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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο συγγραφέας 

Γιώργος 
Χατζηκωστής 

και η σχέση του 
με την Πάφο

ΣΕΛΙΔΑ 9 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ 
Στο μικροσκόπιο δύο Λειτουργοί των ΥΚΕ

Υπόθεση κατάχρησης δωροκουπονιών εκκλη-
σίας, που προορίζονταν για παιδιά, διερευνά το 
ΤΑΕ εναντίον της πρώτης, ενώ η δεύτερη φέρεται 
να εξασφάλισε για ίδιον όφελος προϊόντα αξίας 
2.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι τα αγόραζε για ΑμεΑ. 
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ΕΣKΙΣΕ ΤΟ «MANUAL» 
Παίζει πόκερ με λίρα και ανάπτυξη 

Η λίρα όντως καταρρέει στην Τουρκία και ο 
Ταγίπ Ερντογάν σκίζει το εγχειρίδιο («manual») 
των συμβατικών κανόνων των αγορών και του 
τραπεζικού συστήματος, επιμένοντας στο αντίδο-
το της ανάπτυξης ως σανίδας σωτηρίας.
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ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ: Η Ελλάδα που 
σκοτώνει τα παιδιά της  ΣΕΛΙΔΑ 20 

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Εδραίωση της κατοχής  
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ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Πάπας Φραγκίσκος, ένας προικισμένος 
ηγέτης που ξεχωρίζει  ΣΕΛΙΔΑ 20

ΑΝΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Γεωργική πολιτική και 
αγροοικολογία  ΣΕΛΙΔΑ 21

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ: Ώρα εθνικής περισυλλογής  
ΣΕΛΙΔΑ 21

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Η «σιεροκουτάλα» προξενήτρα του 
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ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
«Αποκλείεται!
Δεν θα κάνετε
σπίτι σας την Κύπρο»…
ΣΕΛΙΔΑ 23

ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Ξεχνούμε 
και θα μας 
ξεχάσουν
ΣΕΛΙΔΑ 3 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΓΚΙΟΥΡΩΦ
Παρατράβηξε 
το αυτομαστίγωμα
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετράμε ήδη 246 
καταγγελίες για βία κατά 
παιδιών μέσα στο 2021 

ΣΕΛΙΔΑ 11 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Παγκόσμιος τρόμος 
μετά την εμφάνιση 

της «Όμικρον» 

Τεράστια ανησυχία έχει προ-
καλέσει τις τελευταίες ημέρες σε 
όλον τον πλανήτη η νέα παραλ-
λαγή του κορωνοϊού, στην οποία 
δόθηκε η ονομασία «Όμικρον». Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι οι πρώτες 
ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η 
μετάλλαξη επιφέρει μεγαλύτερο 
κίνδυνο επαναμόλυνσης, σε σύ-
γκριση με τις άλλες «παραλλαγές 
ανησυχίας». Έμπειροι επιστή-
μονες την περιέγραψαν ως τη 
χειρότερη παραλλαγή που έχουν 
δει από την αρχή της πανδημίας, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι διαθέτει 
32 μεταλλάξεις στην πρωτεϊνική 
ακίδα, ενώ η παραλλαγή «Δέλτα» 
έχει περίπου τις μισές μεταλλά-
ξεις, 16 στον αριθμό, οι οποίες κα-
λύπτονταν από τα εμβόλια. Άμεση 
ήταν η απάντηση από Pfizer, 
Moderna και AstraZeneca, που 
δηλώνουν έτοιμες να αντιμετω-
πίσουν με επιτυχία τη νέα απειλή 
που επιφυλάσσει ο κορωνοϊός 
στην ανθρωπότητα. 

ΣΕΛΙΔΑ 2

Καθεστώς πρόσφυγα 
σε Τουρκάλα υπήκοο

Ιστορική επίσκεψη Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο

Η Κύπρος ετοιμάζεται να υποδε-
χθεί την ερχόμενη Πέμπτη τον 
Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθο-

λικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, σε 
μια πολυσήμαντη επίσκεψη, με ύψιστο 
συμβολισμό, από κάθε άποψη, τόσο θρη-
σκευτική, όσο και πολιτική.  Ο Ποντίφικας 
έρχεται στην Κύπρο έπειτα από επίσημη 
πρόσκληση του Προέδρου Αναστασιά-
δη και θα έχει σημαντικές συναντήσεις 
τόσο με την πολιτική, όσο και με τη θρη-
σκευτική ηγεσία του τόπου, ενώ θα έχει 
συναντήσεις και με τις κοινότητες των 

Λατίνων και των Μαρωνιτών. Υψηλά 
στην ατζέντα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας θα βρίσκεται το Κυπριακό και 
οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για 
την Ανατολική Μεσόγειο, το περιβάλλον 
και το μεταναστευτικό πρόβλημα, ενώ ο 
Πάπας Φραγκίσκος αναμένεται να στείλει 
ισχυρά μηνύματα για το μεταναστευτικό, 
καθώς θα συναντηθεί  με πρόσφυγες και 
μετανάστες, κάποιους  εκ των οποίων  ίσως 
πάρει μαζί του στο Βατικανό, όπως έπραξε 
και το 2016, προσφέροντας άσυλο σε 12 
Σύρους πρόσφυγες, όταν  επισκέφθηκε τη 

Λέσβο. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες 
της «Σ», το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 
ενήμερο για την πρόθεση του Ποντίφικα 
να προσφέρει άσυλο σε μετανάστες που 
βρίσκονται στη χώρα μας και προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκπληρωθεί 
το αίτημά του κατά την επίσκεψή του στην 
Κύπρο. Ταυτόχρονα, η επίσκεψη του Πάπα 
επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα των 
σχέσεων μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο πλαίσιο του 
διεξαγόμενου διαχριστιανικού διαλόγου. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΤΑΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ… ΓΑΜΠΡΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ
Από τη βρετανική 

αποικιοκρατία 
στη γαλλική
συμμαχία
ΣΕΛΙΔΑ 7 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Έγγραφα για Κραν 

Μοντανά και οι Βρετανοί 
σχεδιαστές παραμονής 

στρατευμάτων  
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
Πιόνια στην

τεχνητή κρίση
που προκαλούν 

Πούτιν και Λουκασένκο
ΣΕΛΙΔΑ 19

Μια πρωτοφανή ιστορία 
φέρνει σήμερα στη δη-
μοσιότητα η «Σημερινή», 
η οποία αποκαλύπτει, γι’ 

ακόμη μια φορά, τις δομικές ανεπάρ-
κειες και τις ενδημικές παθογένειες των 
κρατικών υπηρεσιών, αλλά και τα κενά-
παραθυράκια της νομοθεσίας, που επι-
τρέπουν την εκκόλαψη και αναπαραγωγή 
προκλητικά απαράδεκτων φαινομένων.

Πρόκειται για την περίπτωση 
Τουρκάλας υπηκόου, αναγνωρισμέ-
νης ως πρόσφυγα και δικαιούχου 
του Ε.Ε.Ε., η οποία μετέβαινε τακτικά 
στην Τουρκία μέσω κατεχομένων και, 
παρά τον υποτιθέμενο κίνδυνο που 

διέτρεχε στη χώρα καταγωγής της, 
παντρεύτηκε Τούρκο υπήκοο, έβγαλε 
δεύτερη τουρκική ταυτότητα με το 
όνομα του συζύγου της, επέστρεψε 
και απολαμβάνει, μέχρι και σήμερα, 
το καθεστώς πρόσφυγα. Μάλιστα, σαν 
να μην έφταναν αυτά, προχώρησε και 
σε αίτημα οικογενειακής επανένωσης, 
θέλοντας να φέρει τον σύζυγό της στην 
Κύπρο. 

Το γεγονός εγείρει σοβαρά 
ερωτήματα ως προς τη στάση αλλά 
και την επάρκεια των κρατικών 
υπηρεσιών και των εντεταλμένων 
αρμοδίων, καθώς, για να απολαμβάνει 
κάποιος καθεστώς πρόσφυγα, πρέπει 

να αποδεικνύει πως δεν μπορεί να 
μεταβεί στη χώρα καταγωγής του, γιατί 
μια τέτοια ενέργεια ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους για τη ζωή του. Ωστόσο, η 
αναφερόμενη μετέβη στην Τουρκία 
μέσω κατεχομένων, τελώντας γάμο με 
Τούρκο υπήκοο, ενώ οι πληροφορίες 
μας κάνουν λόγο για πολλαπλές μετα-
βάσεις της στην Τουρκία και, μάλιστα, 
από μη νόμιμα σημεία.

Η συγκεκριμένη Τουρκάλα υπή-
κοος είναι δικαιούχος του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας το 
ποσό των 843,38 ευρώ μηνιαίως.

ΣΕΛΙΔΑ 3
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Αρχίζουν δειλά-δειλά 

οι κρατήσεις για 
τα Χριστούγεννα

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ο καταποντισμός 

της λίρας και 
η νομισματική κρίση 

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Επιχείρηση 
«Σώστε τα 

Χριστούγεννα» 
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Ο αντίκτυπος των 

αρνητικών επιτοκίων
στην κερδοφορία τους

ΣΕΛΙΔΑ 14

ΕΡΕΥΝΑ 
Οι παρενέργειες 
των θεωριών 
συνωμοσίας

ΣΕΛΙΔΑ 5

Η Τουρκία προχωρεί σε 
δεύτερο οιονεί εποικι-
σμό. Μετά τις ορδές των 
κουβαλητών εξ Ανατολί-

ας, που φθάνουν κατά χιλιάδες μετά 
την εισβολή του ’74 στην Κύπρο, 
τώρα μας στέλνει μέσω κατεχομένων 
τους παράτυπους μετανάστες. Για 
να μας δημιουργήσει οικονομικά,  
κοινωνικά και πολιτικά προβλήμα-
τα. Για να αλλάξει τον  δημογραφικό 
χαρακτήρα του τόπου μας, μετατρέ-
ποντάς μας σταδιακά σε μειονότητα. 
Απειλεί τη συνοχή μας. Εγκλημα-
τεί εκ νέου.  Και μένει ατιμώρητη, 
λόγω και της δικής μας απραξίας 
και ελλειμματικής πολιτικής. Κι εμείς 
είναι πρόδηλον ότι εγκληματούμε σε 
βάρος του εαυτού μας! 

Το κάλπικο άλλοθι 
της Κυβέρνησης…    

ΕΝΘΕΤΟ 
ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΘΕΣΤΏΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΤΟ Ε.Ε.E.

ΕΚΘΕΤΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ «ΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ» 

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ



Η ισοπεδωτική αντίληψη 
της «χαρούμενης πολυπο-
λιτισμικής κοινωνίας» και η 
αδυναμία ενσωμάτωσης των 
ξένων πληθυσμών, καθώς και 
η ανεπαρκής άσκηση ορθολο-
γιστικής και αποτελεσματικής 
πολιτικής, συνιστούν εργαλεία 
καλλιέργειας τάσεων ξενοφοβίας 
και αύξησης των ρατσιστικών 
ρευμάτων. Έχουν μετατρέψει την 
Κύπρο σε ελκυστικό προορισμό. 
Στο νησί του παραδείσου, όπου, 
όμως, απειλούμαστε και εμείς 
και οι ξένοι μετανάστες να ζή-
σουμε μια κόλαση. Η αλήθεια 
είναι σαφής: Ακόμη και αν θέ-
λουμε, δεν αντέχουμε άλλους 
μετανάστες. 

Η Κυβέρνηση συνελήφθη για 
άλλη μια φορά ανέτοιμη. Και 
ιχνηλάτης των γεγονότων. Οι 
διαδικασίες εκδίκασης παρο-
χής ασύλου καθυστερούσαν 
και καθυστερούν. Τα οφέλη 
που έχουν οι αιτητές είναι δε-
λεαστικά. Δεν τους επιτρέπουν 
να πουν όχι! Μόνον αφελείς 
δεν θα έσπευδαν να σκίσουν 
τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα 
και να αιτηθούν άσυλο, με τη 
συνέργεια κάποιων -λίγων ευ-
τυχώς- επίορκων δικηγόρων, οι 
οποίοι, σε συνεργασία με ιδι-
οκτήτες ακινήτων, εισπράττουν 
τα ενοίκια από την Κυβέρνηση, 
στοιβάζοντας στις τρώγλες τους 
δεκάδες μετανάστες κάτω από 
αντίξοες συνθήκες. Ποιος και 
πότε θα βάλει τέλος σε αυτήν 
την ντροπή;  

Δεν υπάρχει χρόνος για άλλη 
καθυστέρηση. Η Τουρκία δεν 
αστειεύεται. Αναβιώνει το δουλε-
μπόριο. Δεν αδρανεί, όπως εμείς, 
οι οποίοι, ως είθισται, μεταφέ-
ρουμε τις δικές μας αδυναμίες 
στους ώμους της ΕΕ. Χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες δεν 
έχουν τις δικές τους ευθύνες. 
Έχουν αποτύχει. Για κάποιους, 
μάλιστα, παταγωδώς. Εμείς, 
όμως, δεν έχουμε δικαίωμα να 
μένουμε με σταυρωμένα χέρια, 
στο έλεος της Άγκυρας και του 
κάθε ημέτερου απατεωνίσκου. 

Το πρόβλημα στην Κύπρο δεν 
είναι απλώς ανθρωπιστικό και 
μεταναστευτικό, αλλά εποικισμού. 
Είναι θέμα δηλαδή πολιτικό, με 
υπεύθυνη για άλλη μια φορά 
την Τουρκία, η οποία οφείλει να 
σεβαστεί την αρχή της επανεισδο-
χής. Και να την εφαρμόσει με την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλιώς,  
η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως η καθ’ ύλην  αρμόδια Αρχή 
θα πρέπει να προειδοποιήσει 
την Άγκυρα και ταυτοχρόνως να 
την καταγγείλει για παράβαση 
συμφωνηθέντων,  κατόπιν δικών 
μας προτροπών. Επειδή, δε, η 
μικρή δική μας ημικατεχόμενη 
κοινωνία δεν αντέχει άλλο τα κύ-
ματα των παράτυπων μεταναστών 
και αιτητών ασύλου, για τη δική 
μας προστασία, αλλά και για τη 
δική τους, οφείλει να ζητήσει 
όπως εφαρμοστεί η αρχή της 
αναλογικότητας στην πράξη. Το 
ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομι-
κό. Πρόκειται για θέμα επιβίωσης 
του λαού μας. Εάν εμείς δεν το 
ξεκαθαρίσουμε στους εταίρους 
μας, πώς αυτοί να το αντιληφθούν 
όταν έχουν να εξυπηρετήσουν τα 
δικά τους συμφέροντα και όταν 
ζουν μίλια  μακριά από την πηγή 
του προβλήματος.  

Κανείς από μηχανής θεός από 
τις Βρυξέλλες δεν θα επιλύσει το 
νέο πρόβλημα του οιονεί εποικι-
σμού, κτυπώντας τρεις φορές με 
το μαγικό του ραβδί. Πρωτίστως, 
εμείς θα πρέπει να κλείσουμε τις 
κάνουλες της ροής των παράτυ-
πων μεταναστών, καθιστώντας 
σαφές προς κάθε κατεύθυνση, 
και κυρίως προς την Τουρκία, 
ότι δεν είμαστε πια ξέφραγο 
αμπέλι... Μπορεί ή όχι η Κυ-
βέρνηση; Επί τούτου οφείλει να 
απαντήσει με πράξεις. Τα λόγια 
και μόνο δεν αρκούν. Μοιάζουν 
με αναποτελεσματικά εργαλεία 
εσωτερικής κατανάλωσης και 
κάλπικα άλλοθι μιας νέας τρα-
γικής αποτυχίας… 

Της Κυριακής
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ΘΕΣΗ

Τ
εράστια ανησυχία έχει 
προκαλέσει τις τελευταίες 
ημέρες σε όλον τον πλα-
νήτη η νέα παραλλαγή 
του κορωνοϊού, στην 
οποία δόθηκε η ονο-
μασία «Όμικρον». Την 

Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) πραγματοποίησε έκτακτη 
συνεδρίαση για την Β.1.1.529, όπως είχε 
ονομαστεί αρχικά από τους επιστήμονες, 
ανακοινώνοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις 
υποδηλώνουν ότι η μετάλλαξη επιφέρει 
μεγαλύτερο κίνδυνο επαναμόλυνσης, 
σε σύγκριση με τις άλλες «παραλλαγές 
ανησυχίας». 

Τι είναι η νέα παραλλαγή 
και γιατί είναι ανησυχητική

Οι επιστήμονες εντόπισαν νέα πα-
ραλλαγή του κορωνοϊού, την οποία 
ονόμασαν Β.1.1.529 και προς το παρόν 
βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησής της. 
Από το πρώτο 24ωρο μετά την εμφάνισή 
της είχαν καταγραφεί περίπου 50 κρού-
σματα στη Νότιο Αφρική, το Χονγκ Κονγκ,  
την Μποτσουάνα και το Ισραήλ, ενώ δεν 
άργησε να κάνει την εμφάνισή της και 
στην Ευρώπη, με το πρώτο κρούσμα να 
εμφανίζεται την Παρασκευή στο Βέλγιο. 
Η Β.1.1.529 διαθέτει έναν ιδιαίτερα ασυ-
νήθιστο αριθμό μεταλλάξεων, οι οποίες 
είναι ανησυχητικές επειδή ενδέχεται να 
της επιτρέπουν να εισβάλλει στο ανοσοποι-
ητικό σύστημα και να την καθιστούν πιο 
μεταδοτική, αναφέρουν οι επιστήμονες. 
Κάθε νέα παραλλαγή που είναι ικανή να 
προσπερνά την άμυνα των εμβολίων ή να 
μεταδίδεται ταχύτερα από την, κυρίαρχη 
πλέον, παραλλαγή «Δέλτα», θα μπορούσε 
να αποτελέσει σημαντική απειλή για την 
προσπάθεια του πλανήτη να αφήσει την 
πανδημία στο παρελθόν.

Οι πρώτες ενδείξεις από τα διαγνωστικά 
εργαστήρια δείχνουν ότι η παραλλαγή 
εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην 

Παγκόσμιος τρόμος μετά την εμφάνιση 
της μετάλλαξης «Όμικρον»

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΙΟ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ» ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ – ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

επαρχία Γκαουτένγκ της Νότιας Αφρι-
κής και ίσως να είναι ήδη παρούσα και 
στις υπόλοιπες οκτώ επαρχίες της χώρας. 
Την Παρασκευή, στην καθημερινή ενη-
μέρωση για τα ημερήσια κρούσματα σε 
όλη τη χώρα, το Εθνικό Ινστιτούτο Λοι-
μωδών Νοσημάτων (NICD) ανακοίνωσε 
2.465 νέες λοιμώξεις κορωνοϊού, δηλαδή 
υπερδιπλάσιες σε σχέση με την προη-
γούμενη ημέρα. Το NICD δεν απέδωσε 
τη ραγδαία αύξηση στη νέα παραλλαγή, 
ωστόσο ορισμένοι επιστήμονες της χώρας 
υποπτεύονται ότι αυτή ευθύνεται πράγ-
ματι. Η Νότια Αφρική έχει επιβεβαιώσει 
περίπου 100 δείγματα ως Β.1.1.529, όμως 
η παραλλαγή έχει εντοπιστεί επίσης στην 
Μποτσουάνα και το Χονγκ Κονγκ. Στην 
τελευταία περίπτωση, φορέας ήταν ένας 
ταξιδιώτης από τη Νότια Αφρική. Το 90% 
των νέων κρουσμάτων στην Γκαουτένγκ θα 
μπορούσαν να οφείλονται στη Β.1.1.529, 
σύμφωνα με επιστήμονες.

Έμπειροι επιστήμονες περιέγραψαν 
την Πέμπτη το απόγευμα την Β.1.1.529 
ως τη χειρότερη παραλλαγή που έχουν 
δει από την αρχή της πανδημίας. Διαθέτει 
32 μεταλλάξεις στην πρωτεϊνική ακίδα, 
δηλαδή το τμήμα του ιού που αξιοποιούν 
τα περισσότερα εμβόλια για να προετοιμά-
σουν το ανοσοποιητικό σύστημα για τον 
κορωνοϊό. Συγκριτικά, η παραλλαγή «Δέλ-
τα» έχει περίπου τις μισές μεταλλάξεις, 16 
στον αριθμό, οι οποίες καλύπτονταν από τα 
εμβόλια. Οι μεταλλάξεις στην πρωτεϊνική 
ακίδα μπορούν να επηρεάσουν την ικανό-
τητα του ιού να μολύνει τα κύτταρα και να 
εξαπλώνεται, αλλά και να δυσκολέψουν τη 
δουλειά των κυττάρων του ανοσοποιητικού.

Οι συμβουλές των ειδικών δεν έχουν 
αλλάξει: ο εμβολιασμός παραμένει το κα-
λύτερο μέσο προστασίας που έχουμε στη 
διάθεσή μας - και η πραγματοποίηση των 
επαναληπτικών δόσεων σε περίπτωση που 
έχει περάσει το προβλεπόμενο διάστημα 
από το αρχικό εμβολιαστικό σχήμα.

Οι πρώτοι περιορισμοί 
Αρχικά η Νότια Αφρική εντάχθηκε 

στη λίστα «κόκκινων προορισμών» της 
Βρετανίας, της Σκωτίας και του Ισραήλ, 
ενώ ακολούθησαν και άλλες χώρες. Με 
τη σειρά της η Κύπρος αποφάσισε να 
λάβει περιοριστικά μέτρα για 8 χώρες 
της Αφρικής για να αντιμετωπιστεί η νέα 
μετάλλαξη «Όμικρον». Συγκεκριμένα, 
απαγορεύεται η άφιξη και/ή είσοδος στη 
Δημοκρατία οποιουδήποτε προσώπου, 
το οποίο κατά τις τελευταίες 14 ημέρες 
πριν από την άφιξή του στη Δημοκρατία 
είτε διέμενε είτε διήλθε από το έδαφος των 
χωρών: Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο, 
Εσουατίνι, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μα-
λάουι και Μποτσουάνα. Η είσοδος στην 
Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο 
στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών: (i) 
Κυπρίων πολιτών και μελών της οικογέ-
νειάς τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και 

μετάλλαξη «Όμικρον» έχει σκορπίσει ανη-
συχία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 
των υπαρχόντων εμβολίων, ωστόσο οι τρεις 
μεγάλες εταιρείες είναι σε επιφυλακή για 
την αναβάθμιση των σκευασμάτων τους, 
αν χρειαστεί. Το γερμανικό φαρμακευτικό 
εργαστήριο BioNTech, που συνεργάζε-
ται με την Pfizer, αναμένει «το αργότερο 
σε δύο εβδομάδες» τα πρώτα αποτελέ-
σματα των ερευνών που θα επιτρέψουν 
να προσδιοριστεί αν η νέα παραλλαγή 
που εντοπίστηκε στην Μποτσουάνα είναι 
ικανή να διαφεύγει την προστασία που 
παρέχουν τα εμβόλια, δήλωσε ένας εκπρό-
σωπος. «Ξεκινήσαμε αμέσως έρευνες για 
την παραλλαγή B.1.1.529 που διαφέρει 
σαφώς από τις ήδη γνωστές παραλλαγές 
γιατί παρουσιάζει επιπλέον μεταλλάξεις 
στην πρωτεΐνη ακίδα», χαρακτηριστική του 
ιού SARS-CoV-2, εξήγησε η εκπρόσωπος 
στο AFP. «Η Pfizer και η BioNTech είναι 
έτοιμες εδώ και αρκετούς μήνες να προ-
σαρμόσουν το εμβόλιό τους σε λιγότερο 
από έξι εβδομάδες και να παραδώσουν 
τις πρώτες δόσεις σε 100 ημέρες», αν μια 
παραλλαγή αποδειχθεί ανθεκτική.

Η εταιρεία Moderna ανακοίνωσε ότι 
προτίθεται να αναπτύξει γρήγορα μιαν 
αναμνηστική δόση του εμβολίου της για 
την Covid-19 που θα στοχεύει συγκεκρι-
μένα τη νέα παραλλαγή «Όμικρον». «Η 
αναμνηστική δόση ενός εγκεκριμένου εμ-
βολίου συνιστά τη μόνη επί του παρόντος 
διαθέσιμη στρατηγική για την ενίσχυση 
της φθίνουσας ανοσίας», πρόσθεσε. 

Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι «όπως 
και με όλες τις αναδυόμενες παραλλαγές, 
εξετάζουμε τη B.1.1.529 για να κατανοή-
σουμε περισσότερα γι’ αυτήν και τις επι-
πτώσεις της στο εμβόλιο», διευκρινίζοντας 
ότι διεξάγει έρευνες στην Μποτσουάνα 
και την Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) 
για να συλλέξει δεδομένα. «Εξετάζουμε 
επίσης το κοκτέιλ αντισωμάτων AZD7442 
απέναντι σε αυτήν την παραλλαγή και 
ελπίζουμε ότι θα διατηρήσει την αποτε-
λεσματικότητά του αφού περιέχει δύο 
ισχυρά αντισώματα με διαφορετική και 
συμπληρωματική δράση απέναντι στον 
ιό», ανέφερε η εταιρεία.

Εφιάλτης στα χρηματιστήρια 
Στο μεταξύ ο «μαύρος κύκνος» της 

αφρικανικής μετάλλαξης εμφανίστηκε 
στις διεθνείς αγορές και τα χρηματιστή-
ρια, τα οποία βίωσαν μία «Μαύρη Πα-
ρασκευή». Το σκηνικό που επικρατούσε 
ξυπνά μνήμες του περσινού χειμώνα, όταν 
είχε ανιχνευθεί στην Ινδία η μετάλλαξη 
«Δέλτα». Οι τιμές του πετρελαίου έχουν 
καταποντιστεί, ενώ οι μετοχές των φαρ-
μακευτικών εταιρειών ακολουθούν ράλι 
ανόδου. Η όλη κατάσταση έχει επηρεάσει 
και τα κρυπτονομίσματα, ενώ παρατη-
ρείται επίσης η τάση της ρευστοποίησης 
μετοχών και η στροφή προς το ασφαλές 
καταφύγιο του χρυσού.

τα ανήλικα τέκνα αυτών), (ii) πολιτών των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και 
της Ελβετίας, και (iii) υπηκόων τρίτων 
χωρών, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν 
αποκλειστικά τη νόμιμη και μόνιμη κα-
τοικία τους στις περιοχές που βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες (i) έως (iii) υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν με όλους τους ακόλουθους 
όρους, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν πιστο-
ποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού 
σχήματος ή πιστοποιητικό ανάρρωσης 
από την ασθένεια του COVID-19: (i) 
προβαίνουν σε εργαστηριακή εξέταση 
για την ασθένεια του COVID-19 με αρ-
νητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να 
έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών 
πριν από την αναχώρησή τους προς 
τη Δημοκρατία. Νοείται ότι, πρόσωπα 
κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να 
υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση, 
(ii) μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και 
τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει 
συμβληθεί το υφυπουργείο Τουρισμού, 
στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υπο-
χρεωτικού περιορισμού για περίοδο 10 
ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους 
και η ημερομηνία άφιξής τους υπολογί-
ζεται ως ημέρα «0». Νοείται ότι, το κόστος 
μεταφοράς και παραμονής των προσώπων 
στα εν λόγω καταλύματα καλύπτουν τα 
ίδια τα πρόσωπα, (iii) υποβάλλονται τη 
10η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής 
τους σε εργαστηριακή εξέταση, το κόστος 
της οποίας επωμίζεται η Δημοκρατία και 
όσα εκ των προσώπων έχουν αρνητικό 
αποτέλεσμα αποδεσμεύονται από το 
καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού.

Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει πως, 
τη δεδομένη στιγμή, δεν έχει εντοπιστεί η 
συγκεκριμένη παραλλαγή του ιού στην 
Κύπρο, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει 
αυξήσει τη δυνατότητα αλληλούχισης και 
ανάλυσης δειγμάτων, καθώς αυτή διε-
νεργείται σε συνεργασία με εργαστήριο 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), ιδιωτικό κλινικό 
εργαστήριο στην Κύπρο, και το ερευνητικό 
εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Με βάση ενδελεχείς 
γενετικές αναλύσεις των αλληλουχιών της 
περιόδου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου (μέχρι 
11/11/21) στην Κύπρο, έχουν εντοπιστεί 
μόνο εξελικτικά υποστελέχη της παραλ-
λαγής «Δέλτα», με πιο συχνό το ΑΥ.43 
(περίπου 50%). Κανένα από τα στελέχη 
αυτά δεν φαίνεται να παρουσιάζει αυξη-
μένη μεταδοτικότητα σε σύγκριση με το 
κλασικό στέλεχος «Δέλτα» (B.1.617.2). Το 
Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί συνεχώς 
τις εξελίξεις και τα δεδομένα αναφορικά 
με τις νέες παραλλαγές και, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, προχωρεί στις δέουσες ενέργειες.

«Μεγαλύτερος ο κίνδυνος 
επαναμόλυνσης»

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνε-
δρίασε την Παρασκευή για να αξιολογήσει 
το νέο, παραλλαγμένο στέλεχος του νέου 
κορωνοϊού που εντοπίστηκε στη Νότια 
Αφρική, αποφάσισε να το χαρακτηρίσει 
«παραλλαγή ανησυχίας». Σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ, οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι 
η παραλλαγή αυτή επιφέρει μεγαλύτερο 
κίνδυνο επαναμόλυνσης, σε σύγκριση με 
τις άλλες «παραλλαγές ανησυχίας».

Από πλευράς του το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών 
(ECDC), στην έκθεση εκτίμησης του κιν-
δύνου αναφέρει ότι «το γενικό επίπεδο 
κινδύνου για την ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο» όσον αφορά αυτήν τη 
νέα παραλλαγή του SARS-CoV-2, κρίνεται 
«υψηλό έως πολύ υψηλό».

Άμεση απάντηση από Pfizer, 
Moderna και AstraZeneca 

Έτοιμες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία 
τη νέα απειλή που επιφυλάσσει ο κορω-
νοϊός στην ανθρωπότητα είναι οι μεγάλες 
φαρμακευτικές εταιρείες, που έχουν κα-
τασκευάσει και τα εμβόλια κατά του ιού. Η 
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Τζέιμς Μποντ

Ο Τζέιμς Μποντ ή Πράκτωρ 
007 είναι φανταστικός χα-
ρακτήρας, που δημιουργή-
θηκε το 1953 από τον Άγγλο 

συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ, βασιζόμενος 
όμως σε πραγματικές προσωπικές του 
εμπειρίες. Είναι πρωταγωνιστής δώδεκα 
μυθιστορημάτων και δύο συλλογών διη-
γημάτων. Το ονοματεπώνυμό του θυμίζει 
εικόνες πλούτου, εξωτικές τοποθεσίες, σεξ, 
περιπέτεια και κατασκοπεία. Τα βιβλία του 
Ίαν Φλέμινγκ, με φανατικούς αναγνώστες 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μεταφέρ-
θηκαν στη μεγάλη οθόνη δημιουργώντας 
τη δημοφιλέστερη, πιο μακροχρόνια και 
επιτυχημένη κινηματογραφική σειρά. 
Σκηνοθέτης και πνευματικός πατέρας των 
πρώτων ταινιών είναι ο Τέρενς Γιανγκ, ενώ 
τη μουσική επένδυση 11 ταινιών ανέλαβε 
ο Τζον Μπάρι. Η πρώτη ταινία της σειράς 
προβλήθηκε το 1962 και ήταν ο Δόκτωρ 
Νο (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον 
Δόκτορος Νο), με τον Σον Κόνερι και την 

Ούρσουλα Άντρες. Ο κινηματογραφικός 
Μποντ, από τον πρώτο του 1962 και όσους 
ακολούθησαν, παραμένει η επιτομή του 
κομψού και τζέντλεμαν Άγγλου κατασκό-
που και αποδίδει με τον πιο περίτεχνο 
τρόπο το «βρετανικό στυλ». Καθένας από 
τους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τον 
μυστικό πράκτορα προσθέτει και μία 
διαφορετική διάσταση στον χαρακτήρα 
του. Ο Σον Κόνερι συνέβαλε στον ζωώδη 
μαγνητισμό και στο ειρωνικό χιούμορ του 
Μποντ και από την πρώτη ταινία ανέλαβε 
να διαφυλάξει τα έθνη από διάφορους 
κακοποιούς. Συνολικά έχουν γυριστεί 25 
ταινίες. Η πιο πρόσφατη από αυτές είναι 
το No time to die, που προβλήθηκε φέτος 
με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Όταν οι παραγωγοί Άλμπερτ Μπρό-
κολι και Χάρι Σάλτσμαν ξεκίνησαν τα 
γυρίσματα του Τζέιμς Μποντ εναντίον 
Δόκτορος Νο τον Ιανουάριο του 1962, 
δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η σειρά 
των ταινιών του Μποντ θα συνεχιζόταν 

ακάθεκτη τον 21ο αιώνα. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, ο Ίαν Φλέμινγκ, δημιουργός του 
χαρακτήρα του Μποντ, δεν ήταν δυνατόν 
να πιστέψει ότι ο μυστικός του πράκτορας 
θα μεταβαλλόταν σε θρύλο του σινεμά, ο 
οποίος θα ξεστόμιζε την αξιομνημόνευτη 
ατάκα του κινηματογράφου «Το όνομά 
μου είναι Μποντ, Τζέιμς Μποντ» («My 
name is Bond, James Bond»).

Επίσης έχουν γυριστεί άλλες δύο ται-
νίες που είναι εκτός παραγωγής EON 
και δεν προσμετρώνται ως επίσημες. Η 
μία γυρίστηκε το 1967 με πρωταγωνιστή 
τον Ντέιβιντ Νίβεν και είχε τίτλο Casino 
Royale. Η δεύτερη γυρίστηκε το 1983, 
με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι, είχε 
τίτλο «Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ» (Never 
say never again) και ήταν ριμέικ της 
4ης ταινίας Επιχείρηση Κεραυνός 
(Thunderball) με παραγωγό τον Τζακ 
Σβάρτσμαν. Ο Σον Κόνερι ψηφίστηκε 
ως ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των 
εποχών, σε δημοσκόπηση που διενερ-

γήθηκε για το περιοδικό Radio Times.
Η επιτυχία του πρώτου μυθιστορή-

ματος Καζινό Ρουαγιάλ το 1953 έφερε 
μια σειρά άλλων, που μέχρι και τον θά-
νατο του Φλέμινγκ, το 1964, ήταν όλα 
«μπεστ σέλερ». Η εκδοτική επιτυχία των 
μυθιστορημάτων συνεχίστηκε και μετά 
τον θάνατο του δημιουργού τους. Τόσο 
ο συγγραφέας όσο και ο Πράκτορας 
007 έχουν τιμηθεί από τη βρετανική 
κυβέρνηση με έκδοση αναμνηστικών 
γραμματοσήμων και νομισμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο www.artaeri.com.
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Της Κυριακής

ΤΟ ΘΕΜΑ 3
ΤΟΥΡΚΑΛΑ ΥΠΗΚΟΟΣ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΤΑΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ… ΓΑΜΠΡΟ 

Ταξίδια και γάμος στην Τουρκία
με καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΑΜΕ» ΤΟΎΡΚΑ-
ΛΑ ΎΠΉΚΟΟ ΣΤΉΝ ΚΎΠΡΙΑΚΉ 
ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΉΣ ΔΙΝΑΜΕ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΉΓΑΙΝΟΕΡΧΟ-
ΤΑΝ ΤΟΎΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΕ-
ΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ… 
ΚΕΜΑΛΙΣΤΉ ΓΑΜΠΡΟ. ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΚΟΎΝΉΘΉΚΕ… ΦΎΛΛΟ 

Το Κυπριακό είναι το πρόβλημα ζωής και 
θανάτου για το σύνολο του κυπριακού λαού.  
Είναι το πρόβλημα το οποίο εισήλθε στη 
σύγχρονή του μορφή και στην τελική ευθεία 

οριστικής διευθέτησής του ή διάλυσης της οντότητας 
που λέγεται Κύπρος, με τα Οκτωβριανά του 1931.  
Την εξέγερση των Κυπρίων κατά του βρετανικού  
αποικιοκρατικού ζυγού δηλαδή.  Έκτοτε οι πρωταγω-
νιστές του Κυπριακού υπήρξαν ο κυπριακός λαός, 
οι Βρετανοί και ο διεθνής παράγοντας.  Οι Βρετανοί 
από τότε έως σήμερα ακολουθούν την ίδια βασικά 
πολιτική, η οποία έχει ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση 
της παρουσίας τους στην Κύπρο, αξιοποιώντας έτσι 
τη στρατηγική της θέση και η οποία προϋποθέτει 
την άσκηση από μέρους τους ρυθμιστικού ρόλου 
τόσο στα εσωτερικά δρώμενα αλλά και τις εξελίξεις 
στο πολιτικό πρόβλημα του τόπου.  Ο κυπριακός 
λαός,Ε/κ, Τ/κ, και οι άλλοι νόμιμοι κάτοικοι του νη-
σιού σιγά-σιγά διαφοροποίησαν τις θέσεις και τους 
στόχους τους, π.χ.  Ένωση, διχοτόμηση κ.ο.κ, και ως 
εκ των στόχων τους βρέθηκαν αντιμέτωποι μεταξύ 
τους, αντί να επιδιώκουν ενωμένοι την αποτίναξη 
του αποικιοκρατικού ζυγού σε πρώτο στάδιο και στη 
συνέχεια, μετά το 1960, την ολοκλήρωση της Ανεξαρ-
τησίας, Κυριαρχίας και Εδαφικής Ακεραιότητας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την ομαλή λειτουργία 
της.  Η αντιπαλότητα και η διαίρεση κτύπησαν και το 
εσωτερικό των κοινοτήτων και σε όλα αυτά, έβαλαν 
το χεράκι τους κατά τρόπο καθοριστικό πέραν της 
αμυαλοσύνης ημών των ιδίων και οι Βρετανοί, η 
Τουρκία και η Ελλάδα, αλλά και άλλοι παράγοντες 
της διεθνούς πολιτικής σκηνής.  Από το 1931 ώς 
τα σήμερα υπήρξαν σειρά ιστορικών σταθμών στο 

Κυπριακό, όπως όσα μεσολάβησαν μετά τη λήξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το τέλος του 
1949, το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950, το 1955-
59, την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 
1960, τις ταραχές του 1963-1964 με κατάληξη την 
«Πράσινη Γραμμή» και αποκορύφωμα τα τραγικά 
γεγονότα του 1974 με το πραξικόπημα και την ει-
σβολή.  Έκτοτε το Κυπριακό παρέμεινε και πάλιν 
ένα σύνθετο και δυσεπίλυτο ζήτημα αλλά υπό νέα 
πλέον υφή και χαρακτήρα, ως πρόβλημα εισβο-
λής και συνεχιζόμενης κατοχής.  Από το 1974 ώς 
πρόσφατα το κύριο ζητούμενο ήταν η εξεύρεση της 
καλύτερης δυνατής ρύθμισης των σχέσεων των δύο 
κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας λειτουργικής, βιώσιμης 
και ασφαλούς ομοσπονδιακής μορφής πολιτείας, με 
απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, 
κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων, ριζι-
κή επίλυση του εποικισμού και ασφαλή λειτουργία 
της δημοκρατίας, καθώς επίσης την ασφάλεια λαού 
και κράτους. Πρόσφατα προστέθηκε η προσπάθεια 
αποτροπής της καταστροφικής εξέλιξης των δύο 
κρατών.  Στο μεταξύ, από το 2004 η Κύπρος έγινε 
μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Σήμερα ο βασικός στόχος είναι να αποκλεισθεί 
το ενδεχόμενο «λύσης» δύο κρατών, να επαναρχί-
σουν αποτελεσματικές συνομιλίες για λύση εντός 
των παραμέτρων του Ο.Η.Ε., πράγμα που απορρί-
πτει και καταπολεμά η κατοχική Τουρκία.  Η λύση 
που επιδιώκεται πρέπει να αποδώσει ένα κανονικό 
κράτος μέλος του ΟΗΕ χωρίς κατοχικά στρατεύματα 
και εγγυήσεις, προστάτες και κηδεμόνες.  Σήμερα 
παρά ποτέ είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι τραγικών για 
τον τόπο ρυθμίσεων όπως τα δύο κράτη, η συνομο-
σπονδία, η διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης, 
η προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία.  Η 
τελευταία είναι όσο ποτέ μέχρι σήμερα, αδιάλλακτη, 
επιθετική, προκλητική και απορριπτική.  Με αυτά 
τα δεδομένα αναμένεται φυσιολογικά μια ανάλογα 
σοβαρή και σταθερή πολιτική και συμπεριφορά απ’ 
όλους για να αποτραπούν οι σοβαρότατοι καταστρο-

φικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν και να επιτευχθεί ο 
βασικός στρατηγικός στόχος, όπως προηγουμένως 
έχει περιγραφεί.  Δυστυχώς,  αυτό που παρατηρείται 
δεν είναι το αναμενόμενο και επιβαλλόμενο.  Αντί 
ελάχιστης ενότητας έχουμε πολυδιάσπαση, στον στόχο, 
την τακτική, τη συμπεριφορά και τις δράσεις.  Αντί 
πολιτισμένο πολιτικό διάλογο με επιχειρήματα, όσον 
αντίθετα και να είναι, έχουμε εξοντωτική πολεμική, 
χαρακτηρισμούς και επίθετα.  Ένα μολυσμένο κλίμα 
που έχει επηρεάσει σχεδόν του πάντες σε επίπεδο 
ηγεσίας αλλά και πολιτών.  Και αυτά την ώρα που 
εισήλθαμε ήδη στον προεκλογικό μαραθώνιο προς 
τις Προεδρικές του 2023 εγκλωβισμένοι σ’ αυτό το 
αδιέξοδο  κλίμα και τις απίστευτες σκληρές εσωτε-
ρικές αντιπαραθέσεις σε όλα τα επίπεδα.  Ξεχνούμε, 
δυστυχώς, ότι η Τουρκία είναι εδώ.  Κατέχει τη μισή 
μας Πατρίδα και σταδιακά ισοπεδώνει τους Τ/κ.  Ξε-
χνούμε ότι η ισχύς του κατακτητή για να αντιμετωπιστεί 
χρειάζεται συμμάχους, που ως επί το πλείστον δεν 
είναι και πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις ίδιες τις δικές 
του αποφάσεις λόγω συμφερόντων και πως αυτές οι 
συμμαχίες δεν μπορεί να εξασφαλιστούν αν εμείς δεν 
είμαστε αρκούντως σοβαροί και στοχοπροσηλωμένοι.

Ξεχνούμε ότι η ουσία του προβλήματός μας είναι 
η κατοχή, που για να πετύχουμε την κατάργησή 
της επιβάλλεται να τα βρούμε με τους Τ/κ και να 
αποτρέψουμε πολιτικά τα επεκτατικά σχέδια της 
Τουρκίας.  Αντί να επικεντρωθούμε σ’ αυτόν τον 
πρωταρχικό στόχο στο Κυπριακό, το μετατρέπουμε σε 
μοχλό εσωτερικής πολιτικής επιρροής και πολιτικής 
αυτοδικαίωσης. Ξεχνούμε ότι συνεχώς είμαστε εκτε-
θειμένοι λόγω ισχύος και μικρού μεγέθους στη δίνη 
των εναλλασσόμενων περιφερειακών και διεθνών 
εξελίξεων και ότι μόνο η σοβαρότητα και η συνέπεια 
μάς κρατούν στον  δρόμο για την απελευθέρωση 
και τη λύση.  Ξεχνούμε ότι χωρίς Κύπρο λεύτερη, 
ανεξάρτητη και κυρίαρχη, ούτε προσωπικοί στόχοι 
και φιλοδοξίες, ούτε ομαδικοί, ούτε κομματικοί κ.ο.κ. 
μπορούν να εξυπηρετηθούν.  Ξεχνούμε πολύ και 
στο τέλος θα μας ξεχάσουν και θα χαθούμε.

28.11.2021

Ξεχνούμε και θα μας ξεχάσουν
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Τ
ουρκάλα υπήκοος, ανα-
γνωρισμένη ως πρό-
σφυγας και δικαιούχος 
του Ε.Ε.Ε. (848,38 ευρώ 
μηνιαίως), μετέβαινε τα-
κτικά στην Τουρκία μέσω 
κατεχομένων και, παρά 

τον υποτιθέμενο κίνδυνο που διέτρεχε στη 
χώρα καταγωγής της, παντρεύτηκε Τούρκο 
υπήκοο, έβγαλε δεύτερη τουρκική ταυτότητα 
με το όνομα του ανδρός της, επέστρεψε και 
απολαύει του ίδιου προσφυγικού καθεστώτος. 
Δεν έφταναν αυτά, προχώρησε και σε αίτημα 
οικογενειακής επανένωσης, θέλοντας να 
φέρει τον άνδρα της στην Κύπρο. 

Κι όμως… όλα γίνονται
Μια απίστευτη ιστορία έλαβε και λαμ-

βάνει ακόμη χώραν, αποδεικνύοντας τόσο 
την κρατική και νομοθετική ανεπάρκεια, 
με πολλαπλά κενά παραθυράκια να επι-
τρέπουν φαινόμενα ασυδοσίας, όσο και 
τη σκανδαλώδη εμπλοκή διοικητικών 
λειτουργών, που παραβιάζουν ανερυ-
θρίαστα νόμους και διαδικασίες. 

Εις βάρος, φυσικά, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και των πολιτών της, αλλά 
και όσων συνανθρώπων μας αλλοεθνών 
έχουν πραγματική ανάγκη και χρήζουν 
διεθνούς προστασίας είτε ως αναγνωρι-
σμένοι πρόσφυγες είτε έχοντας δικαίωμα 
επικουρικής προστασίας. Η συγκεκριμένη 
περίπτωση, δε, έπρεπε να ήταν ήδη στις 
υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους.

«Πρόσφυγας» που πηγαινοέρ-
χεται στη χώρα καταγωγής της 

Η εν λόγω γυναίκα διαμένει στις ελεύ-
θερες περιοχές από τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, ερχόμενη αρχικά ως ανήλι-
κη έφηβη, με την οικογένειά της, γονείς 
και αδέλφια. Όπως πιστοποιούν και τα 
έγγραφα που κατέχουμε, η οικογένεια 
είχε βαφτιστεί στην Αρμενική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο εάν 
είναι αρμενικής καταγωγής ή όχι. Σε κάθε 
περίπτωση, όλη η οικογένεια απήλαυε 
αναγνωρισμένου προσφυγικού καθεστώ-
τος και ως εκ τούτου, της απαιτούμενης 
διεθνούς προστασίας.

Το 2019, παρά το ότι για να απολαμ-
βάνει κάποιος προσφυγικό καθεστώς 
πρέπει να αποδεικνύει πως δεν μπορεί 
να μεταβεί στη χώρα καταγωγής του γιατί 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή του, 
μετέβη στην Τουρκία μέσω κατεχομένων, 
τελώντας γάμο με Τούρκο υπήκοο. Οι 
πληροφορίες μας, δε, κάνουν λόγο για 
πολλαπλές μεταβάσεις της στην Τουρκία 
και, μάλιστα, από μη νόμιμα σημεία.

Το αποκορύφωμα ήταν πως εξέδωσε 
νέα τουρκική ταυτότητα, αφαιρώντας το 
επίθετο που παραπέμπει στην Αρμενική 
Εκκλησία και υιοθετώντας το επίθετο του 
συζύγου της. Η ταυτότητα έχει ημερομηνία 
λήξης το 2029. 

Γάμος, νέα τουρκική ταυτότη-
τα και αίτημα για επανένωση

Φθάνοντας πίσω στην Κύπρο, θέλοντας 
να κάνει αίτημα επανένωσης με τον προσφά-
τως άνδρα της, προχώρησε και σε ένορκη 
δήλωση, κατά την οποία επιβεβαίωνε πως 
κατέχει τρία διαφορετικά ονόματα, με τρία δι-
αφορετικά έγγραφα. Την πρώτη, ακυρωμένη, 
τουρκική της ταυτότητα, την άδεια διαμονής 
της στην Κύπρο με το διαφοροποιημένο 
επίθετο που παραπέμπει στην Αρμενική 
Εκκλησία και, πλέον, τη νέα τουρκική της 
ταυτότητα με το μουσουλμανικό/τουρκικό 
επίθετο του συζύγου της. 

Στις 02/05/2019, ο Τούρκος σύζυγος 
απέστειλε στην πρεσβεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας,  στην Αθήνα, αίτηση για έκ-
δοση θεώρησης εισόδου, «λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σύζυγός του διαμένει ήδη 
μόνιμα στην Κύπρο». Ένα αίτημα το οποίο 

απορρίφθηκε, καθώς δεν ενέπιπτε στον 
περί Προσφύγων Νόμο. Αφενός, ο νόμος 
προβλέπει επανενώσεις προϋπαρχουσών 
οικογενειών και όχι οικογενειών που απο-
κτήθηκαν στην… πορεία  και,  αφετέρου, 
χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία πως υπάρ-
χουν οι οικονομικοί πόροι για συντήρηση 
της επανενωμένης οικογένειας. Σε αυτήν 
την περίπτωση, όπως αποδεικνύουν και 
πάλι τα έγγραφα που έχουμε στην κατοχή 
μας, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν λήπτρια 
Ε.Ε.Ε. και, ως εκ τούτου, «ο σύζυγος εν-
δεχομένως να επιβαρύνει περαιτέρω τα 
δημόσια οικονομικά εφόσον η σύζυγος 
εξαρτάται αποκλειστικά από το Ε.Ε.Ε. για 
κάλυψη των βασικών αναγκών της».

Διοικητικός Λειτουργός: 
«Κανένα πρόβλημα» 

Σε προκαταρκτικό ερώτημα προς Λει-
τουργό, αν έπρεπε να εξεταστεί άρση του 
προσφυγικού της καθεστώτος, καθώς με-
ταβαίνει στην Τουρκία και διατηρεί σχετική 
ταυτότητα, διαθέτοντας παράλληλα τα έγγραφα 
της Δημοκρατίας, η απάντηση του αρμόδιου 
Λειτουργού της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν 
πως «δεν υφίσταται θέμα για ανάκληση κα-
θεστώτος, αφού ήταν νήπιο όταν της δόθη-
κε», ενώ δόθηκε εντολή για να εξεταστεί το 
αίτημα οικογενειακής επανένωσης. Όπως 

πληροφορούμαστε, το καθεστώς πρόσφυγά 
της έχει ανανεωθεί μέχρι το 2024.

Στην Κύπρο 
ο «Κεμαλιστής» γαμπρός

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, όπως 
και με στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης των εμπλεκομένων, ο σύζυγος 
βρίσκεται τελικά στην Λευκωσία, με τις πλη-
ροφορίες μας να κάνουν λόγο για κάθοδό 
του στο νησί μέσω κατεχομένων, ενώ τώρα 
έχει επίσης αιτηθεί άσυλο και αναμένει την 
εξέτασή του. Μάλιστα, δημοσιεύσεις του 
απεικονίζουν ρητά και φωτογραφίες του 
Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ ενδεικτική είναι και 
φωτογραφία του, κατά την οποία άνδρας 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΗΣ 

Η ΝΈΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΑΛΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΔΈΙΑ ΔΙΑΜΌΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΌ. ΔΙΑΚΡΙΝΈΤΑΙ Η ΗΜΈΡΌΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ 
(30.03.2029) ΚΑΙ ΌΙ ΗΜΈΡΌΜΗΝΙΈΣ 
ΈΚΔΌΣΗΣ (ΈΤΌΣ 2018) ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 
(ΈΤΌΣ 2021) ΤΗΣ ΑΔΈΙΑΣ ΔΙΑΜΌΝΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ. 

ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΈΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΈΣΒΈΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΌΝ ΣΥΖΥΓΌ: «Ό … 
ΠΑΝΤΡΈΥΤΗΚΈ ΣΤΙΣ 28/03/2019 ΣΤΗΝ 
ΤΌΥΡΚΙΑ ΤΗΝ …, ΚΑΤΌΧΌ ΤΌΥΡ-
ΚΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΜΈ ΑΡ. … ΣΤΙΣ 
02/05/2019 ΑΠΈΣΤΈΙΛΈ ΣΤΗΝ ΠΡΈ-
ΣΒΈΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΌΥ ΓΙΑ ΈΚΔΌΣΗ 
ΘΈΏΡΗΣΗΣ ΈΙΣΌΔΌΥ ΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΣ 
ΥΠΌΨΗ ΌΤΙ Η ΣΥΖΥΓΌΣ ΤΌΥ ΔΙΑΜΈ-
ΝΈΙ ΗΔΗ ΜΌΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ ΑΠΌ 
ΤΌ 2002». «…ΈΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΌΥΧΌΣ ΤΌΥ 
ΈΛΑΧΙΣΤΌΥ ΈΓΓΥΗΜΈΝΌΥ ΈΙΣΌΔΗΜΑ-
ΤΌΣ ΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΣ ΤΌ ΠΌΣΌΝ ΤΏΝ 
843,38 ΈΥΡΏ ΜΗΝΙΑΙΏΣ».

ΤΌΠΌΘΈΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΏΝ ΣΤΑ ΈΡΏΤΗ-
ΜΑΤΑ ΠΌΥ ΤΈΘΗΚΑΝ ΑΝΑΦΌΡΙΚΑ ΜΈ 
ΤΗ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΗ ΠΈΡΙΠΤΏΣΗ: «Η … 
ΗΤΑΝ ΝΗΠΙΌ ΌΤΑΝ ΤΌΥΣ ΔΌΘΗΚΈ ΤΌ 
ΠΡΌΣΦΥΓΙΚΌ. ΔΈΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΘΈΜΑ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΘΈΣΤΏΤΌΣ. ΜΠΌ-
ΡΈΙΤΈ ΝΑ ΠΡΌΧΏΡΗΣΈΤΈ ΚΑΝΌΝΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΈΞΈΤΑΣΗ ΤΌΥ ΑΙΤΗΜΑΤΌΣ ΠΌΥ 
ΑΦΌΡΑ ΤΌ ΤΑΠΜ». 

Η ΈΝΌΡΚΗ ΔΗΛΏΣΗ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΑΛΑΣ 
ΥΠΗΚΌΌΥ ΜΈ ΤΙΣ ΤΡΈΙΣ… ΤΑΥΤΌΤΗΤΈΣ. 

φορά ως φουλάρι την τουρκική σημαία, 
κρύβοντας το πρόσωπό του, παραπέμποντας 
σε ριζοσπαστικές προσεγγίσεις.

Διοικητικό Δικαστήριο Διε-
θνούς Προστασίας: «Ξεπεράστη-
καν τα θέματα», μόνο στα λόγια

Στις 13/11/2021 δημοσιεύσαμε ρεπορτάζ, 
με  το οποίο αποκαλύπταμε πως οι πέντε 
νέοι δικαστές που έχουν εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο για το Διοικητικό 
Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας αγνο-
ούνται εδώ και μήνες, καθώς δεν υπήρχε 
ούτε χώρος να στεγαστούν, ούτε βοηθητικό 
προσωπικό. Η Υπουργός Δικαιοσύνης, δύο 
ημέρες μετά (15/11), δήλωσε πως «υπήρχαν 
κάποια θέματα στελέχωσης και όλα αυτά τα 
προβλήματα έχουν ξεπεραστεί». Ωστόσο, 
οι δικαστές εξακολουθούν να είναι μόλις 
πέντε και όχι δέκα, ενώ νομικοί κύκλοι δι-
αμηνύουν πως ούτε οι δέκα δύνανται να 
εξετάσουν τον τεράστιο όγκο προσφυγών 
που έχουν συσσωρευτεί. 

Κάνουν λόγο, δε, για ανάγκη διορισμού 
προσωρινών δικαστών, τηλεφωνικές ή δι-
αδικτυακές εκδικάσεις υποθέσεων, χρήση 
ηχογραφήσεων για τήρηση πρακτικών, όπως 
και για νέες προσλήψεις δικηγόρων που 
χειρίζονται τις υποθέσεις αιτήσεων ασύλου, 
υπέρ της Δημοκρατίας. Με μακροπρόθεσμο 
στρατηγικό σχεδιασμό και όχι «ππάτσιες», 
με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις που δεν 
ευνοούν την παραμονή τους και, ως εκ τούτου, 
την εκμετάλλευση της πρότερης εμπειρίας 
τους. Σύμφωνα δε με τις τελευταίες μας πλη-
ροφορίες, ακόμη υπάρχει συζήτηση για το 
αν θα διαμορφωθεί και επεκταθεί ο χώρος 
στο υφιστάμενο κτήριο του Δικαστηρίου, 
ή αν θα μεταφερθεί στο πρώην κτήριο του 
«Άστρα», ενώ ο διορισμός δεν αναμένεται 
πριν από το τέλος του έτος, στην καλύτερη 
περίπτωση.



Της Κυριακής
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ 
των Διεθνών Σχέσεων

Η ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ Τ/Κ ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Η λίρα όντως καταρρέ-
ει στην Τουρκία και 
ο Ταγίπ Ερντογάν 
σκίζει το εγχειρί-
διο («manual») των 
συμβατικών κανόνων 
των αγορών και του 

τραπεζικού συστήματος, επιμένοντας 
στο αντίδοτο της ανάπτυξης ως σανίδας 
σωτηρίας. 

Το στοίχημα του Ερντογάν  
Το ερώτημα είναι κατά πόσον, μαζί 

με τη λίρα, θα καταρρεύσει και ο ίδιος, 
καθώς και  το τραπεζικό και οικονομικό 
σύστημα της χώρας ή όχι. Επί του παρόντος 
έχουμε την εξής σχέση, όπως ο Τούρκος 
Πρόεδρος την καθορίζει: Χαμηλότερα απ’ 
ό,τι του εισηγούνται επιτόκια και ανάπτυξη 
εναντίον υψηλών επιτοκίων ως θεραπεία 
για την αύξηση του πληθωρισμού και την 
πτώση της  λίρας. Σύμφωνα, πάντως, με 
το IMF και τους Moody’s, η ανάπτυξη 
αναμένεται να φτάσει έως και 9% επί 
του ΑΕΠ το 2021.  Ακόμη και να μείνει 
στο 6% -όπως έδειχναν κάποιες αρχικές 
προβλέψεις- για τον Ερντογάν συνιστά 
υψηλό στατιστικό δείκτη. Κάτω, δε, από 
προϋποθέσεις προσδοκά ότι μπορεί να 
καταστεί  άγκυρα για τη σταθεροποίη-
ση της λίρας και να οδηγήσει σε πτώση 
του πληθωρισμού. Ή αλήθεια είναι ότι, 
εφόσον υπάρχει υψηλός πληθωρισμός, 
από το 9% επί του ΑΕΠ που ενδέχεται να 
φτάσει η ανάπτυξη -εάν φτάσει-, μόνο το 
3% περίπου θα είναι πραγματικό. Άλλω-
στε, δεν αναφερόμαστε σε μια κανονική 
οικονομία, αλλά σε ένα σύστημα, εντός του 
οποίου το χρήμα, όπως και η ανάπτυξη, 
είναι σε αυτήν τη φάση προνόμιο των 
ολίγων. Έχουμε, δηλαδή, την Ολιγαρχία 
του Σουλτάνου.    

