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ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  
Βγάζουν άδειες και περιμένουν...
Στασιμότητα παρατηρείται στο χτίσιμο ιδιωτικής κατοικίας, 
λόγω της ακρίβειας στις τιμές των υλικών οικοδομής και της 
αύξησης των δανειστικών επιτοκίων. Βγάζουν άδειες οικο-
δομής και περιμένουν να δουν πώς θα κυμανθεί η αγορά. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα 
Οι συνεχείς αναθεωρήσεις προς τα πάνω για τον πληθωρι-
σμό, σχεδόν σε όλες τις χώρες, ενισχύουν την αβεβαιότητα 
στην παγκόσμια οικονομία, με την ύφεση να θεωρείται, 
πλέον, ως το βασικό σενάριο. Δύσβατο αναμένεται το 2023. 
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Ο προεκλογικός στην Κύ-
προ συνεχίζεται υπό το 
βάρος των τουρκικών 
προκλήσεων και απει-

λών. Είναι, όμως,  ένας «αγώνας» 
νωχελικός, βαρύς και ανούσιος. Ο 
πολίτης μειδιά όταν βλέπει τους υπο-
ψηφίους στα “debates” με τα μισόλογα 
και τις «επικοινωνιακές φανφάρες», 
που πείθουν μόνο, εάν πείθουν, τους 
γνωστούς κάθε φορά κλακαδόρους. 
Τους συμπαθείς αυλικούς. Δυστυχώς, 
δεν ακούμε αυτό που θα έπρεπε να 
ακούμε. Δηλαδή, συγκροτημένες 
προτάσεις για τον νέο τρόπο διακυ-
βέρνησης της χώρας,  ξεκινώντας από 
την αλλαγή πολιτικής στο Κυπριακό 
και την  πάταξη της διαφθοράς, η 
οποία ζει και βασιλεύει. Κάθε βδο-
μάδα σκάει και ένα σκάνδαλο. Την 
επομένη, όμως, ξεχνιέται, αφού η 
εξιχνίασή του δεν βολεύει το κομ-
ματικό κατεστημένο.  

Ενώ μας συγκλονίζει και μας 
εξοργίζει η κομπίνα των «χρυσών 
διαβατηρίων», τώρα φθάνει στ’ αφτιά 
μας  το πάρτι και η λεηλασία τουρ-
κοκυπριακών περιουσίων και το 
δάνειο εκατομμυρίων από το Ταμείο 
Συντάξεων της ΑΗΚ. Τα χρήματα 
δόθηκαν μεν για τον «ευγενή σκοπό» 
οικοδόμησης ιδιωτικού  πανεπιστη-
μίου, αλλά δεν επιστράφηκαν ποτέ! 
Και οι υποψήφιοι Πρόεδροι είναι 
ως να μη συμβαίνει τίποτα. Είναι 
αφιερωμένοι στην ψηφοθηρία. Από 
σοβαρές προτάσεις, γιοκ! Και εδώ 
είναι που πρέπει ν’  αναλάβει και 
ο πολίτης τις ευθύνες του. Είναι ή 
όχι υπεύθυνος και κυρίαρχος; Αντί, 
λοιπόν, να χειροκροτεί χωρίς να του 
έχουν εξηγήσει  πώς και με ποιους 
θα τον κυβερνήσουν, θα πρέπει 
ν’ αξιώνει να του αναλύσουν στην 
πράξη, και όχι με συνθήματα και 
αερολογίες, πώς θα καθαρίσουν το 
στάβλο του Αυγείου. Θέλουν; Και αν 
θέλουν, μπορούν; Και αν μπορούν, 
πώς; Αλλιώς τι να την κάνουν την 
Προεδρία; Για να συνεχίσουν το 
φαγοπότι από εκεί όπου έμειναν οι 
προηγούμενοι; Ακόμη όμως και αν 
θέλουν, πώς θα το κάνουν όταν λεφτά 
δεν υπάρχουν;

Η θηλιά
των χρεών...  

ΘΕΣΗ

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ
Η πυρηνική απειλή 

του Πούτιν ανάχωμα 
στην αντεπίθεση

ΣΕΛΙΔΑ 20 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
Κερδίζουν 

την επιβίωσή τους 
τα κόμματα
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ΔΙΕΘΝΗ 
Η «αντεπανάσταση» 

των γυναικών 
στο ισλαμικό Ιράν

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Πήρε σειρά 

το οικογενειακό 
δίκαιο 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Δεν αποκλείεται 

άνοδος των τιμών 
με το άνοιγμα της αγοράς
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«BULLYING»
Δύσκολη η κάλυψη 
των νομοθετικών 

κενών
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 
Επιβάλλεται 
η νομοθετική 

ρύθμιση 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Φωνάζουν οι γονείς

των παιδιών 
με αναπηρία
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Σε νέα φάση εισέρχεται ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν να επιχειρεί, διά της με-
θόδου  των δημοψηφισμάτων, 

να μετατρέψει τον επιθετικό πόλεμό του 
κατά του Κιέβου, σε αμυντικό. Η Μόσχα, 
με αυτήν την κίνηση, επιδιώκει την αλλαγή 
των κανόνων πολέμου, διαμορφώνοντας 
μια νέα πραγματικότητα, η οποία προκαλεί 
έντονο προβληματισμό στη Δύση και ειδι-
κότερα στις Βρυξέλλες, που, διά αλληλογρα-
φίας και εσωτερικών εγγράφων, επιχειρούν 
να αξιολογήσουν την υπό διαμόρφωσιν 

κατάσταση, ενόψει της αναμενόμενης εν-
σωμάτωσης των τεσσάρων ανατολικών 
ουκρανικών περιφερειών από τη Μόσχα.  

Την ίδια ώρα, η Τουρκία και οι 
κατοχικές «αρχές» επιχειρούν να εκμε-
ταλλευθούν τις εξελίξεις, απειλώντας με 
παράνομο δημοψήφισμα στα κατεχό-
μενα, στο μοντέλο των ρωσικών που 
διενεργούνται στην Ουκρανία.

Η Τουρκία βάζει μεθοδευμένα στην 
εξίσωση των ρωσικών δημοψηφισμάτων 
και την πιθανότητα ανάλογου δημο-
ψηφίσματος στην κατεχόμενη Κύπρο, 

εγείροντας, μάλιστα, το εξής ερώτημα: 
Πώς αποκλείετε διεθνώς τους ηγέτες των 
ρωσόφωνων περιοχών της Ουκρανίας 
και τους λέτε παράνομους, όταν δέχεστε 
τους ηγέτες του κατοχικού μορφώματος 
στην Κύπρο να συνομιλούν με τον ΓΓ του 
ΟΗΕ και να επισκέπτονται τις Βρυξέλλες; 

Γεγονός που αφαιρεί τόσο από 
τη Δύση, όσο και από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, το ηθικό και δημοκρατικό 
πλεονέκτημα, καθώς τώρα δεν υπάρχει 
ανάλογο επιχείρημα για ν’ αντιμετωπι-
στεί ο Πούτιν. Διότι, αυτά που πράττει σή-

μερα η Ρωσία στην Ουκρανία, τα πράττει 
η Τουρκία επί σειράν ετών στην Κύπρο, 
με την πλήρη ανοχή τόσο της Κύπρου 
και της Ελλάδας, όσο και της διεθνούς 
κοινότητας και δη της Δύσης.

Ανάλογη είναι και η θέση του 
ΟΗΕ, που επιτρέπει στον εισβολέα και 
κατακτητή  Ερντογάν να συμπεριφέρε-
ται με αυτόν τον τρόπο, αφοπλιζόμενος 
ενώπιον του Βλ. Πούτιν, του οποίου η 
χώρα είναι υπερδύναμη και μέλος του Σ. 
Ασφαλείας.
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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέ-
ντευξή  του στη «Σημερινή» 
της Κυριακής, ο Υπουργός 
Υγείας, Μιχάλης Χατζηπα-

ντέλα, προβαίνει σε μια ολοκληρωμένη 
αποτίμηση του έργου του  Υπουργείου 
κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ 
αναφέρεται και στους επόμενους στό-
χους που έχουν τεθεί, δεικνύοντας, ως 

έναν από τους προεξάρχοντες, τη δη-
μιουργία τμήματος Πρώτων Βοηθειών 
για παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο. 
Εκφράζει, ταυτόχρονα, αισιοδοξία ότι, 
σύντομα, θα καταστεί δυνατή η έναρξη 
συνεργασίας με το Ην. Βασίλειο για την 
αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών 
σε ηπατικές και ογκολογικές παθήσεις, 
αξιολογώντας τα αποτελέσματα των πρό-

σφατων επαφών του με νοσοκομεία στο 
Λονδίνο.  Διαμηνύει, επίσης, ότι  είμαστε 
«έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουμε τυχόν νέο 
κύμα της πανδημίας, αλλά δεν πρέπει 
να εφησυχάζουμε», ενώ υπογραμμίζει 
πως άλλος βασικός στόχος του Υπουρ-
γείου και της Πολιτείας είναι η διαρκής 
ενίσχυση του ΓεΣΥ.
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ΘΕΣΗ

Τα κτυπήματα είναι αλλεπάλληλα. 
Και αυτός που θα γίνει Πρόεδρος, 
οφείλει να ξέρει ότι θα κληθεί από 
την ανάγκη της επιβίωσης να βγάλει 
τη θηλιά των χρεών από το κεφάλι 
του κράτους και των πολιτών. Είναι  
υποχρέωσή του και  θέμα υπευθυ-
νότητας να μας πει πώς.  Τώρα. Όχι 
μετά. Για να μην είναι αργά. Πριν από 
την κάλπη.       

Οι υποψήφιοι Πρόεδροι θα πρέ-
πει να εξηγήσουν στον πολίτη:  

1. Πώς θα σταματήσουν την 
τουρκική επιθετικότητα; Με αποτρο-
πή και πώς; Ή με την αποτυχημένη 
συνταγή των τελευταίων 48 ετών, που 
μας έχει οδηγήσει στον εφιάλτη των 
δύο κρατών μέσω της ομοσπονδία 
διχοτομικού χαρακτήρα; 

2. Ποια είναι η πολιτική τους στην 
οικονομία; Πώς θα βάλουν χαλι-
νάρι στον πληθωρισμό; Τι μοντέλο 
ανάπτυξης θα εφαρμόσουν; Πώς θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; 

3. Θα εκμεταλλευτούν το φυσικό 
αέριο και πώς, όταν η Τουρκία το θέτει 
υπό καθεστώς σιωπηρού casus belli; 

4. Τι θα γίνει με τους παράτυπους 
μετανάστες και αιτητές ασύλου, που 
απειλούν την κοινωνική και πολιτική 
μας συνοχή και εξελίσσονται σε νέο 
οιονεί εποικισμό και τρίτο Αττίλα; 

5. Ποια θα είναι η τύχη του Συστή-
ματος Υγείας; Θα αντέξει το ΓεΣΥ; Θα 
συνεχιστεί το δράμα που επικρατεί 
στα επείγοντα περιστατικά του Γενι-
κού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου 
ξετυλίγονται τριτοκοσμικές εικόνες, 
χωρίς σεβασμό στην τρίτη ηλικία; 
Ντροπή!

6. Τι θα γίνει με τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος; Όντως, το πρό-
βλημα είναι, κατά κύριο λόγο, εξωγε-
νές. Όμως, ο εξωγενής χαρακτήρας 
του δεν μπορεί να προβάλλεται ή να 
προβληθεί ούτε από την υφιστάμενη, 
ούτε από την επόμενη  Κυβέρνηση 
ως ακλόνητο άλλοθι της δικής τους 
απραξίας και της αδυναμίας διατύπω-
σης πρακτικών τρόπων μετριασμού 
του προβλήματος.     

Αυτά και πολλά άλλα είναι ζητήμα-
τα που αναμένουν προτάσεις λύσης, 
τις οποίες οι υποψήφιοι Πρόεδροι θα 
έπρεπε να καταθέσουν ολοκληρωμέ-
να. Προσδοκούμε ότι θα τις υποβά-
λουν. Άλλωστε, η ελπίδα πεθαίνει τε-
λευταία. Εκτός και αν την σκοτώσουν, 
πριν από την ώρα της,  μέσα από τους 
λαϊκισμούς και τις υποσχέσεις. Μέσα 
από  τα αιώνια «θα». Το τραγικότερο, 
όμως, είναι άλλο: Προσοχή, να μη 
σκοτώσουμε εμείς οι ίδιοι την ελπίδα 
με τις επιλογές μας. Με τη λανθασμέ-
νη ψήφο μας… 

Προεδρικές: Κερδίζουν την 
επιβίωσή τους τα κόμματα

Ε
νώ οι κομματικοί μηχανι-
σμοί αρχίζουν σταδιακά 
εντατική δουλειά για τις 
προεδρικές εκλογές, με 
σκοπό τη συσπείρωση 
των ψηφοφόρων τους 
γύρω από την υποψηφι-

ότητα που επέλεξε ο σκληρός κομματικός 
πυρήνας, το στοίχημα για τα κόμματα μπο-
ρεί να μην είναι τόσο οι ίδιες οι εκλογές, 
αλλά η επιβίωση του υφιστάμενου, κομ-
ματικού στάτους κβο. Γιατί είναι ίσως η 
πρώτη φορά που αμφισβητείται -έστω με 
μια νηπιακού τύπου πεποίθηση- η ισχύς, 
η αξιοπιστία και η πρόθεση των κομμα-
τικών παραγόντων, αλλά και η ικανότητα 
των κομμάτων να χαράσσουν πολιτική. 
Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 
κανείς να ισχυριστεί ότι έρχεται «το τέλος 
των κομμάτων». Ίσως να δρομολογείται 
«το τέλος των κομμάτων όπως τα γνω-
ρίζουμε», αφού τώρα εισερχόμαστε σε 
μια διαδικασία μετασχηματισμών που θα 
προσπαθήσουν να μετριάσουν την πτώση, 
αλλάζοντας το περιτύλιγμα αλλά όχι την 
ουσία του κομματικού συστήματος του 
νησιού. Η κοινωνική μετάβαση προς μια 
κατεύθυνση ολικής αμφισβήτησης, πόσω 
μάλλον όταν είναι βαθιά ριζοσπαστική 
και ανατρεπτική, αποτελεί μια σταδιακή, 
δύσκολη διαδικασία, η πραγμάτωση της 
οποίας τίθεται κάτω υπό πολλές προϋ-
ποθέσεις. 

Απέναντι σε μιαν απλοϊκή 
ανάλυση του «κομματισμού»

Το κομματικό σύστημα στην Κύπρο 
δεν αποτελεί απλώς τον πολιτικό χάρτη 
των κομμάτων, στη βάση διακριτών ιδεο-
λογικών αντιθέσεων και μεθοδολογικών 
αναλυτικών υποβάθρων. Εξάλλου, ο 21ος 
αιώνας συνοδεύτηκε με το «θόλωμα των 
σαφών ιδεολογικών γραμμών» και με 
μιαν αφαιρετικού τύπου πολιτικοποίηση, 
στη βάση μιας μεταμοντέρνας ατζέντας, 
η οποία έθεσε στο προσκήνιο θεματικές 
«εποικοδομήματος», δευτερευούσης ση-
μασίας, έξω από τη νόρμα της συστημικής 
πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα ζητήματα 
φύλου, σεξουαλικότητας, η διεκδίκηση 
άλλου τύπου γονεϊκότητας, οι ταυτοτικές 
πολιτικές που ρευστοποιούν τα υποκείμε-
να, η χαλάρωση των αυστηρών αισθητι-
κών κριτηρίων σε πολιτιστικό επίπεδο, η 
στροφή από το συλλογικό στο προσωπικό, 
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μπήκαν προνομιακά στη συζήτηση και 
έδωσαν νέο περιεχόμενο και λόγο σε μιαν 
αναδυόμενη πολιτική ελίτ. Η οποία ελίτ 
έχει τη δυνατότητα να εκτείνεται οριζόντια 
στο κομματικό σύστημα, βρίσκοντας χώρο 
στη μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων. 
Αμφισβητώντας ή έστω περιπλέκοντας 
την κυρίαρχη ταξική αντιπαράθεση και 
το δίπολο δεξιά-αριστερά, αλλά και το 
εθνικό ζήτημα, σε ένα υπό κατοχή μέρος.  

Παρά το ότι πλέον οι ιδεολογικές δια-
κρίσεις είναι λεπτές, εντούτοις, το κομμα-
τικό σύστημα επιβιώνει χωρίς μεγάλες 
τομές και διαφοροποιήσεις. Κι αυτό γιατί 
το κομματικό σύστημα εμπεριέχει και 
βασίζεται σε ένα σύνολο από πρακτικές 
και μηχανισμούς, που ξεπερνούν το ιδε-
ολογικό. Τα κομματικά δίκτυα εξουσίας, 
αξιοποιώντας πλήρως τις συγγενειακές 
και τοπικές δομές αλληλεγγύης, καταφέρ-
νουν ακόμη να προσελκύουν ψηφοφό-
ρους, στη βάση υποσχέσεων, τάσσοντας 
προνομιακή μεταχείριση. Κοινώς, θέσεις 
εργασίας, ρουσφέτι κοκ. Η νεολαία, αφού 
βλέπει ή διαισθάνεται ότι το σύστημα έχει 
κορεστεί και δεν μπορεί να ικανοποιή-
σει τους πάντες, φαίνεται να απορρίπτει 
σταδιακά τέτοιες πρακτικές. Χρειάζεται 
ωστόσο χρόνος και περαιτέρω ζυμώσεις. 

Σανίδα σωτηρίας
από Χριστοδουλίδη

Το «φαινόμενο» Νίκος Χριστοδουλίδης 
αποτελεί, ίσως, το πιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αυτής της υπόθεσης εργασίας. 
Δηλαδή, της απέλπιδας προσπάθειας να 

επιβιώσει το παλαιό κατεστημένο που συ-
γκροτήθηκε στη βάση κομματικών ταξινο-
μήσεων και πρακτικών, ενσωματώνοντας 
όρους του «καινούργιου». Η ρητορική που 
χρησιμοποιεί σε σχέση με τα κόμματα 
συμπυκνώνει πλήρως αυτήν τη διαδικασία. 
Αφενός, την «προστασία» και οικειοποίηση 
των κομματικών ψήφων και, αφετέρου, 
την προσέλκυση ψήφων αμφισβήτησης. 
Δεν αποδομεί τα κόμματα, ούτε τάσσεται 
ενάντια στην «κομματοκρατία», ούτε την 
τοποθετεί ως δομικό αίτιο της διαφθοράς, 
των κακώς κείμενων γενικότερα. Έχει δη-
λώσει εξάλλου πολλάκις πως «τα κόμματα 
αναμφίβολα αποτελούν τον πυρήνα της 
Δημοκρατίας», συνοδεύοντας αυτήν τη 
θέση, με την ανάγκη υπέρβασης, παρά τον 
«σεβασμό και την αγάπη» που υπάρχει σε 
κάθε κόμμα. Ως εκ τούτου, αν και προσλαμ-
βάνεται από πολλούς ως διφορούμενη, 
δεν αποτελεί παραδοξότητα. Τουναντίον, 
αποτελεί σημείο των καιρών. 

ΔΗΣΥ: Όλα εδώ θα φανούν
Από την άλλη, φαίνεται πως ένα πρόσω-

πο κατάφερε να προκαλέσει στο μεγαλύ-
τερο κόμμα εξουσίας, ίσως τη μεγαλύτερη 
κρίση στην ιστορία του. Παρά τη φθορά 
που λογικά προκαλεί η μακροχρόνια 
διακυβέρνηση του τόπου, ο ΔΗΣΥ είχε, 
κατά κάποιον τρόπο, καταφέρει να «κρα-
τηθεί», διατηρώντας ακόμη την πρωτιά 
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Κι 
αυτό γιατί το ΑΚΕΛ ακόμη πληρώνει τη 
νύφη της διακυβέρνησης Χριστόφια, η 
οποία, πέραν της αντιδημοφιλίας στην 

κοινή γνώμη, προκάλεσε και μια ιδεο-
λογικοπολιτική εσωστρέφεια. Και όταν 
ένα κόμμα έχει ισχυρούς και άτεγκτους 
κομματικούς οργανωτικούς μηχανισμούς, 
καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την επώαση. 
Δευτερευόντως, τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης ή ο λεγόμενος «ενδιάμεσος» 
απέτυχαν να δημιουργήσουν έναν τρίτο 
πόλο, κυρίως, γιατί αντιλήφθηκαν τον εαυτό 
τους ως «ρυθμιστές» και ευκαιριακούς 
φορείς της εξουσίας, και όχι ως φορείς 
της αλλαγής.

Όλα τα παραδοσιακά κόμματα βρίσκο-
νταν και βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, 
με μικρότερα κόμματα -ακραία, λαϊκιστικά 
ή και όχι- να κεφαλαιοποιούν παροδικά 
την απογοήτευση και την πλειοψηφία να 
παραμένει σιωπηρή. Κι ενώ ο ΔΗΣΥ φαι-
νόταν να έχει ίσως την μικρότερη φθορά, 
πλέον βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, με 
τη διάσπαση να είναι όχι μόνο προ των 
πυλών, αλλά να έχει ήδη επέλθει. Το 
ζητούμενο, τώρα, είναι να διαφανεί αν 
το κόμμα είναι ικανό να μαζέψει τα συ-
ντρίμμια του ή όχι. Κι αυτό θα κριθεί τόσο 
από τη διαχείριση που θα κάνει ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου σε μια πιθανή ήττα, όσο και 
από το πόσο θα επιδιώξει να εντάξει ο κ. 
Χριστοδουλίδης, σε περίπτωση εκλογής 
του, Συναγερμικούς πυρήνες εντός της 
διακυβέρνησής του. 

Κινήσεις πανικού
Το ΑΚΕΛ, αντιλαμβανόμενο πως οι 

εποχές που οι κομματικοί μηχανισμοί επι-
βάλλονταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 

στο εκλογικό σώμα έχουν παρέλθει, αλλά 
και λόγω του χάσματος που επήλθε με 
τα μεσοστρώματα και τα φτωχοποιημένα 
στρώματα της κοινωνίας, επιδιώκει ανοίγ-
ματα. Οι πολιτικές του καταβολές και η 
ολική ενσωμάτωσή του στη συστημική 
διαχείριση εξουσίας, σε πλήρη αντίθεση 
με τις πρωταρχικές ιδεολογικές του κα-
ταβολές, δεν επιτρέπουν τη στροφή προς 
μια επαναστατική κατεύθυνση, όπως θα 
ήταν λογικό να πράττει ένα κομμουνιστι-
κό κόμμα. Εξ ου και στις τρεις τελευταίες 
προεδρικές αναμετρήσεις κατεβαίνει με 
πρόσωπα που,  αφενός, δεν είχαν διαχρονι-
κή τριβή με τα κινήματα και τον κόσμο της 
εργασίας και, αφετέρου, δεν ανατρέπουν 
την υπάρχουσα αντίληψη για το κόμμα, 
που πόρρω απέχει από τις ταξικές του 
καταβολές. Και σ’ αυτό συντείνει και η 
αποτυχία του να συνθέσει το ταξικό με 
το εθνικό.  

ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ έκαναν επιλογές βέλτιστης 
διαχείρισης της ήττας, υπό τη σκιά εσωτερικών 
κρίσεων που πέρασαν ή περνούν τα τελευ-
ταία χρόνια. Αλλά και της αδυναμίας τους να 
προτάξουν μια υποψηφιότητα που εκκινεί 
προνομιακά από την αμφισβήτηση των δύο 
κυρίαρχων πόλων. Μια πρακτική, η οποία 
αποσκοπεί στη διαιώνιση του υφιστάμενου 
κομματικού στάτους κβο, του οποίου αποτε-
λούν μέρος, αφού ήδη βίωσαν τις συνέπειες 
της επωαζόμενης κοινωνικής αμφισβήτησης. 
Το ΕΛΑΜ, από την άλλη, θέτει τον εαυτό του 

τόσο εντός, όσο και εκτός συστήματος, ωστόσο, 
η τριβή του με τη συστημική διαχείριση της 
εξουσίας και υπό τον φόβο να καταστεί – όπως 
και η Χρυσή Αυγή – εκτός νομικής νομιμο-
ποίησης, οδηγείται σταδιακά στην πλήρη του 
ενσωμάτωση. Εξ ου και οι δηλώσεις κομμα-
τικών αξιωματούχων, που αφήνουν ανοιχτό 
το ενδεχόμενο συνεργασίας στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών, θέλοντας να «σπάσουν» 
την περιθωριοποίηση που υφίσταται το κόμ-
μα. Χαρακτηριστική και η ψήφος στην Αννίτα 
Δημητρίου, για Πρόεδρο της Βουλής. 
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Ή συνεργαζόμαστε ή 
χανόμαστε

Στροφή σε λύσεις «συστημικής 
αντισυστημικότητας»

Η προσπάθεια αυτή των κομματι-
κών μηχανισμών να επιβιώσουν, κατά 
κάποιον τρόπο αναβάλλει την ολική 
αναδιοργάνωση του κομματικού συ-
στήματος και την αλλαγή του τρόπου 
με τον οποίο οι πολίτες εμπλέκονται 
στην πολιτική. Στο εκλογικό σώμα 
ακόμη δεν έγινε κατανοητή μια πιο 
διευρυμένη αντίληψη της πολιτικής, 
ως τρόπου παρέμβασης σε μια σειρά 
από καθημερινά ζητήματα, πέραν και 
έξω από την κλασική διαχείριση της 
εξουσίας, όπως αυτή διεκπεραιώνεται 

από τα κόμματα. Γι’ αυτό και στρέφεται 
σε λύσεις «συστημικής αντισυστημι-
κότητας», η οποία πυροδοτεί μιαν 
αποπολιτικοποιημένη προεκλογική 
διαδικασία, με όρους κομματικού 
κουτσομπολιού. Οι όποιες θέσεις 
παρατίθενται, διαμεσολαβούνται και 
αξιολογούνται υπό αυτό το πρίσμα, παρά 
την εντεινόμενη κοινωνική δυσφορία 
που ζητεί προτάσεις. 

Τον ισχυρισμό πως η παρούσα προ-
εκλογική φάση που διανύει η κυπριακή 
κοινωνία δεν αποτελεί μια μετάβαση από 

το παλαιό στο νέο, επιβεβαιώνει και το 
ότι οι υποψηφιότητες που απορρίπτουν 
καθολικά το κομματικό σύστημα νομής 
της εξουσίας, δεν απολαύουν στήρι-
ξης. Αν, φυσικά, το νέο ερμηνεύεται 
με όρους ολικής υπέρβασης και όχι 
ως μια μετασχηματισμένη κομματική 
πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι αν 
θεωρείται η κομματική πολιτικοποίη-
ση, όπως διαμορφώθηκε ιστορικά και 
πρακτικά στην Κύπρο, ως βασική και 
δομική αιτία των αδιεξόδων. Ή αν είναι 
κάτι που χρήζει επισκευής.    

Είναι ίσως η πρώτη 
φορά που αμφισβητεί-

ται -έστω με μια νηπια-
κού τύπου πεποίθηση- 

η ισχύς, η αξιοπιστία 
και η πρόθεση των 

κομματικών παραγό-
ντων, αλλά και η ικανό-
τητα των κομμάτων να 

χαράσσουν πολιτική
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ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ,  ΤΑ ΝΕΑ 
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Ο Υπουργός Υγείας, 
Μιχάλης Χατζη-
παντέλα, καταθέτει 
στη «Σημερινή» όλα 
όσα αντιμετώπισε 
στη μέχρι σήμε-
ρα θητεία του ως 

Υπουργός Υγείας. 
Ελπίδα και αισιόδοξα μηνύματα κατα-

γράφηκαν από την επίσκεψη του Υπουργού 
στο Λονδίνο την Παρασκευή, όπου προέβη 
σε διερευνητικές επαφές με νοσοκομεία 
στο Λονδίνο, με απώτερο στόχο την εξεύ-
ρεση κοινού εδάφους για συνεργασία στην 
αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών 
σε ηπατικές και ογκολογικές παθήσεις.

Θέτει στόχους και προσπαθεί να τους 
υλοποιήσει, με γνώμονα πάντα τον «άνθρω-
πο». Η ενίσχυση του Γενικού Συστήματος 
Υγείας ανήκει στους πρωταρχικούς του 
στόχους, παρακολουθεί τις εξελίξεις στις 
διαβουλεύσεις για την ένταξη των ιδιωτι-
κών ΤΑΕΠ στο ΓεΣΥ, ενώ επικεντρώνεται 
στην επίσπευση των διαδικασιών για τη 
λειτουργία Πρώτων Βοηθειών για παιδιά 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο. 

«Αποτελεί προσβολή για τη χώρα μας, 
η μη διάθεση Πρώτων Βοηθειών για παι-
διά», επισημαίνει ο κύριος Χατζηπαντέλα.

Δεν άφησε ασχολίαστη βέβαια την 
πορεία του Υπουργείου κατά τη διάρ-
κεια των τριών χρόνων της πανδημίας, 
επισημαίνοντας πως παρ’όλο που πλέον 
υπάρχει η τεχνογνωσία, δεν πρέπει να 
εφησυχάζουμε.

Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα 
νέο κύμα της πανδημίας; Πώς ολο-
κληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα με τα 
επικαιροποιημένα εμβόλια; 

Είμαστε σίγουρα προετοιμασμένοι ν’ 
αντιμετωπίσουμε ένα τυχόν νέο κύμα. 
Σε συνεργασία με τα μέλη της Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής έχει 
ήδη καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης που 
περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες,  όποτε 
χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση μίας νέας έξαρσης του ιού. 
Άλλωστε, μετά από σχεδόν 3 χρόνια παν-
δημίας, διαθέτουμε και την τεχνογνωσία 
και την εμπειρογνωμοσύνη.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η συλ-
λογική και ατομική ευθύνη έχει συνει-
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«Προσβολή για τη χώρα μας η μη 
διάθεση Πρώτων Βοηθειών για παιδιά»

σφέρει τα μέγιστα στη σωστή διαχείριση 
και αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, 
οφείλουμε όλοι μας να συνεχίσουμε να 
τηρούμε τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής 
προστασίας. Από τη στιγμή που ο κίν-
δυνος εμφάνισης μίας νέας μετάλλαξης 
του ιού SARS-COV-2 παραμένει ορατός, 
πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια 
Υγεία. Η επιδημιολογική μας εικόνα στην 
παρούσα φάση είναι διαχειρίσιμη, αλλά 
δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. 

Από τη δική μας πλευρά, διασφαλί-
ζουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των 
πολιτών μας σε εμβόλια και αντιιικά 
φάρμακα κατά της νόσου. Με αυτόν τον 
τρόπο προστατεύουμε τους συνανθρώ-
πους μας που εμπίπτουν στις ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού και κατ’ επέκτασιν 
θωρακίζουμε τη Δημόσια Υγεία. 

Ήδη, από την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρί-
ου, περίπου 800 συνάνθρωποί μας, που 
εμπίπτουν στους δικαιούχους, έλαβαν την 
ενισχυτική/4η δόση με επικαιροποιημέ-
να εμβόλια και η προσπάθεια αυτή συ-
νεχίζεται. Το σημαντικό είναι ότι, μέσα 
από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν 
από δύο εβδομάδες στο άτυπο Συμβού-
λιο Υπουργών Υγείας στην Τσεχία, μετά 
από παρέμβαση της χώρας μας σε συ-
νεργασία με την Ελλάδα, εξασφαλίστηκε 
η διάθεση επικαιροποιημένων εμβολίων 
στα κράτη μέλη, που θα καλύπτουν νέες 
παραλλαγές του ιού. Ήδη στη χώρα μας 
στα εμβολιαστικά κέντρα χορηγούνται τα 
επικαιροποιημένα εμβόλια που καλύπτουν 
επιπρόσθετα του αρχικού στελέχους του 
ιού SARS-CoV-2, τις υποπαραλλαγές BA.4 
και BA.5 της παραλλαγής Omicron. Μέσα 
από τον εμβολιασμό παρέχεται προστασία 
από σοβαρή νόσηση, νοσηλεία και θάνατο. 

Πρόσφατα άρχισαν οι διαβουλεύ-
σεις με ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τα 
ΤΑΕΠ και την ένταξή τους στο ΓεΣΥ. 
Σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα 
μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα 
αναλάβετε δράση; 

Από την 1η Σεπτεμβρίου εντάχθηκαν 
στο ΓεΣΥ ακόμα δύο νοσηλευτήρια, το 
«Ιπποκράτειο» στη Λευκωσία και το 

«Άγιος Γεώργιος» στην Πάφο. Θα πρέ-
πει να αναμένουμε την ολοκλήρωση του 
διαλόγου με τα εμπλεκόμενα μέρη για 
την ένταξη και λειτουργία των Πρώτων 
Βοηθειών. Ο στόχος όλων μας είναι η 
ενίσχυση του Συστήματος Υγείας και ως 
Υπουργείο Υγείας παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις. Εάν καταγραφούν προβλήματα 
μέσα από διάλογο και συνεργασία, θα τα 
επιλύσουμε.

Τι πρόκειται να γίνει με τα φάρμακα 
που δεν είναι γραμμένα στο ΓεΣΥ;

Αρμόδια για την εξέταση αιτημάτων 
για ονομαστικά περιστατικά για χορήγη-
ση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο φαρμάκων του ΓεΣΥ ή 
που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο 
κατάλογο και είναι εκτός των όρων και 
προϋποθέσεων του ΟΑΥ είναι η Επιτρο-
πή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ) στις 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Επισημαίνεται 
ότι επί του παρόντος και επί το πλείστον 
τα νέα καινοτόμα φάρμακα και οι νέες 
αναθεωρημένες φαρμακοθεραπείες που 
αφορούν όλο το εύρος των παθήσεων 
όπως καρκίνος, αιματολογικές, νευρο-
λογικές, πνευμονολογικές, ψυχιατρικές, 
ρευματολογικές, αντιμικροβιακές, γονι-
διακές, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις 
κ.ά. παρέχονται στους Κύπριους πολίτες, 
μόνο μέσω της έγκρισης των αιτημάτων 
από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτη-

μάτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
και του Αναθεωρητικού Συμβουλίου του 
Υπουργείου Υγείας.

Από το 2021 και έπειτα οι εγκρίσεις της 
ΕΟΑ αφορούν αιτήματα απ’ όλους τους 
ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με το 
ΓεΣΥ (ΟΚΥπΥ και ιδιωτικά νοσηλευτήρια).

Τα αιτήματα που αφορούν τα καινοτόμα 
φάρμακα καθώς και τις νέες αναθεωρημέ-
νες φαρμακοθεραπείες θα εξετάζονται από 
την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων 
των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και το 
Αναθεωρητικό Συμβούλιο του Υπουργείου 
Υγείας μέχρι τη συμπερίληψή τους στον 
κατάλογο φαρμάκων του ΓεΣΥ.

Πρόσφατα έγινε σάλος με τα 120 
εκατομμύρια ευρώ που ζήτησε το 
Υπουργείο για τις υπηρεσίες που 
παρείχε, για να σωθούν ανθρώπινες 
ζωές, όπως δηλώσατε. Πώς βοηθάει το 
Υπουργείο τον ΟΑΥ, ώστε να μπορέσει 
να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που 
στρέφονται στο Υπουργείο για βοήθεια;

Το Υπουργείο Υγείας μέσω του Τομέα 
Επιδοτουμένων Ασθενών εξακολουθεί 
να διαχειρίζεται αποστολές ασθενών στο 
εσωτερικό για υπηρεσίες υγείας οι οποίες 
δεν κατέστη δυνατόν να ενταχθούν στο 
ΓεΣΥ μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι για 
τις εν λόγω υπηρεσίες υπάρχει σχετική 
αλληλογραφία του ΟΑΥ προς το Υπουργείο 
Υγείας, με βάση την οποία ο Οργανισμός 

ζητά από το Υπουργείο να παρέχει τις 
υπηρεσίες μέχρι αυτές να συμπεριλη-
φθούν στο ΓεΣΥ. Για όλες τις αποστολές 
το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία/συνεννόηση με λειτουργούς 
του ΟΑΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η 
παραπομπή περιστατικών τα οποία κα-
λύπτονται από το ΓεΣΥ.  Το Υπουργείο 
Υγείας θα εξακολουθήσει προς το συμ-
φέρον των ασθενών να διεκπεραιώνει τις 
εν λόγω αποστολές μέχρι ο ΟΑΥ να είναι 
σε θέση να αναλάβει τα περιστατικά. Το 
Υπουργείο Υγείας με επιστολή του στον 
ΟΑΥ ζητά όπως γίνουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
του 2023 να είναι σε θέση να αναλάβει τις 
παραπομπές ασθενών στο εσωτερικό για 
υπηρεσίες υγείας που δεν παρέχονται μέσω 
του ΓεΣΥ. Τονίζω γι’ ακόμη μια φορά πως 
το Υπουργείο Υγείας δρα και λειτουργεί 
μέσα σε θεσμικά πλαίσια και διαδικασίες 
με πλήρη διαφάνεια και με κύριο στόχο 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ποιοι είναι οι επόμενοί σας στό-
χοι; Πώς θα θέλατε να ολοκληρωθεί 
η θητεία σας; 

Απο την ημέρα ανάληψης των 
καθηκόντων μου έχουμε θέσει 
στόχους για υλοποίηση έργων που 
αναβαθμίζουν και ενισχύουν τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας που 
λαμβάνουν οι πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων είναι 
η λειτουργία των εφημερευόντων 
ιατρείων τα Σαββατοκύριακα και τις 
αργίες, η λειτουργία της απογευματι-
νής εργασίας στα νοσηλευτήρια του 
ΟΚΥπΥ για την εξέταση ασθενών και 

τη διενέργεια χειρουργικών επεμ-
βάσεων, η ένταξη Πρώτων Βοηθει-
ών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο 
ΓεΣΥ, η δημιουργία νέας μονάδας 
αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο Αμ-
μοχώστου και η ανέγερση του νέου 
νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας. 

Οι προσπάθειές μας αυτό το 
διάστημα επικεντρώνονται στην 
επίσπευση των διαδικασιών για τη 
λειτουργία Πρώτων Βοηθειών για 
παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο. 
Αποτελεί προσβολή για τη χώρα μας, 
η μη διάθεση Πρώτων Βοηθειών 
για παιδιά. Μέσω της λειτουργίας 

του προσωρινού τμήματος Πρώτων 
Βοηθειών θα εξυπηρετούνται χιλιάδες 
παιδιά μέχρι την ολοκλήρωση των 
έργων που προβλέπονται μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας. Μέχρι την ολοκλήρωση της 
θητείας μου θα συνεχίσω να ακούω 
τους πολίτες, να καταγράφω τα προ-
βλήματα που παρουσιάζονται και σε 
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους 
φορείς να τροχοδρομούμε άμεσες και 
κατάλληλες λύσεις για την επίλυση 
των προβλημάτων.

Ήδη μέσα από μνήμονια συνερ-
γασίας και συναντίληψης, που έχουν 

υπογραφεί με ευρωπαϊκές και μη 
χώρες, επιτυγχάνεται η διεύρυνση 
των συνεργασιών στον τομέα της 
υγείας. Χθες ολοκληρώσαμε τις δι-
ερευνητικές επαφές σε νοσοκομεία 
στο Λονδίνο, με απώτερο στόχο την 
εξεύρεση κοινού εδάφους για συ-
νεργασία στην αντιμετώπιση δύσκο-
λων περιστατικών σε ηπατικές και 
ογκολογικές παθήσεις. Σύντομα θα 
υπάρξουν νεότερα με την υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των 
νοσηλευτηρίων. Όπως βλέπετε, οι 
στόχοι είναι πολλοί και οφείλουμε 
να τους πετύχουμε. 

25.09.2022

«Έτοιμοι
ν’ αντιμετωπίσουμε 
τυχόν νέο κύμα της 

πανδημίας, αλλά 
δεν πρέπει να εφη-

συχάζουμε»

«Λονδίνο Λευκωσία
συνεργάζονται

για την αντιμετώπιση
σοβαρών παθήσεων»

ΑΝΤΡΗ 
ΧΑΤΖΗΧΡΊΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

Ε
νώ η Τουρκία και οι κατοχι-
κές «αρχές» απειλούν με 
παράνομο δημοψήφισμα 
στα κατεχόμενα στο μο-
ντέλο των ρωσικών που 
διενεργούνται στην  Ου-
κρανία,  η Μόσχα επιδιώ-

κει την αλλαγή των κανόνων του πολέμου. 
Σε έγγραφα  της ΕΕ, που αξιολογούν και  
εκτιμούν τη νέα κατάσταση στην Ουκρα-
νία, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου 
Πούτιν να προκηρύξει δημοψηφίσματα 
σε τέσσερεις περιοχές της Ουκρανίας,  με 
απώτερο στόχο να τις ενσωματώσει στη 
Ρωσία, καταγράφονται τα εξής: 

Στο θέμα της ρωσικής πολιτικής και 
επιστράτευσης:

1. Οι 300 χιλιάδες ρωσικού στρατού 
που επιστρατεύτηκαν, θα αναπτυχθούν, 
όσοι εξ αυτών θα αναπτυχθούν, μέσα σε 
διάστημα ενός με ενάμιση μήνα.   

2. Τα δημοψηφίσματα θα έχουν διαφορε-
τικό ερώτημα στη Ζαπορίζια και Χερσώνα, 
από εκείνα στο Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ. 
Πρέπει οι δυο πρώτες περιοχές να αποσχι-
στούν πρώτα, ν’ αποτελέσουν ανεξάρτητες 
οντότητες και να έρθουν σε συμφωνία με τη 
Μόσχα. Στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, η 
Ρωσία τις έχει  ήδη  αναγνωρίσει. Το δημο-
ψήφισμα στηρίζεται στην αυτοδιάθεση και 
την αποκατάσταση της ιστορίας. 

3. Η διαδικασία θα περατωθεί σύντομα 
και, σύμφωνα με σημειώματα της ΕΕ, η 
όλη διαδικασία θα είναι έτοιμη ώς τις 7 
Οκτωβρίου, όταν ο Πούτιν έχει γενέθλια, 
κλείνοντας τα 70 του χρόνια. 

4. Η Ρωσία επεκτείνει παράνομα τα 
εδάφη της εντός της Ουκρανίας και αλλά-
ζει το σκηνικό και τους κανόνες υπό την 
εξής έννοια: (Α) Ο πόλεμος θα εμφανίζεται 
από τη Μόσχα ως αμυντικός αντί όπως 
την κατηγορούν σήμερα ως επιθετικό. (Β) 

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, ΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ    

Η αλλαγή κανόνων πολέμου στην 
Ουκρανία και αντίμετρα της ΕΕ 

ΤΙ ΑΝΑΦΈΡΟΥΝ ΣΗΜΈΙΏΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΈΈ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΈΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΠΟΥΤΙΝ, 
ΟΙ ΈΚΤΙΜΗΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΝΤΙΜΈΤΡΑ ΤΏΝ ΈΤΑΙΡΏΝ ΚΑΙ 
Η ΣΥΝΔΈΣΗ ΜΈ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η Τουρκία έβαλε στην εξίσωση των 
ρωσικών δημοψηφισμάτων και την πι-
θανότητα ανάλογου δημοψηφίσματος 
στα κατεχόμενα. Ήγειρε, μάλιστα, το εξής 
ερώτημα: Πώς αποκλείετε διεθνώς τους 
ηγέτες των ρωσόφωνων περιοχών της 
Ουκρανίας και τους λέτε παράνομους, 
όταν δέχεστε τους ηγέτες του ψευδο-
κράτους της Κύπρου να συνομιλούν με 
τον ΓΓ του ΟΗΕ και να επισκέπτονται 
τις Βρυξέλλες; Εδώ, το χαστούκι δεν 
αφορά μόνο τη Δύση, δηλαδή ΗΠΑ, 
ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά και την Κύπρο, 
καθώς και την Ελλάδα ως εγγυήτρια 
χώρα, που ανέχθηκαν και συνέβαλαν 
σε αυτήν τη διολίσθηση που οδήγησε 
μέσω της ομοσπονδίας των δυο ισότιμων 
συνιστώντων κρατών και της πολιτικής 
ισότητας στα δύο κράτη και στην ισότι-
μη κυριαρχία. Με άλλα λόγια, κι εμείς 
και η Δύση έχουμε χάσει το ηθικό και 
δημοκρατικό πλεονέκτημα και τώρα 
δεν υπάρχει ανάλογο επιχείρημα για ν’ 
αντιμετωπιστεί ο Πούτιν. Διότι, αυτά που 
κάνει σήμερα η Ρωσία στην Ουκρανία, 

τα πράττει η Τουρκία επί σειράν ετών 
στην Κύπρο και τα ανεχόμαστε και εμείς 
και η διεθνής κοινότητα και δη η Δύση. 
Συναφώς τονίζουμε τα εξής: 

1. Η περίπτωση της Κύπρου δεν είναι 
η ίδια με αυτήν του Κοσσυφοπεδίου και 
της Κριμαίας ή τώρα των ανατολικών 
περιοχών της Ουρανίας, για τους εξής 
λόγους: Α) Στην κατεχόμενη Κύπρο το 
82% του νόμιμου πληθυσμού και πέραν 
του 82% των περιουσίων ανήκουν στους 
Έλληνες του νησιού, που βιαίως έχουν 
εκδιωχθεί από τον τουρκικό στρατό κα-
τοχής. Β) Ούτε οι Τουρκοκύπριοι ούτε 
έποικοι συνιστούν νόμιμο πληθυσμό στον 
βορρά. Ούτε κράτος έχουν ούτε Αρχές, οι 
οποίες, με βάση την Τέταρτη Διακρατική 
Προσφυγή,  είναι υποτελείς στον τουρκικό 
στρατό, όπως  ήταν το «κινεζικό» κράτος 
του Ματσούκουο του Που Γι κάτω από 
τον έλεγχο της Ιαπωνίας πριν από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι’ αυτό, άλλωστε, 
έχουν εκδοθεί τα ψηφίσματα 541 και 
550 του Σ. Ασφαλείας, που απαγορεύουν 
διεθνώς την αναγνώριση του ψευδοκρά-

τους. Αυτό θα πρέπει να τονίζεται διότι 
υπάρχει ο κίνδυνος της διοργάνωσης 
στα κατεχόμενα δημοψηφίσματος από 
τις κατοχικές «αρχές» για την ένωση με 
την Τουρκία στο πρότυπο της Κριμαί-
ας και των ανατολικών περιοχών της 
Ουκρανίας. Κανένα δημοψήφισμα στη 
βάση του δικαιώματος της αυτοδιάθε-
σης δεν έχει νομική λογική εφόσον ο 
πληθυσμός στα κατεχόμενα δεν είναι 
νόμιμος, μεγάλη μερίδα του είναι έποικοι, 
δηλαδή προϊόν εγκλήματος πολέμου, 
οι Αρχές είναι υποτελείς στον τουρκικό 
στρατό και άρα υπάρχει κατοχή. Ούτε 
πολιτισμό έχουν αναπτύξει αιώνες όπως 
οι Ρώσοι στην Κριμαία ή στα ανατολικά 
της Ουκρανίας. Είναι κατακτητές  στο 
βόρειο τμήμα της Κύπρου, οπότε οι 
Τουρκοκύπριοι και οι έποικοι δεν έχουν 
δικαίωμα δημοψηφίσματος στη βάση της 
αρχής της αυτοδιάθεσης. Δεν είναι ούτε 
πραγματικοί  κάτοικοι και ιδιοκτήτες του 
βορρά. Ούτε, ως εκ τούτου, συνιστούν 
λαό για έχουν το νόμιμο, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, δικαίωμα αυτοδιάθεσης 

και δημοψηφίσματος. Προσοχή, αυτό 
μπορεί να συμβεί εάν το ενιαίο κράτος 
διαλυθεί και μετεξελιχθεί σε ομόσπονδο 
πολιτειακό σύστημα, τότε οι σημερινοί 
παράνομοι κάτοικοι του βορρά θα γίνουν 
νόμιμοι και οι νόμιμοι Ελληνοκύπριοι 
θα μετατραπούν σε τουρίστες,  αφού δεν 
θα έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως οι συ-
γκλίσεις των συνομιλιών αναφέρουν. Και, 
υπό αυτές τις συνθήκες, οι Τούρκοι θα 
μας απειλούν εάν δεν τους κάνουμε τα 
χατίρια με απόσχιση και δημοψήφισμα 
στη βάση του δικαιώματος της αυτοδι-
άθεσης. Θα έχουν με την ομοσπονδία 
τη νομιμότητα που δεν έχουν σήμερα. 
Δηλαδή: α) τον πληθυσμού και λαό αφού 
όπως έχει συμφωνηθεί, οι εξουσίες θα 
πηγάζουν εξίσου από Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους, χωρίς  αναφορά 
σε ενιαίο λαό. Έτσι,  ανοίγουν παραθυ-
ρόπορτες για ερμηνείες περί δύο λαών 
και μιας μεν κυριαρχίας με διπλή πηγή, 
που σημαίνει διχοτόμηση. β) Την Αρχή 
και Διοίκηση σε χωριστό κρατίδιο. γ) 
Έδαφος. δ) Εξουσία.        

2. Επειδή χάσαμε το ηθικό και δη-
μοκρατικό πλεονέκτημα, αφού έχουμε 
προσαρμοστεί με την τουρκική λύση της 
ομοσπονδίας ως προηγούμενο στάδιο 
των δυο κρατών και της πλήρους τουρ-
κοποίησης της Κύπρου, πώς ενεργεί ο 
Ερντογάν: Υβρίζει την ελληνική ιστορία 
και αναφέρεται σε σφαγή του Κολοκο-
τρώνη στην Τριπολιτσά και  στέκεται, 
ταυτοχρόνως, από του βήματος της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ζητά  την 
αναγνώριση του ψευδοκράτους και την 
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και των Ην. Εθνών. Μετά την ελληνική 
ιστορία υβρίζει τον ΟΗΕ στο ίδιο του 
το σπίτι. Γιατί; Διότι το πνεύμα και το 
γράμμα του  άρθρου 2, παράγραφος 4 
του Χάρτη του ΟΗΕ αναφέρει ότι κράτη, 
Αρχές ή οντότητες  που προέκυψαν από 
τη χρήση και τη βία των όπλων δεν 
μπορούν να αναγνωριστούν. Η αρχή 
αυτή προέρχεται από το Δόγμα Στίμ-
σον και το κράτος του Ματσούκουο. 
Και εφόσον ο ΓΓ του ΟΗΕ, που είναι ο 
θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, 

διά της σιωπής του δεν υπερασπίζεται 
τις δημοκρατικές αρχές και αξίες του 
Οργανισμού, επιτρέπει στον Ερντογάν 
να αλωνίζει. Και να μας ξεφτιλίζει και 
να καθιστά τον ΟΗΕ αναξιόπιστο. Χω-
ρίς διεθνή υπόληψη. Ερώτημα: Όταν 
η Δύση και ο ΟΗΕ επιτρέπουν στον 
εισβολέα και κατακτητή  Ερντογάν να 
συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, 
τι θα πουν στον Πούτιν, του οποίου η 
χώρα είναι υπερδύναμη και μέλος του Σ. 
Ασφαλείας; Πώς θα είναι πειστικοί περί 
του ηθικού και δημοκρατικού επιχειρή-
ματος όταν δεν εφαρμόστηκε, αλλού και 
δη στην Κύπρο; Αποδέχονται το δίκαιο 
του ισχυρού, το οποίο εφαρμόζουν και 
οι ίδιοι. Σ’ εμάς στέλνουν το μήνυμα ότι 
εάν δεν προχωρήσουμε σε συμμαχί-
ες και αμυντική θωράκιση με δέσιμο 
συμφερόντων δεν θα έχουμε την τύχη 
της εφαρμογής δικαίου αλλά την ατυχία 
της υποταγής μας στον κατακτητή. Όσο, 
δε, για την Τριπολιτσά, είναι τυχερός 
ο σουλτάνος που  δεν έχουμε σήμερα 
έναν Κολοκοτρώνη!   

