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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
Καταπέλτης ο Γενικός Εισαγγελέας
Τις ελλείψεις και την ανεπάρκεια της Διεύθυνσης σε ό,τι αφο-
ρά τον έλεγχο, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών αλλά 
και τους κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή ανθρώπων 
εντός των Φυλακών, ψέγει η Νομική Υπηρεσία. 

ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ 
Αλλάζει ριζικά η νομοθεσία 
Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, 
μιλά για τις αλλαγές στον περί Προσφύγων Nόμο. Στόχος, η 
ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και η επιβολή κυρώ-
σεων σε όσους παρανομούν.
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ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: Branding Εκκλησίας & Αρχιεπισκοπικές 
Εκλογές  ΣΕΛΙΔΑ 18 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ: Θρασείες απαιτήσεις και οι 
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κάθε οργάνου εξουσίας  ΣΕΛΙΔΑ 18 

ΞΕΝΗΣ Χ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ: Η ακρίβεια θερίζει, η 
Κυβέρνηση παραθερίζει  ΣΕΛΙΔΑ 19 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ: Η προσδοκία ενός 
τουρκικού αιώνα σε εύθραυστο υπόβαθρο  ΣΕΛΙΔΑ 23 

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ: Η «Κιβωτός του Κόσμου» 
ενώπιον ενός αδυσώπητου κατακλυσμού  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ: Οι εξωτερικοί 
προσανατολισμοί της Κύπρου και το ΝΑΤΟ  ΣΕΛΙΔΑ 19 

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ: Το Κατάρ 
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ΣΑΒΒΑΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
Η Βουλή προωθεί σχέδιο 
Νόμου που υποθάλπει αντί 
να πατάσσει τη διαφθορά
ΣΕΛΙΔΑ 23

ΚΡΙΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
Μαζέψτε τον, 
κ. Μπάιντεν
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΝΔΡΟΥΛΑ 
ΓΚΙΟΥΡΩΦ
Απτόητη η Τουρκία, 
απαθείς και ανήμπορες 
Ε.Ε. και ΗΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ 6

Αίφνης, εν μέσω προε-
κλογικού, τόσο ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας 
Ν. Αναστασιάδης  όσο 

και ο Υπουργός Εξωτερικών Ι. 
Κασουλίδης επαναφέρουν στην 
πρώτη γραμμή το Κυπριακό. 
Είναι, όμως, τέτοια η κατάσταση, 
που δεν προκαλούν  πλέον οργή 
στους πολίτες για τον εμπαιγμό 
που υφίστανται, αλλά κατάθλιψη.  
Μειδίαμα αποστροφής! 

Γιατί; Διότι ο Πρόεδρος  σπεύδει 
μεν στην Ευρώπη για να ζητήσει  
από τη Γαλλία και τη Γερμανία να 
μεσολαβήσουν για την επανέναρ-
ξη των συνομιλιών, αλλά δεν μας 
είπε πώς, πότε και κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις.  Μας ενημέρωσαν, 
όμως,  οι στενότεροι των συνεργα-
τών του.  Ο Υπουργός Εξωτερικών 
Ι. Κασουλίδης και ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Μ. Πελεκάνος.  

Πρώτον, ο κ. Κασουλίδης 
επισήμανε ότι είναι έτοιμος να 
συζητήσει τα ΜΟΕ της τουρκικής 
πλευράς, που είναι ενταγμένα 
στην πρακτική των δύο κρατών. 
Συμφωνεί ο Πρόεδρος; Αυτή 
είναι η βάση της επανέναρξης 
των συνομιλιών; Η συμβιβαστι-
κή φόρμουλα μεταξύ των δύο 
ισότιμων συνιστώντων κρατών 
με πολιτική ισότητα, από τη μια, 
και των δύο κρατών της ισότιμης 
κυριαρχίας, από την άλλη; Αυτά 
λέει ο Πρόεδρος στην ΕΕ και στον 
ΟΗΕ;  Εκτός και αν διαφωνεί με 
τον Υπουργό των Εξωτερικών του. 
Ποια είναι η πολιτική τους; Έχουν 
ή όχι; Ποιος κυβερνά; Ο Αναστα-
σιάδης ή ο Κασουλίδης;  

Δεύτερον, ο κ. Πελεκάνος τόνισε 
ότι δεν προβλέπεται επανέναρ-
ξη των συνομιλιών πριν από τις 
τουρκικές εκλογές του 2023. 
Τότε, όμως, δεν θα είναι ούτε ο 
Αναστασιάδης ούτε ο Κασουλίδης 
στην εξουσία.  Ερώτημα: Γιατί 
τόσο  άγχος και σπουδή για το 
Κυπριακό δύο μήνες πριν από το 
τέλος της θητείας τους; Αμφότεροι  
ήταν πρωταγωνιστές την τελευταία 
δεκαετία, αλλά και πιο πριν, επί 
Προεδρίας  Γλαύκου Κληρίδη. 
Και έχουν αποτύχει παταγωδώς. 
Τι τους κάνει τώρα να πιστεύουν 
ότι μπορούν να μας σώσουν; Ποια 
είναι η νέα μαγική συνταγή, που 
ξέρουν αυτοί και δεν γνωρίζει  ο 
λαός; Η προσέγγιση της λύσης των 
δύο κρατών; 

 Η δράση Αναστασιάδη - Κα-
σουλίδη  μπορεί να εκληφθεί ως 
προσπάθεια που στόχο έχει να 
δεσμεύσει τον επόμενο Πρόεδρο 
επί των δικών τους λαθών και απο-
τυχημένων συνταγών. Πόσο, όμως, 
πολιτικά και ηθικά ορθή είναι μια 
τέτοια  πρακτική;  Εκτός και αν οι 
τρεις κύριοι υποψήφιοι αποδέχο-
νται να συζητήσουν τα τουρκικά 
ΜΟΕ στη βάση των δύο κρατών. 
Γιατί δεν μιλούν; Δεν θα έπρεπε; 
Η σιωπή τους δεν συνιστά άλλοθι, 
αλλά συνενοχή. Μέχρι αποδείξεως 
του αντιθέτου…            

Ένοχη 
σιωπή… 

ΘΕΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Ο ακατάβλητος 

αγωνιστής, 
ο ιδεολόγος οραματιστής 
και ο υπέροχος ήρωας
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ΠΟΛΕΜΟΣ 
«Κούρσα εξοπλισμών», 

χωρίς προοπτική 
διαπραγματεύσεων
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Ε.Ε.
Πόσο ευοίωνο 
είναι το μέλλον 
των γυναικών;

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
350 παράπονα 
δανειοληπτών 
για τράπεζες 

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύντομα διάλογος 
για στήριξη 
του βιβλίου
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ΓΕΣΥ 
Στο περίμενε 
για ένταξη 
των ΤΑΕΠ 
ΣΕΛΙΔΑ 13

ΔΑΝΕΙΑ
Σημαντική 
μείωση 

στη ζήτηση 
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15

Πρωτοφανής πρόταση προς 
Ελληνοκύπριους γεωργούς, 
για να λυθεί το πρόβλημα 
της καλλιέργειας χωραφιών 

στη «νεκρή ζώνη», διατυπώθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη. Ένας από τους επικεφαλής 
αξιωματικούς της Ειρηνευτικής Δύναμης 
-του οποίου το όνομα κατέχουμε- εισηγή-
θηκε σε Ελληνοκύπριο γεωργό να βρει 
τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι συνάδελφοί 
του, Τουρκοκυπρίους με τους οποίους να 
συνεργαστούν,  προκειμένου οι Τουρκο-

κύπριοι να καλλιεργούν τα χωράφια των 
Ελληνοκυπρίων για να μη δημιουργούνται 
προβλήματα και να κινδυνεύει η ζωή 
τους, την οποία τα Ην. Έθνη δεν μπορούν 
να εγγυηθούν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 
Ελληνοκύπριος γεωργός απάντησε στον 
αξιωματικό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ότι αρνείται 
να διαπράξει προδοσία και ότι θα συ-
νεχίσει να καλλιεργεί τη γη του, όπως 
έπραττε τα δέκα τουλάχιστον τελευταία 
χρόνια, ανεξαρτήτως εάν θα τεθεί η ζωή 

του σε κίνδυνο. Ανάλογη ήταν και η 
στάση Κοινοτικών Αρχών της περιοχής. 

Όπως τονίζεται από γεωργούς και 
άλλους παράγοντες των Κοινοτικών 
Αρχών της περιοχής, η οποία εκτείνεται 
από τον Αστρομερίτη ώς το Μάμμαρι 
προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσί-
ας, υπάρχει όντως σοβαρό πρόβλημα, 
που είναι συναφές με τη στάση του 
αξιωματικού της Ειρηνευτικής Δύνα-
μης, ο οποίος εισηγήθηκε να δοθούν 
τα χωράφια των Ελληνοκυπρίων για 

καλλιέργεια από τους Τουρκοκύπριους. 
Η στάση χαρακτηρίζεται ως προκλητική. 
Εκτιμάται, μάλιστα, ότι οι εν λόγω προτά-
σεις του αξιωματικού της Ειρηνευτικής 
Δύναμης οδηγούν στο εξής: Πρόκειται 
για σχέδιο, που είναι εν γνώσει  του 
Ειδικού Απεσταλμένου των Ην. Εθνών, 
Κόλιν Στιούαρτ, και παραδίδει εκ των 
πραγμάτων μεγάλο τμήμα της «νεκρής 
ζώνης» στον έλεγχο του ψευδοκράτους 
μέσω Τουρκοκύπριων γεωργών. 
 ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΗΕΔΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

«Δώστε τα χωράφια σας 
σε Τουρκοκυπρίους»

Με δεδομένο μέχρι 
στιγμής ότι στις 18 
Δεκεμβρίου θα 
διεξαχθούν οι Αρχιε-

πισκοπικές Εκλογές, η εφημερίδα 
«Σημερινή» της Κυριακής  παρα-
θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων 
σε όλους τους υποψηφίους για τον 
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο. 

Οι Μητροπολίτες Κωνσταντί-
ας και Αμμοχώστου Βασίλειος, 
Μόρφου Νεόφυτος και Κυρηνείας 
Χρυσόστομος μιλούν αποκλει-
στικά στην εφημερίδα μας και 
ανοίγουν τα χαρτιά τους για θέμα-

τα που αφορούν το ποίμνιο, την 
Εκκλησία και την κοινωνία μας, 
ολοκληρώνοντας τις συνεντεύξεις 
όλων των υποψηφίων, μιας και την 
περασμένη Κυριακή φιλοξενήσα-
με ήδη τους Μητροπολίτες Λεμε-
σού Αθανάσιο, Πάφου Γεώργιο 
και Ταμασσού και Ορεινής Ησαΐα. 

Οι Μητροπολίτες μέσω των 
απαντήσεών τους ξεκαθαρίζουν, 
μεταξύ άλλων, τη θέση τους γύρω 
από το όραμά τους για την Εκκλη-
σία, το εθνικό μας πρόβλημα, το 
μεταναστευτικό και τις αμβλώσεις. 
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5

DEBATE: Αρχιεπισκοπικές ώρα μηδέν...
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 
ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ 

ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΜΙΛΟΥΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ «Σ» 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΗΣ «ΝΕΚΡΗΣ ΖΏΝΗΣ» 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ    

ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΏΣ 
ΑΠΟΔΥΝΑΜΏΣΕ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΠΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΣΤΗ 

«ΝΕΚΡΗ ΖΏΝΗ»

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ 
Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ    

ΤΑ ΜΟΕ ΤΗΣ «ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ» ΚΑΙ Ο 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ 
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ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΕΛΑ-
ΒΕ ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ, ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ
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ΑΣΙΛ Λύσης: 90 χρόνια στις επάλξεις
των αθλητικών και εθνικών αγώνων

Έ
να σωματείο σε μια κοι-
νότητα μπορεί να είναι 
η μήτρα και η φύτρα 
πολλών εκδηλώσεων 
και θετικών ενεργειών 
για τους πολίτες. Ένα 
αθλητικό σωματείο, 

όμως, που ιδρύεται σε καιρούς δύσκο-
λους και χαλεπούς για τον τόπο και τους 
ανθρώπους, αποκτά άλλη διάσταση με 
συγκεκριμένο ρόλο και αποστολή, που 
ξεπερνά τα στενά όρια μιας κοινότητας. 
Αυτή είναι η περίπτωση του Αθλητικού 
Συλλόγου «Ισχύς» Λύσης (ΑΣΙΛ), που 
φέτος γιορτάζει τα 90χρονά του. 

Πρόκειται για το πρωτοπόρο και ιστο-
ρικό σωματείο της ηρωοτόκου Λύσης, 
που άνοιξε δρόμους στον αθλητισμό και 
έγραψε ιστορία σε εθνικούς, κοινωνικούς, 
καλλιτεχνικούς και άλλους αγώνες, που 
ξεπερνούν τα όρια της κατεχόμενης από 
τον Τούρκο Αττίλα, κοινότητας. Την ιστορία, 
την προσφορά και την πρωτοποριακή 
παρουσία του στα αθλητικά και άλλα δρώ-
μενα της Λύσης και της Κύπρου ανέλαβε 
και έγραψε ο εκλεκτός συνάδελφος, Άκης 
Κυριάκου, από τους καλύτερους αθλη-
τικογράφους της Κύπρου.

Όπως ο Άκης Κυριάκου σημειώνει στην 
εισαγωγή ενός πολυτελέστατου τόμου εκ 
275 και πλέον σελίδων: «Τι να πρωτοθυ-
μηθεί κανείς σε αυτά τα 90 χρόνια; Την 
καλλιέργεια του αθλητισμού στη Λύση, στα 
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ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 

παλιά αλλά και όμορφα χρόνια που πέρα-
σαν; Τη δημιουργία της πρώτης ομάδας, τον 
ενθουσιασμό με τον οποίο την αγκάλιασαν 
οι Λυσιώτες;». Και προσθέτει:

«Ο ΑΣΙΛ άρχισε να γιγαντώνεται 
ποδοσφαιρικά και να γίνεται η πρώτη 
δύναμη στο αγροτικό όχι μόνο στην πε-
ριοχή της Λύσης αλλά και ευρύτερα στο 
νησί μας. Η ομάδα μας ήταν η πρώτη 
επαρχιακή που μπήκε στη δύναμη της 
ΚΟΠ,η πρώτη που πέτυχε την άνοδό 
της στην Α’ κατηγορία. Μεγάλη τιμή και 
δόξα για τον ΑΣΙΛ, που δεν σταμάτησε 
σ’ αυτήν την επιτυχία, αλλά έχτισε πάνω 
σ’ αυτήν με διορατικότητα, με φιλοδοξίες 
και πίστη για νέες επιτυχίες.

Γήπεδο με χορτάρι
»Σε καιρούς δύσκολους για την Κύπρο 

και το ποδόσφαιρό μας», επισημαίνει 
ο Άκης Κυριάκου, «ο ΑΣΙΛ γίνεται το 
πρώτο σωματείο της Κύπρου που απο-
κτά γήπεδο με χορτάρι και το οποίο 
ηλεκτροφωτίζεται. Είναι το σωματείο 
που διοργανώνει νυχτερινά τουρνουά 
με συμμετοχή σχεδόν όλων των ομάδων 
Α’ κατηγορίας αλλά και των μεγάλων 
ελληνικών ομάδων και των ξένων. Κάθε 
καλοκαίρι η Λύση γίνεται το επίκεντρο 
του ποδοσφαίρου και της διασκέδασης. 
Το γήπεδο ‘‘Γρηγόρης Αυξεντίου’’ στη 
Λύση, η κωμόπολή μας και η Κύπρος 
έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη».

Το βιβλίο «ΑΣΙΛ Λύσης 90 χρόνια 
ζωής 1932-2022» ήταν στόχος και όνειρο 
ζωής για πολλά χρόνια, για τον Άκη Κυ-
ριάκου. Όμως, με επιμονή, με απέραντη 
αγάπη για τη Λύση και τον ΑΣΙΛ, και 
στηριγμένος σε ένα πλούσιο αρχείο, ο 
Άκης έκανε το όνειρο πραγματικότητα, 
με τη συνέργεια, αγαστή βοήθεια και 
ολοπρόθυμη συνεργασία του προέδρου 
και του Δ.Σ. του ΑΣΙΛ, όπως και άλλων 
Λυσιωτών παραγόντων, που συνέβα-
λαν ώστε να καταγραφεί η ιστορία του 
σωματείου ως ατίμητη παρακαταθήκη 
για τους Λυσιώτες και όχι μόνο. 

Από την αρχή της δεκαετίας του 
1930 άρχισαν έντονες αντιδράσεις του 

κυπριακού Ελληνισμού ενάντια την 
αγγλική αποικιοκρατική καταπίεση 
και κατοχή. Ο προαιώνιος πόθος των 
Ελλήνων για Ένωση με τη Μάνα Ελλά-
δα μορφοποιείται στην εξέγερση του 
Οκτωβρίου 1931. Όπως σημειώνει ο 
Άκης Κυριάκου, στην αγροτική κοι-
νότητα της Λύσης οι επιδράσεις της 
εξέγερσης ήταν άμεσες. Η ηγεσία της 
κοινότητας υποβάλλει ομαδικά την πα-
ραίτησή της, ως πρώτη αντίσταση στον 
Άγγλο δυνάστη, που θα κλιμακωθεί 
στα επόμενα χρόνια με την έναρξη του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Με έμβλημα τον δισκοβόλο
Στις 26 Ιουνίου 1932, μερικά φτωχά 

αγροτόπαιδα και άποροι νέοι της Λύσης  
συνέρχονται και ιδρύουν τον Αθλητικό 
Σύλλογο «Ισχύς»Λύσης (ΑΣΙΛ). Όρα-
μά τους: Η εθνική διαπαιδαγώγηση 
των νέων και η τόνωση και διάδοση 
των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, με 
κύρια επιδίωξη την προαγωγή του 
αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαί-
ρου, που εκείνα τα χρόνια μαγεύει και 
τους Κυπρίους. 

Έμβλημα του ΑΣΙΛ είναι ο δισκοβό-
λος του αρχαίου πνεύματος, του ωραίου 
και του αληθινού για να τους καθοδηγεί 
στο Ολυμπιακό Ιδεώδες. Για τη σύντα-
ξη του Καταστατικού του σωματείου, 
η ιδρυτική επιτροπή απευθύνεται στο 
ιστορικό σωματείο της «Ανορθώσεως» 
Αμμοχώστου.

Πρώτος προπονητής του ΑΣΙΛ ήταν 
ο Αρμένιος Ρούπεν Μπερμπεριάν, πρό-
σφυγας από την Ταρσό της Μικράς Ασίας. 
Ήρθε στην τότε ακμάζουσα Λάρνακα 
με την οικογένειά του, σε ηλικία πέντε 
χρόνων, όπως και πολλές οικογένειες 
προσφύγων Αρμενίων. Το πρώτο παιγνίδι 
της ομάδας δόθηκε με την ομάδα της 
Ξυλοφάγου στην Αθηένου. Το παιγνίδι 
είχε αθλοθετήσει με βαρύτιμο κύπελλο ο 
Ζήνων Πιερίδης και ήταν το πρώτο που 
μπήκε στις βιτρίνες του σωματείου. Αρ-
γότερα θα ακολουθούσαν δεκάδες άλλα.

Όπως ο Άκης γράφει, από την αρχή 

ο πρώτος στόχος του ήταν να αναφερθεί 
στις οκτώ συνολικά χρονιές, πέντε από 
τις οποίες στη Λύση και τρεις στα πρώτα 
χρόνια της προσφυγιάς, της παρουσίας 
του ΑΣΙΛ στην Α’ κατηγορία. Ο Άκης 
τεκμηριώνει τα γραφόμενά του με πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα 
στις αθλητικές σελίδες των κυπριακών 
εφημερίδων, στατιστικά στοιχεία για 
παίκτες, τέρματα, αγώνες, κ.λπ.

Γρηγόρης Αυξεντίου
Για πολλά χρόνια ο ΑΣΙΛ είχε και 

ομάδα κλασικού αθλητισμού και έπαιρνε 
μέρος σε παναγροτικούς αθλητικούς 
αγώνες. Επίσης, από τη δεκαετία του 
’40 μέχρι και το 1965, η θεατρική ομά-
δα του σωματείου ανέβασε πέραν των 
80 θεατρικών έργων και συνέβαλε στη 
μορφωτική και πνευματική ανέλιξη των 
νέων της Λύσης. Όπως ο Άκης Κυριά-
κου σημειώνει, τα πατριωτικά έργα που 
ανέβαζε ο ΑΣΙΛ με ξεχωριστή επιτυχία 
κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα της ΕΟΚΑ συγκινούσαν και φρο-
νημάτιζαν εθνικά τους κατοίκους της 
κοινότητας. Με τη λήξη του αγώνα της 
ΕΟΚΑ, ο ΑΣΙΛ δημιουργεί και χορευτικό 
συγκρότημα κυπριακών χορών, όπως 
και φιλαρμονική παρελάσεων.

Τα Οχτωβριανά και η κήρυξη του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
αποτελούν εγερτήριο σάλπισμα για τη 
νεολαία της Λύσης. Η συμβολή της στον 

27.11.2022

Πατριάρχης Βαρθολομαίος
ART AERI

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 
κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώ-
νης, γεννήθηκε στους Άγιους Θεόδω-
ρους Ίμβρου στις 29 Φεβρουαρίου 
1940. Είναι ο 270ός Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
και Οικουμενικός Πατριάρχης της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φοίτησε στη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης και σε 
πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης. 
Χρημάτισε διευθυντής του γραφείου 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημη-
τρίου, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας 
και κατόπιν Χαλκηδόνος. Εξελέγη 
στον πατριαρχικό θρόνο το 1991. Ως 
Οικουμενικός Πατριάρχης έχει εργα-
στεί για την επίλυση προβλημάτων 
λειτουργίας του Πατριαρχείου και την 
επαναλειτουργία παραδοσιακών τόπων 
χριστιανικής λατρείας στην Τουρκία, 
την προώθηση της ενότητας των Ορ-

θόδοξων Εκκλησιών και τη διεξαγωγή 
της Πανορθόδοξης Συνόδου το 2016 
στην Κρήτη, τη συνέχιση του διαλόγου 
με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και 
την προστασία του περιβάλλοντος, δρά-
ση για την οποία έχει χαρακτηριστεί 
«πράσινος Πατριάρχης».

Ως υπήκοος της Τουρκικής Δημο-
κρατίας, από το 1961 μέχρι το 1963 
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις του ως έφεδρος αξιωματικός 
στον τουρκικό στρατό. Από το 1963 
έως το 1968 παρακολούθησε μετα-
πτυχιακές σπουδές με υποτροφία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Ινστι-
τούτο Ανατολικών Σπουδών Ρώμης, 
στο Οικουμενικό Ινστιτούτο Bossey 
της Ελβετίας και στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου. Έλαβε το διδακτορικό του στο 
Κανονικό Δίκαιο από το Γρηγοριανό 
Πανεπιστήμιο Ρώμης υποβάλλοντας 

διατριβή με θέμα «Περὶ τὴν κωδικο-
ποίησιν τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ 
τῶν κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ».

Για το θέμα της μη αναγνώρισης του 
τίτλου «Οικουμενικός» από τις τουρκικές 
Αρχές, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει 
δηλώσει πολλές φορές ότι πρόκειται για 
μη πολιτικό τίτλο, τον οποίο φέρουν οι 
Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως από 
τον 6ον αιώνα και πως δεν πρόκειται ποτέ 
να παραιτηθεί από αυτόν. Παρά ταύτα, 
δυστυχώς, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
δεν κατάφερε να εξομαλύνει τις ψυχρές 
σχέσεις με τον Πατριάρχη Μόσχας και 
Πασών των Ρωσιών Αλέξιο τον Β’ Πα-
ρόμοια προβλήματα προέκυψαν και με 
την Εκκλησία στην Ουκρανία.

Ως Οικουμενικός Πατριάρχης συνε-
χίζει την παράδοση των προκατόχων του, 
επιδιώκοντας τη συνέχιση του διαλόγου 

με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και 
τα άλλα δόγματα, παρακάμπτοντας τα 
εμπόδια που κατά καιρούς προκύπτουν. 
Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφτηκε το Βα-
τικανό τον Ιούνιο του 1995  για τους 
εορτασμούς της Θρονικής του Εορτής 
και συναντήθηκε με τον Πάπα Ιωάννη 
Παύλο Β’. Ο διάδοχός του, Πάπας Βε-
νέδικτος ΙΣΤ’, επισκέφτηκε το Φανάρι 
τον Νοέμβριο του 2006 για τη Θρονική 
Εορτή του Πατριαρχείου και συνυπέγραψε 
Κοινή Διακήρυξη. Ανταποδίδοντας, ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρευρέθη 
ξανά στη Θρονική Εορτή της Ρώμης του 
2008. Παρευρέθη  επίσης στην ενθρόνιση 
του Πάπα Φραγκίσκου στις 19 Μαρ-
τίου 2013 στη Ρώμη. Ήταν ο πρώτος 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως που 
παρευρέθη σε ενθρόνιση Πάπα από το 
Μεγάλο Σχίσμα του 1054.

Το 2002 ο Πατριάρχης Βαρθολο-

μαίος τιμήθηκε με το περιβαλλοντικό 
βραβείο Σοφί. To 2005 τού απονεμή-
θηκε το Βραβείο του ΟΗΕ Champions 
of the Earth, το 2008 το Βραβείο Klaus 
Hemmerle και το 2012 το «Βραβείο 
των Τεσσάρων Ελευθεριών». Πέραν 
αυτών, έχει λάβει και αρκετές κρατικές 
τιμητικές διακρίσεις. Επισκέφτηκε την 
Κύπρο πρόσφατα τιμώντας τη μνήμη 
του Μακαριστού Αρχιεπίσκοπου Κύ-
πρου Χρυσόστομου Β. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

αγώνα μετριέται με πλειάδα ηρώων, 
που έδωσαν το αίμα τους για την ελευ-
θερία της Κύπρου και την Ένωση με τη 
Μάνα Ελλάδα. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, 
ο υπαρχηγός του Διγενή, είναι η ηγε-
τική μορφή του αγώνα. Η θυσία του 
στον Μαχαιρά καταυγάζει στο διηνεκές 
τον προαιώνιο πόθο των Ελλήνων της 

Κύπρου για Ένωση με την Ελλάδα.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου έπαιξε για λίγο 

ποδόσφαιρο στην άλλη ομάδα της Λύ-
σης, τη ΛΑΛΛ, ενώ αγωνίστηκε και στην 
αγαπημένη του ομάδα, την Ανόρθωση, με 
τον κολλητό του φίλο και συναγωνιστή, 
Αντώνη Παπαδόπουλο. Η «Ανόρθωσις», 
σε εκδήλωση για τα 100χρονά της, ανα-
κήρυξε τον Αυξεντίου, μετά την ηρωική 
θυσία του, ως επίτιμο Πρόεδρό της.

Με την έναρξη του απελευθερωτι-
κού αγώνα της ΕΟΚΑ, μέλη του ΑΣΙΛ, 
ποδοσφαιριστές και αθλητές παίρνουν 
ενεργά μέρος, άλλοι καταζητούνται και 
πολλοί κρατούνται σε φυλακές και 
κρατητήρια. Μετά την προσφυγιά ο 
ΑΣΙΛ δραστηριοποιείταιστη Λεμεσό. 
Λίγοι γενναίοι Λυσιώτες με πείσμα 
και επιμονή κρατούν τον ΑΣΙΛ όρθιο. 
Αργότερα, μετακινείται στη Λάρνακα, 

όπου με εθελοντική εργασία μελών και 
φίλων ο ΑΣΙΛ απέκτησε ένα όμορφο 
και ευρύχωρο οίκημα.

Όσο υπάρχει ο ΑΣΙΛ
Το 1986 ο ΑΣΙΛ ιδρύει Τράπεζα 

Αίματος, ενώ η δράση του σωματείου 
αναβιώνει κάθε πτυχή από την εθνική, 
πολιτιστική, κοινωνική και αθλητική 
παράδοση της Λύσης. Ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. του ΑΣΙΛ, Γιώργος Καϊλής, σε χαι-
ρετισμό του στο βιβλίο για το σωματείο, 
επισημαίνει πως αυτό που ξεχωρίζει 
στον ΑΣΙΛ είναι η αγάπη για το πο-
δόσφαιρο, την οποία μετέδωσαν και 
σε πολλούς νέους. «Δεν είναι τυχαίο», 
λέγει,«που η Ακαδημία ΑΣΙΛ σήμερα, 
αν και προσφυγική ομάδα, έχει 200 
και πλέον παιδιά».

Εξάλλου, ο συντονιστής της έκδο-
σης του βιβλίου για τον ΑΣΙΛ, Λού-
κας Κοσμά Γρηγοράς, σε χαιρετισμό 
του υπογραμμίζει: «Όσοι κράτησαν και 
κρατούν τον ΑΣΙΛ ζωντανό το κάναμε, 
το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε ξέροντας ότι όσο υπάρχει ο 
ΑΣΙΛ υπάρχει και η Λύση και όλη η 
κατεχόμενη γη μας. Ο ΑΣΙΛ θα είναι 
εδώ, ζωντανός και ισχυρός, σε πείσμα 
των καιρών, μέχρι την άγια μέρα της 
επιστροφής στην αγαπημένη Λύση».

Ο Άκης Κυριάκου έγραψε το βιβλίο 
για τον ΑΣΙΛ με πόνο, με θύμησες, με 
παλιές όμορφες στιγμές με ένα στόχο: 
Να κρατηθεί αναμμένη η δάδα και η 
πίστη των Λυσιωτών για επιστροφή στους 
αγαπημένους τόπους. Και προσθέτει:

«Είναι χρέος όλων μας, κυρίως της 
νέας γενιάς να κρατήσουν ψηλά τη σημαία 
του αγώνα γιατί μπορεί το σωματείο 
να μην μπορεί, ποδοσφαιρικά, να κά-
νει κάποιο άλμα που όλοι θα θέλαμε, 
αλλά σημασία έχει να κρατηθεί όρθιο, 
να επιβιώσει και να αντέξει. Μια ζωή 
ΑΣΙΛ. Αυτή ήταν η πορεία μας και 
αυτή θα συνεχίσει μέχρι την ώρα της 
επιστροφής».
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

Π
ρωτοφανής πρόταση 
προς Ελληνοκύπρι-
ους γεωργούς για 
να λυθεί το πρό-
βλημα της καλλι-
έργειας χωραφιών 
στη «νεκρή ζώνη» 

διατυπώθηκε από τα Ην. Έθνη. Ένας 
από τους επικεφαλής αξιωματικούς της 
Ειρηνευτικής Δύναμης (κατέχουμε το 
όνομα) εισηγήθηκε σε Ελληνοκύπριο 
γεωργό να βρει τόσο ο ίδιος όσο και 
άλλοι συνάδελφοί του,  Τουρκοκύπρι-
ους με τους οποίους να  συνεργαστούν 
προκειμένου οι Τουρκοκύπριοι να 
καλλιεργούν τα χωράφια των Ελλη-
νοκυπρίων για να μη δημιουργούνται 
προβλήματα και να κινδυνεύει η ζωή 
τους, την οποία τα Ην. Έθνη δεν μπο-
ρούν να εγγυηθούν.

 Κοφτό όχι… 
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 

Ελληνοκύπριος γεωργός απάντησε στον 
αξιωματικό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ότι αρνεί-
ται να διαπράξει προδοσία και ότι θα 
συνεχίσει να καλλιεργεί τη γη του, όπως 
έπραττε τα δέκα τουλάχιστον τελευταία 
χρόνια, ανεξαρτήτως εάν θα τεθεί η ζωή 
του σε  κίνδυνο. Ανάλογη ήταν και η 
στάση Κοινοτικών Αρχών της περιοχής. 
Πώς εν ολίγοις προέκυψε το πρόβλημα; 
Οι Τούρκοι θέλουν να αλλάξουν τα όρια 
της «νεκρής ζώνης». Θεωρούν ότι τμή-
μα της ανήκει στο κατοχικό καθεστώς. 
Εντός του εδάφους αυτού της νεκρής 
ζώνης περιλαμβάνονται χωράφια, τα 
οποία  καλλιεργούνται  από τους Ελ-
ληνοκύπριους γεωργούς με δελτία τα 
οποία εκδίδει  η ΟΥΝΦΙΚΥΠ εδώ και 
δέκα τουλάχιστον χρόνια. Οι κατοχικές 
«αρχές» αποφάσισαν πλέον ότι  δεν θα 
επιτρέπουν στους Ελληνοκυπρίους την 
καλλιέργεια των περιουσιών τους.

Ανέχονταν τη ληστεία  
Στο πρόσφατο παρελθόν, οι Τουρ-

κοκύπριοι είχαν εισβάλει στη «νεκρή 
ζώνη» και θέρισαν χωράφια που είχαν 
άδεια να καλλιεργούν οι Ελληνοκύπριοι 
ιδιοκτήτες, χωρίς τα Ην. Έθνη να εκτε-
λέσουν επιτυχώς την αποστολή τους, 
όπως οι όροι εντολής του Συμβουλίου 
Ασφαλείας καθορίζουν. Τότε, μάλιστα, 
οι Ειρηνευτές, αντί να προστατεύσουν 
τη σοδειά των Ελληνοκυπρίων γεωρ-
γών, τους ζήτησαν, όταν μετέβησαν επί 

ΕΝΏ Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ ΑΠΟΤΥΠΏΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΏΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΏΝ…   

Τα Ην. Έθνη προωθούν προτάσεις για τον έλεγχο 
 της «νεκρής ζώνης» από τους Τουρκοκυπρίους    

ΕΙΣΉΓΉΣΉ ΝΑ ΔΏΣΟΥΝ ΟΙ 
ΕΛΛΉΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΤΑ ΧΏΡΑ-
ΦΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΛΙΤΏΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΉΝ ΑΠΕΙΛΉ 
ΤΏΝ ΑΤΤΙΛΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟ-
ΜΏΤΙΚΉ ΑΠΑΝΤΉΣΉ: «ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»!

Ηυφιστάμενη Κυβέρνηση, 
που διανύει το τελευταίο 
στάδιο της θητείας της, 
έχει στην ουσία άλλους 

δύο μήνες, και, ως εκ τούτου, εγείρεται 
το πολιτικό και ηθικό ερώτημα κατά 
πόσον  με τις ενέργειές της μπορεί 
να δεσμεύει την Κυβέρνηση που 
έρχεται και μάλιστα επί τη βάσει 
τόσο σοβαρών θεμάτων. Βεβαίως, 
οι Τούρκοι υιοθετούν μια υπεροπτι-
κή πολιτική, αξιώνοντας τα πάντα, 

εξευτελίζοντας τα ΜΟΕ της ελληνο-
κυπριακής πλευράς, τα οποία είναι 
γενναιόδωρα και ενταγμένα σε μια 
εξευμενιστική πολιτική, που υιοθετεί-
ται επί σειράν ετών και έχει αποτύχει, 
αφού έχει οδηγήσει το Κυπριακό στα 
υφιστάμενα αδιέξοδα. Ενώ, μάλιστα, 
ο ΥπΕξ Ι. Κασουλίδης δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στα ΜΟΕ αφήνοντας ανοικτή 
τη συζήτηση των αντίστοιχων τουρκι-
κών, που στηρίζονται στην πρακτική 
εφαρμογή των δύο κρατών, ο Κυ-

βερνητικός  Εκπρόσωπος Μάριος 
Πελεκάνος δήλωσε ότι οι συνομιλίες 
θα ήταν δυνατό να αρχίσουν μετά τις 
τουρκικές εκλογές του 2023. Προφα-
νώς, η εκστρατεία του Προέδρου για 
εμπλοκή της ΕΕ για την επανέναρ-
ξη των συνομιλιών θέλει να δείξει 
στην κοινή γνώμη ότι ακόμη και τη 
δωδεκάτη προσπαθεί. Προς τα πού, 
όμως; Προς λανθασμένη προφανώς 
κατεύθυνση… Στην επιστροφή στο 
Κραν Μοντανά, αλλά με τουρκικούς 

όρους, όπως μαρτυρεί ο Υπουργός 
των Εξωτερικών, Ι. Κασουλίδης, στη 
βάση δηλαδή των τουρκικών ΜΟΕ, 
που προωθούν τη λύση των δύο κρα-
τών. Η ειλικρίνεια του Κασουλίδη 
αναδεικνύει  την τραγική αλήθεια, 
χωρίς όμως να δίνει άλλοθι στη συνέ-
χιση μιας πολιτικής, που οδηγεί στην 
υλοποίηση των τουρκικών στόχων. 
Βήμα - βήμα, από τα θέματα της «νε-
κρής ζώνης»,  ώς εκείνα του πυρήνα 
της χωριστής κυριαρχίας…   

Προς λανθασμένη κατεύθυνση…   

τόπου, τις άδειες καλλιέργειας, χωρίς 
όμως να αποτρέψουν τη ληστεία που 
συνέβαινε ενώπιόν τους.   

     
Το σχέδιο και 
η προκλητική στάση 

 Όπως τονίζεται από γεωργούς και 
άλλους παράγοντες των Κοινοτικών Αρ-
χών της περιοχής, που εκτείνεται από 
τον Αστρομερίτη ώς το Μάμμαρι προς το 
Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας,  υπάρ-
χει όντως σοβαρό πρόβλημα, που είναι 
συναφές με τη στάση του αξιωματικού 
της Ειρηνευτικής Δύναμης, ο οποίος 
εισηγήθηκε να δοθούν τα χωράφια των 
Ελληνοκυπρίων για καλλιέργεια από 
τους Τουρκοκυπρίους.  Η στάση χαρα-
κτηρίζεται ως προκλητική. Εκτιμάται, 
μάλιστα, ότι οι εν λόγω προτάσεις του 
αξιωματικού της Ειρηνευτικής Δύνα-
μης οδηγούν στο εξής: Πρόκειται για 
σχέδιο, που είναι  εν γνώσει του Ειδικού 
Απεσταλμένου των Ην. Εθνών, Κόλιν 
Στιούαρτ, και παραδίδει εκ των πραγμά-
των μεγάλο τμήμα της «νεκρής ζώνης» 
στον έλεγχο του ψευδοκράτους μέσω 
Τουρκοκύπριων γεωργών. 

Ο εκφοβισμός του 
Κασουλίδη και η 
θιγμένη Εθνική Φρουρά   

Η αντίληψη αυτή ενισχύεται από τις 
δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, 
Ι. Κασουλίδη, ο οποίος, επικαλούμενος 
πληροφορίες, δήλωσε δημόσια και δη 
στην Κυπριακή Βουλή ότι οι Τούρκοι 
καταδρομείς είναι έτοιμοι να επέμβουν 
στη «νεκρή ζώνη». Σύμφωνα με γεωρ-
γούς και μέλη Κοινοτικών Αρχών, η 
τοποθέτηση αυτή συνιστά εκφοβισμό 
προς τους γεωργούς  και όσους πολί-
τες διαμένουν εντός και πλησίον της 
«νεκρής ζώνης».  Όπως παρατηρούν: 
«Είναι ως να λέει ο Υπουργός Εξωτερικών 
είτε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε 
τα χωράφια μας είτε να υιοθετήσουμε 
την πρόταση του αξιωματικού των Ην. 
Εθνών, δηλαδή να  παραδώσουμε τη 
γης μας, έναντι κάποιας αμοιβής, στους 
Τουρκοκυπρίους». Και πρόσθεταν: «Από 
τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους 
μας αναμέναμε πώς να μας υπερασπιστεί 
με διπλωματικές παρεμβάσεις και όχι 
να προχωρεί σε δηλώσεις εκφοβισμού». 

Πάντως, η Εθνική Φρουρά δεν έχει 
υπόψη τις πληροφορίες Κασουλίδη για 
την επέμβαση Τούρκων κομάντος και 
δη στην περιοχή, παρότι υπάρχει πάντα 
ο κίνδυνος κρίσης. Λογικό, όπως επι-
σημαίνεται, δεν θα ήταν, ο Υπουργός 
Εξωτερικών να είχε ήδη ενημερώσει 
την Εθνική Φρουρά, η οποία έχει μείνει, 
σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής,  
εκτεθειμένη από τις δηλώσεις του κ. 
Κασουλίδη; Και συμβαίνει αυτό, διότι 
εστάλη το μήνυμα ότι η Εθνική Φρου-
ρά, εάν χρειαστεί να επέμβει, αδυνατεί, 
δηλαδή σε περίπτωση επεισοδίου δεν 
δύναται να υπερασπιστεί τους πολίτες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ίδιο 
το κράτος. Το γεγονός αυτό, τονίζεται, 
καθιστά τους Τούρκους πιο επιθετικούς 
και τους ΟΗΕδες πιο φιλότουρκους.  Οι 
τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερι-
κών, με τον τρόπο που έγιναν, θίγουν 
την αξιοπιστία των Ενόπλων Δυνάμεων 
και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών 
σε ευαίσθητες περιοχές.  

• Ποιος και πώς  
αποδυνάμωσε 

την αξιοπιστία της 
Εθνικής Φρουράς 

• Πώς τροφοδοτούνται 
οι τουρκικές αξιώσεις 

στη «νεκρή ζώνη»

• Γιατί είναι 
προκλητική η στάση 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μέσα 
από παραδείγματα

Βεβαρημένο παρελθόν… 
Το θέμα της πολιτικής στάσης του 

αξιωματικού των Ην. Εθνών, όπως 
δοθούν τα χωράφια των Ελληνοκυ-
πρίων για καλλιέργεια από τους Τουρ-
κοκύπριους, καθώς και το γενικότερο 
πρόβλημα στη «νεκρή ζώνη» από την 
περιοχή Αστρομερίτη ώς το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Λευκωσίας, έχει τεθεί από 
τους γεωργούς και μέλη των Κοινοτι-
κών Αρχών ενώπιον του Υπουργείου 
Εξωτερικών.  Έχει, μάλιστα, ζητηθεί συ-
νάντηση από τον κ. Κασουλίδη  για 
ενημέρωση και συντονισμό, χωρίς, 
όμως, να διευθετηθεί ακόμη. Πάντως, 
ο συγκεκριμένος αξιωματικός των Ην. 
Εθνών έχει βεβαρημένο φιλοτουρκι-
κό παρελθόν και συμπεριφέρθηκε με 
μεροληπτικό ώς και δόλιο τρόπο στο 
παρελθόν. Προφανώς και ενεργεί με 
οδηγίες ή την κάλυψη ανωτέρων του.   
Συγκεκριμένα, είχε απευθυνθεί στις 
Κοινοτικές Αρχές της Δένειας, όπως 
συνεργαστούν μαζί του για προσκύνημα 
Τουρκοκύπριων συγχωριανών τους, 
που βρίσκονται στα κατεχόμενα, στο 
τζαμί του χωριού,  το οποίο είναι συντη-
ρημένο. Η απάντηση των Κοινοτικών 
Αρχών ήταν θετική, αλλά ο εν λόγω 
αξιωματικός των Ην. Εθνών αρνήθηκε 
να περάσει τους προσκυνητές από το 
σημείο ελέγχου του Αστρομερίτη για 
να καταγραφούν ονόματα, διότι, όπως 
ελέχθη από τις Κοινοτικές Αρχές και 
το Υπουργείο Εξωτερικών, εγείρονταν 
θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, θα έπρεπε 
να δοθεί κατάλογος και να ελεγχθεί εάν 
όντως οι Τουρκοκύπριοι προσκυνητές 
κατάγονταν από τη  Δένεια. Διότι, όπως 
τονίσθηκε στον εν λόγω αξιωματικό των 

Ην. Εθνών,  υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
πρακτόρων ή προβοκατόρικων ενερ-
γειών. Ο αξιωματικός της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
αρνήθηκε δύο φορές να υιοθετήσει 
τις συστάσεις των Κοινοτικών Αρχών 
και του Υπουργείου των Εξωτερικών 
μεταφέροντας, τελικά,  τους Τουρκο-
κύπριους στο τζαμί της Δένειας,  μέσω 
της «νεκρής ζώνης». Χωρίς να δώσει 
αναφορά σε κανέναν, αγνοώντας προ-
κλητικά την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Όταν μάλιστα ετέθη ανάλογο αίτημα από 
τους πρόσφυγες κατοίκους της Φυλλιάς 
προκειμένου να προσκυνήσουν στην 
εκκλησία του Προφήτη Ηλία μέσω της 
«νεκρής ζώνης», ο περί ου ο λόγος 
κυανόκρανος αξιωματικός αρνήθηκε, 
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ήταν 
στρατιωτική περιοχή και ότι θα έπρεπε 
να περάσουν από το σημείο ελέγχου του 
Αστρομερίτη για να γίνει καταγραφή 
προσώπων και να αναλάβουν δράση 
οι κατοχικές «αρχές».

Τα ΜΟΕ της «αμοιβαίας 
αποδοχής»     

 Όσα συμβαίνουν στη «νεκρή ζώνη» 
είναι συναφή με δύο δίδυμες τουρκικές 
θέσεις: 1) Για χωριστή συμφωνία των 
Ην. Εθνών με τις κατοχικές «αρχές», 
ώστε να καταργηθεί το θεμελιώδες ψή-
φισμα 186 του ’64, επί τη βάσει του 
οποίου αναγνωρίστηκε η Κυβέρνηση 
Μακαρίου ως η μόνη νόμιμη Αρχή στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και η αποστο-
λή Ειρηνευτικής Δύναμης με όρους 
εντολής. Η έκδοση νέου ψηφίσματος 
επί τη βάσει χωριστών συμφωνιών 
καταργεί το προηγούμενο και ανοίγει 
τον δρόμο στα δύο κράτη. 2) Για την 

αλλαγή βάσης των συνομιλιών, που 
σημαίνει τη λύση των δύο κρατών και 
της ισότιμης κυριαρχίας ως συνέχεια, 
που προκύπτει από την ομοσπονδία 
των δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών 
με πολιτική ισότητα. Ο Υπουργός των 
Εξωτερικών, Ι. Κασουλίδης, με δηλώσεις 
του την περασμένη εβδομάδα, τόνισε ότι 
είναι έτοιμος να συζητήσει τις προτάσεις 
του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ για 
τα δικά του ΜΟΕ, που είναι στη λογική 
των δύο κρατών. Η θέση αυτή έρχεται 
να επιβεβαιώσει ότι οι προτάσεις που 
κατέθεσε ο Κύπριος ΥπΕξ για ΜΟΕ είναι 
ενταγμένες: Α) Στη λογική της συμφωνίας 
μεταξύ δύο χωριστών οντοτήτων, εκ των 
οποίων  η μία θα είναι το ψευδοκράτος 
για να μπορεί να λειτουργήσει το αερο-
δρόμιο της Τύμπου. Πρόκειται για την 
αρχή του “acknowledgment”, δηλαδή 
της αποδοχής του ψευδοκράτους, που 
συνιστά, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, το 
προηγούμενο βήμα της πλήρους ανα-
γνώρισης μέσω της πολιτικής ισότητας, 
την οποία οι Τούρκοι καθορίζουν ως 
ισότιμη κυριαρχία ή κυριαρχική ισότητα. 
Β) Στην πολιτική λογική του μ. Ρίτσαρντ 
Χόλμπρουκ, όπως την διατύπωσε το 
1997, και αφορά στη λεγόμενη εν δυ-
νάμει λύση. Αυτή η πολιτική επιβάλ-
λει ότι, εφόσον έχει γίνει δεκτό ότι ο 
βορράς θα είναι εσαεί τουρκικός και 
ο νότος ελληνικός στην πρακτική της 
ομοσπονδίας, και οι δύο πλευρές θα 
πρέπει να προωθούν ΜΟΕ και άλλες 
δράσεις, που να οδηγούν στην αποδοχή 
της μίας από την άλλη. Τότε Υπουργός 
Εξωτερικών ήταν ο κ. Κασουλίδης, ο 
οποίος έκτοτε υιοθετεί και επιδιώκει 
να εφαρμόζει πιστά αυτήν την πολιτική.



Της Κυριακής

DEBATE 4

Αρχιεπισκοπικές ώρα μηδέν...

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 
ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 
ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ 
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ», ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΡΩ-
ΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΘΗ-
ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 3 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕ-
ΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΘΡΟΝΟ  

Μ
ε δεδομένο 
μέχρι στιγμής 
ότι στις 18 Δε-
κεμβρίου θα 
διεξαχθούν οι 
Αρχιεπισκοπι-
κές Εκλογές, η 

εφημερίδα «Σημερινή» της Κυριακής 
παραθέτει σειρά κρίσιμων ερωτημά-
των σε όλους τους υποψηφίους για τον 
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο. 

Οι Μητροπολίτες Κωνσταντίας και 
Αμμοχώστου Βασίλειος, Μόρφου Νε-
όφυτος και Κυρηνείας Χρυσόστομος 

μιλούν αποκλειστικά στην εφημερίδα 
μας και ανοίγουν τα χαρτιά τους για 
θέματα που αφορούν το ποίμνιο, την 
Εκκλησία και την κοινωνία μας, ολο-
κληρώνοντας τις συνεντεύξεις όλων των 
υποψηφίων, μιας και την περασμένη 
Κυριακή η «Σ» φιλοξένησε ήδη τους 
Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιο, 
Πάφου Γεώργιο και Ταμασσού και 
Ορεινής Ησαΐα.

Η «Σημερινή» είναι η μοναδική 
εφημερίδα που κατάφερε να έχει απο-
κλειστικά όλους τους υποψηφίους για 
το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου, μεταφέ-

ροντας πρώτη και άμεσα τις επιθυμίες 
του λαού να διαμορφώσει άποψη και 
να μπορέσει να ψηφίσει σε 21 ημέρες 
από σήμερα τον Ιεράρχη που πιστεύει 
καταλληλότερο για τη θέση.

Οι Μητροπολίτες μέσω των απα-
ντήσεών τους ξεκαθαρίζουν, μεταξύ 
άλλων, τη θέση τους γύρω από το 
όραμά τους για την Εκκλησία, το 
εθνικό μας πρόβλημα, το μετανα-
στευτικό και τις αμβλώσεις. Τέθη-
καν ακριβώς τα ίδια ερωτήματα σε 
όλους, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1Ο λαός θα ήθελε να γνωρίζει το 
όραμά σας για την Εκκλησία της 

Κύπρου. Ποιες θα είναι οι προτεραιό-
τητές σας αν εκλεγείτε Αρχιεπίσκοπος;

2Η Εκκλησία είναι καλό να έχει 
θέση στο εθνικό μας ζήτημα; 

Αν ναι, ποια είναι η δική σας θέση; 

3Γνωρίζουμε ότι υπήρχε διχο-
γνωμία στις τάξεις της Ιεράς 

Συνόδου στο θέμα του αυτοκέφα-
λου της Ουκρανικής Εκκλησίας. 

Εάν εκλεγείτε στον Αρχιεπισκο-
πικό θώκο, ποια θα είναι στάση 
σας απέναντι σε αυτό το ζήτημα; 

4Το μεταναστευτικό αποτελεί ένα 
από τα σοβαρότερα προβλήματα 

του τόπου μας. Σε ενδεχόμενη εκλογή 
σας έχετε κάποιο πλάνο για αντιμετώ-
πιση του προβλήματος, στον βαθμό 
που αυτό αναλογεί στην Εκκλησία μας; 

5Εξωσωματικές, αμβλώσεις, μετα-
μόσχευση οργάνων, ευθανασία. 

Ποια η θέση σας; 

27.11.2022

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@
hotmail.com

1Αν και το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο 
Κύπελλο, «μονοπωλεί» το ενδιαφέ-

ρον μεγάλης μερίδας του κόσμου αυτές 
τις μέρες, εντούτοις αντιλαμβανόμαστε 
ότι ο κόσμος θα ήθελε να μάθει πώς 
θα διαχειριστεί το ύπατο διοικητικό 
αξίωμα της Εκκλησίας της Κύπρου ο 
κάθε Ιεράρχης που συμμετέχει στην 
εκλογική διαδικασία.

Όσον αφορά το όραμα για το οποίο 
ρωτάτε, δεν πρέπει να είναι όραμα 
έστω και κυπριακής έκδοσης, αλλά 
ένας ρεαλισμός, μια πραγματικότητα. 
Προσωπικό όραμα για την Εκκλησία 
δεν έχω, επειδή ο ίδιος ο Χριστός μας, 
θα μπορούσαμε να πούμε, έθεσε το 
όραμα για την Εκκλησία, το οποίο είναι: 
η εκ μέρους του ανθρώπου γνώση του 
αληθινού Θεού και η ένωση μαζί Του 
και η απόλαυση του καρπού τού Αγίου 
Πνεύματος, δηλαδή σύμφωνα με τον 
Απόστολο Παύλο, η αγάπη, η χαρά, η 
ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, 
η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η 
εγκράτεια. Αυτός είναι και ο δικός μου 
απώτερος στόχος.

Για την υλοποίηση αυτού του τόσο 
ουσιαστικού στόχου θα αναφέρω με-
ρικές από τις προτεραιότητές μου:

Θα επιδιώξουμε να φέρουμε την 
Εκκλησία της Κύπρου σε επαφή με 
τη σημερινή πραγματικότητα, τις ση-
μερινές ανάγκες των ανθρώπων και 
τα σημερινά δεδομένα, με ιδιαίτερη 

έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, σε νέους, 
ανέργους, ηλικιωμένους, και να θέ-
σουμε τον εκκλησιαστικό «μηχανισμό» 
στη διακονία-υπηρεσία του σημερι-
νού ανθρώπου, με σωφροσύνη και 
σύνεση. Με άλλα λόγια, θεωρούμε 
ως ζητούμενο να γίνει η Εκκλησία 
μας διαλεγόμενη, διαφυλάσσοντας 
συγχρόνως την παρακαταθήκη και 
την παράδοσή της.

Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στην 
ανάπτυξη της καλλιέργειας, της αισθη-
τικής και της παραγωγής ποιοτικού πο-
λιτισμού στον χώρο της Εκκλησίας, με 
όλα τα συνεπαγόμενα χαρακτηριστικά, 
τα οποία θα αποτελέσουν εφαλτήριο για 
την εμπέδωση σεβασμού, αγάπης και 
αλληλεγγύης προς τον άλλο άνθρωπο, 
μακριά από οποιουδήποτε είδους διακρί-
σεις και προς την κτίση και το περιβάλλον.

Θα φροντίσουμε να διαφυλάξουμε 
και να αναπτύξουμε το κύρος του θε-
σμού της Εκκλησίας της Κύπρου στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας 
την αξιοπιστία της και προάγοντας τη 
μόρφωση εν Χριστώ και την επιμόρ-
φωση του κλήρου.