Οι αιτίες του προβλήματος 
Ερώτημα: Είναι, τελικά, εφτάψυχη η 

οικονομία της Τουρκίας και ο Ερντο-
γάν; Και τι προσδοκά ο Τούρκος Πρόε-
δρος; Όντως, η τουρκική λίρα έχασε μέσα 
σε 10 χρόνια το 40% της αξίας της. Και 
ο πληθωρισμός καλπάζει. Έχει φτάσει το 
20%. Και το κράτος, καθώς και οι πολίτες 
του γίνονται φτωχότεροι. Βασικές αιτίες 
του φαινομένου αυτού είναι: 

Έσκισε το «manual» της οικονομίας ο Ερντογάν 
και παίζει πόκερ με τη λίρα και την ανάπτυξη

ΠΏΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο 
ΤΟΎΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ IMF, 
ΤΑ «CAPITAL CONTROLS» 
ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΛΙΑ ΓΎΡΏ ΑΠΟ ΤΟ 
ΛΑΙΜΟ ΤΟΎ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΏΣ 
ΨΑΧΝΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕΣΏ ΤΏΝ 
ΧΑΜΗΛΏΝ ΕΠΙΤΟΚΙΏΝ 

1Ή σμίκρυνση των αποθεματικών 
σε ξένο συνάλλαγμα στην Κεντρική 

Τράπεζα της Τουρκίας, γεγονός που δεν 
της επιτρέπει να συγκρατήσει την πτώση 
της λίρας. 

2Αύξηση του χρέους. Με βάση τα επί-
σημα στοιχεία του Αυγούστου του 

2021, το 57% του τουρκικού χρέους είναι 
σε ξένο νόμισμα. Και προφανώς κάθε φορά 
που παρατηρείται υποτίμηση της λίρας, 
το χρέος σε ξένο νόμισμα αυξάνεται. Τα 
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το χρέος 
της χώρας φτάνει στο 60% επί του ΑΕΠ, 
αλλά το χρέος σε ξένους οφειλέτες επί του 
ΑΕΠ υπολογίζεται στο 40%. Ή ερμηνεία 
που δίνεται επί τούτου είναι οι εσωτερικοί 
δανεισμοί.  

3Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών. 

4H ανορθόδοξη πολιτική του Ερ-
ντογάν, ο οποίος, αντί να αυξάνει τα 

επιτόκια προκειμένου να καταπολεμήσει 
τον πληθωρισμό, τα μειώνει, διότι με τη 
δική του λογική, θέλει να συνεχίσει την 
ανάπτυξη και να βοηθήσει στην ανάκαμ-
ψη της οικονομίας. Βρίσκεται ήδη μέσα 
στη δίνη του στασιμοπληθωρισμού και 
εκτιμά ότι αυτός είναι ο δικός του τρόπος 
αντίδρασης, διότι αυτός είναι που θα του 
προσφέρει σταδιακά και μακροπρόθεσμα 
οφέλη. Αυτή όμως η πρακτική του Τούρ-
κου Προέδρου και η επέμβασή του στην 
Κεντρική Τράπεζα της χώρας αναγκάζει  
τις αγορές να ξεφορτώνονται τη λίρα, η 
οποία χάνει την αξία της. Ή διαδικασία 
αυτή δεν έχει μόνο οικονομικό αλλά και 
πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι, 
κατόπιν οδηγιών, κάθε φορά που ρίχνει 
ο Ερντογάν τα επιτόκια, είναι μια δικαιο-
λογημένη ευκαιρία για ξεφόρτωμα της 
τουρκικής λίρας και περαιτέρω πτώση 
του νομίσματος, που σημαίνει αύξηση του 
χρέους σε ξένο νόμισμα και εσωτερικές 
πολιτικές πιέσεις, αφού οι Τούρκοι πο-
λίτες γίνονται φτωχότεροι. Και συμβαίνει 
αυτό διότι οι τιμές ανεβαίνουν και η λίρα 
πέφτει. Ως εκ τούτου την ίδια πορεία των 
τιμών, δηλαδή της αύξησης, ακολουθεί 
και ο πληθωρισμός,  διότι, εκτός των άλλων, 
οι εισαγωγές πρώτων υλών και δη πετρε-
λαίου είναι ακριβότερες. Το γεγονός αυτό 
ενεργεί ως πίεση πάνω στον σχεδιασμό 
του Τούρκου Προέδρου για αυξημένους 
ρυθμούς ανάπτυξης και ανάκαμψης της 
οικονομίας, διά της οποίας προσδοκά να 
σταθεροποιήσει το τουρκικό νόμισμα.  

IMF και «capital controls»  
Ή κίνηση του Ερντογάν με τα Ήν. Αρα-

βικά Εμιράτα μόνο τυχαία δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Ανακοινώθηκε πακέτο 
επενδύσεων της τάξης των 10 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων. Ή επένδυση των 
Εμιράτων μπορεί να ιδωθεί ως μία έμμεση 
μορφή δανείου προς την Τουρκία, η οποία 
προσδοκά βεβαίως και σε άλλο υποστη-
ρικτικό δάνειο είτε από τα Εμιράτα είτε 
και από άλλους, ως εναλλακτική επιλογή 
στην προσφυγή της Άγκυρας προς το ΙΜF 
ή στην επιβολή «capıtal controls», που 
θα σήμαινε επιπλοκές, αναξιοπιστία και 
αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Τόσο 
το IMF όσο και τα «capıtal controls» 
μεταφράζονται από τον  Ερντογάν ως τα-
φόπετρα της «Ανεξάρτητης», όπως την 

έξω από το κουτί, θεωρώντας ότι, εάν 
ακολουθήσει την πεπατημένη, είναι ως 
να βάζει θηλιά στον δικό του λαιμό, καθώς 
και σε αυτόν των φιλοδοξιών του, καθότι 
σε αντίθεση περίπτωση θα τεθεί υπό την 
εξάρτηση του IMF και Δυτικών χωρών, 
που θα σπεύσουν σε βοήθεια μεν, με το 
αζημίωτο δε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, χάνει 
και την οικονομική και την πολιτική και 
πολιτειακή του ανεξαρτησία. Βεβαίως, αν 
χάσει το στοίχημα που έχει ως ορίζοντα 
την ανάκαμψη πριν από τις προεδρικές 
εκλογές του 2023, διατρέχει τον κίνδυνο 
να απολέσει την εξουσία  και να βρεθεί 
με την πλάτη στον τοίχο. Οι αντίπαλοί  του 
τον περιμένουν στη γωνία για να του κα-
ταλογίσουν πολιτικές,  ακόμη και ποινικές 
ευθύνες, αφού η χώρα έχει μετατραπεί 
σε πλυντήριο βρόμικου χρήματος με την 
εμπλοκή των συνεργατών και της οικο-
γενείας του Τούρκου Προέδρου. Παίζει 
το τελευταίο του χαρτί. Και θέλει να το 
παίξει με τον δικό του τρόπο.

Κοινός τόπος Κεμαλιστών 
και Ερντογάν  

Είτε κερδίσει είτε χάσει ο Ερντογάν τις 
εκλογές το 2023, η Τουρκία θα συνεχίσει να 
συμπεριφέρεται ως Περιφερειακή Δύναμη. 
Εάν χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν, η νέα 
κατάσταση, δηλαδή οι Κεμαλιστές, μαζί με 
τους συνεργάτες και συμμάχους  τους, για 
να βγουν από τα οικονομικά προβλήματα, 
ενδέχεται να στραφούν προς τις ΉΠΑ και 
την ΕΕ. Δεν υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι 
θα εγκαταλείψουν την αυτοκρατορική πο-
λιτική του Τούρκου Προέδρου είτε στην 
Κύπρο είτε στο Αιγαίο. Το αντίθετο. Είτε η 
πολιτική τους θα είναι παρόμοια είτε θα 
είναι ακόμη και πιο σκληρή και δόλια. 
Είναι πιθανό να βρεθούμε σε δύσκολη 
θέση. Διότι, μέσα στα ανταλλάγματα που 
θα ζητήσει η Άγκυρα για τη βελτίωση των 
σχέσεών τους από τις ΉΠΑ θα είναι και το 
Κυπριακό, αφού συνιστά αναπόσπαστο 

ονομάζει, «Οικονομίας»  της χώρας του. 

Το τελευταίο χαρτί…
Άρα, λοιπόν, ο Ερντογάν, ευρισκόμενος 

μέσα στη δίνη του στασιμοπληθωρισμού, 
επιλέγει το χαμηλό επιτόκιο και την ανά-
πτυξη, με την προσδοκία να ανακάμψει 
σταδιακά και η λίρα, η οποία στην πα-
ρούσα φάση κατρακυλά, δημιουργώντας 
σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, με τον 
Τούρκο Πρόεδρο να βρίσκεται μονίμως 
κάτω από τα πυρά της αντιπολίτευσης 
ακόμη και πρώην δικών του ανθρώπων, 
όπως είναι οι Αλί Μπαμπατσάν και Αχ-
μέτ Νταβούτογλου. Στην πραγματικό-
τητα, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει πετάξει 
το «manual» της Δυτικής αγοράς, των 
τραπεζών και της οικονομίας και βγήκε 

τμήμα της αυτοκρατορικής της πολιτικής. 
Επειδή η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη, και 
επειδή χάνουμε κάθε μέρα όλο και πιο 
πολύ την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε 
τη ρήξη μεταξύ Ουάσιγκτον - Άγκυρας, οι 
πιέσεις στην περίπτωση επανέναρξης συ-
νομιλιών για διευθέτηση του προβλήμα-
τος, πολύ πιθανόν είναι ότι θα στραφούν 
προς τη δική μας και όχι προς την άλλη 
πλευρά. Είναι δηλαδή ψευδαίσθηση να 
πιστεύει από τώρα κάποιος ότι η αλλα-
γή φρουράς στην Τουρκία θα είναι προς 
δικό μας όφελος. Αυτό ήθελαν κάποιοι να 
πιστεύουν για τον Ερντογάν, όταν ερχόταν 
αυτός στην εξουσία σε βάρος του Στρατού 
και των Κεμαλιστών.

Το πτώμα του Κραν Μοντανά 
Το πρόβλημα για μας δεν είναι εάν 

πάει καλά ή όχι η τουρκική οικονομία, 
αλλά εάν ο Ερντογάν και εκείνοι που θα 
τον διαδεχθούν -εάν το διαδεχθούν στην 
εξουσία- θα συνεχίσουν -και όπως φαί-
νεται αυτό επιθυμούν- την ίδια επεκτατι-
κή αυτοκρατορική πολιτική. Το συναφές 
ερώτημα έχει ως εξής: Οι Τούρκοι, είτε 
ο Ερντογάν είναι στην εξουσία είτε οι 
Κεμαλιστές είτε κάποιοι άλλοι, κάνουν 
τη δουλειά τους, όπως αυτοί την αντιλαμ-
βάνονται. Εμείς τι κάνουμε; Ο καβγάς επί 
του πτώματος του Κραν Μοντανά και η 
ψευδαίσθηση ότι ο ΓΓ του ΟΉΕ μπορεί 
να βοηθήσει σε δίκαιη και βιώσιμη λύση 
του Κυπριακού, αποτελούν συνταγές νέων 
αδιεξόδων. Εκτός κι αν γίνει δεκτή η αντί-
ληψη ότι ο ρεαλισμός είναι συναφής με την 
αποδοχή όλων των τουρκικών θέσεων. 
Σε μια τέτοια περίπτωση αποκαλύπτεται 
ότι η ρεαλιστική λεγόμενη πολιτική, που 
υιοθετήθηκε τόσα χρόνια, είναι συνώνυμη 
με την υποταγή. Και,  ως εκ τούτου, το 
μόνο που απομένει είναι με ποιον τρόπο 
οι διάφοροι πλασιέδες θα πείσουν τον 
λαό -διά  της  προβολής λανθανουσών  
παραστάσεων- ότι πρόκειται περί λύσης, 

Κίνητρα προς τους Τουρκοκυπρίους 
Αποκατάσταση 
εννόμου τάξεως

Το δίλημμα δεν είναι μόνο αν θα κα-
ταρρεύσει η οικονομία της Τουρκίας, 
αλλά εάν θα αντικατασταθεί η δική μας 
καταρρέουσα ομοσπονδιακή πολιτική 
στο Κυπριακό από μια άλλη, που θα 
στηρίζεται στη μοναδική ρεαλιστική 
επιλογή, αυτήν δηλαδή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της επανενσωμάτω-
σης των Τουρκοκυπρίων. Πρόκειται για 
κράτος μέλος του ΟΉΕ και της ΕΕ.  Όλα 
τα δικαιώματά μας και η ύπαρξή μας ως 
Ελληνισμού, ως πολιτών και κράτους 
της ΕΕ, αρχίζουν και τελειώνουν με το 
νομικό καθεστώς της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, που παραβιάστηκε το 1974 
από την Τουρκία. Αυτήν την παρανομία 
είναι που η Άγκυρα προσπαθεί να νο-
μιμοποιήσει μέσω μιας ομοσπονδίας 
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα και σή-
μερα μέσω της αντίληψης των δύο κρα-
τών. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας πολιτικής 
που θα έχει βάση το αυτονόητο, δηλαδή 
την επανενσωμάτωση των Τουρκοκυ-
πρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα 
μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής 
βήματα - κίνητρα προς την άλλη πλευρά: 

1Ή διεθνής εκπροσώπηση των 
Τουρκοκυπρίων και το τέλος 

της λεγόμενης απομόνωσης που προ-
κάλεσε η εισβολή της Άγκυρας στην 
Κύπρο περνά μέσω της αναγνώρισης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους. 

2Τα οφέλη από το φυσικό αέριο περ-
νούν μέσω της αναγνώρισης των 

θεσμών και της ίδιας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, καθώς  και  της δημιουργίας 
κοινής επιτροπής για συνεκμετάλλευση. 

3Ή οικονομική και νομισματική απο-
μόνωση των Τουρκοκυπρίων, 

ως αποτέλεσμα της εισβολής, περνά 
μέσα από την επανενσωμάτωσή τους 

στην Κυπριακή Δημοκρατία και την 
πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου στο 
βόρειο κατεχόμενο σήμερα τμήμα του 
νησιού. Ή απαγκίστρωση του τραπεζι-
κού συστήματος και της οικονομίας των 
κατεχομένων από την Τουρκία είναι 
στοίχημα για τους Τουρκοκυπρίους. 
Συνεπώς, πρέπει να αποφασίσουν οι 
ίδιοι τι θέλουν. Εάν σήμερα επηρεάζονται 
αρνητικά από τις εξελίξεις στην Τουρκία 
και αν δυσπραγούν, είναι η συνέπεια 
των δικών τους επιλογών. Υπάρχει, 
όμως, διέξοδος. Αφορά αρχικά στην 
αναγνώριση της Κυπριακής Δημο-

κρατίας από την Τουρκία και τους 
Τουρκοκυπρίους, όπως η αντιδήλω-
ση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 
καθορίζει, η ενσωμάτωσή τους στο 
νόμιμο κράτος και η εφαρμογή του 
κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο 
σήμερα τμήμα του νησιού. 

4Ή ειρηνική επίλυση των διαφο-
ρών με την Τουρκία στο θέμα 

της υφαλοκρηπίδας μπορεί να γίνει 
με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι θα 
οδηγηθούμε στην πρακτική του αμοι-
βαίου οφέλους, όπως μας συστήνουν 
ΟΉΕ και ΕΕ. 

Αυτές είναι μερικές επιλογές 
που διαθέτουμε, ανεξαρτήτως 
εάν θα καταρρεύσει ή όχι η τουρ-
κική οικονομία. Αλλά ακόμη 
και αν καταρρεύσει, και ως εκ 
τούτου ισχυριστεί κάποιος ότι 
επειδή θα είναι πιο αδύναμη θα 
είναι και πιο ευάλωτη, λογικό 
είναι να ζητήσουμε αποκα-
τάσταση της παραβιασθείσας 
εννόμου τάξεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας επί τη βάσει των 
αρχών και αξιών της ΕΕ και όχι 
στη βάση των τουρκικών τανκς, 
όπως συμβαίνει από το’74 ώς 
σήμερα.  

Γιατί ο Ερντογάν 
επιμένει στην 

οικονομική του 
πολιτική

Επηρεάζει, 
και πώς, η 

νομισματική κρίση 
στην Τουρκία το 

Κυπριακό 

Τι σημαίνει μια 
νέα ηγεσία στην 

Άγκυρα και 
στροφή προς
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παρότι στην πραγματικότητα θα προκύψει 
διάλυση. Και στην καλύτερη περίπτωση 
νομιμοποίηση του υφιστάμενου ψευδο-
κράτους ως ισότιμου συνιστώντος κράτους 
των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η οποία θα διαλυθεί. 

Τα συμπεράσματα των
εγγράφων του ΟΗΕ…

Είτε οικονομικά ευημερούσα είναι η 
Τουρκία είτε  οικονομικά αδύναμη, υιοθετεί 
την ίδια επεκτατική εξωτερική πολιτική, 
που  εκδηλώθηκε και πριν και μετά το 
Κραν Μοντανά. Την κλιμακώνουν στη 
λογική των δύο κρατών με τη βοήθεια 
των δικών μας λανθασμένων πολιτικών 
επιλογών και της στάσης του ΓΓ του ΟΉΕ. 
Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα των Ήν. 
Εθνών όπως αυτά τηρήθηκαν στο Κραν 
Μοντανά;

1Ή Τουρκία δεν έχει πρόθεση να 
αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά 

της από την Κύπρο, ούτε να τερματίσει τα 
εγγυητικά της δικαιώματα, παρά μόνο να 
αλλάξει την επικεφαλίδα. Αυτή είναι θέση 
και των Κεμαλιστών και του Ερντογάν. 
Συνιστά πολιτική κουλτούρα, που έχει 
καταστεί εθνική στρατηγική και κόκκινη 
γραμμή. 

2Ο ΓΓ του ΟΉΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
επί του οποίου πολλά επενδύθη-

καν, αποδείχθηκε ένας «πολιτικός ανα-
ξιόπιστος». Γιατί; Διότι εψεύδετο. Παρα-
πλανούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
έχοντας πλήρη συνείδηση των πράξεών του, 
εξυπηρετώντας τα τουρκικά συμφέροντα, 
αντί να εφαρμόσει, ως θεματοφύλακας  που 
είναι, όσα ο Χάρτης του ΟΉΕ καθορίζει. 
Επιδίωξε, δηλαδή, να εφαρμόσει τους 
κανόνες των τουρκικών τανκς στην πρά-
ξη. Ανακήρυξε εαυτόν αναξιόπιστο, ακό-
μη και εχθρικό. Διερωτάται, δε, το ΑΚΕΛ, 
όπως κι άλλοι, γιατί δεν κατήγγειλε την 
Τουρκία; Πώς ο ΓΓ του ΟΉΕ να επιρρίψει 
ευθύνες στην  Άγκυρα, όταν οι ηγεσίες 
του ΑΚΕΛ και του ΔΉΣΥ φλερτάρουν 
μαζί της υιοθετώντας την εξευμενιστική 
πολιτική και όταν πλέκουν το εγκώμιο 
του κ. Γκουτέρες για τον τρόπο δράσης 
του; Και ποιος ήταν ο τρόπος δράσης του; 
Μας εξαπάτησε! 

Ας αφήσουμε λοιπόν τη μικροπολιτική 
στο πλάι. Ας την βάλουμε στο ράφι. Κι ας 
μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επειδή 
ενδέχεται να καταρρεύσει η τουρκική οι-
κονομία θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο 
Κυπριακό. Πώς να υπάρξουν όταν η ηγεσία 
μας, ακόμη και αν διαλυθεί η Τουρκία, θα 
σπεύσει ξανά προς τον αναξιόπιστο Αντόνιο 
Γκουτέρες για να του ζητήσει να φέρει 
τους Τούρκους στις συνομιλίες προκειμέ-
νου να υπογράψουν μία λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας διχοτομικού 
χαρακτήρα... Και μετά διερωτώνται γιατί η 
Άγκυρα αξιώνει τη λύση των δύο χωριστών 
κρατών; Το πράττει, διότι αντιλαμβάνεται το 
αυτονόητο:  Είτε έχει είτε όχι οικονομικά 
προβλήματα, είτε είναι ο Ερντογάν είτε 
οι Κεμαλιστές είτε άλλοι στην εξουσία, 
η Λευκωσία αδυνατεί να αντιδράσει. Και 
εφόσον έχει ήδη προσφέρει τη λύση των 
δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών με 
πολιτική ισότητα, οι Τούρκοι προβάλλουν 
τον εξής ισχυρισμό: Δώστε και τα υπόλοιπα 
να τελειώνουμε... 
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Παρενέργειες των θεωριών 
συνωμοσίας εν μέσω πανδημίας
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Ε
δώ και δυο χρόνια με την 
πανδημία του κορωνοϊ-
ού  δοκιμάζονται οι αντο-
χές όλων. Πέρα από τις 
αντοχές του συστήματος 
υγείας και της οικονομίας, 
δοκιμάζονται και οι νοη-

τικές και πνευματικές μας αντοχές. Είναι η 
περίοδος κατά την οποία παρατηρείται η 
κλιμάκωση εκείνου του φαινομένου που 
πολλοί ονομάζουν «θεωρία συνωμοσίας».  
Ή Ε.Ε. ορίζει ως «θεωρία συνωμοσίας» 
την  πεποίθηση ότι ορισμένα γεγονότα ή 
καταστάσεις αποτελούν αντικείμενο μυστι-
κού και παρασκηνιακού χειρισμού από 
ισχυρές δυνάμεις, με σκοπό πάντοτε την 
κακή πρόθεση.  

Βασικές συνιστώσες
Συνήθως, οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν 

κάποιους βασικούς άξονες αναφοράς, που 
είναι οι εξής: Αρχικά μια υποτιθέμενη 
μυστική πλεκτάνη που υποκινείται από 
μια ομάδα συνωμοτών. Ακολούθως γίνε-
ται αναζήτηση των «στοιχείων», κυρίως 
ενδείξεων εκείνων που θα υποστηρίζουν 
τη θεωρία συνωμοσίας. Αυτοί που ακο-
λουθούν τυφλά τις θεωρίες συνωμοσίας 
δεν πιστεύουν στην τυχαιότητα κάποιων 
περιστατικών, ούτε σε συμπτώσεις γεγο-
νότων. Πάντοτε βλέπουν μιαν άρρηκτη 
αλληλοσύνδεση γεγονότων και πιστεύουν 
ότι στον κόσμο επικρατεί  από καταβολές 
τις ανθρωπότητας μια μάχη του «καλού» 
και του «κακού». Θεωρίες συνωμοσίας 
υπήρχαν ανέκαθεν. Κάποιες αποδείχτηκαν 
μετά από χρόνια ότι  δεν ήταν ακριβώς 
«θεωρίες», αλλά είχαν μια βάση αλήθειας. 
Κάποιες άλλες περιμένουν την «Ήμέρα 
της Κρίσεως», μπας κα δικαιωθούν οι 
εμπνευστές τους. Στη σύγχρονη εποχή 
έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή φάσης, 
καθώς με την υπερπληθώρα στοιχείων και 
πληροφοριών στο  διαδίκτυο ο καθένας 
μπορεί να «στηρίξει» και να προωθήσει 
τη δική του «αλήθεια»  για κάποια θε-
ωρία συνωμοσίας.  Ωστόσο,  ειδικά για 
την περίοδο της πανδημίας και το πώς οι 
πεποιθήσεις συνωμοσίας συνδέονται με 
επιζήμιες συμπεριφορές για την υγεία, την 
οικονομία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, 
δημοσιεύτηκε στα μέσα Οκτωβρίου μια 
έρευνα  του Πανεπιστημίου Harvard  στο 
περιοδικό «Psychological Medicine»

Όπως αρχικά σημειώνεται, οι περισ-

σότερες προηγούμενες έρευνες γι’ αυτά 
τα ζητήματα περιορίζονταν σε στάσεις 
ή συμπεριφορικές προθέσεις όσων 
πίστευαν σε θεωρίες συνωμοσίας. Ή 
συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε σε ποιο 
βαθμό οι πεποιθήσεις περί συνωμοσίας 
προβλέπουν την υγειονομική συμπερι-
φορά και την ευημερία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Ή μελέτη έγινε από 
μια ολλανδική ερευνητική ομάδα από το 
ινστιτούτο Kieskompas («Εκλογική πυ-
ξίδα»), και εξέτασε εάν οι πεποιθήσεις 
για συνωμοσία στις αρχές της πανδημίας 
(Απρίλιος 2020) προβλέπουν  μια σει-
ρά από συγκεκριμένα αποτελέσματα για 
την υγεία και την ευημερία οκτώ μήνες 
αργότερα (Δεκέμβριο 2020) .

Κατηγορίες θεωριών
συνωμοσίας για Covid

Σε γενικό πλαίσιο, η έρευνα σημειώνει  
πως  «οι θεωρίες συνωμοσίας κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας έχουν υποστηρίξει, 
για παράδειγμα, ότι ο κορωνοϊός είναι ένα 
κατασκευασμένο βιολογικό όπλο σε κινεζικό 
εργαστήριο ή ότι η πανδημία είναι μια απάτη 
που σχεδιάστηκε από τις κυβερνήσεις για 
να καταστείλουν τους απλούς πολίτες. Οι 
θεωρίες συνωμοσίας ορίζονται συνήθως ως 
επεξηγηματικές πεποιθήσεις, υποθέτοντας 
ότι μια ελίτ ομάδα συνωμοτεί κρυφά για 
να επιτύχει κακόβουλους στόχους. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως μια 
βασική ιδιότητα των θεωριών συνωμοσίας 
είναι ότι λειτουργούν σε ένα αιτιοκρατικό 
πλαίσιο. Ακόμα κι αν μια θεωρία συνω-
μοσίας  δεν έχει λογική συνέπεια  ή δεν 

έχει πειστικά  επιστημονικά στοιχεία, αν 
φαίνεται αληθινή σε κάποιον που την 
αντιλαμβάνεται, έχει γνήσιο αντίκτυπο 
στις στάσεις, τα συναισθήματα και τη συ-
μπεριφορά του. Συνεπώς, πειραματικές 
μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι η έκθεση 
σε αντιεμβολιαστικές θεωρίες συνωμοσίας 
μειώνει τη δεκτικότητα των ανθρώπων για 
τον εμβολιασμό των παιδιών και ότι η έκθε-
ση σε κυβερνητικές θεωρίες συνωμοσίας 
αυξάνει την προθυμία των ανθρώπων να 
διαπράξουν μικρές μορφές εγκλήματος.

Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι 

πεποιθήσεις για ύπαρξη συνωμοσίας 
πίσω από τον  Covid-19 προέβλεψαν 
μελλοντικά μια μειωμένη πιθανότητα  
κάποιου να υποβληθεί σε τεστ για κο-
ρωνοϊό. Επιπλέον διεφάνη η πίστη του ότι 
αν υποβληθεί σε τεστ  θα είχε αυξημένη 
πιθανότητα να βγει θετικός. Τα άτομα αυτά 
παρουσιάζουν επίσης αυξημένη πιθανό-
τητα παραβίασης των κανονισμών για τον 
κορωνοϊό, επιδείνωση της προσωπικής 
οικονομικής τους κατάστασης  (απώλεια 
εργασίας, μειωμένο εισόδημα). Αντιμε-
τωπίζουν παράλληλα ζητήματα κοινωνι-
κής απόρριψης και μειωμένη συνολική 
ευημερία. Τα περισσότερα από αυτά τα 
αποτελέσματα γενικεύτηκαν σε μια ευρύ-
τερη ευαισθησία σε θεωρίες συνωμοσίας 
(δηλαδή νοοτροπία συνωμοσίας).

Αποξένωση και εργασιακές 
επιπτώσεις 

Ουσιαστικά οι ερευνητές θεωρούν ότι 

οι πεποιθήσεις για συνωμοσία νωρίς στην 
πανδημία προβλέπουν μελλοντικά μια 
σειρά συμπεριφορικών αποτελεσμάτων 
που σχετίζονται με την υγεία μήνες αρ-
γότερα. Συγκεκριμένα,  πιστεύουν ότι η 
συνωμοσιολογική σκέψη σχετίζεται με το 
αίσθημα μιας μικρότερης απειλής από τον 
κορωνοϊό και τη μειωμένη προθυμία να 
ακολουθηθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Ή πίστη στις πεποιθήσεις συνωμοσί-
ας για Covid-19 (από τον Απρίλιο 2020) 
προέβλεψε μειωμένη πιθανότητα να έχουν 
υποβληθεί τα άτομα αυτά σε τεστ μέχρι 
τον Δεκέμβριο 2020. Μεταξύ εκείνων 
που έκαναν το τεστ,  εκείνοι που πίστευαν 
σε θεωρίες συνωμοσίας ένιωθαν επίσης 
αυξημένη πιθανότητα για το ότι το τεστ 
θα βγει θετικό.

Όπως επίσης παρατηρήθηκε, εκείνοι 
που πίστευαν σε θεωρίες είχαν αυξημένη 
πιθανότητα να τερματίσουν  επαφές με συ-
νανθρώπους τους λόγω των απόψεών τους 
για τον κορωνοϊό.  Παράλληλα, όμως, οι 
άνθρωποι που δεν είχαν συνωμοσιολογική 
σκέψη, φάνηκε να είναι επίσης  πιθανό να 
τερματίσουν την επαφή με άλλους λόγω 
των όσων λένε για τον κορωνοϊό.

Ή έρευνα κατέληξε στο ότι είναι πιο 
συνηθισμένο για άτομα με υψηλή συ-
νωμοσιολογία να βιώνουν κοινωνική 
απόρριψη. Προφανώς, άτομα με χαμηλές 
πεποιθήσεις συνωμοσίας είναι πιο πιθανό 
να απορρίψουν άτομα με υψηλή πεποίθηση 
συνωμοσίας παρά το αντίστροφο. Αυτή 
η μισαλλοδοξία των πιστών συνωμοσίας 
είναι συνεπής με την ιδέα ότι η δημόσια 
υποστήριξη των πεποιθήσεων συνωμοσίας 

28.11.2021

είναι κοινωνικός στιγματισμός.
Συνολικά 332 συμμετέχοντες  στην 

έρευνα ανέφεραν ότι έχασαν τη δουλειά 
τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όπως 
είχε προβλεφθεί, τα άτομα αυτά προέβλεπαν 
αυξημένη πιθανότητα απώλειας εργασίας 
και απώλεια εισοδήματος.

Υπαρξιακή ματαιοδοξία 
Στα συμπεράσματα η έκθεση σημειώνει 

πως είναι  πιθανό η πίστη σε θεωρίες 
συνωμοσίας  να συνδέεται με μια γενικά 
απαισιόδοξη άποψη για τη ζωή και τον 
κόσμο, προκαλώντας σχετικά αρνητικές 
εκτιμήσεις για το πώς η πανδημία έχει 
επηρεάσει την ευημερία κάποιου. Αυτά 
τα ζητήματα υποδηλώνουν ότι απαιτείται 
περισσότερη έρευνα για την αποσύνδεση 
αυτών των πολύπλοκων σχέσεων και για 
τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων αιτι-
ακών επιπτώσεων της συνωμοσιολογικής 
σκέψης  στην υγεία και την ευημερία.

Καταληκτικά,  οι θεωρίες συνωμοσίας 
έχουν λάβει μεγάλη προσοχή κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, στο Διαδίκτυο, 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον 
δημόσιο διάλογο. Ενόσω η πανδημία και 
ο εμβολιασμός βρίσκονται σε εξέλιξη, 
είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιο 
να πείσει τον οποιανδήποτε ότι κατέχει 
την απόλυτη αλήθεια για το τι συνιστά 
«θεωρία συνωμοσίας». Επομένως οι 
δογματικές προσεγγίσεις , αφορισμοί 
ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών 
πεποιθήσεων μόνο διχασμό επιφέρουν 
και καθόλου διέξοδο από τον λαβύρινθο 
της πανδημίας.    



Οι αποκαλύψεις των 
πρακτικών του ΟΗΕ 
και των βρετανικών 

εγγράφων 
ξεσκεπάζουν γι’ 
ακόμα μια φορά 

τον βρόμικο ρόλο 
των «κηδεμόνων» 
Βρετανών. Αλλά 
και την τραγική 

έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ Ελλάδας/

Κύπρου. Οι Βρετανοί 
ευκόλως κτίζουν 

πάνω τους! Το Κραν 
Μοντανά έπρεπε 
εκ του ασφαλούς 

να ναυαγήσει… Για 
τη «ριζοσπαστική» 

αλλαγή σκέψης 
μας, συνεχίζει 

να «δουλεύει» ο 
αντικαταστάτης 

του Matthew Kidd, 
εξοχότατος Stephen 

Lillie…

Της Κυριακής
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Έ
χουν περάσει μόνο 4 
χρόνια από τις  έντονες 
προσπάθειες των Βρε-
τανών να αποσπάσουν 
αποδοχή «λύσης» στα 
ελβετικά θέρετρα (τε-
λευταία στο Κραν Μο-

ντανά  2017). Τα πρακτικά του ΟΉΕ για 
το Κραν Μοντανά, που  εξασφάλισε και 
δημοσίευσε ο «Φιλελεύθερος», είναι πολύ 
σημαντικά και συγκριτικά έρχονται πολύ 
νωρίς μετά το ναυάγιο. Εκθέτουν τον ΓΓ 
του ΟΉΕ Α. Γκουτέρες για τον ελεεινό 
διπλοπρόσωπο  ρόλο του και επιβεβαι-
ώνουν ότι είναι όργανο του Φόρεϊν Όφις, 
κοροϊδεύοντας τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
για τις τουρκικές θέσεις σε σχέση με τη 
Συνθήκη Εγγυήσεως και την παραμονή 
τουρκικών στρατευμάτων… 

(Άρθρα στον «Φ», «Κραν Μοντανά: Τα 
πρακτικά συνάντησης Γκουτέρες – ΠτΔ»,  
19.11.2021, «Ήθελαν ένα κανονικό κράτος 
με βάση την αστρολογία 19.11.2021» κ.ά.). 

Ο σχεδιασμός για τουλάχιστον 
μερική εσαεί παραμονή τουρκικών 
στρατευμάτων στο νησί ήταν βρετα-
νικός, ξεκίνησε από το 1983. Έγραψα 
σχετικά (οι δημοσιεύσεις στο τέλος του 
άρθρου): 

Κραν Μοντανά
Κατ’ αρχήν να αναφέρουμε ότι στο Κραν 

Μοντανά, 27 και 28 Ιουνίου 2017, το Φό-
ρεϊν Όφις αντιπροσωπεύθηκε δυναμικά, 
και με τον τότε  Υπουργό των Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας Boris Johnson. Μαζί 
και ο υφυπουργός Ευρώπης, Sir Alan 
Duncan, ο  οποίος έλαβε μέρος και στη 
διάσκεψη  μεταξύ  30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 
και 4 – 7 Ιουλίου. Και σε όλες τις ημέρες 
που δεν παρευρέθησαν οι προαναφερ-
θέντες, της διαπραγμάτευσης ηγείτο ως 
«αναπληρωτής» ο Jonathan Allen.  Συ-
νολικά, η βρετανική αντιπροσωπία απαρ-
τιζόταν από 30 συν αξιωματούχους. Το 
Φ.Ο. σε απαντητική του επιστολή προς την 
γράφουσα αρίθμησε τους συμμετέχοντες, 
εκτός εκείνων που επικαλέστηκε πως δεν 
μπορούσε να δώσει τα ονόματα: 

Jonathan Allen, Minister’s Deputy to 
the Conference on Cyprus

Lindsay Appleby, Director Europe, FCO
Hugh Elliott, Director Europe, FCO

Έγγραφα για Κραν Μοντανά, Γκουτέρες και οι 
Βρετανοί σχεδιαστές παραμονής στρατευμάτων

MATTHEW KIDD, SIR ALAN 
DUNCAN, Π. ΝΕΆΡΧΟΥ, Ά. 
ΜΆΥΡΟΜΆΤΗΣ, Θ.  ΣΤΟΦΟ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΙΆΚΏΒΟΥ, Ι. 
ΚΆΣΟΥΛΙΔΗΣ

Nick Gurr, Director, International 
Security Policy, Ministry of Defence

Amy Clemitshaw, Head of East 
Mediterranean Department, FCO

Daniel Fearn, East Mediterranean 
Department, FCO

Paul McKell, Legal Director, FCO
Matthew Kidd, High Commissioner 

to the Republic of Cyprus
Kate Smith, HM Ambassador to 

Greece
Richard Moore, HM Ambassador 

to Turkey
Julian Braithwaite, Permanent 

Representative, UK Mission to the UN, 
Geneva

(σ.σ. συγγραφέως: Ο Jonathan Allen 
μεταξύ 2015 και 2017 υπηρετούσε  
στο Φόρεϊν Όφις ως Director, National 
Security). 

Αποκαλύφθηκε ότι μεταξύ εκείνων που 
το Φόρεϊν Όφις δεν ονόμασε ήταν και ο 
Βρετανός καθηγητής James Ker-Lindsay, 
από το London School of Economics, ο 
οποίος έγραψε και βιβλίο για «δύο κράτη», 
«περήφανος που συμμετείχε και έδωσαν 
όλο τους τον εαυτό»!! 

Στις 20.8.2017 η «Ελευθερία» Λονδίνου 
έγραψε ότι ο Sir Alan Duncan  συμπε-
ριφερόταν ως συνήγορος της Τουρκίας. 
Στο Κραν Μοντανά, την κρίσιμη στιγμή, 
τάχθηκε υπέρ κάποιας μορφής Εγγυήσεων 
της Τουρκίας και παραμονής τουρκικού 
στρατού στο νησί… 

Για τον ρόλο και θέσεις των Βρετανών 
στην Ελβετία τα άρθρα του συναδέλφου 
Κώστα Βενιζέλου 16.7.2017 «Επιμένουν 
οι Βρετανοί: Ιδέες για Ασφάλεια και εκβια-
σμοί εναντίον Λευκωσίας και Αθήνας»  και  
«Βρετανικές ιδέες για μείωση στρατευμά-
των και εγγυήσεις 15 χρόνων με την τελική 
απόφαση στον Γ.Γ. ΟΉΕ».

Σχέδιο Matthew Kidd 
Το 1983 τα σχέδια/σκέψεις  από την 

Υπ. Αρμοστεία στη Λευκωσία ήταν πέντε. 
Τα δύο γράφτηκαν από τον τότε Ύπατο Αρ-
μοστή William Wilberforce. Τα άλλα τρία  
από τον Matthew Kidd. Τα σχέδια ήλθαν 
παράλληλα με τις τότε «Ιδέες» του Δρος 
Hugo J. Gobbi, μεσολαβητή του ΟΉΕ για το 
Κυπριακό, και οι οποίες είχαν εκπονηθεί με 
βρετανική παρασκηνιακή καθοδήγηση… 

Ο Kidd θεωρούσε ότι με ένα πάρε - 
δώσε ο «συμβιβασμός είναι πιθανός» 
και «με θεραπεία του ψυχολογικού κτυ-
πήματος του 1974 θα μπορούσαν οι 
Ε/κ να δεχθούν παραμονή  τουρκικών 
στρατευμάτων!». Στο Φ.Ο. συμφώνησαν,  
εντούτοις έβρισκαν δυσκολίες. Δεν ήταν 
τυχαία η επιστροφή του κ. Kidd για 3η θη-
τεία στη Λευκωσία… (Μεταξύ 1980-83 ως 
Γραμματέας, 2010-2014 ως Ύπ. Αρμοστής  
και ξανά ως Ύπ. Αρμοστής 2016-2018).

Ριζοσπαστική σκέψη να ξεπε-
ραστούν τα ψυχολογικά μας!

Ένα απόσπασμα για  μόνιμη  παραμονή  
μερικών τουρκικών στρατευμάτων:

«Η αποχώρηση του τουρκικού 
στρατού έχει καταντήσει εκ των ων 
ουκ άνευ (sine qua non) στο μυαλό 
των Ελληνοκυπρίων. Σχετίζεται με την 

ανάγκη - όπως γράφει ο κ. Kidd - για 
θεραπεία του ψυχολογικού κτυπήματος 
του 1974. Βεβαίως, θα μπορούσαν να 
σχεδιαστούν μέθοδοι, με τις οποίες 
αυτό το κτύπημα να θεραπευτεί, δίχως 
την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών 
στρατευμάτων.

»Όμως, αυτό θα χρειαστεί ριζο-
σπαστική αλλαγή σκέψης εκ μέρους 
των Ελληνοκυπρίων… Αυτό υπονοεί 
ότι η απομάκρυνση των τουρκικών 
στρατευμάτων ‘σε περιοχές πιο μέσα 
από τη γραμμή αντιπαράταξης’ (‘rear 
areas’), που είναι και μέρος της σκέψης 
του Γκόμπι… δεν θα γίνει δεκτή… Σ’ 
αυτήν τη θέση (των Ελληνοκυπρίων), 
εμείς με συνέπεια λέμε ότι δεν είναι 
ρεαλιστικό να αναμένουν τα τουρκικά 
στρατεύματα να αποχωρήσουν προκα-
ταβολικώς μιας συνολικής διευθέτησης. 
Και είμαστε σωστοί».

Στις επόμενες αποδεσμεύσεις («Σημε-
ρινή», 15.7.2018) το Φόρεϊν Όφις έδωσε 
συνέχεια:   Μια πιθανότητα ήταν να απο-
χωρούσαν 10.000 στρατεύματα κατά δια-
στήματα, αλλά η βρετανική πρεσβεία στην 
Άγκυρα το έβρισκε αδύνατον, αν ποτέ το 
δεχόντουσαν οι Τούρκοι. «Μόνον όταν οι 
Τούρκοι θα είναι ικανοποιημένοι  με τις 
νέες συνταγματικές διευθετήσεις  ίσως 
να συμφωνήσουν σε ελάττωση στρα-
τευμάτων όπως τα σκέφτεστε», έγραψε.

Προσωπικότητες  Ελλάδας 
- Κύπρου σε Βρετανούς και 
Αμερικανούς για παραμονή 
στρατευμάτων

Περικλής Νεάρχου
Στις 4 Ιουνίου 1985, η βρετανική 

πρεσβεία στην Αθήνα ενημέρωνε:

«Οι Έλληνες συμμερίζονται τις επιθυμίες 
των Ελλήνων Κυπρίων να φύγουν όλα 
τα τουρκικά στρατεύματα. Αυτό είναι που 
ακόμα απαιτεί δημόσια ο Παπανδρέου. 
Όμως, αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκην και η 
τελευταία του λέξη: Ο Περικλής Νεάρχου  
(ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για το 
Κυπριακό) μού είπε ότι ορισμένα τουρ-
κικά στρατεύματα μπορούν να μείνουν 
ως μέρος μιας δύναμης των Ήνωμένων 
Εθνών. Οι Έλληνες λοιπόν μπορεί να δε-
χθούν κάτι σαν αυτό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7 του εγγράφου…».

(But this is not necessarily 
Papandreou’s bottom line: Periklis 
Nearchou (PM’s adviser on Cyprus) 
has told me that some Turkish troops 
could remain as part of a UN force. The 
Greeks may therefore bring themselves 
to accept something along the lines 
of paragraph 7 of the paper…). 

Ανδρέας Μαυρομάτης
Στις 11 Ιουνίου 1985, η αμερικα-

νική πρεσβεία στη Λευκωσία ανέφερε 
προς τον κ. David Dain της Βρετανικής 
Υπ. Αρμοστείας:

«Ευχαριστούμε που μας παραχωρήσατε 
πρόσβαση να διαβάσουμε το έγγραφό 
σας ‘Κύπρος – Ελάττωση στρατευμά-
των’… Στην παράγραφο 4 παρατηρείτε 
ότι οι Έλληνες Κύπριοι, που ιδιωτικά 
αναγνωρίζουν την πιθανότητα παρου-
σίας τουρκικών στρατευμάτων μετά τη 
διευθέτηση, φαίνεται να σκέφτονται πέριξ 
τους 650 στρατιώτες. Θα σας ενδιαφέ-
ρει να ξέρετε ότι αμέσως μετά τη Σύνοδο 
στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο 1985, ο 
Ανδρέας Μαυρομάτης μού είπε, κατά τη 
διάρκεια επίσημης συνάντησης στο Υπ. 
Εξωτερικών, ότι, αν οι Τούρκοι ήθελαν 
1.000 ή ακόμα 2.000 (στρατιώτες) θα ήταν 
αποδεκτό.  Πρέπει να προσθέσω ότι, όταν 
αργότερα, σε συζήτηση,  ανέφερα αυτό  
στον Γιώργο Ιακώβου (τον τότε  Υπ. Εξω-
τερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας), 
αρνήθηκε κάτι τέτοιο».

(«Andreas Mavrommatis said to 
me, during a formal meeting at the 
Foreign Ministry, that if the Turks 
wanted 1,000 or even 2,000, this could 
be accepted. Ι must add that when I 
mentioned this in a later conversation 
with George Iacovou he repudiated it»).

Θέμος Στοφορόπουλος
Σε αντίθεση, ο Έλληνας Πρέσβης στη 

Λευκωσία, Θέμος Στοφορόπουλος, σε συ-
νάντησή του με τον Βρετανό ομόλογό του 
W. J. A. Wilberforce,  στις 22 Ιουλίου 1987, 
του εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά 
του για το  ότι ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών 
παρότρυνε τον Halefoglu στο Λονδίνο να 
προβεί σε μια τουλάχιστον μικρή ελάττωση 
των τουρκικών στρατευμάτων. Ο Στοφο-
ρόπουλος  υποστήριξε ότι ήταν εντελώς 
λανθασμένη προσέγγιση, γιατί επισκίαζε 
την ανάγκη για αποχώρηση όλων των 
τουρκικών στρατευμάτων.

Ιωάννης Κασουλίδης, 2016
Στις  24 Νοεμβρίου 2016, το Φ.Ο., 

διά του Sir Alan Duncan, μετά το ναυάγιο 

στο Μον Πελεράν, μίλησε για… περαιτέρω 
συμβιβασμό. Το ίδιο και ο  Boris Johnson, 
τότε ΥΠΕΞ, στις 30 Νοεμβρίου 2016, 
επί τόπου στο νησί, προσθέτοντας και την 
ανάγκη «περισσότερης ευελιξίας»!

Ή  τουρκική πλευρά συζητούσε μό-
νιμη παραμονή στρατευμάτων μετά τη 
«λύση», διαφορετικά οι Τ/κ δεν θα νιώθουν 
ασφαλείς! Ο  Υπ. Εξωτερικών Ιωάννης 
Κασουλίδης με μασημένα υπονοούμενα 
δήλωσε:

 «Θα πρέπει οι δύο πλευρές να εί-
ναι προετοιμασμένες για συμβιβασμό, 
αφού δεν μπορούν να νιώθουν και 
οι Τ/κ και οι Ε/κ 100% ασφαλείς» 
(«Φιλελεύθερος»,  29.11. 2016).

Οι αποκαλύψεις των πρακτικών του 
ΟΗΕ και των βρετανικών εγγράφων 
ξεσκεπάζουν γι’ ακόμα μια φορά τον 
βρόμικο ρόλο των «κηδεμόνων» Βρε-
τανών. Αλλά και την τραγική έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ Ελλάδας/Κύπρου. 
Οι Βρετανοί ευκόλως κτίζουν πάνω 
τους! Το Κραν Μοντανά έπρεπε εκ 
του ασφαλούς να ναυαγήσει… Για τη 
«ριζοσπαστική» αλλαγή σκέψης μας, 
συνεχίζει να «δουλεύει» ο  αντικατα-
στάτης του Matthew Kidd, εξοχότατος 
Stephen Lillie…

Δημοσιεύσεις 
«Μερική ‘μόνιμη’ παραμονή τουρκικών 

στρατευμάτων», «Σ», 7.12.2016 
https ://s imerini .s igmalive .com/

article/2016/12/7/merike-monime-
paramone-tourkikon-strateumaton/ 

Νέες αποδεσμεύσεις απορρήτων 
φακέλων του Φόρεϊν Όφις για 1984-87. 
Παραμονή τουρκικών στρατευμάτων μετά 
τη λύση, «Σ», 15.7.2018

h t t p s : / / s i m e r i n i - l i v e -
2ef083b48b0048fea3f61faa6-eaa9570.
divio-media.com/documents/simerini/
simerini_15072018.pdf 

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον... Τα 
απόρρητα πρακτικά των συναντή-
σεων του Γενικού Γραμματέα του 
Οργανισμού Ήνωμένων Εθνών, 

Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Υπουργό Εξωτερικών 
της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, καθώς και αυτά του διαβόητου 
δείπνου στο Κραν Μοντανά, τον Ιούλιο 2021, τα 
οποία δημοσίευσε ο έγκριτος δημοσιογράφος, 
Μιχάλης Ιγνατίου, στην εφημερίδα «Φιλελεύθε-
ρος», έφεραν στο φως την πικρή αλήθεια για τα 
διαδραματισθέντα στο ελβετικό θέρετρο κατά τη 

μοιραία πενταμερή συνάντηση. Καταδείχτηκε ο 
αντιδεοντολογικός και απαράδεκτος ρόλος του 
Γενικού Γραμματέα και του ειδικού του αντι-
προσώπου Έσπεν Μπαρθ Έιντε. Ο κ. Γκουτέρες, 
αντί να αρθεί στο ύψος του θεματοφύλακα των 
αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ήνωμένων 
Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, έδρασε ως 
προωθητής των τουρκικών θέσεων και ασπίδα 
προστασίας της εικόνας της Τουρκίας, ενώ ήταν 
πλήρως ενήμερος για τις αναλλοίωτες άτεγκτες 
θέσεις της Άγκυρας τόσο στο θέμα των εγγυήσεων 
και του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης, 
όσο και στην παραμονή εσαεί τουρκικών στρα-
τευμάτων στο νησί. Ενώ δημοσίως διεκήρυττε 
ότι επιδίωκε τη δημιουργία ενός «κανονικού 
κράτους» στην Κύπρο.

Ή Κύπρος, θύμα των δολοπλόκων Βρετανών 
και της επεκτατικής νεο-οθωμανικής Τουρκίας, 
διαχρονικά στήριζε τις ελπίδες της στον ΟΉΕ για 
εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο 

πρόβλημα που η Άγκυρα, συνεπικουρούμενη 
από τη Βρετανία, δημιούργησε στον κυπρια-
κό λαό. Ή Γραμματεία του ΟΉΕ, έρμαιο των 
βρετανικών μεθοδεύσεων, αποδείχθηκε όχι 
μόνο ανίκανη να πιέσει την τουρκική πλευρά 
να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες των δεσμευ-
τικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και τις πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου, αλλά με 
τη στάση της εξυπηρετεί τις τουρκικές αξιώσεις 
και απαλλάσσει την Τουρκία από τις ευθύνες 
της. Καταρρακώνοντας έτσι το κύρος του ίδιου 
του Οργανισμού Ήνωμένων Εθνών.

Κατά την πενταμερή του Κραν Μοντανά ο 
Γενικός Γραμματέας, με τις ενέργειές του και 
τις παραλείψεις του, διέλυσε τις ελπίδες και τις 
προσδοκίες του λαού και απώλεσε την προς 
το πρόσωπό του εμπιστοσύνη του. Το δίδυμο 
Έσπεν Μπαρθ Έιντε και Βρετανού Αν. Υπουργού 
Εξωτερικών, Ντάνκαν, συνέπραξε σε ανίερες και 
ανορθόδοξες μεθόδους προς τον σκοπό εξα-

πάτησης της κυπριακής αντιπροσωπίας, αλλά 
και άλλων, ώστε να εξασφαλισθούν περαιτέρω 
υποχωρήσεις για ικανοποίηση των τουρκικών 
απαιτήσεων. Ωθώντας, έτσι, την πλευρά μας σε 
οδυνηρές παραχωρήσεις, οι οποίες απορρίπτο-
νται από την πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων. 
Σύμφωνα με τον τέως Υπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδος, Νίκο Κοτζιά, ο κ. Ντάνκαν και ο 
κ. Έιντε έβαζαν συνεχώς πλάτες στον τουρκι-
κό μαξιμαλισμό, με αποτέλεσμα να χαθεί μια 
ευκαιρία για εξεύρεση λύσης (ίδε συνέντευξή 
του στον Κώστα Βενιζέλο στον «Φιλελεύθερο»).

Είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι ορισμένοι 
εδώ και στην αλλοδαπή πίστωναν τον Τούρκο 
Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου με ευελιξία 
και καλή θέληση για κάποιες υποχωρήσεις στο 
θέμα του μονομερούς επεμβατικού δικαιώμα-
τος και της παραμονής τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων στο νησί. Τη στιγμή που ο ίδιος 
διατυμπάνιζε με δημόσιες δηλώσεις του ότι τα 

θέματα των εγγυήσεων και παραμονής στρα-
τευμάτων αποτελούν «κόκκινες γραμμές» για 
την Άγκυρα.

Όμως, το θέατρο του παραλόγου στο Κραν 
Μοντανά, το οποίο έληξε άδοξα, υπαιτιότητι της 
Τουρκίας, άφησε εκτεθειμένη την ελληνοκυπριακή 
πλευρά με την κατηγορία της συνυπεύθυνης 
μαζί με τον Τ/κ ηγέτη Μ. Ακιντζί (ίδε σχετική 
έκθεση του ΓΓ ΟΉΕ). Για τούτο φρόντισε ο Έιντε 
μαζί με τους Βρετανούς. Χαρακτηριστικό είναι 
το απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε ο 
κ. Ν. Κοτζιάς στον Κώστα Βενιζέλο και η οποία 
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 
στις 21/11/2021, το οποίο παραθέτω αυτολεξεί: 
«Μετά το Κραν Μοντανά, ο Έιντε λειτούργησε ως 
πλυντήριο της Τουρκίας. Συνεχώς προσπαθούσε 
να πείσει ότι οι Τούρκοι ‘είναι ευέλικτοι’. Μια 
φράση που και αυτήν την ξεπατίκωσε από τους 
Τούρκους». Αλλά, δυστυχώς, την υιοθέτησαν 
και κάποιοι απ’ εδώ.

Στο Κραν Μοντανά έχει τρωθεί η αξιοπιστία του ΓΓ του ΟΗΕ
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Ε
ίναι πρόδηλον ότι η συμ-
φωνία μεταξύ των ΉΠΑ, 
της Βρετανίας και της 
Αυστραλίας (γνωστή ως 
AUKUS), έχει αλλάξει τα 
δεδομένα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μετατοπίζοντας 

εν μέρει και το γεωπολιτικό ενδιαφέρον. 
Συνάμα, γι’  ακόμα μια φορά, καταδεικνύ-
εται ότι οι ΉΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν 
την παγκόσμια ηγεμονία τόσο εύκολα.

Αναλύοντας την εν λόγω συμφωνία, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δια-
δραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σύναψη 
στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας 
– Γαλλίας, όπως θα δούμε εν συνεχεία, την 
οποία οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία 
να αξιοποιήσει προς όφελός της.

Αναντίρρητα, όμως, επιβεβαιώνεται η 
ρευστότητα των δεδομένων στη διεθνή 
σκακιέρα, αφού κάθε διεθνής εξέλιξη, 
αναλόγως του βεληνεκούς της, επηρεά-
ζει αλυσιδωτά, είτε θετικά είτε αρνητικά, 
πολλούς άλλους δρώντες σε διάφορα 
μέρη του πλανήτη.

Η τήξη των πάγων
δημιουργεί νέα δεδομένα

Εδώ και δεκαετίες, ο παγωμένος 
αρκτικός κύκλος ήταν απροσπέλαστος, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις οδούς του 
θαλάσσιου εμπορίου. Σήμερα, η τήξη των 
πάγων αλλάζει τα δεδομένα, καθώς «επι-
τρέπει και την πρόσβαση στην εξόρυξη 
ενεργειακών πόρων που, από μόνο του, 
ως γεγονός, δύναται ν’ αλλάξει τις ισορ-
ροπίες, αλλά ταυτόχρονα, μετατρέπει τη 
Ρωσία σε μία τεράστια χερσαία δύναμη 
με χαρακτηριστικά ναυτικής δύναμης[1]».

Είναι ευκόλως κατανοητό ότι το άνοιγ-
μα μιας νέας οδού, συνεπακόλουθα θα 
αποδυναμώσει τις υπόλοιπες εμπορικές 
διαδρομές, όπως συνέβη πρόσφατα με 
τη Διώρυγα του Σουέζ, που γειτνιάζει με 
την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συνεπώς, «οι ραγδαίες και σημαντικές 
αλλαγές στα κλιματολογικά δεδομένα, σε 
συνδυασμό με τις γεωπολιτικές ανακατανο-
μές ισχύος[2]», δημιουργούν νέες συνθή-
κες, όπως πολύ σωστά έχει εντοπίσει προ 
καιρού ο καθηγητής Γεωπολιτικής Ιωάννης 
Θ. Μάζης. Όσα εν συντομία περιγράφονται 
ανωτέρω, μπορούν να ερμηνεύσουν έως 
κάποιο βαθμό την κίνηση των ΉΠΑ για 
τη συμφωνία AUKUS.

Την ίδια στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι 
«τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η περιοχή 

του Ινδο-Ειρηνικού έγινε ο νέος κινητή-
ριος μοχλός της παγκόσμιας οικονομικής 
ανάπτυξης», αφού παράγει «σχεδόν το 
40% του παγκόσμιου πλούτου, σύμφωνα 
με επίσημη γαλλική έκθεση. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο Ινδο-Ειρηνικός θα 
φτάσει να αντιπροσωπεύει περισσότερο 
από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ ώς το 
2040 και οι αγορές του εκτιμάται ότι θα 
αντιπροσωπεύουν το 40% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης[3]».

Συμφωνία
Ελλάδας – Γαλλίας

Ή Γαλλία, ως η χώρα με τη μεγαλύτερη 
ΑΟΖ ανά το παγκόσμιο[4], επηρεάζεται 
άμεσα με την εν λόγω συμφωνία (AUKUS), 
αφού μπορούμε να πούμε ότι ο Ινδο-Ει-
ρηνικός είναι μια «ΑΟΖ» για τη Γαλλία. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι «περιλαμβάνει 
Γάλλους πολίτες, οικονομικές οντότητες, 
πάνω από 8.000 στρατιώτες και Βάσεις 
όλων των ένοπλων σωμάτων, ενώ στο οι-
κονομικό πεδίο, είναι η δεύτερη περιοχή 
σε εξαγωγές για τη Γαλλία μετά την Ε.Ε.[5]».

Όπως εκτιμά άλλωστε και η Σελιά 
Μπελάν, ειδική σε θέματα διατλαντικών 
σχέσεων στο Brookings Institution[6], «η 
συγκεκριμένη συμφωνία (AUKUS) επέφερε 
ένα ισχυρό πλήγμα για τη Γαλλία», ενώ, 
εν συνεχεία, αναφέρει ότι «έπειτα από μια 
τέτοια προσβολή είναι πολύ σημαντικό οι 
Γάλλοι να επικεντρωθούν στην Ευρώπη».

Τα πιο πάνω γεγονότα συνέβαλαν ή 
καλύτερα υποβοήθησαν, ώστε να οδηγη-
θούμε στην αναβάθμιση του ρόλου της 
Γαλλίας στη Μεσόγειο και νομοτελειακά 
στην εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και 
στην ασφάλεια μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. 
Ή κίνηση της Ελλάδας να αξιοποιήσει, έστω 
και με καθυστέρηση, αυτήν τη διεθνή συ-
γκυρία, είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού 
αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης.

