
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο Πυρηνικός

Σταθμός Άκιουγιου
και η πυρηνικο-

ποίηση της Μέσης 
Ανατολής
ΣΕΛΙΔΑ 8 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
Σαφάρι συγκεντρώσεων και εμφανίσεων
Τελευταία προεκλογική εβδομάδα, με τους υποψηφίους να 
φουλάρουν μηχανές και να γεμίζουν το πρόγραμμά τους με 
ανοικτές συγκεντρώσεις και σειρά συναντήσεων, ενώ πυρε-
τώδεις είναι και οι προετοιμασίες για τα τελικά ντιμπέιτ. 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
Ο νόμος και τα παιδιά των μεικτών γάμων 
Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ο εποικισμός. Διαιωνίζει 
έτι περαιτέρω το πρόβλημα της παράνομης εισβολής και 
κατοχής, η ενδεχόμενη παραχώρηση ιδιότητας του πολίτη 
της Δημοκρατίας σε τέκνα μεικτών γάμων στα κατεχόμενα. 
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αποκαταστήσει το κύρος του ΟΗΕ  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: Αμυντική θωράκιση και 
διχασμός - έγκλημα και τιμωρία  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ: Ο πόλεμος 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ: Το «τίμημα» της υπόσκαψης 
του Κράτους Δικαίου  ΣΕΛΙΔΑ 23 

ΣΑΒΒΑΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
Είκοσι μία συν μία 
ερωτήσεις που δεν 
τέθηκαν έντονα 
στους υποψηφίους 
ΣΕΛΙΔΑ 23

ΤΑΣΟΣ 
ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 
Δικαιολογείται 
η αισιοδοξία;
ΣΕΛΙΔΑ 15

ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΑΥΡΟΣ 
Αγνοούν ακόμη 
τον Τουρκικό 
Τρόπο Σκέψης;
ΣΕΛΙΔΑ 23 

Υπάρχουν σοβαρά θέμα-
τα, τα οποία αγγίζουν 
την επιβίωση του τόπου, 
αλλά δεν τα έχουν 

αγγίξει επί της ουσίας και με την 
απαιτούμενη σοβαρότητα οι υπο-
ψήφιοι Πρόεδροι. Κανείς δεν υπο-
τιμά την Oικονομία, το ΓεΣΥ και 
την Υγεία, την Παιδεία ή άλλους 
τομείς, που καθορίζουν τη ζωή 
μας. Όσο, όμως, και αν λέγεται ότι 
το Κυπριακό δεν «πουλά», είναι 
πάντα στην πρώτη γραμμή. Ταυ-
τίζεται με την επιβίωσή μας. Και η 
εν λόγω φράση συνιστά κάλπικο 
άλλοθι στην ένοχη συνείδηση των 
πολιτικών μας επειδή απέτυχαν. 

Οι εξελίξεις, όμως, δεν εξαρτώνται 
από τον αδύνατο, δηλαδή από εμάς, 
αλλά από τον ισχυρό. Τον επιτιθέμε-
νο. Την Τουρκία. Εκείνη μας απειλεί. 
Βρίσκεται εντός των πυλών. Και με τη 
στάση της μας κτυπά το καμπανάκι 
για την αποτροπή της διχοτόμησης. 
Και της επιβίωσης. Δυστυχώς, όμως, 
οι υποψήφιοι για την Προεδρία δεν 
εξηγούν πώς θα βάλουμε φρένο στην 
εξαλλοσύνη της Άγκυρας. Ή πώς θα 
σπάσουν το αδιέξοδο στο Κυπριακό. 
Αλήθεια, είναι δυνατό να πιστεύ-
ουν ότι με την επιστροφή στο Κραν 
Μοντανά θα υπάρξει λύση; Διάλυση, 
ναι. Λύση, όχι. Και αν δεν υπάρξει 
διάλυση, θα οδηγηθούμε σε αδιέ-
ξοδο, με αποτέλεσμα την εμπέδωση 
της διχοτόμησης ως το προηγούμενο 
στάδιο της πλήρους τουρκοποίησης, 
που θα προκύψει με την πληθυσμι-
ακή μας εξαφάνιση. Μέσω του με-
ταναστευτικού, που οργανώνεται και 
εκτελείται από την Άγκυρα. Αποτελεί 
τον Τρίτο Αττίλα!

Τονίζονται αυτά, διότι κανείς δεν 
θα ήθελε να βρεθεί ο νέος Πρόε-
δρος και ο Ελληνισμός γενικότερα 
μπροστά σε νέους αιφνιδιασμούς 
και νέα τετελεσμένα. Είτε στο 
Αιγαίο είτε στην Αμμόχωστο είτε 
αλλού. Εκτός και αν κάποιοι εκ 
των ηγετών μας αποφάσισαν ότι 
θα αφήσουν το Κυπριακό στο 
έλεος των εξελίξεων. Δηλαδή της 
Τουρκίας. Η απουσία σοβαρών 
προτάσεων σε συνδυασμό με την 
τετριμμένη ρηχότητα και την εμμο-
νή στις αποτυχημένες συνταγές του 
παρελθόντος συνιστούν υποτίμηση 
της κοινής γνώμης και κραυγαλέο 
εμπαιγμό. Το ερώτημα είναι απλό: 
Εάν ο πολίτης θα συνεχίσει να 
τον δέχεται ή όχι. Η ευθύνη δεν 
βαραίνει μόνο τους υποψηφίους, 
αλλά και τον λαό. Και δη εκείνους 
εξ ημών που επιτρέπουν στον 
κάθε τυχοδιώκτη πολιτικό να μας 
παραμυθιάζει μπροστά στα μάτια 
μας. Εδώ έχουμε ζήτημα επιβίω-
σης. Και όσοι δεν το αντιλαμβά-
νονται ή προσποιούνται ότι δεν το 
αντιλαμβάνονται, ακόμη και αν δεν 
τιμωρηθούν από την κάλπη, θα 
κριθούν από την αδέκαστη Ιστορία. 
Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι εάν 
θα υπάρχει Κύπρος. Και ποια; 
Κανονικό κράτος ή βιλαέτι της 
Τουρκίας… 

Κραυγαλέος 
εμπαιγμός…

ΘΕΣΗ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
Νομοσχέδιο 
για ελέγχους 

μόνο... στα χαρτιά 
ΣΕΛΙΔΑ 11

«ΟΜΟΦΟΒΙΚΟ 
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ»
Το νομικό πλαίσιο

στην Κύπρο και οι ποινές
ΣΕΛΙΔΑ 11

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Μετά τις Προεδρικές 
η αναζήτηση μόνιμης 

λύσης στη Βουλή 
ΣΕΛΙΔΑ 13

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
«Ούριοι άνεμοι»  
για την κυπριακή 

ναυτιλία 
ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Εξαναγκαστικές 

στειρώσεις 
θυμάτων βιασμού 

με νοητική αναπηρία 
ΣΕΛΙΔΑ 10

Βρισκόμαστε ένα βήμα 
πριν από την κάλπη των 
κυπριακών προεδρικών 
εκλογών της 5ης Φε-

βρουαρίου. Δεν είναι οι μόνες εκλο-
γές στο τρίγωνο Λευκωσία, Αθήνα, 
Άγκυρα. Τόσο η Ελλάδα όσο και η 
Τουρκία βρίσκονται σε μια διαρκή 
προεκλογική περίοδο. Ως εκ τούτου, 
εντός του 2023, και προφανώς 
μέχρι τα μέσα του έτους, θα έχουμε 

ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Το ερώ-
τημα, όμως, δεν είναι εάν θα έχουμε 
ένα νέο πολιτικό σκηνικό,  αλλά εάν 
θα αλλάξει η τουρκική πολιτική στο 
Αιγαίο και στο Κυπριακό και αν οι 
νέες Κυβερνήσεις στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα έχουν εναλλακτικές 
στρατηγικές επιλογές, πέραν των 
υφισταμένων, οι οποίες ειδικώς στο 
Κυπριακό έχουν αποτύχει. 

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΟΛΕΜΟΣ 
Ο κύβος 

ερρίφθη - 
Στ’ «άρματα» 
οι Ουκρανοί

ΣΕΛΙΔΑ 21 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
Στρέφονται 

στα παραδοσιακά 
αρτοσκευάσματα 

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Τα προεκλογικά 
παιχνίδια του 

θέτουν σε κίνδυνο 
την Ευρώπη

ΣΕΛΙΔΑ 20

Το νέο σκηνικό μετά τις εκλογές σε Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία
Αποτυχημένη 

συνταγή, 
εναλλακτική 

στρατηγική και 
«ευνουχισμός» 

του ΝΑΤΟ

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: «EΧΩ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 

«Όσο περνούν οι μέρες, 
τόσο φουσκώνει το κύμα»

Αισιόδοξος εμφανί-
ζεται, μία εβδομάδα 
πριν από τις εκλογές, 
ο Πρόεδρος του 

ΔΗΣΥ και υποψήφιος για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, λέγοντας 
πως «όσο περνούν οι μέρες, 
τόσο φουσκώνει το κύμα και οι 
αποστάσεις συρρικνώνονται». 
«Με την πλειοψηφία των πολι-
τών δίπλα μας θα καταφέρουμε 
να κερδίσουμε», δηλώνει. 

Σε συνέντευξή του στη «Σ», 
τονίζει πως έχει καθαρή ταυτό-
τητα, θέσεις και σχέδιο για μία 
ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο, 
με δυνατή οικονομία. Πρώ-

τη του προτεραιότητα, όπως 
τονίζει, είναι η προστασία της 
οικογένειας και του νοικοκυ-
ριού. Κι εκεί καταλήγουν όλες οι 
πολιτικές του. Στόχος του είναι 
να δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις, ώστε να μένουν περισσό-
τερα στο πορτοφόλι του πολίτη 
και της οικογένειας. «Γι’ αυτά 
αγωνίζομαι. Μπορώ να τα πετύ-
χω. Οι συμπολίτες μου ξέρουν 
ότι μπορώ να κάνω τη δουλειά. 
Να ηγηθώ στην καταιγίδα», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά τις δημοσκοπή-
σεις, λέγει πως τις παρακολου-
θεί με ενδιαφέρον, όπως έκανε 
και στις τελευταίες βουλευτικές 

εκλογές, που παρότι πολλές 
έρευνες έβλεπαν τον ΔΗΣΥ 2ο, 
το κόμμα πέτυχε μια μεγάλη 
πρωτιά. Όπως έκαναν το 2021, 
έτσι και τώρα, θεωρεί πως την 
κρίσιμη στιγμή οι ψηφοφόροι 
του Συναγερμού θα δώσουν το 
«παρών» για τη χώρα τους. 

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευ-
ξή του ο κ. Νεοφύτου απαντά 
στις κατηγορίες περί διαφθοράς 
που του επιρρίπτουν οι πολιτικοί 
του αντίπαλοι και σχολιάζει τις 
πρόσφατες εξελίξεις με τις δια-
γραφές στελεχών από το κόμμα, 
υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι 
ηθικό να πατάς σε δύο βάρκες». 

ΣΕΛΙΔΑ 3

«ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 35 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΝ ΕΙΧΑ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΚΙΑ, ΔΕΝ 

ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΕΔΩ»

«ΗΔΗ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΝΤΑΙ. ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ 
ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» 

«ΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 

ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ 
ΜΟΝΟΝ Ο ΔΗΣΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ»

«ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΤΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΠΕΛΕΞΑΝ 

ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΤΑ 

ΣΤΕΓΑΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΔΕΙΞΕ. 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΟ ΝΑ 

ΠΑΤΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ» 
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Σ
αφάρι τηλεοπτικών 
εμφανίσεων, πυρε-
τώδης προετοιμασία 
για τα τελικά ντιμπέιτ, 
ανοικτές συγκεντρώσεις 
και σειρά συναντήσεων 
με οργανωμένα σύνο-

λα, προσωπικότητες και φορείς, είναι 
μερικά από όσα περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα των υποψηφίων για την 
τελευταία εβδομάδα πριν από τις κάλπες. 

Επιτελεία και υποψήφιοι γνωρίζουν 
πως η βασική δουλειά έχει ήδη γίνει στη 
διάρκεια των 10 περίπου μηνών της μα-
κρόσυρτης προεκλογικής περιόδου που 
προηγήθηκε και ότι την τελευταία εβδο-
μάδα είναι περιορισμένες οι δυνατότητες 
και για μεγάλες εξαγγελίες αλλά και για 
μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων. Με 
απλά λόγια, όλοι γνωρίζουν πως, σε επικοι-
νωνιακό επίπεδο, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. 
Συνεπώς την τελευταία εβδομάδα αυτό 
που θα επιχειρηθεί -όπως βγαίνει από το 
ρεπορτάζ-, είναι να τονίσουν ο καθένας 
από μέρους του, το βασικό διακύβευμα 
των εκλογών και να απευθύνουν το βασικό 
τους μήνυμα προς τους εκλογείς. 

Μάχη για τα ντιμπέιτ…
Για τους τρεις «βασικούς», πάντως, η 

εβδομάδα περιλαμβάνει και δύο ντιμπέιτ, 
τα οποία θα προβληθούν, το ένα από 
το ΡΙΚ την Τετάρτη, 1.2.2023, και το 
δεύτερο διακαναλικά στους ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς την Παρασκευή, 
3.2.2023. 

Γεγονός που ψέγουν οι υπόλοιποι οι 
οποίοι έλαβαν μέρος στο ντιμπέιτ των 
επτά υποψηφίων, κάνοντας λόγο για 
επαναφορά του «καρτέλ των ‘’βασικών’’ 
με τα κανάλια». Πληροφορίες της «Ση-
μερινής» αναφέρουν πάντως πως δεν 
αποκλείεται να προσκληθούν εν τέλει 
και άλλοι υποψήφιοι πέραν των τριών 
«βασικών», κάτι εξάλλου για το οποίο 
«παλεύουν», όπως μας ενημέρωσαν 
πηγές από τα επιτελεία τους. 

Αβέρωφ: Τελικές συγκεντρώ-
σεις σε Λεμεσό και Λευκωσία

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου την τελευταία 
εβδομάδα έχει προγραμματισμένες δύο 
τελικές συγκεντρώσεις σε Λεμεσό και 
Λευκωσία. Τη Δευτέρα στο Μόντε Κα-
πούτο και την Πέμπτη στο Συνεδριακό 
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αστικά κέντρα, όπως επί παραδείγματι 
στην Αγλαντζιά στη Λευκωσία. 

Σε πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται 
στο επιτελείο Μαυρογιάννη για την κα-
λύτερη δυνατή προετοιμασία για τις 
αρκετές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα της τελευταίας εβδομάδας.

Κεντρικό πρόταγμα του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη σε αυτές τις τελευταίες 
εμφανίσεις του θα είναι «η ανάγκη για 
αλλαγή ρότας», και η προβολή του δι-
λήμματος, «αλλαγή με σοβαρές πολιτικές 
ή συνέχιση της διακυβέρνησης Ανα-
στασιάδη με διαφθορά και απαξίωση». 

Μεταναστευτικό, Κυπριακό 
και Κοινωνικό Κράτος θα 
προτάξει ο Χρίστου 

Στο ΕΛΑΜ το πρόγραμμα του Χρίστου 
Χρίστου είναι πλούσιο σε περιφερειακές, 
κλειστές και ανοιχτές συγκεντρώσεις. 

Οι μεγάλες προεκλογικές δράσεις 
έχουν ήδη γίνει, με τους ΕΛΑΜίτες 
επιτελείς να αναφέρουν πως η συ-
γκέντρωση της Κοκκινοτριμιθιάς την 
περασμένη Παρασκευή, 27.1.23, «μερικά 
μέτρα από το Πουρνάρα», κλείνει με 
σημειολογική έμφαση των κύκλο των 
μεγάλων συγκεντρώσεων. 

Μεταναστευτικό, Κυπριακό, Κοινωνικό 
Κράτος είναι τα ζητήματα που θα παρα-
μείνουν στην «πρώτη γραμμή» της προε-
κλογικής ρητορικής του Χρίστου Χρίστου, 
τις τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές. 

Κολοκασίδης: Επιτακτική 
τοποθέτηση του διλήμματος 
«το κόμμα μας ή ο τόπος μας;»

Την τελευταία εβδομάδα της προε-
κλογικής, ο Γιώργος Κολοκασίδης δεν 
έχει προγραμματίσει κάποια κεντρική 
εκδήλωση. 

Το πρόγραμμά του, πέρα από τις 
όποιες τηλεοπτικές και άλλες εμφανίσεις, 
περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συναντήσεις και 
συγκεντρώσεις σε οικίες και μικρούς 
δημόσιους χώρους. Ο κ. Κολοκασίδης 
ήδη την τελευταία περίοδο έχει συχνή 
επαφή με υποστηρικτές του, οι οποίοι 
«διαχέουν και αναπαράγουν το μήνυμα 
της υποψηφιότητάς του».

Αυτό που τονίζεται από τον Γ. Κο-
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Σαφάρι συγκεντρώσεων 
και εμφανίσεων

Κιλιάν Εμπαπέ
ART AERI

ΑΠΟΨΗ

ΟΚιλιάν Εμπαπέ Λοτέν 
γεννήθηκε στις 20 Δεκεμ-
βρίου 1998 στο Παρίσι. 
Είναι Γάλλος επαγγελμα-

τίας ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται 
ως επιθετικός στην Παρί Σεν Ζερμέν 
και για την Εθνική Γαλλίας. 

Ο Εμπαπέ πραγματοποίησε το ντε-
μπούτο του στη Λιγκ 1 στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2015. Στις 20 Φεβρουαρίου 2016 ο 
Εμπαπέ σημείωσε το πρώτο του τέρμα 
ως επαγγελματίας. Σε ηλικία 17 ετών 
και 62 ημερών κατέστη ο νεαρότερος 
σκόρερ στην ιστορία της ΑΣ Μονακό, 
ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ 
του οποίου κάτοχος ήταν ο Τιερί Ανρί. 
Στις 6 Μαρτίου 2016, ο Εμπαπέ υπέ-
γραψε το πρώτο επαγγελματικό του 
συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το 
οποίο και θα τον κρατούσε στην ΑΣ Μο-

νακό έως τον Ιούνιο του 2019. Με την 
ηλικιακή κατηγορία U19 της Μονακό 
κατέκτησε το Κύπελλο Γκαμπαρντελά 
το καλοκαίρι του 2016, σημειώνοντας 
ο ίδιος δύο τέρματα στην διάρκεια του 
τελικού. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο 
Εμπαπέ κατέκτησε με την Εθνική Γαλ-
λίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19 
του 2016, στην διάρκεια του οποίου 
σημείωσε συνολικά 4 τέρματα.

Στην διάρκεια της θερινής μετεγγρα-
φικής περιόδου του 2016, η ΑΣ Μονα-
κό αποφάσισε να απορρίψει πρόταση 
απόκτησής του ύψους 40 εκατομμυρίων 
ευρώ εκ μέρους της αγγλικής Μάντσε-
στερ Σίτι, ποσό πρωτοφανές για παίκτη 
ηλικίας 17 ετών. Στις 11 Φεβρουαρίου 
2017 πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ στη 
Λιγκ 1, ενώ ο ίδιος ήταν ηλικίας 18 
ετών. Δέκα ημέρες αργότερα, ο Εμπαπέ 

πέτυχε το πρώτο του τέρμα στο Τσά-
μπιονς Λιγκ, ενώ ταυτόχρονα κατέστη 
ο δεύτερος νεαρότερος Γάλλος σκόρερ 
στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ μετά 
τον Καρίμ Μπενζεμά.

Στις 17 Μαΐου 2017 ο Εμπαπέ και 
η ΑΣ Μονακό κατέκτησαν τη Λιγκ 1, 
της οποίας και ο πρώτος τερμάτισε στην 
5η θέση του πίνακα των κορυφαίων 
σκόρερ με σύνολο 15 τερμάτων. Στις 
31 Αυγούστου 2017 ο Εμπαπέ απο-
κτήθηκε από τη Παρί Σεν Ζερμέν. Στις 
16 Μαρτίου 2017 κλήθηκε για πρώτη 
φορά στην Εθνική Γαλλίας Α’ από τον 
Ντιντιέ Ντεσάν ενόψει αναμετρήσεων με 
αντιπάλους το Λουξεμβούργο και την 
Ισπανία. Πραγματοποίησε την πρώτη 
διεθνή συμμετοχή του στη διάρκεια 
της νίκης της Γαλλίας.

Ο Εμπαπέ κλήθηκε στην αποστολή 

της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018. Σκόραρε 
στον αγώνα των ομίλων εναντίον του 
Περού και έγινε έτσι ο νεαρότερος σκό-
ρερ της Εθνικής Γαλλίας σε Μουντιάλ. 
Στον αγώνα εναντίον της Αργεντινής, που 
έληξε 4-3 υπέρ της Γαλλίας, σκόραρε 
δύο φορές και κέρδισε ένα πέναλτι, και 
αναδείχθηκε έτσι παίκτης του αγώνα 
και έγινε ο πρώτος έφηβος μετά τον 
Πελέ που σκόραρε δύο γκολ σε έναν 
αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος. 
Σκόραρε επίσης στον τελικό, στον οποίο 
η Εθνική Γαλλίας νίκησε 4-2 την Εθνική 
Κροατίας, και έγινε ο πρώτος έφηβος 
μετά τον Πελέ που σκόραρε σε τελικό 
παγκοσμίου πρωταθλήματος. Συνολικά 
σημείωσε 4 γκολ και ψηφίστηκε καλύ-
τερος νέος παίκτης της διοργάνωσης.

Ο Εμπαπέ αποτέλεσε βασικό μέλος 

της αποστολής της Εθνικής Γαλλίας 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου 2022, που διεξήχθη στο Κατάρ. 
Συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της 
χώρας του μέχρι τον τελικό, έχοντας 
σκοράρει συνολικά 8 γκολ, κερδίζοντας 
το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com.
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Φιλοξενία, στη Λευκωσία, στις 19:30. 
Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εβδομάδας θα έχει συναντήσεις με 
συλλόγους και οργανώσεις, μεταξύ 
των οποίων και ο σύνδεσμος ΑΜεΑ, 
αντιπροσωπία της ΠΑΣΥΔΥ κ.ά. 

Παράλληλα θα φιλοξενηθεί σε διά-
φορες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
εκπομπές, πέρα από τις δύο τηλεμαχίες 
του ΡΙΚ και των ιδιωτικών σταθμών. 

Ψηλά στην προεκλογική ατζέντα της 
τελευταίας εβδομάδας θα είναι η επεξή-
γηση της πρότασης για την οικογενειακή 
μεταρρύθμιση, «που αφορά 126.000 νοι-
κοκυριά και 500.000 πολίτες». Επιπλέον 
θα τονισθεί και το πλάνο «επιδοματικής 
πολιτικής ευάλωτων πολιτών που βρί-
σκονται κάτω από το όριο της φτώχιας 
με στήριξη από το κράτος».

Προβολή της «ανάγκης 
για ισχυρή εντολή» 
από Χριστοδουλίδη

Με διεκπεραιωμένες τις τελικές συ-
γκεντρώσεις του μπαίνει στην τελευταία 
εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Συγκεκριμένα, 
σήμερα Κυριακή είναι η τελευταία ανοιχτή 
και μεγάλη συγκέντρωση στην Κρατική 
Έκθεση. στη Λευκωσία, στις 11: 00 π.μ. 

Μέσα στην εβδομάδα (και) ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης θα έχει σαφάρι τηλεο-
πτικών εμφανίσεων και ραδιοφωνικών 
παρεμβάσεων. Παράλληλα θα γίνουν 
συναντήσεις με άτομα και ομάδες. 

Πάντως το μήνυμα που θα προτά-
ξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις μέ-
ρες που απομένουν μέχρι τις κάλπες 
είναι η ανάγκη για μαζική συμμετοχή 
στις εκλογές και η ανάγκη επίσης για 
«ισχυρή εντολή». 

Μαυρογιάννης: Πυρετώδης 
προετοιμασία για τα ντιμπέιτ

Περιφερειακές συγκεντρώσεις και καλή 
προετοιμασία για τις τηλεμαχίες της Τετάρ-
της και της Παρασκευής περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη. 
Ο κ. Μαυρογιάννης θα έχει, μεταξύ άλ-
λων, συγκεντρώσεις σε κοινότητες όπως 
η Χοιροκοιτία και η Αλάμπρα. 

Θα πραγματοποιήσει παράλληλα ανοι-
χτές αλλά και κλειστές συγκεντρώσεις στα 

λοκασίδη και θα συνεχίσει να τίθεται 
«επιτακτικά και την τελευταία εβδομά-
δα, είναι το δίλημμα ‘‘το κόμμα μας ή 
ο τόπος μας;’’». 