Δημοψηφίσματα και η κατεχόμενη Κύπρος

Τα ρωσικά σύνορα θα φτάνουν στα όρια 
των τεσσάρων επαρχιών που διενεργούν 
δημοψηφίσματα για ένωση. Οι περιοχές 
αυτές δεν έχουν τεθεί ακόμη από τον πλήρη 
έλεγχο της Ρωσίας, οπότε τώρα η Μόσχα 
θα ισχυρίζεται ότι διεξάγει απελευθερωτικό 
αντί επιθετικό και κατακτητικό πόλεμο. 

5. Οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν 
στις υποδομές της Ουκρανίας και οι πυ-
ρηνικές εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν 
να αποτελούν στόχο.  Σε πρώτη φάση, 
στόχος της ανάπτυξης νέων δυνάμεων 
είναι να περιοριστεί και να σταματήσει η 
ουκρανική αντεπίθεση και εν συνεχεία 
να προχωρήσει η Μόσχα σε νέες επιχει-
ρήσεις για την επέκτασή της εκεί όπου 
θα χαραχθούν τα νέα σύνορά της μετά τα 
δημοψηφίσματα. 

Αντίδραση της ΕΕ 
1. Κοινή θέση των 27 και συνοχή 

με τοποθετήσεις και ότι δεν θα γίνουν 
αποδεχτά τα ρωσικά δημοψηφίσματα ως 
παράνομα. 

2. Σχετική απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του ΟΗΕ ότι δεν γίνονται δεκτά 
τα δημοψηφίσματα και ότι πρόκειται για 
παράνομη απόσχιση, που δεν γίνεται δεκτή. 
Το Σ. Ασφαλείας δεν μπορεί να αντιδράσει 
λόγω του ρωσικού βέτο. Άρα, δεν υπάρχει 
περίπτωση τιμωρητικών μέτρων.

3. Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο 
για το θέμα των παράνομων δημοψηφι-
σμάτων. 

4. Όπως αναφέρεται σε σημείωμα της 
ΕΕ, είναι σημαντικό να τονιστεί σε διεθνές 
επίπεδο ο σεβασμός της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.  

5. Την επιβολή νέων κυρώσεων σε 
βάρος της Ρωσίας και την οικονομική 
στήριξη προς την Ουκρανία. Το πρώτο 
στην παρούσα φάση ποσό έχει εγκριθεί 
και φτάνει τα 5,5 δις ευρώ. 

6. Κατάργηση της βίζας Σένγκεν για 
Ρώσους  πολίτες. Ως προς την εφαρμογή 
του μέτρου αυτού υπάρχει επιφύλαξη της 
Γαλλίας και άλλων χωρών, που ισχυρίζο-
νται ότι πρέπει  η ΕΕ να δείξει πιο πολύ 
τον ανθρωπισμό της. 

Η εκδίκηση και
η δυτική αντίληψη  

Το ΝΑΤΟ κέρδισε το 1999 τον πόλεμο 
σε βάρος της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο. 
Αλλά σήμερα «εκδικείται» μέσω του πο-
λέμου της Κριμαίας και των δημοψηφι-
σμάτων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Πούτιν 
σε τέσσερεις κατεχόμενες περιοχές της 
Ουκρανίας (Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπο-
ρίζια και  Χερσόνα). Η Δύση είχε τροχο-
δρομήσει στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
Ομοσπονδία  μετά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, 
την Κροατία και τη Σλοβενία,  την απόσχιση 
του Κοσσυφοπεδίου, που ήταν αυτόνομη 

περιοχή της Σερβίας,  στο πλαίσιο ενός 
ομοσπονδιακού πολιτειακού συστήματος 
και αργότερα του Μαυροβουνίου. Και η 
ομοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας διαλύθηκε. 
Πολυτεμαχίστηκε. Ποτέ, όμως, η Σερβία  
δεν αναγνώρισε το Κοσσυφοπέδιο. Ούτε 
η Κύπρος, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ισπανία, 
για ευνόητους η κάθε χώρα λόγους. 

Η αντίδραση της Δύσης, δηλαδή των 
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των περισσότερων 
κρατών της ΕΕ, στηρίχθηκε στην εξής 
αντίληψη:  

Στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 
2 του Χάρτη των Ην. Εθνών. Πρόκειται 
για το δικαίωμα των λαών και των εθνών 
ν’ αποφασίζουν μόνοι τους και ελεύθερα 
για την τύχη τους και το μέλλον τους. Και 
το δικαίωμα αυτό απονέμεται σε λαούς και 
εθνότητες που κατοικούν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο για αιώνες και έχουν 
αναπτύξει γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμό 
και διοίκηση. Η εφαρμογή του γίνεται  
μέσω δημοψηφίσματος. Και όταν αυτό 
δεν γίνεται αναιμάκτως, τότε επέρχεται 
αιματηρώς, με απελευθερωτικό αγώνα, 
όπως στην περίπτωση της ΕΟΚΑ σε βά-
ρος του Άγγλου κατακτητή. Νόμιμη βία 
δηλαδή! Αλλιώς πώς θα οδηγούνταν οι 
λαοί στην ελευθερία.  Το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης εισήχθη στη διεθνή πολιτική 
σκηνή με τον πιο επίσημο τρόπο από τον 
Πρόεδρο των ΗΠΑ Γούντροου  Γουίλσον 
το 1918 και μετά αποτέλεσε θεμελιώδη 
αρχή της Χάρτας του ΟΗΕ. Ιδεολογικά 
στηρίζεται στον φιλελεύθερο εθνικισμό 
του 19ου αιώνα, που είναι συναφής με τον 
αντιαποικιοκρατικό εθνικισμό. Συνεπώς, 
στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας το 
Κοσσυφοπέδιο οδηγήθηκε στην ανεξαρ-
τησία και απόσχιση με την επίκληση της 
αυτοδιάθεσης, αλλά η απελευθέρωσή του 
ήταν αποτέλεσμα ξένου στρατού, δηλαδή 
του ΝΑΤΟ, χωρίς ψήφισμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, λόγω ρωσικού βέτο. Για τους 
μεν Δυτικούς ήταν υποχρέωσή τους να 
επέμβουν για να σώσουν τους «φτωχούς 
Αλβανούς» από τις σε βάρος τους βιαιο-
πραγίες από το καθεστώς Μιλόσεβιτς στη 
λογική της «Αποστολικής Διπλωματίας». 
Για τους δε  Σέρβους, η δράση του ΝΑΤΟ 
ήταν εισβολή ξένου στρατού σε βάρος της 
δικής τους κυριαρχίας και των συνόρων 
τους, αφού η αυτόνομη περιοχή του Κοσ-
συφοπεδίου ήταν τμήμα της Σερβίας και 
λίκνο του πολιτισμού και της θρησκείας 
της, ειδικότερα  η πόλη Πετς. 

Διάλυση της Γιουγκοσλαβι-
κής Ομοσπονδίας, το Κοσ-
συφοπέδιο και οι Σέρβοι της 
Βοσνίας  

Στην περίπτωση του Μαυροβουνίου 
η απόσχιση από τη Νέα Γιουγκοσλαβική 

Ομοσπονδία διενεργήθηκε ομαλά μέσω 
δημοψηφίσματος. Το ίδιο όμως δεν συνέβη 
και με τους Σέρβους της Βοσνίας. Εκεί η 
Δύση ανάγκασε τους Σέρβους να προχω-
ρήσουν σε μια τρικέφαλη ομοσπονδία, 
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα. Δεν τους 
αναγνώρισαν την αυτοδιάθεση όπως τους 
Αλβανούς στο Κοσσυφοπέδιο. Τους την 
αφαίρεσαν. Και δεν τους επέτρεψαν να 
ενωθούν όπως επιθυμούσαν με τη Σερβία. 
Στην περιοχή υπάρχει ανοιχτή πληγή. 
Δεν είναι η μόνη. Οι Αλβανοί του Κοσ-
συφοπεδίου,  από μειονότητα στο σύνολο 
της Σερβίας ως πολιτειακής μονάδας της 
Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, μετατρά-
πηκαν σε πλειοψηφία στο Κόσοβο και οι 
Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου σε μειονότητα 
υπό διωγμόν με την ανοχή της Δύσης. 

Μετά τη στρατιωτική επίθεση της Μό-
σχας στις 27 Φεβρουαρίου του 2014 και 
την εγκατάσταση στην περιοχή φιλορω-
σικής Κυβέρνησης, στις 16 Μαρτίου διε-
νεργήθηκε δημοψήφισμα. Το επιχείρημα 
των Ρώσων ήταν ιστορικό και νομικό. 

1) Η περιοχή ήταν ανέκαθεν ρωσική, που 
δόθηκε ως δώρο το 1954 από τον Χρου-
στσόφ  στους Ουκρανούς ομοεθνείς του. 

2) Ασκήθηκε το δικαίωμα της αυτο-
διάθεσης, άρθρο 1,  παράγραφος 2 του 
ΟΗΕ,  διά του οποίου αποκαταστάθηκε 
η νομιμότητα και η ιστορική τάξη. Το 
97,4% ψήφισαν  προσάρτηση στη Ρω-

σία. Για την Ουκρανία ήταν εισβολή και 
απώλεια εδάφους με τη χρήση και τη βία 
των όπλων. Συνεπώς, δεν αναγνώρισε, 
όπως και η Δύση, το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος. Η Ρωσία, όμως, είχε 
ισχύ! Η φιλοδυτική κυβέρνηση στο Κίεβο 
αδύνατη και η ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν είχαν 
αποτροπή, ούτε πρόθεση να μπουν σε 
πόλεμο με τη Ρωσία. Είχαν και αυτοί τις 
ενοχές τους. Διότι  το 2008 επεδίωξαν 
ν’ ανοίξουν τον δρόμο στην ένταξη της 
Γεωργίας και της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, 
απειλώντας τη Ρωσία στην αυλή της και 
ξυπνώντας τη «Λευκή Αρκούδα» και την 
αναθεωρητική της πολιτική. Και τι λέει η 
Μόσχα στη Δύση; «Σοβαρά, στο Κοσσυ-
φοπέδιο χωρίς καν δημοψήφισμα, με τα  
δικά σας όπλα και  χωρίς να έχετε ιστορι-
κό επιχείρημα αποσχίσατε μια ολόκληρη 
περιοχή από τη Ρωσία και αφαιρείτε το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης μέσω δημο-
ψηφίσματος στους ομοεθνείς μου στην 
Ουκρανία; Αυτή είναι η δημοκρατία σας; 
Όταν σας συμφέρει έτσι και όταν όχι αλ-
λιώς;». Και μετά, στις 24 Φεβρουαρίου του 
2022   ήρθε η εισβολή στην Ουκρανία και 
τώρα τα δημοψηφίσματα σε περιοχές με 
ρωσόφωνους ή ρωσικούς πληθυσμούς. 
Και πάλι το ίδιο επιχείρημα  προβάλλουν 
οι Ρώσοι προς τους  Δυτικούς: «Μιλάτε 
εσείς, που εκεί ενεργήσατε έτσι και εδώ 
αλλιώς». 

Πώς η Δύση έχει 
διαβρώσει το ηθικό 
της πλεονέκτημα 

 

Γιατί είναι τυχερός 
ο Ερντογάν που δεν 
ζει ο Κολοκοτρώνης

 

Πώς η ΕΕ επιδιώκει 
να εξουδετερώσει τα 

δημοψηφίσματα      

25.09.2022
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Ο ελέφαντας στο δωμάτιο…
Στις συζητήσεις σε διάφορα φό-

ρουμ παρατηρητών του πολέμου 
στην Ουκρανία επισημάνθηκε, ουκ 
ολίγες φορές, η Κύπρος και το ρωσικό 
οπλοστάσιο που διαθέτει. Η Εθνική 
Φρουρά έχει στην κατοχή της οπλικά 
συστήματα, που το Κίεβο έχει μεγά-
λη ανάγκη, καθώς δεν θα χρειαστεί η 
επανεκπαίδευση των χειριστών τους. 

Δεκάδες άρματα μάχης Τ-80U / UK, 
δεκάδες ΤΟΜΑ ΒΜP-3, αντιαεροπορι-
κά συστήματα Buk M1/M2 και TorM1, 
όπως και συστήματα πυροβολικού, 
έχουν «μπει στο μάτι» της διεθνούς 
κοινότητας που σπεύδει να βοηθήσει 

το Κίεβο, ανοίγοντας τη συζήτηση για 
τη μεταφορά τους στην Ουκρανία και 
την αντικατάστασή τους. 

Ακόμα και να παρθεί αυτή η τολμη-
ρή απόφαση από τη Λευκωσία, κάτι 
που δεν αναμένεται, αυτή η πράξη δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί, για πολλούς 
λόγους. Έτσι, το ρωσικό οπλοστάσιο 
της Εθνικής Φρουράς θα παραμείνει 
ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» για την 
Ευρώπη και την Ουκρανία. 

Προς το παρόν, το μόνο που ισχύει 
είναι οι δηλώσεις του Χαράλαμπου 
Πετρίδη στη «Σημερινή» (11/09/2022), 
ότι μελετούμε εναλλακτικές λύσεις και 

ότι «ενέργειες για εξεύρεση δυνητικών 
αγοραστών αμυντικού υλικού αναλαμ-
βάνονται, εφόσον κριθεί από το ΓΕΕΦ».

 Άλλωστε, η υπεράσπιση της φιλελεύ-
θερης τάξης από ρεβιζιονιστικά κράτη, 
όπως η Ρωσία και η Τουρκία, δεν είναι 
φτηνή. Ούτε ο Πρόεδρος Franklin Delano 
Roosevelt, ούτε το Κογκρέσο ζήτησαν 
o Lend Lease Act να αποφέρει κέρδος. 
Ούτε η κυβέρνηση Truman επέμεινε 
ότι η αερογέφυρα του Βερολίνου είχε 
κέρδος. Και οι δύο κατάλαβαν την αξία 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής 
φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων ξεπέρασε 
κατά πολύ την άμεση επένδυση.

ΟΡΘΆΝΟΙΚΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΆ ΠΡΟΜΉΘΕΙΆ ΆΜΕΡΙΚΆΝΙ-
ΚΏΝ ΟΠΛΙΚΏΝ ΣΥΣΤΉΜΆΤΏΝ 
ΓΙΆ ΤΉΝ ΕΘΝΙΚΉ ΦΡΟΥΡΆ. 
ΤΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ ΤΏΝ ΉΠΆ 
ΆΠΟ ΤΆ ΟΠΟΙΆ ΜΠΟΡΕΙ ΝΆ 
ΕΠΏΦΕΛΉΘΕΙ Ή ΛΕΥΚΏΣΙΆ 
ΚΆΙ ΟΙ ΆΝΆΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΆ ΚΆΛΥΨΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΆΜΥΝΆΣ
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Σ
ε άρθρο του, με τίτλο «It’s 
time to arm Cyprus», ο 
Αμερικανός αναλυτής  
Michael Rubin υποστη-
ρίζει ότι ήρθε ο καιρός οι 
ΗΠΑ ν’ αντιστρέψουν την 
πορεία και να παράσχουν 

στην Κύπρο έναν στρατό των αναπτυγ-
μένων χωρών.  

Η άρση του αμερικανικού εμπάργκο 
όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία δη-
μιουργεί την ιστορική ευκαιρία για τη 
Λευκωσία ν’ ανεβεί για τα καλά στο άρμα 
της Δύσης και να καταστεί υπολογίσιμος 
παίκτης και εταίρος στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Δεν έχει έρθει όμως ακόμα η στιγμή, 
που η Εθνική Φρουρά θα ξεκινήσει να 
εξοπλίζεται με αμερικανικά άρματα μάχης 
και περίπλοκα οπλικά συστήματα. Για να 
συμβεί αυτό, θα πρέπει να παρέλθει μια 
περίοδος, κατά την οποία η Εθνική Φρουρά 
θα έχει διεξαγάγει μαζί με τις ΗΠΑ και 
άλλα συμμαχικά κράτη, αρκετές συνεκ-
παιδεύσεις και ασκήσεις, όπως και κοινές 
εργασίες του προσωπικού, οι οποίες εν τέλει 
θα μετατρέψουν το σύνολο της Εθνικής 
Φρουράς σε έναν «Δυτικό» στρατό. 

Οι ανάγκες της Εθνικής Φρουράς για 
αναβάθμιση είναι μεγάλες και αγγίζουν όλα 

Άνοιξαν οι πόρτες της αμερικανικής 
αγοράς όπλων για την Εθνική Φρουρά

τα σώματα στρατού. Από τον απλό Πεζό, 
μέχρι το Πυροβολικό, τις Διαβιβάσεις και 
τη Διοίκηση Ναυτικού, υπάρχουν δεκά-
δες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, 
ώστε η Εθνική Φρουρά να καταστεί ένας 
σύγχρονος στρατός, με την δυνατότητα 
διακλαδικών επιχειρήσεων. 

Η αρχή ωστόσο για το Υπουργείο Άμυ-
νας και το ΓΕΕΦ έγινε με την υπογραφή 
συμβολαίων με το Ισραήλ για την προμή-
θεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού 
των εθνοφρουρών, που ελπίζουμε σύντομα 
να φτάσει και τις τάξεις της εφεδρείας. 
Ακολούθησε επίσης η ανάθεση συμβά-
σεως με το Τελ Αβίβ, για την προμήθεια 
πυραυλικού συστήματος εδάφους - αέρος 
μεγάλου βεληνεκούς. 

Το πλάνο του Υπουργείου Άμυνας για 
τη μετατροπή της Εθνικής Φρουράς σε 
έναν σύγχρονο στρατό αποκαλύπτεται 
και από την αντικατάσταση των ρωσικών 
ελικοπτέρων Mi-35, με τα ελικόπτερα 
πολλαπλών ρόλων H145M της Airbus, 
τα οποία μπορούν να εξοπλιστούν με 
ισραηλινούς πυραύλους SPIKE ER-2 
και πλήρη σουίτα οπλισμού. Άλλωστε, 
με παραδοχή του ιδίου του Υπουργού 
Άμυνας, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται 
φέτος στο υψηλότερο σημείο δαπανών για 
εξοπλιστικά εδώ και 20 χρόνια. 

Οι φωνές… 
Βεβαίως υπάρχουν και οι φωνές, οι 

οποίες προτάσσουν πολλά και λογικά 
επιχειρήματα απέναντι στο άνοιγμα της 
Κύπρου προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, 
αποκόπτοντας τους δεσμούς με τη Μό-
σχα. Ο φόβος για ενδεχόμενα αντίποινα 
στο Κυπριακό από τη Ρωσία εκφράζεται 
συχνά από πολλούς σχολιαστές, ωστόσο, 
με προσεγμένες διπλωματικές κινήσεις, 
οι κυπρορωσικές σχέσεις μπορεί να μην 
επηρεαστούν στον βαθμό της ρήξης. 

Προστίθεται, επίσης, ότι η Κύπρος 
συμμετέχει, από την αρχή του πολέμου 
στην Ουκρανία, στις ευρωπαϊκές κυρώσεις 
κατά της Μόσχας, κάτι που φαίνεται ότι 
δεν επηρεάζει την προσέγγιση της Ρωσίας 
στο Κυπριακό, με τον ίδιο τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν να δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Μόσχα 
επιθυμεί τη  λύση του Κυπριακού στη 
βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα ορίζουν 
ότι η Κύπρος θα πρέπει να ακολουθήσει 

ξεκάθαρη γραμμή. Από τη στιγμή που η 
Λευκωσία αποφάσισε να ακολουθήσει τον 
δρόμο της συμμόρφωσης στις «Δυτικές» 
απαιτήσεις, θα πρέπει να εφαρμόσει πιστά 
κάποιες συντεταγμένες, όπως η μη αγορά 
οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία.  

Τα ωφελήματα…
 Το μεγαλύτερο όφελος που μπορούν 

να προσφέρουν οι Αμερικανοί στην Εθνι-
κή Φρουρά είναι η εκπαίδευση και η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κάτι το οποίο 
το Υπουργείο Άμυνας ήδη πράττει, με 
την αποστολή Κυπριών αξιωματικών 
στις ΗΠΑ για εκπαίδευση, αλλά και με 
τις πολλές συνεκπαιδεύσεις και κοινές 
ασκήσεις που διεξάγονται. 

Απ’ εκεί και πέρα, υπάρχουν και ευκαι-
ρίες για τα εξοπλιστικά, μέσω προγραμ-
μάτων, στα οποία η Λευκωσία μπορεί να 
αιτηθεί να ενταχθεί. 

Ο αμερικανικός νόμος Εκμισθώσε-
ως και Δανεισμού (Lend Lease Act), 
τον οποίο θέσπισε ο Πρόεδρος Φράν-
κλιν Ντ. Ρούζβελτ και εγκρίθηκε από τη 
Νομοθετική Εξουσία των ΗΠΑ το 1941, 
προνοεί την εκμίσθωση, τον δανεισμό ή 
την παραχώρηση κάθε είδους υλικού εκ 
μέρους των ΗΠΑ σε συμμαχικά κράτη, με 
προϋπόθεση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
θα το κρίνει σκόπιμο.

Από αυτόν τον νόμο, τα συμμαχικά 
κράτη των ΗΠΑ μπορούν ν’ αποκτήσουν 
εξοπλισμούς, από τα τεράστια αποθέματα 
του Αμερικανικού Στρατού, κάτι το οποίο 
πράττει σήμερα η Ουκρανία, με αποπλη-
ρωμή μόνο το 10% περίπου του κόστους 
των εξοπλισμών. 

Βεβαίως η Κύπρος δεν αναμένεται να 
εκμεταλλευτεί στο άμεσο μέλλον τον νόμο 
Lend Lease, διότι προηγούνται πολλά άλλα 
συμμαχικά κράτη, τα οποία περιμένουν 
από τις ΗΠΑ μεγάλους αριθμούς οπλικών 
συστημάτων. 

Στον νόμο Lend Lease συμμετέχουν, 
μεταξύ άλλων, η Ταϊβάν και η Πολωνία, 
όπως και οι χώρες της Βαλτικής αλλά και 
της Ανατολικής Ευρώπης. 

Πέρα από τον νόμο Lend Lease, υπάρ-
χει και το πρόγραμμα του Αμυντικού 
Πλεονάζοντος (EDA) των ΗΠΑ, όπου 
τα υπεράριθμα αμυντικά είδη που ανή-
κουν στο αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας 
και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και που 

δηλώνονται ως πλεονάζον, μπορούν να 
προσφερθούν με μειωμένο ή μηδενικό 
κόστος σε συμμαχικά κράτη για την υπο-
στήριξη των στόχων εθνικής ασφάλειας 
και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Οι προτεραιότητες
της Λευκωσίας

Βεβαίως και η Λευκωσία μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τα παραπάνω προγράμμα-
τα, με σχετική ευκολία, λόγω του μικρού 
μεγέθους της Εθνικής Φρουράς. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ΥΠΑΜ, 
Χαράλαμπου Πετρίδη, στη «Σημερινή» 
(11/09/2022), η Κύπρος ενδιαφέρεται 
να προμηθευτεί μεταχειρισμένο αμερι-
κανικό υλικό. Η Εθνική Φρουρά, όπως 
προαναφέραμε, έχει αρκετές ανάγκες να 
καλύψει, ωστόσο πρέπει να ιεραρχήσει 
αυτές τις ανάγκες. 

Η Κύπρος θα μπορούσε αρχικά να 
προμηθευτεί από τις ΗΠΑ ατομικό οπλισμό, 
τόσο για τις επίλεκτες μονάδες, όσο και 
για το ευρύ φάσμα της Εθνικής Φρουράς. 

O πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την 
σημαντικότητα των αντιαρματικών όπλων 
(ATGM) και των φορητών αντιαεροπορι-
κών πυραύλων (MANPADS) στα χέρια 
του απλού πεζικάριου. 

Στους σχεδιασμούς της Λευκωσίας  
μπορεί να περιλαμβάνονται, επίσης, η 
προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων 
μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΑ), μικρά 
σκάφη επιφανείας για τη Διοίκηση Ναυ-
τικού, αλλά και οπλισμένα και μη UAV’s 
για τη Διοίκηση Αεροπορίας. 

25.09.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορι-
σμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις 
για απασχόληση (15) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ.Α8), στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρί-
ες. Οι ανάγκες αφορούν στην υλοποίηση των Έργων τακτής προθεσμίας που υλοποιεί το Τμήμα.
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ (ΚΛ. A8) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dsid         

Πάει να γίνει έθιμο στην Κύ-
προ η τακτική της σπίλωσης 
προσώπων, η δολοφονία 
χαρακτήρων και η ανθρω-

ποφαγία με ψευδείς ειδήσεις, φήμες και 
συκοφαντίες. Στήνονται λαϊκά δικαστήρια 
και στιγματίζονται αβάσιμα άνθρωποι, με 
αποτέλεσμα να υποφέρουν τόσο οι ίδιοι 
όσο και ο οικογενειακός τους περίγυρος. 
Κι όταν κάποια στιγμή, αργότερα με πολ-
λή καθυστέρηση αποδεικνύεται ακόμα 
και ενώπιον δικαστηρίου το αβάσιμο των 

Φτάνει η ανθρωποφαγία και τα λαϊκά δικαστήρια

ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ

κατηγοριών, οι κατήγοροι και οι σκευω-
ροί περιορίζονται σε μία απλή συγγνώμη. 
Και βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις όταν 
από την άλλη καλύπτονται πραγματικοί 
απατεώνες, οι κλεφταράδες που αποδε-
δειγμένα λυμαίνονται είτε δημόσιο χρήμα 
είτε τους κόπους του φτωχού ανθρώπου. 
Αλήθεια, τι να πρωτοθυμηθούμε; Το με-
γάλο φαγοπότι της ανέγερσης του νέου 
Γενικού Νοσοκομείου στη Λευκωσία; 
Εκείνο των Κυπριακών Αερογραμμών; 
Ή τη μεγάλη ληστεία του χρηματιστηρίου 
και το ξεπούλημα του Συνεργατισμού με 
τους ηθικούς αυτουργούς, που όχι μόνο 
ζητούν τα ρέστα, αλλά και θέλουν να μας 
κυβερνήσουν; Να θυμηθούμε τις τεράστιες 
εισφορές στα μεγάλα κόμματα από τους 
καταστροφείς της Λαϊκής Τράπεζας που 
κατέκλεψαν τους κόπους και μόχθους μιας 

ζωής από χιλιάδες καταθέτες;
Αυτές τις απαράδεχτες συμπεριφορές τις 

απεχθάνομαι και αισθάνομαι την ανάγκη 
να τις καταδικάζω με όλη τη δύναμη της 
ψυχής μου. Ανεξάρτητα ποιους αφορούν 
και ποιους θίγουν. Κι αυτό κάνω πολ-
λές φορές και από καιρού εις καιρόν με 
αρθρογραφία, όπως κάνω και τώρα. Και 
δεν το κάνω τυχαία, αφού μου δίνεται 
αφορμή από το ανάλογο δράμα που ζουν 
εδώ και τρία χρόνια οι ίδιοι, αλλά και οι 
οικογένειες των Δημήτρη Συλλούρη, 
Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντώνη Αντωνίου 
και Ανδρέα Πιττάτζη. Ζουν έναν Γολγοθά, 
περιμένοντας αν και πότε θα προκύψει 
και ένα τέρμα. Ξέρω ότι δεν έχουν ανάγκη 
δικηγόρων υπεράσπισης. Άλλωστε έχουν 
στο πλευρό τους ευπαίδευτους συνηγόρους 
που γνωρίζουν άριστα τη δουλειά τους 

και θα τους υπερασπιστούν με επάρκεια. 
Εγώ προσεγγίζω το θέμα καθαρά από 
ανθρωπιστική πλευρά. Διαβλέπω από 
την αρχή μια προσπάθεια εξουθένωσης 
και δολοφονίας χαρακτήρων. Στη βάση 
ενός αμφιβόλου ποιότητας και γνησιότητας 
οπτικού υλικού, προερχόμενου από ένα 
τηλεοπτικό κανάλι που σπονσάρεται από 
αντικυπριακούς κύκλους, επιχειρείται μια 
άνευ προηγουμένου απόπειρα ανθρω-
ποφαγίας. Άτομα που δεν ξέρουμε από 
πού κρατά η σκούφια τους, αν είναι ή όχι 
δημοσιογράφοι, με αλλότριους σκοπούς 
και στόχους κατάφεραν να παρασύρουν 
μια ολόκληρη κοινωνία και τη συντεταγ-
μένη πολιτεία σε κυνήγι μαγισσών. Στη 
βάση αυτών των αόριστων και αβάσιμων 
στοιχείων στήνονται λαϊκά δικαστήρια και 
δημιουργείται κοινή γνώμη. Ήδη με τους 
έντεχνους χειρισμούς της Κυβέρνησης 
οι προαναφερθέντες έχουν βρεθεί ένοχοι 
και καταδικαστεί στη συνείδηση της κοι-
νής γνώμης. Καμιά αθωωτική απόφαση 
δικαστηρίου δεν θα μπορέσει να απο-
δώσει πίσω στους κατηγορουμένους την 
αξιοπρέπεια και την καλή φήμη που με 
κόπο και μόχθο απέχτησαν ανάμεσα στον 
κυπριακό λαό. Και θέλω να σταθώ ιδιαί-
τερα στον Χριστάκη Τζιοβάνη, άνθρωπο 
ευϋπόληπτο, επιτυχημένο οικογενειάρχη 
και επιχειρηματία, δυο φορές εκλεγμένο 
μέλος του κυπριακού Κοινοβουλίου, άτομο 
που πολλοί επώνυμοι από τον πολιτικό 
οικονομικό και κοινωνικό κόσμο επιζη-
τούσαν τη φιλία και συνεργασία του. Ο κ. 
Τζιοβάνης στην επαγγελματική του πο-
ρεία πρόσφερε πολλά. Εργοδοτεί μεγάλο 

αριθμό προσώπων, προσελκύει ξένους 
επενδυτές, συνεισφέρει σημαντικά στο 
εθνικό εισόδημα. Κι όμως ήταν αρκετό 
ένα αόριστο ρεπορτάζ ξένου καναλιού, 
να τον κατατάξουν στους… εχθρούς του 
τόπου. Χωρίς αποδείξεις και τεκμήρια, 
χωρίς δικαστικές αποφάσεις. Και μαζί μ’ 
αυτόν, υποφέρει και η οικογένειά του και 
το στενό του περιβάλλον. Έχει περιπέσει 
σε δυσμένεια, έχει περιθωριοποιηθεί, από 
φίλους και γνωστούς, από ευεργετηθέντες, 
ακόμα και από το κόμμα που τόσο πιστά 
υπηρέτησε για χρόνια. 

Όμως η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει. 
Έστω με καθυστέρηση. Είναι νομοτέλεια. 
Μπορεί να αργεί η Δικαιοσύνη στην Κύπρο, 
όμως είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει αυτή η 
μέρα. Και είμαι σίγουρος και για την αθω-
ότητα του κ. Τζιοβάνη. Πολύ περισσότερο 
σίγουρος είναι ο ίδιος και η οικογένειά του. 
Γι’ αυτό επιθυμούν τη γρήγορη εκδίκα-
ση της υπόθεσης. Και πιέζουν προς την 
κατεύθυνση αυτή. Να κινηθούν γρήγορα 
οι διαδικασίες, να εκδικασθεί η υπόθεση 
και να διαφανεί η αλήθεια.

Και, αναφερόμενος στην υπόθεση 
Τζιοβάνη, δεν μπορώ να αποφύγω τον 
πειρασμό και να μην κάνω τις συγκρίσεις 
με άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Τρεις εκ-
θέσεις-πορίσματα οργάνων και φορέων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (Καλογήρου, 
Νικολάτου, Γενικού Ελεγκτή), καταγρά-
φουν σημεία και τέρατα. Υποδεικνύουν 
πρόσωπα, πολιτικούς-δικηγόρους, με 
ονόματα και διευθύνσεις, που παρανό-
μησαν με προκλητικό τρόπο στο θέμα των 
χρυσών διαβατηρίων. Τι έκανε γι’ αυτές 

τις υποθέσεις η Κυβέρνηση; Η Γενική 
Εισαγγελία; Είχαν και έχουν μπροστά 
τους σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Με 
στοιχεία και αποδείξεις από όργανα του 
κυπριακού κράτους κι όχι ενός ξένου και 
εχθρικού προς την Κύπρο και τον λαό 
της, καναλιού. Που συγκέντρωσε υλικό 
αμφιβόλου ποιότητας και εγκυρότητας, 
περιμένοντας πάνω από ένα χρόνο να 
το αποκαλύψει με προφανείς στόχους. 
Τίποτε δεν ακούσαμε για όλες αυτές τις 
παρανομίες. Ούτε ονόματα αποκαλύφθη-
καν τη στιγμή που στις προαναφερθείσες 
εκθέσεις καταγράφονται τόσες λεπτομέ-
ρειες για τις παρανομίες, αλλά και για 
τους πρωταγωνιστές. Για τους άλλους 
με τις καραμπινάτες παρανομίες, σιγή 
ιχθύος. Αλλά αυτοί έχουν την κάλυψη 
και συγκάλυψη ανωτάτων θεσμών του 
κράτους. Αυτοί έχουν συνένοχους και 
συνεργούς υψηλόβαθμους στην ιεραρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως θα 
αποκαλυφθούν όλα ενώπιον της Δικαι-
οσύνης. Γι’ αυτό ο κ. Τζιοβάνης θέλει και 
επιδιώκει την όσο το δυνατόν συντομότερη 
εκδίκαση της υπόθεσης, για να λάμψει η 
αλήθεια και ο κάθε κατεργάρης να μπει 
στον πάγκο του.

Αλήθεια, κύριοι πολιτικοί, πόσοι από 
εσάς τολμάτε να δώσετε πληρεξούσια έγ-
γραφα στις Αρχές, ώστε να διερευνηθούν 
οι συναλλαγές σας με διαφάνεια; Αυτό είναι 
το ερώτημα που πρέπει να προβληματίσει 
την κοινωνία, η οποία οφείλει να αναπτύξει 
κριτική σκέψη και να μην παρασύρεται 
από τις πολιτικές σκοπιμότητες της κάθε 
προεκλογικής εκστρατείας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗ 
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Επιπτώσεις στο Κυπριακό
Οι αρνητικές επιπτώσεις του πραξικοπήματος 

του 1980 στην Τουρκία ήταν καθοριστικές και 
για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στο κυπριακό 
πρόβλημα. 

Αποκαλυπτικό των αρνητικών συνεπειών που 
είχαν οι εξελίξεις αυτές στο Κυπριακό ήταν και 
το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας 
New York Times, στις 18 Σεπτεμβρίου 1980. Η 
συγκεκριμένη εφημερίδα, λίγες ημέρες μετά το 
πραξικόπημα του Εβρέν στην Τουρκία, έγραφε: 
«Η Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε 
στρατηγική θέση, από την άποψη των συμφε-
ρόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Από το 1980 αυξήθηκαν οι παρεμβάσεις της 
Άγκυρας στα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Οι 
παρεμβάσεις αυτές φτάνουν μάλιστα σε τέτοιο 
σημείο, που έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τα 
κατεχόμενα σε ένα πλήρως ελεγχόμενο «τουρκικό 
έδαφος», διασφαλίζοντας έτσι την υποτέλειά του 
στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.

Μεγάλα κύματα εποικισμού συνέβαλαν 
στη δημιουργία μιας εκρηκτικής κοινωνικής 
κατάστασης στα κατεχόμενα, όπου για πρώτη 
φορά και με τόσο ξεκάθαρο τρόπο αλλοιώνεται 
η δημογραφική κατάσταση. 

Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της πραξικοπη-
ματικής κυβέρνησης της Τουρκίας Ιλτέρ Τουρκμέν 
επισκέφθηκε τα κατεχόμενα, προκειμένου να 
προετοιμάσει το έδαφος για την ενσωμάτωση 
των κατεχομένων στην Τουρκία. 

Ο στόχος ήταν πλέον ξεκάθαρος: Η εδραί-
ωση διχοτομικών δεδομένων στην Κύπρο και 
η ενίσχυση της προοπτικής δημιουργίας ενός 

ξεχωριστού «κρατικού μορφώματος» στα κα-
τεχόμενα. Κάτι τέτοιο μπορούσε να υπηρετήσει 
τον στόχο για έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ήδη από τις αρχές Ιουνίου 1983 υπήρχαν 
έντονες φήμες για προσπάθειες του κατοχικού 
καθεστώτος που είχαν να κάνουν με ανακήρυξη 
«ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κράτους.

Μέσα σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση, ο 
νέος Γ.Γ. του ΟΗΕ Πέρες ντε Κουεγιάρ υπέβαλε 
στα δύο μέρη το έγγραφο - προτάσεις, γνωστές 
ως «δείκτες» - «indicators». 

Οι δείκτες Κουεγιάρ διχάζουν τους Ελληνο-
κύπριους πολιτικούς. Ο τότε Πρόεδρος Σπ. Κυ-
πριανού ούτε τις απορρίπτει, ούτε τις αποδέχεται. 

Στηριγμένη στις πλάτες των ΗΠΑ η πραξι-
κοπηματική κυβέρνηση της Τουρκίας βρίσκει 
το πρόσχημα να συνεχίσει τις αποσχιστικές της 
ενέργειες. Το καλοκαίρι του 1983 φθάνει στα 
κατεχόμενα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρ-
κίας, Τουρκμέν. Στόχος της επίσκεψης ήταν η 
συζήτηση των «δεικτών» και η ανταλλαγή από-
ψεων με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος 
άφησε ξεκάθαρα να νοηθεί ότι προτιμούσε τη 
«λύση» πλήρους «ανεξαρτητοποίησης» της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Στις 14 Νοεμβρίου 1983 ο Ντενκτάς καλεί 
όλους τους «βουλευτές» της «νομοθετικής συ-
νέλευσης» σε δείπνο και απειλεί ευθέως ότι, 
οποιοδήποτε κόμμα αντιστεκόταν και καταψήφιζε 
τη σχετική απόφαση δημιουργίας ξεχωριστού 
κράτους, δεν θα μπορούσε να υπάρχει στο νέο 
πολιτικό σύστημα του «ανεξάρτητου τουρκοκυ-
πριακού κράτους».

Η παράνομη ανακήρυξη έγινε σε πλήρη συ-
ντονισμό και με την έγκριση του στρατιωτικού 
κατεστημένου της Τουρκίας. Πολλοί Τούρκοι 
αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι ετοίμασαν 
από κοινού με τον Ντενκτάς την ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους. Αποκαλυπτικός των βαθύτερων 
στόχων της ανακήρυξης του ψευδοκράτους ήταν 
και ο αρχηγός της τουρκικής χούντας, στρατη-

γός Εβρέν. Στην προσπάθειά του να περιγράψει 
την «αναγκαιότητα» ύπαρξης της «Τ∆ΒΚ» για 
τη συνεργασία ΗΠΑ - Τουρκίας, ισχυρίστηκε 
ότι η ίδρυσή της θα εμπόδιζε την άνοδο του 
κομμουνισμού στην τουρκοκυπριακή κοινό-
τητα και, ως εκ τούτου, τη συνεργασία τους με 
τους Ελληνοκύπριους κομμουνιστές. Ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, τόνιζε ο Εβρέν, θα ήταν ευνοϊκό 

για τη Σοβιετική Ένωση και άρα θα έπρεπε να 
εμποδιστεί.

Στις 18 Νοεμβρίου 1983, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε ως παράνο-
μη την ανακήρυξη της «Τ∆ΒΚ» και κάλεσε 
όλα τα κράτη - μέλη του Οργανισμού να μην 
αναγνωρίσουν άλλη ∆ημοκρατία, εκτός από 
την Κυπριακή, με το ψήφισμα 541. Από τότε 
μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο ψήφισμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα, στην προσπάθεια 
θωράκισης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας ενάντια 
στην προοπτική αναγνώρισης της «Τ∆ΒΚ» και 
οριστικής διχοτόμησης της πατρίδας μας.

Με την υποκίνηση των ΗΠΑ οι εκάστοτε 
επικεφαλής του ΟΗΕ υποβάλλουν διάφορα 
σχέδια λύσης του Κυπριακού που θα ευνοούν 
την Τουρκία και κατ’ επέκτασιν τα δικά τους 
συμφέροντα. 

Το 1987 οι ΗΠΑ επιβάλλουν στην Κυπρι-
ακή ∆ημοκρατία εμπάργκο όπλων δήθεν για 
να τερματιστεί ο εξοπλιστικός ανταγωνισμός 
μεταξύ Λευκωσίας –Άγκυρας, αλλά και για 
την προώθηση λύσης του Κυπριακού. Έτσι ο 
θύτης αναβαθμίζεται και επιβραβεύεται και 
το θύμα του Τούρκου εισβολέα εισπράττει τις 
αμερικανικές καρπαζιές. 

Τώρα πανηγυρίζουν για το έλεος των Αμερι-
κανών, λες και θα εγκαταλείψουν την Τουρκία 
ακόμα και με τη στάση του αυθάδη Ερντογάν. 
Εκείνο που δεν αντιλαμβάνονται είναι πως με 
την πλήρη υποταγή στις ΗΠΑ η Κύπρος υπο-
θηκεύεται πλήρως στα συμφέροντά τους.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΌΦΑΣΗ 
ΑΠΌΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΌΥΣΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ 
ΠΌΥ ΕΛΑΒΑΝ ΌΙ ΗΠΑ ΤΌΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌ ΤΌΥ 2020 ΓΙΑ 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΌΥ ΕΜΠΑΡ-
ΓΚΌ ΌΠΛΩΝ ΠΡΌΣ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΌ, ΠΌΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 
ΤΌ 1987, Η ΌΠΌΙΑ ΑΦΌΡΌΥ-
ΣΕ «ΜΗ ΦΌΝΙΚΑ» ΌΠΛΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΤΌΤΕ Η ΌΥΑΣΙ-
ΓΚΤΌΝ ΔΙΚΑΙΌΛΌΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΌΛΗ ΤΌΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΌΥ 
ΕΜΠΑΡΓΚΌ ΌΠΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΌ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ 
ΔΗΘΕΝ ΤΙΣ ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΌΥ ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ, 
ΑΠΌΤΡΕΠΌΝΤΑΣ ΤΌΝ ΕΞΌ-
ΠΛΙΣΤΙΚΌ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΓΚΥΡΑΣ

«Ι
στορικό βήμα», «Ορό-
σημο για τη σύσφιγξη 
των σχέσεων ΗΠΑ 
-Κύπρου». Αυτά και 
διάφορα άλλα βαρύ-
γδουπα λέχθηκαν από 
κυβερνώντες και μη 

για την άρση του εμπάργκο όπλων των 
ΗΠΑ στην Κύπρο, το οποίο επιβλήθηκε 
από τους Αμερικανούς το 1987. Εκείνο που 
αποφεύγουν όμως να αναφέρουν είναι, 
γιατί το 1987, εν μέσω έντονων πιέσεων 
για λύση του Κυπριακού με ΝΑΤΟϊκές και 
κατ’ επέκτασιν τουρκικές προδιαγραφές, 
επιβλήθηκε στην Κυπριακή ∆ημοκρατία 
το εμπάργκο όπλων και ήρθη το εμπάργκο 
όπλων κατά της Τουρκίας. 

Πολλοί εκ των νυν και πρώην κυβερ-
νητικών αξιωματούχων επιχείρησαν να 
καρπωθούν τις δάφνες αυτής της αμερικα-
νικής απόφασης, ενώ ξέχασαν τι έλεγαν το 
2020, όταν το νομοσχέδιο που προωθούσαν 
οι Γερουσιαστές Ρούμπιο και Μενέντεζ 
δεν έτυχε της ίδιας θερμής υποδοχής. 

Με «ουρά» και «μαστίγιο» η άρση 
του εμπάργκο όπλων από ΗΠΑ

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας 
είχε δηλώσει τότε πως κάποιοι από τους 
όρους παραβιάζουν τα κυριαρχικά δι-
καιώματα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 
Σήμερα πανηγυρίζει!!

Οι αντιδράσεις προέκυψαν από τις 
«ουρές» που έμπαιναν ως όροι στο εν 
λόγω νομοσχέδιο που προωθείτο από το 
2019. Αφού έριξαν πολύ νερό στον μύλο 
της αντιρωσικής υστερίας και η κυβέρ-
νηση του ∆ΗΣΥ υπάκουε τις εντολές των 
Αμερικανών «καθοδηγητών», ξεκίνησε 
ο διωγμός των ρωσικών κεφαλαίων και 
η απαγόρευση πρόσβασης στα λιμάνια 
ρωσικών πολεμικών πλοίων για ανεφο-
διασμό και εξυπηρέτηση. 

Για τους όρους, ειδικότερα, προβλέπεται 
ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να ελέγχει 
κάθε χρόνο ότι η κυπριακή Κυβέρνηση:

Συνεργάζεται για την εφαρμογή μεταρ-
ρυθμίσεων πάνω στους κανονισμούς για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική 
εποπτεία.

Συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα για την απαγόρευση πρόσβασης 
στα λιμάνια ρωσικών πολεμικών πλοίων 
για ανεφοδιασμό και εξυπηρέτηση.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί στην 
ουσία την εφαρμογή της απόφασης που 
έλαβαν οι ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2020 
για μερική άρση του εμπάργκο όπλων 
προς την Κύπρο, που είχε επιβληθεί το 
1987, η οποία αφορούσε «μη φονικά» 
οπλικά συστήματα. Τότε η Ουάσιγκτον 
δικαιολόγησε την επιβολή του αμερι-
κανικού εμπάργκο όπλων στην Κύπρο 
για να ενθαρρύνει δήθεν τις προσπάθειες 
επίλυσης του Κυπριακού, αποτρέποντας 
τον εξοπλιστικό ανταγωνισμό Λευκωσίας 
- Άγκυρας. Ανάλογο εμπάργκο είχε επι-
βληθεί και στην Άγκυρα το 1974, αμέσως 
μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 
το οποίο ωστόσο διήρκεσε μόλις 4 χρόνια. 

Η Κύπρος πάντα
η μπάλα του πινγκ-πονγκ

Για να κατανοήσουμε τους λόγους της 
αμερικανικής πολιτικής για την απόλυτη 
στήριξή της στην Τουρκία είναι χρήσιμο 
να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα 
την εποχή εκείνη. Το 1980 ξεκίνησε ο 
πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ιράκ, ο οποίος είχε 
ως κύρια αιτία τον ανταγωνισμό των δύο 
χωρών για την κυριαρχία στα πετρέλαια 
της περιοχής Σατ Ελ Αράμπ. Ο πόλεμος 

Ιράν - Ιράκ σηματοδότησε μια γενικότερη 
σύρραξη στην περιοχή και ενίσχυσε τις 
συνθήκες αποσταθεροποίησής της, κάτι 
που οδήγησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους 
τους να εντείνουν τους σχεδιασμούς για 
έλεγχο και «επιτήρηση» της περιοχής. 
Επιπρόσθετα, οι ανακατατάξεις επηρέασαν 
και την ανάπτυξη του κουρδικού κινή-
ματος, μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική 
για τις χώρες που είχαν έντονη παρουσία 
κουρδικών πληθυσμών, όπως η Τουρκία, 
το Ιράν και το Ιράκ.

Μέσα σε αυτό το «εκρηκτικό» σκηνι-
κό κορυφώθηκαν οι προσπάθειες των 
ιμπεριαλιστικών χωρών για ενίσχυση της 
κυριαρχίας τους στη Μέση Ανατολή. Ενώ-
πιον αυτών των ανακατατάξεων, οι ΗΠΑ 
αλλά και οι ΝΑΤΟϊκοί τους σύμμαχοι θα 
δώσουν τελικά μια νέα αναβαθμισμένη 
θέση στην Τουρκία, ως την «καταλλη-
λότερη» χώρα για να παίξwει τον ρόλο 
χωροφύλακα του ιμπεριαλισμού και 
εξυπηρέτησης των οικονομικών και 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

πολιτικών του συμφερόντων.
Για να μπορέσει όμως η Τουρκία να 

ηγηθεί της εξυπηρέτησης των ΝΑΤΟϊ-
κών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, 
θα έπρεπε να προχωρήσει σε περαιτέρω 
αντιδραστικές αλλαγές και στο εσωτερικό 
της. Έπρεπε να υιοθετήσει τον νεοφιλε-
λευθερισµό περιθωριοποιώντας πλήρως 
κάθε αριστερή και προοδευτική φωνή, 
εξέλιξη που θα της επέτρεπε να ενσωμα-
τωθεί περαιτέρω στο ∆υτικό κεφάλαιο 
και να διασφαλίσει την εξυπηρέτηση των 
επεκτατικών του βλέψεων.

«Εμπνευστής» των βίαιων και αντιδρα-
στικών αλλαγών που θα ακολουθούσαν 
στην Τουρκία ήταν οι ΗΠΑ. Χαρακτηρι-
στικά, στις 8 Ιανουαρίου 1980 φτάνει στην 
Άγκυρα ο Μάθιου Νίμιτς, αξιωματούχος 
του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών, με σκοπό να οριστικοποιήσει τους 
όρους της νέας αμερικανο-τουρκικής 
«Συμφωνίας Συνεργασίας και Άμυνας». 
Ο Αμερικανός αξιωματούχος ομολογεί 

ότι ο τότε Πρωθυπουργός της Τουρκίας 
Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ δεν είχε «κατανοήσει» 
αρκετά τις ανακατατάξεις στη Μέση Ανα-
τολή. Έφθασε, μάλιστα, στο συµπέρασμα 
ότι η Τουρκία, κάτω από την τότε κυβέρ-
νησή της, δεν θα μπορούσε ν’ αναλάβει 
με επιτυχία τον ρόλο για τον οποίο την 
προόριζαν οι ΗΠΑ. 

