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ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
Προς άλλη μια «εκλογική» 
διαδικασία-φιάσκο
Στην τελική ευθεία μπήκαν τα πολιτικά κόμματα 
στα κατεχόμενα, ενόψει των παράνομων βουλευ-
τικών εκλογών, κατά τις οποίες θα εκλεγεί νέα 
ψευδοκυβέρνηση. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η Αριστερά και το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα του 1950
Η κινητοποίηση του ΑΚΕΛ στα τέλη του 1949, 
μετά την υποβολή υπομνήματος στον ΟΗΕ για 
το Κυπριακό, που προκάλεσε την εξαγγελία του 
Δημοψηφίσματος. 
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ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Οι διαπρύσιοι προαγωγοί 
της αγγλο-τουρκο-
διζωνικής 
τερατουργίας συνεργούν 
στην τουρκοποίηση της 
Κύπρου
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ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ
ΔΔΟ: Να διαλυθούν 
οι ολέθριες 
ψευδαισθήσεις
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Μία ακόμη έκθεση
ίσων αποστάσεων:
Θα συνεχίσουμε 
να παρακολουθούμε 
αδιάφορα;
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ΕΞΑΡΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 
Ανησυχεί η αδυναμία 
έγκαιρης πρόβλεψης  
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«TEST TO STAY»

Ανοιχτά σχολεία 
με κάθε κόστος 

και χωρίς μαθητές;
Πολλά είναι τα ερωτήματα που 

εγείρονται σχετικά με τη λειτουργία 
του νέου μέτρου, του λεγόμενου 
«test to stay», που θα έμπαινε σε 
εφαρμογή από αύριο Δευτέρα στα 
σχολεία, αν δεν αναβαλλόταν λόγω 
των άμεσων και καθολικών αντιδρά-
σεων των εκπαιδευτικών.  Σε σημείο 
μάλιστα που στις τοποθετήσεις τους 
να κάνουν λόγο για δυναμικά μέτρα, 
την ώρα που οι δυσκολίες στον 
χώρο της Παιδείας δεν μετριούνται 
στο ένα χέρι. Αυτό οδήγησε τους 
ειδικούς στην επανεξέταση τρόπων 
βελτίωσης της υλοποίησης του μέ-
τρου, για το οποίο θα ενημερωθούν 
αναλυτικά οι εκπαιδευτικές οργανώ-
σεις αλλά και οι οργανωμένοι γονείς, 
αύριο Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου.  
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Η συνεπής βρετανική δολιότητα κατά της Κύπρου

Σε πλήρη επιβεβαίωση της διαχρο-
νικής βρετανικής δολιότητας κατά 
της Κύπρου οδηγεί η αξιολόγηση 
των βρετανικών εγγράφων της 

περιόδου 1998-2000, αναφορικά με την πο-
λιτική του Λονδίνου σε σχέση με την ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. 

Τα εν λόγω πρωθυπουργικά έγγραφα, 
αν και ελάχιστα, είναι αρκούντως ικανο-
ποιητικά για το στίγμα και τον προσανατο-
λισμό της βρετανικής πολιτικής έναντι της 
Κύπρου, επιβεβαιώνοντας την αμετάθετη 
πλεύση των βρετανικών σκοπεύσεων και 
επιδιώξεων από το 1956 και εντεύθεν. 

Μια δόλια  πολιτική, την οποία ακολουθού-
σε η τότε Εργατική Κυβέρνηση με Πρωθυ-
πουργό τον Τόνι Μπλερ και που την συνέχισε 

ΝΕΑ ΟΠΛΑ
Περάσαμε 

στα τσιπάκια, 
τις ενέσεις και 

τα νευροσήματα 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 
Ε.Ε., Κυπριακό, 

Καζακστάν, Ρωσία 
και στο βάθος 

η Τουρκία
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ΡΟΔΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ 
- ΡΟΥΦΟΣ

Ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στην 

Κύπρο το 1954-55                
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ΘΕΣΗ

... Συνέχεια στη σελίδα 2

ΑΚΙΝΗΤΑ
Μειώθηκαν κατά 23  % 

οι αγορές το 2020 
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ 
Προειδοποιούν για 

λουκέτα και απολύσεις 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Κοντά στον 

στόχο του 75  % 
η πληρότητα
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Στο 93  %

η χρήση του
λόγω πανδημίας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η έξοδος της Κύπρου 

στις αγορές 
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Οι Τούρκοι  υιοθετούν 
στην πράξη τη θεωρία 
του ξίφους.  Όταν κα-
τακτούν μία περιοχή 

είτε αναγκάζουν  τους γηγενείς 
πληθυσμούς να αλλαξοπιστήσουν 
και να γίνουν Τούρκοι είτε τους 
εξολοθρεύουν είτε προχωρούν 
σε εποικισμό.  Στη δική μας 
περίπτωση, τα έκαναν όλα. Και 
συνεχίζουν.  Αφού κατέλαβαν 
και εποίκισαν το βόρειο τμήμα 
της Κύπρου,  τώρα υιοθετούν την 
πολιτική ενός οιονεί εποικισμού 
στέλνοντας παράτυπους μετανά-
στες  και πολιτικούς πρόσφυγες 
στις ελεύθερες περιοχές. Για να 
προκαλέσουν  κοινωνικά, οικο-
νομικά και πολιτικά προβλήματα. 
Και για να έλθουν, στο τέλος, να 
μας κατηγορήσουν για ρατσισμό 
και σοβινιστικό εθνικισμό. 

Ας φωνασκούν 
οι εταίροι μας… 

ΜΑΖΙ ΤΟ 
ΕΝΘΕΤΟ 
«ΥΓΕΙΑ»

Μύθοι και 
αλήθειες 
για την 
«Όμικρον»

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ NON PAPER, Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΜΠΡΑΪΖΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι και γιατί
τορπιλίζουν τον EastMed  

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΕ, ΕΠΙΔΙΩΚΑΝ ΛΥΣΗ 

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 

Πραγματική τορπίλη στα 
θεμέλια του στρατη-
γικού προγράμματος 
κατασκευής του αγωγού 

φυσικού αερίου EastMed ρίχνει το 
άτυπο έγγραφο (non paper) του αμε-
ρικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
που επιδόθηκε πρόσφατα στις κυβερ-
νήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Το 
έγγραφο αναφέρεται στα προβλήματα 
και στις δυσκολίες που εμφανίζονται 
στην κατασκευή του αγωγού, γεγονός 
που δηλοί (παρότι πρόκειται για 
άτυπο έγγραφο) μια διαμορφούμενη 
στροφή της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής όσον αφορά την ενερ-
γειακή στρατηγική της Ανατολικής 
Μεσογείου. Tο παρασκήνιο, τα ίδια τα 
γεγονότα, καθώς και όσα αναφέρουν 
διπλωματικές πηγές καταδεικνύουν 
ότι το άτυπο έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών των ΗΠΑ συνιστά για 
κάποιους παράγοντες σε Κύπρο και 

Ελλάδα «ένα καταπληκτικό άλλοθι», 
όσον αφορά το μείζον ζήτημα της 
ενέργειας στην περιοχή, υπό την 
έννοια ότι μπορεί να εμφανιστεί ως 
η διέξοδος την οποία αναζητούσαν, 
προκειμένου να απαλλαγούν από τον 
“μπελά” των τουρκικών απειλών, που 
συντηρούνται και, σε μεγάλο βαθμό, 
τροφοδοτούνται και από τη δική μας 
απουσία επαρκούς αποτροπής. Είναι 
προφανές ότι το έγγραφο απηχεί τις 
σκέψεις και τους προβληματισμούς 
μια συγκεκριμένης σχολής σκέψης 
εντός των Δημοκρατικών στην Ουά-
σιγκτον, που προσδοκά ότι, χωρίς τον 
EastMed, θα ήταν δυνατό να δημι-
ουργηθούν συνθήκες για επαναπρο-
σέγγιση με την Τουρκία και προώ-
θηση ενός νέου κύκλου συνομιλιών 
για το Αιγαίο και την Κύπρο μετά το 
2023, μετά, δηλαδή, τις εκλογές στην 
Τουρκία, στην Κύπρο και, με βάση 
όσα δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ο 

Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με διπλωματικές 
πηγές, το συγκεκριμένο non 
paper έχει δείγματα γραφής του 
πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Μάθιου Μπράιζα, ο 
οποίος είναι στενός φίλος τόσο με 
τον Υπουργό Εξωτερικών, Άντονι 
Μπλίνκεν, όσο και με τον Πρόε-
δρο, Τζον Μπάιντεν, αλλά και ένας 
από τους κύριους εκφραστές των 
τουρκικών θέσεων σε ζητήματα 
γεωπολιτικής ενέργειας, και ο 
οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
«συνεχίζει να έχει επαφές και είναι 
‘‘μυστικοσύμβουλος’’ των Δημοκρα-
τικών, αφού είναι συνδεδεμένος με 
το Atlantic Council,  ένα think tank 
(δεξαμενή σκέψης), το οποίο διαθέ-
τει και παράρτημα στην Τουρκία, 
στο οποίο είναι υπεύθυνος».  
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• ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»

• ΤΟ «ΑΛΛΟΘΙ» ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

• ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο EASTMED ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

 ΟΥΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ
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‘‘μυστικοσύμβουλος’’ των Δημοκρα-
τικών, αφού είναι συνδεδεμένος με 
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από εκεί που την άφησε η Συντηρητική 
Κυβέρνηση Τζον Μέιτζορ τον Μάιο 1997. 

Όπως αποκαλύπτεται από τα έγγραφα, οι 
Βρετανοί, δημόσια, θα φαινόταν ότι υποστήρι-
ζαν την ένταξη της ΚΔ στην ΕΕ, χωρίς να τίθεται 
ως προϋπόθεση η προηγούμενη λύση του 
Κυπριακού, όμως, υπογείως και με ύπουλο 
τρόπο θα συνέδεαν την ένταξη της Κύπρου με 
τον όρο της ταυτόχρονης λύσης του προβλή-
ματος. Και, αν αυτό δεν επιτυγχανόταν, τότε 
θα προωθούσαν (μεταξύ άλλων επιλογών) 
την ιδέα της ένταξης μόνο του «νότου», με 
παράλληλη αναγνώριση του ψευδοκράτους 
(«ΤΔΒΚ») ως ξεχωριστής οντότητας, με δυ-
νατότητα ακόμα και τελωνειακής ένωσης του 
«βορρά» με την ΕΕ!!! 
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Έτος 45ο – 1η  Έκδοση 3 Φεβρουαρίου 1976 

Εκδότης και Συνιδρυτής: Κώστας Ν. Χατζηκωστής
Διατελέσας Διευθύνων Σύμβουλος: Άντης 

Χατζηκωστής (2002-2010) 

Διευθυντής Εκδοτικού Οίκου Δίας: 
Χρύσανθος Τσουρούλλης

Διευθύντρια «Σημερινής»: Πέτρα Αργυρού
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Η αλήθεια είναι ότι αντιμετω-
πίζουμε πρόβλημα επιβίωσης. 
Και ότι τελούμε εν αμύνη. Διότι, 
η Άγκυρα μετατρέπει ένα καθα-
ρά ανθρωπιστικό ζήτημα, όπως 
είναι αυτό των ταλαιπωρημένων 
προσφύγων από εμπόλεμες 
ζώνες ή από περιοχές που δεν 
έχουν στον ήλιο μοίρα, σε εργα-
λείο πολιτικό.  Και έτσι πρέπει να 
το εμφανίζουμε στην ΕΕ, ως κρά-
τος που τελεί υπό κατοχήν και 
απειλείται καθημερινά. Ως Έλλη-
νες,  δε, είναι αποδεδειγμένη η 
φιλοξενία μας από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Ακόμη και τώρα, παρά 
τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε 
να δείχνουμε την ανθρωπιά μας. 
Την τελευταία πενταετία η  ΕΕ 
έχει συνεισφέρει στην Κύπρο 
για το μεταναστευτικό το ποσό 
των 114 εκ. ευρώ και οι Κύπριοι 
πολίτες έδωσαν  μέσω του προϋ-
πολογισμού 178 εκ. ευρώ. Για το 
τρέχον έτος, το ποσό  αυξήθηκε 
συγκριτικά με πέρυσι από 45 
σε 75 εκ. ευρώ. Είμαστε, λοιπόν, 
μια γενναιόδωρη και πολιτι-
σμένη κοινωνία, η οποία όμως 
δεν αντέχει πια τα κύματα του 
μεταναστευτικού.  Εφόσον δεν 
υπάρχουν θέσεις εργασίας και  
εφόσον δημιουργούνται απειλές 
κοινωνικής  συνοχής, γίνεται 
αντιληπτό και στους ίδιους τους 
«ξένους» ότι ο παράδεισος της 
Κύπρου εξελίσσεται σε εφιάλτη.  
Και γι’ αυτούς και για μας. Συνε-
πώς, πρέπει να προστατευτούμε 
αμφότεροι. 

Επειδή, λοιπόν, υπάρχουν 
Διεθνείς Συνθήκες και δη συμ-
φωνίες της ΕΕ,  το λογικότερο 
θα ήταν να ισχύσει στην πράξη 
η αρχή της αναλογικότητας  και  
της επαναπροώθησης από τις 
χώρες πρώτης εισόδου.  Όμως, 
με την Τουρκία έχουμε πρό-
βλημα. Διότι δεν αναγνωρίζει 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως 
εκ τούτου, δεν εφαρμόζει τις 
συμφωνίες που υπέγραψε με 
τις Βρυξέλλες. Ενόσω η Άγκυρα 
μάς κτυπά πάνω και κάτω από τη 
μέση, οφείλουμε να κλείσουμε 
τις τρύπες στη γραμμή αντιπα-
ράταξης. Και να καταστήσουμε 
σαφές εντός της ΕΕ ότι αντιμετω-
πίζουμε θέμα επιβίωσης και ότι 
δεν έχουμε άλλη επιλογή, εκτός 
από την άσκηση βέτο επί των 
ζητημάτων που αφορούν στην 
Τουρκία. Και ας φωνασκούν οι 
εταίροι μας. Εκτός και αν έχουν 
να προτείνουν άλλη λύση. Εάν, 
όμως, η Άγκυρα δεν αλλάξει 
πολιτική και αν οι εταίροι μας 
συνεχίσουν να μην αντιλαμβάνο-
νται το πρόβλημά μας, υπάρχει 
-όπως δήλωσε  ο Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής-  η 
πιθανότητα να ανοίξουν οι πύλες 
της Κύπρου για να μετακινη-
θούν παράτυποι μετανάστες και 
πολιτικοί πρόσφυγες προς άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Φτάνει να 
έχει και τα επιχειρήματα και τη 
σύνεση και τους τρόπους να το 
πράξει. Εκεί, άλλωστε, θα έχουν 
καλύτερες ευκαιρίες και προο-
πτικές επιτυχίας. Συνεπώς, δεν 
πρόκειται ούτε για ρατσιστική 
ούτε για απάνθρωπη δράση. Το 
αντίθετο. Θα είναι και για το δικό 
τους καλό και για το δικό μας. Οι 
εταίροι μας και  κυρίως οι βόρει-
οι, καθώς και οι ηγέτιδες χώρες 
της ΕΕ  μπορούν να αντέξουν. 
Εμείς, όχι. Εμείς πνιγόμαστε. 
Εκτός και αν εφαρμοστεί η αρχή 
της αλληλεγγύης. Εκτός και αν  
-όπως είπε ο Ν. Νουρής- αποδε-
χθεί, και δη οικειοθελώς, κάθε 
εταίρος μας τη μετεγκατάσταση 
200 με 300 παράτυπων μετανα-
στών ή αιτητών ασύλου από την 
Κύπρο στην επικράτειά του. Με 
τον τρόπο αυτό, τόνισε, μπορού-
με να αναπνεύσουμε. Μακάρι, 
αλλά οι Βρυξέλλες και οι εταίροι 
μας δεν μας έχουν συνηθίσει 
ούτε στην πολιτική της αλληλεγ-
γύης, αλλά ούτε και στον ρόλο 
του από μηχανής θεού. Συμφέ-
ροντα…  

Της Κυριακής

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗΑνοιχτά σχολεία με κάθε κόστος;

ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ ΟΊ ΑΝΤΊΔΡΑ-
ΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΟ TEST TO STAY 
ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΊ ΜΑ-
ΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ 
ΣΠΊΤΊ ΛΟΓΏ COVID-19, ΕΝΏ 
ΑΛΛΟΊ ΠΑΣΧΊΖΟΥΝ ΝΑ ΜΕΊ-
ΝΟΥΝ COVID-FREE ΓΊΑ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΊΚΗ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.
com

Π
ολλά είναι τα ερωτή-
ματα που εγείρονται 
σχετικά με τη λειτουρ-
γία του νέου μέτρου 
που θα έμπαινε σε 
εφαρμογή από αύριο 
Δευτέρα στα σχολεία, 

αν δεν αναβαλλόταν λόγω αντιδράσεων. 
Σύμφωνα με το «νέο» αυτό μέτρο τα παι-
διά που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, 
αντί να τίθενται σε περιορισμό για πέντε 
ημέρες, θα υποβάλλονται σε rapid test 
καθημερινά και θα μπορούν να παρα-
μένουν εντός των σχολικών μονάδων. 

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων γι’ αυτό το μέτρο ήταν άμε-
σες και καθολικές. Σε σημείο, μάλιστα, 
που στις τοποθετήσεις τους να κάνουν 
λόγο για δυναμικά μέτρα, την ώρα που 
οι δυσκολίες στον χώρο της Παιδείας δεν 
μετριούνται στο ένα χέρι. Αυτό οδήγησε 
τους ειδικούς στην επανεξέταση τρόπων 
βελτίωσης της υλοποίησης του μέτρου, 
για το οποίο θα ενημερωθούν αναλυτικά 
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και οι 
οργανωμένοι γονείς, αύριο Δευτέρα, 17 
Ιανουαρίου.   

Κριτήριο να παραμείνουν 
ανοιχτά τα σχολεία

Στην έκτακτη συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Παιδείας την περα-
σμένη Παρασκευή, ο Υπουργός Παιδείας 
ανέφερε ότι η προσπάθεια που γίνεται 
είναι για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των σχολείων. Σχολιάζοντας 
την πρόταση που υιοθετήθηκε από το 
Υπουργικό για το μέτρο test to stay, ο κ. 
Προδρόμου ανέφερε σε δηλώσεις του 
μετά το πέρας της συνεδρίας ότι «είναι 

Σπύρος Άγκνιου

Ο Σπύρος Θίοντορ Άγκνιου 
γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρί-
ου 1918 και πέθανε στις 17 
Σεπτεμβρίου 1996. Ήταν 

ο 39ος Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και ως Αντιπρό-
εδρος επισκέφτηκε την Ελλάδα επί καιρώ 
Χούντας. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός με 
το όνομα Σπύρος Αναγνωστόπουλος. 
Γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, 
από Έλληνα πατέρα και Αμερικανίδα 
μητέρα και στο θρήσκευμα ήταν προ-
τεστάντης. Είναι ο μόνος Αντιπρόεδρος 
των ΗΠΑ ο οποίος παραιτήθηκε, εξαιτίας 
ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων.

Σπούδασε χημεία στο πανεπιστήμιο 
Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης. Οι γονείς 
του κατάγονται από τους Γαργαλιάνους 
Μεσσηνίας. Για την ακρίβεια ο πατέρας 
του ήταν Έλληνας και η μητέρα του ήταν 
Αμερικανίδα, πιθανώς ισπανικής καταγω-
γής. Στο θρήσκευμα ήταν επισκοπιανός 
και όχι ορθόδοξος. Η σταδιοδρομία του 
γενικά ήταν πολύ σημαντική. Στρατιώτης 
με το αμερικανικό σώμα πεζοναυτών 
στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, πήρε μέρος 
σε πολλές επιχειρήσεις και έλαβε και 
παράσημα ανδρείας. Μετά τον πόλεμο 

απέκτησε και πτυχίο νομικής από το 
πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης. Στη βιβλι-
οθήκη του πανεπιστημίου του Μέριλαντ 
υπάρχει ειδική αίθουσα αφιερωμένη στη 
σταδιοδρομία του. Κατόπιν ασχολήθηκε 
με την πολιτική και ήταν για τρία χρόνια 
Κυβερνήτης της πολιτείας του Μέρι-
λαντ με σημαντικό έργο: φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις, σκληρές νομοθεσίες 
κατά της μόλυνσης και ρύπανσης, καθώς 
επίσης και αντιρατσιστικές νομοθεσίες. 
Μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος 
και στενός συνεργάτης του μετέπειτα 
Αμερικανού Προέδρου, Ρίτσαρντ Νίξον, 
τελικά το 1969 έγινε ο 39ος Αντιπρόε-
δρος των ΗΠΑ επί Προεδρίας Ρ. Νίξον. 
Στις 10 Οκτωβρίου 1973 αναγκάστηκε 
να παραιτηθεί από την Αντιπροεδρία 
των ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη κάποιων 
στελεχών κατασκευαστικών εταιρειών 
ότι τον είχαν δωροδοκήσει, ενώ μετά 
από συμφωνία η επίσημη κατηγορία 
περιορίστηκε σε φοροδιαφυγή, κατηγορία 
την οποία δεν αντέκρουσε. Στη θέση του 
ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος ο Τζέραλντ 
Φορντ, ο οποίος μετέπειτα έγινε Πρό-
εδρος των ΗΠΑ, μετά την παραίτηση 
του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον το 1974. 
Εάν δεν παραιτείτο, θα αναλάμβανε ο 

ίδιος την προεδρία της χώρας και θα 
γινόταν ο πρώτος Πρόεδρος της Αμε-
ρικής με ελληνική καταγωγή και όχι 
ο Gerald Ford.

Η συμβολή του στη νίκη του Ρεπου-
μπλικανικού Κόμματος και την ανάλη-
ψη της Προεδρίας των ΗΠΑ από τον 
Ρίτσαρντ Νίξον και της Αντιπροεδρίας 
από τον ίδιο, στις εκλογές του 1968, 
ήταν καθοριστική. Κατά την προεκλογική 
του εκστρατεία όργωσε κυριολεκτικά 
όλη την Αμερική, επισκεπτόμενος όλες 
ανεξαιρέτως τις πολιτείες, κάνοντας 
ομιλίες και δίδοντας συνεντεύξεις για 

να προωθήσει την υποψηφιότητα τού 
Ρίτσαρντ Νίξον. Ήταν δεινός ρήτορας 
και κατάφερνε να κατατροπώνει τους 
πολιτικούς του αντιπάλους. Οι πολιτικοί 
του αντίπαλοι τον κατηγορούσαν ότι είχε 
ακραίες θέσεις σε ορισμένα ζητήματα, 
ειδικότερα στο μεγάλο θέμα του πολέμου 
στο Βιετνάμ. Μετά την παραίτησή του 
δεν αναμείχθηκε στην πολιτική, αλλά 
ακολούθησε επαγγελματικό και ιδιωτικό 
βίο. Πέθανε το 1996.

Για περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο www.artaeri.com.
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μια πρόταση της Συμβουλευτικής Επι-
στημονικής Επιτροπής για να γίνονται 
πρόσθετοι διαγνωστικοί έλεγχοι στα 
παιδιά τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι 
στενές επαφές, ώστε μετά από αρνητική 
διάγνωση, να παρακολουθούν τα μαθή-
ματά τους στο σχολείο, με δεδομένο ότι 
θα παρακολουθείται η κατάστασή τους 
συνεχώς με διαγνωστικούς ελέγχους». 

Το Υπουργείο Υγείας ήδη επεξεργάζεται 
πρακτικά ζητήματα για να μπορέσει να 
εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Μια 
τελική πρόταση για την πρακτική εφαρμογή 
του μέτρου θα κατατεθεί αύριο Δευτέρα, 
στις 15:00, οπότε θα πραγματοποιηθεί 
μια κοινή σύσκεψη Υπουργείων Παιδείας, 
Υγείας μαζί με τον επικεφαλής της Συμ-
βουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής 
του Υπουργείου Υγείας, κ. Κωνσταντίνο 
Τσιούτη, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις 
και τους οργανωμένους γονείς, για να 
γίνει ενημέρωση και να προχωρήσουν 
σε τελικές αποφάσεις. 

H λογική του νέου μέτρου και 
οι ανησυχίες των εμπλεκομένων 

Το να παραμένουν οι στενές επαφές 
εντός των σχολικών μονάδων είναι μια 
απόφαση που πυροδότησε πληθώρα αντι-
δράσεων, κυρίως από τις εκπαιδευτικές 
οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα έκαναν 
λόγο για κλιμάκωση των μέτρων που θα 
λάβουν οι ίδιες, σε περίπτωση που δεν 
αναιρεθεί η εν λόγω απόφαση. 

Ο Υπεύθυνος ομάδας ιχνηλάτησης, Βα-
λεντίνος Σιλβέστρος, μιλώντας στην Επιτρο-
πή Παιδείας της Βουλής, επισήμανε ότι ο 
κύριος λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης 

πρότασης είναι η προσπάθεια διατήρησης 
ανοικτών των σχολείων. Ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ότι, με τους υφιστάμενους αριθμούς 
κρουσμάτων και επαφών, η προσπάθεια 
να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία είναι πολύ 
δύσκολη, εφόσον με τα πρωτόκολλα που 
ισχύουν μέχρι σήμερα, οι επαφές πρέπει 
να παραμένουν σπίτι σε αυτοπεριορισμό. 
«Κάθε κρούσμα εντός των σχολικών μο-
νάδων δηλώνει επτά άτομα ως επαφές. Αν 
χθες είχαμε 287 κρούσματα στα σχολεία, 
τότε μιλούμε για 3 χιλιάδες επαφές στο 
σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα 
θα είναι δεκάδες χιλιάδες απουσίες από 
τα σχολεία». 

Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις εξακολουθούν να διατηρούν 
έντονες ανησυχίες ως προς την εφαρμογή 
του μέτρου. Μιλώντας με τον Πρόεδρο της 
ΟΕΛΜΕΚ, Κώστα Χατζησάββα, ο ίδιος ανέ-
φερε ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση 
της συνεδρίας εξακολουθεί να διατηρεί 
τις επιφυλάξεις του σχετικά με το μέτρο 
αυτό. «Υπάρχουν έντονες ανησυχίες για 
το μέτρο αυτό. Πρόκειται για ένα μέτρο 
το οποίο στερείται λογικής. Πώς γίνεται 

ένα παιδί που θεωρείται στενή επαφή να 
παραμένει εντός της σχολικής μονάδας, 
να παρακολουθεί κανονικά μαθήματα, 
να συναναστρέφεται με τους υπόλοιπους, 
ενώ όταν βγει από το σχολείο θα μπαίνει 
στη λογική ενός άλλου πρωτοκόλλου που 
λέει ότι πρέπει να αυτοπεριοριστεί; Είναι 
για να αναρωτιέται κανείς ποιος γονιός 
θα στείλει το παιδί του σχολείο όταν ξέρει 
ότι ο διπλανός του, για παράδειγμα, είναι 
στενή επαφή κρούσματος;».

Εκπαιδευτικοί σε 
αγώνα δρόμου

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασι-
λείου, σε δηλώσεις της στη «Σημερινή»,  
επιβεβαίωσε όσα δήλωσε στην εφημερίδα 
και ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. «Οι εκπαι-
δευτικοί καθημερινά κάνουν έναν αγώνα 
δρόμου και προσπαθούν να ανταποκριθούν 
σε κάθε περίσταση. Όμως το να μαθαίνουμε 
για νέα μέτρα από δηλώσεις υπουργών 
χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβού-
λευση, είναι πολύ δυσάρεστο». 

Όσο για το θέμα των αντικαταστατών, 
ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη σοβαρού προβλήματος, το οποίο 
αναμένουν να επιλυθεί άμεσα, μετά και 
τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν στην 
Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για πα-
ραχώρηση περισσότερων κινήτρων. «Ήδη 
καταθέσαμε σωρεία εισηγήσεων για το 
θέμα των αντικαταστάσεων και αναμέ-
νουμε να δούμε να γίνονται πράξεις όσα 
αναφέρθηκαν. Ζητούμε όμως εντατικό 
διάλογο, ώστε να λυθούν τα προβλήματα 
που είναι διαχρονικά, ωστόσο με την παν-
δημία γίνονται πολύ πιο έντονα», ανέφερε 
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η κ. Βασιλείου στη «Σ». 

Σε αγώνα και 
μαθητές με τα τετράμηνα

Έναρξη των εξετάσεων τετραμήνων εί-
χαμε την περασμένη Παρασκευή για τους 
μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου, ενώ αύριο 
στην κούρσα των εξετάσεων εισέρχεται 
και η Α’ Λυκείου. Όλα κύλησαν ομαλά, 
δήλωσε ο Πρόδρομος Προδρόμου, την 
ώρα που 7% των μαθητών παρέμεναν 
σπίτι είτε ως κρούσματα είτε ως επαφές. 
Γι’ αυτούς τους μαθητές θα δοθεί η ευ-
καιρία μιας β’ σειράς εξετάσεων, ενώ δεν 
αποκλείεται να ακολουθήσει και γ’ σει-
ρά σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, 
σύμφωνα με τον Υπουργό. 

Ο κ. Χατζησάββας, σχολιάζοντας την 
πρώτη ημέρα, ανέφερε στη «Σ» ότι σε 
γενικές γραμμές οι διαδικασίες ακολου-
θήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Ωστόσο, αυτό που κρατά σε αγωνία τους 
εκπαιδευτικούς είναι το πότε θα καθοριστεί 
αυτή η β’ σειρά των εξετάσεων και πότε 
η ενδεχόμενη γ’ σειρά. «Γνωρίζουμε ότι 
υπήρχαν αρκετές απουσίες. Σε κάποια 
λύκεια έλειπαν 20 άτομα αλλά και σε άλλα 
50. Δεν γνωρίζουμε πώς θα ολοκληρωθεί 
αυτή η εξεταστική και τι θα γίνει με τις 
επόμενες. Αν θα έχουμε περισσότερες 
απουσίες και πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα». 

Δεν έχουν κάτι να προσφέρουν οι εξε-
τάσεις τετραμήνων, υποστηρίζουν οι ίδιοι 
οι μαθητές μέσω της οργάνωσής τους. Ο 
Πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Γρηγόρης Γρηγορίου, 
ανέφερε στη «Σ» ότι «με τόσα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε, οι εξετάσεις δεν 
μπορούν να προσφέρουν κάτι. Παράλληλα, 
οι μαθητές που θα παρακαθίσουν σε β’ 
σειρά εξετάσεων, θα χάνουν διδασκαλία 
καινούριας ύλης. Θεωρούμε ότι αυτό δη-
μιουργεί μαθητές δύο ταχυτήτων». 

Εξετάσεις και διδασκαλία μαζί;
Το πρόβλημα που προκύπτει, σύμφωνα 

με τον κ. Χατζησάββα, δεν είναι η β’ και γ’ 
σειρά, αλλά η χρονική περίοδος κατά την 
οποία θα γίνουν, αφού σύντομα ξεκινά το 
Β’ τετράμηνο. «Στις 7 Φεβρουαρίου ξεκινά 
το Β’ τετράμηνο. Την ίδια ώρα κάποιοι 
μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα 
του νέου τετραμήνου και κάποιοι άλλοι 
θα δίνουν εξετάσεις. Την ίδια ώρα οι κα-
θηγητές επιβαρύνονται με τον φόρτο της 
αξιολόγησης, αφού θα πρέπει άμεσα να 
διορθώσουν τα γραπτά και να δοθούν οι 
βαθμοί του Α’ τετραμήνου». 

Τη δέσμευση του Υπουργού εξασφάλισε 
η ΟΕΛΜΕΚ, ότι θα δει τα ζητήματα αυτά 
και θα δώσει απαντήσεις στην αυριανή 
τους συνάντηση. Εκτός αυτού, ζήτημα 
προκύπτει και με τη διδακτέα ύλη του 
β’ τετραμήνου, εφόσον ο ωφέλιμος διδα-
κτικός χρόνος δεν συνάδει με τα διδακτέα. 
«Πρέπει να ακολουθήσει άμεσα διάλογος 
των Συνδέσμων Ειδικοτήτων ΟΕΛΜΕΚ με 
τους επιθεωρητές για να δουν το ζήτημα», 
κατέληξε ο κ. Χατζησάββας. 

16.01.2022
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Ηλύση Διζωνικής Δικοινοτι-
κής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) για 
την Κύπρο επιβλήθηκε από 
την Τουρκία και τη Βρετανία 

προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμ-
φερόντων (νομιμοποίηση τετελεσμένων 
κατοχής, διαιώνιση παραμονής βρετανικών 
βάσεων) και με εισήγηση της Βρετανίας 
περιλήφθηκε στα ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ 
(Ψήφισμα 649/1990). Έκτοτε η ΚΔ πα-
ραμένει εγκλωβισμένη στη ΔΔΟ. Είναι 
συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπον-
δίας, νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και το 
ψευδοκράτος, καταλύει την Κυπριακή 
Δημοκρατία (ΚΔ) και την αντικαθιστά με 
δύο κρατικές οντότητες υπό μία ομπρέλα 
συνομοσπονδιακής φύσεως, οι αποφάσεις 
της οποίας θα ελέγχονται από την Τουρκία 
μέσω του τουρκοκυπριακού κρατιδίου. 
Σήμερα η Τουρκία  μετακινήθηκε από τη 
συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδί-
ας δύο κρατών(ΔΔΟ), στην υποστήριξη  
συνομοσπονδίας δύο κρατών  και αφού 

προηγηθεί αναγνώριση της παράνομης 
«ΤΔΒΚ», προς καλύτερη εξυπηρέτηση 
του αμετακίνητου στόχου της για έλεγχο 
όλης της Κύπρου.

Παρά την απόρριψη, από τη συντριπτική 
πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού, σε 
δημοψήφισμα το 2004, του σχεδίου Ανάν 
που ήταν ΔΔΟ, η λύση αυτή εξακολουθεί 
να υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις της 
ΚΔ και τις ηγεσίες των μεγάλων κομμάτων. 
Καλλιεργήθηκε στον λαό η ψευδαίσθηση 
ότι η ΔΔΟ δεν είναι το σχέδιo Ανάν, και 
είναι η μόνη συμβιβαστική, δημοκρατι-
κή λύση  που «επανενώνει» την πατρίδα 
μας. Ψευδαίσθηση που συντηρείται και 
από το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο για 
έναν πολίτη να ασχοληθεί με τη σύγκριση 
της ΔΔΟ με το σχέδιο Ανάν.  Είναι ου-
σιαστικά το ίδιο σχέδιο τροποποιημένο. 
Πολύπλοκο, δυσνόητο, με αμφισημίες και 
παραπλανητικές ασάφειες, για να δίδει 
η κάθε πλευρά την δική της ερμηνεία 
στους όρους, προκειμένου να συμφω-
νηθεί το σχέδιο, το οποίο, όμως, στην 
εφαρμογή του θα οδηγήσει σε αδιέξοδα 
και το σύστημα που θα δημιουργηθεί, θα 
καταρρεύσει. Ο συμφωνημένος αγγλικός 
όρος«Constituent States» (βάση της ΔΔΟ 
και του σχεδίου Ανάν), ερμηνεύεται από 
εμάς ως «συνιστώσες πολιτείες» και από 
τους Τούρκους ως «ιδρυτικά κράτη».

Μόνο αν ο λαός ενημερωθεί αντικει-
μενικά  και κατανοήσει ότι η ΔΔΟ είναι 

το σχέδιο Ανάν, δηλαδή μία  διχοτομική 
λύση, η οποία παραβιάζει βασικές δημο-
κρατικές αρχές και θέτει σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα, την ασφάλεια και ευημερία  
του, θα αντιδράσει έντονα κατά της πολι-
τικής ηγεσίας του, που του καλλιέργησε 
ψευδαισθήσεις  και θα απαιτήσει απόρριψη 
της ΔΔΟ, η οποία τουρκοποιεί  την Κύπρο. 
Από ανάλυση των κύριων πτυχών τoυ 
σχεδίου Ανάν και της ΔΔΟ, διαπιστώνεται 
ότι  παραβιάζουν   βασικές δημοκρατικές 
αρχές και συγκεκριμένα: 

Την αρχή της ενότητας του κράτους. 
Επιβάλλονται εδαφικές ζώνες, που νο-
μιμοποιούν τη διχοτόμηση , δίδεται δι-
πλή ερμηνεία των όρων «constituent 
states»και των τριών «singles»( μία κυρι-
αρχία, διεθνής προσωπικότητα, ιθαγένεια 
). Ενσωματώνονται στο σχέδιο  διμερείς 
συμφωνίες εξάρτησης του ψευδοκράτους 
από την Τουρκία  και μετατρέπεται σε 
οιονεί επαρχία της.

Την αρχή των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 
Επιβάλλονται εγγυημένες πλειοψηφίες 
κατοίκων και περιουσιών στις ζώνες και 
παραβιάζονται τα δικαιώματα τού εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι, της ατομικής ιδιοκτη-
σίας και της ελευθερίας  εγκατάστασης  
(σελίδα 33 και 69 εγγράφου 30.4.2013  
συγκλίσεων Ντάουνερ 2008-2012). 

Την αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη 
αποφάσεων. Εξισώνεται η πλειοψηφία με 

τη μειοψηφία στη δικαστική εξουσία και 
τη γερουσία με την αριθμητική ισότητα 
και στην εκτελεστική εξουσία με βέτο της 
μειοψηφίας για τα ζωτικής φύσεως θέμα-
τα. Το κράτος θα αδυνατεί να λαμβάνει 
αποφάσεις, θα είναι δυσλειτουργικό και 
θα βουλιάξει στα αδιέξοδα. Στο σχέδιο 
Ανάν υπήρχε μηχανισμός επίλυσης 
αδιεξόδων από τρεις ξένους δικαστές 
(παραβίαση λαϊκής κυριαρχίας). Στη ΔΔΟ  
υπήρξε αρχικά σύγκλιση για μηχανισμό 
επίλυσης αδιεξόδων με ίσο αριθμό Εκ/ 
Τκ και επιλογή ενός ξένου δικαστή (σελ. 
7και 9 συγκλίσεων Ντάουνερ), αργότερα  
εξετάσθηκε  η περίπτωση της κλήρωσης 
χωρίς κατάληξη και το θέμα παρέμεινε 
σε εκκρεμότητα. Μηχανισμοί  επίλυσης 
αδιεξόδων δεν υπάρχουν στις δημοκρατί-
ες, αλλά σε κράτη που δεν είναι κανονικά 
και παραβιάζουν τη δημοκρατική αρχή 
της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων.  

Την αρχή της απλότητας , της λειτουρ-
γικότητας και οικονομικής βιωσιμότητας. 
Συγκροτείται κράτος δυσλειτουργικό, πο-
λύπλοκο και οικονομικά μη βιώσιμο, 
με δυαρχία αξιωματούχων, 4 βουλές, 3 
κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες, εις διπλούν 
ή τριπλούν ημικρατικοί οργανισμοί σε 
εδαφικό χώρο όσο η Κρήτη. Θα υπάρ-
χουν συγκρουσιακές σχέσεις, αφού το 
τ/κ “Constituent State”   θα υποστηρίζει  
τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος 
εκείνων της Κύπρου, λόγω πλειοψηφί-

ας εποίκων και διμερών συμφωνιών 
εξάρτησης από την Τουρκία, που είχαν 
ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν.  Όταν 
δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ 
δύο μερών, δεν μπορεί  να συγκροτηθεί 
κοινό βιώσιμο κράτος. Η ΔΔΟ (σχέδιο 
Ανάν) συγκροτεί κράτος δυσλειτουργικό, 
που θα καταρρεύσει, όπως συμβαίνει 
σήμερα στη Βοσνία  με  καθεστώς πα-
ρόμοιο της ΔΔΟ (προβληματίζει άραγε 
την ΚΔ το θέμα;). 

5 .Την αρχή της ασφάλειας. Παρα-
βιάζεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας 
του κράτους (άρθρο 51 Καταστατικού 
Χάρτη ΗΕ) με την επιβολή αφοπλισμού 
του κυπριακού κράτους (σελ. 70 συγκλί-
σεων Ντάουνερ), οι Τούρκοι υπήκοοι 
θα απολαμβάνουν το δικαίωμα των 4 
βασικών ελευθεριών της ΕΕ (σελ. 68 
συγκλίσεων Ντάουνερ)  και νομιμο-
ποιείται ο παράνομος εποικισμός. Στο 
σχέδιο Ανάν διατηρούνταν τα εγγυητικά 
δικαιώματα και στρατεύματα της Τουρκίας 
στην Κύπρο. Η Τουρκία  υποστήριξε το 
ίδιο και για τη ΔΔΟ με την προσθήκη 
και στρατιωτικής βάσης (πρακτικά Κραν 
Μοντανά 2017).

Η ανάλυση των βασικών πτυχών 
της ΔΔΟ διαλύει τις ψευδαισθήσεις 
όσων νομίζουν ότι αυτή επανενώνει 
την πατρίδα μας. Ο αγώνας πρέπει να 
επικεντρωθεί στην απομάκρυνση της 
Τουρκίας από την Κύπρο. Να απορριφθεί 

η ΔΔΟ και να υποστηρίζεται συνέχιση  
λειτουργίας της ΚΔ ως ενιαίου κράτους 
με επανενσωμάτωση των κατεχομένων, 
ενίσχυση της άμυνάς της και περαιτέρω 
εκσυγχρονισμός του συντάγματός της 
στη βάση της δημοκρατικής αρχής «ένας 
άνθρωπος, μία ψήφος» .

Στις επόμενες εκλογές, η μορφή λύ-
σης του Κυπριακού πρέπει να αποτελεί 
το καθοριστικό κριτήριο επιλογής νέου 
Προέδρου, αφού αυτό σχετίζεται με την 
επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού.

 

Στην προεκλογική αντιπαράθεση πήρε εξέχουσα θέση η ανέγερση νέου 
«προεδρικού μεγάρου», ως δώρο της Τουρκίας. Η συμβολική διάσταση 

του εγχειρήματος, ως κάτι που σηματοδοτεί την κυριαρχία και την 
ανεξαρτησία της «ΤΔΒΚ», θεωρείται πολύ σημαντική για το κόμμα του 

Τατάρ και του Σουτζούογλου. Από την άλλη, οι πιο προοδευτικές δυνάμεις, 
πέραν της προτεραιοποίησης των πραγματικών αναγκών των Τ/κ, που 

φτωχοποιούνται σταδιακά, το νοηματοδοτούν ως ακόμη μια ένδειξη 
υποταγής στην Τουρκία 

Στην τελική ευθεία μπήκαν τα 
πολιτικά κόμματα στα κατεχό-
μενα, ενόψει των παράνομων 
βουλευτικών εκλογών, κατά τις 

οποίες θα εκλεγεί νέα ψευδοκυβέρνηση. 
Χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ενδεχόμενο 
πραγματικής ανατροπής της υπάρχουσας 
κατάστασης πραγμάτων, τόσο σε ό,τι αφο-
ρά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όσο και σε 
ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης που 
δύνανται να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό 
τις συνομιλίες. Ίσα - ίσα, μια νέα εκλογή ενός 
δεξιού/ακροδεξιού συνασπισμού, πάντα 
με τις ευλογίες και τις παρεμβάσεις της 
Άγκυρας, ενδεχομένως να δώσει ώθηση σε 
ήδη δρομολογημένα ή και νέα τετελεσμέ-
να, νοουμένου ότι θα αξιοποιηθεί και ως 
«χαρτί» που επικυρώνει και νομιμοποιεί 
περαιτέρω την - ξεκάθαρη πλέον- διχοτο-
μική πολιτική που ακολουθείται. 

Αναλυτικά, φαίνεται πάντως πως οι 
όποιες ιδεολογικές διαφοροποιήσεις των 
«εκλεκτών» μπορεί να επηρεάζουν σε μικρό 
επίπεδο, δηλαδή σε κάποια επιμέρους 
ζητήματα, ωστόσο, τα σημαντικά θέματα 
καθορίζονται από την κατοχική Τουρκία. 
Είτε άμεσα, μέσω θεσμικών παρεμβάσεων, 
είτε εμμέσως, π.χ. μέσω άτυπων εξουσια-
στικών δικτύων, ιδεολογικών εκφοβισμών, 
οικονομικών εξαρτήσεων κ.λπ.

Επηρεάζει πραγματικά τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό ή όχι;

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Δρ Τουρ-

Κατεχόμενα: Οι εκλεκτοί της Άγκυρας 
και ο μικρός αντίκτυπος της αποχής 

κικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Σώ-
τος Κτωρής, εκτιμά πως «είναι εξαιρετικά 
δύσκολο πλέον να ανατραπεί η τουρκική 
πολιτική στο Κυπριακό, όπως διαμορ-
φώθηκε μετά το Κραν Μοντανά». Όπως 
εξηγεί, πρώτος λόγος είναι η ουσιαστική 
μεταστροφή της Τουρκίας, η οποία εγκατέ-
λειψε και φραστικά τη λύση ομοσπονδίας, 
ενώ ενισχύθηκαν παράλληλα εντός της 
τ/κ κοινότητας δυνάμεις με αυτήν τη θέση. 

Μάλιστα, εκτιμάται πως η «ιδεολογι-
κή και πολιτική υπεροχή της τ/κ δεξιάς 
σ’ αυτήν τη συγκυρία είναι απόλυτη», με 
τη «διαλεκτική της διχοτόμησης να είναι 
ισχυρότατη και το πολιτικό σύστημα να έχει 
ως μόνη έγνοια το πώς θα διασφαλιστεί 
μια λειτουργική σχέση με την Άγκυρα, 
προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν οι οι-
κονομικές κρίσεις».

Κληθείς δε να σχολιάσει το αν μπορεί 
να αλλάξει η μεγάλη εικόνα της τουρκικής 
πρωτοκαθεδρίας στη λήψη αποφάσεων, 
ο Δρ Κτωρής απάντησε πως η Τουρκία 
κινεί τα νήματα στα μεγάλα ζητήματα, 
εξηγώντας πως δυνάμεις με διαφορο-
ποιημένες προσεγγίσεις δεν είναι εύκολο 
πλέον να έρθουν στην εξουσία. «Ακόμη 
και να έρθουν, με δεδομένες τις θέσεις 
που τηρεί η τουρκική κυβέρνηση, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, να 
επιβάλουν μια διαφορετική πολιτική 
ατζέντα», κατέληξε.

Το παράδειγμα Ακιντζί, εξάλλου, είναι 
ενδεικτικό. Αν και προερχόμενος από τις 
πιο προοδευτικές δυνάμεις, εντούτοις, οι 
συνομιλίες κατέρρευσαν όταν δεν βρέθηκε 
η χρυσή τομή στα ζητήματα της ασφάλει-
ας. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρχουν 
ελαφρώς διαφοροποιημένες οπτικές, όχι 
όμως στο σημείο που να ικανοποιούνται 
οι βασικές διεκδικήσεις της ε/κ πλευράς. 

Πήρε «έγκριση» τελικά ο 
Σουτζούογλου - 
Στην εξίσωση και το ΔΚ

Ο νυν ψευδοπρωθυπουργός Φαΐζ 
Σουτζούογλου και βασικός διεκδικητής 
του θώκου, ως πρόεδρος του Κόμματος 
Εθνικής Ενότητας, μετέβη μετά από και-
ρό στην Τουρκία, με τ/κ ΜΜΕ να επιση-
μαίνουν πως η εν λόγω κίνηση αποτελεί 
ουσιαστικά το χρίσμα, από το Ερντογανικό 
καθεστώς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν 
λόγω πολιτικός εθεωρείτο κόκκινο πανί 
για την τουρκική κυβέρνηση, αφού είχε 
επισκεφθεί μέλη της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, και δη τον Δήμαρχο Κων-
σταντινούπολης και βασικό αντίπαλο του 

Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου. 
Ενδεικτικές οι δηλώσεις του μετά την 

πρόσφατη επίσκεψή του, αφού, εξαίροντας 
τη στήριξη της Τουρκίας σε υποδομές και 
επενδύσεις, προσθέτει: ««Πρέπει κυρί-
ως να υπάρξει μια πολιτική σταθερότητα 
για την οικονομική σταθερότητα. Έτσι και 
αλλιώς, μόνο δέκα μέρες έμειναν μέχρι 
τις εκλογές. Θα πηγαίνουμε συχνά στην 
Άγκυρα μετά τις 23 Ιανουαρίου. Το ένα 
μας πόδι θα βρίσκεται εκεί. Επιπλέον, θα 
συζητηθεί και νέο οικονομικό πρωτόκολ-

λο». Την ώρα, όμως, που οι λεγόμενοι 
αξιωματούχοι βρίσκονται με το ένα πόδι 
στην Άγκυρα, η Τουρκία είναι και με τα 
δύο πόδια στα κατεχόμενα. 

Σχολιάζοντας την επαναφορά Σου-
τσούογλου σε τάξη, ο Δρ Κτωρής τονί-
ζει πως «ήταν αναπόδραστη εξέλιξη να 
προσεγγίσει ξανά την τουρκική κυβέρ-
νηση, προκειμένου να επιβιώσει και ο 
ίδιος πολιτικά. Ειδικότερα, μεσούσης της 
πολιτικής κρίσης που βιώνει η Τουρκία, 
η οποία επηρεάζει και τα κατεχόμενα». 

Τα βασικά σενάρια και η αξία 
της αποχής

Σε κάθε περίπτωση, Ε/κ και Τ/κ ανα-
λυτές εικάζουν πως δεν αναμένονται 
δραστικές διαφορές από τα ποσοστά που 
καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, με το 
ΚΚΕ (UBP) να αναμένεται να κόψει πρώτο 
το νήμα, αφήνοντας δεύτερο με σχετική 
διαφορά το κόμμα της τ/κ αριστεράς ΡΤΚ 
(CTP). Ο Δρ Κτωρής αναφέρει πως «δεν 
αποκλείεται το σενάριο μιας αυτόνομης 

ΔΔΟ:  Να διαλυθούν οι ολέθριες ψευδαισθήσεις

‘κυβέρνησης’, παρότι οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι ανεβαίνει και το ΔΚ (DP), 
κάτι που δεν είναι άσχετο με τη στάση 
που τηρεί η Άγκυρα». Όπως προσθέτει, 
«φαίνεται πως, παρά την επαναπροσέγ-
γιση με το ΚΕΕ, θέλει να πάει στη λογική 
κυβέρνησης συμμαχιών, καθώς το τουρ-
κικό κυβερνών κόμμα AKP δείχνει να 
θεωρεί το ΔΚ ως το κόμμα εργαλείο για 
να ελέγχει τις πολιτικές διεργασίες, του 
ΚΕΕ συμπεριλαμβανομένου». Χωρίς να 
αποκλείονται, φυσικά, συνεργασίες και 
με άλλα κόμματα της δεξιάς.  

Στην εξίσωση μπαίνει και η αποχή. 
Ενώ φαίνεται πως το αίτημα παίρνει μια 
πιο πολιτικοποιημένη χροιά, εντούτοις 
παραμένει ζητούμενο κυρίως από περι-
θωριοποιημένες, εναλλακτικές ή νεολαιί-
στικες οργανώσεις. Το μέτωπο της αποχής 
στηρίζουν το τ/κ Κίνημα Ομόσπονδης 
Κύπρου, το Κόμμα Ενωμένη Κύπρος και 
το Κόμμα Νέα Κύπρος. Γεγονός αποτελεί 
το ότι παρατηρείται μια σταδιακή αύξη-
ση της αποχής στις τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις, μια κλιμάκωση που ενδε-
χομένως να συνεχιστεί. Αξίζει όμως να 
σημειωθεί πως το «Κίνημα Αποχής», έχει 
έντονο κυπροκεντρικό περιεχόμενο, με 
σαφή εναντίωση στην πολιτική περί «συ-
νεργασίας δύο κρατών». Μιλώντας στην 
«Avrupa», το μέλος της επιτροπής του 
Κόμματος Νέα Κύπρος (YKP) για μποϊκο-
τάρισμα των «εκλογών», Μουράτ Κανατλί, 
επιτίθεται στον «πρέσβη» της Τουρκίας, 
αναφέροντας ότι η πιο ξεκάθαρη απάντηση 
είναι το μποϊκοτάρισμα των «εκλογών», 
διαμηνύοντάς του ότι «αυτή η χώρα είναι 
δική μας, δεν θα ψηφίσουμε με δική σου 
υπόδειξη».

Οι ψευδοεκλογές ως 
πλυντήριο της στασιμότητας 
στις συνομιλίες

Το αποτέλεσμα των λεγόμενων εκλογών 
μπορεί να μην έχει πρακτικό αντίκτυπο 
στη Λευκωσία, ιδίως σε μια κατάσταση 
πραγμάτων με διάχυτο τον εθνικιστικό 
και διχοτομικό λόγο. Θα ανάψει όμως το 
πράσινο φως στον διεθνή παράγοντα, να 
επιδιώξει επανεκκίνηση του διαλόγου. 
Διεθνείς παίκτες και κυβερνητικά στελέχη 
διεμήνυαν, εξάλλου, πως η «κυβερνητική» 
αστάθεια του ψευδοκράτους επηρέαζε το 
περιεχόμενο των συνομιλιών, παραπέ-
μποντας στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και 
θα ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Κάτι, 
ωστόσο, που διαψεύδουν τα ίδια τα γε-
γονότα, διαχρονικά. 

