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ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
Πέντε υποθέσεις το 2022
Στην Κύπρο εν έτει 2022 σημειώθηκαν πέντε 
υποθέσεις ρατσιστικών επιθέσεων. Το ιστορικό 
των περιστατικών, το νομοθετικό πλαίσιο κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας και η μαρτυρία ενός 
θύματος που συγκλονίζει. 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ 
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
Πάτησε Κύπρο η νέα παγκόσμια υγειονομική 
απειλή. Το χρονικό της εμφάνισης της ευλογιάς των 
πιθήκων, τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα, τα 
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, η έλευση των 
εμβολίων και οι ελλείψεις φαρμάκων
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ΝΑΓΚΟΡΝΟ 
ΚΑΡΑΜΠΑΧ

Οι πληγές του 2020 
και το σενάριο του ξαφνικού 

θανάτου του Αρτσάχ
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ΗΤουρκία συνεχίζει ακά-
θεκτη την αναθεωρητική 
της στρατηγική. Και, σε 
δύο μέρες από σήμερα, 

θα βγάλει τον Σουλτάνο Αμπντου-
λάχ Χαμίτ Χαν  στην ανατολική 
Μεσόγειο. Πρόκειται για το τέταρτο 
τουρκικό γεωτρύπανο που εξελίσσε-
ται σε εργαλείο για την εμπέδωση της 
Γαλάζιας Πατρίδας. Και ο Ερντογάν 
μάς κρατά σε αγωνία. Θα μας αναγ-
γείλει ο ίδιος πού θα κατευθυνθεί. 
Πού θα προκαλέσει.  Κάπου, λέει, 
από την Κύπρο έως το Καστελόριζο 
και έως το τουρκολιβυκό μνημόνιο. 
Αυτός αποφασίζει. Αυτός διατάζει…
Θεωρεί τις θάλασσές μας τσιφλίκι της 
πειρατικής του πολιτικής, που μπορεί 
να λεηλατεί, ανά πάσα στιγμή. 

Η Αθήνα έχει, όπως λέει ο  Έλληνας 
Πρωθυπουργός, αποτροπή. Μακάρι. 
Και αναμένει το γεωτρύπανο για να δει 
πώς θα αντιδράσει. Εάν θα αντιδράσει… 
Διότι, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Γερμανία 
θέλουν να δουν τη Μεσόγειο να φλέ-
γεται. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μαζί με τα 
ελληνικά και τουρκικά πολεμικά πλοία 
θα βυθιστεί στον πάτο η ευρωπαϊκή 
οικονομία και η συνοχή του ΝΑΤΟ. 
Θα έχουμε ένα «loss - loss game».  Και 
αυτό το γνωρίζει η Τουρκία. Το ερώ-
τημα είναι, εάν αυτή η πραγματικότητα 
μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό πίεσης 
επί της Άγκυρας για την αποτροπή της 
κρίσης ή εάν θα χρησιμοποιηθεί από 
την Τουρκία εκβιαστικά για να πάρει 
ανταλλάγματα. Όπως είναι, για παρά-
δειγμα, η συμφωνία για την πώληση 
των F-16. 

Ενδεχομένως, οι ΗΠΑ να στραφούν 
προς την Τουρκία για να μαζευτεί, αλλά, 
εάν η Άγκυρα δεν υποχωρεί, μάλλον 
επί της Ελλάδας είναι που θα στραφούν, 
για να αυτοσυγκρατηθεί. Με ό,τι αυτό 
σημαίνει. Από απώλεια κυριαρχικών δι-
καιωμάτων, για να αποφευχθεί η κρίση, 
έως την  εμπέδωση υφιστάμενων γκρί-
ζων ζωνών. Τονίζονται αυτά, διότι, παρά 
τις δηλώσεις περί αξιόπιστης ελληνικής 
αποτροπής ή ακόμη και της ανταπόδο-
σης ενός τουρκικού κτυπήματος, κανείς 
μέχρι σήμερα Πρωθυπουργός δεν 
έχει απαλλαγεί από το σύνδρομο της 
Μικράς Ασίας.  

Το φέσι του 
Σουλτάνου…  

ΘΕΣΗ
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Πώς ενεργούσαν 
οι Ελλαδίτες 

εθελοντές της ΕΟΚΑ 
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ΠΕΣΟΝΤΕΣ 1974 
Μνήμη 58 Ηρώων 

256 Τάγματος Πεζικού: 
Τελετή και μνημείο 

στην Ευρύχου 
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ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑΤΟ 
Γιατί δεν επιτεύχθηκε 

η ένταξη 
στον Οργανισμό 

από το 1951 
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ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
Γνωρίζεις

τα δικαιώματά σου
ως επιβάτη;
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ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 
Κύπρος, χώρα 

ενός γερασμένου 
πληθυσμού…
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ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 
Οικογένεια με ΑμεΑ 

ζει χωρίς ρεύμα 
εδώ και 3,5 χρόνια
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ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Με μια τσάπα 

και πολλή όρεξη 
«οργώνουν» το μέλλον 
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Με έντονη ανησυχία Αθή-
να και Λευκωσία ανα-
μένουν τις ανακοινώσεις 
του Τούρκου Προέδρου, 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το νέο 
ερευνητικό πρόγραμμα της Άγκυρας, 
που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το τέ-
ταρτο τουρκικό γεωτρύπανο, Αμπντούλ 
Χαμίτ Χαν, στις θάλασσες της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Η απόφαση ως προς 
το πού θα κατευθυνθεί ο «σουλτάνος» 
Αμπντούλ Χαμίτ θα καθορίσει τόσο το 
εύρος, όσο και το είδος των ελληνικών 
και κυπριακών αντιδράσεων, αφού 
αυτές συναρτώνται ευθέως προς τον 
χαρακτήρα και την έκταση της νέας 

τουρκικής επιθετικής και παραβατικής 
ενέργειας. Προσώρας, είναι όλα ανοι-
χτά ως προς το πού θα κατευθυνθεί, σε 
μια περιοχή που περιλαμβάνει τα νότια 
της Κύπρου, έως τα ανοιχτά του Κα-
στελόριζου και τον κεντρικό άξονα του 
τουρκολιβυκού μνημονίου. Σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το θέμα πού θέλει να κτυ-
πήσει και τι επιδιώκει να προβάλει ο 
Ερντογάν με τη νέα πρόκληση, εάν, δη-
λαδή, θα αμφισβητήσει την ελληνική 
υφαλοκρηπίδα ή εάν θα αναδείξει τα 
λεγόμενα κυριαρχικά δικαιώματα του 
ψευδοκράτους. Είναι προφανές ότι η 
Τουρκία θέτει εκ νέου σε εφαρμογή τη 

διπλωματία των τρυπανιών, υπό τη δα-
μόκλειο της παρουσίας του τουρκικού 
πολεμικού στόλου και της στρατηγικής 
των κανονιοφόρων, απειλώντας να 
προκαλέσει τρικυμία  στην ανατολική 
Μεσόγειο και νέα κρίση στις σχέσεις 
της με την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Η Ελλάδα δηλώνει και εμφανί-
ζεται έτοιμη να ενεργήσει, στη βάση 
του κωδικού Σχεδίου, Λερναία Ύδρα. 
Πρόκειται για σχεδιασμό του Γενικού 
Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, που 
περιλαμβάνει διάφορα σενάρια προ-
κλήσεων, από την απλή παρακολούθη-
ση έως την αντιμετώπιση κατάστασης 
που αφορά έρευνα ή είσοδο τουρκικού 

σκάφους εντός της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας και απόπειρα για χρήση 
τρυπανιού. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν 
είναι τι προβλέπει ο σχεδιασμός, αλλά 
η πολιτική βούληση για την εφαρμο-
γή του και οι διεθνείς συγκυρίες. Στο 
σκηνικό  αυτό περιλαμβάνεται και η  
Κύπρος, υπό την έννοια ότι συνιστά την 
αχίλλειο πτέρνα του Ελληνισμού, καθώς 
συνεχίζει να αιωρείται το ερώτημα, τι 
θα συμβεί  σε περίπτωση διάχυσης 
μιας κρίσης ή στην περίπτωση κατά 
την οποία οι Τούρκοι θα ενεργήσουν 
στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ.  
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ΘΕΣΗ

Με την Κύπρο να συνιστά 
ακόμη την αχίλλειο πτέρνα του 
Ελληνισμού, όλοι  οι ηγέτες 
της Ελλάδας  προτιμούσαν την 
υποχώρηση, διότι έτρεμαν και 
τρέμουν μια ήττα και απώλεια 
εδαφών. Αυτό συνέβη και στα 
Ίμια, καθώς και στην Κύπρο 
το 1974, χωρίς βεβαίως να 
αποφευχθεί η ήττα και μία μίνι 
Μικρασιατική Καταστροφή.  
Όμως, ανεξαρτήτως τού τι θέλει 
η Αθήνα, η πρωτοβουλία κινή-
σεων ανήκει στον επιτιθέμενο. 
Δηλαδή στην Άγκυρα. Εάν, 
λοιπόν, το τουρκικό γεωτρύπανο 
κατευθυνθεί μεταξύ Κύπρου και 
Ρόδου ή και εντός του τουρ-
κολυβικού μνημονίου, είναι 
ανοικτό  το ενδεχόμενο κρίσης 
προτού επέμβουν οι ΗΠΑ για 
να σβήσουν τη φωτιά, εάν δεν 
ενεργήσουν προληπτικά. 

Όσο, δε, για τις θάλασσες της 
Κύπρου, ακόμη και αν κατεβάσει 
τρυπάνι η Τουρκία, είναι τόσα τα 
τραγικά λάθη και τόσο μεγάλο 
το σύνδρομο της Μικράς Ασίας 
και η έλλειψη αποτροπής, που η 
μεν Ελλάδα θα παρακολουθεί εκ 
του μακρόθεν, η δε Κυβέρνηση 
έχει ήδη πνιγεί από τη θηλιά των 
δικών της ΜΟΕ. Του τρύπιου 
σωσίβιου  για την Αμμόχωστο. 
Το οποίο θα αποδειχθεί ανίκα-
νο να αποτρέψει τις τουρκικές 
προκλήσεις εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ. 

 Με τη λογική της ανοχύ-
ρωτης πολιτείας, μόνο μαντίλι 
μπορούμε να κινούμε στον 
Σουλτάνο Αμπντουλάχ Χαμίτ 
Χαν, εάν θελήσει να τρυπήσει 
τους βυθούς των οικοπέδων μας. 
Υπάρχουν, μάλιστα,  και αυτοί, οι 
«γκουρού του ρεαλισμού», που 
δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα 
να στείλουν την μπάντα των Δή-
μων να παιανίζει, εάν ο Σουλτά-
νος με τον στόλο του θελήσει να 
κατεβεί στο λιμάνι της Λεμεσού 
ή της  Πάφου. Και έτσι θα έχουν 
την ψευδαίσθηση ότι τον έχουν 
κατευνάσει. Ότι τον έχουν 
εξευμενίσει. Και μετά θα του 
προτείνουν νέα ΜΟΕ, για να τον 
ευχαριστήσουν. Επειδή, όμως, ο 
Σουλτάνος γνωρίζει ότι είμαστε 
δεδομένοι, θα τα απορρίψει. Και 
η σοφή ηγεσία του τόπου θα 
ισχυριστεί  και πάλι προς τους 
ιθαγενείς ότι τον έχει ξεγελά-
σει! Ότι, περίπου, νικήσαμε… 
Ανεξαρτήτως εάν ο Σουλτάνος θα 
μας έχει ήδη φορέσει φέσι! 

Η λαϊκή εποποιΐα του Γύρου Γαλλίας

Τ
ο αθλητικό γεγονός που 
καθηλώνει δυόμισι δισε-
κατομμύρια τηλεθεατές 
σε όλη τη Γη, φέτος συ-
μπληρώνει 119 χρόνια 
ζωής.  

Ο περίφημος «Γύρος 
της Γαλλίας», το παγκοσμίως γνωστό «Tour 
de France», είναι το κορυφαίο ετήσιο αθλη-
τικό γεγονός σε παγκόσμια τηλεθέαση 
όταν δεν συμπίπτει την ίδια χρονιά με το 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Φέτος συμπληρώθηκαν εκατό δεκα-
εννέα ολόκληρα χρόνια από την πρώτη 
φορά που πραγματοποιήθηκε ο «Γύρος 
της Γαλλίας», ο εμπνευστής του οποίου 
ήταν ο Γάλλος ποδηλάτης και δημοσι-
ογράφος Ανρί Ντεγκράνζ (1865-1940) 
και τη διοργάνωση ανέλαβε η εφημερίδα 
του «L’ Auto» (η σημερινή «L’ Equipe»). 

Για τους Γάλλους είναι τόσο σημαντικό 
γεγονός που ο εκάστοτε Πρόεδρος της 
χώρας επισκέπτεται εθιμοτυπικά ένα από 
τα είκοσι ένα ετάπ του Γύρου, μέσα στο 
αυτοκίνητο του επικεφαλής της διοργά-
νωσης. Είναι, δηλαδή, «υποχρεωτική» η 
παρουσία του. 

Ο Γύρος αποτελείται από είκοσι ένα 
ετάπ με δύο μέρες ξεκούρασης ενδιάμεσα 
και διαρκεί ακριβώς τρεις εβδομάδες. Η 
παρουσία του κόσμου στους δρόμους και 
στα βουνά της Γαλλίας είναι απίστευτη και 
συνήθως ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. 

Μαζί με τους γύρους Ιταλίας και 
Ισπανίας, είναι οι τρεις σημαντικότερες 
διοργανώσεις παγκοσμίως στον χώρο της 
επαγγελματικής ποδηλασίας. Υπολογίζεται 
ότι ο κόσμος που παρακολουθεί τον Γύρο 
Γαλλίας, είτε ζωντανά, είτε μαγνητοσκο-
πημένα, όπως προαναφέρθηκε, φτάνει 
τα δυόμισι δισεκατομμύρια!

Η ποδηλασία γενικώς είναι άθλημα 
που δεν θεωρείται ούτε ομαδικό, ούτε 
ατομικό, αλλά είναι και τα δύο μαζί. Αυτό 
είναι ένας επιπλέον λόγος που το κάνει 
ενδιαφέρον και ξεχωριστό. Ένα άθλημα 
εξαιρετικά δημοφιλές ανά το παγκόσμιο, 
αν αναλογιστεί κανείς πως διεξάγονται 
εκατοντάδες αγώνες σε ολόκληρο τον κό-
σμο. Αγώνες πολυήμεροι είτε μονοήμεροι, 
με τον κορυφαίο να θεωρείται φυσικά ο 
«Tour de France». Ας σημειωθεί πως στην 
παγκόσμια δημοφιλία της ποδηλασίας, 
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δυστυχώς η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση, 
καθώς είμαστε όλοι αμετανόητοι ποδο-
σφαιρόφιλοι και μόνον…

Η πιο δύσκολη και 
απαιτητική δοκιμασία σε 
ολόκληρο τον αθλητισμό

Ο λόγος που ο Γύρος της Γαλλίας θε-
ωρείται ο κορυφαίος αγώνας είναι διότι, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η πιο 
δύσκολη και απαιτητική δοκιμασία σε 
ολόκληρο τον αθλητισμό. Οι αθλητές που 
συμμετέχουν, πρέπει να είναι άριστα προ-
ετοιμασμένοι σε φυσική και ψυχολογική 
κατάσταση. Οι διαδρομές που έχουν να 
διανύσουν είναι εξαιρετικά απαιτητικές 
και οφείλουν να αντεπεξέλθουν σε όλες 
τις κλιματικές συνθήκες (βροχές, ζέστη, 
δυνατοί άνεμοι). Άρα, όπως καταλαβαί-
νει κανείς, δεν είναι απλώς ένας αγώνας 
που μπορεί να τον πραγματοποιήσει ο 
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οποιοσδήποτε, αφού πολλοί αθλητές που 
συμμετέχουν -εκατόν εβδομήντα έξι στο 
σύνολο- έχουν ως στόχο απλώς να ολο-
κληρώσουν τον γύρο. 

 «Λαϊκός ήρωας» ο Δανός 
πρωταθλητής Γιόνας Βίγκε-
γκορντ 

Τις προηγούμενες μέρες, με το πέρας 
του Γύρου της Γαλλίας, συνέβη μία φοβε-
ρή σκηνή για την ποδηλασία: Ο νικητής 
του φετινού «Tour de France», ο Δανός 
Γιόνας Βίγκεγκορντ, καθώς έφτασε στην 
πόλη της Κοπεγχάγης, έτυχε υποδοχής 
«εθνικού ήρωα» από είκοσι πέντε χιλιάδες 
συμπολίτες του! Ανέβηκε στο μπαλκόνι του 
δημαρχείου, κάτι που ελάχιστοι  άνθρωποι 
έχουν «αξιωθεί», αφού πρόκειται για ένα 
μπαλκόνι που για να ανεβεί κανείς πρέπει 
να πετύχει κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό. 

Ο Γιόνας τα κατάφερε, διότι πέτυχε ένα 
μνημειώδες αθλητικό επίτευγμα: Κέρδισε 
το Tour de France!

Ένα παιδί το οποίο δεν είναι σούπερ 
σταρ, είναι ένας ήσυχος, σεμνός, οικογε-
νειάρχης -ίσως όχι ο καλύτερος στα λόγια-, 
αλλά σίγουρα ο καλύτερος ποδηλάτης 
στον κόσμο αυτήν τη στιγμή και, απ’ ό,τι 
φαίνεται, ο καλύτερος ποδηλάτης που έχει 
γεννήσει η Δανία, καθώς και ένας από 
τους μεγαλύτερους αθλητές της.

Γι’ αυτόν τον λόγο έσπευσαν χιλιάδες 
Δανοί να τον αποθεώσουν, δείχνοντας πως 
σε πολλά ευγενή και δύσκολα αθλήματα, 
όπως είναι η ποδηλασία, δεν χωρά η «πο-
δοσφαιρική λογική» και ειδικότερα το πα-
ρελκόμενο lifestyle της με τα πρότυπα των 
κακομαθημένων πολυεκατομμυριούχων 
ποδοσφαιριστών. Αντιθέτως αποθεώνεται 
η λιτότητα, η αγωνιστικότητα και το πνευ-
ματικό ήθος. Η ποδηλασία, λοιπόν, ανήκει 
σε αυτά τα ευγενή αθλήματα, που γεννούν 
καθολικά είδωλα, που μετατρέπονται σε 
λαϊκούς ήρωες για την γειτονιά, την πόλη 
και την χώρα τους, χωρίς χρωματισμούς 
και ανούσιες αντιπαλότητες. 

Κι ακόμα παραπέρα, η ποδηλασία και 
πολλά άλλα αθλήματα ειδικά του κλασι-
κού αθλητισμού, δημιουργούν έναν τρόπο 
αθλητικής αντίληψης που στηρίζεται στην 
χαρά της προσπάθειας και της συμμετο-
χής, μακριά από το ψευτοδίλημμα «νίκη 
ή ήττα». 

Αιγυπτιακές πυραμίδες

Οι αιγυπτιακές πυραμίδες είναι αρχαί-
ες κατασκευές. Οι πιο παλιές γνωστές 
αιγυπτιακές πυραμίδες έχουν βρεθεί 
στη Σακάρα, βορειοδυτικά της Μέμ-

φιδος. Η παλιότερη μεταξύ αυτών είναι η Πυρα-
μίδα του Φαραώ Ζοζέρ που κατασκευάστηκε κατά 
τη διάρκεια της Τρίτης Δυναστείας. Η πυραμίδα 
και το περιβάλλον συγκρότημα σχεδιάστηκε από 
τον αρχιτέκτονα Ιμχοτέπ, και γενικά θεωρείται το 
παλιότερο μνημείο του κόσμου που κατασκευά-
στηκε εξωτερικά με χτίσιμο από πέτρα. Ο Ιμχοτέπ 
πιστώνεται ως ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της 
τοποθέτησης του σχήματος του μασταμπά, του ενός 
πάνω στον άλλο, καταλήγοντας σε μια κατασκευή 
με τα επίπεδα της πυραμίδας σε βαθμίδες, με αυ-
τές να μικραίνουν από κάτω προς την κορυφή. Το 
αποτέλεσμα ήταν η Πυραμίδα του Ζοζέρ, η οποία 
αποτελεί βαθμιδωτή πυραμίδα, που είχε σκοπό να 
είναι τα γιγάντια «σκαλιά» με τα οποία η ψυχή του 
φαραώ θα ανερχόταν στους ουρανούς. Η σημασία 

του επιτεύγματος του Ιμχοτέπ ήταν τέτοια, που σε 
συνδυασμό με τη θέση του αργότερα θεοποιήθηκε 
από τους Αιγύπτιους.

Οι πιο γνωστές αιγυπτιακές πυραμίδες είναι 
αυτές της Γκίζα, στα προάστια του Καΐρου. Κάποιες 
από τις Πυραμίδες της Γκίζας είναι ανάμεσα στις 
μεγαλύτερες κατασκευές που έχουν χτιστεί ποτέ. 
Η Πυραμίδα του Χέοπα είναι η μεγαλύτερη από 
τις αιγυπτιακές πυραμίδες. Είναι το μόνο από τα 
Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου που υπάρχει 
ακόμα μέχρι σήμερα. 

Η πιο δημιουργική φάση κατασκευής πυραμίδων 
συνέπεσε με τον μεγαλύτερο βαθμό της απόλυτης 
εξουσίας. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περι-
όδου που κατασκευάστηκαν οι πιο φημισμένες 
πυραμίδες, οι Πυραμίδες της Γκίζας. Με τον καιρό, 
καθώς η εξουσία έγινε λιγότερο συγκεντρωτική, 
η δυνατότητα και η επιθυμία για την εξασφάλιση 
πόρων και πηγών για την κατασκευή σε τεράστια 
κλίμακα εξασθένησε, και οι μετέπειτα πυραμίδες 

ήταν μικρότερες, λιγότερα καλά και συχνά κατα-
σκευασμένες βιαστικά.

Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το σκοτεινό μέρος του 
ουρανού γύρω από το οποίο φαίνεται να περιστρέ-
φονται τα αστέρια ήταν η πύλη για τους ουρανούς. 
Ένα από τα στενά φρεάτια από τον ταφικό θάλαμο 
διαπερνά όλη την πυραμίδα και στοχεύει κατευθείαν 
στο κέντρο αυτού του μέρους του ουρανού. Αυτό 
υποδηλώνει ότι η πυραμίδα μπορεί να σχεδιάστη-
κε για να μεταφέρει μαγικά την ψυχή του νεκρού 

φαραώ στην κατοικία των θεών.
Το 1842 ο Καρλ Ρίχαρντ Λέψιους έφτιαξε τον 

πρώτο σύγχρονο κατάλογο πυραμίδων στον οποίο 
καταμέτρησε 67. Από τότε έχουν ανακαλυφθεί πολύ 
περισσότερες. Ως το Νοέμβριο του 2008, είχαν 
καταγραφεί 118 αιγυπτιακές πυραμίδες. Όλες 
οι αιγυπτιακές πυραμίδες, εκτός από τη μικρή 
πυραμίδα της Τρίτης Δυναστείας του Ζαουιέτ ελ 
Αριάν, βρίσκονται στη δυτική όχθη του Νείλου και 
οι περισσότερες είναι ομαδοποιημένες σε ειδικά 
διαμορφωμένες εκτάσεις. 

Το σύμπλεγμα των πυραμίδων της Γκίζας ήταν 
δημοφιλής τουριστικός προορισμός ήδη από την 
αρχαιότητα και έγιναν ιδιαίτερα γνωστές όταν κατά 
τους ελληνιστικούς χρόνους η Μεγάλη Πυραμίδα 
κατατάχθηκε στα Επτά Θαύματα. Σήμερα είναι το 
μόνο από αυτά που συνεχίζει να υφίσταται.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
www.artaeri.com.
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Υπολογίζεται ότι ο 
κόσμος που παρακο-
λουθεί τον Γύρο Γαλ-

λίας, είτε ζωντανά, 
είτε μαγνητοσκοπημέ-
να, φτάνει τα δυόμισι 

δισεκατομμύρια!

Ο νικητής του φε-
τινού «Tour de 
France», ο Δανός 
Γιόνας Βίγκεγκορντ, 
καθώς έφτασε στην 
πόλη της Κοπεγχά-
γης, έτυχε υποδοχής 
«εθνικού ήρωα» από 
είκοσι πέντε χιλιάδες 
συμπολίτες του!
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Τ
ο τελευταίο διάστημα 
γίναμε όλοι μάρτυρες 
ρατσιστικών επιθέσεων 
κατά αλλοδαπών ατόμων. 
Μάλιστα, σε δύο διαφορε-
τικές περιπτώσεις είδαμε 
βίντεο με άγριο ξυλοδαρ-

μό ατόμων χωρίς καμία αιτία. Επιθέσεις 
που οφείλουν να ταρακουνήσουν τις Αρχές 
και την κοινωνία. Επιθέσεις που αφήνουν 
εκτεθειμένη την κοινωνική αλληλεγγύη 
ενός λαού που έζησε τη μετανάστευση και 
ζει την προσφυγιά. 

Το συνεχώς απρόβλεπτο και μεταβαλ-
λόμενο παγκόσμιο σκηνικό, η οικονομική 
κατάσταση και εξαθλίωση μερίδας του 
πληθυσμού, οι αυξημένες μεταναστευ-
τικές ροές προς τις ελεύθερες περιοχές, 
οι συνεχιζόμενες υποθέσεις διαρρήξεων 
και κλοπών και οι συχνές συμπλοκές σε 
όλες της επαρχίες της Κύπρου, μπορεί 
να αποτελούν την εξήγηση εκδήλωσης 
μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δικαι-
ολογία για τέτοιες καταδικαστέες επιθέσεις. 
Εξάλλου, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
χειροδικεί εναντίον συνανθρώπου του, 
επειδή είναι μαύρος, άσπρος ή κίτρινος. 

Οι πέντε υποθέσεις του 2022 
Η Σημερινή «ζήτησε» από την Αστυ-

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΈΣΈ-
ΩΝ, ΤΟ ΝΟΜΟΘΈΤΙΚΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΈΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΈΝΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΈΙ 

νομία τις υποθέσεις και τα στοιχεία των 
ρατσιστικών επιθέσεων που διαπράχθη-
καν το 2022. Σύμφωνα με τα εν λόγω 
στοιχεία, στην Κύπρο σημειώθηκαν πέντε 
υποθέσεις που αφορούν τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία. 

Η πρώτη υπόθεση αφορά τις συμπλο-
κές που σημειώθηκαν μεταξύ κατοίκων 
της Έμπας και ομάδας αλλοδαπών έξω 
από καφενείο του χωριού στις 15 Απριλίου. 
Από τη συμπλοκή σημειώθηκαν ζημιές στο 
καφενείο και σε οχήματα που ήταν σταθ-
μευμένα κοντά στο σημείο των επεισοδίων, 
ενώ τραυματίστηκε και αριθμός ατόμων. 
Στις 18 Απριλίου, η Αστυνομία συνέλαβε 
35χρονο στη βάση δικαστικού εντάλματος 
για αδικήματα επίθεσης με πρόκληση πραγ-
ματικής σωματικής βλάβης και αδικήματα 
κατά παράβαση του περί καταπολέμησης 
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρα-
τσισμού και ξενοφοβίας Νόμου. Μετά τη 
σύλληψη διενεργήθηκε έρευνα στην οικία 
και στα υποστατικά του όπου εντοπίστηκε 
ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε 
για περαιτέρω εξετάσεις. Η υπόθεση κατα-
χωρήθηκε στο Δικαστήριο. 

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον άγριο 
ξυλοδαρμό αλλοδαπής γυναίκας από 43χρο-
νο στις 13 Ιουλίου στη Λάρνακα. Βίντεο 
που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δείχνουν την άνανδρη επίθεση 
και τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό που δέχθηκε 
η 29χρονη, η οποία κρατούσε το παιδί της 
και προσπαθούσε να το προστατέψει από 
τα κτυπήματα που δεχόταν η ίδια. Στις 14 
Ιουλίου, ο 43χρονος πήγε ο ίδιος στην ΑΔΕ 
Λάρνακας, όπου και παραδόθηκε για την 
υπόθεση και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού 
εντάλματος σύλληψης, στο πλαίσιο διερεύ-
νησης υπόθεσης που αφορά τον Περί της 
Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και 
Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας 
Νόμο, τον Περί της Πρόληψης και Κατα-
πολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών 
Νόμο, επίθεση με πρόκληση πραγματικής 
σωματικής βλάβης, δημόσια εξύβριση και 
απειλή εναντίον της 29χρονης.

Στην κατάθεσή του ο 43χρονος είπε πως 
είχε πουλήσει ένα αυτοκίνητο στη συγκε-
κριμένη γυναίκα, η οποία συναντήθηκε 

μαζί του και του ζήτησε τα χρήματα της 
πίσω, αφού, όπως ισχυρίστηκε, το όχημα 
είχε παρουσιάσει κάποια μηχανική βλά-
βη. Ο 43χρονος ανέφερε πως θα έδινε τα 
χρήματα στη γυναίκα, αφού πρώτα του 
επέστρεφε το αυτοκίνητο.

Στις 27 Απριλίου ξεκίνησε η εκδί-
καση της υπόθεσης με τον 43χρονο να 
εμφανίζεται ενώπιον του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Λάρνακας. Η 29χρονη 
γυναίκα, αφρικανικής καταγωγής, ήταν 
παρούσα στο Δικαστήριο και κατά την 
είσοδο του 43χρονου στο Δικαστήριο 
και απευθυνόμενη σε αυτόν του είπε 
«το έκανες, γιατί είμαι μαύρη και εσύ 
άσπρος», ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε 
λυγμούς. Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο 
κατηγορούμενος παραμείνει ελεύθερος με 
τους ίδιους περιοριστικούς όρους, δηλαδή 
το όνομά του τοποθετήθηκε στο stop list, 
υπέγραψε εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ και 

θα πρέπει να παρουσιάζεται μία φορά την 
εβδομάδα σε Αστυνομικό Σταθμό για να 
υπογράφει. Το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λάρνακας όρισε την Δευτέρα, 8 Αυγού-
στου, ως ημερομηνία κατά την οποία θα 
ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με 
την προδικαστική ένσταση που έφερε ο 
συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου.

Η τρίτη υπόθεση αφορά 48χρονο από 
την επαρχία Αμμοχώστου, εναντίον του 
οποίου διερευνάται υπόθεση που αφο-
ρά αδικήματα εκ προθέσεως, υποκίνηση 
βίας σε πρόσωπο που προσδιορίζεται στη 
βάση της εθνικής καταγωγής κατά τρόπο 
που έχει απειλητικό χαρακτήρα, επίθεση 
με πρόκληση πραγματικής σωματικής 
βλάβης, κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία 
και απειλής εναντίον 63χρονου. 

Ο παραπονούμενος είναι γείτονας του 
κατηγορουμένου, αφού τις αυλές των οικιών 
τους διαχωρίζει ένας τοίχος. Το τελευταίο 
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Σε έξαρση οι ρατσιστικές επιθέσεις: 
Πέντε υποθέσεις το 2022

Το νομοθετικό πλαίσιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για 
τις διακρίσεις, τον ρατσισμό, 
την ξενοφοβία ή και άλλα 

συναφή εγκλήματα μίσους πηγάζει 
κυρίως από τις πιο κάτω Νομοθεσίες: 

- Ο περί της Καταπολέμησης των 
Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων 
Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος. Αφο-
ρά τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου 
Διοίκησης, σχετικά με το θέμα των 
διακρίσεων και του ρατσισμού.

- Ο περί της Εξάλειψης Πάσης 
Μορφής Φυλετικής Διάκρισης. 
Αφορά τις διακρίσεις, μίσος ή βία, 
λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής 
ή θρησκεύματος.

- Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλ-
λου στη Σύμβαση κατά του εγκλήματος, 
μέσω του διαδικτύου, αναφορικά με 
την ποινικοποίηση πράξεων ρατσι-
στικής και ξενοφοβικής φύσης, που 
διαπράττονται μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Διέπει την ποινικο-
ποίηση πράξεων που γίνονται μέσω 
Η.Υ. και αφορούν την προτροπή ή 
προώθηση του μίσους, της διάκρισης, 
της βίας εναντίον προσώπων, λόγω 
του χρώματός τους, της καταγωγής 
ή της εθνικής ή της εθνοτικής τους 
καταγωγής ή της θρησκείας τους. 

- Ο περί της Καταπολέμησης Ορι-
σμένων Μορφών και Εκδηλώσεων 
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, μέσω 
του Ποινικού Δικαίου. Αφορά την 
υποκίνηση βίας ή μίσους εναντίον 

προσώπων, λόγω της φυλής, του 
χρώματος, της θρησκείας, των γενεα-
λογικών καταβολών ή της εθνικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής / δημόσια 
υποβάθμιση, κ.ά., των εγκλημάτων 
γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέ-
μου, όταν στρέφεται κατά προσώπων 
βάσει της φυλής, του χρώματος, της 
θρησκείας, των γενεαλογικών κατα-
βολών ή της εθνικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής, με τρόπο που πιθανόν να 
υποκινηθεί βία ή μίσος κατά αυτών 
των προσώπων. 

- Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυ-
λετική ή Εθνοτική Καταγωγή). Απα-
γόρευση οποιασδήποτε διάκρισης σε 
βάρος προσώπου, λόγω της φυλετικής 
ή της εθνοτικής καταγωγής του στους 
τομείς της κοινωνικής προστασίας, 

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης, των κοινωνικών παροχών, της 
εκπαίδευσης και της πρόσβασης και 
της παροχής σε αγαθά και υπηρεσίες 
που είναι διαθέσιμα στο κοινό, πε-
ριλαμβανομένης και της στέγασης. 

-Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενεια-
κής Βίας και περί Συναφών Θεμά-
των Νόμος. Η βία κατά των γυναικών 
συνιστά μορφή διάκρισης κατά των 
γυναικών και περιλαμβάνει τη βία 
με βάση το φύλο.

- Ο Περί της Καταπολέμησης 
του Σεξισμού και του Διαδικτυακά 
Διαδεδομένου Σεξισμού και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος. Διέπει 
την ποινικοποίηση πράξεων σχετι-
κά με σεξιστική συμπεριφορά που 

στρέφεται κατά συγκεκριμένου προ-
σώπου ή κατά συγκεκριμένης ομάδας 
προσώπων και που βασίζεται στην 
ιδέα ή αντίληψη ότι ένα πρόσωπο ή 
μία ομάδα προσώπων είναι κατώτερα, 
λόγω φύλου και που έχει στόχο: (α) 
να πλήξει τα δικαιώματα του θύματος 
ή των θυμάτων, προσβάλλοντας, 
μειώνοντας και πλήττοντας 
την αξιοπρέπειά τους, με 
κατάληξη την αποστέρηση 
πρόσβασης στις δημόσιες 
υπηρεσίες και την άνιση 
πρόσβαση σε πόρους, 
(β) να τραυματίσει σω-
ματικά, ψυχολογικά ή 
κοινωνικοοικονομικά 
το θύμα ή τα θύματα, (γ) 
να δημιουργήσει εναντίον 
του θύματος ή των θυμάτων 
ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελι-
στικό, ταπεινωτικό και προσβλητικό 
περιβάλλον, (δ) να προάγει και να 
ενισχύσει τα έμφυλα στερεότυπα και 
τις διακρίσεις των φύλων.

-Άρθρο 72 τού περί της Πρόλη-
ψης και της Καταστολής της Βίας 
στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου. 
Διέπει την ποινικοποίηση πράξεων 
που σχετίζονται με ρατσισμό, δηλα-
δή δυσμενή διάκριση ή προσβολή 
προσώπων, ένεκα της κοινότητας, της 
φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, 
της γλώσσας, του φύλου, της ηλικίας, 
των πολιτικών πεποιθήσεων και της 
εθνικής τους καταγωγής. 

Το νομοθετικό πλαίσιο κατά 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

χρονικό διάστημα έχουν απασχολήσει 
την Αστυνομία προβαίνοντας σε διάφορες 
καταγγελίες εκατέρωθεν. Στις 14 Μαΐου 
καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον 
63χρονο ότι, στις 8 Μαΐου, ενώ βρισκόταν 
στην αυλή της οικίας του, ο 48χρονος γεί-
τονάς του, του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα 
να του προκαλέσει πραγματική σωματική 
βλάβη και τον εξύβρισε.

Σοκ προκαλεί και ο αναίτιος ξυλοδαρμός 
23χρονου αλλοδαπού από δύο νεαρούς, 
στις 23 Ιουλίου στην παλιά Λευκωσία. Κλει-
στό κύκλωμα παρακολούθησης κατέγραψε 
την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε ο 
νεαρός με καταγωγή από το Πακιστάν. 
Το βίντεο δημοσίευσε ο Alpha Κύπρου 
και δείχνει τον 23χρονο να κατευθύνεται 
πεζός προς το σπίτι του. Κάποια στιγμή 
ένα όχημα τον πλησίασε με τους δύο νε-
αρούς να αρχίζουν να τον βρίζουν, ενώ 
στη συνέχεια κατέβηκαν από το όχημα 
και άρχισαν να τον κτυπούν. 

Στις 24 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 
πρόσωπα ηλικίας 19 και 21 ετών για δι-
ευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με 
επίθεση εναντίον του 23χρονου. Εναντίον 
τους διερευνώνται αδικήματα του Περί 
της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών 
και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενο-
φοβίας Νόμου, καθώς επίσης επίθεσης 
με πρόκληση πραγματικής σωματικής 
βλάβης και δημόσιας εξύβρισης. 

Η πιο πρόσφατη ρατσιστική σωματι-
κή επίθεση διαπράχθηκε στις 27 Ιουλίου 
στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
27χρονος αλλοδαπός δέχθηκε ρατσιστική 
επίθεση έξω από την πολυκατοικία του 
από 30χρονο Ρουμάνο που βρισκόταν υπό 
την επήρεια αλκοόλ. Ο 30χρονος, αφού 
εξέφρασε ρατσιστικό λόγο εναντίον του 
27χρονου, άρχισε να τον κτυπά στο στήθος 
και στο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της 
επίθεσης ο 30χρονος κτύπησε τον αλλοδαπό 
με σωλήνα στο κεφάλι, ενώ με τη βοήθεια 
τρίτου προσώπου κατάφεραν να κρατήσουν 
τον ύποπτο  στο πάτωμα μέχρι να φτάσει 
στο σημείο περιπολικό της Αστυνομίας 
και να συλλάβει τον δράστη. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες, ο ύποπτος ήθελε να κτυπήσει 
τον 27χρονο, επειδή ήταν μαύρος. 

Ο Daniel δεν είναι ένας αλλοδαπός 
που βρίσκεται παράνομα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Κατάγεται από την Ουγκά-
ντα, έφτασε στην Κύπρο πριν από πέντε 
χρόνια για σπουδές και μιλά πολύ καλά 
την ελληνική γλώσσα. Είναι τελειόφοιτος 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ), στο Τμήμα Γεωπονικών Επι-
στημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων. Ο Daniel βραβεύθηκε λίγες 

μέρες πριν από την επίθεση με το 
βραβείο ήθους και κοινωνικής 

προσφοράς του ΤΕΠΑΚ. Συμ-
μετέχει σε φιλανθρωπικές 

δράσεις και το πάθος του 
για το τρέξιμο τον οδήγη-
σε να ιδρύσει μαζί με μια 
ομάδα νέων ένα ίδρυμα με 

εθελοντική πρωτοβουλία. 
Ο 27χρονος Daniel 

Barasa μίλησε στο SigmaLive 
για τον ξυλοδαρμό που δέχθη-

κε έξω από την πολυκατοικία του 
στις 27 Ιουλίου στη Λεμεσό (ακολουθεί 
απόσπασμα από τη συνέντευξη). 

Όπως ανέφερε, πήγε νωρίτερα το βρά-
δυ με τους φίλους του σε ένα μπαρ για 
ποτό. Στην επιστροφή προς την εστία του 
βρήκε τον 30χρονο έξω από την οικία 
του. «Πήγα να μπω στο κτήριο και αυτός 
μπήκε μπροστά μου και δεν με άφηνε να 
μπω στο κτήριο. Άρχισε να με ρωτά ποιος 
είμαι, πού ήμουν και γιατί βρισκόμουν 
έξω από το κτήριο. Ήταν μεθυσμένος και 
μιλούσε σπασμένα ελληνικά και σπασμένα 
αγγλικά. Προσπάθησα να τον αποφύγω, 
γιατί δεν ήθελα να ανοίξουμε συζήτηση. 
Συνεχώς άκουγα τη λέξη μαύρος. Ήταν ένα 
σοκ, αλλά δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. 
Στη συνέχεια με έσπρωξε και άρχισε να 

με κτυπά με τα χέρια του. Με κτύπησε 
στο πρόσωπο και στο στήθος».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «μου φώναζε 
έλα να σε δέρω. Θέλω να φκάλω την κκελλέ 
σου. Εν θέλω να ξαναδώ μαύρους δαμαί. Να 
πάεις στη χώρα σου». Στη συνέχεια δέχθηκε 
το κτύπημα με τη σωλήνα στο μάτι και στο 
κεφάλι. «Τον είδα να κρατά ένα μεγάλο σί-
δερο. Έπαθα σοκ. Ήρθε να με κτυπήσει και 
έβαλα τα χέρια μου για να κρατήσω το σίδερο. 
Αν δεν είχα δύναμη, θα ήμουν kaput. Στην 
προσπάθειά μου να κρατήσω το σίδερο με 
χτύπησε στο μάτι και στο κεφάλι. Κατάφερα 
να τον βάλω κάτω και φώναξα βοήθεια. Εκεί 
ήρθε ένα άλλο παιδί που με άκουσε και 
με βοήθησε. Τον κρατήσαμε κάτω μέχρι 
να έρθει η Αστυνομία. Όταν τον ρώτησαν, 
γιατί του επιτέθηκε, είπε, «επειδή είναι μαύ-
ρος. Θέλω να φκάλω την κκελλέ του». Δεν 
πονούσα από τους μώλωπες στο στήθος ή 
από το κτύπημα στο κεφάλι. Πονούσα από 
τα λόγια του. Επειδή είμαι μαύρος, ήθελε να 
βγάλει το κεφάλι μου. Είμαι ευγνώμων που 
έτυχε σε μένα, γιατί έχω λίγη δύναμη και 
ταχύτητα και κατάφερα να τον κρατήσω στο 
πάτωμα. Θα ήταν χειρότερα τα πράγματα αν 
ήταν άλλο παιδί χωρίς δύναμη». 

Ο Daniel δήλωσε ότι δέχθηκε αρκετές 
φορές ρατσιστικά σχόλια. «Μια φορά στε-
κόμουν σε γραμμή και ο πίσω μου είπε 
‘έχουμε τη μαϊμούνα μπροστά μας’». Μετά 
το τέλος των σπουδών του θέλει να επιστρέ-
ψει στην πατρίδα του και στους δικούς του 
ανθρώπους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι 
ευγνώμων που βρίσκεται εδώ. «Δεν θέλω 
να εστιάζω στα αρνητικά πράγματα, γιατί η 
Κύπρος μού προσέφερε πολλά θετικά. Δεν 
έχω στο μυαλό μου να συνεχίσω να ζω εδώ, 
αλλά η Λεμεσός τώρα είναι σαν την πόλη 
μου και η Κύπρος πατρίδα μου».

«Έίσαι μαύρος… να πάεις 
πίσω στη χώρα σου»

Η Σημερινή «ζήτησε» 
από την Αστυνομία 

τις υποθέσεις και τα 
στοιχεία των ρατσι-

στικών επιθέσεων 
που διαπράχθηκαν το 

2022. Σύμφωνα με 
τα εν λόγω στοιχεία, 

στην Κύπρο σημει-
ώθηκαν πέντε υπο-

θέσεις που αφορούν 
τον ρατσισμό και την 

ξενοφοβία

ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
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Η
Τουρκία θέτει εκ νέου σε 
εφαρμογή τη διπλω-
ματία των τρυπανιών 
υπό τη σκιά του τουρ-
κικού στόλου και της 
στρατηγικής των κα-
νονιοφόρων. Με την 

πολιτική της αυτή, απειλεί να επιφέρει 
τρικυμία  στην ανατολική Μεσόγειο και 
νέα κρίση στις σχέσεις της με την Ελλάδα 
και την Κύπρο.  Στις 9 Αυγούστου, δηλα-
δή σε δύο ημέρες, ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανακοινώσει 
επίσημα πού θα κινηθεί το τέταρτο γε-
ωτρύπανο, που φέρει την ονομασία του 
Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Χαν, στην 
ανατολική Μεσόγειο. Και είναι όλα ανοι-
χτά προς τα πού θα κατευθυνθεί.  Από 
τα νότια της Κύπρου έως τα ανοιχτά του 
Καστελλόριζου και στον άξονα του τουρ-
κολυβικού μνημονίου. Είναι θέμα πού 
θέλει να κτυπήσει και τι να προβάλει ο 
Ερντογάν. Εάν, δηλαδή, θα αμφισβητήσει 
την ελληνική υφαλοκρηπίδα ή εάν θα 
αναδείξει τα λεγόμενα κυριαρχικά δικαι-
ώματα του ψευδοκράτους που τελεί υπό 
την τουρκική κηδεμονία. 

Ο ελληνικός σχεδιασμός 
και η αχίλλειος πτέρνα 

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να ενεργήσει 
στη βάση του κωδικού Σχεδίου, Λερναία 
Ύδρα. Πρόκειται για σχεδιασμό του Γε-
νικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, 
που περιλαμβάνει διάφορα σενάρια προ-
κλήσεων, από την απλή παρακολούθηση 
έως την αντιμετώπιση κατάστασης που 
αφορά έρευνα ή  είσοδο τουρκικού σκά-
φους εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
και απόπειρας για χρήση τρυπανιού. Το 
ζήτημα δεν είναι τι προβλέπει ένας σχε-
διασμός, αλλά η πολιτική βούληση και 
οι διεθνείς συγκυρίες. Στο σκηνικό  αυτό 
περιλαμβάνεται και η  Κύπρος, υπό την 
έννοια ότι συνιστά τη αχίλλειο πτέρνα του 
Ελληνισμού. Συνεπώς, τι θα συμβεί  σε 
περίπτωση διάχυσης μιας κρίσης ή της 
περίπτωσης κατά την οποία οι Τούρκοι θα 
ενεργήσουν στα οικόπεδα που βρίσκονται 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ;  

Η περικύκλωση της ΑΟΖ… 
Εάν λοιπόν η Τουρκία θέλει να ανα-
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ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΠΌΙΕΣ 
ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΠΡΌ-
ΚΥΨΕΙ ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΉΠΑ ΔΕΝ ΘΕΛΌΥΝ 
ΝΑ ΔΌΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΩΤΙΑ 
Ή ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΌΥ ΑΙΓΑΙΌΥ 

δείξει τη σημασία του ψευδοκράτους ως 
διεθνούς οντότητας, θα στραφεί ακόμη και 
προς τον νότο, σε οικόπεδα που ανήκουν 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αλλά τα οποία η τουρκική πλευρά ισχυρί-
ζεται ότι βρίσκονται εντός της λεγόμενης 
ΑΟΖ του ψευδοκράτους. Δεν θα διστάσει η 
Άγκυρα, μαζί με την τουρκική, να υψώσει 
και τη σημαία του ψευδοκράτους. Η άλλη 
επιλογή που δεν αποκλείει την ανωτέρω, 
είναι η εξής: Η Τουρκία θα κινηθεί προς 
τα ανοικτά της Πάφου, όπου βρίσκεται η 
δική της υφαλοκρηπίδα, και στην περιοχή 
του Καστελλόριζου και του τουρκολυβι-
κού μνημονίου, για να αποδείξει: 1. Την 
ισχύ του μνημονίου, και 2. Να αμφισβη-
τήσει την ελληνική κυριαρχία.  Σε κάθε 
περίπτωση οι κινήσεις αυτές είναι στη 
λογική μικρής, αφενός, εικόνας, δηλαδή 
της τουρκικής λίμνης που εκτείνεται από 
τη Μαρμαρίδα έως την Αλεξανδρέττα και 
καλύπτει τις βόρειες θάλασσες της Κύ-
πρου και δη πλησίον του ακρωτηρίου του 
Αποστόλου Ανδρέα, το οποίο θεωρείται 
υψίστης στρατηγικής σημασίας. Αφετέρου, 
είναι ενταγμένες στη μεγάλη εικόνα της 
Γαλάζιας Πατρίδας, της οποίας τμήμα είναι 
ολόκληρη η Κύπρος. Εάν δει κάποιος τον 
χάρτη των τουρκικών διεκδικήσεων, θα 
αντιληφθεί ότι όχι μόνο περιορίζει την 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
6%, αλλά, ταυτοχρόνως, την περικυκλώ-
νει από όλα τα σημεία του ορίζοντα, σε 
περίπτωση ομοσπονδιακής λύσης.  

Ισχυρό χαρτί και 
αχίλλειος πτέρνα 

Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί 
να φτάσει η Τουρκία. Και το ερώτημα 
αυτό είναι συναφές: Α) Με τις δυνατό-
τητες, από τη μια, της Ελλάδας, και, από 
την άλλη, της Κύπρου. Β) Με τις διεθνείς 
εξελίξεις σε συνάρτηση με τα συμφέροντα 
που θέλει να εξυπηρετήσει η Άγκυρα με 
την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Σε αυτές τις εξελίξεις 
προστίθεται και το τουρκικό εσωτερικό 
σκηνικό ενόψει εκλογών, που παραπέ-
μπει στην ακόλουθη λογική: Ο Ερντογάν 
δεν πρόκειται να προβεί σε κινήσεις οι 
οποίες  θα  του προκαλέσουν κόστος. Και 
αυτό, διότι, η αντιπαράθεση με την Ελλά-
δα και την Κύπρο και δη στον τομέα της 
ενέργειας όπου επενδύει, είναι το ισχυρό 
του χαρτί, ενόψει των εκλογών, αφού τα 
θέματα της οικονομίας, που ήταν άλλοτε 
η αιχμή του δόρατός του στο παρελθόν, 
τώρα μετατρέπονται σε αχίλλειο πτέρνα. 
Συνεπώς, δεν θα βγάλει το γεωτρύπανο 
για να αυτοκτονήσει, αλλά για να πωλήσει 
τσαμπουκά, ώς το σημείο εκείνο που δεν 
θα ρισκάρει να τα χάσει όλα. Δηλαδή, θα 
επιδιώξει να εμφανίσει, και δη εσωτερικά, 
την ενέργειά του ως άλλη μια νίκη.        

Γερμανικά και 
αμερικανικά συμφέροντα 

Θεωρητική αποτροπή θα ήταν δυνατό 
να αποτελέσουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ 
και της Γερμανίας. Και εξηγούμε: Πρώτον, 
ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η ΕΕ θέλουν ταραγμένα 
νερά και κρίση στο Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά 
την Κύπρο, η Τουρκία γνωρίζει ότι έχει 
πλήρη κυριαρχία στη θάλασσα, αλλά  και 
κάτι άλλο: Η Κυβέρνηση  θα δεχθεί  δια-
μαρτυρόμενη μια νέα ταπείνωση. Διότι, 
δεν διαθέτει αποτροπή. Στο Αιγαίο λοιπόν: 

α) Η Γερμανία, ως η κινητήρια δύναμη 
της ΕΕ, που πλήττεται από τα ενεργεια-
κά αντίμετρα  της Μόσχας, ουδόλως θα 
ήθελε μια κρίση στο Αιγαίο. Γιατί; Διότι 
η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της ΕΕ και 
της ευρωζώνης. Ο αντίκτυπος μιας τέτοιας 
κρίσης επί των αγορών και του ευρώ θα 
είναι σημαντικός και θα επηρεάσει ακόμη 
πιο αρνητικά την ήδη βεβαρημένη οικο-
νομική κατάσταση στην ΕΕ και δη στη 
Γερμανία. Δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη 
της Γερμανίδας Υπουργού των Εξωτερι-
κών Αναλένας Μπέρμποκ την περασμένη 
βδομάδα στην Ελλάδα και την Τουρκία 
και η σαφής θέση της για τον σεβασμό 
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
στη λογική ότι: Τα σύνορα της Ελλάδας 
και της Κύπρου είναι σύνορα της ΕΕ. Από 
μια κρίση Ελλάδας - Τουρκίας δεν θα 
τσακιστούν μόνον οι οικονομίες αμφο-
τέρων των χωρών, αλλά θα επηρεαστεί 
ολόκληρη η Ευρώπη, που αντιμετωπίζει 
οξεία προβλήματα πληθωρισμού και βρί-
σκεται μπροστά στο φάσμα της ύφεσης, 
αφού οι τιμές του φυσικού αερίου και του 
πετρελαίου, από τις οποίες τα νοικοκυριά 
και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται, τελούν 
υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, η οποία χει-
ραγωγεί τις τιμές.  β) Οι ΗΠΑ ουδόλως θα 
ήθελαν να δουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ να 
τινάζεται στον αέρα, λόγω της τουρκικής 
επιθετικότητας. Επί τούτου, όμως, εγείρεται 
το εξής ερώτημα: Για να πάμε σε στρατι-
ωτική κρίση, σημαίνει ότι και η Ελλάδα 
και η Τουρκία είναι αποφασισμένες για 
τους δικούς τους λόγους να το πράξουν. 
Η πρωτοβουλία κινήσεων ανήκει στην 
Άγκυρα. Ας προσέξουμε, λοιπόν, το εξής: 
Επειδή οι ΗΠΑ δεν θέλουν να τιναχθεί η 
νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στον 
αέρα, ουδόλως σημαίνει ότι θα τραβήξουν 

το αφτί της Τουρκίας και δεν θα ζητήσουν 
από την Ελλάδα αυτοσυγκράτηση, ασχέ-
τως εάν η άλλη πλευρά παραβιάσει την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα ή τις λεγόμενες 
αμφισβητούμενες περιοχές. Συνεπώς, το 
γεγονός ότι η Γερμανία και οι ΗΠΑ δεν 
θέλουν κρίση, δεν σημαίνει ότι οι πιέσεις 
θα στραφούν προς την Άγκυρα ή μόνο 
προς αυτήν. Εξαρτάται πώς η Ελλάδα 
συμπεριφέρεται στο παρασκήνιο. Κατά 
πόσο, δηλαδή, έχει ξεκαθαρίσει ότι, εάν 
παραβιαστεί η δική της υφαλοκρηπίδα 
ή δικά της ζωτικά – κυριαρχικά δικαιώ-
ματα, θα απαντήσει ακόμη και στρατιω-
τικά.  Σίγουρο είναι ότι οι  Αμερικανοί 
δεν θα ήθελαν να ανοίξει μέτωπο μεταξύ 
«συμμάχων», διότι έχουν ήδη  ανοικτό 
μέτωπο στην Ουκρανία και δεν θα ήθελαν 
«ενδοσυμμαχικό ζήτημα» που θα επιφέ-
ρει  συνθήκες αποσταθεροποίησης, σε 
μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να 
προκύψει κλιμάκωση της έντασης, που 
θα μετατραπεί σε κλιμακούμενη κρίση 
μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν. 

Η λογική και το 
χειρότερο σενάριο…    

Σημαντικό είναι και το εξής ερώτη-
μα: Θα φτάσει ο Ερντογάν στα άκρα ή 
θα βρει εκείνη τη φόρμουλα που θα 
προκαλέσει μεν, αλλά θα μείνει στα όρια 
των αμφισβητούμενων περιοχών, για 
να το εμφανίσει ως νίκη χωρίς να μπει 
σε κρίση; Η  πρώτη παράμετρος είναι 
το θέμα των F-16. Εάν προχωρήσει σε 
κρίση, τότε χάνει τα F-16 και, αν χάσει 
την κρίση, θα χάσει την εξουσία και θα 
κινδυνεύσει και ο ίδιος.  Θα τον περά-
σουν από δίκη. Το επικίνδυνο και για 
τον Ερντογάν και για την Ελλάδα είναι η 
στάση της τουρκικής αντιπολίτευσης, η 
οποία έχει πιο σκληρές θέσεις από τον 
Τούρκο Πρόεδρο, αφού, ούτε λίγο, ούτε 
πολύ, τον αποκαλεί δειλό, επειδή δεν 
έχει αρπάξει ακόμη ένα με δύο ελληνικά 
νησιά. Τονίζει, μάλιστα, ότι, αν το πρά-
ξει, θα τον στηρίξει, ενώ, στο Κυπριακό, 
η θέση των Κεμαλιστών είναι σαφής: 
Κακώς  διαπραγματεύεται ο Ερντογάν, 
διότι, γι’ αυτούς, το Κυπριακό έχει κατ’ 
ελάχιστον κλείσει το 1974. Η λογική λέει 
ότι ο Ερντογάν θα υιοθετήσει μια τακτική 
η οποία, χωρίς κρίση, θα του δίνει τη 
δυνατότητα, και διεθνώς και εσωτερικά, 
να ισχυρίζεται ότι πετυχαίνει τους στό-
χους του. Η στρατηγική, πάντως, λέει 
ότι ο αμυνόμενος, δηλαδή Κύπρος και 
Ελλάδα, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη 
το χείριστο σενάριο, για να μπορούν να 
βρίσκουν τρόπους αποτροπής.   

Τα σύνορα της ΕΕ και τα ΜΟΕ
Στην Κύπρο τα πράγματα είναι πιο εύ-

κολα για την Τουρκία. Διότι, δεν έχουμε 
δυνάμεις αντίδρασης. Εάν μπει σε οικόπεδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στον νότο και 

αν κατεβάσει τρυπάνι το Αμνπτούλ Χαμίντ 
Χαν, πώς θα ενεργήσει η Κυβέρνηση; Θα 
διενεργήσει πόλεμο; Όχι, βέβαια. Ακόμα 
κι αν θέλει, δεν μπορεί. Και κανείς δεν 
τον θέλει. Και ας μην σπεύσει κάποιος να 
ισχυριστεί, όπως το έπραξε λανθασμένα ο 
Πρόεδρος, ότι, επειδή δεν έχουμε ναυτικό, 
δεν έχουμε πρόβλημα. Ότι όλα είναι μέλι 
γάλα…  Οι κρίσεις αποφεύγονται όταν έχεις 
αξιόπιστη αποτροπή και ο αντίπαλός σου 
γνωρίζει ότι το κόστος από τη δράση του 
θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος. Όμως, 
όταν δεν έχεις αποτροπή, τότε καταπίνεις 
τον εξευτελισμό και χάνεις κυριαρχικά 
δικαιώματα, συν το ότι οδηγείσαι προς 
καθεστώς προτεκτοράτου. Όπως έχουμε 
ήδη καταγράψει, η Γερμανίδα Υπουργός 
Εξωτερικών είπε ότι τα σύνορα της Ελλάδας 
και της Κύπρου είναι σύνορα της ΕΕ και 
δικά της. Ειδικώς η Λευκωσία, τι έπραξε; 
Δηλαδή, πώς χρησιμοποιεί διπλωματι-
κά και νομικά αυτήν τη στιγμή τη σαφή 
θέση της Γερμανίας για να προβάλει την 
κατοχή της Κύπρου συνδέοντάς την με 
την κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, 
την οποία Ρωσία ο δυτικός κόσμος τιμω-
ρεί; Η Λευκωσία αντιδρά με τα ΜΟΕ, τα 
οποία εξελίσσονται σε μπούμερανγκ. Γιατί; 
Διότι, όπως ενθυμείστε, όταν ο ΥπΕξ, I. 
Κασουλίδης, έλεγε ότι τα δικά του ΜΟΕ, 
στα οποία προσέφερε την Τύμπου, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται στα ζητήματα της χωρι-
στής κυριαρχίας, τόνιζε ταυτοχρόνως ότι 
δεν ήταν take it or leave it. Με άλλα λόγια, 
ήταν έτοιμος να συζητήσει και ανάλογες 
προτάσεις από την τουρκική πλευρά. Και 
όταν αυτές ήρθαν στην πρακτική εφαρ-
μογή των δύο κρατών, έτρεχε να σβήσει 
τις φωτιές στον ΟΗΕ, δηλαδή εντός του 
ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
που  ο ίδιος άναψε.

