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ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ 
Κατοικούν σε ετοιμόρροπα εν αγνοία τους 
Ξανά στο προσκήνιο, λόγω σεισμών, το ζήτημα με τις 43 
επικίνδυνες πολυκατοικίες, στις οποίες διαμένουν άνθρωποι 
έχοντας άγνοια της ακαταλληλότητας των κτηρίων, αφού 
κανείς δεν τους ενημέρωσε.

ΑΚΙΝΗΤΑ 
Η αγορά, ο ΦΠΑ και η αύξηση των επιτοκίων
Οι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία 
της αγοράς ακινήτων το αμέσως επόμενο διάστημα και η 
ξεχωριστή περίπτωση της κάθε επαρχίας σε σχέση με τη 
ζήτηση αλλά και τις ισχύουσες τιμές. 
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Είναι όντως εύηχη η θέση 
του Προέδρου Χριστο-
δουλίδη ότι η διευθέτηση 
του Κυπριακού βρίσκεται 

στα χέρια της ΕΕ. Όμως, ρεαλιστι-
κά ομιλούντες, η λύση είναι στα 
χέρια της Τουρκίας. Συμβαίνει, 
μάλιστα, κάτι τέτοιο, διότι Κύπρος 
και Ελλάδα δεν διαθέτουν την 
απαιτούμενη ισχύ κατά τρόπον 
ώστε να βάλουν φρένο στην 
τουρκική επιθετικότητα. Και να 
απαλλάξουν το Κυπριακό από τα 
διχοτομικά βαρίδια, που έχουν 
μολύνει ακόμη και αυτήν την ΕΕ, 
στην οποία ενταχθήκαμε για να 
διεκδικήσουμε μια δημοκρατική 
λύση επί τη βάσει των αρχών 
και των αξιών της και όχι επί των 
κανόνων που καθορίζουν τα τουρ-
κικά τανκς. 

Δυστυχώς, ακόμη και μετά την 
ένταξή μας το 2004 υιοθετήθηκε 
η πεπατημένη του εξευμενισμού, 
που είχε ως αποτέλεσμα να 
φτάσουμε με την ανοχή της ΕΕ στο 
Κραν Μοντανά, όπου η Τουρκία, 
αφού κατοχύρωσε τη διχοτόμηση 
των δυο ισότιμων συνιστώντων 
κρατών, τίναξε στον αέρα τη δια-
δικασία και προχώρησε στο επό-
μενο βήμα. Αυτό των δύο κρατών. 
Και επειδή η Άγκυρα διεκδικεί 
τη διχοτόμηση των δύο κρατών, 
οι ημέτεροι σηκώνουν ως σημαία 
συμβιβασμού την προηγούμενη 
τουρκική θέση. Συγχαρητήρια! 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επιδιώκει την επανέναρξη των 
συνομιλιών και την εμπλοκή 
της ΕΕ, στην οποία αποδίδει από 
τώρα ευθύνες. Εκ των πραγμά-
των, εγείρονται τα εξής ερωτή-
ματα : Τι θα πει στους εταίρους 
για ν’ αναλάβουν πρωτοβουλία; 
Ότι θέλει επιστροφή στο Κραν 
Μοντανά; Και ποια θα είναι 
η βάση των συνομιλιών; Η 
προηγούμενη τουρκική θέση 
των δύο ισότιμων συνιστώντων 
κρατών με πολιτική ισότητα, 
με το κατάλοιπο της εξουσίας 
να ανήκει στα κρατίδια και με 
όσους Ελληνοκύπριους επιστρέ-
ψουν στον βορρά μετά τη λύση 
να μην έχουν δικαίωμα ψήφου; 
Αυτή θα είναι η βάση της νέας 
πρωτοβουλίας και της τελικής 
διευθέτησης; Ρωτούμε, κύριε 
Πρόεδρε, διότι ούτε προεκλογι-
κά μάς έχετε πει, αλλά ούτε μετε-
κλογικά. Εκτός και αν έχετε κάτι 
άλλο στο μυαλό σας. Εκτιμούμε 
ότι οφείλετε να ενημερώσετε τον 
λαό. Τον αφορά άμεσα. Πρέπει 
να γνωρίζει πού πατούμε και 
πού πηγαίνουμε. Όχι άλλα ρα-
ντεβού στα τυφλά. 

Εντίμως θέσαμε τα ερωτήματα, 
κύριε Πρόεδρε, επειδή κανείς δεν 
θα ήθελε, πόσω μάλλον εσείς, να 
επωμιστούμε, τελικώς, τις ευθύνες 
εάν η πρωτοβουλία σας αποτύχει. 
Διότι, έτσι θα εκτελεστεί εν ψυχρώ 
η προοπτική της ΕΕ. Και μαζί η 
ελπίδα. Και εσείς θα στιγματιστείτε 
από την Ιστορία… 

Εντίμως, κύριε 
Πρόεδρε… 

ΘΕΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 
Χάσμα αμοιβών 
και απολύσεις 

λόγω εγκυμοσύνης 
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ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ
Κινητικότητα 

με στόχο 
την κατάργηση 
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ΟΣΑΚ 
Οι ασθενείς 

ως έσοδα και 
το αύριο του ΓεΣΥ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Λογαριασμοί «χρυσάφι»

λόγω ολιγωρίας 
κυβερνήσεων 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΠΡΟΤΣΕΝΚΟ

Η «Μάνα των Ελλήνων» 
της Ουκρανίας 
μιλά στη «Σ»
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Σε νέα ιστορική 
φάση έχει εισέλθει 
ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός από 

χθες το βράδυ, οπότε τα μέλη 
του κόμματος επέλεξαν τον 
5ο «τιμονιέρη» στην ιστορία 
της παράταξης. Η ηγεσία του 

κόμματος, για πρώτη φορά 
βρίσκεται στα χέρια ανθρώ-
που που γεννήθηκε μετά την 
εισβολή του 1974 και μετά 
την ίδρυση της παράταξης 
το 1976. Πρώτο στοίχημα, 
που πρέπει να κερδηθεί, 
είναι η ενότητα στο κεντρο-

Ο «ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗΣ ΓΚΑΝΤΙ», Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ, Ο «ΕΡΑΣΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΑΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ…

ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΤΕΜΠΩΝ 

Οι ανθρώπινες ζωές 
στο θυσιαστήριο 

των ιδιωτικοποιήσεων
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ 
Η αλήθεια κρύβεται 

στην πένα της βρετανικής 
εποικοδομητικής 

ασάφειας
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Γιατί η πτώση 

του νεοσουλτάνου 
δεν είναι εύκολη 

υπόθεση
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ΔΗΣΥ: Αλλαγή σελίδας με νέα ηγεσία

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή 
της ΕΕ εγκυμονεί κινδύνους 

Το νέο πολιτικό σκηνικό στο 
τρίγωνο Αθήνα, Άγκυρα, 
Λευκωσία θα σχηματιστεί 
το επόμενο διάστημα, ώς 

τον Αύγουστο, μέσω των εκλογών σε 
Ελλάδα και Τουρκία. Ήδη, η  Κύπρος 
έχει νέο Πρόεδρο, ο οποίος επιδιώκει 
να δημιουργήσει συνθήκες για επα-
νέναρξη των συνομιλιών με πρώτες 
εξελίξεις τον προσεχή Σεπτέμβριο, 

στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ. Εξ ου και η επίσκεψη 
της αναπληρώτριας Γενικής Γραμ-
ματέως των Ην. Εθνών στο νησί και 
με τις εν συνεχεία επαφές, τις οποίες 
θα έχει το επόμενο διάστημα στις 
Βρυξέλλες, με απώτερο στόχο, εάν 
αυτό καταστεί δυνατό, τον διορισμό 
απεσταλμένου τής ΕΕ στο Κυπριακό. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά 

πόσον η ΕΕ μπορεί να έχει θετικό 
ρόλο στο Κυπριακό και όχι αρνητικό. 

Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα, το 
οποίο θα πρέπει να εξετάσουν από τώρα 
ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερι-
κών, καθώς και οι συνεργάτες τους: Να 
μη διοριστεί ένας διαμεσολαβητής, ο 
οποίος θα αναφέρεται στο Συμβούλιο 
ή σε άλλους θεσμούς για το Κυπριακό, 
διαβρώνοντας τις πάγιες θέσεις κρά-

τους-μέλους της ΕΕ, του ίδιου, δηλαδή, 
του Προέδρου και των Υπουργών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, με χείριστο 
σενάριο την προώθηση τουρκικών 
θέσεων, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπί-
ζουμε ήδη στο πλαίσιο του ΟΗΕ. 

Ο όποιος διαμεσολαβητής θα πρέ-
πει να έχει σαφείς όρους εντολής και 
όχι να ενεργεί κατά το δοκούν.  

ΣΕΛΙΔΑ 4 

Τα μεγάλα 
στοιχήματα 

και οι λεπτές 
ισορροπίες 
στην μετά 

Αβέρωφ εποχή

δεξιό οικοδόμημα, που έχει 
κομματιαστεί στις τελευταίες 
προεδρικές εκλογές. Επιπλέ-
ον, η επόμενη μέρα αναμέ-
νεται να ξεκαθαρίσει και τις 
σχέσεις του ΔΗΣΥ με την 
Κυβέρνηση. 
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Κατά πόσον η ΕΕ μπορεί 
να έχει θετικό ρόλο στο 
Κυπριακό και όχι αρνητικό

Τι θα πρέπει να εξετάσουν 
από τώρα ο Πρόεδρος και ο 

Υπουργός Εξωτερικών 

Οι όροι εντολής του 
Ευρωπαίου απεσταλμένου 
και τα ΜΟΕ με μοντέλο 
συμβίωσης την Αμμόχωστο 

Πώς η αναβαθμισμένη 
τελωνειακή ένωση συνιστά 

πρόκριμα για λύση 
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Ντιέγκο Μαραντόνα
ART AERI

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα 
γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1960 
και πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, 
σε ηλικία 60 ετών. Ήταν Αργεντινός 
ποδοσφαιριστής και προπονητής πο-
δοσφαίρου. Θεωρείται ως ένας από 
τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές 
όλων των εποχών, ενώ αρκετοί στο 
άθλημα και κυρίως φίλαθλοι θεωρούν 
τον Μαραντόνα ως τον καλύτερο όλων. 
Στις εκλογές της IFFHS ψηφίστηκε 5ος 
καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού 
αιώνα. Ακόμη, βραβεύτηκε από τη FIFA 
το 2000 ως ο κορυφαίος ποδοσφαιρι-
στής του 20ού αιώνα μαζί με τον Πελέ.

Υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής 
στην ιστορία του αθλήματος που κα-
τέρριψε το ρεκόρ της πιο ακριβής 
μετεγγραφής δύο φορές, την πρώτη 
όταν έπαιξε στην Μπαρσελόνα για τρία 

εκατομμύρια αγγλικές λίρες και τη δεύ-
τερη, όταν αγωνίστηκε στη Νάπολι για 
πέντε εκατομμύρια λίρες. Είχε αγωνιστεί 
στους Αρχεντίνος Τζούνιορς, Μπόκα 
Τζούνιορς, Μπαρσελόνα, Νάπολι, Σεβί-
λη και στο τέλος της καριέρας του, στη 
Νιούελς Ολντ Μπόις. Τελικά έκλεισε 
την καριέρα του στην αγαπημένη του 
Μπόκα Τζούνιορς το 1997. Τα πιο 
ένδοξα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα 
πέρασε στη Νάπολι, όπου κέρδισε τίτ-
λους και διακρίσεις. Στην καριέρα του 
με την Εθνική Αργεντινής, σημείωσε 
34 τέρματα σε 91 εμφανίσεις.

Αν και ξεκίνησε την καριέρα του ως 
επιθετικός, καθιερώθηκε ως επιθετικός 
μέσος. Η διεισδυτικότητα του Μαρα-
ντόνα, η εφευρετικότητα, οι πάσες του, 
οι εντυπωσιακές τεχνικές του ικανότη-
τες, η ταχύτητα, τα αντανακλαστικά και 

ο χρόνος αντίδρασης συνδυάστηκαν με 
το μικρό του ανάστημα (1,65 μέτρα). Το 
χαμηλό κέντρο βάρους τον βοηθούσε 
στην κατοχή και τον χειρισμό της μπά-
λας. Γοήτευσε τους οπαδούς σε όλον τον 
κόσμο σε μια καριέρα δύο δεκαετιών 
με έναν μαγευτικό τρόπο παιχνιδιού, 
που ήταν καθαρά δικός του. Η παρουσία 
του στο γήπεδο είχε μεγάλη επίδραση 
στη γενική απόδοση της ομάδας του. 
Βάσει του απαράμιλλου ταλέντου του και 
των ηγετικών του ικανοτήτων, έλαβε το 
προσωνύμιο El Pibe de Oro (Το Χρυσό 
Αγόρι). Εξαιρετικά ιδιοφυής, ο αγώνας του 
Μαραντόνα με τον εθισμό στα ναρκωτικά 
και το αλκοόλ αμαύρωσε την καριέρα 
του, αλλά με όλες τις αδυναμίες του, γο-
ήτευσε τους φίλους τού αθλήματος για 
δύο δεκαετίες με τον τρόπο παιχνιδιού 
του και είναι ευρέως σεβαστός έχοντας 

προσφέρει στο άθλημα μερικές από τις 
πιο αξέχαστες στιγμές του.

Έλαβε μέρος σε τέσσερα Παγκόσμια 
Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένου του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 στο 
Μεξικό, όπου έλαμψε η χαρισματική 
προσωπικότητά του και οδήγησε την 
ομάδα του στην κατάκτηση του τροπαί-
ου με νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας 
στον τελικό. Επίσης κέρδισε τη Χρυσή 
Μπάλα ως ο καλύτερος παίκτης της δι-
οργάνωσης. Στον προ-ημιτελικό απέναντι 
στην Αγγλία πέτυχε δύο γκολ, στη νίκη 
της ομάδας του με 2–1 που γράφτηκε 
στην ιστορία για δύο διαφορετικούς, 
μοναδικούς λόγους. Το πρώτο γκολ 
επιτεύχθηκε με χέρι του Μαραντόνα, 
γνωστό ως «Χέρι του Θεού», ενώ το 
δεύτερο υπήρξε προϊόν εκπληκτικής 
ατομικής προσπάθειας, που ξεκίνησε 

πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Αυτό 
το γκολ καταγράφηκε ως το «Γκολ του 
αιώνα» από τους ψηφοφόρους της FIFA 
το 2002. Το 1998 η FIFA τον εξέλεξε 
στην καλύτερη ενδεκάδα του 20ού αιώνα.

Έγινε προπονητής της Εθνικής 
Αργεντινής τον Νοέμβριο του 2008, 
έχοντας την ευθύνη της ομάδας στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο 2010, ενώ συνέχι-
σε την προπονητική του σταδιοδρομία 
ώς το τέλος της ζωής του.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΚΡΑΤΊ-
ΑΣ, ΕΠΊΤΡΌΠΗ ΠΑΊΔΕΊΑΣ ΤΗΣ 
ΒΌΥΛΗΣ ΚΑΊ ΌΕΛΜΕΚ ΣΥΜ-
ΦΩΝΌΥΝ ΌΤΊ Ό ΘΕΣΜΌΣ ΤΩΝ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΑΊ 
ΨΑΧΝΌΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΊΚΗ

Ν
ίκος Χριστοδουλίδης, 
Βουλή και ΟΕΛ-
ΜΕΚ συμφωνούν 
πως ο θεσμός των 
τετραμήνων έχει 
αποτύχει. Η ΟΕΛ-
ΜΕΚ και η Επι-

τροπή Παιδείας κάνουν ξεκάθαρο πως 
προκρίνουν την κατάργηση του θεσμού, 
ενώ και ο ίδιος ο ΠτΔ σημειώνει πως 
«πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσου-
με», με δεδομένο πως τα τετράμηνα δεν 
εκπλήρωσαν τον στόχο τους.

Ωστόσο, τα τετράμηνα έχουν ψηφιστεί 
από τη Βουλή και εγείρεται ζήτημα εάν 
γίνεται να καταργηθούν ή όχι και αν 
όχι, ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη του 
όλου ζητήματος.

Ο θεσμός των τετραμήνων ίσως 
να ήταν ο πρωταγωνιστής στα θέματα 
Παιδείας τη χρονιά που έφυγε, και η 
αλήθεια είναι πως φαίνεται ότι θα μας 
απασχολήσει πολύ και αυτήν τη χρονιά. 
Παρόλο που με τη νέα Κυβέρνηση τα 
πράγματα φαίνεται πως έχουν πάρει μια 
πορεία διευθέτησης του ζητήματος, ο 
δρόμος μοιάζει να είναι ακόμη μακρύς.

Χριστοδουλίδης: Ναι στην 
κατάργηση των τετραμήνων, 
αλλά… 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε 
δηλώσεις του για τον θεσμό λίγες μέρες 
πριν, επισήμανε πως τα τετράμηνα θα 
πρέπει να καταργηθούν, με νομοθετική 
ρύθμιση από τον Σεπτέμβριο.

Συνοδευόμενος από την Υπουργό 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά την επίσκεψή 
του στο Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος 
Γεωργιάδης», ανέφερε πως τίθενται οι 
βάσεις για να πετύχουν τους στόχους 
που έχει η Κυβέρνηση στα θέματα της 
Εκπαίδευσης και της Παιδείας, ώστε τα 
παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, μέσα 
από τη μάθηση. Πράγμα που δύσκο-
λα, ομολογουμένως,  θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσα από το υφιστάμενο 
πρόγραμμα αξιολόγησης.

Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστο-
δουλίδης τόνισε πως η  θέση του είναι 
ξεκάθαρη, σκόρπισε ικανοποίηση κι 
ελπίδα σε όσους εδώ και καιρό αναμέ-
νουν την κατάργηση των τετραμήνων. 

«Τα τετράμηνα όντως δεν έχουν πετύχει 
τους στόχους τους, οι στόχοι ήταν πολύ 
συγκεκριμένοι, δεν έχουν επιτευχθεί 
και έχω μιλήσει με την Υπουργό για 
να δούμε πώς μπορούμε και νομικά να 
είμαστε διασφαλισμένοι να μπορούμε 
να προχωρήσουμε με την αλλαγή των 
τετραμήνων. Ναι στην κατάργηση των 
τετραμήνων, αλλά πρέπει να υπάρχει 
κάτι άλλο στο θέμα της εξέτασης των 
μαθητών», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Το πρώτο θέμα που απασχολεί είναι 
με τι θα αντικατασταθούν τα τετράμηνα, 
ενώ, όπως ο ίδιος τόνισε,  πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι σε μια σχολική χρονιά δεν 
μπορεί να υπάρχει διαφορετική εξέταση 
στο πρώτο και διαφορετική στο δεύτερο 
τετράμηνο. Άρα, τα τετράμηνα, με νομοθε-
τική ρύθμιση, θα πρέπει να καταργηθούν, 
από τον Σεπτέμβριο και όχι τώρα.

Ένα από τα θέματα που απασχόλησε 
ιδιαίτερα γονείς και μαθητές ήταν η βαρύτητα 
του βαθμού των τετραμήνων στον τελικό 
βαθμό, με τον Πρόεδρο να επισημαίνει ότι 
υπάρχουν κάποια νομικά θέματα. 

Για να λυθεί οποιοδήποτε νομικό 
θέμα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης το από-
γευμα της Πέμπτης, 9 Μαρτίου, είχε 
συνάντηση με τους Γενικό και Βοηθό 
Γενικό Εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο 
Λετυμπιώτη, στη συνάντηση αντάλλαξαν 
απόψεις και δόθηκαν συμβουλές.

Όσον αφορά τα τετράμηνα, στο παρόν 
στάδιο προτεραιότητα είναι η βαρύτητα 
των εξετάσεων, ενώ όλα θα εξαρτηθούν 
από τις συναντήσεις που θα πραγματο-
ποιήσει η αρμόδια Υπουργός.

Προκρίνει κατάργηση 
η Επιτροπή Παιδείας 

Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής 
λίγο πολύ έδειξε τις προθέσεις της για 
τα τετράμηνα από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση. 

Η «Σ» συνάντησε τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, Παύλο Μυλωνά, ο οποί-
ος αναφέρθηκε τόσο στην επικείμενη 
συνάντηση της Επιτροπής με τη νέα 
Υπουργό την ερχόμενη Τετάρτη, όσο 
και στο τι πήγε στραβά με τον θεσμό.

«Θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει 

η Υπουργός, κι εμένα η αντίληψή μου 
είναι ότι προβληματίζεται η εκτελεστική 
εξουσία, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί το 
θέμα, το οποίο είναι πως υπάρχει μία 
αναγνώριση του γεγονότος ότι απέτυχε ο 
θεσμός. Η Βουλή είμαστε αποφασισμένοι 
τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, αυτό έχω 
καταλάβει από τις διαβουλεύσεις που 
έχουμε με συναδέλφους, να προχωρή-
σουμε σε κατάργηση αυτού του θεσμού. 
Έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 
αρχές Ιουνίου να ολοκληρώσουμε τη 
συζήτηση, να βρούμε τη νέα μέθοδο 
αξιολόγησης των μαθητών κι ελπίζουμε 
να έχουμε συνοδοιπόρους την εκτελε-
στική εξουσία και την Υπουργό, ούτως 
ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα 
αξιολόγησης των μαθητών».

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, τα τε-
τράμηνα ουσιαστικά είναι ο νέος τρόπος 
που καθιερώθηκε από το 2017 για την 
αξιολόγηση των μαθητών και «δεν είναι 
τίποτε άλλο, από ένα διαγώνισμα που 
γινόταν κεντρικά πλέον από το Υπουρ-
γείο Παιδείας», είπε.

Ο κ. Μυλωνάς επισήμανε πως εί-
ναι υποχρέωση να προχωρήσουν σε 
αλλαγές, ενώ χρέωσε την αποτυχία του 
θεσμού στο γεγονός πως οι δομές και το 
σύστημα δεν ήταν έτοιμα για εφαρμογή 
των τετραμήνων.  

«Όποιος επιμένει σε αυτό το σύστημα, 
μάλλον δεν έχει αντίληψη σοβαρή των 
σχολικών μονάδων και τι αντιμετωπί-
ζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως, 
διότι έχω επισκεφθεί πέραν των 280 
σχολικών μονάδων και όχι επίσκεψη 
τυπική, με συναδέλφους της Επιτροπής 
Παιδείας. Αν δεν πας να συναντήσεις το 
πρόβλημα, αν δεν κουβεντιάσεις, δεν θα 
ξέρεις το πρόβλημα, οπότε χάρηκα όταν 
είδα προχθές τη  νέα Υπουργό Παιδείας 
και μου είπε ότι θα μας συνοδεύει στις 
επισκέψεις στα σχολεία.

»Την περιμένουμε να έρθει με τις 
προτάσεις της. Θα της δώσουμε τον 
χρόνο την επόμενη Τετάρτη, που θα 
έρθει στη Βουλή, να δούμε τι σκέφτεται 
η ίδια και απαντάω ευθέως η πρόθεση 
η δική μου είναι να προχωρήσουμε σε 
κατάργηση του θεσμού των τετραμήνων 

Συντονισμός αρμοδίων για 
κατάργηση τετραμήνων 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΑΠΟΨΗ

Ηάδικη απώλεια τόσων ανθρώ-
πινων ζωών στα Τέμπη έχει 
προκαλέσει εθνική αναστά-
τωση, θυμό και εν τέλει βαθιά 

αίσθηση αβεβαιότητας για τη δημόσια 
ασφάλεια. Η ικανότητα του κράτους να 
λαμβάνει όλα τα μέτρα πρόνοιας που 
απαιτούνται, προκειμένου οι πολίτες 
να μη βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο, 
αμφισβητείται. 

Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχίας 
και ανασφάλειας δεν θα κοπάσει εύκο-
λα. Οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν. Τα 
μέσα ενημέρωσης θα κλιμακώσουν την 
ένταση και την αγωνία. Θα υπάρξει πο-
λιτικό κόστος για την κυβέρνηση στην 
Ελλάδα. Σε κάποια στιγμή θα αποδοθούν 
ευθύνες. Θα γίνουν δίκες. Θα υπάρξουν 
καταδίκες και ποινές. Κι έτσι θα ολοκλη-
ρωθεί ένας ακόμα κύκλος ενός ακόμη 
δημόσιου δράματος. Μέχρι το επόμενο; 

Αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
εθνικής τραγωδίας έχει αίτια. Αίτια που 
όλοι μας γνωρίζουμε ή έστω υποψια-
ζόμαστε. Η πολιτική ευθύνη που έχει 
εξεταστεί στη στήλη αυτή την προη-
γούμενη Κυριακή είναι η πιο σοβα-
ρή πτυχή, όμως δεν είναι η μόνη. Η 
πολιτική ευθύνη, δηλαδή η αμέλεια, η 
αστοχία, η αποτυχία του κράτους, της 
κυβέρνησης και των δημόσιων θεσμών 
να κάνουν τη δουλειά τους προκαλεί 
άμεση ευθύνη στους κατέχοντες εκτε-
λεστική εξουσία. Όμως, οι κατέχοντες 
εκτελεστική εξουσία δεν λειτουργούν σε 
ένα πολιτικό κενό, απομονωμένοι και 
αποκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο. 

Η εκτελεστική εξουσία μπορεί να κά-
νει λάθη, να υπάρξουν αστοχίες ή και 
ατυχίες. Η συστηματική λειτουργία της 
εκτελεστικής εξουσίας υπό καθεστώς 
κοινωνικής και πολιτικής αναλγησίας, 
όμως, δεν επαφίεται αποκλειστικά στους 
πολιτικούς, στο πολιτικό προσωπικό 
μιας χώρας. Είναι ο αντικατοπτρισμός 
της κοινωνίας που γεννά, εκτρέφει και 
ανέχεται την πολιτική αναλγησία. 

Κανένας λογικός άνθρωπος δεν επιθυ-
μεί δημόσιες τραγωδίες που επιφέρουν 
τη μαζική απώλεια ανθρώπινων ζωών. 
Παρόλα αυτά, όταν μια κοινωνία δρα 
συλλογικά με στόχο την εξυπηρέτηση 
ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του 
δημόσιου συμφέροντος, όταν οι πολίτες 
επιζητούν προσωπικές εξυπηρετήσεις 
και χάρες προκειμένου να ευνοηθούν 
σε βάρος άλλων, τότε αναδεικνύεται ένα 
τέτοιο πολιτικό σύστημα. Μια ασθενής 
δημοκρατική πολιτεία, στην οποία αν-
θεί η ευνοιοκρατία αντί η δικαιοσύνη. 
Επιβάλλεται η διαφθορά και η διαπλοκή 
αντί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Όταν 
οι πολίτες επιζητούν την επικράτηση του 
δικού τους στενού συμφέροντος με το 
απλοϊκό σκεπτικό «γιατί όχι εγώ, γιατί 
να μην είμαι εγώ», τότε η πολιτική νο-
σηρότητα μεταβάλλεται σε ένα εγγενές 
διαρθρωτικό στοιχείο μιας πολιτείας. Όταν 
η πολιτική διεργασία ιδιωτικοποιείται, 
τότε το πολιτικό σύστημα αναπαράγει 
άστοχους χειρισμούς, αβλεψίες και πα-
ραλείψεις, τα οποία έχουν κόστος, έως και 
την τραγική απώλεια ανθρωπίνων ζωών.

Το ερώτημα που καλοπροαίρετα υπο-
βάλλουν κάποιοι είναι το εξής: Μα, αυτό 
είναι ένα σύστημα που βρήκαμε, δεν 
μπορούμε να το αλλάξουμε, δεν μπορεί 
να βελτιωθούν εύκολα τα πράγματα, τι 
μπορούμε να κάνουμε; Ο προβλημα-
τισμός αυτός είναι ορθός. Γεννιόμαστε 
σε ένα πολιτικό σύστημα που δημιούρ-
γησαν προηγούμενες γενιές. Κατά την 
Margaret Archer, είναι ένα πολιτικό 
σύστημα εκείνων που έχουν πεθάνει 
χρόνια τώρα. Και, όμως, το σύστημα 
αυτό δεν μπορεί να έχει ζωή χωρίς τη 
δική μας συνεισφορά.

Ως πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι 
οι επιλογές, οι πράξεις και η ανοχή μας 
έχουν επίδραση. Οδηγούν στη διαρκή 
αναπαραγωγή της πολιτικής νοσηρότη-
τας. Βεβαίως, η ισχυρότερη επίδραση 
προκαλείται από εκείνους που έχουν τα 
μέσα, την οικονομική και πολιτική ισχύ 
να συντηρούν ένα πολιτικό σύστημα που 
βολεύει τα συμφέροντά τους. Υπέρβα-
ση δεν μπορεί να γίνει. Επαναστατικές 
αλλαγές δεν επιτυγχάνονται.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η μόνη δι-
έξοδος είναι η ανάδειξη και στήριξη 
ηγετικών προτύπων, ανθρώπων που 
έχουν στο μυαλό και την έγνοια τους 
το δημόσιο συμφέρον. Εκτός και αν στο 
βάθος της σκέψης των πολλών, ένα νοση-
ρό πολιτικό σύστημα είναι προτιμότερο, 
διότι, σε μια συγκυρία, θα μπορέσουν 
να ωφεληθούν και εκείνοι. Φοβάμαι 
ότι η σκέψη αυτή επικρατεί στο μυαλό 
και τη συμπεριφορά αρκετών.

Πώς φτάνουμε
στα Τέμπη;

και την εξεύρεση ενός νέου τρόπου αξι-
ολόγησης των μαθητών», τόνισε.

 Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε πως «μιλούμε 
για τα παιδιά μας,  τα οποία από το πρωί 
μέχρι το βράδυ είναι μέσα σε κουτιά. 
Δηλαδή σ’ ένα διαμέρισμα, τους μεταφέ-
ρουμε με το αυτοκίνητο, ένα άλλο κουτί, 
στις σχολικές μονάδες, άλλα κουτιά, όπου 
έχουν έναν εκπαιδευτικό πιεσμένο να 
τρέχει να τους δώσει την γνώση και μετά 
ξανά στο κουτί που λέγεται αυτοκίνητο 
να τους μεταφέρει στο σπίτι, όπου κρα-
τούν και ένα άλλο κουτί, ένα τηλέφωνο 
και μετά όλο το απόγευμα στο κουτί του 
αυτοκινήτου να πηγαίνουμε από το ένα 
φροντιστήριο στο άλλο».

Ο κ. Μυλωνάς τόνισε πως τα παι-
διά πρέπει να παίξουν, να βγουν στις 
αλάνες, να λερωθούν, να χαρούν, να 
ερωτευτούν, να γίνουν άνθρωποι ολο-
κληρωμένοι, να αναπτύξουμε και την 
πνευματικότητά τους, την ηθική τους, 
την ανθρωπιά τους, τη χαρά τους.

Η λύση της ΟΕΛΜΕΚ 
Η αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Ρένα 

Γιαβρή, μίλησε στη «Σ» επισημαίνοντας 
πως η νέα Κυβέρνηση πρέπει να επι-
σπεύσει τη διαδικασία για κατάργηση 
του θεσμού, ώστε η επόμενη σχολική 
χρονιά 2023-2024 να λειτουργήσει με 
νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών. 

Η Οργάνωση, μάλιστα, ετοιμάζει τα 
αιτήματά της για τη  συνάντηση που 
θα έχει με την Υπουργό Παιδείας, την 
ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι. 

Κατά τη συζήτηση που θα γίνει, αλλά 
και για τις αποφάσεις που θα ληφθούν, 
είναι σημαντικό να μη θυματοποιηθούν οι 
μαθητές που έδωσαν φέτος τις εξετάσεις 
τετραμήνων, όπως ανέφερε η κυρία Γιαβρή.

Ανάμεσα σε άλλα φαίνεται πως στις 
θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ είναι η κατάργηση 
της ενδιάμεσης εξέτασης για τη Γ’ Λυκείου, 
αν όχι και οι δύο εξετάσεις του θεσμού, 
ώστε οι μαθητές να μπορούν να ετοι-
μαστούν για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Η κ. Γιαβρή επισήμανε πως η 
ΟΕΛΜΕΚ  απορρίπτει οποιαδήποτε 
σκέψη κατάργησης  των Παγκύπριων 
Εξετάσεων, τις οποίες θεωρούν τον πιο 
αξιόπιστο θεσμό.

Η κ. Γιαβρή ανέφερε, μάλιστα, πως 
υπάρχει η σκέψη για μία εξέταση και 
για τις τάξεις Γυμνασίου, με την ύλη της 
εξέτασης να μην υπερβαίνει το 60% της 
διδακτέας ύλης, η οποία θα πρέπει να 
γνωστοποιείται σε μαθητές και καθηγητές 
αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν 
αρκετές συναντήσεις, για τις οποίες υπάρ-
χουν πολλές προσδοκίες. Το πρόβλημα 
στο οποίο έχει εξελιχθεί η πορεία του 
θεσμού ίσως βρει κάποια λύση την εβδο-
μάδα που έρχεται, εκπλήσσοντάς μας 
ευχάριστα, ίσως πάλι και όχι…

ΑΝΤΡΗ 
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠτΔ: Ναι στην κατάργηση 
των τετραμήνων, αλλά 
πρέπει να υπάρχει κάτι 

άλλο στο θέμα της εξέτα-
σης των μαθητών
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Αλλαγή σελίδας στον ΔΗΣΥ,
με Δημητρίου στο τιμόνι 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Η ΕΝΌΤΗΤΑ ΤΌΥ ΚΌΜΜΑΤΌΣ, 
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗ, Η ΙΔΕΌΛΌΓΙΚΗ ΙΣΌΡΡΌΠΙΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ 
ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΨΗΛΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 

Ν
έα σελίδα έχει γυρίσει 
στον Δημοκρατικό 
Συναγερμό, αφού 
από χθες το βράδυ 
τα μέλη του κόμμα-
τος έχουν επιλέξει 
το πρόσωπο που 

θ’ αποτελέσει τον 5ο «τιμονιέρη» στην 
ιστορία της παράταξης, μετά τους Γλαύκο 
Κληρίδη, Γιαννάκη Μάτση, Νίκο Ανα-
στασιάδη και Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Είναι η πρώτη φορά που την προε-
δρία του κόμματος κατέχει πρόσωπο 
γεννημένο μετά την τουρκική εισβολή 
του 1974 και μετά την ίδρυση του κόμ-
ματος, το 1976. Το γεγονός ότι ο ΔΗΣΥ 
έχει Πρόεδρο από τη νέα ηλικιακή γενιά 
πολιτικών σημαίνει αυτόματα ότι η πα-
ράταξη μπαίνει σε άλλη ιστορική φάση 
και σε άλλη ρότα λειτουργίας. Με δεδο-

σφαίρα των πιο «φρέσκων» προσεγγίσεων 
της νέας ευρωκεντροδεξιάς: Ελεύθερη, 
ανοιχτή οικονομία, απενοχοποιημένη 
διαπραγμάτευση ζητημάτων που μέχρι 
πρότινος δεν βρίσκονταν στην ατζέντα 
των κεντροδεξιών κομμάτων, όπως τα 
έμφυλα ζητήματα, κοινωνοί του πολιτι-
κώς ορθού λόγου, επένδυση στην τεχνο-
κρατική διαχείριση,  ελαχιστοποίηση του 
προσωποκεντρισμού κατ’ αναλογίαν με την 
ελαχιστοποίηση της πολιτικής βαρύτητας 
των νέων στελεχών, ανοιχτή γραμμή και 
συνεχής συνδιαλλαγή με άλλες αδερφές 
ευρωπαϊκές παρατάξεις της κεντροδεξιάς, 
δυτικοκεντρισμός χωρίς αστερίσκους κ.ο.κ.

Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά 
-κυρίως τα «δικαιωματιστικής» υφής- 
που κομίζει η νέα ηγεσία της παράταξης, 
αφορούν τη «στροφή» που παρατηρείται 
ευρύτερα στα κεντροδεξιά κόμματα της 
Ευρώπης. 

Εδώ όμως στην Κύπρο, όπως είναι 
φυσιολογικό, οι ιδεολογικές και κοινω-
νικοπολιτικές αλλαγές συντελούνται με 
πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι στις χώρες 
της κεντρικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η 
νέα από κάθε άποψη ηγεσία του ΔΗΣΥ 
καλείται να ισοζυγίσει στην ιδεολογική 
πιλάντζα μεταξύ «συντηρητισμού» και 
«προοδευτισμού», και κατ’ επέκτασιν να 
κρατήσει ισορροπίες στην ετερόκλιτη 
-ως προς τον προοδευτισμό και τον συ-
ντηρητισμό-, βάση της.  Δηλαδή, από 
τη στιγμή που η ενότητα της εκλογική 
βάσης του ΔΗΣΥ είναι προτεραιότητα, 
πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή για να 
ικανοποιηθούν από τη νέα ηγεσία και 

οι πιο παραδοσιακοί «συντηρητικοί» 
ψηφοφόροι του κόμματος, αλλά και οι 
νεότεροι «φιλοπροοδευτικοί». 

Ίδια στρατηγική, άλλη τακτική 
Ο αέρας ανανέωσης που κομίζει η 

νέα ηγεσία του Συναγερμού αφορά εν 
μέρει στρατηγικούς στόχους της παρά-
ταξης, αλλά και τακτικές προσεγγίσεις 
σε ζητήματα και θέσεις δεδομένες και 
μη επιδεχόμενες αλλαγές. 

Επί παραδείγματι η προσήλωση στη 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία για 
τη λύση του Κυπριακού, που θεωρείται 
ιστορική προτεραιότητα για το κόμμα. 

Αυτό που επικαλείται η νέα ηγεσία, 
όπως έχει εξάλλου διατυπωθεί και τις 
προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο της 
ενδοσυναγερμικής προεκλογικής περιό-
δου, είναι η σύνδεση των προσπαθειών 
λύσης του Κυπριακού με μια σειρά από 
άλλα κεφάλαια, όπως το ενεργειακό ή 
οι ευρωτουρκικές σχέσεις. 

Άλλες τακτικές αλλαγές, που αφορούν 
τη λύση του Κυπριακού, απαντώνται 
στην περαιτέρω εξωστρέφεια της νέας 
ηγεσίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών 
ενημέρωσης του διεθνούς παράγοντα 
για το εθνικό μας ζήτημα. Κάτι το οποίο 
θα γίνει προσπάθεια να συνδεθεί με 
την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία 
όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
την απομάκρυνση της Τουρκίας από 
το δυτικό σύστημα ασφαλείας, η οποία 
θεωρείται από την Πινδάρου πως είναι 
ευνοϊκή για την Κυπριακή Δημοκρατία. 

μένο μάλιστα ότι ο ΔΗΣΥ παραμένει η 
μεγαλύτερη δύναμη του τόπου, σημαίνει 
ότι οι αλλαγές που καταγράφονται και η 
ανανέωση προσώπων και λειτουργιών 
δεν μπορεί ν’ αφήσουν ανεπηρέαστη την 
πολιτική ζωή του τόπου στο σύνολό της. 
Η αλλαγή σελίδας στον ΔΗΣΥ συνιστά 
αυτόματα και αλλαγή σελίδας για όλη 
την πολιτική σκηνή της Κύπρου. 

Η δημοφιλία του προσώπου που 
παίρνει τη σκυτάλη από τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου ήταν ήδη γνωστή και σε δη-
μοκοπικό αλλά και σε εκλογικό επίπεδο, 
γεγονός που απαντάται, μεταξύ άλλων, 
από την πρωτιά σε σταυρούς προτίμησης 
στις βουλευτικές εκλογές του 2021 σε 
επαρχιακό επίπεδο. 

Το σημαντικό και το ουσιώδες, που 
μένει ν’ αποδειχθεί, είναι εάν αυτή η 
δημοφιλία και η στήριξη δεν οφείλονται 

μόνο σε επικοινωνιακές αρετές, αλλά 
σε πολιτικές και ηγετικές ικανότητες. 

Πρώτο και κυριότερο
στοίχημα, η ενότητα

Πρώτο σημαντικό στοίχημα είναι η 
επίτευξη ενότητας και η ένωση των κομ-
ματιών της παράταξης, που δημιουργή-
θηκαν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. 

Ο Συναγερμός, αν θέλει να παραμεί-
νει η μεγαλύτερη παράταξη του τόπου, 
οφείλει να ξαναγίνει ένας συμπαγής 
οργανισμός και η νέα ηγεσία ν’ αφου-
γκραστεί τη βάση του κόμματος. Όπως 
γνωρίζει καλά η διάδοχη κατάσταση του 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο στόχος αυτός για 
να επιτευχθεί, πρέπει η αλλαγή σελίδας 
που καταγράφηκε από χθες το βράδυ 
και επίσημα, να συνοδεύεται από μια 
σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες θα συνι-

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ  
petrouc@sigmalive.com

στούν τερματισμό της λειτουργίας ενός 
«κλειστού κλαμπ» σε ό,τι αφορά τη λήψη 
αποφάσεων και πολιτικών θέσεων.

Η σχέση της νέας ηγεσίας
του ΔΗΣΥ με την Κυβέρνηση 

Αυτό που επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για τους Συναγερμικούς αλλά και για 
το σύνολο της πολιτικής πραγματικότητας 
στην Κύπρο είναι η σχέση που θα δημι-
ουργήσει η νέα ηγεσία του Συναγερμού 
με το Προεδρικό και την Κυβέρνηση. 

Έγινε σαφές και πριν από τις εσω-
κομματικές εκλογές, πως ο ΔΗΣΥ θα 
παραμείνει «υπεύθυνη αντιπολίτευση». 
Ωστόσο, επειδή στην πολιτική κανείς δεν 
μπορεί να προδικάσει και ν’ αποκλείσει 
ενδεχόμενα και επειδή οι δηλώσεις του 
Αβέρωφ Νεοφύτου και της διάδοχης κα-
τάστασης προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, 
ότι «μπορεί να στηρίζεται στον ΔΗΣΥ», 
μπορεί να αποδειχτεί ότι έχουν άλλο 
νόημα στο άμεσο μέλλον, παραμένει 
να φανεί ποιο θα είναι αυτό το νόημα… 

Το «ακροβατικό» ιδεολογικό 
στίγμα της νέας ηγεσίας 

Παρά το γεγονός ότι η προεδρία 
του κόμματος είναι πλέον σε χέρια αν-
θρώπου της νεότερης ηλικιακής γενιάς 
πολιτικών, το ιδεολογικό στίγμα είναι 
δεδομένο αφού, παρά το νεαρό της ηλι-
κίας, υπάρχει ήδη μια καταγεγραμμένη 
πολιτική πορεία σε επίπεδο κομματικό 
και κοινοβουλευτικό. 

Απ’ αυτήν την πορεία γίνεται αντιληπτό 
πως ο Συναγερμός θα κινείται πλέον στη 
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Ηφόρμουλα αυτή παρα-
πέμπει στην αναθεώρη-
ση των οποιωνδήποτε 
κακώς εχόντων στο 

Σύνταγμα της Ζυρίχης για να είναι 
πλήρως εναρμονισμένο με την ΕΕ. 
Εκτός και αν οι έχοντες έννομο συμ-
φέρον, δηλαδή εμείς -ως Κυπριακή 
Δημοκρατία- είμαστε διατεθειμένοι 
να διαλύσουμε το υφιστάμενο κρά-
τος και να το αντικαταστήσουμε από 
δύο άλλα  συνιστώντα κρατίδια με 
πολιτική ισότητα, η οποία παραπέ-
μπει στην ισότιμη κυριαρχία, όπως 

αξιώνει η Τουρκία. Αυτή είναι μία 
σαφής επιδίωξη τόσο του «πολεμο-
χαρούς Γκάντι» της Τουρκίας, όπως 
αποκαλείται ο Κιλιτσντάρογλου, επει-
δή φυσιογνωμικά παραπέμπει στον 
ιστορικό ηγέτη της Ινδίας, όσο και του 
Σουλτάνου των Ισλαμιστών, όπως 
χαρακτηρίζεται ο Ταγίπ Ερντογάν. 
Τραγικό θα είναι εάν ο οποιοσδήποτε 
διαμεσολαβητής της ΕΕ μετατραπεί σε 
εραστή των τουρκικών συμφερόντων 
και της διχοτόμησης, καταδικάζοντας 
εμάς στον  ρόλο του απατημένου 
συζύγου....

Φόρμουλα και καταδίκη… 

ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΕ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Ο «πολεμοχαρής Γκάντι», ο Σουλτάνος του Ισλάμ, 
ο «εραστής» της ΕΕ και ο απατημένος σύζυγος… 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΉΣ ΤΟΥ ΔΙ-
ΑΜΕΣΟΛΑΒΉΤΉ ΤΉΣ ΕΕ, ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΏΣ Ή 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΉ ΤΕΛΏΝΕΙ-
ΑΚΉ ΕΝΏΣΉ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΉΝ ΑΡΣΉ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΛΥΣΉ 

Τ
ο νέο πολιτικό σκηνι-
κό στο τρίγωνο Αθήνα, 
Άγκυρα, Λευκωσία θα 
σχηματιστεί το επόμε-
νο διάστημα, ώς τον 
Αύγουστο, μέσω των 
εκλογών σε Ελλάδα 

και Τουρκία. Ήδη, η  Κύπρος έχει νέο 
Πρόεδρο, ο οποίος επιδιώκει να δη-
μιουργήσει συνθήκες για επανέναρξη 
των συνομιλιών με πρώτες εξελίξεις τον 
προσεχή Σεπτέμβριο, στο περιθώριο 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εξ 
ου και η επίσκεψη της αναπληρώτριας 
Γενικής Γραμματέως των Ην. Εθνών 
στο νησί και με τις εν συνεχεία επαφές, 
τις οποίες θα έχει το επόμενο διάστη-
μα στις Βρυξέλλες, με απώτερο στόχο, 
εάν αυτό καταστεί δυνατό, τον διορισμό 
απεσταλμένου της ΕΕ στο Κυπριακό. 

Τουρκική αίρεση και τετρα-
γωνισμός του κύκλου 

Βεβαίως, η οποιαδήποτε θετική εξέ-
λιξη τελεί υπό την αίρεση της τουρκι-
κής πολιτικής. Κατά πόσον, δηλαδή, θα 
συνεχίσει η Άγκυρα να επιμένει στην 
κυριαρχική ισότητα και στην πολιτική 
των δύο κρατών με ελάχιστη, όπως ο 
κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, ισχυρί-
ζεται, την υποχώρησή του και την απο-
δοχή, αντί της λύσης των δυο χωριστών 
κρατών, της πολιτειακής μορφής  της 
συνομοσπονδίας. Με αυτήν την πολιτική 
λογική η τουρκική πλευρά δείχνει ότι 
έχει κατά νουν να δώσει, όταν κρίνει 
σκόπιμο, την ευκαιρία στον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ να βρει τρόπους 
περί τετραγωνισμού, όπως ο ίδιος έχει 
υποστηρίξει, του κύκλου. 

Η μετεκλογική Τουρκία 
Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά 

πόσον η αλλαγή φρουράς στην τουρκι-
κή ηγεσία θα ήταν δυνατόν να φέρει νέα 
σελίδα στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και 
στο Κυπριακό. Επί του ερωτήματος αυτού 
μπορούν να επισημανθούν τα εξής: Πρώ-
τον, η τουρκική πολιτική δεν καθορίζεται 
από πρόσωπα και κόμματα μόνο, αλλά 
κυρίως από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφά-
λειας της χώρας, το οποίο έχει αποφασίσει 
να υιοθετήσει μια νεο-οθωμανική αντί-
ληψη στο πλαίσιο της Γαλάζιας Πατρίδας 
ως κεντρικού πυλώνα υλοποίησης, που 
περιλαμβάνει άλλους δυο συναφείς μεταξύ 
τους: Τη διπλή διχοτόμηση της Κύπρου 
και του Αιγαίου στην πρακτική εφαρμογή 

της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής. 
Δεύτερον, ο Κεμαλιστής ηγέτης της εξαμε-
λούς Συμμαχίας που σχηματίστηκε στην 
Τουρκία για τη διεκδίκηση των εκλογών, 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, εμφανίζεται πε-
ρισσότερο εθνικιστής - και είναι - από τον 
ισλαμιστή νυν Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. 
Μία από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του 
είναι χαρακτηριστικό δείγμα των προθέσεών 
του. Είπε, λοιπόν, ο Κιλιτσντάρογλου, ότι, 
αν ήταν στη θέση του Ερντογάν, θα είχε 
ήδη αρπάξει τρία νησιά στο Αιγαίο, κατά 
το πρότυπο της Κύπρου. Όσο, δε, για το 
Κυπριακό, οι Κεμαλιστές έχουν πάγια 
πολιτική και θεωρούν ότι επιλύθηκε το 
1974. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Τώρα, 
αφού με το Κραν Μοντανά η τουρκική 
πλευρά έχει κατοχυρώσει τη διχοτόμηση 
μέσω της ομοσπονδίας των δυο ισότιμων 
συνιστώντων κρατών, αξιώνει δυο κράτη με 
ισότιμη κυριαρχία ως προηγούμενο στάδιο 
της πλήρους τουρκοποίησης. Δεν είναι 
τυχαία η πρόθεση τόσο της Άγκυρας όσο και 
των κατοχικών «αρχών» για μετονομασία 
της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατί-
ας της Βόρειας Κύπρου» σε «Τουρκική 
Δημοκρατία της Κύπρου». Αφαιρείται 
δηλαδή ο γεωγραφικός προσδιορισμός 
και προδίδεται ο τουρκικός επεκτατικός 
χαρακτήρας επί ολόκληρης της νήσου. 
Πρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
ενδεχόμενη νίκη των Κεμαλιστών στις 
εκλογές του προσεχούς Μαΐου, μάλλον 
θα οδηγήσει τη χώρα σε μια δυτικόστρο-
φη πολιτική, που θα επικεντρωθεί στην 
αποκατάσταση σχέσεων τόσο με τις ΗΠΑ 
όσο και με την ΕΕ. Γίνεται αντιληπτό ότι η 
Άγκυρα θα ζητήσει ανταλλάγματα, που θα 
αφορούν και στο θέμα του Αιγαίου και σ’ 
εκείνο της Κύπρου. Το ίδιο όμως σενά-
ριο μπορεί μετεκλογικά να εξελιχθεί εάν 
κερδίσει ο Ερντογάν. Επί τούτου είναι το 
κρίσιμο ζήτημα: Η Τουρκία λόγω της 
γεωπολιτικής της θέσης είναι αναγκαία 
τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την ΕΕ, και 
δη για το ΝΑΤΟ, ειδικώς στην παρούσα 
φάση, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 
Γιατί; Διότι, εκτός των άλλων, η Άγκυρα, 
ανεξαρτήτως ποιος είναι στην εξουσία, 
συνιστά το κύριο σημείο ανάσχεσης του 
ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. 

δυνάμεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
έχει αναδείξει στην επιφάνεια τις αδυ-
ναμίες του ΟΗΕ και δη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, το οποίο, λόγω του ρωσικού 
βέτο, είναι παραλυμένο. Ως εκ τούτου, 
το μόνο αξιόπιστο στην πράξη συλλογι-
κό σύστημα ασφαλείας που λειτουργεί 
είναι αυτό του ΝΑΤΟ, το οποίο η ίδια 
η ΕΕ, στην οποία ανήκουμε, θεωρεί 
επισήμως ως τον θεμελιώδη πυλώνα 
του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλεί-
ας. Ρεαλιστικά, λοιπόν, ομιλούντες, το 
ΝΑΤΟ θα ήταν δυνατό να συνιστά το 
σύστημα εγγυήσεων και ασφάλειας στο 
πλαίσιο της τελικής λύσης. 

Οι δύο βάρκες του Προέδρου 
Ούτως ή άλλως, ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας, προκειμένου να αποδείξει 
ότι είναι πρόθυμος να προωθήσει λύση 
του Κυπριακού, επιδιώκει να πατά σε 
δύο βάρκες. Η μία είναι η παραδοσι-
ακή. Και αφορά στον ΟΗΕ, του οποίου 
η Χάρτα είναι χρήσιμη, εφόσον μπορεί 
να εφαρμοστεί και στη δική μας πε-
ρίπτωση. Έχουν γίνει στο παρελθόν 
τόσες πολλές υποχωρήσεις, που αντί 
η διαδικασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ να 
αποκαθιστά την παραβιασθείσα από 
την Τουρκία έννομο τάξη, τελικώς διά 
μιας ομοσπονδίας συνομοσπονδιακού 
χαρακτήρα ή μέσω της λογικής των δύο 
κρατών, εξουδετερώνει και τις δημο-
κρατικές αρχές των Ην. Εθνών, αλλά 
τείνει, ταυτοχρόνως,  να συμβεί το ίδιο 
με την ΕΕ, στην οποία ενταχθήκαμε το 
2004 με στόχο τη δημιουργία συνθηκών 

για λύση που θα προνοούσε κανονικό 
δημοκρατικό κράτος, ανατρέποντας τα 
τετελεσμένα της εισβολής. Επί τη βά-
σει αυτών των δεδομένων, ο Πρόεδρος 
προσδοκά στην αναβάθμιση της ΕΕ στο 
Κυπριακό μέσω του διορισμού ενός 
απεσταλμένου - διαμεσολαβητή, ο ρό-
λος του οποίου και οι εντολές δράσης 
δεν είναι επί του παρόντος διευκρινι-
σμένες. Πώς μπορεί άλλωστε να ήταν, 
εφόσον βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια 
των βολιδοσκοπήσεων, παρότι, κατά το 
παρελθόν, ανάλογη προσπάθεια επιδι-
ώχθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
χωρίς, όμως, να στεφθεί με επιτυχία. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον 
η ΕΕ μπορεί να έχει θετικό ρόλο στο 
Κυπριακό και όχι αρνητικό. Και θετικός 
ρόλος σημαίνει αφενός την αποτροπή 
της οποιασδήποτε μορφής διχοτόμησης 
και αφετέρου τη δημιουργία συνθη-
κών για την εξεύρεση μιας βιώσιμης 
λύσης, η οποία θα στηρίζεται επί των 
δημοκρατικών αρχών και αξιών της ΕΕ. 