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ, Αντιστράτηγος  ε.α

ΠΡΟΣ ΆΛΛΗ ΜΙΆ «ΕΚΛΟΓΙΚΗ» 
ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ-ΦΙΆΣΚΟ, ΧΩΡΙΣ 
ΝΆ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΗΣ ΆΝΆΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΆΣ ΚΆΤΆΣΤΆ-
ΣΗΣ ΠΡΆΓΜΆΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΕ 
Ο,ΤΙ ΆΦΟΡΆ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ, ΟΣΟ ΚΆΙ ΣΕ 
ΖΗΤΗΜΆΤΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΆ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΥΝΆΝΤΆΙ 
ΝΆ ΕΠΗΡΕΆΣΟΥΝ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟ 
ΒΆΘΜΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΗΣ

ΑΠΟΨΗ

 Μόνο αν ο λαός ενημε-
ρωθεί αντικειμενικά  και 

κατανοήσει   ότι η ΔΔΟ 
είναι το σχέδιο Άνάν, 

δηλαδή μία  διχοτομική 
λύση, η οποία παραβιάζει 

βασικές δημοκρατικές αρ-
χές και θέτει σε κίνδυνο 

τα δικαιώματα, την ασφά-
λεια και ευημερία  του, θα 

αντιδράσει έντονα κατά 
της πολιτικής ηγεσίας του, 
που του καλλιέργησε ψευ-

δαισθήσεις  και θα απαι-
τήσει απόρριψη της ΔΔΟ, 
η οποία τουρκοποιεί  την 

Κύπρο
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ 
των Διεθνών Σχέσεων

ΤΟ ΑΤΥΠΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΑΜΈΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΈ ΣΤΟΙΧΈΙΑ Ο «ΠΟΣΈΙΔΩΝΑΣ»

Τ
ορπιλίζεται  τελικώς ο 
EastMed, από ποιους 
και γιατί; Tο παρασκή-
νιο, τα ίδια τα γεγονότα, 
καθώς και όσα ανα-
φέρουν διπλωματικές 
πηγές  καταδεικνύουν 

ότι το άτυπο έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών των ΉΠΑ, που έχει επιδοθεί 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, 
για τα προβλήματα που εμφανίζονται 
στην κατασκευή του αγωγού, συνιστά για 
κάποιους ημέτερους «ένα καταπληκτικό 
άλλοθι», υπό την εξής έννοια: Μπορεί 
να εμφανιστεί ως  διέξοδος, την οποία 
ζητούσαν προκειμένου να απαλλαγούν 
από τον “μπελά” των τουρκικών απειλών, 
που συντηρούνται, αν δεν τροφοδοτούνται 
από τη δική μας απουσία επαρκούς απο-
τροπής. Και ημέτεροι, αλλά και μια σχολή 
σκέψης των ΉΠΑ εντός των Δημοκρατικών 
προσδοκούν ότι χωρίς τον EastMed θα 
ήταν δυνατό να δημιουργηθούν συνθήκες 
για επαναπροσέγγιση με την Τουρκία και 
προώθηση νέου κύκλου συνομιλιών και 
στο Αιγαίο και στην Κύπρο μετά το 2023. 
Μετά δηλαδή τις εκλογές στην Τουρκία, 
στην Κύπρο και, με όσα δήλωσε την Πέ-
μπτη το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στην Ελλάδα. 

Ο «στενός συνεργάτης» των 
Μπλίνκεν και Μπάιντεν 

Τι συνέβη με τον ΕastMed;  Στον εν 
λόγω αγωγό είχαν πιστέψει Νετανιάχου, 
Σαμαράς και μύησαν  τον Νίκο Αναστασι-
άδη, ο οποίος αντιλήφθηκε τις προοπτικές 
που δημιουργούνταν μέσω των κοινών 
ενεργειακών συμφερόντων. Οι υπόλοιπες 
ελληνικές Κυβερνήσεις είδαν με φοβία τον 
EastMed. Το Ισραήλ έσερνε τον χορό για τα 
δικά του συμφέροντα.  Αφενός δεν ήθελε να 
περάσει αγωγός προς την Τουρκία, για να 
μην εγκλωβιστεί γεωπολιτικά και γεωστρα-
τηγικά σε μια χώρα με την οποία οι σχέσεις 
τους ομοιάζουν ακόμη με εκείνες μεταξύ 
της Αθήνας και της Σπάρτης. Αφετέρου, 
ήθελε να πάρει αγωγό προς την ΕΕ για να 
συνδέσει την ενέργεια με τη γεωπολιτική 
του επιρροή σε διάφορα ζητήματα που το 
αφορούσαν στις Βρυξέλλες και ευρύτερα. Οι 
συνθήκες ήταν ευνοϊκές, λόγω της κρίσης 
που υπήρχε και που υπάρχει ακόμη στις 
σχέσεις ΉΠΑ και Τουρκίας. Σήμερα, οι Αμε-
ρικανοί προσδοκούν σε αλλαγή φρουράς το 
2023 στην Τουρκία.  Ένας από τους κύριους 
εκφραστές της τουρκικής πολιτικής και των 
συμφερόντων της υφιστάμενης Κυβέρνησης 
των Δημοκρατικών είναι ο πρώην Υφυπουρ-
γός των Εξωτερικών, Μάθιου Μπράιζα, ο 
οποίος είναι στενός φίλος με τον Υπουργό 
Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, αλλά και τον 

Το «δίκτυο» για τορπιλισμό του EastMed
και το «άλλοθι» που προσφέρουν οι ΉΠΑ

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΠΡΆΙΖΆ, ΟΙ ΗΜΈΤΈΡΟΙ ΣΥ-
ΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ, ΟΙ ΘΈΣΈΙΣ ΤΗΣ 
ΆΓΚΥΡΆΣ ΚΆΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΈΥ-
ΜΆ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΈΠΤΈΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ 2020       

Πρόεδρο Τζον Μπάιντεν.  Όταν ο τελευταίος 
ήταν Αντιπρόεδρος του Ομπάμα, ο Μπράι-
ζα  ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στον 
Λευκό Οίκο και αργότερα Υφυπουργός Εξω-
τερικών για θέματα Ευρώπης. Νυμφευμένος 
με Τουρκάλα, ήταν και είναι ένας από τους 
κύριους εκφραστές των τουρκικών θέσεων σε 
ζητήματα γεωπολιτικής ενέργειας. Σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές, «συνεχίζει να έχει 
επαφές και είναι ‘μυστικοσύμβουλος’ των 
Δημοκρατικών, αφού είναι συνδεδεμένος 
με το Atlantic Council,  ένα δηλαδή think 
tank (δεξαμενή σκέψης), το οποίο διαθέτει και 
παράρτημα στην Τουρκία, στο οποίο είναι 
υπεύθυνος.  Δεν έχει κρύψει πότε τις απόψεις 
του υπέρ των τουρκικών θέσεων και ήταν 
μάλιστα εξ αυτών που υποστήριζαν ότι: α) 
Το Καστελόριζο δεν μπορεί να έχει ΑΟΖ, 
αλλά είναι και αντίθετος με τον EastMed, β) τη 
μεταφορά του φυσικού αερίου της Κύπρου 
στην Τουρκία, όπως είναι η επίσημη θέση 
της Άγκυρας και αρκετών ημετέρων, ειδι-
κώς εκείνων  που πίστευαν ότι θα πετύχαινε 
το Κραν Μοντανά ή όσων προσδοκούν σε 
νέο μετά το 2023. Οι φιλοτουρκικές απόψεις 
Μπράιζα γίνονται δεκτές από μερίδα των 
τεχνοκρατών του Δημοκρατικού Στρατοπέ-
δου στις ΉΠΑ,   όπως και από ημετέρους. 

Οι ημέτεροι και οι δηλώσεις… 
Υπάρχει  συγκεκριμένο «δίκτυο» ημε-

τέρων  που περιλαμβάνει το ΕΛΙΑΜΕΠ 
(Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξω-
τερικής Πολιτικής) στην Αθήνα  με μιαν 
από τις αιχμές του δόρατος, τον καθηγητή 
Χρήστο Ροζάκη, ο οποίος εξέφραζε τις ίδιες 
απόψεις με Μπράιζα, που  υιοθετούσε τις 
τουρκικές θέσεις. Στην ίδια γραμμή ήταν και 
είναι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, Γιαννάκης 
Κασουλίδης, ο οποίος διαθέτει φιλικές και 
άριστες σχέσεις μαζί με τον κύριο Ροζάκη, 
τον οποίο και συμβουλεύεται, καθώς και 
ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην ΕΕ 
και νυν Υπουργός Κλιματικών Αλλαγών 
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη,  Χρίστος 
Στυλιανίδης. Είναι, δε, γνωστόν τοις πάσι 
ότι αριθμός συμβούλων του Έλληνα Πρω-
θυπουργού προέρχονται  από το ΕΛΙΑΜΕΠ.  
Ροζάκης, Κασουλίδης και Μπράιζα είχαν 
υποστηρίξει ότι το Καστελόριζο δεν μπορεί 
να έχει ΑΟΖ, γεγονός που δεν επέτρεπε την 
ένωση της ελληνικής και της κυπριακής 
ΑΟΖ, ανοίγοντας τον δρόμο για την γκρι-
ζοποίηση της περιοχής Ρόδου - Κύπρου, 

χωρίς να τελειώσουν οι μελέτες, και οι 
Τούρκοι αλλά και αρκετοί ημέτεροι. 

2. Το έργο δεν συνάδει με τη νέα 
πολιτική της πράσινης οικονομίας και 
ανάπτυξης.

3. Ή κατασκευή του έργου εγείρει 
ζητήματα ασφαλείας, λόγω Τουρκίας. 
Δηλαδή, αντί να  εναρμονιστεί η Τουρ-
κία με το Διεθνές Δίκαιο,  καλούμαστε με 
εύσχημο τρόπο να εναρμονιστούμε εμείς 
μαζί με το δίκτυο των κανονιοφόρων. Λόγω, 
βεβαίως, έλλειψης αποτροπής.  

Ο αγωγός προς Τουρκία και 
ο «Ποσειδώνας»  

Βεβαίως, εάν το κύριο πρόβλημα είναι, 
όπως προβάλλεται από κάποιους, η πρά-
σινη ενέργεια, τότε δεν υπάρχει λόγος να 
περάσει ούτε από την Τουρκία ο αγωγός 
προς την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει 
ευρύτερο θέμα  για την εκμετάλλευση όχι 
μόνο του φυσικού αερίου της Κύπρου, αλλά 
και εκείνου άλλων χωρών. Από αυτές τις 
στήλες δεν διεκδικήσαμε τον τίτλο του μετά 
Χριστόν Προφήτη.  Στις 12 Σεπτεμβρίου το 
2021, σε σχετική ανάλυσή μας, που έφερε 
τον τίτλο «Φοβούνται την Τουρκία και κοι-
μίζουν τον EastMed», αναφέραμε τα εξής: 

«Καυτές θαλάσσιες οδοί…
Ή κατασκευή του EastMed περνά 

μέσα από τις αμφισβητούμενες από 
την Άγκυρα περιοχές μεταξύ Ελλάδας – 
Κύπρου, καθώς και από τις θαλάσσιες 
ζώνες πλησίον της Κρήτης και δη μέσω 
του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στο πα-
ρελθόν, λίγο πριν από την απώλεια της 
εξουσίας στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας είχε εκφράσει τόσο προς 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, όσο και προς 
τον τέως Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βε-
νιαμίν Νετανιάχου, τους φόβους του ως 
προς τις αντιδράσεις της Άγκυρας στην 
περίπτωση κατασκευής του EastMed. Ο 
Νετανιάχου ήταν καθησυχαστικός.

»Εν συνεχεία, επί διακυβέρνησης 
Κυριάκου Μητσοτάκη, έγιναν διαρροές 
από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
και δη μέσω του Νίκου Δένδια, προς τα 
αθηναϊκά ΜΜΕ, για εναλλακτική επιλογή 
μέσω Αιγύπτου και παράκαμψη της Κύ-
πρου. Οι πληροφορίες ήταν σε αντίθεση 
με όσα ο ‘‘Ποσειδών’’ και διευθύνοντα 
στελέχη του δήλωσαν δημόσια. Ή θέση 
της ‘‘Edison’’ είναι ότι ο EastMed δεν εί-
ναι εναλλακτική επιλογή της Αιγύπτου, 
αλλά συμπληρωματική. Διπλωματικές 
πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ελληνικό 
ΥπΕξ θέλουν να κοιμίσουν την ιστορία 
του EastMed, υπό την εξής έννοια:

Μιλούν για απόφαση που θα ληφθεί το 
2022, χωρίς να είναι σίγουρο εάν θα είναι 
στην εξουσία, ενώ, ταυτοχρόνως, τονίζουν 
ότι γίνονται μεν μελέτες για την επιλογή 
του έργου, αλλά, την ίδια στιγμή, προβάλ-
λουν τα αρνητικά στοιχεία που αφορούν 
τεχνικά ζητήματα κατασκευής, τιμές αλλά 
και τις εναλλακτικές οικολογικές επιλο-
γές ενέργειας που θα εφαρμοστούν ώς το 
2050 στην ΕΕ, επί τη βάσει των οποίων 
θα εγκαταλειφθούν τα πετρελαιοειδή και 
το φυσικό αέριο. Εκείνο που ψάχνει η 

Αθήνα είναι τις εναλλακτικές επιλογές 
του EastMed, για ν’ αποφύγει την όποια 
κρίση με την Τουρκία, η οποία αφενός 
θέτει βέτο στην κατασκευή του και αφε-
τέρου επιδιώκει αγωγό από την Κύπρο 
στην Τουρκία ως βασική προϋπόθεση 
της επίλυσης του Κυπριακού. Μία εξέλιξη 
που δεν βρίσκει σύμφωνο το Ισραήλ, το 
οποίο θεωρεί ότι κάτι τέτοιο το εγκλωβίζει 
στον κύριο ανταγωνιστή του στην περιοχή, 
δηλαδή την Άγκυρα».

Και πράσινη ανάπτυξη 
και τερματικό 

Αυτά, βεβαίως, είχαν λεχθεί στον γρά-
φοντα και από κυβερνητικές πηγές στην 
Αθήνα και στη Λευκωσία. Ο αναγνώστης 
αντιλαμβάνεται τη συνάφεια των ανωτέρω 
με τα επιχειρήματα που διαδίδονται στα 
ΜΕΕ μέσω του άτυπου εγγράφου και είναι 
σχετικά με τους εξής  τομείς: Το τεχνικό 
και οικονομικό σκέλος, καθώς και την 
πράσινη ανάπτυξη και οικονομία. Τον 
Σεπτέμβριο είχαμε διερευνήσει το θέμα 
και η εταιρεία που προσδοκά να αναλά-
βει το έργο προέβαλε τα δικά της στοιχεία. 
Καταγράφουμε αυτούσιο το κείμενο της 
12ης Σεπτεμβρίου, το οποίο ταυτοχρόνως 
απαντά και στις ποσότητες που είναι σχετι-
κές με τη βιωσιμότητα, τις τιμές, τις αγορές 
στην Ασία, τα τεχνικά ζητήματα, καθώς και 
την πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη που 
μπορεί να προσφέρει ο EastMed μέσω 
υδρογόνου.  Γράφαμε, λοιπόν, τα εξής:   

«Τεχνικά ζητήματα, 
τιμές, Ασία και ΕΕ

Στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο 
(‘‘Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου 
Ελλάδας – Ιταλίας / ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
Α.Ε.’’, συμμετέχουν ισομερώς η ελληνι-
κή ΔΕΠΑ και η ιταλική εταιρεία Edison. 
Από πλευράς του ‘‘Ποσειδώνος’’ και δη 
της εταιρείας Edison έχουν ήδη προβλη-
θεί σειρά επιχειρημάτων, που πηγάζουν 
από μελέτες. Είναι μάλιστα γνωστές στην 
ΕΕ, εξ ου και το γεγονός ότι το όλο έργο 
έχει κατοχυρωθεί ως ‘‘Κοινής Ωφέλειας’’ 
και οι μελέτες βιωσιμότητας επιδοτούνται 
σε ποσοστό της τάξης του 50%, δηλαδή 
με το ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ. 
Ποια είναι λοιπόν τα επιχειρήματα, που 
στηρίζονται σε μελέτες, που προβάλλο-
νται κυρίως από την Edison και απαντούν 
προς τα αρνητικά επιχειρήματα για την 
κατασκευή του αγωγού;

»Πρώτον, μπορεί μεν η ΕΕ να έχει απο-
φασίσει ότι μέχρι το 2050 θα χρησιμοποι-
ούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας αντί 
των πετρελαιοειδών, μεταξύ των οποίων 
και το φυσικό αέριο, όμως, όπως τονίζουν 
μελέτες που αφορούν τον EastMed:

»1. Ή αιολική και ηλιακή ενέργεια 
είναι διαλείπουσες. Δεν έχουν δηλαδή 
απρόσκοπτη συνέχεια και η αποθήκευση 
τέτοιων μορφών ενέργειας αφήνει κενά. 
Ως εκ τούτου, τα κενά θα καλύπτονται 
από το φυσικό αέριο.

»2. Μία από τις εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας είναι το υδρογόνο, το οποίο μέχρι 
το 2050 θα μπορεί να καλύπτει ποσοστό 
10% με 20%. Επί τη βάσει των προδια-

Για το «καλό μας»… 

Ηιστορία του EastMed 
θυμίζει από γεωπολι-
τικής γεωστρατηγικής 
άποψης την ιστορία της 

Μεραρχίας το 1967 και των S-300 
το 1998.  Ή ιστορία δεν επαναλαμ-
βάνεται. Την επαναλαμβάνουμε. 
Κάθε φορά, δηλαδή, που γίνεται 
μια προσπάθεια για αναβάθμιση 
του γεωπολιτικού και γεωστρατη-

γικού ρόλου στον άξονα Ελλάδας 
και Κύπρου, είτε οι Βρετανοί είτε 
οι Αμερικανοί σπεύδουν να προ-
ωθήσουν, και δη μέσω ημετέρων, 
την ανατροπή της, προβάλλοντας 
οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, 
καθώς και ζητήματα ασφάλειας. Ή 
Τουρκία, λένε, μας απειλεί. Μαζέψτε 
τους Έλληνες! Αντί την  Άγκυρα που 
προκαλεί.  Διαφορετικά, θα γίνει 

πόλεμος... Γιατί; Διότι δεν έχουμε 
αποτροπή.  Χωρίς τη γεωπολιτική 
αναβάθμισή μας και την αποτροπή, 
όχι μόνο δημιουργούνται  γκρίζες 
ζώνες, αλλά παγιώνονται τετελεσμένα 
της Τουρκίας, που την καθιστούν 
ακόμη πιο ισχυρή στην περιοχή 
και μας οδηγούν σε συνθήκες δο-
ρυφοροποίησης… Για το καλό μας! 
Πάντα «για το καλό μας»…

γραφών του EastMed, ο αγωγός μαζί με 
το φυσικό αέριο, στην αρχική του φάση, 
μπορεί να μεταφέρει έως και 7% υδρογόνο.

»Δεύτερον, μπορεί μεν ο αγωγός να 
καλύπτει μεγάλη απόσταση, αλλά, όπως 
τονίζουν τεχνικοί επί του θέματος, υπάρ-
χει σύγχρονη τεχνολογία που μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες. Επιπροσθέτως, 
επισημαίνεται ότι το έργο χωρίζεται σε 4 
τμήματα. Κανένα εξ αυτών δεν έχει έκταση 
μεγαλύτερη από τον Turkish Stream, που 
περνά από τη Μαύρη Θάλασσα. Συνεπώς, 
υπογραμμίζεται, δεν υπάρχουν τεχνικά 
προβλήματα, όπως κάποιοι θέλουν να 
προβάλλουν.

»Τρίτον, μπορεί μεν να γίνεται λόγος 
ότι οι τιμές δεν θα είναι συμφέρουσες, 
αλλά στη βάση μελετών και αναλύσεων 
αποδεικνύεται ότι το αντίθετο συμβαίνει. 
Και η θέση αυτή τεκμαίρεται συμφώνως 
με τα εξής δεδομένα:

»1. Το σύνολο των κοιτασμάτων που 
είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής από τα οικό-
πεδα Κύπρου και Ισραήλ φτάνουν τα 30 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Από αυτά, 
τα 10 εκατομμύρια μπορούν να διατεθούν 
για τον αγωγό ή τους αγωγούς προς το 
Ιντκού και Νταμιέτα της Αιγύπτου. Άλλα 
10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μπορούν 
να διατεθούν στην περίπτωση που απο-
φασιστεί η κατασκευή LNG στα ανοιχτά 
της Κύπρου. Στις ποσότητες αυτές είναι 
πρόδηλον ότι δεν περιλαμβάνονται εκείνες 
που ενδέχεται να εξευρεθούν από τις νέες 
έρευνες που θα διενεργηθούν. Όπως έχει 
αναλυθεί και προς την ΕΕ από τους ειδικούς 
της εταιρείας που αναλαμβάνει το έργο, ο 
EastMed δεν είναι ανταγωνιστικός ούτε του 
LNG, ούτε της αιγυπτιακής επιλογής, αλλά 
συμπληρωματικός. Γίνεται σαφής αναφορά 
για ‘Ενεργειακό Σύστημα στην Ανατολική 
Μεσόγειο’. Συναφώς, υπογραμμίζεται ότι 
ο EastMed έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 
20 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου και σε πρώτη φάση 7% 
υδρογόνου. Δύναται αρχικά να μεταφέρει 
επικερδώς στην ΕΕ 10 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα. Το εν τρίτον, δηλαδή, των 
υφιστάμενων κοιτασμάτων.

»2. Οι τιμές προς την Ασία δεν είναι πλέ-
ον συμφέρουσες στον βαθμό που ήταν στο 
παρελθόν και δεν θα είναι στο μέλλον, όπως 
πολλοί πιστεύουν. Ειδικώς μετά την έκρηξη 
του πυρηνικού σταθμού στη Φουκουσίμα 
έχουν αναπτυχθεί πολλά περιφερειακά LNG, 
ενώ το Κατάρ, που διαθέτει γεωγραφικό 
πλεονέκτημα, έχει ήδη ανακοινώσει την 
αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου, 
που θα φτάσει το 50% περισσότερο από την 
υφιστάμενη ώς το 2025. Οι πραγματικότητες 
αυτές ρίχνουν τις τιμές στην περιοχή της 
Ασίας και, ως εκ τούτου, με βάση μελέτες 
που έχουν γίνει από την «Edison», προκύ-
πτει ότι είναι πιο χαμηλή η τιμή πώλησης 
μέσω του EastMed από τη διαδικασία του 
LNG και δη της υγροποίησης, συμπίεσης, 
των ναυτιλιακών εξόδων και της επαναερι-
οποίησης. Ήδη έχουν γίνει επαφές για την 
υπογραφή μακροχρόνιων συμβάσεων, που 
θα είναι επωφελείς για τους παραγωγούς, 
τους αγοραστές και τις Κυβερνήσεις».

Η μελέτη της ΕΕ, η Κυβέρνη-
ση και τα τεχνικά δεδομένα  

Ή αρμόδια με τα θέματα Εμπορίου, 
Ανάπτυξης και Ενέργειας Νατάσα Πη-
λείδου δήλωσε στην περασμένη Πέμπτη 
στο «Μέρα Μεσημέρι» του «Σίγμα» ότι, 
όντως, υπάρχει το non paper των Αμε-
ρικανών, αλλά οι ΉΠΑ δεν είναι μέσα 
στους κατασκευαστές. Και επιβεβαίωσε 
ότι όντως έχουν μελετηθεί τα ζητήματα 
της πράσινης ανάπτυξης, τα οποία αμ-
φισβητεί στο έγγραφό του το Υπουργείο 
Εξωτερικών των ΉΠΑ, και ότι: 1. Ή εται-
ρεία υλοποίησης του έργου μπορεί να 
διοχετεύει και υδρογόνο. 2. Έχουν δοθεί 
διαβεβαιώσεις από την ΕΕ ότι το φυσικό 
αέριο θα περιλαμβάνεται στη μεταβατική 
περίοδο έως το 2050. Άρα, παρατήρησε, 
αυτό το οποίο αναμένει κάποιος είναι οι 
εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 
του έργου, που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες 
περί το τέλος του έτους. Είναι, όπως είπε, 
σημαντικές, διότι το έργο δεν θα μπορεί 
να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνεισφορά της 
ΕΕ. Συνεπώς, πρόσθεσε, είναι σημαντικό 
από πολιτικής και γεωπολιτικής άποψης, 
αλλά, εάν τεχνικά και οικονομικά δεν εί-
ναι συμφέρουσα επιλογή, δεν μπορεί να 
αποφασιστεί η κατασκευή του. 
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που σήμερα τελεί υπό τον οιονεί έλεγχο 
των «τουρκικών drones» και της ισχύος της 
Άγκυρας. Ως εκ τούτου, κλείνει τον δρόμο 
στον EastMed. Δίδει, δε, το πρόσχημα στις 
ΉΠΑ να ισχυρίζονται ότι η κατασκευή του 
δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας… 

Ας δούμε τι είχαν δηλώσει, γνωρίζοντας 
ότι οι τουρκικές θέσεις για το Καστελόριζο 
είχαν ως έναν από τους στόχους τους, τον 
EastMed. Δηλαδή να τον πλήξουν. Άλλωστε, 
δεν ήταν μόνο Μπράιζα, Κασουλίδης και 
Ροζάκης που είχαν τις αρνητικές απόψεις 
για τον EastMed, αλλά και οι ηγεσίες του 
ΑΚΕΛ και του ΔΉΣΥ, που υποστήριζαν, 
ταυτοχρόνως, τον αγωγό προς Τουρκία. 
Το ίδιο και η  Άγκυρα. Την 1ην  Ιουλίου 
του 2020, ο καθηγητής Ροζάκης δήλωνε: 
«Εμείς έχουμε αναπτύξει μια μαξιμαλι-
στική θέση, ή μια σειρά μαξιμαλιστικών 
θέσεων. Είναι διαπραγματευτικές θέσεις 
αυτές, ένα κράτος ξεκινάει πάντα μια 
διαπραγμάτευση με μαξιμαλισμούς και 
από κει και πέρα υποχωρεί σε δεύτερες 
θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά και, επί 
του θέματος της  ΑΟΖ, ισχυρίστηκε ότι «το 
μήκος των ακτών της Τουρκίας απέναντι 
στο μήκος των ακτών της Κύπρου είναι 
πολύ μεγαλύτερο». Λίγο νωρίτερα, στις 17 
Ιουνίου, ο νυν ΥπΕξ Ι. Κασουλίδης δήλωνε 
ότι «το Καστελόριζο μπορεί να μείνει εκτός 
της ΑΟΖ της Ελλάδας». Και αφού εκφρά-
στηκαν οι ημέτεροι, ήρθε ο Μπράιζα στις 
27 Νοεμβρίου του 2020, ο οποίος, πέραν 
των άλλων δηλώσεών του, έδωσε  τη λύση: 
«Μια συμφωνία στην οποία η Τουρκία θα 
εγκαταλείψει την Κρήτη και τη Ρόδο και η 
Ελλάδα θα εγκαταλείψει το Καστελόριζο». 
Αυτές τις μέρες ο καθηγητής Τσουκαλάς 
τονίζει μέσω του ΕΛΙΑΜΕΠ ότι ποτέ δεν 
υποστήριξε τον EastMed. Σήμερα έχουμε 
το άτυπο έγγραφο του ΥπΕξ των ΉΠΑ και 
διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «το 
συγκεκριμένο non paper έχει δείγματα 
γραφής Μάθιου Μπράιζα και το περιεχό-
μενό του μπορεί να δώσει διεξόδους στην 
Αθήνα και τη Λευκωσία και ειδικότερα 
σε εκείνους που έχουν αμφιβολίες για 
τον EastMed είτε λόγω Τουρκίας είτε για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο που έχει σχέση 
με οικονομικά συμφέροντα». 

Το αμερικανικό έγγραφο στηρίζεται 
σε τρεις άξονες: 

1.  Το έργο είναι πολύπλοκο και δεν 
συμφέρει.  Ό,τι, δηλαδή, υποστηρίζουν, 

Πώς το έγγραφο 
των ΗΠΆ δίνει 
διέξοδο και σε 
ποιους

Γιατί και πώς ο 
EastMed προσφέρει 
πράσινη ανάπτυξη  

Έάν υπάρχει πρόβλη-
μα πράσινης ανάπτυ-
ξης, ούτε μέσω Τουρ-
κίας μπορεί να πάει ο 

αγωγός στην ΈΈ



H έκθεση του Γενικού Γραμ-
ματέα (Γ.Γ.) του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό κινήθηκε γι’ ακόμα 
μια φορά στη λογική των ίσων 

αποστάσεων. Η Τουρκία παρέμεινε και 
πάλι στο απυρόβλητο:

- Χωρίς να της επιρρίπτονται ευθύνες 
για την εδώ και 48 χρόνια παράνομη 
κατοχή και εποικισμό εδαφών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

- Χωρίς να υπογραμμίζονται οι ευθύνες 
της για τις εδώ και χρόνια παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου, του μη σεβασμού των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μέσω των παραβιάσεων 

στην κυπριακή ΑΟΖ.
Η έκθεση επανέλαβε γι’ ακόμα μια 

φορά την εκκωφαντική σιωπή της στην 
απόδοση ευθυνών προς την Τουρκία για 
τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των 
όσων προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Μάλιστα παροτρύνθηκαν εκ νέου 
οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων να έχουν 
απευθείας συνεργασία και να δώσουν 
έμφαση στις τεχνικές επιτροπές και να μην 
αποτελεί παρεμπόδιση της μεταξύ τους 
συνεργασίας ο φόβος της αναγνώρισης 
του ψευδοκράτους!

Είναι κατανοητό πως γι’ ακόμα μια 
φορά το Κυπριακό δεν παρουσιάζεται 
ως ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής, συ-
νεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης, 
αλλά ως ένα δικοινοτικό ζήτημα. Την ίδια 
στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία υποβαθ-
μίζεται σε ελληνοκυπριακή κοινότητα και 
η παράνομη οντότητα, το ψευδοκράτος, 
αναβαθμίζεται σε επίσημο εκπρόσωπο 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Σε ό,τι αφορά τη στάση του Γ.Γ., πρέπει 
να θυμίσουμε πως εδώ και δύο χρόνια 

ο Α. Γκουτέρες απέφυγε να αναλάβει 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία επίλυσης 
του Κυπριακού, με δικαιολογία τις πα-
ράνομες εκλογές στο ψευδοκράτος, κάτι 
που δεν συνέβη στο παρελθόν, όταν η 
Κυπριακή Δημοκρατία βρισκόταν σε 
διαδικασία εκλογών είτε Προεδρικών 
είτε Βουλευτικών. Είναι ο ίδιος Γ.Γ. που 
αναφέρθηκε σε «εκλογές στη Βόρεια Κύ-
προ», χωρίς ποτέ να προβεί σε διορθωτική 
ή απολογητική δήλωση. Την ίδια στιγμή, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πλαίσιο 
των 6 σημείων, που κατέθεσε προφορι-
κώς στο Κραν Μοντανά και το οποίο θα 
υπογραφόταν ως «ενδιάμεση στρατηγική 
συμφωνία», δεν ανταποκρινόταν στις απο-
φάσεις και στον Καταστατικό Χάρτη του 
ΟΗΕ, στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή 
Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αλλά ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. 
Μάλιστα, θυμίζουμε πως, ενώ η αποτυ-
χία των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά 
οφειλόταν στην προκλητική στάση της 
τουρκικής πλευράς, στην έκθεσή του, που 
ακολούθησε αμέσως μετά, πίστωσε την 

Τουρκία με εποικοδομητικό ρόλο και 
χρέωσε στην ελληνοκυπριακή πλευρά 
το 50% της αποτυχίας.

Κατά την εκτίμησή μου, είναι αυτονό-
ητο πως ο στόχος του Γ.Γ. δεν θα έπρεπε 
να ήταν «ο τετραγωνισμός του κύκλου», 
αλλά η επικέντρωση στην εξέταση των 
αποφάσεων ή προτάσεων που κατατίθε-
νται και η προώθηση μόνον όσων είναι 
σύμφωνες με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η 
ποντιοπιλατική πολιτική δεν τιμά ούτε 
τον ίδιο, ούτε τον θεσμό που υπηρετεί.

Δυστυχώς, η ξεκάθαρα ετεροβαρής 
συμπεριφορά του Γ.Γ. του ΟΗΕ υποβο-
ηθείται από την εσφαλμένη αξιολόγηση 
των δεδομένων που κάνει η κυπριακή 
κυβέρνηση, αλλά και το ευρύτερο πολι-
τικό και κομματικό σύστημα της Κύπρου 
μπροστά σε αυτά τα δεδομένα.

Τα λάθη δεκαετιών αναφορικά με 
τη διαχείριση του Κυπριακού έχουν 
προκαλέσει το εξής τραγελαφικό: Η μη 
αναφορά, από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στη ρατσι-
στική Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
(ΔΔΟ), να ερμηνεύεται από κάποιους ως 

το παραθυράκι που θα επιτρέψει στην 
Τουρκία να περάσει ως διαδικασία 
επίλυσης τη λύση δύο κρατών, γι’ αυτό 
και παροτρύνουν την πλευρά μας στο 
να επιμένει στην ξεκάθαρη αναφορά σε 
λύση ΔΔΟ, για να αρθεί δήθεν η όποια 
ανησυχία.

Είναι πραγματικά ανησυχητικό που, 
με εξαίρεση την ΕΔΕΚ, από το σύνολο 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ τα υπόλοιπα 
κόμματα διεκδικούν να συμπεριληφθεί 
στις εκθέσεις του Γ.Γ. αλλά και στις συζη-
τήσεις για την επίλυση του Κυπριακού 
μόνο το θέμα της ΔΔΟ. Καμία αναφορά 
και καμία διεκδίκηση δεν γίνεται στα όσα 
περιλαμβάνουν τα άλλα ψηφίσματα, που 
προνοούν αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων, επιστροφή της Αμμο-
χώστου στους νόμιμους κατοίκους της, 
επαναπατρισμό των εποίκων και  επι-
στροφή των προσφύγων. Με βάση τα πιο 
πάνω, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του 
τόπου, αφού επικαλείται τα ψηφίσματα 
και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, θα έπρεπε 
να διεκδικήσει ομόφωνα τη σύγκληση 

Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό 
όπως προνοεί η απόφαση 37/253 (1983) 
της Γενικής Συνέλευσης για κατά προτε-
ραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής 
του Κυπριακού, που είναι η ουσία του.

Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, στην 
ουσία ενισχύει την επεκτατική πολιτική 
της Τουρκίας και την φέρνει ένα βήμα 
πριν από την ολοκλήρωση του επεκτα-
τικού της στόχου.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να διεκδική-
σουμε να αφαιρεθεί από τους Βρετανούς το 
μονοπώλιο διαμόρφωσης των εκθέσεων 
του ΓΓ, των ψηφισμάτων και αποφάσεων, 
από τη στιγμή που είναι εμπλεκόμενο 
μέρος και έχει ευθύνη στη δημιουργία 
του κυπριακού ζητήματος.

Όλα αυτά επιβάλλουν Κύπρος και Ελλά-
δα να είναι επαρκώς προετοιμασμένες για 
να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες τουρ-
κικές απειλές, αλλά και να προωθήσουν 
σε πολιτικό, ενεργειακό και στρατιωτικό 
επίπεδο κοινή πολιτική, που θα διασφαλί-
ζει την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού 
τους ρόλου.

Της Κυριακής

Τελικά, κατάφεραν 
τον Γλαύκο Κληρίδη 

και ματαίωσε 
την κάθοδο των 

πυραύλων. Η 
πολιτική τους, όμως, 

συνεχίστηκε και 
κορυφώθηκε με 

την ετοιμασία του 
«Σχεδίου Ανάν», που 
ήταν ουσιαστικά μια 
προετοιμασία που 

είχε αναλάβει ο Σερ 
Ντέιβιντ Χάνεϊ με 
την προηγούμενη 

κυβέρνηση
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M
πορούμε ουσι-
αστικά να πού-
με ότι φρίκη 
προκαλούν τα 
πρόσφατα δη-
μοσιοποιημένα 
πρωθυπουργικά 

έγγραφα που αναφέρονται στην Κύπρο της 
περιόδου 1998-2000, με Πρωθυπουργό 
τον Τόνι Μπλερ, αναφορικά με την πολιτική 
της Βρετανίας σχετικά με την ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Παρ’ όλον ότι είναι ελάχιστα - αλλά 
πρωθυπουργικά - έδωσαν, αρκούντως απο-
καλυπτικά και ικανοποιητικά, το στίγμα της 
βρετανικής υπουλότητας και πολιτικής που 
ακολουθείται από το Φόρεϊν Όφις από το 
1956... Με συνέπεια και συνέχεια. 

Μια δόλια  πολιτική, την οποία ακο-
λουθούσε η τότε Εργατική Κυβέρνηση 
με Πρωθυπουργό τον Τόνι Μπλερ και 
Υπουργό Εξωτερικών τον, θεωρούμενο 
και… φίλο της Κύπρου, Ρόμπιν Κουκ, και 
που την συνέχισαν από εκεί που την άφησε 
η Συντηρητική Κυβέρνηση Τζον Μέιτζορ 
με Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας τον 
Μάλκολμ Ρίφκιντ τον Μάιο 1997. Θυμίζο-
ντας και την αιματηρή πολιτική της Εργα-
τικής Κυβέρνησης των Ουίλσον/Κάλαχαν, 
που δέχθηκε τις τουρκικές θέσεις για τις 
δύο τουρκικές εισβολές για αλλαγή του 
στάτους κβο της ΚΔ με τη βρετανο-τουρ-
κική  απάνθρωπη Δικοινοτική Διζωνική 
Ομοσπονδία, διχοτομώντας το νησί. 

(Για την ιστορία, από τις 2.5.1997 
Υπουργός Οικονομίας ήταν ο μετέπειτα 
Πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν και 
Υπουργός Εσωτερικών ο μετέπειτα ΥΠΕΞ 
και «πρωταθλητής» της διχοτόμησης της 
Κύπρου, Τζακ Στρο).

Από τη μια, όπως μας λένε τα έγγραφα, 
δημόσια θα φαινόταν ότι υποστήριζαν την 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 1998-2000

Με συνέπεια και συνέχεια ο δόλιος 
ρόλος της Βρετανίας 

ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να τίθεται ως 
προϋπόθεση η προηγούμενη λύση του 
Κυπριακού (αυτό είχε αποφασισθεί στο 
Ελσίνκι το 1998), όμως, υπογείως και με 
ύπουλο τρόπο θα συνέδεαν την ένταξη 
της Κύπρου με τον όρο της ταυτόχρονης 
λύσης του Κυπριακού.

Κι αν αυτό δεν επιτυγχανόταν, τότε θα 
προωθούσαν (μεταξύ άλλων επιλογών) την 
ιδέα της ένταξης μόνο του «νότου», με πα-
ράλληλη αναγνώριση του ψευδοκράτους 
(«ΤΔΒΚ») ως ξεχωριστής οντότητας, με δυ-
νατότητα ακόμα και τελωνειακής ένωσης 
του «βορρά» με την ΕΕ!!! 

Με άλλα λόγια, επ’ ευκαιρία της έντα-
ξης του Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
ΕΕ, επιδίωκαν λύση του Κυπριακού 
στη βάση των δύο κρατών που ακόμα 
επιδιώκουν με κάθε τρόπο! Αναγνώρι-
ση του παράνομου καθεστώτος, ακόμα 
και τελωνειακή ένωση αυτού με την 
ΕΕ. Αν είναι δυνατόν! 

Θα δούλευαν, επίσης, στενά με τη Γαλλία, 
τη Γερμανία και άλλες χώρες για μακρο-
πρόθεσμες επιλογές, αποθαρρύνοντάς τες 
να αποκλείουν ένταξη με διαιρεμένη νήσο. 

«Discussion in due course with them 
of longer-term options, discouraging 
them from excluding accession by a 
divided island».  

Εν τω μεταξύ, προς επίτευξη αυτού του 
στόχου είχαν καταστρώσει σχέδιο δράσης με 
δύο κατευθύνσεις: α) Να τονίζουν συνέχεια 
τις δυσκολίες ένταξης μιας διαιρεμένης 
χώρας και να συνεργάζονται με ευρωπαϊ-
κές χώρες που είτε είχαν την ίδια άποψη/
θέση είτε να τις επηρεάζουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση, β) να αναμείξουν τη Γερμανία 
στο ζήτημα της κυπριακής ένταξης, ώστε 
να απειλήσει την Ελλάδα με μπλόκο στην 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Νομισματική 
Ένωση, εκτός εάν «συμπεριφερθεί διαφο-
ρετικά» στο θέμα της ένταξης της Κύπρου.

Όμως, δεν ήθελαν με κανένα τρόπο 
να δημοσιοποιούνταν οι απόψεις εκείνες. 
Αλλά, εν καιρώ, έλεγαν, να τις μελετήσουν 
εμπιστευτικά με μέλη-κλειδιά της ΕΕ... Η 
πολιτική τους παρέμενε η ίδια: ένταξη μετά 
από πολιτική διευθέτηση, χωρίς αυτό να 
ήταν προϋπόθεση, αλλά ταυτόχρονα να 
τόνιζαν τις δυσκολίες ένταξης μιας διαιρε-
μένης νήσου. Επίσης, αναφορά, κατά τις 
διαπραγματεύσεις, των δυσκολιών της μη 
ανάμειξης του «βορρά», ενθαρρύνοντας τους 
Τουρκοκυπρίους να πάρουν μέρος στις 
διαπραγματεύσεις ... να δουλεύουν εναντίον 
της ελληνικής τακτικής διασύνδεσης, αλλά 
για το τελευταίο δεν υπήρχε απλή λύση. 
Ουσιαστικά, μια «λύση» σταδιακής/υφέρ-

πουσας αναγνώρισης (cripping recognition) 
που είχε συζητηθεί νωρίτερα στο Φόρεϊν 
Όφις... Εξάλλου, το είχαν πει νωρίς μετά 
τις τουρκικές εισβολές του 1974 στο Φό-
ρεϊν Όφις: οι ίδιοι δεν θα αναγνώριζαν 
το κατοχικό καθεστώς, αυτό θα γινόταν 
με τη «λύση»! Δηλαδή, με τη δική μας ... 
αναγνώριση μέσω της «λύσης»...

(Βρετ. Έγγραφα για 1985-91, «Η ‘‘υφέρπουσα 
αναγνώριση’’ των Τουρκοκυπρίων»,  «Σημερι-

νή», 22/7/2017). 

ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΚ: «ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 
ΟΙ S-300»
«Dirty work» Σημίτη 
μέσω Γερμανίας 

Αλλά, πρώτιστος στόχος τους ήταν η 
ματαίωση της καθόδου των ρωσικών 
πυραύλων S-300, την οποία κατόρθωσαν 
με τη «συντονισμένη» προσπάθειά τους 
με Ευρωπαίους ηγέτες και τους Αμε-
ρικανούς. Θυμίζω πως την πίεση προς 
Αμερικανούς για ματαίωση έλευσης 
των πυραύλων είχε ξεκινήσει ο Μάλ-
κολμ Ρίφκιντ προς την Αμερικανίδα Υπ. 

Εξωτερικών Μαντλίν Ολμπράιτ (βλέπε 
προηγούμενη αποδέσμευση, Ιανουά-
ριος 2021, σύνδεσμοι πιο κάτω). Αυτό 
εξηγεί και την πίεση που λέγεται ότι 
άσκησε ο Έλληνας τότε Πρωθυπουρ-
γός Κώστας Σημίτης (γνωστός για τις 
σχέσεις του με τη Γερμανία) πάνω στον 
Γλαύκο Κληρίδη για τη μη κάθοδο των 
πυραύλων. Πιο απλά, ο Κώστας Σημίτης 
έκανε το  «dirty work» των Βρετανών, 
που ασκούσαν πίεση μέσω Γερμανίας, 
εφόσον το Φόρεϊν Όφις ομολογεί ότι 
χρησιμοποιούσε τη Γερμανία ως μοχλό 
πίεσης πάνω στην Ελλάδα. Επομένως, 
και πάνω στον Γλαύκο Κληρίδη για τον 
πρώτιστο στόχο, τη ματαίωση της κα-
θόδου των S-300. Πέραν των δικών 
του (Φ.Ο.) πιέσεων απευθείας και με 
διάφορους άλλους διαύλους... 

«Δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος να χειρι-
στεί ένας τις ελληνικές εκβιαστικές τακτικές, 
εκτός από συντονισμένη πίεση, ειδικά με την 
ανάμειξη της Γερμανίας, ως της χώρας με τη 
μεγαλύτερη επιρροή πάνω στην Ελλάδα...».

 «Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για 
αντιμετώπιση αυτής της πιθανότητας, αλλά 

Μία ακόμη έκθεση ίσων αποστάσεων: Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αδιάφορα;

προτεραιότητα είναι να σταματήσει η παρα-
λαβή των πυραύλων»... «Να συνεχίσουμε 
να εργαζόμαστε μαζί με τους Αμερικανούς 
και το ΝΑΤΟ πάνω σε μια φόρμουλα που 
να επιτρέπει στον Κληρίδη μια διέξοδο... 
να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους 
εταίρους μας στην ΕΕ να τονίζουν στον 
Κληρίδη ότι η κάθοδος των πυραύλων 
δεν θα είναι προς το συμφέρον του». 

Τελικά, κατάφεραν τον Γλαύκο Κληρίδη 
και ματαίωσε την κάθοδο των πυραύλων. 
Η πολιτική τους, όμως, συνεχίστηκε και 
κορυφώθηκε με την ετοιμασία του «Σχεδίου 
Ανάν», που ήταν ουσιαστικά μια προετοι-
μασία που είχε αναλάβει ο Σερ Ντέιβιντ 
Χάνεϊ με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και 
που δέχθηκαν οι Εργατικοί να συνεχίσει.  
Όπως μας  φανέρωσαν τα προηγούμενα 
πρωθυπουργικά έγγραφα, που κάλυψα 
στη «Σημερινή» και στην «Ελευθερία» 
Λονδίνου τον Ιανουάριο του 2021.

Οι S-300, o διορισμός Χάνεϊ και οι 
δολοφονίες Ισαάκ-Σολωμού

https://simerini.sigmalive.com/
article/2021/1/5/oi-s-300-o-diorismos-
khanei-kai-oi-dolophonies-isaak-solomou/ 
Μέρος Α’

Οι αποκαλύψεις Sir David Hannay 
για το «Σχέδιο Ανάν»

https://simerini.sigmalive.com/
article/2021/1/14/oi-apokalupseis-sir-
david-hannay-gia-to-skhedio-anan/  
Μέρος Β’

Η πολιτική αυτή συνεχίζεται αμείωτη 
μέχρι σήμερα. Και ας έχουμε απορρίψει 
το «Σχέδιο Ανάν/Χάνεϊ» το 2004. Πέρασε 
διαχρονικά ξανά από ελβετικά θέρετρα με 
την κηδεμόνευση του Φόρεϊν Όφις και του 
Σερ Άλαν Ντάνκαν και συνεχίζεται στην 
αρχική της πορεία! Με την ανοχή των 
κυπριακών κυβερνήσεων. Ξεδιάντροπα 
αναβαθμισμένη στην αναγνώριση δύο 
κρατών με τη συμπόρευση και πολιτικών 
κομμάτων, αλλά και του κατάπτυστου εντο-
λοδόχου ΓΓ του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες. Με μια 
ΕΕ μαριονέτα...

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Κ.Σ. 
ΕΔΕΚ

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΠΙΔΙΩΚΑΝ 
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗ 
ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΜΕ 
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩ-
ΤΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ. ΑΝ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος

KΏΣΤΑΣ ΣΗΜΊΤΗΣ ΓΛΑΎΚΟΣ ΚΛΗΡΊΔΗΣ ΡΟΜΠΊΝ ΚΟΎΚ

SIR DAVID HANNAY

ΑΠΟΨΗ
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ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Η
αυξανόμενη επιμειξία 
της πληροφορικής με 
τη βιολογία προκαλεί 
έναν παράλληλο στρα-
τιωτικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των μεγάλων 
δυνάμεων για το ποιος 

θα χειραγωγήσει πιο αποτελεσματικά τους 
εγκεφάλους και το γονιδίωμα εχθρών και 
φίλων. Από τα συμβατικά όπλα, τους βαλλι-
στικούς πυραύλους, τα πυρηνικά και τους 
δορυφόρους περάσαμε στα τσιπάκια, τις 
ενέσεις, τα νευροσήματα και το γονιδιακό 
ψαλίδισμα. 

Είναι τέτοιας κλίμακας οι αναφορές 
που υπάρχουν για τις φουτουριστικές 
τεχνολογίες που αναπτύσσονται, όπως, 
για παράδειγμα, φαίνεται μέσα από τις 
κατηγορίες των ΗΠΑ κατά της Κίνας που 
πραγματεύεται το σημερινό άρθρο, που 
κάνουν μέχρι και τις «θεωρίες συνω-
μοσίας» γύρω από τον Covid-19 και τη 
βιοτεχνολογία βιοπολιτικής διαχείρισής 
του να φαντάζουν ήδη βαρετό σενάριο 
βιντάζ ταινίας…

Νευρο-αμυντική τεχνολογία 
& πληροφοριοποίηση 
του πολέμου

Τρεις εκθέσεις του 2019 του Λαϊκού 
Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, που 
έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και που 
αναλύει ο Bill Gertz στην «Washington 
Times» (29/12/2021), εξετάζουν την ανά-
πτυξη οπλισμού για έλεγχο του εγκεφάλου 
ως μέρος αυτού που οι Κινέζοι αξιωματού-
χοι αποκαλούν «πληροφοριοποίηση» του 
πολέμου (“intelligentization” of warfare). 

Μία εκ των εκθέσεων,  με τίτλο «The 
Future Concept of Military Supremacy», 
λέει πως με τις τεχνολογικές εξελίξεις «ο 
πόλεμος έχει αρχίσει να μετατοπίζεται 
από την επιδίωξη της καταστροφής των 
σωμάτων στην παράλυση και τον έλεγχο 
του εχθρού […] Η επίθεση εστιάζεται στη 
θέληση του εχθρού για αντίσταση, όχι στην 
φυσική καταστροφή». 

Η επιστήμη του εγκεφάλου χρησι-
μοποιείται για να επεκτείνει τον πόλεμο 
στη σφαίρα της ανθρώπινης συνείδησης 
«προκαλώντας τον εγκέφαλο να γίνει ο 
κύριος στόχος της επίθεσης και της άμυνας 
με όπλα νέων ιδεών», αναφέρει η έκθεση 
και προσθέτει: «Το να κερδίζεις χωρίς 
μάχη δεν είναι πλέον παρατραβηγμένο», 
παραπέμποντας στον μεγάλο Στρατηγό 
Sun Tzu της κινεζικής αρχαιότητας. 

Η έκθεση αναφέρει πως η Κίνα συγ-
χωνεύει 4 μεγάλα τεχνολογικά πεδία για 
στρατιωτικούς σκοπούς: νανοτεχνολογία, 
βιοτεχνολογία, πληροφορίες και νόηση. 

Μια δεύτερη έκθεση αναφέρεται 
σε «διαδραστική πληροφοριοποίηση» 
(“interactive intelligentization”),  που θα 
περιλαμβάνει «άμεσο έλεγχο μηχανών με 
τη χρήση σκέψεων μέσω ώριμης τεχνο-
λογίας διεπαφής εγκεφάλου-μηχανής», 
με προοπτική ενοποίησης ανθρώπων και 
μηχανών για επαυξημένες φυσιολογικές 
και γνωστικές ικανότητες. 

Η τρίτη έκθεση αποκαλύπτει πως το 
China Electronic Technology Group εργά-

(14/08/2019) γύρω από την οπλοποί-
ηση της βιοτεχνολογίας. Οι συντάκτες 
αναφέρουν ότι τα ιατρικά ιδρύματα του 
ΛΑΣ έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη 
έρευνα γύρω από την τεχνολογία CRISPR 
για επεξεργασία γονιδίων (gene editing). 

Οι συγγραφείς επικαλούνται κείμενα 
στρατηγικής και έρευνας του ΛΑΣ που 
αναφέρουν πως οι εξελίξεις στη βιολογία 
συμβάλλουν στην αλλαγή του χαρακτήρα 
του πολέμου, όπως για παράδειγμα το 
βιβλίο του Καθηγητή Guo Jiwei του Τρί-
του Πανεπιστημίου Στρατιωτικής Ιατρικής 
«War for Biological Dominance» (2010). 
Από το 2015, ο πρόεδρος της Ακαδημί-
ας Στρατιωτικών Ιατρικών Επιστημών, 
Υποστράτηγος He Fuchu, ανέφερε πως 
η βιοτεχνολογία θα μπει στην κορυφή 
του στρατηγικού σχεδιασμού και θα πε-
ριλαμβάνει από βιοϋλικά (biomaterials) 
μέχρι όπλα «εγκεφαλικού ελέγχου» (“brain 
control” weapons). Η βιολογία συγκατα-
λέγεται μεταξύ των επτά «νέων πεδίων 
του πολέμου» σε βιβλίο του Στρατηγού 
ε.α. Zhang Shibo που εκδόθηκε το 2017. 
Τόσο το βιβλίο αυτό, όσο και εγχειρίδιο 
του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας του 
ΛΑΣ του ίδιου χρόνου, αναφέρονται σε 
«συγκεκριμενοποιημένες εθνο-γενετικές 
επιθέσεις». 

Η μελέτη προειδοποιούσε πως η δι-
ασταύρωση της βιοτεχνολογίας με την 
τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) 
θα δημιουργήσει τέτοιες συνέργειες, 
περιλαμβανομένης και της μηχανικής 
μάθησης για τη χρήση τεχνολογίας 
CRISPR για θεραπείες ή τεχνητή επαύ-
ξηση. Εξέφρασαν ανησυχίες για τη σχέση 
της εταιρείας Beijing Genomics Inc που 
διαχειρίζεται το «National Genebank», το 
αποθετήριο γενετικών πληροφοριών, και 
τη συνεργασία του με το Εθνικό Πανεπι-
στήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας του ΛΑΣ. 
Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως υπήρξε 
συνεργασία ερευνητών των δύο μερών σε 
θέματα βιοπληροφορικής (bioinformatics), 
«συμπεριλαμβανομένου και του σχεδια-
σμού εργαλείων για τη χρήση του CRISPR». 

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» κινε-
ζικοί οργανισμοί

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 η κυβέρνηση 
Joe Biden ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε στη 
«μαύρη λίστα» (“blacklist”) εξαγωγών ένα 
από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα 
στρατιωτικής ιατρικής της Κίνας. Το μαυρο-
πινάκισμα είναι η αμερικανική αντίδραση 
στις ανησυχίες για χρήση από το Πεκί-
νο νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών 
ελέγχου του εγκεφάλου (brain-control 
weapons) και βιομετρικών (biometrics) 
με τρόπο που μπορεί να απειλήσουν την 
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. 

Σε δημοσίευμα των Ellen Nakashima 
και Aaron Schaffer στην «Washington 
Post» (16/12/2021) αναφέρεται ότι το 
Υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε την κι-
νεζική Ακαδημία Στρατιωτικών Ιατρικών 
Επιστημών, μαζί με 11 ερευνητικά κέ-
ντρα που συνδέονται με αυτήν, στην εν 
λόγω μαύρη λίστα, η οποία απαγορεύει 
την εξαγωγή αμερικανικής τεχνολογίας 

Επιμειξία πληροφορικής-βιολογίας & η 
στρατιωτικοποίηση του ανθρώπινου εγκεφάλου

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ, ΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΟΣΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΆ, 
CRISPR, ΝΕΥΡΟΆΜΥΝΆ: «Ο 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΧΕΙ ΆΡΧΙΣΕΙ ΝΆ 
ΜΕΤΆΤΟΠΙΖΕΤΆΙ ΆΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΚΆΤΆΣΤΡΟΦΗΣ 
ΤΩΝ ΣΩΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΆΡΆ-
ΛΥΣΗ ΚΆΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΕΧΘΡΟΥ»

ζεται σε πολεμική τεχνολογία «εγκεφαλικής 
αντιπαράθεσης» (“brain confrontation”). 
Η έρευνα καταπιάνεται με «τεχνολογίες 
ελέγχου του εγκεφάλου, όπως η μέτρη-
ση της νευρωνικής δραστηριότητας στον 
εγκέφαλο και η μετάφραση νευρωνικών 
σημάτων σε σήματα υπολογιστή και η 
καθιέρωση μονοκατευθυντικής ή αμφί-
δρομης μετάδοσης σήματος μεταξύ του 
εγκεφάλου και εξωτερικού εξοπλισμού». 

