
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Το φρένο Ε.Ε. σε 

κινητήρες 
εσωτερικής καύσης 

και ο κίνδυνος 
εκτροχιασμού 

των κλιματικών στόχων 
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ΡΩΣΙΑ 
Αναβολή στη «συντέλεια» του κόσμου 
Οι πολυδιαφημιζόμενοι από τους Δυτικούς εορ-
τασμοί της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία ήρθαν 
και πέρασαν, διαψεύδοντας τις τρομολαγνικές 
εκτιμήσεις για εξαγγελίες της συντέλειας του κό-
σμου από τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν. 

ΑΗΚ 
Ψάχνει λύσεις για την ακρίβεια στο ρεύμα
Με παράταση στην εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ 
στους λογαριασμούς του ρεύματος και την υλο-
ποίηση μιας σειράς έργων που αφορούν το 10ετές 
αναπτυξιακό πλάνο της ΑΗΚ, επιχειρούν οι αρμόδιοι 
να απαντήσουν στο δυσβάστακτο κόστος ενέργειας. 
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ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Οι αποικιοκράτες… 
επιστρέφουν γη στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες της. 
Ούτε λέξη για τις Βρετανικές 
Βάσεις 
ΣΕΛΙΔΑ 23

ΤΑΣΟΣ
ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 
Το οικονομικό
περιβάλλον «μυρίζει 
μπαρούτι» 
ΣΕΛΙΔΑ 17 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΓΚΙΟΥΡΩΦ
Η σωστή και
η λάθος πλευρά
της Ιστορίας 
ΣΕΛΙΔΑ 7

Οκαρκίνος της ουροδόχου κύστης 
είναι μια πολύ κοινή μορφή καρκίνου 
στο ουροποιητικό σύστημα, που 

εμφανίζεται τόσο σε γυναίκες όσο και άνδρες 
διαφόρων ηλικιών. Στη χώρα μας μάλιστα 
αποτελεί την 4η συχνότερη κακοήθεια στους 
άντρες και την 8η στις γυναίκες. 
Με στόχο τη μείωση των περιστατικών καθώς 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών στην Κύπρο, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, μέσα 
από το πρόγραμμά του για πρόληψη και 

αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου 
κύστης, κάθε Μάιο -ο οποίος θεωρείται ο 
μήνας ενημέρωσης γι’ αυτόν τον καρκίνο- 
ενημερώνει και υπενθυμίζει το κοινό για τα 
συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου. 
Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι το κάπνισμα, 
ιδίως όταν πρόκειται για μακροχρόνιους 
καπνιστές, αφού περισσότερες από 1 στις 3 
περιπτώσεις καρκίνου της ουροδόχου κύστης 
προκαλείται από το κάπνισμα. Όσον αφορά τα 
συμπτώματα, κάποια εξ αυτών είναι: το αίμα 

στα ούρα, η συχνοουρία, η επώδυνη ούρηση, 
ο πόνος στην κοιλιά και η επείγουσα ανάγκη 
για ούρηση. Όπως σε όλους τους τύπους 
καρκίνου, είναι σημαντικό όταν εμφανιστούν 
τα πρώτα σημάδια να προγραμματίσουμε μια 
επίσκεψη στον γιατρό, καθώς όσο νωρίτερα 
εντοπιστεί ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, 
τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για 
επιτυχή θεραπεία.
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Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης 
αφορά άντρες και γυναίκες

ΠΑΙΔΙ 
Έξαρση 

επεισοδίων 
οξείας 

ηπατίτιδας 
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΔΥΣΠΕΨΙΑ
Συμπτώματα, 

διάγνωση 
και θεραπεία 

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
Η εξάπλωσή της 

στην Ευρώπη 
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΕΡΕΥΝΑ 
Ο κακός ύπνος 

δεν βοηθά 
στη δίαιτα 
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15

ΜΑΖΙ 
ΤΟ
ΕΝΘΕΤΟ 
ΥΓΕΙΑ

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Δεν επιλέγω στρατόπεδο 

εντός της ΕΔΕΚ -
Μοναδική ορθή επιλογή

ο Γ. Κολοκασίδης
ΣΕΛΙΔΑ 5

Ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός επισκέπτεται τις 
ΗΠΑ.  Και  θεωρεί 
τις επαφές του ιστο-

ρικές και σημαντικές, λόγω της 
συνάντησής του με τον Πρόεδρο 
Μπάιντεν, αλλά και της ομιλίας 
του ενώπιον της κοινής συνεδρί-
ασης της Εθνοσυνέλευσης και της 
Γερουσίας. Το ερώτημα δεν είναι 
εάν θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης 
στις ΗΠΑ, αλλά τι θα πει. 

Υποσχέθηκε ότι θα είναι ο 
εκπρόσωπος  του Ελληνισμού. 
Και καλώς πράττει. Κρατά, 
μάλιστα, εις χείρας και πανηγυ-
ρίζει το τροποποιημένο πρω-
τόκολλο της αμυντικής συμ-
φωνίας με τις ΗΠΑ, στο οποίο 
γίνεται αναφορά «για αμοιβαία 
προστασία της κυριαρχίας 
και εδαφικής ακεραιότητας 
έναντι κάθε απειλής, ακόμα 
και ένοπλης επίθεσης». Αυτή η 
θέση παραπέμπει στην Άγκυρα 
και εγείρει τα εξής ερωτήματα: 
Τι είναι για τον κ. Μητσοτάκη 
η Τουρκία; Σύμμαχος χώρα, 
όπως είχε δηλώσει στις 13 
Μαρτίου στην Κωνσταντινού-
πολη, ή εισβολέας; Πώς μπορεί 
να είναι σύμμαχος όταν κατέχει 
την Κύπρο, όταν εφαρμόζει 
την πρακτική του casus belli 
στο Αιγαίο και όταν μόνο σε 
μια μέρα η τουρκική πολεμική 
αεροπορία κατέγραψε 181 πα-
ραβιάσεις και παραβάσεις του 
εναέριου χώρου και του FIR 
Αθηνών; Πώς μπορεί να είναι η 
Τουρκία σύμμαχος χώρα, όταν  
απαιτεί τη διχοτόμηση του Αι-
γαίου στο πλαίσιο της Γαλάζιας 
Πατρίδας, που αποτελεί έναν 
από τους κεντρικούς πυλώνες 
για την αναβίωση της παλαιάς 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;  

Η ασφάλεια της Ελλάδας και 
η συνοχή του ΝΑΤΟ απειλείται 
από την  Τουρκία στο Αιγαίο, 
στη Θράκη και στην Κύπρο. Η 
Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη 
και οποιαδήποτε κρίση ή νέα 
επίθεση του Αττίλα θα εμπλέξει 
και την Αθήνα. 

Τι θα πει ο 
Μητσοτάκης…

ΘΕΣΗ

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΚΥΠΡΟΥ-ΑΡΜΕΝΙΑΣ 
Πρόγραμμα Τριμερούς 
Αμυντικής Συνεργασίας 

για το έτος 2022
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ο James Callaghan 

και τα παραλειπόμενα 
για τους 8.500 Τ/κ στο 

Ακρωτήρι
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 
Μιχαλάκης Καραολής 
- Αντρέας Δημητρίου: 
Βάδισαν πρώτοι στην 

αγχόνη για τη λευτεριά 
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

«Όχι» από Κομισιόν
για την προστασία

των εγγυητών
ΣΕΛΙΔΑ 15

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ο οδικός χάρτης 

για υλοποίηση της 
μεταρρύθμισης 

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Ακόμα ένα βήμα
πιο κοντά στην 

κανονικότητα από σήμερα
ΣΕΛΙΔΑ 12

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 
Μπορούν οι άνθρωποι

να επιλέξουν
τον θάνατό τους;

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Σ ε μια εξόχως κρίσιμη γεωπο-
λιτική συγκυρία, με την κρίση 
στις σχέσεις Δύσης και Ρωσίας 
να οξύνεται έτι περαιτέρω, επε-

κτεινόμενη και προς Δυσμάς, ενόψει της 
αναμενόμενης ένταξης της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και 
το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» να 
τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή, πραγ-
ματοποιείται αύριο Δευτέρα η υψηλής 
σημασίας επίσκεψη του Έλληνα Πρω-
θυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 

Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με 
τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, 
και θα προσφωνήσει κοινή Συνεδρίαση 
της Γερουσίας και της Εθνοσυνέλευσης 
στο Κογκρέσο. Ο Κ. Μητσοτάκης μεταφέρει 
στις αποσκευές του το εξαιρετικό κλίμα στις 
ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη σημα-
ντικότατη αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, 
την οποία ενέκρινε πρόσφατα η ελληνική 
Βουλή, και θα επιχειρήσει να προωθήσει 
τις ελληνικές θέσεις εφ’ όλης της ύλης των 
ανοικτών θεμάτων, κυρίως αυτών της 

ενέργειας, της στρατηγικής ασφάλειας 
της Αν. Μεσογείου και των ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων, υπό την σκιάν πάντα της 
ουκρανικής κρίσης. Ενόψει της επίσκεψης, 
διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «οι 
ΗΠΑ θεωρούν στρατηγικό σύμμαχο την 
Ελλάδα και δεν επιθυμούν ένταση με την 
Τουρκία, ειδικώς στην παρούσα φάση, 
κατά την οποία θέλουν να παραμείνει το 
ΝΑΤΟ σε συνοχή, λόγω της κρίσης στην 
Ουκρανία. Συνεπώς -τονίζεται- όλοι οι 
εμπλεκόμενοι στην περιοχή θα πρέπει 

να αποφεύγουν ενέργειες που θα ήταν 
δυνατό να προκαλέσουν κλίμα έντασης». 
Τούτων δοθέντων, όπως εκτιμάται, η όποια 
στήριξη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
δεν μπορεί παρά να συνδέεται και με την 
Τουρκία, και δη τις γκρίζες ζώνες που 
επιβάλλει διά πυρός και σιδήρου, με όλα 
τα θέματα να αφήνονται ανοικτά στη λογική 
ακόμη και αυτής της σιωπηρής αποδοχής 
του status quo, εφόσον το ΝΑΤΟ θα πρέπει 
να διατηρήσει τη συνοχή του. 

ΣΕΛΙΔΑ 4

Σε κλίμα έντονης πόλωσης 
και πολιτικής αντιπαράθεσης 
διαμορφώνεται το εκλογικό 
σκηνικό, ενόψει της προεδρι-

κής αναμέτρησης του 2023. Η επίσημη 
κάθοδος του τέως ΥΠΕΞ Νίκου Χριστο-
δουλίδη στην εκλογική αρένα, μαζί με 

την αναμενόμενη επισημοποίηση της 
επιλογής της υποψηφιότητας του τέως 
διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς στο 
Κυπριακό, Ανδρέα Μαυρογιάννη, από 
το ΑΚΕΛ, τον επί θύραις Ιούνιο, βάζουν 
τις τελευταίες, ουσιαστικά, πινελιές στο 
υπό διαμόρφωση εκλογικό σκηνικό, με 

τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου να 
σταθμίζουν, από τη μεριά τους, τις δικές 
τους επιλογές και κινήσεις. 

Με την υποστήριξη, εκ μέρους τους, 
του κ. Χριστοδουλίδη, να καθίσταται, 
πλέον, πολύ πιθανή.

ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαμορφώνεται το εκλογικό σκηνικό σε κλίμα πόλωσης

Πιέσεις σε... 
κόκκινο χαλί

ΠΩΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ   

Η ΣΧΕΣΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ

ΓΙΑΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΝΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
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ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς 
τη γραπτή έγκριση ή άδεια του εκδότη Εκδοτικός 
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ΘΕΣΗ

Τι θα πράξουν οι ΗΠΑ; Θα 
επιτρέψουν να τιναχθεί στον αέρα 
η νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ; Ή θα επέμβουν και πώς; 
Θα σταματήσουν την Τουρκία ή θα 
ζήσουμε μια καταστροφή χειρότερη 
από εκείνην του ’74; Αυτήν, όμως, τη 
φορά θα πάρει φωτιά όλο το μέτω-
πο. Και το Αιγαίο και η Θράκη. Δεν 
τα λέμε εμείς. Τα λένε καθημερινά 
οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Ιστορι-
κώς, δε, έχουν αποδείξει ότι είναι 
συνεπείς. Η πολιτική τους ρητορική 
συνοδεύεται από πράξεις. Σταμα-
τούν μόνον όταν υπάρχει αποτροπή. 
Ερώτημα:  Μπορεί ή όχι ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός να εγείρει αυτά τα 
σκληρά ερωτήματα ως εκπρόσωπος 
του Ελληνισμού ενώπιον των Αμερι-
κανών; Ή θα φοβηθεί ότι θα χαλάσει 
το «καλό κλίμα» και τη «συμμαχική 
σχέση» με την Τουρκία;       

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να είναι 
συνεπής με την Ιστορία μας και να 
τηρήσει φιλική και αξιοπρεπή στά-
ση έναντι του πλανητάρχη. Μπορεί 
να μιλήσει για τα αυτονόητα. Να 
υπενθυμίσει ποιος είναι ο ταραξίας 
στην περιοχή και να ζητήσει για 
την Κύπρο και για το Αιγαίο ό,τι 
αξιώνουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ και ο ίδιος 
για την περίπτωση της Ουκρανίας. 
Δηλαδή: Πρώτο, σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου και των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων των κρατών, που 
μεταφράζεται ως εξής: Όχι στους 
εισβολείς, όχι στην παράνομη  κτή-
ση εδαφών και όχι στην αναβίωση 
παλαιών αυτοκρατοριών. 

Δεύτερο, αποχώρηση των ξένων 
στρατευμάτων, δηλαδή του εισβο-
λέα, και απελευθέρωση. 

Τρίτο, επιβολή κυρώσεων ή 
άλλων τιμωρητικών μέτρων, για να 
συμμορφωθεί ο παραβάτης με τη 
διεθνή έννομο τάξη. Επιβολή, για 
παράδειγμα, εμπάργκο πώλησης 
όπλων και στρατιωτικής τεχνολογί-
ας, που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για επιθετικούς σκοπούς.

Τέταρτο, αποστολή οπλισμού στο 
θύμα της εισβολής, για να μπορεί να 
αμυνθεί νέων επιθέσεων. Δηλαδή 
αποτροπή έναντι νέας επίθεσης με 
την εγγύηση των ΗΠΑ.       

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι 
θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 
αλλά εάν υπάρχει κοινή επί τούτων 
στρατηγική με τη Λευκωσία. Πού 
τέτοια τύχη; Επενδύουμε στην 
ελπίδα. Αρκεί; Όχι,  βέβαια. Διότι, 
τα τουρκικά όπλα μπορούν να την 
εκτελέσουν ανά πάσα στιγμή. Ή να 
την πνίξουν στον βυθό της Γαλάζιας 
Πατρίδας…  

«Κλειδώνει» ο κατώτατος 
μισθός εν μέσω αντιδράσεων

Έ
να βήμα πριν από την 
εξαγγελία του κατώτατου 
μισθού, από την Υπουρ-
γό Εργασίας, Ζέτα Αιμι-
λιανίδου, οι εργοδοτικές 
οργανώσεις ζητούν την 
αναστολή του. Η στάση 

του ΚΕΒΕ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, 
με το συνδικαλιστικό κίνημα να συσπει-
ρώνεται και να στέκεται απέναντί του. Οι 
συντεχνίες προτάσσουν τις πληθωριστι-
κές τάσεις που μειώνουν την αγοραστική 
δύναμη των πολιτών και τονίζουν πως 
τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να ληφθούν 
αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων. 

Ναι μεν… αλλά
Το ΚΕΒΕ, με την επιστολή του στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ζητού-
σε το «πάγωμα» του κατώτατου μισθού 
και τη μη καταβολή της ΑΤΑ -γιατί θα 
αυξήσει ακόμα περισσότερο τον πληθω-
ρισμό- άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Το 
ίδιο και η ΟΕΒ, που ζητά την αναστολή 
του, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο στην 
οικονομία. Υποστηρίζει πως οι συνθήκες 
δεν το επιτρέπουν, καθώς τα δεδομένα 
είναι πολύ ρευστά και οι επιπτώσεις μιας 
τέτοιας απόφαση εγκυμονούν κινδύνους. 

Μια γροθιά
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στέ-

κονται ανάχωμα στις προσπάθειες των 
εργοδοτών ν’ αναβάλουν τη συζήτηση, 
επισημαίνοντας πως το ζήτημα έχει κλείσει 
και έχει πάρει τον δρόμο της εξαγγελίας. 
Χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση των 
εργοδοτών, διότι η συζήτηση για τη θέ-
σπιση του κατώτατου μισθού έχει αρχίσει 
εδώ και αρκετούς μήνες στο Εργατικό 
Συμβουλευτικό Σώμα και δεν σέβονται 
τον κοινωνικό διάλογο. Η μεταρρύθμιση, 
σύμφωνα με τις συντεχνίες, θα λειτουρ-

γήσει αποτρεπτικά στην εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν 
εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, ενώ, την 
ίδια στιγμή, υποστηρίζουν ότι θα συμβάλει 
στην άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού, 
τόσο ανάμεσα σε εργαζομένους, όσο και 
ανάμεσα σε εργοδότες. 

«Στοχοποιούν
τους εργαζομένους»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ ση-
μειώνει ότι «δεν θα μπούμε στη λογική 
του παραλόγου, η οποία προσπαθεί να 
προωθηθεί αυτήν τη στιγμή από τον ερ-
γοδοτικό κόσμο. Έχει κλείσει ο διάλογος 
και έχει ξεκαθαρίσει ότι προχωρούμε στη 
θέσπιση κατώτατου μισθού».

Η ΠΕΟ σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει 
πως «οι εργοδοτικές οργανώσεις στοχεύουν 
να φορτώσουν τον λογαριασμό και αυτής 
της κρίσης στους ώμους των αδυνάτων». 
Σύμφωνα με την ΠΕΟ, από το 2011, με 
τις διαδοχικές κρίσεις που ακολούθη-
σαν μέχρι σήμερα, «τα εισοδήματα του 
κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 41%, ενώ 
τα εισοδήματα της εργασίας αυξήθηκαν 
μόλις κατά 6%».

 Η ΔΕΟΚ, από την πλευρά της, σε ανα-
κοίνωσή της αναφέρει ότι «τα τελευταία 
δέκα χρόνια καταγράφεται μια άνευ προ-
ηγουμένου αποδόμηση και απορρύθμιση 
των εργατικών κεκτημένων. Η εργατική 
τάξη της Κύπρου είναι αυτή που επω-
μίσθηκε κατά κύριο λόγο το βάρος της 
οικονομικής κρίσης του 2013». Ξεκαθα-
ρίζει την ίδια ώρα πως «το συνδικαλιστικό 
κίνημα δεν θα επιτρέψει στους εργοδότες 

να χρησιμοποιήσουν την κρίση του πλη-
θωρισμού ως όχημα για αναστολή ή και 
ακύρωση του ΚΜ».

Ύψος κατώτατου μισθού
«Μήλον της Έριδος» μεταξύ των εργο-

δοτών και των συντεχνιών αποτελεί και το 
ύψος του κατώτατου μισθού και ο τρόπος με 
τον οποίο θα αναπροσαρμόζεται. Σύμφωνα 
με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη 
Αντωνίου, «πρέπει να υπάρχει συσχετισμός 
με τον εθνικό διάμεσο μισθό και με τρόπο 
συντηρητικό και προσεκτικό να ξεκινήσει 
και να επιμετρηθεί ποια είναι η επίπτωσή 
του στην πραγματική οικονομία».

Ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του 
ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ, δηλώνει ότι «εάν 

το ύψος του κατώτατου είναι σε επίπεδα 
που δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να 
ανταποκριθούν, τότε θα υπάρχει πρό-
βλημα σ’ εκείνες που δεν θα μπορούν 
να αφομοιώσουν τον κατώτατο μισθό».

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σω-
τηρούλα Χαραλάμπους, αναφέρει ότι ο 
μηχανισμός αναπροσαρμογής θα πρέπει 
να έχει το στοιχείο της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης. Βασικό κριτήριο, προσθέ-
τει, πρέπει να είναι το κόστος ζωής και 
να αναθεωρείται με βάση τον τιμάριθμο.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ ΣΕΚ, 
Ανδρέας Ηλία, δήλωσε πως «υπάρχει 
έντονη ανησυχία για τις πληθωριστικές 
πιέσεις, τις οποίες δέχεται η οικονομία, 
και για την ακρίβεια, η οποία πλήττει σε 

μεγάλο βαθμό τους μισθούς, κατά τρόπο 
που να μειώνεται συνταρακτικά η αγορα-
στική αξία των νοικοκυριών». Γι’ αυτόν τον 
λόγο, σημείωσε, «πρέπει όλοι να δείξουμε 
την ανάλογη ευαισθησία, κυρίως στους 
χαμηλόμισθους».

Τελεσίγραφο Ζέτας
Παρά τις αντιδράσεις των εργοδοτών, 

το θέμα πρέπει να θεωρείται λήξαν. Η 
Υπουργός Εργασίας έκανε ξεκάθαρο 
στους κοινωνικούς εταίρους και δη στους 
εργοδότες ότι η θέσπιση του κατώτατου 
μισθού θα γίνει, διότι περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου 
Αναστασιάδη και πρέπει να εφαρμοστεί 
πριν από το τέλος της θητείας του.
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Μόργκαν Φρίμαν

Ο Μόργκαν Φρίμαν γεννήθηκε 
την 1η Ιουνίου 1937. Είναι 
Αμερικανός ηθοποιός και 
σκηνοθέτης. Γνωστός για τη 

διακεκριμένη βαθιά φωνή του. Κατά την 
διάρκεια της πενηντάχρονης καριέρας 
του έχει λάβει πολλά βραβεία για τις 
ερμηνείες του. Βραβεύτηκε με Όσκαρ 
Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του 
στην ταινία «Million Dollar Baby» και 
έχει προταθεί για όσκαρ άλλες τέσσερεις 
φορές, εκ των οποίων τρεις φορές για 
όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου.

Γεννημένος στο Μέμφις του Τενε-
σί, ο Φρίμαν μεγάλωσε στο Μισισιπή, 
όπου άρχισε να παίζει σε σχολικές πα-
ραστάσεις. Σπούδασε θέατρο στο Λος 
Άντζελες και εμφανίστηκε σε σκηνικές 
παραγωγές στην αρχή της καριέρας του. 

Έγινε γνωστός στη δεκαετία του 1970 για 
τον ρόλο του στην παιδική τηλεοπτική 
σειρά The Electric Company. 

Το 1992, ο Φρίμαν πρωταγωνίστησε 
μαζί με τον Κλιντ Ίστγουντ στην ταινία 
γουέστερν «Οι Ασυγχώρητοι», η οποία θα 
ήταν η πρώτη από τις πολλές συνεργασίες 
με τον Ίστγουντ, με τον οποίο διατηρεί φι-
λικές σχέσεις. Το 1994 πρωταγωνίστησε 
στο δράμα The Shawshank Redemption, 
για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για 
Όσκαρ. Ο Φρίμαν κέρδισε το Όσκαρ 
Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία 
του στο δράμα του Κλιντ Ίστγουντ το 
2004 Million Dollar Baby. Το 2009 
έλαβε άλλη υποψηφιότητα για Όσκαρ 
για τον ρόλο του πρώην προέδρου της 
Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα στο 
Invictus του Ίστγουντ. Ο Φρίμαν είναι 

επίσης γνωστός για την ερμηνεία του 
ως Λούσιους Φοξ στην Τριλογία του 
Σκοτεινού Ιππότη του Κρίστοφερ Νόλαν.

Εκτός από την υποκριτική, ο Φρίμαν 
έχει σκηνοθετήσει το δράμα Bopha!. 
Ίδρυσε επίσης την εταιρεία παραγωγής 
ταινιών Revelations Entertainment με την 
επιχειρηματική συνεργάτιδά  του, Λόρι 
ΜακΡίρι. Έχει τιμηθεί με το Kennedy 
Center Honor, το AFI Life Achievement 
Award, το Cecil B. DeMille Award και το 
Screen Actors Guild Life Achievement 
Award. Για τις ερμηνείες του σε θεατρικές 
παραγωγές, έχει κερδίσει τρία βραβεία 
Obie, μια από τις πιο σημαντικές διακρί-
σεις για την αναγνώριση της αριστείας 
του στο θέατρο.

Ως βρέφος, ο Φρίμαν στάλθηκε στη 
γιαγιά του από τον πατέρα του στο Τσάρ-

λεστον του Μισισιπή. Μετακόμιζε συχνά 
κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, 
ζώντας στο Γκρίνγουντ του Μισισιπή, στο 
Γκάρι της Ιντιάνα και τέλος στο Σικάγο 
του Ιλινόις. Όταν ο Φρίμαν ήταν 16 ετών, 
προσβλήθηκε από πνευμονία. Έκανε το 
ντεμπούτο του ως ηθοποιός σε ηλικία 
εννέα ετών, παίζοντας τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε μια σχολική παράσταση. Στη 
συνέχεια πήγε στο λύκειο Broad Street, 
ένα κτήριο που λειτουργεί σήμερα ως 
δημοτικό σχολείο, στο Γκρίνγουντ του 
Μισισιπή. Σε ηλικία 12 ετών κέρδισε 
έναν κρατικό διαγωνισμό δράματος, 
και ενώ εγκαταστάθηκε στο σχολείο, 
ανακάλυψε τη μουσική και το θέατρο.

Ο Φρίμαν αποφοίτησε από το λύ-
κειο το 1955, αλλά απέρριψε μια μερική 
υποτροφία για τη δραματική σχολή από 

το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τζάκσον, 
επιλέγοντας αντ’ αυτού να καταταγεί στην 
Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Υπηρέτησε ως επισκευαστής 
ραντάρ αυτόματης παρακολούθησης, 
φτάνοντας στον βαθμό του αεροπόρου 
πρώτης τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο www.artaeri.com.
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Στην Κύπρο ο ΚΜ καλύπτει συγκε-
κριμένα επαγγέλματα, βάσει του περί 
Κατώτατων Μισθών Διατάγματος του 
2012, το οποίο προνοεί:

• Κάθε πωλητής/πωλήτρια, γρα-
φέας, νοσηλευτικός βοηθός, βοηθός 
παιδοκόμου, βοηθός βρεφοκόμου, 
σχολικός βοηθός και φροντιστής ο 
οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη 
απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό 

μηνιαίο μισθό, ο οποίος να ανέρχεται 
τουλάχιστον στα €870 ακαθάριστα και 
μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απα-
σχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός 
αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα 
€924 ακαθάριστα.

• Κάθε φρουρός ασφαλείας πρέ-
πει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό 
τουλάχιστον €4,90 ακαθάριστα και 
μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς 

απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο 
μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα 
€5,20 ακαθάριστα.

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

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@
diasmedias.com

Ποια επαγγέλματα έχουν 
κατώτατο μισθό



Της Κυριακής
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Τα νέα δεδομένα, το Κυπριακό και οι προεδρικές εκλογές

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία συ-
ντελούνται τεκτονικές αλλαγές στο 
διεθνές σύστημα.  Η Ουκρανία 
αποτελεί, μεταξύ άλλων, πεδίο 

σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Οι 
πρωτοφανείς κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας 
ισοδυναμούν στην ουσία με οικονομικό πόλεμο. 
Σύμφωνα με τη συναφή θεωρία, τέτοιου είδους 
κυρώσεις υιοθετούνται εις βάρος μιας χώρας 
όταν ο στόχος είναι η ουσιαστική ανάσχεση και 
εξασθένησή της. Στις πλείστες περιπτώσεις υφί-
σταται και ο στόχος της καθεστωτικής αλλαγής.  
Λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι η 

Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη, τα δεδομένα 
αυτά δημιουργούν κινδύνους για τη διεθνή 
ασφάλεια και σταθερότητα.

Διαφαίνεται, επίσης, ότι ο ανταγωνισμός Δύσης 
και Ρωσίας θα έχει διάρκεια.  Η κατάσταση αυτή 
θα επηρεάσει σοβαρά και τα δεδομένα στην 
Ανατολική Μεσόγειο.  Είναι αναμενόμενον ότι 
οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Βρετανία θα προωθήσουν 
πολιτικές με στόχο την ενθάρρυνση ενεργειακών 
συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς 
και επίλυση των προβλημάτων.  Επομένως, μετά 
τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο και στην 
Τουρκία το 2023, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν 
πρωτοβουλίες για επίλυση του Κυπριακού και 
την επίτευξη ενεργειακών συνεργασιών για την 
κάλυψη περιφερειακών και ευρύτερων αναγκών.  

Η Τουρκία, η στρατηγική σημασία της οποίας 
έχει αναβαθμισθεί στο νέο περιβάλλον, θα επι-
χειρήσει να επιβάλει τους δικούς της όρους. Οι 
εξελίξεις σε σχέση με την αντίδραση της Δύσης 
έναντι της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
υποβοηθούν όμως και την Κυπριακή Δημο-
κρατία να έχει τις δικές της απαιτήσεις. 

Ενώ τα ζητήματα της Κύπρου και της Ου-
κρανίας δεν είναι πανομοιότυπα, υπάρχουν 
σοβαροί παραλληλισμοί που νομιμοποιούν 

την Κυπριακή Δημοκρατία να προάγει τις 
δικές της αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες 
διεκδικήσεις.  Ως εκ τούτου, ο νέος Πρόεδρος 
πρέπει να έχει την προσωπικότητα καθώς και 
τις απαιτούμενες γνώσεις, περιλαμβανομένης 
της κυπριακής και ουκρανικής πολιτικής πολυ-
πλοκότητας, ούτως ώστε να επιχειρηματολογεί 
σωστά και να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτε-
λέσματα. Υπογραμμίζεται επίσης η καθοριστική 
σημασία του ανάλογου αφηγήματος, το οποίο, 
δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει αρθρωθεί σε 
πολιτικό επίπεδο. Για χρόνια τώρα η διαδικασία 
που ακολουθείται από τον ΟΗΕ παραπέμπει 
σε ένα πρόβλημα που θεωρείται κατ’ ουσίαν 
μια διακοινοτική διαφορά.  Και η Τουρκία, η 
χώρα που εισέβαλε και εξακολουθεί να πα-
ραμένει κατοχική δύναμη, θεωρείται ως τρίτο 
μέρος.  Η κατάσταση αυτή εν πολλοίς ξεπλένει 
τα εγκλήματά της στην Κύπρο.

Στο αναδυόμενο περιβάλλον ο νέος Πρόεδρος 
θα έχει τη δυνατότητα καθώς και την ευθύνη 
να διεκδικήσει μια ουσιαστική αλλαγή στάσης 
από τους εταίρους στην Ε.Ε. Η Κυπριακή Δη-
μοκρατία ως μέλος της ΕΕ δικαιούται να έχει 
στήριξη και αλληλεγγύη ανάλογη εκείνης που 
έχει επιδειχθεί για την Ουκρανία. Με το ίδιο 

σκεπτικό, ο νέος Πρόεδρος θα πρέπει να ζητή-
σει από τη Βρετανία να επιδείξει τον ίδιο ζήλο 
που επιδεικνύει για την Ουκρανία και για την 
Κυπριακή Δημοκρατία.  Άλλωστε, στην περί-
πτωση της Κύπρου η Βρετανία έχει συμβατικές 
υποχρεώσεις, τις οποίες δεν έχει εκπληρώσει.  

Ο νέος Πρόεδρος μπορεί να διακηρύξει ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να εργασθεί 
σκληρά για την προώθηση των στόχων της ασφά-
λειας, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο με όλα τα κράτη μέλη 
της περιοχής στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού.  
Ταυτόχρονα, νομιμοποιείται να διεκδικήσει μια 
λύση του Κυπριακού, η οποία θα οδηγεί σε ένα 
κανονικό και σύγχρονο κράτος, στο πλαίσιο της 
μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι εύλογο και αναμενόμενον όπως οι πολι-
τικές δυνάμεις διεκδικήσουν σκληρές κυρώσεις 
εναντίον της Τουρκίας στην περίπτωση που η 
τελευταία συνεχίσει τη μαξιμαλιστική της πολι-
τική έναντι της Κύπρου. Είναι πολύ αμφίβολο, 
έως αδύνατο, να υιοθετήσει η ΕΕ και η Δύση 
γενικότερα κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για 
το Κυπριακό.  Είναι όμως στα όρια του εφικτού 
να διεκδικήσει η Κύπρος μια πολιτική, η οποία 
να οδηγεί σε μια βιώσιμη ομοσπονδιακή δι-

ευθέτηση μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας.  
Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι η Κύπρος μπορεί 
να ζητήσει, στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας, 
την εφαρμογή συγκεκριμένων ΜΟΕ, την εφαρ-
μογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, καθώς και 
την οριοθέτηση της ΑΟΖ Τουρκίας - Κύπρου 
και τη δημιουργία συνθηκών για συνεργασία.  
Θεωρώ ότι η επικαιροποιημένη και συνοπτική 
πρόταση που είχα καταθέσει πριν από λίγους 
μήνες με τίτλο “A PROPOSAL FOR A NORMAL 
STATE - The Cyprus Problem after the Five 
Party Informal Conference” http://cceia.unic.
ac.cy/wp-content/uploads/Policy-Paper_10-2021.
pdf, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια νέα 
προσέγγιση. 

Εν κατακλείδι, οι επερχόμενες προεδρικές 
εκλογές αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν 
είναι μόνο τα θέματα της οικονομίας και της 
εσωτερικής διακυβέρνησης που είναι σημαντικά, 
αλλά και η διαχείριση του Κυπριακού σε ένα 
εξαιρετικά δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον. Ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί 
πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθήσει μια 
φιλοσοφία διεκδικητικού πραγματισμού για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του λαού της. 

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

ΚΆΠΟΙΟΙ ΠΆΛΕΎΟΎΝ ΝΆ 
ΚΡΆΤΉΣΟΎΝ ΤΉΝ ΆΝΤΙΠΆΡΆ-
ΘΕΣΉ ΆΜΙΓΏΣ ΚΟΜΜΆΤΙΚΉ 
ΚΆΙ, ΆΡΆ, ΜΕ ΠΆΡΕΛΘΟΝΤΙ-
ΚΟΎΣ ΟΡΟΎΣ, ΚΆΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΝΆ 
ΤΉΝ ΔΙΕΎΡΎΝΟΎΝ, ΟΧΙ ΟΜΏΣ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΆΣ, 
ΆΛΛΆ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 
ΠΡΟΣΏΠΏΝ. ΚΆΠΟΙΟΙ ΆΛΛΟΙ  
ΕΠΙΧΕΙΡΟΎΝ ΝΆ ΚΙΝΉΘΟΎΝ 
ΣΤΟ ΕΝΔΙΆΜΕΣΟ. ΣΤΉ ΒΆΣΉ 
ΆΎΤΟΎ, ΕΡΜΉΝΕΎΟΝΤΆΙ ΚΆΙ 
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΆΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΟΎ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΠΛΆΙΣΙΟΎ

Κόμματα, υποψήφιοι και επιτελεία επιχειρούν 
να θέσουν τους όρους της συζήτησης

κυπριακό λαό». […]. «Δεν μίλησα ούτε 
για ανατροπή, γιατί άκουσα κι αυτές τις 
λέξεις. Είμαι πολύ προσεκτικός. Μίλησα 
για ανανέωση σε μια νέα πορεία, για ανα-
νέωση στη βάση ενός προγράμματος, το 
οποίο κτίζεται από τα κάτω προς τα πάνω 
μέσα από διάλογο με την κοινωνία των 
πολιτών», ανέφερε. 

ΔΗΣΥ: Μαυρογιάννης για 
ΑΚΕΛ, όπως Χριστοδουλίδης 
για ΔΗΚΟ

Ο ΔΗΣΥ κινείται παρόμοια και σε 
ό,τι αφορά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
επιδιώκοντας να αποδομήσει τη θέση 
του πως πρόκειται για μιαν ανεξάρτητη 
υποψηφιότητα, ξεκαθαρίζοντας στο κοινό 
πως μια υποψηφιότητα που εκπορεύεται 
από τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ, εκ 
των πραγμάτων καθορίζεται από το κόμμα. 

«Είναι σοβαρός αυτός ο ισχυρισμός 
εκ μέρους του κ. Μαυρογιάννη, ότι εί-
ναι ανεξάρτητος; Που επελέγη από την 
Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, μεταξύ 
δύο υποψηφίων;», διερωτήθηκε χαρακτη-
ριστικά ο Χάρης Γεωργιάδης. Θέτοντας 
προσκόμματα στην προσπάθεια του ΑΚΕΛ 
να κεφαλαιοποιήσει, ταυτόχρονα, την πρό-

ταξη μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας, 
αλλά και την κομματική του οργανωτική 
και ιδεολογικοπολιτική ισχύ. 

Να εξηγήσει τη «διεύρυνση» 
με όρους παλαιοκομματι-
σμού, επιχειρεί το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ, με έναν διττό τρόπο, θέλει 
αφενός να διαφυλάξει το υφιστάμενο 
πολιτικό και κομματικό σκηνικό, κεφα-
λαιοποιώντας τη διαχρονική του ισχύ ως 
κόμματος εξουσίας, και κινητοποιώντας 
παράλληλα τα αντανακλαστικά των «αριστε-
ρών» ψηφοφόρων, έναντι του διαχρονικού 
πολιτικού «εχθρού». Και, αφετέρου, να 
προτάξει ένα άλλο αφήγημα πολιτικού 
χωροταξικού σχεδιασμού, για μια προ-

σωπικότητα ευρύτερης αποδοχής και ευ-
ρύτερων συναινέσεων, που θα εκφεύγει 
του στενού κομματικού πυρήνα.

Σε δηλώσεις του στο «Σίγμα» και στην 
εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές», ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κληθείς να 
σχολιάσει το αν ο εκλεκτός της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης, είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρώος, 
εξήγησε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο 
τρόποι να χαρακτηρίσεις κάποιον. Μη 
θέλοντας να αμφισβητήσει το «κυπριακό 
τρίπολο», ανέφερε ότι ο πρώτος τρόπος 
είναι συνάρτηση της κομματικής υπο-
στήριξης και ένταξης. Αν είσαι ΑΚΕΛ, 
είσαι αριστερός, αν είσαι ΔΗΣΥ, δεξιός, 
αν είσαι του «ενδιάμεσου χώρου», ανήκεις 
στο κέντρο, ανέφερε. Διασφαλίζοντας, με 
αυτόν τον τρόπο, τους «απόλυτους όρους» 
παραγωγής πολιτικής και κομματικών 
ταυτοτήτων στην Κύπρο, που, ωστόσο, 
δεν βασίζονται πάντοτε σε μια πραγμα-
τική ιδεολογική και πολιτική θέαση των 
αντιθέσεων και των διακυβευμάτων του 
κόσμου που μας περιβάλλει. Εξάλλου, 
η όποια κομματική και πολιτική ένταξη 
λογικά έχει ως πυρήνα και κινητήριο 
δύναμη τις θέσεις, και όχι το αντίστροφο. 

Από την άλλη, επιχείρησε αφενός 
να θέσει το «τρίπολο» στη βάση πραγ-
ματικοτήτων και θέσεων, θέτοντας τον 
κ. Μαυρογιάννη σε ένα συγγενικό ιδε-
ολογικό πλαίσιο με το ΑΚΕΛ, που του 
επιτρέπει να τον στηρίξει: «Ο δεύτερος 
τρόπος να καθορίσεις κάποιον, είναι οι 
απόψεις, οι σκέψεις και οι προσεγγίσεις 
που έχει για τα μεγάλα ζητήματα που 
απασχολούν είτε την ανθρωπότητα είτε 
τον τόπο σου. Αν, για παράδειγμα, είσαι 
υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων ή παρόμοιας 
φύσης κοινωνικοοικονομικών  θεμάτων 
περί λιγότερου κράτους, ασυδοσίας της 
αγοράς για να εξυπηρετήσεις τα μεγάλα 
συμφέροντα, σε κατατάσσουν στη δεξιά». 
Την ίδια ώρα, επιχειρεί να σχετικοποιήσει 
και να θολώσει τους απόλυτους αυτούς 
όρους, νομιμοποιώντας την επιλογή για 
μια «προσωπικότητα ευρύτερης αποδο-
χής: «Ο κ. Μαυρογιάννης, θα έλεγα ότι 
με τις θέσεις που διαθέτει, ανήκει σε έναν 
ευρύτερο χώρο, που μπορεί κάλλιστα ν’ 
αποκληθεί ως προοδευτικός, βλέποντας 
πάντα πίσω από τα προβλήματα τις λύ-
σεις, μ’ έναν τρόπο που να εξυπηρετείται 
το δημόσιο συμφέρον και η κοινωνία», 
κατέληξε. 

Σ
άρκα και οστά παίρνει 
σταδιακά το προεκλογι-
κό τοπίο, με υποψηφίους, 
κόμματα και επιτελεία να 
καταγράφουν αντιδράσεις 
και να σκιαγραφούν τα 
επόμενα βήματα, στη 

βάση δεδομένων, επικοινωνιακών τα-
κτικών, σεναρίων και ζητουμένων. Μια 
προεκλογική που, μέχρι στιγμής, δεν 
εστιάζει σε ιδεολογικές στάσεις και αρ-
χές, και στο πώς αυτές μετουσιώνονται σε 
πολιτικές/προγραμματικές θέσεις, αλλά, 
περισσότερο, σε επικοινωνιακού τύπου 
εκατέρωθεν βέλη, με σκοπό να σχημα-
τοποιηθεί ο πολιτικός χάρτης στη βάση 
των αναγκών του κάθε επιτελείου. Και, 
σε κάθε περίπτωση, αυτό για την ώρα 
δεν περιλαμβάνει προγραμματικές θέσεις 
(πλην του ΔΗΣΥ, σε κάποιο βαθμό, καθώς 
έχει αρχίσει προεργασία εδώ και καιρό), 
αλλά ανάδειξη κομμάτων και προσώπων. 

Κάποιοι παλεύουν να κρατήσουν την 
αντιπαράθεση αμιγώς κομματική και, άρα, 
με παρελθοντικούς όρους, και κάποιοι 
να την διευρύνουν, όχι όμως σε επίπε-
δο ιδεολογίας, αλλά σε επίπεδο επιλογής 
προσώπων. Κάποιοι άλλοι επιχειρούν να 
κινηθούν στο ενδιάμεσο. Στη βάση αυτού, 
ερμηνεύονται και οι όποιες μετατοπίσεις 
του πολιτικού πλαισίου. 

Οι μεν, επιδιώκουν διαιώνιση του υφι-
στάμενου νοηματικού και ερμηνευτικού 
πολιτικού πλαισίου, που διέπει τις διαχω-
ριστικές γραμμές των διαφόρων πολιτικών 
και ιδεολογικών ταυτοτήτων στην Κύπρο, 

από τα μέσα του 20ού αιώνα και έπειτα. 
Ή, έστω, με δεδομένο το «ρεύμα αλλαγής 
που κυριαρχεί στην κοινωνία», επιδιώκουν 
μόνο μικρούς μετασχηματισμούς, που θα 
επιτρέψουν, όμως, τη μη ουσιαστική αμ-
φισβήτησή του. Οι δε, επιδιώκουν να του 
δώσουν ένα νέο περιεχόμενο, που θα τους 
δώσει τα εργαλεία να εξηγήσουν και να 
χωρέσουν τη ρητορική τους πρόταξη για 
προσπέλαση των παρελθοντικών πολιτι-
κών μοτίβων, που καθόριζαν την εκλογική 
συμπεριφορά της κυπριακής κοινωνίας. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως 
θα υπάρξει διαφοροποίηση σε επίπεδο 
διακυβέρνησης. 

Ξεκαθαρίσματα ΔΗΣΥ,
στη βάση αμιγώς κομματικών 
αξόνων 

Δηλαδή, από τη μια βλέπουμε τον ΔΗΣΥ 
να επιχειρεί να εντάξει την υποψηφιότη-
τα του Νίκου Χριστοδουλίδη όχι απλώς 
στην αντιπολίτευση ευρύτερα ή ως τον 
«υποψήφιο του ενδιάμεσου», αλλά ως τον 
υποψήφιο του ΔΗΚΟ. Ανεξαρτήτως του 
αν ο άνωθι ισχυρισμός είναι αληθής ή όχι, 
μ’ αυτόν τον τρόπο, σχηματοποιούνται οι 
επιλογές για τον κόσμο. Κινητοποιούνται, 
δε, τα υφιστάμενα σχήματα σκέψης και 
ο ετεροπροσδιορισμός του εκλογικού 
σώματος από το αντίπαλον δέος.

«Επιτέλους, ας τελειώνουμε με το κρυ-
φτούλι. Ο κ. Χριστοδουλίδης θα είναι υπο-
ψήφιος του ΔΗΚΟ. Έχουν συμφωνήσει με 
το ΔΗΚΟ. Τίθεται, κατά την άποψή μου, 
ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας», δήλωσε 
ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 
Χάρης Γεωργιάδης, στο «Σίγμα».

Σε πολιτικό και επικοινωνια-
κό μεταίχμιο ποντάρει
ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Στην αντίπερα όχθη, ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης κινείται στο μεταίχμιο, καθώς 
από τη μια επιχειρεί να διατηρήσει την 
κομματική του ιδιότητα, κεφαλαιοποιώντας 
τη θέση του στην κυβέρνηση Αναστασιάδη 
- ΔΗΣΥ, χωρίς να αμφισβητήσει το κομμα-
τικό σύστημα. «Κανείς δεν αμφισβητεί τη 
σημασία των κομμάτων ως κυττάρων της 
δημοκρατίας» και «φυσικά είμαι περήφανος 
για το έργο της Κυβέρνησης και για το έργο 
που έκανα ως Υπουργός Εξωτερικών και, 
προηγουμένως, ως Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος», είπε χαρακτηριστικά στο κρατικό 
ραδιόφωνο. Την ίδια ώρα, ποντάρει σε ένα 
ανένταχτο και αποστασιοποιημένο κοινό, 
που δομικά θεωρεί τα κόμματα ως μέρος 
του προβλήματος: «Η υποψηφιότητά μου 
δεν εξαρτάται από την υποστήριξη κομ-
μάτων ή όχι. Απευθύνομαι σε όλον τον 
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Ο ΔΉΣΎ επιχειρεί να εντά-
ξει την υποψηφιότητα του 
Νίκου Χριστοδουλίδη όχι 
απλώς στην αντιπολίτευ-

ση ευρύτερα ή ως τον 
«υποψήφιο του ενδιάμε-
σου», αλλά ως τον υπο-

ψήφιο του ΔΉΚΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΗΣ
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

ΠΏΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΏΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΏΝ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΏ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ   

Υ
πό τη σκιά των τουρκικών 
απειλών της Γαλάζιας Πα-
τρίδας και των ρωσικών, 
αποτρεπτικών μεν, πυρη-
νικών δε, απειλών για την 
ένταξη της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, 

ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης μεταβαίνει στις ΗΠΑ, όπου 
θα έχει αύριο Δευτέρα συνάντηση με τον 
Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Τρίτη θα 
μιλήσει σε κοινή Συνεδρίαση της Γερου-
σίας και της Εθνοσυνέλευσης. Χαρακτη-
ρίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
ως σημαντική η επίσκεψη αυτή, η οποία 
εμφανίζεται από κύκλους της αντιπολί-
τευσης ως μια προσπάθεια προεκλογικής 
κίνησης, με την προσδοκία να εισπράξει ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός τη στήριξη των 
ΗΠΑ για τις εκλογές του 2023. Βεβαίως, 
δεν αποκλείεται να διενεργηθούν πρό-
ωρες εκλογές, όπως πολλοί ζητούν στη 
ΝΔ και αξιώνει η αντιπολίτευση, παρότι 
ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε, προ ολίγων 
ημερών, το σενάριο αυτό.

Απειλές αποδοχής γκρίζων 
ζωνών και Υπερδνειστερία 

Από πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης 
τονίζεται ότι «στόχος της Κυβέρνησης είναι 
η ανάδειξη των ελληνικών θέσεων και κοι-
νών συμφερόντων από τα Ελληνοτουρκικά, 
επί των οποίων υπάρχουν ζητήματα αρχών 
- ώς την ενέργεια και την κατάσταση στην 
Ουκρανία και τις επιπτώσεις. Η Ελλάδα 
-προστίθεται- έχει πάρει θέση σχετικά με 
το πού ανήκει και ποιοι είναι οι σύμμαχοί 
της». Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι 
«οι ΗΠΑ θεωρούν στρατηγικό σύμμαχο 
την Ελλάδα και  δεν επιθυμούν ένταση με 
την Τουρκία, ειδικώς στην παρούσα φάση, 
κατά την οποία θέλουν να είναι το ΝΑΤΟ 
σε συνοχή λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. 
Συνεπώς -τονίζεται- όλοι οι εμπλεκόμενοι 

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Πιέσεις για γκρίζες 
ζώνες και απειλή συνοχής του ΝΑΤΟ

ΓΙΑΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΕΝ ΘΕ-
ΛΕΙ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΜΑΣ, Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ, 
Η ΣΧΕΣΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ - ΚΥ-
ΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ 

στην περιοχή θα πρέπει να αποφεύγουν 
ενέργειες που θα ήταν δυνατό να προκαλέ-
σουν κλίμα έντασης». Θεωρούν σημαντική 
την Ελλάδα και ειδικότερα τη Σούδα και 
την Αλεξανδρούπολη. Η τελευταία είναι 
σταθμός ανεφοδιασμού. Η θέση της θα 
ενισχυθεί εάν ο πόλεμος διαχυθεί προς 
την Υπερδνειστερία. Βεβαίως, όπως επιση-
μαίνεται, σημαντική για ευνόητους λόγους 
στη Μαύρη Θάλασσα είναι η Τουρκία, 
η οποία αποτελεί σημαντική ανάσχεση 
στη ρωσική απειλή εάν λάβει υπόψη ότι η 
απειλή αυτή επεκτείνεται στον Καύκασο 
και στη Συρία. Μία, δε, από τις αντιλήψεις 
που επικρατούν στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών είναι η εξής: «Πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και οι τουρκικές ανησυχίες που 
αφορούν διαφιλονικούμενες θαλάσσιες 
περιοχές (εννοείται από το Αιγαίο ώς την 
Κύπρο)». Στην ουσία, όπως διπλωματικές 
πηγές τονίζουν, η όποια στήριξη προς 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό συνδέεται και 
με την Τουρκία και δη τις γκρίζες ζώνες 
που επιβάλλει διά πυρός και σιδήρου. 
Αφήνονται, δηλαδή, τα θέματα ανοικτά στη 
λογική ακόμη και αυτής της σιωπηρής 
αποδοχής του status quo εφόσον το ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να διατηρηθεί σε συνοχή.                

Κυριαρχία και ΗΠΑ 
Εν μέσω, λοιπόν, του πολέμου στην 

Ουκρανία, των τουρκικών απειλών στο 
Αιγαίο και της συνεχούς κατοχής της Κύ-
πρου, της οποίας η Ελλάδα είναι εγγυήτρια 
δύναμη, ο Πρωθυπουργός προτού μετα-
βεί στις ΗΠΑ πέρασε από τη Βουλή ένα 
τροποποιητικό πρωτόκολλο, συμμαχικής 
συμφωνίας με την Αμερική. Ας δούμε 
πώς την εξηγεί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο 
οποίος στηρίχθηκε στα εξής τρία σημεία:       

«Πρώτον, η συμφωνία αυτή είναι 
σημαντική διότι περιλαμβάνει τη ρητή 
δέσμευση πως η αμερικανική παρου-
σία στην Ελλάδα θα ανανεώνεται ανά 
πενταετία με δικαίωμα σε κάθε πλευρά 
να την καταγγείλει αν το κρίνει. Οι ΗΠΑ 
αποφασίζουν να αυξήσουν το αποτύπωμά 
τους στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι και 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν να 
συνάψουν ανάλογες συμφωνίες με τις ΗΠΑ 
ή να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν 
τις ήδη υφιστάμενες.

»Δεύτερον, η διμερής συνεργασία με 
τις ΗΠΑ διευρύνεται όχι μόνο στον χρόνο, 
αλλά και στον χώρο. Στον  Ναύσταθμο της 
Σούδας αναβαθμίζονται όλες οι υποδομές 
και ο συνολικός ρόλος της Βάσης. Η Σούδα 
είναι το μόνο αγκυροβόλιο στο οποίο μπο-
ρεί να δέσει αμερικανικό αεροπλανοφόρο 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Αξιοποιείται 
επίσης το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο, δύο 
στρατόπεδα, το πρώτο στον Βόλο και το 
δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη.

»Τρίτον, η νέα συμφωνία καταγράφει 
ρητά την κοινή βούληση για αμοιβαία 
προστασία της κυριαρχίας και εδαφικής 

Χωρίς ασφάλεια που θα απλώνεται 
ώς την Κύπρο, πώς μπορεί η Ελλάδα 
να ισχυρίζεται ότι θα ήταν δυνατό να 
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όταν μια 
αθωράκιστη Κύπρος συνιστά  αχίλλειο 
πτέρνα; Διότι, οποιαδήποτε συμφωνία 
και αν υπογράψει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, 
πώς η Αθήνα θα ενεργήσει ηθικά, πολι-
τικά και νομικά ως εγγυήτρια δύναμη, 
εάν η Τουρκία επιτεθεί στην Κύπρο; 
Άρα, λογικό είναι όπως ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης συνδέσει ενώπιον των 
ΗΠΑ την ασφάλεια της Ελλάδας με 
εκείνην της Κύπρου, στη λογική για 
την αποτροπή της τουρκικής απειλής, 
καθότι η Άγκυρα προκαλεί προβλή-
ματα συνοχής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 
Εφόσον από τις τρεις χώρες, οι δυο 
αποτελούν μέλη της Συμμαχίας, είναι 
αναγκαία η συνοχή του ΝΑΤΟ λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία και του 
νέου γεωπολιτικού και γεωστρατηγι-
κού σχεδιασμού στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
λογικό θα ήταν να εγείρει ο Έλληνας 

Πρωθυπουργός τα εξής ζητήματα: 
Πρώτο, την ενεργό συμμετοχή 

της Κύπρου και της Ελλάδας στη 
στρατηγική πυξίδα της ΕΕ, που είναι 
συνδεδεμένη εκ της φύσεώς της με 
το ΝΑΤΟ. Στον σχεδιασμό μπορούν 
να συνεργαστούν και τρίτες χώρες, σε 
ένα συλλογικό σύστημα ασφάλειας, 
στο οποίο εάν θέλει να συμμετέχει η 
Άγκυρα θα πρέπει να προχωρήσει 
στην πλήρη αποχώρηση του τουρκικού 
στρατού από την Κύπρο. 