2Η Εκκλησία δεν είναι απρόσωπος 
οργανισμός και έχει θέσεις πρω-

τίστως πάνω στα βασικά ζητήματα της 
ζωής, του προσώπου, των αρχών και 
των αξιών που προάγουν την αγάπη, την 
ειρήνη, τη συναδέλφωση στη βάση του 

ευαγγελικού λόγου. Πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να διαλεχθούμε, να υπερασπι-
στούμε ό,τι διασφαλίζει τη συνέχειά μας 
στον τόπο μας και την επανένωσή του, 
χωρίς να αδικούμε ούτε τους άλλους 
αλλά ούτε και τον εαυτό μας.

Λόγω της καταγωγής μου αλλά και 
της ιδιότητάς μου ως Μητροπολίτη 
Κυρηνείας και της εδώ και μια δεκαετία 
συνεχούς πνευματικής, ποιμαντικής, 
εκκλησιαστικής και διοικητικής μέρι-
μνας του εξολοκλήρου προσφυγοποι-
ημένου ποιμνίου μου, είμαι ιδιαίτερα 
ευαίσθητος στο υπό αναφορά θέμα, είτε 
ονομάζεται «Εθνικό» είτε «Κυπριακό» 
είτε «πρόβλημα» είτε «ζήτημα». Θε-
ωρώ συνεπώς ότι οποιοδήποτε θέμα 
επηρεάζει τόσο σοβαρά και έντονα το 
ποίμνιο, επηρεάζει και την Εκκλησία.

3Μέσα μου δεν υπήρχε καμία 
διχογνωμία, ούτε η παραμικρή 

αμφιταλάντευση ή μετεωρισμός σε 
όποια φάση του ζητήματος. Εντός της 
Ιεράς μας Συνόδου ήμουν από την 
αρχή, πάντα, εντελώς ξεκάθαρος και 
έκδηλος υπέρ των δικαίων και των 
δικαιωμάτων του Σεπτού Οικουμενι-
κού μας Πατριαρχείου. Στην πορεία, 
και προτού λήξει το ζήτημα, τόσο ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκοπός μας όσο 
και μια μερίδα Ιεραρχών, που σκέ-
φτονταν την ουδετερότητα και τη δια-
μεσολάβηση, άλλαξαν τελικά τη θέση 

τους και ταυτίστηκαν με τη δική μου. 
Μέρος της άλλης μερίδας Ιεραρχών, 
που ήταν εναντίον της αναγνώρισης 
της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας, μόλις πρόσφατα ασπάστηκε 
τη θέση που είχα από την αρχή και 
την οποία θα συνεχίσω να διατηρώ. 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, εάν 
με τη χάρη του Θεού και την ψήφο 
του λαού εκλεγώ Αρχιεπίσκοπος, θα 
διατηρήσω τη θέση που διαμόρφωσα 
και διατύπωσα από την αρχή του ζη-
τήματος. Προχωρούμε μέσα στη ροή 
της ιστορίας χωρίς πισωγυρίσματα.

4Η Εκκλησία μας έχει κοινωνικές 
ευαισθησίες, δεν εξαντλείται όμως 

σε αυτές γιατί δεν είναι ίδρυμα ή ορ-
γάνωση. Η Εκκλησία είναι ο χώρος 
στον οποίο το αιώνιο, το αδημιούργη-
το, το άκτιστο, το αόρατο συνδέεται με 
το πεπερασμένο, το δημιουργημένο, 
το κτιστό, το ορατό. Η Εκκλησία δεν 
έρχεται να αντικαταστήσει ή να υπο-
καταστήσει το κράτος και τις δομές 
του. Πρέπει να μπει κάτω η λογική, να 
γίνουν υποδομές που θα βοηθήσουν 
όσους θα μείνουν να μην αισθάνονται 
ως πολίτες “δεύτερης κατηγορίας”.

Εάν εκλεγώ Αρχιεπίσκοπος, θα φρο-
ντίσω ώστε η Ιερά Αρχιεπισκοπή να 
επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη προς 
όλους όσοι υποφέρουν και βιώνουν τα 
αποτελέσματα ανισοτήτων, βίας και προ-

καταλήψεων, και θα συμβάλω, στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της δικαιοδοσίας μου, 
στη μείωση αυτών των φαινομένων και 
στην ανακούφιση των θυμάτων τους.

5Πρόκειται για μεγάλα υπαρξιακά 
διλήμματα που αγγίζουν τα όρια 

της βιοηθικής επιστήμης. Από πλευράς 
Εκκλησίας, ευχόμαστε όπως ο Θεός 
τα δει μέσα από το πλούσιο έλεός Του 
και τη μεγάλη Του φιλευσπλαχνία.

Κάθε μια ξεχωριστή περίπτωση από 

αυτές που αναφέρατε είναι διαφορετική 
από τις άλλες και ως τέτοια πρέπει να 
τυγχάνει διαχείρισης και αντιμετώπισης. 
Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. 
Είναι σημαντικό να υπάρχει ο σεβασμός 
του ανθρωπίνου προσώπου και η ζωή 
να απολαμβάνει την πραγματική της 
αξία. Σημαντικά είναι η διάθεση και 
το κίνητρο προτού καταλήξουμε στο 
αποτέλεσμα. Ο Χριστός μάς έδωσε τη 
ζωή του, μας τη χάρισε, για να ζήσει 
ο κόσμος όλος.

1Επειδή η Εκκλησία στην ιστορία 
της Κύπρου απετέλεσε την κιβωτό 

του έθνους, είναι η ίδια η Εκκλησία ως 
κιβωτός που διατήρησε τη φυσική και 
πνευματική ύπαρξη του λαού μας. Αυτή η 
αποστολή της Εκκλησίας είναι αδιαπραγ-
μάτευτη. Αυτό καθίσταται περισσότερο 
επιτακτικό στις μέρες μας ένεκα των 
δύσκολων καταστάσεων που διέρχεται 
όχι μόνο η Κύπρος, αλλά ολόκληρος ο 
κόσμος. Βεβαίως είναι δεδομένο ότι η κατ’ 
εξοχήν αποστολή της Εκκλησίας είναι η 
διδασκαλία του Ευαγγελίου, όπως την 

ανέθεσε ο ίδιος ο Χριστός στους απο-
στόλους του, και κατά συνέπειαν στην 
Εκκλησία. Άλλωστε, ο Χριστιανισμός 
της Κύπρου είναι το αποτέλεσμα της 
διδασκαλίας του Κυπρίου αποστόλου 
Βαρνάβα, όπως και των άλλων αποστό-
λων Παύλου και Μάρκου, και οφείλουμε 
να κρατήσουμε τη χριστιανική ταυτό-
τητα του τόπου μας. Αυτή η αποστολή 
εξακτινώνεται για να περιλάβει και την 
κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας, 
που έχει πολλούς τομείς. Όπως όταν η 
Μαρία η αδελφή του Λαζάρου άλειψε 

τον Χριστό με το μύρο και κατακρίθηκε 
από τους παρισταμένους, ο Χριστός είπε 
μεταξύ άλλων «τους πτωχούς γαρ πά-
ντοτε έχετε μεθ’ εαυτών». Οι κοινωνικές 
ομάδες των συνανθρώπων μας, που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία για την κάλυ-
ψη των αναγκών στην καθημερινότητά 
τους, είναι ένα από τα κύρια μελήματα 
της Εκκλησίας. Ένας δεύτερος τομέας 
είναι η αποστολή της Εκκλησίας μεταξύ 
των νέων, δεδομένου ότι στη σύγχρονη 
εποχή οι νέοι αλλά και ολόκληρη η κοι-
νωνία δέχονται προκλήσεις, οι οποίες 

θέλουν να απομακρύνουν τον άνθρω-
πο από τον Θεό. Οι προκλήσεις αυτές 
έχουν όνομα, όπως η εκκοσμίκευση, 
ο λεγόμενος μοντερνισμός και μεταμο-
ντερνισμός και άλλα ρεύματα, τα οποία, 
αν τα υιοθετήσει ο νέος και γενικότερα 
ο άνθρωπος, δημιουργούν ένα τεράστιο 
πνευματικό κενό. Στο κενό αυτό είναι 
που καλείται η Εκκλησία να δώσει πε-
ριεχόμενο και το περιεχόμενο δεν είναι 
άλλο παρά η «σταθερά», που σημαίνει η 
πίστη στον Θεό. Για να επιτευχθεί αυτό, 
ο λόγος της Εκκλησίας πρέπει να είναι 

κατανοητός στον σύγχρονο άνθρωπο,  
χωρίς να σημαίνει ότι προδίδουμε το 
περιεχόμενο της πίστεως.

2Έχω διαπιστώσει ότι ο λαός μας 
απαιτεί να ακούσει τη θέση της 

Εκκλησίας για το εθνικό μας ζήτημα. 
Βεβαίως η Εκκλησία δεν πρόκειται 
να αντικαταστήσει το κράτος, ούτε θα 
προτείνει το σχέδιο λύσης, γιατί αυτό 
επαφίεται στην εκάστοτε κυβέρνηση που 
είναι εκλελεγμένη από τον λαό για να 
εργαστεί γι’ αυτό το ζήτημα. Η Εκκλησία, 

όμως, κατ’ εξοχήν πρέπει να εργαστεί, 
ούτως ώστε ο Κυπριακός Ελληνισμός, 
έναντι των άλλων Ευρωπαίων πολιτών 
να έχει τα ίδια δικαιώματα και να μην 
είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτης 
στην ίδια του την πατρίδα. Η όποια 
λύση προτείνεται από την κυπριακή 
πολιτεία, για παράδειγμα η διζωνική-
δικοινοτική ομοσπονδία, δεν πρέπει 
να στερεί το δικαίωμα εγκατάστασης, 
εργασίας αλλά και θρησκευτικής λα-
τρείας σε όλους τους χώρους λατρείας 
της πατρίδας μας. Για παράδειγμα, εί-

Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος
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ναι ανεπίτρεπτο εγώ, ως Μητροπολίτης 
Αμμοχώστου, να μην έχω το δικαίωμα 
να τελέσω τις ιερές ακολουθίες στους 
κατεχόμενους ναούς μας, που σημαίνει 
την άρνηση του ύψιστου δικαιώματος 
του ανθρώπου να λατρεύει τον Θεό 
όπως και όπου θέλει, κατ’ εξοχήν δε 
στους χώρους λατρείας που αποτελούν 
το σημείο αναφοράς του λαούς μας, τόσο 
στο ελεγχόμενο από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία τμήμα της πατρίδας όσο και 
στην κατεχόμενη γη μας. Άλλωστε δεν 
πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός 
ότι η Εκκλησία είχε στην ιστορία της όχι 
μόνο ένα απλό δικαίωμα λόγου, αλλά η 
ίδια διεξήγαγε αγώνα για την ελευθερία 
του έθνους μας. Όπως κάθε συλλογικό 
όργανο στην πατρίδα μας έχει δικαίωμα 
να εκφράσει άποψη για το εθνικό μας 
θέμα, πολύ περισσότερο η Εκκλησία.

3Είναι γνωστό ότι η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας μας, όταν τέθηκε το 

θέμα της αναγνώρισης ή μη του αυτο-
κεφάλου της Ουκρανικής Εκκλησίας, 
έλαβε απόφαση να κρατήσει ουδετερό-
τητα για να παρασχεθεί η δυνατότητα 
στον προκαθήμενο της Εκκλησίας να 
διαλέγεται μεταξύ των δύο πλευρών 
για εξεύρεση λύσεως των διισταμένων 
απόψεων. Δυστυχώς, όμως, τον αείμνηστο 
Αρχιεπίσκοπο πρόλαβε η ασθένειά του 
και δεν έγινε κατορθωτό να εφαρμοστεί 
η απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου. 
Είναι προφανές ότι αυτή η στάση δεν 
θα πρέπει να θέσει στο περιθώριο την 
εθνική υποχρέωση του Ελληνισμού να 
στηρίξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
εκτός από εκκλησιαστικό θεσμό αλλά 
και ως εθνικό θεσμό. Γι’ αυτό και ο 
Μακαριώτατος προχώρησε στη μνη-

μόνευση-αναγνώριση του Μητροπολίτη 
Επιφανίου, η οποία έγινε αποδεκτή κατά 
πλειοψηφίαν από την Ιερά Σύνοδο. Βε-
βαίως, έστω και με αυτόν τον τρόπο το 
πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Γι’ αυτό και η 
Εκκλησία της Κύπρου, δεδομένου ότι 
χαίρει εκτιμήσεως από το σύνολο των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχω την πεποί-
θηση ότι είναι δυνατό να διαδραματίσει 
έναν τέτοιο σημαντικό ρόλο. Πιστεύω 
ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια «χαμη-
λή εκκλησιαστική διπλωματία», ούτως 
ώστε να προετοιμασθεί το έδαφος για 
υψηλότερου επιπέδου συναντήσεις και 
διαπραγματεύσεις. Όταν λέω «χαμηλή 
εκκλησιαστική διπλωματία», είναι αυτό 
που εφαρμόστηκε κατά τη συνάντηση, 
που διοργανώθηκε στη Μητρόπολή μας, 
μεταξύ των εκπροσώπων όλων των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών με σκοπό την 
προετοιμασία τους για τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών. Στη συνάντη-
ση αυτή συμμετείχε και αντιπροσωπία 
της Ρωσικής Εκκλησίας. Το κλίμα που 
επικράτησε ήταν πάρα πολύ θετικό. Η 
μόνη αρνητική πλευρά, ήταν ότι κατά 
την τέλεση της Θείας Λειτουργίας την 
Κυριακή, η ρωσική αντιπροσωπία δεν 
μετείχε. Στη Γενική Συνέλευση, στη συ-
νέχεια, άλλες μη-Ορθόδοξες Ομολογίες 
εξέφρασαν την πρόθεση αποβολής της 
Ρωσικής Εκκλησίας από τον διεκκλησι-
αστικό αυτό οργανισμό. Οι Ορθόδοξοι 
αντιπρόσωποι των Εκκλησιών όμως αντέ-
δρασαν και δεν αποδέχθηκαν μια τέτοια 
πράξη. Τότε η δική μου παρέμβαση 
ήταν να απευθύνουμε έκκληση προς 
την Εκκλησία της Ρωσίας να αποκα-
ταστήσει τις σχέσεις της με το σύνολο 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

4Με ενοχλεί το γεγονός ότι η Εκκλη-
σία δεν έδειξε ακόμα ενδιαφέρον για 

το μεταναστευτικό ζήτημα. Με εξέπληξε 
και δημιούργησε προβληματισμό ότι 
συγκεκριμένος Ρωμαιοκαθολικός ορ-
γανισμός στέλνει εκπροσώπους για να 
βοηθήσουν τους μετανάστες στο κέντρο 
φιλοξενίας Πουρνάρα. Ακόμα πιο τρα-
γικό είναι το γεγονός ότι διαπιστώσαμε 
«ιδίοις όμμασι»,  ότι μετανάστες ψάχνουν 
στα απορρίμματα των σκουπιδιών για 
να βρουν φαγητό. Εάν λάβω ως παρά-
δειγμα την παραβολή του Χριστού για 
τον καλό Σαμαρείτη και τον άνθρωπο, 
ο οποίος έπεσε θύμα ληστών, ποιος 
είναι αυτός ο άνθρωπος για εμάς σή-
μερα ο οποίος «λησταίς περιέπεσε»; 
Αυτός μεταξύ των πολλών είναι και 
ο μετανάστης. Βεβαίως, στη δική μας 
Μητρόπολη το συζητήσαμε το γεγονός 
και λάβαμε κάποιες αποφάσεις, για να 
αποφύγουμε οποιαδήποτε αρνητικά 
ζητήματα, τα οποία μπορούσαν να 
δημιουργηθούν. Επειδή υπήρχε μια 
υποδομή ήδη στην ενορία της Αγίας 
Νάπας για παροχή ζεστού φαγητού, 
ενισχύσαμε αυτήν την υποδομή. Κατό-
πιν συνεννοήσεως της Μητροπόλεώς 
μας με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αντί 
να ρίχνουν στον κάλαθο των αχρή-
στων περισσεύματα των φαγητών, να 
τα δίδουν για τον σκοπό αυτό. Τους 
ευχαριστούμε για την προθυμία και 
συνεργασία τους. Πιθανόν ένα επόμενο 
βήμα, όταν ωριμάσει η κατάσταση, να 
είναι η προσφορά μαθημάτων για εκμά-
θηση ελληνικής γλώσσας. Παράδειγμα 
προς μίμηση είναι η Βασιλειάδα,  την 
οποία ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος για 
να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες των 
δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.

5Τα θέματα αυτά για την Εκκλησία 
δεν είναι ούτε άγνωστα ούτε αδιά-

φορα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η 
συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα 
γίνεται και διεθνώς. Η πρότασή μου για 
τον τρόπο αντιμετωπίσεως είναι μεταξύ 
της ακριβούς εφαρμογής του νόμου που 
δόθηκε από τον Θεό και του Ευαγγελίου 
από τη μια, και της οικονομίας, δηλαδή 
της φιλανθρώπου αντιμετωπίσεως των 
ηθικών ζητημάτων που προκαλούν τη 
συνείδηση της Εκκλησίας από την άλλη. 
Η συνείδηση της Εκκλησίας, πέρα από 
τον νόμο και το Ευαγγέλιο, είναι η συ-
νείδηση όλων των πιστών μελών της 
Εκκλησίας. Η Εκκλησία εξετάζει πάντοτε 
μέσα σε αυτό το δίπολο, ακρίβειας και 
οικονομίας, οποιαδήποτε ζητήματα τί-
θενται ενώπιόν της. Θέλω να πω ότι η 
οικονομία, όπως την εννοώ, είναι αυτό 
που εφάρμοσε ο ίδιος ο Θεός. Ο ψαλμω-
δός λέγει «εάν ανομίας παρατηρήσεις, 
Κύριε, τίς υποστήσεται ενώπιόν σου;», 
δηλαδή ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιον 
της αγιότητας του Θεού εάν θελήσουμε 
να συγκρίνουμε την απόλυτη αγιότη-
τα του Θεού και την αμαρτωλότητα 
του ανθρώπου. Παρά ταύτα, ο Θεός 
εφαρμόζοντας την οικονομία, δηλαδή 
το φιλάνθρωπο, έγινε άνθρωπος και 
σταυρώθηκε, για να εξαλείψει από τον 
άνθρωπο αυτό που τον κατατρύχει και τον 
ταλαιπωρεί. Αυτός είναι ο κανόνας, στο 
πλαίσιο του οποίου η Εκκλησία εξετάζει 
τα ηθικά θέματα που τίθενται ενώπιόν 
της, για να προσφέρει την φιλάνθρωπη 
λύση για τον κάθε άνθρωπο. Η ατζέντα 
αυτή των ζητημάτων γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι προέρχεται από διάφορα λό-
μπι που δραστηριοποιούνται όχι μόνο 
στον κυπριακό χώρο αλλά γενικότερα 

σε κέντρα λήψεως αποφάσεων, όπως 
για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, και 
έρχονται να επιβληθούν στο λαό μας, 
ο οποίος έχει ένα τελείως διαφορετικό 
ήθος αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών. 
Θεμελιώδες κριτήριο της Εκκλησίας, 
όσον αφορά τη θέση της για τα παραπάνω 
θέματα, είναι πάντα ο σεβασμός στην 
ανθρώπινη ζωή. Για παράδειγμα, σε 
σχέση με την έκτρωση αν δεχτούμε ότι η 
εγκυμονούσα γυναίκα έχει το δικαίωμα 
να επιλέξει, το έμβρυο το οποίο μάλιστα 
είναι ανυπεράσπιστο δεν έχει κι εκείνο 
ακόμα πιο αυξημένο το δικαίωμα να 

υπερασπιστεί το δικαίωμα της ζωής; 
Έτσι εδώ υπάρχει σύγκρουση των δικαι-
ωμάτων και βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. 
Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης θα 
ήταν, αν με ρωτούσε κάποιος, η πρό-
ληψη του προβλήματος πριν από την 
εγκυμοσύνη. Γιατί οι άνθρωποι χωρίς 
την αίσθηση της ευθύνης συμπεριφε-
ρόμαστε και παράγουμε ανεπιθύμητο 
αποτέλεσμα και μετά επικαλούμαστε 
το δικαίωμά μας για να λύσουμε το 
πρόβλημα και δεν βλέπουμε την ευ-
θύνη που ο καθένας έχει έναντι των 
δικαιωμάτων του εμβρύου.

27.11.2022

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

1Οι προτεραιότητες του νέου Αρχι-
επισκόπου Κύπρου δεν θα πρέπει 

να παρεκκλίνουν από  τους θεμελιωτές 
της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορί-
ας της Κύπρου, τους Αρχιεπισκόπους 
Μακάριο Γ’, Χρυσόστομο Α’ και Χρυ-
σόστομο Β’, για να μπορέσουμε να 
ανέλθουμε στην τρίτη χιλιετία.

Αυτό που είναι σημαντικό, θα πρέπει 
να έχουμε μιαν ανεξάρτητη Εκκλησία 
που να μπορεί να έρχεται σε αντίθεση 
και να υπερασπίζεται την παράδοση, 
την πίστη και τα δόγματά της όταν αυτά 
απειλούνται από την εκάστοτε κυβέρνη-
ση και το κράτος, αλλά και τα διάφορα 
νομοσχέδια που θα έρχονται από την 
Ευρώπη και τη νέα τάξη πραγμάτων, 
που στόχο έχουν την αλλοίωση του 
χαρακτήρα της Ορθόδοξης πίστης 
μας και ρωμαίικης υπόστασής μας. 
Χρειαζόμαστε έναν Αρχιεπίσκοπο να 
μας μάθει τον εαυτό μας. Τι σημαίνει 
Έλληνας, ορθόδοξος της Ανατολής. 
Για να μπορούμε να αντισταθούμε στα 
δαιμόνια της νέας τάξης πραγμάτων.

Σε τακτική μηνιαία βάση, ο ίδιος 
θα έχω διά ζώσης επικοινωνία με τον 
λαό σε προγραμματισμένες πνευμα-
τικές συνάξεις, κατά τη διάρκεια των 
οποίων θα απαντώ σε ερωτήματα και 
απορίες τους σχετικά με την Ορθόδοξη 
Πίστη μας. Η σύγχυση των ανθρώπων 
και το θολό σύγχρονο τοπίο απαιτούν 
ξεκάθαρες ορθόδοξες απαντήσεις, τις 
οποίες είμαι διατεθειμένος να δίδω 
στον πιστό λαό. Είναι κάτι που ήδη 
έχει εφαρμοστεί συστηματικά στα όρια 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, με 
απτά αποτελέσματα και κυρίως την 
αύξηση στον τακτικό εκκλησιασμό του 
τοπικού πληθυσμού και τη συμμετοχή 
οικογενειών στη μυστηριακή ζωή της 
Εκκλησίας μας. 

Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, η σύγ-
χρονη κυπριακή οικογένεια, η οποία 
κλονίζεται συθέμελα, να έχει ζωντανό 
δεσμό με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι 
γεγονός ότι η σύγχυση στην κυπρια-
κή οικογένεια του 21ου αιώνα και η 
ολοένα αυξανόμενη διαλυτική τάση, 
μέσω των διαζυγίων, με απασχολεί ιδι-
αιτέρως και θα αποτελέσει μιαν από 
τις βασικές προτεραιότητές μου. Να 
έχετε υπόψη σας ότι η έμφαση στην 
ορθόδοξη κατήχηση του λαού έχει ως 
άμεσο επακόλουθο την ενδυνάμωση 
των αξιών και την τόνωση των δεσμών 
μεταξύ των μελών της οικογένειας. Κι 
αυτό είμαι διατεθειμένος να το πράξω 

με όλες μου τις δυνάμεις.
Η Θεολογική Σχολή αποτελεί το 

φυτώριο από το οποίο θα ανθίσουν 
οι μελλοντικοί ιερείς, οι κατηχητές, 
οι καθηγητές του μαθήματος των 
Θρησκευτικών, δηλαδή οι στενότε-
ροι συνεργάτες της Αρχιεπισκοπής, 
όλων των Μητροπόλεων και των 
ενοριών. Αντιλαμβάνεστε,  συνεπώς, 
πόσο σπουδαίο είναι οι απόφοιτοί της 
να έχουν λάβει στέρεες ορθόδοξες θε-
ολογικές βάσεις και να είναι σε θέση 
να αρθρώσουν και να βιώσουν την 
ορθόδοξη πνευματικότητα. Γι’ αυτόν 
τον λόγο θα δώσω ιδιαίτερη βαρύ-
τητα τόσο στο πρόγραμμα σπουδών 
και λειτουργίας της Σχολής, ώστε να 
μπορεί να διδάξει τη θεραπευτική 
αγωγή της Εκκλησίας μας, δηλαδή την 
κάθαρση του νου και της καρδιάς τον 
φωτισμό και τη Θέωση και από αυτήν 
να αντλούνται οι κατάλληλοι δάσκαλοι 
για να στελεχώσουν τα σχολεία που η 
Εκκλησία θα εποπτεύει για να διδα-
χθούν τα παιδιά την Ορθόδοξη πίστη, 
την ελληνική γλώσσα και τη σύγχρονη 
τεχνολογία για να την χρησιμοποιούν 
προς όφελος του ανθρώπου.

H διδασκαλία αυτή θα πρέπει να 
μεταφερθεί και στις ενορίες με την πραγ-
ματοποίηση σεμιναρίων για γονείς που 
θα είναι οι πρώτοι και ουσιαστικότεροι 
διδάσκαλοι των παιδιών. Θα πρέπει 
να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός, 
προσανατολισμός των ενοριών και 
του μοναχισμού, ούτως ώστε να λει-
τουργούν με ορθόδοξα πρότυπα και 
όχι με δυτικά πρότυπα.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει 
να δώσει μεγάλη έμφαση -αυτό είναι 
το πρωτεύον- στη Θεία Λειτουργία και 
όσα περιέχονται σε αυτήν, το σωστό 
τυπικό, την ψαλμωδία, την αγιογρα-
φία, την αρχιτεκτονική των ναών, την 
ευπρέπεια του Οίκου του Θεού. Είναι 
πολύ σημαντικό η Θεία Λειτουργία, 
εκτός από τον αγιασμό, να ξεκουράζει 
τον σύγχρονο κουρασμένο, συγχυσμέ-
νο και ενίοτε απελπισμένο άνθρωπο.  

Επίσης το όραμά μου είναι η επι-
στροφή στα κατεχόμενα. Η ελευθερία 
της Κύπρου, που έρχεται μέσα από τον 
παγκόσμιο πόλεμο που ξεκίνησε και 
την εγχείρηση που ετοιμάζει ο Θεός 
για να μας καθαρίσει…. Επίσης ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος θα χρειαστεί να διδάξει 
σε πολλές φυλές. Πολλοί Τούρκοι θα 
ζητούν να μάθουν για τον Χριστό.

Εν ολίγοις θα κάνουμε όλα αυτά 

που κάναμε στην Μητρόπολη Μόρφου 
από το 1998 μέχρι σήμερα.

2Η Εκκλησία έχει θέσεις και αντιθέ-
σεις για όλα τα προβλήματα. Δεν 

είναι μόνο ένας φιλανθρωπικός οργα-
νισμός,  όπως θέλει να τον παρουσιάζει 
η νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά είναι ένας 
Θεανθρώπινος οργανισμός, είναι το 
σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι 
η κεφαλή του. Η Εκκλησία απευθύνεται 
σε όλον τον άνθρωπο και στην ψυχή 
του και στο σώμα του. Με άλλα λόγια, 
είναι το νοσοκομείο που θεραπεύει τον 
άνθρωπο από τα πάθη του, τον μετα-
μορφώνει και τον αγιάζει. Είναι ένα 
εργαστήριο αγιότητας και αυτό είναι το 
πρωτεύον.  Την ίδια στιγμή, η Εκκλησία 
της Κύπρου έχει διαδραματίσει ρόλο 
εθναρχικό στην ιστορική πορεία αυτής 
της νήσου. Αποτέλεσε τον θεματοφύλακα 
της ελληνικής γλώσσας, των παραδό-
σεων, των ηθών και των εθίμων του 
ελληνικού πληθυσμού. Από τη στιγμή 
που η τουρκική κατοχή συνεχίζεται 
και η επιχειρούμενη ισλαμοποίηση 
των κατεχόμενων πόλεων και κοινο-
τήτων μας επιτείνεται παντοιοτρόπως, 
η Εκκλησία ως πνευματική τροφός του 
Γένους, έχει θέση και άποψη για το 
εθνικό μας πρόβλημα και θα συνε-
χίζει να την διατυπώνει. Μία άποψη 
που εναντιώνεται στα τετελεσμένα που 
επιδιώκει να προκαλέσει η τουρκική 
προκλητικότητα και αδιαλλαξία και στο-
χεύει στη διασφάλιση της ειρηνικής 
συνύπαρξης των πληθυσμών της νήσου. 
Αυτή μου η πεποίθηση εξάλλου ήταν 
που με ώθησε να γίνω ο πρώτος που 
επαναλειτούργησα σε κατεχόμενο ιερό 
ναό, στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μάμαντος στη Μόρφου. Σε κάθε περί-
πτωση όμως θα πρέπει να έχουμε κατά 
νουν ότι το Κυπριακό δεν θα επιλυθεί 
μέσα από τις συνομιλίες, αλλά μέσα από 
τις μεγάλες ανατροπές που θα επιφέρει 
ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, που ήδη 
ξεκίνησε,  και την αποδυνάμωση της 
Τουρκίας από περιφερειακή δύναμη 
της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς ως 
Εκκλησία καλούμαστε ως προς το εθνικό 
μας πρόβλημα, να προετοιμάσουμε 
τον  λαό μας, διά της μετανοίας, για τη  
διαχείριση των μεγάλων γεγονότων 
που έρχονται. 

3Το πρόβλημα του αυτοκέφαλου της 
Ουκρανικής Εκκλησίας δεν πρέπει 

να αποτελέσει σημείο αντιπαλότητας στο 

πλαίσιο της γεωστρατηγικής πολιτικής 
μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟϊκών. Δεν 
είμαι ρωσόφιλος, όπως δεν είμαι και 
αμερικανόφιλος. Αρχιεπίσκοπος της 
Ουκρανικής Εκκλησίας ήταν, είναι και 
θα είναι ο Ονούφριος. Τα υπόλοιπα 
ανήκουν στον νέο Αρχιεπίσκοπο και 
την Ιερά Σύνοδο, η οποία θα πρέπει να 
κινηθεί  μέσα στο ορθόδοξο πλαίσιο 
της τήρησης των ιερών κανόνων, της 
ιστορικής αλήθειας και της επιδίωξης 
«τῆς τῶν πάντων (τοπικών Ορθοδό-
ξων Εκκλησιών) ἐνώσεως», για την 
οποία προσευχόμαστε σε κάθε Θεία 
Λειτουργία.

4Κατά την άποψή μου, η οποία 
στηρίζεται σε μελέτη έγκριτων 

γεωστρατηγικών αναλυτών και προ-
σωπική ενασχόληση με το ζήτημα αυτό, 
το μεταναστευτικό αποτελεί έναν από 
τους βασικούς πυλώνες επιβολής της 
νέας τάξης πραγμάτων επί των λαών 
τόσο της Ευρώπης όσο και παγκοσμί-
ως. Η διάσπαση των συμπαγών εθνι-
κών κρατικών ιστών, η μετάλλαξη των 
τοπικών κοινωνιών και η διασπορά 
του φόβου μέσω πιθανών εξεγέρσεων 
μεταναστών, αποτελούν τη στοχοθεσία 
της νέας εποχής, η οποία δεν διστάζει 
να εμπορευματοποιήσει τον ανθρώπινο 
πόνο για να επιτύχει τους προγραμμα-
τισμένους στόχους της. Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία βέβαια ανέκαθεν αγκάλιαζε 
και εξακολουθεί να αγκαλιάζει τον αν-
θρώπινο πόνο και στο πλαίσιο αυτό 
μπορούν να υπάρξουν από κοινού 
σοβαρές οργανωμένες δράσεις με 
την πολιτεία. Αυτό σίγουρα θα εξετα-
στεί. Από την άλλη μεριά χρειάζεται 
και ο ρεαλισμός, που επιτάσσει τη 
μείωση των μεταναστευτικών ροών 
προς εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
του κράτους και της καθημερινής ζωής 
των Κυπρίων πολιτών και νόμιμων 
κατοίκων της νήσου. Αυτό δεν θα το 
παραβλέψουμε. Δυστυχώς, το μετανα-
στευτικό πρόβλημα ούτε η Εκκλησία 
μπορεί να το λύσει ούτε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Είναι ένα εργαλείο της νέας 
τάξης πραγμάτων, που στόχο έχει να 
αλλοιώσει τον χριστιανικό χαρακτήρα 
της Ευρώπης και δη τον Ορθόδοξο 
χαρακτήρα, όπου αυτός υπάρχει. Κι 
αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί  μέσα 
από τα οδυνηρά αποτελέσματα του Γ’ 
Παγκοσμίου Πολέμου… «Πόλεμος 
πάντων μεν πατήρ εστι, πάντων δε 
βασιλεύς», κατά τον Ηράκλειτο.

5Το θέμα των εξωσωματικών γονι-
μοποιήσεων είναι πολύπλοκο και 

πολυσύνθετο και δεν μπορεί να απαντηθεί 
με μία φράση. Αυτό που έχω να πω σε 
γενικές γραμμές είναι ότι η Εκκλησία 
αποδέχεται τη βοήθεια της ιατρικής 
επιστήμης και της μεθόδου της εξω-
σωματικής γονιμοποιήσεως, εκεί που 
επιβάλλεται να γίνει, με την προϋπόθεση 
πάντοτε ότι το γενετικό υλικό θα είναι 
από το ίδιο το ανδρόγυνο και δεν θα 
αφήνει απ’ έξω τα λεγόμενα «πλεονά-
ζοντα έμβρυα». Αλλά και πάλι τονίζω ότι 
η γέννηση ενός ανθρώπου δεν οφείλεται 
μόνο στο θέλημα του ανθρώπου αλλά 
πρωτίστως και στην πρόνοια του Θεού.

Επίσης το θέμα των μεταμοσχεύσε-
ων οργάνων είναι πολύπλοκο και πα-
ρακολουθείται από την Εκκλησία με 
ιδιαίτερη επαγρύπνηση και προσοχή. 
Προσωπικά θα καταθέσω τη θέση τρι-
ών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, 
που αναμφίβολα θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου 
Πορφυρίου και του Αγίου Σωφρονίου, 
που ήσαν αντίθετοι με την προσφορά 
και αφαίρεση ζωτικών οργάνων προς 
μεταμόσχευση που πιθανόν να προκα-
λούσαν τον θάνατο. Ο δε άγιος Σωφρόνιος 
γράφει στην αδελφή του  Αλεξάνδρα στις  
11.3.1968: «Με την ευκαιρία αυτή θα 
σου πω ότι με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο είμαι εναντίον της μεταμοσχεύσεως 
της καρδιάς. Εκτός των άλλων, η πράξη 
αυτή βρίσκεται σχεδόν πάντοτε στα όρια 

του φόνου του δότη. Ιδιαίτερα κατά τους 
τελευταίους καιρούς το πιο ‘‘επιτυχημένο’’, 
από ιατρική άποψη, πείραμα έγινε στη 
Νότια Αφρική…  Όταν γίνεται λόγος για 
τον «ζωολογικό κήπο», τότε μπορεί να 
επιτραπούν τέτοιες εγχειρήσεις. Ίσως σου 
φανή σκληρός αυτός ο λόγος. Αλλά εγώ 
πνίγομαι αληθινά μέχρι φρίκης από την 
εικόνα της επικαιρότητάς μας, δηλαδή 
από τους ατέλειωτους φοβερούς εκβια-
σμούς, τους φόνους, που είναι αδύνατον 
να δεις ακόμη και στον κόσμο των άγριων 
θηρίων». Όσον αφορά τις αμβλώσεις 
και την ευθανασία ,οι Πατέρες είναι 
ξεκάθαροι. Έχουμε άνθρωπο εξ άκρας 
συλλήψεως και κανείς δεν μπορεί να 
αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου, ούτε ο 
ίδιος ο άνθρωπος τη δική του ζωή, γιατί 
η ζωή μας ανήκει στον Θεό. Δεν πρέπει 
η επιστήμη, η ιατρική και η τεχνολογία 
να καταργούν το μυστήριο του Θεού. 
Ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστή-
ριο και γι’ αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι 
πλασμένος από τον Θεό «Κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωσίν» Του. 

Τέλος, αν θέλετε δείτε και να ακού-
σετε το πλήρες όραμά μου που έχω για 
την Εκκλησία της Κύπρου, σας παραπέ-
μπω να δείτε στο κανάλι του YouTube  
Ομιλίες Μητροπολίτη Μόρφου και 
στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεώς 
μας   την τελευταία σύναξη διαλόγου 
«Ανάβοντας τον Αναπτήρα», που είχε 
σαν θέμα τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές, 
στις 22.11.2022. 



Της Κυριακής

Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ 
ΕΧΕΊ, ΕΊΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΎΝ ΕΊΤΕ 
ΟΧΊ ΚΑΠΟΊΟΊ ΞΕΝΟΊ ΚΑΊ ΔΊΚΟΊ 
ΜΑΣ, ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΕΘΝΊΚΟ ΜΑΣ 
ΖΗΤΗΜΑ 

Οι παρακαταθήκες των Αρχιεπισκόπων 
Χρυσοστόμου Α’ και Χρυσοστόμου Β’

Θυμίζω τις παρακαταθή-
κες των Μακαριστών 
Αρχιεπισκόπων Χρυ-
σοστόμου Α’ και Χρυ-

σοστόμου Β’. 

Χρυσόστομος Α’ 
Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος 

25/12/1995: «Χρειάζεται όλοι 
ενωμένοι και συστρατευμένοι, να 
αντιτάξουμε το υπερήφανο ελληνικό 
ΟΧΙ σε υποδείξεις ή πιέσεις για 
αποδοχή ερμαφρόδιτων λύσεων… 
που όχι μόνο δεν αποκαθιστούν 
τα δικαιώματα του λαού μας, αλλά 

θέτουν τα θεμέλια για ολοκληρω-
τική καταστροφή και μελλοντική 
τουρκοποίηση όλης της Κύπρου… 
Μη δεχθείτε να φάτε τους λωτούς 
που σκόπιμα σας προσφέρουν… 
μην προδώσετε τους τάφους των 
πατέρων σας...». 

Στις 24.4.2004 αντιτάξαμε το 
ΟΧΙ μας. 

Χρυσόστομος Β’
11 Μαΐου 2008, επιμαρτυρώντας 

την ίδρυση της υπερκομματικής 
Κίνησης για Ελευθερία & Δικαι-
οσύνη στην Κύπρο.

«...Εμείς, οφείλουμε να σταθούμε 
άγρυπνοι στις επάλξεις του χρέους 
και της τιμής, για την περιφρούρηση 
των απαράγραπτων δικαίων του 
λαού μας… Ως Προκαθήμενος της 
Εκκλησίας της Κύπρου έχω πλήρη 
επίγνωση των ευθυνών μου έναντι 
της Πατρίδας μου, του Ποιμνίου 
μου και της Ιστορίας…Χαιρετίζω 
την ίδρυση της Κίνησης για Ελευ-
θερία & Δικαιοσύνη στην Κύπρο 
και εύχομαι όπως, με τη  βοήθεια 
του Θεού, ευοδωθούν οι αγνοί και 
πατριωτικοί της στόχοι».

Αιωνία να είναι η Μνήμη τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6

Δ
ιάβασα τις απαντήσεις 
των τριών υποψηφίων 
για τη θέση νέου Αρ-
χιεπισκόπου Κύπρου 
στις ερωτήσεις που 
τους έθεσε η συνά-
δελφος Άννα-Μαρία 

Ευτυχίου («Σημερινή», 20/11/22). 
Ταυτόχρονα, όμως, διάβασα την ίδια 

μέρα στη «Σ» και το άρθρο του αγα-
πητού μας Σάββα Ιακωβίδη με τίτλο 
«Η Κύπρος θα συρθεί σε μια νέα 
τουρκοκρατία από τον επόμενο δι-
ζωνικo-Αναν-ιστή Πρόεδρο;».

Και επειδή η Εκκλησία της Κύπρου 
έχει, είτε το θέλουν είτε όχι κάποιοι ξένοι 
και δικοί μας, λόγο στο εθνικό μας ζή-
τημα, θα επικεντρωθώ στις απαντήσεις 
των τριών υποψηφίων στη συγκεκρι-
μένη ερώτηση (2) που τους έθεσε η 
συνάδελφος. 

Ερώτηση - «Η Εκκλησία είναι καλό 
να έχει θέση στο εθνικό μας ζήτημα; 
Αν ναι, ποια είναι η δική σας θέση;». 

Μητροπολίτης 
Λεμεσού Αθανάσιος

«Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος που ζει 
στην πατρίδα μας και είναι Έλληνας Χρι-
στιανός Ορθόδοξος, νόμιμος πολίτης 
και κάθε άλλος νόμιμος πολίτης στον 
τόπο μας, έχει λόγο και ρόλο στο εθνικό 
μας θέμα. Ως εκ τούτου και η Εκκλησία 
της Κύπρου μας έχει λόγο και ρόλο στο 
Εθνικό. Αλλά αυτός ο ρόλος δεν πρέπει 
να καταργεί την εκλελεγμένη ηγεσία του 
λαού, που ο λαός εξέλεξε και επέλεξε, 
να διαχειρίζεται τα θέματα αυτά».

Πίνει πολύ νερό η απάντηση του 
Μητροπολίτη Λεμεσού, στην οποία 
ουσιαστικά πνίγεται ο λόγος και ο ρόλος 
της Εκκλησίας. Είναι μια «διπλωματική» 
απάντηση, ουσιαστικά υπεκφυγής. Με 
άλλα λόγια, θα ακολουθήσει την πολιτική 

Θέλουμε Αρχιεπίσκοπο που να σταθεί απέναντι 
στον «επόμενο διζωνικο-Αναν-ιστή Πρόεδρο»

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄

της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. 

Μητροπολίτης 
Πάφου Γεώργιος 

«Βεβαιότατα. Η Εκκλησία της Κύ-
πρου είναι εθναρχούσα Εκκλησία και 
να μην ξεχνούμε ότι, τους τελευταίους 
οκτώ αιώνες της δουλείας, η Εκκλησία 
ως ο μόνος θεσμικός ελληνικός φορέας 
είχε την ευθύνη και της παιδείας και της 
εθνικής αυτοσυνειδησίας του λαού. Αυτή 
κράτησε τον Ελληνισμό στα τόσα χρόνια 
σ’ αυτόν τον τόπο και επομένως τώρα 
που ακόμα δεν αποκαταστάθηκαν τα 
ανθρώπινα δικαιώματά μας, που η μισή 
πατρίδα μας είναι υπό κατοχή, οφείλουμε 
να εκφέρουμε τον ορθό λόγο απέναντι 
στο εθνικό μας θέμα. Και θα πρέπει η 
Κυβέρνηση να μας ακούει και να ζητά 
η ίδια τη συμβουλή μας. Δεν έχουμε 
εκτελεστική εξουσία, αλλά μπορούμε 
να καλέσουμε τον λαό να ακούσει και 
τις δικές μας απόψεις, όπως παραδείγ-
ματος χάριν ο Μακαριστός ηγήθηκε 
της εκστρατείας εναντίον του σχεδίου 
Ανάν και πέτυχε να συσπειρώσει τον 
λαό και να βοηθήσει την κατάσταση».

Καλή απάντηση, με δέσμευση ότι, 
σε κρίσιμες ώρες, θα ακολουθήσει τη 
γραμμή του Μακαριστού Αρχ. Χρυσο-
στόμου Β’. Θέλω να πιστεύω ότι, όταν 
λέγει «οφείλουμε να εκφέρουμε τον ορθό 
λόγο απέναντι στο εθνικό μας θέμα», 
εννοεί την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και όχι τη 
βρετανο-τουρκική Δικοινοτική, Διζωνική 
Ομοσπονδία, τη ραχοκοκκαλιά των δύο 
κρατών, ή συνέχιση από εκεί που μείναμε 
στο Κραν Μοντανά (Με κλάμα απαρη-
γόρητο ο τότε Υπ. Ευρώπης Σερ Άλαν 
Ντάνκαν, επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
του Φόρεϊν Όφις στο Κραν Μοντανά). 
Δηλαδή σε περίπτωση «Η Κύπρος να 
συρθεί σε μια νέα τουρκοκρατία από τον 
επόμενο διζωνικo-Αναν-ιστή Πρόεδρο», 
ως Αρχιεπίσκοπος θα κάνει ό,τι και ο 
Μακαριστός Χρυσόστομος Β’. 

Μητροπολίτης 
Ταμασσού και Ορεινής Ησαΐας

«Είναι πρόβλημα εισβολής και κα-
τοχής. Θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε 
αγώνα για επιστροφή των προσφύγων 
στα σπίτια και στις πατρογονικές τους 
εστίες. Επιδιώκουμε λύση του Κυπρια-
κού, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ, που να διασφαλίζει την επιβίωση 
του κυπριακού λαού στο νησί μας. Η 
Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, διεκδικεί την πλήρη εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρο το 
νησί. Η Εκκλησία θα πρέπει να στέκεται 
δίπλα στην πολιτική ηγεσία και να την 
στηρίζει στις προσπάθειες επίλυσης του 
κυπριακού προβλήματος».

Αφόρητη διγλωσσία. Α) Θα υποστη-
ρίζει ουσιαστικά την πολιτική ηγεσία. 
Β) Δεν μπορεί να γίνει αγώνας για 
επιστροφή των προσφύγων στις εστίες 
τους όταν παράλληλα επιδιώκει λύση 
στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ 
(δηλαδή, μέσω της βρετανο-τουρκικής 
Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας), 
που κανένα ψήφισμά του δεν διασφαλίζει 
την επιβίωση του κυπριακού λαού στο 
νησί μας (σίγουρα όχι των Ελλήνων της 
Κύπρου). Τουναντίον! Το δε ευρωπαϊ-

κό κεκτημένο δεν έχει καμία σχέση με 
τα όσα επιδιώκουν οι συγγραφείς των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Ιδού τι κατέγραψαν τα ψηφίσματα 
του Σ.Α. για τη… μη επιστροφή των 
Ελλήνων προσφύγων (που καμία κυ-
πριακή κυβέρνηση δεν απέρριψε ή 
ζήτησε την απόσυρσή τους). 

Το ψήφισμα 750 της 10ης Απριλί-
ου 1992, αφού επαναβεβαιώνει στη 
δεύτερή του παράγραφο τα ψηφίσματα 
649/90 (που δέχθηκε ο Γ. Βασιλείου 

δίχως εξουσιοδότηση από τον λαό) και 
716/91 και αφού γράφει ότι η λύση 
θα πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος 
με μία κυριαρχία κ.λπ., προχωρεί και 
προσθέτει την προϋπόθεση ότι αυτό θα 
αποτελείται από δύο πολιτικά ισότιμες 
κοινότητες, όπως καθορίζεται στην πα-
ράγραφο 11 της έκθεσης του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ (S/23780) σε μια δικοινοτική, 
διζωνική ομοσπονδία… 

Στην παράγραφο 11 της έκθεσης του 
Γ.Γ. κατεγράφη ακριβώς τι επιβεβαίωσε το 

Μαζέψτε τον, κ. Μπάιντεν

Κανείς δεν ξεχνά τα εκατομμύρια 
των Ουκρανών προσφύγων και 
τις χιλιάδες των θυμάτων, καθώς 
και τις τεράστιες υλικές και 

άλλες ζημιές και επιπτώσεις που επέφερε ο 
παρανοϊκός πόλεμος στην Ουκρανία. Έναν  
πόλεμο που προκάλεσε η ρωσική εισβολή 
στη χώρα. Εισβολή που καταδικάστηκε 
και καταδικάζεται από όλη την υφήλιο. 
Κάτι που μαρτυρεί και το ατέλειωτο κύμα 
αλληλεγγύης και βοήθειας προς τον 
ουκρανικό λαό, προερχόμενο από πολλές 
χώρες. Μεταξύ αυτών και η Κύπρος, που 
προσφέρει φιλοξενία, στέγη, οικονομική 

και άλλη βοήθεια και συμπαράσταση. Κάτι 
που εμείς δεν είχαμε μετά τη βάρβαρη 
εισβολή του Αττίλα το 1974, που επέφερε 
την προσφυγοποίηση του ενός τρίτου του 
πληθυσμού της Κύπρου και προκάλεσε 
χιλιάδες θανάτους και βιασμούς, ενώ 
κοντά δυο χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας 
παρέμειναν για δεκάδες χρόνια αγνοού-
μενοι. Κάποιοι, μάλιστα, εξακολουθούν να 
βρίσκονται στη λίστα των αγνοουμένων.

Σε αντίθεση λοιπόν με μας, η Ουκρανία 
δέχεται αφειδώλευτα βοήθεια, κυρίως 
από τις ΗΠΑ, την Αγγλία και τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοήθεια κάθε 
είδους. Ηθική, οικονομική και στρατιωτική. 
Βοήθεια που συμποσούται σε δεκάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί όλοι οι πόροι, 
όμως, είναι χρήματα που στερούνται οι 
λαοί της Ευρώπης, της Αγγλίας, των ΗΠΑ 
και άλλων χωρών. Ήδη το βιοτικό επίπεδο 
των λαών αυτών έχει υποβαθμιστεί κατά 
πολύ, ενώ ο χειμώνας θα επιδεινώσει ακό-

μα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης.
Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά παρατηρού-

με έναν Ουκρανό Πρόεδρο να συμπεριφέ-
ρεται σαν Ρωμαίος αυτοκράτορας. Θέλει και 
απαιτεί απ’ όλους να προσαρμόζονται και 
να υλοποιούν τις δικές του απαιτήσεις και 
εντολές. Με ενοχλεί αφάνταστα να βλέπω 
καθενυκτικά στους τηλεοπτικούς δέκτες τον 
κ. Ζελένσκι με το γνωστό, πια, απαιτητικό 
ύφος να ζητά και να απαιτεί όλο και περισσό-
τερα. Τον βλέπουμε με θράσος και ιταμότητα 
να καλεί το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, στην ουσία, 
να μπουν σ’ έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 
για να ικανοποιήσουν δικά του προσωπικά 
καπρίτσια και φιλοδοξίες. Δεν σέβεται και δεν 
εκτιμά όσα η διεθνής κοινότητα πρόσφερε, σ’ 
εκείνον και τη χώρα. Ούτε φαίνεται να συνει-
δητοποιεί ποια είναι στην πραγματικότητα η 
δική του θέση. Συνεχίζει να θεωρεί ότι όλοι οι 
υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να του προ-
σφέρουν ό,τι ζητήσει, χωρίς ο ίδιος να δείχνει 
ίχνος ευγνωμοσύνης και εκτίμησης για όσα 

ο υπόλοιπος κόσμος έκανε για τη χώρα του 
και κατ’ επέκτασιν τον ίδιο. Πολλά είναι τα πα-
ραδείγματα της υπερφίαλης συμπεριφοράς 
του και της υψιπετούς στάσης του. Αλήθεια,  
ποιος ξεχνά την ασέβεια και περιφρόνηση 
που επέδειξε προς τη Βουλή μας και την 
Πρόεδρό της, Αννίτα Δημητρίου, κατά την 
ομιλία του στο κυπριακό Κοινοβούλιο;

Αυτός είναι ο κ. Ζελένσκι, ο κωμικός 
ηθοποιός που κακή μοίρα τον έφερε να 
ηγείται μιας μεγάλης χώρας σε λάθος εποχή. 
Πρέπει όμως να αντιληφθεί το γρηγορό-
τερο ότι αυτός είναι που έχει ανάγκη τους 
υπόλοιπους και όχι το αντίθετο. Δεν μπορεί 
να συμπεριφέρεται σαν δεσπότης έναντι 
υποτακτικών του. Κι αν δεν το κατανοήσει 
σύντομα,  πρέπει οι τρίτοι να τον συνεφέ-
ρουν. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Οι κινήσεις 
του και οι απαιτήσεις του δείχνουν άτομο 
παρανοϊκό. Κινδυνεύει να οδηγήσει τον 
πλανήτη στον πυρηνικό όλεθρο. Θα τον 
αφήσουμε; Οφείλει η διεθνής κοινωνία να 

του υποδείξει και εν ανάγκη να του επιβάλει 
τα όριά του. Είναι χρέος των ΗΠΑ και των 
άλλων που τον στηρίζουν με κάθε τρόπο, να 
τον μαζέψουν. Αρκεί ένα νεύμα της Ουάσι-
γκτον για να κάτσει ο κ. Ζελένσκι στ’ αβγά 
του. Αρκεί ένα τράβηγμα του χαλιού κάτω 
από τα πόδια του, για να καταρρεύσει σαν 
χάρτινος πύργος. Κι αν χρειαστεί, αυτό πρέ-
πει να πράξουν οι χώρες που αποτελούν ώς 
τώρα τα δεκανίκια του κωμικού Ουκρανού 
Προέδρου. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να 
καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Το συμφέρον του ιδίου, της χώρας του αλλά 
και όλου του κόσμου επιβάλλει τον τερματι-
σμό του πολέμου το συντομότερον. Να μην 
αφήσουμε τον ηθοποιό κ. Ζελένσκι να σύρει 
ολόκληρη την υφήλιο στα τάρταρα. Γι’ αυτό, 
κ. Μπάιντεν και λοιποί ηγέτες του κόσμου, 
είναι καιρός να τον μαζέψετε. Μόνο έτσι θα 
σωθεί η ανθρωπότητα. Είναι το χρέος που 
έχετε, και οι λαοί όλου του κόσμου απαιτούν 
να το αναλάβετε.

ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Σ.Α. ως προς την ερμηνεία της πολιτικής 
ισότητας: «Αν και πολιτική ισότητα δεν 
σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή 
σε όλα τα τμήματα της ομόσπονδης 
Κυβέρνησης και της διαχείρισης, θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται inter alia 
με διάφορους τρόπους: Απαραίτητο 
όπως, για έγκριση ή τροποποίηση 
του ομόσπονδου συντάγματος του 
Κράτους της Κύπρου, αυτό γίνεται με 
έγκριση αμφοτέρων των κοινοτήτων. 
Στην αποτελεσματική συμμετοχή αμ-
φοτέρων των κοινοτήτων σε όλα τα 
όργανα και αποφάσεις της ομόσπον-
δης Κυβέρνησης. Σε ασφαλιστικές 
δικλίδες, ούτως ώστε η ομόσπονδη 
Κυβέρνηση να μην έχει την εξουσία 
να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα 
εναντίον των συμφερόντων τής 
άλλης κοινότητας και στην ισότητα 
και ίδιες εξουσίες και αρμοδιότη-
τες των δύο ομόσπονδων κρατών». 