Διενεργείται επίσης έρευνα για τεχνο-
λογία «νευροάμυνας» (“neuro-defense”), 
όπως «η αξιοποίηση ηλεκτρομαγνητικών, 
βιοφυσικών και υλικών τεχνολογιών για 
την ενίσχυση της άμυνας του ανθρώπινου 
εγκεφάλου έναντι επιθέσεων ελέγχου του 
εγκεφάλου». 

Μια τέτοια τεχνολογία περιλαμβάνει 
φορητό εξοπλισμό που διεγείρει ή χει-
ραγωγεί τις ηλεκτρικές δραστηριότητες 
του εγκεφάλου. Άλλη τεχνολογία είναι 
η χρήση μικροτσίπ εμφυτευμένων στον 
εγκέφαλο ή άλλων διεπαφών υπολογιστή 
που ενισχύουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες. 

«Βιολογική Υπεροχή» & γο-
νιδιακή επεξεργασία CRISPR

Έκθεση της Kelley M. Sayler της υπηρε-
σίας ερευνών του αμερικανικού Κογκρέ-
σου (Congressional Research Service), με 
τίτλο «Emerging Military Technologies: 
Background and Issues for Congress» 
(10/11/2021, R46458), αναφέρει ότι «η 
Κίνα επιδιώκει επιθετικά βιοτεχνολογίες 
για γενετικές δοκιμές (genetic testing) και 
ιατρική ακριβείας (precision medicine). 
Το 2016, Κινέζοι επιστήμονες ήταν οι 
πρώτοι που έκαναν χρήση του εργαλεί-
ου γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR 
σε ανθρώπους και το 2018 ένας Κινέ-
ζος επιστήμονας παρήγαγε -ίσως με την 
έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης- τα 
πρώτα “γενετικά-επεξεργασμένα” μωρά». 

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι η Κίνα 
διατηρεί τη μεγαλύτερη εθνική τράπεζα 
γενετικών δεδομένων, που περιλαμβάνει 
αμερικανικά γενετικά δεδομένα. «Τέτοιες 
πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχε-
δίων θεραπείας ασθενειών ή, δυνητικά, 
βιολογικά όπλα ακριβείας (precision 
bioweapons)», γράφει. 

Μερικές ενδείξεις από ανοικτές πηγές, 
σύμφωνα με την έκθεση, αναφέρουν πως η 
πολιτική «στρατιωτικο-πολιτικής σύντηξης» 
της Κίνας μπορεί να δώσει στον κινεζικό 
στρατό το πλεονέκτημα να επηρεάσει τις 
εξελίξεις στη γενικότερη ανάπτυξη της 
βιοτεχνολογίας. 

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή της 
Κίνας «έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα 
για τη στρατιωτική επιστήμη του εγκεφάλου 
(military brain science), προηγμένα βιομι-
μητικά συστήματα (advanced biomimetic 
systems), βιολογικά και βιομιμητικά υλικά 
(biological and biomimetic materials), 
ενίσχυση της ανθρώπινης απόδοσης και 
βιοτεχνολογία “νέας αντίληψης” (“new 
concept” biotechnology)». Αυτά κατα-
γράφονται σε αναφορά των Elsa Kania 
και Wilson Vorndick της αμερικανικής 
αμυντικής ιστοσελίδας «Defense One» 

Σκάνδαλο με εμπλοκή του Hunter Biden

Ηλίστα του Υπουργείου 
Οικονομικών περι-
λαμβάνει εταιρείες 
στις οποίες απαγορεύ-

εται να επενδύσουν Αμερικανοί 
πολίτες και οντότητες. Η προσπά-
θεια ξεκίνησε επί διακυβέρνησης 
Donald Trump. Η διακυβέρνηση 
Biden διεύρυνε αυτόν τον κατά-
λογο το καλοκαίρι, εντάσσοντας 
μέσα εταιρείες που, όπως ανέφερε, 
υποστηρίζουν τον κινεζικό στρατό 
και την κρατική παρακολούθηση. 

Μερικές από τις κινεζικές 
εταιρείες στις οποίες το Υπουρ-
γείο Οικονομικών απαγόρευσε 

αμερικανικές επενδύσεις είναι: 
Cloudwalk Technology, Dawning 
Information Industry, Leon 
Technology, Megvii Technology, 
Netposa Technologies, SZ DJI 
Technology, Xiamen Meiya Pico 
Information και Yitu. 

Σε άρθρο του Jerry Dunleavy 
στη «Washington Examiner» 
(16/12/2021), ο γιος του Προέ-
δρου των ΗΠΑ, Hunter Binder, 
φέρεται να ήταν μέτοχος σε μιαν 
από τις εταιρείες που διευκόλυναν 
το Πεκίνο στον κατασκοπευτικό 
έλεγχο των Ουιγούρων. Ο υιός 
Biden είχε μερίδιο 10% στην κι-

νεζική επενδυτική εταιρεία Bohai 
Harvest, η οποία είχε επενδύσει σε 
μια σειρά από άλλες κινεζικές εται-
ρείες, μεταξύ αυτών και η Megvii 
Technology. Στη Megvii επιβλή-
θηκαν κυρώσεις το 2019, καθώς 
κατηγορήθηκε πως συμμετείχε 
στην καταστολή και στη βιομετρι-
κή επιτήρηση των Ουιγούρων. 

Η εμπλοκή του υιού Binder 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τους 
Ρεπουμπλικάνους για την άσκηση 
σκληρής αντιπολίτευσης στην κυ-
βέρνηση του πατέρα του, κατηγο-
ρώντας τον για συνεργασία με το 
Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτά, 
εκτός εάν ο εξαγωγέας λάβει κυβερνη-
τική άδεια. Η κινεζική ακαδημία και τα 
κέντρα της επικεντρώνονται στη χρήση 
της βιοτεχνολογίας για να ενισχύσουν τον 
κινεζικό στρατό, δήλωσαν οι Αμερικανοί 
αξιωματούχοι. 

Το Υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε επί-
σης πάνω από 12 κινεζικές εταιρείες στην 
ίδια λίστα, επικαλούμενο τη βοήθεια που 
προσφέρουν για τον εκσυγχρονισμό του 
κινεζικού στρατού και στην υποστήριξη 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων και της 
αμυντικής βιομηχανίας του Ιράν. 

Την ίδια μέρα, το Υπουργείο Οι-
κονομικών των ΗΠΑ πρόσθεσε οκτώ 
κινεζικές εταιρείες σε μια άλλη μαύρη 
λίστα επενδύσεων, λέγοντας ότι οι εται-
ρείες αυτές υποστηρίζουν τη βιομετρική 
επιτήρηση και παρακολούθηση εθνο-
τικών και θρησκευτικών ομάδων στην 
Κίνα, ιδιαίτερα τους μουσουλμάνους 
Ουιγούρους στη βορειοδυτική περιοχή 
της Σιντζιάνγκ. 

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της 
ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης 
Biden να περιορίσει την κατάχρηση της 
τεχνολογίας για σκοπούς παρακολούθησης 
από άλλες χώρες. Για την περίπτωση της 
Κίνας, η «Washington Post» αναφέρει 
πως στόχο έχει την άσκηση κοινωνικού 
ελέγχου σε μεγάλη κλίμακα. 

Η Υπουργός Εμπορίου Gina 
Raimondo, σε επίσημες δηλώσεις της, 
είπε: «Η επιστημονική επιδίωξη της βιο-
τεχνολογίας και της ιατρικής καινοτομίας 
μπορεί να σώσει ζωές. Δυστυχώς, η Κίνα 
επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτές τις 
τεχνολογίες για να επιδιώξει τον έλεγχο 
του λαού της και την καταστολή μελών 
εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. Δεν 
μπορούμε να επιτρέψουμε σε αμερικα-
νικής προέλευσης εμπορεύματα, τεχνο-
λογίες και λογισμικά που υποστηρίζουν 
την επιστήμη της ιατρικής και την βιο-
τεχνολογική καινοτομία να εκτρέπονται 
σε χρήσεις που είναι αντίθετες με την 
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Έλεγχος Ουιγούρων & 
«κέντρα επανεκπαίδευσης»

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021 ο Πρόεδρος 
Biden επικύρωσε τον νόμο «Uyghur 
Forced Labor Prevention Act». Τ ο 
State Department χαρακτήρισε την πο-
λιτική της Κίνας έναντι των Ουιγούρων και 
άλλων ισλαμικών μειονοτήτων στη Σ ι -
ντζιάνγκ ως «γενοκτονία» που πε-ρ ι -
λαμβάνει καταναγκαστική εργασία και 
στείρωση. Η κοινότητα των υπηρεσιών 
πληροφοριών των ΗΠΑ, σύμφωνα με 
ανώνυμο υψηλόβαθμο αξιωματούχο που 
μίλησε με την «Washington Post», λέει 
ότι η Κίνα δημιούργησε ένα «σύστημα 
επιτήρησης υψηλής τεχνολογίας» σε όλη 
την Σιντζιάνγκ «ως μέρος του μηχανισμού 
καταπίεσής της». 

Στις κινεζικές εταιρείες που μπήκαν στη 
μαύρη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών 
περιλαμβάνεται και η Sense Times, «η 
μεγαλύτερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύ-
νης της Κίνας, η οποία, σύμφωνα με την 
κυβέρνηση, έχει αναπτύξει προγράμματα 
αναγνώρισης προσώπου που μπορούν 
να προσδιορίσουν την εθνικότητα ενός 
στόχου, με έμφαση στον εντοπισμό των 
Ουιγούρων». Το αμερικανικό Υπουργείο 
εκτιμά πως περίπου 1 με 1.8 εκατομμύρια 
τουρκογενείς και άλλοι ισλαμικοί πλη-
θυσμοί, καθώς και μικρότεροι αριθμοί 
Καζάκων και άλλων εθνοτήτων, βρίσκο-
νται αυθαίρετα υπό κράτηση σε «κέντρα 
επανεκπαίδευσης». 

«Στρατιωτικο-πολιτική σύντηξη»
Ως μέρος αυτού του συστήματος 

ελέγχου των Ουιγούρων και άλλων, οι 
κινεζικές Αρχές, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, 
όχι μόνο χρησιμοποιούν βιομετρική ανα-
γνώριση προσώπου για σκοπούς μαζικής 
επιτήρησης, αλλά έχουν επίσης συλλέξει 
δείγματα DNA απ’ όλους τους κατοίκους 
της Σιντζιάνγκ ηλικίας 12 με 65 ετών. 

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος πλη-
ροφοριών, που μίλησε στη «Washington 
Post», πρόσθεσε ότι μέσω της στρατηγι-
κής «στρατιωτικο-πολιτικής σύντηξης» το 

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

Πεκίνο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις 
αναδυόμενες βιοτεχνολογίες για να στηρίξει 
μελλοντικές στρατιωτικές εφαρμογές που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α) Χορη-
γία έρευνας για γονιδιακή επεξεργασία 
(gene editing)· β) βελτίωση της ανθρώ-
πινης απόδοσης (human performance 
enhancement)· γ) διεπαφές εγκεφάλου-
μηχανής (brain-machine interfaces) και 
βιολογικά υλικά (biological materials). 

Σε άρθρο του στη «Wall Street Journal» 
(03/12/2020), ο Διευθυντής Εθνικών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ (US Director 
of National Intelligence), John Ratcliffe, 
εξέφρασε τις ανησυχίες του για την Κίνα, 
την κομμουνιστική απειλή, την παγκό-
σμια δημοκρατία και τη στρατιωτική 
τεχνολογία. Ο Ratcliffe έγραψε ότι «οι 
υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ δεί-
χνουν πως η Κίνα διενήργησε ακόμη και 
ανθρώπινα πειράματα σε μέλη του ΛΑΣ 
με την ελπίδα της ανάπτυξης στρατιωτών 
με βιολογικά βελτιωμένες δυνατότητες». 
Το κινεζικό ΥΠΕΞ απάντησε στο άρθρο 
αναφέροντας πως μερικοί Αμερικανοί 
πολιτικοί «πρέπει να σταματήσουν την 
παραγωγή και διασπορά πολιτικών ιών 
και ψεμάτων». 

Όπως αναλύσαμε εκτενώς σε περσινό 
άρθρο μας («Σημερινή» της Κυριακής, 
13/12/2020), πολλές χώρες, μεταξύ αυτών 
η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ, μελε-
τούν μεθόδους ανάπτυξης «βιονικών» ή 
«ενισχυμένων υπερστρατιωτών» και πει-
ραματίζονται με «cyberpunk» τεχνολογίες 
εμφυτευμάτων, χαπιών και «νευρολογικών 
ενισχύσεων». 

Κίνα: «Αβάσιμες ενέργειες»
Η Πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον 

απέρριψε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε 
τις ενέργειες και τις κατηγορίες της κυ-
βέρνησης Biden ως «αβάσιμες». 

Σε δήλωσή του στην «Washington 
Post», ο εκπρόσωπος της κινεζικής 
Πρεσβείας Liu Pengyu ανέφερε: «Η 
Κίνα αντιτίθεται πάντα στις κινήσεις των 
ΗΠΑ να υπερεκτείνουν την έννοια της 
εθνικής ασφάλειας και να ασκήσουν 
αδικαιολόγητη καταστολή σε κινεζικές 
εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα. Τα 
γεγονότα και η αλήθεια στα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη Σιντζιάνγκ είναι πολύ 
καθαρά. Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 
από πλευράς Κίνας ήταν πάντοτε για την 
ευημερία της ανθρωπότητας».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η 
χρήση του ελέγχου των εξαγωγών ως 
εργαλείο κατά των κινεζικών οργανισμών 
«παραβιάζει σοβαρά τους κανόνες του 
ελεύθερου εμπορίου, απειλεί εξαιρετικά 
την ασφάλεια των παγκόσμιων βιομη-
χανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων, 
εμποδίζει την ανάπτυξη της επιστήμης 
και της τεχνολογίας του ανθρώπου και 
υπονομεύει σοβαρά την ευημερία και τα 
συμφέροντα των ανθρώπων σε όλες τις 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ 
να σταματήσουν αμέσως την εσφαλμένη 
πρακτική τους. Η Κίνα θα λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να προασπίσει τα 
νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
των κινεζικών επιχειρήσεων και ερευ-
νητικών ιδρυμάτων».
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Ή
ταν αναμενόμενο μαζί 
με τις ΗΠΑ να αντι-
δράσει έντονα και η 
Ε.Ε. για την κρίση που 
ξέσπασε στο Καζακ-
στάν  και κυρίως μετά 
την απόφαση του Κα-

ζάκου Προέδρου να καλέσει για βοήθεια 
τις χώρες του Οργανισμού Συλλογικής 
Ασφάλειας (CSTO), ο οποίος, σύμφωνα με 
τον καταστατικό χάρτη, «μπορεί να δράσει 
σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης».

Η Ε.Ε., από τη σύνοδο κορυφής του 
Ελσίνκι (1999) μέχρι και σήμερα,  δεν 
κατόρθωσε να στήσει έναν μηχανισμό για 
την προστασία των κρατών μελών  της από 

ΌΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΌ ΚΑΤΑΓ-
ΓΈΛΛΈΤΑΙ Ό ΤΌΎΡΚΙΚΌΣ 
ΈΠΈΚΤΑΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΌΙ ΜΑ-
ΚΡΌΧΡΌΝΙΈΣ ΣΤΌΧΈΎΣΈΙΣ ΤΩΝ  
ΈΚΑΣΤΌΤΈ ΤΌΎΡΚΙΚΩΝ ΚΎΒΈΡ-
ΝΗΣΈΩΝ, ΚΑΠΌΙΑ ΚΌΜΜΑΤΑ, 
ΠΑΡΑΓΌΝΤΈΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΩΣΈΙΣ 
ΈΘΈΛΌΤΎΦΛΌΎΝ ΚΑΙ ΎΠΌ-
ΣΤΗΡΙΖΌΎΝ ΝΑ ΔΈΛΈΑΣΌΎΜΈ 
ΤΗΝ ΤΌΎΡΚΙΑ ΜΈ  ΝΈΈΣ ΠΑ-
ΡΑΧΩΡΗΣΈΙΣ. ΑΠΌΚΡΎΒΌΎΝ, 
ΒΈΒΑΙΑ, ΠΩΣ Η ΤΌΎΡΚΙΑ ΔΈΝ 
ΑΡΚΈΙΤΑΙ ΜΈ ΛΙΓΌ ΦΎΣΙΚΌ ΑΈ-
ΡΙΌ ΚΑΙ ΚΑΠΌΙΑ ΈΔΑΦΗ, ΑΛΛΑ 
ΤΑ ΘΈΛΈΙ ΌΛΑ 

έξωθεν απειλές. Οι  αποφάσεις για Κοινή 
Άμυνα και Ασφάλεια όχι μόνο δεν υλοποι-
ήθηκαν, αλλά η ευθύνη  μεταβιβάσθηκε 
στο ΝΑΤΟ. Η Βορειοτλαντική Συμμαχία, 
ωστόσο, είναι ανήμπορη να δράσει απο-
τελεσματικά, ιδιαίτερα λόγω των σύνθετων 
προβλημάτων που επικρατούν εντός της. 
Έτσι, η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την 
Ελλάδα, να παραβιάζει καθημερινά τον ενα-
έριο χώρο της και να απειλεί με casus belli 
(αιτία πολέμου) όποτε  η Αθήνα επιχειρεί 
να ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματά της. 
Ούτε την Κύπρο μπορεί να προστατεύσει 
η Ε.Ε., η οποία συστηματικά αρνείται να 
λάβει αποτελεσματικές κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας και περιορίζεται στις συνήθεις 
ρητορικές αλληλεγγύης.

Η Ε.Ε. είναι η τελευταία που δικαι-
ούται να έχει λόγο  για την κυριαρχία 
και ασφάλεια άλλων χωρών μη μελών 
της, ιδιαίτερα όταν αυτά τα κράτη έχουν 
συνάψει συμφωνίες με άλλες γειτονικές 
χώρες, όπως ο Οργανισμός Συλλογικής 
Ασφάλειας (CSTO), στον οποίον δεν μετέχει 
μόνον η Ρωσία, αλλά και η Αρμενία, η 
Κιργισία, το Καζακστάν, το Τατζικιστάν 
και το Ουζμπεκιστάν. Η συμφωνία υπε-
γράφη τον Μάιο του 1992 και τέθηκε σε 
εφαρμογή το 1993. Άλλες τρεις χώρες 
όπως η Λευκορωσία, το Αζερμπαϊτζάν 
και η Γεωργία προσχώρησαν επίσης στη 
συμφωνία, αλλά το 1994 οι δύο τελευταίες 
δεν ανανέωσαν τη συμμετοχή τους. 

 Οι αιματηρές διαδηλώσεις στο Κα-
ζακστάν, οι αποκεφαλισμοί αστυνομικών 
από διαδηλωτές και η υπέρμετρη βία δεν 
δικαιολογούν μιαν απλή διαμαρτυρία για 
τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. 
Πολλά κρύβονται και πίσω από τις αι-
ματηρές ταραχές.

Το Καζακστάν είναι μια πλούσια σε 
ουράνιο, φυσικό αέριο και πετρέλαιο δη-
μοκρατία, το ένατο σε έκταση μεγαλύτερο 
κράτος στον κόσμο. Έχει προσελκύσει ξένες 
επενδύσεις, είναι μέλος του CSTO, του 

Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης 
και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 
Ανήκει επίσης στην Ένωση Τουρκικών 
Κρατών (TDT) κατέχοντας μίαν από τις 
ηγετικές θέσεις.

Ενοχλημένη η Τουρκία
Η στρατιωτική επέμβαση των xωρών 

μελών του CSTO δεν ενόχλησε μόνο τη 
Δύση και τις ΗΠΑ, αλλά και την Τουρκία. 
Αν και η τουρκική κυβέρνηση επίσημα 
εξέφρασε τη στήριξή της στην κυβέρνηση 
του Καζακστάν, εντούτοις δεν είναι ευχα-
ριστημένη από τις εξελίξεις.    

Τούρκοι αρθρογράφοι και πολιτικοί 
αναλυτές αποτυπώνουν και εν μέρει 
αποκαλύπτουν τις δόλιες στοχεύσεις 
της Τουρκίας για την ανασύσταση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας και  στις 
τουρκόφωνες δημοκρατίες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης.   

Ο Μπούνιαμιν Γεσίλ, Τούρκος πολιτικός 
επιστήμονας και ειδικός για την Κεντρική Ασία, 
ισχυρίζεται ότι δεν συμφωνεί με αυτούς που 
πιστεύουν ότι δήθεν «μέσω του Καζακστάν 
ορισμένες δυνάμεις έπληξαν μόνο τη Ρωσία 
για να την αποδυναμώσουν και να τορπιλίσουν 
την ενσωμάτωση στον μετασοβιετικό χώρο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγμα δέχεται 
και η Τουρκία.

Καλεί να δοθεί προσοχή στις αποφάσεις 
της συνόδου κορυφής της  Ένωσης Τουρ-
κικών Κρατών, που πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2021 στην Κωνσταντινούπολη.

 «Έξι κράτη, ένα έθνος»
Η Άγκυρα επιχείρησε τον σχηματισμό 

μιας οικονομικής και στρατιωτικοπολιτικής 
συμμαχίας μεταξύ Καζακστάν και Τουρκίας. 
Δεν είναι τυχαία που ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβαλε τότε τη 
θέση των «έξι κρατών και ενός έθνους».

Η τουρκική εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» 
δηλώνει με «έκπληξη»: «Οι χώρες του CSTO 
ανταποκρίθηκαν γρήγορα στο αίτημα για 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

του αιώνα. Νόμιζαν ότι θα τον μπλοκάρουν 
κάπως, ότι θα τον λιθοβολήσουν.

»Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι τουρκικές 
δημοκρατίες απαλλάχθηκαν από τον σο-
βιετικό ιμπεριαλισμό και απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους. Αλλά μόνο σε σχήμα. 
Όχι στο πνεύμα, μόνο στη μορφή.

»Οι Τούρκοι έγραψαν την ιστορία της 
Ασίας και της Ευρώπης για χίλια χρόνια 
αφότου έγιναν μουσουλμάνοι. Αναπτύ-
ξαμε τον σχεδιασμό του Οργανισμού 
των Τουρκικών Κρατών – TDT, και άλ-
λες τουρκικές δημοκρατίες υπέγραψαν, 
επίσης, εμπιστευόμενες εμάς.

»Αλλά το ξέρουμε καλά: οι τουρκικές 
δημοκρατίες βρίσκονται υπό την κατοχή 
της Ρωσίας, έστω και ντε φάκτο, ψυχικά! 
Μόνον εμείς μπορούμε να τελειώσουμε 
αυτήν την ψυχική ενασχόληση.

»Πρώτα, όμως, η Τουρκία θα ανακάμψει, 
ώστε να κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός 
στα επόμενα πενήντα χρόνια και θα ανα-
συνταχθεί και θα ανεβάσει και τον TDT 
και την οθωμανική γεωγραφία… Πρέπει 
να προετοιμαστούμε γι’ αυτό. Και πρέπει 
να είμαστε καλά προετοιμασμένοι».

Οι εύθραυστες συνεργασίες
Με τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό πόσο 

εύθραυστη είναι η συνεργασία Ρωσίας - 
Τουρκίας, καθότι η τελευταία είναι ένας 
αναξιόπιστος εταίρος, έχοντας τα πόδια σε 
δύο βάρκες. Της Ουάσιγκτον-ΝΑΤΟ και 
της Μόσχας. Και είναι ζήτημα χρόνου η 
συνεργασία αυτή να καταρρεύσει. 

Όταν λοιπόν στην Κύπρο καταγγέλλεται 
ο τουρκικός επεκτατισμός και οι μακροχρό-
νιες στοχεύσεις των  εκάστοτε τουρκικών 
κυβερνήσεων, κάποια κόμματα, παράγο-
ντες και οργανώσεις εθελοτυφλούν και 
υποστηρίζουν να δελεάσουμε την Τουρκία 
με  νέες παραχωρήσεις. Αποκρύβουν, 
βέβαια, πως η Τουρκία δεν αρκείται με 
λίγο φυσικό αέριο και κάποια εδάφη, 
αλλά τα θέλει όλα. 

Ε.Ε., Κυπριακό, Καζακστάν, Ρωσία και στο βάθος η Τουρκία

βοήθεια του Προέδρου του Καζακστάν, 
Τοκάγιεφ, στέλνοντας ειρηνευτικό σώμα 
στη χώρα» και «πρέπει να περιμένουμε 
στοχευμένη επιβεβαίωση της εξωτερικής 
προέλευσης των αναταραχών και των 
τρομοκρατικών ομάδων του Καζακστάν».

Σύμφωνα με την τουρκική Habertürk, «όλα 
μόλις αρχίζουν» και σύντομα το Ανατολικό 
Τουρκεστάν θα γίνει η αρένα μιας νέας κρίσης.

Οθωμανικό παραλήρημα  
Ο αρθρογράφος της «Γενί Σαφάκ», 

Γιουσούφ Καπλάν, σε ένα οθωμανικό 
παραλήρημα γράφει ότι στις τουρκικές 
δημοκρατίες, εκτός της Τουρκίας, η πιο 
ισχυρή χώρα είναι το Καζακστάν.

Και συνεχίζει: «Γιατί το Καζακστάν κά-
λεσε τη Ρωσία για βοήθεια; Ποιος είναι ο 
πραγματικός λόγος για όλα τα γεγονότα; 
Γεγονός είναι ότι η αύξηση του φυσικού 
αερίου ήταν μια δικαιολογία, το έδαφος για 
την εισβολή στη χώρα από τους Ρώσους 
είχε ουσιαστικά προετοιμαστεί.

»Μήπως είναι οι Ρώσοι που προετοί-
μασαν τις διαδηλώσεις, μοίρασαν όπλα 
στον λαό, άνοιξαν πυρ από τα παράθυρά 
τους και τελικά αυτο-κλήθηκαν ‘‘για να 
σώσουν το Καζακστάν από το χάος στο 

οποίο έχει περιέλθει;’’»!
Αφού κατηγορεί   τη  Ρωσία ως  μιαν  

απεχθή  ιμπεριαλιστική δύναμη πίσω από τα 
πάντα, συνεχίζει: «Η Ρωσία παίζει ένα πολύ 
άσχημο παιγνίδι στην Κεντρική Ασία! Αυτό 
είναι πλήγμα στην προσπάθεια της Τουρκίας 
να συσπειρώσει τον τουρκικό κόσμο»!

Χτυπήθηκε η Τουρκία 
στο Καζακστάν!

Στο οθωμανικό παραλήρημά του ο 
Καπλάν αναφέρει:

«Καθώς η σφαίρα επιρροής της Τουρ-
κίας διευρύνεται, οι Δυτικοί προσπαθούν 
να την συγκρατήσουν και να αποτρέψουν 
την επιστροφή της (οθωμανικής) Τουρκίας!

»Οι Δυτικοί, οι Ρώσοι και η Κίνα αι-
σθάνονται επίσης άβολα με την Τουρκία, 
που δείχνει σημάδια επανεμφάνισης στη 
σκηνή της ιστορίας ως παγκόσμιος παίκτης! 
Γι’ αυτό, το λέω ξεκάθαρα και ξεκάθαρα: 
χτυπήθηκε η Τουρκία στο Καζακστάν!

»Το κορυφαίο ιδρυτικό μυαλό του TDT 
ήταν το Καζακστάν, αλλά το μυαλό, ο εγκέ-
φαλος και η καρδιά πίσω ήταν η Τουρκία. 
Ο TDT ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, 
ζωτικής σημασίας και στρατηγικά έργα 
που δημιουργήθηκαν το τελευταίο τέταρτο 
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ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ (ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΏΝ, 
ΕΡΓΑΤΏΝ) ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗ-
ΚΑΝ ΕΝΤΟΝΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 
1949, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΞΑΓΓΕΛ-
ΘΗΚΑΝ ΠΑΛΛΑΪΚΕΣ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ 
ΦΑΝΕΡΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΗΤΑΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΟΥΣΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
ΛΑΟΥ. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΡΟ-
ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ 
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΏΤΙ-
ΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΗ 
15Η-22Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950 

Αριστερά εξαιτίας της αποδοχής συμμετο-
χής της στη Διασκεπτική Συνέλευση που 
προκήρυξε η αποικιακή Διοίκηση του 
νησιού τον Ιούλιο του 1947, με στόχο την 
παραχώρηση μορφής αυτοκυβέρνησης 
στους Κυπρίους.

Η κινητοποίηση του ΑΚΕΛ για τη δι-
ενέργεια δημοψηφίσματος εκδηλώθηκε 
μέσω του Εθνικού Απελευθερωτικού Συ-
νασπισμού (ΕΑΣ), που συγκροτήθηκε το 
1947 και έδρασε μέχρι το 1953 (με πρώτο 
πρόεδρο τον νομικό και πολιτευτή Ιωάννη 
Κληρίδη). Όπως σημειώνει ο ερευνητής 
Ανδρέας Μακρίδης στη σχετική μελέτη 
του, «κυρίαρχος σκοπός του ΕΑΣ ήταν η 
οργάνωση και ο συντονισμός του λαϊκού 
- μαζικού κινήματος για την εθνική απε-
λευθέρωση και την Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα» (Ιστορικό υπόμνημα ΕΑΣ 
προς τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφα-
λείας 1949, εκδ. Αιγαίον 2009). Την 21η 
Νοεμβρίου 1949, λοιπόν, ο ΕΑΣ απέστειλε 
υπόμνημα στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, στους Υπουργούς Εξωτερι-
κών των κρατών μελών του διεθνούς 
Οργανισμού, σε Βρετανούς βουλευτές 
και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Στο υπόμνημα (με 
τίτλο «Ο κυπριακός λαός κατηγορεί τη 
Μεγάλη Βρετανία») γινόταν προσπάθεια 
να καταδειχθεί η ελληνικότητα της Κύ-
πρου, ενώ εζητείτο να παραχωρηθεί στους 
Κυπρίους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. 
Ως προς το τελευταίο σημείο, ο Συνασπι-
σμός καλούσε τον ΟΗΕ να επιβλέψει τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το υπόμνημα 
(που δημοσιεύθηκε αυτούσιο στον «Νέο 
Δημοκράτη» της 27ης Νοεμβρίου 1949) 
υπέγραφαν εξέχουσες προσωπικότητες 
της κυπριακής Αριστεράς, όπως ο Εζεκίας 
Παπαϊωάννου, ο Κώστας Παρτασίδης, ο 
Αδάμ Αδάμαντος και ο Ανδρέας Ζιαρτίδης. 

Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου 
για το υπόμνημα του ΕΑΣ

Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου έγραφε σχετικά 
στον «Νέο Δημοκράτη» (24 Νοεμβρίου 
1949) χαρακτηρίζοντας το υπόμνημα ως 
«ένα κατηγορώ ενάντια στον  βρεττανικό 
ιμπεριαλισμό και μια έκκληση προς τα 
Ενωμένα Έθνη να το θεωρήσουν καθή-
κον τους προς τις αρχές της λευτεριάς 
και της δικαιοσύνης να επιληφθούν του 
ζητήματός μας και να υποστηρίξουν την 
εθνική απαίτηση του λαού μας. […] Είναι 
ένα ιστορικό έγγραφο, το σοβαρώτερο 
που γράφτηκε ποτέ πάνω στο κυπριακό 
εθνικό ζήτημα». Ο Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ εξηγούσε ότι, καθώς για 71 
χρόνια οι Κύπριοι ζητούσαν την ευόδωση 
του πόθου τους επικαλούμενοι τα «φι-
λελεύθερα αισθήματα» των Βρετανών, η 
«μαχητική εργατική τάξη» αναλάμβανε 
να συνεχίζει «αδιάλλακτα τον ενωτικό 
αγώνα». Προαναγγέλλοντας την αποστολή 
αντιπροσωπίας στον ΟΗΕ το επόμενο έτος 
για ανακίνηση του Κυπριακού, δήλωνε: 
«Απορρίπτουμε, λοιπόν, ασυζητητί κάθε 
“Συνταγματική” πρόταση του ξένου κυρι-
άρχου και επιμένουμε αδιάλλαχτα στην 
Ένωση». Σε σχέση δε με τη στάση της 
ελληνικής Κυβέρνησης ήταν απόλυτος: 
«Η Κύπρος απαιτεί από την “Ελληνική 
Κυβέρνηση” να γκρεμοτσακκιστεί, να 
κάνει ό,τι διάολο θέλει, μα να θέσει το 
Κυπριακό σαν ελληνική εθνική διεκδί-
κηση», όπως έπραττε στην περίπτωση 
της Βορείου Ηπείρου. Η προειδοποίησή 
του ήταν σαφής: «Ουαί και αλλοίμονο 

Η
απόφαση για διε-
ξαγωγή ενωτικού 
δημοψηφίσματος 
λήφθηκε από την Ιερά 
Σύνοδο της Εκκλησίας 
της Κύπρου τη 18η 
Νοεμβρίου 1949 και 

επικυρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους από το Γραφείο της Εθναρχίας. Στην 
εξαγγελία της διενέργειας δημοψηφίσμα-
τος, η Εθναρχία εξηγούσε: «Ουδέποτε να 
λησμονώμεν ότι η Ελευθερία εδωρήθη 
μεν υπό του Θεού προς τον άνθρωπον, 
αλλά μόνον δι’ αγώνων επιμόνων και 
συνεχών εξαναγκάζονται οι Κυρίαρχοι 
ν’ αναγνωρίζουν εις τους υπ’ αυτών κυ-
ριαρχουμένους το δικαίωμα της αυτοδια-
θέσεως». Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
είναι εν πολλοίς γνωστό: Το 95,7% των 
Ελλήνων της Κύπρου τάχθηκε υπέρ της 
Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, ενώ 
η έκφραση της βούλησής τους, παρότι 
χωρίς θεσμική επίδραση, είχε αντίκρισμα 
σε επίπεδο συνείδησης. Ήταν, δηλαδή, η 
ιστορική τομή κατά την οποία διεφάνη ότι 
τα περιθώρια του ειρηνικού κινήματος 
εξαντλήθηκαν.

Μια από τις παραμέτρους του φαινο-
μένου, στις οποίες αξίζει να εστιάσει η 
έρευνα, είναι η συμβολή της κυπριακής 
Αριστεράς στη διεξαγωγή του δημοψη-
φίσματος. Φαίνεται ότι η κινητοποίηση 
της Εθναρχίας ήταν απόρροια ακριβώς 
της πρόθεσης του ΑΚΕΛ να οργανώσει 
ενωτικό δημοψήφισμα. Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία είχε ιδιαίτερη σημασία στον 
απόηχο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 
καθώς και των επικρίσεων που δέχτηκε η 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΗ

Η Αριστερά και το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950

στην “Ελληνική” κυβέρνηση, που ενώ θα 
μπαίνει το Κυπριακό στον ΟΗΕ, αυτή θα 
κάνει την πάπια και θα σιωπά. Ουαί και 
αλλοίμονο σ’  εκείνους που θα θελήσουν 
να σαμποτάρουν αυτό το εθνικό διάβημα. 
Ο ελληνικός λαός ξέρει να τιμωρεί και 
θα τιμωρήσει αλύπητα».

Η συλλογή υπογραφών από 
την Αριστερά και η εξαγγε-
λία του ενωτικού δημοψηφί-
σματος της Εθναρχίας

Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του 
υπομνήματος έγινε κάλεσμα για συμμετοχή 
των Κυπρίων σε παλλαϊκές συγκεντρώσεις 
της 4ης Δεκεμβρίου. Οι συγκεντρώσεις, 
όπως ενημέρωνε ο «Νέος Δημοκράτης» 
(27 Νοεμβρίου 1949), θα γίνονταν προς 
ενίσχυση του υπομνήματος που είχε στα-
λεί στον ΟΗΕ, παρουσιάζοντας το εθνικό 
αίτημα ως αποτέλεσμα της συλλογικής 
βούλησης των Κυπρίων. Στο ίδιο πλαίσιο 
θα συγκεντρώνονταν υπογραφές προς 
υποστήριξη του υπομνήματος. Η  Ένωσις 
Αγροτών Κύπρου [ΕΑΚ], που επρόσκειτο 
στην Αριστερά, διατράνωνε: «Κι ο τελευ-
ταίος Έλληνας της Κύπρου καλείται να 
βάλει περήφανα την υπογραφή του κάτω 
από το ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. […] 
Δεν υπάρχει Έλληνας Κύπριος που να 
μη θέλει την Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Κι αν υπάρχει δε θα ‘ναι Έλληνας, 
αλλά γνωστός ως “Χριστιανός Ορθόδο-
ξος”. Όλοι, λοιπόν, αριστεροί και δεξιοί, 
άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι να 
υπογράψουμε το ενωτικό μας υπόμνη-
μα». Σε παρόμοιο κάλεσμα προέβη και η 
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία [ΠΕΟ], 
αλλά και η Ανορθωτική Οργάνωσις Νε-
ολαίας [ΑΟΝ] του ΑΚΕΛ. Σε διακήρυξη 
της τελευταίας, που δημοσιεύθηκε την 
29η Νοεμβρίου 1949, σημειωνόταν ότι 
«ο πιο δίκαιος και ιερός αγώνας του λαού 
μας, ο αγώνας για την Ένωσή του με τη 
μάνα Ελλάδα», έμπαινε σε νέα φάση. Την 
ίδια ώρα η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ 
Λευκωσίας δεσμευόταν να εργαστεί για 
την επιτυχία των συγκεντρώσεων και της 
συλλογής υπογραφών για «ένωση με την 
Πατρίδα μας Ελλάδα».

Στο κλίμα αυτό, έναντι της μεγάλης 
κινητοποίησης της κυπριακής Αριστεράς 

και να τηρήσουν την τάξη, αξιώνοντας 
ένωση με την Ελλάδα και απαλλαγή από 
τον «ιμπεριαλιστικό ζυγό». 

Τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 
του δημοψηφίσματος, σε ανακοίνωση της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ επισημαινόταν η ιστορική 
σημασία του γεγονότος και εκφραζόταν με 
βεβαιότητα η πρόβλεψη: «Στη μακρόχρονη 
ιστορία της δουλείας του κυπριακού λαού 
λίγα γεγονότα θα πάρουν τόσο σημαντική 
θέση όσο θα πάρει το Παγκύπριο Ενωτι-
κό Δημοψήφισμα της 15ης του Γενάρη». 
Όσο για τη σημασία του γεγονότος, η Κ.Ε. 
του κόμματος της Αριστεράς επεσήμαι-
νε ότι, πέραν της επίσημης διατύπωσης 
των αξιώσεων των Ελλήνων της Κύπρου 
και της απάντησης προς τους συκοφάντες 
του εθνικού τους αιτήματος, «η αξία του 
δημοψηφίσματος βρίσκεται και στο ότι 
ξεσηκώνει τον λαό, τον ενώνει στην πάλη 
του για την εθνική λευτεριά, τον λευτερώ-
νει από την αρρώστεια της αδράνειας και 
της ηττοπάθειας», συστηματοποιώντας τον 
αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Λίγες 
ημέρες αργότερα, με το πέρας της διαδι-
κασίας (το αποτέλεσμα της οποίας είναι 
γνωστό), ο Εζεκίας Παπαϊωάννου έκανε 
λόγο για «θριαμβευτική νίκη» του λαού 
και αναδείκνυε τη σημασία της εθνικής 
ενότητας, μακριά από τα κομματικά πάθη.

Υπέρ του δημοψηφίσματος 
και η Ομόνοια 

«Το αθλητικό σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ εν 
όψει του δημοψηφίσματος της 15ης Ιανου-
αρίου, που διενεργείται από την Εθναρχία, 
κοινοποιεί τις ακόλουθες αποφάσεις. 1. 
Ανεπιφύλακτα επιδοκιμάζει την απόφαση 
της Εθναρχίας περί διενέργειας δημοψη-
φίσματος. 2. Εντέλλεται δε όλα τα μέλη 
του, να πρωτοστατήσουν στην προπαρα-
σκευαστική δουλειά για το δημοψήφισμα 
και ομόθυμα με εθνική περηφάνεια και 
εθνικό ενθουσιασμό να υποστηρίξουν την 
απαίτηση του κυπριακού λαού για εθνι-
κή αποκατάσταση. 3. Υπόσχεται πως και 
μετά το δημοψήφισμα δεν θα υποστείλει 
τη σημαία του εθνικού αγώνα και πως 
θα δουλέψει μαχητικά στο πλευρό των 
συνεπών εθνικοαπελευθερωτικών δυ-
νάμεων του τόπου για την Ένωσή μας 
με την μητέρα Ελλάδα» («Ανεξάρτητος», 
12 Ιανουαρίου 1950).

Το ΑΚΕΛ προς τους
Τούρκους της Κύπρου

Προκειμένου να προληφθούν οι τουρκι-
κές αντιδράσεις και να μην εκμεταλλευτούν 
οι Βρετανοί τη διάσταση μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων πληθυσμιακών στοιχείων του 
νησιού, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ δημοσιοποίησε 
στα μέσα Ιανουαρίου 1950 διακήρυξη 
προς τους Τούρκους της Κύπρου. Αφού 
σημειωνόταν η πιθανότητα να εκμεταλλευ-
τεί τις εξελίξεις η βρετανική προπαγάνδα, 
εφαρμόζοντας «τη γνωστή τακτική της του 
“διαίρει και βασίλευε”», γινόταν λόγος 
για την εθνική και πολιτική καταπίεση 
Ελλήνων και Τούρκων από τους αποι-
κιοκράτες. Υπογραμμιζόταν παράλληλα 
πως το δημοψήφισμα θα γινόταν χωρίς 
αντιτουρκικές εκδηλώσεις, στη βάση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ελλήνων, 
ενώ γινόταν προσπάθεια να καταδειχθεί 
«πως μέσα σε μια ελεύθερη από τον εγ-
γλέζικο ζυγό Κύπρο κι εσείς οι Τούρκοι 
θα γνωρίσετε την πραγματική ευτυχία, 
που δεν την έχετε γνωρίσει ποτές κάτω 
από την εγγλέζικη διοίκηση».
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ΑΝΤΗΣ ΛΟΪΖΟΥ 

ΑΠΟΨΗ

Οδιακαής πόθος των Ελ-
λήνων της Κύπρου, που 
αποτελούσε και τον Εθνικό 
Αντικειμενικό Σκοπό της 

Εθναρχίας με τη στήριξη του πολιτικού 
κόμματος των κομμουνιστών ΑΚΕΛ, ήταν 
η Ένωση της Κύπρου με τη μάνα Ελλάδα.

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου οι βρετανικές κυβερνήσεις 
και η Βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκαν 

την αποαποικιοποίηση της Κύπρου και 
την απόδοση - ένωσή της με την Ελλά-
δα. Την ίδια περίοδο, το Κομμουνιστι-
κό Κόμμα στην Κύπρο, που ολοένα και 
μεγάλωνε σε πολιτική απήχηση, ανη-
συχούσε την Εθναρχία, η οποία κατά 
τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας ήταν ο 
παραδοσιακός εκφραστής των πόθων 
των Ελλήνων κατοίκων της Κύπρου.

Το ΑΚΕΛ ήταν ο αρχικός εκφραστής 
της ιδέας για διεξαγωγή ενωτικού δη-
μοψηφίσματος, το οποίο αποσκοπούσε 
στο να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό 
επιχείρημα για προώθηση του σκο-
πού της Ένωσης με τη  μάνα Ελλάδα, 
πράγμα το οποίο και πρότεινε στην 
Εθναρχία. Όμως, η Εκκλησία, υπό την 
ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Β’, για τους δικούς της ευκολονόητους 
λόγους, αποφάσισε να αναλάβει αυτή, 

την πρωτοβουλία της οργάνωσης του 
δημοψηφίσματος. Σημειώνεται ότι 
είχαν ήδη προηγηθεί δύο άλλα δημο-
ψηφίσματα, την 25η Μαρτίου 1921 
και την 25η Μαρτίου 1930.

Το δημοψήφισμα διεξήχθη σε δύο 
διαδοχικές Κυριακές, ήτοι στις 15 και 
22 Ιανουαρίου 1950 και οι 224.747 
ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν μία 
εκ των δύο επιλογών: «ΑΞΙΟΥΜΕΝ, 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ» ή «ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ».  Από τους 224.747 ψηφοφό-
ρους, υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα 
ψήφισαν οι 215.108 (95,7%) και κατά 
οι 9.639 (4,3%). Ανάμεσα στους ψηφί-
σαντες υπέρ της ένωσης συμπεριλαμ-
βάνονταν πολλοί Τούρκοι και η συντρι-
πτική πλειοψηφία των Μαρωνιτών 

και των Αρμενίων. Το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος δεν έγινε αποδεκτό 
από την Αγγλία και την τότε ελληνική 
Κυβέρνηση, και, από τότε, την 15ην  
Ιανουαρίου κάθε χρόνο, μέχρι το 2017, 
γίνονταν εκδηλώσεις προς τιμήν της 
ημέρας του δημοψηφίσματος. 

Στις αρχές του 2017, μετά την πρό-
κληση πολιτικής κρίσης στην Κύπρο, 
που επηρέασε τις συνομιλίες Αναστα-
σιάδη-Ακιντζί για λύση του κυπριακού 
προβλήματος, ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί (για το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ 
μετριοπαθής) αξίωσε την κατάργηση 
των εορτασμών μνήμης και τιμής του 
Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, η Βου-
λή της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέ-
κρινε τροπολογία που εισηγήθηκε το 
ΕΛΑΜ και αφορούσε τη μνημόνευση 

του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 
1950 στα σχολεία και υπέρ της οποί-
ας ψήφισαν όλα τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα εκτός από τον ΔΗΣΥ, που 
τήρησε αποχή, και το ΑΚΕΛ που κα-
ταψήφισε. Αποτέλεσμα ήταν η δημι-
ουργία κρίσης στις συνομιλίες για το 
Κυπριακό, καθώς η τουρκική πλευρά 
ισχυριζόταν πως ήταν απαράδεκτη η 
επαναφορά της ενωτικής πολιτικής 
από τους Έλληνες.

Στις 8 Απριλίου 2017, η Βουλή 
υπερψήφισε διάταξη, η οποία ακύ-
ρωσε την προηγούμενη τροπολογία 
του ΕΛΑΜ, με ψήφους του ΔΗΣΥ 
(πλην δύο βουλευτών) και του ΑΚΕΛ. 
Το τραγικό είναι ότι το ΑΚΕΛ, το πολι-
τικό κόμμα που είχε εμπνευστεί την 
ιδέα του δημοψηφίσματος τότε, και  
ο ΔΗΣΥ (πλην των δύο βουλευτών), 

το πολιτικό κόμμα της ντεμέκ εθνι-
κόφρονος παράταξης, ψήφισαν υπέρ 
της αισχρής, ιταμής και εκβιαστικής 
απαίτησης του Ακιντζί. Οποία κατάντια, 
που στιγματίζει πρωτίστως τις ηγεσίες 
και μετά τους βουλευτές (πλην των 
δύο βουλευτών του ΔΗΣΥ) των δύο 
πολιτικών κομμάτων, που αγνοούν ότι 
η υπόκυψη σε εκβιασμό είναι όπως τη 
χιονοστιβάδα. Σήμερα που, όσο ποτέ, 
στην ιστορία μας απαιτείται η ενδυνά-
μωση του ελληνικού φρονήματος στην 
Κύπρο, μόνο το ΕΛΑΜ τιμά την επέτειο 
του Ενωτικού Δημοψηφίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όποιοι 
προσπαθούν ν’ αποσιωπήσουν ή να 
αλλοιώσουν ένα ιστορικό γεγονός, 
επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο 
αποτέλεσμα και πληρώνουν κόστος. 
Έσσεται ήμαρ.

Το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 και οι επίορκοι απόγονοι

Εζεκίας 
Παπαϊωάννου: 

«Απορρίπτουμε, 
λοιπόν, ασυζητητί 

κάθε “Συνταγματική” 
πρόταση του 

ξένου κυριάρχου 
και επιμένουμε 

αδιάλλαχτα στην 
Ένωση. […] Ουαί και 

αλλοίμονο σ’ εκείνους 
που θα θελήσουν να 
σαμποτάρουν αυτό 

το εθνικό διάβημα. Ο 
ελληνικός λαός ξέρει 

να τιμωρεί και θα 
τιμωρήσει αλύπητα»

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΈΛΙΔΟ ΤΟΥ «ΝΈΟΥ ΔΗΜΟΚΡΆΤΗ» ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΆΝΟΥΆΡΙΟΥ 1950.

η Εθναρχία ανακοίνωσε (όπως προανα-
φέρθηκε) στις αρχές Δεκεμβρίου 1949 
την απόφασή της για διεξαγωγή ενωτικού 
δημοψηφίσματος, που ορίστηκε για την 
περίοδο 15-22 Ιανουαρίου 1950. Η ενέρ-
γεια αυτή ουσιαστικά ανέτρεψε το πλάνο 
και τις εκδηλώσεις που προετοίμαζε το 
ΑΚΕΛ και οι οργανώσεις του (παρόλο 
που η συλλογή υπογραφών προχώρησε 
κανονικά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμ-
βρίου - βλ. τον «Νέο Δημοκράτη» της 4ης 
Δεκεμβρίου, όπου γίνεται αναφορά για 
5.000 υπογραφές στη Λευκωσία, 3.500 στη 
Λεμεσό και 2.000 στη Λάρνακα). Ο συνδι-
καλιστής Ανδρέας Φάντης, καταγγέλλοντας 
την Εθναρχία ότι αρνήθηκε την πρόταση 
της Αριστεράς για από κοινού υποβολή του 
υπομνήματος στον ΟΗΕ, έκανε λόγο για 
«απόγνωση μερικών εθνοκαπήλων». Αλλά 
και ο Εζεκίας Παπαϊωάννου χαρακτήριζε 
ως «λαϊκή νίκη» την απόφαση της Ιεράς 
Σύνοδου, που λήφθηκε κάτω από την πί-
εση που ασκήθηκε από την πρωτοβουλία 
της Αριστεράς, «μπροστά στον κίνδυνο 

να ξεσκεπαστεί ολότελα και ν’ απομονωθεί 
από τον λαό». Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΑΣ 
(παρότι κατηγόρησε ουσιαστικά την εν 
λόγω πρωτοβουλία ως έχουσα στόχο την 
ανακοπή της δυναμικής της Αριστεράς), 
ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμος να στηρίξει 
«μ’ όλες του τις δυνάμεις» το δημοψήφι-
σμα που εξήγγειλε η Εθναρχία, «εφόσον 
τούτο θα είναι ένα πραγματικό ενωτικό 
δημοψήφισμα». Τη 10η Δεκεμβρίου ο 
Σύνδεσμος υπογράμμιζε ξανά τη δύναμη 
του λαού, η κινητοποίηση του οποίου «εξα-
νάγκασε» την Εθναρχία να ανακοινώσει 
τη διενέργεια του δημοψηφίσματος. Την 
επομένη δημοσιεύθηκε άρθρο του Εζεκία 
Παπαϊωάννου, με το οποίο πληροφορούσε 
για την απόφαση διακοπής της συλλογής 
υπογραφών προς υποστήριξη του υπο-
μνήματος που υποβλήθηκε στον ΟΗΕ. 
Καλούσε δε τον λαό να «υποστηρίξει με 
φανατισμό το ενωτικό δημοψήφισμα της 
15ης του Γενάρη. Όλοι και όλα πρέπει 
να δραστηριοποιηθούν για την πιο πα-
νηγυρική, την πιο αποφασιστική, την πιο 
ενθουσιώδη και μαχητική υποστήριξη» 
του δημοψηφίσματος. Γνωστοποιούσε, 
ακόμα, ότι το ΑΚΕΛ θα επιδιδόταν με 
όλες τους τις δυνάμεις «στη μεγαλύτε-
ρη και πληρέστερη εθνική κινητοποίηση 
που γνώρισε ποτέ ο τόπος μας», ώστε 
το δημοψήφισμα να αποτελέσει «την πιο 
αποστομωτική απάντηση στον εγγλέζικο 
ιμπεριαλισμό και σε κάθε εχθρό της ενω-
τικής μας υπόθεσης». Τη συμμετοχή στο 
δημοψήφισμα της Εθναρχίας υποστήριξαν 
και οι οργανώσεις ΑΟΝ, ΕΑΚ και ΠΕΟ 
(παρότι η τελευταία οργάνωση διευκρίνιζε 
ότι σε περίπτωση που η εκδήλωση ελάμ-
βανε κομματικό χαρακτήρα, δεν έπρεπε 
να τύχει της στήριξης των εργατών). Το 
ΑΚΕΛ, μάλιστα, υπερασπίστηκε τη δια-
δικασία έναντι υπονοιών που άφηναν οι 
Βρετανοί περί επικείμενων ταραχών στη 
διάρκειά της. Η Γραμματεία της Κεντρικής 
Επιτροπής του κόμματος ανακοίνωνε τη 
19η Δεκεμβρίου 1949 ότι επρόκειτο για 
μια «ειρηνική, εθνική, ενωτική μάχη. Δεν 
βλέπουμε πώς είναι δυνατό να προκλη-
θεί σύγχυση ή ερεθισμός, ούτε πώς είναι 
δυνατό να διαταραχθεί η δημόσια τάξη 
και ασφάλεια». Καλούνταν, συνεπώς, τα 
μέλη του να αποφύγουν τις προκλήσεις 
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TΣΟΎΓΚΡΙΣΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΒΓΑ 
ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 
ΤΟΎ 1956 ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 
ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΑ 
ΒΟΎΝΑ ΤΟΎ ΚΎΚΚΟΎ

Έ
νας διά βίου αγωνιστής, 
πατριώτης διπλωμάτης 
και μεγάλος φίλος της 
Κύπρου μέχρι το θάνατό 
του ήταν ο Ρόδης Κανα-
κάρης - Ρούφος, γόνος 
ιστορικών οικογενειών, 

που πολλά πρόσφεραν στην πατρίδα, ως 
αγωνιστές του 1821 και αργότερα ως πο-
λιτικοί και άνθρωποι των Γραμμάτων. 
Πατέρας του ήταν ο Λουκάς Ρούφος, 
βουλευτής και υπουργός, και προπάππος 
του ο Μπενιζέλος Ρούφος, αρχηγός των 
αγωνιστών της Πάτρας, στον Αγώνα του 
1821, και Πρωθυπουργός αργότερα της 
ελεύθερης Ελλάδας. Ήταν, επίσης, εγγονός 
του Αριστομένη Προβελέγγιου, λογοτέ-
χνη της Αθηναϊκής Σχολής, βουλευτή και 
ακαδημαϊκού.

