
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Από κάλπη 
σε κάλπη 
το Ισραήλ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ «Γ’ ΒΙΕΝΝΗΣ»
Ένα «προφητικό» σημείωμα 
Μια περίπου εβδομάδα πριν από τη συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων στη Βιέννη, ο Θεόφιλος Θεοφίλου 
διορατικά προειδοποιούσε την πολιτική ηγεσία για τις 
συνέπειες της αποδοχής της τουρκικής αξίωσης περί 
μετακίνησης πληθυσμών.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
«Γάγγραινα» που ακρωτηριάζει τη ζωή
Μέρα με τη μέρα μεγαλώνει το «θηρίο» των ναρκωτι-
κών στην κυπριακή κοινωνία. Διπλασιάστηκε σε ένα 
χρόνο ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους 
από υπερβολική δόση. Συγκλονίζει η εξομολόγηση 
μάνας χρήστη στη «Σ». 
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ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ: Οι ΗΠΑ και 
ο πόλεμος στην Ουκρανία ΣΕΛΙΔΑ 19 

ΔΡ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Για ένα νέο αμυντικό 
δόγμα Ελλάδας - Κύπρου ΣΕΛΙΔΑ 20

ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ: Τοκογλυφία: κοινωνική μάστιγα 
ΣΕΛΙΔΑ 20

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Ποιος έχει το απάνω χέρι 
στο ΓεΣΥ και στα δημόσια νοσηλευτήρια ΣΕΛΙΔΑ 20 

ΝΙΚΟΣ ΕΡΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ: Παύλος Παυλάκης 
ΣΕΛΙΔΑ 20

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Υποψήφιος Πρόεδρος: το 
κύριο καθήκον του ΣΕΛΙΔΑ 21

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ: Η 
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο 
ΣΕΛΙΔΑ 21

ΚΛΑΙΛΙΑ-ΤΟΜΠΟΛΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ: H επαναφορά 
της αγγλικής γλώσσας σε δύο κυπριακά δικαστήρια και 
η γλώσσα του Κυπριακού Συντάγματος ΣΕΛΙΔΑ 21

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ: Προεδρικές εκλογές και ο 
φόβος των πολιτών ΣΕΛΙΔΑ 21

ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
Η επιστολική διπλωματία
και τα ολέθρια ΜΟΕ
ως βολικό άλλοθι στην 
ανυπαρξία πολιτικής
ΣΕΛΙΔΑ 23 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΓΚΙΟΥΡΩΦ
Ο απόηχος των εκλογών 
στη Γαλλία: προς αριστερά
ή ακροδεξιά;
ΣΕΛΙΔΑ 7 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ 
Ευρωπαϊκής ουτοπίας,
νεο-οθωμανικές αντιστίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 23

Συναγερμός ήχησε ξανά στην Ευρώπη 
την εβδομάδα που μας πέρασε, μετά την 
έξαρση των κρουσμάτων της Covid-19, 

λόγω της εξάπλωσης δύο νέων υποπαραλλαγών 
της Όμικρον, οι οποίες απειλούν και την 
επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Πρόκειται 
για τις υποπαραλλαγές ΒΑ.4 και ΒΑ.5 της Όμικρον, 
που ανακοινώθηκαν επίσημα από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στις 4 Μαΐου, αφού 
αυτές ευθύνονταν για το νέο κύμα πανδημίας 
στη Νότια Αφρική. Λίγες μόνο ημέρες μετά, και 

συγκεκριμένα στις 11 Μαΐου, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε 
την επέκτασή τους σε περισσότερες από δώδεκα 
χώρες, με τους επιστήμονες να δηλώνουν πως 
οι δύο υποπαραλλαγές ενδέχεται να ξεπεράσουν 
το BA.2 ως το κυρίαρχο στέλεχος παγκοσμίως. 
Πλέον οι δύο υποπαραλλαγές έχουν εντοπιστεί 
σε περισσότερες από 50 διαφορετικές χώρες 
και εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
προκαλώντας νέες ανησυχίες. Στην Ελλάδα, 
μάλιστα, ήδη γίνεται λόγος για ένα νέο κύμα της 
πανδημίας στη χώρα. Τους επόμενους μήνες, 

οι δυο νέες υποπαραλλαγές του κορωνοϊού 
αναμένεται ότι θα γίνουν τα κυρίαρχα στελέχη 
και μολονότι αποτελούν μία πιο ήπια εκδοχή της 
νόσου Covid-19, με πολύ χαμηλή θνητότητα, 
ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι η μετεξέλιξή 
τους. Φαίνεται πως διαθέτουν την ικανότητα 
να παρακάμπτουν ευκολότερα το ανοσιακό μας 
σύστημα, αλλά και να επαναμολύνουν, ευτυχώς 
ήπια τους εμβολιασμένους ή τα άτομα που έχουν 
ήδη νοσήσει. 
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ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Νέα απειλή οι ΒΑ.4
και ΒΑ.5 της Όμικρον

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ 
Πρόληψη με
Διαδερμική 
σύγκλειση 

ωτίου 
αριστερού 

κόλπου
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ
Οι μορφές της, 

διάγνωση 
και θεραπεία 

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Ο συχνότερος 
καρκίνος 

στους άνδρες 
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 
Πρώιμη 
ένδειξη 

Πάρκινσον 
οι εφιάλτες

ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15

ΜΑΖΙ ΤΟ
ΕΝΘΕΤΟ 
ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τα τελευταία τερτίπια 
και το κτίσιμο προφίλ

των υποψηφίων
ΣΕΛΙΔΑ 7

Ενώ οι Τούρκοι προελαύνουν 
διπλωματικά και απειλούν 
με κρίση είτε με συμβατι-
κό είτε με υβριδικό πόλεμο, 

στην Κύπρο  διερχόμαστε ήδη πε-
ρίοδο προεκλογικού.  Και ο πολίτης 
θέλει να γνωρίζει πώς η ηγεσία του, 
κυρίως η νέα, αυτή που θα προκύψει 
από τις εκλογές, θα διαχειριστεί την 
τουρκική απειλή και το Κυπριακό. 
Εάν, δηλαδή, θα συνεχίσει την πεπα-
τημένη πολιτική του εξευμενισμού, 
που οδηγεί στα δύο κράτη, ή εάν θα 
αλλάξει στρατηγική. Εάν, με άλλα 
λόγια, θα υιοθετηθεί στρατηγική της 
αποτροπής και πώς. 

Τα θέματα της ασφάλειας είναι 
συναφή με την επιβίωσή μας ως 
λαού, έθνους και κρατών, Κύ-
πρου και Ελλάδας. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, το λογικότερο θα ήταν 
η σύγκληση μιας Πανεθνικής. 
Για ν’ αναλάβει ο καθένας τις 
ευθύνες του και για να ληφθούν 
αποφάσεις. Εάν οι ηγεσίες μας 
αδυνατούν, τότε είμαστε άξιοι της 
τύχης μας. Όμως, δεν μπορεί να 
λέγεται στην Ελλάδα ότι θα υπάρ-
ξει γενικευμένος πόλεμος εάν η 
Τουρκία επιτεθεί στο Αιγαίο και 
να μη λαμβάνει κάποιος υπόψη 
ότι θα διαχυθούν οι επιχειρήσεις 
και στην Κύπρο, την αχίλλειο 
πτέρνα του Ελληνισμού. Ως εκ 
τούτου, η μεν Αθήνα θα πρέπει ν’ 
αποφασίσει εάν θα αναλάβει τις 
εγγυητικές, ηθικές και εθνικές της 
υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου, 
η δε Λευκωσία θα πρέπει ν’ απα-
ντήσει στο ερώτημα κατά πόσον 
επιθυμεί ή  όχι ν’ αναλάβει τις 
ευθύνες της και να έχει αξιόπιστες 
ένοπλες δυνάμεις για την αποτρο-
πή της τουρκικής απειλής. 

Αυτά τα καυτά θέματα δεν είναι 
ακόμη στην ατζέντα του προεκλο-
γικού. Φοβούνται προφανώς οι 
υποψήφιοι Πρόεδροι να τ’ αγγίξουν.  
Δεν μπορούν όμως να τ’ αποφύ-
γουν, διότι η Τουρκία είναι εδώ. 
Εντός των τειχών. Και δεν επιτρέπο-
νται άλλες ψευδαισθήσεις. 

Ο καθρέφτης
των Προέδρων... 

ΘΕΣΗ

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΔΙΕΘΝΗ 
Η εκλογική συντριβή 
καταδικάζει σε πέντε 
χρόνια γρουσουζιάς 

τον Μακρόν
ΣΕΛΙΔΑ 19 

ΠΤΗΣΗ CY 284 
Η πραγματική 
ιστορία πίσω 

από μια ξεχασμένη 
θηριωδία
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Η θυσία των 

τεσσάρων ηρώων 
στο Ολοκαύτωμα 

στα Κούρδαλι
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΥΓΕΙΑ 
Η επιστροφή 
ξεχασμένων 
και μη ιών
ΣΕΛΙΔΑ 11 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 
Η μάχη 

συνεχίζεται 
μέχρι τον πόλεμο

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Eπί ξυρού 
ακμής… 

τα νοικοκυριά
ΣΕΛΙΔΑ 15

ΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ 

Πολύπλευρο το έργο 
της Ζέτας για τις 

ορεινές κοινότητες 
ΣΕΛΙΔΑ 13

Έτοιμος ν’ ανοίξει ολόκληρη τη 
βεντάλια των τουρκικών διεκ-
δικήσεων σε Αιγαίο, Κύπρο, 
Αν. Μεσόγειο και ενέργεια, 

κατά την επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες, είναι ο Ρ. Τ. Ερντογάν, σ’ 
ένα πρωτοφανές ανατολίτικο παζάρι στην 
καρδιά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 
Χωρίς υπερβολή, ο Τούρκος Πρόεδρος 
θέτει επί τάπητος τα πάντα, διεκδικώντας 
όσα θεωρεί πως αποτελούν… αναφαίρετο 
περιεχόμενο της τουρκικής Γαλάζιας Πα-
τρίδας, εις βάρος πάντα του Ελληνισμού 

- Ελλάδας και Κύπρου. Μάλιστα, όπως 
αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ο Ερντο-
γάν θα προτάξει και την κατασκευή του 
πυρηνικού αντιδραστήρα τού Άκιουγιου, 
ο οποίος προγραμματίζεται να λειτουρ-
γήσει  το 2023, ενόψει  των εκλογών που 
θα διεξαχθούν τον ίδιο χρόνο.  Σε όλα 
αυτά προστίθεται και το Προσφυγικό, το 
οποίο η Άγκυρα μετατρέπει σε πολιτικό 
και στρατηγικό εργαλείο πρόκλησης 
κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το ερώτημα που επικρέμαται είναι 

κατά πόσον θ’ αποτραπεί το χειρότερο 
σενάριο, που θέλει την αντιπαράθε-
ση (τουρκική ευθύνη) ανάμεσα στην 
Τουρκία και την Ελλάδα να κλιμακώ-
νεται, ενισχύοντας τους τριγμούς για τη 
νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, 
ή η Συμμαχία θα θέσει σε εφαρμογή 
τον Μηχανισμό Αποκλιμάκωσης της 
Έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμη 
όμως και αν το ΝΑΤΟ θέλει, παραμένει 
αδιάγνωστο κατά πόσον η Τουρκία θα 
δεχθεί μια τέτοια διαμεσολάβηση για την 
αποφυγή ατυχήματος και κλιμάκωσης 

της κρίσης. Και, πλέον, καθίσταται σαφές 
πως η τουρκική απειλή εκδιπλώνεται 
σε δύο σκέλη: Σ’ αυτήν του συμβατι-
κού πολέμου, που καλύπτει τον χώρο 
από τη Θράκη ώς την Κύπρο, και την 
πυρηνική, με τον πυρηνικό σταθμό του 
Άκιουγιου, που βρίσκεται μόλις 64 χιλιό-
μετρα από την Κύπρο, σε σεισμογενές 
ρήγμα, καθιστώντας διαρκή τον κίνδυνο  
ατυχήματος, ενώ δεν πρέπει να παραθε-
ωρείται και η πρόθεση της Άγκυρας για 
κατασκευή πυρηνικής βόμβας.  

ΣΕΛΙΔΑ 4

Η μεταρρύθμιση της Δικαι-
οσύνης είναι σημαντική 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε 
διαμηνύει στη συνέντευξή 

της στη «Σημερινή» της Κυριακής η 
Υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφη Δράκου. 
Καλεί, ταυτόχρονα, τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα να αρθούν στο ύψος των ευθυ-
νών τους, προχωρώντας στην ψήφιση 

των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ολιστική με-
ταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, κάτι που 
αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και πάγιο 
αίτημα δεκαετιών. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς δικαίως ζητούν να προχωρήσου-
με. Είναι ολοφάνερο πως το σύστημά 
μας καταρρέει και αυτό επιβεβαιώνεται 
διά στόματος όλων», τονίζει, προσθέτο-

ντας πως η όλη μεταρρυθμιστι-
κή προσπάθειά εμπεριέχει 
νομοσχέδια, έργα, μελέτες 
και δράσεις, με σκοπό να 
ξεπεραστούν τα διαχρονικά 
προβλήματα και κενά που 
παρουσιάζει το δικαστικό 
μας σύστημα. Η Υπουργός 
αναλύει, παράλληλα, τι προνο-

ούν τα τρία νομοσχέδια που βρί-
σκονται ενώπιον της Βουλής, 

εξηγεί γιατί είναι σημαντική 
η ψήφισή τους σε νόμο, ενώ 
αναφέρεται και σε σειρά 
άλλων ενεργειών, που είτε 

έγιναν είτε δρομολογούνται 
από πλευράς του Υπουργείου.

ΣΕΛΙΔΑ 3

Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Τα θέλει όλα και απειλεί

Στέφη Δράκου: Μεταρρύθμιση τώρα ή κατάρρευση

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ, ΠΛΕΟΝ, Η 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ  

ΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

«ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ  Μ. 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ  

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ 

Η ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΦΟΡΟΥΜ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ AΚΙΟΥΓΙΟΥ 
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ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ «LOUIS 
HOTELS PLC», «AMATHUS 
BEACH HOTEL» ΚΑΙ Ή 
«GIANNOS ΜOTIS CATERING 
SERVICES LTD» ΒΡΑΒΕΎ-
ΤΉΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΕΣ ΠΟΎ ΕΦΑΡΜΟΖΟΎΝ 
ΠΡΟΣ ΤΉ ΜΕΙΩΣΉ ΤΉΣ ΣΠΑ-
ΤΑΛΉΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΝΙΣΧΎΟ-
ΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LIFE-
FOODPRINT»

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Έτος 45ο – 1η  Έκδοση 3 Φεβρουαρίου 1976 

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

Χατζηκωστής (2002-2010) 

Διευθυντής Εκδοτικού Οίκου Δίας: 
Χρύσανθος Τσουρούλλης

Διευθύντρια «Σημερινής»: Πέτρα Αργυρού

Βοηθός Αρχισυντάκτης: Θεοδώρα Νικολάου

Advertising Specialist: Μαρκέλλα Ιακώβου

Λειτουργός Εμπορικού: Ελισάβετ Ηρακλέους

Brand Manager: Κλέλια Γιασεμίδου

Διόρθωση: Λουΐζα Ζαμπακκίδου
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ΘΕΣΗ

Οι υποψήφιοι Πρόεδροι 
δεν μπορούν  να κλείνουν τα 
μάτια μπροστά σε μια σειρά 
άλλων ζητημάτων που απα-
σχολούν τον πολίτη, όπως 
είναι: 1) Το μεταναστευτικό, 
που συνιστά μια νέα μορφή 
εποικισμού. 2) Το οικονομικό 
πρόβλημα, το οποίο είναι 
συνδεδεμένο με τις εξελίξεις 
στο Ουκρανικό, την αύξηση 
της τιμής των καυσίμων και 
τον πληθωρισμό. 3) Το θέμα 
της υγείας, που είναι συναφές  
με το δικαίωμα στη ζωή και 
τη βιωσιμότητα του  ΓΕΣΥ. 4) 
Το ζήτημα της παιδείας και η 
αναβάθμισή της. 5) Το πρό-
γραμμα για τον εκσυγχρονι-
σμό του δημόσιου τομέα, που 
σημαίνει προφανώς περισσό-
τερη τεχνολογία  για να είναι 
πιο φιλικός στον πολίτη,  πιο 
αποτελεσματικός και με όσο 
το δυνατόν λιγότερο κόστος 
επί του προϋπολογισμού.    

Διψά ο πολίτης ν’ ακούσει 
θέσεις και όχι συνθήματα. 
Για να κρίνει υπεύθυνα και 
ν’ αποφασίσει με την  ψήφο 
του ποιος είναι ο ικανότερος 
και ποιο είναι το πρόγραμμα 
εκείνο που θα του προσφέρει 
λύσεις. Επί του παρόντος 
οι υποψήφιοι Πρόεδροι 
αναλώνονται στη συλλογή 
ψήφων αντί στην παρουσίαση 
συγκροτημένων προτάσεων 
και τρόπων υλοποίησης. Για 
να το πράξουν, θα πρέπει 
πρωτίστως το  βράδυ, προτού 
κοιμηθούν, να σταθούν 
μπροστά στον καθρέφτη και 
να ρωτήσουν τους εαυτούς 
τους  γιατί θέλουν να κυβερ-
νήσουν, εάν μπορούν και 
πώς; Αλλιώς, ακόμη και αν 
κάποιος εκλεγεί, δεν θα κατα-
φέρει να κυβερνήσει. Άρα θα 
είναι ένας νέος διαχειριστής 
της αναξιοκρατίας, της δια-
σπάθισης δημοσίου χρήμα-
τος και των συμφερόντων 
μιας ομάδας του κατεστημέ-
νου. Δηλαδή, θ’ αποτύχει. Ο 
λαός, όμως, τι φταίει; Γι’ αυτό 
οφείλει και ίδιος  να έχει τα 
μάτια του ανοικτά. Δεκατέσ-
σερα. Για να μην πέσει θύμα 
των ψεύτικων των λόγων των 
μεγάλων. Με άλλα λόγια, της 
δημαγωγίας… 

Βραβεία ΟΕΒ σε επιχειρήσεις

Τ
ις επιχειρήσεις που 
προωθούν τη μείωση 
σπατάλης τροφίμων 
και οικιακών αποβλή-
των βράβευσε η Ομο-
σπονδία Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), 

αναδεικνύοντας γι’ ακόμα μια φορά το 
κοινωνικό της πρόσωπο, τιμώντας όλους 
όσοι χρησιμοποιούν καλές πρακτικές προς 
αυτήν την κατεύθυνση.

Σε μια όμορφη τελετή σε γιορτινή 
ατμόσφαιρα, σε κέντρο της Λευκωσίας, 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου 
η τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων 
που προωθούν καλές πρακτικές μείωσης 
σπατάλης τροφίμων, ενισχύοντας το πρό-
γραμμα «LIFE FOOD PRINT».

Το όλο πρόγραμμα που στηρίζει το 
περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει 
άτομα που χρειάζονται φαγητό, συντονίζει ο 
Εκδοτικός Οίκος Δίας Ltd, με εταίρους του 
προγράμματος «Life Foodprint», το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, τους «Φίλους της Γης», την 
«Parpounas Sustainability Consultants» 
και την «Opinion and Action Services 
Ltd», καθώς και την ΟΕΒ. 

Οι πρωταγωνιστές της εκδήλωσης 
μέσα από τον διαγωνισμό που έγινε 
ήταν οι επιχειρήσεις «Louis Hotels Plc», 
«Amathus Beach Hotel» και η «Giannos 
Μotis Catering Services Ltd», οι οποίες 
επέδειξαν την ευαισθητοποίησή τους 
αναφορικά με τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων και των αποβλήτων τροφίμων, 
οι οποίες έλαβαν τα βραβεία που απένειμε 
η Προϊσταμένη Τμήματος Ενέργειας & 
Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, Άντρη Δημη-
τριάδου.

Σύμφωνα με την κυρία Δημητριάδου, 
«η ΟΕΒ μέσα από το πρόγραμμα καλείται 
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Φιλανθρωπική εκδήλωση Σχολής Τυφλών

Ημέρα αγάπης και στήριξης 
στα άτομα με τύφλωση και 
μειωμένη όραση, υπό τον 
τίτλο «Φωτεινά Χαμόγελα», 

οργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Γονέων Τυφλών Παιδιών, το Σάββατο, 
2 Ιουλίου, στους κήπους της Σχολής 
Τυφλών, στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, τo μουσικό κατάστημα 
«ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ» σε συνεργασία με τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Τυφλών 

Παιδιών (ΠΑ.ΣΥ.ΓΟ.Τ.Π.) διοργανώνουν, 
στις 2 Ιουλίου, φιλανθρωπική καλοκαι-
ρινή εκδήλωση από τις 10:00 π.μ. μέχρι 
τις 20:00, όπου θα στηθεί μια μοναδική 
γιορτή χαράς και διασκέδασης με πολλά 
παιχνίδια και δραστηριότητες, μεταξύ 
των οποίων: διήγηση διαδραστικών 
παραμυθιών, εργαστήρια ζωγραφι-
κής, αθλητικές δραστηριότητες (ιππα-
σία, Survivor Games, παιχνίδια μπάλας 
και νερού), φουσκωτά, Face Painting, 
live link από το ANT1 radio και πολλά 
άλλα για μικρούς και μεγάλους.

Στις 12:30 θα δοθεί συναυλία στο 
κλειστό θέατρο της Σχολής Τυφλών από 
μαθητές της Σχολής AVANTI & Friends, 
στην οποία θα συμμετέχουν άτομα με 
οπτική αναπηρία, καθώς επίσης και ο 
νεαρός σοπράνο Ιωάννης Λιβανός. Το 
πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με έντεχνο 
ελληνικό ρεπερτόριο με τον μουσικό 
Ανδρέα Κλαρκ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 
θα λειτουργούν περίπτερα με διάφορα 
εδέσματα, ποτά και προϊόντα προς πώ-
ληση, ενώ θα συμμετέχουν πολιτιστικές 
ομάδες χορού και μουσικής. Παράλληλα, 

θα υπάρχουν λαχνοί προς πώληση με 
πλούσια δώρα.

«Ζητάμε ισότιμη φοίτηση 
των παιδιών μας»

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Γονέων παιδιών με 
οπτική αναπηρία, Χρίστος Αυγουστίνου, 
που εκπροσωπεί τους μαθητές από την 
προδημοτική μέχρι και την αποφοίτηση 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μι-
λώντας στη  «Σημερινή», αναφέρθηκε 
στις ανάγκες των 180 και πλέον παιδιών 
που φοιτούν κάθε χρόνο στη δημόσια 
και ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και για 
τα παιδιά που είναι επίσης  ενταγμένα 
στο γενικό πλαίσιο και αφορούν έναν 
μικρό αριθμό μαθητών που μαζί με την 
οπτική αναπηρία συνδυάζουν και άλλες 
αναπηρίες.

«Εάν το Υπουργείο Παιδείας διορ-
θώσει τις διαδικασίες φοίτησης και 
εξετάσεων για ένταξη στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας 
και στον κατάλληλο χρόνο προσφέρο-
νται οι κατάλληλες παροχές στα παιδιά, 
τότε θα υπάρχει ισότιμη φοίτηση χωρίς 

κανένα πρόβλημα. Πρόσφατα ένας πα-
τέρας επικοινώνησε μαζί μου και μου 
είπε ότι το παιδί του χρειάζεται ειδικές 
διευκολύνσεις για να λάβει μέρος στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις για φοίτηση σε 
Μουσικό Κλάδο Σπουδών. Ο γονέας 
ανησυχούσε επειδή στα 4μηνα το παιδί 
του έδωσε εξετάσεις χωρίς τις απαιτού-
μενες διευκολύνσεις, οι οποίες μπορεί 
να αφορούν, για παράδειγμα, μεγέθυνση 
κειμένου ή τη μετατροπή του σε γραφή 
τυφλών. Αντέδρασα άμεσα και ενημέρωσα 
τον Υπουργό Πρόδρομο Προδρόμου 
καθώς και τον Γενικό Διευθυντή. Ο Γε-
νικός Διευθυντής προέβη αμέσως στις 
απαραίτητες ρυθμίσεις και προωθήθη-
καν οι διαδικασίες και τον ευχαριστούμε 
πολύ», δήλωσε ο κ. Αυγουστίνος.

Στόχος η οικονομική
ενίσχυση…

Η γιορτή για τις 2 Ιουλίου διοργα-
νώνεται με κύριο στόχο την οικονομική 
ενίσχυση του Συνδέσμου, για συνεχή 
παροχή στήριξης στα παιδιά με προβλή-
ματα όρασης και στις οικογένειές τους. 
Ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, παρέχει 

οικονομική βοήθεια στα μέλη του για 
απογευματινές θεραπείες και δραστηριό-
τητες, αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού 
μελέτης και διακίνησης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 
Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.  Μαρίας 
Στυλιανού Λοττίδη.

Γενική είσοδος: €2 για ενήλικες και 
€5 για παιδιά με ελεύθερη συμμετοχή 
σε όλες τις δραστηριότητες. Για την Ιπ-
πασία, θα καταβάλλεται επιπλέον €1 
ανά συμμετοχή.

Η εκδήλωση δημοσιεύτηκε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (https://
bit.ly/3tPKjAm). 

Παράλληλα δημοσιεύονται καθημε-
ρινά σποτάκια από τους συμμετέχοντες 
στους λογαριασμούς μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης Facebook και 
Instagram, καθώς επίσης στη σελίδα 
του ΠΑ.ΣΥ.ΓΟ.Τ.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες, 
καλείτε στο 22662360 - 99108060 
(Αυγουστίνου Άρτεμις - Υπεύθυνη 
Διοργάνωσης), 99610981 (Χρίστος 
Αυγουστίνου - Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΓΟ.Τ.Π.).

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com

να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση 
του τομέα της φιλοξενίας, εστίασης και 
τροφοδοσίας στην Κύπρο στο θέμα της 
σπατάλης των τροφίμων, την ευαισθησία 
που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις και να 
προβεί σε ενέργειες ευαισθητοποίησης 
των επιχειρήσεων». 

Προηγήθηκε έρευνα
Όπως είπε, «η ΟΕΒ προχώρησε σε σχε-

τική έρευνα, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 
2020 - Ιανουαρίου 2021, μέσω δομημένου 
ερωτηματολογίου, ώστε να καταγραφεί η 
υφιστάμενη κατάσταση σε θέματα μείωσης 
της σπατάλης, διαχείρισης και επεξεργα-
σίας των οργανικών βιοαποδομήσιμων 
αποβλήτων τροφίμων, στις επιχειρήσεις 
της φιλοξενίας, εστίασης και τροφοδοσίας 
τροφίμων. Μετά την επεξεργασία των δε-
δομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 
διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες στους 
τομείς της φιλοξενίας, εστίασης, τροφοδοσίας 
τροφίμων, με σκοπό, να εντοπιστούν και 
να καταγραφούν προκλήσεις, εισηγήσεις, 
προτάσεις και καλές πρακτικές, σε θέματα 
διαχείρισης των πρώτων υλών, των τρο-
φίμων, της διαχείρισης των οργανικών 
αποβλήτων και αποβλήτων τροφίμων. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας και των δια-

βουλεύσεων αναλύθηκαν, καταγράφηκαν 
και παρουσιάζονται στην Τελική Έκθεση. 
Επίσης, απαίτηση του προγράμματος ήταν 
η δημιουργία ενός Οδηγού Καλών Πρα-
κτικών για τις επιχειρήσεις της φιλοξενίας, 
εστίασης και τροφοδοσίας τροφίμων. Η 
ΟΕΒ, μέσα από την εμπειρογνωμοσύνη 
και την τεχνογνωσία της, προχώρησε στη 
δημιουργία συγκεκριμένου Οδηγού Καλών 
Πρακτικών, μέσω του οποίου προτείνονται 
διάφορα μέτρα για μείωση της σπατάλης 
τροφίμων και βελτίωσης της χρήσης των 
πρώτων υλών, περιλαμβάνοντας ολόκληρη 
την εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής ενός 
τροφίμου». 

Λεπτομέρειες για
τον διαγωνισμό

Όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι του 
έργου, θέλοντας ν’ αναδείξουν τις καλές 
πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχει-

ρήσεις στην Κύπρο, για τη μείωση της 
σπατάλης τροφίμων και των αποβλήτων 
τροφίμων, αλλά και να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις προσπά-
θειες αυτές, πραγματοποίησαν κατά την 
περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2021 
διαγωνισμό για τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων στις επιχειρήσεις του τομέα της 
φιλοξενίας, εστίασης και τροφοδοσίας.  

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν, εξε-
τάστηκαν ως προς την περιβαλλοντική 
πολιτική που εφαρμόζουν, τις πρωτοβουλίες 
και εθελοντικές δράσεις/ενέργειες που 
πραγματοποιούν, για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού και 
των πελατών τους, όπως επίσης και τις 
διάφορες πιστοποιήσεις ή/και μηχανολο-
γικές λύσεις/ εσωτερικούς κανονισμούς 
που εφαρμόζουν και συμβάλλουν στη 
μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην 
καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών 

τροφίμων. Οι τρεις επιχειρήσεις που έχουν 
ξεχωρίσει, έλαβαν στις 7 Ιουνίου 2022 
τα βραβεία τους. 

Η ΟΕΒ θα εκπαιδεύσει
τα μέλη της

Όπως ανακοινώθηκε, η ΟΕΒ, στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα 
προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις επαγγελ-
ματιών αναφορικά με τους τρόπους εξοι-
κονόμησης πρώτων υλών, μείωσης της 
σπατάλης τροφίμων αλλά και σε θέματα 
κυκλικής οικονομίας που αφορούν τη 
διαχείριση τροφίμων και πρώτων υλών. 

Σε δηλώσεις τους στο ΣΙΓΜΑ, οι βρα-
βευθέντες εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους και την πλήρη στήριξή τους στο έργο, 
με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος αλλά και να βοηθήσουν 
μέσω της πλατφόρμας τροφίμων τις οι-
κογένειες που χρειάζονται φαγητό.

26.06.2022

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΓΙΟΡΤΉ ΧΑ-
ΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΉΣ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΎΣ 
ΣΤΟΎΣ ΚΉΠΟΎΣ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ 
ΤΎΦΛΩΝ, ΣΤΉ ΛΕΎΚΩΣΙΑ, ΜΕ 
ΤΉΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΦΩΤΕΙΝΑ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑ», ΣΤΙΣ 2 ΙΟΎΛΙΟΎ 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaefty-
chiou@hotmail.com



Πολυεπίπεδη η προσπάθεια για ολιστική μεταρρύθμιση 
Ποιες άλλες κινήσεις έγιναν ήδη 

από το Υπουργείο σας που θα συν-
δράμουν στον εκσυγχρονισμό του 
δικαστικού μας συστήματος;

Μιλούμε για μια ολοκληρωμένη με-
ταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, συνεπώς 
δεν στηριζόμαστε μόνο πάνω στα διάφορα 
νομοσχέδια τα οποία απλώς  προσφέρουν 
τη νομική βάση πάνω στην οποία κτίζεται 
ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Υπάρχουν 
πολυάριθμα έργα και δράσεις, που είτε 
ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε 
εξέλιξη και συμπληρώνουν αυτήν την 
πολύχρονη και φιλόδοξη προσπάθεια. 

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι 
η εισαγωγή της τεχνολογίας στα δικα-
στήρια. Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο 
στάδιο του συστήματος ηλεκτρονικής κα-
ταχώρισης και διαχείρισης υποθέσεων, 
το λεγόμενο i-justice και σε συνεργασία 
με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλο-
γο εκπαιδεύσαμε εκπαιδευτές, ώστε να 
επιτευχθεί η εξοικείωση ολόκληρου του 
νομικού κόσμου με το σύστημα, σε όλες 
τις επαρχίες. 

Επίσης, αναμένεται στα τέλη του 2022 
να παραδοθεί το τελικό ολοκληρωμένο 
σύστημα e-justice, μέσα από το οποίο 
θα γίνονται πλέον οι καταχωρίσεις και 
η διαχείριση υποθέσεων. 

Για τη γρήγορη καταγραφή των 
πρακτικών εντός των δικαστηρίων μας, 
εισήχθη σταδιακά και εφαρμόζεται η στε-
νοτύπηση. Στόχος μας όμως είναι μέχρι το 
2025 να εισαχθεί η Ακουστική Ψηφιακή 
Καταγραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων 
Δικαστηρίου (Digital Audio Recording). 
Δηλαδή, η καταγραφή των πρακτικών θα 
γίνεται από ψηφιακό σύστημα, το οποίο 

θα ακούει τους ομιλητές και ταυτόγχρονα 
θα καταγράφει την ομιλία. 

Ακόμα κάτι που έλειπε από το κυπριακό 
σύστημα Δικαιοσύνης ήταν η εξειδίκευ-
ση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την 
ίδρυση δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσί-
ας. Όπως για παράδειγμα το Διοικητικό 
Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστή-
ριο Διεθνούς Προστασίας, τα οποία ήδη 
λειτουργούν. 

Πρόσφατα όμως και με ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση είδαμε τη Βουλή να υπερψηφίζει 
τα νομοσχέδια για ίδρυση του Εμπορικού 
Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, στα 
οποία δώσαμε 7 νέες θέσεις δικαστών. Με 
αυτά τα δύο νέα δικαστήρια θα επιτευχθεί 
πέραν της εξειδίκευσης και η περαιτέ-
ρω αποσυμφόρηση των υφιστάμενων 
δικαστηρίων μας. 

Προς την κατεύθυνση της κατάρτισης 
των δικαστών μας, ιδρύθηκε και λειτουργεί 
η Σχολή Δικαστών υπό τη Διεύθυνση του 
κ. Γιώργου Ερωτοκρίτου, πρώην δικα-
στή του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η σχολή 
επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο, με στόχο τη 
συνεχή εκπαίδευση των δικαστών μας 
σε νέες νομοθεσίες και εξελίξεις πέραν 
του εθνικού δικαίου και συστήματος. 

Η προσπάθειά σας, όμως, δεν στα-
ματά εδώ. Γνωρίζουμε ότι στοχεύετε 
στον συνεχόμενο εκσυγχρονισμό της 
Δικαιοσύνης. Υπάρχουν και άλλες 
ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη 
προς αυτήν την κατεύθυνση; 

Όπως αναφέρετε και εσείς, δεν σταμα-
τούμε εδώ. Αυτό που χρειάζεται, όχι μόνο 
η Δικαιοσύνη μας, αλλά και κάθε δομή, 
υπηρεσία του κράτους για να είναι απο-

δοτική, είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός.
Όσον αφορά τις διαδικασίες του δι-

καστικού μας συστήματος, ήταν αρκετά 
χρονοβόρες και ευνοούσαν ένα σύστημα 
συνεχών αναβολών. Για να ξεπεραστεί το 
συγκεκριμένο πρόβλημα, ολοκληρώθηκε 
μετά από εξαιρετική εργασία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου με εμπειρογνώμονες του 
εξωτερικού, το έργο των νέων Κανονι-
σμών Πολιτικής Δικονομίας οι οποίοι 
θα τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 
του 2023. Βάσει των νέων κανονισμών 
απλοποιούνται οι χρονοβόρες διαδικα-
σίες στις πολιτικές υποθέσεις, στις οποίες 
εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα 
καθυστέρησης. 

Με απλά λόγια, από τη στιγμή που 
καταχωρείται μια υπόθεση θα γίνεται ο 
προγραμματισμός της μέχρι τέλους. Στόχος 
να αποφεύγονται οι συνεχείς αναβολές 
που επιβαρύνουν παράλληλα και το κό-
στος και να γνωρίζει ο κάθε διάδικος το 
χρονοδιάγραμμα της εκδίκασης. 

Επιπρόσθετα, ακόμη ένας παράγοντας 
που συνέτεινε στην αύξηση των καθυστε-
ρήσεων είναι τα διοικητικά καθήκοντα 
των δικαστών μας. Αντί να επικεντρώ-
νονται στα δικαστικά τους καθήκοντα, 
ήταν αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων 
να αφιερώνουν σημαντικό χρόνο για τη 
διοίκηση των δικαστηρίων. 

Γι’ αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη 
αυτήν τη στιγμή μελέτη από Ιρλανδούς 
εμπειρογνώμονες με στόχο τη δημιουργία 
υπηρεσίας διοίκησης των δικαστηρίων 
(Courts Service). Η συγκεκριμένη υπη-
ρεσία θα στελεχώνεται με άτομα απ’ όλες 
τις απαραίτητες ειδικότητες και με όλες 
τις δεξιότητες για να διοικούν μεγάλους 

οργανισμούς, όπως τα δικαστήριά μας. 
Για παράδειγμα θα διαθέτει διευθύνοντα 
σύμβουλο, διευθυντές τμημάτων, τεχνι-
κούς πληροφορικής, λογιστές κ.ά. Έτσι, 
οι Δικαστές μας θα επικεντρωθούν στα 
δικαστικά τους καθήκοντα, έχοντας βέβαια 
τον τελευταίο λόγο στα θέματα πολιτικής 
και εποπτείας.

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, η προ-
σπάθειά μας για ολιστική μεταρρύθμιση 
της Δικαιοσύνης εμπεριέχει νομοσχέδια, 
έργα, μελέτες και δράσεις με σκοπό να 
ξεπεραστούν τα διαχρονικά προβλήματα 
και κενά που παρουσιάζει το δικαστικό 
μας σύστημα. 

Είμαι λοιπόν αισιόδοξη πως τα κοι-
νοβουλευτικά κόμματα έχουν λάβει τα 
μηνύματα της κοινωνίας των πολιτών και 
θα προχωρήσουν στην ψήφιση των νομο-
σχεδίων που εκκρεμούν ενώπιόν τους.

Άλλωστε, όπως έχω ξαναπεί, ό,τι είχαμε 
να πούμε το είπαμε εδώ και αρκετά χρόνια 
που συζητάμε τη δικαστική μεταρρύθ-
μιση. Τώρα όλοι βρισκόμαστε ενώπιον 
των ευθυνών μας.

Και μου επιτρέπετε να είμαι αισιόδοξη 
γιατί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών επικρατεί πραγματικά ένα εξαι-
ρετικό κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας 
και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω όλα 
τα μέλη της Επιτροπής και ειδικότερα τον 
Πρόεδρό της, κ. Νίκο Τορναρίτη, ο οποίος 
συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτήν τη κα-
τεύθυνση και παράγεται σημαντικό έργο. 

Τέλος, αναμένω και εγώ, όπως όλοι 
οι πολίτες, τις αποφάσεις των πολιτικών 
δυνάμεων στις 30 Ιουνίου και φυσικά 
παραμένω στη διάθεση της Βουλής μέ-
χρι τέλους. 

Της Κυριακής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3

Λ
ίγες μόνο ημέρες πριν 
από την κρίσιμη συνε-
δρία της Ολομέλειας της 
Βουλής για την μεταρ-
ρύθμιση του δικαστι-
κού μας συστήματος, η 
Υπουργός Δικαιοσύνης, 

Στέφη Δράκου, μιλώντας στη «Σημερινή», 
στέλνει το μήνυμα πως «η μεταρρύθμιση 
της Δικαιοσύνης είναι σημαντική τώρα, 
όσο ποτέ άλλοτε». Σε συνέντευξή της ανα-
λύει τι προνοούν τα τρία νομοσχέδια που 
βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, εξηγεί 
γιατί είναι σημαντική η ψήφισή τους σε 
νόμο, ενώ αναφέρεται και σε σειρά άλλων 
ενεργειών, που είτε έγιναν είτε δρομολο-
γούνται από πλευράς του Υπουργείου, 
με στόχο την ολιστική μεταρρύθμιση 
της Δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση 
ή και εξάλειψη των διαχρονικών κενών 
και προβλημάτων που παρουσιάζει το 
δικαστικό μας σύστημα. 

Οι καθυστερημένες υποθέσεις 
αυξάνονται καθημερινά

Κυρία Υπουργέ, η χώρα μας βρίσκεται 
στον πάτο μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον 
αφορά τον χρόνο εκδίκασης των υποθέ-
σεων στα δικαστήρια. Οι καθυστερημένες 
υποθέσεις,  μάλιστα, ανέρχονται στις 47 
χιλιάδες. Πώς σκοπεύετε να αντιμετω-
πίσετε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα; 

Είναι γεγονός πως αυτήν τη στιγμή υπάρ-
χουν 42.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στα 
Επαρχιακά και 5.000 εφέσεις που εκκρεμούν 
στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτό συνεπάγεται 
ότι χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρού-
νται και περιμένουν μέχρι και 15 χρόνια 
να βρουν το δίκιο τους, χάνοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη τους στο σύστημα απονομής 
της δικαιοσύνης. 

Το μελανό αυτό σημείο του δικαστικού 
μας συστήματος επιβεβαιώνεται,  δυστυχώς, 
και από την πρόσφατη έκθεση του “EU Justice 
Scoreboard”, που τοποθετεί την Κύπρο στην 
τελευταία θέση όσον αφορά τον χρόνο εκδί-
κασης υποθέσεων και μας υπενθυμίζει πως 
δικαιοσύνη που καθυστερεί να αποδοθεί 
δεν είναι δικαιοσύνη. 

Είναι γι’ αυτό που το Ανώτατο Δικαστήριο 
έχει τροχοδρομήσει ένα από τα πιο σημαντι-
κά έργα υπό την ευθύνη του, με στόχο την 
εκδίκαση των καθυστερημένων υποθέσεων. 

Με απλά λόγια, σε κάθε Επαρχιακό Δικα-
στήριο ορίστηκαν συγκεκριμένοι δικαστές 
που ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με 
τις καθυστερημένες υποθέσεις. 

Το έργο εφαρμόστηκε πιλοτικά στην 
Πάφο με επιτυχία και επεκτάθηκε πλέον 
σε όλες τις επαρχίες, ώστε βήμα-βήμα να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα. Μάλιστα έχει 
οριστεί ως υπεύθυνος συντονισμού του 
έργου ο πρώην Πρόεδρος του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, ο κ. Στέλιος Ναθαναήλ. 

Όσον αφορά τις καθυστερημένες εφέσεις, 
αυτές θα διαμοιραστούν στο νέο Εφετείο, νέο 
Ανώτατο και νέο Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Να τονίσω πως το έργο συνδέεται άμεσα 
με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΣΤΕΦΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΣΤΗ «Σ» 

«Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης 
είναι σημαντική τώρα, όσο ποτέ άλλοτε»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Σ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ 
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΛΙΓΕΣ 
ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ – ΤΙ 
ΠΡΟΝΟΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΝΟΜΟ-
ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΏ-
ΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ‘Η ΔΡΟ-
ΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

στο πλαίσιο του οποίου έχουν συμφωνηθεί 
συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα εντός των 
οποίων πρέπει να εκδικαστούν οι καθυστε-
ρημένες υποθέσεις. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη 
πως το Ανώτατο Δικαστήριο, που έχει την 
ολική ευθύνη για την υλοποίηση του έρ-
γου, θα προχωρήσει εντός του χρονικού 
πλαισίου που τέθηκε από το Ταμείο, ώστε 
να ξεπεραστεί το πρόβλημα και η χώρα μας 
να αποταμιεύσει τα αντίστοιχα κονδύλια. 

Φυσικά οι καθυστερημένες υποθέσεις 
αυξάνονται καθημερινά, συνεπώς η επιτυχία 
του έργου συνδέεται και με την ψήφιση και 
εφαρμογή των νομοσχεδίων που εκκρεμούν 
τώρα ενώπιον της Βουλής. 

Τι προνοούν τα τρία
νομοσχέδια 

Αυτό το διάστημα βρίσκεστε ενώπιον 
μίας πολύ μεγάλης πρόκλησης, αφού 
οι προσπάθειες για μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης εντατικοποιούνται, με τα 
τρία σχετικά νομοσχέδια να έχουν πάρει 
τον δρόμο για την Ολομέλεια. Εξηγήστε 
μας, τι προνοούν τα εν λόγω νομοσχέδια; 

Είναι γεγονός πως την ερχόμενη εβδομάδα 
θα οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας της 
Βουλής τρία πολύ σημαντικά νομοσχέδια, 
που αφορούν στην αναδιαμόρφωση της 
ανώτατης βαθμίδας του δικαστικού μας 
συστήματος. Προνοούν τη δημιουργία ενός 
νέου Εφετείου, που θα στελεχώνεται με 16 
νέους Δικαστές. 

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα να δημι-
ουργηθούν 5 τμήματα. Ένα τμήμα που θα 
εκδικάζει εφέσεις πολιτικής δικαιοδοσίας, ένα 
τμήμα ποινικής και ένα τμήμα διοικητικής 
δικαιοδοσίας. Τα υπόλοιπα δύο θα ενισχύουν 
τα αντίστοιχα τμήματα, ανάλογα με τον όγκο 
των υποθέσεων που εκκρεμούν στην κάθε 
δικαιοδοσία, με απόφαση του Ανωτάτου. 

Επιπλέον, δημιουργούνται δύο νέα 
δικαστήρια, το νέο Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο και το νέο Ανώτατο Δικαστήριο, 
που θα αποτελούν τον τρίτο βαθμό δικαι-
οδοσίας. Θα στελεχώνονται από εννέα και 
επτά δικαστές, αντίστοιχα. 

Με αυτόν τον τρόπο, η ανώτατη βαθμίδα 
καθίσταται πιο λειτουργική και ευέλικτη, οπότε 
επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός μας στόχος για 
γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων. Αυτό 
ενισχύεται και από την εξειδίκευση που 
επιτυγχάνεται, ενώ εισάγεται και ο αλλη-
λοέλεγχος των Ανώτερων Δικαστών, κάτι 
που δεν υπάρχει σήμερα. 

Πώς θα λειτουργούν στην πράξη το 
νέο Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο;

Την ανώτατη βαθμίδα του δικαστικού 
μας συστήματος θα αποτελούν πλέον το νέο 
Ανώτατο Δικαστήριο και το νέο Συνταγματικό 
Δικαστήριο.

Σε μια εποχή που η προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου αποτελεί προτεραιότητα, η δημιουργία 
ξεχωριστού Συνταγματικού Δικαστηρίου 
προβάλλει ως αναγκαιότητα. 

Η δυνατότητα εκδίκασης από το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο όλων των συνταγ-
ματικών θεμάτων, περιλαμβανομένων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα οδηγεί 
στην άμεση επίλυσή τους, εξοικονομώντας 
πολύτιμο δικαστικό χρόνο, περιορίζοντας 
σημαντικά τις εφέσεις. 

Δηλαδή, αντί ν’ αποφασίζεται ένα συ-
νταγματικό θέμα σε κατώτερο επίπεδο, με 
τον κίνδυνο να υπάρχουν αντιφατικές δι-
καστικές αποφάσεις επί του ιδίου θέματος 
και να καταλήγουν όλες σε έφεση, και να 
δημιουργείται συσσώρευση παρόμοιων υπο-
θέσεων, με το νομοσχέδιο η απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου θα δημιουργεί 
νομολογία που θα ακολουθούν πλέον όλα 
τα κατώτερα Δικαστήρια, κερδίζοντας χρόνο. 

Ταυτόχρονα, το Συνταγματικό Δικαστήριο 
θα εξετάζει τις αναφορές των νόμων από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις εκλογικές 
αιτήσεις, σε ζητήματα ουσιώδους σημασίας. 

Πολύ σημαντικό ν’ αναφέρω, είναι ότι 
δημιουργείται για πρώτη φορά τριτοβάθμια 
δικαιοδοσία, τόσο στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
όσο και στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικα-
στήριο, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 
την ασφάλεια δικαίου και τη συνοχή των 
αποφάσεων. 

Παράλληλα, το νέο Ανώτατο Συνταγ-

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

ματικό Δικαστήριο μπορεί απευθείας με 
παραπομπή από το Εφετείο, ν’ αποφασίσει 
θέματα διοικητικού δικαίου. 

Πρόσθετα, θα υπάρχει ένα Σώμα που 
θα έχει εξειδίκευση.

Μάλιστα η Επιτροπή Βενετίας του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, η οποία αξιολόγησε 
ειδικά τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης, 
αντίκρισε με θετικό μάτι τη δημιουργία 
ξεχωριστού Συνταγματικού Δικαστηρίου. 
Ανέφερε πως η ύπαρξη Συνταγματικού Δι-
καστηρίου σε άλλες χώρες διευκολύνει την 
προώθηση και την ασφάλεια του κράτους 
δικαίου. 

Επίσης πολύ σημαντικό, η επιτροπή 
θεωρεί ότι κανένα δικαστικό όργανο δεν 
πρέπει να έχει τέτοια μεγάλη συγκέντρωση 
καθηκόντων και ευθυνών, όπως δηλαδή 
έχει σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Τέλος, το Συνταγματικό Δικαστήριο θα 
μπορεί να εξετάζει τις αποφάσεις του Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου που είναι 
αρμόδιο για τον διορισμό, την προαγωγή 
και τη μετάθεση των Δικαστών. 

Σήμερα αν ένας υποψήφιος δικαστής, 
για παράδειγμα, θέλει να αμφισβητήσει την 
απόφαση για μη διορισμό του, δεν έχει τέτοιο 
δικαίωμα. Με τη δημιουργία του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου, τέτοιες αποφάσεις 
θα μπορούν πλέον να ελεγχθούν. 

Σε ό,τι αφορά το νέο Ανώτατο Δικαστή-
ριο, πέρα από την τριτοβάθμια δικαιοδοσία 
που αναφέρομαι πιο πάνω, σε ποινικά και 
πολιτικά ζητήματα, δύναται να δέχεται απευ-
θείας παραπομπές από το Εφετείο για να 
εκδικάσει το ίδιο την υπόθεση, κερδίζοντας 
έτσι χρόνο και δημιουργώντας νομολογία 
που θ’ ακολουθούν τα κατώτερα δικαστήρια. 

Θα επιλαμβάνεται επίσης αιτήσεων 
για εξαίρεση Δικαστών των κατώτερων 
Δικαστηρίων. 

Με αυτήν τη δομή αποσυμφορείται η 
ανώτατη βαθμίδα και εκδικάζονται σημα-
ντικές υποθέσεις γρήγορα. 

«Η Δικαιοσύνη δεν πρέπει και 
δεν έχει κομματικό χρώμα»

Γιατί είναι τόσο σημαντική η ψήφισή 
τους; Και αν συναινέσουν τα κόμματα και 
τελικά η Βουλή ανάψει το πράσινο φως 
στα τρία νομοσχέδια, πόσος χρόνος θα 
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χρειαστεί ώστε η όλη προσπάθεια ν’ αρ-
χίσει να αποδίδει με απτά αποτελέσματα; 

Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης είναι 
σημαντική τώρα, όσο ποτέ άλλοτε.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δικαίως 
ζητούν να προχωρήσουμε. Το Ανώτατο 
Δικαστήριο, ο Παγκύπριος Δικηγορικός 
Σύλλογος, ο οικονομικός κόσμος και η 
κοινωνία των πολιτών. 

Είναι ολοφάνερο πως το σύστημά μας 
καταρρέει και αυτό επιβεβαιώνεται διά 
στόματος όλων.

Βέβαια δεν θα λυθούν εν μιά νυκτί όλα τα 
προβλήματα με την ψήφιση των νομοσχεδίων. 
Όπως σε κάθε μεταρρύθμιση, θα χρειαστεί 
χρόνος μέχρι να γίνουν αντιληπτά τα απτά 
αποτελέσματα από τον πολίτη. 

Θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμο-
στούν πλήρως τα νομοσχέδια και τα έργα, 
τα οποία συνθέτουν τον φιλόδοξο σχεδιασμό 
της ολιστικής δικαστικής μεταρρύθμισης. 

Εκεί που πρέπει όμως να στοχεύσουμε 
είναι στην ολοκλήρωση αυτής της μακράς 
πορείας, χωρίς να χάνουμε τη μεγάλη ει-
κόνα που είναι η γρήγορη εκδίκαση των 
υποθέσεων. Είναι φυσικό να εκφράζονται 
διαφορετικές απόψεις και είναι σεβαστές, 
όμως δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο 
τη μεταρρύθμιση κυνηγώντας το τέλειο. 
Εδώ θα είμαστε και μετά την ψήφιση των 
νομοσχεδίων και όπου εντοπίζονται τυχόν 
κενά είμαστε σε θέση να τα διορθώσουμε 
με τροποποιήσεις. 

Μαζί με τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
θα μπορέσουμε να προσφέρουμε πρώτιστα 
στην κοινωνία και στους πολίτες αυτού του 
τόπου, ένα ισχυρό κράτος δικαίου και να 
διορθώσουμε την απαράδεκτη εικόνα που 
εκπέμπουμε στην Ευρώπη, που δεν τιμά 
τη χώρα μας. Άλλωστε η Δικαιοσύνη δεν 
πρέπει και δεν έχει κομματικό χρώμα. Είναι 
εθνικό καθήκον όλων μας. 

«Ό,τι είχαμε να πού-
με, το είπαμε εδώ 
και αρκετά χρόνια 
που συζητάμε τη 
δικαστική μεταρ-

ρύθμιση. Τώρα όλοι 
βρισκόμαστε ενώ-
πιον των ευθυνών 

μας. Είμαι αισιόδοξη 
πως τα κοινοβου-

λευτικά κόμματα θα 
προχωρήσουν στην 
ψήφιση των νομο-

σχεδίων» 
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Π
ριν από τη σύνοδο 
του ΝΑΤΟ στις 29 
και 30 Ιουνίου στις 
Βρυξέλλες ο Ερντογάν 
ανοίγει τη βεντάλια 
των διεκδικήσεών του. 
Διπλωματικές πηγές 

αναφέρουν ότι «ξεκινά από τα δύο κράτη 
στην Κύπρο και περνά στις διεκδικήσεις 
του στο Αιγαίο και καταλήγει στα ζητήματα 
της ενέργειας, που αφορούν τα κοιτάσματα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαύρη 
Θάλασσα και στον πυρηνικό αντιδραστήρα 
του Άκιουγιου, ο οποίος προγραμματίζεται 
να λειτουργήσει  το 2023, ενόψει  εκλογών». 
Σε αυτά προστίθεται το Προσφυγικό, το 
οποίο η Άγκυρα μετατρέπει σε πολιτι-
κό και στρατηγικό εργαλείο πρόκλησης 
κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ειδικώς 
στη δική μας περίπτωση συνιστά οιονεί 
εποικισμό και τρίτο Αττίλα. 

Ο Μηχανισμός του ΝΑΤΟ 
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ν’ απο-

τραπεί το χειρότερο σενάριο. Κατά πόσον, 
δηλαδή, θα εφαρμόσει ή όχι το ΝΑΤΟ τον 
Μηχανισμό Αποκλιμάκωσης της Έντασης 
μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμη όμως και 
αν το ΝΑΤΟ θέλει, θα δεχθεί μια τέτοια 
διαμεσολάβηση η Τουρκία μεταξύ δικών 
της στρατιωτικών από τη μια και Ελλήνων 
από την άλλη για την αποφυγή ατυχήματος 
και κλιμάκωσης της κρίσης; Ανάλογος 
Μηχανισμός λειτουργούσε τη δεκαετία 
του ‘90, καθώς και στην πρόσφατη κρίση 
μεταξύ των δύο χωρών το 2020.  