Έτσι οργανώνεται το φασιστικό πραξικό-
πηµα στην Τουρκία, στις 12 Σεπτεµβρίου 
1980, υπό τη χούντα του στρατηγού Κενάν 
Εβρέν. Με το τρίτο πραξικόπημα μέσα σε 
είκοσι χρόνια, και σε πλήρη συνεννόηση 
με τις ΗΠΑ, οι Τούρκοι στρατιωτικοί επέ-
βαλαν ένα στυγνό δικτατορικό καθεστώς, 
του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό ήταν 
η καταστολή της τουρκικής Αριστεράς. 
Φυσικά, ο σημαντικότερος στόχος του 
πραξικοπήματος του 1980 ήταν η δη-
μιουργία ενός πολιτικού συστήματος στην 
Τουρκία που να εξυπηρετεί τα ΝΑΤΟϊκά 
συμφέροντα στην περιοχή, ενάντια στη 
Σοβιετική Ένωση. 

25.09.2022

Το 1987 οι ΗΠΑ 
επιβάλλουν στην 

Κυπριακή Δημοκρα-
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ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΝΤΟΝΙΑ – Η ΙΔΕΑ ΜΑΛΛΟΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ 

Οι ΗΠΑ ακολούθησαν
τη βρετανική πολιτική 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ, 
ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΝΤΟ-
ΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΤΟΝ 
ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕ 
ΤΟΝ ΔΡΑ ΝΙΧΑΤ ΕΡΙΜ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΒΛΕΠΟ-
ΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟ ΜΕ 
ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤ. ΥΠ. 
ΑΠΟΙΚΙΩΝ, 19.12.1956, ΑΠΟ 
ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σ
ε συνέχεια του άρθρου 
μου της περασμένης 
Κυριακής, ο Δρ Χένρι 
Κίσινγκερ έστειλε μέσω 
του Αμερικανού πρέσβη 
στην Άγκυρα τηλεγραφι-
κό μήνυμα στον Τούρ-

κο Πρωθυπουργό Μπ. Ετζεβίτ με ημερ. 
αποστολής 10 Αυγούστου 1974, για να 
παραδοθεί στις 11 Αυγούστου.

Ο Κίσινγκερ αναφέρθηκε στο περιε-
χόμενο της τηλεφωνικής συνομιλία τους 
το προηγούμενο απόγευμα... και τόνισε:

«Ο Πρέσβης Μακόμπερ με ενημέρωσε 
για όλα όσα συζητήσατε στις 10 Αυγούστου. 
Μου φαίνεται όλα τα θέματα μπορούν 
να βρουν τη λύση τους γρήγορα, με την 
εξαίρεση του προβλήματος του ορισμού 
της τουρκικής περιοχής. Αντιλαμβάνομαι 
η Τουρκία θέλει γρήγορη διευθέτηση... 
Από την άλλη, όμως, αυτό είναι περίπλοκο 
ζήτημα, που έχει να κάνει όχι μόνο με τα 
συμφέροντα της Τουρκίας, αλλά επίσης μ’ 
εκείνα της Ελλάδας, η οποία μόλις βγήκε 
από μια μακρά και δύσκολη περίοδο, και 
των ιδίων των Κυπρίων. Αντιλαμβάνομαι 
οι δυσκολίες σε σχέση με το μέλλον της 
δομής της Κύπρου φαίνεται να βρίσκονται 
μεταξύ της τουρκικής επιθυμίας να έχει μία 
μόνο αυτόνομη ζώνη και της απόψεως των 
Ελληνοκυπρίων που είναι της άποψης ότι 
πρέπει να είναι μια διευθέτηση καντονίων. 
'Ισως με περισσότερα από ένα καντόνια. 
Μου φαίνεται ότι οι διαφορές μπορεί να 
ελαχιστοποιηθούν. Για παράδειγμα, η κυ-
βέρνησή σας να σκεφθεί για δύο ή τρεις 
καλά επεξηγημένες τουρκικές περιοχές 
παρά μία γεωγραφική ζώνη. Όπως σας 
είπα προηγουμένως, οι ΗΠΑ δεν έχουν 
καμία φόρμουλα και σας διαβεβαιώνω 
θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε συμβι-
βαστική φόρμουλα διασφαλίζει ειρήνη 
και σταθερότητα στην Κύπρο...».

Οι ΗΠΑ ακολούθησαν τον 
ηγετικό ρόλο Κάλαχαν

Οι New York Times στις 15 Αυγούστου 
δημοσίευσαν: «Οι ΗΠΑ προσφέρουν με-
σολάβηση στις διαπραγματεύσεις για την 
Κύπρο». Ενημέρωσαν Ελλάδα, Τουρκία 
και Κύπρο ότι είναι πρόθυμες να παίξουν 
ενεργό μεσολαβητικό ρόλο για να στα-
ματήσει η κρίση στην Κύπρο και προς 
τούτο έστειλαν ξεχωριστές επιστολές στις 

τρεις κυβερνήσεις, τονίζοντας ότι με την 
κατάρρευση των συνομιλιών στη Γενεύη 
και την τουρκική ενέργεια (δεύτερη ει-
σβολή) δημιουργήθηκε νέα κατάσταση 
πραγμάτων. Σκοπός των επιστολών να 
μάθουν, αν και αυτές ήθελαν να αναμείξουν 
τον κ. Κίσινγκερ ή άλλους Αμερικανούς 
αξιωματούχους στις διαπραγματεύσεις, 
οι οποίες μέχρι τότε καθοδηγούνταν από 
τον Βρετανό ΥΠΕΞ, Τζέιμς Κάλαχαν.

«Μέχρι τώρα οι ΗΠΑ σκόπιμα ακολού-
θησαν τον ηγετικό ρόλο και μεσολαβητικές 
προσπάθειες της Βρετανίας. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κρίσης, Λονδίνο και Ουάσι-
γκτον δήλωναν ότι δουλεύουν μαζί. Όμως, 
αξιωματούχοι εδώ (Ουάσιγκτον) δεν το 
είχαν μυστικό ότι τις τελευταίες μέρες κατά 
τη γνώμη τους ο Κάλαχαν δεν απέδειξε ότι 
ήταν ο πιο αποτελεσματικός μεσολαβητής. 
Η προσφορά της Ουάσιγκτον ήλθε, καθώς 
Αμερικανοί αξιωματούχοι αποφάσισαν 
ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα να 
εμποδίσουν τους Τούρκους – από το να 
ολοκληρώσουν τον στρατιωτικό τους στόχο 
στην Κύπρο – να καταλάβουν το ένα τρίτο 
του νησιού. Έτσι και γίνει αυτό, οι Αμερι-
κανοί πιστεύουν ότι τα μέρη θα θέλουν 
να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις και 
έπρεπε να προετοιμαστούν.

»Δεν προτάθηκε κανένα αμερικανικό 
σχέδιο ακόμα, είπαν, παρόλο που μπορεί 
να γίνει εισήγηση, αν εμπλακεί ο κ. Κίσιν-
γκερ. Είπαν ότι υπάρχει γενική αποδοχή 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, καθώς και 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ότι 
πρέπει να δοθεί περισσότερη αυτονομία 
στους Τ/κ. 

»Οι Τούρκοι ήθελαν εκείνο που σχεδόν 
έχουν καταφέρει – μία αυτόνομη ζώνη στα 
βόρεια για τους Τ/κ και μία στον νότο για 
τους Ε/κ. Οι Έλληνες φαίνεται να ενδιαφέ-
ρονται περισσότερο σε ό,τι έγινε γνωστό 
ως ‘‘φόρμουλα καντονίων’’ με διάφορες 
τουρκικές ζώνες, διασκορπισμένες σε 
όλη τη χώρα. Εκείνο που υπερέχει για 
την Αμερική είναι η σταθερότητα στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, το αμε-
ρικανικό ενδιαφέρον στην κρίση της Κύ-
πρου εστιάζεται στο να αποφευχθεί ένας 

ελληνοτουρκικός πόλεμος... Πιστεύουν 
ότι η στρατιωτική ενέργεια ήταν αδικαι-
ολόγητη και μη αναγκαία...».

Ο Μακάριος αρχικά είχε
ζητήσει 20 καντόνια!

Και τώρα έρχομαι στο ερώτημα που 
έθεσα στο προηγούμενό μου άρθρο. Στα 
6 σημεία του που έδωσε στον Κίσινγκερ 
ο Μακάριος, στις 22 Ιουλίου, αναφερό-
ταν και σε καντόνια; Από τα βρετανικά 
και αμερικανικά έγγραφα προκύπτει ότι 
μάλλον ο Κίσινγκερ προώθησε πρόταση 
Μακαρίου. 

Τον Νοέμβριο 1974 βρίσκουμε το 
Φόρεϊν Όφις να φοβάται ότι ο Δρ Κίσιν-
γκερ απομακρυνόταν από την υπόσχεση 
που τους είχε δώσει στις 27 Αυγούστου 
1974, ότι θα υποστήριζε τη λύση τους, 
τη δι-περιφερειακή ομοσπονδία (ΔΔΟ). 
Άσκησαν όση πίεση μπορούσαν πάνω 
στους Αμερικανούς, για να κρατήσουν 
σταθερή θέση υποστήριξης στη διζωνική 
ομοσπονδία. Ο Κληρίδης πίστευε ότι μόνο 
μια διζωνική διευθέτηση θα ικανοποιούσε...

11/9/1974: Ο Μακάριος είπε στον 
Κάλαχαν ότι θα δεχόταν ε/κ και τ/κ αυτο-
νομία στη βάση εθνικών κριτηρίων, όχι 
γεωγραφική. Σκεπτόταν για ομάδες χωριών 
να διοικούνταν από ξεχωριστές ε/κ και 
ε/κ Αρχές. «Είναι έτοιμος τώρα να δεχθεί 
εκείνο που ο Ντενκτάς είχε προτείνει στις 
ενδοκοινοτικές συνομιλίες», σημείωσε ο 
Κάλαχαν. 

20/11/1974: Ο Κίσινγκερ είπε στους 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος

Βρετανούς: «Ο Μακάριος έχει κάνει 
πρόοδο στις θέσεις του. Ξεκίνησε 
με 20 καντόνια, έφθασε στα 10 και 
τώρα βρίσκεται στα 5. Αρνούμαι να 
κάνω πίσω. Εάν η δι-περιφερειακή 
λύση είναι κατορθωτή, αποδείξαμε 
ότι δεν έχουμε αντίρρηση. Κατά την 
κρίση μου, μόνο μια δι-περιφερειακή 
λύση είναι δυνατή. Ο Μακάριος μού 
είπε κάποια στιγμή πως οι Τούρκοι 
θα δεχθούν οτιδήποτε από σένα, αν 
τους πιέσεις. Του είπα ότι αυτό δεν 
θα ήταν ποτέ σωστό». 

Ο Βρετανός Ύπ. Αρμοστής στη Λευ-
κωσία Σερ Στίβεν Olver θεωρούσε ότι 
η προτίμηση του Κίσινγκερ στη λύση 
πολυ-καντονοποίησης, ως είχαν οι ψί-
θυροι, ήταν μια δοκιμή δίχως μεγάλες 
ελπίδες επιτυχίας με τους Τούρκους και 
ότι ο κυριότερος στόχος σ’ εκείνη τη φάση 
ήταν να κρατηθεί ο Κληρίδης στο παιχνίδι. 

Διαχρονική τουρκική θέση 
και ε/κ υποταγή

Οι Τούρκοι, εν κατακλείδι, δεν ζήτη-
σαν ποτέ καντόνια, δεν εξυπηρετούσε τον 
στόχο τους. Ξεκίνησαν με τον Δρα Νιχάτ 
Ερίμ για δύο κοινότητες, προσβλέποντας 
στην ολοκληρωτική κατάληψη της νήσου. 
Επισημοποιήθηκε αυτό με τη δήλωση του 
Βρετ. Υπ. Αποικιών, 19.12.1956, από τη 
Βουλή των Κοινοτήτων. Οι Τούρκοι ζήτη-
σαν εντός 1957 ΔΥΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΕΣ 
ΖΩΝΕΣ. Η πρώτη καταγραφή της Δι-
κοινοτικής, Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας και 

ακολούθησε το δικοινοτικό δυσλειτουργικό 
Σύνταγμα της ΚΔ, στο οποίο οι Τούρκοι 
επέμεναν να αναφέρονται (επί σκοπού) 
δύο και μόνο δύο κοινότητες. Το πρώτο 
πραξικόπημα ήταν τουρκικό, το 1963/64, 
για διάλυση της ΚΔ και δημιουργία δύο 
ομόσπονδων κρατών με έγγραφα των Τ/κ. 
Παράλληλα, στις 3.1.1964, έχουμε το ξε-
κίνημα στο Φόρεϊν Όφις σχεδιασμού για 
ανασύσταση της ΚΔ σε δύο συνιστώντα 
κράτη. Επιστολή του Τούρκου Πρωθυ-
πουργού Ισμέτ Ινονού, 12/1/1965, προς 
κυβερνήσεις ΗΒ και ΗΠΑ να βοηθήσουν 
για μια ομοσπονδία στην Κύπρο. Έκθεση 
Γκάλο Πλάζα, μεσολαβητού ΟΗΕ 1965, 
απορρίπτοντας τον γεωγραφικό διαχωρισμό 
των δύο κοινοτήτων. Το 1966, προωθώ-
ντας ξεχωριστό κράτος, εξέδωσαν και δικά 
τους ξεχωριστά «κυβερνητικά λαχεία». Ο 
Γλ. Κληρίδης είπε στη Γενεύη ΙΙ ότι με 
τον Ντενκτάς προηγουμένως (συνομιλίες 
που άρχισαν το 1968, αφού έδιωξαν την 
Ελληνική Μεραρχία) σκέπτονταν και για 
μια διοίκηση ομόσπονδου συστήματος 
λειτουργικής ομοσπονδίας αρχικά, πρόταση 
Ντενκτάς (an administrative federal system 
of functional federation), που συνεπαγόταν 
αυτονομία για έναν αριθμό τουρκοκυπρι-
ακών ζωνών, ίσως πέραν των 10... Που 
δεν έγινε δεκτή. Με την άνοδο του Μπ. 
Ετζεβίτ, 25/1/1974, συνεχίστηκε η ίδια 
γραμμή για γεωγραφική ομοσπονδία. Ένα 
ομόσπονδο δι-κοινοτικό κράτος, το 
οποίο μόνο με γεωγραφική βάση θα 
λειτουργούσε και θα χρειαζόταν ανταλ-

λαγή πληθυσμών, λόγω της διασπο-
ράς του πληθυσμού, ζητούσε απόλυτη 
τουρκική αυτόνομη διοίκηση. Στις 10 
Ιουλίου η κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία 
στο Λονδίνο παρέδιδε στο Φόρεϊν Όφις 
Υπόμνημα με τίτλο «Ανεφάρμοστη η 
Ομοσπονδία»… 

2022: Συνέχεια πλήρους υποτα-
γής ηγεσιών στις βρετανο-τουρκικές 
απαιτήσεις για ΔΔΟ από το 1974 και 
περιφρόνηση της λαϊκής απόφασης 
24.4.2004. 

25.09.2022

Με την άνοδο του Μπ. 
Ετζεβίτ, 25/1/1974, συνε-
χίστηκε η ίδια γραμμή για 
γεωγραφική ομοσπονδία. 

Ένα ομόσπονδο δι-κοι-
νοτικό κράτος, το οποίο 

μόνο με γεωγραφική 
βάση θα λειτουργούσε και 
θα χρειαζόταν ανταλλαγή 
πληθυσμών, λόγω της δι-
ασποράς του πληθυσμού, 

ζητούσε απόλυτη τουρ-
κική αυτόνομη διοίκηση. 
Στις 10 Ιουλίου η κυπρι-

ακή Υπάτη Αρμοστεία στο 
Λονδίνο παρέδιδε στο 

Φόρεϊν Όφις Υπόμνημα 
με τίτλο «Ανεφάρμοστη η 

Ομοσπονδία»…

Η ΠΡΏΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΊΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΊΣΊΝΓΚΕΡ ΠΡΟΣ 
ΕΤΖΕΒΊΤ, 11.8.1974. Η 3Η ΣΕΛΊΔΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΊΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΊΔΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΊΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΊΣΊΝΓΚΕΡ ΠΡΟΣ 
ΕΤΖΕΒΊΤ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΊΔΕΑΣ ΚΑΝΤΟΝΊΏΝ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΊΏΝ 
ΠΑΡΑ ΜΊΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΓΕΏΓΡΑΦΊΚΗ ΖΏΝΗ. 

Η ΠΡΏΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΤΏΝ «NEW YORK TIMES», 16.8.1974 – ΟΊ ΗΠΑ ΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΑΝ ΒΡΕΤΑΝΊΚΗ ΠΟΛΊΤΊΚΗ.

«ΝEW ΥORK ΤIMES», 
16/8/74.



Η συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο 
κορυφής των κρατών μελών του 
Οργανισμού Συνεργασίας της Σα-

γκάης (Shanghai Cooperation Organisation), 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Σαμαρ-
κάνδη, πόλη του Ουζμπεκιστάν, καθώς και οι 
δηλώσεις του για πρόθεση προσχώρησης της 
Τουρκίας στον ΟΣΣ, προκάλεσε δυσφορία και 
αντιδράσεις σε δυτικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. 
Ιδιαίτερα, το Βερολίνο έσπευσε να χαρακτηρί-
σει την ενέργεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

ως «σοβαρό πολιτικό λάθος για το μέλλον της 
Τουρκίας». Η ενέργεια αυτή θεωρείται ως ένα 
ακόμα βήμα απομάκρυνσης της Άγκυρας από 
τον δυτικό αξιακό κώδικα. 

    Ο ευρασιατικός Οργανισμός Συνεργασίας 
της Σαγκάης ιδρύθηκε το 2001 από την Κίνα, 
το Καζακστάν, την Κιργισία, τη Ρωσία και το 
Τατζικιστάν με την ονομασία η Ομάδα των Πέντε, 
στην οποία προσχώρησαν επίσης η Ινδία, το 
Πακιστάν , το Ουζμπεκιστάν και το Ιράν. 

Ο καθόλου απρόβλεπτος Τούρκος Πρόε-
δρος προχωρεί στην πλήρη αυτονόμηση της 
χώρας του από τη Δύση. Σημειωτέον δε ότι ο 
Ερντογάν ουδέποτε απέκρυψε τους στόχους του 
προς πλήρη απεξάρτηση της χώρας του από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση. Το όραμά 
του είναι να καταστήσει την Τουρκία σημαντικό 
γεωπολιτικό παράγοντα, μια δύναμη διεθνούς 
εκτοπίσματος με έλεγχο των ενεργειακών πηγών 
και των γειτονικών προς την Τουρκία χωρών. 

Προσωπική του φιλοδοξία η εμπέδωση της 
εικόνας του στη συνείδηση των Τούρκων πολι-
τών και στην ιστορία της χώρας του ως ισάξιου 
αν όχι ανώτερου του Μουσταφά Κεμάλ, ιδρυτή 
της νέας Τουρκίας. 

    Ο Δρ Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός 
και βαθύς γνώστης της ιστορίας της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας καθώς και της σύγχρονης 
Τουρκίας, αποφαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν θα μείνει στην ιστορία «ως ηγέτης ή ως 
Ηρόστρατος της χώρας του, δεν γνωρίζω, πάντως 
ως σημείο αναφοράς θα μείνει». Ο Ηρόστρατος 
ήταν πολίτης της αρχαίας Εφέσου, ο οποίος πυρ-
πόλησε τον περίφημο ναό της Αρτέμιδος στην 
Έφεσο της Μικράς Ασίας με στόχο να διαδοθεί 
το όνομά του σε όλον τον κόσμο. Η αναφορά 
σε Ηρόστρατο υπονοεί ότι επιδιώκεται η δόξα 
με κάθε μέσο. Ο Ερντογάν δεν διστάζει προ 
ουδενός εμποδίου προκειμένου να το επιτύχει. 

    Η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και 

η δήθεν επιθυμία της να ενταχθεί στην Ευρω-
παϊκή Ένωση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
οικονομικών, εμπορικών και στρατηγικών της 
συμφερόντων και μόνο. Οι αξίες και οι προτε-
ραιότητες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και 
της ευρασιατικής πολιτικής σχολής της Άγκυρας 
πόρρω απέχουν από τις ευρωπαϊκές και δυ-
τικές αξίες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

    Η σημαντική απόφαση που λήφθηκε από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για άρση της 
απαγόρευσης πώλησης, από το 1987, αμερικα-
νικών οπλικών συστημάτων προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία , ενός εμπάργκο άδικου εις βάρος 
του θύματος της εισβολέα-Τουρκίας, έδωσε 
αφορμή στην κυβέρνηση Ερντογάν και στον 
εγκάθετο της Άγκυρας στην κατεχόμενη περιοχή, 
ΕρσίνΤατάρ, για εκτόξευση νέων απειλών κατά 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ η κατοχική 
Τουρκία έχει μετατρέψει τα κατεχόμενα στην πλέον 

στρατιωτικοποιημένη περιοχή του πλανήτη με 
επιθετικά κατά των ελεύθερων περιοχών οπλικά 
συστήματα, διαμαρτύρεται για τυχόν ενίσχυση 
της άμυνάς των. Ενώ Τούρκοι και Τουρκοκύ-
πριοι αποφεύγουν πεισματικά την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων προβάλλοντας όρους 
απαράδεκτους, και συντηρούν τη στασιμότητα 
στο Κυπριακό, επικαλούνται τώρα την δήθεν 
κούρσα εξοπλισμών και διαρριγνύουν τα ιμάτιά 
τους για επιπτώσεις στις προσπάθειες επίλυ-
σης του Κυπριακού. Προχωρούν, περαιτέρω, 
σε προειδοποιήσεις για λήψη μέτρων σχετικά 
με την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. 

   Ο πραγματικός στόχος είναι ο εκφοβισμός 
των Ελληνοκυπρίων και της Ελλάδος, η οποία 
νυχθημερόν βάλλεται από το τουρκικό καθε-
στώς, ώστε να γίνουν αποδεκτοί οι όροι που 
θέτουν για την επανέναρξη των συνομιλιών, 
στο τραπέζι των οποίων θα ευρίσκεται μόνο η 
τουρκική επιθυμητή λύση. 

Περί Ερντογάν και άλλων δεινών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ
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ΣΥΜΠΤΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΤΙΚΟ ΑΓΏ-
ΝΑ, ΧΏΡΙΣ ΟΙ ΠΡΏΤΑΓΏΝΙΣΤΕΣ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΝΏΡΙΖΟΥΝ ΠΟΣΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΑΛ-
ΛΗΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΣΥΓΚΥΡΊΕΣ 

Η στενή συνεργασία κατοίκων της 
Κακοπετριάς και του Αγίου Μάμα στην ΕΟΚΑ

Μέρος Β’

Τ
ην περασμένη Κυριακή 
αναφερθήκαμε σε μερι-
κές μόνο από τις «συ-
μπτωματικές συμπτώ-
σεις» της συνεργασίας 
κατοίκων του Άη Μάμα 
και της Κακοπετριάς κατά 

τη διάρκεια του αδικαίωτου Απελευθε-
ρωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Σήμερα θα 
συνεχίσουμε με άλλες τέτοιες συμπτώσεις 
της παράλληλης συνεργασίας των δυο 
χωριών. Συμπτώσεις που είχαν πολύ θε-
τικά αποτελέσματα στον Απελευθερωτικό 
Αγώνα, χωρίς οι πρωταγωνιστές τους να 
γνωρίζουν πόσο σημαντική ήταν η πα-
ράλληλη συνεργασία τους. Ειδικότερα στο 
προηγούμενο μελέτημά μας είδαμε πώς 
δυο στρατολόγοι της ΕΟΚΑ, ο Νικόλας 
Αβραάμ - «Αβδέλλας» από τον Άη Μάμα 
κι ο Αντρέας Παπαδόπουλος από την 
Κακοπετριά,  μυήθηκαν στον Αγώνα, ο 
πρώτος από τον Αντρέα Αζίνα και ο δεύ-
τερος από τον φλογερό Παπασταύρο και 
πήραν εντολή να στρατολογούν αγωνιστές 
και να ετοιμάζουν κρησφύγετα, ο ένας για 
την περιοχή Πιτσιλιάς - Αμιάντου και ο 
άλλος για την περιοχή της Κακοπετριάς 
και της Σολιάς γενικότερα. Ρίχτηκαν και 
οι δύο με ζέση στη μυστική αποστολή 
τους, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλο, 
τελικά όμως αγωνιστές των δύο περιοχών 
συνεργάστηκαν και, μάλιστα, πολύ στενά. 

Έντεκα ημέρες πριν από την έναρξη 
του Αγώνα, ο Αμίαντος βρισκόταν σε 
γενικό συναγερμό. Ο «Αβδέλλας» πήρε 
μήνυμα να κατεβεί στη Λεμεσό. Γράφει 
στο Ημερολόγιό του: «Την 19ην Mαρτίου, 
ημέρα Σάββατο, ήλθε πάλι στον Αμίαντο ο 
Βασιλείου (από το Καλό Χωριό Ζωοπηγής) 
με τον Χρ. Μασωνίδην και μας επήραν εις 
Λεμεσόν. Εμένα, τον Κουλλαμήν και τον 
Λάμπρον Μακρήν. Εκεί συναντήσαμε τον 
κ. “Ευαγόρα” (Νότης Πετροπουλέας) και 
μας είπε την άλλην ημέρα να βρεθούμεν 

εις τον Σαϊττάν και θα έλθει και εκείνος 
με τον Αρχηγόν, ο οποίος ήθελε να μας 
γνωρίσει...». 

Εδώ γίνεται αναφορά στη συμμετοχή 
τριών Κακοπετριτών στη μετάβαση του 
Διγενή από τη Λεμεσό στον Σαϊττά. Του 
Χρίστου Μακρή, του γιου του Λάμπρου 
και του Αλέξανδρου Τρύφωνα-Καστορή 
-συζύγου της αδελφότεκνής του Αγάθης-
ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που τους με-
τέφερε. Γράφει σχετικά ο Αβράμης: «Το 
άλλο πρωί, 20 Μαρτίου, εσκέφθηκα ότι 
έπρεπε να εξασφαλίσω ταξί διά τας ανάγκας 
της Οργανώσεως. Έστειλα εις τον Ξαντρήν 
τον Χρίστον Μακρήν, που ετύγχανε συγ-
γενής του και τον εκατατόπισε. Εδέχθη να 
μας  εξυπηρετήσει, τον όρκισε και τότε 
μας επήρεν εις τον Σαϊττάν. Εκεί ήλθεν 
ο Αρχηγός με τον Ευαγόραν, τον Γιαννά-
κη Δρουσιώτη και τον Χρ. Μασωνίδη, 
εκουβεντιάσαμεν, επήραμεν οδηγίες και 
εστράφημαν εις Αμίαντον...». 

Μεγάλη τιμή για τους αγωνιστές αυ-
τούς να «κουβεντιάσουν» με τον Αρχηγό 
του Αγώνα και να πάρουν προσωπικές 
οδηγίες, τη στιγμή που κορυφαία στελέχη 
της ΕΟΚΑ δεν είχαν δει ποτέ τον Διγενή 
κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού 
Αγώνα. 

Με την ορκωμοσία του ο Ξαντρής έμπαι-
νε πια στα βαθιά νερά και αναλάμβανε 
υψίστης σημασίας, αλλά συνάμα και πολύ 
επικίνδυνες, αποστολές τις παραμονές της 
έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα 
και αργότερα καθ’ όλη τη διάρκειά του. 
Είναι αποκαλυπτικός στο Ημερολόγιό του 
ο «Αβδέλλας: «Τη νύχτα, κατά τις εντο-
λές του Αρχηγού, έστειλα τον Ξαντρήν εις 
Άγιο Μάμα και μετέφερε όλα τα όπλα εις 
τον Αμίαντον. Τις 25 Μαρτίου ήλθεν εις 
Αμίαντον ο Ευαγόρας με τον Χρ. Μασω-
νίδην και τους αδελφούς Κρασίδη από 
τον Πύργον Λεμεσού. Μου έστειλαν τον 
Πανίκον Νικολάου (από τον Άη Μάμα) 
και μου είπε να φωνάξω τους Σάββαν 
Κουλλαμήν και Λάμπρον Μακρήν (από 
την Κακοπετριά, κάτοικον Αμιάντου). Τους 
εφώναξα, ήλθαν και παρακολούθησαν που 
εξέτασε τα όπλα ο κ. Ευαγόρας, αν είναι 
εντάξει. Έφυγαν χωρίς να μου  πουν τίποτε 
για την 1ην Απριλίου, που θ’ αρχίζαμεν 
δράση. Την 31ην Mαρτίου, το μεσημέρι, 
ήλθε ο Βασιλείου (από το Καλό Χωριό 
Ζωοπηγής) και με ειδοποίησε να στείλω 
ταξί με τον Λάμπρον Μακρήν στη Λεμεσό, 
να φθάσει πριν τις 4 μ.μ. και να πω στους 
ανθρώπους μου να είναι εν επιφυλακή. 
Ερώτησαν αν είχε καμιά πληροφορία, αν 
θα αρχίσωμεν και απέφυγε να με κατα-
τοπίσει. Αμέσως εφρόντισα, έστειλα ταξί 
(τον Καστορή), με τον Λάμπρον και ειδο-
ποίησα τους ανθρώπους μου όλους να 
είναι έτοιμοι. Ο Ευαγόρας, όπως έμαθα 
αργότερα, έκατσε στη διασκέδαση στο κα-
παρέ με μιαν αρτίστα και δεν έκαμε τίποτε 
εγκαίρως. Και εκράτησε το αυτοκίνητον 
στις 9.30 και έφθασεν εις τον Αμίαντον 
στις 11.15 μ.μ.». 

ΛΟΡΊΑ ΜΑΡΚΊΔΗ, Πρώην 
πρέσβης στην Κίνα κ.α.

Απογοητευμένος ο Αβράμης από 
την απαράδεκτη στάση του Ευαγόρα, θα 
γράψει αργότερα, με πικρία: «Όταν είδα 
ότι επέρασεν η κανονική ώρα, διέλυσα 
τους ανθρώπους μου. Κατά διαβολικήν 
σύμπτωση, όταν το αυτοκίνητο έφθασε εις 
Αμίαντον και επερνούσε από το «πολίτσι» 
(αστυνομικός σταθμός), οι αστυνομικοί 
τού έκαμαν νόημα να σταματήσει. Ο σιω-
φέρ, που μετέφερε βόμβες και εκρηκτικές 
ύλες,  εφοβήθηκεν και δεν εσταμάτησεν, 
επροχώρησεν πιο πάνω και ό,τι είχε στο 
αυτοκίνητο τα έριψε μέσα στους άμμους... 
Αμέσως ο Λ. Μακρής ειδοποίησεν τον 
Α. Παλαίχωρον και πήγαν και μάζεψαν 

ό,τι μπορούσαν και τα έκρυψαν μέσα 
στον άμμον.

Ο «Ρωμανός» στον Αμίαντο
Για τη συνάντησή του με τον «Ρωμανό» 

- Ρένο Κυριακίδη, κι αυτόν Κακοπετρίτη, 
θα γράψει ο «Αβδέλλας»: «6 Μαΐου 1955. 
Εκαθόμουν εις την Συντεχνίαν (ΣΕΚ) και 
επροφυλλαττόμουν από την Αστυνομίαν, 
μήπως με παρακολουθεί. Και αίφνης βλέπω 
τον σιωφέρ, εκείνον που μου έφερεν την 
είδηση για την αποπομπή του Ευαγόρα, 
και με πληροφορεί ότι έφερεν άνθρωπον 
ξένον να μείνει κοντά μου και να αναλάβει 
την αρχηγίαν των ανταρτών. Εγώ, όμως, 
επειδή επρόσεχα από την Αστυνομίαν 
μήπως και μας παρακολουθεί και συλ-
ληφθούμεν, ερώτησα πρώτα τον σιωφέρ 
πού ήταν ο ξένος και με ποιο σύνθημα θα 
τον συναντούσαμεν. Και τότε τον άφησα να 
φύγει και,  προσποιούμενος ότι πάω για 
ύπνον, επήγα και ειδοποίησα τον Λάμπρον 
Μακρήν και επήγαν με τον Θεοδόσην 
Παπαχριστοδούλου, παρέλαβαν τον ξένον 
και τον επήραν στο σπίτι του Λάμπρου. 
Εκεί ερώτησεν αν ήτο παρών ο φέρων το 
ψευδώνυμον ‘‘Αβδέλλας’’, δηλαδή εγώ. 
Του  είπαν, όχι. Εστενοχωρήθη και είπε: 
‘‘Δεν μπορώ να μιλήσω παρά μόνον στον 
‘Αβδέλλαν’. Διότι έτσι είναι η διαταγή’’. 
Έστειλα τότε τον Βασίλην Κωνσταντίνου 
από την Κυπερούνταν, μου είπε τα καθέ-
καστα και μήνυσα να πουν του ξένου να 
μείνει ήσυχος και θα πάω να τον δω όταν 
μετέφερε τα νέα ο Βασίλης στον ξένον, 
εκείνος εστενοχωρήθη περισσότερο και 
μου εμήνυσε να πάω αμέσως, διότι θα 
φύγει χωρίς να ξέρει πού θα πάει. Ανα-

γκάστηκα και επήγα και συνάντησα τον 
υπό το ψευδώνυμον ‘‘Ρωμανός’’, Ρένον 
Κυριακίδην. Ήταν σπουδαστής και μόλις 
είχε έρθει από την Ελλάδα. Εζήτησε να 
δει τον ‘‘Ππόλον’’. Αλλά αυτός έλειπεν 
στην Κακοπετριά. Συμφωνήσαμεν να 
μην πάμεν αμέσως εις Κακοπετριά διά 
να δούμεν τον ‘‘Ππόλον’’, αλλά την άλλη 
νύχτα, διά λόγους ασφαλείας. Όπερ και 
έγινε...». 

Δραματική εξέλιξη
Για τη συνάντηση «Ρωμανού» - «Ππό-

λου» επιστρατεύτηκε και πάλι χωριανός 
τους, ο Ξαντρής Τρύφωνα-Καστορής. 
Γράφει ο «Αβδέλλας» για τη συνάντηση 
εκείνη, που είχε στη συνέχεια μια δραμα-
τική εξέλιξη: «Την άλλη νύχτα μάς επήρεν 
ο Ξαντρής στην Κακοπετριάν. Ήβραμεν 
τον ‘‘Ππόλον’’ εις το ξενοδοχείον ‘‘Εκάλη’’ 
του Κώστα Κοντούρη. Εκάτσαμεν περί 
την μίαν ώραν και εξεκινήσαμεν για τον 
Αμίαντον. 

»Εις τα Πλατάνια ο Ρένος και ο ‘‘Ππό-
λος’’ κατέβηκαν, γιατί ήταν οπλισμένοι και 
επειδή υπήρχε στρατόπεδο των Άγγλων 
στον Καρβουνά, θα μας εγίνετο έρευνα. 
Και επειδή ο Ρένος είχε διαταγή να επιθε-
ωρήσει τα όπλα που ήταν μέσα στο δάσος, 
επροχώρησαν και οι δύο με τα πόδια μέσα 
στο δάσος, προς το μέρος που ήταν τα όπλα. 
Εγώ επήγα στον Αμίαντο, αλλά εκείνοι 
έμειναν όλην την νύχτα εκτεθειμένοι στο 
κρύο μέχρι τα ξημερώματα, που επήγεν ο 
Λάμπρος Μακρής, υπεύθυνος οπλισμού, 
τους τα έδειξεν και κατέβησαν στο σπίτι 
του Λάμπρου, εις Αμίαντον, αφού πρώτα 
επιθεώρησε τα όπλα. Εις αυτό το ταξίδι, ο 

‘‘Ππόλος’’ μού είπε ότι πρέπει πάση θυσία 
να καταρτίσω ομάδα στα Σπήλια και να 
φροντίσει να κατασκευασθεί καταφύγιον, 
διότι ο ίδιος δεν έκαμε τίποτε». 

Και τα Σπήλια στον Αγώνα
Η ομολογία του «Ππόλου» στον Αβράμη, 

ότι δεν είχε κάμει τίποτε για την Οργά-
νωση στα Σπήλια, έκαμε τον ακούραστο 
στρατολόγο της ΕΟΚΑ να ενεργήσει 
αποφασιστικά. Γράφει στο Ημερολόγιό 
του σχετικά: «Την άλλην ημέρα με τους 
τρόπους μου επαρέλαβα και έπεισα τον 
Αλέξαντρο Τσαγκαρίδην από τα Σπήλια 
να αναλάβει το χωριό του. Εδέχθη. Τότε 
τον έστειλα στον Λάμπρον και στον Ρένον. 
Και την ίδια νύχτα επήρεν τον Ρένον εις το 
χωριόν του, όπου κατάρτισαν ομάδα και 
με ανθρώπους που τους εσύστησα εγώ, 
οργάνωσαν όλα τα χωριά. Τότε ήρχετο 
ο Λουκάς Παπαχριστοδούλου, από την 
Κυπερούνταν, κάθε Κυριακή, έπαιρνε τα 
όπλα και μαζεύοντο μέσα στο δάσος αρ-
κετοί της περιφερείας και εγυμνάζοντο...». 

Αρχικά, στα όπλα εκπαίδευε τους 
αγωνιστές ο Γιάννης Κατσούλης, έφεδρος 
αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, που 
ήταν γυμναστής στο Γυμνάσιο Σολέας, στην 
Ευρύχου, αλλά διέμενε με την οικογένειά 
του στην Κακοπετριά. Στο σπίτι του είχε 
φιλοξενήσει τον Αρχηγό Διγενή, όταν κα-
τήρτιζε τα σχέδια της ένοπλης δράσης της 
ΕΟΚΑ με τον κωδικό «Προς τη Νίκη». 

(Για τη μετάβαση του Σκουφά στην 
Πιτσιλιά και την παραμονή του Αρχηγού 
στην Κακοπετριά, θα ασχοληθούμε σε 
άλλο κεφάλαιο).

25.09.2022

Ο «ΡΩΜΑΝΟΣ» ΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ, ΡΈΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. Ο ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ - ΚΑΣ ΤΟΡΗΣ. Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΈΤΡΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΚΦΟΒΙ-
ΣΜΟΥ ΨΑΧΝΈΙ Η ΒΟΥΛΗ, ΤΟ 
ΥΠΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΥ ΜΈΝΈΙ ΈΜΒΡΟΝΤΗΤΗ 
ΚΑΘΈ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΈΙ 
13ΧΡΟΝΑ ΝΑ ΞΥΛΟΦΟΡΤΩ-
ΝΟΝΤΑΙ ΜΈΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

Τ
α περιστατικά βίας 
και εκφοβισμού, που 
παρατηρούνται πλέον 
καθημερινά στα σχο-
λεία, επιβάλλουν την 
άμεση -όσο γίνεται- 
παρέμβαση τόσο από 

το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, τη Βου-
λή μέσω νομοθετικής ρύθμισης, όσο 
και από την ίδια την κοινωνία, που πα-
ράγει θύτες, θύματα και παρατηρητές.  
Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στην 
Επιτροπή Νομικών της Βουλής η συζή-
τηση γύρω από το επίμαχο ζήτημα της 
ποινικοποίησης του εκφοβισμού. 

Στόχος είναι η θέσπιση ειδικού νόμου, 
σε σχέση με το αδίκημα του εκφοβισμού, 
ο οποίος συνίσταται στη σωματική ή και 
ψυχολογική κακοποίηση και προσβολή 

Δύσκολη η κάλυψη των νομοθετικών κενών
της αξιοπρέπειας των ατόμων είτε αυτά 
είναι ανήλικα είτε ενήλικα. 

Ανάγκη κάλυψης
του «νομοθετικού κενού»

Η ποινικοποίηση του εκφοβισμού, 
είτε αυτός διενεργείται σε σχολικό πε-
ριβάλλον είτε σε εργασιακό είτε σε άλλο 
περιβάλλον, αποτελεί εκ των ων ουκ 
άνευ. Η ίδια η Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, 
ανέφερε ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, 
παρά να ληφθούν αναμορφωτικά και 
κατασταλτικά μέτρα. 

«Δεν είναι σκοπός η δίωξη των θυτών, 
αλλά η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για 
αποτροπή του φαινομένου. Ενός ανησυ-
χητικού φαινομένου, με ανυπολόγιστες 
συνέπειες και αυξητικές διαστάσεις», όπως 
ανέφερε η ίδια στη συνεδρία. 

Το ζήτημα είναι πόσο σύντομα μπορεί 
να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, η δημιουργία 
δηλαδή ενός νομοθετικού πλαισίου που 
να καλύπτει όλες τις παραμέτρους και 
να διασφαλίζει την έννομη τάξη σε κάθε 
περιβάλλον και δη στο σχολικό, όπου οι 
πρωταγωνιστές είναι ανήλικα πρόσωπα. 

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολό-
γων - Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου, μιλώντας στη «Σημερινή», 
ανέφερε ότι η συζήτηση «άρχισε και θα 
συνεχιστεί απρόσκοπτα, μέχρις ότου οδη-
γηθούμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου». 
Ωστόσο, άφησε να νοηθεί ότι θα χρειαστεί 
χρόνος μέχρι να καταλήξουμε σε νομο-
θετική ρύθμιση

Καθόλου εύκολο
το εγχείρημα

Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα της 
ποινικοποίησης του σχολικού εκφοβι-
σμού, όπως εξήγησε στη «Σημερινή» 

ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. 
«Είναι γεγονός ότι το δίκαιο ανηλίκων που 
υπάρχει στην Κύπρο είναι απαρχαιωμέ-
νο και αποικιοκρατικό. Ονομάζεται Περί 
αδικοπραγούντων ανηλίκων νόμος, που 
υπήρχε από το 1946 και τροποποιήθηκε 
λίγο το 1972». 

Ποινικά ανεύθυνοι θεωρούνται οι ανή-
λικοι κάτω των 14 χρονών στην Κύπρο. 
Ωστόσο, «κάποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιβάλλουν πλέον την ύπαρξη 
νομοθετημάτων και προνοιών, που δια-
σφαλίζουν ότι τα ανήλικα άτομα ανήκουν 
σε μια ειδική κατηγορία προσώπων, στην 
οποία δεν ισχύει το ποινικά ανεύθυνο σε 
τόσο μεγάλο βαθμό. Οι ποινές όμως που 
θα επιβάλλονται στους ανηλίκους να είναι 
ποινές που να μπορούν να ανταποκριθούν 
στο ευαίσθητο της ηλικίας τους». 

Μερικές από τις εισηγήσεις είναι η 
επιβολή κάποιου «κηδεμόνα ή επόπτη» 
λειτουργού, ο οποίος να παρακολουθεί 
τον ανήλικο παραβάτη, η τοποθέτησή  
του σε αναμορφωτήριο, ή η καταβολή 
προστίμου για τις ζημιές που προκάλε-
σε. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου, «η 
ποινή της φυλάκισης θα πρέπει να είναι 
ένα έσχατο μέτρο, εφόσον δεν μπορούν 
να επιβληθούν τα προηγούμενα, ή σε 
περίπτωση που επιβλήθηκαν, αλλά δεν 
πέτυχαν την αναμόρφωση». 

Λεπτό θέμα
ο χειρισμός των παιδιών

Η ποινικοποίηση του σχολικού εκφο-
βισμού που σχετίζεται με ανήλικα άτομα 
πρέπει να είναι προϊόν εξονυχιστικής με-
λέτης, εφόσον, όπως δήλωσε ο βουλευτής 
του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ενδέχεται 
να επηρεαστούν οι ζωές κάποιων παιδιών. 

Ο κ. Αλεξάνδρου εξήγησε ότι «η έννοια 
ανήλικος παραβάτης θα πρέπει να αντι-

μετωπίζεται με πολύ προσεγμένο τρόπο 
και διαφορετικά απ’ ό,τι αντιμετωπίζεται 
ο ενήλικας. Ακόμη και ένα άτομο ηλικίας 
από 18 μέχρι 24 ή 25, όταν προβεί σε 
αξιόποινη πράξη, τυχαίνει πιο ευνοϊκής 
μεταχείρισης, λόγω του νεαρού της ηλι-
κίας του. Η νομολογία είναι περισσότερο 
προστατευτική απέναντί τους, αναλόγως 
φυσικά του αδικήματος». 

Ο σκοπός αναμόρφωσης κάποιου 
ανήλικου παραβάτη επιβάλλεται μέσα 
από τις οδηγίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα 
πρέπει να παραγνωριστούν τα παρεπόμενα 
της νεαρής ηλικίας του παραβάτη, που 
είναι η άγνοια, η ψυχολογική κατάσταση, 
η ανολοκλήρωτη ανάπτυξη της προσω-
πικότητας κ.ά.

«Δεν υπάρχει μια ηλικία σταθμός, όπου 
μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι, για 
παράδειγμα, ο 15χρονος μπορεί να κατανο-
ήσει την κοινωνία και τους θεσμούς και το 
αξιόποινο της πράξης του, άρα μπορεί και 
να καταδικαστεί. Θα πρέπει να υπάρχουν 
εφηβικοί, αλλά και προεφηβικοί κανόνες 

πλαισίου. Υπάρχουν αρκετές διαφορές 
ανά ηλικία. Επίσης, οι ποινές δεν πρέ-
πει να είναι καθηλωτικές και υπέρμετρες. 
Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε έναν 
14χρονο που έδειρε κάποιον άλλο σε 15 
χρόνια φυλακή. Αν αποστερήσεις από τον 
έφηβο τη βασική περίοδο ποιότητας και 
παραγωγικότητάς του, δεν πρόκειται να 
ενταχθεί εύκολα πίσω στην κοινωνία». 

Για τη δημιουργία δικαστηρίων ανηλί-
κων έκανε, τέλος, λόγο ο κ. Αλεξάνδρου, 
αλλά και για την ύπαρξη καταρτισμένων 
δικαστών και δημόσιων κατηγόρων, ώστε 
να μπορεί να λειτουργεί η δικαιοσύνη 
που θα αφορά ανηλίκους. 

Mηδενική ανοχή
από το ΥΠΑΝ 

Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού 
είναι ένα θέμα στο οποίο το Υπουργείο 
Παιδείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Τον 
Νοέμβριο του 2020 το ΥΠΑΝ ανακοί-
νωσε στα σχολεία την επικαιροποιημένη 
πολιτική για πρόληψη και διαχείριση του 
σχολικού εκφοβισμού. 

Οι σχολικές μονάδες, σύμφωνα πάντα 
με πηγές του Υπουργείου, αναμένεται ότι 
θα επιδείξουν και θα καλλιεργήσουν την 
αρχή της μηδενικής ανοχής απέναντι στο 
φαινόμενο αυτό. Τα σχολεία υποχρεούνται 
να καταχωρούν τα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα του ΥΠΑΝ. Εκτός αυτού, η Υπηρεσία 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, μέσω του 
έργου της, στηρίζει σχολικές μονάδες, 
στις οποίες παρατηρούνται περιστατικά 
σχολικού εκφοβισμού. 

Όσον αφορά την ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και των σχολικών μονά-
δων για την πρόληψη και διαχείριση του 
σχολικού εκφοβισμού, το Παρατηρητήριο 
για τη Βία στο Σχολείο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, προσφέρει προγράμματα επιμόρ-
φωσης για σχολεία που στοχεύουν στην 
πρόληψη και διαχείριση του σχολικού 
εκφοβισμού. 

Τέλος, σχετικά με την ενδυνάμωση 
των ίδιων των μαθητών/μαθητριών,  ση-
μειώνεται ότι, όσον αφορά τα Αναλυτικά 
Προγράμματα, στο μάθημα Αγωγής Υγείας 
/ Οικιακής Οικονομίας (Δημοτικό και 
Γυμνάσιο) εμπεριέχονται Δείκτες Επιτυχίας 
που αφορούν τη θεματική του σχολικού 
εκφοβισμού, μέσω των οποίων οι μαθητές 
αναμένεται να αναγνωρίζουν τα είδη και 
τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού 
εκφοβισμού και να κατανοούν τις συνέπειες 
οποιασδήποτε μορφής εκφοβισμού στο 
άτομο αλλά και στην κοινωνία.  Επιπρό-
σθετα, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ε’ 
και της Στ’ τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
προστέθηκε, πρόσφατα, ως ξεχωριστό 
θέμα οι Νέες Τεχνολογίες κι εντάχθηκε 
η μαθησιακή εισήγηση «Κανόνες ορθής 
διαδικτυακής συμπεριφοράς - Διαδικτυ-
ακός εκφοβισμός».

25.09.2022



Της Κυριακής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11

Μεταρρυθμίσεων συνέχεια...
Πήρε σειρά το οικογενειακό δίκαιο

ΤΙ ΠΡΟΝΟΟΎΝ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΈ-
ΔΙΑ ΠΟΎ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΒΟΎΛΗ ΚΑΙ ΑΎΤΑ ΠΟΎ ΑΚΟ-
ΛΟΎΘΟΎΝ – ΜΠΑΙΝΈΙ ΣΤΟ 
ΈΠΙΚΈΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
συγκρουσιακά, σε αντίθεση με τα επό-
μενα τέσσερα νομοσχέδια, που αφορούν 
περισσότερο το παιδί. Ορισμένες από τις 
τροποποιήσεις που συζητήθηκαν αφο-
ρούν την αλλαγή του ορίου ηλικίας για 
τον γάμο, τη μείωση των δικαστών που 
εξετάζουν τις υποθέσεις διαζυγίου αλλά 
και τον εκσυγχρονισμό και την εξειδίκευση 
των προσόντων των δικαστών.

Τι προνοούν τα νομοσχέδια 
που βρίσκονται στην
Επιτροπή Νομικών

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τη δια-
γραφή πρόνοιας, με την οποία τα διαζύγια 
εκδικάζονται από τρεις δικαστές, ένας εκ 
των οποίων να είναι κληρικός νομομαθής, 
κάτι που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Υπάρχει 
ως εισήγηση όλες οι υποθέσεις να εκδικά-
ζονται από έναν και μόνο δικαστή. Ακόμη 
τροποποιείται η πρόνοια που καλύπτει 
τους λόγους διαζυγίου, περιλαμβανομένου 
του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, 
ώστε να ισχύει για όσους επιλέγουν να 
τελέσουν θρησκευτικό γάμο.