Η ΚΔ ως κράτος μέλος 
Σε ό,τι αφορά τον διαμεσολαβητή 

και την ίδια την ΕΕ, θα μπορούσαν να 
επισημανθούν τα εξής: Η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν είναι τρίτο κράτος, 
αλλά ισότιμο κυρίαρχο μέλος της ΕΕ,  
που συμμετέχει σε όλους τους θεσμούς 
και δη στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή 
εκείνο του Συμβουλίου των Αρχηγών 
Κρατών και Κυβερνήσεων. Συνεπώς, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
είναι αυτός που μπορεί να αναφέρεται 
στα όποια προβλήματά της και δη για το 
Κυπριακό ενώπιον του Συμβουλίου, με 
απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση μιας 
δίκαιης λύσης, που θα είναι στη βάση 
των δικών της αρχών, αξιών, δηλαδή της 
ΕΕ. Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα, 
το οποίο θα πρέπει να εξετάσουν από 
τώρα ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξω-
τερικών, καθώς και οι συνεργάτες τους: 
Να μη διοριστεί ένας διαμεσολαβητής, 
ο οποίος θα αναφέρεται στο Συμβούλιο 
ή σε άλλους θεσμούς για το Κυπριακό, 
διαβρώνοντας τις πάγιες θέσεις κρά-
τους-μέλους της ΕΕ, του ίδιου, δηλαδή, 
του Προέδρου και των Υπουργών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, με χείριστο 
σενάριο την προώθηση τουρκικών θέ-
σεων, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπί-
ζουμε ήδη στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Με 
άλλα λόγια, θα ήταν σφάλμα μέγιστο να 
βάλουμε στο δικό μας συζυγικό κρεβάτι 
με την ΕΕ έναν διαμεσολαβητή, που θα 
μας απατά με την Τουρκία. Αλλά και με 
την ίδια τη σύζυγό μας. Την ΕΕ. 

Όροι εντολής 
Ο όποιος διαμεσολαβητής θα πρέπει 

να έχει σαφείς όρους εντολής και όχι να 
ενεργεί κατά το δοκούν, αλλά για την 
αποκατάσταση της παραβιασθείσας από 
την Τουρκία εννόμου τάξεως και την 
επαναφορά του κεκτημένου εφ’ όλης 
της επικράτειας της Κύπρου και δη στο 
βόρειο τμήμα, όπου έχει ανασταλεί με 
την ένταξή μας στην ΕΕ το 2004, λόγω 
της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή 
της κατοχής. Η θέση αυτή καθορίζεται 
από το Πρωτόκολλο 10, που συνιστά 
τμήμα αυτού που ονομάζουμε κοινοτικό 
κεκτημένο, επί του οποίου προστίθεται 
η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 
του 2005, η οποία θα πρέπει να ενερ-

γοποιηθεί και να γίνει τμήμα της βάσης 
για την επανέναρξη των συνομιλιών και 
της διευθέτησης του προβλήματος. Η 
αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 
2005 συνιστά απάντηση προς τη δήλωση 
της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Προσθέτει, δε, 
ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις 
για τη συνέχιση της τουρκικής εντα-
ξιακής πορείας είναι η αναγνώριση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
Άγκυρα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ανεπίσημα, μέσω δηλαδή των δηλώ-
σεών του, επιδιώκει να συνδέσει τις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπρια-
κού με την αναβαθμισμένη τελωνεια-
κή ένωση της Τουρκίας με την ΕΕ. Στη 
βάση αυτής της μεθοδολογίας, για να 
δικαιούται η Άγκυρα να προχωρήσει 
στην αναβαθμισμένη τελωνειακή ένω-
ση, θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα την 
εφαρμόσει και με την Κυπριακή Δημο-
κρατία, που σημαίνει βήμα αποδοχής 
(acknowledgement) ως προηγούμενο 
βήμα της πλήρους αναγνώρισης μέσω 
μιας σειράς άλλων διπλωματικών και 
νομικών ενεργειών. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται: Η συμφωνία για την 
επανεισδοχή, που προσφέρει φόρμου-
λα επίλυσης του μεταναστευτικού διά  
της επιστροφής παράτυπων μετανα-
στών, που ξεκινούν από την Τουρκία 
και φθάνουν στις ελεύθερες περιοχές 
μέσω κατεχομένων. Πρόκειται για βα-
σικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
μεταξύ της Τουρκίας και της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας για τη διευθέτηση 
του συνολικού προβλήματος. Σε αυτό 
το ΜΟΕ θα πρέπει να προστεθούν και 
τα εξής: 1) Το άνοιγμα του λιμανιού της 
Αμμοχώστου υπό την αιγίδα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης 
και εξουσιοδότησης που θα δοθεί από 
την Κυπριακή Δημοκρατία,  με πρώτο 
αντάλλαγμα τον τερματισμό του εμπάργκο 
που η Τουρκία επιβάλλει σε πλοία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στα δικά της 
λιμάνια. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο για 
την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης 
τελωνειακής ένωσης Τουρκίας -  ΕΕ 
και πρόκριμα για να τηρήσουμε θετική 
στάση στην αναβαθμισμένη τελωνειακή 
ένωση. 2) Την επιστροφή της πόλης της 
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους 
της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και με την 
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου 
όπως αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, για να μπορεί 
να αποτελέσει μοντέλο συνύπαρξης και 
διάχυσης της συνολικής διευθέτησης 
του προβλήματος.

Αυτά συνιστούν βήματα στη λογική 
του αμοιβαίου οφέλους που εξυπηρετούν 
τα συμφέροντα και των δύο Κοινοτήτων 
του νησιού, χωρίς να υποσκάπτουν την 
υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ. Από τη 
διαδικασία αυτή, η Τουρκία θα ήταν 
δυνατό, εφόσον η ίδια το επιθυμεί, να 
δημιουργήσει μέσω της Κύπρου θετικό 
κλίμα ως προς την ενταξιακή της διαδι-
κασία στη λογική της αναβαθμισμένης 
τελωνειακής ένωσης, αφού η πλήρης 
ένταξη φαίνεται να είναι στην παρούσα 
φάση απομακρυσμένη επιλογή. Ακόμη 
και αν η Τουρκία επιθυμεί την πλήρη 
ένταξη, ουδόλως φαίνεται να την επι-
διώκει η ΕΕ και δη τα μεγάλα κράτη, 
λόγω δικών τους εθνικών συμφερόντων. 

Εκείνο, δε, που πρέπει να προσε-
χθεί είναι το εξής: Να μην είναι 
η Κύπρος και η επίλυση του 
Κυπριακού ένα από τα ανταλ-

λάγματα που θα δοθούν στην Τουρκία 
από τους εταίρους μας προκειμένου να 
καθοριστεί ειδική σχέση με την Άγκυρα 
αντί της πλήρους ένταξης. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην 
περίπτωση διορισμού ενός Ευρωπαίου 
διαμεσολαβητή, ο οποίος, βεβαίως, για 
να διοριστεί θα πρέπει να έχει και τη 
σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας, με ό,τι 
αυτό μπορεί να σημαίνει. Και αυτό μπορεί 
να σημαίνει αξίωση για καταγραφή και 

παρουσίαση ενώπιον των θεσμών της 
ΕΕ των τουρκικών θέσεων, στις οποιεσ-
δήποτε αναφορές του είτε συμβαδίζουν 
είτε όχι με τις αρχές και αξίες της ΕΕ. 
Άλλωστε, το κοινοτικό κεκτημένο περι-
λαμβάνει και τοπικές αποκλίσεις ή και 
τη δημιουργία πρωτογενούς δικαίου, 
που παραπέμπει ακόμη και σε αυτήν την 
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και τη δημιουργία ενός νέου σύνθετου 
διχοτομικού πολιτειακού συστήματος. 
Οι όποιες αποκλίσεις υπάρχουν σή-
μερα από το κοινοτικό κεκτημένο και 
τις αρχές και αξίες της ΕΕ στηρίζονται 
στο γεγονός ότι υπάρχει η Κυπριακή 

Δημοκρατία ως κράτος-μέλος της ΕΕ 
και του ΟΗΕ. Άπαξ και δημιουργηθεί 
ένα νέο σύνθετο πολιτειακό σύστημα, 
είτε ομοσπονδιακό είτε συνομοσπον-
διακό, τότε οι σημερινές παρανομίες, 
δηλαδή τα τετελεσμένα της εισβολής, 
θα νομιμοποιηθούν. Έτσι, λοιπόν, ο 
Πρόεδρος θα πρέπει να είναι σαφή ως 
προς τη βάση επίλυσης του Κυπρια-
κού, που πρέπει να καθορίζεται: Από 
ό,τι το κεκτημένο καθορίζει και από τη 
μεθοδολογία επίλυσης που θα πρέπει 
να είναι ενταγμένη στην πρακτική του 
«bottom up» (από κάτω προς τα πάνω) 
και όχι του «top down» (από πάνω προς 

τα κάτω). Το κεκτημένο καθορίζει ότι 
εντός της ΕΕ υπάρχει μόνο ένα κράτος, 
δηλαδή το ενιαίο κράτος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που τελεί υπό κατοχή. 
Η λογική του «bottom up» διευκρινί-
ζει ότι η διευθέτηση του Κυπριακού 
δεν καθορίζεται από τους κανόνες των 
τουρκικών τανκς και των τετελεσμένων 
της εισβολής, όπως αυτά έχουν δημι-
ουργηθεί στη βάση του πληθυσμιακού, 
εδαφικού και διοικητικού διαχωρισμού, 
αλλά επί των δημοκρατικών αρχών της 
ΕΕ. Επί αυτών των αρχών είναι που 
θα οικοδομηθεί η λύση. Για να είναι 
δημοκρατική και βιώσιμη. 

Αντάλλαγμα της ΕΕ και νομιμοποίηση κατοχής 

 Η λογική της 
τουρκοποίησης 
και η αλλαγή 
ονόματος του 
ψευδοκράτους

Τι σημαίνει η 
στροφή της 

Τουρκίας προς 
ΗΠΑ και ΕΕ 

Οι «ευάλωτες» και το συλλο-
γικό σύστημα ασφάλειας

Ελλάδα και Κύπρος είναι ευάλωτες 
στις νέες μετεκλογικές εξελίξεις, υπό την 
έννοια ότι δεν έχουν ακόμη φροντίσει 
να προσφέρουν εναλλακτική στρατη-
γική επιλογή στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και 
την ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό να 
συμβεί εάν δημιουργείτο υποσύστημα 
ασφαλείας, που θα ξεκινούσε από τα 
Βαλκάνια και θα κατέληγε στη Μέση 
Ανατολή,  δημιουργώντας ένα πέταλο, 
το οποίο θα ήταν δυνατόν να χρησιμο-
ποιηθεί από τους Δυτικούς συμμάχους 
για να απαλλαγούν, έστω και μερικώς, 
από την τουρκική αυθάδεια. Όσο δε, για 
μας, θα ήταν αφελές να πιστεύει κάποιος 
ότι μπορεί το Κυπριακό να επιλυθεί 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ, κατά τρόπον δί-
καιο, χωρίς την αλλαγή των ισοζυγίων 
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Στην Κύπρο… δεν πάμε πίσω

ΗΚύπρος δεν πήγε πίσω 
στις νεοφιλελεύθερες 
υποδείξεις για προώθηση 
των ιδιωτικοποιήσεων. 

Πρώτο και χειρότερο το παράδειγμα 
του Ογκολογικού, το οποίο πέρασε 
στα χέρια της Τράπεζας Κύπρου επί 
διακυβέρνησης Κληρίδη. Ακολού-
θησε ένα μπαράζ επιθέσεων εναντί-
ον των δημόσιων και ημικρατικών 
οργανισμών, με πρωτοστάτη τον τότε 
Υπουργό Συγκοινωνιών και τώρα 
απερχόμενο πρόεδρο του Συναγερ-
μού, Αβέρωφ Νεοφύτου, να φωνάζει 
για λιγότερο κράτος. 

Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα 
της αεροπορικής εταιρείας ΗΛΙΟΣ 
τον Αύγουστο του 2005, με 121 νε-
κρούς (115 επιβάτες και έξι μέλη του 
πληρώματος), δεν προβλημάτισε. Δεν 
αναχαίτισε τη λεηλασία των κερδο-
φόρων υπηρεσιών του Δημοσίου. Η 

αποψίλωση και το ξήλωμα του (δη-
μόσιου τομέα) συνεχίστηκε και επί 
διακυβέρνησης Χριστόφια - ΑΚΕΛ, 
με τη διάλυση του κρατικού αερο-
μεταφορέα των Κυπριακών Αερο-
γραμμών με το σημερινό καθεστώς 
της ιδιωτικής εταιρείας.

CYTA, ΑΗΚ, Ταχυδρομεία και άλ-
λοι οργανισμοί δημόσιας ωφελείας 
βρέθηκαν στο στόχαστρο, προκειμέ-
νου σημαντικές υπηρεσίες τους να 
περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Κάποιοι 
δημόσιοι και ημιδημόσιοι οργανισμοί 
στερήθηκαν τις κερδοφόρες υπηρεσίες 
και για άλλους συνεχίζεται η προσπά-
θεια αποψίλωσής τους, όπως στην 
περίπτωση της ΑΗΚ. Οι ΑΠΕ (Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας) βρίσκονται 
σε χέρια ιδιωτών και καλείται ο Κύ-
πριος φορολογούμενος να πληρώνει 
βαρύ τίμημα. Από την άλλη, αρκετά 
εκατομμύρια από τις επενδύσεις ξέ-

νων στις ΑΠΕ δεν παραμένουν στην 
Κύπρο, αλλά μεταφέρονται στις χώρες 
καταγωγής των ξένων επενδυτών. Με 
απαγορευτικές ρήτρες εμποδίζεται η 
ΑΗΚ να επενδύσει σε αυτές.

Ο νέος υπουργός Ενέργειας, κ. Πα-
παναστασίου, βρέθηκε τις προάλλες 
στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, 
τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για 
πιο φθηνό ηλεκτρισμό. Τα μεγάλα 
λόγια μπορεί να χαϊδεύουν τα αφτιά, 
αλλά το ζητούμενο είναι να μελετη-
θεί σφαιρικά το όλο σύστημα με τους 
παρόχους ενέργειας. Ποιοι κερδο-
σκοπούν και ποιοι επιβαρύνουντα 
νοικοκυριά. Τι αφήνουν στο κράτος και 
πόσα εκατομμύρια εισπράττονται σε 
βάρος του Κύπριου φορολογούμενου 
(το λεγόμενο τέλος ΑΠΕ).

Είναι αποδεδειγμένο πως οι ιδι-
ωτικοποιήσεις κρατικών και ημιδη-
μόσιων οργανισμών, ιδιαίτερα αυτές 

που παρέχουν υπηρεσίες υψίστης 
ασφάλειας, όπως οι μεταφορές, ο ηλε-
κτρισμός, η Υγεία, η υδροδότηση, η 
Παιδεία, πρέπει να βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του κράτους, το οποίο και 
θα λογοδοτεί. Σε αντίθετη περίπτωση, 
στο θυσιαστήριο των ιδιωτικοποι-
ήσεων θα θρηνούμε συνεχώς και 
άλλες ανθρώπινες ζωές. Και άλλες 
τραγωδίες θα προστίθενται στη μακρά 
αλυσίδα των κερδών και υπερκερδών.

Ο κατήφορος με τα κέρδη να είναι 
πάνω από τις ζωές, πρέπει να τερ-
ματισθεί. Κάτι που οι υποταγμένες 
ή ξεπουλημένες κυβερνήσεις δεν 
θέλουν να παραδεχτούν, είναι ότι οι 
πολιτικές της Ε.Ε. έχουν χρεοκοπήσει. 
Μόνο οι λαοί μπορούν να τις ανα-
τρέψουν. Ήδη αχνοφέγγει ένα φως 
ελπίδας με τις μαζικές κινητοποιήσεις 
εργαζομένων στη Γαλλία, τη Γερμανία 
και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com
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Το ολιγότερο κράτος: Οι ανθρώπινες ζωές 
στο θυσιαστήριο των ιδιωτικοποιήσεων

ΕΔΏ ΚΑΙ ΧΡΌΝΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙ-
ΚΑΤΑ ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΌΥΣΑΝ 
ΠΏΣ ΤΌ ΞΕΠΌΥΛΗΜΑ ΤΏΝ 
ΚΡΑΤΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΣΕ 
ΌΛΙΓΑΡΧΕΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΡΑΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Π
ολλά γράφτηκαν, 
λέχθηκαν και ακού-
γονται για το τραγικό 
πολύνεκρο σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα 
στην κοιλάδα των 
Τεμπών.

Πολλοί έγραψαν για το χρονικό μιας 
προαναγγελθείσας τραγωδίας,  αλλά στο 
διά ταύτα οι περισσότεροι εμφανίζο-
νται ως άμοιροι ευθυνών. Ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός απολογήθηκε με μία  
«συγγνώμη», προκαλώντας αντιδρά-
σεις. Τα όργανα της τάξης επιχειρούν 
να αναχαιτίσουν με χημικά και βόμβες 
κρότου λάμψης, τις ογκώδεις μαχητικές 
διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, για τον 
άδικο χαμό τόσων νέων παιδιών. Είναι 
σαν να προσπαθούν να σταματήσουν με 
το δάκτυλο ένα άγριο κύμα. Το τσουνά-
μι της οργής δυναμώνει γιατί πλέον η 
υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα 
προκαλούν νέα κύματα οργής. 

Οι προσπάθειες να μετατεθούν οι ευ-
θύνες σε 2-3 άτομα, που ήταν υπεύθυνοι 
της βάρδιας την τραγική νύχτα στις ράγες 
του θανάτου,  εξοργίζουν. Περισσότερο 
τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και 
τα συνδικάτα, τα οποία εδώ και χρόνια 
προειδοποιούσαν πως το ξεπούλημα 
των κρατικών εταιρειών σε ολιγάρχες 
θα είχε τραγικές συνέπειες. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν. Η 
ασυδοσία του κεφαλαίου δεν μεριμνά 
για τις ανθρώπινες ψυχές, αλλά για τα 
κέρδη και υπερκέρδη. Αυτό αποδείχθηκε 
πλειστάκις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η οποία 
σήμερα κουνάει το δάκτυλο στην Ελλάδα.

Μέγιστη υποκρισία να βγαίνουν 
σήμερα οι διάφοροι θεσμοί της Ε.Ε. 
και να στηλιτεύουν την Ελλάδα για 
την ελλειμματική ασφάλεια στους σι-
δηροδρόμους. Ξεχνώντας, προφανώς, 
τα δικά τους πολύνεκρα σιδηροδρομικά 
δυστυχήματα πριν από μερικά χρόνια. 
Ή τα ασφυκτικά μνημόνια, που εξανά-
γκαζαν την Ελλάδα να ξεφορτωθεί τις 
δημόσιες εταιρείες. 

Εδώ και χρόνια τα συνδικάτα προ-
ειδοποιούσαν για τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις, που αποτυπώνονταν στις 
μνημονιακές επιταγές.

Τον Μάρτιο του 2018, η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών κατέρχε-

ται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, αντι-
δρώντας στο σχέδιο της κυβέρνησης να 
πουλήσει, αντί πινακίου φακής, τον ενιαίο 
δημόσιο σιδηρόδρομο της Ελλάδας στον 
ιταλικό κρατικό σιδηρόδρομο. 

Μετά την οριστική πώληση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ακολούθησε η πώληση 
της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης 
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, οδη-
γώντας στην ουσία την ιταλική εταιρεία 
να έχει το μονοπώλιο στη χώρα. Τον 
Ιούλιο του 2019, νέες κινητοποιήσεις 
και προειδοποιήσεις των εργαζομένων 

στον ΟΣΕ. 
Τον Απρίλιο του 2020, η ΓΣΕΕ κα-

ταγγέλλει τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
για την «απαράδεκτη πρακτική της να 
προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εξει-
δικευμένων τεχνιτών. Οι αντιδράσεις των 
εργαζομένων, με αφορμή σοβαρό ατύχημα 
που είχε συμβεί στον Πειραιά, συνεχί-
ζονται και στις 24 Ιανουαρίου 2023 και 
προειδοποιούν: «Δεν θα σακατευτούμε για 
χάρη των κερδών της Hellenic Train». Οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων προει-
δοποιούσαν ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, 

ενοχοποίηση των εργαζομένων του 
κρατικού τομέα και των «τεμπέληδων 
συνδικαλιστών». Φώναζαν ότι το ελληνικό 
κράτος δεν μπορούσε να συντηρεί τέ-
τοιες εταιρείες. Δεν έπρεπε να υπάρχουν. 
Έπρεπε να ιδιωτικοποιηθούν, δηλαδή 
να δοθούν σε ιδιωτικά μονοπώλια και 
έτσι θα δούλευαν καλύτερα.

Το σχέδιο ξεκίνησε επί πρωθυπουργί-
ας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (πατέρα 
του νυν Πρωθυπουργού), αλλά λόγω 
αντιδράσεων της αντιπολίτευσης δεν προ-
χώρησε. Συνεχίστηκε επί Σημίτη, Κώστα 
Καραμανλή, Γιώργου Παπανδρέου και 
κορυφώθηκε επί Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, 
με τα γνωστά αντιλαϊκά μνημόνια της 
ευρωπαϊκης Τρόικας. Προωθήθηκε εκβι-
αστικά από την Ε.Ε., με πρώτη τη Γερμανία 
και με τους διάφορους Τροϊκανούς να 
ζητούν το ξεπούλημα των εταιρειών του 
Δημοσίου. Ο εθνικός πλούτος πήγαινε 
σε χέρια ξένων ολιγαρχών και ντόπιων 
επιχειρηματιών. Και το χειρότερο, χρη-
ματοδοτείτο από ελληνικές τράπεζες.

Το πιο επικίνδυνο έγινε όταν οι με-
γάλες κρατικές εταιρείες τεμαχίζονταν 
σε 3 και 4 κομμάτια, με το Δημόσιο να 
κρατά τις υποβαθμισμένες υποδομές και 
τα ιδιωτικά ή ξένα κρατικά μονοπώλια 
να παίρνουν τις κερδοφόρες υπηρεσίες. 

Οι ένοχοι των ιδιωτικοποιήσεων, των 
τραγικών συνεπειών της λεηλασίας των 
εταιρειών του Δημοσίου είναι γνωστοί. 
Είναι οι ηγέτες της Ε.Ε., κυρίως της Γερμα-
νίας, οι ολιγάρχες, και οι γνωστοί παπα-
γάλοι - δημοσιογράφοι, που εργολαβικά 
και συστηματικά συνηγορούσαν υπέρ 
των ιδιωτικών μονοπωλίων. Αυτοί είναι 
οι ένοχοι και συνένοχοι των τραγικών 
συνεπειών των ιδιωτικοποιήσεων. Άσχετο 
αν σήμερα ρίχνουν μαύρο δάκρυ για 
την «κακιά ώρα»!

θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερο ατύχημα 
και έθεταν το ερώτημα:

Πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε νε-
κρούς και μετά να ληφθούν μέτρα προ-
στασίας της ανθρώπινης ζωής;

Στις 7 Φεβρουαρίου, 20 μέρες πριν 
από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, 
οι εργαζόμενοι επανήλθαν με αφορμή 
άλλα δύο ατυχήματα σε αμαξοστοιχίες, 
επισημαίνοντας ότι τέθηκαν σε άμεσο 
κίνδυνο το προσωπικό και οι επιβάτες.

Χαρακτήριζαν «εξοργιστικό» το γε-
γονός ότι τα ατυχήματα αποτελούσαν 

«σχεδόν καθημερινό φαινόμενο» και 
διαπίστωναν πως συνιστούσε πρόβλημα, 
«να μη λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό 
μέτρο, να μη δρομολογείται καμία βελ-
τίωση στην υποδομή και λειτουργία, να 
μην ελέγχονται οι εμπλεκόμενοι φορείς 
και να μην αναζητούνται ευθύνες».

Η ελεεινή προπαγάνδα κατά 
των εργαζομένων

Για να γίνει πιο εύκολο το ξεπούλημα 
κερδοφόρων εταιρειών του Δημοσίου, 
η μέθοδος ήταν απλή: Προηγήθηκε η 

Ονέος Υπουργός Άμυνας 
στην κυβέρνηση Νίκου 
Χριστοδουλίδη, Μιχάλης 
Γιωργάλλας, μιλώντας στην 

εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» της τηλεόρασης 
«Σίγμα», αναφέρθηκε σε πλάνο του, με 
τρεις πυλώνες, που θα προτείνει, είπε, 
όταν αναλάβει το Υπουργείο. Για τον δεύ-
τερο πυλώνα είπε: «Θα κάνουμε έρευνα 
ικανοποίησης των οπλιτών μας για να 
φτάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά στην 

πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα 
στα στρατόπεδα. Αυτοί που θα μας δώ-
σουν την πληροφορία είναι οι οπλίτες. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και 
με έξυπνα ερωτηματολόγια μπορούμε 
να μάθουμε τι υπάρχει ή τι δεν υπάρχει 
στα στρατόπεδα» (Sigmalive, 2.3.2023). 

Στις 7 Μαρτίου 2023, η «Σημερινή» 
ανήρτησε τις έντονα προειδοποιητικές 
δηλώσεις του Δρος Χένρι Κίσινγκερ 
εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, 
με τίτλο «Λάβρος ο Kissinger κατά του 
ChatGPT – ‘‘Θα κάνει το μυαλό σας χυλό 
κρέατος’’». Από την ιστοσελίδα www.
bankingnews.gr με τίτλο «Kissinger 
για ChatGPT: Θα κάνει το μυαλό σας 
άχρηστο χυλό κρέατος - Ο επόμενος 
πόλεμος θα γίνει για τα… δεδομένα».

Την επομένη, 8 Μαρτίου 2023, η 
www.bankingnews.gr επανήλθε, προ-
βάλλοντας και την άμεση αντίδραση 
των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών 
της Wall Street στη  χρήση της ChatGPT 
(τεχνητής νοημοσύνης) ως προβληματική, 
με προειδοποίηση από την Τράπεζα της 
Αμερικής. Απαγορεύουν το ChatGPT και 
στους traders. «Όλο και περισσότερες 
τράπεζες της Wall Street μπλόκαραν τη 
χρήση του chatbot ChatGPT της OpenAI, 
το οποίο παράγει κείμενο ως απάντηση 
σε μια σύντομη ερώτηση… Εκτός από την 
Τράπεζα της Αμερικής (BofA), η Citigroup, 
η Deutsche Bank, η Goldman Sachs και 
η Wells Fargo ήταν άλλες μεγάλες τρά-
πεζες που απαγόρευσαν το ChatGPT τον 
περασμένο μήνα…», έγραψε. 

Επανέρχομαι στον δεύτερο πυλώνα 
πλάνου του νέου Υπ. Άμυνας της ΚΔ. Και 
στην αποκάλυψή του «χρησιμοποιώντας 
την τεχνολογία και με έξυπνα ερωτηματο-
λόγια μπορούμε να μάθουμε τι υπάρχει 
ή τι δεν υπάρχει στα στρατόπεδα». Γιατί 
προβληματίζει σοβαρά αυτή του η δήλω-
ση. Πρώτον, γιατί αφήνει να νοηθεί ότι 
υπάρχει πρόβλημα στο στράτευμα, κάτι 
που ίσως να μην έπρεπε να λεχθεί δημό-
σια. Και, δεύτερον, κατά πόσον πράγματι 
εννοεί τη χρήση αυτής την επικίνδυνης 
τεχνολογίας, που ήδη στις ΗΠΑ έχουν 
απαγορεύσει και προειδοποίησε τόσο 
έντονα εναντίον της ο Δρ Χένρι Κίσινγκερ. 

Χρειαζόμαστε μιαν άμεσα διευκρι-
νιστική δήλωση από την κυβέρνηση 
Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Η επικίνδυνη τεχνητή νοημοσύνη στο Στράτευμα; 

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει τον 
θάνατο του Διαφωτισμού». 

Δρ Χένρι Κίσινγκερ 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος 
afanoulla@gmail.com

Είναι αποδεδειγμένο πως 
οι ιδιωτικοποιήσεις κρα-
τικών και ημιδημόσιων 
οργανισμών, ιδιαίτερα 
αυτές που παρέχουν υπη-
ρεσίες υψίστης ασφάλει-
ας, όπως οι μεταφορές, 
ο ηλεκτρισμός, η Υγεία, η 
υδροδότηση, η Παιδεία, 
πρέπει να βρίσκονται υπό 
τον έλεγχον του κράτους, 
το οποίο και θα λογοδοτεί

Όι ιδιωτικοποιήσεις σκο-
τώνουν. Η ασυδοσία του 
κεφαλαίου δεν μεριμνά 
για τις ανθρώπινες ψυ-
χές, αλλά για τα κέρδη 
και υπερκέρδη. Αυτό απο-
δείχθηκε πλειστάκις, όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης, η οποία σήμερα 
κουνάει το δάκτυλο στην 
Ελλάδα
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Η λύση που επιδιώκει η Τουρκία 

Από της «εκλογής» Τατάρ κλιμακώνεται 
η ρητορική της τουρκικής πλευράς, 
Άγκυρας και ψευδοκράτους, υπέρ της 
λύσης των δύο κρατών. Είναι αυτή 

η ρητορική πραγματική; Είναι η πραγματική 
επιδίωξη της τουρκικής πλευράς η δημιουρ-
γία δύο κρατικών οντοτήτων στην Κύπρο με 

χάραξη συνόρων; Αν όχι, προς τι η συνεχής 
προβολή αυτής της θέσης; 

Η ιστορία του Κυπριακού είναι άκρως διδα-
κτική για την αδυναμία μας, όχι απλώς χάραξης 
μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής αντι-
μετώπισης των δόλιων τουρκικών σχεδιασμών, 
αλλά και έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης 
των πραγματικών στόχων της Τουρκίας.

Από τη δεκαετία του 1950 η Τουρκία, «λόγοις 
και έργοις», προωθεί λύση στο Κυπριακό που 
θα της εξασφαλίζει εσαεί επικυρίαρχο ρόλο 
στην Κύπρο. Και είναι προφανές ότι τα δύο 
κράτη ουδόλως ικανοποιούν αυτόν τον στόχο. 
Τα κρατικά σύνορα και η δημιουργία ενός ελ-
ληνικού κράτους στο μαλακό υπογάστριο της 

Τουρκίας συνιστούν απαγορευτικά στοιχεία 
για τους ομολογημένους μακροπρόθεσμους 
τουρκικούς στόχους. Που είναι η εφαρμογή 
μιας λύσης η οποία θα επιτρέπει στην Τουρ-
κία, μόνιμα και νόμιμα, να είναι «αφέντης στο 
βορρά και συνεταίρος στον νότο».

Κάτι τέτοιο, όμως, καθόλου δεν είναι συμβατό 
με λύση δύο κρατών. Άλλωστε γνωρίζει καλά η 
Τουρκία ότι μια τέτοια λέξη είναι ανέφικτη. Ούτε 
η διεθνής κοινότητα θα το αποδεχθεί, ούτε πολύ 
περισσότερο η Ε.Ε., η οποία μόνο ως εφιάλτη αντι-
μετωπίζει μια τέτοια προοπτική, αφού θ’ ανοίξει τον 
«ασκό του Αιόλου» μέσα στην ίδια την Ευρώπη, για 
αποσχιστικά κινήματα σε διάφορες χώρες - μέλη.

Αφού λοιπόν η Τουρκία δεν επιθυμεί και δεν 

επιδιώκει λύση δύο κρατών, γιατί την προβάλλει 
συνεχώς; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι 
απλή. Για να θεωρηθεί από ε/κ πλευράς και 
Ελλάδας ως δέλεαρ μια λύση συνομοσπονδίας 
ή χαλαρής λεγόμενης ομοσπονδίας. Που θα 
διασφαλίζει για την Τουρκία την υλοποίηση 
του βασικού στόχου διάλυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ελέγχου του συνόλου της εδα-
φικής επικράτειας της Κύπρου. Και που θα 
οδηγεί τον κυπριακό Ελληνισμό σε οριστική 
υπαγωγή και κηδεμονία στην Τουρκία.

Εν αναμονή οριστικής διασαφήνισης των 
προθέσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, 
σε σχέση με πιθανή εξαγγελία νέας πρωτο-
βουλίας, είναι επιτακτική η ανάγκη μιας από 

μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
ε/κ πλευράς σαφούς και αποκρυσταλλωμένης 
στρατηγικής. 

Στόχος μας αμετακίνητος, λύση στο πλαίσιο 
των παραμέτρων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου. Ούτε συνομοσπονδία, ούτε λύση «χαλα-
ρής» ομοσπονδίας είναι νοητές. Ούτε κινδυνολογία 
και αυτοεκβιασμοί είναι επιτρεπτοί. Επιμένουμε 
σε λύση, όπως την επιθυμούσαμε από την επο-
μένη της τουρκικής εισβολής. Όχι οποιαδήποτε 
λύση. Λύση που θα διασφαλίζει τη συνέχεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την εθνική και φυ-
σική επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού. Το 
κυριότερο. Προσοχή, λοιπόν, από παγίδες και 
τεχνάσματα της τουρκικής πλευράς.

12.03.2023

Και, όμως, Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, 
σημαίνει αριθμητική ισότητα!

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΎΒΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΝΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΙ-
ΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ!

Ο
νεο-εκλεγείς Πρό-
εδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας 
Νίκος Χριστοδου-
λίδης στην τελευ-
ταία τηλεμαχία, 
10 Φεβρουαρίου 

2023, δήλωσε για την πολιτική του 
έναντι του Κυπριακού:

«Μετεξέλιξη ΚΔ, εφαρμογή ευρω-
παϊκού κεκτημένου, όχι εγγυήσεις, όχι 
παραμονή κατοχικού στρατού. Αυτά τα 
4 είναι κόκκινες γραμμές. Η πρώτη 
φορά που σχέδιο ήταν καλύτερο από το 
προηγούμενο, ήταν την τελευταία φορά, 
επειδή ήμασταν πια κράτος-μέλος της 
ΕΕ». Και για την πολιτική ισότητα: «Πο-
λιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα 
σχετικά ψηφίσματα, που δεν σημαίνει 
αριθμητική. Επανέναρξη διαπραγμα-
τεύσεων. Δεν συμφωνώ με το σύνολο 
των σημείων του πλαισίου Γκουτέρες, 
διαφωνώ ότι στις περιοχές που δεν θα 
επιστρέψουν στους Ε/κ τον πρώτο λόγο 
τον έχει ο χρήστης».

«Αδούλωτη Κερύνεια»
Στις 4.3.2023, το προσφυγικό Σω-

ματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» εξέδω-
σε ανακοίνωση με τον χαρακτηριστικό 
τίτλο «Η αξία της διαβεβαίωσης που 
έδωσε ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης», 
σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση που έδω-
σε ο Πρόεδρος την 1η Μαρτίου 2023 
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και του κυπριακού λαού: «Διαβεβαιώ 
επισήμως πίστιν και σεβασμό εις 
το Σύνταγμα και τους συνάδοντας 
αυτώ νόμους και εις την  διατήρησιν 
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Δημοκρατίας της 
Κύπρου». 

H «Αδούλωτη Κερύνεια» τονίζει ότι 
η λύση ΔΔΟ επιβάλλει εκ προοιμίου 
την παραβίαση του Συντάγματος της ΚΔ, 
αφού απεμπολεί ως βασική προϋπόθεση 
της λύσης τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του 33% του νόμιμου πληθυσμού της 
ΚΔ, απαγορεύει την επιστροφή και 
επανεγκατάσταση των εκτοπισμένων 
προσφύγων και δεν αποκαθιστά την 
ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα 
της ΚΔ, αλλά παραχωρεί το κατεχόμενο 
έδαφος για ξεχωριστή οντότητα απόλυτης 
κυριαρχίας…

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ: 
https://adoulotikerinia.com.cy/%ce%b7-

%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-
%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%c
e%b9%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%

b2%ce%b1%ce%b9%cf%89%cf%83%c
e%b7%cf%83-%cf%80%ce%bf%cf%85-
-%ce%b5%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b5-
%ce%bf-%ce%bd%ce%b5%ce%bf/

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
Οι αντιφάσεις που υποδεικνύει 

η «ΑΚ» μεταξύ της «διαβεβαίωσης» 
του Προέδρου και της «λύσης» που 
θα διαπραγματευτεί είναι σωστές και 
τεκμηριώνονται μέσα από τις εκθέσεις 
του ΓΓ του ΟΗΕ.

Ψήφισμα Συμβουλίου Ασφα-
λείας 716, 11 Οκτωβρίου 1991 

Στην παράγραφο 4 (μετάφραση): 
«Επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι η 
λύση του κυπριακού προβλήματος είναι 
βασισμένη σε ένα Κράτος της Κύπρου 
αποτελούμενο από δύο πολιτικά ισότι-
μες κοινότητες, όπως ορίζεται στην 11η 
παράγραφο του παραρτήματος 1 στην 
έκθεση του Γενικού Γραμματέα ημερ. 
8 Μαρτίου 1990 (S/21183)».

4. Reaffirms that its position on the 
solution to the Cyprus problem is based 
on one State of Cyprus comprising two 
politically equal communities as defined 
by the Secretary-General in the eleventh 
paragraph of annex I to his report dated 
8 March 1990 (S/21183);

Και ιδού πώς ορίζεται στην 11η 
παράγραφο του Παραρτήματος 1 της 
εν λόγω έκθεσης του ΓΓ 8/3/1990.

«Η πολιτική ισότητα των δύο 
κοινοτήτων σε μια δι-κοινοτικού 
τύπου ομοσπονδία χρειάζεται να 
αναγνωριστεί. Αν και πολιτική ισό-
τητα δεν σημαίνει ίση αριθμητι-
κή συμμετοχή σε όλα τα τμήματα 
της ομόσπονδης κυβέρνησης και 
της διαχείρισης, θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται interalia με 
διάφορους τρόπους: Απαραίτητο 
όπως, για έγκριση ή τροποποίηση 

του ομόσπονδου συντάγματος του 
Κράτους της Κύπρου, αυτό γίνεται 
με έγκριση αμφοτέρων των κοινο-
τήτων. Στην αποτελεσματική συμ-
μετοχή αμφοτέρων των κοινοτήτων 
σε όλα τα όργανα και αποφάσεις 
της ομόσπονδης κυβέρνησης. Σε 
ασφαλιστικές δικλίδες, ούτως ώστε 
η ομόσπονδη κυβέρνηση να μην 
έχει την εξουσία να υιοθετήσει 
οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των 
συμφερόντων τής άλλης κοινό-
τητας και στην ισότητα και ίδιες 
εξουσίες και αρμοδιότητες των δύο 
ομόσπονδων κρατών». 

Και για την καθαρή πλειοψηφία 
πληθυσμού και ιδιοκτησίας συνεχίζει 
και ξεκαθαρίζει στην παράγραφο 12:

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας 
πρέπει να είναι ξεκάθαρη από το γε-
γονός ότι το κάθε ομόσπονδο κράτος 
θα διοικείται από μια κοινότητα η 
οποία θα έχει εγγυημένη καθαρή 
πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιο-
κτησία γης στην περιοχή της. Επίσης 
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη από το 
γεγονός ότι η ομόσπονδη κυβέρνη-
ση δεν θα επιτρέπεται να καταπατά 
τις εξουσίες και αρμοδιότητες του 
άλλου κράτους».

Με ύπουλο τρόπο το ψήφισμα 
716/91 δεν ξεκαθαρίζει στο κείμενό 
του αλλά παραπέμπει στην έκθεση του 
ΓΓ 8 Μαρτίου 1990, και με βρετανική 
εποικοδομητική ασάφεια οι Βρετανοί 
συγγραφείς αφήνουν στον καθένα να 
προστρέξει να βρει την εν λόγω έκθεση 
για να μάθει συγκεκριμένα τι εννοούν!

Η εν λόγω έκθεση εδώ: 
https://www.securitycouncilreport.

org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Cyprus%20
S21183.pdf8.3.1990 (παράγραφοι 11 
και 12). 

Η έκθεση αυτή του ΓΓ του ΟΗΕ, 

Πρωτόκολλο 10, διότι η διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία παραβιάζει 
τους νόμους της ΕΕ σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι Τουρ-
κοκύπριοι φοβούνται ότι μπορούν 
οι Ελληνοκύπριοι να τους πάρουν 
στα δικαστήρια και να ανατρέψουν 
οποιεσδήποτε συμφωνίες…». 

(Βλέπε άρθρο Φ.Α. στη «Σημερι-
νή», 28.2.2017, «Διζωνική vs Δημο-
κρατία» http://www.sigmalive.com/
simerini/politics/409348/dizoniki-
vs-dimokratia). 

Τα ψηφίσματα του Σ.Α., λοιπόν, γραμ-
μένα από τους Βρετανούς penholders, 
είναι ασφυκτικά βασισμένα στα βρετα-
νο-τουρκικά σχέδια από το 1956 για 
μια συνομοσπονδία δύο κρατών διά 
της βρετανο-τουρκικής δι-κοινοτικής, 
δι-ζωνικής ομοσπονδίας. Και το χειρό-
τερο, έχουν προσθέσει ως ασφαλιστική 
δικλίδα στην παράγραφο 5 του ψηφί-
σματος 716, ότι όλα τα μέρη καλούνται 
να συμμορφώνονται πλήρως με τις αρ-
χές του περιεχομένου του ψηφίσματος 
και να διαπραγματεύονται στο πλαίσιο 
αυτό, δίχως να εισάγουν απόψεις που 
διαφοροποιούνται από αυτό. 

Αυτά είναι που θα διαπραγματευθείτε, 
Πρόεδρε; Θα δεχθείτε η ΕΕ και εσείς 
την καταπάτηση των αρχών της, θα… 
επανερμηνεύσει το Πρωτόκολλο 10 
για αναγνώριση των κατεχομένων; 
Πού και πόσοι, άραγε, Ελληνοκύπριοι 
θα επιστρέψουν εφόσον ο στόχος είναι 
αναγκαστική και εγγυημένη καθαρή 
πλειοψηφία και ιδιοκτησία γης στην 
κάθε περιοχή;

Μία είναι η λύση, κύριε Πρόεδρε, 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΑΠΕΛΕΥΘΕ-
ΡΩΣΗ ΣΤΑΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ. Δεν σας 
δεσμεύει τίποτα απ’ όσα απαράδεκτα 
έκαναν οι προκάτοχοί σας, ερήμην του 
λαού, ξεκινώντας από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, τον Τάσσο Παπαδόπουλο και 
άλλους, τον Μάρτιο του 1977. Με τον 
διαβόητο διζωνικό χάρτη, όταν ήσασταν 
μόλις 4 ετών. Ή με τον Γιώργο Βασιλείου, 
που δέχθηκε την τρισκατάρατη ΔΔΟ το 
1990 ερήμην του λαού και έκανε ό,τι 
του ζητούσαν οι Βρετανοί όταν ήσασταν 
μόλις 17 ετών…

Γιατί επιτρέπετε, επιτέλους, να συνε-
χίζουν οι «αποικιοκράτες» να είναι οι 
penholders στο Σ.Α. για το Κυπριακό; 

Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν ζητήσατε 
ακόμα συνάντηση και με την «Αδού-
λωτη Κερύνεια»;

(https://www.pio.gov.cy/en/%CF%88
%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83
%CE%BC%CE%B1-649-(1990).html), 
ψήφισμα 649/90, 12.3.1990. 

Για την παράγραφο 20
Στις 14 Απριλίου 1992, η εφημε-

ρίδα της Κύπρου «Ελευθεροτυπία» 
δημοσίευσε δηλώσεις του Τούρκου 
καθηγητή Yalçın Küçük:

«Αν η Διζωνική Ομοσπονδία εφαρ-
μοστεί όπως περιγράφεται από τον 
Γενικό Γραμματέα των Η.Ε., Boutros 
Ghali και ειδικά η παράγραφος 20, 
που αναφέρεται στην αναγκαστική 
και εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία 
και ιδιοκτησία γης στην κάθε περιο-
χή, αυτό θα οδηγήσει σε απευθείας 
διχοτόμηση στην Κύπρο και εκτουρ-
κισμό ενός μεγάλου κομματιού της 
χώρας. Πάντα ήμουν εναντίον της 
διχοτόμησης και επαναλαμβάνω τις 
πεποιθήσεις μου. Αν οι ιδέες Γκάλι 
εφαρμοστούν, η Κύπρος θα διχοτο-
μηθεί και θα εκτουρκιστεί».

Διζωνική vs Δημοκρατία
Θυμίζω τι δήλωσε στις 8 Φεβρου-

αρίου 2017 ο καθηγητής και πρώην 
διαπραγματευτής Δρ Ερόλ Κεϊμάκ, σε 
σεμινάριο στο Λονδίνο δίπλα από τον 
Δρα  Μιχάλη Ατταλίδη, πρώην πρέσβη 
της ΚΔ, και τον τότε Ύπατο Αρμοστή της 
ΚΔ στο Λονδίνο, Ευριπίδη Ευρυβιάδη, 
προεδρεύοντος του Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ: 

«Η Διζωνική βρίσκεται αντίθε-
τη με τα δημοκρατικά ιδεώδη, δεν 
συμβιβάζεται με αρχές Δημοκρατίας 
και ανθρώπινα δικαιώματα… είναι 
μια ομοσπονδία με διαμοιρασμό 
εξουσίας. Δεν επιδιώκουμε μια 
δημοκρατία, δεν επιδιώκουμε στα-
θερότητα, ή πολλά άλλα πράγματα 
που γνωρίζετε, επιδιώκουμε μια δι-
ζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία... 
πρέπει να καταλάβουμε ότι η δομή 
των διαπραγματεύσεων είναι μια δι-
ζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, και 
το πώς χειριζόμαστε το θέμα των 
περιουσιών και του εδαφικού. Το τι 
συζητείται σήμερα είναι παρόμοιο 
με το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάν, 
αλλά, λόγω του ότι η Κύπρος έγινε 
μέλος της ΕΕ από τότε και επειδή οι 
Ελληνοκύπριοι και η ΕΕ δεν έχουν 
το στομάχι να επαναδιαπραγμα-
τευθούν την ένταξη της Κύπρου, 
θα πρέπει να επανερμηνευθεί το 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος 
afanoulla@gmail.com

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ, 
πρώην Πρόεδρος Βουλής 
των Αντιπροσώπων

ξεκαθαρίζοντας τη διζωνικότητα και 
πολιτική ισότητα, εκδόθηκε 4 ημέρες 
πριν από την έκδοση του διζωνικού 
ψηφίσματος 649/90 επί Γ. Βασιλείου. 
Με τον Βρετανό τότε Εκπρόσωπο του 
Ηνωμένου Βασιλείου μ. Σερ Κρίσπιν 
Τίκελ, ο οποίος αντικαταστάθηκε τον 
ίδιο χρόνο από τον Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ. 

Ψήφισμα Σ.Α. 750,
10 Απριλίου 1992 

Με την ίδια βρετανική εποικοδο-
μητική ασάφεια και αυτό το ψήφισμα. 
Στην παράγραφο 2 παραπέμπει στην 
έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ S/23780, ημερ. 
3 Απριλίου 1992. Οι αναφορές στις πα-
ραγράφους 11 και 20.

Στην παράγραφο 20 η δεύτερη έκθεση 
του ΓΓ 3.4.1992 «εμπλουτίζει» περισ-
σότερο εξηγώντας: «Η δι-ζωνικότητα 
της ομοσπονδίας αντικατοπτρίζεται 
στο γεγονός ότι κάθε ομόσπονδο 
κράτος θα διοικείται από μία κοι-
νότητα, η οποία θα έχει εγγυημένη 
καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού 
και ιδιοκτησία γης στην περιοχή 
της. Αντικατοπτρίζεται, επίσης, με 
το γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται 
στην ομόσπονδη κυβέρνηση να κα-
ταπατά τις εξουσίες και λειτουργίες 
των ομόσπονδων κρατών, ούτε το 
ένα ομόσπονδο κράτος να καταπα-
τά τις εξουσίες και λειτουργίες του 
άλλου»…

(https://www.securitycouncilreport.
org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Cyprus%20
S23780.pdf) και η Έκθεση αυτή εκδό-
θηκε 7 ημέρες πριν από την έκδοση 
του ψηφίσματος 750/92 στις 10.4.1992 

 ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΣΤΗΝ 
ΈΚΘΈΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ., 8 
ΜΑΡΤΙΟΥ 1990.

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20 ΣΤΗΝ ΈΚΘΈΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΈ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992.

Οι αντιφάσεις 
που υποδεικνύει η 
«ΑΚ» μεταξύ της 
«διαβεβαίωσης» 

του Προέδρου και 
της «λύσης» που 

θα διαπραγματευτεί 
είναι σωστές και 
τεκμηριώνονται 

μέσα από τις 
εκθέσεις του ΓΓ

του ΟΗΕ
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ΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΈΧΟΥΝ ΠΈΡΙΈΛΘΈΙ ΜΈΤΑ 
ΤΗΝ ΈΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ 
ΜΈΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ-
ΔΙΑΣ ΈΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

Η «ΜΑΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Αλεξάνδρα Προτσένκο: «Μόνο
νίκη της Ουκρανίας. Αυτό εύχομαι»

Ε
δώ και έναν χρόνο, 
μια «μικρή Ελλάδα» 
για την οποία ελάχιστα 
γνωρίζουμε, βρίσκεται 
στο μέσο ενός σφοδρού 
πολέμου και περνά μιαν 
από τις δυσκολότερες 

δοκιμασίες στην ιστορία της. Είναι η 
«μικρή Ελλάδα» της Ουκρανίας και οι 
εκεί Έλληνες βλέπουν τη γη τους να 
καταστρέφεται. Βλέπουν επίσης τις δομές 
και τις οργανώσεις τους, που έχτισαν όλα 
αυτά τα χρόνια, να ρημάζονται και να 
διαλύονται, καθιστώντας έτσι αβέβαιο το 
μέλλον τους στην ίδια τους την πατρίδα.

Ο ελληνικός πληθυσμός της Ουκρα-
νίας θεωρείται ο αρχαιότερος απ’ όλους 
όσοι απαρτίζουν το σύγχρονο ουκρανικό 
έθνος. Από τον 7ον αιώνα π.Χ. Έλληνες 
αποίκισαν περιοχές στην Αζοφική. Στο 
πέρασμα των αιώνων, ελληνικοί πληθυ-
σμοί στο πλαίσιο διαφόρων συγκυριών, 
βρέθηκαν στην περιοχή της Κριμαίας, 
στην Ανατολική και τη Δυτική Ουκρανία.

Έφτασαν περίπου τις 200.000 ψυχές 
και ζούσαν πριν από τη ρωσική εισβολή 
σε όλη τη χώρα. Το κέντρο τους ήταν η 
Μαριούπολη και τα γύρω απ’ αυτήν χωριά. 

Είχαν μέχρι πριν τον πόλεμο 106 
συλλόγους, που ήταν όλοι συντονισμέ-
νοι και υπάγονταν στην Ομοσπονδία 
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας. Τι-
μούσαν όλες τις εθνικές και θρησκευ-
τικές επετείους με λαμπρές γιορτές και 
εκδηλώσεις. Είχαν ελληνικά σχολεία και 
έδρα ελληνικών σπουδών στο πανεπι-
στήμιο της Μαριούπολης και γενικώς 
έκαναν ό,τι περνούσε απ’ το χέρι τους 
για να κρατήσουν την ελληνική τους 
ταυτότητα ζωντανή.

Απ’ τα πιο σημαντικά πρόσωπα 
του Ελληνισμού της Ουκρανίας είναι 
η κυρία Αλεξάνδρα Προτσένκο. Πολλοί 
την λένε «μάνα των Ελλήνων». Είναι 
εδώ και πολλά χρόνια η πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλό-
γων Ουκρανίας. Επί προεδρίας της 
έγιναν σημαντικότατες δράσεις και οι 
ελληνικοί σύλλογοι οργανώθηκαν με 
αξιοζήλευτο τρόπο. 

Μετά την εισβολή των Ρώσων, η κ. 
Αλεξάνδρα έφυγε πρόσφυγας και αυτή 
από τον τόπο της, τη Μαριούπολη. Εδώ 
και περίπου έναν χρόνο ζει στη Θεσσα-
λονίκη. Την συναντήσαμε και μιλήσαμε 
μαζί της. Μας είπε γι’ αυτήν τη «μικρή 
Ελλάδα» της Ουκρανίας. Μας μίλησε 
για όσα γράφονται περί «διωγμών και 
πιέσεων» της ελληνικής μειονότητας 
από την κυβέρνηση του Κιέβου. Μας 
απάντησε για το αν υπάρχουν Έλλη-
νες της Ουκρανίας που πολεμάνε με 
τον ουκρανικό στρατό και άλλοι που 
υποστηρίζουν τη Ρωσία, όπως επίσης 
και για την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται αυτήν  τη στιγμή ο Ελληνισμός 
της Ουκρανίας. 

Στο μήνυμά της προς τους Έλληνες 
της Κύπρου και της Ελλάδας τόνισε πως 
τα κατεχόμενα κομμάτια της Ουκρανίας 
θα ξαναενωθούν και αυτό ελπίζει να 
γίνει και στην Κύπρο. Τέλος, εύχεται «να 
ζήσει η Ελλάδα μας χαρούμενη, και οι 
Έλληνες παντού, με τη σημαία ψηλά». 

Κυρία Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε 
που μας παραχωρείτε αυτήν τη 
συνέντευξη. Πριν ξεκινήσουμε, 
θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για 

τον Ελληνισμό της Ουκρανίας;
Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι είμαι 

από τη Μαριούπολη. Την πόλη μου την 
ίδρυσαν Έλληνες, στις 15 Αυγούστου το 
1780 και την ονόμασαν Μαριούπολη 
από το όνομα της Παναγίας. Με την 
εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας οι 
Έλληνες ιδρυτές της πόλης έφτασαν στην 
περιοχή. Η Μαριούπολη, λοιπόν, είναι 
το κέντρο της ομογένειας. Δεν πήγαμε 
στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, αλλά εκεί 
στη Μαριούπολη και στα γύρω χωριά, 
που ήταν αρχικά 20 και μετά έφτασαν 
τα 48, ζουν οι περισσότεροι Έλληνες της 
Ουκρανίας. Τα χωριά, δεν μπορώ να πω 
ότι είναι καθαρά ελληνικά πλέον επειδή 
τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετοί 
μεικτοί γάμοι και έτσι άλλαξε η σύνθεση 
των οικογενειών και των κοινοτήτων. 
Εγώ είμαι καθαρή Ελληνίδα. Δεν είχα 
ούτε από την πλευρά του πατέρα μου, 
ούτε από την πλευρά της μάνας μου 
κάποιον Ουκρανό ή Ρώσο πρόγονο… 

Είμαι επικεφαλής της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Συλλόγων από το 1995. Απ’ εκεί 
και πέρα, ενωθήκαμε στην Ομοσπονδία. 
Είχαμε παραπάνω από 100 συλλόγους… 
Μαζί με την Κριμαία, 106 συλλόγους. 
Αλλά την Κριμαία την άρπαξε η Ρωσία 
και έμειναν 100 περίπου σύλλογοι στην 
Ουκρανία, σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας 
και σε κάθε χωριά όπου ζούσαν Έλληνες. 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 
οι Έλληνες ήταν 91.500. Εμείς όμως 
ξέρουμε ότι η απογραφή δεν είναι σωστή 
και οι Έλληνες είναι 200.000 περίπου, 
σε όλη την Ουκρανία. Έτσι τα είχαμε 
γραμμένα και αυτά ήταν τα στοιχεία που 
είχαμε και στην Ομοσπονδία. Απλώς, 
από τους μεικτούς γάμους πολλοί δεν 
καταγράφονται στην απογραφή ως Έλ-
ληνες ή Ελληνίδες αλλά ως αυτό που 
είναι ο σύζυγος ή η σύζυγός τους. 