Καθαρή πλειοψηφία πληθυ-
σμού και ιδιοκτησία γης 

Στη δε παράγραφο 20 τονίζεται: «Η 
διζωνικότητα της ομοσπονδίας αντι-
κατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το κάθε 
ομόσπονδο κράτος θα διοικείται από 
μια κοινότητα, η οποία θα έχει εγγυ-
ημένη καθαρή πλειοψηφία πληθυ-
σμού και ιδιοκτησία γης στην περιοχή 
της. Αντικατοπτρίζεται, επίσης, με το 
γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται στην 
ομόσπονδη Κυβέρνηση να καταπατά 
τις αρμοδιότητες των ομόσπονδων 
κρατών, ούτε το ένα ομόσπονδο κρά-
τος να καταπατά τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες του άλλου κράτους». 
Ποίο αγώνα λοιπόν μας υπόσχεται ο 
Μητροπολίτης Ησαΐας, για επιστροφή 
των προσφύγων στα σπίτια τους; Όταν 
η κάθε κοινότητα θα έχει εγγυημέ-
νη καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού 
και ιδιοκτησία γης; Όταν ο μόνος 
«αγώνας» που γίνεται από ξένους 
και δικούς μας διζωνικούς είναι η 
αναγνώριση των κατεχομένων βάσει 
των πιο πάνω και που απέρριψε ο 
λαός το 2004; 

«Η διζωνική είναι τουρκικής έμπνευ-
σης, αγγλικής επινόησης (ήδη από το 
1956) και, δυστυχέστατα, ελληνικής 
αποδοχής. Η κατακρήμνιση του κυ-
πριακού Ελληνισμού στα τάρταρα της 
τουρκοκρατίας άρχισε με την αυτοϋπο-
βάθμιση του διεθνώς αναγνωρισμένου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Μακαρίου, σε μουχτάρη, για να 
συναντήσει τον εγκάθετο μουχτάρη 
των κατεχομένων, Ντενκτάς. Έκτοτε η 
εφιαλτική κατολίσθηση του Κυπριακού 
έφτασε στα σημερινά ΜΟΕ Αναστασι-
άδη-Κασουλίδη…» (Σ. Ιακωβίδης).

27.11.2022

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος 
afanoulla@gmail.com
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Οι Κούρδοι ως προεκλογικό παιχνίδι του Ερντογάν

Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο μπροστά στις ορέξεις 
του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, προ-

κειμένου να κερδίσει τις επερχόμενες 
τουρκικές εκλογές, ψάχνει διέξοδο ξανά 
στην ένταση. 

Η τρομοκρατική επίθεση στην Κων-
σταντινούπολη, η οποία κόστισε τη ζωή 
σε έξι ανθρώπους, ήρθε «γάντι», θα 
έλεγε κανείς, στον Τούρκο Πρόεδρο. 
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 
άτομα, μεταξύ τους και η γυναίκα που 
τοποθέτησε τη βόμβα, η οποία, σύμφωνα 
με τις τουρκικές Αρχές, είναι συριακής 
καταγωγής, είχε επαφές με το PKK, ενώ 
μετά την επίθεση σκόπευε να διαφύγει 
στην Ελλάδα. 

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ οι τουρκικές 
Αρχές εξιχνίασαν τα αίτια και μέσα στον 
ίδιο μήνα εξαπέλυσαν την επίθεσή τους 
κατά των Κούρδων της Συρίας, κατη-
γορώντας τους φυσικά για την τρομο-
κρατική επίθεση. 

Οι κινήσεις της Άγκυρας ήταν προ-
βλεπόμενες, με τη νέα επίθεση στη 

Συρία να έρχεται σε μια περίοδο  με 
παράλληλες ταυτόχρονες εξελίξεις. Οι 
διαπραγματεύσεις για την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, 
τις οποίες η Άγκυρα μέχρι στιγμής 
εμποδίζει, κατηγορώντας τις ότι υπο-
στηρίζουν «Κούρδους τρομοκράτες» και 
απαιτώντας να χαρακτηρίσουν το YPG 
τρομοκρατική οργάνωση, θα περάσουν 
σε νέα διάσταση. 

Η Τουρκία αναμένεται να εμφανι-
στεί πιο απαιτητική και αδιάλλακτη 
στις θέσεις της κατά τις συνομιλίες 
με τις δύο χώρες, χρησιμοποιώντας 
τόσο την τρομοκρατική επίθεση στην 
Κωνσταντινούπολη, όσο και την επι-
χείρησή της στη Συρία, ως ανάχωμα 
στις φωνές που θα την καλούν να επι-
τρέψει στη Σουηδία και τη Φινλανδία 
να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, χωρίς πρώτα 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της. 

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η Άγκυρα να 
χρησιμοποιήσει την «κουρδική απειλή» 
και κατά της Ελλάδος, την οποία κατη-
γόρησε αρκετές φορές, ότι υποθάλπει 
και εκπαιδεύει μαχητές του PKK. 

Όσον αφορά το εσωτερικό πεδίο στην 
Τουρκία, μια νέα επιχείρηση παρόμοια 
με του 2019, στην οποία συμμετείχε ο 
τουρκικός στρατός, θα συγκλονίσει την 
τουρκική κοινή γνώμη και θα αποπρο-
σανατολιστεί από τα πραγματικά προ-
βλήματα της χώρας. 

Οι εκλογές το καλοκαίρι του 2023 
και η μάχη του ΑΚΡ, για να παραμείνει 

στην εξουσία, έρχονται αντιμέτωπες με 
τον βραχνά του πληθωρισμού, ο οποίος 
έχει σκαρφαλώσει στο 85%, με το μεγάλο 
μέρος του τουρκικού λαού να μην μπορεί 
να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες. 

Οι Κούρδοι ανάμεσα 
σε συμπληγάδες 

Τα σχέδια του Ερντογάν, στη βόρεια 
Συρία, βάζουν τους Κούρδους ξανά ανά-
μεσα σε συμπληγάδες,  καθώς υπάρχει ο 
κίνδυνος επανάληψης γεγονότων, όπως 
αυτά του 2019. 

Η πικρή πραγματικότητα είναι ότι, 
χωρίς την αποτελεσματική παρέμβαση 
του διεθνούς παράγοντα, οι κουρδικές 
πόλεις στη μεθόριο γραμμή της Συρίας 
με την Τουρκία θα είναι έρμαια στις 
ορέξεις του τουρκικού στρατού και των 
τζιχαντιστών μισθοφόρων του. 

Σε στρατιωτικό επίπεδο, ο Κουρδι-
κός Συνασπισμός, Συριακές Δημοκρα-
τικές Δυνάμεις (SDF), δεν μπορεί να 
αναμετρηθεί με τον τουρκικό στρατό. 
Ο Συνασπισμός δεν αποτελεί τακτικό 
στρατό, αλλά περισσότερο κάποιου εί-
δους πολιτοφυλακή, έχοντας ωστόσο 
30 χιλιάδες ενόπλους ως προσωπικό. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο SDF 
θα κληθεί να αναμετρηθεί στρατιωτικά, 
τόσο με τους τζιχαντιστές της Τουρκί-
ας, όσο και με την τουρκική αεροπορία 
και πυροβολικό, ενώ στα νώτα του θα 
βρίσκεται η απειλή των θυλάκων του 
Ισλαμικού Κράτους. 

Η Αμερική και η 
Ρωσία και ο Άσαντ… 

Η κουρδική «υπαρξιακή απειλή», 
την οποία επικαλείται ο Ερντογάν, δεν 
μπορεί να χαλιναγωγηθεί όσο λειτουργεί 
ως ασπίδα προστασίας για το Κουρδικό 
Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης (PYD) 
η αμερικανική στρατιωτική παρουσία 
στην βορειοανατολική Συρία. 

Ούτε όμως και όσο αποκρούονται οι 
ρωσικές μεσολαβήσεις για επαναγω-
γή των κουρδοκρατούμενων περιοχών 
στην κεντρική εξουσία της Δαμασκού, 
με κάποια ανταλλάγματα αυτονομίας.

Η τουρκική ένοπλη πίεση έχει βέβαια 
τη χρησιμότητά της για την υλοποίηση ενός 
τέτοιου σχεδίου, στον βαθμό που ενδεχομέ-
νως θα μεταστρέψει την κουρδική ηγεσία 
από την αμερικανική της επένδυση - εξ ου 
και η «ευγένεια» των ρωσικών παροτρύν-
σεων προς την Άγκυρα. Όμως καταλυτική 
προϋπόθεση αποτελεί η επανασυμφιλίωση 
του Ερντογάν με τον Άσαντ.

Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν είναι έτοιμος 
γι’ αυτό. Η συμφιλίωση με τον Άσαντ θα 
απαιτούσε την επιστροφή των εδαφών που 
κατέλαβε η Άγκυρα τα προηγούμενα χρό-
νια, κάτι εξαιρετικά απίθανο για να συμβεί. 

Οι δύο υπερδυνάμεις δεν αναμένεται να 
εμπλακούν, ούτε έχουν πραγματικό σκοπό 
να ανατρέψουν τα σχέδια του Ερντογάν 
στη Συρία. Όλα τα δεδομένα, καθώς και 
οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων, κατα-
μαρτυρούν ότι θα περιοριστούν σε λεκτικές 
καταδίκες στην πιθανή τουρκική εισβολή. 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΕΙ ΤΑ 
«ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟ-
ΜΟΥ ΕΙΣΒΟΛΕΑ;

Τ
ην ώρα που οι κυρώ-
σεις κατά της Ρωσίας 
βρίσκονται στο απόγειό 
τους ενώ σύντομα μπαί-
νει σε εφαρμογή και το 
8ο πακέτο, το οποίο θα 
επηρεάσει αρνητικά και 

την κυπριακή ναυτιλία, η Τουρκία ει-
σβάλλει σε Συρία και Ιράκ.

Βομβαρδίζει ανηλεώς, σκοτώνει, 
παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα 
δύο γειτονικών της χωρών, αλλά ΗΠΑ 
και Ε.Ε. επιδεικνύουν τη συνήθη προ-
κλητική ανοχή, εάν όχι και ενθάρρυνση. 

Δεν είδαμε ούτε τους φιλότουρκους 
Βρετανούς ηγέτες, ούτε τους Γερμανούς, 
Γάλλους, Πορτογάλους και Ιταλούς να 
εγείρουν ζήτημα παραβίασης του διε-
θνούς δικαίου για την ωμή στρατιωτική 
επέμβαση της Τουρκίας εναντίον χω-
ρών μελών του ΟΗΕ. Ούτε εντοπίσαμε 
οποιαδήποτε ευαισθησία από την ελίτ 
των Βρυξελλών για την άμεση ανάγκη 
έκτακτης συνόδου κορυφής των ηγετών 
της Ε.Ε. προκειμένου να αποφασίσουν 
κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Ούτε από 
τη  σκέψη τους δεν περνά ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο.

Η Τουρκία είναι το παραχαϊδεμένο 
παιδί του ΝΑΤΟ. Το λένε είτε διά της 
πλαγίας οδού είτε και ευθέως. Κανένας 
δεν τολμά να τα βάλει με τη θρασύτητα 
και τον επεκτατισμό της. Η δε Ρωσία 
ποιεί τη νήσσα, ψελλίζοντας προτροπές 
περί αυτοσυγκράτησης, ανεξαρτήτως 
αν βρέθηκε στη Συρία ύστερα από 
πρόσκληση του Σύρου Προέδρου 
Άσαντ προκειμένου να προστατεύσει 
την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 

Ο Λευκός Οίκος δικαιολογεί
Ο Διευθυντής Στρατηγικής Επικοι-

Απτόητη η Τουρκία, απαθείς και 
ανήμπορες Ε.Ε. και ΗΠΑ

νωνίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφά-
λειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, 
σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις 
αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας σε 
Συρία και Ιράκ, δήλωσε πως η Άγκυρα 
αντιμετωπίζει μια «τρομοκρατική απει-
λή» στα νότια σύνορά της και έχει κάθε 
δικαίωμα να αμυνθεί. Αξιολογώντας τις 
εξελίξεις στα σύνορα της Τουρκίας με τη 
Συρία, ο Κίρμπι δήλωσε: «Η Τουρκία 
συνεχίζει να υποφέρει από την τρομο-
κρατική απειλή, ιδίως στα νότια σύνορά 
της. Φυσικά, έχουν κάθε δικαίωμα να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τους 
πολίτες τους».

Και η Ελλάδα στο στόχαστρο
Συνεχίζοντας την πρακτική τού «εκ-

βιάζω και προχωρώ»,  «επεμβαίνω και 
επεκτείνομαι», η Άγκυρα διά στόμα-
τος Χουλουσί Ακάρ διεμήνυσε προς 
τις ΗΠΑ ότι δεν θα υποχωρήσει στο 
θέμα των ρωσικών πυραύλων S-400,  
λέγοντας ότι θα μείνουν στη χώρα. Ο 
κ. Ακάρ, μάλιστα, είπε σε απειλητικό 
τόνο ότι εντός μιας ώρας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε. 

Τα «σκάγια» του «οπουδήποτε» 
προφανώς πιάνουν και την Ελλάδα, 
η κυβέρνηση της οποίας, δυστυχώς, 
έχει εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία 
και κάθε σπιθαμή ελληνικής γης στις 
ΗΠΑ, μετατρέποντας τη χώρα σε ένα 
προτεκτοράτο τους.

Ανεξάρτητα από τις διάφορες ανα-
λύσεις στρατιωτικών στην Ελλάδα ότι η 
χώρα αμυντικά και στρατιωτικά μπορεί 
να τα βάλει με την Τουρκία, η πικρή 
αλήθεια είναι μία. Ούτε ένα στρατιωτικό 
αεροσκάφος δεν μπορεί ν’ απογειω-
θεί αν δεν δώσουν το πράσινο φως οι 
Αμερικανοί. 

Όταν οι ΗΠΑ καταπίνουν αμάσητους 
τους τουρκικούς εκβιασμούς, η ελληνική 
Κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί και 
όχι να χαριεντίζεται για τους καλούς της 
συμμάχους. Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, σε ένα 
κρεσέντο εκβιασμών προς τις ΗΠΑ και 
για τα F-16, είπε:

«Εμείς αυτήν την περίοδο προσπα-
θούμε να πάρουμε τα F-16, όμως φυσικά 
έχουμε κι άλλα πράγματα στο μυαλό 
μας. Μας λένε πού είναι οι S-400. Τα 
συστήματα S-400 είναι στη θέση τους 
και είναι έτοιμα προς χρήση… Σε πε-
ρίπτωση που προκύψει κάπου απειλή, 
κι όταν αποφασίσουμε πού  πρέπει να 
ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική μας 

άμυνα θα το μεταφέρουμε και θα το 
χρησιμοποιήσουμε».

Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι 
δηλώσεις του Ακάρ αποτελούν και 
απειλή απέναντι στην Ελλάδα.

Πιο σαφής και αποκαλυπτικός για 
τις προθέσεις της Τουρκίας είναι ο 
αρχιστράτηγος ε.α. Αρμαγάν Κουλό-
γλου. Μιλώντας στο Haber Turk είπε: 
«Τους S-400 δεν τους πήραμε μόνο για 
τις απειλές που προέρχονται από τη 
Συρία. Διότι εδώ μιλάμε για πυραυλικό 
σύστημα, το οποίο μεταφέρεται και εί-
ναι έτοιμο για χρήση μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Διότι η απειλή δεν 
προέρχεται μόνο από εκεί αλλά προ-
έρχεται και από τη Δύση, μπορούμε 
να τους χρησιμοποιήσουμε, και στην 
περιοχή του Αιγαίου ήδη υπάρχουν 
τέτοια σχέδια».

Την ίδια ώρα ο Ακάρεπ ανέφερε 
τους ανυπόστατους ισχυρισμούς του 
ότι η Ελλάδα στηρίζει τρομοκράτες στο 
Λαύριο. Παράλληλα κατηγόρησε την 
Ελλάδα για επεκτατισμό, προβοκάτσιες, 
και ότι κάνει γενοκτονίες «ταυτότητας».

Στην ίδια απειλητική γραμμή μίλησε 
και ο Τούρκος Πρόεδρος, λέγοντας πως 
θα κυνηγήσει τους Κούρδους αντάρτες 
μέσα στη Συρία ακόμη και με χερσαία 
επιχείρηση.

Όπως είπε: «Οι επιχειρήσεις με αε-
ροσκάφη, πυροβολικό και μη επανδρω-

μένα αεροσκάφη είναι μόνο η αρχή».
Έτσι λοιπόν οι ΗΠΑ για πολλοστή 

φορά θυσιάζοντας τους συμμάχους 
τους Κούρδους, που πολέμησαν κατά 
του Ισλαμικού Κράτους, τώρα τους 
εγκαταλείπουν έρμαιο στην τουρκική 
θηριωδία.

Αιχμές κατά ΗΠΑ - Ρωσίας
Ο Τούρκος Πρόεδρος άφησε παράλ-

ληλα αιχμές για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, 
παρότι ουσιαστικά έχει πάρει το πράσινο 
φως και από τις δύο υπερδυνάμεις για 
τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

«Εάν οι συνομιλητές μας δεν μπο-
ρούν να εκπληρώσουν τους όρους 
της συμφωνίας, έχουμε το δικαίωμα 
να φροντίσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας», 
είπε, αφήνοντας αιχμές για τη Ρωσία.

Στη συνέχεια είπε ότι «το μήνυμά 
μας σε όσους προσπαθούν να γονατί-
σουν την Τουρκία είναι ότι δεν θα τα 
καταφέρουν ποτέ», ενώ επιβεβαίωσε 
τον καιροσκοπικό ρόλο της Άγκυρας:

«Κάποιοι δεν αισθάνονται άνετα με 
την πορεία της χώρας μας, που έχει 
στόχο την αξιοπιστία και τη σταθερό-
τητα. Νιώθουν άβολα που η χώρα μας 
λαμβάνει ελεύθερα τις δικές της πολι-
τικές και οικονομικές αποφάσεις και 
υπερασπίζεται θαρραλέα τα δικά της 
συμφέροντα. Δεν αισθάνονται άνετα με 
τη χώρα μας, που μετατρέπει τις παγκό-

σμιες κρίσεις σε ευκαιρίες. Τους ενοχλεί 
η ενίσχυση της περιφερειακής ηγεσίας 
της Τουρκίας...»(!). 

Όταν εκλιπαρείς γονατιστός 
δεν σε παίρνουν στα σοβαρά

Η πρόσφατη επίσκεψη του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας στο Βερολίνο 
ήταν μεν χρήσιμη από απόψεως «δη-
μοσίων σχέσεων», ωστόσο επανέφε-
ρε στην επιφάνεια την υποκρισία των 
Βρυξελλών, μη εξαιρουμένης και της 
Γερμανίας, ως προς τις προθέσεις τους 
για τη στάση τους έναντι της Τουρκίας, 
η οποία εδώ και 48 χρόνια κατέχει το 
37% των κυπριακών εδαφών.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, 
αφού επανέλαβε τα γνωστά περί στήριξης 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
είπε πως το Βερολίνο θα πράξει ό,τι εί-
ναι δυνατόν προκειμένου να υπάρξει 
επανέναρξη του διαλόγου στη βάση του 
Διεθνούς Δικαίου. Ζήσε, Μάη μου, να 
φας τριφύλλι.

Ο Πρόεδρος ήγειρε εκ νέου τις απαρά-
δεκτες αξιώσεις της Τουρκίας για λύση δύο 
κρατών, ενώ την κατηγόρησε επειδή δεν 
εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. 

Βέβαια, με αυτήν τη στάση της η 
Τουρκία πιστεύει ότι εξυπηρετούνται 
τα συμφέροντά της και αυτά πράττει. Εμείς 
τι κάνουμε εφόσον διαπιστώνουμε την 
απροθυμία ΗΠΑ και Ε.Ε. να πιέσουν την 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗ 

Τα σχέδια του Ερντογάν, στη βόρεια Συρία, 
βάζουν τους Κούρδους ξανά ανάμεσα σε 

συμπληγάδες,  καθώς υπάρχει ο κίνδυνος 
επανάληψης γεγονότων, όπως αυτά του 2019

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

Τουρκία; Με το να επαναλαμβάνουμε 
τα αυτονόητα και να εισπράττουμε τις 
ίδιες απαντήσεις δεν πετυχαίνουμε 
κινητικότητα στο Κυπριακό ούτε και 
μας παίρνουν στα σοβαρά. 

Όταν ο Καγκελάριος Σολτς αναφέρθηκε 
στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγο-
ντας πως «συνιστά κατάφωρη παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου», ο Πρόεδρος όφειλε 
να του υποδείξει πως ούτε η Ε.Ε. αλλά 
μήτε και οι ΗΠΑ συμπεριφέρθηκαν στην 
Τουρκία με το ίδιο νόμισμα επιβάλλοντας 
της σκληρές κυρώσεις.

Η Τουρκία κατέχει μεγαλύτερο πο-
σοστό εδαφών απ’ ό,τι κατέχει η Ρωσία 
στην Ουκρανία. Σε σύγκριση πληθυσμού 
η Κύπρος έχει πολύ περισσότερους 
πρόσφυγες απ’ ό,τι η Ουκρανία. Από 
την άλλη η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε., 
αλλά η Ουκρανία όχι. 

Η υποκρισία του Βερολίνου φάνηκε 
με την άρνηση του Σολτς να απαντήσει 
για την παρουσία τουρκικών τεθωρακι-
σμένων Leopard από τη Γερμανία στα 
κατεχόμενα. Αυτό και μόνο ακύρωσε 
τον κάθε θετικό αντίκτυπο που είχε η 
επίσκεψη Αναστασιάδη στο Βερολίνο.

Βέβαια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
διανύει τους τελευταίους μήνες της θη-
τείας του. Το ζητούμενο είναι τι θα πράξει 
ο επόμενος που θα τον διαδεχθεί.Οι 
υποψήφιοι για την προεδρία οφείλουν 
από τώρα να θέσουν πάνω απ’ όλα και 
όλους τα συμφέροντα της Κύπρου. Αντί 
να εκλιπαρούν και να ζητιανεύουν, να 
δηλώνουν ότι είμαστε με τη σωστή πλευ-
ρά της Ιστορίας και ότι ανήκουμε στη 
Δύση, να αξιώσουν σκληρές κυρώσεις 
κατά της Τουρκίας. Αν δεν εισακουστούν, 
τότε να δεσμευτούν για άρση μονομερώς 
όλων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
αν οι λεγόμενοι σύμμαχοι δεν εφαρμό-
σουν τις ίδιες σκληρές πρακτικές και 
κατά της Τουρκίας.

Ο κυπριακός λαός περιμένει πράξεις, 
διεκδικητική πολιτική και όχι συνθή-
ματα με συνέχιση της πολιτικής τού 
παρία επαίτη.

Αν εδώ και 48 χρόνια το Κυπριακό δεν 
λύθηκε με τις συνεχείς παραχωρήσεις 
και εκπτώσεις προς την Τουρκία και επί 
κανενός Προέδρου είτε ΔΗΚΟϊκού, είτε 
Συναγερμικού είτε ΑΚΕΛικού, ας εφαρ-
μόσουμε σκληρή διεκδικητική πολιτική. 
Ασπίδα μας το Διεθνές Δίκαιο και τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία, δυστυ-
χώς, και ο επικεφαλής των Ην. Εθνών 
προσπερνά ή κάνει ότι δεν υπάρχουν.
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Κυριάκος Μάτσης: Ο ακατάβλητος αγωνιστής, 
ο ιδεολόγος οραματιστής και ο υπέροχος ήρωας

Ο ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΜΆΤΣΗΣ ΚΟ-
ΣΜΟΥΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΘΥΣΙΆ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΚΆΤΕΧΟ-
ΜΕΝΟ ΣΗΜΕΡΆ ΔΙΚΩΜΟ, ΤΟ 
ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΗΡΩΟΜΆΝΆΣ ΕΟΚΆ

Σ
υμπληρώθηκαν πριν 
από λίγες μέρες, 64 
χρόνια από τότε που 
ο Κυριάκος Μάτσης, 
του Χριστοφή και της 
Κυριακούς από το Πα-
λαιχώρι, κοσμούσε με 

την υπέροχη θυσία του, στο κατεχόμενο 
σήμερα Δίκωμο, το Έπος της ηρωομάνας 
ΕΟΚΑ. Προδομένος στο ταπεινό του 
κρησφύγετο, σε τριπλό κάλεσμα των 
Βρετανών στρατιωτών να βγει και να 
παραδοθεί, απάντησε, σαν άλλος Λε-
ωνίδας: «Οι δύο σύντροφοί μου θα 
βγουν. Αν τολμάτε ελάτε να με πάρετε. 
Ζωντανός δεν θα βγω από το κρησφύ-
γετο. Αν βγω, θα βγω πυροβολώντας». 
Τους προειδοποιούσε ο λιονταρόψυχος 
ότι δεν επρόκειτο να παραδοθεί. Ήταν 
αποφασισμένος να θυσιαστεί, τιμώντας 
τον ιερό του όρκο. Κι αφού διέταξε τους 

συντρόφους του να βγουν, εκείνος έμεινε, 
από το χρέος μη κινώντας. Έμεινε για να 
δώσει τρανό μάθημα στους συναγωνιστές 
του, πώς να πεθαίνουν ηρωικά και να 
γίνονται θυσία στον πανίερο βωμό της 
χιλιάκριβης λευτεριάς.

Οι Βρετανοί στρατιώτες, στην υπε-
ρήφανη απάντηση του ενσυνείδητου 
αγωνιστή της ΕΟΚΑ, δεν τόλμησαν να 
προχωρήσουν και ν’ αναμετρηθούν μαζί 
του. Ήταν περισσότερο από βέβαιοι, ότι 
ο ιδεολόγος αγωνιστής της ΕΟΚΑ ήταν 
αποφασισμένος να τους απαντήσει με 
το αυτόματό του. Και δειλοί κι άνανδροι, 
όπως ήταν, έριξαν χειροβομβίδες και 
διαμέλισαν στο κρησφύγετό του τον 
Αετό του Πενταδακτύλου.

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημά τους οι 
Βρετανοί επέτρεψαν στους δημοσιογράφους 
να μπουν στο ανατιναγμένο κρησφύγετο 
και ν’ αντικρίσουν τον διαμελισμένο από 
τις χειροβομβίδες νεκρό ήρωα. Όπως 
έγραψαν τότε: «Το θέαμα που αντίκρισαν 
ήταν φρικτό. Το δεξί πόδι του Μάτση ήταν 
αποκομμένο και απανθρακωμένο, νωπό 
δε αίμα έσταζε στο δάπεδο του κρησφυγέ-
του. Ο νεκρός έφερε στρατιωτικό χιτώνιο 
και άρβυλα, δίπλα του δε υπήρχαν δύο 
οπλοπολυβόλα, από τα οποία το ένα ήταν 
τύπου ‘Στέρλινγκ’...».

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημά τους οι 
κατακτητές επανέλαβαν την απανθρωπιά 
τους και στην ταφή του ήρωα. Και νεκρό 
τον φοβούνταν. Αρνήθηκαν να τον δώσουν 
στους δικούς του για να τον κηδέψουν και 
να τον θάψουν με τις τιμές που του άξιζαν. 
Σαν κλέφτες τον έθαψαν μυστικά, μακριά 
από τα μάτια του κόσμου, στις Κεντρικές 
Φυλακές. Ακόμα κι εκεί φοβόντουσαν 

μήπως αντιληφθούν οι 
πολιτικοί κατάδικοι 
το ανοσιούργημά 
τους και εξεγερθούν. 
Την κηδεία τέλεσε ο 
Παπαντώνης Ερωτο-
κρίτου στην παρουσία 
του μισαρού διευθυντή 
των Φυλακών και άλλων 
αξιωματικών.

Τη μεγαλοσύνη της ψυχής του, 
που την επισφράγισε με την υπέροχη θυ-
σία του, ο Κυριάκος Μάτσης την έδειξε 
και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 
αγωνιστικής του δράσης. Την έκανε να 
λάμψει όταν έμεινε αλύγιστος στα άγρια 
βασανιστήρια των «Νταχάου» της Ομορφί-
τας. Όταν κεραυνοβολούσε τον Χάρντινγκ 
με το ιστορικό του «ου περί χρημάτων τον 
αγώνα ποιούμεθα». Την έδειξε έμπρακτα 
ως στενότατος και πλέον έμπιστος συνερ-
γάτης του Αρχηγού Διγενή, ως Γενικός 
Υπεύθυνος του οπλισμού της ΕΟΚΑ, ως 
Κεντρικός Σύνδεσμος της Οργάνωσης και 
τέλος ως Τομεάρχης Κερύνειας.

Ακόμα και ο αιμοσταγής κυβερνήτης 
στρατάρχης Χάρντινγκ θαύμασε αυτήν τη 
μεγαλοσύνη της ψυχής του ήρωα κατά τη 
συνάντησή τους στα κρατητήρια Ομορφί-
τας. Όταν ο «σατραπίσκος» ενημερώθηκε 
από τους βασανιστές για την απίστευτα 
αλύγιστη στάση τού Μάτση, πήγε να τον 
δει από κοντά και να μιλήσει μαζί του, 
για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Στη συνομι-
λία τους επάνω ο άθλιος κυβερνήτης 
επιχείρησε να εξαγοράσει τον αγωνιστή. 
Του πρότεινε το μυθικό, για την εποχή 
εκείνη, ποσό των 500 χιλιάδων λιρών, 
για να προδώσει τον Διγενή. Κι εκείνος, 

χωρίς δεύτερη σκέψη, 
κτυπώντας με ιερό 
θυμό το χέρι του στο 
τραπέζι, βλέποντας 
κατάματα τον δήμιο 
της Κύπρου, του ξε-

φώνησε την ιστορική 
φράση, που μόνο ένας 

μεγαλόψυχος, ενσυνείδη-
τος αγωνιστής της λευτεριάς 

μπορούσε να ξεφωνήσει: «Ου 
περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, 
στρατάρχα μου, αλλά περί αρετής». Η 
θαρραλέα, αποστομωτική απάντηση του 
αγέρωχου αγωνιστή, έπεσε σαν κεραυ-
νός στον Χάρντινγκ, ο οποίος ενδόμυχα 
θαύμασε την αγέρωχη στάση του. Και 
ταπεινωμένος, ντροπιασμένος έφυγε 
από την Ομορφίτα, αφού πρώτα έδωσε 
εντολές στους κακούργους βασανιστές 
να μην ενοχλήσουν ξανά τον αγωνιστή.

Την εντιμότητα, τον άδολο πατρι-
ωτισμό και γενικά τον αδαμάντινο 
χαρακτήρα του υπέροχου ιδεολόγου 
αγωνιστή, Κυριάκου Μάτση, την είχε 
διακρίνει νωρίς με την έναρξη του Αγώνα 
ο Αρχηγός Διγενής, ο οποίος του έδω-
σε το ψευδώνυμο «Μιλτιάδης» και τον 
περιέβαλε με απόλυτη εμπιστοσύνη. 
Του είχε αναθέσει τις πιο υπεύθυνες 
αποστολές και πάντοτε τις έφερνε εις 
πέρας. Ακόμα και όταν ήταν κρατού-
μενος στην Κοκκινοτριμιθιά, τον είχε 
εμπιστευτεί να συνομιλεί στο παρασκήνιο 
με Βρετανούς πράκτορες για τρόπους 
εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού.

Ο ίδιος ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ αποκα-
λύπτει στ’ «Απομνημονεύματά» του και 
στο «Χρονικό Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-59» 

ότι: «Όταν ο Μάτσης κρατείτο στην Κοκ-
κινοτριμιθιά από τον Γενάρη του 1958 
μέχρι την απόδρασή του, εφτά μήνες αρ-
γότερα,Βρετανοί πράκτορες με οδηγίες του 
Χάρντινγκ τον πλησίασαν και άρχισαν να 
συνομιλούν μαζί του για τις πιθανότητες 
λύσης του Κυπριακού». Ο Μάτσης ενημέ-
ρωσε σχετικά τον Διγενή μ’ επιστολή και 
του ζητούσε οδηγίες για τον χειρισμό του 
θέματος. Ήθελε να γνωρίζει κάθε επαφή του 
ο Αρχηγός. Και την πρώτη Μαΐου 1956, 
ο Διγενής έγραψε στον «Μιλτιάδη». Αυτό 
ήταν το ψευδώνυμο του Μάτση:

«ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ
Επί της επιστολής σας απαντώ τα εξής:
Ο ένοπλος αγώνας θα λήξη μόνον 

όταν επιτευχθεί συμφωνία.
Εκεχειρία, με αυτάς τας υποχρεώσεις 

εκατέρωθεν δύναται να γίνει κατά την 
διάρκειαν των διαπραγματεύσεων.

Διαπραγματεύσεις μόνον με τον Μα-
κάριον δύνανται να γίνουν, αφού ούτος 
αφεθή ελεύθερος.

Η ΕΟΚΑ θα πειθαρχήση εις πάσαν 
συμφωνίαν, την οποίαν θα συνάψει ελεύ-
θερος ο Μακάριος ως εντολοδόχος και 
ηγέτης των διεκδικούντων την ελευθερίαν 
των Ελλήνων Κυπρίων. 

Αυτοί είναι οι όροι μας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Διγενής
1/5/56» 

Οι όροι του Διγενή απορρίφθηκαν 
από τους Βρετανούς και ο Μάτσης 
διέκοψε κάθε άλλη επαφή μαζί τους.

Εφτά μήνες μετά την κράτησή του στην 
Κοκκινοτριμιθιά, ο Μάτσης απέδρασε 

με άλλους έξι συναγωνιστές του και ο 
Διγενής, που γνώριζε τις ικανότητες, 
τον πατριωτισμό και το πάθος του ν’ 
αγωνιστεί ολόψυχα, όπου ταχθεί, του 
ανέθεσε τον Τομέα Κυρηνείας. Εκεί, 
γράφει ο Διγενής, «δεν έμενε περιο-
ρισμένος εις το παρά την Καλογραίαν 
αρχηγείον του. Περιήρχετο ολόκληρον 
τον τομέα, διακινδυνεύων πολλάκις, 
ίνα συνομιλήση μετά των αγωνιστών 
των διαφόρων ομάδων, να ακούσει τα 
παράπονά των και να επιλύσει τας δια-
φοράς των. Τίμιος, ειλικρινής, ακραιφ-
νής πατριώτης, με απεριόριστον πίστιν 
εις το δίκαιον του αγώνος, κατέστη διά 
την περιοχήν το ζηλευτόν πρότυπον, το 
οποίον ώφειλον να έχουν πρό οφθαλμόν 
όσοι ερρίπτοντο εις τον υπέρ ελευθερίας 
αγώνα. Εργασθείς εντατικότατα και με 
μέθοδον, αναδιοργάνωσε τον τομέα και 
ανέπτυξε πλουσίαν πράγματι δράσιν 
μέχρι της ημέρας του ενδόξου θανάτου 
του την 19-11-58, τρεις μόλις μήνας προ 
των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου...».

Μέσα από τα γραφτά που μας άφη-
σε ο ήρωας - ιστορικά κειμήλια - και 
τα υπέροχα παραδείματά του, ως κοι-
νωνικού ανθρώπου, ως αγωνιστή και 
ως οραματιστή, αναδύεται η ευγενική, 
φεγγοβόλα μορφή του. Και, 64 χρόνια 
μετά την υπέροχη θυσία του, εξακολουθεί 
να μας δείχνει, αυτές τις δύσκολες μέρες 
που περνά η Κύπρος μας, τον δρόμο της 
τιμής και του καθήκοντος. Τον δρόμο του 
αδικαίωτου απελευθερωτικού μας αγώνα. 
Και μας επιτάσσει να τον μιμηθούμε. Ν’ 
αγωνιστούμε και, αν παραστεί ανάγκη, 
να θυσιαστούμε, όπως εκείνος, για τη 
λευτεριά της Κύπρου μας. Όσοι πιστοί...

27.11.2022
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΉ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ή 
ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΜΉ-
ΧΑΝΉ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΉ ΘΕΛΉΣΉ 
ΤΉΣ ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΉΓΕΣΙΑ 

Πώς η τουρκική διπλωματία 
προετοίμασε τον Αττίλα

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Μέρος Α’ 

Γ
ια την εισβολή του Αττί-
λα στην Κύπρο το 1974 
έχουν γραφτεί χιλιάδες 
σελίδες, που αφορούν, 
κυρίως, το επιχειρησιακό 
κομμάτι ή ακόμη και τα 
πολιτικά τεκταινόμενα σε 

Κύπρο και Ελλάδα. Ελάχιστα όμως είναι 
γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο προ-
ετοιμάστηκε η Τουρκία σε διπλωματικό 
επίπεδο ήδη από τη δεκαετία του 50’, 
για να υλοποιήσει τελικά ο στρατός με 
επιτυχία την εισβολή στην Κύπρο. Τη 
συγκεκριμένη πτυχή φωτίζει μέσα από 
ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε αυτόν 
τον μήνα στο «Journal of Balkan and 
Near Eastern Studies» ο Χουσεΐν Σερτ. 
Η συγκεκριμένη μελέτη του εξετάζει 
τον ρόλο της τουρκικής διπλωματικής 
γραφειοκρατίας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την υλοποίηση της 
πρώτης στρατιωτικής επιχείρησης της 
Τουρκίας εκτός συνόρων.

Μέσα στο άρθρο διερευνώνται οι 
μέθοδοι και οι διαδικασίες μέσω των 
οποίων ορισμένα μέλη του τουρκικού 
διπλωματικού σώματος θα γίνονταν 
πρωταγωνιστικοί παράγοντες των μη-
χανισμών λήψης αποφάσεων σχετικά 
με την τουρκική εισβολή. 

Από την απάθεια στη 
συνεργασία με Βρετανούς 

Αρχικά σημειώνεται πως το Κυπριακό 
ζήτημα απασχολούσε την ατζέντα του 
τουρκικού ΥΠΕΞ πολύ πριν από την 
εισβολή του Αττίλα. Μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950, ούτε η τουρκική 
κυβέρνηση ούτε το δημόσιο συμφέρον 
ήταν συγκεντρωμένοι στην Κύπρο. Ο 
Necmettin Sadak και ο Fuad Köprülü, 
δύο Υπουργοί Εξωτερικών από δύο 
κυρίαρχα πολιτικά κόμματα της επο-
χής, δήλωναν ότι «για την Τουρκία δεν 
υφίστατο Κυπριακό». Τα πράγματα άλ-
λαξαν μόλις προέκυψε ως πιθανότητα 
η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Σε έναν από τους διαλόγους του με 
τον Πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, 
ο Φατίν Ζορλού, στη συνέχεια μόνιμος 
εκπρόσωπος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, 
υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω 
εμπλοκής της Άγκυρας στην κυπριακή 
διαμάχη τόσο για θέματα εξωτερικής 
όσο και εσωτερικής πολιτικής. Όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Η τουρ-
κική εμπλοκή ήταν επίσης προς όφελος 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Από τη  
στιγμή που η Βρετανία επιθυμούσε να 
διατηρήσει την κυριαρχία της σε ένα 
τόσο στρατηγικό έδαφος, η Τουρκία και 
η Βρετανία είχαν κοινά συμφέροντα. 
Αυτός ήταν ο λόγος πίσω από την πρό-
σκληση των Βρετανών στην Τουρκία 
μαζί με την Ελλάδα για τη Διάσκεψη 
του Λονδίνου τον Αύγουστο του 1955». 

Η αναβάθμιση 
του Κυπριακού 

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 
1960 και του 1970, οι αρμόδιες για την 
Κύπρο μονάδες στο τουρκικό ΥΠΕΞ 
επεκτάθηκαν όχι μόνο ως προς τον 
αριθμό του προσωπικού αλλά και ως 
προς το επίπεδο εξουσίας τους. Για πρώ-
τη φορά το 1959 ιδρύθηκε διεύθυνση 
επιφορτισμένη με τo Κυπριακό και ήδη 
από το 1964 τα ζητήματα Κυπριακού 
διεκπεραιώνονταν πλέον μέσω γενικής 
διεύθυνσης. Το 1967, αυτή η Γενική 
Διεύθυνση κάλυπτε πλέον και τις σχέσεις 
με την Ελλάδα. Καθιερώθηκε, επίσης, 
εικοσιτετράωρο καθήκον φρουρού στο 
Υπουργείο μετά την κρίση του 1963 
στην Κύπρο.

H αυξανόμενη σημασία του Κυπρια-
κού για την τουρκική εξωτερική πολιτική 
είχε ως αποτέλεσμα η ενασχόληση με 
το Κυπριακό να οδηγούσε συντομότε-
ρα σε εξαιρετική διπλωματική καριέρα 
στο υπουργείο. Ήδη από το 1959, η 
τουρκική πρεσβεία στη Λευκωσία, η 
οποία απασχολούσε μόνον έναν διπλω-
μάτη καριέρας, παρέδωσε σχεδόν δύο 
χιλιάδες τηλεγραφήματα στην Άγκυρα, 
καθιστώντας την ως την πιο πολυάσχολη 
αποστολή της τουρκικής διπλωματικής 
γραφειοκρατίας εκείνη τη χρονιά.

Οι άνθρωποι-κλειδιά 

Σύμφωνα με τον Barutçu, 
επικεφαλής του Τμήμα-
τος Κύπρου-Ελλάδας του 
υπουργείου, η τουρκική 

κυβέρνηση ήταν καλά προετοιμα-
σμένη. Η Επιτροπή 3Κ, η οποία 
συγκροτήθηκε και λειτούργησε με 
την πρόβλεψη μιας τέτοιας ημέρας, 
κλήθηκε σε συνεδρίαση για να αξι-
ολογήσει τη κατάσταση. Ο Barutçu, 
μαζί με άλλους ανθρώπους-κλειδιά, 
έπαιξε κρίσιμο ρόλο στον τρόπο 
που οδήγησε στην τελική απόφαση 
μιας στρατιωτικής εισβολής. 

Στο Β’ μέρος του άρθρου την 
επόμενη Κυριακή θα εστιάσουμε 

στις κρίσιμες ώρες πριν από την 
εισβολή και τον τρόπο με τον οποίο 
συγκεκριμένη ομάδα Τούρκων δι-
πλωματών έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στη λήψη της τελικής απόφασης 
από τον Πρωθυπουργό Ετζεβίτ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
ο ρόλος και η στάση που τηρούσε 
συγκεκριμένη ομάδα του Τουρκι-
κού Επιτελείου Άμυνας εναντίον 
μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Θα 
παρουσιαστεί επίσης, μέσα από το 
άρθρο, η τακτική που ακολούθησε 
το τουρκικό ΥΠΕΞ μετά την εισβολή 
για παγίωση των τετελεσμένων επί 
του εδάφους. 

Η επιλογή εισβολής 
στο τραπέζι 

Aπό το πρώτο μισό της δεκαετίας 
του 1960, η τουρκική διπλωματική 
γραφειοκρατία αξιολόγησε τη στρα-
τιωτική επιχείρηση ως πρωταρχική 
επιλογή για την επίλυση της κυπριακής 
διαφοράς. Από την αρχή, η Τουρκία 
ερμήνευσε το δικαίωμα παρέμβασης 
στην Κύπρο σε περίπτωση που θα 
αναδύονταν ορισμένες προβληματι-
κές συνθήκες. Η πρώτη φορά που η 
Τουρκία σκέφτηκε να εισβάλει ήταν 
όταν κλιμακώθηκαν οι ενδοκοινοτικές 
συγκρούσεις τον Δεκέμβριο του 1963, 
αλλά η τουρκική απάντηση περιορί-
στηκε σε βομβαρδισμούς. Μετά την 
κρίση του 1963, όμως, η προοπτική 
μιας στρατιωτικής εμπλοκής τέθηκε 
αμετάκλητα στο διπλωματικό τραπέζι.

Η απόκρυψη των 
επιστολών Τζόνσον 

Μόλις έξι μήνες αργότερα, ο Πρωθυ-
πουργός Ισμέτ Ινονού κήρυξε την 6ην 
Ιουνίου 1964 ως ημερομηνία στρατι-
ωτικής επιχείρησης της Τουρκίας στην 
Κύπρο. Σε αυτό το σημείο, ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον προέτρεψε 
έντονα την Τουρκία να μην επιχειρήσει 
ανεξάρτητα για μια στρατιωτική δράση 
στην περίφημη «Επιστολή Τζόνσον».

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερι-
κών, ως τυπικός θεσμός του Ψυχρού 
Πολέμου, έπρεπε ν’ αναλάβει το έργο 
της πρόληψης της βραχυπρόθεσμης 
καταστροφικής επίδρασης της επιστο-
λής. Ο Φεριντούν Τζεμάλ Ερκίν, ο τότε 
Υπουργός Εξωτερικών και ένας βετερά-
νος διπλωμάτης καριέρας, διέταξαν τον 
Ερντέμ Ερνέρ, έναν κατώτερο Τούρκο 
διπλωμάτη, να κάνει δύο αντίγραφα των 
επιστολών αλλά όχι να τις καταθέσουν. 
Το Υπουργείο Εξωτερικών έκρινε ορ-
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θότερο να κρατήσει μυστική την «Επι-
στολή Τζόνσον», που όλοι γνώριζαν. 
Το περιεχόμενο της επιστολής, ωστόσο, 
διέρρευσε στο τουρκικό κοινό το 1966, 
από τον Ihsan Sabri Çaglayangil, τότε 
Τούρκο Υπουργό  Εξωτερικών.

Όπως σημειώνει το άρθρο, το 1967 το 
τουρκικό κοινοβούλιο εξουσιοδότησε την 
τουρκική κυβέρνηση για στρατιωτική επι-
χείρηση. Αυτό δεν οδήγησε σε μια δεύτερη 
επιστολή από τον Λευκό Οίκο, αλλά στην 
αποστολή του Cyrus Vance, μια «ζωντανή 
επιστολή Τζόνσον», όπως την χαρακτήρισε 
ο Τούρκος διπλωμάτης Zeki Kuneralp, που 
θα απέτρεπε την επέμβαση της Τουρκίας. 

Πραξικόπημα: Το νομικό 
υπόβαθρο της εισβολής 

Η κρίση του 1967 και οι συνέπειές 
της, ωστόσο, θα είχαν θέσει το νομικό 
υπόβαθρο της στρατιωτικής εισβολής 
το 1974. Όπως το θέτει ο Ilter Türkmen, 
ο Τούρκος πρεσβευτής στη Σοβιετική 
Ένωση κατά την τουρκική στρατιωτική 
εισβολή τον Ιούλιο του 1974, αυτή η 
μεταγενέστερη κρίση θα άνοιγε τον δρόμο 
για το στρατιωτικό εγχείρημα του 1974. 
Η τουρκική διπλωματική γραφειοκρατία, 
από την άποψη αυτή, ερμήνευσε όλες 
σχεδόν τις εξελίξεις στην Κύπρο μεταξύ 
1967 και 1974 υπέρ της αναγκαιότητας 
μιας στρατιωτικής επιχείρησης και αξιο-
ποίησε την ισχύ της για λογαριασμό μιας 
στρατιωτικής λύσης αντί να αναζητήσει 
ειρηνικές εναλλακτικές λύσεις.

Στο άρθρο σημειώνεται πως το πρώτο 
τηλεγράφημα που παρέδωσε ο Τούρκος 
πρέσβης στη Λευκωσία, Asaf Inhan, 
μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
1974, αποκαλύπτει μια σύγχυση σχετικά 
με το πώς να ερμηνευτεί η φύση των 
εξελίξεων εκείνο το πρωί

Όπως διαφαίνεται από το τηλεγράφημά 
του, ο Τούρκος πρέσβης ήταν σαφής όσον 

αφορά την τουρκική αντίδραση. «Όποια 
και αν ήταν η εξέλιξη των γεγονότων, γι› 
αυτόν, ήταν μια προσπάθεια Ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα, η οποία θα άφηνε 
μια στρατιωτική εκστρατεία ως μοναδική 
επιλογή για την τουρκική κυβέρνηση. Χρό-
νια μετά την παρέμβαση της Τουρκίας, ο 
Ινχάν ισχυρίστηκε ότι η έκθεσή του είχε 
δραματική επιρροή στην απόφαση της 
τουρκικής κυβέρνησης», αναφέρει.

Όταν ο Ραούφ Ντενκτάς ενημέρωσε 
την κοινότητά του ότι το πραξικόπημα 
ήταν μια εσωτερική σύγκρουση της ελ-
ληνοκυπριακής κοινότητας, το τουρκικό 
ΥΠΕΞ εξέδωσε ένα επείγον τηλεγράφη-
μα, σημειώνοντας ότι «οι εξελίξεις δεν 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως εσωτε-
ρικές υποθέσεις της Κύπρου, αλλά ως 
εξωτερική. Η παρέμβαση απαιτεί μια 
δεσμευμένη αντίδραση της Τουρκίας».

Σύμφωνα πάντως με έναν ισχυρισμό, 
η Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών της 
Τουρκίας (ΜΙΤ) είχε μέχρι τότε σταματήσει 
τη στενή παρακολούθηση των κυπριακών 
εξελίξεων. Λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν 
ότι η Άγκυρα ήταν καλά προετοιμασμένη 
για μια στρατιωτική πρωτοβουλία. 

H αξιολόγηση 
του διεθνούς παράγοντα 

Η Τουρκία ήταν μια μεσαία δύναμη από 
άποψη στρατιωτικής ικανότητας εκείνα τα 
χρόνια. Η κυβέρνηση και η διπλωματική 
γραφειοκρατία, κατά συνέπειαν, έπρεπε να 
είναι βέβαιες ότι όλες οι προϋποθέσεις για 
μια στρατιωτική επιχείρηση θα πληρούνταν. 
Αν και υπήρξαν σημαντικές αποτυχίες κατά 
τη διάρκεια της επιχείρησης, το Τουρκικό 
Γενικό Επιτελείο ήταν πιο προετοιμασμένο 
για στρατιωτική επέμβαση απ’ ό,τι κατά 
τη δεκαετία του 1960.

Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπουλέντ 
Ετζεβίτ αναφερόταν σε αυτές τις προετοι-
μασίες ενώ ηρεμούσε τον Ντενκτάς «να 
μην ανησυχεί» και τον διαβεβαίωνε ότι η 
κυβέρνηση δημιουργούσε το έδαφος για 
παρέμβαση. Το «έδαφος για παρέμβαση» 
δεν τέθηκε μόνο από στρατιωτικές προ-
ετοιμασίες, αλλά και από διπλωματικές 
προσπάθειες με επικεφαλής ορισμένους 
Τούρκους διπλωμάτες επιφορτισμένους με 
θέσεις σχετικά με την Κύπρο στο Υπουργείο 
Εξωτερικών στην Άγκυρα και σε άλλες 
ενδιαφερόμενες πρωτεύουσες.

Η τουρκική διπλωματία είχε ουσια-
στικά αξιολογήσει μια σειρά από παρά-
γοντες, οι οποίοι κρίθηκαν ευνοϊκοί για 
την έκβαση μιας στρατιωτικής εισβολής. 
Αυτοί ήταν: α) Το Σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, 
και η αναποτελεσματική διπλωματική 
αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. β) 
Η Σοβιετική Ένωση, γνωστή για τις στενές 
της σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία 
και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δεν θα 
ήταν αυστηρά επικριτική ενάντια σε μια 
τουρκική στρατιωτική επιχείρηση, που θα 
επέτρεπε κατά συνέπειαν  την ανατροπή 
της νέας φιλοελληνικής χούντας στην 
Κύπρο. γ) Η στρατιωτική εξουσία στην 
Ελλάδα μετά το πραξικόπημα του 1967 
βρισκόταν σε σοβαρή κρίση νομιμότη-
τας από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 
Αθηνών τον Νοέμβριο του 1973.

Ο ρόλος της Κυπριακής 
Συντονιστικής Επιτροπής 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 
1960, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών άρχισε να εργάζεται για μια επί-
σημη θέση που θα καθόριζε αργότερα 
τη στάση της Τουρκίας μεταξύ 15 και 
20 Ιουλίου 1974, ένας συντονιστικός 
μηχανισμός με το όνομα Κυπριακή Συ-
ντονιστική Επιτροπή (δηλαδή Kıbrıs 
Koordinasyon Komitesi − 3K), αρμόδια 
για την αξιολόγηση των πολιτικών και 
διπλωματικών πτυχών μιας στρατιωτικής 
επιχείρησης, είχε ήδη καθιερωθεί κατά τη 
διάρκεια της θητείας του Haluk Bayülken. 
Η Επιτροπή 3K δημιουργήθηκε χάρη 
στη στενή συνεργασία μεταξύ του Τμή-
ματος Ελλαδο-κυπριακών Υποθέσεων 
και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου. 
Η επιτροπή εξέτασε τις μεθόδους που 
θα ακολουθούσε η Τουρκία ενάντια σε 
κάθε είδους εξελίξεις που οδηγούν στην 
Ένωση, περνώντας αυτές ως ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας 
(MGK).

Ελάχιστα είναι γνω-
στά για τον τρόπο 

με τον οποίο προε-
τοιμάστηκε η Τουρ-
κία σε διπλωματικό 
επίπεδο ήδη από τη 

δεκαετία του 50’ για 
να υλοποιήσει τελικά 
ο στρατός με επιτυ-

χία την εισβολή στην 
Κύπρο. Τη  συγκεκρι-

μένη πτυχή φωτίζει 
μέσα από ένα άρθρο 

που δημοσιεύτηκε 
αυτόν τον μήνα στο 
«Journal of Balkan 

and Near Eastern 
Studies» ο Χουσεΐν 

Σερτ 

Ή πρώτη φορά που η 
Τουρκία σκέφτηκε να 

εισβάλει ήταν όταν 
κλιμακώθηκαν οι 

ενδοκοινοτικές συ-
γκρούσεις τον Δεκέμ-
βριο του 1963, αλλά 
η τουρκική απάντηση 
περιορίστηκε σε βομ-

βαρδισμούς. Μετά 
την κρίση του 1963, 

όμως, η προοπτική 
μιας στρατιωτικής 

εμπλοκής τέθηκε αμε-
τάκλητα στο διπλω-

ματικό τραπέζι 
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Έντονο είναι και το πολιτικό 
παρασκήνιο, καθώς ενι-
σχύονται όλο και περισ-
σότερο οι προσπάθειες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να 
καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να 
δεχθεί άλλες μεταναστευτικές ροές. 
Την ίδια ώρα χρειάζεται υπενθύ-
μιση ότι το μεταναστευτικό ζήτημα 
δεν αποτελεί κυπριακό πρόβλημα, 
αλλά είναι ένα ζήτημα που απασχο-
λεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
τα κράτη- μέλη να έχουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις με την Κύπρο. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες 
στη Γερμανία, όπου συζήτησε το 
μεταναστευτικό με τον Καγκελάριο 
Όλαφ Σολτζ και αποφασίστηκε η 
μετεγκατάσταση 500 αιτητών ασύ-
λου από την Κύπρο. Παράλληλα, ο 
Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε 
με τον ομόλογό του από το Μπαν-
γκλαντές για την άμεση εφαρμογή 
αποτελεσματικών διαδικασιών, 
προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
επιστροφές που πραγματοποιεί η 
Κύπρος στο Μπανγκλαντές και να 

απαλειφθούν προηγούμενες γραφει-
οκρατικές διαδικασίες και κωλύματα, 
ώστε να ενισχυθεί σημαντικά ο αριθ-
μός επιστροφών στη χώρα. Από την 
πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών 
πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις 
στην Τυνησία με τους ομολόγους του 
από το Κονγκό και το Καμερούν, δύο 
χώρες με μεγάλους αριθμούς παρά-
τυπων μεταναστών στην Κύπρο. Στις 
συναντήσεις έγινε συνεννόηση για 
έναρξη διμερών διαπραγματεύσε-
ων με στόχο τη σύναψη συμφωνιών 
επανεισδοχής μεταναστών.