Δημητριάδης: Παρουσίαση 
των «10 προτεραιοτήτων 
του Αχιλλέα» 

Με την κεντρική του ανοιχτή συγκέντρω-
ση στη Δημοσιογραφική Εστία τη Δευτέρα, 
μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα της προ-
εκλογικής ο Αχ. Δημητριάδης. Εκδήλωση 
η οποία θα προβάλλεται και από το ΡΙΚ. 

Κατά τ’ άλλα ο κ. Δημητριάδης θα 
πραγματοποιήσει και δημοσιογραφι-
κή διάσκεψη στο πολιτικό του γραφείο 
την Πέμπτη, 2.2.23, προκειμένου να 
παρουσιάσει «τις 10 προτεραιότητες 
του Αχιλλέα». 

Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εβδομάδας θα έχει κατ’ ιδίαν συ-
ναντήσεις με υποστηρικτές του,  ενώ 
θα γευματίσει με συνεργάτες του το 
Σαββάτο πριν από τις εκλογές.

Σαφάρι συναντήσεων και 
εκδηλώσεων για τον 
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη 

Γεμάτο είναι και το πρόγραμμα του 
Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο οποίος σή-
μερα Κυριακή έχει προγραμματισμένες 
συναντήσεις στη Γεροσκήπου και ακο-
λούθως στη Λεμεσό με Κύπριους του 
Καναδά, ενώ το βράδυ έχει συγκέντρωση 
σε μπουάτ της Λάρνακας.

Επισκέψεις θα πραγματοποιήσεις και 
στις δύο μεγάλες εταιρείες υπηρεσιών 
PwC και Deloite τη Δευτέρα και την 
Τετάρτη αντίστοιχα, ενώ την Τρίτη θα 
βρεθεί στους γνώριμους γι’ αυτόν χώρους 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Την Τετάρτη, στις 19:30, είναι προ-
γραμματισμένη και η κεντρική του συγκέ-
ντρωση στο Σινέ Στούντιο στη Λευκωσία. 

Αυτό που θα προτάξει ο κ. Χριστοφί-
δης σε αυτές τις τελευταίες του συγκε-
ντρώσεις είναι το γεγονός ότι αυτές οι 
εκλογές έχουν «υπαρξιακές προεκτάσεις 
για τον τόπο μας» και ότι το δίλημμα της 
κάλπης είναι «η συνέχιση της θεσμικής 
παρακμής ή το άλμα προς τα εμπρός, 
που θα καταστήσει την Κύπρο μια κα-
νονική ευρωπαϊκή χώρα». 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
petrouc@sigmalive.com

Ηπρόταση Νίκου Χριστοδου-
λίδη για ενεργό εμπλοκή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Κυπριακό μπορεί να 

φέρει θετικά αποτελέσματα και να δώσει 
προοπτική περιορισμού ή/και ανάσχε-
σης της αναθεωρητικής πολιτικής της 
Τουρκίας. Μέχρι στιγμής, η συμμετοχή 
της ΕΕ στο Κυπριακό ήταν περιστασιακή 
και ενίοτε προβληματική, καθώς τόσο η 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών όσο 
και η Άγκυρα αρνούνται έναν ουσιαστικό 
ρόλο για την Ένωση στο Κυπριακό. Τα 
μέρη αυτά παρεμποδίζουν  τη συμμε-
τοχή της ΕΕ στη συνδιαμόρφωση των 
παραμέτρων επίλυσης του Κυπριακού 
στο πεδίο που αφορά το ενωσιακό δίκαιο 
και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Πρωτίστως, η Γραμματεία των Ηνω-
μένων Εθνών πρέπει να συμπεριλάβει 
στη διαδικασία για αναζήτηση λύσης του 
Κυπριακού όλες τις παραμέτρους που 
αφορούν το πρωτογενές και παράγωγο 
κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομέ-

νων των παραμέτρων που αφορούν τη 
θεσμική λειτουργία των κρατών μελών 
της ΕΕ. Η προσέγγιση που επικράτησε 
πριν από την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΕΕ αφορούσε την 
ενσωμάτωση μεταβατικών και μόνιμων 
παρακλήσεων από το κοινοτικό δίκαιο, 
στοιχεία που θα ανέστελλαν την προ-
στασία δικαιωμάτων και υποχρεώσε-
ων της Κύπρου ως κράτους μέλους της 
Ένωσης. Επίμονα απαιτούσε η Τουρκία 
για μόνιμες παρεκκλίσεις και πρόθυ-
μα η Γραμματεία του ΟΗΕ και τρίτοι 
διαμεσολαβητές αποδέχονταν την ιδέα 
των μόνιμων παρεκκλίσεων.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της 
ΕΕ και οι νομικές και θεσμικές παράμε-
τροι της συμμετοχής της στην Ένωση μη 
αναστρέψιμες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο 10 της Πράξης Προ-
σχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ και των 
σχετικών δεσμευτικών αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος πρέπει 
να συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο, τις 
αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες είναι 
δομημένη η ΕΕ. Με βάση τα δεδομένα 
αυτά, η διαδικασία επίλυσης του Κυ-
πριακού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
και δεσμευμένη από τη συμμετοχή της 
Κύπρου στην ΕΕ. Καθίσταται επιτακτική 
αποδοχή του δεδομένου αυτού από τα 
ΗΕ. Κατά συνέπειαν,   η ενεργοποίηση 
ενός θεσμικού ρόλου της ΕΕ στο Κυπρι-
ακό είναι αναπόφευκτη. Αυτό πρέπει να 
γίνει με απόφαση του ανώτατου θεσμι-
κού οργάνου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με τον διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου με συγκεκριμένους όρους 
εντολής, όπως περιγράφονται πιο πάνω.

Ο ρόλος της ΕΕ στο Κυπριακό αφορά 
κυρίως την προσπάθεια ενεργοποίη-
σης μιας διπλωματικής διαδικασία δι-
απραγμάτευσης. Επιπλέον, η θεσμική 
εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό αφορά 
και στην πιο σοβαρή και συστηματική 
ενασχόληση της ΕΕ, των θεσμών και 
των κρατών μελών της, με τον πυρήνα 
του Κυπριακού, τον περιορισμό και την 
ανάσχεση του τουρκικού αναθεωρη-
τισμού, την ενίσχυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του λαού της στον 
αγώνα για απαλλαγή από την τουρκική 
κατοχή και τα παράγωγά της.

Το τουρκικό πρόβλημα της Κύπρου 
είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα ασφά-
λειας και συνοχής. Τα κράτη μέλη της 
ΕΕ έχουν διαπιστώσει την τελευταία 
δεκαετία ότι η Άγκυρα επιδιώκει να 
δημιουργήσει  -και έχει δημιουργήσει-  
πολλών ειδών τουρκικά προβλήματα 
στην Ευρώπη. Είναι επιτακτικό και άμεσο 
συμφέρον των ευρωπαϊκών κρατών και 
των θεσμών της ΕΕ να περιορίσουν τον 
βλαπτικό ρόλο της Τουρκίας στην Ευ-
ρώπη. Η Κύπρος έχει έναν ουσιαστικό 
ρόλο να διαδραματίσει στην ευρωπαϊκή 
ασφάλεια και η ΕΕ έχει να αναλάβει την 
ευθύνη που της αναλογεί.

Ή πρόταση 
Χριστοδουλίδη για ρόλο 
της ΕΕ στο Κυπριακό
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Με λίγα λόγια, ποιο είναι 
το όραμά σας για την Κύπρο 
τού αύριο; Γιατί να σας ψηφί-
σει ο λαός; 

Δεν το παίζω ανεξάρτητος, δεν 
υπήρξα όμως ποτέ εξαρτημένος. 
Έχω καθαρή ταυτότητα, θέσεις 
και σχέδιο για την Κύπρο: Μια 
χώρα ελεύθερη και ενωμένη, 
χωρίς κατοχικούς στρατούς και 
εγγυήσεις, μια οικονομία δυνα-
τή που να στηρίζει πολίτες αξιο-
πρεπείς, ευρωπαϊκός και δυτικός 

προσανατολισμός της χώρας ως 
εγγύηση για το μέλλον της.

Γι’ αυτά αγωνίζομαι. Μπορώ 
να τα πετύχω. Οι συμπολίτες μου 
ξέρουν ότι μπορώ να κάνω τη 
δουλειά. Να ηγηθώ στην καται-
γίδα. Να προσφέρω ασφάλεια, 
σταθερότητα και προοπτική. Να 
μπω στη φωτιά όσες φορές χρει-
αστεί, μη υπολογίζοντας το πολι-
τικό κόστος, για να διασφαλίσω 
το συμφέρον της πατρίδας μου. 

Στα δύσκολα, πάντα θα είμαι εκεί.

«Δεν το παίζω ανεξάρτητος, δεν 
υπήρξα όμως ποτέ εξαρτημένος»

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: «EΧΩ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 

«Αν είχα οποιαδήποτε σκιά, 
δεν θα ήμουν εδώ»

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΉΦΙΟ 
ΤΟΥ ΔΉΣΥ, ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΑΡΝΉΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΉΣ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΣΕ 
ΔΥΝΑΜΉ, ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΉ-
ΜΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΕΝΩΜΕΝΉ ΚΥΠΡΟ

Π
αλιός γνώριμος, μιας 
και απασχολεί την 
πολιτική ζωή της 
χώρας εδώ και 35 
χρόνια, ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου έμαθε να 
μιλά διά του έργου 

του.  Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. και υποψή-
φιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας 
μάς συστήνεται ξανά, αφήνοντάς μας να 
πάρουμε μια γεύση απ’ όσα πρεσβεύει 
ως άνθρωπος και οικογενειάρχης.

Έμαθε από παιδί να μετατρέπει τα 
κακώς έχοντα σε πλεονεκτήματα και 
δύναμη, ενώ φυλάσσει ως κόρην οφθαλ-
μού την οικογενειακή του ζωή,  όπως 
προστάζει το αξιακό του σύστημα.

Στις μομφές των αντιπάλων του για 
διαφθορά απαντά με διαφάνεια, ενώ η 
προστασία της οικογένειας, του νοικο-
κυριού και ειδικά των νέων ανθρώπων 
αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο. 

«Μπορώ να τα πετύχω. Οι συμπο-
λίτες μου ξέρουν ότι μπορώ να κάνω 
τη δουλειά. Να μπω στη φωτιά όσες 
φορές χρειαστεί, μη υπολογίζοντας το 
πολιτικό κόστος, για να διασφαλίσω το 
συμφέρον της πατρίδας μου»,  λέγει με 
περίσσιο πείσμα κι αποφασιστικότητα.

«Προσπάθησα να γίνω απο-
δεκτός για το μυαλό μου»

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ποιος είναι 
ο άνθρωπος πίσω από τον υποψή-
φιο; Πώς θα χαρακτήριζε ο ίδιος 
τον εαυτό του; 

Προτιμώ να αφήνω τους άλλους να 
μιλούν για εμένα. Ούτως ή άλλως,  εγώ 
είμαι πάντα αληθινός. 

Ποια γεγονότα θεωρείτε πως 
υπήρξαν σταθμοί στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς σας;

Πολλά είναι τα γεγονότα που διαμορ-
φώνουν τον χαρακτήρα και την προ-
σωπικότητα κάθε ανθρώπου. Πιστεύω 
ότι δεν είμαστε αποτέλεσμα μερικών 
στιγμών, αλλά όλων των γεγονότων 
που μας επηρέασαν με τον έναν ή με 
τον άλλον τρόπο. 

Έχετε δεχθεί πολλές φορές κα-
κοπροαίρετα σχόλια. Είπατε ότι στο 
παρελθόν είχατε βιώσει μπούλινγκ. 
Πώς αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους 
περιστατικά; 

Το έχω πει κι άλλες φορές ότι λόγω 
μιας πάθησης στα βλέφαρα είχα από μικρή 
ηλικία, από το σχολείο ακόμα, διάφορα 
πειράγματα. Που όμως είχαν και τη θετική 
τους συνέπεια, με έκαναν πιο δυνατό. 
Εξάλλου, εκείνοι που με πείραζαν ήταν 
οι πρώτοι που θα έρχονταν κοντά μου να 
τους βοηθήσω στα μαθήματα. Κατάλαβα 
έτσι από μικρός ότι δεν έχω ελπίδα να 
διαπρέψω στη ζωή λόγω της εξωτερικής 
μου εμφάνισης. Αντίθετα, προσπάθησα 
να γίνω αποδεκτός για το μυαλό μου. 

«Προτεραιότητά μου η 
προστασία του νοικοκυριού» 

Ποια είναι τα κοινωνικά ζητήμα-
τα στα οποία, εάν εκλεγείτε ΠτΔ, θα 
επιδείξετε περισσότερη σημασία 
και γιατί;

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η 

προστασία της οικογένειας, του νοικο-
κυριού, ειδικά των νέων ανθρώπων που 
θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους 
ζωή. Εκεί καταλήγουν όλες οι πολιτικές 
μας: Στο να δημιουργήσουμε προϋπο-
θέσεις ώστε να μένουν περισσότερα στο 
πορτοφόλι του πολίτη και της οικογέ-
νειας, να μένει περισσότερο διαθέσιμο 
εισόδημα. Αυτό πράξαμε με το ΓεΣΥ και 
την επιδότηση των νηπιαγωγείων. Αυτό 
θέλουμε να κάνουμε με τη φορολογι-
κή μεταρρύθμιση του Οικογενειακού 
Εισοδήματος και με την Κοινωνική Με-
ταρρύθμιση, για να μη μείνει κανένας 
κάτω από το όριο της φτώχιας. Αυτό 
στοχεύουμε με το ολοήμερο σχολείο 
και το πρόγραμμα για Προσιτή στέγη 
και Προσιτό ενοίκιο.

Κάθε πολιτική πράξη μας σε μια 
Δημοκρατία οφείλει να έχει σκοπό 
την ευημερία και την προστασία των 
πολιτών. Για να μπορείς, όμως, να κά-
νεις οτιδήποτε, χωρίς να υπονομεύεις 
τις επόμενες γενιές, χρειάζεσαι, πρώτα 
απ’ όλα, δυνατή οικονομία. Αποτελε-
σματική πολιτική δεν είναι να μοιράζεις 
λεφτά χρεώνοντας τη νέα γενιά. Αλλά 
να παράγεις, να αναπτύσσεσαι και να 
αποκτάς έτσι πραγματικό κοινωνικό 
μέρισμα για όσους έχουν ανάγκη. Να 
στηρίζεις με πράξεις τη μεσαία τάξη και 
όχι μόνο στα λόγια. Αυτό προσπαθεί να 
κάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη 
διακυβέρνηση. Και το πετυχαίνουμε. Η 
οικονομία μας σήμερα είναι δυνατή. Και 
πρέπει να παραμείνει δυνατή. 

Αλλά, η ανάπτυξη είναι προϊόν πολι-

από τον ΔΗΣΥ; 
Οι άνθρωποι στη ζωή μας χαράσ-

σουμε διάφορες πορείες, παίρνουμε 
τις αποφάσεις μας και αναλαμβάνουμε 
τις συνέπειές τους. Δεν είναι ηθικό να 
πατάς σε δύο βάρκες. Αυτό ισχύει για 
όλες και όλους μας. Έχω να πω όμως 
ότι είναι πολύ λίγα τα στελέχη μας, τα 
οποία συνειδητά επέλεξαν να σταθούν 
απέναντι από το κόμμα που τα στέγασε 
και τα ανέδειξε.

Όσον αφορά τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη, στο τελευταίο διακανα-
λικό debate τού είπατε «εσύ έφκα 
πρόεδρος τζιαι εγώ θα σου απα-
ντήσω». Όντως θα του απαντήσετε 
το τηλέφωνο, εάν τελικά εκλεγεί 
Πρόεδρος; Είστε θετικός στο να 
συμμετέχετε σε μία κυβέρνηση 
ευρείας αποδοχής, όπως την χα-
ρακτηρίζει ο ανθυποψήφιός σας; 

Ο επόμενος ηγέτης, θα αναλάβει 
τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε μια 
δημοκρατία υπάρχει κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση, αυτό είναι το υγιές. Το 
ποια κυβέρνηση θέλει ο πολίτης είναι 
που θα αποφασιστεί την Κυριακή των 
εκλογών. Όπως και το ποια αντιπολί-
τευση θέλει. Εμείς θα υπηρετήσουμε με 
υπευθυνότητα τον ρόλο που οι πολίτες 
θα μας αναθέσουν. 

Ζούμε όμως το παράλογο,οι πολι-
τικοί μας αντίπαλοι να παραδέχονται 
ότι μόνον ο ΔΗΣΥ μπορεί να εγγυηθεί 
ασφάλεια και σιγουριά για τη χώρα. Και 
ο μόνος τρόπος για να υπάρχει αυτή η 
εγγύηση για τη χώρα, είναι η υπερψήφι-
ση του υποψηφίου του Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

«Όσο περνούν οι μέρες, 
τόσο φουσκώνει το κύμα»

Πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις; 
Θεωρείτε ότι ο κόσμος του Συνα-
γερμού θα συσπειρωθεί έστω και 
την τελευταία στιγμή; 

Παρακολουθούμε με σεβασμό και 
ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις, όπως 
κάναμε και στις τελευταίες βουλευτικές 
εκλογές. Πολλές δημοσκοπήσεις έβλε-

παν τον Δημοκρατικό Συναγερμό να 
χάνει την πρώτη θέση. Αλλά πέτυχε μια 
μεγάλη πρωτιά. Δεν θέλω να παρεξη-
γηθώ: δεν αναφέρομαι στην επιστημο-
νική μεθοδολογία των ερευνών, αλλά 
περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία των 
ψηφοφόρων μας. Δύσκολα τους βρίσκεις 
και δύσκολα θα σου μιλήσουν. Αλλά 
την κρίσιμη στιγμή είναι εκεί, δίνουν 
το «παρών» για τη χώρα τους, για τα 
σοβαρά διακυβεύματα του τόπου, για 
το συλλογικό καλό.

Ήδη τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. 
Όσο περνούν οι μέρες, τόσο φουσκώ-
νει το κύμα και οι αποστάσεις συρρι-
κνώνονται. Θα το δείτε και μόνοι σας 
όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Με 
την πλειοψηφία των πολιτών δίπλα 
μας θα καταφέρουμε να κερδίσουμε. 
Να κρατήσουμε την οικονομία δυνατή, 
να στηρίξουμε την οικογένεια και να 
δώσουμε ελπίδα στο εθνικό μας θέμα. 
Μπορώ να τα πετύχω με την ψήφο των 
συμπολιτών μου.

Τη στιγμή που δεν θα είστε πρό-
εδρος του κόμματος, είτε γιατί θα 
είστε ΠτΔ ή για άλλους λόγους, 
σκεφτήκατε ποιος θα θέλατε να 
είναι ο διάδοχός σας στην ηγεσία 
του Συναγερμού;Και αν ναι, ποιος; 

Στην παράταξη πάντοτε λειτουργώ 
θεσμικά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
έχει και τους τρόπους και το καταστατικό 
για την επόμενη μέρα. Θα αποφασίσουν 
τα 52.000 μέλη μας. 

Ποια είναι τα στοιχεία που θεω-
ρείτε πως σκιαγραφούν έναν ηγέτη, 
ώστε να κυβερνήσει την Κύπρο; 
Και ποια από αυτά πιστεύετε ότι 
διαθέτετε;

Το ποιος ηγέτης είναι επιτυχημένος 
ή αποτυχημένος ορίζεται από την κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται η κοινωνία 
της οποίας ηγείται. Ας πάρουμε για πα-
ράδειγμα το τι έγινε το 2013. 

Τους ίδιους εργαζόμενους και τους 
ίδιους επιχειρηματίες έχουμε. Μόνο που 
σήμερα έχουμε ανάπτυξη, ανεργία 6% 
και όχι 18%. Και μάλιστα προσθέσαμε 
70.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τότε η οικονομία της Κύπρου ήταν 
στα σκουπίδια, τώρα είναι σε επενδυτική 
βαθμίδα. Η διαφορά τότε με σήμερα 
είναι μια. Η κυβέρνηση και αυτοί που 
κυβερνούσαν. 

Πολλές φορές οι πολιτικοί σας 
αντίπαλοι βάζουν δίπλα στο όνομά 
σας τη λέξη διαφθορά. Γιατί πιστεύ-
ετε πως συμβαίνει αυτό και εάν 
εκλεγείτε Πρόεδρος, πώς σκοπεύ-
ετε να «πετάξετε από πάνω σας» 
αυτόν τον χαρακτηρισμό; 

Δεν χρειάζεται να περιμένω να εκλε-
γώ για να το πω, το έχω ήδη πει. Όλα 
στο φως. Και τα δικά μου περιουσιακά 

στοιχεία και της γυναίκας μου και 
της οικογένειάς μου. Όποιος θέλει 
να έρθει να κάνει την έρευνά του. 
Δεν θα βρει το παραμικρό.

Τα τελευταία 9 χρόνια είμαι 
πρόεδρος του μεγαλύτερου 

κόμματος της Κύπρου. Και 
επιπρόσθετα είμαι πάνω 

από 35 χρόνια στην πολι-
τική ζωή του τόπου. Στην 

πρώτη γραμμή. Αν είχα 
οποιαδήποτε σκιά, δεν 
θα ήμουν εδώ.

ΑΝΤΡΗ 
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

τικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 
Συνέπειας και αποφασιστικότητας. Κα-
θαρής γραμμής. Αυτά δεν είναι καθόλου 
δεδομένα στην εκλογική αναμέτρηση. 
Μπορεί τα προβλήματα να μην έχουν 
χρώμα, όπως συνηθίζουν να λένε οι 
πολιτικοί, οι λύσεις όμως έχουν.

Για παράδειγμα, εμείς είμαστε απέ-
ναντι τόσο στον κρατισμό όσο και στον 
ανεύθυνο λαϊκισμό. Ιδιαίτερα σήμερα, με 
τις σκιές που απλώνονται στην Ευρώπη: 
Πόλεμος, ενεργειακή κρίση, πληθωρι-
σμός, κίνδυνος ύφεσης. Βλέπουμε πα-
ραδοσιακά ισχυρές οικονομίες όπως της 
Μεγάλης Βρετανίας να κλυδωνίζονται 
από μια λάθος απόφαση. Το μήνυμα 
είναι σαφές. Δεν υπάρχει περιθώριο 
για λάθος. Μια στραβοτιμονιά είναι 
αρκετή, για να πάνε χαμένα οι κόποι 
και οι θυσίες των συμπολιτών μας.

«Τα παιδιά δεν είναι 
προπαγανδιστικά οχήματα»

Κατά την υποβολή της υποψη-
φιότητάς σας, ήσασταν από τους 
υποψηφίους που δεν έφερε μαζί 
του το παιδί του. Πάντα δίπλα σας, 
όμως, έχετε τη σύζυγό σας. Τι 
σημαίνει για τον Αβέρωφ 
η οικογένεια και η πα-
τρότητα; 

Το ότι είμαι πατέρας του 
Περικλή μου και σύζυγος 
της Μαρίας μου, είναι για 
εμένα η μεγαλύτερη χαρά 
στον κόσμο. Αυτοί είναι το 
κέντρο μου και η πυξίδα μου.

Ήταν συνειδητή και κοινή 
και των τριών μας η απόφαση 
ο Περικλής να απέχει από την 
πρώτη γραμμή των εκλογών. 
Τα παιδιά δεν είναι προπαγαν-
διστικά οχήματα, ούτε εργαλεία 
για τους δικούς μας σκοπούς. 
Αυτό επιτάσσει το δικό μας αξιακό 
σύστημα και αυτό κάναμε. 