Η Κύπρος δεν πρέπει
να μείνει αμέτοχη

Ή στρατηγική συμφωνία μεταξύ Γαλ-
λίας και Ελλάδας έφερε ενθουσιασμό και 
στους Έλληνες της Κύπρου. Ή Κυπριακή 
Δημοκρατία, όμως, δεν πρέπει να παρα-
κολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις, αλλά θα 
πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρον την 
εν λόγω συγκυρία και να κινηθεί πάνω 
στον ίδιο άξονα στρατηγικής, λαμβάνοντας 
υπόψη τα όσα συμβαίνουν. Επιβάλλεται να 
επανασυσταθεί το Δόγμα Ενιαίου Αμυντι-
κού Χώρου, καθώς και να δημιουργηθεί 
Ενιαίο Ενεργειακό Δόγμα με την Ελλαδική 
Κυβέρνηση, το οποίο θα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την οριοθέτηση ΑΟΖ και 
τη δημιουργία αγωγού Φυσικού Αερίου 
(EastMed) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, 
απομονώνοντας τοιουτοτρόπως την Τουρκία 
από το ενεργειακό παιχνίδι στην περιοχή.

Και στο βάθος η Γαλλία
Για τη Γαλλική Δημοκρατία η Κύπρος 

είναι εξέχουσας γεωπολιτικής σημασίας, 
αφού σχετίζεται άμεσα με την ισχυροποίηση 
της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσό-
γειο και επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά 
της συμφέροντα. Ενδεικτικά υπενθυμίζεται 
η δραστηριοποίηση της γαλλικής TOTAL 
σε θαλασσοτεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ.

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Ι. 
Μάζης, «η Γαλλία είναι αρκετά μακράν 
από την Αν. Μεσόγειο και λόγω αυτού 
οι επιτελείς της θα πρέπει να σχεδιάζουν 
με πρόβλεψη άνω της μιας εβδομάδος. 
Ουσιαστικά, το μοναδικό στοιχείο το εξα-
σφαλίζον την παρουσίαν της Γαλλίας εις 
την Αν. Μεσόγειον είναι το αεροπλανο-
φόρον της (Charle de Gaulle), το οποίον 
όμως είναι εν και μοναδικόν με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Ή Γαλλία συνεπώς, κατά τις 

ανεξαρτησία έφερε στο νησί.
Υπάρχουν μια σειρά από ευνοϊκές 

συνθήκες που μπορούν να αξιοποιηθούν 
από την πλευρά της Κύπρου, ώστε να 
επιτευχθεί η αποχώρηση των Βάσεων. Πιο 
συγκεκριμένα: – Το Brexit Ή συμφωνία 
αποχώρησης του Ήνωμένο Βασίλειο από 
την ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα 
της 31ης Ιανουαρίου 2020[14], μετατρέπει 
τη Βρετανία σε τρίτη χώρα, αφού δεν είναι 
πλέον κράτος-μέλος της ΕΕ.

• Ή απόφαση του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου του Ήνωμένου Βασιλείου

Το νομικό στάτους της περιοχής των Βά-
σεων συζητήθηκε και εν πολλοίς ξεκαθαρί-
στηκε στις 30 Ιουλίου 2018 από το Ανώτατο 
Δικαστήριο του Ήνωμένου Βασιλείου και, 
πιο συγκεκριμένα, με την υπόθεση «Οn 
the application of Tag Eldin Ramadan 
Bashir and others v Secretary of State for 
the Home Department». «To Δικαστήριο 
έκρινε ότι η ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου, 
η οποία όσον αφορά τη βρετανική έννομη 
τάξη έγινε με τον CyprusAct του 1960, δεν 
μετέβαλε το πολιτικό καθεστώς των Βάσεων, 
οι οποίες παρέμειναν αποικίες, σε αντίθεση 
με το υπόλοιπο 97% του νησιού, το οποίο 
ανεξαρτητοποιήθηκε[15]». Ως εκ τούτου, 
χαρακτηρίζει αποικία τις Περιοχές Κυρίαρχων 
Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, αφού 
αποτελούν μια περιοχή αποκλειστικής και 
πλήρους κυριαρχίας της Μεγάλης Βρετα-
νίας, αφενός, και υπόλειμμα της παλαιάς 
βρετανικής αποικίας στην Κύπρο, αφετέρου.

• Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΉΕ

Επανειλημμένες αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΉΕ ρητά αναφέρουν 
ότι τα λεγόμενα δικαιώματα ή προνόμια 
πρώην αποικιοκρατικών δυνάμεων σε 
πρώην αποικίες θεωρούνται κατάλοιπα 
αποικισμού[16] (Vestiges of colonialism) 
και συνεπώς παράνομα.

• Ή  απόφαση του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου της Χάγης

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, το Διεθνές 
Δικαστήριο, αναφορικά με το αρχιπέλα-
γος Chagos, αποφάνθηκε ότι το Ήνωμένο 
Βασίλειο έχει υποχρέωση, το συντομότερο 
δυνατό, να θέσει τέρμα στην παρουσία 
των Βάσεων στον Άγιο Μαυρίκιο.

Ή συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει 
την Κύπρο, καθώς υπάρχουν σημαντικές 
ομοιότητες και χρήσιμα ευρήματα, αφού 
«δεν υπήρξε κανένα δημοψήφισμα, αλλά 
μόνο συγκατάθεση της τότε κυβέρνησης 
μετά από εξωγενείς πιέσεις και πάντα με 
το «καρότο» της ανεξαρτησίας[17]». Την 
ίδια στιγμή, διασαφηνίζει «πλήρως και 
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Αρχή της 
Αυτοδιάθεσης των Λαών συνιστά μια υπο-
χρέωση erga omnes[18]», δηλαδή έναντι 
πάντων. Τουτέστιν, «κάθε κράτος, κάθε 
διεθνής οργανισμός και διεθνής κοινότητα 
στο σύνολό της, έχει δικαίωμα να απαιτεί 
την τήρησή τους[19]».

Για να επανέλθουμε όμως στην εν 
λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι 
η συναίνεση θα μπορούσε να επιτευχθεί 
μόνο μέσω δημοψηφίσματος πριν από 
τη λήψη της απόφασης[20]. «Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, το Δικαστήριο κατέληξε στο 
ότι η διαδικασία αποαποικιοποίησης του 
Μαυρικίου δεν ολοκληρώθηκε σύννομα, 
καθώς παραβίαζε την αρχή της Αυτοδι-
άθεσης των Λαών[21]».

Συνοψίζοντας, λοιπόν, διαφαίνεται ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να προ-

σθέσει όπλα στη φαρέτρα της, γεγονός που 
θα την βοηθήσει να απαλλαγεί από την 
παρουσία των Βρετανικών Βάσεων, φτάνει 
να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση.

Για όσους τυχόν εκφράσουν ανησυχίες 
για μια τέτοια κίνηση, υπενθυμίζεται η 
διαχρονικά εχθρική και συνάμα υπονο-
μευτική στάση των Βρετανών, έναντι των 
δικαίων του Ελληνισμού. Ως εκ τούτου, η 
Κύπρος δεν έχει να χάσει κάποιο σύμμαχο 
ή κάποιαν φίλα προσκείμενη χώρα.

Μετάβαση από την αποικιο-
κρατία στη συμμαχία

Ή αποχώρηση των αποικιοκρατικών 
Βάσεων από την Κύπρο ανοίγει παράθυρο 
ευκαιρίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, 
που μπορεί να αξιοποιήσει στον βέλτιστο 
βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, αφού τα εδά-
φη που κατέχουν οι Βρετανοί περιέλθουν 
στην κυριότητα της νομίμου διοικήσεως, 
δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε 
δεύτερο χρόνο οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
μπορούν να παραχωρηθούν για σκοπούς 
στρατιωτικής συμμαχίας με τη Γαλλία.

Ή προαναφερόμενη εισήγηση μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει προέκταση της 
υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας 
και Γαλλίας. Επιπλέον, αποτελεί μια εξέλιξη 
που θα δει με θετικό μάτι η Γαλλική Δημο-
κρατία, αφού είναι γνωστό το ενδιαφέρον 
της για την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς 
και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω στρατιωτικής 
συμφωνίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
παρά να εκμισθώσει την περιοχή των 
στρατιωτικών Βάσεων στη Γαλλική 
Δημοκρατία, μπορεί σε αντάλλαγμα να 
ζητήσει την παραχώρηση στρατιωτικού 
εξοπλισμού, όπως φρεγάτες [FDI HN 
(γνωστές και ως Belh@rra)], κορβέτες 
(Gowind), μαχητικά αεροσκάφη (Rafale), 
που θα αναβαθμίσουν την στρατιωτική 
της αποτρεπτική ισχύ και ικανότητα. Την 
ίδια στιγμή, η συμφωνία μπορεί να προ-
βλέπει και «ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής 
βοήθειας», εάν διαπιστωθεί επίθεση κατά 
της κυριαρχίας της από άλλη χώρα.

Υπογραμμίζεται, όμως, ότι όλα τα προ-
αναφερόμενα προϋποθέτουν Κυβέρνηση 
και πολιτική ηγεσία να εγκαταλείψουν τα 
φοβικά σύνδρομα, χαράζοντας επιτέλους 
εθνική στρατηγική αποτροπής.

Οι πιο πάνω κινήσεις δεν αναβαθμί-
ζουν απλώς την Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά ανατρέπουν το ισοζύγιο δυνάμεων 
και η «μικρή» Κύπρος μετατρέπεται σε 
έναν σημαντικό δρώντα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, που σε συνδυασμό με το 
προδιαγραφόμενο πλούσιο ενεργειακό 
μέλλον μπορεί να ορθώσει ανάστημα και 
επιτέλους να διεκδικήσει τα αυτονόητα 
και αναφαίρετα δίκαια του κυπριακού 

Από τη βρετανική αποικιοκρατία
στη γαλλική συμμαχία

ΓΕΑΔΗΣ ΓΕΑΔΗ, 
Πολιτικός Επιστήμονας, 
Εκπρόσωπος Τύπου 
Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ ΕΦΕΡΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΜΕ-
ΤΟΧΗ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΑΛΛΑ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ 
ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΞΟΝΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

περιόδους όπου το αεροπλανοφόρον της 
ευρίσκεται εκτός υπηρεσίας, δεν δύναται 
να διεξαγάγει επιχειρήσεις μεγάλης κλί-
μακος εις την Αν. Μεσόγειον[7]».

Ως εκ τούτου, «δεδομένου του Στρα-
τηγικού Ενδιαφέροντος της Γαλλίας διά 
την Αν. Μεσόγειον, την μόνη βραχυπρό-
θεσμον και υλοποιήσιμον λύσιν αποτελεί 
η σύναψις συμφωνίας με την Κυπριακή 
Δημοκρατία προκειμένου Γαλλικές Ένο-
πλες Δυνάμεις να ευρίσκονται μονίμως 
στο έδαφος αυτής. Ή οικονομικοτέρα 
λύσις, θα ήτο η δημιουργία μιας Task 
Force ανάλογης με αυτές που διατηρεί η 
Γαλλία στο Τσαντ, η οποία να περιλαμβάνει 
στρατεύματα και από τους τρεις κλάδους 
(Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό)[8]».

Εν συνεχεία, τεκμηριώνοντας την εισήγη-
σή του παραθέτει συγκεκριμένες προτάσεις 
με διαθέσιμες εγκαταστάσεις στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία, που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, όπως:

1. Ή Αεροπορική Βάση Ανδρέας Πα-
πανδρέου (ΑΒΑΠ) στην Πάφο, η οποία 
είναι ΝΑΤΟϊκών προδιαγραφών.

2. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, 
το οποίο είναι πολιτικού τύπου.

3. Το Λιμάνι της Λεμεσού, στο οποίο 
αγκυροβολούν περιοδικώς γαλλικά πλοία 
(και έχει την δυνατότητα υποστηρίξεως 
και του αεροπλανοφόρου).

4. Το λιμάνι της Λάρνακας, το οποίο 
έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγάλα 
πλοία του γαλλικού ναυτικού.

5. Ή ναυτική βάση στο Μαρί.
Ή δημιουργία στρατιωτικής συμμα-

χίας και γαλλικών Βάσεων στην Κύπρο 
«δημιουργεί ένα δίκτυο προβολής ισχύος 
στο σύμπλοκο Ανατολική Μεσόγειος 
– Μέση Ανατολή – Σουέζ – Κέρας της 
Αφρικής, λόγω γεωγραφίας[9]». Όλες 
οι πιο πάνω προτάσεις, είτε μεμονω-
μένες είτε σε συνδυασμό, έχουν και 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα 
οποία αναλύονται στο σχετικό άρθρο της 
«Κυριακάτικης Δημοκρατίας». Ένα από 
τα κυριότερα εμπόδια που εντοπίζονται 
είναι η παρεμβολή των βρετανικών Βά-
σεων στην Κύπρο.

Βρετανικές αποικιοκρατικές 
Βάσεις

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθι-
δρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που υπογράφτηκε στις 16 Αυγούστου 
1960, οι περιοχές Βάσης Ακρωτηρίου 
και Βάσης Δεκέλειας παραμένουν υπό την 
κυριαρχία του Ήνωμένου Βασιλείου[10], 
με τη Δημοκρατία να τους αναγνωρίζει 
δικαιώματα και να τους διασφαλίζει την 
αποτελεσματική λειτουργία, σύμφωνα με 
τα παραρτήματα της Συνθήκης.

Οι Βάσεις αυτές, που ονομάζονται χαρα-
κτηριστικά «κυρίαρχες Βάσεις» (Sovereign 
Bases), «καταργούν ουσιαστικά την άσκηση 
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
μέρος του εδάφους της[11]», ως εκ τούτου 
αποδεικνύεται ότι «αποτελεί ένα από τα χει-
ρότερα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας[12]».

Δεδομένου ότι «η αποαποικιοποίηση 
της Κύπρου δεν συντελέστηκε ολοκληρω-
τικώς και η Αρχή της Αυτοδιάθεσης δεν 
εφαρμόστηκε πλήρως[13]», η εκάστοτε 
κυπριακή Κυβέρνηση κληρονόμησε ένα 
οφειλόμενο χρέος προς τον κυπριακό Ελ-
ληνισμό: να εξαλείψει παντελώς κάθε κα-
τάλοιπο της βρετανικής αποικιοκρατίας, 
που μόνο δεινά και μια κουτσουρεμένη 

28.11.2021

Ελληνισμού και κυρίως την απελευθέρωση.
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Ο Ανδρέας Θεοφάνους είναι 
διακεκριμένος ακαδημαϊκός 
με λαμπρές σπουδές στα Οι-
κονομικά και στις Πολιτικές 

Επιστήμες. Είναι Καθηγητής Οικονομικών 
και Δημόσιας Πολιτικής και Πρόεδρος 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημί-
ου Λευκωσίας. Είναι επίσης Πρόεδρος 
και συνιδρυτής του Κυπριακού Κέντρου 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, 
το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Παν/
μιο Λευκωσίας.            

Για πάνω από μία 30ετία ο Ανδρέας 
Θεοφάνους καταθέτει εύτολμα και με 
τεκμηριωμένα και ισχυρά επιχειρήματα 
τις θέσεις, τις απόψεις και τις εισηγήσεις 
του για τα καυτά προβλήματα του τόπου. 
Ειδικά στο Κυπριακό και στην οικονο-
μία. Αγωνιά για την Κύπρο, το παρόν 
και περισσότερο για το μέλλον της. Και 
η αγωνία του μετατρέπεται σε ζείδωρες 
παρεμβάσεις στη δημόσια πολιτική και 
οικονομική ζωή που συνιστούν πρακτικές 

«Η δεκαετία των κρίσεων και το αύριο»
διεξόδους και λύσεις.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο 
του με τίτλο: «Ή δεκαετία των κρίσεων και 
το αύριο. Οι προκλήσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και η αναζήτηση προοπτι-
κής. Επιλεγμένες παρεμβάσεις Ιανουάριος 
2011-Ιούνιος 2021». Το βιβλίο προλογίζει 
ο Κύπριος Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, της 
Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος σημειώνει: 

«Ο Ανδρέας Θεοφάνους αποτελεί μία 
μοναχική και ιδιότυπη παρουσία στη δη-
μόσια συζήτηση στην Κύπρο. Ή ιδιοτυπία 
του έγκειται στην επίμονη επιχειρηματο-
λογία, η οποία επαναλαμβάνεται χωρίς 
καμία αμηχανία στις παρεμβάσεις του».

Καταστροφική διολίσθηση
Το νέο βιβλίο του Ανδρέα Θεοφάνους 

αποτελείται από κείμενα που γράφτηκαν 
την περίοδο 2011-2021, μια ταραχώδη 
δεκαετία για την Κύπρο, το περιφερεια-
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. 
Ή δεκαετία σημαδεύτηκε από μια σειρά 
κρίσεων  και άλλα σημαντικά γεγονότα, 
εσωτερικά και εξωγενή. Αυτή η δεκαε-
τία έχει δημιουργήσει μία νέα κατάσταση 
πραγμάτων και η Κύπρος του 2011 δεν 
είναι η Κύπρος του 2021.

Μέσα από τα κείμενα και τις αναλύσεις 
του Ανδρέα Θεοφάνους καταγράφεται μια 
διαρκής και καταστροφική διολίσθηση, 
ιδιαίτερα στο Κυπριακό. Ο συγγραφέας, 
με πικρή ενάργεια τεκμηριώνει πως η 
πολιτική που ακολουθήθηκε από την πο-
λιτική ηγεσία από την τουρκική εισβολή 
μέχρι σήμερα, έχει αποτύχει. 

Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο δραματικό 
ανισοζύγιο δυνάμεων αλλά και στη μη 
επαρκή και λανθασμένη διάγνωση ή και 
έλλειψη γνώσης των τουρκικών προθέ-
σεων και της διαχρονικής, αταλάντευτης 
τουρκικής στοχοθεσίας κατά της Κύπρου.

Από το 1956, η Τουρκία έχει ξεκα-
θαρίσει και προκαθορίσει ως υπέρτατον 
εθνικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής 
της, την επανάκτηση και έλεγχο της νή-
σου, με ή χωρίς την υπογραφή μας. Ο 
Ανδρέας Θεοφάνους επισημαίνει πως 
η ελληνική πλευρά, διακατεχόμενη από 
ευσεβείς πόθους, θεώρησε ότι η πολιτική 
των συνεχών υποχωρήσεων θα οδηγούσε 
σε μια έστω υποφερτή λύση. 

Ταυτόχρονα, μεταξύ των Ελλήνων της 
Κύπρου εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυ-
ση, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία μιας 
ξεκάθαρης στρατηγικής όπως και ενός 

ολοκληρωμένου αφηγήματος. 

Εθνοκοινοτικοί πυλώνες
Αυτό το αφήγημα υπήρχε πριν και 

κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν η αυτοδιάθεση-
Ένωση με την Ελλάδα. Μετά την τουρκι-
κή εισβολή το 1974 ξεκινήσαμε από τον 
μακροχρόνιο και την πολυπεριφερειακή 
ομοσπονδία και φτάσαμε να τίθεται σήμερα 
ενώπιόν μας η τουρκική αξίωση για λύση 
δύο κρατών. Ο συγγραφέας διερωτάται: 
«Είναι η διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία, 
στην οποία η πολιτική 
ηγεσία είναι προσκολ-
λημένη με θρησκευτι-
κή ευλάβεια, βιώσιμη 
προοπτική; Και ποιες 
είναι οι προϋποθέσεις 
για να είναι ευοίωνη, 
βιώσιμη και λειτουρ-
γική μια τέτοια λύση»;

Ο Ανδρέας Θεο-
φάνους υπογραμμίζει 
πως «η φιλοσοφία της 
επιδιωκόμενης λύσης 
μπορεί να αποτελέσει 
τον προπομπό μεγαλύ-
τερων προβλημάτων και 
δεινών.  Και τούτο επειδή η συγκεκριμένη 
αρχιτεκτονική δεν ευνοεί την πραγματική 
ενοποίηση.  Αντίθετα εμβαθύνει τη διαί-
ρεση, εμποδίζει την έγκαιρη λήψη αποφά-
σεων και αναπαράγει κρίσεις. Πάνω απ’ 
όλα, όμως, θέτει τη Μεγαλόνησο υπό την 
κηδεμονία της Τουρκίας». Και προσθέτει:

«Ή διεθνής βιβλιογραφία εν πολλοίς 
υπογραμμίζει ότι διεθνικά και πολυεθνικά 
κράτη κινδυνεύουν με τριβές και τελική 
κατάρρευση εάν το πολιτειακό οικοδόμημα 
στηρίζεται σε εθνοκοινοτικούς πυλώνες». 
Παραθέτει ως κραυγαλέα παραδείγματα, 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το 
βελούδινο διαζύγιο στην Τσεχοσλοβακία, 
του Λιβάνου, του Σουδάν, του Βελγίου 
και ειδικά της Βοσνίας. 

Ο συγγραφέας παρατηρεί ορθά πως 
«η φιλοσοφία της βάσης των συνομιλιών 
στηρίζεται σε εθνοκοινοτικούς πυλώνες και 
στην έννοια της ‘συναινετικής δημοκρα-
τίας’/conscociationalism. Μεταξύ άλλων, 
απαιτείται μεγάλος βαθμός ανοχής, καθώς 
και ένα κοινό πλαίσιο επιδιώξεων και 
αρχών από τα εμπλεκόμενα μέρη, για να 
υπάρχουν οι απαιτούμενες συναινέσεις και 

αποφάσεις». Στοιχεία που δεν υπάρχουν 
στην επιδιωκόμενη λύση.

Τρικέφαλο μόρφωμα
Ο Ανδρέας Θεοφάνους επισημαίνει 

πως «η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή 
ηγεσία δεν αναγνωρίζουν δικαίωμα ύπαρ-
ξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ 
τούτου θεωρούν ότι μια λύση θα είναι το 
αποτέλεσμα της αλληλοαναγνώρισης δύο 
ισότιμων ιδρυτικών κρατικών οντοτήτων. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδη-
γήσει στη δημιουργία 
ενός τρικέφαλου κρα-
τικού μορφώματος,  στο 
οποίο καμιά απόφαση 
σε ουσιαστικά ζητήματα 
δεν θα μπορεί να λη-
φθεί χωρίς τη συναίνεση 
της τουρκικής πλευράς. 
Και εφ’ όσον το τουρ-
κοκυπριακό συνιστών 
κράτος θα είναι υπό την 
επίβλεψη της Τουρκίας, 
η Άγκυρα θα εξασκεί 
ουσιαστική επιρροή 
στις υποθέσεις του νέου 
μορφώματος». 

«Αλλά και στο 
οικονομικό πεδίο», 

προσθέτει, «είναι πολύ 
δύσκολο έως αδύνατο να λειτουργήσει 
το συγκεκριμένο κρατικό μόρφωμα 
με τους κανόνες της Ευρωζώνης.  Επι-
πρόσθετα, στον τραπεζικό τομέα στην 
κατεχόμενη Κύπρο υφίστανται σοβαρά 
προβλήματα, τα οποία θα επιδεινωθούν 
με ενδεχόμενη υιοθέτηση του ευρώ σε 
όλη την επικράτεια της Κύπρου. Θα είναι 
πρακτικά αδύνατο να αντέξει η Κύπρος 
ένα σκληρότερο μνημόνιο για να καλύψει 
τις οποιεσδήποτε ανάγκες».

Γι’ αυτό ο συγγραφέας υπογραμμίζει 
πως: «Απαραίτητη, αν και όχι επαρκής, 
προϋπόθεση μιας ειρηνικής διευθέτησης 
για μια αδιαίρετη πατρίδα, που θα αντέξει 
στην πορεία του χρόνου, είναι η δημιουργία 
ενός πλαισίου κοινών στόχων. Για μια 
τέτοια πορεία εξ ορισμού προβάλλει ως 
αναγκαιότητα η δημιουργία ενός κοινού 
αφηγήματος γύρω από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, το μόνο νόμιμο κράτος στην 
Κύπρο.  Καθοριστικής σημασίας είναι, 
επίσης, να σεβασθεί τελικά η Τουρκία την 
ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και 
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Καταπάτηση δικαιωμάτων
Τι πρέπει να γίνει; Ο συγγραφέας υπο-

στηρίζει την αναζήτηση «εναλλακτικών 
προσεγγίσεων, οι οποίες να στηριχθούν 
σε μια εξελικτική διαδικασία με συγκεκρι-
μένο οδικό χάρτη». Έτσι, στις 4/12/2016, 
ο Ανδρέας Θεοφάνους με τους Σωτήρη 
Κάττο και Κων/ντίνο Μαυροειδή κατέθεσαν 
πρόταση με τίτλο: «Ή Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία και η Εναλλακτική Πρόταση» 
με την οποία προτείνουν οκτώ ενέργειες-
δράσεις για έξοδο από το αδιέξοδο.   

Μετά το ναυάγιο στο Crans Montana και 
τις αναφορές περί της επιστροφής σε ένα 
κανονικό κράτος, ο συγγραφέας υποστήριξε: 
«Ο αγώνας για ένα κανονικό κράτος δεν 
αφορά μόνο τα επεμβατικά δικαιώματα 
και τις εγγυήσεις. Αφορά επίσης και τις 
εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού καθώς 
και τις δομές του νόμιμου κράτους, το 
οποίο θα πρέπει να έχει συνέχεια. 

»Δεν αποτελεί κανονικότητα ο παραμε-
ρισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
η αντικατάστασή της από ένα τρικέφαλο 
μόρφωμα και τρία συντάγματα, τα οποία 
θα στηρίζονται στον εθνοκοινοτισμό. Ούτε 
οι ρυθμίσεις με βάση το διαπραγματευτικό 
κεκτημένο, που σε πολλές περιπτώσεις 
παραπέμπουν σε καταπάτηση των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων».

Τουρκικός μαξιμαλισμός
Ή Τουρκία είναι μία αναθεωρητική, 

επεκτακτική δύναμη με μαξιμαλιστικούς 
στόχους. Σχεδιάζει να καταστεί περιφερει-
ακή και παγκόσμια δύναμη. Ο Τούρκος 
Πρόεδρος, Ερντογάν, φιλοδοξεί να πα-
ραδώσει το 2023, κατά την 100ετηρίδα 
της Τουρκικής Δημοκρατίας, μια χώρα 
μεγαλύτερη σε έκταση, αναλώμασι της 
Κύπρου, της ΒΔ Συρίας, του Ιράκ, της 
Λιβύης, και της Αν. Μεσογείου. 

Συνεπώς, ο τουρκικός μαξιμαλισμός δεν 
πρόκειται να αποδεχτεί λύση στο Κυπριακό 
που να μη οδηγεί σε επανάκτηση της Κύ-
πρου από την Τουρκία. Αυτόν τον εφιάλτη, 
η πολιτική ηγεσία, όντας προσκολλημένη 
στην διζωνική, ούτε ξέρει ούτε θέλει να 
κατανοήσει, πόσω μάλλον να αντιμετωπίσει.

Το βιβλίο του Ανδρέα Θεοφάνους και 
οι αναλύσεις του είναι πολύτιμος πολιτικός 
και οικονομικός πλούτος και οδηγός για 
την ηγεσία του τόπου. Ας αποτολμήσει 
έστω και τώρα να αρχίσει να μελετά, να 
καταλαβαίνει, να διδάσκεται ώστε ορθά 
να αποφασίζει.

Παρατράβηξε το αυτομαστίγωμα

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΑΝΤΙ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΈΝΑ ΔΙ-
ΚΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΙΟΘΈΤΟΥΝ 
ΑΚΡΙΤΑ ΤΙΣ ΈΠΙΚΡΙΣΈΙΣ ΤΩΝ 
ΞΈΝΩΝ,   ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ 
ΞΈΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΩΣ ΑΡΝΙΑ 
ΈΠΙ  ΣΦΑΓΗΝ. ΤΟ  ΑΥΤΟΜΑ-
ΣΤΙΓΩΜΑ ΣΥΝΈΧΙΖΈΤΑΙ ΣΈ ΤΈ-
ΤΟΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΈΙ 
ΈΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΟΧΈΥΣΈΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΈΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗ-
ΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ. ΈΠΙΛΈΓΜΈΝΈΣ 
ΠΑΡΈΜΒΑΣΈΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2011-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ζόταν να εισβάλει στο νησί. Ανακόπηκε 
μετά τη δυναμική παρέμβαση της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης, η οποία απείλησε 
την Τουρκία (Σ.Σ. γράμμα Τζόνσον προς 
Ινονού μετά την προειδοποίηση Νικήτα 
Κρουτσιώφ). Μετά από δέκα χρόνια και 
αφού προηγήθηκαν δεκάδες απόπειρες 
δολοφονίας του εθνάρχη Μακαρίου, κο-
ρυφώθηκε η διεθνής συνωμοσία με το 
ιουλιανό πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή.

Μέσα από τα συντρίμμια κατάφερε να 
ορθοποδήσει. Το φιλότιμο, η φιλοπατρία 
και η εργατικότητα του λαού μας οδή-
γησαν στο μεγάλο οικονομικό θαύμα. 
Ο λαός κρατήθηκε γερά στις ρίζες του 
ποτίζοντας με αίμα και ιδρώτα το αύριο, 
προκειμένου να διασφαλίσει την επιβίωσή 
του σε τούτον τον ανεμοδαρμένο βράχο  
της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Οι τότε, οι νυν και αεί εχθροί της Κύ-
πρου, που πολλές φορές τής «κτύπησαν 
την πόρτα ντυμένοι ως φίλοι», συνέχισαν 
το υπόγειο ροκάνισμα.

Το 2013 σύρεται ως πειραματόζωο 
στο εργαστήρι του Eurogroup και γίνε-
ται το αιματηρό οικονομικό κούρεμα σε 
καταθέσεις πολλών δις. 

Οι ΉΠΑ ασκούν αφόρητες πιέσεις 
και οι ξένες καταθέσεις μετακομίζουν σε 
Λουξεμβούργο και σε άλλες ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες.

Με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας, το τέλος του 2013 οι ρωσικές 
καταθέσεις ήταν €11,76 δισ., σημειώνο-
ντας υποχώρηση €4,95 δισ. μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2019. Από το 2015 τα 
ρωσικά κεφάλαια που έφυγαν από την 
Κύπρο ξεπέρασαν  τα €6 δισ.

Παρά ταύτα, η Κύπρος εξακολουθεί να 
είναι στο στόχαστρο επικριτών,  σε Ευρώπη,  

ΉΠΑ και αλλού. Κατά καιρούς διάφορα 
δημοσιεύματα του ξένου Τύπου προβάλ-
λουν ισχυρισμούς που έχουν σχέση με τη 
διακίνηση «περίεργων»  χρημάτων από 
και προς την Κύπρο. Για το Λουξεμβούργο, 
τη Βρετανία, τη Γερμανία,  ωστόσο, δεν 
γίνεται καμιά αναφορά, λες και οι «ύποπτες» 
καταθέσεις των δεκάδων δις φεύγοντας 
από την Κύπρο «καθαγιάστηκαν».

Τα πολιτικά κόμματα, αντί να δημι-
ουργήσουν ένα δίκτυ προστασίας της 
Κύπρου και να μην υιοθετούν άκριτα τις 
επικρίσεις των ξένων,   ακολουθούν την 
ξένη προπαγάνδα ως αρνιά επί  σφαγήν.

Το  αυτομαστίγωμα συνεχίζεται σε τέ-
τοιο βαθμό, που προκαλεί ερωτηματικά 

ως προς τα κίνητρα και τις στοχεύσεις 
διαφόρων κομμάτων και παραγόντων. 

 
Προεκλογική με άρωμα υπο-
νόμευσης της Κύπρου

Αν και η προεκλογική εκστρατεία για 
τις Προεδρικές του 2023 ξεκίνησε πρό-
ωρα, διάφοροι υποψήφιοι έχουν  στην 
προμετωπίδα της προπαγάνδας τους το 
θέμα της διαφθοράς. Ακόμα και κάποιοι 
για τους οποίους υπήρχαν φήμες πως 
έκαναν και οι ίδιοι πολιτογραφήσεις. Σε 
μια διαφήμιση που προβάλλεται συνε-
χώς στο youtube ο κ. Μάριος Ήλιάδης 
(πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών και 
παρ’ ολίγον προεδρικός υποψήφιος του 

Η Κύπρος τα τελευταία 50 
χρόνια βρέθηκε αρκε-
τές φορές στο χείλος 
της καταστροφής, 
αλλά κατόρθωνε να 
επιβιώνει, κόντρα στις 
μεθοδεύσεις ξένων 

δυνάμεων να την καθυποτάξουν και να 
την θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Τέσσερα 
χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, το 1964, 
η Τουρκία, με διάφορες προβοκάτσιες, 
ξεκίνησε τα αιματηρά γεγονότα με βομ-
βαρδισμούς στην Τηλλυρία, ενώ ετοιμα-

28.11.2021

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

ΑΚΕΛ το 1998), ο οποίος εξήγγειλε την 
υποψηφιότητά του, εμφανίζεται να κατα-
φέρεται εναντίον των πολιτογραφήσεων 
ως να ήταν η επιτομή της διαφθοράς, ενώ 
πίσω στο βάθος φαίνεται μια εικόνα για 
τα Cyprus Papers.Το ερώτημα είναι, αν 
και ο ίδιος, ως δικηγόρος, έκανε πολιτο-
γραφήσεις και, αν ναι, γιατί να θεωρείται 
αυτή η πράξη ως διαφθορά;  Μόνον οι 
άλλοι θεωρούνται διεφθαρμένοι και 
εμείς άμεμπτοι;

Επιτέλους, πρέπει  να τερματιστεί το 
αυτομαστίγωμα και οι συνηγορίες υπέρ 
όλων αυτών που θέλουν την Κύπρο ξανά   
οικονομικά  πτωχευμένη, κουρελού και 
ζητιάνα στις αυλές των πλούσιων χωρών. 
Ασφαλώς και δεν πρέπει να κρύβονται 
τα όποια προβλήματα κάτω από το χαλί, 
αλλά  όχι να αφήνεται η πατρίδα   ανο-
χύρωτη, να τρώει τις βουρδουλιές, ενώ 
κάποιοι επικροτούν  πλειοδοτώντας, λες 
και αφορούν μιαν άλλη χώρα οι ύποπτες 
κατηγορίες.

Σίγουρα η Τουρκία βρίσκεται πίσω 
από τις περισσότερες επιθέσεις και τα 
δυσφημιστικά ξένα δημοσιεύματα κατά 
της Κύπρου. 

Ο Ερντογάν γλείφει
εκεί που έφτυνε 

Υπάρχει μια παροιμία που λέει: «Όποιος 
σκάβει τον τάφο του άλλου, πέφτει μέσα 
ο ίδιος». Ο δραματικός κατήφορος της 
τουρκικής οικονομίας τους τελευταίους 
μήνες και η επιδείνωση των σχέσεών της 
με τους συμμάχους της και όλους τους 
περιφερειακούς παίκτες οδήγησαν τον Τ. 
Ερντογάν σε σημαντικές υπαναχωρήσεις. 
Εμφανίζεται σε  «ανακωχή» στις αντιπαρα-
θέσεις από τον Καύκασο μέχρι τη Συρία, 
το Κέρας της Αφρικής και τη Λιβύη.

Ή επίσκεψη την Τετάρτη του ισχυρού 
άνδρα των Ήνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ 
στην Άγκυρα, η συνάντησή του με τον Τ. 
Ερντογάν και η ανακοίνωση επενδύσεων 
ύψους  10 δισεκ. δολαρίων στην Τουρκία, 
δείχνουν μια μεγάλη στροφή.  

Ο μέχρι τώρα «θανάσιμος αντίπαλος» 
του Ερντογάν δεν αποκλείεται να  κατα-
στήσει τον Τούρκο Πρόεδρο «όμηρο» 
των Εμιράτων, καθώς ανά πάσα στιγμή 
θα μπορεί να τραβήξει το χαλί στην τουρ-
κική οικονομία.

Ή Τουρκία και τα ΉΑΕ έχουν εχθρικές 
σχέσεις από τη διάρκεια της Αραβικής 
Άνοιξης, όταν, ενισχύοντας τους Αδελφούς 
Μουσουλμάνους, η Άγκυρα υποδαύλισε τις 
κινήσεις εναντίον της βασιλικής οικογένειας 
των ΉΑΕ. Έκτοτε υπήρξε διαρκής αναμέ-
τρηση των δύο χωρών για την προώθηση 
της επιρροής τους στη Μέση Ανατολή 
και στην Αφρική. Κανένας ωστόσο στην 
Τουρκία δεν κατηγορεί τον Ερντογάν ότι 
σήμερα γλείφει εκεί που έφτυνε. 

Από την άλλη, επίσης, στην Κύπρο δεν 
σχολιάστηκε ο αυταρχισμός του Κατάρ 
όταν, την περασμένη Δευτέρα, οι Αρχές του 
καθεστώτος συνέλαβαν δύο  Νορβηγούς  
δημοσιογράφους. Οι Αρχές   διέγραψαν 
το υλικό που είχαν καταγράψει για τους 
μετανάστες εργάτες στο Κατάρ ενόψει του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.  

Ή κυβέρνηση του Κατάρ υποστήριξε 
ότι το συνεργείο του NRK καταπάτησε 
ξένη περιουσία και πως δεν είχε άδεια 
κινηματογράφησης. Στην Κύπρο, όμως, οι 
πράκτορες δημοσιογράφοι του καταρινού 
καναλιού ήλθαν σαν κύριοι, κινηματο-
γραφούσαν κρυφά και όχι μόνο. Είχαν 
τη συνδρομή βουλευτών και άλλων, που 
τους προμήθευσαν απόρρητα έγγραφα.

HYDRO CARBON COMMODITIES BUNKERING LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1751284

Notice is hereby given that pursuant to Section 204 
(1) (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that 
the Company is in voluntary liquidation. The voluntary 
liquidation commenced on 23rd day of November 2021.  
The Liquidator is Alonso dos Passos of Caminho de Ferro. 
Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal.  

Dated this 23rd day of November 2021
Alonso dos Passos

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΑΦΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί  Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
 Δήλωση Μεταβίβασης: 6/Π/2489/2021 
Πωλητής: ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αγίου Χρυσοστόμου 21, 
7101 Άγιος Φανούριος, Δήμος Αραδίππου, Λάρνακα.
Αγοραστής: ΠΕΤΡΟΥ  ΠΕΤΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, Λυθράγκωμης 5 Α, 7100 
Βλάχος, Δήμος Αραδίππου, Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής 0/4228, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 46/42/0/250/5, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Υποϊδιοκτησίες: Ελιές (4), Εμβαδόν: 29.767τ.μ., 
Γεωγραφική Περιοχή: Πάφος, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Τοποθεσία: Κα-
μπούδια, Μεταβ. Μερίδιο στο Ακίν.: ¼, Ποσό Πώλησης: €10.000,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.
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Ο συγγραφέας Γιώρ-
γος Χατζηκωστής 
ανήκει δικαιωμα-
τικά στην εκλεκτή 
εκείνη ομάδα των 
στιβαρών εκπαιδευ-
τικών και λογίων, οι 

οποίοι, παράλληλα και ταυτόχρονα με την 
πλούσια εκπαιδευτική και κοινωνική τους 
δράση, έχουν αφήσει σπουδαίο συγγραφικό 
έργο, που αναδεικνύει την πνευματική-
ιστορική φυσιογνωμία της Κύπρου και 
παρέχει δείκτες πορείας σε όσα αφορούν 
τον πολιτισμό και τις αξίες τής μεγάλης και 
πλούσιας πνευματικής μας παράδοσης. 
Σε αυτήν την ομάδα συγκαταλέγονται ο 
Λοΐζος Φιλίππου, ο Κυριάκος Χατζηιω-
άννου, ο Κώστας Προυσής, ο Πασχάλης 
Πασχαλίδης, ο Βάσος Καραγιώργης, ο 
Αντρέας Φυλακτού κ.ά.

 Γερά καταρτισμένος φιλόλογος και 
ακάματος συγγραφέας έχει συμβάλει τα 
μέγιστα, με το πολύπτυχο έργο του, στη 
μελέτη και τον εμπλουτισμό της διαχρο-
νικής πνευματικής πολιτιστικής μας πα-
ράδοσης, με μια υπεύθυνη πάντοτε στάση 
απέναντι στα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και με 
μια γονιμότατη, πυκνή εκδοτική παρου-
σία που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και συνεχίζεται 
αδιάπτωτα  έως τις μέρες μας.

 Ο Γιώργος Χατζηκωστής κουβαλά 
μέσα του έναν ιστορικό και ταυτόχρονα, 
πίσω απ’ τα κίνητρα και στις εκβολές του 
λόγου του, διαπιστώνουμε έναν λάτρη της 
ελληνικής πνευματικής και γλωσσικής 
μας παράδοσης, αλλά και έναν συνειδητό 
και άγρυπνο κοινωνικό παρατηρητή, έναν 
σοφό δάσκαλο. Η αγάπη του για τον τόπο 
και η φιλοκαλική αναζήτηση είναι οι δη-
μιουργικοί μοχλοί όλων των έργων του, 
στων οποίων τον πυρήνα και το ξεδίπλωμα 
υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός 
και η επιδίωξη της προσωπικής αλλά και 
της εθνικής αυτογνωσίας.

Κάτι που τον ξεχωρίζει είναι η πολυ-
μέρεια και το πολυσχιδές στη θεματική 
και τις προσεγγίσεις του. Είναι ταυτόχρονα 
ιστορικός, μελετητής και ερευνητής, βιο-
γράφος, δοκιμιογράφος, ταξιδιωτικός συγ-
γραφέας, μεταφραστής και συν τοις άλλοις 
ένας άριστος και ευχάριστος αφηγητής.

Η ιστορία και η ανθρωπογε-
ωγραφία της Πάφου

Tο μέχρι σήμερα δημοσιευμένο έργο του 
αριθμεί πενήντα τρία τόσα βιβλία, μερικά 
από τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και 
σε δεύτερη έκδοση. Από την πλουσιότα-
τη αυτή συγκομιδή του συγγραφέα μας 
επέλεξα να ασχοληθώ κάπως πιο λεπτο-
μερώς με όσα βιβλία αφορούν τη γενέ-
τειρά του Πάφο, τα οποία είναι ουκ ολίγα. 
Είναι δε τούτο φυσικό, αφού  η Πάφος 
είναι ο τόπος όπου έζησε τα παιδικά και 
νεανικά του χρόνια, σε αυτήν την πόλη 
διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του και 
πήρε τα πρώτα πνευματικά ερεθίσματα 
και μαθήματα ζωής.

Αποτελούν όλα αξιανάγνωστα και πολύ 
ενδιαφέροντα βιβλία. Παρέχουν την αν-
θρωπογεωγραφία σε συνδυασμό με την 
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Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΏΣΤΗΣ, 
ΓΕΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑ-
ΦΕΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙ-
ΣΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ, ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΜΕ ΜΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΑΣΗ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, 
ΚΟΙΝΏΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΔΡΏΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 
ΜΙΑ ΓΟΝΙΜΟΤΑΤΗ, ΠΥΚΝΗ ΕΚ-
ΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙ-
ΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΔΙΑΠΤΏΤΑ  ΕΏΣ 
ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

παρελάσανε ο ένας μετά τον άλλο οι Έλ-
ληνες της Τροίας και της Αιγύπτου των 
Πτολεμαίων, οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι 
Σαρακηνοί, οι Φράγκοι, οι Γενουάτες, οι 
Βενετοί, οι Τούρκοι, οι Άγγλοι. Παρά τα 
ερείπια τα σκορπισμένα γύρω από τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, παρά τις μελαγ-
χολικές απηχήσεις του παρελθόντος, το 
τοπίο αποπνέει τη γλυκύτητα που σε καλεί 
σε φιλοξενία. Μπροστά στ’ απομεινάρια 
των μνημείων, που αποδίδουν τον ρυθμό 
των ιστορικών κατακτήσεων και τις επι-
πτώσεις των καλλιτεχνικών επιδράσεων, 
υψώνεται η απογοητευτική ματαιότητα 
του χαμένου μεγαλείου:

o pauvre gloire du pouvoir humain
combine peu le vert dure a la ta cime!  
(ω, φτωχή δόξα της ανθρώπινης δύ-

ναμης,
πόσο λίγο κρατάει η άνοιξη στην κορ-

φή σου!)».
Στην ίδια ομάδα των βιβλίων για την 

Πάφο ανήκει και το έργο του με τίτλο «Το 
λογοτεχνικό έργο του Ευαγόρα Παλληκα-
ρίδη», το 1970. Στο βιβλίο αυτό παρου-
σιάζεται η λογοτεχνική δημιουργία του 
νεαρού ήρωα. Παρατίθενται τα ποιητικά 
είδη στα οποία έγραψε, η τεχνική τους, οι 
πηγές της έμπνευσής του, καθώς και οι 
μικρής έκτασης πρόζες και τα πεζά του.

Το έργο αυτό του Παλληκαρίδη εκπρο-
σωπεί και μαρτυρεί το βαθύτερο πνεύμα 
του απελευθερωτικού εκείνου αγώνα, 
στον οποίο επιδόθηκε με αυτοθυσία ο 
ελληνικός κυπριακός λαός. Ακολουθεί 
το έργο με τίτλο «Οι Παλαμικές γιορτές 
της Πάφου», 1973, στο οποίο γίνεται συ-
στηματική παρουσίαση των εκδηλώσεων 
για τον ποιητή Κωστή Παλαμά, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στην Πάφο, με αρχή 
τον εορτασμό των πενήντα χρόνων του 
ποιητικού έργου του Παλαμά (1936), την 
κορύφωση των εορτασμών (1949-1952) 
και τη συνέχειά της που μένει αδιάπτωτη. 
Παρεμφερώς σημειώνεται ό,τι άλλο έχει 
συνδεθεί με τις γιορτές αυτές, καλλιτεχνικό, 
ιστορικό, εθνικό.

Παιδική ηλικία
και αναμνήσεις

Συνέχεια και συμπλήρωση των «Ωρών 
της Πάφου»,  που έχει προαναφερθεί, 
αποτελεί το βιβλίο «Η Πάφος του χτες», 
το οποίο εκδόθηκε αρκετά χρόνια αργό-
τερα,  στα 2011.

Σε αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας ξεδι-
πλώνει με νοσταλγική διάθεση τις ανα-
μνήσεις του από τη ζωή των παιδικών του 
χρόνων στην Κάτω Πάφο και το Κτήμα κατά 
την πρώτη πεντηκονταετία του περασμένου 
αιώνα. Παρουσιάζεται, όπως σημειώνει ο 
ίδιος, ο κόσμος της Πάφου τη δεκαετία του 
1940 και του 1950. η φύση, οι άνθρωποι, 
οι δραστηριότητες, τοπικά και ευρύτερα 
γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή των 
κατοίκων της, οι πολιτιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και 
συμβάντα. Προβάλλεται ένας κόσμος που 
έβγαινε  κατ’ ευθείαν από την Παράδοση, 
με όλα τα στοιχεία των χαρακτηριστικών 
και της κοινωνικής δομής του.

Παραθέτω δύο μικρά χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα: «Απέναντι από το αρχαίο 
θέατρο, προβάλλει το μικρό εκκλησάκι 
της Αγίας Μαρίνας, μέσα στο πράσινο 
τεράστιων τρεμιθιών, κάτω από τις οποίες 
οι πιστοί που δεν χωρούσαν στο εκκλη-

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΛΛΑΣ, Ποιητής, συγγραφέας

σάκι παρακολουθούσαν τον εσπερινό και 
τη λειτουργία στη γιορτή της αγίας, στην 
καρδιά του καλοκαιριού, στις 17 Ιουλίου. 
Στην εικόνα της η Αγία Μαρίνα, όρθια και 
σοβαρή, κρατούσε σφιχτά  από το κέρατο 
ένα μαύρο διαβολάκι με  μακριά  ουρά, 
που στεκόταν πλάι της δαμασμένο και 
σκυθρωπό και, που, παρόλα αυτά, μας 
προκαλούσε τον παιδικό φόβο».

 «…Το παλιό σπίτι της γιαγιάς μου, που 
μόλις το θυμούμαι, αφού στα έξι μου χρό-
νια το κατεδάφισε  ο παππούς μου, για 
να κτίσει καινούριο, ήταν ένα κτήριο σε 
σχήμα γάμα, πάνω από το ένα σκέλος του 
οποίου υπήρχε και ανώι, όπου μια ξύλινη 
σκάλα ανέβαζε στα υπνοδωμάτια. Μπροστά 
από το σπίτι βρισκόταν ο στενός δρόμος 
μόλις χωρούσε ένα αμάξι να περάσει που 
στρίβοντας δεξιά οδηγούσε στη Θεοσκέ-
παστη και αριστερά κατηφόριζε προς τη 
θάλασσα του Κκέλπετρη. Στη βάση της 
σκάλας ήταν ένα από τα δυο στρογγυλά 
πηγάδια μας, με αλακατούιν, ξύλινο με 
τέσσερα χερούλια, πάνω στο οποίο τυλι-
γόταν το σκοινί που ανεβοκατέβαζε τον 
κάδο με το νερό. Σκύβοντας πάνω από 
το χαμηλό περιτοίχισμα του πηγαδιού 
του λάκκου, όπως το λέγαμε κοιτάζαμε 
με δέος το σκοτεινό του βάθος, κυρίως 
κάθε φορά που κοβόταν το σχοινί και ο 
κάδος έμενε στο νερό…».

Με τέσσερεις ακόμα εκδόσεις που 
ακολούθησαν ο Γιώργος Χατζηκωστής 
συμπληρώνει και ολοκληρώνει τον κύκλο 
των βιβλίων του που ξεκινούν ή απο-
κλειστικά αναφέρονται στην αγαπημένη 
του ακριτική πόλη: «Γράμματα από το 
βαλκανικό μέτωπο», 1982, β’ έκδ. 2012 
(Το βιβλίο αναφέρεται στον Σωτηράκη 
Μαρκίδη), «Πάφιοι της αρχαιότητας», 2002, 
«Τα ευρεθέντα του Σωτηράκη Μαρκίδη» 
α’ τόμος και «Ευρεθέντα» β’ τόμος, 2014, 
2017 αντίστοιχα και «Διακριθέντες Πάφιοι 
του εικοστού αιώνα», 2017.

Ο συγγραφέας μας, λοιπόν, υπείκοντας 
στη σοφή ρήση ότι ο άνθρωπος είναι ο 
τόπος, αφού ξεκίνησε ιστορώντας τον 
βίο της εμβληματικότερης μορφής της 
Πάφου, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 
κλείνει τον κύκλο με αναφορά σε διά-
φορες προσωπικότητες της πόλης από 
ποικίλους χώρους κινώντας από τα βάθη 
των καιρών και φτάνοντας έως τις μέρες 
μας. Όχι κολακευτικά, αλλά με επίγνωση 
θα έκανα αυτό που ο συγγραφέας μας 
από σεμνοπρέπεια και φιλότιμο απέφυγε, 
θα τον ενέτασσα στη χορεία στην οποία 
αναφέρεται το ομώνυμο βιβλίο του, ανά-
μεσα στους διακριθέντες Παφίους του 
εικοστού αιώνα.

ιστορία της πόλης της Πάφου, γραμμένα 
με  στέρεα δομή, ακρίβεια, σαφήνεια και 
γλαφυρότητα. Αρκετές σελίδες που αναφέ-
ρονται στην Πάφο του χθες χαρακτηρίζονται 
από δύναμη περιγραφής και λυρισμό.

  Τα βιβλία αυτά με χρονολογική σειρά 
της έκδοσής τους είναι τα εξής:

«Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ήρωας 
και ο ποιητής», 1965,

«Ώρες της Πάφου», 1969,
«Το λογοτεχνικό έργο του Ευαγόρα 

Παλληκαρίδη», 1973, 
«Οι Παλαμικές γιορτές της Πάφου», 

1973, 
«Γράμματα από το βαλκανικό μέτωπο», 

1982 και β’ έκδ. 2012, 
«Πάφιοι της αρχαιότητας», 2002, 
«Ταξίδι στη μνήμη», 2009, 
«Η Πάφος του χτες», 2011, 
«Σωτηράκη Μαρκίδη. Τα ευρεθέντα», 

2 τόμοι, 2014 και 2017,
«Διακριθέντες Πάφιοι του εικοστού 

αιώνα», 2017.
 

Η θυσία του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη

Μόλις μερικά χρόνια από τη θυσία  
του ήρωα και ποιητή Ευαγόρα Παλλη-
καρίδη, στα 1965, ο συγγραφέας μας 
προέβη στην έκδοση του βιβλίου με τίτ-
λο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ήρωας 
και ο ποιητής». Στο βιβλίο αυτό, που 
είναι εικονογραφημένο κατάλληλα από 
τον ζωγράφο Μίκη Φιλιππίδη, ο Χατζη-
κωστής, αφού έχει προτάξει μια εκτενή 
εισαγωγή για τον βίο, τη δράση και τη 
μεγάλη θυσία του Ευαγόρα, στο δεύτερο 
μέρος κάνει μια ευρύτατη ανθολόγηση 
από τα ποιήματα και πεζά του, ενώ σε ένα 
τρίτο μέρος παραθέτει ποιητικά και άλλα 
κείμενα που έχουν γραφεί για εκείνον. 
Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τις 
τελευταίες δραματικές στιγμές της ζωής 
του ήρωα, λίγο πριν από την εκτέλεσή του 
με απαγχονισμό στις Κεντρικές Φυλακές 
της Λευκωσίας: «Στις 12 Μαρτίου, ημέρα 
Τρίτη, στις 11 το πρωί, ο πατέρας έφτασε 
στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας 
για να δει το παιδί του. Τον οδήγησαν στα 
κελιά των μελλοθανάτων (….).

- Μη λυπάσθε καθόλου και μην  κλαίτε! 
Μη νομίζετε ότι θα υποφέρω. Για μένα ο 
θάνατος είναι ζήτημα δύο λεπτών. Εξάλ-
λου, δεν έπαυσα να ελπίζω στον Θεό που 
είναι παντοδύναμος.

»Τους μίλησε ύστερα πως ο αξιωμα-
τικός των Φυλακών τού ανακοίνωσε ότι  
θ’ απαγχονιζόταν την αυγή της Πέμπτης. 
Κι αυτός του απάντησε πως είναι έτοιμος 
για την αγχόνη. Κι όταν ο αξιωματικός 
τον ρώτησε ποια ήταν η τελευταία του 
επιθυμία, είπε πως τίποτε δεν θέλει. Στο 
τέλος τους αποχαιρέτησε λέγοντάς τους: 
‘‘Ορκίστηκα να πεθάνω για την πατρίδα 
μου και ετήρησα τον όρκο μου!’’.

 »Ο πατέρας, οι άλλοι συγγενείς, θέλουν 
να του σφίξουν το χέρι, να τον αγκαλιάσουν, 
να τον  φιλήσουν για τελευταία φορά, μα 
τους είναι αδύνατο. Χοντρά κιγκλιδώματα 
τους χωρίζουν…».

Το βιβλίο «Ώρες της Πάφου», 1969, 
συντίθεται από τέσσερα εκτενή κείμενα, με 
τα οποία καλύπτονται ιστορικές περίοδοι 
της Πάφου από τους μυθικούς ζερόνους 
ώς τον προηγούμενο αιώνα. Η λέξη «ώρες» 
μάς παραπέμπει στον Όμηρο και τον Πα-
παδιαμάντη, καθώς και στον μύθο της 
γέννησης από τα κύματα  της θεάς της 
Ομορφιάς,  οπότε ήρθαν οι Ώρες να την 
προϋπαντήσουν.

Τα τέσσερα κείμενα που απαρτίζουν τον 
μικρό αυτό τόμο είναι τα εξής: «Η Αφροδίτη 
στην Πάφο», «Ο βασιλιάς Κινύρας», «Η 
Νέα Πάφος» και «Το Κτήμα». Στέκομαι 
στο τελευταίο,  παραθέτοντας  δύο μικρές 
παραγράφους, τις οποίες χαρακτηρίζει η 
περιγραφική ικανότητα και ο λυρισμός 
του συγγραφέα: «Αλλά το Κτήμα απο-
λαμβάνει και μια θέα μοναδική. Από του 
Μουσαλλά, μιας κυκλικής εξέδρας που 
μοιάζει με πολυθρόνα, το βλέμμα πλανιέται 
πάνω από τη Νέα Πάφο κι  αγκαλιάζει 
ένα πανόραμα από τα πιο υποβλητικά. 
Ανάμεσα στη σειρά των διακριτικών 
λόφων της Τσάδας, που προβάλλονται 
κατά Βορρά, τις πρασινάδες της χρυσαφιάς  
κοιλάδας, που εκτείνεται στ’ ανατολικά, 
και στο ασημένιο πέταλο που ανοίγεται 
κατά τα δυτικά, αποτελεί μια γωνιά με 
αξεπέραστη γοητεία.

»Ο εξώστης αυτός, καθώς μοιάζει με 
την πλώρη ενός καραβιού, που ταξιδεύει 
στον ωκεανό των αιώνων, προκαλεί τον 
στοχασμό. Κάτω από το πλάτωμά του 
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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.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την 
πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

•  Mία(1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 
με σύμβαση στην ειδικότητα:

  «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων».

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή  αιτήσεων: Πέμπτη, 
3 Φεβρουαρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.
ac.cy/university/administration/administrative-services/
hr/jobs/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο +357 25002210 και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει πως η Ελληνική Κυβέρ-
νηση θα παραχωρήσει μέχρι σαράντα (40) θέσεις για φοίτηση 
Κυπρίων (άρρενες και θήλεις) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυ-
τικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Κύπριοι και ο ένας του-
λάχιστον από τους γονείς τους να είναι Κύπριος στην καταγωγή 
και να έχουν γεννηθεί από το 1995 και μετά.
Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει 
να υποβάλουν αίτηση στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Λεμεσό, 
οδός Σπύρου Κυπριανού 1, Μέσα Γειτονιά, Τ.Κ. 56193, Λεμεσός.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίγραφα μαζί με €20 
ως δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μέχρι και τις 03 Ιανουαρί-
ου 2022 και ώρα 14.00 στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Λεμεσό.  
Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη 
Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν 
τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και τους όρους συμμετοχής από 
την ιστοσελίδα του Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη διεύθυνση: 
www.shipping.gov.cy στην ενότητα «Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού».
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας από 
την 29/11/2021 και μετά. Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν 
θα παραλαμβάνονται.
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Μέτρα μέχρι το τέλος του 2021 

ΑΥΣΤΗΡΌΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ, ΠΌΥ 
ΔΊΝΌΥΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΌΥΣ 
ΑΝΕΜΒΌΛΊΑΣΤΌΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΊ 
ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ, ΤΊΘΕΝΤΑΊ ΣΕ ΊΣΧΥ 
ΑΠΌ ΑΥΡΊΌ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΊ ΜΕ 
ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΌΡΕΥΤΌΥΜΕ ΜΕΧΡΊ 
ΚΑΊ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΌΥ ΝΕΌΥ 
ΕΤΌΥΣ 

Τ
ην επιχείρηση «Σώστε 
τα Χριστούγεννα» έβαλε 
μπροστά το Υπουργείο 
Υγείας, που αποφάσισε 
να θέσει σε εφαρμογή 
πιο αυστηρά μέτρα για 
σκοπούς αναχαίτισης 

της πανδημίας. Η πρώτη δέσμη μέτρων 
που υιοθετήθηκε από το Υπουργικό θα 
ενεργοποιηθεί από αύριο Δευτέρα και η 
συνέχεια θα δοθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, 
με τα μέτρα που θα ισχύουν μέχρι και το 
τέλος του 2021. Στόχος είναι να γλιτώσουμε 
το πέμπτο κύμα της πανδημίας, που κτυπά 
όλη την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην 
αύξηση των εμβολιασμών, τόσο με την 
πρώτη δόση όσο και με την ενισχυτική 
και παράλληλα εστιάζοντας στα παιδιά 
και στις δραστηριότητες που τα αφορούν. 