Δεύτερο, την εφαρμογή όσων ο 
ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το 
ΝΑΤΟ και η ΕΕ προτάσσουν για το 
Ουκρανικό. Δηλαδή όχι στην εισβολή, 
όχι στην παράνομη κτήση εδαφών 
και όχι στην αναβίωση παλαιών αυ-
τοκρατοριών. 

Τρίτο, στην παραχώρηση προς την 
Κύπρο οπλικών συστημάτων όπως 
και στην Ουκρανία, εφόσον τελεί υπό 
κατοχή, για λόγους αποτροπής, ώστε να 
μη βρεθούμε σε περίπτωση νέας τουρ-
κικής επίθεσης στη θέση της Ουκρανί-

ας και να απειληθεί ελληνοτουρκικός 
πόλεμος. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα 
που μπορεί να «μαζέψει» την Τουρκία 
και στρατιωτικά και οικονομικά. Για 
παράδειγμα: Πώς η Αμερική μπορεί να 
πωλήσει νέα F-16 στην Άγκυρα ή να 
εκσυγχρονίσει υφιστάμενα, όταν αυτά τα 
μαχητικά θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατοχή της Κύπρου ή για την παραβία-
ση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας στο Αιγαίο ή για τη διενέργεια 
επίθεσης σε βάρος είτε της Ελλάδας 
είτε της Κύπρου; Αναφερόμαστε στην 
Κύπρο, διότι η Ελλάδα όπως και η 
Τουρκία είναι εγγυήτριες δυνάμεις. 
Γίνεται αντιληπτόν ότι δεν μπορεί να 
τιμωρείται η Κύπρος στον τομέα της 
ασφάλειας επειδή τελεί υπό τουρκική 
κατοχή. Ποια μπορεί να είναι η σημα-
σία μιας αμυντικής συμφωνίας, όπως 
αυτήν την οποία ενέκρινε η ελληνική 
Βουλή με τις ΗΠΑ, όταν οι ενέργειες των 
Αμερικανών, είτε διά της συνδρομής 
τους είτε δια των παραλείψεών τους, 
πλήττουν την ασφάλεια της Ελλάδας; 

Εάν η Ελλάδα δεν είναι αποφασιστική 
και αν δεν θέσει τα πράγματα ως έχουν, 
τότε οι πιέσεις των Αμερικανών για 
την αποφυγή έντασης θα στραφούν 
πάνω της στη λογική της αποδοχής 
των τουρκικών γκρίζων ζωνών τόσο 
στο Αιγαίο όσο και στην περιοχή από 
το Καστελόριζο ώς την Κύπρο. Όπως 
διπλωματικές πηγές αναφέρουν, «αυτή 
είναι μια από τις πολιτικές αντιλήψεις 
που επικρατεί στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, με το επιχείρημα ότι θα 
πρέπει να τραβήξουν την Τουρκία όσο 
πιο μακριά μπορούν από τη Ρωσία».     

Τέταρτο, τη σύνδεση της έντα-
ξης της Φινλανδίας ή ακόμη και της 
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με το σύστημα 
ασφάλειας της Κύπρου πριν από τη 
λύση και μετά από αυτήν. Δηλαδή, 
να αρχίσει συζήτηση για σύνδεση 
και ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ 
με ταυτόχρονη πλήρη αποχώρηση 
του τουρκικού στρατού, για να δημι-
ουργηθούν συνθήκες σταθερότητας, 
ασφάλειας και συμμαχίας.    

Βασικοί πυλώνες… 

ακεραιότητας έναντι κάθε απειλής, ακόμα 
και ένοπλης επίθεσης. Μία διατύπωση 
-όπως είπε χαρακτηριστικά- που δεν θα 
έχει διαφύγει της προσοχής σας, κύριοι 
της αντιπολίτευσης, την επαναλαμβάνει 
ο Υπουργός Μπλίνκεν στη συνοδευτική 
επιστολή του και -πρόσθεσε- εκεί διακη-
ρύσσει την προσήλωση της χώρας του 
όχι μόνο στον σεβασμό της εδαφικής 
ακεραιότητας, αλλά προσέξετε και στον 
σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων  
της Ελλάδας σύμφωνα το δίκαιο της Θά-
λασσας».

Το αντιστάθμισμα
στις όποιες πιέσεις… 

 Ακόμη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
είπε τα ακόλουθα: «Όλοι γνωρίζουν ότι η 

Ελλάδα μεγάλωσε επί των ημερών αυτής 
της κυβέρνησης. Αύξησε τα χωρικά της 
ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια, οριοθέτησε 
ειρηνικά θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία και 
την Αίγυπτο, η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή 
γέφυρα, δυναμώνει τις σχέσεις της με τον 
αραβικό κόσμο και έχει υπογράψει μία 
εταιρική συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής 
με τη Γαλλία. Όλα αυτά έγιναν επί των 
ημερών μας. Το κάναμε δίπλα στο ΝΑΤΟ, 
οικοδομώντας την έννοια της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας. Το κάναμε χω-
ρίς ποτέ να χάσουμε τον κοινωνικό μας 
προσανατολισμό στο εσωτερικό πεδίο».

Επί τούτων λίγες ώρες προηγουμένως 
στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο 
πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει πλήρη 

κυριαρχικά δικαιώματα και ΑΟΖ στα νη-
σιά και δη στο Καστελόριζο. Επισήμανε, 
μάλιστα, ότι η ελληνική ΑΟΖ φτάνει ώς 
την Κύπρο και πρόκειται για ζήτημα αδι-
απραγμάτευτο και κόκκινη γραμμή. Τα 
συναφή ερωτήματα, που εγείρονται  με 
βάση τα όσα έχει ισχυριστεί ο κ. Μητσο-
τάκης, είναι τα εξής: 

1.  Θα προχωρήσει η Ελλάδα στον καθο-
ρισμό ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία 
εφόσον οι ΗΠΑ έχουν εγγράφως αναφερ-
θεί στον σεβασμό των κυριαρχικών και 
ειδικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων;

2. Θα ζητήσει επισήμως τη στήριξη και 
την παρέμβαση των ΗΠΑ για την αποτροπή 
οποιασδήποτε τουρκικής αντίδρασης; 

3. Εφόσον υπάρχει αποτροπή και στή-
ριξη των ΗΠΑ,  γιατί να μην προχωρήσει 
ο καθορισμός ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου, όταν,  μάλιστα, η Αθήνα έχει 
συμφωνήσει με τους Αμερικανούς για 
μια σειρά στρατηγικών ζητημάτων; 

Στην ουσία ο Σαμαράς προσφέρει στον 
Μητσοτάκη την ευκαιρία ότι δεν μπορεί 
να υποκύψει στη λογική των γκρίζων ζω-
νών ακόμη και αν είναι σιωπηρή, διότι 
θα έχει εσωτερικό πρόβλημα.

     
Ενεργειακό, ΕΕ και EastMed  

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρ-
θηκε στον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας 
στα θέματα της ενέργειας και της ασφά-
λειας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, δεν είναι αναγκαία η 
αναφορά στην Κύπρο και στην κατοχή, 
καθώς και στον EastMed, επί του οποίου 
οι Αμερικανοί προέβαλαν ενστάσεις με το 
πρόσχημα περιβαλλοντικών ζητημάτων, 
παρότι στην ουσία το πρόβλημα είναι η 
τουρκική πολιτική που απειλεί με κρίση; 
Πάντως, η Άγκυρα  είναι έτοιμη να στείλει 
τον Ιούλιο στην Ανατολική Μεσόγειο το 
τέταρτο γεωτρύπανο σε μια κίνηση που 
προμηνύει τον κίνδυνο να έχουμε θερμό 
καλοκαίρι. Κατά τεκμήριον οι σχέσεις της 
Ελλάδας με τις ΗΠΑ περνούν μέσω της 
τουρκικής απειλής σε βάρος των Αθη-
νών και της Λευκωσίας. Σήμερα, η ΕΕ 
έχει σοβαρά προβλήματα ενεργειακής 
τροφοδοσίας, μέρος των οποίων θα ήταν 
δυνατό να καλυφθεί από τα κοιτάσματα 
της Κύπρου και του Ισραήλ και δη στο 

πλαίσιο μιας μεταβατικής περιόδου, μέ-
χρι να περάσει η Ευρώπη στην πράσινη 
ενέργεια. 

Δύο μέτρα και δύο σταθμά…
Βεβαίως, τα ζητήματα αυτά δεν αφο-

ρούν μόνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, 
αλλά και την κυπριακή Κυβέρνηση, 
καθώς και το σύνολο της πολιτικής μας 
ηγεσίας, η οποία πρέπει να αποφασίσει 
τι θέλει. Καμιά σοβαρή συζήτηση δεν έχει 
γίνει στην Κύπρο, ούτε μεταξύ Λευκω-
σίας και Αθηνών ενόψει της επίσκεψης 
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν τα ευρύτερα εθνικά μας 
συμφέροντα. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη 
φορά των «χαμένων ευκαιριών», για τις 
οποίες, βεβαίως, δεν ευθύνονται μόνο οι 
ΗΠΑ, που όντως τηρούν δύο μέτρα και 
δυο σταθμά, αναλόγως των δικών τους 
συμφερόντων, αλλά και οι ημέτεροι, οι 
οποίοι προσεγγίζουν μέσω ΜΟΕ και άλλων 
αποτυχημένων συνταγών τις τουρκικές 
θέσεις. Τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα, 
δίνοντας έτσι άλλοθι στις ΗΠΑ και στην 
ΕΕ για τις πολιτικές τους και δη όταν αυ-
τές εκφεύγουν του δικαίου και των όσων 
υποστηρίζουν για την Ουκρανία….

15.05.2022

Πώς το 
συμπληρωματικό 

πρωτόκολλο μπορεί να 
μείνει νεκρό γράμμα  

Γιατί η Κύπρος δεν 
μπορεί να τιμωρείται 

λόγω της κατοχής 

Η επέκταση του 
πολέμου στην 

Υπερδνειστερία και
η Αλεξανδρούπολη
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ΚΩΣΤΉΣ ΕΥΣΤΑΘΊΟΥ: ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΔΕΚ, Ή ΜΟΝΉ ΟΡΘΉ ΠΟΛΊΤΊΚΉ ΕΠΊΛΟΓΉ ΕΊΝΑΊ Ο Γ. ΚΟΛΟΚΑΣΊΔΉΣ

«Δεν θα επιλέξω ποτέ στρατόπεδο 
εντός της ΕΔΕΚ»

Κ
ρατά αποστάσεις απ’ όλες 
τις -κατά κάποιον τρό-
πο- οργανωμένες τάσεις 
στο κόμμα, ο βουλευτής 
της ΕΔΕΚ, Κωστής Ευ-
σταθίου, παρά το ότι 
εμφανίστηκε λάβρος 

το τελευταίο διάστημα κατά της ηγεσίας. 
Κληθείς να σχολιάσει την αλλαγή της στά-
σης του, από μια πιο μετριοπαθή κριτική 
στην κατά μέτωπο επίθεση, απάντησε πως 
πρότεινε και προτείνει κατευνασμό των 
παθών και διάλογο. Προσθέτει, επίσης, 
αφήνοντας αιχμές προς πάσα κατεύθυνση, 
ότι αυτή του η στάση παρεξηγήθηκε απ’ 
όσους ανέμεναν ότι πρέπει να ταυτιστεί 
με μία ή περισσότερες τάσεις στο κόμμα, 
γιατί θέλουν την ΕΔΕΚ πάντα διαιρεμένη 
σε στρατόπεδα. Κάτι που ο ίδιος, δεν θα 
πράξει ποτέ.  

Αρνείται επίσης να δει αντιπολιτευόμε-
νες ομάδες στην ΕΔΕΚ, αλλά συναγωνιστές 
που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Δεν 
κρύβει δε την πικρία του για τη φθορά 
των άλλοτε πολύ καλών σχέσεών του με 
τον Μαρίνο Σιζόπουλο, πυροβολώντας 
τον στενό του κύκλο, τον «λαθραίο περί-
γυρο» όπως χαρακτηριστικά λέγει, που 
παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν τον 
ενδιαφέρει η ηγεσία της ΕΔΕΚ, «φρόντισε 
να τον πείσει ότι εποφθαλμιούσε τη θέση 
του», με αποτέλεσμα η όποια κριτική του 
να θεωρείται εκ του πονηρού. Αυτά για 
το παρελθόν. Γιατί για το μέλλον και το 
επόμενο εκλογικό συνέδριο, δεδομένων 
των νέων συνθηκών στο κόμμα, δεν απο-
κλείει τίποτα.

Για τις προεδρικές εκλογές, είναι ξε-
κάθαρος. Μόνον ο Γιώργος Κολοκασίδης 
υιοθετεί τη θέση της ΕΔΕΚ στο Κυπριακό, 
καλώντας το Κίνημα να επιλέξει στη βάση 
αρχών, παρακινώντας, παράλληλα, σε διά-
λογο για τις υπόλοιπες ανοιχτές θεματικές.

Η στάση σας, σε σχέση με τις εσω-
κομματικές διενέξεις, μετατοπίστηκε. 
Αρχικά κατηγορηθήκατε απ’ όλους ότι 
ήσασταν ακραία μετριοπαθής όταν το 
κόμμα σας είχε ανάγκη. Στην πορεία  
χρησιμοποιήσατε πιο έντονη ρητορι-
κή κατά της ηγεσίας. Τι προτείνετε ως 
λύση, για να αποφευχθεί μια περαιτέρω 
εσωστρέφεια και να επιτευχθεί εκ νέου 
η ενότητα του κόμματος; 

Είναι γεγονός πως θεωρούσα ότι τα 
προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κόμμα 
μπορούσαν να επιλυθούν με συνεννόηση 
και συγκατάβαση. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο 
που ασκούσα κριτική εκεί που θεωρούσα 
ότι έπρεπε να ασκήσω, χωρίς να την επε-
κτείνω και χωρίς να την γενικεύω. Αυτό το 
έκαμα συνειδητά για να μη δώσω τροφή 
σε αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης μέσα 
στο Κόμμα. Εκεί που συμφωνούσα με τις 
επιλογές είτε του Μαρίνου Σιζόπουλου είτε 

ΟΜΆΔΕΣ ΆΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕ-
ΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΚ ΔΕΝ ΥΠΆΡ-
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«Άυτήν τη στιγμή που μι-
λάμε υπάρχει ένας και μό-
νον υποψήφιος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, ο Γιώρ-

γος Κολοκασίδης, ο οποίος 
υιοθετεί τη θέση της ΕΔΕΚ 
αναφορικά με το Κυπρια-

κό, την απόρριψη της ΔΔΟ, 
την ανάγκη αποτροπής 

των δεδομένων της εισβο-
λής και της κατοχής και 

την απελευθέρωση»  

ΓΊΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΉΣ
γενικότερα της ηγεσίας το δήλωνα, εκεί 
που διαφωνούσα εξέφραζα την αντίθεσή 
μου.  Είναι γεγονός ότι αυτή μου η στάση 
παρεξηγήθηκε από πολλούς, οι οποίοι 
θεωρούν ότι θα πρέπει η ΕΔΕΚ να είναι 
πάντα διαιρεμένη σε στρατόπεδα. Επο-
μένως τη θέση μου αυτή παρεξήγησαν 
όλοι όσοι ανέμεναν ότι θα έπρεπε να είχα 
ταυτιστεί με μία ή περισσότερες τάσεις στο 
Κόμμα.  Δεν το έκαμα και δεν θα το πράξω 
ποτέ. Πρότεινα και προτείνω σαν λύση τον 
κατευνασμό των παθών και έναν διάλογο 
βασισμένο στον αλληλοσεβασμό, χωρίς 
χαρακτηρισμούς, επίθετα και δαιμονοποί-
ηση της άλλης άποψης.  Κατανοώ ότι το 
εγχείρημα είναι δύσκολο και έγινε ακόμη 
δυσκολότερο μετά τα τελευταία γεγονότα, 
στα οποία, δυστυχώς, παραβιάστηκε η 
δημοκρατική αρχή μέσω της χειραγώ-
γησης των καταστατικών διαδικασιών.

Δεν υπάρχει πάντοτε δόλος 
πίσω από μια κριτική

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε πως υπάρ-
χουν διάφορες αντιπολιτευόμενες ομά-
δες με διαφορετικές αφετηρίες και 
κίνητρα εντός της ΕΔΕΚ, αλλά  αυτό 
που τις ενώνει είναι η αμφισβήτηση 
της ηγεσίας. Συμφωνείτε με αυτήν την 
εκτίμηση περί διαφορετικών αφετη-
ριών; Π.χ. εσείς, συμφωνείτε με όλους 
όσοι διαφωνούν με την ηγεσία; 

Δεν γνωρίζω τι ακριβώς εννοεί ο Μα-
ρίνος Σιζόπουλος με την αναφορά του.  Σε 
ό,τι αφορά εμένα, η θέση μου είναι αυτή 
που σας έχω εξηγήσει προηγουμένως. 
Εκεί όπου θα πρέπει να ασκείται κριτική 
οφείλουμε να την ασκούμε.  Ομάδες αντι-
πολιτευόμενες στην ΕΔΕΚ δεν υπάρχουν, 
τουλάχιστον στον βαθμό που αφήνεται 
να εννοηθεί. Υπάρχουν συναγωνιστές, οι 
οποίοι εκφράζουν διαφορετική άποψη.  
Υπάρχουν άλλοι συναγωνιστές, που συμ-
φωνούν με επιλογές ή όλες τις επιλογές 
της ηγεσίας. Αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ 
ανάγκην την ύπαρξη ομάδων, ούτε την 
ύπαρξη εσωκομματικής αντιπολίτευσης 
ή συμπολίτευσης. Σε ό,τι με αφορά εμένα, 
εκεί όπου διαφωνώ με τις επιλογές της 
ηγεσίας το λέω (και θα το λέω) και εκεί 
όπου συμφωνώ θα πράττω το ίδιο.  Πρέπει 
όλοι να κατανοήσουμε ότι οποιοσδήποτε 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την ηγεσία δεν 
εμφορείται κατ’ ανάγκην από ταπεινά ή 
ευτελή ελατήρια και κίνητρα αλλά από 
την αγάπη του προς το Κόμμα. Αλλιώς το 
Κόμμα θα το διαλύσουμε. Γιατί θα πρέπει 
πάντα να υπάρχει κάτι κακό πίσω από 
την οποιαδήποτε κριτική;

«Ο λαθραίος περίγυρος
του Σιζόπουλου»

Μιλήσατε για ανθρώπους γύρω από 
τον κ. Σιζόπουλο, οι οποίοι δηλητη-
ρίασαν τις σχέσεις σας. Μπορείτε να 
γίνετε πιο συγκεκριμένος; Ποια ήταν 
τα κίνητρά τους; 

Ναι, υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι 
γύρω από τον Σιζόπουλο, οι οποίοι τον 
έχουν παρασύρει σε λανθασμένες επιλο-
γές προσώπων και πολιτικής πρακτικής. 
Ουσιαστικά του έχουν στερήσει τους φί-
λους του και τον έχουν απομονώσει, με 
πρόθεση να καλύψουν οι ίδιοι το κενό 
που δημιουργείται.  Αυτός ο λαθραίος 
περίγυρος κάνει μεγάλο κακό στον Σιζό-
πουλο, αλλά και στο Κόμμα. Κατ’ αυτούς, 
όποιος ασκήσει κριτική θεωρείται αυτόματα 
εχθρός. Αρχίζουν έτσι οι ψίθυροι και οι 
συκοφαντίες. Γιατί το κάνουν; Μα, για να 
αποκτήσουν δημόσιο κύρος ή αίγλη. Αν 
δεν το έπρατταν, δεν θα τους ελάμβανε 
κανένας υπόψη, ούτε και θα ασχολείτο 
κανένας μαζί τους.

Θα σας ενδιέφερε η ανάληψη της 
ηγεσίας της ΕΔΕΚ, είτε τώρα είτε κατά 
το επόμενο εκλογικό συνέδριο; 

Δεν με ενδιέφερε η ανάληψη της ηγε-
σίας της ΕΔΕΚ. Εξάλλου αυτό το είχα πει 
επανειλημμένως πρώτιστα στον Μαρίνο 
και το είχα δηλώσει ενώπιον της Κεντρικής 
Επιτροπής σε ανύποπτο χρόνο. Βεβαίως 
στην περίπτωση αυτή ισχύει το ρητό «ου 
με πείσεις καν με πείσης». Επανερχόμενος 
στον περίγυρο, προφανώς αυτός φρόντισε 
να πείσει και τον Μαρίνο Σιζόπουλο ότι 
εποφθαλμιούσα τη θέση του, με απο-

τέλεσμα να δηλητηριαστούν οι σχέσεις 
μας. Όσες φορές ασκήθηκε κριτική, αυτή 
θεωρήθηκε εκ του πονηρού, με αποτέ-
λεσμα να επιχαίρουν οι υπαίτιοι. Τώρα, 
με ρωτάτε τι μπορεί να πράξω σε πέντε 
χρόνια από τώρα: «Άξιος που θα ζήσει 
και αν υπάρχει κόμμα».

Μόνο Γιώργος Κολοκασίδης
Σας ξενίζει η στάση που τηρεί η 

ηγεσία της ΕΔΕΚ σε σχέση με τις Προ-
εδρικές; Γράφονται και ακούγονται 
διάφορα, ενώ δεδομένη θεωρείται η 
συμπάθεια στελεχών, τόσο του ΔΗΚΟ 
όσο και της ΕΔΕΚ, προς τον τέως κυβερ-
νητικό αξιωματούχου, Νίκο Χριστοδου-
λίδη. Θεωρείτε ότι υπάρχει υποψηφι-
ότητα που ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό 
με τις θέσεις, τις αρχές και τις αξίες που 
εκπροσωπεί το κίνημα;

Θέλω να είμαι σαφής στο ζήτημα αυτό. 
Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένας 
και μόνον υποψήφιος Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, ο Γιώργος Κολοκασίδης, ο οποίος 
υιοθετεί τη θέση της ΕΔΕΚ αναφορικά με 
το Κυπριακό, την απόρριψη της Διζωνικής, 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στην ανάγκη 
αποτροπής των δεδομένων της εισβολής 
και της κατοχής και στην απελευθέρωση. 
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ουσιαστικά συμ-
φωνούν μεταξύ τους και λένε πράγματα τα 
οποία έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές 
του Κόμματος. Ποιος ο λόγος για την ΕΔΕΚ 
να υποστηρίξει υποψήφιο, με τον οποίο 
διαφωνεί σε θέματα αρχής; Αυτό το οποίο 
θα πρέπει να κάμει η ΕΔΕΚ είναι να επε-
ξεργαστεί ένα κείμενο βασικών αρχών με 
τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
με τον οποίο συμφωνεί και για τα υπόλοιπα 
ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και 
της γενικότερης πολιτικής.  Είναι η μόνη 
ορθή πολιτική πράξη, η οποία επιβάλλεται 
υπό τις περιστάσεις και αυτό υποστηρίζω 
ότι θα πρέπει να γίνει στο αμέσως επόμενο 
διάστημα. 

«Πρότεινα και προτείνω 
ως λύση τον κατευνα-

σμό των παθών και έναν 
διάλογο βασισμένο στον 
αλληλοσεβασμό, χωρίς 

χαρακτηρισμούς, επίθετα 
και δαιμονοποίηση της 

άλλης άποψης» 



Της Κυριακής

18 Ιανουαρίου 1975 επιθέσεις εναντίον
της αμερικανικής πρεσβείας 

Το παράδοξο όμως τις ημέρες 
εκείνες είναι το γεγονός ότι δια-
μαρτυρία και  επιθέσεις έγιναν 
και εναντίον της αμερικανικής 
πρεσβείας στη Λευκωσία!  Όταν 
η απόφαση για την αποστολή των 
8.500 Τουρκοκυπρίων από τη 
Βάση Ακρωτηρίου στην Τουρκία 
και αμέσως μετά στα κατεχόμενα 
δεν είχε να κάνει οτιδήποτε με 
τους Αμερικανούς. Ήταν καθαρά 
μονομερής απόφαση του Βρετανού 
Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
James Callaghan. 

Σύμφωνα με έκθεση που εστάλη 
στο Λονδίνο από τη βρετανική Υπ. Αρ-
μοστεία, στις 10.00 το πρωί της 18ης 
Ιανουαρίου 1975, κάπου 3.000-4.000 
διαδηλωτές, κυρίως μαθητές, επιτέθηκαν 
στην αμερικανική πρεσβεία, έσπασαν 
τις εισόδους και μπήκαν στο κτήριο. 
Και με την απάθεια της Αστυνομίας 
(γράφει η έκθεση), πέρασαν μολότοφ 
κοκτέιλ, πετρέλαιο και έβαλαν φωτιά 
στο ιατρικό και οικονομικό τμήμα. Δεν 

τα κατάφεραν να εισέλθουν στον τρίτο 
όροφο, όπου είχε τρέξει για προφύλα-
ξη το προσωπικό. Τελικά διαλύθηκαν, 
αλλά μόνο λόγω της χρήσης CS gas 
από το προσωπικό της πρεσβείας, όχι 
λόγω της Αστυνομίας.

Το μεσημέρι, συνεχίζει η έκθεση, 
μικρότερο πλήθος, καθοδηγούμενο από 
γνωστούς ακτιβιστές του Λυσσαρίδη, 
επέστρεψαν δίχως να εμποδιστούν από 
την Αστυνομία και την Εθνοφρουρά, και 
επιτέθηκαν με πετρέλαιο και μολότοφ. 
Τα τελευταία αποθέματα του αερίου 
(CS gas) της πρεσβείας κατάφεραν να 
τους διώξουν προτού βάλουν φωτιά 
στο κτήριο με 14 άτομα προσωπικό. 
Αυτοί ήταν οι πιο επαγγελματίες από 
τους επιτιθέμενους και, αν κατάφερναν 
να σπάσουν τη σιδερένια πόρτα, δύ-
σκολα θα αποφευγόταν ένα αιματηρό 
περιστατικό...

Στις 13.00 η ώρα περίπου, τεθωρα-
κισμένα αυτοκίνητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
κατέφθασαν στη σκηνή και λίγο μετά 
τις 14.00 η ώρα εκκενώθηκε το κτήριο 

από το προσωπικό και οι διαδηλωτές 
διαλύθηκαν. Κατά τη διάρκεια των δύο 
διαδηλώσεων, έξι αμερικανικά αυτο-
κίνητα κάηκαν... Κάποιες οικογένειες 
του προσωπικού μεταφέρθηκαν στο 
ξενοδοχείο «Χίλτον»... Μεγάλες δια-
μαρτυρίες έγιναν από την αμερικανική 
πρεσβεία προς την κυπριακή Κυβέρνη-
ση για την έλλειψη προστασίας. Όπως 
συμπληρώνει η σχετική έκθεση, ο Δρ 
Κίσινγκερ  (Αμερικανός τότε ΥΠΕΞ) 
είχε προσωπικώς εκφράσει τη δυσα-
ρέσκειά του στον Κύπριο πρέσβη στην 
Ουάσιγκτον...

Η αμερικανική πρεσβεία έφερε 
νέες προμήθειες αερίου (καταλήγει 
η έκθεση), πιο ισχυρές αυτήν τη φορά. 
Και τους είπαν ότι η προστασία από 
την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά 
θα είναι πιο αποτελεσματική (σε περί-
πτωση νέων τέτοιων επεισοδίων) και 
ότι δόθηκαν οδηγίες να ανοίξουν πυρ, 
αν παρίστατο ανάγκη (αλλά για ποια 
κατεύθυνση, παραμένει να δούμε), 
συμπλήρωσαν στην έκθεση προς το 

Λονδίνο. 
Στις 19 Φεβρουαρίου 1975, ο κ. A. 

C. Goodison του Νοτιο-Ανατολικού 
Τμήματος Ευρώπης και από τους 
κορυφαίους αξιωματούχους, άμεσα 
υπεύθυνος για αποφάσεις και πολιτική 
για το Κυπριακό, που παρευρέθη και 
στη Γενεύη ΙΙ τον Αύγουστο του 1974, 
έγραψε στον Ύπ. Αρμοστή στη Λευκω-
σία Sir Stephen Oliver ότι οι νομικοί 
σύμβουλοι (του Φόρεϊν Όφις) μελε-
τούσαν σε λεπτομέρεια τη «λεγόμενη 
νομική άποψη» που είχε ετοιμάσει ο 
κ. Κρ. Τορναρίτης, παραπονούμενος 
για την απόφασή τους. Του έστειλε την 
απάντηση του νομικού τους τμήματος 
και του  σύστησε ότι επειδή η γνώμη 
του κ. Τορναρίτη (Γενικού Εισαγγελέα 
της ΚΔ) είχε δημοσιευθεί και ενόψει 
του ότι οι νομικοί τους σύμβουλοι (στο 
Λονδίνο) θεωρούσαν ότι το να αφεθεί 
αναπάντητη θα εκλαμβανόταν ότι δε-
χόντουσαν τους ισχυρισμούς του, θα 
έπρεπε καλύτερα να την παραδώσει 
στην κυπριακή Κυβέρνηση...

ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 
ΦΑΝΕΡΌΝ ΌΤΙ Η ΤΌΥΡΚΙ-
ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΌΤΙΔΗΠΌΤΕ ΩΣ... ΑΜΌΙΒΑΙΑ 
ΧΕΙΡΌΝΌΜΙΑ. Ό ΒΡΕΤΑΝΌΣ 
ΥΠΕΞ, ΌΜΩΣ, ΗΘΕΛΕ ΚΑΤΙ ΕΚ 
ΜΕΡΌΥΣ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ, ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΌΗΘΗΘΕΙ Ό ΙΔΙΌΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΌΝΌΜΕΡΗ ΤΌΥ ΑΠΌ-
ΦΑΣΗ, ΑΛΛΑ Η ΤΌΥΡΚΙΑ ΔΕΝ 
ΗΤΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΤΌΥ ΤΌ ΕΙΠΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ...

Ο James Callaghan και τα παραλειπόμενα
για τους 8.500 Τ/κ στο Ακρωτήρι
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Η έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας:
Ποιος θα την σταματήσει;

Προτού στεγνώσει το μελάνι στη «συμ-
φωνία κυρίων» που επιτεύχθηκε 
τον Μάρτιο στην Κωνσταντινού-
πολη μεταξύ του Πρωθυπουργού 

της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του 
Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
για την αποκατάσταση της ηρεμίας στο Αιγαίο, 
οι τουρκικές προκλήσεις/απειλές συνεχίστηκαν 
και οι επιθετικές δραστηριότητες της Τουρκίας 
οξύνθηκαν. Την ώρα που μαίνεται η λαίλαπα του 
ρωσο-ουκρανικού πολέμου -στην πραγματικό-
τητα του πολέμου Ρωσίας - Δύσης στο έδαφος 
της μαρτυρικής Ουκρανίας- και η προσοχή των 
ηγετών και των λαών των ευρωπαϊκών χωρών, 
και όχι μόνο, εστιάζεται στην αντιμετώπιση των 
δυσμενών επιπτώσεων του πολέμου και των κυ-

ρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και στον κίνδυνο 
τυχόν Αρμαγεδδώνα ενός πυρηνικού πολέμου, 
η Τουρκία με προκλήσεις και επικίνδυνες ενέρ-
γειες προωθεί τον εμμονικό της σχεδιασμό όπως 
καταστεί μεγάλη δύναμη στην περιοχή και στον 
κόσμο. Στην περιοχή, με την εφαρμογή του δόγ-
ματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και με τη μόνιμη 
παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
με τη μεγάλη γεωστρατηγική σπουδαιότητα. Στην 
κατεχόμενη από τουρκικά στρατεύματα περιοχή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη δημιουργία 
ορμητηρίου μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
(drones Bayraktar) στο παράνομο αεροδρό-
μιο Λευκονοίκου και τη μόνιμη παρουσία της 
τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, όπως και με 
την κατασκευή στην Καρπασία ναυστάθμου και 

σταθμού παρακολούθησης πλοίων. Ενέργειες οι 
οποίες στρέφονται σε βάρος και άλλων χωρών 
της περιοχής, όπως και της ασφάλειας των λαών.  

Η Άγκυρα θεωρεί ότι οι συγκυρίες που δημι-
ουργούνται τώρα ευνοούν τις επιδιώξεις της να 
διαδραματίσει έναν σημαντικότερο γεωπολιτικό 
ρόλο με την ανοχή της Ευρώπης και της Δύσης 
γενικότερα. Ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κα-
τέστησε σαφές, ακόμα και με πρόσφατες δηλώσεις 
του, ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι 
να γίνουμε η πιο ισχυρή χώρα στην περιοχή και 
στον κόσμο με νέα πλοία, υποβρύχια και οπλικά 
συστήματα». Με το ξίφος και το σαρίκι, προσθέ-
τουμε εμείς. Ενώ για τον Μουσταφά Κεμάλ «το 
μέτρο ήταν η χώρα», για τον Τούρκο Πρόεδρο 
είναι ολόκληρος ο κόσμος. Ποιος θα τον σταμα-

τήσει; Διερωτάται ο Γάλλος ιστορικός και συγ-
γραφέας, Ζαν-Φρανσουά Κολοσιμό: «Ο Κεμάλ 
εγκαινίασε τον τουρκικό μεσσιανισμό. Κανένας 
δεν τον  σταμάτησε. Ο Ερντογάν εγκαινίασε τον 
τουρκικό χιλιασμό. Ποιος θα τον σταματήσει;».  

Όμως, δεν είναι μόνος ο Τούρκος Πρόεδρος στην 
επιδίωξή του για αναθεωρητισμό και ανατροπή. 
Τόσο η τουρκική αντιπολίτευση, όσο και ο τουρ-
κικός λαός διαπνέονται από τις ίδιες επεκτατικές 
και μεγαλοϊδεατικές διεκδικήσεις. 

Η Ευρώπη και η Δύση επανειλημμένα δια-
κήρυξαν την αντίθεσή τους στους αυταρχικούς 
ηγέτες. Η όλη στάση τους κατά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία θα πρέπει να τηρηθεί 
και στην περίπτωση άλλων παραβατών του 
διεθνούς δικαίου, που είναι ο αναθεωρητικός 

Τούρκος δικτάτορας. Η χώρα του οποίου συ-
νεχίζει να κατέχει έδαφος χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να χαρακτηρίζει την 
Τουρκία ως χρήσιμη και απαραίτητη, παρά το 
γεγονός ότι προφανής είναι ο ρόλος της του 
επιτήδειου ενδιάμεσου μεταξύ Ουκρανίας και 
Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ας αντιμετωπίσει 
και θεραπεύσει την ανεπάρκειά της στον χειρι-
σμό της ουκρανικής κρίσης, ώστε να δυνηθεί 
να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο που της 
αναλογεί στα ευρωπαϊκά, αλλά και διεθνή δρώ-
μενα. Όσο για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 
που επίσης απεδείχθη ανεπαρκής, χρειάζεται 
πολλή δουλειά για να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στα καθήκοντά του που απορρέουν από τον 
Χάρτη του. 

ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ, Πρέσβης ε.τ.

Σ
ε συνέχεια του άρθρου 
μου της περασμένης 
Κυριακής «Ο James 
Callaghan, οι 8.500 Τ/κ 
στη Βάση Ακρωτηρίου, ο 
Πανίκος Δημητρίου και 
τα ‘‘ηττημένα μυαλά’’», 

ολοκληρώνω με τα πιο κάτω σύμφωνα 
με τα αποδεσμευμένα βρετανικά επίσημα 
έγγραφα στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο.

Συνάντηση Callaghan και 
Τούρκου Πρέσβη στο Λονδίνο 

Στις 14 Ιανουαρίου 1975, ώρα 5.00μ.μ., 
ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπο-
λιτείας, James Callaghan, είχε συνάντηση 
στο Φόρεϊν Όφις με τον Τούρκο Πρέσβη 
στο Λονδίνο, Turgut Menemencioglu. 

Από τα πρακτικά της συνάντησης βρί-
σκουμε ότι ο Callaghan είχε ήδη συζητήσει 
το θέμα  στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο 
ΥπΕξ Melih Esenbel και του είχε υποσχε-
θεί να στείλει τους Τ/κ που βρίσκονταν 
στο Ακρωτήρι στην Τουρκία «ως ανθρω-
πιστικό θέμα», μόλις επέστρεφε από το 
ταξίδι του στην Αφρική. Και τώρα είχε 
αποφασίσει οριστικά να προχωρήσει με 
την αποστολή τους. Η παραμονή τους στη 
Βάση Ακρωτηρίου είχε στοιχίσει πολλά 
λεφτά στη βρετανική κυβέρνηση, αλλά 
δεν το έφεραν βαρέως. Είχε επισκεφθεί 
τους Τ/κ στη Βάση, σιωπηρά, δίχως να 
γνωστοποιήσει ποιος ήταν. Ζήτησε από 
τον Πρέσβη να κρατηθεί εμπιστευτική η 
επιχείρηση, μέχρι να ξεκινήσει η εκκένωση. 

Ο Τούρκος Πρέσβης ευχαρίστησε τον 
Callaghan και του είπε ότι η απόφασή 
του έκανε την Τουρκία και τον ίδιο πολύ 
χαρούμενους... Ο Callaghan είπε ότι ήταν 
μια δύσκολη απόφαση, η οποία σίγουρα 
θα παρερμηνευόταν από την ελληνική 
πλευρά, αλλά ο ίδιος ήταν έτοιμος να την 
υπερασπιστεί. Ο Menemencioglu συμφώ-

νησε ότι ήταν η καλύτερη λογική απόφαση. 
Ο Βρετανός ΥπΕξ τού είπε ότι ήλπιζε η 
Τουρκία να ακολουθήσει με κάποιαν 
αμοιβαία χειρονομία για να βοηθηθούν 
οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες. Όμως ο 
Τούρκος Πρέσβης απάντησε λέγοντας 
ότι αντιλαμβανόταν πως αυτά ήσαν δύο 
διαφορετικά θέματα και ανεξάρτητα το 
ένα από το άλλο. Ο Callaghan είπε ότι 
δεν γνώριζε ακριβώς ποια χειρονομία 
θα έκανε η Τουρκία, αλλά ανέφερε ότι 
«υπήρχαν κάποιοι αγνοούμενοι Ελληνο-
κύπριοι στον βορρά που θα μπορούσαν 
να σταλούν στον νότο». Θα βοηθούσε, αν η 
τουρκική κυβέρνηση έκανε κάτι γι’ αυτό...

Από τα πρακτικά  είναι φανερόν ότι η 
τουρκική κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη 
να κάνει οτιδήποτε ως... αμοιβαία χειρο-
νομία. Ο Βρετανός ΥπΕξ όμως ήθελε κάτι 
εκ μέρους της Τουρκίας, για να βοηθηθεί 
ο ίδιος για τη μονομερή του απόφαση, 
αλλά η Τουρκία δεν ήταν διατεθειμένη 
και του το είπαν ξεκάθαρα...

Διαμαρτυρία Βρετανών
κατοίκων εναντίον της
απόφασης Callaghan

Την απόφαση του James Callaghan 
τότε καταδίκασαν και οι Βρετανοί κάτοικοι 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εκτενές δη-
μοσίευμα της αγγλόφωνης Cyprus Mail, 
19 Ιανουαρίου 1975, περιλαμβάνεται 
σε σχετικό φάκελο στο Εθνικό Αρχείο. 
Περίπου 300 Βρετανοί συναντήθηκαν 
στο ξενοδοχείο «Χίλτον» Λευκωσίας, στις 
18 Ιανουαρίου, και ενέκριναν ψήφισμα 
για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Harold 
Wilson, στο οποίο τόνισαν ότι «καταδι-
κάζουν την ενέργεια της βρετανικής 
κυβέρνησης να επιτρέψει στους Τ/κ 
να μεταφερθούν από τις κυρίαρχες 
περιοχές των Βάσεων στην Κύπρο για 
να κατάσχουν  σπίτια Ελληνοκυπρί-
ων. Καλούμε την κυβέρνησή μας να 
ξανασκεφθεί αυτήν την πολιτική και 
να κατευθύνει τις προσπάθειές της 
στο να ενώσει παρά να διαχωρίζει τις 
κοινότητες στην Κύπρο.

Βρετανοί Κάτοικοι για Δικαιοσύνη 
στην Κύπρο - 18 Ιανουαρίου 1975». 

Αντίδραση ελληνικής
Κυβέρνησης

Με δήλωσή του για το θέμα ο Έλλη-
νας Υπ. Εξωτερικών Δημήτριος Μπίτσιος 
εξέφρασε τη λύπη του για τη βρετανική 
απόφαση στο να υποκύψει στις τουρκι-
κές πιέσεις και να στείλει τους Τ/κ στην 
Τουρκία και από εκεί στην κατεχόμενη 
ζώνη στην Κύπρο. Η βρετανική κυβέρνηση 
είχε αρχικά συμφωνήσει ότι το θέμα των 
προσφύγων ήταν πολιτικό και θα συζητείτο 
μεταξύ Κληρίδη και Ντενκτάς. Η δικαιο-
λογία ότι ήταν για ανθρωπιστικούς λόγους 
δεν ήταν βάσιμη, αυτή ήταν βάσιμη σε 
σχέση με τους Ελληνοκύπριους πρόσφυ-
γες. Δεν δικαιολογείτο η βιασύνη με την 
οποία λήφθηκε η απόφαση ακριβώς την 
ίδια ημέρα που ξεκινούσαν διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ Κληρίδη και Ντενκτάς...

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ* 
afanoulla@gmail.com

15.05.2022

Η ΈΚΘΈΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΈΠΙΘΈΣΈΙΣ ΈΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΈΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΈΣΒΈΙΑΣ, 18.1.1975. ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΡΈΤΑΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΈΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ CALLAGHAN.



ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

Της Κυριακής
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ΜΌΝΌΝ ΌΙ ΗΠΑ ΔΙΑΘΈΤΌΥΝ 
750 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΈΣ ΒΑΣΈΙΣ 
ΣΈ 80 ΧΩΡΈΣ ΚΑΙ ΠΈΡΙΌΧΈΣ. 
ΤΌ ΣΙΓΌΥΡΌ ΈΙΝΑΙ ΠΩΣ ΔΈΝ 
ΠΡΌΩΘΌΥΝ ΤΗΝ ΈΙΡΗΝΗ ‘Η 
ΤΌ ΔΙΈΘΝΈΣ ΔΙΚΑΙΌ, ΑΛΛΑ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΌΥΣ ΣΤΌΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΈ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΈΣ 
«ΛΈΓΈΩΝΈΣ», ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙ-
ΌΥΡΓΙΑ ΠΡΌΤΈΚΤΌΡΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΈΘΝΗ – ΠΑΡΙΈΣ 

Α
πό την έναρξη του πο-
λέμου στην Ουκρανία 
ακούγεται πολύ συχνά 
από πολιτικούς, δημο-
σιογράφους, σχολια-
στές και αυτόκλητους 
πολιτικούς αναλυτές 

για τη σωστή και τη λάθος πλευρά της 
Ιστορίας. Όσοι κατηγορούν αποκλειστικά 
και μόνο τη Ρωσία, λένε πως επέλεξαν 
τη σωστή πλευρά της Ιστορίας, χωρίς να 
συνειδητοποιούν ότι αυτή η θέση είναι 
υπέρ των ΝΑΤΟϊκών επεμβάσεων και 
της επιβολής της αμερικανικής επικυρι-
αρχίας στον πλανήτη.

Το αμερικανικό αφήγημα, το οποίο 
παπαγαλίζουν εν χορώ οι ηγέτες της Ε.Ε., 

Η σωστή και η λάθος πλευρά της Ιστορίας
διαδίδεται ευρέως με στόχο να κοπάσουν 
οι όποιες διαφωνίες ή διαφορετικές από-
ψεις. Γιατί άραγε; 

Κανένας δεν θέλει να ακούσει τους 
λόγους που ώθησαν τη Ρωσία να επέμβει 
στρατιωτικά στην Ουκρανία, ενώ είναι 
προφανές πως το Κίεβο  παίζει τον ρόλο 
του χρήσιμου ηλίθιου των Αμερικανών 
και των Δυτικών δυνάμεων προκειμένου 
να πλήξουν τη Μόσχα.

Ο Ρώσος ηγέτης, κατά την ομιλία του 
στις 10 του Μάη για την 77η επέτειο της 
Μεγάλης Νίκης των συμμάχων κατά του 
χιτλεροφασισμού, αναφέρθηκε στις μάταιες 
προσπάθειες της Ρωσίας να καταλήξουν 
με το ΝΑΤΟ σε έναν συμβιβασμό σε θέ-
ματα ασφάλειας.

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν ήθελαν να 
μας ακούσουν… αυτό σημαίνει ότι στην 
πραγματικότητα είχαν εντελώς διαφορετικά 
σχέδια... Στο Κίεβο έλεγαν ότι ίσως πάρουν 
πυρηνικά όπλα και το ΝΑΤΟ άρχισε να 
διερευνά εδάφη κοντά μας, κι αυτό έγινε 
μια προφανής απειλή για τη χώρα και τα 
σύνορά μας. Όλα μας έλεγαν ότι υπάρ-
χει ανάγκη να πολεμήσουμε», τόνισε ο Β. 
Πούτιν και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τους 
οπαδούς τους ότι δημιουργούσαν απειλή 
και «ο κίνδυνος μεγάλωνε κάθε μέρα».

«Η Ρωσία είναι υπέρ της ίσης και 
αδιαίρετης ασφάλειας. Τον περασμένο 
Οκτώβριο προτείναμε τη συνθήκη της 
ασφάλειας, αλλά όλα αυτά εις μάτην, οι 
χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλησαν να μας 
ακούσουν. Γινόταν στο Κίεβο προετοιμασία 
για μιαν ακόμη εκκαθαριστική εκστρατεία 
στο Ντονμπάς και δημιουργείτο η απα-
ράδεκτη για μας απειλή. Όλα έδειχναν 
ότι ήταν αναπόφευκτη η αντιπαράθεση 
με τους οπαδούς του Μπαντέρα (Σ.Σ. τα 
ναζιστικά τάγματα), ο κίνδυνος μεγάλωνε 
μέρα με τη μέρα… Οι ενέργειές μας είχαν 

αποτρεπτικό σκοπό».
Όσοι μιλούν για τη σωστή και λάθος 

πλευρά της Ιστορίας αποφεύγουν να ανα-
φερθούν στην περικύκλωση των συνόρων  
της Ρωσίας με ΝΑΤΟϊκές χώρες, το αμε-
ρικανοκίνητο πραξικόπημα στο Κίεβο το 
2014, τις σφαγές ρωσόφωνων αμάχων  και 
τη συνεχόμενη στρατολόγηση και εκπαί-
δευση  Ουκρανών από Αμερικανούς και 
ΝΑΤΟϊκούς στρατιωτικούς ακόμα πολύ 
πιο πριν από το  2014 μέχρι και σήμερα. 

Στη  σωστή  πλευρά της Ιστορίας σί-
γουρα βρίσκονται εκείνοι που τάσσονται 
εναντίον του πολέμου και των συρράξεων, 
που στόχο έχουν τον εκμηδενισμό των 
χωρών που αντιτάσσονται εναντίον της 
μεγαλύτερης δύναμης του πολέμου, η 
οποία δεν είναι άλλη από την Αμερική 
και τους υπάκουους δορυφόρους της. 

Όσοι διαφωνούν, καλό είναι να απα-
ντήσουν, γιατί χρειαζόταν η περικύκλωση 
της Ρωσίας με ΝΑΤΟϊκές χώρες και προς 
τι η εγκατάσταση πυρηνικών πυραυλικών 
εγκαταστάσεων στην πίσω αυλή της Μό-
σχας; Μήπως οι ΗΠΑ θα δέχονταν ρωσικές 
βάσεις στο Μεξικό ή στη λεγόμενη πίσω 
αυλή τους, που κατ’ ομολογίαν θεωρούνται 
η Νότιος και η Κεντρική Αμερική; Ποτέ!

Παντού αμερικανικές Βάσεις
Σήμερα, μετά το κλείσιμο της Βάσης 

Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν, περίπου 750 
αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
παραμένουν ανοικτές σε 80 έθνη και εδάφη 
σε όλον τον κόσμο. 

Καμία άλλη χώρα στην ανθρώπινη 
Ιστορία δεν είχε τέτοια κυρίαρχη στρα-
τιωτική παρουσία όσο σήμερα οι ΗΠΑ. 
Ούτε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ούτε η 
οθωμανική, ούτε και η αποικιοκρατική 
Βρετανία.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του 

Πανεπιστημίου Κουίνσι, η Ουάσιγκτον έχει 
σχεδόν τριπλάσιες βάσεις από πρεσβείες 
και προξενεία. Έχει επίσης τρεις φορές 
περισσότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
απ’ όλες τις άλλες χώρες μαζί. Η Βρετανία 
έχει 145. Η Ρωσία περίπου 24  και η 
Κίνα πέντε.

Η μελέτη υπολογίζει ότι το ετήσιο κό-
στος αυτής της εκτεταμένης δομής βάσεων 
είναι περίπου 55 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. Η προσθήκη αυξημένων δαπανών 
προσωπικού ανέρχεται συνολικά σε 80 
δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια 
του πολέμου κατά της Τρομοκρατίας τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες ο στρατός των 
ΗΠΑ ξόδεψε έως και 100 δισεκατομμύρια 
δολάρια για νέες στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις.

Οι αμερικανικές βάσεις σε ξένα εδά-
φη αυξάνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις, 
στηρίζουν αντιδημοκρατικά καθεστώτα 
και χρησιμεύουν ως ορμητήρια για κατα-
στροφικούς πολέμους, όπως π.χ. εκείνοι 
στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Υεμένη, τη 
Σομαλία και τη Λιβύη. Οι ΗΠΑ, μετά τον 
πρώτο πόλεμο του Κόλπου, έγιναν ο εγ-
γυητής της Σ. Αραβίας, ενός από τα πιο 
απολυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα.

Σύμφωνα με τη μελέτη Quincy: «Από το 
1980, οι αμερικανικές βάσεις στην ευρύ-
τερη Μέση Ανατολή έχουν χρησιμοποιη-
θεί τουλάχιστον 25 φορές για την έναρξη 
πολέμων ή άλλων πολεμικών ενεργειών 
σε τουλάχιστον 15 χώρες μόνο σε αυτήν 
την περιοχή. Από το 2001, ο αμερικανι-
κός στρατός έχει εμπλακεί σε μάχες σε 
τουλάχιστον 25 χώρες παγκοσμίως».

Η κατάρρευση του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας, αντί να εξαλείψει ορισμένες 
αμερικανικές εγκαταστάσεις, τις αύξησε 
δραματικά.

Το αφήγημα του υπερήλικα Αμερι-

κανού Προέδρου Τζ. Μπάιντεν ότι οι 
ΗΠΑ αγωνίζονται για την επικράτηση 
του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό 
της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών 
καταρρέει ως χάρτινος πύργος, αν ο κάθε 
λαός ρίξει μια ματιά στο δικό του σπίτι. 
Κυρίως εμείς εδώ στην Κύπρο. 

Πρόσφυγες και άμαχοι
δύο ταχυτήτων 

Εκείνο που παρατηρείται σήμερα, ακόμα 
και από τον επίσημο ΟΗΕ, είναι πως δια-
φορετικά αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες 
και άμαχοι σε διάφορες περιοχές όπου 
μαίνονται οι συγκρούσεις. 

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ άνοιξαν διά-
πλατα τα ταμεία και τις στρατιωτικές τους 

αποθήκες για να στηρίξουν την Ουκρανία, 
ενισχύοντας την κλιμάκωση του πολέμου. 

Στην Υεμένη, ωστόσο, όπου οι ΗΠΑ 
πολεμούν στο πλευρό της Σ. Αραβίας ενα-
ντίον των Χούτι, κανένας δεν ενδιαφέρεται 
ούτε για τους πρόσφυγες, ούτε και για 
τη σφαγή των αμάχων. Στην Παλαιστίνη, 
όπου ο Ισραήλ καθημερινά εξοντώνει 
Παλαιστινίους, πυροβολεί και σκοτώνει 
παιδιά, δημοσιογράφους, εκδιώκει με τη 
βία από τα σπίτια τους οικογενειάρχες, 
προκειμένου να αυξήσει τους εβραϊκούς 
οικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη, κα-
νένας δεν κούνησε  το δάκτυλο εναντίον 
του κακομαθημένου ταραξία - εκλεκτού 
του βαθέος κράτους των ΗΠΑ.

Στην Κύπρο, η οποία είναι και μέλος 
της Ε.Ε., δεν ακούσαμε κανέναν ευαίσθητο 
Ευρωπαίο αξιωματούχο να  υποστηρί-
ζει, έστω και λεκτικά, κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας. Η  Κύπρος, ωστόσο, σε αναλογία 
πληθυσμού έχει περισσότερους πρόσφυγες 
από οποιανδήποτε άλλη χώρα.