«Δεν είναι ηθικό να 
πατάς σε δύο βάρκες»

Έ χ ε τ ε  α π ο -
γοητευθεί από 
συνεργάτες σας 
αυτήν την περίοδο; Εν-
στερνίζεστε την άποψη 
ότι όταν το γυαλί ραγί-
σει, δεν υπάρχει επι-
στροφή, όσον αφορά τα 
στελέχη που διαγράφηκαν 

«Είμαι πάνω από 35 
χρόνια στην πολιτική 
ζωή του τόπου. Στην 

πρώτη γραμμή. Αν 
είχα οποιαδήποτε σκιά, 

δεν θα ήμουν εδώ»

«Έχω καθαρή ταυ-
τότητα, θέσεις και 

σχέδιο για την Κύπρο: 
Μια χώρα ελεύθερη 

και ενωμένη. Γι’ αυτά 
αγωνίζομαι»

«Είναι πολύ λίγα τα 
στελέχη μας, τα οποία 

συνειδητά επέλεξαν να 
σταθούν απέναντι από 
το κόμμα που τα στέ-
γασε και τα ανέδειξε»

«Εμείς θα υπηρετή-
σουμε με υπευθυνό-
τητα τον ρόλο που οι 

πολίτες θα μας αναθέ-
σουν. Ζούμε όμως το 

παράλογο, οι πολιτικοί 
μας αντίπαλοι να πα-
ραδέχονται ότι μόνον 

ο ΔΉΣΥ μπορεί να 
εγγυηθεί ασφάλεια και 
σιγουριά για τη χώρα»

«Οι συμπολίτες 
μου ξέρουν ότι 

μπορώ να κάνω 
τη δουλειά. 

Να ηγηθώ στην 
καταιγίδα»
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ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

ΤΟ ΝΈΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΈΤΑ ΤΙΣ ΈΚΛΟΓΈΣ ΣΈ ΚΎΠΡΟ, ΈΛΛΑΔΑ, ΤΟΎΡΚΙΑ, ΟΙ ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΈΙΣ
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Β
ρισκόμαστε ένα βήμα 
πριν από την κάλπη 
των κυπριακών προ-
εδρικών εκλογών της 
5ης Φεβρουαρίου. 
Δεν είναι οι μόνες 
εκλογές στο τρίγωνο 

Λευκωσία, Αθήνα, Άγκυρα. Τόσο η Ελ-
λάδα όσο και η Τουρκία βρίσκονται σε 
μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Ως 
εκ τούτου, εντός του 2023 και προφα-
νώς μέχρι τα μέσα του έτους, θα έχουμε 
ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Το ερώτημα, 
όμως, δεν είναι εάν θα έχουμε ένα νέο 
πολιτικό σκηνικό, αλλά εάν θα αλλάξει 
η τουρκική πολιτική στο Αιγαίο και στο 
Κυπριακό και αν οι νέες Κυβερνήσεις 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουν εναλ-
λακτικές στρατηγικές επιλογές, πέραν 
των υφιστάμενων, οι οποίες ειδικώς στο 
Κυπριακό έχουν αποτύχει. 

Στροφή Τουρκίας προς ΗΠΑ…
Ο Ταγίπ Ερντογάν χτυπάει τα ρέστα 

του με τις προεδρικές εκλογές της 14ης 
Μαΐου. Ταυτοχρόνως, θα διεξαχθούν 
και βουλευτικές εκλογές για την κά-
λυψη των 600 εδρών της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Όπως 
έχουν σήμερα τα πράγματα,  θα ήταν 
αφέλεια να πιστεύει κάποιος ότι, είτε ο 
Ερντογάν εκλεγεί στην εξουσία εκ νέου 
είτε οι Κεμαλιστές, θα ήταν δυνατό να 
αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας ένα-
ντι της Κύπρου και της Ελλάδος. Γιατί; 
Διότι πρόκειται περί αποφάσεων του 
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Και 
οι γενικοί άξονες είναι δεσμευτικοί για 
όλους. Και για τη συμπολίτευση και για 
την αντιπολίτευση. Γίνεται,  δε, αντιλη-
πτό ότι οι Κεμαλιστές επί των εθνικών 
θεμάτων είναι πιο ακραίοι από τον 
Ερντογάν, τον οποίον κατηγορούν ότι 
δεν έχει κλείσει ακόμη το Κυπριακό 
με τρόπο διχοτομικό, καθώς και ότι δεν 
έχει αρπάξει 2 με 3 νησιά στο Αιγαίο 
για να αποδείξει η Τουρκία την υπε-
ροχή της. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα 
μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής: 
1. Επί των ακραίων τουρκικών θέσεων 
για την αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών του Αιγαίου, για τη διχοτόμησή 
του στον 25ο μεσημβρινό και για την 
υλοποίηση της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
καμία αμφιβολία υπάρχει  ότι θα πρό-
κειται περί των κεντρικών πυλώνων 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και 
ασφάλειας την επομένη των εκλογών, 
ανεξαρτήτως ποιος θα είναι στην εξουσία. 
2. Εάν όμως στην εξουσία επανέλθουν οι 
Κεμαλιστές, τότε θα πρέπει να αναμένει 
κάποιος μία δυτικόστροφη πολιτική και 
μία νέα προσέγγιση με τις ΗΠΑ αλλά 
και την ΕΕ. Και εδώ είναι που εγείρεται 
το ακόλουθο ερώτημα: Πώς θα ενερ-
γήσουν Αθήνα και Λευκωσία; Διότι, 
η στροφή της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ 
λογικό είναι να συνοδευτεί με στρατηγικά 
ανταλλάγματα, που θα αφορούν και στο 
Κυπριακό και στο Αιγαίο.

Διεθνές Δικαστήριο 
και κυριαρχία 

Επί τη βάσει των ανωτέρω επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα: Πρώτον, θα 
συρθεί η Ελλάδα σε ένα διάλογο μαζί 
με την Τουρκία, για να συζητήσει τι; 

Εάν θα παραχωρήσει μέρος των κυ-
ριαρχικών της δικαιωμάτων ή αν θα 
προχωρήσει σε συνεκμετάλλευση 
των φυσικών της πόρων και δη των 
υδρογονανθράκων; Εάν η Τουρκία, για 
παράδειγμα, αποδεχθεί προσφυγή στο 
Διεθνές Δικαστήριο, ποιο θα είναι το 
περιεχόμενο του συνυποσχετικού; Εάν 
η Ελλάδα έχει ή όχι το δικαίωμα των 
12 ναυτικών μιλίων ή αν τα νησιά της 
έχουν ή όχι δικαίωμα για ΑΟΖ και για 12 
ναυτικά μίλια; Υπό αυτές τις συνθήκες, 
κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι 
αυτό το οποίο υπό κανονικές συνθήκες 
ονομάζεται εσχάτη προδοσία, δηλαδή 
ο ακρωτηριασμός και η παράδοση 
κυριαρχικών δικαιωμάτων τους στην 
Τουρκία, άνευ πολεμικής αναμέτρη-
σης ή άλλης κρίσης, θα επισυμβεί υπό 
τον μανδύα του Διεθνούς Δικαστηρίου, 
το οποίο ουδόλως λειτουργεί όπως τα 
εθνικά κρατικά δικαστήρια. Ως γνω-
στόν δικάζει πολιτικά και με σκοπιμό-
τητες, επιδιώκοντας πολλές φορές να 
ισοζυγίζει συμφέροντα. Εφόσον, δε, τα 
δικαιώματα ανήκουν στην Ελλάδα και 
όχι στην Τουρκία, η όποια απόφαση θα 
αφαιρέσει κυριαρχικά δικαιώματα από 
την Αθήνα και θα τα προσφέρει στην 
Άγκυρα. Εάν, ταυτοχρόνως, δεν υπάρ-
ξουν υποχωρήσεις με τον άλφα ή βήτα 
τρόπο από την Ελλάδα, τότε ενδεχομένως 
η ένταση στο Αιγαίο να συνεχιστεί με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων 
γκρίζων ζωνών ή κρίσης. 

Ελλάδα, Τουρκία 
και πολιτική αστάθεια 

Βεβαίως, υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο. 
Να χάσει ο Ερντογάν τις εκλογές, να μην 
παραδίδει την εξουσία και να δημιουργηθεί 
πολιτική αστάθεια. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
ούτε οι ΗΠΑ, που ως υπερδύναμη έχουν 
την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να αντικα-
θιστούν το Θεό στη Γη, θα ήταν δυνατό 
να μας πουν τι θα συμβεί… 

Όσο για την Ελλάδα, υπάρχει και η 
πιθανότητα να υπεισέλθει σε περίοδο 
πολιτικής αστάθειας εάν, λόγω του εκλο-
γικού συστήματος της απλής αναλογικής, 
δεν γίνει κατορθωτός ο σχηματισμός Κυ-
βέρνησης είτε στην πρώτη είτε ακόμη 
και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. 
Τονίζονται αυτά, διότι είναι γενικώς πα-
ραδεκτό πως είναι αδύνατη η εκλογή 
αυτοδύναμης Κυβέρνησης από την πρώτη 
εκλογική αναμέτρηση, εκτός κι αν υπάρχει 
μία αριστερόστροφη συμμαχία μεταξύ 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ και ενδε-
χόμενων άλλων δυνάμεων. Το γεγονός 
ότι η κοινή γνώμη δεν επιθυμεί μακρά 
πολιτική αστάθεια, θα αποτελεί μοχλό 
πίεσης για τον σχηματισμό ακόμη και 
«Κυβέρνησης Συνασπισμού», ειδικώς 
εάν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση 
δεν προκύψει αυτοδυναμία. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσον μία άλλη Κυβέρνη-
ση από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας 
θα συνεχίσει να κινείται στην πολιτική 
της αποτροπής ή εάν θα υπάρξει σαφής 
επαναφορά στην πολιτική του εξευμενι-

Θα είναι στη λογική και πρακτική του 
εξευμενισμού, όπως μέχρι σήμερα, ή 
της αποτροπής; Εάν είναι στη βάση της 
αποτροπής, τότε πώς μπορεί να συνάδει 
μαζί με τις διακηρυγμένες θέσεις και των 
τριών υποψηφίων ότι θα επιστρέψουν 
στην πολιτική του Κραν Mοντανά,  που 
αποτελεί απόσταγμα μιας επί σειρά ετών 
εξευμενιστικής και δη αποτυχημένης 
πολιτικής; Αυτά τα ζητήματα, όταν δεν 
είναι ξεκάθαρα εσωτερικά και διεθνώς, 
τα κράτη δεν έχουν αξιοπιστία και δεν 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Γι’ αυτό 
άλλωστε έχει αποτύχει στο παρελθόν 
και το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου. Και είναι γι’ αυτό που οι όποιες 
συμμαχίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο 
και γενικά με χώρες της περιοχής εί-
ναι στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Ως 
εκ τούτου, η έλλειψη αξιοπιστίας και 
σοβαρότητας δεν εμποδίζει τη συνέ-
χιση της τουρκικής επεκτατικότητας 
πολιτικής. Την τροφοδοτεί. 

2. Πώς θα σπάσει το αδιέξοδο και 
πώς θα αλλάξει η επεκτατική πολιτική 
της Τουρκίας; Μήπως με όσα ακούμε 
από τους τρεις κύριους υποψηφίους στον 
προεκλογικό; Και οι τρεις δηλώνουν πι-
στοί σε μία πολιτική, η οποία απέτυχε. 
Λογικά μπορεί να ισχυρίζεται κάποιος 
ότι, είτε θα οδηγηθούμε σε νέες συνο-
μιλίες, οι οποίες πιθανόν ν’ αποτύχουν, 
είτε θα υιοθετήσουμε τις τουρκικές θέ-
σεις, τις οποίες θα παρουσιάσουμε ως 
νίκη για να καλύψουμε την ήττα. Αυτό 
δεν γίνεται, άλλωστε, σήμερα; Επειδή η 
Τουρκία υιοθετεί τη λύση των δύο κρατών, 
η πολιτική ηγεσία θεωρεί ως φόρμουλες 
συμβιβασμών και βιώσιμης λύσης την 
προηγούμενη τουρκική θέση περί των δύο 
ισότιμων συνιστώντων κρατών με πολιτική 
ισότητα. Αληθές όμως είναι ότι επί μακρόν 
από αυτές τις στήλες υποστηρίζαμε ότι η 
πολιτική της ομοσπονδίας ήταν αυτή που 
τροφοδοτούσε την τουρκική επιθετικότητα 
και διεκδικητικότητα και ότι οι Τούρκοι, 
εφόσον θα κατοχύρωναν τα δύο ισότιμα 
συνιστώντα κράτη, εν συνεχεία θα ζητούσαν 
στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας την 
ισότιμη κυριαρχία των δύο κρατών και 
την «καθαρή συνομοσπονδία». Και έτσι 
εγκλωβιστήκαμε σε δύο μορφές τουρ-
κικών λύσεων! Τραγικό μεν,  αληθές δε. 

Είναι εύκολο λοιπόν να εμφανίζεις 
την ήττα ως νίκη και να ζεις σε ψευδαι-
σθήσεις. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει 
εναλλακτική, ή όχι,  στρατηγική. Στοι-
χεία μιας τέτοιας στρατηγικής έχουμε 
πολλάκις διατυπώσει. Κάποια από αυτά, 
όπως για είναι παράδειγμα η ένταξη στο 
ΝΑΤΟ και η πολιτική που θα έπρεπε 
να ασκείται στην ΕΕ, υπάρχουν στα 
προγράμματα των υποψηφίων άλλα 
κατά τρόπον ευνουχισμένο. 

Πυλώνες στρατηγικής 
Η διπλωματία και το δίκαιο δεν έχουν 

τύχη, εάν δεν συνοδεύονται από την ανά-
λογη ισχύ, που καθιστά το ανέφικτο εφικτό 
και το εφικτό του αντιπάλου ανέφικτο! 

Πάμε στο διά ταύτα: Υπάρχει μία 

διεθνής συγκυρία, αυτή της Ουκρα-
νίας, επί της οποίας θα μπορούσε να 
στηριχθεί η εναλλακτική στρατηγική 
για το Κυπριακό. Και έπρεπε να τεθεί, 
-δυστυχώς, δεν έχει τεθεί ακόμη- ενώ-
πιον της ΕΕ, των ΗΠΑ αλλά και του 
ΟΗΕ. Ότι δηλαδή ως βάση λύσης του 
Κυπριακού δεν ζητούμε τίποτε λιγότε-
ρο τίποτε περισσότερο από αυτά που 
η Διεθνής Κοινότητα αξιώνει από τη 
Ρωσία να πράξει στην περίπτωση της 
Ουκρανίας, όπως:

1. Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών 
στρατευμάτων. 

2. Σεβασμό της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αυτή ειδικώς η θέση 
καθόλου δεν συνάδει με την όποια 
πολιτειακή μορφή των δύο ισότιμων 
συνιστώντων κρατών στο πλαίσιο μιας 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
ή στην πρακτική εφαρμογή των δύο 
χωριστών κρατών, καθότι και στη μία 
και στην άλλη περίπτωση, αντί να ανα-
τρέπονται τα τετελεσμένα της εισβολής, 
το αντίθετο συμβαίνει. Οδηγούμαστε στη 
νομιμοποίηση του γεωγραφικού εδαφι-
κού και πληθυσμιακού διαχωρισμού, 
που ήταν αποτέλεσμα της εισβολής και 
της κατοχής. Καταργούνται δηλαδή τα 
ψηφίσματα 541 και 550 του Σ. Ασφαλείας, 
που καθιστούν σαφές ότι το ψευδοκράτος 
δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Και, ως εκ 
τούτου, εμείς οι ίδιοι ερχόμαστε να τα 
καταργήσουμε και να το αναγνωρίσουμε 
ως ισότιμο συνιστών κράτος ή ως χωριστό 
κράτος. Διχοτομικές αποχρώσεις. Αυτά 
προκύπτουν και μέσω των συγκλίσεων, 
τις οποίες επικαλούνται οι τρεις κύριοι 
υποψήφιοι, όπως είναι για παράδειγμα 
το κατάλοιπο εξουσίας, που σημαίνει ότι: 
Όσες εξουσίες δεν ανήκουν στην όποια 
κεντρική κυβέρνηση, θα ασκούνται από 
τα κρατίδια. Άρα έχουμε στα κρατίδια 
προσφορά πρωτογενούς δικαίου, δηλαδή 
χωριστής κυριαρχίας, είτε το σύστημα 
είναι κατ’ επίφασιν ομοσπονδιακό είτε 
είναι καθαρά συνομοσπονδιακό. Ακόμη 
και αν το πολιτειακό σύστημα ονομα-
στεί ως ομοσπονδιακό θα είναι συνο-
μοσπονδιακό, δηλαδή διχοτομικό. Η 
εναλλακτική επιλογή θα μπορούσε να 
ήταν στο πλαίσιο της σύγκλησης μιας 
Συνέλευσης Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων, η οποία θα τελεί υπό την 
εποπτεία της ΕΕ και θα προχωρήσει 
στην αναθεώρηση του υφιστάμενου 
συστήματος του ενιαίου κράτους με 
στόχο όχι την κατάργηση του συντάγ-
ματος, αλλά την αναθεώρησή του έτσι 
ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
την ΕΕ, απαλείφοντας τα κακώς έχοντα, 
αποκλείοντας τα οποιαδήποτε διχοτο-
μικά δυσλειτουργικά στοιχεία. Αυτή η 
διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
bottom up και όχι ως top down. Επί τη 
βάσει αυτής της νομικής δημοκρατικής 
λογικής, η λύση θα είναι προϊόν των 
Κυπρίων και όχι οποιουδήποτε άλλου. 
Έτσι δε, κατοχυρώνεται η συνέχεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι διά-
λυσή της σε δύο συνιστώντα ισότιμα 
κράτη με πολιτική ισότητα ή σε δύο 
χωριστά κράτη με ισότιμη κυριαρχία, 
που αποτελούν τις δύο συνώνυμες 
πολιτειακές μορφές διευθέτησης του 
προβλήματος που εισηγείται η Τουρκία. 
Εάν η Άγκυρα αρνηθεί μια τέτοια δημο-
κρατική διαδικασία, τότε αποδεικνύει ότι 
δεν επιθυμεί πραγματικά την επίλυση 
του Κυπριακού, αλλά τη διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημι-
ουργία προτεκτοράτου. Αποδεικνύεται, 
όμως, ότι και οι ημέτεροι εμπλέκονται 
ήδη σε λύση τουρκικών προδιαγραφών. 

3. Καμία αποδοχή και νομιμοποίηση 
της αναβίωσης παλαιών αυτοκρατοριών, 
όπως της οθωμανικής και της ρωσικής, 
ή οποιασδήποτε άλλης. Η λογική της 
ομοσπονδίας των δύο ισότιμων συνι-
στώντων κρατών ή των δύο κρατών συ-
νιστά αναπόσπαστο τμήμα της τουρκικής 
αναθεωρητικής πολιτικής και του νεο-
οθωμανισμού. Συνεπώς, υπάρχει πλήρης 
αντίφαση όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι 
είναι αντίθετος με τον νεο-οθωμανισμό 
από τη μια, αλλά υιοθετεί, από την άλλη, 
ως λύση του Κυπριακού, τη διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία, που είναι τμήμα 
της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής. 

Γι’ αυτό και επανερχόμαστε στην ήδη 
αναφερθείσα διαδικασία (βλέπε σημείο 
2) του bottom up. Προσθέτουμε σε αυ-
τήν τη διαδικασία τα εξής: Η βάση της 
λύσης δεν θα είναι οι πραγματικότητες, 
οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την 
εισβολή και επιβάλλουν τον διοικητικό, 
γεωγραφικό και πληθυσμιακό διαχωρι-
σμό στο πλαίσιο της ομοσπονδίας, αλλά 
οι αρχές και αξίες της ΕΕ, που θα κα-
ταργούν τα τετελεσμένα της εισβολής 
και οδηγούν σε ένα σύγχρονο, κανονικό 
ευρωπαϊκό κράτος. 

4. Η αλλαγή του συστήματος ασφαλείας 
και εγγυήσεων του ’60 θα ήταν δυνατό 
να προκύψει μέσω του ΝΑΤΟ υπό την 
έννοια ότι ούτως ή άλλως η Κύπρος 
ανήκει de facto στη Συμμαχία. Γιατί; 
Διότι τόσο η ΕΛΔΥΚ όσο και η ΤΟΥΡ-
ΔΥΚ καθώς και οι Βρετανικές Βάσεις, 
είναι ΝΑΤΟ. Όλοι έχουν οφέλη από το 
ΝΑΤΟ, πλην του ιδιοκτήτη της νήσου, 
δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
της οποίας η ηγεσία επιμένει σε αναχρο-
νιστικές πρακτικές χωρίς να μπορεί να 
δει ρεαλιστικά τα νέα δεδομένα. Ούτε τα 
Ην. Έθνη ούτε η ΕΕ έχουν μηχανισμούς 
για να εγγυηθούν τη λύση. Η εγγύηση 
μπορεί να προκύψει εφόσον με τη διευθέ-
τηση του προβλήματος Κύπρος, Ελλάδα, 
Τουρκία και Βρετανία συνυπάρξουν σε 
ενιαίο σύστημα ασφαλείας, δηλαδή σε 
αυτό του ΝΑΤΟ υπό την εποπτεία των 
ΗΠΑ και της ΕΕ, της οποίας το σύστημα 
ασφαλείας είναι από θεσμικής και ου-
σιαστικής πλευράς άμεσα συνδεδεμένο 
με τη Συμμαχία. Θα ήταν, όμως, ατυχές 
και εγκληματικό εάν η ένταξη στο ΝΑΤΟ 
ενταχθεί στο πλαίσιο της τουρκικής λύσης 
της ομοσπονδίας ή της συνομοσπονδί-
ας. Διότι έτσι ευνουχίζεται. Για να έχει 
ουσία η επιλογή του ΝΑΤΟ ως εργα-
λείου διαδικασίας λύσης, θα πρέπει να 
συνδεθεί με τη δημοκρατική λύση και 
την αναθεώρηση του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας επί τη βάσει 
των αρχών και αξιών της ΕΕ και όχι επί 
τη βάσει της διχοτόμησης, είτε αυτή είναι 
η ομοσπονδία είτε είναι συνομοσπον-
δία. Μέσω του ΝΑΤΟ εξουδετερώνεται 
οποιοδήποτε τουρκικό επιχείρημα ότι οι 
Τουρκοκύπριοι μπορούν να κινδυνεύουν 
από την πλειοψηφούσα ελληνοκυπριακή 
Κοινότητα. Ή από οποιονδήποτε άλλο. 
Συνεπώς, ο τουρκικός στρατός δεν έχει 
λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Εάν η 
Τουρκία ασκήσει βέτο, τότε εμείς δικαιο-
λογούμαστε να ασκήσουμε χίλια βέτο σε 
άλλα επίπεδα που θα της προκαλέσουν 
κόστος. Ταυτοχρόνως, αποδεικνύεται ότι 
η Άγκυρα δεν επιθυμεί λύση στο Κυπρι-
ακό,  αλλά τη μετατροπή μας σε δικό της 
βιλαέτι. Συνεπώς αποκαλύπτεται ότι η 
υφιστάμενη φόρμουλα της ομοσπονδίας 
ή της συνομοσπονδίας, για να «επιτύ-
χει» και να καταστεί από ανέφικτη σε 
εφικτή, θα πρέπει να γίνουμε τούρκικο 
προτεκτοράτο. Άρα, το δίλημμα πλέον δεν 
είναι, «ομοσπονδία ή διχοτόμηση», διότι 
η ομοσπονδία η συνομοσπονδία είναι 
διχοτόμηση, αλλά αν θα αποτρέψουμε τη 
διχοτόμηση μέσα από τα εργαλεία που μας 
προσφέρει η ΕΕ, οι διεθνείς συγκυρίες, 
οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, εφόσον έχουμε 
συγκροτημένη στρατηγική με στόχους, 
που: 1) θα αποκαλύπτουν την τουρκική 
πολιτική και θα της προκαλούν κόστος 
και όχι όφελος. 2) θα προσφέρουν τις 
επιλογές εναλλακτικής και δημοκρατικής 
πολιτειακής λύσης επί τη βάσει των αρχών 
της ΕΕ και θα συνδέουν τα γεωπολιτικά 
μας συμφέροντα με εκείνα των ισχυρών, 
όπως θα ήταν δυνατό να συμβεί με το 
Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου: 
Α) Ως υποσύστημα ασφάλειας της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, που θα απεγκλωβίζει τη 
Δύση από την αυθάδεια της Άγκυρας. Β) 
Ως στρατηγική ασφαλούς διαδικασίας 
εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου. 

Παγίδευση… 
Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαν 

να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης όχι 
μόνο ενόψει του προεκλογικού, αλλά και 
μετά από αυτόν. Δυστυχώς, για πολλοστή 
φορά είμαστε παγιδευμένοι στις μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες. Και εκείνο που 
εύχεται κάθε νουνεχής πολίτης είναι αυτές 
οι μικροπολιτικές να μην πληρωθούν, 
μάλιστα, ακριβά μετά τις εκλογές…. 