Τι αλλάζει από αύριο 
Από αύριο Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 

μειώνεται το ηλικιακό όριο για χρήση 
μάσκας στα 6 έτη, σε όλους τους χώ-
ρους όπου απαιτείται η χρήση της προ-
στατευτικής μάσκας. Ως εκ τούτου, όλοι 
οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα 
πρέπει να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, σε όλες τις 
σχολικές δραστηριότητες και σε όλους 
τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς 
και εξωτερικούς). Εξαίρεση για μαθητές 
αποτελούν ειδικές περιπτώσεις, όπου η 
χρήση της μάσκας δεν συστήνεται λόγω 
υποκείμενων νοσημάτων ή/και άλλων 
καταστάσεων. Τέτοιες εξαιρέσεις μπορούν 
να δοθούν σε μαθητές με αναπτυξιακές 
διαταραχές, αναπηρίες ή άλλες ειδικές 
ιατρικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν 
να επηρεαστούν από τη χρήση μάσκας, 
νοουμένου ότι προσκομίζεται γραπτή 
βεβαίωση από τον ειδικό ή προσωπικό 
ιατρό/παιδίατρο του παιδιού. Κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
δεν συστήνεται η χρήση μάσκας, ενώ θα 
πρέπει να τηρούνται αποστάσεις τουλά-
χιστον δύο μέτρων μεταξύ των παιδιών. 
Επισημαίνεται ότι το μέτρο αφορά μόνο 
στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων 
και όχι στους μαθητές των Νηπιαγωγείων 
και Ειδικών Σχολείων, ανεξάρτητα από 
την ηλικία τους. 

Επίσης, όλα τα άτομα ηλικίας 6-11 
ετών οφείλουν να παρουσιάζουν Safe 
Pass. Οι προϋποθέσεις του Safe Pass 
που ισχύουν για τη συγκεκριμένη ομά-
δα είναι: α) πιστοποιητικό ανάρρωσης 
κατά της COVID-19 τους τελευταίους 
έξι μήνες είτε β) πιστοποιητικό αρνητι-
κού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή 

rapid test αντιγόνου με ισχύ επτά ημερών 
(σε έντυπη μορφή ή σε γραπτό μήνυμα). 
Παράλληλα, από αύριο όλοι οι μαθητές 
Δημοτικών Σχολείων θα υποβάλλονται 
σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε 
εβδομαδιαία βάση, μέσω κινητών μονάδων 
δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας, 
μέχρι τη διακοπή της σχολικής χρονιάς 
για τις εορτές των Χριστουγέννων. Οπότε, 
γίνεται σαφές πως για την είσοδό τους 
στο Δημοτικό Σχολείο όλοι οι μαθητές 
οφείλουν να παρουσιάζουν Safe Pass. 
Το μέτρο αυτό τίθεται σε εφαρμογή από 
την επόμενη ημέρα που κινητή μονάδα 
δειγματοληψίας θα επισκεφθεί την κάθε 
σχολική μονάδα την ερχόμενη εβδομά-
δα, από 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 
2021. Περαιτέρω, αναστέλλονται όλες οι 
σχολικές χριστουγεννιάτικες εορτές, ενώ 

για τη διεξαγωγή άλλων χριστουγεννιά-
τικων εκδηλώσεων, που διοργανώνονται 
από διάφορους άλλους φορείς, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται άδεια έγκρισης από το 
Υπουργείο Υγείας. Τέλος, από τις 29 Νο-
εμβρίου ο έλεγχος κατοχής Safe Pass με 
τη χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus 
θα εφαρμόζεται στα άτομα ηλικίας 14 
ετών και άνω, ενώ σε χώρους υψηλού 
κινδύνου μετάδοσης του ιού, όπου θα 
εντοπίζονται αλυσίδες κρουσμάτων, θα 
διενεργούνται έλεγχοι με rapid test μέσω 
των κινητών μονάδων του Υπουργείου 
Υγείας, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμβο-
λιαστικού ιστορικού.

Μέτρα για ενίσχυση
των εμβολιασμών 

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι, από την 

1η Δεκεμβρίου, όλα τα άτομα ηλικίας 18 
ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει 
το εμβολιαστικό τους σχήμα, οφείλουν να 
διενεργούν εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών 
ή rapid test αντιγόνου με ισχύ 48 ωρών 
για σκοπούς απόκτησης Safe Pass. Από 
13 Δεκεμβρίου θα δίνεται η δυνατότητα 
σε όλους τους πολίτες για διενέργεια self-
test. Το κόστος για την προμήθεια self test 
θα επιβαρύνει τον πολίτη σε περίπτω-
ση μη εμβολιασμένων ατόμων, ενώ στις 
περιπτώσεις εμβολιασμένων ατόμων θα 
επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγεί-
ας και θα συνταγογραφούνται από τους 
Προσωπικούς Ιατρούς. Διευκρινίζεται 
ότι, τα self tests δεν υποκαθιστούν τους 
ελέγχους με rapid ή PCR για σκοπούς 
Safe Pass και, σε περίπτωση θετικής έν-
δειξης, το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώνεται 
με εξέταση PCR. 

Aπό τις 18 Δεκεμβρίου καταργείται 
το Safe Pass για όσα άτομα δεν λάβουν την 
ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την 
πάροδο επτά μηνών από την ολοκλήρωση 
του αρχικού εμβολιασμού. Παράλληλα, 
από τις 15 Δεκεμβρίου στους ακόλουθους 
χώρους θα μπορούν να εισέρχονται μόνο 
άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν 
λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβο-
λίου: σε κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, 
θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, 
αίθουσες θεαμάτων, νυχτερινά κέντρα, 
δισκοθήκες, μουσικοχορευτικά κέντρα 
διασκέδασης και χώρους εστίασης. Το 
Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει πως τα 
παιδιά κάτω των 12 ετών εξαιρούνται του 
συγκεκριμένου μέτρου, αφού τα παιδιά 
ηλικίας 6-11 ετών θα πρέπει να έχουν 
στην κατοχή τους Safe Pass, ενώ για τα 
παιδιά κάτω των 6 ετών δεν υπάρχει 

οποιοσδήποτε περιορισμός.
Όσο αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, που 

ίσχυαν στο προηγούμενο διάταγμα, με 
το νέο παρατείνονται μέχρι και τις 31 
Δεκεμβρίου 2021. 

Επιχείρηση «Σώστε
τα Χριστούγεννα»

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να οδεύ-
σουμε στις γιορτές χωρίς αυστηρά μέτρα. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη 
Χατζηπαντέλα, μόνο με συνεργασία και 
ατομική ευθύνη θα μπορέσουμε να ξε-
περάσουμε την απειλή του ιού και μόνο 
έτσι θα μπορέσουμε να σώσουμε τα φετινά 
Χριστούγεννα, χωρίς τη λήψη επιπρόσθε-
των μέτρων. Όπως είπε, σε όλες τις χώρες 
καταγράφεται έξαρση του ιού, κάτι που 
δυστυχώς παρατηρείται και στην Κύπρο 
τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, όπως κα-
ταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, 
όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό εμβολια-
σμού μιας χώρας, τόσο χαμηλότερο είναι 
και το ποσοστό θνησιμότητας. Μάλιστα, η 
Κύπρος είναι η 4η χώρα με τα χαμηλότερα 
ποσοστά θανάτων στην ΕΕ, γεγονός που 
επιτεύχθηκε γιατί στο παρελθόν πήραμε 
έγκαιρα μέτρα αποτρέποντας την έξαρση 
του ιού. Αυτό πάει να κάνει και σήμερα η 
Κυβέρνηση. Περαιτέρω, δίνεται έμφαση 
στην αύξηση των εμβολιασμών, καθώς 
-όπως τονίζει το Υπουργείο Υγείας- είναι 
το μοναδικό μας όπλο για να επιστρέψου-
με στην κανονικότητα. Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός, άλλωστε, ότι μέχρι στιγμής 
84.690 άτομα έλαβαν την 3η δόση και 
κανείς από αυτούς δεν χρειάστηκε να 
νοσηλευτεί. Συνεπώς, σύμφωνα με τον 
Υπουργό, κρίνεται πλέον ως καθοριστική 
η ενισχυτική δόση του εμβολίου.

28.11.2021

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 



Απίστευτο κι όμως αληθινό. 
Λειτουργοί των Υπηρεσι-
ών Κοινωνικής Ευημερίας 
(ΥΚΕ), που υπάγονται στο 

Υφυπουργείο Πρόνοιας, καταπατούν 
κάθε όριο επαγγελματικής εντιμότητας 
και δρουν εναντίον των παιδιών, τα οποία 
στην ουσία θα έπρεπε να προστατεύουν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο πε-
ριπτώσεις, η μία εκ των οποίων, μάλιστα, 
αφορά Ανώτερη Λειτουργό σε Στέγη 
Νεανίδων, η οποία καταγγέλθηκε πριν 
από περίπου ένα χρόνο για απόσπαση 
δωροκουπονιών που δόθηκαν από ιερό 
ναό στη Λευκωσία για να προσφερθούν 
στα παιδιά που βρίσκονται στη Στέγη. Αντί 
αυτού, η εν λόγω λειτουργός κράτησε κά-
ποια για τον εαυτό της. Η υπόθεση μάλιστα 
βρίσκεται και ενώπιον της Αστυνομίας 
και συγκεκριμένα διερευνάται από το 
Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ).

Η δεύτερη υπόθεση, που προκαλεί 
επίσης έντονη δυσαρέσκεια, αφορά και 
πάλι υπάλληλο των ΥΚΕ, αυτήν τη φορά 
Ιδρυματικό Λειτουργό σε χώρο φροντίδας 
παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).

Η Λειτουργός, εκμεταλλευόμενη τη θέση 
της, μετέβαινε σε κατάστημα παιχνιδιών και 
ζητούσε προϊόντα που έφθασαν μέχρι τις 
2.000 ευρώ, δηλώνοντας  πως τα τιμολόγια 
με τα ποσά θα καλυφθούν από το κράτος, 
αφού αφορούσαν το Ίδρυμα όπου εργαζόταν.

Η απόσπαση της περιουσίας με ψευ-
δείς παραστάσεις βγήκε στην επιφάνεια 
πριν από περίπου 5 ημέρες, όταν άλλοι 
Λειτουργοί του Ιδρύματος, που εργάζο-
νται επίσης για τα άτομα με αναπηρίες, 
μετέβησαν στο εν λόγω κατάστημα και 
αιτήθηκαν προϊόντα που θα πληρώνονταν, 
ως είθισται, μετά τις σχετικές διαδικασίες, 
από το κράτος. Όμως ο ιδιοκτήτης αρνή-

θηκε και τους απάντησε πως ακόμη του 
χρωστούν 2 χιλιάδες ευρώ από προη-
γούμενες αγορές τους, αφήνοντας τις δύο 
υπαλλήλους έκπληκτες να διερωτώνται 
για ποιες αγορές μιλούσε…

Αξίζει να αναφερθεί πως εάν ο ιδιο-
κτήτης του καταστήματος αποφασίσει να 
καταγγείλει τη Λειτουργό στην Αστυνομία 
-έχοντας κάθε δικαίωμα να το πράξει- η 
γυναίκα θα κατηγορηθεί μεταξύ άλλων 
για διενέργεια ποινικού αδικήματος με 
σοβαρές συνέπειες.

Οι σοβαρές αυτές υποθέσεις, που 
αφορούν επί της ουσίας καταχρήσεις 
των θέσεων των αρμοδίων Λειτουργών, 
φαίνεται να απασχολούν την Υπηρεσία 
όπου εργάζονται αρκετά έντονα.

Τι απαντούν οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικές Ευημερίας 

Η «Σημερινή» της Κυριακής επικοι-
νώνησε με την Υφυπουργό Πρόνοιας, 
Αναστασία Ανθούση, η οποία μας πα-
ρέπεμψε στη  Διευθύντρια των Υπηρεσιών, 
Μαρία Κυρατζή.

Ωστόσο, όπως μας είπε λίγο αργότερα, 
για τη δεύτερη περίπτωση ζητήθηκε έκθεση 
γεγονότων για να αποφασιστεί η νενομι-
σμένη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@
hotmail.com
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Κ
αθημερινά γινόμαστε 
μάρτυρες θλιβερών ει-
δήσεων, που αφορούν τη 
σεξουαλική κακοποίηση 
των παιδιών. Η κοινωνία 
μας είναι πολύ ευαίσθη-
τη σε αυτό το θέμα, αφού 

αφορά μικρά παιδιά με αθώες ψυχές και 
χωρίς δύναμη για να υπερασπιστούν τον 
εαυτό τους. Όλο και πιο πολύ αυξάνονται 
αυτά τα περιστατικά, ενώ πολλές φορές οι 
δράστες είναι άτομα από το πολύ στενό 
οικογενειακό περιβάλλον των θυμάτων. 
Πολλοί μπορούν να σκεφτούν ότι δεν θα 
συμβεί στο σπίτι τους ή ότι η εμπιστοσύνη 
που έχουν στον περίγυρό τους είναι από-
λυτη, όμως όταν έρθουν αντιμέτωποι με 
τους τραγικούς αριθμούς των περιστατικών 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη 
Κύπρο θα αντιληφθούν, όπως όλοι μας, 
την κατάσταση την οποία βιώνουμε ως 
κοινωνία. 

Ευτυχώς στη Κύπρο έχουν γίνει αρκετές 
δράσεις αντιμετώπισης των σεξουαλικών 
κακοποιήσεων των παιδιών, όπως και 
εκπαιδευτικές ενημερώσεις σε παιδιά και 
γονείς, ενώ πλέον η κοινωνία σπάει τα 
ταμπού και βρίσκεται δίπλα στα θύματα. 
Οι γονείς μελετούν καλά τις αντιδράσεις 
των παιδιών τους και η συζήτηση ανάμεσά 
τους κάνει τα παιδιά πιο ανοικτά, ώστε να 
εκμυστηρεύονται τα πάντα στους γονείς, 
ενώ οι ενήλικες ξέρουν πλέον πού να απευ-
θυνθούν για να βοηθήσουν ψυχολογικά 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2021 
μετράμε ήδη 246 καταγγελίες 

Η ΒΟΗΘΟΣ Δ/ΤΡΙΑ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ 
ΈΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ, ΑΝΑΦΈΡΈΙ 
ΣΤΗ «ΣΗΜΈΡΙΝΗ» ΟΤΙ «ΜΈΧΡΙ 
ΚΑΙ ΣΗΜΈΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΈΛΙ-
ΈΣ ΈΧΟΥΝ ΦΤΑΣΈΙ ΤΙΣ 246, 
ΈΝΑΣ ΜΈΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝ 
ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΈ ΜΈ ΤΟ 2020, 
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΟΛΙΣ ΣΤΙΣ 197, 
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ 2021 ΔΈΝ 
ΈΧΈΙ ΤΈΛΈΙΏΣΈΙ» 

πρώτες πληροφορίες και στη συνέχεια 
ενημερωνόμαστε άμεσα. Έχουμε πολλές 
φορές ενημερωθεί ακόμη και τα μεσάνυ-
κτα. Πήγαμε σε σπίτια και πήραμε παιδιά 
στις Πρώτες Βοήθειες. Δεν δικαιολογείται, 
βέβαια, καμία καθυστέρηση». 

Σε ερώτηση αν τα παιδιά πλέον έχουν 
φωνή και αν αντιλαμβάνονται πότε έχουν 
κακοποιηθεί σεξουαλικά, εφόσον οι δρά-
στες τα κάνουν πάντα να πιστεύουν ότι 
είναι και δικό τους λάθος, η Βοηθός Δ/
τρια Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλή-
ματος ανέφερε πως «τα ενημερωμένα και 
σωστά εκπαιδευμένα παιδιά έχουν την 
αντίληψη τού τι είναι σωστό και τι λάθος 
και πως κανείς δεν μπορεί να πει στο 
παιδί είναι μυστικό και μην το πεις στους 
γονείς σου. Όλα αυτά βοηθούν τα θύματα 
να μας δώσουν τους δράστες, και ναι τους 
αποκαλούμε δράστες και όχι θύτες!».

Το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 
συνεργάζεται με διάφορους φορείς για την 
εξάλειψη της σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, κάποιοι από τους οποίους είναι το 
«Σπίτι του παιδιού», οι Υπηρεσίες κοινωνι-
κής ευημερίας και το Υπουργείο Παιδείας. 
Αυτοί οι φορείς συμβάλλουν σημαντικά 
στην ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, 
ενώ αποτελούν και διαμεσολαβητές για 
τα θύματα όταν θέλουν να καταγγείλουν 
τέτοιου είδους περιστατικά. 

Οι περισσότεροι δράστες 
είχαν άμεση σχέση με τα 
θύματα 

Όπως αναφέρει στη «Σημερινή» η κ. 
Λαμπριανίδου, «οι περισσότεροι δράστες 
είναι άτομα εμπιστοσύνης του παιδιού και 
από το άμεσο οικογενειακό ή φιλικό περι-
βάλλον της οικογένειας». Έξαλλου, από τις 
197 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών του 2020, οι 161 αφορούσαν 
παιδιά που είχαν άμεση σχέση με τον 
δράστη, ήταν δηλαδή εντός οικογενειακού 
ή φιλικού περιβάλλοντος. 

Η μεγάλη αύξηση των υποθέσεων δεν 
συνάδει πάντα με αύξηση των περιστα-
τικών. Πολλά παιδιά έχουν εκπαιδευτεί 
στο σχολείο ή στο σπίτι και έχουν ενη-
μερωθεί και διαπαιδαγωγηθεί για το τι 
είναι σωστό και λάθος ακόμα και για τα 
άτομα που εμπιστεύονται. Έτσι, με την 
αντίληψη που αποκτούν είναι πιο εύκολο 
να εκμυστηρευθούν αυτό το συμβάν σε 
γονείς ή ειδικούς και να προχωρήσουν 
οι υπεύθυνοι στις απαραίτητες ενέργειες. 

Τα στοιχεία φανερώνουν ότι τα παιδιά 
νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να εμπι-
στευτούν τι τους συμβαίνει στον γονέα 
τους, με ποσοστό που αγγίζει το 30,2%, 

τα παιδιά και συνάμα να επιβληθεί η ανά-
λογη ποινή στον δράστη. Όσον αφορά το 
τελευταίο, πολλοί επιμένουν ότι θα έπρεπε 
να ήταν πιο αυστηρές, καθώς οι ποινές-
«χάδι», όπως τα 3 και 4 έτη φυλάκισης, 
εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τα θύματα, 
τον περίγυρό τους και την κοινωνία. 

Αριθμοί που σοκάρουν 
Η βοηθός Δ/τρια του Τμήματος Κα-

ταπολέμησης Εγκλήματος, Κυριακή Λα-
μπριανίδου, αναφέρει στη «Σημερινή» ότι 
«μέχρι και σήμερα οι καταγγελίες έχουν 
φτάσει τις 246, ένας μεγάλος αριθμός 
αν συγκρίνουμε με το 2020, που ήταν 
μόλις στις 197, και ακόμα το 2021 δεν 
έχει τελειώσει». Επίσης, σημείωσε πως 
αυτοί οι αριθμοί είναι μόνο η κορυφή του 
παγόβουνου, εφόσον αυτού του είδους 
εγκλήματα, που έχουν να κάνουν με παιδιά, 
δεν φτάνουν εύκολα κοντά τους. 

Πέραν των καταγγελιών που γίνονται 
στην Αστυνομία, οι περιπτώσεις που έφτα-
σαν στο «Σπίτι του Παιδιού» κατά το 2019 
ήταν 295,το 2020 324 και το 2021 μέχρι 
σήμερα 421. 

Σύμφωνα πάντως και με το Γραφείο 
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιω-
μάτων του Παιδιού, στην Κύπρο κάθε 27 
ώρες ένα παιδί πέφτει θύμα σεξουαλικής 
κακοποίησης. Ένας αριθμός που κόβει 
την ανάσα και προκύπτει από αναφορές 
που έγιναν στο «Σπίτι του Παιδιού». 

Κατά το 2021 μέχρι και σήμερα τα 
θύματα ήταν κυρίως κορίτσια, με ποσο-
στό 68,5%, ενώ το ποσοστό των θυμάτων 
αγοριών έφτασε το 31,5%. Όσον  αφορά 
τους δράστες, οι πλείστοι είναι Κύπριοι, 
με το ποσοστό τους να αγγίζει το 72,9%. 
Επίσης, το 28% των περιπτώσεων αφο-
ρούν κακοποίηση ανηλίκου από ανήλικο 
και το 65,5% κακοποίηση ανηλίκου από 
ενήλικα. 

Πώς φτάνουν τα περιστατικά 
στους αρμοδίους 

Σε ερώτηση με ποιον τρόπο φτάνουν 
κοντά τους αυτά τα εγκλήματα, η κ. Λα-
μπριανίδου τόνισε πως «έρχονται από 
τους δασκάλους, τους συμβούλους, τους 
ψυχολόγους και γονείς ή κηδεμόνες των 
παιδιών. Οι ίδιοι μπορούν να απευθύνο-
νται άμεσα σ’ εμάς ή στο ‘‘Σπίτι του παι-
διού’’ ή και σε αστυνομικούς σταθμούς». 
Συνεχίζοντας, ανέφερε πως συνήθως οι 
καταγγελίες γίνονται από τρίτα άτομα και 
όχι από τα παιδιά, που είναι τα θύματα. 

Κληθείσα να σχολιάσει τις περιπτώσεις 
καθυστέρησης της Αστυνομίας στο να αντι-
μετωπίσει καταγγελίες, η κ. Λαμπριανίδου 
τόνισε πως «η  Αστυνομία λαμβάνει τις 

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Στο μικροσκόπιο των ΥΚΈ λειτουργοί για καταχρήσεις

28.11.2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για 
το Εαρινό Εξάμηνο 2021/2022 (Ιανουάριος 2022 μέχρι Μάιο 2022) για τα πιο κάτω Τμήματα:

• ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
•  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστη-
μίου https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/ή να απο-
τείνονται στο τηλέφωνο 25002521.

ενώ διαφαίνεται και ο σημαντικός ρόλος 
που έχουν οι εκπαιδευτικοί ή άτομα από το 
σχολικό περιβάλλον του θύματος, καθότι το 
15% των παιδιών απευθύνονται σε άτομα 
που βρίσκονται εντός του σχολείου τους. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την 
αποκάλυψη του συμβάντος εντοπίζεται στο 
γεγονός ότι πέραν του 25% των ανήλικων 
θυμάτων δεν προβαίνουν σε μαρτυρία 
και δεν «σπάζουν» τη σιωπή τους. 

Πώς θα μιλήσουν τα θύματα 
Πρώτο μέλημα σε αυτές τις περιπτώσεις 

έχουν οι ενήλικες, οι οποίοι θα πρέπει να 
αντιληφθούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά 
των παιδιών και να βρίσκονται πάντα σε 
εγρήγορση. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα 
πρέπει να ανησυχεί τους ενήλικες είτε 
είναι εκπαιδευτές, γονείς ή άτομα από 
το οικογενειακό περιβάλλον. 

Η σωστή διαπαιδαγώγηση είναι ένας 
άλλος σημαντικός παράγοντας ώστε να 
ενημερώσει σωστά τα παιδιά και να γνω-
ρίζουν επακριβώς πότε πέφτουν θύματα 
και πότε όχι. Η σεξουαλική διαπαιδαγώ-
γηση, δε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να 
εξαλείψει, αν όχι να απαλλάξει τα παιδιά 
από αυτήν τη μορφή κακοποίησης. Το 
να γνωρίζουν τα παιδιά ποια σημεία του 
σώματός τους δεν πρέπει να αγγίζουν τρίτοι 
και όταν κάτι τέτοιο συμβεί θα πρέπει να 
αναζητήσουν αμέσως βοήθεια, είναι πολύ 
σημαντικό αφού δίνει την αντίληψη του 
κινδύνου σε αυτά. 

Σημαντικό ρολό στις ζωές των παιδιών 
παίζουν και ο γονείς, όταν δεν είναι οι 
δράστες, αφού θα πρέπει να διαχωρίσουν 
τα άτομα οικογενειακού και φιλικού περι-
βάλλοντος και να μάθουν στα παιδιά ότι ο 
«θείος» και η «θεία», είτε είναι συγγενείς είτε 

φίλοι, δεν μπορούν να τα μεταχειρίζονται 
όπως επιθυμούν. Τα παιδιά θα πρέπει να 
έχουν την απόλυτη στήριξη των γονέων 
και να νιώθουν ασφαλή μόνο κοντά τους. 
Ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η σε-
ξουαλική κακοποίηση είναι η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, να δώσουμε δηλαδή στα 
ίδια τα παιδιά τα εφόδια για να μπορούν 
να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να 
τους αντιμετωπίζουν.

Απαιτούνται πρωτίστως συντονισμένες 
ενέργειες από τις συναρμόδιες Αρχές και 
Κρατικές Υπηρεσίες για διασφάλιση του 
συμφέροντος του παιδιού στη διερεύνηση 
της καταγγελίας και την ταχεία εκδίκαση 
της υπόθεσης, στη  στήριξη του θύματος 
και της οικογένειάς του, αλλά και άμεση 
εφαρμογή της περιεκτικής σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες 
του σχολείου.

ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
2017-2021

ΚΟΡΙΤΣΙΑ .......................................................................68,5%
ΑΓΟΡΙΑ ...........................................................................31,5%

ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ 
72,9% ............................................................ ΗΤΑΝ ΚΥΠΡΙΟΙ  
43,3% ................ ΗΤΑΝ ΓΝΏΣΤΟΣ ΈΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΣ  
36,9% ..........................ΗΤΑΝ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΣ 
9,4% ...........................................................ΗΤΑΝ ΑΓΝΏΣΤΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ
ΣΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

2018 .................................................................................... 136
2019 .................................................................................... 295
2020 .................................................................................... 324
2021 .................................................................................... 421

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

2020 .................................................................................... 197
2021 .................................................................................... 246

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΤΗΚΑΝ
ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΟΝΈΙΣ ...........................................................................30,2%
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΟΥΣ/ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ...........15%
ΔΈΝ «ΣΠΑΝΈ» ΠΟΤΈ ΤΗ ΣΙΏΠΗ ΤΟΥΣ......................25%

Οι πληροφορίες λένε πως όταν μια 
υπόθεση προχωρεί σε διερεύνηση, τότε 
οδηγείται για έρευνα πειθαρχικού αδική-
ματος, καταγγελία στην Αστυνομία, λήψη 
μέτρων και άλλα.

Όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη 
Λειτουργός χρησιμοποιούσε κακόβουλα 
το όνομα της Υπηρεσίας όπου εργαζόταν 
οδηγώντας σε αναξιοπιστία της υπηρεσίας 

της, με αποτέλεσμα μάλιστα μέχρι αυτήν 
τη στιγμή ο ιδιοκτήτης του καταστήμα-
τος να αρνείται περαιτέρω συνεργασία 
με τις ΥΚΕ.

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, 
που βρίσκεται ενώπιον του ΤΑΕ, η Διευ-
θύντρια του Γραφείου Ευημερίας δήλωσε: 
«Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυ-
νομία και βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν 

γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που 
προνοεί η νομοθεσία». 

Για την ιστορία να αναφερθεί πως η 
Ανώτερη Λειτουργός, για την οποία υπάρ-
χουν οι καταγγελίες ότι καταχράστηκε τα 
δωροκουπόνια της εκκλησίας που έπρεπε 
να δοθούν στα παιδιά, δεν έχει τεθεί σε 
διαθεσιμότητα, αλλά μόνο μετακινήθηκε 
σε άλλο πόστο εργασίας.
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Ι
στορικό γεγονός αποτελεί η 
επερχόμενη επίσκεψη του Πάπα 
Φραγκίσκου στην Κύπρο, που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 2 μέχρι 
τις 4 Δεκεμβρίου 2021. Είναι η 
δεύτερη φορά που Προκαθήμενος 
της Ρωμαιοκαθολικής Eκκλησί-

ας επισκέπτεται την Κύπρο. Εξ ου και το 
πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη για την 
πολιτική αλλά και θρησκευτική ηγεσία 
της χώρας μας. Όπως είναι φυσιολογικό, 
η κάθε πλευρά έχει τις δικές της προθέ-
σεις και προσδοκίες από την επίσκεψη. 
Από τη μια στην ατζέντα της Κυβέρνησης 
πολύ ψηλά βρίσκεται το Κυπριακό, για το 
οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
ενημερώσει τον Ποντίφικα, ενώ από την 
άλλη ο Πάπας Φραγκίσκος φαίνεται ότι 
έρχεται με στόχο να στείλει τα δικά του 
μηνύματα για το μεταναστευτικό, αφού 
στιγμή κύριας συμβολικής σημασίας του 
ταξιδιού του θα αποτελέσει η συνάντησή 
του με πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης 
του Πάπα Φραγκίσκου στην 
Κύπρο, έπειτα από πρό-
σκληση του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Νίκου Αναστασιάδη, και του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Χρυσοστόμου 
Β’, επιχειρούμε μια σύντομη ανασκόπη-
ση των γεγονότων και εκδηλώσεων που 
έλαβαν χώραν κατά την προηγούμενη 
επίσκεψη Πάπα στο νησί, έντεκα χρόνια 
προηγουμένως. 

Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ επισκέφθη-
κε την Κύπρο στις 4-6 Ιουνίου 2010, επί 
προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια, κατόπιν 
πρόσκλησης του τελευταίου στη διάρκεια 
επίσκεψής του στη Ρώμη, τον Μάρτιο του 
2009. Στον Πάπα επιφυλάχθηκε υποδοχή 
αρχηγού κράτους. Τον οποίον υποδέχθηκαν 
στο Αεροδρόμιο Πάφου (μεταξύ άλλων) ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκο-

πος Κύπρου Χρυσόστομος Β’, το Υπουργικό 
Συμβούλιο και ο Δήμαρχος της πόλης, 
Σάββας Βέργας. Έπειτα από επίσκεψή του 
στη στήλη του Αποστόλου Παύλου στην 
περιοχή της Κάτω Πάφου, πραγματοποι-
ήθηκε οικουμενική ιερουργία στον ναό 
της Αγίας Κυριακής Χρυσοπολίτισσας.

Καλωσορίζοντας τον Πάπα Βενέδικτο 
στην Κύπρο, ο Δ. Χριστόφιας δήλωσε: 
«Η Κύπρος έχει ανάγκη τον ειρηνικό 
λόγο Σας, δεδομένης της δύσκολης 
κατάστασης που αντιμετωπίζει στα κατε-
χόμενα εδάφη της. Επιτρέψτε μου να πω 
ότι η Κύπρος έχει ανάγκη την προσευ-
χή Σας και τη συνδρομή Σας για να 
επανακτήσει σύντομα την ενότητα και την 
ελευθερία της». Παράλληλα αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού 
(οι οποίες ενισχύονταν από «τις πνευμα-
τικές αξίες του λαού», καθώς και στην 
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του νησιού που βρισκόταν υπό τουρκική 
κατοχή. Από την πλευρά του, ο Ποντίφι-
κας σχολίασε ότι επισκεπτόταν την Κύπρο 
«ακολουθώντας τα βήματα των κοινών μας 
πατέρων στην πίστη, των Αγίων Πέτρου 
και Βαρνάβα».

Στις 5 Ιουνίου, μετά από κατάθεση 
στεφάνου στο μνημείο του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, 
ο Πάπας είχε ημίωρη συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολούθως 
πραγματοποιήθηκε τελετή στον ίδιο χώρο, 
στη διάρκεια της οποίας ο Προκαθήμενος 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απηύθυνε 
χαιρετισμό στα μέλη του Διπλωματικού 
Σώματος, παρουσία της πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας του νησιού. Στη 
διάρκεια του χαιρετισμού του στάθηκε 
στη σημασία της προσφοράς προς την 
κοινωνία και στην αναζήτηση της ηθικής 
αλήθειας (στη βάση του φυσικού νόμου 
και μακριά από πολιτικές ιδεολογίες), με 
αναφορές στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη 

και τους Στωικούς φιλοσόφους. Ανταπα-
ντώντας, ο Δ. Χριστόφιας αναφέρθηκε 
στη θρησκευτική ιστορική συνύπαρξη 
στην Κύπρο, που καταδείκνυε ότι το νησί 
μπορούσε να λειτουργήσει ως «πρότυπο 
για τον “πολιτισμό της συμβίωσης”», ως 
σημείο συνεύρεσης και γέφυρα λαών 
και πολιτισμών. Περαιτέρω μίλησε για 
το κυπριακό πρόβλημα και την ανάγκη 
άσκησης πιέσεων προς την Τουρκία, 
προκειμένου να επιτευχθεί λύση και να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Στη διάρκεια της επίσκεψής του, το πρωί 
της 5ης Ιουνίου ο Πάπας Βενέδικτος μετέβη 
στο σχολείο του Αγίου Μάρωνα, όπου 
παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα από τους μαθητές. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Μαρωνιτών, Ιωσήφ Σουέηφ, χαρακτήρισε 
την επίσκεψη του Ποντίφικα ως ιστορική, 
αναφέρθηκε στην καταγωγή των Μαρω-
νιτών και ζήτησε από τον επικεφαλής της 
Καθολικής Εκκλησίας να συμπεριλάβει την 
Κύπρο στις προσευχές του. Ακολούθησε 
επίσκεψη του Πάπα στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Κύπρου και συνάντησή του με τον 
Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ και τα μέλη 
της Ιεράς Συνόδου. Ο Κύπριος ιεράρχης 
απευθύνθηκε προς τον Πάπα Βενέδικτο 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, 
σκιαγραφώντας το ιστορικό της κυπριακής 
Εκκλησίας, ενώ αργότερα παρακάθισαν 
σε γεύμα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο 
Ποντίφικας τέλεσε λειτουργία στην εκκλη-
σία του Τιμίου Σταυρού στη Λευκωσία, 
κοντά στην Πύλη Πάφου.

Το πρωί της 6ης Ιουνίου τελέστηκε 
λειτουργία στο κλειστό γυμναστήριο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», 
στην παρουσία χιλιάδων πιστών, θρη-
σκευτικών αρχηγών των υπολοίπων 
Εκκλησιών του νησιού, του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και άλλων πολιτικών 
παραγόντων. Το απόγευμα, ο Ποντίφικας 

Ιστορικό γεγονός ο ερχομός του 
Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο

ΣΤΙΓΜΉ ΚΎΡΙΑΣ ΣΎΜΒΟΛΙΚΉΣ 
ΣΉΜΑΣΙΑΣ ΤΟΎ ΤΑΞΙΔΙΟΎ ΤΟΎ 
ΠΑΠΑ ΣΤΉΝ ΚΎΠΡΟ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΑ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΕΙ Ή ΣΎΝΑΝΤΉΣΉ ΤΟΎ 
ΜΕ ΠΡΟΣΦΎΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΣ ΣΕ ΛΕΎΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΤΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΉΚΕ ΤΉΝ ΚΎΠΡΟ 
Ο ΠΑΠΑΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΙΣΤ΄, 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ ΤΟΎ 
ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΎ ΤΉΣ ΔΉ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΉΜΉΤΡΉ ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΙΑ. Ή ΕΠΙΣΚΕΨΉ ΤΟΎ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΎΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ 
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΙΩΝ ΠΟΎ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟ-
ΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΎΣΉ ΤΟΎ

οποίων κάποιους μάλιστα ίσως πάρει μαζί 
του στο Βατικανό. Όπως έπραξε, δηλαδή, 
και το 2016, όταν επισκέφθηκε το νησί 
της Λέσβου και πρόσφερε άσυλο σε 12 
Σύρους. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης 
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα 

της επίσκεψης, ο Πάπας Φραγκίσκος θα 
αφιχθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρ-
νακας την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 
15:00, όπου θα λάβει χώραν η τελετή 
υποδοχής του στην παρουσία της Προ-
έδρου της Βουλής και του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Ακολούθως στις 16:00 θα 
έχει συνάντηση με ιερείς, διακόνους, κα-
τηχητές, εκκλησιαστικούς συνδέσμους και 
κινήματα της Κύπρου, στον Καθεδρικό Ναό 
της Παναγίας των Χαρίτων, στη Λευκωσία. 
Εκεί θα απευθύνει χαιρετισμό. Στις 17:15 
της ίδιας ημέρας θα διεξαχθεί η επίσημη 
τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο, 
όπου θα του αποδοθούν τιμές Αρχηγού 

Φραγκίσκο για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο Κυπριακό, τις τελευταίες προκλήσεις 
της Τουρκίας τόσο στην ξηρά όσο και στη 
θάλασσα, αλλά και τις συνεχείς προσπά-
θειες που καταβάλλονται για επίλυση του 
Κυπριακού. Ο ΠτΔ θα σταθεί στο γεγονός 
ότι οι προσπάθειες που έγιναν αλλά και οι 
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από τον 
ΟΗΕ σκοντάφτουν στην τουρκική προκλη-
τικότητα, ενώ θα τονίσει ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία επιδιώκει την εξεύρεση μιας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, 
μιας λύσης η οποία θα ανταποκρίνεται 
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών και θα είναι 
σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένε-
ται να ενημερώσει τον Προκαθήμενο της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και για το 
ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων, την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για 
προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου. 
Περαιτέρω, θα συζητηθούν, επίσης, το 
μεταναστευτικό/προσφυγικό, η προστασία 
του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και ζητήματα που 
άπτονται της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Θα προσφέρει άσυλο
σε μετανάστες

Άλλωστε, στιγμή κύριας συμβολικής 
σημασίας του ταξιδιού του Πάπα Φραγκί-
σκου στην Κύπρο θα είναι η συνάντηση με 
πρόσφυγες και μετανάστες στη Λευκωσία. 
Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο 
Ποντίφικας θα προσφέρει άσυλο σε μετανά-
στες. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση 
που έκανε το 2016, όταν επισκέφθηκε τη 
Λέσβο και πρόσφερε άσυλο σε Σύρους 
μετανάστες που διέμεναν σε καταυλισμό 
και τους μετέφερε μαζί του στο Βατικανό 
στο ταξίδι της επιστροφής από την Ελλά-
δα, την οποία αναμένεται να επαναλάβει 

Κράτους, ενώ στις 17:30 ο Πάπας θα έχει 
εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Στις 
18:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντησή του 
με εκπροσώπους των Αρχών της ΚΔ, την 
Κοινωνία των Πολιτών και Διπλωμάτες, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρι-
κού Μεγάρου, όπου θα απευθύνει και 
χαιρετισμό. Το βράδυ, στις 20:30 ο ΠτΔ θα 
παραθέσει δείπνο προς τιμής της παπικής 
αντιπροσωπείας στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής 
του, ο Πάπας θα έχει εθιμοτυπική συ-
νάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο Β’, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, 
στις 08:30, ενώ στις 09:00 θα έχει συνά-
ντηση με την Ιερά Σύνοδο στον Ορθόδοξο 
Καθεδρικό Ναό στη Λευκωσία. Εκεί ο 
Ποντίφικας θα απευθύνει τον τρίτο του 
χαιρετισμό. Ακολούθως, στις 10:00 θα τε-
λεστεί Θεία Λειτουργία στο Στάδιο ΓΣΠ, 
όπου ο Πάπας θα εκφωνήσει ομιλία, ενώ 
στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί οικουμε-

κατά την επίσημη επίσκεψή του και στην 
Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Σημερινής», ενόψει της επίσκεψής του στο 
νησί, ο Πάπας Φραγκίσκος ενημέρωσε το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόθεσή 
του να προσφέρει άσυλο σε μετανάστες που 
βρίσκονται στη χώρα μας. Ωστόσο, όπως 
μας λέχθηκε, το Υπουργείο βρίσκεται σε 
στάση αναμονής για περαιτέρω ενημέρωση, 
καθώς δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον 
αριθμό των μεταναστών που προτίθεται 
να πάρει μαζί του στο Βατικανό. Στόχος, 
όμως, είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες για ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών που θα επιτρέψουν σε συγκεκριμένο 
αριθμό μεταναστών να ταξιδέψουν με τον 
Ποντίφικα κατά την αναχώρησή του από 
το νησί. Αυτό που καταδεικνύει η κίνηση 
αυτή είναι πως ο κυριότερος στόχος της 
έλευσης του Ποντίφικα στην Κύπρο αλλά 
και στην Ελλάδα δεν είναι -στην παρούσα 
φάση- η ενίσχυση του διαθρησκευτικού 
διαλόγου, αλλά η προώθηση της φιλομε-
ταναστευτικής γραμμής και αντίληψής του. 

νική προσευχή μαζί με μετανάστες στην 
Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, 
στη Λευκωσία, με τον Πάπα να απευ-
θύνει εκ νέου χαιρετισμό. Η επίσκεψη 
του Ποντίφικα θα ολοκληρωθεί το Σάβ-
βατο, 4 Δεκεμβρίου, στις 09:10, με την 
αποχαιρετιστήρια τελετή στον  Διεθνή 
Αερολιμένα Λάρνακας, ενώ στις 09:30 
ο Πάπας θα αναχωρήσει για την Αθήνα, 
όπου θα συνεχίσει την περιοδεία του. Το 
πρόγραμμα της επίσκεψης στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει άφιξη στην Αθήνα το Σάβ-
βατο, 4 Δεκεμβρίου, επίσκεψη στη Λέσβο 
το πρωί της Κυριακής και αναχώρηση 
από την Αθήνα για Ρώμη το πρωί της 
Δευτέρας, 6 Δεκεμβρίου.

Η ατζέντα του ΠτΔ
Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, 

σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
αναμένεται να ενημερώσει τον Πάπα 

Ποιος είναι ο Πάπας Φραγκίσκος
Ο Πάπας Φραγκίσκος, κατά κόσμον 

Jorge Mario Bergoglio, γεννήθηκε στο 
Buenos Aires της Αργεντινής, στις 17 
Δεκεμβρίου 1936. Είναι γόνος Ιταλών 
μεταναστών, που απέκτησαν πέντε 
παιδιά. Παρακολούθησε σπουδές σε 
διάφορα πεδία (χημική τεχνολογία, 
φιλοσοφία και θεολογία), ενώ δίδαξε 
λογοτεχνία και ψυχολογία σε κολέγια 
της Αργεντινής.

Σε σχέση με την ιερατική του πο-
ρεία, ως σταθμοί ξεχωρίζουν η ένταξή 
του σε τάγμα Ιησουιτών το 1958 και η 
χειροτονία του σε ιερέα το 1969. Μετά 
την ανάληψη διάφορων αξιωμάτων, 
το 1998 ανήλθε στο αξίωμα του Αρ-
χιεπισκόπου του Buenos Aires, ενώ 
το 2001 χρίστηκε καρδινάλιος από 

τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’. Στις 13 
Μαρτίου 2013 διαδέχτηκε τον Πάπα 
Βενέδικτο ΙΣΤ’ ως επικεφαλής της Κα-
θολικής Εκκλησίας.

Οι κοινωνικές του προσεγγίσεις 
προκάλεσαν ευμενή σχόλια. Αφενός οι 
απόψεις του για το παγκόσμιο οικονο-
μικό σύστημα και τον καταναλωτισμό, 
σε συνδυασμό με τον λιτό τρόπο ζωής 
του είχαν ευρεία απήχηση. Ιδιαίτερη 
ευαισθησία δείχνει σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα, αναγνωρίζοντας την κλιμα-
τική αλλαγή ως άμεση απειλή για το 
μέλλον της ανθρωπότητας. Αίσθηση 
προκάλεσε η ανοχή που επέδειξε 
έναντι της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ, 
ενώ μεγάλη λαϊκή απήχηση είχαν οι 
έντονες αντιδράσεις του σε σχέση με 

το φαινόμενο της παιδοφιλίας στους 
κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, 
έπειτα από πολλές αποκαλύψεις των 
τελευταίων ετών. Φρόντισε μάλιστα να 
συγκαλέσει για πρώτη φορά ειδική 
εκκλησιαστική σύνοδο για το ζήτημα, 
παραλληλίζοντας το φαινόμενο με 
τις ανθρωποθυσίες που ελάμβαναν 
χώραν στο πλαίσιο παγανιστικών 
τελετών στην αρχαιότητα. Επιπλέ-
ον άλλαξε τους κανονισμούς της 
Καθολικής Εκκλησίας, ορίζοντας 
ρητώς ως έγκλημα τη σεξουαλική 
κακοποίηση (ενηλίκων και ανη-
λίκων) και απαιτώντας από όλους 
τους ιερωμένους να καταγγέλλουν 
σχετικές περιπτώσεις που έρχονται 
σε γνώση τους.
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ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Όταν μας επισκέφθηκε ο Βενέδικτος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΣΕΊΣ ΤΗΣ 
«ΣΗΜΕΡΊΝΗΣ» ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
ΒΕΝΕΔΊΚΤΟΥ ΊΣΤ΄ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ, ΤΟΝ ΊΟΥΝΊΟ ΤΟΥ 
2010.

λειτούργησε στη μαρωνίτικη εκκλησία της 
Παναγίας των Χαρίτων στη Λευκωσία. 
Πριν από την επιστροφή του στη Ρώμη 
εξέφρασε ευχαριστίες για τη φιλοξενία 
που του επιφυλάχθηκε, ενώ τόνισε την 
ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για 
οικοδόμηση της ειρήνης στην περιοχή. 
Αναφέρθηκε ειδικά στον ρόλο που μπο-
ρούσε να διαδραματίσει η Κύπρος στην 
προώθηση της περιφερειακής συνεργα-
σίας, λόγω του μακρόχρονου δικού της 
αγώνα. Τέλος, στάθηκε στην επιδίωξη της 
χριστιανικής αδελφοσύνης, στο πλαίσιο της 
οποίας ενέταξε και την επίσκεψή του στο 
νησί: «Έχουμε θεϊκό κάλεσμα να είμαστε 
αδέλφια, περπατώντας πλάι-πλάι στην πί-
στη, ταπεινά, ενώπιον του παντοδύναμου 
Θεού, και με άρρηκτους δεσμούς στοργής 
ο ένας για τον άλλον».

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

Ή ατζέντα ΠτΔ – Πάπα: 
• Εξελίξεις στο Κυπριακό
• Περιφερειακά θέματα

• Περιβάλλον –
Πρωτοβουλία ΠτΔ
για τη Μεσόγειο 

• Μεταναστευτικό 
• Αγνοούμενοι 

• Εμπορία προσώπων 
• Ανθρώπινα δικαιώματα
• Προστασία Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 
• Διαθρησκευτικός

διάλογος 
• Covid-19
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ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡ-
ΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΌΡΙΑΣ ΤΌΥ 
ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΌΥ ΔΙΑΛΌΓΌΥ 
ΘΑ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΕ ΣΕ ΑΡΚΕΤΌ 
ΒΑΘΜΌ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΠΤΥΧΕΣ, ΑΦΌΥ, ΣΤΗΝ ΠΌ-
ΡΕΙΑ ΤΌΥ, ΑΝΑΦΥΌΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΌΝΤΑΙ ΤΌΣΌ ΤΑ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΙΧΜΗΣ, ΌΙ ΔΙΑΦΌΡΕΣ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΌΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΌΙ 
ΠΡΌΣΔΌΚΙΕΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ, ΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η επικείμενη, σημαίνου-
σα από κάθε άποψη, 
επίσκεψη του Πάπα 
Φραγκίσκου στην Κύ-
προ, επαναφέρει στην 
επικαιρότητα το μείζον 
θέμα του διαχριστιανι-

κού διαλόγου, και δη του διαλόγου μεταξύ 
Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Σε 
ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα, ποια τα 
προβλήματα και ποιες οι προοπτικές του; 
Είναι δυνατή, σε βάθος χρόνου, η ένωση 
των Εκκλησιών, ή αποτελεί, απλώς, έναν 
ευσεβή πόθο, πρωθύστερα ματαιωμένο 
από την αμείλικτη ιστορική, πολιτισμική 
και θεολογική πραγματικότητα; Και, αν 
ισχύει τούτο το τελευταίο, ποιο το περιε-
χόμενο και ποιοι οι στόχοι τού σημερινού 
διαλόγου; Μια ανασκόπηση των απαρχών 
και της ιστορίας του θα διασαφήνιζε σε 
αρκετό βαθμό τις συγκεκριμένες πτυχές, 
αφού, στην πορεία του, αναφύονται και 
καταγράφονται τόσο τα προβλήματα, τα 
σημεία αιχμής, οι διαφορές, αλλά και οι 
συγκλίσεις και οι προσδοκίες. 

Το ιστορικό του Διαλόγου
Ο Διάλογος μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής 

και Ορθόδοξης Εκκλησίας, επιλεγόμενος 
και ως «Διάλογος της αγάπης», άρχισε 
το 1965, με τη λήξη της Β› Βατικανής 
Συνόδου, της συνάντησης του Πάπα με 

Ο Πάπας της Ρώμης  ξεκινά 
το ταξίδι του στις χώρες του 
Ορθόδοξου Ελληνισμού. Υπό 
τον επίσημο τίτλο «Apostolic 

Journey of His Holiness Francis to Cyprus 
and Greece» (Vatican.va), θα φτάσει στην 
Λάρνακα στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και 
σε δύο μέρες θα αναχωρήσει για Αθήνα. 

Τον Ποντίφικα συνοδεύει η προσωπική 
του φρουρά, η Παπική Ελβετική Φρουρά 
(ΠΕΦ), ένας από τους παλαιότερους, εν 
ενεργεία, στρατιωτικούς σχηματισμούς. 

Το «μονοπώλιο της βίας» του 
Ποντίφικα

Το πολιτειακό καθεστώς της πόλης-
κράτους του Βατικανού ρυθμίστηκε με τη 
Συνθήκη του Λατερανού τον Φεβρουάριο 
του 1929 μεταξύ του τότε Πάπα Πίου ΙΑ’ 
και του Ντούτσε Benito Mussolini, φασιστή 
Πρωθυπουργού της Ιταλίας, λύνοντας έτσι 
και το «Ρωμαϊκό Ζήτημα». Ως απόλυτη 
μοναρχία, ο Πάπας κατέχει απόλυτη 
νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική 
εξουσία. 

Η Αγία Έδρα των -σχισματικών, κατά 
την Ορθοδοξία- Ρωμαιοκαθολικών, ως 
παποκαισαρική κυβέρνηση του  Κράτους 
της Πόλης του Βατικανού, έπρεπε να εξα-
σφαλίσει, όπως όλα τα κράτη στο ισχύον 
διεθνές σύστημα, το θεσμικό «μονοπώλιο 
της βίας». Έτσι, θεσμοθέτησε προϋπάρ-
χοντες ένοπλους σχηματισμούς για την 
άσκηση αστυνομικής και στρατιωτικής 
κυριαρχίας. 

Παπική Ελβετική Φρουρά
Οι Ελβετοί Φρουροί εργοδοτούνται από 

τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, υπό την 
ηγεσία του Πάπα ως Επισκόπου Ρώμης, 
στον οποίο και ομνύουν πίστη σε μια τελετή 
στην Έπαυλη Μπελβεντέρε. Υπηρετούν 
ως προσωπικοί σωματοφύλακες του Πο-
ντίφικα, τον οποίο συνοδεύουν, και είναι 
επίσης οι φύλακες της πόλης-κράτους του 
Βατικανού. Στα καθήκοντά τους περιλαμ-
βάνεται και η φρούρηση των εξοχικών 
Παπικών Ανακτόρων στην ιταλική πόλη 
Καστέλ Γκαντόλφο, τα οποία απολαμβά-
νουν διπλωματικό καθεστώς όπου ασκεί 
αρμοδιότητα η Αγία Έδρα. 

«Μικρότερος στρατός του 
κόσμου»

Η Παπική Ελβετική Φρουρά (Guardia 
Svizzera Pontificia), σύμφωνα με την 
εγκυκλοπαίδεια «Brittanica», αποκα-
λείται συχνά ως «ο μικρότερος στρατός 
του κόσμου». Η παράδοση να αποτελείται 
από Ελβετούς στρατιώτες πάει πίσω στον 
Μεσαίωνα. Καθώς ήταν φημισμένοι για τη 
γενναιότητά τους, εργοδοτούνταν από τα 
Παπικά Κράτη, τα οποία υπερασπίστηκαν 
με αυταπάρνηση. 

Σταδιακά εξελίχθηκε σε στρατιωτική 
σωματοφυλακή του Πάπα και πέρασε από 
διάφορες φάσεις, μέχρι που το 1913 ανα-
διοργανώθηκε σε πιο σύγχρονη μορφή. 
Το 1981, «plainclothes» Φρουρός έσωσε 
τον Πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ από απόπειρα 
δολοφονίας εναντίον του στην Πλατεία 
του Αγίου Πέτρου. Αρχικά η Ελβετική 
Φρουρά είχε περισσότερο τελετουργικά 
καθήκοντα, αλλά με τον καιρό ενισχύθηκαν 
και οι επιχειρησιακές της ικανότητες, με 
εκπαίδευση σε σύγχρονο οπλισμό και σε 
αντιτρομοκρατικές τεχνικές.  

Θεωρείται επίλεκτο στρατιωτικό σώμα 
και έτσι ο ανταγωνισμός για ένταξη σε αυτό 

είναι έντονος. Οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να 
είναι Ελβετοί πολίτες, Ρωμαιοκαθολικοί 
το θρήσκευμα και άνδρες, ηλικίας 19-30 
και με ύψος τουλάχιστον 1.74 μ. Πρέπει να 
είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος 
ή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και να έχουν ολοκληρώσει τη  βασική 
τους εκπαίδευση στον Ελβετικό Στρατό. 

Οι φανταχτερές ριγέ στολές τους είναι 
από την εποχή της Αναγέννησης. Έχουν 
τα χρώματα της οικογένειας των Μεδίκων 
(κόκκινο, βαθύ μπλε και κίτρινο) και τα 
κράνη τους είναι στολισμένα με φτερά 
στρουθοκαμήλου, που συμβολίζουν τους 
βαθμούς. Σε μερικές περιπτώσεις φορούν 
και τη μεσαιωνική τους πανοπλία. Όταν 
επιτελούν τελετουργικά καθήκοντα, είναι 
οπλισμένοι με λογχοπελέκεις και σπαθιά.  

Αν και στελεχωμένη από Ελβετούς 
πολίτες, η ΠΕΦ είναι ανεξάρτητη από τις 
Ελβετικές Ένοπλες Δυνάμεις (Schweizer 
Armee). Ο τωρινός Διοικητής είναι ο Συ-
νταγματάρχης Christof Graf και Υποδι-
οικητής ο Αντισυνταγματάρχης Philippe 
Morard. 

Σώμα Χωροφυλακής: Η 
Αστυνόμευση του Βατικανού

Το Παπικό Σώμα Χωροφυλακής (Corpo 
di Gendarmeria Papale) είναι απόγονος 
του Σώματος των Παπικών Καραμπινιέ-
ρων. Αποτελεί το Σώμα Ασφαλείας που 
είναι επιφορτισμένο με την εσωτερική 
αστυνόμευση του Βατικανού. 

Στα καθήκοντα της Χωροφυλακής είναι 
η δημόσια τάξη, ο συνοριακός έλεγχος, η 
τροχαία και καταπολέμηση του εγκλήματος. 
Διαθέτει την αντιτρομοκρατική Ομάδα 
Άμεσης Επέμβασης (Gruppo Intervento 
Rapido - GIR) και τη Μονάδα Αντισαμποτάζ 
(Unita Antisabbotaggio). Συνεργάζεται με 
την Interpol μέσα από ένα ειδικό γραφείο 
συλλογής πληροφοριών. 

Η «Οντότητα» 
Το έκτασης μόλις 0,44 τ.χλμ. Κράτος του 

Βατικανού διαθέτει, πέραν των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, και 
δική του Υπηρεσία Πληροφοριών. 

Η «Ιερή Συμμαχία», γνωστή από το 
1930 και ως η «Οντότητα», ήταν η «ιερή 
μυστική υπηρεσία» του Βατικανού πάνω 
στην οποία βασίστηκαν πάνω από 40 Πά-
πες. Η «Οντότητα», σύμφωνα με τον Eric 
Frattini στο έργο του «The Entity: Five 
Centuries of Secret Vatican Espionage» 
(2008, Νέα Υόρκη: St. Martin’s Press), 
αναφέρει πως η «Οντότητα» αναμείχθηκε 
σε θεολογικά ζητήματα, στο οργανωμένο 
έγκλημα και στις χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές, σε πολιτικές εξελίξεις και πολιτειακές 
ανατροπές, καθώς και σε εμφύλιους και 
διεθνείς πολέμους παγκοσμίως. Παρου-
σιάζεται ως η «υπηρεσία πληροφοριών 
εξωτερικού» και η ιστορική ρίζα της 
λέγεται ότι φτάνει από τους Ιησουίτες 
κατασκόπους της Πρώιμης Νεότερης 
Εποχής που διαδέχθηκε τον Μεσαίω-
να.  Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν πως 
το Βατικανό συνεργάστηκε στενά με τις 
μυστικές υπηρεσίες κρατών της Δύσης 
(Aporrea, 25/05/2007, Denny Ortuno). 

Ο Aaron Bateman του «War on the 
Rocks» (07/06/2019, Πανεπιστήμιο του 
Τέξας) αναφέρει πως οι «Αποστολικοί 
Νούντσιοι», κληρικοί που υπηρετούν ως 
παπικοί διπλωματικοί ακόλουθοι, διαβι-
βάζουν στην Αγία Έδρα πληροφορίες απ’ 
όλον  τον κόσμο. Ο Hugh Wilson, Πρέ-
σβης των ΗΠΑ στη Γερμανία πριν από την 
έναρξη του Β’Π.Π., είπε πως ο Πάπας είχε 
«την καλύτερη υπηρεσία πληροφοριών 
του κόσμου». Τόση ήταν η επιρροή της, 
που το Βατικανό αποτελούσε «σοβαρή 
ιδεολογική απειλή» για την ΕΣΣΔ και έτσι 
η KGB αύξησε τις κατασκοπευτικές της 
επιχειρήσεις. 

τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και 
της άρσης των αναθεμάτων του 1054 ή της 
ακοινωνησίας, με ταυτόχρονες εκκλησια-
στικές Πράξεις στη Ρώμη και το Φανάρι, 
κυρίως, όμως, με την επιστροφή λειψάνων, 
αλλά και μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών, 
αρχής γενομένης από την επιστροφή της 
κάρας τού Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα.