Αντίθετα, η Κύπρος, ως  θύμα εισβολής 
και κατοχής, υποχρεώνεται να συνεισφέ-
ρει χρηματικά στα κονδύλια της Ε.Ε. που 
προορίζονται για την Τουρκία. Αυτόν τον 
εξευτελιστικό μαζοχισμό κανένας δεν τον 
επικρίνει, ούτε καν οι πολιτικοί κυβέρ-
νησης και αντιπολίτευσης. Απλά υιοθε-
τούν ασυλλόγιστα το αφήγημα των ΗΠΑ 
και χειροκροτούν τις κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας, οι οποίες στο τέλος της ημέρας 
είναι πολύ πιο οδυνηρές στις οικονομίες 
των κρατών μελών της Ε.Ε. απ’ ό,τι στη 
ρωσική οικονομία. 

Η Κύπρος, λοιπόν, οφείλει να πά-
ρει τη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Να 
ταχθεί υπέρ της ειρήνης, του διεθνούς 
δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας 
όλων των χωρών, χωρίς εξαιρέσεις και 
υποσημειώσεις. 
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ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
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Το φρένο Ε.Ε. σε κινητήρες εσωτερικής καύσης και
ο κίνδυνος εκτροχιασμού από τους κλιματικούς στόχους

Ο ΔΎΣΒΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΗΔΕΝΙΚΟΎΣ ΡΎΠΟΎΣ CO2 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2035 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟ-
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλο-
ντος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ψήφισε 
αυτήν την εβδομάδα 
υπέρ της προτεινόμε-
νης de facto απαγό-
ρευσης των κινητή-

ρων εσωτερικής καύσης από το 2035 
για καινούργια επιβατικά και ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση ως μέρος του πακέτου για το 
κλίμα «Fit for 55». Δυστυχώς, στην Κύπρο 
πολύ λίγη δημόσια συζήτηση γίνεται για 
τις επερχόμενες εξελίξεις, με τον κίνδυνο 
να πιαστούμε πάλι απροετοίμαστοι και 
να υποστούμε νέες περιβαλλοντικές 
κυρώσεις να είναι ορατός. Η παρούσα 
ανάλυση παρουσιάζει όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις γύρω από το πολύκροτο ζήτη-
μα της εναρμόνισης των νέων κινητήρων 
αυτοκινήτων με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 
Στη συνεδρίαση, που έγινε, η Επιτρο-

πή ψήφισε υπέρ της απαίτησης από τους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων να μειώσουν 
τις μέσες εκπομπές του στόλου τους κατά 
20 τοις εκατόν έως το 2025 σε σύγκριση 
με το 2021, κατά 55 τοις εκατόν έως το 
2030 και κατά 100 τοις εκατόν έως το 
2035. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για έναν νέο 
ενδιάμεσο στόχο για το 2027 και έναν 
υψηλότερο στόχο μείωσης του CO2 κατά 
75 τοις εκατόν, για το 2030, απορρίφθηκαν. 

Η μεγάλη μάχη 7-8 Ιουλίου
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν παρουσί-

ασε το πακέτο για το κλίμα τον Ιούλιο του 
2021, γεγονός που προκάλεσε προβλη-
ματισμό και διχασμό σε κράτη της ΕΕ με 
την de facto απαγόρευση των κινητήρων 
εσωτερικής καύσης. Θεωρούν μάλιστα 
πως ακόμη και με συνθετικά καύσιμα, τα 
νέα αυτοκίνητα θα ήταν ουδέτερα σε CO2 
σε όρους ισολογισμού, αλλά τα ίδια τα 
οχήματα συνεχίζουν να εκπέμπουν CO2 
και άλλους ρύπους ως προϊόν καύσης. 

Ως αποτέλεσμα, πολλά κράτη τάχθηκαν 
υπέρ της μη εφαρμογής του κανονισμού. 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τώρα 
το πακέτο ούτως ή άλλως - με 46 ψήφους 
υπέρ, 40 κατά και δύο αποχές. Σύμφωνα 
με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, δεν θα 
υπάρξει εξαίρεση για τα συνθετικά καύ-
σιμα. Η μεγάλη ωστόσο μάχη αναμένεται 
να διεξαχθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,  που θα ψηφίσει για το 
νομοσχέδιο της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος στις 7 ή 8 Ιουνίου. Στη συνέχεια, οι 
ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν διαπραγ-
ματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για 
την τελική νομοθεσία.

Στοχευμένες δράσεις 
Παρά την έγκριση, η Επιτροπή Περιβάλ-

λοντος εξακολουθεί να βλέπει την ανάγκη 
για δράση. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση 
έως τα τέλη του 2023 «με λεπτομέρειες για 
την ανάγκη στοχευμένης χρηματοδότησης 
για τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
για τον μετριασμό των αρνητικών επι-
πτώσεων στην απασχόληση και άλλων 
οικονομικών επιπτώσεων». Ζητεί, επίσης, 
«μια κοινή μεθοδολογία της ΕΕ από την 
Επιτροπή, έως το 2023, για την αξιολόγηση 
του πλήρους κύκλου ζωής των εκπομπών 
CO2 των αυτοκινήτων και των φορτηγών 
που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, καθώς 
και για τα καύσιμα και την ενέργεια που 
καταναλώνονται από αυτά τα οχήματα».

Επισπεύδοντας τη στροφή προς τα ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, 
η ΕΕ στοχεύει να αντιμετωπίσει το ποσοστό 
των εκπομπών της ΕΕ που προέρχονται 
από τις μεταφορές, οι οποίες τον τελευταίο 
καιρό έχουν αυξηθεί. 

Διαφορετική στάση εταιρειών 
Οι εταιρείες αυτοκινήτων, όπως η 

Renault, η Toyota και η BMW, χαρακτηρί-
στηκαν ως «αντιθετικές» στην προτεινόμενη 
νομοθεσία, με την Tesla και τη Volvo να 
κατατάσσονται ως «υποστηρικτικές». Η 
Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητο-
βιομηχανία στον κόσμο, κρίθηκε ότι είχε 
μεικτή προσέγγιση.

 Οι εμπορικές ενώσεις της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων 
των ACEA, CLEPA και VDA της Γερμα-
νίας, τάχθηκαν σθεναρά αντίθετες με τις 
προτάσεις στόχων εκπομπών.

Ορισμένες εμπορικές ομάδες έχουν 
προειδοποιήσει για την απαγόρευση μιας 
επιλεγμένης τεχνογνωσίας και ανέφεραν 
επιπλέον τρομερούς στόχους που μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο εάν οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής βοηθούν σε μια με-
γάλη ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης.

Κίνδυνος για θέσεις εργασίας 
Η CLEPA, μια οργάνωση που συνηγορεί 

υπέρ των κατασκευαστών ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων, είχε αγωνιστεί ανοιχτά κατά 
της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτε-
ρικής καύσης, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ 
πρέπει να υιοθετήσει μια τεχνολογικά 
ουδέτερη προσέγγιση.

«Η σημερινή ψηφοφορία δεν υπο-
δηλώνει ότι υπάρχει πλειοψηφία για 
αυστηρότερους στόχους από αυτούς 
που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
οι οποίοι ήδη κινδυνεύουν με μισό εκα-
τομμύριο θέσεις εργασίας προμηθευτών 
αυτοκινήτων στον τομέα των κινητήρων 
έως το 2040», δήλωσε ο Sigrid de Vries, 
Γενικός Γραμματέας της CLEPA.

Η εμπορική ένωση υποστήριξε ότι η 
απομάκρυνση των συνθετικών καυσίμων 
από το τραπέζι θα μπορούσε να έχει «αρ-
νητικές παρενέργειες στην απασχόληση, 
τις επιλογές και την προσιτή κινητικότητα».

Τα συνθετικά καύσιμα (ή e-fuels) εί-
ναι μια αναδυόμενη κατηγορία καυσίμων 
αντικατάστασης που παράγονται με την 
αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στους χημικούς δεσμούς υγρών ή 
αερίων καυσίμων, με στόχο να είναι ένα 
καύσιμο ουδέτερο ως προς τον άνθρακα. 
Είναι μια εναλλακτική λύση στα αεροπο-
ρικά βιοκαύσιμα. Οι κύριοι στόχοι είναι η 
βουτανόλη, το βιοντίζελ και το υδρογόνο, 

αλλά περιλαμβάνουν άλλες αλκοόλες και 
αέρια που περιέχουν άνθρακα, όπως το 
μεθάνιο και το βουτάνιο.

H πρόταση στρατηγικής της 
Fuels Europe 

Η Fuels Europe, που εκπροσωπεί τη 
βιομηχανία διύλισης της ΕΕ, υποστηρίζει 
τον στόχο της Ένωσης  για καθαρή κλι-
ματική ουδετερότητα το 2050.

Ωστόσο τονίζει την ανάγκη ανάπτυ-
ξης καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα στα οχήματα και στα 
καύσιμα/ενέργεια.

Υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας 
οικονομικής αξίας για το οικοσύστημα 
μεταφορών και την υποστήριξη των σχετι-
κών βιομηχανιών της ΕΕ να αποκτήσουν 
ηγετική θέση παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, θεωρεί πως η μετάβαση 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει προσεκτικά τις 
κοινωνικές πτυχές που προκύπτουν από 
τις αλλαγές στο πρότυπο απασχόλησης, 
τις απαιτήσεις σε δεξιότητες και τις ανισό-
τητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και 
των τομέων της κοινωνίας. Σημειώνεται 
πως κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω 

και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
κινητικότητα θα πρέπει να προστατεύεται 
ως ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα 
όλων των πολιτών.

Το 2020, η Fuels Europe δημοσίευσε 
το «Clean Fuels for All» (CF4A), περιγρά-
φοντας τη στρατηγική της μετάβασης του 
κλάδου διύλισης. Επισημαίνει πως η προ-
οδευτική υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, που χρησιμοποιούν 
χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και 
βιώσιμες, ανανεώσιμες πρώτες ύλες, έχει 
τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 
τα διυλιστήρια και τα καύσιμα. «Τα υγρά 
καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ειδικότερα, θα μπορούσαν να παρέχουν 
ενέργεια σε όλους τους τρόπους μεταφο-
ράς, σε στενή συμπληρωματικότητα με 
ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, 
υδρογόνο και αέρια καύσιμα. Αυτή η στρα-
τηγική παρέχει μια εναλλακτική οδό για 
την επίτευξη του στόχου απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες μεταφορές στο σενάριο 
‘‘Τεχνολογίας’’ 1,5 C του ‘‘Καθαρού Πλανήτη 
για Όλους’’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», 
αναφέρει μεταξύ άλλων η Fuels Europe. 
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Ο ΔΎΟ ΗΡΩΟΜΆΡΤΎΡΕΣ, ΠΟΎ 
ΒΆΔΙΣΆΝ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΆΓΧΟ-
ΝΗ ΣΤΙΣ 10 ΜΆΐΟΎ 1956, ΓΙΆ 
ΤΗ ΛΕΎΤΕΡΙΆ ΚΆΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ

Μιχαλάκης Καραολής -
Αντρέας Δημητρίου

Σ
υμπληρώθηκαν την περα-
σμένη Τρίτη 66 ολόκληρα 
χρόνια από τη μέρα που 
οι πρώτοι ηρωομάρτυρες 
της ΕΟΚΑ, Μιχαλάκης 
Καραολής από το Πα-
λαιχώρι και Αντρέας 

Δημητρίου από τον Άη Μάμα, βάδισαν 
στο ικρίωμα της αγχόνης, προσφέροντας 
τη νεανική ζωή τους θυσία στον βωμό της 
τρισάγιας λευτεριάς. Βάδισαν αγέρωχοι  
με τον ύμνο της λευτεριάς στα χείλη και 
πέταξαν σαν αρχάγγελοι στο Πάνθεον 
των Αθανάτων. Από τα κείμενά τους που 
έγραψαν από το κελί των μελλοθανάτων 
αναβλύζει το μυροβόλο μεγαλείο της ψυχής 
τους. Και αντί να μοιρολογούν για τον χαμό 
της νεανικής ζωής τους, δίνουν θάρρος 
στον αγωνιζόμενο για τη λευτεριά και την 
Ένωση Κυπριακό Ελληνισμό. Ο Αντρέας 
Δημητρίου και ο Μιχαλάκης Καραολής  
έζησαν μαζί στα κελιά των μελλοθανάτων 
και είχαν κοινή ηρωική μοίρα. Οι Τούρκοι 
και οι Άγγλοι δεσμοφύλακες και φρουροί 
ασκούσαν έναν αισχρό και απαίσιο πόλεμο 
νεύρων στα δύο λεβεντόπαιδα από τη μέρα 
που καταδικάστηκαν σε θάνατο, μέχρι την 
τελευταία νύχτα του απαγχονισμού τους. Η 
ψυχή τους, όμως, δεν λύγισε.  Παρέμεινε 
στητή κι ολόρθη.

Ο Καραολής είχε έναν ευγενικό χα-
ρακτήρα και ήταν πολύ αγαπητός στους 
φίλους του. Ήταν φιλομαθής και φιλό-
μουσος. Μα πάνω απ’ όλα ήταν ένας εν-
συνείδητος αγωνιστής. Μέσα του ένιωθε 
χαλασμό για την αδικία των Βρετανών να 
κρατούν σκλαβωμένη την ιδιαίτερη πα-
τρίδα του. Κι όταν το ηφαίστειο την οργής 
του σκλαβωμένου ελληνικού νησιού μας 
εξερράγη, ο ήρωάς μας δεν μπορούσε 
να μείνει ασυγκίνητος με σταυρωμένα 
τα χέρια. Από τους πρώτους εντάχθηκε 
στη λεβεντομάνα ΕΟΚΑ και άρχισε τη 
δράση με άλλους συναγωνιστές του στη 
Λευκωσία. Μια μέρα η ΕΟΚΑ εκτέλεσε 
στην οδό Λήδρας τον αστυνομικό Πουλ-
λή, που συνεργαζόταν με τους Εγγλέζους, 
και επειδή δεν κατάφεραν να συλλάβουν 
τον εκτελεστή αγωνιστή, αναζήτησαν τον 
Καραολή. Η Οργάνωση απέκρυψε προ-
σωρινά τον ήρωα και μόλις ενημερώθη-
κε ο Αρχηγός διέταξε τη μετακίνησή του 
στον Πενταδάκτυλο, όπου λημέριαζε ο 
Καπετάν Ζήδρος - Γρηγόρης Αυξεντίου. 
Κατά τη μετάβασή του ένοπλοι αστυνομι-
κοί είχαν στήσει οδόφραγμα. Ο οδηγός 
του αυτοκινήτου που τον μετέφερε είχε 
αντιληφθεί από μακριά τους αστυνομικούς 
και σταμάτησε. Ο Καραολής έτρεξε και 
κρύφτηκε κάτω από ένα γεφύρι, ενώ ο 
οδηγός του αυτοκινήτου κατόρθωσε να 
διαφύγει. Οι ένοπλοι αστυνομικοί εντό-
πισαν τον Καραολή και τον συνέλαβαν. 
Οδηγήθηκε στη Λευκωσία, όπου άρχισαν 
οι ανακρίσεις και  τα βασανιστήρια. Ο Κα-
ραολής γνώριζε ποιος ήταν ο εκτελεστής 
του Πουλλή, αλλά δεν είπε λέξη. Κράτησε 
το στόμα του κλειστό και πήρε το μυστικό 
του μέχρι τον τάφο. Δικάστηκε και κατα-
δικάστηκε σε θάνατο, αν και οι Βρετανοί 
γνώριζαν ότι άλλος ήταν ο εκτελεστής του 
αστυνομικού συνεργάτη τους. Η καταδίκη 
του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όχι 
μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, 
όπου επιφανείς άνθρωποι του πνεύματος 
και των επιστημών ζήτησαν την αθώωση 
του νεαρού αγωνιστή, διότι θεωρούσαν 
ότι ήταν άδικη η θανατική ποινή που του 
είχε επιβληθεί από τον Βρετανό δικαστή. 

Μάταιες, όμως, απέβησαν οι διαμαρτυρίες.
Από το κελί του ο Καραολής έγραφε 

στους δικούς του να μη λυπούνται, αλλά 
να είναι περήφανοι, που οι μοίρα τον έταξε 
να θυσιαστεί για την ελευθερία της Κύ-
πρου μας. Η πιο συγκλονιστική στιγμή της 
μαρτυρικής φυλάκισής του ήταν μια μέρα 
πριν από την εκτέλεσή του, όταν πήγαν να 
τον επισκεφθούν η μάνα και οι αδελφές 
του, Μαρούλα και Νίκη, οι οποίες δεν 
ήξεραν ότι ο ήρωας θα εκτελείτο την άλλη 
μέρα. Η Αστυνομία δεν είχε ειδοποιήσει 
τους δικούς του, όπως είχε υποσχεθεί ο 
διευθυντής των Φυλακών, Άιρονς. Και 
επειδή τα μέτρα ασφαλείας είχαν ενταθεί, 
είχαν προκαλέσει σ’ αυτές πολλή πικρία 
και άρχισαν να διαμαρτύρονται και να του 
φωνάζουν «θάρρος», «μη φοβάσαι». Όταν 
τελικά τον πλησίασαν, τους αποκάλυψε 
το τραγικό μυστικό. Οπότε ξέσπασαν σε 
λυγμούς και αλαλαγμούς. Έκλαιγαν γοερά. 
Έγραψε σχετικά στην τελευταία επιστολή 
του στον αδελφό του, Αντρέα: «Δεν περι-
γράφεται η σκηνή της φρίκης, του πόνου, 
του σπαραγμού και της απόγνωσης που 
επηκολούθησε. Τα φτωχά και αδύναμα 
πλάσματα με γοερές κραυγές εθρήνουν 
και εκτυπώντο και καθώς ήταν άσπρες 
σαν το πανί και ελιποθυμούσαν κάθε λίγο, 
μού επαρουσίαζαν ένα σπαραξικάρδιο 
θέαμα που δεν μπόρεσα να κρατήσω τη 
συγκίνηση και τα δάκρυά μου…».

Στη φυλακή ο Καραολής έγραφε και 
ποιήματα. Λίγες ώρες προτού οδηγηθεί 
στο ικρίωμα της αγχόνης, έγραψε το τε-
λευταίο, το κύκνειο άσμα του:

Έχε γεια γλυκιά πατρίδα
Δουλωμένο μου νησί
Τρανή που ’χεις και μεγάλη
την αδούλωτη ψυχή.
Έχετε γεια, λαγκάδια,
Κάμποι, βουνά, βρυσούλες.
 Έχετε γεια, Κυπριόπουλα
Κι εσείς, Κυπριοπούλες.

Αντρέας Δημητρίου
Ο Αντρέας Δημητρίου ήταν 22 χρονών 

όταν βάδισε τραγουδώντας τον ύμνο της 
λευτεριάς, στο σχοινί της αγχόνης. Όπως 
λένε οι χωριανοί του στον Άη Μάμα και 
οι συναγωνιστές του στην Αμμόχωστο, 
όπου έδρασε μέχρι τη σύλληψή του, ήταν 
ένας απίστευτα τολμηρός  και γεροδεμένος 
άντρας, που έπεφτε στη φωτιά χωρίς να 
υπολογίζει τον θάνατο. Οι χωριανοί του 
θυμούνται τον Αντρέα μικρό παιδί στο 
δημοτικό να παίζει σ’ ένα θεατρικό έργο 
τον ρόλο του Λεωνίδα και με παλλόμενη 
φωνή να φωνάζει στον Ξέρξη το «Μο-
λών λαβέ». Το «Μολών λαβέ» εκείνο δεν 
σταμάτησε να το επαναλαμβάνει και έξω 
στα βοσκοτόπια, όπου παίζανε. Θυμού-
νται ακόμη ότι ο Αντρέας ήταν πάντοτε ο 
προστάτης των παιδιών που ενοχλούνταν 
από μεγαλύτερά τους.

Στην Αμμόχωστο, όπου πήγε μετά το 
Δημοτικό για να εργαστεί στο κατάστημα 
του χωριανού του Διάκου Ευέλθοντα, έδει-
ξε σημάδια τιμιότητας και σεβασμού στον 
προστάτη του. Κι όταν ο Παπα-Μιλτιάδης, 
αδελφός του Ευέλθοντα, άρχισε, με εντολή 
του Μακαρίου, να οργανώνει τη νεολαία για 
να είναι έτοιμη ν’ αγωνιστεί με την έναρξη 
του Αγώνα, ο Αντρέας δεν στρατολογήθηκε 
και εγκατέλειψε πικραμένος την εργασία 
του. Εξασφαλίζει εργασία στο λιμάνι της 
Αμμοχώστου, όπου έμελλε να  προσφέ-
ρει, μέλος της ΕΟΚΑ πια, μιαν  από τις 
μεγαλύτερες υπηρεσίες στην Οργάνωση. 
Επισημαίνει ότι στο λιμάνι είχαν ξεφορτωθεί 
όπλα και πυρομαχικά, που είχαν μεταφερ-
θεί με στρατιωτικό σκάφος από το Σουέζ. 
Συγκεντρώνει πληροφορίες και σπεύδει 
αμέσως να ειδοποιήσει τους συναγωνιστές 
του. Συγκεντρώνονται στην «Ανόρθωση» 
για τη λήψη απόφασης. Θυμάται ο τομεάρ-
χης Παύλος Παυλάκης: «Ήταν βράδυ όταν 
ήλθε ασθμαίνοντας και μου έφερε αυτήν 
την πληροφορία, η οποία βέβαια δεν ήταν 
ελεγμένη. Η επιμονή του, όμως, ότι, «ό,τι 
θα γίνει, πρέπει να γίνει απόψε, γιατί, αν 
δεν τα πάρουμε απόψε, τα όπλα αύριο θε 
μεταφερθούν στη Λευκωσία», με έκανε να 
δραστηριοποιηθώ, να μαζέψω μερικούς 
άντρες και να δράσουμε. Συγκροτήσαμε 
ομάδα ανδρών με επικεφαλής τον Αντώνη 
Παπαδόπουλο, ο οποίος, ως υπεύθυνος 
νεολαίας που ήταν, δεν έπρεπε να λαμβάνει 

μέρος σε τέτοιες ενέργειες, αλλά η ανάγκη 
το επέβαλλε. Δεν είχαμε ούτε την έγκριση 
του Διγενή να προβούμε σε τέτοιες πρωτο-
βουλίες, η επιμονή, όμως, του Αντρέα, ήταν 
πολύ μεγάλη. Η εξεύρεση οπλισμού για 
την Οργάνωση ήταν τόσο σημαντική, που, 
αν η πληροφορία του Αντρέα αλήθευε, θα 
ήταν για την ΕΟΚΑ μεγάλη υπόθεση. Έτσι, 
για πρώτη φορά πήρα πρωτοβουλία χωρίς 
την έγκριση του Διγενή. Η επιδρομή έγινε 
σύμφωνα με το σχέδιο και η επιτυχία της 
ήταν απόλυτη. Στα κιβώτια που παρέλα-
βε, στη νυχτερινή επιδρομή της, από τις 
στρατιωτικές αποθήκες του λιμανιού  η 
Οργάνωση υπήρχε πολυτιμότατος οπλισμός, 
όπως μπαζούκας, πολυβόλα, στένγκαν - 
μικρά αυτόματα, πιστόλια διαφόρων τύπων, 
σφαίρες και σφαιροθήκες».

Η επιτυχία αυτή της ΕΟΚΑ αποδόθηκε 
απ’ όλους τους συναγωνιστές του στον 
Αντρέα Δημητρίου. Η χαρά του Αρχηγού 
ήταν αφάνταστη. Έδωσε διαταγή να προ-
ωθηθούν τα όπλα σε διάφορες ανταρτικές 
ομάδες. Με πολλή δυσκολία επέτρεψε να 
παραμείνει ένα οπλοπολυβόλο «Μπρεν» 
για τις ομάδες της Αμμοχώστου. Όση όμως 
ήταν η χαρά του Διγενή και των αγωνι-
στών, τόση ήταν η λύπη του Χάρντινγκ και 
των στρατιωτών του για το πλήγμα που 
δέχθηκαν. Η ΕΟΚΑ τούς καταντρόπιασε. 
Κυπριακός και ο ξένος Τύπος προέβαλαν 
την είδηση με μεγάλους τίτλους: «Η ΕΟΚΑ 
επέδραμε και αφαίρεσε μεγάλες ποσότη-
τες όπλων από στρατιωτικές αποθήκες».

Από εκείνη τη μέρα ο Αντρέας κα-
τέστη το πρότυπο του θαρραλέου και 
αποφασιστικού αγωνιστή. Πήρε μέρος 
σε διάφορες δραστηριότητες του εκτελε-
στικού της Αμμοχώστου. Η ατυχία του, 
όμως, έμελλε να θέσει τέρμα στη δράση 
του. Μετεγχειρημένος, επέμενε να πάρει 
μέρος στην εκτέλεση του Βρετανού Σί-
ντνεϊ Μόντανγκιου Τέιλορ. Κτύπησε τον 
πράκτορα και τον τραυμάτισε, αλλά έγινε 
αντιληπτός από στρατιωτική περίπολο, η 
οποία έβαλε εναντίον του και τον τραυμά-
τισε ενώ απομακρυνόταν. Δεν μπορούσε 
να τρέξει, διότι ήταν εγχειρισμένος, ούτε 
να πυροβολήσει, διότι είχε τραυματιστεί 
στο δεξί χέρι. Συνελήφθη, κατηγορήθηκε 
και καταδικάστηκε σε θάνατο. 

 Όταν την παραμονή της εκτέλεσής 
του πήγαν οι δικοί του να τον δουν για 
τελευταία φορά, ο Αντρέας μέσα από το 
κελί του φώναξε με βροντερή φωνή: 
«Μην κλαίτε, πεθαίνω για τη λευτεριά 
της Κύπρου μας». Και στο διάστημα της 
μισής ώρας που δικαιούνταν να μείνουν 
κοντά του, έξω από το κελί, ο Αντρέας τούς 
συμβούλεψε: «Να είστε περήφανοι, γιατί 
πεθαίνω για την Ελλάδα».

Στις 10 Μαΐου 1956  Μιχαλάκης Καρα-
ολής και Αντρέας Δημητρίου βάδισαν στην 
αγχόνη κι απ’ εκεί πέταξαν στο Πάνθεον 
των Αθανάτων. Κι από ψηλά, με τους άλλους 
ήρωες, μας υπενθυμίζουν το χρέος μας 
στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας, που 
περιμένει δικαίωση. Μας δείχνουν τον 
δρόμο του χρέους, τον δρόμο της τιμής 
και του καθήκοντος.

15.05.2022

Ο Αντρέας Δημητρίου 
και ο Μιχαλάκης 

Καραολής  έζησαν 
μαζί στα κελιά των 
μελλοθανάτων και 
είχαν κοινή ηρωική 
μοίρα. Οι Τούρκοι 

και οι Άγγλοι 
δεσμοφύλακες και 
φρουροί ασκούσαν 

έναν αισχρό και 
απαίσιο πόλεμο 
νεύρων στα δύο 

λεβεντόπαιδα 
από τη μέρα που 

καταδικάστηκαν σε 
θάνατο, μέχρι την 

τελευταία νύχτα του 
απαγχονισμού τους



Της Κυριακής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10

Η Κύπρος αναγνώρισε -πρώτη στην 
Ευρώπη και δεύτερη παγκοσμίως- τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων, ήδη από το 
1975. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης και 
τιμής στις ελεύθερες περιοχές. 

Παραθέτουμε την ομιλία του Εκπρο-
σώπου της Αρμενικής Κοινότητας στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, Βαρτκές Μα-
χτεσιάν, το απόγευμα της Πέμπτης, 14 
Απριλίου 2022: 

«Έντιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί 
συνάδελφοι,

»Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
θυμόμαστε τα τραγικά γεγονότα της 
Αρμενικής Γενοκτονίας, της πρώτης 
μεγάλης γενοκτονίας του πολυτάραχου 
20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, τιμούμε τη 
μνήμη των περισσότερων από 1.500.000 
αθώων Αρμενίων μαρτύρων, που μεταξύ 
1915-1923 σφαγιάστηκαν, δολοφονή-
θηκαν ή απελάθηκαν και οδηγήθηκαν 
σε καταναγκαστικές πορείες θανάτου 
στην αφιλόξενη έρημο του Ντερ Ζορ στη 
σημερινή Συρία. Επιπλέον, τουλάχιστον 
95.000 Αρμένιοι εξισλαμίστηκαν, με 
αποτέλεσμα σήμερα οι απόγονοί τους 
να αγνοούν την καταγωγή τους.

»Παράλληλα με τη φυσική εξόντω-
ση των “γκιαούρηδων” Αρμενίων, οι 
Τούρκοι διέπραξαν και πολιτιστική 
γενοκτονία, με σκοπό να εξαλείψουν 
τη μακραίωνη αρμενική παρουσία στη 
Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Δυτική Αρ-
μενία και την Κιλικία, όπου μεταξύ 1894 
και 1923, συνολικά 450 μοναστήρια, 
1.950 σχολεία και 2.430 εκκλησίες 
αρπάχθηκαν και καταστράφηκαν  ή 
άλλαξαν χρήση, ενώ τα ονόματα περί-
που 4.000 κωμοπόλεων και χωριών 
εκτουρκίστηκαν.

»Οι 800.000 επιζήσαντες πρόσφυγες 
διασπάρθηκαν σε όλη την υφήλιο, δια-
μορφώνοντας την Αρμενική Διασπορά. 
Στοιχειωμένοι από τις τρομακτικές μνή-
μες της μεγάλης καταστροφής, έφτιαξαν 
μια νέα ζωή, προσφέροντας στο εμπόριο, 
τον αθλητισμό, τον προσκοπισμό, τις 
επιστήμες, τις τέχνες και τον πολιτισμό 
των ανάδοχων πατρίδων τους.

»Μία από αυτές τις νέες πατρίδες ήταν 
και η μικρή μας Κύπρος, η οποία άνοιξε 
διάπλατα τις αγκάλες της και υποδέχτηκε 
πέραν των 9.000 Αρμενίων προσφύγων, 
που κατέφθασαν στη Λάρνακα και τα 
άλλα λιμάνια της, ανάμεσά τους και η δική 

μου οικογένεια. Με κόπο και μόχθο, οι 
1.300 που τελικά παρέμειναν, κατάφεραν 
να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν 
το καλό όνομα που ανέκαθεν είχαν οι 
Αρμένιοι στο νησί μας εδώ και αιώνες.

»Η Κύπρος πάντοτε υπήρξε στα-
θερός συμπαραστάτης των Αρμενίων 
και της Αρμενίας. Το 1975 έγινε η 
δεύτερη χώρα στον κόσμο και η πρώτη 
στην Ευρώπη που αναγνώρισε την 
Αρμενική Γενοκτονία, με το Ψήφισμα 
36 που πέρασε η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων από αυτό εδώ το βήμα, ενώ 
το 2015 ποινικοποίησε την άρνησή 
της. Η έμπρακτη και ηθική στήριξη 
που μας προσφέρει είναι συνεχής και 
αδιάκοπη, ενώ σε κρατικό επίπεδο 
οι δύο χώρες συνεργάζονται άψογα 
σε εμπορικούς και γεωστρατηγικούς 
τομείς. Για άλλη μια φορά, αισθάνομαι 
την ανάγκη να ευχαριστήσω όλες τις 
κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημο-
κρατίας για τα πιο πάνω.

Έχοντας υποφέρει από τον ίδιο εχθρό, 
Αρμένιοι και Κύπριοι, αγωνιζόμαστε για 
το δίκαιο, και πλέουμε στο ίδιο καράβι 
με την Ουκρανία και άλλες χώρες που 
έχουν απέναντί τους μεγάλες δυνάμεις. 

Δυστυχώς, ανέκαθεν οι ισχυροί της Γης 
αρκούνταν σε δηλώσεις  καταδίκης, 
αφήνοντας τους αδύνατους έρμαιο 
των ορέξεων του εισβολέα και αιώνια 
θύματα των συμφερόντων τους. 

Εντύπωση προξενεί η παγκόσμια 
κινητοποίηση με την πρόσφατη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η κοινή 
γνώμη υπήρξε απαθής απέναντι στην 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, 
στον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας 
το 1999, στην αμερικανική εισβολή 
στο Ιράκ το 2003 και πιο πρόσφατα, 
στις παραβιάσεις της νεκρής ζώνης 
στην Κύπρο και στην παραβίαση του 
status quo της Αμμοχώστου από τους 
Τούρκους, στον πόλεμο στο Αρτσάχ 
και στη συνεχιζόμενη παραβίαση 
των συνόρων της Αρμενίας από τους 
Αζέρους.

»Θα πρέπει επιτέλους η διεθνής κοι-
νότητα να πάψει να υποκρίνεται δρώντας 
βάσει οικονομικών και γεωστρατηγικών 
συμφερόντων και να αναλάβει τον ρόλο 
του θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου, 
κάνοντας τα λόγια πράξη, όπως έγραψε 
και ο ποιητής Όμηρος στην Ιλιάδα. Σας 
ευχαριστώ».

107 χρόνια μετά: Η Κύπρος
δεν ξεχνά τη Γενοκτονία των Αρμενίων 

15.05.2022

Μ
ια νέα σελίδα 
ανοίγει για τη 
σχέση Ελλά-
δας-Κύπρου-
Αρμενίας με 
την πρόσφατη 
υπογραφή του 

Προγράμματος Τριμερούς Συνεργασίας 
για το έτος 2022. Στρατιωτικές αντιπρο-
σωπίες των ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ βρέθηκαν 
πριν από λίγες μέρες στον Καύκασο και 
την πρωτεύουσα της Αρμενίας, Εριβάν, 
για διαβουλεύσεις και υπογραφή των 
προγραμμάτων. 

Ενισχύεται
η ελληνοαρμενική Τριμερής

Οι εξελίξεις έρχονται να προστεθούν 
στο ενισχυόμενο πλέγμα τριμερούς συ-
νεργασίας των τριών κρατών, που τις χα-
ρακτηρίζουν παραδοσιακά και ιστορικά 
φιλικότατες σχέσεις. Υπενθυμίζεται πως στις 
4 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη 
Λευκωσία η πρώτη Τριμερής Υπουργική 
Συνάντηση Κύπρου-Αρμενίας-Ελλάδας, 
μεταξύ των τότε ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδου-
λίδη, Zohrab Mnatsakanyan και Γιώρ-
γου Κατρούγκαλου. Οι τρεις υπουργοί 
συζήτησαν τις τότε εξελίξεις, εστιάζοντας 
στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, την κατάσταση στον 
Καύκασο και τα Δυτικά Βαλκάνια και τις 
σχέσεις Αρμενίας-ΕΕ. Στις εργασίες, που 
φιλοξενήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, 
συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενισχυμένης 
συνεργασίας, τόσο στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισμών, όσο και μεταξύ των τριών 

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-
Αρμενίας για αμυντική συνεργασία
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ΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΣΧΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ-ΑΡΜΕ-
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χωρών σε τομείς που άπτονται της ασφά-
λειας και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ακολούθησε, επίσης, στις 24 Οκτωβρίου 
2021, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου 
της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας, Alen 
Simonyan, στην Κύπρο, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση της Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου. 

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο 
Πρόεδρος της Αρμένικης Εθνοσυνέλευ-
σης, που συνοδευόταν από βουλευτές και 
υπηρεσιακούς παράγοντες, συναντήθηκε 
με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτε-
ρικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, την 
Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Αρμενίας στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, τον ΥΠΕΞ, 
Νίκο Χριστοδουλίδη, τον ΥΠΑΜ,  Χαρά-
λαμπο Πετρίδη, τον Επίτροπο Προεδρίας, 
Φώτη Φωτίου και τον Δήμαρχο Λευκωσίας,  
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη. Συζητήθηκε η 
κατάσταση στο Αρτσάχ, το Κυπριακό, η 
σημασία της αρμενικής κοινότητας της 
Κύπρου και προοπτικές εμβάθυνσης της 
συνεργασίας στον οικονομικό και τουρι-
στικό τομέα. Ο A. Simonyan επισκέφθηκε 
επίσης τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός 
σε Λευκωσία και Δερύνεια. 

Υπογραφή στο Εριβάν
Την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022, σε συ-

νάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Εριβάν της Αρμενίας, οι στρατιωτικές 
αντιπροσωπίες Κύπρου, Ελλάδας και 
Αρμενίας, υπέγραψαν το Πρόγραμμα 
Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας για 
το έτος 2022. 

Σύμφωνα με ανταπόκριση της «Δημόσι-
ας Ραδιοφωνίας της Αρμενίας» (ArmRadio.
am, 11/05/2022), οι διαβουλεύσεις για 
τον σχεδιασμό της τριμερούς συνεργα-
σίας έλαβαν χώραν στις εγκαταστάσεις 
του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας. 
Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν, από 
πλευράς Αρμενίας, ο Προϊστάμενος 
Αμυντικής Πολιτικής και Τμήματος Δι-
εθνούς Συνεργασίας του ΥΠΑΜ, Levon 
Ayvazyan και από πλευράς Ελλάδας, ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Εφαρμογής Στρατιωτικής Συνεργασίας 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 
Συνταγματάρχης Σωκράτης Σερβής. Όπως 
ανακοίνωσε η Εθνική Φρουρά, επικεφα-
λής της αντιπροσωπίας του ΓΕΕΦ ήταν 
ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Λούκας Χατζη-
κωνστάντας, Διευθυντής του Δ’ Κλάδου 
του ΓΕΕΦ. 

Της τελετής υπογραφής προηγήθηκαν 
συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών 
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των τριών χωρών, για συντονισμό των 
δράσεων που προβλέπονται στο πρό-
γραμμα, καθώς και σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «Δη-
μόσιας Ραδιοφωνίας της Αρμενίας», κατά 
τη συνάντηση τα μέρη αναφέρθηκαν στις 
εργασίες προηγούμενων ετών που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διμερούς 
και τριμερούς στρατιωτικής συνεργασίας 
μεταξύ Αρμενίας, Ελλάδας και Κύπρου 
και συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξή 
τους. Οι συνομιλητές έθιξαν επίσης θέματα 
περιφερειακής ασφάλειας για τις διεθνείς 
εξελίξεις. Ο L. Ayvazyan παρουσίασε επί-
σης την κατάσταση στα σύνορα Αρμενίας-
Αζερμπαϊτζάν και στο Αρτσάχ, και τόνισε 
την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες 
για σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. 

Πολυεπίπεδη αμυντική
συνεργασία

Η «Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας» 
αναφέρει ότι υπεγράφησαν «το Διμερές 
Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας 
Αρμενίας και Ελλάδας του 2022 και το 
Σχέδιο Δράσης Τριμερούς Στρατιωτικής 
Συνεργασίας Αρμενίας-Ελλάδας-Κύπρου», 
διευκρινίζοντας ότι «το Πρόγραμμα Διμε-
ρούς Στρατιωτικής Συνεργασίας Αρμενίας-
Κύπρου 2022 υπεγράφη τον Οκτώβριο 
του 2021». 

Τα υπογεγραμμένα έγγραφα «προ-
βλέπουν πολλές εκδηλώσεις στην Αρ-
μενία, την Ελλάδα και την Κύπρο, που 
περιλαμβάνουν μαχητική εκπαίδευση 
σε ειδικές δυνάμεις, ειρηνευτικό σώμα, 
στρατιωτική ιατρική, μηχανική και άλλους 
τομείς, ανταλλαγή εμπειριών σε διάφο-
ρους τομείς, ανταλλαγή πληροφοριών και 
στρατιωτικές διαβουλεύσεις».

Η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΦ 
αναφέρει πως το Πρόγραμμα Τριμερούς 
Αμυντικής Συνεργασίας  περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή μέσων και 
προσωπικού σε κοινές ασκήσεις, συνεκ-
παιδεύσεις διαφόρων τύπων, καθώς και σε 
συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Ασφά-
λειας και Άμυνας του ΥΠΑΜ Κύπρου, της 
Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) Ελλάδος 
και του Πανεπιστημίου Ερευνών Εθνικής 
Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας. 

Για τις κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, 
η υπογραφή αντανακλά το ευρύ πλέγμα 
διμερών και πολυμερών στρατιωτικών 
συνεργασιών, τις οποίες αναπτύσσει η ΕΦ 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΥΠΑΜ, 
συμβάλλοντας ενεργά στην κοινή επιδίωξη 

για την εμπέδωση της ασφάλειας και στα-
θερότητας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και ευρύτερα. 

Χαιρετίζουν
οι Κύπριοι Αρμένιοι

Με θερμή ικανοποίηση υποδέχτη-
καν την είδηση για την υπογραφή του 
Προγράμματος Τριμερούς Αμυντικής 
Συνεργασίας παράγοντες της αρμενικής 
κοινότητας της Κύπρου. 

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Σιμόν 
Αϊνετζιάν, εκπρόσωπος του Κόμματος 
Τασνάκ Κύπρου, ανέφερε πως «ο απο-
σταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας 
έχει οδηγήσει την Ελλάδα, την Αρμενία 
και την Κύπρο σε μια αμυντική συνεργα-
σία, που υπεγράφη την Τρίτη, 10 Μαΐου, 
στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Εριβάν». 

«Αν και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές 
οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, 
πιστεύουμε πως είναι μια συνεργασία που 
μπορεί να διευρυνθεί με χώρες που ζουν 
κάτω από την πολιτική και στρατιωτική 
απειλή μιας χώρας που έχει βλέψεις στο 

Αιγαίο, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί 
τα διεθνή αναγνωρισμένα ύδατά της και 
κάτω από το πρόσχημα του ειρηνιστή 
συμμετείχε ενεργά στην επίθεση των 
Αζέρων εναντίον του λαού του Αρτσάχ 
(Ναγκόρνο-Καραμπάχ), που τώρα απειλεί 
την κυριαρχία της Αρμενίας», ανέφερε. 

Καταλήγοντας, ο Σ. Αϊνετζιάν τόνισε 
πως «η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί με 
αμυντικές ισορροπίες», υπογραμμίζοντας 
πως «για τη διαφύλαξη της ειρήνης, οι 
αμυντικές συνεργασίες είναι βήματα, που, 
εάν εφαρμοστούν σε συνδυασμό με σω-
στές πολιτικές συμμαχίες, μπορούν να 
διαφυλάξουν και να προωθήσουν την 
ειρήνη στις περιοχές μας». 

Σε δική της δήλωση στη «Σημερινή», η 
Ρόζαλη Γκοργκοριάν, μέλος της Αρμενικής 
Εθνικής Επιτροπής Κύπρου και στέλε-
χος της ΔΗΠΑ, ανέφερε πως «Αρμενία, 
Κύπρος και Ελλάδα είναι αδελφικά έθνη 
που συνδέονται με εγκάρδιες σχέσεις 
και υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη και 
αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου-Αρμενίας». 

Σύμφωνα με τη Ρ. Γκοργκοριάν, «η 

υπογραφή του τριμερούς προγράμμα-
τος στρατιωτικής συνεργασίας αντανα-
κλά ακριβώς το ευρύ πλέγμα διμερών 
και πολυμερών συνεργασιών τις οποίες 
αναπτύσσει η Κύπρος, πάντα με γνώμονα 
την κοινή επιδίωξη για εμπέδωση ασφά-
λειας και σταθερότητας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα». 

«Ας μην ξεχνάμε πως και οι δύο αυτές 
χώρες υποφέρουν και κινδυνεύουν από 
τις επιθετικές επιδιώξεις της Τουρκίας, η 
οποία, στο πλαίσιο της αναθεωρητικής της 
πολιτικής, ονειρεύεται να καταστεί ηγεμο-
νική δύναμη στην περιοχή», υπογράμμισε 
η Ρ. Γκοργκοριάν και κατέληξε λέγοντας: 
«Αν παρ’ ελπίδα η Τουρκία καταφέρει 
κάποια στιγμή να επιβάλει ένα καθεστώς 
ηγεμονίας, το γεωπολιτικό περιβάλλον 
θα γίνει πιο ασταθές και πιο επικίνδυνο 
για όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένου 
και του τουρκικού κράτους». 

Οι Αρμένιοι της Κύπρου αποτελούν 
την αρχαιότερη εθνική κοινότητα στο νησί 
μετά τους Έλληνες, με αδιάλειπτη παρου-
σία τουλάχιστον από τον 6ον αιώνα μ.Χ.. 

Στις 11 Μαΐου του 2022, ο Έκτακτος 
και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Δημο-
κρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική 
Δημοκρατία, Tigran Mkrtchyan, στο 
πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, επισκέφθηκε 
την Αρμενική Μητρόπολη της Κύπρου, 
όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αρμενίων Κύπρου, Χορέν Τογραματζιάν 
και με τους εκπροσώπους της αρμενικής 
κοινότητας της Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση ο Mkrtchyan 
εμπεριστατωμένα και αναλυτικά μίλησε 
για την αποστολή του, αναφέρθηκε σε μια 
σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, 
έθιξε τις σχέσεις Αρμενίας-Διασποράς 
και έκανε μνεία στα βήματα για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των 
αρμενο-κυπριακών σχέσεων, σύμφωνα 
με τη «Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμε-
νίας» (13/05/2022).

Ο πρέσβης υπογράμμισε τον σημαντι-
κό ρόλο που διαδραματίζουν οι Αρμένιοι 
της Κύπρου στην κυπριακή κοινωνία 
και στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών, ιδίως στον οικονομικό, 
πολιτιστικό και ανθρωπιστικό τομέα.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, 
ο Βαρτκές Μαχτεσιάν, εκπρόσωπος της 

Αρμενικής Κοινότητας στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ο Μάρτιν Μινασιάν, 
επίτιμος πρόξενος της Δημοκρατίας της 
Αρμενίας στην Κύπρο, ο εφημέριος στη 
Λευκωσία Μομίκ Χαπεσιάν, ο πρόεδρος 
και μέλη της Επισκοπής, ο πρόεδρος και 
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Αρμενίων 
της Κύπρου, οι πρόεδροι, εκπρόσωποι 
και τα μέλη των αρμενικών φορέων, 
κομμάτων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, 
αθλητικών σωματείων στην Κύπρο, ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η διευθύντρια και τα μέλη της Σχολικής 
Εφορείας των σχολείων Ναρέκ, καθώς 
και οι συντάκτες του τοπικού αρμένικου 
Τύπου. 

Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της 
Αρμενίας στην Ελλάδα ήταν επίσης 
ομιλητής στην εκδήλωση μνήμης 
«Κύπρος – Πόντος – Αρμενία: Όχι 
άλλη Γενοκτονία», που διοργανώθηκε 
την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022, στο 
Πάρκο Κυπρο-Αρμενικής Φιλίας στη 
Λευκωσία. Οι υπόλοιποι ομιλητές ήταν 
ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ και βουλευτής 
Λευκωσίας, Χρίστος Χρίστου, ο Ελλα-
δίτης ακαδημαϊκός και μελετητής των 
γενοκτονιών, Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, 
και το μέλος του Πολιτικού Γραφείου 
του ΕΛΑΜ, Πάρης Σαββίδης. 

Παρών και ο Πρέσβης 
της Αρμενίας
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Μπορούν οι άνθρωποι
να επιλέξουν τον θάνατό τους;

ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - 
ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟ 

Η ευθανασία ή υποβοηθούμενη αυ-
τοκτονία από γιατρό έστω υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις αγγίζει το λεπτό ζήτημα 
της ελεύθερης βούλησης και το δικαίωμα 
ζωής του ίδιου του ατόμου. Μπορεί όμως 
να είναι απόφαση του ανθρώπου ή όχι; 
Η θέση της Εκκλησίας στο ζήτημα αυτό 
είναι ξεκάθαρη. Ο θεολόγος Θεόδωρος 
Κυριακού μίλησε στη «Σημερινή» για 
το συγκεκριμένο θέμα, παρουσιάζοντας 
τη  θέση της Εκκλησίας απέναντί του. 

«Για την Εκκλησία όλη η ζωή του 
ανθρώπου ανήκει στον Θεό. Από τη 
γέννησή του μέχρι τον θάνατό του, στον 

πυρήνα της ζωής βρίσκεται η σχέση 
του ανθρώπου με τον Θεό. Γι’ αυτό δεν 
μπορεί να συναινέσει στην ευθανασία. 
Αφού στην περίπτωση της ευθανασίας, 
ο άνθρωπος αυτονομείται και καθορίζει 
μόνος του τον θάνατό του». 

Η ενεργητική ευθανασία και η υπο-
βοηθούμενη αυτοκτονία δεν μπορεί να 
γίνουν αποδεκτές, αφού περιέχουν το 
στοιχείο της αυτοκτονίας, όπως μας εξή-
γησε ο κ. Κυριακού. «Μόνο η περίπτωση 
της παθητικής ευθανασίας μπορεί να 
γίνει αποδεκτή,  όταν δηλαδή ο ασθενής 
αρνείται τη θεραπεία. Το επιχείρημα που 

χρησιμοποιούν κάποιοι ότι η ευθανασία 
είναι αξιοπρεπής θάνατος είναι άστοχο 
και ανόητο και είναι ύβρις προς τους 
ανθρώπους που πεθαίνουν καθημερινά 
και δεν επιλέγουν την ευθανασία για 
την κατάληξή τους».

Η Εκκλησία οφείλει να διαφωτίσει 
τους πιστούς, όπως δήλωσε ο κ. Κυρια-
κού. «Η ευθανασία είναι ένας θάνατος 
χωρίς Θεό. Η Εκκλησία οφείλει να δι-
αφωτίσει τους πιστούς για τη θέση της 
και την αντίθεσή της στο φαινόμενο της 
ευθανασίας. Απ’ εκεί και πέρα είναι 
θέμα του κράτους η θεσμοθέτηση της 

ευθανασίας. Στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης δεν ισχύει η ευθανασία. 
Και μάλιστα αν πάρουμε ως δεδομένο 
τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, που 
θεωρούνται η ραχοκοκκαλιά του Δυ-
τικού πολιτισμού, οι χώρες αυτές είναι 
αρνητικά κάθετες απέναντι στο θέμα 
της ενεργητικής ευθανασίας και υπο-
βοηθούμενης αυτοκτονίας. Θεωρούνται 
εγκληματικές πράξεις και αυτό ισχύει 
στις περισσότερες χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Γιατί η Κύπρος βιάζεται 
να θεσμοθετήσει τέτοιες ενέργειες, είναι 
πραγματικά άξιον απορίας».

«Η ζωή του ανθρώπου ανήκει στον Θεό»

Πρεμιέρα για τις Παγκύπριες 
Εξετάσεις τετραμήνων για το 
Β’ τετράμηνο, για το Λύκειο 
και τις Τεχνικές Σχολές, αύριο 

Δευτέρα. Όλα έτοιμα δηλώνει το Υπουργείο 
Παιδείας αλλά και οι καθηγητές Μέσης 
Εκπαίδευσης, που αναμένουν να ολοκλη-
ρωθεί η χρονιά, ώστε να μπουν επιτέλους 
σε έναν διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας 
για να προωθηθούν αλλαγές και βελτι-
ώσεις στον θεσμό που αμφισβητήθηκε 
όσο ποτέ φέτος. 

Τέλος ακόμη μιας σχολικής 
χρονιάς

Με τα πάνω και τα κάτω της κύλη-
σε και αυτή η σχολική χρονιά, η οποία 
έφτασε στο τέλος της για τους μαθητές 
των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Μια 

καθ’όλα πιεστική χρονιά, ειδικά για τους 
τελειόφοιτους μαθητές, που μετά τη μάχη 
των τετραμήνων ρίχνονται στη μάχη των 
Παγκύπριων Εξετάσεων πρόσβασης σε 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. 

Όλα έτοιμα για τις εξετάσεις δηλώνει 
τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και 
οι καθηγητές, οι οποίοι έκαναν αγώνα 
δρόμου για να καλύψουν στον λιγοστό 
χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους την 
ύλη του Β’ τετραμήνου. Ο θεσμός των εξε-
τάσεων τετραμήνων και όλα τα ζητήματα, 
που προέκυψαν κατά τη φετινή χρονιά, 
αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στην 
αυριανή συνάντηση που θα έχει η ΟΕΛ-
ΜΕΚ με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. 

Ακόμη αναμένουν
τον διάλογο

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο 
Αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Θέμης 
Πολυβίου,  ανέφερε την έναρξη ενός 
διαλόγου με το αρμόδιο Υπουργείο για 
τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν 
είτε με τον θεσμό των τετραμήνων είτε με 
το αναλυτικό πρόγραμμα. «Αναμέναμε, 
ειδικά μετά τη συνδιάσκεψη που είχαμε 
στις 5 Μαΐου, ότι θα μας καλέσει ώστε 
να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος 
έστω για την επόμενη χρονιά». 

Θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι η αναθε-
ώρηση της φιλοσοφίας του θεσμού των 
εξετάσεων ή ακόμη και η κατάργησή τους 
αν δεν προωθηθούν σημαντικές αλλαγές. 

«Η θέση μας είναι να συζητηθούν όλα τα 
ενδεχόμενα και φυσικά να μην εφαρμοστεί 
στα γυμνάσια. Αν εφαρμοστεί ο θεσμός 
αυτός στα γυμνάσια ως έχει,  θα έχουμε 
σοβαρότατα προβλήματα. Τι θα γίνει με την 
ύλη; Πότε θα αναθεωρηθεί; Τι γίνεται με 
τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου που έρχονται 
από το Δημοτικό και δεν έχουν ιδέα τι 
έχουν να αντιμετωπίσουν στο Γυμνάσιο; 
Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουν, θα 
έρθει η πρώτη εξεταστική». 

Όχι στις μονομερείς
αποφάσεις

Ο Υπουργός Παιδείας αναγνωρίζει τα 
προβλήματα που προκαλούν οι εξετάσεις 
τετραμήνων, σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ. 
Ωστόσο, οι αλλαγές που προτείνει το 
Υπουργείο δεν φαίνεται να είναι προς 
όφελος της εκπαίδευσης και του ίδιου 
του μαθητή, όπως συμφώνησαν οι κα-
θηγητές μετά τη συνεδρία που είχαν την 
περασμένη εβδομάδα. «Ενώ ο Υπουργός 
παραδέχεται ότι οι εξετάσεις ευθύνονται 
για την απώλεια ωφέλιμου διδακτικού 

χρόνου, σκοπεύει να θυσιάσει στον βωμό 
της διατήρησής τους πολλά στοιχεία που 
σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα της 
εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσ-
σονται, για παράδειγμα, οι εισηγήσεις για 
υποβάθμιση σημαντικότατων γνωστικών 
αντικειμένων, που απαιτούνται για τη με-
τέπειτα ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών 
και μαθητριών». 