Το τουρκικό σκηνικό…
Το σκηνικό που στήνει η Τουρκία 

προκαλεί από ανησυχία έως και τρόμο, 
αφού σχετίζεται: 1) Με ιαχές συμβατικού 
πολέμου, που καλύπτει τον χώρο από τη 
Θράκη ώς την Κύπρο. 2) Με τον πυρηνι-
κό σταθμό του Άκιουγιου, που βρίσκεται 
μόλις 64 χιλιόμετρα από την Κύπρο σε 
σεισμογενές ρήγμα και υπάρχει ο κίνδυνος 
ατυχήματος. Τελούμε, δηλαδή,  κάτω από 
μια συμβατική στρατιωτική απειλή και μια 
πυρηνική. Η τελευταία έχει δύο σκέλη. Το 
ένα είναι αυτό του ατυχήματος και το άλλο 
είναι εκείνο της πρόθεσης από τουρκικής 
πλευράς να προχωρήσει σταδιακά στην 

Και συμβατική αλλά και πυρηνική 
τουρκική απειλή  

ΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟ-
ΓΆΝ ΝΆ ΔΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΆ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΆΜΗ, ΤΟ 
«ΆΤΥΧΗΜΆ», Ο ΜΗΧΆΝΙΣΜΟΣ 
ΆΠΟΚΛΙΜΆΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΆΤΟ 
ΚΆΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ  Μ. ΘΆ-
ΛΆΣΣΆΣ  

κατασκευή ατομικής βόμβας.

Κυπριακό 
Στο διά ταύτα λοιπόν: 
Πρώτο, στο Κυπριακό η Τουρκία θεωρεί 

πλέον ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί 
στη βάση της ισότιμης κυριαρχίας και 
των δύο κρατών. Ο Τατάρ υποστηρίζει 
ότι  αυτή είναι πλέον εθνική στρατηγική 
που δεσμεύει και τις επόμενες κυβερνή-
σεις της Τουρκίας, όπως και πολιτική της 
Γαλάζιας Πατρίδας. Η ομοσπονδία των 
δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών και η 
πολιτική ισότητα συνιστούν την πηγή των 
δύο κρατών, που είναι τμήμα της αναθε-
ωρητικής τουρκικής στρατηγικής. Πώς 
γίνεται λόγος από τη μια για την αποτροπή 
του και από την άλλη για συμβιβασμό μαζί 
του είτε μέσω των ΜΟΕ που οδηγούν 
σε αποδοχή του ψευδοκράτους πριν από 
τη λύση είτε μέσω μιας λύσης δύο ισότι-
μων συνιστώντων κρατών με κατάλοιπο 
εξουσίας στα κρατίδια, που σημαίνει το 
εξής: Όσες εξουσίες δεν ανήκουν στην 
κεντρική εξουσία, θα ανήκουν στα κρα-
τίδια. Δηλαδή παραγωγή πρωτογενούς 
εξουσίας και χωριστής κυριαρχίας! Υπό 
αυτές τις συνθήκες, τι μας λέει ο Τατάρ με 
την επιστολή του, στην οποία απορρίπτει 
τα ΜΟΕ; Ότι θα πρέπει να διανύσουμε το 
τελευταίο μίλι της διχοτόμησης, δηλαδή 
να περάσουμε από την πολιτική ισότητα 
στην ισότιμη κυριαρχία και από τα συνι-
στώντα κράτη στα δύο κράτη. 

Στρατιά Αιγαίου  
 Δεύτερο, στο Αιγαίο εγείρει ζήτημα 

αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, 
κατηγορώντας την Ελλάδα ότι με τον 
τρόπο αυτό παραβιάζει και καταργεί τις 
Συνθήκες. Άρα, κατά την τουρκική άποψη  
εγείρεται θέμα κυριαρχίας. Και συμβαίνει 
αυτό παρότι η Τουρκία: Α) Διαθέτει τη 
Στρατιά του Αιγαίου με καθαρά επιθετικές 
διατάξεις. Επιχειρησιακά την έχει μάλι-
στα εκτός ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι ισχυρό 
χαρτί της Ελλάδας εντός ΝΑΤΟ, υπό την 
έξης έννοια: Η Στρατιά του Αιγαίου είναι 
απόδειξη της τουρκικής επιθετικότητας με 
αποβατικό στόλο, που απειλεί τα νησιά και 
δικαιολογεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας, 
άρθρο 51 του Χάρτη των Ην. Εθνών. Β) 
Κατέχει την Κύπρο, κράτος-μέλος του ΟΗΕ 
και της ΕΕ, παραβιάζοντας τη Συνθήκη 
Εγγύησης. Διότι δεν μπορεί ένα κράτος 
να είναι και κατακτητής και εγγυητής. 
Γ) Παραβιάζει τις Συνθήκες στην Ίμβρο 
και στην Τένεδο, ακόμη και στην Πόλη 
με την υπόθεση της Σχολής της Χάλκης. 
Δ) Έχει εισβάλει στη Συρία, της οποίας 
κατέχει εδάφη. Τα ανωτέρω συνιστούν 
σαφείς θέσεις, που θα έπρεπε ήδη να 
είχαν κατατεθεί στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, 
ειδικώς ενόψει της προσεχούς Συνόδου 
της Συμμαχίας. 

Πυρηνικό πρόγραμμα
και κοιτάσματα…

Τρίτο, στα ενεργειακά η Τουρκία επι-
κεντρώνεται στις εξής κινήσεις: 

α) Αναμένεται να βγάλει γεωτρύπανο 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Άγνωστο ακόμη 
ακριβώς πού. Στην Αθήνα εκφράζονται 
εκτιμήσεις ότι αυτό θα συμβεί στη ζώνη 
του τουρκολιβυκού μνημονίου. Τι λοιπόν 

Ως προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, 
η Ελλάδα είναι εκ των πραγμάτων 
υποχρεωμένη να υποστηρίξει ότι η 
στάση τής Τουρκίας είναι αντίθετη 
με τις αρχές και τους σκοπούς της 
Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ, δηλαδή, είναι 
αμυντική συμμαχία υπεράσπισης 
της δημοκρατίας και του ελεύθερου 
κόσμου. Όλα αυτά δεν συνάδουν με 
την τουρκική πολιτική, που απειλεί 
να τινάξει το ΝΑΤΟ στον αέρα μέσα 
από εκβιασμούς για την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας και 
μέσα από ιαχές πολέμου στο Αι-
γαίο. Συνεπώς, δεν διακυβεύεται 
μόνο η ιδεολογική και πολιτική 

ταυτότητα του ΝΑΤΟ, αλλά και η 
συνοχή του. Και το θέμα δεν είναι 
να έρθουν οι ΗΠΑ για να σώσουν 
την κατάσταση αφού  ξεσπάσει η 
κρίση, αλλά πριν από αυτή και δη 
με την  εφαρμογή του Μηχανισμού 
Αποκλιμάκωσης. Και αυτό μπορεί 
να συμβεί όταν τόσο οι ΗΠΑ όσο 
και οι Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και οι 
εταίροι στην ΕΕ αντιληφθούν ότι δεν 
θα πληρώσουν το κόστος μόνο η 
Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά όλοι! 
Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα 
είναι συνέχεια εκείνου της Ουκρα-
νίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και δη 
στην οικονομία… 

Η συνοχή του ΝΆΤΟ… 

δις δολάρια και θα είναι μερικώς έτοιμο 
το 2003 λόγω εκλογών.        

Η ατομική ενέργεια, παρότι χαρακτη-
ρίζεται ως «καθαρή ενέργεια» ως προς το 
περιβάλλον, αποτελεί μία μόνιμη απειλή. 
Τόσο στην περίπτωση ατυχημάτων όσο 
και στην περίπτωση που θα μετατραπεί 
σε στρατιωτική και στρατηγική, μέσω 
της κατασκευής ατομικών όπλων. Τόσο 
η Ελλάδα όσο και η Κύπρος θα βρεθούν 
στον κυκλώνα ενός   πιθανού ατυχήμα-
τος. Και λογικά θα έπρεπε να είχαν ήδη 
αντιδράσει σε διεθνές επίπεδο, με πολύ 
πιο έντονο τρόπο απ’ ό,τι το πράττουν. Και 
σε επίπεδο ΕΕ, καθότι, εκτός των άλλων, 
η Τουρκία είναι υπό ένταξη χώρα, αλλά 
και σε επίπεδο του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας. Υπάρχουν άφθονα 
στοιχεία προς τεκμηρίωση των εν δυνάμει 
απειλών είτε στην περίπτωση κατά την 
οποία η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για 
πολιτικούς είτε ακόμη και για στρατιωτι-
κούς σκοπούς.

Ας τα βάλουμε σε μια τάξη: 
1. Από το 2014 και προηγουμένως γερ-

μανικές μυστικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν 
στοιχεία, τα οποία είχαν δημοσιευθεί και 
στον γερμανικό Τύπο επί τη βάσει των 
οποίων γίνεται αντιληπτό ότι ο Ερντογάν 
είχε σαφή πρόθεση να χρησιμοποιήσει 
τον αντιδραστήρα του Άκιουγιου για τη εν 
συνεχεία κατασκευή πυρηνικών όπλων.

2. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ερ-
ντογάν δημόσια υποστήριξε ότι εφόσον 
άλλες χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα, 
γιατί η δική του να μην μπορεί;..

3. Οι τουρκικές πολεμικές βιομηχα-
νίες εργάζονται επί της βελτίωσης των 
πυραύλων μακρού βεληνεκούς με την 
προοπτική να χρησιμοποιήσουν πυρη-
νικές κεφαλές.

4. Πριν από τα Χριστούγεννα του 2020 
πραγματοποιήθηκαν επαφές στρατιωτικού 
επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν. 
Σε αυτές συζητήθηκαν και θέματα που 
αφορούσαν την πιθανή παροχή βοήθειας 
από το Πακιστάν προς την Τουρκία για 
την πυρηνική καλλιέργεια με απώτερο 
στόχο την κατασκευή ατομικών όπλων.

Οι γειτονικές χώρες
και φόρουμ  

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ενδεί-
ξεις, για κάποιους άλλους αποδείξεις, για 
τις προθέσεις της Τουρκίας. Ότι δηλαδή σε 
βάθος 15 με 20 χρόνων, μετά τη λειτουρ-
γία του σταθμού στο Άκιουγιου, θα ήθελε 
να επιτύχει την κατασκευή πυρηνικών 
όπλων. Πέραν τούτων, υπάρχουν άλλα 
στοιχεία που μαρτυρούν ότι η επιλογή 

του Άκιουγιου συνιστά μια σεισμογενή 
περιοχή και, ως εκ τούτου, δημιουργού-
νται εν δυνάμει συνθήκες ανασφάλειας 
με αυξημένες, συγκριτικά με άλλες περι-
οχές, πιθανότητες ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο πυρηνικός σταθμός του Άκιουγιου πυ-
ροδοτεί προβλήματα,  ανεξαρτήτως εάν 
θα χρησιμοποιηθεί μόνο για πολιτικούς 
σκοπούς ή εάν θα χρησιμοποιηθεί ακό-
μη και για στρατιωτικούς. Το ζήτημα του 
Άκιουγιου δεν αφορά μόνο την Τουρκία, 
αλλά και τις γειτονικές της χώρες, που 
θα επηρεαστούν από το οποιοδήποτε 
ατύχημα. Με δική μας πρωτοβουλία θα 
έπρεπε να δημιουργηθεί φόρουμ κρατών 
για την ασφάλεια στην περιοχή σχετικά με 
τα όσα συμβαίνουν στο Άκιουγιου  και να 
τεθεί κατ’ ανάλογο τρόπο στην ΕΕ κατά τον 
πλέον επίσημο τρόπο εφόσον η Τουρκία 
είναι ακόμη στην ΕΕ.  

Οι ανησυχίες της ΕΕ και
η άρνηση ενημέρωσης 

Μέσα σε αυτήν τη λογική και επί τη 
βάσει των ζητημάτων της ασφάλειας τόσο 
ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέρ-
γειας όσο και η ΕΕ θεωρούν αναγκαίο 
ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη ενημερωθεί 
τα γειτονικά κράτη και ν’ ακουστούν οι 
δικές τους απόψεις και ανησυχίες. Μάλιστα, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμά 
του στις 6 Ιουλίου του 2017: «Καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να τερματίσει τα 
σχέδιά της για την κατασκευή του πυ-
ρηνικού σταθμού στο Άκιουγιου»,  και 
προσθέτει: «Η προβλεπόμενη τοποθεσία 
βρίσκεται σε μια περιοχή επιρρεπή σε 
ισχυρούς σεισμούς και, ως εκ τούτου, 
αποτελεί σημαντική απειλή όχι μόνο για 
την Τουρκία, αλλά και για τη Μεσόγειο 
περιοχή». Τονίζει, δε, ότι κακώς η Άγκυ-
ρα δεν έχει διαβουλευθεί με τα γειτονικά 
κράτη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και 
η Ελλάδα, που είναι μέλη της ΕΕ. Ανάλογη 
στάση τηρεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η οποία κατόπιν σχετικής ερώτησης το 
2015 από τον ευρωβουλευτή Μιλτιάδη 
Κύρκο απάντησε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει βάλει στις προτεραιότητές της για τα 
επόμενα χρόνια την αύξηση της χρήσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γι’ 
αυτό προκαλεί ανησυχία που η Τουρ-
κία επιλέγει την κατασκευή πυρηνικών 
αντιδραστήρων και μάλιστα χωρίς τις 
απαιτούμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και σε σεισμογενή περιοχή».  

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας, έγραψε στις  10 Ιουνίου 
του 2020 τα εξής:  «Υπάρχει το πυρηνικό 
εργοστάσιο στο Άκιουγιου. Η Τουρκία δεν 

έχει μιλήσει με κανέναν στην περιοχή. Αν 
εκραγεί, μόνο η Τουρκία θα το πληρώσει; 
Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων, όπως η 
θάλασσα του Μαρμαρά, όπου η Τουρκία 
έχει καταπατήσει τον κανονισμό. Να τα 
βάλουμε όλα κάτω». Σε νέα του ανάρτηση 
στις 26 Απριλίου του 2021 αναφέρει: «Η 
καταστροφή του Τσερνόμπιλ, το μεγαλύτερο 
πυρηνικό δυστύχημα στην Ιστορία, είναι 
διαρκής υπόμνηση για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν και σήμερα». Βεβαίως, 
ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος προχώ-
ρησαν σε μια διεθνή καμπάνια για να 
σταματήσει η κατασκευή του Άκιουγιου. 
Οι κινήσεις που έγιναν, δεν ενοχλούσαν 
την Τουρκία. Λογικό είναι όπως το θέμα 
επανέλθει επί τάπητος ως θέμα υψί-
στης ασφάλειας απ’ όλες του τις πτυχές.   

Αυτοδύναμη άμυνα 
Η τελευταία Σύνοδος της ΕΕ αναφέρ-

θηκε στον σεβασμό, τον οποίο θα πρέπει 
να επιδείξει η Τουρκία στα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών μελών, φωτο-
γραφίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Στέλνει μεν ορθά τα διπλωματικά και νο-
μικά  μηνύματα, χωρίς, όμως, κυρώσεις 
και χωρίς τη συμπερίληψη ρήτρας, που 
ν’ αναφέρεται στην άμεση εφαρμογή του 
42,7, το οποίο δεν διεκδικείται από την 
Αθήνα και τη Λευκωσία, παρότι προνοεί 
ότι εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση 
από τρίτο κράτος, οι εταίροι συνδράμουν 
στρατιωτικά, προφανώς, για την υπεράσπι-
σή του. Η περίληψη ενός τέτοιου άρθρου 
στα συμπεράσματα θα ήταν ένα σαφές 
αποτρεπτικό μήνυμα προς την Τουρκία. 
Ότι, δηλαδή, αν προχωρήσει σε επιθετικές 
κινήσεις, θα βρει μπροστά της τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και δη στρατιωτικά. Ρεαλι-
στικά, λοιπόν, ομιλούντες,  εάν προκύψει 
κρίση, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει υπόψη 
της ότι θα στηριχθεί στις δυνάμεις της. 
Αυτοδύναμη άμυνα. Το ερώτημα είναι 
πού η Κύπρος θα στηριχθεί όταν είναι 
αθωράκιστη και αποτελεί την αχίλλειο 
πτέρνα του Ελληνισμού; Στα ΜΟΕ, τα οποία 
η Τουρκία εκλαμβάνει ως αδυναμία, τα 
απορρίπτει  και υπόσχεται υποβολή δικών 
της στη βάση της  ισότιμης κυριαρχίας; 
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο επιβάλλεται η 
σύγκληση Πανεθνικής, που θ’ ασχοληθεί 
αρχικά με τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπι-
σης της τουρκικής απειλής από τη Θράκη 
ώς την Κύπρο. Διότι, η απειλή αυτή, είτε 
συμβατική είτε πυρηνική,  δεν θα φύγει 
με τον Ερντογάν. Όπως κάποιοι είχαν το 
2003 την ψευδαίσθηση ότι θα έφευγε με 
τους Κεμαλιστές… Θα συνεχιστεί. Είναι 
εθνική τουρκική στρατηγική.   

Η λογική της 
αυτοδύναμης άμυνας 

και η Πανεθνική

Θα έχει ή όχι κόστος 
η ΕΕ και το ΝΑΤΟ από 
έναν  ελληνοτουρκικό 

πόλεμο

Η «παραβίαση» των 
Συνθηκών από την 

Ελλάδα, η Ίμβρος και η 
Τένεδος… 

Φόρουμ γειτονικών 
κρατών για την 

ασφάλεια από το 
Άκιουγιου    

θα συμβεί εάν εισέλθει στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα και κατεβάσει τρυπάνι;  
Ήδη, η Άγκυρα προειδοποιεί την Κυ-
πριακή Δημοκρατία να μην ποντίσει 
ηλεκτρικά καλώδια έξω από την Πάφο, 
όπου ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η δική της 
υφαλοκρηπίδα. 

β) Προχωρεί το πρόγραμμα στη Μαύ-
ρη Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας της 
Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, δήλωσε στις 14 
Ιουνίου του 2014: «Κάναμε τη μεγαλύτε-
ρη ανακάλυψη υπεράκτιου κοιτάσματος 
φυσικού αερίου το 2020 στη Μαύρη Θά-
λασσα. Τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν 
ότι πρόκειται για περίπου 540 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα και εργαζόμαστε 
σκληρά για να τα συνδέσουμε στο εθνικό 
σύστημα διανομής την επόμενη χρονιά». 
Και επί τούτου πρόσθεσε: «Το κοίτασμα 
φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε πρό-
σφατα στη Μαύρη Θάλασσα θα καλύπτει 
από το 2026 το 25-30% των ενεργειακών 
αναγκών στη χώρα».

γ) Ολοκλήρωση εργασιών για τη 
λειτουργία ενός από τους τρεις αντιδρα-
στήρες του πυρηνικού προγράμματος 
στο Άκιουγιου το 2023 από τη ρωσική 
εταιρία Rosatom. Το έργο φτάνει τα 20 
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Ο ΔΡ ΓΑΒΡΙΉΛ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΑ-
ΛΎΕΙ ΣΤΉ «Σ» ΤΉΝ ΠΡΟΕΚΛΟ-
ΓΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΤΉ ΧΏΡΑ 

Σ
τις κάλπες επιστρέφουν 
ξανά οι Ισραηλινοί το 
φθινόπωρο, με την 
επερχόμενη εκλογική 
αναμέτρηση να είναι 
η πέμπτη κατά σειρά 
που πραγματοποιείται 

στη χώρα τα τελευταία τριάμισι χρόνια. 
Η οκτακομματική συγκυβέρνηση υπό 
τους Μπένετ-Λαπίντ αποδείχτηκε τελι-
κά βραχύβια, καθώς άντεξε περίπου 12 
μήνες στην εξουσία. 

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Δρ Γα-
βριήλ Χαρίτος, που διδάσκει Ιστορία των 
Πολιτικών Σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας-
Ισραήλ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο ισραηλινό 
Πανεπιστήμιο Μπεν-Γκουριόν και είναι 
επιστημονικός συνεργάτης του ΡΙΚ, εξήγησε 
τους λόγους για τους οποίους το Ισραήλ 
οδηγείται και πάλι σε εκλογές «Η τελευταία 
αφορμή δόθηκε όταν βουλευτές της συμπο-
λίτευσης δεν στήριξαν το νομοσχέδιο που 
θα ανανέωνε την ισχύ ειδικών ρυθμίσεων 
που καθορίζουν το ειδικό καθεστώς των 
εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Οι 
οικισμοί αυτοί βρίσκονται σε εδάφη με 

Από κάλπη σε κάλπη το Ισραήλ
κυριαρχία ‘‘υπό διαπραγμάτευση’’ βάσει 
των Συμφωνιών του Όσλο. Εάν δεν περ-
νούσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το 
ισραηλινό Δημόσιο δεν θα είχε νομικά 
τη δυνατότητα να παρέχει βασικές υπη-
ρεσίες στους πολίτες που ζουν εκεί - και 
μιλάμε για κάτι περισσότερο από μισό 
εκατομμύριο ανθρώπους. Οι αραβικής 
καταγωγής βουλευτές της συμπολίτευσης 
δεν το ψήφισαν για λόγους ιδεολογικούς. 
Οι βουλευτές της δεξιάς πτέρυγας της 
κυβέρνησης δεν το ψήφισαν για λόγους 
πολιτικούς, επειδή κατά την άποψή τους 
η κυβέρνηση ‘‘χρωματίσθηκε’’ περισσό-
τερο αριστερή απ’ όσο θα ήθελαν», είπε, 
προσθέτοντας: «Η αιτία βεβαίως ήταν η 
σύνθεσή της. Συνενώθηκαν πολιτικές 
δυνάμεις, με μόνο συνεκτικό στοιχείο 
την αντιπολιτευτική στάση τους έναντι 
του Βενιαμίν Νετανιάχου. Όταν σχημα-
τίσθηκε πριν από ένα χρόνο, θεωρούσαμε 
ότι οι αντοχές της θα έφταναν μέχρι τη 
συμπλήρωση πέντε έως επτά μηνών το 
πολύ. Το γεγονός ότι συμπλήρωσε 12 
μήνες ζωής, είναι κατόρθωμα». 

Το πολιτικό μέλλον
του Μπένετ

Αναφορικά με το πολιτικό μέλλον του 
Μπένετ, ο Δρ Χαρίτος εξήγησε πως η 
απόφαση του Μπένετ να συγκατοικήσει 
με την Αριστερά και να στηρίζεται από 
Άραβες βουλευτές τον αποξένωσε από 
τη δεξαμενή των ψήφων του. Εκεί που 
εμφανίσθηκε, τον περίμεναν διαδηλωτές 
που αισθάνονταν «προδομένοι» ιδεολο-
γικά. «Από την άλλη, ο Ναφτάλι Μπένετ 
προέρχεται από το εβραϊκό ρεύμα των 
ρεφορμιστών, που είναι εξαιρετικά ισχυρό 
στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα στο Κόμμα των 
Δημοκρατικών του Προέδρου Μπάιντεν. 
Ανέκαθεν οι ρεφορμιστές αναζητούσαν μία 
πολιτική φωνή στην ισραηλινή πολιτική 

ζωή», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση 
ότι δεν θα εγκαταλείψει τη δημόσια ζωή 
αλλά ίσως να μην κατέβει στις ερχόμενες 
εκλογές. 

«Εάν ο Μπένετ αποσυρθεί από την 
πολιτική και το κόμμα του ‘‘Γιεμίνα’’ 
διαλυθεί, τα ποσοστά της παράταξης 
Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς θα αυξηθούν 
και είναι κοινό μυστικό ότι ο Νετανιάχου 
και η πλειοψηφία των δεξιών ψηφοφόρων 
του Λικούντ δεν θα ήθελαν να ταυτιστούν 
με ακραίες εθνοθρησκευτικές απόψεις, 
για πάρα πολλούς λόγους. Στις τελευταίες 
δημοσκοπήσεις ο ‘‘Θρησκευτικός Σιωνι-
σμός’’ έρχεται τρίτο κόμμα με δέκα έδρες. 
Απόδοση εξαιρετικά υψηλή», είπε. 

Επανέρχεται ο Νετανιάχου; 
Eρωτηθείς αν υπάρχει σενάριο επανα-

φοράς του Νετανιάχου στην εξουσία, ο Δρ 
Χαρίτος είπε πως όσο ο Νετανιάχου δεν 
αποσύρεται από την πολιτική, πάντα θα 
υπάρχει σενάριο επαναφοράς του στην 
εξουσία. 

Ο Νετανιάχου επιδιώκει να σχηματί-
σει μία όσο το δυνατόν ευρύτερη δεξιά 
κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα φέρει στο 
δικό του στρατόπεδο τους απογοητευμέ-
νους βουλευτές που ανήκαν στο κόμμα 
του Μπένετ, ή του τέως στελέχους του 
Λικούντ, Γκιντόν Σάαρ. Σκοπός του είναι να 
μην προχωρήσει η χώρα στις κάλπες, για 
τους εξής δύο λόγους: Πρώτον, δεν είναι 
σίγουρος εάν τα κόμματα της δεξιάς και 
κεντροδεξιάς θα ξεπεράσουν συνολικά τις 
60 έδρες. Και, δεύτερον, δεν θα ήθελε να 
δει τον ακραίο «Θρησκευτικό Σιωνισμό» 
να γίνει ρυθμιστής των εξελίξεων». 

Κριτήρια ψηφοφόρων 
Τα βασικότερα ζητήματα που απασχο-

λούν την ισραηλινή κοινωνία και θα είναι 
καταλύτες στην επιλογή της ψήφου είναι, 

σύμφωνα με τον Δρα Χαρίτο, η αύξηση 
του κόστους ζωής, τα υψηλά ενοίκια, το 
άπιαστο όνειρο αγοράς ακινήτου. «Δεν 
είναι ακόμα ώριμη η ισραηλινή κοινωνία 
να απαιτήσει μία όποια δραστικότερη πα-
ρέμβαση του κράτους στους κανόνες της 
αγοράς. Όσο και να ακούγεται περίεργο, 
κανένας εδώ δεν νοσταλγεί την εν πολλοίς 
σοσιαλιστική δομή της οικονομίας των 
δεκαετιών του ’50 και του ’60. Από την 
άλλη, όμως, δεν κάνει απολύτως τίποτα 
να γλιτώσει από έναν άκρατο φιλελευθε-
ρισμό, που αργά και σταθερά εξαντλεί τη 
μεσαία τάξη».

Ένα άλλο ζήτημα είναι το πρόβλημα 
«Ιράν», που είναι το μείζον ζήτημα ασφά-
λειας για το Ισραήλ, ειδικά εξαιτίας της 
μεγάλης πιθανότητας κατάρρευσης των 
διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του 
πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, εξήγησε ο Δρ Χαρίτος, 
το Παλαιστινιακό βρίσκεται πάντοτε σε 
δεύτερη μοίρα. Σε περίπτωση,  όμως, που ο 
Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς βρεθεί σε θέση 
να μην μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά 
του, δεν θα είναι απλό να αντιμετωπισθεί 
μία πολιτική αστάθεια στα παλαιστινιακά 
εδάφη, ενώ το Ισραήλ θα βρίσκεται σε 
προεκλογική περίοδο. 

Σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας-
Τουρκίας

Άγνωστο παραμένει το αν γενικότερη 
αστάθεια στο πολιτικό σύστημα επηρεάζει 
την εξωτερική πολιτική της χώρας, είτε 
αυτή αφορά τις Συμφωνίες του Αβραάμ είτε 
τις σχέσεις με Ελλάδα - Κύπρο -Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δρ Χαρίτος ξεκα-
θάρισε πως η ενάσκηση της εξωτερικής 
πολιτικής δεν επηρεάζεται από την πολι-
τική αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας. 
«Μία ‘‘υπηρεσιακή κυβέρνηση’’ στο Ισρα-
ήλ ασκεί πολιτική, χωρίς να διαφέρει σε 
τίποτα από μία ‘‘τακτική’’ κυβέρνηση. Το 
Ισραήλ κυβερνήθηκε για τρία ολόκληρα 
χρόνια από υπηρεσιακές κυβερνήσεις. 
Υπηρεσιακές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν 
και νομοθέτησαν για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Υπηρεσιακές κυβερνή-
σεις διαπραγματεύτηκαν, υπέγραψαν και 
εφάρμοσαν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, 
αλλά και άσκησαν πολιτική έναντι του 
Ιράν», είπε.

 Σχετικά με την αναθέρμανση των σχέ-
σεων Ισραήλ-Τουρκίας σημείωσε πως 
καμία διπλωματική κρίση δεν διαρκεί 
για πάντα και κάποτε τελειώνει. 

«Εν τω μεταξύ, όμως, έχει μεσολαβήσει 
μία δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας 

έχουν δημιουργηθεί εξαιρετικά σταθερές 
δομές συνεργασίας σε στρατιωτικό και 
οικονομικό επίπεδο μεταξύ Ισραήλ, Ελ-
λάδας και Κύπρου - κάτι που η εκάστοτε 
ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα μπορεί να 
αγνοεί από τώρα και στο εξής», είπε. 

 «Την προηγούμενη δεκαετία, το βασικό 
και απόλυτα πρωτόγνωρο ζήτημα που απα-
σχολούσε την ισραηλινή εξωτερική πολιτική 
ήταν να μη ‘‘χάσει το τρένο’’ στον αγώνα 
της ενεργειακής ασφάλειας. Τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου ουσιαστικά μεταμόρφωσαν 
την εξωτερική πολιτική όλων των κρατών 
της περιοχής. Η σύσφιγξη των σχέσεων 
Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου είχε ως αφετη-
ρία την ενεργειακή συνεργασία. Μέσα σε 
αυτήν τη δεκαετία το Ισραήλ κατάφερε να 
εξορύξει και να εξάγει το φυσικό του αέριο. 
Εντός αυτού του πλαισίου αναπτύχθηκαν οι 
σχέσεις του με τον ελληνικό περιφερειακό 
παράγοντα», είπε.

«Κατά το ερχόμενο διάστημα, το θέμα 
‘‘Ιράν’’ φαίνεται ότι θα μονοπωλήσει το 
ενδιαφέρον όχι μόνο του Ισραήλ αλλά και 
πολλών άλλων γειτονικών χωρών. Βλέπετε 
πόσο εύκολα αντιστρέφονται οι ισορροπίες 
στις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, 
Τουρκίας-Εμιράτων ή Κατάρ-Σαουδικής 
Αραβίας. Οι αποστάσεις ξαφνικά μικραί-
νουν όταν υπάρχει ένα κοινό αντίπαλον 
δέος. Η νεο-ψυχροπολεμική πόλωση 
που δημιούργησε το Ουκρανικό περι-
πλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα 
στη Μέση Ανατολή, βάζοντας τον ρωσικό 
παράγοντα σε μία περιοχή από την οποία 
η Μόσχα την παρατηρούσε εν πολλοίς εξ 
αποστάσεως. Δεν ισχύει αυτό πια. Μέσα 
σε αυτό το νέο σκηνικό πολώσεων και 
συμμαχιών που διαμορφώνεται στη Μέση 
Ανατολή, η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο 
να παίξει. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από 
όλους τους περιφερειακούς παίκτες και 
όχι μόνο από το Ισραήλ». 

26.06.2022



ΕΕ, με βάση τις βαθιές και μακροχρόνιες 
γεωπολιτικές συνέπειες που αναμένεται να 
έχει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρα-
νίας. Με αφορμή την αποφασιστικότητα 
και ενότητα που έχει επιδείξει η Ένωση 
αντιμέτωπη με τον πόλεμο στην Ευρώπη, 
οι ευρωβουλευτές ζητούν πραγματική πρό-
οδο στην εφαρμογή του χάρτη πορείας 
που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στη διακήρυξη των Βερσαλλιών 
και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου. 
Οι συστάσεις εγκρίθηκαν με 438 ψήφους 
υπέρ, 65 κατά και 94 αποχές.

 
Προώθηση της στρατηγικής 
αυτονομίας της ΕΕ

Σημειώνοντας ότι η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία απειλεί τα θεμέλια της διεθνούς 
τάξης, πάνω στην οποία έχει δομηθεί η 
εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας 
και ασφάλειας της ΕΕ, το Κοινοβούλιο ασκεί 
πιέσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας 
της Ένωσης με ομόθυμους εταίρους παγκο-
σμίως, ιδίως με τους διατλαντικούς συμμά-
χους του ΝΑΤΟ. Αυτό κρίνεται απαραίτητο 

ώστε να διατηρηθεί η ισχυρότερη δυνατή 
ενότητα στην υπεράσπιση της βασισμένης 
σε κανόνες διεθνούς τάξης.

Για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία, 
οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η στρα-
τηγική αυτονομία της ΕΕ πρέπει επίσης 
να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο της 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η 
αυτονομία αυτή είναι ζωτικής σημασίας 
ώστε να μπορεί η ΕΕ να ενεργεί μεμο-
νωμένα όταν χρειάζεται και από κοινού 
με τους εταίρους της, όταν είναι δυνατόν, 
για να επηρεάζει τα διεθνή δρώμενα. Η 
επείγουσα επένδυση στην ανάπτυξη 
αξιόπιστων στρατιωτικών δυνατοτήτων 
για ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό αμυντικό 
σύστημα, η αντιμετώπιση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και η διασφάλιση άλλων 
στόχων στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής 
κυριαρχίας και της μειωμένης ενεργειακής 
εξάρτησης, είναι καίριας σημασίας για 
την οικοδόμηση αυτής της αυτονομίας.

Για να εδραιωθεί ο ρόλος της ως ικανού 
δρώντος, η ΕΕ πρέπει να είναι φιλόδοξη 
στον τομέα της άμυνας και να καταστήσει 

λειτουργική την προτεινόμενη ικανότητα 
ταχείας ανάπτυξης, λένε οι ευρωβουλευτές. 
Επιπλέον, η Ένωση πρέπει να καταβάλει 
περισσότερη προσπάθεια για να προσαρμο-

στεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφά-
λειας μέσω της ενίσχυσης της άμυνάς της 
ενάντια σε κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές 
επιθέσεις, της θέσπισης κανόνων για την 

πραγματοποίηση ψηφοφοριών βάσει ει-
δικής πλειοψηφία στο Συμβούλιο (ώστε 
να διευκολυνθούν ορισμένες αποφάσεις 
εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που αφορούν την επιβολή 
προσωπικών κυρώσεων), καθώς και ση-
μειώνοντας ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη 
δημιουργία της μίας Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης, μεταξύ άλλων.

 
Η στήριξη προς την Ουκρα-
νία πρέπει να συνεχιστεί

Οι συστάσεις καλούν επίσης την ΕΕ 
να παράσχει, χωρίς καθυστέρηση, όπλα 
στην Ουκρανία με βάση τις ανάγκες που 
εξέφρασαν οι Αρχές της χώρας, ιδίως μέσω 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την 
Ειρήνη. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές 
επιθυμούν να χορηγηθεί στην Ουκρανία 
καθεστώς υποψήφιας χώρας, κίνηση που 
θα αποστείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα 
αλληλεγγύης προς τον λαό της. Τέλος, στη-
ρίζουν επίσης την έναρξη έρευνας για τα 
εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν 
στην Ουκρανία, ζητώντας, μεταξύ άλλων, 
τη σύσταση ενός ειδικού Δικαστηρίου 
των Ηνωμένων Εθνών.

Της Κυριακής

ΤΟ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΊ-
ΛΟΥ ΘΕΟΦΊΛΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ 
ΊΟΥΛΊΟΥ 1975 ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΊΚΩΝ ΤΗΣ 
ΚΔ  ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΕΚΜΗΡΊΟ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΊ ΣΤΗΝ ΚΑ-
ΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΊΛΗΜΜΑΤΩΝ ΚΑΊ ΤΩΝ 
ΑΔΊΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΊΜΕ-
ΤΩΠΊΖΕ Η ΠΟΛΊΤΊΚΗ ΗΓΕΣΊΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΜΕΣΟ 
ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΤΟΥ 1974

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6

Τ
ους μήνες που ακολού-
θησαν την τουρκική ει-
σβολή, η πολιτεία και η 
κοινωνία βρίσκονταν 
αποδιοργανωμένες, κατα-
βάλλοντας προσπάθειες 
περίθαλψης και ανοικο-

δόμησης. Από τα τέλη του 1974, με την 
επιστροφή του Μακαρίου στο νησί, άρχισαν 
ενέργειες για πολιτική αναδιοργάνωση, 
παράλληλα με τη διπλωματική κινητοποί-
ηση που είχε ως στόχο τη διαφώτιση της 
διεθνούς κοινότητας και την εξασφάλιση 
βοήθειας, σε πολιτικό και υλικό επίπεδο. 
Τον Απρίλιο του επόμενου έτους, η πολιτική 
ηγεσία των Ελλήνων του νησιού άρχισε 
τις προετοιμασίες για τις συνομιλίες που 
θα διεξάγονταν στη Βιέννη, με στόχο την 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Οι συνομιλίες της Βιέννης – 
Αποδοχή ανταλλαγής
πληθυσμών

Σύμφωνα με όσα καταγράφει ο Γλαύκος 
Κληρίδης, που ασκούσε χρέη διαπραγμα-
τευτή («Η κατάθεσή μου», τόμ. 4, σ. 274), ο 
Μακάριος ενημέρωσε τότε το Υπουργικό και 
το Εθνικό Συμβούλιο ότι η ελληνική πλευρά 
θα συζητούσε λύση βάσει του ομοσπον-
διακού συντάγματος (πολυπεριφερειακή). 
Ωστόσο υπήρχαν βασικά σημεία διαφω-
νίας με τον χαρακτήρα της Ομοσπονδίας, 
όπως προωθείτο από την τουρκική πλευρά 
(έκταση, επιστροφή προσφύγων, εξουσίες 
ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και απόσυρση 
ξένων στρατευμάτων από το νησί).

Οι συνομιλίες της Βιέννης διεξήχθησαν 
σε πέντε κύκλους, μεταξύ 1975-1976 (ενώ 
ακολούθησε ακόμα ένας γύρος συνομιλιών 
το 1977, με διαπραγματευτή τον Τάσσο Πα-

Ως απάντηση στον πόλεμο, 
οι ευρωβουλευτές ζητούν 
ταχύτερη εφαρμογή της Δι-
ακήρυξης των Βερσαλλιών 

μέσω σταδιακών αλλαγών στην εξωτερική 
και αμυντική πολιτική της ΕΕ.

Σε μια σειρά συστάσεων προς τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ και τον επικεφαλής της 
Εξωτερικής Πολιτικής, Josep Borrell, που 
εγκρίθηκαν την Τετάρτη, 16/6/22, το Κοι-
νοβούλιο παρουσιάζει το όραμά του για 
το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 

Ένα «προφητικό» σημείωμα στις 
παραμονές της «Γ’ Βιέννης»

παδόπουλο). Η διαδικασία εγκαινιάστηκε 
τις πρωινές ώρες της 28ης Απριλίου 1975 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ Κουρτ Βάλντχαϊμ και συμμετείχαν ως 
αντιπρόσωποι Ελλήνων και Τούρκων της 
Κύπρου οι Γλαύκος Κληρίδης και Ραούφ 
Ντενκτάς αντιστοίχως.

Μια από τις βασικότερες πτυχές των 
συνομιλιών που διεξήχθησαν στη Βιέννη 
θεωρείται η αποδοχή από την κυπριακή 
Κυβέρνηση της μετακίνησης τουρκικού και 
ελληνικού πληθυσμού από τα ελεύθερα 
στα κατεχόμενα εδάφη και αντιστρόφως. 
Πρόκειται για το γεγονός που έμεινε γνω-
στό ως «Συμφωνία της Γ’ Βιέννης», καθώς 
σημειώθηκε στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου 
συνομιλιών (31 Ιουλίου-2 Αυγούστου 1975).

Προηγουμένως, στα τέλη Ιουνίου - αρχές 
Ιουλίου 1975, είχε σημειωθεί περιστατικό 
κακομεταχείρισης Τουρκοκυπρίων της Πά-
φου από μέλη των κρατικών Δυνάμεων 
Ασφαλείας, όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να 
περάσουν στις κατεχόμενες από τα τουρκι-
κά στρατεύματα περιοχές. Η Τουρκία εκ-
μεταλλεύτηκε επικοινωνιακά το εν λόγω 
περιστατικό (το οποίο είχε καταδικάσει η 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας), προβάλλο-
ντας την εικόνα καταπίεσης του τουρκικού 
πληθυσμού που παρέμεινε στις ελεύθερες 
περιοχές μετά την εισβολή. 

Στο κλίμα αυτό, και υπό τον φόβο ότι νέο 
επεισόδιο επίθεσης κατά των Τουρκοκυ-
πρίων στις ελεύθερες περιοχές μπορούσε 
να αξιοποιηθεί προσχηματικά από πλευ-
ράς Τουρκίας για νέα στρατιωτική δράση, 
ο Πρόεδρος Μακάριος (σύμφωνα με όσα 
υποστηρίζει ο Γλ. Κληρίδης, ό.π., σσ. 342-
343) έδωσε εντολή στον διαπραγματευτή 
του όπως, στη διάρκεια του τρίτου γύρου 
συνομιλιών στη Βιέννη, συμφωνήσει στην 
ελεύθερη -εθελοντική- μετακίνηση στον κα-
τεχόμενο Βορρά των Τουρκοκυπρίων που 
βρίσκονταν στα ελεγχόμενα από το κράτος 
εδάφη. Επί τούτου βασίστηκε η «Συμφω-
νία της Γ’ Βιέννης» (όπως καθιερώθηκε να 
αναφέρεται το κοινό ανακοινωθέν που εκδό-
θηκε μετά τις διαπραγματεύσεις), βάσει της 
οποίας επετράπη η εθελοντική μετακίνηση 
τουρκικού πληθυσμού από τον Νότο στον 
Βορρά. Σε αντάλλαγμα, θα διασφαλιζόταν 
ότι οι Ελληνοκύπριοι που παρέμειναν στις 
κατεχόμενες περιοχές μετά την εισβολή θα 
ήταν ελεύθεροι να ζήσουν εκεί και ότι θα 
τους παρεχόταν κάθε βοήθεια και διευκό-
λυνση σε εκπαιδευτικά και ιατρικά ζητήματα, 
καθώς και σε θέματα ιατρικής περίθαλψης. 
Βάσει της ίδιας συμφωνίας, θα επιτρεπόταν 
η μετακίνηση στις ελεύθερες περιοχές όσων 
Ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων στον Βορρά 
το επιθυμούσαν. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, 
ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και 
ως αντάλλαγμα της αποδοχής ελεύθερης 
μετακίνησης τουρκικού πληθυσμού στις 
κατεχόμενες περιοχές, ο Γλ. Κληρίδης είχε 
αξιώσει όπως επιτραπεί ως πρώτο βήμα 

η επιστροφή των κατοίκων του ελληνικού 
τομέα στις οικίες τους.

Το σημείωμα Θ. Θεοφίλου
Στο κλίμα που καλλιεργήθηκε στις πα-

ραμονές του τρίτου γύρου συνομιλιών στη 
Βιέννη, ο Θεόφιλος Θεοφίλου (διπλωμάτης, 
ακόλουθος τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών, 
που εργαζόταν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων) έσπευσε να υποβάλει σχετικό 
σημείωμα προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
Ιωάννη Χριστοφίδη. Το σημείωμα φέρει 
ημερομηνία 25 Ιουλίου 1975 και σε αυτό 
περιέχεται εισήγηση για κοινοποίησή του 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρό-
εδρο της Βουλής και στον εκπρόσωπο της 
ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγ-
ματεύσεις για το Κυπριακό.

Πρόκειται για έγγραφο με ιστορική αξία, 
διότι φαίνεται πως, μια περίπου εβδομάδα 
πριν από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων 
στη Βιέννη, ο Θ. Θεοφίλου διορατικά προειδο-
ποιούσε την πολιτική ηγεσία για τις συνέπειες 
της αποδοχής της τουρκικής αξίωσης περί 
μετακίνησης πληθυσμών. Αναλύοντας τις 
τουρκικές κινήσεις, κατέγραφε την άποψή 
του για τους επιδιωκόμενους στόχους της 
Τουρκίας σε επικοινωνιακό και πρακτικό 
επίπεδο. Υπεδείκνυε, συγκεκριμένα, ότι η 
εξέλιξη αυτή θα δημιουργούσε μια νέα κα-

τάσταση πραγμάτων που θα αποδυνάμωνε 
τη διαπραγματευτική θέση της ελληνικής 
πλευράς, θα εδραίωνε το καθεστώς που 
προέκυψε από την εισβολή και εν τέλει θα 
οδηγούσε σε υλοποίηση των τουρκικών 
στόχων. Περαιτέρω, εξηγούσε ότι η πα-
ραμονή Ελληνοκυπρίων στον Βορρά και 
Τουρκοκυπρίων στο Νότο ήταν στοιχείο 
με ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια 
ανοικοδόμησης του κράτους.

Προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις 
τουρκικές απαιτήσεις και μεθοδεύσεις, 
ο Θ. Θεοφίλου εξηγούσε ότι το εν λόγω 
αίτημα αποσκοπούσε στην παρουσίαση 
του ζητήματος ως ανθρωπιστικού, σχετι-
κού με την κατοχύρωση και άσκηση των 
δικαιωμάτων της ελευθερίας διακίνησης 
και εγκατάστασης. Κατά συνέπειαν, στόχος 
ήταν η παρουσίαση της κυπριακής Κυβέρ-
νησης ως καταπατούσας τα συγκεκριμένα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον σημεί-
ωνε ότι, με τον τρόπο αυτό, οι τουρκικές 
Αρχές επιχειρούσαν να δικαιολογήσουν τα 
καταπιεστικά μέτρα που εφάρμοζαν κατά 
των Ελληνοκυπρίων που παρέμειναν στην 
περιοχή της Καρπασίας μετά την εισβολή. 
Θεωρούσε, δε, ότι η συγκεκριμένη κίνηση 
αποτελούσε τουρκικό ελιγμό για τη δημιουρ-
γία τετελεσμένων που θα οδηγούσαν στην 
εκ των πραγμάτων αποδοχή της αξίωσης 

για διζωνική ομοσπονδία.
Στη βάση των πιο πάνω ερμηνειών του, 

κοινοποιούσε στους κρατικούς αξιωματού-
χους τις ανησυχίες του και τους λόγους για 
τους οποίους θεωρούσε ότι το τουρκικό 
αίτημα για μετακίνηση πληθυσμού δεν 
έπρεπε να γίνει αποδεκτό:

Το πρώτο σημείο που έθιγε ήταν ότι μια 
τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε έμμεση απο-
δοχή της αρχής της διζωνικής ομοσπονδί-
ας και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις 
για επίτευξη της επιδιωκόμενης από την 
Τουρκία (σύμφωνα με την άποψή του) 
χαλαρής συνομοσπονδίας. «Και όταν η 
ιδία η Κυπριακή Κυβέρνησις πράττει και 
ενεργεί κατά τρόπον προάγοντα την λύσιν 
της διζωνικής ομοσπονδίας ή της χαλαράς 
συνομοσπονδίας, πώς θα δυνηθή μετά εις 
την τράπεζαν των διαπραγματεύσεων να 
απορρίψη την τοιαύτην λύσιν, να προτείνη 
και να υποστηρίξη λύσιν πολυπεριφερειακής 
ομοσπονδίας;..».

Επιπλέον, υπογράμμιζε ότι η συγκατάθεση 
της κυπριακής Κυβέρνησης στο αίτημα της 
Τουρκίας θα σήμαινε ότι αναγνωρίζονται ως 
βάσιμοι οι ισχυρισμοί περί καταπίεσης και 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του τουρκικού πληθυσμού που παρέμει-
νε στις ελεύθερες περιοχές. Αντιθέτως, η 
παρουσία Τουρκοκυπρίων πολιτών στις 
ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, 
θα ενίσχυε την ελληνική θέση για επιδίωξη 
πολυπεριφερειακής ομοσπονδίας, ενώ οι 
ίδιοι θα αποτελούσαν απόδειξη της δυνα-
τότητας ειρηνικής συνύπαρξης των δύο 
κοινοτήτων στο νησί.

Προειδοποιούσε, επίσης, ότι αν επιτυγ-
χανόταν η μεταφορά των Τουρκοκυπρίων 
στο κατεχόμενο βόρειο μέρος του νησιού, οι 
Ελληνοκύπριοι στην Καρπασία θα βρίσκο-
νταν στο έλεος «της τουρκικής θηριωδίας 
και βαρβαρότητος. Η παρουσία ισαρίθμων 
περίπου Τ/κ εις τον Νότον θα είναι έν είδος 
εγγυήσεως διά την ζωήν και ασφάλειαν των 
Ε/κ της Καρπασίας».

Σημαντική κρίνεται η παρατήρησή του 
ότι η μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στις 
κατεχόμενες περιοχές θα συνέβαλλε στη 
δημιουργία μια κατάστασης αντίθετης με 
τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Η εξέλιξη αυτή, 
εκτιμούσε, θα καθιστούσε δυσχερέστερη 
την εφαρμογή των αποφάσεων του διεθνούς 
Οργανισμού. Επιπλέον, θα αποτελούσε 
συνέργεια της νόμιμης Κυβέρνησης του 
κράτους στην αλλοίωση του δημογραφικού 
χαρακτήρα του νησιού, γεγονός που οι ίδιες 
οι Αρχές καταδίκαζαν ως επιχειρούμενη 
ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας.

Πρότεινε, συνεπώς, να καταβληθεί προ-
σπάθεια ώστε να καταρριφθεί η τουρκική 
προπαγάνδα περί ανθρωπιστικού ζητή-
ματος και να καταδειχθεί ότι, αντιθέτως, η 
εν λόγω αξίωση αποτελεί «απάνθρωπον 
πράξιν εκριζωμού 9.000 ατόμων εκ των 
πατρογονικών εστιών και των καθημερινών 

ασχολιών των και μετατροπής τούτων εις 
πρόσφυγας εις περιοχήν της νήσου παρα-
νόμως κατεχομένην υπό ξένης δυνάμεως». 
Συν τοις άλλοις, τόνιζε, η μετακίνηση του 
τουρκοκυπριακού πληθυσμού στον Βορρά 
θα αποτελούσε παραβίαση των δικαιωμάτων 
των Ελληνοκύπριων προσφύγων, οι οποίοι 
δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις οικίες 
τους (αφού στο μεταξύ θα τις είχαν καταλάβει 
οι μετακινηθέντες Τουρκοκύπριοι). Σκω-
πτικά σημείωνε σχετικά: «Συμφώνως προς 
την πρωτότυπον θεωρίαν Ντενκτάς έχουν 
δικαίωμα οι 9.000 Τ/κ να μεταβούν εις τας 
ελληνικάς πόλεις και τα ελληνικά χωρία 
και να εγκατασταθούν εις ελληνικάς οικίας 
και περιουσίας αλλά δεν έχουν δικαίωμα 
200.000 Ε/κ πρόσφυγες να επιστρέψουν εις 
τας πόλεις και τα χωρία των, να επανέλθουν 
εις τας οικίας και ασχολίας των και να ανα-
λάβουν την διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν 
των περιουσιών των». 

Τέλος, κρίνεται σημαντική η παρατή-
ρησή του περί του ρόλου που μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι Ελληνοκύπριοι και 
οι Τουρκοκύπριοι που μετά την εισβολή 
παρέμειναν σε Βορρά και Νότο αντιστοίχως. 
Επρόκειτο για «τα δύο τόξα της γεφύρας, η 
οποία θα συνενώση εκ νέου τας δύο κοι-
νότητας και θα τας οδηγήση εις μίαν νέαν 
περίοδον ειρηνικής συμβιώσεως και ειλι-
κρινούς συνεργασίας εντός των πλαισίων 
ενός ενιαίου, κυριάρχου και ανεξαρτήτου 
κράτους. […] Δι’ αυτό και ημείς πρέπει να 
ενεργήσωμεν εγκαίρως και αποτελεσματικώς 
διά να διατηρήσωμεν τας δύο αυτάς νησίδας 
συμβιώσεως και συνεργασίας Ε/κ και Τ/κ 
εις τον ωκεανόν του ελληνοτουρκικού δια-
χωρισμού και του φυλετικού μίσους. Άλλως 
ο διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων θα είναι 
ολοκληρωτικός, μόνιμος και οριστικός και 
πάσα ελπίς διά λύσιν πολυπεριφερειακής 
ομοσπονδίας θα εκλείψη».

26.06.2022

Εφαρμογή της Διακήρυξης των Βερσαλλιών

ΟΥΚΡΑΝΊΑ: YΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΊΚΗΣ 
ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΊΘΥΜΕΊ ΤΟ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@
hotmail.com

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΗ 

Μια περίπου εβδομάδα 
πριν από τη συνέχιση των 

διαπραγματεύσεων στη 
Βιέννη, ο Θ. Θεοφίλου δι-

ορατικά προειδοποιούσε 
την πολιτική ηγεσία για 

τις συνέπειες της αποδο-
χής της τουρκικής αξί-

ωσης περί μετακίνησης 
πληθυσμών. Αναλύοντας 

τις τουρκικές κινήσεις, 
κατέγραφε την άποψή 

του για τους επιδιωκόμε-
νους στόχους της Τουρκί-

ας σε επικοινωνιακό και 
πρακτικό επίπεδο
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ΘΟΛΏΝΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΤΉ-
ΡΙΞΉ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΉ Ή ΔΉΠΑ 
- ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΙΝΉΣΕΙΣ «ΜΑΤ» 
Ο ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΉΣ

Λ
ίγο πριν από τις τελικές 
αποφάσεις, κόμματα και 
υποψήφιοι «κάνουν το 
τελευταίο τους παιχνίδι». 
Άλλοι, είτε στρατηγικά είτε 
λόγω πραγματικών διλημ-
μάτων, παίζουν το χαρτί του 

«σκληρού καρυδιού», ενώ άλλοι κινήθηκαν 
στη βάση προειλημμένων αποφάσεων με 
διαδικαστικές συνέχειες. Η προεκλογική, 
πάντως, μπήκε σε νέα φάση, καθώς τα επι-
τελεία επιδιώκουν να σχηματοποιήσουν τις 
υποψηφιότητες και να δώσουν το στίγμα των 
προθέσεών τους, άλλοι ως ανεξάρτητοι αλλά 
με στήριξη κομμάτων, και άλλοι αμιγώς κομ-
ματικοί με όρους «αυθεντίας». 