Με αυτές τις οικογενειακές καταβο-
λές, δεν μπορούσε ο Ρόδης να υστερήσει 
σε εθνική προσφορά. Νεαρός φοιτητής, 
κατά την κατοχή, εκδήλωσε έμπρακτα τον 
πατριωτισμό του, βαδίζοντας στ’ αχνάρια 
των προγόνων του. Εντάσσεται, αρχικά, 
στην αντιστασιακή οργάνωση «Ιερά Τα-
ξιαρχία» κι αργότερα στην «ΡΑΝ» του 
Στρατηγού Βεντήρη. Τότε, θαρραλέος και 
ανυπότακτος, όπως ήταν, ήρθε σε ρήξη 
με την κομμουνιστική οργάνωση ΕΠΟΝ, 
που επιχείρησε να παρασύρει πατριώτες 
φοιτητές και να τους εντάξει στους κόλ-
πους της. Ακούραστος και ακατάβλητος 
ο Ρόδης, διψώντας για ενεργότερη αγω-
νιστική δράση, εντάσσεται αργότερα στον 
«Ιερό Λόχο» του Συνδέσμου Ανωτάτων 
Σχολών και στη συνέχεια στον ΕΔΕΣ του 
στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Διακόπτει 
τις σπουδές του κι ανεβαίνει στα ηπειρω-
τικά βουνά, όπου πολεμά τον κατακτητή 
μέχρι την απελευθέρωση, οπότε συνεχίζει 
τις σπουδές του, παίρνει το δίπλωμά του 
και εντάσσεται στη Διπλωματική Υπηρε-
σία. Πάθος του ήταν η εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του Ελληνισμού, ελεύθερου 
και αλύτρωτου.

Το 1954 ο νεαρός διπλωμάτης Ρόδης 
Κανακάρης - Ρούφος διορίζεται Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στη βρετανοκρα-
τούμενη ελληνική Κύπρο. Ήταν τότε που 
γίνονταν οι τελευταίες προετοιμασίες για 
την έναρξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Διγενής βρισκόταν, 
ήδη, στο νησί και εκπαίδευε τις πρώτες 
ομάδες της ΕΟΚΑ στα όπλα. Ο Ρούφος 
αντικαθιστούσε τον Γενικό Πρόξενο Αντρέα 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΤΟ 1954-55 ΚΑΙ «ΜΙΧΑΗΛ» ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Ρόδης Κανακάρης - Ρούφος

Παππά, άλλον ένα μεγάλο φίλο της Κύ-
πρου, λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη 
της δίκης των αγωνιστών του πλοιαρίου 
«Άγιος Γεώργιος». Αγωνιστής, όπως ήταν, 
ο Ρούφος, με την άφιξή του, ζήτησε να 
δει τον Διγενή για να τον διαβεβαιώ-
σει ότι θα είναι πάντα στο πλευρό του. 
Αφού ενημερώθηκε από τον προκάτοχό 
του Αντρέα Παππά για την κατάσταση 
που επικρατούσε στην Κύπρο, ήρθε σ’  
επικοινωνία με τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ, 
τον οποίο γνώριζε από την Αθήνα, όταν  
άρχισε τη συγκέντρωση οπλισμού για τον 
Αγώνα της Κύπρου, και τον διαβεβαίω-
σε για την ολόψυχη συμπαράστασή του 
στον ιερό αγώνα που αναλάμβανε. Δεν 
λογάριαζε  διπλωματικά πρωτόκολλα και 
υπηρεσιακές δεσμεύσεις ο πατριδολάτρης 
διπλωμάτης. Ζήτησε από τον Αρχηγό να τον 
εντάξει στην Οργάνωση και να εμπλακεί 
ενεργά, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις 
στη διπλωματική του σταδιοδρομία. Κι ο 
Αρχηγός, συγκινημένος, τον εμπιστεύτηκε, 
έκανε δεχτό το αίτημά του και του έδωσε 
το ψευδώνυμο «Μιχαήλ».

   
Συνάντηση με τον Διγενή

Ο πατριωτισμός και η τόλμη του Ρούφου 
εκδηλώθηκαν περίτρανα με εντυπωσιακό 
τρόπο, όταν το Πάσχα του 1956 ζήτησε 
να συνεορτάσει στα βουνά με τον Διγενή 
την Ανάσταση. Κι ο Αρχηγός, βαθιά συ-
γκινημένος από τη χειρονομία αυτή του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας, έδωσε 
οδηγίες να διευθετηθεί η συνάντηση σε 
τόπο και χρόνο που θα καθόριζε ο ίδιος, 
για λόγους υψίστης ασφαλείας και για 
τους δύο. Ο Διγενής λημέριαζε τότε στα 
βουνά του Κύκκου, όπου είχε καταφύ-
γει μετά τη μάχη των Σπηλιών, στις 11 
Δεκέμβρη 1955. Έτσι, κάτω από συνθή-
κες άκρας μυστικότητας και με χίλιες δυο 
προφυλάξεις, τη Δευτέρα της Λαμπρής 
του Σωτηρίου Έτους 1956 -και όχι του 
1955 όπως εσφαλμένα γράφουν μερικοί 
συγγραφείς- ο Ρούφος με τη σύζυγό του 
και τη Λούλα Κοκκίνου ξεκίνησαν από τη 

Λευκωσία μ’ ένα μικρό αυτοκίνητο για… 
προσκύνημα στο Μοναστήρι του Κύκκου. 
Το ταξίδι, παρά την επικινδυνότητά του, 
ήταν ευχάριστο κι όλα κύλησαν ομαλά. 
Δεν πήραν καμιά μυρωδιά τα λαγωνικά 
του «Σπέσιαλ Μπραντς» - Ειδικού Κλά-
δου της Αστυνομίας -  και δεν προέκυψε 
κανένα εμπόδιο, ούτε και στήθηκε κάποιο 
οδόφραγμα  για έρευνες των διερχομένων.

   Γνώριζε ο αείμνηστος Ρούφος ότι η  
πράξη του αυτή ήταν παράτολμη κι αν 
γινόταν αντιληπτή από τους πράκτορες 
των Βρετανών, που όργωναν το νησί, εκτός 
του ότι θα του στοίχιζε, σίγουρα, τη διπλω-
ματική του σταδιοδρομία, θα εξέθετε την 
ελληνική Κυβέρνηση και θα δημιουρ-
γούσε ταυτόχρονα σοβαρά προβλήματα, 
τα οποία θα κλόνιζαν τις διπλωματικές 
σχέσεις Ελλάδας- Βρετανίας, που ήταν 
ήδη τεταμένες, εξαιτίας του Κυπριακού. 
Επίσης, υπήρχε μέγας κίνδυνος επισή-
μανσης της συνάντησης, διότι θα γινόταν 
κοντά στο Μοναστήρι του Κύκκου, που 
παρακολουθείτο στενά από πράκτορες 
των Βρετανών. Αφού λήφθηκαν τα δέο-
ντα  αυστηρά μέτρα ασφάλειας, ο Διγενής 

άναψε το πράσινο φως για τη συνάντηση, 
που πραγματοποιήθηκε σε φορτισμένη 
από ιερή συγκίνηση ατμόσφαιρα. Εκτός 
από τον Αρχηγό, τον Γενικό Πρόξενο, τη 
σύζυγό του και τη Λούλα Κοκκίνου, πα-
ρών ήταν και ο  Λάμπρος Καυκαλίδης, 
«η σκιά του Διγενή».

Από την ιστορική εκείνη συνάντηση και 
μετά η φιλία και αμοιβαία εμπιστοσύνη 
Διγενή-Ρούφου ήταν ανέφελη και αρμο-
νική, ήταν αδελφική. Ο Γενικός Πρόξενος 
ενημέρωνε ανελλιπώς και  λεπτομερώς  
τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ για όλες τις δρα-
στηριότητες της ελληνικής Κυβέρνησης 
στο Κυπριακό και διαβίβαζε στην Αθήνα 
ό,τι του ζητούσε. Επίσης, ο Ρούφος συνερ-
γαζόταν και με τον Μακάριο. Διετέλεσε, 
για ένα διάστημα, εξ απορρήτων μυστι-
κοσύμβουλός του. Στενοί συνεργάτες των 

δύο υποστήριζαν ότι είναι ο Ρούφος που 
υπέδειξε στον Αρχιεπίσκοπο να ζητήσει 
από τον Καραμανλή την αντικατάσταση 
του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, 
Σπύρου Θεοτόκη, ο οποίος ήταν υπέρ της 
συμβιβαστικής λύσης της αυτοκυβέρνησης 
που πρότειναν οι Βρετανοί και όχι της  
Αυτοδιάθεσης - Ένωσης.

   
Αβέρωφ - Σεφέρης

Ο Ευάγγελος Αβέρωφ, που αντικατέ-
στησε τον Θεοτόκη, ήταν επίσης υπέρ της 
συμβιβαστικής λύσης αυτοκυβέρνησης, 
αλλά δεν τολμούσε να εκδηλωθεί ανοικτά. 
Ήθελε να ετοιμάσει πρώτα το έδαφος με 
ανακατατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών 
και μεταθέσεις πρεσβευτών, που κρίνονταν 
ως ενωτικοί. Ο μόνος που κατόρθωσε να  
μετατεθεί από το Κέντρο στο Λονδίνο, όπου 
ζήτησε επίμονα, ήταν ο Γεώργιος Σεφέρης, 
που γνώριζε, ως εκ της θέσης του, πού 
οδηγούσαν Καραμανλής και Αβέρωφ 
το Κυπριακό. Μετά από έκκληση του 
πανίσχυρου Υπουργού Προεδρίας και 
στενότατου φίλου του Καραμανλή, Κων-
σταντίνου Τσάτσου, συζύγου της αδελφής 
του Ιωάννας, ο Σεφέρης μετατέθηκε στο 
Λονδίνο, παρά την αντίθετη θέση  και τις 
ζωηρές επιφυλάξεις του Αβέρωφ και του 
ίδιου του Καραμανλή, διότι δεν τον ήθελαν 
ούτε οι Άγγλοι, που γνώριζαν την αγάπη 
του για την Κύπρο. Το βρετανικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών σχολίασε με δυσφορία 
τον διορισμό του Σεφέρη, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά: «Η αλλαγή του πρέσβη 
δεν δύναται να μας είναι ευχάριστη». Και 
ο Μόνιμος Υφυπουργός Εξωτερικών Σερ 
Φρέντερικ Χόγιερ - Μίλαρ επισήμαινε: 
«Ο κύριος Σεφεριάδης  θα είναι μάλλον 
ενοχλητικός».

Το «κολάνι» των μεταθέσεων, όπως 
ήταν φυσικό, τύλιξε και τον Ρούφο. Διό-
τι ήταν γνωστή η μέχρι τότε εθνική του 
δράση στην Κύπρο, η στενή συνεργασία 
του με τον Διγενή και η θέση του υπέρ 
της Αυτοδιάθεσης - Ένωσης. Τον αντικα-
τέστησαν με έναν άλλο πατριώτη Πρόξενο, 
τον Αριστοτέλη Φρυδά, που με ενέργειες 
του Ρούφου συνδέθηκε με τον Διγενή και 
πήρε το ψευδώνυμο «Κ. ΞΗΡΟΣ». Η αγαστή 
συνεργασία του Φρυδά με τον Διγενή και 
η εθνική δραστηριότητά του ενόχλησαν τον 
Αβέρωφ και τον αποδυνάμωσε με ανήθι-
κο «διπλωματικό» τρόπο. Με υπόδειξη 
του γενικού διευθυντή του Υπουργείου 
Εξωτερικών, γνωστού ανθενωτικού αγγλό-
φιλου, Παναγιώτη Πιπινέλη, διορίστηκε 
Γενικός Πρόξενος στην Κύπρο ο γνωστός 
ανθενωτικός και υβριστής  του Μακαρίου 
και του Διγενή, Άγγελος Βλάχος. Έτσι, ο 
Φρυδάς τέθηκε υπό τον Βλάχο, ο οποίος 
άρχισε, με εντολές των Αβέρωφ-Πιπινέ-
λη, να υπονομεύει του Αγώνα της ΕΟΚΑ, 
μέχρι που οδήγησαν το Κυπριακό στην 
επάρατη Ζυρίχη. 

Από την Αθήνα, όπου μετατέθηκε, ο 
Ρούφος δεν έπαψε να ενδιαφέρεται ζω-
ηρά για τον κυπριακό Ενωτικό Αγώνα. 
Και η επαφή του με τον  Διγενή συνε-
χίστηκε, μέσω του Γραφείου Εθναρχίας 
και συγκεκριμένα του εθνικού αγωνιστή 
και εθναρχικού συμβούλου Σάββα Λοϊ-
ζίδη, τον οποίον ενημέρωνε μυστικά για 
τις κινήσεις του Αβέρωφ. Προέβλεπε ο 
πατριώτης διπλωμάτης πού οδηγούσαν 
Καραμανλής-Αβέρωφ το Κυπριακό και δεν 
απέκρυβε τους φόβους και τις ανησυχίες 
του. Γνώριζε, επίσης, τον βρόμικο ρόλο του 
αντικαταστάτη του στη Λευκωσία, Άγγελου 
Βλάχου, που  άνοιγε τους φακέλους της 
αλληλογραφίας του Αρχηγού της ΕΟΚΑ 
με το Εθνικό Κέντρο και υπονόμευε, αντί 
να ενισχύει τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, μέχρι τις  
συμφωνίες της Ζυρίχης, που αποτέλεσαν 
την ταφόπλακα της Ένωσης της Κύπρου 
με τη Μητέρα Ελλάδα. Η ανικανότητα της 
κυβέρνησης Καραμανλή να εκμεταλλευτεί 
τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 
λύπησε βαθύτατα τον «Μιχαήλ» της ΕΟΚΑ.

Και μετά τη  Ζυρίχη, ο αείμνηστος Ρόδης 
Κανακάρης - Ρούφος εξακολουθούσε να 
ενδιαφέρεται για την τύχη της αγαπημένης 
του Κύπρου. Συναντιόταν συχνά με τον 
Διγενή, τον Αρχηγό της ΚΑΡΗ Γιάννη 
Χατζηπαύλου - Ιωαννίδη, τον Σάββα 
και τον Σωκράτη Λοϊζίδη καθώς και με 
άλλους πολιτικούς παράγοντες που τά-
χθηκαν ανοιχτά εναντίον των συμφωνι-
ών Ζυρίχης - Λονδίνου και μελετούσαν 
τρόπους για τη βελτίωση των συνθηκών 
που δημιουργήθηκαν σε βάρος του Ελλη-
νισμού της Κύπρου. Και μέχρι τον θάνατό 
του, που είχε επέλθει το 1972, ο Ρόδης 
Κανακάρης - Ρούφος είχε τη σκέψη του 
στραμμένη στην αγαπημένη του Κύπρο, 
που, όπως έλεγε συχνά σε φίλους, «αυτό 
το ελληνικό νησί άξιζε καλύτερης τύχης. 
Εμείς, το Εθνικό Κέντρο, δεν αξιοποιήσαμε 
τον ένδοξο Απελευθερωτικό Αγώνα της 
ΕΟΚΑ…».

Μεταθανάτια, πολύ καθυστερημένα, 
ο αγωνιστής διπλωμάτης τιμήθηκε από 
την ελληνική Πολιτεία με τον Μεγαλό-
σταυρο του Τάγματος του Φοίνικα  για 
την προσφορά του στην Πατρίδα. Αιωνία 
η μνήμη του. 
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ΞΕΝΗΣ Χ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Δημοσιογράφος, 
πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού 
Πολιτισμού www.iep.org.cy

ΑΠΟΨΗ

Υπό τη βαριά σκιά της εκδη-
λούμενης  κατάπτωσης  των  
πολιτικών ηθών και της συ-
νεχιζόμενης   προσπάθειας 

ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ για εθνικό ευνουχισμό 
του λαού,  ο αδούλωτος Ελληνισμός της 
Κύπρου μνημονεύει φέτος με ξεχωριστή 
υπερηφάνεια την επέτειο του Ενωτικού 
Δημοψηφίσματος.

Εβδομήντα δύο χρόνια μετά τη χρυ-

σοστεφανωμένη ημέρα της 15ης Ιανου-
αρίου 1950, όταν σύσσωμος ο λαός αξί-
ωσε ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΝΩΣΗ, το μυαλό 
μας αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να 
περιστραφεί  σ’ εκείνη  την αλήστου 
μνήμης συνεδρία της  Κυπριακής Βου-
λής, όπου η  υπερ-τρισχιλιετής ελληνική 
μας λεβεντιά παζαρεύτηκε στις υπόγειες 
διαδρομές της κομματικής ρεμούλας και 
της εθνομηδενιστικής πρακτικής  των 
εμπόρων των εθνών. Ήταν 7 Απριλίου 
2017,  όταν η Κυπριακή Βουλή ακύρω-
σε, εν μέσω σκληρών κομματικών αντε-
γκλήσεων, προηγούμενη νομοθεσία που 
αφορούσε συμπερίληψη του Ενωτικού 
Δημοψηφίσματος στις επετείους που θα 
εορτάζονται στα σχολεία. Η  ατιμωτική 
απόφαση της Βουλής με τις 30  ψήφους 
ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ και ο διχαστικός σάλος 
που προκλήθηκε, δεν βίασε απλώς  την  

ιστορία της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα  
πρόσβαλε την εθνική  ταυτότητα  και 
την πολιτισμική φυσιογνωμία του Κυ-
πριακού Ελληνισμού. Η ψήφιση του 
επονομαζόμενου “νόμου Ακιντζί” από 
τα δύο μεγάλα κόμματα, προϊόν  της 
απειλής του κατοχικού ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί για αποχώρησή του από τις συ-
νομιλίες για το Κυπριακό, επιβεβαίωσε 
πανηγυρικά  τη σύμπλευση των ηγεσιών 
ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ  σε ύψιστης σημασίας 
ζητήματα,  που στοχεύουν στη σταδιακή 
«κυπριοποίηση»  της εθνικής συνείδη-
σης  των  Ελλήνων της Κύπρου, στη βάση 
των προτροπών του «Foreign Office». 
Το τοπίο διανθίστηκε στη συνέχεια με 
το «σεκόντο»   του τότε Υπουργού Οι-
κονομικών,  Χάρη Γεωργιάδη, νυν ανα-
πληρωτή προέδρου του κυβερνώντος 
κόμματος, που με μία αιφνίδια δήλωσή 

του αμφισβήτησε ουσιαστικά την ελλη-
νικότητά μας, ευθυγραμμιζόμενος με την 
τοποθέτηση του ΑΚΕΛικού  βουλευτή, 
υπουργού και δημάρχου Λεμεσού,  Αν-
δρέα Χρίστου, ότι «δεν είμαστε Έλληνες, 
αλλά ελληνόφωνοι». 

Από το ΑΚΕΛ δεν περιμέναμε κάτι 
άλλο, καθώς είναι γνωστή η εμετική 
του  προσέγγιση σε καθετί το ελληνι-
κό. Από την ηγεσία του ΔΗΣΥ, όμως, 
προσδοκούσαμε ότι θα αντιστεκόταν σε 
μια τόσο φαιδρή πρόταση νόμου που 
προήλθε κατευθείαν από το “προεδρικό” 
μέγαρο του ψευδοκράτους, βιάζοντας 
την ιστορία της Κύπρου και προσβάλ-
λοντας τη μνήμη των ηρωομαρτύρων 
της Κυπριακής Ελευθερίας. Από στελέχη 
και μέλη του ΔΗΣΥ  αναμέναμε, τουλάχι-
στον,  καταιγισμό διαμαρτυριών ενάντια 
στην ασύγγνωστη στάση της ηγεσίας του 

κόμματος.  Μάταια, όμως, καθώς όλα 
τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει 
η πίστη στον κομματικό  πατριωτισμό, 
που αποτελεί πλέον  το καταφύγιο των 
σφουγγοκωλάριων της εξουσίας, οι οποί-
οι δεν διστάζουν να πουλήσουν πατρίδα 
για να φτιάξουν περιουσία.  

Η ασέλγεια επί της ιστορικής πραγ-
ματικότητας καταγράφεται ήδη με κα-
τάμαυρα γράμματα στις δέλτους της 
τρισχιλιετούς ιστορικής διαδρομής  της 
Μεγαλονήσου. Αποτελεί, δε, κόλαφο για 
τα δύο κόμματα, τα οποία, για τα μικρο-
πολιτικά, ιδιοτελή τους συμφέροντα, 
θέλουν να αγνοούν πως η Ιστορία είναι 
το βασικότερο θεμέλιο της υπόστασης 
ενός κράτους, ενός έθνους και ενός 
λαού όταν μάλιστα αυτό αγωνίζεται για  
ελευθερία και δικαίωση. Λαός που δεν 
γνωρίζει το παρελθόν του και που δεν 

σέβεται την καταγωγή του, δεν μπορεί 
να οικοδομήσει το μέλλον του. 

Σήμερα που ο αδούλωτος Κυπρια-
κός Ελληνισμός αγωνίζεται για φυσι-
κή - εθνική επιβίωση υπό το βάρος του 
νεο-οθωμανικού Ερντογανισμού, αλλά 
και μιας ανιστόρητης πολιτικής ηγεσίας, 
στέλνουμε ισχυρό το μήνυμα πως αυτός ο 
τόπος, ο ποτισμένος με το αίμα  των ηρώ-
ων μας και  τον ιδρώτα των προγόνων μας, 
πολλούς αφέντες άλλαξε, μα δεν άλλαξε 
καρδιά. Ιδιαίτερα  σε τούτη τη  χρονική 
συγκυρία των κατακλυσμιαίων γεωπο-
λιτικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη 
περιοχή  της Ν.Α. Μεσογείου όλα είναι 
πιθανά για να σπινθηροβολήσει η φλόγα 
της ανάστασης. Αρκεί μονάχα η  αρχη-
γική έμπνευση και η συστράτευση των 
τίμιων δυνάμεων της κοινωνίας και  του 
ανυπότακτου Κυπριακού Ελληνισμού.                                                                                                                                      

 Το Ενωτικό Δημοψήφισμα και οι εμπνευστές του «νόμου Ακιντζί»
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
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Σε έξαρση η σεισμικότητα στο κυπριακό τόξο

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΕ ΤΟ ΝΗΣΙ, Η 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 
ΠΟΥ -ΕΠΙΤΥΧΩΣ- ΑΚΥΡΩ-
ΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, 
ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 
ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Ο
πρόσφατος σεισμός 
που ταρακούνησε το 
νησί ευτυχώς δεν 
προκάλεσε τεράστιες 
υλικές ζημιές, ωστό-
σο τα 6.1 Ρίχτερ ήταν 
υπεραρκετά για να 

δημιουργήσουν ανησυχίες για το τι μέλλει 
γενέσθαι. Η Ανώτερη Γεωλογική Λειτουρ-
γός, Προϊσταμένη κλάδου Σεισμολογίας 
και Γεωφυσικής, Δρ Συλβάνα Πηλείδου, 
μίλησε στη «Σημερινή» για τη σεισμική 
δραστηριότητα η οποία εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε έξαρση αυτό το διάστημα. 

Δεν θεωρήθηκε «επικίνδυνος»
Ο πρόσφατος σεισμός, αν και υψηλός 

σε κλίμακα, δεν προκάλεσε υλικές ζημιές 
και καταστροφές. Η Δρ Πηλείδου εξήγη-
σε ότι ο σεισμός αυτός δεν ήταν μεγάλης 

έντασης στην ξηρά. «Παρόλο το μεγάλο του 
μέγεθος, ευτυχώς ο σεισμός αυτός δεν ήταν 
αρκετά μεγάλης έντασης στην  ξηρά έτσι 
ώστε να προκαλέσει ζημιές/καταστροφές. 
Δεδομένου του μεγάλου του μεγέθους, εάν 
είχε επίκεντρο πιο κοντά σε κατοικημένες 
περιοχές και μικρότερο εστιακό βάθος θα 
ήταν πολύ πιο επικίνδυνος, όπως, για πα-
ράδειγμα, τον σεισμό του 1995». 

Εκτός αυτού, ο προσανατολισμός του 
ρήγματος και η γεωμετρία κίνησής του ήταν 
τέτοια, που η ενέργεια απελευθερώθηκε 
από την εστία του σεισμού ασύμμετρα και 
ανομοιόμορφα με τρόπο ευτυχώς ευνοϊκό 
για τη θέση της Κύπρου, σύμφωνα με την 
Δρα Πηλείδου.

Προειδοποίηση για τσουνάμι
Τα πιστοποιημένα κέντρα προειδο-

ποίησης για τσουνάμι στη Μεσόγειο 
εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι 
στην περιοχή λίγο μετά την εκδήλωση του 
σεισμού. Ωστόσο, τρείς ώρες αργότερα 
ακύρωσαν αυτήν την προειδοποίηση. «Η 
έκδοση προειδοποίησης γίνεται από τα 
πιστοποιημένα κέντρα προειδοποίησης για 
τσουνάμι στη Μεσόγειο, όσο το δυνατόν 
πιο άμεσα χρονικά, για σεισμούς οι οποίοι 
πληρούν κάποια βασικά κριτήρια όπως 
είναι το μεγάλο μέγεθος και επίκεντρα 
στον θαλάσσιο χώρο, μετά από μια πολύ 
γρήγορη εκτίμηση των παραμέτρων τους».  

Στη συνέχεια, όταν ληφθούν περισσό-
τερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για 
τις παραμέτρους των σεισμών και άμεσες 
μετρήσεις της στάθμης της θάλασσας σε 
διάφορα σημεία στη Μεσόγειο, οι προει-
δοποιήσεις ανανεώνονται ανάλογα. Στην 
προκειμένη περίπτωση, όπως εξήγησε η 
Δρ Πηλείδου, οι μετρήσεις της στάθμης της 
θάλασσας δεν έδειξαν δημιουργία τσου-
νάμι και η προειδοποίηση ακυρώθηκε 
ακριβώς τρεις ώρες μετά την εκδήλωση 
του σεισμού.

Κινδυνεύουμε ακόμη 
από τσουνάμι;

Στην προκειμένη περίπτωση όχι, όπως 
δήλωσε η Προϊσταμένη του Κλάδου Σει-
σμολογίας και Γεωφυσικής. «Το τσουνάμι 
γεννιέται ταυτόχρονα με τη γένεση του 
σεισμού και αρχίζει η διάδοσή του άμεσα. 
Στην προκειμένη περίπτωση θα έφτανε 
στις ακτές της Κύπρου εντός μερικών 
μόνο λεπτών από την ώρα εκδήλωσης 
του σεισμού». 

Όσο για τη σεισμική δραστηριότητα 
που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, 
οι ειδικοί έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής 
αρκετούς μετασεισμούς με μικρά μεγέθη 
που κυμαίνονται από το 1,4 μέχρι και 3.3 
στην κλίμακα Ρίχτερ, ενώ δεν αποκλείεται 
η πιθανότητα εκδήλωσης ενός ισχυρού 

μετασεισμού. «Ένας σεισμός αυτής της τάξης 
μεγέθους και χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο εστι-
ακό βάθος, συνήθως ακολουθείται από μια 
πλούσια (σε αριθμό και μεγέθη σεισμών)  
και παρατεταμένη μετασεισμική ακολουθία, 
η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς 
μήνες (όπως έγινε π.χ. στην Κύπρο στις 
περιπτώσεις των μεγάλων σεισμών του 
1999, 1996, 1995).

Ο συγκεκριμένος σεισμός μέχρι στιγμής 
έχει μια φτωχή μετασεισμική ακολουθία, 
με σχετικά λίγους σε αριθμό μετασεισμούς 
και με πολύ μικρά μεγέθη, δεδομένου του 
μεγάλου μεγέθους του κύριου σεισμού. Ενώ 
δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο ισχυρού 
μετασεισμού, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι η 
μετασεισμική δραστηριότητα έχει τα χαρα-
κτηριστικά των μετασεισμικών ακολουθι-

ών των σεισμών που σημειώνονται στην 
ίδια ζώνη (δυτικό τμήμα του Κυπριακού 
Σεισμικού Τόξου, από χερσόνησο Ακάμα 
προς κόλπο Αττάλειας), αλλά βορειο-δυτι-
κότερα, και με μεγαλύτερα εστιακά βάθη, 
όπως τον σεισμό μεγέθους 5.3 βαθμών 
που είχαμε την περασμένη εβδομάδα».

Αδυναμία πρόβλεψης
των σεισμών

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι 
η αδυναμία έγκαιρης χρονικής πρόβλεψης 
των σεισμών, ώστε να μπορεί η κοινωνία να 
λάβει τα μέτρα της και να μπορέσουν διάφο-
ρες περιοχές να εκκενωθούν, αν χρειαστεί.

Σε έξαρση βρίσκεται η σεισμική δρα-
στηριότητα στην περιοχή, όπως εξήγησε 
η Δρ Πηλείδου. «Αυτό που παρατηρούμε 
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είναι μια έξαρση της σεισμικότητας του 
Ελληνικού Σεισμικού Τόξου κατά τα τε-
λευταία δύο χρόνια και τώρα μια έξαρση 
της σεισμικότητας του Κυπριακού Σει-
σμικού Τόξου». 

Για πρώτη φορά ψηφιακά 
δεδομένα για σεισμούς

Πολύτιμα ευρήματα προσφέρει ο 
σεισμός στην επιστημονική κοινότη-
τα που ερευνά τις διεργασίες της Γης. 
«Ένας μεγάλος σεισμός προσφέρει στη 
γεω-επιστημονική κοινότητα πολύτιμα 
δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς σε 
διάφορα επίπεδα, τόσο για την καλύτερη 
γνώση των διεργασιών της Γης και της 
δομής του εσωτερικού της όσο και για τις 
επιπτώσεις των σεισμών στο, δομημένο 
κυρίως, περιβάλλον».

Το νέο ψηφιακό δίκτυο επιταχυν-
σιογράφων της Κύπρου λειτούργησε 
πολύ πρόσφατα με 14 σταθμούς κα-
ταγραφής της εδαφικής επιτάχυνσης. 
Καλύπτει μόνιμα τα αστικά κέντρα και 
προσωρινά συγκεκριμένες περιοχές στο 
πλαίσιο μικροζωνικών μελετών, όπως π.χ. 
τώρα την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και 
έχει καταγράψει τον ισχυρό αυτό σεισμό. 
«Για πρώτη φορά υπάρχουν ψηφιακά 
δεδομένα εδαφικής επιτάχυνσης από 
την Κύπρο για έναν  τόσο μεγάλο τοπικό 
σεισμό και από τόσες πολλές τοποθεσί-
ες. Τα πολύτιμα αυτά δεδομένα έχουν 
διατεθεί στους αρμόδιους συνεργάτες 
μας για αξιολόγηση και αξιοποίηση σε 
θέματα σεισμικής μηχανικής, δηλαδή 
της επιστήμης που μελετά την απόκριση 
των κτηρίων στις εδαφικές δονήσεις, ένα 
θέμα πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με 
τη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών 
στις κατασκευές, μέσω αντισεισμικού 
σχεδιασμού τους.  Τα δεδομένα είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμή-
ματος Γεωλογικής Επισκόπησης», όπως 
εξήγησε η Δρ  Πηλείδου.



ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Της Κυριακής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11

Αυξήθηκε στο 93% η χρήση 
διαδικτύου εν μέσω πανδημίας

ΌΤΑΝ ΌΛΑ ΜΠΌΡΌΎΝ ΝΑ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΌΎΝ ΑΠΌ ΤΌ 
ΔΙΑΔΙΚΤΎΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ 
ΤΌΎ ΚΑΝΑΠΕ, ΌΙ ΠΌΛΙΤΕΣ 
ΛΌΓΩ ΤΌΎ ΙΌΎ ΑΠΌΦΕΎΓΌΎΝ 
ΤΗ ΦΎΣΙΚΗ ΠΑΡΌΎΣΙΑ, ΓΕΓΌ-
ΝΌΣ ΠΌΎ ΕΦΕΡΕ ΑΝΌΔΌ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΌΎ ΔΙΑΔΙΚΤΎΌΎ 

Τ
ο διαδίκτυο, από τότε 
που μπήκε στα σπίτια 
μας, έγινε απαραίτητο 
στη ζωή μας. Μας έλυ-
σε τα χέρια από πολλές 
καθημερινές δυσκολίες, 
ενώ ήταν ένα σημαντικό 

βοήθημα για μικρούς και μεγάλους. Γοργά 
και σταθερά η τεχνολογία αναπτύχθηκε 
και μπορούμε σήμερα να κουβαλούμε το 
διαδίκτυο στη μικρή οθόνη του κινητού 
μας και να το χρησιμοποιούμε κάθε ώρα 
και στιγμή. Το διαδίκτυο σαφώς ένωσε 
ανθρώπους και φυλές μεταξύ τους, έκανε 
την εργασία σε κάθε κλάδο πιο εύκολη και 
φυσικά έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές 
να διευρύνουν τις γνώσεις τους. 

Παρ’ όλα αυτά, το διαδίκτυο φάνηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμο όταν κλειστήκαμε στα 
σπίτια μας λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. Η πρώτη πανδημία στη σύγ-
χρονη εποχή, η οποία μας έκλεισε για 
μήνες στα σπίτια μας καλώντας μας να 
εργαζόμαστε από εκεί και να μαθαίνουμε 
να ζούμε μέσα σε τέσσερεις τοίχους. Το 
διαδίκτυο φρόντισε ώστε η πανδημία 
να μην παγώσει τον κόσμο, τις εργασίες 
και φυσικά τις αγορές. Οι «εγκλεισμένοι» 
κατάφεραν να εργάζονται μέσω διαδικτύ-
ου, να πραγματοποιούν συσκέψεις μέσω 
αυτού,  ενώ τα παιδιά έκαναν το μάθημά 
τους μέσα από μια οθόνη. Επίσης πολλοί  
μπόρεσαν να γυμναστούν με ειδικούς από 
το διαδίκτυο και να ψωνίζουν τρόφιμα, 
ρούχα και ό,τι άλλο χρειάζονταν από εκεί, 
ενώ οι φιλικές συναντήσεις στράφηκαν 
και πάλι σε μια οθόνη. 

Ραγδαία η αύξηση χρήσης 
του διαδικτύου

Μετά από έρευνα της Κυπριακής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, διαφαίνεται ότι 
η  χρήση διαδικτύου από το 2010 μέ-
χρι το 2021 από τις ηλικίες 16 μέχρι 74 
ετών (που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο 
τουλάχιστόν μια φορά την εβδομάδα) είχε 
άνοδο. Συγκεκριμένα, από το 48% που 
ήταν το 2010 στον γυναίκειο πληθυσμό, 
το 2021 έφτασε το 90%, ενώ στον ανδρι-
κό πληθυσμό από το 52% που έφθανε 
το 2010 η χρήση διαδικτύου, το 2021 
έφθασε το 93%. Μάλιστα, διαφαίνεται 
ότι το 2020 η χρήση διαδικτύου από τις 
γυναίκες έφτασε το μέγιστο, με 93%, ενώ 
των ανδρών ήταν στο 90%. 

Από το 2019, οπότε και ξεκίνησε πα-
γκοσμίως η πανδημία του κορωνοϊού, η 
χρήση διαδικτύου αυξήθηκε ραγδαία μέχρι 
και το τέλος του 2021. Συγκεκριμένα, το 
2019 παρατηρήθηκε αύξηση της πρό-
σβασης στο διαδίκτυο από τα νοικοκυριά, 
όπου το ποσοστό έφτασε στο 89,6% σε 
σχέση με 86,2% που ήταν το 2018. Όλα 
τα άτομα ηλικίας 16-24 (100,0%) χρη-
σιμοποιούν το διαδίκτυο μία φορά την 
εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό μειώνεται 
σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, το 
οποίο όμως στα άτομα ηλικίας 65-74 έχει 
αυξηθεί στο 44,3% το 2019 σε σχέση με 
37,5% το 2018. Οι πιο δημοφιλείς δρα-
στηριότητες στο διαδίκτυο το 2019 ήταν 
η χρήση άμεσων μηνυμάτων (88,6%), το 
τηλεφώνημα μέσω διαδικτύου (84,0%), η 
συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (83,3%), 
η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα 
και υπηρεσίες (83,2%) και η ανάγνωση 
ειδήσεων (81,9%). Το 91,6% των ατόμων 
που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 χρησιμοποίησαν 
smart phone για να έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μακριά από το σπίτι ή την ερ-
γασία, το 26,1% χρησιμοποίησαν φορητό 
υπολογιστή και το 19,6% tablet. 

Κατά το 2020, τη χρονιά που ξεκίνη-
σε με εγκλεισμό των Κυπρίων, παρα-
τηρήθηκε αύξηση της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο από τα νοικοκυριά,  όπου το 

ποσοστό έφτασε στο 92,8% σε σχέση με 
89,6% το 2019. Όλα τα άτομα ηλικίας 16-
24 (99,6%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
μία φορά την εβδομάδα, ενώ στα άτομα 
ηλικίας 65-74 η χρήση του διαδικτύου 
έχει αυξηθεί στο 56,8% το 2020 σε σχέ-
ση με 44,3% το 2019. Οι πιο δημοφιλείς 
δραστηριότητες στο διαδίκτυο το 2020 
ήταν το τηλεφώνημα μέσω διαδικτύου 
(94,0%), η χρήση μηνυμάτων (92,4%), η 
αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα 
και υπηρεσίες (86,2%), η συμμετοχή σε 
κοινωνικά δίκτυα (86,1%) και η παρακο-
λούθηση βίντεο από υπηρεσίες κοινής 
χρήσης (84,2%). Το 20,6% των ατόμων 
που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 έκαναν online 
μάθημα, το 18,4% χρησιμοποίησαν online 
εκπαιδευτικό υλικό και το 17,1% επικοι-
νώνησαν online με εκπαιδευτές ή μαθητές. 

Κατά το 2021, το 93,4% των νοικοκυ-
ριών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 
σύγκριση με 92,8% το προηγούμενο έτος. 
Ξεκινώντας από 98,9% για την ηλικιακή 
ομάδα 16-24 ετών, η χρήση του διαδικτύου 
μειώνεται στο 71,0% για την ηλικιακή 
ομάδα 55-74 ετών. Οι πιο δημοφιλείς 
δραστηριότητες στο διαδίκτυο κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν η ανταλ-
λαγή μηνυμάτων μέσω Skype, Messenger, 
WhatsApp, Viber (94,3%), η πραγματοποί-
ηση κλήσεων μέσω διαδικτύου (94,2%), η 
ανάγνωση διαδικτυακών ειδήσεων (88,8%), 
η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα 
ή υπηρεσίες (87,1%) και η συμμετοχή σε 

κοινωνικά δίκτυα (86,6%). Tο 21,7% των 
ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 έκαναν 
online μάθημα, και το 19,0% έκαναν χρήση 
online εκπαιδευτικού υλικού εκτός από 
ολοκληρωμένο online μάθημα. 

Αυξημένο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο 

Κατά τον εγκλεισμό οι Κύπριοι έκαναν 
διαδικτυακά τα ψώνια τους από την άνεση 
του καναπέ τους. Το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 16-74 που πραγματοποίησαν 
αγορές μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 σημείωσε σημαντική 
αύξηση, αφού ανήλθε στο 36,2% σε σύ-
γκριση με 23,3% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018. Τα κυριότερα προϊόντα που 
αγοράστηκαν αφορούσαν είδη ένδυσης 
και αθλητικά είδη (66,2%), εισιτήρια και 
ενοικίαση αυτοκινήτου (54,6%) και δια-
μονή για διακοπές (51,7%). Το 38,9% των 
ατόμων αυτών έκαναν αγορές για προϊόντα 
ή υπηρεσίες αξίας μεταξύ 100-500 ευρώ. 

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16-
74 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω 
διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2020 μειώθηκε στο 34,2% σε σύγκριση με 
36,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Τα κυριότερα προϊόντα που αγοράστη-
καν αφορούσαν είδη ένδυσης  (64,1%), 
παραγγελίες από εστιατόρια (50,4%) και 
gadget (36,1%). To 42,2% των ατόμων 
αυτών έκαναν αγορές για προϊόντα αξίας 
μεταξύ 100-300 ευρώ. 

Ηνέα μας πραγματικότητα και 
το νέο μοντέλο ζωής άλλα 
και εργασίας μας έδειξαν 
ότι η τεχνολογία μπορεί 

να βοηθήσει στο έπακρον τη ζωή των 
ανθρώπων. Η τηλεργασία κατάφερε 
να αποδώσει και η παραγωγικότητα 
του τόπου να μη σταματήσει. Σαφώς 
και η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση 
έχουν άπειρα πλεονεκτήματα, όμως 
δεν παύουν να έχουν και τα μειονε-
κτήματά τους. 

Το να εργάζεσαι ή να παρακολου-
θείς μάθημα από το σπίτι είναι βέβαια 
ένα πιο χαλαρό περιβάλλον για όλους, 
δεν χρειάζεται η απαιτούμενη στολή 
και κομψότητα και αυτό δίνει μια πιο 
χαλαρή και άνετη αίσθηση. Επίσης 
ο χώρος του σπιτιού μας είναι πιο 
«πράσινος» από κάθε χώρο εργασί-
ας και τάξη, αφού αποφεύγονται τα 
βλαβερά χημικά καθαριστικά και δεν 
ερχόμαστε σε επαφή με τα μικρόβια 
που αφήνουν οι άλλοι στο πέρασμά 
τους. Η τηλεργασία και η τηλεκπαί-
δευση σού δίνουν τη δυνατότητα να 
εργάζεσαι και να ολοκληρώνεις με 
ευκολία τις υποχρεώσεις σου, αφού 
μπορείς να συνεχίσεις την εργασία 

μέχρι και το βράδυ με τακτά μικρά 
διαλείμματα. Άλλο ένα θετικό γνώρισμα 
της τηλεργασίας ή της τηλεκπαίδευ-
σης είναι η εξοικονόμηση χρόνου και 
εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και 
ο ρυθμός  της μάθησης/εργασίας. 
Ακόμα υπάρχει άμεση και εύκολη 
διασύνδεση ατόμων και ομάδων με 
εξωτερικές πηγές γνώσεων, όπως 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ειδικά 
προγράμματα εργασίας, σεμινάρια 
κ.λπ. Αναμφισβήτητα η εργασία και 
η μάθηση από το σπίτι μέσω των νέων 
τεχνολογιών έχει προσφέρει αρκετά 
στον χώρο της εκπαίδευσης και της 
εργασίας για μια ομαλή και ψηφιακή 
εργασία και μετάδοση της γνώσης. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και αρκε-
τά μειονεκτήματα αυτής της εργασίας 
και μάθησης από το σπίτι, βασικότε-
ρο των οποίων είναι η ψυχολογία. Η 
ψυχολογία των εργαζομένων και τον 
μαθητών όταν βρίσκονται πολλές μέρες 
σε έναν κλειστό χώρο επηρεάζεται, 
δημιουργώντας αίσθηση ασφυξίας και 
κάποιες φορές και κατάθλιψη. Πέρα 
από το ψυχολογικό κομμάτι, όμως, 
μειονεκτήματα έχει και το πρακτικό 
,αφού είναι απαραίτητη η εξοικείωση 

τόσο των εργαζομένων όσο και των 
μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και 
επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, 
δημιουργείται η ανάγκη για την ύπαρ-
ξη ενός διαχειριστή-τεχνικού για να 
επιλύει τα τυχόν προβλήματα. Όσο κι 
αν λειτουργεί η τηλεκπαίδευση και 
η τηλεργασία, μειώνεται αισθητά η 
προσωπική επαφή μεταξύ μαθητών- 
εκπαιδευτικών και εργαζομένων- ερ-
γοδοτών, κάτι που δημιουργεί τυπικές 
σχέσεις πια, με αποτέλεσμα όλα να 
γίνονται πιο μηχανικά. 

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα 
είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Μικροί 
και μεγάλοι πια δεν μπορούν να ζήσουν 
και να λειτουργήσουν χωρίς διαδίκτυο, 
αφού όλα πια περιστρέφονται γύρω 
από αυτό. Η εργασία και η μάθηση, 
η γυμναστική, τα ψώνια, το φαγητό, οι 
υπηρεσίες, όλα γίνονται μέσω ενός 
υπολογιστή, κινητού ή tablet. Όλα αυτά 
μηδενίζουν και τις προσπάθειες γονέων 
να απομακρύνουν ή να ελαχιστοποιή-
σουν τη χρήση του διαδικτύου από τα 
παιδιά τους, αφού αυτό τα απομακρύνει 
από την παιδικότητα που πρέπει να 
ζήσουν και τα φέρνει πιο κοντά σε 
έναν εθισμό. 

Η νέα τηλε…πραγματικότητα!

16.01.2022

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί  Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που 
αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/51/2022 
Πωλητής: CCSRE Real Estate Co Ltd, Γρηγόρη  Αυξεντίου 8, 1096 
Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία.
Αγοραστής: Μερκούλοβα Αναστασία, Σπάρτης 9Γ, 7040 Ορόκλι-
νη, Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/6935, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-
260-372/3/81/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Υποϊδιοκτησίες: Ελιές (3),Συ-
κιές (10), Χρυσομηλιές (3), Εμβαδόν: 3158τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: 
Λάρνακα, Βορόκληνη (Ορόκλινη), Τοποθεσία: «ΠΑΤΤΙΧΗΣ», Μεταβ. 
Μερίδιο στο Ακιν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €22.000,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(Chapter 270)

TAKE NOTICE: MANTELLI LTD (Reg. Number: 
122,541), has been dissolved and struck off the Register.

Dated 11th January 2022
Liquidator, Eleonora Georgiou

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ
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: 4/Π/46/2022 
Πωλητής: CCSRE Real Estate Co Ltd, Γρηγόρη  Αυξεντίου 8, 1096 Τρυ-
πιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία.
Αγοραστής: Τρίκκης Λένος, Πατρίς Λουμούμπα 30, 6050 Σωτήρος, 
Δήμος Λάρνακας, Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 3/427, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
41/41W2/3/403/4, Είδος Ακινήτου: Οικόπεδο, Υποϊδιοκτησίες: Υπάρ-
χουν κτήρια που δεν αναφέρονται στην εγγραφή (4/ΕΣ/22703/1980), 
Εμβαδόν: 530τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος Λάρνακας, 
Χρυσοπολίτισσα, Τοποθεσία: «ΚΑΘΑΡΗ», Μεταβ. Μερίδιο στο Ακιν.: 
1/4, Ποσό Πώλησης:  €52.550,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί  Ακινήτου Ιδιοκτη-
σίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμ-
φωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που ανα-
φέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/86/2022 
Πωλητής: Πέτρου Φιλίππου Θέκλα, Τεύκρου Ανθία 27, 7649 Ψευ-
δάς, Λάρνακα 
Αγοραστής: CALOIAN DRAGOS-CONSTANTIN, Δημοκρατίας  21, 
7647 Μοσφιλωτή, Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/5840, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
40/4212V01/1/124/3, Είδος Ακινήτου: Γη,Υποϊδιοκτησίες: Κατοι-
κία, Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Μοσφιλωτή, Τοποθεσία: «Μέ-
σα στο Χωριό», Μεταβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: 
€10.000,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί  Ακινήτου Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που 
αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/49/2022
Πωλητής: CCSRE Real Estate Co Ltd, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 
Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία.
Αγοραστές: 1) Χαραλάμπους Χριστοδούλου Χαράλαμπος, Κουρίου 
5,7550 Κίτι, Λάρνακα, 2) Χαραλάμπους - Χίνη Χριστίνα, Αποστόλου 
Παύλου 10, 7550 Κίτι, Λάρνακα, 3) Χαραλάμπους Χριστοδούλου 
Νίκος, Εζεκία Παπαϊωάννου 21, 7550  Κίτι, Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/2452, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./
Κλίμ.: 50/45/0/95/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 48161 
τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Σοφτάδες, Τοποθεσία: 
ΤΡΕΜΙΝΘΟΣ, Μεταβ. Μερίδιο στο Ακιν.: ½.Ποσό Πώλησης: 
€190.100,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Κατά το 2021 το ποσοστό των ατόμων 
που πραγματοποίησαν αγορές μέσω δια-
δικτύου παρουσίασε σημαντική αύξηση, 
από 34,1% που ήταν το 2020 σε 48,0% 
το 2021. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες 
προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστη-
καν μέσω διαδικτύου ήταν παραγγελίες 
από εστιατόρια (68,6%), είδη ρουχισμού 
(62,0%), gadget (32,6%) και καλλυντικά 
(20,3%). 

Οι πιο δημοφιλείς 
δραστηριότητες στο 

διαδίκτυο το 2020 ήταν 
το τηλεφώνημα μέσω 
διαδικτύου (94,0%), 
η χρήση μηνυμάτων 

(92,4%), η αναζήτηση 
πληροφοριών για 

προϊόντα και υπηρεσίες 
(86,2%), η συμμετοχή 
σε κοινωνικά δίκτυα 

(86,1%) και η 
παρακολούθηση βίντεο 
από υπηρεσίες κοινής 

χρήσης (84,2%) 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   2018 2019 2020 2021
Άτομα που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο 
(% επί του συνόλου των ατόμων 16-74) 84,4 86,1 90,8 90,8

Κυριότερες Δραστηριότητες στο Διαδίκτυο
(% επί του συνόλου των ατόμων 16-74 που έκαναν χρήση διαδικτύου κατά το 1ο τρίμηνο του έτους) 

Τηλεφώνημα μέσω Διαδικτύου/ τηλεφώνημα με εικόνα
 (με κάμερα) μέσω Διαδικτύου 74,4 84,0 94,0 94,2
Χρήση άμεσων μηνυμάτων  -* 88,6 92,4 94,3
Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες      85,1  83,2 86,2   87,1
Συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα 81,7 83,3 86,1 86,6
Ανάγνωση online ειδήσεων / εφημερίδων / περιοδικών -* 81,9 78,8 88,8

Δραστηριότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο    
Online μάθημα -* 6,6 20,6 21,7
Χρήση online εκπαιδευτικού υλικού -* 13,1 18,4 19,0
*Μη διαθέσιμα στοιχεία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2020 2021
Αγορές / Παραγγελίες Προϊόντων ή Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 
(% επί του συνόλου των ατόμων 16-74 που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο) 34,1 48,0
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Έ
να βήμα πιο κοντά στον 
στόχο του 75% πληρό-
τητας φραγμάτων μάς 
έφεραν οι ευεργετικές 
βροχοπτώσεις των τελευ-
ταίων ημερών. Η εισροή 
νερού στα φράγματα της 

Κύπρου κρίνεται ως ικανοποιητική αλλά 
και ελπιδοφόρα, καθώς ήδη από τις πρώτες 
ημέρες του έτους έχουμε διανύσει τον 
μισό δρόμο ως προς τον στόχο του 2022 
και όλα δείχνουν ότι φέτος θα καλυφθούν 
τα κενά που άφησε το 2021. Στόχος είναι 
μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο να επιτευχθεί 
ο στόχος για το έτος, ώστε να μην υπάρξει 
θέμα παραχώρησης μειωμένης ποσότητας 
νερού για άρδευση φέτος. 

Η εισροή νερού 
Η βροχόπτωση του 2020-2021 δεν 

ήταν καθόλου ικανοποιητική,  καθώς 
από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν εισρεύσει 

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ 
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΟΥ 75% ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

στα φράγματα μόλις 36,098 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα (ΕΚΜ) νερού, ενώ τα στοι-
χεία για την εισροή νερού την περίοδο 
2021-2022, δηλαδή τη χρονιά που δι-
ανύουμε, δείχνουν ότι βρισκόμαστε ήδη 
στα 38,361 ΕΚΜ νερού. Με λίγα λόγια, 
από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και τις 
13 Ιανουαρίου 2022 έχουν εισρεύσει στα 
φράγματα μεγαλύτερες ποσότητες νερού 
απ’ ό,τι είχαν εισρεύσει ολόκληρο το προ-
ηγούμενο έτος. Ειδικότερα μέχρι στιγμής 
τον μήνα που διανύουμε έχουν εισρεύσει 
στα φράγματα 25,957 ΕΚΜ νερού, ενώ 

πέρσι ολόκληρο τον μήνα Ιανουάριο εί-
χαν εισρεύσει μόλις 12,540 ΕΚΜ νερού. 
Σημειώνεται πως ο Ιανουάριος είναι ο κατ’ 
εξοχήν πιο βροχερός μήνας του έτους και 
ειδικά φέτος -μέχρι στιγμής- δεν μας έχει 
απογοητεύσει. 

Ικανοποίηση για τις βροχοπτώσεις των 
τελευταίων ημερών εξέφρασε ο Τεχνι-
κός Μηχανικός 1ης τάξης του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων, Μάριος Χατζηκω-
στής, μιλώντας την περασμένη Τετάρτη 
στο «Μεσημέρι και Κάτι».Συγκεκριμένα, 
ανέφερε ότι «μόνο το τελευταίο 24ωρο 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

έχουν εισρεύσει στα φράγματα 10,3 εκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα νερού». Εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι τις επόμενες ημέρες 
θα έχουμε ροή στα φράγματα, έστω και 
πιο μειωμένη, με το αρμόδιο Τμήμα να 
εκτιμά ότι θα εισρεύσουν συνολικά 10 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.Εξήγησε 
ότι ο στόχος είναι να φτάσει η πληρότητα 
των φραγμάτων στο 75%. 

Η πληρότητα 
των φραγμάτων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων, η ποσότητα νερού 
στα μεγάλα φράγματα της Κύπρου στις 
13/1/2022 ανήλθε στα 172,924 εκατομ-
μύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), δηλαδή στο 
59,5% της πληρότητάς τους. 

Το φράγμα του Κούρη, που είναι και το 
μεγαλύτερο -με τη χωρητικότητά του να 
φτάνει τα 115,000 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα- στις 13/1/2022 ήταν στα 66,030 
εκατομμύρια ή 57,4%. Επίσης, ο Ασπρό-
κρεμμος, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
φράγμα με χωρητικότητα 52,375 ΕΚΜ, 
έφτασε το 72,4% της πληρότητάς του έχο-
ντας αποθηκευμένα 37,945 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα νερού. Την ίδια ώρα, το 
φράγμα της Ευρέτου -που έχει χωρητι-
κότητα 24 ΕΚΜ νερού- έφτασε το 54,8% 
της πληρότητάς του, έχοντας αποθηκεύσει 
13,162 ΕΚΜ νερού. Η μεγάληέκπληξη, 
ωστόσο, για φέτος ήταν τα Λεύκαρα, όπου 
το φράγμα έφτασε στο 90,1% της πλη-
ρότητάς του με αποθηκευμένα 12,482 
ΕΚΜ νερού. 

Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως, όπως 
διαφαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σε 
σύγκριση με πέρσι βρισκόμαστε ακόμη 
πίσω, αφού ενώ φέτος η πληρότητα των 
φραγμάτων ανέρχεται στο 59,5% η αντί-
στοιχη περσινή έφτανε στο 73,2%. 
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16.01.2022

Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι 
και τις 13 Ιανουαρίου 2022 έχουν 

εισρεύσει στα φράγματα μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού απ’ ό,τι είχαν εισρεύσει 

ολόκληρο το προηγούμενο έτος 
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Στην 100ή Επέτειο από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, αυτή 

η διευρυμένη αίσθηση ταυτότητας 
του Μικρασιατικού Ελληνικού 

Προσφυγισμού στην Κύπρο […] μάς 
δίνει το δικαίωμα να υποστηρίζουμε 
ότι τα βιώματα γίνονται μοχλός για 
πνευματικά έργα, έργα ειρήνης και 

αγάπης, που τόσο χρειαζόμαστε 
στους άτεγκτους καιρούς που ζούμε. 
Για τον αλτρουισμό, την αλληλεγγύη, 

την πίστη στον άνθρωπο και 
τον πολιτισμό, την καρτερία, τη 

στωικότητα, τον σεβασμό και την 
αξιοπρέπεια που μας κληροδότησαν

Στο πρώτο μέρος του παρόντος 
αφιερώματος, η Μόνα Σαββίδου 
Θεοδούλου αναφέρθηκε στους 
στόχους της ίδρυσης του Συν-
δέσμου Μικρασιατών Κύπρου 
και παρέθεσε μαρτυρίες από τα 
ημερολόγια που εξέδωσε ο Σύν-
δεσμος. Οι μαρτυρίες είναι ενδει-
κτικές ως προς τις κακουχίες που 
υπέστησαν οι Μικρασιάτες πρό-
σφυγες στη διάρκεια του ξεριζω-
μού τους, αλλά και για το τραύμα 
που τους στιγμάτισε στη θέα της 
καταστροφής και του ανθρώπινου 
πόνου. Στο δεύτερο μέρος παρα-
τίθενται επιπλέον μαρτυρίες και 
γίνεται απολογισμός του έργου 
του Συνδέσμου μέχρι σήμερα.

Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου (2010-2021) και τα 
εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022) 

ΜΟΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος 
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου

β’ μέρος
Γράφει ο Γιώργος Νικολαΐδης στη 

μαρτυρία του:
«Οι “Καφαγιώργηδες” έφυγαν άρον 

άρον αφήνοντας πίσω τους τα δύο ενή-
λικα αγόρια τους, τον μεγαλύτερο Παύλο 
σε υπηρεσία του Σουλτάνου και τον 
Γιάννη που σύρθηκε με άλλους έξη 
χιλιάδες άνδρες ηλικίας από 15 μέχρι 
τα 60, σε εξορία προς την ενδοχώρα. 
Η προέλαση του ελληνικού στρατού 
προς τα ανατολικά, μετά την απόβαση 
στη Σμύρνη, οδήγησε τους Τούρκους 
στο μάζεμα και την μεταφορά τους σε 
μια πεζοπορία προς ανατολάς για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος της συνένω-
σής τους με τον Ελληνικό στρατό που 
προέλαυνε, ή ακόμα και τη δημιουργία 
Ελληνικού μετώπου στα μετόπισθεν 
του Τουρκικού στρατού.

Όταν μετά από πορεία 74 ημερών 
και μετά από τη βάρβαρη εξόντωση 
καθ’ οδόν, πέραν των 3.500 πεζοπόρων 
χριστιανών εξορίστων, ο πατέρας μου 
κατάφερε να αποδράσει, μέσα από ένα 
χάνι, που έμεναν συνήθως τα βράδια, 
όταν βρισκόντουσαν στο Ερζερούμ, 
δεμένος στην κοιλιά δύο από τα τέσσερα 
αλόγων που έσερναν ένα καραβάνι, 
ξέφυγε των φρουρών, και μετά από 
μία δραματική πορεία κυνηγημένος 

από Τούρκους στρατιώτες, φτάνει στην 
Αλεξανδρέττα. Εκεί, με πολλή τύχη, 
βρίσκεται σ’ ένα ιταλικό καράβι και 
πληρώνοντας τις τελευταίες του δύο 
χρυσές λίρες, από τις δέκα, που του 
είχε ράψει πριν φύγει για την εξορία 
στο ζωνάρι η μάνα του, στον καπετάνιο, 
σαλπάρει για το άγνωστο. 

Πρώτος σταθμός η Λάρνακα. Με 
την άφιξη του πλοίου με τους χιλιάδες 
πρόσφυγες επιβάτες και το αγκυρο-
βόλημά του στα ανοικτά, εκατοντάδες 
οι βάρκες τριγύρω με πρόσφυγες, 
που είχαν φτάσει στην Κύπρο προ-
ηγουμένως, να αναζητούν φωναχτά 
με τηλεβόες ονόματα συγγενών των 
που πίστευαν ότι ήσαν ανάμεσα στη 
νέα άφιξη» (Ημερολόγιο 2014).

Στη μαρτυρία του για τον πατέρα 
του, ο Τάκης Χατζηδημητρίου γράφει:

«Για να σωθεί από την αιχμαλωσία 
και τα εξοντωτικά Τάγματα Εργασίας 
ο λοχίας Ευστάθιος Χατζηδημητρίου 
ρίχνει στη θάλασσα της Σμύρνης τη 
στρατιωτική στολή του, τα παράσημα, 
τα χαρτιά του για εύφημη μνεία, που 
έτυχε για πάνω από δώδεκα φορές και 
καταφέρνει με δανεικά ρούχα να μπει 
σ’ ένα πλοίο και να φθάσει σ’ ελληνι-
κή γη. Συναντά το Σύνταγμά του και 
παίρνει φύλλο πορείας για την Κύπρο, 
όμως απολεσθέντων των αρχείων του 
Σώματός του, ουδένα μισθόν έλαβε» 
(Ημερολόγιο 2022).

Θα αναφερθώ σε ακόμα μία μαρτυ-
ρία, της Χριστίνας Γαβριηλίδου Προ-
δρόμου, πρώτης γενιάς Μικρασιάτισσας 
από το Ανεμούρι, που σε ηλικία 94 
χρονών έγραψε τη δική της κατάθεση 
ψυχής. Παραθέτω ένα απόσπασμα: 

«Τη νύκταν κοιμήθηκε ο κόσμος 
στην παραλίαν, την άλλη μέρα, ήταν 
Χειμώνας του 1922, πέρασε ένα καράβι 
αραβικό, του κάνουν σενιάλο και ήρτε 
κοντά. Ο παππούς μου, ο Κυριάκος 
εφέντης, του είπεν να μας πάρει στην 
Ελλάδα, μόνον εκεί επιτρέπετουν, διότι 
είχαν ανταλλαγή πληθυσμού. Είπεν 
του παππού μου είμαι φορτωμένος 
ξυλεία. Του είπεν ρίξε και πάρε μας 
και όσα θέλεις να σου δώσω. Έριξε τα 
μισά και μπήκαμε όλοι στο καράβι. 
Λοιπόν ξεκινήσαμε, το Ανεμούριον 
είναι αντίκρυ της Κυρήνειας. Είναι πολύ 
κοντά, αλλά σηκώθηκεν φουρτούνα και 
ταλαιπωρούμαστε στη θάλασσα. Όσοι 
πέθαναν, τους πέτασσαν στη θάλασ-
σαν. Ύστερα άρχισεν να μπαίνει μέσα 
νερό, ήταν να βουλιάξουμε, ζήτησεν 
βοήθειαν από ένα πλοίο, ήρτεν κο-
ντά μας, έβαλεν μέσα, αλλά κάτω στο 
αμπάρι, διότι ήταν γεμάτο, το βράδυ 

100 XΡΟΝΙΑ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

περιλαμβάνει κείμενα, έγγραφα και 
έργα τέχνης για τα 90 χρόνια μνήμης), 
κατάλογο δύο εικαστικών εκθέσεων 
και τα διηγήματα διαγωνισμού λογο-
τεχνίας – σύνολο δεκαέξι βιβλία στα 
δέκα χρόνια ζωής και δράσης του. 

Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύ-
πρου, ως Παγκύπριο Σωματείο, με το 
επιστημονικό, καλλιτεχνικό, εκδοτικό 
και πολιτιστικό του έργο πιστοποιεί 
την ιστορική αλήθεια, εμπλουτίζει τις 
πηγές της ιστορίας (πρωτογενείς και 
δευτερογενείς) και καταθέτει τη δική 
του ιδιαίτερη συμβολή στην απόδοση 
τιμής στη γενιά που ξεριζώθηκε βίαια 
από τις τρισχιλιετείς πατρογονικές της 
εστίες, καθώς και στους απογόνους 
της, εξαίροντας το ήθος, το σθένος και 
τη δημιουργικότητά τους. 

Ακολουθούν οι εκδόσεις 
του Συνδέσμου Μικρασια-
τών Κύπρου: 

Λογοτεχνικό Ημερολόγιο 2013, 
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κλαίγαμεν, έκλαιγεν και η μάνα μου 
και θέλαμε νερό, βρήκεν κάτι για να 
βάλει νερό και ανέβηκεν πάνω στο 
κατάστρωμα που είχεν βρύση, για 
να μπορέσει νάρτει η σειρά της, όλη 
νύκταν έβρεχεν, βράχηκεν, επιτέλους 
κατέβηκεν και μας έφερεν νερό. Το 
πλοίο ήρτεν πρώτα στην Κύπρο, κάτι 
να κατεβάσει και μετά στην Ελλάδα. Ο 
παππούς μου μόλις ήκουσεν Κύπρος, 
έστειλεν τηλεγράφημαν στον φίλο του 
τον Χ’’Αθανάσην από τη Λευκωσίαν, 
από τον Άγιο Κασσιανόν, νάρτει στη 
Λάρνακα, διότι είναι εκεί ο Κυριάκος 
Εφέντης και περιμένει τον φίλον του. 
Ήρτεν ο Χ’’ Αθανάσης, ανέβηκε πάνω 
στο πλοίο και εγγυήθηκεν 5 οικογένειες 
και μας κατέβασαν στην Κύπρον, οι 
άλλοι όλοι φύγανε για την Ελλάδα. 
Μας έβαλαν 14 μέρες καραντίνα» 
(Ημερολόγιο 2014). 

Όλες οι μαρτυρίες συγκινούν βαθύ-
τατα κι αποτελούν πεδίο έρευνας και 
μελέτης ιστορικής, κοινωνιολογικής, 
λαογραφικής κ.ο.κ. Χωρίς να θέλω να 
επεκταθώ, μου είναι αδύνατο να μην 
αναφερθώ στον πολύπλευρο ρόλο της 
Μικρασιάτισσας μάνας, του συνεκτι-
κού και σωτήριου αυτού κρίκου, που 
σήκωσε στους ώμους της το ασήκωτο 
βάρος της ευθύνης για την αδυσώπητη 
μοίρα της οικογένειάς της, την ανυπέρ-
βλητη οδύνη για τον χαμό των παιδιών 
της, τον βάρβαρο θάνατο των αντρών, 
της οικογένειάς της και την ψυχική 
δύναμη να εργαστεί, να συντηρήσει, 
να θρέψει και να μορφώσει τα παιδιά 
της, να γίνει η ίδια ο στυλοβάτης της 
επιβίωσής της. Αποτελούν οι μαρτυρί-
ες των Ημερολογίων του Συνδέσμου, 
εκτός των άλλων, έναν ύμνο αγάπης 
και θαυμασμού στις γιαγιάδες και 
μανάδες πρόσφυγες του 1922. 

Από τη Μικρά Ασία στην Κύπρο, 
λοιπόν, όπου οι σημερινοί απόγονοι 
των προσφύγων του 1922 έθεσαν στόχο 
της οργάνωσής τους τη διάσωση και 
διατήρηση της μνήμης, παρουσιάζουμε 
ένα συνοπτικό ιστορικό αφιέρωμα για 
τη δράση του Συνδέσμου: 

Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου 
και Φίλων ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 
του 2010 και είναι μέλος της Ομο-
σπονδίας Προσφυγικών Σωματείων 
Ελλάδος. Στόχοι του, μεταξύ άλλων, 
είναι η περισυλλογή, μελέτη, διάσωση, 
ανάδειξη και διαφύλαξη των μικρα-
σιατικών στοιχείων και μνημείων 
και η διατήρηση και αναζωογόνηση 
της μικρασιατικής παράδοσης στην 
Κύπρο. Η αντιμετώπιση, προάσπιση 
και προαγωγή των εν γένει θεμάτων 
που αφορούν τους Μικρασιάτες, η 
σύσφιγξη σχέσεων με άλλους συν-
δέσμους Μικρασιατών, εντός και εκτός 
Κύπρου. Και, τέλος, η προβολή των 
πνευματικών και εν γένει πολιτισμι-
κών επιτευγμάτων των Μικρασιατών. 

Το 2013 ο Σύνδεσμος ίδρυσε τη 
Μόνιμη Συλλογή Μικρασιατικών Κει-
μηλίων, που αριθμεί πλέον πέραν των 
500 εκθεμάτων, δωρεών από τα μέλη 
του, και φιλοξενείται στο Βυζαντινό 
Μουσείο – Πινακοθήκη του Ιδρύμα-
τος Αρχ. Μακαρίου Γ ‘ στη Λευκωσία. 
Στο ίδιο Μουσείο φιλοξενείται και η 
Πινακοθήκη του Συνδέσμου με 27 
εικαστικά έργα Κυπρίων καλλιτεχνών 
για τη Μικρά Ασία. Επίσης ο Σύνδε-
σμος ίδρυσε Βιβλιοθήκη, η οποία 
φιλοξενείται στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών στη Λεμεσό. 

Η πλούσια δράση και προσφορά του 
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου στα 
πολιτιστικά δρώμενα του νησιού μας 
περιλαμβάνει τη διοργάνωση τριών 
επιστημονικών Συμποσίων – Ημερίδων 
για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό της 
Κύπρου, οκτώ εκθέσεων (κειμηλίων, 
χαρακτικών, έργων ζωγραφικής, κε-
ντημάτων, φωτογραφίας, ιστορικού και 
λογοτεχνικού βιβλίου για τη Μικρασία), 
διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος, 
διαγωνισμό φωτογραφίας, δεκαοκτώ 
παρουσιάσεις βιβλίων, επτά διαλέξεις, 
συνεργασίες με χορευτικά συγκροτή-
ματα, συνεργασίες με μικρασιατικά 
Σωματεία της Ελλάδος, με τον Ελληνικό 
Μικρασιατικό Όμιλο Αλεξανδρείας, 
συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus 
του Συνδέσμου Μικρασιατών Θήβας, 
συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συναπά-
ντημα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών 
Σωματείων Ελλάδος που έγινε στην 

Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, 2012 
Ημερολόγιο 2014, Μαρτυρίες προ-

σφύγων του 1922 για τη Μικρά Ασία 
από την Κύπρο, 2013 

Ημερολόγιο 2015, Μαρτυρίες προ-
σφύγων του 1922 για τη Μικρά Ασία 
από την Κύπρο, 2014 

Ημερολόγιο 2016, Επιστολές, έγ-
γραφα και μαρτυρίες προσφύγων του 
1922 για τη Μικρά Ασία από την Κύ-
προ, 2015 

Ημερολόγιο 2017, Ιστορίες, Μαρ-
τυρίες, Επιστολές, Έγγραφα και Τρα-
γούδια προσφύγων του 1922 από τη 
Μικρά Ασία στην Κύπρο, 2016 

Ημερολόγιο 2018, Φυσιογνωμίες 
Μικρασιατών στην Κύπρο και ποιή-
ματα σε καραμανλήδικη γραφή, 2017 

Ημερολόγιο 2019, Μαρτυρίες προ-
σφύγων του 1922 για τη Μικρά Ασία 
από την Κύπρο και αναμνήσεις από 
μικρασιατικές γεύσεις, 2018 

Ημερολόγιο 2020, Μαρτυρίες προ-
σφύγων του 1922 για τη Μικρά Ασία 
και Μικρασιάτες εκπαιδευτικοί, 2019 

Ημερολόγιο 2021, Τιμητικό Αφιέρω-
μα στα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση 1821-2021, Μαρτυρίες 
προσφύγων του 1922 για τη Μικρά 
Ασία από την Κύπρο και Μικρασιάτικα 
παραμύθια, 2020 

90 χρόνια μνήμη Μικρασίας... Κεί-
μενα, έγγραφα και έργα τέχνης των 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην 
Κύπρο, Κατάλογος της έκθεσης κειμη-
λίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού 
της Κύπρου (Λευκωσία, 12.12.2012 
– 10.5.2013), 2012 

Κύπρος – Μικρασία, Κοιτίδες Πο-
λιτισμού, Πρακτικά Α’ Επιστημονικού 
Συμποσίου του Συνδέσμου Μικρασια-
τών Κύπρου (Λευκωσία, 13.10.2012), 
2015 

Κύπρος, Καταφύγιο Μικρασιατών 
Προσφύγων, Διηγήματα, 2015 

Κειμήλια Μικρασίας με σύγχρο-
νη ματιά, Εικαστική Έκθεση με έργα 
εμπνευσμένα από τη Μόνιμη Συλλογή 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού της 
Κύπρου, Κατάλογος Εικαστικής Έκ-
θεσης, 2016 

Κειμήλια Μικρασίας με σύγχρονη 
ματιά, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Μικρασία, Μικρασία... Του Λόγου 
και της Τέχνης, Εικαστικός κατάλογος 
της Έκθεσης της Έλενας Γεωργίου, 2018 

Περ. «Θέματα», Αφιερωματικό τεύ-
χος στους λογοτέχνες της Κύπρου με 
μικρασιατική καταγωγή, Τεύχος 28-29, 
Λεμεσός, Γεν. – Αύγ. 2018 

Οι Μικρασιάτες της Λεμεσού: Η 
εγκατάσταση, η ανάπτυξη και η προ-
σφορά τους στην πόλη, Πρακτικά 9ου 
Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής 
Ιστορίας του Παττίχειου Δημοτικού 
Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου, Κέ-
ντρου Μελετών Λεμεσού σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύ-
πρου, 2013, Έκδοση Κέντρου Μελετών 
Δήμου Λεμεσού, 2019 

Κυπριακά Αρχεία, Αρχειακές 
Μαρτυρίες για τον Μικρασιατικό 
Ελληνισμό της Κύπρου, Πρακτικά Γ’ 
Επιστημονικού Συμποσίου (Λευκωσία 
21.10.2017), 2020 

Προσφύγων Νόστος, Ανθολογία 
Ποίησης 85 Κυπρίων Λογοτεχνών 
με Εικαστικά Έργα 10 Κυπρίων Καλ-
λιτεχνών 

Στην 100ή Επέτειο από τη Μικρασια-
τική Καταστροφή, αυτή η διευρυμένη 
αίσθηση ταυτότητας του Μικρασιατι-
κού Ελληνικού Προσφυγισμού στην 
Κύπρο, από γενιά σε γενιά, που έχει 
επιτευχθεί ως χρέος με τόσους πολ-
λούς τρόπους, όπως αναφέραμε, μας 
δίνει το δικαίωμα να υποστηρίζουμε 
ότι τα βιώματα γίνονται μοχλός για 
πνευματικά έργα, έργα ειρήνης και 
αγάπης, που τόσο χρειαζόμαστε στους 
άτεγκτους καιρούς που ζούμε. Για τον 
αλτρουισμό, την αλληλεγγύη, την πίστη 
στον άνθρωπο και τον πολιτισμό, την 
καρτερία, τη στωικότητα, τον σεβασμό 
και την αξιοπρέπεια που μας κληρο-
δότησαν. Δεν λησμονούμε την ευθύνη 
για τα πολιτικά ζητήματα, την ενοχή και 
συνενοχή για τα καταστροφικά λάθη, 
αλλά και τη σιωπή μέσα στην οποία 
πορεύτηκαν αξιοπρεπείς οι πρόσφυγες 
πρόγονοί μας επικαλούμενοι το μέγα 
έλεος. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να 
γίνουμε η φωνή τους.

Κατερίνη της Μακεδονίας (στην οποία 
τιμήθηκε ο Σύνδεσμος –30/6/2018–) 
καθώς και παρουσιάσεις του εκδοτικού 
έργου του Συνδέσμου στην Κύπρο, 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Το εκδοτικό έργο του Συνδέσμου 
σηματοδοτείται από την ετήσια έκδοση 
των συλλεκτικών Ημερολογίων Μνήμης 
(δέκα μέχρι στιγμής), τα οποία περι-
λαμβάνουν Μαρτυρίες προσφύγων 
του 1922 από τη Μικρά Ασία στην 
Κύπρο, μελέτες – έρευνες, αφιερώματα, 
κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνουν σπάνιο 
αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, οθω-
μανικά έγγραφα, επιστολές της εποχής, 
ομολογίες της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος και χαρακτικά του 19ου αιώνα. 
Το Ημερολόγιο 2014 έχει βραβευτεί 
από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο 
Κυπρίων [ΕΠΟΚ]. 

Ο Σύνδεσμος έχει, επίσης, εκδώσει 
τα Πρακτικά του Α’ Β’ και Γ’ Επιστη-
μονικού Συμποσίου που διοργάνωσε, 
κατάλογο της έκθεσης κειμηλίων (που 
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Στο έλεος του «ιού» οι εστιάτορες  
ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΝΈΑ ΣΤΟΧΈΥΜΈΝΑ 
ΜΈΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΉΣ ΣΥΓΚΈΚΡΙ-
ΜΈΝΩΝ ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΩΝ, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ, ΟΜΩΣ, ΔΈΝ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΉ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ ΤΉΣ ΈΣΤΙΑ-
ΣΉΣ - ΛΟΥΚΈΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥ-
ΣΈΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ… 

«Α
πεγνωσμέ-
νοι» δη-
λώνουν οι 
επιχειρη-
ματίες της 
εστίασης, 
οι οποίοι 

μιλούν πλέον για το ενδεχόμενο στάσης 
πληρωμών και απολύσεων προσωπικού 
λόγω της οικονομικής ασφυξίας που τους 
προκαλούν τα μέτρα για την αναχαίτησης 
της πανδημίας.  

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την 
Παρασκευή ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙ-
ΚΑ), αναφέρεται πως ο μόνος τρόπος για 
να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εξελίξεις 

που προαναφέρονται είναι να υπάρξει 
στοχευμένη οικονομική στήριξη από την 
Κυβέρνηση. 

Κάτι, που, όπως ανέφεραν ανώτατες 
πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών 
και το Υπουργείο Εργασίας στη «Σημερι-
νή», δεν είναι προσώρας υπό συζήτηση. 
«Θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων 
ημερών στοχευμένα σχέδια στήριξης επι-
χειρήσεων, τα οποία, όμως, δεν αφορούν 
τη βιομηχανία της εστίασης αλλά τους 
ιδιοκτήτες αιθουσών εκδηλώσεων, τελετών 
κ.λπ, οι οποίοι έχουν -βάσει των στοιχείων 
που συγκεντρώσαμε-  σημαντική μείω-
ση του κύκλου εργασιών τους, λόγω της 
πανδημίας», ανέφερε ανώτατη πηγή του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΙΚΑ, Φάνος Λεβέντης, υποστή-
ριξε πως αντίστοιχες αποφάσεις πρέπει 
να ληφθούν και για τη βιομηχανία της 
εστίασης,  «προκειμένου να μην οδηγη-
θούμε σε μέτρα όπως στάση πληρωμών 
και απολύσεις προσωπικού, μη έχοντας 
άλλη επιλογή». Μάλιστα, ο κ. Λεβέντης 
υπογράμμισε ότι οι αναφορές του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για αύξηση του τζίρου 
κατά 30% στην εστίαση το 2021 συγκριτικά 
με το 2019, «είναι εντελώς αυθαίρετες 
και προκλητικές». 

«Δεν γίνεται να λέγονται αυτά τα πράγ-
ματα ενώ όλοι γνωρίζουν ότι για τρεις 
μήνες το 2021 ήμασταν κλειστοί λόγω 
lockdown, ενώ τον πιο κερδοφόρο μήνα, 

τον Δεκέμβριο, ήμασταν ‘’de facto’’ κλει-
στοί λόγω των μέτρων που αποφάσισε η 
Κυβέρνηση και του διαχωρισμού εμβο-
λιασμένων - ανεμβολίαστων». Εξάλλου 
σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΙΚΑ ανα-
φέρει πως «η συνεχής επίκληση της τάχα 
αύξησης στην  εστίαση κατά το 2021 σε 
σύγκριση με το 2019, ώστε να αποφευχθεί 
η οικονομική στήριξη σε  όσους έχουν 
πληγεί από τα πρόσθετα μέτρα,  αφήνει 
ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη την Κυβέρ-
νηση αλλά και απόλυτα εκτεθειμένες τις 
επιχειρήσεις μπροστά από το φάσμα της 
τελειωτικής καταστροφής».

Ομολογουμένως, η εικόνα που εκπέ-
μπουν τα εστιατόρια, ειδικά τις πρώτες 
εβδομάδες του 2022 αλλά και καθ’ όλη την 

εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, 
είναι «καταθλιπτική». 

Μάλιστα δεν είναι λίγα τα εστιατόρια 
που αποφάσισαν να βάλουν προσωρι-
νά λουκέτο για κάποιες μέρες, αφενός 
για να αποφύγουν τα έξοδα λειτουργίας 
και αφετέρου επειδή μεγάλο μέρος του 
προσωπικού τους είτε νοσεί με κορωνοϊό 
είτε είναι στενές επαφές και ως εκ τούτου 
αυτοπεριορίζονται. 

Αυτές τις μέρες, μέλη του ΠΑΣΙΚΑ, 
όπως είπε ο κ. Λεβέντης, συγκεντρώ-
νουν στοιχεία που αφορούν τη μείωση 
του κύκλου εργασιών τους, προκειμένου 
να υπάρξει δειγματοληπτική γνώση για 
την πτώση της βιομηχανίας της εστίασης 
και «η όλη συζήτηση να διεξάγεται βάσει 
της πραγματικότητας». 

Δεν αποκλείονται δυναμικές 
κινητοποιήσεις

Οι οργανωμένοι επιχειρηματίες της 
εστίασης, όπως αναφέρει ανακοίνωσή τους, 
«βρίσκονται στην πλέον δυσάρεστη θέση 
από την έναρξη της πανδημικής κρίσης να 
αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεώσεις 
προς το κράτος, όπως Κοιν. Ασφαλίσεις, 
φόρους, δημοτικά τέλη, λογαριασμούς 
ενέργειας π.χ. ΑΗΚ, υποχρεώσεις έναντι 
των τραπεζών, προμηθευτών, ενοίκια κ.ά.  
Σε πολύ δύσκολη θέση επίσης βρίσκονται 
οι επιχειρηματίες έναντι των εργαζομένων 
τους. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια 
να τους κρατήσουν στην εργασία τους 
στερώντας οι ίδιοι τις οικογένειές τους 
ώστε να μην τους στείλουν στο ανεργιακό, 
αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ 
άσχημη και δεν μπορεί να συνεχιστεί και 
αυτό γι’ ακόμα περισσότερο». 

Μάλιστα, αν δεν ληφθούν άμεσα απο-
φάσεις για στήριξη των επιχειρήσεών 
τους, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν 
σε δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Ερωτηθείς ο κ. Λεβέντης για το πώς 
πρόκειται να κινηθεί ο ΠΑΣΙΚΑ σε περί-
πτωση που δεν εισακουστούν οι εισηγήσεις 
τους από τους αρμόδιους κυβερνητικούς 
φορείς, υπογράμμισε ότι «πέρα από τα 
ενδεχόμενα της στάσης πληρωμών, των 
απολύσεων προσωπικού και των προ-
σωρινών λουκέτων, δεν αποκλείεται να 
προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητο-
ποιήσεις». 

16.01.2022

Πηγή από το 
Υπουργείο 

Οικονομικών 
ανέφερε στη «Σ» 
πως «εντός των 

επόμενων ημερών 
θα ανακοινωθούν 

στοχευμένα 
σχέδια στήριξης 
επιχειρήσεων, 
τα οποία όμως 

δεν αφορούν τη 
βιομηχανία της 

εστίασης αλλά τους 
ιδιοκτήτες αιθουσών 

εκδηλώσεων, 
τελετών κ.λπ, οι 

οποίοι έχουν -βάσει 
των στοιχείων που 
συγκεντρώσαμε- 

σημαντική 
μείωση του 

κύκλου εργασιών 
τους, λόγω της 

πανδημίας»  

ΟΌμιλος Olympia ανακοί-
νωσε επένδυση ύψους 
€50 εκατ. στο νέο 
Public Group με στόχο 

την επιτάχυνση του αναπτυξιακού 
και επενδυτικού του πλάνου. Βάσει 
της επένδυσης, ο Όμιλος Olympia θα 
κατέχει πλέον το 98% του κοινοπρα-
κτικού σχήματος Public-MediaMarkt 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ η 
Media Saturn Holding θα παραμείνει 
μέτοχος με ποσοστό 2%. Η οργανική 
ανάπτυξη του Public θα επιταχυνθεί 
με τη διεύρυνση του προϊοντικού 
μείγματος στο ενοποιημένο δίκτυο 
των 70 φυσικών καταστημάτων, στην 
καινοτόμo e-Commerce πλατφόρ-
μα, αλλά και στο εξειδικευμένο 
Marketplace που λειτουργεί. Μετά 
από δύο χρόνια στενής συνεργασίας, 
το Public αξιοποιεί την εμπειρία της 
MediaMarkt, προκειμένου να προ-
σφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση 
στον τομέα των οικιακών συσκευών, 
επιπλέον των μοναδικών επιλογών 
πολιτισμού και τεχνολογίας για τις 
οποίες ξεχωρίζει. Στα επόμενα χρόνια, 

η εταιρεία θα φέρει στην αγορά μια 
σειρά από επιπλέον ψηφιακές υπηρε-
σίες, που θα ενισχύσουν την εμπειρία 
και την αξία που φέρνει το brand 
Public στην αγορά της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Η επένδυση €50 εκατ. 
του Ομίλου Olympia θα υποστηρίξει 
τη νέα στρατηγική του Public που 
έχει αναπτυχθεί μετά από ενδελεχή 
έρευνα στις βέλτιστες πρακτικές των 
μεγάλων omni channel retailers, 
σε Ευρώπη και Αμερική. Έχοντας 
πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη, η 
στρατηγική αυτή θα υλοποιηθεί με 
μια σειρά από σημαντικές πρωτο-
βουλίες του Public. Η επένδυση θα 
αξιοποιηθεί και για την προσέλκυση, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων, 
αλλά και για το λανσάρισμα μιας in-
house ομάδας από 100 εξειδικευ-
μένους tech experts και software 
developers, που θα εστιάσουν στην 
ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων 
για την αναβάθμιση της αγοραστικής 
εμπειρίας, με επίκεντρο τις ανάγκες 
του καταναλωτή στην Ελλάδα και 
Κύπρο. 

Ο Όμιλος Olympia επενδύει €50 εκατ. στο Public
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Η έξοδος στις αγορές

ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΎΨΟΣ ΤΟΎ ΕΠΙΤΟ-
ΚΙΟΎ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΟ ΣΎΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Η 
ΚΎΠΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 
ΠΡΏΤΕΣ ΤΡΕΙΣ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΕΎ-
ΡΏΖΏΝΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΎΨΗΛΟΤΕ-
ΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΏΝ, 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ, 
ΠΟΎ ΚΟΎΒΑΛΟΎΝ ΑΚΟΜΗ ΤΑ 
ΒΑΡΙΔΙΑ ΤΟΎ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στις 
αγορές δίνει σίγουρα 
μεγαλύτερες δυνα-
τότητες διαχείρισης 
των δημόσιων οι-
κονομικών και του 
πιστωτικού προφίλ 
της χώρας, «απλώ-
νοντας» τις λήξεις 
των κρατικών ομο-
λόγων με τέτοιον 

τρόπο, που να είναι 
πιο διαχειρίσιμες. 

Αυτό είναι αποτέλε-
σμα της βελτίωσης 

των δημοσιονομικών 
επιδόσεων της χώ-

ρας, όμως υπάρχουν 
πολλά ακόμη που 
πρέπει να γίνουν

Η
πρόσβαση ενός κράτους 
στις αγορές, όπως και 
των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων σε χρη-
ματοδότηση, αποτελεί 
εργαλείο προώθησης 
των δημοσιονομικών 

πολιτικών μιας χώρας και καλύτερου σχεδι-
ασμού. Η δυνατότητα αναχρηματοδότησης 
του δημόσιου χρέους και χρηματοδότησης 
των ελλειμμάτων που προκύπτουν, μετά 
την εξάπλωση του κορωνοϊού, διασφα-
λίζει την ομαλή λειτουργία του κράτους. 
Γίνεται αντιληπτόν ότι ενδεχόμενος απο-
κλεισμός από τις διεθνείς αγορές αυξάνει 
τον κίνδυνο αθέτησης αποπληρωμής των 
υποχρεώσεων και ρευστοτικής ασφυξίας. 

Η χρηματοδότηση μέσω των αγορών 
και οι όροι δανεισμού βασίζονται κυρίως 
σε δύο παράγοντες. Στην πιστοληπτική 
διαβάθμιση / πιστωτικό προφίλ του δανει-
ολήπτη / εκδότη χρέους, αν αναφερόμαστε 
σε κράτη, και στις συνθήκες που επικρατούν 
στην αγορά κατά τη σύναψή του. 

Όσον αφορά το δεύτερο, με τα προ-
γράμματα ποσοτικής χαλάρωσης που 
εφαρμόζουν οι κεντρικές τράπεζες, σε μια 
προσπάθεια να στηρίξουν την προσπάθεια 
απορρόφησης των αρνητικών συνεπει-
ών εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης της 
ανάκαμψης, οι αποδόσεις στις αγορές ομο-
λόγων, αυτήν την περίοδο, βρίσκονται σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα. Η ύπαρξη ενός 
μεγάλου εν δυνάμει αγοραστή ομολό-
γων στις δευτερογενείς αγορές ενισχύει 
τη ζήτηση με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η απόδοσή τους (yield). 

H κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αιφνι-
διαστική. Στις αρχές Μαΐου αναμένεται 
να αποπληρωθεί το 7ετές ομόλογο ενός 
δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο είχε 
εκδοθεί το 2015, όταν το επιτόκιο ξεπερ-
νούσε το 3,5%, ενώ, όπως αναφέραμε την 
προηγούμενη φορά, η Κεντρική Τράπεζα 
της Αμερικής προανήγγειλε την αύξηση 
των επιτοκίων. 

Η διατήρηση του ποσοστού πληθω-
ρισμού σε υψηλά επίπεδα θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα τις Κεντρικές Τράπεζες 
σε απόσυρση των μέτρων ποσοτικής 
χαλάρωσης, μειώνοντας τις αγορές και 
συνάμα τη ζήτηση κρατικών ομολόγων 
στις διεθνείς αγορές. Αυτό θα οδηγήσει σε 
αύξηση των αποδόσεων και του κόστους 
δανεισμού. 

Κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής 
για το δημόσιο χρέος, που αυξήθηκε ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, είναι ο περιορισμός των κινδύ-
νων, με την ενίσχυση της ρευστότητας 
στα κρατικά ταμεία και τη μείωση του 
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κόστους χρηματοδότησης, καθώς και η 
αντικατάσταση ουσιαστικά ομολόγων με 
άλλα χαμηλότερου επιτοκίου.

Η τελευταία έξοδος της χώρας στις 
αγορές για ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
υπερκαλύφθηκε σχεδόν οκτώ φορές, 
με το επιτόκιο να κυμαίνεται κοντά στο 
ένα τοις εκατόν. Το ενδιαφέρον καταδει-
κνύει ότι ακόμη υπάρχει ρευστότητα στις 
αγορές και αναζήτηση επενδύσεων με 
θετικές αποδόσεις και σχετικά χαμηλό 
ρίσκο, όπως είναι τα κρατικά ομόλογα.

Αν και το ύψος του επιτοκίου κρίνε-
ται ικανοποιητικό συγκριτικά με άλλες 
προηγούμενες εκδόσεις, η Κύπρος βρί-
σκεται μέσα στις πρώτες τρεις χώρες της 
Ευρωζώνης με τις υψηλότερες αποδόσεις 
ομολόγων, με τις Ελλάδα και Ιταλία, που 
κουβαλούν ακόμη τα βαρίδια του παρελ-
θόντος, να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Ανησυχίες επενδυτών
Το γεγονός ότι η Κύπρος δανείζεται 

με ένα από τα υψηλότερα επιτόκια στην 
Ευρώπη, τονίζει ότι υπάρχουν ανησυχίες 
από τους επενδυτές σχετικά με τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή 
οικονομία, ενώ το γεγονός ότι η Κύπρος 
παρουσιάζει μιαν από τις μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο, 
όσον αφορά το δημόσιο χρέος, απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή από την Κυβέρνηση.

Η πορεία του δημόσιου χρέους είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης για την οικο-
νομία, εφόσον καταδεικνύει τις «αντιστά-
σεις» που έχει σε περίπτωση αρνητικών 
εξελίξεων. Γίνεται κατανοητόν ότι υψηλά 
ποσοστά δανεισμού / μόχλευσης, όπως 
και για τις επιχειρήσεις, επηρεάζουν τις 
δυνατότητες της Πολιτείας να εφαρμόσει 
τη δημοσιονομική της πολιτική, αλλά και 
να παίρνει δραστικές αποφάσεις σε πε-
ριόδους ύφεσης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε 
αρνητική εξέλιξη επηρεάζει τη δυνατότητα 
του δανειολήπτη να αποπληρώσει τις δόσεις 
και ενισχύει την πιθανότητα πιστωτικού 
γεγονότος. Για ένα κράτος αρνητικές εξελί-
ξεις αποτελούν η σημαντική συρρίκνωση 
του ΑΕΠ της χώρας και η μείωση των 
εσόδων από τις φορολογίες και για τις 
επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα η 
συρρίκνωση των εισοδημάτων, η οποία 
μπορεί να προέλθει από τη μείωση του 

κύκλου εργασιών, από αυξημένες φορο-
λογίες ή την απώλεια της θέσης εργασίας. 
Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που πρέπει να 
γίνονται «ασκήσεις ευαισθησίας» όσον 
αφορά τα δημόσια οικονομικά, ώστε η 
χώρα να είναι έτοιμη για τυχόν αρνητικές 
εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι το πιστωτικό προφίλ του 
δανειολήπτη επηρεάζεται σημαντικά και 
από τις εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει, 
πρακτική που εφαρμόστηκε εκτεταμένα 
τόσο από το κράτος αλλά και τους ιδιώτες. 
Η Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει σε πολ-
λές περιπτώσεις εγγυήσεις σε διάφορους 
οργανισμούς και σε περίπτωση αδυναμίας 
του πρωτοφειλέτη να αποπληρώσει τις 
δόσεις του, ο δανειστής θα κινηθεί προς 
τον εγγυητή. Τελευταίο παράδειγμα είναι 
οι εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν σε τρα-
πεζικό ίδρυμα σε σχέση με ενδεχόμενες 
ζημιές από δανειακά χαρτοφυλάκια. 

Για κάθε κράτος, επιχείρηση και νοι-
κοκυριό η πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διαχεί-
ριση των οικονομικών του και στην κά-
λυψη των ελλειμμάτων σε περιόδους που 
παρουσιάζονται ελλείμματα. Γενικότερα, 

κατά τη σύναψη δανείων, όταν οι όροι είναι 
ευνοϊκοί, επικρατεί ευφορία, ενώ στην 
περίπτωση που μετέπειτα δεν μπορεί να 
εξυπηρετηθεί, αρχίζουν τα προβλήματα 
και οι αναταράξεις εντός του νοικοκυριού 
ή του οργανισμού που έχει δανειστεί. 
Φυσικά, ο δανειστής θέλει να λάβει τα 
χρήματά του, οπότε θα χρησιμοποιήσει 
οποιαδήποτε μέσα τού παρέχει ο νόμος 
και οι όροι σύναψης του δανείου.

Ο κρατικός προϋπολογισμός
Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσι-

άζεται ελλειμματικός και είναι βασισμένος 
σε συγκεκριμένες παραδοχές όσον αφορά 
την ανάπτυξη που, αν δεν επαληθευτούν, 
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μεγαλύ-
τερα ελλείμματα. Ήδη μπήκε στη σφαίρα 
του δημόσιου διαλόγου η ενδεχόμενη 
επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, 
προερχόμενη από τις ανάγκες του συ-
στήματος υγείας. 

Είναι σημαντικό να υπάρχει η σω-
στή προετοιμασία, ώστε να είναι δυνατή 
η απορρόφηση οποιωνδήποτε αρνητικών 
εξελίξεων και σχεδιασμός για τη μείωση 
του δημόσιου χρέους είτε μέσω επίτευξης 
πλεονασμάτων είτε άλλων μονομερών 
ενεργειών, όπως, για παράδειγμα, την 
πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Οι μεταρρυθμίσεις και η επίτευξη βι-
ώσιμης ανάπτυξης αποτελούν τις λύσεις 
στα πιο πολλά δημοσιονομικά ζητήματα, 
αλλά απαιτείται πολιτική βούληση για τη 
δημιουργία ενός ευέλικτου και αποδοτικού 
μοντέλου διαχείρισης και τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και 
των επενδύσεων, μέσα από έναν ολοκλη-
ρωμένο και μακροπρόθεσμα σχεδιασμό.

Η πρόσβαση στις αγορές δίνει σίγουρα 
μεγαλύτερες δυνατότητες διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών και του πιστωτι-
κού προφίλ της χώρας, «απλώνοντας» τις 
λήξεις των κρατικών ομολόγων με τέτοιον 
τρόπο, που να είναι πιο διαχειρίσιμες. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης 
των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας, 
όμως υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει 
να γίνουν μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο 
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, ώστε 
να επανέλθει το ποσοστό του δημοσίου 
χρέους εντός των στόχων του Δημοσιο-
νομικού Συμφώνου, οι οποίοι θα πρέπει 
να πούμε ότι βρίσκονται προς συζήτηση. 

16.01.2022

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου 
αναμένεται να μειωθεί κάτω 
από 100% του ΑΕΠ το 2022, 
ανέφερε την περασμένη Πα-

ρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας στο 
κρατικό ραδιόφωνο με αφορμή την 
έκδοση 10ετούς ευρωπαϊκού μεσο-
πρόθεσμου ομολόγου (EMTN) €1 
δις. Ο Υπουργός σημείωσε ότι φέτος 
αναμένεται αποπληρωμή €2 δις στο 
δημόσιο χρέος, άρα, πρόσθεσε, «ανα-
χρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού», 
τονίζοντας ότι ο σκοπός μας είναι η 
συνεχής μείωση του δημοσίου χρέους. 

«Από το 115% του ΑΕΠ που βρισκό-
ταν εν μέσω πανδημίας, το έχουμε φέρει 
στο 105% και μέχρι το τέλος του 2022 
στοχεύουμε να το μειώσουμε σε κάτω 
από 100%, στο 98%. Και αυτό το κάνουμε 
μέσω αποπληρωμής περισσότερου χρέους 
από αυτό που αναχρηματοδοτούμε και 
σίγουρα με χαμηλότερο κόστος δανει-
σμού», είπε. Όσον αφορά τα επιτόκια, 
σημείωσε ότι με βάση τις ενδείξεις θα 
αυξηθούν το επόμενο διάστημα, επομέ-
νως, σημείωσε, η Κύπρος επέλεξε την 
κατάλληλη στιγμή για να δανειστεί. Όσον 
αφορά την έκδοση, ο Υπουργός είπε ότι 
τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η 
κυπριακή οικονομία εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους ξένους που την εμπιστεύονται και 
τα αποτελέσματα της πολιτικής διαχεί-
ρισης και των οικονομικών πολιτικών 
της κυβέρνησης φέρνουν αποτελέσματα. 
«Υπήρχε οκταπλάσια κάλυψη ενώ όσον 
αφορά το επιτόκιο σε σχέση με το rating 
της Κύπρου είναι αρκετά ευνοϊκό, στο 
0,95% που είναι κάτω από τον  μέσο 
όρo δανεισμού των μακροχρόνιων δα-
νείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
ανέρχεται στο 1,7%. Αντικαθιστούμε πιο 
ακριβό δανεισμό με αυτόν τον δανεισμό, 
ώστε το κόστος αποπληρωμής να είναι 
χαμηλότερο», επεσήμανε.

Σημειώνεται πως, παρά το χαμηλό 
επιτόκιο, η Κύπρος δανείζεται με δυ-
σμενέστερους όρους, σε σχέση με τη 
συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της 
Ευρωζώνης. Το επιτόκιο κατά την έκδοσή 
του την Πέμπτη ανήλθε στο 1%, με την 
απόδοση να είναι η τρίτη υψηλότερη 
ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης με 
δεκαετή ομόλογα. Με βάση στοιχεία του 
Bloomberg, τις υψηλότερες αποδόσεις 
έχουν τα δεκαετή ομόλογα στην Ελλάδα 
(1,5%) και την Ιταλία (1,239%). Η Κυ-
πριακή Δημοκρατία έλαβε προσφορές 
πέραν των €7,8 δις. Το Ομόλογο τιμο-
λογήθηκε με απόδοση +65 μονάδες 
βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς 
mid-swaps. Το βιβλίο προσφορών για το 
Ομόλογο υπερκάλυψε το ποσό έκδοσης 
κατά τουλάχιστον 7 φορές.

Ποιοι επένδυσαν στο 
10ετές κυπριακό ομόλογο

Υψηλής ποιότητας επενδυτές προσέλ-
κυσε το 10ετές ομόλογο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας,  σύμφωνα με το Γρα-
φείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, 
το 48,5% των επενδυτών ανήκει στην 
κατηγορία Διαχειριστών Κεφαλαίων, το 
23,9% σε ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία 
συντάξεως, το 16,5% σε τράπεζες, το 
8,5% σε κεντρικές τράπεζες και 2,5% σε 
ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου. Όσον 
αφορά την κατανομή κατά γεωγραφική 
προέλευση, το 31,4% των επενδυτών 
προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
το 19,6% από τις Σκανδιναβικές Χώρες, 
το 12,5% από την Κύπρο, το 12% από 
τη  Γαλλία, το 10,6% από τη Γερμανία, 
Αυστρία και Ελβετία και το υπόλοιπο 
13,9% από τον υπόλοιπο κόσμο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Κάτω από 100% 
του ΑΕΠ το χρέος 
μέχρι το τέλος του 

έτους»

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Assistant Manager, Deal Advi-
sory, KPMG Limited, ioannoug@kpmg.com 
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ΠΕΡΊΠΟΥ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΊΤΟ ΤΩΝ 
ΕΤΑΊΡΕΊΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
G20, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΤΊΚΗ ΕΡΕΥ-
ΝΑ, ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΊ ΒΡΊΣΚΟ-
ΝΤΑΊ ΥΠΟ «ΕΝΤΟΝΗ» ΠΊΕΣΗ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ESG 
ΠΡΑΚΤΊΚΩΝ ΣΤΊΣ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟ-
ΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Το 30% των 
επιχειρήσεων 
δήλωσαν ότι 

αναμένουν να 
πραγματοποιήσουν 

εξαγορές και 
συγχωνεύσεις 

τους επόμενους 12 
μήνες, ούτως ώστε 
να ενισχύσουν τα 

διαπιστευτήρια και τις 
ικανότητές τους όσον 
αφορά τις πρακτικές 

ESG 

Ο
ι υπεύθυνες πρακτικές 
σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και ζη-
τήματα εταιρικής 
δ ι ακυβέρνησης 
(το λεγόμενο ESG) 
είναι πλέον στο μι-

κροσκόπιο της διεθνούς επιχειρηματικής 
κοινότητας. Η υιοθέτηση των συγκεκρι-
μένων κριτηρίων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων, 
αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου το ένα 
τρίτο των εταιρειών των χωρών της G20, 
που συμμετείχαν πρόσφατα σε σχετική 
έρευνα, δήλωσαν ότι βρίσκονται υπό 
«έντονη» πίεση για την ενσωμάτωση ESG 
πρακτικών στις δραστηριότητές τους. Το 
30% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα δήλωσαν ότι αναμένουν να 
πραγματοποιήσουν εξαγορές και συγχω-
νεύσεις τους επόμενους 12 μήνες, ούτως 
ώστε να ενισχύσουν τα διαπιστευτήρια 
και τις ικανότητές τους όσον αφορά τις 
πρακτικές ESG. 

Τα κριτήρια ESG αναφέρονται ου-
σιαστικά σε παράγοντες μέτρησης των 
κοινωνικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ενός 
οργανισμού/μιας επιχείρησης καθώς 
η υιοθέτησή τους στηρίζει έμπρακτα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί προ-
τεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 
τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια (environmental) εξετάζουν τους 
τρόπους με τους οποίους οι δραστηριό-
τητες και οι αποφάσεις ενός οργανισμού/
μιας επιχείρησης επηρεάζουν το φυσικό 
περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές μπο-
ρούν να διακυμαίνονται από τη μείωση 
των ενεργειών που συμβάλλουν στην 
κλιματική αλλαγή, τη γενικότερη στάση 
σεβασμού προς το περιβάλλον αλλά και 
την υιοθέτηση πρακτικών που προωθούν 

ΗLet’s Go Tours by Amathus, 
η κορυφαία εξειδικευμένη 
εταιρεία παροχής κρουα-
ζιέρων στην Κύπρο, είναι ο 

επιλεγμένος και εξουσιοδοτημένος αντι-
πρόσωπος πωλήσεων (Preferred Sales 
Representative) της Royal Caribbean 
International στην Κύπρο.  Τώρα οι 
Κύπριοι ταξιδιώτες και οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες μπορούν να εξασφαλίσουν την 
κρουαζιέρα τους με τη Royal Caribbean 
από τη Λεμεσό ή από άλλα λιμάνια σε 
όλον  τον κόσμο, με την αξιοπιστία και 
τοπική εξυπηρέτηση που προσφέρει η 
έμπειρη ομάδα κρουαζιέρων της Let’s 
Go Tours by Amathus. Οι πωλήσεις για 
τις κρουαζιέρες της Royal Caribbean για 
το 2022 και 2023 έχουν ήδη αρχίσει. 

Αυτό το καλοκαίρι 2022, το Rhapsody of 
the Seas θα σαλπάρει από Λεμεσό, κατά 
τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, 
για εβδομαδιαίες κρουαζιέρες για Ρόδο, 
Σαντορίνη, Πειραιά και Χάιφα και θα 
επανέλθει ξανά το 2023 με δρομολόγια 
για τους μήνες Μάιο μέχρι Αύγουστο. 
Οι κρουαζιέρες από Λεμεσό θα είναι 
προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του 

ταξιδιωτικού μας κοινού, με ζωντανή 
μουσική, ειδικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, 
τοπικές γεύσεις στα γεύματα και τα ποτά, 
και καθημερινή ενημέρωση στα Ελληνικά. 
Το Rhapsody of the Seas θα σας εντυ-
πωσιάσει με τις επιλογές χαλάρωσης και 
ξεκούρασης που προσφέρει με δύο πισί-
νες, έξι υδρομασάζ, το μοναδικό Vitality 
Spa and Fitness Center, το Solarium για 

ενήλικες και τον τοίχο αναρρίχησης 12 
μέτρων για τους πιο τολμηρούς. Οι νεαροί 
μπορούν να απολαύσουν το βραβευμένο 
παιδικό πρόγραμμα της Royal Caribbean 
στο Adventure Ocean και μαζί με την 
οικογένειά τους να περάσουν αξέχαστα 
βράδια στον υπαίθριο κινηματογράφο ή σε 
ένα από τα δωρεάν ή σπεσιαλιτέ μπαρ και 
εστιατόρια, όπως το Izumi, για sushi και 
sashimi, το Chops Grille, για αμερικάνικες 
μπριζόλες, και το Giovanni’s Table, για 
τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας…  Για 
περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 
επισκεφτείτε το www.letsgotours.com ή 
επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους 
συμβούλους κρουαζιέρων της Let’s Go 
Tours by Amathus στο 77778277, ή 
μέσω email στο sales@letsgotours.com.

Let’s Go Tours by Amathus: Επιλεγμένος αντιπρόσωπος 
πωλήσεων της Royal Caribbean στην Κύπρο

την ενεργειακή αποδοτικότητα (π.χ. χρήση 
λαμπτήρων ενεργειακής απόδοσης, κ.λπ.). 

Τα κοινωνικά κριτήρια (social) ανα-
φέρονται σε δραστηριότητες οι οποίες 
προάγουν και προασπίζουν, μεταξύ 
άλλων, την ισότητα των φύλων αλλά και 
τη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Η υι-
οθέτηση των κοινωνικών κριτηρίων δι-
αφαίνεται έμπρακτα από τη γενικότερη 
και συστηματική συμμετοχή σε δράσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. αιμοδοσία, 
εκστρατεία καθαρισμού, παραχώρηση 
υποτροφιών, κ.λπ.). 

Τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης 
αναφέρονται στην επιχειρηματική ηθική, 
τη διαφάνεια στις δραστηριότητες της εται-
ρείας, ακόμη και στις εργασιακές σχέσεις. 
Η ύπαρξη, επίσης, ευκαιριών για ανέλι-
ξη αλλά και η παρουσία γυναικών και 
μειονοτήτων σε διοικητικά συμβούλια, 
αποτελούν παραδείγματα ευθυγράμμισης 
με εταιρικές πρακτικές, οι οποίες συμβαδί-
ζουν με το κριτήριο της (ηθικής) εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο 
πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης 
αλλά και η διασφάλιση των περιβαλλο-
ντικών και κοινωνικών συμφερόντων 
στις εταιρικές πρακτικές προωθούν 
οργανισμούς οι οποίοι στηρίζουν τη 
βιωσιμότητα ενεργά και υπεύθυνα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο, 
πλέον, ενδιαφέρον από το κοινό για 
επενδύσεις σε αυτές. Αυτός ο τρόπος 
είναι, στο σύγχρονο ασταθές οικονο-
μικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ένας παράγοντας ο οποίος ενδέχεται να 
συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία. 
Το επενδυτικό κοινό σήμερα τείνει προς 
οργανισμούς και επιχειρήσεις που στηρί-
ζουν τη βιωσιμότητα ενεργά και υπεύθυνα. 
Ο σύγχρονος επενδυτής συνδυάζει με 
αυτόν τον τρόπο (επενδυτικές) ευκαιρίες 
με την ενεργό συμμετοχή στη βιωσιμό-
τητα. Πλέον, οι διαχειριστές κεφαλαίων, 

Η Ellinas Finance 
μεγάλος νικητής 
των Cyprus Accounting
 Awards 2021

Η ΓΝΩΡΑ πιστοποιείται
ως Great Place to Work®

Πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 
2021, στη Λευκωσία, 
η τελετή απονομής των 

Cyprus Accounting Awards 2021, 
που διοργάνωσε η Boussias Cyprus. 
Η τελετή βράβευσε τις επιχειρήσεις 
που ξεχώρισαν για τις βέλτιστες πρα-
κτικές τους στον τομέα της Λογιστικής, 
της Ελεγκτικής και της Οικονομικής 
Διοίκησης. Μεγάλος νικητής της βρα-
διάς ήταν η εταιρεία Ellinas Finance 
καθώς κέρδισε το βραβείο της Συμβου-
λευτικής Εταιρείας της Χρονιάς για το 
2021. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Ellinas Finance 
Public Company Ltd (ELF), Νέαρχος 
Πετρίδης. Επιπλέον, η Ellinas Finance 
βραβεύτηκε με ακόμη πέντε βραβεία, 
3 Gold και 2 Silver. Πιο συγκεκριμένα, 
η ELF έλαβε χρυσή διάκριση για τις 
υπηρεσίες Fast E – Loans, τις υπηρε-
σίες Εναλλακτικής Χρηματοδότησης 
και για τις υπηρεσίες Factoring που 
παρέχει. Ασημένια διάκριση έλαβε για 
τις υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθολο-
γίου και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Ανθρώπινου Δυναμικού και για την 
παροχή υπηρεσιών Payroll σε τρίτους. 