Πρόθεση είναι να τροποποιηθεί και 
ο νόμος για τα οικογενειακά δικαστήρια 
με την εξειδίκευση και αναβάθμιση των 
προσόντων του δικαστή και την εισαγωγή 
διαδικασίας υποχρεωτικής συνεχούς επι-
μόρφωσής του σε θέματα οικογενειακού 
δικαίου και δικαιωμάτων του παιδιού. 
Εισάγεται επίσης πρόνοια, σύμφωνα με την 
οποία ο  ίδιος δικαστής να επιλαμβάνεται 
όλων των υποθέσεων που εγείρονται σε 
οποιοδήποτε χρόνο μεταξύ των ίδιων δι-
αδίκων ενώπιον του ίδιου Οικογενειακού 
Δικαστηρίου, ώστε να είναι εξοικειωμέ-
νος με τα περιστατικά που διαχειρίζεται 
και να έχει μια ευρύτερη αντίληψή τους. 
Επίσης, εισάγεται πρόνοια όπως τα οικο-
γενειακά δικαστήρια εκδικάζουν πλέον 
και τις υποθέσεις διαζυγίων μελών των 
θρησκευτικών ομάδων που μέχρι σήμερα 

Σ
υνέχεια στις μεταρρυθ-
μίσεις θέλει να δώσει η 
Επιτροπή Νομικών της 
Βουλής. Αφού ολοκλη-
ρώθηκε τους προηγού-
μενους μήνες η «πολύ-
παθη» μεταρρύθμιση 

της Δικαιοσύνης, πλέον παίρνει σειρά το 
οικογενειακό δίκαιο, μία μεταρρύθμιση 
που βρίσκεται για χρόνια στο συρτάρι της 
Επιτροπής Νομικών. Την τελευταία φορά 
που πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις 
ήταν στο μακρινό 1990. Πλέον, με την 
επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, 
άρχισε και η συζήτηση των τεσσάρων νο-
μοσχεδίων σε σύνολο οκτώ που αφορούν  
το οικογενειακό δίκαιο.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιτρο-
πή Νομικών έθεσαν στο επίκεντρο της 
μεταρρύθμισης το παιδί, την ισότητα με-
ταξύ των γονέων, την ίση κατανομή των 
μεταξύ τους βαρών, τη γρήγορη εκδίκαση 
των υποθέσεων και την εξομάλυνση των 
οικογενειακών σχέσεων.

Τα νομοσχέδια που βρίσκονται ήδη 
στην Επιτροπή έχουν περισσότερα σημεία, 

εκδικάζονταν από τα επαρχιακά δικαστή-
ρια. Επιπρόσθετα τροποποιείται ο περί 
Γάμου Νόμος, ώστε το ηλικιακό όριο για 
τέλεση γάμου να είναι τα 18 έτη αντί τα 
16. Με αυτόν τον τρόπο θα εναρμονίζεται 
με τον νόμο για την ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, που είναι το 17ο έτος της 
ηλικίας. Ακόμη οι λόγοι διαζυγίου θα 
συγκεντρώνονται πλέον στο άρθρο 27 
του Περί Γάμου Νόμου.

Επίσης τροποποιείται ο νόμος, ώστε να 
εισάγεται το συναινετικό διαζύγιο με τις 
προϋποθέσεις ότι ο γάμος έχει διαρκέσει 
έξι μήνες και οι σύζυγοι δηλώνουν ενώ-
πιον του δικαστηρίου σε συνεδρία που 
ορίζεται τρεις μήνες μετά την αίτηση της 
καταχώρησης ότι συναινούν στη λύση 
του γάμου. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα θα πρέπει να ρυθμιστούν 
ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας 
με τα παιδιά. Ο χρόνος διάστασης που 
απαιτείται για να δημιουργηθεί το τεκ-
μήριο κλονισμού του γάμου μειώνεται 
από τέσσερα χρόνια σε δύο.

Όσον αφορά τον νόμο περί Απόπειρας 
Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης 
του Γάμου, η νομοθεσία αφορά την υπο-
χρέωση γνωστοποίησης της πρόθεσης 
διαζυγίου στον αρμόδιο Επίσκοπο, ώστε 
να γίνει απόπειρα συνδιαλλαγής για να 
διασωθεί ο γάμος. Πρόθεση του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης είναι να καταργήσει 
τον νόμο είτε να τον τροποποιήσει, ώστε 
να αποτελεί επιλογή των συζύγων.

Νομοσχέδια επωφελή
προς το παιδί

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης 
των πιο πάνω νομοσχεδίων θα ακολουθή-
σουν τα νομοσχέδια που έχουν να κάνουν 
περισσότερο με τα τέκνα διαζευγμένων 
οικογενειών. Όπως πληροφορείται η 
«Σημερινή», οι τέσσερεις νομοθεσίες 
που θα οδηγηθούν ενώπιον των μελών 
της Επιτροπής Νομικών είναι οι εξής:

•  Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 
Νόμος.

•  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική 
Υπόσταση) Νόμος.

•  Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών 
Σχέσεων των Συζύγων Νόμος. 

• Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος.
Μέσα από αυτά τα νομοσχέδια αναμέ-

νεται να ρυθμιστούν ζητήματα που αφο-
ρούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια 
του παιδιού. Επίσης, ο καθορισμός των 
περιουσιακών στοιχείων, και θα αφορά 
τις σχέσεις γονέων, όπου καθορίζεται 
ουσιαστικά και το παιδί μέσα σ’ αυτήν 
τη διαδικασία. Επιπλέον αναμένεται να 
ρυθμιστούν τα ζητήματα διατροφής ως 
προς τον δεύτερο γονέα και το παιδί.

Η Σύμβουλος της Υπουργού Δικαι-
οσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μαρία 
Τζαμαλή, εξήγησε στη «Σ» ότι ακόμη να 
καθοριστεί η κατεύθυνση για τα προανα-
φερθέντα νομοσχέδια, καθώς το Υπουργείο 
βλέπει εσωτερικά αυτά τα νομοσχέδια. 

«Προτεραιότητα έχουν τα νομοσχέδια 
που βρίσκονται ήδη στη Βουλή. Ο τρό-
πος που τα προσεγγίζουμε είναι για να 
γίνει πιο δίκαιος ο καθορισμός είτε των 
υποχρεώσεων είτε των οικονομικών και 
γονικών ευθυνών ανάμεσα στους δύο 
γονείς». Επεσήμανε ότι στόχος είναι μία 
διαδικασία πιο επωφελής προς το παιδί, 
αλλά και πιο ανώδυνη, ώστε να μπορέσει 
ένα παιδί να έχει αυτά που χρειάζεται.  

Επιδίωξη η παιδοκεντρική 
μεταρρύθμιση

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε 
στη «Σ» ότι η μεταρρύθμιση που επιδιώκει 
η Επιτροπή πρέπει να είναι παιδοκεντρική. 
«Το κέντρο βάρους και η ενδυνάμωση πρέπει 
να είναι το παιδί του διαλυμένου γάμου». 
Συμπλήρωσε ότι η Βουλή στοχεύσει στην 
προστασία της γυναίκας. 

Ο κ. Τορναρίτης επεσήμανε ως δεύτερο 
σημαντικότερο σημείο της μεταρρύθμι-

σης, την άμεση επίλυση των διαδικασιών. 
«Δεν μπορεί να παίρνει πολύ χρόνο η 
εκδίκαση των υποθέσεων. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, από τρεις δικαστές που δικάζουν 
σήμερα τις οικογενειακές υποθέσεις, θα 
το αλλάξουμε και θα είναι ένας ο δικα-
στής». Συμπλήρωσε ότι ο ένας δικαστής 
θα ακολουθεί όλη την πορεία εκδίκασης 
της υπόθεσης μέχρι το τέλος.

Ερωτηθείς για τα άλλα 4 νομοσχέδια που 
εκκρεμούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ανέφερε ότι βρίσκονται σε διαβούλευ-
ση, ενώ ακόμη να φτάσει κάτι στα χέρια 
της Επιτροπής Νομικών. «Μόλις μας τα 
αποστείλουν, θα τεθούν προς συζήτηση», 
ανέφερε,  διευκρινίζοντας ότι προέχει η 
εξέταση των νομοσχεδίων που βρίσκονται 
ενώπιον της Επιτροπής, τα οποία δόθηκαν 
προς μελέτη στα μέλη της. 

Η Επιτροπή Νομικών αναμένεται να 
συνεχίσει τη συζήτηση της μεταρρύθμι-
σης του οικογενειακού δικαίου σε δύο 
περίπου εβδομάδες.

25.09.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κίνηση για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας
σάς προσκαλεί στη δημόσια συζήτηση με θέμα:

«Το διπλωματικό παρασκήνιο για την προώθηση 
της διζωνικής ομοσπονδίας μεταξύ Φόρεϊν Όφις, 

Τουρκίας και Κίσινγκερ».

Ομιλητές:
Φανούλα Αργυρού, Δημοσιογράφος - Ερευνήτρια
Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του ΚΥ.ΚΕ.Μ.
Συντονιστής:
Πέτρος Ασσιώτης
Πρόεδρος της Κίνησης για την Προάσπιση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας 
Η συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 
και ώρα 7.15 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 18, Λάρνακα.

Πληροφορίες: Τηλ. 99593318

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Κίνηση για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και το Σωματείο «Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία» 
σας προσκαλούν στη δημόσια συζήτηση με θέμα:

«Το διπλωματικό παρασκήνιο για την προώθηση
της διζωνικής ομοσπονδίας μεταξύ Φόρεϊν Όφις,

Τουρκίας και Κίσινγκερ».

Ομιλητές:
Φανούλα Αργυρού, Δημοσιογράφος - Ερευνήτρια
Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του ΚΥ.ΚΕ.Μ.
Συντονιστής:
Πέτρος Ασσιώτης
Πρόεδρος της Κίνησης για την Προάσπιση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας 
Η συζήτηση θα γίνει αύριο Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 
2022 και ώρα 7.15 μ.μ., στο Οίκημα του Σωματείου 
«Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία», πλησίον του Οδοφράγμα-
τος του Λήδρα Πάλας, Λευκωσία.

Πληροφορίες: Τηλ. 99593318

Αγανακτισμένοι οι γονείς των 
παιδιών με αναπηρία και με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή ειδικές μαθησιακές δυσκολί-

ες, ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους 
για να βρουν το δίκιο τους. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται στους σχεδιασμούς που πα-
ρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας  στους 
γονείς για την ειδική εκπαίδευση. Αρχές 
Αυγούστου, στην ημερίδα που παρουσι-
άστηκε από το Υπουργείο Παιδείας με 
θέμα την ειδική εκπαίδευση, αποχώρησαν 
διαμαρτυρόμενες η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Οργανώσεων Ανάπηρων (ΚΥΣΟΑ), ο Σύν-
δεσμος ΔΕΠΥ και η Οργάνωση «Αγκαλιά 
Ελπίδας». Η πρόεδρος της Οργάνωσης 
«Αγκαλιά Ελπίδας», Γιούλα Πιτσιάλη, μι-
λάει στη «Σημερινή» για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, για τις 
διαφορές τους με το Υπουργείο Παιδείας, 
αλλά και τη διαμαρτυρία που προτίθενται 
να οργανώσουν.  

Κέντρο Αξιολόγησης της Ει-
δικής Εκπαίδευσης

Υπενθυμίζεται πως, στις 22 Αυγούστου, 
το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δη-
μιουργία ενός Κέντρου Αξιολόγησης της 
Ειδικής Εκπαίδευσης, με τον Υπουργό 
Παιδείας, Πρόδρομο Προδρόμου, να 
δηλώνει τότε ότι, στη βάση έκθεσης που 
κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 
και προτάσεων για τη βελτίωση των δι-
αδικασιών και την ενίσχυση της ειδικής 
εκπαίδευσης, το Υπουργικό Συμβούλιο 
έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, λαμβά-
νοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των 
αριθμών στην ειδική εκπαίδευση. «Στο 
σχολικό έτος 2021-2022 είχαμε κάπου 

13.500 μαθητές και μαθήτριες στην ειδική 
εκπαίδευση. Για να καταλάβουμε την αύ-
ξηση σε σύγκριση με το 2014-2015, από 
8.200 παιδιά έχουμε φτάσει τις 13.500. 
Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να 
ενισχύσει τις διαδικασίες, να επιταχύ-
νουμε κάποιες διαδικασίες εκεί όπου 
παρατηρείται κάποια χρονοτριβή, αλλά 
και να βελτιώσουμε τα σχολεία, αποφα-
σίστηκε όπως δημιουργηθεί ένα Κέντρο 
Αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης, το 
οποίο θα χρησιμοποιήσει επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη, θα στελεχωθεί από 
κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και 
εκεί θα λαμβάνονται οι γενικές αποφάσεις 
και οι κατευθύνσεις, τις οποίες θα καλεί 
να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας», 
όπως εξήγησε. 

Σημείωσε ότι θα υλοποιηθεί η λειτουρ-
γία του Κέντρου Αξιολόγησης Ειδικής 
Εκπαίδευσης αφού προηγουμένως το 
Υπουργείο Παιδείας φέρει τη σχετική 
νομοθετική ρύθμιση «για να βελτιώσουμε 
τη μέχρι τώρα υφιστάμενη λειτουργία 
μέσω του συστήματος των Επαρχιακών 
Επιτροπών». Ο Υπουργός Παιδείας ανέ-
φερε ότι μία δεύτερη απόφαση αφορά 
την ενίσχυση και εξειδίκευση των δι-
αγνώσεων που ξεκινούν στα σχολεία. 
«Από το 2022 -2023 θα γίνεται μια δι-
αγνωστική διαδικασία στα παιδιά της 
προδημοτικής και στα παιδιά της Α' του 
Δημοτικού Σχολείου. Θα φροντίσουμε 
να ενισχυθούν αυτές οι διαγνωστικές 
διαδικασίες με εξειδικευμένα εργαλεία», 
είπε και συμπλήρωσε πως «αφορά την 
ενίσχυση των 9 ειδικών σχολείων, που 
έχουμε, με υπηρεσίες ψυχολογικής υπο-
στήριξης και τακτικής σχολειατρικής 
παρακολούθησης και εποπτείας». Ο κ. 
Προδρόμου επισήμανε ότι το Υπουργικό 
Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Υπουργείο 
Παιδείας για την τελική αποτίμηση και 
την ενδεχόμενη κάλυψη πρόσθετων ανα-

γκών σε υπηρεσίες σχολικών βοηθών 
συνοδών ενόψει της σχολικής χρονιάς 
2022-2023. 

Οι γονείς διεκδικούν το 
αναφαίρετο δικαίωμα των 
παιδιών τους στην ενιαία 
εκπαίδευση 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου «Αγκαλιά 
Ελπίδας», μιλώντας στη «Σ», ανέφερε πως 
«οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες της 
Κύπρου ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το 
αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών τους 
στην ενιαία εκπαίδευση με μια διαμαρτυρία 
για την παραβίαση των δικαιωμάτων των 
παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση 
και τον αποκλεισμό τους από την ενιαία 
ψήφιση. Στη διαμαρτυρία θα συμμετέχουν 
οι γονείς, οι οργανωμένοι φορείς - σύνολα, 
αλλά και κόσμος που θέλει να στηρίξει τα 
δικαιώματα των παιδιών», είπε. 

Η κ. Πιτσιάλη τόνισε πως αυτή η 
διαμαρτυρία πρέπει να γίνει,  γιατί δεν 
υπάρχει άλλο περιθώριο. Δεν υπάρχει 
ούτε διάλογος με το Υπουργείο Παιδεί-
ας, είπε, προσθέτοντας πως τους έχουν 
κλείσει τις πόρτες εδώ και χρόνια, ενώ 
συνεχίζουν να παραβιάζονται τα δικαι-
ώματα των παιδιών. Όπως κατήγγειλε, 
«τα αφήνουν χωρίς εκπαίδευση και τα 
καταδικάζουν σε μειωμένη εκπαίδευση 
είτε αποκλείοντάς τα άμεσα -δηλαδή να 
μην τους επιτρέπεται να εισχωρήσουν 
στις τάξεις μαζί με τους συμμαθητές τους 
όπως προνοεί η σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες- είτε 
έμμεσα - όπως είδαμε να γίνεται φέτος 
σε πιο έντονο βαθμό από άλλες χρονιές, 
που τα καταδικάζουν στον αποκλεισμό να 
μην πετύχουν την φοίτηση, αφαιρώντας 
τους παροχές και συνοδούς». 

Όσον αφορά τη δημιουργία κέντρων 
αξιολόγησης, ανέφερε ότι «ο Υπουργός 
Παιδείας τούς ενημέρωσε πως αυτή η 

Φωνάζουν οι γονείς των παιδιών με αναπηρία

ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ 
pitsillidoum@simerini.com

επιτροπή θα δημιουργηθεί για να απο-
φασίζει υπό ποίο πλαίσιο θα φοιτούν τα 
παιδιά και δεν θα αμφισβητεί κανείς τις 
αποφάσεις τους και εμείς αυτήν την αξι-
ολόγηση την απορρίπτουμε εάν ο λόγος 
της ύπαρξής της είναι να διαχωρίζει τα 
παιδιά». «Δικαίωμα όλων των παιδιών 
είναι να βρίσκονται εκεί που είναι και τα 
υπόλοιπα παιδιά και να εκπαιδεύονται», 
τόνισε. Συνέχισε πως «αυτή η αξιολόγηση 
θα πρέπει γίνεται από τους εκπαιδευτι-
κούς των παιδιών που θα εισηγούνται 

τις παροχές που μπορούν να γίνουν ή 
από μια εξειδικευμένη ομάδα που θα 
βλέπει τι παροχές πρέπει να δώσει στο 
σχολείο για να απευθυνθεί το παιδί». Η κ. 
Πιτσιάλη τόνισε πως η αναπηρία δεν τα 
εμποδίζει από την εκπαίδευση και πως 
σήμερα καμία αναπηρία με την τεχνολο-
γία που έχει εξελιχθεί και τα μέσα που 
υπάρχουν δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο 
στη μάθηση ενός παιδιού. Όπως είπε, ο 
Σύνδεσμος δεν αποδέχεται ότι όταν κά-
ποιος δει ένα παιδί, μπορεί να κρίνει αν 

είναι εκπαιδεύσιμο ή όχι. 
Καταλήγοντας αναφέρθηκε στην «Αγκα-

λιά Ελπίδας», εξηγώντας πως πρόκειται 
για μία παγκύπρια οργάνωση γονέων 
και φίλων παιδιών με εγκεφαλικές και 
άλλες παραλύσεις, που χρειάζονται εκ-
προσώπηση για να διεκδικήσουν τα δι-
καιώματά τους και να πάρουν στήριξη. 
Στόχος της οργάνωσης, πρόσθεσε, είναι 
να εφαρμοστεί μια ενιαία νομοθεσία για 
την ενιαία εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις 
και αποκλεισμούς.  

ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
afxentioup@sig-
maive.com



για την όραση, τα σωματικά προβλήματα 
και την πνευματική καταπόνηση, λαμβά-
νοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατυχή-
ματος το οποίο μπορεί να συμβεί στο σπίτι 
του τηλεργαζομένου, αυτό θα θεωρηθεί 
ως εργατικό και γνωστοποιήσιμο με βάση 
τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και 
Επικινδύνων Συμβάντων) Κανονισμούς 
του 2007 και 2017, εφόσον προκύψει 
κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, όπως 
αυτή καθορίστηκε από τον εργοδότη του 
παθόντος.

Αναφαίρετο δικαίωμα
η αποσύνδεση

Ένα από τα βασικότερα δικαιώματα, 
όπως εξήγησε ο κ. Καυκαλιάς, είναι το 
δικαίωμα της αποσύνδεσης. «Δεν γίνεται 
κάποιος που εργάζεται μέσω τηλεργασίας 
να θεωρείται ότι μπορεί να εργάζεται εφτά 
ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την 
ημέρα, ή ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε 
όποια ζητήματα προκύπτουν ανά πάσα 
στιγμή». 

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να τηρεί 
ένα συγκεκριμένο ωράριο και κανένας 
δεν μπορεί να παραβιάσει αυτό το ωράριο. 
«Πώς θα διασφαλιστούν οι υπερωρίες αν 
δουλεύω έξτρα ώρες μέσω τηλεργασίας; 
Πώς θα ρυθμίζεται η αμοιβή;» 

Αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο, η 
οποία πρέπει να τεθεί υπό νομικό έλεγχο. 
«Από ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να 
εξυπηρετεί όλους όσοι βρίσκονται σε μια 
διαδικασία τηλεργασίας, στο τέλος υπάρχει 
κίνδυνος να λειτουργήσει υπό το βάρος 
της εκμετάλλευσης». 

Η τηλεργασία είναι μια σύγχρονη μορφή 
εργασίας, η οποία οφείλει να μπει σε ένα 
νομικό πλαίσιο. 

Τηλεργασία
ως μέσον εξοικονόμησης;

Οι κρίσιμες στιγμές που ζει ο πλανήτης 
εξαιτίας μιας πανδημίας κι ενός πολέμου, 
που στερεί βασικά αγαθά σε παγκόσμιο 
πια επίπεδο, επιβάλλουν την αναδιοργά-
νωση και στον εργασιακό χώρο. 

Οι χώρες της Ευρώπης ήδη προχωρούν 
σε λήψη μέτρων, που σκοπό έχουν την 
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ένα 
ερώτημα που τίθεται, είναι κατά πόσον η 
τηλεργασία θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως ένα τέτοιο μέσο εξοικονόμησης. 

Ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι, αφού τα 
δεδομένα μεταβάλλονται αστραπιαία, τότε 
θα πρέπει να λειτουργήσουμε πιο απο-
τελεσματικά. «Θα πρέπει να δράσουμε 
άμεσα και να διατηρήσουμε το επίπεδο που 
πρέπει και να προστατεύσουμε τα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων. Έτσι μπορούμε να 
πετύχουμε αρκετές εξοικονομήσεις, είτε 
είναι σε ενέργεια είτε σε καύσιμα. Μόνο 

και μόνο κάποιος να γλιτώσει τη διακίνηση 
μέσα στην πόλη και να εξοικονομήσει 
καύσιμα, τότε μπορούμε να κερδίσουμε 
πολλά και να εξοικονομήσουμε πόρους».

Άλλοι ευρωπαϊκοί τρόποι 
εξοικονόμησης

Δεν είναι λίγες οι χώρες που προσπα-
θούν να εξεύρουν τρόπους εξοικονόμησης 
ενέργειας εφόσον οι πόροι μειώνονται 
και οι πρώτες ύλες κρατούν τα ηνία της 
ακρίβειας. Μέτρα που έχουν να κάνουν 
με τον δημόσιο φωτισμό, με τη ρύθμιση 
των κλιματιστικών, με τη λειτουργία της 
θέρμανσης στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Μια άλλη εισήγηση είναι η προώθηση 
της τηλεργασίας για μερικές ημέρες την 
εβδομάδα, ώστε να περιοριστούν οι μετα-
κινήσεις με το αυτοκίνητο. Αυτό συνέστησε 
πριν από λίγο καιρό η ίδια η Κομισιόν, 
με πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες να 
υιοθετούν τα μέτρα αυτά. 

Της Κυριακής

Η νομοθετική ρύθμιση 
της τηλεργασίας επι-
βάλλεται να προχω-
ρήσει όσο πιο άμεσα 
γίνεται. Ωστόσο, αυτό 
που διαφαίνεται είναι 
ότι θα καθυστερήσει 

η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. 
Η τηλεργασία, που εισέβαλε πραγματι-
κά στη ζωή μας εξαιτίας της πανδημίας, 
ήρθε για να μείνει. Αλλά για να μείνει θα 
πρέπει να στηρίζεται σε κανονισμούς που 
ρυθμίζονται από νομικές αρχές, ώστε να 
διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα. 

Όχι άμεσα η ρύθμιση
Το προσχέδιο του νομοσχεδίου έχει 

κατατεθεί στη νομική υπηρεσία. Αυτή η 
αναφορά δόθηκε στην τελευταία συνεδρία 
της κοινοβουλευτικής Eπιτροπής Eργα-

σίας, όπως εξήγησε στη «Σημερινή» ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής,  Ανδρέας Καυ-
καλιάς. «Αναμένεται η αξιολόγηση του 
νομοσχεδίου και οι τελικές θέσεις μέσα 
από μια τελική διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους». 

Αν και επιχειρήθηκε η πίεση της κατά-
στασης, ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα 
η διαδικασία, εντούτοις φαίνεται πως η 
απάντηση που δόθηκε έλεγε για τέλος του 
χρόνου. «Είμαστε σε μια φάση αναμονής 
και όντως περιμένουμε να δούμε πώς 
θα προχωρήσει η συγκεκριμένη πρότα-
ση. Το αρμόδιο Υπουργείο έστειλε κείμενο 
νομοθεσίας στη Νομική Υπηρεσία για 
νομοτεχνικό έλεγχο». 

Αδήριτη ανάγκη
για νομοθετική ρύθμιση

Την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση 
της τηλεργασίας τόνισε ο κ. Καυκαλιάς. 
«Είναι βασικό ζήτημα η τηλεργασία να μπει 
κάτω από νομικά πλαίσια. Θα πρέπει να 
διασφαλιστούν τα βασικά δικαιώματα των 
εργαζομένων. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο προχώρησε σε ψήφισμα σχετικά 
με την προστασία της ψυχικής υγείας του 
εργαζομένου κατά την τηλεργασία. Ακόμη 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε 
πλαίσιο που ρυθμίζει την τηλεργασία για 
τους υπαλλήλους της». 

Το θέμα της τηλεργασίας θα θέσει 
κατά τη συνάντησή της η Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Εργασίας με τον Υπουργό 
Εργασίας. «Δεν γίνεται να χαθεί άλλος 
χρόνος», δήλωσε ο κ. Καυκαλιάς. «Είναι 
ζητήματα που αφορούν στις συνθήκες 
εργασίας και θα προστατεύσουν τα δι-
καιώματα των εργαζομένων». 

Νομοθετικό Πλαίσιο
για την Τηλεργασία

Το τι ισχύει σήμερα περιλαμβάνεται 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.
com
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Επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας
στην ιστοσελίδα του  Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας. Σε ό,τι αφορά την τηλερ-
γασία, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν 
εξειδικευμένες Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή 
Εθνικοί Κανονισμοί, οι οποίοι να ρυθ-
μίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία. 

Παρ’ όλα αυτά ισχύουν οι πρόνοιες 
της περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νομοθεσίας, από τη στιγμή 
που η τηλεργασία εκτελείται με οδηγίες 
του εργοδότη και προκύπτει μετά από 
σχετική διαβούλευση με τους εργοδο-
τούμενούς του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, 
ο κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει 
την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην 
εργασία όλων των εργοδοτουμένων του. 
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να παρέχει τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαίδευση και 
ενημέρωση στους εργοδοτουμένους του 
και να διατηρεί το περιβάλλον εργασίας 
τους, ασφαλές και χωρίς κινδύνους.

Οι διατάξεις των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Κανονισμών του 2021 θέτουν 
ως νομοθετική υποχρέωση του κάθε 
εργοδότη να λαμβάνει υπόψη τη φύση 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησής 
του, να εκτιμά τους κινδύνους για την 
ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων 
του και να έχει στη διάθεσή του γραπτή 
εκτίμηση κινδύνων. Επιπρόσθετα και με 
βάση τις πρόνοιες των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία σε Εξοπλισμό με Οθόνες 
Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών του 
2001, κάθε εργοδότης οφείλει να προ-
βαίνει σε ανάλυση των θέσεων εργασίας, 
με σκοπό την αξιολόγηση των συνθηκών 
ασφάλειας και υγείας και ειδικότερα σε 
ό,τι αφορά τους ενδεχόμενους κινδύνους 

ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ ΙΣΩΣ ΟΔΗΓΗΘΈΙ ΤΟ ΝΟ-
ΜΟΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΗΣ ΤΗΛΈΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΒΟΥ-
ΛΗ - ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΈΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 
ΟΜΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΈΡΓΑΛΈΙΟ 
ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΈΙ 
ΈΡΓΑΛΈΙΟ ΈΚΜΈΤΑΛΛΈΥΣΗΣ 
ΈΙΝΑΙ ΜΈΓΑΛΟΣ
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ΣΤΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ-
ΤΑΙ ΣΤΌ ΧΤΙΣΙΜΌ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΌΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ, ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΌΙΚΌΔΌ-
ΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΌΚΙΩΝ  
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ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ  
vovouc@sigmalive.
com 

Β
γάζουν οικοδομικές 
άδειες και περιμένουν 
να δουν πώς θα κυμαν-
θεί η αγορά, λόγω των 
συνεχών αυξήσεων στις 
τιμές των υλικών και 
στα δανειστικά επιτό-

κια.  Όπως αναφέρει στη “Σημερινή” ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας  Συνδέσμου 
Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), 
Στέλιος Γαβριήλ, στασιμότητα παρατηρείται 
στο χτίσιμο της ιδιωτικής κατοικίας, ενώ οι 
μελλοντικοί ιδιοκτήτες ψάχνουν τρόπους 
για να μειώσουν το κόστος κατασκευής 
της οικοδομής τους. «Υπάρχει μια δυ-
στοκία στο να χτίσουν και αυτό αποτελεί 
πρόβλημα. Στασιμότητα επικρατεί τόσο 
στην κατασκευή κατοικιών, των οποίων 
το κόστος ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, 
όσο και αυτών που ανέρχονται στο ένα 
εκατ. ευρώ. Έχει μειωθεί η ανέγερση των 
ιδιωτικών κατοικιών. Μάλιστα αρκετοί 

Βγάζουν οικοδομικές άδειες και περιμένουν...
έχουν προχωρήσει σε σχεδιασμό, σε προ-
σφορές, όμως δεν ξεκινούν να χτίσουν, 
καθώς προσπαθούν να βρουν τρόπους είτε 
για να μειώσουν τα συνολικά τετραγωνικά 
μέτρα της μελλοντικής κατοικίας τους είτε 
περιμένοντας να εξασφαλίσουν το χρημα-
τικό ποσό για να χτίσουν το σπίτι τους».  

Όπως προβλέπει ο κ. Γαβριήλ, «από τον 
νέο χρόνο η ανέγερση ιδιωτικής κατοικίας 
σε ιδιόκτητο οικόπεδο θα είναι ακόμη πιο 
δύσκολη, αφού δεν φαίνεται ότι θα μειωθούν 
τα κατασκευαστικά κόστη. Θα παραμεί-
νουν στάσιμα ή θα ανέβουν, και αυτό θα 
επηρεάσει αρνητικά τον τομέα», υποστηρί-
ζει. Όπως λέει, οι εργολάβοι καλούνται να 
απορροφήσουν το αυξημένο κόστος των 
υλικών οικοδομής, ωστόσο υπάρχουν και 
ορισμένες περιπτώσεις όπου γίνεται νέα 
συμφωνία για τη νέα αύξηση των τιμών και 
υπάρχει «συμβιβασμός κάπου στη μέση». 
Σύμφωνα με τον κ. Γαβριήλ, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου ζευγάρια με παιδιά, τα 
οποία έχουν ήδη το ιδιόκτητο διαμέρισμά 
τους, θέλουν να χτίσουν το δικό τους σπίτι 
και έπειτα να βάλουν προς ενοικίαση το 
διαμέρισμα όπου έμεναν. Οι περιοχές που 
επιλέγονται για ανέγερση νέας κατοικίας 
είναι εκτός Λευκωσίας, προς τα προάστια, 
όπως Γέρι, Λατσιά, Λακατάμεια, Δάλι, οι 
οποίες δεν βρίσκονται μακριά από την πόλη, 
έχοντας πρόσβαση από τον περιφερειακό 
δρόμο, σημειώνει.  

Μειώνονται τα τετραγωνικά 
μέτρα  

Όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, καταγράφεται 
μείωση τόσο στο εμβαδόν όσο και στην 
αξία των αδειών οικοδομής. Συγκεκριμέ-
να, αναφέρεται ότι ο αριθμός των αδειών 
οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημο-
τικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις 

κατά τον Ιούνιο 2022 ανήλθε στις 626, 
ενώ η συνολική αξία των αδειών αυτών 
έφθασε τα 220 εκατ. ευρώ και το συνολικό 
εμβαδόν τις 202.000 τετραγωνικά μέτρα. 
Σύμφωνα με την Υπηρεσία, με τις άδειες 
αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.146 
οικιστικές μονάδες, ενώ σημειώνεται ότι 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 
2022 εκδόθηκαν 3.898 άδειες οικοδο-
μής σε σύγκριση με 3.990 την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους, σημει-
ώνοντας μείωση 2,3%. «Η συνολική αξία 
των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 9,1% 
και το συνολικό εμβαδόν κατά 12,4%. Ο 
αριθμός των οικιστικών μονάδων παρου-
σίασε μείωση της τάξης του 5,0%. Οι άδειες 
οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη 
για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κα-
τασκευαστικό τομέα», αναφέρεται. 

«Η τιμή πώλησης δεν πάει με 
το αυξημένο κόστος» 

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών 
Ακινήτων, Πόλυς Κουρουσίδης, επιβε-
βαιώνει στη «Σ» την ανασφάλεια που 
επικρατεί, καθώς το κατασκευαστικό 
κόστος έχει αυξηθεί μέχρι και 35% και 
αναμένεται ότι θα ανέβει κι άλλο. «Εδώ 
και δύο χρόνια λόγω του κορωνοϊού και 
του αυξημένου πληθωρισμού τον τελευ-
ταίο χρόνο, οι ενδιαφερόμενοι βγάζουν 
οικοδομικές άδειες, τις οποίες βάζουν 
στην αναμονή, λόγω και της αύξησης 
των δανειστικών επιτοκίων από 1 έως 
2%, ενώ υπολογίζεται να αυξηθούν ακόμη 
περισσότερο». Όπως επισημαίνει ο κ. Κου-
ρουσίδης, «η μείωση στη ζήτηση, σύντομα 
θα μειώσει και το κόστος, το οποίο έχει 
σταθεροποιηθεί, ενώ ήδη έχουν αρχίσει 
να πέφτουν οι τιμές στα υλικά. Μειώθηκε 
η ζήτηση, άρα ξαναέπεσε η τιμή», τονί-

ζει. Μάλιστα, αρχίζουν και βάζουν ρήτρες 
κατά τη σύναψη του συμβολαίου, ώστε να 
αποφευχθούν οικονομικές διαφορές στην 
ολοκλήρωση της οικοδομής. 

Σύμφωνα με τον κ. Κουρουσίδη, στα-
σιμότητα επικρατεί και στους επιχειρη-
ματίες, οι οποίοι περιμένουν να πέσει το 
κόστος, για να χτίσουν ένα διαμέρισμα 
το οποίο θα διαθέσουν για ενοικίαση, 
καθώς «η τιμή πώλησης δεν συνάδει με 
το αυξημένο κόστος». «Όλα αυτά συντεί-
νουν στο να αυξηθούν τα ενοίκια, αφού 
δεν γίνονται έργα εδώ και δύο χρόνια», 
ανέφερε. Μπορεί να επικρατεί αυτή η 
ανασφάλεια στην αγορά του κατασκευα-
στικού τομέα, ωστόσο σύμφωνα με τους 
παραπάνω ειδικούς στον χώρο, «δεν μέ-
νουν ατέλειωτες οικοδομές στην Κύπρο 
λόγω των συμβολαίων».  

Ποσοστό αυξήσεων πέραν 
του 50% επί της δόσης 

Ερωτηθείς για το ποσοστό της αύξησης 
των υλικών οικοδομής και των δανει-
στικών επιτοκίων, το οποίο αντιστοιχεί 
στη δόση του ακινήτου, ο οικονομολόγος 
Ιωάννης Τελώνης διευκρινίζει στη «Σ» 
ότι για να απαντηθεί το ερώτημα υπάρ-
χουν ορισμένες παραδοχές που πρέπει να 
έχουμε υπόψη. «Για παράδειγμα, για την 
υπό κατασκευή οικοδομή υπάρχει η γη ή 
θα πρέπει να αγοραστεί;» Ο σχεδιασμός 
επίσης είναι σημαντικό στοιχείο, εξηγεί. 
Τέλος το επίπεδο πολυτέλειας επηρεάζει 
σημαντικά το κόστος, συμπληρώνει. «Αν 
πάρουμε μιαν ακραία κατάσταση, το κόστος 
της γης και  των υλικών μιας πολυτελούς 
κατοικίας μπορεί και να αντιπροσωπεύ-
ει μέχρι και 80% του κόστους.  Για μια 

οικονομική κατοικία / διαμέρισμα αυτό 
μπορεί  να περιοριστεί και στο 50%-60% 
του συνολικού κόστους. Η αύξηση στα 
οικοδομικά υλικά την τελευταία διετία 
υπολογίζεται σε πέραν του 25%. Τώρα 
όσον αφορά τα επιτόκια, δεν έχουμε 
δει ακόμη το εύρος της μεγέθυνσης. 
Αν λάβουμε υπόψη μας τις μέχρι τώρα 
εκτιμήσεις για μια συνολική αύξηση 
της τάξης του 4%-5% και υποθέσουμε 
ότι η αύξηση στα οικοδομικά υλικά θα 
καλυφθεί μέσω επιπρόσθετου δανεισμού 
- πράγμα που προϋποθέτει οικονομική 
ευρωστία του δανειζομένου ή χαμηλό 
αρχικό δανεισμό ή και επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμής αν υπάρχει τέτοια 
ευχέρεια - τότε μπορεί και να μιλούμε 
για ένα ποσοστό πέραν του 30%-50%», 
καταλήγει. 
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ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΉ-
ΘΩΡΙΣΜΟ, ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΉΝ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΉΤΑ ΣΤΉΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ - Ή ΥΦΕΣΉ, ΠΛΕΟΝ, 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΉΤΉ

«Μαύρα» σύννεφα πυκνώνουν 
πάνω από την παγκόσμια οικονομία

Βάζουν στο τραπέζι τα «θέλω»
οι κοινωνικοί εταίροι

Η παγκόσμια οικονομία 
βρίσκεται σε πανικό, 
συνεπεία του υψηλού 
πληθωρισμού που 
έχει αγγίζει ιστορικά 
υψηλά. Οι Κεντρικές 
Τράπεζες, προκει-

μένου να δαμάσουν τον πληθωρισμό, 
προχώρησαν σε επιθετικές αυξήσεις των 
επιτοκίων, εντούτοις, η κίνηση αυτή δεν 
είχε ιδιαίτερο αντίκρισμα. Συνεπεία τούτου, 
την περασμένη Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή 
Αμερικανική Τράπεζα (FED) αποφάσισε 
να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες 
βάσης, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή 
στις αγορές. Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 
και Wall Street, μετά τις ανακοινώσεις, 
κατέγραψαν, ισχυρές απώλειες, ενώ οι 
τιμές του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου σημείωσαν σημαντική πτώση. 
Οι επενδυτές μπορεί να περίμεναν τη 
συγκεκριμένη αύξηση, όμως η «επιθετική 
ρητορική» του επικεφαλής της «FED» τούς 
κατέλαβε εξαπίνης. Με τις δηλώσεις του, 
ο Τζερόμ Πάουελ, έκανε ξεκάθαρο ότι οι 
αυξήσεις των επιτοκίων θα συνεχιστούν, 
μέχρι ο πληθωρισμός να φθάσει σε κανο-
νικά επίπεδα. Μία τέτοια δήλωση, όμως, 
προμηνύει ύφεση, καθώς ο κ. Πάουελ 
έβαλε στην άκρη την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, 
για να προτάξει την ελαχιστοποίηση του 
πληθωρισμού.

Πλήγμα
Η σταθερότητα των τιμών είναι η βασική 

προτεραιότητα της FED, γιατί, όπως είπε 
ο κ. Πάουελ, η οικονομία δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς σταθερότητα των τιμών. 
Εξακολουθεί να βλέπει ανοδικές πιέσεις 
στις τιμές καταναλωτή και γι’ αυτό, όπως 
υπογράμμισε, δεν υπάρχουν περιθώρια 
για εφησυχασμό. Τόνισε ότι η μάχη για 
την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα 
απαιτήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
απ’ ό,τι αναμενόταν και είναι πιθανό να 
πλήξει την αγορά εργασίας. «Η μείωση 
του πληθωρισμού είναι πιθανό να απαι-
τήσει μια διαρκή περίοδο ανάπτυξης με 
ρυθμό κατώτερο της τάσης. Και, πολύ 
πιθανόν, σημαίνει κάποιαν άμβλυνση 
των συνθηκών στην αγορά εργασίας», 
είπε χαρακτηριστικά. 

Συντονισμός 
Σε κούρσα σύσφιγξης της νομισματικής 

πολιτικής επιδίδεται σχεδόν και ο υπό-
λοιπος κόσμος. Την περασμένη Πέμπτη, 
η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε στην 
έβδομη διαδοχική αύξηση επιτοκίων, στο 
2,25% από 1,75%, εκτιμώντας ότι η βρε-
τανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 
0,1% το τρίτο τρίμηνο και, σε συνδυασμό 
με τη μείωση της παραγωγής το δεύτερο 
τρίμηνο, θα οδηγηθεί σε τεχνική ύφεση. 
Η Τράπεζα της Αγγλίας δήλωσε ότι θα 
συνεχίσει να «ανταποκρίνεται σθεναρά, 
όπως χρειάζεται», στον πληθωρισμό. Στο 
ίδιο μοτίβο και η ιαπωνική κυβέρνηση 
και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, οι οποίες 
παρενέβησαν στην αγορά συναλλάγματος 
για πρώτη φορά από το 1998, καθώς το 
γιεν έπιασε χαμηλό 24 ετών έναντι του 
δολαρίου, φτάνοντας στα 145 γιεν ανά 
δολάριο. Επιπρόσθετα, τέλος σε μια επο-
χή αρνητικών επιτοκίων στην Ευρώπη 
έβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, 
αυξάνοντας τα επιτόκια κατά 75 μονάδες 
βάσης, στο 0,5%. Τον Ιούνιο είχε σημειωθεί 
η πρώτη αύξηση στη χώρα μετά από 15 
χρόνια, όταν τα επιτόκια αναρριχήθηκαν 
στο -0,25%. Ο ελβετικός πληθωρισμός 
κινείται στο 3,5%, καταγράφοντας υψηλό 

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@dias-
medias.com

25.09.2022

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (το Ταμείο) συγκαλεί Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέ-
λευση την Τρίτη, 18.10.2022, στις 08:30, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γρα-
φείων της Cyta στη Λευκωσία, με μοναδικό και αποκλειστικό θέμα στην Ημερήσια Διά-
ταξη την εκλογή των τριών (3) αιρετών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Όσα από τα Μέλη του Σχεδίου επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή 
στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το «Έντυ-
πο Υποβολής Υποψηφιότητας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.
cytapensionfund.org) και είτε να το παραδώσουν διά χειρός είτε να το αποστείλουν με 
τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 14:00 της Τετάρτης, 12.10.2022, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επί του εντύπου.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν πέραν των τριών υποψηφιοτήτων, η Έκτακτη Εκλο-
γική Γενική Συνέλευση θα ανακηρύξει τους υποψηφίους ως εκλεγέντες. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με κάλπες που θα λειτουργήσουν στα κατά 
τόπους Κεντρικά Γραφεία της Cyta, ως ακολούθως:
• Λευκωσία,  έναρξη ψηφοφορίας 10:00
• Λεμεσός/Λάρνακα/Αμμόχωστος, έναρξη ψηφοφορίας 11:00
• Πάφος, έναρξη ψηφοφορίας 12:00 

Σε όλα τα Εκλογικά Κέντρα θα υπάρξει διάλειμμα μισής ώρας, από 14:15 έως 
14:45 και η ψηφοφορία θα λήξει ταυτόχρονα σε όλα τα Κέντρα στις 17:30.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Μέλη του Σχεδίου (εν ενεργεία υπάλληλοι και συνταξιού-
χοι της Cyta). Το κάθε Μέλος ψηφίζει αυτοπροσώπως, με την επίδειξη της Πολιτικής 
Ταυτότητας.  Οι εν ενεργεία υπάλληλοι ψηφίζουν στο εκλογικό κέντρο της επαρχίας, 
στην οποία είναι υπηρεσιακά τοποθετημένοι από τη Cyta.  Οι συνταξιούχοι ψηφίζουν στο 
εκλογικό κέντρο της επαρχίας όπου είναι η δηλωμένη διεύθυνση διαμονής τους (στην 
οποία η Cyta ταχυδρομεί τη μηνιαία σύνταξή τους).

Από τη Διαχειριστική Επιτροπή
του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ

τριών δεκαετιών.

Παίρνει σκυτάλη η ΕΚΤ
Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, είναι θέμα 

χρόνου να προκύψει μια νέα άνοδος επι-
τοκίων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ), που αφενός θα επιβρα-
δύνει την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και, 
αφετέρου, θα «ακριβύνει» τον δανεισμό 
κρατών και επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις 
λένε πως η ΕΚΤ θα ακολουθήσει την πο-
λιτική της FED, και θ’ ανεβάσει τα επιτόκια 
κατά 0,5%. Ήδη, μέσα σε δύο μήνες το 
βασικό επιτόκιο αυξήθηκε 1,25% και θ’ 
αυξηθεί κι άλλο, έως ότου ο πληθωρι-
σμός φθάσει στην Ευρωζώνη το 2%, που 
είναι ο στόχος. Αυτό σημαίνει πως και 
στην Ευρώπη αφήνουν στην άκρη την 
ανάπτυξη και υποδέχονται την ύφεση 
χάριν της μείωσης του πληθωρισμού. 
Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, 
καθώς ο πληθωρισμός τροφοδοτείται 
-κυρίως- από την ενέργεια, γεγονός που 
δεν αφήνει παράθυρο ελπίδας. Ενόσω οι 
κυρώσεις και οι αντικυρώσεις συνεχίζο-
νται και η Ευρώπη είναι ανήμπορη να 
δώσει εναλλακτικές λύσεις, το πρόβλημα 
διαιωνίζεται προκαλώντας σοβαρά οικο-
νομικά και κοινωνικά προβλήματα στους 
Ευρωπαίους πολίτες.  

Επί τα χείρω
Οικονομολόγοι του «Bloomberg» 

θεωρούν αναπόφευκτη τη διολίσθηση 
της οικονομίας της Ευρωζώνης, καθώς ο 
κίνδυνος ύφεσης έχει φτάσει στο υψηλό-
τερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020. Ο 
πληθωρισμός που ήδη «καίει» την οικο-
νομία και οι ανησυχίες για την ενεργειακή 
επάρκεια τον χειμώνα «σπρώχνουν» σε 
ύφεση την οικονομική δραστηριότητα. 
Ειδικότερα, εκτιμούν στο 80% την πιθα-
νότητα δύο συνεχόμενων τριμήνων συρ-
ρίκνωσης τους επόμενους 12 μήνες. Σε 
προηγούμενη έρευνα του πρακτορείου, 
οι οικονομολόγοι έβλεπαν στο 60% αυ-
τήν την πιθανότητα. Ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
τους, αναμένεται να κορυφωθεί στο 9,6% 
τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, 
σχεδόν πέντε φορές δηλαδή τον στόχο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που 
είναι το 2%, ο οποίος προβλέπουν πως 
δεν θα πλησιάσει τουλάχιστον τα επόμενα 
δύο χρόνια.

Δύσβατο το 2023
Σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία, 

τα δύσκολα έπονται. Οι συνέπειες του πολέ-
μου και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν 
σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν, για 
την ώρα, αχαρτογράφητες. Η Κεντρική 
Τράπεζα προειδοποιεί πως τώρα θ› αρ-
χίσουμε να βλέπουμε τις επιπτώσεις, και 
πιο έντονα μέσα στο 2023. Η δραματική 
αλλαγή των δεδομένων στην οικονομία 
αποτυπώνεται στις προβλέψεις της Κε-

ντρικής Τράπεζας. O ρυθμός ανάπτυξης 
για το 2022, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της ΚΤΚ, αναμένεται να ανέλθει στο 5,5%, 
όπως και το προηγούμενο έτος. Η μεγέ-
θυνση στο ΑΕΠ προβλέπεται να προέλθει 
κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, αλλά 
και την ταχύτερη από την αναμενόμενη 
ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, 
παρά την αρνητική συνεισφορά από την 
πλευρά των καθαρών εξαγωγών. Για τα 
έτη 2023 και 2024, η ανάπτυξη του ΑΕΠ 
αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Συγκεκρι-
μένα, αναμένεται να ανέλθει στο 2,5% και 
3,1%, αντίστοιχα, συνεπεία των δυσμενών 
προοπτικών στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Η ανεργία το 2022 αναμένεται να κατα-
γράψει μείωση στο 6,7%, συγκριτικά με 
7,5% που ήταν πέρσι. Τα επόμενα έτη 
προβλέπεται πτωτική πορεία, με την 
ανεργία να ανέρχεται στο 6,5% το 2023 
και στο 5,9% το 2024.

Διάβρωση εισοδημάτων
Ο πληθωρισμός εμποδίζει την ανάπτυξη, 

ενόσω αναρριχάται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
ροκανίζοντας την ίδια ώρα τους μισθούς 
των πολιτών. Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, «η 
σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας 
αναμένεται να μειώσει την αγοραστική 
δύναμη των εισοδημάτων που, μαζί με 
την αύξηση των επιτοκίων, θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τον αρνητικό επηρεασμό της 
εγχώριας ζήτησης, παρά την αξιοποίηση 
των αποταμιεύσεων που συσσωρεύθηκαν 
λόγω πανδημίας». Σύμφωνα με την ΚΤΚ, 
ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί 
σημαντικά το 2022 στο 8,4% από 2,3% το 
2021, εξαιτίας των εξωφρενικών τιμών 
της ενέργειας. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια 
εκτιμάται ότι θα υπάρξει αποκλιμάκω-
ση, δηλαδή το 2023 να φθάσει το 3,9% 
και 2,1% το 2024. Η Κεντρική Τράπεζα 
επισημαίνει ότι, εάν υπάρξει απόκλιση 
από το βασικό της σενάριο, τότε θα αφορά 
περαιτέρω μείωση του ρυθμού ανάπτυξης 
και αύξηση του πληθωρισμού.  Γεγονός 
που θα προκαλέσει περαιτέρω πονοκέφα-
λο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά,  που 
ήδη βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό, λόγω 
της ακρίβειας.