500 αιτητές ασύλου στη Γερμανία

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΎ-
ΓΩΝ NΟΜΟΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΤΑΧΎΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΝΩ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΎΡΩ-
ΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΎ 
ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΎΛΟΎ ΔΕΝ ΤΗ-
ΡΟΎΝ ΤΙΣ ΎΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΎΣ

Σ
ε τροποποίηση της 
νομοθεσίας που αφο-
ρά στις διαδικασίες και 
τα χρονοδιαγράμματα 
εξέτασης αιτήσεων 
ασύλου προχωρεί η 
Επίτροπος Νομοθεσίας, 

μετά από σχετική απόφαση που έλαβε 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος είναι 
η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου 
για την ταχύτερη εξέταση των αιτήσε-
ων και διαφοροποίηση στη δικαστική 
διαδικασία, ώστε να είναι παρόντες και 
οι αιτητές ασύλου. Στις αλλαγές που 
προωθούνται υπάρχει εισήγηση για 

Ταχύτερη εξέταση αιτήσεων 
ασύλου και στο βάθος «κυρώσεις»

μια ηλεκτρονική διασύνδεση όλων 
των υπηρεσιών που ασχολούνται με 
τις αιτήσεις ασύλου. Περαιτέρω, ως πα-
ράδειγμα υπάρχει η νομοθεσία στην 
Ελλάδα, που προνοεί «κυρώσεις» στις 
περιπτώσεις που οι αιτητές ασύλου δεν 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι 
του ελληνικού κράτους. Κάτι που θα 
προστεθεί και στη δική μας νομοθεσία, 
ώστε να προνοείται κάτι αντίστοιχο και 
στην Κύπρο.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 2022, 
οι αιτήσεις ασύλου έχουν ανέλθει σε 
18.345, ενώ οι συνολικές αιτήσεις που 
εκκρεμούν για εξέταση ανέρχονται πε-
ρίπου στις 28.000. Παράλληλα, είναι 
γνωστό ότι οι αιτητές ασύλου που έχουν 
ήδη λάβει καθεστώς προστασίας απο-
τελούν σήμερα το 6% του πληθυσμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια 
ώρα, φέτος πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 
7.000 επιστροφές. 

Οι προτεινόμενες 
αλλαγές του νόμου 

Στη «Σημερινή» μίλησε η Επίτροπος 
Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαν-
νέτου, η οποία ανέλαβε την ολοκλήρωση 
και παρουσίαση των αλλαγών του ογκω-
δέστατου κειμένου. Αρχικά ανέφερε ότι 
το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στην 
Επίτροπο Νομοθεσίας την επανασύνταξη 
του νόμου περί Προσφύγων. «Ο νόμος 
αυτός έγινε το 2000 και υπέστη περίπου 
15 τροποποιήσεις, όπου εισήχθησαν 

νέες πρόνοιες στη βάση οδηγιών και 
πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου είμαστε δεσμευμένοι». 

Πρόσθεσε ότι η υπάρχουσα νομοθε-
σία έχει ένα δύσκολο, δυσανάγνωστο 
κείμενο, με αποτέλεσμα ο χρήστης να 
μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει, και 
έχρηζε αναθεώρησης. Παράλληλα, εξή-
γησε ότι είναι αντιληπτό το ζήτημα που 
υπάρχει με τους τεράστιους αριθμούς 
των υποθέσεων και λαμβάνονται μέτρα 
για αντιμετώπιση. 

Όπως ανέφερε, ένα μέτρο που έχει 
ληφθεί είναι οι σχετικοί διαδικαστικοί 
κανονισμοί του Ανωτάτου Δικαστηρί-
ου τον Σεπτέμβρη, όπου χειρίζονται 
τις υποθέσεις των αιτητών ασύλου 
με συγκεκριμένες προθεσμίες και με 
την παρουσία του αιτητή ασύλου στο 
δικαστήριο. Άλλο παράδειγμα είναι η 
τροποποίηση του Συντάγματος για να 
γίνει σύμπτυξη της προθεσμίας των 75 
ημερών που αφορά προσφυγές σε άλλες 
διοικητικές πράξεις, ώστε να λαμβά-
νεται απόφαση εντός εύλογου χρόνου 
για περιπτώσεις αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας. «Αυτό είναι υποχρέωσή 
μας, εντός εύλογου χρόνου να γίνονται 
πιο γρήγορες οι διαδικασίες». 

Συμπλήρωσε ότι, το κείμενο που επε-
ξεργάζονται, επικεντρώνεται σε σύγκρι-
ση νομοθεσιών άλλων χωρών, όπως η 
Ελλάδα, που έχει ένα νέο νομοθέτημα 
τα τελευταία δύο χρόνια και μπορεί 
να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα. 
«Και η Ελλάδα είχε πάρα πολλές ροές 
αιτητών ασύλου, ενώ προηγήθηκαν και 
κάποιες παρουσιάσεις του νόμου στον 
Υπουργό», είπε. 

Η κ. Ζαννέτου ανέφερε ότι η προ-
σπάθεια είναι  να υπάρξει μια βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου. «Υπάρχει 
εισήγηση για δημιουργία ενός Τμή-
ματος εντός της Υπηρεσίας Ασύλου για 
κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση 
των αιτήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να 
εξετάζονται με προτεραιότητα αναλόγως 
της φύσης τους. Υπάρχουν αιτήσεις που 
προέρχονται από ασυνόδευτα παιδιά, 
οικογένειες, ευάλωτα άτομα και από 
άτομα από ασφαλείς χώρες». Διευκρίνισε 
ότι η κατηγοριοποίηση που γίνεται στην 
Ελλάδα είναι στη βάση των χωρών και 
των συνθηκών του κάθε αιτητή, προ-

σθέτοντας ότι το έχουν ως παράδειγμα 
για να εισαχθεί και στο σύστημα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αυτή η προ-
τεραιοποίηση γίνεται κατά την υποδοχή 
στο Κέντρο υποδοχής Πουρνάρα». 

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι στην 
υπάρχουσα νομοθεσία υπάρχουν κά-
ποια χρονικά όρια. «Προσπαθούμε να 
είναι εύλογα, ώστε να γνωρίζει ο αιτητής 
πώς προχωρεί η αίτησή  του και πότε 
θα ληφθεί απόφαση». Άλλο ζήτημα, 
το οποίο θα τύχει χειρισμού, είναι η 
καλύτερη δομή του νόμου, ώστε να 
είναι πιο εύχρηστος στον χρήστη με 
σχολαστική μελέτη των οδηγιών, των 
υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων που 
έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και 
να ρυθμιστούν ζητήματα που δεν ήταν 
στη νομοθεσία. Επεσήμανε ότι σήμερα 
υπάρχει δυνατότητα αποκοπής από τις 
υλικές συνθήκες. «Αφορά τα επιδόματα 
και τη διαμονή σε κέντρο φιλοξενίας. 
Είναι παροχές που δίνονται από την 
ημέρα που δίδεται η βεβαίωση εγγραφής 
υποβολής αίτησης και είναι το χαρτί 
που δικαιολογεί την παρουσία του στην 
Κύπρο». Εξήγησε ότι γίνεται εισήγηση 
στο κείμενο για μια ηλεκτρονική δια-
σύνδεση όλων των υπηρεσιών, ώστε 
να είναι γνωστό αν η υπόθεση κάποιου 
αιτητή έχει ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον, η κα. Ζαννέτου ανέφερε ότι 
η νομοθεσία της Ελλάδας προβλέπει ότι 

σε περιπτώσεις που οι αιτητές ασύλου 
δεν τηρούν τους κανονισμούς του κέ-
ντρου φιλοξενίας, μπορεί να γίνει κάποια 
αναστολή ή αποκοπή. «Είναι σαν ένα 
κίνητρο για τήρηση των κανονισμών. 
Όπως υπάρχουν οι υποχρεώσεις του 
κράτους έναντι των αιτητών ασύλου, 
υπάρχουν και οι υποχρεώσεις των 
αιτητών ασύλου έναντι του κράτους». 
Διευκρίνισε ότι μια βασική υποχρέωση 
είναι να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που έχουν ενώπιον των Αρχών, 
να διηγηθούν την ιστορία τους όπως 
είναι, να παραστούν στις συνεντεύξεις 
και να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα 
και τις διαδικασίες. «Στο πλαίσιο των  
κανονισμών έχει τεθεί το ζήτημα της 
καταβολής των εξόδων σε περίπτωση 
που ο αιτητής ασύλου χάσει στη δικα-
στική διαδικασία, ώστε να μπορεί να 
ξανα-καταχωρήσει αιτήσεις. Προσπα-
θούμε να κάνουμε ορισμένες βελτιωτι-
κές ρυθμίσεις που θα βοηθούν όλες τις 
πλευρές στο ζήτημα της συνεργασίας, 
εφαρμογής των διαδικασιών και της 
επίσπευσης». Τόνισε ότι θα επιταχύνονται 
οι διαδικασίες στις περιπτώσεις που 
οι αιτητές ασύλου είναι υπό κράτηση 
, ώστε να μην παρατείνεται χωρίς λόγο 
η κράτηση. 

Στόχος να τεθεί σε διαβού-
λευση στις αρχές του 2023 

«Είναι ένα τεράστιο έργο και το κάθε 
θέμα έχει δικό του κεφάλαιο και δική 
του οδηγία», ανέφερε η Επίτροπος 
Νομοθεσίας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 
ολόκληρες κατευθυντήριες γραμμές 
που αφορούν τα ευάλωτα άτομα και 
τα θύματα εμπορίας προσώπων. 

Όσον αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα, 
ανέφερε ότι υπάρχει ειδική διαδικασία, 
ώστε να εντοπίζονται και να γίνεται η 
διαδικασία ανηλικότητάς τους. «Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει ρητές οδηγίες και 
ένα περιθώριο όπου μπορεί να κινηθεί 
το κράτος», ανέφερε, επισημαίνοντας 
ότι δεν είναι αντιγραφή του νόμου από 
την Ελλάδα αλλά η επιλογή των κα-
λών σημείων. «Όλοι γνωρίζουμε για 
την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Δεν 
μπορούμε να τους βάζουμε πρόνοιες 
εντός τόσων ημερών και μηνών, όμως 
έχει ωριμάσει ο καιρός και αυτές οι 
υποθέσεις δεν πρέπει να διαρκούν πε-
ρισσότερο από ένα χρόνο», υπογράμμισε.   

Μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του κειμένου, ανέφερε 
ότι θα χρειαστεί όλο τον Δεκέμβριο. 
«Έχω μαζί μου μια ομάδα εξειδικευ-
μένη στο διεθνές δίκαιο και η μόνη 
τους δουλειά είναι αυτό το κείμενο». 
Διευκρίνισε ότι έστειλαν ένα μεγάλο 
μέρος στο Υπουργείο για να ξεκινήσει 
μια πρώτη συζήτηση μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων. «Πρέπει να κάνω συνα-
ντήσεις με την Αστυνομία, την Υπηρεσία 
Ασύλου, το Υπουργείο Εσωτερικών, τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το 
Δικαστήριο και με όσους αναφέρονται 
στο κείμενο. Ας ελπίσουμε ότι αρχές 
του χρόνου θα τεθεί σε διαβούλευση, 
ώστε να τοποθετηθούν και άλλοι φορείς 
όπως ΜΚΟ». Καταλυτικά, ανέφερε ότι 
είναι ένα νομοσχέδιο που θα βελτιώσει 
κάποια θέματα και θα τεθούν ζητήμα-
τα καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
υπηρεσιών. 

27.11.2022

ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
afxentioup@sig-
maive.com

Από τον Ιανουάριο 
μέχρι τον Οκτώβριο 

2022, οι αιτήσεις 
ασύλου έχουν ανέλ-
θει σε 18.345, ενώ 

οι συνολικές αιτήσεις 
που εκκρεμούν για 

εξέταση ανέρχονται 
περίπου στις 28.000

Η Επίτροπος Νομο-
θεσίας, Λουΐζα Χρι-

στοδουλίδου Ζαννέ-
του, μιλά στη «Σ» για 
το δύσκολο εγχείρη-
μα που ανέλαβε και 

σκοπεύει να ολοκλη-
ρώσει μέχρι το τέλος 

του χρόνου 
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Υφυπουργός Πολιτισμού: Προσδοκούμε να ξεκινήσει 
σύντομα διάλογος για μέτρα στήριξης του βιβλίου

Πώς θα μπορούσε η προώθηση 
του πολιτισμού να ευνοήσει τον 
εναλλακτικό τουρισμό μέσα από 
τη δημιουργία προϊόντων ειδικού 
ενδιαφέροντος στη χώρα μας;

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
αποδοχή της σημασίας του πολιτισμού 
και των πολιτιστικών δραστηριοτή-
των ως παραγόντων της κοινωνικής 
συνοχής, της συλλογικής μνήμης και 
ταυτότητας, της επικοινωνίας μεταξύ 
των λαών, της διαμόρφωσης σχέσεων 
μεταξύ των κρατών, της διαφύλαξης 
των ιδιαιτεροτήτων του κάθε τόπου, 
καθώς και της δημιουργικότητας και 
της προόδου. Επιπλέον, παρατηρείται 
η ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικής 
δημιουργίας και επικοινωνίας με τη 
χρήση της τεχνολογίας, καθώς και η 
αξιοποίηση πολιτιστικών ευκαιριών 
εκ μέρους του κοινού. Ως εκ τούτου, 
παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του 
αριθμού των τουριστών στους προο-
ρισμούς με πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Η πλούσια πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά της Κύπρου αποτελεί 
πλεονέκτημα που μπορεί να διε-
ρευνηθεί περαιτέρω, με σκοπό να 
αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες για 
οικονομική και κοινωνική συνοχή. 

Ο πολιτισμός και οι δημιουργικές 
βιομηχανίες αποτελούν σημαντικές 
πήγες ανάπτυξης και καινοτομίας 
και το Υφυπουργείο Πολιτισμού 
φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις υφι-
στάμενες πολιτιστικές δυνάμεις σε 
μια δημιουργική βιομηχανία και ταυ-
τόχρονα να ενισχύσει τον πολιτιστικό 
τουρισμό. Ο πολιτιστικός τουρισμός 
εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει μέχρι 
και το 40% του συνόλου του τουρι-
σμού στην Ευρώπη. Με την ανάπτυξη 
προγραμμάτων αλλά και υποδομών σε 
περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων, 
θα δοθεί η ευκαιρία τόσο σε ξένους 
όσο και στους Κύπριους πολίτες να 
γνωρίσουν περιοχές του νησιού, οι 
οποίες πιθανόν να είχαν αφεθεί ανα-
ξιοποίητες μέχρι τώρα. 

Έχοντας αυτά υπόψη, το Υφυπουρ-
γείο Πολιτισμού προχωρεί στη δη-
μιουργία θεματικών, πολιτιστικών 
διαδρομών, οι οποίες θα αποτελούν 
δυναμικά δίκτυα σε όλη την Κύπρο, 
με σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη 
του πολιτισμού των εμπλεκόμενων 
τοπικών κοινωνιών. 

Βασισμένες σε πολιτιστικές και 
κοινωνικές αρχές, οι Πολιτιστικές Δι-
αδρομές μπορούν να αναδειχθούν σε 

πηγή καινοτομίας, δημιουργικότητας, 
μπορούν να αποτελέσουν τα εφαλτήρια 
μικρών επιχειρήσεων και υπηρεσιών 
με βάση τις θεματικές της εκάστοτε δια-
δρομής. Η προώθηση του πολιτιστικού 
τουρισμού είναι το φυσικό επακόλουθο 
αυτών των Διαδρομών, αφού αυτού 
του είδους ο τουρισμός βασίζεται στην 
μοναδικότητα και την αυθεντικότητα 
των απόμακρων περιοχών μιας χώ-
ρας, στην τοπική γνώση, κληρονομιά, 
και τις συγκεκριμένες τεχνικές και 
παραδόσεις της κάθε περιοχής. Μια 
Πολιτιστική Διαδρομή είναι δηλαδή 
ένα εξειδικευμένο προϊόν πολιτιστικού 
τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται με 
βάση ένα συνεκτικό στοιχείο. Διαθέτει 
δηλαδή ένα κεντρικό θέμα, καλύπτει 
μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή 
και αποκτά μια μοναδική τουριστική 
ταυτότητα (brand). 

Οι στόχοι μας ως Υφυπουργείο 
Πολιτισμού μέσω αυτών των εξειδι-
κευμένων υπηρεσιών είναι η διαμόρ-
φωση ενός πλήρους και επώνυμου 
«προϊόντος» πολιτιστικού τουρισμού, 
ώστε να αναδειχθούν τα αξιοθέατα 
της περιοχής, να επιτευχθεί η αύξηση 
του ποσοστού σε νέους επισκέπτες 
και τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος 

και να στηριχθούν οι τοπικές  επι-
χειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης, 
παραγωγής  αγροδιατροφής και 
σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων. 
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η 
δημιουργία βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία, η 
επιμήκυνση της τουριστικής περι-
όδου και η προσέλκυση πιθανών 
επενδύσεων στην περιοχή.

Επιπλέον της ενίσχυσης του πολιτι-
στικού τουρισμού και του εμπλουτισμού 
του τουριστικού προϊόντος, ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι της αποστολής μας 
είναι η Πολιτιστική Διπλωματία, αλλά και 
η ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική της 
χώρας μας στον τομέα του Πολιτισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εξωτερικών, τις Πρεσβεί-
ες της Κυπριακής Δημοκρατίας και το 
Υφυπουργείο Τουρισμού, θα προω-
θήσουμε ειδικά προγράμματα φιλο-
ξενίας καλλιτεχνών από το εξωτερικό,  
ενώ ταυτόχρονα  θα αναβαθμίσουμε 
και θα προωθήσουμε την πολιτιστική 
κληρονομιά της Κύπρου στο εξωτερικό. 
Στο πλαίσιο αυτό αποδίδουμε μεγάλη 
σημασία και στον περαιτέρω ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η Υπηρεσία 
Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Προώθηση πολιτιστικού τουρισμού 

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΕΊ ΣΤΗ «Σ» Ο ΥΦΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ, ΓΊΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥΜΑΖΗΣ, ΕΚΦΡΑΖΕΊ ΤΗΝ 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΊΑ ΧΑΡΑΞΗ 
ΜΊΑΣ ΩΦΕΛΊΜΗΣ ΚΡΑΤΊΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥ-
ΠΡΟΥ, Η ΟΠΟΊΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΊ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΒΊΒΛΊΟΥ

Τ
ο πολυπόθητο Υφυπουρ-
γείο Πολιτισμού έδειξε 
έμπρακτα πόσο σημα-
ντική είναι η ύπαρξή 
του, για την οποία 
διαχρονικά γινόταν 
λόγος σύστασής του. 

Στην τελευταία της συνέντευξη που 
είχα την τιμή να μου παραχωρήσει η 
πρώτη Κύπρια βουλευτής, Ρήνα Κατσε-
λή, στις 12 Απριλίου 2021, είχε τονίσει 
τη σπουδαιότητα της δημιουργίας ενός 
επίσημου ανώτερου κρατικού φορέα 
πολιτισμού, ο οποίος θα ανοίξει διάπλατα 
το παράθυρο της πλούσιας πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς στον κόσμο. Πρόσφατο 
παράδειγμα του βασικού του ρόλου είναι 
η ιστορικής σημασίας Έκθεση Βιβλίου, 
που έλαβεν χώραν από τις 25 έως 27 
Νοεμβρίου στην Κύπρο. 

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στη 
«Σημερινή» ο Υφυπουργός Πολιτισμού, 
Γιάννης Τουμαζής, με αφορμή την πρώτη 
διεθνή Έκθεση Βιβλίου στην Κύπρο, 
αποκαλύπτει ότι σύντομα σκοπεύει να 
έρθει σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους 
φορείς για τη χάραξη μιας πολιτικής 
υπέρ της ενίσχυσης της αγοράς του κυ-
πριακού βιβλίου, η οποία μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει και δημιουργεί πρακτικές 
δυσκολίες στους εργαζόμενους της εγ-
χώριας βιομηχανίας βιβλίου. Αναφέρεται 
επίσης στις βασικές προτεραιότητες που 
έχει θέσει και στοχεύει να υλοποιήσει 
ως ο πρώτος Υφυπουργός Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και 
στους τρόπους, με τους οποίους θα μπο-

27.11.2022

ρούσε η προώθηση του πολιτισμού να 
ευνοήσει τον εναλλακτικό τουρισμό μέσα 
από τη δημιουργία προϊόντων ειδικού 
ενδιαφέροντος στη χώρα μας. Ενθαρρυ-
ντικό βήμα για άνοιγμα του κυπριακού 
βιβλίου σε διεθνείς αγορές αποτελεί η 
πρώτη διοργάνωση της φετινής Έκθε-
σης Βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε 
το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νο-
εμβρίου στη Λεμεσό.

Η φετινή διοργάνωση της πρώ-
της διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στην 
Κύπρο, πώς πιστεύετε ότι θα συμ-
βάλει στην προώθηση του κυπρι-
ακού βιβλίου σε νέες αγορές του 
εξωτερικού;

Η διεθνής Έκθεση Βιβλίου The 
Limassol Book Fair, που διοργανώνεται 
για πρώτη φορά φέτος στην Κύπρο, προ-
σφέρει πρώτης τάξεως ευκαιρίες, τόσο για 
την ιχνηλάτηση, όσο και για τη διάνοιξη 
νέων προοπτικών προώθησης και δι-
είσδυσης των κυπριακών εκδόσεων σε 
ξένες αγορές. Ως γνωστόν, παραδοσιακά, 
οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίου αποτελούν 
τα επίσημα fora στα οποία συναντιούνται 
οι επαγγελματίες του χώρου, κυρίως – 
αλλά όχι αποκλειστικά – με σκοπό τη 
διερεύνηση δυνατοτήτων και προοπτι-
κών για την υλοποίηση συνεργασιών 

(π.χ.,  συμφωνίες μεταξύ εκδοτών που 
προέρχονται από διαφορετικές αγορές, 
για την αγορά/πώληση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, με στόχο τη 
μετάφραση και έκδοση βιβλίων). Εύχο-
μαι, η πρώτη διεθνής έκθεση βιβλίου, 
που πραγματοποιείται στον τόπο μας, 
να προσφέρει γόνιμο έδαφος γι’ αυτού 
του είδους τις συνεργασίες. 

 
Ποιες είναι οι βασικές προτεραι-

ότητες που έχετε θέσει και στοχεύ-
ετε να υλοποιήσετε ως ο πρώτος 
Υφυπουργός Πολιτισμού της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας;

Βασική επιδίωξη του Υφυπουργείου 
Πολιτισμού αποτελεί η αποτελεσματι-
κότερη εφαρμογή μιας συγκροτημένης 
στρατηγικής κατεύθυνσης στον πολιτισμό, 
με άξονες την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, 
την συμμετοχικότητα, την κοινωνική 
ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη.

Ήδη από το τέλος Απριλίου, οπότε 
και ανακοινώθηκε ο διορισμός μου 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
έχω έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο, 
οργανωμένους φορείς, σύνολα αλλά 
και δημιουργούς και επαγγελματίες 
του Πολιτισμού, και έχω αφουγκρα-
στεί τις ανάγκες, τα προβλήματα και 
τις ανησυχίες τους. Ως εκ τούτου, ως 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την  πλήρω-
ση θέσης Επόπτη/τριας στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρο-
δαφνούσα», στη Λευκωσία.  

Κύρια Καθήκοντα:
• Εύρυθμη λειτουργία και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών προς τους 
  ασθενείς του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα».
• Εποπτεία και καθοδήγηση του νοσηλευτικού προσωπικού 
  εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου  φροντίδας.
• Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων του 
  νοσηλευτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη Νοσηλευτική.
• Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
• Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού κατά 
  προτίμηση στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή Ογκολογίας.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office).
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, 
  υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση την  5ήμε-
ρη εβδομάδα εργασίας.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και 
εμπειρίας, ταμείο προνοίας, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης.

Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στην 
Ανακουφιστική Φροντίδα ή  Ογκολογία ή Νοσηλευτική  Διοίκηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμη-
θευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.
org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου, Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 
Στρόβολος. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να 
σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy 
μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία 

Τηλ.: 22446222 Φαξ:  22316822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021/22

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε στις 22/11/22, 
με βάση τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας/ARC, τον κατάλογο 
των προσώπων που εξασφάλισαν υποτροφία για διδακτορι-
κές σπουδές.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της 
ιστοσελίδας http://www.cyscholarships.gov.cy.  
Θα αποσταλούν σχετικές επιστολές.

ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ  
vovouc@sigmalive.
com 

Υφυπουργείο Πολιτισμού φιλοδοξού-
με να συμβάλουμε στη θεμελίωση μιας 
κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία 
θα δίνει προτεραιότητα και θα τιμά την 
έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα για δημι-
ουργία, προσβλέποντας και ενισχύοντας 
την καλλιέργεια και την εκπαίδευση των 
ανθρώπων (και ειδικά των νέων). Στο 
πλαίσιο αυτό, προωθούμε συγκεκριμένες 
Πολιτικές και Δράσεις και συγκεκριμένα 
νομοθετικές ρυθμίσεις. Όλοι γνωρίζετε 
πως η κατοχύρωση των καλλιτεχνών 
ήταν η βασική προτεραιότητα την οποία 
έθεσα με την ανάληψη των καθηκόντων 
μου. Έχει ήδη ανατεθεί στην Επίτροπο 
Νομοθεσίας η σύνταξη  αναθεωρημένου 
Νομοσχεδίου για τα θέματα του καθε-
στώτος του καλλιτέχνη – δημιουργού, 
που θα περιλάβει  όλες τις κατηγορίες 
καλλιτεχνών και παραγωγών καλλιτε-
χνικής δραστηριότητας, καθώς και η 
επεξεργασία  και εκσυγχρονισμός του 
Νόμου περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού 
Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσι-
ων Κτηρίων με Έργα Τέχνης του 2009. 
Παράλληλα, ένα άλλο σημαντικό κεφά-
λαιο, αφορά στις κρατικές ενισχύσεις των 
φορέων, των δημιουργών μας, αλλά και 
των πολιτιστικών δράσεων. Στοχεύουμε 
στην ενίσχυση όλων των κονδυλίων για 
χορηγίες και συγκεκριμένα σημαντική 
ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας 
σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, όπως 
ο Κινηματογράφος, το Θέατρο, ο Χορός, 
η Λογοτεχνία, η Μουσική, τα Εικαστικά, 
ο Λαϊκός Πολιτισμός και η Πολιτιστική 
Αποκέντρωση. Όσον αφορά την Πολι-
τιστική Αποκέντρωση, έχουμε ήδη ξε-
κινήσει την παγκύπρια χαρτογράφηση 
των πολιτιστικών υποδομών αλλά και του 
ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναμικού 
και των εκδηλώσεων, τόσο στα αστικά 
κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, με στόχο 
τη δημιουργία ενός Πολιτιστικού Οδικού 
Χάρτη και ενός παγκύπριου Δικτύου 

Κέντρων Φιλοξενίας Καλλιτεχνών. Στόχος 
είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής μας 
υποδομής και η δημιουργία συνεργειών 
της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, της 
Λαϊκής Παράδοσης και του Σύγχρονου 
Πολιτισμού. 

Με ποιες πρακτικές σκοπεύετε 
να συμβάλετε στη θέσπιση πολιτι-
κής του βιβλίου, ώστε να τονωθούν 
οι εργαζόμενοι της αγοράς του βι-
βλίου;

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού πα-
ρέλαβε από το ΥΠΑΝ και συνεχίζει 
να εφαρμόζει μέτρα για τη στήριξη 
του βιβλίου που είχαν διαμορφωθεί 
από προηγουμένως. Στον βαθμό που 
εκφράζουν και κωδικοποιούν, ως εργα-
λεία στήριξης του βιβλίου, την κρατική 
πολιτική στον τομέα των εκδόσεων, τα 
μέτρα αυτά οφείλουν να είναι κατάλ-
ληλα διαμορφωμένα ώστε να μπορούν 
να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις 
προκλήσεις και απαιτήσεις των καιρών, 
οι  οποίες συνεχώς μεταβάλλονται και 
μετασχηματίζονται. Υπό αυτήν την έν-
νοια, πρόθεσή μας είναι να επανεξετά-
σουμε τα μέτρα στήριξης του βιβλίου 
που παραλάβαμε και,  σε συνεργασία 
με το σύνολο των εμπλεκομένων στον 
χώρο της παραγωγής του βιβλίου, να 
επαναπροσδιορίσουμε, εκεί και όπου 
χρειάζεται, τους τρόπους, τον βαθμό και 
την κλίμακα της ωφέλιμης κρατικής πα-
ρέμβασης, ώστε να δημιουργηθούν και 
για την αγορά βιβλίου οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις που θα συμβάλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξή της. Προσδοκούμε 
ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ξεκινή-
σουμε τον διάλογο με έναν από τους 
πιο βασικούς «παίκτες» της αγοράς 
βιβλίου, τους Κύπριους εκδότες, μετά 
την ευόδωση των προσπαθειών τους 
για τη δημιουργία φορέα που θα τους 
εκπροσωπεί συλλογικά.

«Βασική επιδίωξη του 
Υφυπουργείου Πολιτι-

σμού αποτελεί η αποτε-
λεσματικότερη εφαρμο-
γή μιας συγκροτημένης 
στρατηγικής κατεύθυν-
σης στον πολιτισμό, με 
άξονες την καινοτομία, 

τη βιωσιμότητα, τη συμ-
μετοχικότητα, την κοι-
νωνική ένταξη και την 
οικονομική ανάπτυξη»

«Οι στόχοι μας είναι 
η διαμόρφωση ενός 

πλήρους και επώνυμου 
‘‘προϊόντος’’ πολιτιστι-

κού τουρισμού, ώστε να 
αναδειχθούν τα αξιο-

θέατα της περιοχής, να 
επιτευχθεί η αύξηση 
του ποσοστού σε νέ-

ους τουρίστες ειδικού 
ενδιαφέροντος και να 
στηριχθούν οι τοπικές  

επιχειρήσεις»



Της Κυριακής

«Ε
κφράζουμε 
δ η μ ό σ ι α 
την έντονη 
έγνοια και 
α ν η σ υ χ ί α 
μας για την 
κατάσταση 

όπως διαμορφώνεται και αναμένουμε 
τη λήψη μέτρων από όλες τις αρμόδιες 
υπηρεσίες»

Τις ελλείψεις και την ανεπάρκεια 
της Διεύθυνσης των Φυλακών σε ό,τι 
αφορά τον έλεγχο, την αποτροπή εγκλη-
ματικών ενεργειών που σχεδιάζονται ή 
εκτελούνται στις φυλακές, αλλά και τους 
κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή 
ανθρώπων εντός και εκτός του κεντρικού 
σωφρονιστικού ιδρύματος, ψέγουν σε 
ανακοίνωση «καταπέλτη» ο Γενικός και 
ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. 

Η αφορμή για την ανακοίνωση 
Αφορμή για την έκδοση της ανα-

κοίνωσης από τη Νομική Υπηρεσία 
αποτέλεσε η απόφαση Δικαστηρίου 
την περασμένη Παρασκευή, για πα-
ραπομπή σε απευθείας δίκη ενώπιον 
Κακουργιοδικείου των τεσσάρων κρα-
τουμένων και τριών δεσμοφυλάκων για 
τη δολοφονίας του Tansu Cidan στις 
Κεντρικές Φυλακές, που διαπράχθηκε 
στις 27 Οκτωβρίου 2022. 

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, που 
ήταν κρατούμενος στην ίδια πτέρυγα με 
το θύμα, αντιμετωπίζει την κατηγορία 
του φόνου εκ προμελέτης, ως επίσης 
και κατηγορίες για κατοχή και χρήση 
ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Α’. Για 
την ίδια υπόθεση διώκονται ποινικά και 
άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 
δύο δεσμοφύλακες, οι οποίοι αντιμετω-
πίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτο-
νίας λόγω παράνομης παράλειψης που 
συνιστά υπαίτια αμέλεια, παράλειψης 
εκτέλεσης καθήκοντος και, μαζί με τρίτο 
συνάδελφό τους, αντιμετωπίζουν και την 
κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω 
αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυ-
νης πράξης ως και της παραμέλησης 
υπηρεσιακού καθήκοντος.

Η ανακοίνωση «καταπέλτης» 
επιβεβαιώνει το «ΣΙΓΜΑ»

Στην ανακοίνωση «καταπέλτης» της 
Νομικής Υπηρεσίας γίνεται αναφορά σε 
σειρά εγκληματικών ενεργειών που είτε 
σχεδιάστηκαν είτε εκτελέστηκαν εντός των 
Κεντρικών Φυλακών τα τελευταία χρόνια. 

Πρόκειται εξάλλου για εγκληματι-
κές ενέργειες που αφορούν τη σκληρή 
πραγματικότητα των Φυλακών,  που 
αποκάλυψε σε ρεπορτάζ του το «ΣΙΓΜΑ» 
από το περασμένο καλοκαίρι. 

Υπενθυμίζεται πως, με αφορμή τα εν 
λόγω ρεπορτάζ, στις 27 Ιουλίου 2022, ο 

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας προ-
χώρησε στον διορισμό τεσσάρων ποινικών 
ανακριτών προκειμένου να διερευνήσουν 
ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικη-
μάτων, για μεταφορά και χρήση κινητών 
τηλεφώνων, διακίνηση και χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών και τη διάπραξη άλλων 
αδικημάτων εντός των Φυλακών.

Η εν λόγω έρευνα ολοκληρώθηκε 
και το πόρισμα παραδόθηκε στη Νομι-
κή Υπηρεσία, στις 4 Νοεμβρίου 2022. 
Όπως αναφέρει μάλιστα στην προχθεσινή 
ανακοίνωσή της η Νομικής Υπηρεσία 
-στον βαθμό που δύναται να προβεί σε 
δημόσιες αναφορές για το περιεχόμενο 
του πορίσματος των τεσσάρων ποινι-
κών ανακριτών-, επιβεβαιώνονται τα 
όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από 
τα ρεπορτάζ του «ΣΙΓΜΑ». 

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε 
«κατ’ επανάληψιν εισαγωγή, μεταφο-
ρά και χρήση κινητών τηλεφώνων 
από κρατούμενους […], η εμπορία και 
χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός των 
Φυλακών, με τη συνδρομή κάποιων 
μελών του προσωπικού των Φυλακών».

Ανεπαρκή μέτρα της 
Διεύθυνσης Φυλακών 
οδηγούν σε επικίνδυνες 
καταστάσεις

Από το πόρισμα των τεσσάρων 
ποινικών ανακριτών αλλά και από 
αδιαμφισβήτητα γεγονότα, σύμφωνα 
με τη Νομική Υπηρεσία, «προκύπτει 
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τη 
Διεύθυνση των Φυλακών δεν είναι ούτε 
επαρκή ούτε αποτελεσματικά. Αυτό μας 
οδηγεί σε μιαν ανεξέλεγκτη και άκρως 
επικίνδυνη κατάσταση και δημιουργεί 
κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή 
ανθρώπων εντός και εκτός Φυλακών, 
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Καταπέλτης ο Γενικός Εισαγγελέας
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΊΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΕΠΊΚΑΛΕΊΤΑΊ ΤΟ 
ΠΟΡΊΣΜΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΠΟΊΝΊΚΩΝ ΑΝΑΚΡΊΤΩΝ ΚΑΊ 
ΕΠΊΒΕΒΑΊΩΝΕΊ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥ-
ΠΤΊΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ «ΣΊΓ-
ΜΑ» ΓΊΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ ΣΤΊΣ ΚΕΝΤΡΊΚΕΣ 
ΦΥΛΑΚΕΣ 

Οι αρνητές της πραγματικότητας των 
φυλακών και η φενάκη του Νέτφλιξ

Θεσμική παχυδερμία, 
Υπηρεσίες εγκληματι-
κά αδρανείς και δίκτυα 
αποπροσανατολισμού 

της κοινής γνώμης που, εν τέλει, 
κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Αυτό είναι, δυστυχώς, το βασικό 
συμπέρασμα από τις τελευταίες εξε-
λίξεις στο κεντρικό σωφρονιστικό 
μας ίδρυμα. 

Στις Κεντρικές Φυλακές γίνεται 
εισαγωγή, μεταφορά και εμπόριο 
ναρκωτικών, όπως και κινητών 
τηλεφώνων, από τα οποία οργα-
νώνονται δολοφονίες, εμπρησμοί 
και άλλα σοβαρότατα ποινικά αδι-
κήματα, καθιστώντας τις φυλακές 
«στρατηγείο εγκλήματος».

Αυτά λέει το πόρισμα τεσσάρων 
ποινικών ανακριτών, αυτά επαναλαμ-
βάνει ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός 
Εισαγγελέας, αυτά εκδικάστηκαν και 
εκδικάζονται στο Δικαστήριο και το 
Κακουργιοδικείο και, δυστυχώς, αυτά 
έχουν αποκαλυφθεί εδώ και μήνες 
σε σειρά ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ. 

Και αποδεικνύουν πως η πραγ-
ματικότητα στις Κεντρικές Φυλακές, 
δυστυχώς, δεν είναι αυτή του Νέτ-
φλιξ… Και αποδεικνύουν πως, πέρα 
από τα πλάνα με τους εκδηλωτικούς 
Αφρικανούς που πανηγυρίζουν για 
τις ευεργεσίες της «μαμά Άννα», 
υπάρχουν και οι Tansu Cidan…

Η Διεύθυνση των Φυλακών 
αντέδρασε στην ανακοίνωση της 
Νομικής Υπηρεσίας, κάνοντας λόγο 
για στοχοποίησή της και προσπά-

θεια ισοπέδωσης του έργου της τα 
τελευταία 8 χρόνια που πέτυχε να 
καταστήσει της Κεντρικές Φυλακές 
«καθ’ ομολογίαν, τις καλύτερες της 
Ευρώπης». 

Καθ’ ομολογίαν ποιου; Του 
Νέτφλιξ;

Και, επίσης, τα όποια θετικά βή-
ματα έγιναν εντός των Φυλακών 
τα τελευταία χρόνια, θα εργαλειο-
ποιούνται κάθε φορά σαν φερετζές 
του ζόφου και των εγκλημάτων που 
γίνονται εντός των Φυλακών; Μια 
χαρά και μπράβο για ό,τι καλό έγινε 
στις Φυλακές τα τελευταία χρόνια. 
Με τις δολοφονίες, τα ναρκωτικά, 
τους εμπρησμούς, την οργάνωση 
εγκλημάτων και όλα αυτά, τι θα 
κάνουμε όμως; Ποιος ευθύνεται 
για όλα αυτά;

Από την άλλη, ένα δίκτυο αντα-
νακλαστικής αντίδρασης, αποτελού-
μενο από αρνητές της πραγματικό-
τητας, προσπαθούν να συσχετίσουν 
συνωμοσιολογικά την εν εξελίξει 
υπόθεση Κατσουνωτού με τις βα-
ρύτατες ευθύνες της Διεύθυνσης 
Φυλακών για τα εγκλήματα που 
αποδεδειγμένα οργανώνονται ή/
και εκτελούνται εντός του σωφρο-
νιστικού ιδρύματος. 

Μα, αν τα αρμόδια Όργανα μέσα 
από τις σχετικές έρευνές τους απο-
φασίσουν πως ο Κατσουνωτός και ο 
κάθε Κατσουνωτός έχει παραβιάσει 
Νόμους, ας πληρώσει αναλόγως. 
Τόσο απλά.

Αλλιώς πώς θα γίνει; Όσο εκ-

κρεμεί η υπόθεση Κατσουνωτού θα 
γίνονται κοντραμπάντα ναρκωτικών, 
δολοφονίες και οργανώσεις εγκλη-
μάτων μέσα στις Φυλακές χωρίς 
να κουνιέται φύλλο; 

Δυστυχώς, η πραγματικότητα των 
Κεντρικών Φυλακών έχει τουλάχιστον 
εδώ και μήνες γίνει γνωστή. Και η 
αδράνεια -που τελικώς έχει κόστος σε 
ανθρώπινες ζωές-, πρέπει τουλάχι-
στον να προβληματίσει κοινωνία και 
θεσμούς, για τον ρόλο των πολιτικών 
προϊσταμένων. Μήνες ολόκληρους 
καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει 
κατανοητό ποιες είναι οι προθέσεις 
της αρμόδιας Υπουργού Δικαιοσύνης 
για την κατάσταση στις Φυλακές. Πώς 
σκέφτεται να δράσει, προκειμένου, 
στην τελική, να μη χαθούν άλλες αν-
θρώπινες ζωές. Σιγή ιχθύος… 

Και στην τελική, αν μία Υπουρ-
γός δείχνει ανεπάρκεια, τότε είναι 
δουλειά του ίδιου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας να κάνει κάτι. Δεν 
μπορεί να μην έφτασαν στ’ αφτιά του 
τα όσα γίνονται, τα όσα γράφονται 
και λέγονται για τις Φυλακές. 

Δεν μπορεί να υπάρχει τόση απά-
θεια και τόση θεσμική παχυδερμία. 
Το θέμα, πλέον, δεν αφορά την κυρία 
Αριστοτέλους και τον κύριο Κατσου-
νωτό. Το θέμα αφορά την ασφάλεια 
των πολιτών και το υπέρτατο αγαθό 
της ανθρώπινης ζωής. Αυτά πρέπει 
να προστατευθούν, επειδή αυτά κιν-
δυνεύουν. Και αυτά κινδυνεύουν, 
όσο μάλιστα κάποιοι την περνάνε 
ήσυχα βλέποντας… Νέτφλιξ.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

27.11.2022

με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια 
ασφάλεια και τάξη».

Εγκληματικές ενέργειες στις 
Φυλακές τα τελευταία χρόνια 

Η Νομική Υπηρεσία προχωρεί ένα 
βήμα παρακάτω και παραθέτει στην ανα-
κοίνωσή της, «ενδεικτικά», περιπτώσεις 
που συνδέονται με παράνομες ενέργειες 
εντός των Κεντρικών Φυλακών. 

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τις 
εξής περιπτώσεις: 

- Ευρήματα του Κακουργιοδικείου 
Λάρνακας στην απόφασή του ημερο-
μηνίας 19/7/2022, στην υπόθεση υπ’ 
αριθμό 2188/2020, για χρήση κινητών 
τηλεφώνων από κατάδικο, ο οποίος μέσω 
των παράνομα εισαχθέντων εντός των 
φυλακών συσκευών, συνομιλούσε με 
άλλα πρόσωπα και παρείχε οδηγίες 
για διάπραξη σοβαρότατων ποινικών 
αδικημάτων, ήτοι να φονευθούν 
συγκεκριμένα άτομα, με απο-
τέλεσμα να διαπραχθεί 
απόπειρα φόνου ενα-
ντίον 5 ανυποψίαστων 
συμπολιτών μας που 
βρίσκονταν τυχαία σε 
δημόσιο χώρο.

- Εμπρησμός της 
αποθήκης του Επαρχια-
κού Δικαστηρίου Λεμεσού, 
όπου υπήρχε μαρτυρία που έκα-
νε λόγο για ζωντανή μετάδοση μέσω 
τηλεφώνου του εμπρησμού από τους 
δράστες προς τον ηθικό αυτουργό της 
υπόθεσης, ο οποίος τον ουσιώδη χρόνο 
βρισκόταν ως υπόδικος στις φυλακές.

- Δολοφονία συγκεκριμένου προσώ-
που στις 21/4/2021. Το εν λόγω πρόσω-
πο ήταν βασικός μάρτυρας κατηγορίας 
σε σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών.

- Δολοφονία συγκεκριμένου προ-
σώπου, πατέρα μάρτυρα κατηγορίας, 
ενταγμένου στο Σχέδιο Προστασίας Μαρ-
τύρων. Ο φόνος του εν λόγω προσώπου 
διενεργήθηκε λίγες ημέρες μετά την 
ένορκη μαρτυρία που έδωσε ο γιος του.

- Βεβήλωση του τάφου της μητέρας 
άλλου προσώπου, επίσης ενταγμένου 
στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων, ο 
οποίος επρόκειτο να καταθέσει εναντί-
ον κατηγορουμένου σε υπόθεση που 
αφορούσε ναρκωτικά.

Καλούν την Υπ. Δικαιοσύνης 
να λάβει μέτρα

Στο καταληκτικό σχόλιό τους οι επικε-
φαλής της Νομικής Υπηρεσίας τονίζουν 

πως ο ρόλος τους δεν είναι η λήψη 
μέτρων πρόληψης και αποτρο-

πής αυτής της κατάστασης. 
Εντούτοις, αναφέρουν, «για 
πρόληψη, αποτροπή και 
πάταξη αυτών των επι-
κίνδυνων φαινομένων, 
υποδεικνύουμε στην καθ’ 

ύλην  αρμόδια Αρχή, την 
αδήριτη ανάγκη για λήψη 

δραστικών και άμεσων μέτρων 
προς προστασία όλων των πολιτών 

εντός και εκτός των Φυλακών».
Κάνουν, μάλιστα, γνωστό πως απέστει-

λαν αυτούσια την έκθεση των ποινικών 
ανακριτών στην Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης, την οποία καλούν 

«να ενεργήσει τάχιστα στο πλαίσιο των 
δικών της αρμοδιοτήτων. Λόγω των κα-
ταιγιστικών γεγονότων και εξελίξεων, εκ-
φράζουμε δημόσια την έντονη έγνοια και 
ανησυχία μας για την κατάσταση όπως 
διαμορφώνεται και αναμένουμε τη λήψη 
μέτρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες». 

Η αντίδραση της Διεύθυνσης 
των Φυλακών

Η πρώτη απάντηση της Διεύθυνσης 
των Κεντρικών Φυλακών για την ανακοί-
νωση της Νομικής Υπηρεσίας, κάνει λόγο 
για «στοχοποίηση». Συγκεκριμένα, σε 
απάντηση που δόθηκε στο «Sigmalive», 
η Διεύθυνση Φυλακών σημειώνει πως 
«η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας 
είναι στοχοποιημένη εναντίον μας όπως 
και όλα όσα ακολούθησαν, απλώς και 
μόνο επειδή καθηκόντως τολμήσαμε να 
καταγγείλουμε μια πράξη διαφθοράς, 
η οποία υπέπεσε στην αντίληψή μας 
και η οποία αφορούσε ανώτερο αξιω-
ματικό της Αστυνομίας. Η προσπάθεια 
για το φάγωμά μας είναι εμφανής, μη-
δενίζοντας και ισοπεδώνοντας όλο το 
έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει στις 
Φυλακές τα τελευταία 8 χρόνια και οι 
οποίες καθ’ ομολογίαν συγκαταλέγονται 
και αναγνωρίζονται ως οι καλύτερες 
φυλακές στην Ευρώπη». 

Δράκου: «Αναλόγως 
θα ενεργήσω» 

Μία μέρα μετά και ενώ η Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Στέφη Δράκου, τηρούσε 
σιγήν ιχθύος, εξέδωσε ανακοίνωση, με 
την οποία επιβεβαιώνει ότι έλαβε από 
τον Γενικό Εισαγγελέα «την έκθεση της 
τετραμελούς επιτροπής υπό την προε-
δρία του πρώην δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, 
που διορίστηκε από τον Έντιμο  ΓΕ, κ. 
Γιώργο Σαββίδη, προς τον σκοπό της 
διερεύνησης ενδεχόμενης διάπραξης  
ποινικών αδικημάτων σε σχέση με τη: Α) 
μεταφορά και χρήση κινητών τηλεφώ-
νων εντός των Κεντρικών Φυλακών και 
τη διάπραξη αδικημάτων μέσω αυτών 
και Β) μεταφορά, διακίνηση και χρήση 
ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη 
άλλων αδικημάτων εντός των Κεντρι-
κών Φυλακών». Και πρόσθεσε πως «η 
έκθεση, αφού τύχει ενδελεχούς μελέ-
της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, δεόντως και 
αναλόγως θα ενεργήσω στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων μου».



Της Κυριακής

ΤΑΕΠ για παιδιά πριν από το τέλος του χρόνου
Εντατικές είναι οι προετοιμασίες 

και για τη λειτουργία Τμήματος 
Πρώτων Βοηθειών για παιδιά στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
των εμπλεκόμενων φορέων είχαν τεθεί 
δύο θέσεις, είτε δηλαδή το Τμήμα Ατυ-
χημάτων να στεγαστεί στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο, όπως προνοεί ο σχεδια-
σμός αναβάθμισης του νοσοκομείου, 
είτε να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ως προσωρινή λύση επικρά-
τησε η θέση τού να στεγαστεί στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

Όπως είχε δηλώσει τον Οκτώβριο 
ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, 
Χαράλαμπος Χαριλάου, μετά από ενδε-
λεχή μελέτη αποφασίστηκε το Τμήμα 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περι-

στατικών για παιδιά να λειτουργήσει 
προσωρινά στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας, δίπλα από το υφιστάμενο 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας, προκειμένου να 
πετύχει τον στόχο, προχωρεί τις 
διαδικασίες με γοργούς ρυθμούς. 

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο 
Σύμβουλος Επικοινωνίας του 
Υπουργείου Υγείας, Κωνσταντίνος 
Αθανασίου, εξέφρασε την αισιο-
δοξία ότι μέχρι το τέλος του έτους 
θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. 

«Στόχος είναι μέχρι τέλος αυτού 
του χρόνου ή αρχές του επόμενου 
να ξεκινήσει το προσωρινό ΤΑΕΠ 
για παιδιά, που θα είναι στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας», είπε ο 
κ. Αθανασίου. 

Ο ΟΑΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΏΝΕΤΑΙ ΑΥ-
ΤΉΝ ΤΉ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΟ ΑΠΟΛΛΏ-
ΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΣΕ ΜΙΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΉ-
ΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΏΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
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ΘΕΚΛΑ ΚΑΚΚΟΥΡΑ  
kakkourat@sigmalive.com 

Κ
ωλυσιεργία παρατηρεί-
ται στη διαδικασία για 
ένταξη των ιδιωτικών 
Τμημάτων Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περι-
στατικών (ΤΑΕΠ) στο 
ΓεΣΥ.

Αρχές του νέου έτους εκπνέει 
το χρονοδιάγραμμα για εισαγωγή 
των ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσοκομείων 
που είναι συμβεβλημένα στο ΓεΣΥ, 
με τις διαβουλεύσεις να βρίσκονται 
σε εξέλιξη.

Η νομοθεσία προνοεί την ένταξη 
ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσοκομείων σε όλες 
τις επαρχίες, με τον Οργανισμό να έχει 
δώσει προτεραιότητα στη Λευκωσία. 
Τις τελευταίες ημέρες ο ΟΑΥ βρίσκεται 
σε διαβουλεύσεις με το Απολλώνειο 
Νοσοκομείο σε μια προσπάθεια να 
καταλήξουν σε συμφωνία. 

Στο περίμενε για την ένταξη ΤΑΕΠ 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ

Την ίδια ώρα, σε στασιμότητα παρα-
μένουν οι διαβουλεύσεις για τα άλλα δύο 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, το νοσοκομείο 
Άγιος Ραφαήλ στη Λάρνακα και τον 
Ευαγγελισμό στην Πάφο, αφού μέχρι 
σήμερα δεν προγραμματίστηκε καμία 
νέα συνάντηση.

Όπως ανέφερε στη «Σημερινή» ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), 
Μάριος Καραϊσκάκης, ως Σύνδεσμος 
δεν έχουν καμία ενημέρωση για τις δι-
αβουλεύσεις του ΟΑΥ με τα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, αφού, όπως διευκρίνισε, 
ο Οργανισμός επέλεξε να επικοινωνή-
σει απευθείας με τα νοσηλευτήρια αντί 
μέσω του Συνδέσμου.

Επισήμανε ότι «ο ΟΑΥ είχε μεμονω-
μένες επαφές με κάποια νοσηλευτήρια 
και συγκεκριμένα αυτήν τη στιγμή είναι 
σε επαφές με το Απολλώνειο Νοσο-
κομείο».

Εξήγησε ότι «θα έπρεπε να γίνει συ-
ζήτηση μέσω του Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων για να τεθούν κάτω οι 
αρχές της λειτουργίας ιδιωτικών ΤΑΕΠ 
και οποιοδήποτε νοσηλευτήριο έχει τις 
προϋποθέσεις για ένταξη του ΤΑΕΠ του 
στο σύστημα να μπορεί να το κάνει». 

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ως Σύνδε-
σμος θέλουν να υπάρξει μια πραγματική 
διαβούλευση  για να τεθούν τα κριτήρια 
τα οποία πρέπει να πληρούνται, ώστε 
οποιοδήποτε νοσηλευτήριο από τον ιδι-
ωτικό τομέα θέλει να εντάξει τα ΤΑΕΠ 
του να μπορεί να το πράξει.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι υπάρ-
χει και το θέμα της αποζημίωσης,  το 

οποίο πρέπει ν’ ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα.

«Κέντρο αναφοράς» 
το Απολλώνειο 

Κληθείς να σχολιάσει τις διαβουλεύ-
σεις που πραγματοποιούνται ο Διευ-
θυντής του ΟΑΥ, Ανδρέας Παπακων-
σταντίνου, ανέφερε ότι  τις τελευταίες 
ημέρες επικεντρώθηκαν στο Απολλώνειο 
Νοσοκομείο. 

«Τους κάναμε μια πρόταση και την 
εξέτασαν, ούτως ώστε να καταλήξουμε 
σε ένα ποσό. Από πλευράς του το Απολ-
λώνειο Νοσοκομείο εξέφρασε κάποιους 
προβληματισμούς, τους οποίους θα 
εξετάσουμε για να δούμε κατά πόσον 
αληθεύουν και να προσπαθήσουμε να 
βρούμε μια λύση. Υπάρχει μια απόκλι-
ση αλλά υπάρχει καλή διάθεση», είπε. 

Ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε 
ότι σε μια με δύο εβδομάδες θα έχουν 
ξανά συνάντηση, με τον ίδιο να είναι 
αισιόδοξος ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. 