 Το κάλπικο δίλημμα 
ομοσπονδία ή 

διχοτόμηση και η 
δημοκρατική λύση 

Πώς καταργούνται 
τα ψηφίσματα 541 

και 550

Το νέο σύστημα 
εγγυήσεων και 

ασφάλειας

σμού. Ειδικώς στην περίπτωση της Νέας 
Δημοκρατίας, η οποιαδήποτε αλλαγή της 
υφιστάμενης ρητορικής και πρακτικής 
στα θέματα άμυνας και εξωτερικής πο-
λιτικής, θα φανεί ως υπαναχώρηση και 
αδυναμία. Και ότι δεν είναι στερεά και κατ’ 
επέκτασιν δεν είναι αξιόπιστη στρατηγική 
επιλογή. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα 
υπάρχει λόγος για την Άγκυρα να γίνει 
διαλλακτικότερη, αφού θα αντιλαμβάνεται 
ότι μπορεί να κερδίσει διά της σκιάς της 
ισχύος της. Το ίδιο ισχύει και αν χάσει 
την εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Κι εδώ 
είναι η διαφορά της Ελλάδας από την 
Τουρκία. Ότι στη γείτονα, ανεξαρτήτως 
ποιο κόμμα και ποιος ηγέτης βρίσκεται 
στην  εξουσία, η πολιτική επί των εθνικών 
θεμάτων είναι δεσμευτική για όλους. Και 
άρα έχει αξιοπιστία. 

Οι ήττες… νίκες 
Στην Κύπρο, λόγω του πολιτειακού 

συστήματος, ο Πρόεδρος θεωρείται κυ-
ρίαρχος της εκτελεστικής εξουσίας και 
της διακυβέρνησης της χώρας. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, φέρει ακεραία την ευθύνη 
μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο. 
Το ζήτημα δεν είναι η κατανομή της 
εξουσίας, αλλά ο τρόπος διακυβέρνη-
σης. Και, στο πλαίσιο αυτού του τρόπου 
διακυβέρνησης, οι υποψήφιοι δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει τα βασικά στρατηγικά δόγ-
ματα, που θα υιοθετήσουν στα θέματα 
της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. 
Λόγω της κατοχής και της συνεχούς 
τουρκικής απειλής, τα ζητήματα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, 
που αφορούν εκτός των άλλων στη λύση 
του Κυπριακού και στην υπεράσπιση 
της κυπριακής ΑΟΖ, βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή. Ή, αν δεν βρίσκονται, η 
Τουρκία τα φέρνει ένεκα της επεκτατι-
κής της πολιτικής. Και αν δεν υπάρχουν 
σενάρια αντιμετώπισης, θα βρεθούμε 
μπροστά σε νέα τετελεσμένα. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, γινόμαστε 
συγκεκριμένοι: 

1. Ποιο είναι το νέο αμυντικό δόγ-
μα που θα υιοθετήσει η Κυβέρνηση, 
η οποία θα προκύψει από τις εκλογές; 
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Διευκρίνιση για την Έκθεση της 
Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου

Ταυτόχρονα με το άρθρο 
μου της περασμένης Κυ-
ριακής στη «Σημερινή» 
για την Έκθεση της CRS 

(Congressional Research Service - 
Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου) 
για το Κογκρέσο, εμφανίστηκαν και 
άλλα δημοσιεύματα στον ελλαδικό 
Τύπο αλλά με διαφορετικό κείμενο. 
Αυτά αναπαρήγαγαν τον λανθασμένο 
χάρτη του “Economist” με την ΤΔΒΚ 
δίχως εισαγωγικά, χαρακτηρίζοντάς 
τον ως “made in USA”, δίχως να εντο-
πίσουν την ανακρίβεια στον χάρτη 
και τη διόρθωση που έγινε κατόπιν 
της επέμβασής μου και του κ. Ιωάννη 
Σιεκέρσαββα. Όμως, επειδή υπήρξε 
κάποια σύγχυση με κάποια ελλαδι-
κά δημοσιεύματα, που δεν έκαναν 
ξεκάθαρο ότι η Έκθεση ετοιμάστηκε 
από την CRS, διευκρινίζω ότι στο 
δικό μου άρθρο είχα κάνει ξεκάθαρο 
ότι η Έκθεση ετοιμάστηκε από την 
CRS για τα μέλη και επιτροπές του 

Κογκρέσου. 
Αυτών λεχθέντων, το CRS συνει-

σφέρει στη διαμόρφωση πολιτικής του 
Αμερικανικού Κογκρέσου. Ενδεικτικά 
η Υπηρεσία είναι μέρος (part and 
parcel) του Αμερικανικού Κογκρέσου 
(όπως είναι να πούμε μέρος της Βου-
λής των Κοινοτήτων η Βιβλιοθήκη της 
Βουλής στο Ηνωμένο Βασίλειο). Αυτό 
εξηγεί και γιατί οι Εκθέσεις του CRS 
δημοσιεύονται διακριτικά σε ιστοσε-
λίδα του Αμερικανικού Κογκρέσου. 
Congress.gov website εδώ: https://
crsreports.congress.gov . Εξηγεί επίσης 
γιατί η έκθεση αυτή δημοσιεύθηκε 
εδώ: https://crsreports.congress.gov/
product/pdf/R/R41368.

Στην ιστοσελίδα του CRS https://
crsreports.congress.gov αναγράφονται 
μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Αυτά τα έγγραφα ετοιμάστηκαν 
από την Υπηρεσία Έρευνας του Κο-
γκρέσου (CRS). Η Υπηρεσία Ερευ-
νών του Κογκρέσου (Congressional 

Research Service, CRS) χρησιμεύει 
ως μη κομματικό κοινό προσωπικό 
(nonpartisan shared staff) στις επιτρο-
πές του Κογκρέσου και στα Μέλη του 
Κογκρέσου. Λειτουργεί αποκλειστικά 
κατόπιν εντολής και υπό τη διεύθυνση 
του Κογκρέσου. Οι πληροφορίες σε 
μια Έκθεση CRS δεν πρέπει να βασί-
ζονται σε άλλους σκοπούς εκτός από 
τη δημόσια κατανόηση των πληρο-
φοριών που έχουν παρασχεθεί από 
το CRS στα Μέλη του Κογκρέσου σε 
σχέση με τον θεσμικό ρόλο του CRS. 
Οι Εκθέσεις του CRS, ως δουλειά της 
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολι-
τειών Αμερικής, δεν υπόκεινται σε 
προστασία copyright στις ΗΠΑ…»  
Εν κατακλείδι το Αμερικανικό Κογκρέσο 
γενικά και η Ηγεσία του Κογκρέσου 
ειδικότερα είναι υπόλογοι ως και 
υπεύθυνοι για ό,τι δημοσιεύει το CRS.

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Ερευνήτρια/δη-
μοσιογράφος/συγγραφέας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6

Η ανιθαγένεια – Ποιος ευθύνεται 

Ησύμβαση της Γενεύης του 1949 
καθόρισε ως έγκλημα πολέμου τη 
μεταφορά πληθυσμού σε στρατιωτικά 
κατεχόμενα εδάφη από την κατέ-

χουσα δύναμη. Καμιά λοιπόν παραμόρφωση 
της αλήθειας, καμιά διαστροφή της πραγμα-
τικότητας, καμιά στρεψόδικος συμπεριφορά 
της κατοχικής Τουρκίας δεν είναι δυνατό να 
συσκοτίσουν την αδιαμφισβήτητη πραγματικό-
τητα. Που κραυγάζει ότι η μεταφορά Τούρκων 
από την Τουρκία και η εγκατάστασή τους στην 
κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πολιτικής της Άγκυρας για αλλοίωση 
της εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Τούρκος καθηγητής, Νιχάτ Ερίμ, σε μια 
έκθεσή του για την Κύπρο προς την τουρκική 
κυβέρνηση με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1956, 

αναφέρει: «Επειδή σε μια δεδομένη στιγμή 
μέσα στη ροή της Ιστορίας ένας πληθυσμός 
σε σύγκριση με τον άλλο πληθυσμό έχει υπερ-
τερήσει κατά εκατό ή διακόσιες χιλιάδες, δεν 
είναι επαρκής λόγος να καθορίσει την αιώνια 
τύχη μιας μεγαλονήσου όπως είναι η Κύπρος. 
Δεν μπορεί να την καθορίσει. Και μάλιστα αν 
λάβει κανείς υπόψη του ότι ένα τέτοιο νησί 
μπορεί να αποτελέσει έναν τρομακτικό κίν-
δυνο για την ασφάλεια μιας χώρας 25 -ήταν 
τότε- εκατομμυρίων όπως είναι η Τουρκία. Για 
την ασφάλεια της Τουρκίας η Κύπρος είναι 
ένα γεωγραφικό δεδομένο, το οποίο δεν είναι 
δυνατό να παραγνωρισθεί». Και εισηγούμενος 
την προώθηση της λύσης της προσάρτησης της 
Κύπρου στην Τουρκία, ο Νιχάτ Ερίμ αναφέρει 
ότι «σαν προπαρασκευαστικό στάδιο θα πρέπει 
να συλλεγούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η πλειοψηφία της ιδιοκτησίας της γης στην 
Κύπρο ανήκει στους Τούρκους, ότι θα πρέπει 
να συνταχθεί δημογραφικός χάρτης που να 
καθορίζει τον αριθμό των Τούρκων του νησιού 
σε κάθε πόλη και χωριό και ακόμα πως θα 
πρέπει να συλλεγούν οι καλύτερες δυνατές 
πληροφορίες για τους Κυπρίους της Τουρκίας 

και γενικά όσους βρίσκονται εκτός Κύπρου 
για την περίπτωση του εποικισμού». Μετά το 
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή δεν 
υπήρχε βέβαια ανάγκη για προσχήματα με 
επιστροφή δήθεν Τουρκοκυπρίων. Ο εποικι-
σμός μετά το 1974 πήρε τη μορφή ενός καλά 
οργανωμένου σχεδίου, που αποβλέπει σταθερά 
στη δημογραφική αλλοίωση των πληθυσμιακών 
δεδομένων με τελικό στόχο την ανατροπή τους.

Ο Economist στις 4.9.1976 έγραφε: «Ο 
προφανής στόχος της Τουρκίας είναι να με-
τατρέψει τη Βόρεια Κύπρο σε μια Επαρχία της 
Τουρκίας. Ο δημογραφικός εκτουρκισμός του 
Βορρά σύντομα θα είναι πλήρης. Πόλεις και 
χωριά όπως η Κερύνεια και η Λάπηθος, που 
παρέμεναν κενά μέχρι πρόσφατα, είναι τώρα 
γεμάτα από εποίκους από την Τουρκία».

Ο Φαζίλ Κουτσιούκ, πρώτος Αντιπρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, έγραψε στη «Χαλκίν 
Σεσί» το 1978 και τα εξής: «Αυτοί οι έποικοι 
που δεν σεβάστηκαν τον νόμο στα αρχικά τους 
χωριά έκαμαν τους για 400 χρόνια κατοίκους 
αυτού του νησιού να ξερνούν αίμα. Όλοι αυτοί 
έχουν συγκεντρωθεί μαζί και πολλά ανατολίτικα 
σουλτανάτα δημιουργήθηκαν σε πολλά από 

τα χωριά μας. Καλούμε την κυβέρνηση να μη 
μετατρέψει αυτό το νησί σε τάφο».

Από τότε έχουν περάσει 45 ολόκληρα χρόνια. 
Ο εποικισμός εντάθηκε και μετεξελίχθηκε σε μια 
οργανωμένη επιχείρηση πλήρους ανατροπής 
των πληθυσμιακών δεδομένων της Κύπρου.

Είναι κατάδηλον ότι η Τουρκία παραβιάζει 
κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν τη Σύμ-
βαση της Γενεύης του 1949, που προβλέπει 
ρητά στο άρθρο 49 (6) ότι: «Η κατέχουσα δύ-
ναμις δεν δύναται να εξορίσει ή να μεταφέρει 
μέρος του δικού της άμαχου πληθυσμού εις 
το κατεχόμενο υπ’ αυτής έδαφος».

Και είναι φανερό από τα όσα έχουν αναφερ-
θεί ότι ο εποικισμός αποτελεί στην Κύπρο μια 
κραυγαλέα διεθνή παρανομία της Τουρκίας.

Γιατί, όμως, τα αναφέρουμε όλα αυτά;
Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 

υπέβαλε ερώτηση στην Κομισιόν για το γνωστό 
θέμα των 30.000 τέκνων, μεικτών γάμων Τ/κ με 
εποίκους. Στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία 
αρνείται, ορθώς, να παράσχει κυπριακή ιθα-
γένεια, επειδή ο ένας εκ των δύο γονέων τους 
είναι έποικος. Και επειδή ο εποικισμός αποτελεί 
έγκλημα πολέμου, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, 

δεν είναι δυνατή η νομιμοποίησή του. Και ναι, 
μεν, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ορίζει ότι «πρέπει να αποτρέπεται 
η ανιθαγένεια», πλην όμως την απόλυτη ευθύ-
νη για την ανιθαγένεια των 30.000 ανιθαγενών 
φέρει η εγκληματούσα Τουρκία.

Πολύ σωστά, συνεπώς, ο Ευρωπαίος Επίτρο-
πος Δικαιοσύνης και Ισότητας, στην απάντησή 
του στον κ. Κιζίλγιουρεκ, αναφέρει ότι «εναπό-
κειται σε κάθε κράτος μέλος, τηρουμένου του 
Διεθνούς Δικαίου, να καθορίζει τις προϋποθέ-
σεις απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας.

Και αφού το Διεθνές Δίκαιο με τη Σύμβα-
ση της Γενεύης απεφάνθη κατηγορηματικά 
ότι ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου, δεν 
θα πρέπει να αναμένεται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία να τον νομιμοποιήσει, παρέχοντας 
ιθαγένεια σε τέκνα εποίκων. 

Για την ανιθαγένεια μοναδική ευθύνη έχει 
η βαρυνόμενη με το έγκλημα του εποικισμού 
Τουρκία.

Στην Τουρκία συνεπώς θα πρέπει να απευ-
θύνει ο κ. Κιζίλγιουρεκ, όχι ερώτηση, αλλά κα-
ταγγελία για τη συνεχιζόμενη εγκληματική της 
δράση στην Κύπρο.

29.01.2023

Πρώτα να… ξεκλειδώσουν τον χάρτη που έδωσαν!

Η ΑΣΈΒΈΙΑ COLIN STEWART 
ΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΔ, ΈΚΤΟΠΙΣΜΈ-
ΝΩΝ, ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
Ο ΚΛΈΙΔΩΜΈΝΟΣ ΜΑΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ο
εν λόγω κύριος από 
τον Καναδά, Κόλιν 
Στιούαρτ, νέος Ειδι-
κός Αντιπρόσωπος 
και επικεφαλής 
της λεγόμενης Ει-
ρηνευτικής Δύνα-

μης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, 
και αναπληρωτής Ειδικός Σύμβουλος 
του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο, 
διορισθείς τον Δεκέμβριο του 2021, μί-
λησε πρόσφατα στο 18ο σεμινάριο του 
«Economist»,18-19 Οκτωβρίου 2022, 
στο «Χίλτον» Λευκωσίας. 

Έστω και καθυστερημένα, λόγω 
τρεχόντων θεμάτων, ακούσαμε την 
11λεπτή ομιλία του, τον τρόπο με τον 
οποίο μίλησε, τι προώθησε και τι δεν 
ανέφερε!

Σε ολόκληρη την ομιλία του (που 
μπορείτε να δείτε και να ακούσετε στον 
σύνδεσμο πιο κάτω), δεν αναφέρθηκε 
ρητά ούτε μία φορά σε Κυπριακή 
Δημοκρατία! Με ασέβεια έναντι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, των Ελ-
λήνων εκτοπισμένων, του Διεθνούς 
Δικαίου, και όχι μόνο (https://www.
youtube.com/watch?v=6jUl0z9oT2Y, 
https://events.economist.com/events-
conferences/18th-annual-economist-
cyprus-summit/). 

Ακούστε πώς αναφέρεται επανει-
λημμένα σε «Κύπρο», στο «νησί», στις 
«δύο πλευρές», στους «δύο ηγέτες», 
στις «δύο κοινότητες». Μιλά για «τον 
βορρά», για το «εμπόριο μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων», «πιο φθηνά προϊόντα 
στην άλλη πλευρά», για τη διεύρυνση 
των συναλλαγών με τα κατεχόμενα, στα 
οποία αναφέρεται ως «την άλλη πλευ-
ρά» ή τον «βορρά». Για περισσότερα… 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ότι 
εργάζονται για την αύξηση του εμπορίου 
βάσει του κανονισμού της Πράσινης 
Γραμμής, να προσπεραστούν τραπε-
ζικές δυσκολίες και για περισσότερες 
διευκολύνσεις στις διόδους… Αύξησαν 
το εμπόριο «μεταξύ των δύο πλευρών» 
της ταχίνης, ελαιολάδου κ.λπ. Ήδη 
έσπασαν το ρεκόρ, είπε, για εμπορία 
στην Πράσινη Γραμμή! Και επαίνεσε 
τα «δι-κοινοτικά κατορθώματα». Αλλά 
ούτε λέξη για τον Ελέφαντα στο δωμάτιο. 
Τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, 
ως αποτέλεσμα δύο τουρκικών ει-
σβολών του 1974…

Σε όλη την 11λεπτη ομιλία του έκανε 

ξεκάθαρο τον στόχο και σκοπό του ιδί-
ου και του ΟΗΕ, εννοείται και χωρών 
τα συμφέροντα και σχέδια των οποίων 
βρίσκεται στην Κύπρο να τα προωθεί. 
Εκπρόσωποι των οποίων ήταν παρόντες 
εκεί. Προσαρμοσμένος στην τουρκική 
ορολογία και πολιτική μη αναγνώρισης 
της ΚΔ. Τόνισε ενδεικτικά ότι όσο πε-
ρισσότερο μεγαλώνει η επαφή και το 
εμπόριο μεταξύ «των δύο πλευρών», τόσο 
πιο εύκολα θα μπορέσουν οι «ηγέτες» να 
φθάσουν σε συμφωνία για το Κυπριακό!

Εκείνο που εννοούσε σύμφωνα με το 
τουρκικό δόγμα διαίρεσης που υιοθέ-
τησαν τα ΗΕ είναι το ότι οι Έλληνες της 
Κύπρου δεν δέχονται ακόμα τη «λύση» 
τους, και αυτό δυσκολεύει τους «ηγέτες» 
μας. Ευελπιστώντας πως τα πολλά λεφτά 
θα τους πείσουν!

Η δε αναφορά του σε «δύο πλευρές» 
είναι μια φράση που χρησιμοποιεί ο 

ΟΗΕ για να αποφεύγει να αναφερθεί 
στην Τουρκία, ως τον εισβολέα και την 
Κυπριακή Δημοκρατία, ως το θύμα στη 
συνεχιζόμενη κατοχή. 

Δεν πτοήθηκε, μιλώντας στο έδαφος 
της ΚΔ, που τον φιλοξενεί, να μην εκφρά-
σει μία λέξη για την τουρκική συνεχιζό-
μενη κατοχή του βορείου τμήματος της 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ούτε μια 
φορά σε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
Ούτε μια λέξη για τις 40.000 τουρκικών 
κατοχικών στρατευμάτων από τις δύο 
τουρκικές εισβολές του 1974, τους Έλ-
ληνες εκτοπισμένους και τις κλεμμένες 
τους περιουσίες στην «άλλη πλευρά», 
τις χιλιάδες των Τούρκων κουβαλητών 
εποίκων από την Τουρκία στην «άλλη 
πλευρά», παραβιάζοντας τόσο τα Άρθρα 
49 και 147 της Τέταρτης Σύμβασης της 
Γενεύης του 1949 όσο και τα ψηφίσμα-
τα του ιδίου του Οργανισμού που τον 

διόρισε, 541/1983 και 550/1984. Περι-
φρονώντας τη θέληση του λαού της ΚΔ, 
που πληρώνει αδρά για την παρουσία 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, και που δεν δέχεται 
την αναγνώριση των κατεχομένων μας 
εδαφών, με την επιτήδειά τους «επανέ-
νωση»,  που σημαίνει ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
της κατοχής και διάλυση της ΚΔ. 

Η ομιλία του φανέρωσε γι’ ακόμα 
μια φορά την ουσιαστική και εμφανή 
αδυναμία και άρνηση τού ΟΗΕ (στην 
προσέγγιση του Κυπριακού) να ανα-
γνωρίσει ΑΝΟΙΚΤΑ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ της μισής 
μας πατρίδας, ονόματι ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Ούτε λέξη ότι η Τουρκία είναι υπο-
χρεωμένη να σεβαστεί το Διεθνές Αν-
θρωπιστικό Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο 
Περί Διεθνών Εγκλημάτων, και την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 

στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 
Λονδίνου, 24 Νοεμβρίου 2022, και σε 
ερώτηση της γράφουσας για τον «κλει-
δωμένο» από τον ΟΗΕ χάρτη μας, είπε: 
«… Έχουμε τον δικό μας χάρτη φυ-
σικά, γιατί ο δικός μας χάρτης έγινε 
από την ομάδα, την αρμόδια ομάδα 
για το εδαφικό, ήταν μαζί μας στη 
Γενεύη και από το Κτηματολόγιο και 
από άλλες υπηρεσίες του κράτους, 
ναι, υπάρχει ο χάρτης που είχαμε 
δώσει». Όσον αφορά τη δημοσιο-
ποίησή του «…αυτήν τη στιγμή που 
μιλάμε δεν έχει καμία ισχύ ο χάρτης, 
γιατί τίποτα δεν θεωρείται συμφω-
νημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα 
και ο συγκεκριμένος χάρτης δεν έχει 
σήμερα οποιαδήποτε ισχύ». 

Αντιθέτως, τώρα όσο ποτέ επιβάλ-
λεται η δημοσιοποίησή του. Για να δει 
ο λαός τι παραχωρήσεις έγιναν ήδη με 
τον χάρτη που άφησαν στη Γενεύη. Ει-
δικά όταν και οι τρεις επικρατέστεροι… 
υπόσχονται στον Γκουτέρες και τους 
προϊσταμένους του ότι θα συνεχίσουν 
από εκεί που έμειναν στη «Διάσκεψη 
για την Κύπρο», στη Γενεύη/Μον Πε-
λεράν/Κραν Μοντανά. 

Δημοσιοποιήστε πια, κ. Ιωάννη 
Κασουλίδη και επικρατέστεροι, 
τον χάρτη που δώσατε εν αγνοία 
του λαού, να δούμε πού πράγματι 
μείνατε. Τι δωρίσατε στους Τούρ-
κους και τι έμεινε να δώσετε ως νέα 
δώρα/κίνητρα, κατά τον Βρετανό 
Ύπ. Αρμοστή Ιρφάν Σιντίκ. Έχουμε 
το δικαίωμα αυτό και με τον Περί 
Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληρο-
φορίες που Δημόσιου Τομέα Νόμο 
του 2017(184(1)2017). 