Έτοιμοι για λήψη μέτρων
Έτοιμοι να προχωρήσουν σε λήψη μέ-

τρων δηλώνουν οι καθηγητές, εάν και 
εφόσον το Υπουργείο Παιδείας δεν τους 
καλέσει σε διάλογο και «προχωρήσει σε 
μονομερείς και ετσιθελικές ενέργειες, που 
πλήττουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, 
εκπαιδευτικό προσωπικό και υποβαθμί-
ζουν το Δημόσιο Σχολείο». 

Ο κ. Πολυβίου, τέλος, ανέφερε ότι όλα 
αυτά θα συζητηθούν εκτενώς στην επόμενη 
τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενι-
κών Αντιπροσώπων της Οργάνωσης, τον 
ερχόμενο Ιούνιο, ώστε να προχωρήσουν 
σε λήψη αποφάσεων. 

15.05.2022

GLANCUS INVESTMENTS INC.
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1396023
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in 
voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 
9th day of May 2022. The Liquidator is Andreas Panayiotou of 
5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 9th day of May 2022
Andreas Panayiotou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στον γάμο μας, που θα γίνει

την Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 και ώρα 16.30, στον ιερό ναό 
της Αγίας Βαρβάρας στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

ΑΛΕΞΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γονείς:
ΑΝΤΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΖΑΚΗ
ΑΝΤΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΑ ΒΑΡΒΑΤΣΗ

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο προαύλιο
της εκκλησίας στις 18.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για διεκ-
δίκηση κρατικών υποτροφιών για πτυχιακές, μεταπτυχιακές 
και διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή το εξωτερικό από 
φοιτητές/φοιτήτριες, που άρχισαν σπουδές τα ακαδημαϊκά έτη 
2020/21 ή 2021/22.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσω της Κυβερνητικής Πλατφόρμας 
«ΑΡΙΑΔΝΗ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.
cy από τις 11 Μαΐου 2022, μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.cyscholarships.
gov.cy και στο τηλέφωνο 22456433, από τις 7:30 π.μ. μέ-
χρι τις 3:00 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή.  

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Έτοιμοι ξανά για εξετάσεις, παρά τις διαμαρτυρίες

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑ-
ΣΕΩΝ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΟΙ 
ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ - ΑΝΑΜΕ-
ΝΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟ-
ΓΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η διερεύνηση γνώσεων, 
στάσεων και αντιλή-
ψεων του γενικού 
πληθυσμού σχετικά 
με την ευθανασία, 
που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα από την 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και 
η συζήτηση στη Βουλή για το εν λόγω 
ζήτημα, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. 
Οι περισσότεροι από τους μισούς συμ-
μετέχοντες στην έρευνα (59%) δήλωσαν 
ότι συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με 
τη νομιμοποίηση της ευθανασίας ή της 
υποβοηθούμενης αυτοκτονίας ή θανά-
του στην Κύπρο. Ωστόσο, οι απόψεις και 
των ίδιων των βουλευτών στην αρμόδια 
επιτροπή εξακολουθούν να διίστανται. 
Αμετάκλητη φαίνεται να είναι η θέση 
της Εκκλησίας, που απορρίπτει τη  θε-
σμοθέτηση της ευθανασίας, καθώς αυτή 
θεωρείται ένας θάνατος χωρίς Θεό. 

Οι Κύπριοι δίνουν το «ΟΚ» 
στην ευθανασία

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πραγ-
ματοποίησε έρευνα για καταγραφή των 
γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του 
γενικού πληθυσμού σχετικά με την ευ-
θανασία. Στόχος της έρευνας, της οποίας 

επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος 
της ΕΕΒΚ, καθ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, 
είναι η καλύτερη κατανόηση της γενικής 
εικόνας που έχει η κυπριακή κοινωνία 
όσον αφορά την ευθανασία ή τον υπο-
βοηθούμενο από γιατρό θάνατο ή την 
υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία, 
καθώς και η συμβολή των ευρημάτων 
στον κοινωνικό διάλογο που διεξάγεται 
για το θέμα, παρέχοντας στην Πολιτεία 
επιπρόσθετα δεδομένα για το πώς βλέπει 
η ευρύτερη κυπριακή κοινωνία τέτοιες 
διαδικασίες.

Το 61% των συμμετεχόντων δήλωσαν 
ότι συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν ότι 
οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν 
τον θάνατο μέσω της ευθανασίας, με το 
79% να υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα 
αυτό μπορεί να το έχει κάποιος στην περί-
πτωση ανίατης και βασανιστικής χρόνιας 
αρρώστιας ή όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα 
περιθώρια και οι επιλογές για ανακούφιση 
του πόνου. Το θέμα της ευθανασίας και της 
υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας 
ή θανάτου φαίνεται να ενδιαφέρει την κοινή 
γνώμη της Κύπρου, αφού η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων στην έρευνα (47%) 
δήλωσαν ότι έχουν κάποιες γνώσεις για 
το θέμα, ενώ το 19% δήλωσαν ότι έχουν 
ακριβείς γνώσεις.

Μόνο υπό αυστηρές
προϋποθέσεις

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής Κύπρου, Κωνσταντίνος Φελλάς,  
κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα 
των ερευνών, ανέφερε στη «Σημερινή» 
ότι οι Κύπριοι αντιμετωπίζουν θετικά το 
ενδεχόμενο της νομιμοποίησης της ευ-
θανασίας ή της υποβοηθούμενης από 
γιατρό αυτοκτονίας. Ο ίδιος θέλησε να 
ξεκαθαρίσει ότι η ευθανασία στους αν-
θρώπους θα πρέπει να καθορίζεται μόνο 
από πολύ αυστηρά πλαίσια. 

«Μόνο όταν αυτή είναι η μόνη επιλο-
γή. Όταν για παράδειγμα κάποιος πάσχει 
από ανίατη ασθένεια. Να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί, δεν θα πρέπει να αφορά 
υγιείς ανθρώπους. Θα αφορά πολύ λίγες 
περιπτώσεις υπό αυστηρές προϋποθέσεις, 
όπου θα υπάρχει πιστοποίηση από τον 
γιατρό, όπου θα βεβαιώνεται από ειδική 
επιτροπή ιατρών, ψυχιάτρων και ψυχολό-
γων και αν και εφόσον επιθυμεί ο ίδιος ο 

ασθενής και δώσει τη συγκατάθεσή του με 
ελεύθερη βούληση και σώας τας φρένας 
και εφόσον κατέχει πλήρη γνώση για όλα 
τα σχετικά. Θα είναι αποκλειστικά δική 
του επιλογή, όπως έχει ο κάθε άνθρωπος 
επιλογή για άλλα κοινωνικά θέματα. Αυτό 
λοιπόν προκύπτει από την έρευνα, ότι η 
κοινωνία της Κύπρου δίνει το δικαίωμα 
επιλογής υπό κάποιες προϋποθέσεις». 

Θρησκευτικοί λόγοι στερούν 
την επιλογή της ευθανασίας

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι 
βασικοί λόγοι για τους οποίους στερείται 
κάποιος το δικαίωμα στην ευθανασία είναι 
πνευματικοί και/ή θρησκευτικοί (40%), 
όπως επίσης και το νομοθετικό κενό που 
υπάρχει σχετικά με το δεύτερο θέμα (31%). 
Στην περίπτωση όμως που το νομικό 
πλαίσιο της Κύπρου καθιστούσε νόμι-
μη την ευθανασία ή την υποβοηθούμενη 
από γιατρό αυτοκτονία ή θάνατο με ρητή 
συγκατάθεση του ατόμου, η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων (63%) συμφωνούν ή 
μάλλον συμφωνούν ότι η πρακτική αυτή 
θα ήταν αποδεκτή. Στην περίπτωση που 
η ευθανασία ήταν κοινωνικά και ιατρικά 
αποδεκτή και νομικά επιτρεπόμενη στην 
Κύπρο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(48%) δήλωσαν ότι θα συμφωνούσαν ή 
μάλλον θα συμφωνούσαν εάν κάποιο 
συγγενικό τους πρόσωπο επέλεγε να 

βάλει τέλος στη ζωή του μέσω αυτής 
της διαδικασίας.

Όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω 
πρακτικής σε μικρά παιδιά, η εικόνα της 
έρευνας φαίνεται να αλλάζει. Λίγο πιο 

πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες 
όμως (55%) δήλωσαν ότι διαφωνούν ή 
μάλλον διαφωνούν με την εφαρμογή αυτών 
των πρακτικών σε παιδιά από την ηλικία 
των 12 ετών και άνω. Ενώ σε παρόμοιο 

ερώτημα που αφορά σε παιδιά ανεξαρτή-
τως ηλικίας με ανίατες ασθένειες, οι μισοί 
σχεδόν συμμετέχοντες (49%) συνεχίζουν 
να διαφωνούν ή μάλλον να διαφωνούν 
με την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. 



Της Κυριακής

Έ
να μεγάλο βήμα πιο κοντά 
στην κανονικότητα, όπως 
την ξέραμε πριν από την 
εμφάνιση του κορωνοϊ-
ού, κάνει από σήμερα η 
κυπριακή κοινωνία. Η 
επιδημιολογική εικό-

να της χώρας μας, που εξακολουθεί να 
βελτιώνεται, με αισθητή πλέον τη μείωση 
τόσο στον αριθμό των κρουσμάτων όσο και 
στον αριθμό των νοσηλευομένων στους 
θαλάμους COVID-19, επέτρεψε στην 
Κυβέρνηση να θέσει σε ισχύ το δεύτερο 
στάδιο της αποκλιμάκωσης των μέτρων, 
που περιλαμβάνει γενναίες χαλαρώσεις. 
Η σημαντικότερη, ίσως, είναι αυτή της 
αναστολής του μέτρου του Safe Pass -με 
κάποιες εξαιρέσεις- η οποία επιφέρει και 
τον τερματισμό του προγράμματος δωρεάν 
Rapid tests. 

Βελτιωμένη
η επιδημιολογική εικόνα 

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνω-
ση του Υπουργείου Υγείας (ημερομηνίας 
13/5/2022), για την εβδομάδα 6-12 Μαΐου 

2022 κατεγράφησαν 2.422 επιβεβαιω-
μένα περιστατικά της νόσου COVID-19 
(σε σύνολο 250.791 διαγνωστικών εξετά-
σεων), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 
κρουσμάτων στις 486.086. Το ποσοστό 
θετικότητας στο σύνολο των εξετάσεων 
ανήλθε στο 0,97%. Την ίδια περίοδο ανα-
κοινώθηκαν 24 θάνατοι, με τον συνολι-
κό αριθμών θανάτων με τελική αιτία τη 
νόσο COVID-19 στους 1.051. Συνολικά 
45 ασθενείς με COVID-19 νοσηλεύονται 
στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, εκ των οποί-
ων οι 6 σε σοβαρή κατάσταση (ΜΕΘ: 0 
εκτός αναπνευστήρα/2 διασωληνωμένοι, 
ΜΑΦ: 4), ενώ 15 ασθενείς, που έπαψαν 
να είναι μολυσματικοί,  συνεχίζουν να 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι λόγω 
COVID σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας. Το ποσοστό των νοσηλευομένων 
χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ανέρχεται 
στο 37,78%. 

Σχολιάζοντας την επιδημιολογική εικόνα 
της χώρας μας το Μέλος της Συμβου-
λευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής 
του Υπουργείου Υγείας, Δρ Πέτρος Κα-
ραγιάννης, ανέφερε πως «τα πράγματα 
πάνε καλύτερα και γι’ αυτό είμαστε σε θέση 
να εισέλθουμε στο επόμενο στάδιο της 
αποκλιμάκωσης». Ερωτηθείς πότε θα γίνει 
η επαναξιολόγηση της κατάστασης, ώστε 
να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες 
χαλαρώσεις, ο Δρ Καραγιάννης τόνισε πως 
«οι χαλαρώσεις που τίθενται σε ισχύ από 
σήμερα είναι αρκετά γενναίες και θα πρέπει 
να περιμένουμε να περάσει τουλάχιστον 
μία βδομάδα για να δούμε τον αντίκτυπό 
τους και μετά να συνεδριάσουμε ξανά, εκτός 
εάν υπάρξει έκτακτη ανάγκη. Όσο για το 
πότε θα πετάξουμε τη μάσκα και στους 
εσωτερικούς χώρους, ο Δρ Καραγιάννης 
απάντησε πως είναι πρόωρο ακόμα να 
προχωρήσουμε στην άρση του εν λόγω 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 
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Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην κανονικότητα 
μέτρου. «Θα αναμένουμε να δούμε τι 
γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες και θα αποφασίσουμε. Ήδη είχαμε 
την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για άρση της υποχρεωτικής χρήσης της 
μάσκας στα αεροδρόμια, την οποία δεν 
υιοθετήσαμε ακόμη», πρόσθεσε. 

Οι χαλαρώσεις
που ισχύουν από σήμερα 

Υπενθυμίζεται πως από σήμερα ανα-
στέλλεται η υποχρέωση επίδειξης Safe 
Pass σε όλους τους χώρους. Εξαιρούνται 
οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, κλειστές 
δομές, εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτηρίων, 
ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, 
κέντρα αποκατάστασης και κέντρα φι-
λοξενίας. Θα απαιτείται η προσκόμιση 
Rapid test ισχύος 48 ωρών ή PCR ισχύος 
72 ωρών για άτομα που δεν κατέχουν 
εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης, και καμία υποχρέωση για τα 
άτομα που κατέχουν εν ισχύι πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Παράλ-
ληλα, σημειώνεται πως επιτρέπονται οι 
επισκέψεις σε ασθενείς σε δημόσια και 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια με μέγιστο αριθμό 
τα 2 άτομα ανά ημέρα, με την προσκό-
μιση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
(Rapid test) ισχύος 24 ωρών (1 άτομο ανά 
επίσκεψη). Νοείται ότι σε εξαιρετικά επεί-
γουσες περιπτώσεις δύναται να αυξηθεί 
ο αριθμός των ατόμων και επισκέψεων, 
εφόσον εξασφαλιστεί έγκριση από την 
διεύθυνση του νοσηλευτηρίου.

Οι εργαζόμενοι σε νοσηλευτήρια, 
ιατρεία, ιατρικά κέντρα, κέντρα αποκα-
τάστασης, οίκους ευγηρίας και κλειστές 
δομές φροντίδας και φιλοξενίας ευπαθών 
ομάδων, υποχρεούνται να επιδεικνύουν 
Safe Pass: α) για άτομα που δεν κατέχουν 
εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

ΑΠΌ ΣΉΜΕΡΑ ΛΕΜΕ ΑΝΤΊΌ 
ΣΤΌ SAFE PASS, ΜΕ ΚΑΠΌΊΕΣ 
ΜΌΝΌΝ ΕΞΑΊΡΕΣΕΊΣ, ΕΝΏ ΑΠΌ 
ΑΎΡΊΌ ΤΕΡΜΑΤΊΖΕΤΑΊ Ή ΔΊΕ-
ΝΕΡΓΕΊΑ ΔΏΡΕΑΝ RAPID TESTS 

νόσησης απαιτείται η προσκόμιση τεστ 
ταχείας ανίχνευσης (Rapid test)  ισχύος 48 
ωρών ή PCR ισχύος 72 ωρών και β) για 
άτομα που κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης συστήνεται η 
διενέργεια τεστ αυτοδιάγνωσης (self-test) 
μία φορά την εβδομάδα. 

Περαιτέρω, αναστέλλεται η υποχρέωση 
αυτοπεριορισμού ατόμων που αποτελούν 
στενή επαφή επιβεβαιωμένου θετικού 
περιστατικού και δεν κατέχουν εν ισχύι 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης. Από σήμερα, τα άτομα που διανύουν 
τον αυτοπεριορισμό τους ως στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού, 
θα μπορούν να αποδεσμευτούν. 

Αναστέλλεται επίσης η υποχρέωση για 
χρήση προστατευτικής μάσκας για παι-
διά κάτω των 12 ετών. Διευκρινίζεται ότι 
παιδιά άνω των 12 ετών που φοιτούν στη 
Δημοτική Εκπαίδευση δεν υποχρεούνται 

να φέρουν προστατευτική μάσκα εντός 
σχολείου. Όμως, τα παιδιά κάτω των 12 
ετών που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση 
υποχρεούνται να φέρουν προστατευτι-
κή μάσκα εντός του σχολείου. Τονίζεται 
ότι για όλα τα άτομα άνω των 13 ετών η 
υποχρέωση για χρήση προστατευτικής 
μάσκας αφορά μόνο εσωτερικούς χώ-
ρους. Ακόμα, αναστέλλεται η υποχρέω-
ση επίδειξης Safe Pass σε μαθητές που 
φοιτούν σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, 
όπως επίσης και το μέτρο test to stay σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς σε Δημοτική 
και Μέση Εκπαίδευση, καθώς επίσης σε 
νηπιαγωγεία και Εθνική Φρουρά.

Τέλος, αυξάνεται η χωρητικότητα σε 
χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, 
μουσικοχορευτικά κέντρα, εκδηλώσεις 
περιλαμβανομένων γάμων και βαπτίσεων, 
εκκλησίες, χώρους θρησκευτικής λατρείας, 
συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, γήπεδα 

και καζίνα. Για υποστατικά μέχρι 500τ.μ. 
ορίζεται στο 100% της χωρητικότητας και 
για υποστατικά άνω των 500τ.μ. στο 85% 
της χωρητικότητας. 

Τέλος τα δωρεάν Rapid tests 
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, από αύριο Δευ-

τέρα καταργείται το πρόγραμμα δωρεάν 
διενέργειας Rapid tests του Υπουργείου 
Υγείας, καθότι αναστέλλεται από σήμερα 
το Safe Ρass σχεδόν σε όλους τους χώρους. 
Ωστόσο, συστήνεται όπως όλοι οι πολίτες, 
ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, υπο-
βάλλονται σε τεστ αυτοδιάγνωσης (self-test) 
ή Rapid test μία φορά την εβδομάδα. Όσοι 
πολίτες παρουσιάζουν συμπτώματα της 
νόσου COVID-19 ή κατέχουν Self-test 
με θετική ένδειξη θα πρέπει να επικοι-
νωνούν με τον Προσωπικό τους Ιατρό 
και θα παραπέμπονται για δωρεάν εξέ-
ταση PCR. Όσοι πολίτες δηλώνονται ως 
στενή επαφή επιβεβαιωμένου θετικού 
περιστατικού, θα λαμβάνουν μήνυμα από 
το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια 
δωρεάν εξέτασης την 3η και την 5η ημέρα 
από την επαφή, που θα διενεργείται σε 
κλινικά εργαστήρια συμβεβλημένα με το 
Υπουργείο Υγείας. Όσοι πολίτες επιθυ-
μούν τη  διενέργεια Rapid test θα πρέπει 
να αποτείνονται σε κλινικά εργαστήρια 
και φαρμακεία, με το κόστος να επιβαρύ-
νει τους ιδίους. Οι κινητές μονάδες του 
Υπουργείου Υγείας για σκοπούς επιδημι-
ολογικής επιτήρησης του πληθυσμού θα 
διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους 
μόνο τα Σαββατοκύριακα και θα έχουν 
πρόσβαση όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως 
ιστορικού εμβολιασμού. Σημειώνεται ότι 
το πλαφόν στην τιμή της συσκευασίας 
των 5 Self Tests καθορίζεται στα €6. Για 
διενέργεια Rapid Test το πλαφόν ορίστηκε 
στα €10 και για εξέταση PCR στα €50.
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Της Κυριακής

Οι νέοι 20 Δήμοι 
Με τη μεταρρύθμιση, η οποία 

ψηφίστηκε από τη Βουλή πρόσφατα, 
δημιουργούνται συνολικά 20 Δήμοι 
σε ολόκληρη την Κύπρο, από τους 
οποίους προκύπτουν: Για την πρω-
τεύουσα, αρχικά ο Δήμος Λευκωσίας 
με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος πλέον 
αποτελείται από τους Δήμους Λευκω-
σίας, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς και 
Έγκωμης. Επόμενος Δήμος αυτός της 
Λακατάμειας με έδρα τη Λακατάμεια, 
που αποτελείται από τους Δήμους Λα-
κατάμειας και Τσερίου, καθώς και τον 
κοινοτικό συνοικισμό Ανθούπολης. 
Ο Δήμος Λατσιών-Γερίου, με έδρα τα 
Λατσιά, αποτελείται πλέον από τους 
Δήμους Λατσιών και Γερίου. Επίσης ο 
Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, με 
έδρα το Ιδάλιον, ο οποίος αποτελείται 
από τον Δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες 
Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα 
Χωρίου και Ποταμιάς, ενώ ο Δήμος 
Στροβόλου  παραμένει στη σημερινή 
του μορφή.

Όσον αφορά τη συμπρωτεύουσα Λε-
μεσό, τώρα πια αποτελείται από τον Δήμο 
Λεμεσού,  στον οποίο συγκαταλέγονται η 
Μέσα Γειτονιά, η κοινότητα Τσερκέζων. 
Επόμενος Δήμος αυτός της Ανατολικής 
Λεμεσού, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, 
ο οποίος αποτελείται από τους Δήμους 
Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, 
καθώς και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, 
Ακρούντας, Μαθικολώνης, Μουτταγιά-
κας και Φοινικαριών, ενώ προστέθηκε 
με τροπολογία και το Αρμενοχώρι. Ο 
Δήμος Πολεμιδιών, που αντιστεκόταν 
στη μεταρρύθμιση, με έδρα τα Πολε-
μίδια, αποτελείται πια από τον Δήμο 
Κάτω Πολεμιδιών και την κοινότητα Άνω 
Πολεμιδιών.  Και τελευταίος ο Δήμος 
Δυτικής Λεμεσού, με έδρα τον Ύψω-
να, ο οποίος αποτελείται από τον Δήμο 
Ύψωνα και τις κοινότητες Ακρωτηρίου, 
Ασωμάτου, Επισκοπής, Ερήμης, Καντού, 
Κολοσσίου, Σωτήρας και Τραχωνίου. 

Στη πόλη του Ζήνωνα ο Δήμος Λάρ-
νακας, με έδρα τη Λάρνακα, αποτελείται 

πια από τους Δήμους Λάρνακας και 
Λιβαδιών, καθώς και την κοινότητα 
Βορόκληνης. Ο Δήμος Αραδίππου, 
με έδρα την Αραδίππου, αποτελείται 
από τον Δήμο Αραδίππου, καθώς και 
τις κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων. 
Ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, με 
έδρα τη Δρομολαξιά, αποτελείται 
από τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενε-
ού, καθώς και τις κοινότητες Κιτίου, 
Περβολιών και Τερσεφάνου. Όσον 
αφορά τον Δήμο Λευκάρων, με έδρα 
τα Λεύκαρα, αποτελείται από τον Δήμο 
Λευκάρων και τις κοινότητες Βάβλας, 
Δελίκηπου, Κάτω Λευκάρων, Κόρ-
νου, Λάγιας και Σκαρίνου. Ο Δήμος 
Αθηένου, με έδρα την Αθηένου, απο-
τελείται από τον Δήμο Αθηένου και 
την κοινότητα Αβδελλερού.

Στην Πάφο, ο Δήμος Πάφου παρα-
μένει ως έχει, ενώ η Ανατολική Πάφος, 
με έδρα τη Γεροσκήπου, αποτελείται 
από τον Δήμο Γεροσκήπου και τις 
κοινότητες Αγίας Μαρινούδας, Αχέ-

λειας, Κονιών και Τίμης. Ο Δήμος 
Δυτικής Πάφου, με έδρα την Πέγεια, 
αποτελείται από τον Δήμο Πέγειας 
και τις κοινότητες Ακουρσού, Ίνειας, 
Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας 
και Πάνω Αρόδων. Ο Δήμος Πόλης 
Χρυσοχούς, με έδρα την Πόλη Χρυσο-
χούς, αποτελείται από τον Δήμο Πόλης 
Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας 
Μαρίνας (Χρυσοχούς), Ανδρολίκου, 
Αργάκας, Γιαλιάς, Δρούσειας, Κρήτου 
Τέρρα, Μακούντας, Νέου Χωριού (Πά-
φου), Νέων Δημμάτων, Πελαθούσας, 
Πομού, Τέρα και Χρυσοχούς.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώ-
στου ο Δήμος Αγίας Νάπας, με έδρα 
την Αγία Νάπα αποτελείται από τους 
Δήμους Αγίας Νάπας και Σωτήρας 
και τις κοινότητες Αυγόρου, Άχνας, 
Λιοπετρίου. Ο Δήμος Παραλιμνίου-
Δερύνειας, με έδρα το Παραλίμνι, απο-
τελείται από τους Δήμους Παραλιμνίου 
και Δερύνειας, τις κοινότητες Αχερίτου 
και Φρενάρους.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙ-
ΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΎΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΞΕΚΙΝΟΎΝ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕ-
ΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ 
ΠΎΛΏΝΑ ΝΑ ΕΞΟΜΑΛΎΝ-
ΘΟΎΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΎ ΕΝΔΕ-
ΧΟΜΕΝΏΣ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΎΝ, 
ΏΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΎ 2024 
ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΎ ΜΙΑ ΎΓΙΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΎΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΏΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Η 3η Μαρτίου 2022 
αποτελεί μια ιστορική 
ημέρα για την Κύπρο, 
αφού σηματοδότησε 
την ψήφιση της μεταρ-
ρύθμισης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, 

την οποία εδώ και δεκαετίες το κράτος 
προσπαθούσε να θέσει σε ισχύ. Απ’ εκεί 
και πέρα, όμως, η δουλειά για υλοποίησή 
της από τις επόμενες τοπικές εκλογές τον 
Μάιο του 2024, τώρα αρχίζει. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο 
από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας βρισκόταν αντιμέτωπη με σωρεία 
προβλημάτων, που προκλήθηκαν από 
τη συνταγματική κρίση, τις διακοινοτικές 
συγκρούσεις και φυσικά από την παράνομη 
τουρκική εισβολή και κατοχή. Αργότερα, 
με την αποκατάσταση των προσφύγων, 
η ΚΔ ασχολήθηκε έντονα με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όμως δεν κατάφερε να υλο-
ποιήσει την όποια μεταρρύθμιση, αφού η 
ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη οδήγησε 
τον πληθυσμό σε αστικοποίηση, γεγονός 
που προκάλεσε κι άλλα προβλήματα στην 
ύπαιθρο μιας και έχασε σχεδόν όλον τον 
πληθυσμό της. 

Μέχρι πρότινος η δομή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ήταν δυσλειτουργική και 
ιδιαίτερα ασυνήθιστη ακόμη και σε διεθνές 
επίπεδο, ενώ ο πολύ μεγάλος αριθμός το-
πικών Αρχών παρουσίαζε προβλήματα ως 
προς την ικανότητά τους ν’ ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες των πολιτών αλλά και της 
κοινωνίας. Γι’ αυτό και η μεταρρύθμιση 
της ΤΑ αποσκοπεί στη  διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων αλλά 
και την οικονομική βιωσιμότητα των νέων 
τοπικών Αρχών, ενώ με τη διεύρυνση 
των αρμοδιοτήτων τους θα είναι σε θέση 
να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες 
στον πολίτη και θα συμμετέχουν ενεργά 
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτι-
στική ανάπτυξη. 

Ο οδικός χάρτης
Μετά από μία και πλέον δεκαετία 

προσπαθειών, συζητήσεων και διαβου-
λεύσεων, έγινε κατορθωτό να υπάρξει 
ένα βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο της 
ΤΑ. Προ ολίγων ημερών ο ΥΠΕΣ, Νίκος 
Νουρής, στην πρώτη συνάντηση με τους 
εμπλεκομένους, αναφέρθηκε στον οδι-
κό χάρτη που θα ακολουθήσουν για την 
εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΤΑ το 
2024. Τόνισε ότι «στόχος είναι να παρέχει 
σε όλους τους άμεσα εμπλεκομένους την 
αναγκαία πληροφόρηση για τις πρόνοιες 
των τριών νέων νόμων που έχουν ψηφι-
στεί και παράλληλα να εστιάσουμε στην 
προετοιμασία, στη συγκρότηση και τις 
αρμοδιότητες των οργάνων που προβλέ-
πονται από τους νόμους, αλλά και στον 
οδικό χάρτη και τα θέματα που χρήζουν 
ενεργειών, ώστε να υλοποιηθούν όλες οι 
πρόνοιες της μεταρρύθμισης. Όλα όσα 
πρέπει να γίνουν στη μεταβατική περίοδο, 
μέχρι τον Μάιο του 2024, είναι πολλά 
και τα χρονοδιαγράμματα πιεστικά. Θα 
τηρήσουμε αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, 
ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι για να 
επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο». 

Μετά τη συνάντηση των αρμοδίων την 
προηγουμένη εβδομάδα θα ακολουθήσουν 
κι άλλες, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία 
διαμόρφωσης και προετοιμασίας για υλο-

Ο οδικός χάρτης για υλοποίηση της ΤΑ
ποίηση της μεταρρύθμισης της ΤΑ, με την 
επόμενη να είναι προγραμματισμένη για 
την ερχόμενη Τρίτη (17/5). Διαδικαστικά 
θα ακολουθήσουν συναντήσεις σε επαρ-
χιακό επίπεδο προκειμένου να υπάρξουν 
πιο εξειδικευμένες συζητήσεις με τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ακόμα και για 
κάθε νόμο ξεχωριστά.

Η προετοιμασία για το επόμενο στάδιο 
απαιτεί απ’ όλους τους άμεσα εμπλεκομέ-
νους να καταβάλουν συντονισμένες και καλά 
οργανωμένες προσπάθειες, με το Υπουργείο 
Εσωτερικών να είναι έτοιμο ν’ αναλάβει τον 
ρόλο του συντονιστή και καθοδηγητή των 
τοπικών Αρχών και οργανισμών, μέσω της 
Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που 
συστήνεται στο πλαίσιο των περί Δήμων 
και περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυ-
τοδιοίκησης Νόμων, ώστε να επιτευχθεί 
η σωστή προετοιμασία για τη μετάβαση 
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, μέσα στα συγκεκριμένα 
χρονικά πλαίσια. 

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουρ-
γία των τοπικών συμπλεγμάτων παροχής 
υπηρεσιών στις κοινότητες είναι λιγότερο 
σύνθετο και έτσι δεν προβλέπεται η σύ-
σταση κάποιου προσωρινού οργάνου, 
κατά τη μεταβατική περίοδο. Παρά ταύτα, 
η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται από το 
Υπουργείο επίσης με τη δέουσα προσο-
χή προκειμένου να συσταθούν οι ορθές 
οργανωτικές δομές σε κάθε σύμπλεγμα. 

Όσον αφορά τα προβλήματα που 
έχουν προκύψει για την εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης της ΤΑ, ο ΥΠΕΣ τόνισε 
πως «ως Υπουργείο έχουμε εντοπίσει 
κάποια θέματα ότι χρήζουν περαιτέρω 
νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης. Αυτά τα 
θέματα έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου 
αριθμού τροπολογιών, που επήλθαν κατά 
την ψήφιση των νομοσχεδίων. Διαπιστώ-
θηκαν επίσης κάποια πρόσθετα κενά και 
αδυναμίες, μετά τη συνολική αξιολόγηση 
των νόμων, τα οποία επίσης χρήζουν δι-
όρθωσης. Επομένως, αναμένεται ότι εν 
ευθέτω χρόνω και οπωσδήποτε πριν από 
την έναρξη ισχύος των νέων νόμων, το 
Υπουργείο Εσωτερικών θα επανέλθει με 
τροποποιητικά νομοσχέδια για διόρθωση 
των προβληματικών διατάξεων». 

Τα επόμενα βήματα
για εφαρμογή της ΤΑ 

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο πρώτος 
διοικητικός λειτουργός του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αντώνης Οικονομίδης, ανέ-
φερε ότι στις 17 Μαρτίου θα υπάρξει μια 
σύσκεψη της συμβουλευτικής επιτροπής, 
στην οποία θα συμμετέχουν οι γενικοί 
διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών 
και Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Δήμων και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Κοινοτήτων. Η επιτροπή αυτή θα συνέλθει 
ώστε να δώσει τις κατευθυντήριες γραμ-
μές προς τα δευτεροβάθμια όργανα για το 
πώς θα προχωρήσουν στην προετοιμασία 
για υλοποίηση της μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεχίζοντας, 
ο κ. Οικονομίδης τόνισε ότι, «με βάση 
τον νόμο, η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης μπαίνει σε εφαρμογή τον 
Μάιο του 2024, μετά και τις Δημοτικές - 
Κοινοτικές εκλογές, οι οποίες συμπίπτουν 
με τις Ευρωεκλογές, οπόταν θα λέγαμε 
ότι την 1η Ιουνίου 2024 θα γίνουν οι 
συνενώσεις των Δήμων αλλά και των 
επαρχιακών οργανισμών».

Τα δευτεροβάθμια όργανα είναι εκείνα 
που θα συσταθούν σε επίπεδο τοπικών 
Αρχών, που είναι τα 20 νέα συμβούλια 
διατήρησης κοινών υποθέσεων, τα οποία 
έχουν συγκεκριμένη σύνθεση και αρμο-
διότητες. Κληθείς να εξηγήσει ο κ. Οικο-
νομίδης, ανέφερε: «Για παράδειγμα στον 
Δήμο Λευκωσίας, τον οποίο θα αποτελούν 
οι σημερινοί Δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, 
Έγκωμης και Αγίου Δομετίου, θα προε-
δρεύει ο Δήμαρχος του προτεινόμενου 
Δήμου και θα συμμετάσχουν δήμαρχοι 
ή και κοινοτάρχες ώστε να αποφασίσουν 
στην εν λόγω σύσκεψη στις 17/5/2022, 
κάποια θέματα που άπτονται του Δήμου. 
Ανάμεσα σε αυτές τις αποφάσεις θα είναι 
και ο προϋπολογισμός του Δήμου, το νέο 
οργανόγραμμα για το προσωπικό, ενώ θα 
παρέχουν κοινές υπηρεσίες στους πολίτες 
ακόμα και πριν από τη συνένωση αν και 
εφόσον το επιθυμούν. Ακόμα θα πρέπει 
να εφαρμόσουν νέα λογισμικά συστήματα 
και να αποφασισθούν όλες οι λεπτομέρει-
ες λειτουργίας του νέου Δήμου από τη 
σύσκεψη της ερχομένης Τρίτης, ώστε να 
είναι όλα έτοιμα και χωρίς κανένα πρό-
βλημα το 2024, οπότε θα συσταθούν και 

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

θα ξεκινήσουν την επίσημη λειτουργία 
τους οι νέοι Δήμοι». 

Οι επαρχιακοί οργανισμοί, οι οποί-
οι είναι 5 και θα είναι ανά επαρχία, θα 
αναλαμβάνουν όλες τις αρμοδιότητες που 
έχουν σήμερα τα υφιστάμενα συμβούλια 
ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απο-
βλήτων και έκδοσης πολεοδομικών και 
οικοδομικών αδειών, άρα πηγαίνουν κάτω 
από έναν φορέα τέσσερεις διαφορετικοί 
πυλώνες που θα λειτουργούν σε όλη την 
επικράτεια της επαρχίας ακόμα και για 

τις κοινότητες. Παράλληλα, ο κ. Οικονο-
μίδης ανέφερε ότι «πάλι θα υπάρχει αυτή 
η κεντρική συμβουλευτική επιτροπή που 
είπαμε πιο πάνω, που θα συνεδριάσει στις 
17 Μαΐου 2022, ώστε να εκδώσουν τις 
οδηγίες προετοιμασίας προς τα προσω-
ρινά συντονιστικά συμβούλια, στα οποία 
και πάλι θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου 
και Αμμοχώστου μαζί με τους προέδρους 
των συμβουλίων ύδρευσης, αποχέτευσης 
κ.λπ, ενώ θα συμμετέχουν και διευθυντές 
πολεοδομίας και ο έπαρχος κατά περί-
πτωση, αλλά και ο πρόεδρος Δήμων. 
Άρα όλοι αυτοί θα συνεργαστούν, ώστε 
να προετοιμαστούν τα επόμενα δύο έτη 
για να υπάρξει ετοιμότητα για λειτουργία 
της ΤΑ το 2024». 

Σοβαρές οικονομικές
εξοικονομήσεις θα παραμεί-
νουν στις τοπικές Αρχές 

Σύμφωνα με τον κ. Οικονομίδη, «τα 
οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη από την 
εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΤΑ δεν 
θα τα λαμβάνει το κράτος αλλά θα παρα-
μένουν στις τοπικές Αρχές για δική τους 
χρήση. Μέσα από τις οικονομικοτεχνικές 
μελέτες ειδικά για τους Δήμους και τις 
συνενώσεις, προκύπτουν 50 εκ. εξοικο-
νομήσεις τον χρόνο λόγω οικονομικών 
κλίμακας και επιπρόσθετα από τα 70 
εκ. που παίρνουν σήμερα οι 30 Δήμοι, 

αυτά τα χρήματα θα αυξηθούν στα 117 
εκ. και μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί ότι θα 
είναι 117 εκ. ανά έτος εκτός αν υπάρχει 
οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως μνημόνιο. 
Οπόταν αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει 
μια αύξηση περί τα 50 εκ. στο τι λαμβά-
νουν οι Δήμοι από το 2024 και μετά. Αυτά 
τα χρήματα θα παραμένουν στις τοπικές 
Αρχές, οι οποίες μπορούν ν’ αποφασίσουν 
εάν θα μειώσουν τα τέλη στους πολίτες ή 
αν θα τα αξιοποιήσουν σε αναπτυξιακά 
έργα στα όρια των Δήμων τους». 

Τα δημοτικά τέλη θα είναι ενιαία ανά 
δήμο, θα υπάρχουν τα ίδια ακριβώς δη-
μοτικά τέλη, σκύβαλα κ.λπ, ενώ μεταξύ 
των 20 νέων οντοτήτων, είναι πιθανόν 
να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς 
το κόστος των δημοτικών τελών. Όσον 
αφορά τους επαρχιακούς οργανισμούς θα 
έχουν τεράστια εξοικονόμηση οικονομι-
κής κλίμακας όταν συνενωθούν, ιδίως η 
ύδρευση και η αποχέτευση, αφού τώρα θα 
υπάρχει ο συντονισμός των δύο και όσον 
αφορά τις εργασίες στους Δήμους και τις 
κοινότητες. Επίσης και η πολεοδομική 
ανάπτυξη, που είναι εξίσου σημαντική, 
θα εξελιχθεί αφού σε ένα και μόνο σημείο 
θα μπορεί ο δημότης να εξυπηρετηθεί για 
πολεοδομική άδεια και δεν θα χρειάζεται 
η μετακίνηση του στον Έπαρχο και μετά 
στην πολεοδομία κ.λπ. 

Ο ΥΠΕΣ τόνισε πως «οι κοινότητες 
και κατ’ επέκτασιν τα συμπλέγματα θα 

τυγχάνουν αυξημένης οικονομικής στή-
ριξης από το κράτος κατ’ αναλογίαν με 
αυτά των Δήμων, ώστε να είναι βιώσιμα 
και ικανά να προσφέρουν αναβαθμι-
σμένες υπηρεσίες στους κατοίκους της 
υπαίθρου. Ήδη έχουμε προχωρήσει 
στην εξέταση και έγκριση αιτημάτων 
ενισχύοντας τη στελέχωση κοινοτήτων με 
πρόσθετο προσωπικό, για εξυπηρέτηση 
των υφιστάμενων αναγκών, όπου αυτό 
χρειάζεται και αιτιολογείται. Ο στόχος 
επίτευξης του νέου πλαισίου λειτουργί-
ας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 
2024, έχει περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απο-
τελεί προϋπόθεση για την απορρόφηση 
πόρων από το Ταμείο, αναγκαίων για 
τον ζητούμενο μετασχηματισμό και τον 
εκσυγχρονισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν του 
Σχεδίου αυτού έχει εγκριθεί πρόγραμμα 
κατάρτισης τόσο των αιρετών όσο και 
των τεχνοκρατών, που θα αναλάβουν 
την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, το 
οποίο ετοιμάζεται». 

Συνοπτικά, οι εργασίες και οι ετοιμασί-
ες για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 
της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινούν 
αυτήν την εβδομάδα, με βασικό πυλώνα 
να εξομαλυνθούν όλα τα τεχνοκρατικά 
προβλήματα που ενδεχομένως να προ-
κύψουν, ώστε τον Μάιο του 2024 να μπει 
σε ισχύ μια υγιής Τοπική Αυτοδιοίκηση 
χωρίς προβλήματα. 

15.05.2022

Θα υπάρξει μια αύξηση 
γύρω στα 50 εκ. όσον 

αφορά το τι θα λαμβά-
νουν οι Δήμοι από το 

2024 και μετά. Αυτά τα 
χρήματα θα παραμέ-

νουν στις τοπικές Αρ-
χές, οι οποίες μπορούν 
ν’ αποφασίσουν εάν θα 
μειώσουν τα τέλη στους 
πολίτες ή αν θα τα αξιο-

ποιήσουν σε αναπτυξιακά 
έργα στα όρια των Δή-

μων τους  
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ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟ-
ΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ, ΜΕ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΎΝ ΝΑ ΑΠΑ-
ΝΤΉΣΟΎΝ ΣΤΟ ΔΎΣΒΑΣΤΑΚΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ - ΣΕ ΠΛΉΡΉ ΕΞΕΛΙ-
ΞΉ ΤΟ 10ΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ ΚΟ-
ΣΤΟΎΣ €1,7 ΔΙΣ ΤΉΣ ΑΉΚ

Πάντως, πέραν του κοινής απο-
δοχής πως με την υλοποίηση των 
πιο πάνω έργων και δράσεων θα 
επωφεληθούν νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις στο σύνολό τους αφού θα 
μειωθεί δραστικά το κόστος παρα-
γωγής της ενέργειας, οι επικρίσεις 
που καταγράφονται -κυρίως για τις 
καθυστερήσεις που αφορούν την 

ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου-, 
είναι έντονες και δικαιολογημένες.

Αφενός η «ανεξήγητη» καθυστέρη-
ση στην έλευση του Φυσικού Αερίου 
και αφετέρου η χαμηλή συμμετοχή 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της 
Κύπρου αποτελούν τις δύο κύριες 
εστίες κριτικής που ασκείται στους 
αρμοδίους της Κυβέρνησης και του 

κρατικού μηχανισμού.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως η 

Κύπρος, παρά τη σημαντική βελτίωση 
που καταγράφει στη συμμετοχή ΑΠΕ 
(περίπου 20%) στο ενεργειακό μείγμα 
του τόπου, ξεπερνώντας μάλιστα και 
τους στόχους που είχαν τεθεί, παρα-
μένει από τις τελευταίες χώρες μέλη 
της ΕΕ σε αυτόν  τον τομέα.

Μεγάλη η καθυστέρηση 
σε Φυσικό Αέριο και ΑΠΕ

Σε αναζήτηση λύσεων για την ακρίβεια στην ενέργεια

Μ
ε παράταση στην 
εφαρμογή μει-
ωμένου ΦΠΑ 
στους λογαρια-
σμούς της ΑΗΚ, 
για «άμεση ανα-
κούφιση των κα-

ταναλωτών», και την υλοποίηση μιας σειράς 
έργων, που αφορούν το 10ετές αναπτυξιακό 
πλάνο της ΑΗΚ με συνολικό κόστος 1,7 
δισεκατομμυρίου ευρώ, επιχειρούν, μεταξύ 
άλλων, οι αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν 
στο δυσβάστακτο κόστος ενέργειας που 
βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως η Κύπρος είναι η 
χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση 
στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού για 
τα νοικοκυριά την τελευταία 2ετία εντός 
ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 
η αύξηση από το 2020 μέχρι σήμερα 
υπολογίζεται περίπου στο 38%. 

Παράταση μέχρι τον
Αύγουστο στον μειωμένο 
ΦΠΑ στο ρεύμα

Όπως πληροφορείται η «Σημερινή» από 
το Υπουργείο Οικονομικών, είναι κοντά στο 
να κλειδώσει απόφαση για μειωμένο συ-
ντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 9%, σε όλους 
τους οικιακούς καταναλωτές μέχρι τα τέλη 
Αυγούστου. Εξάλλου σε δηλώσεις του την 
περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Οικο-
νομικών υπογράμμισε πως «πρόθεση της 
Κυβέρνησης είναι η ανανέωση της μείωσης 
του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και 
του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενδεχομένως 
για τρεις μήνες, αναλόγως της εξελισσόμενης 
κατάστασης και της αντοχής των δημοσίων 
οικονομικών».

Υπενθυμίζεται ότι μειωμένος ΦΠΑ 
(από 19% σε 9%) εφαρμόστηκε για οι-
κιακούς καταναλωτές την περίοδο Νοεμ-
βρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Τον 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
Φεβρουάριο ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς 
της ΑΗΚ επανήλθε στο 19% και τη διμηνία 
Μαρτίου, Απριλίου τέθηκε και πάλι σε 
εφαρμογή ο μειωμένος συντελεστής 9%, ο 
οποίος καταγράφεται στους λογαριασμούς 
Μαΐου - Ιουνίου.

Φωνές για επαναφορά
της έκπτωσης 10%

Ωστόσο, όσο οι τιμές της ενέργειας αυ-
ξάνονται και χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται 
κάποια άμεση προοπτική υποχώρησής 
τους, οι φωνές για πιο δραστικά και άμεσα 
μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στο 
ρεύμα αυξάνονται. Ειδικότερη αναφορά 
γίνεται για την επαναφορά της οριζόντιας 
μείωσης 10% σε όλους τους λογαρια-
σμούς της ΑΗΚ, όπως αποφασίστηκε 
και εφαρμόστηκε για 6 συνολικά μήνες 
στην περίοδο της πανδημίας. Μέτρο του 
οποίου το συνολικό κόστος ανήλθε στα 56 
εκατομμύρια ευρώ που απορροφήθηκαν 
από το αποθεματικό ταμείο της ΑΗΚ. 

Αν και η επαναφορά του εν λόγω μέ-
τρου -όπως επίσης και «οποιαδήποτε 
δυνατότητα παρέχεται από την εργαλει-
οθήκη της Κομισιόν για ανακούφιση των 
καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης»- δεν έχει αποκλει-
στεί, δεν θεωρείται εύκολο να υλοποιηθεί.

Είναι ενδεικτική η θέση της Αρχής Ηλε-
κτρισμού, βάσει της οποίας «οι εύλογες απαι-
τήσεις της κοινωνίας, για όσο το δυνατόν 
φθηνότερο ρεύμα, πρέπει να συγκεραστούν 
με τα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων 
της ΑΗΚ, που δεν είναι ανεξάντλητα, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνέχιση του αναγκαίου 
επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού 
και η αξιοπιστία του συστήματος Παραγω-
γής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας».

Δεκαετές αναπτυξιακό πλάνο 
ΑΗΚ, ύψους €1,7 δις 

Μιλώντας στη «Σημερινή» η Εκπρόσω-
πος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδο-
πούλου, επεσήμανε πως είναι σε εξέλιξη 
μια σειρά από έργα, που αφορούν τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της Αρχής. Το 
συνολικό κόστος του υπό αναφορά πλάνου 
ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύριο 
ευρώ, ενώ η υλοποίησή του αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σε βάθος δεκαετίας.

«Το 10ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 
της ΑΗΚ περιλαμβάνει έργα αξίας €1,7 
δις για Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή, 
Προμήθεια και Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηρι-
ότητες. Ταυτόχρονα τα ταμειακά αποθέματα 
του Οργανισμού από το τέλος του 2020 
μέχρι σήμερα έχουν σημειώσει σημαντική 

μείωση», σημειώνει η κ.  Παπαδοπούλου.

Οι τρεις (κύριες) κατευθύν-
σεις του αναπτυξιακού πλά-
νου της ΑΗΚ

1. Φυσικό αέριο: Η πρώτη κατεύθυνση 
του αναπτυξιακού πλάνου της ΑΗΚ αφορά 
τη δυνατότητα χρήσης Φυσικού Αερίου για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτό 
είναι διαθέσιμο. «Η ΑΗΚ, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού, 
μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) με 
ποσοστό 30%, έχοντας καταβάλει ποσό €43 
εκ. Στην κατεύθυνση χρήσης φυσικού αε-
ρίου, είναι ήδη σε εξέλιξη και προχωρούν 
με ταχύτητα οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
στις Μονάδες Παραγωγής του Ηλεκτροπα-
ραγωγού Σταθμού Βασιλικού, για χρήση 
και φυσικού αερίου, ούτως ώστε να είναι 
έτοιμες όταν το ΦΑ είναι στη διάθεσή μας».

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η 
δεύτερη κατεύθυνση αφορά την αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Στόχος 
της ΑΗΚ να αναπτύξει σε μεγάλο αριθμό 
τις ΑΠΕ για τις οποίες απαιτούνται σημα-
ντικές επενδύσεις.

3. Τεχνολογική αναβάθμιση: Η τρίτη 
κατεύθυνση του αναπτυξιακού πλάνου 
αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
εξοπλισμού. 

Μεγάλα και μικρά έργα
υπό εξέλιξη

• Η Μονάδα 6 στο Βασιλικό: Ένα από τα 
σημαντικά έργα που φαίνεται ότι μπαίνει 
στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του, 
είναι η εγκατάστασης της νέας Μονάδας 6 
στον ΗΣ Βασιλικού, ισχύος 160MW. Στόχος 
της ΑΗΚ είναι να συμβάλει στην κάλυψη 
της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και στη διασφάλιση της απαραίτητης 
εφεδρείας. «Η νέα, σύγχρονη και αποδοτική 
Μονάδα Παραγωγής, ισχύος 160MW, θα 
προστεθεί»,  όπως ανέφερε στη «Σημερι-
νή» η κ. Παπαδοπούλου, «στην υφιστάμενη 
συνολική ικανότητα παραγωγής της ΑΗΚ, 
από συμβατικές Μονάδες, που ανέρχεται 
σήμερα στα 1478MW. Κόστος €160 εκ.».

• Λιγότεροι ρύποι – λιγότεροι φόροι: 
Παράλληλα με τις τροποποιήσεις των μο-
νάδων παραγωγής για χρήση και φυσικού 
αερίου, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι 
λειτουργικοί έλεγχοι της εγκατάστασης των 
σύγχρονων συστημάτων προστασίας του 
περιβάλλοντος που συνοδεύουν τις Μονάδες 
αυτές. Οι εν λόγω έλεγχοι «γίνονται στο 
πλαίσιο συμμόρφωσής μας με τις οδηγίες 
της ΕΕ και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών 
αέριων ρύπων, όπως καθορίζονται από την 

άδεια λειτουργίας που εκδίδει το Υπουργείο 
Εργασίας. Ήδη οι Μονάδες Παραγωγής 
στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλι-
κού λειτουργούν με τη χρήση των εν λόγω 
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών».

• Φωτοβολταϊκό Πάρκο Ακρωτηρίου: 
Στο πλάνο ανάπτυξης της ΑΗΚ συμπεριλαμ-
βάνεται και ανάπτυξη - αδειοδότηση νέων 
ΦΒ πάρκων, όπως αυτού στο Ακρωτήρι 
Λεμεσού, συνολικής ισχύος 12MW.  Κόστος 
της τάξης πέραν των €6 εκ. «Η προσθήκη 
έργων ΑΠΕ, στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ, 
έχει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, τόσο στη 
μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα 
καύσιμα, όσο και στη σταθεροποίηση των 
τιμών ηλεκτρισμού σε χαμηλά επίπεδα», 
επισημαίνει η κ. Παπαδοπούλου.

• Αποξήλωση του ΗΣ Μονής, που ανα-
μένεται να ξεκινήσει αρχές φθινοπώρου 
2022, με σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.

• Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Συστή-
ματος Μεταφοράς, με στόχο τη σύνδεση 
και ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο 
σύστημα.

• Εγκατάσταση εξοπλισμού (μετασχη-
ματιστές) παγκυπρίως για μεγαλύτερη 
εισδοχή των ΑΠΕ στο Δίκτυο της ΑΗΚ.

• Εγκατάσταση 400.000 έξυπνων 
μετρητών, που θα αντικαταστήσουν τους 
συμβατικούς, ένα έργο που προγραμμα-
τίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026.

• Υλοποίηση προγράμματος συντή-
ρησης του εξοπλισμού και των εγκατα-
στάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και αξιοπιστίας του ηλεκτρικού 
συστήματος και την αδιάλειπτη παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

• Εφαρμογή Συστήματος MDMS (Meter 
Data Management System) – Σύστημα 

15.05.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Καθεστώς 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις 

για τη διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων»
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020) σε συνεργασία με 
τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την προκήρυξη 
του Καθεστώτος 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις για τη Διατήρηση, 
Βιώσιμη Χρήση και Ανάπτυξη σε Παραδοσιακές Φυλές Ζώων».

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι οι κάτοχοι των πιο κάτω παραδοσιακών φυλών:

• αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών, 
• ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο), 
• ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της Ε΄ Προκήρυ-
ξης ανέρχεται σε €500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 10 
Μαΐου 2022 μέχρι τις 20 Μαΐου 2022 (δικαίωμα υποβολής αίτησης με ποινή 
μέχρι 14/6/2022), στα Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία του Κυπριακού Οργα-
νισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς10.1.9 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώ-
τος καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία του 
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και από τις ιστοσελίδες www.
paa.gov.cy και www.capo.gov.cy

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Μέτρο 14:«Καλή διαβίωση
των ζώων/Αιγοπροβάτων»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειρι-
στική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020), σε συ-
νεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την 
Ε’ Προκήρυξη του Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση των ζώων/Αιγοπροβάτων».