Κάνει παιχνίδι η ΔΗΠΑ και 
θολώνει το πεδίο 

Έπιασε δουλειά το ρεύμα Αβέρωφ εντός 
της ΔΗΠΑ και επιδιώκει να αλλάξει το ισοζύ-

Τα τελευταία τερτίπια και το κτίσιμο 
προφίλ των υποψηφίων 

γιο, που, για την ώρα, γέρνει υπέρ του Νίκου 
Χριστοδουλίδη. Συγκλίνουσες πληροφορίες 
από διάφορες κομματικές πηγές εκφράζουν 
προβληματισμούς και εκτιμούν πως «το 
παιχνίδι δεν έχει τελειώσει». Αφενός, αυτό 
δίνει στη ΔΗΠΑ διαπραγματευτικό βάθος 
και λειτουργεί με όρους «εκβιασμού», ού-
τως ώστε να κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω 
«ανταλλάγματα». Ενδεικτικά, στηλιτεύτηκε η 
διακήρυξη Χριστοδουλίδη, περί κυβέρνη-
σης μη κομματικών, η οποία -τουλάχιστον 
διακηρυκτικά- θέτει τους κομματικούς σε 
δεύτερη μοίρα. 

Αφετέρου, η συζήτηση για μια πολυ-
συλλεκτική υποψηφιότητα, με εμπλοκή 
και του ΔΗΚΟ, θέτει τα στελέχη ενώπιον 
πρακτικών διλημμάτων. Κομματικές πηγές 
αναφέρουν: «Δεν θα βιαστούμε. Η απόφα-
σή μας τοποθετείται τον Σεπτέμβριο. Θα 
κάνουμε κι άλλες συναντήσεις, τόσο με τον 
κ. Νεοφύτου, όσο και με τον κ. Χριστοδου-
λίδη. Ακόμη και με τον κ. Μαυρογιάννη, 
αν και είναι ακόμη πιο απομακρυσμένο 
αυτό το σενάριο». Μάλιστα, θέτοντας τη 
διαφωνία Χριστοδουλίδη - ΔΗΚΟ για το 
πλαίσιο Γκουτέρες και εντάσσοντας και 
στην εξίσωση την αντιδιζωνική ΕΔΕΚ, εκ-
φράζουν προβληματισμούς για το «αύριο». 
«Μας προβληματίζει το συνονθύλευμα. 
Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πολιτικά και 
να έχουμε κυβερνητικό αφήγημα και την 
επόμενη μέρα», ανέφεραν χαρακτηριστικά. 

Μάλιστα, άλλες κομματικές πηγές, 
παραθέτοντας τουλάχιστον 10 ονόματα 
πρώτης γραμμής που θα προτιμούσαν 
Αβέρωφ, εκτιμούν πως «θα μπορούσε 

ν’ αποτελέσει πραγματικά επιλογή, νο-
ουμένου ότι θα συναινέσει ν’ αλλάξουν 
κάποια πράγματα». Ενώ, στήνοντας και 
το νομιμοποιητικό αφήγημα μιας τέτοιας 
στήριξης, άλλα στελέχη αναφέρουν ότι «η 
ΔΗΠΑ έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία να 
στηρίξει και Αβέρωφ, καθώς δεν ήμασταν 
στείρα αντιπολίτευση. Κατηγορούσαμε 
όπου εντοπίζαμε πρόβλημα, αλλά επι-
κροτούσαμε εκεί που συμφωνούσαμε». 
Μάλιστα, εκτίμηση στελεχών της ΔΗΠΑ 
είναι ότι το τοπίο δεν θα παραμείνει ως 
έχει και θα αρχίσει να «ξεφουσκώνει» η 
δημοφιλία Χριστοδουλίδη. Από την άλλη, 
βλέπουν «ανατροπές», επαναφέροντας το 
σενάριο για απόσυρση Αβέρωφ, έναντι 
μιας άλλης συνενωτικής υποψηφιότητας, 
υπενθυμίζοντας και την προσπάθεια για 
στήριξη της εκλιπούσας Ζέτας Αιμιλια-
νίδου. Χωρίς, ωστόσο, να προτάσσουν 
υποψηφιότητα Μάριου Κάρογιαν.

Ελπίζει ο ΔΗΣΥ – Βλέπει
τις δυσκολίες το επιτελείο 
Χριστοδουλίδη

Πηγές από τον ΔΗΣΥ, κληθείσες να 
σχολιάσουν τις εν λόγω αναφορές, δήλω-
σαν: «Η αλήθεια είναι ότι η συνάντηση 
πήγε ανέλπιστα καλά, ανοικτή, στηριγμένη 
σε γερά πολιτικά θεμέλια». Προσθέτοντας 
ότι αποφασίστηκε να γίνει και δεύτερη 
συνάντηση, η οποία δεν ήταν προγραμ-
ματισμένη. Την ίδια ώρα, πηγές από το 
επιτελείο Χριστοδουλίδη, σχολιάζοντας 
τη συνάντηση με τη ΔΗΠΑ, την χαρα-
κτήρισαν ως τη πιο δύσκολη, με πολλές 

και εξειδικευμένες ερωτήσεις. 

Σχεδόν έτοιμες
οι θέσεις Χριστοδουλίδη 

Ενδεικτικό της δυσκολίας που αντιμετω-
πίζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης να συγκεράσει 
τη θέση του για υπερκομματική υποψηφιό-
τητα και τη στήριξη από τα κόμματα, είναι το 
πώς θα περιλάβει τις θέσεις των κομμάτων, 
όταν το πρόγραμμα είναι σχεδόν ολοκλη-
ρωμένο. Όπως αναφέρουν πηγές από τον 
κύκλο του τέως Υπουργού, οι θέσεις «είναι 
κάπως καταγεγραμμένες, είμαστε στη φάση 
του στρατηγικού σχεδιασμού υλοποίησης 
των θέσεων». Εντούτοις, πρόσθεσαν πως 
οι ομάδες πολιτικής έχουν τη δυνατότητα 
να μελετήσουν τις όποιες νέες εισηγήσεις 
προκύψουν και να τις εντάξουν. Κάτι που 
σχολίασαν επίμονα τόσο στελέχη της ΔΗΠΑ, 
όσο και της ΕΔΕΚ, τα οποία στηλίτευσαν την 
εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου του 
ΔΗΚΟ για στήριξη Χριστοδουλίδη, πριν 
ενταχθούν επίσημα οι θέσεις του κόμματος 
στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. 

Τη «ρετσινιά» του κομματι-
κού υποψηφίου θέλει
ν’ αποβάλει ο Μαυρογιάννης 

Επιχειρεί να σπάσει την αντίληψη που 
τον θέλει καθαρά κομματικό υποψήφιο, 
χωρίς περιθώρια αυτόνομων ελιγμών 
και κινήσεων, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Όπως πληροφορείται η «Σημερινή», έχει 
ήδη υπάρξει συνεννόηση πως το ΑΚΕΛ 
θα έχει μια πιο διακριτική παρουσία στο 
επιτελείο, κάτι που επιθυμεί και το κόμμα. 

Στο επιτελείο ετοιμάζονται ήδη πυρετω-
δώς για τη διοργάνωση μεγάλων συγκε-
ντρώσεων σε όλες τις πόλεις, «όχι από το 
ΑΚΕΛ, αλλά από τις κινήσεις στήριξης 
Μαυρογιάννη», όπως μας αναφέρθηκε, με 
σκοπό «να φανεί σε τοπικό και επαρχιακό 
επίπεδο η υπερκομματική στήριξη». Σε 
δεύτερο επίπεδο, επιδιώκεται να υπάρξει 
δημόσια στήριξη της υποψηφιότητας, από 
ανεξάρτητες προσωπικότητες. Την αρχή 
έκανε η τέως βουλευτής και επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου της «Αλλαγής Γενιάς», 
Άννα Θεολόγου, ωστόσο, αναμένεται να 
ακολουθήσουν και άλλοι, οι οποίοι δεν 
είχαν ποτέ οργανική σχέση με το ΑΚΕΛ. 
Με κάποιους εξ αυτών, να έχουν ενεργό 
ρόλο στο επιτελείο και στη συγγραφή των 
προγραμματικών θέσεων. Μεταξύ άλλων 
ονομάτων, η «Σημερινή» γνωρίζει πως 
και ο Στέλιος Πλατής, του οποίου το όνομα 
συζητήθηκε και ως πιθανού υποψηφίου, 
εξετάζει το ενδεχόμενο στήριξης Μαυρο-
γιάννη, ωστόσο, φαίνεται να προέκυψαν 
κάποιες διαφωνίες (π.χ. στη θέση Μαυρο-
γιάννη για το 1ο κούρεμα καταθέσεων), οι 
οποίες θέτουν την όποια στήριξη, πόσω 
μάλλον ενεργή, εν αμφιβόλω. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, όπως εκτιμάται, 
θα δοθεί το πνεύμα μιας πραγματικά 
ανεξάρτητης υποψηφιότητας, η οποία 
λειτουργεί πέραν και εκτός από το κόμμα 
της Αριστεράς. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, 
λόγω και μιας παγιωμένης κοινωνικής 
αντίληψης, που θέλει το ΑΚΕΛ να κινείται 
πάντα στη βάση μιας ενισχυμένης κομ-
ματικής συνοχής. Από τη μια, όντως, το 

ΑΚΕΛ λειτουργεί στη βάση μιας ιδιαίτερα 
«πειθαρχημένης» κομματικής οργάνωσης, 
ορμώμενης από τον λενινιστικού τύπου 
«δημοκρατικό συγκεντρωτισμό». Από την 
άλλη, αναγνωρίζεται πως τόσο η φύση των 
Προεδρικών Εκλογών όσο και οι νεότε-
ρες κοινωνικές αντιλήψεις επιβάλλουν 
ευρύτερες συναινέσεις και διαλλακτικές 
οργανωτικές δομές. Το κατά πόσον ο συ-
γκερασμός των δύο θα μεταφραστεί σε 
ένα ποιοτικό οργανωτικό αποτέλεσμα 
χωρίς τριγμούς, θα το δείξει η συνέχεια. 
Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ άρχισε ήδη 
δουλειά με τη βάση του, ενώ εξέδωσε 
και ένα φυλλάδιο που καταγράφει τους 
λόγους στήριξης προς τον κ. Μαυρογιάννη. 

Διαλύθηκε η
«Αλλαγή Γενιάς»

Προσωπική ήταν η δήλωση στήριξης 
της Άννας Θεολόγου, καθώς, όπως πληρο-
φορείται η «Σημερινή», το Κίνημα «Αλλαγή 
Γενιάς» δεν υφίσταται πλέον. Εξάλλου, δεν 
υπήρξαν ποτέ σαφείς κομματικές/οργανω-
τικές δομές και εδράσθηκε περισσότερο 
σε μια «κοινωνική συμφωνία» με φόντο τις 
Βουλευτικές. Ήδη, στελέχη του κινήματος 
έχουν ταχθεί υπέρ διαφορετικών υποψη-
φιοτήτων, π.χ.  Δημητριάδη, Χριστοφίδη. 
Η Άννα Θεολόγου φέρεται να έχει ήδη 
ενεργό εμπλοκή, τουλάχιστον στο κομμάτι 
της επεξεργασίας των προγραμματικών 
θέσεων του κ. Μαυρογιάννη, καθώς, όπως 
πληροφορείται η «Σημερινή», συνέβαλε 
και συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέ-
σεων για την οικονομία. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΗΣ 

26.06.2022
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ΦΑΝΟΎΛΑ ΑΡΓΎΡΟΎ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος

«Πτήση CY 284 - Bealine Charlie Oscar - Η πραγματική 
ιστορία πίσω από μια ξεχασμένη θηριωδία»

ΤΡΊΤΗ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΊΒΛΊΟΥ 
ΤΟΥ ΒΡΈΤΑΝΟΥ ΈΡΈΥΝΗΤΗ 
SIMON HEPWORTH ΜΈ ΤΊΣ 
ΈΡΈΥΝΈΣ ΤΟΥ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΊ-
ΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΈΡΟΠΛΑΝΟΥ

Κ
υκλοφόρησε και η 3η 
έκδοση του βιβλίου 
του Βρετανού ερευνη-
τή Simon Hepworth με 
τις έρευνές του για την 
ανατίναξη του αεροπλά-
νου των Βρετανικών Ευ-

ρωπαϊκών Αερογραμμών στις 12 Οκτω-
βρίου 1967 ως πτήση των Κυπριακών 
Αερογραμμών CY 284, από Αθήνα προς 
Λευκωσία, κοντά στο Καστελόριζο. Λόγω 
της πανδημίας καθυστερήσαμε να προ-
βάλουμε την 3η έκδοση (2021), παρόλο 
που αυτή διαφημιζόταν από την www.
amazon.co.uk και άλλες ιστοσελίδες, από 
τις οποίες είναι διαθέσιμα τα βιβλία του 
συγγραφέα. 

Εμπλουτισμένη με νεότερες πληροφο-
ρίες και στοιχεία, αναλύσεις βρετανικών 
εκθέσεων και ρίχνοντας περισσότερο φως 
για το ποιοι ευθύνονται για τον άδικο εκεί-
νο χαμό 66 ανθρώπων, το τρίτο βιβλίο 
φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πτήση 
CY 284 - Bealine Charlie Oscar - Η 
πραγματική ιστορία πίσω από μια ξε-
χασμένη θηριωδία», σε αντίθεση με τις 
δύο πρώτες εκδόσεις, που φέρουν τον τίτλο 
«Bealine Charlie Oscar - Το μυστήριο 
της πτήσης 284». 

Αναμνηστική Πλάκα
στο αεροδρόμιο Heathrow 

Xάρη στην αξιέπαινη πρωτοβουλία 
της Christine Marlborough, που ζει 
στην Αυστραλία, θυγατέρας της Lily 

Η  συντριπτική ήττα που υπέστη 
η παράταξη του Γάλλου Προέ-
δρου Ε. Μακρόν στον  δεύτερο 
γύρο των βουλευτικών εκλογών 

στη Γαλλία στέλνει πολλαπλά μηνύματα 
στη Γηραιά Ήπειρο. Κάποιοι μίλησαν για 
«σεισμό» και εκτίναξη των δυνάμεων της 
Αριστεράς και της Ακροδεξιάς. Η Αριστε-
ρά μ’ επικεφαλής του Ζαν-Λικ Μελανσόν 
αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευ-
ση σε μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, 
ενώ εκτίναξη των δυνάμεών της είδε και 
η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος όταν 
εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην προεδρία  
εμφανίστηκε περίπου ως  «το αντίπαλον 
δέος» κατά των κομμάτων, παρόλο που 
είχε την απόλυτη στήριξη του τραπεζικού 
κατεστημένου και ειδικά του κολοσσού της 
Ροθτσάιλντ, τώρα αδυνατεί να σχηματίσει 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έφτασε στο 
σημείο να ζητά να συνεργαστεί με τη Μαρίν 
Λεπέν για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. 

Τα αποτελέσματα
Η κεντρώα-φιλελεύθερη παράταξη 

Ensemble («Μαζί») του Προέδρου της 
Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν εξασφάλι-
σε 245 από τις 577 έδρες της Γαλλικής 
Εθνοσυνέλευσης, απέχοντας κατά πολύ 
από την πλειοψηφία των εδρών στο Σώμα, 
σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέ-
σματα των  βουλευτικών εκλογών. 

Η συμμαχία NUPES υπό τον επικεφα-
λής της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-
Λικ Μελανσόν εξασφάλισε 131 έδρες και 
είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση. Ο 
ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν 
Λεπέν θα καταλάβει 89 έδρες, σχεδόν 
δεκαπενταπλάσιες απ’ ό,τι στην απερχό-
μενη κάτω Βουλή, ενώ η παραδοσιακή 
Δεξιά -οι Ρεπουμπλικάνοι- κέρδισαν 61. 
Η αποχή έφθασε το 53,77%.

Στην κακή εικόνα προστέθηκε και η 
αποτυχία υπουργών της κυβέρνησης 
που δεν κατάφεραν να εκλεγούν στις 
περιφέρειές τους.

Η Γαλλία, λόγω του πρωταγωνιστικού 
ρόλου που ιστορικά διαδραματίζει στα 
ευρωπαϊκά δρώμενα, επηρεάζει αναπό-
φευκτα τις εξελίξεις στη Γηραιά Ήπειρο σε 
μια χρονική συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη 
οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά.

Οι αυταρχικές κυρώσεις της Ε.Ε. κατά 
της Ρωσίας πλήττουν περισσότερο τους 
Ευρωπαίους πολίτες, παρά τους Ρώσους. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εκτίναξη του 
πληθωρισμού, η ακρίβεια  και οι εξοπλισμοί 
έχουν εξοντώσει όχι μόνο τα χαμηλά εισοδη-
ματικά στρώματα, αλλά και τη μεσαία τάξη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, όπως και όλοι οι 
ηγέτες χωρών μελών της Ε.Ε. -με εξαίρεση 
την Ουγγαρία, η οποία διά του Βίκτορ 
Όρμπαν ορθώνει όσο μπορεί ανάστημα 
- έχουν μετατραπεί σε πειθήνιους ακο-
λούθους των ΗΠΑ. Αποδέχονται, χωρίς 
να συνυπολογίσουν τα συμφέροντα  των 
πολιτών τους, τις ντιρεκτίβες της Ουάσι-
γκτον προκειμένου να περικυκλωθεί και 
αποδυναμωθεί η Ρωσία. 

Κανένας, ωστόσο, δεν άκουγε τις εκ-
κλήσεις της Μόσχας από το 2014 (μετά το 
made in USA πραξικόπημα στο Κίεβο) για 
να προστατευθούν οι ρωσόφωνοι πληθυ-

σμοί από το εκδικητικό μένος των νεοναζί 
του Αζόφ και του ουκρανικού στρατού. 
Το διεφθαρμένο καθεστώς Π. Ποροσένκο 
και ακολούθως του Β. Ζελένσκι αρνείτο 
να διερευνήσει τις καταγγελίες για τις 
σφαγές ρωσόφωνων στην Οδησσό και 
αλλού. Οι «καθωσπρέπει» ηγέτες της 
Ε.Ε. ενθάρρυναν τους Ουκρανούς, ενώ 
οι ΗΠΑ κουνούσαν τα νήματα προκει-
μένου οι μαριονέτες τους να χορεύουν 
στους  δικούς τους ρυθμούς. 

Σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σε μια 
πορεία αναδιάταξης δυνάμεων και πολλές 
φορές συγχύζονται οι έννοιες Αριστερά, 
Ακροαριστερά, Δεξιά και Ακροδεξιά. Το 
σίγουρο είναι πως η  νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική των ηγετών της Ε.Ε. πνέει τα λοίσθια  
και την τύχη του  Μακρόν θα έχουν και 
άλλοι ηγέτες . Ήδη στη Γερμανία το κόμμα 
του καγκελάριου Όλαφ Σολτς εισπράττει 
τα πρώτα δείγματα αποδόμησης. 

Δημοκρατικά ελλείμματα
Η αποχή στον δεύτερο γύρο των βου-

λευτικών εκλογών στη Γαλλία έφτασε στο 
53,77%. Δηλαδή περίπου 26,1 εκατομ-
μύρια Γάλλοι - περισσότεροι από ένας 
στους δύο ψηφοφόρους - για άλλη μια 
φορά απέφυγαν την κάλπη.

Αυτή η «βολική» πρακτική για τους 
κρατούντες εφαρμόζεται εδώ και μερικά 
χρόνια σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις 
ευρωπαϊκών χωρών. Όταν, για παράδειγ-
μα, οι χώρες των πρώην σοσιαλιστικών  
χωρών κλήθηκαν σε δημοψηφίσματα να 
εγκρίνουν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ 
η αποχή ήταν πάνω από το 50%. Στη 
Βουλγαρία μόνο το 33% ψήφισαν και η 
πλειοψηφία αυτού του μικρού ποσοστού 
έκρινε το αποτέλεσμα. 

Όταν η Κομισιόν κουνά το δάκτυλο 

σε διάφορες χώρες για αυταρχισμό και 
έλλειψη δημοκρατίας, ανέχεται προκλητικά 
σε χώρες μέλη της να υπάρχουν εξαι-
ρέσεις. Για παράδειγμα, στις χώρες της 
Βαλτικής οι ρωσόφωνοι στερούνται του 
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι. Στην Κύπρο, όμως, οι κουβαλητοί 
έποικοι από την κατοχική Τουρκία είχαν  
το απόλυτο δικαίωμα να ψηφίσουν στο 
δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν αλλά 
και στις ευρωεκλογές. 

Είναι γενικά παραδεκτό πως στην Ε.Ε. 
υπάρχουν τεράστια  δημοκρατικά ελλείμ-
ματα. Όσο περνά ο καιρός αυξάνονται, με 
συνέπεια να πολλαπλασιάζεται  η  αδιαφορία  
και αδράνεια, ως απότοκο της  λαϊκής οργής 
και δυσαρέσκειας. Την ίδια ώρα η κάλπη 
βγάζει πρώτο νικητή την αποχή. Ο λόγος 
είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλους. Η 
Αριστερά έχασε τη μαχητικότητά της, τα 
συνδικάτα ακολουθούν παραπαίοντας αντί 
να προπορεύονται των λαϊκών μαζών. Το 
χειρότερο είναι πως δεν προτείνει κανένα 
ουσιαστικό πρόγραμμα αλλαγών και το-
μών στις κοινωνίες που οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές  έχουν στραγγαλίσει.

Από την άλλη η  Ακροδεξιά εκμεταλ-
λεύεται προς δικό της όφελος τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια με προμετωπίδα  τον λαϊκισμό.

Η διασπασμένη Αριστερά και 
η απουσία μαζικών κινημάτων

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. η Αριστερά και 
όσα  κομμουνιστικά κόμματα απέμειναν 
εμφανίζονται διασπασμένα, με ιδεολογι-
κά κενά, αποκλίσεις και προσαρμογή σε 
πρακτικές που υιοθετούν τα δεξιά κόμ-
ματα. Ο κομφορμισμός  είναι η μεγάλη  
ασθένεια της Αριστεράς και οι μεταλλάξεις 
είναι εμφανείς.  

Κανείς δεν θα ξεχάσει τη σφοδρή επίθε-

ση που εξαπέλυσε το 2018 ο επικεφαλής 
της Γαλλικής Αριστεράς, Ζαν Λικ Μελανσόν, 
κατά του Έλληνα τότε πρωθυπουργού, 
Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως 
μιαν «από τις πιο ελεεινές φιγούρες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής».

Στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευ-
ξης ο Μελανσόν είχε κατηγορήσει τότε 
τον  Αλέξη  Τσίπρα ότι «πρόδωσε τον 
λόγο» του λαού, «ξεπουλά τη δημόσια 
περιουσία και καταστρέφει τη χώρα του». 
Ο  Μελανσόν απαντούσε σε μια  δήλωση 
του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην οποία 
έλεγε  μεταξύ άλλων: «Έχω την αίσθηση 
ότι ο Μελανσόν δεν θέλει να κυβερνήσει. 
Είμαι πλέον βέβαιος ότι, σε περίπτωση 
νίκης, δεν θα ξέρει τι να κάνει. Αυτό δεν 
αποτελεί αριστερή θέση».

Ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστε-
ράς απάντησε τότε σε υψηλούς τόνους, 
λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Τσίπρας εξελέγη, υποσχόμενος ένα 
αριστερό ριζοσπαστικό πρόγραμμα και 
όταν του παρουσίασαν ένα απαράδεκτο 
μνημόνιο το έθεσε σε δημοψήφισμα, χωρίς 
να αποδεχθεί τελικά τη βούληση του λαού 
του. Πρόδωσε τον λόγο του. Γιατί ξεπουλά 
τη δημόσια περιουσία και καταστρέφει τη 
χώρα του; Δεν θέλω να υπάρχει ούτε ένας 
Γάλλος πολίτης που να πιστεύει πως, αν 
εγώ αναλάβω την εξουσία, θα γίνω ένας 
ακόμη… Τσίπρας».

Είναι  άγνωστο, εάν όσα έλεγε ο Με-
λανσόν το 2018 θα τα τηρήσει  σήμερα 
και θα αποφύγει να  γίνει ακόμη ένας 
Τσίπρας. 

Το τραγικό είναι ότι σήμερα στην Ευρώ-
πη απουσιάζουν τα μαζικά κινήματα όπως 
τα γνωρίσαμε τις περασμένες δεκαετίες. 
Τότε ολόκληρες κυβερνήσεις υποχρεώ-
νονταν  να αλλάξουν πορεία προκειμέ-

νου να ικανοποιηθούν τα λαϊκά αιτήματα. 
Ακόμη και πόλεμοι σταμάτησαν, εξαιτίας 
των μαζικών κινημάτων ειρήνης. Τώρα, 
άκρα του τάφου σιωπή!!! 

Η Αριστερά στην Κύπρο βρίσκεται 
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Οι με-
ταλλάξεις είναι εμφανείς. Η ταπεινότητα,  
η σεμνότητα και η μαχητικότητα έχουν 
εκλείψει. Ο διάλογος κομματικής βάσης 
και ηγεσίας ανεπαρκής. 

Αστικοποιείται επικίνδυνα  δίνοντας  
δικαιώματα στην αμαρτωλή Δεξιά και 
Ακροδεξιά να την στήνουν στον τοίχο. 
Στηλιτεύει τη διαφθορά, αλλά η… «χαρά 
δεν την αφήνει». Οι ρωγμές που υπάρχουν 
και σε αυτό το κεφάλαιο δεν μπορούν να 
κρυφτούν. Δεν είναι λίγο πράγμα να βλέ-
πεις ανώτερα στελέχη σου να βρίσκονται 
έγκλειστα στις Κεντρικές Φυλακές.

Φαίνεται πως το μόνο που  ενδιαφέ-
ρει την  ηγετική ομάδα του ΑΚΕΛ  είναι 
να βρεθεί στην εξουσία με οποιοδήπο-
τε τίμημα. Γι’ αυτό  τα τελευταία χρόνια 
κατέρχεται στις προεδρικές εκλογές με 
υποψηφίους εκτός του δικού της χώρου, 
χωρίς ιδεολογικοπολιτικά  και κοινωνικά 
προγράμματα. Δανείζεται άτομα από τη 
Δεξιά ή προβάλλει πρόσωπα  που δεν 
έχουν στο ενεργητικό τους καμιά δυναμική 
παρουσία ή συμμετοχή  στους κοινωνι-
κούς και πολιτικούς αγώνες του τόπου. 

Οι εκλογικές ανατροπές που έγιναν 
στη Γαλλία με τη μείωση των ποσοστών 
που εκλεκτού των κεφαλαιοκρατών και 
τραπεζιτών,   Μακρόν, μπορεί να μην είναι 
σεισμικές -όπως χαρακτηρίστηκαν- αλλά 
υπάρχει μια αμυδρή ελπίδα  να επηρεάσουν 
ή και να ξυπνήσουν από το λήθαργο του 
κομφορμισμού τα Αριστερά Κινήματα  και 
να ακούσουν επιτέλους τη φωνή των λαών 
και όχι της αυτοκρατορίας του χρήματος. 

Marlborough, μιας εκ των 66 δολοφο-
νηθέντων θυμάτων της πτήσης CY 284, 
οι Βρετανικές Αερογραμμές συμφώνησαν 
με την εισήγησή της για κάποιο τρόπο 
διατήρησης της μνήμης όλων των θυμάτων, 
και  έχουν ήδη το 2021 διευθετήσει και 
τοποθετήσει Αναμνηστική Πλάκα με όλα 
τα ονόματα των θυμάτων, στο Garden of 
Remembrance at St George’s Chapel 
στο αεροδρόμιο Heathrow.

Τα εγκαίνια της Αναμνηστικής Πλάκας 
θα γίνουν στην παρουσία συγγενών των 
θυμάτων, του συγγραφέα και άλλων άμε-
σα ενδιαφερομένων στις 12 Οκτωβρίου 
2022, στις 12.00 μεσημέρι, για έναρξη 
12.30μ.μ. (θα παραστεί και η γράφουσα). 

«Πάντα σκεπτόμουν ότι δεν υπήρχε 
τίποτα που να τιμά τον χαμό εκείνων των 
ανθρώπων... Οι συγγενείς και φίλοι όσων 
ήσαν πάνω στο αεροπλάνο ευχαριστούν 
με ειλικρίνεια τις Βρετανικές Αερογραμ-
μές για τη γενναιόδωρη προσφορά τους, 
ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
Μετά από 53 χρόνια είναι καλό να γνωρί-
ζουμε ότι εκείνοι οι 66 αθώοι άνθρωποι 
τιμούνται», δήλωσε πέρσι η Christine. 

 (Το αεροπλάνο ανήκε τότε στις Βρετανικές 
Ευρωπαϊκές Αερογραμμές που μετονομά-
στηκαν σε Βρετανικές Αερογραμμές). 

 
Σύντομο ιστορικό 

Το αεροπλάνο ήταν Κομήτης αρ. 
Εγγραφής G-ARCO των Βρετανικών 
Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Ξεκίνησε 
από το Λονδίνο ως πτήση της ΒΕΑ 284 
για Αθήνα, όπου άλλαξε και έγινε πτήση 
Κυπριακών Αερογραμμών CY 284 προς 
Λευκωσία. Κόπηκε στα δύο πλησίον του 
Καστελορίζου από βομβιστική ενέργεια, 
δολοφονώντας 66 επιβάτες και πλήρωμα.  
Διεξήχθησαν ενδελεχείς έρευνες από βρε-
τανικής πλευράς, η οποία είχε την ευθύνη, 
εφόσον το αεροσκάφος ήταν βρετανικό, εν 
πάση περιπτώσει, και επιβεβαιώθηκε ότι 
το αεροπλάνο ανατινάχτηκε από βόμβα 
μεγάλης ισχύος στρατιωτικού είδους. 

Πρώτη δημοσίευση «Ελευθε-
ρία» Λονδίνου
30 Ιουνίου 2011 - δεύτερη 7  
Ιουλίου 2011 

Η πρώτη έρευνα και δημοσίευση βά-
σει των βρετανικών εγγράφων και άλλων 
σχετικών για  την ανατίναξη του Κομήτη 
της πτήσης CY 284 έγινε με δύο ολοσέλι-
δες δημοσιεύσεις μας υπογραμμένες από 
τη γράφουσα και τον Μιχάλη Θωμαΐδη, 
ο πατέρας του οποίου ήταν ένα από τα 
θύματα της τραγωδίας, στην ομογενειακή 
«Ελευθερία» Λονδίνου. Ο Μ. Θωμαΐδης 
ήταν ο άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί 
μου ζητώντας μου να ερευνήσω στα βρε-
τανικά Αρχεία για το δυστύχημα.  

Η πρώτη δημοσίευσή μας ήταν στις 
30 Ιουνίου 2011, με τίτλο «Η πρώτη 
ανατίναξη πολιτικού αεροπλάνου στην 
Ευρώπη στην πρόσφατη ιστορία -  Πτή-
ση BEA/CY 284 προς Λευκωσία, 12 
Οκτωβρίου 1967, 66 νεκροί... Μετά 
από 44 ολόκληρα χρόνια κοντεύουμε 
την αλήθεια στο άλυτο αυτό θέμα». 
Η δεύτερη,  στις 7 Ιουλίου 2011. www.
eleftheria.co.uk (Αρχείο προσβάσιμο). 

Η γνωριμία μας με τον
Βρετανό συγγραφέα
Simon Hepworth 

Μετά από διάφορες αναδημοσιεύσεις 
των κειμένων μας και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, έτυχε να ενημερωθεί γι’ αυτά 

γνώση του ειδικά για τις διαδικασίες σε 
τέτοιες έρευνες, αποδείχτηκαν αναμφίβολα 
ένα σημαντικό βοήθημα στην εξήγηση 
μεθόδων που δεν γνωρίζαμε και αρχείων 
από άλλες πηγές. 

Με έναν ευαίσθητο και σοβαρό 
τρόπο τα βιβλία του Simon Hepworth 
επιλαμβάνονται των κρίσιμων ερωτη-
μάτων και προβληματισμών, χρησι-
μοποιώντας πάντοτε τεκμηριωμένες 
αναφορές τιμώντας την αλήθεια και τη 
σοβαρή έρευνα. Τα δύο πρώτα του βιβλία 
έκλειναν με έναν αριθμό δίκαιων συμπε-
ρασμάτων βασισμένων στις πληροφορίες 
που βρίσκονταν δημόσιες κατά την ώρα 
της συγγραφής του βιβλίου. Το τρίτο του 
βιβλίο εμβαθύνει κατά πολύ με νεότερες 
πληροφορίες, εξηγήσεις και αναφορές 
για τις θέσεις τόσο του Φόρεϊν Όφις (Υπ. 
Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου), 
των βρετανικών αστυνομικών Αρχών, της 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όσο και των 
τότε κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, 
καθώς και τις τότε πολιτικές αναμείξεις, 
εξ ου και ο χαρακτηριστικός του τίτλος.  

Στρατηγός Γρίβας Διγενής 
Εξ υπαρχής της τραγωδίας η εκδοχή ήταν 

πως η ανατίναξη στόχο είχε τη δολοφονία 
του Στρατηγού Γρίβα Διγενή. Παραμένει η 
πιο ισχυρή εκδοχή που διατηρήθηκε στον 
χρόνο. Και συμπληρώνεται το τρίτο βιβλίο 
του συγγραφέα, με διάφορες αναφορές και 
μαρτυρίες για τους ηθικούς αυτουργούς 
και ότι όντως ο Στρατηγός θα ταξίδευε με 
εκείνη την πτήση, αλλά την τελευταία ώρα 
έμπιστοί του, που ενημερώθηκαν σχετικά,  
του άλλαξαν την πτήση... 

Σημείωση: H γράφουσα τότε εργαζόταν 
για τις Κυπριακές Αερογραμμές στο παλαιό 
αεροδρόμιο Λευκωσίας. 

ο Βρετανός ερευνητής και συγγραφέας 
Simon Hepworth, με τον οποίο γνωρίστη-
κα μέσω του Μιχάλη Θωμαΐδη, εφόσον το 
θέμα τον ενδιέφερε πάρα πολύ, λόγω του 
ότι γνωρίζονταν οικογενειακώς με τους 
δολοφονηθέντες πιλότους του Κομήτη και 
ήσαν και γείτονες στο σπίτι του γονέων  
του. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Αρχείο και 
του υπέδειξα όλους τους σχετικούς φα-
κέλους, έτσι ξεκίνησε και ο ίδιος τη δική 
του έρευνα για την αλήθεια. 

Παρουσίαση στη Λεμεσό 
Με αποτέλεσμα, στις 11 Οκτωβρίου 

2018 να πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό 
παρουσίαση της πρώτης του έκδοσης με 
τίτλο «“Bealine Charlie Oscar - The 
Mystery of Flight 284” (Bealine Charlie 

Oscar - Το μυστήριο της πτήσης 284»   
με παρουσιαστές τον αγαπητό Διευθυντή 
του ΚΥΚΕΜ Χρήστο Ιακώβου και την 
γράφουσα στην παρουσία του συγγραφέα 
Simon Hepworth. 

 
H πείρα και γνώση του 

Η μεγάλη πείρα του Simon Hepworth 
στην Αστυνομία και Αεροπορία ήταν δώρο 
Θεού για μας και τους συγγενείς των θυ-
μάτων αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Οι 
προσπάθειές μας ενδυναμώθηκαν για εντο-
πισμό της αλήθειας ως προς το ποιος/ποιοι 
και πώς ήταν υπεύθυνοι για τη βόμβα 
στο Bealine Charlie Oscar. Η σημαντι-
κή γνώση του για έρευνες αεροπορικών 
δυστυχημάτων και η μεθοδολογία του, οι 
διασυνδέσεις του με την Αστυνομία και η 

26.06.2022

Ο απόηχος των εκλογών στη Γαλλία: προς αριστερά ή ακροδεξιά;

ΑΝΔΡΟΎΛΑ ΓΚΙΟΎΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

«ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ» 
ΛΟΝΔΊΝΟΥ, 
ΠΡΏΤΗ 
ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ 
30 ΊΟΥΝΊΟΥ 
2011

ΦΏΤΟΓΡΑΦΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΊ-
ΚΗ ΠΛΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ 
ΚΗΠΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΏΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΊ 
ΑΓΊΟΥ ΓΕΏΡΓΊΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟ 
HEATHROW, ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΛΏΝ 
ΤΏΝ ΘΥΜΑΤΏΝ, ΕΠΊΒΑΤΏΝ ΚΑΊ ΠΛΗΡΏ-
ΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΚΑΤΏ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΊ ΟΤΊ Η ΠΛΑΚΑ ΕΊΝΑΊ 
ΔΏΡΕΑ ΤΏΝ ΒΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΏΝ ΣΥΓΓΕ-
ΝΏΝ ΚΑΊ ΦΊΛΏΝ ΤΏΝ ΘΥΜΑΤΏΝ. 

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ SIMON HEPWORTH.

(https://www.amazon.co.uk/Bealine-Charlie-Oscar-Mystery-Flight/dp/1911255363) 
(https://www.amazon.co.uk/Bealine-Charlie-Oscar-Forgotten-Atrocity/
dp/1911255509)
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Η ΘΥΣΊΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΑΛΈΚΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΑΝΑ-
ΞΑΓΟΡΑ, ΑΝΤΡΈΑ ΠΑΤΣΑΛΊΔΗ 
ΚΑΊ ΠΑΝΑΓΊΩΤΗ ΓΈΩΡΓΊΑΔΗ

Το Ολοκαύτωμα στα Κούρδαλι

Σ
υμπληρώθηκαν χθες 
64 ολόκληρα χρόνια 
από τη μαύρη μέρα που 
έγινε η φοβερή έκρηξη 
στα Κούρδαλι, η οποία  
στοίχισε τη ζωή τεσσά-
ρων παλληκαριών της 

ΕΟΚΑ, του Αντρέα Πατσαλίδη, του Αλέκου 
Κωνσταντίνου, του Κώστα Αναξαγόρα και 
του Παναγιώτη Γεωργιάδη. Οι τέσσερεις 
ήρωες περιεργάζονταν μια μεγάλης ισχύος  
βόμβα επιτόπιας κατασκευής, που προ-
οριζόταν για την ανατίναξη στρατιωτικών 
αυτοκινήτων σ’ ενέδρα που σχεδίαζε η 
ΕΟΚΑ. Τι ακριβώς είχε συμβεί κανένας δεν 
ξέρει, γιατί και οι τέσσερεις ήρωες είχαν 
κατακομματιαστεί και καρβουνιαστεί. Ο 
κατασκευαστής, όμως, της βόμβας, Αχιλ-
λέας Μάρκου, από τον Ασκά, αφηγείται: 
«Ήταν προγραμματισμένο να πάω εγώ σ’ 
εκείνη την αποστολή, πλην όμως ζήτησε 
να πάει ο Αλέκος στη θέση μου. Έτσι και 
έγινε. Δουλειά μου στον Αγώνα ήταν η 
κατασκευή βομβών. Τη βόμβα εκείνη, 
που εξερράγη στα Κούρδαλι, εγώ την 
είχα κάνει. Την είχα γεμίσει δυο μέρες 
πριν. Είχε μέσα 60 δυναμίτες. Ήταν ένα 
τενεκούδι λαδιού. Το γέμισα με δυναμί-
τες που είχαμε στη διάθεσή μας. Τους 
τόνισα ότι η βόμβα δεν έπρεπε να ήταν 
εκεί γιατί το υλικό της ήταν πολύ. Τον 
πυροκροτητή θα τον έδινα στον υπεύθυνο, 
που θα έκανε την ανατίναξη, και αυτός 
θα τον εφάρμοζε στη βόμβα όταν θα του 
δινόταν η διαταγή για την ανατίναξη…». 
Τι συνέβη κανείς δεν ξέρει, γιατί και οι  
τέσσερεις σκοτώθηκαν.

Η χήρα του ήρωα Πατσαλίδη, Ειρήνη, 
αφηγήθηκε στην Παναγιώτα  Ψιλλίτα - 
Ιωάννου: «Κατεβαίνοντας στη σκάλα κάτω 
με το μωρό στο χέρι, είδα στο τρίτο σκαλο-
πάτι σάρκα. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα.. 

ήταν συκώτι. Κατέβηκα κάτω. Μπροστά 
μου ήταν ένας ξαπλωμένος στην αυλή. 
Βρέθηκε κάποιος στην αυλή και έπιασε 
το μωρό μου από τα χέρια μου. Δεν θυ-
μάμαι, ούτε κατάλαβα. Αργότερα μού είπε 
μια συγγένισσά μου, η Ελένη Δημήτρη 
Ναζίρη, ότι περνούσε να πάει στον ποτό 
(πότισμα περβολιού), με είδε που γύριζα 
στην αυλή και φώναζα, πήρε το μωρό 
από τα χέρια μου κι έφυγε μακριά. Τον 
άνθρωπο που ήταν πεσμένος κάτω στην 
αυλή πήγα και τον σήκωσα. Ήταν φαγω-
μένα τα σαγόνια του προς τα πάνω και 
ήταν το πρόσωπό του φαγωμένο. Το ένα 
του χέρι ήταν κομμένο. Νόμισα ότι ήταν 
ο άντρας μου, αλλά ήταν ο μακαρίτης ο 
Κωστής (Κώστας Αναξαγόρα). Όπως τον 
σήκωσα τον έβαλα κάτω πάλι…».

Το μαύρο μήνυμα
Ήμουν τότε στην τέταρτη τάξη του Γυ-

μνασίου Σολέας. Αν δεν κάνω λάθος, δίναμε 
το τελευταίο μάθημα γραπτών εξετάσεων  
Δευτέρου Εξαμήνου, όταν έφθασε σε μας 
το φοβερό μήνυμα. Σταμάτησε ο νους μας. 
Αντί να προσηλωθούμε στις εξετάσεις, βρι-
σκόμασταν με του λογισμού τα μάτια στο 
φτωχόσπιτο των Κουρδάλων. Δεν άργησα 
να τελειώσω όπως-όπως το γραπτό μου 
και ξεκίνησα περπατητός για την Κακο-
πετριά. Διερχόμενο αυτοκίνητο με πήρε 

στο χωριό μου μέσα σε 15-20 λεπτά. Πήγα 
κατ’ ευθείαν στο γραφείο του νονού μου, 
Αντρέα Παπαδόπουλου, που ήταν ο το-
πικός υπεύθυνος της ΕΟΚΑ. Τον ρώτησα 
αν ήξερε πώς έγινε το κακό και πόσα ήταν 
τα θύματα. Εκεί ήρθαν και άλλοι αγωνι-
στές με τον Παπα-Νεόφυτο, ανταλλάξαμε 
πληροφορίες για το φοβερό χτύπημα που 
δέχθηκε η ΕΟΚΑ και αποφασίσαμε όλοι 
να ετοιμάσουμε τιμητική υποδοχή στους 
ήρωες, όταν  θα περνούσαν τα αυτοκίνητα 
με τις σορούς τους στα Σπήλια.

Υπεύθυνος της επιτροπής υποδοχής 
υποδείχθηκε ομόφωνα ο Παπα-Νεόφυτος. 
Εγώ ανέλαβα να ετοιμάσω ομιλία υποδοχής 
των ηρώων και να συντονίσω τους νέους 
και τις νέες της ΑΝΕ για την οργάνωση 
της υποδοχής. Ο νέοι θα ετοίμαζαν τη 
στρώση με κλαδιά δάφνης και μυρσίνης 
του  δρόμου απ’ όπου θα περνούσαν τ’ 
αυτοκίνητα με τις σορούς και οι κοπέλες 
θα έπλεκαν τέσσερα δαφνοστέφανα, ένα 
για τον κάθε ήρωα. Επίσης, θα ετοίμαζαν 
στεφάνια με λουλούδια και κάνιστρα με 
πέταλα λουλουδιών για να  ράνουν τις 
σορούς των ηρώων.

Ενώ άρχισαν οι ετοιμασίες μάς ήρθε 
η πληροφορία από τη Λευκωσία ότι την 
άλλη μέρα θα παρέδιδαν οι Βρετανοί τις 
σορούς των ηρώων στους δικούς τους για 
κηδεία και ταφή. Έτσι οι προετοιμασίες 

διακόπηκαν το βράδυ για να συνεχιστούν 
την άλλη μέρα, που ήταν Σάββατο. Επίσης 
οι πληροφορίες μας από το Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας έλεγαν ότι οι σοροί των 
ηρώων θα παραδίνονταν στους δικούς 
τους το απόγευμα.

Πρωί-πρωί την άλλη μέρα και πάλι 
η Κακοπετριά βρέθηκε στο πόδι, χωρίς 
ακόμη να γνωρίζει κανένας ότι ανάμεσα 
στους τιμημένους ήρωες που θα υποδέ-
χονταν ήταν και ο χωριανός μας, Αλέκος 
Κωνσταντίνου, γιος αγωνιστή της ΕΟΚΑ. 
Οι ετοιμασίες συμπληρώθηκαν νωρίς το 
απόγευμα και σύσσωμη η Κακοπετριά 
ανέμενε εναγωνίως να υποδεχθεί με τιμές 
τους τέσσερεις ήρωες στην πλατεία του 
χωριού. Η καμπάνα κτυπούσε πένθιμα, 
οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες και οι 
κοπέλες της ΑΝΕ κρατούσαν στεφάνια, 
ανθοδέσμες και κάνιστρα με πέταλα λου-
λουδιών, στις δυο πλευρές του δρόμου. Η 
εναγώνια αναμονή κράτησε δυο περίπου 
ώρες. Οι Βρετανοί καθυστερούσαν ξεπί-
τηδες την πομπή, διότι πίστευαν ότι θα 
διαλύονταν οι συγκεντρώσεις στα χωριά 
απ’ όπου θα περνούσε η πομπή. Αργά το 
απόγευμα έφθασε επιτέλους η ιερή στιγμή. 
Το πλήθος κατέκλυσε τον δρόμο και οι 
Βρετανοί αναγκάστηκαν να σταματήσουν 
τα αυτοκίνητα με τις σορούς.

Οι κοπέλες άρχισαν να καταθέτουν 

Ο μεγαλοϊδεατισμός του 
Ταγίπ Ερντογάν αλλά 
και του συνόλου του 
τουρκικού πολιτικού 

συστήματος έχει πλέον υπερβεί 
κάθε όριο. «Πεδίον δόξης λαμπρόν» 
η επιδίωξη μιας νεο-οθωμανικής  
Τουρκίας με προμετωπίδα τη «γα-
λάζια πατρίδα»,  που θα εκτείνεται 
από την Αφρική στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Το τελευταίο παραλήρημα απει-
λών για τα νησιά του Αιγαίου και της 
ευθείας επιβουλής κατά της κυρι-
αρχίας τους με το αίολο επιχείρημα 
της αποστρατιωτικοποίησης συνι-
στά την κορύφωση της τουρκικής 
αρπακτικότητας. Αγνοώντας κυνικά 
το Διεθνές Δίκαιο και το άρθρο 51 
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, 
το οποίο απολύτως κατοχυρώνει το 

δικαίωμα των κρατών - μελών να 
οργανώνουν την αυτοάμυνά τους.

Ενώπιον αυτής της κλιμακούμενης 
επιθετικότητας και της συνακόλουθης 
πολεμοχαρούς ρητορικής ουδεμία 
επανάπαυση και ουδείς εφησυχασμός 
επιτρέπεται. Αντιθέτως, επιβάλλεται 
προετοιμασία έμπρακτη, ψυχολογική 
αλλά και εθνική ομοψυχία, στοιχείο 
απαραίτητο για την απόκρουση κάθε 
τυχοδιωκτικής ενέργειας του μαινό-
μενου Ερντογάν.

Πέραν τούτου, όμως, είναι ανα-
γκαίο οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας ν’ 
αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι 
στη σαφή απειλή διατάραξης της ει-
ρήνης. Να κατανοήσουν ότι με την 
πολιτική του «κατευνασμού», που 
ακολουθούν, εκτρέφουν τον αναθε-
ωρητισμό της Τουρκίας. Ενώ ορθά 
επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία για 
την εισβολή της στην Ουκρανία, εμ-
φανίζονται ανήμποροι και αναπο-
φάσιστοι ενώπιον μιας παραβατικής 
συμπεριφοράς μιας υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας, η οποία απειλεί ευ-
θέως δύο χώρες - μέλη της Ένωσης.

Και ούτε κατ’ ελάχιστον τείνουν 
«ευήκοον ους» σε αιτήματα κυρώ-
σεων επί της Τουρκίας. Ούτε καν 
ανταποκρίνονται θετικά στη δικαιο-
λογημένη απαίτηση της Ελλάδας για 

εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. 
Χαρακτηριστικό αυτής της εξωφρε-
νικής πρακτικής, το γεγονός ότι η 
Γερμανία συντηρεί την τουρκική 
κατοχική παρουσία στην Κύπρο 
με μία ίλη αρμάτων μάχης τύπου 
«Λέοπαρτ», που σταθμεύει στην 
κατεχόμενη Κυθρέα.

Βεβαίως για τη συμπεριφορά αυτή 
των Ευρωπαίων εταίρων μας δεν 
είναι άμοιρες ευθυνών ούτε οι εν 
Ελλάδι και Κύπρω πολιτικές ηγεσί-
ες. Αντί να επιδείξουν την αναγκαία 
διεκδικητικότητα για να υπάρξει η 
επιβαλλόμενη ευαισθησία από τα 
ευρωπαϊκά συλλογικά θεσμικά όρ-
γανα, αρκούνται σε απλές λεκτικές 
διαμαρτυρίες και διαβήματα που 
κατ’ επανάληψιν έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικά.

Και όταν διατυπώνονται εισηγήσεις 
και προτροπές για να επισείσουμε 
την «απειλή» χρησιμοποίησης του 
δικαιώματος αρνησικυρίας - veto 
για να εξασφαλιστεί η αναγκαία και 
επιβαλλόμενη αντίδραση της ΕΕ, 
αντιτείνεται η ανάγκη να είμαστε 
«σώφρονες και λογικοί» και να μη 
δημιουργούμε προβλήματα στους 
εταίρους μας. Περιοριζόμενοι έτσι 
στις συνήθεις πρακτικές των «καλών 
παιδιών».

Συμπέρασμα: Αν πραγματικά θέ-
λουμε ουσιαστική και όχι απλή λε-
κτική αλληλεγγύη από τους εταίρους 
μας, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε 
φοβίες, αναστολές και δισταγμούς 
αναφορικά με την άσκηση των δικαι-
ωμάτων που μας παρέχει η ιδιότητα 
των κρατών - μελών. Ας θυμηθούν 
πως ο Ανδρέας Παπανδρέου -του 
οποίου τη μνήμη τιμούμε αυτές τις 
μέρες με αφορμή την 26η επέτειο του 
θανάτου του- πολιτεύτηκε εντός ΕΕ 
για να επιτύχει τα γνωστά «Μεσογει-
ακά ολοκληρωμένα προγράμματα» 
υπέρ του φτωχού Ευρωπαϊκού Νότου. 
Αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μόνο 
με διεκδικητικότητα και μακριά από 
σύνδρομα μειονεξίας είναι δυνατόν να 
επιτυγχάνονται αποτελέσματα και να 
υπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα.

Σημ.: Ο ανεκδιήγητος Γ.Γ. του 
ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ εξισώνει 
Τουρκία - Ελλάδα στις αίολες δι-
εκδικήσεις της πρώτης επί των 
νήσων του Αιγαίου. Θυμίζοντας τον 
«αλήστου μνήμης» πρώην Γ.Γ. του 
ΝΑΤΟ Τζόζεφ Λόινς που θεωρούσε 
τον Μακάριο παράγοντα αστάθειας 
στη Μεσόγειο και προέτρεπε τους 3 
Μητροπολίτες να τον απομακρύνουν!

Σε αυτό το ΝΑΤΟ θέλουν κάποιοι 
να μας εντάξουν;

Το καθήκον μας απέναντι
στην τουρκική απειλή

στεφάνια στα φέρετρα με τις σορούς και 
να σκορπούν ροδοπέταλα ραίνοντας 
τα αυτοκίνητα με το ιερό φορτία. Μετά 
πήρα τον λόγο, κατασυγκινημένος από 
την ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Έτρε-
μα σύγκορμος και η φωνή μου πνιγόταν. 
Άρχισα την προσφώνησή μου με τους 
στίχους:

«Κι άλλοι λεβέντες πέθαναν κι άλλοι 
λεβέντες σβήσαν

Το δέντρο της ελευθεριάς με το αίμα 
τους ποτίσαν».

Έστρεψα τα μάτια γύρω και είδα όλων 
τα  μάτια να δακρύζουν. Δεν άντεξα και 
ξέσπασα κι εγώ σε αναφιλητά. Έπρεπε, 
όμως, να συνεχίσω. Κατέβαλα μεγάλη 
προσπάθεια και συνέχισα κλαίοντας. Και 
δακρύβρεχτος τέλειωσα την προσφώνησή 
μου, που κατέληγε με ιερό όρκο, τον οποίο  
επαναλάμβανε το πλήθος, μπροστά στα 
έκπληκτα μάτια των Βρετανών στρατιωτών, 
που παρακολουθούσαν την εθνική εκείνη 
μυσταγωγία, με μοχθηρή χαιρεκακία. Και 
ο όρκος  ήταν μια διαβεβαίωση στους 
ήρωες ότι θα συνεχίζαμε τον αγώνα που 
άφησαν μισοτελειωμένο μέχρι την τελική 
νίκη,  που δεν ήταν άλλη από την Ένωση 
με τη μάνα Ελλάδα. Η ιερή συγκίνηση που 
τους κυρίεψε όλους ήταν τόση και τέτοια, 
που τους άφησε αμίλητους κλαίοντας. Και 
μετά,  εντελώς αυθόρμητα, αρχίσαμε να 

ψάλλουμε τον Εθνικό Ύμνο με δυνατή 
φωνή, δείγμα της αποφασιστικότητας 
για συνέχιση του Αγώνα. Και οι Βρετανοί 
στρατιώτες, που προηγούντο της νεκρικής 
πομπής, παρακολουθούσαν αμήχανοι με 
το στόμα ανοιχτό.

Στη συνέχεια η πομπή ξεκίνησε για 
τα Σπήλια και με τα αυτοκίνητα που 
την ακολουθούσαν ενώθηκαν και δύο 
λεωφορεία με Κακοπετρίτες. Είχε σχε-
δόν νυχτώσει, όταν η πομπή έφθασε στα 
Σπήλια. Τα αυτοκίνητα με τις σορούς των 
ηρώων προχώρησαν, ενώ τα άλλα που 
ακολουθούσαν σχημάτισαν μια σειρά που 
από την πλατεία του χωριού έφτανε μέχρι 
την «Ανεφανή» των Σπηλιών, δηλαδή το 
ύψωμα απ’ όπου φαίνεται κάτω  δεξιά το 
χωριό. Στην είσοδο των Σπηλιών, γονατιστοί 
οι κάτοικοι της κοινότητας Σπηλιών-Κουρ-
δάλων και πολλοί από τα γύρω χωριά, 
περίμεναν την άφιξη των αυτοκινήτων 
με τις σορούς των τεσσάρων ηρώων, από 
τους οποίους οι δύο ήταν ακόμη άγνωστοι 
μέχρι τη στιγμή εκείνη. Μόλις τα αυτοκί-
νητα σταμάτησαν, το πλήθος ξέσπασε  σε 
χειροκροτήματα και ζητωκραυγές με την 
ιαχή, «ζήτω οι ήρωές μας», «αθάνατοι». Νέες 
σκορπούσαν φύλλα δάφνης στα φέρετρα 
με τις σορούς, ενώ νέοι τα σκέπασαν με 
ελληνικές σημαίες. Η πομπή κατέληξε 
στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου για 
τη νεκρώσιμη ακολουθία. Τόσος πολύς 
κόσμος για πρώτη φορά συγκεντρωνόταν 
στο χωριό.