«Για την πρόνοια του πλαισίου Γκου-
τέρες στο περιουσιακό»: https://www.
philenews.com/f-me-apopsi/paremvaseis-
ston-f/article/1641988/ga-tin-pronoia-
toy-plaisioy-ggoyteres-sto-perioysiako 

 «Ο Βρετανός πρέσβης θέλει ‘‘θαρραλέο’’ 
τον νέο Πρόεδρο!», 5.1.2023: https://www.
philenews.com/f-me-apopsi/arthra-apo-
f/article/1628620/o-bretanos-presbis-
thelei-tharraleo-ton-neo-proedro 

«Ο Βρετανός Ύπ. Αρμοστής, ο Όθων Ανα-
στασάκης, τα δώρα προς την Τουρκία και οι 
χήνες του Σερ Χάνεϊ», 18.1.2023: https://
simerini.sigmalive.com/article/2023/1/18/o-
bretanos-up-armostes-o-othon-anastasakes-
ta-dora-pros-ten-tourkia-kai-oi-khenes-tou-
ser-khanei/ 

«Ο Βρετανός Αρμοστής απαιτεί έναν 
‘‘θαρραλέο Πρόεδρο’’», 20.01.2023: 

https://www.sigmalive.com/news/
opinions_sigmalive/1057435/o-vretanos-
armostis-apaitei-enan-tharraleo-proedro

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ, Πρώην 
Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων

του Ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα, τα 
Ηνωμένα Έθνη έχασαν την αξιοπι-
στία τους και έχουν θάψει όλα αυτά. 
Υιοθέτησαν μια κουλτούρα βουτηγ-
μένη στην ατιμωρησία και στο αίμα 
των θυμάτων της κατοχής, που τώρα 
περιλαμβάνει και ξένους υπηκόους 
οι οποίοι  έπεσαν θύματα βάρβαρων 
πρακτικών, όπως την ανθρώπινη 
εμπορία και εμπορία παιδιών και 
τη βία εναντίον των γυναικών, που 
δρα αχαλίνωτη στα κατεχόμενα. 
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ανέφερε…

Εν τη παρουσία, ειρωνικά, και πολλών 
δικών μας κυβερνώντων και παραγόντων, 
και του Υπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη 
Κασουλίδη, υπέρμαχου των περιβόητων 
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 
Που προώθησε πρόσφατα προς τους 
Τούρκους (και του τα πέταξαν στα μού-
τρα), ευθυγραμμισμένος με τον επιτήδειο 
Καναδό και όσους ξένους βρίσκονται 
πίσω του… Άραγε να ρωτήσουμε αν η 
ΚΔ παραπονέθηκε για την ομιλία του 
κ. Κόλιν Στιούαρτ ή είναι άδικος κόπος; 

Το ξεκίνημα/ξεκλείδωμα 
από εκεί που έμειναν 
στο Κραν Μοντανά

Εν τω μεταξύ, οι τρεις επικρατέστεροι 
υποψήφιοι Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκος 
Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης υποστηρίζουν ξεκίνημα από 
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και 
διαπραγμάτευση του πλαισίου Γκουτέ-
ρες, πρόνοια του οποίου υποστηρίζει 
τον πρώτο λόγο να έχει ο παράνομος 
χρήστης των κατεχόμενων περιουσιών 
των Ελλήνων (άρθρο Θεόφιλου Θεοφί-
λου, Πρέσβη ε.τ. 22.1.2023, «Φιλελεύ-
θερος»). Αυτά ουδόλως συνεπάγονται 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. 

Παράλληλα, ο Βρετανός Ύπατος Αρ-
μοστής προειδοποιεί ότι θέλει (εννοείται 
το Φόρεϊν Όφις) τον επόμενο Πρόεδρο 
της ΚΔ να είναι θαρραλέος με πολλά 
δώρα στους Τούρκους (βλέπε άρθρα 
στο τέλος Κώστα Βενιζέλου, Φανούλας 
Αργυρού και Σάββα Ιακωβίδη).

Ο «κλειδωμένος» χάρτης 
μας στη Γενεύη βρίσκεται 
στη Λευκωσία 

Οπόταν, όποιος εκλεγεί Πρόεδρος, 
θα πρέπει πρωτίστως να δημοσιοποι-
ήσει στον λαό τον «κλειδωμένο» χάρτη 
και όσους άλλους χάρτες πήραν μαζί 
τους στα ελβετικά θέρετρα, εφόσον η νυν 
κυβέρνηση της ΚΔ δεν ανταποκρίνε-
ται στην υποχρέωσή της για διαφάνεια 
και ενημέρωση του λαού. Ο “original” 
χάρτης (χάρτες) με πολλά προφανώς 
αντίτυπα βρίσκεται στη Λευκωσία, όπου 
ετοιμάστηκε.

14 χάρτες ανταποκρινόμενοι 
στο 29,2% που πρότειναν οι Τ/κ

Σημειώνω το πρωτοσέλιδο της 
«Σημερινής», 11.1.2017, «ΧΑΡΤΕΣ 
αναμένεται να πέσουν στο τραπέ-
ζι… η ε/κ πλευρά έχει ετοιμάσει 14 
εναλλακτικούς χάρτες, που ανταπο-
κρίνονται στο 29,2% που προτείνει 
η τ/κ πλευρά…».

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος 
afanoulla@gmail.com

Ο ΚΟΛΙΝ ΣΤΙΟΎΑΡΤ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. Α. ΓΚΟΎΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΎ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 2021

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ», 11.1.2017

Σε ολόκληρη την ομιλία 
του, ο Κόλιν Στιούαρτ δεν 

αναφέρθηκε ρητά ούτε μια 
φορά σε Κυπριακή Δημο-

κρατία! Με ασέβεια έναντι 
της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, των  Έλλήνων εκτο-

πισμένων, του Διεθνούς 
Δικαίου, και όχι μόνο
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Τζον Μπάιντεν βρίσκονται στο στόχαστρο 
της Δικαιοσύνης και διεξάγονται εναντίον 
τους έρευνες, επειδή βρέθηκαν στην 
κατοχή τους διαβαθμισμένα κρατικά 
έγγραφα. Φαίνεται πως στην αλλοδαπή οι 
θεσμοί σέβονται το λειτούργημά τους και 
εφαρμόζουν κατά γράμμα τους νόμους 
και τις απαγορευτικές ρήτρες, ανεξάρ-
τητα αν τα υπό διερεύνηση άτομα είναι 
νυν ή πρώην κρατικοί αξιωματούχοι. 
Βέβαια οι πιο πάνω δεν τα άφησαν να 
διαρρεύσουν σε ξένους (και μάλιστα 
εχθρικούς), αλλά τα κράτησαν για τον 
εαυτό τους. Μικρότερο μεν το αδίκημα,  
αλλά σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς 
κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με φυλάκιση, 

Στην Κύπρο, όμως, φαίνεται πως οι 
θεσμοί μας βρίσκονται σε «αγρανά-
παυση» όταν πρόκειται για ζητήματα 
που θα διαταράξουν την καθεστηκυία 
τάξη. Έτσι σιωπηρά κατάπιαν αυτό το 
μείζον ποινικό αδίκημα και ουδείς εκ 
των ενόχων ή υπόπτων κλήθηκαν να 
λογοδοτήσουν για τους λόγους που τους 
ώθησαν να αφήσουν να διαρρεύσουν 
κρατικά απόρρητα έγγραφα σε ένα διε-
θνές ειδησεογραφικό δίκτυο,  το οποίο 
εργολαβικά προπαγανδίζει υπέρ της 
Τουρκίας και τις άριστες σχέσεις της με 
τους εμίρηδες του Κατάρ. Και όχι μόνο. 

Οι δημοσιογράφοι του εν λόγω δι-
κτύου βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
στον Έβρο τον Αύγουστο του 2022, 
όταν η Τουρκία προωθούσε διά της 
βίας μετανάστες προς τα σύνορα της 
Ελλάδας. Και ένα από τα θέματα που 
προβλήθηκε εκτεταμένα σε διεθνές επί-
πεδο ήταν μια φερόμενη μετανάστρια, 
η οποία προέβαινε σε δακρύβρεκτες 
δηλώσεις για το ανύπαρκτο κοριτσάκι 
της με το όνομα Μαρία, που την δά-
γκωσε ένας ανύπαρκτος σκορπιός σε 

μιαν απροσδιόριστη νησίδα του Έβρου. 
Βέβαια, όταν αποδείχθηκε πως η εν 

λόγω μετανάστρια ζούσε στη Γερμανία 
και οργάνωνε το εν λόγω σκηνικό από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη 
συνδρομή και ΜΚΟ και ούτε παιδάκι 
υπήρξε ούτε και θάφτηκε εκεί στη νη-
σίδα, δεν υπήρξε η ανάλογη προβολή 
για αποκατάσταση της αλήθειας.

Από τα μέσα του Αυγούστου, με μια 
εκτενή σειρά δημοσιευμάτων, ΜΜΕ 
όπως το «Der Spiegel», το «Euractiv», 
το «Politico», το Al Jazeera αλλά και 
η «Le Monde», η «Libération», ακό-
μη και οι «New York Times» και η 
«Washington Post» επιδόθηκαν σε 
ένα κρεσέντο μαστίγωσης της Ελλάδας. 
Μαζί με κάποιες ΜΚΟ έπαιξαν συντο-
νισμένα το βρόμικο χαρτί διασυρμού 
της Ελλάδας, πυροδοτώντας μια διεθνή 
κατακραυγή εις βάρος της χώρας και 
των δήθεν απάνθρωπων πρακτικών, τις 
οποίες υποτίθεται πως εφαρμόζει στο 

μεταναστευτικό ζήτημα. Για πάνω από 
ένα μήνα η Ελλάδα διασυρόταν μέσα σε 
ένα  βόρβορο δριμύτατων επικρίσεων 
για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και βάρβαρης μεταχείριση των 
παρανόμως εισερχόμενων στη χώρα 
μεταναστών. Όταν η δήθεν τραγωδία 
αποδείχθηκε ένα μεγαλειώδες φιάσκο 
και ψεύτικο κατασκεύασμα, μόνο το «Der 
Spiegel» βρήκε το θάρρος να απολογηθεί 
για τα μεγάλα ψέματα που προέβαλλε. 
Οι υπόλοιποι βουβάθηκαν ή έκλεισαν 
το θέμα εκεί που το άφησαν.

Qatargate και Κύπρος
Πέραν των πιο πάνω, που ενισχύ-

ουν την ανάγκη ότι οι βουλευτές που 
άφησαν τα απόρρητα κρατικά έγγραφα 
να διαρρεύσουν στον Αλ Τζαζίρα θα 
πρέπει να λογοδοτήσουν, αιωρείται και 
ένα άλλο ζήτημα, για το οποίο οι θεσμοί 
μας όφειλαν και οφείλουν να ασχολη-
θούν ενδελεχώς. Είναι και η πολύκροτη 

υπόθεση του Qatargate. Την ώρα που 
οι βελγικές Αρχές διεξάγουν έρευνες σε 
τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την 
πορεία του χρήματος του Κατάρ, που 
εισέρρεε σε λογαριασμούς Ευρωπαίων 
αξιωματούχων, η Κύπρος οφείλει να 
προβεί στα αυτονόητα. Να διεξαγάγει 
έρευνες εντοπίζοντας και στην Κύπρο 
πιθανά μελανά στίγματα για τη διαδρομή 
βρόμικου χρήματος από τη χώρα των 
Εμίρηδων ή του Μαρόκου.

Ιδιαίτερα αν αληθεύουν οι πλη-
ροφορίες ότι στην Κύπρο υπάρχουν 
εγγεγραμμένες εταιρείες της πρώην 
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και υποδίκου σήμερα στις 
φυλακές των Βρυξελλών, Εύας Καϊλή. 
Και αν υπάρχουν, ποια δικηγορικά 
γραφεία τις ενέγραψαν στην ίδια ή 
σε στενούς συγγενείς της και τι ποσά 
κρύβονται μέσα στους λογαριασμούς 
των εν λόγω εταιρειών;

Μια τέτοια έρευνα θα αποκαθι-
στούσε το κύρος και την υπόληψη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία τα 
τελευταία χρόνια διασύρεται άδικα ως 
ένας εκ των αδύναμων κρίκων της Ε.Ε. 
σε ζητήματα διαφθοράς. 

Δοθέντων αυτών είναι απορίας άξι-
ον πώς η κυπριακή Δικαιοσύνη δεν 
έχει διαφυλάξει ακόμα το τεκμήριο της 
αθωότητας για άτομα που έχουν δια-
συρθεί από το Καταρινό δίκτυο. Μέχρι 
και αυτήν τη στιγμή προβάλλονται στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως 
στο Youtube όχι μόνο προσβλητικές 
αναφορές αλλά και σκηνές ως να είναι 
πλέον δεδικασμένη υπόθεση. Ως να 
έχουν ήδη καταδικασθεί ένοχοι. 

Σε μια σειρά βίντεο του Al Jazeera 
προβάλλεται ως κατόρθωμα του εν λόγω 
δικτύου η απόκτηση των διαβαθμισμένων 

κρατικών εγγράφων που διέρρευσαν 
από τη Βουλή, με επικεφαλίδες, τίτλους, 
ονόματα και υπογραμμίσεις.

Τέτοιες εικόνες προσβάλλουν τη χώρα 
μας αλλά και τους ίδιους τους θεσμούς, 
που διστάζουν μέχρι σήμερα να εφαρ-
μόσουν τους νόμους και να αφήσουν 
κατά μέρος τις όποιες μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες. 

Βέβαια, τώρα στην εκπνοή της 
προεκλογικής εκστρατείας όλοι ασχο-
λούνται με τις συσπειρώσεις και τους 
διαγκωνισμούς για την προεδρία του 
κράτους. Προφανώς   θεωρούν πως 
τέτοια ζητήματα είναι επουσιώδη και 
όχι μείζονος σημασίας. Ωστόσο, τέτοιες 
συμπεριφορές ή αντιλήψεις τείνουν να 
ενισχύσουντα αισθήματα αμφισβήτησης 
προς τους θεσμούς, οι οποίοι τάχθηκαν 
να υπηρετούν τη δικαιοσύνη και το δη-
μόσιο συμφέρον. Η απόδοση δικαιο-
σύνης είναι μεν απόλυτη αρμοδιότητα 
της δικαστικής εξουσίας. Ωστόσο, δεν 
μπορεί να συνεχίζονται οι παρεμβολές 
επηρεασμού από το φιλοτουρκικό Αλ 
Τζαζίρα, το οποίο συνεχίζει ακάθεκτο 
την προπαγάνδα του στιγματίζοντας 
αθώους και αδίκους.

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΑΓΡΑΝΑ-
ΠΑΥΣΗ» ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΑΡΑ-
ΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕΣΤΗΚΥΙΑ ΤΑΞΗ

Σ
την Κύπρο, όταν μέλη του 
Κοινοβουλίου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας 
άφησαν να διαρρεύσουν 
διαβαθμισμένα κρατικά 
έγγραφα στο φιλοτουρ-
κικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, 

δεν «έσπασε μύτη»: Οι δράστες αυτού 
του αξιόποινου αδικήματος την σκα-
πούλαραν με ελαφρά πηδηματάκια,  
έχοντας σιωπηρά τη στήριξη όσων 
ενόρκως διαβεβαίωναν πως θα σέ-
βονται το Κυπριακό Σύνταγμα και του 
νόμους της πολιτείας. Μαζί με όλους 
αυτούς τους νομοθέτες και τα μέλη 
άλλων ανεξάρτητων θεσμών - όπως 
η Γενική Εισαγγελία, η Αστυνομία, η 
ΜΟΚΑΣ, η Αρχή για την Πάταξη της 
Διαφθοράς, καθώς και ανεξάρτητους 
οργανωμένους φορείς. 

Σε αντίθεση με την Κύπρο, στις ΗΠΑ 
ο τέως Πρόεδρος Ντόναλντ  Τραμπ και 
εσχάτως ο Αμερικανός νυν Πρόεδρος 

Το παράδειγμα των ΗΠΑ για τα διαβαθμισμένα έγγραφα 
και το σκάνδαλο Κατάρ, που δεν «άγγιξε» την Κύπρο!

Την ώρα που οι βελγικές 
Αρχές διεξάγουν έρευ-
νες σε τρεις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες για την 
πορεία του χρήματος του 
Κατάρ, που εισέρρεε σε 
λογαριασμούς Ευρω-
παίων αξιωματούχων, η 
Κύπρος οφείλει να προβεί 
στα αυτονόητα
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Συμπεράσματα

Το γεωπολιτικό «παιχνίδι» 
στην Ευρύτερη Μέση 
Ανατολή έχει αλλάξει. Η 
Τουρκία έχει εισέλθει στη 

σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και, 
παράλληλα, έχει απομακρυνθεί από 
τη «Δύση». Η Ελλάδα, η Κυπριακή 
Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κυρί-
αρχα κράτη στην Ευρύτερη Μέση 
Ανατολή ήδη συνυπάρχουν τόσο 
με τα πυρηνικά όπλα που αποθη-
κεύονται σε αυτήν την επικίνδυνη 
περιοχή όσο και με τους πυρηνικούς 
σταθμούς που λειτουργούν εκεί. 
Σύντομα, όμως, αυτά τα κράτη θα 
συνυπάρχουν με ένα καινούργιο 

ρωσο-τουρκικό πυρηνικό σταθμό 
στο Άκιουγιου, με τέσσερεις σχετι-
κούς πυρηνικούς αντιδραστήρες 
και, ίσως με το πέρασμα του χρόνου, 
με επιπρόσθετα επιτεύγματα της 
τουρκικής πυρηνικής στρατηγικής. 
Συνεπώς, όλες οι κυβερνήσεις στην 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή θα πρέ-
πει να το εμπεδώσουν. Επίσης, θα 
πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά 
μέτρα με διάφορους στόχους όπως 
την ασφάλεια, την προστασία, την 
υγεία και την ευημερία των κατοί-
κων υπό τη διακυβέρνησή τους. 
Αλλιώς…

*Οι απόψεις είναι προσωπικές 

ΟΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΡΩΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣ-
ΣΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΑΚΙΟΥΓΙΟΥ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΣΥΝΟΨΗ 
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕ-
ΛΙΞΕΩΝ 

Ο Πυρηνικός Σταθμός Άκιουγιου στην Τουρκία και 
η πυρηνικοποίηση της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής

Α
πό το 2018, έχω γρά-
ψει ξανά και ξανά για 
τους αναδυόμενους 
κινδύνους που προ-
κύπτουν από τον τε-
ράστιο ρωσο-τουρκικό 
πυρηνικό σταθμό υπό 

κατασκευή σε παραθαλάσσιο σημείο 
στο Άκιουγιου της Τουρκίας και για 
την ευρύτερη ρωσο-τουρκική πυ-
ρηνική συμμαχία. Αυτοί οι κίνδυνοι 
δεν πηγάζουν από την άλλη άκρη του 
πλανήτη αλλά από το Άκιουγιου, το 
οποίο βρίσκεται περίπου 85 χιλιόμε-
τρα βόρεια της τουρκοκρατούμενης 
ακτής της Επαρχίας Κερύνειας και 
περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της 
ημικατεχόμενης Λευκωσίας. Για να 
υπολογίσουν οι αναγνώστες πόσο 
κοντά βρίσκεται το Άκιουγιου από 
την πρωτεύουσα, ας σκεφτούν ότι η 
απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ 
του κέντρου της Πάφου και του κέντρου 
της Λάρνακας είναι η ίδια, περίπου 
110 χιλιόμετρα. 

Για να εκτιμήσουν οι αναγνώστες πόσο 
γιγάντια είναι τα τερατουργήματα που ξεφυ-
τρώνουν στο Άκιουγιου, όπου κατασκευά-
ζονται τέσσερεις πυρηνικοί αντιδραστήρες 
σε τέσσερεις σχετικές μονάδες, μπορούν 
να παρακολουθήσουν δύο σύντομα βίντεο 
που τοποθετήθηκαν στο κανάλι του Υπουρ-
γείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της 
Τουρκίας στο Youtube στις 21 Ιουλίου και 
4 Αυγούστου του 2022 (στο www.youtube.
com/watch?v=Y4J7lPPGbyU και στο www.
youtube.com/watch?v=CXnVJ9bcnnw 
αντίστοιχα).

Τα πυρηνικά σχέδια 
της Τουρκίας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εβδομάδων, νέες λεπτομέρειες έχουν 
έρθει στο φως της δημοσιότητας. Θα 
αναφέρω μόνο τρεις. 

Στις 20 Δεκεμβρίου του 2022, ο 
Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Fatih 
Donmez, επιβεβαίωσε ότι μέσα στα 
επόμενα 10 ώς 20 χρόνια, η τουρκι-
κή κυβέρνηση προβλέπει την κατα-
σκευή επιπλέον πυρηνικών σταθμών 
στην επικράτεια της Τουρκίας. Ενώ η 
τουρκική κυβέρνηση υπερηφανεύεται 
για το πυρηνικό έργο στο Άκιουγιου, 

έχει ήδη εκδηλώσει την προτίμησή της 
για την κατασκευή δύο νέων πυρηνικών 
σταθμών στην ακτή της Μαύρης Θά-
λασσας στη Σινώπη στη βόρεια Τουρκία 
και στην Ιγνεάντα, λίγα χιλιόμετρα νό-
τια της Βουλγαρίας και κοντά στη βο-
ρειοανατολική Ελλάδα. (Δείτε: www.
hurriyetdailynews.com/turkiye-aims-
for-more-nuclear-power-179507 και 
https://world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-t-z/
turkey.aspx). 

Στις 20 Δεκεμβρίου του 2022, ο Πρό-
εδρος Ερντογάν δημοσίευσε μιαν αφίσα 
που σηματοδότησε τη θεμελίωση της 4ης 
Μονάδας στο Άκιουγιου. Με αυτόν τον 
τρόπο, αυτός ο αυταρχικός νεο-σουλτάνος 
και νεο-χαλίφης έδειξε ότι εκμεταλλεύε-
ται το πυρηνικό έργο στο Άκιουγιου για 
να διαδώσει προπαγάνδα, για να προ-
ωθήσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και 
για να παρουσιάσει την Τουρκία ως αυ-
ξανόμενη περιφερειακή υπερδύναμη 
(Δείτε: https://twitter.com/RTErdogan/
status/1609116022086180864 αντίστοιχα). 

Στις 14 Ιανουαρίου του 2023, η 
Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέρ-
γειας (ROSATOM) δημοσίευσε νέο 
ανακοινωθέν στον ιστότοπό της αφιε-
ρωμένο στο Άκιουγιου. Μεταξύ άλλων, 
επιβεβαίωσε ότι ενώ η προθεσμία για 
την ολοκλήρωση της πρώτης από τις 
τέσσερεις μονάδες στο Άκιουγιου είναι 
το 2025, «τα ενδιαφερόμενα μέρη στο 
έργο καταβάλλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προκειμένου να επιτύχουν τα 
ακόλουθα δύο ορόσημα του έργου κατά 
τη διάρκεια του 2023, έτος Ιωβηλαίου 
για τη Δημοκρατία της Τουρκίας [που, το 
1923, εξελίχθηκε από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία]: την παράδοση φρέσκου 
πυρηνικού καυσίμου στην τοποθεσία του 
πυρηνικού σταθμού στο Άκιουγιου και 
την πλήρη κατασκευή της Πρώτης Μο-
νάδας Ενέργειας» (Δείτε: www.akkuyu.
com/core-cooling-system-installation-
completed-at-akkuyu-npp/update). 

Με όλα αυτά υπόψη, πρωταρχικός 
μου στόχος σήμερα είναι να ενημερώσω 
τους αναγνώστες ότι στις 30 Νοεμβρίου 
του 2022, μετά από αξιολόγηση από 
ομότιμους, ένα εκτεταμένο ακαδημαϊκό 
μου άρθρο για το Άκιουγιου, 38 σελίδων, 
δημοσιεύτηκε στα αγγλικά από το βρετα-
νικό ακαδημαϊκό περιοδικό «Journal of 
Balkan and Near Eastern Studies». Έχει τον 
τίτλο «The Akkuyu Nuclear Power Plant 
in Turkey: Some Causes for Concern», 
δηλαδή «Ο Πυρηνικός Σταθμός Άκιουγιου 
στην Τουρκία: Μερικές Αιτίες Ανησυχίας» 
(Βρίσκεται στο https://doi.org/10.1080/1
9448953.2022.2143855 και στο www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/194
48953.2022.2143855). 

Επειδή ο ακαδημαϊκός εκδότης χρε-
ώνει ένα ποσό (€43,00) για να παρα-
χωρήσει πρόσβαση σε ολόκληρο το 
άρθρο μου, θα ήθελα να παρουσιάσω 
μια σύνοψη στις παραγράφους που 
ακολουθούν. 

Μια κρίσιμη 
καμπή στην ιστορία 

Το κύριο επιχείρημα του ακαδημαϊ-
κού μου άρθρου είναι ότι η κατασκευή 
ενός νέου ρωσο-τουρκικού πυρηνικού 
σταθμού στο Άκιουγιου σηματοδοτεί 
μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία, στον 
χαρακτήρα, στη δυναμική και στους 
κινδύνους που προκύπτουν από την 
Τουρκία ως μέρος της Ευρύτερης Μέσης 
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ενέργειας. Το 2011 ενεργοποιήθηκε 
νέος πυρηνικός σταθμός στο Bushehr 
στο Ιράν. Πιο πρόσφατα, το 2018, άλλος 
νέος πυρηνικός σταθμός τέθηκε σε λει-
τουργία στο Barakah των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. Στον απόηχο αυτών 
των κατορθωμάτων, τόσο η Τουρκία 
όσο και η Αίγυπτος έχουν αρχίσει να 
εφαρμόζουν δικά τους σχέδια, ώστε 
να γίνουν οικοδεσπότες πυρηνικών 
σταθμών που κατασκευάζονται από 
τη ROSATOM του ρωσικού κράτους. 
Ορισμένα άλλα κράτη στην Ευρύτερη 
Μέση Ανατολή, αλλά όχι η Ελλάδα και 
η ΚΔ, επιδιώκουν να ακολουθήσουν 
τα βήματα αυτών των κρατών. Άρα, 
όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, ενώ 
η Ευρύτερη Μέση Ανατολή έχει ή θα 
έχει κάποια κράτη με ενεργοποιημένους 
πυρηνικούς σταθμούς, τα υπόλοιπα κρά-
τη στην περιοχή δεν θα έχουν τέτοιους 
σταθμούς αλλά θα κινδυνεύουν από 
αυτά που έχουν. Αυτή η αντιπαράθεση 
απεικονίζει τη νέα γεωπολιτική κατά-
σταση στην περιοχή. 