Διπλωματία των τρυπανιών 
και των κανονιοφόρων…

Τι θα κάνει η Κυβέρνη-
ση, εάν η Τουρκία μπει 

σε οικόπεδα της ΚΔ; 

Έχουν διπλωματικές 
επιλογές αποτροπής Ελ-

λάδα και Λευκωσία; 

Θα πιέσουν οι ΉΠΑ την 
Τουρκία να είναι φρόνι-

μη ή θα ζητήσουν αυ-
τοσυγκράτηση από την 

Ελλάδα;   
 

ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

Ηπολιτική της Κυβέρνη-
σης είναι αδιέξοδη στο 
Κυπριακό και αποτυχη-
μένη στην ενέργεια και 

στα ζητήματα της ασφάλειας. Διότι, 
δεν κατάφερε να επιτύχει: 

Μορφή υποτυπώδους αυτοδύνα-
μης άμυνας. 2. Συμμαχίες στην πράξη 
και όχι στα χαρτιά. Αυτό  σημαίνει 
στρατηγικό σχεδιασμό με προϋπόθε-
ση την αξιοπιστία, τη διάθεση πόρων 
και την επένδυση μέσω συνεργασι-
ών για τη μεταφορά τμημάτων των 
πολεμικών βιομηχανιών από άλλες 

φιλικές χώρες , όπως η Σερβία και 
το Ισραήλ, για να  συμμετέχουμε 
αποτελεσματικά  στην PESCO. Και, 
αυτό, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με 
την επιστράτευση των Πανεπιστη-
μιακών Ιδρυμάτων στον συναφή, 
με το θέμα, τομέα της τεχνολογίας. 
3. Τη συμμετοχή στη Στρατηγική 
Πυξίδα μαζί με την Ελλάδα και με 
άλλα κράτη της περιοχής που δεν 
ανήκουν στην Ε.Ε. Εάν η Τουρκία 
θέλει να λάβει μέρος, θα πρέπει να 
σεβαστεί τα σύνορα της ΕΕ, όπως 
λέει η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτε-

ρικών, με αρχή, την αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων από την 
Κύπρο.  Εάν η Τουρκία συνεχίσει 
την πολιτική της, σαφώς θα πρέπει 
να επιβληθεί στρατιωτικό εμπάργκο 
από την Ευρώπη ανάλογο με εκείνο 
που επιβάλλουν οι ΗΠΑ για τα F-16 
και F-35. 4. Απόφαση από την ΕΕ 
της αυτόματης ενεργοποίησης του 
άρθρου 42,7 της ΕΕ, που αναφέρει 
ότι, εάν κράτος μέλος της ΕΕ δε-
χθεί επίθεση από τρίτο κράτος, τα 
υπόλοιπα τού προσφέρουν στήριξη, 
ακόμη και στρατιωτική.   

Ή διπλωματική αποτροπή και το εμπάργκο  

Τα ανωτέρω συνιστούν βασικούς 
πυλώνες αποτροπής εντός της 
ΕΕ, υπό την έννοια ότι, σε πε-
ρίπτωση κρίσης, το ζήτημα δεν 

είναι μόνο ηθικό και πολιτικό ή αρχών, 
αλλά διακύβευσης των συμφερόντων 
της ίδιας της ΕΕ, που θα πληγούν από 
την Τουρκία. Αληθές είναι ότι 

δεν οικοδομείται αποτροπή με τα 
ΜΟΕ. Το αντίθετο συμβαίνει. Τροφο-
δοτείται η επιθετικότητα. Επί μακρόν 
τονίζαμε ότι η ΕΕ πρέπει να αντιληφθεί 
ότι, εάν η Τουρκία προκαλέσει επεισόδιο 
στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, το πρό-
βλημα, ειδικώς τώρα από οικονομικής 
άποψης, θα στραφεί προς την ΕΕ και 

δη προς τη Γερμανία. Μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα η Γαλάζια Πατρίδα 
έχει ως στόχο τον έλεγχο των εναέριων 
και θαλάσσιων οδών της ενέργειας και 
του εμπορίου από και προς το Σουέζ 
υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, στη 
λογική της αναθεωρητικής πολιτικής 
της Άγκυρας, τμήμα της οποίας είναι η 
Κύπρος. Αυτά, σιγά σιγά, κυρίως λόγω 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και 
των ιστορικών συγκυριών, έγιναν αρχικά 
αντιληπτά από τη Γαλλία και τώρα από 
τη Γερμανία, ακόμη και από τις ΗΠΑ. 
Στη Λευκωσία, βεβαίως, έχουν την ψευ-
δαίσθηση ότι μπορούν να καλύπτουν 
την αποτυχία τους με τα ΜΟΕ…   

Τροφοδότηση της επιθετικότητας 
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Ο «Ματρόζος» της Κύπρου

Aυγουστής Ευσταθίου: ο «Ματρόζος» 
της ΕΟΚΑ 1955-1959, ο σεμνός 
αγωνιστής που αναχώρησε για το 
μεγάλο ταξίδι την 1η Αυγούστου για 

να ανταμώσει τον «Μάστρο» του, τον «Ζήδρο», 
τον Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου.

Ο Αυγουστής πήρε το ψευδώνυνο «Ματρό-
ζος» ύστερα από τη σχετική «βάπτιση» από τον 
αγωνιστή Νίκο Σπανό. Ήταν η περίοδος που ο 
Αυξεντίου βρισκόταν στην περιοχή Πιτσιλιάς. 
Ο «Ματρόζος» ήταν ένας από τους πιο νεαρούς 
αντάρτες της ομάδας και δέθηκε συναισθηματικά 
με τον «Μάστρο» του, τον οποίο ακολούθησε 
πιστά μέχρι το τέλος στις 3 Μαρτίου 1957.

Πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν τον Σπε-
τσιώτη καραβοκύρη Λέκα (Αλέξανδρο) Ματρόζο, 
όμως ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους 
και ικανότατους ναυμάχους και πυρπολητές 
του νησιού. Πιστός και αυτός τότε στον αγώνα, 
αλλά και στους φίλους και συναγωνιστές του…

Ήταν επίσης ένας απ’ αυτούς που τα έδωσαν όλα 
για να έχει αίσιο τέλος η Επανάσταση του 1821. 
Σπίτια, καράβια, χρυσαφικά… Έγινε ένας από τους 
σπουδαιότερους μπουρλοτιέρηδες, συνεργαζόμενος 
αγαστά μαζί με τον μεγάλο ναύαρχο Κωνσταντίνο 
Κανάρη, ο οποίος έγινε μετέπειτα υπουργός. Κάτι 
παρόμοιο έπραξε και ο Αυγουστής στο κάλεσμα 
της πατρίδας για βοήθεια, με τα ελάχιστα που είχε… 

Ο Αυγουστής Ευσταθίου, σπάνιος άνθρωπος με 
ήθος, απλότητα και καλοσύνη, όλες αυτές τις δεκαετίες 
μιλούσε σε μαθητές και μαθήτριες σε σχολεία  όλων 
των βαθμίδων για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, εξιστορώ-
ντας τους το ηρωικό έπος, αλλά κυρίως τις τελευταίες 
στιγμές του «Μάστρου» του. Του «Μάστρου» του, 
που αρνιόταν πεισματικά να εγκαταλείψει, πλην όμως 
έπρεπε, διότι ήταν εντολή, την οποία και τελικά υπά-
κουσε και εκτέλεσε με βαριά καρδιά.

Μόλις πρόσφατα στον Αγρό έγινε η παρουσία-
ση του βιβλίου: «Τα τελευταία Χριστούγεννα του 
Γρηγόρη Αυξεντίου», του οποίου κεντρικό θέμα 
ήταν ένα μικρό γλέντι τα Χριστούγεννα του 1956 
στον Αγρό στην παρουσία αγωνιστών (μεταξύ των 

οποίων και ο κ. Αυγουστής) και με τη συνοδεία 
ενός γραμμόφωνου που δανείστηκαν από το 
γειτονικό Απεήτειο Γυμνάσιο. Συγκλονιστική 
εκδήλωση με περιεχόμενο και με άγνωστες, 
ανθρώπινες στιγμές των αγωνιστών.

Τα επόμενα Χριστούγεννα ο «Ματρόζος» 
μαζί με τον «Ζήδρο» του είμαστε σίγουροι θα 
τα γιορτάσουν ξανά μαζί, μετά από δεκαετίες, 
ευχόμενοι για την πολυπόθητη λευτεριά στον 
τόπο μας, για την οποίαν αγωνίστηκαν και πε-
ριμένουν πως  και πως να δουν!

Στο καλό, κύριε Αυγουστή Ευσταθίου. Η Κύ-
προς σε ευγνωμονεί και υποκλίνεται μπροστά 
στο μεγαλείο της ψυχής σου.         

ΓΙΑΝΝΗΣ A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,  
Εκπαιδευτικός

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΘΥΣΙΑΣΘΕ-
ΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ 256 Τ.Π. 
– ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ – Ο ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙ-
ΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΧΟΥ

Π
ΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
γενναίοι άνδρες του 
256 Τάγματος Πε-
ζικού θυσιάστηκαν 
μαχόμενοι στις προ-
δομένες κυπριακές 
Θερμοπύλες του 

Ιουλίου και Αυγούστου 1974, στις μάχες 
Λεύκας, Ελιάς, Αγκολεμίου, Αγριδακίου, 
Καραβά και Λαπήθου:

Πέντε Ανθυπολοχαγοί, δεκατρείς Υπαξι-
ωματικοί και σαράντα Οπλίτες, υπηρετού-
ντες θητεία και επιστρατευθέντες έφεδροι, 
τα ονόματα των οποίων χαράχτηκαν ένα 
προς ένα ανεξίτηλα ανάγλυφα στο μεγάλο 
τάλαντο του Μνημείου του 256ΤΠ, στην 
είσοδο της Ευρύχου, όπου κάθε πρώτη 
Κυριακή του Αυγούστου ο Σύνδεσμος των 
Επιζώντων Συμπολεμιστών τους τελεί το 
ετήσιο Εθνικό τους Μνημόσυνο.

ΣΗΜΕΡΑ Κυριακή, 7η Αυγούστου 
2022, το θρησκευτικό μνημόσυνο θα 
τελεσθεί περί ώρα 08:30 στον ιερό ναό 
Αγίου Γεωργίου στην Ευρύχου, όπου 
τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει 
ο Υπουργός Κυριάκος Κούσιος.

Θα ακολουθήσει καθιερωμένη τελετή 
στο Μνημείο των Ηρώων 256 ΤΠ που 
ο σύνδεσμος ανήγειρε το 2004 προ της 
εισόδου της Ευρύχου, εκεί που βρισκόταν 
μέχρι πρότινος το Στρατόπεδο ΜΑΡΚΟΥ 
ΔΡΑΚΟΥ.

Η τελετή θα περιλαμβάνει σύντομο τρισά-
γιο, τιμητική εκφώνηση Ονομαστικού Προ-
σκλητηρίου Πεσόντων, σύντομο χαιρετισμό 

Μνήμη 58 Ηρώων 256 Τάγματος Πεζικού 1974
κάθε 1η Κυριακή Αυγούστου στην Ευρύχου

από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιζώντων 
Πολεμιστών 256ΤΠ Μιχαλάκη Πηλαβάκη, 
κατάθεση στεφάνων και τον Εθνικό Ύμνο.

Μετά τη λήξη της τελετής ο Σύνδεσμος 
θα παραθέσει δεξίωση στις Οικογένειες 
των Ηρώων σε παρακείμενο κέντρο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ 256ΤΠ
ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974

Το 256 Τάγμα Πεζικού, μέχρι το θέρος 
του 1974, είχε την έδρα του στο Στρατόπεδο 
ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ στο δάσος μεταξύ 
των χωρίων Διόριος και Αγία Ειρήνη. Είχε 
επίσης έναν λόχο, τον 1ον, με έδρα στον 
Ξερό, για τα φυλάκια επί των υψωμάτων 
δυτικά του τ/κ θύλακα της ΤΜΤ στη Λεύκα 
και τον 2ο Λόχο, με έδρα τα «Χαλάσματα» 
Πεντάγιας για τα φυλάκια ανατολικά της 
Λεύκας, του Καλού Χωρίου Λεύκας, του 
Περιστερωναρίου και των Καζιβερών.

(Α) ΣΤΟΝ 1ον ΑΤΤΙΛΑ - Λεύκα: Από 
20ή Ιουλίου 1974 το 256 Τ.Π. μετείχε στις 
επιχειρήσεις κατάληψης των τουρκικών 
οχυρών στη Λεύκα, στον Αγκολέμι και 
στην Ελιά, της ίδιας περιοχής. Στη διάρκεια 
αυτών των επιχειρήσεων θυσιάστηκαν 
έξι πολεμιστές του τάγματος.

(Β) ΣΤΗΝ «ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ» 31/7-
1/8/1974 μάχη στο Αγριδάκι: Το 256 
Τ.Π. μετακινήθηκε στον δημοτικό κήπο 
Μόρφου, ως εφεδρεία του 11ου Τακτικού 
Συγκροτήματος, αναμένοντας αποστολή. 
Στη συνέχεια μετακινήθηκε, για τον ίδιο 
λόγο, στο χωριό Ασώματος. Από εκεί, ο 2ος 
Λόχος με επικεφαλής τον ήρωα Ανθυπο-
λοχαγό Σταύρο Μπιτσάκη από τα Σφακιά 
της Κρήτης, ανέλαβε αποστολή ενίσχυσης 
φιλίων τμημάτων που υφίσταντο την πίεση 
των τουρκικών δυνάμεων στα νοτιοανατο-
λικά υψώματα του χωριού Αγριδάκι, 31η 
Ιουλίου και 1η Αυγούστου 1974. Κατά 
τη μάχη Αγριδακίου, θυσιάστηκαν δύο 
πολεμιστές του 256 Τ.Π.

(Γ) ΣΤΗΝ «ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ» 6/8/1974 
μάχη-μακελειό Καραβά-Λαπήθου: Από 
2 Αυγούστου 1974 το 256 Τ.Π. διατάχθηκε 
και μπήκε στις κωμοπόλεις Καραβά, Λά-
πηθο, με ένα λόχο στην κάθε μια και τρίτο 
λόχο στο χωριό Βασίλεια, προκειμένου, 
στην καταγραφή των εκατέρωθεν θέσεων 
που θα διαπίστωνε επιτροπή αξιωματι-
κών του ΟΗΕ, οι εν λόγω κωμοπόλεις να 
βρεθούν με υψωμένες ελληνικές σημαίες 
ελεγχόμενες από ημέτερα τμήματα.

5η Αυγούστου στάλθηκαν προς ενί-
σχυση και υπό διοίκησιν του 256ΤΠ:

(α) Ένας ουλαμός τεσσάρων τεθωρα-
κισμένων Μάρμορ Χάρινγκτον της 21 
Επιλαρχίας Αναγνωρίσεων (21ΕΑΝ).

(β) Ένας λόχος του 286 Μηχανοκίνη-
του Τάγματος Πεζικού (286ΜΤΠ) με τρία 
θωρακισμένα BTR κι ένα ερπυστριοφόρο.

(γ) Ένα εποχούμενο αντιαρματικό ΠΑΟ 
106χλστ του 120 Λόχου Βαρέων Όπλων 
(120ΛΒΟ). 

(δ) Την ίδια μέρα, λόχος του 70 Τάγ-
ματος Μηχανικού (70ΤΜΧ) ανέλαβε την 
στρώση ναρκοπεδίου στα υψώματα στις 
νότιες παρυφές της Λαπήθου.

ΑΠΟ το πρώτο φως της Τρίτης 6ης 
Αυγούστου 1974, συντριπτικά υπέρτερες 
τουρκικές δυνάμεις εισβολής, της 28ης 
Μεραρχίας του Αττίλα, εξαπέλυσαν από 
τρεις πλευρές, θάλασσα και στεριά, πο-

07.08.2022

λύνεκρη επίθεση κατά του Καραβά και 
της Λαπήθου.

- Οι εκεί πολεμιστές της Εθνικής Φρου-
ράς απέκρουσαν τις πρωινές επιθέσεις 
των πεζικών δυνάμεων του εχθρού, στα 
ανατολικά και τα νότια, καθήλωσαν τις 
αρματικές του δυνάμεις στα ανατολικά του 
Καραβά και εν συνεχεία διατάχθηκαν να 
συμπτυχθούν στη γραμμή Βαβυλά - Βα-
σίλειας, όπου θα αμύνονταν ενισχυόμενες 
από έναν σπεύσαντα λόχο της ΕΛΔΥΚ.

- Στα μετόπισθεν των συμπτυσσομένων 
πολεμιστών των δύο λόχων του 256Τ.Π. 
στην περιοχή Αϊρκώτισσα, τουρκικό τμή-
μα που διείσδυσε αθέατο, έστησε φονική 
ενέδρα, η οποία και προκάλεσε τις  μεγα-
λύτερες απώλειες στους μαχητές της Ε.Φ. 
προτού εξοντωθεί. Κατά τις απογευματινές 
ώρες οι προελαύνουσες αρματικές δυνά-
μεις του Αττίλα κατέλαβαν τον Καραβά και 
την Λάπηθο, εγκλωβίζοντας σημαντικό 
αριθμό ημετέρων. Πολλοί κατάφεραν να 
διαφύγουν, άλλοι, περισσότεροι, όχι.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Συνολικά 86 πολεμιστές, 
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, 
κληρωτοί και έφεδροι θυσιάστηκαν (έπε-
σαν ή αγνοούνται) στην πολύνεκρη μάχη 
- μακελειό Καραβά και Λαπήθου της 6ης 
Αυγούστου 1974:

49 πολεμιστές του 256ΤΠ
6 πολεμιστές του 286ΜΤΠ
31 πολεμιστές του 70ΤΜΧ
- Το 256ΤΠ, μετά τις βαρύτατες απώ-

λειες της 6ης Αυγούστου, ανασυγκρο-
τήθηκε στο στρατόπεδό του στο Διόριος 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

απ’ όπου στον 2ο Αττίλα 14η Αυγούστου 
1974 διατάχθηκε και μετακινήθηκε για 
να κρατήσει άμυνα στην περιοχή των 
Πανάγρων, όπου όμως δεν είχε άμεση 
επαφή με τον εχθρό. Μετά την προέλαση 
των αρματικών δυνάμεων του Αττίλα από 
Σκυλλούρα προς Φιλιά, το 256Τ.Π. δια-
τάχθηκε και μετακινήθηκε στην περιοχή 
Ευρύχου, όπου το βρήκε η κατάπαυση 
του πυρός.

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 256 
Τ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
1974: 58 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΟ-
ΟΥΜΕΝΟΙ

Στην Ευρύχου η μονάδα στρατοπέδευσε 
πρόχειρα στο Γυμνάσιο Σολέας και σε 
άλλους χώρους μέχρι που δημιουργήθηκε 
το 1975 Στρατόπεδο, το οποίο πήρε το 
όνομα του κατεχόμενου στρατοπέδου στο 
Διόριος: Το όνομα του εκ Λεύκας Ήρωα 
της ΕΟΚΑ ο οποίος θυσιάστηκε Ιανουά-
ριο του 1957 στην περιοχή της Σολέας: 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Επιζώντων Πολεμι-
στών 256 Τ.Π. δημιουργήθηκε με αποκλει-
στικό και μοναδικό σκοπό τη Μνήμη και 
την Τιμή στους Πεσόντες και Αγνοούμενους 
Συμπολεμιστές. Από της ιδρύσεώς του ο 
Σύνδεσμός, μαζί με όλους τους γονείς και 
οικείους των Ηρωικώς Πεσόντων, στην 
παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, 
της Βουλής, των κομμάτων, των τοπικών 
Αρχών και του ΓΕΕΦ, τελεί κάθε χρόνο, 
την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, το 
ετήσιο Μνημόσυνο των Πεσόντων και 
τη Δέηση για τους Αγνοουμένους στην 
Ευρύχου. Αποκορύφωμα των προσπα-
θειών του Συνδέσμου η ανέγερση του 
Μνημείου στην Ευρύχου.

 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
256ΤΠ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΧΟΥ

1. Το κόστος του Μνημείου ξεπέρα-
σε τις εκατό χιλιάδες λίρες. Το ποσό εξα-
σφαλίστηκε από την τιμητική συνδρομή 
μεγάλου αριθμού αξιότιμων προσώπων, 
επιχειρηματιών, της Ιεράς Μονής Κύκκου, 
των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας 
καθώς και από τις εισπράξεις του βιβλίου 
«256 Τάγμα Πεζικού», που συνέγραψε 
ο Πάνος Μυρτιώτης και το διένειμε γι’ 
αυτόν τον σκοπό ο Σύνδεσμός.

2. Η ανέγερση του Μνημείου αποτε-
λεί καρπό των πολυετών προσπαθειών 
του Συνδέσμου. Η επιλογή του χώρου, τα 
σχέδια του Μνημείου και η υλοποίησή 
τους έτυχαν μελέτης και έγκρισης από 
την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού με την άδεια των 
συναρμόδιων υπηρεσιών του κράτους.

3. Το κυρίως Μνημείο, από πέτρα του 
βουνού, αρμονικά ενταγμένο στον περιβάλ-
λοντα χώρο, δεσπόζει στον λοφίσκο, αριστερά 
του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους, 
προ της εισόδου του χωρίου Ευρύχου, φέρει 
μεταλλικό πυρσό - εστία φλόγας και τριών 
μέτρων χάλκινη αναπαράσταση του αρχαίου 
κυπριακού τάλαντου, όπου αναγράφονται 
ανεξίτηλα τα ονόματα των 58 Πεσόντων και 
Αγνοουμένων πολεμιστών.

4. Τα αποκαλυπτήρια του ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
τέλεσε 10 Ιουλίου 2004 ο τότε Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος.

ΣΕ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ ΜΕΤΑΛΛΌ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΊΌΥ ΤΑΛΑΝΤΌΥ, ΣΤΌ ΚΕΝΤΡΌ ΤΌΥ ΜΝΗΜΕΊΌΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΚΊ ΑΝΕΞΊΤΗ-
ΛΑ ΕΝΑ ΠΡΌΣ ΕΝΑ ΤΑ ΌΝΌΜΑΤΑ ΤΩΝ 58 ΗΡΩΩΝ ΤΌΥ 256 ΤΑΓΜΑΤΌΣ ΠΕΖΊΚΌΥ.

ΤΌ ΕΠΊΓΡΑΜΜΑ ΤΌΥ 
ΣΊΜΩΝΊΔΗ ΓΊΑ ΤΌΥΣ 
300 ΛΑΚΕΔΑΊΜΌΝΊ-
ΌΥΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΌ-
ΠΥΛΩΝ ΤΌΥ 480 
ΠΡΌ ΧΡΊΣΤΌΥ, ΕΊΔΊΚΑ 
ΠΡΌΣΑΡΜΌΣΜΕΝΌ 
ΓΊΑ ΤΌΥΣ ΠΕΣΌΝΤΕΣ 
ΣΤΊΣ ΠΡΌΔΌΜΕΝΕΣ 
ΚΥΠΡΊΑΚΕΣ ΘΕΡΜΌ-
ΠΥΛΕΣ ΤΌΥ 1974 
ΜΕΤΑ ΧΡΊΣΤΌΝ.

ΣΤΗΝ ΚΌΓΧΗ 
ΣΑΝ ΊΕΡΗ 
ΚΡΥΠΤΗ ΤΌΥ 
ΜΝΗΜΕΊΌΥ, 
ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΊΣ 
ΜΑΝΑΔΕΣ 
ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΜΠΡΌΣΤΑ 
ΣΤΑ ΚΑΔΡΑ 
ΤΩΝ 58 
ΠΕΣΌΝΤΩΝ 
ΠΌΛΕ-
ΜΊΣΤΩΝ 
ΤΌΥ 256 
Τ.Π. ΤΌΝ 
ΌΛΕΘΡΊΌ 
ΊΌΥΛΊΌ ΚΑΊ 
ΑΥΓΌΥΣΤΌ 
1974.

ΕΝΑ ΠΡΩΤΌ ΧΡΌΝΊΚΌ ΓΊΑ ΤΊΣ ΠΌΛΕΜΊΚΕΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ ΤΌΥ 256ΤΠ ΚΑΊ ΤΌΝ ΌΝΌ-
ΜΑΣΤΊΚΌ ΚΑΤΑΛΌΓΌ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΘΥΣΊΑΣΘΕ-
ΝΤΩΝ ΠΌΛΕΜΊΣΤΩΝ ΤΌΥ, ΣΥΝΕΓΡΑΨΕ Ό 
ΑΕΊΜΝΗΣΤΌΣ ΠΑΝΌΣ ΜΥΡΤΊΩΤΗΣ.

ΤΑ ΣΗΜΑΊΑΚΊΑ ΜΕ ΣΥΜΒΌΛΌ ΤΗΝ ΠΌΛΕΜΊΚΗ ΣΗΜΑΊΑ 
ΤΌΥ 256ΤΠ ΜΕ ΤΌΝ ΑΗ ΓΊΩΡΓΗ, ΣΗΜΑ ΤΌΥ ΣΥΝΔΕΣΜΌΥ 
ΕΠΊΖΩΝΤΩΝ ΠΌΛΕΜΊΣΤΩΝ
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ΟΙ ΕΡΙΝΎΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΎΝ 
ΚΑΙ ΎΠΕΝΘΎΜΙΖΟΎΝ ΤΑ ΜΕ-
ΓΑΛΑ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

Το τότε (20.7.1974) και το μέλλον του τόπου

Οι προεδρικές εκλογές δεν έχουν 
μόνο σημασία για το τι πρεσβεύει 
έκαστος υποψήφιος ως οι προ-
γραμματικές εξαγγελίες του για 

το μέλλον. Η τωρινή κατάσταση πραγμάτων 
μετά την καταστροφή του Ιούλη 1974 και η 
προοπτική που τείνει να διαμορφωθεί για το 
μέλλον (με την Τουρκία να προβάλλει μονίμως 

νέες απαιτήσεις κατά την επεκτατική πολιτική 
της) επιβάλλουν να υπάρξει μια από κοινού 
όλων των πολιτικών δυνάμεων παραδοχή και 
αναγνώριση των όσων προηγήθηκαν λαθών. 
Το παρελθόν διδάσκει. Δεν το διαγράφουμε 
προγραμματίζοντας το μέλλον. Τα σφάλματα που 
υπήρξαν και οδήγησαν το διεθνές πρόβλημά 
μας σε άκρως επικίνδυνα σημερινά δεδομένα, 
πρέπει να οριοθετηθούν αντικειμενικά για μελ-
λοντική αποφυγή τους, αλλά και για σκοπούς 
καθορισμού ενός κοινού αντικατοχικού αγώνα 
και όχι ως απλή διαμόρφωση προεκλογικών 
εντυπώσεων.

Ο κυρίαρχος λαός δεν ανέχεται πλέον κενές 
ουσίας θέσεις. Δεν δέχεται να μην γνωρίζει παρα-
σκήνια και την πλήρη έκταση των υποχωρήσεών 

μας. Πολύ περισσότερο όταν αλλάζουν οι διεθνείς 
σχέσεις και οι κανόνες φιλίας και συνεργασίας 
μεταξύ των Κρατών. Ήδη μια χώρα που στήριξε 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σταθερά 
τις δίκαιες θέσεις της Κύπρου (η Ρωσία), δεν 
διατηρεί πλέον τις ίδιες όπως παλιά σχέσεις με 
Κύπρο και Ελλάδα. Η Αγγλία ευτυχώς δεν είναι 
πλέον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ όλο και πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους στην 
αυθαίρετη τουρκική πολιτική, αξιώσεις και στάση 
κατά της Κύπρου και της Ελλάδος. 

Είναι η ώρα που θα πρέπει να επιτύχουμε να 
αποκαλυφθεί πλήρως (αυτό που συστηματικά 
συμβαίνει μετά τις 20.7.1974), η επεκτατική ή 
αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Είναι η 

ώρα, τα όσα έχουμε ως ιστορικές υποχωρήσεις 
δεχθεί (1977 και 1979 και ό,τι άλλο δεχθήκαμε 
έκτοτε ως υποχωρήσεις) να τεθούν σε άλλο πλαί-
σιο αγώνα που θα αποκαλύπτει την τουρκική 
αδιαλλαξία που συνεχίζει να προωθείται, παρά 
και αντίθετα στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο την θάλασσας.

Πρέπει λοιπόν ο κάθε υποψήφιος να ξεκαθα-
ρίσει και να υποδείξει ποια ήταν τα σοβαρότερα 
των λαθών στην πολιτική ιστορία της χώρας από 
τις 20.4.1974 και να καθορίσει σαφείς στόχους 
για ανατροπή τους, εάν είναι δυνατό. Σφάλματα 
που περιόρισαν και θυσίασαν προβλεπόμενα από 
διεθνείς συμβάσεις, ανθρώπινα δικαιώματα και 
ελευθερίες δεν μπορεί να μένουν στο «ράφι». Άλ-
λωστε, δεν μπορεί η όλη προεκλογική διαδικασία 

να είναι κύρια ένας ανεπίσημος «πόλεμος» μεταξύ 
κομμάτων με στόχο την συσπείρωση και τη δια-
τήρηση ποσοστών. Δεν είναι τα κόμματα και τα 
ποσοστά τους που έχουν σημασία στον δύσκολο 
αγώνα για διάσωση του Κράτους και του λαού.

Ας φροντίσουν, λαός και πολιτική ηγεσία, να 
μην υπάρξουν άλλες καταστροφές σαν εκείνη του 
Ιουλίου του 1974, όπως ούτε και τα ίδια λάθη 
που μας έφεραν, με όσα επακολούθησαν, στην 
πολύ δύσκολη σημερινή κατάσταση. Στόχος, να 
μην ξεχάσουμε και γι’ αυτό να επαναφέρουμε 
αποφασιστικά και ομόθυμα το κυπριακό πρό-
βλημα στην ορθή διάστασή του, ως ένα διεθνές 
πρόβλημα παράνομης στρατιωτικής εισβολής, 
κατοχής, εποικισμού και παραβίασης ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων.
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Σ
αράντα οκτώ χρόνια 
από την Β’ εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο τον 
Αύγουστο του 1974, τον 
άκρατο εποικισμό που 
επακολούθησε, τις νέες 
απειλές για κατάληψη και 

της Αμμοχώστου, τις συνεχείς παραβιάσεις 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυριακής 
Δημοκρατίας, το νησί εξακολουθεί να 
παραμένει όχι μόνο μια ανοικτή πληγή, 
αλλά και μια εστία ανάφλεξης.

Η Κύπρος, αφού χόρτασε από ρητορικές 
εξαγγελίες στήριξης και συμπαράστασης 
από τους Δυτικούς, σήμερα πλέει, όπως 
και άλλες χώρες, σε ένα τρικυμισμένο πέ-
λαγος όπου τα συμφέροντα υπερισχύουν 
των αρχών του δικαίου και του σεβασμού 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Αν σήμερα η Ευρώπη κάθεται πάνω 
σε πολλές εστίες ανάφλεξης είναι γιατί οι 
Ερινύες έρχονται να της υπενθυμίζουν 
τα εγκληματικά λάθη, τις επεμβάσεις της 
και την ακόρεστη βουλιμία των ισχυρών 
οικονομικών της κύκλων να ελέγξουν 
οικονομικά και πολιτικά τις χώρες του 
πρώην σοσιαλιστικού στρατοπέδου της 
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. 

Έξι μήνες με τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία να μαίνεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα, 
οι χώρες της Ε.Ε., παρασυρόμενες από τις 
ΗΠΑ, εμπλέκονται άμεσα και ουσιαστικά 
αποστέλλοντας όπλα και έμψυχο υλικό. Κα-
θώς η Ε.Ε. δεν έδειξε την ίδια ή ανάλογη 
ευαισθησία για κράτη μέλη της ή υποψήφια 
μέλη, σήμερα βρίσκεται έξω από τα σύνορα 
της Ρωσίας έχοντας την ψευδαίσθηση πως 
θα πετύχει ό,τι πέτυχε με την αποδιάρθρωση 
και διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με κρατίδια 
δορυφόρους των ΝΑΤΟϊκών. 

Έλα όμως που ο Βλαντιμίρ Πούτιν 

Οι πυριτιδαποθήκες της Ευρώπης
δεν είναι ένας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς 
τον οποίο η Δύση, αφού παγίδευσε, τον 
αποτελείωσε στις φυλακές του Δικαστη-
ρίου της Χάγης όπου καταδικάστηκε με 
ψευδή στοιχεία.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία παραμένει 
ατιμώρητη ακροβατώντας σε δύο βάρκες, 
με το ένα πόδι στο ΝΑΤΟ και το άλλο 
στο Κρεμλίνο. Απομυζά οφέλη από τα 
μαστάρια και των δύο υπερδυνάμεων.

Η ένταση που επικράτησε τις προη-
γούμενες ημέρες στα όρια της σερβικής 
περιοχής του βόρειου Κοσόβου, όπου 
βγήκαν τα όπλα μετά από πολύν καιρό, 
αναγκάζοντας το ΝΑΤΟ, το οποίο διαθέτει 
στη χώρα δύναμη 4.000 στρατιωτών, να 
απειλήσει με επέμβαση, έχει προσώρας 
αποσοβηθεί. 

Είκοσι τρία χρόνια μετά τους βομβαρδι-
σμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία και 
14 χρόνια μετά την τυπική ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του Κοσόβου, το ζήτημα όχι 
μόνο παραμένει ανοιχτό, αλλά και μπορεί 
πάντα να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα εντά-
σεων, ιδίως σε μια εποχή που σφραγίζεται 
από ευρύτερες ανακατατάξεις και μεγάλες 
παγκόσμιες γεωπολιτικές διαιρέσεις. Η 
διαρκής σύγκρουση γύρω από το Κόσο-
βο υπογραμμίζει ότι οι αντιπαραθέσεις 
γύρω από τα ζητήματα εθνικής αυτοδι-
άθεσης στα Βαλκάνια κάθε άλλο παρά 
έχουν τελειώσει. Το ίδιο ισχύει και για 
τις επιπτώσεις από τη διάλυση της Γιου-
γκοσλαβίας. Το «πολιτικά μοντέλα» που 
έχουν εκπονηθεί στη δυτική Ευρώπη δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν στα Βαλκάνια. 
Είναι σαν να φυτεύεις ένα τροπικό δέντρο 
στην Αλάσκα.

Οι μυστικές υπηρεσίες ΝΑΤΟϊκών χω-
ρών της Ευρώπης και των ΗΠΑ δούλεψαν 
σκληρά και μεθοδικά για να υποδαυλίσουν 
τον εθνικισμό και το μίσος και το πέτυχαν. 
Εκεί που ο πληθυσμός ζούσε ειρηνικά, 
βρέθηκαν να σκοτώνονται μεταξύ τους. 

Η κρίση της ομοσπονδιακής Γιουγκο-
σλαβίας προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1989, με αποκορύφωμα το ξεκίνημα ενός 
αιματηρού πολέμου το 1991 και τις αλλε-
πάλληλες ανεξαρτητοποιήσεις, οδήγησε 
σε νέο κύκλο έντασης για το Κόσοβο. Για 
τους Σέρβους το Κόσοβο είναι η «Ιερουσα-
λήμ» που δεν θα μπορούσε να εκχωρηθεί. 
Παρά τους αναγκαστικούς συμβιβασμούς 
που οδήγησαν στην αποδοχή της ανεξαρ-
τησίας της Σλοβενίας, της Κροατίας, της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της – σημερινής 
– Βόρειας Μακεδονίας, το Κόσοβο είναι 
μια τεράστια κόκκινη γραμμή.

Όταν η κατάσταση στο Κόσοβο (με 
τους πληρωμένους Κοσοβάρους από 
τις ΗΠΑ) έφτασε σε ένα οριακό σημείο 
την περίοδο 1998-99, οι δυνάμεις του 
ΝΑΤΟ βομβάρδισαν ανελέητα τη Σερβία, 
παρά τις αντιδράσεις Ρωσίας και Κίνας. 
Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει το Κό-
σοβο μια ντε φάκτο αυτονομία, την οποία 
εγγυόταν η παρουσία της ειρηνευτικής 
δύναμης της ΝΑΤΟϊκής KFOR.

Όταν το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία 
του 2008, αναγνωρίστηκε από αριθμό κρα-
τών, αλλά όχι από το «σύνολο της διεθνούς 
κοινότητας». Η Κύπρος, έχοντας και η ίδια 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ποτέ δεν το 
αναγνώρισε, ενώ η Ελλάδα, αν και φλέρταρε 
με την ιδέα, παρά τις δυτικές πιέσεις, δεν 
τόλμησε. Σήμερα το πρόβλημα απέκτησε 
άλλη διάσταση, καθότι Κόσοβο και Σερβία 
διεκδικούν τον «ευρωπαϊκό δρόμο».

Όμως, οι ενταξιακές συζητήσεις δεν ξε-
κινούν, γιατί οι Βρυξέλλες θέτουν όρους 
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Οι ΉΠΑ τέσταραν τους Σέρβους 

Ηαναβολή των μέτρων για 
αλλαγή πινακίδων κυκλο-
φορίας και ταυτοτήτων 
την 1η του Σεπτέμβρη 

αντί της 1ης Αυγούστου που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση της Πρίστινα 
δεν αποσόβησε τον κίνδυνο μιας πο-
λεμικής σύγκρουσης μεταξύ Σέρβων, 
Κοσοβάρων και Αλβανών. Πρόκειται 
για μία προσωρινή αποκλιμάκωση 
της έντασης. 

Όμως την 1η Σεπτεμβρίου, εάν η 
κυβέρνηση των Κοσοβάρων προχω-
ρήσει στην απόφαση αυτή, οι συνέ-
πειες θα είναι πάλιν ίδιες. Η Σερβία 

δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να 
υπερασπιστεί τους Σέρβους που ζουν 
στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου.

Η απόφαση για την αναβολή 
πάρθηκε μετά από πρόταση που 
κατέθεσε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο 
Κόσοβο. Οι Αμερικανοί κατάλαβαν 
πως οι Σέρβοι ήταν αποφασισμένοι 
και έκαναν την σχετική «εισήγηση». 
Ωστόσο, οι ίδιοι υποδαύλισαν την 
κρίση, θέλοντας να τεστάρουν τα σερ-
βικά αντανακλαστικά και την σερβική 
αποφασιστικότητα για πόλεμο. Είδαν 
πως το Βελιγράδι είναι αποφασισμένο 
και αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω, 

τουλάχιστον προς ώρας.
Ξέρουν πως ούτε οι Κοσοβάροι, 

αλλά ούτε οι Αλβανοί μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τους Σέρβους σε 
μία ευθεία αντιπαράθεση, ενώ, αν 
αναγκαστούν να εμπλακούν, θα ανα-
γκαστούν να εμπλακούν άμεσα και 
οι Ρώσοι. Μια πολεμική αναμέτρηση 
στο Κόσοβο θα έχει άμεσο αντίκτυπο 
και στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, όπου 
θεωρείται βέβαιον ότι οι Σέρβοι της 
Βοσνίας θα ανακηρύξουν την ανε-
ξαρτησία τους και την απόσχισή τους 
από το τεχνητό αυτό κράτος και την 
ένωσή τους με τη Σερβία.

Η Κίνα είναι πολύ εξοργισμένη με 
τους Αμερικανούς τις τελευταίες 
ημέρες, λόγω της προσπάθειάς 
τους να ξεκινήσουν μία μείζονα 

κρίση με την Ταϊβάν. Αρχής γενομένης με 
την προκλητική επίσκεψη της Προέδρου της 
Αμερικανικής Βουλής Ν. Πελόζι στην Ταϊβάν.

Την ίδια ώρα, το Βελιγράδι υπέγρα-
ψε πρόσφατα με το Πεκίνο συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου, ενώ ξεκίνησε και 
η αεροπορική σύνδεση των δύο πρω-
τευουσών στις 16 Ιουλίου.

Λίγο πέρα από την Ευρώπη, η Τουρκία 
ετοιμάζεται να εισβάλει ξανά στη Συρία, 
ενώ Κούρδοι μαχητές μαζί με τον συρι-
ακό στρατό διεξάγουν κοινά στρατιωτικά 

γυμνάσια στα τουρκικά σύνορα υπό την 
επίβλεψη των Ρώσων.

Το Αζερμπαϊτζάν βομβαρδίζει θέσεις 
Αρμενίων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με 
τουρκικά drones. Στο Ιράκ οι εξεγέρσεις κατά 
των Αμερικανών που θέλουν να ανεβοκατε-
βάζουν κυβερνήσεις είναι στο απόγειό τους.

Όλες αυτές οι εστίες ανάφλεξης είναι 
δημιούργημα των ΝΑΤΟϊκών, Ευρώπης 
και ΗΠΑ, και, αν εκραγούν, θα συμπα-
ρασύρουν τους πάντες. 

Δεν είναι τυχαίο που όλες οι κυβερ-
νήσεις χωρών της Ε.Ε. κατέρρευσαν ή 
βρίσκονται υπό κατάρρευσιν, ενώ το ίδιο 
προβλέπεται να γίνει με τους Δημοκρα-
τικούς στις ΗΠΑ.

για κάποιαν «αμοιβαία αναγνώριση της 
κυριαρχίας». Η συμφωνία των Βρυξελλών 
του 2013 φάνηκε να δρομολογεί μια τέτοια 
κατεύθυνση, καθώς η Σερβία αποδεχόταν εν 
μέρει την πραγματικότητα στο Κόσοβο – αν 
και χωρίς τυπική αναγνώριση της ανεξαρτη-
σίας του – και ταυτόχρονα κατοχυρώνονταν 
δικαιώματα στις σερβικές δημοτικές Αρχές.

Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, είναι δύσκολο 
να οδηγηθούν σε μια οριστική λύση. Η 
ύπαρξη τόσο της σερβικής μειονότητας 
στο Κόσοβο, όσο και της αλβανικής στη 
Σερβία, οδηγεί σε αντιρρήσεις, ιδίως σε 
σχέση με προτάσεις για λύση μέσω εδα-
φικής ανταλλαγής.

Η άνοδος του Άλμπιν Κούρτι στο προ-
σκήνιο και του κόμματος Vetëvendosje 
(Αυτοδιάθεση) με πιο έντονο εθνικιστικό 
προσανατολισμό – συμπεριλαμβανομένης 
της θέσης του υπέρ μιας ενοποίησης της 
Αλβανίας και του Κοσόβου, διαμορφώσει 
ένα νέο τοπίο, καθώς είναι υποστηρικτής 
μιας πιο «σκληρής» γραμμής στις δια-
πραγματεύσεις με τη Σερβία.

Πίσω από τις θέσεις Κούρτι είναι γνωστό 
ποιοι κρύβονται. Είναι γνωστές άλλωστε 
οι προθέσεις των ΝΑΤΟϊκων. Επιδιώκουν 
την δημιουργία μιας «μεγάλης Αλβανίας», 
σφήνα εναντίον των Σέρβων, αλλά δεν 
τους βγαίνει. 

Την ίδια στιγμή, στη Σερβία, ο πολιτικά 
κυρίαρχος, εδώ και χρόνια, Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς, προσπαθεί να διατηρεί ανοιχτή 
τη διαδικασία του διαλόγου. Η Δύση τον 
κατηγορεί ότι διατηρεί καλές σχέσεις με 
τη Ρωσία και του ασκεί αφόρητες πιέσεις,

Ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμορ-
φώνει μια τεράστια πίεση στα Βαλκάνια 
ως προς τις σχέσεις των κρατών με τα 
δύο αντίπαλα στρατόπεδα- ΝΑΤΟϊκών 
και Κρεμλίνου. Το Κόσοβο έσπευσε να 
δηλώσει με κάθε τρόπο τη συμπόρευ-
σή του με τη Δύση, ενώ πριν από λίγες 
μέρες έστειλε και όπλα στην Ουκρανία 
προκαλώντας την οργή της Μόσχας. Στη 
Σερβία είναι αρκετά έντονα τα φιλορω-
σικά αισθήματα, παρά την προσπάθεια 
της σερβικής κυβέρνησης να κρατήσει 
κάποιες ισορροπίες καταδικάζοντας χλι-
αρά τη ρωσική επιχείρηση, αλλά χωρίς 
να επιβάλει κυρώσεις.

Το Κόσοβο δεν είναι η μόνη εστία έντασης 
στα Βαλκάνια. Η κρίση το τελευταίο διάστημα 
στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, ύστερα από την 
αμφισβήτηση του ισχύοντος συνταγματικού 
πλαισίου από τη Σερβική Δημοκρατία, είναι 
ακόμα μια θρυαλλίδα έντασης, όπου μόνο 
μια σπίθα χρειάζεται να εκραγεί.

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 
Δικηγόρος - Πρώην 
Βουλευτής

Και πέρα από την ΕυρώπηΗ Κύπρος, 
αφού χόρτασε 
από ρητορικές 

εξαγγελίες στήριξης 
και συμπαράστασης 
από τους Δυτικούς, 
σήμερα πλέει, όπως 
και άλλες χώρες, σε 

ένα τρικυμισμένο 
πέλαγος όπου 

τα συμφέροντα 
υπερισχύουν των 

αρχών του δικαίου
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Κύπρος-Κίνα: Υπόδειγμα διμερών σχέσεων
 

ΟΙ ΆΡΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΆΣ – ΚΥ-
ΠΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΆΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΆ-
ΞΥ ΕΝΟΣ ΓΙΓΆΝΤΙΆΙΟΥ ΚΆΙ ΕΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ, ΆΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΆ ΓΙΆ ΠΟΛΛΆ ΚΡΆΤΗ

Eίναι δυνατό να υπάρχει αρμονική 
σχέση μεταξύ ενός γιγαντιαίου και 
ενός μικρού κράτους, χωρίς το τερά-
στιο κράτος να επιβάλλει τη θέλησή 

του πάνω στο μικρό και να συνεργάζονται επί 
ίσοις όροις; Αν και η αυτόματη απάντηση που 
θα δώσει κάποιος είναι «όχι»- γιατί κατά κανό-
να ο μεγάλος επιβάλλει τη θέλησή του πάνω 
στον μικρό-, η περίπτωση των σχέσεων Κίνας 
και Κύπρου αποτελεί  εξαίρεση του κανόνα ή 
ακριβέστερα αποτελεί υπόδειγμα για τις σχέσεις 
μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών.

Τον περασμένο Δεκέμβριο συμπληρώθηκαν 
50 χρόνια από την εγκαθίδρυση διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία άνοιξε Πρεσβεία στο Πεκίνο 
το 1989. Όλα αυτά τα χρόνια οι σχέσεις των δύο 
χωρών ενδυναμώνονταν συνεχώς και υπήρχε 
πάντα αμοιβαία υποστήριξη σε διεθνή φόρα 

πάνω στα μεγάλα θέματα που αντιμετώπιζαν 
οι δύο χώρες – όπως η στήριξη από την Κίνα 
της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και 
κυριαρχίας της Κύπρου, ενώ η Κύπρος  στήριζε 
σταθερά την θέση της «μιας Κίνας». 

Ο κυπριακός λαός πάντοτε εκτιμούσε τις θέ-
σεις αρχών που ακολουθούσε διαχρονικά η Κίνα 
σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα και τον θετικό 
ρόλο που διαδραματίζει ως Μόνιμο Μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Η Κίνα ανέκαθεν στηρίζει τις προσπάθειες για 
λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση 
των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και τονίζει 
την ανάγκη διαφύλαξης της κυριαρχίας και της 
εθνικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Κίνα στά-
θηκε ανάχωμα σε μεθοδεύσεις που γίνονταν 
στα Ηνωμένα Έθνη σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πράγμα που ο κυπριακός λαός 
πραγματικά εκτιμά πολύ, όπως και τις δηλώ-
σεις που έγιναν επανειλημμένα από κινεζικής 
πλευράς για την ανάγκη σεβασμού από όλους 
της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών, του Κα-
ταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
των δικαιωμάτων των κρατών που έχουν, βάσει 
του Δικαίου της Θάλασσας “UNCLOS”.

Αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά  
υποστήριζε με συνέπεια σε διεθνή βήματα την 
αρχή της «Μιας Κίνας» και ως μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στηρίζει σθεναρά την ενίσχυση 
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργα-
σίας της Κίνας με την Ενωμένη Ένωση. Πιστεύει 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα πρέπει να 
προωθήσουν τον διάλογο και τη συνεργασία 
μεταξύ τους  με βάση τις αρχές του αμοιβαίου 
σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους. 

Κύπρος και Κίνα συνεργάζονται στενά σε 
διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες και προσπάθειες 
για επίλυση διεθνών προβλημάτων.

Τα τελευταία χρόνια κλειδί της επιτυχίας των 
διμερών σχέσεων υπήρξε η στρατηγική καθοδήγηση 
του Προέδρου Σι και του Προέδρου Αναστασιάδη 
και η κοινή δέσμευσή τους σε κοινές αρχές και 
αξίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο 
Πρόεδροι τον περασμένο Νοέμβριο συμφώνησαν 
να αναβαθμίσουν τις σχέσεις των δύο χωρών σε 
μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση, δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις για μια πολύ γόνιμη συνεργασία 
στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος 
Σι συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να συ-
νεργάζονται στα πλαίσια του προγράμματος 
«Belt and Road” με βάση το Μνημόνιο Συνερ-
γασίας που υπέγραψαν και να εμβαθύνουν τη 
συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της 
οικονομίας, των επενδύσεων και του εμπορίου, 
την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά τροφίμων 
και γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας 
και να ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες των 
δύο πλευρών να προωθήσουν περαιτέρω τη 
συνεργασία μεταξύ τους.

Πολλοί Κύπριοι θαυμάζουν τον κινεζικό πο-
λιτισμό, που είναι από τους αρχαιότερους στον 
κόσμο, και επισκέπτονται κατά εκατοντάδες την 

Κίνα για να θαυμάσουν τα εξαίρετα έργα του 
πολιτισμού και της κουλτούρας της Κίνας και 
επιστρέφουν ενθουσιασμένοι με τις εμπειρίες 
και τα υπέροχα πράγματα που είδαν και γνώ-
ρισαν στην Κίνα.

Πολύ σημαντική στο θέμα αυτό είναι η συμβο-
λή του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, που μεταξύ άλλων προσφέρει εντατικά 
μαθήματα εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας 
και εργάζεται ακούραστα για την ανάπτυξη 
ισχυρότερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
πολιτιστικών καθώς και οικονομικών σχέσεων 
ανάμεσα στις δύο χώρες, προσφέροντας ένα 
ευρύ φάσμα προγραμμάτων, εκδηλώσεων και 
άλλων δραστηριοτήτων σχετικά με  τον πολιτισμό, 
τις τέχνες, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.   

Εξάλλου, η εταιρεία Huawei, που είναι πα-
γκόσμιος ηγέτης  στον κλάδο των τεχνολογικών 
λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, έδωσε 
πρόσφατα την ευκαιρία σε 21 προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς  φοιτητές Κυπριακών Πανεπιστη-
μίων να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής, στα 
πλαίσια του προγράμματος Seeds for the Future. 

Οι στενές σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 
δεν περιορίζονται στη συνεργασία μεταξύ των 
δύο κυβερνήσεων και κρατικών φορέων των 
δύο πλευρών, αλλά και στις αυξανόμενες επα-
φές και δραστηριότητες οργανωμένων συνόλων, 
όπως τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι Δήμοι.

 Πρόσφατα είδαμε να υπογράφονται έγγραφα 
συνεργασίας μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων 

των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 
πόλεων Fuzhou και Λευκωσίας, Guangzhou, 
Weinan και Λεμεσού, Xi’an και Πάφου, Ningbo 
και Λάρνακας, προκειμένου να εμβαθύνουν 
τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των 
τοπικών Κυβερνήσεων.

Οι Κύπριοι δεν ξεχνούν ότι, όταν ξέσπασε 
η πανδημία της  COVΙD-19 και η χώρα μας 
αντιμετώπιζε μεγάλη έλλειψη ιατρικών αναλώσι-
μων, η Κίνα έσπευσε αμέσως να παραχωρήσει 
δωρεάν σημαντικές ποσότητες αναλώσιμων και 
πληροφόρησε τους Κύπριους ειδικούς σχετικά 
με την εμπειρία της στην καταπολέμηση της 
πανδημίας, καθώς και για τα εμβολιαστικά της 
προγράμματα.

Είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που διαπι-
στώνουμε όλοι ότι, εκτός από τις εξαιρετικές 
διπλωματικές και άλλες σχέσεις στο επίπεδο 
των δύο κυβερνήσεων, της Κυπριακής Βουλής 
των Αντιπροσώπων και του Εθνικού Λαϊκού 
Κογκρέσου της Κίνας,  συνεχώς αναλαμβάνονται 
πρωτοβουλίες από πολλούς κοινωνικούς φορείς, 
φοιτητές, επιχειρηματίες και την κοινωνία των 
πολιτών γενικότερα για διεύρυνση της συνερ-
γασίας μεταξύ Κίνας και Κύπρου. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δυνατό ένα γιγα-
ντιαίο κράτος όπως η Κίνα και ένα μικρό κράτος 
όπως η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεργά-
ζονται μεταξύ τους με απόλυτο σεβασμό και 
πάνω σε ισότιμη βάση, σε βαθμό μάλιστα που 
οι σχέσεις τους να αποτελούν υπόδειγμα για 
πολλά άλλα κράτη.

ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟ ΚΆΒΟ ΓΚΡΕΚΟ, ΕΙΔΙΚΆ, 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΆΝ ΓΙΆ ΝΆΤΟΪΚΕΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ, ΆΛΛΆ, ΕΠΕΙ-
ΔΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΗΤΆΝ ΣΤΟ 
ΝΆΤΟ, ΟΙ ΒΡΕΤΆΝΟΙ ΕΠΙΚΆ-
ΛΟΥΝΤΆΝ ΟΤΙ ΕΙΝΆΙ ΜΕΡΟΣ 
ΤΩΝ ΒΡΕΤΆΝΙΚΩΝ ΒΆΣΕΩΝ, 
ΕΙΔΙΚΆ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΆΚΕΛ, ΜΕ ΤΗ 
ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΆΡΧ. ΜΆΚΆΡΙΟΥ, 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΟΗΘΟΥΣΆΝ ΝΆ 
ΆΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΆΚΕΛ

Δ
ιάβασα το άρθρο του Πρέ-
σβη ε.τ. Δρος Ανδρεστί-
νου Ν. Παπαδόπουλου 
7.7.2022  «Κύπρος και 
ΝΑΤΟ - Παρελθόν και 
παρόν» στον «Φιλελεύ-
θερο» και προσθέτω 

τα ακόλουθα (https://www.philenews.
com/f-me-apopsi/paremvaseis-ston-
f/article/1506604): 

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
του ο αγαπητός Δρ. Α. Παπαδόπουλος 
έγραψε ότι το θέμα της ένταξης της Κύ-
πρου στο ΝΑΤΟ πάει πίσω στο 1959, 
το Ηνωμένο Βασίλειο τάχθηκε εναντίον 
- «η δικαιολογία ήταν ότι η Κύπρος είναι 
μικρή χώρα με μικρό πληθυσμό... Όσον 
δε αφορά τη στρατηγική θέση της Κύ-
πρου στην Ανατολική Μεσόγειο, το ΗΒ 
την είχε δεδομένη, λόγω των βάσεών του 
στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, που θα 
εξυπηρετούσαν και το ΝΑΤΟ...».

Το θέμα της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ 
πάει πιο πίσω, στο 1951, προτού πάει στο 
1959. Σχετικό και αποκαλυπτικό θεωρώ το 
άρθρο μου στη «Σημερινή» 22 Μαρτίου 
2022 «Η Κύπρος θα ήταν μέλος του 
ΝΑΤΟ από το 1951». Στο οποίο φανέρωσα, 
πιστεύω για πρώτη φορά, ότι οι Αμερικανοί  
στη συνεδρία του ΝΑΤΟ στην Οτάβα του 
Καναδά, μεταξύ 15-20 Σεπτεμβρίου 1951, 
ήθελαν και την Κύπρο μαζί με την Ελλάδα 
και Τουρκία να γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ. Και 
προφανώς θα γινόταν, αν δεν επενέβαιναν 
οι Γάλλοι. Οι Αμερικανοί είχαν δεχθεί όλες 
τις απαιτήσεις των Βρετανών, αλλά μόλις οι 
Γάλλοι άκουσαν για ένταξη της Κύπρου στο 

ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΠΟΥ ΗΓΕΡΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Γιατί η Κύπρος δεν εντάχθηκε ακόμα στο ΝΑΤΟ
ΝΑΤΟ, ζήτησαν  να περιλαμβανόταν και η 
Τυνησία! Τότε οι  Αμερικανοί ζήτησαν από τη 
βρετανική αντιπροσωπία να «αποσύρει» την 
Κύπρο... (από την έρευνά μου στο Βρετανικό 
Εθνικό Αρχείο). 

Τώρα, στο 1959. Όταν η Ελλάδα και η 
Τουρκία, με τη μυστική Συμφωνία Κυρίων 
στη Ζυρίχη (Καραμανλή/Μεντερές), αποφά-
σισαν να εντάξουν τη μέλλουσα Κυπριακή 
Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ, οι Βρετανοί απο-
φάνθηκαν ότι δεν ήταν προς το συμφέρον 
τους. «Τα μειονεκτήματα υπερτερούσαν 
των πλεονεκτημάτων. Εκτός από τις ευ-
καιρίες που θα έδιδαν στους Κύπριους 
να γίνονταν κουραστικοί και ενοχλητικοί, 
υπήρχαν και δυσκολίες ασφάλειας...». 
Δεν ήθελαν να λένε στους Κύπριους όλα 
τους τα στρατιωτικά σχέδια στη Δυτική 
Ευρώπη και στον Ατλαντικό. Οι Κύπριοι 
μπορούσαν να τους δημιουργήσουν σο-
βαρές δυσκολίες, αν δεν συμφωνούσαν με 
τη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων 
στην Κύπρο... Και έτσι εξουδετέρωσαν την 
ελληνοτουρκική απόφαση στη Zυρίχη. 

(Βλέπε αναλυτικότερα στο βιβλίο της 
γράφουσας και του Ανδρέα Παπακωνστα-
ντίνου «Η Κύπρος στο Σφυρί», Λονδίνο, 
Μάιος 1991. Το οποίο πραγματεύεται τα 
εκκρεμή θέματα που απέρρεαν από τις 
Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Η πρώ-
τη βιβλιογραφία που εκδόθηκε ακριβώς 
μετά την αποδέσμευση των βρετανικών 
αρχείων για τις διαπραγματεύσεις εκείνες 
μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου).

Για αμφότερα 1 και 2 βλέπε άρθρο 
Φ.Α. στη «Σημερινή» 28.3.2022 «Η Κύ-
προς θα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ από το 
1951» (https://simerini.sigmalive.com/
article/2022/3/28/e-kupros-tha-etan-
melos-tou-nato-apo-to-1951/). 

 Όσο για την εξυπηρέτηση του ΝΑΤΟ, 
οι Βρετανοί προς τιμήν τους τον Αύγουστο 
του 1959 είχαν ενημερώσει Αρχιεπίσκο-
πο τον Μακάριο και τους Κύπριους της 
Μικτής Επιτροπής για τις διευθετήσεις 
εκείνες... Το Κάβο Γκρέκο, ειδικά, προορι-
ζόταν για ΝΑΤΟϊκές εξυπηρετήσεις, αλλά, 
επειδή η Κύπρος δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, οι 
Βρετανοί επικαλούνταν ότι είναι μέρος 
των βρετανικών βάσεων, ειδικά λόγω του 
ΑΚΕΛ, με τη γνώση του Αρχ. Μακαρίου, 
τον οποίο βοηθούσαν να αντιμετωπίζει τις 
υποκριτικές επικρίσεις του ΑΚΕΛ. (βλέπε 
βιβλίο της γράφουσας σελίδα 255 «Από 
την Ένωση στην Κατοχή»), έκδοση 1995. 