Η νεκρώσιμη ακολουθία άρχισε, αλλά 
ο παπάς δεν ήξερε τα ονόματα όλων των 
νεκρών για να τους μνημονεύσει. Δεν είχαν 
αναγνωρισθεί ακόμη όλων οι ταυτότητες. 
Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν αναγνωρι-
σθεί ο Αντρέας Πατσαλίδης κι ο Κώστας 
Αναξαγόρα. Ενώ συνεχιζόταν η ακολουθία 
είχαν καταφθάσει από τα Λειβάδια οι δικοί 
του τρίτου ήρωα,  Παναγιώτη Γεωργιάδη, 
για να παραλάβουν τον αγαπημένο τους. 
Ο τέταρτος, όμως, ποιος ήταν κανένας δεν 
ήξερε και ο παπάς μνημόνευε δυο ονό-
ματα, Αλέξανδρος και Αχιλλέας. Αλέξαν-
δρος ήταν ο Κωνσταντίνου και Αχιλλέας 
ο κατασκευαστής της μοιραίας βόμβας. 
Τον Παναγιώτη, μετά την ακολουθία, τον 
μετέφεραν για ταφή στη γενέτειρά του, 
τα Λειβάδια Πιτσιλιάς. Τον Κώστα και 
τον Αντρέα τούς έθαψαν σε κοινό τάφο 
και τον «άγνωστο» Αλέκο,  δίπλα τους. 
Έμελλε το βλαστάρι της Κακοπετριάς να 
ταλαιπωρηθεί ακόμη και νεκρό. 

*Την άλλη Κυριακή: Η αναγνώριση, η εκταφή, 
η διακομιδή  και η ταφή του Αλέκου Κωνστα-

ντίνου στην Αμμόχωστο.

26.06.2022

ΓΊΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ, πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΠΑΤΣΑΛΊΔΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΑΛΈΚΟΣ.ΓΈΩΡΓΊΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΊΩΤΗΣ.ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΚΩΣΤΑΣ.
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ΑΝΤΡΗ 
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η μητέρα ενός νεαρού χρή-
στη εξομολογείται στη «Σ» 
τη δική της ιστορία. Μας 
περιγράφει τις «συμπλη-

γάδες» που έπρεπε να περάσει για να 
δει το παιδί της να... «ανασταίνεται», 
να βγαίνει νικητής από τη μάχη του 
με τα ναρκωτικά και να διεκδικεί μια 
θέση στην κοινωνία, ως άνθρωπος με 
αξία, όπως η ίδια λέει.

Πότε ξεκίνησε να κάνει χρήση ο 

γιος σας; 
Ο γιος μου άρχισε να κάνει χρήση 

ναρκωτικών από μικρή ηλικία. Τον πα-
ρέσυραν οι τότε «φίλοι» του στο σχολείο, 
η παρέα. Από τότε άρχισε ένας Γολγοθάς 
και για εκείνον και για εμάς. Προσπαθού-
σαμε απεγνωσμένα να τον βοηθήσουμε, 
δοκιμάζοντας διάφορους τρόπους, αλλά 
δεν το δεχόταν. Ήταν αρνητικός. Πήγαμε 
σε διάφορα προγράμματα, αλλά δεν είχε 
κάποια εξέλιξη. 

Πότε ξεκίνησε να κάνει χρήση και 
με τι ναρκωτικό;

Άρχισε από μικρή ηλικία, ήταν 16 
χρονών. Πήγαινε σχολείο. Άρχισε με 
κάνναβη, αλλά στην πορεία έκανε και 
crystal.

Πώς το κατάλαβες και τι έκανες;
Αν ήμουν πιο δυνατή, θα μπορούσα 

να τον βοηθήσω πιο γρήγορα. Αλλά 
δεν ήξερα και πολλά για τα ναρκωτικά. 
Στην πορεία τα έμαθα όλα που είχαμε το 
πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε οι γονείς 
για τα ναρκωτικά και να εκπαιδεύουμε 
τα παιδιά μας. 

Πώς δέχτηκε να πάει στην Αγία 
Σκέπη;

Μετά από αρκετή ταλαιπωρία, μπήκε 
φυλακή κι έτσι αποφάσισε να πάει στην 
Αγία Σκέπη. Από το πήγαινε-έλα στη 
φυλακή αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος 
για να μην ξαναμπεί φυλακή ήταν να 
απεξαρτηθεί. Ήρθε στο σημείο να κα-
ταλάβει μόνος του ότι έπρεπε να κάνει 
απεξάρτηση... να γιάνει. 

Τώρα μας λέει, έπρεπε να είχα πάει 
πριν πέντε χρόνια στην Αγία Σκέπη. 
Δεν σας άκουσα. 

Στην Αγία Σκέπη περνάει πολύ καλά, 
του αρέσει πολύ, βρήκε πολλή στήριξη 
εκεί από όλους, τους θεραπευτές… είναι 
μια οικογένεια. Τους ευχαριστώ ένα 
εκατομμύριο φορές που τον έσωσαν. 
Θεραπευτές, καθηγητές, τα παιδιά της 
Αγίας Σκέπης τον αγκάλιασαν σαν 
αδερφό τους. 

Τι ήταν αυτό, που θεωρείς ότι τον 
οδήγησε στα ναρκωτικά;

Τον οδήγησε η περιέργεια νομίζω, γιατί 
ξεκίνησε με τσιγάρο, με κάνναβη, και μετά 
δοκιμάζουν και πιο επικίνδυνα ναρκωτικά. 
Στη φυλακή μπήκε γιατί έκλεβε για να 
αγοράσει τη δόση του. Η φυλακή όμως 
δεν είναι κέντρο απεξάρτησης, παρόλα 
αυτά τον στήριξαν στη φυλακή. 

Τι θα άλλαζες στον χειρισμό σου, 
αν γύριζες το χρόνο πίσω;

Θα ήθελα να ήμουν πιο δυνατή και 
πιο σκληρή μαζί του, για το καλό του. 
Για να τον βοηθήσω, πήγα κι εγώ σε 
πρόγραμμα για γονείς στην Αγία Σκέπη, 
που με βοήθησαν αφάνταστα πώς θα του 
σταθώ, τι πρέπει να του λέω, τι να κάνω. 

Τα κατάφερε και προχωρεί με τα 
πάνω του και τα κάτω του και η χαρά που 
παίρνουμε σαν γονείς και τα αδέρφια 
του δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. 

Τι θα έλεγες στους υπόλοιπους 
γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοια 
κατάσταση;

Στους γονείς θα έλεγα, αν θέλουν το 
καλό των παιδιών τους,  να γίνουν σκλη-
ροί απέναντί τους, να θέσουν όρια για 
να τα σώσουν. Και φυσικά να ζητήσουν 
βοήθεια από την Αγία Σκέπη, μόνοι 
τους δεν μπορούν. Τους βοηθούν να 

ξανακτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. 
Έχεις κάποιο παράπονο;
Η κοινωνία μας πρέπει να αλλάξει, 

να τους στηρίξει, να μην τους κλείνει την 
πόρτα. Να τους δώσει την ευκαιρία να 
βρουν μια δουλειά. Κάνουν δύσκολο 
αγώνα για να επιβιώσουν. Στιγματίζονται 
και το κουβαλάνε μια ζωή. 

Δυστυχώς, η κοινωνία λέει δεν θέλω 
έναν ναρκομανή ή έναν κλέφτη στη 
δουλειά μου. Και λόγω τις απόρριψης 
ξαναπέφτουν στα ναρκωτικά. 

Ο γιος μου πάντα μας ρωτά, «δεν 
ντρέπεστε πια για μένα; Με αγαπάτε και 
τώρα; Δεν θέλω να σας προσβάλω αλλά 
δεν τα καταφέρνω, όσο κι αν προσπαθώ 
δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου».

Θα το λέω όσο ζω, πάντα θα είμαι 
ευγνώμων στην Αγία Σκέπη! 

Συγκλονίζει η εξομολόγηση μητέρας χρήστη στη «Σ»

Μ
ε αφορμή την 
Π α γ κ ό σ μ ι α 
Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών, ο 
Υποδιοικητής 
της ΥΚΑΝ, κ. 
Στέλιος Σεργί-

δης, σε διάσκεψη Τύπου, έκρουσε τον 
κώδωνα του κινδύνου, με τα στοιχεία 
να φωτογραφίζουν μια κοινωνία που 
μέρα με τη μέρα θρέφει το «θηρίο» των 
ναρκωτικών. 

Η πανδημία έκανε πιο ευρηματικούς 
τους «εμπόρους» ναρκωτικών, στην εξεύ-
ρεση νέων τρόπων διακίνησής τους, ενώ 
στο παιχνίδι μπήκε και το διαδίκτυο, εντεί-
νοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. 

Οι αριθμοί, άλλωστε, μιλούν από μό-
νοι τους. Το 2021, 11 άτομα έχασαν τη 
ζωή τους από υπερβολική δόση. Αριθ-
μός διπλάσιος σε σχέση με το 2020. Το 
πρώτο πεντάμηνο του 2022 οι υποθέσεις 
ναρκωτικών αυξήθηκαν κατά 16%, ενώ 
ο αριθμός των ατόμων, στην πλειοψηφία 
τους νέοι, τα οποία μυούνται στον κόσμο 
των ναρκωτικών, συνεχώς μεγαλώνει. 

Αυξάνονται χρήση
και διακίνηση 

Η πανδημία ανέδειξε την ανθεκτικότητα 
και τη μεταλλαξιμότητα της αγοράς των 
ναρκωτικών, καθώς παρατηρείται αύξηση 
της παραγωγής, της διακίνησης και διαθε-
σιμότητας των ναρκωτικών στην Ευρώπη, 
η οποία επηρεάζει και την Κύπρο. Έμποροι 
και χρήστες διεύρυναν τη μαύρη αγορά 
παράνομων ουσιών, επιστρατεύοντας 
-μεταξύ άλλων- και το διαδίκτυο, με τον 
κ. Σεργίδη να κάνει λόγο για «ψηφιακή 
αγορά ναρκωτικών».

Αύξηση έχει σημειωθεί και στην πα-
ραγωγή της κοκαΐνης, με αντίκτυπο την 
αύξηση των κατασχέσεων και στην Κύπρο.

Τα τελευταία χρόνια συλλαμβάνονται 
από την Υπηρεσία περίπου χίλια άτομα 
κάθε χρόνο, στην πλειοψηφία τους  μό-
νιμοι κάτοικοι. 

Κι όμως δεν είναι αρκετά τα όσα κάνει 
η Πολιτεία, την ώρα που η «μάστιγα» των 
ναρκωτικών γιγαντώνεται κι εξελίσσεται 
σε μια Λερναία Ύδρα. 

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός πως 
τα ναρκωτικά ενδεχομένως, στο εγγύς 
μέλλον, να φθάνουν στην Κύπρο μέσω 

Ναρκωτικά: «Γάγγραινα» που ακρωτηριάζει τη ζωή

ΤΟ 2021, 11 ΆΤΟΜΆ ΈΧΆΣΆΝ 
ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΆΠΟ ΥΠΈΡ-
ΒΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ, ΆΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΆΣΙΟΣ ΣΈ ΣΧΈΣΗ ΜΈ ΤΟ 
2020 - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΈΝΤΆΜΗ-
ΝΟ ΤΟΥ 2022 ΟΙ ΥΠΟΘΈΣΈΙΣ 
ΝΆΡΚΩΤΙΚΩΝ ΆΥΞΗΘΗΚΆΝ 
ΚΆΤΆ 16%, ΈΝΩ Ο ΆΡΙΘΜΟΣ 
ΤΩΝ ΆΤΟΜΩΝ, ΤΆ ΟΠΟΙΆ 
ΜΥΟΥΝΤΆΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ΝΆΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΈΧΩΣ 
ΜΈΓΆΛΩΝΈΙ 

Τουρκίας, από τα κατεχόμενα. Πράγμα 
που σηματοδοτεί αλλαγή στις οδούς δι-
ακίνησης ναρκωτικών, λόγω πολέμου, 
όπως ανέφερε ο κ. Σεργίδης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος ναρ-
κωτικών προς την Ευρώπη, άρα υπάρχει 
πιθανότητα να έρχονται ναρκωτικά μέσω 
Τουρκίας στα κατεχόμενα. Ωστόσο, όπως 
είπε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να επιβεβαιώνουν μια τέτοια πιθα-
νότητα, αλλά το αποδεικνύουν εκτιμήσεις 
εμπειρογνωμόνων. 

Επιπολασμός και τάσεις
ναρκωτικών

Πλέον γίνεται χρήση ενός ευρύτερου 
φάσματος παράνομων ουσιών. Το πιο δι-
αδεδομένο ναρκωτικό είναι η κάνναβη -τα 
ποσοστά επιπολασμού της χρήσης της είναι 
περίπου πενταπλάσια αυτών της χρήσης 
άλλων ουσιών. Στην Κύπρο τρομακτική 
αύξηση καταγράφει και η μεθαμφεταμίνη. 
Η μεθαμφεταμίνη η οποία παρασκευάζεται 
στο Αφγανιστάν είναι πολύ πιο φθηνή από 
τη μεθαμφεταμίνη που παρασκευάζεται 
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο 
φόβος να διοχετευτεί στην κυπριακή αγορά 
φθηνότερο crystal ice, πιο προσιτό στους 
νέους. Με γοργούς ρυθμούς εξαπλώνεται 
και η χρήση συνθετικών ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον κ. Σεργίδη, η πανδημία 
ανέδειξε την ανθεκτικότητα και τη μεταλ-
λαξιμότητα της αγοράς των ναρκωτικών, 
καθώς παρατηρείται αύξηση της παραγω-
γής, της διακίνησης και διαθεσιμότητας 
των ναρκωτικών στην Ευρώπη, η οποία 
επηρεάζει και την Κύπρο.

Επιπλέον, ανέφερε πως έχει παρατηρη-
θεί αύξηση της παραγωγής της κοκαΐνης, 
με αντίκτυπο την αύξηση των κατασχέσεων 
και στην Κύπρο.

Κάνναβη: Επικίνδυνη για 
την υγεία 

Όσο κι αν την βαφτίζουν «αθώο» 
ναρκωτικό, μπορεί ν’ αποβεί μοιραία 
για την υγεία και φυσικά δεν μιλάμε για 
τη θεραπευτική κάνναβη. Σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά, 
η χρήση κάνναβης παραμένει σταθερά 
υψηλή, αλλά η αυξημένη περιεκτικότητα σε 
THC δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία. 
Η ρητίνη κάνναβης που πωλείται στην 
Ευρώπη έχει μιαν άνευ προηγουμένου 
δραστικότητα, με περιεκτικότητα σε THC 
κατά μέσο όρο μεταξύ 20% και 28%, σχεδόν 
διπλάσια από αυτήν της φυτικής κάνναβης. 
Τα προϊόντα κάνναβης που διατίθενται 
σήμερα στην Ευρώπη περιλαμβάνουν 
προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε THC 
και νέες μορφές κάνναβης στην αγορά 
παράνομων ουσιών, καθώς και ένα φάσμα 
προϊόντων που περιέχουν εκχυλίσματα 
κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
THC, τα οποία πωλούνται νόμιμα. Πα-
ράλληλα με αυτές τις μεταβολές στην 
αγορά, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων 
που εισάγονται σε θεραπεία για πρώτη 
φορά για χρήση κάνναβης. Το πεδίο αυτό 
χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση 
για να ανιχνευθούν οι μεταβολές στην 
προβληματική χρήση κάνναβης και να 
γίνει κατανοητή η επίδραση  που ασκούν 
σε αυτήν οι αλλαγές στην αγορά ουσιών.

424 υποθέσεις τους πρώτους 
πέντε μήνες του 2022 

Τα στοιχεία δίνουν την εικόνα ακόμη 

κι αν εθελοτυφλούμε πολλές φορές. Ο 
Υποδιοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2022 καταγρά-
φηκαν 424 υποθέσεις ναρκωτικών, με 460 
ενεχόμενα άτομα, με το ποσοστό αύξησης 
να ανέρχεται στο 16,5%. Οι υποθέσεις 
αφορούν 289 Ελληνοκύπριους και 174 
αλλοδαπούς. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 58 
φυτά κάνναβης, πέραν των 174 κιλών 
κάνναβης, πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης 
και ενός κιλού μεθαμφεταμίνης, 55 δισκία 
ecstasy και 14 χαρτάκια LSD. 

Το 2021 καταγράφηκαν 861 υποθέσεις 
ναρκωτικών με 945 ενεχόμενα άτομα, ενώ 
το ίδιο έτος καταγγέλθηκαν 622 υποθέ-
σεις με κάνναβη, 46 με κοκαΐνη, 122 με 
μεθαμφεταμίνες, 25 με φυτά κάνναβης 
και 25 με ουσίες ντόπινγκ. Κατασχέθηκαν 
190 φυτά κάνναβης, πέραν των 240 κιλών 
κάνναβης, πέραν των 5 κιλών κοκαΐνης 
και 3 κιλών μεθαμφεταμίνης, 62 δισκία 
ecstasy, καθώς επίσης 13 χαρτάκια LSD.

Διαδίκτυο: Ο παράδεισος 
των διακινητών

Αύξηση καταγράφουν οι πωλήσεις 
ναρκωτικών μέσω διαδικτύου. Η παν-
δημία άνοιξε νέα δίοδο και οι ψηφιακές 
πλέον αγορές αποτελούν πρώτη επιλογή 
για τους χρήστες. Αν και δεν υπάρχουν 
στατιστικά στοιχεία κατά πόσον έχει αυ-
ξηθεί, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών καταγράφει ότι 
έχουν αυξηθεί οι παραγγελίες μέσω του 
διαδίκτυού και μέσω των διαδικτυακών 
πλατφόρμων.

Χρησιμοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες/
ταχυδρομεία για τη μεταφορά και παρά-
δοση, μιας και οι παραγγελίες γίνονται 
μέσω διαδικτύου. Η ΥΚΑΝ έχει μιαν 
άψογη συνεργασία με το Τμήμα Τελω-
νείων και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, 
ώστε να μπορούν να αναχαιτίσουν αυτό 
το φαινόμενο, σύμφωνα με τον κ. Σεργίδη. 

Προκατάληψη
στην κοινωνία

Ο ψυχολόγος Στέλιος Κωνσταντίνου, 
μιλώντας στην «Σ», μας δίνει το πλαίσιο 
στο οποίο γεννιέται η προκατάληψη στην 
κοινωνία.

«Συνήθως η τάση για προκατάληψη 
διαμορφώνεται στον άνθρωπο από τις 
επιρροές που πιθανώς να λαμβάνει από 
διάφορες πηγές. Μέσω αυτών των επιρ-
ροών το άτομο διαμορφώνει μια ‘‘δική’’ 
του άποψη για κάποιο θέμα, η οποία δεν 
αντικατοπτρίζει πάντα ή/και πλήρως την 
πραγματικότητα.  Με παρόμοιο τρόπο θα 
μπορούσε να εξηγηθεί και προκατάλη-
ψη προς τα άτομα που ολοκλήρωσαν το 
πρόγραμμα απεξάρτησης και αναζητούν 
εργασία. Με απλά λόγια, ένας αριθμός 
ατόμων, μικρός ή μεγάλος, έχοντας επηρε-
αστεί από μη αντιπροσωπευτικούς με την 
πραγματικότητα παράγοντες, διαμορφώνει 
‘‘μία στάση’’ του προς τους ανθρώπους που 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απεξάρτησης, 
με την πιθανότητα η εν λόγω στάση να 

έχει αντίκτυπο σε αυτά τα άτομα». 
Για να καταλήξουμε στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχει επαρκής ή και λανθασμένη 
ενημέρωση. Μένουμε προσκολλημένοι 
σε πεποιθήσεις του παρελθόντος, ενώ η 
κοινωνία απαιτεί εξέλιξη και προσαρμογή 
στα νέα δεδομένα. Ίσως να μας λείπει μια 
προληπτική πολιτική ενημέρωσης, ένα 
σχολείο γονέων που μετά θα ενημερώσουν 
τα παιδιά τους τόσο στο ν’ αποφύγουν τα 
ναρκωτικά όσο και να αποδεχθούν τον 
διπλανό τους γι’  αυτό ακριβώς που είναι. 

Τα ναρκωτικά, σαν μια άλλη πανδημία 
τρώνε τα παιδιά μας. Δεν είναι τυχαίο που 
οι ηλικίες 19-34 κατέχουν τη μερίδα του 
λέοντος. 

Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι 
τα παιδιά στο σχολείο μπορούν να έρθουν 
σ’ επαφή με τα ναρκωτικά. Τρομακτικό, 
το γεγονός ότι ανήλικοι έχουν τον τίτλο 
του διακινητή.

Και διερωτώμαι: αλλάζει το έργο που 
παρακολουθούμε ή μήπως το τέλος είναι 
προδιαγεγραμμένο;  
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Η 26η Ιουνίου έχει 
οριστεί ως η Πα-

γκόσμια Ημέρα κατά 
των Ναρκωτικών 

και της Παράνομης 
Διακίνησής τους και 

αποτελεί μια ημέ-
ρα αναφοράς και 

ευαισθητοποίησης 
για τον καθημερινό 
αγώνα που απαιτεί 

η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της 

εξάρτησης 

«ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΈΙΣ ΘΆ ΈΛΈΓΆ, ΆΝ 
ΘΈΛΟΥΝ ΤΟ ΚΆΛΟ ΤΩΝ ΠΆΙΔΙΩΝ 
ΤΟΥΣ,  ΝΆ ΓΙΝΟΥΝ ΣΚΛΗΡΟΙ 
ΆΠΈΝΆΝΤΙ ΤΟΥΣ, ΝΆ ΘΈΣΟΥΝ 
ΟΡΙΆ ΓΙΆ ΝΆ ΤΆ ΣΩΣΟΥΝ. ΚΆΙ 
ΦΥΣΙΚΆ ΝΆ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΒΟΗ-
ΘΈΙΆ ΆΠΟ ΤΗΝ ΆΓΙΆ ΣΚΈΠΗ»

Η μάστιγα των ναρκωτικών προ-
σβάλλει αδυσώπητα νέους, παιδιά και 
τις οικογένειές τους ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό, μορφωτικό και οικονομικό 
επίπεδο. Προ μηνών εντοπίστηκαν 
ανήλικα κορίτσια να κάνουν χρήση 
ναρκωτικών ουσιών, στη Λεμεσό. Ο κ. 
Σεργίδης έκανε αναφορά στη χρήση 
της ουσίας crystal ice, η οποία εντοπί-
στηκε στον οργανισμό της 13χρονης 
μαθήτριας.

Πώς θα καταλάβει, όμως, ένας γονέας; 

- Εάν δούμε να πέφτει η απόδοση 
του παιδιού στο σχολείο υπάρχει άμεση 
συσχέτιση βαθμού και εκπαιδευτικής 
πορείας του με τη χρήση ουσιών.

- Εάν το παιδί αλλάζει παρέες, κάνει 
παρέες με μεγαλύτερα άτομα, τα οποία 
ίσως να μη θέλει να τα γνωρίσουν οι 
γονείς.

- Εάν σπαταλάει λεφτά και δεν ξέ-
ρουμε πού τα σπαταλάει ή συνεχώς 
ζητάει χρήματα.

- Εάν δούμε, ακόμα, στις χειρότερες 

περιπτώσεις, ότι λείπουν πράγματα από 
το σπίτι.

Επιπλέον εάν το παιδί:
- Είναι κυκλοθυμικό.
- Κλείνεται στον εαυτό του.
- Έχει υπνηλία ή το αντίθετο.
- Έχει μειωμένη ή αυξημένη όρεξη.
- Τα λεγόμενά του δεν έχουν συνοχή. 
Σε περίπτωση που ένας γονιός δια-

πιστώσει αλλαγή στη συμπεριφορά του 
παιδιού του, θα πρέπει να επικοινωνήσει 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί 
μου κάνει χρήση ναρκωτικών;
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Η επιστροφή των «ξεχασμένων» ιών

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 'Η ΕΞΑΠΛΏ-
ΝΟΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΥ 
ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ Ο COVID-19 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΛΑΣ-
ΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΏΝΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΥΦΗΛΙΟ 

Μετά από δύο χρόνια που παλεύει 
ο πλανήτης με τον κορωνοϊό, κάνουν 
την επανεμφάνισή τους ασθένειες, οι 
οποίες είτε εμφανίζονταν σποραδικά 
σε τρίτες χώρες είτε «εξαφανίστηκαν» 
λόγω εμβολιασμού. Η χολέρα, η ευλο-
γιά των πιθήκων και η πολιομυελίτιδα 
είναι οι τρεις ασθένειες που προκαλούν 
πονοκέφαλο στη διεθνή επιστημονι-
κή κοινότητα, εφόσον πρόκειται για 
ασθένειες που ουσιαστικά έπρεπε να 
ανήκουν στην ιστορία. 

Ευλογιά των πιθήκων: Σε νέα 
επιδημία -ίσως και πανδημία- εν-
δέχεται να εξελιχθεί η ευλογιά των 
πιθήκων. Σε 48 μέχρι στιγμής χώρες 
καταγράφονται περισσότερα από 
3.200 κρούσματα. Οι έρευνες βε-
βαίως συνεχίζονται, αλλά αυτό που 
πραγματικά κεντρίζει το ενδιαφέρον 
είναι το γεγονός ότι τα κρούσματα 
δεν σχετίζονται με πρόσφατο ταξίδι 
σε ενδημικές περιοχές (Ακτή Ελε-
φαντοστού, Γκαμπόν, Δημοκρατία 
του Κονγκό, Καμερούν, Κεντρική 
Αφρικανική Δημοκρατία, Λιβερία, 
Μπενίν, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, Σι-
έρρα Λεόνε). 

Είναι αναγκαία η επαγρύπνηση στην 
ευρύτερη κοινότητα, όπως τονίζει ο 
γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος 
Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Παράλληλα, 
η προμήθεια των κρατών μελών της 
ΕΕ με εμβόλια θα ξεκινήσει άμεσαμ με 
τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες 
να λαμβάνουν πρώτες. 

Χολέρα: Πρόκειται για μια οξεία 
διαρροϊκή νόσο, που οφείλεται στην 
προσβολή του εντέρου από την εντε-
ροτοξίνη που παράγει το βακτήριο 
Vibrio Cholerae. Τα τελευταία χρόνια 
οι λοιμώξεις από το συγκεκριμένο 
βακτήριο χαρακτηρίζονταν ως σπά-
νιες και περιορίζονταν στην Ινδία 
και το Μπανγκλαντές. Ωστόσο, αυτή 
αναζωπυρώθηκε στο Ιράκ μετά από 
15 περίπου χρόνια, ενώ πριν από 
λίγες ημέρες εντοπίστηκε το πρώτο 
τοπικά μεταδιδόμενο κρούσμα χο-
λέρας στην Ισπανία.

Αναμενόμενο μεν, τραγικό δε είναι 
το γεγονός ότι επιδημία χολέρας έχει 
ξεσπάσει και στην Ουκρανία λόγω 
του πολέμου. Τα κρούσματα φαίνεται 
να είναι μεμονωμένα σε περιοχές της 
Μαριούπολης που είχαν καταστραφεί 

ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς. 
Πολιομυελίτιδα: Συναγερμός και 

για την πολιομυελίτιδα, που φαίνεται 
να εντοπίστηκε σε έλεγχο λυμάτων 
στη Μ. Βρετανία και συγκεκριμένα 
στο Λονδίνο. Η Υπηρεσία Ασφάλειας 
Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου κή-
ρυξε συναγερμό σε εθνικό επίπεδο. 

Η οξεία πολιομυελίτιδα είναι μία 
ιογενής λοίμωξη, η οποία αναγνωρί-
ζεται συνήθως από την οξεία έναρξη 
χαλαρής παράλυσης. Ο άνθρωπος είναι 
το μόνο γνωστό υποδόχο του ιού της 
πολιομυελίτιδας, ο οποίος μεταδίδεται 
συνήθως από άτομα (ιδίως παιδιά) με 
ασυμπτωματική – υποκλινική λοίμω-
ξη. Κυρίως μεταδίδεται από άτομο σε 
άτομο, βασικά μέσω της κοπρανο-στο-
ματικής οδού. Ο ιός ανιχνεύεται πιο 
εύκολα και για μεγαλύτερο διάστημα 
στα κόπρανα, απ’ ό,τι σε φαρυγγικές 
εκκρίσεις. Όπου το επίπεδο υγιεινής 
είναι υψηλό, η εξάπλωση μέσω φα-
ρυγγικών εκκρίσεων μπορεί να είναι 
σχετικά πιο σημαντική. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις, το γάλα, η τροφή και άλλα 
αντικείμενα μολυσμένα με κόπρανα 
έχουν ενοχοποιηθεί ως αγωγοί. 

Ανησυχία ΠΟΥ και για τις 
«ασθένειες του παρελθόντος»

Π
αραμένει αυξητική η 
τάση των κρουσμάτων 
και δεν προβλέπεται 
αυτή να αντιστραφεί 
γρήγορα, σύμφωνα 
με τους ειδικούς. Το 
ποσοστό θετικότητας 

ξεπέρασε το 9%, ωστόσο ο αριθμός των 
θανάτων και των νοσηλειών στις ΜΕΘ 
είναι αυτός που θα καθορίσει τα επόμενα 
βήματα των αρμοδίων. Η έξαρση αυτή 
παρατηρείται σε πολλές χώρες της Ευρώ-
πης, την ώρα, μάλιστα,  που ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας επαγρυπνεί και για 
τις ασθένειες που «ξύπνησαν» μετά από 
χρόνια σε χώρες όπου δεν εμφανίζονταν 
παραδοσιακά. 

Προβληματισμός
στο Υπουργείο Υγείας

Προβληματισμός  επικρατεί στο Υπουρ-
γείο Υγείας για την εκτόξευση των κρου-
σμάτων στην κοινότητα. Ο ίδιος ο Υπουρ-
γός Υγείας σε πρόσφατες δηλώσεις του 
ανέφερε ότι είναι κάτι που προβληματίζει 
τον ίδιο και δήλωσε πως «θα περιμένουμε 
να δούμε και τις νοσηλείες τις επόμενες 
ημέρες και αναλόγως θα μελετήσουμε 
ποια μέτρα θα χρειαστεί να λάβουμε». 

Ο κ. Χατζηπαντέλα μίλησε για τη συνά-
ντηση που είχε με τον Ισραηλινό ομόλογό 
του, κάνοντας αναφορά στην απόφαση του 
Ισραήλ να μην επαναφέρει την υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς 
χώρους κατά το παρόν διάστημα. Ερω-
τηθείς κατά πόσον θα μπορούσε εδώ να 
υιοθετηθεί εκ νέου το μέτρο αυτό, ο ίδιος 
ανέφερε ότι «υπάρχει μια ανησυχία κατά 
πόσον  με την επαναφορά της μάσκας ο 
κόσμος θα τηρεί αυτό το μέτρο, ή μήπως 
θα ήταν καλύτερο να εξευρεθούν άλλοι 
τρόποι ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε 
να προωθηθεί η σημασία της ατομικής 
προστασίας». 

Καμιά φάση δεν είναι
ίδια με προηγούμενη

Πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετωπί-
ζουν τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. 
Οι υποπαραλλαγές τέσσερα και πέντε της 
Όμικρον φαίνεται να είναι ακόμη πιο με-
ταδοτικές. Η Λέκτορας Παιδιατρικής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και μέλος 
της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής 
Επιτροπής, Δρ Ζωή-Δωροθέα Πανά 
μίλησε στη «Σημερινή» για τα σημερι-
νά δεδομένα, εξηγώντας τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται. 

«Είναι γεγονός ότι υπάρχει σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο μια φάση επαγρύπνη-
σης γιατί αυξάνονται τα δεδομένα που 
έχουμε σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
των υποπαραλλαγών 4 και 5 αλλά και σε 
σχέση με την αναμενόμενη αύξηση των 
μολύνσεων στην κοινότητα», ανέφερε.

Οι σκληροί δείκτες που καθορίζουν 
τα επόμενα βήματα διαχείρισης της κρί-
σης δεν έχουν ανέβει και αυτό είναι που 
«εμποδίζει» τους αρμοδίους από τη λήψη 
επιπρόσθετων μέτρων. «Οι εισαγωγές σε 
μονάδες εντατικής θεραπείας και οι θάνα-
τοι δεν έχουν αυξηθεί. Το ερώτημα που 
τίθεται αυτήν τη στιγμή είναι να δούμε κατά 
πόσον η νόσηση είναι σοβαρή και πώς 
αυτή θα επηρεάσει αυτούς τους δείκτες. 
Κάποιες χώρες προσπαθούν να κρατήσουν 
μια προσαρμογή της κατάστασης γιατί αν 
και μετά από δυόμισι χρόνια, εντούτοις 

δεν είμαστε σε ένα στάδιο που έχουμε 
περάσει ξανά. Καμία φάση της πανδημίας 
δεν είναι ίδια με προηγούμενη», τόνισε 
η Δρ Πανά.

Επαναφορά μάσκας
σε κλειστούς χώρους

Η συζήτηση για την επαναφορά της 
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς 
χώρους έχει ξεκινήσει σε αρκετές χώρες. 
«Γίνονται κάποιες συζητήσεις, όπως για 
παράδειγμα στην Ιταλία. Είναι ένα μέτρο 
για το οποίο γνωρίζουμε τεκμηριωμένα 
μάλιστα ότι προστατεύει από τον κίνδυνο 
διασποράς σε χώρους υψηλού κινδύνου. 
Σε άλλες χώρες συζητείται το ενδεχόμενο 
χορήγησης τέταρτης δόσης, ειδικά στα 
άτομα υψηλού κινδύνου. Αυτό γιατί οι 
υποπαραλλαγές αυτές διαφεύγουν της 
ανοσίας πολύ πιο εύκολα». 

Η Δρ Πανά εξήγησε ότι θα πρέπει να 
αναχαιτίζεις την κρίση με τα όπλα που ήδη 
κατέχεις, όπως είναι ο εμβολιασμός και 
η προσωπική λήψη μέτρων προστασίας, 
που επαφίεται στον καθένα ξεχωριστά. 
«Το κομμάτι της ατομικής υπευθυνότητας 
καθορίζει και τον κίνδυνο της διασποράς. 
Όταν μιλάμε για ατομική υπευθυνότητα 
μιλάμε για μέτρα ατομικής προστασίας 
και αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται, όταν 
μάλιστα  βρισκόμαστε σε χώρους με αυ-
ξημένο συγχρωτισμό που είναι κλειστοί, 
τότε αυτός ο χώρος χαρακτηρίζεται ως 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί  Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στo ακίνητo που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 3/Π/517/2022.
Πωλητής: GORDIAN HOLDINGS LTD, Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 
2ος όροφος, 1096 Λευκωσία.
Αγοραστής: T K P CERAMIC & BAGNO DESINGS LTD, Εσπερίδων 15, 
5282 Δήμος Παραλιμνίου, Αμμόχωστος.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/29443, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-289-
377/11/810/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι. Υπάρχουν κτήρια που δεν ανα-
φέρονται στην εγγραφή (3/ΕΣ/72/2018), Εμβαδόν: 2590 τ.μ., Γεωγραφική 
Περιοχή: Αμμόχωστος, Δήμος Παραλιμνίου,Τοποθεσία: «Σταυρός», Μεταβ. 
Μερίδιο στο Ακίν.: 1/4, Ποσό Πώλησης: €125.000,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

PART TIME POSITION FOR MATHEMATICS PROGRAM

REF.: UNIC/PTMATH06/22

The Mathematics Program of the University of Nicosia, Cyprus, 
invites applications for a new part-time faculty position for the 
Academic Year 2022 - 2023 (September, 2022 - May, 2023). 

Job Description:
The program offers Mathematics service courses for other 
programs. The successful candidate will teach undergraduate 
level Mathematics service courses in both English and Greek.
 
Qualifications:
Applicants must hold a Ph.D. in Mathematics and have teaching 
experience. Research publications will be considered an additional 
advantage.
 
Application Procedure:
Applications must be submitted through the online CV submission 
system, http://vacancies.unic.ac.cy/ by 28th of June, 2022 
and should include a cover letter stating related experience 
and a copy of the CV.
 
For enquiries about the position and the Mathematics Program contact:
Dr Stavros Pouloukas, Program Coordinator, Mathematics 
Program
E-mail: pouloukas.s@unic.ac.cy

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από 
ενδιαφερόμενα άτομα για πλήρωση μιας κενής θέσης Βοηθητικού 
Γραμματειακού Προσωπικού για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης.  
Οι ώρες εργασίας είναι 38 εβδομαδιαίως.
Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική 
Εφορεία Έγκωμης για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη  θέση, στη διεύθυνση Σπυρίδωνος Νόμπελη 
3, 2402 Έγκωμη, τηλέφωνο 22350120, ώρες 8:00π.μ.-2:30μ.μ.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολι-
κής Εφορείας Έγκωμης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 4/7/2022.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CAMPUS FRANCE
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022/23

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει τους φοι-
τητές και τις φοιτήτριες, που θα αρχίσουν σπουδές προπτυχια-
κού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου το χειμερινό εξά-
μηνο του 2022/23 σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας και μόνο, 
ότι οι σχετικές αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα, 
27/06/22, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών Κύπρου www.cyscholarships.gov.cy.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να παραδο-
θούν στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή 
να αποσταλούν: (α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ikyk.mof.
gov.cy, (β) μέσω ταχυδρομείου ή (γ) μέσω εταιρειών ταχείας μετα-
φοράς από τις 27/06/22 μέχρι και τις 13/07/22, ώρα 14:30.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.
cy ή στο τηλέφωνο 22456433.   
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
24 Ιουνίου 2022

Κρατικές Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο της Φες στο Μαρόκο 

Ακαδημαϊκό έτος 2022/23
Υποβολή αιτήσεων: 27/06/22 – 11/07/22

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγη-
ση τριών κρατικών υποτροφιών σε Κύπριους φοιτητές, για σπουδές 
επιπέδου Μάστερ, διάρκειας δύο ετών, στο Ευρωμεσογειακό Πανεπι-
στήμιο της Φες στο Μαρόκο (Euromed University of Fes, Morocco).     
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗ: 1/2022-23/EUROMED FES/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική ΑΙ-
ΤΗΣΗ: 1/2021-22/EUROMED FES/ΑΙΤΗΣΗ από την Ιστοσελί-
δα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.
cyscholarships.gov.cy.
Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να 
αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy, 
μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς μέχρι 11 
Ιουλίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ατομική 
υπευθυνότητα 

είναι το 
κλειδί για τον 

περιορισμό ή την 
παρατεταμένη 
έξαρση των 

κρουσμάτων - Τι 
προβλέπεται για 
τον Σεπτέμβριο 

χώρος υψηλού κινδύνου. Εκεί, λοιπόν, η 
χρήση της μάσκας έχει την αξία της και 
δεν κοστίζει και τίποτα», είπε. 

Το δεύτερο όπλο είναι ο εμβολιασμός 
όπως εξήγησε η Δρ Πανά, η οποία επισή-
μανε την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του 
εμβολιαστικού σχήματος, από τα άτομα 
που δεν το έκαναν είτε γιατί νόσησαν είτε 
για άλλους προσωπικούς λόγους. «Μόνο 
έτσι προστατεύουν τους εαυτούς τους. Είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένο πια πως ο 
εμβολιασμός προστατεύει από τη σοβαρή 
νόσηση και αυτό είναι πια το ζητούμενο». 

Σπέρνουν τον ιό και
εξολοθρεύουν αντισώματα

Οι τελευταίες υποπαραλλαγές της Όμι-
κρον φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικές, εξ 
ου και οι αυξημένοι αριθμοί κρουσμάτων 
τις τελευταίες εβδομάδες. Το θέμα που 
προκύπτει όμως είναι ότι αυτές φαίνεται 
να εξουδετερώνουν τα αντισώματα που 

μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος έχει νο-
σήσει στο παρελθόν ή έχει εμβολιαστεί. 
Αυτό καταδεικνύει μια νέα μελέτη, που 
αναφέρει ότι η υποπαραλλαγή τέσσερα και 
πέντε μειώνει ουσιαστικά τα αντισώματα 
που προκύπτουν είτε από νόσηση είτε 
από εμβολιασμό. 

Όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητας 
σε νέες προκλήσεις που θα προκύ-
ψουν πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, η Δρ 
Πανά ανέφερε ότι κατά τα τελευταία 
δυόμισι  χρόνια έχουν γίνει τεράστια 
βήματα. «Είναι αλήθεια ότι η εμπειρία 
των τελευταίων ετών έδειξε πως έγιναν 
τεράστια βήματα στο θέμα ετοιμότητας 
επιδημικών κρίσεων και εξάρσεων στην 
Ευρώπη. Γίνονται πολλές προσπάθειες 
στο να βελτιωθούν και τα προγνωστικά 
μοντέλα, αλλά υπάρχουν παράγοντες που 
παραμένουν απρόβλεπτοι, όπως είναι 
η κοινωνική συμπεριφορά αλλά και οι 
μεταλλάξεις του ιού». 



Της Κυριακής

Γ
ια αποτυχημένο θεσμό 
κάνουν λόγο οι οργανω-
μένοι καθηγητές, οι οποίοι 
επιμένουν στην έναρξη 
ενός ουσιαστικού διαλό-
γου, ώστε να εξευρεθούν 
πραγματικές λύσεις στα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν μέ-
χρι σήμερα στις εξετάσεις τετραμήνων, 
οι οποίες ετοιμάζονται να εισέλθουν δυ-
ναμικά στον γυμνασιακό κύκλο. Από την 
άλλη, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε 
στην τροποποίηση του Νομοσχεδίου, το 
οποίο συνέταξε χωρίς να ρωτήσει κανέναν 
άλλο εμπλεκόμενο στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία. Σωρεία αντιδράσεων από τους 
καθηγητές, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τη 

θέση τους για κατάργηση των εξετάσε-
ων και για κλιμάκωση των μέτρων σε 
περίπτωση που προχωρήσει η ψήφιση 
του υφιστάμενου νομοσχεδίου χωρίς να 
προηγηθεί ένας διάλογος. 

Πάει για συζήτηση
Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-

πής Παιδείας θα τεθεί το τροποποιημένο 
νομοσχέδιο για τις εξετάσεις τετραμήνων, 
την ερχόμενη Τετάρτη, για συζήτηση. Οι 
βουλευτές θα το εξετάσουν και θα απο-
φανθούν, αν και ήδη υπάρχουν απόψεις 
και εισηγήσεις γύρω από τον θεσμό γενι-
κότερα. Στην πλειοψηφία τους τα μέλη της 
Επιτροπής Παιδείας στηρίζουν τον θεσμό,  
όπως επίσης και το γεγονός ότι πρέπει 
να γίνουν αρκετές διορθώσεις, ώστε να 
είναι προς όφελος της παιδείας και των 
παιδιών, ενώ ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, κ 
Χρίστος Χριστοφίδης, επαναλαμβάνει τη 
θέση ότι ο θεσμός έχει αποτύχει και «δεν 
μπορεί να διορθωθεί με φτιασιδώματα», 
όπως ο ίδιος δήλωσε, μετά τη συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. 

Την αντίδραση των καθηγητών προκά-
λεσαν οι αλλαγές που προστέθηκαν στο 
σχετικό νομοσχέδιο, αφού, πρώτα από 
όλα, δεν υπήρξε ο διάλογος που ζητούσαν 
από την προηγούμενη χρονιά και, δευ-
τερευόντως, οι συγκεκριμένες αλλαγές 
δεν φαίνεται να επιλύουν προβλήματα, 
όπως οι ίδιοι λένε. Ο νέος Πρόεδρος της 
ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντινό-
πουλος, μίλησε στη «Σημερινή» για το 
σχετικό ζήτημα αλλά και για τα επόμενα 
βήματά τους. 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.
com
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Εξετάσεις τετραμήνων: Η μάχη 
συνεχίζεται μέχρι τον πόλεμο

«Κόβουν- ράβουν»
μόνοι τους

Από την εφαρμογή του, ο θεσμός των 
τετράμηνων εξετάσεων δεν αγκαλιάστηκε 
απ’ όλους, ωστόσο η πλειοψηφία τον δέ-
χθηκε με την προϋπόθεση αυτός ν’ ακο-
λουθεί τους πρωταρχικούς του στόχους, 
που δεν ήταν άλλοι από την απαλλαγή από 
το άγχος και τη μείωση του όγκου που 
έπρεπε να εμπεδωθεί για κάθε εξέταση. 
«Μετά από καιρό που παρουσιαζόταν ως 
καθ’όλα επιτυχημένος θεσμός, το Υπουρ-
γείο Παιδείας, προφανώς βλέποντας τα 
προβλήματα που υπάρχουν, προχώρησε 
στην προετοιμασία ενός νομοσχεδίου που 
μας παρουσιάστηκε στις 17 Ιουνίου και 
από το οποίο προκύπτουν δύο ζητήματα», 
όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντόπουλος. «Το 
ένα είναι ότι δεν προηγήθηκε κανένας 
διάλογος με τους άμεσα εμπλεκομένους, 
δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές 
και τους γονείς. Το δεύτερο είναι η προ-
σπάθεια διάσωσης αυτού του θεσμού». 

Ο Πρόεδρος της οργάνωσης επισήμανε 
το γεγονός ότι για πολύ καιρό ζητούσαν 
επιτακτικά την έναρξη ενός διαλόγου, ώστε 
να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα 
που εντοπίζονταν σε όλη τη διαδικασία. 
«Η τροποποίηση αυτή είναι η τρίτη προ-
σπάθεια διόρθωσης του θεσμού, αλλά δεν 
λύνονται έτσι τα προβλήματα. Αντιθέτως, 
δημιουργούνται άλλα».

Όχι στις εξετάσεις
στο γυμνάσιο

Η θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι ξεκάθαρη 
και επαναλαμβανόμενη: «Ζητούμε τον 

ΦΩΝΆΖΟΥΝ ΟΙ ΚΆΘΗΓΗΤΈΣ 
ΓΙΆ ΤΙΣ ΆΛΛΆΓΈΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩ-
ΘΈΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟ ΠΆΙΔΈΙΆΣ 
– ΥΠΟ ΜΈΛΈΤΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈ-
ΔΙΟ ΆΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΈΥΤΈΣ 
– ΤΆ ΠΆΝΤΆ ΈΞΆΡΤΩΝΤΆΙ ΆΠΟ 
ΤΗΝ ΈΠΙΤΡΟΠΗ ΠΆΙΔΈΙΆΣ 

στα Ελληνικά και Μαθηματικά στο Γυμνάσιο 
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και στους 
καθηγητές Φυσικής. Σε ανακοίνωσή τους 
αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι αλλαγές που 
προωθεί το Υπουργείο και η μετατροπή του 
μαθήματος της Φυσικής και των υπόλοιπων 
Φυσικών Επιστημών σε μη εξεταζόμενο 
μάθημα στα Γυμνάσια και σε όλους τους 
κλάδους της Τεχνικής Εκπαίδευσης οδηγεί 
σε υποβάθμιση του αντικειμένου και είναι 
αντίθετες με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της 
εκπαίδευσης, με τα αποτελέσματα διεθνών 
μελετών και τους άξονες προτεραιότητας 
στην εκπαίδευση όπως καθορίζονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο κ. Κωνσταντόπουλος, σχολιάζοντας 
το θέμα, ανέφερε ότι «για το εν λόγω ζή-
τημα δεχόμαστε παρατηρήσεις από την 

ΕΕ, με βάση και την τελευταία έκθεση 
παρακολούθησης διαπιστώνεται ότι δεν 
παράγουμε αρκετούς τελειόφοιτους που 
να επιλέγουν τα μαθήματα αυτά (STEM). 
Ερχόμαστε,  λοιπόν, τώρα από τη γυμνα-
σιακή βαθμίδα, να υποβαθμίσουμε αυτά 
τα μαθήματα και αυτό να συνεχίζεται στις 
δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου». 

Ζητείται τεκμηρίωση
για όσα προτείνονται

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί σε 
κινήσεις εντυπωσιασμού πέρα από κάθε 
λογική και επιστημονική τεκμηρίωση με 
τελικούς αποδέκτες τους γονείς και τους 
μαθητές, ως μια απέλπιδα προσπάθεια 
να καθιερωθεί ο θεσμός των εξετάσεων 
τετραμήνων, όπως αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καθηγητών 
Φυσικής ΟΕΛΜΕΚ. 

Αυτό που ζητούν είναι τη δημοσιοποί-
ηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης των 
προτεινόμενων αλλαγών. «Επιπρόσθετα, 
ζητούμε όπως ξεκινήσει άμεσα διάλογος 
με όλους τους εμπλεκομένους, βασισμένος 
σε στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα 
για το μέλλον του θεσμού αλλά και των 
ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων 
της Μέσης Εκπαίδευσης, των οποίων η 
αξιολόγηση εκκρεμεί από το 2018.

»Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση 
πως ο Σύνδεσμος Καθηγητών Φυσικής 
είναι έτοιμος να αντιδράσει, και μάλιστα 
με άμεσο και δυναμικό τρόπο, σε κάθε 
αυθαίρετη απόφαση, που επηρεάζει τόσο 
μαθητές όσο και τους καθηγητές του κλά-
δου των Φυσικών Επιστημών».

περιορισμό των εξεταστικών περιόδων 
και γενικά των εξετάσεων. Εκεί ακριβώς 
που δημιουργείται πρόβλημα. Εμείς λέμε 
όχι στις εξετάσεις τετραμήνων στα γυμνά-
σια. Η ενδιάμεση εξέταση είναι αυτή που 
δημιουργεί πρόβλημα». 

Όσον αφορά τη Γ’ Λυκείου, οι καθηγητές 
υποστηρίζουν ότι πρέπει οπωσδήποτε 
να μειωθούν οι εξετάσεις. «Εκεί υπάρχει 
πραγματική ανάγκη τροποποίησης του 
νομοσχεδίου. Θα πρέπει να καταργηθεί 
η ενδιάμεση εξέταση για να μην περνά-
νε οι τελειόφοιτοι αυτήν την πίεση που 
βίωσαν φέτος». 

Μακριά από
Φυσικές Επιστήμες

Η απόφαση του ΥΠΑΝ για εξέταση μόνο 

26.06.2022
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Τ
α έργα της αείμνηστης 
Υπουργού Εργασίας 
Ζέτας Αιμιλιανίδου στις 
ορεινές κοινότητες πολλά 
και ωφέλιμα, όπως και 
το υπόλοιπο έργο που 
επιτέλεσε στη διάρκεια 

της θητείας της στο Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Μιλώντας με τον Επίτροπο Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων,  Κώστα Χαμπιαού-
ρη, για την πολύχρονη συνεργασία του 
με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου, βαθιά συγκι-
νημένος και με απόλυτο σεβασμό προς 
το πρόσωπο της αείμνηστης Υπουργού, 
ανέφερε πως στη διάρκεια της θητείας 
του ως Επίτροπος, «η συμβολή της Ζέ-
τας Αιμιλιανίδου στις καθημερινές μάχες 
που έδινε η Κυβέρνηση με την πανδημία 
υπήρξε καθοριστική και αποτέλεσε ασπί-
δα για τη διατήρηση της κοινωνικής και 
εργασιακής συνοχής, μέσα από τα Σχέδια 
που ανακοίνωνε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας. Εστιάζοντας στις ορεινές κοι-
νότητες, δημιούργησε το δίκτυο κινητών 
συνεργείων για εξυπηρέτηση όλων των 
κατοίκων των ορεινών που δεν μπορούσαν 
να μετακινηθούν από την οικία τους και 
δεν είχαν υποστηρικτικό περιβάλλον για 
να προμηθεύονται τα απαραίτητα αγαθά 
(τρόφιμα και φάρμακα), σε συνεργασία με 
το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορει-
νών Κοινοτήτων, το Γραφείο Επιτρόπου 
Εθελοντισμού, το SupportCY και τον Μη 
Κυβερνητικό Οργανισμό Reaction».

Επιπλέον, όπως είπε, είχε θέσει σε εφαρ-
μογή το Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών 
συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα στα 
ορεινά θέρετρα, με μεγάλη επιτυχία.

«Όσον αφορά σημαντικά έργα της 
Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοι-
νοτήτων (ΕΣΑΟΚ), τα οποία εστιάζουν στην 
οικοδόμηση ενός συστήματος κοινωνικών 
παροχών και υπηρεσιών με στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβί-
ωσή τους, φέρουν τη σφραγίδα της Ζέτας 
Αιμιλιανίδου», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Κώστας Χαμπιαούρης.

«Έβγαζε άπλετη αγάπη
προς όλους»

Με τον χαμό της Υπουργού, Ζέτας 
Αιμιλιανίδου, υπήρξε παγκύπριος συ-
γκλονισμός… Σχολιάστε μας την μεταξύ 
σας συνεργασία.

Ο αδόκητος θάνατος της πολυαγαπη-
μένης μας Ζέτας Αιμιλιανίδου μάς έχει 
συγκλονίσει και μας θλίβει. Έφυγε πρόω-
ρα και απρόσμενα από τη ζωή, αφήνοντας 

Πολύπλευρη η συμβολή της Ζέτας…
πίσω της δυσαναπλήρωτο κενό. Άνθρωπος 
πρότυπο, με πλούσια δράση και προσφορά 
στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Δια-
κρινόταν για την ακεραιότητα του χαρακτήρα 
της, την εντιμότητα, την εργατικότητα και την 
αποτελεσματικότητά της. Οι δημοκρατικές 
αρχές που υπηρετούσε, το πολιτικό της ήθος, 
το μεγαλείο της ψυχής της, η καλοσύνη, η 
διορατικότητα και τόσες άλλες αρετές, που 
τη χαρακτήριζαν, την έκαναν να είναι αξια-
γάπητη και αποδεκτή απ’ όλους. Άνθρωπος 
και πολιτικός που ήταν κοντά σε όσους το 
είχαν ανάγκη, χωρίς καμία διάκριση. 

Με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου είχαμε άρι-
στη - μοναδική συνεργασία, τόσο κατά τη 
θητεία μου ως Υπουργός Παιδείας όσο 
και μετέπειτα ως Επίτροπος Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων, με απώτερο στό-
χο την υλοποίηση του προγράμματος 
του Προέδρου της Δημοκρατίας για μία 
καλύτερη κοινωνία.

Ως Επίτροπος, επικοινωνούσαμε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και όποτε τούτο κρινόταν 
αναγκαίο. Πάντοτε με ευγένεια και υπομονή 
άκουγε το καθετί που είχα να της αναφέρω, 
είτε αυτό αφορούσε την πορεία υλοποίη-
σης των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής 
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) 
είτε αιτήματα/προβλήματα κατοίκων των 
ορεινών περιοχών που έφθαναν στο Γρα-
φείο μου και άπτονταν των αρμοδιοτήτων 
της. Ανταλλάζαμε απόψεις και έδινε άμεσα 
λύσεις. Γνοιαζόταν πολύ για τον άνθρωπο, 
τον απλό πολίτη και έβγαζε άπλετη αγάπη 
προς όλους.