Είναι θέμα χρόνου 
να προκύψει μια 

νέα άνοδος επιτο-
κίων και από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα, που 

αφενός θα επιβρα-
δύνει την ανάπτυξη 

στην Ευρωζώνη 
και, αφετέρου, θα 

«ακριβύνει» τον δα-
νεισμό κρατών και 

επιχειρήσεων 

Εντός της εβδομάδας, ο Υπουρ-
γός Εργασίας, Κυριάκος 
Κούσιος, θα συναντήσει 
τους κοινωνικούς εταίρους 

για να καθορίσουν την ατζέντα του 
Εργατικού Συμβουλευτικού Σώμα-
τος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 
Οκτωβρίου. Την αρχή θα κάνει με 
τις συντεχνίες στις 28 Σεπτεμβρίου 
και στις 30 Σεπτεμβρίου θα δει τους 
εργοδότες για ν’ ακούσει τις εισηγήσεις 
τους για διάφορα σημαντικά ζητήματα, 
που θέλουν να μπουν στο τραπέζι του 
κοινωνικού διαλόγου. Στην ουσία, ο 
κ. Κούσιος θα βολιδοσκοπήσει την 
κατάσταση και, αναλόγως, θα σχεδι-
άσει τα επόμενά του βήματα και θα 
καθορίσει την ατζέντα ανάλογα με τη 
σοβαρότητα και την κρισιμότητα των 
θεμάτων. 

«Καυτή» ατζέντα
Εργοδότες και συντεχνίες ήδη 

απέστειλαν τις εισηγήσεις σου στον 
Υπουργό Εργασίας, ώστε να τις συζη-
τήσουν στις επικείμενες συναντήσεις. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΚΕΒΕ και 
ΟΕΒ προτείνουν να συζητηθεί ο εκσυγ-
χρονισμός του πλαισίου απασχόλησης 
και αδειοδότησης των αλλοδαπών 
εργαζομένων από τρίτες χώρες, διό-
τι παρουσιάζονται μεγάλες ελλείψεις 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Επι-
πλέον, ζητούν τη μετατροπή σε νόμο 
της συμφωνίας του 2003 σε σχέση με 
τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στις 
ουσιώδεις υπηρεσίες, κάτι δηλαδή που 
θα ρυθμίζει και το θέμα των απεργι-
ών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Τέλος, 
βάζουν ξανά στο τραπέζι τη μείωση 
εισφοράς εργοδοτών στα Ταμεία Πλε-
ονάζοντος Προσωπικού από 1,2% στο 
0,6%.  Σ’ αυτήν τη χρονική στιγμή, που 
η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα 
των εργαζομένων, οι συντεχνίες προ-
τάσσουν την αποκατάσταση της ΑΤΑ 
στο 100% και επέκταση σε όλους τους 
εργαζομένους, ως ένα αντιστάθμισμα 
στις πληθωριστικές πιέσεις. Ένα άλλο 
βασικό θέμα που θ’ απασχολήσει το 
ΕΣΣ, είναι η μεταρρύθμιση του συντα-
ξιοδοτικού. Το συνδικαλιστικό κίνημα 
ζητά αλλαγές, ούτως ώστε κανένας 
συνταξιούχος να μη λαμβάνει σύνταξη 
ή γενικότερα να ζει κάτω από το όριο 

της φτώχιας. Τέλος, δεν θα μπορού-
σε να λείπει από τις προτάσεις των 
συντεχνιών ο κατώτατος μισθός και 
πιο συγκεκριμένα η ωριαία απόδοση, 
που δεν περιλαμβάνεται στο διάταγμα, 
αλλά βεβαίως και άλλα σημεία που 
δεν ικανοποίησαν την πλευρά τους. 

Όλα της ΑΤΑ δύσκολα
Απ’ όλα τα θέματα που θα θέσουν 

στο τραπέζι οι κοινωνικοί εταίροι, το 
μόνο βέβαιο ότι θα συζητηθεί είναι 
το φλέγον ζήτημα της ΑΤΑ, λόγω της 
λήξης της προσωρινής συμφωνίας 
που έχει επιτευχθεί. Υπενθυμίζεται 
ότι η απόδοση της ΑΤΑ σταμάτησε, 
μετά από απαίτηση της Τρόικας, το 
2012, συνεπεία της οικονομικής κρί-
σης. Ωστόσο, μετά από πέντε χρόνια 
επανήλθε στο 50%, μια φορά το χρόνο, 
με την προϋπόθεση ότι το 2ο και 3ο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους θα 
καταγραφούν θετικοί ρυθμοί ανά-
πτυξης. Η συγκεκριμένη συμφωνία 
επιτεύχθηκε μεταξύ Κυβέρνησης και 
ΠΑΣΥΔΥ και υπογράφηκε από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και από 
τους εργοδότες, η οποία κάλυπτε τα 
έτη 2018-2020. 

Κοινό μέτωπο ΚΕΒΕ - ΟΕΒ
Οι συζητήσεις για την ΑΤΑ ακόμη 

δεν άρχισαν και ήδη μυρίζει μπαρούτι. 
Οι εργοδότες  ζητούν την πλήρη κα-
τάργησή της, διότι την θεωρούν έναν 
αναχρονιστικό θεσμό. Όπως ανέφερε 
στη «Σ» ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, 
Μιχάλης Αντωνίου, «η επαναφορά 
της θα είναι καταστροφική. Ήδη η 
λειτουργία της είναι επιζήμια για τις 
επιχειρήσεις», ξεκαθαρίζοντας πως, 
«ούτε κατά διάνοια δεν συζητούμε την 

επιστροφή της στο 100%». Στην ίδια 
ρότα και το ΚΕΒΕ για το θέμα της ΑΤΑ. 
Υποστηρίζει ότι ο θεσμός της ΑΤΑ 
πρέπει να καταργηθεί, διότι από τη μια 
αναπαράγει τον πληθωρισμό και από 
την άλλη ο τρόπος που καταβάλλεται 
δεν θεωρείται σύγχρονο σύστημα για 
την αναπροσαρμογή των μισθών. Σύμ-
φωνα με τον Γενικό Γραμματέα του 
ΚΕΒΕ, Μάριο Τσιακκή, «η αναθεώρηση 
των μισθών θα πρέπει να γίνεται  στο 
πλαίσιο των συζητήσεων ανανέωσης 
των συλλογικών συμβάσεων ή κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης των μι-
σθολογικών θεμάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη το οικονομικό περιβάλλον 
και όχι με τη λογική της αυτόματης 
αναπροσαρμογής της ΑΤΑ».

«Μπετόν αρμέ»
οι συντεχνίες

Οι τοποθετήσεις των εργοδοτών, 
ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για την ΑΤΑ και την 
κατάργησή της -όπως ήταν αναμενόμε-
νο- προκάλεσαν την έντονη αντίδραση 
των συντεχνιών. Η ΣΕΚ, σε ανακοί-
νωσή της, αναφέρει ότι «την ώρα που 
γνωρίζουν (οι εργοδότες) πως υπάρχει 
συμφωνία με την υπογραφή τους, που 
τους δεσμεύει να προσέλθουν σε διά-
λογο για νέα ρύθμιση της Αυτόματης 
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) 
στη βάση της φιλοσοφίας της, προ-
βαίνουν σε δηλώσεις για κατάργηση 
του θεσμού». Η συμφωνία, προσθέ-
τει, «προνοεί πως κατά την περίοδο 
ισχύος της συνεχίζεται ο κοινωνικός 
διάλογος με στόχο κατά την εκπνοή της 
περιόδου να επιτευχθεί νέα ρύθμιση 
απόδοσης της ΑΤΑ στη βάση της φι-
λοσοφίας της ΑΤΑ και οι κοινωνικοί 
εταίροι δεσμεύονται να προσέλθουν 
σε εποικοδομητικό διάλογο για την 
εξεύρεση συμφωνίας». Μιλώντας στη 
«Σ», ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, 
ανέφερε πως «εάν αναιρεθεί η συμ-
φωνία για ΑΤΑ είναι αιτία πολέμου, 
καθώς όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είχαν 
δεσμευθεί ν’ αρχίσουν τον διάλογο μετά 
τη λήξη της συμφωνίας για την πλήρη 
επαναφορά της». Η ΠΕΟ  υποστηρίζει 
πως ο μόνος τρόπος να αμβλυνθούν τα 
προβλήματα που δημιουργεί ο πλη-
θωρισμός, η αύξηση των επιτοκίων 
και οι εξωφρενικές ανατιμήσεις των 
βασικών αγαθών, είναι η επαναφορά 
στο 100% της ΑΤΑ. Όπως ανέφερε η 
Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτη-
ρούλα Χαραλάμπους, στην «Σ», «λόγω 
της διάβρωσης των μισθών εξαιτίας 
της ακρίβειας είναι άκρως αναγκαία 
η επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους 
εργαζομένους».

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@
diasmedias.com

Οι συντεχνίες απαι-
τούν την πλήρη απο-

κατάσταση της ΑΤΑ στο 
100% και οι εργοδότες 

ζητούν την πλήρη κα-
τάργησή της
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ΠΈΡΑΝ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ», ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ 
ΈΥΑΙΣΘΗΤΈΣ ΣΈ ΈΝΑ ΠΈΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ ΑΒΈΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΈΝΤΥΠΩΣΗ ΈΚΑΝΈ ΤΗΝ ΠΈΡΑ-
ΣΜΈΝΗ ΈΒΔΟΜΑΔΑ Η ΔΙΑΚΥ-
ΜΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΈΡΜΑΝΙΚΟΥ 
ΔΈΚΑΈΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 

Οι αγορές καταδεικνύουν
μπόρα στην Ευρώπη

Το ζητούμενο είναι 
το πόσο σύντομα θα 

υπάρξει αποκλιμάκω-
ση της κατάστασης, 

ενίσχυση της εφοδι-
αστικής αλυσίδας και 

περιορισμός των τιμών, 
καθώς με τα σημερινά 

δεδομένα κάτι τέτοιο 
προς το παρόν φαντά-

ζει απίθανο

Τ
ην ώρα που η ένταση 
μεταξύ Ρωσίας και 
Δύσης κλιμακώνεται, 
η πορεία των αποδόσε-
ων των ομολόγων των 
ευρωπαϊκών χωρών 
προεξοφλεί/προδικάζει 

έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. 
Πέραν των «παραδοσιακών χωρών», 

των οποίων οι αποδόσεις των ομολόγων 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες σ’ 
ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, εντύπωση 
έκανε την περασμένη εβδομάδα η διακύ-
μανση και η αύξηση της απόδοσης του 
γερμανικού δεκαετούς ομολόγου. Αυτό, 
διότι το γερμανικό ομόλογο αποτελεί τη 
βάση μέτρησης (spread) των αποδόσε-
ων άλλων ομολόγων, με τη γερμανική 
οικονομία να αποτελεί βαρίδι για την 
οικονομία της Ευρώπης. Τα τελευταία 
στατιστικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η 
γερμανική οικονομία παρέμεινε στάσι-
μη, ενώ πολλοί  αναλυτές  τονίζουν ότι 
στα επόμενα τρίμηνα θα παρουσιάσει 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.

Τα πιο πάνω ενδεχομένως να οδηγή-
σουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) στην πρόωρη ενεργοποίηση του 
Μηχανισμού Προστασίας Μετάδοσης 
(TPI), του εργαλείου που υιοθετήθηκε 
μετά την απόφαση για τερματισμό των 
αγορών ομολόγων από τη δευτερογενή 

αγορά και σκοπό έχει τον περιορισμό του 
κατακερματισμού των αποδόσεων των 
ομολόγων του ευρωπαϊκού νότου.

Η κύρια ανησυχία πηγάζει από την 
Ιταλία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανα-
μένει τη στάση της νέας κυβέρνησης, η 
οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι πιο 
συντηρητική. Οι αποδόσεις των ομολόγων 
της συγκεκριμένης χώρας συνεχίζουν να 
αυξάνονται τροφοδοτούμενες και από την 
πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που 
επικρατεί στη χώρα.

Επιπλέον αναδεικνύονται οργανώσεις 
και πολιτικά κινήματα με φυγόκεντρες 
ευρωπαϊκές τάσεις, εκμεταλλευόμενα την 
αδυναμία των ευρωπαϊκών οργάνων να 
εφαρμόσουν τολμηρές και αποδοτικές 
πολιτικές όσον αφορά τον πληθωρισμό 
και το μεταναστευτικό (το οποίο παρου-
σιάζεται από αρκετούς ως ένα επιπλέον 
σημαντικό βάρος της οικονομίας).

H αύξηση των αποδόσεων των ομο-
λόγων στις διεθνείς αγορές αποτυπώνει  
την ανησυχία και την αβεβαιότητα που 
επικρατεί όσον αφορά την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας και των εθνικών 
οικονομιών, με την Ευρώπη να αντιμε-
τωπίζει ίσως τις μεγαλύτερες αρνητικές 
συνέπειες από την υφιστάμενη κατάσταση. 

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα 
στήριξης των παραγωγικών μονάδων των 
οικονομιών την περίοδο εξάπλωσης του 
ιού χρηματοδοτήθηκαν, στο μεγαλύτερο 
μέρος τους, μέσα από την αύξηση του 
δημόσιου χρέους.

Η ενεργειακή κρίση και η επιθετική 
αύξηση των επιτοκίων οδηγούν την πα-
γκόσμια οικονομία σε δύσκολα μονοπάτια. 
Οι Κεντρικές Τράπεζες των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής και της Αγγλίας συ-
νέχισαν τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων. 
Χώρες με συγκριτικά υψηλά ποσοστά 
δημοσίου χρέους, όπως η Κύπρος, θα 
πρέπει να μείνουν προσηλωμένες στη 
μείωσή του μέσω μιας στοχευμένης και 
στρατηγικά προσηλωμένης δημοσιονο-
μικής πολιτικής. 

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Τράπεζα 
της Ιαπωνίας, η οποία κράτησε σταθερά τα 
επιτόκια, αναγκάστηκε μετά από δεκαετίες 
να παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος και 
να στηρίξει το νόμισμα της χώρας. Φυσικά, 
υπάρχει και το παράδοξο φαινόμενο της 
Τουρκίας, η οποία, αδιαφορώντας για τον 
υψηλό πληθωρισμό, συνεχίζει να κρατά 
τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα.

Αναλυτές τονίζουν ότι οι κεντρικές 

τράπεζες θα είναι υπαίτιες της νέας οι-
κονομικής κρίσης που ενδεχομένως να 
ταλανίσει το παγκόσμιο. Μετά την αστό-
χευτη διοχέτευση ρευστότητας και χρή-
ματος στις αγορές και την ενίσχυση των 
τιμών, η απότομη αύξηση των επιτοκίων 
αναμένεται να οδηγήσει στη συρρίκνωση 
των οικονομιών. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι 
το ποσοστό επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια 
στις ΗΠΑ που ξεπερνά το 6%.

Ποσοτική χαλάρωση 
Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρω-

σης αποτέλεσαν, τουλάχιστον στην αρχή, 
έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής 
ενίσχυσης της ανάπτυξης, με βασικό στό-
χο την αποκατάσταση του πληθωρισμού. 
Στην πορεία τα μέτρα αυτά παρέμειναν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα εφόσον η 
παγκόσμια οικονομία παρουσιάστηκε 
αδύναμη. Την ίδια στιγμή η κρίση του 
κορωνοϊού, με την αδρανοποίηση των 
παραγωγικών μονάδων των οικονομιών, 
οδήγησε στην ενίσχυσή τους.

Με βάση τα στατιστικά, τα προγράμματα 
ποσοτικής χαλάρωσης από μόνα τους δεν 
πέτυχαν τον στόχο της επαναφοράς των 
οικονομιών σε πορεία ανάπτυξης. Υπάρχουν 
σοβαρές προκλήσεις, όπως οι πολιτικές 
προστατευτισμού, που αποτελούν εμπόδιο 
στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. 

Το κλίμα επιβαρύνεται ακόμη περισ-
σότερο από τις τελευταίες αποφάσεις της 
ρωσικής κυβέρνησης αλλά και τις πολι-
τικές αναταράξεις σε άλλες χώρες, όπως 
για παράδειγμα το Ιράν, το οποίο είναι 
πλούσιο σε αποθέματα πετρελαίου. Αυτά 
τα γεγονότα ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότη-
τας και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο 
την ΕΕ, η οποία μπορεί να ανακοινώνει 
συντονισμένες κυρώσεις, αλλά αδυνατεί να 
δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα.

Είναι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ανα-
μένονται οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων σε περίπτωση ασύμμετρων 
αρνητικών επιπτώσεων στις εθνικές οικο-
νομίες από αποφάσεις που λαμβάνονται 
κεντρικά. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 
η στάση της νέας ιταλικής κυβέρνησης, 
μιας χώρας σημαντικής οικονομικά για 
την ΕΕ, ενδεχομένως να δημιουργήσει 
ζητήματα στην ομοιογένεια της ΕΕ (την 
ίδια στιγμή που η ουγγρική κυβέρνηση 
διαφωνεί σε διάφορες αποφάσεις της ΕΕ).

Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί 
καλούνται να διαχειριστούν το φαινόμενο 

των υψηλών ποσοστών πληθωρισμού, 
εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι θα κρατήσει 
και θα έχει και ένταση. Γίνεται προς όλους 
αντιληπτό ότι, αν δεν τύχει σωστής δια-
χείρισης, θα δημιουργήσει εμπόδια σε 
πρώτη φάση στην πορεία ανάκαμψης μετά 
την κρίση του κορωνοϊού,  καθώς και σε 
νέα κρίση αν τα πράγματα εκτροχιαστούν.

 Όσο συνεχίζεται η ίδια κατάσταση και 
πολλές φορές επιδεινώνεται, οι δυνάμεις 
του παγκόσμιου εμπορίου δεν μπορούν 
να δράσουν για να βρεθεί το νέο ισοζύγιο. 
Φυσικά, πλέον, ο διαχωρισμός Δύσης και 
Ανατολής είναι προφανής οικονομικά και 
κανένας δεν πιστεύει ότι μπορούμε να 
επανέλθουμε οικονομικά σε προπολε-
μικές  εποχές. 

Ραγδαίες μεταβολές 
Το διεθνές πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον μεταβάλλεται με γοργούς ρυθ-
μούς, κάτι που επηρεάζει τις οικονομικές 
πολιτικές, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε 
εξωγενείς οικονομίες. Οι ανάγκες των επεν-
δυτών, των επιχειρηματιών αλλά και της 
κοινωνίας αλλάζουν, οικονομικοί τομείς 

αναπτύσσονται και άλλοι παρακμάζουν. Το 
σίγουρο είναι ότι ζούμε σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον, τεχνολογικά αναβαθμισμένο 
με πολλά εμπλεκόμενα συμφέροντα και 
συσχετισμό γεγονότων.

Μια άλλη, εξίσου σημαντική παρά-
μετρος, είναι η σταδιακή αύξηση των 
διαδηλώσεων εντός της Ευρώπης. Μια 
κοινωνική αναταραχή ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε αλυσιδωτές πολιτικές και 
οικονομικές αλλαγές. Η ακρίβεια γίνεται 
δυσβάστακτη για πολλούς πολίτες, ενώ 
μια ενδεχόμενη περίοδος ύφεσης ανα-
πόφευκτα θα περιορίσει τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Σίγουρα τα πιο πάνω ζητήματα χρήζουν 
παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη 
την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας 
και Ευρώπης / ΗΠΑ με αναμενόμενη την 
επέκταση των κυρώσεων και των αντι-
κυρώσεων. Το ζητούμενο είναι το πόσο 
σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση της 
κατάστασης, ενίσχυση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και περιορισμός των τιμών, κα-
θώς με τα σημερινά δεδομένα κάτι τέτοιο 
προς το παρόν φαντάζει απίθανο.

Ο Αύγουστος έφυγε, το καλοκαίρι μένει

Αν και επίσημα μπήκαμε στο 
φθινόπωρο, το καλοκαίρι καλά 
κρατεί! Οι υψηλές θερμοκρα-
σίες, που επικρατούν και μετά 

τον Αύγουστο, μας δίνουν την ευκαιρία 
γι’ ακόμα περισσότερες αποδράσεις και 
περιπέτειες. Άλλωστε είναι γνωστό πως 
πολλοί από εμάς προτιμούν περισσότερο 
αυτήν την εποχή, γιατί η ζέστη δεν είναι 
ανυπόφορη και η πολυκοσμία του κα-
λοκαιριού έχει κοπάσει. Οι προσφορές 
της Louis Hotels δεν είναι αποκλειστικό 
προνόμιο του καλοκαιριού. Διαθέτοντας 
βραβευμένα ξενοδοχεία στα τουριστικά 

θέρετρα του νησιού μας, η Louis Hotels σάς 
καλεί να επιλέξετε το ιδανικότερο σύμφωνα 
με τα γούστα και τον προϋπολογισμό σας, 
αναζητώντας καινούργιες εμπειρίες και 
αξέχαστες στιγμές με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Η ολόχρονα θελκτική, κοσμο-
πολίτικη Λεμεσός αποτελεί πάντα μια 
εξαιρετική επιλογή για μίνι αποδράσεις. 
Το πολυτελές 5άστερο ξενοδοχείο The 
Royal Apollonia βρίσκεται πάνω στην 
παραλία της τουριστικής περιοχής Λε-
μεσού και προσφέρει απρόσκοπτη θέα 
στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου. 
Οι ξεχωριστές του εγκαταστάσεις και 

τα θεματικά εστιατόρια, σε συνδυασμό 
με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που 
προσφέρει το έμπειρο προσωπικό του, 
σκιαγραφούν το τέλειο σκηνικό για πο-
λυτελείς διακοπές. Δεν χρειάζεται να 
ταξιδέψεις μακριά για να βρεις μοναδικές 
παραλίες και να περάσεις όμορφα με την 
οικογένειά σου. Το Louis Althea Beach 
βρίσκεται στον Πρωταρά, με τα παγκο-
σμίου φήμης κρυστάλλινα νερά και τη 
χρυσή άμμο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε 
ιδανική τοποθεσία, προσφέρει εξαιρετική 
διαμονή και υπηρεσίες και υπόσχεται 
αξέχαστες οικογενειακές στιγμές. Το 

Louis St Elias Resort & Waterpark 5 
Star Plus βρίσκεται κοντά στο ομώ-
νυμο εκκλησάκι, σε ένα ειδυλλιακό 
περιβάλλον με πανέμορφους κήπους 
και ξεχωριστή θέα. Η all inclusive 
εμπειρία του περιλαμβάνει όλα όσα 
χρειάζεται μια οικογένεια ή μια παρέα 
για να μοιραστεί όμορφες στιγμές. Η 
Πάφος είναι γνωστή για τους χαλαρούς 
της ρυθμούς και τις ομορφιές της. Αν 
εσείς και το ταίρι σας προτιμάτε αυτόν 
τον συνδυασμό μαζί με τη διακριτική 
πολυτέλεια ενός 5άστερου ξενοδοχείου, 
τότε σας συστήνουμε το The Ivi Mare. 

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για ενήλικες, 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες ανέσεις 
όπως superior δωμάτια και σουίτες με 
υπαίθριο τζακούζι, τη μεγαλύτερη εξω-
τερική πισίνα στην Πάφο με μέγεθος 
750 τ.μ., τζακούζι 10 θέσεων, εσωτερική 
πισίνα, spa, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, 
υπηρεσίες μασάζ, πολυάριθμες επιλογές 
φαγητού στα θεματικά του εστιατόρια, 
κ.ά. Εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε στην 
ιστοσελίδα της Louis Hotels, να βρείτε 
το ξενοδοχείο και την προσφορά που σας 
ταιριάζει και να ετοιμάσετε βαλίτσα για 
τις δικές σας αποδράσεις!

25.09.2022



Σ
το σύγχρονο επιχειρημα-
τικό περιβάλλον η δημι-
ουργία και η εφαρμογή 
διαδικασιών προϋπολο-
γισμού και προβλέψεων 
δίνει τη δυνατότητα λήψης 
τεκμηριωμένων επιχει-

ρηματικών αποφάσεων και ανάπτυξης 
στρατηγικών για κάθε οργανισμό. Ποια 
η διαφορά, όμως, του προϋπολογισμού 
και των προβλέψεων,γιατί αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία για την πορεία μιας 
επιχείρησης και ποια είναι τα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρήση τους; 

Προϋπολογισμός
Μια επιχείρηση για να πετύχει τη βέλ-

τιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 
επιβάλλει τη χάραξη ενός προγράμματος 
που θα αποτελεί τον οδηγό για την επίτευξη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ,BSc, MBA, CPA 
(GR), FCCA, Principal, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, 
KPMG Κύπρου 
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ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΒΛΈΨΈΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΈΛΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΈΡΓΑΛΈΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΡΈΙΑ ΜΙΑΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΈΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΈ-
ΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ;

Προϋπολογισμός έναντι προβλέψεων και η 
χρησιμότητά τους στη σύγχρονη επιχείρηση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Διπλή διάκριση 
στα «World’s Best 
Digital Banks 2022»

των στόχων και του επιχειρηματικού της 
οράματος. 

Οι έντονα μεταβαλλόμενες συνθήκες 
του οικονομικού περιβάλλοντος επιβάλ-
λουν την κατάρτιση  προϋπολογισμού. 
Ακόμα και η πιο μικρή επιχείρηση 
επωφελείται με την προετοιμασία ενός 
αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού 
σχεδιασμού, καθώς ο προϋπολογισμός 
αποτελεί την ποσοτικοποίηση του στρα-
τηγικού πλάνου μέσω σαφών στόχων. 
Ο καθορισμός ενός προϋπολογιστικού 
ελέγχου είναι μέσο αποφυγής λαθών, 
επιτρέποντας την άμεση ανάληψη δι-
ορθωτικών κινήσεων από τυχόν απο-
κλίσεις. Γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός 
συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
η  πυξίδα της επιχείρησης.

Η χρονική διάρκεια του προϋπολογι-
σμού είναι μια εκτίμηση διαχειριστικής 
περιόδου, κυρίως του επόμενου έτους. 
Με την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, οι 
οποίοι στη συνέχεια συγκρίνονται με 
την πραγματική κατάσταση. Η επιτυχία 
αυτής της διαδικασίας βασίζεται στον βαθ-
μό έγκαιρων διορθωτικών ενεργειών σε 
περίπτωση αποκλίσεων.

Για καλύτερη παρακολούθηση, ο προ-
ϋπολογισμός καταμερίζεται σε επιμέρους 
δράσεις πάντα σε σχέση με τη φύση της 
επιχείρησης και τις ανάγκες της, όπως 
για παράδειγμα πωλήσεις, κόστος πωλη-
θέντων, επενδύσεις, ταμείο, αγορές κ.λπ. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και 
η σύγκριση με δεδομένα και αναλύσεις 
προηγούμενων χρονικών περιόδων, με 
δεδομένα άλλων εταιρειών του κλάδου, 
χωρών κ.λπ.

Από την άλλη, η αποτελεσματικότητα 
του προϋπολογισμού βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αποδοχή από την οικονομι-
κή Διεύθυνση αλλά και από τα διάφορα 
επίπεδα της ιεραρχίας, όχι ως ένα μέτρο 
αστυνομικής πειθαρχίας,αλλά ως διαδι-
κασία συνεχούς βελτίωσης.

Προβλέψεις
Η πρόβλεψη  (forecasting) είναι η δι-

αδικασία τεκμηριωμένων εκτιμήσεων με 
τη χρήση ιστορικών δεδομένων για τον 
προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων. 

Η δυνατότητα ακριβούς πρόβλεψης 
των μελλοντικών τάσεων συμβάλλει 
στην ασφαλή εκτίμηση της επιτυχίας ή 
αποτυχίας ενός επιχειρηματικού εγχειρή-
ματος. Η πρόβλεψη μπορεί να φανερώ-
σει ορισμένους από τους κινδύνους και 
κυρίως τις αβεβαιότητες που μπορεί να 
αντιμετωπίσει μια επιχείρηση αλλά και 
σημαντικά δεδομένα, όπως η ισχύς του 
ανταγωνισμού και η τάση της ζήτησης 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Επίσης, η σωστή πρόβλεψη μπορεί 
να προωθήσει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με μελλοντικά κέρδη ή δαπάνες, 
με αποτέλεσμα η Διοίκηση του κάθε ορ-
γανισμού να μπορεί να κάνει πιο αποτε-
λεσματικά σχέδια για το μέλλον.

Οι προβλέψεις γίνονται με όλο και πιο 
σύγχρονα  εργαλεία  και μεθόδους και 
διάφορα λογισμικά πρόγνωσης τα τε-
λευταία χρόνια από σχεδόν όλους τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αλλά 
και τις μεγάλες επιχειρηματικές οντότητες 
με σκοπό τον υπολογισμό  μελλοντικών 
ρίσκων με  πιο έγκαιρο και ακριβή τρόπο.

Η χρήση της πρόβλεψης παρέχει πλη-
ροφορίες που βοηθούν τη Διοίκηση στον 
εντοπισμό των αδυναμιών του προϋπο-
λογισμού και του προγραμματισμού, ενώ 
ταυτόχρονα εντοπίζει την ανάγκη προσαρ-
μογής από μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Συγκριτικό πλεονέκτημα
Οι προβλέψεις όπως και ο προϋπολογι-

σμός αποτελούν εργαλεία  διαμόρφωσης 
ρεαλιστικών σχεδίων, τα οποία συνδέονται 
άρρηκτα μεταξύ τους, τόσο στη βραχυ-
πρόθεσμη όσο και στη μακροπρόθεσμη 
λήψη αποφάσεων σε εταιρικό επίπεδο.

Οι βασικές τους διαφορές συνοψίζονται 
στο ότι, ενώ ο προϋπολογισμός παρέχει 

στη Διοίκηση την εικόνα για το τι θέλει να  
επιτύχει η εταιρεία, η πρόβλεψη δείχνει 
εάν η εταιρεία είναι σε θέση να επιτύχει 
τον προϋπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη 
μελλοντικά γεγονότα και τάσεις, είτε θετικά 
είτε αρνητικά. Επίσης, ο προϋπολογισμός 
συντελεί στην ορθή διαχείριση σχεδίων 
δράσης και η πρόβλεψη στην επίτευξη 
στρατηγικών στόχων. Τέλος, ο προϋπολο-
γισμός δείχνει τη διαφορά μεταξύ τρέχου-
σαςκαι αναμενόμενης κατάστασης, ενώ η 
πρόβλεψη μάς δείχνει τι να αναμένουμε.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η  
δημιουργία ανάλογων  υπολογισμών πα-
ρέχει στην κάθε Διοίκηση ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνι-
στή και φέρνει την επιχείρηση πιο κοντά 
στην ανάπτυξή της μέσω της επίτευξης 
στόχων, καθώς και τα δύο εργαλεία αλ-
ληλοεπιδρούν παρόλο που εξυπηρετούν 
διαφορετικούς σκοπούς. 

Ως μια από τις καλύτερες 
ψηφιακές τράπεζες της 
Δυτικής Ευρώπης και 
ως η καλύτερη ψηφιακή 

τράπεζα στην Κύπρο για το 2022, για 
τους καταναλωτές και τους επιχειρη-
ματικούς και θεσμικούς πελάτες δια-
κρίθηκε η Τράπεζα Κύπρου. Η διπλή 
διάκριση έγινε από το έγκριτο αμερικα-
νικό περιοδικό «Global Finance», στο 
πλαίσιο των βραβείων «World’s Best 

Digital Bank Awards 2022», για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί διεθνή αναγνώριση για την 
ψηφιακή της μεταμόρφωση. Τα βραβεία 
του «Global Finance» επιβραβεύουν 
τους τραπεζικούς οργανισμούς για τα 
επιτεύγματά τους στην ψηφιακή τραπεζι-
κή. Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 
υποψήφιους τραπεζικούς οργανισμούς 
που αξιολογήθηκαν από την παγκοσμίου 
κύρους κριτική επιτροπή του Infosys.

Τα Lidl σάς προσκαλούν 
στο πιο διασκεδαστικό 
πάρτι

Η επιστροφή στα θρανία 
γίνεται πιο διασκεδαστική 
από ποτέ, οι συλλεκτικές 
φιγούρες, που ξετρελαίνουν 

μικρούς και μεγάλους, επιστρέφουν 
στα καταστήματα της Lidl Κύπρυ με τη 
νέα συλλογή “Stikeez Happy Home”. 
Οι συλλεκτικές φιγούρες Stikeez 
επέστρεψαν στα Lidl από τις 5  Σε-
πτεμβρίου μέχρι 13 Οκτωβρίου (και 
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) 
και αυτήν τη φορά είναι εμπνευσμένες 
από αντικείμενα του σπιτιού - και όχι 
μόνο! Με κάθε αγορά αξίας €30 απο-
κτάτε δωρεάν ένα σακουλάκι Stikeez 
Flowpack, που θα περιέχει μία από 
τις 24 φιγούρες Stikeez Happy Home. 

Τα “Stikeez Happy Home” είναι μια 
συλλογή από 24 διαφορετικές φιγού-
ρες, εμπνευσμένες από αντικείμενα 
του σπιτιού, και έχουν αγαπηθεί από 
μικρούς και μεγάλους. Λέγονται Stikeez 
γιατί κολλάνε σε όλες τις λείες επιφά-
νειες και, όταν παίζει κανείς μαζί τους, 
κάνουν έναν αστείο χαρακτηριστικό 
ήχο «ποπ». Και επειδή η κάθε συλλογή 
χρειάζεται και το κατάλληλο άλμπουμ, 
στα καταστήματα Lidl οι καταναλωτές 
μπορούν να προμηθευτούν το συλλε-
κτικό άλμπουμ στην τιμή των €2,99 
για να αποθηκεύουν τα Stikeez τους. 
Συλλέξτε τώρα Stikeez και κολλήστε 
τα παντού. Μάθετε περισσότερα στο 
https://www.lidl.com.cy/el/stikeez 

Το βραβείο “Cruise Personality of the Year” απονεμήθηκε στον Κρις Θεοφιλίδη

Η Celestyal, η βραβευμένη και 
αναγνωρισμένη ως η νούμε-
ρο ένα επιλογή κρουαζιέρας 
στα ελληνικά νησιά και την 

Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε ότι 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρεί-
ας, Κρις Θεοφιλίδης, ανακηρύχθηκε 
«Cruise Personality of the Year» στα 
βραβεία ‘‘Seatrade Cruise Awards 
2022’’, που έλαβαν χώραν από τις 14 
ώς και 15 Σεπτεμβρίου στη Μάλαγα, 
στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης 
Sea Trade Cruise Med. Το βραβείο, που 
έχει θεσπιστεί  από το γνωστό εκδοτικό 
οίκο και διοργανωτή συνεδρίων ανά 
τον κόσμο Seatrade με την ονομασία 
«Cruise Personality of the Year», απευ-
θύνεται σε μια προσωπικότητα  που 

έχει προσφέρει στον μέγιστο βαθμό 
και εκπροσωπεί τους καλύτερους στον 
τομέα ή τον κλάδο που δραστηριοποι-
είται και παράλληλα προάγει τις αξίες 
που επιθυμεί να αναδείξει το Seatrade. 
Σύμφωνα με την κ. Mary Bond, Group 
Director, Seatrade Cruise, ο Κρις Θεο-
φιλίδης είναι άξιος αποδέκτης αυτής της 
διάκρισης, καθώς μέσω της  δυναμικής 
του ηγεσίας και αταλάντευτης κατεύ-
θυνσής του η Celestyal πρωταγωνιστεί 
στις κρουαζιέρες με μεσαίου μεγέθους 
κρουαζιερόπλοια, προσφέρoντας αυθε-
ντικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τις 
ελληνικές της ρίζες. Τόνισε, επίσης, τον 
ιδιαίτερο δυναμισμό του στον  στρατη-
γικό σχεδιασμό και την προσέλκυση 
χρηματοδότησης, η οποία επέτρεψε στη 

Celestyal να εξασφαλίσει επένδυση που 
προορίζεται και για την ανανέωση του 
στόλου της εταιρείας. Όπως χαρακτηρι-
στικά  τόνισε, σε ένα φυσιολογικό έτος 
λειτουργίας, η Celestyal συνεισφέρει 
πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στην 
τοπική ελληνική οικονομία, ενώ η εται-
ρεία συνέβαλε ενεργά στην εφαρμογή 
δράσεων αειφόρου τουρισμού. Ένα πα-
ράδειγμα αποτελεί το νέο συναρπαστικό 
και βιωματικό πρόγραμμα εκδρομών 
της εταιρείας, με την ονομασία ‘‘Αυθε-
ντικές Αποδράσεις’’, οι οποίες παρέχουν 
μοναδικές, απίστευτες εμπειρίες σε μι-
κρές ομάδες επισκεπτών, με στόχο να 
προστατεύσουν το μοναδικό χαρακτήρα 
των προορισμών που επισκέπτεται η 
Celestyal.

25.09.2022

Η χρήση της 
πρόβλεψης παρέχει 

πληροφορίες 
που βοηθούν τη 
Διοίκηση στον 
εντοπισμό των 
αδυναμιών του 

προϋπολογισμού 
και του 

προγραμματισμού, 
ενώ ταυτόχρονα 

εντοπίζει 
την ανάγκη 

προσαρμογής από 
μεταβαλλόμενες 

συνθήκες 



Της Κυριακής

Πάντως, μέσα σε όλο 
αυτό το ρευστό περιβάλλον, 
μια είδηση που προκύπτει 
είναι άκρως ενθαρρυντική. Η 
εταιρεία Cyfield προχωρεί με 
σταθερά βήματα στη δημι-
ουργία του πρώτου ιδιωτικού 
συμβατικού σταθμού παρα-
γωγής ηλεκτρισμού, ο οποίος 
ανεγείρεται στην περιοχή του 
Βασιλικού.  Μιλώντας στη 
«Σημερινή» ο Director της 
Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, 
ανέφερε ότι το συγκεκριμέ-
νο έργο ξεκίνησε πριν από 
δυο χρόνια και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί περί τα τέλη 
του 2023, δηλαδή σε περί-
που έναν με ενάμιση χρόνο. 
Όπως είπε, πρόκειται για έναν  
τελευταίας τεχνολογίας σταθ-
μό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο οποίος θα έχει 
τη δυνατότητα να παράγει 2 
εκατομμύρια μεγαβατώρες 
τον χρόνο, που αντιστοιχεί πε-
ρίπου στο 1/3 της παγκύπρι-
ας παραγωγής. Ουσιαστικά, 
σημείωσε, με αυτό το έργο, 
θα μπορεί να πει κάποιος 
ότι εγκαινιάζεται η ελευθε-

ροποίηση της αγοράς, καθώς 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
παραγωγή ενέργειας από ιδι-
ώτες. Ερωτηθείς κατά πόσον 
θα μπορεί να προσφέρει ενέρ-
γεια σε πιο χαμηλές τιμές, ο 
κ. Χρυσοχός σημείωσε ότι 
πρόκειται για έναν σταθμό 
που θα λειτουργεί με μηχα-
νές τελευταίας τεχνολογίας, οι 
οποίες θα είναι πιο παραγω-
γικές από τις υφιστάμενες που 
λειτουργούν σήμερα στην Κύ-
προ και επομένως θα έχουν 
χαμηλότερο κόστος, άρα θα 
μπορούν να διαθέτουν την 
ενέργεια σε καλύτερες τιμές.

Ερωτηθείς για το καύσι-
μο που θα χρησιμοποιεί, ο 
κ. Χρυσοχός σημείωσε ότι 
ο σταθμός θα λειτουργεί με 
φυσικό αέριο και για τον λόγο 
αυτό θα αναμένεται, έστω και 
αν υπάρξει μια μικρή καθυ-
στέρηση, η έλευση του φυσι-
κού αερίου. Το συνολικό κό-
στος του project ανέρχεται στα 
200 εκατομμύρια ευρώ, από 
τα οποία τα 120 εκατομμύρια 
αποτελούν χρηματοδότηση 
από τις τράπεζες.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΜΕ ΤΉ 
ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΚΕΡΔΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕ. 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΙΣΩΣ 
ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΡΟ-
ΣΤΑ ΜΑΣ

Σ
ε γρίφο για δυνατούς λύ-
τες εξελίσσεται το άνοιγμα 
της αγοράς ηλεκτρισμού 
στην Κύπρο. Και αυτό 
γιατί όποιο ορόσημο 
και αν είχε τεθεί μέχρι 
σήμερα δεν κατέστη 

εφικτό να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα 
να οδεύουμε από αναβολή σε αναβολή. 
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
φαίνεται ότι αυτό καθαυτό το πρόβλημα 
δεν είναι η καθυστέρηση αλλά το γεγονός 
ότι το μοντέλο που ακολουθούμε και με το 
οποίο επιδιώκεται το άνοιγμα της αγοράς 
ηλεκτρισμού φαίνεται να αντιμετωπίζει 
προβλήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η συζήτηση 
που γίνεται τόσο σε τοπικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο για τα υπερκέρδη των 
παραγωγών ΑΠΕ. Συναφώς, αρμόδιοι με 
τους οποίους συνομίλησε η «Σημερινή» 
σημειώνουν ότι είναι υπαρκτό πλέον το 
σενάριο, με το άνοιγμα της αγοράς, οι τιμές 
του ηλεκτρισμού να κινηθούν τελικά προς 
τα πάνω και όχι προς τα κάτω, όπως όλοι 
ελπίζουν, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια.

Το θέμα του ανοίγματος της αγοράς 
ηλεκτρισμού συζητήθηκε προ ημερών 
στην αρμόδια Επιτροπή Ενέργειας της 
Βουλής, με τους βουλευτές να διαπιστώνουν 
γι’ ακόμα μια φορά ότι υπάρχει σοβαρή 
καθυστέρηση, και να υψώνουν τους τόνους 
προς τους αρμοδίους, φέρνοντάς τους προ 
των ευθυνών τους. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, 
σε έντονο ύφος επέρριψε ευθύνες στο 
Υπουργείο Εμπορίου, για την καθυστέ-
ρηση στη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά, 
αλλά ακόμα και για το ενδεχόμενο ενός 

Ηλεκτρική ενέργεια: Δεν αποκλείεται άνοδος 
των τιμών με το άνοιγμα της αγοράς

«black out», λόγω του ότι οι κανονισμοί 
για τις προσλήψεις προσωπικού δεν έχουν 
κατατεθεί προς ψήφιση, αν και έχει με-
σολαβήσει ένας χρόνος από την έγκριση 
της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή. 
Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις 
του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα, 
ο οποίος υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση 
διαβεβαίωνε την Επιτροπή ότι η είσοδος 
στην ανταγωνιστική αγορά για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να 
καλύψουμε τους στόχους αναφορικά με 
τη διείσδυση των ΑΠΕ, για την υλοποίηση 
απόφασης της ΕΕ, θα γινόταν αρχικά τον 
Ιούλιο του 2014, μετατέθηκε για τον Ιούλιο 
2016, στη συνέχεια για τον Ιούλιο του 
2019, μετά για τον Δεκέμβριο του 2020 
και τελικά για τον Οκτώβριο του 2022. 
Ωστόσο, όπως προκύπτει, ούτε αυτό το 
ορόσημο αναμένεται να επιτευχθεί.

Ευρωπαϊκό μοντέλο
Από πλευράς τώρα του αρμόδιου 

Υπουργείου Ενέργειας, η Υπουργός 
Νατάσα Πηλείδου δήλωνε ότι στόχος 
είναι να επιτευχθεί το άνοιγμα της αγοράς 
ηλεκτρισμού εντός φθινοπώρου και, εν 
πάση περιπτώσει, πριν από το τέλος του 
τρέχοντος έτους. 

Την ίδια ώρα πάντως και ερωτηθείσα 
σε σχέση με το μοντέλο που επιλέξαμε 
ν’ ακολουθήσουμε για το άνοιγμα της 
αγοράς, η κ. Πηλείδου σημείωνε ότι, 
στην παρούσα φάση, η ΕΕ επανεξετάζει 
το μοντέλο-στόχος για την αγορά ηλε-
κτρισμού και η σχετική συζήτηση στις 
Βρυξέλλες έχει ξεκινήσει ακριβώς υπό 
το φως των πολύ υψηλών τιμών φυσικού 
αερίου. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση, 
το Υπουργείο Ενέργειας ενημέρωνε ότι 
έχει συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργεί-
ου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
και της ΡΑΕΚ για εξέταση του θέματος 
των πιθανών υπερκερδών παραγωγών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
λόγω της απροσδόκητης αύξησης της τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ομάδα αυτή 
έχει προβεί στην εξέταση και αξιολόγηση 
όλων των υφιστάμενων Σχεδίων ΑΠΕ που 
εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο και 
της τιμολόγησής τους. Η ομάδα εργασίας 
έχει αποστείλει τις διαπιστώσεις της, αλλά 
και αναλυτικά στοιχεία, στο Υπουργείο 
Οικονομικών και εξετάζει παράλληλα το 
ενδεχόμενο επιβολής σχετικής φορολο-
γίας ή τέλους.

Τρία σημεία
Ζητήσαμε από το γραφείο του Διαχει-

ριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
να μας κατατοπίσει σε σχέση με το πού  
βρισκόμαστε σήμερα ως προς το άνοιγ-
μα της αγοράς και τι απομένει ακόμη 
να γίνει. Μιλώντας στη «Σημερινή», ο 
αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του 
Διαχειριστή, Ρογήρος Ταπάκης, ανέφερε 
ότι αυτό που έπεται είναι η έναρξη της 
δεύτερης δοκιμαστικής περιόδου όσον 
αφορά τη λειτουργία της ανταγωνιστικής 
αγοράς ηλεκτρισμού. Όπως είχε αναφέρει 
και σε σχετική ανακοίνωσή της η ΡΑΕΚ, 
στην πρώτη Δοκιμαστική Περίοδο πα-
ρατηρήθηκε ελλιπής, ασύμβατη και μη 
συστηματική δραστηριοποίηση των όσων 
παραγωγών ηλεκτρισμού και προμηθευτών 
ηλεκτρισμού συμμετείχαν. Ουσιαστικά 
οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν να συμμετά-
σχουν σε μια δοκιμαστική περίοδο, κατά 
την οποία θα λειτουργούσαν σε καθεστώς 
ανταγωνιστικής αγοράς, ωστόσο, όπως 
επισήμανε η ΡΑΕΚ, τα αποτελέσματα ήταν 
απογοητευτικά. Γι’ αυτό θα υπάρξει και 
μια δεύτερη δοκιμαστική περίοδος, η 
οποία έχει οριστεί για τις 19 Οκτωβρί-
ου. Ο προγραμματισμός κάνει λόγο για 
διάρκεια δύο μηνών αυτής της περιόδου, 
ωστόσο η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα 
κρατήσει μέχρι να επιλυθούν όλα τα προ-
βλήματα που ενδεχομένως να υπάρξουν 
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σε περιβάλλον ανταγωνιστικής αγοράς.
Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο 

σημείο έχει να κάνει με το λογισμικό, δηλαδή 
την πλατφόρμα στην οποία θα λειτουργούν 
όλοι οι συμβεβλημένοι με την ανταγωνιστική 
αγορά ηλεκτρισμού. Σε αυτό το λογισμικό 
θα πρέπει να γίνουν όλοι οι σχετικοί έλεγχοι, 
ώστε να εξακριβωθεί ότι όλα λειτουργούν 
ομαλά και δεν θα προκύψει οποιοδήποτε 
πρόβλημα όταν θα ανοίξει η αγορά.

Και το τρίτο σημείο έχει να κάνει με 
το προσωπικό του Διαχειριστή Συστή-
ματος Μεταφοράς. Όπως μας εξηγήθη-
κε, το προσωπικό του Διαχειριστή έχει 

μεταφερθεί από την ΑΗΚ. Επομένως θα 
πρέπει να καταρτιστούν νέα σχέδια υπη-
ρεσίας, ώστε να μεταφερθούν και τυπικά 
οι εργαζόμενοι κάτω από την ομπρέλα του 
Διαχειριστή, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να γίνουν και νέες προσλήψεις, ώστε να 
στελεχωθεί επαρκώς ο Οργανισμός. Όλα 
αυτά τα διαδικαστικά κρίνονται απαραίτητο 
να γίνουν, ώστε να μπορέσει ο Διαχειρι-
στής να διαδραματίσει σωστά τον ρόλο 
του με το άνοιγμα της αγοράς.

Όσον αφορά το νέο περιβάλλον που 
θα προκύψει και την πορεία που ανα-
μένεται να ακολουθήσουν οι τιμές του 

ηλεκτρισμού, ο κ. Ταπάκης σημείωσε ότι 
θα προκύψει ένα διαφορετικό περιβάλλον 
με το άνοιγμα της αγοράς. Αν πάρουμε 
το παράδειγμα της υπόλοιπης Ευρώπης, 
είπε, φαίνεται ότι εκεί αντιμετωπίζουν ένα 
σοβαρό θέμα με τα υπερκέρδη των παρα-
γωγών ΑΠΕ και προσπαθούν να βρουν 
τρόπους να το λύσουν. Αυτό οδηγεί τις 
τιμές του προϊόντος προς τα πάνω και 
δεν αποκλείεται να το βρούμε και εμείς 
μπροστά μας. Δηλαδή, δεν αποκλείεται 
στα αρχικά τουλάχιστον στάδια οι τιμές 
να πάνε προς τα πάνω και όχι προς τα 
κάτω, όπως αναμένουν όλοι.

Το μεγάλο project 
της Cyfield

Ή εταιρεία 
Cyfield προχω-
ρεί με σταθερά 
βήματα στη 
δημιουργία του 
πρώτου ιδιωτι-
κού συμβατικού 
σταθμού πα-
ραγωγής ηλε-
κτρισμού, στην 
περιοχή του 
Βασιλικού

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

25.09.2022



Έστω και καθυστερημένα, προωθή-
θηκε τελικά και στην Κύπρο νο-
μοθεσία για τον κατώτατο μισθό. 
Ασφαλώς θα ήταν προτιμότερο 

η νομοθεσία να ήταν ολοκληρωμένη και 
επιπρόσθετα ο κατώτατος μισθός να ήταν 
τετραψήφιος αντί για €940.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα δε-
δομένα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και 
ν’ αξιολογήσουμε κατά πόσον ο κατώτα-
τος μισθός συμβάλλει στην προώθηση της 
ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Τονίζεται επίσης ότι οι διαδοχικές κρίσεις 
έχουν οδηγήσει στη μείωση του βιοτικού 
επιπέδου, στη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης, 
στην αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων 
που είναι κάτω από τα όρια της φτώχιας, 
σε λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και 
ανέλιξης και στην αύξηση του φαινομένου 
των κοινωνικών αποκλεισμών. Επιπρόσθετα, 
υπογραμμίζεται ότι τα δεδομένα των τελευ-
ταίων ετών καθώς και οι συναφείς πολιτικο-
οικονομικές επιλογές έχουν οδηγήσει στην 
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 
και στην αύξηση της ανισότητας.