Το Μέτρο 14 προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων στους αιγο-
προβατοτρόφους που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν καθορισμένες δρά-
σεις στo πλαίσιo ετήσιου σχεδίου καλής διαχείρισης για την ευημερία των 
αιγοπροβάτων.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της Ε’ Προκήρυ-
ξης ανέρχεται σε €300.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 
10 Μαΐου 2022 μέχρι τις 27 Μαΐου 2022 (δικαίωμα υποβολής αίτησης 
με ποινή μέχρι 21/6/2022), στα Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία του Κυ-
πριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Για τους όρους συμμετοχής στο Μέτρο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης αιτητών του Μέτρου, 
καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία του 
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και από τις ιστοσελίδες www.
paa.gov.cy και www.capo.gov.cy

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
από ενδιαφερόμενα άτομα για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

•  5 θέσεις έκτακτου καθαριστή/στριας 11.00π.μ-3.00μ.μ. 
(4ώρες), 

• 2 θέσεις σχολικού βοηθού νηπιαγωγείου, 
• 1 θέση πολυτεχνίτη.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να αποτείνονται στη Σχολι-
κή Εφορεία Έγκωμης για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις, στη διεύθυνση Σπυρί-
δωνος Νόμπελη 3, 2402 Έγκωμη, τηλέφωνο 22350120, ώρες 
8.00π.μ.-2.30μ.μ.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της 
Σχολικής Εφορείας Έγκωμης το αργότερο μέχρι την Τετάρ-
τη, 25/5/2022.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ 

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 στα ακίνητα που 
αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/1112/2022 
Πωλητής: Savvas Chr. Georghiou Developers Limited, Ομήρου 13, 
2121 Δήμος Αγλαντζιάς, Λευκωσία.
Αγοραστής: Γεωργίου Χρίστου Σάββας, Κορυτσάς 8Α΄, 2332 Αρ-
χάγγελος-Ανθούπολη, Δήμος Λακατάμιας, Λευκωσία.
Ακίνητα: 1) Αρ. Εγγραφής: 0/29207, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
56/02/0/128/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 39.800τ.μ., Γεωγρα-
φική Περιοχή: Λάρνακα, Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας, Τοποθεσία: «Αλώ-
νια», Μεταβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/9, Ποσό Πώλησης: €38.000,00. 2) Αρ. 
Εγγραφής: 0/29209, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 56/02/0/116/5,Εί-
δος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 18.061τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: 
Λάρνακα, Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας, Τοποθεσία: «Αλώνια», Μεταβ. 
Μερίδιο στο Ακίν.: 1/9, Ποσό Πώλησης: €18.000,00. 3) Αρ. Εγγρα-
φής: 0/29208, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 56/02/0/126/5, Είδος 
Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 669τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, 
Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας, Τοποθεσία: «Φιλημένη», Μεταβ. Μερίδιο 
στο Ακίν.: 1/9, Ποσό Πώλησης: €1.000,00.
Σημείωση: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Καταγραφής και Διαχείρισης Μετρητικών 
Δεδομένων.

• Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και 
Παρακολούθησης του Δικτύου και Προηγ-
μένης Διαχείρισής του (SCADA/ADMS).

• Περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας e-
charge.  Η ΑΗΚ, με στόχο την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, δημιούργησε 
την Υπηρεσία e-charge. Αυτήν τη στιγμή η 
ΑΗΚ έχει 34 εγκατεστημένους φορτιστές 
ημιταχείας και ταχείας φόρτισης (δύο) σε 
διάφορα σημεία στην ελεύθερη Κύπρο, τα 
περισσότερα δε στη Λευκωσία. Το επόμενο 
διάστημα θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

προσφορών για αγορά άλλων 40 φορτιστών 
ημιταχείας φόρτισης και εντός του 2022 θα 
αρχίσει η τοποθέτησή  τους.

• Ολοκλήρωση του 98%  του έργου 
εγκατάστασης λαμπτήρων LED στον οδικό 
φωτισμό παγκυπρίως. Με την αντικατά-
στασή τους επιτυγχάνονται εξοικονομήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 60%, 
με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του 
κόστους λειτουργίας, αλλά και του κόστους 
συντήρησης, καθώς οι νέοι λαμπτήρες LED 
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τελικά 
προκύπτουν σημαντικά οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη.
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ΑΎΡΙΟ ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ Η ΈΠΙ-
ΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟ-
ΜΙΣΙΟΝ, ΓΈΓΟΝΟΣ ΠΟΎ ΘΑ 
ΠΡΟΚΑΛΈΣΈΙ ΤΡΙΓΜΟΎΣ ΣΤΗΝ 
ΈΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 

Της Κυριακής

«Όχι» από Κομισιόν για την 
προστασία των εγγυητών

Ο Γενικός Διευθυντής της 
Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονι-
σμού και Ανάπτυξης, 
Θεοδόσης Τσιόλας, 
την ερχόμενη Τρίτη, 

θα ενημερώσει τη Βουλή για την πορεία 
υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Στη συγκεκριμένη συ-
νάντηση θα τεθούν επί τάπητος και τα 
νομοσχέδια για τους εγγυητές που εκ-
κρεμούν στην Επιτροπή Οικονομικών, 
τα οποία αποτελούν μέρος των 14 ορο-
σήμων για την εκταμίευση της πρώτης 
δόσης, ύψους €85 εκατομμυρίων, από 
το ευρωπαϊκό ταμείο. 

Πρόσβαση στα δεδομένα
των εγγυητών

Με τα συγκεκριμένα  νομοσχέδια 
δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης 
και εποπτείας για τις εταιρείες διαχείρι-
σης μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
τους παρέχουν τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα των πρωτο-
φειλετών, των εγγυητών, των παρόχων 
εξασφαλίσεων και των συνδεδεμένων 
προσώπων με τους δανειολήπτες, που 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
ΑΡΤΕΜΙΣ, καθώς και τη βάση δεδομένων 
του Τμήματος Κτηματολογίου. 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στρά-
φηκαν κατά του νομοσχεδίου που δίνει 
πρόσβαση στις εταιρείες, από την πρώ-
τη στιγμή. Με τροπολογία του βουλευτή 
των Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, 
προσπάθησαν να «προστατέψουν» τους 
εγγυητές και τα συνδεδεμένα πρόσωπα, 
με το να απαλειφθούν οι συγκεκριμένες 
πρόνοιες από το νομοσχέδιο. 

Καθυστερεί η εκταμίευση
Η συγκεκριμένη τροπολογία έχει την 

πλειοψηφία, καθώς πέραν των Οικολόγων, 
του ΕΛΑΜ και της ΔΗΠΑ, που την υπο-
γράφουν, το ΑΚΕΛ στις αναφορές του εντός 
της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι θα 
την εγκρίνει, ενώ και το ΔΗΚΟ την έβλεπε 
με θετικό μάτι. Τα νομοσχέδια θα έπρεπε 
να είχαν ψηφιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2021, ωστόσο οι αντιδράσεις την αντιπολί-
τευσης και οι τροπολογίες καθυστέρησαν 
την ψήφισή τους. Αν και η Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης κατάφερε να εξασφαλίσει μιαν 
-άτυπη- παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 
2022, το νομοσχέδιο δεν έχει εγκριθεί -ακό-
μα- από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα η 
δόση των €85 να μείνει «παρκαρισμένη». 
Σημειώνεται πως η Κύπρος έλαβε ήδη τον 
περασμένο Σεπτέμβριο την προκαταβολή 
ύψους περίπου €157 εκατομμυρίων από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αρνητική η Κομισιόν 
Σε μια προσπάθεια να βρει τη «χρυσή 

τομή» στο ζήτημα, η Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης απέστειλε αίτημα προς την Κομισιόν 
εάν εγκρίνει την τροπολογία που ζητούν 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πηγές του 
Υπουργείου Οικονομικών  ανέφεραν στη 
«Σ» πως σε προφορική συζήτηση που είχαν 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρνητική, 
καθώς θεωρεί ότι η τροπολογία εκφεύγει 
της αρχικής συμφωνίας που έκανε με την 
Κυπριακή Δημοκρατία, για το Ταμείο Ανά-
καμψης. Η επίσημη απάντησης της Κομισιόν, 
σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να 
έρθει τη Δευτέρα, μία ημέρα πριν από τη 
συνάντηση της Βουλής με τη Γενική Δι-
εύθυνση Ανάπτυξης. Οι δύο πλευρές θα 
κληθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις, 
ώστε να επιτευχθεί μία συμφωνία που θα 
οδηγήσει στην εκταμίευση.

Τα 12 «βήματα» που έγιναν
Η Κύπρος  μέχρι στιγμής -από τα προ-

απαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης για 
την εκταμίευση της πρώτης δόσης-  έχει 
υλοποιήσει τα 12 από τα 14 ορόσημα. 

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@dias-
medias.com

•  Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου.

•  Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξι-
ολόγηση και επιλογή των υποψηφίων 
για την πλήρωση κενών θέσεων στη 
δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών 
για την αξιολόγηση των επιδόσεων των 
εργαζομένων.

•  Βελτίωση του νομοθετικού και θεσμι-
κού πλαισίου για καταπολέμηση της 
διαφθοράς.

•  Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για 
αποθήκευση ενέργειας.

•  Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη 
βιομηχανία.

•  Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές 
δεξιότητες (E-skills) - υλοποίηση συ-
γκεκριμένων δράσεων.

•  Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής 
απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
δήμους, κοινότητες και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.

•  Προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων ενεργει-
ακής απόδοσης  σε κατοικίες, καθώς και 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας 
σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρί-
ες - Προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες.

•  Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσιες 
και τοπικές Αρχές, καθώς και σε ΜΚΟ 
και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων για 
την αντιμετώπιση και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή - Ενθάρρυνση 

της χρήσης των ΑΠΕ  και μέτρων εξοι-
κονόμησης ενέργειας σε δημόσιες και 
τοπικές Αρχές, καθώς και σε ΜΚΟ.

•  Ενίσχυση υφιστάμενων ισοτοπικών 
βάσεων δεδομένων των κυπριακών 
τροφίμων και ποτών, με στόχο τη δια-
σφάλιση της ταυτότητας των προϊόντων, 
μέσα από την ανάπτυξη πλατφόρμας 
με τη χρήση τεχνολογίας Blockchain.

•  Αναβάθμιση της υποδομής των δικα-
στηρίων.

•  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κεντρικής 
Κυβέρνησης.

18 ορόσημα και στόχοι
για την 2η δόση

Η Κύπρος θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνί-
ου 2022 να υλοποιήσει πέντε νομοθετικές 

ρυθμίσεις, τρεις μεταρρυθμίσεις χωρίς 
νομοθετική ρύθμιση και δέκα επενδύσεις. 
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
είσπραξη φόρων και η αποτελεσματικότητα 
του Τμήματος Φορολογίας. Ν’ αναβαθμιστεί 
η ενεργειακή απόδοσης των δημόσιων 
κτηρίων. Επιπλέον να βελτιωθεί η αποτε-
λεσματικότητα του Τμήματος Εργασίας και 
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
και η ενίσχυση της στήριξης των νέων 
και να τεθεί σε λειτουργία η ενότητα του 
συστήματος επιτήρησης της γρίπης μέσω 
παρατηρητών νοσηρότητας στο πλαίσιο 
του Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας Δημόσιας 
Υγείας Κύπρου και να τεθεί σε εφαρμο-
γή ένα σύστημα παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητάς της.

15.05.2022



Σ
τον μετα-πανδημικό 
κόσμο, γίνεται όλο και 
πιο προφανές ότι ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός 
είναι πιο επιτακτικός από 
ποτέ για μια επιτυχημένη 
μετάβαση στη «νέα κα-

νονικότητα». Ολοένα και περισσότεροι 
οργανισμοί σε όλον τον κόσμο αρχίζουν 
να αξιοποιούν τεχνολογίες για τον εκ-
συγχρονισμό των λειτουργιών τους, την 
ενδυνάμωση των εργαζομένων τους και 
την ενίσχυση της εμπειρίας των πελα-
τών τους. Η πίεση για ταχεία υιοθέτηση 
ψηφιακών τεχνολογιών αναγκάζει τους 
οργανισμούς να αναζητούν καινοτόμες 
λύσεις που μπορούν να επιταχύνουν τη 
διαδικασία ανάπτυξης και συντήρησης 
τεχνολογικών λύσεων. 

Οι πλατφόρμες προγραμματισμού low-
code/no-code είναι γρήγορες, απλές και 
ευέλικτες, καθώς απαιτούν ελάχιστη έως 
και καμία προϋπόθεση κωδικοποίησης 
για την ανάπτυξη εφαρμογών και τη ψηφι-
οποίηση διαδικασιών. Οι low-code λύσεις 
μετατοπίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
οργανισμοί δημιουργούν εφαρμογές 
και επιτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη 
σύνθετων ροών εργασίας μέσω απλών 
και εύχρηστων γραφικών διεπαφών 
χρήστη (GUI), αντί των παραδοσιακών 
εργαλείων προγραμματισμού. Σύμφωνα 
με την Gartner, αναμένεται ότι μέχρι το 
2025 οι τεχνολογίες low-code ανάπτυξης 
λογισμικού θα φτάσουν τα 29 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης άνω του 20%1 .

Οι τεχνολογίες low-code προωθούν 
την ταχεία ανάπτυξη προηγμένων εφαρ-
μογών εταιρικής κλάσης που ενσωμα-
τώνουν την πολύπλοκη επιχειρηματική 
λογική, αυτοματοποιούν εργασιακές ροές, 
επιτρέπουν μια βελτιωμένη εμπειρία του 
χρήστη και μπορούν να ενσωματωθούν 
αβίαστα με τα υφιστάμενα πληροφοριακά 
συστήματα. Η ανάπτυξη με low-code/no-
code φέρνει στο προσκήνιο μια πληθώρα 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Manager, Management 
Consulting, KPMG Ltd, philippos.philippou@
kpmg.com.cy  
ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Senior Advisor, Man-
agement Consulting, KPMG Ltd, echrysosto-
mou@kpmg.com  
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ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΎ LOW-CODE/
NO-CODE ΕΙΝΑΙ ΓΡΉΓΟΡΕΣ, 
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΎΕΛΙΚΤΕΣ, ΚΑΘΏΣ 
ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΕΛΑΧΙΣΤΉ ΕΏΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΉ ΚΏΔΙΚΟ-
ΠΟΙΉΣΉΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΎΞΉ 
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΚΑΙ ΤΉΝ ΨΉΦΙ-
ΟΠΟΙΉΣΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ 

«Ξεκλειδώνοντας» τις δυνατότητες ανάπτυξης low-
code για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμούΤα προϊόντα

Casino στα ράφια 
της Αλφαμέγα

πλεονεκτημάτων για τους οργανισμούς, 
μερικά από τα οποία είναι:

Προσβασιμότητα για όλους. Οι 
πλατφόρμες ανάπτυξης low-code/no-code 
γίνονται όλο και πιο προσβάσιμες και επι-
τρέπουν στους χρήστες να αναπτύσσουν, 
να αναθεωρούν και να αναπροσαρμόζουν 
πολύ πιο γρήγορα νέες εφαρμογές. 

Ταχύτερος χρόνος διάθεσης στην 
αγορά. Σύμφωνα με τη Forrester, η ανά-
πτυξη με τη χρήση τεχνολογιών low-code 
μπορεί να οδηγήσει σε δέκα φορές ταχύτερη 
παράδοση μιας εφαρμογής σε σύγκριση 
με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης2. 

Έτοιμα προς χρήση πρότυπα ανά-
πτυξης. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης low-
code προσφέρουν μια σειρά προτύπων 
για διάφορες περιπτώσεις χρήσης, καθώς 
και έτοιμες διασυνδέσεις/διεπαφές  που 
επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με διά-
φορα εργαλεία και πλαίσια.

Ευελιξία. Οι εφαρμογές low-code λει-
τουργούν ομαλά σε πολλές συσκευές με 
σκοπό την πρόσβαση σε διαφορετικές πη-
γές δεδομένων,  ενισχύουν τη συνεργασία 
και παρέχουν την εμπειρία χρήστη που 
επιδιώκουν οι οργανισμοί, οι εργαζόμενοι 
και οι πελάτες. 

Προσαρμόσιμες λύσεις. Η ανάπτυ-
ξη low-code διευκολύνει την εφαρμογή 
αλλαγών, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να 
απαιτείται πολύπλοκη κωδικοποίηση. 

Αυξημένη παραγωγικότητα. Οι «έξυ-
πνες» δυνατότητες αυτοματοποίησης που 
προσφέρονται από την ανάπτυξη εφαρμογών 
με τη χρήση τεχνολογιών low-code επιτρέ-
πουν στους οργανισμούς να αυτοματοποι-
ούν και να παρακολουθούν τις λειτουργίες 
τους, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάγκη 
παρέμβασης των εργαζομένων.

Η ανάπτυξη low-code είναι μοχλός επι-
τάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού 
των οργανισμών σε πολλούς κλάδους, 
καθώς μπορεί να προσφέρει λύσεις για 
την κάλυψη ποικίλων επιχειρηματικών 
αναγκών. Οργανισμοί σε όλους τους τομείς 
της αγοράς αξιοποιούν εφαρμογές low-

Τη στρατηγική συνεργασία 
τους με τον γαλλικό Όμιλο 
Casinο, μιαν από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες λιανικού 

εμπορίου παγκοσμίως, ανακοίνωσαν 
οι Υπεραγορές Αλφαμέγα, οι οποίες 
έχουν πλέον τη δυνατότητα αποκλει-
στικής διάθεσης των προϊόντων του 
γαλλικού κολοσσού στα καταστήματά 
τους. Η συνεργασία των Υπεραγορών 
Αλφαμέγα με την εταιρεία Casino αφορά 
τη διάθεση 1000 περίπου κωδικών, οι 
οποίοι καλύπτουν μια ευρεία γκάμα 
τροφίμων, περιλαμβανομένων κατεψυγ-
μένων και εξειδικευμένων προϊόντων 
διατροφής όπως βιολογικά, veggie και 
gluten free. Περιλαμβάνονται, επίσης, 
μεγάλη ποικιλία ποτών καθώς επίσης 
και ειδών για κατοικίδια.  Τα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας Casino διατίθενται 

στα ράφια των Υπεραγορών Αλφαμέγα  
σε χαμηλές τιμές. Η γαλλική εταιρεία 
Casinο αποτελεί μιαν από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης 
τροφίμων στον κόσμο, με περισσότερα 
από 10 χιλιάδες καταστήματα παγκο-
σμίως και τζίρο που ξεπερνά τα €31 
δισ. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι 
η εταιρεία διαθέτει ένα τεράστιο πορ-
τφόλιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, 
ξεπερνώντας τους 5.700 κωδικούς σε 
τρόφιμα και τους 2.300 κωδικούς σε 
μη τρόφιμα. Τα προϊόντα της γαλλικής 
αλυσίδας είναι σχεδιασμένα ώστε να 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη διατροφική 
και οργανική ποιότητα προς όφελος 
του καταναλωτή, ενώ τα κατεψυγμένα 
είδη όπως το κοτόπουλο, το χοιρινό 
και ο σολομός έχουν αναπτυχθεί χωρίς 
αντιβιοτικά φάρμακα.  

Κερδοφορία παρουσίασε 
η Ellinas Finance Public 
Company Limited σύμφωνα 
με την Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση για το έτος 2021, τα αποτελέ-
σματα της οποίας συζητήθηκαν και 
εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, που συνήλθε στις 28 
Απριλίου 2022. Πιο συγκεκριμένα, ο 
κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος 
και της Εταιρείας ανήλθε σε €1.680.615, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
8% σε σχέση με το 2020. Τα συνολικά 
έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξη-
ση της τάξης του 5,5%, λόγω αύξησης 
του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά €1 
εκατομμύριο το 2021. Οι νέες χρημα-
τοδοτήσεις για το προηγούμενο έτος 
ανήλθαν περίπου στα €3.400.000 και 
οι χρηματοδοτήσεις αγοράς εισπρα-
κτέων (Factoring) στα €5.300.000. 
Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και 
προμηθειών του Συγκροτήματος για 
το έτος 2021 παρουσίασαν αύξηση της 
τάξης του 12% από το προηγούμενο 
έτος. Ως αποτέλεσμα των παραγόντων 
που επηρέασαν την οικονομική δρα-
στηριότητα το προηγούμενο έτος, το 
κέρδος πριν από τη φορολογία για το 
έτος 2021 αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση 
με το 2020. Κατά την τελευταία συνεδρί-
ασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας αποφάσισε  όπως προτείνει 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εται-
ρείας την καταβολή μερίσματος ύψους 
€0,02 ανά μετοχή ονομαστικής αξίας 
€0,45 (δηλαδή 4,4% επί της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής). Εφόσον η πρόταση 
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, η 
ημερομηνία αρχείου για την καταβολή 
μερίσματος θα είναι μεταγενέστερη της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς, και θα 
καθοριστεί κατά την Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση. Η σύγκληση Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 
έχει καθοριστεί για την 29η Ιουνίου 
2022, στις 16.00, στο εγγεγραμμένο 
γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο 
Έλληνα, Θεοτόκη 6, στη Λευκωσία. 
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και η 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης θα 
δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας  στο δι-
αδίκτυο (www.ellinasfinance.com).

code για να βελτιώσουν την οργανωτική 
αποτελεσματικότητα και να προωθήσουν 
την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, όπως αυτές του ανθρώπινου 
δυναμικού και των οικονομικών λειτουρ-
γιών. Μέχρι σήμερα, ορισμένες από τις 
βιομηχανίες που έχουν αξιοποιήσει σε 
μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης 
χαμηλού κώδικα είναι οι εξής:

Λιανικό εμπόριο – Η μείωση της 
επισκεψιμότητας στα φυσικά καταστή-
ματα, φέρνει τις εφαρμογές low-code 
στο προσκήνιο, ώστε οι οργανισμοί να 
δημιουργούν γρήγορα εύκολες λύσεις 
που υποκινούν τις αλληλεπιδράσεις 
πελάτη-επιχειρήσεων. 

Χρηματοπιστωτικός τομέας – Οι ορ-
γανισμοί αξιοποιούν εφαρμογές low-code 
για να ξεφύγουν από τις «μονολιθικές» 
εμπειρίες των χρηστών, επενδύοντας σε 
φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές που 
έχουν αναπτυχθεί σε πλατφόρμες low-code. 

Ασφαλιστικός τομέας – Αξιοποιώντας 
τη φιλική προς τον χρήστη εμπειρία που 
προσφέρουν οι εφαρμογές low-code, ο 
ασφαλιστικός τομέας εισάγει υπερσύγχρο-
νες πύλες πελατών, προσβάσιμες μέσω 
διάφορων συσκευών. Επιπλέον, η αξιολό-
γηση και αποδοχή νέων πελατών γίνεται 
αυτοματοποιημένα, μειώνοντας τα λάθη, 
με αποτέλεσμα οι πόροι να προωθούνται 
για την ανάπτυξη προϊόντων. 

Τηλεπικοινωνίες – Οι εφαρμογές low-
code προσφέρουν μοναδικές ψηφιακές 
εμπειρίες συνδέοντας εφαρμογές CRM με 
τις διεργασίες διαχείρισης παραγγελιών 
και τιμολόγησης  μέσω μιας ενιαίας διε-
παφής, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 
πελατειακή εικόνα.

Πολλοί οργανισμοί , συμπεριλαμβα-
νομένης και της KPMG, αναγνωρίζουν 
το low-code ως το μέλλον της ανάπτυξης 
εφαρμογών και της αυτοματοποίησης και 
αξιοποιούν την προσβασιμότητα που 
προσφέρει σε άτομα χωρίς εκτεταμένες 
γνώσεις προγραμματισμού. Εταιρείες 
ανά το παγκόσμιο έχουν δημιουργήσει 

προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα 
στους επαγγελματίες που δεν κατέχουν το 
τεχνικό υπόβαθρο να αναπτύξουν ψηφι-
ακές επιχειρηματικές λύσεις ως απάντη-
ση στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές 
απαιτήσεις, όπως είναι και το Πρόγραμμα 
KPMG Citizen Developer. Τα προγράμ-
ματα αυτά παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό 
και δρουν σαν μηχανισμός ανταλλαγής 
εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορα θέματα 
όπως κορυφαίες πρακτικές, καθώς και 
την προώθηση κοινών αξιών. Επίσης, πα-
ρατηρείται η δημιουργία εξειδικευμένων 
κέντρων αριστείας, όπως είναι και το KPMG 
Low-Code Center of Excellence, όπου 
συγκεντρώνονται οι πόροι low-code και 
η τεχνογνωσία ανά το παγκόσμιο για τη 
γρήγορη προώθηση καινοτόμων λύσεων 
για τις πιο απαιτητικές και πολύπλοκες 
επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα.

1. Gartner, Forecast Analysis: Low-Code 
Development Technologies

2. Forrester, Why You Need To Know About 
Low-Code, Even If You’re Not Responsible 

For Software Delivery

Αύξηση κερδοφορίας 
για την Ellinas Finance

Στα κεντρικά γραφεία της Πε-
τρολίνα, στη Λάρνακα, πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή, 
29 Απριλίου, ειδική εκδήλωση 

για την παρουσίαση της νέας, ψηφιακής 
εφαρμογής MyPetrolina app. Στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση 
της εφαρμογής MyPetrolina, στην οποία 
παρευρέθη ο Επικεφαλής Επιστήμονας 
Έρευνας & Καινοτομίας, Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΙδΕΚ, Δρ Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος, 
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση, 
η οποία ανέδειξε τον νικητή για το BMW 
420i coupé M sport και τους 50 νικητές 

για τα δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ για 
καύσιμα κίνησης. Οι νικητές αναδείχθηκαν 
μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα 
με τους όρους και προϋποθέσεις συμμε-
τοχής στην προωθητική ενέργεια. Την 
ορθότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 
διασφάλισαν με την παρουσία τους, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Πετρολίνα, ο 
Νομικός Σύμβουλος Νικόλας Κυριακίδης 
από το δικηγορικό γραφείο Χάρη Κυρια-
κίδη ΔΕΠΕ, διευθυντές και συνεργάτες 
της εταιρείας. Νικήτρια του BMW 420i 
coupé M sport είναι η κ. Άντρη Κίμωνος 
από τη Λεμεσό. Το MyPetrolina app είναι 

μέρος της στρατηγικής της Πετρολίνα 
προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε 
όλους τους τομείς της εταιρείας, έτσι ώστε 
να παρέχει καλύτερα προϊόντα και υπη-
ρεσίες προς τους πελάτες της. Σκοπός 
της εφαρμογής είναι η επιβράβευση των 
πελατών της, ανταμείβοντας τις συναλλα-
γές σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. 
Με την εφαρμογή αυτή, κάθε μέλος του 
MyPetrolina μπορεί να μαζεύει βαθμούς 
και να τους εξαργυρώνει με επώνυμα 
προϊόντα, να διεκδικεί πλούσια δώρα, 
να επωφελείται από τις αποκλειστικές 
προσφορές και να λαμβάνει πληροφορίες 

για το πλησιέστερο πρατήριο Petrolina, 
Agip και Eni. Ταυτόχρονα, ο χρήστης 
επωφελείται από τα σχέδια Ανταμοιβή 
και Μπλε, κάνοντας τις συναλλαγές του 
με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου ή της 
Ελληνικής Τράπεζας αντίστοιχα. Από τον 
πρώτο κιόλας μήνα λειτουργίας της, η 
εφαρμογή αγκαλιάστηκε από το κοινό 
καθώς χιλιάδες χρήστες την χρησιμο-
ποιούν στις συναλλαγές τους καθημερι-
νά.  Το MyPetrolina app μπορείς να το 
κατεβάσεις από το App store ή Google 
Play και να κάνεις εγγραφή ως μέλος 
δωρεάν. 

MyPetrolina app: H νέα ψηφιακή εφαρμογή της Πετρολίνα 

15.05.2022

Η ανάπτυξη low-
code είναι μοχλός 

επιτάχυνσης 
του ψηφιακού 

μετασχηματισμού 
των οργανισμών σε 
πολλούς κλάδους, 
καθώς μπορεί να 

προσφέρει λύσεις για 
την κάλυψη ποικίλων 

επιχειρηματικών 
αναγκών
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Το οικονομικό περιβάλλον
«μυρίζει μπαρούτι»

Η συνεχιζόμενη ένταση 
μεταξύ Ρωσίας και 
Δύσης επιβαρύνει 
ακόμη περισσότερο 
το οικονομικό περι-
βάλλον. Το κλείσιμο 
αγωγών φυσικού 

αερίου και η δήλωση της Φινλανδίας 
για ένταξη στο ΝΑΤΟ δυναμιτίζουν το 
κλίμα, την ώρα που οι συγκρούσεις στην 
Ουκρανία συνεχίζονται. Οι αγορές κατα-
γράφουν σημαντικές απώλειες, το ίδιο 
και τα κρυπτονομίσματα, με τις τιμές του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την 
άλλη να συνεχίζουν την ανοδική πορεία. 

Την ίδια στιγμή η επάρκεια των τροφί-
μων τίθεται σε αμφιβολία, με τα αποθέματα 
σιτηρών να βρίσκονται σε πρωτοφανή 
χαμηλά επίπεδα, τις εξαγωγές από την 
Ουκρανία να μειώνονται συνεχώς εφόσον 
οι υποδομές έχουν πληγεί σημαντικά και 
τις τιμές των λιπασμάτων να βρίσκονται 
σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. Προϊόντα 
όπως η σόγια και τα έλαια παρουσιάζουν 
σημαντικότατες ελλείψεις. 

Ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση ανα-
μένεται να δημιουργήσει κοινωνικά 
προβλήματα και σημαντικές αντιδράσεις. 
Αρκετοί είναι αυτοί, πιο υποπτευόμενοι, 
που υπενθυμίζουν τις μεγάλες αγορές 

Το νέο καλοκαιρινό πτητικό 
της πρόγραμμα από και προς 
τα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου, το οποίο σηματοδοτεί 

την επιστροφή σε πολλές και διαφορετικές 
συνδέσεις από και προς την Κύπρο, πα-
ρουσίασε η Hermes Airports. Με βάση τον 
υφιστάμενο προγραμματισμό, η καλοκαι-

ρινή περίοδος δείχνει θετικά σημάδια με 
τις αερογραμμές να προγραμματίζουν έναν 
σημαντικό αριθμό πτήσεων. Ειδικότερα,  
το φετινό καλοκαίρι, 50 αερογραμμές θα 
πραγματοποιούν πτήσεις από και προς 
τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, με 
140 δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων 
και πέντε νέων, από 95 προορισμούς σε 
38 χώρες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβατική 
κίνηση τον φετινό Απρίλιο κατέγραψε ση-
μαντική βελτίωση φτάνοντας το 85% του 
αντίστοιχου μήνα του 2019. Συνολικά, για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 
τις 30 Απριλίου 2022, από και προς τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, παρά 
τις απώλειες από τη Ρωσία και την Ου-
κρανία, ταξίδεψαν συνολικά  1.587.337 

επιβάτες, με το μεγαλύτερο μερίδιο επι-
βατικής κίνησης του Απριλίου του 2022 
να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την  Ελλάδα, τη Γερμανία, το Ισραήλ, 
την Πολωνία, την  Αυστρία και την Ιταλία.

Πέντε νέα δρομολόγια και 
οκτώ που επανέρχονται 

Νέοι προορισμοί όπως η Πίζα (με 
Ryanair), το Σάλτσμπουργκ (με Eurowings), 
η Βέρνη (με Helvetic), η Νυρεμβέργη (με 
Correndon) και η Τζέντα (Cyprus Airways) 
εντάσσονται στο πρόγραμμα πτήσεων προς 
και από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πά-
φου. Εκτός από τα πέντε δρομολόγια που 
ξεκινούν, άλλα οκτώ επανέρχονται μετά 
από δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, τα δρο-
μολόγια συμπεριλαμβάνουν πτήσεις από 

Ηνωμένο Βασίλειο, Νόργουιτς (TUI) και 
Μπέλφαστ (Jet2) προς Πάφο, από Δανία, 
Άλμπορκ (Jet time) προς Λάρνακα, από 
Νορβηγία, Τρόντχαϊμ και Σταβάνγκερ 
(SunClass) προς Λάρνακα και πτήσεις 
από Σουηδία, Νόρσεπινγκ (Jet time), Ορέ-
μπρο και Βέξιε Κρόνομπεργκ (Sunclass), 
όλα προς Λάρνακα.

Ακόμη, η EasyJet πρόσθεσε νέο δρο-
μολόγιο από το Παρίσι και το Charles De 
Gaulle στη Λάρνακα, με 2 εβδομαδιαίες 
πτήσεις. 

Η Wizzair πετά από το Γκάτγουικ στη 
Λάρνακα με 10 πτήσεις την εβδομάδα, ενώ 
παράλληλα προσθέτει και το δρομολόγιο 
Λάρνακα-Κάρντιφ με δύο εβδομαδιαίες 
πτήσεις. Επιπρόσθετα, η αερογραμμή ξε-
κινά και το δρομολόγιο Λάρνακα-Εριβάν 

με δύο πτήσεις κάθε βδομάδα. 
Η Eurowings ξεκινά πτήσεις από την 

Πράγα, με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις στη 
Λάρνακα, ενώ,  παράλληλα, δυο  πτήσεις 
την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται από 
τη Στοκχόλμη, Αρλάντα στη Λάρνακα. 

Η Jet2 προσθέτει 2 πτήσεις την εβδομά-
δα από το Μπρίστολ, τόσο από Λάρνακα 
όσο και από Πάφο. 

Η Ryanair αρχίζει πτήσεις από Νι-
ούκασλ προς Πάφο με 2 εβδομαδιαίες 
πτήσεις. 

Η Cyprus Airways προσθέτει το δρο-
μολόγιο Λάρνακα-Κάιρο.

Η Correndon παρουσιάζει το δρομο-
λόγιο Λάρνακα- Ντίσελντορφ.

Η TUS Airways πρόσθεσε το δρομο-
λόγιο Λάρνακα-Παρίσι. 
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Το καλοκαιρινό πτητικό πρόγραμμα της Hermes Airports
ΤΟ ΦΕΤΊΝΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ, 50 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΟΠΟΊΟΥΝ ΠΤΗΣΕΊΣ ΑΠΟ 
ΚΑΊ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΑ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΊ ΠΑΦΟΥ, ΜΕ 
140 ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΊ-
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΊ ΠΕΝΤΕ 
ΝΕΩΝ, ΑΠΟ 95 ΠΡΟΟΡΊΣΜΟΥΣ 
ΣΕ 38 ΧΩΡΕΣ

Γι’ ακόμη μια φορά η κυ-
πριακή οικονομία καλεί-

ται να λειτουργήσει σε 
ένα δύσκολο οικονομικό 

και πολιτικό διεθνές 
περιβάλλον. Ως εξωγε-

νής, επηρεάζεται από 
αρνητικές εξελίξεις και 

το ζητούμενο είναι κατά 
πόσον έχει δημιουργήσει 
τις ανάλογες αντοχές τα 

τελευταία χρόνια 

γεωργικής γης από άτομα που συγκα-
ταλέγονται στην παγκόσμια ελίτ. 

Οι καταναλωτές συνεχίζουν να βλέπουν 
την αγοραστική δύναμη των χρημάτων 
τους να μειώνεται σημαντικά, με τον πλη-
θωρισμό να συνεχίζει την ανοδική πορεία. 
Αυτό οδηγεί σε αλλαγή των συνηθειών 
τους και προσπάθεια περιορισμού των 
αχρείαστων εξόδων. 

Οι Κεντρικές Τράπεζες προχωρούν σε 
αυξήσεις επιτοκίων σε μια προσπάθεια 
περιορισμού του πληθωρισμού, με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να 
ανακοινώνει πλέον και επίσημα ότι εντός 
του χρόνου θα υπάρξουν αυξήσεις στα 
επιτόκια. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ ήταν πιο επιφυ-
λακτική στις επιτοκιακές αυξήσεις εφόσον 
υπάρχουν ανησυχίες ότι θα περιοριστεί 
η δυναμική της ανάκαμψης. Πλέον είναι 
ξεκάθαρο ότι η παγκόσμια οικονομία επι-
βραδύνεται, με την Ευρώπη να πληρώνει 
ενδεχομένως το μεγαλύτερο τίμημα για 
δύο κυρίως λόγους. 

Ο πρώτος αφορά τη μεγάλη ενεργειακή 
εξάρτηση από τη Ρωσία και ο δεύτερος είναι 
η εγγύτητα στον χώρο όπου διεξάγονται 
οι συγκρούσεις. Επιπλέον οι κυρώσεις 
φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τη 
Γηραιά Ήπειρο, με τις αντιδράσεις εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πυκνώνουν. 

Οι κυρώσεις 
Το έκτο πακέτο κυρώσεων καθυστε-

ρεί να ολοκληρωθεί, ενώ συχνές είναι οι 
δηλώσεις που αναφέρονται στο γεγονός 
ότι δε μπορεί ο αρνητικός αντίκτυπος στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες να είναι μεγαλύ-
τερος από τη ζημιά που δημιουργείται 
στη Ρωσία. 

Οι οικονομικές κυρώσεις και τα αντί-
μετρα από την πλευρά της Ρωσίας έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στην επενδυτική δρα-
στηριότητα, εφόσον οι μεταφορές κεφα-
λαίων για νομικά και φυσικά πρόσωπα 
γίνονται με δυσκολία, ενώ υπάρχει μεγάλη 
αβεβαιότητα, και φυσικά στον τομέα της 
ενέργειας και την πορεία του πληθωρισμού. 

Η Ρωσία είναι περισσότερο προετοιμα-
σμένη για τον «οικονομικό αποκλεισμό», 
εφόσον μετά τις κυρώσεις, που επιβλή-
θηκαν λόγω Κριμαίας, έχει δημιουργη-

θεί μια ισχυρή εσωτερική οικονομία, 
αντικαθιστώντας εισαγόμενα προϊόντα 
με εγχώρια, ενώ ανέπτυξε και εγχώριο 
σύστημα διαδικτύου ώστε να ανεξαρτη-
τοποιηθεί από διεθνείς εταιρείες. Την ίδια 
στιγμή ενίσχυσε τις σχέσεις με την Κίνα, η 
οποία αυτήν τη στιγμή αποτελεί τον κύριο 
χρηματοδότη του δημόσιου χρέους της. 

Το ρούβλι φαίνεται να σταθεροποιείται 
έναντι του δολαρίου και να ενισχύεται 
έναντι του ευρώ, ενώ οι αυξημένες τιμές 
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενίσχυσαν 
σημαντικά τα κρατικά έσοδα της χώρας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δημι-
ουργήθηκε με αφορμή την πανδημία (την 
προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προχώρησε σε νέα έκδοση ομο-
λόγου εννέα δισεκατομμυρίων ευρώ), δεν 
μπορεί να ανακόψει την επιβράδυνση των 
οικονομικών συνεπειών των συγκρούσεων 
στην Ουκρανία. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει τη διά-
θεση να στηρίξει τις εθνικές οικονομίες, 
ενώ φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η προ-
σωρινή ελαστικότητα όσον αφορά τους 
στόχους του δημοσιονομικού πλαισίου, 
που αφορούν κυρίως το δημόσιο χρέος 
και τα ελλείμματα. 

Έχουμε δει επιμέρους χώρες να ενι-
σχύουν την επιδοματική τους πολιτική, 
με στοχευμένο τρόπο, για να περιορίσουν 
τις αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας και 
να προχωρούν και με οριζόντια μέτρα 
όπως η μείωση των φόρων, για να γίνει 
δυνατή η απορρόφηση από τα κρατικά 
ταμεία μέρους των αυξήσεων. Φυσικά 
γίνεται αντιληπτό ότι τα μέτρα αυτά δεν 
αποτελούν τη λύση του προβλήματος, 
ενώ οι πόροι των δημόσιων οικονομικών 
δεν είναι ανεξάντλητοι, αν λάβει κάποιος 
υπόψη ότι υπήρξε η ανάγκη στήριξης των 
παραγωγικών μονάδων των οικονομιών 
κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Πέρα από τις απώλειες σε μετοχές, ση-
μαντική είναι και η πτώση στις αγορές 
κρυπτονομισμάτων, με τα σημάδια των 
αγορών να είναι αρνητικά. Πολλά από αυτά 
τα νομίσματα έχουν χάσει, στην τεχνική 
ανάλυση, τα σημεία στήριξής τους, ενώ 
αρνητικό φαινόμενο είναι η αυξημένη 
μεταφορά ψηφιακών νομισμάτων από τα 
«προσωπικά πορτοφόλια» σε ανταλλα-

κτήρια, που ενισχύει τις ρευστοποιήσεις. 
Πολλοί είναι αυτοί που τονίζουν ότι 

αναμενόταν διόρθωση στις συγκεκριμένες 
αγορές εφόσον είναι υψηλού ρίσκου και 
με την αύξηση των επιτοκίων γίνονταν 
λιγότερο ελκυστικές / ανταγωνιστικές, 
όμως το μεγάλο μέγεθος των απωλειών 
σε σύντομο χρονικό διάστημα καταδεικνύει 
τη μεγάλη αβεβαιότητα και τον φόβο που 
επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία. 

Η αύξηση των επιτοκίων θα ενισχύσει 
τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες 
για πολλά χρόνια βρίσκονταν σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα, κάτι που θα ενισχύσει 
το ενδιαφέρον των επενδυτών από τη μια, 
αλλά από την άλλη θα αυξήσει το κόστος 
εξυπηρέτησής τους από τους εκδότες. 

Φυσικά μέσα από κάθε κρίση δημι-
ουργούνται και ευκαιρίες. Έχουμε δει να 
προωθούνται κίνητρα για εγκατάσταση 
εταιρειών στην Κύπρο και υπάρχουν πε-
ριπτώσεις ουκρανικών αλλά και ρωσικών 
εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά ή σε πολύ μεγάλο βαθμό 

σε διεθνές επίπεδο, κυρίως στον τομέα 
της τεχνολογίας, που μεταφέρουν τη βάση 
τους στην Κύπρο (headquartering) ή ση-
μαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους. 

Επισημαίνεται ότι με την τεχνολογική 
εξέλιξη και την ενοποίηση των χρηματο-
οικονομικών υπηρεσιών η αλλαγή της 
έδρας ενός ομίλου γίνεται ευκολότερη, 
κυρίως για επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. 
Γίνεται αντιληπτό ότι η πιο πάνω εξέλιξη 
έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κύ-
προ σε πολλούς τομείς, ενώ ενισχύεται 
και η λεγόμενη πραγματική οικονομία.  

Γι’ ακόμη μια φορά η κυπριακή οικο-
νομία καλείται να λειτουργήσει σε ένα 
δύσκολο οικονομικό και πολιτικό διεθνές 
περιβάλλον. Ως εξωγενής, επηρεάζεται 
από αρνητικές εξελίξεις και το ζητούμενο 
είναι κατά πόσον έχει δημιουργήσει τις 
ανάλογες αντοχές τα τελευταία χρόνια. Δι-
αφαίνεται ότι η χώρα μας ενδεχομένως 
να επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τις 

κυρώσεις που επιβάλλονται, κάτι που θα 
πρέπει να αναδειχτεί στην περίπτωση που 
συνεχιστεί η επιβολή ακόμη σκληρότε-
ρων κυρώσεων. Είναι τέλος σημαντικό 
να αξιολογούνται συνεχώς οι εξελίξεις, 
ώστε να λαμβάνονται από την Πολιτεία 
οι ανάλογες αποφάσεις για μείωση των 
συνεπειών της κρίσης.  



Με την αλλαγή του επικεφαλής 
του Υπουργείου Εξωτερι-
κών της Κύπρου και σε μια 
προφανή κίνηση αλλαγής 

πολιτικής από τον νέο Υπουργό, εξαγγέλ-
θηκαν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης. Κι αυτό, ενώ ήταν βέβαιον εκ των 
προτέρων ότι δεν θα είχαν καμιά τύχη και 
ότι θα απορρίπτονταν αλαζονικά από την 
τουρκική πλευρά. Με εγκατάλειψη από την 
πλευρά μας του αιτήματος για κυρώσεις 
εναντίον της Τουρκίας από πλευράς Ε.Ε. για 
την έναρξη εποικισμού της Αμμοχώστου 
και τις συνεχείς προκλήσεις στην υφα-
λοκρηπίδα και την ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν με 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
δημιούργησαν μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για να επανέλθει μετ’ επιτάσεως 
το αίτημα των κυρώσεων, σε σύνδεση 
με το Ουκρανικό, αφού η πολιτική των 
«δύο μέτρων και δύο σταθμών» από 
πλευράς Ε.Ε είναι κραυγαλέα. Παρ’ όλα 
αυτά, η συγκυρία που δημιουργήθηκε 
με τη ρωσο-ουκρανική κρίση παρέμει-
νε τραγικά αναξιοποίητη. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία και η ελληνική κυπριακή 
πλευρά παρέμειναν εγκλωβισμένες στο 
μετέωρο βήμα των Μ.Ο.Ε.

Για μιαν ακόμα φορά είναι αναγκαία 
η διασαφήνιση της θέσης γι’ αυτού του 
είδους τις πρωτοβουλίες και τις προϋ-

ποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
Υπήρξε διαχρονικά ορθή η θέση ότι 

τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
είναι ευπρόσδεκτα και επωφελή.

Υπό την απαράβατη προϋπόθεση να μη 
διαστρέφουν την ουσία του Κυπριακού, 
που δεν είναι ασφαλώς μια δικοινοτική 
διαμάχη, αλλά πρόβλημα εισβολής και 
παράνομης στρατιωτικής κατοχής τμή-
ματος μιας ανεξάρτητης χώρας.

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει τα όποια μέ-
τρα «βελτίωσης της καθημερινότητας» να 
οδηγούν σε υποκατάσταση της λύσης, η 
οποία πρέπει να τερματίζει την κατοχή, 
που είναι η πηγή της κακοδαιμονίας.

Άρα, θα ήταν αδιανόητο και άκρως 
επικίνδυνο να συζητούνται και να υλο-
ποιούνται οποιαδήποτε μέτρα εμπιστο-
σύνης, χωρίς να είναι κυρίαρχη και 
πρωτεύουσα η συζήτηση της ουσίας του 
Κυπριακού. Δηλαδή η συζήτηση των 

κεφαλαιωδών πτυχών, της αποχώρησης 
των τουρκικών κατοχικών στρατευμά-
των και των εποίκων, της κατάργησης 
των αναχρονιστικών εγγυήσεων του 
1960 και της επίτευξης συμφωνίας για 
τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σε ένα ομοσπονδιακό κράτος 
με μια κυριαρχία, μια διεθνή νομική 
προσωπικότητα, μια ιθαγένεια, με ενό-
τητα κράτους, θεσμών, λαού, χώρου 
και οικονομίας και με κατοχυρωμένα 
τα  ανθρώπινα δικαιώματα και τις θε-
μελιώδεις ελευθερίες.

Σε αυτήν τη διαδικασία πρόταξης της 
ουσίας του Κυπριακού, που διασφαλίζει 
τον πραγματικό του χαρακτήρα ως προ-
βλήματος εισβολής και κατοχής, οφείλουμε 
να επιμένουμε διαχρονικά.

Σε αντίθεση με την Τουρκία και την 
τουρκοκυπριακή ηγεσία, ιδιαίτερα τη 
σημερινή, που επίσης διαχρονικά επέ-
μεναν ότι το Κυπριακό είναι θέμα «ομαλής 
συμβίωσης των δύο Κοινοτήτων, που θα 
πρέπει να ζήσουν πλάι -  πλάι ως καλοί 
γείτονες». Με αποδοχή των τετελεσμένων 
της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Οι εκάστοτε Γενικοί Γραμματείς του 
ΟΗΕ, στις εκθέσεις τους για το Κυπριακό, 
αποδίδουν ιδιαίτερο βάρος και μέγιστη 
σημασία στα ΜΟΕ, κατά τρόπον εμφανώς 
δυσανάλογο με την πραγματική προτε-
ραιότητα, που θα πρέπει να είναι η λύση.

Ο κίνδυνος είναι προφανής. Να υπάρξει 

αποδοχή της τουρκικής άποψης ότι το 
Κυπριακό είναι ζήτημα καλής γειτονίας 
των δύο κοινοτήτων. Με διαγραφή της 
κατοχής και της παραβίασης του διεθνούς 
δικαίου.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι, 
ως εκ τούτου, αμείλικτα.

Αποδεχόμαστε ότι αυτό που προέχει 
είναι Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;

Αποδεχόμαστε ότι αυτό που επείγει 
δεν είναι ο τερματισμός της κατοχής και 
η λύση, αλλά «μέτρα καλής γειτονίας»;

Η περιρρέουσα περί «αποκεντρωμέ-
νης ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας ή 
ακόμα και δύο κρατών» τείνει να ευνοεί τα 
ΜΟΕ ως προλείανση του εδάφους προς 
τέτοιες καταστροφικές λύσεις. Ουσιαστικά 
τα ΜΟΕ να υποκαταστήσουν τη λύση. 
Ή να προετοιμάσουν το έδαφος προς 
τέτοιες λύσεις, εφιαλτικές για το μέλλον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημ: Σχολιάζεται αρνητικά το γεγονός 
ότι στο Ευρωβαρόμετρο οι Κύπριοι δεν 
έχουν την ίδια άποψη με τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους για τις ευθύνες της Ρωσίας 
στο Ουκρανικό και ότι επίσης δεν είναι 
τόσο θετικοί στις επιβληθείσες κυρώσεις. 
Δεν αντιλαμβάνονται οι επικρίνοντες αυτήν 
τη στάση των Κυπρίων ότι πρόκειται για 
μια φυσιολογική αντίδραση στο γεγονός 
ότι, για την Ουκρανία, μη μέλος της Ε.Ε., 
επιβάλλονται κυρώσεις και για την Κύπρο,  
μέλος της Ε.Ε., όχι;

Πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι 
το κύριο ή μέγιστο θέμα προ-
εκλογικής περιόδου, η όποια 
συζήτηση και διαφωνία περί 

το Κυπριακό, γιατί, υπέρτερο όλων των 
άλλων προβλημάτων, είναι οι επιπτώσεις 
στην οικονομία. Μια αντίληψη πραγμά-
των που δεν είναι ορθή, αφού μόνο η 
διάσωση και δικαίωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας διασφαλίζει την παραμονή 
του ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο.

Εάν δεν έχεις Κράτος αναγνωρισμένο 
και κυρίαρχο σ’ όλη την εδαφική έκτασή 
του, τότε η Τουρκία θα καθίσταται επικυ-
ρίαρχος σε βάρος όλης της επικράτειας. 
Αυτό ήταν και είναι το επιτακτικό ερώ-
τημα. Θα αποκαλύψουν ή όχι οι υπο-
ψήφιοι για την Προεδρία όσα πραγμα-
τικά υποστηρίζουν και θα προωθήσουν 
αποφασιστικά το δικαίωμα επιστροφής, 
ιδιοκτησίας και αποκατάστασης της δη-
μογραφικής αλλοίωσης που επέφερε η 
στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας και 
ο εφαρμοσθείς, από την ίδια, παράνομος 

εποικισμός των υπό κατοχή περιοχών; 
Έχω την άποψη ότι κάθε Κερυνειώτης, 
Μορφίτης, Βαρωσιώτης και όλοι οι άλλοι 
εκτοπισμένοι από περιοχές υπό κατοχήν 
θα ήθελαν να ακούσουν την ξεκάθαρη 
και δεσμευτική θέση κάθε υποψηφίου, 
ιδιαίτερα εάν θα αναζητήσει το δίκαιο και 
θα προβάλει τη δικαία απαίτηση ενός 
λαού που αντιστέκεται στην αδικία, που 
επέφερε η στρατιωτική υπεροχή ενός 
γείτονα, ο οποίος επιθυμεί να προωθήσει 
την επεκτατική πολιτική του κατά πα-
ραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Ποιος 
υποψήφιος θα έχει ως αμετάθετη θέση, 
την κατά το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δί-
καιο διεκδίκηση της επιστροφής και της 
απαλλαγής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από στρατό κατοχής, εποικισμό και κυρί-
αρχες, δήθεν, Βάσεις των Άγγλων; Ποιος 
εξ αυτών, με βάση την τωρινή θέση της 
Τουρκίας για λύση δύο Κρατών, που είναι 
η προέκταση της ΜΗ εφαρμογής των δύο 
συμφωνιών του 1977 και 1979, όπως και 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983, 
έχει τη θέση ότι πρέπει να τολμήσουμε 
και να επικαλεστούμε για επίλυση του 
Κυπριακού μόνο τις αρχές και τις αξίες 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει για 
κάθε κράτος μέλος της και ως απαίτηση 
εφαρμογής των ίδιων αρχών με βάση 
τις οποίες καταδικάζουν τη σημερινή 
εισβολή στην Ουκρανία; 

Ας αφήσουμε τις επιμέρους αναζητήσεις 
θεμάτων προεκλογικής αντιπαλότητας κομ-
μάτων και υποψηφίων και ας ασχοληθούμε 
λεπτομερώς με τις θέσεις των υποψηφί-
ων για την επίλυση του Κυπριακού, που 

ως δέσμευση προς τον κυρίαρχο λαό θα 
αποτελέσουν το κύριο στοιχείο κρίσης 
για την επιλογή του κάθε ψηφοφόρου, 
πρόσφυγα ή μη. Ας μιλήσουν ξεκάθαρα: 
εάν πιστεύουν στην ανάγκη να έχουμε 
συμβιβαστεί και υποταχθεί ως λαός στα 
παράνομα τετελεσμένα που προσπαθεί 
η Τουρκία, με βάση τις διαχρονικές 
υποχωρήσεις μας, να νομιμοποιήσει. Ας 
προκαλέσουν τον λαό να μην παραμένει 
αδιάφορος, λόγω των συσσωρευμένων 
για χρόνια αισθημάτων έναντι της αναξι-
όπιστης και χωρίς αγωνιστική συνέπεια 
κομματικής ζωής. Η αποχή δεν είναι η 
λύση! Όσοι για χρόνια απείχαν, αφού δεν 
έβλεπαν αλλαγή νοοτροπίας, θα πρέπει 
να μετατραπούν σε κύρια δύναμη μιας 
πραγματικής γενικότερης αλλαγής απ’ όσα 
το Κράτος και τα κόμματα διαμόρφωσαν 

ως υποχωρήσεις και διαπλοκή.
Όσοι αποφεύγουν να τοποθετηθούν, 

γιατί βολεύει δήθεν τη γενικότερη στρατη-
γική ως μελλοντική εξουσία, το πράττουν 
με στόχο να μη χάσουν δυσαρεστημένες 
ψήφους από την όποια περαιτέρω υπο-
χώρηση, με θέσεις ως η υποβολή προ-
τάσεων τύπου ΜΟΕ. Η ιστορική μνήμη 
των αγώνων και των θυσιών μιας άλλης, 
προηγούμενης γενιάς πρέπει να καθορίζει 
τις απαιτήσεις του λαού και της ανάγκης 
για ξεκάθαρες θέσεις, κάθε υποψηφίου. 
Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου μπορεί 
να υπάρχει, όταν πιστέψουν σ’ αυτό οι 
πολίτες και συμβάλουν με καθαρά χέρια 
στη διάσωσή του. Τότε ο λαός καθίσταται 
πραγματικά κυρίαρχος και επιφέρει την 
αλλαγή στην παγιωμένη θέση κομματικής 
ανυποληψίας και συμφερόντων.Όλοι όσοι φιλοδοξούν να 

ανέλθουν στην εξουσία, 
καταλαμβάνοντες το αξί-
ωμα του Προέδρου της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, επαγγέλλονται 
την αλλαγή και την προώθηση ριζικών 
μεταρρυθμίσεων.