Οι εν λόγω σημαντικές βραβεύσεις 
προστίθενται στην εξίσου σημαντική 
διεθνή διάκριση που έλαβε το 2020 
από το παγκοσμίου φήμης περιοδικό 
Global Banking & Finance Review, το 
οποίο ανέδειξε την Ellinas Finance ως 
την Καλύτερη Εταιρεία Μικροχρημα-
τοδότησης στην Κύπρο (Best Micro 
Finance Company). Η Ellinas Finance 
(www.ellinasfinance.com) είναι κυ-
πριακή δημόσια εταιρεία, εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με 
περισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας 
και τεχνογνωσίας στον τομέα των χρη-
ματοδοτήσεων. Χορηγός των Cyprus 
Accounting Awards 2021 ήταν η 
TransferPricing.com.cy. Τα βραβεία 
πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Οικονομικών.

Μια νέα σημαντική διάκριση 
εξασφάλισε η ΓΝΩΡΑ 
Σύμβουλοι Επικοινωνί-
ας, επιβεβαιώνοντας τη 

σημασία που αποδίδει στη δημιουργία 
και διατήρηση ενός ανθρωποκεντρι-
κού, ποιοτικού και κυρίως ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία, 
κατόπιν αξιολόγησης από το προσωπι-
κό της, έλαβε την πιστοποίηση Great 
Place to Work®. Για την απόκτηση της 
εν λόγω πιστοποίησης, οι οργανισμοί 
αξιολογούνται από το ίδιο το ανθρώπινο 
δυναμικό τους, στη βάση ανώνυμου 
ερωτηματολογίου Trust Index©, το οποίο 
επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξο-
νες: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, 
Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα, που 
συνθέτουν τη συνολική εμπειρία που 
βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στο εργασια-
κό περιβάλλον. Η ΓΝΩΡΑ κατάφερε να 
συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλή βαθμο-
λογία και πλέον διεκδικεί μια θέση στο 

Cyprus 2022 Best Workplace list. Σε 
δηλώσεις της η Γενική Διευθύντρια της 
ΓΝΩΡΑ, Σύλβια Καρακατσάνη, εξέφρασε 
ικανοποίηση για την πιστοποίηση της 
εταιρείας επισημαίνοντας ότι αποτελεί 
την επιβράβευση των διαχρονικών 
προσπαθειών της να προσφέρει στους 
ανθρώπους της ένα υγιές, ευχάριστο και 
δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον, 
που προάγει την αξιοκρατία, τη συνερ-
γασία και συλλογικότητα και παρέχει 
ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη. Από πλευράς 
του ο Γενικός Διευθυντής του Great 
Place to Work®,  Κυριάκος Ιακωβίδης, 
ανέφερε πως η έρευνα που διεξήχθη 
ανάμεσα στο προσωπικό της ΓΝΩΡΑ 
κατέδειξε ότι η Διεύθυνση της εταιρείας 
ακολουθεί μια επιτυχημένη συνταγή 
που εκτιμάται και επικροτείται από το 
προσωπικό της και έχει θετικό αντί-
κτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρει.

Μονόδρομος η ενσωμάτωση των ESG 
κριτηρίων στις εταιρικές πρακτικές

ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανά-
γκες του σημερινού ανθρώπου/επενδυτή, 
συνειδητά επιλέγουν να διαμορφώνουν 
και να προωθούν επενδυτικά σχήματα 
τα οποία συμβαδίζουν με το ESG και 
προωθούν τη βιωσιμότητα. 

Τα κριτήρια ESG αποτελούν πλέον 
μια όλο και πιο δημοφιλή παράμετρο 
αξιολόγησης μιας ενδεχόμενης επεν-
δυτικής ή άλλης δραστηριότητας από 
τους επενδυτές/καταναλωτές. Υπάρχει 
στροφή προς τη βιωσιμότητα σε όλα 
τα επίπεδα. Η μη υιοθέτηση κριτηρίων 
ESG από οργανισμούς/επιχειρήσεις 
δημιουργεί οικονομικούς και όχι μόνο 
κινδύνους, που ελλοχεύουν από τις πρα-
κτικές οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους την κοινωνία ως σύνολο αλλά και 
το περιβάλλον. Άλλωστε, όπως ανέφερε 
και η Karen Hamilton, αντιπρόεδρος της 
Διεύθυνσης Βιωσιμότητας της Unilever: 
«Δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην 
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Μάλιστα, 
είναι κάτι που το απαιτούν όλο και περισ-
σότεροι καταναλωτές». Η βιωσιμότητα, 
επίσης, συνεπάγεται  μείωση εξόδων 
και αύξηση της κερδοφορίας για τους 
οργανισμούς/επιχειρήσεις. 

Η εταιρική δραστηριότητα ESG επηρεά-
ζει όλο και περισσότερο τις συγχωνεύσεις 
και τις εξαγορές. Το επόμενο διάστημα, οι 
επενδυτές, οι εξαγοράζουσες εταιρείες και 
οι ρυθμιστικές Αρχές μπορεί να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή στην ενσωμάτωση 
πρακτικών ΕSG στις εταιρικές δραστηριό-
τητες και καθώς αυτή η τάση εξελίσσεται, 
θα είναι απαραίτητη η στενότερη αξιολό-
γηση των πιθανών στόχων, της αξίας που 
προσφέρουν οι πρακτικές ESG αλλά και 
της βιωσιμότητας. Ο εκσυγχρονισμός και η 
ευθυγράμμιση με τη βιωσιμότητα αποτελεί 
και θα πρέπει να αποτελεί μονόδρομο 
τόσο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός 
οργανισμού/μιας επιχείρησης, αλλά και 
για το μέλλον της ανθρωπότητας.

16.01.2022

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις  για 
την πλήρωση κενών θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών: 

α) στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» 
στη Λευκωσία και  
β) στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών, 
επαρχίας Αμμοχώστου.

Απαραίτητα Προσόντα/Προϋπόθεσεις:

• Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής.
• Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος.
• Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας.
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Άδεια οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσλη-
ψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπο-
ρούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
www.anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του 
Συνδέσμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία 
του Συνδέσμου (Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος 
- τηλ. 22446222) ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση info@anticancersociety.org.cy μέχρι την Πέμπτη, 27 
Ιανουαρίου 2021.



E
νός κακού μύρια έπονται. 
Η πανδημία του κορωνο-
ϊού έφερε τα πάνω κάτω 
στην κυπριακή αγορά 
ακινήτων και όχι μόνο.

Μετά το πρώτο σοκ 
στις αρχές του 2020 και 

λίγο αργότερα το 2021, φαίνεται πως αρχίζει 
σιγά-σιγά να επανακάμπτει η κινητικότητα 
στην αγορά ακινήτων και να επιστρέφει 
στα δεδομένα του 2019.

Μιλώντας με τον Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Προώθησης και  Ανάπτυξης Ακι-
νήτων και Διευθυντή της εταιρείας «FOX 
Smart Estate Agency», Γιώργο Μουσκίδη, 
για το πόσο επηρέασε τους αγοραστές 
στην Κύπρο ο Covid-19, ξεκαθάρισε πως 
η νόσος όντως επηρέασε σημαντικά την 
αγορά ιδιαίτερα το έτος 2020. 

Όπως είπε ο κ.  Μουσκίδης, «το 2020 
οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 
2.398. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις από 
10.366 το 2019 μειώθηκαν σε 7.968 το 
2020, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 

ΜΕΤΆ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΣΟΚ ΣΤΙΣ 
ΆΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020 ΚΆΙ ΛΙΓΟ 
ΆΡΓΟΤΕΡΆ ΤΟ 2021, ΦΆΙΝΕ-
ΤΆΙ ΠΏΣ ΆΡΧΙΖΕΙ ΣΙΓΆ-ΣΙΓΆ ΝΆ 
ΕΠΆΝΆΚΆΜΠΤΕΙ Η ΚΙΝΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΆ ΣΤΗΝ ΆΓΟΡΆ ΆΚΙΝΗ-
ΤΏΝ ΚΆΙ ΝΆ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΆ 
ΔΕΔΟΜΕΝΆ ΤΟΥ 2019

23%. Το 2021 οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
σε 10.347, επιστρέφοντας περίπου στα 
επίπεδα του 2019. Οι πωλήσεις σε ξένους, 
από 4.482 το 2019 μειώθηκαν σε 2.985 
το 2020, παρουσιάζοντας, όμως, αύξηση 
σε 3.691 το 2021. Ταυτόχρονα οι πωλή-
σεις σε κατοίκους Κύπρου παρουσίασαν 
αύξηση κατά 13%. Από 5.884 το 2019 
σε 4.983 το 2020 και 6.656 το 2021». 

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μουσκίδη, 
βασικός λόγος για τη  μείωση στις αγο-
ρές από ξένους είναι οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στη διακίνηση, ένεκα των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν. Άλλοι 
λόγοι αφορούν στην αβεβαιότητα που προ-
κλήθηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης 
και στον  τερματισμό του προγράμματος 

πολιτογραφήσεων. Συνεχίζει, σίγουρα, να 
βρίσκεται σε ισχύ το πρόγραμμα εξασφάλι-
σης άδειας μόνιμης παραμονής (Permanent 
Residency by Investment), που αφορά, 
κυρίως, στην απόκτηση μικρότερης αξίας 
ακινήτων - κατοικίας. «Σε αντιπαράθεση 
οι Κύπριοι αγοραστές υπερκάλυψαν τη 
μείωση του 2020, αγοράζοντας περισσό-
τερα ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2021. 
Ένας από τους λόγους ήταν η βελτιωμένη 
ψυχολογία των Κύπριων αγοραστών, αφού 
έμαθαν, όπως φαίνεται, να διαχειρίζονται 
καλύτερα τα δεδομένα που επέβαλε η 
πανδημία σε σχέση με τα οικονομικά τους. 
Επιπρόσθετα, τα κυβερνητικά κίνητρα που 
παραχωρήθηκαν για απόκτηση κατοικίας 
και τα χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων 

Μείωση αγορών ακινήτων το 2020 κατά 23%

Γ. Μουσκίδης: Οι 
πωλήσεις μειώθηκαν 
από 10.366 το 2019 
σε 7.968 το 2020, 
δηλαδή μια μείωση 
της τάξης του 23%. 
Το 2021 οι πωλήσεις 

αυξήθηκαν σε 10.347, 
επιστρέφοντας 

περίπου στα επίπεδα 
του 2019 
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στις τράπεζες, ενήργησαν ως θετικό αντί-
βαρο για την αγορά ακινήτων», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως, σίγουρα, υπάρχουν 
πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμα 
προς όφελος του τομέα των ακινήτων, ο 
οποίος είναι εκ των βασικότερων της κυ-
πριακής οικονομίας και προς όφελος των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 
σ’ αυτόν. «Υπάρχουν επίσης πολλά που 
μπορούν να γίνουν προς όφελος των νέων, 
και όχι μόνο, ειδικότερα προς κάλυψη 
των αναγκών στέγασης», τόνισε.

Λόγοι αυξημένης ζήτησης
καινούργιων οικιστικών 
μονάδων

Ερωτηθείς ο Πρόεδρος του «Συνδέσμου 
Προώθησης και Ανάπτυξης Ακινήτων» για 
το ποιες πόλεις επηρεάστηκαν περισσότερο, 
ανέφερε πως ναι μεν υπήρξε η μείωση 
αγορών με την πανδημία, ωστόσο όλες οι 
επαρχίες παρουσίασαν αύξηση με τους 
Κύπριους αγοραστές κατά το 2020-2021. 

Η επαρχία Λάρνακας είχε τη μικρότερη 
αύξηση με 18%, ενώ οι υπόλοιπες πόλεις 
παρουσίασαν αύξηση μεταξύ 34% - 39%. 

Η αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα για 
καινούριες οικιστικές μονάδες (διαμε-
ρίσματα και σπίτια), δικαιολογείται για 
τους εξής λόγους:

•Περιορισμένη ανέγερση νέων μο-
νάδων για αρκετά χρόνια (2011-2018) .

• Ύπαρξη κινήτρων για απόκτηση 
κύριας και πρώτης κατοικίας (ΦΠΑ, 
τόκοι κ.λπ.) 

•Σχετικά βελτιωμένη προσβασιμότητα 
σε δανειοδότηση,  παρά τις υπερβολικές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που υφί-
στανται. 

•Οι επενδυτές απολαμβάνουν μηδα-
μινό ή ακόμη και αρνητικό επιτόκιο, ενώ 
τα ενοίκια προς το παρόν παρουσιάζουν 
σταθερή απόδοση πέραν του 4%.
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Ταραχές στο Καζακστάν 

Τελευταία στα ΜΜΕ σαν πρώτο θέμα, 
μετά την πανδημία, έχουμε τις ταραχές 
στο Καζακστάν. Την πρώτη ημέρα του 
χρόνου άρχισαν βίαιες συγκρούσεις 

στο Καζακστάν μεταξύ διαδηλωτών και των δυ-
νάμεων ασφαλείας, με αφορμή την αύξηση των 
τιμών των καυσίμων στη χώρα. Ενώ άρχισαν 
από την πόλη Zhanaozen απλώθηκαν σε όλη τη 
χώρα. Με την πάροδο του χρόνου οι διαδηλώσεις 

έγιναν περισσότερο βίαιες με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν δεκάδες σκοτωμένοι, με τη χώρα να 
βρίσκεται σε μια χαώδη κατάσταση.

Ο πρόεδρος Tokayev προσπάθησε και προσπαθεί 
να βρει μια λύση στην  κρίση, αλλά προς το παρόν 
ανεπιτυχώς. Εκτός από τους διαδηλωτές, μεγάλος 
αριθμός από άνδρες της Αστυνομίας έπεσαν θύματα. 
Ο πρόεδρος κάλεσε Ρώσους ειρηνευτές για βοήθεια 
και αυτοί έφθασαν στη χώρα την Πέμπτη το πρωί. 

Οι κλήσεις Ρώσων ειρηνευτών είναι δίκοπο μαχαίρι 
και για τη χώρα και για τον Tokayev.

Απ’ ό,τι φαίνεται, το θέμα της αύξησης των τιμών 
των καυσίμων ήταν μια αφορμή για το ξέσπασμα 
της κρίσης. Στη πραγματικότητα υπάρχει μεγά-
λη δυσαρέσκεια μεταξύ του πληθυσμού για την 
κατάσταση στη χώρα: χαμηλοί μισθοί, αργοπορία 
στην πληρωμή, κακοί όροι εργασίας και μεγάλη 
διαφθορά, που συνεχίζεται για χρόνια. Η πανδημία 

πρόσθεσε ήδη σ’ αυτήν την κρίση. Η κατωτέρα 
τάξη είναι δυσαρεστημένη και αγανακτισμένη με 
την πλούσια ελίτ, η οποία ζει σε κατάσταση χλιδής 
(βλ. Paul Stronski, “Kazakhstan’s Unprecedented 
Crisis”, Carnegie Endowment for International 
Peace, 6 January, 2022).

Το μέλλον στο Καζακστάν σχετικά με την κρίση 
είναι αβέβαιο. Ο πρόεδρος Tokayev προσπαθεί 
να βάλει δικούς του ανθρώπους κυρίως στις 

δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, ώστε να μπορεί 
να ελέγχει την κατάσταση. Ο ίδιος όμως καθώς 
και ο προκάτοχός του Nazarbayev δεν άκουγαν 
τη βούληση του κόσμου για πραγματικές αλλαγές 
στη χώρα. Η κατάσταση είναι σαν ηφαίστειο. Για 
να μπορέσει το Καζακστάν να ακολουθήσει την 
οδό της ηρεμίας χρειάζονται, όπως αναφέρθηκε 
ήδη, πραγματικές αλλαγές. Διερωτάται κάποιος 
ποιος θα μπορέσει να τις κάνει. 

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

ΘΕΣΗ

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Επιστήμονες και γιατροί όμως 
αναφέρουν ότι τα σκάνδαλα 
Partygate πιθανόν να απο-
θαρρύνουν ακόμα περισσό-

τερο τους ήδη κουρασμένους πολίτες 
από την τήρηση των μέτρων για τον 
περιορισμό της Covid-19. 

Υποστηρίζουν ότι ο αρνητικός 
αντίκτυπος από τις αμφιλεγόμενες 
δραστηριότητες στην Ντάουνινγκ Στριτ 
δεν πρέπει να υποτιμηθεί από την 
κυβέρνηση, εξηγώντας ότι, σύμφωνα 
με έρευνες, η εμπιστοσύνη είναι ένας 
από τους πιο σημαντικούς παράγο-
ντες που καθορίζουν το κατά πόσον οι 
πολίτες θα ακολουθούν τα μέτρα και 

τις οδηγίες για τον κορωνοϊό. 
Ενδεικτική είναι έρευνα που πραγ-

ματοποιήθηκε αμέσως μετά το πρώτο 
σκάνδαλο για κορωνοπάρτι τα Χρι-
στούγεννα του 2020, η οποία έδειξε 
ότι μεγάλη μερίδα των πολιτών δεν 
θα ακολουθούσαν πια τα μέτρα λόγω 
των παρανομιών των κυβερνώντων. 
Σύμφωνα με το Politico, οι πολιτικές 
ατασθαλίες συνολικά πλέον φτάνουν 
στις δώδεκα, οπότε δεν θα αποτελούσε 
έκπληξη αυτό το ποσοστό των πολιτών 
να αυξήθηκε σημαντικά. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης δημο-
σκόπηση του YouGov για λογαριασμό 
των Times, η οποία δίνει προβάδισμα 

δέκα ποσοστιαίων μονάδων στους Ερ-
γατικούς στην πρόθεση ψήφου, με 38% 
έναντι 28% για τους Συντηρητικούς. 
Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευση 
από το τέλος του 2013.

Η δημοσκόπηση, που έγινε πριν 
από την απολογία Τζόνσον, δείχνει 
ότι έξι στους δέκα πολίτες πιστεύουν 
πως ο Πρωθυπουργός οφείλει να 
παραιτηθεί, περιλαμβανομένου του 
38% των ψηφοφόρων των Συντηρη-
τικών. Το 78% την ερωτηθέντων δεν 
πιστεύουν ότι ο  Μπόρις Τζόνσον είναι 
ειλικρινής στις απαντήσεις του για τα 
καταγγελλόμενα πάρτι.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕ-
ΤΑΝΊΑΣ ΣΤΗ ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΊΟΔΡΟ-
ΜΊΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΞΕΝΟΣ 
ΟΥΤΕ ΣΤΊΣ ΑΜΦΊΛΕΓΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΊΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΊ ΣΤΗ 
ΔΡΊΜΥΤΑΤΗ ΚΡΊΤΊΚΗ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο
Πρωθυπουργός της 
Βρετανίας, Μπόρις 
Τζόνσον, γι’ ακόμα 
μια φορά έκανε 
αυτό που ξέρει 
να κάνει καλύτε-
ρα, προσθέτοντας 

άλλη μια σελίδα στον τόμο του με θέμα 
«αμφιλεγόμενες συμπεριφορές». Μια 
σειρά αποκαλύψεων για τις κοινωνικές 
συναθροίσεις στον κήπο της Ντάουνινγκ 
Στριτ, τον καιρό που οι Βρετανοί ζούσαν 
σε σκληρό «απαγορευτικό» για τον έλεγχο 
της πανδημίας, στήνουν (ξανά) στον τοίχο 
τον «ανυπότακτο» πρωθυπουργό. Μά-
λιστα, η κάθε προσπάθειά του να δώσει 
εξηγήσεις τον οδηγεί σε χειρότερη θέση, 
αφού πολίτες, ΜΜΕ, αντιπολίτευση και 
μερίδα των Συντηρητικών συνεχίζουν 
να αμφισβητούν την ειλικρίνεια της 
«απολογίας» του κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Βουλής. Τα λεγόμενα 
σκάνδαλα «Partygate» όμως δεν είναι το 
μοναδικό του πρόβλημα, αφού το 2022 
βρίσκει τη Μεγάλη Βρετανία στο έλεος 
σοβαρών προκλήσεων, όπως η μετάλλαξη 
Όμικρον και το Brexit. Τέλος, εξετάζεται 
ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει στους 
πολίτες η παραβίαση των μέτρων από 
τους ίδιους θεσμούς που τα επιβάλλουν.   

Partygate 2.0
Το 2022 βρήκε τον Τζόνσον ενώπιον 

μιας ακόμα πολιτικής κρίσης, σε μια χρονική 
συγκυρία κατά την οποία η Κυβέρνησή του 
έχει να διαχειριστεί τη «Λερναία Ύδρα» της 
πανδημίας και, συγκεκριμένα, τη μετάλλα-
ξη «Όμικρον». Μάλιστα, ίσως αυτή είναι 
η χειρότερη περίοδος για τέτοιου είδους 
αντιπαραθέσεις, ειδικά όταν στο παιχνίδι 
μπαίνουν προτάσεις δυσπιστίας όχι μόνο 
από τους πολίτες και την αντιπολίτευση, 
αλλά και από το ίδιο το κόμμα του. 

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας στη 
διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας 
ποτέ δεν ήταν ξένος ούτε στις αμφιλεγόμενες 
αποφάσεις, ούτε και στη δριμύτατη κριτική 
που ακολουθούσε αυτών των αποφάσεων. 
Εντούτοις, το νέο σκάνδαλο με κορωνο-
πάρτι στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

μοιάζει να έχει ξεχειλίσει το ποτήρι της 
οργής των κουρασμένων από την παν-
δημία πολιτών, αφού αποτελεί συνέχεια 
σειράς άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων 
κατά τη διάρκεια των αυστηρών περιο-
ριστικών μέτρων των τελευταίων μηνών. 

Όταν αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν γνωστές 
στους πολίτες, η αντανακλαστική αντίδραση 
της κυβέρνησης ήταν φυσικά η άρνηση, 
ενώ όταν πέρασε το στάδιο της άρνησης, 
υπεραμυνόμενη υποστήριξε ότι δεν είχε 
παραβιαστεί κανένας κανόνας. Τα βίντεο 
που ακολούθησαν, όμως, επιβεβαίωσαν 
πανηγυρικά τις «φήμες» και δημιούργησαν 
εύλογα το ερώτημα στους πολίτες κατά 
πόσον οι άνθρωποι που επιβάλλουν τα 
περιοριστικά μέτρα, δεσμεύονται από αυτά. 

Ο Τζόνσον όταν «απολογήθηκε» τελικά 
στη Βουλή των Κοινοτήτων, παραδεχό-
μενος ότι παρέστη στο πάρτι, ξεσήκωσε 
περισσότερες αντιδράσεις, αφού ισχυρί-
στηκε ότι επρόκειτο για επαγγελματική 
εκδήλωση. Οι ελιγμοί αυτοί φαίνεται ότι 
δεν πείθουν ούτε τα μέλη του κόμματος 
του και πλέον βρίσκεται υπό αμφισβήτηση 
η αρχηγεία του. Ο ηγέτης των Συντηρη-
τικών στη Σκωτία Ντάγκλας Ρος έγινε το 
πρώτο στέλεχος του κόμματος που ζήτησε 
ευθέως την παραίτησή του.

Σύμφωνα με Βρετανούς πολιτικούς 
συντάκτες, βουλευτές των Τόρις φέρονται 
να συζητούν την πιθανότητα υποβολής 
επιστολών προς το αρμόδιο κομματικό 
όργανο, την Επιτροπή 1922, με την οποία 
θα εκφράζουν δυσπιστία στο πρόσωπο του 
ηγέτη τους. Σε περίπτωση συγκέντρωσης 
54 επιστολών δυσπιστίας, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 15% της κοινοβουλευτικής 
δύναμης των Συντηρητικών, τότε ενεργο-
ποιείται διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη.

Την ίδια ώρα, ειδικοί παρατηρούν 
ότι τα καμώματα του Πρωθυπουργού, 
εκτός της δυσαρέσκειας, δημιουργούν 
προβλήματα στο κοινοβουλευτικό έργο, 
καθώς την Τετάρτη, αντί οι βουλευτές να 
ασχολούνταν με τα κρίσιμα θέματα της 
καθημερινότητας των πολιτών, όπως οι 
τεράστιες ουρές στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας ( NHS), ή η ραγδαία αύξηση του 
κόστους ζωής, ανάλωσαν τον χρόνο τους, 
για μια ακόμη φορά, για να «ελέγξουν» την 
ανάρμοστη και στα όρια της παρανομίας 
συμπεριφορά του Μπόρις Τζόνσον.

Η απαρχή μιας όχι και τόσο 
υποσχόμενης χρονιάς

Σε κάθε περίπτωση, το 2022 δεν 
προδιαγράφεται μια εύκολη χρονιά για 
τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Εάν ο 
πρώτος μήνας του χρόνου προσφέρεται 
στους αρχηγούς των κρατών ως ευκαιρία 
για να κάνουν ένα «restart», δεν φαίνε-
ται να ισχύσει το ίδιο για τον Τζόνσον, ο 
οποίος καλείται ήδη να σβήσει φωτιές 
που «άφησε» αναμμένες από το 2021. 

Έτσι, μπορεί να κέρδισε λίγο χρόνο με 
την αμφιλεγόμενη «απολογία» του στη 
Βουλή, αλλά τα αποτελέσματα της έρευνα 
που διεξάγεται, υπό τη Σου Γκρέι, η οποία 
εξετάζει τις καταγγελίες για τουλάχιστον 
πέντε πάρτι που φέρεται να διοργανώθη-
καν από διάφορες κρατικές υπηρεσίες στη 
διάρκεια της πανδημίας, αναμένεται να 
ανακοινωθούν σύντομα. Εάν υπάρχουν 
πραγματικές αποδείξεις ότι ο Τζόνσον ήταν 
«συνένοχος» ή γνώριζε για την παραβίαση 

Partygate: Εκτός του «πάρτι» 
κινδυνεύει να βρεθεί ο Τζόνσον

16.01.2022

των κανόνων, παρά τις δημόσιες τοποθε-
τήσεις του περί του αντιθέτου, τότε θα είναι 
ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα για την 
εικόνα του ως πρωθυπουργού της χώρας. 

Επίσης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την 
«ανταρσία» εντός του κόμματός του, η οποία 
εάν πάρει θεσμική τροπή, μπορεί να οδη-
γήσει στην καθαίρεσή του. Πάντως, ειδικοί 
κρίνουν ότι ο δρόμος για τη συγκέντρωση 
των 54 επιστολών είναι μακρύς και στην 
περίπτωση που ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
για «καθαίρεση», δεν είναι καταδικασμέ-
νη να πετύχει. Αν και ελάχιστα μέλη των 
Τόρις το εκφράζουν δημόσια, υπάρχει η 
αίσθηση στο Συντηρητικό στρατόπεδο ότι 
ο Τζόνσον μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την 
«περιπέτεια». Το κύριο επιχείρημα για τη 
στήριξή του όμως δεν αφορά τις ικανότητές 
του αλλά την απουσία μιας νέας ηγετικής 
μορφής για να τον διαδεχθεί. 

Μιλώντας όμως για προβλήματα που θα 
ακολουθήσουν τον Τζόνσον και το 2022, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ελέφαντα στο 
δωμάτιο, που ακούει στο όνομα Brexit. 
Οι συνέπειες της συμφωνίας που έκλεισε 
όπως-όπως με την ΕΕ αναδύονται συνε-
χώς, με τις βρετανικές επιχειρήσεις να 
συνεχίζουν να δέχονται κραδασμούς από 
τις αλλαγές στους εμπορικούς κανόνες. 

Σύμφωνα με τον Independent, οι οδηγοί 
φορτηγών καταγγέλλουν ότι περιμένουν 
στην αναμονή έως και οκτώ ώρες για να 
περάσουν από τους τελωνειακούς ελέγχους 
στο γαλλικό λιμάνι του Καλαί, μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων ελέγχων στις ει-
σαγωγές στις αρχές του 2022. Οικονομικοί 
αναλυτές μάλιστα εξηγούν ότι μπορεί η 
βρετανική κυβέρνηση να βρίσκει ακό-
μα τρόπους να κρύβει τις επιπτώσεις του 
Brexit πίσω από το παγκόσμιο πρόβλημα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, εντούτοις οι 
επόμενοι μήνες θα δείξουν με ακρίβεια 
τον αντίκτυπο στη βρετανική οικονομία. 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2021, 
ΤΟ ΕΚ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕ-
ΤΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ε
ίναι πολύ δύσκολο να 
αντιληφθούμε πόσο πολύ 
έχει αλλάξει η κοινωνία 
μας και με πόσους τρό-
πους ακόμη θα αλλάξει 
λόγω της συλλογικής 
κρίσης του κορωνοϊού 

που περάσαμε τo 2021. Το ΕΚ δεν στα-
μάτησε ούτε στιγμή να λειτουργεί, καμία 
ολομέλεια δεν ακυρώθηκε και όταν τα 
μέτρα ήταν απαγορευτικά για μετακινή-
σεις ευρωβουλευτών, οι ολομέλειες, οι 
εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτρο-
πών, καθώς και οι ψηφοφορίες έπειτα 
από παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών, 
γίνονταν εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚ συ-
ζήτησε και υιοθέτησε μία μεγάλη σειρά 
από σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο 
την Κύπρο όσο και το σύνολο της ευρω-
παϊκής οικογένειας. Οι πιο βαρυσήμαντες 
αποφάσεις του ΕΚ το 2021 συνοψίζονται 
σε 3 θεματικές ενότητες ως εξής:

1. Κλίμα και περιβάλλον
David Maria Sassoli, Πρόεδρος ΕΚ 

(3/7/2019 - 11/1/2022):
«Δεν έχουμε πλέον χρόνο για χάσι-

μο... εάν δεν αναλάβουμε δράση τώρα θα 
είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν 
οι φιλοδοξίες μας για το μέλλον όσον 
αφορά το κλίμα και να αφήσουμε έναν 
πιο υγιή πλανήτη στις νεότερες γενιές»

• Πρόληψη «διαρροών άνθρακα»: 
Εισφορά άνθρακα στις εισαγωγές, για 
πιο φιλόδοξες παγκόσμιες κλιματικές 
δράσεις (Μάρτιος)

Σε ψήφισμα του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές 
υποστηρίζουν την επιβολή εισφοράς άν-
θρακα σε εισαγωγές από λιγότερο κλιματικά 
φιλόδοξες χώρες καθώς δεν θα υπάρχει 
όφελος από τις παγκόσμιες προσπάθειες 
που καταβάλλονται για το κλίμα, εάν η παρα-
γωγή στην ΕΕ μεταφερθεί απλώς σε χώρες 
που έχουν λιγότερο φιλόδοξους κανόνες. 

•Δέσμη 17,5 δις ευρώ για τη δίκαιη 
μετάβαση στην πράσινη οικονομία 
(Μάιος) 

Το ΕΚ εγκρίνει το Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης, ένα από τα βασικά εργαλεία της 
ΕΕ που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασής 
τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

•Νομοθεσία για το κλίμα: το ΕΚ 
εγκρίνει τη συμφωνία για μια κλιματι-
κά ουδέτερη ΕΕ ώς το 2050 (Ιούνιος)

Το ΕΚ εγκρίνει τον νόμο για το κλίμα 
μετατρέποντας έτσι την πολιτική δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 
2050 σε νομική υποχρέωση. Ο νέος 
νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους 
πολίτες και στις επιχειρήσεις τη νομική 
ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται 
για να προγραμματίσουν κατάλληλα την 

πορεία τους σε αυτήν τη μετάβαση.
•Βιοποικιλότητα: το ΕΚ ζητά υποχρε-

ωτική προστασία (Ιούνιος)
Οι ευρωβουλευτές συζητούν τη νέα 

στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότη-
τα μέχρι το 2030 και σε ψήφισμά τους 
ζητούν να κηρυχθεί προστατευόμενο το 
30% τουλάχιστον των χερσαίων και θα-
λάσσιων περιοχών της ΕΕ ώς το 2030. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη βιοποικιλό-
τητα, στο πρότυπο του νόμου για το κλίμα. 

•“Από το αγρόκτημα στο πιάτο”: το 
ΕΚ εγκρίνει τη νέα στρατηγική της ΕΕ 
για υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα (Οκτώ-
βριος)

Σε ψήφισμα του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές 
εγκρίνουν τη στρατηγική «από το αγρό-
κτημα στο πιάτο», τονίζοντας πόσο σημα-
ντικό είναι να γίνει η διατροφή μας πιο 
βιώσιμη και υγιεινή. Η αλλαγή αυτή είναι 
απαραίτητη προκειμένου να επιτύχουμε 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, τη 
μηδενική ρύπανση και τη δημόσια υγεία.

•Γεωργική πολιτική της ΕΕ 2023-2027: 
οριστική έγκριση από το ΕΚ (Νοέμβριος)

Οι ευρωβουλευτές δίνουν το πράσινο 
φως στη νέα, πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο 
ευέλικτη και πιο διαφανή Κοινή Γεωργική 
Πολιτική της ΕΕ, η οποία θα ευθυγραμμίζεται 
με την νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. 

2. Υγεία και COVID-19
David Maria Sassoli, Πρόεδρος ΕΚ 

(3/7/2019 - 11/1/2022):
«Έχουμε την ευκαιρία να οικοδο-

μήσουμε τις δεξιότητες και τους μηχα-
νισμούς που είναι απαραίτητοι για μια 
κοινή πολιτική υγείας»

• EU4 Health: Το ΕΚ υιοθετεί το νέο 
πρόγραμμα υγείας της ΕΕ (Μάρτιος)

Το ΕΚ εγκρίνει το πρόγραμμα «EU4 
Health» ύψους 5,1 δισ. Ευρώ (2021-
2027), με στόχο την καλύτερη προετοι-
μασία των συστημάτων υγείας της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών 
κατά της υγείας. Το νέο πρόγραμμα θα 
συμβάλει σε τομείς στους οποίους η ΕΕ 
μπορεί σαφώς να προσφέρει προστιθέμενη 
αξία, συμπληρώνοντας τις πολιτικές των 
κρατών μελών.

•Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιη-
τικό COVID: ασφαλείς μετακινήσεις 
χωρίς διακρίσεις (Ιούνιος)

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν το νέο 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID, που τίθεται σε εφαρμογή από την 
1η Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι μετακινήσεις και τα ταξίδια εντός 
της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Ο απώτερος στόχος του πιστοποιητικού 
είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυ-
κλοφορία εντός ΕΕ και να συμβάλει στην 
οικονομική ανάκαμψη. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το ΕΚ κάνει χρήση της διαδικασίας 
κατεπείγοντος και εγκρίνει την πρόταση 
για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
σε χρόνο ρεκόρ.

•Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: το ΕΚ 
ζητά στενότερη συνεργασία για την 
καλύτερη πρόληψη ασθενειών (Σε-
πτέμβριος)

Η πρόταση να διευρυνθούν οι αρμοδιό-
τητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων εγκρίνεται από τους 
ευρωβουλευτές με στόχο την καλύτερη 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών 
κατά της υγείας.

•Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: τα φάρ-
μακα πρέπει να είναι πιο προσιτά και 
οικονομικά (Νοέμβριος)

Το ΕΚ κάνει έκκληση για μια ευρωπαϊκή 

Ανασκόπηση του έργου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2021

 
ΘΕΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ,Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

φαρμακευτική πολιτική με επίκεντρο τον 
ασθενή και υποβάλλει προτάσεις, ούτως 
ώστε να καταστούν τα φάρμακα διαθέσιμα 
και οικονομικώς προσιτά. 

•Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν τον εμβολι-
ασμό κατά της πανδημίας (Δεκέμβριος)

Σε συζήτηση στην ολομέλεια με την 
πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der 
Leyen και τη Σλοβενική Προεδρία, οι 
ευρωβουλευτές επιμένουν ότι ο εμβο-
λιασμός παραμένει το ισχυρότερο και πιο 
αποτελεσματικό όπλο κατά της πανδημίας. 
Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες βα-
σισμένες σε επιστημονικά επιχειρήματα 
για να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα 
απέναντι στα εμβόλια και να αυξηθεί ο 
αριθμός των εμβολιασμένων στην Ευρώπη 
αλλά και στον κόσμο.

3. Άσυλο και Μετανάστευση
David Maria Sassoli, Πρόεδρος ΕΚ 

(3/7/2019 - 11/1/2022):

«Κανένας δεν πρέπει να επιτρέπει να 
μην υπάρχει επαρκής αντιμετώπιση σε 
αυτό το φαινόμενο κυρίως στις χώρες 
που είναι πιο εκτεθειμένες σε αυτό»

• Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ: 
να ληφθούν μέτρα κατά παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Μάιος)

Οι ευρωβουλευτές επικρίνουν την ΕΕ 
και ορισμένες χώρες της για την υπερ-
βάλλουσα χρήση άτυπων συμφωνιών 
αναφορικά με την επιστροφή και επα-
νεισδοχή παράτυπων μεταναστών.

•Μεταναστευτικό: έγκριση δύο τα-
μείων για την πολιτική ασύλου και 
τη διαχείριση των συνόρων (Ιούλιος)

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν δύο ευ-
ρωπαϊκά ταμεία για τη διαχείριση των με-
ταναστευτικών ροών, την κοινωνική ένταξη 
και τη φύλαξη των συνόρων. Το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για 
την περίοδο 2021-2027 (9,88 δισ. ευρώ) 
θα ενισχύσει την κοινή πολιτική ασύλου 
της ΕΕ, θα αναπτύξει τη νόμιμη μετανά-

στευση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
των κρατών μελών, θα στηρίξει την ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών και θα συμβάλει 
στην καταπολέμηση της παράτυπης με-
τανάστευσης. Με προϋπολογισμό ύψους 
6,24 δισ. ευρώ (2021-2027), το Ταμείο 
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 
Συνόρων προορίζεται για την ενίσχυση 
της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τον  
σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. 

•Έγκριση για έναν ισχυρό Οργανισμό 
Ασύλου της ΕΕ (Νοέμβριος)

Το ΕΚ δίνει το τελικό «πράσινο φως» 
και αναβαθμίζει την υφιστάμενη εντολή 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης 
για το Άσυλο (EASO), η οποία λειτουργεί 
από το 2011. Ο νέος Οργανισμός της ΕΕ 
για το Άσυλο θα διαθέτει πλέον ενισχυ-
μένες εξουσίες για τη διευκόλυνση της 
συνεργασίας των κρατών μελών και τη 
σύγκλιση των προτύπων για το άσυλο.

•Νέοι κανόνες για τη στήριξη της 
νόμιμης μετανάστευσης για ανεύρεση 
εργασίας (Νοέμβριος)

Το ΕΚ ζητά μέτρα για τη διευκόλυνση 
της νόμιμης μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού, ώστε να αντιμετωπιστεί η 
γήρανση του πληθυσμού και η έλλειψη 
δεξιοτήτων, καθώς και οι ανάγκες της 
αγοράς εργασίας στην ΕΕ.

Πέντε άλλα σημαντικά 
θέματα που απασχόλησαν 
το ΕΚ το 2021

Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας βρίσκονται 
σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας έχουν 
επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
χρειάζονται επαναξιολόγηση σε βάθος. 
Στην έκθεση που εγκρίθηκε τον Μάιο 
με 480 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 150 
αποχές, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν 
ότι, εάν δεν αντιστραφεί επειγόντως η 
υφιστάμενη αρνητική τάση όσον αφορά 
την εσωτερική, θεσμική και εξωτερική 
πολιτική της Τουρκίας, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προτείνει την επίσημη αναστολή 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε 
και οι δύο πλευρές να επανεξετάσουν την 
καταλληλότητα του υφιστάμενου πλαισίου 
ή, αν είναι αναγκαίο, να διερευνήσουν 
ενδεχόμενα νέα μοντέλα.

Σχετικά με τα Βαρώσια, το EK με ψήφι-
σμά του καταδικάζει τις παράνομες δραστη-
ριότητες της Τουρκίας. Οι ευρωβουλευτές 
ζητούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την ενότητά του έναντι των 
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και 
να επιβάλει σκληρές κυρώσεις.

Το ΕΚ εγκρίνει το εμβληματικό 

πρόγραμμα Erasmus+
Τον Μάιο οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν 

το Erasmus+, το εμβληματικό πρόγραμμα 
της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτι-
ση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την 
περίοδο 2021-2027. Οι ευρωβουλευτές 
κατορθώνουν να εξασφαλίσουν επιπλέον 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα (1,7 
δισ. ευρώ), η οποία πλέον ανέρχεται στα 
28 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα επτά 
χρόνια (14,7 δισ. ευρώ). 

Το νέο Erasmus+ θα βοηθήσει ανθρώ-
πους κάθε ηλικίας και από κάθε υπόβαθρο 
να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ζωής και 
εργασίας, ώστε να είναι καλύτερα προετοι-
μασμένοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές 
που φέρνουν η επικείμενη πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η πανδημία 
του κορονοϊού. Το νέο Erasmus+ θα είναι 
πιο απλό και εύκολο στη διαχείριση για 
όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

«Πράσινο φως» από το ΕΚ στον Μη-
χανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
των 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ

Τον Φεβρουάριο το ΕΚ εγκρίνει τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
που αποσκοπεί να βοηθήσει τις χώρες της 
ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Μη-
χανισμός είναι ο βασικότερος πυλώνας 
του πακέτου ανάκαμψης Next Generation 
EU, ύψους 750 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 672,5 δισ. ευρώ σε επι-
χορηγήσεις και δάνεια θα διατεθεί για τη 
χρηματοδότηση εθνικών μέτρων που στο-
χεύουν σε μιαν ανταγωνιστική οικονομία, 
στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και 
αφορούν κυρίως τους τομείς της πράσινης 
ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης. 
Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού 
τους σε δράσεις για το κλίμα και τουλάχι-
στον το 20% σε ψηφιακές δράσεις.

Από το Σχέδιο Ανάκαμψης Next 
Generation EU, η Κύπρος θα λάβει ώς 
1.2 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις. Χρήζει ανα-
φοράς ότι η Κύπρος θα λάβει επιπλέον 
σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις από 
τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 
της ΕΕ για τα έτη 2021 με 2027.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ 2021 
του Ευρωκοινοβουλίου απο-
νέμεται στον Alexei Navalny

Στον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης 
και ακτιβιστή κατά της διαφθοράς, Alexei 
Navalny, απονέμεται το Βραβείο Ζαχάρωφ 
2021. Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευ-
θερία της Σκέψης απονέμεται σε ετήσια 
βάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το βραβείο θεσπίστηκε το 1988 προς 
τιμήν των ατόμων και οργανώσεων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πήρε 
το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό 
επιστήμονα και πολιτικό αντιφρονούντα 
Αντρέι Ζαχάρωφ.

Έμφυλη βία στο διαδίκτυο: το 
ΕΚ ζητά ευρωπαϊκή νομοθε-
σία για την αντιμετώπισή της

Οι ευρωβουλευτές υπερψηφίζουν έκθεση 
νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμε-
τώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και 
ζητούν μια ευρωπαϊκή οδηγία για την αντι-
μετώπισή της. Το κείμενο του ΕΚ τονίζει την 
έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαισίου για 
την καταπολέμηση του φαινομένου, αλλά 
και για την προστασία και υποστήριξη των 
θυμάτων. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευ-
τές, απαιτείται ένας κοινός ορισμός για την 
έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο 
ποινικού δικαίου, καθώς και εναρμονισμένες 
ελάχιστες και μέγιστες ποινές.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019-2024

H ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου 
(ΕΚ) περιλαμβάνει 705 
ευρωβουλευτές, προερ-

χόμενους από τα 27 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και διεξά-
γει τις εργασίες της στις 24 επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. 

Τα 705 μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατανέμονται σε 7 
πολιτικές ομάδες, που εκπροσωπούν 
όλο το ιδεολογικό φάσμα. Ορισμένοι 
ευρωβουλευτές δεν ανήκουν σε καμιά 
πολιτική ομάδα, οπότε θεωρούνται 
«μη εγγεγραμμένοι». Οι πολιτικές 
ομάδες αποφασίζουν ποια θέματα 

θα εξεταστούν σε κάθε σύνοδο της 
ολομέλειας. Μπορούν επίσης να υπο-
βάλλουν τροπολογίες στις εκθέσεις 
που ψηφίζονται από την ολομέλεια. 

Αποκορύφωμα της δραστηριότητας 
του ΕΚ είναι η σύνοδος ολομέλειας που 
αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση του 
νομοθετικού έργου που συντελείται στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις 
πολιτικές ομάδες. Η σύνοδος ολομέλειας 
είναι επίσης ο χώρος όπου οι αντιπρό-
σωποι των πολιτών της ΕΕ – οι ευρωβου-
λευτές – συμμετέχουν στην κοινοτική 
λήψη αποφάσεων και προβάλλουν την 
άποψή τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε ολο-
μέλεια κάθε μήνα (πλην Αυγούστου) στο 
Στρασβούργο, για μια περίοδο συνόδου 
τετραήμερης διάρκειας (από τη Δευτέρα 
έως την Πέμπτη). Πρόσθετες περίοδοι 
συνόδου διεξάγονται στις Βρυξέλλες. 
Το ΕΚ συναποφασίζει ισότιμα με το 
Συμβούλιο για τα τρία τέταρτα της κοι-
νοτικής νομοθεσίας. Οι δραστηριότητες 
της ολομέλειας αφιερώνονται κυρίως 
σε συζητήσεις και ψηφοφορίες. Μόνο 
τα κείμενα που έχουν ψηφιστεί από την 
ολομέλεια και οι γραπτές δηλώσεις 
που έχουν προσυπογραφεί από την 
πλειοψηφία των μελών του αποτελούν 
επίσημες πράξεις του ΕΚ.
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Το άρθρο αυτό γράφεται με 
αφορμή το τελευταίο βιβλίο 
του Καθηγητή Ανδρέα Θεοφά-
νους, το οποίο φέρει τον τίτλο 

«Η Δεκαετία των Κρίσεων και το Αύριο».  
Γράφεται, επίσης, ως απάντηση στην πρό-
κληση για μια σύντομη ελληνόγλωσση 
βιβλιοκριτική.  Στη βάση των δημοσιευ-
μάτων για τις ενδεχόμενες υποψηφιότητες 
των ακαδημαϊκών Ανδρέα Θεοφάνους και 
Νίκου Χριστοδουλίδη στις επερχόμενες 
προεδρικές εκλογές, θεώρησα αυτονόητη 
την καταληκτική σύζευξη της παρουσίασης 
ενός πολιτικού βιβλίου με το ζήτημα του 
ρόλου των ακαδημαϊκών στην Πολιτική.

Κέλυφος του νέου βιβλίου του Ανδρέα 
Θεοφάνους είναι ένα καλά σχεδιασμένο 
εξώφυλλο των εκδόσεων Σιδέρη, το οποίο 
κρύβει μια εξαίρετη ανθολογία κειμένων. 
Τα δισέλιδα αυτά κείμενα αποτελούν 
επιλεγμένο μέρος της αρθρογραφίας 
του Καθηγητή σε ελληνόγλωσσες εφη-
μερίδες της Κύπρου κατά την περίοδο 
2011-2021 και συγκροτούν μια σειρά 
διεισδυτικών παρεμβάσεων στις πολιτι-
κές και οικονομικές εξελίξεις αυτής της 
περιόδου.  Λαμβανομένης υπόψη τόσο 
της ποιότητας της συγκεκριμένης σειράς 
κειμένων, όσο και της θεματικής της ευ-
ρύτητας, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή 
το συγκεκριμένο βιβλίο να χαρακτηριστεί 
«αποθησαύρισμα» (treasure chest) μιας 
ιστορικής ανατομίας κρίσεων που μάστισαν 
τη χώρα την περασμένη δεκαετία. 

Το βιβλίο, το οποίο προλογίζει ο Πασχά-
λης Κιτρομηλίδης, είναι θεματικά οργανω-
μένο σε πέντε κύριες ενότητες, οι οποίες 
καλύπτουν το Κυπριακό και την τουρκική 
πολιτική, το περιφερειακό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον, την οικονομική κρίση 
και την πανδημία, τη δημόσια πολιτική 
και τα κοινωνικά ζητήματα και, τέλος, τις 
«φιλοσοφικές τοποθετήσεις» του συγγρα-
φέα. Με εξαίρεση την τελευταία, η οποία 
φέρει έναν μάλλον αδόκιμο τίτλο, οι πρώτες 
τέσσερεις ενότητες ανταποκρίνονται σχεδόν 
πλήρως στο θεματικό περιεχόμενο των 
άρθρων.  Η ταξινόμηση που έγινε από τον 
Καθηγητή συνιστά ηράκλειο άθλο, ειδικά 
αν λάβει κανείς υπόψη ότι η οργάνωση 
των άρθρων σε θεματικές κατηγορίες συ-
ντελέστηκε εκ των υστέρων.  Όσο για την 
τελευταία ενότητα, αυτή εκπροσωπεί τη 
φιλότιμη προσπάθεια του συγγραφέα να 
συμπεριλάβει άρθρα πολυποίκιλης θεμα-
τικής ύλης και θα μπορούσε να αποδοθεί 
καλύτερα με τον υπότιτλο «Γενικές Πο-
λιτικές Τοποθετήσεις».  Διότι, το πόνημα 
του Ανδρέα Θεοφάνους αποτελεί στην 
ολότητά του ένα εξόχως πολιτικό βιβλίο 
και ως τέτοιο πρέπει να αξιολογηθεί. 

Ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκαν 
αρχικώς τα άρθρα έχει καθορίσει σε μεγάλο 
βαθμό το μέγεθος, το ύφος και το συναισθη-
ματικό υπόστρωμα των κειμένων.  Τα πολύ 
σύντομα αυτά άρθρα καθιστούν το βιβλίο 
ένα εξαιρετικά ευχάριστο ανάγνωσμα.  Οι 
αρχικοί περιορισμοί υποχρέωσαν τον συγ-
γραφέα να υιοθετήσει μια ιδιό- τυπη 
ακρίβεια λόγου, η οποία 
συνδυάζει την αναλυτι-
κή του δεξιότητα με την 
απαιτούμενη λιτότητα 
κειμένου.  Κοντολογίς, 
ο Θεοφάνους εμφανί-
ζεται αναλυτικός χωρίς 
να γίνεται φλύαρος.  Λεί-
πουν οι πλατειασμοί, οι 
πληθωρικές εκφράσεις 
και οι λογοτεχνικές 
φανφάρες.  Τα κείμενα 
επίσης αποπνέουν μια 
κριτική ηρεμία η οποία 
συνδυάζει την ακαδη-
μαϊκή αποστασιοποίη-
ση του συγγραφέα με 
την καυστικότητα της 
κριτικής την οποία 
ασκεί στο πολιτικό 
στερέωμα της χώρας. 
Και πάλι κοντολογίς, ο 
Θεοφάνους παραμένει 

ήρεμος χωρίς να γίνεται απαθής.  Ο δωρικός 
χαρακτήρας των κειμένων και η στωική 
προδιάθεση του συγγραφέα καθιστούν 
το βιβλίο καταφύγιο στον κυκεώνα της 
εριστικής πολυλογίας που κατατρύχει τον 
δημόσιό μας βίο. 

Επειδή ακριβώς το βιβλίο είναι τόσο 
καλό στο τι λέει, δικαιούται κάποιος να 
ασκήσει μερική κριτική στο τι δεν λέει.  
Παρά την εντυπωσιακή γκάμα θεμά-
των τα οποία καλύπτει, απουσιάζει η 
οποιαδήποτε λεπτομερής ανάλυση της 
στρατιωτικής διάστασης του κυπριακού 
ζητήματος. Ο Θεοφάνους βέβαια δεν είναι 
στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και η δική 
του σιωπή στο θέμα αυτό συνιστά διακρι-
τική προσαρμογή σε μια γενικότερη τάση 
του πολιτικού συστήματος να αναλώνεται 
σε νομικές προσεγγίσεις του κυπριακού 
προβλήματος και να παραγνωρίζει εντε-
λώς τους παράγοντες σκληρής ισχύος.  Σε 
αντίθεση με το γειτονικό Ισραήλ, όπου η 
στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη διαδρα-
ματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
πολιτικής, το θέμα αυτό αποτελεί ταμπού 
στη δημόσια σφαίρα της μακαρίας νήσου.  
Αυτό το δημόσιο σύνδρομο πολιτικής ανο-
ησίας (δική μου ορολογία) είναι αποτέλε-
σμα της συντριπτικής στρατιωτικής ήττας 
την οποία υπέστησαν οι Ελληνοκύπριοι 
το 1974 και της τραυματικής τους άρνη-
σης να συζητήσουν την καταθλιπτική γι’ 
αυτούς ανισορροπία στρατιωτικής ισχύος 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.  Παραμένει, όμως, αδήλωτο 
γεγονός ότι ο διάβολος της επισφάλειας 
μιας οποιασδήποτε πολιτικής λύσης στο 
Κυπριακό δεν βρίσκεται στους νομικούς 
όρους της ομοσπονδιακής διάρθρωσης 
του κράτους, αλλά στις λεπτομέρειες των 
ευρύτερων στρατιωτικών ρυθμίσεων.