Ποιες δράσεις υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της συνεργασίας σας;

Στο πλαίσιο της ΕΣΑΟΚ υλοποιήθη-
καν αρκετές δράσεις, στις οποίες άφησε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της, προς όφελος 
των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων, 
των εργαζομένων και των επιχειρηματιών.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε: Την 
Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων και 
Αναπήρων στο Φοινί. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό έργο της ΕΣΑΟΚ, που εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της τρίτης 
ηλικίας και των ΑμεΑ τόσο του Φοινιού όσο 
και της ευρύτερης περιοχής, της Νότιας 
Μαραθάσας και των Ορεινών Θερέτρων.

Όσον αφορά το έργο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο των εξαγγελιών 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και της 
ευρύτερης συλλογιστικής της ΕΣΑΟΚ για 
εξασφάλιση κατά το δυνατόν εφάμιλλων 
με την υπόλοιπη Κύπρο κοινωνικών υπη-
ρεσιών, υποδομών και εξοπλισμών, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
ορεινές κοινότητες αλλά και την επανά-
χρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων 
κτηρίων για κάλυψη των αναγκών που 
προκύπτουν, επικοινώνησα με τη φίλη 
Ζέτα Αιμιλιανίδου και της έθεσα το ζήτη-
μα, ζητώντας να στηρίξει τη μεταστέγαση 
του ΣΚΕ Φοινιού και να συμβάλει στη 
μετεξέλιξή του σε Περιφερειακή Στέγη 
Ηλικιωμένων και Αναπήρων. Η Υπουργός 
μας, η οποία επιδείκνυε πάντα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα άτομα της τρίτης ηλι-
κίας και τα ΑμεΑ, αποδέχτηκε αμέσως το 
αίτημά μας και συνέβαλε στην υλοποίηση 
του έργου. Με συγκίνηση, αναφέρω ότι ο 
εσωτερικός δρόμος της Περιφερειακής 
Στέγης θα φέρει το όνομά της για την ου-
σιαστική προσφορά της.

Την Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμέ-
νων και Αναπήρων στο Παλαιχώρι. Η 
Υπουργός μας συνέβαλε στην αγορά του 
εξοπλισμού της Στέγης, ενώ η χορηγία 
ολοκληρώθηκε από την Υφυπουργό κα 
Αναστασία Ανθούση, μετά τη δημιουργία 

του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 
με τη στήριξη της Ζέτας Αιμιλιανίδου και 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πέραν των πιο πάνω, στο σημείο αυτό 
να μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι, στο 
πλαίσιο των προσπαθειών μας για μείωση 
του απομονωτισμού και ανάπτυξη της κοι-
νωνικοποίησης των κατοίκων των ορεινών 
κοινοτήτων προχωρημένης ηλικίας αλλά 
και τη διαμόρφωση κοινοτήτων περισσό-
τερο φιλικών προς τα άτομα αυτά, η Ζέτα 
Αιμιλιανίδου υπήρξε συμπαραστάτης μας, 
στηρίζοντας κάθε προσπάθειά μας, όπως, 
για παράδειγμα, η χορηγία στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο Φτερικουδίου, μετά από αίτημά 
μας, για να δημιουργηθεί και να εξοπλιστεί 
ένας χώρος συνάντησης και συναναστροφής 
ατόμων προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι 
κατοικούν στο Φτερικούδι.

Ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα που 
θυμάμαι είναι τον Δεκέμβριο του 2021, 
όταν επισκεφθήκαμε το Πολυδύναμο 
Κέντρο Πελενδρίου, όπου φιλοξενού-
νται άτομα με αναπηρίες, μικρά παιδιά, 
ηλικιωμένοι και ασυνόδευτα ανήλικα 
κορίτσια μετανάστες. Αρχικά να ανα-
φέρω ότι η Υπουργός μας, ο Άνθρωπος 
Ζέτα Αιμιλιανίδου, κατά την επίσκεψή 
μας, προσέφερε στα παιδιά δώρα για 
τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πέραν 
τούτου, αφού άκουσε με προσοχή τον 
Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής 
και τον Κοινοτάρχη Πελενδρίου για τις 
ανάγκες του Κέντρου, ανταποκρίθηκε 
θετικά σε όλα τα αιτήματά τους.

3 Κοινοτικά φυσιοθεραπευτή-
ρια με τη σφραγίδα της Ζέτας

Έγιναν όμως και έργα που αφορού-
σαν την υγεία των ατόμων που διαμέ-
νουν σε μακρινές ορεινές κοινότητες, 
σωστά;

Πολύ σωστά, η Ζέτα Αιμιλιανίδου, πέ-
ραν των προαναφερθέντων, έχοντας στην 
κορυφή του δικού της σχεδιασμού τον 
άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του, ανταποκρίθηκε θετικά και στο 
αίτημά μας που αφορούσε στη δημιουργία 
Κοινοτικών Φυσιοθεραπευτηρίων στις 
ορεινές κοινότητες, ώστε οι συμπολίτες 
μας, όλων των ηλικιών, να απολαμβάνουν 
υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, με τρόπο απο-
τελεσματικό, άμεσο και ανθρώπινο, έτσι 
ακριβώς όπως τους αξίζει και χωρίς να 
χρειάζεται να μεταβαίνουν στις πόλεις.

Κατά τη διάρκεια του 2020-21 λειτούρ-
γησαν τρία κοινοτικά φυσιοθεραπευτήρια 
στις ορεινές κοινότητες: Άγιος Θεόδωρος 
Πιτσιλιάς, Πέρα Πεδί και Λάνια, ενώ εντός 
του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
φυσιοθεραπευτήριο στον Καλοπαναγιώ-
τη. Δεν σας κρύβω, ότι είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος και συνάμα συγκινημένος, 
γιατί, όπως γνωρίζουμε, το έργο που στή-
ριξε η Ζέτα Αιμιλιανίδου  προσφέρει ήδη 
στην κοινωνία και λειτουργεί έτσι ακριβώς 
και ακόμα αποτελεσματικότερα απ’ όσο 
είχαμε υπολογίσει, όταν σχεδιάζαμε τη 
λειτουργία φυσιοθεραπευτηρίων στις 
ορεινές κοινότητες.

Με προσήλωση στις εξαγγελίες του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και με οδηγό 
μας την ΕΣΑΟΚ, η συνεργασία μας με τη 
Ζέτα Αιμιλιανίδου συνέχισε και σε άλλους 
τομείς, όπως στη δημιουργία δομών που 
αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Επίσης έχοντας ως στόχο την εναρμόνι-
ση της οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής, κυρίως των νέων ζευγαριών, καθώς 
και τις κατευθύνσεις της ΕΣΑΟΚ, παρου-
σίασα στην Υπουργό μας τις ανάγκες στον 
συγκεκριμένο τομέα, με την παράκληση 
να δημιουργηθούν Βρεφοπαιδοκομικοί 
Σταθμοί στις ορεινές κοινότητες.

Είχε το χάρισμα να ακούει, να κατανοεί 
τις υπαρκτές ανάγκες και να δίνει άμεσα 
λύσεις. Και σ’ αυτήν την περίπτωση ενέκρι-
νε το αίτημά μας να χρηματοδοτήσει την 
ανέγερση ή να συμβάλει στη λειτουργία 
Βρεφοπαιδοκομικών Σταθμών, όπως για 
παράδειγμα στον Καλοπαναγιώτη, το Πα-
λαιχώρι, την Τριμίκλινη, την Αγία Μαρίνα 
Ξυλιάτου και την Πάχνα.

Μάλιστα, θα ανακοινώσω για πρώτη 
φορά, με συγκίνηση, ότι ο Πρόεδρος και τα 
μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας 
αποφάσισαν να ονομάσουν τον Σταθμό 
ως «Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό 
Σταθμό Πάχνας - Ζέτα Αιμιλιανίδου», 
προς τιμήν της αείμνηστης Υπουργού μας.

Πέρα των πιο πάνω, στο πλαίσιο 
της ΕΣΑΟΚ, προτείναμε τη λειτουργία 
Συμβουλευτικών Κέντρων στις ορεινές 
κοινότητες. Η Υπουργός, θέτοντας πάντα 
σε υψηλή προτεραιότητα την προώθηση 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@
hotmail.com
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Κώστας Χαμπιαούρης: 
«Όσον αφορά σημαντικά 

έργα της Kυβέρνησης 
στο πλαίσιο της Έθνικής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης 

Ορεινών Κοινοτήτων 
(ΈΣΑΟΚ), τα οποία εστι-
άζουν στην οικοδόμηση 

ενός συστήματος κοι-
νωνικών παροχών και 

υπηρεσιών με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και 

την εξασφάλιση αξιο-
πρεπούς διαβίωσή τους, 

φέρουν τη σφραγίδα της 
Ζέτας Αιμιλιανίδου»  

της ισότητας των ευκαιριών για όλους 
τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και κυρίως τη στήριξη, ενεργοποίηση και 
καθοδήγηση του πληθυσμού που χρή-
ζει τέτοιων υπηρεσιών, αποδέχτηκε την 
πρότασή μας και έδωσε οδηγίες όπως 
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την 
υλοποίηση του έργου στα Συμπλέγματα 
Κοινοτήτων Σολέας, Πιτσιλιάς -  Λευκω-
σίας και Ορεινών Θερέτρων.

Μαζί με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου προ-
ωθήθηκαν και δόθηκαν λύσεις σε αι-
τήματα κατοίκων και εργαζομένων των 
ορεινών περιοχών μας;

Σε όσα αιτήματα/προβλήματα κατοί-
κων, εργαζομένων και επιχειρηματιών των 
ορεινών κοινοτήτων καθώς και Κοινοτικών 
Συμβουλίων έφθαναν στο Γραφείο μου 
και άπτονταν των αρμοδιοτήτων της, έδινε 
λύσεις με στοχευμένες παρεμβάσεις και 
ορθολογισμό, ώστε να αντιμετωπιστούν με 
επιτυχία τα όποια ζητήματα προέκυπταν.

Θα θυμάμαι πάντα με τις καλύτερες 
αναμνήσεις τη συνεργασία και τη φιλία 
μου με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου. Στο διάβα 
της έγραψε τη δική της μοναδική ιστορία, 
γεγονός που μαρτυρείται από την καθολική 
καταξίωσή της στη συνείδηση των πολιτών. 
Η υστεροφημία που τη συνοδεύει είναι 
αντάξια της πορείας της στον δημόσιο βίο. 
Η αδιάλειπτη, πολύχρονη και πολυεπίπεδη 
προσφορά της και ειδικότερα το έργο που 
αφήνει στους τομείς της εργασίας, των κοι-
νωνικών ασφαλίσεων και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη 
για όλους μας και είμαστε ευγνώμονες για 
όλα όσα προσέφερε στην πατρίδα μας.

Επιτρέψτε μου ν’ αδράξω την ευκαιρία 
και να εκφράσω και πάλι τα ειλικρινή 
μου συλλυπητήρια στους οικείους της. 
Ο Θεός να τους δίνει δύναμη! Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει!
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Υ
πό πίεση βρίσκονται τα 
νοικοκυριά, εξαιτίας των 
πληθωριστικών πιέσεων. 
Μέρα με τη μέρα η κα-
τάσταση χειροτερεύει, με 
τους καταναλωτές να σκέ-
φτονται και το τελευταίο 

σεντ που θα ξοδέψουν. Οι καταναλωτές 
αντικρίζουν καθημερινά τιμές που ζα-
λίζουν. Οι νέες αυξήσεις έρχονται να 
προσθέσουν κι άλλα προβλήματα σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις 
προβλέψεις να είναι απαισιόδοξες. Τα 
καύσιμα ήδη στα περισσότερα πρατήρια 
έχουν σπάσει το φράγμα των €2 και 
οι εκτιμήσεις για το εγγύς μέλλον δεν 
είναι καθόλου αισιόδοξες. Όλα αυτά 
η Κυβέρνηση τα παρακολουθεί, ψά-
χνοντας δημοσιονομικό χώρο για να 
εξαγγείλει αντισταθμιστικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κυρί-
ως για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. 
Από την πλευρά της η αντιπολίτευση, 
και δη το ΑΚΕΛ, ετοίμασε 3 προτάσεις 
νόμου για την ανακούφιση των πολιτών, 
που βρίσκονται ήδη στη Βουλή και στις 
αρμόδιες επιτροπές. 

«Μένουν»… από καύσιμα
Τα νοικοκυριά ασφυκτιούν από τις 

εξωφρενικές ανατιμήσεις τόσο στα βασικά 
αγαθά, όσο και στα καύσιμα, τα οποία, 
για τα δεδομένα της Κύπρου, που δεν 
υπάρχει εναλλακτική λύση, θεωρούνται 
από τα βασικά αγαθά. Μετά την επανεκ-
κίνηση της οικονομικής δραστηριότητα 
από την πανδημία του κορωνοϊού -που 
κράτησε σε ιστορικά χαμηλά τις τιμές του 
πετρελαίου-  άρχισε η ανοδική πορεία 

Eπί ξυρού ακμής… 
τα νοικοκυριά

Όλα αυτά η 
Κυβέρνηση τα 
παρακολουθεί, 

ψάχνοντας 
δημοσιονομικό 
χώρο για να 
εξαγγείλει 

αντισταθμιστικά 
μέτρα για την 

αντιμετώπιση της 
ακρίβειας

των τιμών. Παρά ταύτα, η κατάσταση 
εκτροχιάστηκε μετά τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και τις κυρώσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και 
οι τιμές κατέγραψαν ιστορικά -αυτήν τη 
φορά- υψηλές τιμές, με τους πολίτες ν’ 
ανησυχούν για την επόμενη μέρα εάν θα 
καταφέρουν ν’ ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που κατέθεσε η Υπηρεσία Καταναλωτών, 
στη Βουλή, μεταξύ Ιουνίου 2021 και 
Ιουνίου 2022, οι τιμές της βενζίνης 95 
οκτανίων αυξήθηκαν κατά 118%, του 
πετρελαίου κίνησης κατά 180%, του 
πετρελαίου θέρμανσης κατά 159% 
και του αργού πετρελαίου κατά 73%. 
Πάντως, οι πρατηριούχοι ζητούν μέτρα 
στήριξης από την Κυβέρνηση, καθώς οι 
τρομακτικά υψηλές τιμές ρίχνουν την 
κατανάλωση και κατ› επέκτασιν τον 
τζίρο των επιχειρήσεών τους.

Συμφωνεί και διαφωνεί
η Κυβέρνηση 

Ανακούφιση στους πολίτες από τις 
υψηλές τιμές των καυσίμων επιχειρεί 
να δώσει μέσα από προτάσεις το ΑΚΕΛ, 
με αιχμή του δόρατος το πλαφόν στα 
καύσιμα, που βρίσκει σύμφωνα τα 
πλείστα κόμματα. Ήδη η συζήτηση 
για την συγκεκριμένη πρόταση άρχι-
σε την προηγούμενη Τρίτη στη Βουλή, 
με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του 
ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου να είναι πα-
ρών, ο οποίος ανέφερε ότι ο Υπουργός 
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης 
είναι σύμφωνος, αλλά και τα υπόλοιπα 
κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, 
στη συγκεκριμένη συνεδρίαση οι λει-
τουργοί του Υπουργείου Ενέργειας είχαν 
άλλη άποψη, υποστηρίζοντας πως μια 
τέτοια κίνηση θα προκαλούσε σωρεία 
προβλημάτων, όπως και το 2011, που 
όταν επιβλήθηκε, δημιουργήθηκε μία 
χαώδης κατάσταση με τα πρατήρια. 

Αντιδράσεις αντιπολίτευσης
Η απάντηση του Υπουργείου Εμπο-

ρίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση 
του ΑΚΕΛ, λέγοντας πως η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη κάλυψε τα κενά στις νομο-
θεσίες -που υπήρχαν τότε- για να μην 
υπάρξουν τέτοια φαινόμενα και πως αυτά 
που λέει το Υπουργείο είναι υπερβολές. 
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ 
ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι, «με 
την πρόταση νόμου ουσιαστικά προσπα-
θούμε να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις 
και να κλείσουμε κενά στον νόμο περί 
Πετρελαιοειδών. Προσπαθούμε ουσι-
αστικά να δώσουμε στην Κυβέρνηση 
και στον εκάστοτε Υπουργό Ενέργειας 
ακόμα ένα εργαλείο, ώστε κανένας να 

μην κρύβεται πίσω από λέξεις ή πίσω 
από κενά της σχετικής νομοθεσίας». 
Η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να 
οδηγήσει στην Ολομέλεια της Βουλής 
την πρόταση νόμου για το πλαφόν στα 
καύσιμα, σε δύο εβδομάδες, με τη μορφή 
του κατεπείγοντος, αφού, όπως είπαν 
οι βουλευτές, δεν υπάρχουν άλλα πε-
ριθώρια ούτε χρονικά, ούτε οικονομι-
κά. Επιπρόσθετα, το ΑΚΕΛ προτείνει 
κατάργηση της διπλής φορολογίας στα 
καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των 
«απροσδόκητων κερδών» των εταιρειών 
ενέργειας, όπως έχουν προχωρήσει και 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Ζητείται δημοσιονομικός 
χώρος

 Η Κυβέρνηση συνεχίζει να παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις, ωστόσο έχει 
ξεκαθαρίσει πως ό,τι αποφασιστεί θα 
είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του 
κράτους, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα 
οικονομικά του ή η μελλοντική πορεία 
του. Όποιες αποφάσεις και να ληφθούν, 
τονίζει πως θα είναι στοχευμένες, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο να αμβλυνθεί το 
πρόβλημα κυρίως για τους πιο ευάλω-
τους πολίτες. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο 
Υπουργός Οικονομικών θα έχει ευρεία 
σύσκεψη με τους Αρχηγούς των κομ-
μάτων και τα οικονομικά τους επιτελεία 
για να συζητήσουν και ν’ αξιολογήσουν 
προτάσεις για την ακρίβεια και κατά 
πόσον αντέχουν τα ταμεία του κράτους 
για τα συγκεκριμένα μέτρα. Τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, πάντως, δηλώνουν 
αποφασισμένα να προχωρήσουν σε ψή-
φιση προτάσεων για να στηρίξουν τους 
πολίτες και, όπως είπαν χαρακτηριστικά, 
«πάμε στην Ολομέλεια να ψηφίσει ο 
καθένας τι θέλει και ο κόσμος θα κρίνει». 



Η γρήγορα αναπτυσσόμε-
νη τάση και πίεση για 
την υιοθέτηση πρα-
κτικών βιωσιμότητας 
έχει προκαλέσει ανα-
σφάλεια σε εταιρείες 
στην Κύπρο, αλλά και 

παγκοσμίως, αφού νιώθουν αβεβαιότητα 
ως προς την αξία που θα επιφέρουν οι 
σημαντικές επενδύσεις που επιβάλλονται 
για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. 

Οι πρακτικές βιωσιμότητας, και κυρίως 
αυτές που σχετίζονται με την «Πράσινη 
Μετάβαση», συνδέονται τις πλείστες φο-
ρές και με σημαντικές κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις. Επενδύσεις τις οποίες οι εται-
ρείες δεν θα μπορούν για πολύ ακόμα να 
αποφύγουν, αφού σε αυτές βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής EU Green Deal. 
Δικαιολογημένα όμως και οι εταιρείες 
διερωτώνται κατά πόσον οι επενδύσεις 
αυτές θα επιφέρουν και συμφέροντα χρη-
ματοοικονομικά αποτελέσματα, πέραν των 
θετικών  περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που αναμένονται.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις 
στον τομέα τις βιωσιμότητας

Ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» δύναται 
να επιτευχθεί με την υιοθέτηση διαφόρων 
ενεργειών όπως η διαχείριση της κλιμα-
τικής αλλαγής, οι δράσεις προς μηδενικές 
εκπομπές, η διαχείριση αποβλήτων και 
υποπροϊόντων μιας πιο βιομηχανοποι-
ημένης κοινωνίας, τα οποία εμπίπτουν 
στο τρίπτυχο: Περιβάλλον, Κοινωνία και 
Διακυβέρνηση (ESG).

Επενδυτές και γενικότερα όλο το οικο-
σύστημα πιέζει τις επιχειρήσεις να εναρ-

ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Senior Manager, ΚPMG 
IMPACT, KPMG Ltd, eleni.damianou@kpmg.
com.cy 
ΣΩΤΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Advisor, KPMG IMPACT, 
KPMG Ltd, sotia.neophytou@kpmg.com.cy 
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Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ-
ΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΎΙΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΏΣΙΜΟ-
ΤΗΤΑΣ 

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

To invest or not to invest? MASTERCARD

Ο Παναγιώτης 
Πολύδωρος νέος Coun-
try Manager για Ελλάδα, 
Κύπρο και Μάλτα

μονίσουν τα λειτουργικά τους μοντέλα με 
τις αρχές βιωσιμότητας, καθιστώντας τη 
βιώσιμη ανάπτυξη ένα από τα κυριότερα 
θέματα στη ατζέντα διοικητικών συμβουλίων. 
Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται πλέον τάσεις 
για σημαντικές επενδύσεις που αφορούν 
την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, κυρίως 
στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως: 

Δημιουργία προϊόντων βάσει των 
αρχών βιωσιμότητας: Όλο και περισσό-
τεροι καταναλωτές συνειδητοποιούν τις 
επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον 
οι αγοραστικές τους συνήθειες και δη τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγορά-
ζουν. Επομένως, έχει καταστεί επιτακτική 
η ανάγκη για τις εταιρείες να επενδύσουν 
στην καινοτομία για να δημιουργήσουν 
προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά. 

Μείωση και αντιστάθμιση εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (Carbon-offsetting): 
Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν και 
να εφαρμόσουν πρακτικές για μείωση και 
αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα που προέρχονται από τις 
λειτουργίες τους. 

Μετάβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ): Η πράσινη μετάβαση 
από την εποχή των ορυκτών καυσίμων 
στη λεγόμενη ηλιακή οικονομία είναι κρί-
σιμη και έχει στον πυρήνα της την ανά-
πτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ. Κορυφαίες 
τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες έχουν 
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέ-

Η Mastercard ανακοίνωσε ότι 
ο κ.  Παναγιώτης Πολύδω-
ρος αναλαμβάνει καθήκο-
ντα Country Manager για 

Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, παίρνοντας 
τη σκυτάλη από την κ. Άσπα Παλημέ-
ρη. Μέσα από τον νέο του ρόλο στη 
Mastercard, αναλαμβάνει τη διαχείριση 
όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας και στις τρεις αγορές, με 
έμφαση στη συνέχιση της επιτυχημένης 
πορείας της εταιρείας, την περαιτέρω 
ανάπτυξη των εργασιών, την ανάδει-
ξη των λύσεων προστιθέμενης αξίας 
της Mastercard σε όλο το φάσμα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και την 
προώθηση καινοτόμων εφαρμογών 
προς όλα τα μέλη του οικοσυστήματος 
πληρωμών. Ο Παναγιώτης Πολύδω-
ρος έχει μεγάλη εμπειρία και αποδε-
δειγμένη τεχνογνωσία στον κλάδο 
των πληρωμών, καθώς ανήκει στην 
ομάδα της Mastercard από τον Μάρ-
τιο του 2017 κατέχοντας τον ρόλο του 
Business Development Director, όπου 
ήταν υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρε-
σιών για τις γεωγραφίες της Ελλάδας, 
Κύπρου και Μάλτας. Προέρχεται από 

τον χώρο του Strategy Consulting με 
εμπειρία στην Deloitte. Επίσης, έχει 
εργαστεί ως Αναλυτής Ομολόγων και 
Παραγώγων καθώς και ως Account 
Manager στην εταιρεία Bloomberg. 
Ακαδημαϊκά, είναι κάτοχος Masters in 
Management από το London Business 
School και απόφοιτος του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής Πατρών.  

ρος του εταιρικού τους μοντέλου, έχουν  
προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Σε 
αντίθεση, οι επιχειρήσεις που βασίζονται 
σε ορυκτά καύσιμα βρίσκονται υπό πίεση 
να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές 
τους πρακτικές, ώστε να μεταβούν σε πιο 
βιώσιμες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.

Η ανάγκη για επενδύσεις σε θέματα 
βιωσιμότητας εντείνεται και από το επερ-
χόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα επι-
βάλει σε εταιρείες να γνωστοποιούν με 
διαφάνεια τον αντίκτυπο των λειτουργιών 
τους, σε συγκεκριμένα θέματα που εμπί-
πτουν κάτω από την ομπρέλα του ESG, 
συμπεριλαμβανομένων και των πιο πάνω.

Η ένδειξη ότι οι βιώσιμες πρα-
κτικές είναι πιο κερδοφόρες

Πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες κα-
ταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις υψηλής 
βιωσιμότητας ξεπέρασαν δραματικά τις 
επιχειρήσεις χαμηλής βιωσιμότητας τόσο 
σε χρηματιστηριακούς όσο και σε λειτουρ-
γικούς δείκτες απόδοσης, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα. Υψηλή βιωσιμότητα 
ορίζεται η εφαρμογή περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών πολιτικών επί σειρά ετών, και 
αντίστοιχα η χαμηλή ως η μη εφαρμογή 
τέτοιων πολιτικών. Διαφαίνεται πλέον ξε-
κάθαρα πως η ικανότητα μιας εταιρείας 
να δημιουργεί θετικό περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο λειτουργεί γρήγορα 
ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οφεί-

H ανταμοιβή κάνει παιxνίδι και… υποδέχεται τα Jumbo

Βραβείο στην ΕΚΟ Κύπρου 
για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Η ανταμοιβή υποδέχεται τα 
Jumbo στο Σχέδιό της και 
προσφέρει τη δυνατότητα 
στο κοινό να εκμεταλλευτεί 

τα οφέλη που παρέχονται από τη συνερ-
γασία αυτή. Οι πελάτες ψωνίζουν από τα 
Jumbo και παίρνουν βαθμούς ανταμοιβής, 
τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν 

σε μελλοντικές τους αγορές, και σε άλλες 
τόσες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 
Σχέδιο. Με αφορμή τη νέα άφιξη στο Σχέ-
διο, από 15 μέχρι 30 Ιουνίου 2022, οι 
κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου θα 
έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 
κλήρωση για να γίνουν ένας από τους 50 
τυχερούς που θα κερδίσουν δωροκουπόνια 

αξίας 50 ευρώ. Το Σχέδιο Επιβράβευσης 
Καρτών ανταμοιβή είναι το μεγαλύτερο 
Σχέδιο Καρτών στην κυπριακή αγορά.  Οι 
κάτοχοι καρτών συγκεντρώνουν βαθμούς 
και τους εξαργυρώνουν σε αγορές τους, 
σε 280 επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
στο Σχέδιο και σε πάνω από 850 σημεία 
σε όλη την Κύπρο. 

Η ΕΚΟ Κύπρου ανακοινώνει, με 
ιδιαίτερη χαρά και υπερηφά-
νεια, ότι έλαβε την πιστοποίηση 
Great Place to Work®, κατόπιν 

αξιολόγησης από το προσωπικό της. Συγκε-
ντρώνοντας υψηλή βαθμολογία στο σημείο/
δείκτη για την «Εμπιστοσύνη στις Ικανότητες 
της Διοίκησης», επιβεβαιώνει γι’ ακόμα μία 
φορά ότι στοχεύει διαρκώς στη διατήρη-
ση ενός ασφαλούς και ανθρωποκεντρικού 
εργασιακού περιβάλλοντος, που προωθεί 
τη συνεργασία, το κλίμα και τις ευκαιρίες 
συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματι-

κής ανέλιξης. Η Εταιρεία διακρίθηκε - με 
ιδιαίτερα ικανοποιητική βαθμολογία - και 
στους επτά (7) ακόλουθους δείκτες: «Τρόπος 
Αντιμετώπισης του Covid-19», «Υπερηφά-
νεια για Εργασία», «Αυξημένες Ευθύνες», 
«Θέλω να εργάζομαι εδώ για πολύ καιρό», 
«Η δουλειά μου, περισσότερο από μια δου-
λειά», «Θα σύστηνα την ΕΚΟ» και «Συνει-
σφορά στην Κοινωνία». Για την απόκτηση 
της πιστοποίησης Great Place to Work®, 
η ΕΚΟ Κύπρου αξιολογήθηκε από το ίδιο 
το ανθρώπινο δυναμικό της. Η διαδικασία 
βασίστηκε στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο 

Trust Index©, το οποίο επικεντρώνεται σε 
πέντε σημαντικούς παράγοντες που αφορούν 
την αξιοπιστία, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, 
την υπερηφάνεια και τη συντροφικότητα. 
Ο συνδυασμός τους συνθέτει τη συνολική 
εμπειρία που βιώνει, καθημερινά, κάθε υπάλ-
ληλος στο περιβάλλον εργασίας του. Με αυτά 
τα δεδομένα, η ΕΚΟ κατέκτησε επάξια μία 
θέση στο «Cyprus’ Best Workplaces™ List 
2022», γεγονός που αποτελεί επιβράβευση 
των συνεχών προσπαθειών της να διατηρεί 
σε μόνιμη βάση ένα ασφαλές, αξιοκρατικό 
και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.  
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λεται στο ότι εταιρείες υψηλής βιωσιμό-
τητας μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους μέσω 
δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρό-
σθετα, οι βιώσιμες εταιρείες είναι σε θέση 
να καινοτομήσουν δημιουργώντας καλύ-
τερες προοπτικές αύξησης ή διατήρησης 
της οικονομικής τους αξίας, μακροπρό-
θεσμα. Η δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη 
διατηρεί αλλά και ελκύει ποιοτικότερο 
ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμβάλλει 
αποτελεσματικότερα στην ενδυνάμωση 
της μάρκας και στη βελτιστοποίηση της 
εμπειρίας του πελάτη με άμεσο θετικό 
αντίκτυπο στα έσοδα.

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι επενδύ-
σεις στον τομέα της βιωσιμότητας και 
της αειφόρου ανάπτυξης έχουν θετικό 
πρόσημο για τις επιχειρήσεις, τις κοι-
νωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται 
και στο φυσικό περιβάλλον.

Συμβουλευτικοί οίκοι έχουν δημιουργή-
σει εξειδικευμένες ομάδες,  όπως το KPMG 
IMPACT, που παρέχουν ολιστικές λύσεις 
για να βοηθούν επιχειρήσεις να μεταβούν 
σε μια βιώσιμη πραγματικότητα. Οι εκτε-
ταμένες αυτές υπηρεσίες επικεντρώνονται 
σε θέματα ESG, περιλαμβανομένης της 
συμμόρφωσης με ευρωπαϊκούς κανονι-
σμούς, τη δημιουργία στρατηγικών, την 
εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων και 
άλλα, ούτως ώστε να καθοδηγούν σωστά 
επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο του ταξιδιού 
τους προς τη βιωσιμότητα.

Globco Holdings Ltd
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1780048
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 
14th day of June 2022.  The Liquidator is Maria Kontou Hambezos 
of 11A, Herodou Attikon Street, Strovolos, 2062 Nicosia, Cyprus.

Dated this 14th day of June 2022
Maria KontouHambezos

Kaia Holdings Limited
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1566281
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 
14th day of June 2022.  The Liquidator is Andreas Panayiotou of 
5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Dated this 14th day of June 2022
Andreas Panayiotou

Κορυφαία Διεθνής 
Διάκριση για 
τον CFA Cyprus

Μια ιδιαίτερα σημαντική 
διάκριση προσθέτει στο 
ενεργητικό του ο Σύνδε-
σμος Χρηματοοικονομι-

κών Αναλυτών Κύπρου (CFA Cyprus), ο 
οποίος κέρδισε το διεθνές βραβείο CFA 
Institute’s Most Outstanding Society 
Award 2022, στην κατηγορία 150-349 
μελών. Τα βραβεία CFA Society Awards, 
τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρό-
νο, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν 
τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες, κα-
θώς και την έρευνα οργανισμών και 
εθελοντών, παγκοσμίως. Η διάκριση 

του CFA Cyprus, επιβεβαιώνει με τον 
πιο εμφαντικό τρόπο την αφοσίωση 
και σκληρή δουλειά όλων των μελών, 
καθώς και το πολυσχιδές έργο που πα-
ράχθηκε κατά τη διάρκεια του περα-
σμένου έτους, επί των γερών θεμελίων 
προηγούμενων χρόνων. Την απόλυτη 
ικανοποίησή της για τη διεθνή αυτή 
αναγνώριση  εξέφρασε η Πρόεδρος του 
CFA Cyprus, κ. Ελένη Κωνσταντίνου, 
τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος απέδειξε 
γι’ άλλη μια φορά ότι μπορεί να σταθεί 
επάξια, δίπλα από μεγαθήρια της πα-
γκόσμιας οικονομική σκηνής.
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•  Το 65% των Ευρωπαίων βλέπουν 
θετικά τη συμμετοχή της χώρας 
τους στην ΕΕ, το υψηλότερο ποσο-
στό από το 2007 / 53% στην Κύπρο

•  Με τις οικονομικές κυρώσεις της 
ΕΕ κατά της Ρωσίας συμφωνούν 
το 80% / 54% στην Κύπρο

•  59% δηλώνουν ότι η προάσπιση 
της ελευθερίας και της δημοκρα-
τίας πρέπει να αποτελεί προτε-

ραιότητα / 48% στην Κύπρο
•  Σχετικά με τον πόλεμο στην Ου-

κρανία, το 61% των Ευρωπαίων 
θεωρούν ότι θα επηρεαστεί η κα-
θημερινότητά τους / Μεγαλύτερη 
αβεβαιότητα στην Κύπρο (80%)

•  Μόνο το 10% των ερωτηθέντων 
σε επίπεδο ΕΕ έχουν θετική 
άποψη για τη Ρωσία / 36% στην 
Κύπρο
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Η επίθεση της Ρωσίας 
στην Ουκρανία έχει 
ενισχύσει τη δημό-
σια στήριξη για την 
ΕΕ, σύμφωνα με την 
έρευνα του εαρινού 
Ευρωβαρόμετρου του 

Κοινοβουλίου για το 2022, που δημοσι-
εύτηκε την περασμένη Τετάρτη, 22/6/22.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των Ευρω-
παίων θεωρούν τη  συμμετοχή της χώρας 
τους στην ΕΕ ως «κάτι καλό». Πρόκειται για 
το υψηλότερο αποτέλεσμα από το 2007, 
όταν το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει 
στο 58%. Θετικά βλέπει την ιδιότητα μέ-
λους της ΕΕ η απόλυτη πλειοψηφία των 
πολιτών σε όλες τις χώρες εκτός από την 
Ελλάδα και τη Σλοβακία, όπου οι περισ-
σότεροι ερωτηθέντες (43% στην Ελλάδα) 
απαντούν ότι δεν είναι «ούτε κάτι καλό, ούτε 
κάτι κακό». Με 10 μονάδες διαφορά από 
την Ελλάδα, στην Κύπρο το 53% βλέπουν 
θετικά τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ. 
Σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα του 
ΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 
2021, τα αποτελέσματα έχουν αυξηθεί 
σημαντικά στις περισσότερες χώρες, ιδίως 
στη Λιθουανία (+20 ποσοστιαίες μονάδες), 
τη Μάλτα (+12) και την Εσθονία (+9).

Το 52% των Ευρωπαίων σήμερα 
έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ, έναντι 
12% που έχει αρνητική. Το αποτέλεσμα 
αυτό σημειώνει αύξηση 3 μονάδων από 
τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2021, ενώ, 
ταυτόχρονα, αποτελεί το καλύτερο απο-
τέλεσμα που έχει καταγραφεί σε έρευνα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 
2007. Τα εθνικά αποτελέσματα για θετι-
κή εικόνα της ΕΕ κυμαίνονται από 76% 
στην Ιρλανδία έως 32% στην Ελλάδα. Το 
ποσοστό τον Κυπρίων οι οποίοι έχουν 
θετική εικόνα για την ΕΕ φτάνει το 42%.

Τι δήλωσε η Πρόεδρος του ΕΚ
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, Roberta Metsola, εκφράζοντας 
την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα 
της έρευνας, δήλωσε ότι «με τον πόλεμο 
να έχει επιστρέψει στην ήπειρό μας, οι 

Θετικοί το 65% των Eυρωπαίων
για συμμετοχή στην ΕΕ

ΕΥΡΩΒΑΡΌΜΕΤΡΌ: Ό ΠΌ-
ΛΕΜΌΣ ΣΤΗΝ ΌΥΚΡΑΝΊΑ 
ΣΥΣΠΕΊΡΩΝΕΊ ΤΌΥΣ ΠΌΛΊΤΕΣ 
ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ - ΑΥ-
ΞΗΘΗΚΕ ΤΌ ΠΌΣΌΣΤΌ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ ΠΌΥ ΕΚΤΊΜΌΥΝ 
ΘΕΤΊΚΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΤΌΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Ευρωπαίοι αισθάνονται ασφαλέστεροι 
ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δυνατούς 
δεσμούς με την ελευθερία, είναι έτοιμοι 
να υπερασπιστούν τις αξίες μας και συ-
νειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο 
ότι η δημοκρατία μας δεν θα πρέπει να 
θεωρείται πια δεδομένη». 

Τα πρόσφατα γεγονότα επηρέασαν 
επίσης την εικόνα που έχουν οι Ευρω-
παίοι για άλλους σημαντικούς δρώντες 
στη διεθνή σκηνή. Σε επίπεδο ΕΕ μόνο 
το 10% βλέπουν θετικά τη  Ρωσία, σε σύ-
γκριση με το 30% την τελευταία φορά που 
τέθηκε η ίδια ερώτηση το 2018. Το 36% 
των Κυπρίων ερωτηθέντων βλέπουν τη 
Ρωσία θετικά, σημειώνοντας αξιοσημείωτη 
διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Στη δεύτερη χαμηλότερη κατάταξη της 
σχετικής λίστας βρίσκεται η Κίνα σε επί-
πεδο ΕΕ, με 22% (-14 μονάδες). Αντίθετα, 
οι Ευρωπαίοι έχουν θετικότερη εικόνα 
για το Ηνωμένο Βασίλειο με 65% (+1) 
και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 58% (+13 
). Όσον αφορά την Τουρκία, το 28% των 
Ευρωπαίων πολιτών έχουν θετική άποψη, 
ενώ το ποσοστό των Κυπρίων που βλέ-
πουν θετικά την Τουρκία φτάνει το 9% 
και στην Ελλάδα μόλις το 4%.

Οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμβά-
νονται τον πόλεμο στην Ουκρανία ως θε-
μελιώδη αλλαγή: 61% των Ευρωπαίων 
δεν είναι πεπεισμένοι ότι η ζωή τους θα 
παραμείνει αμετάβλητη - με το ποσοστό 
να «σκαρφαλώνει» στο 80% στην Κύπρο 
και στο 86% στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
έρευνα που δημοσίευσε την περασμένη 
εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οκτώ 
στους δέκα ερωτηθέντες (80%) συμφωνούν 
με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων 
στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς και σε 
ρωσικές εταιρείες και ιδιώτες - με το πο-
σοστό να μειώνεται στο 70% στην Ελλάδα 
και στο 54% στην Κύπρο. Η πλειονότητα 
των πολιτών σε 22 κράτη μέλη είναι ικα-
νοποιημένη με την αντίδραση της ΕΕ στη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την 
Κύπρο (48%) και την Ελλάδα (44%) ωστόσο 
να βρίσκονται μεταξύ των εξαιρέσεων.

4 στους 10 Ευρωπαίους 
βιώνουν τον αντίκτυπο του 
πολέμου

Καθώς ο πληθωρισμός και το κόστος 
ζωής αυξάνονταν για καιρό πριν από τη 
ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, τέσσε-
ρεις στους δέκα Ευρωπαίους συνολικά 
δηλώνουν ότι ήδη βιώνουν αντίκτυπο στο 
βιοτικό τους επίπεδο (57% στην Κύπρο). 
Ως σαφές σημάδι ευρωπαϊκής ανθεκτικό-
τητας και ενότητας, το 59% των Ευρωπαίων 
θεωρούν προτεραιότητα την προάσπιση 
των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μας, όπως 
η ελευθερία και η δημοκρατία - ακόμη 
και αν αυτό θα επηρέαζε τις τιμές και το 
κόστος ζωής. Στην Κύπρο, το 48% των 
ερωτηθέντων θεωρούν  ότι η υπεράσπιση 
των αξιών αυτών θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. Ωστόσο, η απόλυτη πλει-
οψηφία στην Κύπρο θέτει πολύ ψηλά στη 
σχετική λίστα τη συγκράτηση των τιμών 

και του κόστους ζωής ακόμα και αν αυτό 
επηρέαζε την υπεράσπιση των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών μας (51%) σε σύγκριση 
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (39%).

Οι αυξανόμενες οικονομικές ανησυχίες 
αντικατοπτρίζονται επίσης και σε θέματα 
όπου οι πολίτες θα ήθελαν να δώσει προ-
τεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η 
καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού αναφέρεται ως πρώτη 
προτεραιότητα (38%), ακολουθούμενη από 
τη δημόσια υγεία (35%), η οποία σημειώνει 
σημαντική μείωση (κατά 7 μονάδες) τους 
τελευταίους έξι μήνες. Οι Ευρωπαίοι πο-
λίτες επέλεξαν ως τρίτη προτεραιότητα τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου (32%), 
κατηγορία η οποία με τη σειρά της σημεί-
ωσε σημαντική αύξηση κατά 7 μονάδες.

Η υγεία απασχολεί τους
Κυπρίους σε ποσοστό 58%

Στην Κύπρο η δημόσια υγεία αποτελεί 
το κορυφαίο θέμα (58%), έπειτα η κατα-
πολέμηση της φτώχιας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού (45%) και η στήριξη 
της οικονομίας και η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας (42%).

Η κοινή γνώμη σχετικά με τον πό-
λεμο καθώς και τη σημασία του για την 
ΕΕ διαφαίνονται επίσης ξεκάθαρα στις 
βασικές αξίες που οι πολίτες επιθυμούν 
να υπερασπιστεί κατά προτεραιότητα το 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η δημοκρατία 
βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της λίστας, 
με αύξηση κατά έξι μονάδες σε σύγκριση 
με το φθινόπωρο του 2021 (38%). Ακο-
λουθούν η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως, 
καθώς και η ελευθερία του λόγου και 
της σκέψης (27%).

Στην Κύπρο, οι απαντήσεις των πολι-
τών σημείωσαν μικρές διαφοροποιήσεις. 
Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι πολίτες επέλε-
ξαν ως αξίες που πρέπει να υπερασπιστεί 
το ΕΚ την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως 
(37%), την ελευθερία του λόγου και της 
σκέψης (31%) και τη δημοκρατία (30%).

Σχετικές πληροφορίες
Η συλλογή στοιχείων για το εαρινό 

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου για το 2022 διεξήχθη μεταξύ 
19 Απριλίου και 16 Μαΐου. Στην έρευνα 
πήραν μέρος 26.580 Ευρωπαίοι από τα 
27 κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Κύπρο συμ-
μετείχαν 503 άτομα μέσω προσωπικής 
συνέντευξης.

Σύνδεσμοι 
Πλήρη αποτελέσματα της έρευνας και 

δελτία ανά χώρα:
https://europa.eu/eurobarometer/

surveys/detail/2792 
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Στο σημερινό αφιέρωμα για τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή εξετάζεται μια ιδιαίτερη 
πτυχή του Ελληνισμού της Ανατο-
λής: ο τομέας της εκπαίδευσης. Ο 
Χρυσόστομος Μελή, θεολόγος - 
φιλόλογος και ερευνητής της Ιστο-
ρίας της Παιδείας, κατηγοριοποιεί 
τα είδη των σχολών που λειτουρ-
γούσαν στον Μικρασιατικό χώρο 
και εξηγεί τους στόχους της παρε-
χόμενης εκπαίδευσης. Αναφέρεται, 
παράλληλα, στην καραμανλήδικη 
γραφή, τη σύλληψή της ως ιδέας, 
τη διάδοση και τη σημασία της 
για τους Έλληνες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Μέρος Α’

Η
 ελληνική παιδεία στη 
Μικρά Ασία αποτε-
λούσε πάντα πρω-
τεύουσα επιδίωξη 
των Ελληνορθόδοξων 
κατοίκων της, Κων/
πολης, Τραπεζούντας, 

Καππαδοκίας και άλλων περιοχών. Ανέ-
καθεν προσπαθούσαν κρυφά η φανερά να 
μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τα ελληνικά 
γράμματα. Οι μόνοι τομείς στους οποίους 
ο Μικρασιατικός Ελληνισμός αρνιόταν 
να υποστεί την παραμικρή υποχώρη-
ση, ήταν πρωτίστως η ορθόδοξη πίστη, 
η οποία υπήρξε το στήριγμα, η τροφός, η 
παρηγοριά των Μικρασιατών, αλλά και η 
ειδοποιός διαφορά από τους Τούρκους. 
Ακολούθως η ελληνική παιδεία, η οποία 
υπήρξε απαραίτητη για τη διατήρηση 
της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων, 
αλλά και για την εμπέδωση της εθνικής 
ταυτότητάς τους. 

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι 
η εκπαίδευση των Μικρασιατών ξεκίνησε 
από τους νάρθηκες των εκκλησιών και 
των μοναστηριών, γαλουχήθηκε στα χέρια 
απλοϊκών αλλά ακαταπόνητων ιερωμένων 
κι αυτοδίδακτων λαϊκών, ανδρώθηκε στους 
περιβόλους των ενοριακών ναών, όπου 
στεγάζονταν τα σχολεία, κι έγινε θεσμός, 
που αναζωπύρωσε το φρόνημα και τόνωσε 
την εθνική συνείδηση των σκλάβων με τη 
δραστηριότητα των κατά τόπους μητροπο-
λιτών, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
των κοινοτικών Αρχών και της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Η παιδεία -το θείο δώρο 
κατά τον Πλάτωνα- που αγκάλιαζε την 
πνευματική και ψυχική υπόσταση των 
Ελληνοπαίδων της Ιωνίας, δεν ήταν απλώς 
εφόδιο σταδιοδρομίας. Ήταν για τους Μι-
κρασιάτες βίωμα και θρησκεία και πάθος. 
Και όταν άφηναν τα μαθητικά εδώλια, μαζί 
με την ψυχική ευφορία που ένιωθαν, είχαν 
και την πνευματική εκείνη συγκρότηση, 
που τους καθιστούσε πανέτοιμους στον 
αγώνα της ζωής. 

Το κοινοτικό σχολείο 
Βάση της εκπαίδευσης ήταν το κοινοτι-

κό σχολείο, που αποτελούσε εξέλιξη των 
πρώτων σχολείων, των γνωστών παιδα-
γωγείων ή γραμματοδιδασκαλείων, όπου 
δίδασκαν αυτοσχέδιοι συνήθως δάσκαλοι, 
οι γραμματιστές. Τα γραμματοδιδασκαλεία 
διατηρήθηκαν σ’ απομονωμένες περιοχές 
μέχρι το 1922. Παράλληλα με το κοινοτι-
κό υπάρχει και το ιδιωτικό σχολείο, που 
γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στη Σμύρνη. Τα 
κοινοτικά σχολεία διακρίνονται στα απλά 
κοινοτικά σχολεία και τις Κεντρικές σχολές. 
Η Κεντρική όμως σχολή είναι συνήθως 
σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Όλα αυτά τα χρόνια της ανόδου και 
της ακμής των ελληνικών κοινοτήτων, τα 
ελληνικά σχολεία στηρίζονταν οικονομικά 
στους πόρους που διέθετε το Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο και οι αντίστοιχες κατά 
τόπους Μητροπόλεις (Βιθυνίας, Ιωνίας, 
Καρίας, Λυδίας, Παφλαγονίας, Καππαδο-
κίας, Πόντου κ.ά.). Η εκπαιδευτική αυτή 
δραστηριότητα συντηρήθηκε, βέβαια, και 
από τις κατά τόπους ελληνικές κοινότητες 
και τους φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους. 

Το κοινοτικό σχολείο της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης παρουσιάζει τις μορ-
φές: Αρρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο, 
Νηπιαγωγείο. Προϋπήρξαν βέβαια τα 
αρρεναγωγεία, που ήταν εξέλιξη των 
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γραμματοδιδασκαλείων, κι ακολούθησαν 
τα παρθεναγωγεία αργά αλλά σταθερά, 
για να γενικευτούν σ’ όλες τις κοινότητες 
της Μ. Ασίας. Σχεδόν παράλληλα με την 
καθιέρωση του παρθεναγωγείου δημι-
ουργείται και ο θεσμός του νηπιαγωγείου. 
Αρχικά στα κοινά δημοτικά σχολεία ει-
σάγεται η αλληλοδιδακτική μέθοδος από 
τον Φιλιππουπολίτη Γεώργιο Κλεόβουτο 
το 1819, που γενικεύεται βαθμηδόν σ’ 
όλη τη Μ. Ασία για περισσότερο από 
50 χρόνια. Παράλληλα με την αλληλο-
διδακτική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε κι 
η συνδιδακτική μέθοδος, που αποσκο-
πούσε στη δημιουργία μεικτών σχολείων, 
αλλά απ’ ό,τι γνωρίζουμε η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως στα σχολεία 
της Σμύρνης. Κάθε ελληνική κοινότητα, 
ανάλογα με τα οικονομικά της και τον 
αριθμό των μαθητών της είχε κοντά στο 
δημοτικό της σχολείο (αλληλοδιδακτικό ή 
όχι) ολόκληρο ελληνικό σχολείο (τριετές) 
ή μία ή δύο τάξεις του προσαρτημένες 
στο δημοτικό. 

Με την κατάργηση των αλληλοδιδα-
κτικών σχολείων έχουμε την αντικατά-
στασή τους από τις αστικές σχολές, που 
συνήθως ήταν επτατάξιες. Τα επτατάξια 
αυτά δημοτικά σχολεία αντιστοιχούσαν 
με τα εξατάξια της ελεύθερης Ελλάδας κι 
έλαβαν την αρχή τους από το παράδειγμα 
της Κωνσταντινούπολης, όπου για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκαν, σύμφωνα με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα. Οι αστικές σχολές της 
Μ. Ασίας δεν είναι αυτό που ονομάζουμε 
εμείς δημοτικό σχολείο, αλλά ένας αυτο-
τελής παιδευτικός κύκλος μαθημάτων, 
που αποσκοπεί στην παροχή ωφέλιμων 
γνώσεων, στην κατάρτιση γραμματισμέ-
νων ανθρώπων των κοινοτήτων για τη 
διοίκησή τους (δημογερόντων, εφόρων, 
επιτρόπων, γραμματέων Μητροπόλεων) 
και στη δημιουργία ικανών προσώπων 
για το μικρεμπόριο, για την καλύτερη 
καλλιέργεια των κτημάτων και την απο-
δοτικότερη άσκηση των λοιπών πρακτικών 
επαγγελμάτων.

Τα ελληνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Μικράς Ασίας 

Μαζί με τα αρρεναγωγεία και τα 
παρθεναγωγεία, γενικευμένος ήταν 
στον μικρασιατικό χώρο ο θεσμός και 
των νηπιαγωγείων. Τα νηπιαγωγεία στη 
Μ. Ασία είχαν ιδιαίτερο σκοπό. Τα νήπια 
συμπληρώνοντας το τέταρτο έτος τους μέχρι 
το έκτο ή από το πέμπτο, όπου αυτά ήταν 
πολλά και η νηπιαγωγός μία, φοιτούσαν 
στο νηπιαγωγείο, για να ακούσουν και να 
μαθαίνουν τα Ελληνικά, που είχαν χάσει 
οι τουρκόφωνοι γονείς τους. 

Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την 
εντοπίζουμε στις έδρες των μητροπόλε-
ων, στις μεγάλες πόλεις, σε φημισμένα 
μοναστήρια ή στο κέντρο μεγάλων αγρο-
τικών συνοικισμών της Μικρά Ασίας. 
Πρόκειται για τις Κεντρικές σχολές ή 
κοινοβιακά σχολεία αρρένων ή θηλέων 
με οικοτροφεία για τα παιδιά, που έρχονταν 
από μακριά. Οι Κεντρικές αυτές σχολές 
είχαν ολόκληρο ελληνικό σχολείο και 
τάξεις ή και πλήρες γυμνάσιο. Μετά τον 
κύκλο των μαθημάτων των ελληνικών 
σχολείων ή των ολοκληρωμένων αστι-
κών σχολών υπήρχε το Γυμνάσιο, όπου 
δίδασκαν πτυχιούχοι του πανεπιστημίου 
Αθηνών ή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
ή απόφοιτοι ιερατικών σχολών.

Προτού ιδρυθεί ένα γυμνάσιο δη-
μιουργούνταν τάξεις γυμνασιακές στα 
ελληνικά σχολεία ή στις αστικές σχολές. 
Όταν συμπλήρωναν τις τρεις πρώτες γυ-
μνασιακές τάξεις, σχηματιζόταν το ημιγυ-
μνάσιο. Έπειτα από το γυμνάσιο υπήρ-
χαν στη Μ. Ασία Ιερατικές Σχολές, που 
ιδρύθηκαν για να μορφώνουν ιερείς και 
δασκάλους για τις ελληνικές κοινότητες 
όλης της Ανατολής. Κοντά στα ημερήσια 
σχολεία δημιουργήθηκαν σε πολλά μέρη 
της Μ. Ασίας και νυχτερινές σχολές της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σχετικά με 
την επαγγελματική αποκατάσταση των 
νέων είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν 
στη Μ. Ασία πλήθος από επαγγελματικά 
σχολεία. Πέρα από τις διάφορες μορφές 
και βαθμίδες του κοινοτικού σχολείου που 
αναφέραμε, δεν έλειψε από τον χώρο της 
μικρασιατικής εκπαίδευσης κι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Τελειώνοντας την αναφορά 
αυτή για τα είδη των μικρασιατικών σχο-
λείων δεν πρέπει να παραλείψουμε και 
τα Ορφανοτροφεία, που είχαν ιδρυθεί σε 
πόλεις, επαρχιακά κέντρα και μοναστήρια 
της Μ. Ασίας. Μέσα στα ορφανοτροφεία 
αυτά λειτουργούσαν δημοτικά σχολεία 

για την παροχή στοιχειωδών γνώσεων 
στα ορφανά.

Τα κυριότερα ελληνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Μικράς Ασίας ήταν: Ευαγ-
γελική Σχολή Σμύρνης (1733), Ομήρειο 
Παρθεναγωγείο Σμύρνης (1881), Κεντρικό 
Παρθεναγωγείο Αγίας Φωτεινής Σμύρνης 
(1830), Ελληνικόν Παιδαγωγείον Σμύρνης 
(1851), Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 
(1809), με πνευματικό ηγέτη τον Αδαμάντιο 
Κοραή, Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον Ικονίου, 
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας (1682), 
Φροντιστήριο της Αργυρούπολης Πόντου 
(1723), Λύκειο Γουμεράς, Ημιγυμνάσιο 
Κερασούντας, Γυμνάσιο Αμισού, Κολέ-
γιο Ανατόλια Μερζιφούντας, Ακαδημία 
Κυδωνιών, Αϊβαλί (1800), Σχολές Μονής 
Ταξιαρχών στην Καισάρεια, Αστική Σχο-
λή Προκοπίου, Αστική Σχολή Αττάλειας, 
Ιωνικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης 
(1922), Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο Κων/
πολης (1882).