Δεν πρόκειται να υπεισέλθω σε λε-
πτομέρειες των όσων διακηρύττουν και 
των δηλώσεων όσων ήδη εξήγγειλαν 
τις υποψηφιότητές τους ή όσων αναμέ-
νουν το χρίσμα του υποψηφίου από τις 
αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων.

Ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ουδείς 
εξ αυτών θα αποδειχθεί νεοχμός.

Και όσον αφορά το Κυπριακό, όλοι 
ομνύουν, με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο, πίστη στην ούτω καλούμενη «Δι-
ζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία», 
επιδεικνύοντας πλήρη περιφρόνηση 
στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
με το οποίο ο κυπριακός Ελληνισμός 
απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία 
το επαίσχυντο Σχέδιο Ανάν, το οποίο 
όχι μόνο δεν οδηγούσε στην επανέ-
νωση και απελευθέρωση της Κύπρου, 
αλλά στη μετατροπή της όχι απλώς σε 
«προτεκτοράτο», όπως λέγεται σε με-
ρικές περιπτώσεις, αλλά σε «βιλαέτι» 
μιας σύγχρονης νεο-οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας, όπως την ονειρεύεται ο 
νεοσουλτάνος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  

Άλλωστε εμείς οι ίδιοι αποενοχο-
ποιήσαμε την Τουρκία με τις ούτω 
καλούμενες «συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου» ή, όπως συνήθως λέγονται, 
«συμφωνίες κορυφής» και μετατρέψαμε 
το Κυπριακό από θέμα εισβολής και 
κατοχής σε «δικοινοτική διαφορά» και 
στη συνέχεια, με την υποβολή χάρτου 
για το «εδαφικό», αποδεχθήκαμε και 
την οριστική διχοτόμηση.

Ούτε διάλογος, μήτε διαπραγματεύ-
σεις διεξήγοντο για τέσσερεις και πλέον 
δεκαετίες παρά μόνον «κουβέντες του 
καφενείου», όπως επιτυχώς τις χαρακτή-

ρισε ο Άγγλος δημοσιογράφος Robert 
Fisk -που απεβίωσε πρόσφατα- στην 
εφημερίδα “Independent”.

Επαναλαμβάνω με έμφαση στην 
κάθε περίπτωση τη διαπίστωσή του 
αυτή, που είναι και μία απάντηση σε 
όσους αφελείς μάς λέγουν τώρα ότι τα 
ούτω καλούμενα «Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) θα οδηγήσουν 
δήθεν σε επανάληψη του διαλόγου/
διαπραγματεύσεων για επίλυση του 
Κυπριακού, ενώ στην ουσία οδηγούν 
σε εδραίωση της κατοχής.

Άλλωστε, οι Τούρκοι δηλώνουν στην 
κάθε περίπτωση ότι δεν συζητούν τίποτε 
άλλο εκτός από «Κυριαρχική Ισότητα» 
δύο ξεχωριστών κρατών, διεθνώς αναγνω-
ρισμένων. Στο μεταξύ, με μεθοδικότητα 
οι Τούρκοι προχωρούν στην εδραίωση 
και στη δημιουργία νέων τετελεσμένων, 
είτε διεξάγονται «κουβέντες του καφε-
νείου» είτε όχι, και ολοκλήρωση της 
ενσωμάτωσης στην Τουρκία.

Εποικισμός, προώθηση λαθρομε-
ταναστών, αλλοίωση δημογραφικού 
χαρακτήρα του πληθυσμού και πολι-
τιστικής κληρονομιάς, εποικισμός της 
Αμμοχώστου, εκχώρηση τμήματος της 
Χερσονήσου της Καρπασίας στον τουρ-
κικό στρατό, δημιουργία ναυτικής Βάσης 
στην περιοχή Τρικώμου και Μπογαζίου, 
μετατροπή του παράνομου αεροδρομίου 
του Λευκονοίκου σε στρατιωτικό και 
άλλα πολλά, όπως οι επεμβάσεις στην 
Κυπριακή ΑΟΖ και οι παραβιάσεις του 
εναέριου χώρου της Κύπρου.

Αυτά λοιπόν και αν είναι… ΜΟΕ 
τουρκικής προέλευσης.

Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η κυπριακή πολιτεία 
αλλά και η κοινωνία, όταν ο κοινωνικός 
ιστός έχει προ πολλού διαρραγεί, αφού 
τα ηθικά θεμέλια έχουν προ καιρού 
καταρρεύσει, αυτά είναι αυτόδηλα. Δεν  
υπάρχει λόγος να τα απαριθμήσουμε, 
αφού τα ζούμε καθημερινά. Η διαφθορά 
και η διαπλοκή κυριαρχούν παντού και 
συνεπώς ούτε αποτελεσματικές μεταρ-
ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, ούτε και 
ριζική αλλαγή πρόκειται να επέλθει με 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λει-
τουργικού κράτους δικαίου.

Διά τούτο αναζητείται ηγέτης εθνικού 
και ηθικού αναστήματος. Ένας δηλαδή 
ΝΕΟΧΜΟΣ.

Υ.Γ.
Νεοχμός: επαναστατικός, καινοτόμος, 

μεταρρυθμιστής, νεωτεριστής κ.λπ.
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Η διαπλοκή και η διαφορά είναι 
σήμα κατατεθέν στη σημερινή 
κυπριακή κοινωνία και ιδι-
αίτερα στην πολιτική ζωή 

και δραστηριότητα. Ποιος, άραγε, έχει 
την ευθύνη γι’  αυτό το κατάντημα της 
κυπριακής κοινωνίας; Ποιος είναι αυτός 
που διαφθείρει ποιον και ποιος είναι το 
θύμα της διαπλοκής και της διαφθοράς; 

Σε πολλούς επικρατεί η άποψη ότι οι 
πολιτικοί γενικώς είναι διεφθαρμένοι. 
Όλοι οι πολιτικοί, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτή 
είναι μια ανήθικη γενίκευση. Γιατί όλοι 
ξέρουν και αναγνωρίζουν πως πολλοί 
πολιτικοί είναι έντιμοι και με ήθος. Αλλά 
όταν προσπαθούμε να πούμε ότι είναι 
όλοι οι ίδιοι, ίσως προσπαθούμε να 
κρύψουμε ή να δικαιολογήσουμε και 
τις δικές μας ευθύνες για την ανάπτυξη 
της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Η πρώτη εκδήλωση της πολιτικής δι-
απλοκής είναι η δημιουργία πελατειακής 
σχέσης μεταξύ κομμάτων, πολιτικών στε-

λεχών και ψηφοφόρων. Οι πελάτες είναι 
φυσικά οι ψηφοφόροι. Και η πελατειακή 
σχέση έχει ένα αμφίδρομο συμφέρον. Ο 
ψηφοφόρος εισπράττει ρουσφέτια, από 
αγνή εξυπηρέτηση και βοήθεια, μέχρι 
αναξιοκρατικούς διορισμούς, παράνομες 
παροχές και εξυπηρετήσεις για προσω-
πικά συμφέροντα. Και οι πολιτικοί και 
τα κόμματα συλλέγουν ψήφους σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση. Η ψήφος, δηλαδή, 
είναι το αντάλλαγμα του μικρού ή μεγάλου 
ρουσφετιού. 

Ποιος διαφθείρει ποιον, λοιπόν; Οι 
πολιτικοί διαφθείρουν τους ψηφοφόρους, 
προσφέροντάς τους ρουσφέτια, μικρά και 
καραμπινάτα. Και οι ψηφοφόροι διαφθεί-
ρουν τους πολιτικούς, αποδεχόμενοι τα 
ρουσφέτια, αλλά κυρίως αναζητώντας τα 
και επιδιώκοντάς τα. Θυμάμαι μια χα-
ρακτηριστική φράση ενός ψηφοφόρου 
προς τον εκλεγέντα σύμβουλο: «Μα εμείς, 
κουμπάρε, εν σε ψηφίσαμε για να κάμνεις 
αντιπολίτευση, αλλά για να μας κάμνεις 

τες δουλειές μας».
Η ορθότητα των πιο πάνω απόψεων 

αποδεικνύεται κάθε φορά που διεξά-
γονται εκλογές. Ιδιαίτερα, όμως, στις 
τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. 
Τα κόμματα που είχαν ταυτιστεί με τη 
διαφθορά, ακόμα και με πορίσματα 
ανακριτικών επιτροπών, δεν έπαθαν τη 
ζημιά που ανέμενε ο έντιμος ψηφοφόρος. 
Αντίθετα. Κόμμα που έχει το ρουσφέτι 
ως μέθοδο ανέλιξης και την ευελιξία να 

βρίσκεται δίπλα στον εκάστοτε νικητή, 
επιδιώκοντας καρέκλες, αύξησε αναπά-
ντεχα τα ποσοστά του. Και κόμματα που 
καταπολέμησαν με πάθος τη διαφθορά, 
συρρικνώθηκαν επικίνδυνα.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο ψηφοφόρος 
δεν ενδιαφέρεται για τη διαφθορά και 
τη διαπλοκή. Λεκτικά την καταδικάζει. 
Στις δημοσκοπήσεις τάσσεται εναντίον 
της διαφθοράς και των διεφθαρμένων. 
Στην πράξη, όμως, την ώρα που θα δώσει 
την ψήφο του, δίνει τα διαπιστευτήρια 
του καλού πελάτη. Δεν τον ενδιαφέρει 
αν δίδει την  ψήφο του σε διεφθαρμένο 
πολιτικό ή κόμμα της διαφθοράς. Αντίθετα 
δίνει την ψήφο του εκεί που νομίζει ότι 
θα ωφεληθεί και ο ίδιος από μια δρα-
στηριότητα διαπλοκής και διαφθοράς. 
Να πάρει και ο ίδιος λίγα ψίχουλα. Είτε 
ένα ρουσφέτι, μιαν άδεια λίγο παράτυ-
πη, έναν διορισμό χωρίς αξιοκρατία. 
Και στις δημοσκοπήσεις θα δηλώσει 
εμφαντικά ενάντια στη διαφθορά και 

τους διεφθαρμένους.
Στις τελευταίες εκλογές κάποιος φίλος 

δήλωνε υπέρ κόμματος, που δημιουρ-
γήθηκε από αποστάτες του δικού του 
κόμματος και της δικής του ιδεολογίας. 
Δεν το έκρυβε. Αντίθετα προσπαθού-
σε να το φανερώσει ως διαπιστευτήρια 
προς την ηγεσία.  Όταν παραξενευμένος 
τού δήλωσα, ότι αυτοί που θα ψηφίσει 
πρόδωσαν την ιδεολογία και την εθνική 
θέση του κόμματος και συμμάχησαν με 
το κόμμα της αντίθετης άποψης, μου 
δήλωσε με στόμφο: «Αυτά ανήκουν στο 
παρελθόν. Το μέλλον είναι η προαγωγή 
που αναμένω. Το κόμμα μου δεν μπο-
ρεί να μου την δώσει, αφού δεν έχει 
εξουσία. Ενώ το κόμμα που θα ψηφίσω, 
μοιράζει προαγωγές και υψηλόμισθες 
θέσεις. Εσύ μείνε με την ιδεολογία σου 
και την καθήλωσή σου».

Αυτή είναι η νοοτροπία που καλλιερ-
γεί την πελατειακή σχέση. Εξιδανικεύει 
τη  διαπλοκή και αθωώνει τη διαφορά 

και τους διεφθαρμένους. Για τούτο και 
κάποιοι διεφθαρμένοι νιώθουν και πι-
στεύουν ότι με τις εκλογές ο λαός τούς 
αθωώνει και τους υπερασπίζεται. Τε-
λευταία άκουσα από πρωινή εκπομπή 
ένα μήνυμα που έστειλε ακροατής, για 
να σχολιάσει άποψη που κατηγορούσε 
κάποιο για διαφθορά. «Αν δεν είχαμε 
τον… (δεν αναφέρω το όνομα για ευ-
νόητους λόγους) ήταν να λυσσιοπει-
νάσουμε ούλλοι». Ήταν φανερό, πως 
κάποια ψίχουλα της διαφθοράς έφθασαν 
και στη δική του τσέπη, όπως και στην 
τσέπη χιλιάδων άλλων ψηφοφόρων που 
εισπράττουν κατιτίς ή αναμένουν στο 
μέλλον να εισπράξουν.

Όσο αναπτύσσεται η πελατειακή 
σχέση κομμάτων και ψηφοφόρων, 
τόσο θα μεγαλώνει η διαπλοκή και η 
διαφθορά. Η αποχή από τις εκλογές 
δεν καταπολεμά τη διαφθορά και τη 
διαπλοκή. Ενισχύει την πελατειακή 
σχέση. Απόφυγέ την..

Η πελατειακή κομματική σχέση οδηγεί στη διαπλοκή και τη διαφθορά
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Όταν χάσεις την ελευθερία σου, 
μετατρέπεσαι σε πράγμα. 
Τελεία. Μόνο οι δειλοί και 
υποτακτικοί υποστηρίζουν 

διαφορετικά, αλλά το παρουσιάζουν ως 
ρεαλισμό, ωριμότητα, ανωτερότητα, αλλά 
ποτέ αδυναμία, ανεπάρκεια, δειλία. Όσο 
όμορφα και να ντύσεις ένα ψέμα, δεν παύει 
να είναι ψέμα. Η παραίτηση και η υποταγή 
δεν μπορούν για πάντα να κρύβονται πίσω 
από σοβαροφανείς λόγους. Όλο αυταπάτες. 
Το ψέμα δεν έχει φως για να έχει διάρκεια. 
Γι’ αυτό είναι συνυφασμένο με το σκοτάδι. 
Οι οπαδοί του σκυφτοί- καμπούρηδες 
όπως ο Εφιάλτης. Τους λείπει η Αρχοντιά 
και ο Αυτοσεβασμός.

Μιλούν πολύ, αλλά λένε ελάχιστα και 
αυτά κοινότοπα. Η λεβεντιά, όμως, με το 
φως δεμένη και στον θάνατο ακόμα λάμπει. 

Για τούτο η Ιστορία τής παραχωρεί χώρο 
και την κάνει Αθάνατη. Έτσι τα έκανε η ζωή. 

Υπάρχουν παντού δεσμώτες του λόγου. 
Να καταπνίξουν κάθε ορθοστασιά. Κάθε αμ-
φισβήτηση της ήττας. Πέφτουν πάνω σου με 
μια μανία καθολική και τόσο καταστρεπτικά, 
που οι Τούρκοι δεν χρειάζεται να κάνουν 
τίποτα. Οι δικοί μας κάνουν το έργο τους. 

Δεν γνωρίζουν όμως ότι, με κάθε 
αυχένα που πίπτει, ο επόμενος είναι πιο 
σκληρός. Είναι ένας αγώνας που κανένας 
κατακτητής δεν κατάφερε να κερδίσει στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. Τα κεφάλια 
που σηκώνονται είναι πιο πολλά από 
αυτά που πέφτουν. Κάθε κατακτητής θα 
σας το πει αυτό. Όλοι θεωρούν μόνιμο το 
προσωρινό μέχρι που θα έλθει η στιγμή 
της Επανάστασης. Που θα τα παρασύρει 
όλα, ορθολογισμό (πώς μπορεί να είναι 

ορθολογισμός η αποδοχή της κατοχής;), 
πραγματικότητες, ανισότητες δυνάμεων 
και αριθμών. Η Ιστορία επαναβεβαιώνει 
τον εαυτό της και οι απολογητές ουσιαστι-
κά του εχθρού περιθωριοποιούνται εκεί 
που τους αξίζει. Η Ζωή επαληθεύεται. Η 
χαρά τού να αγωνίζεσαι για μια ελεύθερη 
πατρίδα επιστρέφει. Οι θυσίες δεν είναι 
λόγος αποτροπής, αλλά λίπασμα για ένα 
καλύτερο αύριο. Μια κοινωνία ελεύθερη 
από κατακτητές και μικρούς ανθρώπους, 
που προσωρινά έγιναν μεγάλοι αντιγρά-
φοντας τις χιλιάδες των ΑΝΩΝΥΜΩΝ της 
Ιστορίας, γιατί δεν περισσεύει χρόνος ή 
μελάνι για να καταγράψουν την ιδιοτέλειά 
τους. Τη μικρή μίζερη ψεύτικη ζωής τους, 
όσα στολίδια κάλπικα και αν την στολίζουν. 

Τα ατέλειωτα βασανιστήρια των ιπποτών 
της υποταγής, της υποταγής στον ισχυρό. Της 

υποδούλωσης του ανθρώπινου πνεύματος 
στη μετρήσιμη πραγματικότητα. Την απαν-
θρωποίηση του ανθρώπου. Τη μετατροπή 
του σε ζυγαριά. Σε κάτι εντελώς διαφορετικό 
απ’ ό,τι ο Δημιουργός μάς έφτιαξε. Αν ο άν-
θρωπος ήταν αριθμητική μηχανή και μόνο, 

ακόμα θα ήταν στη λίθινη εποχή. Χωρίς τη 
δύναμη του πνεύματος, θα κέρδιζε η ύλη. 
Η υπεροχή της ποσότητας, αν και ακυρώ-
θηκε από την Ουκρανία, ακόμα στα μάτια 
κάποιων Κυπρίων έπρεπε να αποφασίζει τα 
πάντα και, αν δεν μας αρέσει, πρέπει να το 
δεχθούμε στο όνομα ενός ανώτερου ρεαλι-
σμού. Και ας είπε ένας πρωθυπουργός του 
Ισραήλ, ο οποίος δεν πιστεύει στο θαύμα, ότι 
δεν είναι ρεαλιστής. Βρήκε περισσότερους 
οπαδούς στη μακρινή Ουκρανία, αντί στην 
κοντινή Κύπρο. 

Η απείθεια και η αντίδραση κάθε υπό-
δουλου λαού είναι καθαρτήριο ψυχής, που 
προκαλεί υπερηφάνεια και αυτοσεβασμό 
στους κατακτημένους και σφυρηλατεί την 
ταυτότητά τους, όπως η φωτιά το διαμάντι. 
Μέσα από τις δοκιμασίες γεννιέται το μέλ-
λον και η τύχη ενός λαού.  Όπως η ήσυχη 

θάλασσα δεν κάνει καλούς καπετάνιους, 
έτσι και ένας καλός σκλάβος, μια καλή 
πατρίδα. Βίος χωρίς αυτοσεβασμό είναι 
αβίωτος, όπως και να τον παρουσιάζουν 
οι απολογητές των δυνατών. 

Με τη βοήθεια του Θεού και την καθο-
δήγηση των ηρώων μας δεν μπορούμε να 
χαθούμε, αλλά να βγούμε στο ξέφωτο, στην 
πολίχνη, στον λόφο. Εκεί που το ψέμα δεν 
έχει χώρο να μολύνει το αυθεντικό. Εκεί 
που το κακό δεν αντέχει και υποχωρεί 
μπροστά στο Καλό. 

Κάθε λαός που φθάνει εκεί, αξιώνεται 
της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του. 
Δεν βρήκαμε εμείς την πολίχνη μας, όχι 
διότι δεν υπάρχει, αλλά διότι δεν βγήκαμε 
σε αναζήτησή της. Εμείς είμαστε ο εχθρός 
της ελευθερίας μας, όχι οι Τούρκοι. Και 
αυτή είναι η ελπίδα μας.

Συστηματικά και μεθοδευμένα, 
σε μια καλοστημένη παράσταση 
με μόνιμους θαμώνες τους ναΐφ 
υποστηρικτές τού «ή άσπρο…  

ή μαύρο», ο κύριος Μπάιντεν προσπαθεί 
να περάσει το μήνυμα πως για όλα φταίει 
ο Πούτιν.  

Φταίει. Πώς δεν φταίει! 
Όπως κι άλλοι ομοϊδεάτες του, πρό-

μαχοι του μοναρχοφασισμού, μοναδικό 
μέλημα του Πούτιν είναι να υπηρετήσει 
τη δική του αξεδίψαστη μεγαλομανία. Σε 
τίποτα δεν διαφέρει από τον Κιμ Γιονγκ-
Ουν, τον Μπασάρ αλ Άσαντ ή τον Ταγίπ 
Ερντογάν· για να αναφέρω τρεις ακόμα 
βοναπαρτιστές. 

Επιπλέον, από τη στιγμή που ο Πούτιν 
έδωσε εντολή στον ρωσικό στρατό να ει-
σβάλει στην Ουκρανία, γράφοντας τις «πα-
ράπλευρες απώλειες» που προκύπτουν 
από την απόφασή του στου διαόλου το 
κατάστιχο, κατατάσσει τον εαυτό του στη 
λίστα των εγκληματιών πολέμου!

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η 
Αμερική είναι ανένοχη. Η χώρα η οποία 
δίδαξε την πολιτική τού «κάτσε καλά αλ-
λιώς θα σε κάνω με τα κρεμμυδάκια…», 
ουσιαστικά δεν έχει κανένα δικαίωμα να 
διαμαρτύρεται… 

Αμέτρητα τα παραδείγματα του Might 
is Right! Της πολιτικής του μπούλινγκ και 
βούρδουλα που άσκησε η Αμερική σε 
χώρες της Νοτίου Αμερικής, στο Βιετνάμ, 
στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και 
τη Γιουγκοσλαβία… Για να αναφέρω λί-

γες μόνο περιπτώσεις του στρατιωτικού 
πειθαναγκασμού, που με βία επέβαλαν 
οι «ειρηνόφιλοι» και «καλόβουλοι» Αμε-
ρικανοί. 

Ως γνωστόν, την πολιτική τού «κάτσε 
καλά» οι Αμερικανοί την εφάρμοσαν και 
στην «Πέτρα του Ρωμιού». Όταν αποφά-
σισαν να βγάλουν από τη μέση τον ρασο-
φόρο Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου· τον 
Μακάριο! 

Με σημαιοφόρο τον Εφιάλτη και 
σαλπιγκτές μια χούφτα εθναπόστολων 
ρουφιάνων, ακολούθησαν τις οδηγίες 
του αρχιραδιούργου Χένρι Κίσινγκερ. Ως  
αποτέλεσμα, γιαβάς-γιαβάς, η Αφροδίτη 
η Κυπρογενέα μετατρέπεται σε τσιφλίκι 
Τουρκομάνων αγάδων! 

Ας μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις λοιπόν. 
Δεν υπάρχει «άσπρο-μαύρο» σε κανέναν 
πόλεμο. Μόνο «μαύρο». Και ευθύνες φέ-
ρουν πολλοί. Προεξάρχουσας της Ευρώπης, 
η οποία υποψιάζομαι πως διακατέχεται 
από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Πώς 
αλλιώς να εξηγήσω τη δυσερμήνευτη 
συμπεριφορά της απέναντι στην Αμερική. 

Δεν είναι της ώρας να κατονομάσω 
τα αναρίθμητα λάθη που έχουν γίνει. Θα 
αναφερθώ μόνο σε ένα:

Το 1989, όταν μπατίρισε η Σοβιετι-
κή Ένωση, δόθηκε μοναδική ευκαιρία 
στη Γηραιά Ήπειρο να εντάξει τη Ρωσία 
στους κόλπους της. Εκεί που ανήκει! Αν η 
Ευρώπη αξιοποιούσε την ιστορική αυτή 
συγκυρία και άπλωνε χέρι βοηθείας στον 
κακομοιριασμένο λαό της Ρωσίας, η ένταξη 
της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα ελαχιστοποιούσε την ανάγκη κι αυτής 
ακόμα της ύπαρξης του ΝΑΤΟ! Επιπλέον, 
δεν θα δινόταν ποτέ η ευκαιρία σε έναν  
εθνικιστή αξιωματούχο της KGB να ανέλθει 
στην εξουσία…

Δεν το έπραξε. Προφανώς για να μην 
κακοκαρδίσει την χάι σοσάιτι των χρυ-
σοκάνθαρων πιράνχας που κρύβονται 
πίσω από τις πολεμικές βιομηχανίες. Οι 
οποίες, ως γνωστόν, ανεβάζουν και κα-
τεβάζουν κυβερνήσεις, πολιτευόμενους 
και διεφθαρμένους φαυλοκράτες. 

Βλέπετε κάθε γωνιά της Γης χρειάζεται 
και έναν «μπαμπούλα». Για να διατηρείται 
ο φόβος πως οποιαδήποτε στιγμή μπο-
ρεί να ξεσπάσει πόλεμος! Το Πεντάγωνο 
επέλεξε τη Ρωσία. Υποχρεώνοντας τις χώ-
ρες της Ευρώπης να ενισχύουν συνεχώς 
την άμυνά τους αγοράζοντας τα «έξυπνα» 
φονικά όπλα που κατασκευάζει. Δεν θα 
ασχοληθώ όμως με το θέμα αυτό σήμερα. 
Θα ασχοληθώ με κάτι πολύ πιο σοβαρό:

Τον κίνδυνο ενός Τρίτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο οποίος αιωρείται πάνω από 
τα κεφάλια μας σαν Δαμόκλειος Σπάθη!

Δεν χρειαζόμαστε τον Κάλχα να προφη-
τεύσει πως η αντιπαράθεση Ρωσίας-ΝΑΤΟ 
πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί όσοι 
πιστεύουν πως ο πόλεμος αυτός γίνεται 
ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, 
ζουν σε άλλο πλανήτη. 

Για άλλη μια φορά τα «γερά-
κια» στην Washington DC, αξιοποιώντας 
την αφέλεια της ουκρανικής ηγεσίας, κα-
τάφεραν να παρασύρουν τη χώρα αυτή 
σε μετωπική σύγκρουση με τον μεγάλο 
τους «εχθρό». Τη Ρωσία… 

Μεσοπρόθεσμος στόχος τους, να 
αποδυναμώσουν την οικονομία και την 
στρατιωτική ισχύ της χώρας αυτής. Αυτό 
που δεν πρόβλεψαν, όμως, είναι πως ο 
Πούτιν δεν πρόκειται να αποχωρήσει 
από την Ουκρανία «ηττημένος». Η λέξη 
αυτή δεν υπάρχει στο γλωσσάρι κανενός 
μεγαλομανούς νάρκισσου. Κάτι τέτοιο θα 
σήμαινε το τέλος της «ένδοξης» εποποιίας 
του. Ας θυμηθούμε τι έκανε ο Τραμπ όταν 
έχασε τις εκλογές. Ο οποίος προέτρεψε 
τους «αποστόλους» του να εισβάλουν στο 
Καπιτώλιο, ακριβώς γιατί δεν μπορούσε 
να αποδεχθεί πως έχει «ηττηθεί». Αυτός 
είναι κι ο λόγος που με κάνει να πιστεύω 
πως ο Πούτιν…

Είναι έτοιμος για όλα! Έτοιμος να πα-
τήσει κι αυτό το «Κουμπί του Διαβόλου» 
αν χρειαστεί… Κι όποιον πάρει ο Χάρος!

Δεν είναι τυχαίο που ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Ρωσίας, κύριος Σεργκέι 
Λαβρόφ, πριν από λίγες μέρες υπογράμ-
μισε πως… 

«Η τρέχουσα κατάσταση εγείρει κίνδυνο 
να ξεσπάσει 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος!».

Η ελαφρώς παραποιημένη απάντηση 
του Μπάιντεν… «Make my day…» προδίδει 
πως ΝΑΤΟ και Αμερική πιστεύουν ότι 
οι Ρώσοι μπλοφάρουν. 

Κι αν δεν μπλοφάρουν;
Γέμισε η πλάση με Κάβειρους. Ζωσμέ-

νους με πυρωμένους δαυλούς που τους 
άναψε στα ηφαίστεια όρη της κόλασης ο 
ίδιος ο διάολος! Δαίμονες, αποφασισμένους 
να βάλουν στην ανθρωπότητα μπουρλότο 
αν τους κακιώσει κανείς…

Κάβειρος είναι κι ο Πούτιν, ο οποίος με 
πομπώδες ύφος παρουσιάζει το ατομικό 
του οπλοστάσιο. Και χωρίς να μασά τα 
λόγια του δηλώνει πως δεν θα διστάσει 
να το χρησιμοποιήσει αν… 

Κύριε Μπάιντεν! «Read my lips…».
Δεν είναι ώρα να κάνετε νταηλίκια και 

να ξεστομίζετε απειλές. Θηλιά στον λαιμό 
μάς βάζετε! Ένας έννους πλανητάρχης 
δεν το παίζει καουμπόι. Οφείλετε να αντι-
μετωπίσετε την κρίση που προέκυψε με 
σύνεση. Χιλιάδες οι νεκροί. Εκατομμύρια 
οι εκτοπισμένοι. Ανείπωτος ο πόνος. Αυτό 
που πρώτιστα έχετε χρέος να κάνετε εί-
ναι να σταματήσετε την αιματοχυσία. Κι 
όχι να προκαλείτε τον Ρας-Πούτιν με τα 
βιτριολικά σας σχόλια. 

Give Peace a Chance…
Έχετε υποχρέωση να κάτσετε στο τρα-

πέζι των διαπραγματεύσεων κατ’ ιδίαν με 
τον Πούτιν. Και ψύχραιμα, οι δυο σας, να 
βρείτε μια λύση win-win. Κι όχι δεμένος 
στο βρακοζώνι του διπλοπρόσωπου κατά 
συρροήν δολοφόνου και εγκληματία πο-
λέμου, Ερντογάν, να περιμένετε να λύσει 
το Ρωσο-Ουκρανικό «emergency»…

Την κρίση αυτή μόνο ένας πλανητάρχης 
μπορεί να την διαχειριστεί! Αφήστε τα κα-
ουμποϊλίκια και βάλτε το «τσακμάκι» σας 
να δουλέψει. Βρείτε μια λύση, η οποία θα 
δώσει «όδευση διαφυγής» στον Πούτιν. 
Μόνο έτσι θα αποφευχθούν τα χειρότερα 
και θα σταματήσει να αιωρείται πάνω από 
τα κεφάλια όλων το ανάσκιαγμα ενός νέου 
Αρμαγεδδώνα! 

Υφίστανται Άγιοι της Ορ-
θοδοξίας, που δεν είναι 
ευρύτερα γνωστοί στο 
πανελλήνιο. Ένας τέτοιος 

Άγιος είναι ο Νικόλαος ο εν Βουνένοις, 
που είναι κυρίως γνωστός στη Θεσσα-
λία, τη Βοιωτία, την Ευρυτανία και το 
Αίγιο! Στις 9 Μαΐου τελέστηκε προς 
τιμήν του Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός μετ’ αρτοκλασίας στην ομώνυμη  
γυναικεία Ιερά Μονή, όπου προΐσταται 
η Ηγουμένη Συγκλητική, στο χωριό 
Υψηλάντη Βοιωτίας. Ακολουθεί μια 
σύντομη περιγραφή του βίου του. 

Ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος γεννήθηκε 
στα μέρη της Ανατολής από γονείς ευσε-
βείς και ενάρετους. Όταν ενηλικιώθηκε, 
κατατάχθηκε στον Αυτοκρατορικό Στρατό, 
με το αξίωμα του Δούκα, γυμνάζοντας 
τους στρατιώτες του στο να είναι γενναίοι 
και ατρόμητοι πολεμιστές, κυρίως, όμως, 
τους νουθετούσε και τους δίδασκε να 
πιστεύουν στον Θεό, να προσεύχονται, να 
μην αδικούν ποτέ κανέναν και να ζητούν 
από τον Χριστό να τους δίνει δύναμη για 
να πολεμούν τους εχθρούς. Δεν ήταν 
όμως μόνον οι εξωτερικοί εχθροί που 
έπρεπε να αντιμετωπίσουν, αλλά και οι 
διάφορες εξεγέρσεις που συνέβαιναν 

στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Σε 
μια τέτοια εξέγερση εστάλη ο Νικόλαος, 
από τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Ίσαυρο 
τον Εικονομάχο, για να επιβληθεί στους 
εξεγερθέντες και να επαναφέρει την ει-
ρήνη και την ευστάθεια.

Στην επιχείρηση αυτή είδε να χύνεται 
άδικα ανθρώπινο αίμα και να χάνονται 
ψυχές. Φοβούμενος μήπως κι εκείνος 
χάσει την ζωή του, μα κυρίως την ψυχή 
του, συνοδευόμενος από δώδεκα στρατι-
ώτες του, αποσύρθηκαν στα Βούνενα της 
Θεσσαλίας, όπου κατοικούσαν αρκετοί 
ασκητές, κοντά στους οποίους έζησαν 
ασκητικά με νηστείες, αγρυπνίες και 
αδιάλειπτη προσευχή. Όταν οι Άβα-
ροι κατέφθασαν στη Θεσσαλία, σκορ-
πώντας τον θάνατο και την καταστροφή 
στο βάρβαρο πέρασμά τους, συνέλαβαν 
τον Νικόλαο και τους στρατιώτες του, 
τους οποίους κατέσφαξαν (πηγή: https://
imkarpenisiou.gr). 

 Η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολά-
ου του Νέου του εν Βουνένοις είναι 
από τους τόπους  που συνδυάζουν την 
ιστορικότητα με την πνευματικότητα. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο  
γεγονός στην ιστορία του Μοναστηριού 
αποτελεί η υπογραφή της λευτεριάς 
της Ρούμελης, στα κελιά του, στις 14 
Σεπτεμβρίου 1829.

Την ημέρα αυτή οι πασάδες Οτζάκ 
και Ασλάμπεης, ταπεινωμένοι από τη  
στρατηγική ικανότητα του Δημητρίου 
Υψηλάντη, αναγκάστηκαν να δώσουν 
εγγράφως τη λευτεριά της Ρούμελης.

Το σημαντικό αυτό γεγονός έλαβεν χώ-
ραν στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, 
στο οποίο είχε στήσει το στρατηγείο του 
ο Υψηλάντης, και κάθε χρόνο τον μήνα 
Σεπτέμβριο διοργανώνονται εκδηλώσεις 
μνήμης (πηγή: https://www.imtl.gr/).

Τα ζητήματα της πράσινης ανάπτυ-
ξης και της γαλάζιας οικονομίας 
είναι ουσιώδη για τη μετεξέλιξη 
των εθνικών οικονομιών τόσο 

όσον αφορά ειδικά συγκεκριμένους τομείς, 
όπως είναι για παράδειγμα ο τομέας των 
ναυτιλιακών / λιμενικών δραστηριοτήτων, 
αλλά και γενικότερα όσον αφορά το όφε-
λος προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Ειδικότερα όσον αφορά την αναβάθμιση 
των υποδομών και τις βέλτιστες πρακτι-
κές παραγωγικότητας για ένα «πράσινο 
μέλλον», αξίζει να τονιστεί εξ υπαρχής ότι 
τα λιμάνια αποτελούν τις πύλες της ανά-
πτυξης, του διεθνούς εμπορίου και της 
ναυτιλιακής ανάπτυξης και ευρισκόμενα 
στο επίπεδο της θάλασσας αποτελούν την 
πρώτη γραμμή για την κλιματική αλλαγή.

Τα λιμάνια και οι σχετικές τους δρα-
στηριότητες αποτελούν ένα συνονθύλευμα 
δραστηριοτήτων, εταίρων, συνεργατών και 
της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. 
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποτελούν 
τους ιδανικούς χώρους για τη βιώσιμη 
ναυτιλιακή ανάπτυξη και πρωτοπορία, 
ειδικά όσον αφορά τη γαλάζια οικονομία 

και την πράσινη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η 
γαλάζια οικονομία αφορά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη της οικονομίας που έχει σχέ-
ση με τη θάλασσα και τους ωκεανούς 
και παρέχει κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη για τις παρούσες και τις μελλοντι-
κές γενιές, επαναφέρει, προστατεύει και 
διαχειρίζεται το θαλάσσιο και παράκτιο 
οικοσύστημα και εδράζεται σε καθαρές 
τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και την κυκλικότητα της οικονομίας και 
των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Σχετικοί με τα πιο πάνω γεγονότα είναι 
τέσσερεις στόχοι ως έχουν προσδιοριστεί 
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
αφορούν στη βιομηχανία και τις υποδομές 
(SDG 9), στις δράσεις για τις κλιματικές αλ-
λαγές (SDG 13), στη θαλάσσια ζωή (SDG 14) 
και στη δημιουργία συνεργειών (SDG 17). Ο 
αναβαθμισμένος ρόλος της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου προσδιορίζεται από τα πιο πάνω 
σε όλους τους τομείς είτε αυτοί αφορούν 
το επιχειρησιακό, ρυθμιστικό ή εποπτικό 
κομμάτι της δικαιοδοσίας της Αρχής, μέσω 
της ιδιοκτησίας των λιμανιών του Τόπου μας, 

της διαδικασίας εμπορικοποίησης και του 
μελλοντικού πλάνου ανάπτυξης λιμενικών 
εγκαταστάσεων και περιοχών. 

Βασικός στόχος μας είναι το να κατα-
στούν οι τομείς των λιμενικών ζητημάτων 
περισσότερο βιώσιμοι, ανθεκτικοί και κα-
λύτερα προετοιμασμένοι σε μελλοντικές 
προκλήσεις αλλά και στις προσκλήσεις του 
μέλλοντος που αναφύονται μέσα από τις 
ευκαιρίες της πράσινης, της γαλάζιας και 
της ψηφιακής μετάβασης. Αξίζει να τονιστεί 

ότι το πιο πάνω αποτελεί κεντρικό άξονα 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας μέσω του σχεδίου Επόμενη Γενιά 
ΕΕ (Next Generation EU), στο πλαίσιο του 
νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισί-
ου 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικοί πυλώνες για την υλοποίηση 
των πιο πάνω στη βάση βέλτιστων πρα-
κτικών παραγωγικότητας αφορούν στη 
δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης 
που να προωθεί την πράσινη ανάπτυξη, 
την ψηφιακή μετάβαση και τη γαλάζια οι-
κονομία, στη βάση του οποίου απαιτείται 
η αναμόρφωση και η αποτελεσματικότητα 
στη διοίκηση και τη διεύθυνση λιμενι-
κών εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων 
κ.ο.κ. Περαιτέρω, τονίζεται ο ρόλος και η 
σημασία της εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της ανάπτυξης (R&D sectors), ο οποίος 
απαιτεί τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών 
που ακολουθούνται με στόχο ένα πρά-
σινο μέλλον αλλά και την εξεύρεση των 
πρακτικών εκείνων που ανταποκρίνονται 
σε ιδιάζοντα ζητήματα που αφορούν στη 
λιμενική κοινότητα του Τόπου μας.

Βασικός στόχος της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου είναι να καταστεί πρωτοπό-
ρος στις λιμενικές δραστηριότητες που 
αφορούν στην πράσινη μετάβαση, με τη 
στήριξη, υποστήριξη και εφαρμογή ενός 
«οικοσυστήματος» υποστηρικτικού προς 
τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και 
της γαλάζιας οικονομίας. Έχοντας υπόψη 
τους στόχους της Στρατηγικής «Κύπρος 
το Αύριο», που μεταξύ άλλων εδράζεται 
στη μετατροπή της Κύπρου ως του Αει-
φόρου Επιχειρηματικού και Εμπορικού 
Κέντρου της Ευρώπης, οφείλουμε να 
αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση που 
αφορά, μεταξύ άλλων, την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την 
πετρελαϊκή ρύπανση, τη χρήση ηλεκτρικών 
οχημάτων εντός λιμενικών περιοχών, την 
εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας σε λιμενικές περιοχές 
υπό την αιγίδα της ΑΛΚ, την ψηφιοποίη-
ση για παρακολούθηση εφαρμογής των 
στόχων βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης 
και τη δημιουργία αυτών που ονομάζου-
με maritime accelators για την σύγχρονη 
εφαρμογή των πολιτικών μας.

Οι τομείς ενδιαφέροντος οριοθετού-

νται από την πράσινη κινητικότητα, την 
πράσινη τεχνολογία, τη διαχείριση των 
λιμενικών χώρων, την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τη διαχείριση των αποβλήτων 
και τη διαχείριση ρύπων. Θα πρέπει να 
γίνει απολύτως κατανοητή η αναγκαιό-
τητα όπως αλλάξουμε την πλημμυρίδα 
της κλιματικής αλλαγής προς όφελος της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της συνοχής της 
οικονομίας και της κοινωνίας. Το πράσινο 
μέλλον είναι γαλάζιο και βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, στην κυκλικότητα, τη συνεργασία, 
την ανθεκτικότητα, τις ευκαιρίες και την 
αλληλοστήριξη.

Στα επόμενα 20 χρόνια θα δούμε τη 
νέα παγκόσμια βιομηχανική επανάσταση 
μέσω της ανάπτυξης των λιμανιών και της 
ναυτιλίας, που θα υποστηρίζουν δραστη-
ριότητες μηδέν εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της 
κυκλικής οικονομίας θα αλλάξει την ίδια 
τη φύση των λιμενικών δραστηριοτήτων 
και της διαχείρισης των αποβλήτων. Γι’ 
αυτούς ακριβώς τους λόγους είμαστε 
δεκτικοί σε πρωτοπόρες προτάσεις, που 
αφορούν τους πιο πάνω τομείς.

Το νέο πράσινο είναι γαλάζιο
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Το «μαύρο ενεργειακό πρόβατο» 
της ΕΕ 

Οι προσπάθειες του μπλοκ των 
27 να συμφωνήσουν σε νέο πακέτο 
κυρώσεων, που θα στοχεύει το ρωσι-
κό πετρέλαιο, συναντούν ολοένα και 
περισσότερα εμπόδια. Οι αναλυτές 
μάλιστα «ξεχωρίζουν» την Ουγγαρία 
ως το κράτος μέλος που αντιτίθεται 
περισσότερο στο ενδεχόμενο ενός 
εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τον Ούγγρο Υπουρ-
γό Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, «η 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για πετρελαϊκές κυρώσεις σε βάρος 
της Ρωσίας θα κατέστρεφε την ουγ-
γρική οικονομία και δεν προσφέρει 
λύση στα τεράστια προβλήματα που 
θα δημιουργούσε στην Ουγγαρία». 

Η άρνηση του Όρμπαν να συ-
ναινέσει στο εμπάργκο στο ρωσικό 
πετρέλαιο ανάγκασε την Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, να σπεύσει στη Βου-
δαπέστη για να πείσει τον Ευρωπαίο 
«στενό σύμμαχο» του Πούτιν. Μετά 
τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Κο-
μισιόν περιορίστηκε στο να δηλώσει 
ότι «σημειώθηκε κάποια πρόοδος, 
αλλά χρειάζεται περαιτέρω δουλειά».

Αναλυτές, αν και αναγνωρίζουν ότι 
η ισχυρή εξάρτηση της Ουγγαρίας από 
το ρωσικό πετρέλαιο δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια ελιγμών για τον Όρμπαν, 
υπάρχει η διάσταση της σύγκρουσης 
μεταξύ Βουδαπέστης και Βρυξελλών. 

Σύμφωνα με αυτήν τη θεώρηση, η 
άρνηση του Ούγγρου Πρωθυπουρ-
γού να ταχθεί υπέρ των κυρώσεων 
συνδέεται με την προσπάθειά του 
να αποκτήσει ένα εργαλείο πίεσης 
ως αντιστάθμισμα της διαδικασίας 
αιρεσιμότητας που κίνησε η ΕΕ κατά 
της Ουγγαρίας. Κύριος λόγος είναι 
οι πολλές υποψίες για διαφθορά και 
παρατυπίες σε διαγωνισμούς για δη-
μόσιες προμήθειες και απειλές για 
την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 
Αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για επιβολή 
αυστηρών οικονομικών κυρώσεων 
με απώλεια εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων ευρώ από τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ προς την Ουγγαρία. 

εδρο προσέγγιση της Φινλανδίας προς 
το ΝΑΤΟ. Σε κοινή δήλωση ο Πρόεδρος 
της Φινλανδίας, Σαούλι Νιίστο, και η 
Πρωθυπουργός της χώρας, Σάνα Μα-
ρίν, υποστήριξαν μια αίτηση για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση. Από την 
πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, υποσχέθηκε 
μια διαδικασία προσχώρησης «ομαλή 
και γρήγορη». 

Εάν προχωρήσουν όλα όπως προβλέ-
πεται, ειδικοί θεωρούν ότι η ένταξη της 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ δύναται να αλλάξει 
τον ευρωπαϊκό χάρτη ασφαλείας με κα-
θοριστικό τρόπο, με σοβαρές συνέπειες 
για τη Ρωσία. Πριν από την εισβολή ο 
Πούτιν είχε εκφράσει την αντίθεσή του 
με την υπερεξάπλωση του ΝΑΤΟ και 
ζητούσε την επιστροφή στα σύνορα της 
δεκαετίας του ’90. Ανάλυση του CNN 
αναφέρει ότι η Ρωσία τώρα μοιράζεται 
περίπου 755 μίλια χερσαίων συνόρων 
με πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η έντα-
ξη της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία ουσιαστικά θα πρόσθετε στο 
«εχθρικό» στρατόπεδο μια χώρα, η οποία 
μοιράζεται με τη Ρωσία 800 μίλια χερ-
σαίων συνόρων. Επίσης, θα επεκτείνει 
την επιρροή του ΝΑΤΟ από τη Βόρεια 
Ευρώπη μέχρι την Αρκτική, μια περιοχή 
που γίνεται ολοένα και πιο σημαντική σε 
γεωπολιτικό επίπεδο λόγω των φυσικών 
πόρων, της στρατηγικής της θέσης και 
πολλών εδαφικών διεκδικήσεων - με-
ταξύ άλλων από τη Ρωσία, τη Φινλανδία 
και τις ΗΠΑ.

Αυτή θα ήταν μια κακή εξέλιξη για 
τη Μόσχα και εξαιρετικά θετική για το 
ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την ανάλυση, παρά 
τον σχετικά μικρό πληθυσμό της, η Φιν-
λανδία είναι μια αξιοσημείωτη στρατιωτική 
δύναμη, η οποία έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα 
ήταν ευθυγραμμισμένη με τη Δύση. Ο 
φινλανδικός στρατός χρησιμοποιεί εδώ και 
δεκαετίες αμερικανικό εξοπλισμό και είναι 
συμβατός με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, 
γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσε 
εύκολα να συμμετάσχει στις αποστολές 
της Συμμαχίας, εάν το επιλέξει.

Ιστορικά, το Ελσίνκι μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου βασιζόταν στη δική 
του στρατιωτική αποτροπή και σε φιλικές 

Οι διχογνωμίες των ευρωπαϊκών χωρών έναντι του ουκρανικού ζητήματος

To θέμα της Ουκρανίας απασχολεί  
πάντοτε τον κόσμο. Ο πόλεμος μετα-
ξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζε-
ται χωρίς διακοπή. Τα θύματα είναι 

εκατοντάδες. Στην Ευρώπη, οι περισσότερες 
χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία, αυτό όμως 
δεν συμβαίνει με τις εκτός Ευρώπης χώρες, οι 
οποίες έχουν συμμαχίες ή εξαρτήσεις από τη 
Ρωσία. Η Ινδία π.χ. έχει τη δική της πολιτική 
στη ρωσο-ουκρανική κρίση, αφού συνδέεται 
πάρα πολύ με τη Ρωσία.

Και οι ευρωπαϊκές χώρες, όμως, δεν είναι 
ομόφωνες στην πολιτική τους απέναντι στην 
Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Zelensky 
συνεχίζει να ζητά περισσότερη στρατιωτική 
βοήθεια από τις Δυτικές Δυνάμεις. Εντούτοις 
οι διχογνωμίες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 
υπάρχουν πάντα και αυξάνονται σύμφωνα με 

τα συμφέροντά τους.
Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ουκρα-

νίας είναι χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν και 
αυτές τη ρωσική ή σοβιετική ισχύ και είναι 
πάντοτε σκεπτικιστικές απέναντι στη Ρωσία. 
Οι χώρες αυτές είναι η Εσθονία, η Λετονία, η 
Λιθουανία, η Πολωνία, καθώς και η Σλοβακία 
και η δημοκρατία της Τσεχίας. Πιστεύουν ότι 
η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στη 
πραγματικότητα έχει σχέση με νέα ανακα-
τάταξη μετά την εποχή του Ψυχρού Πολέ-
μου. Δεν θέλουν τους ανατολικούς γείτονές 
τους να είναι κάτω από την κηδεμονία της 
Ρωσίας και επίσης υποστηρίζουν την αίτη-
ση της Ουκρανίας να γίνει μέλος της ΕΕ (βλ. 
Judy Dempsey, “Europe’s Fading Unity Over 
Ukraine”, CARNEGIE, 21/4/2022). Αυτές οι 
χώρες προσπάθησαν να μη στηρίζονται πάνω 

στις πηγές για την ενέργεια που προέρχονται 
από τη Ρωσία, αλλά βρήκαν άλλες πηγές.

Αυτές οι χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία 
όσο μπορούν, προμηθεύοντάς την επίσης με 
στρατιωτική βοήθεια.

Από την άλλη μεριά, άλλες χώρες της ΕΕ, 
όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ουγγαρία 
δεν είναι διατεθειμένες να αποστείλουν βαρύ 
οπλισμό στην Ουκρανία, λέγοντας ότι προσπα-
θούν να αποφύγουν περισσότερη αιματοχυσία. 
Επιπλέον, η ίδια η γερμανική κυβέρνηση είναι 
διχασμένη σχετικά με το τι οπλισμός θα σταλεί 
στην Ουκρανία. Από τον συνασπισμό, οι Πρά-
σινοι και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες θέλουν να 
εξοπλίσουν με βαρύ οπλισμό την Ουκρανία, 
πράγμα με το οποίο δεν συμφωνούν οι Σοσι-
αλδημοκράτες (ενθ.).

Η Ιταλία από την άλλη μεριά ενδιαφέρεται 

περισσότερο για τις οικονομικές συνέπειες του 
πολέμου, το ίδιο και η Γαλλία.

Όπως βλέπουμε, λοιπόν, η Ευρώπη είναι 
διχασμένη σχετικά με την ουκρανική κρίση, 
σύμφωνα με τα συμφέροντα της κάθε χώρας. 
Οι Δυτικές Δυνάμεις, από την άλλη μεριά, 
βοηθούν τον Zelensky που αντιστέκεται στον 
Πούτιν, που και οι δύο προκάλεσαν και προ-
καλούν μιαν άνευ προηγουμένου αιματοχυσία 
τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η κρίση 
συνεχίζεται με υπαίτιες όλες τις πλευρές, τους 
εμπολέμους και τους υποστηρικτές τους, με 
θύματα περισσότερο τους υπηκόους των εμπο-
λέμων, αλλά και τους κατοίκους των τρίτων 
χωρών, που δεν είναι καθόλου υπεύθυνοι 
γι’ αυτό που συμβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι η 
κατάσταση δεν θα ξεφύγει του ελέγχου, για 
να μη θρηνήσουμε πράγματα ανεπανόρθωτα.                                                                                                                                    

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Ο
ι πολυδιαφημιζόμενοι 
από τους Δυτικούς 
εορτασμοί της Ημέ-
ρας της Νίκης στη 
Ρωσία ήρθαν και 
πέρασαν, διαψεύ-
δοντας τις τρομο-

λαγνικές εκτιμήσεις για εξαγγελίες της 
συντέλειας του κόσμου από τον Ρώσο 
Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αντ’ αυτού, 
ο «Τσάρος», εν τη απουσία μιας σημαντικής 
νίκης επί του εδάφους, κράτησε κλειστά τα 
χαρτιά του και αρκέστηκε στην ικανοποίηση 
του εσωτερικού ακροατηρίου. Την ίδια 
ώρα, η γειτονική Φινλανδία ετοιμάζεται 
να πέσει και επίσημα στην αγκαλιά του 
ΝΑΤΟ, δημιουργώντας ανησυχία για 
ένα απρόβλεπτο «ξέσπασμα» της Ρωσί-
ας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σύμπνοια 
που επέδειξαν τα 27 κράτη μέλη αρχίζει 
να διαταράσσεται, ειδικά όταν στο τρα-
πέζι βρίσκεται το εμπάργκο στο ρωσικό 
πετρέλαιο. Μάλιστα, το πλήγμα που θα 
μπορούσε να επιφέρει στην οικονομία 
της Ουγγαρίας ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
παραδόξως δημιουργεί μιαν  αναπά-
ντεχη ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό 
της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Πούτιν δεν είχε νίκη
να γιορτάσει

Ο Πούτιν ξεκάθαρα ήλπιζε ότι θα είχε 
κάτι πιο «χειροπιαστό» για να γιορτάσει με 
την ευκαιρία αυτής της εξαιρετικά σημαντι-
κής ημέρας. Ακόμα και η «δικαιολογία» για 
την εισβολή στην Ουκρανία δημιουργούσε 
σε συμβολικό επίπεδο μια προθεσμία για 
σημαντική πρόοδο μέχρι την Ημέρα της 
Νίκης. Το αφήγημα του Ρώσου Προέδρου 
από την αρχή των «επιχειρήσεών» του ήταν 
η «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας, 
αλλά η 9η Μαΐου δεν προσφέρθηκε για 
τέτοιες εξαγγελίες τελικά.  