Παρά τα αρνητικά αυτά δεδομένα υπήρ-
ξαν κάποιες αντιδράσεις τόσο στην Κύπρο 
όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη 
θέσπιση νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό. 
Ως κύριο επιχείρημα για τη θέση αυτή ήταν 
ότι μια τέτοια νομοθεσία θα οδηγήσει στην 
αύξηση της ανεργίας. Το εν λόγω επιχείρημα 
πηγάζει από τη Νεοκλασική Οικονομική 
Θεωρία και σχετίζεται με μια κατάσταση 
πραγμάτων, όπου η αγορά και το ευρύτερο 
οικονομικό πλαίσιο χαρακτηρίζονται από τον 
τέλειο ανταγωνισμό (perfect competition). 
Όμως η σημερινή πραγματικότητα είναι 
διαφορετική.

Πέραν τούτου, όμως, αντί να εξετάσουμε 
αποσπασματικά το ζήτημα αυτό (στο πλαί-
σιο ενός partial equilibrium analysis), είναι 
απαραίτητο να αξιολογήσουμε και τη μεγάλη 
εικόνα (στο πλαίσιο αυτού που αποκαλείται 
general equilibrium analysis). Ένα βασι-
κό ερώτημα είναι τι χρειάζεται ένας νέος, 
μια νέα, ένα νοικοκυριό για τη στοιχειώδη 
επιβίωση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπε-
δο των ενοικίων, τις τιμές προϊόντων και 
υπηρεσιών, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο 
για έναν νέο, για μια νέα να μπορούν να 
διαβιώσουν μόνοι τους με ένα μισθό κάτω 
από €1.000 μηνιαίως. Προφανώς τα ζητή-
ματα αυτά δεν αφορούν μόνο την ισότητα 
και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι ταυτό-
χρονα ζητήματα εθνικής επιβίωσης, καθώς 
συνδέονται και με το δημογραφικό με την 
ευρύτερη έννοια του όρου.

Παρά τα δύσκολα αυτά δεδομένα και 
τις ελλείψεις, η θέσπιση νομοθεσίας για 
τον κατώτατο μισθό αποτελεί βήμα προς 
την ορθή κατεύθυνση. Στην πορεία είναι 
σημαντικό να γίνει ο απαραίτητος διάλογος 
μεταξύ εργοδοτών, συντεχνιών και Κυβέρνη-

σης, ούτως ώστε να επέλθει μια πραγματικά 
ολοκληρωμένη ρύθμιση, η οποία συνεχώς 
να βελτιώνεται. Μια τέτοια προσέγγιση θα 
αποτελέσει νέα αρχή στις εργασιακές σχέσεις. 
Επιπρόσθετα, θα είναι εφικτό να καταβληθούν 
προσπάθειες σε ένα νέο εργασιακό πλαίσιο 
για αναβάθμιση της παραγωγικότητας και 
του εργασιακού ήθους.

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η ανισότητα δεν 
αντιμετωπίζεται με τη θέσπιση κατώτατου 
μισθού, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση 
είναι δυνατό να συμβάλει σε μια στοιχειώδη 
διαβίωση. Υπογραμμίζεται ότι η πλειοψηφία 
των εργαζομένων θα πρέπει να απολαμβά-
νουν μισθούς και ωφελήματα πολύ πιο πάνω 
από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 
για τον κατώτατο μισθό.

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να υπάρ-
ξουν και άλλα μέτρα που ενισχύουν την 
κοινωνικοοικονομική συνοχή και παράλ-
ληλα προωθούν τον στόχο μιας δικαιότερης 
ή λιγότερο άδικης κοινωνίας. Στο πλαίσιο 
αυτής της φιλοσοφίας είναι δυνατό να προ-
ωθηθούν στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη 
των νοικοκυριών. Απαραίτητα είναι και συ-

γκεκριμένα μέτρα, τα οποία επηρεάζουν 
καθοριστικά το δημογραφικό ζήτημα. Για 
παράδειγμα, είναι σημαντικό να υπάρξει 
έμπρακτη στήριξη για κάθε παιδί.

Εν κατακλείδι θεωρώ ότι έχει φθάσει η 
στιγμή να δούμε πώς προχωρούμε σε ένα 
νέο υπόδειγμα. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατό 
να επαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητές 
μας ως κοινωνίας καθώς και τον κοινωνι-
κοοικονομικό, στρατηγικό και επιδιαιτητικό 
ρόλο του κράτους και να εργασθούμε για ένα 
καλύτερο αύριο. Για παράδειγμα, άλλο είναι 
η επιδίωξη του κανονικού κέρδους (normal 
profit) και άλλο το κυνήγι του υπερκέρδους 
(abnormal profit) ανεξαρτήτως τιμήματος. 
Προφανώς η θέσπιση νομοθεσίας για κα-
τώτατο μισθό δεν αρκεί.

* Απόσπασμα της ομιλίας «Η Συμβολή 
του Κατώτατου Μισθού στην Προώθηση της 
Οικονομικής Ισότητας και της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης», στο Συνέδριο της ΔΕΟΚ «Ευρώπη 
και Μισθολογική Ανισότητα: Ο Καθορισμός 
ενός Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού και 
ο Ρόλος των Συνδικάτων», 22-23/9/2022.

Η κοινή γνώμη δεν έχει διαμορ-
φωμένη πλήρη γνώση, παρά 
τις πρόσφατες αποφάσεις που 
έτυχαν τόσης δημοσιότητας, 

για τη σημασία της ανάγκης και τις επι-
πτώσεις που επιφέρει η δυνατότητα της 
διοίκησης να αποφασίζει διαθεσιμότη-
τα ενός δημόσιου λειτουργού. Είναι μια 
δυνατότητα που ο Νόμος παρέχει για να 
εφαρμοστεί όταν γίνεται πειθαρχική έρευνα 
ή ποινική έρευνα και δίκη, νοουμένου 
ότι κρίνεται αντικειμενικά και δίκαια πως 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να απο-
φασιστεί. Βέβαια έχει επεξηγηθεί από τη 
Νομολογία ότι δεν αποτελεί «τιμωρία» το 
μέτρο αυτό, αλλά πρέπει να αποφασίζε-
ται μόνο, εάν το «δημόσιο συμφέρον» το 
απαιτεί για να προχωρήσει ανεμπόδιστα 
και συνεπώς να διευκολυνθεί η αναγκαία 
έρευνα. Δικαιούται, όμως,  προηγουμένως 
ν’ ακουστεί ο επηρεαζόμενος Λειτουργός 
κατά τη φυσική δικαιοσύνη γιατί το μέτρο 
τούτο είναι μια άκρως δυσμενής απόφα-
ση. Με το δικαίωμα ακρόασης μπορεί να 
καταδείξει λόγους για τους οποίους δεν θα 
πρέπει χάριν του δημοσίου συμφέροντος 
να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ιδιαίτερα όταν 
προηγήθηκε δική του καταγγελία που, 

αντί να ερευνηθεί, αποτέλεσε αφορμή για 
να προωθηθεί η διαθεσιμότητα!

Πρέπει ν’ αναφερθεί ότι έχουν αναδει-
χθεί δικαστικά περιπτώσεις, όπου χωρίς 
την όποια αιτιολογία, με μόνη την επίκληση 
του δημοσίου συμφέροντος,  διατάχθηκε 
διαθεσιμότητα αυθαίρετα και καταχρηστικά 
γι’ αυτό και ακυρώθηκε.

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που δεν αρκεί 
η χωρίς ουσία φραστική αναφορά ότι η 
διαθεσιμότητα αποφασίστηκε χάριν, δήθεν, 
δημοσίου συμφέροντος και όχι ως μορφή 
συγκαλυμμένης υπηρεσιακής εξόντωσης. 
Απαιτείται, ως κρίθηκε από την πλήρη 
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

από τη δεκαετία του 1990,  «συγκεκριμε-
νοποίηση» του δημοσίου συμφέροντος. 
Παράλληλα, προφανώς, συντρέχει και η 
συνταγματική υποχρέωση για σεβασμό 
του δικαιώματος για άσκηση των καθη-
κόντων του.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε δικαστικά πως 
η απλή αναφορά ότι ένας Λειτουργός 
πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα για ν’ 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο επηρεασμού 
της έρευνας ή των μαρτύρων ως εκ της 
θέσης που κατέχει, δεν αρκεί. Η αιτιολό-
γηση επιβάλλεται να είναι πειστική και 
συγκεκριμένη. Ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που το δημόσιο συμφέρον, ενδεχομένως 
να εξυπηρετείται με τη μη έκδοση της 
διαθεσιμότητας. Δεν αρκεί μια αόριστη 
αναφορά ή στάθμιση του δημοσίου συμ-
φέροντος με το προσωπικό συμφέρον του 
επηρεαζομένου. Η επίκληση δημοσίου 
συμφέροντος, για να προσφέρει στήριξη 
σε κάθε διοικητική απόφαση, άρα και στη 
διαθεσιμότητα, προϋποθέτει να υπάρχει 
το απαραίτητο περιεχόμενο στην ίδια την 
απόφαση, που θα αποκαλύπτει κατά τρό-
πο διάφανο τον συλλογισμό για τη λήψη 
αυτής της απόφασης. Αιτιολογία που θα 
επιτρέπει έλεγχο νομιμότητας. Δεν χωρεί 

αόριστη αναφορά σε «περιστατικά» μη 
σαφώς προσδιορισμένα, τα οποία να επε-
ξηγούν γιατί  επιβάλλεται η διαθεσιμότητα. 
Αιτιολογία που προφανώς εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και παράλληλα συντελεί 
στην προστασία του ατομικού συμφέροντος 
του επηρεαζομένου. Η απουσία, άλλωστε, 
στοιχείων για τον προσδιορισμό του δη-
μοσίου συμφέροντος καθιστά αδύνατον 
τον επακριβή προσδιορισμό του, οπότε και 
έχουμε υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας.

Η νομολογία μάλιστα τόνισε ότι μπορεί 
η διαθεσιμότητα να μην αποτελεί τιμωρία, 
έχει όμως έναν «…εξαιρετικά μειωτικό, 
προσβλητικό και δυσφημιστικό χαρακτή-
ρα…», που προκαλεί βλάβη αφού στιγμα-
τίζεται ο επηρεαζόμενος και παράλληλα 
πλήττεται η εμπιστοσύνη προς θεσμικό 
όργανο. Σαφώς, λοιπόν, η διαθεσιμότητα 
δεν είναι ανεξέλεγκτο δικαίωμα για να 
ασκείται όπως και ως ήθελε από τα αρμόδια, 
περί τούτου, όργανα. Μάλιστα στην εποχή 
της διαπλοκής και των παρανομιών που 
διερχόμαστε, δεν μπορεί να αποφασίζεται 
χωρίς νόμιμο λόγο. Κάθε διαθεσιμότητα 
πρέπει να υπηρετεί τη νομιμότητα και 
την έννοια του Κράτους Δικαίου και όχι 
να είναι μονοδιάστατη αλαζονική πράξη.Ευχάριστη έκπληξη μού προ-

κάλεσε η ανωτέρω αγγλική 
έκδοση με τον πρωτότυπο 
τίτλο και το ακόμη πιο πρω-

τότυπο και εντυπωσιακό περιεχόμενο, 
που μου έκανε δώρο προσφάτως μια 
πολύ καλή μου φίλη. Μπράβο στον 
συγγραφέα για τη θαυμάσια πρωτο-
βουλία και την ιώβεια υπομονή του 
να συλλέγει και καταγράφει για τρία 
ολόκληρα χρόνια το πλούσιο ιστορικό 
και φωτογραφικό υλικό που γεμίζει το 
ογκώδες βιβλίο του των 331 σελίδων. 

Πρόκειται για μια πολυτελή έκ-
δοση, που έγινε με επιχορήγηση 
της Astrobank, στην οποία γίνεται 
λεπτομερής καταγραφή και σχολι-
ασμός εκατοντάδων χριστιανικών 
συμβόλων, που ο Ιταλός δημοσιο-
γράφος, ιστορικός, συγγραφέας και 
φωτορεπόρτερ επισήμανε σε διάφορα 
μέρη και κτήρια της Κύπρου, κυρίως 
σε εκκλησίες, και τα οποία τράβηξαν 
την προσοχή του κατά τη διάρκεια της 
πολύχρονης διαμονής του στο νησί 
μας, στο πλαίσιο της μελέτης του για 
την ιστορία και τα σύμβολα διαφόρων 
θρησκειών της Μεσογείου. Κρίμα που,  
τόσα χρόνια, ούτε η Εκκλησία της Κύ-
πρου, μήτε η κυπριακή Πολιτεία δεν 
είχε παρόμοια πρωτοβουλία!

Ιδιαίτερη εντύπωση μού έκανε ο 
μεθοδικός αλλά και γλαφυρός αφηγη-
ματικός χαρακτήρας του κειμένου, που 
μοιάζει με την ευχάριστη περιγραφή 
ενός ταξιδιού γύρω στο νησί μας, κα-
θώς και οι θαυμάσιες φωτογραφίες 
που τράβηξε ο ίδιος ο συγγραφέας 
των διαφόρων συμβόλων και ιερών 
εικόνων που πλαισιώνουν με καλλι-
τεχνικό τρόπο το κείμενο. Όλα μαζί 
συνθέτουν ένα εξαιρετικό βιβλίο, που 
αξίζει να έχει κανείς στη βιβλιοθήκη 
του και να το προσφέρει ως πολύτιμο 
δώρο σε ξένους που επισκέπτονται 
το πολύπαθο νησί μας, ώστε αυτοί 
να γνωρίσουν την υπερδισχιλιετή 
ελληνικότητα και χριστιανικότητά μας. 

Χωρίς να περιέχει υπερβολές, το 
κείμενο αποπνέει θαυμασμό για τα 
ιερά σύμβολα χριστιανικής τέχνης που 
παρουσιάζει, μερικά από τα οποία 
είναι ασύγκριτης καλλιτεχνικής αξί-
ας, μέσα σε μια πολύχρονη ιστορική 

διαδρομή που αναδεικνύει τον ελλη-
νικό και χριστιανικό χαρακτήρα της 
μικρής μας χώρας, παρ’όλους τους 
αλλοεθνείς και αλλόθρησκους κατα-
κτητές που πέρασαν απ’ εδώ κατά τη 
μακρόχρονη ιστορία μας. Ανάμεσα 
στα διάφορα σύμβολα παρουσιάζο-
νται και ορισμένα παράξενα, όπως 
για παράδειγμα η σβάστικα, που ήταν 
αρχαίο ελληνικό σύμβολο, το οποίο 
αργότερα υιοθέτησαν οι Ναζί, και η 
ημισέληνος με το αστέρι, που ήταν 
βυζαντινό σύμβολο, το οποίο αργό-
τερα υιοθέτησαν οι μουσουλμάνοι. 
Παράξενο είναι και το σύμβολο στην 
εικόνα του εξωφύλλου, που παρουσι-
άζει τον Άγιο Χριστόφορο με κεφαλή 
σκύλου, μεταφέροντας τον μικρούλη 
τότε Ιησού στους ώμους του. Η αρχαία 
αυτή εικόνα βρίσκεται στην εκκλησία 
της Αγίας Μαρίνας στην Τερσεφάνου, 
κοντά στη Λάρνακα.

Το βιβλίο περιέχει πλούσια βιβλιο-
γραφία και παραπομπές σ’ αυτή μέσα 
στο κείμενο, ώστε ο αναγνώστης και 
κυρίως ο μελετητής να μπορεί να έχει 
πλήρη εικόνα του όλου θέματος. Θα 
ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ 
και στην τέλεια εκτύπωση του βιβλίου 
σε πολυτελές χαρτί μεγέθους Α4 από 
το τυπογραφείο Printcocassoulides 
Ltd στη Λευκωσία. 

Παρ’όλο που ο συγγραφέας δηλώνει 
ότι δεν είναι ειδικός για το θέμα με 
το οποίο ασχολείται, πιστεύω ότι το 
βιβλίο έχει μεγάλη ιστορική αξία για 
όσους ενδιαφέρονται να ενδιατρίψουν 
σε βάθος στη σύγκριση μεταξύ αρχαί-
ων θρησκευτικών συμβόλων και στη 
σημασία τους στις διάφορες θρησκείες, 
πράγμα που επιχειρεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό και ο συγγραφέας. 

Της Κυριακής
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Η Κύπρος έχει διασυρθεί διε-
θνώς και έχει καταστεί δείγμα 
κράτους διαφθοράς. Για το κα-
τάντημα αυτό της πατρίδας 

μας πρέπει όλοι να νιώθουμε ντροπή. 
Να νιώθουμε, όπως νιώθουν οι ένοχοι 
μιας ατιμίας ή μιας ανήθικης συμπερι-
φοράς, που όλοι τούς δακτυλοδείχνουν.  
Αυτή είναι, δυστυχώς, η διεθνής εικόνα 
της Κύπρου.

Φυσικά, για το κατάντημα αυτό την 
πρώτη ευθύνη φέρει ο ΠτΔ, που, όπως 
τον κατηγόρησε ένας συγγραφέας και 
πρώην στενός συνεργάτης του, ενεργεί 
ως αρχηγός συμμορίας. Το γεγονός ότι ο 
συγγραφέας υπήρξε στενός συνεργάτης 
του ΠτΔ και στράφηκε εναντίον του, όταν 
διαπίστωσε ότι εγκατέλειψε την γραμμή 
της όποιας λύσης για την οποία τον υπο-
στήριζε, δεν αλλοιώνει τα γεγονότα που 
περιγράφει στο βιβλίο του. Αντίθετα. Τους 
δίνει μεγαλύτερη σοβαρότητα, αφού ο ίδιος 
γνώριζε από πρώτο χέρι και συμμετείχε 

ή ανεχόταν τη λειτουργία της συμμορίας, 
από την οποίαν ανέμενε δικαίωση της 
ιδεολογίας του για τη λύση.

Είναι παράξενο ένας πολίτης να κατη-
γορεί τον ΠτΔ ως αρχηγό συμμορίας και 
να μην κινείται εναντίον του καμιά νομική 
διαδικασία. Δεν εθίγη άραγε ο ΠτΔ, που 
παρουσιάζεται ως αρχηγός συμμορίας; 
Γιατί η Εισαγγελία δεν κίνησε διαδικασία 
εναντίον του; Γιατί ο ΠτΔ δεν του κίνη-
σε αγωγή για λίβελο; Η απάντηση είναι 
απλή: Για να μη δοθεί στον συγγραφέα 
η ευκαιρία τεκμηρίωσης των κατηγορι-
ών του ενώπιον του δικαστηρίου και της 
κοινής γνώμης.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
ανέδειξε με στοιχεία μια δραστηριότητα 
αυτής της συμμορίας. Εκμεταλλευόμενη 
αυτό το πρόγραμμα, η επίσημη και ανεπί-
σημη συμμορία καρπώθηκε εκατομμύρια 
ευρώ σε βάρος της Κ.Δ. και του δημοσίου 
συμφέροντος. Δικηγορικά και λογιστικά 

γραφεία, μεσάζοντες, ντιβέλοπερ, κτημα-
τομεσίτες, εργολάβοι και υπεργολάβοι, 
δημόσιοι λειτουργοί τσέπωσαν εκατομ-
μύρια, στερώντας πολλά εισοδήματα από 
το κράτος, που ανέμενε να πάρει από το 
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Η επίσημη 
δικαιολογία ήταν ότι το κράτος χρειαζό-
ταν άμεση συγκέντρωση κεφαλαίων, για 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Το διεφθαρμένο σύστημα οργάνω-

σε τόσο καλά το μεγάλο φαγοπότι, ώστε, 
ακόμη και όσοι έπαιρναν ψίχουλα ως 
μεροκάματα από την εργοδότησή τους 
για την κατασκευή των επαύλεων και των 
πολυτελών διαμερισμάτων, θεωρούσαν 
το πρόγραμμα της κλοπής ως ευλογία 
για την Κύπρο. Πολλοί, όχι απλώς σιω-
πούσαν, αλλά διακηρύττουν ότι, αν δεν 
είχαμε αυτόν τον ΠτΔ, θα πεινούσαμε.

Ο λαός έβλεπε τη διαπλοκή και τη δι-
αφθορά. Πολλοί ανέμεναν και αυτοί το 
κατιτίς τους. Πολλοί επηρεάζονταν από 
εκείνους που έφαγαν τα εκατομμύρια και 
δεν ενοχλούνταν από τη διαφθορά. Στις 
δημοσκοπήσεις, 4 στους 5 καταδίκαζαν 
τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αλλά  πίσω 
από το παραβάν της κάλπης η πλειοψη-
φία ενέκριναν τη διαφθορά, αθώωναν 
και επιβράβευαν τους ενόχους. Και αυ-
τοί θεωρούν ότι η ψήφος του λαού τούς 
αποενοχοποιεί και τους αθωώνει.

Για τούτο θεωρώ ορθό αυτό που έγραψα 
ως τίτλο του άρθρου μου. Το εκλογικό 

σώμα είναι ένας μεγάλος ένοχος για τη 
γιγάντωση της διαφθοράς. Το εκλογικό 
σώμα είναι αυτό που ανέδειξε για δύο 
φορές ΠτΔ το πρόσωπο που σήμερα είναι 
ο εκφραστής και ο ηγέτης της διαφθοράς. 
Το πρόσωπο που το 2004 πρωτοστά-
τησε στην επιβολή του σχεδίου που θα 
διέλυε την Κ.Δ. και που με 76% ο λαός 
το απέρριψε. Με το ίδιο και μεγαλύτερο 
ποσοστό ο λαός καταδίκαζε και τη δια-
φθορά. Θα ανέμενε κανείς ότι σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση αυτό το ποσοστό 
θα κατατρόπωνε τους διεφθαρμένους και 
το σύστημα της διαφθοράς. Και, όμως, 
το 2017 επανεξέλεξε τον αναξιόπιστο 
ηγέτη της διαφθοράς για δεύτερη προε-
δρική θητεία. Θα ανέμενε κανείς ότι στις 
βουλευτικές εκλογές του 2021 το εκλο-
γικό σώμα θα καταπόντιζε το κυβερνών 
κόμμα της διαπλοκής και θα ενίσχυε το 
κόμμα που αγωνίστηκε για την πάταξη 
της διαφθοράς, ακόμα και με άρνησή 
του να ψηφίσει τους προϋπολογισμούς. 

Απαιτούσε να παραδώσει η Κυβέρνηση 
για έλεγχο τους φακέλους, που αυτές 
τις μέρες τεκμηρίωσαν την ασύμμετρη 
διαφθορά. Και, όμως, το εκλογικό σώμα 
ανέδειξε πρώτο κόμμα, το κόμμα της κυ-
βέρνησης της διαφθοράς και καταπόντισε 
το κόμμα που αγωνιζόταν με όλα τα μέσα 
για ανάδειξη και πάταξή της.

Είναι για τούτο που κατηγορώ το 
εκλογικό σώμα ότι είναι μεγάλος ένο-
χος για τη διαφθορά. Με την ψήφο του 
καλύπτει τη διαφθορά και αθωώνει τους 
διεφθαρμένους, και μάλιστα τους αντα-
μείβει με την ψήφο του. Αν το εκλογικό 
σώμα συνεχίσει με την ίδια συμπεριφορά, 
η διαφθορά θα γίνει ενδημική πολιτική 
συμπεριφορά. Η Κύπρος δεν θα έχει 
ελπίδα. Ως μέλος αυτού του εκλογικού 
σώματος, νιώθω ντροπή. Για τούτο και 
καλώ όλους,  και κυρίως όσους αυξάνουν 
την αποχή, να ενισχύσουν τη συμμε-
τοχή στην εκλογική διαδικασία για να 
νικήσουμε τη διαφθορά.

Εκλογικό σώμα, μεγάλος ένοχος για τη διαφθορά 
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Αν υπάρχει κάτι, που χαρα-
κτηρίζει την Ευρώπη, είναι 
μια ιστορία καταστροφικών 
πολέμων.

Η Ε.Ε. οικοδομήθηκε στις στάχτες και 
τα ερείπια που προκάλεσε ο πολυαίμα-
κτος Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, με 
πρωταρχικό στόχο να προωθήσει την 
ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, 
τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η Ε.Ε. των 27 είναι η ισχυρότερη  Ένωση 
κρατών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Θεμελιακός πυλώνας προαγωγής των 
στόχων της Ε.Ε. και της παρέμβασης στη 
διεθνή πολιτική σκηνή είναι αυτός της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολι-
τικής ασφάλειας.

Ατυχώς, η Ε.Ε., παρά την πολιτική και 
οικονομική της ισχύ, απέτυχε μέχρι σήμερα 
να καταστεί ορατή στη διεθνή πολιτική 
σκηνή, αναδεικνύοντας έναν αυτόνομο 
ρόλο για προαγωγή των πιο πάνω στόχων.

Κατά κανόνα συμπεριφέρεται, ενερ-
γεί και δρα με βάση τις αποφάσεις και 
τις πολιτικές επιλογές της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής.

Η έναρξη της παράνομης ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία, κατά κατάφωρη 

παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς 
Δικαίου και της τελικής πράξης του Ελ-
σίνκι, αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για 
ανάπτυξη παρεμβάσεων και πρωτοβου-
λιών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπε-
δο για τερματισμό ενός καταστροφικού 
πολέμου και επίτευξη ειρήνης. Σε μια 
περιοχή της Ευρώπης. Αποδεικνύοντας 
με αυτόν τον τρόπο ότι πράγματι η Ε.Ε 
είναι δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και 
συνεργασίας.

Αντί τούτου, παρέμεινε μουγκή, άνευρη 
και παράλυτη. Καθιστάμενη και πάλι ου-
ραγός της υπερατλαντικής δύναμης, απο-
ποιούμενη τη διεκδίκηση ενός αυτόνομου, 
ανεξάρτητου και ακηδεμόνευτου ρόλου. 
Αφήνοντας την αυταρχική και επιδρομική 
Τουρκία να παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός 
που μεσολαβεί, με τη σύμφωνη μάλιστα 
γνώμη των αντιμαχόμενων πλευρών. Της 
Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Το πιο τραγικό είναι ότι η Ε.Ε., η οποία 
έχασε μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξει 
έναν ρόλο στη βάση των ευρωπαϊκών 

αρχών και αξιών, μετατράπηκε σε ουραγό  
των ΗΠΑ, σε μια επιχείρηση επανοικο-
δόμησης ενός Ψυχρού Πολέμου που η 
ανθρωπότητα πίστεψε ότι ανήκει  οριστικά 
στο παρελθόν.

Ασφαλώς, ορθά η Ε.Ε. καταδίκασε 
με δριμύτητα τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. Και ορθά επέβαλε κυρώσεις, 
παρά το γεγονός ότι αυτές ήδη λειτουργούν 
ως «μπούμερανγκ» για τις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, κάτι που έπρεπε προφανώς 
να προεκτιμηθεί, ώστε οι  κυρώσεις να 
είναι τέτοιες που να αποτρέπουν την εξέ-
λιξη τιμωρίας των Ευρωπαίων πολιτών. 
Ωστόσο, αντί της επιλογής περαιτέρω 
στρατιωτικοποίησης της σύρραξης με 
προμήθεια οπλικών συστημάτων, η ηγεσία 
της Ε.Ε. στο ανώτατο επίπεδο όφειλε να 
προστρέξει στη Μόσχα και το Κίεβο, με 
συγκεκριμένες προτάσεις, στο πλαίσιο 
μιας στιβαρής πρωτοβουλίας για άμεσο 
τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη 
διαπραγματεύσεων  για επίτευξη μόνιμης 
ειρήνης. Στη βάση ασφαλώς των αρχών 

του Διεθνούς Δικαίου για σεβασμό της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της Ουκρανίας.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για αστοχία 
ή αδεξιότητα στην εφαρμογή μιας πολι-
τικής, αλλά για τραγική ανεπάρκεια. Η 
Ε.Ε. απέτυχε ν’ αξιοποιήσει μια μοναδική  
ευκαιρία για ν’ αναδειχθεί ηγέτιδα δύνα-
μη ειρήνης και ασφάλειας στον κόσμο. 
Απεκδύθηκε, αποποιήθηκε και απεμπό-
λησε τον ιστορικό της ρόλο. Επιφέροντας 
ρωγμές στη ρήση του Ζακ Ντελόρ ότι «η 
Ε.Ε. αποτελεί το μεγαλύτερο θαύμα της 
ιστορίας σε καιρό ειρήνης».

Σημ.: Δεν είναι αργά, έστω και τώρα, 
ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στο πολεμικό 
μέτωπο, να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία για άμεση εκεχειρία και έναρξη 
διαπραγματεύσεων για συνολική ειρη-
νευτική συμφωνία. Είναι χρέος  της Ε.Ε. 
να πρωταγωνιστεί για την αποτροπή μιας 
ψυχροπολεμικής παλινόρθωσης και στη 
διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας, στα-
θερότητας και ειρήνης στο κόσμο. Το επίπεδο προστασίας των 

δικαιωμάτων και εν τέλει η 
ποιότητα της δημοκρατίας 
κρίνεται με κριτήριο τη δια-

σφάλιση των δικαιωμάτων για όλους. 
Η ιδέα και η προοπτική μιας χώρας 
που επιδιώκει την εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας, της ισόρροπης κοινωνικής 
ανάπτυξης δεν μπορεί να συνυπάρξει 
με τον αποκλεισμό κοινωνικών ομά-
δων από την απόλαυση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ευκαιριών.  

Εκτός από τις θεσμικές και οργανω-
τικές προϋποθέσεις για την άσκηση των 
δικαιωμάτων, η πολιτική μας τα επόμενα 
χρόνια πρέπει να επικεντρώνεται στην 
ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώ-
ματά τους. Οι χάρτες για τα δικαιώματα 
της καθημερινής ζωής, στον πολιτισμό, 
την ποιότητα ζωής δεν είναι διαφημι-
στικά φυλλάδια. Δεσμεύουν αυτούς 
που τους συντάσσουν, γίνονται ασπίδες 
προστασίας και εργαλεία συμμετοχής 
του πολίτη. 

Εμμένουμε και εντείνουμε την 
προσπάθειά μας για την επίτευξη της 
διαφάνειας στην άσκηση της πολιτικής 
και τη διοικητική δράση. Διευρύνουμε 
και διευκολύνουμε την πρόσβαση 
του πολίτη στις πληροφορίες της δι-
οίκησης, ώστε να μπορεί να ελέγχει 
τους διοικούντες, να διαμορφώσει 
την άποψή του και να συμμετέχει 
ισότιμα στα κοινά. Δημιουργούμε 
τις συνθήκες για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας όχι μόνο στις κρίσιμες 
περιοχές των δημοσίων έργων των 
προμηθειών του Δημοσίου, αλλά σε 
όλες τις πτυχές της καθημερινής διοι-
κητικής και κρατικής λειτουργίας. Η 
Πολιτεία θα πρέπει να διευρύνει τον 
ρόλο της δημόσιας σφαίρας με την 

έννοια της μεγαλύτερης διαφάνειας 
για του πολίτες. 

Η διαφάνεια και ο δημοκρατικός 
έλεγχος είναι από τις κρισιμότερες 
εγγυήσεις κατά της διαφθοράς. Αντι-
στεκόμαστε στη συντηρητική, μίζερη 
και επικίνδυνη αντίληψη ότι το λάδωμα 
είναι παθολογία της κοινωνίας μας, 
συμπλήρωμα στο εισόδημα ή τρόπος 
να κάνεις τη δουλειά σου. Ο αγώνας 
κατά της διαφθοράς είναι μείζων άξο-
νας της πολιτικής του κόμματός μου 
και, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότη-
τες που υπάρχουν, φιλοδοξούμε να 
προωθήσουμε σχεδιασμένα μια νέα 
αντίληψη, ώστε το δικαίωμα του πολίτη 
για διαφάνεια να πραγματώνεται όπως 
και η διασφάλιση των δικαιωμάτων 
για όλους. 

Διαστάσεις παίρνουν πολλά σκάν-
δαλα και κομπίνες που καθημερινά 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ναι, 
πραγματικά έχουμε πρόβλημα και η 
χαλάρωση των θεσμών φαίνεται να δίνει 
την απάντηση. Φυσικά είναι επιτακτική η 
ανάγκη να κλείσουμε τις καγκελόπορτες 
σε όποιες νομοθεσίες μπάζουν νερά ή 
αφήνουν πολλές φορές κάποιους να 
μας κλέβουν και μετά να τρέχουμε εκ 
των υστέρων να τις αλλάξουμε που είναι 
ήδη πολύ αργά. 

Στην κοινωνία όπου ζούμε, χρειαζό-
μαστε νέες προσεγγίσεις, βασισμένες στη 
διαχρονικότητα των σταθερών αξιών, 
στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των 
πολιτών και προάσπιση της κοινωνικής 
συνοχής. Στον σεβασμό των κανόνων 
δικαίου, στο πλαίσιο ισονομίας. Δυστυ-
χώς, ο λαός νιώθει έντονα ότι το επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων και εν 
τέλει η ποιότητα της δημοκρατίας δεν 
διασφαλίζονται. 

Έχοντας επίγνωση των αγωνιών και 
των δύσκολων καιρών που αντιμετω-
πίζει ο τόπος, ελπίζω, όλοι μαζί, που 
το επιβάλλει  επιτακτικά και το εθνικό 
καθήκον, να πατάξουμε τη διαφθορά, 
γιατί η κυπριακή οικογένεια, η μικρή 
κοινωνία της γειτονιάς, το ανεπίσημο 
δίκτυο των φίλων ή συγγενών αντιμε-
τωπίζουν τώρα τα μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα.      

Εν μέσω της θερινής ραστώνης, 
που αφήνουμε σιγά-σιγά πίσω 
μας, η ισοπεδωτική δύναμη της 
οποίας παρασύρει συχνά και 

την ειδησεογραφία, έκαναν την εμφάνισή 
τους κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα νέα 
από το ρεπορτάζ του χώρου της υγείας 
που δεν έλαβαν, κατά την άποψή μου, τη 
δέουσα προσοχή.

Αναφέρομαι στα δημοσιεύματα που 
ανέδειξαν τις εξελίξεις που σημειώνονται 
στον τομέα της ιδιωτικής υγείας, κάνοντας 
λόγο για «οργασμό» ξένων επενδύσεων 
είτε για την ανέγερση νέων, υπερσύγχρο-
νων ιδιωτικών υγειονομικών μονάδων στη 
χώρα μας, είτε για την εξαγορά υφιστά-
μενων, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα 
του Απολλώνειου Νοσοκομείου,  που 
πέρασε πλέον και επισήμως στα χέρια 
αμερικανικού επενδυτικού fund.

Στα σκαριά βρίσκεται, επίσης, η ανά-
πτυξη σε ορίζοντα πενταετίας όχι μιας, 
όχι δύο, αλλά έξι συνολικά ιδιωτικών 
νοσοκομειακών μονάδων στην Κύπρο, 

ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν το 
Nicosia Hospital and Rehabilitation 
Center  (NHRC) και το Hadassah 
Hospital Cyprus στη Λακατάμεια, που 
πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο ιδι-
ωτικό νοσοκομείο σε εθνικό επίπεδο. 

Μια προσπάθεια αποτίμησης όλης 
αυτής της δραστηριότητας έχει μια 
πρόδηλη θετική διάσταση, εφόσον τα 
έργα αυτά αναμένεται να δώσουν ση-
μαντική ώθηση στις υπηρεσίες υγείας, 
προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές 
στους Κύπριους ασθενείς για τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, 
θα ανεβάσουν τις μετοχές της χώρας 
μας στην προσπάθειά της να καταστεί 
ελκυστικός διεθνής προορισμός παροχής 
διακεκριμένων ιατρικών υπηρεσιών, 
ενώ θα συνεισφέρουν και στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας για πλειάδα 
εργαζομένων που απασχολούνται στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Ως εδώ όλα καλά. Εντούτοις, μια πιο 
προσεκτική ανάγνωση του ζητήματος 

εγείρει εύλογα προβληματισμό ως προς 
το πώς θα καταφέρουν τα δημόσια νοση-
λευτήρια ν’ ανταγωνιστούν τα, διαρκώς 
πληθαίνοντα, ιδιωτικά, επί ίσοις όροις και 
χωρίς να ναρκοθετηθεί η βιωσιμότητά 
τους και μαζί με αυτήν η ανθεκτικότη-
τα και αποτελεσματικότητα του Γενικού 
Συστήματος Υγείας και ο καθολικός και 
αλληλέγγυος χαρακτήρας του;

Οι κακοδαιμονίες και τα τρωτά ση-
μεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων εί-
ναι λίγο-πολύ γνωστές. Λειτουργούν με 
παρωχημένα συστήματα διοίκησης και 
χρηματοδότησης, ως απότοκο της στε-

νής εξάρτησής τους από το κράτος και 
το δημοσιοϋπαλληλικό  γίγνεσθαι, και 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη επιστημο-
νικότητας σε θέματα προγραμματισμού 
και οργάνωσης, παρόλο που τα τελευταία 
χρόνια έχουν προωθηθεί και συνεχίζουν 
να προωθούνται αρκετές και σύνθετες 
βελτιωτικές ενέργειες από τον ΟΚΥπΥ.

Αποτελεσματικοί μηχανισμοί αξιολό-
γησης, ελέγχου ποιότητας και κόστους των 
παρεχομένων υπηρεσιών δεν υφίστανται 
ακόμη, παρά τις διαβεβαιώσεις για την 
τροχοδρόμησή τους.

Λαμβάνοντας κανείς υπ’ όψιν ότι η 
πολύπαθη αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων από την κεντρική εξουσία 
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 
τον Ιούνιο του 2024, η αναγκαιότητα για 
ουσιαστικές αλλαγές, υπό το βάρος και 
του χρόνου πέρα από εκείνο του εντει-
νόμενου ανταγωνισμού, γίνεται ακόμη 
πιο πιεστική. 

Εξ ου και ο ΟΚΥπΥ, που αποτελεί 
αυτήν τη στιγμή τον μεγαλύτερο πάρο-

χο υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, με 
εννέα νοσηλευτήρια στο δυναμικό του, 
πρέπει να ενεργήσει δυναμικά και χωρίς 
περαιτέρω αναβλητικότητα. Διότι, όσο ο 
κύριος πυλώνας του ΓεΣΥ, ήτοι τα «πρώ-
ην» δημόσια νοσηλευτήρια, κινούνται 
με ταχύτητες χελώνας ή παραμένουν εν 
υπνώσει, οι ιδιώτες προμηθευτές υγείας 
μπορούν να νιώθουν άνετοι και χαλαροί 
στην κούρσα του ανταγωνισμού.

«Αχτίδα φωτός» για την υλοποίηση 
διαρθρωτικών αλλαγών στα δημόσια 
νοσηλευτήρια είναι και το πρόσφατα 
ανακοινωθέν Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ), που 
φιλοδοξεί να αυτοματοποιήσει και, συ-
νεπώς, να απλοποιήσει το υφιστάμενο 
πεπαλαιωμένο σύστημα με τη συνδρομή 
της τεχνολογίας και να περιλάβει πληθώρα 
ψηφιοποιημένων υπηρεσιών, από τη δια-
χείριση του φακέλου υγείας των ασθενών 
και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
μέχρι τον λειτουργικό και επιχειρησιακό 
εκσυγχρονισμό του συνόλου των δημό-

σιων μονάδων υγείας.
Απολύτως και άμεσα αναγκαία είναι 

η ολοκλήρωση από συγκεκριμένο οίκο 
διεθνούς εμβέλειας της δομής των κλι-
νικών των νοσηλευτηρίων, η οργάνωση 
και λειτουργία των ΤΑΕΠ, η δημιουργία 
Πανεπιστημιακών Κλινικών μέσα στα νο-
σηλευτήρια και η συμπερίληψη της έρευνας 
και των κλινικών μελετών στο πλαίσιο 
του συστήματος υγείας με γνώμονα τις 
σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες 
ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υγείας, 
εκπαίδευσης και έρευνας.

Τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν αφήσει 
ιστορία προσφοράς στον τόπο μας και το 
ελάχιστο που θα πρέπει η Πολιτεία και η 
κοινωνία να πράξουν είναι να τα στηρίξουν 
με κάθε τρόπο, ώστε να είναι όχι απλώς 
ανταγωνιστικά ως προς τα ιδιωτικά, αλλά 
- γιατί όχι - και σε θέση ισχύος απέναντί 
τους. Η εμπειρία του προσωπικού των 
νοσηλευτηρίων χρειάζεται επιτέλους να 
αξιοποιηθεί και να «ανταμειφθεί» με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο; O ανταγωνισμός και οι ευκαιρίες

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ, Πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων
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ΔΡ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 
Ιολόγος BSC, MSc, PhD, Εκτελεστική 
Διευθύντρια Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ)

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ - BSC Business 
Administration - MBA 

Διανύουμε μια προεκλογική 
περίοδο που, ομολογουμένως, 
ξεκίνησε πολύ νωρίς και χα-
ρακτηρίζεται, καλώς ή κακώς, 

από κάποιες ιδιαιτερότητες. 
Ως είθισται, κατά τη διάρκεια μιας 

προεκλογικής περιόδου και ιδιαίτερα 
όταν αφορά προεδρικές εκλογές, ο κάθε 
υποψήφιος ετοιμάζει το προεκλογικό του 
πρόγραμμα και επιλέγει τα άτομα τα οποία 
θα συμπορευθούν μαζί του μέχρι το τέ-
λος (ή και όχι, αλλά αυτό δεν είναι της 
παρούσης να αναλυθεί). Ο κάθε υποψή-
φιος αποφασίζει και οριοθετεί επίσης την 
πολιτική γραμμή την οποία θα πρέπει να 
ακολουθεί το επιτελείο του. Τα πιο πάνω 
ως μια γενική αναφορά, την οποία η γρά-
φουσα θεωρεί σκόπιμη.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, περίπου πέντε 
μήνες πριν από την ημέρα των προεδρικών 
εκλογών στην Κύπρο και μέχρι σήμερα 
έχουμε δει και ακούσει πολλά.

Έχουμε δει συμπεριφορές και έχουμε 
ακούσει και διαβάσει διάφορα, τα οποία το 

ελάχιστον ενοχλούν και, τις περισσότερες 
φορές, προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας… 

Και έχουμε ήδη κουραστεί…
Έχουμε κουραστεί να παρακολουθούμε 

ανάρμοστες συμπεριφορές από πολιτικούς 
(όπως θέλουν να αποκαλούνται). Είναι 
αυτοί που δεν διστάζουν να υποβιβάζουν, 
να χαρακτηρίζουν, να «απειλούν» και να 
κοροϊδεύουν ακόμη και τους πολίτες τους 
οποίους υπηρετούν! 

Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε 

κάθε βδομάδα έντυπες φυλλάδες με 
κακεντρεχή σχόλια και κατηγορίες, οι 
οποίες εκ των υστέρων θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν τουλάχιστον αβάσιμες, 
αν όχι και σκόπιμες. Ας αντιληφθούν 
μερικοί ότι φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύ-
νης και ότι αργά ή γρήγορα θα κριθούν 
για όσα γράφουν. Κυριότερος κριτής, 
ο αναγνώστης.

Έχουμε κουραστεί από τα ψέματα και 
τις ύβρεις. Αλήθεια, πόσο υποτιμητικό 
είναι να μην έχεις το θάρρος της γνώμης 
σου και να κατηγορείς ασύστολα πίσω 
από ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Ή ακόμη και με ψευδώνυμα 
στις διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής 
ενημέρωσης;

Έχουμε κουραστεί να ακούμε μεγάλα, 
με έπαρση, λόγια. Τι ΔΕΝ είναι αποδεκτό, 
χωρίς, όμως, να επισημαίνεται ξεκάθαρα 
τι είναι αποδεκτό. Αυτά τα μεγάλα λόγια 
που γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι ποτέ 
δεν θα καταλήξουν πουθενά. 

Έχουμε κουραστεί να μας κοροϊδεύουν. 

Γιατί, περί κοροϊδίας πρόκειται η εξέλιξη 
με τις τηλεμαχίες. Η πρόσφατη αναφορά 
περί συνεργασίας των τεσσάρων υποψη-
φίων Αχιλλέα Δημητριάδη, Κωνσταντίνου 
Χριστοφίδη, Μάριου Ηλιάδη και Χριστό-
δουλου Πρωτοπαπά, το επιβεβαιώνει. 

Έχουμε κουραστεί από τις κατηγορίες 
περί θέσεων και μη. Ας παρουσιάσει ο 
καθένας τις θέσεις του όπως ο ίδιος θεωρεί 
πρέπον. Ο κόσμος θα κρίνει.

Έχουμε κουραστεί, κύριοι…
Δείξετε τουλάχιστον λίγη σοβαρότη-

τα. Μιλάμε για τις προεδρικές εκλογές, 
μέσα από τις οποίες θα εκλεγεί ο επόμενος 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Δείξτε, επιτέλους, τον σεβασμό που αρμόζει 
απέναντι στην πατρίδα σας, την οποία, 
θεωρητικά, θέλετε να υπηρετήσετε μέσα 
από το αξίωμα που διεκδικείτε. Σεβασμό, 
απέναντι στους πολίτες από τους οποίους 
ζητάτε την ψήφο σας! 

Και μην είστε αφελείς. Ο τρόπος με τον 
οποίο ενεργεί το κάθε επιτελείο καθρεφτίζει 
τον ίδιο τον υποψήφιό του!

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ, Πτυχιούχος Πολιτικών 
Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων 

Ολίγη σοβαρότης δεν βλάπτει…

Το χρέος της Ε.Ε. Η διαφάνεια και 
ο δημοκρατικός 
έλεγχος είναι από τις 
κρισιμότερες εγγυήσεις 
κατά της διαφθοράς

25.09.2022
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Σ
ε ένα μόνο διάγγελμα ο 
Πρόεδρος της Ρωσίας, 
Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά-
φερε να χωρέσει «κόκκι-
νες γραμμές», πυρηνικές 
απειλές, κλιμάκωση του 
πολέμου και την παραδο-

χή ότι ίσως δεν «εξελίσσονται όλα σύμφωνα 
με το σχέδιο». Το όραμά του, το οποίο μέσα 
σε επτά μήνες συρρικνώθηκε σημαντικά, 
πλέον περιορίζεται στο «βάπτισμα» των 
περιοχών που εν μέρει ελέγχει σε ρωσικό 
έδαφος. Μια εξέλιξη καθόλου τυχαία μετά 
την άτακτη απόσυρση των δυνάμεών του 
στο Ντονμπάς και τη Χερσώνα. Παρά το 
γεγονός ότι δεν ελέγχει πλήρως τις πε-
ριοχές αυτές, βιάζεται να τις εντάξει στη 
Ρωσία, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την 
αντεπίθεση του Ουκρανών, κραδαίνοντας 
την πυρηνική απειλή τόσο προς το Κίεβο, 
όσο και τους Δυτικούς συμμάχους του. 
Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση της μερικής 
επιστράτευσης όχι μόνον έτυχε χαοτικής 
υποδοχής στο εσωτερικό της χώρας, αλλά 
δημιουργεί επίσης πολλά ερωτηματικά 
κατά πόσον μπορούν όντως οι 300.000 
έφεδροι ν’ αλλάξουν πρακτικά τα δεδομένα 
του πολέμου. Πέρα από τις αμφιβολίες για 
την αμεσότητα του μέτρου της μερικής 
επιστράτευσης, οι αναλυτές προβλέπουν 
ότι θα υπάρξει κατακόρυφη αύξηση των  
απωλειών για τη Μόσχα, με αποτέλεσμα 
να γίνουν ακόμα πιο «ορατά» τα αποτελέ-
σματα αυτά στη ρωσική κοινωνία. 

Πίσω από τις λέξεις
του Πούτιν

Συνδυάζοντας όλα τα κομμάτια του παζλ 
που σκόρπισε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια 
του διαγγέλματός του, γίνεται ξεκάθαρο ότι 
τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με 
το σχέδιο. Αντίθετα, παίζοντας το χαρτί της 
κλιμάκωσης και «κραδαίνοντας» την απειλή 
των πυρηνικών όπλων, ουσιαστικά παραδέ-
χεται την αποτυχία της επτάμηνης «ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία».

Για την ανεξάρτητη αναλύτρια Tatiana 
Stanovaïa πρόκειται ουσιαστικά για ένα 
τελεσίγραφο της Ρωσίας προς την Ουκρανία 
και τη Δύση: είτε η Ουκρανία οπισθο-
χωρεί ή πυρηνικός πόλεμος. Καθόλου 
συγκυριακά, τις προηγούμενες ημέρες 
το Κρεμλίνο ανακοίνωσε εσπευσμένα τη 
διοργάνωση δημοψηφισμάτων προσάρτη-
σης σε τέσσερεις περιοχές της Ουκρανίας, 
οι οποίες βρίσκονται έστω υπό μερική 

Η πυρηνική απειλή του Πούτιν 
ανάχωμα στην ουκρανική αντεπίθεση

ρωσική κατοχή. Η κίνηση αυτή ουσιαστι-
κά έρχεται να «θωρακίσει» τις περιοχές 
αυτές με το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα, 
το οποίο προβλέπει την προσφυγή στα 
πυρηνικά όπλα, εάν το ρωσικό έδαφος, 
άρα και οι προσαρτηθείσες περιοχές, 
δεχθούν επίθεση. 

Η αντεπίθεση του Κιέβου θέτει σε 
κίνδυνο τα «κεκτημένα» εντός των ου-
κρανικών συνόρων, γι’ αυτό σπεύδει να 
τα παγιώσει με τη διεξαγωγή δημοψηφι-
σμάτων. Τα δημοψηφίσματα «παρωδία», 
με τα οποία προσαρτίζει τις περιοχές του 
Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας 
και της Ζαπορίζια στη Ρωσία, δεν θα λει-
τουργούν μόνο ως «ρωσικά εδάφη» προς 
υπεράσπιση, αλλά επίσης ως «κόκκινες 
γραμμές», τις οποίες θα «κάνει τα πάντα» 
για να διατηρήσει υπό τον πλήρη έλεγχό 
του και οι Ουκρανοί με τους συμμάχους 
τους δεν θα πρέπει να πλησιάσουν. 