Αποκορύφωμα της διαδικασίας αυτής 
ήταν η έναρξη του «θεολογικού διαλόγου» 
μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών 
το 1980. Προηγήθηκε, ένα χρόνο πριν, το 
έτος 1979, η διακηρυγμένη θέση του Πάπα 
Ιωάννη Παύλου Β’, πως ο διάλογος θα διε-
ξαχθεί «επί ίσοις όροις». Ο Πάπας Ιωάννης 
Παύλος Β’, σκιαγραφώντας το πνευματικό 
πλαίσιο εντός του οποίου θα διεξαγόταν ο 
διάλογος, επισήμανε, παράλληλα, πως οι 
δύο Εκκλησίες έχουν αυτοσυνειδησία της 
ταυτότητάς τους, της εκκλησιολογίας τους 
και της μυστηριακής δομής τους, καθώς 
και το γεγονός πως και οι δύο Εκκλησίες 
διακρίνονται από την αυτοσυνειδησία ότι 
συνεχίζουν αδιακόπως τη ζωή της Μίας, 
Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλη-
σίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει η ιστορική 
πραγματικότητα της διαίρεσης, ο διάλογος 
τοποθετείται μέσα στην προοπτική της αδι-
αίρετης προσχισματικής Εκκλησίας. Δεν 
πρόκειται για διάλογο «εις υπεροχήν» 
τού ενός επί τού άλλου, αλλά για διάλογο 
αδελφών Εκκλησιών για αποκατάστασιν 
της ενότητας. Ως εκ τούτου, ο διάλογος θα 
έπρεπε να εκκινήσει από τα σημεία που 
ενώνουν τους Ορθοδόξους και τους Ρω-
μαιοκαθολικούς («Διάλογος Ορθοδόξων 
και Ρωμαιοκαθολικών», Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιεροθέ-
ου - Πηγή: Εκκλησιαστική Παρέμβασις, 
Τεύχος 258, Ιανουαρίου 2018).

Ανάλογη ήταν και η στάση των Ορ-
θοδόξων Εκκλησιών, ο οποίες ωσαύτως 
υιοθέτησαν την «επί ίσοις όροις» έναρξη 
του θεολογικού διαλόγου της Ορθοδοξίας 
«στο σύνολό της» με τους Ρωμαιοκαθο-
λικούς, με τις Β’ και Γ’ Πανορθόδοξες 
Διασκέψεις. Γεγονός που κατοχύρωνε 
πως καμία Εκκλησία «δεν προβάλλει 
την υπεροχή, την αποκλειστικότητα και 
μοναδικότητά της, αντιθέτως η προσέγγιση 

γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί η ένωση 
μεταξύ Εκκλησιών και όχι η επιστροφή 
μεμονωμένων χριστιανών ή χριστιανικών 
κοινοτήτων στη μητέρα Εκκλησία». 

Η ανακοίνωση της έναρξης του Διαλόγου 
έγινε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ και 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο με 
κοινή Διακήρυξή τους στο Φανάρι, το 1979.

Θεματολογία
και Μεθοδολογία

Τη θεματολογία και τη μεθοδολογία 
του διαλόγου καθόρισε η Μεικτή Διεθνής 
Επιτροπή (ΜΔΕ), η οποία στην πρώτη της 
Ολομέλεια όρισε ότι σκοπός του διαλόγου 
«είναι η αποκατάσταση της πλήρους κοι-
νωνίας Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου 
της Εκκλησίας, κοινωνίας θεμελιωμένης 
στην ενότητα της πίστεως, βάσει του κοινού 
βιώματος και της κοινής παραδόσεως της 
αρχαίας Εκκλησίας».   

Τα κείμενα στα οποία έγινε ο θεολογικός 
διάλογος είναι τα εξής: α) «Το Μυστήριο 
της Εκκλησίας και της Ευχαριστίας υπό το 
φως του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος» 
(Μόναχον, 1982).

β) «Πίστις, μυστήρια, ενότης της Εκ-
κλησίας» (Μπάρι, 1987). γ) «Το μυστήριο 
τής Ιερωσύνης εν τη μυστηριακή δομή 

Συντονισμός με την 
Αστυνομία Κύπρου

Τα κυπριακά Σώματα Ασφαλείας 
θα είναι επί ποδός. Καθώς ο Πάπας 
Φραγκίσκος είναι ο πνευματικός 
ηγέτης δύο εκ των θρησκευτι-
κών μειονοτήτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θα επισκεφθεί τον 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των 
Χαρίτων των Μαρωνιτών και θα τε-
λέσει «οικουμενική προσευχή με 
μετανάστες» στον Καθεδρικό Ναό 
του Τιμίου Σταυρού των Λατίνων 
(και την επίσημη πρεσβεία της Αγίας 
Έδρας στην Κύπρο) στην περιοχή της 
Πύλης Πάφου στην παλιά Λευκωσία. 

Η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται 
σε πλήρη συνεννόηση με τους άνδρες 
που θα συνοδεύσουν τον Πάπα Φρα-
γκίσκο κατά την ιστορική επίσκεψή του 
στην Κύπρο και τη μεγάλη τελετουργία 
στο Νέο Στάδιο του Γυμναστικού Συλ-
λόγου Λευκωσίας “Τα Παγκύπρια”. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω 
από 500 αστυνομικοί θα αναλάβουν 

αυξημένα μέτρα προστασίας της όλης 
επίσκεψης. 

Ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Χρίστος 
Ανδρέου, Διευθυντής της Υποδιεύ-
θυνσης Επικοινωνίας & Δημοσίων 
Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, 
δήλωσε στη «Σημερινή» ότι θα επιστρα-
τευτούν όλα τα σύγχρονα μέσα που 
υπάρχουν στη  διάθεση της Δύναμης, 
συμπεριλαμβανομένων και drones, 
ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκεται και 
ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών 
Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ). 

«Η Αστυνομία, καθηκόντως, θα 
προχωρήσει στην ασφάλεια διακι-
νήσεων του Πάπα, καθώς επίσης 
και στον χώρο όπου θα διαμένει», 
ανέφερε. Ο κ. Ανδρέου σημείωσε 
επίσης πως «θα γίνουν αποκοπές 
σε κάποιους δρόμους, οι οποίες θα 
ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες 
για να γνωρίζει ο κόσμος πώς θα 
διακινηθε

της Εκκλησίας και ιδία η σπουδαιότης της 
αποστολικής διαδοχής διά τον αγιασμόν 
και την ενότητα τού Λαού τού Θεού» (Νέο 
Βάλαμο 1988). δ) «Εκκλησιολογικαί και 
κανονικαί συνέπειαι της μυστηριακής 
φύσεως της Εκκλησίας. Εκκλησιαστική 
κοινωνία, συνοδικότης και αυθεντία» 
(Ραβέννα 2007). ε) Βρίσκεται σε εξέλιξη 
ο διάλογος για τη «Συνοδικότητα και το 
Πρωτείο κατά την πρώτη χιλιετία» με το 
κείμενο τού Κιέτι (2016) και επιδιώκεται η 
αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν 
την οδό προς την ενότητα εν τη πίστει.

Παρά, ωστόσο, τις αρχικές προσδοκίες 
και την ευφορία που εκδηλώθηκε με την 
έκδοση του Κειμένου του Μπάρι (1987), 
ότι όλα βαίνουν κατ’ ευχήν και είναι δυνα-
τή η ένωση των Εκκλησιών, η συνέχεια 
κατέδειξε πως οι διαφορές, παρά τις ση-
μαντικές προσεγγίσεις που επιτεύχθηκαν, 
παραμένουν βαθιές και δυσυπέρβλητες. 

Κύριος και βασικότερος λόγος είναι 
το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφο-
ρετικούς κόσμους, επί αιώνες εχθρικά 
διακείμενους ο ένας έναντι του άλλου, 
για έτερες νοοτροπίες, για ξεχωριστές 
και απομακρυσμένες, στο πέρασμα των 
αιώνων, ιστορικοπολιτισμικές και θρη-
σκευτικές παραδόσεις, ενώ οι διαφορές 

ως προς τα μείζονα θεολογικά σημεία 
διαφωνίας – Πρωτείο, filioque και actus 
purus – παραμένουν αγεφύρωτες, με τα 
δύο τελευταία, μάλιστα, ως θέματα «διαι-
ρούντα», να μην έχουν ακόμη συζητηθεί.

Τούτο επισημαίνει και ο θεολόγος, Θεό-
δωρος Κυριακού, ο οποίος, μιλώντας στην 
εφημερίδα μας, τόνισε ότι η προοπτική ένω-
σης των δύο Εκκλησιών μόνον ως ουτοπική 
μπορεί να φαντάζει, καθώς «πρόκειται για 
δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφο-
ρές αιώνων να τους χωρίζουν και να τους 
φέρουν, συχνά, σε αντιπαλότητα. Διαφορές 
που δεν είναι μόνον θεολογικές, αλλά και 
πολιτισμικές και οι οποίες αρύονται ακόμη 
από τον 4ον αι. μ.Χ.». Δεν πρέπει, άλλωστε, 
να ξεχνάμε, «πως το Σχίσμα, το κορυφαίο 
ιστορικό γεγονός που δημιούργησε την Ευ-
ρώπη, ήταν η αφορμή, καθώς υπέφωσκαν 
μεγάλες πολιτισμικές και πολιτικές διαφορές 
μεταξύ Δύσης και Ανατολής ήδη από τους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες».

Για τους λόγους που δεν επήλθε, ούτε 
μπορεί να επέλθει, η πολυπόθητη «ένωση», 
ο μ. καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  Στυλιανός Παπα-
δόπουλος, που για 10 χρόνια συμμετείχε 
ως εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στους επισήμους Διαλόγους με Παπικούς 
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Ο διαχριστιανικός διάλογος σήμερα

Ελβετική Φρουρά & το οικοδόμημα ασφαλείας του Βατικανού

Δρ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. 
ΚΑΟΥΛΛΑΣ, 

Αστυνομικές Σπουδές, 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου

ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

και Προτεστάντες, αναφέρει: «Πρώτον, με τη 
σταθερή εμμονή των διαλεγομένων εταίρων 
μας στη διδασκαλία και στις απόψεις της 
Ομολογίας ή της θρησκείας τους. Δεν συνέβη, 
μέχρι σήμερα, κάποια Ομολογία να δεχτεί 
να εγκαταλείψει στοιχείο της διδασκαλίας της 
ως αποτέλεσμα των θεολογικών συζητήσεων 
στο πλαίσιο Διαλόγου με Ορθόδοξους. Δεύ-
τερον, η αναποτελεσματικότητα συνδέεται 
με τον φονταμενταλισμό (θεμελιοκρατία). 
Αυτός, δηλαδή, ο κάθε φορέας του, ένεκα 
του φανατισμού, αδυνατεί ή δεν επιθυμεί 
να ασκήσει πραγματική θεολογία, από την 
οποία και μόνο μπορούμε να ελπίσουμε 
πρόοδο σε θεολογική συζήτηση και, φυσικά, 
υποχώρηση από κάποια άποψη. Τρίτον, η 
τυχόν συγκρητιστική διάθεση μελών μιας 
Ομολογίας (χριστιανικής-προτεσταντικής-
αγγλικανικής) οδηγεί επίσης σε αναποτε-
λεσματικότητα». 

Προς τι, λοιπόν, ο διάλογος; Όπως 
σημειώνει περαιτέρω ο κ. Κυριακού, ο 
διάλογος αναλίσκεται, ως επί το πλείστον, 
στην προσπάθεια, επιτυχημένη τις περισ-
σότερες φορές, δημιουργίας πνεύματος 
συνεργασίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών 
σε θέματα κοινωνικά, όπως η φτώχια, οι 
κοινωνικές ανισότητες κ.λπ., το περιβάλ-
λον, η ειρήνη και ο πολιτισμός.  Προς 
τούτο, ενδεικτικό είναι πως το θέμα του Ε’ 
Φόρουμ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδό-
ξων εν Εὐρώπῃ, που πραγματοποιήθηκε 
στο Παρίσι τον Ιανουάριο 2017 ήταν ‘‘Η 
Εὐρώπη αντιμέτωπη με τον φόβον της 
φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας και η 
αξία του ανθρωπίνου προσώπου και η 
θρησκευτική ελευθερία’’, ενώ το Δ’ Φόρουμ 
που πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ το 2014  
ασχολήθηκε με το θέμα ‘’Θρησκεία και πο-
λιτισμική ποικιλομορφία: Προκλήσεις διά 
τας εν Ευρώπῃ Χριστιανικάς Εκκλησίας’’.  

«Σ’ αυτά τα θέματα, υπάρχει, πράγματι, 
συντονισμός και συνέργεια των δύο Εκ-
κλησιών», καταλήγει ο κ. Κυριακού, «σε 
μια προσπάθεια να εξευρεθεί μια κοινή 
γλώσσα της Χριστιανοσύνης σε μερικά από 
τα μείζονα προβλήματα που ταλανίζουν 
τον σύγχρονο κόσμο. Αλλά, αυτό πόρρω 
απέχει από το να πούμε ότι, επιτέλους, η 
Εκκλησία ‘αναπνέει με δύο πνεύμονες’».  



Κάτι πολύ σημαντικό αλλά που 
όμως δεν είναι γενικά αντιληπτό 
είναι ότι οι τράπεζες έχουν μια 
συγκεκριμένη αποστολή στην 

οικονομία και στην κοινωνία γενικά. Αυτό 
είναι ότι πρέπει να δανείζουν παραγωγικά και 
βάσει μελέτης βιωσιμότητας και αξιολόγησης 
της ικανότητας αποπληρωμής του δανείου. 
Έτσι μόνο βοηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της οικονομίας και συνεισφέρουν στην ευ-
ημερία μιας χώρας. Όχι όπως γίνεται στην 
Κύπρο για δεκαετίες τώρα που τα δάνεια 
προσφέρονται απλόχερα και στην ουσία 
μόνο βάσει των εξασφαλίσεων που μπορεί 
να είναι διαθέσιμα (collateral lending).

Οι εξασφαλίσεις δεν αντικαθιστούν την 
ικανότητα αποπληρωμής και δεν μπορεί 
να είναι ο απώτερος σκοπός ενός δανεί-
ου. Είναι μόνο μια υπαλλακτική λύση σε 
περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων κατα-
στάσεων δεν επαληθεύονται οι προβλέψεις 
στην αξιολόγηση του κινδύνου από την 
τράπεζα που θα χορηγήσει το δάνειο. Όμως 
η αξιολόγηση δεν επιτρέπεται να παρα-
κάμπτεται. Άμα αυτό γίνεται συστηματικά, 

όπως στην Κύπρο, οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια σε σπατάλες των οικονομικών 
πόρων της χώρας και φέρνει οικονομικές 
κρίσεις. Και όπως συμβαίνει τώρα στη 
χώρα μας επιφέρει πτωχεύσεις και την 
υποδούλωση του κόσμου μέσω χρέους.

Στρατηγικοί χρηματοδότες
Άρα είναι το λιγότερο προσβολή της 

νοημοσύνης μας όταν οι τράπεζες, οι επο-
πτικές Αρχές που σφύριζαν αδιάφορα 
και οι δικηγόροι τους ,μεταξύ άλλων, που 
μας προκάλεσαν αυτήν την τεραστίων δι-
αστάσεων κρίση ιδιωτικού χρέους, μας 
λένε τώρα ότι θα είναι «ηθικός κίνδυνος» 
να γίνουν εκπτώσεις στα δάνεια αυτών 
που δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν.

Αυτά τα ίδια δάνεια που έπρεπε να 
γνωρίζουν οι τράπεζες αν έκαναν, ως ήταν 
καθήκον τους, μελέτη  πιστωτικού κινδύ-
νου, όταν τα έδιναν ότι δεν είχαν ικανότητα 
αποπληρωμής. Και που τώρα βολικά, και 
για να καλύψουν τα δικά τους λάθη όταν 
πρόσφεραν αυτές τις χρηματοδοτήσεις χωρίς 
αξιολόγηση, αποκαλούν τους δανειζόμενούς 
τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές». Θα ήταν 
πιο σωστό και δίκαιο αν αποκαλούσαν τους 
εαυτούς τους «στρατηγικούς χρηματοδότες».

Ο πραγματικός ηθικός κίνδυνος
Αλλά όμως και που όλοι περίπου, συμπε-

ριλαμβανομένης της πολιτικής μας ηγεσίας 
που τους υποβοηθάει, δεν θεωρούν «ηθικό 
κίνδυνο» να τα προσφέρουν με τεράστιες 
εκπτώσεις σε ξένα Ταμεία-γύπες! Σε αυτούς, 
δηλαδή, που εκτός εποπτείας θα απαιτήσουν 
το μέγιστο δυνατό μέσω των εξασφαλίσεων 
για να μεγιστοποιήσουν έτσι το δικό τους 
κέρδος εις βάρος των Κυπρίων. Αυτό και 

αν είναι ανήθικο. Ιδίως άμα προτάσσεται 
προς τα θύματά  τους από αυτούς τους 
ίδιους (δικηγόρους, λογιστές, τραπεζικούς, 
πολιτικούς και απούσες εποπτικές Αρχές) 
που μας έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα 
για δικό τους όφελος και πλουτισμό.

Ετεροβαρή δανειστικά συμ-
βόλαια

Οι πράξεις των τραπεζών δεν είναι απλώς 
συμβόλαια μεταξύ δύο μερών. Και δεν μπορεί 
κανένα συμβόλαιο να είναι ετεροβαρές. Με 
ποια λογική επομένως δικαιούται τάχα η 
τράπεζα να πωλεί σε τρίτους τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν έναντι 
ενός δανείου και να μην μπορεί και ο δανει-
ζόμενος (η άλλη πλευρά του συμβολαίου) 
να κάνει το ίδιο; Και με ποιο δικαίωμα δεν 
δίνεται η ευκαιρία στον ίδιο τον δανειζόμενο 
να προσπαθήσει να το αναχρηματοδοτήσει 
στην ίδια μειωμένη αξία που πωλείται σε 
ξένα ταμεία;

Στο ίδιο έργο θεατές
Δεν μπορεί η ευημερία των Κυπρίων να 

τίθεται σε δεύτερη θέση και να θεωρείται 
παράπλευρη ζημιά από τους επιτήδειους 
που εξακολουθούν να θέλουν να πλου-
τίζουν εις βάρος τους. Με το ξεπούλημα 
των δανείων σε ξένα Ταμεία και χωρίς να 
μειώνεται το ιδιωτικό χρέος συνεχίζουν 
να φτωχοποιούν τον κόσμο και να θεω-
ρούν ότι με προσέλκυση ξένων επενδυτών 
τάχα μπορεί να κλείσουν την τρύπα που 
δημιουργούν έτσι στην οικονομία. Όμως 
αυτό ακριβώς πολύ φοβούμαι θα είναι 
και το τελειωτικό και ίσως μοιραίο πλήγ-
μα στην προοπτική ανάκαμψης της ήδη 
βαριά λαβωμένης κυπριακής οικονομίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, CFA, 
ACCA, Ανώτερος 
χρηματοοικονομικός 
αναλυτής τραπεζών, 
Λονδίνο 
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Ο αντίκτυπος στην κερδοφορία των 
τραπεζών από τα αρνητικά επιτόκια

Π
αρόλο που τα αρνητικά 
επιτόκια φάνηκαν για 
πρώτη φορά το 2014, 
στην Ευρωζώνη, ο αρ-
νητικός τους αντίκτυ-
πος στην κερδοφορία 
των τραπεζών συνε-

χίζεται μέχρι και σήμερα. Κατ’ ακρίβειαν, 
ο αντίκτυπος αυτός θα συνεχιστεί, κατά 
πάσα πιθανότητα και στο εγγύς μέλλον. Οι 
επιπτώσεις από τα αρνητικά επιτόκια στην 
κερδοφορία των τραπεζών φαίνονται από 
τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα καθαρά τους 
έσοδα από τόκους αλλά και από τα οφέλη 
(προς τις τράπεζες) διαφόρων άμεσων και 
έμμεσων μέτρων/προγραμμάτων από την 
ΕΚΤ. Επίσης, αυτές οι πιέσεις στα έσοδα 
των τραπεζών της Ευρωζώνης ευθύνονται 
για την απώλεια σχεδόν του ενός τρίτου 
της χρηματιστηριακής τους αξίας από την 
εισαγωγή των αρνητικών επιτοκίων σαν 
εργαλείο νομισματικής πολιτικής από την 
ΕΚΤ, μέχρι και σήμερα. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΝΗ-
ΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡ-
ΔΟΦΟΡΙΑ ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ 
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΙ-
ΖΟΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΑ-
ΡΑ ΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
(ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) ΔΙΑΦΟ-
ΡΏΝ ΑΜΕΣΏΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΏΝ 
ΜΕΤΡΏΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ 

O συνεχιζόμενος αντίκτυ-
πος του αρνητικού επιτοκίου 
διευκόλυνσης καταθέσεων 
της ΕΚΤ 

Στο ερωτηματολόγιο της Έρευνας 
Τραπεζικών Δανείων (Bank Lending 
Survey) του Οκτωβρίου 2021, oι τρά-
πεζες της Ζώνης του ευρώ ανέφεραν 
πως, σε καθαρούς όρους, το αρνητικό 
επιτόκιο της διευκόλυνσης καταθέσεων 
(Deposit Facility Rate; DFR) της ΕΚΤ 
είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κερδο-
φορία τους, το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό 
οφείλεται στον αρνητικό αντίκτυπο στα 
καθαρά έσοδα από τόκους των τρα-
πεζών και συμβαδίζει με τα χαμηλά 
ποσοστά δανείων προς καταθέσεις 
παρά την περαιτέρω πρόοδο στη με-
τακύλιση των αρνητικών επιτοκίων και 
μερικές καταθέσεις των νοικοκυριών. 
Τους επόμενους έξι μήνες, οι τράπεζες 
της Ζώνης του ευρώ αναμένουν ότι 
ο αντίκτυπος στην κερδοφορία τους 
και στα καθαρά έσοδα από τόκους θα 
είναι παρόμοιος με τους τελευταίους 
έξι μήνες.

Οι τράπεζες της Ζώνης του ευρώ συ-
νέχισαν να αναφέρουν πως το αρνητικό 
DFR μείωσε τα επιτόκια δανεισμού σε 
όλες τις κατηγορίες δανείων (επιχειρη-
ματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά). Ο 
αντίκτυπος ήταν πιο έντονος για τα δάνεια 
προς τις επιχειρήσεις και τα στεγαστικά 
δάνεια. Για τα επιχειρηματικά δάνεια 
αυτό δικαιολογείται, εν μέρει, από την 
αύξηση των καταθέσεων/ρευστότητας 
(συμπεριλαμβανομένων και των προ-
γραμμάτων κρατικών εγγυήσεων) κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και 
τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η οποία 
αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δα-
νειστούν για αναπτυξιακούς σκοπούς. 
Οι τράπεζες ανέφεραν επίσης αρνητική 
καθαρή επίδραση στα περιθώρια δα-
νείων σε όλες τις κατηγορίες δανείων 
(καθώς δάνεια τα οποία παραχωρήθη-
καν πριν από χρόνια αντικαθίστανται με 
νέα δάνεια, τα οποία παραχωρήθηκαν 
σε χαμηλότερα επιτόκια). Οι τράπεζες 
αναμένουν παρόμοια καθαρή επίδραση 
στα επιτόκια δανεισμού τους επόμενους 
έξι μήνες.

Ο αντίκτυπος του συστήμα-
τος δυο επιπέδων της ΕΚΤ 
για την πλεονάζουσα ρευ-
στότητα 

Όσον αφορά τον αντίκτυπο του συστή-
ματος δύο επιπέδων (two-tier or tiering 
system) της ΕΚΤ, σε σύγκριση με την κατά-
σταση στην οποία δεν θα υπήρχε σύστημα 
δύο επιπέδων, ένα μεγάλο ποσοστό των 
τραπεζών της Ζώνης του ευρώ ανέφερε 
(στο ίδιο ερωτηματολόγιο) συνεχή θετική 
επίδραση στην κερδοφορία τους. Αυτό 
αφορά κυρίως τη θετική επίδραση στα 
καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών. 
Επιπλέον, η ρευστότητα ενός ποσοστού 
τραπεζών επηρεάστηκε θετικά από το 
σύστημα δύο επιπέδων, ευνοώντας και 
τις αποδόσεις χρηματοδότησής τους στις 
αγορές ομολόγων. Τους επόμενους έξι 
μήνες, οι τράπεζες αναμένουν ότι παρόμοια 
μοτίβα θα συνεχιστούν.

Οι τράπεζες της Ζώνης του ευρώ ανέ-
φεραν περαιτέρω πως, συνολικά, το σύστη-
μα δύο επιπέδων οδήγησε σε υψηλότερα 
επιτόκια καταθέσεων τους τελευταίους 
έξι μήνες σε σύγκριση με μια κατάσταση 
χωρίς τέτοιο σύστημα (σε προσαρμοσμένη 
βάση για την μείωση του DFR της ΕΚΤ). 
Παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία επίδραση 
στα επιτόκια δανεισμού. Αυτό αντανακλά 
το γεγονός ότι η ελάφρυνση του κόστους 
χρηματοδότησης που παρέχεται από το 
σύστημα δύο-επιπέδων επιτρέπει στις τρά-
πεζες να διατηρούν περιθώρια με σταθερά 
ή χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και 
υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Αυτό 
φαίνεται επίσης από τη θετική επίδραση 
του συστήματος δύο επιπέδων στα καθαρά 
έσοδα από τόκους.

Η εισαγωγή μέτρων για στήρι-
ξη των εσόδων των τραπεζών  

Σε αρκετές, περιστασιακές, αξιολογήσεις 
από την ΕΚΤ για τον αντίκτυπο των αρνη-
τικών επιτοκίων στο τραπεζικό σύστημα 
της Ζώνης του ευρώ το συμπέρασμα ήταν 
ουδέτερο. Δηλαδή, πως σε καθαρούς όρους, 
δεν υπήρξε κανένας αντίκτυπος από τα 
αρνητικά επιτόκια στην κερδοφορία των 
τραπεζών. Αυτό ήταν βασισμένο στην ιδέα 
πως σε ένα καθεστώς χαμηλών/αρνητι-
κών επιτοκίων μειώνονται τα έσοδα των 

τραπεζών αλλά αυτό εξισορροπείται από 
χαμηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες 
δανείων. Η εισαγωγή πρωτίστως του προ-
γράμματος TLTRO (Targeted Long-Term 
Refinancing Operations), το οποίο βρί-
σκεται ήδη στην 3η του ανανέωση καθώς 
και του συστήματος δυο-επιπέδων (για 
τις καταθέσεις στην ΕΚΤ) υποδεικνύουν 
το αντίθετο.      

O βασικός ρόλος των κεντρικών 
τραπεζών είναι να ασκούν νομισματική 
πολιτική για την επίτευξη σταθερότητας 
τιμών (χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό) 
και να βοηθούν στη διαχείριση των οι-
κονομικών διακυμάνσεων. Συνεπώς, οι 
αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών δεν 
έχουν ως κύριο μέλημα τη διατήρηση/ 
βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών 
υπό την επίβλεψή τους. Παρόλα αυτά, η 
EKT διαπίστωσε πως τα αρνητικά επιτόκια 
είχαν επηρεάσει δυσμενώς τον μηχανισμό 
διάδοσης του χρήματος στην ευρωζώνη. 

Ο λόγος ήταν πως τα επιτόκια που 

ζητούσαν οι τράπεζες παρέμεναν σχετι-
κά ψηλά αφενός διότι δεν μπορούσαν να 
βρουν σημαντική φερέγγυα ζήτηση και 
αφετέρου αποτιμούσαν ακριβότερα τον 
κίνδυνο (συγκριτικά με προηγούμενα χρό-
νια, λόγω της κρίσης της Ζώνης του ευρώ). 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παραμένει 
χαμηλή η παραχώρηση νέων δανείων. 
Συνεπώς, συνδυαστικά αυτά τα δυο μέτρα 
(ΤLTRO & tiering) είχαν σαν σκοπό την 
παρακίνηση των τραπεζών για συνεχίσουν 
να δανείζουν (στην πραγματική οικονομία), 
με το σύστημα δυο-επιπέδων να παρέ-
χει μια, μερική, οικονομική ανακούφιση 
στη χρέωση αρνητικών επιτοκίων στην 
πλεονάζουσα ρευστότητα των τραπεζών. 

Το μέγεθος του αντικτύπου 
μέσα από τον φακό
των αγορών 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης των τρα-
πεζών της Ευρωζώνης έχασε περίπου το 
33% της αξίας του σε απόλυτους όρους 

(50% σε σχέση με την ευρύτερη αγορά), 
από την εισαγωγή των αρνητικών επιτοκί-
ων στη Ζώνη του ευρώ από την ΕΚΤ, τον 
Ιούνιο του 2014. Αυτό, σε μεγάλο βαθμό 
οφείλεται στα αρνητικά επιτόκια στη Ζώνη 
του ευρώ και υποδηλώνει πως ο αντίκτυ-
πος από αυτά δεν είναι ουδέτερος για τις 
τράπεζες. Του εναντίου, είναι αρνητικός. 

Οι πιέσεις στην κερδοφορία των τρα-
πεζών από τα αρνητικά επιτόκια συνεχίζο-
νται, έξι και πλέον χρόνια μετά  τη μείωσή 
τους υπό το μηδέν. Παρόλο που σήμερα 
υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, η ΕΚΤ 
θα χρειάζεται αρκετές αποδείξεις πως αυ-
τές οι πιέσεις δεν είναι παροδικές προτού 
προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στην 
Ευρωζώνη. Εξ ου και τα βραχυπρόθεσμα 
πιθανά μέτρα για τη μείωση του πληθω-
ρισμού αφορούν τη μείωση της αγοράς 
κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ. Συνεπώς, 
οι πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών 
της Ευρωζώνης από τα αρνητικά επιτόκια 
θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον. 

28.11.2021

CAREER OPPORTUNITY 
EXECUTIVE CHEF 

CATEGORY: EXECUTIVE CHEF – 5* Hotel 
Type of employment: Full Time 
Location: Ayia Napa, Cyprus 

POSITION: 
The Adams Beach Hotel is looking to recruit a dynamic and enthusiastic EXECUTIVE CHEF, who will 
maintain the hotel’s reputation by leading and developing a talented and creative culinary team with 
the aim of generating exceptional gastronomic experiences for our guests. 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

• Supervision and management of all culinary operations including administration tasks and duties
• Setting and maintaining the highest food quality, environmental and hygiene standards
• Recruitment, training and development of highly efficient and creative staff
•  Recipe designs, menu engineering and food presentation selection to achieve quality, sales and 

cost of sales targets
•  Controlling the kitchens’ operating expenses without compromising quality, environmental and 

hygiene standards
• Ensuring adequate materials and other kitchen resources are available to meet business demands
• Obtaining and handling guest feedback proactively
• Keeping up with industry innovations and trends 

REQUIREMENTS:
Level of Experience & Qualifications

• Previous, relevant experience as an Executive Chef or a high-performing Sous Chef in a reputable hotel
• Degree in Culinary Arts or in related fields
• Fluent in the English Language
• Proficiency in various computer software programs related to hospitality operations

Skills, Knowledge & Personality Characteristics
• Proven leadership skills
• Analytical and problem-solving mind
• Exceptional planning, organizational and communication skills
• Ability to delegate tasks and motivate staff
• Self-motivated, positive and flexible personality
• Team spirit
• Exceptional knowledge of culinary ingredients, materials and equipment
• Excellent food handling skills 
• Creativeness and exceptional culinary presentation skills
• Expert knowledge of hygiene, health & safety regulations
• Environmental and social awareness
•  Ability to work in challenging environments and under tight deadlines, while maintaining the 

highest quality standards

An attractive remuneration package is offered.
All applications will be treated with the strictest confidence.

Interested applicants should send their CV to: gm@adams.com.cy by the 17th of December 2021

Σκοτώνοντας την ελπίδα ανάκαμψης 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ K. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Oικονομολόγος 
που ειδικεύεται στην οικονομική ανάπτυξη 
και τη χρηματοδότηση έργων, ήταν πρώην 
ανώτερος διευθυντής στην Κυπριακή Τράπεζα 
Αναπτύξεως και έχει διατελέσει τακτικός 
επισκεπτόμενος λέκτορας στα  πανεπιστήμια  
Harvard και Queen’s του Καναδά
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Αυξητική τάση συνεχίζει να 
καταγράφει η χρήση των 
εναλλακτικών καναλιών εξυ-
πηρέτησης σε ό,τι αφορά τις 

τραπεζικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας 
ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον 
τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
δεν είχαν ως μοναδική αιτία τις έκτα-
κτες συνθήκες λόγω πανδημίας, αλλά 
αποτύπωναν τη νέα πραγματικότητα 
στις τραπεζικές συναλλαγές. 

Στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής 
Τράπεζας πιστοποιούν τη στροφή του 
κοινού προς τα ψηφιακά κανάλια. 
Συγκεκριμένα, πλέον το 94% των 
αναλήψεων και το 52% των καταθέ-
σεων γίνονται μέσω ΑΤΜ, το 86% των 
χρηματικών συναλλαγών (καταθέσεις, 
αναλήψεις, μεταφορές, πληρωμές) 
πραγματοποιούνται μέσα από τα 
εναλλακτικά κανάλια της Τράπεζας 
και όχι στα ταμεία, ενώ η χρήση των 
ψηφιακών καναλιών (Mobile App, Web 
Banking) είναι αυξημένη κατά 59% σε 
σύγκριση με το 2020. Επιπρόσθετα, 
περισσότεροι από 137.000 πελάτες 
έχουν ήδη κατεβάσει το Mobile 
App, αξιοποιώντας την υπηρεσία 
του Contact Pay, δηλαδή τη δυνα-
τότητα μεταφοράς χρημάτων μέσω 
των επαφών του κινητού τηλεφώνου.

Επενδύοντας στη στροφή του κοινού 
προς τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέ-
τησης, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει 
να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, τόσο 
αναβαθμίζοντας τις τεχνολογικές της 
υποδομές όσο και εκπαιδεύοντας το 
προσωπικό της, αλλά και τους πελάτες 
με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού, και κατ’ επέκτασιν   την 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η 
Τράπεζα έχει τοποθετήσει «in lobby 
ATM» εντός επιλεγμένων καταστημά-
των της Τράπεζας σε όλη την Κύπρο, 
για τη διευκόλυνση του κοινού και των 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να πραγ-
ματοποιήσουν μεγάλες καταθέσεις. Οι 
συγκεκριμένες μηχανές δέχονται μεγα-
λύτερο αριθμό χαρτονομισμάτων για 
πιο γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση 
εντός του καταστήματος. Παράλληλα, 
υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης χρε-
ωστικής κάρτας μόνο για καταθέσεις, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τους υπαλλήλους ή συνεργάτες 
των εταιρειών.

Από τα σημαντικότερα εργαλεία στη 

διάθεση των πελατών είναι το Contact 
Pay στο αναβαθμισμένο Hellenic Bank 
Mobile App, με το οποίο ο χρήστης 
μπορεί να αποστείλει ή να λάβει χρή-
ματα από και προς τις αποθηκευμένες 
επαφές του κινητού του, από και προς 
λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας, 
όπως θα έστελνε ένα μήνυμα. Όλες οι 
υπηρεσίες του Mobile App είναι δια-
θέσιμες και μέσω του Hellenic Bank 
Web Banking, το οποίο επιπρόσθετα 
προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα 
να μεταφέρουν δωρεάν μέχρι €1000 
σε χώρες της Ευρώπης (SEPA), να μά-
θουν και να εκτυπώσουν το ΙΒΑΝ τους, 
να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής 
ωφελείας, να ανακτήσουν το PIN του 
ή να παγώσουν προσωρινά την κάρ-
τα τους, να παραγγείλουν βιβλιάρια 
επιταγών, να αιτηθούν τη δημιουργία 
λογαριασμών, δανείων και ασφαλιστικών 
προϊόντων κ.ά.

Επιπλέον, οι κάτοχοι καρτών Visa και 
Mastercard της Ελληνικής Τράπεζας 
μπορούν να πραγματοποιούν πληρω-
μές τοποθετώντας το κινητό τους πάνω 
από ένα τερματικό, αποφεύγοντας έτσι 
οποιαδήποτε επαφή με μετρητά, μέσω 
της εφαρμογής Apple Pay (για iPhone) 
και Hellenic Bank Wallet (για Android). 

Άλλα εργαλεία στη διάθεση του κοι-
νού με στόχο την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό 
των λειτουργιών είναι η ψηφιακή υπο-
γραφή που επιτρέπει στον πελάτη να 
υπογράφει ηλεκτρονικά τα προσωπικά 
του έγγραφα και συμφωνίες, αλλά και 
η υπηρεσία «Book a meeting» για δι-
ευθέτηση ραντεβού με λειτουργό της 
Τράπεζας. 

Κερδίζουν έδαφος
τα εναλλακτικά κανάλια 
εξυπηρέτησης
των τραπεζών  

Η συνέχιση της υποτί-
μησης της τουρκικής 
λίρας προκαλεί πολι-
τικούς τριγμούς στη 
χώρα, εφόσον οδηγεί 
τον πληθωρισμό σε 
πολύ υψηλά επίπεδα 

(ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο 
κινήθηκε κοντά στο 20%) και τους πολίτες 
να ασφυκτιούν βλέποντας την αγοραστική 
αξία των εισοδημάτων τους να μειώνεται 
μέρα με τη μέρα. Οι τιμές αυξάνονται συ-
νεχώς με τον πληθωρισμό, όσον αφορά 
τα τρόφιμα, να ξεπερνά το 25%.

Τροφοδοτούμενη τεχνητά με κίνητρα, 
εξωτερικό δανεισμό και κρατικές ρευστο-
τικές «ενέσεις», η οικονομία της Τουρκίας 
κατάφερε να επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης (ακόμη και πέρσι καταγράφεται 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας).

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
καταδεικνύει την εξάρτηση της χώρας από 
τα εισαγόμενα προϊόντα κυρίως όσον αφορά 
την ενέργεια και στις πρώτες ύλες. Αυτό 
σε συνδυασμό με τη μείωση της αξίας 
του εγχώριου νομίσματος αυξάνουν το 
κόστος κατασκευής / διάθεσης προϊόντων 
και παροχής υπηρεσιών.

Οι τουρκικές τράπεζες επιτρέπουν 
στους πολίτες να καταθέτουν τα χρήματά 
τους σε ξένα νομίσματα, με αποτέλεσμα 
πέραν του 50% των καταθέσεων να μην 
είναι σε λίρα. Η συνεχής αποταμίευση σε 
δολάρια πιέζει ακόμη περισσότερο την 
ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος, ενώ 
τη μεγαλύτερη ανησυχία για τον τραπε-
ζικό τομέα προκαλεί το σενάριο μεγάλων 
εκροών καταθέσεων (bank run), κάτι το 
οποίο είχαμε δει το 2001 και που πολύ 
πιθανόν να οδηγήσει σε περιορισμούς δι-
ακίνησης κεφαλαίων (capital controls).

«Ύποπτες» είναι και σε πολλές περι-
πτώσεις κάποιες διακινήσεις κεφαλαίων 
εντός του τουρκικού τραπεζικού συστήμα-
τος κυρίως από χώρες της περιοχής, στις 
οποίες η διεθνής κοινότητα έχει επιβάλει 
κυρώσεις. Οι κανόνες ελέγχου της προέ-
λευσης των χρημάτων είναι χαλαροί, κάτι 
που επιτρέπει τη μεταφορά ενδεχομένως 
κεφαλαίων από παράνομες δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι 
η Παγκόσμια Ομάδα Δράσης για το Χρη-
ματοπιστωτικό Σύστημα (FATF) έχει εντά-
ξει την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των 

Η τουρκική οικονομία 
και η νομισματική κρίση

ΞΕΚΆΘΆΡΗ ΆΙΤΙΆ ΓΙΆ ΤΗ ΜΕ-
ΓΆΛΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΚΗΣ ΛΙΡΆΣ ΆΠΟΤΕΛΕΙ Η ΆΛ-
ΛΟΠΡΟΣΆΛΛΗ ΝΟΜΙΣΜΆΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΆΡΜΟΖΕΙ Ο 
ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΦΟ-
ΣΟΝ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΆΣΚΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΆ ΤΗΣ 
ΧΏΡΆΣ ΚΆΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΆΣΤΟΤΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΕΙΧΆΝ ΏΣ ΆΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΆ ΤΗΝ ΆΔΡΆΝΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΤΟΥΣ 

χωρών που ευνοούν το ξέπλυμα χρήματος 
και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, κάτι 
που αναπόφευκτα αποτελεί αποτρεπτικό 
στοιχείο για τους ξένους επενδυτές.

Σημειώνεται ότι τόσο οι τράπεζες όσο 
και οι ιδιωτικές εταιρείες χρηματοδοτούσαν 
ανέκαθεν τις εργασίες τους μέσω δανει-
σμού από το εξωτερικό. Γίνεται αντιληπτό 
πόσο σημαντικό είναι για τον τουρκικό 
τραπεζικό κλάδο να μην υπάρξει μαζική 
απόσυρση ξένων κεφαλαίων από τη χώρα 
(παρά το γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα έχουν 
τα κεφάλαια για να επιβιώσουν).

Η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση 
σε ξένο νόμισμα εμπεριέχει σημαντικούς 
συναλλαγματικούς κινδύνους, εφόσον η 
υποτίμηση του νομίσματος στο οποίο δι-
εξάγει τις εργασίες της μια επιχείρηση 
διογκώνει το χρέος και δυσχεραίνει τη 
δυνατότητα αποπληρωμής του. Θα πρέ-
πει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια οι 
τουρκικές εταιρείες παρουσίασαν σημάδια 
απομόχλευσης, μειώνοντας σημαντικά τα 
ποσά δανεισμού. 

Την ίδια ώρα, αντίθετη πορεία έχει το 
ποσοστό του δημόσιου χρέους σε ξένο νόμι-
σμα, που από 40% πριν τρία χρόνια έφτασε 
σχεδόν το 60% (τονίζεται από την άλλη ότι 
το ποσοστό χρέους ως προς το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν της χώρας κυμαίνεται γύρω 
στο 40% που είναι σχετικά χαμηλό).

Η επιδείνωση της δημοσιονομικής 
κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης και 
της αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης 
του δημόσιου χρέους, αφήνει μικρότερα 
περιθώρια για «αναπτυξιακές» δαπάνες 
και γενναιόδωρες παραχωρήσεις ενόψει 
εκλογών. Είναι πολλά τα έργα εκατομμυ-
ρίων που είδαμε να προωθεί η τουρκική 
κυβέρνηση ως αναπτυξιακά, τα οποία 
έμειναν αχρησιμοποίητα και απλώς 
κατασκευάστηκαν για να καταδειχθεί 
ότι υπάρχει σχετική δραστηριότητα. 

Ο ρόλος του Ερντογάν και 
οι προοπτικές της τουρκικής 
οικονομίας

Ξεκάθαρη αιτία για τη μεγάλη υπο-
τίμηση της τουρκικής λίρας αποτελεί η 

αλλοπρόσαλλη νομισματική πολιτική που 
εφαρμόζει ο Τούρκος Πρόεδρος, εφόσον οι 
πιέσεις που ασκεί στην Κεντρική Τράπεζα 
της χώρας και στους εκάστοτε κυβερνήτες 
είχαν ως αποτέλεσμα την αδρανοποίησή 
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από 
τα ζητήματα που απασχολεί τους επεν-
δυτές είναι η απώλεια της ανεξαρτησίας 
της Κεντρικής Τράπεζας υπό το βάρος 
των πιέσεων του Τούρκου Προέδρου.

Η δυνατότητα μεταβολής των επιτοκίων 
είναι από τα βασικά εργαλεία περιορι-
σμού της υποτίμησης του νομίσματος 
και μείωσης του πληθωρισμού, εφόσον 
περιορίζεται η κατανάλωση και ενισχύεται 
η αποταμίευση. 

Τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας 
της Τουρκίας σε ξένα νομίσματα έχουν 
μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη 
του νομίσματος. Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ 
και Κίνα είχαν προχωρήσει σε διακρατι-
κές συμφωνίες για παροχή ρευστότητας 
/ αποθεμάτων σε δολάριο Αμερικής.

Η πτώση του τουρκικού νομίσματος 
αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών 
και των αναλυτών για την πορεία της οι-
κονομίας, σε μια περίοδο που η χώρα 
μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Πολλοί 
είναι οι αναλυτές που αναφέρονται στην 
Τουρκία ως ένα από τα κλασικά παρα-
δείγματα οικονομικής υπερθέρμανσης, 
μη βασισμένης σε θεμελιώδη οικονομικά 
στοιχεία.

Η αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές 
επενδυτικό στερέωμα έχει πληγεί σημα-
ντικά. Η διολίσθηση της αξίας της τουρκι-
κής λίρας έχει άμεσο αντίκτυπο και στις 
ξένες επενδύσεις, εφόσον πολλοί είναι 
οι επενδυτές που βλέπουν την αξία των 
επενδύσεών τους να μειώνεται.

Η φυγή ξένων επενδύσεων είναι χα-
ρακτηριστική, την ίδια ώρα που η χώρα 
επιζητά τα ξένα κεφάλαια για κάλυψη των 
ελλειμμάτων της, τα οποία αναμένεται να 
συνεχιστούν εφόσον η κυβέρνηση δεν 
δείχνει καμία διάθεση για λήψη μέτρων 
που θα περιορίσουν την κατανάλωση και 
την ανάπτυξη. Αντίθετα, ενδεχομένως να 

προχωρήσει σε νέο πακέτο δημοσιονο-
μικών κινήτρων. 

Σημειώνεται ότι η Τουρκία είναι από 
τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες πολύ 
πιθανόν να πληγούν από την απόσυρση 
μέτρων νομισματικής πολιτικής από τις 
Κεντρικές Τράπεζες της Αμερικής και 
της Αγγλίας αλλά και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, εφόσον η κάνουλα 
της ρευστότητας θα κλείσει και οι επεν-
δύσεις θα αποσύρονται.

Τη στιγμή που το εγχώριο νόμισμα 
υποτιμάται, η δημοσιονομική πολιτική 
και παρεμβατικότητα συνεχίζουν να τρο-
φοδοτούν την πιστωτική επέκταση. Πέραν 
της κόπωσης, βασική πρόκληση για την 
τουρκική οικονομία αποτελούν η επανατο-
ποθέτησή της σε πιο ισχυρές βάσεις μέσα 
από μια ορθολογιστική δημοσιονομική 
και νομισματική πολιτική, η μείωση του 
εξωτερικού δανεισμού και του πληθω-
ρισμού, ο περιορισμός της πιστωτικής 
επέκτασης και της μεγάλης εξάρτησης 
από ξένα κεφάλαια, και η ενίσχυση της 
εγχώριας αγοράς.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η κυβέρ-
νηση στην Τουρκία θα αντιληφθεί τους 
κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί και 
θα επιτρέψει μια πιο ορθολογιστική νο-
μισματική και δημοσιονομική πολιτική. 
Η ανάπτυξή της (αν κάποιος δει τα στα-
τιστικά τα τελευταία δέκα χρόνια) ήταν 
εντυπωσιακή, αλλά το ερώτημα είναι αν 
βασίζεται σε στερεά θεμελιακά στοιχεία.

Παρόμοια είναι η κατάσταση της τουρ-
κικής λίρας τα τελευταία χρόνια και οι 
αναλύσεις, πάνω-κάτω, έχουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Ο Τούρκος Πρόεδρος, 
παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, 
κρατιέται και κάθε φορά αντιμετωπίζει 
επιτυχώς την κατάσταση που δημιουρ-
γείται. Λάτρης του «οικονομικού πολέμου 
ανεξαρτησίας», θα κάνει το παν να κρα-
τηθεί η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης ενόψει των εκλογών. Βασικό 
του χαρακτηριστικό είναι να εξωτερικεύει 
τα προβλήματα της χώρας μέσα από μια 
επιθετική εξωτερική πολιτική, αποπρο-
σανατολίζοντας τους πολίτες.

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

28.11.2021

Σημαντική αύξηση 
στη χρήση των ΑΤΜ 
και των ψηφιακών 

καναλιών για 
τη διενέργεια 
τραπεζικών 
συναλλαγών 

δείχνουν στατιστικά 
στοιχεία της 

Ελληνικής Τράπεζας
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ΤΟ ΠΟΛΎΤΙΜΟ ΑΎΤΟ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΓΑΓΕΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΠΛΉΡΟ-
ΦΟΡΉΣΉ ΓΙΑ ΤΉ ΣΎΝΟΛΙΚΉ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉΣ, ΤΉ 
ΔΟΜΉ ΤΉΣ, ΤΉ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ 
ΤΉΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΉΣ, ΤΉ 
ΔΎΝΑΜΉ ΤΟΎ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ 
ΤΉΣ ΣΉΜΑΤΟΣ, ΣΎΜΒΑΛ-
ΛΟΝΤΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΉ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΎ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

Νικήτρια 
δύο Βραβείων

BEAN BAR: 

Ό,τι πιο νέο 
στην κυπριακή 
αγορά καφέ 

Μια καινούρια αλυσίδα που 
υπόσχεται να φέρει μια 
νέα εποχή στον κόσμο 
του καφέ έκανε την εμ-

φάνισή της στην κυπριακή αγορά. Πρό-
κειται για το Bean Bar, το νέο brand του 
ομίλου Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική, 
το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά 
στις αρχές του φθινοπώρου εντός της 
Υπεραγοράς Αλφαμέγα στα Πολεμίδια 
και ήδη έχει αρχίσει να κάνει αισθητή 
την παρουσία του, καθώς βρίσκεται σε 
εξέλιξη η σταδιακή επέκτασή του. 

Με ένα ξεχωριστό design που… 
εκπέμπει θετική ενέργεια, το Bean 
Bar εισάγει μια εντελώς νέα φιλοσο-
φία, μετατρέποντας την παρασκευή 
καφέ σε μια διαδικασία προσιτή 
και ευχάριστη για τον καταναλωτή. 
Αναλόγως των προτιμήσεων αλλά 
και της διάθεσής τους, οι φίλοι του 
Bean Bar μπορούν να επιλέξουν τον 
καφέ της προτίμησής τους από μια 
γκάμα ποικιλιών καφέ, οι οποίες κα-
ταφθάνουν, μεταξύ άλλων, από τη 
Λατινική Αμερική με Cool διάθεση, 
τη Νικαράγουα με Calm διάθεση, 
την Κόστα Ρίκα με Wild διάθεση και 

τη Βραζιλία με διάθεση Alive. Cool, 
Calm, Wild ή Alive, ο καφές του Bean 
Bar υπόσχεται να δώσει μια θετική 
νότα στην καθημερινότητα. Και για 
όσους προτιμούν διαφορετικές γεύ-
σεις, μπορούν να απολαύσουν τους 
φρέσκους χυμούς και τα smoothies 
που σερβίρει η αλυσίδα. 

Πέραν της Υπεραγοράς Αλφαμέγα 
στα Πολεμίδια, Bean Bar λειτουργεί από 
τον Σεπτέμβριο και εντός του Metropolis 
Mall στη Λάρνακα, ενώ μόλις λειτούρ-
γησε ακόμα ένα κατάστημα εντός των 
Υπεραγορών Αλφαμέγα στην Ακρόπο-
λη στη Λευκωσία. Επόμενος σταθμός, 
το άνοιγμα Bean Bar στο κατάστημα 
Αλφαμέγα στον Κάψαλο Λεμεσού περί 
τα τέλη Νοεμβρίου. Η επέκταση του 
Βrand αναμένεται να συνεχιστεί και το 
επόμενο διάστημα σε όλη την Κύπρο, 
τόσο εντός των εγκαταστάσεων Υπερα-
γορών Αλφαμέγα όσο και αυτόνομα.  

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εξυπηρετεί 
τους πελάτες της και μέσω Delivery 
σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, 
καθώς συνεργάζεται με τις γνωστές 
πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού 
Foody και Bolt. 

H Μαρίνας Αγίας Νάπας, το 
εμβληματικό έργο μεικτής 
ανάπτυξης που αποτυπώνει 
με τον πλέον αποτελεσμα-

τικό τρόπο το concept του beach front 
living, έλαβε διπλή διάκριση στα διεθνούς 
φήμης European Property Awards 2021 
-2022. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίνα 
Αγίας Νάπας είχε δύο επιτυχείς συμ-
μετοχές στις κατηγορίες Μεικτής Ανά-
πτυξης (Mixed-Use Development) και 
Ψηλών Οικιστικών Κτηρίων (Residential 
High-Rise Development).

Ούσα η πρώτη επίσημη συμμετοχή 
της Μαρίνας Αγίας Νάπας στον θεσμό 
των European Property Awards, η 
αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβε-
βαιώσει το εξαιρετικά υψηλού επιπέ-
δου κατασκευαστικό έργο, το οποίο 
αναμένεται να αναδείξει το υψηλό 
τουριστικό προφίλ της Κύπρου στο 
εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
εμβληματικό έργο επιμελήθηκε μια 

ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
παγκοσμίου φήμης, εφαρμόζοντας 
τεχνολογία αιχμής, καινοτομία και 
υψηλή ποιότητα. Η πολυβραβευμέ-
νη εταιρεία, με παρουσία στον χώρο 
της αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας 
από το 1918, Smith Group, ανέλαβε 
τον σχεδιασμό, ενώ την αρχιτεκτονική 
και μηχανολογική μελέτη του χώρου 
ανέλαβαν οι επίσης διακεκριμένοι 
αρχιτέκτονες και μηχανικοί της  J&A 
Philippou. 

Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή των 
European Property Awards αποτελείται 
από περισσότερους από 80 ειδικούς του 
κλάδου. Τα κριτήρια επικεντρώνονται 
στον σχεδιασμό, την ποιότητα, την εξυπη-
ρέτηση, την καινοτομία, την πρωτοτυπία 
και τη δέσμευση για βιωσιμότητα. Τα 
European Property Awards αποτελούν 
το μεγαλύτερο, διασημότερο και ευρέως 
αναγνωρισμένο πρόγραμμα του είδους 
του. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες του 
κλάδου λαμβάνουν μέρος στον ετήσιο 
διαγωνισμό με σκοπό την καθιέρωση 
και αναγνώρισή τους στις διεθνείς 
αγορές. Τα βραβεία απονέμονται στις 
κατηγορίες: αρχιτεκτονική, ανάπτυξη, 
εσωτερική διακόσμηση και ακίνητα σε 
9 περιοχές που καλύπτουν Αφρική, 
Ασία, Αραβική Χερσόνησο, Καναδά, 
Καραϊβική, Κεντρική και Νότια Αμε-
ρική, Ευρώπη, καθώς και το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσημη 
τελετή των European Property Awards 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 
2 Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια 
της τελετής θα αναγγελθούν επίσημα 
τα αποτελέσματα και, ως εκ τούτου, το 
επίπεδο των βραβείων που θα λάβουν οι 
συμμετοχές της Μαρίνας Αγίας Νάπας. 

BidX1: Στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης από την 
doValue και την Oliver Wyman

Η BidX1, η κορυφαία ψηφια-
κή πλατφόρμα επένδυσης 
ακινήτων στην Ευρώπη (η 
«Εταιρεία»), ανακοίνωσε στρα-

τηγικές επενδύσεις ανάπτυξης από δύο 
νέους μετόχους. Συγκεκριμένα, η doValue, 
κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων 
και ακινήτων (Servicer) στη Νότια Ευρώπη, 
και η Oliver Wyman, παγκόσμια εταιρεία 
συμβούλων διαχείρισης, θα κατέχουν με-
τοχικό κεφάλαιο μειοψηφίας στην BidX1, 
της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Δουβλίνο.

Η Oliver Wyman και η doValue θα 
ενταχθούν ως μέτοχοι της Εταιρείας στην 
υπάρχουσα επενδυτική συμφωνία της 
Pollen Street Capital («Pollen Street»), 
κορυφαία εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων 
με έδρα το Λονδίνο, και του ιδρυτή της 
BidX1, Stephen McCarthy.

Η Pollen Street πραγματοποίησε στρα-
τηγική επένδυση στην BidX1 το 2018 
με στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς 
επέκτασης της πλατφόρμας. Τόσο η Pollen 
Street όσο και ο McCarthy κατέχουν την 
πλειοψηφία του κεφαλαίου της επιχεί-
ρησης. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας διαφορετικής στρατηγικής 
ανάπτυξης για την BidX1, της οποίας η 
ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει διατερ-
ματική διαδικτυακή συναλλαγή ακινήτων 
και επεκτείνει το γεωγραφικό αποτύπωμα 
της εταιρείας και την προσφορά προϊόντων.  

Σ
το σημερινό επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, με 
κύρια χαρακτηριστικά 
τη μεταβλητότητα και τον 
έντονο ανταγωνισμό, οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις 
έχουν αντιληφθεί τη ση-

μασία της ικανοποίησης των πελατών (η 
οποία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την 
ποιότητα των υπηρεσιών ή/και προϊόντων 
που προσφέρουν) και έχουν συμπεριλά-
βει στον τρόπο λειτουργίας τους διάφορα 
εργαλεία συλλογής και μέτρησής της. 

Ήδη οι περισσότερες επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν στρατηγικά πελατοκεντρικές 
προσεγγίσεις έχουν αναγάγει την ικανοποί-
ηση πελατών σε ένα σημαντικό εργαλείο 
μάρκετινγκ, ούτως ώστε να προωθούν 
άμεσα στους πελάτες τους τις περιπτώσεις 
που τα ποσοστά ικανοποιημένων πελατών 
τους εμφανίζονται υψηλά.

Η σχετική αρθρογραφία και ο επι-
χειρηματικός κόσμος έχουν κατατάξει 
τις έρευνες ικανοποίησης πελατών στην 
κατηγορία των ποιοτικών ερευνών. Αν και 
ξεκίνησαν με το να πραγματοποιούνται 
πρόσωπο με πρόσωπο με τον πελάτη, 
σήμερα λόγω των μεγάλων αποστάσεων, 
της τεχνολογικής εξέλιξης και τελευταία 
λόγω και των περιορισμών που επέφερε 
η πανδημία, οι έρευνες αυτές γίνονται 
επίσης μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, διαδικτύου, ή σε έντυπη 
μορφή. Σχεδόν κατά κανόνα περιλαμβά-

Έρευνα ικανοποίησης πελατών - απαραίτητο 
εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις

νουν τη συμπλήρωση ενός κατάλληλα δια-
μορφωμένου σύντομου ερωτηματολογίου, 
με ζητούμενο να αξιολογηθεί η ποιότητα 
των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επι-
χείρησης. Με τη δομημένη συλλογή της 
γνώμης των πελατών, απώτερος στόχος 
είναι τα αποτελέσματα να λειτουργήσουν 
ως οδικός χάρτης για την περαιτέρω ανα-
βάθμιση των προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών της επιχείρησης, ώστε αυτά 
να προσδίδουν ολοένα και περισσότερα 
οφέλη στους πελάτες της.

Η μέτρηση ικανοποίησης πελατών 
δεν προσφέρει όμως μόνο πληροφόρηση 
σχετικά με τα υπέρ, τα κατά και την ποι-
ότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 
Το πολύτιμο αυτό εργαλείο μπορεί να 
εξαγάγει αντικειμενική πληροφόρηση για 
τη συνολική εικόνα της επιχείρησης, τη 
δομή της, τη λειτουργία της, το προσω-
πικό της, τη δύναμη του εμπορικού της 
σήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη 
διαμόρφωση των διαδικασιών και πολι-
τικών που εφαρμόζει η επιχείρηση αυτή.