Οι περισσότεροι Έλληνες είναι στη 
Μαριούπολη και τα γύρω χωριά, όμως 
υπάρχουν σε όλη τη χώρα από τα δυτικά 
ώς τα ανατολικά και έχουν παντού τους 
συλλόγους τους. Πολλοί σύλλογοι στα 
κατεχόμενα, όπως στο Ντονέτσκ, πέρα-
σαν στον έλεγχο φιλορώσων. 

Ποια ήταν η δράση και το έργο 
των Συλλόγων των Ελλήνων της 
Ουκρανίας; 

Οι Σύλλογοι των Ελλήνων στην Ου-
κρανία είχαν αναλάβει ένα ευρύ φάσμα 
εργασιών και δράσεων. Όταν ανέλαβα 
εγώ την προεδρία της Ομοσπονδίας, αρ-
χίσαμε να δουλεύουμε επαγγελματικά. 
Είχαμε βάλει υπεύθυνους για τα θέματα 
των πολιτιστικών, υπεύθυνους για τα θέ-
ματα της εκπαίδευσης, υπεύθυνους για τα 
ανθρωπιστικά ζητήματα… Είχαμε Γενικό 
Γραμματέα που ασχολείτο με τα οργανωτικά 
ζητήματα… Κάναμε ετήσιο πλάνο για την 
Ομοσπονδία και το τηρούσαμε. 

Σε έναν χρόνο μέσα, κάναμε πάρα 
πολλά πράγματα. Ένα απ’ αυτά ήταν το 
μεγάλο μας φεστιβάλ που το ονομάζαμε 
«Μέγα Γιορτή». Κάθε χρόνο κάναμε 
την παν-ουκρανική ολυμπιάδα ελλη-
νικής γλώσσας για τα παιδιά. Κάναμε 
και πολιτιστικές ολυμπιάδες…

Η Ομοσπονδία ασχολείτο και με 
την φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. 
Είχαμε κτίσει δίπλα στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας (σ.σ. στη Μαριούπολη) 
πολιτιστικό κέντρο με τη βοήθεια της 
Ελλάδας. Επίσης με τη βοήθεια του 
Συνδέσμου Απόδημου Ελληνισμού 
κτίσαμε και ιατρικό κέντρο. Αλλά είχαμε 
και στην κωμόπολη το μεγάλο ιατρι-
κό κέντρο με τη βοήθεια του κυρίου 
Ασλανίδη, που μάζεψε λεφτά απ’ όλη 
την Ευρώπη. Πολλά απ’ αυτά τα κτήρια 
και τις εγκαταστάσεις μας έχουν πάθει 
ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους 
βομβαρδισμούς των Ρώσων. 
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πολλές τουρκικές λέξεις και μοιάζουν με τη 
γλώσσα που μιλούν και οι Τατάροι, αλλά 
τα ρωμαίικα είναι κοντά στην Ελληνική.

Ισχύει επίσης ότι αρκετοί Έλληνες που 
ζουν στα ανατολικά της Ουκρανίας, που 
τώρα είναι κατεχόμενα, είδαν θετικά την 
εισβολή της Ρωσίας. Δυστυχώς, ισχύει. 
Είναι πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι που 
ζουν στα χωριά και θεωρούσαν πως 
αν έρθει ο Πούτιν θα ξαναπάνε πίσω 
στη Σοβιετική Ένωση… Περιμένουν τη 
Σοβιετική Ένωση… 

Μιλώ με πολλούς απ’ αυτούς τώρα 
από το τηλέφωνο. Όταν καμιά φορά 
λέω αυτά που πιστεύω, ότι δηλαδή θα 
κερδίσει ο ουκρανικός στρατός και θα 
γυρίσουμε πίσω, με παρακαλούν να μην 
τα λέω γιατί φοβούνται πως παρακο-
λουθούν τα τηλέφωνά τους και θα τους 
πιάσουν και θα περάσουν άσχημα… Μου 
λένε ότι γίνονται συνέχεια έλεγχοι σε 
τηλέφωνα, σε αποστολές δεμάτων, σε 
αλληλογραφία. Γι’ αυτό τις περισσότερες 
φορές που μιλώ μαζί τους αποφεύγω 
να λέω πράγματα για τον πόλεμο και 
τους ρωτάω αν είναι καλά στην υγεία 
τους και αν χρειάζονται κάτι. 

Είναι για ’μένα μια ανοιχτή πληγή 
το γεγονός ότι πολλά δικά μας έργα, 
πολλά συγκροτήματα, χορευτικά, χο-
ρωδίες, με στολές ελληνικές, τώρα τους 
εκμεταλλεύονται οι Ρώσοι. Τους βάζουν 
να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις για να 
δείχνουν πως η μειονότητα μένει εδώ 
και αγαπάει τους Ρώσους. Και αυτοί (σ.σ. 
οι Έλληνες των κατεχόμενων περιοχών 
της Ουκρανίας) κάνουν πράγματα όπως 
γινόντουσαν στη «Μέγα Γιορτή». 

Τι κάνατε δηλαδή στη «Μέγα 
Γιορτή»; 

Στη «Μέγα Γιορτή» κάναμε εκδη-
λώσεις με ελληνικά φαγητά, χορούς, 
ελληνικά αγωνίσματα όπως πάλη, συ-
ναυλίες με κονσέρτα και πολλά άλλα. 
Το πιο βασικό ήταν η παρέλαση που 
γινόταν με όλους τους συλλόγους, οι 
οποίοι προετοιμάζονταν καιρό πριν, με 
τις στολές τους και τις φορεσιές τους… 
Το φαντάζεσαι; Εκατό σύλλογοι να πα-
ρελαύνουν με στολές και να σταματά-
νε μπροστά στους επισήμους και να 
παρουσιάζουν κάποιο τραγουδιστικό 
ή χορευτικό πρόγραμμα για ένα, δύο 
λεπτά και μετά να ακολουθεί ο επόμενος 
σύλλογος, και μετά ο επόμενος και να 
περνάνε όλοι… Ήταν η πιο όμορφη εικόνα 
επειδή ήμασταν όλοι οι Έλληνες μαζί, 
ενωμένοι… Η «Μέγα γιορτή» μάζευε 
πάνω από 10.000 ανθρώπους… Απ’ όλη 

την Ουκρανία και όχι μόνο Έλληνες. 
Και Ουκρανοί και Ρώσοι... Και όποιος 
ερχόταν ρωτούσε, «πότε θα ξανακάνετε 
γιορτή; Πού θα γίνει;». 

Τη «Μέγα Γιορτή» την κάναμε σε 
διαφορετικά χωριά κάθε χρόνο. Την 
τελευταία φορά που έγινε, το 2021, την 
κάναμε στη Μαριούπολη. Ήταν πολύ 
ωραία… Φτιάξαμε και ράψαμε και στολές 
των Ευζώνων για μια ομάδα περίπου 
20 ατόμων και έκαναν πρόβες πολλές 
για να περάσουν όπως οι Εύζωνες. 

Γενικά η βοήθεια που έχετε ως 
Έλληνες της Ουκρανίας, από την Ελ-
λάδα και την Κύπρο, είναι επαρκής; 

Από την Κύπρο και από συγκεκριμένο 
άνθρωπο, τον κ. Ασλανίδη, είχα προσωπι-
κή βοήθεια… Είναι για μένα σαν αδερφός 
μου. Με βοήθησαν και άλλοι άνθρωποι 
να φτάσω μέχρι τη Θεσσαλονίκη. 

Ξέρετε, βγήκα από τα υπόγεια όταν 
βομβάρδιζαν τα αεροπλάνα και τώρα 
όποτε ακούω αεροπλάνο φοβάμαι και 
σκέφτομαι να κρυφτώ… 

Τώρα, υπάρχουν πολλά προβλήματα 
για πολλούς Έλληνες Ουκρανούς. Έχουμε 
στείλει επιστολή στον κ. Μητσοτάκη και 
λέμε τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. 
Περιμένουμε απάντηση. Πήγα με την 
ομάδα μου στην Αθήνα και συναντήσα-
με και συζητήσαμε με ανθρώπους του 
Υπουργείου Εξωτερικών στη γραμματεία 
του Γραφείου Απόδημου Ελληνισμού. 
Τους τα είπαμε, ότι πρέπει κάτι να κάνουν. 
Ξέρετε, εγώ για παράδειγμα επειδή έχω 
ελληνικό διαβατήριο, δεν έχω δικαίωμα 
να λαμβάνω την όποια βοήθεια και την 
όποια ασφάλεια δίνεται στους υπόλοιπους 
Ουκρανούς πρόσφυγες που φτάνουν 
στην Ελλάδα.. Το ίδιο ισχύει για όλους 
τους Έλληνες Ουκρανούς που έχουν και 
ελληνικό διαβατήριο. 

Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα 
πράγματα και τι εύχεστε να συμβεί 
στην Ουκρανία;

Μόνο νίκη της Ουκρανίας. Αυτό εύ-
χομαι. Και πιστεύω ότι θα νικήσουμε. 
Είμαστε τόσο μακριά από τις πόλεις και 
τα χωριά μας και φοβάμαι κάθε μέρα 
να μη με πιάσει κάτι και πεθάνω εδώ… 
Η ελπίδα μου όμως δεν χάνεται. Η Ου-
κρανία θα βγει από αυτόν τον πόλεμο. 

Αλλά ξέρετε, και μετά θα είναι πολύ 
δύσκολο να σταθούμε στα πόδια μας. Και 
για την Ουκρανία και για την ομογένεια 
θα είναι δύσκολο.

Πού να βρούμε τέτοιο κόσκινο που να 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να ξέρου-
με από τους ομογενείς ποιος θα είναι με 
την Ουκρανία και ποιος θα είναι με τους 
Ρώσους; Ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα 
μείνουν στον τόπο τους; Αυτό σημαίνει πως 
θέλει πολύ κόπο. Δηλαδή για να μαζευτεί 
ξανά η ομογένεια και να μην υπάρχουν 
προβλήματα στη συνύπαρξή μας. 

Ένα τελευταίο μήνυμα που θέ-
λετε να στείλετε στους Έλληνες της 
Κύπρου και της Ελλάδας;

Ξέρετε αυτό που είναι μέσα στο αίμα 
μας… Όπως μου έλεγε η γιαγιά μου στα 
ρωμαίικα, «το αίμα νερό δεν γίνεται». 
Και όπου και να είναι κανείς, το αίμα 
τραβάει… Με τραβάει η Ελλάδα, αλλά 
να ζήσω εδώ δεν μπορώ. Οι ρίζες μου 
είναι στην Ουκρανία. Και τα δέντρα όπως 
είμαι εγώ δεν μπορούν να φυτρώσουν 
μακριά από τον τόπο τους. 

Αλλά θέλω να πω για το τέλος τις ευχές 
μου για την Ελλάδα και για την Κύπρο 
να μην περάσουν ποτέ αυτά που περ-
νάμε εμείς οι Έλληνες της Ουκρανίας. 
Να ζήσει η Ελλάδα χαρούμενη, με τη 
σημαία ψηλά. Και να ξέρετε ότι και εμείς 
θα σηκώσουμε ξανά τη σημαία μας στην 
Ουκρανία. Και για την Κύπρο, ξέρουμε τι 
έγινε… Το ζούμε και εμείς. Να βλέπουμε 
ένα κομμάτι της πατρίδας μας να το παίρ-
νουν και να το εκμεταλλεύονται άλλοι. 
Οχτώ χρόνια το ξέρουμε… (σ.σ. από το 
2014 και την εισβολή των Ρώσων στην 
Κριμαία). Αλλά ξέρουμε ότι θα ενωθούν 
τα κομμάτια  της πατρίδας μας και θα 
επιστρέψει και η Κριμαία και θα είναι 
όλα πάλι στον χάρτη της Ουκρανίας μας. 
Αυτό εύχομαι και για την Κύπρο. 

Μετά από έναν χρόνο συνεχόμε-
νου πολέμου, ποια είναι η κατάστα-
ση για τους Έλληνες της Ουκρανίας; 
Έχουμε νεκρούς, αγνοούμενους, 
πρόσφυγες, έχουμε ανθρώπους που 
αυτήν τη στιγμή είναι στο μέτωπο;

Τα περισσότερα χωριά των Ελλήνων 
της Ουκρανίας είναι πλέον κατεχόμενα. Σε 
κάποια σημεία στις ανατολικές περιοχές 
έγιναν λιγότεροι βομβαρδισμοί. Σε άλλα 
σημεία, όμως, όπου υπάρχουν και πολ-
λά χωριά και κωμοπόλεις όπου μένουν 
Έλληνες, έγιναν τεράστιες καταστροφές. 

Τα χωριά που είναι γύρω από τη 
Μαριούπολη, όπου μένουν πάρα πολλοί 
Έλληνες, δεν έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. 
Γι’ αυτό πολλοί Έλληνες που έμεναν 
στη Μαριούπολη, η οποία έχει πάθει 
τεράστιες καταστροφές, πήγαν τώρα σε 
αυτά τα χωριά για να σωθούν οι ίδιοι 
αλλά και να σώσουν τις οικογένειές τους. 

Πολλοί άλλοι, όμως, όπως κι εγώ, 
έχουμε φύγει πρόσφυγες σε διάφορες 
περιοχές της Ευρώπης. Αρκετοί ήρθαμε 
εδώ στην Ελλάδα… 

Υπάρχουν Έλληνες της Ουκρανί-
ας που πολεμούν κατά των Ρώσων;

Βεβαίως. Είναι πολλοί οι Ουκρανοί 
ελληνικής καταγωγής που πολεμούν με 
τον ουκρανικό στρατό και τις διάφορες 
ομάδες όπως το Αζόφ. Αρκετοί έχασαν 
και τη ζωή τους στον πόλεμο. Όποτε μα-
θαίνουμε για κάποιον που πέθανε, το 
ανεβάζουμε στη σελίδα μας στο διαδίκτυο. 

Ξέρουμε πόσοι χάθηκαν στον 
πόλεμο μέχρι αυτήν τη στιγμή;

Όχι… Πού να ξέρουμε; Πώς να μά-
θουμε; Υπάρχει κανείς που μπορεί να 
τα μετρήσει αυτά έτσι όπως είναι τώρα 
τα πράγματα; Δεν έχουμε καμία ενη-
μέρωση και κανένας δεν δίνει τέτοια 
στοιχεία αυτήν τη στιγμή. 

Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον 
οποίο συντονίζονται και συνεννο-
ούνται οι Έλληνες της Ουκρανίας 
αυτήν τη στιγμή;  

Υπάρχει μόνο τηλεφωνική συνεν-
νόηση αυτήν τη στιγμή. Η λειτουργία 
των συλλόγων και της Ομοσπονδίας 
γίνεται με τεράστιες δυσκολίες μετά 
την έναρξη του πολέμου. Για θέματα 
ανθρωπιστικά, όλη η ομογένεια δουλεύει 
εθελοντικά για να σωθεί η Ουκρανία. 
Έτσι κάνουν πολλοί σύλλογοι αυτήν τη 
στιγμή: Υπάρχει βοήθεια για τους στρα-
τιώτες μας, για τους ηλικιωμένους μας, 
τρέχουμε και προσπαθούμε να βρούμε 
λεφτά και τρόφιμα και να τα στείλουμε 
όπου υπάρχουν πρόσφυγες εκτός ή και 
εντός Ουκρανίας, που έχουν ανάγκες. 

Ποιες ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων 
της Ουκρανίας με τις κυβερνήσεις 
του Κιέβου; Υπήρχαν δημοσιεύματα 
που ανέφεραν πως υπήρξαν μέχρι 
και αποφάσεις μη αναγνώρισης της 
ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία 

ή ακόμη και απαγόρευσης της ελλη-
νικής γλώσσας. Ισχύουν αυτά;

Είναι όλα ψέματα. Το είπα και το ξα-
ναλέω, πως οι ελληνικές σημαίες κυ-
μάτιζαν μαζί με τις ουκρανικές και στη 
Μαριούπολη και σε όλα τα χωριά όπου 
ζουν Έλληνες. Κάναμε παντού εκδηλώσεις 
και κανένας ποτέ δεν μας απαγόρευσε 
ή μας είπε κάτι. Στην εθνική γιορτή της 
Ουκρανίας, εμείς γιορτάζουμε και με την 
ελληνική και με την ουκρανική σημαία. 
Κανένας ποτέ δεν μας είπε τίποτα. Αρκετές 
χιλιάδες παιδιά μαθαίνουν την ελληνική 
γλώσσα στα σχολεία μας. 

Υπάρχουν τρία σχολεία με ειδική 
εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, από 
τα οποία πολλά παιδιά που τελείωναν, 
πήγαιναν στο πανεπιστήμιο της Μα-
ριούπολης όπου είχε έδρα ελληνικών 
σπουδών. Εκεί διδάσκονται ελληνική 
γλώσσα, ιστορία, νομικά, οικονομικά κ.ά. 
Είχε περίπου 10.000 φοιτητές. Μεγάλο 
πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλα κτήρια. 
Μάλιστα ο (σ.σ. πρώην) Πρύτανης, ο 
κύριος Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνωφ 
του Βασίλη, ήταν ελληνικής καταγωγής. 
Τώρα είναι στην Κύπρο... Ο κύριος Μπα-
λαμπάνωφ έκανε πολλή δουλειά σε αυτό 
το πανεπιστήμιο. Βοήθησε πολύ και η 
Ελλάδα και η Ουκρανία για να κτιστεί 
το πανεπιστήμιο της Μαριούπολης. 

Να σας πω επίσης πως απ’ όλες τις μει-
ονότητες της Ουκρανίας, η ελληνική χαίρει 
της μεγαλύτερης εκτίμησης απ’ όλους. 
Λένε συνέχεια οι υπόλοιποι Ουκρανοί 
πως εμείς οι Έλληνες έχουμε την καλύτερη 
οργάνωση. Εμένα με έχουν βραβεύσει με 
δύο παράσημα της Βασίλισσας Όλγας για 
το έργο μας ως Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Συλλόγων Ουκρανίας. 

Είναι πολλοί Έλληνες της Ουκρα-
νίας που μιλάνε ρωσικά. Το γεγονός 
αυτό δίνει την εντύπωση πως αρ-
κετοί Έλληνες της Ουκρανίας ήταν 
υπέρ της ρωσικής εισβολής και 
είδαν με καλό μάτι την προσάρτηση 
στη Ρωσία. Ισχύει αυτό;

Πρώτα να σου πω πως είναι πολλοί 
που μιλούν ρωσικά, αυτό είναι αλήθεια. 
Πολύ λίγοι μιλούν νέα ελληνικά. Στα χω-
ριά, μιλάνε «ρωμαίικα» και «ρούμικα». 
Η διαφορά είναι ότι τα ρούμικα έχουν 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
Petrouc@sigmalive.com

«Αυτό που θέλω, είναι 
να ζήσει η Έλλάδα μας 

χαρούμενη, με τη σημαία 
ψηλά. Και να ξέρετε ότι 

και εμείς θα σηκώσουμε 
ξανά τη σημαία μας στην 

Ουκρανία. Και για την 
Κύπρο, ξέρουμε τι έγινε… 

Το ζούμε και εμείς. Να 
βλέπουμε ένα κομμάτι της 
πατρίδας μας να το παίρ-
νουν και να το εκμεταλ-

λεύονται άλλοι» 

«Έίναι πολλοί οι Έλληνες 
της Ουκρανίας που πο-

λεμούν με τον ουκρανικό 
στρατό και τις διάφορες 

ομάδες, κατά των Ρώσων. 
Αρκετοί έχασαν τη ζωή 

τους στον πόλεμο»

«Ξέρετε, βγήκα από τα 
υπόγεια όταν βομβάρ-

διζαν τα αεροπλάνα 
και τώρα όποτε ακούω 

αεροπλάνο φοβάμαι και 
σκέφτομαι να 

κρυφτώ…»
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ΟΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΔ κ. ΝΙΚΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΓΙΆ ΤΗΝ 
«ΆΜΥΝΆ ΚΆΙ ΆΣΦΆΛΕΙΆ» (26 
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ) ΚΆΙ ΓΙΆ ΤΟ «ΜΕ-
ΤΆΝΆΣΤΕΥΤΙΚΟ» (45 ΠΡΟΤΆ-
ΣΕΙΣ) ΕΙΝΆΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ 
ΚΆΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΝΤΙ-
ΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΆ-
ΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ 

Ο νέος Πρόεδρος της ΚΔ,
η Ασφάλεια και η ΔΔΟ

Ο
Ελληνισμός της Κύ-
πρου αντιμετωπίζει 
σοβαρό πρόβλημα 
επιβίωσης λόγω 
της συνεχιζόμε-
νης επεκτατικής 
στρατηγικής της 

Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ), που υποβοηθήθηκε 
και από δικά μας στρατηγικά λάθη.  

Μετά την τουρκική εισβολή στη Κύ-
προ το 1974, ο Ελληνισμός διέπραξε το 
στρατηγικό λάθος των διακοινοτικών 
συνομιλιών (ΔΣ) για λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που 
συντηρείται επί μισό αιώνα και μετέ-
τρεψε το διεθνές έγκλημα της Τουρκί-
ας σε δικοινοτική διαφορά. Η Τουρκία 
απενοχοποιήθηκε και εκμεταλλεύθηκε 
το χρονοβόρο των ΔΣ για να παγιώσει 
τα τετελεσμένα της εισβολής/ κατοχής, 
να τουρκοποιήσει/ ισλαμοποιήσει τα 
κατεχόμενα εδάφη μας και να συνεχίσει 
τις επεκτατικές δράσεις της σε βάρος τής 
ΚΔ (ΑΟΖ, ουδετέρα ζώνη, Αμμόχωστος, 
εποικισμός, αεροναυτική βάση στα κατε-
χόμενα, εργαλειοποίηση μετανάστευσης 
κ.ά.). Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας 
είναι ο έλεγχος όλης της Κύπρου. Η 
στρατηγική της διαμορφώθηκε με τον 

ιερό όρκο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευ-
σης το 1920 και με τις εκθέσεις Νιχάτ 
Ερίμ / σχέδιο επανάκτησης Κύπρου τη 
δεκαετία του 1950. Για την ολοκλήρωση 
του στόχου της επέβαλε ως λύση του 
κυπριακού τη ΔΔΟ (συγκεκαλυμμένη 
μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών). 
Σήμερα μετακινήθηκε στη λύση δύο 
κρατών (συνομοσπονδία δύο κρατών 
εξαρτημένων από την Τουρκία). Είναι 
και αυτή μορφή ΔΔΟ, που εξυπηρετεί 
ακόμα καλύτερα τον στόχο της. Στις ΔΣ 
για λύση ΔΔΟ συμφωνήθηκε όπως το 
κυπριακό κράτος αφοπλισθεί μετά τη 
λύση, προφανώς λόγω έλλειψης στρατη-
γικής αντίληψης για την ασφάλεια από 
την ηγεσία μας, η οποία υποτίμησε την 
αξία της στρατιωτικής ισχύος (δυνατότητα 
αυτοάμυνας) και την τουρκική απειλή 
(επιδίωξη Τουρκίας να αφοπλίσει την 
Κύπρο, όπως και τα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου, για να είναι εύκολη 
λεία της επεκτατικής στρατηγικής της). 

Το βασανιστικό ερώτημα που τίθεται 
είναι πού βαδίζουμε και τι δέον γενέσθαι 
για να επιβιώσουμε; Η τουρκική απειλή 
μεγεθύνεται συνεχώς στην ημικατεχό-
μενη πατρίδα μας και η εμμονή μας 
σε λύση ΔΔΟ στο Κυπριακό θα φέρει 
νέα δεινά στον τόπο μας. Απαιτείται να 

αναθεωρήσουμε επειγόντως τις θέσεις 
μας στον στρατιωτικό/ μεταναστευτικό 
και πολιτικό/διπλωματικό τομέα, για να 
βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας 
και να απεγκλωβιστούμε από τη ΔΔΟ. 

Στρατιωτικός/Μεταναστευτικός 
τομέας: Το μείζον πρόβλημα εθνικής 
ασφάλειας της ΚΔ είναι η αποδυνα-
μωμένη στρατιωτική ισχύς της και η 
αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική επι-
θετικότητα και δημογραφική αλλοίωση 
των ελευθέρων περιοχών, στις οποίες 
η Τουρκία προωθεί παράνομα μου-
σουλμάνους μετανάστες. Οι προτάσεις 
του νέου Προέδρου της ΚΔ κ. Νίκου 
Χριστοδουλίδη για την «Άμυνα και 
Ασφάλεια» (26 προτάσεις) και για το 
«μεταναστευτικό» (45 προτάσεις) είναι 
προς την ορθή κατεύθυνση για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος της εθνικής 
ασφάλειας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για 
την ταχεία και αποφασιστική υλοποίηση 
όλων των προτάσεων. Να μην παρα-
μείνουν διακηρύξεις ή να υποστούν 
εκπτώσεις. 

Πολιτικός / Διπλωματικός τομέας: 
Στο Κυπριακό παραμείναμε εγκλω-
βισμένοι επί μισό αιώνα στη λύση 
ΔΔΟ, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
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της Βρετανίας για νομιμοποίηση και 
διαιώνιση της παραμονής των Βρετα-
νικών Βάσεων και της Τουρκίας για 
κατάλυση της ΚΔ, νομιμοποίηση της 
διχοτόμησης και επέκταση του ελέγχου 
της σε όλη την Κύπρο. Με εισήγηση 
της Βρετανίας η ΔΔΟ περιλήφθηκε στο 
ψήφισμα 649/1990 του ΣΑ/ΟΗΕ. Ο νέος 
Πρόεδρος της ΚΔ, στο πρόγραμμά του 
για το Κυπριακό, έχει ώς στόχο «…μία 
λύση χωρίς στρατεύματα κατοχής, ξένες 
εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, 
που θα αποκαθιστά την ενότητα της πα-
τρίδας μας, του εδάφους της, του λαού της 
και των θεσμών της σε ένα Δικοινοτικό, 
Διζωνικό, Ομοσπονδιακό κράτος, ένα 
κανονικό δημοκρατικό κράτος, εντός της 
ΕΕ, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
η ασφάλεια των πολιτών του… θα κατο-
χυρώνονται και θα τυγχάνουν πλήρους 
σεβασμού». Είναι μεγάλη αντίφαση να 
υποστηρίζεται ως λύση κανονικού δη-
μοκρατικού κράτους η ΔΔΟ, η οποία 
από τη φύση της παραβιάζει τις αρχές 
της ενότητας του κράτους και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
με τη βίαιη επιβολή εδαφικών ζωνών 
εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων 
και περιουσιών, που καταπατούν τα 
δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι, της ατομικής ιδιοκτησίας και της 
ελεύθερης εγκατάστασης. Παραβιάζει 
και τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας. 
Της στρατιωτικής ασφάλειας (αφοπλι-
σμός κυπριακού κράτους), της πολιτικής 
ασφάλειας (ΒΕΤΟ μειοψηφίας, παραβίαση 
της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη 
αποφάσεων που οδηγεί σε αδιέξοδα και 
την ανάγκη εφαρμογής αντιδημοκρατι-
κού μηχανισμού επίλυσης αδιεξόδων, 
όπως ξένοι δικαστές κ.ά.) της δημογρα-
φικής ασφάλειας (παραμονή όλων των 
εποίκων, 4 βασικές ελευθερίες της ΕΕ 
για τους Τούρκους υπήκοους) και της 
λειτουργικής/οικονομικής ασφάλειας 
(κράτος υπερμεγέθες, διχοτομικό, πολύ-
πλοκο, δυσλειτουργικό, μη βιώσιμο, με 
διαρχία αξιωματούχων). Οι κυβερνήσεις 
της ΚΔ και τα περισσότερα πολιτικά 
κόμματά μας υιοθέτησαν τη ΔΔΟ με 
την ψευδαίσθηση ότι επανενώνει την 
πατρίδα μας, ενώ αυτή νομιμοποιεί τη 
διχοτόμηση και επεκτείνει τον τουρκικό 
έλεγχο σε όλη την Κύπρο μέσω του τ/κ 
κρατιδίου (πλειοψηφία εποίκων, διμε-
ρείς συμφωνίες εξάρτησης, δικαίωμα 
ΒΕΤΟ). Προς διαπίστωση της αδυναμίας 
λειτουργίας της ΔΔΟ ως κανονικού δη-

μοκρατικού κράτους, ας επισκεφθούν 
οι πολιτικοί μας την Βοσνία, που έχει 
παραλύσει λόγω επιβολής παρόμοιου 
πολιτεύματος. 

Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να απορρί-
ψουμε τη ΔΔΟ και να επανατοποθετή-
σουμε το Κυπριακό στην ορθή βάση του 
ως θέματος εισβολής, κατοχής, εποικι-
σμού, εθνοκάθαρσης. Να ενισχύσουμε 
την αποτρεπτική ικανότητα της ΚΔ, με 
την ενδυνάμωση της εθνικής ισχύος 
της (διπλωματική, πληροφοριακή, 
στρατιωτική, οικονομική) και κυρίως 
της στρατιωτικής, προκειμένου να προ-
ασπίσουμε τις ελεύθερες περιοχές και 
να επικεντρώσουμε τον αγώνα μας στην 
απαίτηση εφαρμογής της διεθνούς νο-
μιμότητας στη Κύπρο: απομάκρυνση 
τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων, 
διάλυση της παράνομης «ΤΔΒΚ», επι-
στροφή προσφύγων, επανενσωμάτωση 
κατεχομένων. 

Είναι ενθαρρυντικό ότι ο νέος Πρόε-
δρος της ΚΔ, στο πρόγραμμα διακυβέρ-
νησής του, δίδει βαρύτητα στην ενίσχυση 
της εθνικής ασφάλειας της ΚΔ και περι-
λαμβάνει αναγκαίες αναθεωρήσεις προς 
ενδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος 
και αντιμετώπιση τού μεταναστευτικού 
προβλήματος. Όμως η εθνική ασφάλεια, 
υπονομεύεται από τον εγκλωβισμό μας 
στην υποστήριξη λύσης ΔΔΟ, η οποία 
επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη επί του 
κυπριακού Ελληνισμού. Αν εφαρμοσθεί 
αυτή η λύση θα μετατρέψει την Κύπρο 
σε ανοχύρωτη πολιτεία, θα την οδηγήσει 
σε τουρκική υποτέλεια και θα παύσει 
να λειτουργεί ως σύγχρονη δημοκρατία 
στην ΕΕ. Είναι λύση την οποία απέρριψε η 
συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού 
Ελληνισμού το 2004 στο δημοψήφισμα 
για το σχέδιο Ανάν, που ήταν ΔΔΟ. Είναι 
μεγάλη αντίφαση να υποστηρίζεται από 
τον Πρόεδρο της ΚΔ ως λύση κανονικού 
δημοκρατικού κράτους η ΔΔΟ, η οποία 
δεν είναι δυνατό να αποτελεί κανονικό 
δημοκρατικό κράτος, για τους λόγους 
που εκθέσαμε στο παρόν άρθρο. Για 
να υπάρξει ελπίδα να καλλιεργηθούν 
συνθήκες απεγκλωβισμού μας από τη 
ΔΔΟ, πρέπει ο Πρόεδρός μας και τα 
κόμματα που υποστηρίζουν τη ΔΔΟ να 
πεισθούν γι’  αυτήν τη μεγάλη αντίφαση 
και να αναθεωρήσουν τη θέση τους. Να 
απαλλαγούμε από τη ΔΔΟ, που επέβαλαν 
η Τουρκία και Βρετανία, προς εξυπη-
ρέτηση των δικών τους συμφερόντων, 
σε βάρος εκείνων της Κύπρου. 

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ, 
αντιστράτηγος ε.α.

Σε μια σεμνή τελετή στο Μουσείο 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, ο αγωνιστής 
Ρένος Λυσιώτης παρέδωσε σε 
τρία αρχεία τα τελευταία του 

κειμήλια του Απελευθερωτικού Αγώνα 
που είχε στη φύλαξή του, με την ευχή 
να συντηρηθούν, να διαφυλαχθούν και 
να μελετηθούν από τις νέες γενιές, και 
με την ελπίδα να μάθουν τα παιδιά και 
τα εγγόνια μας να αγαπούν και να υπη-

ρετούν την πατρίδα, χωρίς να ζητούν 
ανταλλάγματα.

Το πρώτο αρχείο περιέχει την τετρα-
σέλιδη γραπτή αναφορά του αγωνιστή 
στον Αρχηγό Διγενή, με ημερομηνία 7 
Ιουλίου 1959, για την εκτέλεση της δι-
αταγής του να παραδοθεί η σορός του 
δολοφονηθέντος αγωνιστή Γιαννάκη Στε-
φανίδη στους οικείους του και να ταφεί με 
τιμές. Περιέχονται, επίσης, η επιβεβαίωση 
του Αντρέα Αζίνα, από τον τρίτο τόμο του 
βιβλίου του «Πενήντα Χρόνια Σιωπής», 
ότι παρέλαβε ο Ρένος Λυσιώτης από τον 
Διγενή, στην Αθήνα, την επιστολή/ δι-
αταγή του προς τον ίδιο, την οποία και 
διάβασε προτού του την παραδώσει, όταν 

επέστρεψε στην Kύπρο, η επιμνημόσυνη 
ομιλία του για τον Γιαννάκη Στεφανίδη 
στις 8 Φεβρουαρίου 2004, όπως και το 
ιστορικό παράδοσης της σορού, που είναι 
και η τελευταία αποστολή που ανατέθηκε 
στον  Λυσιώτη από τον Διγενή.

Τα δεύτερο αρχείο που παρέδωσε στο 
Μουσείο Αγώνα ο Ρένος Λυσιώτης περιέχει 
62 προκηρύξεις της ΕΟΚΑ, από τις οποίες 
47 φέρουν χειρόγραφες ημερομηνίες και 
7 είναι δακτυλογραφημένα κείμενα, με 
ιδιόχειρη υπογραφή του Διγενή.

Το τρίτο αρχείο περιέχει σχέδιο του 
διαμερίσματος «C» των κρατητηρίων 
Πύλας, όπου εκρατείτο ο Λυσιώτης 
και έγχρωμη φωτογραφία της αφίσας 

του θεατρικού έργου του Ηλία Βενέζη, 
«Μπλόκ C», που ανέβασαν στα κρατητήρια 
οι αγωνιστές - και τα δύο από το χέρι του 
D.P. 519, μετέπειτα σκηνοθέτη Μιχάλη 
Παπά. Επίσης, περιέχει το τραγούδι «Ω, 
Αρχηγέ της Κύπρου Διγενή», που οι κρα-
τούμενοι τραγουδούσαν σε παρατάξεις 
κάθε απόγευμα, προτού εγκλειστούν στους 
θαλάμους, τρία χειρόγραφα με σατιρικά 
ποιήματα αγωνιστών κρατουμένων και 
μια πληθώρα αντιγράφων χειρόγραφων 
επιστολών του Ρένου προς τον κυβερ-
νήτη, τον διοικητή του κρατητηρίου, το 
Συμβούλιο Εκκλησιών και άλλες. Επί-
σης, κατάλογο 1.482 κρατουμένων στην 
Πύλα, όπως και κατάλογο 75 νεαρών 

κρατουμένων, αιτούντων άδεια από την 
αποικιακή κυβέρνηση, για μετάβαση στο 
εξωτερικό για σπουδές, καταρρίπτοντας την 
κυβερνητική δικαιολογία ότι κρατούνταν 
γιατί ήταν επικίνδυνοι για την ασφάλεια, 
αφού ήθελαν να φύγουν από το νησί. 

Το πλούσιο αυτό ιστορικό υλικό, που 
ο σεμνός αγωνιστής παρέδωσε στο Μου-
σείο Αγώνα της ΕΟΚΑ, χαρακτηρίζεται 
από τους ιστορικούς μελετητές που το 
έχουν αναδιφήσει, ως πολυτιμότατο και 
πολύ χρήσιμο για τους μελετητές του 
αδικαίωτου Απελευθερωτικού Αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Περιλαμβάνει αρκετές άγνωστες 
μέχρι τώρα πτυχές, που σημάδεψαν τον 
Αγώνα, και λεπτομέρειες για τη ζωή των 

χιλιάδων αγωνιστών, που χωρίς κανένα 
ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους, 
χωρίς καμιά συγκεκριμένη παρανομία, 
κλείστηκαν χωρίς δίκη στα συρματοπλέγ-
ματα της σκλαβιάς. Και είναι καιρός να 
μιμηθούν τον Ρένο Λυσιώτη και όσοι 
άλλοι αγωνιστές φυλάγουν στα σπίτια τους, 
οτιδήποτε υλικά, τα οποία έχουν σχέση 
με τους ίδιους και τη συμμετοχή τους 
στον υπέροχο εκείνο αδικαίωτο Αγώνα 
του λαού μας για ελευθερία, αυτοδιάθεση 
και ένωση με τη Μάνα Ελλάδα.

Η σεμνή τελετή, μέσα στον ιερό χώρο 
του Μουσείου Αγώνα της ΕΟΚΑ, είχε 
πάρει μορφή εθνικής μυσταγωγίας, που 
έκλεισε με μια σύντομη ομιλία του δω-
ρητή των ιστορικών κειμηλίων, Ρένου 
Λυσιώτη, που κατασυγκινημένος, με 
παλλόμενη φωνή, τόνισε:

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση 
παραδίδω σήμερα στο Μουσείο αυτά 
τα τελευταία κειμήλια που είχα στη φύ-
λαξή μου. Τώρα που το λαμπερό φως 
της ζωής αρχίζει να τρεμοσβήνει, τώρα 
που το βάρος του χρόνου κυρτώνει τους 
ώμους μου, τώρα που αγγίζει η ώρα 
που θα γίνει το κάλεσμα για το τελευ-
ταίο ταξίδι, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω 
με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη γιατί 
πρόσφερα στην πατρίδα ό,τι μου  ζήτησε, 
γιατί έδωσα στην πατρίδα, στην κοινωνία 
και στον άνθρωπο ό,τι μπορούσα, χωρίς 
ποτέ να ζητήσω αντάλλαγμα».

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΝΟ ΛΥΣΙΩΤΗ

Τρία αρχεία του Άγώνα της ΕΟΚΆ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΠΟΥ Ο ΆΓΏΝΙΣΤΗΣ ΠΆΡΕΔΏ-
ΣΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΆΓΏΝΆ ΤΗΣ 
ΕΟΚΆ, ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΖΕΤΆΙ ΆΠΟ 
ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΆΝΆΔΙΦΗΣΕΙ, 
ΏΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΆΤΟ ΚΆΙ ΠΟΛΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΆ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ-
ΤΕΣ ΤΟΥ ΆΔΙΚΆΙΏΤΟΥ ΆΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΏΤΙΚΟΥ ΆΓΏΝΆ ΤΗΣ 
ΕΟΚΆ 

Ο Ρ. ΛΥΣΙΏΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕΡΙΚΆ ΆΠΟ ΤΆ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ ΤΗΣ ΔΏΡΕΆΣ. 

Ο ΡΕΝΟΣ ΛΥΣΙΏΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΆ. Ο ΤΕΏΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΆΝΝΗΣ ΤΟΥΜΆΖΗΣ.  

Απαιτείται ν’ 
αναθεωρήσουμε 
επειγόντως τις 
θέσεις μας στον 

στρατιωτικό/ 
μεταναστευτικό 

και πολιτικό/
διπλωματικό τομέα, 
για να βελτιώσουμε 

τις συνθήκες 
ασφάλειας και ν’ 
απεγκλωβιστούμε 

από τη ΔΔΟ 
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Η Ευρώπη και η σύγχρονη γυναίκα

Η ισότητα µεταξύ γυναικών και 
ανδρών αποτελεί θεμελιώδη 
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
αφού έχει κατοχυρωθεί το 1957 

στη Συνθήκη της Ρώμης. Η ΕΕ συνεχίζει να 
διεκδικεί τη βελτίωση των ανισοτήτων λόγω 
φύλου, καταφέρνοντας σήμερα να είναι από 
τις περιοχές που παρέχουν τη μεγαλύτερη 
ασφάλεια και την πιο δίκαιη αντιμετώπιση 
στις γυναίκες στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια για βελτίωση 
των δικαιωμάτων και της προστασίας των 
γυναικών συνεχίζει να είναι αναγκαιότητα, 
αφού για πολλές γυναίκες τα δικαιώματα αυτά 
δεν αποτελούν ακόμη πραγματικότητα. Οι 

γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται 
σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ενώ η αμοιβή 
τους εξακολουθεί να είναι κατά 16% χαμηλό-
τερη από την αμοιβή των ανδρών. Την ίδια 
στιγμή, η βία και η παρενόχληση με βάση 
το φύλο παραμένουν ευρέως διαδεδομένα 
φαινόμενα.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέ-
χω, ως αναπληρώτρια, στην επιτροπή για 
τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα 
των Φύλων. Μέσα από αυτήν την επιτροπή, 
δουλεύουμε για την προαγωγή της ισότητας 
και επιδιώκουμε να προτείνουμε λύσεις για 
την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ερ-
γασία και την οικογένεια, θεσπίζοντας ευέλι-
κτες ρυθμίσεις εργασίας, οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο διαφορετικούς τύπους αδειών ή 
την πρόσβαση σε δομές φροντίδας.

Με την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ 
προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα για την ανισό-
τητα στους μισθούς, την ανάγκη επίτευξης 
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, την 

εμπορία ανθρώπων και τη βία κατά των γυ-
ναικών και των κοριτσιών. Ζητούμε τη λήψη 
στοχευμένων μέτρων που αποσκοπούν στην 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυ-
ναικών προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
που χωρίζει συνεχώς τα δύο φύλα.

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ισπανία 
είχα την ευκαιρία να δω από κοντά εκπροσώ-
πους οργανώσεων που καταπολεμούν την 
έμφυλη βία. Ήδη από το 2004 η Ισπανία 
ψήφισε νόμο για την καταπολέμηση της έμ-
φυλης βίας, μετά τον οποίο δημιουργήθηκαν 
τα εξειδικευμένα δικαστήρια, με τεχνογνωσία 
που οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά δίωξης 
και καταδίκης και σε μια προσέγγιση με 
επίκεντρο το θύμα όσον αφορά τα δικαιώ-
ματα επιμέλειας. Το φύλο ενσωματώθηκε 
ως επιβαρυντικός παράγοντας στον ποινικό 
κώδικα. Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας, 
το ζήτημα της συναίνεσης αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της πρότασης οδηγίας επί της οποίας 

εργαζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προσωπική μου προτεραιότητα είναι η 

διευκόλυνση των διακρατικών υιοθεσιών 
μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. Όλα τα κρά-
τη μέλη διαθέτουν εθνικές διατάξεις που 
διέπουν την αναγνώριση των αποφάσεων 
υιοθεσίας, αλλά οι νομικές διαδικασίες δι-
αφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στην ΕΕ. 
Με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει 
νομική προστασία ή εγγύηση ότι οι εγχώρι-
ες υιοθεσίες που πραγματοποιούνται σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ θα αναγνωρίζονται σε 
άλλο κράτος μέλος. Ενδέχεται μια οικογένεια 
που μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος μετά 
την υιοθεσία ενός παιδιού να αντιμετωπίσει 
σημαντικά προβλήματα και να υποχρεωθεί 
να περάσει από εθνικές διαδικασίες αναγνώ-
ρισης ή ακόμη και να πρέπει να υιοθετή-
σουν εκ νέου το παιδί τους και να περάσουν 
από τρομερά γραφειοκρατικά εμπόδια και 
περίπλοκες και μακροχρόνιες διαδικασίες. 
Θεωρώ πολύ σημαντικό για τη γυναίκα του 

σήμερα, αλλά και για τον θεσμό της οικογέ-
νειας, να μπορέσουμε να ρίξουμε φως και να 
απλοποιήσουμε τις διαδικασίες γύρω από 
ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Ένα ακόμη θέμα, με το οποίο έχουμε 
ασχοληθεί πρόσφατα, είναι οι προτάσεις 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημι-
ουργία πολιτικών για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχιας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ελεύθερες γυναίκες και ανύπαντρες μητέ-
ρες που βιώνουν δυσανάλογα το αυξανόμενο 
ενεργειακό κόστος ζωής, όπως και πολλά 
άτομα της τρίτης ηλικίας.

Η προσπάθεια για την ισότητα των δύο 
φύλων δεν μπορεί να σταματήσει, παρά τη 
μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στο 
συγκεκριμένο θέμα. Ως η μοναδική Ελλη-
νοκύπρια γυναίκα ευρωβουλευτής θεωρώ 
πρωταρχικό μου στόχο και σκοπό να είμαι 
η φωνή της σύγχρονης γυναίκας και αυτό 
είναι κάτι που θα ακολουθεί πάντοτε το κοι-
νοβουλευτικό μου έργο.

ΑΠΟΨΗ

ΔΡ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, 
ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ

ΤΟ ΧΆΣΜΆ ΆΜΟΙΒΏΝ ΚΆΙ ΟΙ 
ΚΆΤΆΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΆΦΟΡΟΥΝ 
ΆΠΟΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΏ ΕΓΚΥΜΟΣΥ-
ΝΗΣ Ή ΜΗΤΡΟΤΗΤΆΣ 

Μακρύς ο δρόμος προς την ισότητα των φύλων

σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση 
μεταξύ του συνόλου των κρατών μελών. 
Ως αποτέλεσμα, η χώρα ανέβηκε έξι θέ-
σεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας 
αυτήν τη στιγμή τη 15η θέση. Αυτή η 
βελτίωση οφείλεται κυρίως στη μείωση 
του διαχωρισμού στην εκπαίδευση, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
βαθμολογία στον εν λόγω υποτομέα (+ 
2,6 μονάδες) και να βελτιωθεί η κατάταξη 
της Κύπρου από την 26η στην 20ή θέση. 

Καταγγελίες για
απολύσεις λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας

Δυσαρέσκεια προκαλούν οι αποκα-
λύψεις από την Επίτροπο Νομοθεσίας, 
Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, η οποία 
ανέφερε ότι οι περισσότερες καταγγελίες 
σε θέματα έμφυλων διακρίσεων που δέ-
χεται η Επιτροπή της οποίας προεδρεύει, 
αφορούν περιστατικά απόλυσης λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας.

Σε δηλώσεις της στη «Σημερινή», με 
την ιδιότητά της ως Προέδρου της Επι-
τροπής Ισότητας Φύλων στην Εργασία 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η κ. 
Ζαννέτου αναφέρθηκε στις καταγγελίες 
που έχουν να αντιμετωπίσουν αλλά και 
στο έργο τους για ισότητα. 

Αρχικά ανέφερε ότι υπάρχει μια ση-
μαντική αύξηση στην εκπροσώπηση των 
γυναικών σε διάφορες θέσεις-κλειδιά, που 
είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολλές 
φορές την Επιτροπή. «Είναι γεγονός ότι σε 
μια προσπάθεια που έγινε παλαιότερα για 
θέσπιση νομοθεσίας στο θέμα της εκπρο-
σώπησης  αντιμετωπίσαμε συνταγματικά 
κωλύματα, άρα από τη στιγμή που δεν 
υπάρχει ρητή νομοθεσία που να διέπει 
ότι πρέπει να υπάρχει ίση εκπροσώπηση, 
πλέον είναι θέμα κουλτούρας. 

»Εμείς ως Επιτροπή προσπαθούμε να 
καλλιεργήσουμε αυτήν την κουλτούρα, 
ότι πρέπει να αξιοποιούνται περισσό-
τερες γυναίκες και να ενθαρρύνονται».

Συμπλήρωσε ότι ένα από τα προ-
γράμματα που προωθεί το Υπουργείο 
Εργασίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανά-

υποβοηθά τους εργοδότες στη σύνταξη 
και εφαρμογή τέτοιου κώδικα, γιατί εάν 
υπάρξει παρενόχληση στον χώρο ερ-
γασίας και αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε 
τέτοιος κώδικας και οι εργαζόμενοι δεν 
γνώριζαν πώς να καταγγείλουν την εν 
λόγω παρενόχληση, τότε ο εργοδότης 
μπορεί να κριθεί συνυπεύθυνος για 
την αποζημίωση που θα επιδικάσει 
το Δικαστήριο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Επιτροπή 
έχει συντάξει Οδηγό για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της παρενόχλησης 
και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, ο οποίος περιέχει οδηγίες 
και συμβουλές προς τους εργοδότες 
και εργοδοτούμενους/ες.

 
Χάσμα μισθών μεταξύ αν-
δρών και γυναικών

Καθήκοντα ανέλαβε η νέα Επίτροπος 
Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδού-
λου, η οποία μίλησε στη «Σημερινή» 
τόσο για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών όσο και για την 
απουσία των γυναικών από την πολιτική. 
Την ίδια ώρα ερωτήθηκε σε τι υστερεί 
η Κύπρος σε θέματα ισότητας και ποιος 
είναι ο πρωταρχικός της στόχος ως της 
νέας Επιτρόπου στην Κυβέρνηση του 
Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Αρχικά, ερωτηθείσα κατά πόσον έχει 
μειωθεί το χάσμα μισθών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, απάντησε ότι «το έμφυλο 
χάσμα αμοιβών έχει μειωθεί από 10,5% 
στο 9,9%. Δηλαδή οι γυναίκες λαμβάνουν 
91 σεντ για κάθε ευρώ που λαμβάνουν 
οι άντρες. Αυτή η διάκριση στις αμοιβές 
έχει και μελλοντικές αρνητικές επιπτώ-
σεις και στις συντάξεις αφού συντηρεί το 
χάσμα στις συντάξεις μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. Στόχος είναι η περαιτέρω 
μείωση του χάσματος στις αμοιβές και 
στις συντάξεις. Είμαι ήδη σε επαφή με τον 
Υπουργό Εργασίας, έχουμε συναντηθεί και 
θα συναντηθούμε ξανά για να κινηθούμε 
στοχευμένα και προς την επίτευξη του 
στόχου. Επίσης θα επιδιώξω και συναντή-
σεις και ενδυνάμωση της συνεργασίας με 
τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί 
εταίροι είναι βασικοί συνεργάτες και πι-
στεύω ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στην 
εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία 
και φυσικά στη μείωση του έμφυλου χά-
σματος αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα».

ΘΕΚΛΑ ΚΑΚΚΟΥΡΑ  
kakkourat@sigmalive.com 

12.03.2023

Σ
την Κύπρο του 2023 
οι καταγγελίες που 
αφορούν απολύσεις 
λόγω εγκυμοσύνης 
ή μητρότητας ποικίλ-
λουν, την ίδια ώρα που 
το μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών μειώθηκε 
στο 9,9%. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
των Φύλων, για το έτος 2022 η Κύπρος 
κατατάσσεται στην 22η θέση στον Δείκτη 
Ισότητας των Φύλων. Συγκεκριμένα, ο 
μέσος όρος ισότητας των φύλων στην 
ΕΕ ανέβηκε στο 68,6% από το 68% που 
ήταν το 2021. Όσον αφορά την Κύπρο, ο 
δείκτης ισότητας των φύλων ανέβηκε, από 
το 57% που ήταν το 2021, στο 57,3%. Η 
Κύπρος, πέφτοντας μία θέση στην τελική 
κατάταξη των 27 κρατών μελών της ΕΕ, 
κατατάσσεται 22η στον Δείκτη Ισότητας 
των Φύλων. Η βαθμολογία της είναι 11,3 
πόντους χαμηλότερη από αυτήν της ΕΕ. 

Από το 2010 η βαθμολογία της 
Κύπρου αυξήθηκε κατά 8,3 μονάδες, 
κυρίως λόγω βελτιώσεων στον τομέα της 
εξουσίας (+ 14,7 μονάδες). Η ταχύτητα της 
προόδου της ήταν άνω του μέσου όρου 
της ΕΕ (5,5 μονάδες), με αποτέλεσμα να 
ανέβει τέσσερεις θέσεις στην κατάταξη. 
Ωστόσο, η βαθμολογία της χώρας μας 
παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη (+ 
0,3 μονάδες) από το 2019. Η οριακή 
αύξηση στη συνολική βαθμολογία από 
την τελευταία έκδοση του Δείκτη οφεί-
λεται κυρίως σε βελτιώσεις στον τομέα 
της γνώσης (+ 1,8 μονάδες). 

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων εί-
ναι εντονότερες στον τομέα της εξουσίας 
(30,1 μονάδες), όπου η Κύπρος κατα-
λαμβάνει την 24η θέση. Με βαθμολογία 
22,8 μονάδες, το μεγαλύτερο περιθώριο 
βελτίωσης υπάρχει στον υποτομέα της 
λήψης οικονομικών αποφάσεων, όπου η 
Κύπρος έχει βαθμολογία 22,8 μονάδες 
και κατατάσσεται 24η. Ωστόσο, παρά την 
υψηλότερη βαθμολογία (34,6 μονάδες), 
στον υποτομέα της λήψης πολιτικών 
αποφάσεων η χώρα καταλαμβάνει τη 
χαμηλότερη θέση (26η). Η γενική στα-
σιμότητα της χώρας τα τελευταία χρόνια 
(+ 0,1 μονάδες από το 2019) οφείλεται 
κυρίως στην οπισθοδρόμηση στον υπο-
τομέα της λήψης κοινωνικών αποφάσεων 
(- 2,0 μονάδες), η οποία έχει ακυρώσει 
τις βελτιώσεις στον υποτομέα της λήψης 
πολιτικών αποφάσεων (+ 2,3 μονάδες).

Από το 2019, η βαθμολογία της 
Κύπρου έχει βελτιωθεί περισσότερο 
στον τομέα της γνώσης (+ 1,8 μονάδες), 

Μητρότητας Νόμος του 1997 απαγο-
ρεύει ρητά τον τερματισμό απασχό-
λησης εγκυμονούσας ή εργαζόμενης 
μητέρας για λόγους που σχετίζονται με 
την εγκυμοσύνη της ή την ιδιότητά της 
ως μητέρας.

Επιπλέον ανέφερε ότι υπάρχουν και 
καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής 
παρενόχλησης ή παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, τα οποία, μετά την πρέπουσα 
διερεύνηση από το Τμήμα Εργασίας και το 
σχετικό του πόρισμα, οδηγήθηκαν ενώπιον 
του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και 
μάλιστα με νομική αρωγή που ενέκρινε 
στο θύμα η Επιτροπή. 

Επισήμανε ότι η Επιτροπή Ισότητας 
διαρκώς προβληματίζεται για τα θέματα 
αυτά και γι’ αυτόν τον λόγο πρόσφατα, 
μέσω ερωτηματολογίου που κυκλοφόρησε 
με δείγμα 800 ατόμων, έφερε στο φως 
αρκετά θέματα, όπως, για παράδειγμα 
ότι το 86% που δέχονται παρενόχλη-
ση δεν το καταγγέλλουν και επίσης ότι 
9/10 εργαζόμενους/ες και το σύνολο των 
εργοδοτών αναγνωρίζουν την ύπαρξη 
έμφυλης ανισότητας στην Κύπρο.