Αν και οι Δυτικοί αναλυτές τις προη-

Πήρε αναβολή η «συντέλεια» του κόσμου, 
ένα βήμα πιο κοντά στη Ρωσία το ΝΑΤΟ

γούμενες ημέρες προεξοφλούσαν ηχη-
ρές εξαγγελίες από τον Πούτιν, όπως την 
ανακοίνωση της πλήρους κατάληψης της 
Μαριούπολης ή την επίσημη κήρυξη του 
πολέμου στην Ουκρανία ή ακόμα και τη 
συντέλεια του κόσμου, τελικά κράτησε 
πιο χαμηλό προφίλ. Το μόνο που έκανε 
ήταν να δικαιολογήσει την εισβολή, ως μια 
αναγκαία κίνηση για να απαντήσει στην 
εχθρική Ουκρανία. «Στο Κίεβο έλεγαν ότι 
μπορεί να πάρουν πυρηνικά όπλα και το 
ΝΑΤΟ άρχισε να κατακτά εδάφη κοντά σε 
εμάς και αυτό μετατράπηκε σε μια προφανή 
απειλή για τη χώρα μας και τα σύνορά 
μας. Όλα μάς έλεγαν ότι υπήρχε ανάγκη 
για μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Την ίδια ώρα, όμως, απέφυγε επιμελώς 
να κάνει συγκεκριμένες αναφορές για τα 
όσα τεκταίνονται στο πεδίο της μάχης, όπως 
για παράδειγμα την κομβικής σημασίας 
μάχη της Μαριούπολης, ενώ εντύπωση 
προκάλεσε η απουσία της λέξης «Ουκρα-
νία». Μετά την αποτυχία κατάληψης του 
Κιέβου, οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώ-
νονται στην επικράτηση στο Ντονμπάς, 
στα ανατολικά της Ουκρανίας. Όσο και 
αν κρέμονταν από τα χείλη του οι Δυτικοί 
για να δώσει κάποια κατεύθυνση όσον 
αφορά τα επόμενα βήματά του στον πόλε-
μο, ο Πούτιν δεν τους έκανε τη χάρη και 
κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Σύμφωνα 
με το CNN, «οι εκτός Ρωσίας θα πρέπει 
να συνεχίσουν να μαντεύουν, καθώς ο 
Πούτιν έδωσε λίγες ενδείξεις αναφορικά 
με την κατεύθυνση της σύγκρουσης».

Εντούτοις, η παράλειψη αναφοράς στις 
κινήσεις του στο πεδίο της μάχης έχει και 
αρνητικό αντίκτυπο, καθώς δεν του έδωσε 
την ευκαιρία να πείσει τους Ρώσους πολίτες 
για τις προοπτικές αυτής της «επιχείρησης». 
Αναλυτές θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες 
κινήσεις για ανανέωση των στρατευμάτων 
του, η Ρωσία δεν θα μπορέσει να πολεμάει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και η κλε-
ψύδρα άρχισε να αδειάζει προς την ήττα 
του στρατού του στην Ουκρανία. Υπάρχει 
η άποψη ότι όχι μόνο δεν κερδίζει τον πό-
λεμο αλλά άρχισε να τον χάνει, αφού οι 
ισορροπίες γέρνουν σταθερά προς όφελος 
της Ουκρανίας εξαιτίας της στρατιωτικής 
ενίσχυσης από τη Δύση.  

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο ενισχυ-
μένος από τους Δυτικούς Ζελένσκι δή-
λωσε ότι «πολύ σύντομα η Ουκρανία θα 
γιορτάζει δύο Ημέρες Νίκης». Σύμβουλος 
του Ουκρανού Προέδρου εκτίμησε ότι η 
ομιλία του Πούτιν δείχνει πως δεν έχει 
πρόθεση να κλιμακώσει τη σύγκρουση 
είτε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, 
βασιζόμενος στην αναφορά του Ρώσου 
Προέδρου ότι «θα κάνει τα πάντα για να 
αποτρέψει την επανάληψη της φρίκης ενός 
παγκοσμίου πολέμου». 

Η πορεία της Φινλανδίας 
προς το ΝΑΤΟ

Μία από τις «παράπλευρες απώλειες» 
της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία 
ήταν η καταστροφική για τον Ρώσο Πρό-
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σχέσεις με τη Μόσχα για να διατηρήσει 
την ειρήνη. Όμως, με την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργήθηκε η 
πεποίθηση ότι ο Πούτιν κάθε άλλο παρά 
φιλικός είναι. Η Φινλανδία, όπως και η 
Σουηδία, έχει πλησιάσει τα τελευταία 
χρόνια όλο και περισσότερο στο ΝΑΤΟ, 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συμ-
μετέχοντας σε ασκήσεις της συμμαχίας, 
σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις 
ανησυχίες ασφάλειας που δημιουργούσαν 

οι κινήσεις της Ρωσίας στην περιοχή. Η 
ένταξη στο ΝΑΤΟ ουσιαστικά θα φέρει 
τη Σουηδία και τη Φινλανδία κάτω από 
την ομπρέλα του Άρθρου 5, το οποίο εγ-
γυάται ότι μια επίθεση σε έναν σύμμαχο 
του ΝΑΤΟ είναι επίθεση εναντίον όλων.

Πάντως, η Ρωσία δεν αναμένεται να 
κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Ενδει-
κτικές είναι οι πρώτες δηλώσεις των Ρώ-
σων αξιωματούχων. Ο εκπρόσωπος του 
Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε 

με νόημα ότι η απάντηση της Ρωσίας θα 
εξαρτηθεί από τα «πρακτικά αποτελέσματα 
της διαδικασίας αυτής, από την προώθηση 
στρατιωτικών υποδομών προς τα σύνορά 
μας», ενώ ο όχι και τόσο «ψύχραιμος» 
πρώην Πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας τη στρατιωτική 
ενίσχυση της Ουκρανίας από τους Δυτι-
κούς,  προειδοποίησε ότι μια σύγκρουση 
με το ΝΑΤΟ εμπεριέχει πάντα τον κίνδυνο 
να μετατραπεί σε πυρηνικό πόλεμο.

Αναλυτές θεωρούν ότι, 
χωρίς συγκεκριμένες 

κινήσεις του Πούτιν για 
ανανέωση των στρατευ-
μάτων του, η Ρωσία δεν 

θα μπορέσει να πολεμάει 
για μεγάλο χρονικό δι-

άστημα και η κλεψύδρα 
άρχισε να αδειάζει προς 

την ήττα του στρατού του 
στην Ουκρανία

15.05.2022



 Στο δεύτερο μέρος του αφιερώ-
ματος για τη συμβολή της Κύπρου 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία, ο 
Δημήτρης Ταλιαδώρος συνεχίζει 
την καταγραφή της δράσης Κυ-
πρίων αξιωματικών του ελληνικού 
στρατού. Παραθέτει, επίσης, επι-
στολές Κυπρίων εθελοντών από το 
μέτωπο, στις οποίες αντανακλώνται 
το πνεύμα και τα ιδανικά από τα 
οποία εμφορούνται.

Β’ Μέρος

Μενέλαος Παντελίδης
(1895 – 1977)

Ο Mενέλαος Παντελίδης, ένας από 
τους κορυφαίους Κύπριους αξιωματικούς 
που υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό, 
ανήλθε μέχρι τον βαθμό του υποστρά-
τηγου. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 
1895. Ο Παντελίδης έλαβε μέρος στον 
Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον οποίον 
τραυματίστηκε, και τιμήθηκε διά του ελ-
ληνικού πολεμικού Σταυρού γ’ τάξεως, 
διά του μεταλλίου στρατιωτικής αξίας 
δ’τάξεως και διά του Γαλλικού Πολεμι-
κού Σταυρού. Τον Αύγουστο του 1960 
διορίστηκε διοικητής του αρτισύστατου 
Κυπριακού Στρατού. Την περίοδο 1965 
– 1968 διετέλεσε Γενικός Επιθεωρητής 
του ίδιου στρατού. 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1920 ο Κύπριος 
υπολοχαγός μετατέθηκε στη Μακεδονία, 
στο 29ο ΣΠ της ΧΙV Μεραρχίας, όπου 
παρέμεινε μέχρι το τέλος Απριλίου 1922. 
Στις 2 Μαΐου 1922 «τίθεται εις την διά-
θεσιν της Στρατιάς Μικράς Ασίας» και 
εντάσσεται στη δύναμη του 44ου ΣΠ 
της V Μεραρχίας στο Αφιόν Καραχισάρ.

Ο ίδιος ο Παντελίδης, αναφερόμενος 
στη δράση του τον Αύγουστο του 1922, 
σημείωνε τα εξής: «Κατά την Μικρασια-
τικήν Εκστρατείαν τω 1922, όταν τα πάντα 
κατέρρεον, ως Διοικητής Λόχου εκράτησα 
εις το αρχικόν μέτωπον μέχρι λήψεως Δ/
γης Συμπτύξεως, εκράτησα επίσης κατόπιν 
τον αυχένα ΟΛΟΥΤΖΑΚ μαχόμενος επί 
κεφαλής του Λόχου μου και τίνων άλλων 
φευγόντων σποραδικών τμημάτων τα οποία 
συνεκέντρωσα υπό τας διαταγάς του Συν/
ρχου ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΥ, με αποτέλεσμα 
να διασωθούν πολλά διαλελυμένα Ελλη-
νικά Τμήματα καταφεύγοντα όπισθεν των 
γραμμών μας. Εις την Γέφυραν ΧΑΝ προ 
του ΟΥΣΑΚ πάλιν μετά του λόχου μου και 
συγκεντρώνων διά της βίας τους άνδρας 
πολλών διαλελυμένων τμημάτων άτινα 
έφευγον επαισχύντως, κατώρθωσα να συ-
γκροτήσω ισχυράν δύναμιν και ταχθείς 
και πάλιν υπό τας Δ/γας του Συν/ρχου 
ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΥ έδωκα μάχην εναντίον 
του καταδιώκοντος τους Έλληνας Τουρκι-
κού Ιππικού, κατορθώσας να κερδίσω τον 
αναγκαίον χρόνον διά την υποδοχήν και 
διάσωσιν πλείστων Μονάδων μη εχου-
σών πλέον μαχητικήν αξίαν. Διά τας δύο 
τελευταίας πράξεις επροτάθην διά προ-
αγωγήν επ’ ανδραγαθία παρά του Συν/
ρχου ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΥ».

Ο Διοικητής του 44ου ΣΠ, Συνταγμα-
τάρχης Γρηγόριος Φαληρέας, αναφέρει 
στην έκθεσή του για τον Παντελίδη τα 
εξής : «Ως διοικητής λόχου επεδείξατο 
εξαίρετα διοικητικά προσόντα κατά δε 
τας 13 και 14 Αυγούστου 1922 καθ’ ας 
εξεδηλώθη εχθρικήν επίθεσιν, κατά του 
Λόφου Λεγούδα ούτινος ετύγχανε Διοι-
κητής, εξεδείξατο ψυχραιμίαν και γενναι-
ότητα αφάνταστον θραύσας διά  μόνου 
του λόχου του, απάσας τας λυσσώδεις 
του εχθρού επιθέσεις και αμφοτέρας τας 
ημέρας. Επίσης, κατά την υποχώρησιν 
επεδείξατο αρίστην διαγωγήν, παρ’ όλας 
τας εκ παλαιού τραύματος δυσκολίας. Γε-
νικώς ειπείν είνε αξιωματικός εκλεκτός».

Η μοίρα επιφύλαξε στον Παντελίδη να 
δει την ιδιαίτερη πατρίδα του Κύπρο να 
αιματοκυλείται από τον τουρκικό Αττίλα 
το 1974. Πόσο τραγική φαίνεται σήμερα 
η ευχή την οποία διατύπωσε ο Κύπριος 
αξιωματικός το 1952:

«Η απομένουσα μόνη μου ευχή και 
ελπίς ήτο να αξιωθώ να θέσω πρώτος τον 

Η συμβολή της Κύπρου στη 
Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922)

Της Κυριακής100 XΡΟΝΙΑ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ, Φιλόλογος – 
Ιστορικός ερευνητής

πόδα εις τα κυπριακά χώματα επί κεφαλής 
του απελευθερωτικού Αποσπάσματος του 
Ελληνικού Στρατού». 

Χριστοδουλίδης Σταύρος: 
Μέσα στη δίνη της κατα-
στροφής του 1922 διέσωσε 
τη σημαία και το ταμείο του 
Συντάγματός του

Ο Σταύρος Χριστοδουλίδης του Λοΐζου 
ανήλθε μέχρι τον βαθμό του Συνταγματάρχη 
του ελληνικού στρατού. Ο Χριστοδουλί-
δης γεννήθηκε το 1894 στο Καϊμακλί, 
προάστιο της Λευκωσίας. Φοίτησε στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας από 
το οποίο αποφοίτησε το 1911. 

Με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέ-
μων εγκατέλειψε την Κύπρο και ως εθε-
λοντής έφτασε στην Ελλάδα, ήταν τότε 19 
ετών. Στις 19 Ιουνίου 1913 υπηρέτησε ως 
δεκανέας στο Έμπεδο του 1ου ΣΠ και στη 
συνέχεια κατετάγη στον Ελληνικό Στρατό 
ως εθελοντής για υπηρεσία δύο ετών. Την 
19ην Αυγούστου 1917 αποφοίτησε από 
τη Σχολή Ευελπίδων με τον βαθμό του 
Ανθυπολοχαγού Πεζικού.

Ο Χριστοδουλίδης το καλοκαίρι του 
1920 έλαβε μέρος ως αξιωματικός του 
25ου ΣΠ στις επιχειρήσεις για την απε-
λευθέρωση της Ανατολικής Θράκης. Το 
Φύλλο Μητρώου του μας πληροφορεί 
ότι συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατά-
ληψης της Ανδριανούπολης (12 Ιουλίου 
1920). Το 25ο ΣΠ το πρώτο δεκαήμερο 
του Μαΐου του 1921 μεταφέρθηκε από 
τον Πειραιά στη Σμύρνη και εγκαταστά-
θηκε στην ανατολική παρυφή της πόλης.

Στο Μικρασιατικό Μέτωπο ο Χριστο-
δουλίδης έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 
του Ιουνίου -Ιουλίου 1921. Συμμετείχε 
στις μάχες: του Τζεντίς (29 Ιουνίου 1921), 
της Κιουτάχειας (3 Ιουλίου 1921), που 
οδήγησε στην κατάληψη της πόλης την 
επόμενη μέρα και του Εσκί Σεχίρ (8 Ιου-
λίου 1921). Ο Κύπριος αξιωματικός στις 
επιχειρήσεις αυτές ανέλαβε και εξετέλεσε 
αποστολές αναγνώρισης των τουρκικών 
θέσεων, επίσης ανέλαβε και ρόλο συν-
δέσμου μεταξύ στρατιωτικών μονάδων. 
Για τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις 
αυτές ο Χριστοδουλίδης τιμήθηκε με το 
Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.

Ο Χριστοδουλίδης έλαβε μέρος και στις 
αιματηρές επιχειρήσεις για την κατάληψη 
της Άγκυρας. Στον Ατομικό Φάκελό του 
αναφέρεται η συμμετοχή του σε πέντε 
μάχες της εκστρατείας του Σαγγαρίου: 
του Αμορίου της 3 Αυγούστου 1921, 
85 περίπου χιλιόμετρα βορειοανατο-
λικά του Αφιόν Καραχισάρ, του Καλέ 
Γκρότο της 16ης Αυγούστου 1921, του 
Κιζίλ Κογιουνλού της 18ης Αυγούστου 
1921, 15 χιλιόμετρα από το Κάλε Γκρότο, 
του Μπαϊμπούρτ της 23ης Αυγούστου 
1921, 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του 
αρχαίου Γόρδιου και του Καμιστίκ της 29ης 
Αυγούστου 1921. Στο Φύλλο Ποιότητος 
του Χριστοδουλίδη ο διοικητής του 25ου 
ΣΠ, αντισυνταγματάρχης Αντώνιος Αντω-
νόπουλος, σημειώνει στην έκθεσή του για 
το 1921: «Κατά τας επιχειρήσεις προς 
Εσκί Σεχήρ και Σαγγαρίου τω ανετέθησαν 
εντολαί αναγνωρίσεως και συνδέσμου 
ας εξετέλεσε με θάρρος, ψυχραιμίαν και 
αποφασιστικότητα». 

Ο Κύπριος αξιωματικός συμμετείχε 
και στους υποχωρητικούς αγώνες του 
Αυγούστου 1922. Έλαβε μέρος, σύμ-
φωνα με τον Ατομικό του Φάκελο, στις 
εξής φονικές μάχες: Στη μάχη του Έϋρετ-
Ουλουτζάκ της 15ης Αυγούστου 1922, 
κατά την οποία το 25ο ΣΠ αντιμετώπισε 
με επιτυχία της 2η Τουρκική Μεραρχία 
Ιππικού. Στη μάχη του Κιουτσούκ Ασλα-
νάρ-Χαμούρ Κιοΐ της 16ης Αυγούστου 
1922. Στη μάχη του Σαλκιοί - Αλή Βεράν 

της 17ης Αυγούστου 1922. Η τελευταία 
μικρασιατική μάχη, στην οποία αναφέ-
ρεται η συμμετοχή του Χριστοδουλίδη, 
είναι η γνωστή και ιδιαίτερα τραγική μάχη 
του Αλή Βεράν. Στην κοιλάδα αυτή του 
«θανάτου» το 25ο ΣΠ «μάχεται εναντίον 
επερχομένων εκ Νότου, Ανατολών και 
Βορρά Τουρκικών δυνάμεων. Μετά την 
επέλευσιν της νυκτός συμπτύσσεται μετά 
των υπολειμμάτων της ΙΧ Μεραρχίας προς 
Βορειοδυσμάς». 

Στην Ημερήσια Διαταγή του 25ου ΣΠ 
της 25ης Οκτωβρίου 1922, την οποία 
υπογράφει ο αντισυνταγματάρχης Αντ. 
Αντωνόπουλος, αναφέρονται και τα εξής:

«Ομοίως ποιούμε εύφημον μνείαν και 
προτείνω όπως απονεμηθή ο αργυροποί-
κιλτος αστερίσκος προσαρτώμενος εις την 
ταινίαν του Χρυσού Αριστείου Ανδρείας 
δι’ ου έχουσι τιμηθή διά τας επιχειρήσεις 
Ιουλίου π.έ. [1921] οι κάτωθι Αξιωματικοί:

1 ......, 2 ......, 3 Λοχαγόν Χριστοδουλίδη 
Σταύρον, Ταμίαν του Συντάγματος, διότι 
ορισθείς επί κεφαλής των Μεταγωγικών 
Σώματος και του Μικτού Επιτελείου, εις ο 
ανετέθη η διαφύλαξις του Ταμείου και της 
Σημαίας του Συντάγματος μετά την παρά το 
Τουλού Μπουνάρ κύκλωσιν του Στρατού 
και την επακολουθήσασαν άτακτον υπο-
χώρησιν κατώρθωσε διά ενεργητικότητος 
εξαιρετικής και δραστηρίας Διοικήσεως 
να συγκρατήση το μεγαλύτερον μέρος 
των ανωτέρω Τμημάτων, διασώση δε το 
Ταμείον του Συντάγματος και την Σημαίαν 
μετά προφανούς πολλάκις κινδύνου και 
υπό δυσμενεστάτας συνθήκας».

Ο Χριστοδουλίδης έλαβε μέρος σε 
όλους σχεδόν τους αγώνες του Έθνους, 
από εθελοντής στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο 
μέχρι και διοικητής συντάγματος στον Β’’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιμήθηκε με σειρά 
μεταλλίων ή παρασήμων. Ο Χριστοδου-
λίδης πέθανε στις 30 Μαρτίου 1984. 

Ιωάννης Μαρσέλλος,
υπηρέτης της πατρίδας και 
του Ιπποκράτη, θυσιάστηκε 
στη Μικρασία

Ο Ιωάννης Μαρσέλλος γεννήθηκε το 
1892 στη Λάρνακα. Σπούδασε Ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το 1915 
κατατάχθηκε ως έφεδρος ανθυπίατρος στον 
ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε μέρος στις 
επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετώπου. 
Ως ιατρός ο Μαρσέλλος υπηρέτησε και 
στον σερβικό στρατό.

Τον Νοέμβριο του 1918 ο Παγκόσμιος 
Πόλεμος τελείωσε, όμως για την Ελλά-
δα αρχίζει μια νέα περίοδος πολεμικών 
επιχειρήσεων, με πρώτη τη συμμετοχή 
ελληνικών στρατιωτικών Δυνάμεων 
στην Εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρω-
σία/Ουκρανία κατά των Μπολσεβίκων. 
Στο Εκστρατευτικό Σώμα του Ελληνικού 
Στρατού έλαβε μέρος και ο Μαρσέλλος, 
ως ιατρός του 34ου Σ.Π. 

Στα τέλη Ιουνίου 1919 το 34ο ΣΠ με-

ταφέρθηκε ατμοπλοϊκά από τη Ρουμανία 
στη Σμύρνη για να ενισχύσει τη Στρατιά 
Μικράς Ασίας. «Υπηρέτησε συνεχώς, 
σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, εις 
τα ορεινά χειρουργεία παρακολουθών εκ 
του σύνεγγυς όλας τας αιματηράς μάχας 
μέχρι του Σαγγαρίου, παρέχων ακουράστος 
και ατρόμητος νυχθημερόν την επιστη-
μονικήν του βοήθειαν».

Στην τελευταία φάση της Μικρασιατι-
κής Εκστρατείας υπηρέτησε ως υπίατρος 
στο Επιτελείο του Στρατηγού Τρικούπη, 
διοικητή του Α’ Σώματος Στρατού με έδρα 
του το Αφιόν Καραχισάρ. Σ’ αυτήν τη θέση 
βρίσκει τον Μαρσέλλο η μεγάλη τουρ-
κική επίθεση που εξαπέλυσε ο Κεμάλ, 
στις 13 Αυγούστου 1922, εναντίον του 
Αφιόν Καραχισάρ. Ο Ελληνικός Στρατός 
εσπευσμένα συμπτύσσεται προς τα δυτικά. 
Η σύμπτυξη αυτή γίνεται κάτω από τη 
συνεχή πίεση του Τουρκικού Στρατού.

Ο Μαρσέλλος κατά τη διάρκεια της 
υποχώρησης του ελληνικού στρατού 
σκοτώνεται έπειτα από πολλές τραγικές 
μα και ηρωικές περιπέτειες. Η 17η Αυγού-
στου 1922 είναι μια από τις τραγικότερες 
μέρες για τον ελληνικό στρατό. Η μάχη 
του Αλή Βεράν θα σφραγίσει το τραγικός 
τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στο 
Αλή Βεράν, ένα μικρό τουρκικό χωριό 
στην επαρχία Κιουτάχειας, που οι Έλλη-
νες στρατιώτες ονόμασαν «κοιλάδα του 
θανάτου», έντεκα τουρκικές μεραρχίες 
επιτέθηκαν εναντίον των υπολειμμάτων 
πέντε ελληνικών μεραρχιών της φάλαγγας 
Τρικούπη. Στη μάχη αυτή έλαβε μέρος 
και ο Μαρσέλλος. Από το σημείο αυτό 
χάνονται τα ίχνη του Κύπριου ιατρού. 
Το σίγουρο είναι ότι παρέμεινε πιστός 
στους δύο όρκους που είχε δώσει, στον 
όρκο του ιατρού και στον όρκο του Έλληνα 
αξιωματικού. 

Επιστολές από
το Μικρασιατικό Μέτωπο

Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
μερικές από τις επιστολές, τις οποίες 
απέστειλαν οι Κύπριοι εθελοντές από 
το Μικρασιατικό Μέτωπο στους δικούς 
τους, οι οποίοι με αγωνία αλλά και με 
ιδιαίτερο καμάρι παρακολουθούσαν τα 
παιδιά τους που πολεμούσαν.

Τον Μάιο του 1922 δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «Πάφος» η επιστολή την οποία 
απέστειλε προς τη μητέρα του ο Κύπριος 
εθελοντής Γεώργιος Ρώκος, από τη Γερο-
σκήπου. Η επιστολή, η οποία γράφτηκε 
στις 18 Απριλίου 1922 και αναγράφει ως 
τόπο αποστολής «Μέτωπον», είναι η εξής: 

«Σεβαστή μου μητέρα, χαίρε εις Ιερόν 
Κήπον. Να μην λυπήσαι, σεβαστή μου 
μητέρα, διότι είμαι καλά και θα έλθω εις 
την πατρίδα όταν κατασυντρίψωμεν τους 
προαιωνίους εχθρούς μας τους Τούρ-
κους. Και αν βοηθήση ο Θεός και έλθω 
θα είσαι υπερήφανη ότι έκαμες υιόν και 
επολέμησεν διά την απελευθέρωσιν των 
σκλάβων αδελφών μας όπου ο βάρβαρος 

Τούρκος τούς τυραννούσε τόσα χρόνια. 
Και αν σκοτωθώ εις τον πόλεμον να είσαι 
υπερήφανη διότι έπεσα μαχόμενος διά 
την πατρίδα, όπως λέγει το τραγούδι:

Γλυκύς που είν’ ο θάνατος
που έρχεται απ’ το βόλι
τον θάνατον στον πόλεμον
τον πεθυμούμεν όλοι
Δεν θέλω, σεβαστή μου μητέρα, εάν 

σκοτωθώ δια την Πατρίδα να κλαίης, θέλω 
να χαίρεσαι και να υπερηφανεύεσαι».

Η επιστολή αυτή καταδεικνύει τον 
αγνό και άδολο πατριωτισμό των Κυπρί-
ων εθελοντών, που πρόθυμα έσπευσαν 
στην ελεύθερη πατρίδα για να αγωνιστούν 
και, αν χρειαστεί, να θυσιαστούν για την 
απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών 
της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής 
Θράκης.

Δύο άλλοι Κύπριοι εθελοντές του 
Μικρασιατικού Μετώπου, οι Γεώργιος 
Γερμανός, δεκανέας από το Μέσα Χωρίον 
Πάφου, και ο Αγαμέμνονας Εμμανουήλ, 
πυροβολητής από το Βαρώσι (Αμμόχωστο), 
απέστειλαν στην εφημερίδα της Λευκω-
σίας, «Κυπριακός Φύλαξ», τον Απρίλιο 
του 1922 την εξής επιστολή: 

«Έντιμε Κύριε Διευθυντά, Από καιρού 
υπηρετούντες εις τον ιερόν μας αγώνα 
υπέρ της ελευθερίας των υποδούλων 
αδελφών μας και εν γένει των Χριστιανών 
της Μικράς Ασίας και τυχόντες σήμερον 
εφημερίδος σας εις το βουνό όπου ήμε-
θα και εντός χαρακωμάτων μας, η χαρά 
μας ήτο απερίγραπτος αναγνώσαντες τον 
‘Κυπρ. Φύλακα’ και ιδόντες την αμετάκλητον 
πολιτικήν σας, εργαζόμενοι μετά πόθου 
αόκνως υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου 
μετά της Μητρός Ελλάδος. Οι αξιωματικοί 
μας αναγνώσαντες την εφημερίδα σας 
εζητωκραύγασαν υπέρ της Κύπρου και της 
Ενώσεώς της μετά της Μητρός Πατρίδος, 
ο δε λοχαγός μας, αφού ηυχήθη διά την 
Ένωσιν είπε μεγαλοφώνως είθε και οι 
άλλοι υπόδουλοι Έλληνες να μιμηθώσι τους 
Έλληνας της Κύπρου, οι οποίοι από του 
1897 αδιάκοπα προσφέρουν υπηρεσίας 
εις την Πατρίδα εις αίμα και εις χρήμα. 
Ζήτω η Κύπρος, Ζήτω... ωω’. Σπεύδομεν 
να σας παρακαλέσουμε όπως η άνωθεν 
επιστολή μας δημοσιευθή».

Στη Μικρασιατική Εκστρατεία έλαβαν 
μέρος και οι Κώστας Ζαχαριάδης από τη 
Λευκωσία και Ευστάθιος Χατζηδημητρί-
ου από τα Πυργά Αμμοχώστου. Οι δύο 
Κύπριοι εθελοντές έγραφαν από το Εσκί 
Σεχίρ, το καλοκαίρι του 1921, σε φίλους 
τους στη Λευκωσία ότι «υπερχαίρουσι 
και υπερηφανεύονται ότι θα ευτυχήσωσι 
να λάβωσι μέρος και εις την τελειωτική 
εις Άγκυραν προέλασιν». Ο Ελληνικός 
Στρατός βρισκόταν τότε εξήντα χιλιόμετρα 
από την κεμαλική πρωτεύουσα.

Μιας άλλης μορφής επιστολές που 
έφθαναν στην Κύπρο από το Μικρασιατικό 
Μέτωπο ήταν αυτές που ενημέρωναν τους 
συγγενείς των ηρωικών παιδιών της Κύ-
πρου που θυσιάζονταν για την ελευθερία 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Μια τέτοια 
επιστολή στάληκε από τον Διοικητή του 

9ου Λόχου του 33ου ΣΠ, ανθυπολοχαγό 
Ε. Λυράκη, προς τους γονείς του εκ Γερο-
σκήπου εθελοντή Χρήστου Κωνσταντινίδη. 
Η συγκινητική αυτή επιστολή, η οποία 
διαπνέεται έντονα από τον ηρωισμό του 
Μικρασιατικού Αγώνα, είναι η εξής:

«Προς τους αξιοτίμους γονείς του ήρωος 
Λοχίου Κωνσταντινίδου Χρήστου.

Καίτοι μεταδίδω την ποιο μεγαλήτερην 
εις πόνον είδησιν, την οποίαν δύναται να 
δεχθή γονειός, εν τούτοις λυπηρόν καθήκον 
με αναγκάζει προς τούτο και έρχομαι να 
σας εκφράσω τα συλλυπητήριά μου διά 
τον ενδοξότατον θάνατον του ηρωϊκωτάτου 
υιού σας Χρίστου, όστις ως γίγας μαχόμε-
νος έπεσεν ενδόξως κατά την μάχην του 
Δεμερτζή, την 18ην Ιουλίου. Συγχρόνως 
σας εκφράζω και τα συγχαρητήρια μου, 
διότι είσθε οι γονείς ενός από τους ήρωας 
οίτινες έγραψαν την μεγάλην ιστορίαν του 
Έθνους και των οποίων η μνήμη θέλει 
παραμείνει αιώνια, τόσον εις ημάς τους 
συναδέλφους του και εις τους γνωρίσαντας 
αυτόν, όσον και εις τας μετέπειτα γενεάς.

»Το όνομα του υιού σας θέλει γραφή με 
χρυσά γράμματα εις την πλάκα, ήτις θέλει 
ανεγερθή προς τιμήν των φονευθέντων 
του 9ου λόχου του 33ου Πεζικού συντάγ-
ματος. Η Μεγάλη Πατρίς μας θα τρέφη 
αιωνίαν ευγνωμοσύνην προς αυτόν και 
τους τιμημένους γονείς, οίτινες δίδουσι 
τέτοια παιδιά με τέτοια αισθήματα που 
πολεμούνε σαν πραγματικώς γενναίοι και 
ήρωες και γνωρίζουσι να πίπτωσιν, ως 
άλλοι Σπαρτιάται, χωρίς να εγκαταλείπωσι 
τας θέσεις των.

»Δέξασθε με τα ταπεινά μου σέβη 
και τα ειλικρινεί συλλυπητήρια όλων 
των υπαξιωματικών και συναδέλφων 
του γενναίου». 

Ο κυπριακός Ελληνισμός δεν απουσί-
ασε από καμία πολεμική κινητοποίηση 
του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, αλλά 
και από καμία επαναστατική δράση του 
υπόδουλου Ελληνισμού. Είναι κοινή δια-
πίστωση ότι δεν έχει απελευθερωθεί καμία 
γωνία του ελληνικού κράτους χωρίς να 
έχει ποτιστεί και με κυπριακό αίμα. Οι 
Κύπριοι δήλωσαν παρόντες ακόμη και 
στις υπερπόντιες εκστρατείες στις οποί-
ες συμμετείχε ο Ελληνικός Στρατός, είτε 
στην Ουκρανία το 1919 είτε στην Κορέα 
το 1950. 

Οι εθελοντές αυτοί ήταν οι σκαπανείς 
και οι αιμοδότες της ενωτικής ιδεολογίας 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Το όνειρο του 
Τσαγγαρίδη και του Παντελίδη ήταν να 
ηγηθούν του Ελληνικού Απελευθερωτικού 
Στρατού, ο οποίος θα αποβιβαζόταν στις 
ακτές της κυπριακής Σαλαμίνας.

Τραγικά όμως λάθη οδήγησαν, το 1974, 
στην εισβολή του τουρκικού κατοχικού 
στρατού, αντί στην άφιξη του Ελληνικού 
Απελευθερωτικού Στρατού στην Κύπρο. Τα 
ίδια τραγικά λάθη έκαναν το από αιώνων 
όνειρο του Μικρασιατικού Ελληνισμού 
για απελευθέρωση να μετατραπεί σε έναν 
αιματηρό εφιάλτη, τον Αύγουστο του 1922. 
Ευχή και ελπίδα όλων μας ο Ελληνισμός 
να μη ζήσει ξανά τέτοιες εθνικές τραγωδίες.
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Ο κυπριακός Ελληνισμός 
δεν απουσίασε από καμία 

πολεμική κινητοποίηση 
του ελεύθερου Ελληνικού 

Κράτους, αλλά και από 
καμία επαναστατική δράση 

του υπόδουλου Ελληνισμού. 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι 

δεν έχει απελευθερωθεί 
καμία γωνία του ελληνικού 

κράτους χωρίς να έχει ποτι-
στεί και με κυπριακό αίμα
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Με την ευκαιρία της Διεθνούς 
Ημέρας Νοσηλευτών, η 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. σε ανακοί-
νωσή της αναφέρει ότι, 

«παρά τις αντίξοες συνθήκες στον χώρο 
εργασίας, το νοσηλευτικό προσωπικό 
δηλώνει γι’ ακόμα μια χρονιά το “παρών” 
του στις επάλξεις και αντιμετωπίζει με 
αυταπάρνηση, αξιοπρέπεια και ανιδι-
οτέλεια κάθε πρόβλημα και ανάγκη 
που παρουσιάζεται στις δομές 
των υπηρεσιών της υγείας 
στις οποίες εργάζεται». Το 
Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εκφράζει 
τον σεβασμό και ταυτόχρονα 
συγχαίρει το νοσηλευτικό 
προσωπικό της Κύπρου για 
το ουσιαστικό έργο που επιτελεί 
καθημερινά παρέχοντας ποιοτική 
νοσηλευτική φροντίδα και νοσηλεία στον 
ασθενή, με ευαισθησία και ανθρώπινο 
πρόσωπο. «Η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευ-
τή αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής 
και αναγνώρισης στο έργο και στην 
προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον 
κόσμο. Η Νοσηλευτική αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους κλάδους του 
συστήματος υγείας, με πρωταγωνιστές 
τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες 
που διαδραματίζουν έναν ρόλο απαι-
τητικό αλλά ταυτόχρονα και ευαίσθητο. 
Βρίσκονται δίπλα στον ασθενή και με 
υψηλό το αίσθημα ευθύνης, αφοσίωση 
και αγάπη, του παρέχουν φροντίδα και 
ανακούφιση από την ασθένειά του. Είναι 
οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε 

επαφή με τον ασθενή συνεχώς, γνωρίζουν 
τις ανάγκες του και προσπαθούν να τις 
ικανοποιούν. Μαθαίνουν, φροντίζουν, 
αξιολογούν, ενημερώνουν και στηρίζουν 
τον ασθενή», αναφέρει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Η 
συντεχνία επισημαίνει πως «οι νοσηλευ-
τές, μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις 
στον χώρο της υγείας και σε δύσκολες 
εργασιακές συνθήκες, παρακολουθούν 
τις εξελίξεις της επιστήμης τους  και της 

τεχνολογίας, ώστε να εξοπλιστούν 
με εξειδικευμένες γνώσεις, επι-

στημονική κατάρτιση και ει-
δικές δεξιότητες, που να τους 
επιτρέπουν να αποκτήσουν 
σημαντικό ρόλο εντός των δι-

επιστημονικών ομάδων και 
στα κέντρα διαχείρισης, σχεδια-

σμού και λήψης των αποφάσεων». 
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. υπογραμμίζει επίσης πως 
«αυτήN την περίοδο, το έργο των νοση-
λευτών/τριών, μέσα από πρωτόγνωρες 
και δύσκολες εργασιακές συνθήκες, με 
μεγάλες θυσίες και στερήσεις, αποτέλεσε 
και συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πα-
ράμετρο στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
του Covid-19, γεγονός που καταξιώνει 
και αναδεικνύει στη συνείδηση όλης της 
κοινωνίας, τον ιδιαίτερο ρόλο και την προ-
σφορά τους». Καταλήγοντας τονίζει πως «η 
έκθεση κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
και της παρεχόμενης φροντίδας και νοση-
λείας ασθενών με κορωνοϊό, ανέδειξε τις 
ανθυγιεινές και επικίνδυνες εργασιακές 
συνθήκες με τις οποίες έρχεται καθημερινά 
αντιμέτωπο το προσωπικό».

Της Κυριακής
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Λευκωσία 
Χριστοδουλίδης Χάρης: Ανδρέα 
Αβρααμίδη 49 (πλησίον Αρεταί-
ειου Νοσοκομείου, Δασούπολη), 
Στρόβολος, τηλ.: 22879747. 
Βρακάς Δημήτρης: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄ 265 (έναντι Marks 
& Spencer Λακατάμειας), Λακα-
τάμεια, τηλ.: 22384900. 
Ριζάκου  Μαρία: Αρμενίας 5Α 
(αρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα 
φώτα Λεωφ. Λεμεσού), Στρόβο-
λος, τηλ.: 22333670, 96124102. 
Κούτρουλος Θεοχάρης: 28ης 
Οκτωβρίου 42Α (δρόμος Παγω-
τών), Έγκωμη, τηλ.: 22350091, 
22721945. 
Λύμπουρας Χαράλαμπος: Λεω-
φόρος Τσερίου 229 (κατάστημα 
κάτω από την Green Dot), Στρόβο-
λος, τηλ.: 22524919, 99278255. 

Λεμεσός 
Θεοδώρου Πάμπος: Λεωφ. Μακα-
ρίου 47 (πλησίον φώτων Σιμιλ-
λίδη), Λεμεσός, τηλ.: 25566411, 
25574038. 
Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη): 
Αγίας Φυλάξεως 91, Κάψαλος 
(400μ. βορείως φώτων καφέ 
Παρί, έναντι SPAVENTO), Λεμεσός, 
τηλ.: 25393954, 25337731. 

Συγγελίδου Άννα: Καραϊσκάκη 
36Ζ (έναντι Κεντρ. Συνεργατι-
κού Ταμιευτηρίου), Λεμεσός, τηλ.: 
25746522, 25341824. 
Χριστοφόρου Νεοφύτα: Χριστάκη 
Κράνου 60 (από round about 
Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 
1ο φανάρι αριστερά, στα 50 μέτρα 
αριστερά), Γερμασόγεια, τηλ.: 
25338700, 99908486. 

Λάρνακα 
Ζόππου Κωνσταντίνος: Λεωφ. 
Γρηγόρη Αυξεντίου 40 (έναντι 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω 
από κλινική Δρος Σίμου Κυρια-
κίδη), Λάρνακα, τηλ.: 24400450, 
24651003. 
Ιακωβίδης Σταύρος: Λεωφ. Φανε-
ρωμένης αρ. 189-191, Λάρνακα, 
τηλ.: 24637499, 24657045. 

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, 
κατά το διήμερο 6-7 Μαΐου 
2022, το διεθνές διαδικτυακό 
συνέδριο του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου με θέμα 
«Borderland: Christian Identities and 
Cultures in Early Modern Cyprus and 
Beyond». Το συνέδριο εντάσσεται στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
«Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και 
της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη 
νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους 
Οθωμανούς (CyChrist)» (0961/0060). 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και τα Διαρθωτικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας, με ανάδοχο φορέα το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. 
Συνδιοργανωτές, μαζί με το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα, ήταν το Fitzwilliam Museum, 
Cambridge και τρία ερευνητικά κέντρα 
του Royal Holloway, University of London 
(The Hellenic Institute, The Centre for 
Greek Diaspora Studies και The Centre 
for the GeoHumanities). Το συνέδριο 
ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Michael 
Heslop (1941-2022), ακάματου μελετητή 
των μεθόριων κοινοτήτων στον υστερο-
βυζαντινό χώρο, ιδιαίτερα στις περιοχές 
των Δωδεκανήσων και της Μάνης. Το 

συνέδριο εξέτασε την Κύπρο ως «μεθό-
ριο χώρο» (borderland) κατά την ύστερη 
μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη περίοδο 
(15ο-18ο αιώνες). Ερευνητές από την 
Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, τη Γερ-
μανία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία και τις 
ΗΠΑ, με διαφορετικές προσεγγίσεις και 
οπτικές γωνίες, προσέγγισαν το πάντα 
επίκαιρο ζήτημα της θρησκευτικής και 
πολιτισμικής ετερότητας και συνύπαρξης, 
με στόχο τη βαθύτερη και πληρέστερη 
κατανόηση των ιστορικών ταυτοτήτων. 
Μεγάλη πρωτοτυπία του συνεδρίου ήταν 
ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των ανα-
κοινώσεων από βυζαντινολόγους, με-
σαιωνολόγους, ιστορικούς των νεότερων 
χρόνων, νεοελληνιστές, αρχαιολόγους, 
θεολόγους και ανθρωπολόγους, που 
εμπλούτισαν την επιστημονική έρευνα, 
δίνοντας αφορμή για γόνιμο διάλογο σε 
φιλικό κλίμα. 

Επιτυχής ολοκλήρωση διεθνούς 
διαδικτυακού συνεδρίου του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

Η Gan Direct εδώ και 25 χρό-
νια προσφέρει στους πελάτες 
της μια ριζικά διαφορετική 
ασφαλιστική εμπειρία, που 

στηρίζεται στη χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας. Η Gan προχωρεί στην πα-
ροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα 
των πληρωμών και όλες οι πληρωμές 
για έκδοση ή ανανέωση συμβολαίων θα 
γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές, δηλαδή με τη χρήση χρεωστικής 
ή πιστωτικής κάρτας. Οι γρήγοροι ρυθμοί 
που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
μάς κάνουν να αναζητούμε λύσεις στην 
καθημερινότητά μας, που θα την κάνουν 
πιο εύκολη, ενώ με την πανδημία θέλουμε 
να διασφαλίσουμε στο έπακρον πως κάθε 
συναλλαγή μας γίνεται ανέπαφα και με 
ασφάλεια. Το μοντέλο των καταστημάτων 
της GAN αλλάζει, με τις απλές συναλλαγές 
να μεταφέρονται σε εναλλακτικά κανάλια 
(ekiosk, Web/mobile). Η νέα πρωτοπο-
ριακή φιλοσοφία της Gan Direct δίνει 

τη δυνατότητα γρήγορων, εύκολων και 
ασφαλών συναλλαγών με χρήση χρε-
ωστικής ή πιστωτικής κάρτας, χωρίς τη 
χρήση μετρητών. Μέσω των ηλεκτρο-
νικών πληρωμών, όλοι οι πελάτες της 
εταιρείας μπορούν να πραγματοποιούν 
πολύ εύκολα πληρωμές για έκδοση ή 
ανανέωση συμβολαίου σε όλα τα κατα-
στήματα με τα ekiosks, ενώ για τις online 
πληρωμές τους αρκεί ένα κλικ στο εικο-
νίδιο «Πληρωμή» στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας. Σε δηλώσεις του ο κ. Γιώργος 
Νικολαΐδης, CEO της Gan Direct, τόνισε: 
«Από τη μια η πανδημία «υπογράμμισε» 
τη σημασία των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών και από την άλλη η αξιοποίηση 
της τεχνολογίας μάς δίνει τη δυνατότητα 
να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας 
καλύτερα. Η ομάδα της Gan Direct είναι 
στη διάθεση των πελατών μας να τους 
βοηθήσει να προσαρμοστούν στους νέους 
τρόπους πληρωμής που προσφέρουμε. 
Στα ekiosk, εντός των καταστημάτων μας, 

οι πελάτες μας μπορούν να μάθουν για 
τη χρήση των ψηφιακών καναλιών για 
τη δική τους ταχύτερη και ασφαλέστερη 
εξυπηρέτηση».

Τα assisted ekiosks παίρνουν 
πρωτοποριακό ρόλο στο μοντέλο
των καταστημάτων της GAN

Εισφορά του Round Table 3 Larnaka

Τη Μεγάλη Πέμπτη, 21/4/22, 
αντιπροσωπία του Round Table 
3 Larnaka  επισκέφθηκε την 
Παιδιατρική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρνακας και προσέφερε 
χρηματικό ποσό από τα καθαρά έσοδα της 
κύριας εκδήλωσης, που πραγματοποίησε 
πρόσφατα, για στήριξη των αναγκών της 
Κλινικής.

15.05.2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγρο-
τικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) 
υπέγραψε τη Δευτέρα, 9 Μά-
ϊου 2022, σύμφωνο συνερ-

γασίας με τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμών και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
Ελλάδος. Το Σύμφωνο Συνεργασίας συ-
νυπεγράφη από τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ 
Ανδρέα Κυπριανού και τον Πρόεδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Τον Επί-
τροπο του ΚΟΑΠ συνόδευσε ο Βοηθός 
Επίτροπος Ανδρέας Ευαγγέλου και άλλα 
στελέχη του Οργανισμού. Η υπογραφή 
της συνεργασίας έγινε στα γραφεία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα. Το Σύμφωνο 
Συνεργασίας προβλέπει συνεργασία σε 
όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων των 
δυο Οργανισμών. Τόσο ο Επίτροπος του 
ΚΟΑΠ, όσο και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
εκτιμούν ότι η υλοποίηση της συνεργασίας 
θα αποφέρει αμοιβαίο όφελος και στις 

δύο πλευρές. Το μνημόνιο συνεργασίας 
καθορίζει όρους για τη συνεργασία και 
την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας στα αντικείμενα αρμοδιότητας 
των δυο Μερών και ιδιαιτέρως αυτών που 
σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολι-
τική (ΚΑΠ) και την από κοινού ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ενεργειών εντός του 
πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους. Μετα-

ξύ άλλων, στόχος του συμφώνου είναι η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εργασιακής 
εμπειρίας σε νομικά, τεχνικά, οργανωτικά, 
διοικητικά θέματα που αφορούν και στους 
δυο πυλώνες της ΚΑΠ,  η ανάληψη από 
κοινού πρωτοβουλιών ή/και ενεργειών 
για τη διευθέτηση ζητημάτων σε συνερ-
γασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καθώς και με άλλους ομόλογους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και 
του Άτυπου Δικτύου των Οργανισμού 
Πληρωμών της ΕΕ (Learning Network), 
η διερεύνηση της από κοινού συμμετο-
χής σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 
προγράμματα ή/και αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων που παράγονται από τα 
προγράμματα αυτά, και η διαμόρφωση 
κοινών θέσεων οι οποίες υποβάλλονται 
προς ψήφιση στις διαχειριστικές επιτροπές 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ
ΚΟΑΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τυχεροί λαχνοί
Στις 27/4/2022, στα γραφεία του Συν-

δέσμου Κυριών των Ακριτικών Ενοριών 
Χρυσαλινιωτίσσης και Αγίου Κασσιανού, 
έγινε η κλήρωση των λαχνών με Αρ. Άδειας 
04/2022. Οι εισπράξεις ήταν €2.400, τα έξοδα 
€95 και τα καθαρά έσοδα €2.305. Όλα τα 
δώρα παρελήφθησαν από τους τυχερούς.

Συνελεύσεις ΣΠΑΒΟ
O ΣΠΑΒΟ καλεί τα εγγεγραμμένα μέλη 

του σε Καταστατική Συνέλευση την Τε-
τάρτη, 25 Μαΐου 2022 και ώρα 6.00μ.μ., 
στην αίθουσα εκδηλώσεων Ανδρέας Πα-
τσαλίδης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου στη Φανερωμένη, και σε Γενική 
Συνέλευση την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 
και ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων ΠΟΕΔ, Λεωφόρος Κυρηνείας 184, 
Πλατύ Αγλαντζιάς. Η παρουσία όλων των 
μελών κρίνεται πολύτιμη και απαραίτητη 
για τις εργασίες των Συνελεύσεων.

Γενική Συνέλευση
Το Σωματείο Ευημερίας Κερυνειωτών 

διοργανώνει την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 
και ώρα 6.00μ.μ., στα γραφεία του Δήμου 
Κερύνειας στη Λευκωσία, την 1η Γενική 
Συνέλευσή του. 

Φεστιβάλ Αγκινάρας
Το 3ο Φεστιβάλ Αγκινάρας Κιτίου θα 

πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή,  15 Μα-
ΐου 2022 και ώρα 5.30μ.μ., στην πλατεία 
της κοινότητας. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 
Διοργανωτές: Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου 
και ο Πολιτιστικός Όμιλος Αρχάγγελος Κιτίου.    

Παρουσίαση βιβλίου
Το Κέντρο Ενηλίκων ΑμεΑ «Ιασόνειο 

–Χρώματα Ζωής» Λάρνακας και η κ. Έλλη 
Χρ. Αθανασίου οργανώνουν την παρουσί-
αση του βιβλίου της «Μέσα από τα μάτια 
της ψυχής μου», την Τετάρτη, 18 Μαΐου 
2022 και ώρα 6.30μ.μ., στη Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών Λάρνακας. Ομιλητές: Ο 
Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και 
η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιασόνειου Χρυστάλλα 
Δακτυλιάδου. Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας. 

Προβολή ταινίας 
Προβολή ταινίας διοργανώνει η Κινημα-

τογραφική Λέσχη Λάρνακας-Αμμοχώστου 
αύριο Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 
8.30μ.μ., στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο 
«ΣΚΑΛΑ» στη Λάρνακα. Είσοδος ελεύθερη. 
Πληροφορίες: www.larnakacinema.com.

Αποκαλυπτήρια
Ο Δήμος Λάρνακας οργανώνει σή-

μερα Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 και ώρα 
10.30π.μ., την τελετή των αποκαλυπτηρίων 
της Λεωφόρου Βάσου Λυσσαρίδη, στον 
χώρο του Αρχαίου Υδραγωγείου των Κα-
μάρων στη Λάρνακα. Τα αποκαλυπτήρια 
θα τελέσει ο πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, 
Μαρίνος Σιζόπουλος.

Εκδρομές
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει ποιοτικές εκδρομές στην Ελ-
λάδα και στη Ν. Ιταλία – Σικελία, σε προσι-
τές τιμές και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο 
στα  τηλέφωνα 96674383, skylab Travel 
22775639 και 22720000. Α) 8ήμερη εκ-
δρομή 4-11/7, Νότια Ιταλία – Ελληνόφωνα 
Χωριά Απουλίας. Νάπολι -  Αμάλφι - Κάπρι 
- Λέτσε - Τάραντας - Ματέρα - Γκρέτσια 
Σαλεντίνα. Β) 8ήμερη εκδρομή 24-31/8, Κ. 
Ιταλία - Ελληνόφωνα Χωριά Καλαβρίας -  
Σικελία. Κατάνια - Συρακούσες - Ακράγαντας 
- Παλέρμο - Κεφαλού - Αίτνα - Ταορμίνα 
- Ρήγιο - Μπόβα - Μεσσίνα. Γ) 8ήμερες 
εξειδικευμένες εκδρομές στην Πελοπόν-
νησο με μικρά λεωφορεία μέχρι 20 άτομα, 
από μέσα Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου, 
€640. Δ) 11- 18/8 εκδρομή σε Σέρρες, 
Βουλγαρία, Δράμα, Καβάλα, Χαλκιδική, 
Θεσσαλονίκη. Ε) 4-11/8 Καρπενήσι, Μονή 
Προυσσού, Μονή Τατάρνας, Λίμνη Κρε-
μαστών, Λιχαδονήσια, Αράχωβα, Στερεά 
Ελλάδα, Υπάτη- Μονή Αγάθωνος, Παρνασ-
σός. Ζ) 20-28/8,  πολυτελής εκδρομή στην 
Κεντρική και Δ. Ελλάδα. Αλπική Πίνδος 
- Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα, Μονή 13 
Τρούλλων Ασπροποτάμου, Τζουμέρκα, 
Ζαγοροχώρια, Λίμνη Πηγών Αώου, Μονή 
Βουτσάς, Ιόνιο, Λευκάδα, Σύβοτα , Πάργα, 
Μολυβδοσκέπαστη, Κόνιτσα, Ιωάννινα. Η) 
4-11/8, Καστοριά - Πρέσπες, Κορυτσά 
(Αλβανία)  - Βυζαντινή Οχρίδα (Σκόπια) 
Θεσσαλονίκη. Θ) 25/8 -1/9 Ακτές Ολύμπου 
- Πήλιο - Σκιάθος. Ι) 6-13/7, Αρχόντισσες 
Ιονίου - Τζουμέρκα - Ζαγοροχώρια - Κε-
φαλλονιά. Περιλαμβάνεται, αεροπορικό με 
φόρους, επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρόγευμα 
(ή ημιδιατροφή) μεταφορές και περιηγήσεις 
βάσει του αναλυτικού προγράμματος που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.  