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα νοσηλευ-
τήρια με τα οποία είχαν διαβουλεύσεις, 
ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «είχαμε 
κάνει μια προκαταρκτική κουβέντα με 
τον Άγιο Ραφαήλ στη Λάρνακα και τον 
Ευαγγελισμό στην Πάφο, που είναι τα 
δύο νοσηλευτήρια τα οποία  μπορούν 
να βάλουν τις Πρώτες Βοήθειές τους στο 
ΓεΣΥ, αλλά δεν ξαναμιλήσαμε. Περιμέ-
νουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι 
διαβουλεύσεις με το Απολλώνειο και 
μετά θα προχωρήσουμε». 

Ανέφερε ότι το Απολλώνειο για τον 
ΟΑΥ θα λειτουργήσει ως κέντρο ανα-
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φοράς και θα είναι 24ωρο. «Θέλουμε 
να επενδύσουμε σε αυτό γιατί το συγκε-
κριμένο νοσηλευτήριο θα μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να καλύψει και τα έκτακτα 
περιστατικά». 

Συνέχισε, λέγοντας ότι «στόχος είναι 
το Mediterranean -το οποίο έχει ήδη 
εντάξει το ΤΑΕΠ του στο ΓεΣΥ- μαζί 
με το Απολλώνειο να καλύπτουν όλες 
τις επαρχίες. Δηλαδή το Απολλώνειο 
να καλύπτει Αμμόχωστο, Λάρνακα και 
Λευκωσία και το Mediterranean να κα-
λύπτει Λεμεσό και Πάφο. Γι’ αυτό μας 
απασχολεί περισσότερο το Απολλώνειο, 
επειδή είναι μεγάλο και θα μπορεί να 
κάνει τα πάντα.

»Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε 
κάποια στιγμή, αλλά δεν είμαστε ακόμη 
κοντά σε συμφωνία. Δεν πιστεύω ότι 
δεν θα τα βρούμε, ακόμη υπάρχουν 
διαφορές αλλά πάντα έτσι ξεκινά μια 
διαβούλευση, πιστεύω ότι θα βρούμε 
τον τρόπο να μικρύνουμε τις διαφορές».

Ερωτηθείς για την προθεσμία, η οποία 
είναι μέχρι αρχές του νέου χρόνου, είπε 
ότι από τη στιγμή που βρίσκονται σε 
διαβούλευση και υπάρχει προσπά-
θεια, κατά τη άποψη του, θα υπάρξει 
παράταση,  αφού, όπως διευκρίνισε 
δεν υπήρξε επίσημη απόφαση. «Το 
διοικητικό συμβούλιο δεν έχει πάρει 
προς το παρόν κάποια συγκεκριμένη 
απόφαση», είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι αν «κλειδώ-
σει» η συμφωνία με το Απολλώνειο Νο-
σοκομείο θα είναι ένα σημαντικό βήμα, 
αφού διαθέτει και εξειδικευμένη πτέρυγα 
παιδοκαρδιοχειρουργικού.



Κ
ατρακυλά η ζήτηση 
των νέων δανείων στην 
Κύπρο, συνεπεία της 
οικονομικής αβεβαιό-
τητας και των υψηλών 
επιτοκίων. Σύμφωνα με 
την έρευνα, η καθαρή 

ζήτηση δανείων στην Κύπρο από επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2022  κατέγραψε μείωση 

Της Κυριακής
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ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΎΝΑ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΎΝ ΑΎΣΤΗ-
ΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΦΕΡΕΓΓΎΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕ-
ΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Οικονομική αβεβαιότητα και υψηλά 
επιτόκια βάζουν φρένο στον νέο δανεισμό

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@dias-
medias.com

σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 

Επιχειρηματικά δάνεια
Η καθαρή μείωση της ζήτησης επιχει-

ρηματικών δανείων αποδίδεται κυρίως 
στη μειωμένη ζήτηση για χρηματοδότηση 
πάγιων επενδύσεων, η οποία φαίνε-
ται να επηρεάζεται από την αυξημένη 
αβεβαιότητα καθώς και την αυξητική 
τάση των επιτοκίων. Άλλοι παράγοντες 
που συνέβαλαν στην καθαρή μείωση 
της ζήτησης, σύμφωνα πάντα με την 
έρευνα, αφορούσαν το γενικό επίπεδο 
των επιτοκίων, καθώς και τις μειωμένες 
άλλες ανάγκες χρηματοδότησης που 
σχετίζονται με συγχωνεύσεις ή εξαγο-
ρές επιχειρήσεων και αναδιαρθρώσεις 
χρεών. Από την άλλη, παρατηρήθηκε 
αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης 
αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης, 
ενδεχομένως λόγω των αυξήσεων στις 
τιμές της ενέργειας και πρώτων υλών, 
καθώς και λόγω των διαταραχών στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Πονοκέφαλος 
ο πληθωρισμός

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η καθα-
ρή μείωση της ζήτησης για στεγαστι-
κά δάνεια αποδίδεται από τις τράπεζες 
στην αυξητική τάση των επιτοκίων, στην 
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Μια μεγάλη έκθεση για τα 
ακίνητα της Κύπρου θα 
πραγματοποιηθεί στο 
Ισραήλ. Η έκθεση με 

τίτλο «The Cyprus Real Estate Fair in 
Israel» θα γίνει στις 12-14 Ιανουαρίου 
2023 στο Rayman Hall in KFAR HM 
acciabiah Hotel, Ramat Gan. 

Την έκθεση διοργανώνει ο μεγάλος 
και γνωστός οίκος διοργάνωσης εκθέσε-
ων του Ισραήλ «The Emanuel Group». 

Η έκθεση, την οποία αναμένεται να 
επισκεφθούν άνω των 1000 ενδιαφε-
ρομένων επενδυτών από το Ισραήλ, 
θα αφορά την παρουσίαση επενδυτι-
κών προτάσεων για τους Ισραηλίτες, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
σε ακίνητα στην Κύπρο. 

Στο πλαίσιο αυτό, κυπριακές επι-
χειρήσεις κατασκευής ακινήτων, 
developers, κτηματομεσίτες, επαγ-
γελματίες του τομέα των 
επενδύσεων και των υπη-
ρεσιών, μπορούν να λάβουν 
μέρος με περίπτερα και να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις 
τους προς τους Ισραηλίτες 
επενδυτές. 

Τα πλεονεκτήματα από τη 
συμμετοχή των κυπριακών 
επιχειρήσεων και επαγγελ-
ματιών σ’ αυτήν τη μοναδική 
έκθεση για την Κύπρο στο Ισραήλ, 
είναι πάρα πολλά, αφού πάρα πολ-
λοί Ισραηλίτες επιδεικνύουν έντονο 
ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο για να 

επενδύσουν στην Κύπρο. 
Η έκθεση περιλαμβάνει μόνο 30 

περίπτερα διαφόρων μεγεθών (6m, 5m, 
4m, 3m και 2m), τα οποία είναι 
λειτουργικά δομημένα και το-
ποθετημένα στον χώρο, ώστε 
να είναι εύκολη η περιδιάβασή 
τους. 

Οι κυπριακές επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες που ενδι-
αφέρονται να συμμετάσχουν 
σ’ αυτήν τη μοναδική έκθεση 
και να βρουν επενδυτές για 
τα ακίνητά τους, θα πρέπει να 

επικοινωνούν με την εταιρεία FMW 
Financial Media Way, που ανέλαβε την 
προώθηση και προβολή της εν λόγω 
έκθεσης στην Κύπρο (τηλ. 22342005). 

Μεγάλη έκθεση στο Ισραήλ
για τα ακίνητα της Κύπρου

επιδείνωση της εμπιστοσύνης των κα-
ταναλωτών και στις λιγότερο ευνοϊκές 
εκτιμώμενες προοπτικές της αγοράς 
κατοικιών. Αντίστοιχα, η μείωση της 
ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά 
δάνεια οφείλεται, σύμφωνα με την έρευ-
να, στη μείωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών, στο αυξημένο επίπεδο 
των επιτοκίων και στη μείωση των δα-
πανών για αγορά διαρκών καταναλωτι-
κών αγαθών. Η αρνητική επίδραση του 
πληθωρισμού στο πραγματικό διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών φαίνεται να 
αναβάλλει τις καταναλωτικές τους απο-
φάσεις. Σύμφωνα με τις προσδοκίες των 
τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 
2022, η καθαρή ζήτηση δανείων στην 
Κύπρο αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
τόσο από επιχειρήσεις όσο και για όλες 
τις κατηγορίες δανείων από νοικοκυριά.

Αυστηρή πολιτική 
δανειοδότησης

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κριτή-
ρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις 
στην Κύπρο έγιναν αυστηρότερα σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο και σε μεγα-
λύτερο βαθμό απ’ ό,τι αναμενόταν με βάση 
την έρευνα Ιουλίου 2022. Υπό το βάρος 
της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με 
τις οικονομικές επιπτώσεις του συνεχιζό-
μενου πολέμου στην Ουκρανία, η σωστή 
αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου από 
τις τράπεζες έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο 
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την έρευνα, 
στη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων 
χορήγησης επιχειρηματικών δανείων το 
τρίτο τρίμηνο του 2022 συνέβαλε, όπως και 
το προηγούμενο τρίμηνο, τόσο η εκτίμηση 
των τραπεζών για αυξημένο κίνδυνο όσο 

και η μειωμένη ανοχή τους στον κίνδυνο. 
Συγκεκριμένα, η αντίληψη των τραπεζών 
για αυξημένο κίνδυνο το τρίτο τρίμηνο του 
2022 αφορούσε τη γενική οικονομική 
κατάσταση και προοπτικές, που αφορούν 
συγκεκριμένους κλάδους ή εταιρείες και 
τις ζητούμενες εξασφαλίσεις. Οι εκτιμή-
σεις της ΚΤΚ, για το τέταρτο τρίμηνο του 
2022, είναι πως οι τράπεζες θα ακολου-
θήσουν ακόμα πιο αυστηρή πολιτική στη 
δανειοδότηση. Η τακτική των τραπεζών 
στοχεύει κυρίως στη βιωσιμότητα του 
νέου δανεισμού,  καθώς τα βαρίδια που 
λέγονται κόκκινα δάνεια εξακολουθούν 
να βρίσκονται στην πραγματική οικονο-
μία, ανεξαιρέτως εάν έφυγαν από τους 
τραπεζικούς ισολογισμούς. 

Δεύτερες σκέψεις
Το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων σε 

συνάρτηση με τις πληθωριστικές πιέσεις, 
σύμφωνα με οικονομολόγους, αναγκάζει 
τους δανειολήπτες να αποφεύγουν τις 
επενδύσεις αλλά και τη σύναψη νέων 
δανείων. Σύμφωνα με οικονομολόγους, 
η υφιστάμενη κατάσταση, σίγουρα θα 
επηρεάσει την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα εφόσον πολλές επιχειρήσεις 
αναστέλλουν επενδυτικές δραστηριό-
τητες ή τις αγορές πάγιων ενεργητικών 
για σκοπούς επέκτασης. Την ίδια ώρα 
αναμένεται να μειωθεί και η κατανά-
λωση, εξαιτίας του ότι τα νοικοκυριά 
προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα και 
τις δαπάνες τους, ώστε να μπορούν ν’ 
αντεπεξέλθουν τόσο στη μείωση της 
αγοραστικής δύναμης των εισοδημά-
των τους αλλά και στις αυξημένες δό-
σεις που πρέπει να καταβάλουν όσον 
αφορά τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα 
ν’ αποφεύγουν τις επενδύσεις και τη 
σύναψη νέων δανείων, ούτως ώστε, σε 

περίπτωση που συνεχίσει η αβεβαιό-
τητα και ο πληθωρισμός ,να μπορούν 
να εκπληρώνουν τις βασικές ανάγκες 
της καθημερινότητάς τους.

Επιβράδυνση
Η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα στοι-

χίσει στην ανάπτυξη και θα επηρεάσει 
την οικονομία στο σύνολό της. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα να δούμε ενδεχο-
μένως επιβράδυνση της ανάπτυξης το 
επόμενο τρίμηνο. Το 2023, σύμφωνα με 
τους αναλυτές, εκτιμάται ότι θα είναι ένα 
δύσκολο έτος τόσο για την ευρωπαϊκή 
όσο και για την παγκόσμια οικονομία. 
Ενόσω ο πληθωρισμός βρίσκεται σε 
υψηλά επίπεδα και οι Κεντρικές Τρά-
πεζες προχωρούν σε επιθετικές αυξή-
σεις των επιτοκίων, η επιχειρηματική 
δραστηριότητα αναμένεται να επηρεα-
στεί αρνητικά. Αφού δεν θα υπάρχουν 
επενδύσεις, αναπόφευκτα όλο αυτό 
θα οδηγήσει σε επιβράδυνση και σε 
μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης στις 
οικονομίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης και 
πολύ πιθανόν και στην Κύπρο. 

Πώς πήγε ο νέος δανεισμός;
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται 

και στα τελευταία στοιχεία της ΚΤΚ για 
τον νέο δανεισμό. Συγκεκριμένα, τα 
στεγαστικά δάνεια το 2ο τρίμηνο του 
2022 ανήλθαν στα €256.1 εκ., ενώ το 
3ο τρίμηνο μειώθηκαν στα €238.8 εκ. 
Τα επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκ. 
το 3ο τρίμηνο του έτους άγγιξαν σχεδόν 
τα 112 εκ. από τα 133 εκ. που ήταν το 
προηγούμενο τρίμηνο. Τα επιχειρηματι-
κά δάνεια άνω τους ενός εκατομμυρίου 
το 3ο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν 
κατά €66 εκ. περίπου και έφθασαν 
σχεδόν €281 εκ.

MAXVIEW ESTATES LIMITED (ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Παραλήπτης και Διαχειριστής της πιο πάνω εταιρείας  ζητεί προσφο-
ρές για την πώληση των πιο κάτω ακινήτων:

1.  Χωράφι στην κοινότητα Ασώματος, επαρχία Λεμεσού, εμβαδού 1.069 
τ.μ. Το ακίνητο εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Η2 (Οικιστική 
Χρήση), με ανώτατο συντελεστή δόμησης 90%, κάλυψης 50%, σε 2 
ορόφους και ύψος 8,30 μέτρα. Αριθμός Εγγραφής: 0/1394,  Φύλλο/
Σχέδιο/Τμήμα: 58/23/00, Τεμάχιο: 38, Μερίδιο 700/1069.

2.  Χωράφι στην κοινότητα Σπιτάλι, επαρχία Λεμεσού, εμβαδού 3.011 
τ.μ. Το ακίνητο εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Η2 (Οικιστική 
Χρήση), με ανώτατο συντελεστή δόμησης 90%, κάλυψης 50%, σε 2 
ορόφους και ύψος 8,30 μέτρα.  Αριθμός Εγγραφής: 0/4742,  Φύλλο/
Σχέδιο/Τμήμα: 53/16/00, Τεμάχιο: 421, Μερίδιο 1/1.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 02/12/2022, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ippscy.com, είτε με 
κανονικό ταχυδρομείο στο ταχυδρομικό κιβώτιο 25595, 1310 στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνήσουν στο τηλέφωνο 22444234 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη διεύθυνση info@ippscy.com.

Ο Παραλήπτης/Διαχειριστής λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της υπό δια-
χείριση εταιρείας και δεν φέρει καμία προσωπική ευθύνη. Τα κριτήρια για 
αποδοχή των προσφορών δεν περιορίζονται στο ύψος της προσφοράς.

Αντώνης Η. Βασιλείου
Παραλήπτης και Διαχειριστής

Kayne Investment Holdings Ltd 
  (In Voluntary Liquidation)

Company No. 1614818

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 15th day of November 2022. The Liquidator is Andreas 
Panayiotou of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, 
Nicosia, Cyprus. 

Dated this 15th of November 2022
Andreas Panayiotou

Tocan Ventures Inc.
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1490520

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 18th day of November 2022. The Liquidator is Andreas 
Panayiotou of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, 
Nicosia, Cyprus. 

Dated this 18th of November 2022
Andreas Panayiotou

Η παρατεταμένη 
οικονομική αβεβαι-
ότητα, ο πληθωρι-
σμός και τα υψηλά 
επιτόκια θα στοιχί-

σουν στην ανάπτυξη 
και θα επηρεάσουν 
την οικονομία στο 

σύνολό της 

Σύμφωνα με τις 
προσδοκίες των 
τραπεζών για το 
τέταρτο τρίμηνο 

του 2022, η καθα-
ρή ζήτηση δανείων 

στην Κύπρο ανα-
μένεται να μειωθεί 
περαιτέρω σε σχέ-
ση με το προηγού-
μενο τρίμηνο, τόσο 

από επιχειρήσεις 
όσο και για όλες τις 

κατηγορίες δανεί-
ων από νοικοκυριά 

ΝΕΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ	 €256.1	εκ.
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	 €238.8	εκ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΩΣ €1 ΕΚ. 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ	 €133.1	εκ.
ΙΟΥΛΙΟΣ-	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	 €112.5	εκ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΟΥ €1 ΕΚ. 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ	 €347.9	εκ.
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	 €281.7	εκ.
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ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

ΩΣ ΚΎΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΎ ΟΔΉ-
ΓΉΣΑΝ ΣΤΉ ΜΕΙΩΣΉ ΖΉΤΉΣΉΣ 
ΔΑΝΕΙΩΝ, ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ Ή 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΉΤΑ ΠΟΎ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ 
ΣΤΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ή ΑΎΞΉΣΉ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Ή ΜΕΙΩ-
ΣΉ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΎΡΙΩΝ 

Σημαντική μείωση 
στη ζήτηση δανείων

Τ
α τελευταία στατιστικά 
στοιχεία καταδεικνύ-
ουν σημαντική μείω-
ση στην παραχώρηση 
νέων δανείων, ενώ στην 
έρευνα της Κεντρικής 
Τράπεζας καταγράφο-

νται ως κύριοι λόγοι η αβεβαιότητα που 
επικρατεί στην οικονομία, η αύξηση 
των επιτοκίων και η μείωση των ει-
σοδημάτων των νοικοκυριών (γεγονός 
που οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού 
απόρριψης αιτημάτων).

Η αβεβαιότητα αποτελεί εμπόδιο 
στην επιχειρηματική ανάπτυξη και 
πρωτοβουλία. Πολλές επενδύσεις 
είτε σε νέα έργα ή σε στοιχεία πάγιου 
ενεργητικού αναβάλλονται, εφόσον οι 
αποδόσεις αμφισβητούνται και το κό-
στος επένδυσης / κατασκευής / αγοράς 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 

Οι αναλύσεις που συγκλίνουν σε ένα 
δύσκολο και «κρύο» πρώτο τρίμηνο 
του 2023, το οποίο θα ενισχύσει τις 
υφεσιακές πιέσεις, προβληματίζουν 
επενδυτές, επιχειρηματίες και κατα-
ναλωτές. Άλλωστε, αν κάποιος εξετά-
σει τα γεγονότα πριν από περιόδους 
ύφεσης, θα διαπιστώσει ότι η περίοδος 
υψηλών τιμών σε προϊόντα ενέργειας, 
όπως το αέριο και το πετρέλαιο, αποτελεί 

προμήνυμα σημαντικής οικονομικής 
συρρίκνωσης. 

Οι λόγοι της μείωσης 
Όπως είναι φυσικό, οι αυξήσεις των 

επιτοκίων και το γεγονός ότι παραμέ-
νει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω 
αυξήσεων (κάποια τραπεζικά ιδρύμα-
τα διεξάγουν ασκήσεις προσομοίωσης 
για τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια με 
βασικό ευρωπαϊκό επιτόκιο στο 3%), 
αποθαρρύνουν τους εν δυνάμει δανειο-
λήπτες να αναζητήσουν δανεισμό - και 
αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία 
τα εισοδήματα και η αγοραστική τους 
δύναμη συρρικνώνονται.

Υπενθυμίζεται ότι, για να είναι δυ-
νατή η παραχώρηση νέου δανεισμού, 
θα πρέπει ο δανειολήπτης, πέραν της 
παραχώρησης εξασφαλίσεων, δηλα-
δή ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία 
της επιχείρησης ή συνδυασμός τους, 
να μπορέσει να αποδείξει δυνατότη-
τα αποπληρωμής. Επισημαίνεται ότι 
η δόση θα πρέπει να είναι ένα μικρό 
ποσοστό των καθαρών εισοδημάτων 
του δανειολήπτη. 

Οπότε, η αυστηροποίηση των κρι-
τηρίων παραχώρησης δανείων σε συν-
δυασμό με τον αριθμό εγγράφων που 
απαιτούνται (φυσικά μετά τα γεγονότα της 
προηγούμενης δεκαετίας τα τραπεζικά 
ιδρύματα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σε 
ανοίγματα για να μη δημιουργήσουν 
νέο σημαντικό κύμα μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων), αποτελούν σημαντικούς 
λόγους μείωσης της ζήτησης.

Αρνητικά ως προς τις προθέσεις των 
τραπεζών ενδεχομένως να ενεργεί και 
το γεγονός που αφορά την αναστολή των 
εκποιήσεων, εφόσον ο παροπλισμός ενός 
σημαντικού εργαλείου ανάκτησης των 
χρεών επηρεάζει την αξία της υποθήκης 
και δεσμεύει σημαντικούς διοικητικούς 
πόρους σε μια μακροχρόνια ενδεχομέ-
νως διαδικασία αποπληρωμής. 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο 
ιδιωτικός τομέας παραμένει υπερδανει-
σμένος,  ανεξάρτητα αν τα δάνεια ανήκουν 
σε τραπεζικά ιδρύματα ή σε εταιρείες 
διαχείρισης. Συνεπώς, τα περιθώρια 
για νέο δανεισμό είναι περιορισμένα.

Η διασφάλιση της χρηματοδότησης 

των αναγκών μιας επιχείρησης απο-
τελεί έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες επιβίωσης και ανάπτυξής 
της. Μια επιχείρηση, ως ζωντανός ορ-
γανισμός, πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να προσαρμόζεται στο επιχειρησιακό 
και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργεί.

Για τις επιχειρήσεις όπως και για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ακόμα και 
για τα νοικοκυριά, είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός, 
ώστε τα εισοδήματα να καλύπτουν τις 
δαπάνες και τις ανάγκες χρηματοδότησης.

Ο δανεισμός αποτελεί σημαντικό μέ-
ρος της χρηματοδότησης επενδύσεων 
και μέρος του κεφαλαίου κίνησης των 
επιχειρήσεων. Η μόχλευση, στο πλαίσιο 
ενός λογικού χρηματοδοτικού σχεδί-
ου, είναι ένα απόλυτα υγιές φαινόμενο, 
το οποίο μεγιστοποιεί τα κέρδη μιας 
επένδυσης. 

Φυσικά η μόχλευση σταματά να είναι 
χρηματοδοτικό εργαλείο τη στιγμή που 
γίνεται με υπερβολικό τρόπο, χωρίς να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα αποπλη-
ρωμής και φυσικά όταν ο δανεισμός 
διοχετεύεται σε αμφιβόλου ποιότητας 
επενδύσεις, χωρίς καμιάν αξιολόγηση 
του ρίσκου που αναλαμβάνεται.

Σε σχέση με τα νέα έργα, απαιτείται 
η συνεισφορά του επενδυτή κοντά στο 
30% πριν να προχωρήσει το τραπεζικό 
ίδρυμα σε εκταμίευση του ποσού του 
δανείου. Ως εκ τούτου, η μη εξεύρεση 
των ιδίων κεφαλαίων μπλοκάρει την 
υλοποίηση του έργου.

Όσον αφορά το πιο πάνω θέμα, και 
αυτό βρίσκεται στις προτάσεις σχεδόν 
όλων των υποψηφίων για τις προεδρικές 
εκλογές, ενδεχομένως με κάποιες διαφο-
ροποιήσεις, είναι η ενεργοποίηση ενός 
μηχανισμού εγγύησης της επένδυσης 
ή και δημιουργία επενδυτικού ταμείου 
για να παρέχει τη χρηματοδότηση που 
απαιτείται σε ίδια κεφάλαια.

Ενισχυτικό των πιο πάνω είναι η 
κινητικότητα που πλέον παρατηρεί-
ται σε μικρότερα ακίνητα, κυρίως στη 
δευτερογενή αγορά, εφόσον νέα έργα 
ενδεχομένως να αναβλήθηκαν λόγω 
υψηλού κόστους κατασκευής ή και μη 
εξεύρεσης χρηματοδότησης. 

Μεγάλη είναι η ζήτηση που παρατη-
ρείται σε οικιστικές μονάδες από άτομα 
που αποφασίζουν να μετεγκατασταθούν 
στην Κύπρο, που διαθέτουν όμως τα 
κεφάλαια για την αγορά τους ή χρειά-
ζονται μικρό ποσοστό δανεισμού (σε 
αντίθεση με τα όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, σταδιακά τα τραπεζικά ιδρύματα 
παραχωρούν δανειακές χρηματοδοτήσεις 
σε ξένους υπηκόους, αλλά το ποσοστό 
αυτών των νέων δανείων είναι πολύ μι-
κρό σε σχέση με τη γενική συρρίκνωση 
της ζήτησης για νέα δάνεια).

Η κυπριακή οικονομία 
αποδεικνύεται ανθεκτική

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο πε-
ριορισμός των χρηματοδοτήσεων και 
της ρευστότητας στην αγορά αναμένεται 
να επηρεάσει την οικονομία. Στοιχεία 
που ανακοινώνονται όσον αφορά την 
ανεργία, την πορεία των ακινήτων και 
την παραγωγικότητα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής και σε χώρες του 
σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης κατα-
δεικνύουν επιβράδυνση και επιφέρουν 

προβληματισμό.
Η κυπριακή οικονομία το έτος που 

διανύουμε, παρά τις σημαντικές προ-
κλήσεις, αποδεικνύεται ανθεκτική και 
σημειώνει σημαντικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Τομείς όπως ο τουρισμός και οι 
υπηρεσίες, για τους οποίους υπήρξαν 
ανησυχίες με το ξέσπασμα του πολέμου 
στην Ουκρανία, αποδείχτηκαν ανθεκτι-
κοί, με αποδόσεις καλύτερες από τις 
αρχικές προβλέψεις.

Σημειώνεται ότι, πέραν των αρνητικών 
συνεπειών των κυρώσεων, των αντικυ-
ρώσεων, του υψηλού πληθωρισμού και 
του αυξημένου ενεργειακού κόστους, η 
Κύπρος αυτήν τη χρονιά κατάφερε να 
προσελκύσει σημαντικό αριθμό ξένων 
εταιρειών που μετεγκαταστάθηκαν με 
το προσωπικό τους, ενώ η ενίσχυση του 
τομέα της τεχνολογίας αποτελεί έναν 
από τους κύριους λόγους μεγέθυνσης 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
της χώρας.

Οπότε, το πρώτο εξάμηνο του νέου 
έτους είναι σημαντικό ώστε να διαπι-
στωθεί αν η κυπριακή οικονομία δημι-

ούργησε τα κατάλληλα αντισώματα για 
να αντιμετωπίσει ένα κύμα ύφεσης που 
αναμένεται να παρουσιάσει η ευρωπα-
ϊκή οικονομία ή θα παρασυρθεί από το 
γενικότερο κλίμα. Φυσικά, οποιαδήποτε 
θετική εξέλιξη στο ουκρανικό αναμένεται 
να δράσει θετικά. Δυστυχώς, όμως, κάτι 
τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, με νέες 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τεχνητό 
περιορισμό των τιμών των ενεργειακών 
προϊόντων να είναι υψηλά στην ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Hανάδειξη της Κύπρου τα 
τελευταία χρόνια ως αντα-
γωνιστικού επιχειρηματικού 
κέντρου σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Αντίθετα, 
η εμπειρία μάς διδάσκει ότι μέσω της 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων θα 
πρέπει να οικοδομήσουμε ένα αειφόρο 
αναπτυξιακό μοντέλο, που να μπορεί 
διαχρονικά ν’ αντεπεξέρχεται σε κρίσεις.

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
που έχει διαμορφωθεί διεθνώς, λόγω 
των διαδοχικών κρίσεων, η προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί 
για την ανάκαμψη της οικονομίας και 
προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός 
αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι 
αναγκαίο να συνεχίσουμε να δίνουμε 
ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή της 
Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για 
προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε 
διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως 
είναι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η 
έρευνα, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οι χρηματοοικονομικές και 
επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο 
αθλητισμός και η πολιτιστική βιομηχανία. 

Η άντληση τεχνογνωσίας και κεφα-
λαίων σε διαφορετικούς κλάδους, θα 
οδηγήσει στη μεγέθυνση και διαφο-
ροποίηση της παραγωγικής βάσης της 
οικονομίας, δημιουργώντας ποιοτικές 
θέσεις εργασίας για τον πληθυσμό.

Ήδη, η δημιουργία έδρας 
(headquartering) στην Κύπρο από αριθμό 
ξένων εταιρειών έφερε στη χώρα μας 
σημαντική τεχνογνωσία, ενώ παράλ-
ληλα συνέβαλε στο άνοιγμα χιλιάδων 
θέσεων εργασίας, δημιουργώντας ορι-
ζόντια πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
οικονομία εν μέσω κρίσεων. Μεγάλες 
επενδύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας 
έχουν ανοίξει τον δρόμο για τη δημι-
ουργία στην Κύπρο ενός περιφερειακού 
hub μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Με την ευελιξία και την εξ απο-
στάσεως εργασία να αποκτούν πλέον 
κεντρικό ρόλο στην αγορά εργασίας, 
το headquartering και η προσέλκυ-
ση ξένων επενδύσεων δεν αποτελούν 
απλώς πρόσθετα πλεονεκτήματα για 
την οικονομία της χώρας μας, αλλά 
συστατικά της στοιχεία, τα οποία δι-
ασφαλίζουν τη σταθερότητα και την 
αειφόρο ανάπτυξή της.

Το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης 
επενδύσεων, που εξήγγειλε η κυβέρνηση, 
μετά την κατάργηση του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος, ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ενώ θα 
συμβάλει και στον επαναπροσδιορισμό 
του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. 

Ιδιαίτερα, το νέο πρόγραμμα προ-

σέλκυσης επενδύσεων επικεντρώνε-
ται στη διευκόλυνση των διαδικασιών 
μετεγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων, 
στην επέκταση των φορολογικών κι-
νήτρων που προσφέρονται για ξένες 
επιχειρήσεις, καθώς και στην παροχή 
αδειών απασχόλησης προσωπικού από 
τρίτες χώρες που εργάζονται σε διεθνείς 
εταιρείες.

Την ίδια στιγμή, εστιάζει σε έναν το-
μέα που αναδεικνύεται ως σημαντικός 
πυλώνας της οικονομίας μας, αυτόν της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημό-
σιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
του εργατικού δυναμικού της χώρας, 
προσελκύοντας ερευνητές, φοιτητές και 

πόρους από το εξωτερικό και συνδέ-
οντας, παράλληλα, με αποτελεσματικό 
τρόπο, την εκπαίδευση με την αγορά 
εργασίας. Η ενίσχυση της αγοράς ερ-
γασίας με εξειδικευμένο προσωπικό 
συνεπάγεται και ενίσχυση των συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως 
επιχειρηματικού κέντρου. 

Οφείλουμε να κτίσουμε πάνω σε 
αυτήν την προσπάθεια που έχει ήδη 
αρχίσει, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε 
περαιτέρω τις υποδομές της χώρας για 
να προσελκύσουμε περισσότερες και-
νοτόμες εταιρείες και καταξιωμένους 
επαγγελματίες, ενισχύοντας παράλληλα 
την προσβασιμότητα της Κύπρου σε 
καινούργιες ευρωπαϊκές και περιφε-
ρειακές αγορές.

H προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί 
για ένα αειφόρο αναπτυξιακό μοντέλο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΡΤΑΛΗΣ, 
Διευθύνων Σύμβουλος 
Prospectacy Ltd

27.11.2022

Οι αναλύσεις που 
συγκλίνουν σε ένα 

δύσκολο και «κρύο» 
πρώτο τρίμηνο του 
2023, το οποίο θα 

ενισχύσει τις υφεσια-
κές πιέσεις, προβλη-
ματίζουν επενδυτές, 

επιχειρηματίες και 
καταναλωτές 
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Τ
α τελευταία χρόνια 
στον επιχειρηματικό 
κόσμο υπάρχει ολο-
ένα και αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για τη 
μετάβαση στο cloud 
(cloud transformation), 

τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προ-
σφέρει, αλλά και τις ανησυχίες για την 
υιοθέτησή του. 

O μετασχηματισμός cloud (cloud 
transformation) είναι η διαδικασία 
μετεγκατάστασης μιας επιχείρησης 
από την on-prem υποδομή στο cloud. 
Περιλαμβάνει μετεγκατάσταση εφαρ-
μογών και προγραμμάτων λογισμικού, 
μετακίνηση εταιρικών δεδομένων στο 
cloud και μετασχηματισμό της IT υπο-
δομής του ενδιαφερόμενου οργανισμού/
επιχείρησης. Ο χρόνος που χρειάζε-
ται για να ξεκινήσει και να προωθηθεί 
αυτή η διαδικασία εξαρτάται από την 
πολυπλοκότητα της λειτουργίας του 
κάθε οργανισμού/επιχείρησης. Εάν ο 
ενδιαφερόμενος οργανισμός/επιχείρηση 
έχει ήδη υιοθετήσει κάποια τεχνολογία 
cloud, θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο για 
να προωθήσει περισσότερα συστήματα 
στο cloud από κάποιον οργανισμό/επι-
χείρηση που δεν χρησιμοποιεί καθόλου 
τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

Οι δυνατότητες που προσφέρει το 
cloud καθώς και οι επιλογές για τις σχε-
τικές υπηρεσίες έχουν αυξηθεί πολύ τα 
τελευταία χρόνια και έχουν προωθήσει 
μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν οι οργανισμοί και οι επι-
χειρήσεις. Το cloud κάνει ευκολότερη 
την πρόσβαση στην τεχνολογία, παρέ-

O ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ CLOUD 
(CLOUD TRANSFORMATION) 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ON-PREM ΥΠΌΔΌ-
ΜΗ ΣΤΌ CLOUD – ΤΑ ΠΛΕΌ-
ΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΌΥ ΠΡΌΣΦΕΡΕΙ 
ΚΑΙ ΌΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΙΌΘΕΤΗΣΗ ΤΌΥ 

Οι «έξυπνοι» οργανισμοί χρησιμοποιούν το cloud 
ως πλατφόρμα εξέλιξης και βιωσιμότητας

NEDECO ELECTRONICS: 

Μεγάλος τυχερός κέρδισε 
το σύστημα αυτοματισμού 
Smart Home

ΗAlpha Bank Cyprus Ltd 
προσφέρει τώρα στους πε-
λάτες της το Google Pay™ 
για ανέπαφες πληρωμές. 

Το ψηφιακό πορτοφόλι της Google 
διατίθεται στους κατόχους καρτών 
Mastercard της Alpha Bank για 
εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς 
πληρωμές.

Με το Google Pay, οι πελάτες της 
Τράπεζας μπορούν να πραγματοποι-
ούν πληρωμές με την Android και 
Wear OS συσκευή τους (κινητό, tablet 
ή smartwatch) σε οποιοδήποτε φυσικό 
ή διαδικτυακό κατάστημα και οπου-
δήποτε υπάρχει το σήμα contactless. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκα-
τομμύρια επιχειρήσεις στην Κύπρο 
και σε όλοn τον κόσμο, ενώ οι Πελάτες 
συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα 
οφέλη και προνόμια που προσφέρουν 
οι κάρτες Mastercard της Alpha Bank.

Η διαδικασία είναι απλή και εύκο-
λη. Ο χρήστης κατεβάζει από το Play 
Store την εφαρμογή Google Wallet 

στην Android συσκευή του και στη 
συνέχεια προσθέτει την Alpha Bank 
Mastercard, ακολουθώντας τα σχετι-
κά βήματα. Για τις αγορές σε φυσικά 
καταστήματα, οι Πελάτες πλησιάζουν 
την Android συσκευή τους στο τερ-
ματικό αποδοχής καρτών (POS) όπου 
υπάρχει το σήμα contactless, ενώ για 
τις online πληρωμές αρκεί ένα κλικ 
στο εικονίδιο “Πληρωμή με Google 
Pay”, χωρίς να χρειάζεται η πληκτρο-
λόγηση των στοιχείων της κάρτας. 

Το Google Pay αποτελεί έναν από 
τους πλέον ασφαλείς τρόπους πλη-
ρωμής. Στηρίζεται στην τεχνολογία 
“tokenization”, που προστατεύει την 
εμφάνιση του αριθμού της κάρτας 
πληρωμής, καθώς στη θέση του δη-
μιουργείται ένας μοναδικός κρυπτο-
γραφημένος αριθμός (token), ο οποίος 
χρησιμοποιείται για την πραγματοποί-
ηση της συναλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα της Alpha 
Bank στο www.alphabank.com.cy.

χοντας σε μεγάλες και μικρές εταιρείες 
ίση πρόσβαση σε εργαλεία για χρήση 
και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα γίνεται 
ευκολότερη η συλλογή και η επεξεργα-
σία των δεδομένων. Παρέχεται σχεδόν 
άπειρη χωρητικότητα αποθήκευσης 
και ανάλυση δεδομένων σε πραγμα-
τικό χρόνο σε μια ενιαία πλατφόρμα. Η 
μετάβαση στο cloud απαιτεί στρατηγική 
και ευελιξία από τον ενδιαφερόμενο 
οργανισμό/επιχείρηση. Η αξιοποίηση 
όλων των πλεονεκτημάτων που προ-
σφέρει το cloud απαιτεί δέσμευση σε 
επιχειρηματικό επίπεδο αναφορικά με 
τις μετασχηματιστικές του δυνατότητες. 
Καθώς το οικοσύστημα cloud ωριμάζει 
και κλιμακώνεται, επιχειρήσεις κάθε 
μεγέθους και κλάδου ξεκινούν πολ-
λές ad-hoc πρωτοβουλίες cloud. Οι 
CIO σήμερα αντιμετωπίζουν όλο και 
πιο περίπλοκες απαιτήσεις,  καθώς ο 
καθορισμός των κατάλληλων λύσεων 
και υπηρεσιών cloud για τον κάθε ορ-

γανισμό/επιχείρηση πρέπει να βασί-
ζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του 
και συχνά περιλαμβάνει περισσότερους 
από έναν στρατηγικούς παρόχους cloud 
και σχετικά πλάνα ανάπτυξης.

Ο μετασχηματισμός cloud έχει διά-
φορα οφέλη για τον ενδιαφερόμενο 
οργανισμό. Κατ’ αρχάς, διατηρεί τον 
οργανισμό ανταγωνιστικό στον επιχει-
ρηματικό κόσμο του  σήμερα. Η τεχνο-
λογία αλλάζει συνεχώς τον τρόπο με τον 
οποίο οι εταιρείες δραστηριοποιούνται 
και η εναρμόνιση με το τι προστάζει είναι 
πλέον μονόδρομος. Επίσης, προωθεί μια 
καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση και 
στην προώθηση νέων δραστηριοτήτων, 
χωρίς να χρειάζεται μια εταιρεία να ξοδέψει 
επιπλέον χρόνο για την αναβάθμιση της 
υφιστάμενης τεχνολογικής υποδομής της. 
Ακόμη, η αξιοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών cloud επιτρέπει εύκολα και 
σε μικρότερους οργανισμούς να κατα-
λάβουν την αξία των δεδομένων τους, 
οδηγώντας τους έτσι στη λήψη data-driven 
αποφάσεων με σκοπό τόσο τη βελτίωση 
του λειτουργικού τους μοντέλου και της 
παραγωγικότητας των υπαλλήλων, όσο 
και της ανάπτυξής τους στην αγορά. 

Ωστόσο, υπάρχουν και προκλήσεις 
οι οποίες σχετίζονται με αυτόν τον με-
τασχηματισμό. Αυτές οι προκλήσεις 
γίνονται εντονότερες στην περίπτωση 
που ο οργανισμός δεν έχει χρησιμοποι-
ήσει ακόμη υπηρεσίες cloud. Ιδιαίτερα, 
θα πρέπει να εφαρμόζονται τα σωστά 
πρωτόκολλα ασφάλειας δεδομένων για 
αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρό-
σβασης και επίσης θα πρέπει να γίνεται 
εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού 
εντός του οργανισμού για χειρισμό του 
cloud και των υπηρεσιών του

ΟΚωνσταντίνος Αναστασίου 
είναι ο μεγάλος τυχερός 
του διαγωνισμού της 
NEDECO Electronics 

Ltd, που διεξήχθη κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης «Ιδανική Κατοικία» το 
τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου 2022. 
Ο κ. Αναστασίου κέρδισε ένα σύστη-
μα αυτοματισμού σπιτιού NEDECO 
Smart Home αξίας €500. 

Σε δηλώσεις της η Marketing and 
Promotions Officer της εταιρείας, Σώτη 
Πέρναρου, ευχαρίστησε όλους όσοι 
επισκέφτηκαν το ειδικά διαμορφωμένο 
περίπτερο της NEDECO Electronics 
Ltd στο πλαίσιο της έκθεσης, ενώ 
επεσήμανε ότι το ενδιαφέρον για τον 
διαγωνισμό και γενικότερα για την 
τεχνολογία των NEDECO Smart Homes 
ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Όπως είπε, 
«οι λύσεις έξυπνων σπιτιών  κερδίζουν 
ολοένα και περισσότερο έδαφος στην 
κυπριακή αγορά, καθώς αποδεδειγμέ-

να διευκολύνουν την καθημερινότητα 
των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλουν στην αισθητή μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
μια ομολογουμένως κρίσιμη χρονική 
περίοδο για τα νοικοκυριά». 

Με το NEDECO Smart Home ο 
χρήστης έχει την ευχέρεια να ελέγ-
χει μέσα από την οθόνη του smart 
phone ή του tablet του, απ’ όπου και 
να βρίσκεται, διάφορες λειτουργίες 
στο σπίτι του, όπως τον οικιακό φω-
τισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές, τον 
θερμοσίφωνα, τα ηλεκτρικά blinds, 
τις ηλεκτρικές γκαραζόπορτες και 
τις κλιματιστικές μονάδες. Με την 
τεχνολογία Smart Home μειώνεται 
η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, 
καθιστώντας το έξυπνο σπίτι ως 
αναγκαιότητα και όχι ως πολυτέλεια. 

Το NEDECO Smart Home θα προ-
σφέρεται με έκπτωση 30% μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου 2022. 

AΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Manager, Manage-
ment Consulting, KPMG Ltd, ioannidesa@
kpmg.com

ΗΥπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας ανταποκρίθηκε θετικά στο 
αίτημα του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης 

(ΦΕΔ), αναγνωρίζοντας τον ΦΕΔ ως κατάλληλο 
μηχανισμό χειρισμού παραπόνων για σκοπούς 
εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ του Περί Προστασίας 
του Καταναλωτή Νόμου του 2021, το οποίο αφορά 
στις Παραπλανητικές και Συγκριτικές Διαφημί-
σεις. Η ανακοίνωση έγινε σε διάσκεψη Τύπου 
που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
(ΥΕΕΒ), παρουσία της Υπουργού, Νατάσας Πηλείδου.

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας Νατάσα Πηλείδου χαιρέτισε την πρωτο-
βουλία του ΦΕΔ να αιτηθεί αναγνώρισης από την 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), μία 
εξέλιξη η οποία έρχεται να καλύψει την ανάγκη 
ύπαρξης μηχανισμού για χειρισμό παραπόνων 
που αφορούν παραπλανητικές και αθέμιτα συ-
γκριτικές διαφημίσεις. 

Όπως εξήγησε η Υπουργός, από τούδε και στο 
εξής, όταν η ΥΠΚ λαμβάνει ένα παράπονο το οποίο 
αφορά παραπλανητική διαφήμιση εμπορευόμε-
νου προς εμπορευόμενο ή αθέμιτα συγκριτική 
διαφήμιση εμπορευόμενου προς εμπορευόμενο 

και/ή καταναλωτές, δύναται να ζητήσει από τον 
παραπονούμενο να προσφύγει στον ΦΕΔ για 
εξέταση του παραπόνου του. 

Εκ μέρους του Φορέα, η Πρόεδρος Σωτηρούλα 

Σωτηρίου ανέφερε πως ο ΦΕΔ είναι ο καταλλη-
λότερος μηχανισμός για την εξέταση παραπόνων 
που αφορούν σε παραπλανητικές και συγκριτικές 
διαφημίσεις. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 

Κατάλληλος μηχανισμός εξέτασης παραπόνων 

27.11.2022

ALPHA BANK 

Στο Google Pay 
για ανέπαφες, γρήγορες 
και ασφαλείς πληρωμές

Πώληση Πλεονάζουσας Ιδιοκτησίας
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15 (2) γ του Νόμου 15/62

Αρ. Φακ.: ΑΝΠ 297/2021
Το κοινό πληροφορείται ότι η πλεονάζουσα ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και 
περιγράφεται πιο κάτω, θα πωληθεί με δημοπρασία, την Κυριακή, 04 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στον χώρο του Γραφείου της Κοινοτάρχη της Μ. Γειτονιάς, Πανθέα, που βρί-
σκεται στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 5, 4001 Μ. Γειτονιά, Λεμεσός. Ο Δημοπράτης είναι ο κ. Αντώ-
νης Πετρίδης, οδός Τεύκρου Ανθία 5, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός, τηλ. 99624523.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- Γραπτές προσφορές μπορεί να παραδίδονται στον δημοπράτη.
- Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αγγελία Τύπου Ν.70, που τοιχοκολλήθηκε στον    
  πιο πάνω χώρο δημοπρασίας.

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού

Αρ. Εγγραφής  Φύλ/Σχέδιο/Τεμάχιο Πόλη ή Ενορία Είδος Εμβαδόν  Εγγεγραμμένο
     συμφέρον 
     που θα πωληθεί
0/10400 54/420504 Μ. Γειτονιά, Χωράφι 516 τ.μ 170/367
 8/661 Πανθέα, Λεμεσός

Επιφυλασσόμενη Τιμή Πώλησης: 67.500,00 ευρώ

Ο μετασχηματισμός 
cloud έχει διάφορα 

οφέλη για τον 
ενδιαφερόμενο 

οργανισμό, ωστόσο, 
υπάρχουν και 

προκλήσεις 
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ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

Πέριξ των 350 τα παράπονα 
δανειοληπτών για τράπεζες στην Κεντρική

27.11.2022

Ν
α διασφαλίσει τη 
δεοντολογική συ-
μπεριφορά των 
τραπεζικών ιδρυ-
μάτων έναντι των 
πελατών τους επι-
διώκει η Κεντρική 

Τράπεζα μέσω της Υπηρεσίας Χρημα-
τοπιστωτικής Δεοντολογίας. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση, το αρμόδιο εποπτικό 
όργανο έχει θεσπίσει μια διαδικασία, 
κατά την οποία οι δανειολήπτες που 
έχουν παράπονα από τις τράπεζες με 
τις οποίες συνεργάζονται, ή τις εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων, μπορούν να συ-
μπληρώνουν και να υποβάλλουν σχε-
τικό έντυπο, το οποίο θα τύχει εξέτασης 
από την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής 
Δεοντολογίας (ΥΧΔ).

Ωστόσο, συγκεκριμένη περίπτωση 
καταγγελίας που ήρθε σε γνώση της 
«Σημερινής», δημιουργεί ερωτηματι-
κά ως προς την αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας που έχει θεσπίσει 
η Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό γιατί, 
όπως προκύπτει, πελάτης τραπεζικού 
ιδρύματος υπέβαλε παράπονο προς την 
αρμόδια Αρχή της Κεντρικής, ωστόσο 
δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απάντηση 
εδώ και ένα περίπου χρόνο. Ούτε αν 
εξετάζεται η αίτησή του, ούτε σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται, ούτε αν πρέπει να 
προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από 
την αρχή. Η Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει 
ως προτεραιότητά της, μέσω της Υπηρε-
σίας Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας 
(ΥΧΔ), τη διασφάλιση της δεοντολογι-
κής συμπεριφοράς εκ μέρους των επο-
πτευόμενων ιδρυμάτων και, μέσω των 
δράσεών της όπως καθορίζονται στο 
ισχύον νομο-κανονιστικό πλαίσιο, τη 
δίκαιη μεταχείριση των πελατών τους. Το 
έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα 
της ΚΤΚ αποσκοπεί στο να διευκολύνει 
την υποβολή δομημένων αναφορών 
εικαζόμενων παραβάσεων από τα επο-
πτευόμενα ιδρύματα. Η ΥΧΔ δύναται να 
προβεί σε διερεύνηση αναφορών που, 
εκ πρώτης όψεως, δεικνύουν ελλιπή 
συμμόρφωση με νόμους που ορίζουν 
την ΚΤΚ ως αρμόδια Αρχή.

Με αφορμή το περιστατικό που ήρθε 
σε γνώση της «Σημερινής», ζητήσαμε 
στοιχεία και εξηγήσεις από την Κεντρική 
Τράπεζα σε σχέση με τη συγκεκριμένη 
διαδικασία που έχει θεσπίσει. Όπως 
αρμοδίως μας έχει αναφερθεί, ο χρόνος 
επεξεργασίας κάθε αναφοράς ποικίλλει, 
καθώς εξαρτάται από το πόσο πλήρης, 
απλή ή πολύπλοκη είναι, ως επίσης 
και αν αφορά πρόσφατα ή παλαιότερα 
γεγονότα. Επηρεάζεται επίσης από τον 
χρόνο ανταπόκρισης του εμπλεκόμενου 
ιδρύματος, αν και πάντοτε επιδιώκεται 
ένα λογικό χρονοδιάγραμμα. Δεδομέ-
νου ότι ο σκοπός της διερεύνησης των 
αναφορών είναι η διασφάλιση της συμ-
μόρφωσης των εποπτευόμενων ιδρυ-
μάτων με το εποπτικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο, υπάρχουν συνέργειες όταν η 
διερεύνηση γίνεται για ομάδα παρόμοιων 
αναφορών παρά για καθεμιά αναφορά 
σε ατομική βάση.

Περίπου 350 καταγγελίες
Σε ερώτηση, πόσες καταγγελίες 

και παράπονα έχει λάβει μέχρι σήμε-

ρα η αρμόδια Αρχή, η Κεντρική μάς 
κοινοποίησε τα εξής στοιχεία: Από τις 
αρχές Νοεμβρίου 2020, που ξεκίνησε 
να λειτουργεί η ΥΧΔ, μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου του 2022, υποβλήθηκαν 
στην ΥΧΔ περίπου 350 καταγγελίες. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό (63%) αφο-
ρά σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης 
και άλλα θέματα σχετικά με δάνεια. 
Επίσης, λήφθηκαν 53 καταγγελίες σε 
σχέση με διαδικασίες διεκπεραίωσης 
πληρωμών από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών, κυρίως πιστωτικά ιδρύμα-
τα, ενώ 30 καταγγελίες αφορούσαν τη 
λειτουργία λογαριασμών πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά, κυρίως σε 
σχέση με διαδικασίες ανοίγματος / τερ-

ματισμού. Από το σύνολο των καταγγε-
λιών που έχουν υποβληθεί, έχουν ήδη 
τύχει επεξεργασίας και αποσταλεί για 
διερεύνηση στα εμπλεκόμενα ιδρύματα 
168 υποθέσεις.

Όσον αφορά τη λήψη μέτρων, η Κε-
ντρική διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις 
όπου διαπιστωθούν και τεκμηριωθούν 
παραβάσεις από εποπτευόμενα ιδρύ-
ματα προνοιών των σχετικών νόμων ή 
κανονισμών, η ΚΤΚ θα λάβει τα ανάλογα 
μέτρα όπως αυτά προνοούνται στον νόμο, 
όπως, για παράδειγμα, πλάνο συμμόρ-
φωσης των εποπτευόμενων ιδρυμάτων 
και παρακολούθηση υλοποίησής του, 
διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώ-
σεις.  Τονίζεται δε ότι σε καμία περίπτω-

ση η ΚΤΚ δεν έχει την αρμοδιότητα να 
παρέμβει στις σχέσεις ή τις συμβάσεις 
μεταξύ εποπτευόμενου ιδρύματος και 
των πελατών του, ιδίως όταν οι υποθέ-
σεις είτε αποτελούν αντικείμενο νομικής 
αντιδικίας είτε κρίνονται στο δικαστήριο. 
Σε περιπτώσεις όπου η ΥΧΔ λάβει ανα-
φορά που αφορά πρόνοιες νομοθεσίας 
για τις οποίες δεν έχει καθοριστεί ως 
αρμόδια Αρχή, ενημερώνει ανάλογα 
τον αναφέροντα.

Επιστολές μέχρι τον Διοικητή
Όσον αφορά τώρα την περίπτωση 

που ήρθε σε γνώση της «Σημερινής»,   
προκύπτει από τα στοιχεία που συλ-
λέξαμε ότι η παραπονούμενη εταιρεία 

απέστειλε επιστολή προς την Κεντρική 
Τράπεζα, και ειδικότερα την Υπηρεσία 
Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας, στις 
8.10.21, ενημερώνοντας για διαφορά 
που είχε με συγκεκριμένο τραπεζικό 
ίδρυμα. Η εταιρεία, αφού δεν έλαβε 
οποιαδήποτε απάντηση, απέστειλε 
και δεύτερη επιστολή προς την ΥΧΔ 
στις 15.4.22, υπενθυμίζοντας την πε-
ρίπτωση και ζητώντας μιαν απάντηση, 
αλλά και πάλι το αποτέλεσμα ήταν το 
ίδιο. Ακολούθησε τρίτη επιστολή στις 
9.6.22 και τέταρτη στις 5.7.22, αυτήν 
τη φορά με αποδέκτη τον Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας. Όπως πληροφο-
ρηθήκαμε, μέχρι και σήμερα, δηλαδή 
έναν και πλέον χρόνο από την αρχική 

της επιστολή, η συγκεκριμένη εταιρεία 
δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση από 
την ΥΧΔ σε σχέση με τη διαφορά που 
έχει με το τραπεζικό ίδρυμα. Η εταιρεία 
διερωτάται, αν αυτή είναι η στάση που 
τηρεί η συγκεκριμένη Υπηρεσία προς 
τους παραπονούμενους, τότε γιατί η Κε-
ντρική έχει προχωρήσει στη θέσπιση 
της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία 
απέστειλε με λεπτομέρεια στην ΥΧΔ τους 
λόγους που προέκυψε η διαφορά της 
με το τραπεζικό ίδρυμα, ενώ αξίζει να 
αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, 
όπως φαίνεται από τις επιστολές, ούτε 
η τράπεζα απαντούσε στα σημεία που 
έθιγε η εταιρεία. 