Από το 2022, η Επιτροπή έχει ξεκι-
νήσει την εκστρατεία ενημέρωσης των 

καμψης είναι να μπορέσει να βοηθηθεί 
η γυναίκα. «Ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα που κρατά πίσω μια γυναίκα 
από το να διεκδικήσει μια θέση που έχει 
πολλές ευθύνες και πολλές αρμοδιότητες 
είναι οι πολλαπλές της υποχρεώσεις που 
έχει όσον αφορά το σπίτι, την οικογένεια, 
τους γονείς, τα παιδιά και όσα θέματα 
καλείται να διεκπεραιώσει. Ισότητα δεν 
πρέπει να έχεις μόνο στην εργασία αλλά 
και γενικά στη ζωή για να μπορείς να 
αξιοποιείς τον χρόνο σου», ανέφερε η 
κ. Ζαννέτου. 

Αναφερόμενη στον διορισμό γυναι-
κών στην Κυβέρνηση του Προέδρου 
Χριστοδουλίδη είπε ότι «με μεγάλη ικα-
νοποίηση βλέπουμε πως οι γυναίκες 
προχωρούν, αξιοποιούνται και γίνονται 
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση σε 
όλα αυτά τα θέματα των γυναικών και 
είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό».

Στη συνέχεια μίλησε για τις καταγγε-
λίες που δέχεται η Επιτροπή Ισότητας 
Φύλων, επισημαίνοντας ότι οι περισ-
σότερες αφορούν απόλυση λόγω εγκυ-
μοσύνης ή μητρότητας. 

Εξήγησε ότι ο περί Προστασίας της 

εργοδοτών και εργαζομένων αναφορι-
κά με την πρόληψη και καταπολέμηση 
της παρενόχλησης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Σε 
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2021, 
η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματι-
κή Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το 
European University Cyprus και το 
Frederick University, διεξήγαγε δι-
αγωνισμό αφίσας για τη σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Οι 
δύο πρώτες αφίσες που βραβεύτηκαν, 
χρησιμοποιούνται στην εκστρατεία που 
διεξάγει η Επιτροπή, η οποία στοχεύει 
στην ενημέρωση των εργοδοτών και 
εργαζομένων για τη σεξουαλική παρε-
νόχληση στον χώρο εργασίας. Οι αφίσες 
παραχωρούνται από την Επιτροπή σε 
διάφορους οργανισμούς και φορείς, 
ούτως ώστε αυτές να τοποθετηθούν 
στους χώρους εργασίας. 

Σημαντικός, επίσης, όπως ανέφερε, 
είναι ο ρόλος της Επιτροπής για τη σύ-
νταξη κώδικα που πρέπει να έχουν όλοι 
οι εργοδότες δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα για τη σεξουαλική παρενόχλη-
ση . Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να 

Το 86% των ατόμων που 
δέχονται παρενόχληση 
δεν το καταγγέλλουν 
- 9/10 εργαζόμενους/
ες και το σύνολο των 

εργοδοτών αναγνωρίζουν 
την ύπαρξη έμφυλης 

ανισότητας στην Κύπρο 

Στην συνέχεια η κ. Χριστο-
δούλου ερωτήθηκε για την 
απουσία των γυναικών από 
την πολιτική και ποια μέτρα 

θεωρεί η ίδια ότι πρέπει να ληφθούν 
για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. 

«Η απουσία των γυναικών από την 
ευρύτερη πολιτική σκηνή είναι μια δυ-
σάρεστη πραγματικότητα. Παράλληλα 
είναι η πρώτη φορά που από τους 25 
διορισμούς του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κ. Χριστοδουλίδη οι 11 είναι 
γυναίκες σε θέσεις που μπορούν να 
επηρεάσουν πολιτικές. Μόλις πριν από  

τέσσερεις μέρες το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε τρεις νέους διορισμούς, δύο 
σε ημικρατικούς οργανισμούς (πρόεδρο 
και μέλος) και μια γενική διευθύντρια, 
όλες γυναίκες. Έχουμε όμως δρόμο να 
διανύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση 
με την παρουσία προτύπων γυναικών, 
τη δημιουργία δομών φροντίδας αλλά 
και την καλλιέργεια κουλτούρας της 
αρχής της ισότητας. Μέτρα τα οποία 
κάποια έχουν ήδη μπει σε εφαρμογή 
τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να 
κτίσουμε πάνω σε αυτά και θα πρέπει να 
εργαστούμε ακόμη πιο εντατικά μέσω 

μιας ολιστικής προσέγγισης και όχι με 
αποσπασματικές δράσεις. Η βούληση 
υπάρχει και το σχέδιο δράσης θα υλο-
ποιηθεί».

Κλείνοντας, κλήθηκε να απαντήσει 
σε τι υστερεί η Κύπρος σε σχέση με την 
ισότητα των φύλων αλλά και ποιος είναι 
ο πρωταρχικός της στόχος ως Επιτρόπου. 

«Τα δικαιώματα των γυναικών και η 
ανισότητα των φύλων είναι ένα διαχρο-
νικό θέμα. Ένα ζήτημα που επηρεάζει 
όλες τις κοινωνίες ανά το παγκόσμιο. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Ισότητας των Φύλων υστερούμε σε δι-

άφορους τομείς, όπως για παράδειγμα 
στην εξουσία, στα οικονομικά/χρήματα 
και στον ελεύθερο χρόνο. Πρώτιστος 
στόχος είναι η θεσμοθέτηση Επιτρό-
που Ισότητας των Φύλων με ρόλο συ-
ντονιστικό, την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των δράσεων οριζόντια σε 
όλα τα υπουργεία και υφυπουργεία, 
ώστε με ολιστικές, στοχοθετημένες 
δράσεις και πολιτικές να έχουμε θε-
τικά αποτελέσματα για τη χώρα μας. 
Ήδη η συνεργασία με τα Υπουργεία 
και Υφυπουργεία θεωρείται δεδομένη 
και με κάποια έχει τροχοδρομηθεί».

Άπουσία της γυναίκας από την πολιτική 
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Οι ασθενείς ως έσοδα και το αύριο του ΓεΣΥ 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΉ ΜΕΣΟΒΔΟ-
ΜΑΔΉ ΔΙΑΣΚΕΨΉ ΤΉΣ ΟΣΑΚ, 
ΜΕ ΜΟΤΟ «ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΣΟΔΑ, Ή ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ΕΓΕΙ-
ΡΟΝΤΑΙ ΖΉΤΉΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ ΜΕΡΑ ΤΟΥ 
ΓΕΣΥ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ Ο,ΤΙ 
ΑΦΟΡΑ ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΩΝ 
ΥΠΉΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟ-
ΝΤΑΙ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Τ
ο Γενικό Σύστημα Υγείας 
μονοπωλεί, όπως είναι 
φυσικό, τον τομέα της 
Υγείας, με την Ομοσπον-
δία Συνδέσμου Ασθενών 
Κύπρου (ΟΣΑΚ) να επι-
χειρεί να στείλει ηχηρό 

και ξεκάθαρο μήνυμα σε πολιτειακούς 
αξιωματούχους και αρμόδιους φορείς. 
Αυτό ανέφερε μιλώντας στη «Σημερινή» 
και ο Μάριος Κουλούμας, πρόεδρος της 
ΟΣΑΚ, δίνοντας το στίγμα του γύρω από 
την λάθος κατεύθυνση στην οποία κινείται 
η συζήτηση γύρω από το ΓεΣΥ. «Η υγεία 
δεν είναι λεφτά, το να συζητάμε καθη-
μερινά εδώ και μήνες μόνο για λεφτά, 
προϋπολογισμούς, δαπάνες και μαύρες 
τρύπες δεν ωφελεί, ώς εδώ!», δήλωσε 
χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως κύριο 
μέλημα θα πρέπει να αποτελεί η παροχή 
ισότιμων ποιοτικών υπηρεσιών υγείας 
στον Κύπριο πολίτη. Υπογράμμισε,  δε, ότι 
στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκονται οι 
χρόνια πάσχοντες, αφού αυτοί σε βάθος 
χρόνου αδυνατούν ν’ αντεπεξέλθουν στα 
χρόνια βάρη. 

Οι πυλώνες γύρω από τις 
ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας

Τι εννοούμε, όμως, όταν λέμε ποιότητα 
υπηρεσιών; Σύμφωνα με τον ΟΣΑΚ και τον 
πρόεδρό του, αυτή διαχωρίζεται σε τρεις 
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πυλώνες: Την πρόσβαση, την απόδοση 
αλλά και το αποτέλεσμα. Όσον αφορά την 
πρόσβαση, θα πρέπει απαραίτητα να εξα-
σφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των 
ασθενών ανεξαρτήτως του πού διαμένουν, 
τι ηλικία έχουν, τι ζήτημα αντιμετωπίζουν, 
ενώ παράλληλα, ο κ. Κουλούμας, αναφε-
ρόμενος και στην κυριολεκτική έννοια, 
τόνισε πως τα ιατρεία θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμα σε ηλικιωμένους ή άτομα με 
αναπηρία. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται 
το κομμάτι που αφορά τις λίστες αναμονής, 
με τον ΟΣΑΚ να ζητά όπως καθοριστεί 
μέσω πρωτοκόλλου ένα ποσοστό (10-20%) 
των ημερήσιων ραντεβού -για συγκεκρι-
μένες ειδικότητες- για να εξυπηρετούνται 
τα επείγοντα, ενώ υπογραμμίζεται πως ο 
χρόνος αναμονής θα πρέπει να καθοριστεί 
στις 24 ώρες για τα επείγοντα και τις 72 
ώρες για μη επείγοντα. 

Στον τομέα της απόδοσης στάθηκε στην 
αύξηση της ποιότητας με μεγαλύτερους 
πόρους, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στο 
γεγονός ότι ο μέγιστος αριθμός ασθενών 
που μπορεί να εξετάσει ένας γιατρός  ανά 
ημέρα δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα προς 
εξάντληση, αλλά πλαφόν. Σε ό,τι αφορά το 
αποτέλεσμα, η συζήτηση με τον Μάριο 
Κουλούμα περιστράφηκε γύρω από τις 
διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης. «Οι 
κανονισμοί είναι οριζόντιοι, αυτό είναι 
λάθος. Σου λέει μπορείς, παραδείγματος 

χάριν, να κάνεις 10 κολονοσκοπήσεις τον 
μήνα. Έστω ότι τις έκανε. Έπρεπε να τις 
κάνει; Δικαιολογούνται; Έγιναν σωστά; 
Ανάρρωσε ο ασθενής; Κάποιος πρέπει 
να ελέγξει», τόνισε. 

Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα
Εκτός από τους πυλώνες, όμως, 

υπάρχει σωρεία ζητημάτων που απα-
σχολούν τους ασθενείς και κάνουν τις 
υπηρεσίες να απέχουν παρασάγγας 
του ιδεατού. Πρόσβαση σε καινοτόμα 
φάρμακα υπάρχει σε έναν βαθμό, όμως 
όχι σε όλα. Στον τομέα της περίθαλψης 
δεν υπάρχει ικανοποιητικό ποσοστό, 
λέει ο ΟΣΑΚ, πρέπει να είναι προσβά-
σιμα όλα. Εν συνεχεία νοσοκομειακά,  
υπάρχουν πολλά παράπονα χρόνιων 
παθόντων ή ηλικιωμένων υψηλής νο-
σηρότητας, που δεν γίνονται δεκτοί σε 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια μέσω διαφόρων 
προφάσεων -αφού δεν θεωρούνται επι-
κερδή περιστατικά- και στέλνονται στον 
ΟΚΥπΥ. Φάκελος ΤΑΕΠ, αφού, παρά 
τις εξαγγελίες, ο ΟΑΥ πληρώνει, όμως 
ποιοτικές υπηρεσίες δεν προσφέρονται. 

Ναι μεν… αλλά από τον ΟΑΥ
Στη «Σημερινή» μίλησε και ο Αναπλη-

ρωτής Διευθυντής του ΟΑΥ, κ. Άθως Τσι-
ντωνίδης, ο οποίος, κληθείς να σχολιάσει 
το «καμπανάκι» από πλευράς ασθενών, 

συμφώνησε ότι «ναι,  συμφωνούμε από-
λυτα, δεν είναι λεφτά οι ασθενείς. Όμως 
δυστυχώς χρειαζόμαστε τα χρήματα για 
να δουλέψει το σύστημα». Πρόσθεσε πως 
ο ΟΑΥ ως οργανισμός αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες του ΟΣΑΚ φέρνοντας ως παρά-
δειγμα τις λίστες αναμονής, ενώ τόνισε πως 
συμφωνεί με την εισήγηση για πρωτόκολλο 
επειγόντων περιστατικών. Παράλληλα ο 
κ. Τσιντωνίδης επεξήγησε πως μέρος του 
προβλήματος αποτελεί η μη εκμετάλλευ-
ση των προσωπικών ιατρών, αφού πάρα 
πολλοί ασθενείς ζητούν παραπεμπτικό για 
ειδικό ιατρό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα 
τεράστιο ποσοστό (90%) των ειδικών ιατρών 
να μην περιορίζονται στα εξειδικευμένα 
καθήκοντά τους  δημιουργώντας ντόμι-
νο. «Όλοι φέρουμε μέρος της ευθύνης»,  
πρόσθεσε. Όσον αφορά τους ελέγχους, 
ο Αν. Γεν. Διευθυντής του ΟΑΥ δήλωσε 
πως λαμβάνονται αφενός διάφορα μέτρα, 
όπως η ποιοτική τεκμηρίωση των παρα-
πεμπτικών, οι επί τόπου έλεγχοι, η φύση 
των απαιτήσεων που υποβάλλονται, όμως 
αφετέρου δεν μπορεί ο ΟΑΥ να ελέγξει 
την ποιότητα της φροντίδας. 

Πάζαρος: Ευθύνες και στον ΟΑΥ 
- «Οι λίγοι να ξεκουμπιστούν»

Για το θέμα τοποθετήθηκε στη «Σημε-
ρινή» και το μέλος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Υγείας και βουλευτής του ΔΗΣΥ,  
Χαράλαμπος Πάζαρος. Αρχικά ανέφερε πως 
το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη 
κοινωνική προσφορά προς τον πολίτη από 
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προσθέτοντας πως έχει δημιουργηθεί για 
να προσφέρει ισότιμη πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες υγείας στον κάθε πολίτη ξεχωριστά: 
νέους, ηλικιωμένους, συνταξιούχους, χα-
μηλόμισθους, χρόνιους ασθενείς, άνεργους. 
Παραδέχθηκε πως σαφέστατα το ΓεΣΥ ως 
σύστημα παρουσιάζει κενά, αδυναμίες και 
στρεβλώσεις, όμως τόνισε πως στόχος όλων 
είναι η ανάδειξή τους με μοναδικό σκο-
πό τη βελτιστοποίηση του συστήματος. Σε 
αυτό το κομμάτι η Βουλή έχει και χρέος 
και ρόλο. Υπενθύμισε, παράλληλα, την 
πρόνοια στη νομοθεσία του ΓεΣΥ, αφού 
στα τρία χρόνια θα επαναξιολογηθεί και, 
οποιαδήποτε στρέβλωση παρατηρηθεί, 
θα διορθωθεί. Ευθύνες, σύμφωνα με τον 
Χαράλαμπο Πάζαρο, φέρει και ο ΟΑΥ, ο 
οποίος οφείλει να εντοπίσει αυτούς τους 
λίγους ιατρούς που εκμεταλλεύονται τα κενά 
πλουτίζοντας εις βάρος των πολιτών και 
προσβάλλοντας τον όρκο του Ιπποκράτη 
που έδωσαν, αλλά και την πλειοψηφία των 
συναδέλφων τους. «Αυτοί οι λίγοι πρέπει 
να ξεκουμπιστούν», ήταν η καταληκτική 
του τοποθέτηση.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(I.Κ.Υ.Κ)
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 

ΕΤΟΣ 2022-2023
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου (I.Κ.Υ.Κ) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδια-
φερόμενες ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η υποβολή 
αιτήσεων, για διεκδίκηση κρατικών υποτροφιών, θα διεξάγεται 
μόνο διαδικτυακά, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» (www.ariadni.gov.cy), από τις 10 
Μαρτίου 2023 (από η ώρα 8:00)  μέχρι τις 7 Απριλίου 2023 
(μέχρι η ώρα 15:00).
Οι σχετικές προκηρύξεις για όλα τα επίπεδα σπουδών βρίσκο-
νται αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στο 
τηλ.: 22456433 από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, Δευτέρα με Πα-
ρασκευή ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@ikyk.mof.gov.cy 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
– ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΡΡΉΣ: «ΟΙ 
ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΠΟ-
ΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ 
ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΓΕΝΝΉΤΑ ΑΠΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ 
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ»

Μια εξαιρετικά σημαντική 
Ημερίδα με θέμα τους 
καρκίνους του εγκεφά-
λου πραγματοποίησε χθες 

Σάββατο (11/3/23), ο ΠΑΣΥΚΑΦ και ο 
Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους 
Εγκεφάλου «CBTA», στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμο-
νες που μίλησαν στην Ημερίδα, υπό τον 
τίτλο «Διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο», 
ήταν και ο διεθνούς φήμης νευροχει-
ρουργός, καθηγητής Βασίλειος Ζέρρης. 
Η «Σημερινή» άδραξε την ευκαιρία και 
πραγματοποίησε ολιγόλεπτη συνέντευξη 
με τον γιατρό, ο οποίος μέχρι σήμερα 
έχει σώσει δεκάδες ζωές στο εξωτερικό 
καθώς και στην Κύπρο. 

Μεταξύ άλλων ο γιατρός έχει πραγ-
ματοποιήσει διαχωρισμό δεξιού και 
αριστερού εγκεφάλου σε μωρά που 
έπασχαν από επιληψία, με θεαματικά 
αποτελέσματα. 

Έχει επίσης διενεργήσει αφαιρέσεις 
όγκων εγκεφάλου με τον ασθενή να 
βρίσκεται ξύπνιος και όχι σε ύπνωση 
(με αναισθησία), την ώρα του χειρουρ-
γείου, ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρος ο 
όγκος του εγκεφάλου, αλλά συγχρόνως 
να μην επηρεαστεί το κέντρο ομιλίας 
του ασθενούς. 

Ο γιατρός εφαρμόζει επίσης ελάχιστα 
επεμβατικές σπονδυλοδεσίες, ανάμεσα 
στα πλεονεκτήματα των οποίων  περιλαμ-
βάνονται οι πολύ μικρές τομές δέρματος, 
που ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό 
πόνο και επιταχύνουν την αποκατάσταση 
του ασθενούς. 

Γιατρέ, πόσο επικίνδυνος είναι ο 
όγκος εγκεφάλου και ποιοι οι τρό-
ποι αντιμετώπισής του; 

Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος όγκων 
εγκεφάλου. Από ιάσιμους μέχρι πολύ 
επιθετικούς. Σε όλους τους όγκους, το 
πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι 
η χειρουργική αφαίρεση. Όσο μεγα-
λύτερο κομμάτι καταφέρει να αφαι-
ρέσει ο χειρουργός,  τόσο καλύτερη 
η πρόγνωση του ασθενούς. Ευτυχώς, 
σήμερα, έχουμε σύγχρονες τεχνικές 
που εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα στο χειρουργείο. Μερικές 
από αυτές είναι η Νευροπλοήγηση, 
που στην ουσία είναι ένα GPS για τον 
εγκέφαλο, η χειρουργική αφαίρεση με 
τον ασθενή ξύπνιο, που εφαρμόζεται 
σε περιπτώσεις που ο όγκος βρίσκεται 
σε ευαίσθητα σημεία του εγκεφάλου, 
καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών 
που διαφοροποιούν τον όγκο από τον 
φυσιολογικό εγκέφαλο. 

Έχετε στο ενεργητικό σας σωρεία 
επεμβάσεων με απόλυτη επιτυχία, 
με πιο πρόσφατη την περίπτωση 
μικρού παιδιού στο Μακάρειο Νο-
σοκομείο Λευκωσίας. Πώς αντιμε-
τωπίστηκε το εν λόγω περιστατικό;

Όντως, με την αρωγή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ιδιαίτερα της Γενικής 
Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, 
αντιμετωπίσαμε ένα παιδάκι με βαριά 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Λόγω του 
τραυματισμού του εγκεφάλου, το παιδί 
είχε αναπτύξει σημαντική ενδοκράνια 
πίεση και μετατόπιση του εγκεφάλου, 
με άμεση απειλή για τη ζωή του. 

Προέβημεν σε άμεση αποσυμπιεστική 
κρανιοτομή, με αποτέλεσμα το παιδί σή-
μερα να βρίσκεται σε εξαιρετική κλινική 
κατάσταση και σιγά-σιγά να επανέρχεται 
σε μία φυσιολογική ζωή. 

Από ποια ηλικία μπορεί ένα 
παιδάκι να χειρουργηθεί και ποιες 
είναι οι καινοτόμες τεχνικές στη 
νευροχειρουργική και συγκεκρι-
μένα στην αφαίρεση όγκου από τον 
εγκέφαλο; 

Οι όγκοι του εγκεφάλου μπορούν να 
αντιμετωπιστούν στα παιδιά ακόμα και 
από νεογέννητα, από εξειδικευμένο παιδο-
νευροχειρουργό με εμπειρία στα παιδιά. 

Όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνικές, 
ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στην 
αφαίρεση όγκων με τον ασθενή ξύπνιο. 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται όταν 
ο όγκος βρίσκεται κοντά σε σημαντικά 
κέντρα λειτουργίας, όπως το Κέντρο της 
Κίνησης και το Κέντρο της Ομιλίας. Με 
την τεχνική αυτή μπορούμε να μεγιστο-

ποιούμε την αφαίρεση του όγκου, χωρίς 
να επηρεάζουμε τη λειτουργικότητα του 
ασθενούς. 

Πέραν της έμπρακτης συμβολής 
σας, όταν χρειάζεται για τη διενέρ-
γεια χειρουργικών επεμβάσεων 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο, αξίζει 
να κάνουμε αναφορά και στον ακα-
δημαϊκό σας ρόλο, τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό. Μιλήστε μας 
λίγο γι’ αυτή σας την ιδιότητα...  

Είχα την τιμή και την τύχη, η Κυ-
πριακή Δημοκρατία να με τιμήσει και 
να με εμπιστευτεί ως Καθηγητή Νευ-
ροχειρουργικής με τη Διεύθυνση της 
Νεοσύστατης Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Κύπρου. Πέραν αυτού, 
έχω διατελέσει Καθηγητής Νευροχει-
ρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας 
και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η 
διδασκαλία φοιτητών, πέραν της χαράς 
από τη συναναστροφή με νέους συνα-
δέλφους γεμάτους όνειρα, με κρατά σε 
συνεχή επιστημονική εγρήγορση και με 
οδηγεί να είμαι ενήμερος για κάθε νέα 
επιστημονική εξέλιξη στον τομέα της 
Νευροχειρουργικής και ιδιαίτερα των 
όγκων του εγκεφάλου. Σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο του Nottingham 
της Αγγλίας, διατηρώ εργαστήριο που 
ερευνά τη χρήση αναερόβιων βακτηρι-
δίων στην αντιμετώπιση των όγκων του 
εγκεφάλου. Πέραν αυτών, μαζί με τους 
συναδέλφους μου έχουμε συγγράψει το 
βιβλίο «NEUROSURGICAL REVIEW», 
που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από 
νευροχειρουργούς κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους. 

Αφαιρέσεις όγκων εγκεφάλου σε νεογέννητα

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
annamariaefty-
chiou@hotmail.com

Ο διεθνούς 
φήμης 

νευροχει-
ρουργός, 

καθηγητής 
Βασίλειος 

Ζέρρης 
μιλά στη 

«Σ» για τις 
καινοτόμες 

τεχνικές 
στη νευρο-
χειρουργι-

κή και στην 
αφαίρεση 

όγκου από 
τον εγκέ-

φαλο

Κουλούμας: 
«Η υγεία δεν 

είναι λεφτά, το 
να συζητoύμε 
καθημερινά 

εδώ και μήνες 
μόνο για λεφτά, 

προϋπολογισμούς, 
δαπάνες και μαύρες 
τρύπες δεν ωφελεί, 

ώς εδώ»

Τσιντωνίδης: 
«Ναι, συμφωνούμε 
απόλυτα, δεν είναι 
λεφτά οι ασθενείς. 
Όμως, δυστυχώς, 

χρειαζόμαστε 
τα χρήματα για 
να δουλέψει το 

σύστημα»
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Οι δράσεις των οινοπαραγωγών 

Αναφορικά με το ποιες εί-
ναι οι επόμενες δράσεις 
των 15 οινοπαραγωγών, 
οι οποίοι συμμετέχουν 

στη σημερινή έκθεση για την προ-
ώθηση του κρασιού, ο κ. Θεοχάρης 
παραθέτει τις εξής οκτώ: 

1. Το brand μας «Winecore», το 
οποίο θα φέρουν επικουρικά όλα 
τα εγκεκριμένα κυπριακά κρασιά 
από κυπριακές ποικιλίες των 15 
οινοποιείων, ως σήμα ποιότητας 
και μοναδικότητας.

2. Συνεχής παρουσία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης .

3. Παρουσία σε εκθέσεις του 
εξωτερικού, όπως η ProWein.

4. Κοινές δράσεις σε χώρες στό-

χους, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

5. Άμεση και συνεχής επαφή 
με τον καταναλωτή στην Κύπρο, 
εκπαίδευσή του και πολυ-επίπεδη 
υποστήριξη της κυπριακής αγοράς.

6. Νέα κρασιά από κυπριακές ποι-
κιλίες και ανάδειξη όλων των γηγενών 
κυπριακών ποικιλιών σταφυλιού. 

7. Διοργάνωση master classes, 
Winecore dinners, γευσιγνωσιών.

8. «Αντάμωμα» τον Δεκέμβριο 
στη Λευκωσία. 

Σημειώνεται ότι, την προσπάθεια 
της Cyprus Wine Consortium σε 
σχέση με όλες τις δράσεις προώθη-
σης και επικοινωνίας, την στηρίζουν 
ευγενώς το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), 
το Κυπριακό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 
και οι εταιρείες DIAM και MSC 
Vounos. Παρακάτω είναι τα 15 κυ-
πριακά οινοποιεία που συμμετέχουν 
στη σημερινή έκθεση: Ayia Mavri 
Winery, Οινοποιείο Άης Αμπέλης, 
Οινοποιείο Βλασίδη, Οινοποιείο 
Ζαμπάρτας, Θεόδωρος Θεοχάρης, 
K&K Vasilikon Winery (Kathikas), 
Kamanterena Winery, Κτήμα Δα-
φέρμου, Οινοποιείο Κυπερούντας, 
Οινοποιείο Κωνσταντίνου, Οινοποι-
είο Μαλλιάς, Marathasa Wines, 
Santa Irene Winery, Οινοποιείο 
Τσιάκκας, Vineyard Argyrides, 
Fikardos Winery. 

ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ  
vovouc@sigmalive.
com 

12.03.2023

Η ΈΚΘΈΣΗ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΈΙ 15 ΟΙΝΟΠΟΙΈΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ-
ΝΈΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΑ ΓΈΥΤΈΙ 
ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΈΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΈΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΈΣ ΤΟΥΣ

Ημέρα γνωριμίας με το 
κυπριακό κρασί στη Λεμεσό

τικές αρωματικές ποικιλίες. Την έκθεση 
«Αντάμωμα» οργανώνει για δεύτερη 
φορά στην Κύπρο η εταιρεία Cyprus 
Wine Consortium, η οποία προτρέπει το 
κοινό να παρευρεθεί στον χώρο για μια 
μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας κρα-
σιού και γνωριμίας με τους οινοποιούς. 
«Γνωρίστε τα θαυμάσια κρασιά από τις 
κυπριακές ποικιλίες σταφυλιού Μαρα-
θεύτικο, Γιαννούδι, Μαύρο, Λευκάδα, 
Μοροκανέλα, Βασίλισσα, Σπούρτικο, 
Πρωμάρα και μην ξεχάσετε τα Ξυνι-

Ο
κυπριακός αμπε-
λώνας αποτελεί δι-
αχρονικά το καμάρι 
της υπαίθρου. Το 
κυπριακό κρασί 
ήταν από τα αρχαία 
χρόνια γνωστό σε 

Ευρώπη και Ανατολή, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια εξελίσσεται σε διαμάντι της 
οικονομίας της χώρας. Η στήριξη των 
τοπικών προϊόντων ενδυναμώνει την 
αλυσίδα της οικονομίας  της Κύπρου 
και κατ’ επέκτασιν την αγοραστική δύ-
ναμη των κατοίκων της. Την ίδια ώρα 
η ποιότητα του προϊόντος έχει μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να διασφαλιστεί, και η 
γνωριμία με τον παραγωγό δημιουργεί 
μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 

Σε μια προσπάθεια ανάδειξης των 
τοπικών προϊόντων μας προβαίνουν, 
λοιπόν, σήμερα Κυριακή, 12 Μαρτίου, 
Κύπριοι οινοποιοί. Μια εμπειρική δι-
οργάνωση με άρωμα κυπριακού κρα-
σιού πραγματοποιείται στο εστιατόριο 
Ceti Locale στη Λεμεσό. Συνολικά 15 
οινοποιεία του  νησιού θα έχουν την 
ευκαιρία να συστήσουν το κρασί τους σε 
όσους παρευρεθούν στη διοργάνωση, οι 
οποίοι θα μπορούν να γευτούν εξαιρε-

στέρια τους», σημειώνεται στο Δελτίο 
Τύπου της εταιρείας. 

Αναδεικνύεται η αρχαία
παράδοση του κρασιού

Η «Σ» επικοινώνησε με τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο της Cyprus Wine 
Consortium, Θεόδωρο Θεοχάρη, για 
να μας εξηγήσει πόσο σημαντική είναι 
αυτή η σύμπραξη των οινοπαραγω-
γών για την προώθηση του κυπρια-
κού κρασιού. Όπως σημειώνει, είναι 
«εξαιρετικά σημαντική και μοναδική, 
αφού αφορά στα περισσότερα από τα 
πιο γνωστά και ηγετικά οινοποιεία 
της Κύπρου. Μια ομάδα ανθρώπων 
που λειτουργεί με σύμπνοια και κοι-
νό όραμα εργάζεται νυχθημερόν για 
το κυπριακό κρασί ως αναπόσπαστο 
μέρος της ζωής της. Χτίζει δε ήδη την 
επόμενη γενιά οινοποιιών. Η ομάδα 
θέτει τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας, 
τα εφαρμόζει πιστά, δεν διστάζει να 
βελτιώνεται συνεχώς, εστιάζει στην 
κυπριακή βιοποικιλότητα και εξα-
πλώνει τον κυπριακό αμπελώνα γύρω 
από τις γηγενείς κυπριακές ποικιλίες. 
Αποτελεί δε ένα λαμπρό παράδειγμα 
ομαδικής εργασίας κα παραμερισμού 
των όποιων διαφορών για χάρη του 
κυπριακού κρασιού και της Κύπρου».

Ερωτηθείς για το πώς αυτή η ημέ-
ρα γνωριμίας με το κυπριακό κρασί θα 
συμβάλει στην ανάδειξη του κρασιού 
εντός και εκτός Κύπρου, ο κ. Θεοχάρης 

απαντά ότι η «Αντάμωμα» είναι η μόνη 
έκθεση παγκοσμίως η οποία παρουσι-
άζει και καταδεικνύει μόνο κυπριακά 
κρασιά από γηγενείς κυπριακές ποι-
κιλίες σταφυλιού. «Έτσι αποτελεί πόλο 
έλξης των επαγγελματιών του χώρου, οι 
οποίοι ήδη γνωρίζουν για την προσπά-
θεια της μάρκας ‘‘Winecore’’ και με την 
‘‘Αντάμωμα’’ βρίσκουν την ευκαιρία να 
εμβαθύνουν και να έρθουν πιο κοντά 
στα 15 οινοποιεία μας και στο κυπριακό 
κρασί. Επίσης, η ‘‘Αντάμωμα’’ έλκει τον 
λάτρη του κρασιού, ο οποίος αναζητά 
το ιδιαίτερο κρασί και την ευκαιρία 
να δοκιμάσει εξαιρετικά κυπριακά 
κρασιά έχοντας άμεση επαφή με τους 
παραγωγούς. Αυτή η επικοινωνία των 
μοναδικών κυπριακών κρασιών μας 
προωθεί την Κύπρο ως οινοπαραγωγό 
χώρα, εκπαιδεύει τον ξένο καταναλωτή, 
ενημερώνει τις αγορές ότι η Κύπρος 
παράγει θαυμάσια κρασιά εφάμιλλα των 
πιο γνωστών ξένων και διδάσκει τον 
πολιτισμό του κρασιού και την αρχαία 
παράδοση που έχει η Κύπρος». 

Αναζητούν την προσωπική 
εμπειρία στο κρασί

Οι μορφές του τουρισμού εξελίσσονται 
και πλέον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 
στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι 
οποίες απευθύνονται σε ένα πιο στοχευ-
μένο κοινό, με ιδιαίτερες προτιμήσεις στο 
τουριστικό προϊόν που ζητά να γνωρίσει, 
όπως είναι και ο οινοτουρισμός. Σύμφωνα 

«Όλο και 
περισσότεροι 
καταναλωτές 

αναζητούν την 
προσωπική εμπειρία 

στο κρασί και 
επισκέπτονται τα 

κυπριακά οινοποιεία»

«Όλο και 
περισσότεροι 
καταναλωτές 

αναζητούν την 
προσωπική εμπειρία 

στο κρασί και 
επισκέπτονται τα 

κυπριακά οινοποιεία»

με τον κ. Θεοχάρη, όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές αναζητούν την προσωπική 
εμπειρία στο κρασί και επισκέπτονται 
τα οινοποιεία, παρακολουθούν master 
classes και οινο-γευσιγνωσίες και εν-
διαφέρονται να ταιριάξουν το κρασί με 
το φαγητό τους. 

Κληθείς να σχολιάσει πώς κινείται η 
αγορά του κυπριακού κρασιού, αναφέρει 
ότι η αγορά κινείται και από τη λιανική 
αγορά (υπεραγορές, κάβες) και από την 
έκθεση «Horeca» (όπως εστιατόρια, ξε-
νοδοχεία, wine bars και άλλα). 

Στο ερώτημα τι είναι αυτό που κά-
νει το κυπριακό κρασί να ξεχωρίζει,  
απαντά ότι είναι η βιοποικιλότητα της 
Κύπρου, οι ορεινοί αμπελώνες και οι 
κυπριακές ποικιλίες, εφόσον χρησιμο-
ποιούνται. «Υπάρχουν πάνω από 100 
οινοποιεία σε όλη την Κύπρο και οι 
αμπελώνες είναι διάσπαρτοι σε όλο το 
νησί. Η πιο περιζήτητη ποικιλία εντός 
και εκτός Κύπρου είναι το Ξυνιστέρι 
(λευκό) και ακολουθείται από Μαρα-
θεύτικο και Γιαννούδι (κόκκινα), με την 
παραγωγή να καλύπτει τη ζήτηση στην 
εγχώρια αγορά στο 100%». 

Όπως προσθέτει, σημαντική χώρα 
εισαγωγής κρασιού είναι η Ελλάδα. «Ει-
σάγουμε απ’ όλον τον κόσμο (κυρίως 
Ευρώπη, ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Νό-
τια Αφρική, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία). 
Εξάγουμε πολύ μικρές ποσότητες στις 
ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα».
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
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Ερωτήματα που 
χρήζουν απάντησης 

Η«Σ» επικοινώνησε 
και με το Τμήμα 
Πολεοδομίας ζη-
τώντας την τοπο-

θέτηση του Διευθυντή επί 
του θέματος, χωρίς ωστόσο 
αυτό να καταστεί δυνατό. Μας 
ζητήθηκε να αποστείλουμε 
συγκεκριμένα ερωτήματα, 
τα οποία παρέμειναν ανα-
πάντητα: 

Πρώτον, έχουν διενεργη-
θεί μελέτες που δείχνουν ότι 

είναι επικίνδυνες ορισμένες 
από τις πολυκατοικίες σε προ-
σφυγικούς συνοικισμούς; 

Δεύτερον, για ποιο λόγο 
δεν έχουν δοθεί οι μελέτες 
στην αρμόδια Επιτροπή; 

Τρίτον, πώς χειρίζεται το ζή-
τημα το Τμήμα Πολεοδομίας;

Αυτά τα ερωτήματα ευελ-
πιστούμε πως θα απαντηθούν 
την ερχόμενη Τρίτη ενώπιον 
της Επιτροπής Προσφύγων 
της Βουλής.

12.03.2023

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

Αφήνουν τους πολίτες
στην άγνοια κινδύνου

ΟΙ ΦΟΝΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ ΕΠΑΝΕΦΕΡΑΝ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ ΤΟ ΖΉΤΉΜΑ 
ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΉΛΩΝ ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  

Σ
ε τουλάχιστον 43 ακατάλ-
ληλες και επικίνδυνες 
προσφυγικές πολυκα-
τοικίες διαμένουν αρ-
κετοί συμπολίτες μας, 
χωρίς, ωστόσο, να το 
γνωρίζουν. 

Το εν λόγω ζήτημα απασχολεί την 
Επιτροπή Προσφύγων από το 2019, 
όταν εξετάστηκε για πρώτη φορά, με την 
απερχόμενη Κυβέρνηση να δεσμεύεται 
για κατάθεση προγράμματος αναδόμη-
σης είτε μετεγκατάστασης των ενοίκων. 

Οι φονικοί σεισμοί σε Τουρκία και 
Συρία επανέφεραν στο προσκήνιο το 
ζήτημα. Η Επιτροπή ζήτησε επανει-
λημμένα τις μελέτες που έγιναν από το 
Τμήμα Πολεοδομίας για την κατάσταση 
των πολυκατοικιών, χωρίς, όμως, να 
βρίσκει ανταπόκριση. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος 
Κέττηρος απέστειλε επιστολή προς τον 
Διευθυντή της Πολεοδομίας, Κυριάκο 
Κούνδουρο, στην οποία του ζητά να 
προσέλθει την Τρίτη (14/3) στη Βουλή. 
Στην επιστολή, ο κ. Κέττηρος θέτει τα 
ερωτήματα τι θα συμβεί σε περίπτωση 
σεισμού, καθώς η Κύπρος βρίσκεται σε 
μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, και 
ποια είναι η ευθύνη όσων γνωρίζουν για 
την επικινδυνότητα των πολυκατοικιών 
και δεν έχουν ενημερώσει αρμοδίως 
τους κατοίκους που μένουν σε αυτές. 

Στο μεταξύ, όπως πληροφορήθηκε η 
«Σ», για το θέμα ζήτησε ενημέρωση από 
το αρμόδιο Υπουργείο και ο Πρόεδρος, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού -σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές- η Κυβέρνηση δεν 
φαίνεται να γνωρίζει ακόμη τι θα πράξει 
για να επιλυθεί το ζήτημα. 

«Από τη στιγμή που υπάρχει 
ζήτημα ασφάλειας, δεν 
μπορεί κανείς να κρυφτεί» 

Ο κ. Κέττηρος, μιλώντας στη «Σ», 
ανέφερε ότι ζήτησαν μέσω επιστολής εκ 
μέρους όλων των μελών της Επιτροπής 
να κατατεθεί κατάλογος για τη στατική 
επάρκεια κάθε πολυκατοικίας σε όλους 
τους συνοικισμούς της Κύπρου, να δοθεί 
ο κατάλογος των 43 πολυκατοικιών που 
κρίθηκαν ακατάλληλες σε στατική έρευ-
να που έγινε στο παρελθόν, αλλά και το 
πλάνο της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση 
του προβλήματος. «Αντιλαμβανόμαστε το 
γεγονός ότι ο Υπουργός ανέλαβε πριν από 
λίγες μέρες, αλλά η Πολεοδομία αρνείται 
να παραδώσει τη μελέτη για να γνωρίζουν 
οι κάτοικοι που διαμένουν στις πολυκατοι-
κίες εάν το κτήριο όπου διαμένουν είναι 
κατάλληλο ή όχι και να λάβουν τα μέτρα 
τους, όπως πρέπει να πράξει και το κράτος». 

Σημείωσε ότι ζήτησαν και τη νομοθε-
σία που δεν επιτρέπει στους δημόσιους 
λειτουργούς να αρνούνται να καταθέσουν 
στοιχεία στις Επιτροπές της Βουλής και 
πρέπει να τα φέρουν μέχρι την Τρίτη. 
«Πρέπει να πω ότι, παρά το γεγονός ότι 
ο Υπουργός Εσωτερικών έδειξε ενδια-
φέρον και επικοινώνησε μαζί μου για 
να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το όλο 
ζήτημα, η εικόνα που έχω είναι ότι η 
Κυβέρνηση δεν θα είναι έτοιμη μέχρι 
την επόμενη Τρίτη». 

Επισήμανε ότι «δεν θέλω να δώσουμε 

χρόνο γιατί δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί 
το κακό. Νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο. Ο 
χρόνος είναι μηδέν και πρέπει να βιαστούν 
τα αρμόδια Τμήματα, οι πολιτικοί προϊ-
στάμενοι να καταθέσουν τα στοιχεία, να 
ενημερώσουν τον κόσμο και να λάβουν τα 
μέτρα τους. Δεν υπάρχει χρόνος για καμία 
παράταση στη συζήτηση του θέματος». 

Ο κ. Κέττηρος διευκρίνισε ότι η Επι-
τροπή ζητούσε εδώ και αρκετά χρόνια 
τη μελέτη. «Ο Διευθυντής της Πολεο-
δομίας έλεγε πάντοτε ότι δεν μπορεί να 
την δώσει και επικαλείτο ότι χρειάζεται 
σχετική άδεια από τον Υπουργό, που 
είναι και ο πολιτικός του προϊστάμενος». 

Υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που 
υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, δεν μπορεί 
κανείς να κρυφτεί. «Διαφορετικά ανα-
λαμβάνει ο καθένας το μερίδιο που του 
αναλογεί. Και ο Διευθυντής της Πολεο-

δομίας και ο Υπουργός Εσωτερικών». 
Τόνισε ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει σε 

ποιες περιοχές βρίσκονται οι εν λόγω 
πολυκατοικίες. «Αν ήξερα θα τα έδινα 
αμέσως στη δημοσιότητα, γιατί τέτοιο 
βάρος δεν θα μπορούσα να σηκώσω». 

«Αυτήν τη στιγμή όλοι οι 
κάτοικοι των συνοικισμών 
ανησυχούν»

Στη «Σ» μίλησε και ο Α’ Αντιπρόεδρος 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Ανδρέας Θεοδότου, 
ο οποίος ανέφερε ότι παρευρέθησαν 
και σε άλλες συνεδρίες της Επιτροπής 
Προσφύγων. «Τα τελευταία 2-3 χρόνια 
έχει συζητηθεί αρκετές φορές, ενώ έχει 
ξαναζητηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας 
να δώσει ενημέρωση για τους προσφυ-
γικούς συνοικισμούς». 

Πρόσθεσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν 
δοθεί λεπτομέρειες για την κατάσταση. 
«Αυτό που ζητούμε είναι να υπάρξει 
πλήρης διαφάνεια και να έρθει η Πολεο-
δομία στη Βουλή και να μας ενημερώσει 
αν έχουν γίνει έλεγχοι και κατά πόσον 
έχουν εντοπίσει επικίνδυνες πολυκατοι-
κίες. Πρέπει να μας πουν τι σχεδιάζουν 
να κάνουν με αυτές τις πολυκατοικίες. 
Έχουν σκοπό να τις κατεδαφίσουν και 
να κάνουν καινούργιες ή θα τις ανακα-
τασκευάσουν;», διερωτήθηκε. 

Συμπλήρωσε ότι αν υπάρχουν επι-
κίνδυνες οικοδομές τότε θα πρέπει να 
ενημερωθούν οι κάτοικοι και να τις 
εγκαταλείψουν. «Δεν μπορεί ο οποιοσ-
δήποτε κάτοικος της χώρας να μένει σε 
επικίνδυνη οικοδομή, ενώ ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να πέσει οποιοδήποτε 
μέρος πάνω του ή να πέσει κάποιο 

μπαλκόνι», τόνισε. 
Ο κ. Θεοδότου ανέφερε ότι αυτό που 

ζητούν είναι να ενημερωθούν ποιες πο-
λυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Εξήγησε 
ότι όλες αυτές οι πολυκατοικίες κτίστη-
καν πριν από τον αντισεισμικό κανονι-
σμό. «Και άλλα σπίτια και οικοδομές 
έχουν κτιστεί πριν από τον κανονισμό 
γι’ αυτό δεν περιμένουμε να είναι όλες 
αντισεισμικές, αλλά πρέπει να έχουν ένα 
επίπεδο ασφάλειας. Πολυκατοικίες οι 
οποίες κτίστηκαν το 1985 άντεξαν στους 
σεισμούς που έγιναν στη Λεμεσό το 1995. 
Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν επάρκεια, 
αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχει 
χειροτερέψει η κατάσταση», είπε. 

Επιπλέον αναφέρθηκε και στα μέτρα 
που μπορούν να ενισχύσουν τις οικοδο-
μές. «Αν μια πολυκατοικία έχει μπαλκό-
νια που κρέμονται, ραγισμένες κολώνες, 
σίδερα οξειδωμένα τότε σε πρώτη φάση 
μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν κάποια 
προσωρινά μέτρα άρσης επικινδυνότητας. 
Να πάει κάποιος εργολάβος και να βάλει 
κάποιες προσωρινές υποστυλώσεις και 
να αφαιρεθούν επικίνδυνες προεξοχές». 
Σημείωσε ότι υπάρχουν υποδομές όπου 
ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει μπετόν 
και να σκοτώσει έναν περαστικό. «Μετά 
την άρση επικινδυνότητας θα πρέπει να 
αξιολογηθεί και, αν είναι σε τόσο κακή 
κατάσταση και δεν έχει οποιαδήποτε 
επάρκεια στον σεισμό, τότε θα πρέπει 
να γίνει μια μελέτη για να αποφασιστεί 
αν συμφέρει να ξαναγίνει καινούργια 
ή να γίνει αναβάθμιση». Τόνισε ότι δεν 
μπορεί κάποιος πολίτης να μένει σε μια 
πολυκατοικία που είναι επικίνδυνη. «Ο 
νόμος ορίζει ότι ο υπεύθυνος για μια 
οικοδομή είναι ο ιδιοκτήτης της, ενώ 
στους συνοικισμούς πρέπει να ενημε-
ρωθούν οι διαμένοντες». 

Επεσήμανε ότι δεν αντιλαμβάνονται 
για ποιο λόγο δεν υπάρχει ενημέρωση 
και δεν δημοσιοποιούνται οι μελέτες που 
έγιναν. «Αυτήν τη στιγμή όλοι οι κάτοικοι 
των συνοικισμών ανησυχούν. Μετά από 
αυτά που έγιναν στην Τουρκία και στην 
Ελλάδα, που κανείς δεν αναλαμβάνει 
τις ευθύνες του, προφανώς όλοι έχουν 
έγνοια αν ζουν σε επικίνδυνες πολυ-
κατοικίες. Δεν είναι λύση να αφήνουν 
τους κάτοικους να μένουν σε οικοδομές 
που ενδεχομένως είναι ακατάλληλες».

Καταληκτικά είπε ότι το θέμα σχετί-
ζεται με το πιστοποιητικό επιθεώρησης 
των κτηρίων, που βρίσκεται σε δημόσια 
διαβούλευση. «Θα πάει στη Βουλή και 
ουσιαστικά είναι το νομοσχέδιο που 
προνοεί ότι όλες οι οικοδομές μετά από 
κάποια χρόνια θα πρέπει να περνούν 
από έλεγχο επάρκειας και επιθεώρησης. 
Θα πρέπει να πάει κάποιος μηχανικός 
και να κάνει οπτικό έλεγχο και μελέτη 
των σχεδίων. Έτσι θα κριθεί η κάθε οι-
κοδομή αν έχει ένα επίπεδο ασφαλείας 
και ανάλογα από τα αποτελέσματα θα 
συνεχιστούν οι μελέτες. Αυτό θα πρέπει 
να γίνεται και στους συνοικισμούς».

Ο Πρόεδρος Νίκος 
Χριστοδουλίδης 
ζήτησε ενημέ-
ρωση από τον 

Υπουργό Εσωτερι-
κών,  Κωνσταντίνο 

Ιωάννου, με την 
Κυβέρνηση να μη 
γνωρίζει ακόμη τι 
θα πράξει για να 

επιλυθεί το ζήτημα 

Νίκος Κέττηρος: 
«Ή Πολεοδομία αρνείται να 
παραδώσει τη μελέτη για 
να γνωρίζουν οι κάτοικοι 
που διαμένουν στις πο-

λυκατοικίες εάν το κτήριο 
είναι κατάλληλο ή όχι και 
να λάβουν τα μέτρα τους» 



Δ
έσμιοι των φουσκω-
μένων λογαριασμών 
του ρεύματος εξακο-
λουθούν να είναι οι 
Κύπριοι καταναλωτές. 
Πέραν των εξωφρενι-
κών ανατιμήσεων στα 

καύσιμα, που ανεβάζoυν τον λογαριασμό 
κατά πολύ, οι πολίτες πληρώνουν και 
τους ρύπους. Φέτος το συνολικό ποσό 
που θα πληρώσει η ΑΗΚ, και βεβαί-
ως θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές, 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα €300 
εκ. Σημειώνεται ότι, την προηγούμε-
νη τριετία, η ΑΗΚ πλήρωσε €487 εκ. 
μόνο για ρύπους. Δεδομένου αυτού, 
αντιστοιχούν κατά μέσον όρο στις 100 
χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις και στα 
300 χιλιάδες νοικοκυριά 4.500 ευρώ 
σε τρία χρόνια.

Από το 2017… 
Πριν από έξι χρόνια, σύμφωνα με 

τον περιβαλλοντολόγο, Κώστα Παπα-
σταύρο, η Κυπριακή Δημοκρατία δια-
βεβαίωνε, με εκθέσεις της, ότι το 2017 
οι σταθμοί θα λειτουργούσαν με φυσικό 
αέριο. Παρά ταύτα, βρισκόμαστε στο 
2023 και η χώρα μας ακόμη πληρώ-
νει εκατομμύρια σε ρύπους. Πρόσθεσε, 
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ΒΑΡΎ ΠΛΗΡΏΝΟΎΝ ΤΟ ΤΊ-
ΜΗΜΑ ΝΟΊΚΟΚΎΡΊΑ ΚΊ ΕΠΊ-
ΧΕΊΡΗΣΕΊΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΊΣΜΟΎ 
ΜΕ ΜΑΖΟΎΤ - ΤΗΝ ΤΕΛΕΎΤΑΊΑ 
ΤΡΊΕΤΊΑ Η ΑΓΟΡΑ ΔΊΚΑΊΏΜΑ-
ΤΏΝ ΡΎΠΏΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ 
ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΕΊ ΤΟ ΜΊΣΟ ΔΊΣΕ-
ΚΑΤΟΜΜΎΡΊΟ 

μάλιστα, πως η ολιγωρία της εκάστοτε 
κυβέρνησης ευθύνεται για τη σημερινή 
κατάσταση. Δεν είναι πρόβλημα ενός 
ανθρώπου και Οργανισμού, όπως είπε, 
αλλά ολόκληρου του συστήματος, που 
καλύπτει ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα 
να φορτώνει τον Κύπριο καταναλωτή 
με επιπλέον κόστος, διότι κάποιοι δεν 
έκαναν σωστά τη δουλειά τους. 

Τραγικά λάθη
Οι κυβερνήσεις στον τομέα της ενέρ-

γειας, με τις παραλείψεις τους (;) χρόνο 
με τον χρόνο, βαραίνουν όλο και περισ-
σότερο στην τσέπη του καταναλωτή. Η 
καθυστέρηση της έλευσης του φυσικού 
αερίου και του ανοίγματος της αγοράς 
ηλεκτρισμού, αλλά και η απουσία των 
ΑΠΕ, συνθέτουν το σκηνικό για μία 
πιο ακριβή ενέργεια και μας έφεραν 
στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. 
Η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη δε-

κάδα των πιο ακριβών χωρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε εκκρεμότητα από το 2014
Σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρισμού, 

είχε καθοριστεί ν’ ανοίξει το 2014, κάτι 
βέβαια που δεν έγινε. Τα τέλη του 2021 
ψηφίστηκε η βασική νομοθεσία και 
πέρσι οι κανονισμοί. Παρά ταύτα έως 
σήμερα εκκρεμούν τροποποιήσεις, οι 
οποίες αφορούν μεταφορά υπαλλήλων 
της ΑΗΚ στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή 
Ενέργειας, καθώς επίσης και οι κανο-
νισμοί για το προσωπικό του. Προφα-
νώς εάν υλοποιούνταν τα πιο πάνω θα 
είχαμε πιο φθηνή ενέργεια και δεν θα 
ήταν το 70% του λογαριασμού καύσιμα 
και ρύποι. Κι όλα αυτά την ώρα που ο 
Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγγέλλει 
παλινωδίες, υπερκέρδη και αποφάσεις 
άνευ λογικής, στον τρόπο διαχείρισης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

«Προεκλογικές σκοπιμότητες»
Καθυστερήσεις πέραν της μιας δε-

καετίας καταγράφονται και στη χρή-
ση φυσικού αερίου. Κάτι, που, εκτός 
από τις μειωμένες τιμές ρεύματος, θα 
μας απάλλασσε και από τις τεράστι-
ες χρεώσεις για τους ρύπους. Μέρος 
αυτών επιστρέφει, βέβαια, στα ταμεία 
του κράτους και χρησιμοποιείται για 
την προώθηση των ΑΠΕ, χρήματα τα 
οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα 
για τον σκοπό τους. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του «Σίγμα» (26/9/2022) 
και της δημοσιογράφου Σοφίας Ιω-
σήφ, το φυσικό αέριο αναμενόταν στην 
Κύπρο από το 2007. Η ημερομηνία 
όμως άλλαζε συνεχώς, ανάλογα με τις 
εξαγγελίες και τις μελέτες της εκάστοτε 
κυβέρνησης. Μιλώντας στο «Σίγμα» ο 
Γιώργος Λιλλήκας, ο οποίος διετέλεσε 
Υπουργός Ενέργειας από 01.03.2003 - 
12.06.2006, ανέφερε πως «το 2006 έγινε 
μελέτη και διυπουργική επιτροπή για 
να δούμε ποια είναι η πιο συμφέρουσα 
λύση και είχαμε καταλήξει σε πλωτές 
μονάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να 
μετακινηθούν ή να πουληθούν σε πε-
ρίπτωση που φέρναμε δικό μας αέριο». 
Η προσπάθεια, σύμφωνα με τον Γιώργο 
Λιλλήκα,  προσέκρουσε σε προεκλογικές 
σκοπιμότητες. «Ναυάγησε επειδή είχαμε 
μπει σε προεκλογική περίοδο για τις 
Προεδρικές του 2008 και η αντιπολίτευση 
τότε είχε εγγράψει το θέμα στη Βουλή και 
η διαδικασία τερματίστηκε», σημείωσε. 
Στο μεσοδιάστημα υπήρξε κρούση από 
ιδιωτική εταιρεία, η οποία επιδίωκε να 
δημιουργήσει πλωτή μονάδα υγροποι-
ημένου αερίου, το 2008. Σύμφωνα με 
τον Φρίξο Σαββίδη, μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της εταιρείας, «έγινε 
σοβαρή προσπάθεια το 2008, η οποία 
προσέκρουσε στη ΔΕΦΑ, που προσπα-
θούσε να προστατεύσει την παραγωγή 
ενέργειας, μόνο από την ΑΗΚ». Βεβαίως 
η διαρκής αναβλητικότητα στη λήψη 
των κρίσιμων αποφάσεων συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Ο σταθμός στο Βασιλικό 
έπρεπε να τελειώσει από τον Ιούλιο 
του 2022, οπόταν θα μπορούσαμε να 
έχουμε ήδη φυσικό αέριο, αλλά κάτι 
τέτοιο δεν έγινε. 
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Το κόστος της ζωής αυξά-
νεται παγκοσμίως και οι 
καταναλωτές επιχειρούν ν’ 
αντεπεξέλθουν προσαρμό-

ζοντας δραστικά την καταναλωτική 
τους συμπεριφορά. Η πλειονότητα 
(53%) των καταναλωτών περιορίζουν 
τα επουσιώδη έξοδά τους. Συγκεκρι-
μένα, το 15% των καταναλωτών έχουν 
σταματήσει εντελώς τα επουσιώδη 
έξοδα, σύμφωνα με την έρευνα της 
PwC Global Consumer Insights Pulse 
Survey 2023, η οποία συγκέντρωσε 
τις απόψεις 9.180 καταναλωτών από 
25 γεωγραφικές περιοχές διεθνώς.

Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι η πλει-
ονότητα των καταναλωτών αναμένουν 
να μειώσουν τα έξοδά τους σε όλες τις 
κατηγορίες που συμπεριλήφθηκαν στην 
έρευνα κατά τους επόμενους έξι μή-
νες, καταγράφοντας σημαντική μείωση 
στις προγραμματισμένες δαπάνες σε 
όλες τις κατηγορίες σε σύγκριση με την 
προηγούμενη έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022. Τομείς 
που συμπεριλαμβάνουν τα προϊόντα 
πολυτελείας, τα ταξίδια και τα είδη μό-
δας αναμένεται να απορροφήσουν το 
μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων των 
καταναλωτικών δαπανών τους επόμε-
νους έξι μήνες, ενώ οι δαπάνες για τα 
είδη λιανικού εμπορίου αναμένεται να 
μειωθούν σε μικρότερο βαθμό.

Το κόστος ζωής επηρεάζει 
την εμπιστοσύνη 

Οι καταναλωτές παγκοσμίως αλ-
λάζουν τις καταναλωτικές τους συ-
νήθειες τόσο στο κατάστημα όσο και 
στο διαδίκτυο, καθώς η αύξηση του 
κόστους ζωής και τα προβλήματα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζουν τη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων και τους 
χρόνους παράδοσης. Ως αποτέλεσμα, 
σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι 
αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα 
όταν βρίσκονται σε προσφορά ή/και 
σε διαφήμιση, το 46% αναζητούν πω-
λητές που προσφέρουν καλύτερη τιμή, 
το 40% χρησιμοποιούν ιστοσελίδες 
σύγκρισης για να βρουν  φθηνότερες 
εναλλακτικές, το 34% αγοράζουν σε με-
γάλες ποσότητες για να εξοικονομήσουν  
το κόστος και το 32% αγοράζουν από 
εμπόρους με τα «δικά τους εμπορικά 
σήματα» προκειμένου να εξοικονομή-
σουν χρήματα. Δημογραφικά, η γενιά 
Generation X είναι η «πιο ανήσυχη» 
(47%) και έχει ήδη λάβει μέτρα για τα 

μη ουσιώδη έξοδά της. Ακολουθούν 
οι Baby Boomers σε «κάποιο βαθμό» 
(33%), ενώ δράση αναλαμβάνουν και 
οι Millennials, οι οποίοι πρωτοστατούν 
καθώς «ανησυχούν», χωρίς, ωστόσο, 
να αλλάζουν συμπεριφορά.

Τα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα 
αλλάζουν τους καταναλωτές 

Ενώ περισσότεροι από τους μισούς 
καταναλωτές (56%) δήλωσαν ότι η 
αύξηση των τιμών παραμένει το πιο 
συχνό πρόβλημα κατά τις αγορές στο 
κατάστημα, τα προβλήματα στην εφοδι-
αστική αλυσίδα επίσης προβληματίζουν 
έντονα καθώς δημιουργούν μεγαλύτερες 
ουρές στα πιο πολυσύχναστα καταστή-
ματα (30%) και στη διαθεσιμότητα των 
προϊόντων (26%). Τα προβλήματα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας για αγορές στα 
καταστήματα είναι πιο έντονα για τους 
καταναλωτές στην Αυστραλία (36%), 
στις Ηνωμένες Πολιτείες (35%) και στην 
Ινδία (34%). Οι κυριότερες ανησυχί-
ες για τους διαδικτυακούς αγοραστές 
είναι, οι αυξανόμενες τιμές (48%), η 
διαθεσιμότητα προϊόντων (24%) και 
οι μεγαλύτεροι από τους αναμενόμε-
νους χρόνους παράδοσης (24%) έχουν 
αναφερθεί μέσα στις ανησυχίες των 
ερωτηθέντων.

Περαιτέρω μείωση δαπανών 
για προϊόντα πολυτελείας 

Οι καταναλωτές σχεδιάζουν να μειώ-
σουν τις δαπάνες τους σε όλες τις κατη-
γορίες λιανικής που αναφέρθηκαν στην 
έρευνα κατά τους επόμενους έξι μήνες, 
με τη μεγαλύτερη πρόβλεψη μείωσης 
να αφορά σε προϊόντα πολυτελείας ή 
επώνυμα προϊόντα (53%), στα ταξίδια 
(43%), στις εικονικές διαδικτυακές 
δραστηριότητες (42%), και στα είδη 
μόδας - όπως ρούχα και υποδήματα 
(41%). Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει 
όρεξη για μελλοντικές δαπάνες, με το 
40% να δηλώνουν ότι θα περιποιηθούν 
τον εαυτό τους ή τους άλλους, ενώ το 
39% θεωρούν αυτές τις δαπάνες ως 
καλύτερης ποιότητας.

Τα είδη λιανικού εμπορίου (24%) 
είχαν τη λιγότερη αναφερόμενη προ-
γραμματισμένη μείωση δαπανών.

Ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα 
Παρά τη σχεδιαζόμενη μείωση των 

δαπανών και το δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον, οι καταναλωτές ισχυρίζονται 
ότι εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν περισσότερα για βιώσιμους 
τύπους προϊόντων. Οκτώ στους δέκα 
καταναλωτές, συγκεκριμένα, δηλώνουν 
πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα 
για ένα προϊόν που παράγεται ή/και 
προέρχεται από την εγχώρια αγορά 
ή είναι κατασκευασμένο από ανακυ-
κλωμένα, βιώσιμα ή φιλικά προς το 
περιβάλλον υλικά (77%) ή που παρά-
γεται από μια εταιρεία με φήμη για τις 
ηθικές πρακτικές της (75%).

Περικόπτουν τις μη βασικές 
δαπάνες οι καταναλωτές 

PWC CONSUMER INSIGHTS 
SURVEY: ΤΟ 50% ΤΏΝ ΚΑΤΑ-
ΝΑΛΏΤΏΝ ΕΊΝΑΊ «ΕΞΑΊΡΕΤΊ-
ΚΑ» Ή «ΠΟΛΎ» ΑΝΗΣΎΧΟΊ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΏΠΊΚΗ ΤΟΎΣ ΟΊΚΟ-
ΝΟΜΊΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλέον η «καυτή πα-
τάτα» βρίσκεται στα 
χέρια της νέας Κυ-
βέρνησης, η οποία 

οφείλει να λάβει διορθωτικά 
μέτρα. Ο Υπουργός Ενέργει-
ας, Γιώργος Παπαναστασίου, 
μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, 
διαβεβαίωσε πως η μείωση του 
κόστους του ηλεκτρισμού είναι 
στις προτεραιότητες της κυβέρ-
νησης. Δήλωσε ότι «η προ-
σπάθεια και το στοίχημα είναι 
να χρησιμοποιήσουμε φυσικό 
αέριο από την περιοχή μας για 
ηλεκτροπαραγωγή, διότι είναι 
ο μόνος τρόπος να μειώσεις το 

κόστος της συμβατικής ηλε-
κτροπαραγωγής». Όλα αυτά, 
βέβαια, για να επιτευχθούν, 
χρειάζεται να υπάρχει και πο-
λιτική βούληση. Η Κυβέρνηση 
έχει τρόπους να σπρώξει πιο 
γρήγορα τα πράγματα, μέσω 
των μεταρρυθμίσεων που 
βρίσκονται στο ταμείο ανάκαμ-
ψης που αφορούν την πράσινη 
μετάβαση. Σε περίπτωση που 
προχωρήσουν χωρίς καθυστε-
ρήσεις οι μεταρρυθμίσεις τα 
επόμενα χρόνια, θα υπάρξει 
και μείωση του κόστους του 
ηλεκτρισμού, που πλέον είναι 
ασύμφορο. 

Στοίχημα του 
Ύπουργού Ενέργειας 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε., 
με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει 2 κενές θέσεις δικη-
γόρων για άμεση και πλήρη εργοδότηση, στο Τμήμα Διοι-
κητικού Δικαίου και στο Τμήμα Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο Νομικής και άδεια άσκησης δικηγορικού 
  επαγγέλματος στην Κύπρο.
• Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης δικαστηριακής 
  και εξω-δικαστηριακής πείρας, σε Ανώτατο και/ή 
  Επαρχιακά και/ή Διοικητικά Δικαστήρια, σύνταξη 
  δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων προσωρινών 
  διαταγμάτων και άλλων νομικών εγγράφων.  
• Ικανότητα σε παροχή νομικών συμβουλών και 
  γνωματεύσεων.
• Πείρα σε χειρισμό ακροάσεων απαραίτητη.
• Πείρα στο Διοικητικό Δίκαιο απαραίτητη.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και άριστη 
  γνώση της ελληνικής.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook). 
• Πολύ καλές ικανότητες έρευνας, μελέτης και οργάνωσης.
• Ευχάριστος και ακέραιος χαρακτήρας με ήθος, 
  υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ειλικρίνεια, επαγγελματισμό 
  και συναδελφική αλληλεγγύη.
• Επαγγελματικό προσόν.

Αναλόγως προσόντων θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο 
απολαβών περιλαμβανομένου 13ουμισθού.
Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα, θα τυγχάνει 
απόλυτης εμπιστευτικότητας.
Τα Βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να αποσταλούν με Τίτλο 
Κενή Θέση Δικηγόρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
angelideslaw@hotmail.com, το αργότερο μέχρι την 
15η Μαρτίου 2023.

Η ολιγωρία των κυβερνήσεων «φουσκώνει» 
τους λογαριασμούς του ρεύματος

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ «ΧΡΥΣΑΦΙ» ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@dias-
media.com

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαβεβαίωνε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εκθέσεις της, ότι το 2017 

οι σταθμοί θα λειτουργούσαν με φυσικό αέριο 

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγγέλλει 
παλινωδίες, υπερκέρδη και αποφάσεις 

άνευ λογικής, στον τρόπο διαχείρισης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ ΤΟ 
ΘΈΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΑΝΈΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΈΚΠΟΙΉΣΈ-
ΩΝ. ΤΑ ΔΈΔΟΜΈΝΑ, ΟΙ ΠΑΓΙ-
ΔΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ 
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΛΟ 
ΈΙΝΑΙ ΝΑ ΈΞΈΤΑΣΟΥΜΈ.

Προβληματικά δάνεια και εκποιήσεις

Ε
πανήλθε στη δημόσια 
συζήτηση το θέμα των 
προβληματικών δανεί-
ων και των εκποιήσεων, 
ενδεχομένως διότι κα-
θυστερεί η υλοποίηση 
των λύσεων που είχαν 

αποφασιστεί. Μπορεί οι ισολογισμοί 
των τραπεζών να βελτιώνονται σημαντι-
κά με τις πωλήσεις πακέτων δανείων, 
όμως το πρόβλημα για την κοινωνία 
παραμένει.

Είναι σημαντικό να μπουν τα δεδο-
μένα σε μια σειρά, ώστε να γίνει δυνατή 
η εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα. Όλοι 
συμφωνούν ότι σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να προστατευθούν οι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να 
εντοπιστούν, αν δεν έχει ήδη γίνει, από 
τα τραπεζικά ιδρύματα.

Υπάρχει το ηθικό δίλημμα ότι τα 
χρήματα των δανειοδοτήσεων αφορούν 
χρήματα των καταθετών, οι οποίοι μέχρι 
και σήμερα λαμβάνουν χαμηλό επιτόκιο. 
Η μεγάλη διαφορά μεταξύ καταθετικών 
(λόγω των ενισχυμένων αποταμιεύσε-
ων μετά την κρίση του κορωνοϊού δεν 
υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ 
των τραπεζικών ιδρυμάτων για άντλη-
ση νέων καταθέσεων) και δανειστικών 
επιτοκίων ίσως να δίνει τη δυνατότητα 
απορρόφησης μέρους της αύξησης των 
επιτοκίων από τον πιστωτή.

Παρόμοιο είναι το δίλημμα όταν 
γίνεται η σύγκριση μεταξύ ενός ατό-
μου που δυσκολεύεται να πληρώσει 
τη δόση του και στερείται σημαντικά 
πράγματα από την καθημερινότητά του 
για να είναι σωστός, και ενός ατόμου 
που συνεχίζει κανονικά τη ζωή του 
με τη δόση του δανείου να είναι στις 
τελευταίες προτεραιότητές του.

Επίσης, άτομο που κατέχει ακίνητο 
αξίας άνω  του  μισού εκατομμυρίου, 
για παράδειγμα,  και δυσκολεύεται να 
πληρώσει τις δόσεις του, θα μπορούσε 
να το πωλήσει και να αγοράσει κάτι 
μικρότερο. Το ζητούμενο, όμως, με τις 
σημερινές τιμές είναι τι είναι εφικτό να 
αγοράσει κάποιος και αν η Κυβέρνη-
ση δημιούργησε τις συνθήκες για να 
βοηθήσει. Για παράδειγμα, η επέκταση 
ή η αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών 
ή η παραχώρηση  πολεοδομικών κι-
νήτρων θα έπρεπε να συνδέονται με 
αντισταθμιστικά μέτρα που να αφορούν 
την προσιτή κατοικία.

Υπάρχουν και οι εξής περιπτώσεις 
που ενδεχομένως να ενοχλούν: Δανει-
ολήπτες οι οποίοι κατά τη σύναψη της 
δανειακής σύμβασης δεν παραχώρησαν 
επαρκείς εξασφαλίσεις ή η αξία τους 
μειώθηκε στην πορεία είναι ευκολότερο 
να προχωρήσουν σε διακανονισμό, με 
ενδεχόμενες διαγραφές, σε σχέση με 
ένα δάνειο που είναι υπερκαλυμμένο 
(η αξία της υποθήκης είναι μεγαλύτερη 
του υπολοίπου, οπότε ο πιστωτής έχει 
στο μυαλό του ότι με την εκποίηση «ό,τι 
κι αν γίνει θα πάρω το λαβείν μου»).

Όλοι συμφωνούμε ότι οικογένειες 
που έκτισαν το σπιτικό τους, λογικών 

διαστάσεων, με πολλά βάσανα και στε-
ρήσεις και λόγω ζητημάτων που εν-
δεχομένως να ήταν εκτός του ελέγχου 
τους δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις 
δόσεις τους, θα πρέπει να στηριχθούν 
τόσο μέσα από κυβερνητικές πολιτι-
κές όσο και από τα προγράμματα της 
εταιρικής διακυβέρνησης των χρημα-
τοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το νέο πλαίσιο των εκποιήσεων 
έδωσε τη δυνατότητα «ελευθέρωσης» 
ακινήτων που ήταν «εγκλωβισμένα» 
σε χέρια κακοπληρωτών, οι οποίοι δεν 
είχαν οποιεσδήποτε συνέπειες. Αυτά 
έχουν αξιοποιηθεί / αναπτυχθεί από 
τους αγοραστές τους, δημιουργώντας 
παραγωγική δραστηριότητα και προσελ-
κύοντας επενδύσεις (κινήθηκε η αγορά 
ακινήτων). Επιπλέον έδωσε τη δυνατό-
τητα στα τραπεζικά ιδρύματα να πιέσουν 
δανειολήπτες με μεγάλη περιουσία να 
ανταποκριθούν στις οφειλές τους.

Υπενθυμίζεται ότι, για σκοπούς υπολο-
γισμού της κεφαλαιουχικής επάρκειας των 
τραπεζικών ιδρυμάτων, ο υπολογισμός 
της αξίας των υποθηκών λαμβάνει υπό-
ψη, πέρα  από το εξωτερικό περιβάλλον 
και την πορεία του τομέα των ακινήτων, 
τις δυνατότητες που έχει το τραπεζικό 
ίδρυμα και τον χρόνο που απαιτείται 
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Μια καθηλωτική εμπειρία, 
που ενσωμάτωσε ολόκλη-
ρη την πρωτοποριακή και 
καινοτόμo τεχνολογία, το 

οικοσύστημα και τα κορυφαία προϊόντα 
της Huawei είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της 
Huawei, στο Mobile World Congress 
2023 (MWC 2023), που πραγματοποι-
ήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 
2 Μαρτίου, στη Βαρκελώνη.

Κατά τη διάρκεια του MWC 2023, εκπρό-
σωποι της Huawei συναντήθηκαν με φορείς, 
επιχειρηματίες, συνεργάτες του κλάδου και 
άλλους βασικούς διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης απ’ όλον τον κόσμο και συζήτησαν 
τον «Οδηγό για τον έξυπνο κόσμο». Μαζί, 
αντάλλαξαν απόψεις για το  πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο 
του «Οδηγού» για να τεθούν τα θεμέλια για 

το 5,5G και να αξιοποιήσουν την επιτυχία 
του 5G γι’ ακόμη μεγαλύτερη ευημερία σε 
έναν έξυπνο κόσμο.

Το κύριο εκθεσιακό περίπτερο της 
Huawei στο MWC σχεδιάστηκε γύρω 
από την ιδέα ενός «Έξυπνου μέλλοντος, 
γεμάτου ελπίδα». Στο περίπτερό της, η 
Huawei σχεδίασε την εικόνα μιας επο-
χής που τροφοδοτείται από την ψηφιακή 
οικονομία και ορίζεται από την ενεργή και 
γεμάτη απεριόριστες δυνατότητες συνεργα-
σία. Παράλληλα, η Huawei παρουσίασε τις 
τελευταίες καινοτομίες, που προσφέρουν 
κορυφαίες εμπειρίες 5G, premium και 
έξυπνη υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα, 
ψηφιακό και έξυπνο μετασχηματισμό και 
τη λύση Green 1-2-3. Οι παρουσιάσεις 
της Huawei δείχνουν μια σαφή δέσμευση 
προς την καινοτομία για την εποχή 5.5G, 
τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και 

την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
Μέχρι το τέλος του 2022, το 5G είχε 

ήδη αποδειχθεί μια παγκόσμια εμπορική 
επιτυχία, με πάνω από ένα δισεκατομ-
μύριο χρήστες κινητών να συνδέονται 
με 5G. Οι κορυφαίοι τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, την 

Ελβετία, τη Φινλανδία και το Κουβέιτ 
έχουν ήδη επιτύχει ποσοστά διείσδυσης 
χρηστών 5G άνω του 30% και περισσό-
τερο από το 30% της επισκεψιμότητάς 
τους προέρχεται από το 5G. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθε-
ση της Ookla στο 5G City Benchmark 

Report, η Huawei έχει διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην κατασκευή δικτύου 
5G σε  10 από τις 40 κορυφαίες αντι-
προσωπευτικές πόλεις που προσφέρουν 
τη δυνατότητα 5G, παγκοσμίως. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόδοση 
5G σε αυτές τις 10 πόλεις δείχνει ότι τα 
δίκτυα 5G που κατασκεύασε η Huawei 
προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία.

Σε συνέχεια της ιδέας της Huawei 
για το «Βαδίζοντας προς την εποχή του 
5.5G» που προτάθηκε τον Ιούλιο του 
2022, η Huawei τόνισε τα πέντε βασι-
κά χαρακτηριστικά της εποχής 5.5G: 
εμπειρίες 10 Gbps, σενάριο πλήρους 
διασύνδεσης, ολοκληρωμένη ανίχνευ-
ση και επικοινωνία, αυτόνομα δίκτυα 
οδήγησης L4 και πράσινες Τεχνολογίες 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Κορυφαίοι παγκόσμιοι επιχειρηματίες, 

οργανισμοί τυποποίησης και εταίροι του 
βιομηχανικού οικοσυστήματος ενώθηκαν 
για να προωθήσουν την καινοτομία και 
την εξερεύνηση για την 5.5G εποχή, κα-
θώς θα δημιουργήσει περισσότερες νέες 
εφαρμογές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Οι συνεχείς και ισχυρές επενδύσεις 
σε υποδομές ΤΠΕ ενθαρρύνουν άμεσα 
την ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία. 
Μια έκθεση άλλου οργανισμού έδειξε 
ότι, καθώς τα νέα δίκτυα εξελίσσονται 
από τη μια γενιά στην άλλη, αυτό το 
αποτέλεσμα θα ενισχύεται περαιτέρω 
κατά 15%. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, 
η Huawei πιστεύει ότι το επιχειρηματικό 
σχέδιο του «Οδηγού» που συνδυάζει 
τόσο το 5G όσο και το 5.5G καθορίζει 
με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η 
εξέλιξη των ΤΠΕ θα προχωρήσει και 
θα αποφέρει μεγαλύτερη αξία. 

H Huawei στο MWC 2023: «Οδηγός για τον έξυπνο κόσμο»

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ* 
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des@kpmg.com.cy

δα,   και είναι συνδεδεμένο με τον φόρο 
εισοδήματος ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή 
να μπορεί ο οποιοσδήποτε δημόσιος 
λειτουργός  να εξακριβώσει τα στοιχεία 
του αιτητή. Αιτήσεις που αφορούν το 
πρόγραμμα «ενοίκιο αντί δόσης» θα 
μπορούσαν να αξιολογηθούν πιο εύ-
κολα  μέσω εργαλείων που προσφέρει  
η τεχνολογική αναβάθμιση.

Υπάρχει, επίσης, κοινό αρχείο για 
τους λήπτες βοηθημάτων, το οποίο 
χρησιμοποιείται από όλες τις κρατι-
κές υπηρεσίες. Στην Κύπρο, δυστυχώς, 
ακόμα παλεύουμε να υιοθετήσουμε τις 
τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης, 
ενώ το σύστημα του Τμήματος Κτημα-
τολογίου, το οποίο αποτελεί το αρχείο 
που οδηγεί σε φακέλους (όχι πλήρης 
μηχανογράφηση), «πέφτει» αφήνοντας 
αγοραστές και πωλητές εκτεθειμένους 
(σε άλλες χώρες οι συναλλαγές ακινήτων 
γίνονται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά).

Καλό θα ήταν να εξετάσουμε, επίσης, 
τη θέσπιση της Εθνικής Γραμματείας Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην Ελλάδα, 
που σκοπό έχει τη ρύθμιση των οφειλών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαδικασία 
του εξώδικου μηχανισμού ρύθμισης 
οφειλών, που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 
της πλατφόρμας myEGDIXlive για τη 
διαδικτυακή εξυπηρέτηση των ενδια-
φερομένων. Στην Κύπρο πολλές είναι οι 
υποθέσεις που εξετάζονται χρόνια στα 
δικαστήρια, δημιουργώντας μεγάλο φόρ-
το εργασίας. Η τεχνολογική αναβάθμιση 
των υπηρεσιών του χρηματοοικονομι-
κού επιτρόπου είναι εξίσου σημαντική. 

Είναι επιπλέον σημαντικό να υπάρ-
ξουν και μέτρα που να δίνουν δεύτερη 
ευκαιρία στην επόμενη γενιά. Για πα-
ράδειγμα, αν ο δανειολήπτης είναι σε 
ηλικία που δεν μπορεί να του δοθεί  
επέκταση της περιόδου αποπληρωμής, 
θα μπορούσαν να το αναλάβουν τα παιδιά 
του για να μη χαθεί, για παράδειγμα, 
η κατοικία και αν δεν έχουν αυτά τη 
δυνατότητα να καταθέσουν το ποσοστό 
της αξίας του ακινήτου ως ίδια κεφάλαια 
για να πάρουν δάνειο, να υπάρχει εγγυ-
οδοτικός που να παρέχει εξασφάλιση 
για το ποσό αυτό.

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων είναι δύσκολη λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους τεχνοκρα-
τικά και όσον αφορά την κοινωνία. Τα 
τελευταία χρόνια ο νέος δανεισμός παρα-
χωρείτο πιο προσεχτικά μετά τις οδηγίες 
της Κεντρικής Τράπεζας. Η δυνατότητα 
αποπληρωμής πρέπει να  διασφαλίζεται 
(η δόση να είναι συγκεκριμένο ποσο-
στό των ετήσιων εισοδημάτων) και να 
υπάρχει επαρκής εξασφάλιση.

για να προχωρήσει στην πώληση της 
υποθήκης για την κάλυψη του δανείου. 
Όσο ο χρόνος που απαιτείται για την 
εκποίηση της υποθήκης μεγαλώνει, τόσο 
μειώνεται η αξία της. Ζητήματα μπορεί 
να προκύψουν και στις περιπτώσεις που 
οι όροι μιας δανειακής σύμβασης αναδι-
αρθρωθούν σημαντικά εφόσον το δάνειο 
για συγκεκριμένη περίοδο θα θεωρηθεί 
μη εξυπηρετούμενο.

Συμπεράσματα, 
παραδείγματα και «βαρίδια»  

Με βάση τα πιο πάνω, ενδεχομένως 
να εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα. 
Οποιαδήποτε μέτρα εφαρμόζονται δεν 
μπορούν να είναι οριζόντια, διότι δημιουρ-
γούνται ηθικά διλήμματα και επηρεάζουν 
την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 
Εξετάζοντας τα μέτρα που εφάρμοσαν άλλες 
χώρες, υπάρχουν κριτήρια που αφορούν 
τα εισοδήματα αλλά και τα περιουσιακά 
στοιχεία των δανειοληπτών.

Όμως, ένα σοβαρό ζήτημα στα σχέ-
δια στήριξης που εφαρμόστηκαν ή θα 
εφαρμοστούν στη χώρα μας, είναι τα 
αμέτρητα έγγραφα που καλούνται οι 
υποψήφιοι να προσκομίσουν. Φυσικά, 
όλα θα ήταν ευκολότερα αν υπήρχε το 
e-periousiologio, που υπάρχει στην Ελλά-

Οποιαδήποτε μέτρα 
εφαρμόζονται δεν 
μπορούν να είναι 

οριζόντια, διότι δη-
μιουργούνται ηθικά 
διλήμματα και επη-
ρεάζουν την κεφα-

λαιακή επάρκεια των 
τραπεζών 

Στην Κύπρο, ακόμα 
παλεύουμε να υιο-
θετήσουμε τις τη-

λεφωνικές γραμμές 
εξυπηρέτησης,  ενώ 

το σύστημα του Τμή-
ματος Κτηματολογίου, 
το οποίο αποτελεί το 

αρχείο που οδηγεί σε 
φακέλους,  «πέφτει» 

αφήνοντας αγοραστές 
και πωλητές εκτεθει-
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΌΊ 
ΕΤΑΊΡΕΊΕΣ ΦΑΊΝΕΤΑΊ ΝΑ ΑΝΤΊ-
ΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΊ ΌΤΊ Η ΑΠΌΔΌ-
ΧΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΌΊΝΩΝΊΑ ΣΤΗΝ 
ΌΠΌΊΑ ΕΝΤΑΣΣΌΝΤΑΊ ΜΠΌΡΕΊ 
ΝΑ ΕΠΊΤΕΥΧΘΕΊ ΣΕ ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΊΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΊΕΣ ΤΌΥΣ

Οι εταιρείες δεν έχουν μόνο κέρδη 
ή προϊόντα αλλά και αποτύπωμα

REMU: 

65 ακίνητα
σε προνομιακές τιμές

ΗVolkswagen συνεχίζει με 
αμείωτο ρυθμό τη μετάβα-
σή της στην ηλεκτροκίνη-
ση, κάτι που αποδεικνύ-

ουν και οι υψηλές πωλήσεις αμιγώς 
ηλεκτρικών μοντέλων. Κατά το 2022 
η μάρκα διέθεσε 330.000 μονάδες 
αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (Battery 
Electric Vehicles - BEVs), κάτι που 
ισοδυναμεί με μιαν αύξηση της τάξης 
του 23,6% σε σχέση με το 2021.

Συνολικά, οι παραδόσεις αυτοκι-
νήτων της Volkswagen κατά το 2022 
με όλους τους τύπους μετάδοσης κί-
νησης έφτασαν τα 4,56 εκατομμύρια 
οχήματα, με τον κατάλογο παραγγε-
λιών που δεν έχουν παραδοθεί να 
παραμένει ιδιαίτερα γεμάτος. Στην 
Ευρώπη, περίπου 640.000 πελάτες 
έχουν κάνει παραγγελίες για μοντέλα 
Volkswagen σε όλους τους τύπους 
κίνησης (άνοδος  +18%).

Η πορεία της VW είναι σαφής. 
Με τη στρατηγική ACCELERATE, η 
Volkswagen επιταχύνει τον ρυθμό της 
ηλεκτρικής της εκστρατείας με δέκα 
νέα ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2026. 
Η μάρκα διαθέτει το μεγαλύτερο χαρ-

τοφυλάκιο ηλεκτρικών μοντέλων στην 
αγορά και μέχρι το 2026 θέλει να έχει το 
κατάλληλο προϊόν σε κάθε κατηγορία.  
Τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα ID της 
Volkswagen έχουν θετική ανταπόκρι-
ση στην παγκόσμια αγορά με περίπου 
170.000 μονάδες να έχουν παραδοθεί 
το 2022, με το ID.4 να κατέχει ηγετική 
θέση στον Όμιλο της VW. Η Volkswagen 
έχει ήδη φτάσει σε ένα πρώτο στόχο 
στην εκστρατεία της για την ηλεκτρική 
κινητικότητα. Από τότε που το πρώτο 
ID.3 παραδόθηκε σε πελάτη τον Σε-
πτέμβριο του 2020, η Volkswagen έχει 
παραδώσει περισσότερα από 580.000 
μοντέλα ID σε όλον τον κόσμο. 

Παρά το δύσκολο περιβάλλον της 
αγοράς, η Volkswagen παρέδωσε πε-
ρίπου 4,56 εκατομμύρια οχήματα σε 
όλους τους τύπους κίνησης στους πε-
λάτες το 2022. Τα SUV είναι η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη κατηγορία της αγοράς, 
με το μερίδιο στις συνολικές παραδόσεις 
να έχει αυξηθεί κατά 45%. Στις ΗΠΑ, 
πάνω από το 80% των παραδόσεων της 
Volkswagen ανήκουν στην κατηγορία των 
SUV, ενώ στην Ευρώπη, το T-Roc ήταν 
το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις. 

H λειτουργία των εται-
ρειών διέπεται από 
βασικές οικονομικές 
αρχές, καθώς ο θεμε-
λιώδης σκοπός τους 
είναι η επίτευξη κέρ-
δους. Εντούτοις, με 

το πέρασμα των ετών η θέση τους έχει 
αποκτήσει μια ποικιλότροπη σημασία. 
Πολλές και διαφορετικές ομάδες ενδι-
αφέροντος εστιάζουν στις επιδόσεις και 
τη λειτουργία των εταιρειών με βάση τις 
επιμέρους επιδιώξεις τους αναφορικά 
με την εξασφάλιση πληροφοριών για 
την πραγματοποίηση συναλλαγών ή 
με την ευρύτερη επίδρασή τους στον 
κοινωνικό περίγυρο. Γι’ αυτόν τον λόγο 
αντικείμενο συζήτησης σε διάφορα οι-
κονομικά fora ανά την υφήλιο αποτελεί 
η διασύνδεση των εταιρειών με το πε-
ριβάλλον στο οποίο εντάσσονται, όπως 
επίσης και η εξέταση των διαφορετικών 
πτυχών που αυτό έχει, αφού καλύπτει 
ένα αρκετά ευρύ φάσμα, που ξεκινά 
από τους πολίτες και φθάνει μέχρι το 
οικοσύστημα.

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισ-
σότερες είναι οι δράσεις των εταιρειών 
που αναδεικνύουν την εταιρική κοινω-
νική τους ευθύνη. Πληθώρα ενεργειών 
πραγματοποιούνται από εταιρείες ανεξαρ-
τήτως βεληνεκούς, όπως για παράδειγμα 
η διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών 
και η δημιουργία τραπεζών αίματος, οι 
δενδροφυτεύσεις, η υλοποίηση καθαρι-
σμού παραλιών και χώρων πρασίνου, 
καθώς και η συγκέντρωση τροφίμων ή 

χρημάτων προς στήριξη ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων. Οι ενέργειες αυτές 
εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής και 
κοινωνικής ευθύνης που επιδιώκουν να 
επιδεικνύουν οι εταιρείες καθιστώντας 
σαφή τη συνεισφορά τους στη βελτίωση 
του χώρου στον οποίο λειτουργούν και 
αλληλοεπιδρούν κοινωνικά.

Σημαντική παράμετρος στην κα-
θημερινότητα των επιχειρήσεων στα 
χρόνια της Covid-19 έχει καταστεί η 
εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τους. Η 
εργασία από το σπίτι (work from home) 
ήρθε ως επιτακτική ανάγκη και πλέον 
αποτελεί ελκυστική επιλογή. Τα περι-
οριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στον 
λεγόμενο Δυτικό κόσμο κατέδειξαν πως 
δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρου-
σία των εργαζομένων στις εταιρείες και 
η προσκόλληση σε ορισμένους τυπι-
κούς κανόνες (πχ. dress-code). Με τον 
τρόπο αυτόν οι εταιρείες επιχειρούν να 
αναδειχθούν ως ένα ενεργό κομμάτι 
της κοινωνικής ζωής, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στους εργαζομένους τους 
να είναι πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας, 
καθώς και να μπορούν να επιτυγχάνουν 
την εξισορρόπηση μεταξύ προσωπι-
κού και επαγγελματικού βίου (work-
life balance) με ένα επιπλέον εχέγγυο 
συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες 
πλέον αφήνουν έντονο το αποτύπωμά 
τους διά της στάσης τους, αφού σε κά-
ποιες περιπτώσεις αντιτίθενται εμμέσως 
ακόμη και σε αποφάσεις που λαμβά-
νουν κορυφαία πολιτειακά ή δικαστικά 

όργανα της χώρας τους. Πρόσφατα στις 
Η.Π.Α., μετά την απόφαση της απαγό-
ρευσης των αμβλώσεων σε ορισμένες 
πολιτείες, γνωστή πολυεθνική εταιρεία, 
ούσα εκ των κορυφαίων στον κλάδο 
της, αποφάσισε να στηρίξει εμπράκτως 
γυναίκες που θέλουν να προβούν στη 
συγκεκριμένη πράξη, παρέχοντας οικο-
νομική και ψυχολογική βοήθεια κατά 
τη μετάβασή τους σε άλλη πολιτεία με 
στόχο την πραγματοποίησή της. Είναι 
από τις περιπτώσεις εκείνες που είτε 
κάποιος/α συμφωνεί είτε όχι οφείλει 
να αναγνωρίσει πως η εταιρεία πήρε 
μιαν απόφαση ακόμη και υπό το πρίσμα 
της πιθανής δυσαρέσκειας ανωτάτων 
οργάνων με το όποιο ενδεχόμενο κόστος 
κληθεί να διαχειριστεί σε μελλοντικές 
της συνεργασίες.

Η επικαιρότητα μάς δίνει ένα ακόμη 
παράδειγμα καθώς αρκετές πολυεθνι-
κές εταιρείες έλαβαν αποφάσεις για τη 
διαμόρφωση, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, είτε μηδενικού είτε πολύ 
φιλικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
Η επιδίωξη αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέρ-
γειας από ρυπογόνες πηγές, η αύξηση 
χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και η 
αύξηση του όγκου ανακύκλωσης δια-
φόρων υλικών αποτελούν ενέργειες στις 
οποίες στοχεύουν οι εταιρείες προκει-
μένου να συμβάλουν στον περιορισμό 
της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως 
τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες φαίνεται 
να αντιλαμβάνονται ότι η αποδοχή από 
την κοινωνία στην οποία εντάσσονται 
μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 
μέσα από τις ενέργειές τους. Μέσα από 
το «modus operandi» που επιλέγουν 
προκύπτει μια άτυπη συμφωνία ανά-
μεσα σε αυτές και το κοινωνικό σύνολο, 
η οποία εξασφαλίζει τη συνέχειά τους. 
Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι η αρχή 
της συνεχιζόμενης οικονομικής δρα-
στηριότητας που απασχολεί αρκετά τα 
επιτελικά στελέχη διαφόρων εταιρειών 
πλέον υπολογίζεται και με μιαν ακόμη 
μη αυστηρά αριθμητική παράμετρο, το 
κοινωνικό αποτύπωμα. 

Δεκάδες ακίνητα σε ελκυστικές 
τιμές λανσάρει στην αγορά 
η REMU, η οποία έχει προ-
χωρήσει, για τον σκοπό αυτό, 

στη δημιουργία πέντε θεματικών κατηγο-
ριών. Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή, 
3 Μαρτίου, διατίθενται σε μειωμένες 
τιμές συνολικά 65 ακίνητα, τα οποία 
υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες:  

5 σπίτια στη Λευκωσία, 
5 αποθήκες σε Λευκωσία, Λεμεσό 

και Πάφο, 
15 οικόπεδα για ανέγερση κατοικι-

ών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, 
10 τεμάχια οικοδομήσιμης γης στη 

Λευκωσία, κατάλληλα για διάφορες 
αναπτύξεις (οικιστικές, μεικτής χρήσης 
και εμπορικές), 

30 αγροτεμάχια (οικόπεδα και 
χωράφια) κυρίως στην ορεινή Λεμεσό. 

Όλα τα ακίνητα είναι άμεσα διαθέ-
σιμα, σε χαμηλές τιμές. Δεκτές γίνονται 
μόνο οι προσφορές που ανταποκρίνονται 
στις τελικές τιμές πώλησης και η διάθεσή 

τους στους υποψήφιους αγοραστές θα 
γίνεται με σειρά προτεραιότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές 
έχουν τη δυνατότητα να μελετή-
σουν το ενδεχόμενο εξασφάλισης 
χρηματοδότησης από την Τράπεζα 
Κύπρου για την απόκτηση του ακι-
νήτου που τους ενδιαφέρει. Πρώτη 
κατοικία, εξοχική κατοικία, επένδυση, 
αγορά γης; Η ευρεία γκάμα προϊό-
ντων Στέγασης και άλλων δανείων 
της Τράπεζας Κύπρου είναι έτοιμη 
να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη των 
πελατών της, υφιστάμενων και νέων.  

Περισσότερες πληροφορίες για 
τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις 
μπορείτε να βρείτε στους παρα-
κάτω συνδέσμους: https://www.
bankofcyprus.com.cy/home-gr/
daneia/, https://www.bankofcyprus.
com.cy/en-gb/Personal/loans, https://
www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/
Personal/loans/Housing/Your-first-
home. 

Ηvivo, μία εκ των κορυφαίων 
εταιρειών Smartphones πα-
γκοσμίως, ήρθε και στη Κύπρο, 
δηλώνοντας έτοιμη να πρω-

ταγωνιστεί και στην αγορά της Κύπρου, 
μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Τα smartphones της vivo χαρακτηρίζο-
νται από υψηλή τεχνολογική καινοτομία 
και σχεδιασμό ανώτερης αισθητικής, ενώ 
παράλληλα συνδυάζουν κορυφαίες φωτο-
γραφικές δυνατότητες και κάμερες υψηλής 
ακρίβειας σε απίστευτα ελκυστικές τιμές. 

H vivo ξεκινά την δραστηριότητά της 
στην Κύπρο, παρουσιάζοντας τα vivo Y22s 
& vivo Y35,  που αποτελούν high-tech 
κινητά μεσαίας κατηγορίας. H φιλοσοφία 
της vivo έγκειται στο να παραμένει πιστή 

στις απαιτήσεις του καταναλωτή, προσφέ-
ροντας smartphones που βασίζονται σε 
κορυφαίο design και προσφέρουν εξαιρε-
τική φωτογραφική εμπειρία και απόδοση.

To vivo Y22S πρωταγωνιστεί ανάμε-
σα στα μοντέλα της σειράς Y και είναι 
το smartphone που θα σου χαρίσει τις 
πιο μαγευτικές φωτογραφίες.  H Selfie 
Κάμερα του vivo Y22S χαρίζει εξαιρετικά 
ευκρινείς selfie φωτογραφίες ακόμα και 
υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς συγκε-
ντρώνει περισσότερο φως, ενώ δίνεται η 
δυνατότητα για λήψη πορτρέτων πολλα-
πλών στυλ που εστιάζουν στη λεπτομέρεια. 
Με το vivo Υ22S έχει τη δυνατότητα να 
αιχμαλωτίσεις  τη γοητεία της νύχτας, 
καθώς η πρωτοποριακή  Κάμερα Super 

Night  καταφέρνει με ένα μόνο πάτημα  
να μεταμορφώνει κάθε νυχτερινό τοπίο 
σε ιδανικό σκηνικό. Οι  λειτουργίες του 
vivo Y22S επιτρέπουν τη λήψη μαγικών 
πανοραμικών φωτογραφιών, όπως και 
την ανάδειξη του καλύτερού μας εαυτού 
μέσα από τη λειτουργία Ωραιοποίησης 
Video, που βελτιώνει με καινοτόμο φυσικό 
τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου, 
το χρώμα του δέρματος και τις ατέλειες 
της επιδερμίδας. Τέλος, ορισμένα  από 
τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του vivo 
Y22S είναι η καταπληκτική αυτονομία 
στην απόδοση, το AI Energy Saving και η 
μακράς διάρκειας  μπαταρία με 5000mAh. 

To vivo Y35 αποδεικνύει ότι ένα 
smartphone μπορεί να έχει εξαιρετική 

ποιότητα ακόμα και αν ανήκει σε mid-
range κατηγορία. Το  vivo Y35 έρχεται 
να αναβαθμίσει την καθημερινότητά 
σου αλλά και το στυλ σου! Η vivo με το 
Υ35 φανερώνει γι’ ακόμη μια φορά τη 
φιλοσοφία της εταιρείας που στοχεύει 
στη δημιουργία smartphones που συν-
δυάζουν μοντέρνο και κομψό design με 
πρωτοποριακές λειτουργίες σε προσιτή 
τιμή. Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της 
σειράς Y έτσι και το vivo Y35 ξεχωρίζει 
για το μοντέρνο design, την εξαιρετική 
φωτογραφική εμπειρία και την μπαταρία 
αστείρευτης ενέργειας 5.000mAh, που 
φροντίζει να μην ξεμένεις ποτέ! Με το vivo 
Y35 έχεις την δυνατότητα να πραγματο-
ποιείς λήψεις γεμάτες λεπτομέρεια καθώς 

διαθέτει κάμερα macro 2MP, που εστι-
άζει στο αντικείμενο έως και 4 εκατοστά 
απόσταση, ενώ η λήψη βίντεο ενισχύεται 
μέσω της λειτουργίας Electronic Image 
Stabilization, που σταθεροποιεί τα video 
σου σε συνθήκες κίνησης. 

Τα Smartphones vivo Y22S και vivo 
Y35 διατίθενται για παραγγελίες στο 
συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημά-
των λιανικής ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, Public 
Stores ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ και 
ELECTROLINE.

H Κύπρος υποδέχεται τις κινητές συσκευές vivo

12.03.2023

VOLKSWAGEN

Άνοδος 24% στις 
πωλήσεις ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων

Αντικείμενο συζήτησης σε διάφορα οικονομικά 
fora ανά την υφήλιο αποτελεί η διασύνδεση των 

εταιρειών με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται, 
όπως επίσης και η εξέταση των διαφορετικών 

πτυχών που αυτό έχει, αφού καλύπτει ένα αρκετά 
ευρύ φάσμα, που ξεκινά από τους πολίτες και 

φθάνει μέχρι το οικοσύστημα
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕ-
ΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΑΡ-
ΧΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Η αγορά ακινήτων, ο ΦΠΑ
και η αύξηση των επιτοκίων

12.03.2023

Ω
ς μια συνέχεια του 
2022 κινείται μέχρι 
σήμερα το 2023, 
όσον αφορά την 
αγορά ακινήτων. Οι 
πωλήσεις φαίνεται 
να καταγράφουν 

αύξηση στις περισσότερες επαρχίες, ενώ 
και οι τιμές συνεχίζουν να έχουν ανοδική 
πορεία. Ωστόσο αποτελεί ερωτηματικό 
κατά πόσον θα συνεχίσει και στο άμεσο 
μέλλον να υφίσταται η συγκεκριμένη 
κατάσταση στην αγορά, δεδομένου ότι 
σειρά παραγόντων αναμένεται να επι-
δράσουν σε αυτή.

Η αύξηση των επιτοκίων κυρίως όσον 
αφορά τα δανειστικά επιτόκια δεν έχει 
επιδράσει μέχρι στιγμής στην αγορά 
ακινήτων, εντούτοις επαγγελματίες της 
αγοράς θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον 
αναμένεται να επηρεάσει σε κάποιο βαθ-
μό, κυρίως όσον αφορά το επενδυτικό 
κομμάτι, δηλαδή στα ακίνητα που αγορά-
ζονται για σκοπούς επένδυσης. Επίδραση 
ενδεχομένως να έχει και στις αναπτύξεις 
που προγραμματίζουν επιχειρηματίες 
ανάπτυξης γης (developers), δεδομένου 
ότι θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού. Ένας 
άλλος παράγοντας που ενδεχομένως να 
διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην αγορά, 
σε μακροπρόθεσμο πάντως ορίζοντα, 
αφορά στην περίπτωση που αυξηθούν 
και τα καταθετικά επιτόκια και καταστή-
σουν ελκυστικές τις καταθέσεις, οπόταν 
όσοι προγραμμάτιζαν να επενδύσουν σε 
ακίνητα για να έχουν αποδόσεις, ίσως 
κάνουν δεύτερες σκέψεις.

Ο παράγοντας ΦΠΑ
Σημαντική παράμετρο στην παραπέρα 

πορεία των ακινήτων αποτελεί το θέμα 

του ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία. Όπως 
είναι γνωστό, συζητείται εδώ και καιρό 
στη Βουλή το θέμα του μειωμένου συ-
ντελεστή ΦΠΑ 5% στην πρώτη κατοικία. 
Μετά και από πιέσεις της Κομισιόν ο 
ΦΠΑ αναμένεται να αυξηθεί στο 19% 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατοικίες 
ή διαμερίσματα έχουν αξία και εμβαδόν 
από ένα συγκεκριμένο ποσό και άνω. 
Στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι 
θα επιβάλλεται ΦΠΑ 19% σε κατοικίες 
πέραν των 200.000 ευρώ, για παράδειγ-
μα, τότε ουσιαστικά θα σημαίνει ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων θα 
ενταχθούν στην κατηγορία του ΦΠΑ 19%, 
αφού οι τιμές έχουν αυξηθεί σε τέτοια 
ύψη, που δύσκολα πλέον βρίσκει κανείς 
καινούργιο ακίνητο κάτω των 200.000, 
εκτός αν πρόκειται για διαμερίσματα ενός 
ή δύο υπνοδωματίων. Ως εκ τούτου η 
όποια απόφαση ληφθεί από τη Βουλή 
για τον ΦΠΑ αναμένεται να επηρεάσει 
σημαντικά την αγορά.

Πέραν των πιο πάνω, υπάρχουν 

και ορισμένοι άλλοι, εξωγενείς κυρίως 
παράγοντες, που επηρεάζουν άμεσα ή 
έμμεσα την αγορά ακινήτων, όπως είναι 
η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών 
που οδηγεί σε άνοδο το κατασκευαστικό 
κόστος, καθώς επίσης και ο πληθωρισμός, 
ο οποίος πλήττει τα εισοδήματα και την 
αγοραστική δύναμη  των καταναλωτών. 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια 
ύφεση όσον αφορά τον πληθωρισμό, 
ωστόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα παρουσιάζεται αποφασισμένη να 
ανεβάσει και άλλο τα επιτόκια με στόχο 
να τον μειώσει περαιτέρω.

Η κάθε επαρχία ξεχωριστά
Μιλώντας στη «Σημερινή» ο πρό-

εδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων 
Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, Πόλυς 
Κουρουσίδης, ανέφερε πως μέχρι αυ-
τήν τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει 
μια συνέχεια από το 2022 στην αγο-
ρά ακινήτων με αύξηση στις πωλήσεις 
πλην της επαρχίας Λευκωσίας, αλλά 

και με άνοδο στις τιμές. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να γενικεύουμε την εικόνα 
της αγοράς αφού κάθε επαρχία έχει 
τα δικά της χαρακτηριστικά. Συγκεκρι-
μένα, η Λευκωσία κινείται ως επί το 
πλείστον με βάση την τοπική αγορά 
και δεδομένου ότι υπάρχει μια μικρή 
κάμψη αυτήν την περίοδο στη ζήτηση, 
παρατηρείται μείωση στις πωλήσεις, 
τουλάχιστον όσον αφορά τα τελευταία 
στοιχεία του Φεβρουαρίου. Η Λεμεσός, 
από την άλλη, είναι μια εντελώς διαφο-
ρετική αγορά που κινείται στους δικούς 
της ρυθμούς με αυξήσεις τόσο στις τιμές 
όσο και στις πωλήσεις με ώθηση κυρίως 
από ξένους αγοραστές. Η Λάρνακα τα 
τελευταία λίγα χρόνια έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών λόγω 
και των αναπτύξεων με το λιμάνι και 
τη μαρίνα που επίκεινται, ωστόσο δεν 
συγκρίνεται ακόμα με την κατάσταση 
που επικρατεί στη Λεμεσό. Στην Πάφο 
η αγορά αφορά κυρίως κατοικίες από 
τοπικούς αγοραστές και σε μικρότερο 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

βαθμό από ξένους επενδυτές, ενώ η 
ελεύθερη Αμμόχωστος είναι μια μικρή 
αγορά με λίγες πράξεις, που αφορούν 
κυρίως εξοχικά.

Ενδεικτικά, όσον αφορά τα πωλητήρια 
έγγραφα του Φεβρουαρίου, θα δούμε ότι 
υπήρξε μια αύξηση 18% στη Λάρνακα, 
21% στην Πάφο, και 6% στη Λεμεσό. 
Στη Λευκωσία καταγράφηκε μείωση 
18%, ενώ στην ελεύθερη Αμμόχωστο 
σημειώθηκε αύξηση 45%, ωστόσο αυτό 
το ποσοστό ενδεχομένως να μην είναι 
αντιπροσωπευτικό καθώς αφορούσε μό-
λις 74 πράξεις. Κληθείς να σχολιάσει τη 
μείωση στη Λευκωσία, ο κ. Κουρουσί-
δης σημείωσε ότι αυτή ενδεχομένως να 
οφείλεται στο γεγονός ότι η πρωτεύουσα 
κινείται κυρίως με τοπικούς αγοραστές, 
οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάστη-
καν περισσότερο από την αύξηση των 
επιτοκίων. Ένας άλλος παράγοντας ίσως 
να είναι το γεγονός ότι υπήρξαν αρκετές 
πράξεις τα προηγούμενα 1-2 χρόνια και 
επομένως φέτος να παρουσιάζεται μια 
μείωση στη ζήτηση. Σημαντικός παράγο-
ντας είναι ενδεχομένως και η επικείμενη 
αύξηση του ΦΠΑ και γι’ αυτό αρκετοί 
έσπευσαν ίσως από πέρσι να αγοράσουν 
για να προλάβουν ενδεχόμενη αύξηση 
των τιμών.

Η Λεμεσός στους 
δικούς της ρυθμούς

Σε σχέση τώρα με τις τιμές, ο κ. Κου-
ρουσίδης μάς ανέφερε ενδεικτικά ότι 
στη Λεμεσό ένα καινούργιο δυάρι δια-
μέρισμα μπορεί να φτάσει τις 350-400 
χιλιάδες ευρώ, χαρακτηριστικό του ότι 
οι τιμές εκεί κινούνται σε ένα εντελώς 
διαφορετικό ρυθμό σε σχέση με τις άλλες 
πόλεις. Για τη Λευκωσία, επίσης για 
ένα καινούργιο δυάρι η τιμή μπορεί 
να φτάσει τις 200 έως και 280 χιλιάδες 
ευρώ, αναλόγως της περιοχής, καθώς 
υπάρχουν περιοχές που θεωρούνται 
προνομιακές και άλλες όχι και τόσο. 
Για τη Λάρνακα και την Πάφο για το 
ίδιο ακίνητο οι τιμές κυμαίνονται στις 
180-200 χιλιάδες, αν και όπως παρα-
τήρησε, στην Πάφο οι αγορές αφορούν 
κυρίως κατοικίες και όχι διαμερίσματα.

Σχολιάζοντας τέλος το θέμα του ΦΠΑ και 
της ενδεχόμενης αύξησης από μια τιμή ή 
αριθμό εμβαδού και άνω, ο κ. Κουρουσίδης 
εκτίμησε ότι θα επηρεάσει σε σημαντικό 
βαθμό την αγορά και ενδεχομένως να 
οδηγήσει τον κόσμο εκτός του κέντρου 
των πόλεων, αναζητώντας ακίνητο στα 
περίχωρα. Αυτό, όπως είπε, θα έχει άμεσες 
συνέπειες σε μια σειρά από παράγοντες, 
όπως είναι το κυκλοφοριακό, που θα επη-
ρεάσουν την καθημερινότητά μας.