10 πλεονεκτήματα μιας έρευ-
νας ικανοποίησης πελατών
•  Είναι εύκολο να δημιουργηθεί, είναι 

σύντομη, στοχευμένη και σχετικά οι-
κονομική.

•  Επιτρέπει την εξαγωγή μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων, μακριά από υποθε-
τικά σενάρια.

•  Αποκαλύπτει στην επιχείρηση τις τάσεις 

ΜΑΡΙΑ Α. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, 
Διοικητική Σύμβουλος, 
KPMG Limited, 22 209 
000, mpapacosta@
kpmg.com

των αγορών και προωθεί  τις ανάγκες, την 
ψυχοσύνθεση, τους προβληματισμούς 
και τα ενδιαφέροντα των πελατών. 

•  Σκιαγραφεί τη συχνότητα αγοράς ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

•  Αποκαλύπτει τα σημαντικότερα πλεο-
νεκτήματα και μειονεκτήματα της επι-
χείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

•  Αποτυπώνει το ενδιαφέρον και τη δέ-
σμευση της επιχείρησης απέναντι στους 
πελάτες της.

•  Χαρακτηρίζει ως ένα βαθμό τις σχέσεις 
της επιχείρησης με τους πελάτες και 
δίνει πληροφόρηση για τα επίπεδα 
αφοσίωσής τους.

•  Λειτουργεί ως προγνωστικός δείκτης 
του ποσοστού διατήρησης των πελατών.

•  Χρησιμοποιείται ως σημαντικό εργαλείο 
κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τον 
καταρτισμό επιχειρησιακών στρατηγικών.

•  Αποτελεί κίνητρο για το προσωπικό για 
να αυξήσει το επίπεδο παραγωγικότητάς 
του αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης 
προς τους πελάτες, καθώς η αξιολόγηση 
γίνεται απευθείας από τους ίδιους τους 
πελάτες.

H συνεχής και ειλικρινής επικοινωνία 
με τους πελάτες σε σχέση με το τι πιστεύουν 
για μια επιχείρηση και το πώς μπορεί να 
βελτιωθεί, είναι ζωτικής σημασίας για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την 
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Μια 
ποιοτική έρευνα ικανοποίησης πελατών 
παρέχει σε μια επιχείρηση εγκυρότερη 

εικόνα και καλά ενημερωμένη πληροφό-
ρηση τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας με τον 
πελάτη όσο και σε επίπεδο αφοσίωσης.

Η τεχνολογική εξέλιξη του σημερινού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος δίνει την 
ευκαιρία στις σύγχρονες επιχειρήσεις να 
συλλέξουν πολύτιμη πληροφόρηση εκμε-
ταλλευόμενες αναδυόμενες τάσεις όπως 
τεχνητή νοημοσύνη, ευφυής αυτοματο-
ποίηση, internet of things, data analytics, 
blockchain και μηχανική μάθηση. Συλ-
λέγοντας και αναλύοντας συγκεκριμένα 
δεδομένα, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση 
να δημιουργούν «έξυπνες» έρευνες ικα-
νοποίησης πελατών, που με τη σειρά τους 
θα μπορούν αφενός να σκιαγραφήσουν 
τάσεις και συμπεριφορές και, αφετέρου, 
θα μπορούν να βελτιώνουν αισθητά την 
εμπειρία που αποκομίζουν οι πελάτες από 
την αλληλεπίδραση που έχουν με τα προ-
ϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης.

Μια ολοκληρωμένη έρευνα πελατών 
θα βοηθήσει μια επιχείρηση να γνωρίσει 
καλύτερα τους πελάτες της, στοιχείο που 
διαχωρίζει ως ένα βαθμό μια επιχείρηση 
από τον ανταγωνισμό. Χρησιμοποιώντας 
λοιπόν τις δυνατότητες που προσφέρουν 
τα πολύτιμα δεδομένα που εξάγονται από 
τις έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι επι-
χειρήσεις όχι μόνο μπορούν να δημιουρ-
γήσουν βαθιά εξατομικευμένες εμπειρίες, 
αλλά σταματούν να εστιάζουν μόνο στο 
παρόν και αρχίζουν να προβλέπουν τις 
μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

Στην παρούσα φάση, η BidX1 δραστη-
ριοποιείται σε πέντε αγορές – το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Νότια Αφρική, 
την Ισπανία και την Κύπρο – αναπτύσσο-
ντας μια καινοτόμο, ψηφιακή προσέγγιση 
στις πωλήσεις ακινήτων, συνδυάζοντας 
την καθιερωμένη κτηματομεσιτική εμπει-
ρογνωμοσύνη με προηγμένη τεχνολογία, 
δικής της ανάπτυξης. Η Εταιρεία, ως η κο-
ρυφαία στον κλάδο της στις διαδικτυακές 
συναλλαγές ακινήτων, έχει πουλήσει μέχρι 
σήμερα  πάνω από 10.000 ακίνητα αξίας 
άνω των €2,5 δισ. Η doValue, η κορυφαία 
εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων 
(Servicer) για τράπεζες και επενδυτές στη 
Νότια Ευρώπη, θα κατέχει μερίδιο 15% στην 
BidX1 με εισφορά κεφαλαίου ύψους €10 
εκατ.. Η doValue, η οποία είναι εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο της Ιταλίας, θεωρείται 
ηγέτιδα της αγοράς στην Ιταλία, την Ιβηρι-
κή Χερσόνησο (Ισπανία και Πορτογαλία), 
την Ελλάδα και την Κύπρο, με διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων ύψους 160 δισε-
κατομμυρίων ευρώ. Μέσω αυτής της επέν-
δυσης, η doValue θα συνάψει στρατηγική 
συνεργασία με την BidX1 με κοινό στόχο 
την ενίσχυση της ανάπτυξης της BidX1 ως 
μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας.

Ταυτόχρονα, η Oliver Wyman, διε-
θνής εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, 
θα προχωρήσει με τη σειρά της σε επέν-
δυση μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία, 

αποκτώντας περίπου 5% μειοψηφικό 
μερίδιο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η 
BidX1 θα αποκτήσει τεχνολογία η οποία 
αναπτύχθηκε από την Oliver Wyman. 
Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα 
συναλλαγής μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(ΜΕΔ). Σε συνδυασμό με την υπάρχου-
σα πλατφόρμα της BidX1 διαδικτυακής 
συναλλαγής ακινήτων, η προσθήκη της 
νέας πλατφόρμας θα ενισχύσει τις υπη-
ρεσίες της BidX1 για τους πελάτες και 
επενδυτές της, αξιοποιώντας παράλληλα 
την εμπειρογνωμοσύνη της Εταιρείας σε 
διαδικτυακές συναλλαγές υψηλής αξίας.

Οι επενδύσεις της doValue και της Oliver 
Wyman θα βοηθήσουν στη χρηματοδό-
τηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της 
BidX1 επιταχύνοντας την επέκτασή της 
σε νέες αγορές όπου η doValue κατέχει 
ήδη ηγετική θέση (δηλαδή στην Ιταλία, την 
Ελλάδα), παρέχοντας πρόσβαση σε νέες 
τεχνολογίες (π.χ. πλατφόρμα των ΜΕΔ), 
ενισχύοντας την υπάρχουσα εμπειρογνω-
μοσύνη της εταιρείας και υποστηρίζοντας 
τη συνεχή καινοτομία της BidX1 σε όλες τις 
συναλλαγές ακινήτων. Τόσο ο Daniele Della 
Seta, Επικεφαλής της M&A και Στρατηγικής 
Χρηματοδότησης της doValue, όσο και ο 
Vicente Vázquez Bouza, Εταίρος στην Εται-
ρική Χρηματοδότηση και Aναδιάρθρωση 
της Oliver Wyman, θα συμμετάσχουν στο 
διοικητικό συμβούλιο της BidX1. 
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σουνίδης, εξέφρασε μεν την ανησυχία του 
για τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού που 
μπορεί να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερο 
πρόβλημα στο τουριστικό μας προϊόν, ωστόσο 
επανέλαβε τη συγκρατημένη αισιοδοξία 
του για τους μήνες που έρχονται και για ένα 
ευοίωνο καλοκαίρι αν μειωθούν οι αριθμοί 
των κρουσμάτων στην Κύπρο. 

Κύριε Ρουσουνίδη, πού βρι-
σκόμαστε σήμερα όσον αφο-
ρά τον τουρισμό; 

Κάνοντας έναν απολογισμό 
της φετινής χρονιάς, βλέπουμε 
ότι κινήθηκε κάπως καλύτε-
ρα από την περσινή, κάτι που 
ήταν και ο στόχος μας. Η πρώτη 
εξαμηνία ήταν δυστυχώς μηδενική, 
ωστόσο οι μήνες που ακολούθησαν από 
Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μάς 
γέμισαν  με συγκρατημένη αισιοδοξία όσον 
αφορά τη νέα τουριστική σεζόν. Οι προη-
γούμενοι μήνες μάς έδειξαν ότι υπάρχει 
επιθυμία και μομέντουμ για να κτίσουμε 
τις βάσεις για την αρχή της ανάκαμψης της 
τουριστικής βιομηχανίας για το 2022.

Όσον αφορά τώρα τον χειμερινό του-
ρισμό, δυστυχώς λόγω των επιδημιολογι-
κών εξελίξεων, της αβεβαιότητας και της  
ανασφάλειας που κυριαρχεί εδώ και δύο 
χρόνια, δεν βοήθησε για να έχουμε τουρι-
στική εισροή. Βεβαίως υπάρχει επιμήκυνση 
των κρατικών σχεδίων επιδοτούμενων 
διακοπών εγχώριου τουρισμού μέχρι και 
τον Μάρτιο, κάτι που πιστεύουμε ότι θα 

αξιοποιήσουν οι συμπολίτες 
μας, ιδιαίτερα για τις γιορτινές 

μέρες, τουλάχιστον για τα ξενο-
δοχεία που θα είναι ανοιχτά, αφού 

αρκετά δυστυχώς θα είναι κλειστά.
Έχουμε κάποιους αριθμούς για τις 

κρατήσεις για χειμερινό τουρισμό από 
εσωτερικό και εξωτερικό; 

Όχι, δεν υπάρχουν αριθμοί, επειδή αρ-
κετοί δεν ξέρουν ακόμα αν θα ανοίξουν 
ή όχι. Δυστυχώς, όμως, οι μέχρι στιγμής 
αριθμοί δεν είναι ικανοποιητικοί. Οι κρα-
τήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και 
αφορούν κυρίως μονάδες που βρίσκονται 
στην ύπαιθρο και στα ορεινά. Υπάρχει μια 
μικρή τουριστική εισροή από το εξωτερικό 
αυτήν τη στιγμή, η οποία ενδεχομένως 
να συνεχίσει του επόμενους μήνες, αλλά 
λόγω της μικρής -θέλουμε να πιστεύουμε- 
έξαρσης της πανδημίας, δεν βοηθά για 

να ευδοκιμήσει το θέμα των κρατήσεων.

Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά στην ύπαιθρο!

Στα σχέδια των Κυπρίων για τις 
γιορτινές μέρες Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς υπάρχει ο τουρισμός, 
και σε ποιες περιοχές;

Όσον αφορά τις γιορτές, πρέπει όλοι να 
θυμόμαστε ότι υπάρχει το σχέδιο εγχώριου 
τουρισμού. Θα συμβληθούν 80 και πλέον 
μονάδες, βάσει των στοιχείων που έχουμε 
μέχρι αυτήν τη στιγμή, που πιστεύουμε ότι 
είναι αρκετές για να καλύψουν τη ζήτηση 
των σχεδίων. Μέσω των σχεδίων προσφέ-
ρεται μια πλειάδα επιλογών σε ξενοδοχεία 
και καταλύματα. Καλούμε τους Κυπρίους 
και όχι μόνο, που διαμένουν στο νησί μας, 
να αξιοποιήσαν τα σχέδια αυτά, όπως έκα-
ναν και το περασμένο καλοκαίρι, και να τα 

συνδυάσουν με ολιγοήμερες αποδράσεις 
κατά τις γιορτινές μέρες. Σίγουρα τα βλέμ-
ματα θα τραβήξουν, όπως αναμένεται, τα 5 
χριστουγεννιάτικα χωριά που ετοιμάζει το 
Υφυπουργείο Τουρισμού, για τις κοινότητες 
Πλατρών, Κακοπετριάς, Καλοπαναγιώτη, 
Κυπερούντας και Αγρού.

Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον 
τουρίστα να επισκεφθεί και να επιλέξει 
τουριστικό κατάλυμα στα ορεινά χωριά. 
Φαίνεται πως την τιμητική τους για τις 
γιορτές θα έχουν κυρίως η ύπαιθρος και 
τα ορεινά. Τα χωριά αυτά θα ντυθούν εορ-
ταστικά και θα προσφέρουν στους επι-
σκέπτες θέαμα, γεύσεις και εμπειρίες από 
την κυπριακή ύπαιθρο, φιλοξενία, φύση 
και πολιτισμό σε μία χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα. Θα λειτουργούν από τις 27 
Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 6 Ιανου-
αρίου 2022 (καθημερινές 11:00-16:00 
και Σαββατοκύριακα 11:00-18:00).

Κλειστά το 75% των ξενοδο-
χείων παγκυπρίως

Υπάρχουν αριθμοί ξενοδοχείων και 
καταλυμάτων που θα βρίσκονται σε 
λειτουργία τις γιορτές;

Όχι, γιατί ακόμα υπάρχουν σκέψεις, 
πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως το 75% 
των ξενοδοχείων θα παραμείνουν κλειστά 
για όλη τη χειμερινή σεζόν. Όσον αφορά 
τις κρατήσεις, αυτό που γνωρίζουμε είναι 
ότι κανένα από τα μέλη μας δεν έχει ακόμα 
ακριβή αριθμό αλλά υπάρχει ενημέρωση 
ότι ξεκίνησαν δειλά-δειλά να γίνονται κρα-

τήσεις από συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα 
κατά τις γιορτινές μέρες.

Εγκωμιαστικά τα σχόλια για 
την Κύπρο

Υπάρχει φως στον ορίζοντα για το 
επόμενο καλοκαίρι μας;

Σε πρόσφατο ταξίδι μας στο Λονδίνο, 
όπου είχαμε επαφές με τους μεγάλους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες που διακινούν 
εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, μας εξέ-
φρασαν την ευαρέσκειά τους για την Κύπρο. 
Μίλησαν με εγκωμιαστικά λόγια για το του-
ριστικό προϊόν μας και για τους χαμηλούς 
αριθμούς κρουσμάτων στην πανδημία και 
εξέφρασαν τη στήριξή τους. Πήραμε αισιό-
δοξα μηνύματα για την επόμενη τουριστική 
σεζόν. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι 
ότι του χρόνου θα είναι καλή χρονιά για 
την αρχή της ανάκαμψης της τουριστικής 
βιομηχανίας. Οι ειδικοί του αντικειμένου, που 
συμμετείχαν στις συναντήσεις, εξέφρασαν 
την χαρά τους για τον επαναπροσδιορισμό 
του τουριστικού μας προϊόντος, ξεκινώντας 
πάντοτε από τον ήλιο και τη θάλασσα, τα 
οποία εμπλουτίζουμε πλέον και με άλλες 
ειδικές μορφές τουρισμού: καινούργιες βι-
ωματικές εμπειρίες που παρουσιάστηκαν 
από τον Υφυπουργό σε δείπνο εργασίας. 
Είμαστε αισιόδοξοι, οι συμμετέχοντες και οι 
τουριστικοί μας εταίροι χαιρέτισαν τα όσα 
άκουσαν και θεώρησαν πως είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση, δίνοντας αίσθημα 
ασφάλειας και εγγύησης ότι οι διακοπές στην 
Κύπρο είναι πιο ενδιαφέρουσες από αλλού. 

Της Κυριακής
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Ά
ρχισαν δειλά-δειλά οι 
κρατήσεις για τα Χρι-
στούγεννα, από τον εγ-
χώριο τουρισμό, ωστόσο 
το πλήγμα που δέχθηκε 
η τουριστική βιομηχανία 
μας είναι τεράστιο και θα 

χρειαστεί ακόμα καιρό για ν’ ανακάμψει. 
Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυριακής 

ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Φιλόκυπρος Ρου-

Τουρισμός: Αρχίζουν δειλά-δειλά 
οι κρατήσεις για τα Χριστούγεννα

Φ. ΡΟΥΣΟΥΝΊΔΗΣ: «ΟΊ ΔΊΑΚΟ-
ΠΈΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΈΊΝΑΊ ΠΟΛΥ 
ΠΊΟ ΈΝΔΊΑΦΈΡΟΥΣΈΣ ΑΠ’ 
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΈ ΑΛΛΟΥ. ΟΊ ΜΈ-
ΓΑΛΟΊ ΤΟΥΡΊΣΤΊΚΟΊ ΠΡΑΚΤΟ-
ΡΈΣ ΈΓΚΩΜΊΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΊ 
ΜΑΣ ΚΑΊ ΣΤΈΛΝΟΥΝ ΘΈΤΊΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΊΑ ΤΊΣ ΘΈΡΊΝΈΣ 
ΚΡΑΤΗΣΈΊΣ ΤΟΥ 2022, ΈΑΝ 
ΜΈΊΩΣΟΥΜΈ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» 
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Με έμπνευση «την κίνηση ή 
την αδράνεια, τη σιωπή ή τον 
θόρυβο, την έκφραση του 
προσώπου ή του σώματος, 

από ιστορικά γεγονότα ή και την ομορφιά 
της φύσης», δημιουργεί έργα τέχνης σκυμ-
μένος στους καμβάδες του στο καταφύγιο/
εργαστήριό του σε  ένα στενό δρομάκι στην 
Παλιά Λευκωσία. Ο εικαστικός Γιώργος 
Ζενιέρης ξαφνιάζει με το ταλέντο του αλλά 
και τη μαεστρία  με την οποία χειρίζεται 
πινέλα, χρώματα, καμβάδες.  Χαρακτηρι-
στικό πάντως των έργων του είναι ότι τίποτε 
δεν παραμένει στατικό. Είτε η τέχνη και η 
τεχνική του είτε το ταξίδι στο οποίο οδηγεί 
το μυαλό του θεατή κάθε πίνακας, βέβαιο 
είναι πως παρασύρει σε ένα αέναο όνειρο 
χρωμάτων και παραστάσεων μοναδικών 
για τον κάθε θεατή. 

Η πρώτη ατομική έκθεση του Γ. Ζενιέ-
ρη θα εγκαινιασθεί στην Παλαιά Αγορά 
της Παλουριώτισσας, την 1η Δεκεμβρίου 
2021. Θα εκτεθούν 58 πίνακες, δημιουρ-
γίες ζωής και κάματου, συναισθημάτων 
και σκέψεων, εμπειριών, βιωμάτων  και 
μελέτης. Στην έκθεση θα παρουσιασθεί 
και το βιβλίο/λεύκωμα του καλλιτέχνη, 
στο οποίο παρουσιάζονται όλοι οι πίνακες 
που θα εκτεθούν και οι οποίοι συνοδεύ-

ονται από ένα ποίημα εμπνευσμένο από 
τα συναισθήματα που του προκαλούσε 
η κάθε ζωγραφιά. Στη συνέντευξη που 
ακολουθεί ο καλλιτέχνης μιλά για τα έργα 
του αλλά και για τη θεώρηση ζωής όπως 
αναδεικνύεται μέσα από τους πίνακές του.

Τι είναι για σένα η τέχνη;
Είναι η επόμενη κίνηση που θα σκεφτείς 

να κάνεις, για να βγεις από μια δύσκολη 
στιγμή.  Όσο πιο πολύ μπορείς να αναλύεις 
καταστάσεις και να εφαρμόζεις λύσεις, τόσο 
πιο πολύ μπορείς να δώσεις ολοκληρωμένο 
έργο προς τα έξω. Αυτό κάνουν οι καλοί 
τεχνίτες, οι καλοί επιχειρηματίες, οι καλοί 
πολιτικοί, οι καλοί σύμβουλοι κ.λπ. Όλοι 
θυμόμαστε,   εξάλλου, πως πριν από μερι-
κές μόλις δεκαετίες, οι γονείς έστελναν τα 
παιδιά τους μετά το Δημοτικό, «να μάθουν 
τέχνη». Η τέχνη, όπως και η επιστήμη, 
έχουν δώσει έργα μοναδικά λύνοντας 
μικρότερα προβλήματα και προχωρώ-
ντας προς το τελικό αποτέλεσμα. Κάνοντας 
λοιπόν μικρές-μικρές νίκες κάθε μέρα, 
ζώντας στην αναμονή της επόμενης νίκης, 
κτίζεις κάθε φορά ένα έργο το οποίο σε 
εκφράζει και σε αντιπροσωπεύει. Αυτή 
είναι η τέχνη για μένα.

Είναι η ζωγραφική ένας τρόπος να 
ερμηνεύουμε τον κόσμο; Να επικοι-
νωνούμε;

Η ζωγραφική, όπως και κάθε τέχνη είναι 
ένας τρόπος για να μεταδώσει κάποιος αυτά 
που θέλει στους υπόλοιπους συνανθρώπους 
του. Μέσω της τέχνης μπορείς να μεταφέ-
ρεις συναισθήματα στους συνανθρώπους 
σου, να τους κάνεις δηλαδή κοινωνούς της 
δικής σου συναισθηματικής κατάστασης 
ενόσω δημιουργούσες ένα  έργο και να 
τους παραδώσεις το αποτέλεσμα της δικής 
σου δουλειάς, έτοιμος να εκτεθείς και να 

κριθείς. Mε την κριτική, αυτόματα δημι-
ουργείται αμφίδρομη επικοινωνία, χωρίς 
κανείς να μιλήσει με κανέναν. Πιστεύω 
πως η ζωγραφική είναι ένας τρόπος για 
να απεικονίσει ο καλλιτέχνης τον κόσμο 
όπως τον βλέπει o ο ίδιος. Πολλές φορές 
το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από την 
πραγματικότητα.  

Έγινες ή γεννήθηκες ζωγράφος;
Έγινα ζωγράφος, όπως 

εσύ έγινες δημοσιογράφος. Κάποιος άλλος 
έγινε συγγραφέας, μουσικός, πολιτικός, 
αθλητής κ.λπ. Όπως είπε και ο μεγάλος 
θεατράνθρωπος Μάνος Κατράκης: «Συ-
μπτωματικά βρέθηκα στο θέατρο. Έγινα 
ηθοποιός όπως θα μπορούσα να γίνω 
και σιδηρουργός. Ήθελα να ξοδιάσω 
όσες δυνάμεις κρύβανε τα μπράτσα και 
η ψυχή μου».

Για να νιώσει ένας καλλιτέχνης ότι 
όντως έδωσε και δημιούργησε, πρέπει 
να κάτσει κάτω, να αφιερώσει απεριόρι-
στες ώρες μελέτης, άσκησης, δουλειάς, να 

αφοσιωθεί σε αυτό που αγαπά, να βασα-
νίσει το μυαλό και τη σκέψη του και να 
παραδώσει το αποτέλεσμα της δουλειάς 
του στην κρίση των άλλων. Αυτοί που θα 
κρίνουν μια δημιουργία είναι οι τελικοί 
αποδέκτες της. Χωρίς τη δική τους κρίση, 
θετική ή αρνητική, δεν συμπληρώνεται 
η εξίσωση. Επομένως δεν φτάνει μόνο 
το ταλέντο. 

Από πού εμπνέεσαι συνήθως;
Στη ζωγραφική μπορείς να εμπνέεσαι 

από το καθετί. Από ιστορικά γεγονότα, 
από την ομορφιά της φύσης, από την κί-
νηση ή την αδράνεια, από την έκφραση 
του προσώπου και του σώματος, από τη 
σιωπή ή τον θόρυβο. Προσωπικά στην 
παρούσα φάση, υπηρετώ τη  ρεαλιστική 
ζωγραφική. Είναι κάτι που μου εμφύτευσε 
ο δάσκαλός μου ο Βασίλης Μίτας, τον οποίο 
θαύμαζα σαν ζωγράφο πριν γίνω μαθητής 
του. Εμπνέομαι από τα συναισθήματα που 
πηγάζουν από το πρόσωπο, το σώμα, την 
κίνηση και γενικά ό,τι με φέρνει αντιμέ-

τωπο με σκηνές οι οποίες δημιουργούν  
και σε μένα συναισθήματα που βγαίνουν 
από τη ζωή. Γι’ αυτό, συνήθως, δεν θα δει 
κανείς στα έργα μου τοπία. 

Έχεις νοερές συντροφιές την ώρα 
που δημιουργείς;

Βέβαια! Αφού συνήθως ασχολού-
μαι με τον άνθρωπο και σκηνές από τις 
δραστηριότητές του, είμαι συνεχώς μαζί 
του. Από την στιγμή που θα ξεκινήσει 
το ταξίδι της αποτύπωσης μέχρι και την 
τελευταία πινελιά που θα ολοκληρώσει 
το έργο, νοερά βρίσκομαι με τα πρόσωπα 
αυτά. Μέχρι να βγει και η πιο μικρή λε-
πτομέρεια της έκφρασης, των προσώπων 
ή της κίνησης. Φανταστείτε λοιπόν πώς 
νιώθω όταν κάνω πορτρέτα! 

Τι έχεις κερδίσει, ως άτομο, μέσα 
από την τέχνη;

Την προσωπική ολοκλήρωση, την 
ηρεμία της ψυχής  και ίσως κάποιαν ανα-
γνώριση του συνολικού σου έργου από 
τον κόσμο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, 
ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Αν όμως έρθει, 
σου δίνει την ικανοποίηση ότι μπόρεσες 
να δώσεις κάτι όμορφο στον κόσμο, που 
θα παραμείνει ίσως διαχρονικά και θα 
θαυμάζεται.

Από πού αντλείς τα θέματά σου;
Από τον άνθρωπο και τη δραστηριό-

τητά του στην καθημερινή  ζωή, από το 
ανθρώπινο σώμα, την κίνηση και  γενικά 
ό,τι με συγκινεί. Ασχολούμαι επίσης με 
τη δημιουργία ρεαλιστικών πορτρέτων, 
όταν μου ζητηθεί, το οποίο είναι κάτι που 
πραγματικά απολαμβάνω να κάνω.  

Ζωγραφίζεις με την ψυχή ή το μυαλό;
Δεν μπορείς να κάνεις τέχνη και να 

δουλεύεις μόνο με την ψυχή. Δεν μπορείς 
να κάνεις τέχνη και να δουλεύεις μόνο 

με το μυαλό. Η τέχνη θέλει ψυχή, θέλει 
μυαλό, θέλει τεχνική, θέλει στόχευση, θέλει 
να βλέπεις το αποτέλεσμα πριν από το 
τέλος. Θέλει επιμονή και πολλή υπομονή. 

Η ζωγραφική είναι μια μοναχική 
ασχολία. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου και 
ο καμβάς, ώρες αμέτρητες. Και παλεύεις...

Πότε ένα έργο πιστεύεις ότι θεωρεί-
ται αριστούργημα;

Όταν είναι μοναδικό! Όταν έχει το στοιχείο 
της μοναδικότητας. Ένα έργο είναι αριστούρ-
γημα όταν κατά την εποχή της δημιουργίας 
του ήταν μοναδικό, δεν υπήρχε προηγουμέ-
νως άλλο παρόμοιο και δεν μπορούσε, τότε, 
να αναπαραχθεί. Αυτό του δίνει το προνόμιο 
του αριστουργήματος. Παράδειγμα για όλον 
τον κόσμο είναι ο Παρθενώνας. 

Ποιο είναι, για σένα, το μεγαλύτερο 
αριστούργημα στη ζωγραφική;

Οι εντυπωσιακές τοιχογραφίες του 
Μιχαήλ Άγγελου στην οροφή της Κα-
πέλα Σιξτίνα.

Και ποιο είναι το μεγαλύτερο αρι-
στούργημα στη ζωή;

Να μπορέσει κάποιος να φύγει όπως 
ήρθε, απλός, καθαρός και μοναδικός.

Η ζωή μας είναι μια ζωγραφιά ή 
ένα κάδρο;

Η ζωή είναι πολλές ζωγραφιές μαζί 
και όχι μία μόνο. Η μια ζωγραφιά οδηγεί 
στο ιδανικό, στο όμορφο, στο ωραίο. Έτσι 
πρέπει φυσικά να είναι, αλλά η ζωή δείχνει 
το διαφορετικό, τα πάνω και τα κάτω, τα 
εύκολα και τα δύσκολα, τις χαρές και τις 
λύπες. Πολλές ζωγραφιές σού δίνουν πιο 
αντιπροσωπευτικό το νόημα της ζωής. 
Εξαρτάται από εσένα ποιες ακριβώς θα 
διαλέξεις. Και καθότι όλα κινούνται και 
τίποτε δεν μένει στατικό, ας μη βάλουμε 
τη ζωή μας σε κάδρο.  

Της Κυριακής
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Ο ΖΩΓΡΆΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΝΙΕ-
ΡΗΣ ΕΓΚΆΙΝΙΆΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΆΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΝ 1Η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΆ 

«Όχι στην αδιαφορία, ναι στην 
προφύλαξη εναντίον του AIDS/HIV»

Έ
να ημερολόγιο αγάπης 
και προσφοράς έρχεται 
να φωτίσει το 2022, με 
τύχη και ευδαιμονία, 
φέροντας την υπογραφή 
του διάσημου hair stylist 
Στράτου Δημητρίου. Με 

αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του 
AIDS, που είναι η 1η Δεκεμβρίου και 
βεβαίως τον ερχομό του νέου έτους, έχουν 
ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες έκδοσης 
του ημερολογίου που χορηγεί η εταιρεία 
επαγγελματικών καλλυντικών μαλλιών 
«L’Oréal Professionnel» και έχει κατα-
στεί θεσμός τα τελευταία χρόνια, μέσω 
της θερμής και αλτρουιστικής πρωτο-
βουλίας του γνωστού Λεμεσιανού hair 
stylist, Στράτου Δημητρίου, για στήριξη 
του έργου του Κέντρου Υποστήριξης Φο-
ρέων AIDS/HIV (ΚΥΦΑ), και των ορο-
θετικών συνανθρώπων μας. Το λαμπερό 
ημερολόγιο περιλαμβάνει τους μήνες του 
ημερολογιακού έτους και σε κάθε μήνα 
φωτογραφήθηκαν αφιλοκερδώς γνωστά 
και αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο  

της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της μό-
δας και της τηλεόρασης.

Κύριε Δημητρίου, πώς αποφάσισες 
να εκδίδεις το ετήσιο ημερολόγιο για 
σκοπούς στήριξης του ΚΥΦΑ;

Ο λόγος που αποφάσισα να το εκδώσω 
είναι πρωτίστως για να στηρίξω περαιτέρω 
οικονομικά ανθρώπους που περνάνε πολύ 
δύσκολα λόγω της ασθένειας αλλά και 
λόγω της προκατάληψης που δυστυχώς 
ακόμα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης 
πιστεύω πως μέσω μιας ομαδικής συνερ-
γασίας όσον αφορά τη μόδα, δίνουμε μιαν 
άλλη υπόσταση στον θεσμό του ΚΥΦΑ 
και στον σύνδεσμο και προκαλούμε και 
άλλους ανθρώπους να αναμειχθούν ως 
προς τη στήριξη του Κέντρου, για να έχει 
και περισσότερο κύρος. Είναι σημαντικό να  
εμπλέκεις άτομα από διάφορους χώρους, 
επειδή, κατά τη γνώμη μου, το θέμα AIDS 
είναι μια ασθένεια που βρίσκεται λίγο στο 
περιθώριο και στην αδιαφορία και είναι 
καιρός αυτό να τερματιστεί. 

Για μένα το ημερολόγιο είναι ένα πάρα 
πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, 
επειδή το ΚΥΦΑ είναι ένας σύνδεσμος 
που δημιούργησε η αδελφή μου, η Στέλλα 
Μιχαηλίδου. Ολόχρονα μέσω της Στέλλας 
ακούω για δυσπραγούντες συνανθρώπους 
μας και βοηθούμε μαζί άτομα που χρειά-
ζονται τη στήριξή μας επειδή, όπως έχω 
ήδη αναφέρει, δυστυχώς το Κέντρο είναι 
παραμελημένο από αυτούς που επιβαλ-
λόταν να το στηρίζουν. Το ΚΥΦΑ είναι 
για μένα οικογένεια, επειδή μέσω αυτού 
στηρίζουμε ανθρώπους. Ήθελα πάντα, και 
εύχομαι να το έχω πετύχει, το ημερολόγιο 
να ευαισθητοποιήσει και άλλους ανθρώ-
πους, έτσι ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να 
βοηθάμε άλλους συνανθρώπους μας που 
ζουν με δυσκολίες στην υγεία τους, στα 
οικονομικά τους αλλά και υπό τον φόβο 
του στίγματος.  

Με συγκινεί ακόμα και η κουβέντα 
που κάνουμε τώρα, επειδή έχω γνωρί-
σει άτομα που έφυγαν από τη ζωή λόγω 
της νόσου και θέλω να τονίσω πως όλος 
ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτήν την 

Ο ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ 
HAIR STYLIST ΣΤΡΆΤΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΆΣΕ ΓΙΆ 12Η ΧΡΟ-
ΝΙΆ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΦΙ-
ΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΆ ΤΟ 2022, 
ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΦΆ, ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΟΝΤΆΣ ΟΛΆ ΤΆ ΕΣΟΔΆ ΓΙΆ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΆΝΘΡΩΠΩΝ ΜΆΣ 

πρωτοβουλία και το έργο διακατέχεται 
από έντονα συναισθήματα ευαισθησίας 
και ανθρωπιάς. 

Το μήνυμα που θέλω να στείλω εί-
ναι ότι πρέπει να προφυλαχθούμε αλλά 
να μην απομακρυνθούμε, διότι με την 
απομάκρυνση δεν γλιτώνεις από τον ιό, 
γλιτώνεις μόνο με την προφύλαξη. Πρέπει 
να είμαστε κοντά και να «αγγίξουμε» τους 
ανθρώπους που υποφέρουν από τον ιό. 

Πόσα χρόνια τώρα εκδίδεται το ημε-
ρολόγιο; Κάντε μας και μια σύντομη 
αναφορά μερικών γνωστών προσώπων 
που έλαβαν μέρος στις φωτογραφί-
σεις… 

Φέτος κλείνω αισίως 12 χρόνια από τη 
χρονιά που ονειρεύτηκα το φιλανθρωπικό 
ημερολόγιο. Τα δύο πρώτα έτη τα ημε-
ρολόγια εκδοθήκαν στην Ελλάδα, με τη 
συμμετοχή βεβαίως εξαιρετικά γνωστών 
και δημοφιλών προσώπων. Στη συνέχεια 
προχώρησα στην έκδοση του ημερολο-
γίου στο νησί μας. Μεταξύ άλλων έχω 

επιμεληθεί τα μαλλιά διεθνών γνωστών 
μοντέλων με πρώτο τον πρώην «Mr Κό-
σμος» Νίκο Παπαδάκη. Επιμελήθηκα τα 
μαλλιά διασήμων όπως της Δούκισσας 
Νομικού, του Γιάννη Σπαλιάρα, της Βίκης 
Κουλιανού και πολλών άλλων από τον 
ελλαδικό και ξένο χώρο της show biz.

Ποιοι άλλοι εργάστηκαν αφιλοκερ-
δώς σε αυτήν την προσπάθεια και ποια 
τα φετινά ονόματα που έλαβαν μέρος 
στη φωτογράφιση;

Συνήθως η ομάδα που εργαζόμαστε 
είναι κοινή επειδή το project για το ημε-
ρολόγιο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, 
ούτως ώστε να έχει το ιδανικό αποτέλεσμα, 
αλλά είναι και πολύωρο, επομένως επι-
βάλλεται να συμμετέχει μια ομάδα που 
έχει ξαναδουλέψει. Φέτος ο χορηγός μας 
είναι φυσικά η «L’Oréal Professionnel», 
συνεργάστηκα με τη σχεδιάστρια μόδας 
Κάλια Μονογιού και την Αθηνά Μονογιού 
Κλοκκάρη, ενώ τα αντρικά κοστούμια 
είναι από τα καταστήματα «KOUROS». 

Συνεργάστηκα επίσης με τον φωτο-
γράφο Ξάνθο Γεωργίου, την make-up 
artist Ilona  Garamvolgyi και το styling 
επιμελήθηκε ο Ρόης Ηροδότου. Τα βί-
ντεο για σκοπούς διαφήμισης ανέλαβε 
ο Ξάνθος Αβρααμίδης. Κάθε χρόνο σε 
όλα τα ημερολόγια μας τα γραφικά ανα-
λαμβάνει η Τατιάνα Μιτσή της «Spinach 
Communications». Και φυσικά τα άτομα 
που εργαζόμαστε στο «Stratos Hair Art 
Studio». Υποστηρικτές του έργου είναι 
οι: Ράνια και Γλαύκος Μουσκής. Όλοι 
δουλεύουν αφιλοκερδώς και πρόκειται 
για δουλειά μηνών και τους ευχαριστώ 
για τη συνεργασία.  

Όσο για τα πρόσωπα που φωτογραφή-
θηκαν για το ημερολόγιο, τα ονόματά τους 
θα ανακοινωθούν στην παρουσίαση του 
ημερολογίου αρχές Δεκεμβρίου. 

Το ετήσιο ημερολόγιο του ΚΥΦΑ 
έχει γίνει πλέον θεσμός. Να περιμέ-
νουμε και κάτι άλλο που ενδεχομένως 
ακολουθεί;

Αυτό που ακολουθεί για την ώρα είναι 
το fashion party που προγραμματίζεται 
για την παρουσίαση του ημερολογίου 
μας στις 13 Δεκεμβρίου, στο νυχτερινό 
κέντρο «MARINA BREEZE». Θα είναι 
ένα λαμπερό πάρτι με τη συμμετοχή 
των ατόμων που φωτογραφήθηκαν και 
θα έχει τηλεοπτική και όχι μόνο κάλυψη. 
Θα υπάρχει σχετική είσοδος για όσους 
επιθυμούν να παρευρεθούν και βεβαίως 
όλα τα έσοδα καθώς και όλα τα έσοδα από 
τις πωλήσεις του ημερολογίου κόστους 
10 ευρώ το ένα, θα πάνε στο ΚΥΦΑ. 

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει 
το ημερολόγιο του 2022 και από πού 
μπορεί να το προμηθευτεί ο κόσμος;

Θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου. 
Οι χώροι από τους οποίους θα μπορεί 
ο κόσμος να το προμηθευτεί θα ανακοι-
νωθούν σύντομα, ωστόσο σίγουρα θα 
υπάρχουν εκδόσεις στο ΚΥΦΑ και στον 
δικό μου χώρο στο «Stratos Hair Studio», 
στη Λεμεσό.

28.11.2021

Ζωγραφίζοντας τη ζωή

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com



Το θέμα της πανδημίας

Ο κόσμος μαστίζεται από πολλά προ-
βλήματα, πολέμους, διαφθορά, αγρι-
ότητες, κλιματική αλλαγή. Εντούτοις 
υπάρχει από δυο χρόνια περίπου 

ένα θέμα που δεν διορθώνεται, που εξακολουθεί 
να είναι μαζί μας και κανείς δεν ξέρει πότε θα 
λήξει. Αναφέρομαι στη πανδημία του Covid-19.

Δεν είμαι βέβαια ειδικός, ούτε έχω καν τις 
στοιχειώδεις γνώσεις γι’ αυτό το θέμα. Από την 
άλλη μεριά ως απλός άνθρωπος εκείνο που 
βλέπω είναι ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτι-

ώνεται αλλά μετά από αναλαμπές χειροτερεύει. 
Μιλούμε για κύματα και τώρα φαίνεται είμαστε 
στο 4ο κύμα. 

Διερωτάται κάποιος τι γίνεται με τον Covid-19. 
Αυτό βέβαια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και 
δεν περιορίζεται μόνο στη Κύπρο. Διερωτάται 
κάποιος τι συμβαίνει. Στην εποχή μας με τις 
τόσες προόδους της επιστήμης πώς δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί μια επιδημία. Μιλούσαν για 
εμβόλια και εμβολιασμούς. Ο περισσότερος κό-
σμος στις διάφορες χώρες έχει εμβολιαστεί και 

όμως δεν έχει υποχωρήσει η πανδημία. Όσον 
αφορά τα φάρμακα για θεραπεία,  υπάρχουν 
διιστάμενες απόψεις μεταξύ των ειδικών αν 
υπάρχουν και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Αυτή είναι η κατάσταση για έναν αδαή για 
το θέμα, όπως εμένα, ο οποίος βλέπει ότι το 
πρόβλημα δεν λύεται. Αυτά που έχω πει πιο 
πάνω είναι για όλες τις χώρες του κόσμου. Και 
περιμένουμε με αγωνία την κατάληξη και πρό-
οδο της υπόθεσης.      

Για τη δική μας χώρα, όμως, έχω παρατηρήσει 

ορισμένα φαινόμενα που δεν συμβαίνουν σε 
χώρες που επισκέπτομαι συχνά.

Εκείνο που παρατηρεί κάποιος στην Κύπρο 
και σ’ όλα σχεδόν τα κανάλια της τηλεόρασης 
είναι η συνεχής ασχολία με τον Covid-19 και τις 
επιπτώσεις του, πράγμα το οποίο πολλές φορές 
τρομοκρατεί τον κόσμο και στέλλει λανθασμένα 
μηνύματα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ασχο-
λούμεθα με αυτό το θέμα αλλά με φειδώ και 
στις δηλώσεις μας να έχουμε υπόψη και την 
αντίδραση και το ηθικό του κόσμου.      

Ορισμένοι «ειδικοί», επίσης, μιλώντας από 
την τηλεόραση πολλές φορές τρομοκρατούν τον 
κόσμο με τις δηλώσεις τους και με γνώμες ότι 
ίσως θα επιβληθούν σκληρότερα μέτρα «και 
ακόμα στην εποχή των Χριστουγέννων». Όλα 
αυτά είναι αχρείαστα και μέσα σ’ αυτόν όλον τον 
κυκεώνα δεν χρειαζόμαστε και άλλες απειλές 
που καταρρακώνουν το ηθικό του κόσμου.  

Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί 
στο μέλλον και θα φθάσουμε σε μια λύση του 
προβλήματος επιτέλους μετά από δυο χρόνια. 

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος, 
Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., 
Γενεύης Ελβετίας), Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ 
στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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Της Κυριακής
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Ό
ποια κατάληξη και 
να είχε το ταξίδι των 
Ιρακινών προς την 
Ευρώπη, σίγουρα 
απείχε παρασάγγας 
από τις υποσχέσεις 
που πήραν από το 

καθεστώς Λουκασένκο. Κάποιοι,  συ-
νειδητοποιώντας ότι έπεσαν θύμα μιας 
απάνθρωπης απάτης, δέχθηκαν το ανα-
πόφευκτο και γύρισαν πίσω στη χώρα 
τους. Άλλοι, ίσως πιο τολμηροί, έμειναν 
κολλημένοι στα παγωμένα σύνορα της 
Λευκορωσίας, κακοποιημένοι ψυχικά και 
σωματικά και από τις δύο πλευρές του 
«τείχους». Οι εξελίξεις στα σύνορα της 
ΕΕ επανέφεραν στη συζήτηση το μετανα-
στευτικό, αλλά η ανάλυση των στοιχείων 
καταδεικνύει ότι δεν έχουμε να κάνουμε 
με μια μεταναστευτική κρίση. Με βάση 
αυτήν τη λογική, μπορεί να εξηγηθεί ο 
«θόρυβος» που έκαναν οι χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης που επηρεάστηκαν. Εάν 
πίσω από το Μινσκ βρίσκεται η Μόσχα, 
τίθεται το ερώτημα ποιες είναι οι στοχεύσεις 
του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, 
και γιατί προχωρεί σε αυτές τις κινήσεις 
αποσταθεροποίησης. 

Άνθρωποι σε απόγνωση
Εκατοντάδες Ιρακινοί μετανάστες, στην 

πλειονότητά τους Κούρδοι, οι οποίοι είχαν 
κατασκηνώσει για εβδομάδες στα σύνορα 
της Λευκορωσίας με την ΕΕ, έκαναν check 
in για την πτήση επιστροφής στο Ιράκ, 
δημιουργώντας ελπίδες στους Ευρωπαί-
ους ότι η κρίση αρχίζει να εκτονώνεται 
ή τουλάχιστον θα πάρει μια προσωρινή 
ανάπαυλα.

Οι εικόνες που κατέγραψαν τα ιρακινά 
ΜΜΕ ήταν εξευτελιστικές. Η επιστροφή 
των  εξουθενωμένων ανθρώπων συνο-
δεύτηκε από φωνές και ερωτήσεις γιατί 
πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν 
το Ιράκ. Τα κατεβασμένα τους κεφάλια 
καταδείκνυαν την απογοήτευση και τη 
συντριβή των προσδοκιών  που τους καλ-
λιέργησαν οι διακινητές για ένα καλύτερο 
μέλλον στην Ευρώπη. Τελικά οι άνθρωποι 

Μετανάστες πιόνια στην τεχνητή κρίση 
που προκαλούν Πούτιν και Λουκασένκο

ΤΕΛΙΚΆ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΆΥΤΟΙ 
ΞΟΔΕΨΆΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
ΜΙΆΣ ΖΩΉΣ ΜΟΝΟ ΚΆΙ ΜΟΝΟ 
ΓΙΆ ΝΆ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΟΝΙΆ ΤΟΥ 
ΛΟΥΚΆΣΕΝΚΟ ΚΆΙ ΤΕΛΙΚΆ ΝΆ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΙΡΆΚ

αυτοί ξόδεψαν τις οικονομίες μιας ζωής 
μόνο και μόνο για να γίνουν πιόνια του 
Λουκασένκο και τελικά να επιστρέψουν 
πίσω στο Ιράκ. 

Η Washington Post εξηγεί ότι για τους 
Ιρακινούς Κούρδους φάνταζε μια χρυσή 
ευκαιρία. Μέσω Facebook οι διακινητές 
διαφήμιζαν ότι η Λευκορωσία είχε χα-
λαρώσει τα κριτήρια για τις αφίξεις από 
τη Μέση Ανατολή με την προϋπόθεση 
να αγόραζαν τα ταξιδιωτικά της πακέτα, 
στα οποία συμπεριλαμβανόταν η βίζα, 
τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή 
σε ξενοδοχεία στο Μινσκ. 

Με την άφιξή τους όμως οι ελπίδες 
του εξανεμίστηκαν γρήγορα. Η διαμο-
νή σε ένα ξενοδοχείο στο Μινσκ στοίχιζε 
πάνω από 1.000 δολάρια. Οι οδηγοί ταξί 
ζητούσαν 300 δολάρια για κάθε άτομο 
που μετέφεραν στα σύνορα. Μαρτυρίες 
αναφέρουν ότι όλοι ήθελαν να βγάλουν 
λεφτά από τους μετανάστες. 

Όταν έφταναν στα σύνορα οι Λευκο-
ρώσοι στρατιώτες τούς βοηθούσαν να 
περάσουν στην Πολωνία και τη Λιθου-
ανία, εντούτοις, οι δυνάμεις ασφαλείας 
των δύο χωρών τούς κτυπούσαν και τους 
έστελναν πίσω. Εκεί αντιμετώπιζαν το μέ-
νος του στρατού της Λευκορωσίας γιατί 
δεν κατάφερναν να φέρουν σε πέρας την 
«αποστολή» τους. 

Οι κουρδικές Αρχές θεωρούν πάντως 
ότι όσοι έφυγαν για τη Λευκορωσία ήταν 
θύματα διακινητών. Ο πρωθυπουργός 
της Περιφέρειας Ιρακινού Κουρδιστάν, 
Μασούντ Μπαρζανί, παραδέχθηκε ότι δεν 
πρόκειται για μεταναστευτικό πρόβλημα 
αλλά για ζήτημα μιας εγκληματικής δια-
κίνησης ανθρώπων. 

Η φύση της κρίσης
Την άποψη ότι δεν πρόκειται για με-

ταναστευτική κρίση, παρά το γεγονός ότι 
αφορά μετανάστες, συμμερίζονται πολλοί 
αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ότι θα ήταν 
πιο σωστό να ορίζεται ως μια γεωπολι-
τική κρίση. 

Ως επιχείρημα χρησιμοποιούν τους 
αριθμούς των μεταναστών που πρωτα-
γωνιστούν στην κρίση στα σύνορα ΕΕ- 
Λευκορωσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
από τον ΟΗΕ, παγκοσμίως 26.3 εκα-
τομμύρια θεωρούνται πρόσφυγες, ενώ 
άλλοι 51 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Η 
Τουρκία φιλοξενεί 3,7 εκατομμύρια, ενώ 
αυξημένους αριθμούς έχουν η Κολομβία, 
η Ουγκάντα, το Πακιστάν και η Γερμανία. 
Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της 
μεταναστευτικής κρίσης του 2015 πάνω 
από 2,5 εκατομμύρια αλλοδαποί κατέθεσαν 
αίτηση ασύλου στην ΕΕ.

Συγκρίνοντας αυτά τα νούμερα με τη 
σημερινή «μεταναστευτική» κρίση, εύκολα 
μπορεί κάποιος  να διαπιστώσει ότι οι 
αριθμοί δεν είναι συγκρίσιμοι. Μέχρι τα 
τέλη Αυγούστου η Λευκορωσία «εξήγαγε» 
περίπου 4.000 μετανάστες στη Λιθουανία, 
2.100 στην Πολωνία, ενώ περίπου 1.000 
αποπειράθηκαν να περάσουν στη Λετονία.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδι-
κών, παρά το γεγονός ότι από τον  Αύ-

γουστο αυτοί οι αριθμοί έχουν αυξηθεί, 
δεν αναμένεται σε καμιά περίπτωση να 
πλησιάσουν τα 2,5 εκατομμύρια του 2015. 
Οι αριθμοί είναι τόσο μικροί, που εύλογα 
κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι η κρίση 
μεγαλοποιείται από τις ευρωπαϊκές χώρες 
που επηρεάζονται για τα δικά τους εθνικά 
συμφέροντα.   

Η συμπεριφορά των χωρών της Ανα-
τολικής Ευρώπης μπορεί να εξηγηθεί 
πάντως όχι κάτω από το πρίσμα της με-
ταναστευτικής κρίσης αλλά ως προσπάθεια 
αποτροπής της παραβίασης των συνόρων 
τους από την εχθρική για το ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ, Λευκορωσία. 

Σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση, ο 
Λουκασένκο με την τεχνητή μεταναστευ-
τική κρίση δοκιμάζει τις δυνατότητες των 
γειτονικών χωρών ως προς την ικανό-
τητά τους να διατηρήσουν την τάξη και 
την ασφάλεια για τους πολίτες τους. Μια 
επιδείνωση στα σύνορα της Λετονίας, της 
Λιθουανίας και της Πολωνίας θα μπορούσε 
να προκαλέσει τη δυσπιστία των πολιτών 
προς τις κυβερνήσεις τους και κατ’ επέκτα-
σιν θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση, 
αφήνοντάς τις εκτεθειμένες στις ορέξεις 
του Μινσκ και ίσως της Μόσχας. 

Το παιχνίδι Ρωσίας - Λευκορωσίας
Της μεταναστευτικής κρίσης προ-

ηγήθηκε η εκτίναξη των τιμών στην 
ενέργεια, ενώ στη συνέχεια ακολού-
θησε μια δυσοίωνη κινητοποίηση 
ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα 
με την Ουκρανία. Για κάποιους ειδι-
κούς οι τρεις γεωπολιτικές εξελίξεις 
έχουν κοινό παρονομαστή, που δεν 
είναι άλλος από τη Ρωσία. 

Εξηγούν ότι όλα τα προβλήματα 
πηγάζουν από την ριψοκίνδυνη στρα-
τηγική του Πούτιν που τα παίζει όλα 
για όλα για να αποκομίσει κέρδος από 
την ΕΕ, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι 
η αρένα αποσταθεροποίησης είναι 
πρώην εδάφη της ΕΣΣΔ με τον κίν-
δυνο μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής 
σύγκρουσης να είναι πιο αυξημένος. 

Γι’ αυτόν τον λόγο μερίδα αναλυτών 
θεωρούν ότι η μεταναστευτική κρίση 
που προκαλεί ο Λουκασένκο, στενός 

σύμμαχος του Πούτιν, και η ενεργειακή 
κρίση που προηγήθηκε δεν είναι τίποτε 
άλλο από τεχνάσματα του Κρεμλίνου 
για να ασκήσει πιέσεις στους 27 της ΕΕ 
για να αποδεχθούν τον αμφιλεγόμενο 
Nord Stream 2, έργο το οποίο «πάγωσε» 
στο τελικό του στάδιο. 

Παρά τον αέρα αυτοπεποίθησης 
που αποπνέει ο Ρώσος Πρόεδρος όταν 
κάνει δηλώσεις σχετικά με τις περιφε-
ρειακές κρίσεις, υπάρχουν εκτιμήσεις 
ότι ανησυχεί για την εντεινόμενη επέ-
κταση της Δύσης στα πρώην εδάφη 
της ΕΣΣΔ στην ανατολική Ευρώπη. 
Ειδικότερα, φαίνεται να φοβάται ότι 
η Λευκορωσία θα έχει την τύχη των 
Βαλτικών Χωρών, εάν ληφθούν υπόψη 
οι αυξανόμενες πιέσεις της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ για απομάκρυνση του Λου-
κασένκο από την εξουσία. 

Εντούτοις, «κόκκινη γραμμή» της 

Ρωσίας φαίνεται να είναι η Ουκρανία. 
Από τον Σεπτέμβριο το Κρεμλίνο είχε 
προειδοποιήσει για την προσπάθεια 
επέκτασης του ΝΑΤΟ στην ουκρανική 
επικράτεια, όπου οι δυτικές δυνάμεις 
ήδη εξοπλίζουν και εκπαιδεύουν τον 
στρατό, ενώ την κατάσταση δεν βο-
ήθησαν ούτε οι ασκήσεις των Αμε-
ρικανών στη Μαύρη Θάλασσα ούτε 
η ακραία αντιρωσική ρητορική του 
Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ 
Ζελένσκι. Παρά τις εντάσεις, όμως, 
η Μόσχα επιδιώκει τον διάλογο με 
την Ουάσιγκτον σε σειρά ζητημάτων, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για τη 
δεύτερη συνάντηση Πούτιν- Μπάιντεν. 
Στο δεύτερο επίσημό τους ραντεβού, 
σύμφωνα με ειδικούς, το Κρεμλίνο 
αναμένεται να ζητήσει διαβεβαιώσεις 
ότι δεν θα επηρεαστεί η παρουσία της 
στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.  

28.11.2021



H Κύπρος ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί τις επόμενες 
μέρες τον φωτισμένο 
ηγέτη της Ρωμαιοκαθο-

λικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, ο 
οποίος καθημερινά μεριμνά ώστε να 
θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της 
δράσης του και των κηρυγμάτων του, 
μεταδίδοντας το οικουμενικό μήνυμα 
της αγάπης, που τόση ανάγκη έχει η 
ανθρωπότητα.

Ασφαλώς αποτελεί ύψιστη τιμή για 
την Κύπρο και τον λαό της να φιλοξε-
νήσουν μια κορυφαία προσωπικότητα, 
η οποία, πέραν της θρησκευτικής ιδιό-
τητας, διατηρεί πολιτικά αξιώματα και 
διαθέτει κύρος και επιρροή σε όλον τον 
κόσμο. Είναι ο δεύτερος Πατριάρχης 
της Δυτικής Εκκλησίας που επισκέ-
πτεται την Κύπρο τα τελευταία χρόνια. 
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Πάπα 
Βενέδικτου XVI, τον Ιούνιο του 2010.

Ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται 
αντιμέτωπος με πολλαπλές προ-
κλήσεις και εκατομμύρια άνθρωποι 
σε κάθε γωνιά της Γης καλούνται να 
επιβιώσουν υπό εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, 
νερό, ιατρική περίθαλψη και φάρμακα. 
Η ανισότητα, οι διακρίσεις, το προ-
σφυγικό ζήτημα και η μεταναστευτική 
κρίση, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η 
ανεργία, και πολλά άλλα ζητήματα, θα 
πρέπει να απασχολήσουν την ατζέντα 
της παγκόσμιας ηγεσίας, κατά τρόπο 
δημιουργικό και αποτελεσματικό. Η 
κλιματική κρίση εξελίσσεται σε πραγ-
ματική απειλή για όλον τον κόσμο. 
Παρόλο ότι ιεραρχείται απ’ όλους ως η 
κορυφαία προτεραιότητα για τον πλα-
νήτη και την ανθρωπότητα, ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετωπίζεται, δεν μας 
επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι τα παιδιά 
μας θα ευτυχήσουν να απαλλαγούν 
από τον υπαρκτό κίνδυνο. 

Η χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα δι-
άσκεψη κορυφής για το Κλίμα, που 
φιλοξενήθηκε πρόσφατα στη Γλασκώβη, 
είναι η επιβεβαίωση της κραυγαλέας 
αποτυχίας της παγκόσμιας ηγεσίας να 
αφουγκραστεί τα μηνύματα των καιρών 
και να θέσει το συλλογικό καλό πάνω 
από τα εθνικά οικονομικά συμφέρο-
ντα της κάθε χώρας. Η έλλειψη ενός 
πολιτικού ηγέτη με οικουμενική ματιά 
και με πανανθρώπινη ατζέντα, γίνεται 
έντονη όσο ποτέ άλλοτε.

Φωτεινή εξαίρεση, που δημιουργεί 
αμυδρές ελπίδες για ένα καλύτερο κό-
σμο, αποτελεί ο λόγος και το έργο της 
Αυτού Αγιότητας Πάπα Φραγκίσκου, 
τον οποίο θα υποδεχθούμε στην Κύπρο. 
Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των 
καθηκόντων του ο Πάπας διακήρυξε 
ότι το ισχυρότερο μήνυμα του Ιησού 
είναι η ευσπλαχνία, την οποία ο Πο-
ντίφικας θεωρεί ως «βασικό στοιχείο 
της ζωής της πίστης». Εξάλλου επέλεξε 
το όνομά του προς τιμήν του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης (1182-1226), 
επειδή, όπως είπε, «έφερε στον Χρι-
στιανισμό μια ιδέα της φτώχιας ενάντια 
στην πολυτέλεια, την υπερηφάνεια, 
την ματαιοδοξία των πολιτικών και 
εκκλησιαστικών δυνάμεων της επο-

χής. Άλλαξε την ιστορία».Άξια μνείας 
είναι η φιλοξενία που προσφέρει το 
Βατικανό με πρωτοβουλία του Πάπα 
Φραγκίσκου, σε οικογένειες προσφύ-
γων/μεταναστών απ’όλον τον κόσμο. 
Όταν μετέβη το 2016 στη Λέσβο υιο-
θέτησε οικογένειες προσφύγων και 
τους πρόσφερε την ευκαιρία για μια 
καλύτερη ζωή. 