Εντύπωση πάντως προκαλεί η «εμμονή» 
του Πούτιν σε σχέση με την Ουκρανία 
και τη Δύση, μια θέση, η οποία μετά από 
μήνες αιματοχυσίας δεν έχει μεταβλη-
θεί ούτε στο ελάχιστο. Το διάγγελμά του 
έδωσε ακόμα μια ευκαιρία να ξεδιπλώσει 
το αφήγημά του, που θέλει τη Δύση να 
προσπαθεί να διαλύσει τη Ρωσία με όπλα 
μαζικής καταστροφής. Στο ίδιο μοτίβο και 
ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σο-
ϊγκού, ο οποίος είπε σε συνέντευξή του 
στο ρωσικό κρατικό δίκτυο Ρωσία-24 ότι 
«η Ρωσία δεν πολεμάει στο ουκρανικό 
έδαφος τόσο εναντίον της Ουκρανίας, όσο 
εναντίον της Δύσης».

Η πυρηνική απειλή
Αναλυτές εκτιμούν ότι η ομιλία του κατά 

κύριο λόγο είχε ως αποδέκτες του Ρώσους 
πολίτες, σε μια προσπάθεια να τους καθη-
συχάσει ή και να τους προετοιμάσει για τη 
συνέχιση της αποτυχημένης του στρατηγι-
κής στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, όμως, 
έκλεισε το μάτι και στους ηγέτες της Δύσης, 
υπενθυμίζοντάς τους ότι, «εάν η εδαφική 
ακεραιότητα της χώρας του απειληθεί, θα 
κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων 
για να προστατεύσει τον λαό του - δεν είναι 
μπλόφα». Η τελευταία πρόταση, αν και υπο-
δηλώνει «απόγνωση», ουσιαστικά επιβεβαι-
ώνει ότι όλες οι προηγούμενες πυρηνικές 
και μη απειλές ήταν κενές περιεχομένου 
και οι «κόκκινες γραμμές» άλλαξαν κάτω 
από το βάρος της αποφασιστικότητας των 
δυτικών δημοκρατιών. 

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας της ει-
σβολής αναγκάζει τον Πούτιν να συνδυάσει 
την κλιμάκωση της επίθεσής του με την 
αποτροπή της διεθνούς βοήθειας προς 
την Ουκρανία. Η επικεφαλής του ρωσι-
κού δικτύου RT, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, 
έγραψε στο Twitter ότι αυτή η εβδομάδα 
που πέρασε ήταν «ή ο προθάλαμος της 
επικείμενης νίκης μας ή του πυρηνικού 
πολέμου». Ουσιαστικά θέτει εκβιαστικά την 
πυρηνική απειλή ενώπιον των Δυτικών 
ηγετών σε μια προσπάθεια να ανακόψει 
τη στρατιωτική ενίσχυση. 

Η απειλή με «άρωμα αποκάλυψης» 
του Πούτιν επιβεβαιώνει την απουσία 
επιλογών στις κινήσεις του στη σκακιέρα 
του πολέμου στην Ουκρανία. Ενδεικτικές 
είναι οι δηλώσεις του Ρώσου μεγιστάνα, 

Η ΑΠΕΙΛΗ ΜΕ «ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΨΗΣ» ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Επιστροφή στη νιότη

Μόλις έμαθα τον θάνατο του Jean-
Lue Godard, σε ηλικία 91 ετών, 
και αυτό με πήρε πίσω πολλά 
χρόνια, στη δεκαετία του ’60 και 

στη γενιά εκείνη του ’60.
Στη δεκαετία του ’60, στις γαλλόφωνες χώρες, 

οι νέοι συνέχιζαν ακόμη να «ορκίζονται» στο 
όνομα του Jean-Paul Sartre και της Simone de 
Beauvoir, ήταν, όμως, έτοιμοι για νέους «ήρωες», 

όπως ο Andre Malraux, αν και του το κρατού-
σαν ότι υπηρετούσε ένα καθεστώς όπως του 
Ντε Γκωλ (βλ. Χρίστος Α. Θεοδούλου, Θέσεις, 
Λάρνακα, ΧΕΛΚΑ, 1971, σελ. 59-60).

Ένας νέος υποψήφιος φάνηκε τότε, ο σκηνο-
θέτης Jean-Luc Godard, ο οποίος με τα έργα του 
στον κινηματογράφο αναστάτωσε την κατάσταση 
που επικρατούσε. 

Ο Γκοντάρ ασχολήθηκε με θέματα που 

θεωρούνταν ταμπού στην κοινωνία και αυτό 
ενδιέφερε τον κόσμο (βλ. «Ζαν-Λυκ Γκοντάρ. 
Πέθανε ο σκηνοθέτης της «νουβέλ βαγκ», Πρώτο 
θέμα, 13/9/2022). 

Η νεολαία του ’60 ήταν ξετρελαμένη με τον 
Γκοντάρ και τα έργα του. Θυμάμαι την εντύπωση 
που μας έκανε το «Au bout de souffle» («Με 
κομμένη την ανάσα»), που ανακηρύχθηκε σε 
μια ψηφοφορία ως η 13η καλύτερη ταινία όλων 

των εποχών (ενθ.).
Το πρώτο έργο του που είδα είχε τον τίτλο 

«Όλα όσα γνωρίζω γι’ αυτήν». Ξαφνιάστηκα 
όταν ανακάλυψα ότι το έργο περιστρεφόταν 
στην περιγραφή μιας πόλης από τον σκηνοθέτη!

Ο Γκοντάρ είχε ακροαριστερές ιδέες και ήταν 
μανιώδης ακόλουθος της μαρξιστικής φιλοσο-
φίας. Μαζί με ομοϊδεάτες συναδέλφους του πα-
ρήγαν πολιτικές ταινίες, οι οποίες υποστήριζαν 

τις ιδέες τους. 
Ο Γκοντάρ ήταν και θεωρείται ένας από τους 

πρωτοπόρους του κινήματος της νουβέλ βαγκ, 
ενός από τα πιο σημαντικά ρεύματα στην ιστορία 
του κινηματογράφου.

Για μας, της γενιάς του ’60, ήταν ένας από 
τους «ήρωές» μας και ο χαμός του  σημαίνει 
μια επιστροφή, αλλά –φευ - και έναν (απο)χαι-
ρετισμό στη νιότη.

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Barris-
ter-at-law (Lincoln’s Inn, London), Διδάκτωρ 
Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων 
(Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας), Πρώην Μέλος 
της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρώην 
Επιμελητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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Konstantin Malofeyev, ο οποίος προειδο-
ποίησε ότι «όλος ο κόσμος θα πρέπει να 
προσεύχεται να νικήσει η Ρωσία, επειδή 
υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να τελειώσει 
αυτή η σύγκρουση. Είτε νίκη του Πούτιν 
είτε πυρηνική καταστροφή. Εάν δεν νική-
σουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
πυρηνικά όπλα, επειδή δεν μπορούμε να 
χάσουμε. Μπορεί κάποιος να διανοηθεί 
ότι η Ρωσία θα χάσει και δεν θα χρησιμο-
ποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο;». 

Η προβληματική πίσω από
τη μερική επιστράτευση

Πάντως, λίγες λεπτομέρειες έχουν δι-
αρρεύσει, πέραν του ότι «αυτοί οι έφεδροι 
θα εκπαιδευτούν και θα εξοπλισθούν κα-
ταλλήλως». Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα 
χρονοδιάγραμμα, την ώρα που στο μέτωπο 
του πολέμου βρίσκονται οι πλέον έμπειρες 
στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας, υφι-
στάμενες βαριές απώλειες. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της 
ρωσικής Βουλής, Αντρέι Καρταπόλοφ, η 
επιστράτευση αφορά κυρίως τους εφέ-
δρους στρατιώτες και υπαξιωματικούς 
κάτω των 35 ετών, καθώς και τους εφέ-
δρους αξιωματικούς κάτω των 45 ετών.

Ο Υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού 
εξήγησε ότι αυτή η επιστράτευση ήταν ανα-
γκαία για να κρατηθούν τα υπό ρωσική 
κατοχή εδάφη της Ουκρανίας. Η γραμμή 
του μετώπου «είναι μεγάλη, άνω των 1000 
χιλιομέτρων. Προφανώς, πρέπει να ενισχύ-
σουμε αυτήν τη γραμμή και τα μετόπισθεν, 

Η ανακοίνωση της μερι-
κής επιστράτευσης όχι 
μόνον έτυχε χαοτικής 
υποδοχής στο εσωτε-
ρικό της χώρας, αλλά 

δημιουργεί επίσης πολ-
λά ερωτηματικά κατά 

πόσον μπορούν όντως οι 
300.000 έφεδροι ν’ αλ-

λάξουν πρακτικά τα δεδο-
μένα του πολέμου 

25.09.2022

Σε ένα σπάνιο ξέσπασμα «ειλικρίνειας», 
ο πρώην βουλευτής, Boris Nadezhdin, 
υποστήριξε κατά τη διάρκεια μιας τηλε-
οπτικής εκπομπής ότι θα ήταν αδύνατο 
να «νικήσουμε την Ουκρανία με αυτούς 
τους πόρους, με αυτήν τη μέθοδο του 
‘αποικιακού πολέμου’, με συμβασιού-
χους στρατιώτες, μισθοφόρους και χωρίς 
γενική επιστράτευση». Και πρόσθεσε: 
«Είτε καλούμε σε γενική επιστράτευση 
και πηγαίνουμε σε πόλεμο πλήρους 
κλίμακας ή τα παρατάμε». 

Μέρες αργότερα, ο Gennady Zyuganov, 
ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος της Ρωσίας και φωνή της αντιπο-

λίτευσης που «ανέχεται» το Κρεμλίνο, 
ζήτησε τη «γενική επιστράτευση». «Ένας 
πόλεμος είναι κάτι που δεν μπορείς να 
σταματήσεις, ακόμα κι αν το θέλεις», είπε 
στη Δούμα την περασμένη εβδομάδα. 
«Πρέπει να παλέψεις μέχρι το τέλος».

Μπορεί η ιδέα αυτή να φαίνεται 
δελεαστική, εντούτοις υπάρχουν πολ-
λά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Για παράδειγμα, μια γενική επι-
στράτευση έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
με τις «αρχές», πάνω στις οποίες είναι 
δομημένο το καθεστώς του Πούτιν. Θεω-
ρητικά, περιλαμβάνει την κινητοποίηση 
πολιτών που έχουν ενθαρρυνθεί σε με-

γάλο βαθμό να μείνουν εκτός από έναν 
πόλεμο, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν 
στοχευμένος και γρήγορος. Αυτή ήταν 
μια εισβολή, η οποία σε αντίθεση με την 
καταστροφική σοβιετική δεκαετία στο 
Αφγανιστάν, υποτίθεται ότι θα διεξαγόταν 
από μισθοφόρους από τις φτωχότερες 
περιοχές της χώρας. Οι πολίτες στις με-
γαλύτερες πόλεις το μόνο που χρειαζόταν 
να κάνουν ήταν να υποστηρίξουν αυτόν 
τον πόλεμο. 

Επίσης, μια μερική επιστράτευση θα 
επηρεάσει τη ρωσική οικονομία σε μια 
χρονική συγκυρία κατά την οποία δεν 
μπορεί ν’ αντέξει περαιτέρω πιέσεις. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της United 
First Partners, Justin Tang, με δεδο-
μένο το πέρασμα του χρόνου που έχει 
πάρει η «ειδική επιχείρηση», η μερική 
επιστράτευση δεν θα ληφθεί θερμά στο 
εσωτερικό της χώρας. Η όποια επακό-
λουθη οικονομική ύφεση θα οδηγήσει σε 
αυξημένη δυσαρέσκεια. Η επιστράτευση 
αποτελεί ένδειξη της απελπισίας του 
Πούτιν και της αποτελεσματικότητας της 
πρόσφατης ουκρανικής αντεπίθεσης. Ενώ 
η κίνηση του Πούτιν έχει υπολογιστεί 
για να τον βοηθήσει να κερδίσει τον 
πόλεμο, μπορεί απλώς να επιταχύνει 
την πτώση του. 

Φωνές για γενική επιστράτευση

πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα εδάφη».
Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η στρα-

τηγική αυτή κινδυνεύει να αποδειχθεί 
ανεπαρκής για ν’  αλλάξει την κατάσταση 
επί του πεδίου, τουλάχιστον άμεσα. Η με-
ρική επιστράτευση μπορεί θεωρητικά να 
ενισχύσει στρατιωτικά τη Μόσχα, αλλά η 
οργανωτική πρόκληση της εκπαίδευσης, 
εξοπλισμού και ανάπτυξης 300.000 αν-
δρών στο μέτωπο είναι κολοσσιαία, με το 
δεδομένο μάλιστα ότι η Ρωσία δεν έχει 
επιδείξει και μεγάλη αποτελεσματικό-
τητα στον τομέα και ήδη έχει εισπράξει 
βαριές απώλειες έχοντας αναπτύξει τις 
καλύτερες στρατιωτικές της μονάδες με 
τον καλύτερό της εξοπλισμό. Ορισμένοι 
παρατηρητές θεωρούν ότι οι έφεδροι είναι 
εφικτό να σταλούν γρήγορα μόνο για να 
συμπληρώσουν τις μονάδες που έχουν 
μερικώς καταστραφεί και για να εκτελέ-
σουν απλές αποστολές, όπως η οδήγηση 
φορτηγών ή η επάνδρωση περιπόλων 
παρακολούθησης.

Στρατιωτικοί αναλυτές διερωτώνται εάν 
αυτό δείχνει την αδυναμία του Πούτιν να 
κατανοήσει ότι ο στρατός του μέχρι τώρα 
έχει αποδείξει πως δεν μπορεί ούτε να 
εκπαιδεύσει, ούτε να εξοπλίσει μικρότερους 
αριθμούς στρατιωτών, με τους οποίους 
ενισχύθηκαν. «Στην πράξη, δεν έχουν 
αρκετό σύγχρονο εξοπλισμό… για τόσα 
πολλά νέα στρατεύματα», είπε ο Γιάκουμπ 
Γιανόφσκι, στρατιωτικός αναλυτής που 
συνεργάζεται με το blog Oryx.

Μάλιστα, δημιουργούνται οι προϋπο-
θέσεις για μια κωμικοτραγική κατάσταση, 
κατά την οποία Ρώσοι που αποφεύγουν 
τη στρατιωτική θητεία θα φυλακίζονται 
και στη φυλακή θα έχουν το δικαίωμα να 
καταταγούν στον στρατό με την υπόσχεση 
ότι θα ακυρωθεί η ποινή τους. «Ο ρωσικός 
στρατός ηττήθηκε στρατιωτικά», έγραψε 
ο Γάλλος στρατιωτικός ιστορικός Cédric 
Mas στο Twitter, για να συμπληρώσει 
όμως ότι «η Ρωσία διαθέτει μεγαλύτερο 
στρατηγικό και δημογραφικό βάθος από 

τη Ουκρανία και υπολογίζει να νικήσει 
κατά βάρος».

Πάντως, μέχρι τώρα η προσπάθειά 
του να διατηρήσει την ηρεμία στο εσω-
τερικό, παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως 
αναγκαίο μεν, ως μια μακρινή μάχη δε, 
ήταν επιτυχημένη. Την ηρεμία αυτή επι-
βεβαίωναν δημοσκοπήσεις, στις οποίες 
οι Ρώσοι πολίτες δήλωναν ότι η εισβολή 
ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Αλλά η αναγγελία έστω και της μερικής 
επιστράτευσης φέρνει τον πόλεμο ένα 
βήμα πιο κοντά στη χώρα και ξεσηκώνει 
λαϊκές αντιδράσεις. 

Η λήψη μιας τέτοιας αντιλαϊκής από-
φασης είναι ακόμα μια επιβεβαίωση της 
δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται η 
Μόσχα. Αυτή είναι μόνο η αρχή, όμως, 
αφού υπάρχει η εκτίμηση ότι η επιστρά-
τευση σταδιακά θα γενικευτεί, δημιουργώ-
ντας μεγαλύτερα κύματα αγανάκτησης στη 
χώρα, αλλά και πιο μαζική φυγή Ρώσων 
πολιτών σε χώρες του εξωτερικού. 



Της Κυριακής

ΑΙΜΑΤΗΡΈΣ ΤΑΡΑΧΈΣ ΣΈ 
ΔΈΚΑΔΈΣ ΠΌΛΈΙΣ ΤΗΣ ΧΏ-
ΡΑΣ - ΣΎΜΒΌΛΌ Η ΚΌΎΡΔΙΣ-
ΣΑ ΑΜΙΝΙ ΚΑΙ Ό ΡΌΛΌΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΎΝΌΜΙΑΣ ΗΘΌΎΣ 

Αντίδραση ΌΗΈ-ΗΠΑ
Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασαν 
την Πέμπτη έντονα τον θάνατο της 
22χρονης. «Είναι άλλο ένα θύμα της 
συνεχιζόμενης καταστολής και των 
συστηματικών διακρίσεων κατά των 
γυναικών από το Ιράν και της επιβολής 
μεροληπτικών ενδυματολογικών κω-
δίκων που στερούν από τις γυναίκες τη 
σωματική αυτονομία και τις ελευθερίες 
γνώμης, έκφρασης και πεποιθήσεων», 
ανέφεραν. Κάλεσαν τις ιρανικές Αρχές 

«να αποφύγουν περαιτέρω περιττή βία 
και να σταματήσουν αμέσως τη χρήση 
θανατηφόρου βίας στην αστυνόμευση 
ειρηνικών συνελεύσεων», αναφέρει 
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. 

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ επέ-
βαλαν την Πέμπτη κυρώσεις κατά της 
«Αστυνομίας Ηθών» του Ιράν και έξι 
Ιρανών. «Η Μάσχα ήταν μια θαρραλέα 
γυναίκα, της οποίας ο θάνατος από 
την Αστυνομία Ήθους ήταν μια ακόμη 
πράξη βίας από τις δυνάμεις ασφαλεί-

ας του ιρανικού καθεστώτος εναντίον 
του λαού του», δήλωσε η Αμερικα-
νίδα Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ 
Γέλεν. Το Υπουργείο Οικονομικών 
επέβαλε επίσης κυρώσεις σε επτά 
ανώτερους ηγέτες των οργανώσεων 
ασφαλείας του Ιράν: την Αστυνομία 
Ηθών, το Υπουργείο Πληροφοριών 
και Ασφάλειας (MOIS), τις χερσαίες 
δυνάμεις του στρατού, τις δυνάμεις 
αντίστασης Basij και τις δυνάμεις 
επιβολής του νόμου. 

Η αντεπανάσταση των γυναικών
στο ισλαμικό Ιράν

Η εικόνα με χιλιάδες γυναί-
κες στο Ιράν να καίνε 
τις μαντήλες τους και 
να κόβουν τα μαλλιά 
τους αποτελεί αδιαμφι-
σβήτητα ένα από τα πιο 
σημαντικά στιγμιότυπα 

του 2022. Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή, 
16 Σεπτεμβρίου, όταν η 22χρονη Ιρανή 
κουρδικής καταγωγής, Mάχσα Αμινί, 
συνελήφθη από την «Αστυνομία Ηθών» 
επειδή φορούσε «ακατάλληλη μαντήλα». 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ξυλοκοπήθηκε 
άσχημα ενώ εκρατείτο και έχασε τη  ζωή 
της, κάτι που οι ιρανικές Αρχές αρνήθηκαν, 
υποστηρίζοντας αντ’ αυτού ότι πέθανε από 
καρδιακή προσβολή. Πληροφορίες από 
τοπικά ΜΜΕ ισχυρίζονταν ότι έπεσε σε 
κώμα στο κέντρο κράτησης Vozara και 
πέθανε στο νοσοκομείο. Όποια και αν 
είναι η αλήθεια, το γεγονός προκάλεσε 
έκρηξη οργής, που εξαπλώθηκε σε όλη 
σχεδόν τη χώρα.

Μέσα στη βδομάδα χιλιάδες άνθρω-
ποι βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις σε 
όλο το Ιράν – συμπεριλαμβανομένης της 
Τεχεράνης, του Ιλάμ, του Ισφαχάν, του 
Κερμανσάχ, του Μαχαμπάντ, του Σακέζ, 
του Σαναντάτζ, του Σάρι και του Ταμπρίζ 
– για να απαιτήσουν λογοδοσία για τον 
θάνατο της νεαρής γυναίκας και ζητώντας 
τον τερματισμό της βίας και των διακρί-
σεων εις βάρος των  γυναικών στο Ιράν, 
ιδιαίτερα την υποχρεωτική μαντήλα.

 Οι έντονες διαμαρτυρίες αντιμετωπί-
στηκαν με υπερβολική χρήση βίας, συμπε-
ριλαμβανομένης της βολής με αεροβόλα 
και άλλων μεταλλικών σφαιριδίων που 
εκτοξεύτηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις 
ασφαλείας.  Οργανώσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων κάνουν λόγο για τουλάχιστον 
36 νεκρούς μέσα σε έξι ημέρες διαδη-
λώσεων και πολλούς άλλους τραυματίες.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την 
εξάπλωση της εξέγερσης και να διαφυλάξει 

Το (πολυ)αναμενόμενο διάγγελ-
μα του Προέδρου της Ρωσίας σε 
σχέση με τις εξελίξεις που αφο-
ρούν στον πόλεμο στην Ουκρανία 

οριοθετεί ένα νέο, ανησυχητικό, πλαίσιο 
που αφορά στο σχετικό θέμα. Το διάγγελ-
μα της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 ήταν το 
πρώτο ουσιαστικά μετά το σύντομο διάγ-
γελμα του κ. Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου 
2022, οπότε και ανακοινώθηκε η έναρξη 
της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», 
όπως χαρακτηρίζεται μέχρι σήμερα, που 
αφορά στην εισβολή της Ρωσίας στην 
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την εικόνα της χώρας, το Ιράν προχώρη-
σε σε μπλοκάρισμα της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε ορισμένες περιοχές  όπου 
ξέσπασαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η 
πρόσβαση σε Instagram και WhatsApp 
είναι επίσης αδύνατη.

Αντίδραση Φρουρών
Επανάστασης 

Οι ισχυροί Φρουροί της Επανάστασης 
του Ιράν ζήτησαν από το δικαστικό σώμα 
της Ισλαμικής Δημοκρατίας την Πέμπτη να 
διώξει «όσους διέδιδαν ψευδείς ειδήσεις και 
φήμες» για τον θάνατο της νεαρή γυναίκας. 
Σε δήλωσή τους, οι Φρουροί εξέφρασαν 
μάλιστα τη συμπαράστασή τους στην οικο-
γένεια και τους συγγενείς της Αμινί.

«Ζητήσαμε από το δικαστικό σώμα να 
εντοπίσει αυτούς που διαδίδουν ψευδείς 
ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης καθώς και στο δρόμο και που 
θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια 
της κοινωνίας και να τους αντιμετωπίσει 
αποφασιστικά», αναφέρει η ανακοίνωση

Μαζικές φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε 
διάφορες περιοχές του Ιράν.

Ο νόμος Hijab
και Αστυνομία Ήθους

Από την Ισλαμική Επανάσταση του 
1979, το Ιράν έχει επιβάλει έναν υποχρεω-
τικό κώδικα ενδυμασίας, που απαιτεί από 
τις γυναίκες στο Ιράν να φορούν μαντήλα. 
Επιπλέον, οι κανόνες υποχρεώνουν τις 
γυναίκες να φορούν φαρδιά ρούχα για να 
συγκαλύπτουν δημόσια τη σιλουέτα τους.

Η κυβέρνηση βασίζεται σε μέρη του 
Κορανίου και τα Χαντίθ (ρητά του Προ-
φήτη Μωάμεθ), για να δικαιολογήσει 
την πολιτική, αν και η μουσουλμανική 
θρησκευτική γραφή δεν είναι απολύτως 
σαφής σχετικά με το αν οι γυναίκες πρέπει 
να καλύπτονται.

Η «Αστυνομία Ηθών»
Το Ιράν διαθέτει μιαν αφοσιωμένη 

αστυνομική δύναμη, που ονομάζεται 
«Gasht-e-Ershad» («Αστυνομία Ηθών»), η 
δουλειά της οποίας είναι να διασφαλίζει ότι 
οι γυναίκες στο Ιράν φορούν ρούχα όπως 
ορίζει η ιρανική νομοθεσία. Οι αξιωματι-
κοί αυτής της αστυνομίας ηθικής έχουν 
ισχυρές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης 
της δικαιοδοσίας να προσδιορίζουν εάν οι 
γυναίκες δείχνουν υπερβολικά μαλλιά ή 
αν φοράνε πολύ μακιγιάζ. Οι τιμωρίες για 
τέτοιες παραβιάσεις συχνά περιλαμβάνουν 
πρόστιμο, ποινή φυλάκισης ή ακόμη και 
δημόσιο μαστίγωμα.

«Σύμβολο της καταπίεσης»
Πριν από την επανάσταση, όταν το 

Ιράν εδιοικείτο από τον κοσμικό βασιλιά 

Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, πολλές Ιρανές 
φορούσαν ενεργά το χιτζάμπ. Το έκαναν 
για διάφορους λόγους, είτε λόγω παράδο-
σης, ταυτότητας, θρησκευτικής έκφρασης 
ή οικογενειακής πίεσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ιρανή ποι-
ήτρια και δημοσιογράφο, Ασιέχ Αμινί, 
το κύριο πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι 
γυναίκες αναγκάζονται να καλύπτονται, επι-
σημαίνοντας ότι μπορούν να μαστιγωθούν 
ή να φυλακιστούν επειδή αψηφούν τους 
ισλαμικούς ενδυματολογικούς κώδικες.

Το Ιράν είναι μια πολύ μεικτή κοινωνία, 
που περιλαμβάνει Πέρσες, Κούρδους, Αζέ-
ρους, Λουρ, Άραβες και Τουρκμένους. Η 
κάθε ομάδα έχει τα δικά της παραδοσιακά 
ρούχα και φοράει το χιτζάμπ με διαφο-
ρετικούς τρόπους, αλλάζοντας χρώματα, 
μοτίβα και στυλ.

Σενάρια ανατροπής
του καθεστώτος 

Η Μάσχα, που ήταν κουρδικής καταγω-
γής, ζούσε σε μια χώρα όπου παρατηρού-
νται σοβαρές διακρίσεις σε όσους ανήκουν 
σε μειονοτικές εθνοτικές και θρησκευτικές 
βάσεις, ειδικά Άραβες και Κούρδους, που 
αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 
Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκεί-
να που έχουν οι κυρίαρχες εθνοτικές 
ομάδες, και το  καθεστώς πιάστηκε εν-
δεχομένως εξ απροόπτου όταν ο θάνατός 
της μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία και 
εξαπλώθηκε σαν φωτιά, πυροδοτώντας 

λαϊκές εξεγέρσεις. Επί της ουσίας αυτή 
η εξέγερση κατά του εξαναγκασμού των 
γυναικών να φορούν χιτζάμπ απειλεί το 
ιρανικό καθεστώς επειδή αμφισβητεί έναν 
από τους πιο θεμελιώδεις ιδεολογικούς 
περιορισμούς που έχει επιβάλει στην 
ιρανική κοινωνία.

Οι διαδηλώσεις εξελίσσονται σε μιαν 
ανοιχτή πρόκληση για την κυβέρνηση, με 
ορισμένους Ιρανούς να ζητούν την πτώση 
της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι 
σίγουρα οι πιο σοβαρές κινητοποιήσεις 
από το 2019, όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις 
για την αύξηση της τιμής της βενζίνης από 
την κυβέρνηση. Οι διαδηλώσεις φαίνεται 

πως δεν έχουν οργανωμένη ηγεσία και, 
παρόλο που αρχικά επικεντρώνονται  στο 
δικαίωμα των γυναικών να μη φορούν 
χιτζάμπ δημόσια ή να παρενοχλούνται 
από την «Αστυνομία Ήθους», υπάρχει 
μια γενίκευση αιτημάτων για ελευθερία 
ή ακόμη και ανατροπή του καθεστώτος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το καθεστώς 
πιθανότατα θα καταφέρει να καταστείλει 
την εξέγερση του χιτζάμπ, αλλά η ακραία 
βία που απαιτείται για να γίνει αυτό θα 
οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέες βίαιες 
συγκρούσεις, αφού αυτήν τη στιγμή το 
καθεστώς δεν είναι πρόθυμο να αλλάξει 
στάση.

Η νέα φάση του πολέμου στην Όυκρανία
Ουκρανία και περιλαμβάνει σημαντικά 
στοιχεία που ουσιαστικά αναβαθμίζουν 
την κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, η 
οποία έχει προφανώς και επιβεβαιωμένα 
επηρεάσει την παγκόσμια γεωπολιτική, 
γεωοικονομική και γεωστρατηγική τάξη 
πραγμάτων. 

Αναμφίβολα, ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην 
καθεστηκυία τάξη πραγμάτων σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Η αντίδραση της Δύσης στην 
εισβολή της Ρωσίας ήταν άμεση, τόσο σε 
λεκτικό, όσο και σε απτό επίπεδο, τόσον 
όσον αφορά τη λεκτική καταδίκη των ενερ-
γειών της Ρωσίας, αλλά και, σε πρακτικό 
επίπεδο, με την επιβολή διαφόρων πακέτων 
κυρώσεων, που είχαν παράλληλα αντίκτυπο 
στις χώρες της Δύσης και πρωτίστως στην 
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες 
των πιο πάνω ολιστικά οδήγησαν τη γε-
ωπολιτική σε αλυσιδωτές εξελίξεις, που, 
με την παγκόσμια κοινότητα να εξέρχεται 
της κρίσης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει μια 
πρωτοφανή νέα κρίση που αφορά πρω-
τίστως την ενέργεια, ειδικά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, λόγω της εξάρτησής της από το 
ρωσικό φυσικό αέριο, τον πληθωρισμό, 
την οικονομία, την επισιτιστική κρίση και 
την ευρύτερη αναταραχή σε γεωπολιτικό 
επίπεδο. 

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της 
Ρωσίας στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 τεκμαί-
ρονται τα ακόλουθα σχετικά:

Α) Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται 
σε μια νέα περίοδο με εμπλοκή μέρους 
της εφεδρείας του ρωσικού στρατού, που, 
όπως ανακοινώθηκε, θα αφορά 25.000 
εφεδρεία από το σύνολο των 25 εκατομ-
μυρίων εφέδρων που έχει η Ρωσία.

Β) Οι έφεδροι που θα χρησιμοποιηθούν 
θα είναι άτομα που έχουν εμπειρία στο 
πεδίο των μαχών, άρα αποκλείονται, για 
παράδειγμα, φοιτητές κ.ο.κ.

Γ) Για πρώτη φορά από την έναρξη 
του πολέμου γίνεται επίσημη αναφορά 
από πλευράς Ρωσίας για τον αριθμό των 
ρωσικών απωλειών - συγκεκριμένα γίνε-
ται αναφορά για απώλειες 5.937 Ρώσων 
στρατιωτών.

Δ)  Σημαντικές δηλώσεις από πλευράς 
του κ. Πούτιν σε σχέση με την αντίδραση 

της Δύσης που αφορούν στους στόχους 
της που σχετίζονται με τη Ρωσία – η Ρω-
σία, όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρός της, 
μπορεί και έχει τη δυνατότητα ν’ αντιδρά-
σει πλήρως σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
εμπλοκής στα εσωτερικά της ζητήματα και 
προάσπισης των δικαιωμάτων της (όπως 
φυσικά τα αντιλαμβάνεται η Ρωσία).

Ε)  Επίκεινται δημοψηφίσματα στις αυ-
τοανακηρυχθείσες αυτόνομες περιοχές της 
ανατολικής Ουκρανίας σε σχέση με την 
προσάρτησή τους στη Ρωσία. 

Στ.) Η Ρωσία, ως έχει δηλωθεί από 
τον Πρόεδρο της χώρας, δεν πρόκειται 
ν’ αποδεχτεί τον οποιοδήποτε εκβιασμό 
από τη Δύση.

Η αποτίμηση των πιο πάνω καταδεικνύει 
την είσοδο σε μια νέα φάση του πολέμου 
στην Ουκρανία με επιπρόσθετες συνέπειες 
και επιπτώσεις στην παγκόσμια γεωπολι-
τική, γεωοικονομική και γεωστρατηγική 
τάξη πραγμάτων, που σε συνάρτηση με 
τις ήδη υπάρχουσες και διαφαινόμενες 
συνέπειες και επιπτώσεις θα επιδεινώσουν, 
έτι περισσότερο, την κρίση την οποία ήδη 
διάγει η παγκόσμια κοινότητα. 

25.09.2022

LAURUS MANAGEMENT LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1622873

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of 
the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in 
voluntary liquidation.  The voluntary liquidation commenced on 
September 9, 2022.  The Liquidator is Andreas Panayiotou of 
5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 9th day of September 2022
Andreas Panayiotou

NERGIS INVESTMENTS INC.
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1575239

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI 
Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary 
liquidation.  The voluntary liquidation commenced on 13th day 
of September 2022.  The Liquidator is Andreas Panayioutou of 
5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 13th day of September 2022
Andreas Panayioutou

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Λέκτορας 
Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law - Inter-
national Law and Human Rights (Kent), 
Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
poulladosm@sig-
malive.com 

Αναλυτές εκτιμούν ότι 
το καθεστώς πιθανότατα 

θα καταφέρει να κατα-
στείλει την εξέγερση του 

χιτζάμπ, αλλά η ακραία 
βία που απαιτείται για να 

γίνει αυτό θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα σε νέες 

βίαιες συγκρούσεις, αφού 
αυτήν τη στιγμή το καθε-
στώς δεν είναι πρόθυμο 

να αλλάξει στάση 
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Λευκωσία
Μαυρομμάτη Λένα (Χρυσταλλένη): 
Λεωφ. Ακροπόλεως 68 (μεταξύ 
Marks and Spencer’s και εκκλη-
σίας Αγίου Δημητρίου, δίπλα από 
AstroBank) ,  Στρόβολος ,  τηλ . : 
22424233, 22321267.
Μαρνέρου Άννα: Λεωφ. Αρχ. Μακα-
ρίου Γ΄ 209 (δίπλα από Shoebox και 
Pizza Hut), Πάνω Λακατάμεια, τηλ.: 
22721727, 22721711.
Δημητρίου Αναστασία: Κωνσταντινου-
πόλεως 76 Α (500 μέτρα από το φώτα 
Γάλλου πρέσβη απέναντι  από το γυμνά-
σιο Κωνσταντινουπόλεως), Στρόβολος, 
τηλ.: 22250085, 22261656.
Ιωάννου Μαρία: Λεωφόρος Στα-
σίνου 35 (δίπλα από το ανθοπω-
λείο Florabel), Λευκωσία, τηλ.: 
22345116, 22345116.
Γοτουχίδης Γεώργιος:  Αχαιών 5 
(στον παράδρομο δίπλα από το Hilton 
Park), Έγκωμη, τηλ.: 22420303, 
22420303.

Λεμεσός
Χαραλάμπους Έλενα: Παναγίας 
Ευαγγελίστριας 81  (Πολεμίδια, 
έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγ-
γελίστριας), Κάτω Πολεμίδια, τηλ.: 
25738560, 25736349.

Τερίδης Άρης: Λεωφ. Λεοντίου 
Α΄181, κατ. 1 (δρόμος Παλαιού 
Νοσοκομείου) ,  Λεμεσός,  τηλ. : 
25340872, 25714469.
Ευαγόρου Αντωνία: Αγίας Ζώνης 
32Α (Λαϊκό Αρ. 2), Λεμεσός, τηλ.: 
25371194, 99151498.
Βασιλείου Ιωάννα: Λεωφ. Γρίβα 
Διγενή 117 (πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ, 
έναντι MARIEL FASHION), Λεμεσός, 
τηλ.: 25587780, 25386449.

Λάρνακα
Ζόππου Γεωργία: Λεωφ. Φανερω-
μένης 122 (πλησίον Ελληνικής Τρά-
πεζας), Λάρνακα, τηλ.: 24622810, 
24651003.
Ευλαβής Ανδρέας: Γρηγ. Αυξεντίου 
και Νικ. Μυλωνά, γωνία (μέγαρο 
Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακα-
δημίας), Λάρνακα, τηλ.: 24651317, 
24662689.

Πάφος
Παναγιώτου Έλενα: Ιπποκράτους 
21-23 (στην Περβόλα έναντι χρυ-
σοχοείου Μαρίας), Πάφος, τηλ.: 
26911886, 99474434.

Παραλίμνι
Λύτρας Γεώργιος: Ελευθερίας 
71, Δερύνεια, τηλ.: 23821380, 
99886696.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

The Roof22 - «Η Απολογία του 
Τζίτζικα»

Σειρά διαλέξεων με θέμα: Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΑΥΡΙΟ - Μια Κριτική Προσέγγιση

Τ ο Σωματείο Γυναικών Αμ-
μοχώστου διοργανώνει Συ-
νεστίαση Αμμοχωστιανών 
και Φίλων την Πέμπτη, 29 

Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 8.00 μ.μ., 

στο κέντρο ΑΣΙΛ, στη Λάρνακα. Η 
συνεστίαση τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέ-
λα. Το μουσικό μέρος θα καλύψουν οι 
εξαίρετοι καλλιτέχνες Παμπίνα Κοντέα 

και Άντρος Κωνσταντινίδης. Είσοδος 
με φαγητό και ποτό €20. Για δηλώσεις 
συμμετοχής απευθύνεστε στα τηλέφω-
να 99497816  και 99594360, μέχρι 
εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

H σειρά εναλλακτικών εκδη-
λώσεων του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύ-
πρου «The Roof» φιλοξε-

νεί φέτος στην αυλή του την Πέμπτη, 
06/10/2022 και ώρα 20.00, τη μουσι-
κοθεατρική παράσταση «Η Απολογία 
του Τζίτζικα». Τα Τζιτζίκια περνούν μέχρι 
και δεκαεφτά χρόνια κάτω από τη γη 
κάνοντας σκληρή προετοιμασία, για να 
παρουσιάσουν το τραγούδι τους.  Δεν 
είναι εκείνα τα τεμπέλικα πλάσματα 
που ο κόσμος νομίζει και εργάζονται 
εντατικά για να πετύχουν τον σκοπό 
τους. Οι συντελεστές της παράστασης θα 
ζωντανέψουν την αυλή του Πολιτιστικού 
προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία 
για παιδιά και ενήλικες, δίνοντας την 
ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από 
κοντά τον αληθινό Τζίτζικα και την υπέ-
ροχη  ορχήστρα του και ν’ ακούσουν 
ζωντανά τη μοναδική ιστορία του, τις 

περιπέτειές του και το τραγούδι του… 
Ένας μουσικός αφηγηματικός μονόλογος 
από τον Τζίτζικα, συνοδεία  του  γνω-
στού  στην  Κύπρο  συνόλου  πνευστών  
Quintus.  Μια ιστορία  ειπωμένη  με  
τον  τρόπο  ενός  αρχαίου  ραψωδού  
και  ενός  σύγχρονου  τροβαδούρου.  
Ένα  έργο που  πραγματεύεται  και  δι-
ασκευάζει  σε έναν  κόντρα  ρόλο  τον  
γνωστό  αισώπειο  μύθο  του  Τζίτζικα, 
που λοιδορείται  κατ’  επανάληψιν  για  
τη  στάση  ζωής  του. Εδώ  όμως  ο 
Τζίτζικας,  ως  μουσικός  με  σύγχρο-
νες  αντιλήψεις  και  γνώσεις,  παίρνει  
τον λόγο και αποκαλύπτει με σφοδρά 
επιχειρήματα τη σκευωρία αιώνων που 
έχει  στηθεί  εις  βάρος  του.  Υποστηρίζει  
με  παρρησία  τις  θέσεις  του και εξηγεί  
τους  λόγους  για  τους  οποίους  πιστεύει  
όχι  μόνο  στην  αθωότητά του  αλλά 
και στην αλήθεια της ταραχώδους ζωής 
του. Συντελεστές: Κείμενα, αφήγηση, 
τραγούδι, σκηνοθεσία: Αλέξης Γούδας, 
Πρωτότυπη μουσική, ενορχήστρωση: 
Νεοκλής Νεοφυτίδης, Επιμέλεια συνό-
λου Quintus: Σάββας Χριστοδούλου. 
Εικαστικό, αφίσα: Κώστας Λάκης. Επί 
σκηνής: Αφήγηση, τραγούδι: Αλέξης 
Γούδας, Φλάουτο – Σάββας Χριστο-

δούλου, Όμποε – Νάταλι Νεοφύτου, 
Φαγκότο – Ευάγγελος Χριστοδούλου, 
Κόρνο – Αννίτα Σκουτέλλα και Κλαρινέτο 
– Γιώργος Γεωργίου. Είσοδος ελεύθερη. 
Τη βραδιά της εκδήλωσης, τα μουσεία και 
οι εκθέσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
θα είναι ανοικτά μέχρι τα μεσάνυκτα. 
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, ακολουθώντας τις κρατικές 
οδηγίες για την υγεία και ασφάλεια των 
επισκεπτών και του προσωπικού. Μά-
θετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org 
και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύμα-
τος στο Facebook & στο Instagram (@
boccf) και στο τηλέφωνο 22128157.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 
θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. 
Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την 
παρακολούθησή τους μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης 
ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει 
στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις 
εκδηλώσεις, το κοινό  δίνει αυτόματα 
στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρη-
σιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο 
που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της 
φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Τ ο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
διοργανώνει σειρά διαλέξεων 
με θέμα «Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΑΥΡΙΟ - 
Μια Κριτική Προσέγγιση». Υπεύθυνος 
και εισηγητής της σειράς διαλέξεων θα 
είναι ο Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και 
Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας, Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους. 

Σκοπός της σειράς διαλέξεων εί-
ναι αφενός η κριτική αξιολόγηση της 
πορείας του Κυπριακού από το 1960 
μέχρι σήμερα και, αφετέρου, η επικέ-
ντρωση στο μέλλον. Μεταξύ άλλων, θα 
γίνει εκτεταμένη αναφορά σε κομβικά 
σημεία του Κυπριακού καθώς και στη 

στάση των διαφόρων δυνάμεων. Επι-
πρόσθετα, θα αξιολογηθεί η στάση των 
πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, καθώς 
και ο ρόλος της Ελλάδας. Έμφαση θα 
δοθεί στη συζήτηση των θεμάτων με τη 
συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας των 
παρευρισκoμένων. 

Οι επτά διαλέξεις θα λάβουν χώραν 
μεταξύ 4 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβρίου 
2022 και θα γίνονται κάθε Τρίτη, η ώρα 
18:00–20:00, στην αίθουσα M114, 
Κτήριο Millennium, 1ος όροφος, στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε όσους 
παρακολουθήσουν και τις 7 διαλέξεις, 
θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, 
καλούνται έγκαιρα να δηλώσουν συμμε-
τοχή στο 22841600 ή στο 22841611 ή/
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση cceia@
unic.ac.cy, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

Κατά την πρώτη ημέρα των διαλέξεων, 
οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλ-
θουν περίπου 20 λεπτά νωρίτερα για 
τακτοποίηση της εγγραφής τους. Σημει-
ώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι 
περιορισμένος. Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές 
προς το κοινό, με δικαίωμα συμμετοχής 
το ποσό των €90 και για φοιτητές €70. 
Παρακολούθηση μεμονωμένων δια-
λέξεων €20 και €15 για φοιτητές. Τα 
έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση 

του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων.

Πρόγραμμα: 4 Οκτωβρίου 2022: Το 
Κυπριακό από την ίδρυση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας μέχρι την εισβολή. 
11 Οκτωβρίου 2022: Από την αποδο-
χή της ομοσπονδίας στις Ιδέες Γκάλι. 
18 Οκτωβρίου 2022: Η Ευρωπαϊκή 
επιλογή και το Σχέδιο Ανάν. 25 Οκτω-
βρίου 2022: Από το δημοψήφισμα στην 
κατάρρευση στο Γκραν Μοντανά και η 
επόμενη μέρα. 1 Νοεμβρίου 2022: Η 
διαχείριση του Κυπριακού από τους Προ-
έδρους Μακάριο, Κυπριανού, Βασιλεί-
ου, Κληρίδη, Παπαδόπουλο, Χριστόφια 
και Αναστασιάδη. 8 Νοεμβρίου 2022: 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο ΟΗΕ, η 
ΕΕ και οι προεκτάσεις στο Κυπριακό 
και  15 Νοεμβρίου 2022: Τα δύσκολα 
δεδομένα και οι επιλογές μας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 2.10.2022, στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας στην Ορά,

το 10ο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
γιου και αδελφού

KYΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ
από την Ορά

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Σύζυγος: Ελένη Καμπούρη Παραδεισιώτη
Παιδιά, γονείς, αδέλφια

και λοιποί συγγενείς

Εις μνήμην του θα διεξαχθεί Αιμοδοσία την Τρίτη, 4.10.2022, στο εργοστάσιο
της «Παραδεισιώτης Λτδ», στον Άγιο Συλά, μεταξύ 3:00 και 5:00 μ.μ.

Eκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολι-

τισμού διοργανώνει τις πιο κάτω 
εκδρομές και καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να δηλώσουν συμμετοχή στα 
τηλέφωνα 96674383 και 22775639. 
29/9-6/10/22 Θεσσαλονίκη - Τάφος 
Αγίου Παϊσίου, Χαλκιδική, Κρουα-
ζιέρα Αγίου Όρους, Καβάλα, Θάσος, 
Αρχαίοι Φίλιπποι, Λίμνη Κερκίνης, 
Οχυρά Ρούπελ, Δράμα, Σπήλαιο  
Αγγίτη. Τιμή €590. 18-24/10/22 
Πελοποννησιακή Πανδαισία. Καλα-
μάτα, Μεσσηνιακή Μάνη, Σπήλαια 
Διρού, Ταΰγετος, Μυστράς, Μονή 
40 Μαρτύρων, Κορώνη, Μεθώνη, 
Πύλος, Μίνι κρουαζιέρα στον Κόλπο 
του Ναβαρίνου και το νησάκι Σφα-
κτηρία,Αρχαία Μεσσήνη, Ανδρομο-
νάστερο, Μονή Βουλκάνο, εκκλησάκι 
Αγίας Θεοδώρας Βάστας, Αθήνα. 
Παρακολούθηση της αναπαράστα-
σης της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου 
στην Πύλο και των μεγαλοπρεπών 
εκδηλώσεων «Ναβαρίνεια 1827». 
Τιμή €590.

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο 
και περιλαμβάνει αεροπορικό εισι-
τήριο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενο-
δοχεία 3*/4* με πρόγευμα, συνοδό/
αρχηγό, ΦΠΑ, περιηγήσεις βάσει του 
αναλυτικού προγράμματος που βρί-
σκεται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.                                                                                                                                
Συνεργαζόμενο γραφείο Skylab Travel  
Λευκωσία. 

Φεστιβάλ Αγγειοπλαστικής
Το 10ο  Φεστιβάλ Αγγειοπλαστικής 

Κόρνου με τίτλο «Ημέρες Κόκκινου 
Πηλού» διοργανώνει το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Κόρνου, στα στενά δρο-
μάκια της κοινότητας, σήμερα Κυ-
ριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 και 
ώρα 6.00 μ.μ.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοίνωση

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Διε-
νέργειας Eράνου Νόμου, 

ανακοινώνει ότι τα έσοδα και έξοδα 
των εράνων και εκδηλώσεων, που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου από 01/01/2022 μέχρι 
30/06/2022, με βάση την άδεια αρ. 
Ν.Π. 80/2021, έχουν ως ακολούθως: Τα 
έσοδα ανήλθαν συνολικά σε €874.142 
και προήλθαν από γενικές εισφορές, 
περιλαμβανομένων και εταιρικών χο-
ρηγιών, από κουτιά εισφορών, από τα 
φιλανθρωπικά καταστήματα του Συνδέ-
σμου, καθώς επίσης και από διάφορες  

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν. Τα 
έξοδα για την εξασφάλιση των πιο πάνω 
εσόδων του Συνδέσμου ανήλθαν στο 
ποσό των €110.348. Σύμφωνα με τα πιο 
πάνω, τα καθαρά έσοδα του Συνδέσμου, 
για την εν λόγω περίοδο, ανήλθαν στο 
ποσό των €763.794.

Συνεστίαση 

25.09.2022

Νείλος

Ο Νείλος είναι ποταμός στην 
Αφρική και ένας από τους 
δύο μεγαλύτερους του κό-
σμου. Ο ποταμός έπαιξε 

βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της αρχαί-
ας Αιγύπτου με τον πολιτισμό της να 
ωφελείται ιδιαίτερα στον ποταμό. Έτσι, 
ο Ηρόδοτος αποκάλεσε την Αίγυπτο 
Δώρο του Νείλου. 

Ο Νείλος έχει δύο μεγάλους παραπο-
τάμους, από τους οποίους σχηματίζεται: 
τον Λευκό Νείλο από την Ισημερινή 
Ανατολική Αφρική και τον Γαλάζιο 
Νείλο από την Αιθιοπία.