Τι αναμένουμε μέσα στο 2023 για τα ακίνητα

Ηθετική πορεία στις πωλήσεις ακινήτων 
φαίνεται ότι θα συνεχιστεί ενισχυ-
μένη και το 2023, με σημαντική την 
παρουσία ξένων αγοραστών, εντός 

και εκτός ΕΕ. Παράλληλα, υπάρχει δυναμική 
πορεία αύξησης των τιμών αγοράς και ενοικίων, 
κάτι που οφείλεται τόσο στην αυξημένη ζήτηση 
όσο και στις συνεχιζόμενες υψηλές τιμές των 
κατασκευαστικών υλικών. 

Να τονίσουμε ότι το οικονομικό περιβάλλον 
το 2023 φαίνεται ότι θα επηρεαστεί από κά-
ποιες σημαντικές οικονομικές παραμέτρους. 

Το ποσοστό ανάπτυξης (ΑΕΠ) αναμένεται το 
2023 να κινηθεί γύρω στο 3%, ένα υγιές ποσο-
στό, μετά φυσικά τη μεγαλύτερη ανάπτυξη που 
είχαμε το 2022, που ήταν 5,7% και που ήταν 
η αντίδραση από την πτώση του 2020-2021. 

Από την πλευρά του ο πληθωρισμός θα 
ακολουθήσει το 2023 μια πορεία βελτιωμένη 
σε σχέση με το 2022. Θα κυμανθεί γύρω στο 
3% σε σχέση με 7,7% το 2022. 

Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, να τονίσουμε 
ότι η κατασκευαστική βιομηχανία δουλεύει 

σε φουλ ρυθμούς, αφού πέραν της εκτέλεσης 
ιδιωτικών έργων, εκτελούνται πολλά κυβερνη-
τικά έργα, που ενισχύονται από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία ανάκαμψης. 

Εκτιμούμε ότι οι νέες αναπτύξεις και ιδι-
αίτερα οι οικιστικές θα έχουν κάποια μείωση 
του όγκου τους, γιατί αναμένεται μείωση στη 
ζήτηση, λόγω της αύξησης των τιμών πώλη-
σης και φυσικά της αύξησης των επιτοκίων. 
Ακόμη, λόγω της μείωσης της χορηγίας του 
ΦΠΑ, λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται ότι 
θα ξεκαθαρίσουν σύντομα. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο, που σίγουρα θα επη-
ρεάσει θετικά την πορεία των ακινήτων, είναι 
η αύξηση του αριθμού των ξένων αγοραστών. 

Για παράδειγμα, τον περασμένο Γενάρη απο-
τελούσαν το 54% του συνόλου των πωλήσεων. 

Να αναφέρουμε ότι τον τελευταίο χρόνο 
είχαμε 30% αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων 
(κατατεθειμένα συμβόλαια στο Κτηματολόγιο) 
από αλλοδαπούς. Την πρωτιά κατέχει η Λεμε-
σός και ακολουθεί η Πάφος. Από τις 13.409 
πωλήσεις ακινήτων που είχαμε το 2022 (ο πιο 
ψηλός αριθμός από το 2008), οι 5.928, ποσοστό 
44%, αφορούν ξένους αγοραστές. 

Η σημαντική αύξηση ίσως μας στέλνει ένα 
μήνυμα, ότι, δηλαδή, οι ξένοι αγοραστές θα 
έχουν και την τρέχουσα χρονιά μια έντονη 
παρουσία. 

Να τονίσουμε ότι, ενώ το 2022 οι ξένοι αγο-
ραστές μοιράζονταν 50% με 50%, σ’ ό,τι αφορά 

τους εντός και εκτός ΕΕ, τον περασμένο Γενάρη 
τρεις στους τέσσερεις ήταν εκτός της ΕΕ. 

Αυτή η ανοδική πορεία με τις πωλήσεις 
ακινήτων σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις, αναμένεται να συνεχιστεί, με τους 
αλλοδαπούς αγοραστές να διαδραματίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Περιττό να αναφέρουμε ότι η όλη πορεία 
των ακινήτων θα εξαρτηθεί και από το κατά 
πόσον θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές τόσο 
των ακινήτων όσο και των επιτοκίων. 

Ένα άλλο δεδομένο, που θα επηρεάσει σίγου-
ρα και την πορεία των ακινήτων μέσα στο 2023, 
είναι η αύξηση που παρατηρήθηκε στις τιμές 
ειδικά των καινούριων διαμερισμάτων λόγω 
βασικά της αύξησης του κόστους κατασκευής. 

Αναμένεται ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύ-
ξηση, όταν ενσωματωθεί ολόκληρη η αύξηση 
των υλικών στις τιμές πώλησης. 

Οι διάφοροι Δείκτες Τιμών Ακινήτων, να 
αναφέρουμε ότι τοποθετούν αυτήν την αύξηση 
από 6 μέχρι 12%, αναλόγως της μεθοδολογίας. 

Με πιο χαμηλούς ρυθμούς, αναμένεται ότι 
οι τιμές των μεταχειρισμένων διαμερισμάτων 
θα ακολουθήσουν την πορεία των καινούριων. 

Παρά τις αυξήσεις, οι τιμές των ακινήτων 
στην Κύπρο συνεχίζουν να είναι πιο προσιτές σε 
σχέση με τις τιμές που επικρατούν σε γειτονικές 
και ευρωπαϊκές χώρες για παρόμοια ακίνητα. 

Συγκρίνοντας τις τιμές με προηγούμενα 
χρόνια, να αναφέρουμε ότι αυτές είναι λίγο πιο 

πάνω από το 2010, όταν ξεκίνησε η λειτουργία 
των Δεικτών Τιμών Πώλησης Ακινήτων. 

Μια άλλη πτυχή του τομέα των ακινήτων 
είναι αυτή των ενοικίων. Η αύξηση στις τιμές 
των ενοικίων το 2022 ήταν πιο έντονη από την 
αύξηση των τιμών πωλήσεων, που κατά κύριο 
λόγο δικαιολογείται από την αυξημένη ζήτηση 
τόσο από Κύπριους όσο και από αλλοδαπούς. 

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Οι φοιτητές 
επέστρεψαν στα πανεπιστήμια μετά την πανδημία 
και ο αριθμός υψηλόμισθων ξένων εργαζο-
μένων αυξάνεται, αφού λόγω των κινήτρων 
που έδωσε η Κύπρος (Headquartering), πολλές 
ξένες εταιρείες δημιούργησαν γραφείο στην 
πατρίδα μας. 

Να υπογραμμίσουμε ότι το απόθεμα των 
ακινήτων για σκοπούς ενοικίασης, ιδιαίτερα 
των καινούριων, είναι μικρό. Κατά συνέπειαν, 
έστω και με μια μικρή αύξηση της ζήτησης, η 
πίεση για αύξηση των ενοικίων είναι σημαντική. 

Εκείνο που αναμένουμε για το 2023 είναι 
ότι τα ενοίκια θα σταθεροποιηθούν σ’ αυτά τα 
επίπεδα, εκτός και αν συνεχιστεί η ροή υψη-
λόμισθων ξένων εργαζομένων. 

Κάτι που πρέπει να τονίσουμε, που σίγου-
ρα επηρεάζει και τις τιμές πώλησης και τις 
τιμές ενοικίασης, είναι ότι τα αποθέματα των 
παλιών ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, λόγω 
του ενοικιοστασίου, συνεχίζουν να δημιουρ-
γούν προβλήματα, όπως είναι η γκετοποίηση, 
η ασφάλειά τους και φυσικά οι κακές συνθήκες 

διαβίωσης των ενοίκων σε αυτά. 
Ειδικά αυτά τα τελευταία δεδομένα είναι 

ένας επιπρόσθετος λόγος, για να σπεύσουμε 
να διορθώσουμε τα προβλήματα που προκύ-
πτουν από τους νόμους περί ενοικιοστασίου 
και κοινόκτητων οικοδομών (κοινοχρήστων). 

Αναλύοντας τα πιο πάνω δεδομένα, που 
αφορούν τα ακίνητα, εκτιμούμε ότι το 2023 
θα παρουσιάσει τις πιο κάτω τάσεις: 

• Αυξητικό ενδιαφέρον από ξένους για αγορά 
και ενοικίαση. 

• Αυξητική τάση των τιμών ακινήτων, τόσο 
των καινούριων όσο και των μεταχειρισμένων. 

• Μικρή περαιτέρω αύξηση ή σταθεροποί-
ηση στις τιμές των ενοικίων. 

• Λόγω της αύξησης των τιμών, της πιθανής 
αύξησης του ΦΠΑ και των επιτοκίων θα πα-
ρατηρηθεί μια σταθεροποίηση, αν όχι μείωση 
στο ενδιαφέρον από Κύπριους, για απόκτηση 
ιδιόκτητης στέγης. Δεν αποκλείεται να παρα-
τηρηθεί πιθανή αύξηση στη ζήτηση μεταχει-
ρισμένων διαμερισμάτων.

• Αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές, αφού 
οι αποδόσεις από τα ενοίκια συνεχίζουν να 
παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα μπορεί να 
ανατραπούν ανά πάσα στιγμή, αφού οι διε-
θνείς οικονομικές και πολιτικές συνθήκες εί-
ναι ασταθείς. Γι’ αυτό οι εκτιμήσεις πρέπει να 
ερμηνεύονται έχοντας υπόψη την πιθανότητα 
μεταβολής των σημερινών δεδομένων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΚΙΔΗΣ,  
Διευθυντής FOX Smart  
Estate Agency, Πρόεδρος Κυπριακού  
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

Η Λευκωσία 
κινείται ως επί το 
πλείστον με βάση 
την τοπική αγορά 
και, δεδομένου ότι 
υπάρχει μια μικρή 
κάμψη αυτήν την 

περίοδο στη ζήτηση, 
παρατηρείται μείωση 

στις πωλήσεις, 
τουλάχιστον όσον 

αφορά τα τελευταία 
στοιχεία του 
Φεβρουαρίου



Ουδείς λογικός άνθρωπος 
αμφιβάλλει ότι ο ανθρώπι-
νος πόνος, η δοκιμασία, η 
δυστυχία και η συμφορά δεν 

έχουν ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε 
χρώμα, φυλή, καταγωγή κ.λπ. 

Μπροστά σ’ αυτές τις συμφορές οι άν-
θρωποι σμίγουν, οι λαοί συμφιλιώνονται 
και οι όποιες διαφορές παραμερίζονται. 

Το ίδιο συνέβη και με τους πρόσφατους 
πολύνεκρους σεισμούς, όπου η Ελλάδα 
και η Κύπρος αγνόησαν την τουρκική 
προκλητικότητα, τις αναθεωρητικές τα-
κτικές και πρακτικές του νεοσουλτάνου 
της Άγκυρας και δήλωσαν παρούσες 
από τις πρώτες χώρες στον κόσμο για 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς 
τον δοκιμαζόμενο λαό της γείτονος χώρας. 

Και η μεν βοήθεια από την Ελλάδα 
έγινε αποδεκτή μετ’ επαίνων και θερμών 
ευχαριστιών, η δε βοήθεια από την Κύ-
προ απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι 
δήθεν…. δεν τους ήταν απαραίτητη και 
οι ανάγκες τους καλύφθηκαν!

Διαπιστώνουμε με αυτήν τη συμπε-
ριφορά ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας 
και η τουρκική διπλωματία και πολιτική, 
ακόμα και μέσα σε συνθήκες ανείπωτης 
τραγωδίας του λαού της, εξακολουθεί να 
επιμένει και να αντιτάσσει την πάγια τακτική 
της να μην… αναγνωρίζει την Κυπριακή 

Δημοκρατία ως ένα νόμιμο και διεθνώς 
αναγνωρισμένο κράτος. 

Έως εδώ, η τουρκική προκλητικότητα 
είναι γνωστή και καθιερωμένη και θα 
μπορούσε να την αντιπαρέλθουμε. 

Αυτό όμως που υπερβαίνει κάθε 
όριο ανοχής και παράγει νέα δεδομένα 
με απρόβλεπτες διαστάσεις είναι η τουρ-
κική δολιότητα να διοχετεύει χιλιάδες 
σεισμοπαθείς με το πρόσχημα της πα-
ροχής ανθρωπιστικής βοήθειας δήθεν 
από συγγενείς τους που διαμένουν στην 
κατεχόμενη Κύπρο. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Vatan της 
11/2/23, το «Υπουργείο Εσωτερικών» 
του κατοχικού καθεστώτος έδωσε άδεια 
εισόδου στις κατεχόμενες περιοχές σε 
Τούρκους υπηκόους ακόμα και αν τα 

διαβατήριά τους έχουν λήξει ή έχουν ισχύ 
μικρότερη των δύο μηνών. 

Επιπρόσθετα, η Kibris postasi με ημερο-
μηνία 13/2/23 έγραφε ότι «η κυβέρνηση 
του κατοχικού καθεστώτος αποφάσισε 
όπως οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια 
τους και έχουν συγγενείς στις κατεχόμενες 
περιοχές τυγχάνουν παραχώρησης άδειας 
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Επίσης ο αρθρογράφος της εφημερίδας 
Avrupa, Σενέρ Λεβέντ, στις 12/2/23 ανέ-
φερε ότι, «σύμφωνα με προβλέψεις, μπορεί 
να ζητήσουν καταφύγιο στις κατεχόμενες 
περιοχές τουλάχιστον 50 χιλιάδες άτομα 
και ότι η Κύπρος θα έρθει αντιμέτωπη με 
ένα τρίτο μεγάλο κύμα προσφύγων από 
κάθε περιοχή της Τουρκίας». 

Εκμεταλλευόμενη λοιπόν η τουρκική 
κυβέρνηση την παγκόσμια συμπάθεια 
αλλά και τη δική μας κατανόηση άρχισε 
έναν άλλου είδους εποικισμό των κατεχο-
μένων περιοχών μας, έναντι του οποίου 
έχουν υποχωρήσει και αυτοί ακόμα οι Τ/κ 
συμπατριώτες μας, οι οποίοι στο παρελθόν 
εξέφραζαν τη διαμαρτυρία τους για τον 
συνεχή εποικισμό από την Τουρκία και τη 
συντελούμενη αλλαγή του δημογραφικού 
τους χαρακτήρα. 

Έτσι, ακόμα και ο συνήθως επικριτικός 
της πολιτικής του εποικισμού Σενέρ Λεβέντ 
έγραφε στην εφημερίδα του: «…Αυτό το 

κύμα προσφύγων δεν μοιάζει με άλλα 
κύματα» και αναρωτήθηκε με αθωότητα: 
«…αν δεν ανοίξουμε την αγκαλιά μας σε 
άτομα που σώθηκαν από θαύμα και έχασαν 
τα πάντα, σε ποιον θα την ανοίξουμε;».

Κανείς όμως δεν διερωτήθηκε γιατί 
η τουρκική κυβέρνηση δεν φιλοξένησε 
τους σεισμόπληκτους υπηκόους της στις 
αχανείς εκτάσεις των άλλων τουρκικών 
πόλεων,  ούτε και εάν αυτοί θα φύγουν 
ποτέ από τις κατεχόμενες περιοχές! 

Όταν κοπάσει ο θρήνος και λησμονηθεί 
η συμφορά των δύστυχων συνανθρώπων 
μας, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις 
του νέου εποικισμού θα προστεθούν στον 
εποικισμό που επιχειρείται συστηματικά 
από το 1974 μέχρι σήμερα και θα έρθει 
το πλήρωμα του χρόνου κατά το οποίο η 
τουρκική δολιότητα θα διεκδικήσει νέο 
ζωτικό χώρο και στις ελεύθερες περιοχές 
του νησιού μας, αφού η αναλογία των 
πληθυσμών από 82% έναντι 18% θα έχει 
ήδη προσλάβει τις αναλογίες 50% - 50%. 

Και θα επαληθευθεί η πρόβλεψη 
Τούρκου πολιτικού ότι «την Κύπρο θα 
την καταλάβουμε στέλλοντας μερικά 
βαπόρια μετανάστες»! 

Στέλλουν, λοιπόν, βαπόρια εποίκους 
στο κατεχόμενο τμήμα και βαπόρια λα-
θρομετανάστες στο ελεύθερο τμήμα της 
πατρίδας μας. 

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στα Τέμπη έχει προκαλέσει 
συγκλονισμό και απερίγρα-
πτη οδύνη σε όλους τους Έλ-

ληνες. Ο βαρύτατος φόρος αίματος το 
αναγάγει σε μια μεγάλη εθνική τραγω-
δία. Μια εθνική τραγωδία, τα αίτια της 
οποίας δεν είναι καθόλου δύσκολο να 
εντοπιστούν. Η υπευθυνότητα, η συνέ-
πεια και η εντιμότητα είναι δυστυχώς 
έννοιες δυσεύρετες στον τόπο μας. Ο 
ωχαδερφισμός και το χαλαρά έγιναν 
συνώνυμα της καθημερινότητάς μας. 
Τώρα ψάχνουμε να δούμε ποιος και με 
ποιον τρόπο τοποθέτησε έναν, όπως 
προκύπτει ξεκάθαρα, ανίκανο και χω-
ρίς επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία 
σε μια νευραλγική θέση που έχει να 
κάνει με την ανθρώπινη ασφάλεια. 
Και το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι 
να κλαίμε επί των ερειπίων!!! Τα αίτια, 
ωστόσο, αυτής της ανείπωτης τραγω-
δίας είναι πολύ βαθύτερα. Τα πάντα 
θυσία στον βωμό τους χρήματος… Κι 
ύστερα θρηνούμε επί των ερειπίων που 
προκαλούν οι φωτιές, οι πλημμύρες, οι 
συρμοί των τρένων και πάει λέγοντας... 
Σήμερα αυτοί, αύριο ποιοι, απ’ όλους 
εμάς άραγε; Ως πότε, αλήθεια, το κυνήγι 
του πλούτου και η ανευθυνότητα θα 
διαφεντεύουν τη ζωή μας…

Μέσα από αυτήν την ανείπωτη 
τραγωδία, ωστόσο, αναδείχθηκε το 
μεγαλείο κάποιων ανθρώπων, που 
η κοινωνία τις περισσότερες φορές θέτει 
στο περιθώριο. Είναι οι γνωστοί για τους 
πολλούς παράξενοι και γραφικοί, είναι 
αυτοί που καθημερινά, πληρώνοντας 
ακριβό τίμημα, παλεύουν για μια κοι-
νωνία απαλλαγμένη από το ψέμα και 
την υποκρισία. Διότι, κακά τα ψέματα, 
για τους περισσότερους ανθρώπους 
περισσότερη σημασία έχει το περιτύ-
λιγμα και όχι το περιεχόμενο. 

Μεγαλείο ψυχής δείχνει ο Πατήρ 
Χριστόδουλος, που θρηνεί για την απώ-
λεια του παιδιού του, του 24χρονου 
Κυπριανού. Γαλήνιος, νηφάλιος και 
προπάντων συγχωρητικός… Νιώθω 
πολύ τυχερός που γνώρισα αυτόν 
τον υπέροχο ιερέα, έστω και κάτω 
από συνθήκες απόλυτης συντριβής, 
στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας, στο οποίο την πρώτη μέρα 
βλέπαμε κόσμο να περιμένει ένα καλό 
νέο για τους δικούς του, που δυστυχώς 
δεν ήρθε ποτέ. Και τις επόμενες δύο 
μέρες βλέπαμε μόνο ασθενοφόρα και 

νεκροφόρες φορτωμένες λευκά φέρετρα.
Ο Πατήρ Χριστόδουλος Παπαϊωάν-

νου μίλησε στο «Μega» Ελλάδος και 
ανέφερε για την απώλεια του γιου 
του: «Είναι δύσκολο για έναν γονιό να 
χάνει το παιδάκι του, που το μεγάλωσε 
ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Ο 
χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου, γιατί 
έχω έξι παιδιά, ήταν να χάσω παιδί. Κι 
όμως τώρα το βιώνω. Κακία δεν μπορώ 
να κρατήσω. Είμαστε όλοι άνθρωποι, 
όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη. Ας τους 
συγχωρήσουμε. Εγώ εκείνο βρήκα μέσα 
μου, στήριγμα, ότι βοηθάω και τον εαυτό 
μου και την ψυχή του Κυπριανού. Δεν 
μπορεί να σε παρηγορήσει άνθρωπος, 
ούτε τα φάρμακα, ούτε οι ψυχολόγοι, 
ούτε τα λόγια των ανθρώπων».

Ο ίδιος ο Κυπριανός ήταν σε πραγ-
ματική επικοινωνία με τα ΥΠΕΡΚΟΣ-
ΜΙΑ και κάτοχος της Χάρης του Χρι-
στού μας. Ιδού τι έγραψε ο ίδιος:«Μάταια 
τα του κόσμου. Ο άνθρωπος πρέπει 
να είναι σαν την πεταλούδα, να παίρ-
νει αυτό που πρέπει από τα κοσμικά 
αγαθά. Π.χ. φαγητό - να τρώει αυτό 
που χρειάζεται, έρωτας - όπως πρέ-
πει, όπως δόθηκε από τον Θεό. Αν 
γίνει παράχρηση, τότε η μικρή ζωή, 
που μας έδωσε ο Θεός, μετατρέπεται 
σε μαραμένα γιασεμιά και δεν απο-
λαμβάνεις τη γλύκα του μπαξέ, ρόδου, 
κρίνου» («Πεταλούδα», σημείωμα του 
εκλιπόντος Κυπριανού Παπαϊωάννου).

Ο Κυπριανός πήγε στην Άνδρο 
μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και 
πιο συγκεκριμένα στην Αγία Μαρίνα 
της Άνδρου, όπου έγινε η χειροθεσία 
του ως αναγνώστη. Δείτε τι προηγήθηκε 
εκεί στην Άνδρο δυο μέρες πριν μπει στο 
μοιραίο τρένο από στην Αθήνα για τη 
Θεσσαλονίκη. Είπανε, λοιπόν, οι Πατέρες 
από την Άνδρο ότι κράτησε τριήμερο, 
κοινώνησε, ευλόγησε τα στέφανα του 
γάμου του στην εικόνα της Αγίας Μαρίνας 
γιατί σε λίγο καιρό θα παντρευόταν και... 
έφυγε... Νυμφεύθηκε τον Νυμφίο Χριστό. 

Υστερόγραφο: Κουράγιο σε όσους 
έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα. Εξαιρε-
τικό όλο το ανθρώπινο δυναμικό, έτοιμο 
να προσφέρει κάθε βοήθεια κάτω από 
συνθήκες πραγματικού πολέμου. Συγ-
χαρητήρια πολλά και στους Λαρισαίους, 
που σχημάτισαν ατελείωτες ουρές στην 
κεντρική πλατεία της πόλης, περιμέ-
νοντας υπομονετικά να δώσουν αίμα 
για την περίθαλψη των τραυματιών. Οι 
απλοί καθημερινοί πολίτες της Λάρισας 
έδωσαν δύσκολες εξετάσεις αυτές τις 
μέρες και βαθμολογήθηκαν με άριστα. 

Όσο για το πολιτικό προσωπικό του 
τόπου μας (λιγοστές λαμπρές εξαιρέ-
σεις πάντα υπάρχουν), εξακολουθεί 
να παραμένει αδιόρθωτο. Την ώρα 
που το αίμα των νεκρών ρέει ακό-
μα στις ράγες των σιδηροδρομικών 
γραμμών, αντί να βγάλουν τον σκασμό, 
ξιφουλκούν από τηλεοράσεως από 
πρωίας μέχρι νυκτός. Αυτό λέγεται 
σκύλευση νεκρών. Δυστυχώς, η Ελλά-
δα δεν βάζει μυαλό ποτέ… Δυστυχώς, 
παραμένουμε αδιόρθωτοι!!!

Της Κυριακής
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Ηγραφειοκρατία είναι μια 
μάστιγα για την κυπριακή 
κοινωνία, την οργανωμένη 
πολιτεία, την καθημερινή 

ζωή και την οικονομική ανάπτυξη. Όλοι 
αναγνωρίζουν ότι είναι τέρας, όπως τη 
Λερναία Ύδρα της μυθολογίας. Σήμε-
ρα, όμως, παρά την κοινή διαπίστωση 
ότι η γραφειοκρατία κρατεί την Κύπρο 
σε μια νωχελική και ακατανόητη στα-
σιμότητα, δεν βρέθηκε ένας Ηρακλής 
να της κόψει τα πολλά κεφάλια. Και η 
γραφειοκρατία παραμένει ο κυριότερος 
λόγος της στασιμότητας στην ανάπτυξη 
και στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. 
Αν έλειπε η γραφειοκρατία κι έπαιρνε 
τη θέση της η σύγχρονη τεχνολογία και 
τεχνογνωσία, η οικονομία και η πρόοδος 
θα γνώριζαν τεράστια ανάπτυξη.

Δυστυχώς, η γραφειοκρατία δεν έχει 
μόνο αόρατες και καταστροφικές κεφαλές, 
που μόλις τις κόψεις ξαναγεννιούνται. Εί-
ναι από μόνη της μια τροχοπέδη σε κάθε 
αναπτυξιακό σχεδιασμό ή προσπάθεια 
αλλαγής συντηρητικής νοοτροπίας και 
απαρχαιωμένων μεθόδων. Η καθυστέ-

ρηση σε κάθε έργο και προσπάθεια είναι 
το πρώτο και καταστροφικό αποτέλεσμα 
της αόρατης παρουσίας της.

Πληροφορούμαστε ότι πολλοί επεν-
δυτές, που ελκύονται από διάφορους 
ευνοϊκούς παράγοντες που διαθέτει 
η Κύπρος, απογοητεύονται σύντομα. 
Γιατί σύντομα αντιλαμβάνονται ότι οι 
προσπάθειές τους να προωθήσουν την 
επένδυσή τους συναντούν το αόρατο 
τείχος της γραφειοκρατίας. Και πολλοί 
από αυτούς απομακρύνονται επειδή 
δεν έχουν τη διάθεση να γίνουν Ηρα-
κλείς και να κόψουν τα κεφάλια της. 
Μπορούν πιο εύκολα να ακυρώσουν 
τις επενδύσεις τους.

Η γραφειοκρατία είναι θωρακισμένη 
κυρίως από άτομα που φοβούνται την 
αλλαγή και τους διακρίνει η ευθυνοφοβία. 
Τους εξυπηρετεί καλύτερα η καθεστηκυία 
τάξη, που τους επιτρέπει να μελετούν 
ένα θέμα, να ζητούν πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις και εφαρμογή χίλιων άχρη-
στων διαδικασιών και κανονισμών, που 
τους κάνει να αισθάνονται τη δύναμη 
της εξουσίας τους και τη σιγουριά της 

θέσης τους, χωρίς κανένα ρίσκο.
Εκεί που βασιλεύει η γραφειοκρατία 

εξαφανίζεται η καινοτομία. Και χωρίς 
καινοτομίες δεν επέρχεται πρόοδος και 
αλλαγή, ούτε και επιτυγχάνει η εφαρμο-
γή μέτρων και διαδικασιών ανάπτυξης. 
Μεγάλος σύμμαχος της γραφειοκρατίας 
είναι οι υψηλόβαθμοι λειτουργοί, που 
φοβούνται τη σύγχρονη τεχνολογία και 
προτιμούν τη σιγουριά της παραδοσια-
κής μεθόδου διοίκησης. Μετά είναι τα 
κεκτημένα δικαιώματα των λειτουργών, 
κυρίως της δημόσιας υπηρεσίας, που 
αδυνατούν να δεχτούν αλλαγές, οι οποίες 

θεωρούν ότι θα επηρεάσουν δυσμενώς 
τους όρους εργασίας και τα κεκτημένα 
δικαιώματά τους.

 Όλα τα τμήματα της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας πάσχουν από υποστελέχωση. 
Μόνο η γραφειοκρατία δεν είναι υπο-
στελεχωμένη. Για τούτο παντού βάλλει 
εμπόδια και καμιά καινοτομία ή έστω 
απλή διαδικασία δεν μπορεί να πε-
ράσει. Τα «κέντρα εξυπηρέτησης του 
πολίτη» είναι η καλύτερη υπηρεσία του 
Δημοσίου. Αλλά κι εδώ μπήκε πρώ-
τη η γραφειοκρατία και τους φρενάρει. 
Θέλεις να ανανεώσεις άδεια οδηγού, 
ταυτότητα ή διαβατήριο; Έχουν όλα τα 
στοιχεία σου. Αλλά η γραφειοκρατία κα-
νόνισε, ότι πρέπει να συμπληρώσεις μια 
έντυπη αίτηση, που την πρωτοσχεδίασε 
κάποιος υπάλληλος τη δεκαετία του ’60 
ή και επί αποικιοκρατίας. Την παίρνει 
ο υπάλληλος, ελέγχει τα στοιχεία στο 
αρχείο, σου την τυπώνει και την υπο-
γράφεις και η διαδικασία προχωρεί. Η 
γραφειοκρατία όμως δεν άφησε να σου 
λέει ο υπάλληλος τα στοιχεία που έχει 
στο αρχείο του, να κάνει τις διορθώσεις 

και να σου τυπώνει την αίτηση για να 
την υπογράψεις. Τόσο απλό κι εύκολο.

Αν ζητήσεις ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλι-
σης υγείας, τότε η γραφειοκρατία κτυπάει 
τα ρέστα της. Αναγκάζει τον υπάλληλο να 
σε στείλει στον προσωπικό σου γιατρό 
για να φέρεις πιστοποιητικό, ότι είσαι 
δικαιούχος στο ΓΕΣΥ. Μπορούσαν πιο 
απλά να φροντίσουν να κτυπά ο υπάλ-
ληλος τον αρ. ταυτότητας και την ημερ. 
γεννήσεως και να φαίνεται αμέσως ότι 
είσαι δικαιούχος. Όμως η γραφειοκρατία 
δεν μπορεί να δεχτεί ήττα, ούτε να γίνει 
τόσο απλή η διαδικασία. Πρέπει να σε 
ταλαιπωρήσει.

Θέλεις να βάλεις φωτοβολταϊκά; Το 
σπίτι σου είναι συνδεδεμένο με την ΑΗΚ, 
που σημαίνει ότι η ΑΗΚ έχει την άδεια 
οικοδομής και όλα τα πιστοποιητικά που 
χρειάζεται για να γίνεις συνδρομητής. Και 
όμως σου ζητά να τα παρουσιάσεις από 
την αρχή και επιπρόσθετα να συμπλη-
ρώσεις μια πολυσέλιδη αίτηση και να 
απαντήσεις χίλιες δυο ερωτήσεις. Μόνο 
ανάλυση αίματος και ακτινογραφία δεν 
σου ζητούν. Είσαι έτοιμος να πεις «ξέχνα 

το», αλλά θυμάσαι ότι ο εργολάβος είναι 
έτοιμος να αναλάβει εκείνος να δαμάσει 
το τέρας της γραφειοκρατίας. Απλώς 
εσύ θα πληρώνεις και θα υποστείς την 
καθυστέρηση. Κάποιος μου είπε, ακόμη, 
ότι έχει εγκριθεί πριν από ένα χρόνο η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εικονικού 
συμψηφισμού (virtual net metering, 
δηλαδή η εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών σε άλλο χώρο και όχι στη στέγη), 
αλλά πέρασε ένας χρόνος και ακόμα η 
γραφειοκρατία δεν επέτρεψε να γίνει 
η πρώτη εγκατάσταση. Ξέρει τι κάνει 
η Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας.

Ελπίζουμε ο νέος ΠτΔ να διορίσει 
και έναν Επίτροπο Καταπολέμησης της 
Γραφειοκρατίας. Αυτός αν έχει τα προ-
σόντα του Ηρακλή, θα μπορέσει ίσως 
να κόψει κάποια κεφάλια της Λερναίας 
Ύδρας της γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερα 
αν έχει δίπλα του και κάποιον που να 
κρατεί έναν πυρσό και να καίει τον λαιμό 
του κομμένου κεφαλιού της Λερναίας 
Ύδρας για να μην ξαναγεννηθεί η γρα-
φειοκρατία.

Η Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας στην Κύπρο

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
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Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου

Η διπλωματία των σεισμών και η τουρκική δολιότητα 

Τα αίτια αυτής της 
ανείπωτης εθνικής τραγωδίας 
είναι πολύ βαθύτερα
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ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

Στη σημερινή εποχή της απα-
ξίωσης των πανανθρώπινων 
αρχών και της εντεινόμενης 
καθυπόταξης των λαών, οι 

κοινωνίες έχουν απόλυτη ανάγκη 
προτύπων μεγαλοσύνης και λεβεντιάς. 
Στην καθημαγμένη Κύπρο, που τα πά-
ντα γύρω μας τα σκιάζει η μπότα του 
βάρβαρου κατακτητή και οι βαρόνοι 
της πολιτικοοικονομικής συμπαιγνίας, 
έχουμε απόλυτη ανάγκη θυσιαστηρίων 
ελευθεροφροσύνης και γενναιοψυχίας. 
Κάθε 14 του Μάρτη τιμούμε την επέτειο 
μνήμης του γενναιόψυχου επαναστάτη, 
ποιητή και μαθητή, Ευαγόρα Παλληκα-
ρίδη, από το χωριό Τσάδα της επαρχίας 
Πάφου. Ήταν ο τελευταίος αγωνιστής της 
κυπριακής ελευθερίας που κρεμάστηκε 
από τους Άγγλους δυνάστες σε ηλικία 
μόλις 19 ετών. Ο βίος και η πολιτεία 
του αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο 
μαθητικής λεβεντιάς και πνευματικής 
ωρίμανσης, που, σε συνδυασμό με τον 
ποιητικό νεανικό λόγο και το ασυμβίβαστο 

αγωνιστικό του φρόνημα, κατατάσσεται 
στο Πάνθεον της Αθανασίας. 

Στα 15 του χρόνια αψηφά την πά-
νοπλη αγγλική αστυνομία, κατεβάζει 
από το στάδιο της Πάφου την αποικι-
οκρατική σημαία επιτυγχάνοντας μα-
ταίωση των εορτασμών για τη στέψη 
της βασίλισσας, πράξη πρωτοφανής, 
που δεν αποτολμήθηκε ποτέ σε άλλη 
αποικία της Γηραιάς Αλβιόνας. Με τη 
δράση του αναδείχθηκε σε κορυφαία 
μορφή του Απελευθερωτικού Αγώνα 
των Κυπρίων για Λευτεριά κι εθνική 
αξιοπρέπεια. Όταν διακήρυττε μέσω 
των ποιημάτων του ότι «θα ’παιρνε 
το μονοπάτι που πάει στη Λευτεριά», 
συνειδητοποιούσε, παρά το νεαρόν της 
ηλικίας του, πως η λευτεριά κερδίζεται 
μόνο με αίμα. Στο αποχαιρετιστήριο 
γράμμα του προς τους συμμαθητές του, 
λίγο πριν πάρει τα σκαλοπάτια της Λευ-
τεριάς, τόνιζε ότι «μπορεί και να μην τον 
ξαναδούν, παρά μόνο νεκρό». Αυτή η 
συνειδητή αντιμετώπιση του θανάτου 
στα χρόνια της εφηβείας, και των μύριων 
ονείρων, τον κατέστησαν παγκόσμια 
νεανική μορφή και πρότυπο των λαών 
που παλεύουν για ελευθερία και επι-
κράτηση των πανθρώπινων ιδανικών. 
Το απαράμιλλο θάρρος που επέδειξε 
κατά τη διάρκεια της δίκης – παρωδίας, 
όπου κατηγορήθηκε για κατοχή όπλου, 
είναι άξιον θαυμασμού. Η απάντησή 
του όταν ρωτήθηκε αν είχε οτιδήποτε 
να πει, ώστε να μην του επιβληθεί η 

ποινή του θανάτου, ενσαρκώθηκε σε 
παιάνα ελληνικής λεβεντιάς: «Ξέρω ότι 
θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα το έκαμα 
ως Έλλην Κύπριος, ο οποίος ζητεί την 
ελευθερία του», παραπέμποντας στο 
«Μολών Λαβέ» του Λεωνίδα. Χρει-
άστηκαν εννέα δευτερόλεπτα από τη 
στιγμή που άνοιξε η ξύλινη καταπακτή 
για να ξεψυχήσει ο Βαγορής, στο σχοινί 
της αγχόνης. Πίσω του όμως άφησε με 
την ηρωική θυσία του παρακαταθήκη 
αιώνων. Σήμερα που ο νεο-οθωμανός 
Ερντογάν με τη συμπαιγνία των εμπό-
ρων των εθνών θέλει να καθυποτάξει 
ξανά την Κύπρο και τον Ελληνισμό, η 
θυσία του Βαγορή αποτελεί για μας 
άσβεστο φάρο ακατάπαυστου αγώνα 
για το δίκαιο, το ηθικό και το πρέπον.

Αλήθεια, με τι μούτρα θα τιμήσου-
με φέτος τον Βαγορή και τα αμούστακα 
παλληκάρια της ΕΟΚΑ, όταν το εσωτε-

ρικό μέτωπο είναι κατακομματιασμένο 
και πρώτιστη έγνοια των πολιτειακών 
αξιωματούχων, των πολιτικών ταγών, 
είναι ο εγωκεντρισμός, η αλαζονεία, η 
εξουσιομανία και η μεγαλοσύνη της αρ-
χομανίας τους; Κάθε 14 του Μάρτη, οι 
ανυπότακτοι Έλληνες της Κύπρου γιορ-
τάζουμε την Ημέρα του Ήρωα Μαθητή, 
με ταπεινότητα και εθνική περηφάνια, 
φέρνοντας στη μνήμη μας τον Βαγορή, 
τον Πετράκη Γιάλλουρο και όλα τα παλ-
ληκάρια της θρυλικής ΕΟΚΑ, κρατώντας 
αναμμένη τη φλόγα της λευτεριάς, της 
δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας. Μεταλαμβάνουμε από το 
άγιο δισκοπότηρο της ηρωικής θυσί-
ας τους, ζητώντας συγγνώμη και άφεση 
αμαρτιών για τη θλιβερή κατάντια της 
μικρής μας πατρίδας. Με ανυπότακτη 
θωριά και γενναία ψυχή ανεβαίνουμε 
τα δύσβατα και ανηφορικά μονοπάτια 
που παν στη Λευτεριά. Καλούμε τη 
νεοεκλεγείσα ηγεσία της Πολιτείας 
και της Εκκλησίας να υψώσουν, επιτέ-
λους, ανάστημα ενάντια στις φωνές της 
εθνικής αποχαύνωσης και της ατιμίας, 
χαράσσοντας μακρόπνοη στρατηγική 
με σκοπό την απαλλαγή από την κα-
τοχή και εμπέδωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο πολύπαθο νησί μας. 
Αυτό είναι και το καλύτερο μνημόσυνο 
για τον Βαγορή μας και η πρέπουσα 
απόδοση τιμής στις αιώνιες ερωμένες 
του, την ελευθερία και την αιώνια Ελλάδα 
του οικουμενικού φωτός 

Πρόεδρε και Μακαριότατε, με τι μούτρα
θα κοιτάξουμε στα μάτια τον Βαγορή;

ΞΕΝΗΣ Χ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, δημοσιογράφος, 
πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού 
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Οι προεδρικές εκλογές τελεί-
ωσαν. Στη μακρά προεκλο-
γική περίοδο οι πολιτικές 
δυνάμεις, στο σύνολό τους 

σχεδόν, δεν μπόρεσαν να δώσουν κάποιο 
συγκεκριμένο στίγμα για αντιμετώπιση 
του οδυνηρού καρκινώματός μας, που 
είναι το Εθνικό Κυπριακό Πρόβλημά μας. 
Τον παράγοντα, ο οποίος πασίδηλα και 
αυταπόδεικτα ευθύνεται για την τραγική 
πορεία της πατρίδας μας, ουδείς, έστω 
και ακροθιγώς, απετόλμησε να θίξει. Ο 
παράγοντας αυτός δεν είναι άλλος από 
την αγγλική διπλωματία. Αυτή αποφά-
σισε τη διχοτόμηση της Κύπρου από το 
1947, αυτή ραδιούργησε επάνω στις δύο 
κοινότητες και τις οδήγησε στη σύγκρου-
ση, αυτή συντάσσει και προωθεί όλα τα 
σχέδια για «επίλυση» του «Κυπριακού», 
γι’ αυτό υπάρχει σε όλα το στοιχείο της 
διχοτόμησης. Αυτή επέτυχε και έφερε 
τη ΔΔΟ ως τη βάση για επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος, παρά το ότι 
η ΔΔΟ απερρίφθη το 2004 από τον 
κυπριακό λαό με το υψηλό ποσοστό του 
76%. Η αγγλική διπλωματία είναι εκείνη 
η οποία δεν επέτρεψε, ως σήμερα, το 
άνοιγμα του ‘‘Φακέλου της προδοσίας 
της Κύπρου’’, γιατί εκεί θα εντοπισθεί η 
ένοχη δολερότητά της. Σε όλες τις πιο 
πάνω και σε πάμπολλες άλλες ενοχές 
της αγγλικής διπλωματίας στην Κύπρο, 
πάντοτε υπήρχαν τα τοπικά στοιχεία που 
εξεδήλωναν τα δουλόφρονα συναισθή-
ματά τους! Στην κατηγορία αυτή πρω-
τοστατούσε πάντοτε το κομμουνιστικό 
κόμμα ΑΚΕΛ. Στις 13/2/2023 ο ηγέτης 
των κομμουνιστών ΑΚΕΛ, για να δείξει 
τη δουλοπρέπειά του προς τα αγγλικά 
όργανα, έκαμε την εξής δήλωση: «Να 
κηρύξει η Κυβέρνηση τριήμερο πέν-
θος για τα θύματα των Τουρκοκυπρίων 
στους σεισμούς». Ξεχνά ο πρόεδρος των 
κομμουνιστών ότι οι «συμπατριώτες» 
μας Τουρκοκύπριοι είναι εκείνοι που 
κατέλυσαν το κυπριακό κράτος και που 
ακόμα διατηρείται μοιρασμένο με δική 
τους ευθύνη. Θέλω εδώ να τονίσω με 
έμφαση ότι οι λόγοι που ώθησαν το 
κομμουνιστικό κόμμα ΑΚΕΛ να απόσχει 
από τον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα 
του Διγενή και να συμπορευθεί με τους 
Άγγλους αποικιοκράτες, ήσαν και τότε 
η δουλοπρέπειά του και η μειωμένη 
εθνική του υπόσταση.

Οι ελπίδες μερικών προς την ΕΕ για 
θετική προσφορά στο ‘‘κυπριακό πρό-
βλημα’’ είναι άκρως λανθασμένες.Αυτή 
η πολιτική συμπεριφορά εφαρμόζεται 

πέραν του μισού αιώνα με αρνητικά 
αποτελέσματα! Γιατί επιμένετε;

Η ΕΕ δεν διαθέτει τις δυνάμεις εκείνες 
που να μπορούν να πιέσουν αποτελε-
σματικά την αγγλική διπλωματία.

Εάν κάποιος πιστεύει ακόμα ότι η 
σημερινή τραγική θέση της Κύπρου είναι 
αποτέλεσμα σχεδιασμού της τουρκικής 
διπλωματίας, αν δεν είναι ηλίθιος, είναι 
τουλάχιστον πολύ αφελής. Η Τουρκία ως 
χώρα ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη 
δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί ή 
να επεμβαίνει σε διεθνή προβλήματα. 
Όλα, χωρίς εξαίρεση, τα προβλήματα 
της Κύπρου είναι έργα αποκλειστικά 
της αναλγησιακής αγγλικής πολιτικής. 
Η Τουρκία αποτελεί απλώς το πιόνι του 
Λονδίνου.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να ανα-
τρέψει τα βυσσοδομικά σχέδια των Άγ-
γλων κατά της Κύπρου είναι μόνον η 
Αμερική. Ουδείς άλλος! Έως αυτήν τη 
στιγμή η Αμερική είναι η φιλελληνική 
δύναμη που δεν επέτρεψε στο Λονδίνο 
να εφαρμόσει τα επονείδιστα και βάρ-
βαρα σχέδιά του.

Έντονο πρόσφατο παράδειγμα της 
στάσης της Αμερικής έναντι των μιαρών 
σχεδίων των Άγγλων ήτο το δημοψήφι-
σμα του 2004, όταν οι Άγγλοι –βέβαιοι 
όντες ότι θα πετύχουν τους στόχους τους 
στο Κυπριακό, αφού είχε ήδη συγκα-
τατεθεί και η τότε ενδοτική ηγεσία του 
τόπου, το δε Λονδίνο (Jack Streaw) είχε 
ήδη προσφέρει στους γραικύλους της 
πατρίδας $ 60 εκατομ. δολάρια– τότε 
καθόρισαν και την ημερομηνία του 
Δημοψηφίσματος. Οι Αμερικανοί, οι 
οποίοι παρακολουθούσαν στενά τις 
κινήσεις του Λονδίνου, αντέδρασαν 
άμεσα και έξυπνα. Απέστειλαν πέντε 
Ελληνο-αμερικανούς ‘‘υπηρεσιακούς’’ 
παράγοντες, όπως τους ονόμασαν, με 
επικεφαλής τον Philip Christopher εκ 
Κυρηνείας, οι οποίοι μέσω του Τάσου 
Παπαδόπουλου πέτυχαν την ανατρο-
πή των δεισιδαιμονικών σχεδίων του 
Λονδίνου κατά της πατρίδος μας. Το 
Λονδίνο, μόλις αντελήφθη την παρου-
σία της αμερικανικής αποστολής στην 
Κύπρο, κατάλαβε τι το περιμένει και 
έσπευσε –μέσω του τότε ηγέτη των 

Τουρκοκυπρίων Ταλάτ, αλλά και του 
τότε ηγέτη των κομμουνιστών Δημήτρη 
Χριστόφια– να ζητήσει τρίμηνη αναστολή 
του Δημοψηφίσματος. Με δυναμισμό 
και αποφασιστικότητα η αμερικανική 
διπλωματία στις 02:00 μεταμεσονύκτια 
ώρα -ο έγχρωμος τότε ΥΠΕΞ της Αμερι-
κής Collin Powell- επικοινώνησε τηλε-
φωνικώς με τέσσερεις ναινέκηδες στην 
Κύπρο και τους ετόνισε ότι το «Σχέδιο» 
είναι ήδη κλειδωμένο και δεν δύναται 
να αλλάξει οτιδήποτε σε αυτό.

Είναι αρκετά ενδιαφέρον, υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες, να επαναλάβω ένα 
απόρρητο έγγραφο της CIA λίαν κατατο-
πιστικό για τη θέση της Αμερικής έναντι 
της Αγγλίας, όσον αφορά το κυπριακό 
πρόβλημα. Η CIA στις 5/9/1957, με 
ενημερωτικό σημείωμά της προς την 
κυβέρνηση της Αμερικής (ΥΠΕΞ Foster 
Dalles), γράφει: «Εάν η Αγγλία επιτύ-
χει τη διχοτόμηση της Κύπρου, τότε η 
Κύπρος θα αποτελεί μία μόνιμη εστία 
προστριβών, τις οποίες εμείς συχνά θα 
καλούμεθα να καταστέλλουμε». Σε άλλο 
σημείο του ιδίου κειμένου η CIA γράφει: 
«Η διχοτόμηση θα έτεινε να διαιωνίσει 
παρά να τακτοποιήσει την ελληνική και 
τουρκική διαμάχη για την Κύπρο».

Οι μέθοδοι τις οποίες εφαρμόζουν 
οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου για το 
‘‘Κυπριακό’’ είναι λανθασμένες και εν-
δεικτικά επιζήμιες. Ουδεμία δυνατότητα 
απελευθέρωσης υπάρχει ή έστω και 
λειτουργικής λύσης στην Κύπρο εάν η 
Αμερική δεν έχει τον πρώτο λόγο στις 
εκάστοτε διεργασίες στο ‘‘Κυπριακό’’. 
Όσο διατηρείται η Αγγλία ως ρυθμιστής 
του ‘‘κυπριακού’’ θα παλινδρομούμε, 
με κίνδυνο να ανατραπούμε και πάλι.

Το ‘‘Κυπριακό’’, ως διεθνές πρόβλημα, 
θα λυθεί από διεθνείς δυνάμεις, εν μέσω 
διεθνών αναταραχών. Η προσπάθεια της 
Αμερικής να δημιουργήσει κουρδικό κράτος 
και να προβεί σε αλλαγή των συνόρων στη 
γείτονά μας χώρα μπορεί να είναι μια από 
τις αναμενόμενες διεθνείς αναταραχές, οι 
οποίες θα οδηγήσουν στην απελευθέρω-
ση της Κύπρου, αλλά και στην επέκταση 
των ελληνικών συνόρων. Αυτά έχουν κατά 
καιρούς δηλωθεί απ’ όλους σχεδόν τους 
πολιτικούς ηγέτες της Τουρκίας.

Τους τελευταίους μήνες είχε δη-
μοσιευθεί ότι μετά τις εκλογές 
στην Κύπρο, την Ελλάδα και 
την Τουρκία θα αναμενόταν 

μια διεθνής πρωτοβουλία για τα ζη-
τήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Η 
εκτίμηση αυτή είναι, κατά την άποψή 
μου, ορθή. Είναι γνωστόν ότι οι ΗΠΑ, 
η ΕΕ και η Βρετανία επιθυμούν να 
εργασθούν με στόχο τη μείωση των 
εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο 
καθώς και την προώθηση μιας ευ-
ρύτερης ενεργειακής συνεργασίας. 
Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την 
αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών 
ζητημάτων καθώς και το Κυπριακό. Οι 
ΗΠΑ, η ΕΕ και η Βρετανία επιθυμούν 
επίσης τη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της Τουρκίας από τη Ρωσία.

Στην Κύπρο το χάσμα μεταξύ των 
δύο πλευρών είχε διευρυνθεί το τε-
λευταίο διάστημα, ενώ στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις είχε παρουσιασθεί 
μια σοβαρή όξυνση. Ο καταστροφικός 
σεισμός που έπληξε την Τουρκία και 
τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και 
η ανιδιοτελής βοήθεια από την Ελλάδα 
διαφοροποίησε κάπως τα δεδομένα. 
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αφού ευχα-
ρίστησε την Ελλάδα για την πολύτιμη 
βοήθειά της, δήλωσε ότι όλα τα ζητή-
ματα μεταξύ των δύο χωρών πρέπει 
να επιλυθούν ειρηνικά.

Μπορεί κάποιος να θυμηθεί το 
1999, όταν και πάλι οι σχέσεις των δύο 
χωρών ήταν ψυχρές και ότι μετά τους 
σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη και 
την Αθήνα στις 23 Αυγούστου και 12 
Σεπτεμβρίου αντίστοιχα επιδείχθηκε 
αλληλεγγύη και από τις δύο πλευρές 
του Αιγαίου. Η διπλωματία των σεισμών 
συνέβαλε στην άρση του ελληνικού βέτο 
για την υποψηφιότητα της Τουρκίας 
για ένταξη στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 
1999. Παράλληλα εκδηλώθηκε διεθνής 
πρωτοβουλία για το Κυπριακό, που 
τελικά οδήγησε στο Σχέδιο Ανάν, το 
οποίο δεν ήταν ισοζυγισμένο.

Στη σημερινή συγκυρία, εάν με την 
εκδήλωση μιας νέας διεθνούς πρωτο-

βουλίας για το Κυπριακό οι θέσεις των 
δυο πλευρών είναι αφενός η διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία και αφετέρου 
τα δύο κράτη, το πιθανότερο είναι ότι οι 
διαμεσολαβητές θα καταλήξουν σε μια 
πρόταση που θα περιστρέφεται γύρω 
από μια πολύ χαλαρή ομοσπονδία στην 
καλύτερη περίπτωση ή ακόμα και σε 
συνομοσπονδία. Και τούτο ακόμα και 
στην περίπτωση που η προσπάθεια 
του Προέδρου Χριστοδουλίδη για 
αναβάθμιση της εμπλοκής της ΕΕ 
στεφθεί με επιτυχία.

Υπό τα νέα δεδομένα, θεωρώ την 
υιοθέτηση μιας εξελικτικής προσέγγι-
σης ως στρατηγικό μονόδρομο. Άλλωστε 
σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για μια βιώσιμη ομοσπονδιακή διευθέ-
τηση. Τις δυο πλευρές χωρίζει ένα βαρύ 
ιστορικό παρελθόν, ενώ παράλληλα δεν 
υφίστανται κοινοί στόχοι. Πέραν τούτου, 
υπάρχουν ξεχωριστά αφηγήματα για 
πολλά θέματα. Για παράδειγμα, για την 
ελληνική πλευρά η 20ή Ιουλίου 1974 
είναι «η μαύρη επέτειος της βάρβαρης 
τουρκικής εισβολής», ενώ για την τουρ-
κική πλευρά «είναι η ευλογημένη μέρα 
της ειρηνευτικής επιχείρησης και της 
απελευθέρωσης». Προφανώς οι δύο προ-
σεγγίσεις δεν μπορούν να γεφυρωθούν. 
Πάνω απ’ όλα, η Τουρκία εξακολουθεί 
να έχει ως στόχο τον στρατηγικό έλεγχο 
της Κύπρου.

Ως εκ τούτου θεωρώ χρήσιμο να 
προταχθεί μια εξελικτική διαδικασία 
επίλυσης του Κυριακού. Ενώ θα είναι 
δυνατό να εντοπισθούν πεδία κοινής 
δράσης και συνεργασίας, παράλληλα 
είναι σημαντικό όπως η ελληνοκυπρι-
ακή πλευρά καταθέσει κατευθυντήριες 
γραμμές για ένα ιδιότυπο ενοποιητικό 
ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο είναι 
δυνατό να προωθηθεί και να ευδοκι-
μήσει στην πορεία του χρόνου υπό 
προϋποθέσεις.

Υπογραμμίζεται ότι το θέμα της 
ενεργειακής συνεργασίας μπορεί να 
αποβεί καθοριστικής σημασίας. Δεν 
θα είναι υπερβολή να προταχθεί το 

θέμα της de facto οριοθέτησης της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
Κύπρου-Τουρκίας. Την ίδια εισήγη-
ση είχα καταθέσει πριν από λίγους 
μήνες στο πλαίσιο μιας συνολικής 
προσέγγισης (Κείμενο Πολιτικής/
Policy Paper, A. Theophanous, “A 
PROPOSAL FOR A NORMAL STATE 
The Cyprus Problem after the Five 
Party Informal Conference”, 10/2021, 
revised January 2022). Σημειώνω 
συναφώς ότι η πρόσφατη συμφωνία 
Ισραήλ-Λιβάνου με την καθοριστική 
συμβολή των ΗΠΑ μπορεί να αποτε-
λέσει χρήσιμο προηγούμενο. Πάνω 
απ’ όλα, ενώ η Δύση δεν θα είναι δια-
τεθειμένη να υιοθετήσει μια πολιτική 
κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για 
τη συνεχιζόμενη κατοχή, είναι δυνατό 
να συζητήσει τη συγκεκριμένη φιλο-
σοφία υπό τις περιστάσεις.