Πληροφορίες, που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, υποστηρίζουν ότι 
ο Πάπας εξέφρασε την επιθυμία να 
υιοθετήσει πρόσφυγες από διάφορες 
χώρες που φιλοξενούνται προσω-
ρινά στην Κύπρο. Ασφαλώς τέτοιου 
είδους ενέργειες δεν αρκούν για να 
αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική 
κρίση που συντελείται τα τελευταία 
χρόνια, είναι όμως έμπρακτες χειρο-
νομίες που τιμούν το υψηλό σχήμα 
του κορυφαίου πνευματικού ηγέτη 
εκατομμυρίων ανθρώπων και στέλ-
νουν το πανανθρώπινο μήνυμα της 
αλληλεγγύης και της αγάπης. Καλω-
σορίζουμε τον Πάπα στην Κύπρο, με 
τη βεβαιότητα ότι μέσα από τον λόγο 
του θα στείλει και σημαντικά μηνύ-
ματα για το πολιτικό μας πρόβλημα. 
Η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου 
συνιστά ντροπή για τον σύγχρονο κό-
σμο και ο Πάπας Φραγκίσκος, με την 
επιρροή που διαθέτει, πιστεύουμε ότι 
μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού 
της διαίρεσης της Κύπρου. Σ’ αυτήν 
την προσπάθεια σημαντικός είναι 
ο ρόλος των θρησκευτικών ηγετών 
και στις δύο πλευρές του νησιού, οι 
οποίοι προς τιμήν τους διατηρούν 
έναν θεσμοθετημένο διάλογο για 
ζητήματα που τους απασχολούν. 
Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιο-
καθολικής Εκκλησίας μπορεί να 
ενθαρρύνει αυτόν τον διάλογο και 
να καλέσει και τους πολιτικούς και 
όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους 
να λειτουργήσουν υπερβατικά για 
το κοινό καλό. 

Το ενδιαφέρον της Αγίας Έδρας 
για την Κύπρο είναι αδιάλειπτο και 
είμαστε ευγνώμονες για την ουσια-
στική συμβολή της στις προσπάθειες 
για προώθηση του διαθρησκευτικού 
διαλόγου, την αποκατάσταση θρησκευ-
τικών μνημείων στα κατεχόμενα, καθώς 
και για την ικανοποίηση ανθρωπι-
στικών αιτημάτων προσφύγων και 
εγκλωβισμένων. Καλωσορίζουμε τον 
Ποντίφικα στην Κύπρο, με την ευχή 
ότι η παρέμβασή του για τερματισμό 
της διαίρεσης μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστική. 

Θεωρώ ως συμμάχους των 
Τούρκων που στηρίζουν την 
κατοχή όσους με δηλώσεις 
τους ή άλλως πως επικρίνουν 

τη δική μας πλευρά για τη μη επίλυση 
του Κυπριακού και απο-ενοχοποιούν 
την Τουρκία.

Ενώ οι Τούρκοι καθημερινά διακηρύτ-
τουν  ότι δεν συζητούν τίποτε άλλο παρά 
μόνο τη δημιουργία «δύο κρατών» (ισότιμα, 
κυρίαρχα κ.λπ.) που θα υπάρχουν πλάι-
πλάι και ταυτόχρονα δημιουργούν και νέα 
τετελεσμένα (εποικισμός της Αμμοχώστου, 
αεροπορική πολεμική βάση στο Λευκό-
νοικο, ναυτική βάση στην Καρπασία) και 
εντείνουν τις έκνομες ενέργειές τους κατά 
ξηρά, θάλασσα και αέρα, υπάρχουν ακόμη 
τουρκόφρονες  και τουρκοπροσκυνημέ-
νοι που εισηγούνται ακόμη τη διέλευση 

του φυσικού αερίου (αν αυτό τελικά δεν 
αποδειχθεί, όπως έγραψα και άλλοτε, «αέ-
ρας κουπανιστός») μέσω Τουρκίας, ούτως 
ώστε αυτή, οποτεδήποτε αποφασίσει, να 
μας καταδικάζει σε ασφυξία, κλείνοντας 
τη στρόφιγγα. Αυτοί θα ήσαν πρόθυμοι 

ακόμη και να υπηρετήσουν ως ευνούχοι, 
εάν ο Ερντογάν διέθετε και χαρέμι. 

Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο θα έπρε-
πε να επικρίνουμε με σφοδρότητα τους 
πολιτικούς και κομματικούς ηγέτες και 
ηγετίσκους είναι ότι προέβησαν σε απα-
ράδεκτες και εθνικά επιζήμιες και επικίν-
δυνες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις 
που απο-ενοχοποιούν την Τουρκία και 
εδραιώνουν την κατοχή και τη διχοτόμηση, 
αρχής γενομένης με τις ούτω καλούμενες 
«συμφωνίες υψηλού επιπέδου» ή «συμ-
φωνίες κορυφής», όπως συνήθως απο-
καλούνται, και την υποβολή «χάρτου για 
το εδαφικό», προσφέροντας στην Τουρκία 
«γην και ύδωρ». 

Στα ελεύθερα εδάφη της Κύπρου έχει 
ουσιαστικά δημιουργηθεί μία άτυπη «πέ-
μπτη φάλαγγα», η οποία συστηματικά υι-

οθετεί τις τουρκικές θέσεις και αξιώσεις 
που οδηγούν στην τουρκοποίηση της 
Κύπρου χωρίς να χρειαστεί οι Τούρκοι 
να ρίξουν ούτε  μία σφαίρα.

Η Τουρκία ουδέποτε απέκρυψε τις 
προθέσεις της για επανάκτηση και πλήρη 
έλεγχο της Κύπρου και τη μετατροπή μας 
σε μία θλιβερή μειονότητα, όπως συνέβη 
με τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, 
της Ίμβρου και της Τενέδου. 

Όσοι πάσχουν από επίκτητο ανθελ-
ληνικό σύνδρομο, ενοχοποιούν τη δική 
μας πλευρά και απο-ενοχοποιούν την 
Τουρκία, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί της.

Υ.Γ. «Πέμπτη φάλαγγα»: Κάθε άτομο ή 
ομάδα ανθρώπων με διαβρωτική δράση 
που έχει ως στόχο την υπονόμευση της 
ομοψυχίας και του ηθικού του πληθυσμού. 

Είναι γεγονός πως στην πατρίδα 
μας, πάρα πολύ εύκολα συμφω-
νούμε ή διαφωνούμε για πάρα 
πολλά σοβαρά ζητήματα, ένα εκ 

των οποίων είναι σίγουρα η πολιτική που 
ακολουθείται από την κεντρική εξουσία 
στη διαδικασία χορήγησης της ελληνικής 
ιθαγένειας σε ξένους υπηκόους (ΙΘΑΓΕ-
ΝΕΙΑ = νομικός δεσμός του ατόμου με το 
κράτος). Πολλές φορές μάλιστα αυτά τα 
τόσο λεπτά και σοβαρά ζητήματα γίνονται 
πεδίον  αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτών, 
μια αντιπαράθεση που συνήθως εκπο-
ρεύεται μέσα από το ιδεολογικό προφίλ 
του καθενός από εμάς. Οι αποκαλούμενοι 
ως «προοδευτικοί» θέλουν να υπάρχει 
ένα εντελώς χαλαρό-ελαστικό νομοθετι-
κό πλαίσιο στη χορήγηση της ελληνικής 
Ιθαγένειας και οι χαρακτηρισμένοι ως 
«συντηρητικοί» απαιτούν την εφαρμογή 
μιας πιο αυστηρής νομοθεσίας, που δεν 
θα υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας. 
Προσωπικά δεν πιστεύω καθόλου σε αυ-
τούς τους χαρακτηρισμούς. Θα ήθελα να 
μιλούσαμε μόνο για Έλληνες πατριώτες 
που αγαπούν τον τόπο τους. 

Για το ποιος δικαιούται και ποιος δεν 
δικαιούται να αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια θα έπρεπε, ασφαλώς, να ήταν 
απολύτως σαφές και ξεκάθαρο, αλλά δυ-
στυχώς δεν είναι. Για να μην αφήσω κανένα 
περιθώριο για αμφιβολίες και παρανοήσεις, 
παραθέτω τη δική μου προσωπική μαρτυ-
ρία και εμπειρία. Βρέθηκα στην Ελλάδα (τη 
Μάνα Ελλάδα) ένα χρόνο μετά τον πόλεμο 
του 1974 για σπουδές. Η αλήθεια είναι 
ότι ο πραγματικός λόγος που έκανε τότε 
πολλούς από τους Ελληνοκύπριους να 
εγκαταλείψουν το νησί ήταν η τουρκική 
εισβολή και η εξ αυτής προσφυγοποίη-
ση του 1/3 των Ελλήνων κατοίκων της 
Κύπρου. Οι εξαιρετικά άσχημες συν-
θήκες που υπήρχαν, ένεκα της κατοχής 
του 36,7% του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δημιούργησαν ένα πολύ 
άσχημο, από κάθε άποψη, περιβάλλον 
με πιο σοβαρή συνέπεια την οικονομική 
εξαθλίωση, πρώτα των προσφύγων, αλλά 
όχι μόνο των προσφύγων, αφού όλες οι 
δομές στην οργάνωση και λειτουργία του 
κράτους υπέστησαν τρομακτικά πλήγματα. 
Νέοι άνθρωποι, που δεν είχαν σκοπό να 
σπουδάσουν (όπως συνέβη και με τον γρά-

φοντα), άρχισαν να βάζουν στη ζωή τους κι 
αυτήν την προοπτική. Οι σπουδές εκείνα 
τα χρόνια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 
δεν ήταν μόνο για τους άριστους, αλλά, 
ως επί το πλείστον, για τους έχοντες και 
κατέχοντες. Εισαγωγικές εξετάσεις για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (πλην ορισμένων 
Σχολών) δεν υπήρχαν, αφού οι θέσεις 
που παραχωρούντο από την Ελλάδα ήσαν 
κατά πολύ περισσότερες από αυτές που 
υπήρχε ενδιαφέρον για την κάλυψή τους. 
Εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση για τους Κυπρίους στα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια είχαμε μετά το 
1974, επειδή ακριβώς τότε αυξήθηκε το 
ενδιαφέρον για σπουδές. 

Και επειδή στη ζωή τα πάντα είναι 
πιθανά, ενώ πίστευα ότι έφευγα προσω-
ρινά από την Κύπρο, ρίζωσα για πάντα 
εδώ. Τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά στη 
ζωή μας. Έκανα οικογένεια και γρήγο-
ρα ήρθαν στη ζωή τα τρία μου παιδιά. 
Θα σας φανεί απίστευτο, ωστόσο είναι 
πέρα για περά αληθινό! Το ελληνικό 
κράτος μάς υποχρέωνε να δίνουμε στα 
παιδιά μας μόνο κυπριακή υπηκοότητα! 
Έστω κι αν γεννήθηκαν στο έδαφός του! 
Τα δρομολόγια Λάρισα-Αθήνα-Λάρισα 
για να διεκπεραιώσουμε σοβαρές υπο-
θέσεις, μας έγιναν εφιάλτης. Τη μια για 
να εκδώσουμε πιστοποιητικά γεννήσεως 
των παιδιών μας (που μας έλεγαν μην 
τυχόν και χαθούν, γιατί είναι μοναδικά!), 
την άλλη για να εκδώσουμε ταξιδιωτικά 
έγγραφα, την άλλη για να πάρουμε τις 
απαραίτητες βεβαιώσεις για το σχολείο, 
κ.λπ. Οι δυσκολίες, όταν ήρθε ο καιρός 
τα παιδιά μας να πάνε σχολείο, δεν περι-
γράφονται! Οι υπεύθυνες υπηρεσίες των 
σχολείων είχαν μιαν απίστευτη άρνηση 
όταν έβλεπαν τα κυπριακά πιστοποιη-
τικά! Μας αντιμετώπιζαν κυριολεκτικά 
σαν ξένους! Και ασφαλώς κανένα επίδομα 
από την Πολιτεία (θυμάμαι τα 1000 ευρώ 
που δόθηκαν κάποτε ως επίδομα για το 
τρίτο παιδί που προσωπικά δεν τα πήρα 
ποτέ, γιατί δεν ήμουν, όπως μου έλεγαν, 
Έλληνας υπήκοος!). Και οι επισκέψεις στο 
γραφείο αλλοδαπών της Ασφάλειας για 
έκδοση άδειας παραμονής και εργασίας 
αμέτρητες! Στο γραφείο αλλοδαπών μαζί 
με όλους τους ξένους! Κάθε προσπάθεια 
να αποκτήσουμε την ελληνική Ιθαγένεια 

έπεφτε στο κενό, διότι, όπως μας έλεγαν, 
για εθνικούς λόγους, οι Κύπριοι, οι Κων-
σταντινουπολίτες και οι Βορειοηπειρώτες 
δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς που 
μπορούσαν να αποκτήσουν την ελληνική 
ιθαγένεια! Ώσπου, μετά από πολλές προ-
σπάθειες και αφόρητες πιέσεις, τα πράγ-
ματα άλλαξαν. Και το 1996 κλήθηκα στη 
Νομαρχία (είχε προηγηθεί ασφαλώς η 
γνωστή χρονοβόρος διαδικασία της κατά-
θεσης αμέτρητων δικαιολογητικών) για να 
ορκιστώ Έλληνας (ένας Έλληνας ορκίζεται 
ξανά Έλληνας)! Ενώ βρισκόμουν στην Ελ-
λάδα από το 1975! Και έτσι, τα παιδιά μου 

υπηρέτησαν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις, ενώ θα μπορούσαν να το αποφύ-
γουν! Βάλαμε μέσο για να πάμε στρατιώτες! 
Θυμάμαι, ακόμα, με πολλή περηφάνια 
τον γιο μου την ημέρα της ορκωμοσίας 
του στον Μεγάλο Πεύκο με το ελληνικό 
εθνόσημο στον μπερέ του. 

Αν τα γράφω όλα αυτά σήμερα, το κάνω 
μόνο και μόνο για να γίνει η απαραίτητη 
σύγκριση με όλους αυτούς τους ξένους, 
που οι περισσότεροι δεν θα αγαπήσουν 
ποτέ την Ελλάδα, κι όμως αποκτούν με 
τεράστια ευκολία την Ελληνική Ιθαγένεια. 
Σε αντίθεση με τους Κυπρίους που στις 
φλέβες τους κυλά μόνο αίμα ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ! Η ελληνική πατρίδα, δυστυχώς, ποτέ 
της δεν σταμάτησε να σκοτώνει τα ίδια 
τα παιδιά της. 

Υστερόγραφο: Ψήφισα για πρώτη φορά 
στη ζωή μου το 1997! Διότι, η μεν Ελλη-
νική Πολιτεία με θεωρούσε αλλοδαπό, 
η δε Κυπριακή Πολιτεία θεωρούσε ότι, 
για να έχεις δικαίωμα ψήφου στην Κύ-
προ, πρέπει να είσαι μόνιμος κάτοικος 
στο νησί! Οπότε, έως ότου αποκτήσουμε 
την Ελληνική Ιθαγένεια, ήμασταν πολίτες 
χωρίς δικαίωμα ψήφου! Χωρίς πολιτικά 
δικαιώματα, δηλαδή!  

Της Κυριακής
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Προφανώς ο κος Τσαβούσο-
γλου, που παρακολουθεί 
για μελλοντική αξιοποίηση 
τις συζητήσεις μας, πρέπει να 

αισθάνεται απόλυτα ευχαριστημένος αφού 
πέτυχε σε τρία τουλάχιστον επίπεδα ό,τι 
επεδίωξε τότε στην Ελβετία: (α) να πιστωθεί 
με καλή διάθεση δήθεν η Τουρκία για 
ό,τι αφορά την επίλυση του Κυπριακού, 
(β) να επιφέρει απόλυτη σύγχυση στην 
πλευρά μας όπως καταδείχνουν μέχρι τώρα 
οι αντιπαραθέσεις, που συνεχίζονται ως 
επιβεβαίωση της προφανούς διχόνοιας, 
που επιτρέπει (γ) στην Τουρκία να μπο-
ρεί με περισσότερη άνεση να προωθεί 
τη λύση των δύο κρατών.

Η δική μας πολιτική εξουσία, για 4½ 
χρόνια από τότε, συνεχίζει μέχρι σήμερα 
την άγονη αυτή αντιπαράθεση, στην οποία 
θα επανέρχεται μετά βεβαιότητας μέχρι 
τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 
2023, άνευ διακοπής. Προέχει η διατήρηση 

ενός κομματικού ανταγωνισμού με στόχο 
τη συσπείρωση οπαδών. Ανταγωνισμός 
για το πώς θα συντελέσει η αντιπαλότητα 
αυτή στο να μην έχουμε μια κοινή γραμμή 
που να αποβλέπει στην ανατροπή των 
βλαπτικών για την Κυπριακή Δημοκρατία 
επεκτατικών σχεδίων της Τουρκίας. Το 
μέγα λάθος μας, με βάση τα σημερινά 
δυσμενέστατα δεδομένα και προοπτικές 
που εξανεμίζουν την ελπίδα για δικαία 
λύση, είναι ότι πολλοί λειτουργούν, όπως 
η Τουρκία του Ερντογάν επιθυμεί.

Ακόμη και τώρα όπου η πολιτική 
Ερντογάν βυθίζει τη χώρα σε μιαν άνευ 
ορίων κρίση. Καθορίστηκε μήπως μια νέα 
στρατηγική αντιμετώπισης της Τουρκίας, 
χωρίς τον ίδιο τον Ερντογάν; Συνυπολόγισε 
η πολιτική μας εξουσία, η Ελλάδα, η ίδια 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η υπό εξέλιξη 
οικονομική κατάρρευση της Τουρκίας 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί απ’ όσους 
θέλουν να την βοηθήσουν, θέτοντας επι-

τέλους ρητά και ξεκάθαρα το καθήκον 
στην Τουρκία για την ανάγκη πλήρους 
εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, του 
Δικαίου της Θάλασσας και τήρηση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ;

Θα καταφέρουμε, έστω τώρα, να είμα-
στε έγκαιρα προετοιμασμένοι για δράση 
και εισηγήσεις, στο ενδεχόμενο η Τουρ-

κία να μην έχει Πρόεδρο τον Ερντογάν; 
Είναι αναγκαία η συνεχής αντίδρασή 
μας σε κάθε παρανομία της Τουρκίας 
που είναι σταθερά, αποφασιστικά και 
μόνιμα ο εχθρός και συνεχίζει όπως 
πάντα να μη σέβεται το δίκαιο και την 
καλή γειτονία. Παρά το αδιαμφισβήτητο 
αυτό γεγονός των συνεχών εξελίξεων, 
παραμένει η πολιτική εσωτερική μας 
αντιπαλότητα με αναζήτηση ευθυνών 
μεταξύ μας, ενώ το καθήκον όλων μας 
για τη σωτηρία του τόπου θα έπρεπε να 
μας διδάξει την αποφυγή επανάληψης 
των ίδιων λαθών που συνεχίζουν για 48 
χρόνια κατά την ανερμάτιστη «στρατηγι-
κή» των υποχωρήσεων. Στάση που δεν 
έχει τέλος, λόγω κομματικών επιδιώξεων 
για πρόσθετα ποσοστά στις εκλογές. Η 
ευθύνη όμως της πολιτικής μας ηγεσίας, 
να αντιληφθεί το ποίος είναι με ή χωρίς 
τον Ερντογάν ο εχθρός, έχει μετατρέψει 
τουλάχιστον τις δύο μεγάλες πολιτικές 

παρατάξεις, σε συντηρητές της δυνατό-
τητας της Τουρκίας (αντί να είναι μόνι-
μα στο σκαμνί του κατηγορουμένου για 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου), να 
κινείται διπλωματικά με ανυπόστατους  
ισχυρισμούς για ευθύνη της Κύπρου 
(και βέβαια της Ελλάδος) για διατάραξη 
δήθεν της ειρήνης στην περιοχή, σε βαθ-
μό που πρόσθετα απειλεί (στρατιωτική) 
αντίδραση στο «πεδίο»!

Η παντοδυναμία του Ερντογάν φθά-
νει στο τέλος της, εμείς είμαστε έτοιμοι 
έναντι της τουρκικής βουλιμίας με ή 
χωρίς Ερντογάν; Πρέπει επιτέλους να 
αντιτάξουμε δικαία και σταθερή διεκ-
δίκηση. Μια ομόφωνη και από κοινού 
δράση, που θα περιέχει και νέα στρα-
τηγική για το ενδεχόμενο της Τουρκίας 
χωρίς Ερντογάν. Η Τουρκία ευθύνεται 
για ό,τι την καταδίκασε η 4η Διακρατική 
Προσφυγή, αλλά και για τον παράνομο 
εποικισμό, τη δημογραφική αλλοίωση, 

την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και του Δικαίου της Θάλασσας. 
Συνεπώς είναι επιβεβαιωμένη ανάγκη 
να επέλθει ο τερματισμός άμεσα και 
ενεργά της μεταξύ μας διχόνοιας. Ας το 
αντιληφθούν τα κόμματα και όσοι εξαγ-
γέλλουν πιθανή υποψηφιότητά τους για 
τις Προεδρικές, πριν χαθεί οριστικά ό,τι 
άλλες γενιές με αίμα και θυσίες πέτυχαν. 
Όχι άλλες χαμένες πατρίδες. Οι φερέλ-
πιδες συμπατριώτες μας, που έθεσαν 
μέχρι τώρα τον εαυτό τους στην κρίση 
του λαού, ως εν δυνάμει υποψήφιοι για 
την Προεδρία του Κράτους, πρέπει να 
εξηγήσουν την πολιτική που θα ακο-
λουθήσουν  (υποταγή ή αντικατοχική 
στάση), χάριν της σωτηρίας του τόπου. 
Πρέπει να εξοφλήσουμε το «δάνειο» που 
οφείλουμε προς τις νεότερες γενιές και 
για μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη 
και υπαγόμενη στις αρχές και αξίες του 
κοινοτικού Δικαίου.

Τα πρακτικά, η εντεινόμενη εσωτερική αντιπαλότητα και η Τουρκία σήμερα

Εδραίωση της κατοχής
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Η  αξιοπιστία των πολιτειακών, 
πολιτικών και κομματικών  
αξιωματούχων  έπιασε 
πάτο. Αυτή η θλιβερή  

διαπίστωση ανήκει στον τέως Πρόε-
δρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου και 
χειροκροτήθηκε απ’ όλους, πολίτες 
και πολιτικούς. Ωστόσο, οι κομματι-
κές ηγεσίες στην πράξη εξακολουθούν  
να παίζουν  αμέριμνα στις δικές τους  
απαξιωτικές νότες την ώρα που ο «Τι-
τανικός» βυθίζεται. 

Οι ηγεσίες  των  μεγάλων κομμάτων  
και των δορυφόρων τους  που  κυβέρ-
νησαν/συγκυβέρνησαν  και  κατέστρε-
ψαν την Κύπρο,  αντί να απολογηθούν  
στον λαό και να αποχωρήσουν  από 
το πολιτικό προσκήνιο, άρχισαν τώρα 
να επιδίδονται χωρίς ίχνος αιδούς  
σε όψιμη προεδρολογία με φόντο τις 
εκλογές του  Φεβρουαρίου 2023, 
αγνοώντας τα σοβαρά προβλήματα 
που ταλανίζουν τη χώρα. 

Στη φαρέτρα τους έχουν ένα και 
μοναδικό όπλο, ότι το  κόμμα τους 
είναι λιγότερο διεφθαρμένο από τα 
αντίπαλα στρατόπεδα.  Οι μεν  στη-
ρίζουν την επιχειρηματολογία τους 
στη φιλοευρωπαϊκή τους πολιτική, 
προκειμένου  να βγεί ο τόπος από τα 
οικονομικά αδιέξοδα,  οι δε μιλούν  
εντελώς αόριστα  και, λίγο-πολύ, μας 
λένε πως για όλα φταίει ο καπιταλισμός 
και οι εδώ εκπρόσωποί του.  Και οι 
μεν και οι δε ξεχνούν πως κυβέρνη-
σαν εναλλάξ  τον τόπο, τα τελευταία 
τουλάχιστον 30 χρόνια, ρίχνοντας τους 
πολίτες στον οικονομικό καιάδα και τον 
τόπο στην άβυσσο. Και  οι μεν και οι δε,  
αν φυσικά τους έχει απομείνει φύλλο 
συκής,  οφείλουν να δουν κατάματα 
την ωμή πραγματικότητα, που συνη-
γορεί πως εδώ που φθάσαμε καμιά 
πολιτική πρόταση δεν μας σώζει, καμιά  
βοήθεια της Ευρώπης, όσο μεγάλη 
και να ’ναι δεν θα  μπορέσει να μας 
κρατήσει όρθιους ως κοινωνία.   Έχουν 
χρέος  να κατανοήσουν, αν  φυσικά 
τους έχει απομείνει ελάχιστη πολιτική 
τσίπα, ότι μόνο αν θεμελιώσουμε  εκ 
βάθρων μια νέα πολιτεία βασισμένη 
στην Ανθρωπιστική – Ελληνική  Παι-
δεία θα μπορέσουμε να  επιβιώσουμε 
αξιοπρεπώς ως χώρα, ως κοινωνία, ως 
λαός και ως κυπριακός Ελληνισμός. 
Το ακούσατε,  μάγκες, που ρίξατε τον 
τόπο στο χάος; Αν όχι, ακούστε το καλά, 
γιατί, την αλαζονεία και αυθαιρεσία 
της εξουσίας ακολουθεί η Ύβρις, η 
οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την 
Μήνιν [Οργή]  των Θεών, οι οποίοι  
στο τέλος ενεργοποιούν  τη Νέμεση,  
εξαποστέλλοντας τους άφρονες εξου-
σιαστές στα Τάρταρα.

 Έχοντας αυτά κατά νου, φρονούμε 
ότι, σε τούτη τη σκληρότατη ώρα,  χρέ-
ος  των δημοσίων αρχόντων είναι να 
μετουσιώσουν σε πολιτική πράξη τις  
αρχές και αξίες  του Ελληνοχριστιανικού 
Πολιτισμού, αν πράγματι θέλουν να 
σώσουν τον τόπο. Ποιο, όμως, είναι το 
περιεχόμενο του πολιτισμού αυτού;  
- Η ορθή  και νουνεχής στά-
ση  έναντι των αγαθών της ζωής 

και των  ευγενών επιτευγμάτων 
του τεχνολογικού πολιτισμού. 
- Η αγάπη προς την πατρίδα, ως θε-
ματοφύλακα των αξιών - ελευθερία, 
δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, 
αρετή, ανδρεία,  αδελφοσύνη, αλλη-
λεγγύη και θυσία για το κοινό καλό. 
- Η εκτίμηση και ο θαυμασμός 
της ελληνικής κλασικής σοφίας 
και παιδείας, η οποία διά μέσου 
των κλασικών συγγραμμάτων 
φωτίζει κάθε νοήμονα άνθρωπο. 
- Η αναγνώριση της εργασίας 
ως νόμου ζωής και ως κοινωνι-
κού λειτουργήματος και όχι ως 
κερδοσκοπικού ανταγωνισμού. 
- Η ανύψωση της ανθρώπινης προ-
σωπικότητας και ο σεβασμός στην 
ανθρώπινη  ζωή.

Τα υπό αναφοράν ακατάλυτα ιδε-
ώδη του Ελληνοχριστιανικού Πολι-
τισμού έχουν διαχρονική ισχύ, είναι 
άφθαρτα και συνθέτουν  ό,τι ωραιότερο, 
υψηλότερο και ευγενέστερο πέτυχε 
ο άνθρωπος από κτήσεως κόσμου. 
Είναι  χρέος, λοιπόν, όλων και ιδίως 
της νέας γενιάς  να αναγκάσουν  με 
τη δράση και την αντίδρασή τους 
την πολιτειακή/ πολιτική ηγεσία  να 
πραγματώσει τα ιδανικά αυτά.  Μόνον 
έτσι θα προχωρήσουμε μονιασμένοι 
μπροστά, με δύναμη και σιγουριά, 
εξυπηρετώντας την Πατρίδα και τον 
Άνθρωπο. Οποιεσδήποτε ενέργειες 
αποσκοπούν στην απομάκρυνση από  
τις αξίες αυτές ή που συμβάλλουν στην  
καπήλευση των ιδανικών  αυτών,  μόνο 
ζημιά προκαλούν στην κοινωνία και 
την αιμάσσουσα πατρίδα, που εξακο-
λουθούν να βιώνουν την αδικία των 
κάθε λογής κερδοσκόπων  και  την 
αδηφαγία του νεο-οθωμανισμού. 

Η συνεχιζόμενη κλιματική αλ-
λαγή αλλά και η πανδημία του 
κορωνοϊού έχουν αναγκάσει 
αρκετούς καταναλωτές να αλ-

λάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες.  
Η εμπειρία της πανδημίας έχει αποδείξει 
ότι αρκετός κόσμος άρχισε πλέον να ενδι-
αφέρεται πραγματικά για το τι καταλήγει 
στο πιάτο του, ενώ πολλοί δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην ποιότητα και στην προέλευση 
των προϊόντων. 

Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε αρκετές 
στρατηγικές, όπως η «Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο» και η «Βιοποικιλότητα», με στόχο 
τη μετάβαση σε μια νέα κοινή γεωργική 
πολιτική.  Μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να μειώσει αισθητά 
τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, 
αντιβιοτικών και να αυξηθεί η οικολογική 
παραγωγή.    

Η αγροοικολογία εντάσσεται στη στρα-
τηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και 
στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση της 
φύσης για παραγωγή γεωργοκτηνοτρο-
φικών προϊόντων. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), η 
αγροοικολογία μειώνει αισθητά τα αποτυ-
πώματα άνθρακα στη γεωργία, ευνοεί την 
ανάκτηση της βιοποικιλότητας, διασφαλίζει 
τη γονιμότητα του εδάφους και εξασφα-

λίζει υγιεινή και προσιτή διατροφή.  Η 
αγροοικολογία αποτελεί τη νέα γεωργική 
πολιτική του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας 
γεωπονικές πρακτικές που προκύπτουν 
από καινοτόμες τεχνικές, τεχνογνωσία 
και έρευνα.  Ήδη, αρκετοί νέοι αγρότες 
ασχολούνται με την αγροοικολογία και την 
προώθηση της αγροοικολογικής μετάβα-
σης, χρησιμοποιώντας πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον φυτοφάρμακα.

Μέσω της αγροοικολογίας δημιουρ-
γούνται επίσης αρκετές μικρομεσαίες 
γεωργικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας 
έτσι στην αύξηση της απασχόλησης νέων 
αγροτών και τη μόνιμη εγκατάστασή τους 
στην επαρχία.    Μέχρι σήμερα ακούγαμε 
για τη γεωργία, κτηνοτροφία και τη βιολο-
γική καλλιέργεια, όμως η αγροοικολογία 
βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά.  Η αγροοι-

κολογία αναπτύσσεται σε ζωντανά, εύφορα 
εδάφη, απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, 
που ευνοούν την υγεία και ποιότητα των 
φυτών και είναι πιο ανθεκτικά στα ακραία 
καιρικά φαινόμενα.  

Η αγροοικολογία εστιάζει σε γεωργικές 
πρακτικές που αφορούν το φύτεμα δέντρων 
και φραχτών από θάμνους γύρω από τα 
αγροτεμάχια, την καλλιέργεια ψυχανθών 
για δέσμευση αζώτου στο έδαφος, την 
ανάμειξη ειδών και ποικιλιών στο ίδιο 
χωράφι, την ανάκτηση των τοπικών σπό-
ρων αγροκτήματος που είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένοι στο έδαφος και το κλίμα.  

Όσον αφορά την κτηνοτροφία, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιος 
Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία 
Janusz Wojciechowski ανησυχούν για 
την εντατική κτηνοτροφία, αφού ορισμέ-
νες γεωργικές περιοχές έχουν καταστεί 
πραγματικά εργοστάσια κρέατος. Πολλοί 
καταναλωτές άρχισαν να μειώνουν την 
κατανάλωση κρέατος και να εντάσσουν στο 
διατροφολόγιό τους περισσότερα φρούτα 
και λαχανικά, ενώ οι καταναλωτές κρέατος 
ενδιαφέρονται πιο πολύ για προϊόντα που 
προέρχονται από μικρές κτηνοτροφικές 
μονάδες και από ζώα που βόσκουν στη 
φύση.  Τα ζώα, όμως, θα πρέπει να απο-
λαμβάνουν πολύ καλές συνθήκες διαβί-
ωσης και να μην ταλαιπωρούνται κατά 
τη μεταφορά τους στο σφαγείο.

Κάθε χρόνο παγκοσμίως σφάζονται δύο 
δισεκατομμύρια χερσαία ζώα, σύμφωνα 
με τον συγγραφέα Αλέξη Παπάζογλου.  
Η σφαγή γίνεται σε μεγάλα εργοστάσια 
– σφαγεία και όχι στα μικρά σφαγεία στο 
αγρόκτημα, όπως θα απαιτούσε η νέα 
αγροοικολογική προσέγγιση.

Η εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής 
και της αγροοικολογίας περνά από την 
τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία καλείται 
να στηρίξει την τοπική παραγωγή, την 
κατάρτιση και επιμόρφωση των νέων και 
νεοεισερχόμενων αγροτών.  Τα τοπικά και 
βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να διατί-
θενται στις λαϊκές αγορές και στα τοπικά 
παντοπωλεία, ενώ οι τοπικές Αρχές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν και να προστα-
τεύουν την εύφορη γη από τη μόλυνση 
των λυμάτων και τη μαζική οικιστική και 
τουριστική ανάπτυξη.

Αν πραγματικά επιθυμούμε μέχρι το 
2050 να απαλλαγούμε από τα ορυκτά 
καύσιμα και να σώσουμε τον πλανήτη, 
θα πρέπει να εστιάσουμε σε έναν αγροοι-
κολογικό μετασχηματισμό, συμπεριλαμ-
βάνοντας τις πράσινες και φιλικές προς 
το περιβάλλον καλλιέργειες με μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα.  Οι αγροτικές περιοχές 
θα πρέπει να διατηρηθούν ζωντανές, για 
να συνεχίσουν να προωθούν την αγροοι-
κολογία και τον αγροτουρισμό μέσω των 
τοπικών, ποιοτικών και υγιεινών προϊόντ

Ο ΟΗΕ στο «προξενιό» για λύση 
του Κυπριακού διαθέτει μια 
«σιεροκουτάλα» προξενήτρα, 
όπως υπήρχε στα μέσα του 

περασμένου αιώνα στην Κύπρο και όπως 
την περιγράφω πιο κάτω.

Σε παλαιότερες εποχές το προξενιό ήταν 
η κύρια διαδικασία για σύναψη γάμου. 
Ακόμα και όταν υπήρχε αμοιβαία συμπά-
θεια μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, το 
προξενιό ήταν η συνηθισμένη διαδικασία 
για επιτυχή κατάληξη. Για τούτο την επο-
χή εκείνη η προξενήτρα ήταν σημαντικό 
πρόσωπο της κοινωνίας. Αυτή φρόντιζε 
για τη σύναψη των γάμων. 

Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις, όπου 
η προξενήτρα χρησιμοποιούσε όλες τις 
μεθόδους και διάφορα ύπουλα και ανήθικα 
μέσα για να καταφέρει την επιτυχία του 
προξενιού. Οι δυσκολότερες περιπτώσεις 
ήταν όταν η προξενήτρα προσπαθούσε να 
φέρει σε πέρας ένα παράλογο, άδικο και 
ανήθικο προξενιό. Όταν κάποιος άρχοντας 
που διέθετε τη δύναμη του χρήματος ήθελε 
να πείσει την οικογένεια μια όμορφης 
νεαρής, αλλά και την ίδια, να αποδεχτεί 
την πρότασή του, έστω και αν ο γάμος 
ήταν αταίριαστος και άδικος.

Τότε η προξενήτρα χρησιμοποιούσε 
όλη την τέχνη και την υπουλία της, κρύ-

βοντας την αλήθεια και ωραιοποιώντας 
το ψέμα, για να ξεγελάσει τον αδύναμο 
ή τον φτωχό και ανίσχυρο, ώστε να πει 
το ΝΑΙ και να αποδεχτεί τους όρους, 
τη δύναμη και τον παραλογισμό του 
δυνατού και ανήθικου. Και σε πολλές 
περιπτώσεις ο έχων τη δύναμη και τον 
πλούτο «έτασσε» στην προξενήτρα ση-
μαντική αμοιβή για να φέρει σε πέρας 
την αποστολή της. Στις περιπτώσεις 
αυτές η προξενήτρα κέρδιζε επαξίως 
τον τίτλο της «σιεροκουτάλας»

Στο προξενιό για λύση του Κυπρια-
κού πολλές προξενήτρες προσπαθούν να 
επιβάλουν στην Κύπρο έναν παράλογο 
γάμο, για τον οποίο θα εκδοθεί διαζύ-
γιο πριν από την τέλεσή του. Γιατί αυτό 
απαιτεί εκείνος που θέλει αυτόν το γάμο. 
Και πάντα βρίσκει μια μικρή ή μεγάλη 
«σιεροκουτάλα» προξενήτρα, που προ-
σπαθεί να πείσει τη νύφη να αποδεχτεί τις 
απαιτήσεις του επίδοξου γαμπρού, που 
θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη νύφη 
και την οικογένειά της. Η πρώτη μικρή 
«σιεροκουτάλα» ήταν ο Έιντε.

Η μεγάλη όμως «σιεροκουτάλα» της 
διεθνούς πολιτικής είναι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ. 
Ώς τώρα κανένας δεν μπορούσε να τον 
κατηγορήσει ως ψεύτη και αναξιόπιστο, 
επειδή το έπαιζε επιτήδεια ουδέτερος. 
Ήταν φανερά μεροληπτικός και πάντα 
έβγαζε την Τουρκία «κούπα άπαννη». 
Αλλά η δημοσίευση των πρακτικών στο 
Κραν Μοντανά τού έβγαλε το προσω-
πείο του αμερόληπτου ουδέτερου. Τα 
πρακτικά είναι επίσημο κείμενο του 
ΟΗΕ και ο συντάκτης είναι υπάλλη-
λος του ΟΗΕ. Στα πρακτικά φαίνεται 
με τον πιο σαφή τρόπο ότι η Τουρκία 
ουδέποτε αποδέχτηκε κατάργηση των 
εγγυήσεων, του δικαιώματος μονομερούς 
επεμβάσεως και απομάκρυνσης των 
στρατευμάτων. Όμως ο Γ.Γ. άφηνε να 

νοηθεί το αντίθετο, ώστε ο ΠτΔ να κάμει 
και άλλες υποχωρήσεις και παραχω-
ρήσεις και στο τέλος να παγιδευτεί σε 
μια λύση τουρκικών προδιαγραφών. 
Αποδείχτηκε εντελώς αναξιόπιστος, 
ιδιοτελής και προστάτης της Τουρκίας 
και των συμφερόντων της. Αποδείχτηκε 
ότι ήταν μια διεθνής «σιεροκουτάλα» 
της πολιτικής, που προσπαθούσε να 
ξεγελάσει την πλευρά μας και να εξυ-
πηρετήσει την Τουρκία.

Η χειρότερη αντίδρασή του είναι ότι 
στην Έκθεσή του, τον Σεπτέμβρη του 2017, 
οι δηλώσεις του ήταν αντίθετες με όσα 
περιγράφονται στα επίσημα πρακτικά και 
είχαν σκοπό τη δικαίωση και την απονομή 
επαίνου στην Τουρκία και την επίρριψη 
της ευθύνες στις δύο πλευρές.

Αν είχε τσίπα ευθιξίας, μετά τη δημο-
σιοποίηση των πρακτικών, που απεκά-
λυψαν πλήρως τις μεθοδεύσεις για να 
παγιδευτεί η Κ.Δ. και να υπογράψει τη 
διάλυσή της, θα έπρεπε να παραιτηθεί 

από τη θέση του εκπροσώπου του ΟΗΕ 
στο Κυπριακό. Θα έπρεπε να δηλώσει 
στο Σ.Α. ότι αδυνατεί να συνεχίσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του και να 
καλέσει το Σ.Α. να ορίσει άλλον, για να 
προωθήσει τα ψηφίσματα και τις απο-
φάσεις του Σ.Α., να ενεργεί εκ μέρους 
του και να απευθύνεται σ’ αυτό.

Αν όμως ο Γ.Γ. είχε τσίπα ευθιξίας και 
αμεροληψίας και αν ενεργούσε ως εκπρό-
σωπος του Σ.Α. θα έπρεπε να απορρίψει 
εξ αρχής την απαίτηση της Τουρκίας για 
λύση δύο κρατών. Αλλά, όταν η Τουρκία 
ζητά δύο κράτη, αυτός προσπαθεί να τετρα-
γωνίσει τον κύκλο, σε βάρος της πλευράς 
μας. Με ποιο κίνητρο ή με ποιο αντάλ-
λαγμα, άραγε, καλύπτει την Τουρκία και 
προστατεύει τα συμφέροντά της;

Οι αποκαλύψεις των πρακτικών δίνουν 
στον ΠτΔ το δικαίωμα να αποσύρει τις υπο-
χωρήσεις που έκαμε στο Κραν Μοντανά, 
δηλώνοντας ότι αυτές ήταν αποτέλεσμα 
δόλου και ψευδών παραστάσεων.

Τα 47 χρόνια τουρκικής στρα-
τιωτικής κατοχής επιβάλλουν 
απολογισμό πεπραγμένων και 
υποδεικνύουν την ανάγκη εθνι-

κής περισυλλογής και συλλογικού προ-
βληματισμού για την πορεία που πρέπει 
να ακολουθήσουμε για να τεθεί τέρμα 
στο δράμα του λαού μας.

Η Τουρκία εξακολουθεί να προτείνει 
δύο λαούς, δύο κράτη, συνεταιρισμό, 
νομιμοποίηση του εποικισμού και της 
διαίρεσης, εγγυητικά δικαιώματα και 
ξένη στρατιωτική παρουσία. Ταυτόχρο-
να η Τουρκία απαιτεί συγκυριαρχία στο 
Αιγαίο και κηδεμονία των μουσουλμανι-
κών κοινοτήτων στον πρώην οθωμανικό 
χώρο. Δηλαδή διχοτόμηση του Αιγαίου, 
κυπροποίηση της Θράκης και αλεξαν-

δρεττοποίηση της Κύπρου μέσω του 
εποικισμού.

Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη για 
διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και για τη φυσική και εθνική επιβίωση 
του κυπριακού Ελληνισμού.

Η ενότητα δράσης είναι απαραίτητη για 
μια λύση που θα προνοεί την ενότητα του 
χώρου, του κράτους, της οικονομίας, των 
θεσμών, των βασικών ελευθεριών, των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και θα απαλλάσσει 
από εποίκους, κηδεμόνες και ξένη στρατιω-
τική παρουσία. Θέλουμε φιλία με όλους. Όχι 
μονόπλευρη. Θέλουμε ειρήνη, βασισμένη 
στη δικαιοσύνη. Το Κυπριακό είναι θέμα 
εισβολής, κατοχής, εποικισμού, παραβίασης 
των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Είναι ώρα για μια θαρραλέα παραδοχή. 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε όλα τα 
χρόνια από την τουρκική εισβολή μέχρι 
σήμερα αποδείχθηκε ατελέσφορος. Επείγει η 
διαμόρφωση εναλλακτικού σχεδίου δράσης.

Να τοποθετήσουμε την Τουρκία 
ενώπιον των ευθυνών της με το αίτημα 
πραγματοποίησης Διεθνούς Διάσκεψης.

Να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή 
ιδιότητα της χώρας μας με ενεργό ανά-
μειξη της Ε.Ε. στις προσπάθειες για λύση.

Να επιδιώξουμε την εκπλήρωση των  
υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές απο-
φασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ήδη από το 2005. Άρνηση της Τουρκίας 
να συμμορφωθεί, θα πρέπει να οδηγεί σε 
οριστικό τερματισμό της ενταξιακής της 
πορείας και οποιασδήποτε αναβάθμισης 
των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Επείγει ταυτόχρονα η αξιοποίηση των 
νέων γεωστρατηγικών, γεωπολιτικών και 
γεωοικονομικών δεδομένων που έχουν 

διαμορφωθεί στην περιοχή μας και ανέ-
τρεψαν παγιωμένες ισορροπίες δεκαετιών. 

Η συνεργασία και οι συμμαχίες με Αί-
γυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, οι άριστες σχέσεις 
με το σύνολο του αραβικού κόσμου σε 
συνδυασμό με το συγκριτικό πλεονέκτη-
μα των φυσικών μας πόρων στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστούν 
το νέο πεδίο πάνω στο οποίο πρέπει να 
οικοδομηθεί η εθνική μας στρατηγική. 
Πλήρης συντονισμός με την Ελλάδα που 
αποτελεί τον φυσικό και πλέον σταθερό 
μας σύμμαχο.

Αναβίωση και επανοικοδόμηση κοι-
νής αμυντικής πολιτικής Κύπρου – Ελ-
λάδας και ισχυρή οικονομία. Άλλωστε 
η οικονομία μαζί με την άμυνα και μια 
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και 

διπλωματία αποτελούν κορυφαίες πα-
ραμέτρους και θεμελιακούς πυλώνες 
της αναγκαίας εθνικής στρατηγικής για 
την επιτυχία του αγώνα για τερματισμό 
της κατοχής, για δίκαιη και βιώσιμη λύση 
του κυπριακού προβλήματος και για τη 
λύτρωση του λαού μας από το κατά συρ-
ροήν και κατ’ εξακολούθησιν έγκλημα της 
Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου.

Σημ.: Τα δημοσιευθέντα πρακτικά των 
Ηνωμένων Εθνών για τα διαδραματισθέ-
ντα στο Κραν Μοντανά, ανεξάρτητα από 
διάφορες και διαφορετικές ερμηνείες, 
επιβεβαιώνουν μια πασίδηλη αλήθεια. 
Ότι η Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει 
αμετακίνητη στη μόνιμη επιδίωξή της. 
Να ασκεί εσαεί έλεγχο επί της Κύπρου.

Ώρα εθνικής περισυλλογής
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Γεωργική πολιτική και αγροοικολογία

Η «σιεροκουτάλα» προξενήτρα του ΟΗΕ
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Εκδήλωση δενδροφύτευσης δι-
οργάνωσε το Σάββατο, 20 Νοεμ-
βρίου, η Φαρμακοβιομηχανία 
Medochemie, σε συνεργασία με 

το Τμήμα Δασών, στο πλαίσιο  δράσης που 
ανέλαβε η εταιρεία για την αναδάσωση και 
αναγέννηση των περιοχών που πλήγηκαν 
από τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου. Η 
δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στην 
κοινότητα Επταγώνιας, στην παρουσία του 
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, δρος Κώστα Καδή και 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Κλέλιας Βα-

σιλείου. Σε δηλώσεις του ο Δρ Χριστάκης 
Σεργίδης, Προέδρος της Επιτροπής Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας της Medochemie, ανέφερε ότι 
η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie και 
το προσωπικό της, δείχνοντας για άλλη 
μια φορά την κοινωνική και περιβαλλο-
ντική τους ευαισθησία, έκαναν πράξη την 
υπόσχεση που έδωσαν στους κατοίκους 
των κοινοτήτων της ορεινής Λάρνακας και 
Λεμεσού, αναλαμβάνοντας να πρασινίσουν 
τις περιοχές που μαύρισαν από την πύρινη 
λαίλαπα το περασμένο καλοκαίρι.

Τα περισσότερα από τα διηγήμα-
τα στο νέο βιβλίο του Πανίκου 
Ελευθερίου με τίτλο «Τελικά… 
δεν υπάρχει ευτυχία», που κυ-

κλοφορεί από τις Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
είναι ανθρώπινες ιστορίες που έχουν ως 
συστατικό τους… το δράμα που ζει κα-
θημερινά ο σημερινός Έλληνας. Εκτός 
δηλαδή από τα συνηθισμένα προβλή-
ματα και τις έγνοιες του ανθρώπου της 
καθημερινότητας, του βιοπαλαιστή, του 
οικογενειάρχη, τους έρωτες, τα μίση και 
τα πάθη, υπάρχει… πολύ διακριτό και το 
σαράκι που τρώει τον Έλληνα που νοιάζεται 
για την πατρίδα και το Έθνος. Επαγγελ-
ματικά αδιέξοδα, οικογενειακές σχέσεις, 
βραχύχρονα ειδύλλια και ανεκπλήρωτοι 
έρωτες συνυφαίνονται με τον πόθο των 
εκπατρισμένων για επιστροφή στα σπίτια 
τους, αλλά και  με στιγμές εθνικής υπε-
ρηφάνειας όπως με την κατάκτηση του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την 
Εθνική ομάδα. Τα δέκα διηγήματα που 
αποτελούν το βιβλίο του Πανίκου Ελευ-
θερίου διαμορφώνουν, το καθένα αυτοτε-
λώς και όλα μαζί ως σύνολο, μία ζωντανή 
εικόνα, μέσα στην οποία ο αναγνώστης 
μπορεί να αναγνωρίσει τον ίδιο του τον 

εαυτό και τη σημερινή πραγματικότητα 
που τον περιβάλλει. Το καθημερινό και 
το πεζό διαπλέκονται με το ιστορικό και 
το πολιτικό, και το αποτέλεσμα διαπνέεται 
από μια βαθιά και επείγουσα ανησυχία 
για τις προσωπικές αλλά και τις συλλο-
γικές απώλειες. Δεν μπορεί, μας λέει ο 
συγγραφέας μέσα από τις ιστορίες του, 

ο Έλληνας της Κύπρου να είναι ευτυχι-
σμένος, όταν αντικρίζει κάθε βράδυ την 
τεράστια φωταγωγημένη σημαία του Τούρ-
κου κατακτητή στον Πενταδάκτυλο. Δεν 
μπορούν να είναι ευτυχισμένοι οι Έλληνες. 
Εφόσον νοιάζονται για την πατρίδα τους 
και το μέλλον της, είναι δεδομένο πως δεν 
μπορούν ποτέ να είναι ευτυχισμένοι. Θα 
υπάρχουν μόνο κάποιες αναλαμπές χα-
ράς στη ζωή τους. Ο Πανίκος Ελευθερίου 
είναι τραπεζικός υπάλληλος και πατέρας 
τριών παιδιών. Κατάγεται από την κατεχό-
μενη Άσσια της επαρχίας Αμμοχώστου. 
Το 2004 έλαβε μέρος σε διαγωνισμό της 
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών με το 
δοκίμιο που φέρει τον τίτλο «Ταξίδι στο 
όνειρο», το οποίο πήρε το τρίτο βραβείο. 
Το 2005 το έργο του «Στο τέλος του δρό-
μου» απέσπασε το πρώτο βραβείο στον 
αντίστοιχο διαγωνισμό. Τα δύο αυτά δοκί-
μια συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 
συλλογή διηγημάτων. Το 2009 εξέδωσε το 
βιβλίο του «Εάλω η Κύπρος», ένα πολιτικό 
μυθιστόρημα με το οποίο προσπαθεί να 
καταδείξει ποιες θα είναι οι επιδράσεις 
που θα έχει μια πιθανή λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη ζωή των 
απλών ανθρώπων στην Κύπρο. 

Η Medochemie πρασινίζει ξανά την 
καμένη γη

«Τελικά… δεν υπάρχει ευτυχία», του 
Πανίκου Ελευθερίου, από τις Εκδόσεις 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Το ορατόριο «ΕΣ ΑΧΡΑΝΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟΝ» της συνθέτριας Ανα-
στασίας Guy παρουσιάζεται σε 
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση την 

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
8.00μ.μ., στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο 
Λεμεσού. Η συναυλία τελεί υπό την αιγί-
δα της Επιτροπής Εορτασμών 1821-2021 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Οργανώνεται από τον Πνευματικό Όμι-
λο Λεμεσού και επιχορηγείται από τον 
ΟΠΑΠ Κύπρου και τον Δήμο Λεμεσού. 
Η μουσική σύνθεση της Αναστασίας Guy 
σε ποίηση της ίδιας έχει τη μορφή ορατο-
ρίου. Αποτελείται από εισαγωγή και δέκα 
μέρη,  μεταξύ των οποίων θα υπάρχει 
απαγγελία καθώς και προβολές σχετικές 
με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η 
Αναστασία Guy τιμήθηκε το 2007 από τη 
Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με το αργυρούν 
μετάλλιο του Ιωάννη Καποδίστρια στο θέμα 

«Μελοποιημένη Ποίηση της Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας της Κύπρου». Έργα της 
παρουσιάσθηκαν στην Αίθουσα Τελετών 
του Πανεπιστημίου από το 2002 και μέχρι 
το 2010 και σε άλλα θέατρα στην Κύπρο 
και το εξωτερικό. Είναι συγκινητικό ότι, 
200 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, νέοι ποιητές και συνθέτες 

εμπνέονται και δημιουργούν με επίκεντρο 
την Ελλάδα, την Κύπρο και την ιδέα της 
ελευθερίας. Η συναυλία θα επαναληφθεί 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην 
Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2022 και στη συ-
νέχεια σε δύο ηρωικές πόλεις που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην πορεία της Ελληνικής 
Επανάστασης, την Τρίπολη και τη Σπάρτη.

Ορατόριο «ΕΣ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ»

Τις δυνάμεις τους για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά ενώνουν 
οι Φούρνοι Ζορπάς και το 
“Hope For Children” CRC 

Policy Center, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
που γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου. Με 
στόχο την προσφορά προς την κυπρι-
ακή κοινωνία και τη διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλα τα 
παιδιά όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί 
από τη Σύμβαση  των Ηνωμένων Εθνών, 
οι Φούρνοι Ζορπάς παρουσιάζουν και 
φέτος τα μοναδικά cake pops με μήνυμα 
το «Για κάθε παιδί» (#GiaKathePaidi), τα 
οποία διατίθενται προς πώληση σε όλα 
τα καταστήματα των Φούρνων Ζορπάς. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Hope 
For Children, ποσό ύψους 50 σεντ από 
την πώληση κάθε cake pop θα προσφέ-
ρεται στον Οργανισμό για την ενίσχυση 

των προγραμμάτων και δράσεών του για 
προώθηση και διασφάλιση των δικαι-
ωμάτων και της ευημερίας όλων των 
παιδιών που διαμένουν στην Κύπρο. 
Τα ειδικά cake pops διατίθενται προς 
πώληση στην τιμή του €1,75 σε πέντε 
διαφορετικά χρώματα, σε όλους τους 
Φούρνους Ζορπάς παγκυπρίως. 

Εκδήλωση στην Αθήνα
για το Κυπριακό

Πραγματοποιείται αύριο Δευτέρα, 29 
Νοεμβρίου, στις 7μ.μ., στο Σπίτι της Κύπρου 
εκδήλωση για το Κυπριακό. Ομιλητής με 
θέμα «Η επέτειος της Κυπριακής Ανε-
ξαρτησίας και οι τελευταίες εξελίξεις στο 
Κυπριακό» θα είναι ο πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου. Την εκ-
δήλωση ο οργανώνει η Ένωση Κυπρίων 
Ελλάδος και χαιρετισμούς θα απευθύνουν 
ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα Κυ-
ριάκος Κενεβέζος και εκπρόσωποι των 
κυπριακών οργανώσεων της Ελλάδας.

Αποστόλου Ανδρέα
του Πρωτοκλήτου

Ανήμερα τη μεγάλη γιορτή της Χριστια-
νοσύνης για την Κύπρο, του Αποστόλου 
Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, γιορτάζουν και 
πανηγυρίζουν οι ομώνυμες εκκλησίες, 
τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 με τον 
πανηγυρικό Εσπερινό και την Τρίτη, 30 
Νοεμβρίου 2021, με τη Θεία Λειτουρ-
γία. Αμμόχωστος: Γιορτάζει η Ιερά Μονή 
Απ. Ανδρέα στην Καρπασία. Τρίτη, 8.00 
– 11.00π.μ., Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία. Αγία Νάπα: Adams (λιμανάκι Νησί), 
Δευτέρα, 4.30μ.μ., Τρίτη, 6.30 – 9.00π.μ. 
Λάρνακα: Ορόκλινη – Συνοικισμός: Τρίτη, 
6.30 – 9.30π.μ.,  πανηγυρική  Θεία Λειτουρ-
γία προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κιτίου  
Νεκταρίου. Κλαυδιά: Κέντρο Κοινότητας: 
Δευτέρα, 5.00μ.μ., χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Κιτίου Νεκταρίου. Καμά-
ρες Β’: Συνοικισμός: Δευτέρα, 4.30μ.μ., 
χοροστατούντος του  Επισκόπου Νιτρία 
Νικοδήμου, Εξάρχου του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας στην Κύπρο.

Φωταγώγηση χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου

Ο Δήμος Λάρνακας διοργανώνει 
σήμερα Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021,  
στις 5.00μ.μ., στην Πλατεία Ευρώπης, 
την τελετή φωταγώγησης του χριστου-
γεννιάτικου δέντρου, από τον Δήμαρχο, 
Ανδρέα Βύρα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέ-
χουν: Δημοτική Παιδική Φιλαρμονική, Alma 
Dance Studio, Δημοτική Παιδική Χορωδία 
και το  Δημοτικό Φωνητικό Σύνολο. 

Απονομή Βραβείου
Τελετή απονομής του βραβείου Λαϊ-

κής Παράδοσης «Ανδρέας Μαππούρας», 
Αραδίππου (2020 και 2021), θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 29 Νοεμ-
βρίου 2021, στις 7.30μ.μ., στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης», που 
στεγάζεται στο Λύκειο Αραδίππου «Τά-
σος Μητσόπουλος». Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης  θα τιμηθούν οι Πολιτιστικοί 
Όμιλοι ΕΡΜΗΣ & ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίπ-
που (2020) και για το 2021, ο δάσκαλος 
της Βυζαντινής Μουσικής – Άρχοντας 
Πρωτοψάλτης Ανδρέας Αβραάμ Βάβας 
και ο λαϊκός ποιητής Παντελής Κακολής. 
Επίσης θα αποδοθεί μεταθανάτια τιμή στον 
αείμνηστο Σαββάκη Λάμπρου.

Εκδήλωση βράβευσης
Εκδήλωση βράβευσης της Περιφερει-

ακής Επιτροπής Λάρνακας - Αμμοχώστου 
του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Κύπρου διοργανώνει ο Δήμος Λάρνακας 
αύριο Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021, στις 
9.00π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δήμου, για την πρωτοβουλία φωταγώγη-
σης των πάρκων επί της οδού Μυστρά 
και Ραφαήλ Σάντη.

 
Προβολή ταινίας 

Προβολή βραβευμένων έργων Δημοτι-
κών Σχολείων της Κύπρου σε Παγκύπριους 
και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς με θέμα: 
«Μνήμες της Κυπριακής Τραγωδίας», 
θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα,  
29 Νοεμβρίου 2021, στις 7.30μ.μ., στο 
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο «ΣΚΑΛΑ», 
στη Λάρνακα. Διοργανωτής: ΚΥΚΕΜ Λάρ-
νακας/ Αμμοχώστου. Τηλ. 99409817 . 
Είσοδος ελεύθερη.

Αθηένου – Φωταγώγηση 
Ο Δήμος Αθηένου, με την ευκαιρία της 

Διεθνούς  Ημέρας για την εξάλειψη της 
βίας κατά  των γυναικών, φωταγώγησε 
με πορτοκαλί χρώμα το Καλλινίκειο Δη-
μοτικό Μέγαρο Αθηένου. Αυτό έγινε σε 
συνέχεια πρόσκλησης του Συνδέσμου για 
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας 
στην Οικογένεια, υιοθετώντας το παγκό-
σμιο θέμα της εκστρατείας «Orange the 
World: Fund, Response, Prevent, Collect» 
και συμμετέχοντας στις δράσεις κατά τις 
έμφυλης βίας που γίνονται σε πολλές 
άλλες χώρες, όπου σημαντικά κτήρια σε 
όλον τον κόσμο φωτίζονται με πορτοκαλί 
χρώμα, για να θυμίζουν την ανάγκη για 
ένα μέλλον χωρίς βία. 