Τρεις είναι οι σοβαρότεροι παράγοντες 
που λάμπρυναν και κατέστησαν τα πιο 
πάνω σχολεία αληθινούς φάρους της 
Μικρασίας. α) Το αμέριστο ενδιαφέρον 
και η συμπαράσταση της Αγίας Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. β) Η προσωπικότητα 
των Γυμνασιαρχών και η αφοσίωση των 
λειτουργών της. γ) Η ύπαρξη σπουδαίων 
ανθρώπων Δωρητών και Ευεργετών της 
Σχολής. Μελετώντας κανείς την ιστορία 
των πιο πάνω σχολείων, εύκολα παρατη-
ρεί ότι εκείνο που συνέβαλε κυρίως στις 
υψηλές τους επιδόσεις ήταν το προσωπι-
κό των σχολών. Κατά κανόνα, καθηγητές 
εκλέγονταν οι διαπρεπέστεροι λόγιοι, παι-
δαγωγοί, επιστήμονες και ενθουσιώδεις 
λειτουργοί της παιδείας. Χάρη στο διδα-
κτικό προσωπικό αποφοιτούσαν νέοι με 
ολοκληρωμένη και τέλεια μόρφωση. Αλλά 
και αναρίθμητοι άλλοι αναδείχτηκαν ως 
λόγιοι, επιστήμονες, κληρικοί, καλλιτέχνες 
και επιχειρηματίες. 

Η ίδρυση παρθεναγωγείων
Οι αστικές σχολές ήταν κυρίως αρ-

ρεναγωγεία και μόνον όταν δεν υπήρχε 
στην κοινότητα παρθεναγωγείο φοιτού-
σαν και κορίτσια σ’ αυτές. Κανόνας στη 
μικρασιατική εκπαίδευση ήταν ο χω-
ρισμός της εκπαίδευσης των αγοριών 
από τα κορίτσια. Έτσι, παράλληλα με τα 
δημοτικά σχολεία ή αλληλοδιδακτικά ή 
αστικές σχολές ή αρρεναγωγεία υπήρχαν 
και τα παρθεναγωγεία, που σαν θεσμός 
εμφανίζεται μετά την ίδρυση των αρρενα-
γωγείων. Αποτελεί γεγονός ότι η παιδεία 
των Ελληνίδων, γενικά σ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα κατά τα χρόνια της δουλείας ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτη. Σε τόπους ιδίως όπου 
η σκλαβιά ήταν πιο αισθητή, η μόρφω-
ση των Ελληνίδων ήταν δικαιολογημένα 
ελλιπέστατη. 

Για παράδειγμα, στη Σμύρνη, ώς 
τις αρχές του 19ου αιώνα, η παρουσία 
γραμματισμένης γυναίκας θεωρείτο κάτι 

το σπάνιο. Γιατί δεν ήταν μόνο οι κίνδυνοι 
που διέτρεχαν τα κορίτσια κατά την έξοδό 
τους, αλλά και τα κρατούντα τότε ήθη και 
έθιμα. Έτσι, ώς τα 1830, «κορασιακά» σχο-
λεία ή «θηλεοκομεία», όπως αποκαλούσαν 
παλιότερα τα παρθεναγωγεία, δεν υπήρ-
χαν. Πρώτο ελληνικό σχολείο για κορίτσια 
βρίσκουμε να λειτουργεί στα 1834. Στα 
1835 με πρωτοβουλία του ιεροκήρυκα 
Βενεδίκτου Κωνσταντινίδη και τη χρηματική 
βοήθεια του τότε μητροπολίτη Σμύρνης 
Χρύσανθου και του επισκόπου Ανθίμου, 
ιδρύεται το σχολείο που ο ιδρυτής του το 
ονομάζει «Εκπαιδευτικόν Κατάστημα των 
κορασίων». Ανώτερη παιδεία δεν υφίσταται 
την εποχή αυτή. 

Στα 1840 ο ναός της Αγίας Φωτεινής 
αναλαμβάνει με δαπάνη του να ιδρύσει 
κατάλληλο σχολείο θηλέων. Για τον σκο-
πό αυτό ανεγείρει εντός του αυλόγυρου 
λιθόκτιστο κτίριο μ’ ευρύχωρη αίθουσα 
για το αλληλοδιδακτικό και δύο δωμά-
τια «διά τάς τέχνας». Η λειτουργία του 
σχολείου, που τιτλοφορείται «Σχολείον 
της Αγίας Φωτεινής», αρχίζει από τον 
Σεπτέμβριο του 1841. Στα 1850, εκτός 
από το σχολείο της Αγίας Φωτεινής, που 
αριθμεί 300 μαθήτριες, ιδρύεται και άλλο 
δημόσιο σχολείο, του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου, στον επάνω Μαχαλά, με 110 
μαθήτριες. Επίσης εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί το σχολείο εντός του περιβόλου του 
Γραικικού νοσοκομείου με 200 μαθήτριες. 

Στις ορθόδοξες ελληνικές κοινότητες, 
οι οποίες βρίσκονταν κάτω από την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, λειτουργούσαν τα 
«Ανώτερα Σχολεία Θηλέων» ή «Ανώτε-
ρα Παρθεναγωγεία», τα οποία μέχρι το 
1860 διαμόρφωναν «ανώτερες τάξεις». 
Σε αυτά φοιτούσαν τα κορίτσια μετά την 
αποφοίτησή τους από το Αλληλοδιδα-
κτικό και εκπαιδεύονταν ως υποψήφιες 
δασκάλες, αφού το δίπλωμα ενός τέτοιου 
σχολείου έδινε στην απόφοιτο το δικαίωμα 
να διδάσκει. Η φοίτηση διαρκούσε 3-6 
χρόνια. Φαίνεται δε ότι το περιεχόμενο 
των σπουδών ήταν κοινό για όλες τις μα-
θήτριες. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η εκπαί-
δευση των διδασκαλισσών ταυτιζόταν με 
τη μέση εκπαίδευση των κοριτσιών, αφού 
στα περισσότερα σχολεία στο πρόγραμμα 
δεν περιλαμβάνονταν μαθήματα σχετικά 
με το αντικείμενο της διδασκαλίας.

Το Εθνικό Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο 
Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε μια άλλη 
περίπτωση σπουδαίου εκπαιδευτηρίου 
του Ελληνισμού. Λειτούργησε για μια εκα-
τονταετία, από το 1882 μέχρι το 1988, 
οπότε και έκλεισε εξαιτίας της έλλειψης 
μαθητριών. Ιδρύθηκε το 1882 με δωρεά 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Β’, ο 
οποίος διέθεσε τα δύο οικόπεδά του στην 
περιοχή του Φαναριού και συγκεκριμένα 
κοντά στην εκκλησία της Παναγίας του 
Μουχλίου. Με την ίδρυση του Παρθε-
ναγωγείου καλύπτονταν οι μορφωτικές 
ανάγκες των κοριτσιών που κατοικούσαν 
στις λαϊκές κυρίως συνοικίες της Κων-
σταντινούπολης.

Το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο από την 
ίδρυσή του μέχρι και το 1923 βρισκόταν 
κάτω από την άμεση εποπτεία του Οικου-
μενικού Πατριάρχη και διοικείτο από επτα-
μελή εφορεία. Πρόεδρος της εφορείας ήταν 
ένας συνοδικός αρχιερέας, που εκλεγόταν 
από την Ιερά Σύνοδο. Τα υπόλοιπα μέλη 
της εφορείας ήταν συνήθως σημαίνοντα 
πρόσωπα της εκπαιδευτικής κοινότητας 
της Κωνσταντινούπολης, όπως καθηγη-
τές από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, ο 
εκάστοτε πρόεδρος της λέσχης «Μνημο-
σύνη» κ.ά. Όταν το 1923 απαγορεύτηκε 
το δικαίωμα συμμετοχής της Εκκλησίας 
στη διοίκηση των σχολείων, τη διαχείριση 
του Ιωακειμείου ανέλαβαν αποκλειστικά 
οι λαϊκοί που αποτελούσαν την εφορεία 
της σχολής, αλλά και ένας υπεύθυνος με 
τον τίτλο «ιδρυτής», που ήταν υπόλογος 
απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας.

Γενικά, σκοπός των παρθεναγωγεί-
ων στον χώρο της Μικρά Ασίας ήταν η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από 
τα κορίτσια για την πληρέστερη ένταξή 
τους στην εθνική κοινότητα του μικρα-
σιατικού Ελληνισμού, η ανάγκη της γνω-
ριμίας ενός γλωσσικού οργάνου για την 
αλληλογραφία με τους μακριά από την 
πατρίδα ξενιτεμένους συνήθως συζύγους 
τους, η δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
και να βοηθούν τη μόρφωση και την αγωγή 
των παιδιών τους αργότερα, η μετάδοση 
γνώσεων υγιεινής, καθαριότητας, μαγει-
ρικής, ραπτικής, κοπτικής, κεντημάτων 
κ.λπ. Ήδη πριν από το 1856 ο θεσμός 
των παρθεναγωγείων ήταν γνωστός σ’ 

όλη τη Μικρά Ασία. 

Η καραμανλήδικη γραφή 
Πολύ πριν οι Τούρκοι υιοθετήσουν 

το λατινικό αλφάβητο, μια μερίδα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγραφε τα 
τουρκικά με ελληνικά γράμματα. Όσο οι 
γενιές περνούσαν, οι Έλληνες που ζούσαν 
υπό τον τουρκικό ζυγό στο εσωτερικό της 
Μικράς Ασίας κινδύνευαν να ξεχάσουν 
τη γλώσσα τους και να χάσουν την εθνι-
κή τους ταυτότητα. Οι Τούρκοι δεν τους 
επέτρεπαν να μιλούν και να γράφουν 
στα Ελληνικά. Η επίσημη γλώσσα ήταν 
μία: η τουρκική. Έτσι, μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού και κυρίως όσοι βρίσκονταν 
σε περιοχές μακριά από τα παράλια και 
από μεγάλα αστικά κέντρα, πάσχιζαν για 
τη συνείδηση της φυλετικής τους αυτοτέ-
λειας μόνο μέσω της θρησκείας. Ωστόσο, 
αυτό δεν ήταν αρκετό. Αργά ή γρήγορα, η 
γλωσσική αφομοίωση θα οδηγούσε στον 
πλήρη εξισλαμισμό τους. 

Μία πρωτότυπη λύση στους φόβους 
αυτούς ήρθαν να δώσουν οι κάτοικοι της 
ανατολικής Μικράς Ασίας και της Καπ-
παδοκίας, οι λεγόμενοι Καραμανλήδες. 
Επινόησαν μία γραφή, η οποία συνδύαζε 
τουρκικά και ελληνικά. Τα καραμανλή-
δικα ήταν στην ουσία τουρκική γλώσσα 
γραμμένη με ελληνικούς φθόγγους. Κατά 
συνέπειαν, οι τουρκόφωνοι Έλληνες θα 
μπορούσαν να διαβάζουν και να κατανο-
ούν κείμενα που τους θύμιζαν έστω και 
οπτικά την ταυτότητά τους. Η γραφή αυτή 
πολύ γρήγορα γνώρισε τεράστια απήχηση. 
Γρήγορα άρχισαν να τυπώνονται βιβλία 
και εφημερίδες, ενώ σταδιακά διδασκόταν 
στα σχολεία των χριστιανικών κοινοτήτων. 
Επίσης, με αυτόν τον τρόπο αλληλογρα-
φούσαν και συμμετείχαν και στη Θεία 
Λειτουργία στις εκκλησίες.

Η γραφή αυτή ονομάσθηκε «καρα-
μανλήδικη γραφή», την οποία τελικά ανα-
γνώρισε και το τουρκικό κράτος δίνοντας 
την έγκριση συγγραφής τουρκοελληνικού 
λεξικού στον Ι. Χλωρό το έτος 1895. Τα 
παλαιότερα καραμανλήδικα κείμενα ήταν 
θρησκευτικού περιεχομένου, ενώ από το 
τέλος του 18ου αι. τυπώνονται και κείμενα 
ιστορικά, γεωγραφικά, διδακτικά κ.ά. (βλ. για 
παράδειγμα εικόνα 1). Αυτά τυπώνονταν 
σε τυπογραφεία της Κωνσταντινούπολης, 
των Αθηνών, της Βενετίας, της Σμύρνης 
κ.ά. Πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση 
της καραμανλήδικης γραφής έπαιξε ο κο-
ρυφαίος δάσκαλος και δημοσιογράφος 
του αλύτρωτου Ελληνισμού, Ευαγγελινός 
Μισαηλίδης, ο οποίος το 1851 άρχισε 
να εκδίδει στην Κωνσταντινούπολη την 
εφημερίδα «Ανατολή» («Αναντολού»), 
σε καραμανλήδικη γραφή, καθώς και τα 
πρώτα μυθιστορήματα το 1871-72. Το 
πρώτο γνωστό έντυπο καραμανλήδικο 
κείμενο εκδόθηκε το 1718. Η παραγω-
γή αυτών των εκδόσεων σταμάτησε το 
1925, με την ανταλλαγή πληθυσμών. 
Σημειωτέον ότι η Εκκλησία όπως και 
τα σχολεία, αλλού κρυφά κι αλλού φα-
νερά διατηρούσαν αδιάκοπη τη χρήση 
της Ελληνικής και δειλά αλλά σταθερά, 
χρόνο με τον χρόνο, εκμεταλλευόμενοι και 
τουρκικές αδυναμίες, πολιτικές συγκυρίες 
και διεθνείς συμβάσεις, επανέφεραν τη 
χρήση της εθνικής τους γλώσσας, τονώ-
νοντας το θρησκευτικό συναίσθημα των 
Ελλήνων και αφυπνίζοντας την εθνική 
τους συνείδηση. 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
- Ιδιωτικά

•  Παιδαγωγεία - Γραμματοδιδα-
σκαλεία

•  Αλληλοδιδακτικά - Συνδιδακτικά
•   Νηπιαγωγεία (Προκαταρκτικά 

σχολεία)
•  Αρρεναγωγεία
•  Παρθεναγωγεία

- Κοινοτικό
•  Παιδαγωγεία - Γραμματοδιδα-

σκαλεία
•  Αλληλοδιδακτικά - Συνδιδακτικά
•  Νηπιαγωγεία (Προκαταρκτικά 

σχολεία)
•  Αρρεναγωγεία
•  Παρθεναγωγεία
•  Πρότυπα δημοτικά σχολεία
•  Αστικές σχολές (Δημοτι-

κά+Ελληνικά)
•  Νυχτερινά σχολεία (Δημοτικά 

με νυκτ. διαλέξεις)
•  Ορφανοτροφεία (Δημοτικά)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
•  Ελληνικά σχολεία
•  Κεντρικές σχολές (Κοινοτικές)
•  Ημιγυμνάσιο (κοινοτικά ή ιδι-

ωτικά)   
•  Γυμνάσιο (κοινοτικά ή ιδιωτικά)
•  Επαγγελματικές σχολές

Ανώτερη Εκπαίδευση
•  Διδασκαλεία
•  Διδασκαλεία Νηπιαγωγών
•  Ιεροδιδασκαλεία

Σχολεία
Μικράς Ασίας

Ο ΓΕΡΟΣΤΆΘΗΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ 
ΜΕΛΆ, ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ 1867 ΣΕ 
ΚΆΡΆΜΆΝΛΗΔΙΚΗ ΓΡΆΦΗ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΆΘΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΙΆΚΩΒΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΗΣ ΆΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΆΡΡΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ, Η ΟΠΟΙΆ ΆΝΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛ. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΆ 
ΣΤΆΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΤΟ 1921.

 ΤΕΤΡΆΔΙΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΆΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟ-
ΦΩΝΤΟΣ ΆΝΗΚΟΝ ΣΤΗ ΜΆΘΗΤΡΙΆ ΤΟΥ 
ΙΩΆΚΕΙΜΕΙΟΥ ΠΆΡΘΕΝΆΓΩΓΕΙΟΥ ΜΆΡΙΆ 
ΣΥΝΆΝΟΓΛΟΥ. ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 
1912.
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Οι ΗΠΑ και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Σπάνια βλέπει κάποιος τον αρχηγό 
μιας χώρας να δημοσιογραφεί. Κι 
όμως: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joseph 
R. Biden Jr. Έγραψε ένα άρθρο στους 

The New York Times σχετικά με τη συμπερι-
φορά της χώρας του απέναντι στην Ουκρανία 
στον παρόντα πόλεμο (βλ. Joseph R. Biden Jr., 
“How the U.S. is willing to help Ukraine”, The 
New York Times, June 2, 2022, σελ. 1 και 11). 

Διερωτάται κάποιος, γιατί ο κ. Biden το έκανε 
αυτό. Υπήρχαν τόσοι άλλοι τρόποι να φθάσει 
στο σκοπό του ο κ. Biden, παρά να γράψει ο 
ίδιος άρθρο, όπως ο οιοσδήποτε κοινός θνητός.

Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Biden μάς λέει 
ότι η χώρα του και οι σύμμαχοί της εφοδιά-
ζουν την Ουκρανία με τελευταίας τεχνολογίας 
πολεμοφόδια και με οικονομική βοήθεια, δεν 
θέλουν, όμως, να προκαλέσουν πόλεμο μεταξύ 

του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.
Ο πόλεμος διαρκεί ήδη τέσσερεις μήνες. Οι 

Ρώσοι πίστευαν ότι θα τελείωναν τον πόλεμο σε 
λίγες εβδομάδες. Η βοήθεια, όμως, των Δυτικών 
και η θέληση των Ουκρανών να υπερασπίσουν 
τη χώρα τους καθιστά μακρότερη τη διάρκεια 
του πολέμου.

Ο κ. Biden είναι αρκετά ώριμος να δηλώνει 
ότι πυρηνικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν. 

Ό,τι, όμως, και να είναι, οι καταστροφές και τα 
θύματα δεν ήταν λίγα. Εκατοντάδες άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους απ’ αυτόν τον πόλεμο και 
συνεχίζουν να την χάνουν. Δεν ξέρουμε πού 
θα φθάσει το μένος των εμπολέμων, η Ρωσία 
και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο υπόλοιπος κόσμος 
επηρεάζεται. Η παγκόσμια οικονομία καταστρέ-
φεται. Πού θα πάει το μένος του ανθρώπου;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Η χαρά που πήρε με την 
επανεκλογή του τον 
Απρίλιο δεν κράτη-
σε πολύ. Η πύρρειος 
νίκη του Γάλλου Προ-
έδρου, Εμμανουέλ 
Μακρόν, προκάλε-

σε πολιτικό σεισμό στη Γαλλία, αφού το 
κόμμα του δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 
απόλυτη πλειοψηφία.  Ο Μακρόν, έχοντας 
ν’ αντιμετωπίσει τόσο τις διαιρέσεις εντός 
του κόμματός του όσο και τη λυσσαλέα 
αντιπολίτευση των Ζαν-Λικ Μελανσόν και 
Μαρίν Λεπέν, θα πρέπει να τετραγωνίσει 
τον κύκλο για να περάσει τα κυβερνητικά 
νομοσχέδιά του στην Εθνοσυνέλευση. Οι 
λάθος χειρισμοί του τον οδηγούν ενώπιον 
των ευθυνών του, με τα περιθώρια για 
ελιγμούς να παραμένουν περιορισμένα 
και, κυρίως,  γεμάτα κινδύνους. Παρά 
το γεγονός, όμως, ότι είναι συνηθισμέ-
νο φαινόμενο για μια κυβέρνηση στην 
Ευρώπη να μην έχει απόλυτη πλειοψη-
φία, μια «ιδιαιτερότητα» ξεχωρίζει στην 
περίπτωση Μακρόν, καταδικάζοντάς τον 
σε  μια εξαιρετικά δύσκολη πενταετία.

Πολιτικός σεισμός μετά
την ήττα του Μακρόν

Το «εξευτελιστικό» για τον Μακρόν 
αποτέλεσμα των γαλλικών βουλευτικών 
εκλογών επιβεβαίωσε τις βαθιές διαιρέσεις 
της πολιτικής ζωής της χώρας, με τους 
ανερχόμενους αντιπολιτευτές του Γάλλου 
Προέδρου να δείχνουν ήδη τις προθέσεις 
τους για το πώς θα κινηθούν εντός του 
Κοινοβουλίου την επόμενη πενταετία. 

Για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια, ο 
Πρόεδρος της χώρας κατάφερε να βρίσκεται 
τόσο μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία 
στο γαλλικό Κοινοβούλιο, καθώς η κεντρώα 
συμμαχία του Μακρόν υπολείπεται 44 
εδρών για να έχει τον απόλυτο έλεγχο. 

Πρακτικά η κεντρώα-φιλελεύθερη 
προεδρική παράταξη Ensemble («Μαζί») 
έχει αρκετές έδρες για να δώσει ψήφο 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Εντούτοις, 
το αποδυναμωμένο κόμμα του Μακρόν 
βρίσκεται ήδη σε κρίση. Τρεις υπουργοί, η 
Αμελί ντε Μονσαλέν (Οικολογικής Μετά-

Η εκλογική συντριβή καταδικάζει σε 
πέντε χρόνια γρουσουζιάς τον Μακρόν

βασης), η Μπριζίτ Μπουργκινιόν (Υγείας) 
και η Ζιστίν Μπενέν (Θαλασσών και Ναυ-
τιλίας) αποχωρούν ως αποδοκιμασθείσες 
από τις τάξεις της κυβέρνησης, κατά την 
άγραφη πολιτική παράδοση στη Γαλλία. 
Η θέση του Μακρόν επιδεινώθηκε ακόμα 
περισσότερα από τις οδυνηρές ήττες δύο 
σημαινουσών μορφών της προεδρικής 
παράταξης, του προέδρου της απερχόμε-
νης Εθνοσυνέλευσης, Ρισάρ Φεράν, και 
του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
ομάδας, Κριστόφ Καστανέρ.

Την ίδια ώρα, η παράταξη αναμένεται 
ότι θα αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από 
τον Μακρόν, καθώς φοβάται ότι η απόλυτη 
ταύτιση μαζί του θα τους ναρκοθετήσει τις 
προσπάθειες για επανασύσταση ως ένα 
δυνατό συντηρητικό κόμμα με βλέψεις 
για τις Προεδρικές του 2027. Ήδη εντός 
του Ensemble υπάρχουν σοβαρές αντι-
παραθέσεις μεταξύ των μετριοπαθών, των 
«Μακρον-ικων» και των πιο συντηρητικών. 

Ειδικοί θεωρούν ότι το απογοητευτικό 
αποτέλεσμα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό 
στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν 
την εκλογική διαδικασία ο Μακρόν και το 
κόμμα του. Ακολουθώντας λανθασμένα 
την ίδια στρατηγική με τις προεδρικές 
εκλογές, δεν έκαναν μεγάλη προεκλο-
γική εκστρατεία σε μια προσπάθεια να 
διατηρήσουν το μομέντουμ της νίκης 
του Απριλίου. Έτσι ακολούθησαν μια 
στρατηγική ελάχιστων παρεμβάσεων, 
με αποτέλεσμα οι εφησυχασμένοι τους 
ψηφοφόροι να πιαστούν στον ύπνο από το 
μέτωπο κατά του Μακρόν που συγκρότησε 
η αριστερά και η ακροδεξιά. 

Οι δύσκολες επιλογές του
Μετά την «εξαφάνιση» πολλών ημέ-

ρων, ο Γάλλος Πρόεδρος σε τηλεοπτικό 
του διάγγελμα διέψευσε τη Λεπέν, απο-
κλείοντας ενδεχόμενο σχηματισμού μιας 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας, και κάλε-
σε τους ηγέτες των αντίπαλων κομμάτων 
είτε να εξετάσουν ενδεχόμενες επιλογές 
συνασπισμών με την κεντρώα συμμαχία 
του είτε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις κατά πε-
ρίπτωση. Φυσικά, η πρότασή του έπεσε 
στο κενό, αφού οι πολιτικοί του αντίπαλοι 
αξιολόγησαν την κίνησή του ως απόπειρα 
να συγκεντρώσει υποστήριξη κάνοντας 
λίγες μόνο παραχωρήσεις.

Οι επιλογές που έχει πλέον είναι ελά-
χιστες. Απέναντί του έχει μια «διψασμένη 
για αίμα» αξιωματική αντιπολίτευση, τόσο 
από το αριστερό όσο και από το ακρο-
δεξιό τόξο. Μόνη πιθανή του διέξοδος, 
το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο 
θα μπορούσε να τείνει χείρα βοηθείας. 
Εντούτοις, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
δεδομένοι, αφού δηλώνουν αντιπολίτευση 
και δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
του Προέδρου της χώρας. Ο Μπρουνό 
Ρεταγιό, ένας γερουσιαστής του δεξιού 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε 
ότι η στήριξή τους στις κυβερνητικές 
μεταρρυθμίσεις θα είναι κατά περίπτωση. 

Ελλείψει της κοινοβουλευτικής πλει-
οψηφίας, η κυβέρνηση Μακρόν θα ανα-
ζητήσει «πλειοψηφίες δράσης» από «ποι-
κίλες ευαισθησίες» επί συγκεκριμένων 
θεμάτων. Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσει 
να προσελκύει ψήφους από διαφορετικές 
παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης για κάθε 

ΈΤΣΙ ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΑΝ ΜΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΛΑΧΙΣΤΩΝ 
ΠΑΡΈΜΒΑΣΈΩΝ, ΜΈ ΑΠΟΤΈ-
ΛΈΣΜΑ ΟΙ ΈΦΗΣΎΧΑΣΜΈΝΟΙ 
ΤΟΎΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΝΑ ΠΙΑ-
ΣΤΟΎΝ ΣΤΟΝ ΎΠΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΈΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΎ ΜΑΚΡΟΝ, 
ΠΟΎ ΣΎΓΚΡΟΤΗΣΈ Η ΑΡΙΣΤΈΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΔΈΞΙΑ

θέμα ξεχωριστά.  
Η άλλη εναλλακτική είναι η προκήρυξη 

πρόωρων εκλογών μέσα στον επόμενο 
χρόνο. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν 
δείχνουν όμως ότι μια νέα εκλογική δια-
δικασία θα έχει καλύτερα αποτελέσματα 
για τον Μακρόν. Δεν αποκλείεται όμως ο 
Γάλλος Πρόεδρος να μπει στον πειρασμό 
και να πράξει. Πολιτικοί αναλυτές υπο-
γραμμίζουν ότι εάν βιαστεί να το κάνει, 
ουσιαστικά θα πρόκειται για πολιτική 
αυτοκτονία.

Οι βαθύτερες πολιτικές
προεκτάσεις

Ειδικοί θεωρούν ότι η νέα σύνθεση 
της Εθνοσυνέλευσης, ειδικά με τις 131 
έδρες της συμμαχίας NUPES υπό τον 
επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, και τις 89 έδρες 
του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της 
Μαρίν Λεπέν, έχει όλα τα εφόδια για να 
παραλύσει πολιτικά τη Γαλλία τα επόμενα 
χρόνια. 

Το κόμμα του Μακρόν θεωρείται βέβαιο 
ότι θα δέχεται τα πυρά και από τις δύο 
παρατάξεις. Ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος, 

συνηθισμένος να κυβερνάει με τους δικούς 
του όρους, ξαφνικά καλείται να βάλει νερό 
στο κρασί του, εάν θέλει να περάσει ση-
μαντικές μεταρρυθμίσεις. Όντας ο πρώτος 
Πρόεδρος που επανεξελέγη μετά τον Ζακ 
Σιράκ το 2002, ονειρευόταν ότι θα είχε την 
πολιτική ευχέρεια να κινείται ελεύθερος 
στη δεύτερη και τελευταία του θητεία. 

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο πολιτευόταν μέχρι 
τώρα αποτελεί παρελθόν και η απώλεια 
103 εδρών μέσα σε πέντε χρόνια μαζί 
με την εκρηκτική αύξηση των ποσο-
στών των δύο άκρων επιβεβαιώνει την 
ανάγκη για αλλαγή αυτής της πολιτικής 
συμπεριφοράς. Πολλοί αναρωτιούνται 
εάν η λάμψη του αστεριού του άρχισε 
να ξεθωριάζει, αφού το προηγούμενο 
διάστημα έκανε πολλά σφάλματα και 
λάθος υπολογισμούς, οι οποίοι οδή-
γησαν στην εκλογική πανωλεθρία της 
προηγούμενης Κυριακής. 

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα 
Les Échos, η απουσία απόλυτης πλειο-
ψηφίας δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, 
αφού στην Ευρώπη, πολύ λίγα κόμματα 
έχουν απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. «Η 

κυβέρνηση Σάντσεθ ήταν από την αρχή 
μειοψηφία», υπέδειξε  αξιωματούχος της 
Κομισιόν, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, πολλοί εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
πιστεύουν ότι η νέα κατάσταση μπορεί 
να είναι επωφελής, καθώς αναγκάζει 
την Εθνοσυνέλευση να αποκτήσει μια 
νέα κουλτούρα συνασπισμού. 

Από την άλλη, όμως, υπάρχει η άπο-
ψη ότι η περίπτωση του Μακρόν είναι 
«ιδιαίτερη». Πολλοί τον κατηγορούν για 
αλαζονεία και απουσία ενδιαφέροντος για 
τους μη προνομιούχους, χαρακτηριστικά 
τα οποία τον εμποδίζουν να μετατραπεί 
από τη μια ημέρα στην άλλη σε ομαδικό 
παίκτη  ή να πείσει τους πολιτικούς του 
αντιπάλους ότι είναι έτοιμος για παρα-
χωρήσεις για το καλό της χώρας.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή, 
Jérôme Sainte-Marie, όταν η εξουσία συ-
γκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο, το οποίο 
τελικά αποτυγχάνει να οδηγήσει το κόμμα 
του σε ξεκάθαρη νίκη στις εκλογές, δημι-
ουργείται μια πολιτική κατάσταση, κατά 
την οποία ο Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί 
αλλά όχι οι βουλευτές, για να στηρίξουν 
αυτόν και τις πολιτικές του. 

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Barrister-at-law 
(Lincoln’s Inn, London), Διδάκτωρ 
Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών 
Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας), 
Πρώην Μέλος της Γενικής 
Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Πρώην Επιμελητής του Πάντειου 
Πανεπιστημίου, c.a.theodoulou@
cytanet.com.cy
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Για πρώτη φορά 
μετά από 64 χρό-

νια, ο Πρόεδρος της 
χώρας κατάφερε να 
βρίσκεται τόσο μα-

κριά από την απόλυ-
τη πλειοψηφία στο 

γαλλικό Κοινοβούλιο, 
καθώς η κεντρώα 
συμμαχία του Μα-

κρόν υπολείπεται 44 
εδρών για να έχει 

τον απόλυτο έλεγχο



Ο Παύλος Παυλάκης σαν φυσική 
παρουσία δεν είναι πια μαζί 
μας. Βρίσκεται με τους φίλους 
και συναγωνιστές του Αγώνα 

της Ε.Ο.Κ.Α. για την ΕΝΩΣΗ, που τους 
αποχωρίστηκε είτε γιατί έπεσαν ηρωικά 
μαχόμενοι τότε ή έφυγαν αργότερα. Το 
πνεύμα του, όμως, είναι μαζί μας.

Τα χρόνια που πέρασαν, ανέλαβα κά-
ποιες φορές το βαρύ, αλλά ποτέ δυσάρεστο, 
έργο να πω το ύστατο χαίρε σε φίλους πριν 
από το τελευταίο τους ταξίδι. Της ηλικίας 
μου, μεγαλύτερους αλλά και νεότερους. Δεν 
χρειάστηκε ποτέ να αναζητήσω σχήματα 
και τεχνητά βοηθήματα εκφράσεως, γιατί 
ο καθένας, με την προσωπικότητα και την 
αληθινή προσέγγιση που μου υπαγόρευε, 
έβγαζε κάτι διαφορετικό και, ως εκ τούτου, 
αυθεντικό.

Πριν από δύο χρόνια περίπου έγραψα, 
υπό μορφή κατάθεσης, ένα κείμενο με 
σχόλια για ένα αυτοβιογραφικό πόνημα 
του φίλου μας Παύλου, που θα μπορού-
σε να λειτουργήσει και σαν πρόλογος ή 
παρουσίασή του.

Τώρα που το ξαναδιάβασα έχω την 
αίσθηση ότι θα μπορούσε ν’ αποτελέσει 
και επικήδειο ή επιμνημόσυνο λόγο με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είναι δομημένο 
πάνω σε βιώματα και υποθήκες του Παύ-
λου, όπως τα εξέφρασε εν ζωή, με πλήρη 
νηφαλιότητα και καθαρότητα σκέψεως.

Από ανθρώπους της ποιότητας και 
του ήθους του Παύλου δεν υπάρχει πιο 
αυθεντικός τρόπος να σκιαγραφηθεί η 

προσωπικότητά τους από τα ίδια τους 
τα λόγια.

Κάτι μου λέει πως το γεγονός ότι άρ-
γησε τόσο πολύ να γράψει αυτό το βιβλίο 
έκρυβε την επιθυμία του να το αφήσει σαν 
διαθήκη-υποθήκη. Προφανώς δεν τον 
ενδιέφερε μέσω αυτού να δρέψει δάφνες 
για τους αγώνες του ή να προβληθεί σαν 
συγγραφέας. Αν είχε τέτοιες προθέσεις, θα 
το είχε κάνει κάποιες δεκαετίες νωρίτερα 
και θα ήταν τελείως διαφορετικό.

Τώρα που δεν θα διαμαρτυρηθεί και 
δεν θα μου απαγορεύσει να το πω, θα 
αποκαλύψω κάτι που μπορούσε να μά-
θει κάποιος από άλλους αλλά επ’ ουδενί 
από τον ίδιο.

Από το 1959 που τελείωσε, όπως τελεί-
ωσε, ο Αγώνας, δεν έπαψε μέχρι το τέλος της 
ζωής του να είναι ο Μελάς, ο Τομεάρχης 
της Αμμοχώστου στον οποίο προσέτρε-
χαν τα παλληκάρια του, οι οικογένειες, τα 
παιδιά, μερικές φορές και τα εγγόνια τους 
για συμβουλές, για διακριτική υποστήριξη, 
εξεύρεση εργασίας, οικονομική ενίσχυση για 
σπουδές ή άλλες δυσκολίες. Πάντα αθόρυβα, 
συνωμοτικά για να μην εκθέσει κανέναν. 
Ό,τι πει κανείς για την αφοσίωση και την 
προσφορά στην οικογένειά του είναι λίγο. 
Τύχη αγαθή,  όμως, απήλαυσε ανάλογη 
αγάπη και σεβασμό. Σήμερα, στο 40ήμε-
ρο μνημόσυνό του, μπορώ να επαναλάβω 
αυτούσιο τον σχολιασμό του βιβλίου του.

Παύλο Παυλάκη αποκαλύπτομαι.
Για τότε, νυν και αεί!
Η επέτειος της 1ης Απριλίου 1955 

έχει για πολλούς ιδιαίτερη σημασία και 
ανυπερθέτως για τη σύγχρονη ιστορική 
φυσιογνωμία της Κύπρου.

Εν όψει της συνθέσεως του ακροατηρί-
ου, ενώπιον του οποίου θα εκφωνούσα τον 
πανηγυρικό, ανήμερα της επετείου το 1981, 
παρεκάλεσα τον Παύλο Παυλάκη να δει το 
χειρόγραφο και να μου υποδείξει τυχόν λάθη 
ή παραλείψεις. Ας σημειωθεί ότι απέκρυψα 

την εισαγωγή, όπου εξέφραζα το δέος που 
αισθανόμουν να μιλώ για την Ε.Ο.Κ.Α. όταν 
στην αίθουσα παρίστανται τιμημένοι Αγω-
νιστές και Τομεάρχες της.  Αν την έβλεπε, 
πιθανότατα θα μου ζητούσε να απαλείψω 
αυτήν τη φράση, ή δεν θα ερχόταν...

Τα τελευταία χρόνια υπαγόρευσε σ’ ένα 
μαγνητόφωνο κάποια πράγματα που θεω-
ρεί «Βιώματα Ζωής». Αυτά μεταφέρθηκαν 
στο χαρτί και, πριν πάρουν τον  δρόμο για 
το τυπογραφείο, μου εμπιστεύτηκε ένα 
αντίγραφο για να κάνω σχόλια.

Το τελείωσα απνευστί, σ’ ένα βράδυ 
και παρά τη φαινομενική αναστροφή 
των ρόλων (κριτή-κρινόμενου), ένιωσα 
ακριβώς όπως τότε, που υπέβαλα το δικό 
μου κείμενο για διορθώσεις.

Θα αποκαλύψω, τώρα, την παρατήρησή 
του! Όπως ήταν φυσικό, έκανα ιδιαίτερη 
αναφορά στον Αρχηγό, Γεώργιο-Γρίβα 
Διγενή. Απαριθμούσα τις αρετές και τη 
συμβολή του στη μεταμόρφωση των ήσυ-
χων, άσχετων με τα όπλα γυμνασιοπαίδων, 
νέων της αγροτιάς και της Χριστιανικής 
Κινήσεως, σε θαρραλέους μαχητές και 
αποτελεσματικούς πολεμιστές της Ενώσεως.

Με συμβουλή του Παύλου προέκυψε 
η φράση «Ο Αρχηγός ήταν παρών και 
στην πρώτη γραμμή. Συνέπασχε, υπέφερε, 
καθοδηγούσε, εξεπαίδευε και,  κυρίως, 
παραδειγμάτιζε τους Αγωνιστές του».

Οι εκμυστηρεύσεις του αγαπημένου 
φίλου δεν είναι απομνημονεύματα. Εί-
ναι απόσταγμα σοφίας και σεμνότητος. 
Θεωρώ αναγκαίον να δοθεί η δυνατότης 
να μεταλάβουν απ’ αυτές οι πολλοί φίλοι 
και θαυμαστές του και όχι μόνον η οικο-
γένειά του, όπως είναι η πρόθεσή του. 
Δεν το αναφέρει πουθενά, αλλά είμαι σε 
θέση να γνωρίζω πολύ καλά, πόσο τον 
σημάδεψε ο αποχαιρετισμός της μητέρας 
του που αναχωρούσε βαριά ασθενής, με 
φορείο, από την Αθήνα. Καθώς και ό,τι 
άνομα τεχνητά εμπόδια δεν του επέτρεψαν 

να παραστεί στην κηδεία της μετά από 
λίγες μέρες, στην Κύπρο.

Από τα γραφόμενά του, στέκομαι σε 
θέση προσοχής σε μία δήλωση. Αμφιβάλλω 
αν υπάρχει αντίστοιχη στα απομνημονεύμα-
τα ή τις αφηγήσεις οιουδήποτε άλλου, που 
είναι γνωστός σαν μπαρουτοκαπνισμένος 
και επιτυχημένος Τομεάρχης ανταρτικής 
οργανώσεως.

«Δεν έριξα ούτε μία σφαίρα κατά των 
Άγγλων. Στη μνήμη και στη συνείδησή 
μου, χαράκτηκε το συναίσθημα που με 
καταλάμβανε τα βράδια, όταν έδινα στους 
άντρες μου τον εξοπλισμό για να πάνε να 
κτυπήσουν τους στόχους. Σκεφτόμουν, κυ-
ρίως, πως έστελνα άλλους στους κινδύνους 
χωρίς να μετέχω. Εκείνο το τριήμερο, όταν 
έβγαζα και τους τελευταίους μαχητές από 
την Ανόρθωση, πήγαινα στην τουαλέτα 
κι έκλαιγα γοερά, σαν μωρό, για τον λόγο 
αυτό, για την απουσία μου!».

Αυτή, η αυτοπροαίρετη απομυθοποίηση 
της ηρωικής μορφής του, όπως έχει επι-
βληθεί και παγιωθεί από τα πεπραγμένα 
και την καθολική αναγνώριση, τον κατα-
τάσσει αυτοδικαίως στη συνομοταξία των 
ηρωικώς πεσόντων. Ναι, μαζί μ’ αυτούς, 
γιατί εκείνοι, με τη θυσία τους, εξασφά-
λισαν την αιώνια δόξα, αφού δεν είχαν 
περιθώρια, με την μετά τον Αγώνα ζωή 
τους, να ακυρώσουν ή να αμαυρώσουν 
την προσφορά τους.

Αντιγράφω τις δύο τελευταίες προτάσεις 
του βιβλίου του:

«Η διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότη-
τος στην Κύπρο αποτελεί πλέον το μόνο 
μέλημά μου. Να παραμείνουμε Έλληνες 
στη συνείδηση, με αυτογνωσία και αυ-
τοσεβασμό»

Ο Παύλος Παυλάκης διατήρησε την 
αγνότητα και την ποιότητα εκείνης της 
εποχής διά βίου. Ας γίνει παράδειγμα 
προς μίμησιν!

Αιωνία του η μνήμη.

Από το καλοκαίρι του 2020, με 
μικρά διαλείμματα, βρισκόμαστε 
σε μια διαρκή απειλή πολέμου 
από την Τουρκία, τόσο σε επίπε-

δο δηλώσεων όσο και σε επίπεδο πράξεων 
συμβολικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα της 
Ελλάδας και της Κύπρου καταπατώνται από 
μια χώρα, η οποία δεν λαμβάνει ουσιαστική 
απάντηση στο πεδίο, πέραν των διπλωμα-
τικών ανακοινώσεων. 

Η Ελλάδα, μετά την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο, εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρ-
μόζει μισό αιώνα μετά, ένα αμυντικογενές 
δόγμα. Η λογική “να μη χάσω εδάφη” είναι 
βαθιά χαραγμένη σε γενιές στρατιωτικών, 
πολιτικών και απλών ανθρώπων. Τα Ίμια 
το 1996, έκαναν αυτόν τον φόβο ακόμη 
εντονότερο. Είναι όμως η σωστή στρατηγική;

Όταν προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1970 ξεκίνησαν οι τακτικές παραβιάσεις 
των τουρκικών αεροσκαφών, η ελληνική 
στρατηγική υπαγόρευσε την παρακολού-
θηση και την εικονική αερομαχία. Μέχρι 
εκεί, όμως. Φαινόταν τότε ασήμαντο να 
εμπλακούμε σε ένα θερμό επεισόδιο απλώς 
και μόνο επειδή οι Τούρκοι παραβίαζαν 
τον εναέριο χώρο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις 
άλλωστε προσπαθούσαν να ανεβάσουν το 
επιχειρησιακό τους επίπεδο μετά την κα-
ταστροφική επταετία του πραξικοπήματος. 
Το φοβικό αυτό κλίμα συντηρήθηκε και τις 
επόμενες δεκαετίες. Έτσι, οι παραβιάσεις 

πολλαπλασιάστηκαν και η επανάληψή τους 
τις κατέταξε στην κατηγορία του τετριμμένου. 
Αποτέλεσμα; Να θρηνήσουμε ανθρώπινες 
ζωές, να χάσουμε αεροσκάφη και να ξοδέ-
ψουμε σημαντικά ποσά στην προσπάθεια 
των εικονικών αναχαιτίσεων. 

Το ένα έφερε το άλλο και έτσι σήμερα οι 
Τούρκοι προβαίνουν καθημερινά σε υπερ-
πτήσεις με πολεμικά αεροσκάφη, πτήσεις 
συλλογής πληροφοριών με κατευθυνόμενα 
αεροσκάφη, παραβιάσεις θαλασσίων συνό-
ρων, αμφισβητήσεις νησιών και νησίδων, 
εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, βάσεις 
drones στα κατεχόμενα, πολεμικές ασκήσεις 
κατάληψης νησιών κ.λπ. Σε περίπτωση που 
δεν γίνεται αντιληπτό,οι ενέργειες αυτές δεν 
είναι απλώς  επιθετικές, εμπίπτουν στην 
κατηγορία του ασύμμετρου πολέμου. Αυτή 
είναι η συνεισφορά των Τούρκων στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αποτελεί 
εξαιρετική απάντηση γιατί το αμυντικογε-
νές δόγμα δεν μπορεί να αποδώσει πια. 
Αύριο, οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε 
κάτι ακόμη πιο κοντά σε πόλεμο ή και σε 
πόλεμο, επειδή ανεχόμαστε τα πάντα.

Οι καιροί αλλάζουν και δεν μπορεί μια 
χώρα που βρίσκεται σε συνεχή απειλή να 
διατηρεί το δόγμα της αντίδρασης στη δράση 
τής απέναντι πλευράς. Στην Ελλάδα τρέχει 
το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξοπλισμών της 
τελευταίας δεκαετίας, φέρνοντας τη χώρα 
ξανά σε αξιόμαχο επίπεδο μετά τα χρόνια 

του μνημονίου. Σύντομα η αεροπορική 
υπεροχή θα γείρει προς την ελληνική 
πλευρά. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. 
Και το 1974, η Ελλάδα είχε αεροπορική 
υπεροχή αλλά χάσαμε τη μισή Κύπρο. 
Ούτε θα μπορούμε πάντα να ξοδεύουμε 
τέτοιο ποσοστό του ΑΕΠ για να είμαστε ή 
να νιώθουμε ασφαλείς. Το δόγμα πρέπει 
να αλλάξει. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο 
βασικά πράγματα.

Το πρώτο έχει να κάνει με το ίδιο το δόγμα. 
Η αποτροπή μέσω τιμωρίας ή αλλιώς το 
“δόγμα Ισραήλ”, είναι η στρατηγική που 
πρέπει να επιλέξει η ελληνική πλευρά για 
το μέλλον. Μια τιμωρητική πράξη δεν είναι 
κατ’ ανάγκην επιθετική, αφού θα επέλθει μετά 
από παραβίαση, θα προκαλέσει απώλειες 
και φθορές, ενώ θα αυξήσει δραματικά το 
κόστος των παραβιάσεων για την τουρκική 
πλευρά. Κανείς δεν θα κατηγορήσει την Ελ-
λάδα όταν προχωρήσει σε αντίποινα μετά 
από παράνομη ενέργεια της Τουρκίας. 
Θυμίζω ότι άλλες χώρες, όχι πολύ μακριά 

από εμάς, καταρρίπτουν αεροσκάφη που 
παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο, χωρίς 
πολλές συζητήσεις. 

Αυτήν τη στιγμή με την υπεροπλία στον 
αέρα που δημιουργείται, οι ελληνικές δυνά-
μεις μπορούν να καταφέρουν πλήγμα βαθιά 
μέσα στην Τουρκία, που θα προκαλέσει 
καταρράκωση στο ηθικό και τον ψυχισμό 
του «αήττητου» τουρκικού στρατού. Οι ένο-
πλες δυνάμεις μας πρέπει να ενεργούν με 
τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε επιθετική ενέργεια 
των Τούρκων να συνοδεύεται από υψηλό 
κόστος σε χρήμα και ηθικό. Ο ανώδυνος 
εκφοβισμός που έκαναν σε βάρος μας όλα 
αυτά τα χρόνια πρέπει να τελειώσει άμεσα.

Το δεύτερο σχετίζεται με την ανάπτυξη 
σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας σε Ελλά-
δα και Κύπρο. Η Ελλάδα, λόγω εμπειρίας 
και εγκαταστάσεων, μπορεί να επανέλθει 
σταδιακά σε σχεδιασμό βασικών υποσυστη-
μάτων για πολεμικά αεροσκάφη και πλοία, 
να επανέλθει σε συναρμολογήσεις βαριών 
οχημάτων και συστημάτων και να αναπτύξει 
δική της καινοτόμο  πυραυλική τεχνολογία. 
Η Κύπρος μπορεί να αναπτύξει σε συμπα-
ραγωγή με την Ελλάδα ή φιλικές χώρες 
συστήματα προσβολής drones, μικρά ραντάρ 
ακόμη και μικρο-δορυφόρους. Υπάρχει η 
τεχνογνωσία, το κατάλληλο προσωπικό και 
ο ενθουσιασμός και στις δύο χώρες. Λείπει 
η πολιτική πρωτοβουλία αλλά καθώς πιέζει 
η Τουρκία, θα έρθει και αυτή.

Γυναίκα γεωργός πήρε δάνειο από 
τοκογλύφο είκοσι χιλιάδες ευρώ 
και έχασε ακίνητη περιουσία 
αξίας 400 χιλιάδων. 

Η τοκογλυφία υπήρξε ανέκαθεν φαι-
νόμενο παγκόσμιο και διαχρονικό. Κύριο 
χαρακτηριστικό της η εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο και είναι διακρι-
βωμένο ότι όπου η κοινωνική δικαιοσύνη 
και αλληλεγγύη έλειπαν ή εφαρμόζονταν 
επιλεκτικά, εκεί ανθούσε και η τοκογλυφία.

Στους παλαιότερους καιρούς οι τοκο-
γλύφοι έπαιζαν τον ρόλο των σημερινών 
τραπεζών αλλά βέβαια με πολύ επαχθέστε-
ρους όρους. Σήμερα τα πράγματα έχουν 
αλλάξει προς το καλύτερο, χωρίς όμως και 
να εξαλειφθεί το φαινόμενο που εξακο-
λουθεί να υπάρχει και να εκμεταλλεύεται 
τις ανθρώπινες ανάγκες. 

Στην Κύπρο με τον μικρό σχετικά 
πληθυσμό και την κακή οικονομία της 
και την ισχύουσα κοινωνική πολιτική 
της θα περίμενε κανείς ότι το φαινόμε-
νο της τοκογλυφίας και η κάθε λογής 
δραστηριότητα των τοκογλύφων θα είχαν 
εκλείψει γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων θα 
μπορούσαν να ικανοποιηθούν με νόμιμο 
και δίκαιο τρόπο, στο πλαίσιο πάντοτε 
του κοινωνικού μας συστήματος και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Όμως αυτό δεν 
συμβαίνει πάντοτε. Τα τελευταία μάλιστα 
χρόνια φαίνεται ότι οι δραστηριότητες 
αυτές παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις.  
Οργανωμένα κυκλώματα ιδιωτών εκμε-
ταλλεύονται επείγουσες ανάγκες συναν-
θρώπου τους και την αδυναμία τους να 
εξεύρουν έγκαιρα τα αναγκαία χρήματα 
μέσα από το ισχύον τραπεζιτικό σύστημα 
και προθυμοποιούνται να προσφέρουν 
ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Με το 
αζημίωτο φυσικά. Οι όροι των δανείων 
αυτών είναι απεχθέστατοι, υπερβολικά 
υψηλό επιτόκιο, δυσμενείς όροι αποπλη-
ρωμής, έτσι που τις περισσότερες φορές 
οι δανειζόμενοι με τους όρους αυτούς 
χάνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και 
τελικά καταλήγουν στη φυλακή, όπως 
στην περίπτωση γυναίκας γεωργού, που 
στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει δά-
νειο για να καλύψει επείγουσες ανάγκες 
και υποχρεώσεις της σε αγροτικά χρέη 
αποτάθηκε σε τοκογλύφο, από τον οποίο 
εξασφάλισε τις 20.000 ευρώ σε δάνειο,  
το οποίο αδυνατούσε να ξεπληρώσει, με 
αποτέλεσμα να χάσει ακίνητη περιουσία 
αξίας 400.000 ευρώ, όπως καταγγέλλει 
στην στήλη μας. 

Εκείνο που πρέπει να προβληματί-
σει την κοινωνία μας και την Πολιτεία 
είναι ότι πολλές φορές θύματα αυτών 
των αδίσταχτων εκμεταλλευτών της αν-
θρώπινης δυστυχίας είναι άνθρωποι που 
έχουν ανάγκη και, επειδή αδυνατούν να 
επιτύχουν την εξασφάλιση δανείων για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους μέσα από το 
ισχύον τραπεζικό σύστημα, καταφεύγουν 
στους πονόψυχους αυτούς ανθρώπους για 
να προσθέσουν ακόμα ένα πρόβλημα στα 
τόσα άλλα που έχουν και προσπαθούν 

να λύσουν. Βέβαια ο νόμος απαγορεύει 
τέτοιου είδους και με τέτοιους όρους συ-
ναλλαγές, όμως η πραγματικότητα λέει 
ότι οι συναλλαγές αυτές υπάρχουν και 
θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν όσο 
υπάρχουν άνθρωποι και ανθρώπινες 
ανάγκες. 

Είναι θέμα της Πολιτείας πόσο και σε 
ποιο βαθμό να ανεχθεί τις παράνομες 
αυτές συναλλαγές, που υποβαθμίζουν 
το κοινωνικό μας σύστημα και θίγουν 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Για το θέμα αυτό η στήλη απευθύνθηκε 
σε γνωστό νομικό, ο οποίος είχε εμπειρίες 
από τέτοιου είδους συναλλαγές, και του 
ζητήθηκε να σχολιάσει τις νομικές πτυχές 
του θέματος. Απαντώντας στις ερωτήσεις 
μας ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια όλο 
και περισσότερα άτομα καταφεύγουν σε 
τοκογλύφους για την ικανοποίηση ποι-
κίλων αναγκών τους, αδιαφορώντας για 
τα υψηλά επιτόκια, που πολλές φορές 
φθάνουν μέχρι και το 60%, και είναι 
γνωστό ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν 
επιτρέπει δανεισμό με επιτόκιο υψηλό-
τερο του 9%. Συνεχίζοντας, επισήμανε 
περιπτώσεις που οι δανειζόμενοι με τον 
τρόπο αυτό καταστρέφονται οικονομικά, 
παρασύροντας μαζί τους και τις οικογένειές 
τους. Πέραν, όμως, τούτου, μας τόνισε ότι 
το φαινόμενο της τοκογλυφίας έχει αφεθεί 
να αναπτυχθεί ελεύθερα και ανεξέλεγκτα 
και θα δημιουργήσει ένα παρατραπεζικό 
σύστημα δανεισμού, με ανυπολόγιστες 
συνέπειες για την οικονομία του τόπου 
μας. Συνεχίζοντας, ανέφερε ακόμη ότι για 
το θέμα αυτό η Βουλή είχε ψηφίσει το 
1960 σχετικό νόμο, ο οποίος, όμως, μέχρι 
σήμερα παραμένει ανεφάρμοστος, γιατί 
δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
κυβέρνησης. Ο νόμος αυτός, αν ετίθετο 
σε ισχύ, θα ήλεγχε με τρόπο αποτελεσμα-
τικό τον δανεισμό χρημάτων από ιδιώτες 
και θα απέτρεπε σε πολύ μεγάλο βαθμό 
εκμετάλλευση των ανθρώπων από τους 
τοκογλύφους. Πιστεύω ότι είναι καιρός η 
Κυβέρνηση να εξετάσει την περίπτωση 
ενεργοποίησης του νόμου, γιατί η εκκρεμό-
τητα αυτή ευνοεί μόνο τους τοκογλύφους 
και διαιωνίζει το απαράδεκτο και απάν-
θρωπο αυτό φαινόμενο της τοκογλυφίας, 
που αποτελεί πραγματική μάστιγα για 
την κοινωνία μας. 