Ενώ το βιβλίο είναι αναντίλεκτα πολιτικό, 
οι προσεγγίσεις του Καθηγητή εκπροσω-
πούν τη διαλάλητη «ακαδημαϊκή ματιά» 
(academic gaze) στην πολιτική.  Το πλεο-
νέκτημα που  απολαμβάνει η ακαδημαϊκή 
θεώρηση της πολιτικής αξιοποιείται συχνά 
σε δυτικές κυρίως χώρες, όπου ακαδημα-
ϊκοί καλούνται να υπηρετήσουν σε ύψι-
στα πολιτειακά αξιώματα, και συνοψίζεται 
σε τρία κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, 
η αποστασιοποίηση των ακαδημαϊκών 
από τα κέντρα άσκησης μικροπολιτικής 
εξουσίας τούς επιτρέπει την προώθηση 
μεταρρυθμιστικών αλλαγών, χωρίς υπο-
λογισμό του κομματικού κόστους. Ο όγκος 
του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει 
επιτελεστεί από την κυβέρνηση Νίκου Ανα-
στασιάδη σε δύσκολους τομείς, όπως η 
υγεία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
πολιτικά οξυδερκή επιλογή του Προέ-
δρου να διορίσει μη κομματικά στελέχη 
στα συγκεκριμένα υπουργεία.  Δεύτερον,  
οι ακαδημαϊκοί διαθέτουν συνήθως μια 
συγκροτημένη αντίληψη των ζητημάτων 
πολιτικής που τους επιτρέπει να έχουν 
ολιστικές προσεγγίσεις.  Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο που ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεω-
ρήθηκε ως ο «αρχιτέκτονας» της πολιτικής 
της προσέγγισης φιλοδυτικών κρατών στην 
περιοχή της Λεβαντίνης, η οποία τελικώς 
έσυρε ακόμα και την ελληνική διπλωματία 
στη Μέση Ανατολή.  Αντίστοιχα, ο Ανδρέας 
Θεοφάνους χαρακτηρίστηκε ως ο «θεω-
ρητικός» του διακομματικού πολιτικού 
μετώπου το οποίο συστάθηκε εναντίον του 
σχεδίου Ανάν και ο «πατέρας» της ιδέας 
για μια εξελικτική λύση του Κυπριακού 
μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων 
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.  Σε 
αντίθεση με τις συνεκτικές και συστημα-
τικές προσεγγίσεις των ακαδημαϊκών, οι 
πρακτικές των επαγγελματιών της πολιτικής 
χαρακτηρίζονται συνήθως από μεγαλύ-
τερη αποσπασματικότητα, ασυνέπεια και 

αντιφατικότητα.  Και, τρίτον, οι 
πολιτικές στάσεις των 
ακαδημαϊκών, οι 
οποίες είναι συνήθως 
το απαύγασμα μιας μα-
κροχρόνιας ακαδημα-
ϊκής ενασχόλησης με 
το αντικείμενό τους, 
χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερη διαφά-
νεια σε σχέση με τις 
παρασκηνιακές κομ-
ματικές διεργασίες συ-
γκρότησης πολιτικής.  
Βρίσκονται αποτυπω-
μένες στα συγγράμματά 
τους, συχνά τυγχάνουν 
απλοποίησης για να 
είναι προσιτές στον 
κάθε πολίτη, και σας 
περιμένουν στο ράφι 

του βιβλιοπωλείου.   

Το ευρώ είναι ένα σημαντικό 
επίτευγμα, το οποίο στηρίζει 
την ευρωπαϊκή ενότητα.  Έχει 
δε πρόσφατα χρησιμοποιηθεί 

ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέσα 
στη συλλογική προσπάθεια της ΕΕ να 
ξεπεράσουμε την πανδημία. 

Πριν από 20 χρόνια το ευρώ κυκλο-
φόρησε ως νόμισμα σε 12 κράτη μέλη. 
Σήμερα 19 χώρες συμμετέχουν στην 
Ευρωζώνη, ανάμεσά τους και η Κύπρος, 
που εντάχθηκε την 1.1.2008. Αξίζει να 
θυμηθούμε αυτήν την ημερομηνία γιατί 
αποτελεί μαζί με την ένταξη της Κύπρου 
στην ΕΕ την 1.5.2004 τα δύο ορόσημα 
που καθορίζουν τη σύγχρονη πορεία μας.

Το ευρώ είναι ένα από τα σκληρά νο-
μίσματα στον κόσμο. Έχει συνεισφέρει 
στη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας των χωρών που το χρησιμοποι-
ούν και  ταυτόχρονα στην απλούστευση 
των συναλλαγών, τη διευκόλυνση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
των ταξιδιών των Ευρωπαίων πολιτών. 
Η Κύπρος, ως χώρος υπηρεσιών και ση-
μαντικός τουριστικός προορισμός, κέρδισε 
πολλά από την εισαγωγή του ευρώ. 

Η πορεία του ευρώ αυτές τις δύο δε-
καετίες δεν ήταν μια ευθεία γραμμή. Κατά 
την περίοδο της μεγάλης οικονομικής και 
τραπεζικής κρίσης φάνηκαν οι αδυναμίες 
στην αρχιτεκτονική του. Γι’ αυτό χρειά-
στηκε να ληφθούν νέες αποφάσεις για να 
δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση για 
τον ουσιαστικό έλεγχο των τραπεζικών 
ιδρυμάτων κάτω από την εποπτεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέσα 
από εκείνη τη δοκιμασία, το ευρώ έχει 
εξέλθει πιο σταθερό και έτοιμο να συμ-
βάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σήμερα 
βρίσκονται αντιμέτωποι μπροστά στην 
πανδημία του κορωνοϊού. Φάνηκε ξανά η 
ανάγκη για βαθύτερη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών  με στόχο τη διασφάλιση μιας 
συλλογικής δημοσιονομικής πολιτικής. 
Θεωρώ σημαντικό βήμα σε αυτήν την 
κατεύθυνση το γεγονός ότι με την ηγετική 
στάση Μέρκελ – Μακρόν, η ΕΕ αποφάσισε 
για πρώτη φορά να αναλάβει  επιπρόσθετη 
κοινή χρηματοδότηση και τη διάθεσή της  
σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). 
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία 
αλληλεγγύης, που εξασφάλισε τις άμεσες 
ανάγκες όπως η απώλεια μισθών, ενώ θα 
λειτουργήσει ως καλό προηγούμενο για 
να στηρίξει την ανάπτυξη και στο μέλλον, 
αν τα κράτη μέλη αξιοποιήσουν αποτε-
λεσματικά τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Το ΤΑΑ θα φέρει στην Κύπρο επιπρό-
σθετα 1,4 δις ευρώ μέχρι το 2026 – πέρα 
από την καθιερωμένη 7ετή χρηματοδότηση 
της ΕΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμεί-
ων. Είναι τεράστια σημαντικός αυτός ο 
αναπτυξιακός πνεύμονας, όχι μόνο για 
να ξεπεράσουμε την πανδημία αλλά για 
να διορθώσουμε τα κενά στην οικονο-
μία μας, κάνοντας στροφή στην πράσινη 
ανάπτυξη και προωθώντας τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της. 

Χρειαζόμαστε τη δραστήρια επιχειρη-
ματική κοινότητα, τη δουλειά όλων των 
εργαζομένων, καθώς και τη συνεργασία 

ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, ώστε 
να πετύχουμε μια υγιή και συνεχή ανά-
πτυξη που να μην επιδεινώνει αλλά να 
μειώνει τις ανισότητες.

Πιο πρόσφατα η προσπάθεια που 
φαίνεται να αναλαμβάνουν οι Μακρόν 
– Ντράγκι για αναθεώρηση των δημο-
σιονομικών κανόνων στην Ευρωζώνη 
είναι ακόμη ένα βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Σήμερα, η Κύπρος κάθεται στο ίδιο 
τραπέζι με την ομάδα της Ευρωζώνης. 
Η δική μας πορεία στην ΕΕ είναι μαζί με 
όλους εκείνους που θέλουν και μπορούν 
να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη με 
κοινούς προσανατολισμούς, με αλληλεγγύη 
και με θεμελιωμένα τα δικαιώματα των 
πολιτών της. Η Κύπρος μπορεί να αντα-
ποκριθεί, με επάρκεια στην προοπτική 
αυτή, ανακτώντας την  αξιοπιστία της και 
υπηρετώντας με συνέπεια τους μεγάλους 
ευρωπαϊκούς στόχους.

Ηκλιματική αλλαγή των τε-
λευταίων ετών άρχισε να 
δημιουργεί ακραία καιρικά 
φαινόμενα, τα οποία απειλούν 

την καθημερινή ζωή των ανθρώπων αλλά 
και το ίδιο το μέλλον του πλανήτη μας. 
Για τον σκοπό αυτό συνήλθε πρόσφατα 
στη Γλασκώβη η παγκόσμια σύνοδος για 
την κλιματική αλλαγή με τη συμμετοχή 
αντιπροσώπων από δεκάδες χώρες,  που 
έλαβαν την κωδική ονομασία COP 26.

Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με τα όσα 
συζητήθηκαν και τα αποτελέσματα της 
συνόδου αυτής – άλλωστε δεν είμαι  και 
εμπειρογνώμονας –, αλλά να τονίσω ότι, 

λόγω αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων 
των διαφόρων χωρών που συμμετείχαν, σε 
τίποτε ουσιαστικό για τη λήψη πρακτικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των ακραίων 
καιρικών φαινομένων, λόγω της κλιματικής 
αλλαγής που συντελείται, δεν έφτασαν. 

Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε ένα 
ποίημα του  κορυφαίου Έλληνα σατιρικού 
ποιητή Γεώργιου Σουρή (1853-1919) από 
την Ερμούπολη της Σύρου, που γράφτηκε 
πριν από πολλές δεκαετίες, το οποίο και 
σήμερα θα ήταν πολύ επίκαιρο, λόγω 
αυτών των ακραίων φαινομένων:

«Η φύση ξελογιάστηκε, της έστριψαν 
οι βίδες

και βγήκαν έξω στη στεριά οι γόπες  
και οι μαρίδες.

Βάλαν φτερά και υψώθηκαν στα άστρα 
οι γαϊδάροι

γεννούν αβγά οι πετεινοί και κελαη-
δούν οι γλάροι».

Με την κλιματική αλλαγή και τα εξ 
αυτής ακραία καιρικά φαινόμενα μήπως 
σήμερα δεν είναι πάντοτε επίκαιρα και 
προφητικά τα  λόγια του Γ. Σουρή;

Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, ο Δη-
μιουργός της Ζωής ας μας σώσει από την 
επερχόμενη πλήρη και ολική καταστροφή, 
λόγω της κλιματικής αλλαγής και τα εξ 
αυτής ακραία καιρικά φαινόμενα. 
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Οι όροι μεταρρύθμιση και και-
νοτομία βρίσκονται συχνά στο 
λεξιλόγιό μας. Όλοι πιστεύ-
ουν ότι κάθε μεταρρύθμιση 

ή καινοτομία μάς οδηγεί στην πρόοδο και 
καταπολεμά τη γραφειοκρατία. Οι μεγά-
λες μεταρρυθμίσεις είναι ουτοπία για την 
Κύπρο. Υπάρχει μεγάλη αντίσταση από 
το σύστημα, τη νοοτροπία των υπαλλή-
λων, αλλά κυρίως από τους συνδικαλιστές 
και τα κόμματα, που σκέφτονται πρώτα 
τις ψήφους και μετά τις μεταρρυθμίσεις 
και την εφαρμογή καινοτομιών. Κλασικά 
παραδείγματα η αδυναμία που υπάρχει 
στη γρήγορη μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
στην προώθηση της πλήρους εφαρμο-
γής του Γε.Σ.Υ. και στην αυτονόμηση των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων. 

Υπάρχουν όμως μερικές μικρές αλ-
λαγές στην καθημερινή επαφή του κοι-
νού με την εξουσία, που μπορεί να έχουν 
αποτελέσματα στην καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας. Και αυτές οι μεταρρυθ-

μίσεις δεν χρειάζονται ούτε αλλαγή της 
νομοθεσίας, ούτε θέσπιση νέων νόμων, 
αλλά μόνο μερικές απλές και αυτονόητες 
διοικητικές αποφάσεις.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και 
καινοτομία, που απάλλαξαν τον πολίτη 
από πολλές  και χρονοβόρες διαδικασίες 
και του προσφέρουν συγκεντρωτικά και 
εύκολα πολλές υπηρεσίες. Όμως και εδώ 
η παλιά νοοτροπία της γραφειοκρατίας 
καλά κρατεί σε μερικές διαδικασίες. Θα 
αναφέρω μόνο τρία απλά παραδείγματα.

Τα ΚΕΠ μπορούν να εκδώσουν για τους 
πολίτες την ευρωπαϊκή κάρτα ιατρικής 
περίθαλψης με μεγάλη ευκολία. Όμως, 
εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη μορφή της 
αχρείαστης γραφειοκρατίας. Η υπηρεσία 
ζητά από τον πολίτη να παρουσιάσει γραπτή 
βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο 

Γε.Σ.Υ. Οι περισσότεροι δεν έχουν αυτήν 
τη βεβαίωση και πρέπει να αποταθούν 
στον προσωπικό τους γιατρό για να τους 
εκδώσει αντίγραφο. Αχρείαστη ταλαιπωρία 
και σπατάλη χρόνου. Μπορούσε το λογι-
σμικό του Γε.Σ.Υ. να δίνει στον υπάλληλο 
αυτήν τη βεβαίωση με πληκτρολόγηση 
του αρ. ταυτότητας και της ημερομηνίας 
γεννήσεως του πολίτη, όπως κάνουν όλοι 
οι παροχείς υγείας του Γε.Σ.Υ.

Άλλο παράδειγμα. Για να βγάλει κά-
ποιος ταυτότητα ή διαβατήριο ή να τα 
ανανεώσει, πρέπει να συμπληρώσει 
εκ των προτέρων ειδική αίτηση για το 
καθένα. Αυτό για πολλούς δημότες δεν 
είναι και τόσο εύκολο. Είναι όμως μια 
αχρείαστη ταλαιπωρία, που μπορεί, κατά 
τη γνώμη μου, να καταργηθεί. Ο πολίτης 
παραδίδει την αίτηση στον υπάλληλο κι 
εκείνος συμπληρώνει τα στοιχεία σε δική 

του φόρμα στην υπολογιστή ή κάνει τις 
αλλαγές στα στοιχεία που έχει, αν πρόκειται 
για ανανέωση. Μετά τυπώνει τη φόρμα 
με τα στοιχεία και τη δίνει στον πολίτη να 
την υπογράψει. Αυτή είναι και η επίσημη 
αίτηση για την έκδοση ή ανανέωση. Η 
συμπλήρωση της έντυπης αίτησης είναι 
μια γραφειοκρατική διαδικασία που δια-
τηρείται, έστω κι αν δεν χρειάζεται. Και η 
αίτηση που συμπληρώνει ο πολίτης είναι 
ένα αχρείαστο έντυπο, το οποίο δημιουρ-
γήθηκε την εποχή που όλα γίνονταν με 
το χέρι, που όμως η γραφειοκρατία το 
συντηρεί για να ταλαιπωρείται ο πολίτης.

Είμαι βέβαιος πως τέτοια αχρείαστα 
έντυπα και διαδικασίες υπάρχουν σε όλα 
τα τμήματα όπου ο πολίτης υποβάλλει 
κάποια αίτηση. Κι αν χρειαστεί να κάμει 
την ίδια εργασία σε μια βδομάδα, πάλι θα 
πρέπει να συμπληρώσει το ίδιο έντυπο και 
να καταχωρίσει τα στοιχεία που υπάρχουν 
ήδη στα αρχεία του κράτους.

Τέτοιες αχρείαστες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες πιστεύω πως υπάρχουν 
πολλές στη δημόσια διοίκηση, που τα-
λαιπωρούν τους πολίτες, δημιουργούν 
ουρές αναμονής και διαπληκτισμούς. 
Μπορούν εύκολα να καταργηθούν με 
απλές αποφάσεις και εφαρμογή απλών 
καινοτομιών. Χρειάζεται, μόνο, κάποιοι, 
με χρήση του κοινού νου, να πάρουν τις 
αυτονόητες αποφάσεις. Όμως χρειάζεται 
και διάθεση ανάληψης ευθύνης και λή-
ψης απόφασης για απλές αλλαγές. Φυσικά 
υπάρχει και η νοοτροπία της εξουσίας, 
που νιώθει αυταρέσκεια με την αχρείαστη 
και ταλαιπωρούσα γραφειοκρατία. 

Μικρές καινοτομίες  που θα πλήξουν τη γραφειοκρατία

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
πρώην συνδικαλιστής
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Ηραγδαία εξάπλωση της παν-
δημίας του κορωνοϊού έχει 
αναδείξει τις αυξημένες ανά-
γκες παροχής φροντίδας και 

περίθαλψης από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία που 
κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
των Περιφερειών (ΕΕτΠ), η Ευρώπη πα-
ρουσιάζει χαμηλή αύξηση του πληθυσμού 
και γήρανση της κοινωνίας.

Ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης των 
δημογραφικών αλλαγών είναι η παροχή 
προχωρημένης υγειονομικής περίθαλψης 
και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.  Η 
αύξηση της ηλικίας του πληθυσμού είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση των 
υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχονται 
από σωστά καταρτισμένο προσωπικό.  
Για να καλυφθούν οι ανάγκες παροχής 
μακροχρόνιας περίθαλψης, σύμφωνα με 
στοιχεία σχετικής γνωμοδότησης της ΕΕτΠ, 
σε άτομα των 65 ετών και άνω, μέχρι το 
2040 θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των 
επαγγελματιών παροχών περίθαλψης και 
φροντίδας κατά 13,5 εκατομμύρια στις 
χώρες του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  

Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η περίθαλψη και η φροντίδα σε 

ηλικιωμένα κυρίως άτομα παρέχεται από 
μη επαγγελματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν 
την κατάλληλη κατάρτιση.  Όσοι έχουν 
την οικονομική ευχέρεια καταλήγουν σε 
ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία ή σε οίκους 
ευγηρίας, για να μπορούν να απολαμβά-
νουν καλύτερες υπηρεσίες από ειδικά 
καταρτισμένο επαγγελματικό προσωπικό.  

Πέρα από ιδρυματική, νοσοκομειακή ή 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη υπάρχει και 
η κατ’ οίκον παροχή περίθαλψης.  Όπως 
και στην Κύπρο έτσι και σε άλλες χώρες, οι 
ηλικιωμένοι επιθυμούν να περιθάλπονται 
κυρίως στο σπίτι τους κοντά στην οικογένεια 
και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό 
σημαίνει ότι η φροντίδα από συγγενείς 
ή από οικιακές βοηθούς, οι οποίες είναι 
ως επί το πλείστον αλλοδαπές γυναίκες, 

παρέχεται από άτομα, τα οποία δεν είναι 
κατάλληλα καταρτισμένα, αφού γύρω στο 
80% της περίθαλψης στην Ευρώπη πα-
ρέχεται από συγγενικά πρόσωπα.

Η έλλειψη και η περιορισμένη κατάρτιση 
του προσωπικού περίθαλψης και φροντίδας 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοχευμέ-
να μέτρα. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να 
ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο σπουδών, 
συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εικόνας 
του τομέα αλλά και στην απόκτηση κύρους.  
Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι όροι 
εργασίας, τα επιδόματα, η μισθοδοσία και 
οι χώροι εργασίας.

Η αυξημένη ζήτηση σε περίθαλψη και 
φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό 
επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και άριστων προδιαγραφών. Το 

προσωπικό θα πρέπει να επιμορφώνε-
ται συνεχώς, αναπτύσσοντας καλύτερες 
δυνατότητες κατάρτισης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην παροχή 
καλύτερων υπηρεσιών στους πάσχοντες.

Αφού ο πληθυσμός της Ε.Ε., σύμφω-
να με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, το 
2020 γερνάει και το 20,6% του πληθυσμού 
της ήταν 65 ετών και άνω, ενώ μέχρι το 
2070 θα φτάσει το 30%, οι τοπικές Αρχές 
οφείλουν μέσα από ειδικά προγράμματα 
εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και επιμόρφω-
σης να συμβάλουν στη διατήρηση των 
ηλικιωμένων σε εγρήγορση και σε καλή 
υγεία μέσα στα Κέντρα Ενηλίκων.

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να στελεχω-
θούν κατάλληλα με εξειδικευμένο προ-
σωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά 
με την παροχή ιατρικής φροντίδας και 
περίθαλψης στα άτομα τρίτης ηλικίας, ενώ 
οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους θα 
πρέπει να παρέχουν άμεση κατ’ οίκον 
φροντίδα εκεί που χρειάζεται.

Μέχρι το 2050, πέραν των 30 εκ. Ευρω-
παίων πολιτών θα χρήζουν μακροχρόνιας 
φροντίδας και περίθαλψης. Την επόμενη 
δεκαετία θα δημιουργηθούν 8 εκ. θέσεις 
εργασίας στον τομέα υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕτΠ. 
Ο τομέας της επαγγελματικής φροντίδας, η 
οποία παρέχεται τόσο σε εξωνοσοκομειακή 
όσο και σε ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, 
θα μπορούσε να αποτελέσει το επάγγελμα 
του μέλλοντος για αρκετούς νέους.

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για επαγγελ-
ματική αποκατάσταση νέων, μορφωμένων 
ανθρώπων. Αυτός ο πολύ ευαίσθητος αλλά 
κοινωνικά σημαντικός τομέας της παρο-
χής περίθαλψης και φροντίδας δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα, 
ούτε λόγω της φύσης τού επαγγέλματος, 
αλλά και ούτε λόγω των οποιωνδήποτε 
έμφυλων στερεοτύπων.

Ασφαλώς η ενταξιακή ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας είναι εδώ 
και χρόνια «παγωμένη» και στά-
σιμη. Όχι όμως τερματισμένη.

Το  προ ετών ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με το οποίο ζητείται η ανα-
στολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με την Τουρκία, προσφέρεται για έναν ουσι-
αστικό προβληματισμό για ένα θεμελιώδες 
ζήτημα που απασχολεί Κύπρο και Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες. 

Είναι προς το συμφέρον της Κύπρου και 
της Ελλάδας η υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
προοπτικής της Τουρκίας;

Ήταν ορθή η αλλαγή πολιτικής των δύο 
χωρών, η εγκατάλειψη της αρνητικής τους 
θέσης έναντι της ευρωπαϊκής πορείας της 
Τουρκίας, εκτός εάν η τελευταία συμμορφω-
νόταν με το Διεθνές Δίκαιο στο Κυπριακό 
και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας 
στο Αιγαίο;

Κάθε πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμά 
της. Και το αποτέλεσμα της θετικής στάσης 
Κύπρου και Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία 
της Τουρκίας είναι πασιφανώς αρνητικό. 
Μόνο θετικό αποτέλεσμα υπήρξε το γεγονός 
ότι σταμάτησαν οι Βρυξέλλες  και μερικές 

ευρωπαϊκές χώρες να οχυρώνονται πίσω από 
την αρνητική μας στάση -όσο αυτή υπήρχε- 
για να δικαιολογούνται προς την Τουρκία 
για τη μη ομαλή εξέλιξη της ευρωπαϊκής 
της πορείας. Αποκρύβοντας έτσι τη δική 
τους, στην πραγματικότητα, αρνητική στάση. 
Αλλά, ουδέποτε απεδείχθη στην πράξη ότι 
η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας αποτέ-
λεσε γι’ αυτήν δέλεαρ. Άτεγκτη στάση στο 
Κυπριακό, έμπρακτη αμφισβήτηση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ, περιφρόνηση προς 
τη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο 
της Θάλασσας. Άρνηση της Τουρκίας να 

εκπληρώσει τις λεγόμενες τουρκογενείς 
υποχρεώσεις που της ανατέθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήδη από το 2005. 
Δηλαδή, ανεπιφύλακτη αναγνώριση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, άνοιγμα λιμανιών 
και αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και 
αεροπλάνα (σε εφαρμογή της τελωνειακής 
ένωσης για όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.) 
και συνεργασία για λύση του Κυπριακού 
στη βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών 
και αξιών επί της οποίας εδράζεται η Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, καθημερινές 
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, 
των χωρικών υδάτων, ακόμα και εκδηλώ-
σεις αναθεωρητισμού υφιστάμενων διεθνών 
συνθηκών, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης.

Περαιτέρω, θα πρέπει να εκτιμήσουμε 
τις πιθανότητες η Ε.Ε. να αποδεχθεί κάποτε 
την Τουρκία στις τάξεις της. Οι πιθανότη-
τες είναι ανύπαρκτες. Μεγάλες και ηγέτιδες 
χώρες της Ένωσης, όπως η Γαλλία και η 
Γερμανία, με σαφήνεια και απερίφραστα 
εκδηλώνουν την αρνητική τους θέση σε 
μια τέτοια προοπτική.

Όταν τη δεκαετία του 1990 επισκέ-
φθηκα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχα 

συνάντηση με τον Γερμανό τότε Πρόεδρό 
του. Του ανέπτυξα τη θέση ότι θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή πορεία της 
Τουρκίας για να υποχρεωθεί να συναινέσει 
σε λύση του Κυπριακού. Μου απάντησε 
σε αυστηρό ύφος: «Δεν θα μας φορτώσετε 
την Τουρκία. Θέλω να σου πω κάτι και να 
το θυμάσαι. Ουδέποτε η Γερμανία, είτε οι 
Χριστιανοδημοκράτες είτε οι Σοσιαλδημο-
κράτες είναι στην εξουσία, θα επιτρέψει την 
ένταξη της Τουρκίας  στην Ε.Ε.».

Με αυτά τα δεδομένα, αποδεικνύεται ως 
φενάκη η πολιτική στήριξης από πλευράς 
Κύπρου και Ελλάδας της υποτιθέμενης ευ-
ρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, με την 
ελπίδα διαφοροποίησης της θέσης της σε 
ό,τι αφορά  Κυπριακό και Ελληνοτουρκικά.

Αντίθετα, μια σαφής θέση ότι, όσο συ-
νεχίζεται η τουρκική κατοχή και όσο δια-
τηρούνται οι τουρκικές απειλές κατά των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, δεν 
υπάρχει συνηγορία σε ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας, είναι πολύ πιθανότερο να 
αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Ούτως ή 
άλλως, θα είναι πολύ πιο πραγματιστική. 
Και ο ρεαλισμός στην εξωτερική πολιτική 
πρέπει να αποτελεί πυξίδα πλεύσης.

Κατ’ επανάληψιν έχω σημει-
ώσει ότι η απουσία κοινού 
αφηγήματος στο Κυπριακό 
δημιουργεί πολλά προβλή-

ματα εντός και εκτός Κύπρου. Ως εκ τού-
του, θεωρώ σημαντικό να αξιολογηθεί 
η κατάσταση έστω και συνοπτικά και να 
αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις.

Το Κυπριακό είναι ένα σύνθετο πρό-
βλημα με αρκετές διαστάσεις, μεταξύ των 
οποίων η διεθνής, η ελληνοτουρκική, 
η ευρωπαϊκή, η γεωστρατηγική και η 
διακοινοτική. Παρά το γεγονός ότι η πιο 
σημαντική πτυχή είναι η διεθνής, το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε 
με τις αποφάσεις του αμέσως μετά την 
εισβολή στη συνέχιση των διακοινοτικών 
συνομιλιών για επίλυση του προβλήματος.

Στην πορεία του χρόνου η διαδικασία 
αυτή δημιούργησε δεδομένα, τα οποία 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότη-
τα. Μεταξύ άλλων, η κατοχική Τουρκία 
εμφανίζεται ως τρίτο μέρος στο Κυπρια-
κό, και, ακόμη χειρότερα, αρκετές φορές 
επικροτείται από τον ΟΗΕ για εποικο-
δομητική συνδρομή στις προσπάθειες 
για επίλυση του προβλήματος.

Ενώ το κυπριακό πρόβλημα είναι 
ένα κα’ εξοχήν θέμα εισβολής και κα-
τοχής, είναι γεγονός ότι υφίσταται και 
η διακοινοτική διάσταση. Δεν πρέπει 
όμως να μας διαφεύγει ότι η τουρκο-
κυπριακή ηγεσία δεν μπορεί να λάβει 
καμία ουσιαστική απόφαση χωρίς την 
έγκριση της Άγκυρας.  Πέραν τούτου, 
το (αν)ισοζύγιο δυνάμεων έχει συμβάλει 
καθοριστικά στις υπέρμετρες και άνευ 
ορίων απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς.  
Υπογραμμίζεται επίσης ότι ακόμα και 
οι θέσεις μετριοπαθών Τουρκοκυπρίων 
πολιτικών, όπως ο Ταλάτ και ο Ακιντζί, 
δεν δημιούργησαν ποτέ συγκλίσεις με 
την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων.  

Η διαδικασία των διακοινοτικών συνο-
μιλιών και οι υπέρμετρες προσδοκίες από 
τον ΟΗΕ δημιούργησαν ψευδαισθήσεις 
σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών δυ-
νάμεων και της κοινωνίας στην ελεύθερη 
Κύπρο.  Δεν έγινε αντιληπτό ότι με το (αν)
ισοζύγιο δυνάμεων, όπως διαμορφώθηκε 
και εξελίσσεται μετά το 1974, η τουρκι-
κή πλευρά θα αποδεχόταν οποιαδήποτε 
λύση η οποία θα έθετε την Κύπρο υπό 
τον στρατηγικό έλεγχο της Άγκυρας.  
Άλλωστε, όπως κατ’ επανάληψιν μού 
ανέφεραν διάφοροι ξένοι διπλωμάτες, 
μεταξύ των οποίων και αξιωματούχοι 
του ΟΗΕ, τα διάφορα σχέδια επίλυσης 
του Κυπριακού μετά το 1974 συνεπά-

γονταν τη φινλανδοποίηση της Κύπρου, 
δηλαδή την υπαγωγή της υπό τη σφαίρα 
επιρροής της Τουρκίας.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, είναι 
προφανές ότι δεν υπήρξε ευκαιρία μετά 
το 1974 για διευθέτηση του Κυπριακού 
η οποία θα βελτίωνε το status quo για 
την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αντίθετα, 
θα υπήρχε επιδείνωση. Ούτε το Σχέδιο 
Ανάν, ούτε η διάσκεψη στο Κραν Μοντανά 
το καλοκαίρι του 2017 αποτέλεσαν ευ-
καιρίες.  Άλλωστε, είναι χαρακτηριστική 
η αξιολόγηση του Σχεδίου Ανάν από τον 
πρώην Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εξωτερικών του Ισραήλ και Επίτιμο Καθη-
γητή του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, 
Shlomo Avineri: «Παραπέμπει στην αγα-
πημένη κατοχή του ΟΗΕ και της ΕΕ».  Αλλά 
και στο Κραν Μοντανά υπήρχαν σοβαρές 
διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, 
οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο τα θέματα 
ασφάλειας και των στρατευμάτων.  Ως εκ 
τούτου, η θέση ότι χάθηκε μια ιστορική 
ευκαιρία δεν ευσταθεί.

Το γεγονός ότι μέρος των πολιτικών 
δυνάμεων και της κοινωνίας εξακολου-
θούν να θεωρούν το Σχέδιο Ανάν και τη 
διάσκεψη στο Κραν Μοντανά ως χαμένες 
ευκαιρίες είναι ενδεικτικό μιας βαθύτερης 
σύγχυσης.  Πέραν τούτου, έχει επέλθει 
μια ιδεολογικοποίηση του Κυπριακού, η 
οποία δεν ενθαρρύνει τη νηφάλια και την 
εις βάθος ορθολογιστική ανάλυση των 
δεδομένων. Σημειώνω, επίσης, ότι, εκτός 
από τον ΟΗΕ, υπέρμετρες προσδοκίες 
είχαν δημιουργηθεί και σε σχέση με την 
ΕΕ, η οποία όμως ποτέ δεν αναπτύχθηκε 
ως μια συμπαγής γεωπολιτική οντότητα.

Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ένα 
επίσημο αφήγημα, το οποίο θα αντικατό-
πτριζε την πραγματικότητα, θα υπήρχαν 
λιγότερες συγχύσεις και αντιπαραθέσεις 
στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς και μια 
ξεκάθαρη εικόνα στο εξωτερικό άτω από 
τέτοιες προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατό να 
δημιουργείτο επιπρόσθετη πίεση στον 
ΟΗΕ, στην ΕΕ και στη διεθνή κοινότητα 
γενικότερα για διαφορετικές προσεγγίσεις 
στο Κυπριακό.

Και ενώ συγκεκριμένες ιδέες καθώς και 
κείμενα έχουν κατατεθεί στο ακαδημαϊκό 
πεδίο (από εμένα και άλλους συναδέλφους), 
είναι σημαντικό να υπάρξει και η ανάλογη 
πρόταξη στο πολιτικό πεδίο.  Στην απουσία 
μιας τέτοιας προσέγγισης οι Εκθέσεις του 
ΓΓ του ΟΗΕ θα εξακολουθούν να τηρούν 
ίσες αποστάσεις, η Τουρκία θα θεωρείται 
συνυπεύθυνη με την Ελλάδα, η Βρετανία 
θα απαλλάσσεται ως μη έχουσα καμία ευ-
θύνη και η σύγχυση και οι αντιπαραθέσεις 
στην ελεύθερη Κύπρο θα διαιωνίζονται, 
θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνέχεια 
του νόμιμου κράτους και σε κίνδυνο την 
παρουσία του Κυπριακού Ελληνισμού ως 
πρωταγωνιστικής δύναμης στη Μεγαλό-
νησο. Εν κατακλείδι, είναι καθοριστικής 
σημασίας η ανάληψη πρωτοβουλιών σε 
πολιτικό επίπεδο, οι οποίες θα οδηγήσουν 
σε ένα πειστικό αφήγημα, το οποίο, εκτός 
από μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, θα 
εμπεριέχει το περιεχόμενο ενός έντιμου 
συμβιβασμού, καθώς και ενός συγκεκρι-
μένου οδικού χάρτη για μια εξελικτική 
πορεία.

Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
που λαμβάνει τη σχετική εντολή με βάση την 
προτίμηση του κυρίαρχου λαού, αποτελεί 
μια εκπλήρωση συνταγματικού καθήκοντος 
δημοκρατικής δράσης εξαιρετικής σημασίας 
για τον τόπο και το μέλλον των πολιτών του. 
Η πολιτική ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, με τα 48 σχεδόν χρόνια στρατιωτικής 
κατοχής και εποικισμού μεγάλου τμήματός 
της, ανέδειξε ως κατ’ εξοχήν ισχυρό όπλο 
αντικατοχικού  πολιτικού αγώνα, τη σημασία 
της συμμετοχής του πολίτη ως «μπροστάρη» 
σε συμπόρευση με τη διεκδίκηση του ίδιου 
του κράτους. Μια λαϊκή συμμετοχή που, 
από χρόνο σε χρόνο, δυστυχώς, μειώνεται, 
λόγω της απογοήτευσης και της ανυπολη-
ψίας προς την πολιτική και τους πολιτικούς.

 Ας αντιληφθούν επιτέλους οι πολιτικοί 
ηγέτες ότι ο λαός αντιστέκεται, δεν κάμπτεται 
από τις τόσες καταστροφές και διεκδικεί. 
Δεν υποχωρεί. Απαιτεί κοινή δράση, ώστε 
η Τουρκία να υποταχθεί στο δίκαιο και στις 
υποχρεώσεις της κατά το Διεθνές Δίκαιο. 

Η σύμπραξη δύο ή τριών κομμάτων ενα-
ντίον των άλλων για ανάδειξη Προέδρου 
θα οδηγήσει απλώς σε ακόμη μεγαλύτερη 
αποχή, που θα χαρακτηρίζει την έλλειψη 
κοινής διεκδίκησης.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση το 2023 
για την ανάδειξη Προέδρου ξεκίνησε με 
την εμφάνιση ατομικών εξαγγελιών υποψη-
φιοτήτων, που δικαιωματικά διαμόρφωσε 
μιαν ακόμη προσπάθεια να μην εξαρτηθεί 
η επιλογή από τα στεγανά μιας εν κρυπτώ 
συνεννόησης για πρόσκαιρες, ενίοτε, συμ-
φωνίες μεταξύ κομμάτων πέραν ή έξω από 
τη θέληση του λαού. Πρόσθετα ήδη έχου-
με, ως γεγονός, το δικαίωμα της εξαγγελίας 
υποψηφιότητας Αρχηγού κόμματος, που 
επέφερε την παρεπόμενη παραίτηση του 
Υπουργού των Εξωτερικών από τη θέση του, 
ενώ εμπεριέχει και το κάλεσμα να υπάρξουν 
συμφωνίες με άλλα κόμματα (όχι όλα) για 
να επιτευχθεί η νίκη στις εκλογές.

Δεν γνωρίζω εάν παραμένουν δυνατότητες 
για εξωκομματική υποψηφιότητα που να έχει 

ελπίδα να περάσει στη δεύτερη Κυριακή των 
εκλογών. Το βέβαιο είναι ότι τα κόμματα θέ-
λουν να υπάρξουν, με συμφωνία μεταξύ τους, 
ακόμα και για μια, ενδεχομένως, βραχύβια 
συγκυβέρνηση. Μια επανάληψη ίδιας, όπως το 
πρόσφατο παρελθόν, τακτικής, η οποία όμως 
αποτελεί διαχρονική συλλογική αποτυχία των 
πολιτικών ηγεσιών, που απλώς αναζητούν 
αλλαγή στη διακυβέρνηση, ενώ όφειλαν και 

οφείλουν, όσες διαφωνίες και αν υπάρχουν 
μεταξύ των κομμάτων, να παραμεριστούν, 
για να υπάρξει ένας κοινός παρονομαστής 
για συλλογική αντίδραση κατά των σχεδι-
ασμών και των προθέσεων της Τουρκίας 
και για μια με συγκλήσεις και κατανόηση 
διακυβέρνηση, σ’ όλους τους άλλους τομείς 
ύπαρξης ενός  κράτους μέλους της Ε.Ε. Άλλω-
στε, η οικονομία, η πανδημία, η διαπλοκή, τα 
οικονομικά σκάνδαλα, η νόμιμη λειτουργία 
θεσμών και η ανάγκη ύπαρξης Κράτους Δι-
καίου μπορούν να αντιμετωπιστούν, εάν έχεις 
πατρίδα. Άρα, το πρώτιστο των ζητημάτων 
είναι η ανατροπή των σχεδίων της Τουρκίας 
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σ’ 
αυτήν την προσπάθεια υπάρχει χώρος για 
συνδρομή όλων, αρκεί να γίνει αντιληπτή 
η ανάγκη αυτή.

Η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας και η 
στήριξή της από μεγάλους φίλους της επι-
βάλλει άμεσα να συμφωνηθεί σε κομματικό 
επίπεδο, ως είναι άλλωστε και η απαίτηση 
του κυρίαρχου λαού, ότι όλοι θα πρέπει να 

συντελέσουν, συλλογικά και ξεχωριστά, στο 
να αναδείξουμε το σύνολο των ευθυνών -πο-
λιτικών και νομικών- της Τουρκίας έναντι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ’ επέκτασιν 
έναντι της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
δικαίωμα, για διεκδίκηση μιας λύσης σύμ-
φωνης προς το κοινοτικό κεκτημένο. Λύση 
τέτοιων νομικών προδιαγραφών, που να 
διασφαλίζει, όπως και για κάθε άλλο πολίτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δικαιοσύνη.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία πρέπει, για 
την ανάδειξη νέου Προέδρου, να αντιληφθεί 
ότι οφείλει να καθορίσει ως κοινή στρατηγική 
και να αξιοποιήσει πολιτικά την οικουμενική 
υπόδειξη πως δεν είναι επιτρεπτή η στάση 
περιφρόνησης από πλευράς Τουρκίας προς 
τους γείτονές της και το Διεθνές και Ευρω-
παϊκό Δίκαιο. Στο πλαίσιο των πολιτικών 
εξελίξεων που συνεχώς προκύπτουν στην 
ευρύτερη περιοχή και με βάση τα συμφέ-
ροντα των Μεγάλων, είμαστε πολύ μικροί 
για να είμαστε τόσο αντιφατικά διαιρεμένοι. 

Δεν θα υπάρξουν άλλες στο μέλλον μορφές 
συμπαράστασης από τρίτους, εάν η Τουρκία 
επιδείξει και πάλι τη γνωστή αλαζονεία και 
μεγαλομανία της. Ας μην παραμένει κενό 
γράμμα η επίκληση ενότητας, ώστε απλώς 
να επιχαίρουν οι εχθροί της Κύπρου, για τη 
δική μας εσωτερική διχόνοια και αδυναμία 
για χάραξη κοινής διεκδίκησης.

Συνεπώς, είναι επιβεβαιωμένη ανάγκη 
να επέλθει ο τερματισμός άμεσα και ενεργά 
της μεταξύ μας διχόνοιας. Ας αποτελέσει 
αυτή η εκλογή Προέδρου αφορμή να 
αντιληφθούν την ανάγκη αυτή τα κόμματα 
και όσοι εξαγγέλλουν πιθανή ανεξάρτητη 
υποψηφιότητα, προτού χαθούν οριστικά 
όσα, άλλες, προγενέστερες, γενιές με αίμα 
και θυσίες πέτυχαν. Δύσκολο στην πράξη 
έργο, αλλά δυνατό. Αρκεί να συντρέξουν η 
φιλαλληλία και η φιλοπατρία. Πρέπει να 
εξοφλήσουμε το «δάνειο» που οφείλουμε 
προς τις νεότερες γενιές, για μια Κύπρο πραγ-
ματικά ελεύθερη και υπαγόμενη στις αρχές 
και αξίες του κοινοτικού Δικαίου.

Προεδρικές εκλογές σε χώρα υπό ξένη στρατιωτική κατοχή
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Το βαρύτατο τίμημα 
της απουσίας κοινού 
αφηγήματος

AΝΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 
Δήμαρχος Δερύνειας

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ, τέως 
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Καθηγητής, 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου 

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

Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Προσωπικό περίθαλψης και φροντίδας

Φενάκη η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας

16.01.2022

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 
Δικηγόρος - Πρώην Βουλευτής
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Προσφορά αντισηπτικών 
από τη Remedica σε σχολεία 

Ένας μικρός χαιρετισμός για 
έναν πολύ μεγάλο άνδρα

Είχα τα τελευταία χρόνια τη μεγάλη 
τύχη και την ιδιαίτερη τιμή να 
συνεργαστώ στο Ινστιτούτο Κύ-
πρου με τον Βάσο Καραγιώργη, 

έναν  γίγαντα όχι μόνο της αρχαιολογίας, 
αλλά και του ελληνικού πνεύματος γενικά.

Ο άνθρωπος αυτός έχει αγγίξει πέρα από 
τα μάρμαρα και τις πέτρες μας, τη γλώσσα, 
τον Όμηρο, τη μυθολογία - που έχουμε 
καταργήσει εντελώς - τις παλαιότερες και 
νεότερες θρησκείες μας παραμένοντας 
πιστός στα χώματα που τον γέννησαν, 
αλλά με ένα μεγάλο φανταχτερό όνομα 
σε όλη την Ευρώπη - αν όχι την υφήλιο 
ολόκληρη.

Όταν καταγράφαμε στο Ινστιτούτο τις 
κυπριακές αρχαιότητες στα ξένα μουσεία, 

κανείς δεν αρνήθηκε στον Βάσο Καρα-
γιώργη πληροφόρηση.  Το όνομά του 
ήταν μεγάλο παντού και η αγάπη και η 
αναγνώριση των συναδέλφων του επίσης 
μεγάλη.

Κοντά στα 500 τόσα του βιβλία και τις 
άπειρες δημοσιεύσεις, έγραψε για μας 
όλους το τελευταίο του βιβλίο: «Με τον 
Όμηρο στις μέρες του κορωνοϊού».

Διαβάζοντάς το, τελούμε ένα μνημόσυνο 
γι’ αυτόν τον μεγάλο 

Έλληνα, που είχαμε όλοι μας την τύχη 
να γεννηθεί εδώ για να μας αντιπροσω-
πεύσει στον Κόσμο.

Βάσο Καραγιώργη, μακαρία η γη που 
σε σκεπάζει.

Ανδρέας Πίττας, Λεμεσός

Λευκωσία 
Σεργίου Δώρα: Δελφών 18 (από 
Μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, 
μετά τη ρώσικη Πρεσβεία), Λευκω-
σία, τηλ.: 22775613, 22778449. 
Σπανός Νικόλας: Θεσσαλονί-
κης 1Δ (δίπλα από υπεραγορά  
ΜΕΤΡΟ Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ.: 
22337761, 22444437. 
Φέσια Ήβη: Λεωφ. Τσερίου 173Γ 
(μεταξύ «Πισσαρίδη» και κυκλοφο-
ριακού κόμβου Τσερίου), Στρόβο-
λος, τηλ.: 22321499, 22325995. 
Τοούλας Ανδρέας: Λεωφ. Κένεντι 
22 Δ, Λευκωσία, τηλ.: 22460202, 
22377349. 
Παναγή Αγγέλω: Ανδροκλέους 
15Β, πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ 13 
(έναντι Μεγάρου Αλήθειας), 
Λευκωσία, τηλ. :  22763575, 
22317370. 

Λεμεσός 
Καλαϊτζίδη Ίρμα: Γεωργίου Α‘ 
61, κατ. G παραλιακός δρό-
μος (μεταξύ περιοχής Δασούδι 
& Pizza Hut), Γερμασόγεια, τηλ.: 
25312012, 25342612. 
Προδρόμου - Μιχαήλ Γεωργία: 
Μισιαούλη & Καβάζογλου 76 
(κοντά στο ξενοδοχείο ΠΕΥ-

ΚΟΣ), Λεμεσός, τηλ.: 25568009, 
25811208. 
Παναγιώτου Παναγιώτης: Αγίας 
Φυλάξεως 225 (100 μ. από το 
round about Αγ. Φύλας, προς Αγία 
Φύλα, δίπλα από Sunfresh), Λεμε-
σός, τηλ.: 25770930, 25811860. 
Δρουσιώτης Ονούφριος: Γλάδ-
στωνος 131Β (έναντι παλαιού 
οικήματος ΑΕΛ), Λεμεσός, τηλ.: 
25379777, 99447977. 

Λάρνακα 
Ιακωβίδης Σταύρος: Λεωφ. Φανε-
ρωμένης αρ. 189-191, Λάρνακα, 
τηλ.: 24637499, 24657045. 
Περικλέους Ζόριτσα: Λεωφ. 
Γρίβα Διγενή 24 (μεταξύ φώτων 
Δροσιάς και φώτων πυροσβεστι-
κής, έναντι ESSO), Λάρνακα, τηλ.: 
24624374, 24645918. 

Πάφος 
Χαραλάμπους Πηνελόπη: Ακα-
μαντίδος 4 (δίπλα από περί-
πτερο  «Time Out»), Πάφος, τηλ.: 
26943222, 26272151. 

Παραλίμνι 
Μιχαήλ Ελένη: Λεωφ. Πρω-
ταρά 177 (δρόμος υπεραγο-
ράς ΜΕΤRΟ), Παραλίμνι, τηλ.: 
23811031, 23827336. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπό μας, η 
Kition Ocean Holdings Ltd, στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 

της Ευθύνης, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία 
φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, στο 
οποίο συμμετείχαν παλαίμαχοι ποδοσφαι-
ριστές της Ομόνοιας Λευκωσίας, της ΑΕΚ 
Λάρνακας και της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώ-
στου. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν θέαμα 
και γκολ, ενώ οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές 
σκόραραν για έναν ιερό σκοπό, καθώς τα 
έσοδα από τον αγώνα διατέθηκαν για στήριξη 
των ιδρυμάτων «Ηλιαχτίδα Ζωής», «Δικαίωμα 
Ελπίδας» και του «Ειδικού Σχολείου Αγίου 
Λαζάρου». Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου 
Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα και 
τελούσε υπό την αιγίδα του Τμήματος Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης ΑμεΑ, του Υπουργείου 
Εργασίας. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύ-
θυνε εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας 
η Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, 
κ. Μαρία Αβραάμ. Με την ευκαιρία αυτή, 

η Kition Ocean Holdings Ltd θα ήθελε να 
ευχαριστήσει τους παλαίμαχους ποδοσφαι-
ριστές, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην 
επιτυχή διοργάνωση του φιλανθρωπικού 
αγώνα.

Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 
από την Kition Ocean Holdings

Στις 12/1/2022 το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού πραγματοποίησε την 
πρώτη συνεδρία της Διοικούσας 

Επιτροπής στην παρουσία της Πρώτης 
Κυρίας και Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ, 
Άντρης Αναστασιάδη. Η συνεδρία άρχισε 
με μονόλεπτη σιγή, εις μνήμην  της Μαλά-
μως Λύρα Νεοφύτου, η οποία υπηρέτησε 
ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΠΣΣΕ από το 1979 – 1986 και από 1992 
– 2004 και διετέλεσε Πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
από το 1995-1998. Με την καθιερωμένη 
κοπή της βασιλόπιτας η κ. Αναστασιάδη 
ευχήθηκε στα μέλη της Διοικούσας Επι-
τροπής και στους εθελοντές, καλή χρονιά 
και δύναμη να συνεχίσουν τη μεγάλη αλυ-
σίδα προσφοράς στους συνανθρώπους 
μας που το έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο 
των εργασιών της συνεδρίας η Διοικούσα 
Επιτροπή αποφάσισε την επίδοση τιμητικής 
διάκρισης στον κ. Χαράλαμπο και στην 
κ. Έλενα Παττίχη (φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
Χαράλαμπου και Έλενας Παττίχη), για τη 
γενναιόδωρη εισφορά των €10.000, στη-

ρίζοντας την εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιο-
θετήστε» μια οικογένεια». Ακολούθως το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού πραγματοποίησε σεμνή τελετή 
επίδοσης των τιμητικών διακρίσεων στις 
εταιρείες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό. 
Επιδόθηκαν από την κ. Αναστασιάδη και 
τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, Ηλία Δημητρίου, 
οι ισότιμες τιμητικές διακρίσεις στις εται-
ρείες: Ειδική διάκριση/βραβείο δράσης 
σχετικής με τη πανδημία COVID-19, στα 
Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου (ΕΚΟ). Βρα-
βείο Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποί-

ηση δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης στα Τσιμεντοποιία Βασιλικού 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ και στο Leroy 
Merlin Cyprus. Βραβείο Εθελοντισμού 
και Φιλανθρωπίας στην εταιρεία Σάββας 
Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ και στηνAstro 
Bank Public Co Ltd. Το ΠΣΣΕ εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες προς τον επιχειρημα-
τικό κόσμο που στηρίζει με τη συμμετοχή 
του τον Διαγωνισμό, επισημαίνοντας την 
αξιόλογη κοινωνική δράση που κατ’ έτος 
αναπτύσσουν οι εταιρείες προς όφελος 
της κοινωνίας.   

Πρώτη συνεδρία Διοικούσας Επιτροπής του 
ΠΣΣΕ και επίδοση τιμητικών διακρίσεων

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Ανδρέας Νικολάου, του 

Νίκου από τα Λιβάδια Λάρνακας 
και της Ευαγγελίας Ρουσιά, από 
την Αμμόχωστο, και τώρα στο 
Παραλίμνι, και η δ. Μαρία Σιακού, 
από την Ψημολόφου, έδωσαν 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Λειτουργίες - Κηρύγματα 
Ανήμερα της γιορτής του Αγίου 

Αντωνίου γιορτάζει και πανηγυ-
ρίζει η ομώνυμη εκκλησία στα 
Κελιά. Πανηγυρικός Εσπερινός 
σήμερα Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 
2022, στις 5.00μ.μ., χοροστατού-
ντος του Μητροπολίτη Κιτίου 
Νεκταρίου. Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία αύριο Δευτέρα, 17 
Ιανουαρίου 2022, από τις 6.30π.μ. 
– 9.00π.μ.

Αγρυπνία
Ο Μητροπολίτης Τριμυθού-

ντος Βαρνάβας σήμερα Κυριακή, 
16 Ιανουαρίου 2022, θα προστεί 
Αγρυπνίας, στο παρεκκλήσιον της 
Αγίας Παρασκευής στη Μοσφι-
λωτή, με την ευκαιρία της γιορτής 
του Οσίου Αντωνίου του Μεγά-
λου. Ώρα έναρξης: 8.00μ.μ.

Αιμοδοσία
Η Τράπεζα Αίματος του Ιδρύ-

ματος «Χριστίνα Α. Αποστόλου» 
διοργανώνει αιμοδοσία την Τε-
τάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022, από 
τις 5.30μ.μ. μέχρι τις 8.00μ.μ., στον 
σταθμό Αιμοδοσίας Λάρνακας 
στον 3ο όροφο της νέας πτέρυ-
γας του Νοσοκομείου Λάρνακας  
(είσοδος απέναντι από το εκκλη-
σάκι).

Εγκαίνια έκθεσης 
Εγκαίνια έκθεσης  «Art out of 

Trash» του Abdul Gany Bande 
θα πραγματοποιηθούν σήμερα 
Κυριακή, 16  Ιανουαρίου 2021, 
στις 11.00π.μ., στην Πλατεία 
Ευρώπης στη Λάρνακα. Διοργα-
νωτής είναι ο Δήμος Λάρνακας σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα  «Love, 
Light & Hope». Διάρκεια έκθεσης: 
16/1/22 – 13/2/22.

Μνημόσυνο
Ο Δήμος Αθηένου και η 

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη 
Ηλικιωμένων Αθηένου, τιμώ-
ντας τη μνήμη των Αείμνηστων 
και Μεγάλων Ευεργετών της 
Αθηένου, του Μοναχού Καλλί-
νικου Σταυροβουνιώτη και του 
Νίκου Μουγιάρη, καθώς και των 
άλλων Αείμνηστων και Μεγάλων 
Ευεργετών, Δωρητών, Χορηγών 
και Εθελοντών της Κλεάνθειου 
Κοινοτικής Στέγης Ηλικιωμένων 
Αθηένου, θα τελέσουν σήμερα 
Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022, 
στον ιερό ναό Παναγίας Χρυ-
σελεούσας Αθηένου, επίσημο 
μνημόσυνο για ανάπαυση των 
ψυχών τους,  χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη Τριμυθούντος, 
Βαρνάβα.

Οδικά έργα
Ο Δήμος Αγίας Νάπας ενημε-

ρώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο 
των οδικών έργων που εκτελού-
νται στην οδό Τεύκρου Ανθία, και 
για τους σκοπούς διεξαγωγής ερ-
γασιών που αφορούν την Α.Η.Κ., η 
Συμβολή της οδού 25ης Μαρτίου 
με την Τεύκρου Ανθία θα παρα-
μείνει κλειστή από τις 8.00π.μ. – 
4.00μ.μ. μέχρι την Τρίτη, 18/1/22. 
Κατά το διάστημα αυτό στην οδό 
25ης Μαρτίου θα υπάρχει πρό-
σβαση μόνο για κατοίκους, ενώ σε 
τμήμα της οδού Άρη Βελουχιώτη 
θα ακυρωθεί η μονοδρόμηση.

