα του λέοντος ήταν λίγοι, 
ενώ τα πολλά μικρά γυπάκια περιορίστη-
καν σε κανένα κοκκαλάκι που απέμενε.
ΓεΣΥφαγικός γύπας: Το είδος αυτό του γύπα 
ετοιμάζει τα νύχια και το ράμφος του, κάνο-
ντας ό,τι μπορεί για να μετατρέψει το ΓεΣΥ 
σε ψοφίμι, ώστε να ορμήσει αδηφάγο πάνω 
του. Μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Πρόωρο χριστουγεννιάτικο μποναμά πή-
ραμε από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. 
Με τη μορφή της απόρρητης έκθεσης των 
υπηρεσιών πληροφοριών της Κομισιόν 
για τις ύπουλες μεθοδεύσεις της Τουρκίας 
στη σκλαβωμένη Αμμόχωστο, αλλά και 
γενικότερα στα κατεχόμενα. Δεν θυμά-
μαι ποτέ ξανά μια έκθεση ευρωπαϊκού 
θεσμού να είναι τόσο ξεκάθαρη και να 
δαχτυλοδείχνει με τόσο αδιαμφισβήτη-
το τρόπο το τουρκικό καθεστώς για τις 
παράνομες ενέργειές του στην Κύπρο. 
Στην έκθεση, οι υπηρεσίες της Κομισιόν 
καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια και με 
βάση πληροφορίες από δικές τους πηγές, 
όλους τους σχεδιασμούς της Τουρκίας στα 
Βαρώσια, σε μια προσπάθεια δημιουρ-
γίας νέων τετελεσμένων. Η έκθεση δεν 
περιορίζεται στο θέμα των Βαρωσίων. 

Επεκτείνεται σε γενικότερες διαπιστώσεις 
για τις προσπάθειες της Τουρκίας να θέσει 
υπό τον απόλυτο έλεγχό της τις κατεχόμε-
νες περιοχές. Στην έκθεση επισημαίνεται 
πως η Τουρκία αξιοποιεί μιαν υβριδική 
προσέγγιση στα κατεχόμενα, συνδυάζο-
ντας μια σειρά εργαλείων για τον καλύτερο 
έλεγχο της τ/κ κοινότητας σε διοικητικό 
επίπεδο, στην παιδεία, στην οικονομία, σε 
στρατιωτικό επίπεδο, στην κοινωνία και 
στα ΜΜΕ. Οι μυστικές υπηρεσίες της Κο-
μισιόν ερμηνεύουν τις τουρκικές ενέργειες 
ως ένδειξη ότι η Άγκυρα θέτει ως προτε-
ραιότητα τις γεωπολιτικές της επιδιώξεις 
και την εσωτερική της πολιτική, εις βάρος 
των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ. 
Ναι, είναι μια εξαιρετική (και αντικειμενι-
κή) έκθεση, που βρίσκεται ενώπιον των 
αρμοδίων οργάνων της ΕΕ. Δεν παύει, 

όμως, να είναι μια έκθεση. Εκείνο που έχει 
σημασία είναι ο βαθμός αξιοποίησής της 
και το έμπρακτο αποτέλεσμα που μπορεί 
να έχει στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το 
επόμενο βήμα είναι να ετοιμαστεί ένα 
έγγραφο επιλογών, ως αντίδραση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο, 
το οποίο να παρουσιαστεί στο επόμενο 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις 
13 Δεκεμβρίου. Εκεί θα φανούν και οι 
προθέσεις της μόνιμης προστάτιδας της 
Τουρκίας, της Γερμανίας, κατά πόσον  
αυτήν τη φορά θα επιτρέψει κάποια μέτρα 
που να τα αισθανθεί ο Ερντογάν, ή αν θα 
αφήσει (και πάλι) τον ισλαμογενή Χίτλερ 
να διεκδικεί ανενόχλητος «ζωτικό χώρο» 
εις βάρος των γειτόνων του.