Τούρκοι στο Κάβο Γκρέκο
Υποκριτικός ο ρόλος του ΑΚΕΛ, όταν 

σίγουρα γνώριζε ότι: 
Ο ΝΑΤΟϊκός κατασκοπευτικός σταθ-

μός στο Ακρωτήριο Γκρέκο στην ακρίβεια 
βρισκόταν υπό τη διοίκηση 4μελούς 
έμμισθου προσωπικού του ΝΑΤΟ υπό 

την ευθύνη της Τουρκίας! Οι πληροφορίες 
αεράμυνας μεταδίδονταν με ραντάρ στο 
αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη μέσω 
Αδάνων. Ο σταθμός του Ακρωτηρίου 
Γκρέκο υπαγόταν στο ΝΑΤΟϊκό στρα-
τηγείο της Σμύρνης με διοικητή Τούρκο 
συνταγματάρχη. Και ΜΟΝΟ Τούρκοι 
έμμισθοι του ΝΑΤΟ είχαν την ικανότητα 
να τον επιθεωρούν κάθε έξι μήνες. Δηλα-
δή, οι Τούρκοι είχαν γνώση και της πιο 
μικρής λεπτομέρειας σε θέματα άμυνας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του 
κατασκοπευτικού αυτού σταθμού υψηλής 
τεχνολογίας, την εποπτεία του οποίου είχαν 
αποκλειστικά οι ίδιοι!

Μετά την ανεξαρτησία, Τούρκοι από 
το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη πή-
γαιναν στην Κύπρο και επιθεωρούσαν τις 
εγκαταστάσεις στο Ακρωτήριο Γκρέκο. Το 
θέμα εγέρθηκε το 1968, όταν οι Τούρκοι 
αξιωματούχοι, για κάποιο λόγο, πήγαν 
στην κυπριακή πρεσβεία στην Άγκυρα 
και ζήτησαν βίζες για Κύπρο. Φαίνεται οι 
Τούρκοι πηγαινοέρχονταν υπό κάλυψη 
ή μέσω των βρετανικών βάσεων. Ο τότε 
Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ της Δημο-
κρατίας, Χριστόδουλος Βενιαμίν, ζήτησε 
εξηγήσεις από τη Βρετ. Αρμοστεία. Τελικά, 
με εντολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
δεν δόθηκαν βίζες. Και οι Βρετανοί έκαναν 
άλλες διευθετήσεις για τη μετάβαση των 
Τούρκων επιτηρητών, δηλαδή μέσω της 
βάσεως Ακρωτηρίου, επικαλούμενοι μια 
ειδική πρόνοια των Συμφωνιών του 1960...

Βλέπε άρθρο Φ.Α. «Σημερινή» 16.5.2022 
«Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, ΝΑΤΟ, Μα-
κάριος και υποκρισία» (https://simerini.
sigmalive.com/article/2022/5/16/
sunetairismos-gia-ten-eirene-nato-
makarios-kai-upokrisia/). 

Ο Μακάριος 1966 
Από προηγούμενα βρετανικά έγγρα-

φα σημειώνω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, όπως γράφει ο Δρ. Α. Παπα-
δόπουλος, φαίνεται ότι ήταν υπέρ του 
ΝΑΤΟ. Σε εμπιστευτικότατο έγγραφο 
ημερ. 15 Δεκεμβρίου 1966, οι Βρετανοί 
είχαν την πληροφορία απευθείας από τον 
ίδιο τον Μακάριο ότι «η κυβέρνησή του 
θα παραχωρούσε μία βάση στο ΝΑΤΟ, 
για στάθμευση στρατευμάτων, εκτός από 
τουρκικά». Αναφορά στο άρθρο μου, που 
προανέφερα στη «Σημερινή» 28.3.2022 
με το αντίγραφο που δημοσιεύουμε.  

Μακάριος 1977
Τον Ιούνιο του 1977 ο Μακάριος σε 

συνάντηση που είχε με τον Βρετ. ‘Υπ. Αρ-
μοστή στη Λευκωσία, ο οποίος συνόδευσε 
τον Βουλευτή Peter Tapsell, τους είπε:

«...Δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί την 
παρούσα κατάσταση στη Κύπρο. Πρέπει να 

07.08.2022

υπάρξει συμφωνημένη διευθέτηση πάνω 
σε μια λογική και ρεαλιστική βάση. Γι’ αυτό 
χρειαζόταν η έμπρακτη υποστήριξη των 
Αμερικανών και των 9 (ΕΟΚ). Μια λύση θα 
ήταν προς το συμφέρον όλων. Εμφαντικά 
ανέφερε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν προς 
το συμφέρον του ΝΑΤΟ και προχώρησε 
και είπε ότι κατά την άποψή του το ΝΑΤΟ 
ήταν καλό πράγμα. Ένα δυνατό ΝΑΤΟ ήταν 
αναγκαίο ως αντίβαρο προς τη Σοβιετική 
Ένωση...» (βλέπε το άρθρο μου στη «Σημε-
ρινή» 16.5.2022 «Συνεταιρισμός για την 
Ειρήνη, ΝΑΤΟ, Μακάριος και υποκρισία»). 

Σπ. Κυπριανού: 
Ήθελε ένταξη σε ΝΑΤΟ-ΕΟΚ 

Ο αγαπητός Δρ. Α. Παπαδόπουλος 
έκανε ένα λάθος στην πιο κάτω του πα-
ράγραφο όταν έγραψε: «Αργότερα, σύμ-
φωνα με πληροφορία που περιέχεται στα 
αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Foreign 
Office (δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο 
του 1984), ο τότε Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Σπύρος Κυπριανού, πρότεινε, 
τον Ιανουάριο του 1985, στην Πρωθυ-
πουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, την ένταξη 
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ».

Τα έγγραφα που αναφέρονταν στις 
περιόδους 1983-85 αποδεσμεύθηκαν 
στις 30 Δεκεμβρίου 2014 και η δημοσί-
ευσή τους από τη γράφουσα ξεκίνησε στη 
«Σημερινή» την ίδια μέρα 30.12.2014. (Το 
Εθνικό Αρχείο μάς τα διαθέτει μέρες πριν 
για να ετοιμάσουμε τις αναφορές μας για 
τη συγκεκριμένη ημέρα). Ξεκινώντας με 
το Α’ Μέρος στις 30 Δεκεμβρίου 2014 με 
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αποχώρηση 
στρατευμάτων και εποίκων ζητούσε ο 
Σπύρος Κυπριανού – Ήθελε ένταξη σε 
ΝΑΤΟ-ΕΟΚ» (https://simerini.sigmalive.
com/article/2014/12/30/ethele-entaxe-
se-nato-eok/, https://simerini-live-
2ef083b48b0048fea3f61faa6-eaa9570.
divio-media.com/documents/simerini/
simerini_30122014.pdf σελίδα 7). 

Εν κατακλείδι, θα διαφωνήσω με τον 
αγαπητό Δρα Α. Παπαδόπουλο. Πιστεύω 
πως υπάρχει περιθώριο η ΚΔ να επιδιώξει 
την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, φτάνει να έχει την 
αποφασιστικότητα να διαπραγματευθεί σθε-
ναρά με τους Βρετανούς την παρουσία των 
βρετανικών των βάσεων στο νησί, αφενός, 
και, αφετέρου, να αποφασίσει, να πιστέψει 
και να σεβαστεί την απόφαση του λαού 
του 2004: ότι τι η λύση της δικοινοτικής, 
διζωνικής ομοσπονδίας, που οι Βρετανοί 
προώθησαν με το ψήφισμα 649/90, απερ-
ρίφθη από τον λαό στις 24.4.2004 (όπως 
είχε εντοπίσει και η International Crisis 
Group). Και ο Γ. Βασιλείου, ο «άνθρωπός 
τους», δεν είχε καμία λαϊκή εντολή να το 
δεχόταν. Από αυτά τα δύο σημεία ξεκινά το 
όλο θέμα και όχι από τους Αμερικανούς...  

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ* 
afanoulla@gmail.com

ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ 
15.12.1966 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩ-
ΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
ΟΤΙ ΔΈΧΟΤΑΝ 

ΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΝΑΤΟ ΝΟΟΥ-
ΜΈΝΟΥ ΔΈΝ 

ΘΑ ΣΤΑΘΜΈΥ-
ΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ.
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ΦΟΊΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

 
Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑ-
ΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΩΞΗ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΥΓΧΑΝΕΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ηντε φτάκτο τουρκοποίηση 
των κατεχομένων εδαφών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αποτέλεσε θέμα ετήσιου σεμι-

ναρίου που διοργάνωσε στις 20 Ιουλίου, 
αποφράδα ημέρα της τουρκικής εισβολής, 
στο Θέατρο Τέχνης στο Λονδίνο, το Λόμπι 
για την Κύπρο. Στο σεμινάριο παρέστησαν 
εκπρόσωποι της Υπάτης Αρμοστείας της 
Κύπρου, της ελληνικής πρεσβείας, του Πα-
γκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, κυπριακών 
κομμάτων και προσφυγικών σωματείων.

Οι ομιλητές εστίασαν τις παρεμβάσεις 
τους στην εντεινόμενη τουρκοποίηση των 
κατεχομένων, καθώς και σε εγκλήματα πο-
λέμου που η Τουρκία διέπραξε σε βάρος 
των Ελλήνων, στην σύληση της πολιτιστικής 
και θρησκευτικής κληρονομιάς και στην 
αναγκαιότητα όπως η κατοχική χώρα καταγ-
γελθεί και τιμωρηθεί για τις εγκληματικές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θρησκευτικών ελευθεριών στο νησί.

Ο πρώτος ομιλητής στο σεμινάριο, τον 
οποίο εισήγαγε ο συντονιστής του Λόμπι 
για την Κύπρο, Θεόδωρος Θεοδώρου, 
ήταν ο David Burrowes, ο οποίος είναι 
ο Ειδικός Σύμβουλος της Απεσταλμένης 
του Βρετανού Πρωθυπουργού για την 
Ελευθερία της Θρησκείας και των Πεποι-
θήσεων, Fiona Bruce. Ως πρώην μέλος του 
βρετανικού Κοινοβουλίου, κατέθεσε την 
προσωπική μαρτυρία του από μετάβασή 
του στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Εκεί διαπίστωσε την 

καταστροφή της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς μας, περιλαμβανομένων εκκλησιών 
και κοιμητηρίων, καθώς και την αλλαγή 
ονομάτων πόλεων και χωριών. 

Διαπίστωσε επίσης την συστηματική 
και απάνθρωπη προσπάθεια της Τουρκίας 
να εξαλείψει χιλιάδων χρόνων ιστορία και 
εξέφρασε την αγανάκτησή του, επειδή η 
ανθρωπότητα δεν σήκωσε ούτε το μικρό 
δακτυλάκι της για να σταματήσει την αδικία 
που προκαλείται στα κατεχόμενα. Ο David 
Burrowes υπογράμμισε επίσης πως η 
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ξεπερνά τα όρια της Κύπρου και είναι ένα 
τεράστιο ζήτημα που αφορά ολόκληρη 
την ανθρωπότητα.

Στην δική της ομιλία, η Τασούλα Χα-
τζητοφή, πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού 
Οργανισμού Walk of Truth, πολιτιστική 
ακτιβίστρια, συγγραφέας, γνωστή ως «Κυ-
νηγός Εικόνων» που είναι και ο τίτλος 
βιβλίου της, κάλεσε τους συμπατριώτες 
της να προβληματιστούν για την αλλαγή 
του κυπριακού αφηγήματος, επειδή 48 
χρόνια τουρκικής κατοχής δεν οδήγησε 
σε λύση του προβλήματος, η Κύπρος δεν 
δικαιώθηκε και η Τουρκία παραμένει ατι-
μώρητη. Γι’ αυτό τους κάλεσε να σκεφτούν, 
γιατί το δικό της αφήγημα είναι επιτυχές 
και γιατί εκείνο της κυπριακής πολιτικής 
ηγεσίας έχει αποτύχει. Οι λόγοι, είπε η 
κυρία Χατζητοφή, είναι οι εξής:

«Πρώτα απ’ όλα η φωνή μου είναι 
η φωνή σας», είπε, «και η προσωπική 
μου ιστορία μιλά την παγκοσμιοποιημένη 
γλώσσα της τεχνολογίας. Οι προσωπικές 
ιστορίες και οι απόψεις των πολιτών δη-
μοσιεύονται παγκόσμια και υπολογίζονται 
από τους ισχυρούς της Γης. Η Κύπρος 
όχι μόνο δεν αξιοποιεί τις προσωπικές 
ιστορίες των πολιτών της, αλλά τις σκοτώ-
νει! Η δουλειά μου είναι η προσπάθεια 
μιας προσφυγοπούλας που διεκδικεί 
το δικαίωνα να επιστρέψει στο σπίτι της, 
φέρνοντας μαζί της και συλημένους, κλεμ-
μένους θησαυρούς της πατρίδας της».

Η κυρία Χατζητοφή επισήμανε πως 

πριν από κάθε ομιλία της, με την ομάδα 
συνεργατών της μελετούν το διεθνές πε-
ριβάλλον. Έτσι, έφερε ως παράδειγμα την 
πρόσφατη συνάντηση και συμφωνία μεταξύ 
τριών αυταρχικών ηγετών, των προέδρων 
της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ιράν. Η 
συνάντηση των τριών επιβεβαιώνει ότι η 
Τουρκία προσκολλάται περισσότερο στον 
Πούτιν και απομακρύνεται από τη Δύση.

«Αν αρχίσω να μιλώ σε έναν ξένο για 
το Κυπριακό», είπε η κυρία Χατζητοφή, 
«θα χάσει αμέσως το ενδιαφέρον του. Αν 
όμως του υποβάλω, αν διάβασε το κοι-
νό ανακοινωθέν των τριών  αυταρχικών 
ηγετών και του επισημάνω τους κινδύ-
νους για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον 

κόσμο, εντάσσω αμέσως το Κυπριακό σε 
ένα διεθνές περιβάλλον καταγγέλλοντας 
και την Τουρκία ως παράγοντα αποστα-
θεροποίησης και ανασφάλειας». Η κυρία 
Χατζητοφή έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα: 

«Τι μπορεί να κάνει η διασπορά για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων 
και ειδικά της Βρετανίας; Πέραν από τις 
βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, είναι η 
αγορά από την Τουρκία του ρωσικού 
πυραυλικού συστήματος S-400, είναι η 
κατασκευή από τη Ρωσία του πυρηνικού 
σταθμού στο Άκκιουγιου, 85 χλμ. από τη 
Λευκωσία. Σας ερωτώ, λοιπόν: 

»Οι Βρετανοί γνωρίζουν για την τουρ-
κοποίηση και ισλαμοποίηση των κατεχο-
μένων μας; Πώς αντιδρούν στην άρνηση 
της Τουρκίας να συμμορφωθεί και να 
υπογράψει διεθνείς συνθήκες; Μπορούμε 
να ενώσουμε δυνάμεις με τους Αρμενίους 
που υποφέρουν από το Αζερμπαϊτζάν; 
Ποια θέματα ενδιαφέρουν τους Βρετανούς, 
ώστε τα συμφέροντά τους να συμπέσουν 
με αυτά της Κύπρου; 

«Απαριθμώ μερικά», συνέχισε η κυρία 
Χατζητοφή: «Η εμπορία προσώπων, ακόμα 
και παιδιών από ή μέσω Τουρκίας και 
κατεχομένων. Η σεξουαλική βία όπως 
εμφανίζεται στην Τουρκία και ειδικά σε 
κουρδικές περιοχές. Να αξιοποιήσουμε 
την μοναδική θέση της Κύπρου να είναι 

μέλος της ΕΕ και της Κοινοπολιτείας και 
να ενώσουμε δυνάμεις με τη Μάλτα και 
την Ιρλανδία.

»Μέσα σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε, 
«μπορούμε να αξιώσουμε σεβασμό των 
θρησκευτικών ελευθεριών και προστασία 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως, 
για να είμαστε αξιόπιστοι», υπογράμμι-
σε η κυρία Χατζητοφή, «πρέπει εμείς 
πρώτα να είμαστε αξιόπιστοι προς τους 
συμπατριώτες μας. Να σταματήσουμε να 
επιτρέπουμε σε κόμματα και πολιτικούς 
να διχάζουν τη διασπορά.

»Αξιοποιώ την πολιτιστική κληρονομιά: 
Αυτή είναι η γλώσσα για να υπερασπίσω 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο. Η Τουρκία δεν σέ-
βεται τίποτε και παραβιάζει το διεθνές 
δίκαιο. Ενωμένοι, είπε η κυρία Χατζητο-
φή, να οργανώσουμε εκστρατείες και να 
προσφύγουμε σε διεθνή σώματα, πράγμα 
που δεν έγινε και αφήσαμε την Τουρκία 
στο απυρόβλητο».

«Η ισλαμοποίηση των κατεχομένων και 
η δίωξη των χριστιανών είναι ένα θέμα που 
δεν τυγχάνει προβολής και αξιοποίησης 
εναντίον της Τουρκίας. Οι θρησκευτικές 
ελευθερίες είναι ένα ανθρώπινο δικαί-
ωμα, αλλά η επιδιωκόμενη λύση, ενώ 
επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δεν επιμένει στη θεμελιώδη αρχή «ένας 
άνθρωπος, μία ψήφος», είπε η κυρία Χα-
τζητοφή. «Πρέπει να κινητοποιηθούμε», 
πρόσθεσε, «και να δημιουργήσουμε μια 
πλατφόρμα για να στηρίξουμε τους πολι-
τικούς. Να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες 
να βαδίσουν δίπλα από τους πολιτικούς 
και να καταγράψουμε νέα αφηγήματα για 
την Κύπρο και το πρόβλημά της, ώστε να 
γίνουν παγκόσμια αποδεκτά».

Στη συνέχεια, ο Θ. Θεοδώρου εισήγαγε 
την δρα Θεοδώρα Χρήστου, δικηγόρο 
και ακαδημαϊκό, η οποία διδάσκει στο 
London School of Economics και στο 
Queen Mary University of London. Η 
δρ Χρήστου αναφέρθηκε εκτενώς σε 
αγωγή που ομάδα νομικών, περιλαμ-

βανομένης και της ίδιας, καταχώρισαν 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με την 
οποία ζητούν όπως διεξαχθεί έρευνα για 
εγκλήματα που η Τουρκία διέπραξε στην 
Κύπρο όσον αφορά εκτοπισμό προσώ-
πων, εθνοκάθαρση και εποικισμό, που 
έχει προσλάβει κολοσσιαίες διαστάσεις.

Στην δική του παρέμβαση, ο Επίτροπος 
για Ανθρωπιστικά Θέματα, Φώτης Φωτίου, 
επισήμανε πως η τουρκοποίηση της Κύ-
πρου ξεκίνησε από το 1956, διά των γνω-
στών εκθέσεων του Νιχάτ Ερίμ. Η τουρκική 
στοχοθεσία, έκτοτε, εστίασε στον αποκλεισμό 
της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και 
στην επανάκτηση της νήσου από την Τουρ-
κία, με την καταστροφή της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς μας και της εξά-
λειψης κάθε ίχνους ιστορικής κληρονομιάς 
και σύνδεσης με τη γη των προγόνων μας.

Εξάλλου, ο Γεώργιος Ευγενίου, ιδρυτής 
του Θεάτρου Τέχνης στο Λονδίνο και ένας 
εκ των ιδρυτών της Εθνικής Ομοσπονδίας 
Κυπρίων Βρετανίας, σε δική του παρέμ-
βαση είπε πως 48 χρόνια τουρκικής κατο-
χής της Κύπρου είναι πολλά. Παράλληλα, 
κάλεσε να αντλήσουμε μαθήματα από τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να 
καταγγείλουμε την πολιτική δύο μέτρων 
και δύο σταθμών που η Δύση εφαρμόζει 
έναντι της κατοχικής Τουρκίας. Επίσης 
ζήτησε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και οι θρησκευτικές ελευθε-
ρίες των Κυπρίων.

Ο Θ. Θεοδώρου, εκ μέρους του Λόμπι 
για την Κύπρο, συνοψίζοντας τη συζήτη-
ση, επισήμανε πως το Λόμπι θεωρεί πως 
η επιδιωκόμενη λύση δικοινοτικής και 
διζωνικής ομοσπονδίας νομιμοποιεί, με 
την υπογραφή μας, τον διαχωρισμό που 
επέβαλε η τουρκική κατοχή. Αν η Τουρ-
κία, είπε, δεν καταγγελθεί και συνεχίζει 
ατιμώρητη την καταστροφή της πολιτι-
στικής και θρησκευτικής κληρονομιάς 
μας και τη δημογραφική αλλοίωση των 
κατεχομένων, δεν πρέπει να αποκλείεται 
η πιθανότητα να τα προσαρτήσει διά της 
διζωνικής ομοσπονδίας.

Η ντε φάκτο τουρκοποίηση των κατεχομένων θέμα σημαντικού σεμιναρίου στο Λονδίνο

ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕ-
ΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΙΚΑ-
ΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΔ, ΑΦΟΥ 
ΑΥΤΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΖΕΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Μ
ε τον όρον εθνι-
κή ασφάλεια 
εννοούμε την 
απαίτηση να 
διατηρηθεί η 
επιβίωση του 
κράτους με την 

χρήση της εθνικής ισχύος του, που περι-
λαμβάνει την Διπλωματική, Πληροφοριακή, 
Στρατιωτική και Οικονομική ισχύ (DIME).

Η εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας (ΚΔ) βρίσκεται σε κίνδυνο, λόγω: 

Της συνεχιζόμενης επιθετικής πολιτικής 
της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου και 

Της αποδυναμωμένης εθνικής ισχύος 
της ΚΔ στούς τομείς της στρατιωτικής, 
διπλωματικής και πληροφοριακής ικα-
νότητάς της. 

Τουρκική απειλή: Η Τουρκία υλοποιεί 
επεκτατική πολιτική σε βάρος της Κύπρου 
με στόχο τον έλεγχο όλης της νήσου βάσει 
μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού 
από την δεκαετία του 1950 (εκθέσεις Νιχάτ 
Ερίμ, σχέδιο επανάκτησης Κύπρου), που 

πηγάζει από τον ιερό όρκο της Τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης το 1920, για ανασύσταση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με την 
εισβολή του 1974 πέτυχε την κατάληψη 
του βορείου τμήματος της Κύπρου και την 
πλήρη τουρκοποίηση/ισλαμοποίησή του. 
Ακολούθησε και στην Κύπρο τον δοκιμα-
σμένο φρικτό μηχανισμό κατατρομοκρά-
τησης και εξόντωσης άοπλων πληθυσμών 
(Αρμένιοι, Έλληνες Μικράς Ασίας κ.ά.)
με πράξεις βίας και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που έμειναν ατιμώρητα. 
Στα κατεχόμενα εδάφη μας προέβη σε 
εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου που 
πλειοψηφούσε συντριπτικά, αρπαγή των 
περιουσιών του, καταστροφή της θρησκευ-
τικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του, 
αλλαγή ελληνικών τοπονυμίων, μαζικές 
εκτελέσεις αμάχων και αιχμαλώτων, βι-
ασμούς, εποικισμό, εμφύτευση τζαμιών 
κ.ά. Το ίδιο απεργάζεται για τις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια 
η Τουρκία: 

Ενίσχυσε τις Τουρκικές Δυνάμεις Κατο-
χής (ΤΔΚ) με σύγχρονα επιθετικά οπλικά 
συστήματα: γερμανικά άρματα Λέοπαρντ 
2Α4, αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλ. 
μακρού βεληνεκούς, πολλαπλούς εκτο-
ξευτές πυραύλων, drones κ.ά. Οι ΤΔΚ 
επιπέδου σώματος στρατού έχουν επι-
θετική διάταξη, διτηρούνται επί μισόν 
αιώνα στην Κύπρο και εξυπηρετούν την 
τουρκική στρατηγική του εξαναγκασμού. 
Δηλαδή, με την απειλή χρήσης ισχύος, να 
αναγκάσει τους Έλληνες της Κύπρου να 
αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων στο 
Κυπριακό. Δεν πρέπει να αποκλείεται 
και η στρατιωτική δράση των ΤΔΚ, αν η 
Τουρκία δεν πετύχει τον στόχο της μέσω 
της διπλωματικής οδού. 

Εισέβαλε στην ΑΟΖ της Κύπρου και 
δεκδικεί παράνομα μεγάλο τμήμα της, 
προς αρπαγή των αποθεμάτων φυσικού 
αερίου της ΚΔ με την χρήση της ναυτικής 
ισχύος της και την ενίσχυση του στόλου 
των ερευνιτικών σκαφών και γεωτρυ-
πάνων της.

Άρχισε τον εποικισμό της κλειστής 
περιοχής Αμμοχώστου, κατά παράβα-
ση ψηφισμάτων του ΣΑ/ΗΕ (550/84, 
789/92) και προπαρασκευές για κατα-

σκευή αεροναυτικής βάσης στην περιοχή 
Λευκονοίκου – Μπογαζίου - Τρικώμου 
προς ενίσχυση του ρόλου της στην Αν. 
Μεσόγειο.

Αλλοιώνει συστηματικά τη δημογραφική 
σύνθεση των ελευθέρων περιοχών, με 
την παράνομη προώθηση μουσουλμάνων 
μεταναστών από την Γραμμή Καταπαύ-
σεως του πυρός (ΓΚΠ) και τις ακτές, προς 
εξυπηρέτηση του στόχου της για άλωση 
και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. 

Εγκατέλειψε τη λύση ΔΔΟ (συγκεκα-
λυμμένη μορφή συνομοσπονδίας) στο 
Κυπριακό, την οποία η ίδια επέβαλε, 
και υποστηρίζει λύση δύο κρατών (συ-
νομοσπονδία δύο κρατών) που εξυπηρετεί 
καλύτερα τον στόχο της για έλεγχο όλης 
της Κύπρου. 

Στρατιωτική Ικανότητα ΚΔ: Η παρα-
τεταμένη επι μία εικοσαετία (από εμ-
φανίσεως του σχεδίου Ανάν) συμπίεση 
των προϋπολογισμών για την άμυνα 
από τις κυβερνήσεις της ΚΔ επηρέα-
σε αρνητικά το αξιόμαχο της Εθνικής 
Φρουράς (ΕΦ). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη 

εκσυγχρονισμού των μέσων και οπλικών 
συστημάτων της, αγοράς νέων, καθώς 
και απόκτησης από το πολεμικό ναυτικό 
(ΠΝ) και πολεμική αεροπορία (ΠΑ) της 
δυνατοτήτων που απαιτεί το σύγχρονο 
επιχειρησιακό περιβάλλον και η ανά-
γκη αναζωογόνησης του δόγματος του 
ΕΑΧ Κύπρου - Ελλάδας και σύναψης 
αμυντικών συμμαχιών. Είναι απαραί-
τητο οι αμυντικές δαπάνες της ΚΔ να 
αυξηθούν στο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ 
και να ενισχυθεί επειγόντως η ΕΦ, όπως 
έπραξε τελευταίως η Ελλάδα για τις ΕΔ 
της, λόγω της τουρκικής επιθετικότητας. 
Τον τελευταίο χρόνο γίνονται θετικά βή-
ματα στον τομέα αυτό από την ΚΔ, αλλά 
απαιτούνται να γίνουν πολλά ακόμα προς 
κάλυψη των μεγάλων αναγκών .

Διπλωματική Ικανότητα ΚΔ: Ο εγκλω-
βισμός της ΚΔ στην υποστήριξη επί μι-
σόν αιώνα σχεδόν της λύσης ΔΔΟ για το 
Κυπριακό, που επέβαλαν η Τουρκία και 
η Βρετανία (με εισήγηση της τελευταίας 
περιλήφθηκε και στο ψήφισμα 649/1990 
του ΣΑ/ΟΗΕ), αποδυνάμωσε την διπλω-

υποβάλλονται στον πρόεδρο της ΚΔ, ο 
οποίος στερείται θεσμικού οργάνου δια-
χείρισης και αξιοποίησής τους. Στερείται 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), 
το οποίο περιλαμβάνει τμήμα στρατηγι-
κών πληροφοριών και τμήμα στρατηγι-
κής σχεδίασης. Το πρώτο διαχειρίζεται τις 
πληροφορίες και προβαίνει σε εκτίμηση 
των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια 
στη βάση της αξιολόγησης των απειλών 
κατά του κράτους (risk assessment). To 
δεύτερο αξιοποιεί την εκτίμηση των απει-
λών, επεξεργάζεται τρόπους αντιμετώπι-
σής των και τους υποβάλλει στο ΣΕΑ, του 
οποίου προΐσταται πάντα ο πρόεδρος ή 
πρωθυπουργός του κράτους. 

Συμπερασματικά, χρειαζόμαστε ενί-
σχυση της εθνικής ασφάλειάς μας, προς 
ανακοπή της συνεχιζόμενης τουρκικής 
επιθετικότητας. Είμαστε θύματα της Τουρκί-
ας, γνωρίζουμε τους επεκτατικούς στόχους 
της και τις βάρβαρες μεθόδους της και δεν 
δικαιολογείται καμιά αδράνεια. Απαιτούνται 
επείγουσες αναθεωρήσεις στους τομείς της 
στρατιωτικής ικανότητας της ΚΔ (ενίσχυση 
ΕΦ, αναζωογόνηση δόγματος ΕΑΧ), της 
διπλωματικής ικανότητάς της (εγκατάλειψη 
της λύσης ΔΔΟ και υποστήριξη συνέχισης 
λειτουργίας της ΚΔ ως ενιαίου κράτους 
με εκσυγχρονισμό του συντάγματός της, 
κατάργηση των εγγυήσεων, απομάκρυνση 
των ΤΔΚ και εποίκων), της πληροφορι-
ακής ικανότητάς της (συγκρότηση ΣΕΑ, 
για την αξιοποίηση των πληροφοριών 
προς αντιμετώπιση των απειλών κατά της 
εθνικής ασφάλειας της ΚΔ), και της δυνα-
τότητάς της να παρεμποδίζει την είσοδο 
παράνομων μεταναστών στις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου, που εξελίσσεται 
σε μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας 
(ταχεία ενίσχυση αυτής της δυνατότητας, 
όπως έπραξε με επιτυχία η Ελλάδα στον 
Έβρο και το Αιγαίο). 

Στις επικείμενες προεδρικές εκλο-
γές, το θέμα της ενίσχυσης της εθνικής 
ασφάλειας στην ημικατεχόμενη πατρίδα 
μας πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο 
επιλογής νέου προέδρου της ΚΔ, αφού 
αυτό σχετίζεται με την επιβίωσή μας, που 
αντιμετωπίζει θανάσιμο κίνδυνο, λόγω 
της τουρκικής επιθετικότητας. 

07.08.2022

Η εθνική ασφάλεια της Κύπρου σε κίνδυνο

ματική ικανότητά της να απαιτεί τερμα-
τισμό της τουρκικής κατοχής, αφού η 
ΔΔΟ νομιμοποιεί την διχοτόμιση που 
επέβαλε βίαια η Τουρκία με την παράνομη 
εισβολή του1974. Η ΔΔΟ απορρίφθη-
κε από την πλειοψηφία του Ελληνισμού 
της Κύπρου το 2004 με δημοψήφισμα 
(σχέδιο Ανάν) και είναι απαράδεκτο να 
συνεχίζεται η υποστήριξή της. Είναι λύση 
η οποία παραβιάζει βασικές δημοκρατι-
κές αρχές (ενότητα κράτους, ανθρώπινα 
δικαιώματα, αρχή της πλειοψηφίας στη 
λήψη αποφάσεων), καταλύει την ΚΔ, δεν 
παρέχει συνθήκες ασφάλειας (έλλειψη 
στρατιωτικής, πολιτικής, λειτουργικής, 
οικονομικής ασφάλειας) και θέτει την 
Κύπρο υπο τον στρατηγικό έλεγχο της 
Τουρκίας.

Πληροφοριακή Ικανότητα ΚΔ: Η ΚΔ 
αντιμετωπίζει πρόβλημα κεντρικού ελέγχου 
και αξιοποίησης των πληροφοριών που 
αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. 
Οι πληροφορίες των κρατικών φορέων 
της ΚΔ (ΚΥΠ, υπουργεία, ΕΦ, Αστυνομία, 
Πρεσβείες, Ημικρατικοί Οργανισμοί κ.ά.) 
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ΠΏΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣΑΝ ΜΎΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΏ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΎΠΝΟ ΜΑΤΙ 
ΤΟΎ ΎΦΎΠΟΎΡΓΕΙΟΎ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΏΝ ΒΡΕΤΑΝΏΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΏΝ

Eλλαδίτες εθελοντές αγωνιστές της ΕΟΚΑ

Ησειρά  διαδικτυακών διαλέξεων 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τράπεζας Κύπρου «Μίλα μου 
Ιστορικά» εμπλουτίζεται με το 

νέο επεισόδιο-διάλεξη του Δρος Χαρά-
λαμπου Α. Αλεξάνδρου, διδάκτορα Νε-
ότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, με θέμα 
«Η συμβολή της 187 Μοίρας Πεδινού 
Πυροβολικού στη Μάχη της ΕΛΔΥΚ». 
Η διάλεξη παρουσιάζεται από την Πα-
ρασκευή, 12 Αυγούστου. 

Θεματική διάλεξης 
H 187 Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού 

της Εθνικής Φρουράς αποτελούσε την 
ισχυρότερη Μοίρα Πυροβολικού. Διέθετε 
δώδεκα πυροβόλα διαμετρήματος 100 
χιλιοστών με μέγιστο βεληνεκές περίπου 
21 χιλιόμετρα. Στην Α’ φάση του πολέμου, 
η Μοίρα δεν τάχθηκε στον προβλεπόμε-
νο χώρο τάξης, εξαιτίας της λανθασμένης 
απόφασης του ΓΕΕΦ να δώσει προτεραι-
ότητα στη διάσπαση του θύλακα Αγύρτας 

παρά στο προγεφύρωμα στην Κερύνεια. 
Εξ άλλου η αποστολή της 187 ΜΠΠ προ-
νοούσε Γενική Υποστήριξη της ΙΙΙ ΑΤΔ 
(Λευκωσία-Κερύνεια). 

Στις 20 Ιουλίου 1974, όμως, αντί να ξε-
κινήσει να εκτελεί βολές εναντίον της ακτής 
απόβασης, διατάχθηκε να υποστηρίξει την 
προσπάθεια της ΕΛΔΥΚ για εκπόρθηση 
του τουρκοκυπριακού θύλακα Λευκωσί-
ας-Αγύρτας και να εκτελέσει βολές εντός 
του θύλακα προκαλώντας καταστροφή 
οχυρωματικών έργων. Οι βολές ήταν 
αποτελεσματικές, αλλά εναντίον της συ-
γκεκριμένης περιοχής εκτελούσαν ήδη 
βολές άλλα 26 πυροβόλα. Εναντίον της 
ακτής απόβασης εκτελέστηκαν μόνο μερι-
κές βολές. Σημαντική ήταν η συμβολή της 
187 ΜΠΠ στην προσπάθεια απόκρουσης 
της τουρκικής επίθεσης εναντίον της ΕΛ-
ΔΥΚ στη Β’ φάση της εισβολής. 

Δύο παρατηρητές της Μονάδας βρίσκο-
νταν εντός του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ 
και έδιναν στόχους στο Κέντρο Διεύθυνσης 

Πυρός. Το βάρος των βολών δόθηκε στην 
πλευρά που αμυνόταν ο Λόχος διοίκη-
σης της Δύναμης, όπου και εκδηλώθηκε 
η τουρκική ενέργεια. Οι βολές της 187 
ΜΠΠ αποδιοργάνωναν την τουρκική επί-
θεση, απωθούσαν τα τουρκικά άρματα 
και προκαλούσαν απώλειες. Παρά την 
έντονη δράση της Μοίρας, αφήνονται εκ 
των υστέρων αιχμές εναντίον του προσω-
πικού, ότι δεν υποστήριξε επαρκώς τους 
μαχητές της ΕΛΔΥΚ. 

Η ομιλία θα επικεντρωθεί στο συγκε-
κριμένο ζήτημα παρέχοντας στοιχεία από 
αρχειακές πηγές και μαρτυρίες για να 
αποκαλύψει τι τελικά συνέβη με τις βολές 
της 187 ΜΠΠ, στις 16 Αυγούστου, όταν 
οι λιγοστοί ΕΛΔΥΚάριοι που παρέμειναν 
στο στρατόπεδο της Δύναμης έδιναν τον 
υπέρ πάντων αγώνα. 

Το κείμενο αποτελεί συντετμημένο 
απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο 
για τη δράση των Μονάδων Πυροβολικού 
το καλοκαίρι του 1974.

Βιογραφικό ομιλητή 
Ο Χαράλαμπος Α. Αλεξάνδρου είναι 

διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει 
εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και 
ως μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τον «Φάκελο 
της Κύπρου». Έχει διδάξει προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου ως Ειδικός Επιστήμονας 
Διδασκαλίας. 

Επιπλέον είναι Πρόεδρος της Ένωσης 
Προφορικής Ιστορίας Κύπρου και Πρό-
εδρος του Ιδρύματος Απελευθερωτικού 
Αγώνα ΕΟΚΑ. Έχει επιμεληθεί και εκδώσει 
δύο τόμους με πηγές για τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ: «Ο κυπριακός αγώνας 1955-1959 
με την πένα των γελοιογράφων των βρετα-
νικών εφημερίδων Manchester Guardian 
και DailyMirror» και «Κυπριακοί Απόηχοι, 
Λονδίνο 1955-1959». Συνεργάστηκε με το 
Κρατικό Αρχείο Κύπρου για την έκδοση 
«Προπαγάνδα-Αντιπροπαγάνδα, Απελευ-
θερωτικός Αγώνας 1955-1959». Υπήρξε 
ο επιμελητής του Α’ τόμου του «Αρχείου 
Τάσσου Παπαδόπουλου (1934-1974)». 
Το 2019 εξέδωσε τη μονογραφία «361 
Τάγμα Πεζικού, Χρονικό Προάσπισης 
Προδομένης Πατρίδας», ενώ βρίσκεται 
υπό έκδοση η μονογραφία «Η δράση των 
Μονάδων Πυροβολικού το καλοκαίρι 

του  1974». Εμπλέκεται σε ερευνητικά 
προγράμματα για το 281 Τάγμα Πεζικού, 
το 226 Τάγμα Πεζικού, το 251 Τάγμα 
Πεζικού και για τα βιώματα των αιχμα-
λώτων πολέμου. 

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» 
αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή 
σειρά, από έγκριτους επιστήμονες, που 
εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, 
τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλ-
λογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες 
τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, 
αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και 
λογοτεχνίας. 

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (@
boccf), στην ιστοσελίδα μας www.boccf.
org και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες 
παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google 
Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).

H συμβολή της 187 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού στη Μάχη της ΕΛΔΎΚ

Ο
ι μυστικές προετοιμα-
σίες για την έναρξη 
του επικού, Απελευ-
θερωτικού Αγώνα 
της ΕΟΚΑ, άρχισαν 
στην Αθήνα και 
όχι στη Λευκωσία. 

Πρωτοπόροι, εκτός από τον Αρχηγό Διγενή, 
ήταν οι κυπριακής καταγωγής εξόριστοι 
κάτοικοι Αθηνών αδελφοί Σάββας και 
Σωκράτης Λοϊζίδης. Στο κάλεσμά τους για 
συμμετοχή σε ένοπλο απελευθερωτικό 
αγώνα της Κύπρου απάντησαν παρόντες 
και αρκετοί Ελλαδίτες αδελφοί μας. Πρώην 
υπουργοί και βουλευτές, καθηγητές πανε-
πιστημίων, νομικοί, ανώτατοι στρατιωτικοί, 
αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, 
του λιμενικού Σώματος και καπετάνιοι 
εμπορικών σκαφών. Οι άνθρωποι αυτοί 
έπαιζαν τη ζωή τους και την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία κορώνα –γράμματα. Κι 
όμως δεν δίστασαν να δηλώσουν συμμε-
τοχή στον αγώνα για την απελευθέρωση 
του νησιού μας. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η κυβέρνηση 
του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου είχε 
ταχθεί αρχικά εναντίον της ιδέας έναρξης 
ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα. Μά-
λιστα, ο Υπουργός Ασφάλειας, στρατηγός 
Βασίλειος Βραχνός, όταν ενημερώθηκε 
από τα «λαγωνικά» του και ιδιαίτερα από 
μερικούς αξιωματικούς, που είχαν πλησι-
αστεί για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση 
οπλισμού, είχε καλέσει στο γραφείο του 
τον απόστρατο συνταγματάρχη Γεώργιο 
Γρίβα και τον απείλησε - αν ήταν δυνατό! 
-, ότι θα διατάξει τη σύλληψή του, «αν συ-
νεχίσει να ενοχλεί αξιωματικούς, ζητώντας 
τους οπλισμό για παράνομη οργάνωση, 
που ετοίμαζε ένοπλο απελευθερωτικό 
αγώνα στην Κύπρο». Βέβαια, ο Γρίβας 
τού απάντησε με ειρωνικό ύφος, ότι δεν 
πρόκειται να κάνει τίποτε που θα μπορούσε 
να βλάψει την πατρίδα του.

Ελλαδίτες συμπαραστάτες 
του Αγώνα 

Στο χρονικό του Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-
59» ο Διγενής αναφέρει και ονόματα αρ-
κετών συνεργατών του, πριν και μετά την 
έναρξη του Αγώνα. Αυτοί ήταν οι αδελφοί 
Ευσταθόπουλοι (νομικοί), Γ. Γαζουλέας 
(φαρμακοποιός), (σύγαμπρος του Αρχηγού), 
Κοσμάς Μαστροκόλιας (συνδικαλιστής), 
Παναγιώτης Σταματούρος (πολιτευτής), 

Δεσποτόπουλος (Διευθυντής Τελωνεί-
ου Ρόδου), Παναγιώτης Μιχαλολιάκος, 
Παναγιώτης και Βασίλης Ραϊκάκος, 
(αστυνομικοί), Πιερής Αλευράς (Λιμεναρ-
χείο Ελευσίνας), Δημήτριος Ραϊκοτάκης 
(Λιμενάρχης Ελευσίνας), Κωνσταντίνος 
Τζανιδάκης (Επιθεωρητής Τελωνείων), 
Ευάγγελος Καραμαλέγκος, Αντώνιος 
Βαράγκας, Βασίλης Κεραμειώτης, Ανα-
στάσιος Λιακόπουλος (τελωνειακοί) και 
Ηλίας Δρακόπουλο. 

Ο Αντρέας Αζίνας, που ενεργούσε 
ως εντολοδόχος του Διγενή, στο βιβλίο 
του «50 Χρόνια Σιωπής-Αποφάσισα να 
Μιλήσω» αναφέρει και τους ακόλουθους 
συμπολεμιστές και συνεργάτες του Διγε-
νή, που είχε συνεργαστεί μαζί τους στη 
μυστική συγκέντρωση οπλισμού για τον 
Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ: Ζα-
φείρης Βάλβης και Παντελής Σταματού-
ρος, στενοί συνεργάτες και αφοσιωμένοι 
στον Διγενή, ακόμα και όταν ο Αρχηγός 
βρισκόταν στην Κύπρο και ηγείτο του 
Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα. Ο 
Βάλβης ήταν ένας από τους στενούς πο-
λιτικούς συνεργάτες του Διγενή από τον 
καιρό της κατοχής, και κατά τη διάρκεια 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν σύνδεσμος με 
κρατικούς αξιωματούχους και συνεργάτες 
του ίδιου του πρωθυπουργού Αλέξανδρου 
Παπάγου, όταν ο Στρατάρχης υιοθέτησε, 
έστω καθυστερημένα, τη διεξαγωγή του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο 
πρώτος από τους συνεργάτες του Στρατάρ-
χη, που είχε δηλώσει πλήρη συμπαρά-
σταση στον Αρχηγό, ήταν ο Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός 
Γεώργιος Κοσμάς, που ήταν συμπολε-
μιστές από τον πόλεμο κατά των Ιταλών 
το 1940. Οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί 
μυστικά για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα 
του 1950, στα γραφεία του ΓΕΣ. Ο Στρα-
τηγός Κοσμάς, όχι μόνον ενθάρρυνε τον 
Γρίβα να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για αγώνα απελευθέρωσης της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας του, αλλά τον διαβεβαίωσε 
ότι ήταν έτοιμος να του παράσχει κάθε 
στήριξη και βοήθεια. 

Μετά τη διαβεβαίωση αυτή του στρατη-
γού Κοσμά, ο Γρίβας συνέχισε τις επαφές 
του με τους κυπριακής καταγωγής Χριστό-
δουλο Παπαδόπουλο και τους αδελφούς 
Κύρου της εφημερίδας «Εστία» στην αρχή 
και τους επίσης κυπριακής καταγωγής 
αδελφούς Σάββα και Σωκράτη Λοϊζίδη, 
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Πρωτοπόροι, εκτός από 
τον Αρχηγό Διγενή, 

ήταν οι κυπριακής κα-
ταγωγής εξόριστοι κά-

τοικοι Αθηνών αδελφοί 
Σάββας και Σωκράτης 
Λοϊζίδης. Στο κάλεσμά 
τους για συμμετοχή σε 
ένοπλο απελευθερωτι-
κό αγώνα της Κύπρου 
απάντησαν παρόντες 
και αρκετοί Ελλαδίτες 

αδελφοί μας

που τελικά του πρότειναν ν’ αναλάβει 
αυτός την ηγεσία του Αγώνα.

Επίσης, πρέπει να μνημονευθεί ο Καπε-
τάν Ζήσης, συνιδιοκτήτης των ιστιοπλόων 
«Σειρήν» και «Άγιος Γεώργιος». Το πρώ-
το, με καπετάνιο τον Λουκά Κουταλιανό, 
έφερε στην Κύπρο τον πρώτο οπλισμό 
της ΕΟΚΑ και αργότερα με καπετάνιο τον 
Θεόφιλο Ξανθόπουλο έφερε τον Διγενή 
και τον Σωκράτη Λοϊζίδη στην Κύπρο. 
Το «Άγιος Γεώργιος», με κυβερνήτη τον 
Κουταλιανό, είχε συλληφθεί αργότερα 
στη Χλώρακα με το πλήρωμά του, ενώ οι 
Χλωρακιώτες αγωνιστές ξεφόρτωναν όπλα 
και πυρομαχικά για την ΕΟΚΑ. Ο Καπετάν 
Ζήσης είχε επανειλημμένες επαφές με 
τον Ναύαρχο Αλέξανδρο Σακελλαρίου, 
που ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση 
και αποστολή του πρώτου οπλισμού στην 
Κύπρο. Αργότερα, όταν ο Καπετάν Ζή-
σης αρρώστησε βαριά, ήθελε να πωλήσει 
τα καράβια του. Για το «Σειρήν» βρήκε 
αγοραστή έναν Πελοποννήσιο φίλο του, 
γνωστό πατριώτη, τον Δημήτρη Ιωάννου 
Καρατζή, και τον έκανε συνιδιοκτήτη, 
αφού πρώτα του εξομολογήθηκε ότι είχε 
δεσμευθεί να μεταφέρει το πλοιάριο, μυ-
στικά, πολισμό στην Κύπρο για τις ανά-
γκες του απελευθερωτικού αγώνα του 
νησιού. Ο Δημήτρης Καρατζής δέχθηκε 
και δήλωσε πρόθυμος να διαθέσουν το 
«Σειρήν» για τον αγώνα της Κύπρου. Ο 
νεαρός τότε γιος του, μάλιστα, Γιάννης 
Καρατζής, αναμείχθηκε στην φόρτωση 
του πρώτου οπλισμού στο καΐκι και ήρθε 
και ο ίδιος, όταν μεταφέρθηκε ο πρώτος 
οπλισμός στην Κύπρο. 

Επίσης, ο βαριά άρρωστος Καπε-
τάν Ζήσης είχε πωλήσει το δεύτερο 
σκάφος του «Άγιος Γεώργιος» σ’ έναν 
άλλον ακραιφνή πατριώτη, τον Ανάρ-
γυρο Μέλο, από τη Χαλκιδική, αφού 
πρώτα τον ενημέρωσε ότι το σκάφος 
ήταν δεσμευμένο να συμμετάσχει στον 
απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, με-
ταφέροντας, μυστικά, οπλισμό στο νησί. 
Ο Μέλος, αγνός πατριώτης, όπως ήταν, 
δέχθηκε και διέθεσε όχι μόνον το σκάφος 
του, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του στην 
υπηρεσία του Αγώνα της Κύπρου. Κατά 
τη μεταφορά οπλισμού με το «Άγιος Γε-
ώργιος» είχε έρθει κι αυτός στην Κύπρο 
και είχε συλληφθεί με το σκάφος του, 
τον καπετάνιο, το πλήρωμα, τον οπλισμό 
και τους Χλωρακιώτες αγωνιστές, που 

τον ξεφόρτωναν στις ακτές του χωριού 
τους. Ο Μέλος είχε καταδικαστεί από 
το αποικιακό δικαστήριο σε φυλάκιση 
πέντε ετών.

Ελλαδίτες συμπαραστάτες του αγώνα 
της Κύπρου ήταν επίσης κορυφαίες προ-
σωπικότητες της εποχής εκείνης, όπως ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος Σπυρίδωνας, ο Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Γεώργιος 
Κοσμάς, ο πολιτικός Γεώργιος Στράτος, 
ο απόστρατος Ναύαρχος του Πολεμικού 
Ναυτικού Αλέξανδρος Σακελλαρίου, ο 
Ναύαρχος του Λιμενικού Νικόλαος Στα-
μπολής και πολλοί άλλοι, όπως ο Μη-
τροπολίτης Λήμνου Διονύσιος, που είχε 
το βάρος της προβολής του Κυπριακού 
και τις βαρβαρότητες των Βρετανών σε 
βάρος των αγωνιστών και του Κυπριακού 
Ελληνισμού γενικότερα. Πρέπει επίσης να 
αναφερθεί ότι, αρκετοί καθηγητές πανε-
πιστημίων και άνθρωποι των γραμμάτων, 
είχαν, άλλοι μυστικά και άλλοι φανερά, τη 
συμβολή τους στον Αγώνα μας. 

Το Κλιμάκιο της Ρόδου
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσφορά 

των Ροδίων αδελφών μας. Στο νησί του 
Κλεόβουλου και του Διαγόρα, η φλόγα 
της ελευθερίας ήταν αέναα αναμμένη και 
οι Ρόδιοι το απέδειξαν έμπρακτα. Στο νησί 
τους είχε οργανωθεί ειδικό κλιμάκιο συ-
μπαράστασης στον Αγώνα της Κύπρο, από 
τον τότε πλοίαρχο του Λιμενικού Νικόλα 
Σταμπολή. Προϊστάμενος του κλιμακίου 
ήταν Λ. Σ. Ευαγγελάτος, προϊστάμενος της 
λιμενικής αστυνομίας και του κεντρικού 
λιμεναρχείου Ρόδου. Ο Ευαγγελάτος, όπως 
αναφέρει ο Διγενής, στο «Χρονικό του 
Αγώνα 1955-59», «εβοήθησε το πετρελαιο-
κίνητο πλοιάριο ‘Σειρήν’, με κυβερνήτη τον 
καπετάνιο Ευάγγελο Λουκά Κουταλιανό, 
για τη μεταφορά όπλων στην Κύπρο τον 
Μάρτιο του 1954 και αργότερα το ίδιο 
σκάφος με κυβερνήτη τον Θεόφιλο Ξαν-
θόπουλο, κατά τη μετάβαση του Αρχηγού 
από την Ρόδο στην Κύπρο, τον Οκτώβρη 
του 1954. Επίσης, βοήθησε το πλοιάριο 
‘Άγιος Γεώργιος’, έμφορτο οπλισμού, που 
είχε περάσει από τη Ρόδο με προορισμό τη 
Χλώρακα της Κύπρου, χωρίς, δυστυχώς, 
να γνωρίζει, ότι ο πλους του πλοιαρίου 
ήταν προδομένος από την Αθήνα, διότι δεν 
είχε έγκαιρα ειδοποιηθεί από κανέναν». 

Για το Κλιμάκιο της Ρόδου κάνει εκτενή 

ΠΥΡΟΒΟΛΟ 
100 ΧΙΛΙΟΣΤΏΝ 
ΕΚΤΕΛΕΙ ΒΟΛΉ.

αναφορά και ο Αντρέας Αζίνας, που ενερ-
γούσε ως εντολοδόχος του Διγενή. Γράφει 
στο βιβλίο του «Πενήντα Χρόνια Σιωπής: 
Αποφάσισα να Μιλήσω: «Στη ομάδα της 
Ρόδου μετείχαν ο Νίκος Δημητρίου, που 
εργαζόταν στον Δήμο Ρόδου, ο Δημήτρης 
Μακρής, που εργαζόταν στη Διοίκηση 
Δωδεκανήσου, ο Αρχικελευστής του 
Λιμενικού Βασίλης Παπαθεοδώρου, ο 
Φραγκίσκος Χάρης, ανταποκριτής των 
εφημερίδων «Ακρόπολις» και «Εθνικός 
Κήρυκας» της Αθήνας, και η κυρία Σισμά-
νη, υπεύθυνη του γραφείου Τουρισμού 
στη Ρόδο». Αναφορά των ονομάτων κάνει 
και ο Διγενής στο «Χρονικό».

Ο φύλακας άγγελος του Αρ-
χηγού

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη συμ-
βολή του Αρχικελευστή Παπαθεοδώρου, 
που ήταν ο φύλακας άγγελος του Αρχηγού 
κατά την παραμονή του στη Ρόδο, προτού 
αποπλεύσει με το «Σειρήν» για την Κύ-
προ. Γράφει ο Διγενής: «Ευρισκόμενος 
ο Παπαθεοδώρου εις Ρόδον, εμυήθη δια 
την μεταφοράν του Διγενή εκ Ρόδου εις 
Κύπρον. Συνέβαλε μεγάλως εις την καθο-
δήγησιν του πλοιαρίου ‘Σειρήν’, του οποίου, 
λόγω σφοδράς θαλασσοταραχής εις Ρόδον, 
απωλέσθησαν τα ίχνη, προσορμισθέντος 
αρχικώς εις Λίνδον. Τούτο ανευρεθέν μετά 
εξαήμερον αναζήτησιν, ειδοποιήθη και 
κατέπλευσε εις λιμένα Μανδρακίου και 
εκείθεν εις Καλλιθέαν, όπου επεβιβάσθη ο 
Διγενής και οι συνεργάται του. Μετέπειτα, 
ο Παπαθεοδώρου εχρησιμοποιήθη εις 
όλας τας δια Ρόδου διελεύσεις πλοιαρίων 
μεταφερόντων οπλισμόν εις Κύπρον».

Παράλληλα με τον Διγενή και τον 
Αζίνα, αναφορά ονομάτων πατριωτών 
που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την 
Κύπρο αφιλοκερδώς στη διεξαγωγή του 
Απελευθερωτικού της Αγώνα κάνει και ο 
φλογερός Παπασταύρος στο βιβλίο του «Η 
Μαρτυρία μου», που αποτελεί κατάθεση 
ψυχής για τον αδικαίωτο ενωτικό αγώνα 
της Κύπρου. Όπως γράφει ο αγωνιστής 
ρασοφόρος, τον Νιόβρη του 1957, μετά 
την επιστροφή στην Αθήνα των τεσσάρων 
εξορίστων από τις Σεϋχέλλες, Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου, Μητροπολίτη Κυρηνείας 
Κυπριανού, Πολύκαρπου Ιωαννίδη και 
του ίδιου του Παπασταύρου, ο Αρχιεπίσκο-
πος, που θα μετέβαινε στην Αμερική για 
την προβολή του Κυπριακού, του έδωσε 
άδεια να φροντίσει για την προβολή των 
βασανιστηρίων του κυπριακού λαού και 
ιδιαίτερα των γυναικών, από τους Βρετα-
νούς. «Κινήθηκα – γράφει - όπου μπο-
ρούσα. Πλησίασα διευθυντές εφημερίδων 
και άλλους δημοσιογράφους, καθηγητές 
πανεπιστημίων και λογοτέχνες. Η αντα-
πόκριση ήταν συγκινητική. Μόνον ένας 
καθηγητής πανεπιστημίου, μού αρνήθηκε 
συμπαράσταση στον αγώνα μας. Το όνομά 
του δεν μπορώ να το αναφέρω… Προ-
σεύχομαι να τον συγχωρήσει ο Θεός. Οι 
άλλοι όλοι προσφέρθηκα να βοηθήσουν 
και να γράψουν».

Ήταν πράγματι ολόψυχη η συμπα-
ράσταση των ελεύθερων αδελφών μας 
στον απελευθερωτικό μας αγώνα. Μόνο 
η κυβέρνηση Καραμανλή τον υπέσκα-
πτε στα σκοτεινά παρασκήνια. Και τελικά 
εγκατέλειψε την Αυτοδιάθεση –Ένωση και 
μας οδήγησε στην επάρατη Ζυρίχη. 

ΠΛΟΙΆΡΙΟ «ΣΕΙΡΉΝ». 

Θ. ΞΆΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΆΛΙΆΝΟΣ. 

ΠΛΟΙΆΡΙΟ «ΆΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ». 
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Κάμερες σε επικίνδυνα σημεία
Μεγάλη συζήτηση εξακολουθεί να 

προκαλεί το θέμα των καμερών που 
στήθηκαν σε διάφορα μέρη κατόπιν 
μελέτης και επιλογής των πιο «επικίν-
δυνων» σημείων, όπου παρατηρούνται πιο 
συχνές παραβάσεις ή τροχαία ατυχήματα. 
Διάφορα προβλήματα παρατηρήθηκαν 
με την εφαρμογή τους, που όμως δεν 
πτόησαν τους αρμοδίους από το να βρουν 
τις λύσεις τους και να προχωρήσουν 
απρόσκοπτα μετά την πιλοτική φάση, 
στην α’ φάση, κατά την οποία θα εγκα-
τασταθούν ακόμη 20 σταθερές κάμερες 
και 16 κινητές. Ακολούθως, κατά τη β’ 
φάση θα εγκατασταθούν ακόμη 66 στα-
θερές κάμερες και στο σύνολό τους θα 
φτάσουν τις 90 σταθερές και 20 κινητές, 
όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις 
του ο Διευθυντής Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, Μάρκος Μάρκου. «Θα 

Οι κάμερες θα μας… σώσουν

εγκατασταθούν 90 σταθερές κάμερες σε 
30 σημεία και 20 κινητές, οι οποίες θα 
βρίσκονται πάνω σε τρίποδα εκτός οχή-
ματος ή μέσα σε όχημα». 

Το σύστημα φωτοεπισήμανσης εντοπίζει 
αυτόματα και καταγράφει τις παραβιάσεις 
της γραμμής στάσης στις διασταυρώσεις, 
του κόκκινου στα φώτα τροχαίας και της 
ταχύτητας. Επιπρόσθετα, κατά την επεξερ-
γασία των δεδομένων μιας παραβίασης, 
μέσω των φωτογραφιών, εντοπίζονται και 
καταγγέλλονται παραβιάσεις, όπως η μη 
χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η 
μη χρήση ζώνης ασφαλείας. 

Εργαλείο για συμμόρφωση
Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα από 

τα βασικά εργαλεία αστυνόμευσης, δη-
μιουργίας κατάλληλης οδικής συμπε-
ριφοράς και ορθής χρήσης του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. Για τον λόγο αυτό, 

ΉΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ, 
ΛΕΕΙ Ο ΚΑΡΟΥΣΟΣ – ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΥΠΉΡΞΑΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΥΞΑΝΟ-
ΝΤΑΙ, ΜΕ ΤΉΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΛΉΨΉ ΠΟΥ ΨΑ-
ΧΝΟΥΜΕ ΕΔΏ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 

Μ
πορεί να υπήρ-
ξαν κάποια 
προβλήματα με 
τα πρόστιμα, με 
τις ρυθμίσεις των 
καμερών, με το 
ποιος φωτογρα-

φίζεται και ποιος όχι, αλλά αυτά δεν φαί-
νεται να στέκονται εμπόδιο μπροστά στον 
μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη 
συμμόρφωσή μας απέναντι στον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. Η αυξημένη πάντως 
«συλλογή» προστίμων, δεν φαίνεται να δείχνει 
κάποια συμμόρφωση, ίσως περισσότερα 
νεύρα και ταλαιπωρία στους οδηγούς, που 
καλούνται να παραλάβουν τα πρόστιμά τους 
από το ταχυδρομείο. Ωστόσο, ο Υπουργός 
Μεταφορών δηλώνει ότι το σύστημα δου-
λεύει και πως αυτό θα λειτουργήσει υπέρ 
της πρόληψης και όχι υπέρ της αλόγιστης 
καταγγελίας των παραβατών. 