Από το σύ-
νολο των 

καταγγελιών, 
που έχουν 
υποβληθεί, 
έχουν ήδη 

τύχει επεξερ-
γασίας και 
αποσταλεί 

για διερεύ-
νηση στα 

εμπλεκόμε-
να ιδρύματα 
168 υποθέ-

σεις 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ 
ΚΆΤΆΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΆΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΆΡΆΤΗΡΕΙΤΆΙ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΤΆΣΗΣ ΠΆΡΆΠΟΝΟΥ 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ. 



Όπου ο Νόμος και πολύ 
περισσότερο το Σύνταγμα 
παρέχουν εξουσία σε ένα 
θεσμικό όργανο πρέπει 

κατά τη δημοκρατική αρχή να υπάρ-
χει έλεγχος για τον τρόπο εκπλήρωσης 
των καθηκόντων της θέσης. Είναι δε 
γνωστή στη νομική θεωρία, αλλά και 
σε δικαστικές αποφάσεις η ροπή προς 
υπέρβαση εξουσίας. Είναι το φαινόμενο 
της «δυστροπίας» της Διοίκησης, που 
δεν ανέχεται να υπάρχει έλεγχος των 
πράξεών της με διάβημα του απλού 
πολίτη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Δυ-
στροπία που κρύβει έναν επικίνδυνο 
δεσποτισμό, ασυμβίβαστο προς κάθε 
έννοια νομιμότητας και η οποία δεν οδη-
γεί μόνο σε αδιέξοδο και σε απόγνωση 
τους διοικούμενους, αλλά πρόσθετα δη-
μιουργεί σ’ ευρείς κύκλους της κοινής 
γνώμης εκτιμήσεις και πεποιθήσεις δι-
αλυτικές, που εξασθενίζουν την επιρροή 
και φθείρουν το κύρος και το γόητρο 
του Κράτους Δικαίου. 

Στη δημόσια ζωή, όσο ισχυρότερη η 
εξουσία που συντρέχει υπέρ οποιου-
δήποτε αξιωματούχου, τόσο πιο έντονα 
επιβεβλημένος ο έλεγχος. Άλλωστε το 
Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνεται τότε 
μόνο, όταν τα θεσμικά του όργανα πα-
ραδέχονται τα σφάλματα των πολιτικών 
αποφάσεων ή παραλείψεών τους.

Η εύκολη καταφυγή στη «διαπίστωση» 
ότι στα 62 χρόνια της ύπαρξης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας διαμορφώθηκαν 
αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες ως «σύ-
στημα διακυβέρνησης», το οποίο έπρεπε 
ήδη να είχε μετατραπεί με αποκλειστική 
αντίδραση, σε τομές και σε έμπρακτες 
ενέργειες προς θεραπεία του προβλήμα-
τος. Οπότε και το ερώτημα: τι έγινε για να 
δοθούν λύσεις και όχι ψευδοαιτιολογίες, 
στη διαπιστωμένη μη χρηστή διοίκηση;

Προφανώς όμως η χρηστή διοίκηση 
δεν προκύπτει με απλές φραστικές, κενές 
ουσίας, δηλώσεις και υποσχέσεις. Απαιτεί-
ται ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Το νόμιμο, 
η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα 
κάμπτονται, ενίοτε γιατί συντρέχουν, όπως 
καθιερώθηκε από χρόνια, ανεπίτρεπτα, 

κομματικές ή πολιτικές διασυνδέσεις που 
αποβλέπουν διά της αμοιβαίας σιωπής στην 
«αυτοσυντήρηση» του «συστήματος» και 
καταστάσεων που εξυπηρετούν πελατειακές 
σχέσεις. Η διαδρομή των γεγονότων και 
ευθυνών που έφεραν τις αλλεπάλληλες 
καταστροφές δημιούργησαν στον απλό 
πολίτη και γενικότερα στην κοινωνία την 
αντίληψη της ατιμωρησίας και της έλλειψης 
εμπιστοσύνης, ότι η κάθε εξουσία τυγχάνει 
αποφασιστικού και έγκαιρου ελέγχου ή 
ότι έχει έστω τη δύναμη για παραδοχή 
των λαθών της. Πρόσθετα, ο κοινοβου-
λευτικός έλεγχος, σε ένα όπως το δικό 
μας προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, 
εξαντλείται, κακώς, σε μιαν αντιπολιτευ-
τική άκρατη διάθεση και σε έναν συνεχή 
μικροκομματικό ανταγωνισμό, που δεν 
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Ευτυχώς, υπάρχει για την κάθε ζημιο-
γόνο και ανεπίτρεπτη δράση ή παράλειψη, 
ο δικαστικός έλεγχος πολιτικά ουδέτερος 
και ανεξάρτητος, απαλλαγμένος από τις 
αγκυλώσεις ενός μη ικανοποιητικού από 
πλευράς διοίκησης αυτοελέγχου. Δικα-
στικός έλεγχος, ο οποίος, όμως, δεν έχει 
δυνατότητα να κινηθεί αυτεπάγγελτα. Το 
ζητούμενο βέβαια και απαραίτητο, δεν είναι 
η ανάγκη να υπάρχει ο εκ των υστέρων 
έλεγχος, αλλά να επιτύχουμε ως Κράτος 
Δικαίου, με τη συνδρομή της πολιτικής 
εξουσίας, η κοινωνία και ατομικά ο καθένας 

μας να θέσουμε, ως έχουμε υποχρέωση, 
πιο πάνω από κάθε αρχή, κάθε αξίωμα 
ή συμφέρον, τη Νομιμότητα. Η αυστηρή 
προσήλωση και συμμόρφωση προς ό,τι 
οι Νόμοι και το περί δικαίου συναίσθημα 
επιβάλλουν, σε όλους μας, από την κορυφή 
της κρατικής εξουσίας μέχρι και τον πιο 
απλό πολίτη, θα καθιστούσε σήμερα τον 
όποιον έλεγχο εν πολλοίς αχρείαστο. Στόχος 
βέβαια εξαιρετικά δύσκολος. Πρέπει όμως 
να ηγηθούν χωρίς άλλη χρονοτριβή της 
προσπάθειας αυτής, διαχρονικά και κατά 
τρόπο διάφανο με τα έργα, τις πράξεις 
και τη συμπεριφορά τους, οι έχοντες και 
όσοι διεκδικούν εξουσία. Είναι τούτο, το 
πρώτιστο θεσμικό και πατριωτικό καθήκον 
τους. Ο δε κυρίαρχος λαός, δικαιούται και 
απαιτεί δικαίως να ακούει απολογία περί 
τα διαχρονικά λάθη και παραλείψεις, που 
επέφεραν τόση καταστροφή και, γιατί όχι, 
να μπορεί να απαιτήσει τον τερματισμό 
της εξουσίας που τους χορηγήθηκε.

Το βέβαιο είναι ότι ο κυριότερος εχθρός 
του δικαίου και των δικαιωμάτων μας 
έχει καταστεί από χρόνια η καταστρεπτική 
δική μας αδράνεια, οι χείριστες επιλογές 
μιας εγωιστικής «αυτοπεποίθησης» ή 
υπέρμετρης φιλοδοξίας και η εγκλη-
ματική αμέλεια. Τούτο ενώ το Κράτος 
τελεί υπό ξένη στρατιωτική κατοχή και 
συνεπώς χρειάζεται να έχει σ’ όλα τα 
επίπεδα δράσης, νόμιμες αποφάσεις.

Η ηγεσία του ψευδοκράτους 
ήγειρε πρόσφατα επίσημα 
αξίωση προς τα Ηνωμένα 
Έθνη να υπάρξει ξεχωριστή 

συμφωνία με τις κατοχικές Αρχές προ-
κειμένου να συνεχιστεί η παρουσία της 
Ειρηνευτικής Δύναμης στα κατεχόμενα.

Βέβαια το ψήφισμα 186 της 4ης Μαρ-
τίου του 1964 με απόλυτη σαφήνεια 
αποκλείει κάτι τέτοιο.

Παράγραφος 2 του ψηφίσματος: «Ζητεί 
από την Κυβέρνηση της Κύπρου, η οποία 
έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και 
αποκατάσταση του νόμου και της τάξης, 
να λάβει όλα τα επιπρόσθετα μέτρα που 
είναι απαραίτητα για τον τερματισμό της 
βίας και της αιματοχυσίας στην Κύπρο».

Παράγραφος 4: «Συστήνει τη δημι-
ουργία με τη συναίνεση της Κυπριακής 
Κυβέρνησης μιας Ειρηνευτικής Δύναμης 
του ΟΗΕ στην Κύπρο».

Από το περιεχόμενο αυτών των 
παραγράφων καθίσταται πρόδηλον 
και αυτόδηλον ότι θα ήταν αδιανόητο 
και εκφεύγον των όρων εντολής του 
ψηφίσματος 186 του 1964, η σύναψη 
χωριστής συμφωνίας με το ψευδοκρά-
τος για την παρουσία της Ειρηνευτικής 
Δύναμης στην Κύπρο.

Περαιτέρω τα ψηφίσματα 541 του 1983 
και 550 του 1984 θεωρούν παράνομη την 
αποσχιστική οντότητα των κατεχομένων 
και καλούν τα κράτη-μέλη να απόσχουν 
από ενέργειες που θα ήταν δυνατόν να 
προσδώσουν νομιμότητα σε αυτή.

Ως εκ τούτου, θα ήταν αδιανόητο για τη 
Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού 

να παραβιάσει τις ρητές αναφορές αυτών 
των ψηφισμάτων συνάπτοντας χωριστή συμ-
φωνία για την Ειρηνευτική Δύναμη με την 
«αποσχιστική οντότητα των κατεχομένων».

Παρ’ όλα αυτά, η βαθμιαία διολίσθηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
ελληνικής κυπριακής πλευράς προς 
λογικές δικοινοτικότητας του κυπρια-
κού προβλήματος, εξέθρεψε τη θρασεία 
διατύπωση τέτοιου είδους αξιώσεων 
από τις παράνομες κατοχικές αρχές.

Ιδού δύο παραδείγματα της διολί-
σθησης: 

Οι επαφές της Εθνικής Φρουράς 
με τις κατοχικές δυνάμεις πραγματο-
ποιούντο πάντοτε με τη Διοίκηση του 
τουρκικού κατοχικού στρατού. Αυτό υπό 
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Όταν 
το 1974 κηρύχθηκε η εκεχειρία, μετά 
την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης 
της τουρκικής εισβολής, ο Διοικητής 
της Ειρηνευτικής Δύναμης μαζί με τον 
Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και τον 
Τούρκο Αρχηγό των κατοχικών δυνά-
μεων χάραξαν από κοινού τη γραμμή 
αντιπαράταξης. Έκτοτε, ουδέποτε ετέθη 
θέμα επαφών μεταξύ Εθνικής Φρου-
ράς και «τουρκοκυπριακών ενόπλων 
δυνάμεων».

Πώς είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει 
ανοχή προς ενέργειες και δηλώσεις, προ-
ηγουμένως από την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ 
και τώρα από τον Κόλιν Στιούαρτ, για 
δημιουργία μηχανισμού διαβούλευ-
σης - διαπραγμάτευσης μεταξύ Εθνι-
κής Φρουράς και «τουρκοκυπριακών 
στρατιωτικών δυνάμεων»;

Δεύτερο, είναι παγκοίνως γνωστό ότι 
το έδαφος στη γραμμή αντιπαράταξης, το 
οποίο παρεχωρήθη από την Κυπριακή 
Δημοκρατία προς την Ουνφικύπ για 
σκοπούς επιτέλεσης των όρων εντο-
λής της (τήρηση της εκεχειρίας), ανήκει 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι 
συνεπώς «νεκρή ζώνη» αλλά γραμμή 
καταπαύσεως του πυρός. Αυτή ήταν 
μονίμως η διατύπωση μετά το 1974. 
Γιατί ανεχθήκαμε τη μετατροπή της σε 
«buffet Zone»;

Είναι προφανές ότι η εγερθείσα 
αξίωση του παράνομου μορφώματος 
των κατεχομένων, για σύναψη χωριστής 
συμφωνίας με την Ειρηνευτική Δύναμη, 
οφείλεται σε αυτήν τη βαθμιαία διολίσθη-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς 
λογικές δικοινοτικότητας του Κυπριακού 
και σταδιακή διαγραφή της πραγματι-
κότητας. Δηλαδή του Κυπριακού ως 
προβλήματος τουρκικής εισβολής και 
συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής.

Το 1982, ένα χρόνο μετά την εκλο-

γή μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
προσκλήθηκα από τον ΟΗΕ να λάβω 
μέρος και να μιλήσω σε συνέδριο του 
Διεθνούς Οργανισμού για τη Ναμίμπια. 
Στην καφετερία του Μεγάρου των Ηνω-
μένων Εθνών συνάντησα τον Νέστορα της 
κυπριακής διπλωματίας, Ζήνωνα Ρωσ-
σίδη, ο οποίος, παρά την προχωρημένη 
ηλικία του, εξακολουθούσε, τιμής ένεκεν, 
να αντιπροσωπεύει την Κύπρο στην τέ-
ταρτη Πολιτική Επιτροπή. Του συστήθηκα 
και τον ρώτησα: «Κύριε Ρωσσίδη, πώς 
μας βλέπουν εδώ στα Ηνωμένα Έθνη 
οι διάφοροι αντιπρόσωποι των κρατών 
-  μελών»; Η απάντησή του άμεση και 
χωρίς περιστροφές: «Άκουσε, κύριε 
Ομήρου. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε 
συνομιλίες με τους Τουρκοκύπριους και 
όχι την κατοχική Τουρκία, να ξεχάσουμε 
την αλληλεγγύη τους. 

»Αυτοί ενδιαφέρονται και παίρνουν 
θέση όταν υπάρχουν προβλήματα ξένων 
επεμβάσεων. Δυστυχώς, εμείς δώσαμε το 
μήνυμα ότι το πρόβλημα είναι εσωτερικό 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Συνεπώς, 
γιατί να ενδιαφέρονται;».

Η απάντηση αυτή του αείμνηστου 
Ζήνωνα Ρωσσίδη εξακολουθεί και σή-
μερα να είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Και 
είναι μια απάντηση και σε όσα σήμερα 
διαδραματίζονται με τις απαράδεκτες 
αξιώσεις της Τουρκίας και της εγκάθε-
της τ/κ ηγεσίας αλλά και ερμηνεία της 
στάσης της Γραμματείας των Ηνωμένων 
Εθνών. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι: Θα 
ανανήψουμε έστω και με ασύγγνωστη 
καθυστέρηση;

Ενόψει των επικείμενων Αρ-
χιεπισκοπικών εκλογών, η 
παρουσίαση συγκεκριμένου 
πλάνου για τον σχεδιασμό 

νέας οπτικής ταυτότητας και την ανα-
δημιουργία του brand της Εκκλησίας 
της Κύπρου μπορεί να διαφοροποιήσει 
αποτελεσματικά μια υποψηφιότητα, 
να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία 
και να προσδώσει συγκριτικό πλεονέ-
κτημα. To (re)branding της Εκκλησίας 
της Κύπρου πρέπει να αποτελέσει 
μιαν από τις πρώτες προτεραιότητες 
στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
νέου Αρχιεπισκόπου. 

Με όρους branding η δομή της 
Εκκλησίας της Κύπρου είναι όπως τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι 
Μητροπόλεις είναι σαν τις πολιτείες οι 
οποίες έχουν τη δική τους ταυτότητα, 
χαρακτήρα και αυτονομία, τις δικές τους 
προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες 
και ιδιαιτερότητες της περιοχής που 
υπηρετούν. Η Αρχιεπισκοπή είναι σαν 
την πρωτεύουσα Washington, με τον 
δικό της κεντρικό ρόλο και αποστολή. 
Το συνολικό οικοδόμημα της Εκκλησί-
ας ως brand πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από συνεκτικότητα και συνοχή, ενιαίο 
λόγο, εικόνα, ύφος και τόνο, κοινό όρα-
μα και ποιμαντική πολιτική. 

Σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, πο-
λύπλοκο, αντιφατικό, έντονα ανταγω-
νιστικό και με ραγδαίους ρυθμούς 
τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτικών, 
πολιτισμικών και καταναλωτικών αλ-
λαγών, η στρατηγική branding μπορεί 
να προσφέρει πολλαπλά οφέλη και 
πλεονεκτήματα. Το branding καλύπτει 
τα πάντα και αποτελεί προϋπόθεση 
επιβίωσης, ανταγωνιστικότητας, ανά-
πτυξης και επιτυχίας κάθε οργανι-
σμού: κράτους, πόλης, εκκλησίας, 
επιχείρησης, branding Τόπου. 

Ένα δημιουργικό branding μπορεί 
να: α) Συμβάλει στη επίτευξη συνερ-
γειών, στον καλύτερο συντονισμό, 
στην εξοικονόμηση πόρων και στη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
δράσεων ενημέρωσης και επικοι-
νωνίας και β) διαφοροποιήσει τον 
οργανισμό αποτελεσματικά, δίδοντας 
το καλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα 
σε κράτη, πόλεις, εταιρείες, ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, προϊόντα και υπηρεσίες, 
πολιτικούς αρχηγούς, αρχιεράρχες, 
καλλιτέχνες, ποδοσφαιρικές ομάδες 
και μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Διαρκής στόχος είναι η δημιουργία 
μιας κουλτούρας ‘‘brand culture’’, η 
οποία να διαχέεται σε όλα όσα κάνει 
ή λέει το brand. Το brand χρειάζεται 
να αλλάζει, να εξελίσσεται, να προσαρ-
μόζεται - όμως ταυτόχρονα πρέπει να 
διατηρεί την ουσία του, την αυθεντι-
κότητά του. Τα brands και τα αφηγή-
ματά τους πρέπει να αναγνωρίζουν 
και να είναι ευαίσθητα σε αλλαγές 
στις συνθήκες (context change) - το 
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου. 

Ο σημαίνων χαρακτήρας της Εκκλη-
σίας της Κύπρου ως θρησκευτικός και 
ιστορικός/διαχρονικός θεσμός σε συν-
δυασμό με την εξωστρεφή στρατηγική 
στόχευση ενός ανανεωμένου brand, 
επιβάλλουν την ανάπτυξη μιας νέας 
οπτικής ταυτότητας, η οποία θα καταφέ-
ρει να αποτυπώσει με ολιστικό τρόπο 
τις νέες πολυσύνθετες συνθήκες μέσα 
στις οποίες καλείται να λειτουργήσει. 
Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο επικοι-
νωνιακό γίγνεσθαι στενά συνδεδεμένο 
με το ύφος, το κύρος, τη συνολική θέση/
στάση και τη δράση της Εκκλησίας. 

Η Εκκλησία της Κύπρου αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα ισχυρό brand. Μεταξύ 
άλλων είναι η πρώτη από τις δεκα-
πέντε Αυτοκέφαλες Εκκλησίας που 
συναποτελούν την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία. Είναι η μοναδική αρχαία 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία από το 431 
μ.Χ. και έτσι η πρώτη στην τάξη μετά 
τα Πατριαρχεία. Το πολυσήμαντο και 
πολύπλευρο ποιμαντικό έργο των Ιε-
ραρχών διαχρονικά και η βαθιά πίστη 
του κυπριακού λαού αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του θαυμαστού 
brand της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Στη σύγχρονη εποχή των δύσκο-
λων και πολύμορφων προκλήσεων, 
το brand της Εκκλησίας της Κύπρου 
μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότε-
ρο, διευρύνοντας τον πολυδιάστατό του 
ρόλο και μεγιστοποιώντας την απήχη-
σή του εντός και εκτός συνόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσα 
από: α) Τον σχεδιασμό μιας ανανεω-
μένης οπτικής ταυτότητας του brand 
της Εκκλησίας της Κύπρου, π.χ. πιο 
δυναμική και ενιαία γραμμή σε όλες 
τις εκφάνσεις και επίπεδα ικανή να 
κινηθεί σε ένα ευρύ φάσμα διαφορε-
τικών εφαρμογών, β) την επιτάχυνση 
των μεταρρυθμιστικών αλλαγών, γ) την 
προώθηση της θρησκευτικής, πολι-
τιστικής και κοινωνικής καινοτομίας 
και δ) την ευρεία επικοινωνία των 
πρωτοβουλιών της Εκκλησίας και τη 
μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των 
ενεργών πολιτών, των πνευματικών 
και των παραγωγικών δυνάμεων για 
την τοπική πρόοδο και τη βιώσιμη 
έξοδο από την κρίση. Εν τέλει, ένα 
δημιουργικό branding μπορεί να 
διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο 
στρατηγικό όχημα, ικανό να επανα-
προσδιορίσει τη σχέση της Εκκλησίας 
με το ευρύτερο κοινό τόσο σε εθνικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Της Κυριακής
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Ηεκλογή Αρχιεπισκόπου δεν 
είναι μια περιοδική εκλογική 
διαδικασία, όπως η εκλογή 
ΠτΔ. Ο ΠτΔ εκλέγεται για μια 

πενταετία και η εκλογή επαναλαμβάνεται 
κάθε πέντε χρόνια. Ο Αρχιεπίσκοπος 
εκλέγεται ως ισόβιος εκκλησιαστικός 
ηγέτης και η εκλογή Αρχιεπισκόπου 
πραγματοποιείται μόνο, όταν με τον  
θάνατο ή την παραίτησή του  κενωθεί 
ο θρόνος.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει 
εφ’ όρου ζωής τη διοίκηση της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, με 
τον ιστορικό τίτλο Αρχιεπίσκοπος 
Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύ-
πρου. Η ηγεσία του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου επεκτείνεται σε τρεις τομείς. 
Ως πνευματικός ηγέτης διαχειρίζεται  
τον μεταφυσικό τομέα της Εκκλησίας. 
Υπερασπίζεται τα δόγματα της Ορθο-
δοξίας και καθοδηγεί τους πιστούς. 
Ως διοικητικός ηγέτης αναλαμβάνει 
τη διαχείριση της Εκκλησίας στον 

κοινωνικό τομέα. Διαχειρίζεται την 
εκκλησιαστική περιουσία και μεριμνά 
για τους λειτουργούς της. Μεριμνά 
επίσης για τις ανάγκες των πιστών 
και τους προσφέρει βοήθεια σε κάθε 
τομέα της ζωής τους. Τέλος, ως αρχη-
γός του Ορθόδοξου Ελληνισμού της 
Κύπρου έχει καθήκον να υπερασπί-
ζεται τα δίκαια του Ελληνισμού και 
να αγωνίζεται για την παρουσία και 
διατήρηση του Ορθόδοξου Ελληνισμού 
στην Κύπρο. Δεν έχει σήμερα εθνικό, 
πολιτειακό ρόλο, εφόσον η Κύπρος 
είναι ανεξάρτητο κράτος. Έχει όμως 
την ιστορική ευθύνη της διαφύλαξης 
του Ελληνισμού στην Κύπρο, όπως 
επιτάσσει η παράδοση της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, η οποία είχε τον σημαντι-
κότερο ρόλο στη διατήρησή του στα 
χρόνια της σκλαβιάς και των διωγμών.

Επομένως, ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει 
να έχει τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, 
για να ανταποκρίνεται στον ρόλο που 
έχει να διαδραματίσει ως ορθόδοξος 

ιεράρχης και ως θρησκευτικός ηγέτης. 
Πρώτο, πρέπει να είναι πνευματικός 

ηγέτης και καθοδηγητής των πιστών. Να 
υπερασπίζεται  τα δόγματα της Ορθοδο-
ξίας και να είναι πρότυπο πνευματικού 
καθοδηγητή. Να έχει σύγχρονες απόψεις 
και θέσεις, που να υπηρετούν τη θρη-
σκεία και όχι τη θρησκοληψία και τον 
αρνητικό συντηρητισμό του μεσαίωνα.

Δεύτερο, πρέπει να είναι διοικητι-
κός ηγέτης και να  διαχειρίζεται σωστά 
και χωρίς ακρότητες την εκκλησιαστική 

περιουσία, για ν’ ανταποκρίνεται στον 
κοινωνικό της ρόλο. Να υπηρετεί την 
Εκκλησία ως κοινωνικό   οργανισμό.  
Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου 
το ποίμνιο της Εκκλησίας έχει να αντι-
μετωπίσει ένα σωρό προβλήματα, που 
προξενούνται από την προσπάθεια 
συσσώρευσης πλούτου σε βάρος της 
κοινωνικής ευημερίας. Η Εκκλησία 
έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει, 
στηρίζοντας τις ευάλωτες ομάδες των 
πιστών και προσφέροντάς τους οικο-
νομική, πνευματική, ψυχολογική  και 
κοινωνική στήριξη.

Τρίτο και πολύ σημαντικό για τον 
Ορθόδοξο Ελληνισμό της Κύπρου, ο 
Αρχιεπίσκοπος πρέπει να είναι ηγέτης 
και πρωτοπόρος στην αντίσταση του λαού 
εναντίον των σχεδίων υποδούλωσής του 
και συρρίκνωσής του για εξυπηρέτηση 
ξένων συμφερόντων. Σήμερα υπάρχουν 
πολλές δυνάμεις, οι οποίες κινούνται από 
οικονομικά συμφέροντα, που απεργά-
ζονται το μέλλον του Ελληνισμού. Που 

προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα 
ηττοπάθειας και απεμπόλησης εθνικών 
δικαίων και να επιβάλουν μια λύση, που 
να θέτει σε κίνδυνο τον Ελληνισμό της 
Κύπρου και τα ανθρώπινα δικαιώματά 
του. Υπάρχουν κομματικές ηγεσίες που 
είναι έτοιμες να αποδεχτούν κατάργηση 
της Κ.Δ. και αποδοχή λύσης τουρκι-
κών προδιαγραφών για χάρη της δήθεν 
«επανένωσης», που θα μετατρέψει την 
Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο. Είτε 
μας αρέσει είτε όχι, ο Αρχιεπίσκοπος 
έχει μεγάλη επίδραση ανάμεσα στους 
πιστούς και τον λαό γενικά. Αλλοίμονο 
αν οι απόψεις του ταυτίζονται με τους  
πολιτικούς ηγέτες που αποδέχονται την 
όποια λύση.

Ο κυπριακός Ελληνισμός χρειάζε-
ται έναν Αρχιεπίσκοπο που να είναι 
πνευματικός ηγέτης της Ορθοδοξίας, 
να είναι κοινωνικός ηγέτης με πολλή 
ευαισθησία στα προβλήματα της σημε-
ρινής κοινωνίας. Στις συνθήκες όμως 
κατοχής που βιώνει σήμερα είναι πολύ 

σημαντικό να έχει θρησκευτικό ηγέτη 
ένα Αρχιεπίσκοπο, που να βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή της αντίστασης, να 
καθοδηγεί και να εμψυχώνει τον λαό. 
Ιδιαίτερα όταν οι κομματικές ηγεσίες 
θέτουν το μέλλον του ελληνισμού της 
Κύπρου σε έναν δρόμο υποχώρησης και 
παράδοσης, αντίθετο με τις εθνικές του 
παραδόσεις. Το μέλλον του ορθόδοξου 
λαού της Κύπρου και το μέλλον του 
Ελληνισμού της μεγαλονήσου πρέπει 
να είναι το πρώτο καθήκον του νέου 
Αρχιεπισκόπου, ώστε ο Ελληνισμός της 
Κύπρου να νιώθει ότι έχει άξιο Αρχιε-
πίσκοπο. Και, είτε μας αρέσει είτε όχι, 
ο Αρχιεπίσκοπος, ως θρησκευτικός 
ηγέτης, έχει μεγάλη επίδραση στον 
ελληνορθόδοξο λαό της Κύπρου.

Στις 18 Δεκεμβρίου ο λαός ψηφίζει το 
τριπρόσωπο. Μετά η Ιερά Σύνοδος με 
επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος επι-
λέγει τον Αρχιεπίσκοπο. Προσδοκούμε 
την εκλογή άξιου ιεράρχη αντάξιου της 
ιστορίας των προκατόχων του.

Αρχιεπίσκοπος υπερασπιστής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Κύπρου

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ, Πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων
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Οπατήρ Αντώνιος της Κιβωτού 
αποτελούσε για μένα, και για 
τους πλείστους πιστεύω, έναν 
ξεχωριστό ιερέα και άνθρωπο. 

Για πολλούς αποτελούσε ένα ξεχωριστό πρό-
τυπο. Κάθε φορά που τον άκουγα να μιλά 
κρεμόμουν κυριολεκτικά από τα χείλη του. 
Ήρεμος, καλοσυνάτος, ευγενικός, θυσιαστικός, 
υπηρέτης των ψυχών. Μια όαση η κιβωτός 
του μέσα σε απέραντη έρημο. Έτσι έδειχνε 
τουλάχιστον. Ώσπου ένας κεραυνός ήρθε 
να συνταράξει όλους μας. Αν ξεραθεί αυτή 
η όαση αναρωτιέμαι, ειλικρινά, πού αλλού 
μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας!

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες/καταγγελίες 
πρώην τροφίμων για περιστατικά σωμα-
τικής βίας, κακοποιητικές συμπεριφορές 
και σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 
παιδιών στην «Κιβωτό του Κόσμου»! Αν όλα 
αυτά φυσικά έχουν έστω και την παραμικρή 

δόση αλήθειας. Ωστόσο αναρωτιέμαι: Τι 
έπαθαν όλοι αυτοί ξαφνικά; Βαλτοί είναι 
ή τρελάθηκαν; Και γιατί να εκτοξεύουν 
τόσες βαριές κατηγορίες για ένα ίδρυμα 
(και προσωπικά για τον πατέρα  Αντώνιο) 
που τους περιμάζεψε από τον δρόμο, τους 
αγκάλιασε στοργικά και κυριολεκτικά τους 

ανάστησε (έτσι πιστεύαμε όλοι μας)! 
Ο πατήρ Αντώνιος εκ των πραγμάτων 

βρίσκεται πραγματικά σε δεινή θέση, αφού 
καλείται να υπερασπιστεί το τεράστιο έργο 
του. Η παρουσία του προχθές σε τηλεοπτική 
εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης από 
κοινού με την πρεσβυτέρα του (για πρώτη 
φορά μαζί της), μάλλον δυσκόλεψε παρά 
ενίσχυσε τη θέση του. Ο πατήρ Αντώνιος 
δεν χρειάζεται κανέναν  συνήγορο υπερα-
σπίσεως. Προσωπικά δεν γνώριζα καν αν 
ο πατήρ Αντώνιος έχει οικογένεια. 

Αποτελεί Κανόνα απαράβατο: Κανένας 
δεν είναι ένοχος αν προηγουμένως δεν απο-
φανθεί γι’ αυτό, οριστικώς και αμετακλήτως, 
η Δικαιοσύνη. Από την άλλη, όλοι ξέρουμε 
πολύ καλά πως και η Δικαιοσύνη έχει τα 
δικά της μέτρα και σταθμά, τα οποία πολλές 
φορές ξεφεύγουν κάθε λογικής, παραβιά-
ζοντας το περί δικαίου αίσθημα. Η Δικαιο-

σύνη (κυρίως οι δικηγόροι) πολλές φορές 
παίζει τα δικά της νομικίστικα παιχνίδια. 
Έχει τα δικά της παράθυρα διαφυγής. Και 
το αισθητήριο του λαού υποπτεύεται πως 
στη Δικαιοσύνη υπάρχουν πολλά τέτοια 
παράθυρα. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. 

Η Δικαιοσύνη οφείλει τούτη τη φορά να 
ξετυλίξει, όσο γίνεται πιο γρήγορα, σωστά το 
κουβάρι της σιωπής. Να λάμψει η αλήθεια. 
Σε διαφορετική περίπτωση, το έγκλημα 
κατά των ανυπεράσπιστων ψυχών θα ανθεί 
και θα διαιωνίζεται. Προσώρας, υπομονή, 
περισυλλογή και στάση υπεύθυνη. 

Υστερόγραφο: Κατακλυσμός καταγγελιών 
για περιστατικά σωματικής βίας, κακοποιητικές 
συμπεριφορές και σεξουαλική παρενόχληση 
στις μέρες μας. Μήπως, όμως, το ίδιο συνέβαινε 
πάντα; Κι αυτό που άλλαξε στις μέρες μας είναι 
ότι οι άνθρωποι σήμερα τολμούν να μιλούν, 
κάτι που δεν έκαναν παλιότερα; 

Διά μέσου των αιώνων η 
Κύπρος ήταν είτε υπό την 
κατοχή ή την επιρροή της 
επικρατούσας δύναμης 

στην ευρύτερη περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου. Μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία και τις τεκτο-
νικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα, 
εύλογα εγείρεται και το ερώτημα των 
στρατηγικών επιλογών και προσα-
νατολισμών της Κύπρου με τα νέα 
δεδομένα. Σημειώνεται, συναφώς, ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία ακολούθησε 
την πολιτική των κυρώσεων της ΕΕ 
εναντίον της Ρωσίας. Στη σημερινή 
συγκυρία διάφοροι παράγοντες υπο-
στηρίζουν την υποβολή αίτησης για 
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΝΑΤΟ.

Είναι πολύ σημαντικό να προβλη-
ματιστούμε για όλα αυτά τα ζητήματα 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συναφείς 
πραγματικότητες. Πρώτα απ’ όλα ση-
μειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Δύση 
καθώς και η διεθνής κοινότητα έχουν 
ανεχθεί τις τουρκικές ενέργειες στην 
Κύπρο. Ποτέ δεν είχε υιοθετηθεί μια 
πολιτική κυρώσεων, η οποία να 
δημιουργήσει πραγματικό κόστος 
για την Τουρκία παρά την κατοχή, 

τις παραβιάσεις της Κυπριακής 
ΑΟΖ, τον εποικισμό καθώς και 

τον υβριδικό πόλεμο εις βάρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Είναι επίσης σημαντικό να 
ληφθεί υπ’ όψιν ότι σήμερα 
επιρροή στην Ανατολική 

Μεσόγειο έχουν κυρίως οι 
ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, το 

Ισραήλ, η Τουρκία και η Αίγυπτος. 
Η ρωσική επιρροή στην Κύπρο και 
την Ανατολική Μεσόγειο έχει μειωθεί 
σημαντικά μετά την εισβολή στην Ου-
κρανία. Προφανώς θα ανέμενε κανείς 
να είχε μεγάλη επιρροή η ΕΕ ως ενιαία 
οντότητα. Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει. 
Επιπρόσθετα, η επιρροή της Ελλά-
δας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι 
μικρότερη από αυτήν της Τουρκίας. 
Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία εί-
ναι εγγυήτρια δύναμη της εδαφικής 
ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρ-
τησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κατέχει το 37% περίπου του εδάφους 
της έχοντας δημιουργήσει σε αυτό 
ένα προτεκτοράτο. Πέραν τούτου, η 
Τουρκία έχει ως στόχο τον στρατη-
γικό έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. 
Οι άλλες δυο εγγυήτριες δυνάμεις, 
Ελλάδα και Βρετανία, δεν τήρησαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις ένα-
ντι της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
διαφορετικούς λόγους. 

Υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρώ 
την πρόταση για υποβολή αίτησης 
για ένταξη στο ΝΑΤΟ καθώς και τη 
θέση ότι «ανήκουμε στη Δύση» μια 
ιδεολογική παρά μια πραγματιστική 
τοποθέτηση. Υπενθυμίζεται συνα-
φώς ότι η εξαγγελία του Προέδρου 
Αναστασιάδη το 2013 για ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στον 
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ. Εν ολίγοις, με 
άλυτο το Κυπριακό, η Τουρκία ου-
δέποτε θα αποδεχθεί την Κυπριακή 

Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ. Επίσης με 
άλυτο το Κυπριακό, η χώρα μας έχει 
όχι μόνο την υποχρέωση αλλά και 
την επιβεβλημένη αναγκαιότητα να 
διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και 
με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενδεχομένως 
να λεχθεί ότι η Κύπρος θα μπορούσε 
να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο 
μιας λύσης του Κυπριακού. Αυτό εί-
ναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο 
συζήτησης. Εάν όμως η διευθέτηση 
του Κυπριακού θα είναι στο πλαίσιο 
της φιλοσοφίας του Σχεδίου Ανάν, το 
αποτέλεσμα θα είναι μια πύρρειος 
νίκη με οδυνηρές συνέπειες.

Η αξιολόγησή αυτή δεν παραπέ-
μπει σε μια πολιτική ουδετερότητας. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέ-
λος της ΕΕ και παράλληλα ανήκει 
στη σφαίρα επιρροής της Δύσης. Ο 
πραγματισμός και η ρεαλπολιτίκ υπα-
γορεύουν ότι η χώρα μας θα πρέπει 
να πολιτεύεται έχοντας υπ’ όψιν αυτές 
τις πραγματικότητες. Στη σημερινή 
συγκυρία αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, 
η σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ 
και το Ισραήλ. Εννοείται επίσης ότι η 
Κύπρος θα πρέπει ν’ αξιοποιεί όλα τα 
δεδομένα της συμμετοχής της στην 
ΕΕ. Πέραν τούτου, είναι σημαντικό 
να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις 
δύο από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, 
την Ελλάδα και τη Βρετανία, και να 
ζητήσει τη στήριξή τους στον αγώνα 
της για μια βιώσιμη διευθέτηση του 
Κυπριακού. Επί τούτου επαναλαμβάνω 
τη θέση για μια εξελικτική προσέγ-
γιση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει 
και την προσπάθεια συνεργασίας 
και ομαλοποίησης των σχέσεων με 
την Τουρκία σε βάθος χρόνου, με 
την εμπλοκή ξένων δυνάμεων, στη 
βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Επι-
πρόσθετα, η Κύπρος θα πρέπει να 
έχει διαύλους επικοινωνίας και να 
καλλιεργεί σχέσεις με όλες τις δυνάμεις 
και χώρες, ανεξάρτητα από το εάν 
ανήκουν ή όχι στο ΝΑΤΟ. Θεωρώ 
ότι σε ένα πολυπολικό κόσμο η προ-
σέγγιση αυτή εξυπηρετεί καλύτερα 
το εθνικό συμφέρον.

Αναμφίβολα, στην Κύπρο του 
2022 η οικονομική δραστηριό-
τητα κινείται στον αστερισμό της 
ακρίβειας και της κερδοσκοπίας, 

ενώ η αισχροκέρδεια αποτελεί καθημερινό 
φαινόμενο, το οποίο ουδείς αρμόδιος θέλει 
να πατάξει κατά συστηματικό τρόπο.Επίση-
μα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας επισημαίνουν ότι οι Κύπριοι 
καταναλωτές καταβάλλουν κατ’ αναλογία 
μισθών τις πιο τσουχτερές τιμές βασικών 
αγαθών, όπως γάλα, ψωμί, αβγά, καύσιμα, 
ηλεκτρισμό και αεροπορικά ναύλα. Επιπρό-
σθετα, τα δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια 
και κολέγια κινούνται σε θεόρατα ύψη, ενώ 
οι τράπεζες, με τις υπερβολικές χρεώσεις σε 
υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες 
τους, πλήττουν σοβαρά το πορτοφόλι του 
καταναλωτή, με πρώτα θύματα τους χαμηλόμι-
σθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Τρανταχτή 
περίπτωση αισχροκέρδειας θεωρούνται οι 

κλειστές αγορές, όπως κυλικεία γηπέδων, 
νοσοκομείων και εστίες αναψυχής, με αιχμή 
τα καταστήματα και τους χώρους στάθμευσης 
των αεροδρομίων. Δυστυχώς, η Πολιτεία 
αντί να πάρει δραστικά μέτρα για πάταξη 
της ακρίβειας κάθε μορφής, της τραπεζι-
κής ασυδοσίας και της καταπολέμησης των 
ολιγοπωλίων – μονοπωλίων, επιδίδεται σε 
φραστικές διακηρύξεις και σε κινήσεις εντυ-
πωσιασμού χωρίς αντίκρισμα. Είναι ηλίου 
φαεινότερον πως ο ανταγωνισμός στην Κύπρο 
είναι πολύ περιορισμένος, ενώ σε μερικές 
κρίσιμες περιπτώσεις θεωρείται ανύπαρκτος. 
Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, 
ΕΠΑ, για μια σειρά από ιδιοτελείς λόγους, 
αδυνατεί να επιβάλει πάνω σε συστηματι-
κή βάση συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 
Είναι γεγονός πως για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΠΑ, υπάρχουν 
διαχρονικές πολιτικές ευθύνες. Η Επιτροπή 
πρέπει να στελεχωθεί με το απαραίτητο και 

καλά καταρτισμένο προσωπικό, να απαλλαγεί 
από τα όποια κομματικά και συμφεροντο-
λογικά σύνδρομα, προκειμένου να καταστεί 
ικανή και πραγματικά ανεξάρτητη για να 
μπορέσει να εξετάζει αποτελεσματικά και 
γρήγορα όλες τις υποθέσεις ύπαρξης «καρ-
τέλ» προϊόντων και υπηρεσιών. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, η τιμή των rapid tests 

μεσούσης της υγειονομικής κρίσης, οι τιμές 
βασικών αγαθών σε τούτη την περίοδο της 
ενεργειακής κρίσης, οι τιμές των καυσίμων 
και οι σφαγιαστικές τραπεζικές χρεώσεις. 
Πέραν τούτων, στο κράτος της Μπανανίας 
(όπως κατήντησαν την Κύπρο οι κομματο-
κράτορες), ευδοκιμεί το ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος, οργιάζει η φοροδιαφυγή, ενώ οι 
ανείσπρακτοι φόροι βγάζουν μάτια χωρίς να 
συγκινείται κανένα όργανο της συντεταγμένης 
πολιτείας. Η απόκτηση εκατομμυρίων μέσω 
χρυσών διαβατηρίων και άλλων αθέμιτων 
πρακτικών, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια 
ψηλά στην προτεραιότητα των κρατούντων, 
αδιαφορώντας για τη θωράκιση της μεσαίας 
τάξης, που τείνει να εξαφανιστεί,  και για την 
ενίσχυση των μη προνομιούχων συμπολιτών 
μας, που επιβιώνουν χάρις στην ελεημοσύ-
νη του 3Ε και των εράνων φιλανθρωπίας. 
Σαφέστατα, για την επικρατούσα κατάσταση, 
στην οποία οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότε-

ροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, την πρώτιστη 
ευθύνη φέρει η Κυβέρνηση, η οποία αφήνει 
το καταναλωτικό κοινό με την όλη στάση της 
εκτεθειμένη στους κάθε λογής κερδοσκό-
πους. Ωστόσο, σημαντικό μερίδιο ευθύνης 
φέρουν και τα πολιτικά κόμματα και κυρίως 
η αξιωματική αντιπολίτευση, που,  αντί να 
ασκούν έντονη, τεκμηριωμένη και καλόπι-
στη κριτική, αρκούνται στην άψυχη ατάκα 
των δελτίων ειδήσεων, μέσω των οποίων 
επικρίνουν αποσπασματικά τις ανάλγητες 
κυβερνητικές πολιτικές. Οπωσδήποτε τη 
δική τους ευθύνη φέρουν οι οργανωμένοι 
κοινωνικοί φορείς, που, αντί δυναμικών δρά-
σεων, περιορίζονται σε φραστικές επικρίσεις 
εν είδει πυροτεχνήματος, που χαϊδεύει για 
μερικά δευτερόλεπτα τα αφτιά των πλατιών 
στρωμάτων του πληθυσμού. 

Κοντολογίς, σήμερα που η ακρίβεια 
θερίζει και η κυβέρνηση παραθερίζει, ενώ 
οι κάθε λογής κομματικοί καρχαρίες επι-

χειρούν έντεχνα να παραπλανήσουν τον 
λαό ενόψει εκλογών, οι κατακρεουργημένοι 
πολίτες καλούνται να κινητοποιηθούν δί-
δοντας χαστούκι στις κομματικές ηγεσίες 
που έσυραν τον τόπο στο χείλος της αβύσ-
σου. Οι ευϋπόληπτοι πολίτες καλούνται 
να ενώσουν δυνάμεις πέραν και πάνω 
από κόμματα, για να φράξουν τον δρόμο 
στην κομματοκρατία, που εξακολουθεί 
να επενεργεί ως ο κακός δαίμονας της 
κοινωνίας μας. Το 2023 καταγράφεται ως 
χρονιά ορόσημο και γι’ αυτό οι πολίτες που 
ανησυχούν για το σήμερα και αγωνιούν 
για το μέλλον της νέας γενιάς, οφείλουν 
να μεγιστοποιήσουν την καταβαλλόμε-
νη συλλογική και ατομική προσπάθεια 
με σκοπό την εκλογή άξιου και τίμιου 
Προέδρου στις επικείμενες προεδρικές 
εκλογές, με σκοπό την κοινωνική ανα-
συγκρότηση, την ισοπολιτεία και την 
εδραίωση κράτους δικαίου.

Η ακρίβεια θερίζει, η Κυβέρνηση παραθερίζει

Της Κυριακής
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θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει… «Ποια 
σχέση έχει η εγκυμοσύνη της Φουρέιρα 
με το σημερινό σας άρθρο, κύριε Σιδερά;».

Καμιάν απολύτως! 
Απλώς φωτίζοντας με neon lights τη σέξι 

φωτογραφία της πανέμορφης αοιδούς, τρά-
βηξα την προσοχή σας… Και μη μου πει 
κανείς πως λέω ψέματα! Το γεγονός και 
μόνο ότι το μάτι σας έχει γίνει γαρίδα, sine 
dubio αποδεικνύει πως η προσπάθειά μου 
έχει στεφθεί με επιτυχία!

Επί της ουσίας… 
Ο Κύπριος ευρωβουλευτής κύριος 

Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, σκαλίζοντας το παρελ-
θόν, λέει μεταξύ άλλων … 

«Ο Μακάριος ήθελε να εφαρμόσει 
την ‘αρχή της πλειοψηφίας’, σύμφωνα με 
την οποία οι Ελληνοκύπριοι θα ήταν κυρίαρ-
χοι της Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι ‘μια 
απλή μειονότητα’. Με άλλα λόγια, ο στόχος 
ήταν να τερματιστεί η‘πολιτική ισότητα’ των 
Τουρκοκυπρίων…».

Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κι-
ζίλγιουρεκ. Αντίθετα, τρέφω μεγάλη εκτίμηση 
προς όλους τους πανεπιστήμονες και λόγιους 
ανθρώπους του τόπου μου! Αναμφίβολα, 
ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Νιαζί…

 Απλά… 
Με στεναχωρεί το γεγονός πως περιοδι-

κά, ορισμένα σχόλια του κυρίου καθηγητή 
επιτρέπουν σε καραδοκούντες… «πελεκά-
νους»… «υδραυλικούς» και «σιδεράδες» να 
στήσουν καραούλι. Επιδιώκοντας να στείλουν 
τον Τουρκοκύπριο ευρωβουλευτή στο πυρ το 
εξώτερον· πιθανολογώντας πως οι δηλώσεις 
του εξυπηρετούν κακομήχανα συμφέροντα. 
Και όχι τα συμφέροντα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, ως όφειλε να πράξει…

 Κύριε Κιζίλγιουρεκ… 
Όπως γνωρίζετε, ο ακρογωνιαίος λίθος της 

Δημοκρατίας στηρίζεται στις αποφάσεις του 
συνόλου. Στην «αρχή της πλειοψηφίας»! Mία 
ψήφος για κάθε πολίτη! Είτε μας αρέσει είτε 
όχι, σε όλες τις υγιείς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ 
με συμμιγείς πληθυσμούς, οποιαδήποτε 
«οντότητα» είναι μικρότερη από το μισό 
του συνόλου ονομάζεται…

 ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ! 
 Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά με 

το προαναφερόμενο σχόλιό σας, δίνετε την 
εντύπωση πως θεωρείτε αξιοκατάκριτη και 
καταδικαστέα την άποψη πως το 18% του 
πληθυσμού της Κύπρου ονομάζεται…‘μειονό-
τητα’. Επιπλέον, δίνετε την εντύπωση πως δεν 
υποστηρίζετε‘την αρχή της πλειοψηφίας’. Με 
λίγα λόγια, ανήκετε και εσείς στην ομάδα 
αυτών που πιστεύουν πως για να λυθεί το 
Κυπριακό πρέπει να «τετραγωνίσουμε τον 
κύκλο»… Να αποδεχτούμε, δηλαδή, μαζί 
με ένα σωρό άλλα αντιδημοκρατικά μη-
χανεύματα, την ‘κρατική ισότητα’ που μας 
επιβάλλει η Τουρκία!

 Μακάρι να κάνω λάθος. Να έχω παρερ-
μηνεύσει το σχόλιό σας. Καλό θα ήταν όμως 
να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας…

 Τώρα, αντίθετα με την προσπάθεια των 
Η.Ε., τα οποία αγωνιωδώς προσπαθούν 
να «τετραγωνίσουν τον κύκλο», προσπάθεια 
η οποία θα προκαλούσε βέρτιγκο ακόμα 
και στον Stephen Hawking αν ζούσε ο άν-
θρωπος, οι πλείστοι πολίτες αυτής τη χώρας 
θεωρούμε πως η εφαρμογή της ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗΣ αρχής της πλειοψηφίας, ούτε 
αξιοκατάκριτη είναι ούτε καταδικαστέα. Είναι 
η βάση πάνω στην οποία έχουμε χρέος να 
τσιμεντάρουμε τη λύση του Κυπριακού! 

Αν κάτι είναι αξιοκατάκριτο και καταδικα-
στέο, αυτό είναι η απόφαση του Μακαρίου 
να υπογράψει ένα ρατσιστικό κι αντιδημο-
κρατικό σύνταγμα· και με δική του τζίφρα 
να δώσει διεθνή θέσμια στην Τουρκία να 
εισβάλει στην Κύπρο… 

Αν λοιπόν νιώθετε την ανάγκη να κατακρί-
νετε τον Μακάριο για κάτι, κύριε Κιζίλγιουρεκ, 
μπορείτε να το κάνετε κατηγορώντας τον πως 
τρία χρόνια μετά την ημαρτημένη του από-
φαση ΜΕΤΑΝΙΩΣΕ! Και κωφεύοντας στις 
προειδοποιήσεις της ελληνικής κυβέρνησης 
και των παλατιανών του συμβουλατόρων, 
προσπάθησε να τροποποιήσει το σύνταγμα 
μονομερώς. Ανοίγοντας την Κερκόπορτα 
στην Τουρκία. Η οποία αξιοποίησε το «νο-
μικό θέσμιο» που της χαρίσαμε το 1959, 
και έτρεξε να «μας σώσει» με ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις». Βομβαρδίζοντας την Τηλλυρία 
το 1964 και εισβάλλοντας στην Κύπρο δέκα 
χρόνια αργότερα!

Όλα αυτά, όμως, είναι… «Άλλου «Παπά» 

Ευαγγέλιο»… If you’ll excuse the pun! 
Σε κάποιο άλλο σημείο της αναφορά σας, 

κύριε Κιζίλγιουρεκ, ισχυρίζεστε πως… «Οι 
Ελληνοκύπριοι δεν λένε την αλήθεια»!

Δεν έχετε άδικο! «Ο αναμάρτητος πρώτος 
τον λίθον βαλέτω»… Ψέματα λέμε όλοι και 
μάλιστα με το τσουβάλι! Πρώτοι και καλύ-
τεροι, βέβαια, τα ψηλά καπέλα! Οι κρατού-
ντες, οι οποίοι καθημερινά μάς αραδιάζουν 
ένα σωρό… από την Πόλη έρχομαι και στην 
κορφή κανέλα!

Επιτρέψετέ μου λοιπόν να ξεχώσω 
μερικές θεμελιώδεις αλήθειες, τις οποίες 
καταχωνιάσαμε στα μπουντρούμια της 
απολησμονιάς…

Αξιοκατάκριτη και καταδικαστέα, κύριε 
Κιζίλγιουρεκ, δεν είναι η άρνηση των Ελ-
ληνοκυπρίων να αποδεχτούν την «κρατική 
ισότητα» της ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ των Τουρκο-
κυπρίων...

Αξιοκατάκριτη, καταδικαστέα και 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, είναι η εισβολή 
και η επέλαση των Τούρκων στρατιωτών σε 
μιαν ανεξάρτητη χώρα… Ο βιασμός γυναικών 
και «απείραχτων» κοριτσιών… Η διά της βίας 
ανταλλαγή πληθυσμών… Ο σφετερισμός 
ξένων περιουσιών… Η σύληση εκκλησιών 
και ο εν ψυχρώ σφαγιασμός απόλεμων γε-
ρόντων και αιχμαλώτων πολέμου. Κάτι που 
ωμά παραδέχθηκε ο ίδιος o Ντενκτάς σε 
συνέντευξη που μου έδωσε το 1996.

Αλήθεια, έγκλημα κι ανάθεμα είναι κι 
ο οδυρμός των μαυροφορεμένων Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων μανάδων. 
Που βαρύλυπες μοιρολογούν τον χαμό 
των παιδιών τους. Που άδικα θυσιάστηκαν 

στον βωμό της δοξομανίας μεγαλομανιακών 
εθναρχών ένθεν και ένθεν... 

Αυτές τις αλήθειες πρέπει να 
ξεμπροστιάσετε, κύριε Κιζίλ-
γιουρεκ. Άστε τα άρθρα, τις 
πολιτικές αναλύσεις και τα 
μουχλιασμένα γεγονότα 
του παρελθόντος, που 
στόχο έχουν απλώς να 
εντυπωσιάσουν την «κυ-
πριακή κερκίδα» στους 
δημοσιογράφους, στους 
πολιτικούς αναλυτές και στους 
φιλοσόφους του καναπέ. Ένας από 
τους οποίους είμαι και εγώ…

Η αποστολή των Κυπρίων ευρωβουλευ-
τών είναι να προβάλουν στις Βρυξέλλες τις 
«ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ» της κυπριακής 
τραγωδίας… 

Γι’ αυτά τα εγκλήματα πρέπει να διαμαρ-
τύρεστε. Και για τη ρατσιστική λύση που 
επιδιώκει να μας επιβάλει ο αιματόδιψος 
νέο σουλτάνος της Τουρκίας· ατενίζοντας 
το ματωμένο γιαταγάνι του πάνω από τα 
κεφάλια μας…

Κι αν δεν τολμάτε να καταγγείλετε τα εγκλή-
ματα πολέμου τα οποία διέπραξε η Τουρκία 
εις βάρος της κοινής μας πατρίδας, σας προ-
τρέπω να καταγγείλετε το έγκλημα πολέμου, 
το οποίο μας χτυπά την πόρτα σήμερα. Τη 
σκοπούμενη μεταφορά εκατοντάδων χιλιά-
δων ξενόφερτων κουβαλητών της μαντίλας 
στο ΠΑΡΑΝΟΜΟ κράτος του χουβαρντά 
κύριου Τατάρ. Ο οποίος προσφέρει αβέρτα 
«υπηκοότητες» στους ξενομερίτες. Λες κι 
η Κύπρος είναι χωράφι του πατέρα του…

Αυτές τις αλήθειες αναμένουμε πως 
θα καταγγείλετε στις Βρυξέλλες, κύριε Κι-
ζίλγιουρεκ. Την εισβολή και κατοχή. Τα 
εγκλήματα πολέμου. Τους εποίκους και 
τις χιλιάδες των παράνομων μεταναστών 
που μεθοδευμένα στέλνει στην Κύπρο η 
Τουρκία. Κι όχι να προσπαθείτε και εσείς, με 
τα άρθρα σας, να τετραγωνίσετε τον κύκλο… 

Αυτά επί του παρόντος…
Τώρα, όσον αφορά τη συμπαθέστατη 

κυρία Φουρέιρα, φωτογραφία της οποίας 
διακοσμεί το σημερινό μου άρθρο, από 
καρδιάς της εύχομαι… καλά γεννητούρια!