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: «Το νοσηλευτικό 
προσωπικό δηλώνει το 
“παρών” του στις επάλξεις»

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα 
ξεχώρισαν μεταξύ των 
μεγάλων νικητών στα 
“Cyprus Supply Chain and 

Operations Awards 2021,” αποσπώντας 
συνολικά τρία βραβεία. Ειδικότερα, στις 
Υπεραγορές Αλφαμέγα απονεμήθηκε 
η τιμητική διάκριση “Supply Chain 
Company of the Year,” καθώς επίσης 
και δύο βραβεία GOLD στις κατηγο-
ρίες “E-Commerce B2C και Β2Β” και 
“Καινοτομία στη Μεταφορά - Διανομή”. 
Διαβλέποντας από νωρίς ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός αποτελεί διαβατήριο για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου, οι Υπεραγορές 
Αλφαμέγα προχώρησαν τα προηγού-
μενα χρόνια στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση σχεδίου δράσης προς την 
κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού του συνόλου των επιχειρησιακών 
λειτουργιών τους. Μέρος του σχεδιασμού 
αυτού αποτέλεσε και η δημιουργία του 

ηλεκτρονικού καταστήματος της αλυσίδας, 
το οποίο λειτούργησε εν μέσω πανδη-
μίας και αγκαλιάστηκε από τους κατα-
ναλωτές από το πρώτο κιόλας διάστημα 
της παρουσίας του, ξεπερνώντας κάθε 
προσδοκία και πρόβλεψη της εταιρείας. 
Σήμερα, έχοντας εισαγάγει καινοτομίες 
και αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα ερ-
γαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, οι 
Υπεραγορές Αλφαμέγα έχουν κάνει άλ-
ματα στον τομέα του λιανικού εμπορίου, 
προσφέροντας στους πελάτες τους μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία ψωνίσματος 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
σύγχρονου καταναλωτή. 

Έλαμψαν στα «Cyprus 
Supply Chain and
Operations Awards 2021»
οι Υπεραγορές Αλφαμέγα
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Ερντογάν - Σουηδία & Μητσοτάκης - Ουάσιγκτων

ΟΥΔΕΜΙΑ έκπληξη θα έπρεπε να 
προκαλεί η δήλωση Ερντογάν ενα-
ντίον της αίτησης εισδοχής Σουηδίας 
και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Είκοσι 

χρόνια μονοκράτορας στην (και) ΝΑΤΟϊκή Τουρ-
κία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μόνον αφελείς 
και αχάμπαροι δεν αντιλαμβάνονται και αυτόν 
τον εκβιασμό του. Διότι δεν πρόκειται για τίποτε 
άλλο παρά μόνο ένα: Εκβιάζει ο Τούρκος Πρό-
εδρος. Προκειμένου να εισπράξει τα κέρδη που 
επιδιώκει στον τζόγο που παίζει εδώ και χρόνια: 
Ως εκκρεμές, μεταξύ ΗΠΑ (Δύσης) και Ρωσίας.

- ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΕ μεν ο Ερντογάν, προ-
φασιζόμενος τώρα την... φιλοξενία Κούρδων 
«τρομοκρατών» στη Σουηδία. Φρόντισε όμως 
προσεχτικά να μην ψιθυρίσει ακόμη κάποια 
απειλή τουρκικού βέτο στο ΝΑΤΟ.

- ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ επείγεται να εξασφαλίσει τώρα 
(και σε ποια ακριβώς ζητήματα;) από τους Αμερι-
κανούς πρωτίστως, παζαρεύοντας ως αντάλλαγμα 
την άρση των αντιρρήσεών του για ένταξη των 
Σκανδιναβών στη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία;

- ΠΟΣΟ αποκαλυπτικό για τους στόχους 
της βουλιμίας του αποβαίνει το γεγονός ότι: 
Στη δήλωση των αντιρρήσεών του, προχθές 
Παρασκευή, 13.5.2022, έσπευσε ξαφνικά να... 
θυμηθεί (μετά από 42 χρόνια) ως «λάθος» την 
επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος 
του ΝΑΤΟ το... 1980;

- ΠΟΣΟ σχετίζεται, όλως επικαίρως, αυτός ο 
προχθεσινός εκβιασμός Ερντογάν με την προ-
γραμματισμένη για αύριο Δευτέρα, 16.5.2022, 
υποδοχή του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο;

- ΚΑΙ ΠΟΣΑ άλλα, άραγε, απ’ την άλλη μεριά, 
προσδοκά ταυτόχρονα ο Ερντογάν να εισπράξει 
από τον Πούτιν της στριμωγμένης Ρωσίας, εικο-
νιζόμενος ότι προκαλεί ρήγμα στη συνοχή της 
δυτικής συμμαχίας, στο άκρως κρισιμότατο τώρα 
για το Κρεμλίνο ζήτημα της ένταξης Σουηδίας 
και της όμορης Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ; Ένταξη 
την οποία, η εν πολέμω ήδη επί 81 ημέρες 
Ρωσία - εισβολέας, αισθάνεται ως αφόρητο 
πολλαπλασιασμό της απειλής εναντίον της. 
Και που γι’ αυτό, εξάλλου, η ίδια ξεκίνησε τον 
πόλεμο 24 Φεβρουαρίου 2022 εισβάλλοντας 
στη γειτονική της Ουκρανία;

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ήταν από τα χαράματα 
της Πέμπτης, 24.2.2022,  που εκτοξεύτηκε η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ότι αυτός ο 
πόλεμος είχε και έχει αυξανόμενα οσημέραι, 
έντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία 
λογίζονται ως προανάκρουσμα ενός Τρίτου 
Παγκοσμίου Πολέμου.

- Αναγκαία ξανά η υπενθύμιση: Για «τοιού-
τους και παραπλήσιους» λόγους το 431 προ 
Χριστού ξεκίνησε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο 
εναντίον των Αθηνών η Σπάρτη, μάθαμε από 
τον Θουκυδίδη μας.

- Η Ισορροπία του Τρόμου, σήμερα, με τα 
εκατέρωθεν πυρηνικά όπλα, δεν τον έχει απο-
τρέψει ακόμη τελεσίδικα. Εκτινάχθηκε ήδη σε 
πρωτοφανείς διαστάσεις οικονομικού πολέμου 
παγκοσμίων συνεπειών και δυσμενών επιπτώ-
σεων. Με ολοένα και συχνότερες τις, έμμεσες 

μεν, σαφείς δε, δηλώσεις πυρηνικής απειλής.
ΕΞΙΣΟΥ προβλέψιμος ήταν και ο ρόλος τον 

οποίο θα επιχειρούσε να παίξει από 24.2.2022 
η Τουρκία του Ερντογάν. Εκμεταλλευόμενη την 
πολύτιμη γεωγραφική της θέση στα πρόσω της 
εγγύτατης γειτνίασης με Ουκρανία και Ρωσία 
αφενός. Και αξιοποιώντας τις μακρόχρονες προ-
παρασκευές της για να καταστεί νεο-οθωμανική 
υπερδύναμη αφετέρου. Με την ήδη προσκτηθείσα 
πείρα της πολιτικής του εκκρεμούς, ανάμεσα 
σε ΗΠΑ και Ρωσία. Ανάμεσα σε Δύση (ΕΕ-ΝΑ-
ΤΟ) και Ανατολή. Για τις δικές της στρατηγικές 
επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή: Καύκασο, 
Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, 
Βόρειο Αφρική κ.ο.κ.

- Αναγκαία ακόμα μία υπενθύμιση: Για όσους 
ενδιαφέρονται να μελετήσουν, να ανιχνεύσουν, 
να αντιληφθούν και να γνωρίζουν το εύρος και 
τις λεπτομέρειες των τουρκικών στρατηγικών 
νεο-οθωμανικών επιδιώξεων και μεθοδεύσε-
ων, χρήσιμο παραμένει το βιβλίο «Στρατηγικό 
Βάθος», που έγραψε το 2001 ο τότε στρατηγι-
κός μέντορας του Ερντογάν, καθηγητής Αχμέτ 
Νταβούτογλου, μετέπειτα υπουργός του των 
Εξωτερικών και κατόπιν Πρωθυπουργός του, 
προτού αποπεμφθεί, και το οποίο μεταφράστηκε 
στα Ελληνικά το 2010 και κυκλοφορεί έκτοτε 
από τις εκδόσεις «Ποιότητα» των Αθηνών. Η 
20ετία του Ερντογάν στην εξουσία το επαληθεύει. 
Παρεμπιπτόντως και τα εξής:

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ παραδοσιακά θεωρεί ότι η 
ίδια είναι ο ιθύνων νους που καθοδηγεί «εξ 
απορρήτων» και τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ιδίως 

έναντι της Ρωσίας. Το επιχειρεί και τώρα, εκ των 
πρώτων, στον αρξάμενο στη Ουκρανία πόλεμο. 
Έσπευσε πρώτο επίσης το Λονδίνο, πριν από 
τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ, να προσφέρει συμ-
φωνία στρατιωτικής συνδρομής στη Σουηδία. 
Αποτελεί λοιπόν άκρως ενδιαφέρον ερώτημα 
προς διερεύνηση:

- Ποια πολιτική έχουν δρομολογημένη οι επι-
κεφαλής του Φόρεϊν Όφεως έναντι της Τουρκίας 
του Ερντογάν και του νεο-οθωμανικού εκκρε-
μούς της Άγκυρας; Ερώτημα που ενδιαφέρει 
κατά ζωτικό τρόπο την ημικατεχόμενη από την 
Τουρκία Κύπρο, η οποία υφίσταται και τις βρετα-
νικές στρατιωτικές Βάσεις στο έδαφός της, με την 
Βρετανία “penholder” του ΟΗΕ στο Κυπριακό...

ΑΞΙΖΕΙ η υπενθύμιση ότι: Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προσέγγισης Ερντογάν - Πούτιν, ακόμη και 
από τον καιρό των ρωσικών πυραύλων S-400 
στην Τουρκία που προκάλεσαν ρήξη στις σχέ-
σεις Άγκυρας - Ουάσιγκτων με την ακύρωση 
του προγράμματος των αμερικανικών F-35 
για την τουρκική πολεμική αεροπορία κ.ο.κ., 
ουδεμία σημαντική αντίδραση σε βάρος την 
Τουρκίας υπήρξε από το κατ’ εξοχήν «αντι-
ρωσικό» Λονδίνο. Το ίδιο συμβαίνει στις σχέ-
σεις Βρετανίας - Τουρκίας στις 81 μέχρι τώρα 
ημέρες της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. Γιατί, άραγε;

ΕΝΑ πολύ πιο δικό μας ερώτημα (ελλα-δικό 
μας) χρήζει μελέτης. Επειδή άπτεται της τακτικής 
την οποία επέλεξε η Αθήνα να εφαρμόσει μέσα 
στο πλέγμα όλων αυτών των, λόγω Ουκρανικού, 
ραγδαίων ανακατατάξεων:

- ΓΙΑΤΙ έσπευσε ο Πρωθυπουργός Μητσοτά-
κης, να εξασφαλίσει την Πέμπτη από την Βουλή 
των (εν Ελλάδι) Ελλήνων την επικύρωση της 
αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, τέσσερεις 
ημέρες πριν από τις συνομιλίες που θα έχει αύριο 
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο;

- ΕΙΧΕ μήπως προ-εξασφαλίσει εξ απορρή-
των από την ηγέτιδα του ΝΑΤΟ αμερικανική 
υπερδύναμη όσα νομιμοποιείται να ζητήσει ως 
προθυμότατος σύμμαχος στην περιοχή, υπό τις 
περιστάσεις μάλιστα της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία; Και ιδίως όλα όσα δικαιούται η Ελλάς 
από τις ΗΠΑ, απέναντι στην ανέκπτωτη επεκτατική 
βουλιμία της «εκκρεμούσας συμμάχου» Τουρ-
κίας, που απειλεί ανυποχώρητα τον Ελληνισμό;

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ημέρες, υποδεχόμενος, 
6.5.2022, στο πρωθυπουργικό του γραφείο στο 
Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Κύπρου, 
Νίκο Αναστασιάδη, ο Μητσοτάκης είχε πει ότι: 
«Η επίσκεψή σου συμπίπτει και με μία πολύ 
ενδιαφέρουσα συγκυρία, καθώς θα έχουμε 
την ευκαιρία να συζητήσουμε το επικείμενο 
ταξίδι μου στην Ουάσιγκτων, τον  συντονισμό 
των ενεργειών της Ελλάδος και της Κύπρου σε 
μία εποχή όπου δυστυχώς ο επεκτατικός ανα-
θεωρητισμός έκανε και πάλι την επανεμφάνισή 
του στην ήπειρό μας».

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ συντονίστηκαν, επιτέλους, να 
διεκδικήσουν από την Ουάσιγκτων, η Λευκωσία 
και η Αθήνα, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, 
όπου η Τουρκία πολλαπλασιάζει τους εκβια-
σμούς της αξιοποιώντας τις περιστάσεις τού 
μέσω Ουκρανίας πολέμου Ρωσίας - Δύσης;

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Οι αποικιοκράτες… επιστρέφουν γη στους νόμιμους 
ιδιοκτήτες της. Ούτε λέξη για τις Βρετανικές Βάσεις

Από το 1974 και εντεύθεν, οι εκάστοτε 
κυπριακές κυβερνήσεις επιμένουν 
σε μία τρεμαλέα πολιτική: «Αφού 
αντιμετωπίζουμε τουρκική κατοχή 

του 37% του ευρωπαϊκού κυπριακού εδάφους, 
δεν… χρειάζεται να ανοίξουμε και δεύτερο μέ-
τωπο με την Αγγλία». Αυτή η γελοία και ψοφο-
δεής αντίληψη δεν σχετίζεται με τον τουρισμό, 
τις εμπορικές, πολιτικές και άλλες σχέσεις κ.λπ. 
με την Αγγλία. 

Συναρτάται ευθέως προς μία πολιτική, η οποία 
εμπεδώθηκε, σφηνώθηκε κυριολεκτικά στα μυαλά 
και εκφράζεται ασύδοτα και προκλητικά από 
τη λεγόμενη πολιτική, κομματική, επιχειρημα-
τική, εμπορική «ελίτ», υπό την αηδή μορφή μιας 
αφόρητης, πλέον, αγγλολαγνείας, μιας ανεκδι-
ήγητης αγγλολατρείας και ενός ασυγκράτητου 
αγγλολιγουρισμού. 

Οτιδήποτε προέρχεται, γίνεται, εξαγγέλλεται, 
από την Αγγλία θεωρείται περίπου θέσφατο, ευ-
αγγέλιο και είναι η κορύφωση της επιστημονικής, 
ακαδημαϊκής, τεχνικής και άλλης τελειότητας. 
Αρκετές οικογένειες θεωρούν μεγάλη τιμή ο γιος 
ή η θυγατέρα τους να σπουδάσουν σε κάποιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της πάλαι ποτέ «Μεγάλης 
Βρετανίας» (δηλ. της συρρικνωθείσας Αγγλίας). 

Μετά από δύο ή και τρία χρόνια σπουδών, αυτοί 
οι αγγλοπεφωτισμένοι, αδυνατούν, οι δυστυχείς, 
να εκφραστούν προφορικά ή, κυρίως, γραπτά, στα 
Ελληνικά! Μιλούν μεταξύ τους στα Αγγλικά ως 
εξαγγλισθέντες Αβορίγινες και… εκπολιτισθέντες 
Μάου-Μάου ιθαγενείς. Απαξιώνουν να μιλήσουν 
τη μητρική γλώσσα τους, την Ελληνική, επειδή 
αγνοούν, οι ημιμαθείς και ανελλήνιστοι, ότι η 
Αγγλική έχει δανειστεί δεκάδες χιλιάδες λέξεις 
από την Ελληνική.

Ενδεικτική αυτής της ανίατης, δυσώδους 
αγγλολατρείας και αγγλοδουλείας είναι η εξαγ-
γελθείσα στις 9/5/2022 συμφωνία μεταξύ της 
Αγγλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
ανάπτυξη τμήματος των κατεχόμενων, από τους 
Εγγλέζους, Βάσεων. Έμπλεος χαράς και ευφρο-
σύνης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε 
σε «μια πραγματικά ιστορική Συμφωνία για την 
Κυπριακή Δημοκρατία και τους κατοίκους και 
ιδιοκτήτες γης και περιουσιών εντός των ορίων 
των Βάσεων», αλλά και σε «μιαν απτή απόδειξη 
των εξαίρετων σχέσεων Κύπρου - Ηνωμένου 
Βασιλείου».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε ακόμα 
πως «για πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (η συμφωνία αποτελεί) τη 
μεγαλύτερη αλλαγή χρήσης γης, καθώς το 80% 
του εδάφους των Βρετανικών Βάσεων, εκτάσεως 
περίπου 200 τ. χλμ. από σύνολο 255, αλλάζουν 

καθεστώς και εντάσσονται σε πολεοδομικές ζώνες, 
επ’ ωφελεία 4 Δήμων και 23 Κοινοτήτων που 
εμπίπτουν είτε μερικώς είτε στην ολότητά τους 
εντός των περιοχών των Βάσεων».

Αλληλούια! Παρακαλώ σκεφτείτε την τραγική 
εικόνα, για την οποία ο Πρόεδρος μιας ευρωπα-
ϊκής χώρας πανηγυρίζει: Μια ομάδα ένοπλων 
κλεφτών εισβάλλουν στο σπίτι σας. Αρπάζουν 
τα πάντα, αλλά σας αφήνουν μια μικρή κουζίνα 
και δύο υπνοδωμάτια. Διαμαρτύρεστε, φωνάζε-
τε, αλλά σας επιβάλλουν ένα στυγνό καθεστώς 
διοίκησης και αν σας αρέσει. Επαναστατείτε 
και σας σκοτώνουν. Παίρνετε τα όπλα και σας 
απαγχονίζουν! 

Περνούν τα χρόνια και… όλως περιέργως, την 
ημέρα που η διεθνώς τιμημένη και καταξιωμένη 
μουσική-χορευτική Διάσταση αποσύρεται από 
τα καραγκιοζιλίκια για τα 70χρονα της δολοφό-
νου του Παλληκαρίδη και άλλων αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ, γίνεται τελετή… επιστροφής (!!) 200 τ. χλμ. 
από την εκ 255 τ. χλμ. έκταση των λεγόμενων 
«Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων». Πανηγυρίζουν 
οι αγγλόδουλοι και αγγλολάγνοι ιθαγενείς και 
ευχαριστούν την Her Majesty για την… φιλάνθρωπη 
χειρονομία της. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη ευχαρίστησε τους Εγγλέζους κλέ-
φτες και κατακτητές, επειδή μας… επιστρέφουν 
200 τ. χλμ. δική μας γης, ηλικίας 4000 χρόνων! 

Ο Ν. Αναστασιάδης δεν είχε καν τον πολιτικό 
ανδρισμό να υποδείξει στους Εγγλέζους ότι είναι 
αδιανόητο και ανεπίτρεπτο, σε κράτος-μέλος της 
ΕΕ, ένα ξένο κράτος, μη μέλος της Ένωσης, να 
διατηρεί δήθεν «κυρίαρχες Βάσεις». Αλλά γιατί 
να το απαιτήσει; Το 1988, σε διάστημα 9 μηνών 
εκλέγεται Πρόεδρος της Κύπρου, ο Γ. Βασιλείου. 
Ποιος προανήγγειλε την εκλογή του ένα μήνα 
πριν από τις κάλπες; Ο Economist! Το 2007 
ο μ. Τάσσος θέτει μεθοδικά θέμα κατάργησης 
των Βάσεων. Το 2008 εκλέγεται Πρόεδρος ο μ. 
Δ. Χριστόφιας. Ποια πρωτεύουσα επισκέφθηκε 
μετά την εκλογή του; Το Λονδίνο. Το πρωί της 
20/3/2022, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβ. Νεοφύτου, 
ανακηρύσσεται, δι’ ανατάσεως της χειρός, ως 

ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές 
εκλογές. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μεταβαίνει, 
πού; Στο Λονδίνο, δήθεν για επαφές.

Το 1878 η Κύπρος πέρασε από τους Οθω-
μανούς στους Εγγλέζους ως βρετανικό προτε-
κτοράτο. Στις 25/10/1914 ανακηρύχθηκε ως 
κτήση της Αγγλίας και από το 1925 μέχρι το 
1960 ως αποικία του Στέμματος. Τα Οκτωβριανά 
του 1931 ήταν η πρώτη εξέγερση των καταπιε-
σμένων και εξαπατηθέντων Ελλήνων κατά των 
Εγγλέζων. Το αίμα του 17χρονου Ονούφριου 
Κληρίδη έβαψε και άνοιξε τον δρόμο για τον 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955-59. 
Μια δράκα 18ρηδων και 20ρηδων εξευτέλισε 
μιαν ολόκληρη αυτοκρατορία, η οποία ποτέ δεν 
χώνεψε ότι εκτέθηκε διεθνώς ως κράτος βαρ-
βαρότητας.  

Μη νομίσει κανείς ότι η ακολουθούμενη σήμε-
ρα γλοιώδης και δουλόφρων πολιτική του «καλού 
παιδιού» είναι ίδιον Κυπρίων πολιτικών. Τρεις 
μέρες μετά τα Οκτωβριανά, στις 25/10/1931, Ελ. 
Βενιζέλος ανακάλεσε στην Αθήνα τον Έλληνα 
πρόξενο στη Λευκωσία, Αλέξη Κύρου. Σε μνη-
μόνιο που συνέταξε και απέστειλε στον Άγγλο 
πρέσβη στην Αθήνα, για να κατευνάσει τον θυμό 
του, ο Βενιζέλος έγραψε: «Είμαι περισσότερον 
αγανακτισμένος κατά της ανοήτου πολιτείας των 
πολιτευομένων της Κύπρου, διότι αύτη δεν μου 
επιτρέπει ουδέ να διανοηθώ να ζητήσω σήμε-
ρον την Κύπρον αφ’ ου πρέπει να παρέλθουν 
έτη πολλά διά να λησμονηθούν αι τελευταίαι 
ταραχαί και να μη παρασχεθή η εντύπωσις ότι 
η Αγγλία υπέκυψε εις την επαναστατικήν πίεσιν 
των Κυπρίων»...

«Ανόητοι» οι πολιτευόμενοι στην Κύπρο. «Τα-
ραξίαι», «ταραχοποιοί», άρα, να μην  «παρασχεθή 
η εντύπωσις ότι η Αγγλία υπέκυψε εις την επα-
ναστατικήν  πίεσιν των Κυπρίων». Αδιανόητον, 
ανεπίτρεπτον, εξοργιστικόν, οι υπόδουλοι στους 
Εγγλέζους, Έλληνες Κύπριοι να επαναστατήσουν. 
Η οποιαδήποτε διατάραξη των σχέσεων με την 
«Μεγάλην Βρετανίαν» εθεωρείτο, από τον ρεαλι-
στή Βενιζέλον, «ολεθρία». Τα σχόλια, ελεύθερα. 

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

«Φινλανδοποιήσεως» αυτοακύρωση

Η εισβολή των Σοβιετικών κατά το 1939 
στη Φινλανδία και η επακολουθή-
σασα έκτοτε ως οιονεί της Μοσχας 
υφιστάμενη σοβιετική απειλή έναντι 

του Ελσίνκι, ούσα μη ενεργοποιημένη, καλλιέρ-
γησε παρά ταύτα την αντίληψη της «φινλανδο-
ποίησης», έννοια που μαρτυρούσε την εκούσα 
άκουσα πολιτική βούληση της Φινλανδίας να 
εξαρτά την πορεία της στον κόσμο από τη θέληση 
του σοβιετικού ισχυρού γείτονά της.

Η κατά τα ανωτέρω προβληθείσα έννοια 
της φινλανδοποίησης εμπεδώνει έκτοτε την 
παρουσία και λειτουργία της στον κόσμο των 
διακρατικών σχέσεων ως αντίληψη μειωμένης 
ή και απούσης κατά ταύτα εθνικής κυριαρχίας.

Οι σημερινές διεθνείς ανατρεπτικές εν πολλοίς 
συνθήκες και οι νέοι συσχετισμοί που επέφερε 
στο διεθνές σύστημα η παγκόσμια αντιπαράθεση, 
όπως εξελίσσεται στην Ουκρανία, αλλάζουν άρδην 
τις κατά τα ανωτέρω υφιστάμενες συνθήκες που 
αφορούν το φινλαδικό φαινόμενο, ενεργοποιώ-
ντας κατά ταύτα τα αντανακλαστικά του Ελσίνκι 
στη θέληση υπεράσπισης της ακεραιότητας της 
χώρας έναντι μιας εκλαμβανόμενης ή επερχό-
μενης υφιστάμενης ρωσικής απειλής. Κατόπιν 
τούτου, η Φινλανδία αίρει εν τοις πράγμασι το 
καθεστώς μιας διαχρονικά αυτοεπιβληθείσης 
ουδετερότητας έναντι πάντων,  ιδιαιτέρως δε προς 
τον ρωσικό παράγοντα, προσανατολιζόμενη σε 
μια διαδικασία ένταξής της στο ΝΑΤΟ.

Τούτο συνιστά, όχι μόνο ένα κρίσιμο κρίκο 
της αλυσίδας των γεγονότων που συνθέτουν το 
περί την Ουκρανία σκηνικό, αλλά και ένα ιστο-
ρικό μομέντουμ, όπου το σημείο γέννησης τού 
εν προκειμένω όρου μετεξελίσσεται σε πλαίσιο 
προσδιορισμού της σημερινής σύγκρουσης ως 
εν εξελίξει φαινομένου αντιπαράθεσης Ανατο-
λής - Δύσης.

Οι νέες πραγματικότητες που διαμορφώνο-
νται σε επίπεδο διεθνοπολιτικών εξελίξεων και 
η κατά ταύτα αναμενόμενη προαναγγελθείσα 
επέκταση του ΝΑΤΟ με επικείμενη την έντα-
ξη Φινλανδίας και ενδεχομένως Σουηδίας στο 
ΝΑΤΟϊκό σύμπλεγμα, αναβαθμίζουν έτι περαι-
τέρω το υφιστάμενο συγκρουσιακό μέτωπο σε 
αντιπαράθεση παγκοσμίου εμβέλειας.

Πρέπει κανείς να υπογραμμίσει, γνωστού 
όντος του ιστορικού πλαισίου της Ρωσίας, καθώς 
και του προφίλ της σημερινής της ηγεσίας, πως 
η Μόσχα δεν πρόκειται να δεχθεί αβρόχοις ποσί 
την προετοιμαζόμενη ΝΑΤΟϊκή παρουσία στον 
στενό διεθνοπολιτικό της περίγυρο.

Μια ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα 
επιφέρει αφεύκτως παγκόσμια κρίση, προσο-
μοιάζουσα εν προκειμένω με την κρίση της 
Κούβας του 1962, όπου η πυρηνική απειλή 

ετέθη επί τάπητος. 
Συναφώς, η Μόσχα προδήλως προετοιμά-

ζει σειρά αντιδράσεων στην κατά τα ανωτέρω 
φινλαδική κίνηση, των οποίων το μέγεθος και 
τις συνέπειες δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει 
εκ προοιμίου. Τούτων δεδομένων, η Ρωσία 
προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνοπολιτική 
θέση της θα επιδιώξει την ενεργοποίηση δυνάμει 
συμμαχικών παραγόντων, όπως είναι η Ινδία 
και η Κίνα, πράγμα που θα επιτείνει και θα εμ-
βαθύνει την ενεργοποίηση ενός συγκρουσιακού 
φαινομένου ουνιβερσαλιστικών διαστάσεων. 

Επιπροσθέτως, η εξέλιξη των πραγμάτων, 
όπως απορρέουν από τους βηματισμούς πε-
ραιτέρω επέκτασης του ΝΑΤΟ μέσω Ελσίνκι, 
δημιουργεί συνθήκες ενδυνάμωσης του ρωσι-
κού αφηγήματος περί διαμόρφωσης συνθηκών 
περικύκλωσης της Μόσχας από ΝΑΤΟϊκές δυ-
νάμεις και ως εκ τούτου αναφύεται ως ζωτικής 
σημασίας αναγκαιότητα η ενδυνάμωση της ρω-
σικής αποτρεπτικής ισχύος και η οικοδόμηση 
μέσω συμμαχιών ενός παγκοσμίων διαστάσεων 
αντιδυτικού κατά ταύτα μετώπου.

Εν κατακλείδι και σε ό,τι αφορά τα καθ’ ημάς, 
τουτέστιν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πρέπει 
κανείς να ομολογήσει πως οι εξελίξεις των εν 
Φινλανδία δρωμένων επιφέρουν αφεύκτως έναν 
ενισχυμένο ρόλο της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη 
και σοβαρότατες επιπτώσεις στην πολιτική και 
στρατηγική οικοδόμησης μιας αυτόνομης ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας, αποδεσμευμέ-
νης από τη στρατηγική κηδεμόνευση των ΗΠΑ, 
πολιτική στην οποία η Ελλάδα επένδυσε και 
επενδύει διαχρονικά για την ενίσχυσή της στην 
αποτρεπτική στρατηγική έναντι του τουρκικού 
κινδύνου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «Είμαι περισσότερον αγανακτισμένος κατά 
της ανοήτου πολιτείας των πολιτευομένων της Κύπρου, διότι 

αύτη δεν μου επιτρέπει ουδέ να διανοηθώ να ζητήσω σήμερον 
την Κύπρον αφ’ ου πρέπει να παρέλθουν έτη πολλά διά να 
λησμονηθούν αι τελευταίαι ταραχαί και να μη παρασχεθή η 

εντύπωσις ότι η Αγγλία υπέκυψε εις την επαναστατικήν πίεσιν 
των Κυπρίων»...
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Η κατά τα ανωτέρω 
προβληθείσα έννοια 

της φινλανδοποίησης 
εμπεδώνει έκτοτε την 

παρουσία και λειτουργία 
της στον κόσμο

των διακρατικών 
σχέσεων ως αντίληψη 

μειωμένης ή και 
απούσης κατά ταύτα 
εθνικής κυριαρχίας



Επικυρώθηκε, λοιπόν, από την Κεντρι-
κή Επιτροπή του ΑΚΕΛ η προεδρική 
υποψηφιότητα τού μέχρι προ τινος δια-
πραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη. Και 
τώρα αρχίζει η μεγάλη προσπάθεια της 
Εζεκία Παπαϊωάννου να εμφανίσει τον κ. 
Μαυρογιάννη όσο το δυνατόν πιο διαφο-
ροποιημένο από τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη στο Κυπριακό. Ήδη προβλήθηκε 
το επιχείρημα «μα εν τζι εν ο διαπραγμα-
τευτής που αποφασίζει την πολιτικήν στο 
Κυπριακόν, εν ο Πρόεδρος». Σιγά-σιγά 
θα μάθουμε ότι ο κ. Μαυρογιάννης, στο 
Κραν Μοντανά, δεν είχε καμιά ευθύνη 
για το ναυάγιο. Θα μας πούνε, για παρά-
δειγμα, ότι πριν από το κρίσιμο δείπνο, 
ο κ. Μαυρογιάννης και ο Πρόεδρος 
ήπιανε... κανένα ουισκάκι περισσότε-
ρο, αλλά ο πρώτος, επειδή δεν ήτανε 

συνηθισμένος στο ποτό, ζαλίστηκε και 
δεν καταλάβαινε τι ακριβώς γινόταν. Έτσι, 
δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον Πρόεδρο 
να τουμπάρει τις συνομιλίες. Η εκδοχή 
αυτή θα συμβαδίζει και με το ΑΚΕΛικό 
αφήγημα ότι για όλα έφταιγε ο Νίκαρος!
Εντάξει, υπερβάλλουμε, σατιρική αδεία, 
αλλά είναι βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος 
της προσπάθειας της ηγεσίας του ΑΚΕΛ 
θα αφιερωθεί στο να αποτινάξει από τον 
κ. Μαυρογιάννη το «στίγμα» ότι ήταν 
στενός συνεργάτης του Προέδρου.
Ούτως ή άλλως, το Κυπριακό δεν θα παίξει 
και πολύ σ’ αυτές τις εκλογές, αφού η τουρ-
κική πλευρά δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
για επανάληψη των διαπραγματεύσεων. 
Συνεπώς το ΑΚΕΛ θα παίξει δυνατά 
το χαρτί της κοινωνικής πολιτικής, με 
έμφαση στην ακρίβεια και τα καθημερι-

νά προβλήματα των απλών ανθρώπων. 
Οπότε, σε κάποια φάση, θα δούμε τον κ. 
Μαυρογιάννη να περιφέρεται σε λαϊκές 
αγορές και καφενεία. Κι εκεί που είχαμε 
συνηθίσει να τον βλέπουμε να ασχολείται 
με προτάσεις και ιδέες στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, τώρα θα τον βλέπου-
με να ασχολείται με τις... ντομάτες και τα 
αγγουράκια που καταλήγουν στο τραπέζι 
των καταναλωτών!
Και κάτι, που δεν είναι γνωστό στους 
πολλούς. Ο κ. Μαυρογιάννης έχει να 
επιδείξει και συγγραφικό λογοτεχνικό 
έργο. Το 2015 εξέδωσε το βιβλίο «Το Γα-
λάζιο Φουστάνι» (νουβέλα). Υπό το φως 
των νέων δεδομένων, θα προχωρήσει, 
φαντάζομαι, και σε δεύτερο βιβλίο, «Το... 
Κόκκινο Φουστάνι»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ήταν αναμενόμενη η ενθουσιώδης στή-
ριξη της προεδρικής υποψηφιότητας του 
Αβέρωφ Νεοφύτου από τη Νέα Δημο-
κρατία, με αφορμή το συνέδριό της στην 
Αθήνα. Όμως ο Μαργαρίτης Σχοινάς, 
στέλεχος της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν, προχώρησε και ένα βήμα πιο 
κάτω. Ένα βήμα που δεν θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί και τόσο δεοντολογικό. 
Στην ομιλία του άφησε υπαινιγμούς κατά 
του ανθυποψηφίου τού προέδρου του 
ΔΗΣΥ, του τέως ΥΠΕΞ Νίκου Χριστο-
δουλίδη. Είπε συγκεκριμένα: «Φίλε Αβέ-
ρωφ, θέλω να ξέρεις ότι αυτούς (τους Ρώ-
σους) δεν θα τους αφήσουμε να παίξουν 
παιχνίδια στην Κύπρο, στην προεδρική 
εκλογή της Κύπρου. Η Κύπρος θα μείνει 
ευρωπαϊκή και Δυτική και εσύ θα είσαι ο 
φορέας αυτής της μεγάλης προσπάθειας 
και εμείς θα είμαστε δίπλα σου»! Με την 

αναφορά του αυτή ο κ. Σχοινάς πέρασε 
τα... σχοινιά και μπήκε μέσα στο ρινγκ της 
κυπριακής προεκλογικής αντιπαράθε-
σης, προσπαθώντας να δώσει ένα ντιρέκτ 
χτύπημα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, του 
οποίου την υποψηφιότητα, σύμφωνα με 
το αφήγημα του ΔΗΣΥ, υποστηρίζει η 
Ρωσία! 
Τέτοιες αναφορές, και μάλιστα από 
ανώτερο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν συμβάλλουν στην επικράτη-
ση ενός πολιτισμένου κλίματος, βασισμέ-
νου στο πολιτικό ήθος και τον αλληλοσε-
βασμό, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως 
άγαρμπη παρέμβαση στις εκλογές για το 
ύπατο αξίωμα μιας χώρας μέλους. 
Αντιλαμβάνομαι ότι, τώρα που έχει 
εξαγγείλει επίσημα την υποψηφιότη-
τά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θα 
ξεκινήσει (επίσημα) και η εκστρατεία 

αποδόμησής του από την Πινδάρου 
(«δούρειος ίππος» της αντιπολίτευσης, 
τώρα και «δούρειος ίππος» της Ρωσίας, 
προδότης, διασπαστής κ.λπ.). Όμως, 
υπαινιγμοί, υπόγειοι ψίθυροι, χτυπή-
ματα κάτω από τη μέση και λάσπη 
εναντίον οποιουδήποτε υποψηφίου θα 
οδηγήσουν την ήδη καταφατσελλωμέ-
νη πολιτική ζωή τελείως στον πάτο. Για 
κανένα λόγο δεν πρέπει να αφήσουμε 
τον ανεμοστρόβιλο των προεκλογι-
κών παθών να παρασύρει στο διάβα 
του τη λογική των επιχειρημάτων και 
την ήρεμη αντιπαράθεση θέσεων και 
προγραμμάτων. Θα είναι τραγικό να 
καταλήξουμε σε μια κατάσταση, όπου, 
για χάρη της καρέκλας, θα αρχίσουν 
οι υποψήφιοι να ρίχνουν... καρέκλες ο 
ένας στο κεφάλι του άλλου!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Είναι η στιγμή που ο πολιτικός θα 
ήθελε να ήταν... καλλιτέχνης. Διότι 
οι πολίτες έχουν πολύ μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στους καλλιτέχνες παρά 
στους πολιτικούς. Αυτό, τουλάχιστον, 
είναι το συμπέρασμα έρευνας κοινής 
γνώμης, για τον βαθμό ικανοποίησης 
των πολιτών προς τους θεσμούς κ.ά., 
την οποία πραγματοποίησε ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων 
και Ερευνών Αγοράς Κύπρου. Οι 
πολιτικοί πιάνουν κυριολεκτικά πάτο. 
Συγκεκριμένα, βάσει πενταβάθμιας 

κλίμακας, όπου το 1 σήμαινε «καμία 
εμπιστοσύνη» και το 5 «πολύ μεγά-
λη εμπιστοσύνη», οι ερωτηθέντες 
απάντησαν ότι εμπιστεύονται περισ-
σότερο: τους καλλιτέχνες (3,73), τους 
γιατρούς (3,47), τις εταιρείες δημοσκο-
πήσεων (3,26), τους εκπαιδευτικούς 
(3,17), τους στρατιωτικούς (3,10), τους 
λογιστές (3,02), τους αστυνομικούς 
(2,76), τους επιχειρηματίες (2,72), 
τους δικηγόρους (2,46), τους συντε-
χνιακούς (2,42) και τελευταίους τους 
πολιτικούς (1,77).

Δεν ξέρω πώς αισθάνθηκαν οι πο-
λιτικοί μας όταν διάβασαν τα αποτε-
λέσματα της έρευνας, αλλά μπορώ 
να φανταστώ ότι έκαναν αυτό που 
κάνουν πάντα, όταν έρθουν ενώπιόν 
τους κάποια αρνητικά αποτελέσματα 
που αφορούν τους ίδιους, όπως, ας 
πούμε, οι εκλογικές αποτυχίες. Όταν 
δηλώνουν με σεμνότητα ότι έχουν 
πάρει τα μηνύματα και ότι θα προ-
βληματιστούν και θα κάνουν αυτοκρι-
τική. Και αφού πάρουν τα μηνύματα, 
δεν... ξέρουν τι να τα κάνουν και τα 

αφήνουν στην άκρη, μέχρις ότου τους 
τα θυμίσει η επόμενη δημοσκόπηση 
ή η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.  
Τελικά, η μόνη ελπίδα των πολιτικών, 
για να καταφέρουν να αλλάξουν την 
εικόνα που έχει γι’ αυτούς ο λαός, είναι 
να πείσουν ότι είναι και... ολίγον καλλι-
τέχνες! Ότι έχουν μέσα τους το κρυφό 
ταλέντο... του ηθοποιού. Γι’ αυτό και 
δίνουν... παραστάσεις (ενίοτε επιτυχη-
μένες, συχνότερα για σάπιες ντομάτες) 
μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. 
Ακόμη μια καλλιτεχνική πινελιά για 

τους πολιτικούς μπορεί να θεωρηθεί και 
η έφεσή τους για τη... ζωγραφική. Κυρί-
ως ζωγραφίζουν... με μελανά χρώματα 
τον βίο και την πολιτεία των αντιπάλων 
τους, ενώ τα δικά τους τα βάφουν με ένα 
ροδαλό χρώμα. 
Τώρα που το ξανασκέφτομαι, με βάση 
τη διαπίστωση ότι οι καλλιτέχνες 
τυγχάνουν πολύ μεγαλύτερης εμπιστο-
σύνης από τους πολιτικούς, μήπως είναι 
καιρός να αρχίσουν οι καλλιτέχνες να 
ασχολούνται... με την πολιτική;

ΜΠΟΞΕΡ

Της Κυριακής
15.05.2022

Εξ Απορρήτων

Ο Χάρος αγνοεί 
τις κάμερες

Βάλαμε και τις κάμερες τροχαίας, 
αλλά ο Χάρος των δρόμων δεν 
τις έλαβε καθόλου υπ’ όψιν. Έτσι 
είχαμε μιαν αύξηση 62,5% στα 
θανατηφόρα δυστυχήματα τους 
πέντε πρώτους μήνες του χρόνου, 
σε σχέση με πέρσι. Φέτος χάσαμε 
ήδη 13 ανθρώπους στην άσφαλτο 
(εύχομαι να μην αυξηθεί ο αριθμός 
μέχρι που να δημοσιευθεί το κείμε-
νο αυτό). 
Ε, μα ποιο άλλο μέτρο να πάρει η 
Πολιτεία, επιτέλους; Μήπως μαζί 
με τα περιπολικά της Αστυνομίας, 
να βάλει να περιπολούν στους 
δρόμους και νεκροφόρες, ίσως 
βλέποντάς τες κάποιοι να γίνουν 
προσεκτικότεροι;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν, ένας από τους 
κυριότερους παράγοντες των θα-
νατηφόρων είναι και το αλκοόλ, με 
ποσοστό 20%. Όλο και πιο πολλοί 
οδηγοί πάνε ζικ-ζακ μέσα στους 
δρόμους λόγω της οινοποσίας. 
Απλώς εύχεσαι, όταν εκείνοι είναι 
στο «ζικ», εσύ να είσαι στο «ζακ». 
Πρέπει επίσης να επισημάνουμε 
ότι υπάρχει και μια άλλη ιδιαίτερα 
επικίνδυνη κατηγορία οδηγών. 
Είναι εκείνοι που μπορεί μεν να 
μην οδηγούν μεθυσμένοι, αλλά 
παρασύρονται από τη... μέθη της 
ταχύτητας, που είναι ένας άλλος 
βασικός παράγοντας της απώλειας 
ζωών στους δρόμους.  
Και για να επανέλθω στις κάμερες 
τροχαίας. Υπάρχει σοβαρό πρόβλη-
μα με την αποστολή των εξωδίκων 
στους παραβάτες. Οι κάμερες 
κατέγραψαν μεν 60.000 παραβά-
σεις, αλλά μόνο 15.000 παραβάτες 
πήραν εξώδικο. Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι άλλοι 45.000 δεν έχουν ιδέα ότι 
έκαναν παράβαση και έτσι δεν θα 
λειτουργήσει γι’ αυτούς αποτρεπτικά 
ο όποιος φόβος ενός τσουχτερού 
προστίμου, για να μην προχωρή-
σουν στην επόμενη παράβαση. Η 
Αστυνομία, πάντως, πιστεύει ότι όταν 
φθάσει στους ατίθασους οδηγούς 
ο μεγάλος όγκος καταγγελιών, τότε 
θα συνειδητοποιήσουν τις επιπτώ-
σεις και θα συμπεριφέρονται πιο 
υπεύθυνα στους δρόμους. Μακάρι. 
Επί του παρόντος, όμως, εκείνο που 
βλέπουμε στην πράξη είναι η ανη-
συχητική αύξηση των θανατηφόρων 
δυστυχημάτων και η αναπάντητη 
απορία μας. Μήπως, τελικά, βάλαμε 
τις κάμερες απλώς για να μας βγά-
ζουν τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες 
μας, οι οποίες να χρησιμοποιούνται... 
στα αγγελτήρια κηδείας;

ΜΠΟΞΕΡ

Νέοι υποψήφιοι με παλιές νοοτροπίες

«Το Κόκκινο Φουστάνι»,
του Μαυρογιάννη

Χωρίς χτυπήματα κάτω από τη μέση

Καλλιτέχνες στην κορυφή, πολιτικοί στον πάτο

Οπλισμός από τις ΗΠΑ και… 
Σοβιετολάγνοι

Όταν η Βασίλισσα έπνιξε έναν φασιανό
Όλα τα είχαμε, τα παναΰρκα για το 
«πλατινένιο ιωβηλαίο» της Ελισάβετ 
μάς έλειπαν. Οι Βρετανικές Βάσεις 
ανακοίνωσαν ότι στις 2 Ιουνίου θα 
πραγματοποιηθεί στο αρχαίο θέατρο 
Κουρίου συναυλία προς τιμήν της 
Βασίλισσας της Αγγλίας, για να εορτα-
σθεί «η υπηρεσία της στο βρετανικό 
έθνος  για πάνω από 70 χρόνια». Με 
αφορμή το γεγονός αυτό, ανέσυρα 
από το αρχείο μου ένα παλαιότερο 
κείμενό μου, υπό μορφή επιστολής 
προς την Ελισάβετ, το οποίο είχα δη-
μοσιεύσει ύστερα από ένα περιστα-
τικό, κατά το οποίο η Βασίλισσα  είχε 
πνίξει... έναν φασιανό. 
«Μεγαλειοτάτη!
Έτυχε να διαβάσω τη συγκλονιστική 
είδηση ότι, με μεγάλη φιλανθρωπία, 
πνίξατε με τα ίδια τα χεράκια σας 
έναν ετοιμοθάνατο φασιανό, τον 
οποίο είχαν κάνει προηγουμένως κό-
σκινο με τα σκάγια τους ο υψηλότατος 
σύζυγός σας, Δουξ του Εδιμβούργου 
Φίλιππος, και οι προσκεκλημένοι 
του σε κυνηγετική εξόρμηση εντός 
βασιλικού κτήματος. 
»Προσπαθώ να φαντασθώ τα αι-
σθήματά σας, Μεγαλειοτάτη, εκείνη 
τη φοβερή στιγμή που έπεσε στα 
πόδια σας ο ψυχορραγών φασιανός 
και σας κοίταξε με τα αθώα μάτια 
του, ζητώντας από την υψηλότητά 

σας να επιδείξει μεγαλοψυχία και να 
τον αποτελειώσει. Και πραγματικά 
πρέπει να τονίσω ότι εκείνη τη στιγμή 
δείξατε πόσο υψηλόφρων είσθε, 
Μεγαλειοτάτη. Θα μπορούσατε να 
δώσετε τη χαριστική βολή στον άτυχο 
φασιανό με το τακούνι σας. Όμως 
προτιμήσατε να του προσφέρετε την 
ευθανασία με τα ίδια τα βασιλικά σας 
χεράκια. Για να νιώσει ο θνήσκων 
φασιανός τη μοναδική υπερηφάνεια 
και την απέραντη ικανοποίηση ότι 
απήλθε από τον μάταιο τούτο κόσμο 
με την αίσθηση του βασιλικού πνιξί-
ματος.
»Κλείοντας την παρούσα επιστο-
λή μου, θέλω να σας υπενθυμίσω 
και μια παλαιότερη ιστορία, στην 
οποία, δυστυχώς, δεν λειτούργησε η 
ανθρωπιστική σας συνείδηση. Και 
με συγχωρείτε για το θράσος μου 
να αναφέρομαι σε τέτοια θέματα, 
αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το 
κάνω. Πρόκειται για την περίπτωση 
του 19χρονου ήρωά μας, Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη, Μεγαλειοτάτη, στον 
οποίο αρνηθήκατε να δώσετε χάρη, 
με αποτέλεσμα να σταλεί στη φοβερή 
αγχόνη της αποικιοκρατίας σας.
Ίσως, βέβαια, το λάθος να ήταν του 
Παλληκαρίδη, ο οποίος δεν φρόντισε 
να γεννηθεί φασιανός...».

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

«Εξαιρετικά νέα για τον Ελληνισμό! 
Από τις αρχές 2023 η Κυπριακή Δη-
μοκρατία θα μπορεί να προμηθεύε-
ται από τις ΗΠΑ οποιοδήποτε οπλικό 
σύστημα για την Εθνική Φρουρά. 
Δικό μου σχόλιο: Εξαιρετικά νέα που 
οφείλονται στον μεγάλο φιλέλληνα 
και στενό φίλο της Κύπρου,  γερου-
σιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρο 
της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων του Αμερικανικού 
Κογκρέσου. 
Η αρχή έγινε με την έγκριση του πολύ 
σημαντικού νόμου Μενέντεζ-Ρούμπιο 
τον περασμένο Ιούνιο, από το Κο-
γκρέσο, και βεβαίως με τη μέγιστη και 
συντονισμένη βοήθεια και υποστή-
ριξη από το Ελληνικό, Κυπριακό και 
Εβραϊκό Λόμπι στις ΗΠΑ. 
Κάποιοι έμειναν στα στερεότυπα της 
δεκαετίας του ‹60 με τον Ψυχρό 
Πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ και 
την Κύπρο να εντάσσεται εντελώς 
αψυχολόγητα και χωρίς στρατηγι-
κή κατεύθυνση στους ανίσχυρους, 
πεινασμένους και Σοβιετολάγνους 
Αδεσμεύτους και να τρέχουμε από 

πίσω αντι-Αμερικανούς και κομμου-
νιστές ηγέτες όπως ο Νάσερ, ο Τίτο 
και ο Κάστρο.
Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία 
εντασσόταν το 1960 στο ΝΑΤΟ, 
όπως άλλωστε ήταν και η συμφωνία 
Καραμανλή-Μεντερές στη Ζυρίχη 
το 1959, με τις ευλογίες βεβαίως των 
ΗΠΑ&ΗΒ, ούτε η Τουρκανταρσία το 
1963 ούτε και η τουρκική εισβολή 
το 1974 θα γινόταν. Με την ανωτέρω 
πρόσφατη σημαντική απόφαση των 
ΗΠΑ όσον αφορά την ανεμπόδιστη 
προμήθεια αμερικανικού οπλισμού, 
η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 
18 χρόνια, θα είναι πλέον ένα μόλις 
βήμα πριν από την αίτηση ένταξης 
στο ΝΑΤΟ, μια κίνηση τεράστιας 
στρατηγικής και πολιτικής σημασίας 
τόσο για την ίδια αλλά και για τον 
ευρύτερο Ελληνισμό!»
Σχόλιο της ομογενειακής «Ελευθερί-
ας» Λονδίνου, 12.5.2022, υπογραφή 
ΓΡΑΙΚΟΣ (από τη μικρή Κύπρο 
εκτός Κύπρου). 

 Φανούλα Αργυρού

Οι πολίτες αναμένουν από τους πολι-
τικούς, και ειδικότερα από αυτούς που 
φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον τόπο, 
έναν άλλον πολιτικό πολιτισμό. Ανώ-
τερο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει 
να βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και 
που συνέβαλε στην απαρέσκεια και 
την απαξίωση των πολιτικών από τους 
πολίτες. Δυστυχώς, φαινόμενα τού 
παλαιάς κοπής πολιτικού πολιτισμού 
κάνουν την εμφάνισή τους και σ’ αυτήν 
την εκλογική αναμέτρηση. 
Ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης, 
υποψήφιος Πρόεδρος, τηρούσε 
ομολογουμένως μέχρι τώρα μιαν 
αξιοπρεπή στάση και επεδείκνυε μιαν 
ήπια συμπεριφορά, άσχετα με το εάν 
συμφωνεί κάποιος με τις απόψεις του ή 
όχι, ιδιαίτερα στο Κυπριακό. Γι’ αυτό μας 
ξένισε η αντίδρασή του αμέσως μόλις 
πληροφορήθηκε ότι η Κεντρική Επι-
τροπή του ΑΚΕΛ επέλεξε ως υποψήφιο 
του κόμματος τον τέως διαπραγματευτή 

Ανδρέα Μαυρογιάννη και όχι τον ίδιο. 
Σημειώνεται ότι ο κ. Μαυρογιάννης 
εξασφάλισε το 60% των ψήφων των 
μελών της Κεντρικής Επιτροπής και ο 
κ. Δημητριάδης το 40%. Αμέσως μετά, 
ο Αχιλλέας, με τον βίαιο δυναμισμό που 
χαρακτήριζε τον... συνονόματό του, της 
«Ιλιάδας», εξεστράτευσε κατά του ανθυ-
ποψηφίου του, τον οποίο επεχείρησε να 
εμφανίσει ως χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ενός «μη τίμιου κράτους». Ανέφε-
ρε, συγκεκριμένα, ότι βλέπει στον κ. 
Μαυρογιάννη δύο μισθούς, ως πρέσβης 
και ως διαπραγματευτής. «Για μένα 
δεν είναι τίμιο κράτος, κάποιος να έχει 
παράλογα προνόμια, όταν βλέπουμε την 
ακρίβεια να χτυπά τους συμπολίτες μας 
και να μην μπορούν να τα φέρουν βόλ-
τα», είπε ο κ. Δημητριάδης με καθαρά... 
αριστερή διάθεση. Ο κ. Μαυρογιάννης 
απάντησε αμέσως, λέγοντας ότι εξουσι-
οδότησε τη Γενική Λογίστρια να δώσει 
στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που 

αφορούν την εργοδότησή του από το 
Δημόσιο, για όλα τα χρόνια υπηρεσίας 
του, από το 1987, ενώ κάλεσε και τον 
Γενικό Ελεγκτή να προβεί σε σχετική 
έρευνα.
Τρέφαμε την κρυφή ελπίδα ότι αυτήν 

τη φορά θα αποφεύγαμε τη συνήθη μετα-
τροπή του προεκλογικού σκηνικού σε 
ρωμαϊκή αρένα. Δυστυχώς, πέσαμε έξω. 
Και να φανταστείτε ότι έχουμε ακόμη 
δέκα μήνες μέχρι τις Προεδρικές...

ΜΠΟΞΕΡ
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