Λευκωσία 
Αντωνίου Δέσπω: Σποράδων 48Α 
(έναντι Υπεραγοράς Ιωαννίδη), 
Ανθούπολη, τηλ.: 22109047, 
22109047. 
Τσαγκάρης Λούκας: Γρίβα Διγενή 
64 &  Βύρωνος (Bridge House), 
Λευκωσία, τηλ. :  22671531, 
22439014. 
Ηλιάδου - Ιωαννίδου Ντίνα: Λεωφ. 
Κένεντι 27Α (έναντι Υπεραγοράς 
«Αθηαινίτη»,  Παλουριώτισσα), 
Λευκωσία, τηλ. :  22435645, 
22317238. 
Χριστοδούλου Τρύφωνας: Λεω-
φόρος Αθαλάσσας 75 Α+Β  (100 
μέτρα από Υδατοπρομήθεια προς 
Αστυνομία Στροβόλου), Στρόβο-
λος, τηλ.: 22495555, 99787003. 
Παφίτης Γιώργος: Λυκαβηττού 42 
Β (πίσω από Μακάρειο Στάδιο-
Δρόμος Χρυσοβαλάντου), Έγκωμη, 
τηλ.: 22658161, 22518049. 

Λεμεσός 
Νικολάου Βασίλης: Χαραλάμπους 
Ευαγόρου 1Β (βορείως round 
about Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα 
από εστιατόριο Γεύση), Άγιος 
Αθανάσιος, τηλ.: 25728798, 
99490773. 
Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη: Λεωφ. 
Ομονοίας 54Β, Λεμεσός, τηλ.: 

25560981, 25395085. 
Χριστοδούλου Γιάννης: Αρχιεπι-
σκόπου Λεοντίου Α‘ 224 (δρόμος 
Παλαιού Νοσοκομείου), Λεμε-
σός, τηλ.: 25828890, 99526653, 
99526653. 
Πραστίτη Ελένη: Αγίας Φυλάξεως 
154 (απέναντι από φρουταρία 
Λιμνιά), Λεμεσός, τηλ.: 25383120, 
25735573. 

Λάρνακα 
Γεωργίου Γεωργία: Λεωφ. Κυριά-
κου Μάτση 159 ,  Αραδίππου, 
τηλ.: 24534388, 96331190. 
Ζόππου Κωνσταντίνος: Λεωφ. 
Γρηγόρη Αυξεντίου 40 (έναντι 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω 
από κλινική Δρος Σίμου Κυρια-
κίδη), Λάρνακα, τηλ.: 24400450, 
24651003. 

Πάφος 
Κύρου Χαριτ ίνη:  Νεοφύτου 
Νικολαΐδη 18 (100μ. από τα νέα 
κυβερνητικά κτήρια, προς Γερο-
σκήπου), Πάφος, τηλ.: 26949219, 
26945762. 

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μαζί και φέτος, Hope For 
Children και Φούρνοι Ζορπάς 

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινω-
νικής υπευθυνότητας , η Lidl 
Κύπρου με την αγορά οποιασ-
δήποτε συσκευασίας Favorina 

προσφέρει €0,25  και, έτσι, αναλαμβάνει 
για πέμπτη χρονιά τα λειτουργικά έξοδα του 
Επισιτιστικού Προγράμματος του Κέντρου 
και στηρίζει το Πρόγραμμα Υιοθέτησης 
Δωματίων στο Κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας “Αροδαφνούσα” για δεύτερη 
συνεχή χρονιά. Η Lidl Κύπρου, άλλωστε, 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κυ-
πριακής κοινωνίας. Έχοντας σύνθημά της 
τη φράση “Στον δρόμο για ένα καλύτερο 
αύριο”, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις 
που ενθαρρύνουν  τη συμμετοχή του κα-
ταναλωτικού κοινού, διευρύνοντας συνε-
χώς την αλυσίδα αγάπης και κοινωνικής 
προσφοράς, που είναι τόσο σημαντική 
για τον συνεκτικό ιστό της κοινωνίας. 
Στις μέρες των γιορτών η αγάπη ξεχει-
λίζει  και όλοι χαιρόμαστε ακόμη παρα-
πάνω να προσφέρουμε σε όσους έχουν 
ανάγκη, στο μέτρο, φυσικά, που μπορεί ο 
καθένας μας. Άλλωστε, η προσφορά στον 
συνάνθρωπο είναι μέρος της κυπριακής 
παράδοσης και ζωής του τόπου μας και 
βαθιά ριζωμένη στις συνήθειες του κάθε 
Κυπρίου και Κυπρίας.  Η Lidl Κύπρου 
στέκεται μπροστά στην αλληλεγγύη και 

παρακινεί τους καταναλωτές της να συ-
νεισφέρουν μέσα από τις αγορές τους, 
στους συνανθρώπους μας. Η Favorina 
είναι ένα brand σχεδόν συνώνυμο με τα 
γιορτινά τραπέζια, αφού προσφέρει μια 
μεγάλη ποικιλία εορταστικών επιλογών, 
που δίνουν χαρά σε μικρούς και μεγά-
λους! Η γκάμα περιλαμβάνει σοκολατένιες 
χριστουγεννιάτικες φιγούρες, καραμέλες, 
μπισκότα, παραδοσιακά μπισκότα με τζί-
ντζερ, πολυτελείς συσκευασίες δώρων , 
Gingerbread house kit και πολλά άλλα! Η 
δράση της Lidl Κύπρου και της Favorina 
έχει διάρκεια από τις 4 Οκτωβρίου μέχρι 
και τις 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλή-
σεως των αποθεμάτων, και ισχύει για 
οποιαδήποτε συσκευασία Favorina σε 
οποιοδήποτε από τα 18 καταστήματα 
Lidl στην Κύπρο. 

Η Lidl Κύπρου χαρίζει 
αγάπη και αυτές τις γιορτές 
με τα προϊόντα Favorina

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PPS Worldwide Moving 
Ltd, με δραστηριοποίηση στον τομέα 
των μεταφορών και μετακομίσεων, 
ζητά να προσλάβει για πλήρη απα-
σχόληση εργάτη, ανειδίκευτο ή με 
πείρα.Για τα καθήκοντα της θέσης, 

τα προσόντα και τις απολαβές μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε τηλεφω-
νικώς στο 22777332. Βιογραφικό 
να σταλεί στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: emily@ppsmoving.com.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο 
του ευρύτερου προγράμματος 
στήριξης των πυρόπληκτων 
χωριών ορεινής Λάρνακας και 

Λεμεσού, που ξεκίνησε να υλοποιείται 
μέσα από δράσεις του SupportCY στα 
σχολεία της περιοχής, στηρίζει και ενισχύει 
το πρόγραμμα δενδροφύτευσης του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών, 
προσφέροντας το ποσό των €4.000 για την 
αγορά και τη συντήρηση δενδρυλλίων. 
Τα δενδρύλλια αγοράστηκαν αντί δώρων 
προς τους συμμετέχοντες στο πρόσφατο 

Business Leaders Summit, που είχε ως 
θέμα «The new business frontier – ESG 
and Sustainability». Στο πλαίσιο αυτό, 
εθελοντές της Τράπεζας συνέβαλαν στην  

προσπάθεια, φυτεύοντας το Σάββατο, 20 
Νοεμβρίου, δεκάδες δενδρύλλια με την 
υπόδειξη και καθοδήγηση του Τμήματος 
Δασών. Η παρουσία των εθελοντών για τις 
ανάγκες της δενδροφύτευσης αγκαλιάστηκε 
με μεγάλη συγκίνηση από κατοίκους της 
περιοχής, που βιώνουν τις επιπτώσεις 
της καταστροφικής πυρκαγιάς από τον 
περασμένο Ιούλιο, γι’ αυτό και ευχαρίστη-
σαν θερμά την Τράπεζα και τους ανθρώ-
πους της για την ουσιαστική συμβολή και 
προσφορά τους, που αποφέρει τεράστια 
οφέλη στην κοινωνία, τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον. 

Τράπεζα Κύπρου: Φυτεύτηκαν δεκάδες 
δενδρύλλια 
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Τα λουκούμια γλύκαναν τον νεο-οθωμανισμό

Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας, έξι μήνες πριν αναπαυθεί 
21.6.2019, στον δεύτερο χρόνο 
της δεύτερης προεδρικής θητεί-

ας του Αναστασιάδη και ενάμιση χρόνο μετά 
τον Κραν Μοντανά του Ιουλίου 2017, δήλωνε 
δημοσίως (και το προέβαλλε η εφημερίδα του 
κόμματός του,  η «Χαραυγή», 3.1.2019) εκείνο 
που αποτελούσε την κοινή γραμμή τακτικής 
επί του Κυπριακού, της υπό τον Άντρο Κυπρι-
ανού ηγεσίας του ΑΚΕΛ, της υπό τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου ηγεσίας του κυβερνώντος ΔηΣυ 
και των επιμενόντων από το 2004 υπέρ του 
Σχεδίου Ανάν και παρόμοιας λύσης, στενότε-
ρων συνεργατών και διορισμένων στο Προε-
δρικό συμβούλων του Αναστασιάδη και των 
καθοδηγητών των εφημερίδων «Πολίτης», 
«Αλήθεια» και «Χαραυγή»:

- Την πολιτική «προσφοράς λουκουμιών» 
στην Τουρκία:

ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: «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»… («Χαραυγή»,  
3.1.2019).

ΤΗΝ ΠΕΡΙ λουκουμιών πολιτική, την διευ-
κρίνιζε με τα δικά του λόγια ο διάδοχός του 
στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, 
ως εξής:

«Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού επανέ-
λαβε την πάγια θέση τού ΑΚΕΛ ότι η τουρκική 
προκλητικότητα θα αναχαιτιστεί μόνο εάν 
και εφόσον καταφέρουμε να πείσουμε την 
Τουρκία, μέσα από έμπρακτες ενέργειες, 
ότι με την επίλυση των προβλημάτων στη 
γειτονιά μας, με την ύπαρξη σχέσεων ειρη-
νικών με τις γειτονικές χώρες θα καταφέρει 
η Τουρκία να γίνει μέρος των συζητήσεων 
για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
που υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου. Ο Α. Κυπριανού υπογράμμισε 
ότι χρειάζεται να πείσουμε την Τουρκία πως  
με σωστή λύση του Κυπριακού θα έχει και η 
ίδια να αποκομίσει οφέλη. Οφέλη, τα οποία 
θα προκύψουν από τη συμμετοχή της στις 
ευρύτερες συζητήσεις για αξιοποίηση του 
φυσικού αερίου»... («Χαραυγή»,  17.6.2020).

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ακριβώς πολιτική ενστερνιζόταν 
ανέκαθεν και η ηγεσία του ΔηΣυ, του οποίου 
ο πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου την εξηγούσε 
μέχρι και για τις λεπτομέρειες εγκατάστασης 

αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την 
Κύπρο στην Τουρκία.

- Στην ίδια κατεύθυνση συμβούλευαν και 
οι κυβερνήσεις Λονδίνου και Ουάσιγκτον, 
οι εδώ πρέσβεις των οποίων τα έλεγαν κατά 
καιρούς και σε συνεντεύξεις και με δικά τους 
άρθρα σε εφημερίδες της Λευκωσίας, με την 
προτροπή κιόλας «να εμπιστευθούν επιτέλους 
και οι Ελληνοκύπριοι την Τουρκία».

- Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζον Κόνιγκ, λ.χ. 
έγραψε σε άρθρο του στη «Χαραυγή» του 
ΑΚΕΛ: «Ιδιαίτερα, θα ενθάρρυνα το ε/κ κοινό 
να εμπλέξει τους Τούρκους [της Άγκυρας] 
σε μια διευρυμένη συζήτηση γι’ αυτήν την 
περιοχή. Και οι δύο πλευρές μπορεί να εκ-
πλαγούν ευχάριστα από το τι θα ακούσουν»... 
(«Χαραυγή», 6.4.2014).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από λουκούμια και λουκου-
μάκια προς την Τουρκία και το κατοχικό της 
καθεστώς στα σκλαβωμένα από τον Αττίλα 
ελληνικά εδάφη της Κύπρου, ήταν επί δε-
καετίες η ανώφελη πολιτική της Λευκωσίας. 
Η τουρκική απόκριση πάντα η ίδια. Επειδή 
τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, αναμένει και 
απαιτεί το... επόμενο λουκούμι. «Χωρίς να φύ-
γει ούτ’ ένας Τούρκος στρατιώτης και δίχως 

να επιστραφεί ούτε μία σπιθαμή εδάφους», 
όπως περηφανεύεται η Άγκυρα.

ΑΠΟ την Τριμερή του Λονδίνου 29 Αυ-
γούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 1955 Βρετανίας 
- Τουρκίας - Ελλάδος και το πογκρόμ εναντίον 
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης 6-7 
Σεπτεμβρίου 1955, έως σήμερα, εκπνέοντος 
του 2021, η αναλλοίωτη για την Κύπρο στρα-
τηγική 66 χρόνων της Άγκυρας αποδεικνύει 
σταθερά, διαρκώς και αταλάντευτα, πόσο 
λανθασμένη, άσοφη, αναποτελεσματική και 
βλαβερή ήταν και εξακολουθεί να είναι η 
πολιτική των λουκουμιών:

- ΕΙΧΑΝ την πλάνη και την ψευδαίσθηση 
ότι θα δελεάσουν την Τουρκία.

- ΕΙΧΑΝ και τη νηπιώδη αφέλεια (στρατη-
γικά αναλφάβητοι και πολιτικά απροβίβαστοι) 
ότι με την πολιτική των λουκουμιών θα φαι-
νόντουσαν τα «καλά παιδιά», ώστε η... Διεθνής 
Κοινότητα και ο εκάστοτε Γ.Γρ. του ΟΗΕ στην 
Τουρκία να... επιρρίψουν την ευθύνη.

- ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ αυτοβούλως δεμένοι 
στο ίδιο παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) να 
κάνουν διαρκώς τον ίδιο πάντα γύρο όπως τα 
παλιά συμπαθέστατα τετράποδα, φορώντας 
στα μάτια τις ίδιες πάντα παρωπίδες.

- ΟΥΤΕ καν υποψιάζονται ότι, επακριβώς 
η πολιτική της προσφοράς λουκουμιών προς 
την Τουρκία στην Κύπρο που ακολούθησε 
ο Ελληνισμός μισό ήδη αιώνα, συνέβαλε 
καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ανά-
πτυξη της νεο-οθωμανικής στρατηγικής της 
Άγκυρας, από της ανόδου των ισλαμιστών 
του Ερντογάν στην εξουσία από το 2002 έως 
σήμερα:

- ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ που προσέφε-
ραν διαχρονικά στην Τουρκία τα λουκούμια 
στην Κύπρο, την είχε περιγράψει εναργώς 
από το 2001 στο «Στρατηγικό Βάθος» του ο 
σχεδιαστής της νεο-οθωμανικής επεκτατικό-
τητας Αχμέτ Νταβούτογλου και την υλοποιεί 
μέχρι σήμερα με περισσή έπαρση και αλαζο-
νεία έναντι πάντων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Με... υπόδειγμα και μόλα ραφτάδικου όσα 
πέτυχε η Άγκυρα στην Κύπρο.

- ΟΥΤΕ καν το υποψιάζονται τα δικά μας 
«καλά παιδιά» στη Λευκωσία, που επιμένουν 
στην προσφορά και άλλων λουκουμιών, ώστε 
να... επαναρχίσουν οι διακοινοτικές συνομιλίες 
και νέες τετραμερείς στο «Πλαίσιο Γκουτέρες».

- ΠΑΝΤΑ στο ίδιο αλακάτι, πάντα με τις 
ίδιες παρωπίδες...

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

«Αποκλείεται! Δεν θα κάνετε σπίτι σας την Κύπρο». 
Αυτό να πείτε στους παράνομους και να το εννοείτε

Στην Αυστραλία, πριν από λίγα 
χρόνια, η κυβέρνηση ανήρτη-
σε δημόσια μια διαφήμιση με 
τίτλο: «Αποκλείεται!», και με το 

εξής κείμενο: «Δεν θα κάνεις σπίτι σου 
την Αυστραλία. Αν μπεις σε πλοίο χωρίς 
βίζα, δεν θα φτάσεις στην Αυστραλία. Κάθε 
σκάφος που ζητά παράνομα να εισέλθει 
στην Αυστραλία θα αναχαιτίζεται η πορεία 
του και θα απομακρύνεται με ασφάλεια 
πέρα από τα ύδατα της Αυστραλίας». Εδώ 
και χρόνια και συστηματικά τελευταία, η 
Τουρκία μεταφέρει οργανωμένα ορδές 
παράνομων μεταναστών προς τα κατε-
χόμενα και από εκεί διοχετεύονται προς 
τις ελεύθερες περιοχές.

Καθ’ ομολογίαν των αρμόδιων Αρχών, 
η Κυπριακή Δημοκρατία δέχεται, κατ’ 
αναλογίαν  πληθυσμού, το υψηλότερο 
ποσοστό ξένων μεταναστών (4%) στην ΕΕ 
σε σύγκριση με 1% των άλλων εταίρων 
μας. Σε πρόσφατη σύσκεψη στο Προεδρι-
κό, για το μεταναστευτικό, κατατέθηκαν 
εφιαλτικά στοιχεία: Για τους πρώτους 10 
μήνες του 2021 καταγράφονται παράτυπες 
ροές 10.868 προσώπων, από τις οποίες 
οι 9.270 έχουν διέλθει παράνομα από 
τη  γραμμή αντιπαράταξης. Η Τουρκία 
είναι η χώρα απ’ όπου προέρχονται η 
συντριπτική πλειοψηφία των ροών. Το 
70% αφορά μονήρεις άντρες ηλικίας 25 
έως 40 ετών. Δηλ. ετοιμόλεμοι πράκτορες 
της Τουρκίας!

Πέραν των 45.000 είναι παράνομοι 
μετανάστες. Κατά παραδοχή του Υπουργού 
Εσωτερικών, η Τουρκία οργάνωσε και 
μετέφερε αεροπορικώς από αφρικανικές 
χώρες (Καμερούν, Κονγκό, Νιγηρία κ.λπ) 
πάνω από 10.000 παράνομους Αφρικανούς, 
τους οποίους διοχέτευσε στις ελεύθερες 
περιοχές. Την περ. Δευτέρα το βράδυ, 
στην περιοχή Παρισινού, στη Λευκωσία, 
Κονγκολέζος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 
συμπατριώτη του. Κατά καιρούς, ξένοι 
παράνομοι σφάζονται μεταξύ τους. 

Γράφτηκε στις αρχές του χρόνου στον 
Τύπο και μεταδόθηκε από τηλεοπτικούς 
σταθμούς ότι Σύριοι, Αιγύπτιοι, Νιγηριανοί 
και άλλοι παράνομοι από αφρικανικές χώ-
ρες μοίρασαν την Λευκωσία σε τέσσερεις 
τομείς και ελέγχουν ναρκωτικά, πορνεία 
και εγκληματικότητα. Καμία αντίδραση! Σε 
πολυκατοικίες της Λευκωσίας, της Πάφου 
και σε χωριά, στοιβάζονται δεκάδες παρά-
νομοι και οι ιδιοκτήτες τους εισπράττουν 
παχυλές αποδοχές από το κράτος. Πέραν 
της γκετοποίησης σε αστικές περιοχές, σε 
αρκετές κοινότητες έχει επέλθει σημαντι-
κότατη δημογραφική αλλοίωση.   

Η εντός των τειχών Λευκωσία, η Λάρ-

νακα, η Λεμεσός, η  Πάφος, η Χλώρακα, 
η Δρούσεια, το Παραλίμνι, πλημμύρισαν 
από παράνομους μετανάστες. Την περ. 
Τρίτη, ο Δήμαρχος Πάφου, Φ. Φαίδωνος, 
σε παρέμβασή του στο «Σίγμα», με αφορμή 
ρεπορτάζ για σύγχρονες φαβέλες σε κυ-
πριακές πόλεις, αποκάλυψε: «Εάν κάποιος 
πάει στο Τμήμα Μετανάστευσης, θα εντο-
πίσει τρία ονόματα γυναικών δικηγόρων  
(που εξυπηρετούν) τους περισσότερους 
αιτητές ασύλου και αφορά κυρίως άτομα 
που έφθασαν νόμιμα στην Κύπρο. Είναι 
120-140 άτομα που αιτούνται άσυλο κάθε 
μήνα». Στο Διοικητικό Δικαστήριο Διε-
θνούς Προστασίας εκκρεμούν χιλιάδες 
αιτήσεις ασύλου.

Ο Πάφιος δήμαρχος ισχυρίστηκε πως, 
σύμφωνα με στοιχεία, στην Κύπρο έχει 
στηθεί κύκλωμα στις πλείστες επαρχίες, το 
οποίο είναι σε επικοινωνία με τη Νιγηρία, 
το Καμερούν και τη Συρία, για να στείλουν 
και άλλους μετανάστες. «Τους προφέρουν 
και άδεια για να εργαστούν», είπε. Ο Δή-
μαρχος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση άνοιξε 
τον ασκό του Αιόλου επειδή ανακοίνωσε 
ότι οι αιτητές ασύλου μπορούν να βρουν 
δουλειά. «Έχουμε δημιουργήσει το πιο 
ελκυστικό πακέτο, καθώς μπορούν να 
γίνουν αιτητές ασύλου, να εισπράττουν 
χρήματα, να βρουν δουλειά και επίσης 
καθυστερεί η εξέταση της αίτησής τους».

Με απλά λόγια: Σε ασιατικές χώρες 
(από τη Συρία μέχρι το Ιράκ, το Αφγανι-
στάν, το Πακιστάν, την Ινδία και τη Σρι 
Λάνκα) και σε αφρικανικές, έχει σταλεί 
το ξεκάθαρο μήνυμα, συνεργούσης και 
της αδίστακτης κατοχικής Τουρκίας, ότι 
η Κύπρος είναι το Ελ Ντοράντο και η Γη 
της Επαγγελίας για όλους όσοι αναζητούν 
καλύτερη μοίρα ή θέλουν να ξεφύγουν 

από κατ’ ισχυρισμόν διώξεις ή καταπί-
εση. Το μόνο… έγγραφο που κατέχουν 
οι χιλιάδες παράνομοι, που εισβάλλουν 
στο νησί μας, δασκαλεμένοι από δικούς 
μας επιτήδειους, είναι ένα κινητό: Για 
να επικοινωνήσουν με όσους θα τους 
διευκολύνουν να παραμείνουν στο νησί. 

Εκτός από τους δεκάδες χιλιάδες πα-
ρανόμους, κατά πλειοψηφία άνδρες (οι 
περισσότεροι εμπειροπόλεμοι και ετοι-
μοπόλεμοι τζιχαντιστές) και εκατοντάδες 
λεγόμενα ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 15-
17 χρονών αιτούνται ασύλου. Με πέντε 
δικαστές μόνο, πόσες αιτήσεις να διεκπε-
ραιωθούν; Οι ευθύνες της Κυβέρνησης 
και ειδικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
είναι βαρύτατες. Η επίσημη κωλυσιεργία 
στην τάχιστη διεκπεραίωση των αιτήσε-
ων ασύλου ρίχνει νερό στον μύλο της 
καλπάζουσας εισβολής παρανόμων στο 
νησί μας. 

Όλοι οι ξένοι δεν είναι διωκόμενοι ή 
καταπιεζόμενοι ή και απειλούμενοι από το 
καθεστώς της χώρας τους. Η πλειοψηφία 
είναι οικονομικοί μετανάστες. Οι Καμε-
ρουνέζοι, οι Κονγκολέζοι, οι Νιγηριανοί, 
πότε έμαθαν για την Κύπρο; Βρισκόμαστε 
μπροστά σε έναν ασύλληπτο εφιάλτη, που 
τον ενισχύει καθημερινά η κατοχική Τουρ-
κία. Αντί η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες 
Αρχές να ζητούν περισσότερα χρήματα 
από την ΕΕ για υποδομές και σίτιση των 
παράνομων μεταναστών, επιτέλους να 
στείλουν ξεκάθαρο, βροντερό, ευκρινές 
μήνυμα: «Αποκλείεται! Δεν πρόκειται 
να κάνετε σπίτι σας την Κύπρο». Να το 
πουν δημόσια, να το εννοούν και να το 
υλοποιήσουν. Διαφορετικά, σε λίγα χρό-
νια θα είμαστε μειοψηφία σε αναζήτηση 
μετοικεσίας.   

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Τουρκική ηγεσία: Από ελπιδοφόρα 
ανατολή σε παρακμιακή δύση

Κατά το 2003, η εκδήλωση της εμφάνισης 
τού εν κρίσει σήμερα ευρισκόμενου 
Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ήταν ένα πολλά υποσχόμενο 

γεγονός. Τότε, Δύση και Ανατολή χαιρέτισαν τον 
ερχομό τής, όπως εμφανιζόταν, ανανεωτικής και 
πολλά υποσχόμενης νέας τουρκικής ηγεσίας. 

Αυτό που φάνταζε τότε ως το καινούργιο, πε-
ριβεβλημένο με μανδύα ανανεωτισμού, στην 
ουσία του ήταν ένας καινοφανής, ακατέργαστος, 
μονοπρόσωπος αυταρχισμός, ο οποίος μετά το 
αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 εδραίωσε 
και με την αλλαγή του συντάγματος, μια ηγεσία 
σιδηράς πυγμής, αποτυπούμενη κατά ταύτα στο 
κοντινότερο και μακρύτερο περιβάλλον της ως 
αλαζονική, επιθετική διάσταση ενός νέο-οθω-
μανικού «μεγαλείου».

Ως προς τη διακυβέρνηση, οι αρχικοί βη-
ματισμοί του σημερινού Τούρκου Προέδρου 
συνδυάστηκαν με μια επιτυχή έξοδο από την 
παρακμιακή πολιτική ενός πεπερασμένου πα-
ρελθόντος σε μια προσχηματικά ανανεωτική 
προσέγγιση ενός επερχόμενου και ελπιδοφόρου 
για την τουρκική κοινωνία μέλλοντος, εστιαζό-
μενη πρωτίστως στην άνθηση της τουρκικής 
οικονομίας.

Αναφορικά προς την εσωτερική νομιμοποί-
ηση, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εμφάνιση 
της νέας κυρίαρχης δύναμης του Ερντογάν στην 
Τουρκία, αποτυπώνεται σήμερα δυσαρέσκεια 
του πληθυσμού, που ουδόλως είναι συγκυρι-
ακή, απηχεί δε κατά ταύτα μια δομική διάστα-
ση του συλλογικού υποκειμένου ως προς την 
αρνητική στάση του έναντι του ερντογανικού 
φαινομένου, που εδράζεται στη διατρέχουσα 
τη χώρα σημερινή καθίζηση της οικονομίας, 
καθώς και την επί τα χείρω αλλαγή των όρων 
της καθημερινής διαβίωσης. 

Το κύριο μέρισμα των εν προκειμένω κοι-
νωνικών αντιδράσεων δεν αναφέρεται στην 
αυταρχική διακυβέρνηση και τη στέρηση 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
δηλαδή στην απουσία του κράτους δικαίου, 
καθώς η ανωτέρω συνθήκη συνιστά δομικό 
συστατικό γνώρισμα του τουρκικού πολιτικού 
συστήματος, στο οποίο η τουρκική κοινή γνώμη 
είναι εθισμένη. 

Η τουρκική κοινωνία σπανίως εκδήλωνε επα-
ναστατικές από κάτω προς τα πάνω αντιδράσεις 
δομικής μορφής, οι οποίες, οσάκις εκδηλώνονταν, 
υφίσταντο την ανεξέλεγκτη βία του ελεγχόμενου 
και καθοδηγούμενου κρατικού μηχανισμού.

Ορισμένα στοιχεία που οδήγησαν στη ση-
μερινή, αδιέξοδη, αποτελματωμένη διάστα-
ση οικονομίας και πολιτικής, παραπέμπουν, 
πρώτον, σε εσφαλμένες εσωτερικές επιλογές 
κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, ενώ ένα άλλο 
στοιχείο, εξίσου σημαντικό, είναι η σύγκρουση 
του Ερντογάν με την Ουάσιγκτον, δεδομένου 
ότι η τελευταία είναι κυρίαρχος παράγων στη 

διεθνή οικονομία.  Αντιστοίχως, η στροφή της 
Άγκυρας προς τη Μόσχα, όχι μόνο δεν συνέβαλε 
στην υπέρβαση της κρίσης, τουναντίον επέτεινε 
και το αδιέξοδο των σχέσεων του καθεστώτος 
με την Ουάσιγκτον. 

Από την άλλη, η υφιστάμενη κρίση οικονομίας 
και πολιτικής παραπέμπει και στο γεγονός πως 
ο Ερντογάν συνέλαβε και φυλάκισε ή εξουδετέ-
ρωσε παντί τρόπω, όπως και με τη λειτουργία του 
παρακράτους, παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις 
της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες εσωτερικής 
απουσίας εναλλακτικών λύσεων. 

Αυτήν τη στιγμή το στράτευμα, που διαχρο-
νικά παρενέβαινε εν όψει κρίσεων, είναι απε-
νεργοποιημένο, ενώ η διάδοχός του κατάσταση 
μετετράπη σε σύστημα πραιτοριανών, που ου-
σιαστικά φυλάσσουν την ηγεσία του Ερντογάν. 
Επίσης, το σύστημα ενημέρωσης και οικοδόμησης 
μιας πολιτικής κουλτούρας έχει υπονομευθεί, 
σε βαθμό που τα πράγματα να είναι απολύτως 
ελεγχόμενα. 

Συνεπώς, η κατάσταση στην Τουρκία δείχνει, 
όχι μόνο να είναι αδιέξοδη, αλλά να μην έχει 
δυνατότητες αλλαγής φρουράς και ανανεωτικής 
πορείας του συστήματος διακυβέρνησης, ακριβώς 
γιατί οι εσωτερικές αντιδράσεις και η ικανότητα 
για διαρθρωτικές κινήσεις αυτοανανέωσης είναι 
όντως και εγγενώς εξαιρετικά περιορισμένες. 

Καταληκτικά και διά ταύτα, διατυπώνεται 
εντόνως ο προβληματισμός τού κατά πόσον 
και εν όψει των αδιεξόδων που εμφανίζουν οι 
συνθήκες διακυβέρνησης του καθεστώτος, ο 
Ερντογάν αποπειραθεί ένα εγχείρημα τεχνητής 
μεν, ελεγχόμενης δε κρίσης, με αναφορά στην 
Κύπρο ή στο Αιγαίο.

Η κινητοποίηση και η σύμπραξη της κοινω-
νίας και των πολιτικών δυνάμεων γύρω από ένα 
γνωστό και οιονεί στοχευμένο αντίπαλο, μπορεί 
και να μην είναι σε θέση να διέλθει τα προβλή-
ματα της οικονομίας επιλύοντάς τα, πλην όμως 
προκαλεί κατά τα επιδιωκόμενα, ένα rally effect 
εσωτερικής εθνικής συσπείρωσης. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ασύλληπτο εφιάλτη, που 
τον ενισχύει καθημερινά η κατοχική Τουρκία. Αντί η 

Kυβέρνηση και οι αρμόδιες Αρχές να ζητούν περισσότερα 
χρήματα από την ΕΕ για υποδομές και σίτιση των 

παράνομων μεταναστών, επιτέλους να στείλουν ξεκάθαρο, 
βροντερό, ευκρινές μήνυμα: «Αποκλείεται! Δεν πρόκειται 
να κάνετε σπίτι σας την Κύπρο». Να το πουν δημόσια, να 
το εννοούν και να το υλοποιήσουν. Διαφορετικά, σε λίγα 
χρόνια θα είμαστε μειοψηφία σε αναζήτηση μετοικεσίας    

Αυτήν τη στιγμή 
το στράτευμα, που 

διαχρονικά παρενέβαινε 
εν όψει κρίσεων, είναι 

απενεργοποιημένο, ενώ η 
διάδοχός του κατάσταση 
μετετράπη σε σύστημα 

πραιτοριανών, που 
ουσιαστικά φυλάσσουν την 

ηγεσία του Ερντογάν
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Εξ Απορρήτων

Ακόμα πιο... 
μαινόμενος ταύρος
«Για τα λεφτά τα κάνεις όλα», θα 
μπορούσε να τραγουδήσει με 
παράπονο ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Πέδρο 
Σάντσεθ, με αφορμή την πρόσφα-
τη επίσκεψη του τελευταίου στην 
Άγκυρα και τα χαριεντίσματά του 
με τον Ερντογάν. Ο λόγος για τον 
σεβντά του Σάντσεθ με την Τουρκία 
είναι προφανής. Η Ισπανία θα τα 
πάρει χοντρά από τον νεο-οθω-
μανό (αν δεν... παττίσει μέχρι τότε 
η τουρκική οικονομία), για να του 
κατασκευάσει νέο αεροπλανοφόρο, 
μεγαλύτερο από αυτό που της είχε 
παραγγείλει νωρίτερα. Δεν δίνει 
δεκάρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός 
αν με τα αεροπλανοφόρα αυτά 
η Τουρκία θα απειλεί μια χώρα 
εταίρο της Ισπανίας στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ. 
Ούτε ότι υπερεξοπλίζει μια χώρα, 
της οποίας ο ηγέτης καταπατά κάθε 
έννοια δημοκρατίας και ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Για χάρη 
των συμφερόντων της Ισπανίας, ο 
Σάντσεθ ξεπλένει την Τουρκία και 
υπονομεύει κάθε προσπάθεια των 
υπολοίπων Ευρωπαίων να πιέσουν 
τη χώρα αυτή να συμμορφωθεί με 
το Διεθνές Δίκαιο. 
Ούτε φαίνεται να υπολογίζει και 
την άλλη παράμετρο ο Ισπανός 
Πρωθυπουργός. Ότι υποστηρίζει 
με θέρμη μια χώρα που συντηρεί 
ένα αποσχιστικό μόρφωμα στο 
κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, τη 
στιγμή που η Ισπανία απειλείται 
σοβαρά με απόσχιση από μια περι-
φέρειά της, την Καταλωνία. 
Η Ισπανία, μαζί με τη Γερμανία, 
αποτελούν την κυριότερη ασπίδα 
προστασίας της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παρεμπο-
δίζουν τη λήψη οποιωνδήποτε 
σκληρών μέτρων που θα δυσαρε-
στούσαν το καθεστώς της Άγκυρας.
Με την ισπανική ενθάρρυνση, 
ο Ερντογάν έγινε ακόμα πιο... μαινό-
μενος ταύρος, που απειλεί καθημε-
ρινά την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο σοσιαλιστής (τρομάρα του) Σά-
ντσεθ έγινε κι αυτός γιουσουφάκι 
του ισλαμοφασίστα, ο οποίος μπο-
ρεί να παραβληθεί με τον Ισπανό 
φασίστα δικτάτορα Φράνκο. Το 
σκέφτηκες αυτό, θενιόρ Σάντσεθ;
Για κοίτα, ρε παιδί μου, αντίφα-
ση. Το σκέφτομαι και με πιάνει 
μελαγχολία. Εμείς εισάγουμε από 
την Ισπανία... γύπες και η Τουρκία 
εισάγει αεροπλανοφόρα!

ΜΠΟΞΕΡ

«Merry Lockdown», 
ανεμβολίαστοι!

Πενήντα στο ίδιο σπίτι!

Το 100% των τουρκικών αξιώσεων…
Από τα πρακτικά του ΟΗΕ για τις δια-
πραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά το 
2017, που εξασφάλισε ο «Φ»,  διαβάζου-
με διάφορα, μεταξύ των οποίων  και ότι 
εκεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έπρεπε 
να βασιστεί στη… διαίσθηση του Αντόνιο 
Γκουτέρες που έλεγε ότι, αν ικανοποιη-
θούν 100% οι Τ/κ», ε, τότε υπήρχε μια 
θέληση από πλευράς Τουρκίας! («Φ», 
21.11.2021).
Είναι και κωμικοτραγικά όλα αυτά, δεν 
ξέρεις αν πρέπει να κλαίς ή να γελάς με 

την καρδιά σου!
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στις 
21.11.2021 δήλωσε ότι αν η διάσκεψη 
στο Κραν Μοντανά ήταν επιτυχής, θα 
μετέτρεπε την Κύπρο σε υποκείμενο ή σε 
προτεκτοράτο της Τουρκίας (ανακοινω-
θέν ΓΤΠ).
Μας θύμισε η κουβέντα αυτή την Προεδρία 
Γιώργου Βασιλείου! Όταν ο άνθρωπος, 
κάνοντας ό,τι του ζητούσαν οι Βρετανοί 
(δήλωση μ. Τάσου Παναγίδη), δέχθηκε 
το 99% των τότε τουρκικών αξιώσεων 

(δήλωση Γκουστάβ Φεϊζέλ) και δίχως καμία 
εξουσιοδότηση ικανοποίησε Βρετανούς και 
Τούρκους αποδεχόμενος την τρισκατάρατη 
βρετανο-τουρκική δι-κοινοτική, δι-ζωνική 
ομοσπονδία με το 649/90…
Δηλαδή, αν την ικανοποίηση των Τούρ-
κων πριν από 20 χρόνια από τον Βασιλεί-
ου, επαναλάμβανε στο 100% ο Αναστασι-
άδης το 2017 στο Κραν Μοντανά,  πού θα 
επέστρεφε, άραγε; Στο προτεκτοράτο της 
Τουρκίας… ως κοινοτάρχης ή ντελάλης;

Φανούλα Αργυρού

Ποια «μεγάλη ευκαιρία» χάσαμε;

Συναινετικό... σουβλάκι

Ο Πάπας και οι... Πάπες μας

Μιμή Κυπριανού - Αιωνία της η μνήμη

Χαλαρό δείπνο με σουβλάκια (και 
κουβεντούλα) είχαν το βράδυ της 
Τρίτης στο Προεδρικό οι πολιτικοί 
αρχηγοί. Η στήλη αποκαλύπτει 
σήμερα, κατ’ αποκλειστικότητα, τους 
σχετικούς διαλόγους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Λοιπόν. Παίρνω 
παραγγελίες για τα σουβλάκια.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ θέλω μιαν μιξ ενι-
σχυμένην, τυλιγμένην στα... Pandora 
Papers.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ρε Στέφανέ μου, 
είπαμεν να κουβεντιάσουμεν φιλικά 
τζι εσύ εξεκίνησες τες σπόντες.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ήταν αστείον, κύριε 
Πρόεδρε. Θέλω μιαν μιξ ενισχυμέ-
νην, με μπόλικον κρομμύδιν. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Να τους πω να 
σου βάλουν δκυο κρομμυδάτσες 
μεγάλες.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ωραία. Διότι μετά το 
δείπνον θα έχω συναντήσεις με την 
βάσιν του κόμματος. Τζιαι ξέρετε; Του 
απλού του κόσμου αρέσκει του να 
μυρίζεις κρομμύθκια την ώραν που 
του μιλάς. Νιώθει πιο οικεία.
ΑΒΕΡΩΦ: Εγώ θέλω μιαν πίτταν με 
μανιτάρκα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Πώς έτσι, ρε 
Φούλλη;
ΑΒΕΡΩΦ: Νηστεύκω, Πρόεδρε. 
Πέρκιμον εξασφαλίσουμεν... τες 
ευλογίες του Αρχιεπισκόπου για τες 
Προεδρικές.
ΝΙΚΟΛΑΣ: Εγώ θα παραγγείλω 
μισήν-μισήν. Μισήν πίτταν μιξ τζιαι 
μισήν με μανιτάρκα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Δηλαδή όπως 

επαραγγείλαν ο Στέφανος τζιαι ο 
Φούλλης; 
ΝΙΚΟΛΑΣ: Μεν φκάλλεις συμπερά-
σματα, κύριε Πρόεδρε. Απλώς ετράβη-
σεν η όρεξή μου τζιαι σουβλάκιν τζιαι 
μανιτάριν. Πειράζει να τα συνδυάσω; 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Όι, καθόλου. 
Κρομμύδιν να τους πω να βάλουν;
ΑΒΕΡΩΦ (πειρακτικά): Όι, Πρόεδρε. 
Οι... Πρίγκιπες εν τρώσιν κρομμύθκια.
ΧΡΗΣΤΟΥ: Εγώ θα παραγγείλω μό-
νον σουβλάκια. Αλλά να μεν τα φέρει 
κανένας... αλλοδαπός ντελιβεράς.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Μεν ανησυχείς. 
Εν να τα φέρει η φρουρά μου.
ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω σουβλά-
κια-σιεφταλιές, κύριε Πρόεδρε. Τζι 
ελπίζω ότι στο μεταξύ εν θα μου στεί-
λουν καμιάν... απόφασιν δικαστηρίου, 
που να μου απαγορεύει να τα φάω!
ΚΑΡΟΓΙΑΝ: Εσύ, κύριε Πρόεδρε, τι 
θα παραγγείλεις;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Σουβλάκιν κοτό-
πουλλον.
ΚΑΡΟΓΙΑΝ: Τζι εγώ το ίδιον! Εις 
ανάμνησιν της κοινής μας εκλογικής 
νίκης, που σε έφερεν στο Προεδρι-
κόν, το 2013...
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: Ε, εγώ θα πα-
ραγγείλω το ίδιον με τον Στέφανον, 
ενόψει της κοινής μας πορείας... στες 
Προεδρικές του 2023.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Οκκέι. Επήρα 
ούλλες τες παραγγελίες. Στα σου-
βλάκια, κουτσά-στραβά ήβραμεν τα. 
Ελπίζω να τα εύρουμεν τζιαι στες 
μεταρρυθμίσεις. Καλήν όρεξιν!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Τελικά δεν θα χρειαστεί να πάμε στη 
Ρώμη για να δούμε τον Πάπα. Θα 
έρθει... ο ίδιος εδώ, για να τον δούμε, 
την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι η δεύτερη 
επίσκεψη αρχηγού της Ρωμαιοκαθολι-
κής Εκκλησίας στη νήσο των Αγίων. Το 
2010, επί προεδρίας του κομμουνιστή 
Προέδρου μας, Δημήτρη Χριστόφια, 
είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκε-
ψη ο τότε Ποντίφικας Βενέδικτος. 
Πάντως, θα είναι μια καλή ευκαιρία, 
για μας, να θυμίσουμε στον Πάπα 
Φραγκίσκο (και μέσω του σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο) ότι υπάρχουμε ως Χρι-
στιανοί Ορθόδοξοι, που επιβιώσαμε σ’ 
αυτό το σταυροδρόμι της Ιστορίας και 
της Γεωγραφίας, παρά το ότι πέρασαν 
από εδώ και Καθολικοί και Μου-
σουλμάνοι και άλλοι αλλόθρησκοι 
κατακτητές. Να θυμίσουμε, επίσης, ότι 
ο Απόστολος των Εθνών Παύλος είχε 
βηματίσει σ’ αυτόν εδώ τον τόπο, από 
τη Σαλαμίνα «άχρι Πάφου», για να κο-
μίσει το νέο μήνυμα της χριστιανικής 
πίστης. Να θυμίσουμε ότι η Κύπρος 
ήταν η πρώτη χώρα που κυβερνήθη-
κε από χριστιανό, τον Σέργιο Παύλο, 
τον οποίο ο Απόστολος Παύλος και ο 
Απόστολος Βαρνάβας προσηλύτισαν 
στον Χριστιανισμό. Να θυμίσουμε ότι 
η Κύπρος, από τα βάθη των αιώνων, 

ήταν το προκεχωρημένο φυλάκιο 
του Χριστιανισμού της Ευρώπης. 
Και παραμένει τέτοιο μέχρι σήμερα, 
αλλά απειλούμενη από ένα επιθετικό 
Ισλάμ! Να τονίσουμε στον Ποντίφικα 
ότι δεν θα μπορέσει να βαδίσει κι 
αυτός στα βήματα του Αποστόλου 
Παύλου, αν θα το επιθυμούσε, αφού η 
Σαλαμίνα, από την οποία ξεκίνησε την 
περιοδεία του ο Απόστολος το 45 μ.Χ., 
βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, μαζί 
με την υπόλοιπη βόρεια Κύπρο.
Λέγεται ότι ο Πάπας, φεύγοντας από 
την Κύπρο, θα πάρει μαζί του και 
αριθμό αλλοδαπών προσφύγων, οι 
οποίοι κατέφυγαν εδώ από διάφορες 
χώρες. Αυτό μας δίνει μια ευκαιρία 
να ενημερώσουμε τον υψηλό φιλο-
ξενούμενό μας και για τους δικούς 
μας πρόσφυγες, στην ίδια τους την 
πατρίδα, εδώ και 47 χρόνια, τα περισ-
σότερα από κάθε άλλον πρόσφυγα 
οπουδήποτε επί της Γης. 
Τέλος, σκέφτομαι ότι θα ήταν χρήσι-
μο εάν, κατά την εδώ παραμονή του, 
ο Πάπας Φραγκίσκος γνώριζε και 
τους πολλούς... μικρούς Πάπες που 
διαθέτει η ξερονησίδα μας, ιδιαίτερα 
στην πολιτική, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι κατέχουν... το αλάθητο.

ΜΠΟΞΕΡ

Αναχώρησε σε ηλικία 89 ετών, για να 
συναντήσει τον αείμνηστο σύζυγό της 
Σπύρο Κυπριανού και η πρώτη, Πρώ-
τη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, Μιμή Κυπριανού, από τη Βέροια.
Λίγο είχα την τύχη να γνωρίσω από 
κοντά την μ. Μιμή Κυπριανού, αλλά 
πιστεύω την χαρακτήριζε η  ειλι-
κρίνεια και ο αυθορμητισμός. Θα 
ήθελα εις μνήμην της να παραθέσω 
ακριβώς κάτι που ανταποκρινόταν σ’ 
αυτά τα χαρακτηριστικά της.
Όταν ο Βρετανός στρατιωτικός Martin 
Packard επισκέφθηκε την οικία του 
τότε Υπουργού Εξωτερικών της ΚΔ, 
μ. Σπύρου Κυπριανού, η σύζυγός του, 
Μιμή Κυπριανού, του προσέφερε 
τσάι, έγραψε στο βιβλίο του ο  MP 
(“Getting it Wrong”)  και του είπε ότι ο 
σύζυγός της δεν μπορούσε να τον συ-
ναντήσει. «Με ρώτησε (έγραψε) τι γυ-
ρεύω στην Κύπρο. Όσο περισσότερο 
μιλούσαμε, τόσο περισσότερο αισθα-
νόμουν εχθρότητα. Τελικά, μου είπε 
ότι οι Άγγλοι ήσαν ανεπιθύμητοι να 
ξανάρχονταν στην Κύπρο, αμφισβή-
τησε την καλή θέληση των Άγγλων, 
είπε ότι η Βρετανία απλώς βοηθούσε 
τους Τούρκους και αμφέβαλλε για 
την ικανότητά μου να κρατήσω ίσες 
αποστάσεις (even-handed). Ίσως, είπε, 

να μην υπήρχε λόγος να μιλήσω με 
τον κ. Κυπριανού, αλλά πρόσθεσε 
ότι πιο χρήσιμη επικοινωνία ίσως να 
ήταν ο κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, το 
τηλέφωνο του οποίου μου έδωσε, και 
ο οποίος, είπε, ήταν προσεγγίσιμος σε 
ιδέες συμβιβασμού».      
Ο Martin Packard να θυμίσω ότι 
ήταν ο άνθρωπος που το 1963/64 
μάς κατηγόρησε βάναυσα και άδικα, 
δίχως καμία έρευνα, ότι σφάξαμε 27 
Τουρκοκυπρίους από το νοσοκομείο 
Λευκωσίας, τους περάσαμε από 
γεωργικά μηχανήματα και πετάξαμε 
τη σκόνη τους στα χωράφια στη Σκυ-
λούρα! Αναγκάστηκε να αποσύρει τις 
απάνθρωπες κατηγορίες του και με 
επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ, μετά 
από μαραθώνιο αγώνα της γράφου-
σας. Ενώ άλλοι δικοί μας, δυστυχώς, 
είχαν πάρει δεδομένες τις κατηγορίες 
του τότε…  Σχετικές δημοσιεύσεις στη 
«Σημερινή» 1999 και το ιστορικό στο 
βιβλίο μου «Διζωνική vs Δημοκρα-
τία» 2019 και στο βιβλίο « Bloody 
Truth - Αιματηρή Αλήθεια».
Δεν έπεσε καθόλου έξω στις εκτιμήσεις 
της  η αείμνηστη Μιμή, Πρώτη Κυρία…
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την 
σκεπάσει.

 Φανούλα Αργυρού

Να σώσουμε τα Χριστούγεννα, ήταν ο 
στόχος που καθόρισε ο Υπουργός Υγείας, 
ανακοινώνοντας τα νέα αυστηρά μέτρα 
για αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Το πιο 
σημαντικό, βέβαια, δεν είναι να σώσουμε 
τα Χριστούγεννα. Είναι να σώσουμε όσο 
το δυνατόν περισσότερους συνανθρώ-
πους μας από τις φοβερές συνέπειες της 
πανδημίας, καθώς αυξάνονται τα κρού-
σματα και οι νοσηλευόμενοι, ενώ στον 
ορίζοντα φάνηκε μια νέα απειλή από την 
Αφρική, στη μορφή νέας παραλλαγής 
του κορωνοϊού με 32 μεταλλάξεις!
Με βάση τα νέα μέτρα, από τις 15 
Δεκεμβρίου οι ανεμβολίαστοι δεν θα 
μπορούν να εισέρχονται σε γήπεδα, 
θέατρα, κινηματογράφους, νυχτερινά 
κέντρα, δισκοθήκες, χώρους εστίασης 
κ.λπ. Φέτος, μόνο στο σπίτι θα μπορούν 
να κάνουν χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. 
Μια άλλη επιλογή για ρεβεγιόν είναι το... 
γειτονικό πάρκο, όπου δεν χρειάζεται να 
κάνεις κράτηση κιόλας.

Κι αν επιδεινωθεί και άλλο η κατάσταση, 
ίσως να τους απαγορευθεί και η είσοδος 
στις εκκλησίες. Με αναμμένο κεράκι 
μπροστά στην τηλεόραση θα παρα-
κολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία της 
Γεννήσεως.
Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μίνι-λοκντά-
ουν μόνο για τους ανεμβολίαστους.
Και τι να ευχηθείς τώρα σε έναν ανεμ-
βολίαστο; «Merry Lockdown»; Ίσως 
είναι καλύτερα να του ευχηθείς... «Καλό 
Πάσχα»!
Ο κάθε ανεμβολίαστος θα αισθάνεται 
κάπως σαν τον Εμπενίζερ Σκρουτζ, της 
«Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Ντί-
κενς. Θα κάνει Χριστούγεννα ολομόνα-
χος και μίζερος.
Είντα τζιαιρούς εφτάσαμεν. Να σου 
χτυπάνε την πόρτα τα πιτσιρίκια, για τα 
Κάλαντα, κι όταν σε ρωτάνε «να τα πούμε, 
να τα πούμε;», εσύ να τους απαντάς 
«μόνο αν έχετε safe pass»!  
Εισηγούμαι στον κ. Χατζηπαντέλα και την 

Δεν είναι μόνο η κατοχική Τουρκία που 
εργαλοποιεί τους παράνομους μετανάστες, 
διοχετεύοντάς τους στις ελεύθερες περιο-
χές, για να μας δημιουργεί προβλήματα. 
Υπάρχουν και Ελληνοκύπριοι που εργα-
λειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο και τις 
ανάγκες των μεταναστών για να κερδοσκο-
πούν. Κι αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Είναι 
ενδεικτικές οι σοβαρότατες καταγγελίες του 
Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, 
στο «Σίγμα», για τα κυκλώματα που εκμε-
ταλλεύονται τους αιτητές πολιτικού ασύλου. 
Είναι εξωφρενικό αυτό που αποκάλυψε ότι 
σε συγκεκριμένο σπίτι στην Πάφο (έδωσε 
και διεύθυνση και αριθμό) και μάλιστα 
εγκαταλειμμένο, είναι δηλωμένοι πενήντα 
αιτητές πολιτικού ασύλου. Πενήντα! Και 
δεν το πήρε κανένας αρμόδιος μυρω-
διά. Ίσως επειδή κοιμούνταν. Ή απλώς 
έκλειναν τα μάτια, χωρίς να κοιμούνται, για 
να διευκολύνουν κάποιους να κάνουν τη 

δουλειά τους. Στοιβάζουν αιτητές πολιτικού 
ασύλου σαν σαρδέλες, σε διάφορα υποστα-
τικά, συνήθως ακατάλληλα, και παίρνουν 
«χρυσά» ενοίκια από το κράτος. Κάποιοι 
άλλοι επιτήδειοι «χρυσώνονται» από τους 
μετανάστες για να τους μεταφέρουν στις 
ελεύθερες περιοχές, να τους κανονίσουν 
τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου και να τους 
βρουν και δουλειά. Μπορούμε να πούμε 
ότι πρόκειται για μια μικρογραφία του 
κυκλώματος των «χρυσών» διαβατηρίων. 
Η διαφορά είναι ότι αντί εκατομμυριού-
χους επενδυτές, επιχειρούν να κυπριο-
ποιήσουν κάτι κακόμοιρους μετανάστες 
και πρόσφυγες. Σε πολλούς από τους 
χώρους διαμονής αιτητών πολιτικού 
ασύλου οι συνθήκες διαβίωσης είναι 
πραγματικά άθλιες. Το ίδιο άθλια είναι 
και η συμπεριφορά εκείνων των συμπα-
τριωτών μας που χωρίς ίχνος ανθρωπιάς 
έριξαν αυτούς τους δυστυχισμένους σε ένα 

είδος διαβίωσης που δεν ταιριάζει ούτε 
σε ζώα, με τη λογική «είντα, στην χώραν 
τους εζιούσαν καλλύττερα;». Όλα αυτά δεν 
μπορούν να μη διασυνδέονται και με την 
αυξημένη εγκληματικότητα ανάμεσα στους 
αλλοδαπούς, ένα δείγμα της οποίας γνωρί-
σαμε με τον άγριο φόνο Κονγκολέζου από 
συμπατριώτη του, στην Έγκωμη, μπροστά 
στα έντρομα μάτια περαστικών.  Όλοι οι 
αρμόδιοι φορείς, αλλά και η Κυβέρνηση 
και η Βουλή, πρέπει να αντιμετωπίσουν με 
τη δέουσα σοβαρότητα το ανεξέλεγκτο πρό-
βλημα του μεταναστευτικού. Μας τρομάζει 
η προειδοποίηση του Δημάρχου Πάφου, 
ότι μας αναμένει οδυνηρή έκπληξη όταν 
ολοκληρωθεί η διεξαγόμενη απογραφή 
πληθυσμού.  Παλαιότερα λέγαμε για 
πλάκα ότι η Κύπρος είναι αφρικανική 
χώρα. Τώρα πλησιάζουμε στο να γίνουμε 
πραγματικά τέτοια...   

ΜΠΟΞΕΡ

Μάθαμε, λοιπόν, μέσα από τα πρακτικά 
των Ηνωμένων Εθνών, που αποκάλυψε ο 
«Φιλελεύθερος», τι ακριβώς έγινε στο Κραν 
Μοντανά. Ενώ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
υπέβαλλε συγκεκριμένες προτάσεις και 
έκανε συγκεκριμένες υποχωρήσεις, ο 
Τσαβούσογλου έδινε κάποιες αόριστες 
προφορικές υποσχέσεις, του τύπου «δώστε 
εσείς τώρα όλα αυτά που ζητούμε εμείς 
και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε σε 
καμιά δεκαπενταριά χρόνια αυτά που ζητάτε 
εσείς». Ο ΓΓ του ΟΗΕ προσπαθούσε, με πα-
ραπλανητικό τρόπο, να δώσει την εντύπωση 
ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να συζητήσει κα-
τάργηση των εγγυήσεων (πράγμα που δεν 
συνέβαινε), για να εκμαιεύσει περισσότερες 
υποχωρήσεις από τον Πρόεδρο Αναστασιά-
δη (πράγμα που συνέβη).
Το μόνο που δέχθηκε ο Τσαβούσογλου 

ήταν μετονομασία της Συνθήκης Εγγυ-
ήσεων σε «Συνθήκη Εφαρμογής». Και 
εννοούσε, βεβαίως, «Εφαρμογής των 
τουρκικών επεκτατικών σχεδιασμών στην 
Κύπρο, μέσω της λύσης». Κάποιοι στη 
δική μας πλευρά, με προεξάρχον το ΑΚΕΛ, 
επιμένουν ότι στο Κραν Μοντανά χάσαμε 
τη μεγάλη ευκαιρία να λύσουμε το Κυπρι-
ακό και ότι η Τουρκία ήταν διατεθειμένη 
να αποδεχθεί κατάργηση της Συνθήκης 
Εγγυήσεων. Όπως, όμως, προκύπτει από 
τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, τη 
μεγάλη ευκαιρία δεν την χάσαμε εμείς. Η 
Τουρκία την έχασε, να νομιμοποιήσει την 
εσαεί παρουσία της στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τα πρακτικά, η «αντίληψη» 
του Γενικού Γραμματέα ήταν, πως, «στην 
περίπτωση που ικανοποιηθούν 100% οι 
Τουρκοκύπριοι, υπάρχει μια θέληση από 

πλευράς Τουρκίας να επανεξετάσει τη 
Συνθήκη Εγγυήσεων και τα Επεμβατικά 
Δικαιώματα». Μάσσιαλλα! Να ικανοποι-
ηθούν οι Τουρκοκύπριοι 100% και η 
Τουρκία, σύμφωνα με την «αντίληψη» του 
Γκουτέρες (και όχι κάποια συγκεκριμένη 
γραπτή τουρκική πρόταση), θα μπορούσε 
να επανεξετάσει (και όχι να καταργήσει) 
τη Συνθήκη Εγγυήσεων, χωρίς όμως να 
εγκαταλείπει το δικαίωμα μονομερούς 
επέμβασης για 15 χρόνια (και βλέπουμε). 
Απαίτησε, επίσης, ο Τσαβούσογλου εσαεί 
παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, σε 
αριθμό μεγαλύτερο από εκείνον των συμ-
φωνιών του 1960, για να επανδρώνουν και 
μόνιμη τουρκική βάση. 
Ναι, αυτή ήταν η «μεγάλη ευκαιρία» που 
χάσαμε...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

κ. Γιαννάκη, με στόχο την ενθάρρυνση 
των ανεμβολίαστων να πάνε να εμβολι-
αστούν, να εμφανιστούν σε ένα χριστου-
γεννιάτικο σποτάκι για την τηλεόραση, 
στο οποίο να τραγουδούν με εορταστική 
διάθεση: «Χριστός γεννάται σήμερον, 
εν Βηθλεέμ τη πόλει, κάντε κι εσείς το 

εμβόλιο, όπως το κάνουν όλοι»!
Και κάτι τελευταίο. Για καλό και για κακό, 
οι ανεμβολίαστοι ας κάνουν από τώρα... 
τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Μέχρι τότε, 
μπορεί να τους τα απαγορεύσουνε και 
αυτά! 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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