το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, θεωρεί ότι η μετάβαση από την 
πιλοτική στην επόμενη φάση του μέτρου 
αποτελεί ουσιαστικό βήμα στο πλαίσιο της 
συνολικής προσπάθειας για την πρόληψη 
και μείωση των οδικών συγκρούσεων. 
Ειδικότερα, σε σημεία του οδικού δικτύου 
τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν αυξημένης 
αστυνόμευσης. 

Ο ίδιος ο Υπουργός σε πρόσφατες 
δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
σκοπός της ύπαρξης των καμερών είναι 
η πρόληψη και όχι η καταγγελία των 
οδηγών. Με τις κάμερες, όπως δήλωσε, 
ο κάθε οδηγός γνωρίζει πως, σε σημεία 
επικίνδυνα, ο δρόμος αστυνομεύεται και 
πρέπει να είναι προσεκτικός. «Σκοπός μας 
δεν είναι τα εξώδικα. Το ζήτημα είναι να 
λειτουργούμε προληπτικά».

Η μέχρι τώρα καταγραφή των παρα-
βιάσεων φανερώνει την πρόκληση του 
Υπουργείου να αλλάξει την οδική συμπε-
ριφορά των πολιτών του τόπου. Περισσό-
τερα από 65.000 εξώδικα «κόπηκαν» για 
διάφορες παραβιάσεις, με κύριες αυτές 
του κόκκινου φαναριού και της άσπρης 
γραμμής. 

Μέσα στο ’23 σε όλες τις πόλεις
Οι επόμενες κάμερες θα ενισχύσουν 

την επαρχία Λευκωσίας και την επαρχία 
Λεμεσού. Ωστόσο, μέσα στο 2023 θα τοπο-
θετηθούν και στις υπόλοιπες επαρχίες. Σε 
Πάφο και Λάρνακα θα υπάρχουν κάμερες 
σε 14 σημεία, ενώ στην ελεύθερη περιοχή 
Αμμοχώστου θα υπάρχουν κινητές κάμερες 
μόνο. Στο υπεραστικό δίκτυο θα λειτουργούν 
12 κάμερες. Το πού θα εγκατασταθούν οι 
κάμερες είναι θέμα που αποφασίζει η αστυ-
νομία, όπως εξήγησε ο κ. Μάρκου. «Είναι 
τα σημεία όπου υπάρχουν αρκετές οδικές 
συγκρούσεις, με σκοπό τη μείωσή τους». 

Προς το παρόν αναμένονται στη 
Λευκωσία στη διασταύρωση των οδών 
Τροόδους με Κωνσταντινουπόλεως, στη 
διασταύρωση των οδών Σπύρου Κυπρια-
νού με Διγενή Ακρίτα και Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, στη διασταύρωση των οδών 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού με Αρμενίας 
και στην οδό Προδρόμου. 

Στη Λεμεσό οι νέες κάμερες αναμένονται 
στη διασταύρωση των λεωφόρων Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου και Νίκου Παττίχη, 
και στη διασταύρωση των οδών Αγίας 
Φυλάξεως με Γλάδστωνος. 

ΣΉΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΑΛΛΑΞΕΙ. ΤΟΣΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟ-
ΓΟΙ, ΜΑΙΕΥΤΉΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΜΑΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΦΥΣΙ-
ΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΚΉ. ΤΑ ΟΦΕΛΉ, ΑΛΛΏ-
ΣΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕ-
ΔΕΙΓΜΕΝΑ 

Φυσικά και γίνεται! Ο φυσιο-
λογικός τοκετός στις μέρες 
μας και συγκεκριμένα στη 
χώρα μας τείνει να εξαφανι-

στεί. Πολύ λίγες γυναίκες επιλέγουν πλέον 
να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους με 
φυσιολογικό τοκετό, με τις περισσότερες να 
δίνουν ψήφον εμπιστοσύνης στη μέθοδο 
της καισαρικής! 

Μια μέθοδο που παλαιότερα γινόταν 
μόνον εάν παρίστατο ανάγκη και μάλιστα 
άμεση. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει 
πολύ. Οι ίδιοι οι γυναικολόγοι, για λόγους 
ασφάλειας, όπως λένε, παροτρύνουν τις 
μέλλουσες μανούλες να προγραμματίσουν 
τον τοκετό τους με καισαρική, παραθέτοντας 
όλα τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν. 

Η καισαρική μονοπώλησε και κατά την 
περίοδο των δύο χρόνων όπου η πανδη-
μία «απαιτούσε» καισαρική τομή, λόγω 
έλλειψης αίθουσας αποσυμπίεσης.

Με αφορμή, λοιπόν, τον μήνα ενημέρω-
σης για την καισαρική τομή, καθώς και τις 

πολλές εγκυμοσύνες μετά την πανδημία, 
ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τα οφέλη του 
φυσιολογικού τοκετού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συ-
στήνει καισαρική τομή μόνο σε πραγματικά 
δύσκολες κι επικίνδυνες περιστάσεις τόσο 
για τη μητέρα, όσο και για το παιδί, δηλαδή 
ένα ποσοστό από 10 - 15%.

Οφέλη φυσιολογικού τοκετού 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γυ-

ναίκες πως αποτελεί ηθική υποχρέωση 
των επαγγελματιών υγείας στον χώρο 
της μαιευτικής, η ψυχολογική στήριξη 
και παρότρυνση των επιτόκων καθ’ όλη 
την περίοδο της κυήσεως και ιδιαίτερα 
κατά τον τελευταίο μήνα. 

Τα πλεονεκτήματα του φυσιολογικού 
τοκετού αφορούν τόσο τη μητέρα, όσο και 
το βρέφος. 

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. 
Η λεχώνα, λίγες μόνο ώρες μετά τον 

φυσιολογικό τοκετό έχει αναρρώσει πλήρως. 
Μπορεί άμεσα να πάρει το νεογέννητο 
στην αγκαλιά της και να θηλάσει τόσον 
εντός της Αίθουσας Τοκετών, όσο και στο 
δωμάτιό της, καθώς μπορεί να κινείται 
άνετα, απαλλαγμένη γρήγορα από ορούς 
και καθετήρες.

Δεν χρειάζεται να είναι καθηλωμένη 
στο κρεβάτι της. Ο πόνος συνήθως είναι 
ελάχιστος και περιγράφεται ως τράβηγμα 
στην περιοχή του περινέου, που μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με απλά αναλγητικά.

Ο θηλασμός ξεκινά νωρίτερα, δηλαδή 
η πρώτη επαφή μητέρας - νεογνού είναι 
άμεση και, ως εκ τούτου, αυξάνονται οι 
πιθανότητες ευκολότερης εδραίωσης του 
θηλασμού και για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, επιδρώντας καταλυτικά στη 
σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
του βρέφους.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και 
το γεγονός ότι οι συναισθηματικοί δεσμοί 
ενισχύονται μέσα από τη διαδικασία του 

φυσιολογικού τοκετού. 
Η γέννηση του νεογνού αποτελεί τη 

μέγιστη επιβράβευση για τη μητέρα, γεμί-
ζοντάς την με ένα ανεπανάληπτο αίσθημα 
ολοκλήρωσης και ευτυχίας, όπως έχουν 
αναδείξει έρευνες. 

Παράλληλα, η διαδικασία του φυσι-
ολογικού τοκετού δίνει και στον πατέρα 
τη δυνατότητα να στέκεται στο πλάι της 
συζύγου του και να μοιράζεται όλες αυτές 
τις μοναδικές στιγμές μαζί της, παρών στη 
γέννηση του παιδιού  τους.

«Γερό» μωρό
Ο φυσιολογικός τοκετός φέρει πολλαπλά 

οφέλη και στην υγεία του νεογνού. 
Αποτελεί μια διαδικασία φυσιολογικής 

ωρίμανσης του αναπνευστικού συστήμα-
τος του εμβρύου, ώστε να ανταποκριθεί 
ευκολότερα στις συνθήκες του εξωμήτριου 
περιβάλλοντος. 

Επιπλέον ο αποικισμός του δέρματος 
και του εντέρου του νεογνού από τα «καλά» 
βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας του 

κόλπου κατά τη διέλευσή του από το πυε-
λογεννητικό σύστημα της μητέρας ενισχύει 
ιδιαίτερα το ανοσοποιητικό του σύστημα 
και παρέχει ισχυρή προστασία καθ’ όλη 
τη μετέπειτα ζωή του.

Η μέθοδος «VBAC»
Πολλές από τις καισαρικές γίνονται, 

επειδή προηγήθηκε καισαρική σε παλαι-
ότερο τοκετό. Οι γιατροί δίσταζαν πολύ 
να ενθαρρύνουν τη λεγόμενη VBAC ή 
«Κολπική Γέννα μετά από  Καισαρική» 
(Vaginal Birth After Cesarean), κυρίως 
επειδή δεν είχαν τις γνώσεις που χρειά-
ζονται γι’ αυτή την περίπτωση. Σήμερα 
τα πράγματα έχουν αλλάξει, καθώς, τόσο 
γυναικολόγοι μαιευτήρες, αλλά και μαίες 
συνιστούν τον φυσιολογικό τοκετό μετά 
από καισαρική. 

Τα οφέλη, άλλωστε, είναι πολλά και 
αποδεδειγμένα. 

Το «Birth Forward», σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, την Επιτρο-
πή Μαιών/Μαιευτών και τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Μητρικού Θηλασμού «ΔΩΡΟ 
ΖΩΗΣ», δημοσιοποίησαν, στα πλαίσια κα-
μπάνιας για τον φυσιολογικό τοκετό το 2017, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και 
της πρώτης κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη, 
τα οφέλη της μεθόδου VBAC. 

Έρευνες δείχνουν ότι η προσπάθεια για 
VBAC έχει αυξημένο ποσοστό επιτυχίας 
(55% – 85%). Το 90% μάλιστα των γυναι-
κών μπορούν να γεννήσουν με VBAC.

Παρ’ ότι η μητρική θνησιμότητα είναι 
χαμηλή, είναι δύο φορές πιο πιθανή στην 
καισαρική μετά από μια πρώτη καισαρική, 
παρά στην VBAC. 

Η θνησιμότητα του νεογνού στην VBAC 
είναι χαμηλότερη από όλες τις άλλες πε-
ριπτώσεις θνησιμότητας. Επιπλέον, οι θά-
νατοι βρεφών που έχουν παρουσιαστεί 
στις περιπτώσεις VBAC δεν οφείλονται 
σε επιπλοκές του φυσιολογικού τοκετού, 
αλλά σε άλλα αίτια, όπως το μικρό βάρος. 

Όταν κοιτάμε πόσα νεογνά πεθαίνουν ως 
αποτέλεσμα ρήξης της μήτρας, μπορούμε 
να δούμε ότι το στατιστικό είναι επίσης 

αρκετά μικρό: 2,8% - 6,2%.
Ο χρόνος στο νοσοκομείο, η περίοδος 

ανάρρωσης, ο πόνος μετά τη γέννα, τα έξοδα, 
είναι όλα μικρότερα σε μια φυσιολογική γέννα.

Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν κα-
ταλήξει ότι κάθε γυναίκα με προηγούμενη 
καισαρική μπορεί να γεννήσει φυσιολογικά, 
εφόσον η προηγούμενη τομή της μήτρας 
είναι χαμηλή και οριζόντια και, επίσης, αν 
οι λόγοι που έκαναν αναγκαία την προη-
γούμενη καισαρική δεν συντρέχουν πια.

Μια άλλη λιγότερο φανερή ωφέλεια της 
VBAC είναι ότι αναπτύσσεται σε υψηλό 
βαθμό η αίσθηση ότι η γυναίκα συμμε-
τέχει ενεργά στη διαδικασία του τοκετού 
της, εξοπλισμένη με πλήρεις γνώσεις 
για τις δυνατότητες, τους κινδύνους και 
τις ωφέλειες. 

Έξι Μύθοι που θα 
ακούσεις για το VBAC

1. Δεν επιτρέπεται να γεννάς φυσιο-
λογικά μετά την καισαρική

2. Υψηλά ποσοστά αβεβαιότητας
3. Υψηλό ρίσκο
4. Δεν πραγματοποιούν τη μέθοδο οι 

γιατροί στην περιοχή
5. Πιθανότατα δεν θα επιτύχει
6. Η καισαρική είναι πιο ασφαλής. 
Όποια μέθοδο κι αν επιλέξει η επίτοκος 

για να φέρει στον κόσμο το παιδί της, είναι 
σημαντικό να γνωρίζει τις επιλογές της 
και τους πραγματικούς κινδύνους που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Η επιλογή 
ανήκει στη μητέρα.

Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική γίνεται;

Έρευνες δείχνουν ότι η 
προσπάθεια για VBAC έχει 

αυξημένο ποσοστό επι-
τυχίας (55% – 85%). Το 

90% μάλιστα των γυναι-
κών μπορούν να γεννή-

σουν με VBAC

Οι επόμενες κάμερες 
θα ενισχύσουν την 

επαρχία Λευκωσίας 
και την επαρχία Λε-

μεσού. Ώστόσο, μέσα 
στο 2023 θα τοποθε-
τηθούν και στις υπό-

λοιπες επαρχίες
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Με μια τσάπα και πολλή όρεξη 
«οργώνουν» το μέλλον τους

ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ – ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙ-
ΑΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΉΜΕΝΟ, 
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΙΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΉ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Π
υρά από παντού δέχονται 
οι τομείς της γεωργίας 
και  της κτηνοτροφί-
ας. Η πανδημία, η 
οικονομική κρίση, 
οι αυξήσεις στις τιμές 
των καυσίμων έχουν 

αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή, 
γεγονός που πλήττει τους γεωργούς και 
τους κτηνοτρόφους. Ο Πρόεδρος του Τμή-
ματος Νέων Αγροτών της Παναγροτικής 
Ένωσης Κύπρου, Γιώργος Τσιουπανής, 
μίλησε στη «Σημερινή» για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος γενικότερα, 
αλλά και για το αυξημένο ενδιαφέρον των 
νέων να στραφούν προς τη γεωργία και 
κτηνοτροφία. 

Αλυσιδωτές επιπτώσεις 
Η αύξηση, γενικά, των τιμών και, ειδι-

κότερα, των καυσίμων, και ο περιορισμός 
της άφιξης των σιτηρών, εξαιτίας του πο-
λέμου στην Ουκρανία, φέρνουν τα πάνω 
κάτω στους αγρότες, οι οποίοι βλέπουν το 
κόστος να αυξάνεται, χωρίς να μπορούν 
να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Ο κ. Τσιουπα-
νής ανέφερε ότι η δυσκολία άφιξης των 
σιτηρών εμποδίζει τους γεωργούς από 
το να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα για 
την επόμενη χρονιά. «Αν δεν έχουν οι 
γεωργοί να σπείρουν, αν το κόστος με-
ταφοράς είναι υψηλό, λόγω αύξησης του 
πετρελαίου, τότε οι επιπτώσεις λειτουργούν 
ως ντόμινο και αγγίζουν πάντα το προϊόν 
που παράγεται. Αυξάνονται αυτόματα οι 
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τιμές σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.λπ. 
Αυτό επηρεάζει άμεσα τον παραγωγό, ο 
οποίος δεν μπορεί πάντα να αυξήσει και 
ο ίδιος τις τιμές πώλησης των προϊόντων. 

Για παράδειγμα, σε προϊόντα που δεν 
είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι ο σουτζι-
ούκος, ο παλουζές, το κρασί, δεν μπορούν 
να αυξηθούν οι τιμές, γιατί, εφόσον δεν 
είναι στην καθημερινότητα του πολίτη, 
πολύ απλά δεν θα το αγοράσει κάποιος. 
Όμως, σε προϊόντα όπως είναι η ντομάτα, 
το αγγουράκι, γίνεται μια αύξηση της τιμής. 
Όσο για το κέρδος, όμως, που μπαίνει 
στην τσέπη του αγρότη ή του εμπόρου, 
εκεί παίζονται μεγάλα παιχνίδια». 

Μπορεί η Κύπρος 
να παράγει σιτηρά;

Μεγάλος λόγος γίνεται στην Ευρώπη 
για τα σιτηρά που, ως επί το πλείστον, οι 
προμήθειες έρχονται από την Ουκρανία. 
Στην Κύπρο επίσης τα αποθέματα δεν 
μπορούν να αντέξουν για πολύν καιρό 
ακόμη, αναζητώντας λύσεις για το άμεσο 
μέλλον. «Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε 
πόσον καιρό θα κρατήσει το απόθεμα που 
έχουμε, αφού εξαρτάται από τη ζήτηση 
του κόσμου. Εισήγησή μας είναι όπως 
το κράτος ενθαρρύνει τους παραγωγούς, 
οι οποίοι καλλιεργούν τις εκτάσεις γης 
τους μια φορά τον χρόνο, μόνο και μόνο 
για να παραμένει οργωμένο το χωράφι 
τους, να τις σπείρουν, ώστε να αυξηθεί 
η παραγωγή και των ντόπιων σιτηρών, 
ούτως ώστε να αυξηθούν τα αποθέματα 
και για τις επόμενες χρονιές». 

Γιατί, όμως, στην Κύπρο δεν υπάρχει 
αυξημένη παραγωγή σιτηρών; «Το δύ-
σκολο είναι το αυξημένο κόστος. Κοστίζει 

περισσότερο η παραγωγή εδώ, παρά η 
εισαγωγή από εξωτερικό. Οι περισσότε-
ροι που σπέρνουν, είναι αυτοί που έχουν 
ιδιόκτητες φάρμες και σπέρνουν για τους 
ίδιους». Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει, 
σύμφωνα με τον κ. Τσιουπανή, είναι η 
έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η γεωργία 
πλέον μεταφέρεται από τα ημιορεινά στα 
ορεινά. Αυτό, λόγω της αυξημένης οικο-
δομικής ανάπτυξης που παρατηρείται στα 
ημιορεινά. «Έτσι μειώνεται η καλλιεργήσιμη 
έκταση που θα μπορούσαν οι παραγωγοί 
να σπείρουν. Από την άλλη, στα ορεινά 
είναι δύσκολο να καλλιεργήσεις». 

Αισχροκέρδεια εις 
βάρος των παραγωγών

Τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που 
παρατηρούνται ταλαιπωρούν ακόμη 
περισσότερο τους παραγωγούς, όπως 
εξήγησε ο κ. Τσιουπανής. «Υπάρχει 
έντονο το φαινόμενο και παρατηρείται 
κυρίως μέσα από τους εμπόρους. Στις 
λαϊκές αγορές πηγαίνουν οι παραγωγοί 
και πωλούν τα προϊόντα τους σε μια τιμή. 
Όμως, έρχεται μετά ο έμπορος, ο οποίος 
αγοράζει το προϊόν από άλλους παραγω-
γούς ή το φέρνει εισαγόμενο στη μισή τιμή, 
με αποτέλεσμα να ανταγωνίζεται το ίδιο 
το προϊόν με την τιμή του παραγωγού. 
Αναγκάζεται λοιπόν ο παραγωγός είτε να 
μειώσει την τιμή του, είτε να το δώσει σε 
χαμηλή τιμή στον έμπορο που χειρίζεται 
την αγορά και τις μεγάλες υπεραγορές». 

Η προστασία των παραγωγών εξασφα-
λίζεται εδώ και λίγα χρόνια μέσα από τη 
νομοθεσία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και 
μέσα από διάφορους ελέγχους που γίνονται, 
ωστόσο, αυτοί θα πρέπει να εντατικοποι-
ηθούν για την επιβίωση των παραγωγών. 
«Δυστυχώς, στην κυπριακή αγορά, λόγω 
και του μικρού της μεγέθους, δεν μπορεί 
να λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισμός, 
γεγονός που κάνει την προσπάθεια επι-
βίωσης των αγροτών δυσκολότερη. Γι’ 
αυτό, επιβάλλεται περισσότερος και πιο 
εντατικός έλεγχος στην αγορά, για να πα-
ταχθούν φαινόμενα παραπλάνησης και 
αισχροκέρδειας».

Σχέδια ενίσχυσης ή αποθάρ-
ρυνσης νέων αγροτών;

Εκ πρώτης, το Σχέδιο Πρώτης Εγκατά-
στασης Νέων Αγροτών φαίνεται βελτιωμένο, 
όπως ανέφερε ο κ. Τσιουπανής, όμως δεν 
παύει να περιλαμβάνει διαδικασίες που 
συνιστούν τροχοπέδη για όσους ενδια-
φέρονται να στραφούν προς τη γεωργία, 

εφόσον, για να λάβει έγκριση κάποιος όσον 
αφορά την οικονομική βοήθεια, πρέπει 
ουσιαστικά να έχει το κεφάλαιο να ξεκινήσει 
τη δουλειά. «Πρώτο μας αίτημα ήταν να 
εξευρεθούν κάποιοι οργανισμοί που να 
μπορούν να δανειοδοτήσουν τους νέους 
αγρότες. Πλέον, είμαστε μια γενιά που 
δεν έχει το κεφάλαιο και δεν μπορεί να 
αξιοποιήσει οτιδήποτε. Κάποιοι μπορεί 
να μην έχουν ένα κομμάτι γης. Και, με 
το αρχικό ποσό που δίδεται στους γεωρ-
γούς, ούτε ένα κομμάτι γης δεν μπορείς να 

αγοράσεις. Το ελάχιστο ποσό που δίδεται 
είναι 20.000 και το μέγιστο 50.000 ευρώ». 

Το ποσό των 20 χιλιάδων ευρώ που 
παραχωρείται ως εφ’ άπαξ πριμοδότη-
ση για την πρώτη εγκατάσταση, από τη 
μια φορολογείται, και, από την άλλη, ο 
νέος αγρότης είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων από την πρώτη 
στιγμή που δηλώνεται. «Περίπου οι 11 
χιλιάδες ευρώ πηγαίνουν στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Με τα υπόλοιπα 

χρήματα θα πρέπει να μπει κάποιος στο 
επενδυτικό πρόγραμμα του Κυπριακού 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Για 
να πάρει κανείς το ποσό των 20 χιλιάδων 
ευρώ, θα πρέπει να κάνει επένδυση μέ-
χρι 50 χιλιάδες ευρώ. Για ποσό 30 ή 40 
χιλιάδων θα πρέπει να κάνει επένδυση 
από 50 μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ. Για να 
πάρει κάποιος το μέγιστο ποσό θα πρέπει 
να κάνει επενδύσεις άνω των 100 χιλιά-
δων. Άρα, ο νέος για να έρθει να κάνει 
την επένδυση, του είναι πολύ δύσκολο». 

  

SIGMA
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
MONΤEΡ
Η Τηλεόραση Σίγμα ζητά να προσλάβει Μοντέρ με έδρα τη 
Λευκωσία.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος κολεγίου/πανεπιστημίου σε συναφή τομέα.
• Άριστη γνώση μοντάζ με ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα 
  τουλάχιστον από τα ακόλουθα προγράμματα: Avid Media  
  Composer, Adobe Premiere, Final Cut Pro.
• Καλή γνώση Adobe After Effects θα θεωρηθεί ως 
  επιπρόσθετο προσόν.
• Διαθεσιμότητα να εργάζεται σε σύστημα βάρδιας.

Καθήκοντα:
Μοντάζ τηλεοπτικών θεμάτων για ρεπορτάζ ειδήσεων, τοπικές παρα-
γωγές, αθλητικό ρεπορτάζ/highlights, promos & trailers, διαφημίσεις. 

Απολαβές:
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων 
αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο email: vacancies@sigmatv.com. 
Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού με την 
ένδειξη <<Κενή θέση ΜΟΝΤΕΡ>> μέχρι τις 22 Αυγούστου 2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί 
σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας 
προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την 
ολοκλήρωση ενός έτους από την ημέρα αποστολής τους. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΕΡΙΟΥ ΚΑΛΕΙ 
ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΝΑ 
ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΉΝ ΑΠΟΦΑ-
ΣΉ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ 

Το Συμβούλιο Κοινoτικού Εθε-
λοντισμού Γερίου με επιστολή 
του προς τον Δήμαρχο Γερίου 
Νεόφυτο Παπαλαζάρου και μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή 
την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γερίου για μετονομασία της 
Λεωφόρου Γερίου, δηλώνουν γραπτώς τη 
δυσαρέσκειά τους και καλούν τους αρμoδί-
ους να ανακαλέσουν και να αλλάξουν την 
εν λόγω απόφαση. 

Όπως αναφέρουν, μετά λύπης έχουν 
παρατηρήσει ότι η απόφαση αυτή έχει 
διχάσει τους πολίτες του Δήμου Γερίου, 
λόγω της επιλογής της συγκεκριμένης 
Λεωφόρου. Προσθέτουν πως «πρέπει 
να γίνουν κατανοητά και σεβαστά τα αι-
σθήματα όλων αυτών των ανθρώπων που 

διαμαρτύρονται. Αυτόχθονες και πρόσφυ-
γες πολίτες του τόπου αυτού έχουν δεθεί 
συναισθηματικά με το όνομα Γέρι και η 
μετονομασία της μοναδικής λεωφόρου που 
φέρει το όνομα αυτό ήταν αναμενόμενο 
ότι θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Σε κάθε 
πόλη υπάρχει και η αντίστοιχη ομώνυμη 
λεωφόρος η οποία ανέκαθεν αποτελεί ση-
μείο αναφοράς, όπως για παράδειγμα η 
Λεωφόρος Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Ιδα-
λίου, Τσερίου κ.ο.κ. Θα μπορούσατε να 
επιλέξετε μιαν άλλη κύρια οδό, η οποία 
θα πρόσδιδε την ίδια αξία και τιμή προς 
τον Αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια». 

«Το ΣΚΕ Γερίου ιδρύθηκε και συνεχίζει 
να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με 
τους κόπους πολλών εθελοντών με στόχο 
την προσφορά υπηρεσιών Στέγης Ηλι-
κιωμένων, νηπιαγωγείου και παιδικής 
λέσχης σε προσιτές τιμές για όλους τους 
κατοίκους του Δήμου, με στόχο την ευημε-
ρία και πρόοδο των συμπολιτών μας. Και 
ως ένα από τα κύρια οργανωμένα σύνολα 
του Δήμου Γερίου και αφουγκραζόμενοι 
τις αντιδράσεις των πολιτών αυτών σας 
καλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες 
ενέργειες για να επαναφέρετε την τάξη 
και την ηρεμία στον δήμο μας», καταλήγει 
η ανακοίνωση. 

Διχασμένο το Γέρι για τη μετονομασία 
της ομώνυμης Λεωφόρου σε «Δημήτρη Χριστόφια»

Ή αύξηση, γενικά, 
των τιμών και, ειδικό-

τερα, των καυσίμων, 
και ο περιορισμός της 
άφιξης των σιτηρών, 

εξαιτίας του πολέ-
μου στην Ουκρανία, 

φέρνουν τα πάνω 
κάτω στους αγρότες, 
οι οποίοι βλέπουν το 
κόστος να αυξάνεται, 
χωρίς να μπορούν να 
κάνουν κάτι γι’ αυτό

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

Οι αντιξοότητες που παρα-
τηρούνται και το αβέβαιο 
του επαγγέλματος δεν 
φαίνεται, όμως, να πτο-

ούν αρκετούς νέους που θέλουν να 
στραφούν προς τον αγροτικό τομέα. 
Αν και οι περισσότεροι είναι αυτοί που 
ήδη έχουν πατέρα ή παππού αγρότη, 
εντούτοις δεν είναι λίγοι και όσοι μπορεί 
να έχουν ένα κομμάτι γης και επενδύουν 
μέσω της γεωργίας σε αυτό. 

«Το ενδιαφέρον των νέων αγροτών 
είναι αυξημένο και το σχέδιο αυτό πα-
ρέχει μια ελαστικότητα. Για παράδειγμα, 
αν ο πατέρας ή ο παππούς μου είχε 
φάρμα με ζώα και τώρα εισέρχομαι 
εγώ ως νέος γεωργός, τότε μπορούν 
να γραφτούν τα ζώα ή και τα χωράφια 
στον νέο γεωργό. Είναι θετικό ότι συ-
νεχίζουν οι νέοι το επάγγελμα, αλλά το 
πρόβλημα εντοπίζεται στους νέους που 
μπορεί να μην έχουν κάτι έτοιμο ή δικό 

τους. Οι νέοι που δεν έχουν έτοιμο, για 
δύο με τρία χρόνια δεν θα έχουν έσοδα». 

Αναμένουν τις διαβουλεύσεις του 
Υπουργού Γεωργίας με τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να δοθεί 
μια εγγύηση στους νέους γεωργούς. 
«Ακόμη δεν έχουμε κάποιο αποτέλε-
σμα. Οι αιτήσεις για το σχέδιο αυτό 
θα τελείωναν τέλος του Μάη, αλλά 
πήραν παράταση μέχρι αρχές του 
Σεπτέμβρη». 

Μεγάλο το ενδιαφέρον για ενασχόληση με τη γεωργία
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με το κρούσμα να νοσηλεύεται στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου 
αναφοράς (ΓΝ Λευκωσίας) για παρακο-
λούθηση και περαιτέρω αξιολόγηση της 
κατάστασής του. 

Τι είναι η ευλογιά 
των πιθήκων 

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μολυ-
σματική ασθένεια που προκαλείται από 
τον ομώνυμο ιό (monkeypox virus) και 
μπορεί να εκδηλωθεί σε ορισμένα ζώα 
αλλά και ανθρώπους. Είναι μια ζωονόσος 
με τυχαίες ανθρώπινες λοιμώξεις που εμ-
φανίζεται συνήθως σε δασικές περιοχές 
της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής. Το 
τελευταίο διάστημα, όμως, συναγερμός έχει 
σημάνει στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές 
υγειονομικές Αρχές μετά την εμφάνιση 
κρουσμάτων της ευλογιάς των πιθήκων 
και εκτός «των συνόρων» της νόσου. 

Σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε, η ευ-
λογιά των πιθήκων μπορεί να μεταδοθεί 
όταν κάποιος βρεθεί σε στενή επαφή με ένα 
μολυσμένο άτομο. Ο ιός μπορεί να εισέλθει 
στο σώμα μέσω πληγής στο δέρμα, της ανα-
πνευστικής οδού ή μέσω σταγονιδίων που 
μπαίνουν στα μάτια, στη μύτη ή στο στόμα και 
επαφής με σωματικά υγρά. Μπορεί επίσης 
να μεταδοθεί με επαφή με μολυσμένα ζώα 
όπως μαϊμούδες, αρουραίους και σκίουρους 
ή από αντικείμενα μολυσμένα από τον ιό, 
όπως κλινοσκεπάσματα και ρούχα. 

Τι προνοούν τα πρωτόκολλα 
σε περίπτωση λοίμωξης 

Τα πρωτόκολλα όπως του Υπουργείου 
Υγείας αφορούν σε αντιμετώπιση πιθανών και 
επιβεβαιωμένων περιστατικών monkeypox. 
Όλα τα πιθανά περιστατικά θα πρέπει να 
αξιολογούνται από τον προσωπικό ιατρό 
και, σε περίπτωση που υπάρχει ισχυρή 
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Η ευλογιά των πιθήκων πάτησε Κύπρο

υποψία για ευλογιά των πιθήκων, θα πρέπει 
να παραπέμπονται τα ύποπτα περιστατικά 
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
πλησιέστερου κρατικού νοσηλευτηρίου. Στο 
νοσοκομείο αναφοράς θα λαμβάνεται δείγμα 
και μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος 
το ύποπτο κρούσμα θα παραμένει εκεί για 
παρακολούθηση και επιπλέον έλεγχο. Το 
αποτέλεσμα της εξέτασης για την ευλογιά 
των πιθήκων θα καθορίσει τα μελλοντικά 
βήματα. Τα πρώτα κρούσματα που θα 
διαγνωστούν ενδέχεται να περάσουν τον 
αυτοπεριορισμό τους στα νοσοκομεία ανα-
φοράς για παρακολούθηση. Όσοι διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης μπορεί 
να χρειαστούν νοσηλεία ή/και θεραπεία με 
αντιικά φάρμακα. 

Τα κρούσματα θα πρέπει να αποφεύ-
γουν την επαφή με ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα μέχρι να επουλωθεί το εξάνθημά 
τους. Το κρούσμα θα παρακολουθείται 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΦΆΝΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΆΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ, 
ΤΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΥ-
ΜΠΤΩΜΆΤΆ, ΤΆ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΆΣ, Η 
ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΆΙ 
ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΆΡΜΆΚΩΝ 

καθημερινά από λειτουργούς της Μονάδας 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου 
των Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) 
μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μπορεί 
να φύγει προσωρινά από το σπίτι του (π.χ. 
για ιατρικά ραντεβού), με την προϋπόθεση 
ότι φορά ιατρική μάσκα προσώπου και 
το εξάνθημά του καλύπτεται (π.χ. μακριά 
μανίκια και παντελόνια). Επίσης πρέπει 
να αποφεύγεται η επαφή με τα κατοικίδια 
θηλαστικά και ιδιαίτερα τρωκτικά κατοι-
κίδια, λόγω της πιθανότητας μετάδοσης 
από άνθρωπο σε κατοικίδιο. Οποιαδήποτε 
πρόσφατη επαφή με τέτοια κατοικίδια θα 
πρέπει να σημειώνεται και θα πρέπει να 
γίνεται επικοινωνία με τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες για συμβουλές. 

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα πρέπει 
να απομονώνονται, έως ότου επουλωθούν 
τα εξανθήματα. Θα πρέπει να παραμένουν 
στο δικό τους δωμάτιο, όταν βρίσκονται 
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Η εμφάνιση του εξανθήματος θεωρείται η 
έναρξη της μολυσματικής περιόδου. Ωστόσο, 
άτομα με πρόδρομα συμπτώματα μπορούν 
επίσης να μεταδώσουν τον ιό. 

Ο κίνδυνος θεωρείται μεγαλύτερος για 
πολύ μικρά παιδιά, εγκύους γυναίκες, 
ηλικιωμένους ή ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα μεταξύ των στενών επαφών των 
κρουσμάτων, λόγω της υψηλότερης επί-
δρασης της νόσου σε αυτές τις ομάδες. 

Υποκείμενες ανοσοανεπάρκειες μπορεί 
να οδηγήσουν σε χειρότερα αποτελέσματα. 
Αν και ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς 
ήταν προστατευτικός στο παρελθόν, σήμερα 
άτομα ηλικίας κάτω των 40 έως 50 ετών 
(ανάλογα με τη χώρα) μπορεί να είναι πιο 
ευαίσθητα στην ευλογιά, λόγω της παύσης 
των εκστρατειών εμβολιασμού κατά της 
ευλογιάς παγκοσμίως μετά την εκρίζωση 
της νόσου. Οι επιπλοκές της ευλογιάς των 
πιθήκων μπορεί να περιλαμβάνουν δευ-
τερογενείς λοιμώξεις, βρογχοπνευμονία, 
σήψη, εγκεφαλίτιδα και μόλυνση του κερα-
τοειδούς με επακόλουθη απώλεια όρασης. 
Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να εμφανιστεί 
ασυμπτωματική λοίμωξη είναι άγνωστος.

Το ποσοστό θνησιμότητας της ευλο-
γιάς των πιθήκων κυμαίνεται ιστορικά 
από 0 έως 11 % στον γενικό πληθυσμό 
και ήταν υψηλότερο μεταξύ των μικρών 
παιδιών. Τον τελευταίο καιρό, το ποσοστό 
θνησιμότητας ήταν περίπου 3-6%. 

Παράπονα για 
ελλείψεις φαρμάκων 

Η μητέρα του πρώτου κρούσματος 
στην Κύπρο με ευλογιά των πιθήκων σε 
δηλώσεις της στο ΡΙΚ κατήγγειλε πως η 
κατάστασή του επιδεινώνεται, ενώ η μόνη 
φαρμακευτική περίθαλψη που λαμβάνει 
είναι ισχυρές δόσεις αντιβιοτικών. Ο ασθενής 
και η μητέρα του, μέσω του ΡΙΚ, απευθύ-
νουν έκκληση για έλευση εμβολίων και 
φαρμάκων για την ευλογιά των πιθήκων 
στην Κύπρο, το συντομότερο δυνατό. Ο 
Σύμβουλος Επικοινωνίας του Υπουργού 
Υγείας, Κωνσταντίνος Αθανασίου, μετά τη 
δήλωση της μητέρας του φορέα του κρού-
σματος ανέφερε πως «τα αντιικά φάρμακα 
ακόμη δεν έχουν εγκριθεί από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Είναι αυτά 
που αναμένεται να φθάσουν τις επόμενες 
ημέρες στην Κύπρο και δίνεται αυτήν τη 
στιγμή η καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία που 
υπάρχει και περίθαλψη στο νοσοκομείο 
αναφοράς από τους γιατρούς». Όσο αφορά 
τα εμβόλια χθες Σάββατο κατέφθασαν στην 
χώρα μας οι πρώτες 1260 δόσεις.

«Π
άτησε» Κύ-
προ η ευ-
λογιά των 
πιθήκων, 
νέα αυτή 
παγκόσμια 
απειλή που 

ανάγκασε ήδη αρκετές χώρες να τεθούν 
σε καθεστώς επιφυλακής. Μετά από αρ-
κετά κρούσματα σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες και τους θανάτους στην Ισπανία 
ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα στην 
Κύπρο την Τρίτη (2/8) από το Υπουργείο 
Υγείας, το οποίο αφορά άντρα ηλικίας 40 
ετών με ιστορικό ταξιδιού και με κλινική 
συμπτωματολογία συμβατή με το νόσημα 
της ευλογιάς των πιθήκων. Το περιστατι-
κό εντοπίστηκε έπειτα από τη διενέργεια 
μοριακής εργαστηριακής εξέτασης από το 
μικροβιολογικό εργαστήριο του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. Από την πρώτη 
στιγμή τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχετικά 
πρωτόκολλα μεταφοράς και διαχείρισης 
ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών 

ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ 
pitsillidoum@simerini.com 

στο σπίτι, και να χρησιμοποιούν ειδικά 
οικιακά είδη (ρούχα, κλινοσκεπάσματα, 
πετσέτες, σκεύη φαγητού, πιάτα, ποτήρια), 
τα οποία δεν πρέπει να μοιράζονται με 
άλλα μέλη του νοικοκυριού. 

Η αποδέσμευση των κρουσμάτων θα 
πρέπει να γίνεται μετά από αξιολόγηση 
από τον θεράποντα ιατρό/προσωπικό ια-
τρό για επιβεβαίωση της επούλωσης των 
εξανθημάτων. Η περίοδος αυτή κυμαίνεται 
από 2 μέχρι 4 εβδομάδες. 

Η κλινική εικόνα 
ενός κρούσματος 

Η κλινική εκδήλωση χωρίζεται σε δύο 
στάδια: το πρόδρομο εμπύρετο στάδιο (διαρκεί 
0-5 ημέρες) και το στάδιο του εξανθήματος. 
Η περίοδος επώασης της ευλογιάς των πιθή-
κων είναι συνήθως 6 έως 13 ημέρες, αλλά 
μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 21 ημέρες. Η 
νόσος συνήθως διαρκεί 2 έως 4 εβδομάδες. 
Συνήθως ξεκινά με πυρετό, μυαλγία, κόπωση 
και πονοκέφαλο. Εντός τριών ημερών από 
την έναρξη των πρόδρομων συμπτωμάτων, 
ένα φυγόκεντρο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθη-
μα ξεκινά από το σημείο της πρωτοπαθούς 
μόλυνσης και εξαπλώνεται γρήγορα σε άλλα 
μέρη του σώματος. Οι παλάμες και τα πέλ-
ματα εμπλέκονται σε περιπτώσεις διάχυτου 
εξανθήματος, που είναι χαρακτηριστικό της 
νόσου. Οι βλάβες εξελίσσονται, συνήθως εντός 
12 ημερών, ταυτόχρονα από το στάδιο των 
ωχρών κηλίδων σε βλατίδες, φυσαλίδες, φλύ-
κταινες και κρούστες πριν πέσουν. Μπορεί 
να προκαλέσουν κνησμό και μπορεί να εμ-
φανίσουν δευτερογενή βακτηριακή λοίμωξη, 
εάν ξυστούν. Μπορεί επίσης να υπάρχουν 
βλάβες στον στοματικό ή οφθαλμικό βλεννο-
γόνο. Πριν και ταυτόχρονα με το εξάνθημα, 
σε πολλούς ασθενείς παρατηρείται λεμφα-
δενοπάθεια, η οποία συνήθως δεν παρα-
τηρείται στην ευλογιά ή στην ανεμοβλογιά. 

Καραγιάννης: «Δεν 
χρειάζεται να λάβουμε 
ιδιαίτερα μέτρα» 

ΟΕπιδημιολόγος Πέτρος Καραγιάννης, σε 
δηλώσεις του στη «Σημερινή» για την ευ-
λογιά των πιθήκων, εξήγησε ποιες είναι 
οι διαφορές ανάμεσα σε άλλες ασθένειες, 

όπως ανεμοβλογιά και μαγουλάδες, για τα σημάδια της 
ευλογιάς αλλά και για τα φάρμακα.  

Ο Δρ Καραγιάννης σχολίασε ότι «η ανεμοβλογιά και 
οι μαγουλάδες είναι μολύνσεις οι οποίες τις γνωρίζουμε 
για χρόνια και ο κόσμος εμβολιάζεται από μικρή ηλικία, 
ενώ η ευλογιά των πιθήκων είναι ένα νεόφερτο γεγο-
νός στον δυτικό κόσμο. Στην Αφρική έχει δημιουργήσει 
αρκετά προβλήματα στον κόσμο, αλλά όχι σε μεγάλη 
κλίμακα. Τώρα που έχει βγει εκτός Αφρικής, φαίνεται 
πως η μετάδοση του ιού σε μία μερίδα του πληθυσμού 
είναι πολύ πιο εύκολη, ωστόσο, όσο παίρνουμε τα μέτρα 
μας, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε». 

Για τα σημάδια της ευλογιάς των πιθήκων σχολίασε 
πως «επουλώνονται και τα εξανθήματα είναι πολύ πιο 
μεγάλα, γιατί δημιουργούνται οι φουσκάλες και μπορεί σε 
κάποιες περιπτώσεις να είναι έως 1 εκατοστό σε διάμετρο. 
Λόγω αυτών των κακώσεων του δέρματος, η επούλωση 
είναι πιο μακροχρόνια, γι’ αυτό και οι ασθενείς χρειάζονται 
τέσσερεις με έξι βδομάδες για να αναρρώσουν πλήρως».

Επισήμανε, επίσης, πως δεν χρειάζεται να λάβουμε 
κάποια ιδιαίτερα μέτρα προσώρας, καθώς δεν υπάρχει 
η μετάδοση στην κοινότητα. Ωστόσο, για να μην υπάρξει 
κάποια μετάδοση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. 

Για τις καταγγελίες της μητέρας του πρώτου κρούσματος 
της ευλογιάς των πιθήκων στην Κύπρο αναφορικά με την 
έλλειψη εμβολίων και φαρμάκων, ο Δρ Καραγιάννης ανέφερε 
πως «υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι αποτελεσματικά: 
υπάρχει το αρχικό κατά της ανθρώπινης ευλογιάς και υπάρχει 
ακόμη ένα εμβόλιο που είναι για την ευλογιά των πιθήκων. 
Κάποιοι μεγαλύτεροι των 50 ετών που εμβολιάστηκαν κατά 
της ανθρώπινης ευλογιάς έχουν μερική ανοσία, ενώ υπάρχει 
και το αντιικό φάρμακο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και 
παλιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τώρα».  
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Ο
ελληνισμός, που έζη-
σε σ’ αυτό το νησί 
για 3,000 χρόνια, 
δυστυχώς θα έχει 
ημερομηνία λήξης. 
Αυτό καταδεικνύουν 
οι αριθμοί των γεν-

νήσεων στην χώρα μας, επιβεβαιώνοντας 
πλήρως τις ανησυχίες των ειδικών.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνω-
σης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) και 
εκ των ιδρυτών μελών, Ευθύμιος Στρούθος, 
μιλώντας στην «Σημερινή της Κυριακής», 
εκφράζει την μεγάλη ανησυχία του για την 
μείωση των γεννήσεων ανά γυναίκα, ενώ 
εισηγείται και με ποιο τρόπο μπορούμε 
να θέσουμε τέρμα στο φαινόμενο και να 
οδηγήσουμε τις νέες οικογένειες προς 
αύξηση των γεννήσεων παιδιών.

Ανησυχία και για το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κύπρος του γερασμένου πληθυ-
σμού… Μας ανησυχούν οι αριθμοί των 
γεννήσεων; 

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πρό-
σφατης απογραφής του πληθυσμού του 
2021 επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά 
τις ανησυχίες μας  όσον αφορά την αλλοί-
ωση της σύνθεσης του πληθυσμού μας. 
Το 1995 το  ποσοστό των παιδιών κάτω 
των 15 χρονών στο σύνολο του πληθυ-
σμού ήταν 24,6%, ενώ το ποσοστό των 

Ε. ΣΤΡΟΎΘΟΣ: «ΟΙ ΓΕΝΝΉ-
ΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2020 ΉΤΑΝ 
9,930 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΙ-
ΚΤΉΣ ΓΟΝΙΜΟΤΉΤΑΣ ΣΤΟ 
1,36 ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΎ ΔΕΙΚΤΉ 
ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΉΣ ΤΟΎ ΠΛΉ-
ΘΎΣΜΟΎ, ΠΟΎ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
2,1, ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΉΣΎΧΉΤΙΚΟ 
ΕΙΝΑΙ  ΟΤΙ ΑΎΤΟ ΙΣΧΎΕΙ ΤΑ 
ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ»

ηλικιωμένων άνω των 65 χρονών ήταν 
11%, το 2021 το ποσοστό των παιδιών 
στο σύνολο του πληθυσμού ήταν 15,9% 
και το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω 
των 65 χρονών ήταν 16,7%, χαρακτη-
ριστικό στοιχείο της τάσης γήρανσης 
του πληθυσμού. Οι γεννήσεις κατά το 
2020 ήταν 9,930 παιδιά και ο δείκτης 
γονιμότητας στο 1,36 μακράν του δείκτη 
αναπλήρωσης του πληθυσμού, που είναι 
το 2,1, και το ανησυχητικό είναι ότι αυτό 
ισχύει τα τελευταία 15 χρόνια. Πρέπει 
να λάβουμε όμως υπόψη ότι ποσοστό 
38% των γεννήσεων προέρχονται από 
ξένες μητέρες, οπότε συμπερασματικά 
ο ελληνικός πληθυσμός της χώρας μας 
συρρικνώνεται. Η αναλογιστική μελέτη 
που έγινε από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κύπρου το 2010, για 
να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά του, με 
δείκτη γονιμότητας  στο 1,44, βασίστη-
κε στο γεγονός ότι σταδιακά ο δείκτης θα 
αυξηθεί στο 1,6 μέχρι το 2036 και ότι θα 
παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2060. 
Η αναλογία εργαζομένων ηλικίας 15-64 
προς τους συνταξιούχους άνω των 65 ήταν 
4 προς 1 και μέχρι το 2060 αναμενόταν 
να είναι 2 προς 1. Με δείκτη γονιμότητας 
1,36 η αναλογία εργαζομένων προς τους 
συνταξιούχους ανατράπηκε άρδην, οπότε 
το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
σύντομα δεν θα είναι βιώσιμο. Αυτόματα 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση 

των εισφορών στο ταμείο, είτε τη μείωση 
των συντάξεων, είτε την αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης ή και τα τρία μαζί.  

Η σημερινή οικονομική κατάσταση 
επηρεάζει τα νέα ζευγάρια στη δημι-
ουργία οικογένειας, πόσω μάλλον στην 
απόκτηση 2ου και 3ου παιδιού; 

Οι διεργασίες που άρχισαν να συντε-
λούνται στην κυπριακή κοινωνία εδώ και 
αρκετά χρόνια είναι άμεσα συνυφασμένες 
με τις ανάγκες και τα πρότυπα που επι-
βάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής σ’ όλες 
τις ανεπτυγμένες χώρες, όπως η αύξηση 
του κόστους ανατροφής των παιδιών, αύ-
ξηση του χρόνου που αφιερώνεται από 
τους γονείς στα παιδιά, η αστικοποίηση του 
πληθυσμού και η δυσκολία στην εξασφά-
λιση στέγης για την οικογένεια. Όλα αυτά 
είναι παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα 
τους νέους στην δημιουργία οικογένειας 
και την απόκτηση παιδιών. Η παράταση - 
επέκταση της χρονικής περιόδου σπουδών 
των νέων μας, αλλά, κυρίως, οικονομικοί 
παράγοντες, αναγκάζουν τους νέους στην 
παρατεταμένη συμβίωση με τους γονείς 
τους. Οι νέοι παντρεύονται σήμερα πέραν 
των 30 χρονών και οι γυναίκες αποκτούν 
το πρώτο τους παιδί περίπου σ’ αυτή την 
ηλικία, γι’ αυτό θα πρέπει να δημιουργη-
θούν οι προϋποθέσεις και να δοθούν τα 
αναγκαία κίνητρα στους νέους για την δη-
μιουργία οικογένειας. Η πολιτεία θα πρέπει 

να στηρίξει τους νέους στην εξασφάλιση 
εργασίας, στην εξασφάλιση στέγης και 
να δείξει περισσότερη ευαισθησία στην 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμ-
ματος στήριξης της οικογένειας και του 
παιδιού, με τα αναγκαία κοινωνικά μέτρα, 
τη δημιουργία υποδομών για τη στήριξη 
της οικογένειας, τα οποία θα ξεκινούν από 
την ημέρα γέννησης του παιδιού, την μόρ-
φωση, μέχρι την ενηλικίωσή του και την 
ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία. 
Η σημερινή οικονομική κατάσταση, με τις 
αυξήσεις των τιμών σε όλα τα είδη πρώτης 
ανάγκης και όχι μόνο, σίγουρα επηρέασε, 
όπως είναι φυσικό, σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό τις πολυμελείς οικογένειες.  

«Ναι» στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων

Αιτήματά σας που έχουν υλοποιηθεί 
και άλλα που προτείνετε; 

H εφαρμογή του ΓΕΣΥ, πάγιο αίτημα 
της Οργάνωσής μας, θεωρούμε ότι είναι  
σημαντική κατάκτηση της κοινωνίας, τόσο 
για την απόκτηση παιδιών, αλλά και για 
τη διαφύλαξη του πολυτιμότερου αγα-
θού της υγείας. Αιτήματά μας που έχουν 
υλοποιηθεί είναι η διεύρυνση της άδειας 
μητρότητας και η γονική άδεια και η πρό-
σφατη εξαγγελία για την επιδότηση της 
φύλαξης των παιδιών σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, που είναι μέτρα προστασίας 
της μητρότητας και συμφιλίωσης της 

 Κύπρος, χώρα ενός γερασμένου πληθυσμού…
εργασίας με την οικογένεια. Όμως, στα 
πλαίσια του προγράμματος ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, θα πρέπει να προω-
θηθεί η δημιουργία υποδομών που να 
καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών. 
Προτείνουμε την στήριξη των πολυμελών 
οικογενειών με την ένταξή τους στα στε-
γαστικά προγράμματα του κράτους, την 
επιδότηση για την απόκτηση στέγης και την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Βοηθά το επίδομα τέκνου στην δη-
μιουργία οικογένειας και μήπως θα 
πρέπει να αυξηθεί;

Το επίδομα τέκνου δόθηκε ως αντι-
στάθμισμα στις φορολογικές εκπτώσεις 
που καταργήθηκαν με την φορολογική 
μεταρρύθμιση. Θέση της Οργάνωσής 
μας είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ’ όλα 
να δοθούν κίνητρα στους νέους, ικανο-
ποιητικές απολαβές στην εργασία, να 
αποκτήσουν στέγη, ώστε να μπορέσουν 
να προχωρήσουν στη δημιουργία  οικογέ-
νειας, να γίνουν οι αναγκαίες υποδομές σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών στις μεγαλύτε-
ρες ηλικίες, αναβάθμιση του ολοήμερου 
σχολείου, η συμφιλίωση εργασίας και οι-
κογένειας. Το επίδομα τέκνου βοηθά ναι 
μεν την οικογένεια, αλλά δεν είναι από 
μόνο του αρκετό για να πείσει τους νέους 
να αποκτήσουν  παιδιά, γι’ αυτό εμείς το 
ονομάζουμε «επίδομα ενοχής», αφού η 
πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει όλα τα 
αλλά για την στήριξη της οικογένειας. 
Εμείς επιδιώκουμε την εξομοίωση του 
επιδόματος τέκνου, των τριτέκνων με αυτό 
των  πολυτέκνων, όπως και την εξομοίωση 
της αντιμισθίας των εθνοφρουρών.

Συναντήσεις Τριτέκνων 
ενόψει εκλογών

Τι σκοπεύετε να κάνετε κατά την 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
για τις προεδρικές εκλογές;   

Έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν κύκλο 
επαφών με τους υποψήφιους Προέδρους, 
θα τους δούμε όλους, με στόχο να τους 
πείσουμε να εντάξουν στα προγράμματά 
τους το δημογραφικό πρόβλημα και, κατ’ 
επέκτασιν, τον καταρτισμό Εθνικής Στρα-
τηγικής Πολιτικής από την πολιτεία για 
την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. 
Θέλουμε γενικά η πολιτεία να αναδείξει 
τη τρίτεκνη οικογένεια ως πρότυπο της 
κυπριακής κοινωνίας και να αναγνωριστεί 
επιτέλους ως πολύτεκνη, αφού αποτελεί 
το κλειδί στην υπογεννητικότητα. 

Ο πιο ύπουλος εχθρός για τον ελληνι-
σμό της Κύπρου είναι το δημογραφικό, ο 
χρόνος που περνά, δυστυχώς, είναι αδυ-
σώπητος, τα αποτελέσματα δεν θα είναι 
πλέον αναστρέψιμα, ο ελληνισμός που 
έζησε σ’ αυτό το νησί για 3,000 χρόνια, 
δυστυχώς θα έχει ημερομηνία λήξης.

«Αν λάβουμε υπόψη 
ότι ποσοστό 38% των 
γεννήσεων προέρχο-
νται από ξένες μητέ-

ρες, τότε συμπερα-
σματικά ο ελληνικός 

πληθυσμός της χώρας 
μας συρρικνώνεται»

Πόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή; 
Αλήθεια πόσο την κοστολογούν; 
Ένα παιδί 14 ετών, με νοητική 
υστέρηση, ζει εδώ και σχεδόν 

τέσσερα χρόνια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε 
ένα μικρό σπιτάκι, μόλις δύο δωματίων, 
στο χωριό Άγιος Θεράποντας Λεμεσού. 

Ο σταυρός που κουβαλάει η οικογέ-
νεια δεν έχει τέλος. Αφού τα πολλαπλά 
προβλήματα υγείας, πατέρα και παιδιού, 
τους υποχρέωσαν να διαβιούν σε μία εξαι-
ρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, 
χωρίς αυτοκίνητο και σε ένα σπίτι μόλις 
δύο δωματίων μήκους 17 μέτρων, χωρίς 
καν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω 
του ποσού που χρειάζεται για να γίνει η 
σύνδεση με την οικία, ύψους 12,300 ευρώ.

Η μητέρα δεν εργάζεται για να μπορεί 
να φροντίζει το παιδί της και τις αυξημένες 
ανάγκες φροντίδας του, καθώς και τον σύζυγό 
της, που αντιμετωπίζει επίσης αναπηρία και 
άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, που τον 
έχουν υποχρεώσει να κριθεί ανίκανος για 
εργασία από το Ιατροσυμβούλιο του κράτους.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του 
πατέρα δεν φτάνει ούτε καν για να αγοράσει 
τρόφιμα για το σπίτι, πόσω μάλλον για τα φάρ-
μακα και τις διευκολύνσεις που χρειάζεται ένα 
παιδάκι με αναπηρίες, όπως είναι ο γιος του.

Γεννήθηκε με 
εγκεφαλική αιμορραγία 

Ο μικρός γεννήθηκε με εγκεφαλική 

αιμορραγία τρίτου βαθμού πριν από 14 
χρόνια και από τότε η οικογένεια δίνει τον 
δικό της αγώνα επιβίωσης, με καθημερι-
νές θεραπείες, φάρμακα και φροντίδα. Ενώ 
παράλληλα και ο πατέρας αντιμετωπίζει 
σωρεία προβλημάτων υγείας. Ο πατέρας 
σταμάτησε να εργάζεται πριν από περίπου 
20 χρόνια, όταν υπέστη σοβαρή αναπηρία 
στο χέρι καθώς εργαζόταν, η οποία του επέ-
φερε σωρεία άλλων προβλημάτων υγείας.

Η «Σημερινή» κατέχει όλα τα επίσημα 
χαρτιά υγείας της οικογένειας, για επιβε-
βαίωση των στοιχείων στις Αρχές, αν και 
εφόσον ζητηθούν, ωστόσο δεν δημοσιεύ-
ονται για ευνόητους λόγους.

Η Ζέτα ενέκρινε 10 χιλιάδες 
ευρώ βοήθεια…

Η υπόθεση είχε φθάσει στην τέως 
Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου η 
οποία ενημερώθηκε για το ποσό, που έφθα-
νε τις 10 χιλιάδες ευρώ, και δρομολόγησε 
άμεσα τις διαδικασίες, εξασφαλίζοντάς το 
για την οικογένεια. 

Στη συνέχεια η οικογένεια ενημερώθηκε 
από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ότι για 
πλήρη κάλυψη του ποσού και εξασφάλιση 
παροχής ρεύματος πρέπει να καταβληθεί 
επιπλέον και το ΦΠΑ ύψους 2,330 ευρώ.

Τι λέγει η ΑΗΚ
Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφέρει:
«Η ΑΗΚ, ως Διαχειριστής Συστήματος 

Διανομής, έχει υποχρέωση να χρεώνει 
όλους ανεξαίρετα τους αιτητές με βάση 
την εκάστοτε εγκεκριμένη από την ΡΑΕΚ 
Πολιτική Χρέωσης.  Με βάση τον περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 
για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (ΔΣΔ) 
σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 49(γ): Ο ΔΣΔ χρεώνει για τη 
χρήση και τη σύνδεση με το σύστημα δια-
νομής σύμφωνα με τις διατιμήσεις και τις 
χρεώσεις που εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ. 

Άρθρο 50(2): Ο ΔΣΔ αποφεύγει κάθε διά-
κριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών 
του συστήματος και ιδίως διακρίσεις υπέρ 
των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

Στην Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ, είχε 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η 
χρέωση των αιτητών/καταναλωτών να γίνεται 
με ορθολογιστικό, δίκαιο, απλοποιημένο και 
ομοιόμορφο τρόπο και να είναι αντιπρο-
σωπευτική και ανάλογη της πραγματικής 
δαπάνης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
για την παραχώρηση του αιτούμενου φορτίου 
της κάθε κατηγορίας αίτησης. Αποφεύγεται, 
επίσης, η σταυροειδής χρέωση μεταξύ των 
κατηγοριών των αιτητών, ώστε καμιά κατη-
γορία να μην τυγχάνει δυσμενούς χρέωσης 
εις βάρος άλλης κατηγορίας. 

Αντιλαμβάνεστε πως η ΑΗΚ ως Οργα-
νισμός Δημοσίου Οφέλους δεν έχει την 
ευχέρεια να παρέχει Κοινωνική Πολιτική 
και παράλληλα έχει υποχρέωση για προ-
σήλωση στα ζητήματα Ίσης Μεταχείρισης 
όλων των Πελατών και Χρηστών Δικτύου». 