ΜΠΟΞΕΡ

της νεο-οθωμανικής επιθετικότητας και 
επεκτατικότητας της Τουρκίας. Ως εάν το 
ισλαμοφασιστικό καθεστώς της Τουρκίας 
να εμφανίστηκε στο Κραν Μοντανά με 
αγγελικό πρόσωπο και αγαθές προθέ-
σεις, διαφοροποιημένο από το σατανικό 
καθεστώς που επιχειρεί να σφετεριστεί 
μεγάλο μέρος της ΑΟΖ της Ελλάδας 
και της Κύπρου, μέσω του παράνομου 
τουρκολιβυκού συμφώνου, που κατέχει 

εδάφη και παραβιάζει την κυριαρχία 
της Συρίας και του Ιράκ, που απλώνει τα 
πλοκάμια του παντού, από την Ανατολική 
Μεσόγειο μέχρι την Αφρική και από τον 
Καύκασο μέχρι τα Βαλκάνια. Από την 
Εζεκία Παπαϊωάννου προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι στο Κραν Μοντανά, ο 
κατά συρροήν δολοφόνος ήταν έτοιμος 
να μετατραπεί σε αρνάκι. Έλεος!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Το ψευδοκράτος και εμείς

Οι εγκληματίες δεν παύουν να μας ξαφ-
νιάζουν με τις απίστευτες μεθόδους που 
επινοούν για να υλοποιήσουν τα παράνο-
μα σχέδιά τους. Στη Λεμεσό (αν επιβεβαι-
ωθούν οι καταγγελίες που υπάρχουν), δυο 
νεαροί (αδέρφια) θα ντύνονταν Αϊ-Βα-
σίληδες, θα πήγαιναν μέσα στις γιορτές 
να πούνε τα Κάλαντα στον πρόεδρο της 
Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λεμεσού, Ντίνο Έλληνα, και θα τον πυρο-
βολούσαν! Επειδή, σύμφωνα με τις ίδιες 

πληροφορίες, υπήρχε κάποια οικονομική 
διαφορά σχετικά με την ανακαίνιση ενός 
νηπιαγωγείου, την οποία ανέλαβαν οι δύο 
ύποπτοι. Οι δύο νεαροί, που έχουν ήδη 
τεθεί υπό κράτηση, αρνούνται ανάμειξή 
τους στην υπόθεση. Τους κάρφωσε, όμως, 
πληροφοριοδότης της Αστυνομίας, δίνο-
ντας στοιχεία για τρίτο άτομο που, κατά 
τους ισχυρισμούς του, τους πούλησε δύο 
πιστόλια. (Στολές του Αϊ-Βασίλη δεν θα 
ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσουν). Επί τη 

ευκαιρία, φαίνεται να είναι, πλέον, εκπλη-
κτική η ευκολία με την οποία μπορεί να 
εξασφαλίσει κάποιος όπλο για να διαπρά-
ξει εγκληματική πράξη. Μην ξεχνάμε και 
την πρόσφατη κλοπή 100.000 σφαιρών, 
τις οποίες εξακολουθεί να μαζεύει απ’ εδώ 
και απ’ εκεί η Αστυνομία. Και επίσης οι 
Αρχές μόλις πρόλαβαν να ματαιώσουν 
τα σχέδια του Αζέρου, ο οποίος τελεί υπό 
κράτηση, να δολοφονήσει Ισραηλινούς, 
μεταμφιεσμένος σε ντελιβερά. Η άλλη 

απίστευτη ιστορία διαδραματίστηκε 
σε κοιμητήριο στη Λευκωσία. Αρχικά 
υπήρχαν πληροφορίες για κλοπή σορού 
γυναίκας, μητέρας κατηγορούμενου για 
μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος 
μετατράπηκε σε μάρτυρα κατηγορίας. 
Τελικά διαπιστώθηκε ότι η σορός δεν είχε 
κλαπεί, ο τάφος όμως είχε ανασκαφεί και 
είχε ριφθεί εκεί και ασβέστης. Προφανώς 
κάποιοι ήθελαν να στείλουν ένα προ-
ειδοποιητικό μήνυμα στον μάρτυρα. Η 

διερεύνηση της περίεργης αυτής υπόθε-
σης συνεχίζεται και αναμένουμε να δούμε 
πού θα καταλήξει.Εν πάση περιπτώσει, 
με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, 
καλύτερα να προσέχουμε και να είμαστε 
επιφυλακτικοί. Αν, λοιπόν, δείτε έξω από 
την πόρτα σας κανέναν... Αϊ-Βασίλη ή 
κανέναν ντελιβερά, χωρίς να έχετε κάνει 
κάποια παραγγελία, μην τους ανοίξετε με 
τίποτε!

ΜΠΟΞΕΡ

Αϊ-Βασίλης έρχεται... με τα πιστόλια εισέρχεται
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