H Ελένη Φουρέιρα… θα φέρει 
το παιδάκι της στον κόσμο τον Φεβρουάριο!

Η «Κιβωτός του Κόσμου» ενώπιον 
ενός αδυσώπητου κατακλυσμού

Οι εξωτερικοί 
προσανατολισμοί της 
Κύπρου και το ΝΑΤΟ

  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Πρόεδρος 
του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών 

και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς 
και του Τμήματος Πολιτικών 

Επιστημών και Διακυβέρνησης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

27.11.2022

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΣ (ΝΤΊΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΉ, 
Αναπλ. Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο 

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

ΞΕΝΉΣ Χ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 
δημοσιογράφος, πρόεδρος Ίνστιτούτου 
Eλληνικού Πολιτισμού www.iep.org.cy

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΊΔΕΡΑΣ, Honorary Professor, 
Award winning Writer, Composer, Pro-

ducer, Director, President of “Charisma” 
Association, Member of UNESCO Greece



Της Κυριακής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Μ
πορεί να έκλει-
σε όπως-όπως 
το θέμα των 
πυραυλικών 
π λ η γ μ ά τ ω ν 
στην Πολω-
νία, εντούτοις 

άφησε ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας 
που έχουν προκύψει μετά από αυτό το 
«αναπόφευκτο» ατύχημα. Η Βαρσοβία, 
όμως, άφησε κατά μέρος τις ρητορικές 
κορώνες και «διέψευσε» τους συμμάχους 
της, αντιδρώντας ψύχραιμα και βάσει 
σχεδιασμού. Ειδικότερα, ο στενότερος 
σύμμαχος των ΗΠΑ στην ΕΕ επιδιώκει 
προοδευτικά να καταστεί η ισχυρότερη 
χερσαία δύναμη στη Γηραιά Ήπειρο. 
Πάντως, η τάση προς την αύξηση των 
αμυντικών δαπανών καταγράφεται σε 
πολλές χώρες της ΕΕ με σημαντικότερη 
τη Γερμανία. Όμως, τίθεται το ερώτημα 
κατά πόσον η στρατηγική αυτή θα έχει 
μακροπρόθεσμα οφέλη για τις χώρες 
αυτές. Την ίδια ώρα, παρουσιάζεται μια 
οξύμωρη τάση ανάμεσα σε διπλωμά-
τες και αναλυτές για τη διαχείριση του 
πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα, 
θεωρούν ότι στο όνομα της παγκόσμι-
ας ασφάλειας θα πρέπει να συντριβεί 
στρατιωτικά η Ρωσία, βγάζοντας εκτός 
συζήτησης οποιεσδήποτε προσπάθειες 
για διαπραγματεύσεις κάτω από αυτές 
τις συνθήκες. 

Μια ευρωπαϊκή 
«υπερδύναμη»

Το πυραυλικό πλήγμα στην Πολωνία 
προκάλεσε φόβους όχι μόνο για την 
αντίδραση του ΝΑΤΟ αλλά και για τον 
τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόταν 
την κρίση η ακροδεξιά κυβέρνηση της 
Βαρσοβίας. Ειδικότερα, η Πολωνία, όντας 
σκληροπυρηνικό «αντι-πουτινικό» μέλος 
του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να εύκολα 
να ξεφύγει από τη γραμμή της Συμ-
μαχίας και να αντιδράσει αυθόρμητα, 
περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση με τη Ρωσία. 

Τελικά, δεν ανταποκρίθηκε στις 
«προσδοκίες» αυτές και διαχειρίστηκε 
το ζήτημα με εγκράτεια και ρεαλισμό, 
θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού 
τη χώρα, χωρίς όμως να προβαίνει 

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Κούρσα εξοπλισμών», 
χωρίς προοπτική διαπραγματεύσεων

σε αχρείαστες δηλώσεις πριν από την 
ολοκλήρωση των ερευνών για την 
προέλευση του πυραύλου. Σύμφωνα 
με αναλυτές, όμως, αυτή η στωικότητα 
προκύπτει από το γεγονός ότι η χώρα 
διαθέτει ίσως τον καλύτερο στρατό της 
Ευρώπης, ενώ η στρατιωτική της ισχύς 
αναμένεται ότι θα αυξηθεί το επόμενο 
διάστημα. 

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας 
στην Politico, εξήγησε ότι η Πολωνία 
έγινε ο πιο σημαντικός σύμμαχος των 
ΗΠΑ στην Ευρώπη, επικαλούμενος τις 
προσπάθειες της χώρας να ενισχύσει 
στρατιωτικά την Ουκρανία και να κρατήσει 
τις άμυνες του ΝΑΤΟ στις Βαλτικές Χώρες. 
Ενώ η Γερμανία παραμένει ο βασικός 
υλικοτεχνικός κόμβος της Συμμαχίας στην 
Ευρώπη, οι ατελέσφορες συζητήσεις στο 
εσωτερικό για την ανάπτυξη του στρατού 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά της 
ως εταίρου των ΗΠΑ. 

Από την άλλη, η Πολωνία εμφανίζε-
ται πρόθυμη να επενδύσει στον στρατό 
της. Ήδη εξέφρασε την πρόθεση της να 
αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες από 
το 2,4% του ΑΕΠ στο 5%. Αντίστοιχα, η 
Γερμανία,η οποία δαπάνησε περίπου 
το 1,5% του ΑΕΠ για την άμυνα πέ-
ρυσι, δεν μπορεί να αποφασίσει εάν 
δύναται να διατηρήσει τον στόχο του 
2% που προϋποθέτει το ΝΑΤΟ, μετά  
την εξάντληση των 100 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ του ειδικού ταμείου για τον 
εκσυγχρονισμό του στρατού.

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι υποσχέσεις του 
Πολωνού Υπουργού Άμυνας, Μάριουζ 
Μπλάτσακ, ότι θα μετατρέψει τη χώρα 
στην πιο ισχυρή χερσαία δύναμη της 
Ευρώπης, αρχίζουν να υλοποιούνται. Η 
χώρα διαθέτει ήδη περισσότερα άρμα-
τα μάχης και οβίδες από τη Γερμανία, 
ενώ σχεδιάζει να αυξήσει τον στρατό 
της στους 300.000 μέχρι το 2035. Συ-
γκριτικά σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις 
της Γερμανίας αριθμούν σε 170.000.

Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχεί 
για το ενδεχόμενο επανόδου του Ντόναλντ 
Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Πολωνία 
φοβάται ότι… δεν θα επιστρέψει τελικά 
και θα παραμείνει ο Μπάιντεν. Παρά 
την εμβάθυνση της συνεργασίας μετα-
ξύ των αμερικανικών και πολωνικών 
στρατευμάτων για να αντιμετωπίσουν 
τον κοινό εχθρό στην Ουκρανία, η Βαρ-
σοβία δεν εμπιστεύεται τον ένοικο του 
Λευκού Οίκου. 

Στρατιωτικοί αναλυτές παρατηρούν 
πως, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί 
έχουν «εγκρίνει» τις αμυντικές δαπάνες 
των Πολωνών συμμάχων τους, δεν πα-
ραβλέπουν το άνοιγμά τους προς την 
αγορά της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα της Politico, η Βαρσοβία 
υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 4,9 δισ. δο-
λαρίων για την προμήθεια 250 αμερικα-
νικών τεθωρακισμένων τύπου Abrams 
και ένα άλλο ύψους 4,6 δισ. δολαρίων 
για την προμήθεια 32 αμερικανικών 
μαχητικών τύπου F-35. Παράλληλα, 
όμως, έχει παραγγείλει νοτιοκορεατι-
κά τεθωρακισμένα, πυροβόλα, ελαφρά 
αεροσκάφη και εκτοξευτήρες πυραύλων 
αξίας 10 με 12 δισ. δολαρίων.

Το πλεονέκτημα της κορεατικής αγο-

ΔΥΤΙΚΟΙ ΔΙΠΛΩΜΆΤΕΣ, ΆΝΆ-
ΛΥΤΕΣ ΚΆΙ ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΚΆΛΥΤΕ-
ΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΆ ΝΆ ΠΡΟΣΤΆ-
ΤΕΥΤΕΙ Η ΠΆΓΚΟΣΜΙΆ ΔΗ-
ΜΟΚΡΆΤΙΆ ΕΙΝΆΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΟΠΛΩΝ ΚΆΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΔΙΆΛΟΓΟΥ

Το Κατάρ μπροστά στο Mundial του ποδοσφαίρου

Στις 20 Νοεμβρίου 2022  άρχισε 
το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Εμι-
ράτο του Κατάρ, μια μικρή χώρα, 
όπου κυριαρχούσε η μιζέρια της 

ερήμου, που μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από 
τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου με τους 
ουρανοξύστες του, την πολυτέλειά του και τα 
πετροδολάριά του. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 

θα βοηθήσει να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα 
αυτήν την ιδιάζουσα χώρα.

Ο πρώτος, όμως, που την έκαμε γνωστή 
είναι ο σταθμός Al-Jazeera, που από το 2011 
με την «Αραβική Άνοιξη» κάλυπτε όλα τα συμ-
βαίνοντα σ’ όλες τις αραβικές χώρες. Δεν ξέρω 
πόσοι γνώριζαν από τότε ότι ο Al-Jazeera είναι 
σταθμός που ανήκει στο Κατάρ. Με αυτόν 

τον τηλεοπτικό σταθμό προικοδοτημένο με 
εκατομμύρια, το μικρό Εμιράτο επηρεάζει τον 
κόσμο. Στην Κύπρο το γνωρίσαμε -φευ- και με 
το περίφημο θέμα των «χρυσών διαβατηρίων».

Ο κόσμος οδεύει, λοιπόν, προς το Κατάρ για 
να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και, 
παρεμπιπτόντως, να γνωρίσει το Εμιράτο και 
βέβαια να επωφεληθεί από τα «προϊόντα» του. 

Ξένες χώρες προσπαθούν να καλυφθούν 
μέσω Κατάρ για τις ανάγκες τους στο γκάζι. Η 
Ελβετία έχει έλθει σε επαφή με το Εμιράτο και 
από τη μια μεριά υπάρχουν οι υπηρεσίες για 
τουρισμό, που μπορεί να δώσει η χώρα, ενώ 
από την άλλη οι προμήθειες γκαζιού από το 
Κατάρ (βλ. David Haeberli, “Avec la Suisse, 
les prémices d’une relation fructueuse”, Le 

Temps, 15 Novembre 2022, p.3). Δεν πάνε, 
λοιπόν, όλοι για το ποδόσφαιρο στο Κατάρ 
αλλά και για τις ανάγκες των χωρών τους, 
ιδίως τώρα με τις δυσκολίες που φέρνει η 
Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Καλό ποδοσφαιρικό θέαμα, λοιπόν, με φόντο 
το Κατάρ και τις δυνατότητές του.
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Παραδόξως, Δυτικοί διπλω-
μάτες, αναλυτές και στρα-
τιωτικοί συμφωνούν ότι ο 
καλύτερος τρόπος για να 

προστατευτεί η παγκόσμια δημοκρατία 
είναι μέσω των όπλων και όχι μέσω 
του διαλόγου. Σε αυτό το συμπέρασμα 
κατέληξαν τουλάχιστον οι συμμετέχο-
ντες στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας 
Halifax.

Αυτό το συμπέρασμα ουσιαστικά 
«απαντά» στο κάλεσμα της κυβέρνη-
σης των ΗΠΑ στο Κίεβο να δείξει ότι 
είναι ανοικτό σε διαπραγματεύσεις 
με τη Μόσχα και να απεμπολήσει τη 
δημόσια άρνησή του να διεξαγάγει 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, εάν 
δεν έχει προηγουμένως εγκαταλείψει 
την εξουσία ο Πούτιν.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια 
τάση που τάσσεται υπέρ της στρατιω-

τικής συντριβής της Ρωσίας, θεωρώ-
ντας ότι το αποτέλεσμα του πολέμου 
θα καθορίσει ουσιαστικά το μέλλον 
της παγκόσμιας ασφάλειας. Ενδεικτι-
κές είναι οι δηλώσεις της Ολλανδής 
Υπουργού Άμυνας, Kajsa Ollongren, 
στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας 
Halifax. Σημείωσε ότι «δεν πρέπει 
να αφήσουμε τον Πούτιν να ξεφύγει 
μετά από τέτοια θηριωδία. Οι Ουκρα-
νοί δίνουν αυτήν τη μάχη, αλλά είναι 
και δικός μας πόλεμος. Εάν η Ρωσία 
νικήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη 
δική μας ασφάλεια». 

Εντούτοις, η συζήτηση αυτή προ-
χωράει ένα βήμα παραπέρα. Δεν 
είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η 
Ουκρανία θα πρέπει να αντεπιτεθεί, 
κτυπώντας στόχους εντός της Ρωσίας. 
Με βάση αυτόν τον συλλογισμό, οι ΗΠΑ 
και οι σύμμαχοί της «προστατεύουν» 

τη Ρωσία από την ουκρανική αντεπί-
θεση. Αν και η Ουκρανία έχει κάθε 
δικαίωμα να κτυπήσει στόχους εντός 
της Ρωσίας, κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι 
δεν επιτρέπουν στο Κίεβο να αντεπι-
τεθεί, θέτοντας παράλληλα όρια για 
τα όπλα που παρέχουν, ενώ απαιτούν 
διαβεβαιώσεις από τους Ουκρανούς 
ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν εντός 
της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο 
του Atlantic Council, Ira Straus, η 
προσέγγιση αυτή αφήνει τον Πούτιν 
ατιμώρητο και του επιτρέπει όχι μόνο 
να συνεχίζει αλλά και να κλιμακώνει 
τις επιθέσεις, χωρίς να φοβάται ανά-
λογη απάντηση. «Έχουμε οδηγηθεί σε 
έναν σουρεαλιστικό πόλεμο, όπου ο 
επιτιθέμενος επωφελείται από τις εγ-
γυήσεις ότι οποιαδήποτε καταστροφή 
θα περιοριστεί στην επικράτεια του 

θύματός του».
Από την άλλη, όμως, κάποιοι αναλυ-

τές θεωρούν δικαιολογημένους αυτούς 
τους περιορισμούς στην Ουκρανία, 
καθώς πιστεύουν ότι σε αντίθετη πε-
ρίπτωση ο Πούτιν θα βρει αφορμή για 
περαιτέρω κλιμάκωση και γενίκευση 
της σύγκρουσης. Σε αυτό το επιχείρημα 
οι πιο «σκληροπυρηνικοί» απαντούν 
ότι ο Ρώσος Πρόεδρος έτσι κι αλλιώς 
κλιμακώνει κατά το δοκούν τη σύγκρου-
ση και αυτό επειδή οι Δυτικοί τού το 
επιτρέπουν. 

Τέλος, θεωρούν ότι εάν η Ουκρανία 
ελάμβανε επαρκή όπλα χωρίς περιο-
ρισμούς, θα είχε εξασφαλίσει τη νίκη 
εδώ και καιρό. Γι’ αυτό προτείνουν «πε-
ρισσότερο πόλεμο» για να τελειώσει 
με «σωστό» τρόπο η σύγκρουση και 
να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η πα-
γκόσμια ασφάλεια.  

Ώρα να «μιλήσουν» τα όπλα 

ράς είναι ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός 
της είναι γενικά φθηνότερος από τους 
αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς εναλ-
λακτικούς, ενώ τον παραδίδουν εντός 
των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
Αυτές οι αγορές όμως δημιουργούν 
εκνευρισμό στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμ-
μανουέλ Μακρόν, ο οποίος διακηρύττει 
την ευρωπαϊκή «στρατηγική αυτονομία», 
δηλαδή την ικανότητα της Ευρώπης να 
υπερασπιστεί το έδαφός της με δικά 
της, κυρίως γαλλικά, όπλα.

Τα ζητήματα 
ασφάλειας στην ΕΕ

Ενώ για χρόνια η Γηραιά Ήπειρος 
κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου στα θέ-
ματα ασφάλειας, η είσοδος του Τραμπ 
στον Λευκό Οίκο έδειξε στα ευρωπαϊκά 
κράτη ότι η ομπρέλα του ΝΑΤΟ δεν 
θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Αν 
και άρχισαν δειλά – δειλά κινήσεις για 
να ενισχύσουν τον στρατό τους, τους 
πρόλαβαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, 
επιβεβαιώνοντας ότι όποια βήματα και 
να έγιναν, ήταν πολύ μικρά σε σχέση 
με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία 
χρόνια οι αμυντικοί προϋπολογισμοί 
των ευρωπαϊκών χωρών άρχισαν να 
φουσκώνουν, αλλά γενικά παρέμεναν 
χαμηλότεροι από το όριο του 2% του 
ΑΕΠ που είχε ορίσει το ΝΑΤΟ. Με την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,  
όμως, οι αμυντικές δαπάνες εκτοξεύτη-
καν. Για παράδειγμα, στη Γαλλία ο προ-
ϋπολογισμός για την άμυνα αυξήθηκε 
κατά 7,4% μέσα σε ένα χρόνο, με στόχο 
να ξεπεράσει το 2% του ΑΕΠ το 2023. 
Αντίστοιχα, η Πολωνία και η Βρετανία, 
ενώ είχαν ξεπεράσει το όριο του 2% του 
ΑΕΠ τους, αύξησαν τον προϋπολογισμό 
κατά 2,5% και 3% αντίστοιχα.  

Την ίδια ώρα, το Βέλγιο, η Ολλανδία, 
η Ρουμανία και οι Βαλτικές και Σκαν-
διναβικές χώρες έχουν προαναγγείλει 
αύξηση των δαπανών κατά τουλάχιστον 

2%. Ίσως όμως η πιο σημαντική αύξηση 
είναι της Γερμανίας, η οποία ανακοίνωσε 
επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 
2022, ανεβάζοντας τον αμυντικό προ-
ϋπολογισμό της στο 1,6%, με στόχο να 
φτάσει το 2% του ΑΕΠ της. 

Ειδικοί επισημαίνουν, όμως, ότι ενώ 
η αύξηση των δαπανών είναι ευπρόσ-
δεκτη, παραδόξως ίσως επιδεινώσει το 
πρόβλημα, αφού οι μη συντονισμένες 
εθνικές βραχυπρόθεσμες αποφάσεις 
προμηθειών οπλικών συστημάτων θα 
μπορούσαν να έχουν μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο στη σύνθεση των ενόπλων 

δυνάμεων. Μερίδα αναλυτών μάλιστα 
τονίζουν ότι μπορεί οι Βρυξέλλες να 
προσπαθούν να δημιουργήσουν κοινά 
ταμεία και προγράμματα, αλλά θεωρεί-
ται απίθανο να βελτιώσουν αυτόν τον 
κατακερματισμό, αφού οι πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνουν επικεντρώνονται 
στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 
δεν καλύπτουν τη βραχυπρόθεσμη 
ανάγκη για κάλυψη των κενών στους 
εξοπλισμούς. Επιπλέον, δεν μπορούν 
να αποτελέσουν υποκατάστατο για τις 
αποφάσεις που πρέπει να λάβουν με-
μονωμένα από τα κράτη μέλη.

27.11.2022

Η τάση προς την αύξη-
ση των αμυντικών δα-
πανών καταγράφεται 
σε πολλές χώρες της 
ΕΕ με σημαντικότερη 

τη Γερμανία. Όμως, τί-
θεται το ερώτημα κατά 

πόσον η στρατηγική 
αυτή θα έχει μακρο-
πρόθεσμα οφέλη για 

τις χώρες αυτές 
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ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 
ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΟ 14% - ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΩΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 

Γ. Γεωργίου: «Η ισότητα δεν πραγμα-
τώνεται με νόμους και διατάγματα»

Παπαδάκης: «Καιρός να 
σπάσει αυτή η ‘‘γυάλινη οροφή’’»

«Τ όσο στην 
ευρωπαϊκή 
οδηγία για 
τη βελτίωση 

της ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών, όσο και σε 
διάφορες εθνικές πολιτικές, ως λύση 
του προβλήματος της υποεκπρο-
σώπησης των γυναικών παρουσι-
άζεται το μέτρο της ποσόστωσης. 
Δυστυχώς, καμία αναφορά δεν 
γίνεται στις συνθήκες εργασίας, οι 
οποίες επιδεινώνονται, εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης και των μέτρων 
λιτότητας. Αποσιωπάται, εντελώς, η 
καταπάτηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και η απουσία κοινωνι-
κού κράτους, που πολλαπλασιάζει 
τα εμπόδια ισότιμης συμμετοχής, 
οδηγώντας πολλές γυναίκες στην 
ανεργία ή στις ούτω καλούμενες 
‘‘ευέλικτες’’ μορφές απασχόλησης.

»Η ευρωπαϊκή οδηγία παρου-
σιάζει, λανθασμένα, την αριθμητι-
κή συμμετοχή των γυναικών, ως 
κριτήριο επίτευξης της ισότητας, 
ενώ, στην πραγματικότητα, αυτό 
που έχει σημασία είναι οι πολι-
τικές που εκφράζονται μέσα από 
τη συμμετοχή.

»Στη δική μας αντίληψη, το μέ-
τρο της ποσόστωσης δεν αποτελεί 
πανάκεια, αλλά μονάχα μία τεχνητή 

βελτίωση της βιτρίνας. Η ισότητα 
δεν πραγματώνεται με νόμους και 
διατάγματα. Η ισότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από ριζικές, 
κοινωνικές αλλαγές. Αυτό επιβε-
βαιώνεται ακόμη και στις έρευνες 
του European Women’s Lobby και 
του World Economic Forum, που 
καταδεικνύουν πως οι ποσοστώ-
σεις δεν είναι αποτελεσματικές, 
όταν δεν συνοδεύονται από άλλα 
κοινωνικά μέτρα.

»Ο κύριος λόγος που οι γυναίκες 
υποαντιπροσωπεύονται στα διά-
φορα διοικητικά συμβούλια δεν 
είναι τα σεξιστικά στερεότυπα και η 
υποτίμηση των δυνατοτήτων τους. 
Αυτά καταρρίπτονται, καθημερινά, 
από τις ίδιες τις γυναίκες σε όλους 
τους τομείς της ζωής. Η ρίζα του 

προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός 
ότι η σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα 
καλείται ν’  αντεπεξέλθει ταυτόχρονα 
σε πολλαπλούς ρόλους και ευθύνες 
-στην εργασία, στη μητρότητα, στην 
οικογένεια- κάτι που εκμηδενίζει 
τον χρόνο και τις ευκαιρίες της για 
εμπλοκή στην πολιτική δράση, στον 
συνδικαλισμό, και κατ’ επέκτασιν 
στα διοικητικά συμβούλια και στις 
διοικητικές θέσεις των εταιρειών. Οι 
γυναίκες έχουν πολύ περισσότερα 
εμπόδια και δυσκολίες με τα οποία 
πρέπει να αναμετρηθούν για να 
μπορέσουν να εμπλακούν ενεργά 
στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.

»Γι’ αυτό, ως ομάδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς 
καταθέτουμε συγκεκριμένες 
προτάσεις, ώστε να βελτιωθούν 
ουσιαστικά οι όροι εργασίας και 
οι συνθήκες ζωής των γυναικών, 
μέσω της δικαιότερης κατανομής 
του πλούτου και των επενδύσεων 
στις δημόσιες υπηρεσίες μέριμνας, 
υγείας και παιδείας. Μόνο έτσι οι 
γυναίκες θα μπορέσουν να αφήσουν 
πίσω τους τα βάρη της καθημε-
ρινής ζωής, αποκτώντας τις ίδιες 
ευκαιρίες αλλά και τις ίδιες αφετη-
ρίες, ώστε να εμπλακούν ενεργά σε 
μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση 
και βαρβαρότητα», κατέληξε ο κ. 
Γεωργίου.

«Σύμφωνα με 
τα τελευταία 
στοιχεία που 
δημοσιεύθη-

καν τον Δεκέμβριο του 2021 από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων, το μερίδιο των 
γυναικών στα διοικητικά συμβού-
λια των μεγαλύτερων εισηγμένων 
εταιρειών στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε 
31,3%, από 11,9% το 2010. Ωστό-
σο, 7 στα 10 μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου είναι μόνο άνδρες. Το 
χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν 
λάβουμε υπόψη μόνο τους CEO, 
εκτελεστικούς και μη, με 79,2% 
άνδρες και μόλις 20,8% γυναίκες. 

»Παρατηρούνται επίσης μεγά-
λες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά το ποσοστό των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, 
από 45,3% στη Γαλλία έως 8,5% 
στην Κύπρο, η οποία μάλιστα είναι 
στην τελευταία θέση. Δυστυχώς, είναι 
λυπηρό να είμαστε στις τελευταίες 
θέσεις στην κατάταξη σε θέματα ισό-
τητας και συμμετοχής των γυναικών. 
Οφείλουμε να διανύσουμε μεγάλο 
δρόμο ακόμη. Πρέπει να σταματή-
σει το πολιτικό προσωπικό να μένει 
σε βαρύγδουπες διακηρύξεις και 
πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των 
εθνικών νομοθεσιών με τις ευρω-
παϊκές οδηγίες. Είναι πλέον καιρός 

να σπάσει αυτή η ‘‘γυάλινη οροφή’’ 
και να κατακτήσει η γυναίκα στην 
πράξη τη θέση που της αξίζει.

»Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, 
μετά από 10 ολόκληρα χρόνια από 
τότε που κατατέθηκε η αρχική 
πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και Συμβούλιο συμφώνησαν επί 
νομοσχεδίου για την αύξηση της 
παρουσίας των γυναικών στα δι-
οικητικά συμβούλια. 

»Η οδηγία γνωστή και ως ‘‘γυ-
ναίκες στα διοικητικά συμβούλια’’ 
αποσκοπεί στην καθιέρωση διαφα-
νών διαδικασιών πρόσληψης στις 
εταιρείες, ώστε τουλάχιστον το 40% 
των θέσεων μη εκτελεστικών δι-
οικητικών στελεχών ή το 33% του 
συνόλου των θέσεων διοικητικών 

στελεχών να καλύπτονται από γυ-
ναίκες. Οι εταιρείες θα πρέπει να 
συμμορφωθούν με τον στόχο αυτό 
έως το τέλος Ιουνίου 2026. 

»Πρόκειται για μια οδηγία ορό-
σημο για τη βελτίωση της ισότητας 
των φύλων τόσο μεταξύ των μη εκτε-
λεστικών όσο και των εκτελεστικών 
διευθυντών εταιρειών στην ΕΕ. Η 
επαγγελματική αξία των υποψη-
φίων θα πρέπει να παραμείνει το 
βασικό κριτήριο στις διαδικασίες 
επιλογής, οι οποίες θα πρέπει να 
είναι διαφανείς και αυτό είναι κάτι 
το αδιαμφισβήτητο.

»Η εισαγωγή, λοιπόν, συγκε-
κριμένων ποσοστώσεων αλλά και 
αποτρεπτικών κυρώσεων για τις 
εταιρείες που δεν συμμορφώνονται 
με τη διαδικασία μπορεί να δώσει 
ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση 
για μεγαλύτερη ισότητα και πολυ-
μορφία στις επιχειρήσεις.

»Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεκτίμηση της δι-
άστασης του φύλου σε όλους τους 
τομείς πολιτικής της ΕΕ. Η ισότητα 
των φύλων συνεπάγεται περισσότε-
ρες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα-δυνατότητες που 
πρέπει να αξιοποιήσουμε, καθώς 
ενστερνιζόμαστε την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση», ανέφερε 
ο Δημήτρης Παπαδάκης.

ΕΕ: Ευοίωνο το μέλλον των γυναικών;

Η
αποκάλυψη και η εξά-
λειψη των διακρίσεων 
λόγω φύλου παρα-
μένει προτεραιότητα 
για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Μέσω 
της επιτροπής FEMM 

και των συζητήσεων στην ολομέλεια, οι 
ευρωβουλευτές συζητούν συχνά τον αντί-
κτυπο των κοινωνικών και οικονομικών 
αλλαγών στις γυναίκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει 
να αντιμετωπίσει και να καταγγείλει γε-
γονότα και πολιτικές που παραβιάζουν ή 
απειλούν τα δικαιώματα των γυναικών, 
τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό.

Οι τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι πολύ ελπιδοφόρες. Στη 
διάρκεια της συνόδου ολομέλειας τον 
περασμένο Οκτώβρη, οι ευρωβουλευτές 
και ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Josep Borrell,  
συζήτησαν τις διαδηλώσεις -σε όλη τη 
χώρα- κατά του ισλαμικού καθεστώ-
τος στο Ιράν. Οι πανεθνικές διαδηλώ-
σεις πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο 
στην Τεχεράνη στις 16 Σεπτεμβρίου 
της 22χρονης Mahsa Amini από την 
αστυνομία ηθικής του Ιράν, η οποία της 
επιτέθηκε επειδή, όπως ισχυρίστηκαν, 
φορούσε λανθασμένα το χιτζάμπ της. 
Έκτοτε, συγκλόνισαν το έθνος και είχαν 
ως αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς 
και το θάνατο πολλών διαδηλωτών.

Ενώ ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος 
του Ιράν Ebrahim Raisi έχει δηλώσει 
ότι ο θάνατος της Amini θα διερευνη-
θεί, έχει επίσης δεσμευτεί για σταθερή 
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καταστολή των διαδηλώσεων.

ΕΕ: Καταδίκη του θανάτου 
της Ιρανής Mahsa Amini

Το Κοινοβούλιο καταδίκασε τον θά-
νατο της νεαρής γυναίκας και ζήτησε 
την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ κατά 
των δολοφόνων της και όσων εμπλέκο-
νται στην καταστολή των επακόλουθων 
διαδηλώσεων.

Αγώνας της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των γυναικών

Ο αγώνας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και δη των ευρωβουλευτών είναι 
συνεχής και ακατάπαυστος, υπέρ των 
δικαιωμάτων των γυναικών και προς 
την οριστική και απόλυτη ίση αντιμε-
τώπισή τους προς όλους τους τομείς. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων έχουν 
προωθηθεί τα ακόλουθα:

1. Τα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά 
δικαιώματα των γυναικών

Τον Ιούνιο του 2021, το Κοινο-
βούλιο υιοθέτησε έκθεση που καλεί 
τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και 
να ενισχύσουν περισσότερο τη σεξου-
αλική και αναπαραγωγική υγεία των 
γυναικών. Οι ευρωβουλευτές θέλουν 
να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση 
σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, 
μεθόδους και προϊόντα αντισύλληψης 
υψηλής ποιότητας, καθώς και τη διδαχή 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης.  Επισημαίνοντας τις 
αρνητικές επιπτώσεις του λεγόμενου 
«φόρου ταμπόν» στην ισότητα των φύ-
λων, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης 
τη μείωση ή την κατάργηση του ΦΠΑ 
σε προϊόντα εμμηνόρροιας.

Τον Μάρτιο του 2022, το Κοινοβού-
λιο υιοθέτησε το σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλων III, το οποίο 
στοχεύει στην προαγωγή της σεξουα-
λικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκτός της 
ΕΕ, καθώς και στη διασφάλιση της κα-
θολικής πρόσβασης στα κράτη μέλη.

2. Η ισότητα των φύλων 
στην εργασία

Σημαντικότατη ήταν η απόφαση 
για άδεια μητρότητας, πατρότητας και 
γονική άδεια.

Το 2019, η ΕΕ ψήφισε υπέρ πιο 
ευέλικτων συνθηκών εργασίας και 
της χορήγησης αδειών για τη φροντί-
δα της οικογένειας που βοηθούν τους 
εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να 
εξισορροπήσουν την επαγγελματική και 
προσωπική ζωή τους και να αποφύγουν 
την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικογένειας 
και καριέρας.

3. Μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων

Το Κοινοβούλιο ζητάει επίσης τη λήψη 
μέτρων για τη γεφύρωση του μισθο-
λογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, που το 2020 άγγιζε το 13%, 
και της διαφοράς των συντάξεων, που 
το 2019 άγγιζε το 29%. Ζήτησε, επίσης, 
τη λήψη μέτρων για την καταπολέμη-
ση της φτώχιας στις γυναίκες, καθώς 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που 
ζουν στη φτώχια στην ΕΕ, παρά άντρες.

Τον Απρίλιο του 2022, το Κοινοβούλιο 
υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής 
για μια οδηγία για Μισθολογική Δια-
φάνεια που να υποχρεώνει τις εταιρείες 
με τουλάχιστον 50 εργαζομένους να δι-
ευκολύνουν τους υπαλλήλους τους να 
συγκρίνουν τους μισθούς τους και να 
λαμβάνουν ενεργά μέτρα για την αντι-
μετώπιση του μισθολογικού χάσματος.

4. Περισσότερες γυναίκες 
στον τομέα των ΤΠΕ 
και των επιστημών 

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον 
ψηφιακό τομέα της Ευρώπης, επειδή 
είναι λιγότερο πιθανό να πραγματο-
ποιήσουν σπουδές ή να υποβάλουν 

αίτηση για θέση εργασίας σε αυτόν τον 
τομέα. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε 
το 2018, οι ευρωβουλευτές καλούν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα 
για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξης 
γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ αλλά και 
την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης στους τομείς των ΤΠΕ, της 
επιστήμης, των μαθηματικών και της 
μηχανικής.

5. Γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια

Τον Ιούνιο του 2022, οι διαπραγμα-
τευτές Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
συμφώνησαν επί νομοσχεδίου για την 
αύξηση της παρουσίας των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια. Η οδηγία 
γνωστή ως «Γυναίκες στα Διοικητικά 
Συμβούλια» αποσκοπεί στην καθιέρω-
ση διαφανών διαδικασιών πρόσληψης 
στις εταιρείες, ώστε τουλάχιστον το 40% 
των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητι-
κών στελεχών ή το 33% του συνόλου 
των θέσεων διοικητικών στελεχών να 
καλύπτονται από το υποεκπροσωπού-
μενο φύλο. Οι εταιρείες θα πρέπει να 
συμμορφωθούν με τον στόχο αυτό έως 
το τέλος Ιουνίου 2026.

Αξίζει να αναφερθεί πως σήμερα, μόνο 
το 30,6% των μελών των διοικητικών συμ-
βουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες εται-
ρείες της ΕΕ είναι γυναίκες, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών (από 
45,3% στη Γαλλία έως 8,5% στην Κύπρο).

6. Πρόληψη της βίας 
κατά των γυναικών

Η ΕΕ αντιμετωπίζει με διάφορους 
τρόπους τη βία κατά των γυναικών. Έχει 
τονίσει την ιδιαίτερη ανάγκη καταπολέ-
μησης συγκεκριμένων μορφών βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώ-
πων, της καταναγκαστικής πορνείας 
γυναικών, του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, της 
παρενοχλητικής παρακολούθησης στον 
κυβερνοχώρο (cyber stalking) και της 
διαδικτυακής βίας.

Τον Φεβρουάριο του 2021, οι ευ-
ρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή 
να προτείνει μια οδηγία για την πρό-
ληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής 
βίας εις βάρος γυναικών. Η Επιτροπή 
αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση 
στο Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2022.

Υπολογίζεται ότι, στην ΕΕ, το 22% 
των γυναικών έχουν πέσει θύματα σω-
ματικής και/ή σεξουαλικής βίας, ενώ 
το 43% έχουν υποστεί ψυχολογική βία.

7. Από τη μεταναστευτική 
πολιτική μέχρι το εμπόριο

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως 
καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αυξήσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών 
για την ισότητα των φύλων και άλλων 
πολιτικών, όπως εκείνες που σχετίζο-
νται με την ανάπτυξη, τη γεωργία, την 
απασχόληση και τη μετανάστευση.

Σε ψήφισμα που ενέκριναν το 2016, 
οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση 
νέας, ολοκληρωμένης δέσμης κατευ-
θυντήριων γραμμών για τα φύλα για 
ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο των ευ-
ρύτερων μεταρρυθμίσεων της πολιτικής 
μετανάστευσης και ασύλου.

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε το 2018, 
οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης την 
αναγνώριση του ρόλου των γυναικών 
κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή και την ανάληψη δρά-
σεων για την ενδυνάμωσή τους και την 
προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές 
και εκτελεστές διατάξεις για τη διασφά-
λιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με 
ψήφισμα του 2018.

8. Οι γυναίκες στην πολιτική
Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως 

υπογραμμίσει τη σημασία της ισότητας 
των φύλων στην πολιτική, προάγοντας 
την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 
όλα τα επίπεδα.

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2019, το Κοινοβούλιο 
κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
να διασφαλίσουν την προαγωγή της συμ-
μετοχής των γυναικών στα κυβερνώντα 
σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. 
Στο Κοινοβούλιο, του οποίου η θητεία 
ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2019, οι 
εκλεγμένες γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
39,3% των ευρωβουλευτών (από 36,5% 
στο τέλος της προηγούμενης θητείας).

Μετά από δέκα χρόνια, οι διαπραγ-
ματευτές Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
συμφώνησαν επί νομοσχεδίου για την 
αύξηση της παρουσίας των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια.

Στο ερώτημα για την ίση εκπρο-
σώπηση αντρών και γυναικών στα 
ΔΣ των επιχειρήσεων (απόφαση 
Ευρωκοινοβουλίου), οι ευρωβου-
λευτές ήταν ξεκάθαροι:

27.11.2022

Υπολογίζεται ότι 
στην ΕΕ το 22% 

των γυναικών έχουν 
πέσει θύματα σωμα-
τικής και/ή σεξουα-
λικής βίας, ενώ το 

43% έχουν  υποστεί 
ψυχολογική βία

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com
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Λευκωσία 
Αντωνίου Ελίνα: Λεωφόρος Αριστο-
φάνους 20Α (πλησίον ψαροταβέρνας 
Family Nest και 200μ. από το Δημο-
τικό Αγίου Σπυρίδωνος), Στρόβολος, 
τηλ.: 22261756, 99753337. 
Αντωνίου Μαργαρίτα: Δημοκρατίας 
16 (κοντά στα φώτα «Coca-Cola»), 
Άγιος Δομέτιος, τηλ.: 22322700. 
Παπαναστασίου Σοφία: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄ 320Α (απέναντι από το 
στρίψιμο για το εστιατόριο ΤΣΑΝΤΑΛΙ), 
Πάνω Λακατάμεια, τηλ.: 22372337. 
Κάφουρου Έλενα: Εθνικής Φρου-
ράς 3Α (πάροδος Λεωφ. Μακαρίου 
Γ’,   έναντι Χίλτον), Λευκωσία, τηλ.: 
22377313, 96391001. 
Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη: Λεωφ. Νίκης 23 
Β & Γ (δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ), 
Λευκωσία, τηλ.: 22490580, 22499232. 

Λεμεσός 
Λυσιώτου Μαρία Λώρη: Θεσσαλονίκης 
36 (δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, ένα-
ντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN), 
Λεμεσός, τηλ.: 25364775, 25725169. 
Κιννή Άντρη: Αγίας Παρασκευής 1 
(250m από τον κυκλικό κόμβο προς 

το χωριό της Γερμασόγειας), Γερμα-
σόγεια, τηλ.: 25324030, 25329797. 
Πετρίδης Άριστος: Πάφου 5 (πολυ-
κατοικία Προβίτα), Λεμεσός, τηλ.: 
25564219, 25770448. 
Παντέλας Χρίστος: Νίκου Παττίχη 97 
(έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100 μ.  
βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύ-
ρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον 
κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών), Λεμε-
σός, τηλ.: 25736646, 25734005. 

Λάρνακα
Αποστολίδης Παύλος: Κοσμά  Λυσιώτη 
20 (τέρμα Ερμού προς παραλία), Λάρ-
νακα, τηλ.: 24627213, 24423271. 
Μαυρή Λουίζα: Στρατηγού Τιμάγια 9 
(συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ), Λάρ-
νακα, τηλ.: 24655312, 96720773. 

Πάφος 
Λάμπρου Γεωργία: Αγαπήνορος 24 
(έναντι φρουταρίας «Κήπος της Εδέμ»), 
Πάφος, τηλ.: 26955057, 97619884. 

Παραλίμνι 
Μαυρόγιαννου - Νικολάου Άντρη: 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 216 (απένα-
ντι από τη CYTA), Παραλίμνι, τηλ.: 
23828880, 23829202. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Universal Life: « Ένα βήμα μπροστά» 

Παρουσιάστηκε στην Αθήνα 
η «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» του Γ. Ομήρου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
της Clip News Α.Ε. και του ΠΣΣΕ 

ΗUniversal Life, στο πλαίσιο 
της διαχρονικής της πολι-
τικής να συνεισφέρει σε 
τομείς που βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας, 
ανταποκρίνεται σε ένα ακόμη κάλεσμα, 
στηρίζοντας το έργο της Οργάνωσης 
Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), 
η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ατόμων με 
κάκωση νωτιαίου μυελού, την αξιο-
πρεπή διαβίωσή τους και την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η 
στήριξη της ΟΠΑΚ ανακοινώθηκε σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη στα γραφεία 
της Οργάνωσης, με αφορμή την έναρ-
ξη της νέας εκστρατείας της Universal 
Life με τίτλο «Ένα βήμα μπροστά». Η 
εν λόγω εκστρατεία, η οποία αποτελεί 
μια ωδή στη ζωή, τη διαφορετικότητα 
και την ελπίδα, φιλοδοξεί να εμπνεύ-
σει τον καθένα μας να κάνει τον εαυτό 
του καλύτερο, να ξεπεράσει τα όριά 
του, παρά τις όποιες αντιξοότητες και 
ανατροπές στη ζωή και να αντλήσει 

δύναμη απ’ ό,τι μπορεί να ονειρευτεί. Ο 
πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης 
Λαμπριανίδης, σε δήλωσή του ευχαρί-
στησε θερμά την Universal Life για τη 
γενναιόδωρη στήριξή της,  τονίζοντας 
πως αυτή θα ενισχύσει έμπρακτα το 
δύσκολο έργο της Οργάνωσης και τις 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης 
που προσφέρει στα μέλη της. Εκ μέ-

ρους της Universal Life, η κ. Αιμιλία 
Ορφανίδου αναφερόμενη στο δύσκολο, 
αλλά αξιοθαύμαστο έργο της ΟΠΑΚ, 
δήλωσε πως, πέρα από την έμπρα-
κτη στήριξη της Universal Life στην 
Οργάνωση, ευχή όλων είναι όπως η 
ενέργεια αυτή αποτελέσει έμπνευση 
και προσφέρει ελπίδα και δύναμη, 
να γίνει ένα βήμα μπροστά για μια 
καλύτερη κοινωνία. 

Στο «Σπίτι της Κύπρου», στην 
Αθήνα, παρουσιάστηκε την 
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 
το βιβλίο του Γιαννάκη Ομή-

ρου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ». Στην κατάμε-
στη αίθουσα του Σπιτιού της Κύπρου, 
χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος 
Ανδρουλάκης, ο πρώην Πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης και ο Α’ 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμούς 
απηύθυναν επίσης ο Πρέσβης της 

Κύπρου στην Αθήνα, Κυριάκος Κε-
νεβέζος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αντιστασιακών Ελλάδας, Γιώργος 
Ανωμερίτης, ο Πρόεδρος του ΔΟΒΕ, 
Ξένιος Ξενόπουλος και ο Πρόεδρος 
της ΟΚΟΕ (Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων), Γιώργος Συλλούρης. 
Το βιβλίο παρουσίασε ο ιστορικός 
και διπλωμάτης Γιώργος Γεωργής, 
και ακολούθησε αντιφώνηση από 
τον συγγραφέα, Γιαννάκη Ομήρου. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μου-
σικό πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες 
Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου και Μιχάλη 
Βιολάρη. Την εκδήλωση τίμησαν με 

την παρουσία τους τα ιστορικά στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης 
και Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρώην 
Γραμματέας του Κινήματος, Μιχά-
λης Καρχιμάκης, οι πρώην Υπουρ-
γοί Χρίστος Αηδόνης και Δημήτρης 
Αλαμπάνος και ο εκπρόσωπος Τύπου 
Παύλος Χρηστίδης. Παρευρέθησαν 
ακόμα εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο πρώην 
Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και 
βουλευτής, Νίκος Φίλης, Εκπρόσω-
πος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, 
Εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ 
και Εκπρόσωποι των τριών όπλων 
και της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΗClip News Α.Ε. υπέγραψε 
την Πέμπτη, 24 Νοεμ-
βρίου 2022, Μνημόνιο 
Συνεργασίας με το Πα-

γκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), στο οποίο 
προσφέρει χορηγικά υπηρεσίες 
αποδελτίωσης (monitoring).

Το Μνημόνιο υπογράφηκε στα 
γραφεία του ΠΣΣΕ μεταξύ του Προ-
έδρου του, Ηλία Δημητρίου, και της 
Αντιπροέδρου της Clip News, Κα-
τερίνας Κεχαγιά. Με το Μνημόνιο 
καθορίζονται οι τομείς και οι μορφές 
συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

«Στο πλαίσιο των ενεργειών κοι-
νωνικής ευθύνης που αναπτύσσουμε 
διαρκώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για εμάς να στηρίζουμε φορείς που 
προσφέρουν ουσιαστικό έργο με ευρύ 
αποτύπωμα σε όλους τους τομείς. 
Είναι χαρά μας να συμπράττουμε 
με το ΠΣΣΕ, έχοντας βάλει ήδη στο 

τραπέζι ιδέες για από κοινού δράσεις», 
δήλωσε η κα Κεχαγιά.

Από την πλευρά του, ο κος Δημη-
τρίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
για την υποστήριξη της εταιρείας, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
ως προς το επικοινωνιακό πλάνο 
του Συμβουλίου, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι αποτελεί έμπρακτη 

αναγνώριση του έργου του ΠΣΣΕ, 
αλλά και της αξίας του εθελοντικού 
τομέα στην κοινωνία.

Η Clip News Α.Ε., η κορυφαία 
εταιρεία Αποδελτίωσης και Media 
Analysis στην Ελλάδα, επέκτεινε τις 
δραστηριότητές της στην αγορά της 
Κύπρου. Από τον Σεπτέμβριο του 
2022 και μετά από συμμετοχή της 
σε δημόσιο διαγωνισμό, η εταιρεία 
απέκτησε νόμιμα από τον Σύνδεσμο 
Εκδοτών Κύπρου το δικαίωμα να 
παρέχει τις υπηρεσίες αποδελτίω-
σης, report και ανάλυσης απ’ όλα 
τα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά) 
των μελών του.

Το ΠΣΣΕ, ως το Ανώτατο Συντονι-
στικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει 
νομοθεσίας, μετρά ήδη 50 χρόνια 
προσφοράς και περισσότερα από 400 
μέλη εθελοντικών/μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.

Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου 
Φίλων Νεφροπαθών (Π.Σ.Φ.Ν.)

Το Κεντρικό Συμβούλιο του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Φί-
λων Νεφροπαθών (Π.Σ.Φ.Ν.) 
σάς προσκαλεί στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευσή 
του που θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη, 
15 Δεκεμβρίου 
2022 και ώρα 
16:00,  στην αί-
θουσα ΟΠΑΠ «Ευ 
Αγωνίζεσθαι» στο 
Ολυμπιακό Μέγαρο 
(Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή), Αμφιπόλεως 21, 
Στρόβολος, Λευκωσία. Θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης: 1) Χαιρετισμός/
Καλωσόρισμα. 2) Ομιλία Προέδρου. 
Έκθεση πεπραγμένων για το Έτος 2022. 

3) Έγκριση των Οικονομικών Κα-
ταστάσεων και της Έκθεσης 

των ελεγκτών για το Έτος 
2021. 4) Ενημέρωση 

για την Έκθεση και τις 
Οικονομικές Καταστά-
σεις του Παγκύπριου 
Εράνου (Ν.Π.03/2022). 
5) Διορισμός Ελεγκτών 

για το 2022. 6) Αρχαι-
ρεσίες. 7) Διάφορα. Υπο-

βολή υποψηφιοτήτων: Κάθε 
υποψηφιότητα για την εκλογή στο 

15μελές Κεντρικό Συμβούλιο για να 
είναι έγκυρη πρέπει να προτείνεται 
γραπτώς από ένα μέλος του Συνδέ-
σμου, να υποστηρίζεται από έτερο και,  
ακολούθως, να υποβάλλεται γραπτώς 
από το ενδιαφερόμενο μέλος προς 
τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού 
Συμβουλίου Π.Σ.Φ.Ν., το αργότερο 48 
ώρες πριν από την ώρα σύγκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης,  στην οποία 
αναφέρεται (το αργότερο μέχρι την 
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
12:30 μ.μ.). Για την εγκυρότητα της 
υποψηφιότητας, απαιτείται όπως όλα 
τα ανωτέρω μέλη έχουν εξοφλήσει 
τη συνδρομή τους για το έτος 2022. 

Αιμοδοσία
Εθελοντική Αιμοδοσία διοργανώνει 

ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία 
με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου 
Υγείας, την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσί-
ας και με όλους τους τοπικούς Φορείς, 
την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, από τις 
5.30 – 8.30 μ.μ., στο Δημαρχείο της πό-
λης. Παρακαλείσθε όπως διευθετήσετε 
πρώτα ραντεβού στα τηλ.: 23816307, 
23816319, 23816327 και 23816338.

Λάρνακα - Χριστουγεννιάτι-
κη Φωταγώγηση

Τελετή Φωταγώγησης του Χριστουγεν-
νιάτικου Δέντρου και του διάκοσμου της 
Λάρνακας, από την Πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου 
και τον Δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, 
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 
27 Νοεμβρίου 2022, στις 5:30 μ.μ., στην 
Πλατεία Ευρώπης. Εορταστικό πρόγραμμα 
με τους Τσβέτα Χριστοφόρου, Svetlomir 
Dimitrov, Δημοτική Παιδική Φιλαρμονική, 
Σχολή Χορού Etoile, Δημοτική Παιδική 
Χορωδία, Δημοτικό Φωνητικό Σύνολο. 
Μουσικό πρόγραμμα «Το πνεύμα των 
Χριστουγέννων» με την Αλέξια Βασιλείου.

Γιορτινή  εκδρομή  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει από τις 4 μέχρι τις 10 Ιανουα-
ρίου 2023 γιορτινή εκδρομή στην Ελλάδα 
με επίσκεψη στον Μύλο των Ξωτικών 
στα Τρίκαλα, σε  σπάνια μοναστήρια, σε 
μοναδικούς  πολιτιστικούς θησαυρούς 
και σε απείρου κάλλους φυσιολατρικές 
διαδρομές. Πρόκειται για ένα μαγευτικό 
οδοιπορικό σε οργιώδη βλάστηση με 
έντονες πινελιές της χειμερινής πολυ-
χρωμίας σε αλπικό τοπίο και γιορτινή 
περιδιάβαση στον Μύλο των Ξωτικών με 
τον παραμυθένιο κόσμο του πιο εντυπω-
σιακού θεματικού Χριστουγεννιάτικου 
Πάρκου στην Ελλάδα. Θα περιηγηθούμε 
με τα βαγόνια του κόσμου στο σπίτι του 
Αϊ-Βασίλη και στο παραμυθόσπιτο των 
Ξωτικών. Μετέωρα – Τρίκαλα – Χιο-
νοδρομικό Παρνασσού - Αράχωβα – 
Θερμοπύλες – Λουτρά Υπάτης – Μονή 
Αγάθωνος – Μονή Προυσσού – Καρπε-
νήσι – Μονή Δαδιού – κοσμοπολίτικη 
Αθήνα – Πασαλιμάνι και Πειραιάς με 
το ανανεωμένο του πρόσωπο - Κέντρο 
Πολιτισμού,  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Τιμή €680 το άτομο σε δίκλινο και πε-
ριλαμβάνει, αεροπορικό εισιτήριο Λάρ-
νακα – Αθήνα – Λάρνακα, διαμονή στη 
Λαμία και στον Πειραιά σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία με πρόγευμα, συνοδό/αρχη-
γό, ΦΠΑ και περιηγήσεις με λεωφορείο 
βάσει του αναλυτικού προγράμματος που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iep.org.
cy. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 
99444000, 99373000 και 22775639. 
Συνεργαζόμενο γραφείο Skylab Travel 
Λευκωσία. 

27.11.2022

Ο ΣΥΚΑΤΑ καλεί τα μέλη του σε 
καταστατική και έκτακτη γενική συ-
νέλευση, που θα γίνει την Κυριακή, 
11/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ., στο 
κέντρο Όασις στη Χοιροκοιτία. Θέματα 
Καταστατικής: Έγκριση τροποποιημέ-
νου καταστατικού. Θέματα Έκτακτης: 
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 
2017-2021 και 2. Ενημέρωση από τον 
πρόεδρο για τις επαφές του Δ.Σ. με τους 
υποψήφιους προέδρους και για επιστολές 
που στάληκαν για τα δικηγορικά έξοδα. 