Επιστολή και στην Υπουργό 
Ενέργειας από βουλευτή

Για την ιστορία της οικογένειας ενημε-
ρώθηκε και ο βουλευτής των «Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών» Σταύρος Παπαδούρης, 
ο οποίος απέστειλε επιστολή στην Υπουργό 
Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, ζητώντας, εάν 
είναι εφικτό, να προβεί σε ενέργειες που θα 
βοηθήσουν την οικογένεια να αποκτήσει 
ηλεκτρική παροχή.

Η «Σ» επικοινώνησε με την Υπουργό, 
η οποία ζήτησε να ενημερωθεί για την 
περίπτωση.

Οικογένεια με δύο ΑμεΑ ζει χωρίς ρεύμα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΛΕΜΕ-
ΣΟΎ ΔΎΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΉΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 
3,5 ΧΡΟΝΙΑ, ΔΎΣΚΟΛΕΎΟ-
ΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΟ ΤΉΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΟΎ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΎΟ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΉΡΙΕΣ, ΝΑ 
ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΎΨΉ-
ΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΟΎ ΠΑΙΔΙΟΎ ΤΟΎΣ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@hotmail.com

Ή Ζέτα Αιμιλιανίδου 
είχε εξασφαλίσει πριν 

από τον θάνατό της, 
10.000 ευρώ για την 

οικογένεια, ωστό-
σο, για κάλυψη του 

ποσού από την ΑΉΚ, 
υπολείπεται το ΦΠΑ 
ύψους 2.330 ευρώ. 

Ποσό που αδυνατεί να 
καταβληθεί από τους 

γονείς 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@hotmail.com
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Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμε-
τωπίσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τον εκπρόσωπο της αεροπορικής 
εταιρείας με την οποία ταξιδεύετε. Αν η 
αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να 
μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, 
τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 
τηλέφωνο 700 00 700. Εάν ο επιβάτης 
πιστεύει ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία, 
πρέπει ο ίδιος να ενημερώσει σχετικά 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
στο τηλέφωνο +357 22404152 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  HYPERLINK 
«mailto:director@dca.mcw.gov.cy» 
director@dca.mcw.gov.cy. Όταν 
ο επιβάτης υποστεί ζημιά από μη 
τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκη-
σης ιδιωτικής αγωγής στα πολιτικά 
δικαστήρια. Εάν έχει επιβαρυνθεί από 
άρνηση επιβίβασης, ακύρωση ή με-
γάλη καθυστέρηση και η αεροπορική 
εταιρεία δεν σέβεται τα δικαιώματά του, 
μπορεί να παραπονεθεί στο Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας ή τηλεφωνικά 

στο 22 404102. 
Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 

να φρόντισε για τα δικαιώματα των 
επιβατών που ταξιδεύουν, αλλά κάθε 
αεροπορική εταιρία έχει θεσπίσει τους 
δικούς της κανόνες για καθυστερήσεις 
ή για ακυρωμένες πτήσεις, γι’ αυτό 
σε κάθε αερογραμμή τα δικαιώμα-
τά σας είναι διαφορετικά. Κοιτάξτε τι 
δικαιούστε σε κάθε περίπτωση και 
κρατήστε αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. 
φωτογραφίες, email) για να διεκδι-
κήσετε αυτά που μπορείτε.  

Πού μπορείτε να αποταθείτε 

ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ  HYPERLINK 
«mailto:pitsillidoum@simerini.com» 
pitsillidoum@simerini.com 

07.08.2022

γνωρίζεις τα δικαιώματά σου ως επιβάτη, 
έτσι ώστε, σε περίπτωση που σου τύχει μια 
δυστοκία, να είσαι σε θέση να διεκδικήσεις 
όλα όσα δικαιούσαι. 

Μπαράζ ακυρώσεων
σε όλη την Ευρώπη 

Η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία 
SAS αναγκάστηκε να ακυρώσει 173 πτή-
σεις, περισσότερες από τις μισές πτήσεις 
της, καθώς η περικοπή μισθών οδήγη-
σε περίπου το 80% των πιλότων της σε 
απεργία. Όπως ανακοίνωσε τον Ιούλιο 
η εταιρεία, το γεγονός αυτό επηρεάζει 
περίπου 30.000 επιβάτες ημερησίως. 

Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της 
Βρετανίας, το Χίθροου του Λονδίνου, ζή-
τησε από τις αεροπορικές εταιρείες να 
μειώσουν τις πτήσεις, καθώς δεν μπορεί 
να εξυπηρετήσει τον αριθμό των επιβα-
τών. Σύμφωνα με την εταιρεία αεροπο-
ρικών δεδομένων Cirium, ακυρώθηκαν 
400 πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια του 
Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 24 Ιουνίου 
και 30 Ιουνίου, αντιπροσωπεύοντας αύ-
ξηση ύψους 158% στις ακυρώσεις από 
το ίδιο επταήμερο του 2019. 

Στη Γαλλία, το ένα τέταρτο των πτήσεων 
ακυρώθηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, 
τον Ιούνιο, λόγω απεργίας των εργαζομένων. 
Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (DGAC) ζήτησε από τις αεροπορικές 
εταιρίες να μειώσουν το πρόγραμμα των 
πτήσεών τους σε ποσοστό 20%. 

Στην Ισπανία, η αστυνομία ανακοίνωσε 
προσλήψεις στα πιο πολυσύχναστα αερο-
δρόμια της χώρας, ενώ οι εργαζόμενοι της 
Ryanair έκαναν απεργία εντός του Ιουλίου, 
πιέζοντας για καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Η αεροπορική εταιρία Lufthansa 
ακύρωσε την προηγούμενη βδομάδα 
«σχεδόν το σύνολο» των πτήσεών της 
στη Γερμανία, λόγω της απεργίας του 
προσωπικού εδάφους. Από την εξέλιξη 
αυτή επηρεάστηκαν πάνω από 130.000 
επιβάτες σε σχεδόν 1.000 πτήσεις από 
και προς τους δύο βασικούς κόμβους της 
Φρανκφούρτης και του Μονάχου.  

Μ
ετά από δύο χρό-
νια που ζούσαμε 
στη σκιά της παν-
δημίας, με την 
επανεκκίνηση 
της οικονομίας 
οι πολίτες ξεχύ-

θηκαν στα αεροδρόμια για να ταξιδέψουν. 
Φέτος το καλοκαίρι οι αιθέρες γέμισαν ξανά με 
πτήσεις σπάζοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, 
όπως αυτή της Ελλάδας, όλα τα ρεκόρ. Από 
τη μια το θετικό είναι ότι ο τουρισμός πήρε 
μπρος. Από την άλλη, όμως, τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες στα 
αεροδρόμια δεν είναι λίγα. Η μείωση του 
προσωπικού στις αεροπορικές εταιρείες τα 
προηγούμενα χρόνια σε συνδυασμό με την 
αυξημένη ζήτηση που υπάρχει στα ταξίδια 
είχαν ως αποτέλεσμα να επικρατούν συνθή-
κες χάους σε αρκετά αεροδρόμια. Πτήσεις 
ακυρώνονται, άλλες καθυστερούν για ώρες, 
ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που χάνουν τις 
αποσκευές τους. Στην Κύπρο ευτυχώς τα 
πράγματα είναι καλύτερα. Τα κυπριακά αε-
ροδρόμια δεν αντιμετωπίζουν τόσο έντονο 
πρόβλημα όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, αν 
σκοπεύεις κι εσύ να ταξιδέψεις, πρέπει να 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου ως επιβάτη; 

Η «ΕΚΘΕΤΙΚΗ» ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΦΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝ-
ΔΗΜΙΑ ΕΠΕΦΕΡΕ ΧΑΟΣ ΣΤΑ 
ΕΎΡΩΠΑΪΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
– ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΚΎΡΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΘΎΣΤΕΡΗ-
ΣΕΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙ-
ΑΣ ΑΠΟΣΚΕΎΩΝ 

πως, αν και οι απόλυτοι αριθμοί των 
ακυρωμένων πτήσεων είναι υψηλοί, 
σε γενικούς όρους -ως ποσοστό όλων 
των προγραμματισμένων πτήσεων- ο 
αντίκτυπος δεν είναι τόσο ανησυχητικός, 
καθώς το ποσοστό ορισμένων χωρών 
πλησιάζει μόνον το 1%. Η Ισπανία είναι 
μια από τις χώρες που ακύρωσε 423 
προγραμματισμένες πτήσεις. Ωστόσο, 
το μερίδιό της στις εξερχόμενες πτήσεις 
που ακυρώθηκαν είναι μόνον 1,08%. Η 
Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν επίσης 
χαμηλότερο μερίδιο ακυρωμένων εξερ-
χόμενων πτήσεων. Η Ελλάδα ακύρωσε 
μόνον το 1,32%. Η Πορτογαλία ακύρωσε 
μόνον το 1,25%. Από την άλλη πλευρά, 
η Αυστρία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 
ακυρωμένων εξερχόμενων πτήσεων μετά 

τη Γερμανία. Η Αυστρία ακύρωσε συνο-
λικά 188 πτήσεις, λιγότερες από αυτές 
που ακυρώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ιταλία, αλλά το ποσοστό της στις 
εξερχόμενες πτήσεις είναι υψηλότερο. 
Το μερίδιο της Αυστρίας στις ακυρω-
μένες εξερχόμενες πτήσεις ανέρχεται 
σε 4,50%. Παρά τα προαναφερθέντα 
στοιχεία, η Mabrian υπογραμμίζει ότι 
οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες 
παρέχουν εναλλακτικές πτήσεις σε πολ-
λές περιπτώσεις, επομένως ο αριθμός 
των ατόμων που έπρεπε να ακυρώσουν 
τα σχέδιά τους δεν ήταν τόσο υψηλός. 

Όσον αφορά την χώρα μας, δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στην κατάταξη της 
Mabrian, κι αυτό γιατί δεν είχαμε τόσο 
πολλές ακυρώσεις πτήσεων. Σύμφωνα 

SIGMA
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Τηλεοπτικός Παραγωγός
Το τηλεοπτικό κανάλι Σίγμα ζητεί να προσλάβει Τηλεοπτικό 
Παραγωγό, με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια καθήκοντα: 
• Προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμός τηλεοπτικής 
  παραγωγής.
• Διαχείριση παραγωγής κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.  
• Αποπεράτωση έργου. 

Απαιτούμενα προσόντα/ικανότητες:  
• Απόφοιτος Πανεπιστημίου Mass Media ή σε συναφή κλάδο. 
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
• Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
  (MS Office, τεχνολογία, Ίντερνετ, Skype κ.λπ.). 
• Οργανωτικές ικανότητες.
• Ομαδικότητα και επικοινωνία. 
• Συνέπεια και εχεμύθεια.  

Απολαβές: 
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών, αναλόγως προ-
σόντων και εμπειρίας.

Αιτήσεις: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο email: vacancies@sigmatv.com. 
Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού με 
την ένδειξη <<Κενή θέση ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ>>, 
μέχρι τις 22 Αυγούστου 2022.       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνή-
σουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταπο-
κρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφο-
νται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση ενός έτους από 
την ημέρα αποστολής τους.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί  Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/3693/2022.
Πωλητής: Καλλούρης Δημητρίου Ανδρέας, Ιεζεκιήλ 14, 2045 Άγιος Βασίλει-
ος, Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής: Καλλούρης Πολυκάρπου Γεώργιος, 25ης Μαρτίου 12, 2831 
Ευρύχου, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/11818, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
28/30/0/14/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 1264 τ.μ., Γεωγραφική Πε-
ριοχή: Λευκωσία, Πέτρα, Τοποθεσία: Χαλοσπιτιά, Μεταβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 
2/3, Ποσό Πώλησης: €2.000,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπε-
ριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με 
το μεγαλύτερο πρόβλημα 

Όσον αφορά τις 10 ευρωπαϊκές χώρες 
με τις περισσότερες ακυρώσεις σε πτή-
σεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Ιουλίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα 
ταξιδιωτικών πληροφοριών Mabrian, 
ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα στην 
7η θέση, αλλά με χαμηλό αντίκτυπο, σε 
αντίθεση με Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο 
και Ιταλία. Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με τις 
περισσότερες ακυρώσεις σε πτήσεις είναι 
με τη σειρά οι εξής: Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, 
Ελλάδα, Αυστρία, Πορτογαλία και Δανία. Η 
Mabrian κατέταξε τις χώρες με βάση τον 
αριθμό των πτήσεων που ακυρώθηκαν, 
καθώς και το ποσοστό τους σε σχέση με 
τις συνολικές πτήσεις που είχε αρχικά 
προγραμματίσει ένας προορισμός. 

Από τις 10 χώρες της λίστας, η Γερμα-
νία είχε το υψηλότερο ποσοστό ακύρωσης 
προγραμματισμένων πτήσεων μεταξύ 
1ης και 15ης Ιουλίου. Ακύρωσε 11.482 
προγραμματισμένες πτήσεις εντός αυτής 
της περιόδου και το ποσοστό της στις 
εξερχόμενες πτήσεις που ακυρώθηκαν 
ανέρχεται στο 6,12%. Μετά τη Γερμανία 
ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 1.060 
ακυρωμένες πτήσεις και η Ιταλία με 
637 πτήσεις που ήταν προγραμματισμέ-
νες να πραγματοποιηθούν μεταξύ 1ης 
και 15ης Ιουλίου. Το συνολικό μερίδιο 
των εξερχόμενων πτήσεων που ακυ-
ρώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
3,20%, ενώ το μερίδιο των εξερχόμενων 
πτήσεων που ακυρώθηκε στην Ιταλία 
είναι 2,30%. Στην ανάλυση τονίζεται 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλή-
ματα που υπάρχουν με τα αερο-
πορικά ταξίδια, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) φρόντισε από την 

αρχή του καλοκαιριού να υπενθυμίσει σε 
όλους τους επιβάτες τα δικαιώματά τους. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι όλοι οι 
επιβάτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ έχουν 
δικαιώματα που πρέπει να τηρούνται και 
συμβούλεψε όλους όσοι πηγαίνουν διακο-
πές να κατεβάσουν την εφαρμογή «Your 
Passenger Rights» για δική τους ευκολία. 

Τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών ισχύουν: 

- εάν η πτήση σας εκτελείται στο εσω-
τερικό της ΕΕ από αεροπορική εταιρεία 
χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

- εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από 
χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερο-
πορική εταιρεία χώρας της ΕΕ

- εάν η πτήση σας αναχωρεί από χώρα 
της ΕΕ με προορισμό χώρα εκτός ΕΕ και 
εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας 
της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

- εάν δεν έχετε ήδη λάβει παροχές 
(αποζημίωση, μεταφορά με άλλη πτήση, 
βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία) 

για προβλήματα σχετικά με τις πτήσεις 
του συγκεκριμένου ταξιδιού, βάσει της 
σχετικής νομοθεσίας χώρας εκτός ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ εξακολουθούν να 
ισχύουν για πτήσεις από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο προς την ΕΕ μόνον όταν η πτήση 
εκτελείται από αερομεταφορέα της ΕΕ, 
εκτός εάν έχετε ήδη λάβει αποζημίωση 
ή παροχές βάσει της νομοθεσίας του Ηνω-
μένου Βασιλείου.

Αν ακυρωθεί η πτήση: 
Εάν η πτήση ακυρωθεί και δεν ενημε-

ρωθήκατε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν, τότε 
έχετε δικαίωμα να επιλέξετε επιστροφή του 
αντιτίμου του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη 
πτήση ή πτήση επιστροφής. Δικαιούστε 
επίσης βοήθεια στο αεροδρόμιο (όπως 
αναψυκτικά, γεύματα, τηλεφώνημα και 
μια διανυκτέρευση). Μπορεί επίσης να 
έχετε δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική 
αποζημίωση (€250-€600) αναλόγως της 
πτήσης. Για παράδειγμα, δικαιούστε το 
ποσό των 250 ευρώ, εάν η πτήση σας είναι 
απόστασης έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για 
πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. εντός της ΕΕ 
και για όλες τις άλλες πτήσεις από 1.500 
έως 3.500 χλμ., και 600 για πτήσεις άνω 

των 3.500 χλμ. 
Αν η πτήση σας καθυστερήσει: 
Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση 

κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, 
επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου και 
πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια 
της καθυστέρησης και την απόσταση της 
πτήσης. 

Πιο συγκεκριμένα, όταν η αεροπο-
ρική εταιρεία προβλέπει καθυστέρηση 
της πτήσης: δύο ή περισσότερων ωρών 
για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση 
μέχρι και 1500χλμ., τριών ή περισσό-
τερων ωρών για ενδοκοινοτικές πτήσεις 
άνω των 1500χλμ. και όλες τις άλλες πτή-
σεις μεταξύ 1500-3500 χλμ., τεσσάρων 
ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που 
καλύπτουν απόσταση μεγαλύτερη των 
3500 χλμ. εκτός ΕΕ, οφείλει να παρέχει 
στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, 
μεταφορά και κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν 
η πτήση αναχωρεί την επόμενη ημέρα) 
και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Εάν 
η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 
ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης 
την υποχρέωση να προσφέρει επιστρο-
φή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου 

εντός 7 ημερών ή πτήση επιστροφής στο 
αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομό-
τερο δυνατό.

Απώλεια ή φθορά αποσκευών: 
Εάν οι παραδιδόμενες αποσκευές σας 

χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, η αε-
ροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και 
δικαιούστε αποζημίωση έως και 1.300 ευρώ 
περίπου. Ωστόσο, εάν η φθορά προκλήθηκε 
από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, 
δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση. Για 
να εξασφαλίσετε επαρκή κάλυψη όταν 
μεταφέρετε μαζί σας στο ταξίδι ακριβά 
αντικείμενα, θα ήταν σκόπιμο να κάνετε 
ιδιωτική ασφάλιση. Εάν δεν το επιθυμεί-
τε, μπορείτε να ζητήσετε, έναντι αντιτίμου, 
υψηλότερο όριο αποζημίωσης (άνω των 
1.300 ευρώ) από την αεροπορική εταιρεία 
με την οποία ταξιδεύετε. Αυτό πρέπει να 
γίνεται εκ των προτέρων και το αργότερο 
κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Εάν θέλε-
τε να καταγγείλετε την απώλεια ή φθορά 
αποσκευών, θα πρέπει να υποβάλετε την 
καταγγελία εγγράφως στην αεροπορική 
εταιρεία εντός 7 ημερών, ή εντός 21 ημερών 
από την παραλαβή των αποσκευών σας, 
εάν έφθασαν με καθυστέρηση. 

Τι πρέπει να ξέρετε, αν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση σας

με την Hermes Airports, στα κυπριακά 
αεροδρόμια το ποσοστό των ακυρώσεων 
για τον μήνα Ιούνιο ανήλθε στο 4%. Ωστόσο, 
όπως σχολίασε στη «Σ» εκπρόσωπος της 
διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων 
μας, το πρόβλημα στο νησί μας δεν είναι 
τόσο έντονο και δεν επηρεαζόμαστε τόσο, 
όσο άλλα αεροδρόμια του εξωτερικού.

Στο μεταξύ, ακυρώσεις πτήσεων θα 
έχουμε και τον Αύγουστο με πάνω από 
25.000 πτήσεις να ανακοινώνουν οι αε-
ροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. 
Πρόσφατα στοιχεία του Cerium δείχνουν 
πως η Ευρώπη αυτήν τη στιγμή είναι η 
περιοχή που έχει πληγεί περισσότε-
ρο από τις ακυρώσεις. Μέχρι στιγμής, 
15.788 πτήσεις που ήταν να πραγματο-
ποιηθούν τον Αύγουστο στην Ευρώπη 
έχουν ακυρωθεί. Ωστόσο, παρόλο που 
πρόκειται για μεγάλο αριθμό ακυρώσεων 
πτήσεων, αντιπροσωπεύει μόνον το 2% του 
συνόλου προγραμματισμένων πτήσεων 
για την Ευρώπη τον Αύγουστο.  

Οι εταιρείες με τις 
περισσότερες ακυρώσεις 

H τουρκική αεροπορική εταιρία 
Corendon ανακοίνωσε μείωση 15% των 
πτήσεών της από τη Γερμανία προς την 
Ισπανία (Κανάρια και Βαλεαρίδες), την 
Τουρκία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, 
λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζουν τα 
αεροδρόμια στην Ευρώπη, εξαιτίας των 
ελλείψεων προσωπικού. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου 
της εταιρίας, Yildiray Karaer, στο FVW, 
οι περικοπές αυτές θα επηρεάσουν τις 
πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για 
την περίοδο από τον Αύγουστο έως τον 
Οκτώβριο του 2022.

Σύμφωνα με το Cerium, ο μεγαλύτερος 
αριθμός πτήσεων που ακυρώθηκαν μέχρι 
στιγμής για τον Αύγουστο είναι από την 
Turkish Airlines. Οι αεροπορικές εταιρί-
ες με τις περισσότερες ακυρώσεις μέχρι 
στιγμής είναι η Turkish Airlines με 4.408 
ακυρωμένες πτήσεις, η British Airlines με 
3.600 ακυρωμένες πτήσεις, η Easy Jet με 
2.045 ακυρωμένες πτήσεις, η Lufthansa 
με 1.888 ακυρωμένες πτήσεις και η Wizz 
Air με 1.256 ακυρωμένες πτήσεις. 
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Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕ-
ΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών

 

Ο ΠΤΔ Ή ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ 
ΙΣΧΥ Ή ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑ-
ΣΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ, ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑ

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό 
έβαλε η απόφαση του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας ν’ 
αναπέμψει τους νόμους για 

την ακρίβεια και τις εκποιήσεις, που ψήφισε 
η Ολομέλεια της Βουλής. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως 
ήταν αναμενόμενο, ανέπεμψε τις προτάσεις 
νόμου που ψήφισε η Βουλή στην τελευταία 
συνεδρίαση του Σώματος στις 14 Ιουλίου. 
Πρόκειται για την πρόταση του ΑΚΕΛ για 
κατάργηση διπλής φορολογίας στα καύσιμα, 
την πρόταση του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ για 
την κατάργηση του ΦΠΑ στους ρύπους στην 
τιμή του ρεύματος, καθώς και την κοινή 
πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης για αναστολή των εκποιήσεων από τον 
Αύγουστο μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. 

Με τη σειρά της, η Βουλή και συγκε-
κριμένα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης 
έδωσαν την απάντησή τους στον Πρόε-
δρο, καταψηφίζοντας τις αναπομπές του 
σε έκτακτη συνεδρία στις 2 Αυγούστου. 

Κρίθηκαν αντισυνταγματικοί 
Σύμφωνα με την γνωμάτευση που 

ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
από τον Γενικό Εισαγγελέα, οι τρεις νό-
μοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, με τον 
Πρόεδρο να προχωρεί σε αναπομπή τους. 
Στην αιτιολόγησή του ο ΠτΔ για την αναπο-
μπή του νόμου για τρίμηνη αναστολή των 
εκποιήσεων αναφέρει ότι το μέτρο έπαψε 
πλέον να χαρακτηρίζεται από προσωρι-
νότητα και υπάρχει η ανησυχία, η τάση 
του Κοινοβουλίου για ψήφιση συνεχών 
αναστολών να ερμηνευθεί ως μόνιμη, 
παρά προσωρινή, τόσο από τους δανει-
ολήπτες, όσο και από εποπτικής πλευράς. 
Σημειώνει, επίσης, ότι συνεχίζει να ελλο-
χεύει ο κίνδυνος αρνητικής αξιολόγησης 
του πλαισίου των εκποιήσεων από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους οίκους 
αξιολόγησης ως αναποτελεσματικού και 
χρονοβόρου, με αρνητικό αντίκτυπο στις 
αξίες των εξασφαλίσεων, οδηγώντας σε 
αύξηση των προβλέψεων και, κατ’ επέ-

κτασιν, των κεφαλαιακών αναγκών των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Προσθέτει πως, 
η οποιαδήποτε αναστολή των εκποιήσε-
ων, προστατεύει, ως επί το πλείστον, τους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος 
των καταθετών και των συνεπών δανει-
οληπτών, δημιουργεί αντικίνητρα στην 
προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και 
εγείρει τον κίνδυνο υποβαθμίσεων τόσο 
των τραπεζών, όσο και του κράτους, κάτι το 
οποίο αναμφίβολα θα οδηγήσει σε αύξηση 
των επιτοκίων που τελικά θα επηρεάσει 
αρνητικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παρέμβαση στα δημοσιονομικά
Σε ό,τι αφορά τους δύο νόμους για την 

ακρίβεια που είχαν καταθέσει ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ 
και ΔΗΠΑ και ψήφισαν όλα τα κόμματα της 
Αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας κάνει λόγο για παραβίαση της αρχής 
της διάκρισης των εξουσιών, καθώς, κατά 
την Κυβέρνηση, η νομοθετική εξουσία πα-
ρεμβαίνει στην ενάσκηση δημοσιονομικής 

πολιτικής που αποτελεί αρμοδιότητα της εκτε-
λεστικής εξουσίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει 
ότι παραβιάζουν την αρχή της Διάκρισης των 
Εξουσιών, αφού οι αρμοδιότητες που αντιτί-
θενται στις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας 
οι οποίες ασκούν εκτελεστική εξουσία με 
βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι τέτοιας μορφής που δεν είναι δυνατόν 
να αναληφθούν από τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, η οποία δεν έχει την αρμοδιότητα και 
τη δυνατότητα να αξιολογήσει την επίπτωση 
που θα έχει η εφαρμογή τού υπό Αναπομπή 
Νόμου στις ευρύτερες υποχρεώσεις που 
έχει η Δημοκρατία.

Πυρά Αντιπολίτευσης
 Τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ δεν πεί-

στηκαν από την αιτιολόγηση του Προέδρου 
και καταψήφισαν τις αναπομπές. Η Αντι-
πολίτευση κατηγόρησε την Κυβέρνηση 
ότι δεν αντιλαμβάνεται τις οικονομικές 
δυσκολίες της κοινωνίας που προκαλούν 
οι πληθωριστικές πιέσεις. Όσον αφορά τις 

εκποιήσεις, το κυβερνών κόμμα ανέφε-
ρε ότι το πάγωμα θα έχει αντίκτυπο στην 
προσπάθεια προώθησης του σχεδίου για 
ενοίκιο έναντι δόσης, το οποίο θα στηρίξει 
τους ευάλωτους. Τα υπόλοιπα κόμματα 
τόνισαν την ανάγκη να προχωρήσει το συ-
γκεκριμένο σχέδιο, αλλά και την ίδρυση 
Ειδικού Δικαστηρίου για ταχεία εκδίκαση 
των χρηματοοικονομικών διαφορών.

Επιλογές ΠτΔ
Μετά την καταψήφιση των αναπομπών 

των προτάσεων νόμου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έχει τις εξής δύο επιλογές: 
ή θα υπογράψει τους νόμους και έτσι να 
τεθούν σε ισχύ ή θα αναφέρει τους νόμους 
στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο θα πρέπει 
να αποφασίσει, εάν αυτοί είναι συμβατοί 
με το Σύνταγμα και, εάν αποφασίσει ότι 
είναι συμβατοί, τότε να ισχύσουν. Σε πε-
ρίπτωση αναφοράς και για όσο εκκρεμεί 
η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
οι νόμοι δεν θα ισχύουν.

Είναι ενδεχομένως η 
ώρα να επαναξιολο-
γηθούν οι επιχειρη-

ματικοί και οικογενει-
ακοί προϋπολογισμοί, 

να αξιολογηθούν οι 
προτεραιότητες και 

οι κίνδυνοι, ώστε να 
διασφαλιστεί η εύ-

ρυθμη λειτουργία των 
επιχειρήσεων και η 
ποιότητα ζωής των 

πολιτών

Εν αναμονή των αποφάσεων του ΠτΔ

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@
diasmedias.com

Μ
ε τις ανακοινώσεις 
των Κεντρικών 
Τραπεζών για 
τις αυξήσεις 
των επιτοκίων 
έχει ξεκινήσει η 
συζήτηση εντός 

του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και 
ευρύτερα της κοινωνίας, εφόσον πολλοί 
είναι αυτοί που έχουν συνάψει στεγα-
στικά/προσωπικά δάνεια, για το πώς θα 
επηρεαστούν οι δόσεις τους και γενικά 
ο επιχειρηματικός/οικογενειακός προ-
ϋπολογισμός.

Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης 
και οι μειώσεις των επιτοκίων αποτελούν 
έκτακτα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας 
και των οικονομιών. Στην προκειμένη 
περίπτωση κράτησαν πέραν από δεκαε-
τία, οπότε οι περισσότεροι δανειολήπτες 
που προχωρούσαν σε σύναψη δανειακών 
συμβάσεων τα τελευταία χρόνια, ενδεχο-
μένως να είχαν αξιολογήσει τον κίνδυνο 
αύξησης του κόστους δανεισμού. 

Η διασφάλιση των χρηματοδοτικών 
αναγκών μιας επιχείρησης αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες 
επιβίωσης και ανάπτυξής της. Μια επιχεί-
ρηση, ως ζωντανός οργανισμός, πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται 
στο επιχειρησιακό και οικονομικό περι-
βάλλον στο οποίο λειτουργεί. 

Πέραν από τα ζητήματα μόχλευσης και 
δανεισμού, υπάρχουν πολλά ζητήματα 
που πρέπει να αξιολογούν οι επιχειρή-
σεις, όπως η διαχείριση των πιστωτών, 

του κόστους, των αποθεμάτων και των 
ταμειακών ροών. Υπάρχουν περιπτώ-
σεις εταιρειών που, ενώ παρουσίαζαν 
κέρδη, ήταν μη βιώσιμες, λόγω χαμηλής 
ρευστότητας, εφόσον η κερδοφορία δεν 
μεταφραζόταν σε ταμειακές εισροές. 

Υπάρχουν τα σταθερά - ανελαστικά 
έξοδα, τα οποία είναι σημαντικό να είναι 
όσο το δυνατό μικρότερα, φυσικά αυτό 
εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης 
και τα μεταβαλλόμενα τα οποία αυξομει-
ώνονται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών.

Η χρήση τεχνολογικά αναβαθμισμένων 
μεθόδων, από τη μια, απαιτεί σημαντική 
επένδυση σε εξοπλισμό και ανθρώπινο 
δυναμικό, από την άλλη, δίνει τη δυνα-
τότητα λειτουργίας της επιχείρησης με 
πιο αποδοτικό τρόπο, αυξάνοντας το 
περιθώριο κέρδους.  

Είναι σημαντικό, δηλαδή, να γίνεται 
σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων 
και συνεχής προσπάθεια μεγιστοποίησής 
τους μέσα από την αύξηση των πωλήσεων 
αλλά και του περιθωρίου κέρδους, είτε 
μέσα από αυξήσεις τιμών, είτε μέσα από 
τη μείωση του κόστους. 

Τα μοντέλα καθορισμού τιμών που 
πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις 
είναι απαραίτητο να είναι δυναμικά, ει-
δικά μέσα στο σημερινό περιβάλλον με 
τις συνεχείς μεταβολές του πληθωρισμού. 
Αδυναμία σωστής κοστολόγησης ή τιμο-
λόγησης μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα 
προβλήματα, «σιωπηρά» πολλές φορές, 
εφόσον ο κύκλος εργασιών παραμένει 
σταθερός.

Η δανειοδότηση 
Η χρηματοδότηση των αναγκών των 

επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί 
από τα οργανικά κέρδη  τα οποία έχουν 
συσσωρευτεί τις καλές χρονιές και δεν 
έχουν ξοδευτεί σε αχρείαστες δαπάνες, 
μέσα από δανεισμό, τραπεζικό ή με την 
έκδοση ομολόγων, και από την προσέλκυση 
επενδυτών, γεγονός το οποίο οδηγεί στην 
απώλεια ελέγχου από τους υφιστάμενους 
μετόχους. 

Το ζητούμενο είναι, αν αξιολογείται 
σωστά η ρευστοτική θέση μιας επιχείρησης, 
το γενικότερο οικονομικό και πολιτικό 
περιβάλλον και οι κίνδυνοι που υπάρχουν. 
Για παράδειγμα, στο παρελθόν έχουμε 
δει περιπτώσεις εταιρειών ανάπτυξης 
γης, μόλις τελειώσουν ένα έργο να δε-
σμεύουν τα ρευστά διαθέσιμά τους σε νέα 
οικόπεδα/χωράφια χωρίς να αξιολογούν 

την κερδοφορία της επένδυσης και τον 
χρόνο που απαιτείται για να αποδώσει. 
Ως εκ τούτου, αντιμετώπιζαν προβλήματα 
με το κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας 
προβλήματα στην καθημερινή επιχειρη-
ματική λειτουργία. 

Πολλά τα παραδείγματα εταιρειών που 
δανείστηκαν ποσά τα οποία δύσκολα θα 
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Άλλωστε, 
πριν από μια δεκαετία, βασική παράμε-
τρος για να πάρει κάποιος δάνειο ήταν η 
αξία των εξασφαλίσεων. Επιπλέον, πολλοί 
οργανισμοί απέτυχαν να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα της αγοράς και, υπό την 
πίεση του υψηλού δανεισμού, οδηγήθηκαν 
στο κλείσιμο.

Για τη σύναψη δανείου, ο δανειολή-
πτης θα πρέπει να αποδείξει δυνατότητα 
αποπληρωμής και να συμπληρώσει με 
λεπτομέρεια το έντυπο που αφορά τα 
εισοδήματα και τα αναμενόμενα έξοδα 
της οικογένειάς του ή να προσκομίσει 
ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο 
(όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δανειοδό-
τηση δεν μπορεί να αφορά το σύνολο της 

επένδυσης ή της αξίας αγοράς κατοικίας 
και ο δανειολήπτης θα πρέπει να κατα-
βάλει και να έχει διαθέσιμο περίπου το 
20% με 30% σε ίδια κεφάλαια. 

Η παραχώρηση δανεισμού γίνεται μόνον 
εάν αποδειχθεί ότι η δόση του δανείου δεν 
αποτελεί σημαντικό μέρος του αναμενό-
μενου καθαρού εισοδήματος ή κέρδους. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικα-
σία συλλογής των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται θα μπορούσε να απλοποιηθεί, 
ώστε να μην δημιουργούνται αχρείαστες 
καθυστερήσεις. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
της δυνατότητας αποπληρωμής γίνεται 
με βάση το συνολικό πιστωτικό προφίλ 
του δανειολήπτη και όχι το συγκεκριμένο 
ακίνητο ή το συγκεκριμένο έργο. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα 
έχουν υποχρέωση όπως υποθηκεύουν 
ως εξασφάλιση του δανείου οποιαδήποτε 
άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία 
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν, 
οπότε οι αξίες των ακινήτων και ειδικά 
αυτή της ρευστοποίησης είναι από τα 
κύρια κριτήρια που εξετάζονται.

Ζητήματα όπως η οργανωτική δομή, 

το επιχειρηματικό σχέδιο, η ανάλυση των 
εξόδων και το μίγμα των μηχανισμών 
χρηματοδότησης πρέπει να προσέχονται 
ιδιαίτερα στην περίπτωση επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων, ειδικά όταν ανα-
φερόμαστε σε νέες σχετικά επιχειρήσεις. 
Η αναγκαιότητα για συνεχή εξέλιξη των 
επιχειρηματικών οργανισμών και η λήψη 
διορθωτικών μέτρων όταν οι στόχοι δεν 
επιτυγχάνονται, είναι επιβεβλημένες.

Η διασφάλιση της χρηματοδότησης μιας 
επιχείρησης είναι απαραίτητο στοιχείο 
για την επιβίωσή της. Η στήριξη μέσω 
δανεισμού στις εποχές που υπάρχουν ελ-
λείμματα, λόγω κρίσης, είναι θεμιτή για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά η 
επιχείρηση πρέπει να αναδιοργανωθεί 
μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που 
δραστηριοποιείται και να διασφαλίσει 
την επιβίωσή της.

Γίνεται αντιληπτόν ότι εταιρείες με υγιή 
ισολογισμό και ιδιώτες με καλό πιστωτικό 
προφίλ μπορούν να προχωρήσουν στην 
εξασφάλιση δανεισμού πολύ πιο εύκο-
λα, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
περιόδους κρίσεων.

Επισημαίνεται ότι ο υψηλός δανεισμός 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, 
είτε αυτά τα ποσά οφείλονται σε τραπεζικά 
ιδρύματα, είτε σε εταιρείες εξαγοράς και 
διαχείρισης χρηματοπιστωτικών διευκο-
λύνσεων (μπορεί να έχουν πέσει σημαντι-
κά οι δείκτες των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων των τραπεζών, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα των 
δανειοληπτών), συνεχίζει να περιορίζει 
το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα και 
τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, εφό-
σον τα συγκεκριμένα δάνεια πρέπει να 
εξυπηρετηθούν. Την ίδια στιγμή, κάνουν 
δύσκολη τη χορήγηση νέων δανείων, εφό-
σον πολύ δύσκολα ένας δανειολήπτης 
με υψηλό ποσοστό μόχλευσης μπορεί να 
αποδείξει τη δυνατότητα αποπληρωμής 
νέου δανεισμού.

Είναι ενδεχομένως η ώρα να επαναξι-
ολογηθούν οι επιχειρηματικοί και οικογε-
νειακοί προϋπολογισμοί, να αξιολογηθούν 
οι προτεραιότητες και οι κίνδυνοι, ώστε 
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και η ποιότητα ζωής 
των πολιτών. Οι αυξήσεις των επιτοκίων 
αναμένεται να αυξήσουν τις δόσεις, όμως 
είναι και άλλοι παράγοντες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στην επαναξιολόγηση, 
όπως ο πληθωρισμός, η αγορά εργασίας 
και γενικότερα η πορεία της οικονομίας. 



Η
πανδημία του 
COVID-19 προκά-
λεσε αναταραχή στην 
αγορά εργασίας τα τε-
λευταία δύο χρόνια, 
πυροδοτώντας το φαι-
νόμενο της «Μεγάλης 

Παραίτησης», όπου τεράστιος αριθμός 
εργαζομένων εγκαταλείπει τη δουλειά του, 
φέρνοντας τους οργανισμούς αντιμέτω-
πους με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. 
H υφιστάμενη κρίση ταλέντων δεν είναι 
ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που 
προκύπτει από την πανδημία, αλλά το 
αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων δημογρα-
φικών τάσεων. Αναλυτικότερα, η πανδημία 
δεν δημιούργησε νέες προκλήσεις, αλλά 
ενέτεινε τις προϋπάρχουσες προκλήσεις 
που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, όπως 
έλλειψη δεξιοτήτων για σημαντικούς ρό-
λους, τεχνολογικά προσανατολισμένος 
μετασχηματισμός, ευέλικτη εργασία και 
νέες προσδοκίες για θετική εμπειρία του 
προσωπικού. 

Οι περισσότεροι οργανισμοί προσπα-
θούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα 
επαναλαμβάνοντας παραδοσιακές προ-
σεγγίσεις για εξεύρεση και πρόσληψη αν-
θρώπινου δυναμικού. Παρ’ όλα αυτά, είναι 
απαραίτητη η προσαρμογή και μετεξέλιξη 
των στρατηγικών πρόσληψης που έχουν 
σχεδιαστεί για μιαν αγορά πριν από το 
2019, στη νέα πραγματικότητα, υιοθετώντας 
μια προσέγγιση που να ανταποκρίνεται 
στο τι είναι διαθέσιμο σήμερα. Η έρευνα 
της KPMG για θέματα ανθρώπινου δυνα-
μικού (“The future of HR: Lessons from 
the Pathfinders, 2021”) δείχνει πως οι 

ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ, Senior Advisor, 
Management Consulting, KPMG Limited, 
22209275, mphasoulidou@kpmg.com   
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Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΒΟΉΘΉΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΉ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΉΜΙΟΥΡ-
ΓΉΘΉΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΉΣ «ΜΕΓΑΛΉΣ ΠΑΡΑΙΤΉΣΉΣ», 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΞΙΑΣ (EMPLOYEE 
VALUE PROPOSITION (EVP)) 
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΥΣ

Οργανωτικός σχεδιασμός βάσει δεξιοτήτων 
η απάντηση στη «Μεγάλη Παραίτηση»

Επιστροφή στα σχολεία 
παρέα με τις Υπεραγορές 
Αλφαμέγα!

οργανισμοί που αναπτύσσουν μια ισχυρή 
προσέγγιση στον οργανωτικό σχεδιασμό 
βάσει δεξιοτήτων κερδίζουν έδαφος έναντι 
των ανταγωνιστών τους.  Γι’ αυτό, λοιπόν, 
απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στις δεξιότητες που έχει το ανθρώπινο 
δυναμικό, έναντι της πρακτικής που ακο-
λουθείται σήμερα για πλήρωση ρόλων και 
θέσεων εργασίας, και να ανασχεδιαστούν 
οι δομές του οργανισμού με γνώμονα τις 
δεξιότητες. 

Οι οργανισμοί μπορούν να ακολουθή-
σουν έξι (6) γενικές προσεγγίσεις για να 
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που έχουν 
στη διαχείριση δεξιοτήτων και ταλέντων: 
1) Buy: προσφορά ανταγωνιστικών μισθο-
λογικών πακέτων για την προσέλκυση 
νέων ταλέντων, 2) Borrow: αξιοποίηση 
προσωρινού ανθρώπινου δυναμικού, 
όπως σύμβουλους ή ανεξάρτητους υπερ-
γολάβους, 3) Bot: χρήση τεχνολογίας για 
αυτοματοποίηση εργασιών, 4) Bind: δια-
τήρηση του υφιστάμενου προσωπικού, 
μέσω επενδύσεων για τη βελτίωση της 
εμπειρίας του προσωπικού, 5) Build: δη-
μιουργία νέου ταλέντου μέσω επανακα-
τάρτισης του υφιστάμενου προσωπικού, 
και 6) Bolster: αποσυμφόρηση εργασιών 
των ατόμων με σπάνιες δεξιότητες και 
μεταφορά αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες 
δεν απαιτούν εξειδίκευση, σε άλλα άτομα.

Η συνήθης πρακτική στην αγορά ερ-
γασίας πριν από το 2019, για την κάλυψη 
θέσεων, θα ήταν το Buy. Ωστόσο, στη νέα 
πραγματικότητα του 2022, οι οργανισμοί 
που προσπαθούν να αγοράσουν ταλέντα έρ-
χονται αντιμέτωποι με πλειάδα οργανισμών 
που προσφέρουν περισσότερα προνόμια 

Για ακόμα μια σχολική χρο-
νιά οι Υπεραγορές Αλφαμέγα 
στηρίζουν μαθητές και γονείς 
μέσω της καμπάνιας «Back 

to School», διασφαλίζοντας ότι τα παι-
διά θα επιστρέψουν στις τάξεις πλήρως 
εξοπλισμένα και πανέτοιμα για το μά-
θημα. Η αλυσίδα υπεραγορών προσφέ-
ρει στους πελάτες της τη δυνατότητα 
να επωφεληθούν από δωροεπιταγές 
για τα καταστήματα Famous Sports και 
Electroline, αφού πραγματοποιήσουν 
αγορές σχολικών ειδών από τις Υπε-
ραγορές Αλφαμέγα. Ειδικότερα, με την 
αγορά σχολικών ειδών αξίας €30 και 
άνω και με τη χρήση της Alphamega 
Family, θα προσφέρονται τρεις δω-
ροεπιταγές, μια για τα καταστήματα 

Famous Sports αξίας €15 και δύο 
για τα καταστήματα Electroline αξίας 
€25 και €50. Η δωροεπιταγή αξίας 
€15 μπορεί να εξαργυρωθεί από τα 
καταστήματα Famous Sports σε σχολικά 
αθλητικά παπούτσια, σχολικές φόρμες 
και μπλουζάκια, συνολικής αξίας €40 
και άνω. Αντίστοιχα, η δωροεπιταγή 
αξίας €25 μπορεί να εξαργυρωθεί από 
τα καταστήματα Electroline για αγορές 
σε οποιαδήποτε προϊόντα συνολικής 
αξίας €60 και άνω. Σε ό,τι αφορά τη 
δωροεπιταγή αξίας €50 από τα κατα-
στήματα Electroline, μπορεί να εξαργυ-
ρωθεί για αγορά laptop. Η προσφορά 
θα διαρκέσει από την 1η Αυγούστου 
2022 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 
2022, ή μέχρις εξαντλήσεως.

Ή τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και του επιχειρείν

Ηπερίοδος της πανδημίας ανέ-
δειξε με τον πιο εμφαντικό 
τρόπο την ανάγκη για άμεση 
αξιοποίηση της τεχνολογί-

ας με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανισμών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων. 
Δύο και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα 
της υγειονομικής κρίσης, η ζήτηση για 
τεχνολογικό εξοπλισμό που μπορεί να 
υποστηρίξει την τηλεργασία και την τη-
λεκπαίδευση παραμένει αυξημένη, με την 
ευελιξία να αποτελεί, πλέον, λέξη-κλειδί 
για μαθητές και εργαζομένους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2021, σχεδόν 
όλες οι επιχειρήσεις (98,4%) με 10 ή πε-
ρισσότερους απασχολούμενους είχαν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ η ζήτηση 
για συνδέσεις υψηλής ταχύτητας παρου-
σιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία 
χρόνια. Επιπρόσθετα, άνοδο παρουσιάζει 
και η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους (cloud computing), με 50,3% των 
επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι αγόρασαν 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους το 2021 
σε σύγκριση με 13,0% το 2015. Συγκεκρι-
μένα, 84,8% των μεγάλων επιχειρήσεων, 

62,3% των μεσαίων επιχειρήσεων και 
47,7% των μικρών επιχειρήσεων δήλωσαν 
ότι αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους τη χρονιά που πέρασε.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ενσωμά-
τωση τεχνολογικών λύσεων στη μαθησιακή 
διαδικασία, συντέλεσε στην ενδυνάμωση 
του τεχνολογικού αλφαβητισμού εκπαι-
δευτικών και μαθητών, ενώ ενίσχυσε την 
ποιότητα των εκπαιδευτικών αποτελεσμά-
των. Η αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων 
στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας κα-
θιστά τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, 
όσο και την αγορά εργασίας, γενικότερα, 

πιο προσβάσιμες για άτομα με αναπηρίες, 
χρόνιες παθήσεις και άτομα που διαμένουν 
σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, 
ενώ παράλληλα μειώνει τις οικονομικές 
και κοινωνικές ανισότητες.  

Στην αγορά υπάρχουν αρκετά προϊόντα 
τα οποία μπορούν να βελτιστοποιήσουν 
τόσο την εμπειρία μάθησης, όσο και να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα στην 
εργασία. Ένα από αυτά είναι ο διαδρα-
στικός πίνακας (interactive whiteboard) 
με οθόνη αφής. Πλέον, σε εταιρείες και 
σχολεία στο εξωτερικό, κερδίζει έδαφος 
η χρήση διαδραστικών πινάκων, όπως 

τα Interactive Displays της Clevertouch 
Technologies. 

Διαθέσιμοι σε διάφορα μοντέλα με 
μέγεθος που κυμαίνεται από 55 μέχρι 
86 ίντσες, οι διαδραστικοί πίνακες ου-
σιαστικά λειτουργούν σαν ένα τεράστιο 
κινητό τηλέφωνο. Οι χρήστες μπορούν 
να γράψουν πάνω τους, να κρατήσουν 
σημειώσεις, να επικοινωνήσουν, να προ-
βάλουν περιεχόμενο από οποιαδήποτε 
πηγή, να ανταλλάξουν αρχεία, καθώς και 
να κατεβάσουν και να ενσωματώσουν 
Android εφαρμογές. 

Ειδικότερα, οι διαδραστικοί πίνακες 
της Clevertouch μπορούν να συνδεθούν 
με έξυπνες συσκευές, επιτρέποντας στους 
μαθητές να γράψουν ή να σχολιάσουν 
στον πίνακα μέσω των υπολογιστών, των 
tablet και των smartphone τους, κάτι που 
διευκολύνει την παράδοση του μαθήματος, 
ειδικά σε υβριδικές συνθήκες διδασκαλίας.

Επιπλέον, οι ψηφιακοί πίνακες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη θέση αφισών, 
ανακοινώσεων και τυπωμένων σημειω-
μάτων σε γραφεία ή χώρους αναμονής, 
προβάλλοντας εναλλασσόμενο περιεχό-
μενο όπως ημερολόγιο, δράσεις, εργασίες, 
προγράμματα, ανακοινώσεις και βίντεο. 

μένουν οι επιλογές του Build και Bolster. 
Οι οργανισμοί  πρέπει να εξετάσουν, τι 
είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και 
τι δεξιότητες κατέχει το ανθρώπινο δυνα-
μικό τους, ούτως ώστε να βρουν μια λύση 
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, 
συνδυάζοντας την ευέλικτη πρόσληψη 
προσωπικού, καθώς και επανακατάρτιση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών τους

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Πρόκειται 
για την ανάλυση δεξιοτήτων που έχει το 
ανθρώπινο δυναμικό, ξεφεύγοντας από 
τις άκαμπτες περιγραφές θέσεων εργα-
σίας και ρόλους, αφού δεν μπορούν να 
αντικατοπτρίσουν τις συνεχώς αναπτυσ-
σόμενες ανάγκες των οργανισμών σε επί-
πεδο δεξιοτήτων. Η ανάλυση δεξιοτήτων 
περιλαμβάνει ανάλυση των διαφορετικών 
πλαισίων που μπορούν να εφαρμοστούν οι 
δεξιότητες κάποιου. Αυτό δημιουργεί έναν 
πιο ευέλικτο οργανισμό, δημιουργώντας 
ένα ανανεωμένο περιβάλλον εργασίας για 
το ανθρώπινο δυναμικό, με μεγαλύτερη 
ποικιλία, ενδιαφέρον και προκλήσεις. 

Ο οργανωτικός σχεδιασμός βάσει 
δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει τους 
οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις με-
γάλες προκλήσεις για την προσέλκυση 
και διατήρηση προσωπικού που δημι-
ουργήθηκαν με το φαινόμενο της «Με-
γάλης Παραίτησης», προσφέροντας μια 
καλύτερη πρόταση αξίας (employee value 
proposition (EVP)) στους εργαζομένους. 
Αυτό το ευέλικτο μοντέλο διαχείρισης τα-
λέντων μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα 
στις ανάγκες των πελατών, καθώς και να 
αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
του οργανισμού. 

Imperio: Παραδόθηκαν τα 
πρώτα 100 διαμερίσματα 
του Sunset Gardens

Τ α κλειδιά των καινούργιων 
διαμερισμάτων τους παρα-
λαμβάνουν οι πρώτοι ένοι-
κοι του Sunset Gardens, του 

πρώτου gated community της Λεμεσού 
και ενός από τα πιο βιώσιμα οικιστικά 
έργα της Κύπρου, το οποίο ανεγείρει η 
Imperio στη ραγδαία αναπτυσσόμενη 
περιοχή της δυτικής Λεμεσού. Η πρώτη 
φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί και 
οι πρώτες 100 κατοικίες παραδίδονται 
αυτό το διάστημα στους ιδιοκτήτες τους. 
Η ανάπτυξη Sunset Gardens αποτελείται 
από 320 κατοικίες, κατανεμημένες σε 
εξαιρετικού σχεδιασμού κτήρια τρι-
ών και τεσσάρων ορόφων, τα οποία 
περιβάλλονται από ένα ειδυλλιακό 
περιβάλλον με πολυάριθμες εγκα-
ταστάσεις και ανέσεις, όπως πισίνες, 
εστιατόριο, business centre, super 
market, γυμναστήριο, γήπεδο τένις και 
μπάσκετ κ.ά. Ένα ακόμα πλεονέκτημα 
του Sunset Gardens αποτελεί το γεγονός 
ότι αναπτύσσεται σε μια προνομιακή 
τοποθεσία δυτικά της Λεμεσού. Η ανά-
πτυξη γειτνιάζει με το πολυθεματικό 
θέρετρο City of Dreams Mediterranean, 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από 
το νέο Limassol Greens Golf Resort 

και το MyMall, ενώ απέχει μόλις ένα 
χιλιόμετρο από το Lady’s Mile και 10 
χιλιόμετρα από την επιχειρηματική 
και εμπορική ζώνη της Λεμεσού. Με 
περισσότερα από 160 διαμερίσματα 
της συνολικής ανάπτυξης να έχουν 
πωληθεί, η ανατολική πλευρά του 
Sunset Gardens είναι εδώ και καιρό 
sold out, ενώ έχει ήδη πωληθεί το 30% 
των διαμερισμάτων τής υπό ανέγερση 
δυτικής πλευράς του έργου, με το ενδι-
αφέρον εν δυνάμει αγοραστών να είναι 
ιδιαίτερα έντονο. Ταυτόχρονα, αποτελεί 
πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, καθώς 
σχεδιάστηκε με πλήρη προσανατολισμό 
προς τη βιωσιμότητα και την αειφο-
ρία. Βάσει του σχεδιασμού του, το έργο 
μετά την περάτωσή του θα καλύπτει 
τις ενεργειακές του ανάγκες σε έναν 
σημαντικό βαθμό από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Θα διαθέτει φωτο-
βολταϊκά, σύστημα επεξεργασίας και 
χρήσης του νερού για άρδευση των 
χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και 
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. 
Η δυτική πλευρά, που αποτελεί και 
το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη 
του 2023.
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Αυτό το ευέλικτο 
μοντέλο διαχείρισης 
ταλέντων μπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτε-
ρα στις ανάγκες των 
πελατών, καθώς και 

να αναδιαμορφώνεται 
ανάλογα με τις ανά-

γκες του οργανισμού 

στους υποψηφίους. Borrow, η προσέγγιση 
αξιοποίησης προσωρινού ανθρώπινου 
δυναμικού αποτελεί επίσης ένα δύσκολο 
εγχείρημα, καθώς οι οργανισμοί που δεν 
μπορούν να προσλάβουν μόνιμο προσω-
πικό, ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για 
να καλύψουν τις ανάγκες τους, δημιουρ-
γώντας μεγάλη ζήτηση για προσωρινό 
ανθρώπινο δυναμικό. Bot, η προσέγγιση 
για την αύξηση αυτοματοποίησης είναι μια 
εξαιρετικά καλή στρατηγική, αλλά είναι 
γνωστό πως υπάρχουν όρια στις εργασίες 
που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Η 
προσέγγιση του Bind είναι μια επίσης καλή 
στρατηγική – το υφιστάμενο προσωπικό 
δεν χρειάζεται να προσληφθεί και να εν-
σωματωθεί ξανά στον οργανισμό. Παρόλα 
αυτά, το υφιστάμενο προσωπικό μπορεί 
να παρασυρθεί από άλλους οργανισμούς 
που προσφέρουν εντυπωσιακά προνό-
μια και να αλλάξουν εργασία. Συνεπώς, 
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Το σημερινό αφιέρωμα της «Σ» για 
τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή κινείται στο πλαίσιο 
της ιστοριογραφίας, ενώ παράλληλα 
κατευθύνει μεθοδολογικά τους εν-
διαφερόμενους ερευνητές του ζητή-
ματος. Ο Δρ Χρίστος Κ. Κυριακίδης, 
Αναπληρωτής Έφορος του Κρατικού 
Αρχείου Κύπρου, πληροφορεί για 
το διαθέσιμο σχετικό υλικό στο εν 
λόγω αρχείο και αναλύει τη λογική 
οργάνωσής του. Αφού αναφέρε-
ται στον τρόπο αρχειοθέτησης των 
εγγράφων που σχετίζονται με τις 
εξελίξεις της περιόδου, εξηγεί πώς τα 
προκύπτοντα κριτήρια διαχωρισμού 
προσφύγων και οι σχετικές θεματι-
κές κατηγορίες φανερώνουν τη βρε-
τανική πολιτική επί των γεγονότων.

Α’ Μέρος

Μ
ια από τις σημα-
ντικότερες πηγές 
για την καταγρα-
φή της ιστορίας 
ενός γεγονότος ή 
μιας περιόδου 
είναι τα αρχει-

ακά τεκμήρια. Ως αρχείο αναφέρεται το 
σύνολο των πληροφοριών που δημιουργεί 
και καταγράφει ένας οργανισμός ή ένα άτο-
μο για τη διεκπεραίωση της εργασίας του. 
Όσο πιο επίσημο είναι ένα αρχείο, τόσο πιο 
αξιόπιστο είναι, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 
καταγραφή ενός σημαντικού γεγονότος, που 
επηρέασε τη δημόσια σφαίρα. Παρά, δηλαδή, 
την υποκειμενικότητα που, αναμφισβήτητα, 
χαρακτηρίζει οποιοδήποτε έγγραφο, αφού 
αποτελεί την καταγραφή της αντίληψης του 
γεγονότος από τους δημιουργούς του, η 
διασταύρωσή του με άλλες πηγές (άλλα 
αρχεία ή τον Τύπο της εποχής) το καθιστά 
αρκούντως αντικειμενικό. 

Στο πρώτο μέρος του άρθρου αυτού, 
θα επικεντρωθούμε στη γνωριμία με το 
Κρατικό Αρχείο, και σε σημαντικές πτυ-
χές του μικρασιατικού ζητήματος, όπως 
αναδεικνύονται από την αρχειοθέτηση 
του σχετικού υλικού από τους Βρετα-
νούς, στο Αρχείο που τηρούσαν, στην 
Αρχιγραμματεία. Ο τρόπος, δηλαδή, 
που αρχειοθέτησαν την αλληλογραφία 
που αφορούσε στο συγκεκριμένο ζήτημα 
φανερώνει και την πολιτική που οι ίδιοι 
θα ακολουθούσαν απέναντί του, τόσο στα 
αρχικά του στάδια, όσο και αργότερα. Ο 
διαχωρισμός των προσφύγων ανάλογα 
με την υπηκοότητά τους και η αντίστοιχη 
αντιμετώπιση που θα είχαν αποτελούν 
την κύρια έκφραση αυτής της πολιτικής. 
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Η Μικρασιατική Καταστροφή μέσα 
από τα έγγραφα του Κρατικού Αρχείου

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,  
Αναπλ. Έφορος Κρατικού Αρχείου

Το Κρατικό Αρχείο
Το Κρατικό Αρχείο είναι τμήμα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσί-
ας Τάξεως και αποτελεί το μεγαλύτερο 
αρχειακό ίδρυμα στην Κύπρο. Ένας από 
τους κύριους στόχους του είναι η ανάδειξη 
του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται 
σε αυτό και η παρουσίασή του, ώστε να 
προσελκύσει νέους ερευνητές, που θα 
ενδιατρίψουν στο πλούσιο αρχειακό του 
υλικό. Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή 
τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική κα-
ταστροφή, το Κρατικό Αρχείο προβαίνει 
σε διάφορες ενέργειες προώθησης του 
υλικού που αφορά στην περίοδο της μι-
κρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής. 