Ο Νείλος χύνεται στη Μεσόγειο 
θάλασσα, σχηματίζοντας το Δέλτα 
του Νείλου. Είναι ο μεγαλύτερος σε 
μήκος ποταμός της Αφρικής, αλλά ο 
δεύτερος του κόσμου. Πηγάζει νότια 
του Ισημερινού και ρέοντας προς Βορ-
ρά διά μέσου της βορειοανατολικής 
Αφρικής εκβάλλει στη Μεσόγειο θά-
λασσα. Έχει μήκος 6.853 χιλιόμετρα 

και αποστραγγίζει έκταση που υπο-
λογίζεται σε 3.349.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα και μέση παροχή νερού 
2.830 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο. 
Τους υδάτινους πόρους του Νείλου 
μοιράζονται 11 χώρες, η Τανζανία, 
το Μπουρούντι, η Ρουάντα, η Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό, η Κένυα, η 
Ουγκάντα, η Αιθιοπία, η Ερυθραία, το 
Νότιο Σουδάν, το Σουδάν και η Αίγυ-
πτος. Συγκεκριμένα, ο Νείλος είναι η 
κύρια πηγή νερού της Αιγύπτου και 
του Σουδάν. Ο Νείλος σχηματίζεται 
από τρία κύρια υδάτινα ρεύματα, του 
Άτμπαρα και του Κυανού Νείλου, που 
ρέουν από τα υψίπεδα της Αιθιοπίας, 
και του Λευκού Νείλου, που πηγάζει 
στις λίμνες Βικτωρίας και Αλβέρτου και 
σχηματίζεται κυρίως από τον Μπαχρ 
ελ Γκαζάλ και τον Σόμπατ. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολο-
γία και τη Θεογονία Ησιόδου, ο Νείλος 
ήταν Ποταμός - θεός, γιος του Τιτάνα 

Ωκεανού και της Τιτανίδας Τηθύος και 
αδερφός των Ποταμών και των Ωκε-
ανίδων, ο οποίος έδωσε το όνομά του 
στον μεγάλο ποταμό της Αιγύπτου. Στην 
Οδύσσεια, το έπος του Ομήρου, ο Νεί-
λος αναφέρεται με το όνομα Αίγυπτος 
(αρσενικό) και η χώρα δια μέσου της 
οποίας ρέει ονομάζεται επίσης Αίγυπτος 
(θηλυκό). Σύμφωνα με τον Διόδωρο τον 
Σικελιώτη, ο ποταμός πήρε το όνομά 
του από τον Νειλέα, ο οποίος όταν έγι-
νε άνακτας της Αιγύπτου κατασκεύασε 
σε καίρια σημεία πολλές διώρυγες και 

φιλοδόξησε να κάνει πολύ πιο πλωτό 
τον Νείλο - πράγμα που έγινε η αιτία 
να πάρει το ποτάμι το όνομά του. Άλλη 
εκδοχή θέλει την ονομασία Νείλος πι-
θανώς να προέρχεται από τη σημιτική 
ρίζα νάχαλ, που σημαίνει «κοιλάδα» ή 
«ποτάμια κοιλάδα» και κατ’ επέκτασιν 
«ποταμός». Μετά την πλήρη γεωγρά-
φηση του πλανήτη διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχουν και πολλοί άλλοι ποταμοί 
που βαίνουν προς Βορρά, όπως π.χ. ο 
Ρήνος. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ονόμαζαν 
το ποταμό Αρ ή Αούρ, ή «μαύρο», από 
το χρώμα μεταφερόμενων από αυτόν 
ιζημάτων κατά τις πλημμύρες. Η ιλύς 
του Νείλου είναι αρκετά σκουρόχρω-
μη, ώστε να δώσει στη χέρσο την πα-
λαιότερη ονομασία της, Κεμ ή Κέμι, η 
οποία επίσης σημαίνει «μαύρη» και 
συμβολίζει το σκότος. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία
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OVERIA TRADING LIMITED

Sole Shareholder of OVERIA TRADING LIMITED, reg. No HE 173973 

(“Company”), on 22/09/2022 issued a resolution to redomicile the 

Company to Russian Federation as an International limited liability 

company «OVERIA TRADING LIMITED» (IC «OVERIA TRADING LIMITED»), 

approved interim statements, instructed directors to take all actions.

DELAMOR INVESTMENTS LIMITED
 

Sole Shareholder of DELAMOR INVESTMENTS LIMITED, reg. No HE 
415531 (“Company”), on 22/09/2022 issued a resolution to redomicile the 
Company to Russian Federation as an International limited liability company 
«DELAMOR INVESTMENTS LIMITED» (IC «DELAMOR INVESTMENTS 
LIMITED»), approved interim statements, instructed directors to take 
all actions.



Της Κυριακής

ΑΠΟΨΕΙΣ 23

Ερντογάν με κεφαλιά στην μπάλα αντί στον τοίχο...

ΚΑΘΗΚΟΝ, κανόνας και συνταγή: Κα-
λού-κακού, οφείλουμε να προετοιμα-
ζόμαστε και για το χειρότερο. Επειδή η 
Τουρκία αποδεικνύεται και φροντίζει 

επιμόνως να επιδεικνύεται ότι εκτραχύνεται όλο 
και επικινδυνότερα απειλητική από το κακό ώς το 
κάκιστο. Γι’ αυτό αρμόζει τάχιστα και επιβάλλεται 
απαραίτητα να προπαρασκευαζόμαστε και για 
το χειρότερο ακόμη σενάριο: Τον πόλεμο. Να 
προετοιμαζόμαστε για την απόκρουση τουρκικής 
πολεμικής επίθεσης. Αυτής που ξελαρυγγίζεται 
δημοσίως, όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό 
ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας 
την απειλή «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»...

ΠΕΙΣΤΙΚΗ επίδειξη της αποφασιστικής προ-
παρασκευής μας για ν’ αποκρούσουμε αποτε-
λεσματικά τουρκική πολεμική επίθεση, είναι η 
συνταγή και ο ασφαλέστερος κανόνας για να 
μην υπάρξει αυτή η επίθεση. Η συνταγή για ν’ 
αποτρέψουμε τον Ερντογάν από την επιδίωξή 
του ν’ ανοίξει «την πόρτα του φρενοκομείου». 
Πειστική επίδειξη της δυνατότητας να υποστεί η 
Τουρκία τέτοιο και τόσο πολεμικό κόστος, ώστε 
να μην αποτολμήσει να το δοκιμάσει στην πράξη.

- Στα λατινικά το έλεγαν si vis pacem, para 
bellum, δηλαδή, «αν θέλεις την ειρήνη, να προε-
τοιμάζεσαι για πόλεμο». Στην πολιτική πρακτική 
έχει το νόημα ότι, η Αμυντική Θωράκιση ενός 
κράτους - με κύριο κορμό τις Ένοπλες Δυνά-
μεις, που φροντίζουν διαρκώς να είναι ικανές και 
έτοιμες να επιφέρουν καίρια βλαβερά πλήγματα 

στον επιτιθέμενο εχθρό - αποτελεί την αποτε-
λεσματικότερη ΑΠΟΤΡΟΠΗ του πολέμου. Και 
εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες 
του αντιπάλου, με την εκτόξευση των πολεμικών 
του απειλών, να επιτύχει την υποταγή της πολι-
τικής τού απειλούμενου στην θέλησή του, χωρίς 
καν να ρίξει φυσίγγιο.

- Αιώνες πριν από τα λατινικά ο Θουκυδίδης 
το είχε καταγράψει εναργώς στην περί συμμαχίας 
δημηγορία των Κερκυραίων προς τους Αθηναί-
ους (Α-33): «Και προεπιβουλεύειν αυτοίς μάλ-
λον ή αντεπιβουλεύειν», που σημαίνει «και να 
καταστρώσουμε πρώτοι εμείς σχέδια εναντίον 
τους παρά να αντιδρούμε εκ των υστέρων στα 
δικά τους»...

Η ΜΕΧΡΙ τώρα ορθολογική μέτρηση του συσχε-
τισμού των εκατέρωθεν, Τουρκίας - Ελληνισμού, 
συντελεστών εθνικής ισχύος και το ζύγισμα των 
επί 20ετία επιλογών, λόγων και πεπραγμένων 
του εν εξουσία Ερντογάν, οδηγεί στην πρόβλεψη 
ότι, ο Τούρκος επίδοξος νεο-σουλτάνος, ακόμη 
δεν πάσχει αίφνης από τόση «φρενοβλάβεια», 
ώστε «ν’ ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου» 
και να διατάξει «ξαφνικά ένα βράδυ» πολεμική 
επιχείρηση εναντίον του Ελληνισμού.

ΔΕΝ ΥΠΕΣΤΗ ακόμη τόση τύφλωση, ώστε 
να μη βλέπει ότι η Ελλάς και η Κύπρος  δεν είναι 
η... ρημαγμένη Συρία. Αντίθετα, βλέπει πλέον 
ξεκάθαρα ότι η δική του προηγηθείσα πολιτική 
του «εκκρεμούς νταή» μεταξύ Δύσης - Ρωσίας 
και η τωρινή πορεία του «αγκαζέ» με τον Πού-

τιν, παρήγαγαν εκείνη την σύσφιγξη αμυντικών 
σχέσεων της Ελλάδος, πρώτα με τη Γαλλία και 
κατόπιν με τις ΗΠΑ που προκάλεσε στον ίδιο, 
ιδίως από τον παρελθόντα Μάιο, τις λυσσώδεις 
εκρήξεις παροξυσμού, τύπου «Μητσοτάκης γιοκ» 
και «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»...

- Μέχρι και ο πρώην στρατηγικός του μέντορας 
και πρώην υπουργός του των Εξωτερικών και 
πρώην επιστήθιος πρωθυπουργός του, ο Αχμέτ 
Νταβούτογλου, βγήκε στην τουρκική τηλεόραση 
και τον ειρωνεύτηκε ότι, εκείνο που ενδεχομέ-
νως «να έρθει ξαφνικά ένα βράδυ», χωρίς να 
εντοπισθεί από τους Τούρκους και τα ραντάρ 
τους, είναι τα ελληνικά F-35...

- Γνωρίζει εξάλλου ο Ερντογάν ότι είναι μάλ-
λον βέβαιος ο κίνδυνος, εκείνοι που ο ίδιος θα 
διατάξει «να έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ» να μην 
κατορθώσουν να ξημερωθούν ζωντανοί εκεί που 
θα τους στείλει...

ΥΠΑΡΧΕΙ και η πιθανολόγηση ότι ενόψει 
των ζωτικής σημασίας για τον ίδιο τουρκικών 
εκλογών του 2023 και του κινδύνου να χάσει την 
εξουσία, ο Ερντογάν θα εγκαταλείψει τον μέχρι 
τούδε δικό του ορθολογισμό για να επιχειρήσει 
κάποιο «θερμό επεισόδιο» εναντίον του Ελλη-
νισμού, στο Αιγαίο, στην Θράκη, στην Κύπρο, 
προκειμένου, είτε να συμμαζέψει υπέρ του στις 
εκλογές τις ψήφους της πλειοψηφίας είτε και να 
αναβάλει για πολεμικούς λόγους τις εκλογές.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ η πρόβλεψη μικρές έως ελάχιστες 
πιθανότητες διαθέτει. Διότι γνωρίζει ήδη ο Ερντο-

γάν πως ούτε ο ίδιος μπορεί να ελέγξει σε ποια 
έκταση μπορεί να εκτιναχθεί και εναντίον του ένα, 
ακόμη και προσχεδιασμένο, «θερμό επεισόδιο», 
όταν απέναντί του έχει ήδη διατυπωθεί η ετοι-
μότητα και η ισχύουσα διαταγή «πρώτα θα τους 
κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιοι είναι». 
Οι δε εντός και εκτός Τουρκίας κακοφανισμένοι 
από τον ίδιο, τον περιμένουν στη γωνιά για να 
τον... κατατσακίσουν, με πλήθος «βαριοπούλες».

- Ο ίδιος πρόσφατα φρόντισε να μνημονεύσει, 
ονομάζοντας κι ένα πλωτό γεωτρύπανο, τον ανα-
τραπέντα το 1908 τελευταίο Οθωμανό Σουλτάνο 
Αβδούλ Χαμίτ. Δεν δύναται λοιπόν να λησμονεί 
και τον ανατραπέντα το 1960 Τούρκο πρωθυ-
πουργό Αντνάν Μεντερές, που τον κρέμασαν οι 
ανατροπείς του...

ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ εισβολή στην Ουκρανία 
ως οιονεί προανάκρουσμα Γ’ Παγκ. Πολέμου 
έσπευσε ν’ αξιοποιήσει ο Ερντογάν, δεδομένης 
της γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας, ως 
ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της νεο-
οθωμανικής του επεκτατικότητας.

- Μέχρι τώρα «πέτυχε» το αντίθετο: Την πε-
ραιτέρω έμπρακτη αμερικανική ενδυνάμωση 
της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος.

- Με κερασάκι στην τούρτα και την άρση τής 
από το 1987 απαγόρευσης πώλησης αμερικανι-
κών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

- Από το 2002, που ανήλθε στην εξουσία το 
ισλαμικό κόμμα του Ερντογάν, η απειλή ήταν 
ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε «εκτός ορίων» 

εάν γινόταν δεκτή η Ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Η Ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας επε-
τεύχθη την 1η Μαΐου 2004 και η Τουρκία τότε... 
«έκατσε στ’ αβγά της».

- Ο «παγκόσμιας κλάσης σκακιστής» τώρα, πήγε 
προ ημερών στη Νέα Υόρκη για διασπορά και 
των «φέικ νιους» του εναντίον της Ελλάδος από το 
βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προσδο-
κώντας να κερδίσουν επιτέλους οι εκβιασμοί και 
τα νταηλίκια που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια, 
με την παλαιόθεν νοοτροπία και ψυχοσύνθεση 
του συνοικιακού αρχινταή που διαθέτει από τα 
νιάτα του στις αλάνες και στα γήπεδα του μαχαλλά 
του. Κατέληξε να ποζάρει κτυπώντας κεφαλιά μια 
μπάλα ποδοσφαίρου που του χάρισαν, για να μην 
κτυπάει το... κεφάλι του στον τοίχο.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επιδείνωσης του στριμώγ-
ματος του Ερντογάν, εσωτερικά και διεθνώς, σε 
σχέση πάντα με τους δικούς του στόχους και τη 
δική του νοοτροπία, τον καθιστά επικινδυνότερο; 
Δεν αποκλείεται. Γι’ αυτό εξάλλου απ’ την αρχή 
επισημάνθηκε σε αυτό το άρθρο το ελληνικό 
καθήκον «καλού-κακού να προετοιμαζόμαστε 
και για τα χειρότερα».

- Ο ίδιος σπεύδει να θυμάται διαρκώς σαδι-
στικά το Ματζικέρτ του 1071, την Άλωση του 
1453, την Τριπολιτσά του 1821, τη Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922 κοκ. Συνεπώς δεν μπορεί 
- ιδίως αυτός - να λησμονεί τον Μεντερές στην 
κρεμάλα 17η Σεπτεμβρίου 1961.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Τι είδους «πολιτικό ορόσημο» είναι 
η άρση του αμερικανικού εμπάργκο;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν την 
άρση του εμπάργκο όπλων προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Εκπρόσω-
πος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, 

δήλωσε: Σύμφωνα με τον Νόμο για την Ασφάλεια 
και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο του 2019 και τον Νόμο περί Εξουσιοδό-
τησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020 
απαιτείται «να παραμείνει η πολιτική απαγόρευσης 
για εξαγωγές, επανεξαγωγές ή μεταφορές αμυντικού 
υλικού από τον κατάλογο πυρομαχικών των ΗΠΑ 
στην Κυπριακή Δημοκρατία εκτός εάν ο Πρόεδρος 
καθορίσει και πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές 
του Κογκρέσου, σε περίοδο όχι μικρότερη του ενός 
έτους, ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας συνεχίζει να συνεργάζεται με την Κυβέρνηση 
των ΗΠΑ για υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που 
αφορούν τους κανονισμούς για ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος και τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική 
εποπτεία» (17/9/2022).

Επίσης, να διασφαλιστεί ότι «η Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχει κάνει και συνεχίζει να 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να απαγορεύσει 
στα ρωσικά στρατιωτικά σκάφη την πρόσβαση στα 
λιμάνια για ανεφοδιασμό και εξυπηρέτηση». Μετά 
την αμερικανική δήλωση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
ο ΥπΕξ Κασουλίδης και ο Έλληνας ομόλογός του, 
Ν. Δένδιας, χρησιμοποίησαν την ίδια φρασεολογία 
και μίλησαν για «πολιτικό ορόσημο» στις σχέσεις 
ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ότι αυτό δείχνει 
τη συνεχή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας 
ΗΠΑ-Κύπρου στην ασφάλεια και στην άμυνα, «ως 
αναπόσπαστο μέρος του μωσαϊκού περιφερειακής 
σταθερότητας».

Η άρση του αμερικανικού εμπάργκο σηματοδο-
τεί την πλήρη ανατροπή της εξωτερικής πολιτικής 
της Κύπρου διά της οριστικής πρόσδεσής της στο 
αμερικανικό άρμα, όπως ακριβώς έπραξε και η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρόκειται, δηλαδή, για 
στρατηγική εγκατάλειψη από τη Λευκωσία μιας 
πολιτικής οιονεί ουδέτερης και ίσων αποστάσεων, και 
πλήρη ταύτισή της με την αμερικανική. Η απόφαση 
της Ουάσιγκτον πρέπει να μελετηθεί από την Κύπρο 
πολυδιάστατα και άκρως προσεκτικά. Ιδιαίτερα υπό 
το πρίσμα των τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών 
που συντελούνται εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέ-
μου στην Ουκρανία, της προσπάθειας της Μόσχας 
και του Πεκίνου, με τη συνεπικουρία του Πακιστάν, 
της Ινδίας, του Ιράν και της Τουρκίας (Οργανισμός 
Συνεργασίας της Σαγκάης), για αναδιάταξη του 
άναρχου διεθνούς συστήματος και δημιουργίας 
μίας νέας τάξης πραγμάτων. Κι ακόμα πρέπει να 
αναλυθεί υπό τα δεδομένα της αστάθειας και της 
ενεργειακής κρίσης στην περιοχή μας και διεθνώς.

Εξ αρχής να επισημανθεί ότι η αμερικανική από-
φαση επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία και αξία 

που η Ουάσιγκτον αποδίδει στις σχέσεις της με την 
Κύπρο. Η άρση του εμπάργκο έχει προϊστορία, η 
οποία αρχίζει από τον Αύγουστο του 2014, όταν 
ο τότε αντιπρόεδρος, Μπάιντεν, επισκέφθηκε την 
Κύπρο και μίλησε για στρατηγική συνεργασία. Στις 
8 Νοεμβρίου 2018, ο τότε ΥπΕξ, Ν. Χριστοδουλί-
δης, υπέγραψε στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό 
ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, «Δήλωση προθέσεων» 
για την ενίσχυση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγα μόνο 24ωρα μετά τον Στρατηγικό Διάλογο 
με την Αθήνα, σε συνέντευξή του («Καθημερινή» 
Αθήνας, 16/12/2018), ο βοηθός ΥπΕξ των ΗΠΑ, 
Γουές Μίτσελ, υπογράμμισε: «Οι ΗΠΑ θεωρούν 
την Κύπρο ως ένα δυτικό κράτος που πρέπει να 
προστατευθεί από τις δυτικές δυνάμεις, προκειμένου 
να μην πέσει στην επιρροή άλλων». Επισήμανε ακόμα 
ότι «οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το 
Ισραήλ ως φυσικούς συμμάχους στην περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες», 
είπε, «η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις τρεις 
αυτές χώρες αποτελεί ένα φυσικό βήμα και μέρος 
της στρατηγικής της Ουάσιγκτον είναι να ενισχυθεί 
ο ρόλος της στην περιοχή της Μεσογείου».

Μέγας έπαινος πρέπει ν’ αποδοθεί στον Γερου-
σιαστή Μπομπ Μενέντεζ, πρόεδρο της Επιτροπής 
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, που συνέ-
βαλε τα μέγιστα για να φτάσουμε στην άρση του 
εμπάργκο. Ειδικά με το δικομματικό νομοσχέδιο 
Μενέντεζ-Ρούμπιο, που κατατέθηκε στη Γερουσία 
(9/4/2019). Σε ανάρτησή του στο τουίτερ (19/9/2022), 
ο Γερουσιαστής Μενέντεζ  υπογράμμισε: «Πρέπει να 
ενισχύσουμε την ικανότητα της Κύπρου να αμύνεται 
εν μέσω της συνεχιζόμενης και παράνομης κατοχής 
του βορρά από την Τουρκία». Προκύπτουν μερικά 
κρίσιμα ζητήματα. Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα 
οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς (ηλικίας 
πέραν των 20 χρόνων…) είναι ρωσικής κατασκευής. 
Θα αντικατασταθούν με αμερικανικά;Τα ρωσικά 
συστήματα θα αχρηστευθούν ή θα μεταπωληθούν;

Πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, μετά τη συναίνεση 
της Λευκωσίας σε κυρώσεις κατά της Μόσχας; Η 
Ρωσία είναι από τις χώρες που στήριξαν την Κύ-
προ σε δύσκολες εποχές, διπλωματικά, πολιτικά 

και με οπλικά συστήματα, παρά τη γνωστή πολι-
τική της, κυρίως έναντι της Τουρκίας αλλά και σε 
αντιπαράθεση προς τις ΗΠΑ, που επέβαλαν (1987) 
εμπάργκο στην πώληση όπλων προς την Κύπρο, 
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ θα πωλήσουν και τι 
είδους όπλα στην Κύπρο και πότε; Ιδού το οξύμωρο: 
Ενώ η Τουρκία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, αρνείται 
και δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, δεν έχει, 
σχεδόν, καμία επίπτωση. Η Ουάσιγκτον και Δυτι-
κές καγκελαρίες επιμένουν στο γνωστό αφήγημα 
ότι δεν πρέπει να παραδώσουν την Τουρκία στη 
Ρωσία όταν ήδη η Άγκυρα έκανε ξεκάθαρους τους 
αντιδυτικούς, αντι-ΝΑΤΟϊκούς, αντιευρωπαϊκούς, 
αντι-δημοκρατικούς προσανατολισμούς και την 
εχθρότητά της.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη 
συμπόρευση της Κύπρου με τους εταίρους μας, ο 
απερχόμενος Ρώσος πρέσβης, Στανισλάβ Οσάτσι, 
σε δηλώσεις του, ισχυρίστηκε ότι η Λευκωσία πυ-
ροβόλησε τα πόδια της. Διπλωματικά, πώς η Ρωσία 
θα αντιμετωπίζει την Κύπρο σε διεθνή φόρα, ιδιαί-
τερα και μετά την άστοχη ακύρωση της συνάντησης 
Αναστασιάδη-Λαβρόφ; Ο Πούτιν αξιοποιεί τη συ-
νεργασία του με την Τουρκία για να υπονομεύει το 
ΝΑΤΟ, την ΕΕ και να συγκρούεται προς τις ΗΠΑ. Τι 
θ’ απογίνουν οι συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα 
που Αναστασιάδης-Πούτιν επικαιροποίησαν τον 
Φεβρουάριο του 2015; Καταργούνται; Η Κυπρια-
κή Δημοκρατία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ; Εξάλλου, 
οικονομικά και τουριστικά, το νησί έχει επηρεαστεί 
σημαντικά από τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Η μικρή Κύπρος διασφαλίζει περισσότερο και 
καλύτερα τα συμφέροντά της όταν είναι ομοτρά-
πεζος των μεγάλων. Υπό την αίρεση, φυσικά, μιας 
ξεκάθαρης, διεκδικητικής, σοβαρής και αξιόπιστης, 
συνεπούς και σταθερής εξωτερικής πολιτικής. Η 
στροφή της Λευκωσίας προς τις ΗΠΑ και τη Δύση 
συνιστά, όντως, σημαντικό «πολιτικό ορόσημο», που 
ήδη προκαλεί οργίλες αντιδράσεις της Τουρκίας. 
Διερωτάται κανείς: Η παρούσα και η επόμενη 
Κυβέρνηση είναι σε θέση να πολιτευτούν σοφά, 
αξιόπιστα και σοβαρά, ώστε η Κύπρος ν’ αποκομίσει 
το μέγιστο των θετικών επιπτώσεων και να επηρε-
αστεί ελάχιστα από τη σύγκρουση των ελεφάντων;

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Ιράν: Ανατρεπτικών 
διεργασιών επιπτώσεις

Είναι γνωστές οι συνθήκες, υπό τις 
οποίες επήλθε κατά το 1979 η 
ανατροπή του τελευταίου μονάρχη 
της δυναστείας των Παχλαβί, Σάχη 

Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, κατά την Ιρανική 
Επανάσταση. Η διαδρομή της επανάστασης 
στη σύγχρονη ιστορία μιας χώρας φορέα ενός 
από τους αρχαιότερους και εξαιρετικά σημα-
ντικούς πολιτισμούς του κόσμου, καθώς και 
τα στάδια, που διήλθε σε διάφορες μορφές 
ηγετικής επιβολής καθεστώτων -από τον Σάχη  
μέχρι το Ιρανικό Ιερατείο-, σήμερα δείχνει 
να βρίσκεται σε τέλμα, δεδομένης της κλιμα-
κούμενης εξέγερσης που λαμβάνει χώραν 
στην Τεχεράνη.

Η ιδιαιτερότητα του εν προκειμένω καθε-
στώτος συνάδει προς τη μορφή της επιβολής 
της εξουσίας, η οποία ανάγεται σε μια διάσταση 
κυριαρχίας του Ιερατείου, που σημαίνει πως 
η σιιτικής διάστασης μουσουλμανική εξουσία 
ως δομή οργάνωσης της κοινωνίας επιβάλλεται 
εκ των άνω προς τα κάτω. Εκφράζεται, δηλαδή, 
μία απολυταρχία θρησκευτικού τύπου, που 
αναφέρεται στη θέσπιση της ικανότητας του 
Ιερατείου να επιβάλλεται ελέω θεού, Μωάμεθ 
εν προκειμένω, στην κοινωνία του Ιράν. 

Ειδικότερα, το Ιράν ως κράτος είναι αυ-
ταρχικά δομημένο και διακρίνει τη θέση των 
ανθρώπων, που ζουν σε αυτήν τη χώρα, μεταξύ 
γυναικών, που είναι υποχρεωμένες να τηρούν 
συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή να ζουν σε 
συνθήκες ανελευθερίας και περιορισμένων 
δυνατοτήτων παραγωγικής παρουσίας, και 
ανδρών που συνιστούν εκείνο το στοιχείο 
που επικρατεί και κυριαρχεί στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι και στις σχέσεις των ανθρώπων 
στην ιρανική κοινωνία εν γένει. 

Με αφορμή την πρόσφατη δολοφονία της 
Μαχσά Αμινί, ο ξεσηκωμός, που διευρύνεται 
και βρίσκεται εν εξελίξει, σηματοδοτεί διεκ-
δίκηση ελευθερίας και ελευθεριών από το 
καταπιεσμένο και ανελεύθερο στοιχείο της 
ιρανικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό θα μπο-
ρούσε να σηματοδοτήσει την απαρχή ευρύτε-
ρων ανατρεπτικών διεργασιών, με δεδομένο 
πως καθεστώτα, όπως το συγκεκριμένο, δημι-
ούργησαν συνθήκες διεκδίκησης ελευθερίας 
μέσα από την καταπίεση που επέβαλαν στον 
λαό τους. Ουσιαστικά, έρχεται μέσα από τη 
φύση της κοινωνίας, όπου τα άτομα διεκδι-
κούν διαρκώς και αδιαλείπτως χώρους και 
βηματισμούς ελευθερίας και ελευθεριών, να 
αυτοπαγιδευθεί το καθεστώς στην ίδια του 
τη βίαιη κατασταλτική συμπεριφορά, προ-
καλώντας μια μη αναμενόμενη, πλην όμως 
ιστορικά δικαιωμένη αντίδραση.

Οι κατά τα ανωτέρω εξελίξεις αναδεικνύουν 
προδήλως την καταπίεση του λαού από τις 
δομές εξουσίας του ισλαμικού ιερατείου, ενώ 
η δολοφονία της Μαχσά Αμινί λειτούργησε 
εν προκειμένω σαν φιτίλι που άναψε τη φωτιά 
αντίδρασης των Ιρανών. 

Συναφώς, τα διαδραματιζόμενα στην Τε-
χεράνη θα μπορούσαν κατά ταύτα να οδηγή-
σουν σε μια διαρκή σύγκρουση κοινωνίας και 
υφιστάμενης εξουσίας, όπου η μεν εξουσία 
θα επιχειρεί τη βίαιη καταστολή, η δε κοι-
νωνία πιθανότατα θα συνεχίσει να αντιδρά 
διευρύνοντας τους χώρους, τους όρους και 
τα μέσα των συγκρουσιακών δεδομένων. Επ’ 
αυτού παρουσιάζονται δύο τινά. Πρώτον, η 
ανωτέρω προοπτική να επιφέρει την έτι πε-
ραιτέρω ενδυνάμωση και σκλήρυνση των 
δομών καταστολής και εξουσιαστικής επιβο-
λής του καθεστώτος. Δεύτερον, να οδηγήσει 
σε ανατρεπτικές διαδικασίες παραχώρησης 
των πρώτων ελευθεριών προς την κοινω-
νία από το καθεστώς, δηλαδή να ανοίξει «ο 
ασκός του Αιόλου», όπου καθώς θα αδειάζει, 
θα δημιουργούνται προϋποθέσεις πτώσης 
ενός καθεστώτος, το οποίο έχασε την όποια 
εσωτερική πολιτική νομιμοποίηση μπορούσε 
να έχει.

Εκ των πραγμάτων, το συμβάν με τη νεαρή 
Ιρανή έφερε στην επιφάνεια τη διεκδίκηση 
από την περσική κοινωνία της απαλλαγής 
από τη μαντήλα, που συμβολικά ταυτίζεται 
με το καθεστώς. Βεβαίως, ανέδειξε και τις δι-
αφοροποιήσεις μεταξύ των εθνοτήτων στην 
ιρανική κοινωνία, όπως για παράδειγμα των 
Κούρδων. Οι διάφορες εθνότητες δεν επιθυμούν 
να υπάγονται στο ιρανικό πολιτιστικό σύστη-
μα επιβολής, αλλά διεκδικούν να διατηρούν 
την ταυτότητά τους ως διαφοροποιημένες και 
ανεξάρτητες, δηλαδή αυτόνομες πολιτιστικές 
μονάδες και οντότητες πολιτικής. Η τάση της 
χειραφέτησης αυτής επιφέρει σταδιακά μετα-
βολές στη δομή, δηλαδή τη διάρθρωση του 
πολιτικού συστήματος, ενίοτε δε κατά τρόπο 
ανεξέλεγκτα και απρόβλεπτα δυναμικό. 

Η παρούσα εξέλιξη φέρνει στον νου του 
καθενός την «Αραβική Άνοιξη», όπου το «τυ-
χαίο της αυτοπυρπόλησης» του Τυνήσιου, 
Μοχάμεντ Μπουαζίζι, οδήγησε σε ανατροπή 
καθεστώτων της Μέσης Ανατολής, φέρνοντας 
στο φως δικαιώματα, ελευθερίες, όπως και 
προσδοκίες ατομικές και συλλογικές. Σήμερα 
δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πού θα κατα-
λήξει το παρόν ρεύμα βίας και αντιπαράθεσης 
λαού και εξουσίας. Είναι, όμως, βέβαιο πως 
τα πράγματα στην περσική κοινωνία την επό-
μενη ημέρα διόλου θα μοιάζουν με το χθες. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 

Πάντειο Πανε πιστήμιο
ΘΕΣΗ
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Ο άθλιος ποθκιάντραπος είχε το θράσος 
να σταθεί στο βήμα της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών και να 
κραδαίνει μπροστά του μια μεγεθυμένη 
φωτογραφία με δύο νεκρά παιδιά, για 
ν’ αποδείξει, δήθεν, ότι η Ελλάδα πνίγει 
τους μετανάστες στο Αιγαίο! Αυτός 
που χρησιμοποιεί δεκάδες χιλιάδες 
δυστυχείς ανθρώπους, πρόσφυγες και 
μετανάστες, ως εργαλείο για να κάνει πο-
λιτική, για να προκαλεί προβλήματα στην 
Ελλάδα και να εκβιάζει την Ευρώπη. Αυ-
τός που φορτώνει σε σαπιοκάραβα τους 
πρόσφυγες και τους στέλνει να πνιγούν, 
κατηγορεί την Ελλάδα ότι βυθίζει τα σκά-
φη τους. Ο άθλιος ποθκιάντραπος!
Είπε και τα ονόματα των νεκρών παιδιών 
και τις ηλικίες τους (πώς τα ήξερε;) ο 
Ερντογάν, θεωρώντας ότι έτσι γινόταν 

πιο πειστικός στις κατηγορίες του, ενώ 
ύψωνε αναλόγως και τον τόνο της φωνής 
του, για να δείξει, τάχα, την αγανάκτησή 
του. Ο άθλιος ποθκιάντραπος!
Αυτός που απειλεί καθημερινά την 
Ελλάδα με πόλεμο, λέγοντας ότι θα έρθει 
ξαφνικά ένα βράδυ, αυτός που ισλαμο-
ποιεί και καταβροχθίζει τα κατεχόμενα 
εδάφη της Κύπρου, ο σφαγέας των 
Κούρδων, ο μέντορας του χασάπη του 
Αζερμπαϊτζάν στη σφαγή των Αρμενίων, 
ο σκαιός καταπατητής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του ίδιου του λαού του, είχε 
το θράσος να εμφανιστεί ενώπιον της 
διεθνούς κοινότητας και να επιχειρήσει 
να εμφανίσει την Ελλάδα και την Κύπρο 
ως τους ταραξίες της περιοχής. Και να 
ζητήσει και την αναγνώριση του ψευδο-
κράτους. Ο άθλιος ποθκιάντραπος!

Αλλά θα έπρεπε να έπρατταν κάτι ανάλογο 
και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Έλλη-
νας Πρωθυπουργός. Να παρουσιάζονταν, 
δηλαδή, και αυτοί με σοκαριστικές φωτο-
γραφίες ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, 
για να δείξουν στον κόσμο ποια είναι πραγ-
ματικά η χώρα, της οποίας ο Πρόεδρος 
εξέμεσε τόση χολή και δηλητήριο εναντίον 
των Ελλήνων. Να έδειχναν φωτογραφίες 
από τους νεκρούς της εισβολής, τους 
αγνοουμένους, τις τραγικές μανάδες, τους 
προσφυγικούς καταυλισμούς με τα αντί-
σκηνα, τις λεηλατημένες εκκλησίες μας, 
όλες γενικά τις βαρβαρότητες του Αττίλα. 
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και φωτογραφί-
αν αντί φωτογραφίας.
Αυτή θα ήταν η πρέπουσα απάντηση 
στον άθλιο ποθκιάντραπο!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Μια μικρή αράχνη να περπατάει πάνω 
στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ, 
κατά τη διάρκεια της κηδείας της, ήταν 
ένα απροσδόκητο θέαμα, που δεν ξέφυγε 
από την προσοχή των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που ανέβασαν αμέσως σχε-
τικές φωτογραφίες και βίντεο. Συγκεκρι-
μένα, η αράχνη έκανε βόλτα πάνω στο 
σημείωμα που είχε αφήσει ο Βασιλιάς 
Κάρολος δίπλα από το αυτοκρατορικό 
στέμμα. «Η πιο διάσημη αράχνη του 
κόσμου», ήταν το σχόλιο ενός χρήστη 
των ΜΚΔ, ενώ η εφημερίδα «Telegraph» 
έγραψε ότι η παρουσία της αράχνης απο-
τελεί μια υπενθύμιση, ότι πάντα μπορούν 
να υπάρξουν εκπλήξεις, ακόμα και μετά 
από τόσο προσεκτικό προγραμματισμό.
Η αλανιάρα αράχνη, λοιπόν, συνόδευσε 
την Ελισάβετ στο τελευταίο της ταξίδι και 

ήταν σαν να της έλεγε: «Εγώ, το ταπεινό 
και περιφρονημένο αρθρόποδο, εξακο-
λουθώ να ζω, ενώ εσύ, η Μεγαλειοτάτη 
με τα τόσα μεγαλεία σου, κείτεσαι εδώ 
μπροστά μου, νεκρή»!
Κάποιοι μπορεί να έκαναν και συνειρ-
μούς και να είδαν συμβολισμούς στην 
παρουσία της αράχνης πάνω στο βασιλικό 
φέρετρο. Ότι, για παράδειγμα, κάτι φαινο-
μενικά ασήμαντο, όπως η μικροσκοπική 
αράχνη, μπορεί ξαφνικά να βρεθεί στο 
επίκεντρο ενός μεγάλου γεγονότος και 
να πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες απ’ ό,τι 
μπορεί κάποιος να φανταστεί.   
Θα έλεγα, όμως, ότι υπήρχε και μια... 
άλλη, διαφορετική, αράχνη στην κηδεία 
της Ελισάβετ. Η... γυναίκα-αράχνη! 
Μιλώ για την Καμίλα, η οποία είχε 
τυλίξει περίτεχνα, από πολλών ετών, 

στον ιστό της τον Κάρολο (από τότε που 
αυτός ήταν νυμφευμένος ακόμη με την 
Νταϊάνα), πετυχαίνοντας τελικά να γίνει 
Βασίλισσα (Βασιλική Σύζυγος, για την 
ακρίβεια). Ωστόσο, η γυναίκα-αράχνη 
δεν μπόρεσε ποτέ να φθάσει, έστω και σε 
μικρό ποσοστό, τη δημοφιλία της άτυχης 
πριγκίπισσας.
Εν πάση περιπτώσει, η αράχνη που είχε 
σκαρφαλώσει πάνω στο σημείωμα, το 
οποίο είχε αφήσει στο φέρετρο ο νυν Βα-
σιλιάς της Αγγλίας, ίσως ήθελε να στείλει 
και σ’ αυτόν κάποιο μήνυμα. Ότι, ας πού-
με, ο θεσμός της βασιλείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο άρχισε ήδη να... αραχνιάζει και 
ότι με την αποδημία της Ελισάβετ και την 
άνοδο του Καρόλου στον θρόνο ίσως να 
φθίνει όλο και περισσότερο...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Της Κυριακής
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Εξ Απορρήτων

Prison drama 
στην τηλεόραση

Όλα τα κανάλια έχουν ξεκινήσει τις 
τελευταίες ημέρες τις νέες σειρές μυ-
θοπλασίας, με ποικίλες ιστορίες στο 
επίκεντρό τους, για την ψυχαγωγία 
των τηλεθεατών. Την ίδια ώρα συ-
νεχίζεται από τα τηλεοπτικά δελτία 
ειδήσεων και το αγωνιώδες σίριαλ 
κυπριακής παραγωγής... «Κεντρικές 
Φυλακές». Όχι προϊόν μυθοπλασίας 
αυτό, αλλά πραγματικότητας. 
Σε ένα από τα επεισόδια είδαμε να 
παραδίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα 
το πόρισμα του ποινικού ανακριτή, 
Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, σε σχέση με 
την καταγγελία της Διευθύντριας των 
Φυλακών σε βάρος του ανώτερου 
αστυνόμου Μιχάλη Κατσουνωτού, 
ότι αναζητούσε, με τη βοήθεια βαρυ-
ποινίτη, οπτικό υλικό που να πλήττει 
την αξιοπιστία και ακεραιότητα της κ. 
Αριστοτέλους. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο κ. Αιμιλιανίδης εισηγείται 
την ποινική δίωξη του κ. Κατσουνω-
τού, καθώς και την ποινική δίωξη 
ενός ακόμη μέλους της αστυνομικής 
δύναμης, αλλά και του βαρυποινίτη. 
Και ενώ περιμένουμε την απόφαση 
του Γενικού Εισαγγελέα για τον 
περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης, 
προέκυψε και νέο επεισόδιο στο 
σίριαλ, με νέες καταγγελίες της κ. 
Αριστοτέλους στην Αρχή κατά της 
Διαφθοράς, για αξιόποινες ενέρ-
γειες από μέλη της Αστυνομίας. 
Συγκεκριμένα η Διευθύντρια των 
Φυλακών υποστήριξε ότι μέλη της 
αστυνομικής δύναμης προσέγγισαν 
κάποια πρόσωπα,  από τα οποία 
ζήτησαν να καταθέσουν κατά των 
Κεντρικών Φυλακών. Σημειώνεται 
πως η συγκεκριμένη υπόθεση αφο-
ρά άλλη ποινική έρευνα για κινητά 
και ναρκωτικά στις Φυλακές.
Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις νέες 
καταγγελίες. Το μόνο που μπορώ 
να σχολιάσω είναι το εξής. Ακόμα 
δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από το 
πόρισμα των ποινικών ανακριτών 
για τη δολοφονία του εθνοφρουρού 
Θανάση Νικολάου, όπου καταγρά-
φονται φοβερά λάθη και παρα-
λείψεις και από πλευράς Αστυνο-
μίας στη διερεύνηση εκείνου του 
ειδεχθούς εγκλήματος, και θα ήταν 
εγκληματικό να βλέπουμε να συ-
νεχίζονται οι ίδιες νοοτροπίες από 
κάποιους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
σε ποινικές και άλλες διερευνήσεις 
οφείλουν να είναι διπλά και τριπλά 
προσεκτικοί στο πώς ενεργούν, για 
να μη ρίχνουν και άλλο λάδι στη 
φωτιά της δυσπιστίας της κοινωνίας 
ως προς την αντικειμενικότητα και 
το αδιάβλητο τέτοιων ερευνών. 
Μιας δυσπιστίας που ήδη έχει 
εδραιωθεί στην κοινή συνείδηση.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Δικαίωση μόνον όταν βρεθούν οι δολοφόνοι

Ο ποθκιάντραπος στη Γενική 
Συνέλευση

Μια αράχνη στο φέρετρο της Ελισάβετ

Η αντεπίθεση της πληγωμένης αρκούδας

Το IQ των Κυπρίων
Ήταν μεγάλη η απογοήτευση. Μα 
επιτρέπεται, σιόρ, εμάς που νομίζουμε 
ότι είμαστε οι εξυπνότεροι στον κόσμο, 
να μας κατατάσσουν στην 47η θέση 
παγκοσμίως όσον αφορά το IQ μας; 
Πρόκειται για νέα διεθνή συνωμοσία 
εναντίον μας. Δεν εξηγείται διαφορε-
τικά.
Ρε, αν δεν είχαμε πολύ ψηλό IQ, θα 
επινοούσαμε τόσες πολλές κομπίνες 
και απάτες; Σκεφτείτε. Χρηματιστήριο, 
αποχετευτικά με μίζες, διαβατήρια, 
τουρκοκυπριακές περιουσίες και τα 
λοιπά και τα λοιπά. 
Τώρα, βέβαια, είναι άλλη υπόθεση 
αν χρησιμοποιούμε το IQ μας για να 
ξεγελούμε, ας πούμε, το κράτος. Ή να 
ξεγελούμε τους «κουτόφραγκους» των 
Βρυξελλών.
Το δε γεγονός ότι την πατήσαμε 
αμέτρητες φορές, δεν οφειλόταν στο 
χαμηλό IQ μας, αλλά σε άλλους παρά-
γοντες. Οφειλόταν στην αφέλειά μας, 
την καλοπιστία μας, την ευκολοπιστία 
μας, την επιπολαιότητά μας, την κοντή 
μας μνήμη. Ναι, ναι, αυτό είναι. Μπο-
ρεί να έχουμε μακρύ IQ, αλλά... κοντή 
μνήμη, η οποία το εξουδετερώνει σε 
πολλές περιπτώσεις.
Βέβαια, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο 
δείκτη νοημοσύνης. Υπάρχουν και οι 

ιδιοφυίες ανάμεσά μας. Πολλές από 
τις οποίες διαπρέπουν στο εξωτε-
ρικό, όπου ανοίγουν τα φτερά τους 
φεύγοντας από τον μικρόκοσμό μας. 
Όμως βρίσκουμε και στη μικρονησίδα 
μας ιδιοφυίες, πολλές από τις οποίες 
δεν αξιοποιούνται από την Πολιτεία, η 
οποία κατά κανόνα προωθεί «ημέ-
τερες» μετριότητες, κάποιες από τις 
οποίες έχουν IQ… τασιηνόπιττα.
Δεν ξέρω με ποια μέθοδο μετράνε 
συνολικά τον δείκτη νοημοσύνης των 
λαών και πόσο αξιόπιστη είναι αυτή. 
Πάντως, αν αυτό λέει κάτι, στη συ-
γκεκριμένη έρευνα είμαστε περίπου 
στην ίδια θέση με τους Ισραηλινούς, οι 
οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα έξυπνος 
λαός (47η η Κύπρος, 49ο το Ισραήλ). 
Παρεμπιπτόντως, τους αδελφούς 
Έλληνες τούς κατατάσσουν στην 55η 
θέση!  
Τέλος πάντων. Εκείνο που έχει 
σημασία για έναν λαό (και φυσικά 
και για μας) είναι να διαθέτει ηγέτες 
με το υψηλότερο δυνατό IQ, οι οποίοι 
να επιλέγουν συνεργάτες αναλόγου 
δείκτη νοημοσύνης, ώστε να καθοδη-
γούν σωστά και να «ανεβάζουν» τον 
λαό, όσο χαμηλό κι αν είναι το δικό 
του IQ…

ΜΠΟΞΕΡ

Η αλήθεια που ήρθε στο φως 17 χρόνια 
μετά, για τη στυγερή δολοφονία του εθνο-
φρουρού Θανάση Νικολάου, η οποία είχε 
παρουσιαστεί ως δήθεν αυτοκτονία, μας 
παρέδωσε μιαν ακόμη τρανταχτή απόδειξη 
ότι η χώρα στην οποία ζούμε στηρίζεται σε 
ένα σύστημα σαθρό, όπου πλεονάζει η ανι-
κανότητα, η ευθυνοφοβία, η ανευθυνότητα, 
η αδιαφορία για τα σοβαρά και τα σημαντι-
κά, η εγγενής αδυναμία επαρκούς διερεύ-
νησης, η διαχρονική τάση για κουκούλωμα 
υποθέσεων, ένα σύστημα που διυλίζει τον 
κώνωπα και καταπίνει την κάμηλον. Ένα 
σύστημα που ωθεί τον πολίτη να μην έχει 
πλέον εμπιστοσύνη ότι θα βρει το δίκιο του 
και ότι δεν θα βρεθεί κάποια στιγμή στη 
θέση της τραγικής μάνας του Θανάση. 
Υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της 
κυρίας Ανδριάνας, που πάλεψε μόνη της 
για 17 χρόνια και κατάφερε να δικαιωθεί, 
αλλά μόνο ως προς το αναντίλεκτο πλέον 

γεγονός ότι το σπλάχνο της δολοφονήθηκε. 
Η πλήρης δικαίωση θα επέλθει μόνον όταν 
βρεθούν οι δολοφόνοι και προσαχθούν 
ενώπιον της Δικαιοσύνης, έστω και 17 
χρόνια μετά. Και την ίδια ώρα να λογοδο-
τήσουν αυτοί που έδωσαν εξαρχής την 
εικόνα της αυτοκτονίας και προσπάθησαν 
επίμονα να πείσουν για τα ευρήματά τους, 
ενώ όλα τα τεκμήρια βοούσαν ότι επρό-
κειτο για ειδεχθή δολοφονία. Να λογο-
δοτήσουν αυτοί που αδιαφόρησαν, που 
ολιγώρησαν, που ενημερώθηκαν αλλά δεν 
έκαναν τίποτε για να προλάβουν το κακό, 
που άφησαν κρίσιμα τεκμήρια να χαθούν, 
που περιφρόνησαν τη χαροκαμένη μάνα.
Ας μπούμε για μια στιγμή στη θέση της 
κυρίας Ανδριάνας. Να αισθανθούμε έστω 
και για ένα λεπτό τον σπαρακτικό της πόνο 
όταν αντίκρισε το άψυχο σώμα του παιδιού 
της και της είπαν ότι αυτοκτόνησε, ενώ ήξε-
ρε ότι αυτό ήταν ένα αισχρό ψέμα. Και να 

θαυμάσουμε τη δύναμη ψυχής αυτής της 
γενναίας γυναίκας, που ξεκίνησε μόνη και 
ανέβαινε για 17 χρόνια τον Γολγοθά της.
Αλλά μόνον ο θαυμασμός δεν αρκεί. Θα 
πρέπει όλοι, Πολιτεία, θεσμοί, κοινω-
νία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην 
αφήσουμε να ξεχαστεί η δολοφονία του 

Θανάση, μέχρι να βρεθούν οι φονιάδες. 
Η ιστορία του 26χρονου αδικοχαμένου 
στρατιώτη θα είναι ο πήχης με τον οποίο 
θα μετρηθεί το μπόι όλων και ειδικότερα 
όσων έχουν την ευθύνη της απονομής της 
Δικαιοσύνης.

ΜΠΟΞΕΡ

Ο Πούτιν μοιάζει με πληγωμένη αρκού-
δα που αποφασίζει ν’ αντεπιτεθεί όσο πιο 
άγρια μπορεί. Μια αρκούδα που προ-
βάλλει απειλητικά τα νύχια της, δείχνει τα 
αιχμηρά δόντια της και εκβάλλει εκφοβι-
στικούς βρυχηθμούς, για ν’ ακουστεί όσο 
το δυνατόν πιο μακριά.
Οι τεράστιες απώλειες που είχε ο ρωσικός 
στρατός στον πόλεμο της Ουκρανίας 
ανάγκασαν τον Ρώσο Πρόεδρο να κηρύ-
ξει μερική επιστράτευση, για να μαζέψει 
300.000 εφέδρους και να τους ρίξει στα 

πεδία των μαχών, για να σώσει το δικό του 
και μόνο γόητρο. Μπροστά στον κίνδυνο 
μιας εξευτελιστικής ήττας από τις ουκρα-
νικές δυνάμεις, που άρχισαν να απελευ-
θερώνουν κατακτηθέντα από τις ρωσικές 
δυνάμεις εισβολής εδάφη, η πληγωμένη 
αρκούδα αποφάσισε να κλιμακώσει τον 
πόλεμο. Μη διστάζοντας να απειλήσει και 
με χρήση πυρηνικών όπλων, τονίζοντας 
ότι δεν μπλοφάρει. Ταυτόχρονα προχω-
ρεί ταχέως σε κινήσεις προσάρτησης 
περιοχών στην ανατολική Ουκρανία, τις 

οποίες, μέσω ψευδοδημοψηφισμάτων, 
θα ανακηρύξει ρωσικά εδάφη. Τυχόν 
στρατιωτική επιχείρηση των Ουκρανών 
για απελευθέρωση των ανατολικών περι-
οχών του Ντονμπάς, θα θεωρηθεί από τη 
Μόσχα ως κατευθείαν επίθεση εναντίον 
ρωσικών εδαφών, και μπορεί ο καθένας 
να συμπεράνει πού θα οδηγούσε μια 
τέτοια εξέλιξη.
Δυστυχώς τα πράματα θα γίνουν ακόμη 
χειρότερα στη μαρτυρική Ουκρανία. Ο 
Πούτιν είναι αποφασισμένος να ρίξει και 

άλλους Ρώσους στη στρατιωτική κρεατο-
μηχανή, για να επιτύχει τους στόχους του, 
ο δε Ζελένσκι πιστεύει ότι θα μπορέσει 
ν’ απελευθερώσει όλα τα κατακτημένα 
εδάφη της χώρας του, ακόμη και την 
Κριμαία. 
Ποιος θα σταματήσει αυτήν την πορεία 
προς την καταστροφή; Τα Ηνωμένα Έθνη 
είναι εξαφανισμένα. Η Δύση δεν κάνει 
πίσω στη στρατιωτική στήριξη προς 
την Ουκρανία. Ο δήθεν μεσολαβητής 
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, Ερντογάν, 

αφιερώνει ολόκληρο τον χρόνο του για 
να απειλεί και να βρίζει την Ελλάδα.
Ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης 
και άλλων χωρών θα αποδειχθεί ακόμη 
εφιαλτικότερος. Ο Ψυχρός Πόλεμος θα 
γίνει ακόμη ψυχρότερος. 
Κι εμείς εδώ, στο έσχατο άκρο της Ευρώ-
πης, ανεβασμένοι στο άρμα της Δύσης, 
θα προσπαθούμε, όπως μπορούμε, να 
αποφύγουμε καμιά οδυνηρή γρατζουνιά 
από την αφηνιασμένη αρκούδα...

ΜΠΟΞΕΡ
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