Σύμφωνα με το κύριο επιχείρημα του 
ακαδημαϊκού μου άρθρου, το ρωσο-
τουρκικό πυρηνικό έργο στο Άκιουγιου 

αποτελεί την πυρηνική πολιτική διάστα-
ση δύο ευρύτερων αλλά αλληλένδετων 
γεωπολιτικών πραγματικοτήτων. Η μία 
είναι η διείσδυση της Ρωσίας και της 
Κίνας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή, 
κάτι που έχει ενοχλήσει τις ΗΠΑ και 
τους υπόλοιπους αντιπάλους αυτών των 
δύο κρατών. Η δεύτερη είναι η στενή 
συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και 
της Ρωσίας, ειδικά στον τομέα της ενέρ-
γειας. Εκτός από το πυρηνικό έργο στο 
Άκιουγιου, οι άλλες ενδείξεις αυτής της 
συνεργασίας περιλαμβάνουν τον ενερ-
γειακό αγωγό Blue Stream, που συνδέει 
τη Ρωσία με την Τουρκία. Ποιο είναι το 
αποτέλεσμα; Παρά το γεγονός ότι πα-
ραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία 
έχει απομακρυνθεί από τη «Δύση». 

Διδάγματα και κίνδυνοι
Στο ακαδημαϊκό μου άρθρο εντοπίζω 

ορισμένα διδάγματα από τα πυρηνι-
κά ατυχήματα στο Τσέρνομπιλ, στην 
Ουκρανία, στις 26 Απριλίου του 1986, 
για το οποίο ευθυνόταν το Κρεμλίνο 
στη Μόσχα, και στη Φουκουσίμα της 
Ιαπωνίας στις 11 Μαρτίου του 2011. 
Ίσως το πρωταρχικό δίδαγμα είναι ότι 
«η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θε-
ραπεία». Σχετικό δίδαγμα είναι ότι η 
επαγρύπνηση είναι απαραίτητη ενώπιον 
οποιωνδήποτε διαβεβαιώσεων ότι ένας 
πυρηνικός σταθμός είναι «ασφαλής». 

Στην καρδιά του ακαδημαϊκού μου 
άρθρου αναλύω διάφορους κινδύνους 
που προκύπτουν από το Άκιουγιου και 
την εμπλοκή του Κρεμλίνου. Ουσιαστικά, 
είναι αυτοί που έχω εντοπίσει στο παρελ-
θόν στα άρθρα μου και στις ανοιχτές μου 
επιστολές στη «Σημερινή». Ένας βασικός 
κίνδυνος εκπηγάζει από το γεγονός ότι 
η Τουρκία δεν έχει υπογράψει μερικές 
συμβάσεις που προωθούν την πυρηνική 
ασφάλεια, την περιβαλλοντική δικαιο-
σύνη ή την προστασία, ασφάλεια, υγεία 
και ευημερία των ανθρώπων, ειδικά σε 
εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, 
η Τουρκία έχει απομονωθεί από τη Σύμ-
βαση Espoo του 1991 για την Εκτίμηση 
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε 
Διασυνοριακό Πλαίσιο, την Κοινή Σύμ-
βαση του 1997 για την Ασφάλεια Δια-
χείρισης των Αναλώσιμων Καυσίμων 
και των Ραδιενεργών Αποβλήτων και τη 
Σύμβαση του Aarhus του 1998 για την 
Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμε-
τοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων 
και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για 
Περιβαλλοντικά Θέματα.

Οι άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν 
την πιθανότητα ότι το ορατό πρόγραμ-
μα πυρηνικής ενέργειας της Τουρκίας 
συμπληρώνεται ή θα συμπληρωθεί από 
ένα κρυφό πρόγραμμα που στοχεύει 
την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ίσως 
με τη βοήθεια του Πακιστάν. Επειδή για 
δεκαετίες η Τουρκία έχει καλλιεργήσει 
βαθιές σχέσεις με «το αδελφικό Πακι-
στάν», ειδικά στον τομέα της άμυνας και 
επομένως, αυτή η πιθανότητα δεν μπορεί 
να αποκλειστεί (Για ενδείξεις αυτής της 
«αδελφότητας», δείτε τα ανακοινωθέντα 
του Προέδρου Ερντογάν της 14ης Φε-
βρουαρίου του 2020 και της 25ης Νοεμ-
βρίου του 2022 στο www.tccb.gov.tr/en/
news/542/116648/-the-brotherhood-
between-turkey-and-pakistan-is-
a-true-brotherhood-reinforced-by-
historical-events- και www.tccb.gov.
tr/Search?s=pakistan&langText=en 
αντίστοιχα).

Ανατολής. Για να στηρίξω αυτό το επι-
χείρημα, παρουσιάζω επίσημα στοιχεία. 
Αυτά υποδεικνύουν ότι το 1974 (όταν η 
Τουρκία εισέβαλε και κατέλαβε το 36 
τοις εκατόν της επικράτειας και το 57 τοις 
εκατόν της ακτογραμμής της ΚΔ), ένα 
σημείο στο Άκιουγιου εντοπίστηκε ως 
κατάλληλο για την κατασκευή του πρώτου 
πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία. Για 
δεκαετίες, παρά την ύπαρξη αυτού του 
μεγαλεπήβολου οράματος, δεν πραγματο-
ποιήθηκε. Ωστόσο, στις 12 Μαΐου 2010, 
το όραμα άρχισε να γίνεται εφικτό με 
την ολοκλήρωση της Συμφωνίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και της Τουρκίας σε σχέση με 
την Κατασκευή και τη Λειτουργία ενός 
Πυρηνικού Σταθμού στο Άκιουγιου στην 
Τουρκία. (Δείτε: www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2010/10/20101006-6-1.pdf). 

Νέο γεωπολιτικό φαινόμενο 
Στο ακαδημαϊκό μου άρθρο αποδει-

κνύω ότι το ρωσο-τουρκικό πυρηνικό 
έργο στο Άκιουγιου αντικατοπτρίζει ένα 
νέο γεωπολιτικό φαινόμενο – την πυ-
ρηνικοποίηση της Ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής μέσω της πολιτικής πυρηνικής 

Στο τέλος του ακαδημαϊκού μου 
άρθρου, προτείνω τέσσερεις 
αλλαγές στην Ευρύτερη Μέση 
Ανατολή.

Πρώτον, εφόσον η τουρκική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί 
με τη Ρωσία με στόχο την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών στην επικράτεια 
της Τουρκίας και εφόσον οι «Δυτικές» 
δυνάμεις δεν την έχουν εμποδίσει, η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει – και 
πρέπει να πιεστεί να αναλάβει – μια 
ριζική αλλαγή στην κουλτούρα της. Για 
παράδειγμα, η ελευθερία του Τύπου, 
η διαφάνεια, η δημόσια διαβούλευση 
και οι υπόλοιποι μηχανισμοί της δημο-

κρατίας πρέπει να ενδυναμωθούν με 
στόχο τη διευκόλυνση ή την ενίσχυση 
της πυρηνικής ασφάλειας. 

Δεύτερον, ο Οργανισμός των Ηνω-
μένων Εθνών (ΟΗΕ), το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα 
27 κράτη μέλη της ΕΕ και άλλοι διεθνείς 
παράγοντες θα πρέπει να απαιτήσουν 
από την Τουρκία να υπογράψει, να επι-
κυρώσει, να θέσει σε ισχύ και να συμ-
μορφωθεί με όλες τις βασικές συμβάσεις 
του διεθνούς δικαίου από τις οποίες, 
μέχρι στιγμής, έχει απομονωθεί. Αυτές 
περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που ανέ-
φερα πιο πάνω. 

Τρίτον, η πυρηνική ασφάλεια, η 

ετοιμότητα πυρηνικής έκτακτης ανά-
γκης και συναφή ζητήματα πρέπει 
να τεθούν στην κορυφή της διπλω-
ματικής ατζέντας και του δημόσιου 
διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρύτερη 
Μέση Ανατολή. Η ουσία της εξήγη-
σης βρίσκεται σε προειδοποίηση του 
Μπαν Κι Μουν, τότε Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ, στις 22 Σεπτεμβρί-
ου του 2011, λίγους μήνες μετά το 
πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσί-
μα: «Οι επιπτώσεις των πυρηνικών 
ατυχημάτων δεν σέβονται τα σύνορα. 
Για να προστατεύσουμε επαρκώς τον 
κόσμο μας, πρέπει να έχουμε ισχυρή 
διεθνή συναίνεση και δράση. Πρέπει 

να έχουμε ισχυρά διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας…  Το μήνυμα είναι σαφές 
και ενιαίο: δεν μπορούμε να δεχτούμε 
τα συνηθισμένα [«we cannot accept 
business as usual»]…. ». 

Τέταρτον, κάθε κάτοικος στην Ευρύ-
τερη Μέση Ανατολή πρέπει να ενημε-
ρωθεί πλήρως για τους κινδύνους που 
προέρχονται από κάθε πυρηνικό σταθμό 
στην περιοχή. Παράλληλα, κάθε «de jure» 
και κάθε «de facto» δημόσιος και ιδιω-
τικός φορέας στην περιοχή πρέπει να 
ενημερώσει τα σχέδιά του που αφορούν 
τη διαχείριση κινδύνων, την ετοιμότητα 
έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Τέσσερεις προτεινόμενες αλλαγές

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 
Senior Visiting Fellow στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

ΑΥΤΉ Ή ΕΙΚΌΝΑ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ 
ΤΩΝ ΉΠΑ ΔΉΜΌΣΙΕΥΤΉΚΕ ΣΤΙΣ 

5 ΜΑΡΤΙΌΥ ΤΌΥ 2018. ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΤΌΥΣ ΠΥΡΉΝΙΚΌΥΣ ΣΤΑΘΜΌΥΣ 

ΣΤΉΝ ΕΥΡΥΤΕΡΉ ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΌΛΉ 
ΠΌΥ, ΤΌΤΕ, ΉΤΑΝ «ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΚΌΙ», 
«ΥΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ» Ή «ΣΧΕΔΙΑΣΜΕ-

ΝΌΙ». ΑΠΌ ΤΌ 2018, Ή ΑΙΓΥΠΤΌΣ 
ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ 

ΠΥΡΉΝΙΚΌ ΣΤΑΘΜΌ ΣΤΉ ΜΕΣΌΓΕΙ-
ΑΚΉ ΑΚΤΉ ΤΉΣ. ΠΉΓΉ: US ENERGY 
INFORMATION ADMINISTRATION, 
WWW.EIA.GOV/TODAYINENERGY/

DETAIL.PHP?ID=35192#

ΑΥΤΉ Ή ΑΦΙΣΑ ΔΉΜΌΣΙΕΥΤΉΚΕ ΑΠΌ ΤΌΝ 
ΠΡΌΕΔΡΌ ΕΡΝΤΌΓΑΝ ΤΉΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ ΣΤΙΣ 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΥ ΤΌΥ 2022. ΣΉΜΑ-
ΤΌΔΌΤΉΣΕ ΤΉ ΘΕΜΕΛΙΩΣΉ ΤΉΣ 4ΉΣ 
ΜΌΝΑΔΑΣ ΤΌΥ ΠΥΡΉΝΙΚΌΥ ΣΤΑΘΜΌΥ 
ΣΤΌ ΑΚΙΌΥΓΙΌΥ ΤΉΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ. ΠΉΓΉ: 
HTTPS://TWITTER.COM/RTERDOGAN/
STATUS/1609116022086180864

Αυτοί οι κίνδυνοι δεν 
πηγάζουν από την 

άλλη άκρη του πλα-
νήτη αλλά από το 

Άκιουγιου, το οποίο 
βρίσκεται περίπου 85 
χιλιόμετρα βόρεια της 

τουρκοκρατούμενης 
ακτής της Επαρχίας 

Κερύνειας και περίπου 
110 χιλιόμετρα βόρεια 

της ημικατεχόμενης 
Λευκωσίας 
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Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΈΝΈΙΑΣ, Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥ-
ΧΝΑ ΚΑΙ ΩΣ «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ», 
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΈ ΈΝΤΟΝΑ ΤΈ-
ΛΈΥΤΑΙΩΣ, ΈΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ 
ΈΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΗΥΘΥ-
ΝΈ Ο ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΚΈΛ, ΝΙΑΖΙ ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΈΚ, 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΠΙ-
ΤΡΟΠΗ 

Η σπουδαιότητα της ιθαγένειας, ο νόμος και
τα παιδιά των μεικτών γάμων στα κατεχόμενα

Η
έννοια της ιθαγένειας 
ανέκαθεν είχε βαρυ-
σήμαντο χαρακτήρα, 
ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί σπουδαίο 
δείγμα φιλελεύθερης 
και δημοκρατικής 

πολιτείας. Στα νομικά, το δίκαιο της 
ιθαγένειας παίζει τεράστιο ρόλο, κα-
θώς ουσιαστικά προσδίδει σε κάποιο 
πρόσωπο ταυτότητα και παράλληλα το 
μετατρέπει σε κοινωνό του δικαίου. Σε 
μία ευρωπαϊκή Κύπρο, στην οποία οι 
πολίτες της, εκτός από την κυπριακή 
ιθαγένεια, διατηρούν και την συμπληρω-
ματικού χαρακτήρα ευρωπαϊκή τέτοια, 
η κυπριακή ταυτότητα γίνεται ακόμα 
πιο ισχυρή και σίγουρα περιζήτητη 
για κάποιους, καθώς γεννά πληθώρα 
δικαιωμάτων. Ο όρος αυτός, ο οποίος 
συναντάται συχνά και ως «υπηκοότη-
τα» (φιλολογικά διαφέρουν μεταξύ τους 
ως προς την προέλευσή τους, ωστόσο 
νομικά έχουν την ίδια ακριβώς σημα-
σία),  συζητήθηκε έντονα τελευταίως, εξ 
αφορμής του ερωτήματος που απηύθυνε 
ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, κ. Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ, προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το ερώτημα αφορούσε στα 
μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κομι-
σιόν, για τα παιδιά των μεικτών γάμων 
στα κατεχόμενα που στερούνται, όπως 
σημειώνει, της κυπριακής υπηκοότητας. 

Η ιθαγένεια και η δύναμή της 
Ως ιθαγένεια, νοείται ο δημοσίου δικαί-

ου δεσμός ενός ατόμου προς την πολιτεία 
στην οποία ανήκει (Παπασιώπη - Πασιά 
Ζωή, Δίκαιο Ιθαγένειας, 2003). Πρόκειται 
για έναν δεσμό, ο οποίος καθιστά τον πολίτη 
φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
και του προσδίδει νομική υπόσταση και 
ύπαρξη. Στην Κύπρο, πρόσωπο το οποίο 
κατέχει την κυπριακή υπηκοότητα είναι 
ημεδαπός, ενώ πρόσωπο το οποίο κατέχει 

μιαν άλλη, είναι αλλοδαπός. Στην περί-
πτωση που πρόσωπο κατέχει πέραν της 
μίας ιθαγένειας, θεωρείται πολυιθαγενής, 
ενώ κάποιος ο οποίος δεν κατέχει καμία 
τέτοια, θεωρείται ανιθαγενής. Πέρα από τη 
νομική προσέγγιση, αδιαμφισβήτητα η υπό 
συζήτηση έννοια διατηρεί και δογματική 
τέτοια. Ο έχων την υπηκοότητα πολίτης 
καθίσταται μέρος ενός συνόλου, όπου μαζί 
με τους συμπολίτες του συμμετέχει στα 
κοινά, εργάζεται για να βγάλει το ψωμί 
του, πληρώνει Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 
προσφέρει στα δημόσια οικονομικά, 
ψηφίζει τους αιρετούς άρχοντες κ.λπ. Οι 
συμμετέχοντες σε τέτοιες διαδικασίες 
αποτελούν τον λαό, ο οποίος βρίσκεται 
κάτω από την ομπρέλα μιας πατρίδας, ενώ 
παράλληλα δημιουργείται και ένας έντο-
νος συναισθηματικός δεσμός μεταξύ της 
συγκεκριμένης γεωγραφικής επικράτειας 
και των προσώπων που την απαρτίζουν. 
Βέβαια, η έννοια της ιθαγένειας είναι αυ-
στηρά νομική. Ο υπήκοος, ως κοινωνός 
της πολιτείας, μπορεί να κατέχει πληθώρα 
υποχρεώσεων, ωστόσο το κράτος, ως μη-
χανισμός προστασίας, του προσφέρει και 
μία σωρεία δικαιωμάτων, τα οποία πάση 
θυσία οφείλει να τα διασφαλίσει. Συνεπώς, 
το να κατέχει κάποιος υπηκοότητα δεν 
είναι κάτι τυχαίο, ούτε αμελητέο. 

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ καθι-

ερώθηκε η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, στην 
οποία φορέας είναι κάθε πρόσωπο που 
έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους 
(α.20 παρ.1 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της ΕΕ). Όπως αναφέρθηκε και στην 
εισαγωγή, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχει 
συμπληρωματικό -  παρακολουθηματικό 
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χαρακτήρα και δεν αναιρεί αυτήν  του 
κράτους - μέλους και το αντίστροφο. Συ-
νεπώς, ένας Κύπριος υπήκοος μπορεί να 
είναι ταυτόχρονα και πολίτης της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι πολίτες 
της Ένωσης έχουν σωρεία δικαιωμάτων, 
με κυριότερο αυτό της ελεύθερης κυκλο-
φορίας και διαμονής στο έδαφος των κρα-
τών - μελών. Ταυτόχρονα, ο Ευρωπαίος 
πολίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενώ ακόμη απολαύει στο 
έδαφος τρίτης χώρας διπλωματικής και 
προξενικής προστασίας. Επομένως, κα-
θίσταται σαφές πως τα δικαιώματα αυτά 
προσδίδουν μεγαλύτερο κύρος στην ταυ-
τότητα του πολίτη της Ένωσης. 

Μια ματιά στον εθνικό νόμο
Σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πλη-

θυσμού Νόμο του 2002 (141(Ι)/2002) 
και συγκεκριμένα το άρθρο 109, παρ. 1, 
«πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο 
κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960, 
είναι πολίτης της Δημοκρατίας, αν κατά 
τον χρόνο της γέννησής του ήταν πολίτης 
της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας 
αυτού ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
ζούσε ο γονέας αυτός κατά τον χρόνο της 
γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας 
αυτός θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, 
να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας». 
Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο το οποίο 
γεννήθηκε το 1989 από γονείς οι οποίοι 
είναι Κύπριοι υπήκοοι, τότε τεκμαίρεται 
ότι είναι Κύπριος πολίτης. Η ίδια διάταξη, 
στο ίδιο άρθρο και το αμέσως επόμενο 
εδάφιο, εισάγει μία εξαίρεση, η οποία 
αφορά το υπό ανάλυση θέμα: «Νοείται 
ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν 
εφαρμόζονται, εκτός εάν το Υπουργικό 
Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, σε 
περιπτώσεις όπου η είσοδος ή η παραμονή 

στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του 
εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη». Έτσι, 
λοιπόν, ο νόμος ρητά ορίζει ότι, πρόσωπο 
του οποίου ο γονέας εισήλθε ή διαμένει 
παράνομα στην Κύπρο, δεν είναι δυνατόν 
να αποκτήσει πρωτογενώς την κυπριακή 
ιθαγένεια. Κλασικό παράδειγμα, η περί-
πτωση μεικτών γάμων στα κατεχόμενα 
εδάφη μας, όπου για παράδειγμα Κύπρια 
υπήκοος, η οποία ανήκει στην τουρκική 
κοινότητα, νυμφεύεται έποικο από την 
Τουρκία και αποκτούν μαζί ένα τέκνο. 
Ο νόμος προβλέπει ότι το παιδί δεν είναι 
πολίτης της Δημοκρατίας. 

Το διεθνές δίκαιο
Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 6 της 

4ης Συνθήκης της Γενεύης του 1949, απα-
γορεύεται η μεταφορά από την κατοχική 
δύναμη του δικού της πληθυσμού στην 
περιοχή που κατέχει, με δικαιολογητική 
βάση, την απαγόρευση της δημογραφικής 
χειραγώγησης. Επιπρόσθετα, το άρθρο 
7, παρ. 1, περ. δ, ορίζει ως έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας τη «μετακίνηση των 
προσώπων για τα οποία πρόκειται με 
απέλαση ή άλλες πράξεις εξαναγκασμού 
από την περιοχή στην οποία νομίμως 
βρίσκονται, άνευ λόγων επιτρεπτών κατά 
το διεθνές δίκαιο». Ακόμη το άρθρο 8 (2) 
(β) (viii) του Καταστατικού της Ρώμης του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ορίζει 
ότι «η μεταφορά άμεσα ή έμμεσα από την 
κατοχική δύναμη τμημάτων του άμαχου 
πληθυσμού της στο έδαφος που κατέχει, 
είναι έγκλημα πολέμου». Κατά συνέπειαν, 
τα πρόσωπα τα οποία έχουν εκδιωχθεί 
από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν 
διά της βίας στο κατεχόμενο κομμάτι 
του νησιού, σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν νομικά να δικαιολογήσουν 
την παρουσία τους, οπότε βρίσκονται 
στο νησί παράνομα. 

Τα τέκνα των μεικτών γάμων ρίχνουν 
το γάντι. Έμείς πρέπει να το σηκώσουμε; 

Από τα όσα ετέθησαν, κα-
θίσταται σαφές πως η 
ιθαγένεια δεν είναι απλή 
υπόθεση. Από τη στιγμή 

που κάποιο πρόσωπο κατέχει την 
ταυτότητα ενός κράτους, αυτόματα 
σημαίνει πως αποδέχεται την ύπαρξη 
αυτής της νομικής οντότητας, σέβεται 
απόλυτα τους θεσμούς και δεν ανα-
γνωρίζει οποιαδήποτε αποσχιστική 
πράξη που υποσκάπτει το νόμιμο 
καθεστώς. Η δικαιολογητική βάση 
του νόμου που ορίζει ότι τα τέκνα των 
εποίκων ή έστω των μεικτών γάμων 
δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας, 

είναι σαφής. Στηρίζεται στο ότι εάν 
η Κυπριακή Δημοκρατία παραχω-
ρήσει υπηκοότητα σε αυτούς που 
την ζητούν, οι οποίοι όπως λέγεται 
είναι γύρω στα 30.000 πρόσωπα, 
θα διαιωνίσει ακόμα περισσότερο το 
πρόβλημα της παράνομης εισβολής 
και της συνεχιζόμενης κατοχής. Πα-
ράλληλα, σε μία τέτοια περίπτωση, θα 
έδινε συγχωροχάρτι στην Τουρκία για 
το έγκλημα πολέμου που διέπραξε 
και συνεχίζει ανηλεώς να διαπράττει. 
Συν τοις άλλοις, μια τέτοια πράξη θα 
αποτελούσε αποδοχή της κατοχής 
και προφανέστατα θα δημιουργούσε 

ανισότητες. Αυτό προκύπτει από το 
ότι θα εξίσωνε τον νόμιμο πολίτη, ο 
οποίος αναγνωρίζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, υπακούει σε νόμους και 
ακολουθεί μία σειρά υποχρεώσεων, 
με κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν 
αναγνωρίζει το νόμιμο καθεστώς 
επί της νήσου, επιζητεί την κυπρι-
ακή ταυτότητα για να απολαμβάνει 
μόνο δικαιώματα, ενώ είναι θολό το 
τοπίο για το εάν έχει τη διάθεση να 
γίνει και φορέας υποχρεώσεων. 
Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου το Υπουργικό Συμβούλιο κατ’ 
εξαίρεσιν παραχώρησε υπηκοότητα 

σε τέκνα μεικτών γάμων, λαμβάνο-
ντας πάντοτε υπόψη τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης και την 
ανάγκη που προέκυπτε. Άλλωστε, 
είναι και πάγια νομολογημένο, ότι το 
κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα 
να επιλέγει τους πολίτες του, ενώ 
εξετάζεται και το δημόσιο συμφέρον, 
ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέ-
ροντα της πολιτείας. Στη βάση αυτή 
στηρίζεται η πολιτεία, η οποία οφείλει 
να σκέφτεται διπλά και τριπλά, ποιο 
πρόσωπο θα ήθελε να «βαφτίσει» 
ως Κύπριο πολίτη και δη άτομα 
παρανόμως διαμένοντα στο νησί.