 
Απογραφή πληθυσμού

Ο Δήμος Αγίας Νάπας ανακοι-
νώνει ότι την 1η Οκτωβρίου 2021 
ξεκίνησε  η  Απογραφή πληθυ-
σμού και κατοικιών 2021, από 
τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. 
Όσοι δημότες δεν έχουν καταγρα-
φεί ακόμη, παρακαλούνται όπως 
επικοινωνήσουν άμεσα με τα πιο 
κάτω άτομα, ώστε να γίνει τηλε-
φωνικώς η συνέντευξη: Σούζαν  
Κατρί  Έλφβινγκ  (Περιφερειακός 
Επιθεωρητής Αγίας Νάπας), τηλ. 
99583438, Έλενα Ιωαννίδου 
(Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας), 
τηλ. 24205852. 

Δεδομένης της τρέχουσας επι-
δημιολογικής κατάστασης, η 
εταιρεία Remedica δεν θα 
μπορούσε να μη συνδράμει 

ενεργά στην προσπάθεια μείωσης της 
διασποράς του COVID-19, γι’ αυτό και 
προέβη την Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2022, 
σε δωρεά 30 κιβωτίων που περιείχαν 
2.400 ατομικά αντισηπτικά, τα οποία θα 
διανεμηθούν σε 30 σχολεία παγκυπρίως 
από τη Σχολική Εφορεία Λεμεσού. Η 
Remedica είναι μια κορυφαία φαρμα-
κευτική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο, 
με παρουσία σε περισσότερες από 160 
χώρες. Ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα 
ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή 

και εμπορία υψηλής ποιότητας ασφα-
λών και αποτελεσματικών γενόσημων 
φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώ-

πινη χρήση. Σήμερα το χαρτοφυλάκιό 
της αποτελείται από περισσότερα από 
350 φαρμακευτικά προϊόντα.

16.01.2022

Στον Λοχία Λούκα Πανα-
γιώτου της Αστυνομίας 
των Βρετανικών Βάσεων 
απονεμήθηκε μετάλλιο 

της Αστυνομίας Υπερπόντιων Εδα-
φών από τη Βασίλισσα της Αγγλίας. 
Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι νιώθει 
περηφάνια  που του απονεμήθηκε το 
Μετάλλιο της Αστυνομίας Υπερπό-
ντιων Εδαφών από τη Βασίλισσα της 
Αγγλίας. Το όνομά του βρισκόταν στη 
«Λίστα με τα Τιμώμενα Πρόσωπα», 
της Πρωτοχρονιάς.

Διάλεξη με θέμα «Ο αθλη-
τισμός και οι αξίες του στη 
ζωή μας» διοργάνωσε το 
Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανε-

πιστήμιο στη Λάρνακα, στο Πολυδύνα-
μο Πολιτιστικό Κέντρο «Αμμόχωστος», 
στη Λάρνακα.

Εισηγήτρια ήταν η κ. Κλέα Χα-
τζηστεφάνου – Παπαέλληνα, Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, τέως Πρόεδρος του Δ. Σ. ΚΟΑ.

Απονομή μεταλλίου

Διάλεξη

Τις γιορτινές αυτές μέρες, το 
Vantastic φορώντας τα καλά 
του  βγήκε στους δρόμους της 
Λευκωσίας, για να επισκεφτεί 

και να κεράσει γλυκές γεύσεις και ακόμα 
πιο γλυκές ευχές εκείνους που «κρα-
τάνε το φρούριο», ακόμα και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες. Το Vantastic με 
τα λαμπερά του φώτα, που κάνουν τους 
πάντες να χαμογελούν, επισκέφτηκε 
ανάμεσα σε άλλους το Τμήμα Ατυχη-
μάτων και Επειγόντων Περιστατικών, 
την Πυροσβεστική, το Κέντρο Ανακου-
φιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα, την 
Αστυνομία, το Μακάρειο Νοσοκομείο, 
αλλά και σταθμούς Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, αφού είναι αυτοί που μέ-
ρα-νύχτα εργάζονται ακούραστα για να 
μας ενημερώνουν για κάθε νέο γεγονός. 
Σε όλους τους σταθμούς που έκανε το 
Vantastic συνάντησε ζεστά χαμόγελα 

και υπέροχους ανθρώπους που υπο-
δέχτηκαν τις γλυκές Lidl νοστιμιές με 
ανοιχτές αγκαλιές. Το κοινό καλωσόρισε 
με χαρά την πρωτοβουλία της Lidl και 
του Vantastic, χαρίζοντας με τη σειρά 
του ευχές και πολλή αγάπη, μέσα από 
τις αντιδράσεις και τα σχόλιά του. Η 
Lidl Κύπρου βρήκε αυτόν τον απλό 
και όμορφο τρόπο για να ευχαριστήσει 
όλους αυτούς που ακούραστα μας φρο-
ντίζουν, μας προσέχουν, μας βοηθούν, 
μας κρατούν ενήμερους, όλον τον χρόνο, 
κάθε μέρα, σε κάθε βάρδια – και δεν 
παύουν να το κάνουν με αυταπάρνηση, 
αγάπη και χαμόγελο. Σε όλους αυτούς 
που απλόχερα μοιράζουν αγάπη, η Lidl 
Κύπρου και το Vantastic έδειξαν την 
ευγνωμοσύνη τους, μοιράζοντας με τη 
σειρά τους γλυκά εδέσματα και θερμά 
χαμόγελα, και ευχήθηκαν σε όλους κα-
λές, φανταστικές γιορτές.  

Το Lidl Vantastic βγήκε 
στους δρόμους και σκόρπισε 
ευχές, αγάπη και χαρά
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Διζωνίτιδα, Πλευρίτιδα, Κυτταρίτιδα, «ράπιτεστ»,
«πισιάρ», «σέιβπας», «σέλφτεστ», «γουόκιν», «τεστουστέιτ»...

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ βλάβες της 
πανδημίας του κορωνοϊού, 
σημειώνονται. Εξαιτίας της 
έλλειψης ικανοτήτων επαρκούς 

εγρήγορσης - συνειδητής, καθηκόντως, και 
εκ του νόμου επιβεβλημένης εγρήγορσης 
- των αρμοδίων του κράτους, να προλα-
βαίνουν εγκαίρως και αποτελεσματικά, τις 
τρέχουσες εξελίξεις στην πάνδημη άμυνα 
κατά της πανδημίας:

- Ακόμη και στους στοιχειώδεις γλωσσι-
κούς κανόνες της δέουσας πληροφόρησης, 
άρτιας επικοινωνίας και πλήρους συνεννό-
ησης με τους πολίτες στη γλώσσα τους.

- Όπως από το σύνταγμα και τους 
νόμους είναι επιβεβλημένο. Επίσημες 
γλώσσες στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
μόνο δύο: Η ελληνική και η τουρκική.

- Οι αρμόδιοι όμως των υπουργείων 
και των κρατικών υπηρεσιών σπεύδουν 
και επιβάλουν στους πολίτες καταιγισμό 
υποχρεώσεων, εξαναγκάζοντάς τους να τις 
κατανοούν (αν τα καταφέρουν και όσοι τα 
καταφέρουν) αγγλιστί:

- ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ «ράπιτεστ», «πισιάρ», 
«σέιβπας», «σέλφτεστ» «γουόκιν», «τε-
στουστέιτ» και ό,τι άλλο αντιγράψει ο οκνη-
ρός πνευματικά και ανεπαρκής μορφωτικά 
νους των αρμοδίων. Νους υποταγμένος 
στα... εγγλέζικα.

- Νους ο οποίος δεν σκέφτηκε να 
τηλεφωνήσει, παραδείγματος χάριν, στον 
καθηγητή Γιώργο Μπαμπινιώτη για να 
τους συμβουλεύει πάραυτα και σε κάθε 

περίπτωση, ποια είναι κάθε φορά η καταλ-
ληλότερη ελληνική λέξη ή φράση, για να 
την κατανοούν κιόλας σαφώς και αμέσως 
όλοι οι πολίτες.

ΔΕΙΓΜΑ, και αυτό, γενικότερης παρακ-
μής. Και παράλυσης. Στην οποία κακο-
τύχησε, άξιος για οίκτο (πρώτα οικτίρων 
εαυτόν), ο Ελληνισμός των ημερών μας. 
Αυτά σαν είδος προλόγου, για τις άλλες, 
άλλου είδους, βαρύτατες ενδημικές παλαιό-
θεν εθνικές ασθένειες:

ΟΥΔΕΙΣ είναι βέβαιος πώς θα εξελιχθεί 
το προεκλογικό έτος 2022 μέσα στις συν-
θήκες της πανδημίας του κορωνοϊού απρό-
βλεπτου εισέτι τέλους. Και της μετεξέλιξης 
των ραγδαίως διαδοχικών μεταλλάξεών 
του, οι οποίες απειλούν να εξουδετερώνουν 
τα αλλεπάλληλα τείχη πάνδημης άμυνας 
που ορθώνουν οι εμβολιασμοί και τ’ άλλα 
μέτρα προστασίας που η επιστήμη σπεύ-
δουσα επινοεί και οι πολιτείες διευθύνουν.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ που κρίθηκαν αναγκαία στην 
εργώδη κι εναγώνια πάνδημη άμυνα κατά 
της πανδημίας, ήδη επέβαλαν από τον Μάρ-
τιο του 2020 πρωτόγνωρα δυσμενείς αλλα-
γές στη ζωή, στην καθημερινότητα και στην 
ψυχολογική κατάσταση. Των ανθρώπων 
προσωπικά και των κοινωνιών συλλογικά:

ΜΕ ΚΑΚΕΣ συνέπειες στις κοινωνικές 
σχέσεις γενικά. Και δυσμενέστερες επιπτώ-
σεις στις ήδη προ κορωνοϊού φθίνουσες 
σχέσεις μεταξύ πολιτών και πολιτικής, 
πολιτών και πολιτικών, πολιτών και κομ-
μάτων, πολιτών και εξουσίας, πολιτών και 

συλλογικού μέλλοντος.
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ και συνειδητή αυτοπει-

θαρχία την οποία επέδειξε με εγκαρτέρηση 
και σχολαστικότητα η πλειονότητα των 
πολιτών στα μέτρα αυτοπροστασίας με την 
καθοδήγηση της επιστήμης και των ιατρών 
έναντι της πανδημίας, ουδόλως θεράπευσε 
τις βαρύτατα ασθενούσες σχέσεις πολιτών 
και πολιτικής, οι οποίες βαίνουν επιδεινού-
μενες και με οιονεί ιατρική ορολογία:

- 1. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ επί του Κυπριακού 
ήδη βρίσκεται επί δεκαετίες καθηλωμένη 
σε αναπηρικό κάθισμα. Πάσχουσα από 
ανίατη και υποτροπιάζουσα σαρανταπεντα-
πληγική... διζωνίτιδα.

Σαρανταπεντα-πληγική, καθ’ ότι:
Μετρημένη από το 1977 που νομίστηκε 

ως θεραπεία, δήθεν, αλλ’ αποδείχθηκε, 
επί 45 χρόνια έως σήμερα 2022, σκοπί-
μως επιτήδεια κομπογιαννίτικη συνταγή 
αργόσυρτης μετάστασής της σε παράλυση. 
Η χειρότερη μετάσταση της διζωνίτιδας 
εντοπίστηκε στα μυαλά. Κολλημένη σαν 
βδέλλα που δεν επιτρέπει ίχνος ικμάδας 
άλλης σκέψης για άλλες θεραπείες...

- 2. ΟΙ «ΚΑΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Γ.Γρ. 
του ΟΗΕ προς τις «δύο πλευρές» για συνο-
μιλίες μεταξύ των «δύο πλευρών», καθη-
λώθηκαν κι αυτές, πάσχουσες από αθερά-
πευτα παραλυτική πλέον... πλευρίτιδα.

Είναι, μάλιστα, τέτοια μονίμως τα συ-
μπτώματα, οι παρενέργειες και οι αλληλο-
διαδοχικές επενέργειες αυτής της πλευρί-
τιδας, ώστε μετεξελίσσονται διαρκώς, αργά 

και σταθερά, σε παραλυτικότερη μονο-
πλευρίτιδα. Παραλυτικότερη ιδίως για την 
ημετέρα εκ των «δύο πλευρών»...

- 3. ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ στην αυτάρεσκα 
φατριαστική και - εκ κατασκευής κι εξ 
αποστολής και υπαρξιακή τους - εξουσιο-
λάγνα κατάχρηση της αυτοεικόνας τους ως 
«κυττάρων της δημοκρατίας», επωάζουν 
ήδη από χρόνια στην κοινωνία και στην 
πολιτική, σ’ επικίνδυνα ασφυκτικό βαθμό, 
την καρκινογόνο... κυτταρίτιδα.

Διαρκώς και πιο αποπνικτική, η οποία 
προκαλεί οσημέραι και μεγαλύτερη απέ-
χθεια στους πολίτες αποτρέποντάς τους 
από το να αναμειχθούν στην πολιτική.

Εξαιρουμένων εκείνων των ολίγων που 
επιδιώκουν ιδιοτελώς τη συμμετοχή τους 
στη λαφυραγώγηση της εξουσίας. Και στην 
παρασιτική προσωπική απόλαυση μεριδί-
ου των λαφύρων.

Αυτό το είδος καρκινογόνου κυτταρίτιδας 
ήδη παρήγαγε και το 34% της Αποχής στις 
τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 
2021. Κατά τις οποίες το κυβερνών κόμμα 
ψηφίστηκε μόνο από το 17% του εκλογικού 
σώματος, από το 14% το δεύτερο στις κάλπες 
κόμμα και τα λοιπά τα υπόλοιπα...

ΔΙΑΓΝΩΣΗ πολλών εκ των εγκυρότε-
ρων ειδικών αναλυτών είναι ότι:

Η σημαντικότερη αιτία της αδυναμίας 
και ανικανότητας εξεύρεσης μιας κάποιας 
θεραπείας για τις δύο πρώτες παραλυτικές 
ασθένειες, διζωνίτιδας και πλευρίτιδας, 
προέρχεται κατά κύριον λόγο από την τρίτη 

ασθένεια της κομματικής καρκινογόνου 
κυτταρίτιδας.

- Αυτήν τη διάγνωση συμμερίζεται και 
η πλειονότητα των πολιτών. Βασιζόμενη σε 
μια πασίγνωστη, απτή, πραγματική, κοινή 
όλων εμπειρία:

Όταν έτυχε στις 24 Απριλίου 2004 να 
κληθεί ο λαός σε δημοψήφισμα, η πλειο-
ψηφία ψήφισε απαλλαγή και από τη διζω-
νίτιδα και από την πλευρίτιδα. Η κομματική 
όμως κυτταρίτιδα δεν το επέτρεψε. Φρό-
ντισε όλα τα επόμενα χρόνια επιμόνως για 
το αντίθετο. Βολευόμενη στην αναπηρική 
καθήλωση και εξαντλούμενη αλληλοεκτο-
ξεύοντας κατηγορίες κατά των κάθε φορά 
κομματικών της αντιπάλων πως φταίνε για 
το επερχόμενο τετέλεσται...

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, εν τέλει, σε συνθήκες 
πανδημίας, υποχρεωμένοι σε αυστηρότερη 
απομόνωση, πολλοί κατ’ οίκον εθισμένοι 
πλέον διαδικτυακοί καταναλωτές και της 
αυξανόμενης επέλασης των λεγεώνων 
ηλιθιότητας, κακίας, παραπλάνησης, 
κανιβαλισμού και μίσους στα οργιάζοντα 
Μέσα Κοινωνικής (και αντικοινωνικής) 
Δικτύωσης, απηυδισμένοι κιόλας από τα 
φθίνοντα στην παρακμή παραδοσιακά 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, 
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις), χωρίς πειστική 
και αξιόπιστη πρόταση πολιτικοποίησης, 
παραδέρνουν μέσα στις αποπνικτικές συνέ-
πειες και της πανδημίας και της παρακμής. 
Την πρώτη υπάρχουν ελπίδες, η επιστήμη 
να την εξαλείψει. Την δεύτερη, όμως;

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Οι διαπρύσιοι προαγωγοί της αγγλο-τουρκο-διζωνικής 
τερατουργίας συνεργούν στην τουρκοποίηση της Κύπρου

Εκτός από την πανδημία του κορωνοϊού, 
δύο είναι τα κρισιμότερα ζητήματα 
επί των οποίων ο κυπριακός Ελ-
ληνισμός καλείται να εστιάσει την 

προσοχή και την ψήφο του, ενόψει των προε-
δρικών εκλογών του 2023: Το μεταναστευτικό, 
το οποίο εξελίσσεται σε δημογραφικό εφιάλτη 
για την ασφάλεια, την οικονομία, την κοινωνία. 
Και το Κυπριακό, το οποίο συναρτάται ευθέως 
προς το μεταναστευτικό, επειδή η Τουρκία, 
μετά τους εποίκους, εργαλειοποιεί και τους 
παράνομους μετανάστες, που εξαποστέλλει 
καθημερινά, ως δαμόκλειον απειλή κατά της 
εθνικής και βιολογικής ύπαρξης του Ελληνι-
σμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το Κυπριακό εστιάζεται στη μορφή λύσης 
του. Αυτή είναι η αγγλοτουρκικής έμπνευσης 
και επίνευσης και ελληνικής αποδοχής δι-
ζωνική ομοσπονδία. Είχε προηγηθεί η ιδέα 
της διχοτόμησης από τον Βρετανό Υπουργό 
Αποικιών, Λένοξ Μπόιντ, ο οποίος εισήγαγε 
(το 1956) τον “δικοινοτισμό, μια απαρχαιω-
μένη και διαιρετική έννοια στο οθωμανικό 
σύστημα Μιλλέτ - δηλαδή θρησκευτικής κοι-
νότητας” - όπως επισημαίνει ο Δρ Κλέαρχος 
Α. Κυριακίδης (“Σημερινή”, 17/12/2016: “Η 
προέλευση της προτεινόμενης λύσης ΔΔΟ”).

Στις 12/3/1990 (επί προεδρίας Γ. Βασι-
λείου που εξελέγη με υποστήριξη ΑΚΕΛ και 
με υπουργό Εξωτερικών τον Γ. Ιακώβου), το 
Συμβούλιο Ασφαλείας, με το ψήφισμα 649: 
“Kαλεί τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να επι-
τύχουν ελεύθερα μιαν αμοιβαία αποδεκτή 
λύση που να προνοεί για την εγκαθίδρυση 
ομοσπονδίας, η οποία θα είναι δικοινοτική όσον 
αφορά τις συνταγματικές πτυχές και διζωνική 
όσον αφορά τις εδαφικές πτυχές”. Έκτοτε, η 
αγγλοτουρκοδιζωνική έγινε και επίσημα η 
παντιέρα της ελληνικής πλευράς. 

Μετά από 47 και πλέον χρόνια αδιέξοδων, 
καταστροφικών συνομιλιών, περιφερειακών 
και διεθνών ανατροπών, σεισμικών αλλαγών 
στην περιοχή μας και στον πλανήτη, πέντε 
Πρόεδροι -Βασιλείου, Κληρίδης, Τάσσος, Χρι-
στόφιας, Αναστασιάδης- ανήγαγαν τη διζωνική 
σε λάβαρο μιας ολέθριας, αδιέξοδης πολιτικής. 
Γιατί οι συνομιλίες δεν καταλήγουν σε λύση 
ώστε η Κύπρος να καταστεί, επιτέλους, ένα 
“κανονικό κράτος”; Βεβαίως ευθύνεται η κατο-
χική Τουρκία και οι επεκτατικές, κατακτητικές 
βλέψεις της, τις οποίες ουδέποτε απέκρυψε. 
Αντίθετα τις μορφοποίησε από τη δεκαετία 
του ‘50 με τις γνωστές εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ 

και μυριάδες επιθετικών δηλώσεων όλων των 
τουρκικών κυβερνήσεων.

Από την άλλη, όμως, η κυπριακή πολιτική 
ηγεσία αρνείται πεισματικά να παραδεχτεί ότι οι 
συνομιλίες και η αγγλοτουρκοδιζωνική απέτυχαν 
ως στόχευση λύσης, αφού η Τουρκία και οι 
εγκάθετοί της στα κατεχόμενα επιμένουν πλέον 
σε λύση δύο κρατών. Εμφανώς αναμένουν 
ότι με τα δύο κράτη (η διζωνική αναφέρεται 
αιδημόνως σε “συνιστώντα κρατίδια”) θα επι-
τευχθούν ευχερέστερα οι τουρκικοί στόχοι. 

Η κυπριακή πολιτική ηγεσία με επικεφαλής 
τον πρόεδρο Αναστασιάδη και ασυγκράτητους 
προαγωγούς τον απελθόντα ΥπΕξ. Ν. Χριστο-
δουλίδη και τον πρόεδρο του κυβερνώντος 
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, αρνούνται καν να 
σκεφτούν αντίσταση, τουλάχιστον, σε αυτήν 
τη διζωνική τερατουργία. Αρνούνται να συ-
ζητήσουν αλλαγή στρατηγικής, να προτάξουν 
το Κυπριακό ως διεθνές πρόβλημα εισβολής, 
κατοχής, εθνοκάθαρσης, εποικισμού, δημο-
γραφικής αλλοίωσης, με στόχο τη διάσωση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τρέμουν και μόνο στην ιδέα να διαμηνύσουν 
στους τρίτους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
αρνείται ανένδοτα να προσυπογράψει τη θα-
νατική καταδίκη της. Παραλύουν και μόνο 
στην προοπτική να αντισταθούν δι’ όλων των 
μέσων στην τουρκοποίηση της Κύπρου και 
να σαλπίσουν, έστω και τώρα, εθνικόν αγώνα 
απελευθέρωσης από τον Τούρκο, σε συνερ-
γασία με την Ελλάδα. Διά της απραξίας, της 
ανεπάρκειας, της πολιτικής ανανδρίας και της 
ασύλληπτης τουρκοφοβίας τους, συνεργούν 
στην τουρκοποίηση του κυπριακού Ελληνισμού. 

Οι Ν. Αναστασιάδης, Αβ. Νεοφύτου και Ν. 
Χριστοδουλίδης -όπως και οι Ν. Παπαδόπου-
λος του ΔΗΚΟ, Στ. Στεφάνου του ΑΚΕΛ- κατ’ 
επανάληψιν έχουν προκληθεί δημόσια να 
εξηγήσουν στους Έλληνες της Κύπρου πώς 

η αγγλοτουρκοδιζωνική ταυτίζεται και σέβε-
ται όλες εκείνες τις ωραίες διακηρύξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Δικαίου 
και της Χάρτας του ΟΗΕ. Καμία απάντηση. 
Όπως και κανένας σεβασμός αλλά καθύβρι-
ση της κυρίαρχα εκπεφρασμένης απόφασης 
του κυπριακού Ελληνισμού να απορρίψει και 
να ενταφιάσει το τερατούργημα Ανάν και, δι’ 
αυτού, την τουρκοδιζωνική. 

Τι είναι, λοιπόν, η αγγλο-τουρκο-διζωνική, 
την οποία καθημερινά ανυμνούν, προάγουν 
και κυριολεκτικά έχουν αγκιστρωθεί επάνω 
της, οι πιο πάνω Κύπριοι πολιτικοί; Είναι η 
χειρότερη και αχρειότερη αποτύπωση του 
απορριφθέντος σχεδίου Ανάν με αμφισημίες, 
εποικοδομητικές ασάφειες, δυσλειτουργίες, 
παρερμηνείες. Πρόκειται για συγκεκαλυμμένη 
συνομοσπονδία, διά της οποίας διαλύεται και 
καταλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Δημιουρ-
γούνται δύο κρατίδια σε δύο ζώνες. Παρόμοια 
λύση προτάθηκε και στη Νότια Αφρική, αλλ’ 
ο Νέλσων Μαντέλα, ηγέτης και όχι ευτελής 
πολιτικάντης, την απέρριψε. Χειρότερη εκδοχή 
είναι η περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

Η αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία 
παραβιάζει συλλήβδην όλες τις αρχές και 
αξίες της ΕΕ, του Διεθνούς Δικαίου και του 
ΟΗΕ. Δηλαδή, τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, την 
παγκόσμια αρχή “ένας άνθρωπος μία ψήφος”, 
τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, την 
οικονομική βιωσιμότητα, την ασφάλεια, την 
εθνική και βιολογική επιβίωση του κυπριακού 
Ελληνισμού. Ν. Αναστασιάδης, Αβ. Νεοφύτου 
και Ν. Χριστοδουλίδης, είναι εκ των διαπρύ-
σιων προαγωγών της αγγλοτουρκοδιζωνικής. 
Η ψήφος είναι ξίφος! Οι πολίτες καλούνται 
να αποκόψουν τους τουρκοδιζωνικούς και να 
διασώσουν ξανά την Κυπριακή Δημοκρατία 
από σπιθαμιαίους πολιτικάντηδες.

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Εγγύς εξωτερικού 
αναβιούμενες διαστάσεις

Τ ο πλαίσιο των διεργασιών, που διεξά-
γονται αυτήν την εβδομάδα σε Γενεύη 
αρχικά, στη συνέχεια Βρυξέλλες στο 
Συμβούλιο Ρωσίας – ΝΑΤΟ, αλλά και 

στη Βιένη στον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον οποίο 
μέλη είναι τόσο η Ρωσία, όσο και οι ΗΠΑ, ανα-
δεικνύει τη σοβαρή διάσταση απόψεων των 
δύο χωρών σε κρίσιμα θέματα ασφάλειας για 
τις ίδιες, ζητήματα που αφορούν σε κράτη, τα 
οποία γίνονται αντιληπτά ως τμήματα του λεγό-
μενου «εγγύς εξωτερικού» του μετασοβιετικού 
συστήματος. 

Η Ρωσοαμερικανική κρίση, ιδιαιτέρως μετά 
την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική 
Ομοσπονδία κατά το 2014, αλλά και λαμβα-
νομένων υπόψη των σημερινών εξελίξεων και 
αντιτιθέμενων προοπτικών ως προς τον χώρο 
της Ουκρανίας, αλλά και την επικαιροποιημένη 
συζήτηση για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 
ασφάλειας, προσλαμβάνει διεθνείς διαστάσεις, 
στον βαθμό που ενεργοποιείται δυναμικά το 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ να στηρίξουν τις ουκρα-
νικές, εν προκειμένω αντιρωσικές κινήσεις. Η 
Ρωσία δε αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της 
ένταξης της ουκρανικής κρατικής δομής στους 
δυτικούς αμυντικούς και στρατηγικούς θεσμούς, 
όπερ και άπτεται της ρωσικής προσέγγισης 
περί του «εγγύς εξωτερικού». 

Η θεωρία του «εγγύς εξωτερικού» παραπέ-
μπει στην αντίληψη μιας παρουσίας της Ρωσίας, 
η οποία εξικνείται πολύ πέραν των στενά νο-
ούμενων κρατικών συνόρων της χώρας, αλλά 
άπτεται μιας περιοχής ελέγχου και επιρροής, 
η οποία υπαγόταν στο παρελθόν στο σοβιετικό 
ιμπέριουμ, ενώ σήμερα διεκδικείται ως χώρος 
στρατηγικής και γεωπολιτικής διείσδυσης από 
τις ΗΠΑ.

Στο παρόν, οι περιοχές αυτές, οι οποίες εκλαμ-
βάνονται να τελούν εν δυνάμει υπό ρωσική ή 
μετασοβιετική επιρροή, ως γεωπολιτικός χώρος 
άσκησης στρατηγικής παρουσίας, διεμβολίζονται 
από τις ΗΠΑ και γενικότερα θεσμούς δυτικούς, 
όπως το ΝΑΤΟ, γεγονός που προκαλεί κατά τα 
αναμενόμενα, ενεργό δυναμική, όχι εμπόλεμη 
εν προκειμένω και μέχρι τούδε, αποτρεπτική 
αντίδραση της Μόσχας.

Η Ρωσία διεκδικεί, εν μέσω των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων, τη διατήρηση της επιρροής 
άσκησης στρατηγικής παρουσίας στα όρια του 
1997, θεωρώντας την απειλή ευρισκόμενη «επί 
θύραις», ενώ στοχεύοντας στην αναβάθμιση 
της διαπραγματευτικής θέσης της εν όψει επι-

κείμενων συνομιλιών,  συγκέντρωσε ισχυρό 
αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα 
με την Ουκρανία, δηλαδή την κρινόμενη πε-
ριοχή, δημιουργώντας συνθήκες επικείμενης 
κλιμάκωσης, γεγονός που βελτιώνει κατά τα 
ανωτέρω τη διαπραγματευτική της θέση. 

Η σημερινή ανάπτυξη της κινητικότητας ρω-
σικών δυνάμεων στα ρωσοουκρανικά σύνορα 
συνυφαίνεται, συνεπώς, προς το πιο πάνω σχήμα 
του εγγύς εξωτερικού, δηλαδή αποσκοπεί στην 
παρεμπόδιση μιας δυτικής διείσδυσης στον 
διεκδικούμενο χώρο επιρροής της. 

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης δεν 
πρέπει να αποκλείεται, χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως απαραιτήτως θα λάβει τον χαρακτήρα σύ-
γκρουσης των δύο μεγάλων δυνάμεων, ΗΠΑ 
– Ρωσίας, απευθείας. Δεν αποκλείεται η κατά 
τα ανωτέρω σύγκρουση να περιοριστεί στο πε-
δίο δορυφορικών αντιπαραθέσεων, δηλαδή 
συγκρούσεων «διά αντιπροσώπων». 

Δεδομένου του πιο πάνω περιγράμματος, 
στις τρέχουσες συνομιλίες, η Ρωσία επικαλείται 
επίσης το γεγονός πως στην περιοχή υπάρχει 
ρωσική εθνική κοινότητα, της οποίας την επι-
βίωση και παρουσία προασπίζεται. Από την 
άλλη, οι ΗΠΑ επικαλούνται την εκδήλωση της 
ανεξάρτητης πολιτικής βούλησης των κρατών, 
που θα επιθυμούσαν ή στοχεύουν στην ένταξή 
τους στους ευρωπαϊκούς  και δυτικούς θεσμούς, 
πράγμα, που δεν επιτρέπεται να απαγορεύεται 
από τρίτες χώρες, όπως, κατά την αντίληψη των 
ΗΠΑ, συμβαίνει εν προκειμένω από τη Μόσχα. 

Όπως καθίσταται αντιληπτό, πρόκειται 
για αντιπαρατιθέμενες πολιτικές βουλήσεις 
και στρατηγικές προσεγγίσεις, που άπτονται 
των εξελίξεων και των γεωπολιτικής σημασί-
ας επιλογών στην περιοχή. Είναι προφανές 
πως η σημερινή Ρωσία είναι γεωστρατηγικά 
και γεωπολιτικά πολύ ισχυρότερη έναντι της 
πρώτης περιόδου της μετασοβιετικής Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, δηλαδή της περιόδου Μπορίς 
Γέλτσιν, όταν η χώρα κηδεμονευόταν, τρόπον 
τινά, από την Ουάσιγκτον. Σήμερα η Μόσχα 
διατυπώνει θέσεις και προβάλλει απόψεις, 
ενώ πραγματοποιεί κινήσεις που άπτονται της 
αντίληψης της ηγεσίας της περί ηγεμονικής 
παρουσίας στην περιοχή, που να αντιστοιχεί 
στην ιστορία και το παρελθόν του ρωσικού 
ιμπέριουμ, διεκδικώντας θέση και ρόλο πα-
γκόσμιας δύναμης, πραγματοποιώντας κατά 
ταύτα κινήσεις, που να αποτυπώνουν αυτήν 
τη διάσταση και να προβάλλουν διεθνώς τον 
κατά τα ανωτέρω ρόλο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Η τουρκοδιζωνική είναι η χειρότερη και αχρειότερη 
αποτύπωση του απορριφθέντος σχεδίου Ανάν με αμφισημίες, 

εποικοδομητικές ασάφειες, δυσλειτουργίες, παρερμηνείες. 
Πρόκειται για συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία, διά της οποίας 
διαλύεται και καταλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Παραβιάζει 

συλλήβδην όλες τις αρχές και αξίες της ΕΕ, του Διεθνούς 
Δικαίου και του ΟΗΕ, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις βασικές ελευθερίες, την παγκόσμια αρχή “ένας άνθρωπος 

μία ψήφος”, την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας
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Η περιοχή Βασιλικού είναι ένα εν δυνά-
μει νέο Μαρί. Υπάρχουν εκεί ο ηλεκτρο-
παραγωγός σταθμός της ΑΗΚ, το Τσιμε-
ντοποιείο, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών 
και φυσικού αερίου κ.ά. Μια πυρκαγιά ή 
ένα άλλο ατύχημα στην περιοχή, μπορεί 
να αποβούν μοιραία. Η πυρκαγιά που 
ξέσπασε σε αποθήκη με στερεά καύσιμα 
του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, το πρωί 
της περασμένης Τρίτης, προκάλεσε ρίγη 
τρόμου στους κατοίκους της ευρύτε-
ρης περιοχής, που είδαν νέφη πυκνού 
καπνού να αναδύονται από το σημείο της 
πυρκαγιάς και να ανεβαίνουν μεσούρα-
να. Η έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικών 
δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της 
φωτιάς, η οποία θα μπορούσε να απειλή-
σει σοβαρά δεξαμενές στις οποίες φυλάσ-
σονται μεγάλες ποσότητες καυσίμων και 
βρίσκονται πολύ κοντά στην αποθήκη 
του Τσιμεντοποιείου. Καθένας μπορεί 
να φανταστεί τι θα γινόταν αν έφθανε η 
φωτιά μέχρι τις δεξαμενές. 
Η πυρκαγιά αυτή δεν είναι η πρώτη στην 
περιοχή του ενεργειακού κέντρου της 
χώρας μας. Είχαν προηγηθεί και άλλες, 
γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες των 
κατοίκων των γύρω χωριών για τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν. Ο κοινο-
τάρχης Ψεματισμένου δήλωσε ότι το 
θέμα των πυρκαγιών συζητήθηκε μόλις 
πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη που 
είχαν οι κοινοτάρχες της περιοχής με 
τους υπουργούς Εσωτερικών, Εμπορίου 

και Γεωργίας, από τους οποίους έλαβαν 
διαβεβαιώσεις, οι οποίες όμως δεν 
επαληθεύθηκαν. Και δεν λέει... ψέματα ο 
κοινοτάρχης Ψεματισμένου.
Η περιοχή Βασιλικού δεν είναι ένας 
κήπος όπου φυτρώνουν μοσχομύριστα 
φυτά... βασιλικού. Είναι ένας χώρος όπου 
έχουν «βλαστήσει» όλων των ειδών οι βα-
ριές βιομηχανίες και εγκαταστάσεις πολ-
λαπλών κινδύνων. Συνεπώς θα έπρεπε 
να δοθεί υψίστη σημασία στην ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων και στην πρόληψη 

οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ενδεχομέ-
νου. Η ύπαρξη μόνιμου πυροσβεστικού 
σταθμού στο ενεργειακό κέντρο του Βασι-
λικού θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα. 
Και, όμως, παρά τους σχεδιασμούς, δεν 
έχει ακόμα λειτουργήσει. 
Το Μαρί, που είναι εκεί δίπλα, και η 
τραγωδία του, θα έπρεπε να μας είχαν δι-
δάξει πολλά. Κανένας δεν μπορεί πλέον 
να ισχυρίζεται ότι... δεν ξέρει πού είναι το 
Μαρί. Ούτε, φυσικά, και το Βασιλικό...

ΜΠΟΞΕΡ

Της Κυριακής
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Εξ Απορρήτων
Και ξαφνικά ο Εγκέλαδος...

Ξέρουμε πού είναι το Βασιλικό

Από τον Λεοντόκαρδο στον... χοιρόκαρδο!

Καρχαρίες και... δελφίνοι

Οι άλλοι δεν βιάζονται

Η πρεμούρα του Αβέρωφ Νεοφύ-
του να εξαγγείλει υποψηφιότητα 
13 μήνες πριν από την προεδρική 
«ττενέκκα», δεν φαίνεται να ωθεί 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης να 
σιασιάρουν κι αυτά. Απλώς, τώρα 
που έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό, με 
δύο υποψηφιότητες από τον χώρο 
του Συναγερμού, δημιουργούνται 
νέα δεδομένα, με βάση τα οποία θα 
πάρουν και τα υπόλοιπα κόμματα τις 
αποφάσεις τους. 
Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 
με βεβαιότητα ποιες θα είναι αυτές οι 
αποφάσεις. Το κάθε κόμμα κρατάει 
κλειστά τα χαρτιά του. Και ενώ παρα-
μένουν κλειστά τα χαρτιά, παραμέ-
νουν ανοιχτές και όλες οι πιθανότη-
τες. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι δεν 
θα δούμε συνεργασία ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ. 
Τα υπόλοιπα παίζονται. 
Το ΑΚΕΛ επιθυμεί διακαώς σύμπρα-
ξη με το ΔΗΚΟ, ωστόσο φαίνεται ότι 
δυσκολεύεται να υποστηρίξει Νικόλα 
για την προεδρία. Αν τον υποστηρί-
ξει, θα πρέπει να πάει στη βάση του 
κόμματος, αλλά αυτήν τη φορά δεν 
θα πει «άλλαξεν ο άθρωπος σιόρ», 
όπως έκανε με τον Τάσσο, αλλά θα 
πει... «αλλάξαμεν εμείς, σιόρ»! Αν η 
Εζεκία Παπαϊωάννου δεν υποστη-
ρίξει Νικόλα, θα πρέπει να βρεθεί 

κοινός υποψήφιος που όχι μόνο να 
επιχειρήσει να συγκεράσει τις από-
ψεις ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ στο Κυπριακό 
και την οικονομία, αλλά να είναι και 
εκλέξιμος. Δύσκολο εγχείρημα. 
Στο ΔΗΚΟ, αν δεν καρποφορήσει η 
προσπάθεια για εξασφάλιση στήριξης 
του ΑΚΕΛ στον Νικόλα, δεν αποκλείουν 
συνεργασία ακόμη και με τον ΔΗΣΥ, 
για να ξαναβρεθούν στη διακυβέρνηση. 
Αλλά ποιον ΔΗΣΥ; Του Αβέρωφ ή του 
Χριστοδουλίδη; Οι πιθανότητες είναι 
μάλλον με τον δεύτερο.
Οι βασικοί παίκτες στην προεδρική 
σκακιέρα είναι ασφαλώς ο ΔΗΣΥ, 
το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ. Όμως δεν 
παραγνωρίζεται η θέση των άλλων 
κομματικών σχηματισμών, όπως 
της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ, του ΕΛΑΜ 
και των Οικολόγων. Ειδικότερα στον 
δεύτερο γύρο.
Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να 
δείξουν προς τα πού οδεύουν οι 
πιθανές συνεργασίες, όταν θα έχουν 
πραγματοποιηθεί και οι ανάλογες 
δημοσκοπήσεις.
Είναι πολύ νωρίς για σίγουρες 
προβλέψεις. Διότι, ξέρετε πώς είναι 
η πολιτική, ειδικά στην παρανοϊκή 
νήσο μας. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέ-
τσι, μεθαύριο κοκορέτσι...

ΜΠΟΞΕΡ

Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να πείσεις 
έναν αντιεμβολιαστή, που βλέπει καχύ-
ποπτα το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού 
πιστεύοντας σε διάφορες ανοησίες, να 
αλλάξει ιδέα, αλλά η ιατρική επιστήμη 
αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι ικανή 
να σώζει ζωές με τα πιο απίστευτα 
επιτεύγματα. Όπως την πρώτη μεταμό-
σχευση καρδιάς ενός γενετικά τροπο-
ποιημένου χοίρου σε άνθρωπο, έναν 
57χρονο Αμερικανό. Οι επιστήμονες 
ευελπιστούν ότι άνοιξαν τον δρόμο για 
νέου είδους μεταμοσχεύσεις, που θα 
σώσουν τις ζωές πολλών ανθρώπων, 
λόγω της έλλειψης επαρκών ανθρω-
πίνων οργάνων για μεταμόσχευση. Οι 

γιατροί σημειώνουν, ωστόσο, ότι είναι 
ακόμη νωρίς για να πουν με βεβαιότητα 
ότι η καρδιά του ζώου θα λειτουργήσει 
στο ανθρώπινο σώμα χωρίς πρόβλημα. 
Όμως προχώρησαν σ’ αυτό το ριψοκίν-
δυνο εγχείρημα, για να αυξήσουν τις 
πιθανότητες επιβίωσης ενός ανθρώπου, 
που σε διαφορετική περίπτωση θα 
πέθαινε. Είναι όντως εκπληκτική εξέλιξη 
η μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε 
άνθρωπο. Οι Αμερικανοί επιστήμονες 
είχαν δημιουργήσει πριν από μερικά 
χρόνια τα πρώτα «χιμαιρικά» έμβρυα 
χοίρων, τα οποία ήταν κατά περίπου 
0,001% ανθρώπινα! Ο όρος «χιμαιρικά» 
προέρχεται από τη Χίμαιρα της ελληνι-

κής μυθολογίας, που είχε σώμα κατσί-
κας, κεφάλι λιονταριού και ουρά φιδιού. 
Ο απώτερος στόχος των επιστημόνων 
είναι η δημιουργία, μέσα σε τέτοια 
υβριδικά «χιμαιρικά» ζώα, ανθρωπίνων 
οργάνων (καρδιάς, παγκρέατος, ήπατος 
κ.ά.) για μεταμόσχευση σε ασθενείς. 
Στον ίδιο στόχο αποβλέπει και η δημι-
ουργία νεφρών από την καλλιέργεια 
εργαστηριακών ιστών, από ερευνητές 
του ιταλικού Ινστιτούτου Φαρμακο-
λογικής Έρευνας «Μάριο Νέγκρι», με 
επικεφαλής τον Ελληνοκύπριο βιολόγο 
Χριστόδουλο Ξυναρή, που ανακοινώθη-
κε πριν από μερικά χρόνια. 
Άντε, με όλες αυτές τις ανακαλύψεις, ελ-

πίζουμε να δημιουργηθεί εργαστηριακά 
και κανένας... εγκέφαλος, ειδικός για... 
πολιτικούς, επεξεργασμένος με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να  μπορούν να ξεχωρίζουν 
το καλό του τόπου από το συμφέρον 
του κόμματος και γενικά να έχουν τις 
προδιαγραφές ενός σωστού, σύγχρονου 
ηγέτη. 
Κι αν το πείραμα με τον εγκέφαλο των 
πολιτικών δεν αποδώσει, ας δοκιμάσουν 
να φτιάξουν στο εργαστήριο καμιά... φλά-
γκα μεγαλύτερη από αυτήν του συνηθι-
σμένου ανθρώπου, ειδικά για εμάς τους 
πολίτες της μπανανίας, ώστε να μπορού-
με να αντέχουμε τους ηγέτες μας.

ΜΠΟΞΕΡ

«Φούλης ο καρχαριομάχος»! Αυτός 
πρέπει να είναι, πιστεύω, ο καταλ-
ληλότερος  χαρακτηρισμός για τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου στην προεκλο-
γική του εκστρατεία, με βάση όσα ο 
ίδιος δήλωσε τις τελευταίες ημέρες. Η 
κουβέντα ξεκίνησε με την ατάκα του 
προέδρου του ΔΗΣΥ (που αποτε-
λούσε σαφή σπόντα για τον Νίκο 
Χριστοδουλίδη), ότι «σε έναν ωκεανό 
γεμάτο καρχαρίες, δεν μπορεί να εί-
σαι χρυσόψαρο». Ο Χριστοδουλίδης 
σταμάτησε να τηρεί... σιγήν ιχθύος και 
σχολίασε ότι «η κυπριακή κοινωνία 
δεν έχει ανάγκη από καρχαρίες, 
αλλά από έναν καλό καραβοκύρη». 
Και ο Αβέρωφ ανταπάντησε ότι «η 
χώρα θέλει ηγέτη που να μπορεί να 
αντιμετωπίζει τους καρχαρίες, όπως 
την Τουρκία». Ναι, καρχαριομάχος 
τελικά ο Φούλης. Θα τον έβλεπα, 
μάλιστα, να πρωταγωνιστεί σε ένα 
νέο βίντεο, γυρισμένο στη θάλασσα 
της Αργάκας αυτήν τη φορά, που 
να αποτελεί remake της περίφημης 
ταινίας του Σπίλμπεργκ «Ο καρχαρί-
ας» («Jaws»). Ο Αβέρωφ, ντυμένος με 
στολή βατραχανθρώπου, να εξο-
ντώνει ένα κοπάδι από αιμοβόρους 
καρχαρίες και στο τέλος να εμφανί-
ζεται με θριαμβευτικό ύφος να λέει 
στην κάμερα: «Η αλεπού έξυπνα και 
πονηρά, τους καρχαρίες πιάνει και 
γελά»!

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης θα έχει να αποδείξει 
ότι δεν είναι... χρυσόψαρο. Μια καλή 
ιδέα είναι να δηλώσει... φάλαινα, που 
δεν μπορούν να πιάσουνε πάνω της 
δαγκώματα από καρχαρίες αλλά και 
από... πρώην συναγωνιστές του στον 
Συναγερμό. Γιατί είναι βέβαιον ότι 
ο Αβέρωφ και τα άλλα πιστά προς 
αυτόν στελέχη θα προσπαθούν με 
κάθε ευκαιρία να αποδομούν τον 
παραιτηθέντα Υπουργό Εξωτερικών 
και να τον μειώνουν στα μάτια του 
συναγερμικού κόσμου.  
Στο... ενυδρείο της κυβερνώσας πα-
ράταξης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
σε ρόλο... σουπιάς, αποφεύγει συστη-
ματικά να πάρει θέση, θεωρώντας ότι 
κανένας (περιλαμβανομένου και του 
Χριστοδουλίδη) δεν αγαπά λιγότερο 
την παράταξη. 
Τώρα, οι δύο... δελφίνοι του Συ-
ναγερμού θα ρίξουν δίχτυα στον 
κεντροδεξιό και κεντροαριστερό χώρο, 
ελπίζοντας να συγκεντρώσουν την πο-
λυπόθητη στήριξη που θα μπορεί να 
τους βοηθήσει να πιάσουνε... λαβράκι.
Φυσικά, την τελευταία λέξη θα την 
έχει ο λαός, ο οποίος, μέσα στην 
φτώχια του, βλέπει τους... μεγαλο-
καρχαρίες να πλουτίζουν, ενώ ο ίδιος 
περιορίζεται στο... «φάτε μάτια ψάρια 
κι η κοιλιά περίδρομο»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Μας έκανε το χατίρι ο Εγκέλαδος αυτήν 
τη φορά. Παρ’ όλο που ήταν μεγάλου 
μεγέθους, δεν μας βάρεσε κατακέφαλα 
με το ρόπαλό του. Κάτι μικροζημιές 
προκάλεσε στην Πάφο ο σεισμός των 6,1 
Ρίχτερ, τα ξημερώματα της Τρίτης. Όπως 
λένε οι σεισμολόγοι, η δόνηση σημει-
ώθηκε όταν η λεγόμενη αφρικανική 
πλάκα κινήθηκε κάτω από το νησί μας 
και συγκρούστηκε με την ευρασιατική 
πλάκα. Έτσι γινόταν πάντοτε, από τα βάθη 
των αιώνων. Αυτές οι δύο πλάκες, όταν 
βαρεθούν, το ρίχνουνε... στην πλάκα, 
αρχίζουν να συγκρούονται κι εμείς από 
πάνω ταρακουνιόμαστε. Γι’ αυτό, άλλω-
στε, είμαστε γνωστοί και ως... «η νήσος 
της πλάκας», όπου τίποτε δεν πρέπει 
κανένας να παίρνει στα σοβαρά.
Εν πάση περιπτώσει, ο νέος σεισμός μάς 
υπενθύμισε ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη 
πιο σεισμογενή ζώνη του κόσμου και 
πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την 
ιδέα ότι ο Εγκέλαδος θα συνεχίσει να 
μας επισκέπτεται απρόσκλητος όποτε 
αποφασίσουν οι από κάτω μας τεκτονι-
κές πλάκες. Ο Εγκέλαδος είναι σαν τον 
εγκληματία. Πάντοτε επιστρέφει στον 
τόπο του εγκλήματος...
Το μόνο που μπορούμε εμείς να κά-
νουμε είναι να χτίζουμε τα σπίτια μας 
και ειδικότερα τα πολυώροφά μας με 
όσο το δυνατόν πιο αντισεισμικό τρόπο, 

για να μπορούν να αντέξουν σε μεγάλα 
κουνήματα. Θα πρέπει παράλληλα να 
δούμε και τι θα κάνουμε με τα ετοι-
μόρροπα κτήρια, που είναι έτοιμα να 
καταρρεύσουν ακόμη και με σεισμούς 
μικρότερου μεγέθους από αυτόν της 
περασμένης Τρίτης. Επίσης θα πρέπει 
να είμαστε όσο πιο ψύχραιμοι μπο-
ρούμε όταν όλα γύρω μας αρχίσουν 
να κουνιούνται. Μέχρις ότου βρεθεί 
κάποια μέθοδος για να προβλέπο-

νται οι σεισμοί, θα πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να χορέψουμε σε όποιον ρυθμό 
επιβάλει ο Εγκέλαδος.
Είναι η τραγική μας μοίρα σ’ αυτό το ση-
μείο της Γης. Ο τόπος μας κινδυνεύει με 
καταστροφή μόνον από δύο παράγοντες. 
Τον Εγκέλαδο, που έρχεται από κάτω και 
τον Τούρκο, που έρχεται από πάνω. Με 
τη διαφορά ότι ο Τούρκος σε προειδο-
ποιεί πριν να χτυπήσει... 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
Η «Όμικρον» 
και η ελπίδα 

Ε, άμα το είπε ο Μπίλι Γκέιτς, κάτι θα 
ξέρει περισσότερο. Βλέπει, λέει, φως 
στην άκρη της σήραγγας (ή, αν προ-
τιμάτε, της σύριγγας) με τη μετάλλαξη 
«Όμικρον». Μόλις υποχωρήσει η 
τρέχουσα έξαρση, οι χώρες μπορούν 
να περιμένουν να δουν πολύ λιγότερα 
κρούσματα μέχρι το υπόλοιπο του 
2022. Και μόλις συμβεί αυτό, ο Covid 
μπορεί πιθανότατα να αντιμετωπιστεί 
περισσότερο σαν εποχική γρίπη. Αυτό 
πιστεύει ο Αμερικανός δισεκατομμυ-
ριούχος. Αλλά ας μην πάρουμε τοις 
μετρητοίς τις αναφορές του. Ας μη 
χαλαρώσουμε ούτε για μια στιγμή 
τους εμβολιασμούς και τα μέτρα 
αυτοπροστασίας και αλληλοπροστα-
σίας. Σε έναν πόλεμο, δεν σηκώνεις το 
κεφάλι σου πάνω από το χαράκωμα, 
όταν ο εχθρός από απέναντι σού 
φωνάξει απλώς ότι είναι έτοιμος να 
φύγει. Η προσοχή μας, λοιπόν, θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
στραμμένη στον πόλεμο που δεν έχει 
τελειώσει. Αυτό που έχουμε μπροστά 
μας είναι τα δεδομένα. Η «Όμικρον» 
μεταδίδεται με τρομακτική ταχύτητα, 
για κάποιες μέρες είχαμε στην Κύπρο 
τέσσερεις νεκρούς ημερησίως στα 
νοσοκομεία μας, το Νοσοκομείο Ανα-
φοράς είναι φίσκα, οκτώ στους δέκα 
ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι, γενικά 
οι νοσηλείες αυξάνονται, η μόλυνση 
από κορωνοϊό δεν εγγυάται ότι δεν 
θα υπάρξει επαναμόλυνση και (το 
κυριότερο) κανένας δεν ξέρει ποιαν 
άλλη μετάλλαξη μάς επιφυλάσσει 
αυτός ο ύπουλος κορωνοϊός. Μπορεί 
να έχουμε και κανέναν... «γάμο» 
μεταξύ μεταλλάξεων, όπως αυτήν της 
«Όμικρον» και της «Δέλτα», που πιθα-
νόν να μας έδωσε και την Deltacron, 
σύμφωνα με τον κ. Κωστρίκη.
Οι επιστήμονες λένε ότι η «Όμικρον» 
μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό από τη 
«Δέλτα» να στείλει κάποιον στο νοσοκο-
μείο, αλλά κανείς δεν μπορεί να επιλέξει 
εκ των προτέρων ποια μετάλλαξη του 
ιού θα κολλήσει ή σε ποιον θα την 
μεταδώσει.
Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε 
όλες αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις 
που ακούγονται τελευταίως. Καλό 
είναι να ελπίζει ο άνθρωπος. Όπως 
λένε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευ-
ταία. Το θέμα, όμως, είναι να μην πε-
θάνουν εν τω μεταξύ και πολλοί άλλοι 
συνάνθρωποί μας, περιμένοντας την 
ελπίδα να πεθάνει τελευταία...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Αν είσαι και παπάς 
ή... Πρίγκιπας!

Όπως λέει η λαϊκή θυμοσοφία, «αν 
είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα 
πάς».  Έτσι και ο Πρίγκιπας Ανδρέας 
(Prince Andrew),  γιος της Α. Μ. Βα-
σίλισσας Ελισάβετ και του αποβιώσα-
ντος πρόσφατα Πρίγκιπα Φίλιππου, 
δεν τα κατάφερε να ξεφύγει από τον 
δρόμο της Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.
Το  αμερικανικό δικαστήριο, με 
δικαστή τον Εντιμότατο Judge Lewis 
A Kaplan, απέρριψε την προσπάθεια 
των δικηγόρων του Πρίγκιπα να 
αποφύγει την αγωγή εναντίον του - 
από τη Virginia Giuffre,  η οποία τον 
κατηγορεί ότι την βίασε όταν ήταν 
17 χρονών - με το δικαιολογητικό 
ότι η ενάγουσα τώρα δεν ζει στις 
ΗΠΑ, αλλά στην Αυστραλία και άλλα 
δικαιολογητικά, και έτσι άνοιξε τον 
δρόμο για πολιτική αγωγή εναντίον 
του στις ΗΠΑ.  Όπως δημοσιεύθηκε 
(BBC 13.1.2022), οι δικηγόροι της 
Giuffre λένε ότι από μόνη της χρημα-
τική διευθέτηση (αποζημίωση)  δεν 
θα ικανοποιήσει την πελάτισσά τους, 
αυτή θέλει να δικαιωθεί.
Για να δούμε πώς θα... βγει τελικά από 
αυτήν την υπόθεση ο Πρίγκιπας Ανδρέ-
ας εν καιρώ ετοιμασίας πανηγυριών για 
τους εορτασμούς συμπλήρωσης, στις 6 
Φεβρουαρίου, 70 χρόνων της Βασίλισ-
σας μητέρας του στον θρόνο...

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
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