Πέραν τούτου, είναι τα ζητήματα 
της Αμμοχώστου, της εφαρμογής 
του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, του 
συνεχιζόμενου εποικισμού και του 
υβριδικού πολέμου. Θεωρώ ότι, στο 
πλαίσιο  μιας εξελικτικής φιλοσοφί-
ας, με τη στήριξη Ελλάδας, Τουρκί-
ας, καθώς και των ΗΠΑ και της ΕΕ 
είναι δυνατόν να υπάρξουν θετικές 
εξελίξεις. Υπογραμμίζω, επίσης, ότι 
η πολιτική η οποία αποσκοπούσε 
σε μια συνολική διευθέτηση απέτυ-
χε, παρά τους ατέρμονους κύκλους 
διακοινοτικών συνομιλιών μετά το 
1974. Επαναλαμβάνω ότι, ούτε και 
σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος 
και μια τελική διευθέτηση ακόμα και 
με μιαν αναβαθμισμένη εμπλοκή της 
ΕΕ. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι έφθασε 
ο καιρός να υιοθετήσει η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά μια νέα προσέγγιση, 
η οποία να επικαιροποιείται συνεχώς. 
Τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουρ-
γηθεί στο διεθνές περιβάλλον μετά 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
ευνοούν την προτεινόμενη προσέγγιση 
για την πλευρά μας.

Ηικανότητα της διακυβέρνη-
σης του νέου Προέδρου κ. 
Νίκου Χριστοδουλίδη δεν 
θα αξιολογηθεί μόνο από το 

ποσοστό υλοποίησης του προεκλογι-
κού προγράμματος, την αποτελεσμα-
τικότητα των Υπουργών, τη σύσταση 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τους 
Διορισμούς Επιτροπών και Συμβου-
λίων και τη στήριξη της Βουλής κατά 
τη διαδικασία ψήφισης Νόμων.

Η επιτυχία μιας σύγχρονης διακυ-
βέρνησης είναι απόλυτα συνυφασμένη 
με την αποτελεσματική ενσωμάτωση της 
αντι-ευθραστότητας ‘antifragility’: α) Σε 
όλα τα μέτρα, προγράμματα, έργα και 
πτυχές της εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής και β) στον σχεδιασμό για την 
έγκαιρη προετοιμασία πρόληψης, αντι-
μετώπισης και αποκατάστασης προτού 
μια δυσμενής κατάσταση εξελιχθεί σε 
κρίση. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της 
δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης 
μιας χώρας στην εποχή των εκθετικών 
αλλαγών και των ασύμμετρων απειλών.

Η ιδιότητα ‘antifragility’ –εφευρέθηκε 
από τον ΝασίμΤαλέμπ– είναι πέρα από 
την ανθεκτικότητα ‘resilience’ ή την ευ-

ρωστία ‘robustness’. Αυτό σημαίνει ότι 
κάτι απλώς δεν αντέχει σε ένα σοκ, αλλά 
βελτιώνεται πραγματικά εξαιτίας αυτού. 
Το ανθεκτικό αντιστέκεται στα σοκ και 
παραμένει το ίδιο. Το αντιθραυστικό 
γίνεται καλύτερο. Η αντι-εύθραυστη 
οργάνωση αναπτύσσεται από μετα-
βλητότητα και διαταραχή.

Κάθε καταστροφή είναι ένα 
πολιτικό γεγονός

Δεν υπάρχει τίποτα ‘φυσικό’ σε μια 
καταστροφή. Η καταστροφή επέρχεται 
όταν ένα φυσικό φαινόμενο συναντά έναν 
ανθρώπινο πληθυσμό, ενώ το μέγεθός 
της εξαρτάται από τρεις παράγοντες: τις 
υποδομές που θα επιτρέψουν στους αν-
θρώπους ν’ αντεπεξέλθουν στο φυσικό 
φαινόμενο, την πρόσβαση των ασθενέ-
στερων στους μηχανισμούς διάσωσης και 
την ικανότητά τους να οικοδομήσουν τις 
περιοχές που επλήγησαν. Η χρήση του 
όρου ‘φυσική καταστροφή’ έχει έναν και 
μοναδικό στόχο: να συγκαλύψει τα πολιτικά 
χαρακτηριστικά των καταστροφών και τις 
ευθύνες του ανθρώπου γι’ αυτές, π.χ. τα 
σχεδιαστικά λάθη. Κάθε καταστροφή είναι, 
λοιπόν, ένα πολιτικό γεγονός.

Μπροστά στον παγκόσμιο συστημικό 

κίνδυνο, τα συστήματα διακυβέρνησης 
πρέπει να εξελιχθούν γρήγορα και να 
αναγνωρίσουν ότι οι προκλήσεις για 
την οικονομία, το περιβάλλον και την 
ισότητα δεν μπορούν πλέον να διαχωρι-
στούν. Οι συμβατικές προσεγγίσεις για 
τη διακυβέρνηση των κινδύνων τείνουν 
να βασίζονται σε γραμμικές ή καθιερω-
μένες σχέσεις αιτίου- αποτελέσματος. 
Αντίθετα, η διακυβέρνηση του συστημι-
κού κινδύνου πρέπει ν’ ακολουθεί μια 
πολυπαραμετρική προσέγγιση και ν’ 
αναγνωρίζει σύνθετες αιτιώδεις δομές, 
δυναμικές εξελίξεις και αλυσιδωτές ή 
σύνθετες επιπτώσεις.

Η εφαρμογή παραδοσιακών στατι-
κών εργαλείων και γραμμικών μοντέ-
λων και η έμφαση στην αποδοτικότητα, 
‘efficiency’, τις σταδιακές βελτιωτικές 
αλλαγές (incrementalism) και τη βελ-
τιστοποίηση, ‘optimization’, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η ευθραυστότητα, 
‘fragility’, εμπεριέχει εκρηκτικά ρίσκα 
και κρυμμένες ασυμμετρίες που μπο-
ρούν να τινάξουν το σύστημα στον αέρα. 
Η εικόνα μιας κυβέρνησης ή/ και μιας 
επιχείρησης μπορεί να καταρρεύσει εν 
ριπή οφθαλμού, ένα δυνατό brand μπορεί 
να οδηγηθεί στον αφανισμό. Ένας σεισμός 
(το 1999 στο Ιζμίτ) έφερε στην εξουσία 
τον Ερντογάν και ένας σεισμός (το 2023 
στη νότια Τουρκία) φαίνεται θα τον ρίξει.

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω 
αναπτύξει ένα νέο δυναμικό Μοντέλο 
Καινοτομίας, το οποίο:

1. Μπορεί να βοηθήσει τους Οργανι-
σμούς –δημόσιες υπηρεσίες, οικισμούς 
και τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις– 
να: α) Καινοτομήσουν κάτω από συνθήκες 
οξείας αβεβαιότητας και β) αντιμετωπί-
σουν πιο αποτελεσματικά τις πολύμορφες 
προκλήσεις, τις αλληλένδετες κρίσεις 
και τους ασύμμετρους κινδύνους που 
χαρακτηρίζουν τη νέα εκθετική εποχή.

2. Περιλαμβάνει συνολικά 77 στρα-
τηγικά εργαλεία, μη γραμμικά μοντέλα, 
δημιουργικές τεχνικές, πλαίσια, μεθό-
δους και πρότυπα, τα οποία μπορούν 
να εφαρμοστούν ανάλογα, βοηθώντας 
τους Οργανισμούς να τροποποιήσουν 
την έκθεσή τους (modify the exposure), 
ώστε να είναι ανοικτοί σε ευνοϊκές 
ασυμμετρίες (εκθετικές ευκαιρίες) 
και κλειστοί σε δυσμενείς ασυμμετρίες 
(εκρηκτικά ρίσκα / κινδύνους). Απ’ τη 
μια η αύξηση της έκθεσης (increase 
the exposure) σε θετικές ασυμμετρίες 
μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά 
οφέλη και πλεονεκτήματα. Απ’ την άλλη 
η μείωση της έκθεσης (decrease the 
exposure) σε αρνητικές ασυμμετρίες 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο 
και να εξαλείψει τον κίνδυνο της κα-
ταστροφής. Μέσα από την εφαρμογή 
της διττής αυτής στρατηγικής επιτυγ-
χάνεται η μετάβαση από το εύθραυστο 
‘fragile’στο αντι-εύθραυστο ‘antifragile’.

Το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός 
των συστημικών σφαλμάτων και η 
αφαίρεση των ευθραυστοτήτων, ώστε να 
μπορέσουμε στο μέλλον να αποφύγουμε 
καταστροφές όπως η σιδηροδρομική 
τραγωδία στα Τέμπη.

Έννοιες όπως μεταρρύθμιση και δι-
ατηρήσιμη ανάπτυξη είναι άδειες και 
χωρίς νόημα, εάν δεν λαμβάνεται υπόψη 
η ευθραυστότητα, ‘fragility’. Η συνεχιζό-
μενη εφαρμογή παραδοσιακών στατικών 
εργαλείων και γραμμικών μοντέλων θέτει 
σε κίνδυνο όχι μόνο την επίτευξη του 
πλαισίου Sendai για τη μείωση του κιν-
δύνου καταστροφών, αλλά και την πρόο-
δο προς τη συμφωνία του Παρισιού και 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που 
καθορίζουν την ατζέντα 2030.

Το ευέλικτο πολυεργαλείο, το οποίο 
παρουσιάζεται πολύ επιγραμματικά στο 
παρόν άρθρο, μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλους τους τομείς, επίπεδα, κλίμακες και 
μεγέθη με τη βοήθεια ενός πρακτικού 
Εγχειριδίου που έχω ετοιμάσει. Το εν 
λόγω Εγχειρίδιο περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, ένα Πρότυπο Εργαστήριο για την: 
α) Ανάπτυξη της μη γραμμικής σκέψης 
και την ενίσχυση της διεπιστημονικής 
δημιουργικότητας και β) εκπαίδευση 
των στελεχών στην εφαρμογή του νέου 
επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο λαμ-
βάνει υπόψη την ευθραυστότητα, τις μη 
γραμμικότητες, τις ασυμμετρίες και τις 
εκθετικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν 
τη νέα εποχή.

Η ικανότητα της διακυβέρνησης στην εποχή των ασύμμετρων απειλών
(στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη)
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Οι ελπίδες και οι 
προοπτικές της Κύπρου

Οι αναμενόμενες εξελίξεις 
στο Κυπριακό και η στάση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ,  
ταγματάρχης ε.α.

12.03.2023

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ, Σύμβουλος Στρατηγικής, 
Επικοινωνίας και Καινοτομίας
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Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Μ
ετά από πολλές 
αντιπαραθέσεις 
και έντονο πα-
ρασκήνιο, ο 
εξωκομματικός 
συνασπισμός 
της αντιπολί-

τευσης κατέληξε στον εκλεκτό του για 
τις προσεχείς προεδρικές εκλογές της 
Τουρκίας. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
ηγέτης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος (CHP), θα βρεθεί στις 14 Μαΐου 
αντιμέτωπος με τον απερχόμενο Πρόε-
δρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κυβερνά 
την Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια. 
Ο 74χρονος υποψήφιος της «Συμμα-
χίας του Έθνους», παρά την πολιτική 
φθορά που υπέστη ο Ερντογάν λόγω 
της κακής οικονομικής κατάστασης και 
των φονικών σεισμών του Φεβρουαρί-
ου, δεν λαμβάνει τέτοια ποσοστά στις 
δημοσκοπήσεις, ώστε να νιώθει την 
ασφάλεια του νικητή. Μάλιστα, ειδικοί 
προειδοποιούν ότι οι πολιτικές και οι 
οικονομικές εξελίξεις αναμένεται να 
ευνοήσουν τον Ερντογάν, εάν κινηθεί 
γρήγορα και εκμεταλλευτεί αυτές τις 
παρούσες συνθήκες. Στο ζήτημα της 
εξωτερικής πολιτικής, παρά τις «θυελ-
λώδεις» σχέσεις με φίλους και εχθρούς, 
ο Ερντογάν παγίωσε την άποψη ότι είναι 
δεινός παίκτης της παγκόσμιας και πε-
ριφερειακής σκακιέρας, μεταφράζοντας 
τη στρατηγική αυτή σε «σταθερότητα» 
στο εσωτερικό της χώρας του. 

Η επιλογή Κιλιτσντάρογλου
Ο εξωκομματικός συνασπισμός της 

αντιπολίτευσης, μετά από μια μακρά και 
περιπετειώδη διαδικασία, κατέληξε στον 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ως τον υποψή-
φιο για την προεδρία στις προεδρικές 
εκλογές του Μαΐου.

Η «Συμμαχία του Έθνους», όπως 
αποκαλείται ο «αντι-Ερντογάν» συνα-
σπισμός, έφτασε μιαν  ανάσα πριν από 
την κατάρρευση, μόλις δέκα εβδομάδες 
πριν από τις προεδρικές εκλογές, όταν το 
εθνικιστικό «Καλό Κόμμα» της Μεράλ 
Ακσενέρ δεν αποδέχθηκε την υποψηφι-
ότητα του Κιλιτσντάρογλου και αντιπρό-
τεινε ως υποψηφίους τους δημάρχους 
της Κωνσταντινούπολης ή της Άγκυρας, 
Εκρέμ Ιμάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς 
αντίστοιχα. Η Ακσενέρ «ηρέμησε» και 
επέστρεψε στη Συμμαχία όταν και οι δύο 
δήμαρχοι αρνήθηκαν την πρότασή της 
για να κατέβουν υποψήφιοι. 

Ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος στα 
πρώτα του πολιτικά βήματα αποκαλείτο 
«Τούρκος Γκάντι» εξαιτίας του ήπιου 
χαρακτήρα του, της λεπτής σιλουέτας του, 

Γιατί η πτώση του νεοσουλτάνου
δεν είναι εύκολη υπόθεση

που θύμιζε τον «μεγάλο Ινδό» και κυρίως 
των μη βίαιων μεθόδων του, κατεβαίνει 
στην αρένα υποσχόμενος επιστροφή της 
Δημοκρατίας στην Τουρκία, αν εκλεγεί 
Πρόεδρος. «Θα δώσουμε πίσω στον λαό 
ό,τι του έκλεψαν. Δεν είμαι υποψήφιος, 
υποψήφιοι είμαστε όλοι μας. Αυτή είναι 
μόνο η αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Οι New York Times «εύχονται» ότι η 
συμμαχία της αντιπολίτευσης θα φέρει 
μια «συνολική αλλαγή» στην Τουρκία 
αποκαθιστώντας την κοινοβουλευτική 
εξουσία και καταργώντας το προεδρικό 
σύστημα του 2018, που επέτρεψε στον 
Ερντογάν  να επεκτείνει σημαντικά τον 
έλεγχό του στο κράτος.  Πάντως, ο Κεμα-
λιστής ηγέτης δεν αναμένεται ν’ αφήσει 
ανεκμετάλλευτη την οικονομική κρίση 
που αντιμετωπίζει η χώρα τον τελευταίο 
χρόνο.  Ακόμα κι αν ο πληθωρισμός 
παρουσίασε μια ελαφριά μείωση τον 
Ιανουάριο, παραμένει πάνω από το 55% 
σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. 
Οι τιμές της βενζίνης, του ρεύματος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν 
διπλασιαστεί.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν «ευ-
νοϊκές» συνθήκες για την αντιπολίτευση, 
η νίκη δεν είναι προδικασμένη. Ο Κιλι-
τσντάρογλου ενδεχομένως να δυσκολευ-
τεί να επαναλάβει τη νίκη του 2019 σε 
εθνικό επίπεδο, όταν ενορχήστρωσε τη 
συμμαχία του CHP με το Καλό Κόμμα 
και το Κόμμα Ευδαιμονίας στις γενικές 
εκλογές του 2018, ανοίγοντας με αυτόν 
τον τρόπο τον δρόμο για την επιτυχία των 
τοπικών εκλογών την επόμενη χρονιά. Στο 
πρώτο ουσιαστικό χτύπημα του Ερντο-
γάν ως ηγέτη του AKP, το CHP κέρδισε 
δημαρχίες στην Κωνσταντινούπολη, την 
Άγκυρα και άλλες πόλεις χάρη στη συμ-
μαχία και την υποστήριξη ψηφοφόρων 
από ένα μεγάλο φιλοκουρδικό κόμμα.

Το άνοιγμα στο 
φιλοκουρδικό κόμμα

Πάντως, το φιλοκουρδικό κόμμα HDP 
βλέπει θετικά την υποψηφιότητα του 
Κιλιτσντάρογλου. Δεν απέκλεισε μάλιστα 
να τον στηρίξει και να μην κατεβάσει δικό 
του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, 
ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για 
συνομιλίες με τη Συμμαχία. 

Να σημειωθεί ότι στις προηγούμενες 
βουλευτικές εκλογές το HDP είχε συγκε-
ντρώσει ποσοστό 12%, ενώ ο υποψήφιός 
του στις Προεδρικές, ο οποίος παραμένει 

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΕΥΝΟΪΚΕΣ» 
ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΤΙΠΟ-
ΛΙΤΕΥΣΉ, Ή ΝΙΚΉ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΜΕΝΉ
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φυλακισμένος, έλαβε ποσοστό 8,4% στις 
Προεδρικές του 2018. Το κόμμα αυτό είχε 
μέχρι τώρα μείνει έξω από τη Συμμαχία, 
λόγω της παρουσίας του «Καλού Κόμμα-
τος», η πολιτική γραμμή του οποίου είναι 
ασύμβατη με εκείνην του HDP.

 «Η ξεκάθαρη προσδοκία μας είναι 
η μετάβαση σε μια ισχυρή δημοκρατία. 
Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε 
στις θεμελιώδεις αρχές, ίσως να τον 
στηρίξουμε στις προεδρικές εκλογές», 
είπε ο συμπρόεδρος του HDP, Μιτάτ 
Σαντζάρ, μιλώντας στο ιδιωτικό τηλε-
οπτικό κανάλι Haberturk.

Η πρόσκληση του φιλοκουρδικού 
Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών 
όμως προς τη συμμαχία της αντιπολί-
τευσης για συνομιλίες σχετικά με την 
υποστήριξη του κοινού υποψηφίου κατά 
του Ερντογάν έχει προκαλέσει αμηχανία 
μεταξύ των εθνικιστικών στοιχείων της 
ετερόκλητης ένωσης. Δύο στελέχη της 
συμμαχίας της αντιπολίτευσης δήλωσαν 
στο Reuters ότι υπάρχουν φόβοι ότι τέτοιου 
είδους συνομιλίες με το HDP μπορεί να 
υπονομεύσουν την υποστήριξη μεταξύ 
των εθνικιστών ψηφοφόρων που είναι 
αντίθετοι με την φιλοκουρδική του στάση.

Γιατί δεν πρέπει να θεωρείται 
χαμένος ο Ερντογάν

Παρά τις εβδομάδες αβεβαιότητας σχετι-
κά με το μέλλον της εκλογικής διαδικασίας 
μετά τους καταστροφικούς σεισμούς αλλά 
και τις εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο που θα 
είχε η τραγωδία στα ποσοστά του Ερντο-
γάν, οι πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται να τον 
ευνοούν. Μπορεί από τη μια να υπάρχει 
συνταγματικό κώλυμα στην αναβολή των 

εκλογών, καθώς επιτρέπεται μόνο στην 
περίπτωση που η χώρα βρίσκεται σε πό-
λεμο, εντούτοις ειδικοί επισημαίνουν ότι 
συμφέρει στον Ερντογάν να οδηγήσει τη 
χώρα άμεσα στις κάλπες, ώστε να εκμε-
ταλλευτεί τις πρόσφατες οικονομικές και 
πολιτικές εξελίξεις.

Η οικονομική ανάπτυξη που πέτυχε ο 
Ερντογάν τις δύο δεκαετίες στην εξουσία 
του -πρώτα ως Πρωθυπουργός και στη 
συνέχεια ως Πρόεδρος από το 2014- 
έχει αντιστραφεί τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, με τη φτωχοποίηση του τουρ-
κικού λαού, την υποτίμηση της λίρας 
και την εκτόξευση του πληθωρισμού. Οι 
πολύνεκροι σεισμοί μάλιστα αναμένεται 
να προσθέσουν νέες προκλήσεις στην 
οικονομία της Τουρκίας, με την Παγκό-
σμια Τράπεζα να ανεβάζει το κόστος 
των ζημιών στα 32,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ενώ το κόστος ανοικοδόμησης 
εκτιμάται ότι θα να είναι διπλάσιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το World Politics 
Review, τα επίσημα στοιχεία που δημοσί-
ευσε την περασμένη εβδομάδα η τουρκι-

κή κυβέρνηση δείχνουν ότι η οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 5,6% το 2022, με τον 
χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα 
να αναπτύσσεται κατά 21,8%. Εν τω μεταξύ, 
οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,1% και οι 
εισαγωγές κατά 7,9%, παρά την πτώση 
προς το τέλος του 2022. Ουσιαστικά η 
πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν ήταν 
η στήριξη της ανάπτυξης και όχι ο περιο-
ρισμός του υψηλού πληθωρισμού, με τον 
Τούρκο Πρόεδρο να τον «κτυπάει» με την 
αύξηση των μισθών και των συντάξεων 
των δημοσίων υπαλλήλων, κάνοντας 
περικοπές στα επιτόκια. 

Σύμφωνα με τη Lina Khatib, Διευ-
θύντρια του Προγράμματος Μέσης 
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Ερ-
ντογάν έχει υποσχεθεί να ολοκληρώσει 
την ανοικοδόμηση των κατοικιών που 
επηρεάστηκαν από τον σεισμός εντός 
ενός έτους, έτσι δεν του συμφέρει να 
αναβληθούν οι εκλογές και να βρεθεί 
αντιμέτωπος με την ενδεχόμενη αθέ-
τηση αυτών των υποσχέσεων. Την 
ίδια ώρα, έρευνα που επικαλείται το 
Reuters αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία 
των Τούρκων πολιτών θεωρούν ότι οι 
εργολάβοι ευθύνονται κυρίως για τις 
μεγάλες καταστροφές που υπέστησαν 
λόγω του σεισμού και όχι η κυβέρνηση, 
παρά τις αποκαλύψεις για πελατειακές 
σχέσεις αυτών των εργολάβων με το 
ΑΚΡ. Με αυτόν τον τρόπο ο Τούρκος 
Πρόεδρος και το κόμμα του εμφανίζονται 
ως η λύση του προβλήματος και όχι οι 
υπεύθυνοι, γι’ αυτό όσο πιο γρήγορα 
γίνουν οι εκλογές, τόσο λιγότερος χρόνος 
θα υπάρχει για να προκύψουν νέες επι-
ζήμιες για την κυβέρνηση αποκαλύψεις.
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Σκέψεις πάνω στο oυκρανικό ζήτημα

Πέρασε μόλις ένας χρόνος από τον 
καιρό που η Ρωσία εισέβαλε στην 
Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 
2022. Όχι μόνο δεν ελαττώθηκε 

η ένταση της διαμάχης από τις 24 Φεβρουα-
ρίου 2022, αλλά νέους τρόπους διεξαγωγής 
της προσπαθούν οι εμπόλεμοι να εξεύρουν.

Ας δούμε όμως μερικά σημεία που δεν έχουν 
ίσως τύχει αρκετής ανάλυσης. Πρέπει κάποιος 
να αναλογισθεί ότι οι Ουκρανοί, πολεμώντας στη 
χώρα τους, πολεμούν «υπέρ βωμών και εστιών». 
Πολεμούν για να διαφυλάξουν τη χώρα τους, τα 
σπίτια τους, τις περιουσίες τους και ό,τι έχουν στη 
ζωή. Είναι φυσικό να μάχονται όσο ανδρεία μπορούν. 

Από την άλλη μεριά, για τη Ρωσία είναι 
πολύ δύσκολο να πολεμούν σε μια ξένη χώρα, 
περιστοιχισμένοι από εχθρικές δυνάμεις και 
εχθρικό πληθυσμό. Και ο τρόπος που η Ρωσία 
μεταχειρίσθηκε την Ευρώπη την ανάγκασε να 
πεισμώσει και να φέρεται περισσότερο εχθρι-
κά απέναντί της (βλ. Edward Carr, “Ukraine’s 

fighting chance”, The World Ahead 2023, The 
Economist, σελ. 13). Μια εξήγηση για τη φιλική 
στάση της Δύσης απέναντι στην Ουκρανία.

Εκτός από την Ευρώπη, που είναι εχθρική 
προς τη Ρωσία από την αρχή της διαμάχης, οι 
μεγάλες ξένες Δυνάμεις είναι φιλικές προς τις 
ρωσικές θέσεις. Και μιλούμε για τη Κίνα, την 

Ινδία και άλλες (ενθ.). Οι μη ευρωπαϊκές Δυ-
νάμεις υποστηρίζουν γενικά τη Ρωσία, πράγμα 
που συνηγορεί στη συνέχιση του πολέμου.

Ο πόλεμος συνεχίζεται. Απλώς, θα έχει 
ελπίδες να διευθετηθεί, αν όχι μόνον οι 
εμπόλεμοι αλλά και οι «σύμμαχοί» τους, θα 
ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους. 

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

Αν και η αντιπολίτευση υιο-
θετεί το σύνθημα «Ειρήνη 
στην Πατρίδα, Ειρήνη στον 
Κόσμο» ως τον ακρογωνιαίο 

λίθο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, 
σηματοδοτώντας ρητορικά μια «μετακί-
νηση» από τις θέσεις του Ερντογάν, μια 
πιο προσεκτική ματιά στις θέσεις τους 
δείχνει ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται 
μεγάλη διαφορά.  Αν και υπόσχεται ότι 
«θα εργαστεί για την ολοκλήρωση της 

ενταξιακής διαδικασίας» με την Ευρω-
παϊκή Ένωση, η Συμμαχία δεσμεύεται 
επίσης να επανεξετάσει τη συμφωνία για 
τους πρόσφυγες που συνήψε η Τουρκία 
με τις Βρυξέλλες το 2016.

Υπόσχεται ότι θα αποκαταστήσει τις 
σχέσεις με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης και θα επαναφέρει 
την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής 
των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενώ 
τα έξι κόμματα λένε ότι η Τουρκία θα 

διατηρήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία 
«με την αντίληψη ότι και τα δύο μέρη 
είναι ίσα και ενισχύονται από τον ισορ-
ροπημένο και εποικοδομητικό διάλογο».

Στο θέμα του Κυπριακού υπενθυμί-
ζεται ότι οι θέσεις του Κιλιτσντάρογλου 
δεν διαφέρουν πολύ από του Ερντο-
γάν. Για παράδειγμα, υποστηρίζει την 
ιδέα των δύο κρατών στην Κύπρο και 
το 2021, μετά την επίσκεψή του στο 
ψευδοκράτος, εξέφρασε την άποψη ότι 

το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου πρέ-
πει να αναγνωριστεί ως «ανεξάρτητο 
κράτος». Επίσης δεν είναι αντίθετος 
σε μια επιθετική προσέγγιση εναντί-
ον της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2022 
απείλησε την Ελλάδα με «εθνικιστική» 
αντίσταση και υπενθύμισε στην Αθήνα 
την εισβολή του τουρκικού στρατού 
στην Κύπρο το 1974, με επικεφαλής τον 
τότε πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ, ο 
οποίος ήταν επίσης αρχηγός του CHP.

Ή εξωτερική πολιτική της «Συμμαχίας του Έθνους»

Παρά τις εβδομάδες 
αβεβαιότητας σχετικά με 
το μέλλον των εκλογών 

μετά τους σεισμούς, αλλά 
και τις εκτιμήσεις για τον 
αντίκτυπο που θα είχε η 
τραγωδία στα ποσοστά 

του Ερντογάν, οι πρόσφα-
τες εξελίξεις φαίνεται να 

τον ευνοούν

Το ζήτημα της 
εξωτερικής πολιτικής 

Υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η 
Τουρκία έχει αναπτύξει τη στρατιωτική 
της ισχύ στη Μέση Ανατολή, εξαπολύ-
οντας τέσσερεις εισβολές στη Συρία, 
πραγματοποιώντας επιθέσεις εναντίον 
Κούρδων μαχητών εντός του Ιράκ και 
στέλνοντας στρατιωτική υποστήριξη στη 
Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, 
προκάλεσε μια σειρά από διπλωματι-
κές αντιπαραθέσεις με περιφερειακές 
δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία, η 
Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα και το Ισραήλ, ενώ διατήρησε στα 
ύψη την ένταση με την Ελλάδα και την 
Κύπρο για τα θαλάσσια σύνορα της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Δεν λησμονείται ο «πόλεμος» που 
άνοιξε με τις ΗΠΑ μετά την αγορά των 
S-400, ενώ η εγγύτητά του με τον Ρώσο 
Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, δημιούργησε 
ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της 
Τουρκίας στη δυτική αμυντική συμμαχία 
του ΝΑΤΟ. Οι αντιρρήσεις της Άγκυρας 
στις αιτήσεις ένταξης στο ΝΑΤΟ από τη 
Σουηδία και τη Φινλανδία έχουν επίσης 
αυξήσει την ένταση.

Εντούτοις, ειδικοί επισημαίνουν ότι 
ο Ερντογάν έχει ακόμα χρόνο για να 
πείσει τους Τούρκους ψηφοφόρους 
για τις ικανότητες χειρισμού των περι-
φερειακών ζητημάτων. Για παράδειγμα, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρ-
κία υπέγραψαν συμφωνία στο Άμπου 
Ντάμπι, η οποία στοχεύει να αυξήσει 
το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών στα 
40 δισ. δολάρια την επόμενη πενταετία, 
σύμφωνα με προβλέψεις των ΗΑΕ. Τα 
ΗΑΕ άρχισαν διαπραγματεύσεις με την 
Τουρκία για την υπογραφή διμερούς 
εμπορικής συμφωνίας πέρυσι μετά την 
αναθέρμανση των σχέσεων των δύο χω-
ρών που ακολούθησε την επίσκεψη του 
Προέδρου των Η.Α.Ε., Μοχάμεντ μπιν 
Ζαγιέντ, στην Τουρκία το 2021, κατά την 
οποία τα Η.Α.Ε. δημιούργησαν επενδυτικό 
ταμείο ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Τέτοιες κινήσεις στοχεύουν στο να 
παρουσιάζεται ο Ερντογάν ως ρυθμιστής 
σημαντικών περιφερειακών ζητημάτων, 
τα οποία θεωρεί ως συστατικό στοιχείο 
της διατήρησης της σταθερότητας στο 
εσωτερικό και στη γειτονιά της Τουρκίας. 
Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι ο 
τρόπος διαχείρισης της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία, η οποία του επέτρεψε 
να διατηρεί σχέσεις τόσο με τη Μόσχα 
όσο και με το Κίεβο, ενώ διαδραμάτι-
σε σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο στη 
διασφάλιση της Πρωτοβουλίας για τη 
Μαύρη Θάλασσα τον περασμένο Ιούλιο.



Οι πέντε τεχνικές, η Ιρλανδία και η ΕΟΚΑ

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΝΑΓΝΩΣΉ 
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΉΣ 
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΟΔΉΓΕΙ 
ΣΤΉΝ ΕΥΡΕΣΉ ΣΟΒΑΡΩΝ 
ΟΜΟΙΟΤΉΤΩΝ

Ηιρλανδική βιβλιογραφία 
για το ακραίο πείραμα των 
πέντε τεχνικών στα χρόνια 
του εβδομήντα αναφέρει πως 

μετά από ένα ακραίο ανθρωπομάζωμα στη 
Βόρεια Ιρλανδία στις αρχές της δεκαετίας 
του εβδομήντα και μετά τις μαζικές συλλή-
ψεις «επιλέχθηκαν δώδεκα κρατούμενοι 
για περαιτέρω “βαθιά ανάκριση”, χρησιμο-
ποιώντας αισθητηριακή στέρηση». Για τη 
χωροθέτηση του πειράματος η συναφής 
πληροφόρηση αναφέρει «αυτό έλαβεν 
χώραν σε έναν μυστικό χώρο ανακρίσε-
ων, ο οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε ότι 
ήταν οι στρατώνες Shackleton, έξω από 
το Ballykelly». 

Οι επόμενοι δύο 
Πληροφορίες που προέκυψαν από 

ποικίλες μαρτυρίες αναφέρουν: «Τον 
Οκτώβριο, άλλοι δύο κρατούμενοι επι-
λέχθηκαν για βαθιά ανάκριση. Αυτοί 
οι δεκατέσσερεις έγιναν γνωστοί ως 
“Οι Κουκουλοφόροι”, ή “Τα Γουινέα”».

Η διαδικασία 
των πέντε τεχνικών 

«Αφού υποβλήθηκαν στην ίδια 
μεταχείριση με τους άλλους κρατού-
μενους, οι άνδρες κουκουλώθηκαν, 
τους πέρασαν χειροπέδες και μετα-
φέρθηκαν στη βάση με ελικόπτερο ή 
άλλο μέσο. Στον δρόμο, στρατιώτες τούς 
χτυπούσαν άγρια και τους απειλούσαν 
να τους πετάξουν από το ελικόπτερο 
ή το όχημα μεταφοράς. Όταν έφτασαν, 
τους έγδυσαν, τους φωτογράφισαν και 
τους εξέτασαν ιατρικά»

Το επταήμερο των παθών 
Επί επτά ημέρες κρατήθηκαν με 

κουκούλες και χειροπέδες σε ένα 
κρύο κελί και υπόκεινταν σε συνεχή 
δυνατό θόρυβο συριγμού. Αναγκά-
στηκαν να στέκονται σε στάση πίεσης 
για πολλές ώρες και χτυπήθηκαν 
επανειλημμένα σε όλα τα μέρη του 
σώματός τους. Στερήθηκαν τον ύπνο, 
το φαγητό και το ποτό. Μερικοί από 
τους δεκατέσσερεις ανέφεραν επίσης 
ότι τους κλοτσούσαν στα γεννητικά 
όργανα, τους χτυπούσαν τα κεφάλια 
στους τοίχους, τους πυροβολούσαν 
με λευκές σφαίρες και τους απει-
λούσαν με ενέσεις.

Τα τραγικά αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα ήταν η πολλα-

πλή σοβαρή σωματική και πνευμα-
τική εξάντληση, το συνεχές έντονο 
άγχος, η ακραία κατάθλιψη, έντονες 
παραισθήσεις, αποπροσανατολισμός 
και επαναλαμβανόμενες απώλειες 
συνειδήσεως. 

Οι πέντε τεχνικές
στην Κύπρο 

Οι μέθοδοι ανάκρισης που χρησι-
μοποιήθηκαν στους άνδρες αυτούς 
έγιναν γνωστές ως «πέντε τεχνικές». 
Σύμφωνα με σοβαρές πηγές, «εκπαί-
δευση και συμβουλές σχετικά με τις 
πέντε τεχνικές προήλθαν από ανώτε-
ρους αξιωματούχους πληροφοριών 
στη βρετανική κυβέρνηση». 

Μια συγκριτική ανάγνωση των πέντε 
τεχνικών με τις τεχνικές ανάκρισης 

στα κέντρα βασανισμού στην Κύπρο 
μάς οδηγεί στην εύρεση σοβαρών 
ομοιοτήτων.

Όμοιες τεχνικές βασανισμού μαρ-
τυρούν στα βιβλία μαρτυρίες μιας σει-
ράς αγωνιστών που επέζησαν από τα 
κέντρα ανακρίσεων στην Ομορφίτα, 
τις Πλάτρες, το Ξερό και το Δασούδι 
της Πάφου.

Μαρτυρίες συνέγραψαν οι Σοφοκλής 
Λαζάρου, Χριστόφορος Κελίρης, Φρίξος 
Δημητριάδης, Παλλάδιος Νικολάου, 
Ρένος Λυσιώτης και ο ήρωας Φώτης 
Πίττας στο ημερολόγιό του για τους 
βασανισμούς στον Αστυνομικό Σταθμό 
Αμμοχώστου. Μεθόδους από τις πέντε 
τεχνικές μαρτυρεί και ο συγκρατού-
μενος του Ιάκωβου Πατάτσου για τον 
Αστυνομικό Σταθμό Σεραγιού.

Της Κυριακής

Το σχέδιο ΗΒ για απέλαση αιτητών 
ασύλου που φτάνουν με βάρκες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟ 2022 - 
ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ-ΟΉΕ 

Η
κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασι-
λείου παρουσίασε 
αυτήν την εβδομά-
δα μια νέα πρόταση 
νόμου, σε μια ύστατη 
προσπάθεια να προ-

στατεύσει τη χώρα από την παράνομη 
μετανάστευση. Ουσιαστικά η πολιτική 
που πρότεινε ο Πρωθυπουργός Ρίσι 
Σούνακ θα απαγορεύει στους μετανάστες 
που εισέρχονται παράνομα στη Βρετανία 
να ζητούν άσυλο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δει μια 
δραματική αύξηση των ανθρώπων 
που φτάνουν μέσω της Μάγχης από 
τη Γαλλία με μικρά, μη αξιόπιστα σκάφη, 
έχοντας πληρώσει εγκληματικές συμ-
μορίες διακινητών ανθρώπων για να 
τους οδηγήσουν στη Βρετανία. Πολλά 
από αυτά τα σκάφη έχουν βυθιστεί και 
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ουσια-
στικά στόχο να αποθαρρύνει τους αν-
θρώπους από του να κάνουν τα ταξίδια 
και με αυτόν τον τρόπο να εξαρθρωθεί 
το επιχειρηματικό μοντέλο των εμπόρων 
ανθρώπων. 

Για τη βρετανική Αριστερά, τα σκάφη 
είναι αποτέλεσμα του ότι η κυβέρνηση 
δεν παρέχει ασφαλείς διαδρομές προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο για τους ανθρώπους 
που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Για 
τη βρετανική Δεξιά, τα σκάφη αντιπρο-
σωπεύουν μια «εισβολή» στη χώρα και 
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είναι γεμάτα από ανθρώπους που δεν 
ζητούν άσυλο, αλλά οικονομικούς μετα-
νάστες που θέλουν να εκμεταλλευτούν 
το σύστημα. 

Απελάσεις για εγκλήματα
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρε-

τανίας επέστρεψε περισσότερους από 
320 αλλοδαπούς εγκληματίες και παρα-
βάτες ασύλου, που δεν είχαν δικαίωμα 
να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών να σταματήσουν τα σκάφη.

Τα άτομα που επέστρεψαν στις χώρες 
καταγωγής τους περιελάμβαναν πάνω 
από 200 αλλοδαπούς παραβάτες, πάνω 
από 30 παραβάτες ασύλου και πάνω 
από 85 μη παραβάτες ασύλου, ενώ 

περισσότεροι από 15 είναι γνωστό ότι 
έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά 
σκάφη. Οι αλλοδαποί παραβάτες που 
απομακρύνθηκαν, καταδικάστηκαν για 
εγκλήματα όπως βιασμό και προμήθεια 
ναρκωτικών. Είχαν συνολική ποινή κά-
θειρξης άνω των 145 ετών.

Παράνομες αφίξεις 2022
Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοι-

χεία της χώρας, μέσα στο 2022 εντοπί-
στηκαν 45.755 άτομα που έφτασαν στη 
χώρα με μικρά σκάφη. Το 51% αυτών 
των ατόμων έφτασαν τους 3 μήνες Αυ-
γούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. 
Ο μήνας Αύγουστος του 2022 σημείωσε 
τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων μικρών 
σκαφών από οποιονδήποτε άλλο μήνα 

(8.631). Στο σύνολο, το 2022 ο αριθμός 
παράνομων αφίξεων ήταν κατά 60% 
υψηλότερος από το 2021.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συ-
νολικά, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 
87% των αφίξεων με το ποσοστό αυτό 
να είναι παρόμοιο με το ποσοστό των 
ανδρών κάθε χρόνο από το 2018 έως το 
2021. Από τον Ιανουάριο του 2018, το 
76% των αφίξεων ήταν ενήλικες άνδρες 
ηλικίας 18 ετών και άνω. Περίπου το 
ένα έκτο (16%) ήταν παιδιά ηλικίας 17 
ετών και κάτω. 

Από τον Ιανουάριο του 2018, οι Ιρανοί 
αποτελούν το 22% όλων των αφίξεων 
μικρών σκαφών. Αντιπροσώπευαν την 
πλειοψηφία των αφίξεων το 2018 (80%) 
και το 2019 (66%). Ωστόσο, έχει εντοπιστεί 

πλέον ένα μεγαλύτερο μείγμα εθνικοτή-
των που πραγματοποιεί διέλευση από 
το 2020 . Πρόκειται για Αλβανούς και 
Αφγανούς λαθρομετανάστες, οι αριθμοί 
των οποίων αυξάνονται αισθητά από το 
2022. Το 2022, σχεδόν οι μισές αφίξεις 
μικρών σκαφών ήταν από αυτές τις 2 
εθνικότητες - Αλβανούς (28%) και Αφ-
γανούς (20%).

Τι λέει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όλη η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο πρέπει να είναι συμβατή με τα 
δικαιώματα που εγγυάται η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα - χάρη στον Νόμο για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του 1998.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΕΓΕΙΩΤΗΣ
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Ως εκ τούτου, κατά την εισαγωγή ενός 
νομοσχεδίου για τη δεύτερη ανάγνω-
ση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ένας 
υπουργός πρέπει να πει στους βουλευτές 
είτε ότι είναι βέβαιοι ότι είναι συμβατό 
με την ΕΣΔΑ, είτε ότι δεν μπορούν να 
πουν ότι είναι συμβατό, αλλά θέλουν 
να το προχωρήσουν. 

Κατά την εισαγωγή του νομοσχεδί-
ου για την παράνομη μετανάστευση, η 
Υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρά-
βερμαν επέλεξε το δεύτερο, λέγοντας 
στους βουλευτές ότι «υπάρχει μεγαλύτερη 
από 50% πιθανότητα» ότι οι διατάξεις 
του νέου νόμου «μπορεί να μην είναι 
συμβατές». 

Αυτό δεν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο 
είναι σίγουρα παράνομο, αλλά είναι μια 
αναγνώριση ότι οι προκλήσεις μπορεί 
να είναι πιο πιθανό να επιτύχουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον νομικό σχο-
λιαστή, Joshua Rozenberg, η απαγόρευση 
εισόδου σε μετανάστες που έρχονται με 
βάρκες μπορεί να είναι παραβίαση του 
άρθρου 34 της ΕΣΔΑ, το οποίο επιτρέ-
πει σε άτομα να ασκήσουν αγωγή κατά 
μιας κυβέρνησης στο δικαστήριο του 
Στρασβούργου, εάν δεν έχουν λάβει την 
κατάλληλη επανόρθωση στη χώρα αυτή.

Υπάρχουσα νομοθεσία του 
Ηνωμένου Βασιλείου

Σύμφωνα με το Sky New, ο νέος νόμος 
παρέχει στην κυβέρνηση την εξουσία να 
αρνείται τις αιτήσεις ασύλου από όσους 
έχουν εισέλθει παράνομα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, κυρίως αυτούς που φτάνουν 
με μικρά σκάφη.

Ωστόσο, ένας πιθανός πονοκέφαλος 
για την Κυβέρνηση θα μπορούσε να 
είναι το προηγούμενο που δημιούργησε 
το Εφετείο το 2021, το οποίο διαπίστω-
σε ότι οι άνθρωποι που διέσχισαν τη 
Μάγχη με μικρά σκάφη μπορεί να μην 
παραβίασαν τον νόμο.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, οι 
δικαστές ακύρωσαν τις καταδίκες τριών 
ανδρών που διαπίστωσαν ότι είχαν φυ-
λακιστεί λανθασμένα για «βοήθεια στην 
παράνομη μετανάστευση» μεταφέροντας 
λέμβους κατά μήκος της Μάγχης, κρί-
νοντας ότι δεν είχαν διαπράξει αδίκημα.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
poulladosm@sig-
malive.com 

Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτε-
ρικών, που συνήλθαν στις 
Βρυξέλλες την Πέμπτη, προέ-
τρεψαν το Ηνωμένο Βασίλειο 

να διασφαλίσει ότι το νέο βρετανικό 
νομοσχέδιο είναι σύμφωνο με το Διε-
θνές Δίκαιο. Η Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ, Ylva Johansson, 
έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της 
στον Βρετανό ομόλογό της.

Η Γαλλία, η οποία συνεργάζεται 

στενά με το Ηνωμένο Βασίλειο για 
το θέμα, είναι κυρίως επιφυλακτική 
για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στις 
διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

«Προφανώς δεν πρέπει να υπάρξουν 
αρνητικές συνέπειες στη διμερή μας σχέ-
ση», δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσω-
τερικών, Gerald Darmanin. «Αλλά είμαι 
βέβαιος ότι με έναν πολύ εποικοδομητικό 
τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε τους 
τρόπους και τα μέσα των συνεπειών τους».

Υπήρχαν όμως και κράτη, όπως 
η Αυστρία, που έδειξε ανοικτά τη 
συμπάθειά της για τα μέτρα πάταξης 
της λαθρομετανάστευσης από την 
Κυβέρνηση του ΗΒ. Σύμφωνα με 
τον Αυστριακό Υπουργό Εσωτερικών, 
Γκέρχαρντ Κάρνερ, «η συζήτηση στη 
Μεγάλη Βρετανία δείχνει ότι η πίε-
ση στην Ευρώπη αυξάνεται εδώ όσον 
αφορά την παράνομη μετανάστευση 
και την κατάχρηση ασύλου. Στην Ευ-

ρώπη, πρέπει να ελέγχουμε και να 
επικεντρωθούμε στα ζητήματά μας».

Από την πλευρά της, η Υπάτη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) έχει ήδη πει ότι το νομοσχέδιο, 
εάν ψηφιστεί, θα αποτελούσε «σαφή πα-
ραβίαση» της Σύμβασης για τους Πρό-
σφυγες και προέτρεψε τους νομοθέτες 
«να επανεξετάσουν το νομοσχέδιο και 
αντ’ αυτού να επιδιώξουν πιο ανθρώ-
πινες και πρακτικές λύσεις πολιτικής».

Αντίδραση Ευρωπαίων και ΟΉΕ 
Μέσα στο 2022 

εντοπίστηκαν 45.755 
άτομα που έφτασαν στη 
χώρα με μικρά σκάφη. 
Στο σύνολο, ο αριθμός 

παράνομων αφίξεων το 
2022 ήταν κατά 60% 
υψηλότερος από το 

2021 

Η πολιτική που 
πρότεινε ο 

Πρωθυπουργός Ρίσι 
Σούνακ θα απαγορεύει 
στους μετανάστες που 
εισέρχονται παράνομα 

στη Βρετανία να 
ζητούν άσυλο 
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Λευκωσία 
Βαρέλια Λίζα: Αχαιών 6 Γ (δρόμος 
Πολυκλινικής Λευκωσία, έναντι 
ξενοδοχείου Altius), Λευκωσία. Τηλ.: 
22776861, 99006201. 
Κυριακούδης Μιχάλης: Πινδάρου 8 
(δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από 
καφεστιατόριο «Ξάδελφος»), Λευ-
κωσία. Τηλ.: 22344877, 22773127. 
Γεωργιάδης Πλούταρχος: Λεωφ. Τσε-
ρίου 34 Γ (δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι 
ψαραγοράς BLUE ISLAND), Στρόβο-
λος. Τηλ.: 22311995, 22325995. 
Κολιαντρή Σοφία: Λεωφ. Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 (δρόμος 
Λακατάμιας προς Δευτερά, 300 
μέτρα μετά το coffee Bliss, δίπλα 
από MP car wash, δρόμος Στράκ-
κας), Λακατάμια. Τηλ.: 22380022, 
99869635. 
Προεστού Μαργαρίτα: Στασίνου 46, 
κατ. 3 (έναντι Κεντρικής Τράπεζας 
δίπλα από Gloria Jeans), Στρόβολος. 
Τηλ.: 22952095.  

Λεμεσός 
Αγαθοκλέους Αγαθοκλής: Γρηγόρη 
Αυξεντίου 8 Δ (πλησίον Δημοτ. Σχο-
λείου Χαλκούτσας), Μέσα Γειτονιά. 
Τηλ.: 25751275, 25753942. 
Ζήνωνος Ανδρέας: Φραγκλίνου Ρού-
σβελτ 258 Β, Ζακάκι (έναντι Πετρο-

λίνας), Λεμεσός. Τηλ.: 25821555, 
99649599. 
Φιλιππίδου - Φουρλά Μαρίνα: 
Νίκου Παττίχη 7Α (500μ. βόρεια 
των φώτων των Πολεμιδιών, 
μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα 
και ΕΚΟ), Λεμεσός. Τηλ.: 25334403, 
25770275. 
Πατέλλης Νομικός: Αθηνών 31 (πλη-
σίον Σαριπόλου, απέναντι από πρώην 
βιβλιοπωλείο Ιωαννίδη), Λεμεσός. 
Τηλ.: 25362373, 96747241. 

Λάρνακα 
Ραμίρεζ Λύδια: Λεωφ. Παπανικολή 
31Α (δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης), 
Λάρνακα. Τηλ.: 24634390, 96323458. 
Ζόππου Κωνσταντίνος: Λεωφ. Γρη-
γόρη Αυξεντίου 40 (έναντι Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική Δρος 
Σίμου Κυριακίδη), Λάρνακα. Τηλ.: 
24400450, 24651003. 

Πάφος 
Σαββίδης Πανίκος: Ευαγόρα Παλ-
ληκαρίδη 61 (δίπλα από Μέγαρο 
Τράπεζας Κύπρου), Πάφος. Τηλ.: 
26933568, 26934034. 

Παραλίμνι
Καμηλάρης Ανδρέας: Κοραή 52 
(απέναντι από το Λύκειο Παραλι-
μνίου), Παραλίμνι. Τηλ.: 23744160, 
23743418. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Εθελοντική δράση του 
ΠΑΣΥΚΑΦ και της ΑΚΤΗΣ

Το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 
και ώρα 10.00 – 11.00 π.μ., 
πραγματοποιήθηκε δενδρο-
φύτευση από τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων, 
ΠΑΣΥΚΑΦ και το Κέντρο Μελετών 
και Έρευνας ΑΚΤΗ, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Γεροσκήπου, στον χώρο 
πρασίνου παρά τις οδούς Διδυμότειχου 
και Αττικής. Η όλη εκδήλωση εντάσ-
σεται στην προσπάθεια του Δήμου 
για καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Στη δενδροφύτευση πα-
ρευρέθησαν και φύτεψαν δενδρύλλια 
κυπριακών ποικιλιών, ο δήμαρχος 
Γεροσκήπου, Κυριάκος Χατζηβασίλης, 
η εκπρόσωπος του Κέντρου ΑΚΤΗ, 
Άννα Τσέλεπου , η διευθυντική ομάδα 
και το προσωπικό του ΠΑΣΥΚΑΦ. 
Ο κ. Χατζηβασίλης στον χαιρετισμό 
του ανέφερε ότι ο Δήμος Γεροσκή-
που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει 
την κοινωνία γενικότερα για την προ-
στασία, διατήρηση και ανάδειξη του 
περιβάλλοντος. Επίσης, συνεχάρη το 
προσωπικό του ΠΑΣΥΚΑΦ που είχε 
την πρωτοβουλία για τη δενδροφύ-
τευση και ευχήθηκε η ενέργεια αυτή 
να βρει και άλλους μιμητές. Ο χώρος 
πρασίνου υιοθετήθηκε από τον ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ και ο Δήμος Γεροσκήπου θα 
αναλάβει τη συντήρησή του.

Europa Donna Κύπρου και 
Λούκας Γιώρκας σε μία βραδιά 
αφιερωμένη στις γυναίκες

Το Σπίτι της Κύπρου, στην 
Πρεσβεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα, 
υποδέχτηκε τη Europa Donna 

Κύπρου και τον πρεσβευτή της Λούκα 
Γιώρκα, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση 
αφιερωμένη στις γυναίκες, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
έγκριτη ενημέρωση για θέματα του 
καρκίνου του μαστού και των ωοθη-
κών από τον Εκτελεστικό Διευθυντή 
της Europa Donna Κύπρου, Μάριο 
Χαραλαμπίδη, και την επιστημονική 
ομάδα του οργανισμού, ενώ το από-
γευμα ολοκληρώθηκε με το Live Act 
του Λούκα Γιώρκα. Πρόκειται για την 
τρίτη πρωτοβουλία ανάμεσα σε μία 
σειρά δράσεων για Ελλάδα και Κύ-
προ που έχει επιμεληθεί προσωπικά 
ο δημοφιλής καλλιτέχνης ως εξέχων 
πρεσβευτής της Europa Donna Κύ-

πρου, με σκοπό να λειτουργήσουν ως 
δίαυλος επικοινωνίας του Οργανισμού 
με τον καθένα από εμάς.

Διανύοντας την τρίτη δεκαετία της 
ζωής της, η Europa Donna Κύπρου 
προσβλέπει σ’ ένα μέλλον με λιγότερα 
περιστατικά καρκίνου, με καθολική 
δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης, εξει-
δικευμένης θεραπείας και φροντίδας. 

Το τελευταίο διάστημα στρατηγική 
προτεραιότητα για τον οργανισμό έχει 
η εκστρατεία με σύνθημα “Δικαίω-
μα στη Λήθη”, δηλαδή το δικαίωμα 
των ατόμων με εμπειρία καρκίνου να 
προχωρήσουν στη ζωή τους, χωρίς 
διακρίσεις, έχοντας πρόσβαση σε 
ασφαλιστικές καλύψεις και χρημα-
τοπιστωτικές διευκολύνσεις. 
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ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Αμάρτυρον ουδέν άειδω

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του 
Δρος Νίκου Παναγιώτου, 
με τίτλο: «ΑΥΤΟΠΡΟΣΩ-
ΠΩΣ - Αμάρτυρον ουδέν 

άειδω». Γράφει ο συγγραφέας στο 
πίσω μέρος του βιβλίου του περι-
ληπτικά για τους λόγους που τον 
ώθησαν να γράψει αυτό το βιβλίο 
– την αυτοβιογραφία του: «Θέλησα 
να γράψω την ιστορία της ζωής μου, 
όχι γιατί έχω την ψευδαίσθηση ότι 
έπραξα έργα για να θυμηθούμε τον 
Ηρόδοτο ‘‘μεγάλα τε και θαυμαστά’’, 
τα οποία με την εξιστόρησή τους 
επιδίωξα να διασωθούν ώστε να 
μη μείνουν ‘‘ακλεά’’. 

»Το γεγονός αυτό – ότι, δηλαδή, δεν 
έπραξα έργα θαυμαστά - με απάλλαξε 

κι από την παγίδα να παρουσιάσω 
καθ’ υπερβολήν τα όποια επιτεύγματά 
μου ή μόνον αυτά, υποβαθμίζοντας 
ή και παραλείποντας τα λάθη και τις 
αδυναμίες μου. 