MOUSA INTERNATIONAL LTD
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1491075

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)
(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the 
Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on the 22nd day of  December 
2022. The Liquidator is Pavel Romanenko of Apt.1, 
b.12, 15/2 Proletarskaya Str., Korolev, Moscow Region 
141073, Russian Federation.

Dated this 22nd day of December 2022
Sgd: Pavel Romanenko

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπισητης Βίας στην Οικογένεια

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην 
Οικογένεια προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:
* Θέση Λειτουργού Προγράμματος ΠΡΩΤΕΑ  στη Λευκωσία
* Θέσεις Λειτουργών για τους Χώρους  Φιλοξενίας Λευ-
κωσίας, Λεμεσού και Πάφου 
Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται σε Ηλεκτρονική Μορφή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τετάρ-
τη, 08 Φεβρουάριου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποτείνονται στην ιστοσελίδα μας https://domviolence.org.
cy/prokirixi-kenwn-thesewn-ergasias/
και στο τηλ. 22813121.

Αρχικά, ο υβριδικός πόλεμος 
αποτελεί την πιο σύνθετη, 
έξυπνη, αποτελεσματική 
και συνήθως με ελάχιστο 

κόστος στρατιωτική στρατηγική, η οποία 
συνδυάζει στοιχεία συμβατικών επι-
χειρήσεων, μη συμβατικού πολέμου, 

καθώς επίσης και κυβερνοπολέμου. 
Παρενθετικά, αναφορικά με τη λέξη 
«υβριδικός» και για να αποσαφηνιστεί 
τι ακριβώς σημαίνει η λέξη «υβρίδιο», 
το τελευταίο αποτελεί ένα μείγμα δύο 
ή περισσότερων διαφορετικών πραγ-
μάτων. Άρα, λοιπόν, μέθοδοι όπως η 
προπαγάνδα, ψυχολογικές επιχειρή-
σεις, η παραπληροφόρηση, η άσκηση 
πολιτικής, διπλωματικής και οικονομι-
κής πίεσης, όπως, επίσης, κι η έμμεση/
άμεση υποστήριξη σε εξτρεμιστικούς 
πολιτικούς σχηματισμούς συνάμα με 
ανορθόδοξες τακτικές, εκτός από τα στρα-
τιωτικά συμβατικά, αποτελούν μονάχα 
ορισμένα από τα συνθετικά στοιχεία του 
υβριδικού πολέμου. Βέβαια, μπορεί 
κανείς να ανατρέξει στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Αριστείας για την Αντιμετώπιση 
Υβριδικών Απειλών (Hybrid CoE) για να 
βρει ακόμη πιο εξειδικευμένο ορισμό 
αναφορικά με τις υβριδικές απειλές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γε-
γονός ότι ο υβριδικός πόλεμος είναι 
ένα αρχαίο φαινόμενο και μάλιστα με 
ελληνική σφραγίδα. Όπως σχολιάζει κι 

ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς 
Στόλτενμπεργκ, «ο υβριδικός πόλεμος 
δεν είναι κάτι νέο, οι ρίζες του είναι τόσο 
παλιές, όσο και ο Δούρειος Ίππος», 
ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Τρωϊκού Πολέμου από 
τους Έλληνες για να ξεγελάσουν τον 
αντίπαλο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να 
λησμονούνται οι αναφορές του υβρι-
δικού πολέμου που συναντά κανείς 
στον Πελοποννησιακό Πόλεμο του 
Θουκυδίδη, όπως και στην Τέχνη του 
Πολέμου του Κινέζου στρατηγού και 
φιλοσόφου Σουν Τσου. Στη σύγχρονη 
εποχή ο υβριδικός πόλεμος ανήκει στο 
πολεμικό ρεπερτόριο της Τουρκίας 
με αποδέκτες μεταξύ των οποίων την 
Κύπρο, Ελλάδα και λοιπές γειτνιάζου-
σες χώρες. Εάν κρίνουμε από τα καλά 
μασκαρεμένα αποτελέσματα, τα οποία 
εκτυλίσσονται ως τυχαία γεγονότα και 
συμβάντα, στη χώρα μας διεξάγεται 
μάλιστα με τεράστιο βαθμό επιτυχίας.

Σε αυτήν τη σειρά άρθρων θα καλύ-
ψουμε τις πτυχές, τις καλοσχεδιασμένες 
τεχνικές του υβριδικού πολέμου και 

τους τρόπους με τους οποίες εκτυλίσ-
σονται μπροστά στα μάτια μας από 
την Τουρκία, με αποτέλεσμα να κερ-
δίζει συνεχώς έδαφος, το οποίο δεν 
δικαιούται. Θα αποκαλύψουμε τον 
στρατηγικό μηχανισμό, ο οποίος μέρα 
με τη μέρα υποσκάπτει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, με αποκλειστικό σκοπό 
την πλήρη κατάληψη της χώρας, πα-
ρουσιάζοντας πραγματικά γεγονότα 
τα οποία αφορούν την Κύπρο και την 
Ελλάδα. Επιπλέον, θα παραθέσουμε 
αποτελεσματικές στρατηγικές για να 
μπει τροχοπέδη στα μεγαλεπήβολα 
σχέδια του μεγαλομανούς «σουλτά-
νου»,  που έχει πρόθεση και σκοπό 
να επεκτείνει την κυριαρχία του και 
στο έδαφος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το οποίο παρεμπιπτόντως 
καταπατά επί 49 χρόνια χωρίς να 
υποστεί κυρώσεις.

Σημείωση: Οι απόψεις των σχολια-
στών-αρθρογράφων είναι προσωπικές. 
Επίσης, το παρόν άρθρο αποτελεί το 
πρώτο από τη σειρά κειμένων ανα-
φορικά με τον υβριδικό πόλεμο. 

Έισαγωγή στον υβριδικό πόλεμο

Ο ΥΠΟΓΈΙΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 
ΠΟΛΈΜΟΣ ΩΣ ΈΡΓΑΛΈΙΟ 
ΈΠΈΚΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΈΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Σύμβουλος 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Ασφάλειας & 
Διευθύνων Σύμβουλος της Secure World 
Vision  
 
ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
Διευθυντής Έρευνας και Αναπληρωτής 
Καθηγητής (Μάρκετινγκ), Cyprus Institute 
of Marketing

ΡΑΦΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΥ 
alexiour@sigmatv.com 

Πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο από γονείς 
οι οποίοι εισήλθαν ή διαμένουν παράνομα στην 

Κύπρο, δεν θεωρείται Κύπριος πολίτης

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ο εποικισμός 
– Διαιωνίζει έτι περαιτέρω το πρόβλημα της 

παράνομης εισβολής και κατοχής, η ενδεχόμενη 
παραχώρηση ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας 

σε τέκνα μεικτών γάμων στα κατεχόμενα
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ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΈΣ ΈΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΈΣ ΠΟΥ ΠΈΡΙΣΥΝΈ-
ΛΈΞΈ Η «Σ» ΓΙΑ ΠΈΡΙΠΤΏΣΈΙΣ 
ΈΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΏΝ ΣΤΈΙΡΏ-
ΣΈΏΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΈΣ  
ΈΠΈΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣΜΟΥ 
ΜΈΣΑ ΣΈ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταγγελίες για στειρώσεις
θυμάτων βιασμού

ετοιμάζει μία οδηγία μετά από συζή-
τηση που διεξήχθη τον Δεκέμβριο 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Τόνισε ότι θα 
προχωρήσουν με οδηγία, ώστε οι εξα-
ναγκαστικές πρακτικές στείρωσης να 
ποινικοποιηθούν. «Όσοι μετέχουν σε 
τέτοιες πράξεις, είτε τις ενθαρρύνουν 
είτε είναι γιατροί που προχωρούν σε 
χειρουργική επέμβαση είτε κηδεμόνες 
που ζητούν να γίνει κάτι τέτοιο, θα δι-
ώκονται ποινικά». 

Διευκρίνισε ότι ως Κύπρος τόσα 
χρόνια δεν δημιουργήσαμε μια νομο-
θεσία. Με αφορμή άλλο περιστατικό, 
ανέφερε ότι «μια γυναίκα που θέλει 
να κάνει επέμβαση στείρωσης πρέπει 
πρώτα να συναινέσει ο σύζυγος, αλλά 
στις γυναίκες με αναπηρία το κάνουν 
γιατί ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει κάποια 
αντίδραση». Ακόμη, ανέφερε ότι θεωρεί 
πως μπορούν να προχωρήσουν ορι-
σμένες υποθέσεις στο δικαστήριο. 

«Παραβιάζουν τα δικαιώματα της 
γυναίκας με αναπηρία. Της στερούν 
το δικαίωμα να κάνει οικογένεια», κα-
τήγγειλε. Διερωτήθηκε γιατί πρέπει να 
υπάρχει κηδεμόνας που θα πρέπει ν’  
αποφασίζει γι’ αυτά τα άτομα. «Απο-
φασίζει για τα λεφτά, για πιθανό γάμο, 
για να υπογράψει ένα συμβόλαιο, για 
να αγοράσει κάτι. Ακόμα και για τα 
παπούτσια που θα φορέσει, αποφα-
σίζει ο κηδεμόνας. Αυτά είναι λάθη».

Υπογράμμισε ότι δεν είναι πάντα 
συγγενής. «Μπορεί να είναι γονιός, 
αδελφός, ξάδελφος ή ένας δικηγόρος 
και διαχειρίζονται τα οικονομικά. Η 
στείρωση όμως δεν είναι αρμοδιότη-
τα του κηδεμόνα. Πρέπει η γυναίκα 
να ενημερωθεί, να αντιληφθεί και να 
συμφωνήσει με την πράξη. Πρέπει να 
υποστηρίξουν την κοπέλα». 

Επιπλέον ανέφερε ότι, πριν από 15 
χρόνια, μια κοπέλα 13 ετών με το που 
άρχισε η έμμηνος ρύση της, το ίδρυμα 
την πήρε αμέσως και την στείρωσαν. 
«Συνήθως αυτές οι κοπέλες μένουν 
έγκυοι μετά από βιασμό, με αποτέλεσμα 
να προχωρούν σε άμβλωση. Επιτήδει-
οι τις βιάζουν, μένουν έγκυοι και μετά 
την άμβλωση, το ίδρυμα τις στειρώνει. 
Ενδεχομένως η άμβλωση να γίνεται 
για κάλυψη πράξεων που αποτελούν 
προϊόν βιασμού». 

Όπως είπε, υπήρξε και το αντίθε-
το παράδειγμα που αναφέρθηκε στη 
Βουλή, με τη σύζυγο ιερέα να θέλει να 
κάνει επέμβαση στείρωσης γιατί είχε 
κάνει ήδη πέντε γέννες, με τον ιερέα 
στο τέλος να μη συναινεί.

29.01.2023

πριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων 
Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Χριστάκη Νικολα-
ΐδη, ο οποίος προέβη σε συγκεκριμένες 
αποκαλύψεις, δίνοντας παραδείγματα 
για τη βία που δέχονται γυναίκες με 
νοητική αναπηρία.   

Αρχικά ανέφερε ότι το όλο ζήτημα 
ξεκίνησε από την Ευρωβουλή,  όταν 
μερικοί ευρωβουλευτές (όχι Κύπριοι) 

Α
διανόητες είναι οι καταγ-
γελίες που είδαν το τελευ-
ταίο διάστημα το φως της 
δημοσιότητας για εξανα-
γκαστικές στειρώσεις που 
υπόκεινται γυναίκες με 
νοητική, ψυχοκοινωνική 

και άλλες αναπηρίες. Η αρχή έγινε μετά την 
αποκάλυψη για στείρωση Ελληνοκύπριας 
με νοητική αναπηρία μετά την πρώτη της 
γέννα και χωρίς να το γνωρίζει. 

Η απουσία νομοθετικού πλαισίου που 
θα απαγορεύει τέτοιες πρακτικές αποτελεί 
μαύρη τρύπα στο κυπριακό Δίκαιο, με απο-
τέλεσμα γυναίκες να στερούνται το δικαίωμα 
της αναπαραγωγής χωρίς τη συγκατάθε-
σή τους. Για το μέλλον αυτών των ατόμων 
αποφασίζουν εξολοκλήρου οι κηδεμόνες 
κρατώντας στα χέρια τους την τύχη αυτών 
των ανθρώπων. Η Κύπρος δεν αποτελεί τη 
μόνη χώρα όπου εφαρμόζεται η στείρωση 
γυναικών με αναπηρία, καθώς παραδείγ-
ματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως 
Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, 
Σλοβακία, Βουλγαρία, Κροατία, Μάλτα, 
Τσεχία, Δανία, Πορτογαλία και Φινλανδία. 

Ακόμη πιο σοκαριστικές είναι οι 
πληροφορίες που περισυνέλεξε η «Ση-
μερινή» για περιπτώσεις εξαναγκαστι-
κών στειρώσεων γυναικών που έπεσαν 
θύματα βιασμού μέσα σε ιδρύματα. 

«Έχουμε ονόματα, έχουμε 
πληροφορίες και είναι 
υπαρκτά πρόσωπα»

Η «Σ» μίλησε με τον Πρόεδρο της Κυ-

ανέφεραν ότι κηδεμόνες ατόμων με ανα-
πηρίες στην Κύπρο ζητούν τη στείρωση 
γυναικών με νοητική αναπηρία. «Τις 
εξαναγκάζουν σε στειρώσεις χωρίς τη 
θέλησή τους». Συμπλήρωσε ότι αυτό 
γίνεται και σε άλλες δώδεκα χώρες. 

«Τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκε-
τές τέτοιες αναφορές. Είναι δύσκολο να 
εξακριβωθούν, αλλά έχουμε ονόματα, 
έχουμε πληροφορίες και είναι υπαρκτά 
πρόσωπα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι 
στειρώσεις γίνονται εδώ και χρόνια, 
ενώ φαίνεται ότι μειώθηκαν το τελευ-
ταίο διάστημα. «Παλαιότερα στείρωναν 
τις τυφλές γυναίκες για να μην κάνουν 
παιδιά, αλλά την τελευταία εικοσαετία 
περιορίστηκαν στις γυναίκες με νοητι-
κή αναπηρία. Συμβαίνουν κυρίως μετά 
την εγκυμοσύνη και τη γέννα», είπε. 
Συμπλήρωσε ότι, αν την προλάβουν 
πριν γεννήσει, προχωρούν σε άμβλωση 
και στείρωση. «Γνωρίζουμε τουλάχιστον 
3-4 περιπτώσεις γυναικών που στειρώ-
θηκαν μέσα σε ιδρύματα τα τελευταία 
δύο χρόνια». 

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με τον 
κ. Νικολαΐδη να αναφέρει ότι στείρωσαν 
γυναίκα που δεν είχε κάποια αναπηρία, 
αλλά ο σύζυγός της είχε νοητική αναπη-
ρία και μετά το πρώτο παιδί στειρώθηκε. 
«Ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την 
επέμβαση που της έκαναν», ανέφερε. 

Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η απουσία νομοθετικού 
πλαισίου που να απα-
γορεύει τέτοιες πρα-
κτικές αποτελεί μαύρη 
τρύπα στο κυπριακό 
Δίκαιο, με αποτέλεσμα 
γυναίκες να στερούνται 
το δικαίωμα της ανα-
παραγωγής χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους

«Παλαιότερα στεί-
ρωναν τις τυφλές 
γυναίκες για να μην 
κάνουν παιδιά, αλλά 
την τελευταία εικοσαε-
τία περιορίστηκαν στις 
γυναίκες με νοητική 
αναπηρία» 

«Στείρωσαν γυναίκα 
που δεν είχε κάποιαν 
αναπηρία, αλλά ο σύ-
ζυγός της είχε νοητική 
αναπηρία και η ίδια 
ενημερώθηκε εκ των 
υστέρων για την επέμ-
βαση που της έκαναν» 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
afxentioup@sigmaive.com

Ο κ. Νικολαΐδης υπογράμμισε 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
τροποποιήσει την οδηγία για τις 
στειρώσεις. «Μετά την ψήφιση της 
οδηγίας, η Κύπρος θα είναι υποχρε-
ωμένη ως κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να προχωρήσει στην 
ενσωμάτωση του περιεχόμενου της 
οδηγίας στο κυπριακό νομοθετικό 
πλαίσιο είτε με νέο νόμο είτε να συ-
μπεριλάβει τα άρθρα σε υφιστάμενο 
νόμο». 

Όπως ανέφερε, η οδηγία λέει 
ότι απαγορεύονται οι χειρουργικές 
επεμβάσεις για σκοπούς στείρωσης 
επειδή στερούν από μία γυναίκα 
το δικαίωμα της αναπαραγωγής. 
Η απαγόρευση αυτή θα αποτελεί 
ποινικό αδίκημα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητή-
σει όπως οι γυναίκες με αναπηρία 
επιμορφώνονται και  καταρτίζονται 
στα θέματα της σεξουαλικότητας. 

Σε περίπτωση που γίνεται μια στεί-
ρωση, τότε το κράτος υποχρεούται να 
υποστηρίζει το άτομο σε θέματα που 
αφορούν την ψυχολογία, πιθανά τραύ-
ματα και να τυγχάνει υποστήριξης. 

«Μπορεί να υπάρξουν ψυχολογικές 
επιπτώσεις όταν αντιληφθεί ότι δεν 
θα μπορεί να γεννήσει». Συμπλή-
ρωσε ότι πρέπει να εξηγήσουν τι 
σημαίνει στείρωση και ποια είναι η 
σημασία της για τη γυναίκα. Αυτές 
είναι αναφορές που βρίσκονται μέσα 
στην οδηγία. 

Διευκρίνισε ότι η ΕΕ θα δώσει μια 
προθεσμία στα κράτη - μέλη για να 
μεταφέρουν την οδηγία στο νομικό 
τους πλαίσιο. «Αν δεν εφαρμοστεί, τότε 
στέλνουν προειδοποιητική επιστο-
λή, ενώ στη συνέχεια επιβάλλονται 
ποινές. Φάγαμε πολλά πέναλτι για 
μη εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγι-
ών. Τώρα υπάρχει μια ευρωπαϊκή 
οδηγία για τον χάρτη προσβασιμό-
τητας και έπρεπε να γίνει νόμος από 
τις 23 Σεπτεμβρίου και ακόμη δεν 
κάναμε κάτι».   

Τα άρθρα που θα
προστεθούν στην οδηγία 

Το σχέδιο της έκθεσης δημο-
σιεύθηκε στις 13 Δεκεμβρίου και 
περιλαμβάνει μια σαφή έκκληση για 
απαγόρευση της αναγκαστικής στεί-
ρωσης. Σύμφωνα με την ΚΥΣΟΑ, 

οι ευρωβουλευτές Evin Incir και 
Frances Fitzgerald πρότειναν νέα 
άρθρα, μεταξύ των οποίων:

Ένα νέο άρθρο που ορίζει ότι: «Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ακό-
λουθη εκ προθέσεως συμπεριφορά 
τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα: α) 
χειρουργική επέμβαση που έχει 
σκοπό ή αποτέλεσμα τον τερματι-
σμό της ικανότητας μιας γυναίκας ή 
κοριτσιού να αναπαράγεται φυσικά 
χωρίς προηγούμενη και ενημερω-
μένη συγκατάθεση ή κατανόηση 
της διαδικασίας, β) εξαναγκασμός 
ή εξαναγκασμός γυναίκας ή κορι-
τσιού να υποβληθεί στη χειρουργι-
κή επέμβαση που αναφέρεται στο 
στοιχείο ‘α’».

Επιπλέον, προτείνεται και ένα νέο 
άρθρο, που θα υποχρεώνει τα κρά-
τη μέλη να παρέχουν εξειδικευμένη 
υποστήριξη στα θύματα και τους επι-
ζώντες της αναγκαστικής στείρωσης.

Άλλες βελτιώσεις στην έκθεση πε-
ριλαμβάνουν: α) Ιδιαίτερη προσοχή 
στην υποστήριξη και την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των θυμάτων με 
αναπηρίες, β) εκπαίδευση για τις ανά-
γκες που σχετίζονται με την αναπηρία.

Το Έυρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρεί 
με οδηγία για τις στειρώσεις 
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Το νομικό πλαίσιο για το «ομοφοβικό 
παραλήρημα» και οι ποινές

ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΌΡΙΌΘΈΤΗΣΗ 
ΤΌΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΌΣ ΤΗΣ ΈΛΈΥ-
ΘΈΡΙΑΣ ΤΗΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ, ΈΧΈΙ 
ΑΝΑΠΤΥΧΘΈΙ ΔΙΈΘΝΏΣ ΚΑΙ 
ΈΝΑ ΝΌΜΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΠΌΥ 
ΠΑΡΈΧΈΙ ΑΠΈΥΘΈΙΑΣ ΠΡΌ-
ΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΡΗΤΌΡΙΚΗ Η 
ΌΠΌΙΑ ΔΙΑΔΙΔΈΙ, ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙ 
Ή ΠΡΌΑΓΈΙ ΤΗ ΜΙΣΑΛΛΌΔΌ-
ΞΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΏΝ 
ΌΜΑΔΏΝ ΠΡΌΣΏΠΏΝ

Ο
διαχωρισμός της 
ελευθερίας έκφρα-
σης και της ρητορι-
κής μίσους με τους 
περιορισμούς και 
τις αμφισβητήσεις 
είναι ένα πεδίο 

έντονου και διαρκούς προβληματι-
σμού. Το συγκεκριμένο ζήτημα ήλθε 
στο προσκήνιο μετά το ομοφοβικό πα-
ραλήρημα υπαξιωματικού της Εθνικής 
Φρουράς, ο οποίος αναρτούσε βίντεο 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
ρατσιστικό λόγο. Την ίδια ώρα μέλη 
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας χαρακτήρισαν 
τη συγκεκριμένη πράξη ως ρητορική 
μίσους, τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τον 
νόμο,  απαγορεύεται η ρητορική μίσους 
σε δημόσιο λόγο που να προτρέπει άτο-
μα είτε να μισούν είτε να ασκούν βία. 

Η υπόθεση και η καταγγελία 
Η υπόθεση βγήκε στο φως μετά τις 

καταγγελίες της Accept -LGBTI Cyprus 
ότι υπαξιωματικός της Εθνικής Φρου-
ράς αναρτούσε βίντεο στο Tik Tok με 
ομοφοβικό περιεχόμενο. 

Μεταξύ άλλων, σε ένα από τα βίντεο 
ο υπαξιωματικός ακούγεται να λέει «αν 
είχα έτσι γιο έπαιζά τον εχτές». Η ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα προχώρησε σε καταγγελία 

29.01.2023

στο Υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας 
ότι ο συγκεκριμένος υπαξιωματικός 
προβαίνει σε οχετό ακραίου μίσους και 
εξευτελισμού της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σύμφωνα με  τα όσα αναφέρουν στην 
καταγγελία τους, «το βίντεο αυτό αποτελεί 
τρανταχτή απόδειξη της ανάγκης που 
υπάρχει για μια πιο αποτελεσματική 
νομοθεσία για τη ρητορική μίσους, αλλά 
και για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευ-
ση της κοινωνίας στα ΛΟΑΤΚΙ θέματα, 
μέσω της Παιδείας». 

Το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής 
Φρουράς ανέλαβε τη διερεύνηση του 
περιστατικού, με τον λογαριασμό στο Tik 
Tok να μην είναι πλέον προσβάσιμος.

Ο φάκελος της υπόθεσης στάλθηκε 
την περασμένη Τρίτη (24/1) στη  Νο-
μική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Εναντίον του υπαξιωματικού προκύ-
πτουν ποινικά αδικήματα που άπτονται 
της νομοθεσίας για ομοφοβία, ξενοφοβία 
και ρατσισμό μέσω διαδικτύου, η οποία 
προνοεί μέχρι και πέντε χρόνια φυλάκιση.

Στο μεταξύ, ο συγκεκριμένος υπαξιω-
ματικός της Εθνικής Φρουράς συνεχίζει 
να υπηρετεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Από την ελευθερία έκφρασης 
στη ρητορική μίσους 

Ο διαχωρισμός της ελευθερίας του 
λόγου και της ρητορικής μίσους είναι 
υψίστης σημασίας. Πολλές φορές έτυχε 
να αναρωτηθούμε πότε η ελευθερία της 
έκφρασης απολήγει σε ρητορική μίσους 
και πότε η ελευθερία έκφρασης δύναται 
να περιορίζεται για την προάσπιση της 
Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας.  