Το Κρατικό Αρχείο ιδρύθηκε το 1972, 
ως «Δημόσιο Αρχείο», με τον νόμο 
40/1972. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, 
«καθιδρύεται Δημόσιον Αρχείον, εν τω 
οποίω θα κατατίθενται και φυλάττωνται 
κατά τον καθωρισμένον τρόπον άπαντα 
τα αρχεία». Η τουρκική εισβολή ανέκοψε 
τις προσπάθειες λειτουργίας του, κάτι που 
έγινε τελικά τον Νοέμβριο του 1978. Το 
Κρατικό Αρχείο, όπως μετονομάστηκε 
με τον νόμο 208/1991, ο οποίος ισχύει 
μέχρι και σήμερα, στα 44 αυτά χρόνια 
λειτουργίας του έχει διασώσει και διαφυ-
λάσσει στα αρχειοφυλάκιά του πέραν των 
17 χιλιομέτρων μήκους ραφιών αρχεία, 
στην πλειοψηφία τους αρχεία του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία, 
ανάλογα και με τις ισχύουσες νομοθεσίες, 
διατίθενται προς μελέτη από το κοινό στα 
Αναγνωστήρια του Κρατικού Αρχείου, στο 
νέο Κτήριο Διοίκησής του στην Έγκωμη. 
Παράλληλα, πέραν των 1.000 φακέλων 
ετησίως επιστρέφονται προσωρινά στα 
τμήματα που ανήκουν, για εξυπηρέτηση 
λειτουργικών και διοικητικών αναγκών. 
Η Μονάδα Συντήρησης του Κρατικού 
Αρχείου, με εξειδικευμένο προσωπικό, 
συντηρεί και διασώζει κατεστραμμένα 
αρχεία, προτού επιθεωρηθούν ή ψηφι-
οποιηθούν, ενώ παράλληλα προσφέρει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο στον 
δημόσιο τομέα, για την ορθή προληπτική 
συντήρηση των αρχείων τους, όσο και σε 
ιδιώτες, κατόχους αρχειακών συλλογών. 
Η Μονάδα Φωτοαναπαραγωγής ασχολεί-
ται με την ψηφιοποίηση συγκεκριμένων 
συλλογών αρχείων, είτε μετά από αίτημα 
ερευνητή, είτε για προληπτική συντήρηση 
και φύλαξή τους σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ο τρόπος αρχειοθέτησης ως 
δηλωτικό της βρετανικής 
πολιτικής

Στο άρθρο αυτό θα γίνει προσπάθεια να 
γίνει κατανοητός, από ιστορικής άποψης, 
ο τρόπος αρχειοθέτησης των σχετικών 
εγγράφων και κατά πόσο αυτός αντικα-
τοπτρίζει τη βρετανική στάση έναντι του 
ζητήματος. Καθαρά αρχειακά ζητήματα, 
όπως οι θεματικές κατηγορίες που επιλέ-
γηκαν για την αρχειοθέτηση των εγγράφων, 

η δημιουργία ξεχωριστών φακέλων για 
συγκεκριμένα θέματα, ο διαχωρισμός των 
προσφύγων με βάση την υπηκοότητά τους 
και άλλα αρχειακά ζητήματα θα τύχουν 
σχολιασμού, προσπαθώντας να τεκμηρι-
ωθεί ιστορικά η βρετανική πολιτική κατά 
τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Το Κρατικό Αρχείο, ήδη από το 1978, 
έχει διασώσει και διαφυλάσσει, παρέχο-
ντας για έρευνα στο κοινό, τη μεγαλύτερη 
αρχειακή συλλογή στην Κύπρο, αυτή της 
Αρχιγραμματείας, τα αρχεία δηλαδή της 
αποικιακής διοίκησης στο νησί από το 
1878 έως το 1959. Σε αυτά περιλαμβά-
νεται η αλληλογραφία, ως επί το πλείστον, 
μεταξύ των Βρετανών αξιωματούχων εντός 
της Κύπρου, αλλά και γενικότερα μεταξύ 
των Βρετανών και των Κύπριων κατοί-
κων, οργανώσεων κ.λπ. Στο διοικητικό 
τους αρχείο, οι Βρετανοί κατέγραφαν και 
τα σχετικά με το θέμα που θα ενδιατρίψουμε. 
Οι Βρετανοί, κατά την αρχειοθέτηση της 
αλληλογραφίας, δημιούργησαν μητρώα 
καταγραφής των διοικητικών φακέλων, με 
40 κύριες θεματικές κατηγορίες, με κάθε 
μια να έχει υποκατηγορίες σε πρώτο και 
δεύτερο επίπεδο. Έτσι, κατά τη δημιουργία 
ενός φακέλου με συγκεκριμένη αλληλο-
γραφία, αφού του δινόταν ο σχετικός τίτλος, 
κατηγοριοποιείτο ανάλογα με το θέμα. Στον 
φάκελο αυτό, πέραν της σχετικής αλληλο-
γραφίας, περιλαμβανόταν και η πολιτική 
που θα ακολουθείτο, η οποία χαρασσόταν 
είτε από την τοπική διοίκηση, είτε από τη 
Βρετανική Κυβέρνηση στο Λονδίνο, ύστερα 
από την έκδοση γενικής οδηγίας.

Η μικρασιατική εκστρατεία 
ως προέκταση του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η μικρασιατική εκστρατεία αντιμετωπί-
στηκε από τους Βρετανούς αρχικά ως μια 
προέκταση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ας μην ξεχνούμε ότι η έκρηξη του πολέμου, 
τον Νοέμβριο του 1914, και η είσοδος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία 
ανήκε η Κύπρος μέχρι τότε, στον πόλεμο 
εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, 
έδωσε την αφορμή στη δεύτερη να προ-
σαρτήσει το νησί και να το καταστήσει 
-μιαν άτυπη- αποικία της. Η προσφορά 
της Κύπρου στην Ελλάδα εκ μέρους της 
Βρετανίας το 1915, με αντάλλαγμα την 
είσοδό της στον πόλεμο και η έμμεση έτσι 
αναγνώριση της σύνδεσής της με το νησί, 
δεν ήταν αρκετά σημαντικός παράγοντας 
για τους Βρετανούς για να θεωρηθεί και 
το μικρασιατικό ζήτημα ως οικείο με τους 
Έλληνες Κύπριους. Βέβαια οι Βρετανοί 
διοικούντες κράτησαν τις ίδιες αποστάσεις 
και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία-
Τουρκία, την μέχρι πριν από λίγα χρόνια 
κάτοχο της Κύπρου. Κράτησαν, δηλαδή, 
ίσες αποστάσεις και απέναντι στην Ελλάδα, 
και απέναντι στην Τουρκία. 

Η εκστρατεία του ελληνικού στρατού 
στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας πέρασε 
εντελώς απαρατήρητη από τους Βρετανούς 
αξιωματούχους στην Κύπρο. Ήταν ένας 

πόλεμος που, παρά το ότι ένας από τους 
συμμετέχοντες ήταν σύμμαχος της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας στον πρόσφατα 
λήξαντα πόλεμο, ενώ ο άλλος ήταν στο 
εχθρικό στρατόπεδο, και παρά το ότι γινό-
ταν πολύ κοντά στην Κύπρο, οι Βρετανοί 
διοικούντες το νησί δεν έλαβαν κάποια 
επιπλέον μέτρα. Το γεγονός ότι ήταν σε 
ισχύ ακόμα τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας 
και το στρατιωτικό καθεστώς που επιβλή-
θηκαν στο νησί αμέσως μετά την έκρηξη 
του πολέμου, πιθανόν να διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο. 

Οι Βρετανοί διοικούντες την Κύπρο 
αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με τα γε-
γονότα στη Μικρά Ασία μόνο μετά την 
καταστροφή της Σμύρνης και τη λήψη των 
πρώτων αιτημάτων για άφιξη προσφύγων 
στο νησί. Ακολουθώντας μια πολιτική ίσων 

αποστάσεων, όπως προαναφέρθηκε, επέ-
λεξαν να αρχειοθετήσουν τους σχετικούς 
φακέλους κάτω από τη θεματική κατηγορία 
Foreign (Εξωτερικά Ζητήματα), και, ενώ 
σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονταν οι 
υποκατηγορίες Greece και Turkey, τους 
τοποθέτησαν στην κατηγορία War και 
στην υποκατηγορία Refugees (Πρόσφυ-
γες). Αυτό επιβεβαιώνει τη διαπίστωση 
που αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι δηλαδή 
το ζήτημα ήταν, για τους Βρετανούς, ένα 
απλό εξωτερικό ζήτημα, μια προέκταση 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο καθορισμός της πολιτικής 
υποδοχής των προσφύγων 
από τη Σμύρνη

Η κατάρρευση του μικρασιατικού με-
τώπου και η προσφυγοποίηση των πρώ-
των Βρετανών υπηκόων ανάγκασαν, στην 
ουσία, τους Βρετανούς αξιωματούχους 
στην Κύπρο να ασχοληθούν με το ζήτημα, 
δημιουργώντας και τον πρώτο σχετικό 
φάκελο. Το ενδιαφέρον τους ουσιαστι-
κά επικεντρώθηκε, όπως αναφέρει και 
ο τίτλος του φακέλου, στους «Βρετανούς 
υπηκόους πρόσφυγες από τη Σμύρνη», 
με τη μέριμνα να αφορά αρχικά μόνο 
τους Βρετανούς, και αργότερα και τους 
Κύπριους. Στον φάκελο αυτό καθορίστηκε 
και η πολιτική που θα ακολουθείτο για 
την υποδοχή και αποδοχή προσφύγων 

στην Κύπρο για εγκατάσταση. 
Η πολιτική αυτή καθορίστηκε μέσω αλλη-

λογραφίας του Υπουργού Αποικιών με τον 
Αρμοστή, ο οποίος παραθέριζε στις θερινές 
κατοικίες στο Τρόοδος. Με τηλεγράφημα του 
πρώτου, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 1922, 
προς τον Αρμοστή, τον ενημέρωνε για την 
πρόθεσή του να μεταφέρει 1.500 Βρετανούς 
υπηκόους από τη Σμύρνη στην Κύπρο, και 
του ζητούσε να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την υποδοχή και εγκατάστασή 
τους στο νησί. Ο Αρμοστής άμεσα έθεσε 
θέμα αποζημίωσης της Κυβέρνησης για τις 
υπηρεσίες που θα παρείχε, ένα ζήτημα που 
εξακολούθησε και αργότερα να απασχολεί 
τη βρετανική διοίκηση.

Οι πρόσφυγες, σύμφωνα με τον Αρ-
μοστή, που θα έφταναν στην Κύπρο, 
έπρεπε να εμπίπτουν σε συγκεκριμένα 
κριτήρια, σύμφωνα με τις δυνατότητες του 
Λοιμοκαθαρτηρίου Λάρνακας, όπου θα 
εισάγονταν άμεσα μετά την άφιξή τους στο 
νησί. Έτσι, οι 50 πρόσφυγες έπρεπε να 
ανήκουν στην α’ τάξη, οι 100 στη β’ τάξη 
και οι 1.350 στην γ’ τάξη. Ξεκαθαρίστηκε 
παράλληλα ότι δεκτοί θα γίνονταν μόνον 
όσοι κατείχαν τη βρετανική υπηκοότητα, 
ενώ οι πρόσφυγες άλλων υπηκοοτήτων 
δεν θα γίνονταν αποδεκτοί. 

Πέραν των πιο πάνω, σημαντικό κριτή-
ριο για την αποδοχή κάποιων προσφύγων 
ήταν η δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν 
στα έξοδα λοιμοκαθαρτηρίου, διαμονής 
και διατροφής τους. Το ζήτημα αυτό τέθηκε 
από τα πρώτα, αφού ο Βρετανός Πρόξενος 
στο Πορτ Σάιντ, στις 12 Σεπτεμβρίου 1922, 
ενημέρωσε τον Αρμοστή στην Κύπρο ότι 
έφτασαν στο Προξενείο του 30 άποροι 
Κύπριοι-Βρετανοί υπήκοοι και διερωτά-
το κατά πόσο η διοίκηση του νησιού θα 
αναλάμβανε τα έξοδά τους. Η απάντηση 
του Αρμοστή ήταν ότι μπορούσαν να επα-
ναπατριστούν, αλλά θα έπρεπε οι ίδιοι να 
αναλάβουν τα έξοδά τους. 

Διαχωρισμός των προσφύγων 
με βάση την υπηκοότητά τους

Ο τρόπος αρχειοθέτησης των εγγράφων 
και η δημιουργία των σχετικών φακέλων 
δεικνύουν και επιβεβαιώνουν τον δια-
χωρισμό που επιθυμούσαν οι Βρετανοί 
να επιβάλουν στους πρόσφυγες, αφού, 
όπως προαναφέρθηκε, η πολιτική τους 
καθοριζόταν από την υπηκοότητα. Έτσι, 
δημιουργήθηκαν ξεχωριστοί φάκελοι, 
όπου καθοριζόταν η πολιτική που θα 
ακολουθείτο απέναντι στους Αρμένι-
ους, τους Αιγύπτιους και τους Έλληνες 
πρόσφυγες. 

Όσον αφορά στους Αιγύπτιους, ο φά-
κελος περιλαμβάνει την κοινοποίηση της 
αλληλογραφίας μεταξύ του Λονδίνου και 
της βρετανικής αποικίας της Μάλτας, στην 
οποία βρίσκονταν πέντε πρόσφυγες από 
τη Μικρά Ασία, που πρόβαλαν ως υπη-
κοότητά τους την αιγυπτιακή. Στόχος της 
κοινοποίησης της αλληλογραφίας και στην 
Κύπρο ήταν για να αντιδράσουν ανάλογα 
και οι διοικούντες την, σε περίπτωση που 

Ο τρόπος αρχειοθέτη-
σης των εγγράφων και 

η δημιουργία των σχετι-
κών φακέλων δεικνύουν 

και επιβεβαιώνουν τον 
διαχωρισμό που επιθυ-
μούσαν οι Βρετανοί να 
επιβάλουν στους πρό-

σφυγες, αφού η πολιτική 
τους καθοριζόταν από 

την υπηκοότητα.

συνέβαινε το ίδιο φαινόμενο και στο νησί. 
Όσον αφορά τους Έλληνες υπηκόους, 

η δημοσίευση στον Τύπο ενός άρθρου για 
την υποδοχή 2.500 χιλιάδων προσφύγων 
θορύβησε έντονα τη βρετανική Διοίκηση 
στο νησί, που ζήτησε ενημέρωση από το 
Λονδίνο, το οποίο, βέβαια, διέψευσε την 
πληροφορία ως ανυπόστατη. Εντούτοις, 
διαφάνηκε η ανησυχία των Βρετανών για 
την άφιξη και πιθανή εγκατάσταση Ελλή-
νων στο νησί, κάτι που θα μετέβαλλε και 
την πληθυσμιακή αναλογία της Κύπρου.

Ο διαχωρισμός των προσφύγων ανά-
λογα με την υπηκοότητα ήταν συνεχής 
και με κάθε ευκαιρία. Αυτό που αξίζει να 
αναφερθεί είναι ότι, από τα τέλη του 1923 
και έπειτα, οι πρόσφυγες διαχωρίζονταν 
σε Βρετανούς, Έλληνες, Αρμένιους και 
Τούρκους υπηκόους, ενώ περιλήφθηκαν 
και Κύπριοι ως ξεχωριστή κατηγορία, πι-
θανόν, γιατί, παρά την προσάρτηση της 
Κύπρου στη Βρετανική Αυτοκρατορία από 
το 1914, δεν είχε ακόμα ανακηρυχθεί 
επίσημα σε Αποικία του Στέμματος. 

Προσπάθειες για 
εγκατάσταση Αρμένιων 
προσφύγων στην Κύπρο

Τα έξοδα των Αρμένιων προσφύγων 
που έφταναν στην Κύπρο, τα αναλάμβα-
νε ο Αρμένιος Επίσκοπος και μια ειδική 
προς τον σκοπό αυτό επιτροπή, οι οποίοι, 
αφού τα εισέπρατταν από όσους είχαν την 
οικονομική δυνατότητα, τα απέδιδαν στη 
βρετανική Διοίκηση. Βέβαια, ο μεγαλύτε-
ρος όγκος των Αρμενίων έφτασε στο νησί 
κατά τα τέλη του 1923. Ήδη όμως από τον 
Οκτώβριο του 1922, εκπρόσωπος μιας 
αρμενικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, 
με έδρα το Χαλέπι, αιτήθηκε από τη βρε-
τανική Κυβέρνηση την παραχώρηση μιας 
σημαντικής έκτασης γης για τη μόνιμη 
εγκατάσταση 150 Αρμένιων προσφύγων 
από τη Μικρά Ασία, με τους Βρετανούς 
να αρνούνται την πρόταση αυτή. 

Ένα μήνα αργότερα, στα τέλη Νοεμβρίου 
1922, ο Υπουργός Αποικιών μετέφερε 
αίτημα άλλης αρμενικής οργάνωσης για 
την παραχώρηση ενός χώρου στην Κύπρο 
για την ανέγερση υποδομών για την εγκα-
τάσταση 5.000 Αρμένιων ορφανών, κάτι 
που και ο ίδιος υποστήριζε. Ο Αρμοστής 
Στήβενσον προσφέρθηκε, με την καταβολή 
600 λιρών από την Οργάνωση προς την 
κυβέρνηση, να αναλάβει την επιδιόρθωση 
καταλυμάτων για τη φιλοξενία 3.000 προ-
σφύγων και την παραχώρηση έκτασης γης 
για την ανέγερση υποστατικών για τους 
υπόλοιπους. Η πίεση όμως που ασκείτο 
προς τη βρετανική Κυβέρνηση για την 
υποδοχή Ελλήνων προσφύγων, έκανε το 
Λονδίνο να αναθεωρήσει τη στάση του, 
και τον Δεκέμβριο του 1922 να ζητήσει, 
αφού υπάρχει η δυνατότητα, να δεχτούν 
μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ελληνικής 
υπηκοότητας, κάτι που θα ευχαριστούσε 
περισσότερο και τους Έλληνες κατοίκους 
του νησιού. Για τους Αρμένιους, τελικά, 
εντοπίστηκε άλλος χώρος στην Παλαιστίνη.

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ Γ’ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΣΤΉ, 8/21 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 1922, ΜΕ ΤΉΝ ΠΑΡΑΚΛΉΣΉ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΉΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΉ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ. ΠΉΓΉ: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, SA1/1119/1922.

ΤΉΛΕΓΡΑΦΉΜΑ, ΉΜΕΡΟΜΉΝΙΑΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1922, ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΑΡΜΟΣΤΉ 
ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΉ ΣΜΥΡΝΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΠΟΔΟ-
ΧΉ ΜΟΝΟ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΥΠΉΚΟΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ. ΠΉΓΉ: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, 
SA1/1119/1922.

ΤΟ 
ΕΞΩΦΥΛ-

ΛΟ ΤΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΒΡΕΤΑΝΟΙ 
ΥΠΉΚΟΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΕΣ ΑΠΟ 

ΤΉ ΣΜΥΡ-
ΝΉ».



«Πολιτικές/κομματικές 
ηγεσίες, βρίσκεστε 
ενώπιον μιας μο-
ναδικής ευκαιρίας, 

εν όψει των επερχόμενων προεδρικών 
εκλογών, να υλοποιήσετε μια πρωταρχι-
κή και ιστορική αποστολή, την επίτευξη 
ενότητας και ομοψυχίας για τη σωτηρία 
της Κύπρου μας»

Η τραγική κατάσταση που βρίσκεται 
το κυπριακό πρόβλημα, που συνοδεύεται 
από μιαν άνευ προηγουμένου κοινωνική 
και οικονομική κρίση σε ένα ασταθές και 
μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλ-
λον, θέτει επιτακτικά, όσο ποτέ άλλοτε, την 
ανάγκη επίτευξης ενότητας και ομοψυχίας. 
Κάτι που η μακρόχρονη ιστορία μας, μας 
υποδεικνύει, κάθε φορά που κινδυνεύει 
η υπόστασή μας, είτε αυτή είναι εθνική, 
είτε φυσική, είτε κρατική, είτε πολιτισμική, 
είτε κοινωνική. Και, όπως είναι τώρα η 
κατάσταση στην ιδιαίτερή μας πατρίδα, 
δυστυχώς αντιμετωπίζουμε όλους τους 
πιο πάνω κινδύνους. Άλλωστε, την ανάγκη 
ύπαρξης εθνικής ενότητας και ομοψυχίας 
την ακούμε να εκφράζεται έντονα από τους 
πολιτικούς μας ταγούς, στους οποίους ένας 
ολόκληρος λαός διαχρονικά εναποθέτει 
τις ελπίδες και τις προσδοκίες του.

Ποια, όμως, υπήρξε η σχέση θεωρί-
ας και πράξης, διακηρύξεων και έργων, 
διακηρυγμένων πολιτικών δεσμεύσεων 

και πολιτικών δράσεων της πολιτικής/
κομματικής ηγεσίας μας; Και πόσο συνεπής 
και αποτελεσματική υπήρξε διαχρονικά 
η σχέση πολιτικού λόγου και πολιτικής 
πράξης τις τελευταίες δεκαετίες, όταν 
επικεντρωνόμαστε ειδικά στο ζήτημα της 
ενότητας και ομοψυχίας για εξυπηρέτηση 
των καλώς νοούμενων συμφερόντων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού 
της; Η απάντηση, δυστυχώς, εμπεριέχει 
τις έννοιες της αναξιοπιστίας, της παρα-
πλάνησης, της ασυνέπειας, της έλλειψης 
στρατηγικής και της εξυπηρέτησης ιδιο-
τελών/κομματικών συμφερόντων.

Τρανή απόδειξη των πιο πάνω είναι 
μια απλή επισκόπηση των διεργασιών 
και αποφάσεων των διαφόρων κομμα-
τικών και πολιτικών κύκλων στον τόπο 
μας για επιλογή και ανάδειξη υποψη-
φιοτήτων στις επερχόμενες προεδρικές 
εκλογές. Δυστυχώς για τον τόπο μας  και 

τους ανθρώπους του, κύριος γνώμονας 
αυτών των διεργασιών και αποφάσεων 
δεν υπήρξε το επιβαλλόμενο από τις πε-
ριστάσεις και συνθήκες καλώς νοούμενο 
συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και του συνόλου του λαού της, αλλά η 
εξυπηρέτηση ιδιοτελών φιλοδοξιών και 
συμφερόντων (προσωπικών, κομματι-
κών, επιχειρηματικών, οικογενειακών, 
λεγόμενων ταξικών και άλλων). Και το 
περιεχόμενο της πρόσφατης δημόσιας 
συζήτησης τριών υποψηφίων στο ΡΙΚ, 
κάθε άλλο παρά δείχνει ότι οδεύουμε σε 
ενότητα και ομοψυχία.

Η επίτευξη ενότητας και ομοψυχίας 
δεν είναι σχήμα λόγου και φραστικών 
διακηρύξεων, αλλά τροχοδρόμηση συ-
γκεκριμένων, απτών και αποτελεσματικών 
έργων και πράξεων. Η επιλογή ενός/μιας 
υποψηφίου και στη συνέχεια η εκλογή 
προέδρου που να υλοποιεί στην πράξη 

την εθνική ενότητα και ομοψυχία και, στη 
συνέχεια, να εξυπηρετεί αποκλειστικά και 
μόνον τα καλώς νοούμενα συμφέροντα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού 
της, αποτελεί αυτήν τη χρονική περίοδο 
τον μόνο πρακτικό τρόπο θεμελίωσης της 
ενότητας και ομοψυχίας. Επιβάλλεται η 
από κοινού επιλογή μιας προσωπικότητας, 
που να διαθέτει πείρα και βαθιά γνώση  
του κυπριακού προβλήματος και να οδη-
γεί έμπρακτα και αποτελεσματικά στην 
προάσπιση και εξυπηρέτηση των καλώς 
νοούμενων συμφερόντων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του συνόλου του λαού 
της, ανεξάρτητα από κοινότητα, κοινωνική 
τάξη, κόμμα. Μιας προσωπικότητας που 
να διαθέτει εμπειρία στη διακυβέρνηση, 
μακριά από υποθέσεις διαφθοράς και 
αναξιοκρατίας, οξυδέρκεια, τιμιότητα, 
ευθυκρισία, αποφασιστικότητα, ηγετι-
κές και οργανωτικές ικανότητες, επιμονή 
στην αξιοκρατία και εκσυγχρονισμό του 
κράτους και, πάνω απ’ όλα, ανθρωπιά 
και αξιοπιστία.  

Είναι, λοιπόν, επιτακτική και σωτήρια 
για την πατρίδα μας ανάγκη, οι πολιτικοί/
κομματικοί μας ηγέτες, ανεξάρτητα από 
τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις και υπο-
ψηφιότητες, να κάνουν την απαιτούμενη 
υπέρβαση και να καταλήξουν σε μια υπο-
ψηφιότητα που να διασφαλίζει τόσο την 
επίτευξη ενότητας και ομοψυχίας. όσο και 
τη σωτηρία της πατρίδας μας.

Πολιτικές/κομματικές ηγεσίες, βρίσκε-
στε ενώπιον μιας μοναδικής ευκαιρίας, 
εν όψει των επερχόμενων προεδρικών 
εκλογών, να υλοποιήσετε μια πρωταρχι-
κή και ιστορική αποστολή, την επίτευξη 
ενότητας και ομοψυχίας για τη σωτηρία 
της Κύπρου μας. «Ιδού η Ρόδος …».

Ε ίναι αλήθεια πως ό,τι βιώ-
νουμε, ακούμε, διαβάζουμε 
στην καθημερινότητά μας 
επιδρά στο υποσυνείδητό 

μας. Ακόμα και ασυναίσθητα, όλα μάς 
επηρεάζουν στο πώς σκεφτόμαστε, λει-
τουργούμε, ακόμα και ονειρευόμαστε 
και μιλάμε. Ίσως γι’ αυτό λέμε συνεχώς 
πως ο κοινωνικός μας κύκλος πρέ-
πει να είναι προσεκτικά επιλεγμένος. 
Όπως και η πληροφορία με την οποία 
τροφοδοτούμε το μυαλό μας.

Από γενιά σε γενιά διαφέρουν τα 
ερεθίσματα με τα οποία γαλουχούμαστε. 
Αυτό είναι αναπόφευκτο. Γιατί οι κοινω-
νίες αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, 
ο κόσμος προοδεύει. Ή τουλάχιστον 
αυτό θα θέλαμε να πιστεύουμε.

Σε ιδανικές περιπτώσεις, ο κόσμος 
μας και οι άνθρωποί του κληρονο-
μούν τις συνθήκες στις οποίες ζουν, 
τις βελτιώνουν στο έπακρον και τις 
παραδίδουν στην επόμενη γενιά για 
να τις αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο.

Στην τωρινή μας εποχή αυτό φα-
ντάζει ουτοπία. 

Γιατί σήμερα, η πίστη – και συχνά 
η ελπίδα – πως το αύριο θα είναι κα-
λύτερο έχει σχεδόν πάψει να υπάρχει.

Η λέξη «κρίση» κυριαρχεί με 
κάθε μορφή στο καθημερινό μας 
λεξιλόγιο. Και η εποχή μας έχει γί-
νει μια εποχή συνεχούς άγχους, και 
δη μεταδοτικού. Ανησυχούμε ολοένα 
περισσότερο για την κατάσταση του 
κόσμου, για τη θέση μας σε αυτόν, για 
τις συνθήκες διαβίωσης, ακόμα και 
για την αδυναμία να συνδράμουμε 
με έναν καθοριστικό ρόλο στην ίδιά 
μας την ύπαρξη.

Σιωπούμε συχνά ενώ έχουμε τόσα 
να πούμε, αλλά έχουμε εγκαταλείψει 
την ελπίδα πως οτιδήποτε θα επιφέρει 
αλλαγή. Κι ας λέμε ότι δεν τα παρατάμε.

Η εξουθένωση φέρνει άγχος, φόβο 
και τελικά οργή. Αυτή είναι η αντίδρα-
σή μας σε όσα συμβαίνουν. Στο στρες, 
στην απογοήτευση, στη σύγχυση, στην 
κόπωση, στη δυσαρέσκειά μας με όλα.

Αυτό σε συνδυασμό με τα ερεθίσματα 
του σύγχρονου κόσμου – τη μουσική 
που ακούμε, τους στίχους γεμάτους βία, 
σεξισμό, καταχρήσεις και τσαμπουκά, 
στα λόγια που λέμε και στις συμπε-
ριφορές που βλέπουμε – ευθύνονται 
για το πρόσωπο της νέας γενιάς που 
παρατηρούμε και αποθαρρυνόμαστε 
ακόμα περισσότερο.

Αυτούς τους νεαρούς που θέλουν 
πεισματικά να αποδείξουν κάτι. Πως 
είναι μεγάλοι και τρανοί και «κάποιοι», 
σαν τα πρότυπά τους, τους τράπερς 
που βλέπουν να «παίζουν ξύλο» σε 
βραβεία μουσικής. Που ντύνονται στα 
μαύρα και κυκλοφορούν σε συμμορί-

ες, αναζητώντας την επιβεβαίωση από 
τους άλλους πως έχουν μια ταυτότητα 
που επιβάλλει κύρος. Αλλά το ψάχνουν 
μέσω της επιβολής φόβου. Γιατί αυτό 
το συναίσθημα προκαλούν όταν τους 
βλέπεις στα μετρό και στα λεωφορεία, 
στις πλατείες και στους δρόμους να 
οχλαγωγούν, να τραμπουκίζουν και να 
συμπεριφέρονται λες και τους ανήκει 
ο κόσμος όλος.

Καταντήσαμε να φοβόμαστε το ίδιο 
το μέλλον που ελπίζαμε πως θα μας 
σώσει.

Έτσι επιδεινώνεται το αίσθημα πως 
είμαστε ευάλωτοι σε έναν κόσμο που 
κινείται ραγδαία – που μάλλον έχει 
εκτροχιαστεί – και στον οποίο δεν 
ελέγχουμε τίποτα. Η σύγχυση και ο 
θυμός που αυτό προκαλεί τείνουν να 
λειτουργούν όμως ως παραλυτικά συ-
ναισθήματα.

Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή 
με άπειρη και προσβάσιμη πληρο-
φορία, μα δεν την αξιοποιούμε σωστά, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη 
γνώση και ακόμα λιγότερη σοφία. Ως 
αποτέλεσμα υπάρχει σωρεία παρα-
πληροφόρησης ακριβώς γιατί δεν 
μπορούμε να επεξεργαστούμε τόση 
πληροφορία. «Σκρολάρουμε» από την 
ώρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας το 
πρωί μια οθόνη, με την πληροφορία να 
περνάει ανάμεσα από τα δάχτυλά μας 
σαν κόκκοι άμμου, χωρίς ουσιαστικά 
να αφομοιώνουμε τίποτα. Και χωρίς να 
νιώθουμε. Έχουμε όμως την ψευδαί-
σθηση πως γνωρίζουμε τα πάντα και 
αυτό λειτουργεί ως τροχοπέδη στην 
αληθινή γνώση.

Χαμένοι σε αυτόν τον ψηφιακό λα-
βύρινθο των ψιθύρων και τιτιβισμάτων 
μας, έχουμε μεταμορφωθεί σε κακούς 
ακροατές των συνανθρώπων μας και 
ακόμα χειρότερους μαθητές του κό-
σμου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και ψηφιακής επικοινωνίας, αντί να 
αναβαθμίσουν τον χαρακτήρα μας, 
έχουν επιταχύνει και ενισχύσει το 
ναρκισσισμό μας.

Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά κυ-
κλοφορούμε με το τουπέ πως ξέρουμε 
τα πάντα και είμαστε και απόλυτοι γι’ 
αυτήν την πεποίθηση.

Αυτή η απάθεια που παρουσιάζου-
με, η έλλειψη συναισθημάτων, είναι 
επικίνδυνη. Γιατί δείχνουμε αδιαφορία 
μπροστά στον πόνο του άλλου. Όταν 
όμως συμβεί κάτι σ’ εμάς, πώς περιμέ-
νουμε να συγκινηθεί ο οποιοσδήποτε;

Ίσως τελικά αυτό που χρειάζεται είναι 
αυτό που έθεσε ο Αντόνιο Γκράμσι ως 
«απαισιοδοξία στη σκέψη, αισιοδοξία 
στην πράξη».

Στη δίνη των ειδήσεων που μας 
κατακεραυνώνουν καθημερινά κα-
τανοούμε βαθιά πως η ιστορία που 
βιώνουμε δεν είναι αυτή που θα θέλαμε 
ή θα επιλέγαμε. Αλλά μπορούμε – ο 
καθένας και όλοι μαζί – να επιφέρουμε 
την αλλαγή που θα προτιμούσαμε. Με 
το ίδιο πείσμα, σθένος και τσαμπουκά 
μιας συμμορίας. 

Της Κυριακής
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Συμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια 
από την αδόκητη αναχώρηση 
του Εθνάρχη Μακαρίου. Ο ίδιος, 
πνεύμα αγώνα και αντίστασης, 

είχε δηλώσει πριν από τον θάνατό του: «Κι 
όταν εγώ αποφασίσω να πεθάνω, χίλιοι 
Μακάριοι θα συνεχίσουν τον αγώνα μου». 
Ήθελε να εκφράσει την πίστη και την αγω-
νιστικότητα του κυπριακού λαού, που τότε 
παρέμενε απτόητος στις επάλξεις. 

Σήμερα, σαράντα πέντε χρόνια μετά, με 
λύπη μου διαπιστώνω ότι χίλιοι συκοφά-
ντες τον συκοφαντούν και προσπαθούν να 
αποδομήσουν τον Μακάριο, την αγωνιστική 
πορεία του και το πνεύμα του πολύχρονου 
αγώνα του για σωτηρία της Κύπρου από 
τους άσπονδους  δολοπλόκους του ΝΑΤΟ, 
την χούντα των Αθηνών και την Τουρκία.

Όσοι γνωρίσαμε και ζήσαμε τα χρόνια 
του Μακαρίου βρισκόμαστε σήμερα στην 
7η. 8η,  9η και 10η δεκαετία της ζωής μας. 
Άτομα κάτω των εξήντα δεν έχουν προσω-
πική γνώση για τη ζωή και τους αγώνες 
του Μακαρίου. ΟΙ γνώσεις προέρχονται 
από τη συκοφαντική προπαγάνδα και τις 
ψευδείς διαδόσεις γνωστών ομάδων και 
ατόμων, που προσπαθούν εσκεμμένα 

και συκοφαντώντας να αποδομήσουν τον 
Μακάριο, φορτώνοντάς του την ευθύνη 
για όλα τα κακά που βρήκαν την Κύπρο. 
‘Εχουν στόχο να δικαιώσουν τη δική τους 
θέση και ιδεολογία, οι μεγαλύτεροι τη δική 
τους ενοχή, την ενοχή της χούντας και της 
ΕΟΚΑ Β’. Προσπαθούν οργανωμένα και 
συκοφαντικά να δυσφημήσουν τον Μακά-
ριο για να δικαιολογήσουν την δική τους 
ένοχη στάση και την ευθύνη της ΕΟΚΑ 
Β’ και της ηγεσίας της.

Και διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης τέτοια φοβερά ψεύδη και συκοφαντίες 
που με κάνουν να αγανακτώ. Και δυστυχώς 
αυτές τις φαντασιώσεις τις ακούω ακόμα 
και από νέους του στενού περιβάλλοντός 
μου. Αυτές  οι σκόπιμες συκοφαντίες μού 
δημιουργούν την ένδειξη ότι υπάρχει ορ-
γανωμένη προσπάθεια από ομάδες και 
άτομα για μηδενισμό του Μακαρίου και 
του συνόλου του λαού που τον ενέπνεε 
και τον θωράκιζε. ‘Εχουν  εμφανή στόχο 
τη δικαίωση των ενόχων, των πράξεων 
και των ενεργειών τους.

Οι νέοι σήμερα εύκολα πιστεύουν τη 
συκοφαντία, ότι Μακάριος ήταν δικτάτορας, 
Είναι αυτονόητο, λένε, επειδή μόνον οι 

δικτάτορες συγκεντρώνουν ποσοστό 90%, 
επειδή ο λαός τους φοβάται. Δεν ξέρουν 
όμως ότι εκτός από τους υποστηρικτές 
της χούντας και της ΕΟΚΑ Β’, ολόκλη-
ρος ο λαός και τα κόμματα της δεξιάς, της 
αριστεράς και του κέντρου υποστήριζαν 
και θωράκιζαν την πολιτική και τις απο-
φάσεις του. Δεν βλέπουν ή δεν θέλουν 
να δουν τις συγκεντρώσεις των εκατοντά-
δων χιλιάδων λαού που τον υποστήριζε, 
όχι μόνο τα χρόνια της διακυβέρνησής 
του, αλλά κυρίως και τους μήνες μετά 
το πραξικόπημα, όταν ο ίδιος ήταν εκτός 

Κύπρου και στην Κύπρο επικρατούσε το 
μεταπραξικόπημα.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Μακάριος 
δεν ήθελε την ένωση για την οποία έδωσε 
τον «όρκο της Φανερωμένης» και ματαί-
ωσε την ένωση, όταν μας την πρόσφεραν 
οι Αμερικανοί με το σχέδιο Άτσεσον. Και 
ενώ βλέπουν την αναίδεια της πολιτικής 
συμπεριφοράς των Τούρκων και των 
υπερεθνικιστικών τους επιδιώξεων, πι-
στεύουν ότι οι Τούρκοι θα αποδέχονταν 
την ένωση, χωρίς ανταλλάγματα, που θα 
ήταν αυτά που κατέχουν σήμερα μετά την 
εισβολή τους, που κάποιοι τους βοήθησαν 
να κάνουν. Έτσι όμως δικαιώνονται, επει-
δή, λένε, πολεμούσαν τον Μακάριο, γιατί 
ματαίωσε την ένωση, που υποσχόταν ο 
ανεκδιήγητος Γαρουφαλιάς.

Για όλα, λένε, φταίει ο ανθενωτικός δι-
κτάτορας Μακάριος. Κι έτσι δικαιώνουν αυ-
τούς που τον πολεμούσαν, δικαιολογούν τις 
αντεθνικές ενέργειές τους που κατέστρεψαν 
την Κύπρο. Και όταν μιλούν για τα χρόνια 
του Μακαρίου, νομίζει κανένας ότι τότε 
ήταν μαύρα χρόνια διαφθοράς, διαπλοκής 
και εξάρτησης από ξένα συμφέροντα. Έτσι 
δικαιολογούνται οι σημερινές εγκληματικές 

υποχωρήσεις, η αποδεδειγμένη διαφθορά 
και διαπλοκή και οι στρατιές των «αρίστων» 
αργόσχολων στο Προεδρικό και σε όλες 
τις υπηρεσίες. Ας ρωτήσουν οι νέοι σήμε-
ρα, πόσους απασχολούσε ο Μακάριος στο 
Προεδρικό. Είναι σήμερα μόδα να μιλά 
κάποιος για τα λάθη του Μακαρίου. Ακόμα 
κι εκείνοι που κατηγορούν τους ενόχους 
της προδοσίας, νιώθουν την ανάγκη να 
προσθέτουν την αόριστη φράση «παρά τα 
λάθη του Μακαρίου». Ποια λάθη είναι αυτά, 
που να δικαιολογούν την τρομοκρατία της 
ΕΟΚΑ Β’ και την προδοσία της χούντας;

Οι νέοι και μεσήλικες που παρασύρο-
νται από τις συκοφαντίες και τις «λογικές 
διαπιστώσεις», ας διαβάσουν και λίγο οι 
ίδιοι, δικές τους πηγές, ας δουν ιστορικά 
κείμενα, με τα γεγονότα της εποχής, φω-
τογραφίες και βίντεο με τη λαοθάλασσα 
των υποστηρικτών του,  τις πολιτικές και 
τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Μα-
καρίου, με τις ανατινάξεις αστυνομικών 
σταθμών για να φέρουν, δήθεν, την ένωση. 
Ας αφήσουν τον Μακάριο και τους αγώ-
νες του να εμπνέουν και να καθοδηγούν 
τον λαό, που είναι έτοιμος να αντισταθεί. 
Που δεν αποδέχεται να νομιμοποιήσουν 

την διχοτόμηση της Κύπρου με τις  λύσεις 
τύπου Ανάν, που θα διαλύσουν την Κ.Δ. 
και θα αναγνωρίζουν την κυριαρχική 
ενότητα δύο συνιστώντων κρατών, που 
θα διαδεχθούν την Κ.Δ.

Ας κατανοήσουν ότι ο μακροχρόνιος 
αγώνας δεν ήταν προδοτική απόφαση 
του Μακαρίου, αλλά ο μόνος τρόπος για 
αντίσταση και απόρριψη των απαράδεκτων 
σχεδίων της Τουρκίας και των φίλων της 
για διάλυση της Κ.Δ. και μετατροπή της σε 
τουρκικό προτεκτοράτο.

Ο Μακάριος και ο εθναρχικός του ρόλος 
ήταν το σύμβολο του αγώνα και της αντίστα-
σης. Αν σήμερα όλες οι αρετές του αγώνα 
θεωρούνται ρομαντικές και εθνικιστικές 
εξάρσεις, δεν φταίει ο Μακάριος, αλλά 
αυτοί που είναι έτοιμοι να παραδώσουν 
την Κ.Δ. για να επανενώσουν δήθεν την 
Κύπρο. Ο Μακάριος, πράγματι, ποτέ δεν 
θα αποδεχόταν τέτοια επανένωση.

Ο Μακάριος ήταν ο πρώτος ενωτικός. Το 
λάθος του ήταν ότι άργησε να αντιληφθεί, 
ότι η ένωση ήταν ένα απραγματοποίητο 
όραμα. Αλλά ποτέ δεν υπήρξε χρήσιμος 
ηλίθιος της CIA και του Φόρεϊν ‘Οφις. Ήταν 
πάντα εμπόδιο στα σχέδιά τους.

Συκοφαντίες για αποδόμηση του Μακαρίου 

Οι συμμορίες του μετρό και 
η ψευδαίσθηση της γνώσης

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
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Ακούσαμε λοιπόν και φέτος, όπως 
και όλα τα προηγούμενα χρό-
νια, τα ίδια «έπεα πτερόεντα» 
και άλλες «πομφόλυγες», και 

αυτά θα ακούμε, είμαι βέβαιος, και του 
χρόνου, εκτός, εάν, εν τω μεταξύ, η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία καταστεί «εκλιπούσα», 
ως είναι ο μόνιμος στόχος της Τουρκίας. 
Άλλωστε, οι ποικιλώνυμοι, χρεοκοπημένοι 
κομματικοί και πολιτικοί ηγέτες και ηγε-
τίσκοι δεν έχουν τίποτε άλλο να μας πουν.

Η Τουρκία δεν θέλει την Κύπρο ως 
«προτεκτοράτο», αλλά ως «βιλαέτι», και 
με μεθοδικότητα προχωρεί στα σχέδιά 
της ανενόχλητη, μονιμοποιώντας τα τε-
τελεσμένα της εισβολής και κατοχής και 
δημιουργώντας συνεχώς και νέα τοιαύτα.

Την επομένη της ολοκλήρωσης της 
τουρκικής εισβολής (Ιούλιος-Αύγουστος 
1974) ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ 
Ετσεβίτ, επονομασθείς «Πρωθυπουργός 
της εισβολής», διακήρυξε ότι για την Τουρ-
κία «το Κυπριακό είναι λυμένο επί του 
εδάφους και του χάρτου», αλλά φαίνεται 
ηχούσε στα ώτα μη ακουόντων.

Με τις ούτω καλούμενες «συμφωνίες 
υψηλού επιπέδου», γνωστές ως «συμφω-
νίες κορυφής», Μακαρίου-Ντενκτάς 1977 
και Κυπριανού-Ντενκτάς 1979 αποενο-
χοποιήσαμε την Τουρκία και βάλαμε τη 
θηλιά του σχοινιού γύρω από τον λαιμό 
μας και δώσαμε έτσι την άλλη άκρη στην 
Άγκυρα, αφού μετατρέψαμε το πρόβλημά 
μας από θέμα εισβολής και κατοχής σε 
«δικοινοτική διαφορά» και, στη συνέχεια, 
με την υποβολή χάρτη για το «εδαφικό», 
αποδεχτήκαμε και τη διχοτόμηση.

Συνεπώς, τα περί «επανένωσης» και 
«απελευθέρωσης» δεν είναι παρά 

εμπαιγμός και κοροϊδία του Κυπρια-
κού Ελληνισμού, δηλαδή με άλλα λόγια 
περιπαίξιμο.

Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποχωρήσει 
από την Κύπρο – όπως και οι Βρετανοί από 
τις ούτω καλούμενες «κυρίαρχες βάσεις».

Μερικοί αφελείς εξακολουθούν να 
ομνύουν πίστη στην ούτω καλούμενη 
«Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία» 
και δηλώνουν έτοιμοι να επανέλθουν σε 
«συνομιλίες/διαπραγματεύσεις» (κουβέντες 
του καφενείου). 

Διερωτώμαι, εάν δεν ακούν τις καθη-
μερινές δηλώσεις του ανδρείκελου της 
Άγκυρας Ερσίν Τατάρ και όλων των άλλων 
περί λύσεως «δύο κυριάρχων και ισότιμων 
κρατών διεθνώς αναγνωρισμένων» και 
ότι «ούτε ένα βήμα πίσω» δεν πρόκειται 
να κάνουν.

Ό,τι απέμεινε να μας πουν τώρα, είναι 
«αιωνία σας η μνήμη».

Φαίνεται ότι μερικοί δεν έχουν δει ή 
αγνόησαν τον πίνακα της ούτω καλούμενης 

«γαλάζιας πατρίδας» που παρουσίασε ο 
αρχηγός του κόμματος Εθνικής Δράσης 
(γκρίζοι λύκοι) Ντεβλέτ Μαχτσελί και 
κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίν 
Ερτογάν, που δεν καταδίκασε, παρόλο 
που προκλήθηκε επανειλημμένα από 
την Αθήνα. 

Και ενώ εμείς λοιπόν ασχολούμαστε 
με την προεδρολογία, οι Τούρκοι ανενό-
χλητοι προχωρούν στην υλοποίηση των 
σχεδίων τους με ολοένα αυξανόμενη επι-
θετικότητα και απειλές κατά ξηρά, θάλασσα 
και αέρα, που εμείς αφελώς αποκαλούμε 
«αδιαλλαξία».  

Συνεπώς, οποιοσδήποτε και αν εκλεγεί 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Φεβρου-
άριο 2023, νοουμένου ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν θα καταστεί «εκλιπού-
σα», ή οποιοσδήποτε και αν διαδεχθεί τον 
Ερντογάν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
τίποτε απολύτως δεν πρόκειται να αλλάξει.

Η Τουρκία θα εντείνει την επιθετικό-
τητα και τις απειλές της, υλοποιώντας τον 
αμετάθετο στόχο της να μετατρέψει την 
Κύπρο σε «βιλαέτι» της. 

Πομφόλυγες και έπεα πτερόεντα

ANΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
πρώην συνδικαλιστής



Οι αλματώδεις αυξήσεις στις 
τιμές των καυσίμων και 
της ηλεκτρικής ενέργειας 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν εκτοξεύσει τον πληθωρισμό 
σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα (>9%) 
και ταυτόχρονα αυξάνουν την ενεργει-
ακή φτώχια. Από τη μια πλανάται ο φό-
βος ενός ράλι ανατιμήσεων των υγρών 
καυσίμων, όπως βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης, με το εμπάργκο στην εισαγωγή 
ρωσικού πετρελαίου και το πλαφόν των 
ΗΠΑ στις τιμές. Από την άλλη η διάρρηξη 
της εμπιστοσύνης μεταξύ της ρωσικής 
ομοσπονδίας και πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών ενδέχεται να δημιουργήσει ανε-
πάρκεια προμηθειών φυσικού αερίου για 
τον χειμώνα. Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι η 
Γερμανία και η Ιταλία, που προετοιμά-
ζονται για οικονομική ύφεση.  

Την ίδια στιγμή οι Βρυξέλλες προσπα-
θούν σε κεντρικό επίπεδο να διαχειριστούν 
την ενεργειακή κρίση προτείνοντας εξοι-
κονομήσεις στην κατανάλωση φυσικού 
αερίου, που δεν βρίσκουν όμως σύμφωνες 
πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο ερ-
χόμενος χειμώνας θα είναι ζωτικής σημα-
σίας καθώς θα δοκιμαστεί η ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη και η (α)προθυμία πολλών 
χωρών να μοιραστούν ενεργειακούς πό-
ρους και ηλεκτρική ενέργεια. Ήδη μερικές 
χώρες, όπως το ΗΒ, έχουν επισημάνει 

ότι σε περίπτωση ανεπάρκειας πηγών 
ενέργειας θα δοθεί προτεραιότητα στις 
εθνικές ανάγκες, διακόπτοντας ή περι-
ορίζοντας τη ροή φυσικού αερίου προς 
γειτονικές χώρες. Αλληλένδετες είναι και 
οι κυρώσεις της Κομισιόν προς τη Μόσχα, 
που δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό 

σε μια διένεξη, αλλά να συνυπολογίζουν 
πρωτίστως τις αρνητικές επιπτώσεις στους 
ίδιους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 

Μπορεί η μερική επαναφορά της ροής 
φυσικού αερίου στον υποθαλάσσιο αγωγό 
Nord Stream I, από την Gazprom, στις 21 
Ιουλίου να επέφερε προσωρινή ανακού-
φιση, όμως η δυναμικότητά του παραμέ-
νει στο 30% της μέγιστης δυνατότητας 
μεταφοράς των 55 δισ. κυβικών μέτρων. 
Αναπόδραστα εγείρονται ανησυχίες αν 
θα επιτευχθούν οι στόχοι της πληρότητας 
των υπόγειων ρεζερβουάρ αποθήκευσης 
φυσικού αερίου στο 90% πριν από την 
1η Νοεμβρίου, όπως στοχεύει η ΕΕ. Πα-
ράλληλα, το κύμα καύσωνα που πλήττει 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδεινώνει 
την κατάσταση, ανεβάζοντας τη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ήταν αναμενόμενο πολλές χώρες 
της ΕΕ έχουν επαναλειτουργήσει ηλεκτρο-
παραγωγικές μονάδες με άνθρακα, με τον 
κίνδυνο να μην επιτευχθούν οι κλιματικοί 
στόχοι αναφορικά με τους θερμοκηπιακούς 
ρύπους. Οι αλλεπάλληλες επισκέψεις Ευ-
ρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένης 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε χώρες-
προμηθευτές φυσικού αέριου όπως το 
Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, 
αποσκοπούν στο να αυξήσουν τις προμή-
θειες αερίου για τον χειμώνα. Αν και μικρή 
αυτή η συνεισφορά, στο μεσοδιάστημα είναι 
αναγκαία. Το πρόβλημα της ανεπάρκειας 
ενέργειας μπορεί να μετριαστεί με την εξοι-
κονόμηση ενέργειας, τον συντονισμό χρήσης 
του ευρωπαϊκού δικτύου αγωγών, την εισα-
γωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και 
τη συντονισμένη διαχείριση ταμιευτήρων 
αποθήκευσης. Αντλώντας μαθήματα από τις 
ενεργειακές κρίσεις πετρελαίου του 1973 και 
1978, η καλύτερη ενημέρωση και η ανταλ-
λαγή πληροφοριών μαζί με την αξιοποίηση 
των στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων 
μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Καθώς 
διακυβεύεται η οικονομική σταθερότητα της 
ευρωπαϊκής οικογένειας θα απαιτηθούν 
σοφές αποφάσεις για να διασφαλιστεί η 
επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού. 

Κολλημένα τα τελευταία ιδίως 
χρόνια σε αγκυλώσεις και 
ξεπερασμένες αντιλήψεις 
του παρελθόντος τα κόμ-

ματα κάπου ξεστράτισαν. Έχασαν τον 
προσανατολισμό τους και, το χειρότερο, 
έπαυσαν να ταυτίζονται με αρχές και 
αξίες. Αν η εθνικοποίηση του πατρι-
ωτισμού και η ρητορική θεοποίη-
σης του κόμματος έφερε καρπούς τα 
προηγούμενα χρόνια, σήμερα αμφι-
σβητείται έντονα από τους πολλούς. 
Ο λόγος  είναι προφανής και έχει να 
κάνει αποκλειστικά με τη στάση και 
την όλη συμπεριφορά των κομμάτων. 

Κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές, 
ξεδιπλώνονται επιλεκτικά και με μεγάλη 
μαεστρία από το χρονοντούλαπο της 
πολιτικής διάφορα εύπεπτα συνθήματα 
για να ενεργοποιήσουν τα συναισθη-
ματικά κομματικά αντανακλαστικά των 
ψηφοφόρων, που θα καθορίσουν τις 
επιλογές τους.

Όταν δε τα συνθήματα λιγοστεύουν, 
τελευταίο καταφύγιο των επιτήδειων 
κομματαρχών είναι η επίκληση του 
ούτω καλούμενου κομματικού πατρι-
ωτισμού σε σημείο που να ταυτίζεται 
νοητικά με τον άδολο πατριωτισμό και 
τη φιλοπατρία.

Σε προεκλογικές περιόδους η χρήση 
της λέξης πατριωτισμός φτάνει πολλές 
φορές τα όρια της φτηνής πολιτικής 
εκμετάλλευσης, που οδηγεί στην πατρι-
δοκαπηλία. Τον ψευδοπατριωτισμό, τον 
φανταχτερό αυτό μανδύα κάθε πολιτι-
κού τυχοδιωκτισμού, ο οποίος σαφώς 
διαφέρει από τον γνήσιο πατριωτισμό, 
όπου η αγάπη για την πατρίδα και τις 
εθνικές αξίες βασίζονται όχι στον φα-
νατισμό και την τύφλωση, αλλά στην 
κριτική κατανόηση κι αφοσίωση για 
την πατρίδα. 

Η έντονη συναισθηματική φόρτιση 
που γίνεται με τη σκόπιμη επίκληση 
επιλεγμένων συναισθημάτων για την 
πατρίδα και το κόμμα, δεν επιτρέπει 
τη νηφάλια κρίση. Έτσι, είναι πολύ 
πιο εύκολο να παρασυρθεί κάποιος 
σε κενού περιεχομένου πατριωτικές 
εξάρσεις και αφορισμούς και στο τέλος 
να οδηγηθεί στην υποταγή του συγκε-
κριμένου πολιτικού λόγου.

Σε μια νεαρή δημοκρατία όπως 
τη δική μας είναι απόλυτα φυσιολο-
γικό οι δημοκρατικές αντιλήψεις και 
προπάντων οι πρακτικές να περνούν 
από διάφορα στάδια. Εδώ και λίγες 

δεκαετίες, τα κόμματα έχουν αποκτήσει 
σημαντική δύναμη και επιρροή στη 
δημόσια ζωή. Αρχηγοί και μια μικρή 
ομάδα παρατρεχάμενών τους, ενεργούν 
αυθαίρετα, ξεπερνούν τα εσκαμμένα 
και ρυθμίζουν την πολιτική ζωή του 
τόπου, παροπλίζοντας τον ρόλο των 
πολιτών. 

Η παντοκρατορία της κομματικής 
μηχανής, βασισμένη στην απαράδε-
κτη αρχή των πελατειακών σχέσεων, 
μοιράζει προνόμια, εξασφαλίζει διο-
ρισμούς, προσφέρει προστασία στους 
ημετέρους, εξαγοράζοντας ουσιαστικά 
συνειδήσεις, πράγμα εντελώς αντιδη-
μοκρατικό και απαράδεκτο.

Μ’ αυτές τις πρακτικές και νοο-
τροπίες ο πανίσχυρος κομματικός 
μηχανισμός κυριαρχεί σχεδόν από-
λυτα έναντι άλλων και η δημοκρατία, 
αντί να εξελίσσεται, αποδυναμώνεται, 
με αποτέλεσμα την ανισορροπία στα 
δημοκρατικά θέσμια.  

Αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, 
παρασκήνιο, δημαγωγία, διαφθορά, 
διαπλοκή, καταπάτηση αρχών, αλαζο-
νική υποτίμηση της νοημοσύνης του 
πολίτη και άλλα πολλά οδήγησαν στη 
σταδιακή απαξίωση των κομμάτων και 
την απόρριψη των ίδιων των κομματαρ-
χών. Η κομματοκαπηλία ως πολιτική 
τεχνική φθίνει και δεν αποτελεί πια 
πειστικό επιχείρημα για τους πολίτες, 
φίλους και οπαδούς μιας πολιτικής 
παράταξης.

Τα λόγια του αείμνηστου Δημήτρη 
Χριστόφια: «Το κόμμα τζιαι τα μάθκια 
μας» ήταν περισσότερο μια δραματική 
προειδοποίηση για την αποδυνάμω-
ση του κομματικού μηχανισμού, που 
σταδιακά έχανε τον φωτοστέφανό του.

Η αντίληψη για το κόμμα μπορεί 
να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο 
σε άνθρωπο. Σε διαφορετικές μάλιστα 
περιόδους ο κομματισμός σήμαινε δι-
αφορετικά πράγματα. Στη σύγχρονη 
εποχή πιθανόν να σημαίνει ακόμη πιο 
διαφορετικά πράγματα για πολλούς 
ανθρώπους.

Οι εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας 
απαιτούν νέα οράματα και αταλάντευτη 
πίστη σε αρχές, αξίες, δημοκρατικούς 
θεσμούς και στα ατομικά δικαιώματα. 
Η στήριξη στο κόμμα σταματά εκεί που 
αρχίζει η αφοσίωση στην πατρίδα και 
το γενικότερο καλό για τους πολλούς.

Ενόσω οι αλαζονικοί πολιτικοί 
δεν ερμηνεύουν σωστά τα σημεία 
των καιρών και επιμένουν να ασχο-
λούνται περισσότερο με τη σκοτεινή 
πλευρά της πολιτικής, μεγαλώνοντας 
έτσι την απόσταση του κόμματος από 
την κοινωνία, το χάσμα στο τέλος θα 
είναι τραγικό για τους ίδιους...

Ο Γουίνστον Τσόρτσιλ το είχε πει 
με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: «Η 
πολιτική αυτοκτονία έχει το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό ότι πάντα επιζείς, για 
να δεις τα αποτελέσματα της πράξης 
σου!».

Είναι γενικά παραδεκτόν ότι η 
προεκλογική περίοδος για τις 
προεδρικές του 2023 ξεκίνη-
σε πολύ νωρίς. Αυτό οδήγησε 

στο να παρακολουθήσουμε την πρώτη 
τηλεμαχία στο κρατικό κανάλι μεταξύ τρι-
ών υποψηφίων, επτά μήνες πριν από τις 
εκλογές. Νίκος Χριστοδουλίδης, Ανδρέας 
Μαυρογιάννης και Αβέρωφ Νεοφύτου 
έδωσαν την πρώτη τους τηλεοπτική μάχη 
στις 21/07/2022.

Είναι πραγματικά άξιον σχολιασμού ότι 
η συγκεκριμένη τηλεμαχία προβλήθηκε 
κατ’ επανάληψη τρεις φορές (ΡΙΚ2 στις 
22/07 και ώρα 17:30, ΡΙΚ1 στις 26/07 
και ώρα 21:00 ΡΙΚSat 26/07 στις 21:30). 
Είναι, επίσης, άξιον σχολιασμού ότι έγι-
ναν δημοσκοπήσεις με θέμα την εν λόγω 
τηλεμαχία (ερωτήσεις όπως: Παρακολου-
θήσατε την τηλεμαχία, ποιος από τους 
τρεις υποψηφίους σάς έπεισε, άλλαξε η 
ψήφος σας μετά την τηλεμαχία και ούτω 
καθεξής).

Είναι ακόμη άξιον σχολιασμού ότι αυτή 
η τηλεμαχία στάθηκε η αιτία (ή η αφορμή) 
να δημοσιευθούν σημαντικά έγγραφα και 
να γίνουν δημόσιες δηλώσεις, γραπτές και 
μη. Μία τηλεμαχία η οποία ανακυκλώνεται 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς. 
Αν ανατρέξει κανείς στα επίσημα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης των υποψηφίων 
κ. Χριστοδουλίδη και κ. Μαυρογιάννη 
θα δει ότι έχουν καταθέσει και γραπτώς 
κάποιες από τις τοποθετήσεις τους από 
την επίμαχη τηλεμαχία.

Σκόπιμο να αναφερθεί εδώ πως η μο-
ναδική τοποθέτηση για το Κυπριακό, ως 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής ανήμερα 
της θλιβερής επετείου της στρατιωτικής 
εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, έγι-
νε από τον κ. Χριστοδουλίδη: «Αυτήν τη 
στιγμή», είπε, «υπάρχει μια ισχυρή, ορθή 
αντίδραση της διεθνούς κοινότητας για την 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία… Μας 
δίνεται μια χρυσή ευκαιρία επανακαθο-
ρισμού της ουσίας του Κυπριακού ως 
προβλήματος εισβολής και κατοχής».