Υ.Γ.: Όταν οι δανειολήπτες απευθύνονται 
σε αυτούς που διαχειρίζονται τα προβλη-
ματικά δάνεια και ζητούν τη μείωση των 
οφειλών τους λόγω υπερχρεώσεων των 
επιτοκίων (δάνεια από τις τέως Συνεργατι-
κές), αυτοί απαντούν με ύφος Ρωμαίου Αυ-
τοκράτορα ότι δεν υπάρχουν υπερχρεώσεις. 
Αν είσαι όμως κουμπάρος ή κουμπάρα 
με αυτούς τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες 
τότε εντοπίζουν υπερχρεώσεις και γίνεται 
η δουλειά σου. Διερωτώμαι βάσει ποιών 
κριτηρίων διορίζονται  αυτοί οι λειτουργοί 
που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους και 
εκβιασμούς για να εισπράξουν τις οφειλές 
των δανειοληπτών και φυσικά τις παχυλές 
τους προμήθειες. Τι λέει ο Χρηματοοι-
κονομικός Επίτροπος, ο οποίος λαμβάνει 
εκατοντάδες καταγγελίες; Ποιος θα σώσει, 
κ. Επίτροπε, τις εκατοντάδες συμπατριωτών 
μας από τα αρπαχτικά, που, σύμφωνα με 
πληροφορίες, οδήγησαν στην αυτοκτονία 
κάποιους συμπατριώτες μας; Σημείωση, 
θέλω να διευκρινίσω, δεν κατατάσσω όλους 
τους λειτουργούς στο ίδιο καλάθι. Υπάρχουν 
και αρκετές εξαιρέσεις, βοηθώντας αρκετό 
κόσμο, δείχνοντας τα ανθρωπιστικά τους 
αισθήματα.  

Της Κυριακής
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Τα γεγονότα και οι διαδικασίες τις 
τελευταίες μέρες για το θέμα της 
λειτουργίας των εφημερευόντων 
ιατρείων του Γε.Σ.Υ. έδειξαν ολο-

φάνερα ποιος έχει το απάνω χέρι, ποιος 
παίρνει και ποιος επιβάλλει τις αποφά-
σεις… Για το συμφέρον των ασθενών, 
βεβαίως, βεβαίως. Ο Ο.Α.Υ. έπρεπε να 
πάρει αποφάσεις και να λειτουργήσει τα 
εφημερεύοντα ιατρεία πριν από τρία χρόνια, 
από το 2019, όταν άρχισε η εφαρμογή 
του Γε.Σ.Υ. Έκτοτε πέρασαν τρία χρόνια 
και το μόνο που αποφασίστηκε ήταν η 
αναβολή του θέματος, αλλιώς οι γιατροί 
θα έκαναν απεργία. 

Όσοι έχουν την εντύπωση ότι τα δι-
οικητικά συμβούλια του Ο.Α.Υ. και του 
Ο.Κ.Υπ.Υ. μελετούν τα θέματα, παίρνουν 
αποφάσεις και οι διευθυντικές ομάδες των 
δυο οργανισμών τις εφαρμόζουν, πλανώ-

νται «πλάνην οικτράν». Γιατί για όλα τα 
θέματα πρέπει να δώσει την έγκρισή του 
ο αναρχοσυνδικαλισμός των γιατρών, είτε 
αυτός εκδηλώνεται με το κ. Κούμα είτε 
με άλλον συντεχνιακό ηγέτη των γιατρών; 
Μα, για το καλό των ασθενών, βεβαίως, 
βεβαίως.

 Φυσικά αναγνωρίζω το δικαίωμα των 
γιατρών να έχουν άποψη και να υποβάλ-
λουν εισηγήσεις για επιστημονικά θέμα 
υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Οι επι-
στήμονες γιατροί και οι επιστημονικές 
επιτροπές, όμως. Όχι οι συνδικαλιστικές 
ηγεσίες των γιατρών. Αυτές έχουν δικαί-
ωμα να συζητούν και να διεκδικούν τα 
εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ερ-
γασίας και τους μισθούς των μελών τους. 
Και έχουν υποχρέωση, όταν αυτά κατα-
πατούνται, να τα υπερασπίζονται, ακόμα 
και με απεργιακά μέτρα. Αλλά με ποιο 

δικαίωμα  απαιτούν να έχουν λόγο και 
κυρίως να επιβάλλουν την άποψή τους 
σε θέματα που δεν έχουν σχέση με ερ-
γασιακά, συνδικαλιστικά ζητήματα; Γιατί 
δεν αποδέχονται και δεν αναγνωρίζουν 
στον ΟΚΥπΥ το δικαίωμα να διαχειρίζεται 

τα νοσηλευτήρια και τις υποδομές τους 
για εξυπηρέτηση των ασθενών; Ο αναρ-
χοσυνδικαλισμός των γιατρών απειλεί, 
εκβιάζει και επιβάλλει στον ΟΚΥπΥ τις 
απόψεις του, όχι μόνο για συνδικαλιστικά 
θέματα, αλλά για όλα τα θέματα που η 
αρμοδιότητα ανήκει στον ΟΚΥπΥ. 

Στο θέμα των εφημερευόντων ιατρείων 
ο αναρχοσυνδικαλισμός εκβίασε αναβολή 
και ο λαϊκισμός της εξουσίας υποχώρησε 
ατάκτως. Λέω λαϊκισμός, επειδή πίσω από 
τα συμβούλια των ημικρατικών οργανι-
σμών υπάρχει η εξουσία, που λαϊκίζει,  γιατί 
κλείνει τα μάτια στον εκβιασμό, αλλά τα 
έχει ανοικτά, για να μετρά τις ψήφους των 
διαμαρτυρομένων και να αποδέχεται τον 
εκβιασμό. Με τον τρόπο αυτό ο αναρχο-
συνδικαλισμός έγινε ασύδοτος και παντο-
δύναμος. Ο Υπουργός Υγείας φάνηκε να 
μην αποδέχεται τον εκβιασμό των γιατρών, 

αλλά στην κρίσιμη σύσκεψη, αντί να κτυ-
πήσει το χέρι στο τραπέζι και να πατήσει 
το πόδι στις απαράδεκτες απαιτήσεις του 
αναρχοσυνδικαλισμού, υποχώρησε ατά-
κτως. Φαίνεται ότι κάποιοι του ψιθύρισαν 
να συνετισθεί… για να αποφύγουμε την 
απεργία. Έτσι πάμε για πολλοστή αναβολή 
και καλά κρασιά τον Σεπτέμβρη. 

Ο αναρχοσυνδικαλισμός των κυ-
βερνητικών γιατρών, όπως και ο αναρ-
χοσυνδικαλισμός πολλών συνδικαλι-
στικών οργανώσεων του δημοσίου και 
του ημικρατικού τομέα, έχει φτάσει στο 
απροχώρητο. Οι συνδικαλιστικές αυτές 
οργανώσεις αφιερώνουν το μεγαλύτερο 
μέρος της δραστηριότητάς τους σε θέμα-
τα που δεν είναι της αρμοδιότητάς τους. 
Δυστυχώς, ο λαϊκισμός της Κυβέρνησης 
έχει εκθρέψει αυτόν τον παραλογισμό και 
σήμερα δεν μπορεί να τον ελέγξει. Πε-

ριορίζεται μόνο στην προσπάθεια να τον 
ικανοποιεί. Και ο αναρχοσυνδικαλισμός 
γίνεται ολοένα και θρασύτερος.

Έτσι, η Κυβέρνηση, έρμαιο στα χέρια 
των συνδικαλιστών, δεν κατάφερε ακόμα 
να ιδρύσει πανεπιστημιακό νοσοκομείο, 
επειδή οι συνδικαλιστές προβάλλουν εμπό-
δια… για το καλό των ασθενών, βεβαίως, 
βεβαίως. Ο ΟΚΥπΥ έχει ικανοποιήσει όλες 
τις μισθολογικές και επιδοματικές απαιτή-
σεις των συνδικαλιστών. Τώρα υποχωρεί 
σε κάθε απαίτησή τους σε θέματα που δεν 
έχουν καν το δικαίωμα να έχουν λόγο. 
Είναι λογικό οι υπάλληλοι να επιβάλλουν 
στους εργοδότες τους με ποιο τρόπο θα 
διαχειριστούν την περιουσία και θα αξιο-
ποιήσουν τις υποδομές της επιχείρησής 
τους; Αυτός ο παραλογισμός, δυστυχώς, 
έχει γίνει κανόνας. Και οι δικαιούχοι του 
Γε.Σ.Υ. παρακολουθούν ενεοί.

Ποιος έχει το απάνω χέρι στο ΓεΣΥ και στα δημόσια νοσηλευτήρια 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
ως πολιτικό όργανο και μια 
από τις τρεις θεσμοθετημένες 
κατά το Σύνταγμα εξουσίες 

στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατά περιό-
δους (παλαιότερα πιο έντονα) θεωρούσε 
αναγκαίο να συζητά, ώστε να ακουστούν 
όλες οι απόψεις των κομμάτων επί σοβα-
ρών πολιτικών θεμάτων περί τα οποία 
προχωρούσε σε ομόφωνα ψηφίσματα, τα 
οποία «…αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες 
και προβληματισμούς του Κοινοβουλίου…», 
αναφορικά με τα μεγάλα προβλήματα που 
κατά καιρούς αντιμετωπίζει ο κυρίαρχος 

λαός. Ψηφίσματα που  διαφυλάχθηκαν 
και ταξινομήθηκαν σε μια ειδική έκδοση 
της Βουλής, ώστε ο μελετητής να έχει τη 
δυνατότητα να κατανοήσει τις προσδοκίες 
του κυρίαρχου λαού και την απαίτησή του 
επί της ουσίας των διαφόρων ζητημάτων 
που προφανώς ήταν καθήκον, πέραν των 
κομματικών, επιμέρους αντιθέσεων.  

Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται 
σε προεκλογική περίοδο και ιδιαίτερα επί 
Προεδρικών Εκλογών (όπως τώρα), είναι 
αναγκαίο για κάθε υποψήφιο, για κάθε 
κόμμα και κάθε απλό πολίτη να θυμίζει 
στους εκπροσώπους του στη Βουλή και 
στην Εκτελεστική Εξουσία ένα ψήφισμα 
ειδικά για το κυπριακό πρόβλημα, που 
αποφασίστηκε πέντε χρόνια μετά την πα-
ράνομη στρατιωτική εισβολή και κατοχή 
που επέβαλε η επεκτατική πολιτική της 
Τουρκίας. Ψήφισμα, με το οποίο η Βουλή 
έκρινε αναγκαίο να διακηρύξει για μιαν 
ακόμη φορά, άλλα και να αυτοδεσμευτεί 
με το ακόλουθο ψήφισμα (απόσπασμα από 
το ψήφισμα 53/1979):

«Διαδηλώνει ότι αμετάθετος στόχος του 
αγώνα του κυπριακού λαού είναι η πλήρης 
ανεξαρτησία, η κυριαρχία, η ενότητα του 
κράτους και η εδαφική ακεραιότητα και το 

αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
κατοχύρωση της ασφάλειας της Δημοκρατίας 
της Κύπρου και όλων των κατοίκων και η 
διασφάλιση των αναφαίρετων ανθρώπινων 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Δη-
μοκρατίας. Απορρίπτει οιανδήποτε λύση η 
οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, λύσεις που 
έχουν σαν αποτέλεσμα τη με οιονδήποτε 
τρόπο προσάρτηση όλου ή μέρους του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος, τη φανερή ή 
συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση ή την ανα-
κήρυξη χωριστού κράτους επί μέρους του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Βουλή κατά το Σύνταγμα δεν ψηφίζει 
μόνο Νόμους, αλλά έχει παράλληλη εξουσία 
πολιτικών παρεμβάσεων επί παντός θέμα-
τος που ταλανίζει τον κυρίαρχο λαό. Με το 
εν λόγω ψήφισμα προσδιόρισε η Βουλή  
και προέβαλε, υπό την αντιπροσωπευτική 
δυνατότητά της, την ανάγκη και τη μορφή 
του «…αγώνα του κυπριακού λαού» που 
παραμένει, προφανώς μέχρι και σήμερα, 
ίδιος και αμετάθετος. Ένας αγώνας υπέρ 
της απελευθέρωσης όλης της κατεχόμενης 
περιοχής, της Κερύνειας μη εξαιρουμένης.

Ψήφισμα που αφορούσε την πολυκομ-

ματική θέση της Βουλής, χωρίς να ασχοληθεί 
με τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, γιατί ο ίδιος, όπως και οι Υπουργοί 
(βέβαια και οι βουλευτές), αναλαμβάνουν 
τα καθήκοντά τους, αφού κατά το Σύνταγ-
μα διαβεβαιώσουν: πίστη και σεβασμό στο 
Σύνταγμα και στους Νόμους και επίσης στη 
διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν όλοι οι 
υποψήφιοι Πρόεδροι, πριν αλλά και μετά τις 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές, θα συ-
νεχίσουν να έχουν ως στόχο το δεσμευτικό 
για όλους ψήφισμα και στόχους κατά τις 
συνταγματικές πρόνοιες. Τούτο, γιατί δεν 
πρόκειται για μιαν απόφαση χωρίς σημα-
σία της Βουλής με την τότε σύνθεσή της.  
Είναι στίγμα και καθορισμός αγώνα και 
αντικατοχική διεκδίκηση που δεν πέτυχε 
μέχρι σήμερα να πραγματωθεί. Τούτο, γιατί 
έμμεσα ή συγκαλυμμένα παρακάμφθηκε 
η ουσία του προβλήματος με υποχωρήσεις 
και σφάλματα δικά μας, έναντι μιας Τουρκίας 
που με συνέπεια καθόρισε και προωθεί 
σταθερά τον στόχο τής τουρκοποίησης. Ας 
προβληματιστούν όλοι οι υποψήφιοι και 
πρωτίστως ο κυρίαρχος λαός, τι μας μένει, 
εάν χαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία.  

Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.) και 
Δημοκρατικός Συναγερμός 
(ΔΗ.ΣΥ.) της Κύπρου έχουν 
κοινό ιδεολογικό προφίλ και 

μιαν αγαστή συνεργασία και πορεία. Κάτι 
ασφαλώς απολύτως θεμιτό και κατανοητό. 
Ίδιες σχέσεις ως γνωστόν διατηρούν και 
το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού 
(Α.Κ.Ε.Λ.) της Κύπρου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα 
περίμενε κανείς  το Α.Κ.Ε.Λ., ως ένα κομ-
μουνιστικό κόμμα (έτσι αυτοχαρακτηρίζεται), 
να συνδέεται ιδεολογικά, περισσότερο με το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), κάτι 
τέτοιο, όμως, κατά ένα περίεργο τρόπο, δεν 
συμβαίνει. Κι αυτό διότι το Κ.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
το Α.Κ.Ε.Λ., στην πράξη, έχει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό αλλοτριωθεί ιδεολογικά από αυτό 
που ορίζει το κομμουνιστικό μανιφέστο, το 
οποίο αποτελεί το θεμελιακό κείμενο της 
κομμουνιστικής ιδεολογίας. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι που βρέθηκε 
την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να 
παραστεί και να μιλήσει στο συνέδριο του 
ΔΗ.ΣΥ. στη Λευκωσία. Στο συνέδριο πα-
ρευρέθη και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκουν τα 
αδελφά κόμματα της Ν.Δ. και του ΔΗ.ΣΥ.

Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα ο 
Πρωθυπουργός δήλωσε από τη Λευκωσία 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 
Μεγαλόνησο. Αυτονόητα πράγματα, θα πει 
κάποιος, ωστόσο καλό είναι να επαναλαμ-
βάνονται και να επισημαίνονται. Σημειώνω 
τα πιο σημαντικά: «Η Ουκρανία βιώνει την 
τραγική εμπειρία της Κύπρου το 1974… 
Δεν πρέπει να αφήσουμε το Ντονέτσκ και 
τη Μαριούπολη να γίνουν Κερύνεια και 
Αμμόχωστος…  Οι τουρκικές θέσεις περί 
δύο κρατών στην Κύπρο απορρίπτονται 
ασυζητητί. Η διχοτόμηση δεν χωράει ούτε 
στην πραγματικότητα, ούτε στον πολιτισμό 
του 21ου αιώνα. Η Πράσινη Γραμμή που 
κόβει τη Λευκωσία στα δύο είναι μια γραμμή 
ντροπής, που πρέπει επιτέλους να σβήσει…. 
Το Διεθνές Δίκαιο παραμένει η μόνη πυξίδα 
μας στο εθνικό ζήτημα, με σαφή τον κοινό 
μας στόχο: δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική 
λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Χωρίς ξένους εγγυητές, χωρίς κατοχικούς 
στρατούς. Λύση σύμφωνη με τα ψηφίσματα 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις 

αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης...».
Όλα αυτά αποτελούν επισημάνσεις 

με τις οποίες ασφαλώς ουδείς μπορεί να 
διαφωνήσει. Κάποιος ωστόσο (ουδέτερος 
και αμερόληπτος) πρέπει να μας εξηγήσει 
πώς όλα τα παραπάνω συνάδουν με λύση 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
(Δ.Δ.Ο.), στην οποία Λευκωσία και Αθήνα 
εναπόθεσαν όλες τις δυνάμεις τους. Μια 
λύση την οποία όλοι οι έγκυροι και έγκριτοι 
νομικοί και συνταγματολόγοι υποστηρίζουν 
ότι πρόκειται για λύση ξεκάθαρα διχοτομική! 

Αναφέρθηκε και στις εκλογές που θα 

γίνουν σε Ελλάδα και Κύπρο το 2023 ο 
Πρωθυπουργός:  «Το στοίχημα των εκλογών 
είναι να μην πάμε πίσω, αλλά να προχω-
ρήσουμε μπροστά. Πρέπει να κτίσουμε 
πάνω στα γερά θεμέλια, να αποτρέψουμε 
την κατεδάφιση όσων έγιναν. Φίλε Αβέ-
ρωφ, με το καλό Πρόεδρος στις εκλογές 
που έρχονται. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και 
είναι στο πλευρό σου». Σίγουρα, η Ν.Δ., ως 
αδελφό κόμμα με τον ΔΗ.ΣΥ.,  δικαιούται 
να προσδοκά σε νίκη του πρόεδρου του 
στις προσεχείς προεδρικές εκλογές στην 
Κύπρο, διερωτώμαι, ωστόσο, εντελώς κα-
λοπροαίρετα,  κατά πόσον είναι σωστό ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας να παίρνει 
θέση σε αυτό το εξαιρετικά λεπτό ζήτημα…  
Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτα 
Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και μετά 
αρχηγός κόμματος. 

Υστερόγραφο: «Ισχυρή Ελλάδα σημαί-
νει και ισχυρός Ελληνισμός, σημαίνει και 
ισχυρή Κύπρος»,  είπε ακόμη ο Πρωθυ-
πουργός, τονίζοντας πως «κάθε επιτυχία 
της Αθήνας γίνεται δύναμη στη Λευκωσία». 
Μεγάλη κουβέντα! Προσυπογράφω και 
συντάσσομαι.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, το 
πρωτότυπο κείμενο του Κυ-
πριακού Συντάγματος, όπως 
μας δόθηκε από τις Συμφωνίες 

Ζυρίχης-Λονδίνου με την εγκαθίδρυ-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι 
διατυπωμένο στην αγγλική γλώσσα, 
παρόλο που, σύμφωνα με το Άρθρο 
3 του Συντάγματος, επίσημες γλώσσες 
της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και 
η τουρκική. Το ελληνικό κείμενο, που 
χρησιμοποιούμε στα Δικαστήρια, στη 
Δημόσια Υπηρεσία, και γενικότερα, 
αποτελεί ελληνική μετάφραση από το 
αγγλικό. Το ίδιο και το τουρκικό κείμενο.

Όταν υπάρχει αμφιβολία αναφορικά με 
την ερμηνεία οποιουδήποτε όρου στο ελ-
ληνικό κείμενο, πρέπει να ανατρέχει κανείς 
στο τουρκικό κείμενο, και αντιθέτως, και, 
όταν τα δύο κείμενα δεν συμφωνούν, τότε 
πρέπει να ανατρέχει κανείς στο πρωτότυπο 
αυθεντικό αγγλικό κείμενο, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
Άρθρο 180 του Συντάγματος. Γι’ αυτό μου 
έκανε εντύπωση ένα δημοσίευμα στην 
εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», ημερομη-
νίας 10 Μαΐου 2022, σελ. 12, με τίτλο «Στα 
Αγγλικά και το Σύνταγμα Δημοκρατίας». 
Σύμφωνα μ’ αυτό, η Επίτροπος Νομοθε-
σίας, σ’ επιστολή της προς την Υπουργό 
Δικαιοσύνης, εισηγείται τη μετάφραση 
αριθμού νομοθεσιών, μεταξύ των οποί-
ων και του Κυπριακού Συντάγματος (!) 
στα Αγγλικά. Δηλαδή, θα μεταφρασθεί 
το αγγλικό Σύνταγμά μας στα Αγγλικά (!) 
από την ελληνική μετάφραση; Εκτός κι 
αν η εν λόγω Επίτροπος εννοούσε μόνο 
τις τροποποιήσεις του Συντάγματος που, 
βεβαίως, έχουν ψηφισθεί και δημοσιευθεί 
στα Ελληνικά. Περισσότερη εντύπωση, 
όμως, μου έκανε το γεγονός ότι, ενώ εί-
δαμε και πάθαμε στο παρελθόν να μετα-
φράσουμε στη γλώσσα μας όλους τους 
νόμους που μας κατέλιπαν στα Αγγλικά 
οι Άγγλοι αποικιοκράτες, μάλιστα, ψηφί-
σθηκε τότε και ειδικός νόμος, ο περί των 
Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας 
Νόμος του 1988 (Νόμος αρ. 67 του 1988), 
ερχόμαστε τώρα να τροποποιήσουμε το 
σχετικό Άρθρο 3 του Συντάγματος και 
να ψηφίσουμε τον περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και 
Ναυτοδικείου Νόμο του 2022, σύμφω-
να με τα άρθρα 15 και 29 του οποίου ο 
αντίστοιχος Δικαστής «δύναται, εφόσον 
το συμφέρον της Δικαιοσύνης το απαιτεί, 
να επιτρέψει τη διεξαγωγή της δικαστι-
κής διαδικασίας και την καταχώριση των 
εγγράφων στην αγγλική γλώσσα και, σε 
τέτοια περίπτωση, καθορίζει την αγγλική 
γλώσσα ως την γλώσσα στην οποία θα 
διεξαχθεί η διαδικασία και στην οποία θα 
διατυπωθεί η απόφαση του Eμπορικού 
Δικαστηρίου»!

Μπράβο μας! Ποια άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα δέχεται να έχει τέτοια πρόνοια στη 
νομοθεσία της που να επιτρέπει τη χρήση, 
στα Δικαστήριά της, άλλης γλώσσας από 
την επίσημη γλώσσα του Κράτους; Θα 
μου πείτε ότι αυτό θα ισχύει μόνο για 
το Εμποροδικείο και το Ναυτοδικείο, 
καθώς και το Δικαστήριο κατ’ έφεση. 
Ελπίζω όμως αυτό να μην αποτελέσει 
κακή αρχή. Ως εδώ και μη παρέκει! Εί-
ναι φανερό από τα ανωτέρω ότι δεν με 
ενθουσιάζει καθόλου η ιδέα επαναφοράς 
της αγγλικής γλώσσας, έστω και μόνον 
στα ανωτέρω Δικαστήρια, παρόλο που 
προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα 
με τη χρήση της αγγλικής, μιας και οι 
σπουδές μου περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, και μεταπτυχιακές σπουδές στο 
University College του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου. Από την άλλη, υπάρχει 
και το θέμα εφαρμογής του Νόμου αυ-
τού από τους Δικαστές μας. Πάμε, για 
παράδειγμα, στα προσόντα διορισμού 
των Δικαστών του Εμποροδικείου και 
του Ναυτοδικείου, για τα οποία γίνεται 
ειδική αναφορά στα άρθρα 5 και 21 του 
εν λόγω Νόμου, αντίστοιχα. Λοιπόν, για 
να διορισθεί κάποιος Δικαστής στα ανω-
τέρω Δικαστήρια, πρέπει, εκτός από τα 
άλλα προσόντα που απαιτούνται, να «έχει 
πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας». 
Πολύ καλή; Απλώς, πολύ καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας; Όχι εξαίρετη; Όχι 
τέλεια γνώση της αγγλικής νομικής ορο-
λογίας; Δεν είναι φιλολογικά κείμενα που 
θα διαβάζει και ερμηνεύει ο άνθρωπος. 
Είναι αγγλικά νομικά κείμενα με αγγλική 
νομική ορολογία. Παρεμπιπτόντως, δεν 
καθορίζονται, αντιστοίχως, προσόντα για 
τη γλώσσα και για τους Δικαστές που θα 
ακούν κατ’ έφεση! Και καλά, οι Δικαστές. 

Οι δικηγόροι, που οι περισσότεροι έχουν 
σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια 
και δεν μιλούν απταίστως τα Αγγλικά; 
Πώς θ’ αντεπεξέλθουν; Και οι διάδικοι; 
Εάν δεν κατανοούν και οι δύο πλευρές 
Αγγλικά; Δεν παραβιάζεται η αρχή της 
δίκαιης δίκης; Και το πιο βασικό: Ποιος 
θα μεταφράσει όλον εκείνον τον όγκο 
των νομοθετημάτων, ουσιαστικών και 
δικονομικών από την ελληνική νομική 
γλώσσα, στην αγγλική νομική γλώσσα και, 
βεβαίως, ποιος θα τους ελέγξει; Πόσους 
εξειδικευμένους νομικούς διαθέτουμε 
που μπορούν ν’ αναλάβουν ένα τέτοιο 
έργο; Και, ας πούμε ότι θα βρεθούν τέ-
τοιοι «experts». Τι θα γίνει με το αγγλικό 
κείμενο των νόμων που θα προκύψει; 
Θα αποτελεί τούτο απλή μετάφραση στα 
Αγγλικά, οπόταν, για τη νομική ερμηνεία 
του, ο Δικαστής θα ανατρέχει πάλι στο 
ελληνικό κείμενο, ή θα σταλούν οι με-
ταφράσεις στη Βουλή για να ψηφισθούν, 
και με βάση ποια εξουσία, στην αγγλική 
γλώσσα, ως νόμοι της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, πράγμα που, μεταξύ άλλων, 
θα συγκρούεται τόσο με το Άρθρο 3 όσο 
και με το Άρθρο 189 του Συντάγματος, 
το οποίο, παραδόξως, δεν τροποποιή-
θηκε με τη Δέκατη Έκτη τροποποίηση 
του Συντάγματος; Αφήστε το κόστος του 
έργου της μετάφρασης, ακριβώς τώρα 
με την οικονομική κρίση. 

Δεν επικρίνω εκείνους που τάσσονται 
υπέρ της χρήσης και της αγγλικής γλώσ-
σας για τα δύο προαναφερθέντα Δικαστή-
ριά μας, απλώς δεν συμφωνώ μαζί τους.  
Όπως αναφέρεται στο Προοίμιο του περί 
της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμου του 2022, σκοπός της 
ίδρυσης των ανωτέρω Δικαστηρίων και 
της παροχής δυνατότητας χρήσης και της 
αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιον των 
Δικαστηρίων αυτών ή του ανώτερου Δι-
καστηρίου διαδικασία είναι, μεταξύ άλλων, 
«η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων». Πάλι βρίσκουμε 
μπροστά μας την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων! Ας μην ξεχνούμε, όμως, 
ότι αρκετοί αγγλόφωνοι αλλοδαποί δικη-
γόροι, Ευρωπαίοι και μη, εποφθαλμιούν 
να ασκούν το επάγγελμά τους στην Κύπρο 
και να εμφανίζονται ενώπιον των Δικα-
στηρίων μας, αφαιρώντας δικηγορική 
ύλη από τους ημεδαπούς δικηγόρους 
που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Και 
δεν είναι λίγη αυτή η ύλη, δεδομένου ότι 
οι εμπορικές διαφορές, που εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία του Εμποροδικείου, πε-
ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πώληση 
αγαθών, μεταφορά αγαθών, εκμετάλλευση 
πετρελαίου ή άλλων φυσικών πόρων, 
λειτουργία αγορών, παροχή υπηρεσιών, 
εμπορική αντιπροσώπευση, παραβάσεις 
του περί Ανταγωνισμού Νόμου, θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σή-
ματα και πατέντες) και θέματα διαιτησίας! 
Όλο το φάσμα του Εμπορικού Δικαίου! 

Από την άλλη, οι ναυτικές υποθέσεις, 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του 
Ναυτοδικείου, περιλαμβάνουν, μετα-
ξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την 
κυριότητα πλοίου, αξιώσεις για ζημιά, 
απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ένεκα 
σύγκρουσης πλοίων, απαιτήσεις σχετικά 
με υποθήκη η επιβάρυνση πλοίου, ζημιά 
που προκλήθηκε από πλοίο ή σε πλοίο, 
απώλεια ή ζημιά αγαθών που μεταφέρο-
νται με πλοίο, υπηρεσίες ναυαγιαίρεσης, 
ρυμούλκηση ή πλοήγηση πλοίου κ.λπ. 
Όλο το φάσμα του Εμπορικού Ναυτικού 
Δικαίου. Για όλα τα ανωτέρω, θα κατε-
βαίνουν στην Κύπρο Άγγλοι, Ιρλανδοί, 
Μαλτέζοι και άλλοι αγγλόφωνοι δικηγόροι 
από το εξωτερικό, εφόσον η ελληνική 
γλώσσα δεν θα αποτελεί πλέον εμπό-
διο για την εμφάνισή τους στα δύο πιο 
κερδοφόρα Δικαστήριά μας. Το θέλουν 
αυτό οι ευπαίδευτοι συνάδελφοί μου; Ας 
μιλήσει επιτέλους και κανένας άλλος. 

Η λύση του Κυπριακού πρέπει 
ν’ αποτελεί το κυριότερο θέμα 
στην προεκλογική εκστρατεία 
των υποψηφίων για την προεδρία 

της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ).Όλα τα 
υπόλοιπα θέματα έχουν άμεση εξάρτηση από 
αυτό. Θα αναφερθώ μόνο σε μια πτυχή της 
λύσης για το Κυπριακό, που έχει βαρύνουσα 
σημασία. Τον παράγοντα  της ασφάλειας. Τον 
παράγοντα του  φόβου κατά τον Θουκυδίδη  
{οι παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις 
των κρατών είναι το δέος (φόβος, ασφάλεια), 
η τιμή (κύρος) και η ωφέλεια (συμφέρον) που 
διασφαλίζονται με την ηγετική θέση (ισχύς)  
(Α75)}. Ο παράγοντας της ασφάλειας δεν επη-
ρεάζει μόνο τις σχέσεις των κρατών, αλλά και  
τη συμπεριφορά των πολιτών. Ένας από τους 
κύριους λόγους απόρριψης του σχεδίου Ανάν  
ήταν και ο φόβος που προκλήθηκε στους 
Έλληνες  πολίτες της Κύπρου, επειδή η λύση 
αυτή δεν εξασφάλιζε συνθήκες ασφάλειας. 
Φόβος για τη ζωή τους και την  επιβίωση του 
κράτους τους. Η ΔΔΟ, η οποία υποστηρίζεται 
από τους περισσότερους υποψηφίους για 
την προεδρία της ΚΔ, είναι μία παραλλαγή 
του σχεδίου Ανάν και δεν παρέχει τα εχέγ-
γυα για την ασφάλεια του κράτους και των  
πολιτών του.  Συγκεκριμένα, οι πτυχές της 
λύσης ΔΔΟ, που επηρεάζουν αρνητικά την 
ασφάλεια είναι: 

Η έλλειψη στρατιωτικής ασφάλειας. Το 
κυπριακό κράτος θα είναι αφοπλισμένο (σελ. 
70 συγκλίσεων Ντάουνερ). Δεν θα έχει το δι-
καίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις, απαραίτητες 
για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος 
αυτοάμυνας, που κατοχυρώνεται από το άρ-
θρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ. Θα 
είναι μια ανοχύρωτη πολιτεία στον ζωτικό 
χώρο της Αν. Μεσογείου, εύκολη λεία της 
τουρκικής αρπακτικότητας, την οποία βιώνει 
καθημερινά ο Ελληνισμός της Κύπρου. Η 
έλλειψη δημογραφικής ασφάλειας. Θα υπάρχει  

μαζική είσοδος   Τούρκων υπηκόων στην 
Κύπρο, οι οποίοι  θα απολαμβάνουν το δι-
καίωμα των τεσσάρων βασικών ελευθεριών 
της ΕΕ (σελ. 68 συγκλίσεων Ντάουνερ). Θα 
νομιμοποιηθούν όλοι οι Τούρκοι έποικοι, και 
θα συνεχίζεται η εγκατάσταση νέων.

Η έλλειψη πολιτικής ασφάλειας. Κατα-
στρατηγείται η  αρχή της πλειοψηφίας στη 
λήψη αποφάσεων με συνέπεια την αδικία 
(λόγω εξίσωσης της πλειοψηφίας με τη μει-
οψηφία) και την αδυναμία λήψης απόφασης 
(λόγω βέτο της μειοψηφίας). Το κράτος θα 
είναι δυσλειτουργικό και θα βουλιάζει στα 
αδιέξοδα. Η πλειοψηφία εξισώνεται με τη 
μειοψηφία, εις μεν τη δικαστική εξουσία και 
τη  Γερουσία με την αριθμητική ισότητα, εις 
δε την εκτελεστική εξουσία με βέτο της μει-
οψηφίας (μετονομάσθηκε σε θετική ψήφο το 
βέτο) για τα ζωτικής φύσεως θέματα. Για την 
αντιμετώπιση των αδιεξόδων, στο σχέδιο Ανάν  
υπήρχε μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων 
από τρεις ξένους δικαστές (παραβίαση της 
αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, να αποφασίζουν 
ξένοι για μας). Στις συζητήσεις για τη λύση 
ΔΔΟ δεν έγινε κατορθωτό να συμφωνηθεί 
μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων (υπήρξε 
και η σκέψη της κλήρωσης). Στις σύγχρο-
νες δημοκρατίες και τα κανονικά κράτη δεν 
χρειάζονται μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων, 

επειδή εφαρμόζεται η δημοκρατική αρχή 
της πλειοψηφίας στην λήψη αποφάσεων, 
που δίδει λύσεις και παρέχει τα εχέγγυα 
της πολιτικής ασφάλειας.

Η έλλειψη λειτουργικής και οικονομικής 
ασφάλειας. . Καταστρατηγείται η αρχή της απλό-
τητας. Συγκροτείται κράτος δυσλειτουργικό, 
πολύπλοκο και οικονομικά μη βιώσιμο με 
δυαρχία αξιωματούχων, 4 Βουλές, 3 Κυβερ-
νήσεις, 3 Αστυνομίες, εις διπλούν ή τριπλούν 
ημικρατικοί οργανισμοί σε έναν μικρό εδα-
φικό χώρο. Θα υπάρχουν συγκρουσιακές 
σχέσεις, αφού το τ/κ “Constituent State” θα 
υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας 
σε βάρος εκείνων της Κύπρου, λόγω πλει-
οψηφίας εποίκων και διμερών συμφωνιών 
εξάρτησης από την Τουρκία. Μείζον θέμα 
ασφάλειας και παραβίασης της κυριαρχίας 
του κράτους προκύπτει,  αν ενσωματωθούν 
στη λύση ΔΔΟ και οι διμερείς συμφωνίες 
εξάρτησης του ψευδοκράτους (τ/κ constituent 
state) από την Τουρκία, όπως είχε συμβεί στο 
σχέδιο Ανάν, με την ενσωμάτωση άνω των 
60 συμφωνιών. Έκτοτε, ο αριθμός αυτός έχει  
αυξηθεί. Οι συμφωνίες καλύπτουν όλους 
τους τομείς (οικονομία, νόμισμα, κρατική 
λειτουργία, αμυντική συνεργασία, ασφά-
λεια,  θρησκεία, ενέργεια, υφαλοκρηπίδα, 
νερό από Τουρκία κ.ά.) και έχουν μετατρέψει 
τα κατεχόμενα σε οιονεί τουρκική επαρχία. Η 
Τουρκία εμμένει στην ενσωμάτωσή τους σε 
οποιαδήποτε μορφή λύσης του Κυπριακού. 
Οι πολίτες δεν έχουν καμιά ενημέρωση, αν 
στις μακροχρόνιες συνομιλίες για τη λύση 
ΔΔΟ συζητήθηκε αυτό το μείζον θέμα ασφά-
λειας και αν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκλιση. 
Να υπενθυμίσουμε ότι, στο σχέδιο Ανάν, η 
ενσωμάτωση  διμερών συμφωνιών για την 
ασφάλεια ακτών και την έρευνα - διάσωση 
έδιδαν το δικαίωμα αεροναυτικής παρου-
σίας της Τουρκίας στην Κύπρο, χωρίς να 
απαιτείται έγκριση του κυπριακού κράτους.

Πέραν της έλλειψης συνθηκών ασφάλειας, 
υπάρχουν και άλλα σοβαρά μειονεκτήματα 
της λύσης ΔΔΟ, τα οποία δεν θα αναλυθούν 
στο παρόν άρθρο, όπως οι παραβιάσεις των 
αρχών της ενότητας του κράτους και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, η νομιμοποίηση 
της  διχοτόμησης και των τετελεσμένων της 
εισβολής, η κατάλυση της ΚΔ, η επέκταση 
του τουρκικού ελέγχου σε όλη την Κύπρο 
κ.ά. Η ΔΔΟ συζητήθηκε  επί  δεκαετίες και 
δεν συμφωνήθηκε, επειδή στην πραγματι-
κότητα δεν υπήρχε  συμφωνημένη βάση 
λύσης. Αυτό που ήταν συμφωνημένο είναι ο 
αγγλικός όρος «constituent states», τον οποίον  
εμείς μεταφράζαμε ως «συνιστώσες πολιτεί-
ες», αλλά οι Τούρκοι ως «ιδρυτικά κράτη», 
δηλαδή ως συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία  
δύο κρατών (ΔΔΟ). Σήμερα εγκατέλειψαν 
τη ΔΔΟ  και  υποστηρίζουν ανοικτά πλέον 
τη λύση συνομοσπονδίας  δύο κρατών, εκ 
των οποίων το τ/κ πλήρως εξαρτημένο από  
την Τουρκία, λόγω πλειοψηφίας εποίκων  
και διμερών συμφωνιών εξάρτησης.  Στις 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές οι πολίτες 
που θα  υποστηρίξουν   υποψηφίους, οι οποίοι 
έχουν στο πρόγραμμά τους τη λύση ΔΔΟ 
για το Κυπριακό, πρέπει να απαιτήσουν από 
αυτούς αναλυτική ενημέρωση για την πτυχή 
της ασφάλειας σε αυτήν τη μορφή λύσης, 
δεδομένου ότι  η ασφάλεια υπήρξε η κύρια 
αιτία απόρριψης του σχεδίου Ανάν, που   ήταν 
ΔΔΟ (είναι ψευδαίσθηση να υποστηρίζεται 
ότι η ΔΔΟ δεν είναι το σχέδιο Ανάν). Όταν ο 
πολίτης κατανοήσει ότι η ΔΔΟ δεν παρέχει 
συνθήκες ασφάλειας (στρατιωτικής, δημογρα-
φικής, πολιτικής, λειτουργικής, οικονομικής) 
θα υποστεί φόβο και θα απαιτήσει απόρριψη 
της ΔΔΟ ως μη βιώσιμης λύσης. Η λύση 
του Κυπριακού   πρέπει ν’ αποτελεί το καθο-
ριστικό κριτήριο επιλογής νέου Προέδρου, 
αφού αυτό σχετίζεται με την επιβίωσή  μας 
ως έθνους και ως κράτους.

Προεδρικές εκλογές και ο φόβος των πολιτών
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H επαναφορά της αγγλικής 
γλώσσας σε δύο κυπριακά 
δικαστήρια και η γλώσσα του 
Κυπριακού Συντάγματος

Υποψήφιος Πρόεδρος: το κύριο καθήκον του

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο
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ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΣ (ΝΤΊΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΉ, 
Αναπλ. Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού 
a.avgoustis@hotmail.com

KΛΑΊΛΊΑ ΤΟΜΠΟΛΉ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, 
Δικηγόρος, πρώην Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας  
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αντιστράτηγος ε.α.

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΊΔΉΣ, 
Δικηγόρος - Πρώην Βουλευτής
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Λευκωσία 
Πόντου Ανδρέας: Λεωφ. Ελευθε-
ρίας 27 (100μ. από το Δημ. Σχολείο 
Συνοικισμού Ανθούπολης), Λακατά-
μεια, τηλ.: 22382550, 22721818. 
Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη: Διγενή 
Ακρίτα 12, Λευκωσία,  τηλ. : 
22433480, 22337979. 
Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη: Λεωφ. 
Νίκης  23 Β & Γ (δίπλα από 
σταθμό βενζίνης ΕΚΟ), Λευκω-
σία, τηλ.: 22490580, 22499232. 
Χαραλαμπίδης Γιώργος: Αγίου 
Ελευθερίου 64 Β, Αρχάγγελος 
(πάροδος απέναντι από γήπεδο 
ΑΠΟΕΛ) ,  Σ τρόβολος ,  τ ηλ . : 
22371177, 22353584. 
Αντωνίου Ελίνα: Λεωφόρος Αριστο-
φάνους 20Α (πλησίον ψαροταβέρ-
νας Family Nest και 200μ. από το 
δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα), Στρό-
βολος, τηλ.: 22261756, 99753337. 

Λεμεσός 
Μαρνέρος Λεωνίδας: Ηλία Καννά-
ουρου 32 (έναντι PIZZA HUT και 
Τράπεζας Κύπρου), Ύψωνας, τηλ.: 
25399702, 96669191. 
Μενελάου Παυλίνα: Λεκορπου-
ζιέ 32, Νάαφι (βόρεια φώτων 
Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο 

αριστερά, και 200μ. στα αρι-
στερά), Λεμεσός, τηλ.: 25251122, 
25102995. 
Αντων ιάδης  Πόλυς :  Αγ ίας 
Ζώνης 30 (έναντι εκκλησίας 
Αγίας Ζώνης), Λεμεσός, τηλ.: 
25358034, 25356371. 
Χαραλάμπους Χρύση: Κολωνακίου 
3 (δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπε-
τρας), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25584040, 96624646. 

Λάρνακα 
Ευλαβή Κατερίνα: Αρχ. Μακα-
ρίου 65Α (πλησίον ΤΑΪΠΕΪ - κινέ-
ζικο εστιατόριο), Λάρνακα, τηλ.: 
24656469, 24662689. 
Παπανδριανός Σπύρος: Λεωφ. 
Γιάννου Κρανιδιώτη 30 (πάρ-
κινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ), Λάρνακα, τηλ.: 
24660688, 99970233. 

Πάφος 
Γιαννιού Σταυρούλα: Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου και Χανιών 68 
(50μ. από Εμπορικό Κέντρο Θεο-
φάνη προς Κονιά), Πάφος, τηλ.: 
26937857, 26271776. 

Παραλίμνι 
Στυλιανού Στέλιος: Σωτήρας 7Α 
(έναντι Κλινικής «Λητώ»), Παραλί-
μνι, τηλ.: 23812040, 23744313. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ο ολοένα αυξανόμενος όγκος 
δεδομένων που καλείται 
σήμερα ο επιχειρηματικός 
κόσμος να διαχειριστεί, κα-

θιστά επιβεβλημένο τον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών αποθήκευσης δεδομένων, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν οικονο-
μική ζημιά ή, ακόμη, και η διακινδύνευση 
της εταιρικής φήμης. Αναγνωρίζοντας τις 
σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, η 
NEDECO Electronics Ltd προσφέρει σε 
επιχειρήσεις που θέλουν να διασφαλίσουν 
την προστασία των δεδομένων τους, την 
τεχνολογική λύση IT Room Monitor. Το εν 
λόγω προϊόν επέλεξε πρόσφατα η εταιρεία 
εισαγωγής αυτοκινήτων Unicars, διαχρονικός 
συνεργάτης της NEDECO Electronics Ltd, 
ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα κεντρικά 
δωμάτια διακομιστών της και να λαμβάνει 

αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για πιθανές 
βλάβες. Ειδικότερα, το IT Room Monitor 
αποτελεί σωτήρια λύση στην πιθανότητα 
εκδήλωσης καταστροφικών συμβάντων, 
τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη 

στον εξοπλισμό ενός οργανισμού και κατ’ 
επέκτασιν στην απώλεια των δεδομένων. 
Μέσω αισθητήρων που εγκαθίστανται 
στα δωμάτια διακομιστών, το σύστημα IT 
Room Monitor συλλέγει στοιχεία σχετικά 
με το περιβάλλον του δωματίου και στέλνει 
ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω 
email ή SMS σχετικά με αλλαγές στα επίπεδα 
θερμοκρασίας ή υγρασίας, καθώς και για 
άλλα επείγοντα συμβάντα, όπως διακοπές 
ρεύματος. Η NEDECO Electronics Ltd είναι 
ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας 
και μεταπωλητής των τηλεπικοινωνιακών 
κέντρων της Alcatel-Lucent Enterprise στην 
Κύπρο. Αποτελεί αξιόπιστο πάροχο εξο-
πλισμού δικτύων και τηλεπικοινωνιών για 
δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις και πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα 
παροχής έξυπνων τεχνολογικών λύσεων.

Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 
κεντρικών server rooms της Unicars

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: 10η 
Τελετή Αποφοίτησης με φυσική παρουσία

Συνάντηση Ινστιτούτου Ελληνικού 
Πολιτισμού με τον Πρέσβη της Ελλάδας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπνο-
δωματίων στην Καλλιθέα στην 
Αθήνα, Πλατεία Κύπρου, σε 
μικρή πολυκατοικία (κατασκευής 
2009). Το διαμέρισμα έχει εμβα-

δόν 70 τ.μ., ενιαίο σαλόνι με 
κουζίνα, μπάνιο, δύο w.c., δύο 
μπαλκόνια. Τιμή λογική. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
99059650.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022, 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πά-
φος διοργάνωσε στους χώρους 
τού Coral Beach Hotel & Resort 

τη 10η Τελετή Αποφοίτησης από ιδρύσε-
ώς του, την πρώτη τελετή αποφοίτησης 
με φυσική παρουσία μετά την περίοδο 
της πανδημίας. Μεγάλος αριθμός απο-
φοίτων, μαζί με μέλη των οικογενειών 
τους, που  δεν είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στις προηγούμενες online 
τελετές αποφοίτησης των δύο τελευταί-
ων ακαδημαϊκών ετών, συμμετείχαν 

σηματοδοτώντας την επιστροφή στην 
ακαδημαϊκή και κοινωνική ομαλότητα 
και την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού 
κύκλου αριστείας γνώσης και εξαίρετων 
επαγγελματικών προοπτικών, τις οποίες 
προσφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφος. Τη σημαντική εκδήλωση τίμησε 
και απηύθυνε χαιρετισμό, εκπροσωπώ-
ντας τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομο 
Προδρόμου, η κ. Tέρψα Κωνσταντινίδου, 
Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης του 
ΥΠΠΑΝ, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου, Γιώργος Λεπτός και 
μια πληθώρα εξεχόντων καλεσμένων και 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφος. Ο κ. Λεπτός στον χαιρετισμό του 
ανεφέρθηκε στο όραμα του ιδρυτή του 
Πανεπιστημίου, αείμνηστου Μιχαλάκη 
Λεπτού, το οποίο πλέον υλοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία στηριζόμενο στους ανα-
πτυξιακούς στρατηγικούς του στόχους 

και έχοντας απονείμει πλέον των 6.000 
τίτλων Πτυχιακού, Μεταπτυχιακού και 
Διδακτορικού επιπέδου. Περαιτέρω έχει  
καταξιωθεί ως ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα δημιουργίας και παροχής υψηλού 
ακαδημαϊκού επιπέδου καινοτόμου εφαρ-
μοσμένης γνώσης και συνεισφοράς στην 
τοπική και εθνική ανάπτυξη. Την τελετή 
έκλεισε ο Καθ. Παντελής, Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου,  ο οποίος ευχαρίστησε το 
σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη 
μεγάλη κοινή προσπάθεια που έγινε κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και την επιτυχή 
και ποιοτικά αναβαθμισμένη λειτουργία 
του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη αναφορά 
έκανε στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με 
την αγορά εργασίας, στη διεθνή ακαδημα-
ϊκή και επαγγελματική πιστοποίηση και 
αναγνώριση των Προγραμμάτων Σπουδών 
του. Τέλος, ευχήθηκε κάθε επιτυχία και 
ευόδωση στα όνειρα και τις προσδοκίες 
των αποφοίτων και των οικογενειών τους.

Μέσα σε εγκάρδιο κλίμα 
πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση του Ινστιτούτου 
Ελληνικού Πολιτισμού, 

ΙΕΠ,  με τον πρέσβη της Ελλάδας, Ιωάννη 
Παπαμελετίου. Το ΙΕΠ εκπροσώπησαν, ο 
πρόεδρος Ξενής Ξενοφώντος και η αντι-
πρόεδρος Δανάη Γεωργιάδου. Έγινε σε 
βάθος συζήτηση σε καίρια θέματα, εστι-
άζοντας στην  Παιδεία, τον Πολιτισμό, το 
Κυπριακό και τα μείζονα εθνικά ζητήματα 
του Ελληνισμού. Ο πρόεδρος του ΙΕΠ  
ανέλυσε την πρότασή του για δημιουργία 
Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου-
Ελλάδας, το οποίο θα διανοίξει ανοικτούς 
ορίζοντες στην προσπάθεια συνεχούς ενί-
σχυσης των δεσμών Κύπρου - Ελλάδας 
και οικουμενικού Ελληνισμού. Τέθηκαν 
εισηγήσεις για ενδυνάμωση των κοινών 

δραστηριοτήτων κυρίως σε θέματα εθνικής 
και κοινωνικοπολιτισμικής χροιάς, προσ-
δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη 
θωράκισης της ελληνικής γλώσσας και 
προαγωγής των ακατάλυτων αρχών της 
ελληνικής Παιδείας, ιδιαίτερα σήμερα που 
το αξιακό μας σύστημα παραπαίει. Ο κ. 
Παπαμελετίου αντίκρισε πολύ θετικά τις 
εισηγήσεις του ΙΕΠ, με αποκορύφωμα 
την ανάγκη προώθησης συγκεκριμένου 
πολιτισμικού προγράμματος, μέσω του 
οποίου θα πυκνώσουν πάνω σε σταθερή 
βάση οι επισκέψεις των Ελλαδιτών στην 
Κύπρο, κυρίως της μαθητιώσας νεολαί-
ας, με σκοπό να γνωρίσουν τις ομορφιές, 
τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις, μετα-
λαμβάνοντας ταυτόχρονα από το άγιο δι-
σκοπότηρο των αγώνων του αδούλωτου 
κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία και 

εθνική δικαίωση. Η αντιπροσωπία του ΙΕΠ  
εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον  
Έλληνα πρέσβη για τη συμβολή του στη 
δρομολόγηση της θαλάσσιας επιβατικής 
σύνδεσης Λεμεσού - Πειραιά, τονίζοντας 
την πολλαπλή ωφελιμότητα της γραμμής, 
που θα φέρει την κοινωνία των πολιτών 
ακόμη πιο κοντά.

H ΚΕΑΝ σού δίνει την ευκαιρία να κάνεις 
το ταξίδι των ονείρων σου μια... ονειρεμένη 
πραγματικότητα. Και, βέβαια, όχι μόνος! Αλλά, 
με το έτερόν σου ήμισυ. Γιατί, όπως λέει 
και το τραγούδι του Λούκα Γιώρκα, που 
ακούγεται στη διαφήμιση της ΚΕΑΝ, αυτό 
που μετράει είναι «να είμαστε εσύ κι εγώ  
μαζί». Ο super καλοκαιρινός διαγωνισμός 
της ΚΕΑΝ τρέχει ήδη στο Instagram, όπου 
αμέτρητοι φίλοι και φίλες δηλώνουν ήδη 
πού θέλουν να πάνε και με ποιον. Η διαδικα-
σία γνώριμη,  απλή και έχει γίνει ήδη viral: 
Μπες Instagram, κάνε follow τον επίσημο 
λογαριασμό της ΚΕΑΝ, @kean_soft_drinks, 
κάνε screenshot το story του διαγωνισμού 
(θα το βρεις στα highlights #MesTiZoiMazi) 
και ανέβασέ τo σε story. Συμπλήρωσε στη 
συνέχεια τον προορισμό που πάντα ήθελες 
να ταξιδέψεις, κάνε tag το πρόσωπο που 
επιθυμείς για συντροφιά στο ταξίδι και την 
@kean_soft_drinks και -VOILA!- μπαίνεις 
στην κλήρωση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου, 
όπου ένας τυχερός θα κερδίσει  μια ταξι-
διωτική επιταγή ύψους 1500 ευρώ. Τόσο 
απλά!  Βάλε εσύ την ταξιδιάρικη διάθεση, 
τη φαντασία και το διαθέσιμο μπάτζετ και η 
ΚΕΑΝ κερνάει 1.500 ευρώ σε ταξιδιωτική 
επιταγή, έτσι για να πιεις και μια ΚΕΑΝίτα 
στην υγειά της (με παρουσία σε περισσότε-
ρες από 40 χώρες κάπου θα την πετύχεις).  
Μην το καθυστερείς. Να σκέφτεσαι... ΚΕ 
ΑΝ κερδίσεις; 

Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις που 
θα βρεις στο bio της @kean_soft_drinks.

Τα εγκαίνια του εκδρομικού χώρου 
“Israel Park” , στους Τρούλλους, τέλεσε ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, στην 
παρουσία του Πρέσβη του Ισραήλ στην 
Κύπρο, Όρεν Ανόλικ και της Προέδρου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας 
Δημητρίου. Η δημιουργία του εκδρομικού 
χώρου αποτελεί πρωτοβουλία της Πρε-
σβείας του Ισραήλ, η οποία αγκαλιάστηκε 
από το Τμήμα Δασών και από το Υπουρ-
γείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. Η Πρεσβεία του Ισραήλ 
χρηματοδότησε το έργο με το ποσό των 
35 χιλιάδων ευρώ, ενώ μέρος των εξόδων 
καλύφθηκε από το Τμήμα Δασών και την 
κοινότητα Τρούλλων. Ο χώρος αποτελεί 
κρατικό δάσος, το οποίο έχει εκμισθωθεί 
πρόσφατα στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-
ράς των Φροντιστηρίων «ΠΑΥΛΑΣ», διά 
μέσου του προγράμματος «Βοηθώ τον 
συνάνθρωπό μου», η επιτροπή πρόνοιας 
των Φροντιστηρίων επισκέφθηκε το Γυ-
μνάσιο Παραλιμνίου και, αφού μελέτησε 
τις ανάγκες του σχολείου,  αποφάσισε να 
βοηθήσει τους μαθητές  που φοιτούν στην 
ειδική εκπαίδευση. Ο γενικός διευθυντής 
των Φροντιστηρίων, Αντώνης Α. Παυλάς, 
παρέδωσε την  επιταγή  στη βοηθό διευ-
θύντρια, Τούλα Ζαπίτη, υπεύθυνη πρό-
νοιας, στην παρουσία του κ. Κυριάκου 
Παναγιώτου, διευθυντή του Γυμνασίου 
Παραλιμνίου.