Σταύρος Γιαλλουρίδης, Πρόεδρος

Γενική και Καταστατική 
Συνέλευση

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου 
εντυπωσιακού καταστήματός 
της στη Λευκωσία  πραγματο-
ποίησε στις 23 Νοεμβρίου η 

Lidl Κύπρου, που θα λειτουργεί με τα 
πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και πάντα με υπευθυνότητα προς το 
περιβάλλον.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Γενικός Διευ-
θυντής της Lidl Κύπρου, Σπύρος Κον-
δύλης, με την παρουσία του Υπουργού 
Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη και 
του Δημάρχου Στροβόλου Ανδρέα Πα-
παχαραλάμπους. Στην ξεχωριστή αυτή 
τελετή παρευρέθησαν ακόμα πολλοί φίλοι 
και συνεργάτες της Lidl Κύπρου, καθώς 
και η ομάδα του νέου καταστήματος που 
υποδέχτηκε τους πρώτους πελάτες με 
πολλές εκπλήξεις, νόστιμα εδέσματα αλλά 
και πολλές προσφορές για την πρώτη 
αυτή ημέρα λειτουργίας. Το νέο υπερ-
σύγχρονο κατάστημα Lidl εδρεύει στη 
Λεωφόρο Τσερίου 53, στον Στρόβολο 
της Λευκωσίας και εκτείνεται σε 2000 
τ.μ., ενώ η συνολική επένδυση της Lidl 
Κύπρου ανήλθε στα 6 εκ. ευρώ για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή του κτηρίου και 
τους περιβάλλοντας εξωτερικούς χώρους, 
πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον. Η 
Lidl Κύπρου για άλλη μια φορά έδειξε 
την υπευθυνότητά της, καθώς και το νέο 
πράσινο κατάστημά της διαθέτει ψυκτικές 
μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον,  
που λειτουργούν με προπάνιο R-290, 
ενώ διαθέτει περισσότερα μέτρα ψυγεί-
ου για την καλύτερη συντήρηση ακόμα 
πιο πολλών προϊόντων. Επίσης, η Lidl 

Κύπρου έχει εξασφαλίσει πιστοποιήσεις 
για τα καταστήματά της, όπως το Πράσι-
νο Πιστοποιητικό ISO ISO 50001 για 
το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που 
διαθέτει αλλά και την πιστοποίηση EDGE 
για το πράσινο πρόγραμμα ανακαίνισης 
κτηρίων που εφαρμόζει για την εξοικονό-
μηση διοξειδίου του άνθρακα, νερού και 
ενέργειας. Με κύριο σκοπό την εύκολη 
εξυπηρέτηση, το νέο κατάστημα διαθέτει 
όλα όσα ζητά ο σύγχρονος καταναλωτής 
για άνετες και οικονομικές αγορές. Από 
101 θέσεις στάθμευσης, 3 για ΑΜΕΑ, 3 
θέσεις για γονείς με παιδιά και 2 θέσεις 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μέχρι 
8 ταμεία και τους πλέον ευρύχωρους 
διαδρόμους, κάθε στοιχείο του νέου 
καταστήματος προσφέρει στους κατα-
ναλωτές μιαν  αναβαθμισμένη αγοραστική 
εμπειρία.  Η Lidl Κύπρου αποδεικνύει 
για άλλη μια φορά πως παραμένει πιστή 
στο όραμά της για ένα καλύτερο αύριο 
αλλά και στο αναπτυξιακό πλάνο της για 
τη διαρκή αναβάθμιση της αγοραστικής 
εμπειρίας των καταναλωτών με σύγχρο-
νη εξυπηρέτηση, υψηλή ποιότητα και 
χαμηλές τιμές.

Το 20ό κατάστημά της στη 
Λευκωσία άνοιξε η Lidl Κύπρου

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΖΩΗ» ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για μια θέση Ψυχολόγου (Ψυχολόγο Υγείας ή Συμβουλευτικό Ψυχολόγο) 
στο Σύνδεσμο, για παροχή ψυχολογικής στήριξης σε ασθενείς - μέλη του Συνδέσμου 
και σε μέλη των οικογενειών τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι 
τις 16/12/2022 στον Σύνδεσμο (ταχυδρομικώς: Ρήγα Φεραίου 26,1087 Λευκωσία, (με 
φαξ: 22335363) ή στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: zoe@antileukemia-zoe.org.cy. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Μη-
τρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.
Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.
Τους όρους εργοδότησης μπορούν να τους πάρουν οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/
ιες από το γραφείο ή την ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22342080

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Απεβίωσε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 

η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΠΟΛΑ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗ
από τη Μόρφου, κάτοικος Νέας Υόρκης

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 
στο New Rochelle της Νέας Υόρκης.  

Παιδιά: Ανδρέας & Χριστίνα Κοντεμενιώτη
Μάριος & Ώντρεϋ Κοντεμενιώτη 

και Έλενα Κοντεμενιώτη 
Εγγόνια: Αλέξης, Πόλα, Λουκάς και Νικόλας 
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Ψηφίζουμε τον 8ον Πρόεδρο της Κύπρου...

ΟΔΕΥΟΥΜΕ προς τον Φεβρουάριο 
2023 για την εκλογή του 8ου Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Ψήφω λαού στο Προεδρικό 

Μέγαρο. Πρώην Κυβερνείου των Εγγλέζων 
αποικιοκρατών επί του Λόφου των Εχιδνών 
στους Αγίους Ομολογητές. Όπου θήτευσαν 
διαδοχικά οι:

- Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ 1960-1977, 
Σπύρος Κυπριανού 1977-1988, Γιώργος 
Βασιλείου 1988-1993, Γλαύκος Κληρίδης 
1993-2003, Τάσσος Παπαδόπουλος 2003-
2008, Δημήτρης Χριστόφιας 2008-2013 και 
Νίκος Αναστασιάδης 2012-2023.

ΟΥΔΕΙΣ εκ των επτά προηγούμενων ΠτΔ 
(1960-2022) υπέκυψε, ώστε να συρθεί στην 
κατάντια να υπογράψει με τους Τούρκους Κα-
τακτητές την συνθηκολόγηση της ήττας.

- Ουδείς υπέγραψε νομιμοποίηση του Αττίλα 
και των «τετελεσμένων» της τουρκικής εισβολής 
και της συνεχιζόμενης από το 1974 παράνομης 
κατοχής των βορείων εδαφών της Κύπρου από 
την Τουρκία. Όποιες πολιτικές κι αν επιχείρησε 
στο Κυπριακό. Ή, στις οποίες αναγκάσθηκε να 
συρθεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

- Ουδείς έφτασε στην ολέθρια για τον Ελλη-
νισμό υπογραφή «λύσης» διάλυσης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Ή «λύσης» διζωνικής 
μετεξέλιξης - υπαγωγής ολόκληρης της Κύπρου 
στον τουρκικό έλεγχο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, στο χοντρό πολυσέλιδο δε-
φτέρι με τους 62 χρόνων φρικτούς εν πολλοίς 
λογαριασμούς κερδο-ζημιών, μέγιστο κέρδος 
παραμένει ένα:

Η Κυπριακή Δημοκρατίας εις χείρας του 

Ελληνισμού.
- Κέρδος, από το 1974 και εντεύθεν, η απο-

τροπή, η αποφυγή της «λύσης» του Κυπριακού.
- «Λύση», η οποία, υπό το βάρος του ισχύοντος 

έκτοτε ανισοζυγίου δυνάμεων, δεν μπορούσε 
παρά μόνο να αποτελέσει την ελληνική υποταγή 
στις τουρκικές απαιτήσεις.

- Προσαρμογής στις τουρκικές προδιαγραφές 
του περιεχομένου της.

- Πράγμα που εντοπίζεται, κατ’ εξοχήν ανά-
γλυφο και τοις πάσι ολοφάνερο, σε όλα τα μέχρι 
σήμερα Σχέδια λύσης. Και στο εκλαμβανόμενο 
ως «κεκτημένο» των άχρι πρότινος «διακοι-
νοτικών» συνομιλιών.

ΑΚΟΜΗ και οι προθυμότεροι για «έντιμο 
συμβιβασμό» με τους Τούρκους, εκ των επτά 
προηγούμενων ΠτΔ, χαρακτηρισθένες και ως 
«Ενδοτικοί» προς διάκριση έναντι των λεγο-
μένων «Απορριπτικών», δεν βουλήθηκαν εν 
τέλει κατά την προεδρία τους, ή δεν αφέθηκαν 
από την «Απορριπτική» πλειοψηφία του λαού 
(άπαξ μετρηθείσα στο 76% του ΟΧΙ στο δημο-
ψήφισμα του 2004) να ενδώσουν σε τουρκικών 
προδιαγραφών «λύση».

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ λοιπόν κέρδος, η διασωζό-
μενη Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως ένας από τους σημαντικότερους, ζωτικούς 
και κρίσιμους Προμαχώνες Αντίστασης του 
Ελληνισμού, απέναντι στην τουρκική επεκτατι-
κότητα και την εκτραχυνόμενη συν τω χρόνω 
απροκάλυπτη επιθετικότητα.

ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ του ισχύοντος από το 1974 
έως και σήμερα συσχετισμού δυνάμεων, στο 
πλαίσιο των έκτοτε διεθνών σχέσεων και των 
εκατέρωθεν διαφορετικών συμφερόντων των 

ενδιαφερομένων για την περιοχή μεγάλων δυ-
νάμεων και συνασπισμών,

(α) η μεν Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με το 
ελλα-δικό μας κράτος, δεν κατόρθωσαν ακόμη να 
απαλλάξουν την Κύπρο από την τουρκική κατοχή 
και να πετύχουν τη δίκαιη λύση του Κυπριακού,

(β) η δε ισχυρότερη Τουρκία απέτυχε να 
διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να την 
καταστήσει «Εκλιπούσα». Απέτυχε να αφαιρέσει 
από τα χέρια των Ελλήνων το μόνο διεθνώς 
νόμιμο κυπριακό κράτος, ώστε να επεκτείνει 
τον έλεγχό της εφ’ ολοκλήρου της νήσου.

ΣΗΜΕΡΑ βρισκόμαστε, προφανώς, σε πρω-
τοφανείς διαφοροποιήσεις και αναδιατάξεις 
του συσχετισμού δυνάμεων.

Εξαιτίας κυρίως του ανελέητου κατακτητικού 
πολέμου που εκτόξευσε από τον παρελθόντα 
Φεβρουάριο 2022 η Ρωσία εναντίον της γειτο-
νικής της Ουκρανίας. Εισβολή, η οποία μοιάζει 
με προανάκρουσμα νέου παγκοσμίου πολέμου. 
Με ταυτόχρονη και την αναζωπύρωση των 
επιμόνως διακηρυσσομένων πανηγυρικά (για 
τον «νέο» - από το 2023 - «Τουρκικό Αιώνα») 
νεο-οθωμανικών επιδιώξεων της Τουρκίας να 
καταστεί υπερδύναμη. Ικανή να επιβάλλει 
τους όρους της στην περιοχή και παγκοσμί-
ως. Υπερβαίνοντας και παραγκωνίζοντας και 
τη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία, στην οποία ανήκει.

ΑΓΡΙΕΥΟΥΝ επικίνδυνα και ανατριχιαστικά, 
πράγματι, οι ραγδαίως ρέουσες καταστάσεις. 
Και απαιτούν, από τις κυβερνήσεις Αθηνών και 
Λευκωσίας, αυξημένη στο έπακρον εγρήγορση, 
αποφασιστικότητα, οξυδέρκεια, επιδεξιότητα 
και στρατηγική σοφία οι περιστάσεις.

- Όχι μόνο για τη ραγδαία ανόρθωση όλων 

των συντελεστών της αποτελεσματικής Απο-
τρεπτικής Ισχύος ολόκληρου του ελληνικού 
μετώπου από Έβρο - Αιγαίο - Κύπρο, απέναντι 
στην αδημονούσα τουρκική βουλιμία.

- Αλλά και για την ανά πάσαν στιγμή ετοι-
μότητα, τον λεπτομερή προσχεδιασμό και την 
ακούραστη προπαρασκευή, από αμφότερες τις 
κυβερνήσεις μαζί, των δυνατοτήτων αξιοποίησης 
των διαφαινομένων εν εξελίξει περιστάσεων, 
για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων 
εδαφών της Κύπρου.

Ο ΟΓΔΟΟΣ Πρόεδρος της Κύπρου, που θα 
εκλεγεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο, θα πρέπει, 
λοιπόν, να είναι εξαιρετικά αυξημένων ικανο-
τήτων. Υπερβαίνοντας τα Ηττημένα Μυαλά της 
48ετίας. Για να ανταποκριθεί με επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις 
των πρωτοφανών, ήδη τεκταινομένων, νέων 
περιστάσεων της σημερινής διακυβευόμενης 
συγκυρίας. Η οποία εμφανίζεται πολύ πιο επι-
κίνδυνη αφ’ ενός, αλλά και με πολύ διαφορετικές 
προσφερόμενες ευκαιρίες αφ’ ετέρου, για το 
παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού και εδώ 
και σε όλους τους άλλους προμαχώνες του.

ΑΥΤΕΣ οι περιστάσεις και αυτές οι συγκυ-
ρίες, απαιτούν έναν Πρόεδρο της Κύπρου με 
συνολικό σχέδιο για τον συνολικό Ελληνισμό. 
Όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την Ελ-
λάδα και για τη Διασπορά. Για το σύνολο του 
έθνους. Ικανόν να απαιτήσει από την Αθήνα, 
να επιτύχει και να συνδιαμορφώσει με την 
Αθήνα, όχι απλώς ένα νέο «Δόγμα Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου», αλλά:

- Μια Κοινή Συνολική Στρατηγική του Ελλη-
νισμού. Για όλα τα δέοντα στην εσωτερική και 

την εξωτερική πολιτική αμφοτέρων των κρατι-
κών υποστάσεων και των όπου Γης ομογενών.

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, στον 5ον προ Χριστού 
αιώνα, διά στόματος Περικλέους, στο Β-60 της 
Ξυγγραφής του, προσδιόρισε τα ελάχιστα απαι-
τούμενα προσόντα ενός ικανού πολιτικού ηγέτη. 
Τα αντιγράφουμε για την αειθαλή χρησιμότητά 
τους, όπως μας τα είχε διδάξει ο αείμνηστος 
Δάσκαλος Κωστής Κολώτας:

1. «Γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι 
ταῦτα» = Να γνωρίζει αυτά που πρέπει 
να γίνουν και να μπορεί να τα εξηγήσει, 
ιδιαίτερα δε να πείσει τον λαό γι’ αυτά.

2. «Φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων» 
= Αγαπά την πατρίδα και είναι ανώτερος 
χρημάτων. Επειδή:

3. «ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας 
ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη» = Εκείνος που 
γνωρίζει τι πρέπει να γίνει και δεν μπορεί 
να τα εξηγήσει και δεν μπορεί να πείσει γι’ 
αυτά τον λαό, είναι σαν να μην τα γνωρίζει.

4. «ὅ τε ἔχων ἀμφότερα» = Δηλαδή 
εκείνος που ξέρει τα δέοντα και μπορεί 
να τα εξηγήσει και να πείσει, «τῇ δὲ πόλει 
δύσνους, οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι» 
= όμως δεν αγαπά την πατρίδα του, είναι 
ανώφελες αυτές οι γνώσεις του. Ώστε πρέπει 
ν’ αγαπά και την πατρίδα του.

5. «Προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι 
δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς 
ἂν πωλοῖτο» = Όταν έχει κι αυτή την αγά-
πη για την πατρίδα, όμως νικιέται απ’ το 
χρήμα, το δε κέρδος τον παρασύρει, όλες 
αυτές τις ιδιότητες τις πωλεί για ένα μόνο 
πράγμα, το χρήμα.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Η Βουλή προωθεί σχέδιο Νόμου που
υποθάλπει αντί να πατάσσει τη διαφθορά

Τρεις διακεκριμένοι Έλληνες Κύπριοι, οι 
Χριστόφορος Πισσαρίδης, Οικονομολό-
γος, Πανεπιστημιακός Καθηγητής, Χρήστος 
Π. Παναγιωτίδης, Εγκεκριμένος Λογιστής-

Ελεγκτής, και Νίκος Γ. Συρίμης, Εγκεκριμένος Λο-
γιστής-Ελεγκτής  έστειλαν ανοικτή επιστολή στην 
Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου (21/10/2022), 
καθώς και προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Αφορμή, σχέδιο 
νόμου που προωθείται στη Βουλή και που, κατά τη 
γνώμη τους, «περιέχει διατάξεις που εξασφαλίζουν 
τη διαιώνιση της διαφθοράς».

Οι τρεις επισημαίνουν ότι, «μας προκάλεσε εντύ-
πωση η είδηση ότι ταυτόχρονα προωθείται στη Βουλή 
σχέδιο νόμου, το οποίο, όχι μόνο δεν στοχεύει στην 
πάταξη της διαφθοράς αλλά, στην πραγματικότητα, 
την υποθάλπει». Αφού εξηγούν πώς πρέπει να συ-
ντάσσεται και τι να περιέχει η δήλωση περί «πόθεν 
έσχες», στην επιστολή τους οι τρεις αναφέρουν ότι 
το προς ψήφιση σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το 
σύστημα του «πόθεν έσχες» θα το διαχειρίζονται οι 
ίδιοι οι ελεγχόμενοι.

«Αυτά δεν είναι πράγματα σοβαρά», υπογραμ-
μίζουν, «όταν μάλιστα υπάρχουν τα στοιχεία που 
έφερε στο φως της δημοσιότητας το Αλ Τζαζίρα και 
διάφοροι άλλοι δημοσιογράφοι. Το «πόθεν έσχες» 
είναι βέβαιο ότι δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, αν 
η διαχείριση του συστήματος παραμείνει στα χέρια 
ανθρώπων που συνθέτουν το αντικείμενο του ελέγ-
χου». «Η πρότασή σας», καταγγέλλουν, «συνθέτει μια 
κραυγαλέα περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, 
που υποτίθεται ότι ο προς ψήφιση νόμος στοχεύει 
να πατάξει».

Με απλά λόγια: Ενώ οι τρεις διακεκριμένοι Έλ-
ληνες της Κύπρου επιμένουν ότι η διαχείριση του 
«πόθεν έσχες» δεν μπορεί και δεν είναι δυνατό και 
επιτρεπτό, σε ένα σοβαρό κράτος, να το διαχειρίζονται 
εκείνοι που είναι υπό έλεγχον, οι… εντιμότατοι, κα-
θαρότατοι, ανεπίληπτοι και αδιάφθοροι βο(υ)λευτές 
μας και τα εξίσου… άμωμα κόμματά τους, απαιτούν 
να είναι εκείνοι και παπάδες και τατάδες! Αυτοί οι 

βουλευτές και αυτά τα κόμματα, που δεν μας αξίζουν, 
επιβεβαιώνουν όσα ο Γάλλος φιλόσοφοςJoseph de 
Maistre είπε: «Κάθε έθνος έχει την κυβέρνηση που 
του αξίζει».

Πόση ολιγοφρενία; Πόση αφόρητη προκλητι-
κότητα; Πόση απομώρανση και πόση, προπάντων, 
ασέβεια, προσβολή και ύβρις προς την ανοχή, την 
αξιοπρέπεια και τα δεινά των πολιτών εξαιτίας της 
διαφθοράς που κατέφαγε ό,τι ακμαίο, ηθικό, άξιο, 
ικανό και προοδευτικό έχει αυτός ο κατεχόμενος 
τόπος; Ποιοι ευθύνονται για την πρωτοφανή κατάντια, 
ώστε η Κύπρος να κατατάσσεται σήμερα μεταξύ των 
πρώτων, πιο διεφθαρμένων κρατών του κόσμου;

Πρώτα απ’ όλα το κομματικό, πολιτικό, επιχει-
ρηματικό, οικονομικό σύστημα που λυμαίνεται τον 
τόπο από κτίσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αυτό το άθλιο, αήττητο και επικίνδυνο σύστημα 
δεν αφήνει να ξεμυτίσει κανείς άξιος, ικανός, αδι-
άφθορος και προπάντων πατριώτης, του οποίου 
η πρώτη έγνοια, το ύψιστο ενδιαφέρον και η 
μόνη αγάπη του είναι η πατρίδα, η πρόοδος και 
η απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Και 
ΟΧΙ ουρανοξύστες και χρυσά διαβατήρια. ΟΧΙ οι 
«άριστοι των αχρήστων». ΟΧΙ τα κομματόσκυλα 
που λυμαίνονται τη Δημόσια και την Ημικρατική 
Υπηρεσία. ΟΧΙ η λεηλασία δημόσιου πλούτου.

Είναι γνωστή η παροιμία: «Το ψάρι από το κεφάλι 
βρομάει». Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας έχει κατηγορηθεί εντός και εκτός Κύ-
πρου για διαφθορά. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, 
ερωτηθείς για ταξίδι στις Σεϋχέλλες με αεροπλάνο 
Σαουδάραβα εκατομμυριούχου φίλου του, ισχυρίστηκε 
ότι ήταν «ένα σφάλμα εκτίμησης η αποδοχή ενός 
ταξιδιού στις Σεϋχέλλες… Όντως αυτό ήταν λάθος 
εκτίμηση». Προφανώς «λάθος εκτίμηση» ήταν το 
κούρεμα καταθέσεων, για το οποίο διαβεβαίωνε ότι 
δεν θα το αποδεχόταν ποτέ αλλά… του «έβαλαν το 
πιστόλι στον κρόταφο» (26/3/2013).

Προφανώς, πάλι, ήταν «λάθος εκτίμηση» η διάσω-
ση Ρώσων πελατών του νομικού γραφείου του από 
το κούρεμα, όπως «λάθος εκτίμηση» ήταν η όλως 
τυχαία διάσωση εκατομμυρίων των συμπεθέρων 
του, η φτωχοποίηση δεκάδων χιλιάδων Κυπρίων, το 
κλείσιμο του κρατικού αερομεταφορέα, το ξεπούλημα 
του Συνεργατισμού από «άριστους των αχρήστων» 
που είχε διορίσει, τα χρυσά διαβατήρια. 

Εξάλλου ήταν… «λάθος εκτίμηση» το σκάνδαλο 
με τα Pandora Papers και τα Panama Papers ή το 
ρεζίλεμα της Κύπρου διεθνώς με τις αποκαλύψεις 
του Al Jazeera. Μια ορθή απόφαση της Κυβέρνησης 
ήταν όπως αξιοποιηθεί το πόρισμα της Επιτροπής 
Νικολάτου για τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών. 
Ήδη αρκετές δεκάδες υποθέσεις εκκρεμούν ενώ-
πιον δικαστηρίων για χρυσά διαβατήρια. Άγνωστο 
πότε θα εκδικαστούν και με ποια κατάληξη. Μόλις 

πρόσφατα σε υπόθεση χρυσών διαβατηρίων οι 
κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Η Επιτροπή Νικολάτου αναφέρει στο πόρισμά 
της: «Από το σύνολο των 6.779 φυσικών προσώ-
πων, που έχουν πολιτογραφηθεί, ποσοστό 53,24%, 
δηλαδή 3.609 πρόσωπα, πολιτογραφήθηκαν εκτός 
νομικού πλαισίου και, επομένως, είχαν πολιτογρα-
φηθεί παράνομα». Καραμπινάτη παρανομία αλλά 
μάλλον θα πρόκειται για… «λάθος εκτίμηση». Δημο-
σκόπηση που δημοσιεύτηκε πριν από ακριβώς δύο 
χρόνια («Σημερινή», 27/11/2020) επισήμανε πως 
η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αποδίδουν 
τη διαφθορά στην ατιμωρησία και ότι ο χώρος της 
πολιτικής αποτελεί εστία εκκόλαψής της. Επίσης, επτά 
στους δέκα πολίτες αναφέρουν ότι εκεί εντοπίζεται 
περισσότερο το φαινόμενο της διαφθοράς. 

Επίσης: Εννέα στους δέκα πολίτες θεωρούν 
ότι, με τη στάση που τα κόμματα τηρούν έναντι 
της διαφθοράς, υποθάλπουν και συντηρούν σε 
μεγάλο ή αρκετό βαθμό την ύπαρξή της. Στις 
8/7/2022, στο Προεδρικό Μέγαρο, πραγματο-
ποιήθηκε τελετή διορισμού του Επιτρόπου Δι-
αφάνειας και των Μελών Ανεξάρτητης Αρχής 
κατά της Διαφθοράς. Στελεχώνεται από ικανούς 
και αδιάφθορους αξιωματούχους. Ήδη ενώπιόν 
της προσέφυγε ο υποψήφιος για την προεδρία, Α. 
Μαυρογιάννης, και ζητά διερεύνηση ισχυρισμών 
του δημοσιογράφου Μ. Δρουσιώτη, που περιέ-
χονται σε βιβλία του, για διαφθορά που αφορούν 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κρατικούς και 
πολιτικούς αξιωματούχους.

Οι κυβερνώντες, από της ιδρύσεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δεν διακρίθηκαν όλοι για το ανεπίλη-
πτο και το αδιάφθορο της διακυβέρνησής τους. Η 
Επιτροπή GRECO (GO FOR ZERO CORRUPTION) 
ιδρύθηκε το 1999 από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
για να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών 
με τα πρότυπα της οργάνωσης κατά της διαφθοράς.

Κατ’ επανάληψιν η GRECO έκανε αυστηρές 
συστάσεις για διαφάνεια στη χρηματοδότηση  των 
κυπριακών πολιτικών κομμάτων. Φωνή βοώντος… 
Στην τελευταία έκθεση αξιολόγησής της (22/6/2018), 
η GRECOαναφέρθηκε στο Δικαστικό Σώμα της 
Κύπρου και είχε προβεί σε σειρά παρατηρήσεων 
επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο δεν συμμορφώ-
θηκε σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης 
πράξεων διαφθοράς.

Η πικρή, οργισμένη, απελπισμένη αίσθηση των 
πολιτών είναι ότι  η διαφθορά έχει διαβρώσει ανήκεστα 
θεσμούς, κυβερνώντες, κόμματα, πολιτικούς. Ισχύει, 
δυστυχώς, η απόφανση του Αριστοφάνη: «Πονάω 
που βλέπω όλα να σαπίζουν σ’ αυτόν τον τόπο. Στην 
εξουσία πάντοτε οι φαύλοι. Κι αν φανεί κάποιος μια 
μέρα έντιμος, σε δέκα μέρες σκαρτεύει. Φέρνεις άλλον, 
βγαίνει χειρότερος» (Εκκλησιάζουσες, στ. 174-179).

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ

Η προσδοκία ενός τουρκικού 
αιώνα σε εύθραυστο υπόβαθρο

ΟΤούρκος Yπουργός Εξωτερικών, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε πρό-
σφατη αναφορά του σε σχετική 
συνέντευξη Tύπου, φρόντισε να 

υπενθυμίσει την τουρκική θεώρηση της ιστο-
ρίας τού εν εξελίξει υφιστάμενου μέλλοντος, 
που παραπέμπει στην αντίληψη πως ο αιώνας 
που διανύουμε θα έχει διακριτά τουρκικά 
χαρακτηριστικά, που θα υποδεικνύουν μια 
τουρκο-οθωμανική διάσταση της χώρας, της 
ταυτότητας και του επικυριαρχούμενου κατά 
ταύτα ευρύτερου χώρου. 

«Ο τουρκικός αιώνας ξεκίνησε», αναφώνησε 
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αποτυπώνοντας 
στην κατά τα ανωτέρω έκφραση το πνεύμα, το 
περιεχόμενο και νόημα της εν γένει τουρκικής 
στρατηγικής, όπερ και σημαίνει πως η Τουρκία 
προώρισθαι να πρωταγωνιστήσει στην ευρύ-
τερη περιοχή, αλλά και στο διεθνές γίγνεσθαι, 
κατά τις προσδοκίες της τουρκικής ηγεσίας. 

Η ανωτέρω πολιτική αντίληψη δεν απο-
τυπώνει απλώς έναν αυτοπροσδιοριζόμενο 
ρόλο, που υποδεικνύεται από το σημερινό 
ερντογανικό καθεστώς και μόνο, αλλά αποτελεί 
συνέχεια μιας «συνεπούς» στη διαδρομή του 
χρόνου στρατηγικής, που αποσκοπούσε και 
αποσκοπεί στην παντί τρόπω επιβολή του 
τουρκισμού ως ταυτότητας και ως πολιτικής 
παρουσίας, πρωτίστως στην ευρύτερη περιο-
χή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, 
με επεκτεινόμενη διάσταση επιρροής μέχρι 
και την Ασία. 

Σε αυτό το πλαίσιο ενός νεοοθωμανικού, 
κατά τα ανωτέρω, συνδρόμου και με επίκεντρο 
το σύγχρονο τουρκικό κράτος, που τελεί σε μια 
οιονεί επεκτατική προσέγγιση του κόσμου, με 
δυνητικούς «δορυφόρους» ευρισκόμενους 
σε πρώτη γραμμή τα άλλα τουρκόφωνα και 
τουρκογενή κράτη, αλλά και διάσπαρτες 
μουσουλμανικές κοινότητες σε περιοχές της 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής καθο-
δηγούμενες από την ίδια, η Άγκυρα διεκδικεί 
στον αιώνα που διανύουμε την καθιέρωσή 
της ως μεγάλης δύναμης, που σημαίνει την 
αποδοχή της από τον διεθνή παράγοντα ως 
ισότιμου συνομιλητή, που λειτουργεί κατά 
τα ανωτέρω αυτόνομα και ανεξάρτητα, όντας 
σε θέση κατά ταύτα να διαπραγματεύεται με 
όλους επί ίσοις όροις.

Η ανωτέρω αντίληψη στρατηγικής εδράζε-
ται επί της εν διαρκεί εξελίξει πληθυσμιακής 
διόγκωσης της χώρας, επί της στρατιωτικής 
ισχύος της Τουρκίας, όπου το κράτος είναι σε 
θέση να παράγει αυτόνομα οπλικά συστήματα 
παντός τύπου και επί της ικανότητας μιας ελίτ, 

προερχόμενης από την τουρκική γραφειο-
κρατία, να αποφασίζει και να διεκπεραιώνει 
πολιτικές, χωρίς την κατά ταύτα συμπερίλη-
ψη αναγκαίων δημοκρατικών διαδικασιών, 
οι οποίες στην τουρκική, κατά τα ανωτέρω, 
οπτική εμφανίζονται ως προσκόμματα στην 
παραγωγή πολιτικών, που να αποσκοπούν 
στην ικανοποίηση εθνικών στοχεύσεων. 

Το στρατηγικό όραμα περί ενός επερχόμενου 
κατά ταύτα τουρκικού αιώνα προσκρούει εν 
τοις πράγμασι σε διαρθρωτικές αδυναμίες του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, οι οποίες 
άπτονται πρωτίστως μιας πολυπολιτισμικής 
διάστασης του κράτους, που αναδεικνύει εκού-
σα άκουσα τα ζητήματα που παραπέμπουν 
στις μειονότητες και τις εθνικές αντιπαραθέ-
σεις, οι οποίες υφίστανται στο εσωτερικό της 
Τουρκίας, συνθήκη που δεν μπόρεσε κατά τα 
αναμενόμενα να απαλείψει το βίαιο εγχείρημα 
ομογενοποίησης της κοινωνίας στο σύνολό 
της, αρχής γενομένης από την περίοδο της 
γέννησης του σύγχρονου τουρκικού κράτους 
μέχρι και σήμερα. 

Οι πολιτισμικές αντιπαλότητες, που υφίστα-
νται σιωπηρά ή μεγαλοφώνως στη διαδρομή 
της Τουρκίας, συνιστούν μια πραγματικότητα, 
η οποία καθιστά το τουρκικό πολιτικό σύστημα 
εν τοις πράγμασι εύθραυστο, καθώς ανά πάσα 
στιγμή μπορούν οι εσωτερικές υποβόσκουσες 
δυνάμεις να εκδηλώσουν το συγκρουσιακό 
τους περιεχόμενο. Συναφώς και σε μια προ-
σέγγιση που να αντέχει στον χρόνο, μια χώρα, 
η οποία καταγράφει αδυναμίες εσωτερικής 
συγκρότησης και δημοκρατικής νομιμοποί-
ησης παραπέμπει στην αδυναμία αξιόπιστης 
ισχυρής διεθνούς παρουσίας και κατά ταύτα 
απόδοσης εμπιστοσύνης από τους τρίτους.

Το ανωτέρω ζήτημα, που συνιστά κατά 
γενικήν ομολογίαν και την αχίλλειο πτέρνα του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, οφείλουν 
χώρες, οι οποίες απειλούνται, όπως η Ελλάδα 
και η Κύπρος, να το εντάξουν στη στρατηγική 
τους, γνωρίζοντας κατά ταύτα τις αδυναμίες 
της άλλης πλευράς, ούσες εν προκειμένω σε 
θέση να τις αξιοποιήσουν σε ώρες κρίσης, 
αλλά και στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας 
συνολικής αποτρεπτικής στρατηγικής.

Εν κατακλείδι και συναφώς υπογραμμίζε-
ται πως η αποτροπή δεν παραπέμπει σε μια 
οιονεί αμυντική στάση, αλλά και στη θέληση 
και την ικανότητα του δρώντος, εν προκειμέ-
νω των Αθηνών, όχι μόνο να υπερασπίσουν 
χώρο και χώρα, αλλά και να εμπεδώσουν ένα 
πλαίσιο διεθνούς νομιμότητας και δικαίου σε 
ολόκληρη την περιοχή. 
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Η ΠΙΚΡΗ, ΟΡΓΙΣΜΈΝΗ, ΑΠΈΛΠΙΣΜΈ-
ΝΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΈΙΝΑΙ 
ΟΤΙ  Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΈΧΈΙ ΔΙΑΒΡΩΣΈΙ 
ΑΝΗΚΈΣΤΑ ΘΈΣΜΟΎΣ, ΚΎΒΈΡΝΩ-
ΝΤΈΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ. 
ΙΣΧΎΈΙ, ΔΎΣΤΎΧΩΣ, Η ΑΠΟΦΑΝΣΗ 
ΤΟΎ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ: «ΠΟΝΑΩ ΠΟΎ 
ΒΛΈΠΩ ΟΛΑ ΝΑ ΣΑΠΙΖΟΎΝ Σ’ ΑΎΤΟΝ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟ. ΣΤΗΝ ΈΞΟΎΣΙΑ ΠΑΝΤΟΤΈ 
ΟΙ ΦΑΎΛΟΙ. ΚΙ ΑΝ ΦΑΝΈΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΈΝΤΙΜΟΣ, ΣΈ ΔΈΚΑ ΜΈΡΈΣ 
ΣΚΑΡΤΈΎΈΙ. ΦΈΡΝΈΙΣ ΑΛΛΟΝ, ΒΓΑΙ-
ΝΈΙ ΧΈΙΡΟΤΈΡΟΣ»



Στα μυστήρια της Εκκλησίας 
(μυστήριο του γάμου, μυστήριο της 
βαπτίσεως κ.λπ.) έχει προστεθεί και 
το μυστήριο... των αρχιεπισκοπικών 
εκλογών. Διότι όντως πρόκειται για 
μυστήριο. Με την έννοια ότι μυ-
στήριο καλύπτει τις προθέσεις των 
16 Συνοδικών που θα αναδείξουν 
τον νέον Αρχιεπίσκοπον ημών. 
Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 
πώς θα κινηθούν και τι θα αποφα-
σίσουν, όταν παρουσιαστεί ενώπιόν 
τους το τριπρόσωπον. 
«Ο παπάς κρατεί τ’ ασσιήν τζι η 
παπαθκιά το ασκόδημμαν», σύμ-
φωνα με την κυπριακή θυμοσοφία. 
Στον ρόλο της παπαθκιάς η... Ιερά 
Σύνοδος, που έχει στα χέρια της το 
καθοριστικό «ασκόδημμαν».
Ήδη οι έξι υποψήφιοι «μετρούν τα 
κουκκιά τους», για να δουν αν τους 
βγαίνουν. Κάποιοι έχουν αφθονία 
κουκκιών. Κάποιοι έχουν τόσα, όσα 
αρκούν για μιαν... μαειρκάν κου-
τσιά. Ωστόσο η ψήφος τους είναι 
ισοδύναμη με των άλλων αρχιε-
ρέων και θα μετρήσει το ίδιο στην 
τελική φάση της εκλογής Αρχιεπι-
σκόπου από την Ιερά Σύνοδο.
Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν 
ότι δεν έχει σημασία αν πάρεις 
μεγάλο αριθμό ψήφων ή αν έρθεις 
τελευταίος. Θεωρούν ότι ισχύει 
αυτό που είχε πει ο Κύριος: «Και οι 

έσχατοι έσονται πρώτοι»!
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις 
προεδρικές εκλογές, οι ψηφοφόροι 
είναι ήρεμοι, συγκρατημένοι, χωρίς 
τους φανατισμούς και τις ακρότητες 
περασμένων εποχών. Ελπίζουμε 
την ίδια συμπεριφορά και νοοτρο-
πία να επιδείξουν και οι ψηφοφό-
ροι των αρχιεπισκοπικών εκλογών. 
Εξάλλου, αυτό ακριβώς εξυπονοεί 
η λέξη ποίμνιον.
Δεν χρειαζόμαστε ούτε εκκλησια-
στικό σχίσμα, ούτε και σχίσμα... των 
ράσων σε αχρείαστες αντιπαραθέ-
σεις. Και πάνω από όλα, κάποιοι 
υποψήφιοι, στην προσπάθειά τους 
να εξασφαλίσουν τους σταυρούς 
προτιμήσεως των μελών του 
ποιμνίου, ας μη... σταυρώνουν τους 

συνυποψηφίους τους.
Ε, πλησιάζουν και τα Χριστούγεν-
να. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και 
περισσότερο να μην το ξεχνούν οι 
ιεράρχες μας. Ας έχουν συνεχώς 
στο μυαλό και στην καρδιά τους 
όλα όσα διέκριναν τον Χριστό σε 
όλο του τον βίο. Ταπεινότητα, αγά-
πη, συγχώρεση, φιλαλληλία, ανεξι-
κακία, αυταπάρνηση, μακροθυμία. 
Και αυτά να είναι ο απόλυτος κανό-
νας της δικής τους συμπεριφοράς 
στη σύντομη περίοδο μέχρι τις 
εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. 
Όταν θα είναι αναγκαία η αρραγής 
ενότητα της αυτοκέφαλης Εκκλησί-
ας μας, υπό τον νέο Προκαθήμενό 
της, όποιος και αν είναι αυτός. 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ 

Αν υπήρχε και καμιά αμφιβολία 
ότι η φονική, δήθεν τρομοκρατική, 
έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη 
ήταν προβοκάτσια του καθεστώτος 
Ερντογάν, έχει διαλυθεί κι αυτή με 
τις άγριες τουρκικές αεροπορικές 
επιδρομές και την προετοιμαζόμενη 
χερσαία επιχείρηση εναντίον των 
Κούρδων της Συρίας και του Ιράκ.
Η επιχείρηση έχει και ονομασία: 
«Γαμψό ξίφος», το γνωστό γιαταγά-
νι, σύμβολο των παλαιών οθωμα-
νικών κατακτήσεων. Για μια ακόμη 
φορά ο σουλτάνος συνδέει την 
επεκτατική νεο-οθωμανική πολιτι-
κή του με το οθωμανικό παρελθόν 
της Τουρκίας.
Η νέα επιχείρηση κατά των Κούρ-
δων προετοιμαζόταν εδώ και καιρό. 
Ο Ερντογάν έψαχνε απλώς την 
αφορμή για να την εξαπολύσει. Και 
την «κατασκεύασε» με τη βομβιστι-
κή επίθεση στην Πόλη. 
Και προσέξτε τη στιγμή που επέλε-

ξε να το κάνει. Για να συμπέσει με 
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου, στο Κατάρ, όταν η προσοχή 
της ανθρωπότητας είναι στραμμένη 
στον φούρπον. Έδωσε την εντολή 
για την έναρξη των αεροπορικών 
βομβαρδισμών (και μάλιστα με 
σχετικό σόου μέσω της τηλεόρα-
σης) και στη συνέχεια αναχώρησε 
για το Κατάρ, για να παρακολου-
θήσει την τελετή έναρξης του 
Μουντιάλ. Εκεί φωτογραφήθηκε 
στις κερκίδες, έχοντας πλάι του τον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να τα 
λένε με χαλαρή διάθεση. Την ίδια 
ώρα που η τουρκική αεροπο-
ρία σκότωνε ανελέητα άμαχους 
Κούρδους, ο επικεφαλής του 
διεθνούς οργανισμού χαζογελούσε 
με τον Χιτλερντογάν. Ο οποίος είχε 
φωτογραφηθεί νωρίτερα να κάνει 
χειραψία με τον άσπονδο εχθρό του, 
τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι, 

με τη μεσολάβηση του εμίρη του 
Κατάρ. 
Είθισται τα παγκόσμια αθλητικά 
γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, να προσφέρονται για 
κατάπαυση εχθροπραξιών. Με την 
Τουρκία συμβαίνει το εντελώς αντί-
θετο. Τα χρησιμοποιεί για έναρξη 
εχθροπραξιών! 
Στο εσωτερικό της Τουρκίας, ο 
Ερντογάν εμφανίστηκε ως ο ηγέτης 
που κάνει πράξη την απειλή του 
«θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ». 
Και πήγε ξαφνικά ένα βράδυ στη 
βόρεια Συρία για να σφάξει τον 
κουρδικό πληθυσμό με το γιαταγά-
νι του. Φιλοδοξώντας να «μεταφρά-
σει» το κουρδικό αίμα σε ψήφους 
στις εκλογές του 2023.
Και ταυτόχρονα να στείλει και ένα μή-
νυμα προς την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ότι η απειλή «θα έρθουμε ξαφνικά ένα 
βράδυ» είναι πραγματική... 

ΜΠΟΞΕΡ

Της Κυριακής
27.11.2022

Εξ Απορρήτων

Θα κάνουν 
κάτι οι 
Γερμανοί;
Σε βαριά ατμόσφαιρα έγιναν οι 
συναντήσεις του Προέδρου Ανα-
στασιάδη στο Βερολίνο. Από τη μια, 
ο ίδιος είχε τα μπουρίνια του, γιατί 
είχε μόλις πληροφορηθεί ότι ένας 
«εκ των τριών συνεργατών» του, τον 
κάρφωσε στην Αρχή κατά της Δια-
φθοράς. Και από την άλλη, οι Γερ-
μανοί συνομιλητές του το φυσούσαν 
και δεν κρύωνε από την απρόσμενη 
ήττα της κραταιάς Γερμανίας από 
την Ιαπωνία, στο Μουντιάλ του 
Κατάρ. Καταραμένες στιγμές και για 
τους δύο!
Τώρα, όσον αφορά την ουσία των 
συναντήσεων, όσα κι αν του είπε 
ο Γερμανός Καγκελάριος για το 
Κυπριακό, ήταν λόγια του αέρα, 
αφού μέχρι τον Ιούνιο, που είναι 
προγραμματισμένες οι εκλογές 
στην Τουρκία (αν δεν βρει τρόπο 
να τις αναβάλει ο Ερντογάν), δεν θα 
κουνιέται φύλλο.
Εκείνο που έχει αμεσότερο ενδια-
φέρον είναι αν μπορούν να πιάσουν 
τόπο οι εκκλήσεις του Προέδρου 
προς τους Γερμανούς να παρέμβουν 
για ανακοπή των νέων προκλήσεων 
της Τουρκίας. Η Γερμανία είναι από 
τις λίγες χώρες που μπορούν να 
ασκήσουν επιρροή στην Άγκυρα. 
Ή, τουλάχιστον, μπορούσε μέχρι 
πρόσφατα να το κάνει, όταν στην 
Καγκελαρία βρισκόταν η Άγκελα 
Μέρκελ. Όμως σίγουρα το Βερολίνο 
εξακολουθεί να έχει τη δυνατότη-
τα ισχυρών παρεμβάσεων, εάν το 
επιθυμεί. 
Ήδη η Τουρκία αποφάσισε να κα-
τεβάσει στην Ανατολική Μεσόγειο 
(όταν θα διαβάζετε το κείμενο αυτό, 
ίσως και να το έχει κατεβάσει) το 
γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν» 
και πολύ πιθανόν να ετοιμάζεται 
για νέες προκλήσεις στις ΑΟΖ της 
Κύπρου και της Ελλάδας. Αν είναι 
ειλικρινείς με τις υποσχέσεις τους 
προς τον Πρόεδρο οι Γερμανοί, ας το 
αποδείξουν.
Όχι, βέβαια, όπως το «απέδειξε» το 
2013 η προσωπική φίλη του Προ-
έδρου, η Μέρκελ, με την οποία είχε 
ιδιαίτερη συνάντηση στη γερμανική 
πρωτεύουσα. Θυμάστε που είχε 
έρθει τότε εδώ η Άνγκελα, έχοντας 
στην τσάντα της την ωρολογιακή 
βόμβα του «κουρέματος» που έκανε 
τικ-τακ και ο Νίκαρος νόμιζε ότι 
ήταν η... καρδιά της φίλης του και 
χτυπούσε από λαχτάρα που τον είδε; 
Ελπίζω να μην την παρασημοφόρη-
σε κιόλας με κανένα... χρυσό ψαλίδι 
(όπως το χρυσό κλειδί του Φαίδωνα)!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ικανοποιημένοι με τη ζωή μας!

«Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι»;

Ξαφνικά ένα βράδυ, με το γιαταγάνι

Black Friday και για την... ττενέκκα

Τα δίκοπα μαχαίρια των Προεδρικών

Ικανοποιημένοι σε μεγάλο ή αρκετό 
βαθμό με την ποιότητα της ζωής τους, 
δηλώνουν τρεις στους τέσσερεις Κυπρί-
ους, σύμφωνα με έρευνα υπό τον τίτλο 
«Στάσεις και αντιλήψεις για τη συμμετο-
χή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
και την ενεργό πολιτότητα», που παρου-
σιάστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο από 
το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και 
την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Το ότι 
παρουσιάστηκε στο Προεδρικό είναι 
κατανοητό, αφού εμφανίζει το 75% 
των Κυπρίων τρισευτυχισμένους από 
την ποιότητα της ζωής τους. Ε, έρχονται 
και προεδρικές εκλογές, κάθε θετική 
εικόνα που προβάλλεται, συμβάλλει 
και στην υστεροφημία του απερχομέ-
νου Προέδρου. Ειδικότερα τώρα, με 
την προσπάθεια υπονόμευσης αυτής 
της υστεροφημίας από τον προεδρικό 

υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο 
οποίος ζήτησε από την Ανεξάρτητη 
Αρχή κατά της Διαφθοράς να διερευνή-
σει τους ισχυρισμούς που περιέχονται 
στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη 
«Κράτος Μαφία».
Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά 
αξιοπερίεργο το γεγονός ότι τρεις στους 
τέσσερεις συμπατριώτες μας αισθά-
νονται ευχαριστημένοι από τη ζωή 
τους, σε ένα σκηνικό χαμηλών μισθών, 
απελπισμένων νέων που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν οικογένεια, 
καταχρεωμένων νοικοκυριών, χιλιά-
δων ανθρώπων κάτω ή λίγο πάνω από 
το όριο της φτώχιας. Προσπάθησα να 
βρω κάποιες εξηγήσεις για το φαινό-
μενο και ιδού το πόρισμά μου:
1) Όσοι ερωτήθηκαν, στο πλαίσιο της 
έρευνας, τυγχάνει να είναι... δημόσιοι 

υπάλληλοι.
2) Οι περισσότεροι που πήραν μέρος 
στην έρευνα είναι αυτοί που μοιρά-
ζουν τη ζωή τους μεταξύ Facebook, 
Instagram και άλλων διαδικτυακών 
μέσων που προσφέρουν ψευδαισθή-
σεις ευτυχίας.
3) Πολλοί είναι ικανοποιημένοι από 

τη ζωή τους, αναλογιζόμενοι ότι θα 
μπορούσε να ήταν... χειρότερη.
4) Πολλοί είναι ικανοποιημένοι από 
τη ζωή τους, επειδή σταμάτησαν να 
ελπίζουν σε κάτι καλύτερο.
4) Κάποιοι από τους ερωτηθέντες 
ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ουσιών.
5) Κάποιοι από τους ερωτηθέντες 
ήταν υπό την επήρεια της τσίκνας 
σούβλας ή σιεφταλιών.
6) Κάποιοι από τους ερωτηθέντες 
ήταν υπό την επήρεια χαζοχαρούμε-
νων τηλεοπτικών εκπομπών.
7) Τέλος, μια άλλη εξήγηση είναι ότι 
όντως οι Κυπραίοι άρχισαν να ικανο-
ποιούνται με λιγότερα, με μικρότερα 
και με λιτότερα. Οπότε έχουμε κάνει 
μια καλή αρχή για καλύτερη συνέχεια... 

ΜΠΟΞΕΡ

Η στήλη δεν θα ασχοληθεί με 
το προχθεσινό αμόκ των αγο-
ρών, στο πλαίσιο της λεγόμενης 
Black Friday. Θα επιχειρήσει 
να φανταστεί μιαν ανάλογη 
κατάσταση και στις... προεδρικές 
μας εκλογές. Ένα Black Friday 
τρελών προσφορών από τους 
υποψηφίους. Με το κάθε μαγαζί 
να βγάζει σε προσφορές όλο το 
απόθεμα των υποσχέσεων και 
των δεσμεύσεών του, για να 
επιλέξει το κοινό.
Περιττό να υποδείξουμε ότι όλα 
τα προϊόντα που προσφέρουν 
οι υποψήφιοι και που κοστολο-
γούνται σε εκατομμύρια, θα τα 
πληρώσουν από την τσέπη τους οι 
πελάτες-πολίτες.
Κάποια μαγαζιά προβάλλουν 
εντυπωσιακές προσφορές, καθώς 
διαθέτουν πολύ μεγάλο στοκ και 
το προσφέρουν σε εξευτελιστικές 
τιμές, σε αντίθεση με άλλους, που 
προσφέρουν μόνο... κουπόνια, 
για εξαργύρωση σε περίπτωση 
εκλογής τους. 
Ειδικά, το μαγαζί «Fulis Mantres 
and Avlatzies» έχει μια μεγάλη 
γκάμα προσφορών, αφού έχει 
στη διάθεσή του και τις ειδικές 
προσφορές από τα διάφορα 
Υπουργεία. 
Ορισμένα επιτελεία, μαζί με το 

προεκλογικό τους πρόγραμμα, 
προσφέρουν δωρεάν και ένα... 
μπουκάλι ουίσκι, για να πίνει ο 
ψηφοφόρος και να... ξεχνάει τα 
τυχόν λάθη και παραστρατήματα 
του υποψηφίου.
Ο πελάτης παραλαμβάνει το 
πακέτο του, με τα «θα», τις ατάκες, 
τις ρητορικές εξάρσεις και τα 
συνθήματα της αρεσκείας του, και 
πληρώνει... σε ψήφους. 
Πολλά από τα προσφερόμενα 
είδη έχουν ημερομηνία λήξεως. 
Συνήθως αυτή η ημερομηνία 
συμπίπτει με την... πρώτη Κυρια-
κή των προεδρικών εκλογών. 
Για την Κυριακή αυτή προσφέ-
ρονται πολύ ελκυστικές τιμές. 
Για τη δεύτερη Κυριακή βγαί-
νουν όλα στο ξεπούλημα, λόγω... 
διαλύσεως του καταστήματος.
Το θέμα, βέβαια, δεν είναι να 
υπάρχουν χαμηλές τιμές. Το θέμα 
είναι να μη ρίχνουνε χαμηλά 
και τον πολιτικό πολιτισμό, στην 
προσπάθειά τους να χαμηλώσουν 
τις τιμές.
Πάντως, όσοι δεν έχετε επωφελη-
θεί μέχρι στιγμής από τις προσφο-
ρές, υπάρχει ακόμα χρόνος. Οι 
προεκλογικές Black Fridays θα 
συνεχιστούν... μέχρι τον Φεβρου-
άριο!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
πιο ταιριαστό τραγούδι από αυτό 
που επέλεξε να τραγουδήσει 
η Δέσποινα Ολυμπίου, μαζί 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
στην εκδήλωση για τα 60χρονα 
του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Λεμεσού. 
Το... «Αγάπη που ’γινες δίκοπο 
μαχαίρι»!
Ούτε παραγγελιά να ήταν. Μια 
αγάπη πραγματικά δύσκολη, 
κύριε Πρόεδρε. Διλημματική. 
Από τη μια ο Αβέρωφ, από την 
άλλη ο Χριστοδουλίδης. «Αγάπες 
μου!», θα έλεγες και στους δύο, 
σε άλλους καιρούς, πιο εύκολους, 
που δεν είχαν να κάνουν με τις 
προεδρικές εκλογές. Μετά, όμως, 
η αγάπη έγινε... δίκοπο μαχαίρι. Ο 
Αβέρωφ ήθελε αποκλειστικότητα 
στην αγάπη. Τα τυχόν ψήγματα 
αγάπης προς τον Χριστοδουλίδη 
έπρεπε να κοπούν με μαχαίρι 
(δίκοπο ή όχι). Σε κάποια στιγμή, 
μάλιστα, ο Φούλης, στην επιθυ-
μία του να έχει... full αγάπη από 
τον Νίκαρο, διερωτήθηκε αν οι... 
ελέφαντες έχουν αγαπησιάρικα 
αισθήματα. Από εκείνη την ώρα, 
ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει σε 
όλους τους τόνους και με κάθε ευ-
καιρία στον υποψήφιο του ΔΗΣΥ 
όλα τα τραγούδια του ελληνικού 
ρεπερτορίου που έχουν θέμα 
την αγάπη. Την ίδια ώρα, όμως, 
δεν ακούστηκε να τραγουδά και 
κανένα τραγούδι... μίσους προς 

τον Χριστοδουλίδη. 
Στο στρατόπεδο Χριστοδουλίδη, 
την ίδια ώρα, έχουνε κρύψει 
βαθιά το δίκοπο μαχαίρι. Για την 
ακρίβεια, το... ΔΗΚΟπο μαχαίρι. 
Ένα μαχαίρι που έκοψε στα δύο το 
ΔΗΚΟ και οδήγησε στη δημιουρ-
γία της ΔΗΠΑ. Τα δύο κόμματα 
ξανάσμιξαν τώρα για χάρη του 
τέως ΥΠΕΞ (και για χάρη... της 
εξουσίας, βεβαίως, αφού φαίνε-
ται να πόνταραν στο φαβορί της 
κούρσας). 
Στο ΑΚΕΛ, η υποψηφιότητα 
Ανδρέα Μαυρογιάννη αποδει-
κνύεται... δίκοπο μαχαίρι, αφού 
κάποιες θέσεις του είναι πλήρως 
αντίθετες με αυτές του κόμματος 
της Αριστεράς. Ειδικότερα στο Κυ-
πριακό, ο κ. Μαυρογιάννης, και 
στη συνέντευξή του στον Άλφα, 
αποδόμησε για μιαν ακόμη φορά 
το αφήγημα των συντρόφων υπο-
στηρικτών του, ότι για το ναυάγιο 
του Κραν Μοντανά ευθύνεται ο 
Αναστασιάδης. 
Δεν άφησε, όμως, τον Πρόεδρο 
στο απυρόβλητο σε άλλα θέματα, 
ο τέως συνεργάτης του. Άρπαξε 
το... δίκοπο μαχαίρι και όρμησε, 
καταγγέλλοντας τον Νίκαρο στην 
Αρχή κατά της Διαφθοράς. Θα 
αναμένουμε να δούμε την έκβαση 
της ιστορίας αυτής, που έχει μεγά-
λο ενδιαφέρον. Διότι έβγαλε και ο 
Πρόεδρος την δική του... αμφίστο-
μον μάχαιραν!

ΜΠΟΞΕΡ
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