Όσον αφορά τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ, 
κ. Νεοφύτου, φαίνεται να μην υπάρχει 
καμία ανάρτηση ούτε του ιδίου, ούτε του 
κόμματός του σε σχέση με τις δικές του 
τοποθετήσεις. Ο ΔΗΣΥ αρκέστηκε σε 
επίσημη ανακοίνωση ανήμερα της τη-
λεμαχίας. Δεν υπάρχει, όμως, γραπτώς 
καμία τοποθέτηση του κ. Αβέρωφ που 
να έγινε κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας.

Τι είδαμε, όμως, σε αυτή την τόσο ση-
μαντική τηλεμαχία;

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να έχει το ΝΑΤΟ και το ενεργειακό στη 
λύση του Κυπριακού. Αναφέρθηκε επίσης 
αρκετές φορές με έντονο και επικριτικό 
ύφος σε θέσεις και δηλώσεις του ΔΗΚΟ 
και της ΕΔΕΚ, χωρίς, όμως, να είναι παρών 
κάποιος εκπρόσωπος των δύο κομμάτων. 
Από ποιον περίμενε, λοιπόν, να πάρει 
θέση στα όσα τους καταλόγιζε;

Ο κ. Μαυρογιάννης προσπάθησε να 
επιρρίψει ευθύνες στον κ. Χριστοδουλίδη 
για την αποτυχία των συνομιλιών στο Κραν 

Μοντανά. Εμμέσως πλην σαφώς ανέφερε 
ότι ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν αυτός που 
πίεζε και στο τέλος έπεισε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας να αποχωρήσει από τις 
συνομιλίες, αναγκάζοντας τον κ. Χριστο-
δουλίδη να απευθυνθεί στον Ν. Αναστα-
σιάδη και να του ζητήσει να πάρει θέση 
στα όσα του καταλογίστηκαν.

Για να εμφανιστεί στο τέλος ως από 
μηχανής θεός ο «αμέτοχος» κ. Νεοφύτου 
να μιλήσει περί αξιοπιστίας έναντι των 
αντιπάλων του, εκμεταλλευόμενος το όλο 
σκηνικό που δημιουργήθηκε (το οποίο και 
πιθανόν να «επέτρεψε» ο δημοσιογράφος-
συντονιστής της τηλεμαχίας).

Ο κ. Νεοφύτου μίλησε περί αξιοπι-
στίας με έντονο ύφος και αρκετές φορές. 
Παράλληλα, όμως, δεν προσπάθησε με 
κανένα τρόπο να υποστηρίξει την παρούσα 
κυβέρνηση στα όσα της καταλογίζονταν 
από τον κ. Μαυρογιάννη. Δεν υπερασπί-
στηκε την κυβέρνηση την οποία στηρίζει 
ως πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. 

Τα έγγραφα και τα πρακτικά συναντή-
σεων στο Κραν Μοντανά, τα οποία είδαν το 
φως της δημοσιότητας μετά την τηλεμαχία, 
καταρρίπτουν όσα ο κ. Μαυρογιάννης 
καταλόγισε στον κ Χριστοδουλίδη. Το γε-

γονός ότι δημοσιεύονται σήμερα αυτού 
του είδους έγγραφα και πρακτικά είναι 
ενοχλητικό, έως και επικίνδυνο…

Η αρχή, βέβαια, όλου αυτού του παρα-
ληρήματος έγινε από τον κ. Μαυρογιάννη, 
έμπειρο κατά τα άλλα διαπραγματευτή 
της Κυπριακής Κυβέρνησης. Και είναι 
να απορεί κανείς: Πώς ένας έμπειρος δι-
απραγματευτής προχωρά σε αναφορές 
και αποκαλύψεις αυτής της βαρύτητας 
και σημασίας για την χώρα του, με σκο-
πό να πλήξει τον ανθυποψήφιό του, με 
τον οποίο συνεργάστηκε σε μίαν από τις 
κρισιμότερες περιόδους του Κυπριακού;

Έχουν επίσης δημοσιευθεί δηλώσεις 
των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας 
και Κύπρου οι οποίες αφορούν στον 
ρόλο του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη λύση 
του Κυπριακού. Ο κ. Δένδιας μεταξύ 
άλλων ανέφερε πως το ΝΑΤΟ έχει δείξει 
ένα μη βοηθητικό ρόλο για επίλυση 
προβλημάτων των μελών του και ότι ο 
οργανισμός δεν σέβεται πάντα το αξιακό 
σύστημα στο οποίο εδράζεται. Ενώ ο 
κ. Κασουλίδης ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ 
δεν είναι επείγον θέμα και ότι, ούτως 
ή άλλως, η Τουρκία θα ασκήσει βέτο. 
Δηλώσεις που θα μπορούσαν να θεω-

ρηθούν ως απάντηση στην τοποθέτηση 
του κ. Νεοφύτου σχετικά με τον ρόλο 
του ΝΑΤΟ στην επίλυση του Κυπριακού 
από τους ίδιους τους ΥΠΕΞ Ελλάδας 
και Κύπρου. 

Καταλήγοντας…
Κάποιοι προβάλλονται ως οι μεγάλοι 

νικητές της τηλεμαχίας (πώς και γιατί, αυ-
τοί μόνο ξέρουν). Κάποιοι έχουν εκτεθεί 
ανεπανόρθωτα εξαπολύοντας δριμείς 
κατηγορίες έναντι των αντιπάλων τους 
που δεν ευσταθούν και κάποιοι διατη-
ρούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τα 
σημαντικά δημοσιεύματα και τοποθετήσεις 
που έγιναν μετά την τηλεμαχία, έστω και 
εάν τους δικαιώνουν…

Η επιλογή ενός πολιτικού να παραμένει 
ήρεμος, σοβαρός και να αντιμετωπίζει με 
σεβασμό τον πολιτικό του αντίπαλο σε 
μία τηλεοπτική αντιμαχία, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας αναφέρονται γεγονότα 
και πολιτικές τοποθετήσεις που ο ίδιος 
γνωρίζει ότι δεν ευσταθούν, δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως αδυναμία. Πολιτική 
ωριμότητα θα μπορούσε κάποιος να το 
πει. Ποιος «νίκησε» ή ποιος «έχασε» σε 
αυτή την πρώτη τηλεμαχία, εναπόκειται 
στην πολιτική κρίση του καθενός.

Η αποτίμηση της πρώτης τηλεμαχίας
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Κομματικός 
πατριωτισμός

Η ενεργειακή κρίση θα δοκιμάσει 
την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

ΦΟΊΒΟΣ ΝΊΚΟΛΑΐΔΗΣ

ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΣΟΥ, 
Ειδικός σε θέματα ενέργειας, Marine 
& Carbon Lab: www.carbonlab.eu, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Μηχανικής, Παν. Λευκωσίας 
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ΕΊΡΗΝΗ ΠΟΓΊΑΤΖΗ,  
Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και 

Διεθνών Σχέσεων 

Ηεπίσκεψη της Προέδρου της 
Αμερικανικής Βουλής Νάνσι 
Πελόζι στην Ταϊβάν – η πρώ-
τη επίσκεψη υψηλόβαθμου 

Αμερικανού αξιωματούχου τα τελευταία 
25 χρόνια - σηματοδότησε έντονες γεωπο-
λιτικές εξελίξεις στην περιοχή, οι οποίες, 
στην παρούσα φάση, μεταφράζονται σε 
μεγάλου εύρους στρατιωτικές ασκήσεις 
της Κίνας με πραγματικά πύρα, σε έξι 
τομείς περιμετρικά του νησιώτικου συ-
μπλέγματος της Ταϊβάν, που σε κάποιες 
μάλιστα περιπτώσεις επικαλύπτουν τα 12 
ναυτικά μιλιά από τις ακτές της Ταϊβάν. 
Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με 
ανησυχία τα γεγονότα ως εξελίσσονται, 
με τον κίνδυνο κλιμάκωσης να είναι 
μεν ορατός, αλλά στο παρόν στάδιο 
απομακρυσμένος. 

Οι στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας 
αποτελούν τις μεγαλύτερες ασκήσεις στην 
περιοχή, μάλιστα σε ακτίνα που αγγίζει 
τα 12 ναυτικά μίλια από το νησί – το 
πλησιέστερο σημείο που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί τέτοιου είδους ασκήσεις. 
Η δέσμευση περιοχών από την Κίνα για 
την πραγματοποίηση των στρατιωτικών 
της ασκήσεων περιμετρικά της Ταϊβάν, 
ουσιαστικά δημιουργεί ένα τείχος που 

μπλοκάρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους 
ναυτικούς και αεροπορικούς διαδρόμους 
προς την αποσχισθείσα περιοχή.

Οι πιο πάνω γεωπολιτικές εξελίξεις 
σημειώνονται σε μια περίοδο όπου η 
ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας 
εντείνεται και όπου σε διάφορα μέτωπα 
υπάρχουν σαφείς ρήξεις στην καθεστη-
κυία τάξη πραγμάτων, με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία να συνεχίζεται, την ενεργειακή 
κρίση να κάνει ήδη εμφανή τα σημάδια 
της, τα προβλήματα που παρατηρούνται 
στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνο-
δο του πληθωρισμού σε παγκόσμιο (και 
ειδικότερα σε ευρωπαϊκό) επίπεδο. Σε 
συνάρτηση με την πολιτική του Προέδρου 
Χι της Κίνας, όπως οι στρατιωτικές δυνάμεις 
της Κίνας αναβαθμιστούν μέχρι το 2035 
και καταστούν ικανές να πολεμούν και 
να κερδίζουν πολέμους μέχρι το 2049, 
τα πιο πάνω γεγονότα ανακατεύουν την 
γεωπολιτική τράπουλα και δύνανται να 
αλλάξουν τα υφιστάμενα γεωπολιτικά 
δεδομένα, δημιουργώντας πολλά γεω-
πολιτικά μέτωπα, ικανά να επηρεάζουν 
την καθημερινότητα των πολιτών ανά το 
παγκόσμιο. 

Ένα από τα σημαντικά δεδομένα που 
προκύπτουν ενόψει των πιο πάνω είναι 

η παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών. Όπως 
έχει αναφερθεί, η Κίνα επιζητεί την ανα-
βάθμιση της στρατιωτικής της ισχύος, 
αλλάζοντας την παγκόσμια ισορροπία 
των στρατιωτικών δυνάμεων ξοδεύοντας 
το μεγαλύτερο ποσό στην στρατιωτική 
της ισχύ σε σύγκριση με οποιαδήποτε 
άλλη χώρα εκτός από τις ΗΠΑ, με όσες 
επιπτώσεις αυτό έχει στην γεωπολιτική 
σκηνή της υφηλίου. Υπενθυμίζεται ότι η 
Κίνα ξεπέρασε σε αριθμό το πολεμικό 
ναυτικό των ΗΠΑ το 2014, χωρίς φυ-
σικά αυτό να σημαίνει ότι, ποιοτικά, με 
στρατιωτικούς όρους, υπάρχει ουσιαστική 

διαφοροποίηση. Παράλληλα, υπάρχουν 
αναφορές για προσπάθεια τετραπλασι-
ασμού των πυρηνικών κεφαλών της Κί-
νας, που, αν και αρκετά λιγότερες από 
τις δυνατότητες των ΗΠΑ, αποτελούν 
μιαν από τις μεγαλύτερες απειλές για 
την δυτική στρατιωτική κυριαρχία. Τέλος, 
οι δυνατότητες χρήσης διηπειρωτικών 
βαλλιστικών πυραύλων και υπερηχη-
τικών πυραύλων εντείνουν την ένταση 
της δυνητικής απειλής σε περίπτωση 
εμπλοκής σε σύγκρουση, την ίδια στιγμή 
που η Κίνα επενδύει στην χρήση συστη-
μάτων τεχνητής νοημοσύνης σε στρατι-
ωτικό υλικό της και χρησιμοποιεί κατά 
κόρον, σύμφωνα με δυτικές αναλύσεις, 
μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων εναντίον 
δυτικών οργανισμών. 

Το σκηνικό του 1996 – την τελευταία 
φορά που η ένταση μεταξύ Πεκίνου και 
Ταϊπέι έφτασε σε αυτό το σημείο – φαίνεται 
να επαναλαμβάνεται σήμερα. Αν και το 
ενδεχόμενο άμεσης σύρραξης φαίνεται 
απομακρυσμένο, σε περιπτώσεις όπου 
συμβαίνουν αυτού του εύρους στρατιωτι-
κές ασκήσεις και έντασης οι προκλήσεις 
παραμένουν σε αυξημένο επίπεδο και 
η πιθανότητα εμπλοκής παραμένει στο 
προσκήνιο.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ταϊβάν 
  

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΊΑΝΟΥ,  
Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, LL. BLaw (Bristol), Ph. 

DinLaw – International Lawand Human 
Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας 

Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας 
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Η διπλωματία, η μόνη ελπίδα…

Γίνεται αντιληπτό, από τις 
δηλώσεις των αξιωματού-
χων του μη αναγνωρισμέ-
νου Αρτσάχ, ότι οι ρωσικές 

ειρηνευτικές δυνάμεις και γενικότερα 
η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελούν το 
μοναδικό τους ανάχωμα για την επι-
βίωσή τους. 

Όπως προαναφέραμε, οι Ρώσοι 

ειρηνευτές δεν αναμένεται, ούτε έχουν 
σκοπό, να θυσιαστούν για τους Αρμέ-
νιους, ωστόσο η ρωσική διπλωματία 
μπορεί να δώσει χρόνια στο Αρτσάχ. 

Οι ισχυροί δεσμοί της Μόσχας με 
το Μπακού και το Ερεβάν μπορεί να 
οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία, 
η οποία ναι μεν δεν αναμένεται να 
είναι υπέρ των Αρμενίων, μπορεί 

όμως να κατευνάσει τα πνεύματα 
στην περιοχή, για ένα χρονικό δι-
άστημα.

Στο μεταξύ, η Αρμενία καλείται να 
λύσει τις εσωτερικές της έριδες και 
να προσανατολιστεί εκεί όπου της 
επιτάσσουν τα συμφέροντά της, όχι 
μόνο για την επιβίωση του Αρτσάχ, 
αλλά και ολόκληρης της Αρμενίας. 

Οι εφευρέσεις στην εποχή μας

Μ ε την εποχή του κορωνοϊού οι 
περισσότερες δραστηριότητες 
στη ζωή μας ελαττώθηκαν. Εί-
ναι λοιπόν πρόοδος οι εφευ-

ρέσεις που υπάρχουν σε διάφορους τομείς 
στις χώρες της Ευρώπης και αλλαχού. Γιατί 
η πρόοδος στην τεχνολογία είναι μια πολύ 
καλή ένδειξη της οικονομικής προόδου και 
επιπέδου μιας χώρας.

Από μια έρευνα που έγινε, φαίνεται ότι η 
Ελβετία είναι η πρώτη χώρα σε καταθέσεις προ-
νομίων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη το 2021 σε 
αναλογία με τον αριθμό κατοίκων της κάθε χώρας.

Οι καταθέσεις γίνονται στο ευρωπαϊκό 
γραφείο ευρεσιτεχνιών. Οι εφευρέσεις είναι 
σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, οι 
τεχνολογίες στην ιατρική, στα φαρμακευτικά 
προϊόντα κ.ά. Από την έρευνα που έγινε (βλ. 

Ivan Radja, “La Suisse est championne des 
demandes de brerets”, La Tribune de Geneve, 
6 avril, 2022) φαίνεται ότι η πρώτη χώρα σε 
εφευρέσεις στην Ευρώπη ήταν η Ελβετία και 
ακολουθούν η Σουηδία και η Δανία, η Ολλανδία, 
η Φινλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, 
το Ισραήλ και η Ιρλανδία. Είναι ενθαρρυντικό, 
γιατί σε εποχή κορωνοϊού έχομε πρόοδο στις 
εφευρέσεις. Στην Ελβετία τα φαρμακευτικά 

προϊόντα έχουν μια δεσπόζουσα θέση.
Πρέπει να λεχθεί βέβαια ότι ορισμένες εφευ-

ρέσεις, παρόλο που κατατίθενται στην Ευρώπη 
μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, προέρ-
χονται από χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Κίνα, 
η Ιαπωνία, η Κορέα.  

Όσον αφορά τη δική μας χώρα, είναι κρίμα, 
γιατί η επίδοσή μας σ’ αυτόν τον ζωτικό τομέα 
είναι χαμηλή. Από την επαγγελματική μου 

δραστηριότητα βλέπω, εν τούτοις, ότι υπάρ-
χουν πολλοί ταλαντούχοι συμπατριώτες μας 
σε διάφορους κλάδους, πολλές φορές όμως 
δεν υπάρχουν τα μέσα για επεξεργασία των 
εφευρέσεών τους.

Είναι καιρός τα πανεπιστήμια και τα διάφο-
ρα κέντρα ερευνών μας να εντατικοποιήσουν 
τη δουλειά τους, ούτως ώστε η χώρα μας να 
προοδεύσει και σ’ αυτόν τον σημαντικό κλάδο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗ 

Ο
νέος γύρος στρατι-
ωτικής κλιμάκωσης 
στον Καύκασο και 
στην περιοχή του 
Ναγκόρνο Καρα-
μπάχ έρχεται σε μια 
περίοδο, όπου όλος 

ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα 
στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρα-
νία, αλλά και στην αυξανόμενη ένταση 
στον Ινδο – Ειρηνικό, μεταξύ της Κίνας 
και της Ταϊβάν. 

Ο στόχος του Μπακού είναι ξεκάθα-
ρος. Η εξάλειψη, η εκδίωξη και τελικά η 
εξόντωση του αρμενικού στοιχείου από 
το Ναγκόρνο Καραμπάχ και, για να το 
πετύχει αυτό, θα αδράξει κάθε ευκαιρία, 
ή θα κατασκευάσει την αιτία για την εκκί-
νηση μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης. 

Επίσημα το Μπακού υποστηρίζει ότι 
η αυτοανακηρυχθείσα Δημοκρατία του 
Αρτσάχ θα πρέπει να διαλυθεί, μαζί με τον 
Αμυντικό Στρατό, με συνεπακόλουθο τον 
αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση 
της αρμενικής πλευράς του Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. 

Το τραγικό 2020… 
Ο Σεπτέμβριος του 2020 ήταν σκληρός 

για τους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καρα-
μπάχ, καθώς ο πόλεμος με το Αζερμπαϊ-
τζάν, που διήρκεσε 44 ημέρες, οδήγησε 
στην συνθηκολόγηση της Αρμενίας, στις 
ορέξεις του Αζερμπαϊτζάν. 

Η καταστροφική ήττα των Αρμενίων 
συνοδεύτηκε από χιλιάδες νεκρούς στρα-
τιώτες, κυρίως νέους, τεράστιες εδαφικές 
απώλειες, αλλά και την αποκοπή του Αρ-
τσάχ από την Αρμενία. 

Η επίθεση των Αζέρων κατά του Αμυ-
ντικού Στρατού επικεντρώθηκε στον βορρά 
και τον νότο. Εκτυλίχθηκε σε διαφορετικές 
φάσεις, κατά τις οποίες αρχικά κατέστειλαν 
την αεράμυνα των Αρμενίων, ακολούθησαν 
επιχειρήσεις καταστροφής του αρμενικού 
πυροβολικού και, ακολούθως, πολλαπλά 
χτυπήματα κατά προσωπικού. 

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του 
πολέμου διαδραμάτισαν τα σύγχρονα 

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Οι πληγές του 2020 
και το σενάριο του ξαφνικού θανάτου του Αρτσάχ

όπλα του Μπακού, τα μη επανδρωμέ-
να αεροσκάφη, τουρκικής κατασκευής 
Bayraktar TB2, τα ισραηλινά αιωρούμενα 
πυρομαχικά (loitering munitions), όπως 
και η οικογένεια ισραηλινών πυραύλων 
Spike NLOS. 

Πέραν αυτού, η βαθιά εμπλοκή της 
Άγκυρας στον πόλεμο, καθώς η Τουρκία 
βοήθησε το Μπακού σε επίπεδο συντο-
νισμού των κινήσεων και πληροφορι-
ών. Παράλληλα, η Τουρκία μετέφερε 
στο Αζερμπαϊτζάν εκατοντάδες Σύρους 
μισθοφόρους, που συμμετείχαν στον 
πόλεμο κατά των Αρμενίων.  

Η συνθηκολόγηση της Αρμενίας και η 
συμφωνία που υπογράφηκε στις 10 Νοεμ-
βρίου του 2020 ήταν άκρως ταπεινωτική. 
Παρ’ όλα αυτά, τα τρία μέρη, Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία, συμφώνησαν 
στην ανάπτυξη 2.000 Ρώσων στρατιωτών, 
με την μορφή της ειρηνευτικής δύναμης 
στην περιοχή, για να ελέγχουν και να δι-
ατηρούν την κατάπαυση του πυρός, με 
χρονικό ορίζοντα το 2025, όπου θα επα-
νεξεταστεί η παραμονή τους στην περιοχή.   

Νέα ανάφλεξη και φόβος 
για νέο πόλεμο…

Την Τετάρτη, 3/8 ξαναζωντάνεψαν 
δυσάρεστες μνήμες στο Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ, όταν το Υπουργείο Άμυνας του 
Αζερμπαϊτζάν δημοσίευσε πλάνα από 
την κάμερα ενός Bayraktar TB2, τα οποία 
παρουσίαζαν πυροβόλα του Αμυντικού 
Στρατού του Αρτσάχ, παρατεταγμένα και 
έτοιμα για κίνηση, σε μια βάση, στις βό-
ρειες περιοχές του Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύ-
πησε με κατευθυνόμενο βλήμα ένα από 
τα φορτηγά που βρίσκονταν στη βάση, το 
οποίο περιείχε πυρομαχικά, με αποτέλεσμα 
να προκληθεί έκρηξη και η πυρκαγιά να 
εξαπλωθεί και σε άλλα φορτηγά. 

Οι εικόνες που δημοσίευσαν οι Αζέροι 
καταμαρτυρούν ότι οι Αρμένιοι αγνόησαν 
εντελώς τα διδάγματα του πολέμου, αφή-
νοντας την αίσθηση ότι δεν πέρασε ούτε 
μια μέρα από την 10η Νοεμβρίου 2020. 
Δεν δικαιολογείται άλλωστε η ανάπτυξη 
εξοπλισμών και προσωπικού χωρίς αντι-
αεροπορική κάλυψη, σε ένα περιβάλλον 
στο οποίο τα τουρκικά Bayraktar είναι 
κυρίαρχα. 

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν 
κατηγόρησε την Αρμενία για κατάφωρη 
παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας 
δολιοφθορά που προκάλεσε τον θάνατο 
ενός Αζέρου στρατιώτη.

Επιπλέον, το Μπακού υποστήριξε ότι οι 
δυνάμεις του «συνέτριψαν» δυνάμεις της 
Αρμενίας που επιχείρησαν να καταλάβουν 
έναν λόφο σε περιοχή που βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών 
δυνάμεων.

«Ως αποτέλεσμα, όσοι πολεμούσαν 
για λογαριασμό των παράνομων αρμε-
νικών ενόπλων σχηματισμών σκοτώθηκαν 
ή τραυματίστηκαν», ανέφερε η σχετική 
ανακοίνωση, στην οποία το Μπακού απαί-
τησε  από όλα τα αρμενικά στρατεύματα 
να αποχωρήσουν από την περιοχή, προ-
ειδοποιώντας με «συντριπτικά» αντίμετρα.

Η Αρμενία κατηγόρησε με την σειρά 
της το Αζερμπαϊτζάν για παραβίαση της 
εκεχειρίας, καταγγέλλοντας την επίθεση 
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σε περιοχές υπό τον έλεγχο των ρωσι-
κών ειρηνευτικών δυνάμεων. Το Ερεβάν  
ζήτησε επίσης από τη διεθνή κοινότητα 
«να λάβει μέτρα για να σταματήσει την 
επιθετική συμπεριφορά και τις ενέργειες 
του Αζερμπαϊτζάν».

Αντίδραση ήρθε και από την Μόσχα, 
η οποία κατηγόρησε ευθέως το Μπακού 
για παραβίαση του status quo και της 
κατάπαυσης του πυρός. Από την πλευρά 
της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως είθισται, 
απηύθυνε έκκληση για τον άμεσο τερ-
ματισμό των εχθροπραξιών και κάλεσε 
τις αντιμαχόμενες πλευρές να σεβαστούν 
την εκεχειρία.

Το εφιαλτικό σενάριο 
του γρήγορου θανάτου…

Παρ’ όλο που οι Αρχές της αυτοαπο-
καλούμενης Δημοκρατίας του Αρτσάχ 
κήρυξαν μερική επιστράτευση, ο Αμυντικός 
Στρατός δεν είναι ο ίδιος που ήταν, πριν από 
τον πόλεμο των 44 ημερών.  Η Αρμενία 
έχει αποσύρει σχεδόν όλες τις δυνάμεις 
της από τον θύλακα, ενώ ο πληθυσμός 
των Αρμενίων, από τις 150,000 περίπου, 
που ζούσαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ , 

πριν από την 27η Σεπτεμβρίου 2020, 
μειώθηκε σημαντικά, εξαιτίας του πολέμου 
των 44 ημερών. 

Ανάμεσα στα σενάρια που αιωρούνται 
για το τι μέλλει γενέσθαι για το μέλλον του 
Αρτσάχ, ένα από αυτά είναι το σενάριο 
του γρήγορου θανάτου. Δεδομένης της 
υπεροπλίας των Αζέρων και την αδυναμία 
της Αρμενίας να προστατεύσει στρατιωτικά 
τους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καραμπάχ, 
μια νέα στρατιωτική σύγκρουση, κατά πάσα 
πιθανότητα, θα οδηγήσει σε ακόμα μια 
νίκη του Μπακού και ίσως στην τελειωτική 
ήττα του Αμυντικού Στρατού. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι είναι 
αμφίβολο, εάν απέμεινε στον Αμυντικό 
Στρατό των Αρμενίων η ικανότητα της 
αντιαεροπορικής κάλυψης. Είναι άγνωστος 
επίσης ο αριθμός των εναπομεινάντων 
αρμάτων μάχης, συστημάτων πυροβολικού, 
αντιαρματικών δυνατοτήτων, καθώς και ο 
αριθμός προσωπικού που θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει, για να αντιμετωπίσει μια 
επίθεση από το Αζερμπαϊτζάν. Στα υπόψη 
θα πρέπει να ληφθεί και η κατάπτωση του 
ηθικού που έφερε ο πόλεμος, αφού χάθηκε 
σχεδόν μια ολόκληρη γενιά νέων Αρμενίων 

Ο στόχος του Μπακού 
είναι ξεκάθαρος. Η 

εξάλειψη, η εκδίωξη 
και τελικά η εξόντω-

ση του αρμενικού 
στοιχείου από το 

Ναγκόρνο Καραμπάχ 
και, για να το πετύ-

χει αυτό, θα αδράξει 
κάθε ευκαιρία, ή θα 

κατασκευάσει την αι-
τία για την εκκίνηση 
μιας νέας στρατιωτι-

κής επιχείρησης 

του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Προστίθεται 
επίσης και η παντελής έλλειψη λογιστικής 
κάλυψης στον Αμυντικό Στρατό, αφού δεν 
υπάρχουν ανοικτές οδικές αρτηρίες προς 
την Αρμενία, η οποία θα μπορούσε να τον 
προμηθεύσει με πολεμοφόδια και άλλες 
κρίσιμες ανάγκες.  

Σε αυτό το σενάριο, τα ρωσικά στρα-
τεύματα ενδεχομένως να αναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν το Ναγκόρνο Καραμπάχ, 
εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία. 
Είναι αμφίβολο, έως απίθανο ότι η Μό-
σχα θα εμπλακεί στρατιωτικά ενάντια στο 
Μπακού, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, 
για λογαριασμό των Αρμενίων. Καμία άλλη 
χώρα (ΗΠΑ, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.) 
δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στο Να-
γκόρνο Καραμπάχ, ενάντια στη θέληση 
του Αζερμπαϊτζάν. Ως χειρονομία προς τη 
διεθνή κοινότητα, το Μπακού θα μπορούσε 
να προσφέρει στον αρμενικό πληθυσμό 
μια ελαφριά εκδοχή πολιτιστικής αυτο-
νομίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι 
ο πληθυσμός του Αζερμπαϊτζάν πρέπει 
να εισέλθει στο Στεπανακέρτ, την πρω-
τεύουσα του Αρτσάχ, για να ζήσει εκεί. 

Μικρός αριθμός Αρμενίων,  ενδεχο-
μένως να συμφωνήσουν να ζήσουν κάτω 
από τον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν, ενώ 
δεκάδες χιλιάδες θα εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους για την Αρμενία. Το Αζερμπα-
ϊτζάν θα απορρίψει την έννοια της εθνο-
κάθαρσης, με το επιχείρημα ότι παρέχει 
όλες τις εγγυήσεις για την επιβίωση της 
αρμενικής μειονότητας. 

Η διεθνής κοινότητα (ΗΠΑ, ΕΕ) μπορεί 
να αποδοκιμάσει αυτές τις εξελίξεις και 
να εκφράσει τις ανησυχίες της, αλλά οι 
δηλώσεις της δεν θα επιφέρουν καμίαν 
αλλαγή επί του πεδίου. Εν μέσω αυτής της 
αναταραχής, η μοίρα 100.000 περίπου 
Αρμενίων δεν θα παραμείνει η κορυφαία 
προτεραιότητα του κόσμου για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.



Γιατί η Ταϊβάν δεν θα γίνει μια νέα Ουκρανία

Ειδικοί θεωρούν ότι η προτεραι-
ότητα για τη Δύση δεν μπορεί 
να είναι άλλη από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, γι’ αυτό πρέ-

πει να περιορίζονται οι οποιεσδήποτε 
κινήσεις που δύνανται να ανοίξουν άλλο 
ένα πολεμικό μέτωπο. 

«Εν μέσω όλων αυτών, εμείς θα 
διακινδυνεύσουμε μια σύγκρουση 
των ΗΠΑ με την Κίνα για την Ταϊβάν, 
λόγω μιας αυθαίρετης, επιπόλαιης 
επίσκεψης της προέδρου της Βουλής;», 
διερωτάται ο Τόμας Φρίντμαν. Μια δι-
καιολογημένη αντίδραση, εάν λάβουμε 
υπόψη τις προσπάθειες της διοίκησης 
Μπάιντεν να αποτρέψει όχι μόνο μια 
ανοιχτή σύγκρουση με το Πεκίνο, αλλά 
και να εξασφαλίσει ότι ο Τζινπίνγκ δεν 
θα παράσχει οποιαδήποτε στρατιωτική 
βοήθεια στον Πούτιν. 

Ήδη, με την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, άνοιξε η συζήτηση για τις 
επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει 
για την Ταϊβάν. Κάποιοι ειδικοί, μάλιστα, 
θεωρούν ότι το παράδειγμα της Ουκρα-
νίας και της δυσκολίας που αντιμετωπί-
ζει η Ρωσία με την εισβολή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για τα σχέδια της Κίνας για 
επανένωση με την Ταϊβάν μέσω ενός 
πολέμου. Από την άλλη, ο καθηγητής 
Διεθνών Σχέσεων στο Shanghai Global 
Institute, Τιεζούν Ζανγκ, υποστηρίζει ότι, 
ακόμα και εάν δεν υπήρχε το παράδειγ-
μα της Ουκρανίας, ο κίνδυνος για μια 
κινεζική εισβολή ήταν εξαρχής μικρός. 

Σύμφωνα με τον ειδικό, ένας από τους 
λόγους είναι οι διαφορετικές στρατηγι-
κές προτεραιότητες Κίνας και Ρωσίας. 
Σε οικονομικό επίπεδο, η Κίνα έχει το 
δεύτερο σε μέγεθος ΑΕΠ στον κόσμο. 

Το 2021, έφτανε στο 76% του ΑΕΠ των 
ΗΠΑ, ενώ το ΑΕΠ της Ρωσίας ήταν κάτω 
από το 10%. Η οικονομική ανάπτυξη 
της Κίνας είναι επίσης πιο βιώσιμη από 
εκείνη της Ρωσίας, καθώς η πρώτη είναι 
πολύ στενότερα συνδεδεμένη με την 
παγκόσμια οικονομία από τη δεύτερη. Η 

στενή οικονομική αλληλεξάρτηση κάνει 
την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας πιο 
ευάλωτη σε περιόδους κρίσης. Οι ΗΠΑ 
και οι σύμμαχοί τους αποτελούν τους 
οκτώ από τους δέκα σημαντικότερους 
εταίρους της Κίνας. Στην περίπτωση που 
η Κίνα χρησιμοποιήσει βία για να ενω-

θεί με την Ταϊβάν, θα της επιβληθούν 
αυστηρές κυρώσεις που θα επιφέρουν 
πλήγμα στην οικονομία της. 

Σε στρατηγικό επίπεδο, η Ρωσία διαθέ-
τει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο 
στον κόσμο και μια σημαντική συμβατική 
δύναμη. Ο στρατός της Κίνας, αν και 
εκσυγχρονίζεται ταχύτατα, είναι ακόμη 
δεκαετίες πίσω από εκείνον των ΗΠΑ. 
Επιπλέον, η Ταϊβάν αποτελεί έναν πολύ 
σύνθετο στόχο μιας εισβολής και ένας 
λόγος γι’ αυτό είναι τα προχωρημένα 
οπλικά συστήματα που το νησί εισάγει 
από τις ΗΠΑ.

Τέλος, γεωπολιτικά, η ανατολική Ασία 
είναι διπολική, με τις ΗΠΑ να αποτελούν 
την κυρίαρχη ναυτική δύναμη και την 
Κίνα να συνιστά την κυρίαρχη ηπει-
ρωτική δύναμη. Η Ταϊβάν βρίσκεται 
ανάμεσα και, όποιος την ελέγχει, έχει 

το πλεονέκτημα. Για τις ΗΠΑ, η Ταϊβάν 
είναι σημαντικότερη από την Ουκρανία 
τόσο οικονομικά, όσο και στρατηγικά. 
Γι’ αυτό η χρήση βίας από την Κίνα για 
την επανένωση με Ταϊβάν δεν αποτε-
λεί αυτήν τη στιγμή επιλογή. Και αυτό, 
σύμφωνα με τον ειδικό, θα συνεχιστεί, 
όσο παραμένει το χάσμα ανάμεσα στον 
αμερικανικό και τον κινεζικό στρατό.

Της Κυριακής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Μ
ε πυραύλους 
και στρατιωτι-
κές ασκήσεις 
καλωσόρισε η 
Κίνα την πρόε-
δρο της αμερι-
κανικής Βουλής 

των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην 
Ταϊβάν. Η «αψυχολόγητη», για πολλούς 
ειδικούς, κίνηση της 82χρονης πολιτικού, 
πέραν από τις αναμενόμενες αντιδράσεις, 
δημιούργησε ερωτήματα για τη χρονική 
συγκυρία, την πρακτική σημασία και τις 
συνέπειες που μπορεί να επιφέρει. Για 
κάποιους πρόκειται για ένα ισχυρό δη-
μοκρατικό κτύπημα στο ολοκληρωτικό 
καθεστώς της Κίνας, το οποίο θα έχει πε-
ριορισμένο γεωπολιτικό αντίκτυπο. Για 
άλλους, όμως, δεν είναι παρά ένα ανεύθυνο 
«πυροτέχνημα» σε μια κρίσιμη χρονική 
περίοδο, το οποίο δύναται να προκαλέσει 
αλυσιδωτές αρνητικές εξελίξεις. Στη συ-
ζήτηση μπαίνει και η ρωσική εισβολή και 
εξετάζεται κατά πόσον η Ταϊβάν θα γίνει 
μια νέα Ουκρανία ή εάν η «προδοσία» 
των ΗΠΑ θα σπρώξει την Κίνα πιο κοντά 
στη Ρωσία. 

Η σημασία της 
επίσκεψης Πελόζι 

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απάντηση 
στο ερώτημα, εάν το ριψοκίνδυνο ταξί-
δι της Πελόζι ήταν μια ισχυρή δήλωση 
των προθέσεων των ΗΠΑ ή απλώς μια 
πρόκληση κατά της Κίνας χωρίς κανένα 
στρατηγικό κέρδος, θα εξαρτηθεί από το 
πώς θα εκτονωθεί η οργή του Πεκίνου.  

Οι μέχρι τώρα – αναμενόμενες  – αντι-
δράσεις της Κίνας, πάντως, δεν μπορούν 
να υποτιμηθούν. Οι ένοπλες δυνάμεις της 
διεξήγαγαν γυμνάσια ευρείας κλίμακας 
σε τομείς γύρω από την Ταϊβάν, με τους 
στρατιωτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι 
πρόκειται για τις μεγαλύτερες αεροπο-
ρικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν 

Οι κινεζικοί πύραυλοι συναντούν τα αμερικανικά 
«πυροτεχνήματα» πάνω από την Ταϊβάν

οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο. 
Εάν η «αντεπίθεση» της Κίνας σταματή-

σει πριν από μία κρίση ευρείας κλίμακας 
στα Στενά της Ταϊβάν και αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος μεταξύ 
των κινεζικών και ταϊβανέζικων ή αμερι-
κανικών δυνάμεων, τότε η επίσκεψη της 
Πελόζι μπορεί να περάσει «ανώδυνα». 
Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, αυτό είναι 
το βέλτιστο σενάριο για τους Αμερικανούς, 
αφού στη συνείδηση του κόσμου τελικά 
θα μείνει αποτυπωμένη η εικόνα μιας 
«εκπροσώπου» της Δημοκρατίας μιαν 
ανάσα από τον ασιατικό γίγαντα.  

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση Μπάι-
ντεν σύναψε την αμυντική συμφωνία 
AUKUS κατά της Κίνας, εκτιμάται ότι 
προτεραιότητα, τουλάχιστον σε αυτήν 
τη χρονική συγκυρία, αποτελεί η απο-
φυγή ανοικτής σύγκρουσης μεταξύ των 
δύο χωρών. Εάν η επίσκεψη, η οποία 
συμβολικά ισοδυναμεί με μια δήλωση 
κατά του Τζινπίνγκ, επιδεινώσει τις ήδη 
τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου και 
οδηγήσει τελικά σε μια πολεμική σύρραξη, 
ξεκάθαρα πρόκειται για εγκληματικά λαν-
θασμένους υπολογισμούς. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση κατά την οποία η Κίνα 
προχωρήσει σε βήματα αντεκδίκησης που 
θα επηρεάσουν την ειρήνη και ευημερία 
των κατοίκων της Ταϊβάν, ένα στοιχείο 
που αγνοείται συνήθως από πολλούς 
σκληροπυρηνικούς Αμερικανούς στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Εξετάζοντας την επίσκεψη της Πελόζι 
χωρίς τα συνεπακόλουθά της, μπορούμε 
να πούμε ότι πρόκειται για μια βαρυσή-
μαντη δήλωση υπέρ της Δημοκρατίας, η 
οποία αψηφά τις εντεινόμενες απειλές της 
Κίνας. Δεν αποκλείεται να είναι η τελευταία 
αποστολή της προέδρου της αμερικανικής 
Βουλής των Αντιπροσώπων, εάν ληφθεί 
υπόψη το ενδεχόμενο να μην επανεκλεγεί 
στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, 
στοιχείο που της αποδίδει πρόσθετη αξία 
και δεν αναμένεται να ξεχαστεί σύντομα. 

Το απαγορευτικό ρίσκο μιας 
κίνησης εντυπωσιασμού  

Εύλογα όμως μερίδα αναλυτών δεν 
μπορεί να δει αποκομμένη από τις συ-
νέπειές της την παράτολμη κίνηση της 
Πελόζι στην Ταϊβάν. Ο αρθρογράφος των 
Τάιμς της Νέας Υόρκης, Τόμας Φρίντμαν, 
με ιδιαίτερα επικριτικό ύφος χαρακτήρι-
σε το ταξίδι ως «εντελώς απερίσκεπτο, 
επικίνδυνο και ανεύθυνο». 

Εξηγεί ότι ρεαλιστικά τίποτα καλό δεν 
μπορεί να βγει από αυτό, αφού όχι μόνο η 
Ταϊβάν δεν θα καταστεί πιο ασφαλής ή πε-
ρισσότερο ευημερούσα, ένεκα μιας καθαρά 
συμβολικής επίσκεψης, αλλά αντίθετα θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα πολλών 
αρνητικών συνεπειών, μεταξύ των οποίων 
μιας κινεζικής στρατιωτικής απάντησης με 
ανυπολόγιστες γεωπολιτικές αναταράξεις. 
Προειδοποιεί μάλιστα τους Αμερικανούς 
ότι, εάν νομίζουν ότι οι Ευρωπαίοι σύμ-
μαχοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι 
αυτήν την περίοδο με έναν άλλο υπαρξιακό 
πόλεμο με τη Ρωσία για την Ουκρανία, 

ΕΆΝ Η ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΕΠΊΔΕΊ-
ΝΏΣΕΊ ΤΊΣ ΗΔΗ ΤΕΤΆΜΕΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΊΣ ΟΥΆΣΊΓΚΤΟΝ - ΠΕ-
ΚΊΝΟΥ ΚΆΊ ΟΔΗΓΗΣΕΊ ΤΕΛΊΚΆ 
ΣΕ ΜΊΆ ΠΟΛΕΜΊΚΗ ΣΥΡΡΆΞΗ, 
ΞΕΚΆΘΆΡΆ ΠΡΟΚΕΊΤΆΊ ΓΊΆ 
ΕΓΚΛΗΜΆΤΊΚΆ ΛΆΝΘΆΣΜΕ-
ΝΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΊΣΜΟΥΣ
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θα ενωθούν μαζί τους, εάν ξεσπάσει μια 
σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν - 
μια σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από 
αυτήν την περιττή επίσκεψη της Πελόζι 
στην Ταϊπέι- τότε δεν διαβάζουν σωστά 
τις διεθνείς εξελίξεις». 

Θεωρεί ότι η Πελόζι, επισκεπτόμενη 
την Ταϊβάν, πρόσφερε απλόχερα στον 
Σι Τζινπίνγκ μια χρυσή ευκαιρία για να 
αποσπάσει την προσοχή στο εσωτερικό της 
χώρας του από τις ουκ ολίγες αποτυχίες 
της κινεζικής ηγεσίας που είχαν προη-
γηθεί: τα προβλήματα που προκάλεσαν 
η Zero-Covid στρατηγική, τα εξαντλητικά 
lockdown και η φούσκα των ακινήτων 
που απειλεί με τραπεζική κρίση. Ακόμη 
και η ίδια η ηγεσία της Ταϊβάν ίσως να 
μην επιθυμούσε αυτήν την επίσκεψη της 
Πελόζι τώρα, σύμφωνα με τον Φρίντμαν, 
καθώς κανείς δεν θέλει να δώσει την αφορ-
μή στο Πεκίνο να αναλάβει στρατιωτική 
δράση κατά της νήσου. 

Σε πιο καθησυχαστικό τόνο ο Επίκου-
ρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής και 
Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μιχάλης Κο-
ντός, θεωρεί ότι η επίσκεψη Πελόζι στην 
Ταϊβάν εντάσσεται στον ανεξάρτητο ρόλο 
του Αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ δεν 
διαβλέπει μια επικίνδυνη κλιμάκωση. 

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, εξήγησε ότι, παρά την αυξανό-
μενη σε ένταση ρητορική από πλευράς 
Κίνας, οι κινήσεις της θα περιοριστούν 

στην περιοχή της, τη νότια Σινική θάλασ-
σα. Θεωρεί ότι οι κινεζικές εξοπλιστικές 
δαπάνες είναι εικοσαπλάσιες σε σχέση 
με εκείνες της Ταϊβάν, αλλά δεν έχει τη 
δυνατότητα για υπερπόντιες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις όπως οι ΗΠΑ. «Έτσι, οι κινή-
σεις της Κίνας θα περιοριστούν εκεί στην 
περιοχή της και θα είναι τέτοιες που δεν 
θα προκαλέσουν ένταση σε παγκόσμια 
κλίμακα». 

Οι φόβοι για το 
χειρότερο σενάριο

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αναφορά 
του προέδρου της Κίνας στον Αμερικανό 
ομόλογό του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής 
επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα 
ότι «όποιος παίζει με τη φωτιά, καίγεται», 
μέσα σ’ αυτά τα συμφραζόμενα δεν μπορεί 
να εκληφθεί ως μια αόριστη αναφορά.  

Ενώ θεωρείται βέβαιον ότι η Κίνα 
αντιλαμβάνεται ότι ένας πόλεμος με τις 
ΗΠΑ δεν είναι προς το συμφέρον της, 
ο Συντονιστής του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας για τις Στρατηγικές Επικοι-
νωνίες, John Kirby, παρουσίασε έναν 
οδικό χάρτη μικρότερων βημάτων που 
θα μπορούσε να κάνει το Πεκίνο, παραπέ-
μποντας στον τρόπο που η Αμερική και οι 
σύμμαχοί της αποκάλυπταν τις κινήσεις 
της Ρωσίας πριν από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Προειδοποίησε ότι οι προκλή-
σεις μπορεί να περιλαμβάνουν εκτόξευση 
πυραύλων στα Στενά της Ταϊβάν ή γύρω 

Για κάποιους πρόκει-
ται για ένα ισχυρό 

δημοκρατικό κτύπημα 
στο ολοκληρωτικό 
καθεστώς της Κί-

νας, το οποίο θα έχει 
περιορισμένο γεωπο-
λιτικό αντίκτυπο. Για 

άλλους, όμως, δεν 
είναι παρά ένα ανεύ-
θυνο «πυροτέχνημα» 
σε μια κρίσιμη χρονι-
κή περίοδο, το οποίο 
δύναται να προκαλέ-

σει αλυσιδωτές αρ-
νητικές εξελίξεις

από την Ταϊβάν και μεγάλης κλίμακας 
παραβιάσεις από πολεμικά αεροσκάφη. 

Ειδικοί επισημαίνουν την αναγκαι-
ότητα της εύρυθμης λειτουργίας των 
Στενών, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω 
επιδείνωση της παγκόσμιας αλυσίδας 
εφοδιασμού. Οποιαδήποτε προσπάθεια 
της Κίνας να χρησιμοποιήσει τις πολυ-
σύχναστες εμπορικές θαλάσσιες οδούς 
για να αυξήσει την πίεση στην Ταϊβάν, θα 
μπορούσε να έχει καταστροφικές οικο-
νομικές συνέπειες, τόσο στις ΗΠΑ, όσο 
και στον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα και το 
ενδεχόμενο διακοπής της ροής στα Στενά 
θα μπορούσε να προκαλέσει βουτιά στις 
παγκόσμιες αγορές, επιδεινώνοντας τις 
συνέπειες των αυξήσεων των τιμών και 
της ανόδου του πληθωρισμού. 

Ανάλυση του BBC όμως πηγαίνει ένα 
βήμα παρακάτω και εκτιμά ότι πλέον η 
Κίνα έχει ξεπεράσει τα όρια της επιθετικής 
ρητορικής απέναντι στην Ταϊβάν και η ιδέα 
ενός πολέμου συζητείται ανοιχτά. Υπάρχει 
ο ισχυρισμός ότι σε μεγάλη μερίδα της 
κοινής γνώμης υπάρχει πλέον η πεποί-
θηση ότι ο πρόεδρος Σι θέλει να δει την 
Κίνα να αποκτά τον έλεγχο της Ταϊβάν 
επί της θητείας του, ώστε να μείνει στην 
ιστορία ως ο ηγέτης που ενοποίησε και 
πάλι τη Μία Κίνα. Μόνο καθησυχαστικό 
στοιχείο που αναφέρει η ανάλυση είναι ότι 
ο Κινέζος πρόεδρος φρόντισε να μπορεί 
να παραμείνει στην εξουσία εφόρου ζωής, 
γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται. 
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Στη συζήτηση μπαίνει 
και η ρωσική εισβολή 

και εξετάζεται κατά 
πόσον η Ταϊβάν θα γίνει 
μια νέα Ουκρανία ή εάν 
η «προδοσία» των ΗΠΆ 

θα σπρώξει την Κίνα 
πιο κοντά στη Ρωσία. 
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Λευκωσία
Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα): 
Λεωφ.Αγίου Γεωργίου 124 
(απέναντι από βενζίνη STAR OIL 
Ανθούπολης), Λακατάμεια, τηλ.: 
22255588, 22255588
Αγγελής Πέτρος: Λεωφ. Καντάρας 
71 (συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι 
από Φούρνο COSMOS), Στρόβολος, 
τηλ.: 22324205, 22324205
Σταύρου Αυγή: Λεωφ. Διγενή 
Ακρίτα 76 (από Debenhams  προς 
Αγορά Αγ. Αντωνίου), Λευκωσία, 
τηλ.: 22751679, 22333220
Παπαδοπούλου Μαγδαληνή: Πρί-
γκιπα Καρόλου 16 (δίπλα από το 
ξενοδοχείο ΑΣΤΥ), Άγιος Δομέτιος, 
τηλ.: 22270770, 22270770
Καλλιτσιώνη Μαρία:  Λεωφ. 
Γερίου 104, Γέρι, τηλ.: 22575226, 
22533447

Λεμεσός
Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37 
(Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη), Λεμε-
σός, τηλ.: 25662177, 25104316
Σάββα Νίκος: Αγίας Φυλάξεως 15 
(πλησίον KPMG), Λεμεσός, τηλ.: 
25255710, 99318087
Κούρτελλου Χρυστάλλα: Σπύρ. 
Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντί-

νου 84 (φώτα Σπύρου Κυπρια-
νού & δρόμος Τσιρείου Δημοτι-
κού), Λεμεσός, τηλ.: 25870288, 
25737455
Κουπέπας Ανδρέας: Ανοικοδομή-
σεως 37Β (Βόρεια round about 
Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος 
Συνοικισμού)), Άγιος Αθανάσιος, 
τηλ.: 25724545, 99468643

Λάρνακα
Κουλουμά Δημητρίου Άννα: Ηνω-
μένων Εθνών 16Α (δρόμος Λάρ-
νακας-Λεμεσού), Λάρνακα, τηλ.: 
24642333, 24661155
Καΐμης Κύπρος: Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό -
που Μακαρίου Ι Ι Ι  88 (ένα-
ντι PEUGEOT), Λάρνακα, τηλ.: 
24637044, 24626339

Πάφος
Νικολαΐδου Κωνσταντία: Γωνία 
Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου 
Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 (Elysia Park,  
Pafilia (Περιοχή Universal)), 
Π ά φ ο ς ,  τ η λ . :  2 6 9 3 5 6 4 2 , 
26933793

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

CYMEPA και Τράπεζα Κύπρου δρουν 
για το θαλάσσιο περιβάλλον

Ατενίζοντας με μεγαλοπρέπεια 
τον ορίζοντα, ο ONE, ο ψηλότε-
ρος οικιστικός παραθαλάσσιος 
πύργος στην Ευρώπη, προσφέ-

ρει απρόσκοπτη θέα στην ακτογραμμή της 
Λεμεσού που αγκαλιάζει τα κρυστάλλινα 
νερά της Μεσογείου. Ο πύργος ONE είναι 
ο απόλυτος ορισμός των λέξεων «ορό-
σημο» και «πολυτέλεια», καθώς είναι ο 
πρώτος στο είδος του ειδικά σχεδιασμέ-
νος πύργος, στη Λεμεσό. Οι εσωτερικοί 
χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτηρίου 
αντικατοπτρίζονται στη λεπτομέρεια του 
σχεδιασμού, ενώ το κέλυφος του πύργου 
τον ξεχωρίζει μοναδικά τόσο στην Κύπρο, 
όσο και στην περιοχή της Μεσογείου. Ο 
ΟΝΕ, δεν δημιουργήθηκε εν μία νυκτί. Η 
Pafilia αποτελεί έναν οργανισμό με όρα-
μα, γι’ αυτό και με υπομονή, επιμονή και 
επαγγελματισμό έδειξε μεγάλη αφοσίωση 
και πάθος για να πετύχει το ακατόρθωτο 
μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Για να 
επιτευχθεί αυτό, ακολουθώντας διεθνή 
πρότυπα, επιλέγηκε πολύ προσεκτικά 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, για να είναι 
σε θέση να παραδώσουν ένα μοναδικό 
κτήριο που είναι απαράμιλλο σε ποιότητα, 
υλικά και σχεδιασμό. Οι Masterplanner του 
ONE δεν είναι άλλοι από τους Atkins, ένα 
από τα μεγαλύτερα γραφεία συμβούλων 
στον κόσμο με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 
έργων, όπως το εκπληκτικό Burj Al Arab. 
Επιπλέον, η επίβλεψη του έργου έγινε από 
τους WKK Architects, η ομάδα των οποίων 
και φρόντισε να ζωντανέψει και την πιο 
μικρή λεπτομέρεια της πολυτέλειας που 
θα μπορούσε να υπάρξει. Η εκλεπτυσμένη 
αρχιτεκτονική του στέμματος (crown) του 
πύργου, 37 επίπεδα πάνω από το έδαφος, 
δίνει σε αυτό το κτήριο μια γνώριμη και 

εκλεπτυσμένη σιλουέτα που είναι ανα-
γνωρίσιμη από οπουδήποτε στην πόλη, 
ενώ παράλληλα επιδεικνύει το υψηλό-
τερο διαμέτρημα αεροδυναμικής. Είναι 
ένας από τους λόγους για τους οποίους 
το ONE αναγνωρίζεται πλέον ως αριστούρ-
γημα σχεδιασμού. Στα 170μ. πάνω από 
το έδαφος, με 83 πολυτελή διαμερίσματα 
και με 3 διαμερίσματα ανά όροφο, διαθέτει 
απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Ένα από 
τα πλεονεκτήματα είναι οι 24ώρου βάσεως 
υπηρεσίες και ανέσεις, που παρέχουν έναν 
κομψό πολυτελή τρόπο ζωής με ιδιωτικότητα 
και διακριτικότητα, κάτι που σπάνια απο-
λαμβάνουν οι κάτοικοι του εξωτερικού. Το 
ταξίδι κατασκευής στο ONE έχει πλέον 
ολοκληρωθεί και η παράδοση σε πελάτες 
ξεκίνησε. Η υψηλή ζήτηση από πελάτες 
από όλο τον κόσμο είχε ως αποτέλεσμα 
να παραμείνουν διαθέσιμες μόνο λίγες 
premium μονάδες. Οι τιμές τους ξεκινούν 
από €1.950.000 και είναι η ιδιωτικότητα, 

το εξαιρετικό επίπεδο τελειωμάτων και η 
προσοχή στη λεπτομέρεια που κάνουν αυτό 
το έργο να ξεχωρίζει. Οι υπηρεσίες και οι 
εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 24 ώρες το 
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα υπηρεσίες 
θυρωρείου και ασφάλειας, μεγάλη πισίνα 
με άνετους χώρους ηλιοθεραπείας, καλλω-
πισμένες βεράντες, σαλόνι με πανοραμική 
θέα, υπερσύγχρονο γυμναστήριο και σπα.  
Όσο για την τοποθεσία αυτού του μοναδι-
κού πύργου, δεν θα μπορούσε κανείς να 
ζητήσει καλύτερη θέση, καθώς βρίσκεται 
δίπλα σε μια παραλία με γαλάζια σημαία, 
ατενίζοντας την καταγάλανη Μεσόγειο 
Θάλασσα και βρίσκεται κοντά σε όλες τις 
υπηρεσίες, τα εστιατόρια και τα εμπορικά 
κέντρα στην καρδιά της Λεμεσού. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο https://www.
pafilia.com/one-limassol/ Pafilia Property 
Developers, Νικοδήμου Μυλωνά 33, Πάφος, 
τηλ. 26848800, E: infor@pafilia.com, W: 
www.pafilia.com.  

Πιλοτικό πρόγραμμα που προνοεί 
τη μελέτη για τον σχεδιασμό 
και εγκατάσταση αρχικού 
συστήματος παρακολούθη-

σης της ποιότητας του θαλάσσιου νερού 
στην περιοχή της Μαρίνας Αγία Νάπας 
ανακοίνωσαν η CYMEPA και η Τράπεζα 
Κύπρου, στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή. 
Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό πιλοτικό 
σύστημα στην περιοχή, το οποίο έχει σκο-
πό την παρακολούθηση και καταγραφή 
σημαντικών παραμέτρων ποιότητας νερού 
σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά 
θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας βάσης 
δεδομένων, που θα ανοίξει τον δρόμο σε 
περαιτέρω μελέτες με στόχο την ανάπτυξη 
μεθόδων παρακολούθησης και ανίχνευσης 
πιθανών προβλημάτων και έγκαιρων διορ-
θωτικών παρεμβάσεων για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το πιλοτικό 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την ερευ-

νητική ομάδα EMERGE του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με 
την CYMEPA και τη Μαρίνα Αγίας Νάπας. 
Η εγκατάσταση του πιλοτικού συστήματος 
θα γίνει στην περιοχή της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας που επίσης θα παρέχει ουσιαστική 

στήριξη στην εν λόγω εγκατάσταση και 
μελέτη, ενδυναμώνοντας περαιτέρω και 
τη συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί 
με την ερευνητική ομάδα του EMERGE 
από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
σε σχετικά θέματα.

07.08.2022

Έσοδα
Tο φιλανθρωπικό γεύμα του Κλάδου 

Λεμεσού του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 
που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 
2022, στο ξενοδοχείο HARMONY BAY 
στη Λεμεσό, με Α. Αρ. Ν.Π. 3/2022, με 
σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος 
κοινωνικής πρόνοιας του Κλάδου, απέφερε 
το συνολικό ποσό των €4,526.

Έρανο με αρ. ΝΠ 85/2021 διενήργησε 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) από 1/2/2022 
μέχρι 31/7/2022, στα κουτιά συλλογής 
χρημάτων στα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου. Το ποσό του εράνου ανήλθε στα 
€995,48 και δεν υπήρξαν έξοδα.

Εκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές και κα-
λεί τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν 
συμμετοχή στα τηλέφωνα 22775639, 
96674383. 12-18/8  Ναύπλιο - Λίμνη 
Δόξα -  Ύδρα – Σπέτσες – Πόρος - Αθήνα 
€645, 20-28/8  πολυτελής εκδρομή στην 
Κεντρική και Δ. Ελλάδα, Αλπική Πίνδος- 
Λίμνη Πλαστήρα, Μετέωρα, Τζουμέρκα, 
Ζαγοροχώρια, Λίμνη Πηγών Αώου, Ιόνιο, 
Λευκάδα, Σύβοτα, Πάργα, Μολυβδοσκέ-
παστη, Κόνιτσα, Ιωάννινα, Νησάκι €790, 
24-30/8 Κ. Ιταλία - Tάραντα - Ελληνόφωνα 
Χωριά Καλαβρίας – Σικελία - Κατάνια- Συ-
ρακούσες - Ακράγαντας - Παλέρμο –Τα-
ορμίνα - Ρήγιο – Μεσσίνα €990, 24-30/9  
Μαγεία Ιονίου – Αχέροντας €490,  Λευκάδα, 
Σύβοτα, Πάργα, Πηγές Αχέροντα, Πύλες 
του Άδη, Κορωνησία, Αμβρακικός, Άρτα, 
Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αθήνα, 14-18/9  Προ-
σκυνηματική €580. Παναγία Τήνου – Αγία 
Μαρίνα Άνδρου –Παναγία Μυροβλίτισσα 
– Άγιος Νεκτάριος – Όσιος Εφραίμ – Αγία 
Ειρήνη Χρυσοβαλάντου – Άγιος Πορφύ-
ριος Καυσοκαλυβίτης – Άγιος Παρθένιος 
Εύβοια, 12-19/9 Σαμοθράκη- Καταρράκτης 
Φονιάς, Θάσος, Καβάλα, Θρακικά Τέμπη, 
Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Πόρτο Λάγος, 
Θεσσαλονίκη €590. Η τιμή είναι κατ’ άτομο 
σε δίκλινο και περιλαμβάνει, αεροπορικό 
εισιτήριο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία  με πρόγευμα (ή και ημιδιατροφή  σε 
κάποιες εκδρομές) συνοδός/αρχηγός, ΦΠΑ, 
περιηγήσεις βάσει του αναλυτικού προ-
γράμματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
www.iep.org.cy. Συνεργαζόμενο γραφείο 
Skylab Travel Λευκωσία.