Εγκαίνια πάρκου 
στους Τρούλλους

Κοινωνική 
προσφορά από 
τα Φροντιστήρια 

«ΠΑΥΛΑΣ»

Super καλοκαιρινός 
διαγωνισμός από 

την ΚΕΑΝ 

Νάνα Μούσχουρη

Η Νάνα (Ιωάννα) Μούσχουρη 
γεννήθηκε στα Χανιά στις 
13 Οκτωβρίου 1934. Είναι 
Ελληνίδα τραγουδίστρια με 

διεθνή καριέρα. 
Το 1950 έγινε δεκτή στο Ωδείο Αθη-

νών, όπου σπούδασε κλασική μουσική 
και λυρικό τραγούδι. Όμως, το 1957 
αποβλήθηκε από το Ωδείο, όταν οι καθη-
γητές της ανακάλυψαν ότι τραγουδούσε 
τα πρωινά στο μαγαζί του Οικονομίδη.

Το 1958 ήταν σημαδιακό για τη 
Μούσχουρη. Ο Γιώργος Οικονομίδης 
την γνώρισε στον Μάνο Χατζιδάκι, ο 
οποίος έγινε ο μέντοράς της στη μουσι-
κή, της άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη 
καριέρα που ακολούθησε. Τον επόμε-
νο χρόνο εμφανίζεται στο Α’ Φεστιβάλ 
Ελληνικού Τραγουδιού και κυριαρχεί 
με δύο τραγούδια, το «Κάπου υπάρχει 

η αγάπη μου» του Μάνου Χατζιδάκι 
και το «Ξέρω κάποιο αστέρι» του Μίμη 
Πλέσσα, τα οποία κερδίζουν το πρώτο και 
το δεύτερο βραβείο αντίστοιχα. Το 1960 
κερδίζει και πάλι το πρώτο βραβείο με 
δύο τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.

Το 1962, ο σπουδαίος τζαζίστας και 
παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς, που την είχε 
ακούσει στο Φεστιβάλ της Βαρκελώνης, 
την καλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για 
να ηχογραφήσει τον πρώτο αμερικάνι-
κο δίσκο της με κλασικά αμερικάνικα 
τραγούδια και τίτλο «The girl from 
Greece sings». Λίγο αργότερα γνώρισε 
την πρώτη της επιτυχία στην Αγγλία με 
τη διασκευή του ποπ τραγουδιού «My 
Colouring Book». Το 1963 εγκαθίστα-
ται μόνιμα στο Παρίσι και ηχογραφεί 
τον δίσκο «Mes plus belles chansons 
Grecques» με αποκλειστικά ελληνικά 

τραγούδια. Ο δίσκος αυτός θα της χαρίσει 
την πρώτη της διάκριση στη Γαλλία, το 
βραβείο «Charles Cros» της Γαλλικής 
Μουσικής Ακαδημίας.

Το καλοκαίρι του 1984 η Μούσχου-
ρη επιστρέφει ύστερα από απουσία 20 
ετών στην Αθήνα, όπου πρωτοξεκίνησε 
τη μεγάλη καριέρα της. Στις 23 και 
24 Ιουλίου τραγουδά στο κατάμεστο 
Ηρώδειο, κάτω από την Ακρόπολη, 
συναυλία που συχνά δηλώνει ότι θα 
παραμείνει για πάντα η πιο γλυκιά 
της ανάμνηση στη σκηνή. Από τότε, 
αποφασίζει να ηχογραφήσει νέους δί-
σκους στα ελληνικά και κυκλοφορεί 
«Η ενδεκάτη εντολή» του Γιώργου Χα-
τζηνάσιου, σε στίχους του αγαπημένου 
της φίλου Νίκου Γκάτσου. 

Το 1993 έγινε πρέσβειρα καλής θε-
λήσεως της UNICEF. Από τη θέση της 

αυτή συναντά κρατικούς αξιωματούχους 
και αρχηγούς κρατών και προβάλλει τα 
δικαιώματα των παιδιών. Τον επόμενο 
χρόνο αναμείχθηκε στην πολιτική. Με 
το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας 
κέρδισε μία θέση στην Ευρωβουλή, 
στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1999.

Σύμφωνα με στοιχεία της Universal 
Music Group, η Νάνα Μούσχουρη έχει 
πουλήσει πάνω από 300 εκ. δίσκους 
παγκοσμίως, ηχογραφώντας περίπου 
1.500 τραγούδια σε 15 γλώσσες και 
450 άλμπουμ. Πάνω από 230 δίσκοι 
της έχουν γίνει χρυσοί και πλατινένιοι, 
παγκοσμίως. Θεωρείται από αρκετούς 
μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες 
όλων των ετών παγκοσμίως. 

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

Μακαρίου 71, Λ/σία

ART AERI

Ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου 
καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του  Συνδέσμου, την Τετάρτη, 
29/6/2022 και ώρα 19.00, στο οίκημα 
της Λευκωσίας, Αγίας Ελένης 13, Λυ-
καβηττός, Λευκωσία. Τα θέματα που θα 
απασχολήσουν τις εργασίες της Συνέλευσης 
είναι: Λογοδοσία και απολογισμός του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση ελε-
γκτών, Συζήτηση και έγκριση αποφάσεων, 
Οικονομικός Απολογισμός και Έγκριση 
Λογαριασμών 2021. Τα μέλη δικαιούνται 
να εγγράψουν οποιοδήποτε θέμα υποβά-
λουν γραπτώς προς την Εκτελεστική Γραμ-
ματέα του Συνδέσμου, στο email: cyplar@

cytanet.com.cy ή στο τηλ. 22428285, το 
αργότερο μέχρι τις 27/6/2022, πριν από 
τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το 
καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη 
Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα μέλη 
που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρο-
μές τους. Η φετινή Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου θα 
έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιωθεί και 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας TEAMS. 
Για τη σωστή οργάνωση της Συνεδρίας 
και τον καλύτερο συντονισμό δηλώστε τη 
συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι αύριο 
Δευτέρα, 27/6/2022. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ. 22428285.

26.06.2022

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την προσφιλή μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
από τα Λιβάδια Λάρνακας

που απεβίωσε την Τετάρτη, 22/6/2022, σε ηλικία 90 ετών,
κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 27.6.2022 και ώρα 10.00 π.μ., από τον ιερό ναό

του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια Λάρνακας, και καλούμε όσους επιθυμούν
να παραστούν και συνοδεύσουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρέας - Δέσπω Μανώλη

Λευτέρης - Λιλίτα Μανώλη
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για τον ιερό ναό του Αγίου Σάββα.

Ετήσια Γενική Συνέλευση



Της Κυριακής

ΑΠΟΨΕΙΣ 23

Για την πόρτα του φρενοκομείου...

ΕΞ ΟΣΩΝ κάλλιον γνωρίζουμε, στο Κυ-
πριακόν… επαττίσαμεν. Εναργέστατα 
παθητικό ρήμα στην κυπριακή διάλεκτο 
το «επαττίσαμεν». Συνελόντι ειπείν, στην 

λόγια διάλεκτο, η πολιτική μας των τελευταίων 
48 ετών στο εθνικό μας ζήτημα, χρεοκόπησε. 
Απέτυχε. Δεν απέδωσε στον στόχο και σκοπό 
της απελευθέρωσης της Κύπρου.

- Δεν απελευθέρωσε ούτε σπιθαμή από τα 
τουρκοκρατούμενα σκλαβωμένα εδάφη.

- Δεν εκδίωξε ούτε έναν στρατιώτη των τουρ-
κικών στρατευμάτων κατοχής.

- Αντίθετα επέτρεψε τη διαιώνιση επί μισό (σε 
δύο χρόνια) αιώνα της τουρκικής σκλαβιάς των 
βόρειων ελληνικών εδαφών της Κύπρου. Την 
εμπέδωση και τη μονιμοποίηση της 48χρονης 
τουρκικής κατοχής. Και του κατοχικού ψευδο-
κράτους του Αττίλα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ψευδαισθήσεων και αυταπάτης, 
αποδείχθηκε. Νηπιώδους μωρίας πολιτική. Η 
οποία στηριζόταν στην εξ υπαρχής λανθασμέ-
νη πεποίθηση ότι: Η Τουρκία Κατακτητής, στον 
συγκεκριμένο συσχετισμό ισχύος σε βάρος του 
Ελληνισμού, θα εβούλετο τάχα να προσέλθει 
σε έναν «έντιμο», όπως βαφτίστηκε, «συμβι-
βασμό», ώστε να προκύψει μία εκ συμφώνου 
με την Τουρκία λύση του Κυπριακού, η οποία 
θα αφαιρούσε από την Τουρκία τα πολεμικώς 
κεκτημένα της στην Κύπρο.

ΕΥΣΕΒΩΝ πόθων πολιτική. Η οποία είχε την 
επιπλέον ψευδαίσθηση ότι οι μεγάλες δυνάμεις 
και η λεγόμενη διεθνής κοινότητα, το ΝΑΤΟ, το 
τότε Σύμφωνο της Βαρσοβίας, οι Αδέσμευτοι και 

όσα μετέπειτα προέκυψαν, με τον ΟΗΕ πάντοτε 
και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, θα έπαυαν 
αίφνης να θωπεύουν την ανενόχλητη και ατιμώ-
ρητη Τουρκία Κατακτητή, ώστε να την... πιέσουν 
για να τερματίσει την στρατιωτική κατοχή των 
βορείων εδαφών της Κύπρου και να σεβαστεί το 
περιλάλητο και ποδοπατημένο από τον Αττίλα 
διεθνές δίκαιο.

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ και η αφέλεια των δικών 
μας είχε κατά καιρούς επεκταθεί και σε ελπίδες 
που είχαν εναποθέσει στις... εκλογικές ανατροπές 
που σημειώθηκαν ενίοτε εντός Τουρκίας. Παρα-
βλέποντας το κραυγαλέα ολοφάνερο γεγονός ότι, 
όλες ανεξαιρέτως οι διαδοχικές κυβερνήσεις της 
Τουρκίας, εκλελεγμένες ή πραξικοπηματικές, 
αμιγώς κεμαλικές δεξιές ή αριστερές, ή κεμα-
λο-ισλαμικές, ή αμιγώς ισλαμικές, ακολουθούν 
αταλάντευτα και εφαρμόζουν επίμονα κι απα-
ρέγκλιτα την από το 1956 στρατηγική «Επανά-
κτησης Κύπρου».

ΕΠΑΤΤΙΣΕΝ ολοσχερώς και η πολιτικής 
της... Επαναπροσέγγισης με τους «συμπατριώ-
τες» Τουρκοκυπρίους.

- Επάττισεν και η πολιτική των... ΜΟΕ (Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης).

- Επαττίσασιν και οι λεγόμενες «Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου» 1977 και 1979 και τα «Κοινά 
Ανακοινωθέντα» και οι «Κοινές Διακηρύξεις». Και 
όσα ανοήτως συνομολογήθηκαν με τους διαδοχικά 
εντεταλμένους του Αττίλα Κατακτητή Τουρκοκύ-
πριους ηγέτες, από το 1977 έως και σήμερα.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ μονίμως εγκλωβισμένων στην 
ήττα, την αδυναμία και την ανημποριά πολιτικών 

και κομματικών ηγεσιών. Συγκροτεί το περιεχό-
μενο του ορισμού των Ηττημένων Μυαλών μας:

- Δηλαδή εκείνης της αντίληψης, η οποία απο-
φαίνεται ότι: «Επειδή ηττηθήκαμε στον πόλεμο 
του Ιουλίου και Αυγούστου του 1974, είμαστε 
υποχρεωμένοι να πληρώσουμε και το τίμημα 
του συμβιβασμού με τους Τούρκους».

- Σε αυτήν ακριβώς την αντίληψη εγκλωβίστη-
καν από το 1974 όλες σχεδόν οι κυρίαρχες και 
δεσπόζουσες στις διαδοχικές έκτοτε κυπριακές 
εκλογές, κομματικές και πολιτικές ηγεσίες.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ δεν επετεύχθη. Ούτε έντι-
μος ούτε ανέντιμος, ούτε άτιμος, ούτε ατιμωτικός. 
Επειδή οι Τούρκοι απαιτούν πολύ περισσότερα 
απ’ όσα είναι πρόθυμοι να τους δώσουν και οι 
πλέον... προθυμότεροι κατά καιρούς δικοί μας. Οι 
τελευταίοι γνωρίζουν ήδη, από το Δημοψήφισμα 
του Σαββάτου 24 Απριλίου 2004, το ΟΧΙ της 
πλειοψηφίας 76% του λαού, το οποίο δεν επιτρέπει 
ελληνική υπογραφή στις τουρκικές απαιτήσεις.

ΠΑΡ’ ΟΤΙ... επαττίσαμεν στο Κυπριακό, 
δυνηθήκαμε ωστόσο να διασώσουμε και να 
κρατήσουμε 48 ήδη χρόνια την Κυπριακή 
Δημοκρατία ως «κέλυφος προστασίας» του 
κυπριακού Ελληνισμού, στα ελεύθερα εδάφη 
της Κύπρου. Ενταγμένη κιόλας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και, μαζί με την Ελλάδα, σε τριμερείς και 
άλλες διακρατικές συνεργασίες στην περιοχή, 
για τις οποίες πολύ εκνευρίζεται η Τουρκία κα-
τακτητής επειδή εμποδίζουν τη νεο-οθωμανική 
της στρατηγική.

ΒΡΥΧΗΘΜΟΥΣ εκβάλλει και πάλιν από 
προχθές η Άγκυρα, επικρίνοντας τις αποφά-

σεις τής ΕΕ ότι παρασύρονται από την Ελλάδα 
και τη «διοίκηση των κκούπρους-ρουμλάρ της 
νότιας Κύπρου», όπως ονομάζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία το γλωσσάρι του Αττίλα.

- Προστίθενται στους βρυχηθμούς τουρκικής 
απόγνωσης και στη θεαματική κλιμάκωση των 
ανθελληνικών της απειλών, που ακολούθησαν 
την εκνευριστική για την Τουρκία υποδοχή του 
Πρωθυπουργού της Ελλάδος στις ΗΠΑ τον πε-
ρασμένο μήνα.

ΣΚΗΝΙΚΟ επικείμενου ελληνο-τουρκικού 
πολέμου στήνει συστηματικά η Άγκυρα.

Πρώτος στόχος του σκηνικού, η αποτελεσμα-
τικότερη άσκηση των τουρκικών εκβιασμών.

Σε ένα ραγδαία και άκρως επικίνδυνα με-
ταβαλλόμενο, από την συνεχιζόμενη για 124η 
μέρα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παγκόσμιο 
περιβάλλον.

- Όπου η ίδια η Τουρκία επιδιώκει, με εκβια-
σμούς προς πάσαν κατεύθυνση, να εξαργυρώσει 
την «πολύτιμη εκατέρωθεν» γεωπολιτική της 
σημασία, προς ενίσχυση του νεο-οθωμανικού 
της επεκτατισμού.

- Προγράφοντας ήδη τα ελληνικά νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου. Με πρόσχημα τον... στρατι-
ωτικό εξοπλισμό της απειλούμενης επί δεκαετίες 
από την Τουρκία αυτοάμυνάς τους.

ΑΚΟΜΗ και ο γνωστός παλαιόθεν τουρκικός 
ορθολογισμός κατατείνει στην πρόβλεψη ότι η 
Τουρκία δεν πρόκειται να «ανοίξει την πόρτα 
του φρενοκομείου» εναντίον της Ελλάδος. Αλλά 
θα περιοριστεί στην κλιμάκωση των απειλών 
και των εκβιασμών της.

ΩΣΤΟΣΟ, όμως, ένας παράγοντας δημιουργεί 
και τις πιθανότητες να ξεφύγει πλέον από τα... 
παλαιόθεν:

- Ο Ερντογάν έφτασε στα 20χρονα της μονο-
κρατορίας του, αφιονιζόμενος από τον νεο-σουλ-
τανισμό του, με υπεροψίαν και μέθην καβαφικού 
Δαρείου και αλαζονεία νεο-οθωμανού πορθητή, 
ο οποίος χρειάζεται επειγόντως και πάση θυσία, 
εξασφάλιση της επανεκλογής του, για να μη χάσει 
το χιλίων και μίας αιθουσών Ακ-Σεράι του και 
οδηγηθεί στις φυλακές.

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ Ελλάς και Κύπρος οφείλουν να 
προετοιμάζονται ΚΑΙ για πόλεμο.

- Προβολή αυτής της προπαρασκευής και της 
αποφασιστικότητας, αποτελεί αφ’ ενός πρώτιστο 
παράγοντα ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ του πολέμου.

- Εάν, αφ’ ετέρου, δεν πετύχει να τον αποτρέ-
ψει, να έχει τις δυνατότητες καίρια νικηφόρων 
πληγμάτων κατά του επιτιθεμένου.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ εκλαμβάνει την Κύπρο ως τον 
πλέον «αδύναμο κρίκο» στην ελληνο-τουρκική 
αντιπαράθεση. Για να της προσφέρει ως «όμη-
ρο» τον κυπριακό Ελληνισμό, προς εκβιασμό 
της Αθήνας.

ΚΑΘΗΚΟΝ, λοιπόν, Αθηνών και Λευκωσί-
ας ν’ αντιστρέψουν τα πράγματα. Σχεδιάζοντας 
και προπαρασκευάζοντας αποφασιστικά τόση 
στρατιωτική ισχύ, για να είναι ικανή να αξιοποι-
ήσει την περίπτωση που ο Ερντογάν ανοίξει την 
«πόρτα του φρενοκομείου», ώστε οι δυνάμεις 
της Εθνικής Φρουράς να φτάσουν επιτέλους 
απελευθερωτές στην Κερύνεια, στη Μόρφου, 
στην Αμμόχωστο, στην Καρπασία.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Η επιστολική διπλωματία και τα ολέθρια ΜΟΕ 
ως βολικό άλλοθι στην ανυπαρξία πολιτικής

Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να 
διαφωνεί με τον Χένρι Κίσινγκερ. 
Μπορεί να τον αναθεματίζει ή να 
τον καταριέται. Ιδιαίτερα εμείς οι 

Έλληνες του προσάπτουμε πολλές κατηγορίες 
για όσα, διά της πολιτικής του, προκάλεσε στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο. Όμως, όσοι μελέτησαν το 
βιβλίο του: «Διπλωματία» (εκδόσεις Νέα Σύνορα-
Λιβάνης, 1995), παραδέχονται ότι είναι ένα από 
τα σοβαρότερα ιστορικά πονήματα που γράφτη-
καν για την άσκηση αξιόπιστης και υπεύθυνης 
διπλωματίας. Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου 
του, o Κίσινγκερ επισήμανε τα εξής σημαντικά:

«Οι διανοούμενοι αναλύουν τη λειτουργία 
των διεθνών συστημάτων, οι πολιτικοί τα οι-
κοδομούν. Και υπάρχει μια τεράστια διαφορά 
ανάμεσα στην οπτική γωνία ενός αναλυτή και 
ενός πολιτικού. Ο αναλυτής μπορεί να διαλέξει 
το πρόβλημα που θέλει να μελετήσει, ενώ ένας 
πολιτικός δεν μπορεί να επιλέξει τα προβλήμα-
τα με τα οποία θα ασχοληθεί, αυτά απλώς του 
επιβάλλονται. Ο αναλυτής μπορεί να διαθέσει 
τον  χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει σε ένα 
σαφές συμπέρασμα. Η μεγαλύτερη πρόκληση 
για έναν πολιτικό είναι η πίεση του χρόνου. Ο 
αναλυτής δεν διατρέχει κινδύνους. 

»Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι έχει βγάλει 
λάθος συμπεράσματα, μπορεί να γράψει μιαν 
άλλη διατριβή. Ο πολιτικός μπορεί μόνο μια φορά 
να μαντέψει. Τα λάθη του είναι αμετάκλητα. Ο 
αναλυτής έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία. Θα 
τον κρίνουν για τις διανοητικές του ικανότητες. Ο 
πολιτικός πρέπει να ενεργήσει βάσει εκτιμήσεων 
που δεν μπορούν ν’ αποδειχτούν τη στιγμή που 
τις κάνει. Η ιστορία θα τον κρίνει με βάση το πόσο 
σοφά χειρίστηκε την αναπότρεπτη αλλαγή και, 
πάνω απ’ όλα, πόσο καλά διατηρεί την ειρήνη».

Με απλά λόγια: Μια πολιτική ή διπλωματική 
απόφαση κρίνεται, στο τέλος, και αξιολογείται εκ 
του αποτελέσματος. Θυμηθήκαμε τον «μάγο» 
της διπλωματίας με αφορμή νέα σύσκεψη του 
Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου (20/6/2022) 
και δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων», είπε, «οι νέες 
τουρκικές προκλήσεις, αλλά και ο συντονισμός 
μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου 
και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε για 
την πρόθεσή του, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη 
των όσων περιλαμβάνονται στο νέο παράνομο 
πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας, που έχουν 
υπογράψει κατοχικό καθεστώς και Τουρκία, να 
προβεί σε μια νεότερη ενημέρωση, μέσω επιστο-
λών, τόσο προς τον ΓΓ των ΗΕ όσο και προς τους 
Θεσμούς της ΕΕ, τους Ευρωπαίους ομολόγους 
του, τις ΗΠΑ και τις εγγυήτριες δυνάμεις». 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κύπριος 
Πρόεδρος επιδίδεται στη βολική επιστολική 
διπλωματία. Κάθε φορά που η Τουρκία και το 
κατοχικό καθεστώς προβαίνουν σε ενέργειες 
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και ει-
δικά στην περίκλειστη πόλη της κατεχόμενης 
Αμμοχώστου, ο Ν. Αναστασιάδης καταφεύγει 
σε αυτήν την εύκολη πλην αναποτελεσματική 
μέθοδο. Ποια είναι τα απτά, πρακτικά αποτελέσματα 
της επιστολικής διπλωματίας της Λευκωσίας; Η 
μόνη συνήθης αντίδραση των αποδεκτών των 
επιστολών Αναστασιάδη είναι η βολική και γι’ 
αυτούς παρότρυνση όπως οι δύο πλευρές «τα 
βρουν» μεταξύ τους. Δηλαδή, εξισώνουν τον θύτη 
και το θύμα και τους καλούν να συνεννοηθούν 
και να μη ενοχλούν τρίτους. 

Γιατί, όμως, αυτή η στάση των ξένων έναντι 
του Κυπριακού; Πρώτον, αντιλαμβάνονται το 
πρόβλημα ως μια δικοινοτική διαφορά μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων της νήσου. Δεύτερον, οι 
εκάστοτε κυπριακές Κυβερνήσεις και Πρόεδροι, 
ως διαπραγματευτές, οδήγησαν το Κυπριακό, διά 
των συνεχών υποχωρήσεων και παραχωρήσεών 
τους προς τους Τούρκους σε αυτό το θλιβερό 
κατάντημα, της δικοινοτικής διαφοράς. 

Τρίτον, ποιος ξένος γνωρίζει ότι το Κυπρι-
ακό είναι διεθνές ζήτημα τουρκικής εισβο-
λής, κατοχής, εθνοκάθαρσης, παραβίασης και 
καταπάτησης όλων των θεμελιωδών ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όταν ο 
Ν. Αναστασιάδης διερωτάται ποιος θυμάται 
ακόμα την κατοχή; Τέταρτον, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία όφειλε να διεκδικεί τα αυτονόητα. 
Πότε τα διεκδίκησε με συνέπεια, αταλάντευτα 
και μαχητικά;Οι ευθύνες της Λευκωσίας για 
τις καταστροφικές υποχωρήσεις και παραχω-
ρήσεις στους Τούρκους είναι βαρύτατες και 
ασήκωτες. Η υιοθέτηση της αγγλοτουρκοδι-
ζωνικής τερατουργίας είναι βρόχος θανάτου 
για τον κυπριακό Ελληνισμό.

Από τον ανένδοτο μακροχρόνιο του Μακαρίου 

φτάσαμε στα αμερικανο-αγγλικής επινόησης και 
επιβολής Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ). Και δεν βρέθηκε ένας Πρόεδρος να αντιτάξει 
ότι το Κυπριακό δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης 
αλλά τουρκικής εισβολής και κατοχής και εξ αυτής 
υποφέρουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της νήσου. 
Το 2004, διά του δημοψηφίσματος, ο κυπριακός 
Ελληνισμός απέρριψε το τερατούργημα Ανάν και 
όλες τις παραχωρήσεις της ελληνικής πλευράς. Ο 
Ν. Αναστασιάδης ουδέποτε χώνεψε την ήττα του 
στο σχέδιο Ανάν, όπως και ο Δ. Χριστόφιας. Οι 
συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ και οι παραχωρήσεις 
Αναστασιάδη (με τη συμφωνία του Φεβρουαρίου 
2014 με τον κατοχικό Έρογλου) κατήντησαν το 
Κυπριακό ως…ΜΟΕ.

Την περ. Τετάρτη, στο πλαίσιο προεκλογικής 
δημαγωγικής ψηφοθηρίας, ο στυλοβάτης του 
Ν. Αναστασιάδη, Αβ. Νεοφύτου, μετέβη στην 
περίκλειστη πόλη της κατεχόμενης Αμμοχώ-
στου. Και οδυρόμενος φαρισαϊκά, κλαυθμηρίζων 
αναφώνησε ξανά το γνωστό ρεφρέν του: «Αν 
χαθεί η Αμμόχωστος, χάθηκε η Κύπρος». Ποιους 
νομίζει ότι περιπαίζει ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ 
για την Προεδρία; Όχι τους Αμμοχωστιανούς, 
που γνωρίζουν ότι ο Ν. Αναστασιάδης και ο Αβ. 
Νεοφύτου, με τη συνεπικουρία του Ν. Χριστο-
δουλίδη, απεμπόλησαν τα δύο ψηφίσματα περί 
Αμμοχώστου και κατήντησαν το πρόβλημά της 
ως ένα ακόμα ΜΟΕ.

Οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας είναι στο τρα-
πέζι, δήλωσε ο Κύπριος Κυβ. Εκπρόσωπος, όπως 
και τα ΜΟΕ. Οι κυρώσεις δεν απαιτήθηκαν όταν 
έπρεπε και ακούσαμε το εξωφρενικό από τον 
ΥπΕξ Κασουλίδη ότι οι εταίροι μας ασχολούνται 
με το Ουκρανικό και δεν έχουν χρόνο για το 
Κυπριακό. Έτσι, εμφανίστηκαν ξαναζεσταμένα 
τα ΜΟΕ, τα οποία αποτελούν βολικό άλλοθι για 
τους ξένους και απόδειξη ανυπαρξίας πολιτικής 
από την Λευκωσία. Οι Τούρκοι τα απέρριψαν, 
εμμένουν σε λύση δύο κρατών και το αδιέξοδο θα 
παραταθεί μέχρι τις τουρκικές εκλογές του 2023. 

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Ευρωπαϊκής ουτοπίας,
νεο-οθωμανικές αντιστίξεις 

Η σύγχρονη ιδέα μιας πολιτικά, 
οικονομικά και γεωστρατηγικά 
ενιαίας και ενωμένης Ευρώπης, 
που θα λειτουργούσε ως εξισορ-

ροπητικός των διεθνών αντιπαρατιθέμενων 
δυνάμεων πόλος, έλκει την καταγωγή της, ως 
γνωστόν, στη μεταπολεμική ηγεσία Γαλλίας 
και Γερμανίας των Ντε Γκώλ και Αντενάουερ 
αντίστοιχα.

Οι ηγέτες του πάλαι ποτέ πολεμικά συγκρου-
όμενου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι αποφάσισαν 
την εν πορεία αληθούς ειρήνης πολυεπίπεδη 
συστράτευση των δυο ηγεμονικών κρατών 
τους για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής 
συμπολιτείας, κατά το πρότυπο των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής.

Οι σημερινές διεθνείς εξελίξεις «αγγίζου-
σες» κατά ταύτα την Ευρώπη, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την 
τακτικής υφής μαζική προβολή των τουρκικών 
διεκδικήσεων έναντι της Ελλάδος, εν συναρ-
τήσει δε προς τις κατά τα άλλα αναμενόμενες 
συστάσεις των Ευρωπαίων προς την Άγκυρα, 
όπως προσαρμοσθεί προς τα διεθνώς καταγε-
γραμμένα πολιτικοστρατηγικά θέσμια, στάση 
που επ’ ουδενί δεν μπορεί να λειτουργήσει 
ανασχετικά προς την τουρκική επιθετικότητα, 
υπογραμμίζουν την αντιφατικότητα μεταξύ 
οράματος των ιδρυτών της Ένωσης και μιας 
σημερινής πραγματικότητας, που περιορί-
ζεται σε διακηρυκτικές κινήσεις, οι οποίες 
δεν προδίδουν τη θέληση επιβολής κόστους 
στην αδικοπραγούσα εν προκειμένω Άγκυρα.

Τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια 
στενώς νοούμενη προσέγγιση κρατικού 
συμφέροντος έναντι της προσδοκώμενης 
και ιστορικά επιβαλλόμενης ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης, καθώς και στην εν πολλοίς 
εξάρτηση του ευρωπαϊκού παράγοντα από 
την αμερικανική υψηλή στρατηγική, η οποία 
και αδυνατεί να κατανοήσει το γεγονός του 
αναξιόπιστου, ανεξέλεγκτου, κυρίως δε του 
πολιτικά ήδη αυτονομηθέντος τουρκικού 
συμπλέγματος.

Είναι σαφές και «ου γαρ χρείαν έχομεν 
μαρτύρων», πως οι ευρωπαϊκές παραινέ-
σεις προς την  Άγκυρα για συμμόρφωση, 
όχι μόνο θα αγνοηθούν, αλλά θα εντείνουν 
την επιθετικότητα της Τουρκίας, στην οποία 
εμπεδώνεται η αντίληψη πως η Ευρώπη δεν 
προτίθεται ή δεν είναι και σε θέση να της 
προκαλέσει αληθές κόστος.

Η κατά τα ανωτέρω εικόνα μιας Ευρώπης 
τελούσης εν πολιτική απραξία σε ό,τι αφορά 
προπάντων στα ελληνοτουρκικά, αλλά και την 

κατεχόμενη και οιονεί απειλούμενη Κυπριακή 
Δημοκρατία,  ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται 
επισπεύδουσα, λαμβάνοντας συγκεκριμένα 
μέτρα σε ό,τι αφορά τη ρωσο-ουκρανική σύ-
γκρουση, εκπέμπει διεθνώς αναξιοπιστία και 
έλλειμμα εσωτερικής συνοχής και συνέπειας 
ως προς μια στρατηγική συστράτευση υπο-
στήριξης των μελών, που την συναποτελούν, 
καθώς και των κοινών στόχων, που θα όφειλε 
να υποστηρίζει σε στρατηγικό επίπεδο.

Τα ανωτέρω αποτελούν εμφανή σημάδια, 
καταμαρτυρούντα εγγενείς αδυναμίες της Ένω-
σης να προχωρήσει στον παλαιόθεν τιθέντα 
στόχο της περί οικοδόμησης μιας ευρωπαϊκής 
ομοσπονδιακής συμπολιτείας, που θα εμπέ-
δωνε εν τοις πράγμασι ένα σύστημα κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το οποίο 
θα συνιστούσε το υπόβαθρο δρομολόγησης 
μιας πορείας υπεράσπισης και προώθησης 
ενός κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Συναφώς και σε συνάρτηση με την τελευταία 
αμιγώς διακηρυκτική προβολή των ευρωπα-
ϊκών θέσεων έναντι του τουρκικού παραβιά-
ζοντος διεθνές δίκαιο και διεθνείς συνθήκες 
παράγοντος, υπενθυμίζουν σε Ελλάδα και 
Κύπρο πως αληθείς ευρωπαϊκές κυρώσεις 
έναντι της Άγκυρας παραπέμπουν σε όνειρο 
θερινής νυκτός, που λαμβάνει επικίνδυνες 
διαστάσεις, εάν γίνεται πιστευτό, πολλώ δε 
μάλλον εάν εντάσσεται στην καθ’ ημάς δια-
μορφούμενη εθνική στρατηγική.

Η Αθήνα σήμερα, αναβαθμισμένη ούσα 
γεωστρατηγικά με έμφαση στην ενδυνάμωση 
τής αμυντικής της διάρθρωσης, οφείλει να 
διαδηλώσει τη θέση της σε επίπεδο προβολής 
ισχύος, πράγμα που θα σήμαινε μια εν τοις 
πράγμασι επερχόμενη μεγιστοποίηση του 
κόστους προς την τουρκική αναθεωρητική 
δύναμη. Τούτο δε εκπέμπεται και ως στρατη-
γική κίνηση αξιόπιστης δύναμης, που είναι 
σε θέση να υπερασπίζεται τα συμφέροντα, 
την ύπαρξή της και τη διαδρομή της στην 
ιστορική της πορεία.

Ως προς τον ζωτικής σημασίας κρίκο 
του Ελληνισμού στη νοτιοανατολική Με-
σόγειο, που παραπέμπει κατά ταύτα στην 
κατεχόμενη Κύπρο, η Αθήνα υποχρεούται, 
ούσα εν σύμπνοια με την κυπριακή ηγε-
σία και τις εν ευρεία εννοία υφιστάμενες 
δυνάμεις του Ελληνισμού, να εκπονήσει 
σχεδιασμούς κοινής άμυνας και εμπέδωσης 
της αξιόπιστης παρουσίας του ελληνικού 
έθνους στο πλαίσιο μιας διεθνούς δικαιο-
ταξικής νομιμότητας στην νοτιοανατολική 
Μεσόγειο και όχι μόνο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Το 2004, διά του δημοψηφίσματος, ο κυπριακός Ελληνισμός 
απέρριψε το τερατούργημα Ανάν και όλες τις παραχωρήσεις 
της ελληνικής πλευράς. Ο Ν. Αναστασιάδης ουδέποτε χώνεψε 

την ήττα του στο σχέδιο Ανάν, όπως και ο Δ. Χριστόφιας. 
Οι συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ και οι παραχωρήσεις 

Αναστασιάδη (με τη συμφωνία του Φεβρουαρίου 2014 με 
τον κατοχικό Έρογλου) κατήντησαν το Κυπριακό ως… ΜΟΕ
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Να, λοιπόν, που έχουμε και... αστροτου-
ρισμό στην Κύπρο! Πρόκειται για ένα 
εντελώς καινοτόμο πρόγραμμα, που 
επιχορηγείται από το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και στηρίζεται 
από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Στόχος 
του είναι να προσφέρει σε οργανωμένα 
σύνολα την ψυχαγωγία της παρατήρησης 
του νυχτερινού ουρανού ταυτόχρονα με 
άλλες παρόμοιες δράσεις που αφορούν 
τουρίστες, μαθητές, νέους αλλά και 
οικογένειες.
Και εκτός, βεβαίως, από τα άστρα και τα 
άλλα ουράνια φαινόμενα, οι αστροτουρί-
στες στη νήσο των εκπλήξεων θα έχουν 
την ευκαιρία να παρατηρούν και άλλα 
ανάλογα φαινόμενα. Για παράδειγμα, 
θα μπορούν να μελετούν τον τρόπο με 
τον οποίο συμπεριφέρονται οι... αστέρες 
της πολιτικής ζωής του τόπου. Οι οποίοι 
είναι έτοιμοι, ενόψει των προεδρικών 
εκλογών, να προσφέρουν στους πολίτες 
της μπανανίας τον... ουρανό με τ’ άστρα 
ή να του πουλήσουν... αέραν τριάστερον. 
Και στην αγωνιώδη προσπάθειά τους για 
επικράτηση, επιδίδονται ήδη σε έναν... 
«πόλεμο των άστρων», που προκαλεί 
αχρείαστες εντάσεις, σε μια περίοδο που 
ο τόπος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή-
ματα, μεγάλα αδιέξοδα και ποικίλους 
κινδύνους.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι 
τρεις από τους πολιτικούς αστέρες, που 
διεκδικούν την προεδρία, υπήρξαν... 
δορυφόροι του πλανήτη Νίκαρου και 

εξακολουθούν να επηρεάζονται από την... 
βαρύτητά του.
Οι παρατηρητικοί αστροτουρίστες 
ψάχνουν επίσης στον κυπριακό ουρανό 
για να επισημάνουν την πιθανή ύπαρξη 
κάποιου άστρου παρόμοιου με τον... 
αστέρα της Βηθλεέμ, που πιθανόν να στα-
θεί πάνω από... συγκεκριμένο αρχηγείο 
προεδρικού υποψηφίου, στέλνοντας τα 
ανάλογα μηνύματα.
Ο αστροτουρισμός είναι, ασφαλώς, συ-
νυφασμένος και με την καλλιέργεια πε-
ριβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης. 
Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι οι αστροτουρί-
στες δεν θα ήθελαν να διανυκτερεύουν 

μελλοντικά στον Ακάμα, σε ξενοδοχεία... 
πέντε αστέρων, αλλά στο ύπαιθρο, 
απολαμβάνοντας τα... δισεκατομμύρια 
αστέρες του ουράνιου θόλου!
Οι αστροτουρίστες θα μπορούσαν επίσης 
να ανακαλύψουν και τις... αστρονομικές 
δαπάνες κάποιων κυπριακών Δήμων. 
Μιλώ για τα παράλογα ποσά που δόθη-
καν πρόσφατα για να φέρουν... αστέρες 
του άσματος από την Ελλάδα, στις εκδη-
λώσεις του Κατακλυσμού, την ώρα που 
πολύς κόσμος πεινά και... «βλέπει άστρα» 
από τα πολλά χτυπήματα της ακρίβειας, 
του κορωνοϊού και πολλών άλλων. 

ΜΠΟΞΕΡ

Σήμερα ανοίγει η αυλαία της Κεντρι-
κής... Σκηνής του ΔΗΚΟ για το ανέβα-
σμα της πολυαναμενόμενης παράστα-
σης «Νίκο, αγάπη μου», σε σενάριο και 
σκηνοθεσία Νικόλα Παπαδόπουλου. 
Η υπόθεση είναι λίγο-πολύ γνωστή. 
Η πολύφερνη νύφη Δηκούλα, ύστερα 
από φλερτ μερικών μηνών, ετοιμάζεται 
να παντρευτεί έναν  Παφιτούιν, από τη 
Γεροσκήπου, πιστεύοντας ότι είναι το 
πριγκιπόπουλο που θα την οδηγήσει 
στον... πύργο του Λόφου. Σημειώνε-
ται ότι η Δηκούλα είχε παντρευτεί, το 
2013, έναν άλλον... Νίκο, τον σημερινό 
ένοικο του πύργου, με τον οποίο, όμως, 
χώρισε ένα χρόνο αργότερα. Εν πάση 
περιπτώσει, αυτά είναι ψιλά γράμματα 
για τη Δηκούλα, η οποία δεν έχει πρό-
βλημα να σταθεί στην εκκλησία δίπλα 
σε έναν γαμπρό που φοράει ακόμη 
συναγερμικό κοστούμι, αλλά είναι πολύ 

δημοφιλής σε όλους τους πολιτικούς 
χώρους και στον γάμο τους αναμένεται 
κοσμοσυρροή, με μεγάλη συγκομιδή 
από... φακελάκια.
Θεωρείται βέβαιο ότι την απόφαση του 
ΔΗΚΟ για υποστήριξη Νίκου Χριστο-
δουλίδη θα ακολουθήσει και η ΕΔΕΚ. 
Τώρα θα μου πείτε, ποια ΕΔΕΚ; Εκείνη 
του Σιζόπουλου; Ή εκείνη των διαφω-
νούντων; Ήδη, πάντως, ο βουλευτής 
Κωστής Ευσταθίου έδωσε το «παρών» 
του σε συγκέντρωση του Γιώργου Κολο-
κασίδη, με ό,τι αυτό σημαίνει.
Τον Χριστοδουλίδη αναμένεται να υπο-
στηρίξει και η ΔΗΠΑ, αλλά ο υπομονε-
τικός, μεθοδικός και ευέλικτος Καρογιάν 
δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις. Αγάλι, 
αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι και το 
μέλι ακριβώς είναι εκείνο που μετράει...
Στον αντίποδα, ο... «ορίτζιναλ», όπως 
αυτοχαρακτηρίστηκε, υποψήφιος του 

ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να υπονομεύσει 
την υποψηφιότητα του... «ιμιτασιόν» 
Χριστοδουλίδη με κατευθείαν προσω-
πικές επιθέσεις, με υπαινιγμούς, με 
παρομοιώσεις κ.λπ. Ταυτόχρονα, έχει 
αναγάγει τον εαυτό του ως τον μόνο 
που μπορεί να οδηγήσει με ασφά-
λεια το κυπριακό σκάφος ανάμεσα 
στους καρχαρίες και τις νάρκες. Δίνει, 
μάλιστα, και δραματικό τόνο στις 
εμφανίσεις του, θυμίζοντας ασπρό-
μαυρη ελληνική ταινία, με εκφράσεις 
όπως «ξεκίνησα ξυπόλυτος από την 
Αργάκα». Πόσο αυτό θα συγκινήσει 
τους θεατές, θα φανεί στις επόμενες 
δημοσκοπήσεις.
Επί του παρόντος, τα βλέμματα των θεα-
τών είναι στραμμένα στην παράσταση... 
«Νίκο, αγάπη μου»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Της Κυριακής
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Εξ Απορρήτων

Ταγίπ μαινόμενος 
στη Μαδρίτη

Ετοιμάζεται για το μεγάλο επικοι-
νωνιακό του σόου στην επικείμενη 
σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη, ο Ερντογάν. Και επειδή θα 
βρίσκεται στην ισπανική πρωτεύ-
ουσα, θα εμφανιστεί ως... ταύρος 
μαινόμενος εναντίον της Ελλάδας. 
Θα επιχειρήσει να την παρουσιάσει, 
ο θρασύτατος, ως εκείνην που προ-
καλεί την ένταση, που έχει στρατι-
ωτικοποιήσει παράνομα νησιά του 
Αιγαίου, που παραβιάζει τον τουρ-
κικό εναέριο χώρο και την τουρκική 
υφαλοκρηπίδα, που παραβιάζει τη 
Συνθήκη της Λωζάννης, που έχει 
αθετήσει τις υποσχέσεις της να μην 
καταγγέλλει την Τουρκία σε τρίτους, 
τέλος πάντων ως τον... ταραξία της 
περιοχής. Με άλλα λόγια, «τα δικά 
μας, του γειτόνου μας».
Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, που έχουν στο 
επίκεντρο της προσοχής τους  την 
ενίσχυση της συνοχής της συμμαχίας 
έναντι της Ρωσίας του Πούτιν, που 
συνεχίζει τη βάρβαρη εισβολή στην 
Ουκρανία, θα βρεθούν ενώπιον ενός 
«ταύρου» που θα κάνει ό,τι περνά από 
τα... κέρατά του για να διασπάσει την 
επιδιωκόμενη ενότητα του ΝΑΤΟ, όχι 
μόνο στρεφόμενος με μανία εναντίον 
ενός συμμάχου και γείτονα, αλλά και 
προβάλλοντας προκλητικά βέτο στην 
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδί-
ας στο ΝΑΤΟ.
Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, αφήνοντας 
κατά μέρος τη συνήθη φιλοφρονη-
τική τους στάση προς τον ισλαμοφα-
σίστα, θα πρέπει να του μιλήσουν 
με γλώσσα ωμή και ξεκάθαρη. Να 
του ζητήσουν να τους παρουσιάσει 
ποια είναι τα απτά αποτελέσματα της 
δήθεν «μεσολάβησης» της Άγκυ-
ρας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας 
για τερματισμό του πολέμου, στην 
οποία στηρίχθηκε για ν’ αποφύγει 
να επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις 
εναντίον τού υπ’ αριθμόν ένα εχθρού 
της συμμαχίας. Τίποτε δεν θα έχει 
να τους παρουσιάσει, αφού τα απτά 
αποτελέσματα της ρωσικής εισβολής 
τα βλέπουμε καθημερινά. Και θα 
πρέπει, επίσης, να του ζητήσουν 
εξηγήσεις για την επιθετική συμπε-
ριφορά του εναντίον της Ελλάδας και 
για το «Μητσοτάκης γιοκ», απορ-
ρίπτοντας όλες τις αιτιάσεις που θα 
προβάλει στη σύνοδο. 
Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι φωνές 
σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ότι είναι 
ώρα να πετάξουν την Τουρκία έξω 
από τη συμμαχία. Οκέι, μπόις! 
Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να την 
πετάξετε. Φτάνει να μην την πετάξε-
τε πάνω στα... ζινίσια μας. 

ΜΠΟΞΕΡ

Εν αναμονή του πορίσματος...

Να μελετούν και τους αστέρες... της 
πολιτικής

Μετά το φλερτ, ο γάμος

Γιατί τις βγάλαμε τελικά;

Αναγκαίοι για την... ανάγκη

Ήταν μια απόφαση που έπρεπε να 
είχε ληφθεί εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια από το Κράτος, για να καλύψει 
ένα τεράστιο κενό, το οποίο ήταν εμ-
φανές σε μια τουριστική χώρα όπως 
η Κύπρος. Έστω και αργά, την πήρε 
το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη δη-
μιουργία δημόσιων χώρων υγιεινής 
και άλλων διευκολύνσεων, όπως 
καφετερίες, στο δίκτυο αυτοκινητο-
δρόμων. Σε όλες τις τουριστικές χώ-
ρες, τα λεωφορεία με τους τουρίστες 
μπορούν να σταματήσουν σε κάποια 
σημεία με τέτοιου είδους διευκολύν-
σεις, ώστε οι επιβαίνοντες να πιούνε 
ένα καφεδάκι ή ένα αναψυκτικό στο 
πόδι και να κάνουνε τη φυσική τους 
ανάγκη, μια στοιχειώδη ανθρώπινη 
ανάγκη. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν 
τέτοιοι χώροι και οι τουρίστες μας, 
που χρησιμοποιούν τους αυτοκι-
νητοδρόμους, είναι υποχρεωμένοι 
να... «σφίγγονται» μέχρι να φθάσουν 
στο ξενοδοχείο τους. Όσοι έχουμε 
ταξιδέψει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε 
πολύ καλά τη χρησιμότητα αυτών 
των δημόσιων χώρων υγιεινής. 
Η απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου για τη δημιουργία πέντε 
τέτοιων σημείων θα πρέπει να υλο-
ποιηθεί χωρίς καμιά καθυστέρηση, 
διότι είναι και θέμα δημόσιας υγείας. 
Ήδη από το 2017 η τηλεόραση «Σίγ-
μα» είχε αναδείξει το πρόβλημα της 
έλλειψης δημόσιων χώρων υγιεινής 
κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, 
για την εξυπηρέτηση τόσο των ξένων 
επισκεπτών, όσο και των ιθαγενών. 
Λόγω της απουσίας τέτοιων χώρων, 
παρουσιάζεται το φαινόμενο πολλοί 
να χρησιμοποιούν τους ίδιους τους 
αυτοκινητοδρόμους ως «αποχωρητή-

ρια». Η κάμερα του «Σίγμα» βρέθηκε 
σε τέτοια σημεία, που υποδείχθηκαν 
από τον οργανισμό «Reaction», και 
κατέγραψε την επικρατούσα ανθυ-
γιεινή κατάσταση. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασμό και με την απολίτιστη 
συνήθειά μας να πετάμε σκουπίδια 
στους αυτοκινητοδρόμους από τα 
παράθυρα των αυτοκινήτων μας, 
δημιουργεί μιαν αποκρουστική τρι-
τοκοσμική εικόνα για την ευρωπαϊκή 
Κύπρο, και δεν θα έπρεπε να μιλάμε 
για αυτοκινητοδρόμους, αλλά για... 
αυτοκινητοβρόμους!
Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση 
του Υπουργικού για τη δημιουργία 
δημόσιων χώρων υγιεινής θα ικα-
νοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες 
των χρηστών του οδικού δικτύου και 
σίγουρα θα βοηθήσει και στον στόχο 
της τουριστικής ανάπτυξης. Διότι, 
ναι μεν είναι επωφελές για τον τόπο 
να προωθούμε τον τουρισμό, αλλά 
πρέπει ταυτόχρονα να μεριμνούμε 
και για τον... ουρισμό!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Έχει ένα μήνα στη διάθεσή του ο ανε-
ξάρτητος ποινικός ανακριτής, Αχιλλέας 
Αιμιλιανίδης, για να διερευνήσει τη νέα 
υπόθεση που σόκαρε την ήδη πολυσο-
καρισμένη κυπριακή κοινωνία, με τις 
σοβαρότατες καταγγελίες της Διευθύ-
ντριας των Φυλακών, Άννας Αριστοτέ-
λους, εναντίον ανώτερου αξιωματικού 
της Αστυνομίας, για συνεργασία του με 
βαρυποινίτη, από τον οποίο, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ζήτησε να του εξασφαλίσει 
βίντεο «που να κάφκουν» την κ. Αριστο-
τέλους. Εάν και ποιος θα «καεί» στο τέλος 
θα φανεί με το πόρισμα του ποινικού 
ανακριτή.
Εφόσον, λοιπόν, οι καταγγελίες βρίσκο-
νται στο μικροσκόπιο του ανακριτή, δεν 
θα διατυπώσουμε οποιοδήποτε σχόλιο 
για την ίδια την υπόθεση. Μπορούμε, 
όμως, να δώσουμε τους προβληματι-
σμούς, τις σκέψεις, τις απορίες των απλών 
πολιτών για όσα βλέπουν να διαδραμα-
τίζονται τις τελευταίες ημέρες ή και για 

όσα υποψιάζονται ότι γίνονται πίσω από 
κλειστές πόρτες.
Οι πολίτες περιφέρουν στο μυαλό τους 
διάφορες μαύρες σκέψεις για τη σαπίλα 
που φαίνεται να εισχώρησε και στα 
ανώτερα δώματα της Αστυνομίας (αν 
επιβεβαιωθούν οι σχετικές καταγγελίες), 
υπονομεύοντας καταλυτικά την εμπιστο-
σύνη του κοινού προς τον συγκεκριμένο 
θεσμό. Μια εμπιστοσύνη που ήταν ήδη 
κλονισμένη, αφού παλαιότερα είχαμε 
ανάμειξη οργάνων της τάξεως σε φόνους, 
τζόγο, πορνεία, λαθρεμπόριο και άλλες 
ευαγείς πράξεις. 
Την ίδια ώρα, είναι φυσικό να προκα-
λούνται και καχυποψίες μεταξύ των ιδίων 
των αστυνομικών, που δεν ξέρουν αν ο 
προϊστάμενός τους ή ο συνάδελφός τους 
στο ίδιο γραφείο ή στο ίδιο περιπολικό 
ίσως να έχουν κάποια σχέση με τον υπό-
κοσμο. Έτσι, βρισκόμαστε μπροστά στο 
εξής ενδεχόμενο. Οι μισοί αστυνομικοί 
να παρακολουθούν τους άλλους μισούς, 

ενώ τους εγκληματίες... να μην τους 
παρακολουθεί κανένας.
Δεν αμφισβητούμε ότι η πλειονότητα των 
αστυνομικών εκτελούν ευσυνείδητα και 
με αφοσίωση το καθήκον τους και συχνά 
θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή τους. 
Αλλά δεν χρειάζονται και πολλοί για να 

αμαυρώσουν την εικόνα της Αστυνομίας. 
Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, 
Δώρος Θεοδώρου, συνήθιζε να λέει ότι 
«η Αστυνομία δεν δέρνεται». Φαίνεται, 
όμως, ότι σε κάποιες περιπτώσεις... δέρ-
νει η ίδια τον εαυτό της. 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν και τόσο 
σοφή η απόφαση να καταργηθεί 
η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε 
εσωτερικούς χώρους. Η ραγδαία αύ-
ξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού το 
τελευταίο διάστημα ξυπνά εφιαλτικές 
μνήμες της προηγούμενης διετίας. 
Μέσα σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο 
καταγράφηκαν 1.300 κρούσματα, 
ενώ το ποσοστό θετικότητας εκτοξεύ-
θηκε στο 10%. Το ότι δεν ανακοινώ-
νονται καθημερινά τα κρούσματα και 
το ότι πολύ λίγα τεστ γίνονται τώρα, 
έχουν δώσει στον κόσμο την ψευδαί-
σθηση ότι όλα έχουν επιστρέψει στην 
πλήρη κανονικότητα και η πανδημία 
έχει... αποδημήσει. Και όμως. Είναι 
ακόμα εδώ, με όλες τις παραλλαγές 
και τις υποπαραλλαγές της. Μάλι-
στα, η τελευταία υποπαραλλαγή της 
Όμικρον, η ΒΑ5, θεωρείται πολύ 
μεταδοτική. 
Στους χώρους όπου υπάρχει μεγά-
λος συγχρωτισμός δεν φοράει κανέ-
νας (ή σχεδόν κανένας) μάσκα, έστω 
και εάν οι επιστήμονες συνιστούν 
τη χρήση της, για σκοπούς αυτο-
προστασίας και αλληλοπροστασίας. 
Σε γάμους, σε χώρους ψυχαγωγίας, 
σε εκκλησίες, σε πολιτικές συγκε-
ντρώσεις, γενικά σε χώρους μαζικής 
προσέλευσης, ο κορωνοϊός άρχισε 
πάλι να κάνει πάρτι. Διερωτώμαι 

γιατί βιαστήκαμε να καταργήσουμε 
τη μάσκα, η οποία είναι ένα ανώ-
δυνο, αλλά πολύ αποτελεσματικό 
μέσο αποτροπής της διασποράς του 
ιού. Η συντριπτική πλειονότητα του 
κόσμου την είχαν συνηθίσει, ως 
μέρος της καθημερινότητάς τους, και 
δεν δυσφορούσαν με τη χρήση της, 
ιδιαίτερα σε χώρους όπου ο κόσμος 
είναι πατείς με πατώ σε.
Από τη στιγμή, όμως, που ο πολίτης 
δεν θεωρεί υποχρέωσή του να βάζει 
τη μάσκα, αφού πλέον δεν αντιμε-
τωπίζει τον κίνδυνο να πληρώσει 
πρόστιμο 300 ευρώ, δεν το κάνει 
εθελοντικά. Ξέρουμε πώς είναι αυτά 
τα πράματα στην Κύπρο. Μόνο υπό 
τον φόβο τιμωρίας ο Κυπραίος συμ-
μορφώνεται με μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας.
Πάντως, η γενική εικόνα είναι ιδιαί-
τερα ανησυχητική. Μπορεί τώρα να 
απολαμβάνουμε αμέριμνοι το κύμα 
σε κάποια παραλία, αλλά κάνουμε 
πως δεν βλέπουμε το νέο κύμα της 
πανδημίας που πλησιάζει απειλητι-
κό (αν δεν έχει αρχίσει κιόλας να μας 
πλακώνει). Και να σκεφτεί κανένας 
ότι αυτήν την περίοδο έχουμε σύμ-
μαχο ένα άλλο κύμα, που θεωρείται 
ότι καταπολεμά τον κορωνοϊό. Το... 
κύμα καύσωνα!

ΜΠΟΞΕΡ
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