Βασικά, ο λόγος που προχώρησα 
στην καταγραφή της είναι γιατί, πέρα 
από τα αποκλειστικώς προσωπικά 
μου συμβεβηκότα, με την όποια ση-
μασία τους, ή καθόλου ιστορία της 
δικής μου ζωής, με προσθαφαιρέ-
σεις, φωτοσκιάσεις, διαβαθμίσεις 
στην έκταση και την ένταση, είναι 
ανάλογη μ’ εκείνη των ανθρώπων της 
εποχής μου. Σε τελευταία ανάλυση, 
μέσα από τη δική μου, τη δική μας, 
μικρή ιστορία μπορούν να θησαυ-
ριστούν ψηφίδες, για να σχηματιστεί 

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολι-
τισμού και το Θέατρο ΚΑΡΜΑ, 
με την ευκαιρία της Ημέρας 
Ήρωα Μαθητή, παρουσιάζουν 

το βραβευμένο έργο της Τούλας Κα-
κουλλή, Ο ΒΑΓΟΡΗΣ, σε σκηνοθεσία 
Κώστα Σχοινιού και παραγωγή Δώρου 
Κυριακίδη. Η εκδήλωση θα γίνει την 
Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 και ώρα 
7.00 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» 
της Ιεράς Μονής Κύκκου (πλησίον 
του γηπέδου ΑΠΟΕΛ). Τιμή εισόδου: 
€5 (Δωρεάν για μαθητές και φοιτητές).

Εκδήλωση

Οικονομικά Αποτελέσματα 
ΠΑΣΥΚΑΦ 2022

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Καρκινοπαθών και Φίλων, 
ΠΑΣΥΚΑΦ, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του οικονομικού 
ελέγχου που έγινε από την 
εταιρεία PwC, παρουσίασε τα 
εξής Οικονομικά Αποτελέσμα-
τα για το έτος 2022 με βάση 
την άδεια εράνου που εξασφά-
λισε από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών με Αριθμό Αδείας Ν.Π.  
041/2022, για την περίοδο 
02/09/2022 - 31/12/2022. 
Έσοδα €637.859 και έξοδα 
€83.570.

Αποτελέσματα Εράνου 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων 
«Μοναδικά Χαμόγελα» ενη-
μερώνει ότι τα έσοδα από την 
Άδεια Εράνου 48/2022 ανήλθαν 
στον ποσό των €6.574,00, τα 
έξοδα στις €3.418,65 και τα κα-
θαρά έσοδα στις €3.182.35. Τα 
καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιη-
θούν για την οικονομική ενί-
σχυση των προγραμμάτων που 
παρέχονται δωρεάν στα μέλη 
του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων 
«Μοναδικά Χαμόγελα».

Μνημόσυνο 
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και 

οι ιερείς του ιερού ναού Παναγίας 
Φανερωμένης, Λευκωσίας, τελούν 
την Κυριακή της Σταυροπροσκυ-
νήσεως, 19 Μαρτίου 2023, το 
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής των αποθανόντων 
Κτητόρων καθώς και των Δωρη-
τών και Ευεργετών του ναού, και 
καλεί όσους τιμούν τη μνήμη τους 
να παραστούν. 

Εκδρομές  στην  Ελλάδα
Το Ινστιτούτο Ελληνικού 

Πολιτισμού διοργανώνει τις  πιο 
κάτω εκδρομές στην Ελλάδα και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέ-
φωνα 96674383 και 22775639. 
8ήμερη Πασχαλινή εκδρομή  
Πάτμος – Αθήνα από 12-19/4, 
6ήμερη Πασχαλινή εκδρομή 
Κέρκυρα - Ναύπακτος - Πάρ-
γα από 13-18/4, Πενθήμερη 
Πασχαλινή εκδρομή Ιωάννινα 
- Ζαγοροχώρια - Θεσσαλονί-
κη από 14-18/4,  Τετραήμερη  
Πασχαλινή εκδρομή Μετέωρα 
- Τρίκαλα - Αλπική Πίνδος από 
14-17/4 και πενθήμερη μετα-
πασχαλινή  εκδρομή Όλυμπος 
- Πιερία - Θεσσαλονίκη από 
17-21/4. Οι θέσεις είναι περι-
ορισμένες και θα δοθούν κατά 
προτεραιότητα δήλωσης συμμε-
τοχής. Τα αναλυτικά  προγράμ-
ματα δημοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα www.iep.org.cy και στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ινστι-
τούτου Ελληνικού Πολιτισμού.  
Οι εκδρομές διοργανώνονται σε 
συνεργασία με το ταξιδιωτικό 
γραφείο  Skylab Travels, Λευ-
κωσία, www.mastertours.eu και 
www.skylabtravel.com. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

και ώρα 12.30 μ.μ.,  στο κοιμητήριο
Αγίου Γεωργίου Κοντού Λάρνακας,

μνημόσυνο επί του τάφου του πολυαγαπημένου μας

ΤΑΚΗ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα Κυριακή, 12/3/2023, στον ιερό ναό 

Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου, το 14ο ετήσιο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και αδελφού

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗ
(Οδοντίατρου)

* Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο, στο κοιμητήριο 
Στροβόλου (δίπλα στο K Cineplex).

Σύζυγος: Χριστίνα Τσουρούλλη
Παιδιά: Χρύσανθος Τσουρούλλης

Φανή Τσουρούλλη
Εγγόνια: Ιωάννης και Ανδρέας
Αδελφές και λοιποί συγγενείς

53 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΡΙΣΑΓΙΟ

Τελείται την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ., 
στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία, 

τρισάγιο στη μνήμη του Τομεάρχη της ΕΟΚΑ 
και πρώην Υπουργού Εσωτερικών και Άμυνας

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Ελένη Γιωρκάτζη
Μαρία – Γιώτης Ιωαννίδης

Εγγονοί, οικογένεια, συναγωνιστές και φίλοι 

Ίδρυμα Πολύκαρπος Γιωρκάτζης & Σύνδεσμος 
Φίλων Ιδρύματος Πολύκαρπου Γιωρκάτζη

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

ΛΟΥΚΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
κηδεύουμε την Τρίτη, 14.03.2023 και ώρα 12:00μ., από τον ιερό ναό 

Αγίου Κοσμά Αιτωλού, στον Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσός, 
και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια μετά την κηδεία.
Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου και το Ταμείο Απόρων Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μάριος Πετρίδης

Παιδιά: Στέλιος και Χριστιάνα Πετρίδη
Φωτεινή - Στέλιος Ονουφρίου
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς
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Τραγωδίες & Σχολείο Εκπαίδευσης Κυβερνώντων

ΑΠΕΡΑΝΤΗ ψυχική οδύνη και κα-
θολική φρίκη προκαλεί η πολύνε-
κρη σιδηροδρομική τραγωδία των 
Τεμπών από τη μοιραία νύχτα της 

Τρίτης, 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ο πόνος, η 
θλίψη και το πένθος για τους 57 αδικοχαμένους 
ανθρώπους συνοδεύεται από την εξίσου απέ-
ραντη οργή. Για όλα όσα έφταιξαν στην πρό-
κληση και στην μη αποτροπή της ανεπίτρεπτης 
ανθρωποθυσίας. Τα οποία γιγαντώνουν την 
απόγνωση για τις κακουργηματικών συνεπειών 
θανατηφόρες ανεπάρκειες, αμέλειες, πράξεις, 
απραξίες και απρονοησίες του κράτους, των 
εντεταλμένων υπηρεσιών του και των εκάστοτε 
κυβερνώντων.

ΠΡΩΤΟ ανάμεσα στα πρώτιστα καθήκοντα 
του κράτους αποτελεί η προστασία της ζωής των 
ανθρώπων. Αυστηρή προτεραιότητα: Οι αγρύπνως 
σύντονες ενέργειες και οι διαρκώς εργώδεις 
προσπάθειες για την αύξηση της ασφάλειας, 
με την αντίστοιχη αποτελεσματικότερη μείωση 
έως τον εκμηδενισμό των κινδύνων, στην κα-
θημερινή διακίνηση των ανθρώπων στην ξηρά, 
στην θάλασσα και στον αέρα. Όλως ιδιαιτέρως 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σιδηροδρόμους, 
λεωφορεία, πλοία και αεροπλάνα. Καθώς και 
όλα τ’ άλλα οχήματα κυκλοφορίας, δημοσίας 
και ιδιωτικής χρήσεως, στο οδικό δίκτυο.

ΑΛΜΑΤΩΔΩΣ αναπτυσσόμενη η σύγχρονη 
τεχνολογία προσφέρει ήδη με περισσή επάρκεια 
όλα εκείνα τα υλικά μέσα, όργανα συστήματα 

και εργαλεία, ώστε η καταλλήλως οργανωμέ-
νη και επαξίως στελεχωμένη επαγρυπνούσα 
πειθαρχημένη εποπτεία των αρμοδίων κρα-
τικών υπηρεσιών να επιτυγχάνει αμφότερα: 
Την αύξηση της ασφάλειας, την μείωση και την 
αποτροπή των κινδύνων για την ανθρώπινη 
ζωή και την σωματική αρτιμέλεια.

ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ο συντάκτης του παρόντος άρ-
θρου τα απαραίτητα προσόντα πλήρους γνώ-
σης για την εξιχνίαση όλων των ενεχόμενων 
παραγόντων, οι οποίοι συνέτειναν, επέτρεψαν 
και δεν απέτρεψαν την πολύνεκρη σιδηροδρο-
μική τραγωδία των Τεμπών. Γνωρίζει μόνο 
όσα δημοσιεύονται. Και, όπως όλοι, αναμένει 
τι ακριβώς θα αποφανθούν οι διεξαγόμενες 
έρευνες, ώστε να κρίνει.

- Ωστόσο, όπως άλλωστε σε όλους, γνώριμες 
είναι σε κάθε παρόμοια τραγωδία, οι πρωταρ-
χικές ευθύνες του κράτους. Των καθ’ ύλην και 
κατά τόπο αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και 
των εκάστοτε επικεφαλής κυβερνώντων:

- Ανεπίτρεπτα χρονίζουσες αμέλειες. Έλλειψη 
αποφασιστικότητας. Υποταγή στα καρκινώματα 
της γραφειοκρατίας. Παραμέληση καθήκοντος. 
Εκ του θανατηφόρου αποτελέσματος των οποίων 
αποδεικνύονται κακουργηματικού χαρακτήρα.

ΑΞΙΖΕΙ προς τούτο η υπενθύμιση μιας άλλης 
παραπλήσιας, εξίσου θανατηφόρας σε μάκρος 
χρόνου, τραγωδίας, η οποία διευκολύνει την 
κατάδειξη των ευθυνών:

- Όσους ανθρώπους θανάτωσε η τραγωδία 

στα Τέμπη τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο 
τρένων, τόσους περίπου θανατώνει κάθε χρόνο 
στην Κύπρο ο Τροχαίος Χάροντας.

- Την δράση του οποίου επιτρέπει και δεν 
αποτρέπει η κρατική ευθύνη της ανεπαρκούς 
αστυνόμευσης. Και η λειψή επιβολή αυστηρού 
ελέγχου στην ασύδοτη τροχαία απειθαρχία.

ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 η τροχαία αστυνομική 
επιτήρηση είχε ενισχυθεί με την ευεργετική 
τεχνολογία της φωτοεπισήμανσης. Οι κάμερες 
τροχαίας, κινητές και ακίνητες, σε δρόμους της 
Κύπρου.

- Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν τότε 
ότι η λειτουργία εκείνου του οργάνου της σύγ-
χρονης τεχνολογίας πέτυχε στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο εφαρμόστηκε, να 
μειώσει κατά 50% τις τροχαίες συγκρούσεις 
και τα θύματά τους.

- Για λόγους που άπτονται της κρατικής ανι-
κανότητας, εκείνο το σύστημα φωτοεπισήμανσης 
διακόπηκε στον 11ο μήνα της λειτουργίας του. 
Και ο Τροχαίος Χάροντας ξαναβγήκε στους 
δρόμους ανεμπόδιστος επί δεκατέσσερα χρόνια.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ όλοι οι αρμόδιοι, με επικεφαλής 
τους έκτοτε κυβερνώντες και τους νομοθετούντες, 
γνώριζαν σαφέστατα τις τραγικές διαστάσεις των 
απωλειών ανθρωπίνων ζωών και σωματικής 
αρτιμέλειας από τη διακοπή λειτουργίας των 
καμερών τροχαίας.

- Και εν γνώσει τους επέδειξαν, επί 14 συ-
ναπτά έτη, από το 2008 μέχρι το 2022, αμέλεια 

επαναλειτουργίας του συστήματος, παραμε-
λώντας συνάμα και την αναγκαία ενίσχυση 
της τροχαίας Αστυνομίας.

- Ήξεραν, είχαν πλήρη γνώση, είχαν επαρ-
κέστατα επίσημα στοιχεία για το γεγονός ότι 
η έλλειψη του συγκεκριμένου συστήματος 
στερούσε από την πολιτεία και από την κοι-
νωνία σημαντικότατο παράγοντα ασφάλειας 
και επέτρεπε την μη αποτροπή θανατηφόρων 
δυστυχημάτων στο οδικό δίκτυο.

ΠΟΣΕΣ εκατοντάδες είναι οι ανθρώπινες 
ζωές που χάθηκαν στις τροχαίες συγκρούσεις 
των δεκατεσσάρων χρόνων; Και πόσες άλλες 
αναπηρίες προκλήθηκαν στους δρόμους στο 
ίδιο διάστημα; Τους μακάβριους αριθμούς 
τούς έχουν καταγεγραμμένους οι αρμόδιες 
υπηρεσίες, η Κυβέρνηση, η Βουλή και η δη-
μοσιογραφία. Τόσες είναι επακριβώς και οι 
πραγματικές ευθύνες της παρατεταμένης επί 
14 χρόνια κρατικής κακουργηματικής αμέλειας.

ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ η τραγωδία της 28ης Φε-
βρουαρίου με τους πενήντα επτά νεκρούς του 
τρένου, φυσιολογικά ξεσήκωσε διαδηλώσεις, 
λαϊκή κινητοποίηση και δίκαιη οργή. Οι τρο-
χαίοι νεκροί είναι πολύ περισσότεροι. Με τη 
διαφορά ότι προκλήθηκαν όχι όλοι μαζί σε μια 
«κακιά στιγμή» αλλά σε μεγαλύτερο διάστημα 
χρόνου και σε πλήθος άλλων τόπων. Για τις 
περιπτώσεις τους όμως δεν υπάρχουν ούτε 
διαμαρτυρίες, ούτε διαδηλώσεις, ούτε κανείς 
ζητά ποτέ ευθύνες από το εξίσου ευθυνόμενο 

κράτος.
ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ είναι ότι τα θέματα ασφάλειας 

ζωής και αρτιμέλειας, τα μέτρα αποτροπής των 
θανατηφόρων περιστάσεων, η πρόληψη γεγονό-
των που προκαλούν ανθρώπινες απώλειες, όχι 
μόνο βέβαια στο οδικό δίκτυο αλλά πανταχού, 
ακόμη και στις περιπτώσεις απρόβλεπτων φυ-
σικών καταστροφών, δεν επιτρέπεται να επα-
φίενται στις ανεξέλεγκτες «καλές προθέσεις», 
στις «διακηρύξεις», στις «διαβεβαιώσεις», στην 
τύχη και στην... ευχή του Θεού.

- Δεν επιτρέπεται να ξανασυμβεί άλλη αερο-
πορική τραγωδία «Ήλιος», άλλο ανατιναγμένο 
Μαρί, άλλο πυρπολημένο Μάτι, άλλα Τέμπη, 
άλλος μεγάλος ετήσιος μακάβριος κατάλογος 
νεκρών και αναπήρων του Τροχαίου Χάροντα.

ΕΚΕΙΝΕΣ και εκείνοι που ο λαός εκλέγει 
στην Κυβέρνηση και στη Βουλή θα πρέπει, 
πλέον, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, 
να τυγχάνουν αμέσως εκπαίδευσης σε ένα Ει-
δικό Σχολείο Ασφάλειας. Για να εννοήσουν 
πλήρως τις διαστάσεις της δικής τους ευθύνης. 
Τις μεθόδους, τα μέσα και τους τρόπους για 
να εμπεδώσουν σε όλους τους υφισταμένους 
τους, σε κάθε υπηρεσία και στο σύνολο της 
κοινωνίας, τον αποτελεσματικότερο και διαρκώς 
επαγρυπνούντα έλεγχο επαρκούς επιτέλεσης 
των καθηκόντων τους. Κατά τρόπον ώστε να 
μειωθεί στο ελάχιστο, στο μηδαμινό, το οιον-
δήποτε περιθώριο ανθρώπινου λάθους και η 
οποιαδήποτε «κακιά στιγμή».

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

12.03.2023

Η έμπρακτη ανάληψη πολιτικής ευθύνης
κι οι φονικές ράγες της «κακιάς (χ)ώρας»

Το 1995 ο εμφύλιος πόλεμος 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία 
μαινόταν με βαρβαρότητες 
εκατέρωθεν. Στις 11 Ιουλίου 

1995, σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις, 
υπό τον στρατηγό Ράντκο Μλάντιτς, πο-
λιόρκησαν και, τελικά, κατέλαβαν τη 
μουσουλμανική πόλη Σρεμπρένιτσα, 
την οποία τα Ηνωμένα Έθνη είχαν χα-
ρακτηρίσει ως «ασφαλή περιοχή». Ήταν 
υπό την προστασία ολλανδικού απο-
σπάσματος. Όταν οι Σέρβοι κατέλαβαν 
την πόλη, οι Ολλανδοί δεν έκαναν καμία 
προσπάθεια να την υπερασπιστούν, 
ούτε να τους εμποδίσουν να προβούν 
στη χειρότερη γενοκτονία μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι Σέρβοι ξεχώρισαν άνδρες, αγόρια 
και γέρους, ενώ έστειλαν τις γυναίκες 
σε βοσνιακές περιοχές. Ακολούθησε 
σφαγή. Δολοφονήθηκαν γύρω στους 
8000 άνθρωποι και τα πτώματά τους 
ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Μετά 
τη σφαγή και την κατακραυγή, στην 
Ολλανδία διατάχτηκε έρευνα για να 
καταδειχθούν οι ευθύνες του ολλαν-
δικού αποσπάσματος. Μετά από εφτά 
χρόνια, τον Απρίλη του 2002 έκθεση 
απέδιδε βαρύτατες ευθύνες στην τότε 
ολλανδική κυβέρνηση και στο ολλαν-
δικό απόσπασμα. Ο Πρωθυπουργός 
της χώρας, Βιμ Κοκ, σε δηλώσεις του 
ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και όλη η κυ-
βέρνηση υπέβαλαν την παραίτησή 
τους στη Βασίλισσα (17/4/2002). Είπε:

«Κατέστη πλέον ορατή η πολιτική 
συνυπευθυνότητα της Ολλανδίας για την 
κατάσταση που οδήγησε στη σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα. Η διεθνής κοινότητα είναι 
ανώνυμη και δεν μπορεί ν’ αναλάβει 
ευθύνη με τρόπο ορατό για τα θύματα 
και τους οικείους των θυμάτων. Εγώ, 
όμως, μπορώ και το έκανα», δήλωσε στο 
ολλανδικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια 
έμπρακτη ανάληψη πολιτικής ευθύνης 
και μια απόδειξη υψηλού πολιτικού 
πολιτισμού και πολιτικής παιδείας, 
συνυφασμένες με πολιτική ευθιξία 
και λογοδοσία. Έτσι λειτουργούν τα 
δημοκρατικά και ελεύθερα κράτη. 

Στις  6 Φεβρουαρίου 2023, στις 04:17 
τα ξημερώματα, ένας φοβερός σεισμός 
έπληξε δέκα επαρχίες της Τουρκίας. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον 
χαρακτήρισε ως τη «χειρότερη φυσι-
κή καταστροφή στην Ευρώπη, εδώ και 
έναν αιώνα». Οι νεκροί ξεπέρασαν τις 

50.000, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός 
των αγνοουμένων. Ουδείς υπουργός 
ή άλλος Τούρκος αρμόδιος υπέβαλαν 
την παραίτησή τους. Μόνον ο Τούρκος 
Πρόεδρος ζήτησε μετά από μέρες συγ-
γνώμη επειδή οι Αρχές δεν ενήργησαν 
τάχιστα. Ταυτόχρονα συνέλαβε δεκάδες 
εργολάβους, στους οποίους καταλογίζει 
εγκληματικές κακοτεχνίες που η κυ-
βέρνησή του και ο ίδιος επευλόγησαν 
και νομιμοποίησαν!

Στις 28/2/2023, στις 23.22, δύο 
αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν με-
τωπικά, κοντά στον οικισμό Ευαγ-
γελισμός Τεμπών Λάρισας. Έλληνες 
επίσημοι απέδωσαν τη σύγκρουση σε 
«ανθρώπινο λάθος» του σταθμάρχη της 
Λάρισας. Απολογισμός: 57 νεκροί και 
δεκάδες τραυματίες. Η Κύπρος είχε το 
θλιβερό μερτικό της με δύο φοιτητές, 
τον Κυπριανό Παπαϊωάννου και την 
Αναστασία Αδαμίδου. Την επομένη 
της τραγωδίας, ο Κώστας Αχ. Καρα-
μανλής, Υπουργός Μεταφορών και 
Υποδομών, υπέβαλε την παραίτησή 
του και ακολούθησαν οι διοικητές του 
ΟΣΕ και του ΕΡΓΟΣΕ. 

Τον ανθρώπινο παράγοντα επικα-
λέστηκε και ο Πρωθυπουργός, Κυρ. 
Μητσοτάκης,  αλλά, πέντε μέρες αρ-
γότερα (5/3/3023), ζήτησε συγγνώμη. 
«Δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από 
το ανθρώπινο λάθος. Ως Πρωθυπουρ-
γός, οφείλω σε όλους, αλλά πάνω απ’ 
όλα στους συγγενείς των θυμάτων, μια 
μεγάλη ΣΥΓΓΝΩΜΗ. Τόσο προσω-
πική, όσο και στο όνομα όλων όσοι 
κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια.

»Ξέρω ότι πολλοί θα θυμούνται 
τη φράση ενός προκατόχου μου ότι, 

«αυτή είναι η Ελλάδα». Όμως, όχι, δεν 
είναι μόνον αυτή. Υπάρχει και μια άλλη 
Ελλάδα, εκεί έξω, που μας δίνει ελπί-
δα, πίστη και δύναμη. Το πρόσωπο 
της καλύτερης Ελλάδας είδαμε στους 
επιβάτες που ρίσκαραν τη ζωή τους 
για να σώσουν τους συνεπιβάτες τους. 
Στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, που 
έσπευσαν ενωμένοι να δώσουν αίμα. 
Αλλά και στα νέα παιδιά που διαδήλω-
σαν, βουβά και ειρηνικά, κρατώντας ένα 
κερί και με σύνθημα ‘‘φταίει η κακιά η 
(χ)ώρα’’. Ένα σύνθημα που η αλήθεια 
του μας πονά όλους».

Η τραγωδία στα Τέμπη είναι μια 
τελευταία, ίσως, ευκαιρία στο εκμαυλι-
σμένο, σάπιο και διεφθαρμένο κομμα-
τικο-πολιτικό σύστημα της Ελλάδας να 
απολογηθεί για τις αθλιότητές του, να 
ανανήψει και να καταργήσει οριστικά 
νοοτροπίες, πρακτικές και πολιτικές που 
προσβάλλουν και εξευτελίζουν τη χώρα. 
Δεν φταίει η βολική… «κακιά ώρα». Εδώ 
και 200 χρόνια φταίει η «κακιά Ελλάδα» 
με κάκιστους, χείριστους, διεφθαρμένους, 
εξωνημένους πολιτικούς με ιδιοτελείς 
συναλλαγές και πελατειακές σχέσεις 
στηριγμένες στην ευνοιοκρατία, στην 
ανικανοκρατία, στην κομματοκρατία. 
Με μία λέξη: Διαφθορά! Η Ελλάδα, 
όπως και η Κύπρος, δυστυχώς, είναι 
από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της 
Ευρώπης. 

Ο Παναγιώτης Μαντζούφας, Επί-
κουρος Καθηγητής Νομικής στο Α.Π. 
Θεσσαλονίκης, σε ανάλυσή του με τίτλο: 
«Ο λόγος περί διαφθοράς και η ποινική 
ευθύνη των υπουργών» - 16/9/2011- 
https://www.constitutionalism.gr/), 
επισημαίνει:

«Τα ιστορικά αίτια της διαφθοράς 
ανάγονται στη δημιουργία του νεοελ-
ληνικού κράτους (…) Δημιουργήθηκε 
ένας μεγάλος δημόσιος τομέας, με την 
πρόσληψη στο Δημόσιο να λειτουργεί 
ως ανταμοιβή της πολιτικής υποταγής 
στο κόμμα, και το πολιτικό σύστημα να 
αποκτήσει πελατειακά χαρακτηριστι-
κά, τα οποία μετά τη μεταπολίτευση 
μαζικοποιήθηκαν, δημιουργώντας 
πρόσφορες συνθήκες για καλλιέρ-
γεια της διαφθοράς, ανεξαρτήτως της 
εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία 
(…). Η διείσδυση του κόμματος στη λει-
τουργία του κράτους και η αντίληψη ότι 
η κομματική ιδιότητα είναι μια μορφή 
επαγγέλματος, δημιούργησε στεγανά 
εντός της δημόσιας διοίκησης και οδή-
γησε στην ταύτιση του κομματικού με το 
δημόσιο συμφέρον και κατ’ επέκτασιν 
στην ικανοποίηση ιδιωτικών συμφε-
ρόντων συγκεκριμένων οικονομικών 
παραγόντων».

Το αήττητο σήμα κατατεθέν της πολι-
τικής διαφθοράς στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο είναι μία λέξη: «Μέσον». «Έχει 
ισχυρό μέσον, έχει τα μέσα, χρειάζε-
ται μέσον», δηλ. κομματικό στήριγμα, 
σημαντική γνωριμία στον κρατικό μη-
χανισμό με παράγοντα,  αξιωματούχο, 
φίλο, γνωστό. Ή ακόμα: «Έχει μπάρμπα 
στην Κορώνη» ή «φίλησε κατουρημένες 
ποδιές» για να πάρει τη δουλειά, το 
συμβόλαιο, τη θέση, κ.λπ. Πόσα φρικώδη 
σκάνδαλα; Πόσες ανίερες συναλλαγές; 
Πόσα εγκλήματα χρηματισμού, απάτης, 
διαρπαγής, καταλήστευσης του δημο-
σίου χρήματος; Πόσες εκλογές βίας 
και νοθείας; Πόση βρομιά, φαυλότητα 
και αχρειότητα σε όλες τις κομματικές, 
πολιτικές και κυβερνητικές βαθμίδες; 
Με την ανοχή και την ψήφο του εκλο-
γικού σώματος!

Λένε πως, κάθε λαός έχει την κυβέρ-
νηση και τους ηγέτες που του αξίζουν. 
Δεν αξίζουν πια στην Ελλάδα τέτοιοι 
ηγέτες και τέτοιες πρακτικές. Μετά 
από 200 χρόνια ανεξάρτητου βίου, 
η Ελλάδα οφείλει να λευτερωθεί από 
ασύδοτες κάστες πολιτικάντηδων, που 
εκμαυλίζουν και εκφαυλίζουν το κράτος 
και τον βίο των Ελλήνων. Η τραγωδία 
στα Τέμπη ας σημάνει μια συλλογική, 
επαναστατική, σωτήρια εκτίναξη προς τα 
εμπρός. Με μπροστάρηδες τους νέους 
για μια σύγχρονη, έντιμη, υπεύθυνη, 
σεβαστή και σοβαρή Ελλάδα.

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πρώην Βουλευτές 
διαβουλεύονται

Με τη δεύτερή τους εκδή-
λωση (η πρώτη αφορούσε 
τη 17η τροποποίηση του 
Συντάγματος), που φιλο-

ξενήθηκε και πάλι από τη Βουλή, οι 
πρώην βουλευτές συζήτησαν με ομιλίες 
της Ελένης Θεοχάρους, Κυριάκου Τυ-
ρίμου, Μαρίας Κυριάκου και Πάμπου 
Παπαγεωργίου την οικονομική πολιτι-
κή και τις επιπτώσεις σ’ αυτήν από την 
πανδημία και το πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά το καλωσόρισμα του Προέ-
δρου, Σοφοκλή Φυττή, ήταν εξαιρετι-
κός ο χαιρετισμός της Προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονο-
μικών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου,  που 
τόνισε ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία 
της παρέμβασης καθώς και της πο-
λύχρονης προγενέστερης πείρας και 
γνώσεων διατελεσάντων βουλευτών και 
υπέδειξε, ορθά, την ανάγκη σύμπλεξης 
και αξιοποίησης της συσσωρευμένης 
από χρόνια εμπειρίας. Μια άποψη και 
θέση ορθή, μη εφαρμοσθείσα όμως από 
της ύπαρξης του κράτους μας.

Ο χαιρετισμός της Γενικής Διευθύντρι-
ας της Βουλής Τασούλας Ιερωνυμίδου 
δεν περιορίστηκε σε απλές φιλοφρονή-
σεις και φραστικές τυπικές ωραιολογίες. 
Ήταν μια εκτεταμένη και τεκμηριωμένη 
ανάλυση των σωρευτικών επιπτώσεων 
στην τοπική αλλά και παγκόσμια οικο-
νομία (πέρα από την απώλεια τόσων 
ανθρώπινων ζωών) μιας τριετίας απρό-
βλεπτων συνεπειών που εμπεριείχαν 
σοβαρότατους κινδύνους οικονομικής 
αποσταθεροποίησης. Κινδύνους που 
κατάφερε ο απλός πολίτης να αντέξει 
και η Βουλή με την Εκτελεστική Εξου-
σία να διατηρήσουν και να επιτύχουν 

ρυθμούς ανάπτυξης που μας ανέδειξαν 
μεταξύ των καλύτερων οικονομιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορθά δε υπέδειξε 
ότι αυτό πρέπει να είναι το μέλημα κάθε 
κράτους με τη σύμπραξη των πολιτικών 
δυνάμεων και του ίδιου του λαού.

Οι δύο πρώτοι ομιλητές, ιατροί και 
οι δύο, μίλησαν για τις εμπειρίες και 
προσπάθειες εισαγωγής του Σχεδίου 
Υγείας τότε, αλλά και το τι πέρασε και 
με πόσες πρωτόγνωρες δυσκολίες η 
κυπριακή κοινωνία κατά την πανδημία 
και τα όσα προβλήματα προέκυψαν στην 
οικονομία και στον τρόπο ζωής, για να 
ακολουθήσουν οι δύο άλλοι ομιλητές 
που ανέλυσαν τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες πριν και μετά την τελευταία 
τριετία από καθαρά οικονομική θεώρη-
ση. Έτσι συμπληρώθηκε, με συντονιστή 
τον κ. Πολύβιο Κόλοκο, μια βραδιά με 
αναφορές όχι μόνο σε ιστορικές μνήμες 
και εμπειρίες άλλων εποχών κοινο-
βουλευτικής δράσης, αλλά και προει-
δοποιήσεις για νέους κινδύνους περί 
την προφανή ανάγκη θωράκισης της 
ανθεκτικότητας της οικονομίας χάριν 
του δημόσιου συμφέροντος.

Μια εκδήλωση που συνέπεσε με τη 
Γιορτή της Γυναίκας, που τίμησε επίσης 
η όλη βραδιά. Τελικό συμπέρασμα: ήταν 
μια ακόμη εκδήλωση, η οποία ανέδειξε 
την ανάγκη που είχε και έχει ο τόπος, 
για να πετύχει τη διάσωσή του από την 
τουρκική βουλιμία σε βάρος μας. Της 
σύμπνοιας και της αλληλοκατανόησης 
μακριά από μικροπολιτικές αχρείαστες 
αντιπαραθέσεις. Δεν το πέτυχαν οι πρώ-
ην βουλευτές, ας το επιδιώξουν και ας 
το πετύχουν οι εν ενεργεία βουλευτές, 
χάριν του κυρίαρχου λαού.

ΘΕΣΗΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 
δικηγόρος - πρώην βουλευτής

Λένε πως, κάθε λαός έχει την κυβέρνηση και 
τους ηγέτες που του αξίζουν. Δεν αξίζουν πια 

στην Ελλάδα τέτοιοι ηγέτες και τέτοιες πρακτικές. 
Η Ελλάδα οφείλει να λευτερωθεί από ασύδοτες 

κάστες πολιτικάντηδων, που εκμαυλίζουν και 
εκφαυλίζουν το κράτος και τον βίο των Ελλήνων. 
Η τραγωδία στα Τέμπη ας σημάνει μια συλλογική, 
επαναστατική, σωτήρια εκτίναξη προς τα εμπρός. 
Με μπροστάρηδες τους νέους για μια σύγχρονη, 
έντιμη, υπεύθυνη, σεβαστή και σοβαρή Ελλάδα



Ίσως να μην το έχετε υπ’ όψιν σας, 
αλλά η ερχόμενη Παρασκευή είναι 
η Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, όπως 
την έχει καθιερώσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (τρίτη Παρα-
σκευή κάθε Μαρτίου). Στόχος της 
συγκεκριμένης απόφασης είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχε-
τικά με τη σημασία του ποιοτικού 
ύπνου αλλά και για τις αρνητικές 
επιπτώσεις στον οργανισμό σε πε-
ρίπτωση που δεν κοιμόμαστε όσο 
και όπως πρέπει. 
Μπορούμε, όμως, να κοιμόμαστε 
ήρεμοι και χαλαροί μέσα στις 
συνθήκες που ζούμε; Η παγκόσμια 
αβεβαιότητα που προκάλεσε η 
συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, η απειλή ενός 
πυρηνικού πολέμου, οι τεταμένες 
σχέσεις Αμερικής-Κίνας, δεν μας 
αφήνουν να απολαύσουμε τον 
ύπνο μας και μας χάρισαν έναν 
ύπνο γεμάτο εφιάλτες. 
Και πώς μπορεί να κοιμάται 
ήσυχος ο άνεργος, ο νηστικός, ο 
κουρεμένος, αυτός που δεν ξέρει 
αν θα έχει και αύριο δουλειά, αυτός 
που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το 
δάνειό του και μπορεί να χάσει το 
σπίτι του, αυτός που βλέπει ότι δεν 
τα βγάζει πέρα με την ακρίβεια; 

Βέβαια δεν είναι όλοι που έχουν 
τα ίδια προβλήματα. Ο καθένας με 
το πρόβλημά του, μεγάλο ή μικρό, 
που δεν τον αφήνει να κοιμηθεί 
ήσυχα. Μπορεί κάποιον να τον καί-
ει, ας πούμε, ο καημός του έρωτα, 
μπορεί κάποιον άλλον να τον καίει 
η... φασολάδα μέσα στην οποία 
έπεσε πολύ πιπέρι. 
Υπάρχουν ασφαλώς και εκείνοι 
που έχουν εύκολο τον ύπνο, ό,τι 
και να συμβαίνει. Αυτοί είναι οι 
τυχεροί. Εκτός αν έχουν την ατυχία 
να είναι παντρεμένοι με γυναίκα... 

που δεν κοιμάται εύκολα. Θα την 
ακούνε συνεχώς να μουρμουρά: 
«Άδε τον αναίσθητον, τζιοιμάται 
μόλις βαώσει τα μμάθκια του, ενώ 
εγώ βασανίζουμαι. Ξύπνα ρεεεε»!
Πάντως, στο μέτωπο των Ελληνο-
τουρκικών, μετά τον καταστροφικό 
σεισμό στην Τουρκία, ο Ερντογάν 
έχει βάλει στον πάγο τις οποιεσδή-
ποτε προκλήσεις του σε βάρος των 
Ελλήνων. Συνεπώς, μπορούμε, επί 
του παρόντος, να κοιμόμαστε ήσυχοι, 
ότι... δεν θα έρθει ξαφνικά ένα βράδυ!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Στην Κύπρο είμαστε άξιοι να 
στήνουμε αντιπαραθέσεις ακόμη 
και γύρω από... μια τρύπα, χωρίς 
καν να υπάρχει η τρύπα! Πρό-
σφατο παράδειγμα ο θόρυβος που 
ξέσπασε γύρω από μια δήλωση 
που φέρεται να έκανε ο νέος 
Υπουργός Οικονομικών, Μάκης 
Κεραυνός, ότι θα προσπαθήσει 
να κλείσει τη «μαύρη τρύπα» του 
ΓεΣΥ που δημιουργήθηκε από τις 
καταχρήσεις, τις σπατάλες και τις 
υπέρμετρες δαπάνες. Ο Διευθυ-
ντής του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας, Αντρέας Παπακωνσταντί-
νου, επέκρινε τον Υπουργό και του 
ζήτησε να ανακαλέσει τη δήλωσή 
του, την οποία, όμως, τελικά... δεν 
είχε κάνει ο κ. Κεραυνός. Εν πάση 
περιπτώσει, ο κ. Παπακωνσταντί-
νου παραδέχτηκε ότι υπάρχουν 
καταχρήσεις στο ΓεΣΥ, αλλά υπάρ-
χουν και ασφαλιστικές δικλίδες 
που προστατεύουν το σύστημα και 
δεν πρέπει να μιλάμε για «μαύρες 
τρύπες». Εντάξει, να μη μιλάμε, 
αλλά να φροντίζουμε κιόλας να 
μην έρθουν ποτέ τέτοιες τρύπες.
Πάντως, η νέα Υπουργός Υγείας, 

Πόπη Κανάρη, μίλησε για... «τρύπιο 
σακούλι». Συγκεκριμένα, μιλώντας 
στο ΚΥΠΕ, τόνισε ότι είναι υπέρ 
των ποιοτικών και ποσοτικών 
ελέγχων στο ΓεΣΥ, αφού θεωρεί 
πως με αυτόν τον τρόπο θα γίνει 
εφικτό να μπαλωθεί το «τρύπιο 
σακούλι». Την ίδια ώρα προειδο-
ποίησε ότι, αν αφήσουμε το Γενικό 
Σύστημα Υγείας να καταρρεύσει, 
είναι όλο το κράτος που θα καταρ-
ρεύσει. Γενικός στόχος της νέας 
Υπουργού είναι ένα ποιοτικότερο 
ΓεΣΥ και οφείλουν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι στον τομέα της Υγείας να 
την βοηθήσουν να επιτύχει αυτόν 

τον στόχο, για να διορθωθούν και 
οι στρεβλώσεις που παραδέχονται 
όλοι ότι υπάρχουν.
Όσο για τον κ. Κεραυνό, έναν 
έμπειρο καπετάνιο που ανέλαβε 
να οδηγήσει το σκάφος της οικονο-
μίας, είναι βέβαιο ότι θα μεριμνή-
σει να το κρατήσει μακριά από... 
μαύρες τρύπες, όπως αυτές που 
μας άφησαν μαύρες μνήμες στο 
παρελθόν. 
Θυμίζουμε ότι εγχώριες μαύρες 
τρύπες, μέσα σε μερικά μόνο χρό-
νια, καταβρόχθισαν δύο μεγάλες 
τράπεζες (Λαϊκή και Συνεργατι-
σμό), δύο αεροπορικές εταιρείες 
(Κυπριακές Αερογραμμές και 
Γιουροσύπρια), δισεκατομμύρια 
καταθέσεις του κόσμου μέσω του 
κουρέματος, αμέτρητα εκατομμύ-
ρια σε μετοχές-παλιοχάρτια κατά 
το χρηματιστηριακό σκάνδαλο, 
άλλα δισεκατομμύρια σε σκάνδα-
λα κακοδιαχείρισης και λαμογιάς 
και πολλά άλλα. 
Προσοχή, λοιπόν! Οι ύπουλες μαύ-
ρες τρύπες βρίσκονται πάντα εκεί 
έξω και παραμονεύουν...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Της Κυριακής
12.03.2023

Εξ Απορρήτων

Αληθινό πρόβλημα 
τα fake news 
Οι καταγγελίες της Προέδρου της 
Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, για fake 
news που στοχοποιούν πρόσωπα του 
οικογενειακού της περιβάλλοντος, 
ξαναφέρνει στη δημόσια συζήτηση 
το θέμα των ψευδών ειδήσεων στο 
διαδίκτυο.
Έχει καταντήσει μάστιγα η χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον 
κάθε βαρεμένο και τον κάθε κακό-
βουλο που αποφασίζει να εκθέσει 
κάποιον, συνήθως επώνυμο. Το θύμα 
είναι ανυπεράσπιστο, καθώς τα fake 
news εξαπλώνονται αμέσως σαν 
ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αφού υπάρ-
χουν πολλοί πρόθυμοι να τα αναπα-
ραγάγουν χωρίς να ερευνήσουν το 
θέμα. Οι ψευδείς ειδήσεις ταξιδεύουν 
πολύ πιο γρήγορα και σε περισσότε-
ρους ανθρώπους απ’ ό,τι οι αληθινές, 
κάτι που επιβεβαιώνει τη δύναμη 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να 
παραπληροφορούν. Πολλές από τις 
ψευδείς ειδήσεις είναι κατασκευασμέ-
νες με τέτοιον τρόπο, ώστε να φαίνο-
νται ως αληθινές. Κι αυτό παρασύρει 
ένα μεγάλο μέρος των χρηστών του 
διαδικτύου, που δεν πολυψάχνουν την 
εγκυρότητα μιας πληροφορίας. 
Μια είναι η συμβουλή μας: Μην 
τρώτε αμάσητο ό,τι σας σερβίρουν. 
Πολτοποιήστε το πρώτα στο μπλέντερ 
της κοινής λογικής.
Είναι καιρός να μπει ένας φραγμός 
στην ανθρωποφαγία από τους χούλι-
γκαν των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Οι ύβρεις και οι απειλές δεν 
αποτελούν «άποψη» την οποία μπορεί 
να συζητήσει κάποιος. Είναι πράξεις 
που φθάνουν στα όρια του ποινι-
κού αδικήματος. Δεν μπορεί ο κάθε 
«πυροβολημένος», που κάθεται πίσω 
από το πληκτρολόγιο, να διατυπώνει 
αβρόχοις ποσί απειλές και απαξιω-
τικά σχόλια ή και να δημοσιοποιεί 
ατεκμηρίωτες πληροφορίες εναντίον 
άλλων ανθρώπων. Δεν μπορεί η υγιής 
κοινωνία να ανέχεται αυτούς που 
μετατρέπουν το διαδίκτυο σε «βόθρο 
επικοινωνιακών λυμάτων». 
Το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινούνται οι Αρχές είναι ανεπαρκές και 
θα πρέπει τάχιστα να καλύψει και τη 
διασπορά των fake news από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παρα-
τηρείται μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση 
τέτοιων πληροφοριών, αλλά και μια 
γενικότερη έξαρση απειλών, ύβρεων 
και διαδικτυακών κανιβαλισμών.
Το κράτος οφείλει να ασχοληθεί 
σοβαρά με την πτυχή της παραβατικό-
τητας και της παρανομίας από όσους 
βρίζουν και απειλούν, προσβάλλουν 
και εκφοβίζουν, χωρίς να σέβονται 
κανέναν. Αφού δεν σέβονται, τουλά-
χιστον ας φοβούνται για τις συνέπειες 
των πράξεών τους.

ΜΠΟΞΕΡ

Υπουργοί... μονομάχοι

Και άντε να κοιμηθείς...

Κουβέντες για μαύρες τρύπες

Το σκηνικό που απλώνεται μπροστά 
μας τις τελευταίες ημέρες είναι μια 
απέραντη αρένα των πολλών και 
επειγόντων προβλημάτων που ταλα-
νίζουν τον τόπο. Και πρωταγωνιστές 
είναι οι νέοι Υπουργοί, που έχουν 
ενδυθεί τη στολή... του μονομάχου 
και έχουν ριχθεί ήδη στον αγώνα 
αντιμετώπισης των αντιπάλων τους. 
Οι πιο επείγουσες μονομαχίες 
δίνονται αυτήν την ώρα από τους 
Υπουργούς Εργασίας, Παιδείας 
και Δικαιοσύνης. Ο πρώτος έχει να 
παλέψει με το πρόβλημα της ΑΤΑ, η 
δεύτερη με τις εξετάσεις τετραμήνων 
και η τρίτη με την ανεξέλεγκτη κατά-
σταση στις Κεντρικές Φυλακές. Δεν 
έχουν καθόλου χρόνο στη διάθεσή 
τους και θα πρέπει με γρήγορες και 
αποφασιστικές κινήσεις να δράσουν, 

αν θέλουν να κερδίσουν τις μονομα-
χίες. Έχοντας ολόγυρα στην αρένα 
και ένα πλήθος από απαιτητικούς 
θεατές που τους παρακολουθούν 
διαρκώς και τους κρίνουν.
Ειδικότερα η Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης, Άννα Κουκκί-
δη-Προκοπίου, βρίσκεται αντιμέτω-
πη με έναν τερατώδη αντίπαλο, που 
εμφανίζεται αγριεμένος, επιθετικός 
και ασυγκράτητος. Οι Κεντρικές 
Φυλακές είναι ήδη υπερπλήρεις, 
φιλοξενώντας 1.000 κρατουμένους, 
ενώ η χωρητικότητά τους είναι 480, 
με αποτέλεσμα καταδικασθέντες 
και υπόδικοι να μεταφέρονται σε 
αστυνομικά κρατητήρια που έχουν 
κηρυχθεί ως Φυλακές! Σε εκκρε-
μότητα παραμένει και το θέμα της 
Διεύθυνσης των Φυλακών, που 

θα πρέπει κι αυτό να ξεκαθαρίσει 
επειγόντως. Η κατάσταση έχει γίνει 
πιο δραματική με κάποια σοβαρά 
περιστατικά, όπως ο φόνος εντός των 

Φυλακών και μια αυτοκτονία. Την 
ίδια ώρα παραμένει ακόμη ανεπί-
λυτο και το «προαιώνιο» πρόβλημα 
της απενεργοποίησης των κινητών 
μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Με 
αυτόν τον πολύχειρα αντίπαλο έχει 
να αντιπαλέψει η νέα Υπουργός, που 
κραδαίνει το ξίφος της Θέμιδος, το 
οποίο, όμως, είναι σκουριασμένο, 
λόγω της καθυστερημένης απονο-
μής Δικαιοσύνης, και θα πρέπει να 
μεριμνήσει η κ. Προκοπίου να το 
γυαλίσει και να το ακονίσει.
Περιττό να σημειωθεί ότι με κάθε 
νίκη των Υπουργών παίρνει πόντους 
ο αρχηγός των μονομάχων, ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης. Φυσικά, μπορεί να 
συμβεί και το αντίθετο, σε περίπτωση 
αποτυχιών...

ΜΠΟΞΕΡ

Η αναγκαία επανεκκίνηση

Αν είναι κάποιο βασικό δίδαγμα 
που πρέπει να αντλήσουμε κι 
εμείς εδώ στη μικρονησίδα μας 
από τη φρικτή τραγωδία των 
Τεμπών, είναι η άμεση ανάγκη 
για ριζικές και σαρωτικές αλλαγές 
σε νοοτροπίες, διαχρονικές πρα-
κτικές, εθισμούς σε τέλματα και 
στον εφησυχασμό, αλλαγές, τέλος 
πάντων, που, αν μη τι άλλο, θα 
μπορούν να αποτρέψουν παρό-
μοιες τραγωδίες.
Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχω-
ριστά έχουμε ευθύνη να επιχει-
ρήσουμε να αλλάξουμε τη χώρα. 
Μια χώρα, όπου η ανευθυνότητα 
περισσεύει, η διαφθορά και η 
διαπλοκή ροκανίζουν τα θεμέλια 
του κράτους και της κοινωνίας, 
οι διαχρονικές ανεπάρκειες και 
κακοδιαχειρίσεις κάνουν πάρτι, η 
έλλειψη σοβαρότητας βγάζει μάτι, 
ο σικκιμετισμός και ο ωχαδερ-
φισμός βάζουν παντού τη  σφρα-
γίδα τους, η τσαπατσουλιά και η 
ευθυνοφοβία ναρκοθετούν κάθε 
προσπάθεια να προχωρήσουμε 
μπροστά, η ατιμωρησία ενθαρρύ-
νει τη συνέχιση των παρανομιών, 
η έλλειψη ελέγχου και λογοδοσίας 
αποσαθρώνει την αποτελεσματι-
κότητα των θεσμών.
Αυτήν τη χώρα οφείλουμε να την 
αλλάξουμε. Σίγουρα δεν είναι 
εύκολο και απλό εγχείρημα. Η 
διαπλοκή πολιτικού και οικονο-
μικού κατεστημένου είναι πολύ 
βαθιά ριζωμένη. Οι ηγέτες αυτού 
του κράτους, διαχρονικά, θεω-

ρούσαν ότι δεν υπήρχε τίποτε το 
μεμπτόν στις πράξεις τους και οι 
ευθύνες τους κρύβονταν επιμε-
λώς κάτω από το χαλί. Το βόλεμα 
των ημετέρων το έχουμε αναγάγει 
σε «παράδοση». Στη δημόσια 
υπηρεσία έχουν προσληφθεί κατά 
καιρούς αμέτρητοι ακατάλληλοι 
«σταθμάρχες», πολλοί από αυτούς 
σε θέσεις-κλειδιά, που, όταν χρει-
αστεί να πάρουν κρίσιμες αποφά-
σεις, τα κάνουν μαντάρα και την 
πληρώνουν άλλοι. 
Όλοι είδαμε, με οδυνηρό τρόπο 
στην κόλαση των Τεμπών, πόση 
σημασία έχει μια μικρή κίνηση 
που κάνει ή δεν κάνει κάποιος που 
βρίσκεται σε θέση-κλειδί, ένα απλό 
γύρισμα κλειδιού που δεν γίνεται 
την κατάλληλη στιγμή και αποβαί-
νει μοιραίο για συνανθρώπους του. 
Αυτοί οι δικοί μας «σταθμάρχες» 
είναι εκεί και παίρνουν καθορι-
στικές αποφάσεις. Αλλά αφού δεν 
μπορούν να αποσυρθούν, πρέπει 
τουλάχιστον να βρίσκονται υπό 
συνεχή και αυστηρό έλεγχο.
Έχοντας έναν νέο Πρόεδρο στο τι-
μόνι της χώρας, που καλλιέργησε 
υψηλές προσδοκίες στον λαό, εί-
ναι μια καλή ευκαιρία να προχω-
ρήσουμε στην αναγκαία επανεκ-
κίνηση. Να βάλουμε στις ράγες το 
τρένο των μεγάλων αλλαγών και 
να του δώσουμε ώθηση για να 
φθάσει μέχρι το τέρμα, χωρίς να 
συγκρουστεί, στις ίδιες ράγες, με 
τον παλιό κακό μας εαυτό...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Αμφότεροι οι υποψήφι-
οι για την Προεδρία 
του ΔΗΣΥ, Αννίτα 

Δημητρίου και Δημήτρης 
Δημητρίου, αναφέρονται στον 
«Κληριδισμό». Και ακούγεται 
αυτό λογικό. Τι είναι, όμως, ο 
«Κληριδισμός»; Αποτυπώνε-
ται στον Ζυριχικό ή στον εν συ-
νεχεία Ενωτικό Κληρίδη; Στον 
Μακαριακό ή τον Αντιμακα-
ριακό; Είναι ο «Κληριδισμός» 
οι ύβρεις σε βάρος του Γρίβα 
Διγενή στα τέλη του ‘73, αρχές 
του ‘74 ή η εν συνεχεία ανελ-
λιπής παρουσία του Κληρίδη 
στο μνημόσυνο του Αρχηγού 
της ΕΟΚΑ για να οικοδομήσει 
τον ΔΗΣΥ; Τι είναι, λοιπόν, ο 
«Κληριδισμός»; Είναι, μήπως, 
το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», 
που τραγουδούσε στην Πλα-
τεία Ελευθερίας ο Γλαύκος 
Κληρίδης με 20 χιλιάδες Εθνι-
κόφρονες ή είναι η διχοτομική 
διζωνική ομοσπονδία, την 
οποία αφόριζε πριν από το ‘74, 
αλλά έκανε σημαία μετά την 
εισβολή, δηλώνοντας, όμως, 
την ίδια στιγμή, το άκρως 
πατριωτικό: «Την πατρίδα ουκ 
ελάττω παραδώσω»; Τι είναι 
ο «ρεαλιστικός πατριωτισμός» 
του «Κληριδισμού»; Είναι η 
λύση της ομοσπονδίας ή κα-
ταψήφισή της στις εκλογές του 
‘93, όταν ο Κληρίδης τάχθηκε 
εναντίον της Δέσμης Ιδεών 
Γκάλι του Βασιλείου για να 
εκλεγεί Πρόεδρος; Τι εκφρά-
ζει, τελικά, ο «Κληριδισμός» 
και ο «ρεαλιστικός πατριωτι-
σμός»; Μήπως εκφράζουν την 
«εθνικιστική», κατά πολλούς, 
αξίωση του Κληρίδη για την 
αποστολή Ελληνικού Στρατού 

στην Κύπρο για την απελευ-
θέρωση στο πλαίσιο Δόγ-
ματος ή μήπως εκφράζουν 
τον μετέπειτα εξευμενισμό 
και το Σχέδιο Ανάν, που δεν 
απορρίφθηκε μόνο από το 
76% του λαού, αλλά και από το 
67% των «Συναγερμικών»; Τι 
απέρριψαν οι «Συναγερμικοί», 
δηλαδή η εθνικόφρων βάση 
του κόμματος; Απέρριψαν 
ή όχι αυτό που η σημερινή 
ηγεσία του κόμματος προ-
βάλλει ως «Κληριδισμό» και 
«ρεαλιστικό πατριωτισμό»; 
Ως επίλογο παραθέτουμε 
μικρό απόσπασμα ενός άλλου 
«εθνικιστικού Κληριδισμού», 
που καθόριζε τι σημαίνει πα-
τριωτική ρεαλιστική λύση και 
τι προδοσία. Στις 29/6/1965, 
κατά τη διάρκεια σύσκεψης 
κοινοταρχών στη Γιαλούσα, ο 
Γλαύκος Κληρίδης έλεγε: «Αι 
προσπάθειαι της Κυβέρνησης 
είναι αφιερωμέναι εις την ευό-
δωσιν του αγώνος δι’ εθνικήν 
αποκατάστασιν, δι’ Ένωσιν της 
Κύπρου μετά της Ελλάδος». Σε 
αυτά πρόσθετε: «Ο αγών διά 
την Ένωσιν θα είναι μακρός 
και δυνατόν να απαιτήσει 
μεγάλας θυσίας». Διευκρίνιζε, 
μάλιστα, τα εξής: «Οιαδήποτε 
παραχώρησις κυπριακής γης 
αποτελεί προδοσίαν…. Εφ’ 
όσον υπάρχει Ελληνισμός εις 
ταύτην νήσον, ουδένα τμήμα 
της θα παραχωρηθεί στην 
Τουρκία. Η δε ενδεδειγμένη 
πορεία λύσεως του Κυπρι-
ακού είναι η εφαρμογή του 
δικαιώματος της αυτοδιά-
θεσης»! Αυτά τα ολίγα περί 
«Κληριδισμού»… 

Γ.Χ. 

Περί «Κληριδισμού» 
ο λόγος…

ΘΕΣΗ
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