Φεστιβάλ Τέχνης 
και Πολιτισμού

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεο-
δώρου Λάρνακας σε συνεργασία με όλα 
τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας 
διοργανώνουν το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης και 
Πολιτισμού με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σήμερα Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022 
στις 7.45 μ.μ., Θεατρική Παράσταση: Ο 
Λαογραφικός Όμιλος Πεντάσχοινος πα-
ρουσιάζει την κυπριακή κωμωδία «Τα 
φακελάκια του γάμου». Για πληροφορίες 
24322010.

Φεστιβάλ Κιτίου 2022
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου και 

ο Πολιτιστικός Όμιλος Αρχάγγελος δι-
οργανώνουν και φέτος το Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ «Αύγουστος 2022», με την 
ευκαιρία της Κοιμήσεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, στον χώρο εκδηλώσεων της 
ιστορικής Εκκλησίας της Παναγίας της 
Αγγελόκτιστης Κιτίου. Αύριο Δευτέρα, 8 
Αυγούστου 2022 στις 9.00 μ.μ., το Θέατρο 
«Αντίλογος» θα παρουσιάσει τη θεατρική 
παράσταση «ΜΗΔΕΙΑ». Τετάρτη, 10 Αυ-
γούστου 2022 στις 9.00 μ.μ., το Σατιρικό 
Θέατρο θα παρουσιάσει τη θεατρική πα-
ράσταση  «Ωσπολλάτε Αρκοντήναμεν». 

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022 στις 9.00 
μ.μ., η Θεατρική Ομάδα  «Αρχάγγελος 
Κιτίου» θα παρουσιάσει τη θεατρική πα-
ράσταση «Το πουλί δεν επέτασεν». Πα-
ρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 στις 9.00 
μ.μ., το Θέατρο ΣΚΑΛΑ θα παρουσιάσει τη 
θεατρική παράσταση «Αγάπη Νικητής». 
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 στις 9.00 
μ.μ., Μουσικοχορευτική Βραδιά «Άκου, 
έχω φωνή» - αφιέρωμα στον Δημήτρη 
Μητροπάνο. Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022 
στις 9.00 μ.μ., η Σχολή Χορού Ζορπάς θα 
παρουσιάσει τη χορευτική παράσταση 
«Ρεμπέτικο με άρωμα Σμύρνης». Δευτέρα, 
15 Αυγούστου 2022 στις 9.00 μ.μ.,  μου-
σικοχορευτική βραδιά «Τα συναισθήματα 
εν κινήσει». Είσοδος ελεύθερη. 

Ποιητική βραδιά
Ποιητική βραδιά «Η ποίηση που μας 

ενώνει» με στίχους των ποιητών Μιχάλη Π. 
Χριστοφίδη και Tamer Öncül, διοργανώνει 
το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ Λάρνακας 
σήμερα Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022 
στις 8.00 μ.μ., στην Αποβάθρα, πλησίον 
Κάστρου Λάρνακας. Είσοδος ελεύθερη.

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
απευθύνει έκκληση σε εταιρεί-
ες, βιβλιοπωλεία, υπεραγορές, 

καταστήματα και φορείς να συμβάλουν 
με όποιον τρόπο μπορούν στη 
μεγάλη προσπάθειά του να κα-
λύψει τις ανάγκες παιδιών ευά-
λωτων οικογενειών με σχολικά 
είδη. Η εκστρατεία του ΠΣΣΕ, 
με τίτλο «ΟΛΑ τα παιδιά με 
σχολικά», υλοποιείται για 8η 
συνεχόμενη χρονιά, με σκοπό να έχουν 
όλα τα παιδιά τα απαραίτητα σχολικά είδη 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς. Μπορείτε να 
προσφέρετε δωροκουπόνια για σχολικά 
είδη, προϊόντα/είδη για τα παιδιά, όπως 
σχολικά (τσάντες, κασετίνες, τετράδια, 

γραφική ύλη, ένδυσης και υπόδησης), 
βιβλία, παραμύθια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
έπιπλα και εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες 
γραφείου, βιβλιοθήκες,  υπολογιστή), σνακ, 
χυμούς, είδη φροντίδας/καθαριότητας κ.ά. 

Οι συνέπειες της πανδημίας 
και της διεθνούς οικονομικής 
κρίσης δημιουργούν αυξημέ-
νες ανάγκες στην κοινωνία. Γι’ 
αυτό, όλοι  μαζί,  προσφέροντας 
ό,τι μπορεί ο καθένας, ας στη-
ρίξουμε τα παιδιά ευάλωτων 

οικογενειών για να  αρχίσουν τη νέα 
σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για 
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να βο-
ηθήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το ΠΣΣΕ στο τηλ. 22514786 ή στο email: 
info@volunteerism-cc.org.cy. 

Εκστρατεία «ΟΛΑ 
τα παιδιά με σχολικά»

ONE:  Ένας νέος κόσμος 
πολυτέλειας έφθασε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 14/8/2022 και ώρα  8.30 π.μ., στον ιερό ναό Παναγίας 

Ευαγγελίστριας στον Κάθηκα, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λοχ. 361 Τ.Π.

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο κ. Χρύσανθος Σαββίδης, βουλευτής ΔΗΚΟ. Πάφου.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ήρωα.

Οικογένεια του ήρωα και Κοινοτικό Συμβούλιο Κάθηκα.

Νέο πρόγραμμα σπουδών 
προσφέρει από τον Οκτώ-
βριο 2022 το Κολέγιο CDA 
σε όλες τις πόλεις. Πρόκειται 

για το Πιστοποιητικό “Make up & Nail 
Artist - Επαγγελματικό Μακιγιάζ & Ονυ-
χοτεχνική” το οποίο αξιολογήθηκε από τον 
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευ-
σης (ΔΙ.Π.Α.Ε) και έχει διάρκεια μόνον 
έναν χρόνο. Ανάμεσα στους στόχους του 
Προγράμματος είναι η μετάδοση επαγ-
γελματικών γνώσεων και τεχνικών στις 
σύγχρονες απαιτήσεις στον χώρο του 
επαγγελματικού μακιγιάζ και ονυχο-
πλαστικής, η παροχή των απαραίτητων 
εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια εκ-
παίδευση/κατάρτιση για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία και ανέλιξη, η ενημέρωση 
για τις διάφορες τάσεις και εξελίξεις στον 
χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ και 
ονυχοπλαστικής και η αποτελεσματική 
εφαρμογή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η 
οποία εξασφαλίζει επαγγελματική επιτυχία. 
Μερικά από τα διδασκόμενα μαθήματα 
είναι το Επαγγελματικό Μακιγιάζ και το 

Μακιγιάζ μεταμορφώσεων, το Nail Art & 
Design, τα Προσθετικά Υλικά και Ειδικά 
Εφέ, το Μάρκετινγκ και τα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης, η Εισαγωγή στη Φωτο-
γραφία. Χώροι απασχόλησης αποφοίτων: 
Τηλεόραση, Θέατρο, Σινεμά, Ινστιτούτα 
Αισθητικής, Κέντρα Ομορφιάς, Καταστήματα 
Καλλυντικών, Αρωματοπωλεία, Φαρμακεία, 
Χώροι ΣΠΑ, κ.ά. Για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση και εξειδίκευση δίδεται η 
ευκαιρία απόκτησης Πιστοποιητικού ως 
Επαγγελματίας Μακιγιέζ και Τεχνίτρια 
Νυχιών, με κρατική χορηγία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες www.cdacollege.
ac.cy  ή στο τηλ. 7777 0232.

CDA: Γίνε επαγγελματίας 
Μακιγιέζ και Τεχνίτρια Νυχιών 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Πυργά γεωργικό 
τεμάχιο 10.980 τ.μ., με συντελε-
στή δόμησης 6%. Βρίσκεται μέσα 

στο δάσος με δρόμο, ρεύμα και 
νερό, Τιμή 240. 000 ευρώ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 99487313

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά  

ΘΕΛΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ
από Λευκωσία

που απεβίωσε την Τρίτη 2.8.2022 σε ηλικία 87 ετών, κηδεύουμε την  Τετάρτη 10.8.2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο  και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία.

Επιθυμία της οικογένειας είναι όπως η ταφή γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ευθύβουλος, Λεώνη και Χριστίνα

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αλκυονίδες. 
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Σπεύσατε επιδέξια τροχάδην

ΔΙΑΡΚΗΣ φροντίδα των ΗΠΑ και των 
άλλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ είναι, 
βεβαίως, να... συγκρατήσουν στη 
Συμμαχία την εκβιαστικά και επι-

δεικτικά επαμφοτερίζουσα Τουρκία που επέλεξε 
την τακτική του «εκκρεμούς» και προς τη Ρωσία 
του Πούτιν. Αντιστοίχως επίμονη εμφανίζεται 
η προσπάθεια της Τουρκίας, αξιοποιώντας την 
γεωπολιτική σπουδαιότητα που της αναγνωρίζουν 
οι μεγάλες δυνάμεις, να απαιτεί, ως σημαντική 
ΝΑΤΟϊκή δύναμη, και να εκβιάζει για την ικα-
νοποίηση εκείνων των στόχων που έθεσε, ώστε 
ν’ αναδειχθεί ηγεμονική πλέον νεο-οθωμανική 
υπερδύναμη στην περιοχή και στον κόσμο.

Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ αυτή στη ΝΑΤΟϊκή 
ιστορία έχει τις παλαιότερες ρίζες της στο... 
Κυπριακό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1950. Υπήρξε προϊόν των δόλιων μεθοδεύσε-
ων της Βρετανίας. Η οποία εξώθησε τότε την 
Τουρκία, προκειμένου να την αξιοποιήσει σαν 
το ισχυρότερο αντίβαρο απέναντι στον ένοπλο 
απελευθερωτικό - αντιαποικιακό αγώνα της 
Κύπρου, η οποία ανέκαθεν διεκδικούσε την 
αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και την Ένωση 
της με την Ελλάδα.

- Το πογκρόμ καταστροφής της ελληνικής 
κοινότητας της Κωνσταντινούπολης που εκτό-
ξευσε το τουρκικό κράτος με τους διατεταγμέ-
νους του όχλους στα Σεπτεμβριανά του 1955 
υπήρξε η πρώτη περίπτωση γεγονότων για τα 
οποία έσπευσε η τότε κυβέρνηση των ΗΠΑ, 
παρεμβαίνουσα αθωωτικά για την Άγκυρα και 
χαλιναγωγούσα αποτελεσματικά την Αθήνα, 
ώστε να αποσοβηθεί η ρήξη μεταξύ των δύο 
συμμάχων, Ελλάδος και Τουρκίας, στη νοτιο-

ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με εγγύς γείτονες 
όμορες χώρες του τότε σοβιετικού «Παραπε-
τάσματος».

- Και... η ιστορία εκείνη του 1955 συνεχίζε-
ται αδυσώπητη επί 70 σχεδόν χρόνια, εκ των 
οποίων, 48χρονη μετριέται ήδη η παράνομη 
στρατιωτική εισβολή και κατοχή από το 1974 
των βορείων ελληνικών εδαφών της Κύπρου 
από την έκτοτε ατιμώρητη, ανενόχλητη και 
θωπευόμενη ΝΑΤΟϊκή Τουρκία.

ΕΚΤΡΑΧΥΝΣΗ των σχέσεων Τουρκίας - 
ΗΠΑ παρήγαγε η εδραίωση, ενδυνάμωση και 
μονιμοποίηση επί 20ετία ήδη στην εξουσία της 
Ερντογανοκρατίας. Με οσημέραι εμφανέστερη 
την αυτονόμηση των επιλογών της Άγκυρας από 
τα ΝΑΤΟϊκώς δέοντα. Και τη σύσφιγξη των σχέ-
σεών της με τη Μόσχα του Πούτιν. Προβεβλη-
μένης από τότε ως «πέτρας του σκανδάλου», της 
πρόσκτησης των ρωσικών πυραύλων S-400 από 
τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Πολύ προτού 
εκτοξευθεί η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην 
Ουκρανία και ο συνεχιζόμενος εκεί πόλεμος. Οι 
επικίνδυνες παγκόσμιες επιπτώσεις του οποίου 
τείνουν να ομοιάζουν με προανάκρουσμα Τρίτου 
Παγκοσμίου Πολέμου.

ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΑΝ τα προβλήματα ΗΠΑ-
Τουρκίας. Καθιστάμενα πλέον και ευρύτερα εν-
δο-ΝΑΤΟϊκά: Καθ’ ον χρόνον η ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία προκάλεσε τη «νεκρανάσταση» 
του «εγκεφαλικά νεκρού» ΝΑΤΟ, η Τουρκία 
βρήκε την ευκαιρία να ορθώσει τους δικούς της 
εκβιασμούς προς τις ΗΠΑ και τη Συμμαχία, ώστε 
να άρει το βέτο της στη διαδικασία εισδοχής της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

- Πρόκειται για τα πατροπαράδοτα «ανατολί-

τικα παζάρια» στα οποία ανέκαθεν επιδίδεται η 
τουρκική πολιτική. Επικαιροποιημένα και πολ-
λαπλασίως ενισχυόμενα από την επιτήδεια προς 
τούτο ιδιοσυγκρασία του έχοντος παιδιόθεν 
ροπή προς τα νταηλίκια Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Στον οποίο, μάλιστα, ο προηγούμενος πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επιδαψιλεύσει 
και τα εύσημα του «Παγκόσμιου Σκακιστή». Με 
περισσή έπαρση και αυτοπεποίθηση ικανού στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό νεο-σουλτάνου, ο 
Ερντογάν επιδεικνύει μεθοδικά την εκδίπλωση 
της νεο-οθωμανικής του στρατηγικής, όχι μόνο 
πλέον εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και 
στη Συρία, στο Νότιο Κουρδιστάν, στη Μέση 
Ανατολή, στη Λιβύη, σε χώρες της Αφρικής, 
στον Καύκασο, μέχρι και για το καθεστώς στα... 
Ιεροσόλυμα.

Η ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΑ από την άνοδο το 2002 
των ισλαμιστών του Ερντογάν στην εξουσία 
επιδίωξη των «μηδενικών προβλημάτων» με 
τους γείτονες της Τουρκίας, μετεξελίχθηκε σε 
«χίλια δυο προβλήματα» με κάθε της γείτονα.

Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ένταξης της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιούργησε και 
ελπίδες εξευρωπαϊσμού - εκδημοκρατισμού του 
αυταρχικού της πολιτεύματος και των διεθνών 
της σχέσεων, οδηγήθηκε εδώ και χρόνια σε 
ναυάγιο. Εξαιτίας της επιμονής της Άγκυρας να... 
εκτουρκίσει και να ισλαμοποιήσει την ΕΕ. Την 
οποία κιόλας πιέζει και συνεχίζει να εκβιάζει, με 
τις ροές της γεω-πληθυσμιακής της τακτικής. Με 
την προσδοκία να καταστεί και η... προστάτιδα 
δύναμη των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως οραματιζόταν 

όταν ήταν στην πρωθυπουργία του καθεστώ-
τος Ερντογάν και ο στρατηγικός του μέντορας 
Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο ίδιος μεθόδευσε και 
την έμπρακτη διείσδυση της Τουρκίας στους 
μουσουλμάνους των βαλκανικών χωρών, που 
χαρακτήριζε ως «οθωμανικά κατάλοιπα», για 
τα οποία η Τουρκία έπρεπε - σύμφωνα με το 
Στρατηγικό Βάθος Νταβούτογλου - να επιτύ-
χει συμβατικό ρόλο «Εγγυήτριας Δύναμης» 
αντίστοιχο με την επιτυχία της του 1959 στην 
Κυπριακή Δημοκρατία.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εδώ αναγκαία η παράθεση της 
ορατής πια σε όλους βουλιμικής επεκτατικό-
τητας της ερντογανικής Τουρκίας εναντίον της 
Ελλάδος και της Κύπρου. Αρκεί η επισήμανση 
του γεγονότος ότι όντως έχει καταστεί πλέον 
ορατή σε όλους.

- Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε να… «γίνεται 
Τούρκος από τον θυμό του» ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Ερντογάν, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
με τα όσα του είπε προ ημερών κατάμουτρα η 
Γερμανίδα ομόλογός του Αναλένα Μπέρμποκ 
και εκείνος να ωρύεται ότι «οι τρίτες χώρες και 
η Γερμανία δεν πρέπει να γίνουν εργαλεία της 
προπαγάνδας και της προβοκάτσιας, κυρίως 
της προπαγάνδας, της Ελλάδας και των Ελλη-
νοκυπρίων»...

ΣΗΜΑΔΙ πολύ σημαντικό στην έκβαση των 
σχέσεων, σε αυτήν την ραγδαίως ρέουσα συ-
γκυρία, αποτελεί το γεγονός ότι:

- Γέρνει υπέρ της Ελλάδος προσώρας η πλά-
στιγγα των ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ 
(πλην Βρετανίας) στα ελλαδο-τουρκικά.

- Φάνηκε από τον παροξυσμό («Μητσοτάκης 
γιοκ») με τον οποίο αντέδρασε ο Ερντογάν στην 

υποδοχή της οποίας έτυχε ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδος στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο 
των ΗΠΑ τον παρελθόντα Μάιο. Στις τουρκικές 
ματαιώσεις για τα αμερικανικά αεροσκάφη F-35 
και F-16, στις αμερικανικές, τις ευρωπαϊκές και 
ιδίως τις γερμανικές δηλώσεις για τα ελλαδικά 
κυριαρχικά καθήκοντα ένοπλης άμυνας των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και για την 
αποφυγή προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

ΕΙΝΑΙ ρεαλιστικά προβλεπτόν ότι οι ΗΠΑ, 
πέραν από τα «καψόνια» στα οποία υποβάλλουν 
τον Ερντογάν, δεν θα παύσουν να επιδιώκουν να 
μην χάσουν την Τουρκία και με τον Ερντογάν και 
μετά τον Ερντογάν. Του λόγου του, είναι βεβαίως 
προβλεπτόν επίσης ότι θα κλιμακώσει και θα 
εντείνει τους εκβιασμούς του, εναγκαλιζόμε-
νος έτι περαιτέρω τον προθυμότατο Βλαντιμίρ 
Πούτιν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΝ, όμως, για τα εθνικά 
συμφέροντα Ελλάδος και Κύπρου αναδεικνύε-
ται, ως πρώτιστο καθήκον τώρα, η σπουδή (από 
το ρήμα σπεύδω) αξιοποίησης της προσωρινά 
ευνοϊκής αυτής συγκυρίας.

- Η εξ υπαρχής λανθασμένη, αδιέξοδη και 
αποδεδειγμένα επιβαρυντική τακτική του Κα-
τευνασμού της Τουρκίας, η άνευ στρατηγικής 
συνέχιση, από το 1977 μέχρι σήμερα, της υποτα-
γής στους συμβιβασμούς με τις απαιτήσεις των 
Τούρκων Κατακτητών για διαδικασίες «συμφω-
νημένης λύσης» του Κυπριακού, προεξοφλούν 
μονάχα την αναξιότητα, την ανικανότητα και την 
απροθυμία αξιοποίησης της ρέουσας πολιτικής 
από πολιτικούς με αθεραπεύτως αδιόρθωτα Ητ-
τημένα Μυαλά που αδυνατούν να αντιληφθούν 
σε ποιο γήπεδο πλέον παίζουν...

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Η Κύπρος τουρκοποιείται - αφρικανοποιείται
κι αυτοί ερίζουν γελοιωδώς για το Mont Pelerin

Κάποτε, ο στρατηγός Τζανετής (1908-
2001), αποφάνθηκε με πικρία και οργή: 
«Αλίμονο εις το Έθνος το οποίον έχει 
αναξίους ηγέτας και μάλιστα εις κρισί-

μους στιγμάς». Η Κύπρος διέρχεται τις κρισιμότερες 
ίσως στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της και δεν 
είναι σχήμα λόγου. Το πιο καυτό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος είναι το μεταναστευ-
τικό που συναρτάται ευθέως προς το δημογραφικό, 
το οποίο επηρεάζει καταλυτικά το Κυπριακό και 
την ασφάλεια της Κύπρου. Θα ανέμενε κανείς 
πως οι επίδοξοι… σωτήρες, οι οποίοι διεκδικούν 
την προεδρία της Δημοκρατίας, θα έθεταν όλο το 
βάρος του ενδιαφέροντος και των προτάσεών τους 
στους τρόπους και μεθόδους αντιμετώπισης και 
του μεταναστευτικού και του δημογραφικού διά 
της ενίσχυσης της άμυνας.

Τους είδατε, όσοι αντέξατε το μαστίγωμα της 
νοημοσύνης και της υπομονής σας, κατά τη δι-
άρκεια της μασκαράτας που προβλήθηκε από το 
ΡΙΚ. Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ κατηγορούσε τον 
υποψήφιο του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ ότι… παρέσυρε 
(!) τον Πρόεδρο και απέρριψε λύση στην οποία, 
κατ’ ισχυρισμόν, φτάσαμε στο Mont Pelerin. Ο Ν. 
Χριστοδουλίδης, αντί να απαντήσει στις κατηγορίες 
Μαυρογιάννη, επικαλείτο τον πρόεδρο Αναστασιάδη, 
από τον οποίο ζήτησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και 
ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ χαριεντιζόταν αναλισκό-
μενος στην ανακάλυψη-ανάλυση της αξιοπιστίας 
που πρέπει να έχουμε ως ηγέτες και ως κράτος.

Η κοινή συνισταμένη και των τριών είναι ότι 
υποστηρίζουν εφαρμογή ολέθριων ΜΟΕ, εμμένουν 
στην αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία και αρνούνται 
τη θέση «μηδέν εγγυήσεις, μηδέν στρατεύματα» 
πριν από τη λύση. Στον χορό των αντιπαραθέσεων 
μπήκε και ο πρώην σύμβουλος του Προέδρου, 
Τσελεπής, που κατηγόρησε τον Ν. Αναστασιάδη 
ότι δεν λέγει την αλήθεια, για να ανταπαντήσει ο 
Πρόεδρος με τις δικές του θέσεις. Όλα αυτά για 
όσα συνέβησαν ή δεν συνέβησαν πριν από πέντε 
χρόνια στο Mont Pelerin ή και στο Crans Montana. 
Έκτοτε σημειώθηκαν διεθνώς καταλυτικές αλλα-
γές και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
αναμένονται τεκτονικές γεωπολιτικές, οικονομικές, 
ενεργειακές και αμυντικές εξελίξεις.

Οι ηγέτες της Κύπρου, όμως, και οι υποψήφιοι 
έμειναν κολλημένοι σε πρακτικές και νοοτροπίες 
του θλιβερού κομματικού παρελθόντος. Ισχύει ξανά 
η παροιμία: «Το δάκτυλο δείχνει το φεγγάρι και οι 
ηλίθιοι κοιτάζουν το δάκτυλο». Η Τουρκία, κατά 
παραδοχή και του Προέδρου και της κυβέρνησης 
όπως και όλων των πολιτικών δυνάμεων, εργα-
λειοποιεί και οπλοποιεί το μεταναστευτικό για να 
γονατίσει δημογραφικά και να διαλύσει την Κυπρι-

ακή Δημοκρατία. Χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα. 
Δεν χρειάζεται! Τη δουλειά της θα την κάνουν οι 
χιλιάδες παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, που 
διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές.

Ιδού: Το ποσοστό των αιτούντων και των δι-
καιούχων διεθνούς προστασίας στην  Κύπρο, ο 
αριθμός των οποίων υπολογίζεται να ανήλθε στις 
45200 ατόμων, αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού 
της νήσου. Στα τέλη του 2021, καταγράφηκαν 
13235 νέοι αιτούντες  ενώ κατά τους πρώτους έξι 
μήνες του 2022 προστέθηκαν επιπλέον 12048. 
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό είναι η πρώτη 
εθνικότητα  στις αιτήσεις ασύλου, ενώ η Νιγη-
ρία, η Συρία, το Πακιστάν και η Μπλαγκλαντές 
αποτελούν τις πέντε κορυφαίες εθνικότητες σε 
αιτήσεις ασύλου. Οι παράνομες και αυξανόμενες 
μεταναστευτικές ροές εντάθηκαν τον τελευταίο 
χρόνο με εισβολές διά θαλάσσης και περισσότερο 
διά της Γραμμής Αντιπαράταξης.

Η Τουρκία, διά των Τουρκικών Αερογραμμών 
και της εταιρείας Pegasus, έχει μεταφέρει, μέσω  
Κωνσταντινούπολης και Τύμπου, παράνομα στην 
Κύπρο, χιλιάδες Αφρικανούς. Ήδη μαύρισε ο τόπος! 
Παντού κυκλοφορούν Αφρικανοί, ενώ πρόσφατα 
άρχισε εισβολή και Αφγανών, επειδή αδυνατούν 
να εισβάλουν στην Ελλάδα. Ο αρμόδιος υπουργός 
Εσωτερικών, Ν. Νουρής, είναι ο μόνος που ασχο-
λείται σοβαρά με την γάγγραινα του μεταναστευ-
τικού. Λογικά θα έπρεπε να έχει την αμέριστη και 
τάχιστη, έμπρακτη συμπαράσταση των ομολόγων 
του υπουργών Εργασίας, Οικονομικών, Άμυνας 
και κυρίως Δικαιοσύνης. Κι όμως! Τα μεγαλύτερα 
εμπόδια προέρχονται από αξιωματούχους αυτών 
των υπουργείων που με τυπολατρική γελοιότητα 
και γραφειοκρατική ανεπάρκεια επιχειρούν να 
παρεμβάλουν προσκόμματα στην αντιμετώπιση 
αυτού του εγκλήματος που διαπράττεται κατά της 
Κύπρου και των νόμιμων κατοίκων της.

Οι Αφρικανοί και άλλες εθνικότητες οικονομικών 
μεταναστών εισβάλλουν στις ελεύθερες περιοχές. 
Κρατούν μόνον ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο και 
ένα σακίδιο στην πλάτη. Είναι παράνομοι! Λογικά 

δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, 
αλλά αμέσως να συλλαμβάνονται, να φυλακίζονται 
και να απελαύνονται. Δυστυχώς, η ΕΕ δεν επιτρέπει 
στην Κυπριακή Δημοκρατία το δικαίωμα να αρνείται 
παραχώρηση ασύλου σε όλους αυτούς τους παράνο-
μους. Ο Ν. Νουρής έχει πάρει πολλά μέτρα κατά της 
λαθρομετανάστευσης. Πέραν από το συρματόπλεγμα 
που ακόμα ενισχύεται, θα τοποθετηθεί ισραηλινό 
σύστημα παρακολούθησης της Γραμμής Αττίλα, ενώ 
το υπουργείο Δικαιοσύνης ακόμα να συστήσει την 
ομάδα των 300 επιτηρητών της Γραμμής.

Απορεί κανείς: Αφού καθ’ ομολογίαν Νουρή 
είμαστε μόνοι στην αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού, γιατί τα άλλα υπουργεία δεν συνεργάζονται 
στον απαιτούμενο βαθμό; Γιατί δεν κάνουμε όπως 
η Λιθουανία, η Πολωνία, η Δανία, η Ουγγαρία, η 
Βρετανία και η Ελλάδα; Η Πολωνία σε έξι μήνες 
ανήγειρε ατσάλινο φράχτη ύψους έξι μέτρων και 
σε μήκος 165 χλμ. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρα-
τία δεν απαιτεί από την ΙΑΤΑ κυρώσεις κατά των 
Τουρκικών Αερογραμμών και της Pegasus; Το 
μεταναστευτικό είναι απείρως χειρότερο και πιο 
επικίνδυνο από το Κυπριακό, επειδή συναρτάται 
προς τη δημογραφική σύνθεση, την άμυνα και την 
ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το κράτος και ειδικά οι πολιτικές δυνάμεις κα-
λούνται να κατανοήσουν ότι ο τόπος αντιμετωπίζει 
έναν τρίτο, πιο αδίστακτο Αττίλα, που κρατά ένα 
πανάκριβο κινητό και ένα σακίδιο στον ώμο και 
απαιτεί να αλλάξει τη δημογραφική σύνθεση και να 
υπονομεύσει την ασφάλειά μας. Είναι πραγματικά 
εξωφρενικό, αλλά και ενδεικτικό της ανεπάρκειας, 
της πλαδαρότητας και της εντεύθεν εγκληματικής 
ανευθυνότητας με τις οποίες κομματάρχες και υπο-
ψήφιοι για την προεδρία αντιμετωπίζουν αυτήν τη 
λαίλαπα. Αντί ο Πρόεδρος να ερίζει με κόμματα και 
υποψηφίους για το τι έγινε ή δεν έγινε στο Mont 
Pelerin ή στο Crans Montana, γιατί δεν συγκαλεί 
μια ευρεία σύσκεψη για να ληφθούν σκληρές απο-
φάσεις για το μεταναστευτικό; Αλλά λησμονούμε. 
Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλες οι 
ψήφοι μετρούν…

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Ταϊβάν: Ένας οιονεί 
διεκδικούμενος χώρος

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη της 
Νάνσι Πελόζι, Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο 
Κοινοβούλιο της Ταϊβάν, δι’ αυτής 

δε και της εκπεφρασμένης υποστήριξης των ΗΠΑ 
προς την Ταϊπέι, επανέρχεται στο προσκήνιο κατά 
τρόπον ενεργοποιημένο και σαφώς κλιμακούμενο 
η διαμάχη Κίνας – Ταϊβάν, ενώ αναφύονται και 
προβληματισμοί ως προς την εν προκειμένω 
προσέγγιση της Ουάσιγκτον προς την Ταϊπέι. 
Αντιστοίχως, τίθενται ερωτηματικά ως προς τις 
επόμενες κινήσεις ενός κατά ταύτα ευρισκόμενου 
σε έντονη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό Πεκίνου.

Η κατά τα ανωτέρω επίσκεψη προσεγγίζεται 
και με δεδομένη την υφιστάμενη, δυναμικώς 
τρέχουσα δυνάμει αναδιάταξη δυνάμεων στο 
διεθνές πολιτικό σκηνικό, σηματοδοτούμενη 
κατά την επομένη μέρα των επί του φλέγοντος 
ουκρανικού πεδίου διεθνοπολιτικών εξελίξεων. 

Καταγράφεται πως η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας, του πέραν του 1.4 δις πληθυσμού, αντι-
λαμβάνεται την Ταϊβάν ως ένα νησί, το οποίο 
αποτελεί αποσχισθέν τμήμα της κινεζικής επι-
κράτειας, επί του οποίου το Πεκίνο ασκεί συ-
νολικό έλεγχο. Το πιο πάνω σχήμα αναφέρεται 
σε μια πάγια θέση του Πεκίνου περί εδαφικής 
ακεραιότητας της «Μιας Κίνας». Ως αναγνωρι-
σμένο υποκείμενο διεθνούς δικαίου, η Κίνα, η 
οποία συνιστά και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, διατηρεί θέση στον ΟΗΕ, βάσει της 
οποίας εκπροσωπεί και την Ταϊβάν. 

Ανατρέχοντας στο ιστορικό πλαίσιο των δια-
δραματιζομένων, σημειώνεται πως, με τη λήξη 
του Κινεζικού Εμφυλίου, επικρατεί ο Μάο Τσε 
Τουνγκ, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής της 
Κομμουνιστικής Κίνας. Ο αντίπαλός του, επικεφαλής 
του εθνικιστικού κόμματος, Κουόμιτανγκ, Τσιανγκ 
Κάι Σεκ, μετακινείται το 1949 στην Ταϊπέι, όπου 
και παραμένει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
1970. Μεσούντος του Ψυχρού Πολέμου, μετά τη 
λεγόμενη «διπλωματία του πινγκ πονγκ» και την 
προσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου, Ρίτσαρντ 
Νίξον, και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, 
Χένρι Κίσινγκερ, με το Πεκίνο, διακόπτονται οι 
διπλωματικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ταϊβάν, 
αναγνωρίζοντας τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κί-
νας ως την μοναδική διεθνή εκπροσώπηση της 
κινεζικής οντότητας. 

Έκτοτε, η Ταϊβάν των 23 και πλέον εκατομμυ-
ρίων πολιτών, που αποκαλεί τον εαυτό της «Δη-
μοκρατία της Κίνας», συνιστά μία σε οικονομικό 
κυρίως πλαίσιο φίλα προσκείμενη προς τη Δύση 
οντότητα, διεκδικώντας την ανεξαρτησία και την 
αυτονομία της. Δεδομένης της μη αναγνώρισης 

της Ταϊβάν ως ανεξάρτητου υποκειμένου διε-
θνούς δικαίου από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, έχει παρά ταύτα αναπτύξει πολυεπίπεδες 
εμπορικές, οικονομικές, πολιτιστικές σχέσεις με 
άλλα κράτη. Σημαντικός αριθμός κρατών διατηρεί 
γραφεία και ανεπίσημες εκπροσωπήσεις εκεί, 
όπου συχνά επιτελούνται παρόμοιες λειτουργίες 
με εκείνες των πρεσβειών, χωρίς παρά ταύτα να 
ονοματίζονται «πρεσβείες». 

Ένεκα της ιδιαιτέρως σημαντικής στρατηγι-
κής της θέσης και σημασίας για τα αμερικανι-
κά συμφέροντα, η Ταϊβάν, παρά τη μη διεθνή 
αναγνώρισή της από τις ΗΠΑ, διατηρεί στενούς 
δεσμούς με την Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση αυτών 
των δεσμών επιδιώκεται και σήμερα μέσα από 
την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι, προκειμένου 
να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί μια αμερικα-
νική εποπτική παρουσία ισχύος και ανάπτυξης 
ελέγχου στην περιοχή του Ειρηνικού, ιδιαιτέρως 
προς τον σκοπό ανάσχεσης μιας ποικιλοτρόπως 
εξαπλούμενης Κίνας. 

Λαμβάνοντας υπόψη μια τέτοια ιστορικών δια-
στάσεων αντιπαλότητα, μετά την εκλαμβανόμενη 
από το Πεκίνο ως προβοκατόρικη επίσκεψη Πελόζι, 
παρατηρείται κλιμάκωση των ήδη υπαρχόντων 
τριγμών στις σινοαμερικανικές σχέσεις και πε-
ριφερειακή ανασφάλεια στην περιοχή της Νότι-
ας Σινικής Θάλασσας. Αυτή εκφράζεται αρχικά 
μέσα από στρατιωτικές κινήσεις του Πεκίνου, 
όπως αεροναυτικά γυμνάσια, περικύκλωση της 
Ταιβάν, ασκήσεις με βαλλιστικούς πυραύλους 
και πραγματικά πυρά, ενώ, στο διπλωματικό επί-
πεδο, το Πεκίνο ακολούθησε πρακτικές εν είδει 
κυρώσεων, όπως, σε πρώτο χρόνο, τερματισμό 
του στρατιωτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου 
με τις ΗΠΑ,  ο οποίος συνιστά εν γένει πλήγμα 
για τις στρατιωτικές τους σχέσεις, διακοπή των 
διμερών επαφών για το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής, όπως επίσης και παύση της συνεργασίας 
των δύο χωρών σε ουσιώδεις για την οικονομία 
τομείς κοινού ενδιαφέροντος, πλήττοντας σαφώς 
έτι περαιτέρω την ήδη ευάλωτη, λόγω της κρίσης 
στην Ουκρανία, παγκόσμια οικονομία.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο

ΘΕΣΗ

Το μεταναστευτικό είναι απείρως χειρότερο και πιο επικίνδυνο 
από το Κυπριακό, επειδή συναρτάται προς τη δημογραφική 

σύνθεση, την άμυνα και την ασφάλεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Είναι πραγματικά εξωφρενικό, αλλά και 

ενδεικτικό της ανεπάρκειας, της πλαδαρότητας και της εντεύθεν 
εγκληματικής ανευθυνότητας με τις οποίες κομματάρχες και 

υποψήφιοι για την προεδρία αντιμετωπίζουν αυτήν τη λαίλαπα
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Όπως αναμενόταν, εμφανίστηκε και 
στην ευλογημένη μας νήσο η ευλογιά 
των πιθήκων, αυτή η νέα παγκόσμια 
υγειονομική απειλή. Επί του παρόντος 
οι επιστήμονες καθησυχάζουν ότι δεν 
είναι πολύ μεταδοτική και περιορίζεται, 
κυρίως, σε άτομα με πολλούς ερωτικούς 
συντρόφους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς 
μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια ασθένεια 
και ποιες παραλλαγές και υποπαραλλα-
γές θα παρουσιάσει.
Συνεπώς, οφείλουμε να επιδεικνύουμε 
τη μέγιστη υπευθυνότητα και να τηρούμε 
τους κανόνες υγιεινής, τις αποστάσεις 
κ.λπ. Αν και στην περίπτωση των επα-
φών, οι οποίες συνοδεύουν την ύπαρξη 
πολλών ερωτικών συντρόφων, το μέτρο... 
της απόστασης είναι δύσκολο να εφαρ-
μοστεί στην πράξη.
Εν πάση περιπτώσει, η έλευση της 
ευλογιάς των πιθήκων και στην Κύπρο, 

μέσω ατόμου που είχε ιστορικό ταξιδιού, 
δείχνει πόσο εύκολο είναι να ταξιδέψει 
ένας ιός χωρίς να χρειαστεί να δείξει... 
διαβατήριο.
Πάντως, δεν είμαι σίγουρος αν η ευλογιά 
των πιθήκων είναι περισσότερο επικίν-
δυνη από διάφορους... γιατρούς-μαϊμού 
που εμφανίζονται κατά καιρούς και 
προσφέρουν πρωτότυπες αλλά επισφα-
λείς «θεραπείες» σε απελπισμένους 
συνανθρώπους μας.
Ευτυχώς ο κορωνοϊός δείχνει να βρίσκε-
ται σε ύφεση, παρόλο που, δυστυχώς, 
υπήρξαν αρκετοί θάνατοι συμπατριωτών 
μας το τελευταίο διάστημα. Προφανώς 
έπαιξε ρόλο και η επαναφορά της υπο-
χρεωτικής χρήσης μάσκας στη μείωση 
των κρουσμάτων. Για το φθινόπωρο οι 
προβλέψεις δεν είναι και τόσο δυσοίωνες, 
αλλά είπαμε. Ο κορωνοϊός αποδείχθηκε 
πανέξυπνος και βρίσκει τρόπους να 

μεταλλάσσεται συνεχώς και θα πρέπει 
οι φαρμακευτικές εταιρείες που κα-
τασκευάζουν τώρα τα νέα εμβόλια, να 
λάβουν υπ’ όψιν και πιθανές μελλοντικές 
«μεταμφιέσεις» του.
Εν τω μεταξύ αποφεύχθηκε και ο πιθα-
νός κίνδυνος μόλυνσης... του Γενικού 
Συστήματος Υγείας από τον ιό... της 
υπονόμευσης, ο οποίος, σύμφωνα με την 
Κοινωνική Συμμαχία και τους πρώην 
υπουργούς Υγείας Παμπορίδη και Ιωάν-
νου, θα εισχωρούσε στον οργανισμό του 
ΓεΣΥ με φορέα τον πρόεδρο του ΠΙΣ, Πέ-
τρο Αγαθαγγέλου, και θα κατέστρεφε το 
ανοσοποιητικό του σύστημα (μονοασφα-
λιστικό). Η παύση του κ. Αγαθαγγέλου 
από το Υπουργικό επέφερε ηρεμία, επί 
του παρόντος. Αλλά πάντα θα ελλοχεύει 
ο κίνδυνος για κάποια... ΠΙΣώπλατη 
μαχαιριά.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η υποψήφια για την ηγεσία του Συντηρη-
τικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Liz Truss, προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
κερδίσει τη θέση και να νικήσει τον αντί-
παλο υποψήφιό της, πρώην Υπ. Οικονομι-
κών Rishi Sunak, στη μάχη της διαδοχής. 
Τα όσα υπόσχεται στους Συντηρητικούς 
ψηφοφόρους είναι μάλλον στα πλαίσια 
μιας επικίνδυνης και ασταμάτητης φι-
λοδοξίας να αναδειχθεί σε μια δεύτερη... 
Θάτσερ! Αλλά, πόρρω απέχει από τις 
γνώσεις και τις ικανότητες της μ. λαίδης 
Margaret Thatcher. Όποτε συμφέρει, 
χρησιμοποιεί το χαρτί της φτωχολο-
γιάς και των χαμηλών στρωμάτων 
της κοινωνίας και ότι δεν ήταν αρχικά 

Συντηρητική, αλλά το παίζει σε δύο και 
τρία ταμπλό. Μέχρι που είπε σε συγκέ-
ντρωση στο Exeter  ότι είναι «παιδί» των 
Συντεχνιών! Στις δηλώσεις της, απεριό-
ριστα αδιάκριτη, όπως στην περίπτωση 
της Πρώτης Υπουργού για τη Σκωτία 
Nicola Sturgeon. Όταν ρωτήθηκε (στο 
Exeter) τι θα κάνει, αν η Nicola Sturgeon 
επαναφέρει την πρόταση για δημοψή-
φισμα για ανεξαρτησία της Σκωτίας, η 
φιλόδοξη Truss, με αλαζονεία είπε ότι θα 
την «αγνοήσει, γιατί η Nicola Sturgeon 
αναζητά προσοχή (attention seeker)».
Με τέτοιες δηλώσεις μπορεί να κερδίσει 
τους Συντηρητικούς ψηφοφόρους, αλλά, 
σίγουρα, θα έχει ενοχλήσει πολλούς 

Σκωτσέζους και ίσως να έχει το αντίθετο 
αποτέλεσμα, την αναζωογόνηση της 
Ανεξαρτησίας της Σκωτίας...
https://www.youtube.com/
watch?v=GgfiWwu_nCQ
Όπως δήλωσε ο γνωστός παλαίμαχος 
δημοσιογράφος,  Andrew Neil: «Κάπο-
τε έχεις την εντύπωση ότι η Liz Truss 
δεν ξέρει τι στο διάολο λέει» («You 
sometimes get the impression that Liz 
Truss doesn’t know what the hell she’s 
talking about»). Ο Θεός βοηθός για τη 
νέα εποχή στο... Ηνωμένο Βασίλειο! 
https://www.youtube.com/
watch?v=SS44K9Nbm10 

Φανούλα Αργυρού

Της Κυριακής
07.08.2022

Εξ Απορρήτων

Είναι κυπριακό 
το κυπριακό 
ποδόσφαιρο;

Σκληρό φάουλ για κόκκινη κάρτα, 
σε βάρος του κυπριακού ποδο-
σφαίρου, ήταν η απόφαση της ΚΟΠ 
για αύξηση των ξένων και κοινοτι-
κών ποδοσφαιριστών από 15 σε 17. 
Αντί να μειώσει τους ξένους παίκτες 
και να προωθεί τη χρησιμοποίηση 
Κυπρίων ποδοσφαιριστών, η Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
κάθε άλλο παρά κυπριακά ενεργεί. 
Καταντήσαμε να βλέπουμε στις 
ελληνοκυπριακές ομάδες Α’κατηγο-
ρίας να αγωνίζονται συνήθως μόνο 
δύο Ελληνοκύπριοι και οι υπόλοιποι 
να είναι ξένοι. Και μάλιστα τους δύο 
Κύπριους τούς επιβάλλει η ΚΟΠ στις 
ομάδες, με την απειλή προστίμου, αν 
δεν τους χρησιμοποιήσουν. Και διε-
ρωτάσαι. Για ποια «κυπριακή» ομάδα 
θα πάω να ξελαρυγγιστώ στο γήπεδο; 
Για ποιο «κυπριακό» ποδόσφαιρο 
μιλάμε τελικά;
Εν τω μεταξύ χαμογελώ κάθε 
φορά που διαβάζω ειδήσεις για 
τις αφίξεις ξένων ποδοσφαιριστών 
που μεταγράφονται στις κυπριακές 
ομάδες. Για κάποιους από αυτούς 
γίνεται και... διαδήλωση φιλάθλων 
στο αεροδρόμιο. Τους υποδέχονται 
ως «Μεσσίες». Κάποιοι από αυτούς 
όντως προσφέρουν στο ποδό-
σφαιρό μας. Πολλοί όμως είναι 
«παλτά», όπως αποκαλούνται στην 
ποδοσφαιρική γλώσσα. Έρχονται 
με υποσχέσεις ότι θα τα δώσουν 
όλα στο γήπεδο. Τελικά δεν τα 
δίνουν όλα, αλλά τα... παίρνουν όλα 
(τα ευρώ) και φεύγουν. Δηλώνουν 
ότι θα παίξουν για το μεγαλείο της 
ομάδας, με στόχο να τη βοηθήσουν 
να πάρει το πρωτάθλημα, και τον 
επόμενο χρόνο παίρνουν μετα-
γραφή για την... αντίπαλη ομάδα, 
επειδή δίνει περισσότερα! 
Έχουμε γεμίσει με λεγεωνάριους 
της μάππας από κάθε γωνιά του 
πλανήτη.
Όμως με όλους αυτούς παραμε-
ρίζονται οι αξιόλογοι Κύπριοι ποδο-
σφαιριστές και είναι δύσκολο πια 
να βγάλεις έναν νέο Πιέρο Σωτηρί-
ου, ή έναν Κάστανο, ή έναν Λαΐφη, 
που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η 
περιθωριοποίηση των Κυπρίων 
ποδοσφαιριστών από τις ομάδες 
μας έχει αρνητικό αντίκτυπο και 
στην εθνική ομάδα.
Προσωπικά, δεν θέλω να ξανακού-
σω ότι «μας κάνει περήφανους» 
κάποια κυπριακή ομάδα που έχει 
διεθνείς επιτυχίες, αλλά τα ονόματα 
στη σύνθεσή της καταλήγουν σχε-
δόν όλα σε όφσκι, όβιτς, άτζε, έιρα, 
όμεθ, έντι, ουντού, έλετς, τίνοφ...

ΜΠΟΞΕΡ

Απομάκρυνση από τη Μέρκελ;

Πλακώσανε και οι πίθηκοι

Η Liz Truss...

Συναυλιακή προεκλογική

Κρωγμοί για το Κραν Μοντανά

Υπάρχουν και άλλα 
«εξαφανισμένα» έγγραφα

Τελικά βρέθηκε το περιβόητο «εξα-
φανισμένο» έγγραφο των Ηνωμένων 
Εθνών για τη συνάντηση της 4ης 
Ιουλίου 2017 στο Κραν Μοντανά. 
Το εντόπισε και δημοσίευσε στον 
«Φιλελεύθερο» ο δημοσιογράφος 
Μιχάλης Ιγνατίου. Τι ήταν αυτό το 
έγγραφο που περιφερόταν σαν φά-
ντασμα στους διαδρόμους του ΟΗΕ 
και στα παρασκήνια του Κυπριακού 
για πέντε χρόνια; Ήταν ένα πρακτικό 
των Ηνωμένων Εθνών για τη συνά-
ντηση του τότε ειδικού συμβούλου 
του Γενικού Γραμματέα των Ηνω-
μένων Εθνών, Έσπερ Μπαρθ Άιντε, 
με τις ομάδες των διαπραγματευτών 
των δύο πλευρών τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία. Κατά τη συνάντηση 
ο αστρολόγος Άιντε μετέφερε το 
διευκρινισμένο πλαίσιο Γκουτέρες, 
δηλαδή το πλαίσιο που ο ΓΓ είχε 
κατά νουν, και όχι το παραπλανη-
τικό πλαίσιο που ο Άιντε απέστειλε 
ηλεκτρονικά προς τις δύο πλευρές, 
στις 2 Ιουλίου. Για τη συνάντηση της 
4ης Ιουλίου υπήρχε πρακτικό των 
Ηνωμένων Εθνών, αλλά «χάθηκε» 
ανεξήγητα. 
Και το έψαχνε μάταια αργότερα η 
ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Τζέιν Χολ Λουτ, αφού ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης επέμενε ότι το εν λόγω 
πρακτικό «υπάρχει και παραϋπάρ-

χει». Σε αντίθεση με τον τότε ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, ο οποίος 
υποστήριζε ότι το πρακτικό δεν είχε 
εξαφανιστεί, διότι απλώς δεν υπήρχε. 
Ίσως να θεώρησε ότι ήταν ένα... 
πυροτέχνημα, όπως τα πυροτεχνή-
ματα που ρίχνουν παραδοσιακά οι 
Αμερικανοί κατά την 4η Ιουλίου, που 
είναι η Εθνική Ημέρα των Ηνωμένων 
Πολιτειών.
Κάποιοι υποψιάστηκαν εύλογα, τότε, 
τον Άιντε για ταχυδακτυλουργική 
εξαφάνιση εκείνου ακριβώς του 
πρακτικού, το οποίο θεωρείται από 
την κυπριακή κυβέρνηση ως θετικό 
για τη δική μας πλευρά.
Η ουσία, όμως, είναι αλλού. Πέραν 
από τα εξαφανισθέντα και επανεμ-
φανισθέντα πρακτικά του ΟΗΕ, θα 
πρέπει ν’ αρχίσουμε να ψάχνουμε και 
για κάποια άλλα κείμενα, τα οποία 
και γραπτά είναι και η παρουσία τους 
είναι γνωστή, αλλά είναι και εκείνα... 
εξαφανισμένα. Μιλάμε για τα πολυ-
άριθμα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Καταστατικό Χάρτη του 
ΟΗΕ και τη Διεθνή Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, που κατάφωρα 
και προκλητικά παραβιάζει η Τουρ-
κία. Καιρός είναι να τα θυμηθούμε κι 
αυτά και να βάλουμε τον Γκουτέρες 
να τα ψάξει και να τα αξιοποιήσει.

ΜΠΟΞΕΡ

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας φαίνεται 
πως άρχισε να συνειδητοποιεί σιγά-σιγά 
ότι ο Ερντογάν μετατρέπεται σε ένα (κα-
κέκτυπο, ίσως) αντίγραφο του Αδόλφου 
Χίτλερ. Η Μέρκελ κάλυπτε, επί μακρά 
σειρά ετών, την επιθετική συμπεριφορά 
του Τούρκου ισλαμοφασίστα και στεκό-
ταν ακλόνητο εμπόδιο σε οποιαδήποτε 
απόπειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
επιβάλει σοβαρές κυρώσεις στην Τουρ-
κία. Η στάση αυτή της Γερμανίδας «σιδη-
ράς κυρίας» ενθάρρυνε τον Ερντογάν να 
προωθεί τις αναθεωρητικές του πολιτικές 
και τον νεο-οθωμανικό μεγαλοϊδεατισμό 
του σε βάρος της Ελλάδας, της Κύπρου 
και άλλων γειτονικών χωρών.
Ξαφνικά, κάτι άλλαξε ευχάριστα στη 
γερμανική στάση, με την αλλαγή ηγεσίας 
στο Βερολίνο. Τον νέον αέρα μετέφερε, 
κατά τις πρόσφατες επισκέψεις της στην 
Αθήνα και την Άγκυρα, η νέα υπουργός 
Εξωτερικών της Γερμανίας, η «Πράσι-
νη» Αναλένα Μπέρμποκ. «Τα ελληνικά 

νησιά είναι ελληνικό έδαφος και κανείς 
δεν έχει το δικαίωμα να το αμφισβητήσει 
αυτό», τόνισε, αναφερόμενη στην αμφι-
σβήτηση, εκ μέρους της Άγκυρας, της 
κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. 
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η δημόσια 
αντιπαράθεση της κ. Μπέρμποκ με τον 
Τούρκο ΥΠΕΞ μετά τις συνομιλίες τους. 
Ενοχλημένος, αλλά και αμήχανος, από τις 
αναφορές Μπέρμποκ στα ελληνοτουρκι-
κά, ο Τσαβούσογλου επαναλάμβανε, δί-
κην παπαγάλου, ότι η Γερμανία παρασύρ-
θηκε από την «προπαγάνδα» της Ελλάδας 
και της Κύπρου, ρίχνοντας και τις σπόντες 
του προς τη Γερμανίδα ομόλογό του, με 
«νοσταλγικές» αναφορές στη Μέρκελ, ότι 
επί εποχής της η Γερμανία ήταν «αμερό-
ληπτη» και «έντιμος διαμεσολαβητής». 
Δεν έχουμε, βεβαίως, ψευδαισθήσεις ότι 
θα αλλάξει δραματικά η γερμανική στάση 
έναντι της Τουρκίας, αφού διακυβεύονται 
τεράστια συμφέροντα και βρίσκεται στη 
μέση και η πολυπληθής τουρκική κοι-

νότητα στη Γερμανία. Όμως, η ξεκάθαρη 
θέση του Βερολίνου υπέρ των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων και η αναφο-
ρά της κ. Μπέρμποκ ότι τα σύνορα της 
Ελλάδας είναι ταυτόχρονα και εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, είναι ενθαρρυντικές. 
Από εκεί και πέρα, παρά τα ευχάριστα 
λόγια της κ. Μπέρμποκ, δύο είναι τα 
σημαντικά θέματα που θα κρίνουν στην 

πράξη τη γερμανική στάση. Το ένα είναι 
η παραχώρηση ή μη των υπερσύγχρο-
νων υποβρυχίων τύπου 214 στην Τουρ-
κία και το άλλο η γερμανική συγκατάθε-
ση σε κυρώσεις κατά της Άγκυρας. 
Για να δούμε αν η «Πράσινη» Μπέρ-
μποκ θα υπερβεί τις... κόκκινες γραμμές 
της Μέρκελ.

ΜΠΟΞΕΡ

Κρα, Κρα, Κρα, Κραν Μοντανά! Αν 
διερωτάστε για το «Κρα, Κρα, Κρα», 
που προηγείται του Κραν Μοντανά, 
εξηγώ αμέσως. Πρόκειται για τη 
γνωστή κραυγή των κοράκων και 
την επέλεξα ακριβώς επειδή όλη 
αυτή η συζήτηση που γίνεται τελευ-
ταίως γύρω από τα διαδραματισθέντα 
στο Κραν Μοντανά (και νωρίτερα στο 
Μον Πελεράν) θυμίζει έντονα την 
έφοδο κοράκων επί του πτώματος 
των συνομιλιών. Όπως είναι γνωστό, 
οι κόρακες τρέφονται κυρίως με 
σάρκες που βρίσκονται σε αποσύν-
θεση. Κάποιοι πολιτικοί, λοιπόν, εν 
είδει κοράκων, εκβάλλοντας δυνατά 
«κρα, κρα, κρα», προσπαθούν να 
«τραφούν» με τα απομεινάρια του 
πτώματος του Κραν Μοντανά, ενόψει 
των προεδρικών εκλογών. 
Οι πολίτες, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, ενοχλούνται από αυτά 
τα ανατριχιαστικά «κρα, κρα, κρα» 
που φθάνουν στα αυτιά τους και 
τα αγνοούν. Οι πολιτικοί, όμως, 
επιμένουν να τα εκβάλλουν, πιστεύ-
οντας ότι δημιουργούν ένα πειστικό 
αφήγημα, με τη δική τους θεώρηση, 
όσον αφορά τα όσα συνέβησαν στο 
Κραν Μοντανά.
Ιδιαίτερα από πλευράς ΑΚΕΛ παρα-
μένουν πεισματικά κολλημένοι στην 
άποψη που υιοθέτησαν αμέσως μετά 

το Κραν Μοντανά, ότι για το «πτώμα» 
των εκεί διαπραγματεύσεων ευθύνο-
νται οι «τρεις Νίκοι» (Νίκος Αναστα-
σιάδης, Νίκος Χριστοδουλίδης και 
Νίκος Κοτζιάς). Στον Νίκο Χριστο-
δουλίδη επικεντρώνονται περισσό-
τερο τα πυρά, για ευνόητους λόγους. 
Η νέα προσπάθεια στοχοποίησής 
του εξ αριστερών ξεκίνησε με τις 
αναφορές του Ανδρέα Μαυρογιάννη 
στο ντιμπέιτ του ΡΙΚ, όπου ξεκάθαρα 
επέρριψε στον τέως ΥΠΕΞ βαριές 
ευθύνες για την αποτυχία εκείνης της 
προσπάθειας, αφήνοντας, ωστό-
σο, στο απυρόβλητο τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη. Έτσι, τα πυρά ανέλαβε 
να ρίξει εναντίον του Προέδρου ο κ. 
Τουμάζος Τσιελεπής, εκ μέρους του 
ΑΚΕΛ.
Και διερωτάται κάποιος, γιατί η Εζε-
κία Παπαϊωάννου επιμένει με τόσο 
πάθος να ρίχνει τις ευθύνες στη δική 
μας πλευρά, όταν τόσο μέσα από τα 
πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, 
όσο και μέσα από τοποθετήσεις των 
ιδίων των Τούρκων, είναι ξεκάθαρη 
η ευθύνη της Τουρκίας για το «πτώ-
μα» του Κραν Μοντανά. Συνεπώς, 
όλα αυτά τα «κρα, κρα, κρα» από 
κάποιους στη Λευκωσία, ακούγο-
νται στην Άγκυρα σαν... κελάηδημα 
αηδονιών!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Να, λοιπόν, που οι εκλογές μας αρχί-
ζουν να παίρνουν και... μουσικό χρώμα. 
Την αρχή έκανε ο Γιώργος Νταλάρας, 
ο οποίος, στη διάρκεια συναυλίας του 
στην Κύπρο, εξέφρασε ανοιχτά τη 
στήριξή του στον προεδρικό υποψήφιο 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σε μουσικές 
επιλογές το έριξε και ο άλλος υποψήφι-
ος Πρόεδρος, Αχιλλέας Δημητριάδης, 
ο οποίος οργανώνει συναυλία με τους 
ONIRAMA στις 16 Σεπτεμβρίου. Και 
είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και 
άλλοι. 
Είναι γεγονός ότι οι συναυλίες συνο-
δεύουν διαχρονικά τις προεδρικές 

μας εκλογές. Στις εκλογές του 2013 
ο Νίκος Αναστασιάδης είχε επιστρα-
τεύσει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, με το 
γνωστό «Χέρια ψηλά», άσχετα αν λίγο 
αργότερα ο Κύπριος τραγουδιστής... 
«πλήρωσε» γι’ αυτήν τη στήριξη, 
κατατασσόμενος μεταξύ των «κουρε-
μένων» καταθετών. 
Στις εκλογές του 2018 είχε οργανώσει 
συναυλία και ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ 
Σταύρος Μαλάς, με τον Βασίλη Παπα-
κωνσταντίνου και άλλους Ελλαδίτες 
ερμηνευτές. Δεν αποκλείεται να φέρουν 
τον Βασίλη (που πάντα κατεβαίνει 
στο νησί σε συναυλίες της Αριστεράς) 

και για τον κ. Μαυρογιάννη, για να 
τραγουδήσει την κλασική επιτυχία του 
«Χαιρετίσματα, λοιπόν, στην εξουσία» 
και μετά οι οπαδοί του κόμματος να 
κληθούν να πάνε να... ανεβάσουνε στην 
εξουσία τον εκλεκτό τους.
Δεν είναι κακή ιδέα οι συναυλίες, αν 
και τελικά έχουμε το φαινόμενο να 
«κομματικοποιείται» και να «πολιτικο-
ποιείται» και η μουσική. Οι οργανωτές 
των συναυλιών, πάντως, πιστεύουν ότι 
με αυτόν τον τρόπο «μιλούν» κυρίως 
στη νεολαία, την οποία φιλοδοξούν να 
φέρουν κοντά τους, μέσω του ενθουσια-
σμού και του ξεσηκωμού.

Ωστόσο, με δεδομένη την αδιαφο-
ρία της νεολαίας για τις εκλογές, θα 
υπήρχε περισσότερη λογική να κάνουν 
συναυλίες με στόχο να κινητοποιήσουν 
τους νέους για να γραφτούν στους 
εκλογικούς καταλόγους και να πάνε να 
ψηφίσουνε. Θα μπορούσε, ας πούμε, να 
φέρει κάποιος από τους προεδρικούς 
υποψηφίους τον Σάκη Ρουβά, για να 
τραγουδήσει «Θα σου κάνω μακαρόνια 
με κιμά, κι αν ψηφίσεις θα σου δώσω 
και... λουκουμά». 
Ε, να υπάρχει και πρακτική αξία στις 
συναυλίες!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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