Το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τα 
μέσα έκφρασης και πως αυτή πραγ-
ματοποιείται, σε μεγάλο βαθμό, μέσα 
από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 
ή το διαδίκτυο γενικότερα αποτελεί για 
μερίδα πολιτών ένα είδος ελευθερίας 
αλλά και ένα «άλλοθι» για την υποκί-
νηση μίσους και βίας. 

Φαινόμενα ρητορικής μίσους πα-
ρατηρούνται συχνά και στην Κύπρο. 
Το γεγονός αυτό προκύπτει μέσα και 
από τον αριθμό και τη φύση καταγγε-
λιών που υποβλήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια στην Επίτροπο Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

και αφορούσαν περιστατικά ρατσιστικής 
και ξενοφοβικής ρητορικής. Τα περισ-
σότερα, μάλιστα, από αυτά αφορούσαν 
σε ρητορική που εκφράστηκε δημόσια 
στο διαδίκτυο είτε σε δημοσιεύματα είτε 
σε σχόλια αναγνωστών δημοσιευμάτων 
είτε σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστα-
σίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία 
Στυλιανού Λοττίδη, αναφέρει ότι, πέρα 
από την οριοθέτηση του δικαιώματος 
της ελευθερίας της έκφρασης, έχει ανα-
πτυχθεί διεθνώς και ένα νομικό πλαίσιο, 

που παρέχει απευθείας προστασία από 
τη ρητορική η οποία διαδίδει, καλλι-
εργεί ή προάγει τη μισαλλοδοξία κατά 
συγκεκριμένων ομάδων προσώπων. 

Όπως εξήγησε, διατάξεις που απαγο-
ρεύουν τη ρητορική μίσους περιλαμβά-
νονται και στο εθνικό μας δίκαιο, κυρίως 
στο πλαίσιο  εναρμόνισής του με διεθνή 
νομικά κείμενα. Συγκεκριμένα:

- Το Άρθρο 51Α του Ποινικού Κώδικα 
(κεφ. 154), στο οποίο προβλέπεται ότι: 
«Όποιος δημόσια ή με οποιονδήποτε 
τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή… καλ-
λιεργεί τη διαμόρφωση του κλίματος της 
μισαλλοδοξίας, είναι ένοχος πλημμελή-
ματος και τιμωρείται με φυλάκιση δώδε-
κα μηνών ή με χρηματική ποινή χιλίων 
λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές». 

- Ο Νόμος 11(ΙΙΙ)/92, ο οποίος τρο-
ποποίησε τον Νόμο με τον οποίο η Κύ-
προς κύρωσε τη Σύμβαση των Η.Ε. για 
την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής 
Διάκρισης. Συγκεκριμένα, το άρθρο 
2Α(3) του εν λόγω (τροποποιητικού) 
Νόμου προνοεί ότι: «Κάθε πρόσωπο το 

Έχουν περάσει σχεδόν δέκα 
χρόνια από την παρθενική 
εφαρμογή των κανονισμών 
για τη λειτουργία, τη συντή-

ρηση και των έλεγχο των ανελκυστή-
ρων. Στόχος και σκοπός είναι φυσικά 
η βελτίωση της ασφάλειας των εγκατε-
στημένων ανελκυστήρων σε ολόκληρη 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Πιο συγκε-
κριμένα, οι κανονισμοί προνοούν ότι 
πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο όλοι οι 
ανελκυστήρες (προσώπων ή αντικειμέ-
νων) από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές 
Ανελκυστήρων, οι οποίοι θα πρέπει να 
έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Τ.Ε.Ε.) 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, κάθε 24 μήνες. Στην 
περίπτωση που τελικά εγκριθεί και τα 
αποτελέσματα του  ελέγχου είναι ικα-
νοποιητικά, ο ιδιοκτήτης τοποθετεί σε 
περίοπτη θέση σήμανση, στην οποία 
αναγράφεται «Έλεγχος ανελκυστήρα: 
Επιτυχής». Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απα-
ραίτητες διορθώσεις εντός του χρονικού 
διαστήματος που καθορίζεται στην έκθεση 
ελέγχου του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή 
και να διεξάγεται επανέλεγχος από το 
ίδιο πρόσωπο. 

Μαζί με την πυκνότητα των ελέγχων 
έχει αλλάξει και η ελάχιστη υποχρεωτική 
συχνότητα συντήρησης του κάθε ανελ-
κυστήρα, ανάλογα με τον τύπο κτηρίου 
στο οποίο βρίσκεται και η οποία, όπως 
υπογραμμίζεται, διενεργείται μόνο από 
εγκεκριμένους συντηρητές (οι οποίοι 
επίσης εγκρίνονται από το Τμήμα Επι-
θεώρησης Εργασίας). Για παράδειγμα, 
σε ό,τι αφορά δημόσια κτήρια ή κτήρια 
υπηρεσιών (τράπεζες, νοσοκομεία, πα-
νεπιστήμια, εστιατόρια, ξενοδοχεία), η 
συχνότητα συντήρησης ορίστηκε στις 
12 φορές ετησίως. Σε ιδιωτικής χρή-
σης ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες που 
συνδέονται με μηχανήματα και αφορούν 
αποκλειστικά προσπέλαση σε χώρο εργα-
σίας, στις 4 φορές, ενώ όσες περιπτώσεις 
δεν εμπίπτουν στις δύο προαναφερθείσες 
κατηγορίες έχουν συχνότητα συντήρησης 
τις 8 φορές ετησίως. 

20.000 ανελκυστήρες… 
2.500 έλεγχοι

Μετά από επικοινωνία της «Σ» με 
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 
συγκεκριμένα τον αρμόδιο Λειτουργό 

του τμήματος, κ. Στέφανο Αχιλλείδη, ο 
ίδιος ανέφερε πως ο ρόλος τους είναι 
ουσιαστικά εποπτικός, ελέγχοντας τις 
διαδικασίες ελέγχων και συντηρήσε-
ων που έχουν περάσει στον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 26 
εταιρείες συντηρητών και 6 εταιρείες 
εγκεκριμένες για την πραγματοποίηση 
περιοδικών ελέγχων. Ερωτηθείς για το 
πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν αυτήν 
τη στιγμή στη χώρα μας, ο κ. Αχιλλεί-
δης ανέφερε πως ο αριθμός προσεγγίζει 
τις 20.000, ενώ κάθε χρόνο και περί τα 
τέλη Ιανουαρίου ζητούνται τα στοιχεία 
συντηρήσεων και ελέγχων από κάθε 
εταιρεία. Αυτό, όμως, που προκαλεί 
ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός 
πως οι αριθμοί των περιοδικών ελέγχων 
όχι μόνο δεν συνάδουν αλλά απέχουν 
παρασάγγας από τον αντίστοιχο αριθμό 
ανελκυστήρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που παρέθεσε ο αρμόδιος λειτουργός του 
Τ.Ε.Ε.,  το 2019 καταγράφηκαν συνολικά 
2.610 έλεγχοι, ενώ τη  χρονιά 2020 ο 
αριθμός ανήλθε στους 2.400. Το 2021 
πραγματοποιήθηκαν 3.250 έλεγχοι και 
σε αντιπαραβολή με το 2019 -σε μορφή 
πρόχειρης σύγκρισης αφού η νομοθεσία 
προϋποθέτει τουλάχιστον έναν έλεγχο 
ανά 24 μήνες- γίνεται αυτομάτως αντι-
ληπτό ότι τα νούμερα… δεν βγαίνουν.  

Δεν τηρείται μητρώο, δεν υπάρ-
χει πλατφόρμα δεδομένων

«Σίγουρα δεν είναι η εικόνα που θα 
θέλαμε και τα νούμερα αυτά δεν είναι 
ικανοποιητικά», δήλωσε ο Στέφανος 
Αχιλλείδης, ο οποίος πρόσθεσε, όμως, 
πως κάθε χρόνο τοποθετούνται και νέοι 
ανελκυστήρες, οι οποίοι ελέγχονται και 
θα πρέπει να αφαιρούνται από το σύνο-
λο, οι οποίοι όμως αφορούν ένα πολύ 

μικρό ποσοστό του συνόλου. Κληθείς να 
σχολιάσει το γεγονός πως ενώ υπάρχει 
τεράστιος αριθμός μη-ελεγμένων ανελ-
κυστήρων  δεν εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες 
ούτως ώστε να εναρμονιστούν ή να τους 
επιβληθεί εξώδικο, ο αρμόδιος λειτουρ-
γός του Τ.Ε.Ε. ανέφερε στην «Σημερινή» 
πως δεν υπάρχει μητρώο ή πλατφόρμα 
πληροφοριών σχετικά με το ποιοι και πότε 
έχουν υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο, 
καθώς και πως δεν υπάρχει μηχανισμός 
που να υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη ή/
και τον ελεγκτή να δηλώσει πότε έγινε 
ο κάθε έλεγχος. Ο μέσος όρος του κό-
στους ελέγχου κυμαίνεται στα €100, ενώ 
υπογράμμισε πως η ευθύνη βαραίνει 
πρωτίστως τον ιδιοκτήτη. 

Συχνότερα ατυχήματα
Τα συχνότερα ατυχήματα που γί-

νονται αφορούν τραυματισμούς ηλι-
κιωμένων και οφείλονται κατά κύριο 
λόγο σε φρεάτια που σταματούν σε 
διαφορετικό ύψος από αυτό του εδά-
φους δημιουργώντας σκαλοπάτι είτε 
πόρτες που είναι ρυθμισμένες να κλεί-
νουν ταχύτερα ή απότομα. Ο Νίκος 
Αγαπίου, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Συντηρητών Ανελκυστήρων, δήλωσε 
στη «Σημερινή» πως στους ελέγχους 
-οι οποίοι διεξάγονται παρουσία του 
συντηρητή- δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στα φρένα του ανελκυστήρα αλλά και 
στα συρματόσχοινα που συγκρατούν 
το φρεάτιο. Εξόχως σημαντικός είναι ο 
φωτισμός εντός του ανελκυστήρα κα-
θώς και το τηλέφωνο, που πρέπει να 
είναι συνδεδεμένο με τον συντηρητή. 
Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως αρκετοί είναι 
οι ανελκυστήρες που τυγχάνουν συντή-
ρησης όχι όμως περιοδικού ελέγχου, 

κάτι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο σε 
παλαιότερα κτήρια, αφού όσο παλαιό-
τερος είναι, τόσο μεγαλύτερο κονδύλι 
χρειάζεται για να εναρμονιστεί με τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας. 

Σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο 
από μόνο του αποτελεί ένα πλαίσιο για 
ασφάλεια και εκσυγχρονισμό, όμως 
-όπως και πάρα πολλοί άλλοι τομείς 
της κυπριακής κοινωνίας- χωρίς τον 
απαιτούμενο έλεγχο και εποπτεία 
μοιάζουν δώρον-άδωρον. Η ευθύνη 
μετακυλίεται στον ιδιοκτήτη ή τη δι-
αχειριστική επιτροπή, η οποία όμως 
για μια σειρά από λόγους μπορεί να 
αποφύγει τις νενομισμένες διαδικασίες, 
ενώ η πραγματοποίηση σποραδικών 
δειγματοληπτικών ελέγχων δεν μοιάζει 
ικανοποιητική για τον πλήρη εναρμο-
νισμό με τους κανονισμούς. Θεωρείται 
δεδομένο πως θα έπρεπε να τηρείται 
μητρώο και να αρχειοθετούνται όλοι οι 
ανελκυστήρες αλλά και οι ημερομηνί-
ες του τελευταία ελέγχου, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα παλαιότερα κτήρια. Ως 
θετική νότα μπορεί να καταγραφεί ότι 
σπανίζουν -ιδιαίτερα τα τελευταία τρία 
χρόνια- τα πολύ σοβαρά ατυχήματα, 
όμως αυτό θα πρέπει να αποτελεί καρπό 
συντονισμένου πλάνου προσπαθειών 
και όχι απλά τύχης, σε μια χώρα όπου 
η πρόληψη αποτελεί άγνωστη λέξη. 

Νομοσχέδιο για ανελκυστήρες μόνο... στα χαρτιά

οποίο δημόσια, είτε προφορικά είτε διά 
του Τύπου... ή με  οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, εκφράζει ιδέες προσβλητικές κατά 
προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω 
της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
τους... είναι ένοχο ποινικού αδικήματος 
και υπόκειται σε φυλάκιση… ή σε χρη-
ματική ποινή… ή και τις δύο ποινές».

- Ο Νόμος 26(III)/2004, με τον οποίο 
η Κύπρος κύρωσε το Πρόσθετο Πρωτό-
κολλο της Σύμβασης του ΣτΕ κατά του 
Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου, ανα-
φορικά με την Ποινικοποίηση Πράξεων 
Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης 
που Διαπράττονται μέσω Συστημάτων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος 
Νόμος παρέχει ειδικότερα προστασία 
από ρατσιστικό και ξενοφοβικό δημόσιο 
λόγο που εκφέρεται μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, και ορίζει, ως «ρατσιστικό 
και ξενοφοβικό υλικό»: «οποιοδήποτε 
γραπτό υλικό, οποιαδήποτε εικόνα ή 
οποιαδήποτε άλλη αναπαράσταση ιδεών 
ή θεωριών, που συνηγορεί ή υποκινεί 

μίσος, διάκριση ή βία, ενάντια σε οποιο-
δήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων, λόγω της 
φυλής, του χρώματος, της καταγωγής 
ή της εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης 
καθώς και θρησκείας, αν χρησιμοποι-
είται ως πρόσχημα για οποιονδήποτε 
από τους παράγοντες αυτούς».

Επίσης, οι διατάξεις του Νόμου ορί-
ζουν, ως ποινικά αδικήματα, με πρόνοια 
τη φυλάκιση ή/και χρηματική ποινή, 
συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται 
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως: 
τη διάδοση ρατσιστικού και ξενοφοβικού 
υλικού, τη διατύπωση απειλών βασισμέ-
νων σε ρατσισμό και ξενοφοβία, και την 
εξύβριση άλλων προσώπων βασισμένη 
σε ρατσισμό και ξενοφοβία. 

- Ο Νόμος 134(I)/2011 για την Κατα-
πολέμηση Ορισμένων Μορφών και Εκδη-
λώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, μέσω 
του Ποινικού Δικαίου, ο οποίος τέθηκε σε 
εφαρμογή για σκοπούς εναρμόνισης με 
σχετική Απόφαση-Πλαίσιο της ΕΕ. 

Ο εν λόγω Νόμος ορίζει ως «ένοχο 
αδικήματος» οποιοδήποτε: «πρόσωπο, το 
οποίο εκ προθέσεως, δημόσια διαδίδει 
και δημόσια υποκινεί βία ή μίσος που 
στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή 
μέλους ομάδας προσώπων που προσδι-
ορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, 
της θρησκείας, της εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, κατά τρόπο που διαταράσσει 
τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, 
υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα...». 

Για τη ρητορική μίσους εναντίον 
ΛΟΑΤΚΙ η κυρία Λοττίδη ανέφερε ότι 
σε εθνικό επίπεδο, το άρθρο 99Α του 
Ποινικού Κώδικα ποινικοποιεί την υπο-
κίνηση βίας ή μίσους λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. 

Συγκεκριμένα ορίζει ότι: «Πρόσω-
πο το οποίο εκ προθέσεως, δημόσια 
και κατά τρόπο που έχει απειλητικό ή 
υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα 
προτρέπει σε ή υποκινεί, προφορικά ή 
διά του Τύπου ή με γραπτά κείμενα ή 
εικονογραφήσεις ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, βία ή μίσος που στρέφεται κατά 
ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας 
προσώπων που προσδιορίζονται βάσει 
του γενετήσιου προσανατολισμού τους ή 
της ταυτότητας φύλου τους, είναι ένοχο 
αδικήματος...».

Το συγκεκριμένο ζήτημα 
ήλθε στο προσκήνιο μετά 

το ομοφοβικό παραλή-
ρημα υπαξιωματικού της 

Έθνικής Φρουράς, ο οποί-
ος αναρτούσε βίντεο στα 
μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης με ρατσιστικό λόγο

ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΈ ΤΗ ΝΌΜΌΘΈ-
ΣΙΑ ΤΌΥ 2013, ΌΙ ΙΔΙΌΚΤΗΤΈΣ 
Ή ΥΠΈΥΘΥΝΌΙ ΤΏΝ ΑΝΈΛ-
ΚΥΣΤΗΡΏΝ ΥΠΌΧΡΈΌΥΝΤΑΙ 
ΌΠΏΣ ΠΡΌΒΑΙΝΌΥΝ ΣΈ ΈΛΈΓ-
ΧΌ ΤΌΥΣ ΤΌΥΛΑΧΙΣΤΌΝ ΜΙΑ 
ΦΌΡΑ ΚΑΘΈ ΔΥΌ ΧΡΌΝΙΑ, 
ΚΑΤΙ ΌΜΏΣ ΠΌΥ ΔΈΝ ΣΥΜ-
ΒΑΙΝΈΙ ΓΙΑ ΠΑΝΏ ΑΠΌ 
ΤΌ 50% ΤΏΝ ΠΈΡΙΠΤΏΣΈΏΝ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Όι αριθμοί των περιοδι-
κών ελέγχων όχι μόνο 

δεν συνάδουν, αλλά 
απέχουν παρασάγγας από 

τον αντίστοιχο αριθμό 
ανελκυστήρων 

ΘΕΚΛΑ ΚΑΚΚΟΥΡΑ  
kakkourat@sigmalive.com
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΕΠΑ-
ΝΕΡΧΌΝΤΑΊ ΣΤΌ ΠΡΌΣΚΉΝΊΌ ΤΑ 
ΠΑΡΑΔΌΣΊΑΚΑ ΤΡΌΦΊΜΑ ΛΌΓΩ 
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΊΚΩΝ ΤΌΥΣ ΑΞΊ-
ΩΝ ΚΑΊ ΕΜΦΑΝΊΖΌΝΤΑΊ ΝΕΌΊ 
ΠΑΡΑΓΩΓΌΊ, ΠΌΥ ΚΡΑΤΌΥΝ ΤΉΝ 
ΑΡΤΌΠΌΊΊΑ ΖΩΝΤΑΝΉ 

Στροφή στα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα 
κάνουν οι Κύπριοι καταναλωτές

σκευασμάτων Παρασκευής Λουλλή 
- Παπαγεωργίου, η οποία, όπως μας 
αναφέρει, ασκεί το επάγγελμα του προ-
πάππου της. Η ίδια,  έχοντας σπουδά-
σει το αντικείμενο αυτό, προσθέτει ότι 
πλησίασε μεγαλύτερες γυναίκες που 
έφτιαχναν τα αρτοσκευάσματα για να 
μυηθεί στον χώρο της παράδοσης από 
πρώτο χέρι. Ερωτηθείσα γιατί αποφάσισε 

Σ
τροφή στην παράδοση 
και στα ντόπια προϊόντα 
κάνουν οι Κύπριοι κα-
ταναλωτές. Ο υγιεινός 
τρόπος ζωής που προ-
βάλλεται δημοσίως τα 
τελευταία χρόνια έχει 

γίνει μόδα, όμως τι πιο υγιεινό από 
ένα ψωμί ή ένα κουλούρι φτιαγμένο 
από αγνά τοπικά υλικά της χώρας μας, 
όπως αυτά που παρασκεύαζαν τα παλιά 
χρόνια οι προγιαγιάδες και οι προπαπ-
πούδες μας! 

Από πάππου προς πάππου 
Μια τέτοια περίπτωση είναι η ιστορία 

της παραγωγού παραδοσιακών αρτο-

να ασχοληθεί με την παρασκευή παρα-
δοσιακών αρτοσκευασμάτων, απαντά 
ότι επιστρέφοντας από τη Γαλλία, όπου  
εξειδικεύτηκε στη γαλλική αρτοποιία, 
θέλησε να κάνει τη δική της επιχείρη-
ση. «Η αγάπη μου για την κυπριακή 
παράδοση είναι αυτή που με ώθησε 
να ασχοληθώ και με τα κυπριακά αρ-
τοσκευάσματα. Νιώθω ότι είναι κομ-
μάτι την παράδοσής μας, μια πτυχή της 
κληρονομιάς του τόπου μας, το οποίο 
παραλάβαμε από τις γιαγιάδες μας και 
οφείλουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε 
και στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος 
να μην το αφήσουμε να χαθεί». 

Βραχνάς η ακρίβεια 
των υλικών

Η ίδια, έχοντας συμπληρώσει φέ-
τος μια σειρά ετών στον τομέα αυτόν, 
καθώς διανύει τον ένατο χρόνο λει-
τουργίας του εργαστηρίου της, εξηγεί 
πόσο ικανοποιητικός είναι ο μισθός για 
έναν επαγγελματία, αλλά και πώς έχει 
επηρεαστεί από τις αυξήσεις που κα-
ταγράφονται στις τιμές των υλικών. «Ο 
μισθός δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρ-
τάται από την περίοδο. Οι εορταστικές 
περίοδοι, μπορώ να πω, μας παρέχουν 
έναν ικανοποιητικό μισθό. Υπάρχουν 
όμως και οι λεγόμενες νεκρές περίοδοι, 
κατά τις οποίες η ζήτηση πέφτει πολύ, 
με αποτέλεσμα να επηρεάζει τα έσοδα 
της επιχείρησης και κατ’ επέκτασιν τις 
αποδοχές μας. Αναμφίβολα οι αυξήσεις 
των τιμών δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα 
της επιχείρησής μας και καθιστούν δύ-
σκολη την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στην 
αρχή είχαμε ανοδική πορεία, όμως τον 
τελευταίο καιρό η ακρίβεια επηρέασε 
και τη δική μας επιχείρηση, όπως και 
όλα τα νοικοκυριά. Είναι φαύλος κύκλος. 
Ευελπιστούμε ότι θα έρθουν καλύτερες 
μέρες. Χρειάζεται χρόνος και αγάπη». 

Ζυμώματα με 
κυπριακές πρώτες ύλες 

Ωστόσο, όπως σημειώνει, βασικό 
μέλημα είναι η χρήση πρώτων υλών 
από την Κύπρο. «Ήταν ένας στόχος που 
θέσαμε από την αρχή που ξεκινήσαμε την 
επιχείρησή μας. Θελήσαμε να δουλεύ-
ουμε αποκλειστικά με κυπριακές πρώτες 
ύλες, όπως είναι το αλεύρι, το χαλλούμι, 
το ελαιόλαδο και τα αβγά, δηλαδή τα πιο 
κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται στα 
ζυμώματα». Κληθείσα να απαντήσει για 

το πού καλλιεργούνται σήμερα τα σιτη-
ρά στην Κύπρο, αναφέρει ότι σήμερα η 
καλλιέργεια των σιτηρών γίνεται κατά 
κύριο λόγο στην Πάφο, σε περιοχές της 
επαρχίας Λευκωσίας από την Κοκκινο-
τριμιθιά μέχρι την Κυπερούντα και σε 
χωριά της επαρχίας Λάρνακας, από τη 
Δρομολαξιά μέχρι το Ζύγι. «Λόγω της 
τουρκικής εισβολής, δυστυχώς χάθηκε 
η περιοχή της Μεσαορίας, που ήταν ο 
μεγαλύτερος σιτοβολώνας της Κύπρου», 
ανέφερε.

Τα πιο περιζήτητα 
αρτοσκευάσματα 

Ερωτηθείσα για το ποια είναι τα πιο 
περιζήτητα αρτοσκευάσματα και σε ποιες 
περιόδους υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, 
απαντά ότι τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
είναι το παραδοσιακό αθηενίτικο ψωμί 
με προζύμι, τα πρόσφορα, τα κουλού-
ρια - κούμουλα, οι παννυχίδες (πίττες 
Εκκλησίας), καθώς επίσης και τα αλμυρά. 
«Απ’ εκεί και πέρα, κατά τις εορταστικές 
περιόδους προσφέρουμε στους πελάτες 
μας πολλές επιλογές από εποχικά προ-
ϊόντα, παραδοσιακά και μη. Κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων φτιάχνουμε 
μελομακάρονα, κουραμπιέδες, christmas 
cakes, μπισκότα και άλλα. Επίσης κατά 
την εορτή του Πάσχα οι πελάτες μας 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις 
φλαούνες και τα τσουρέκια μας». 

Το στοίχημα για τους νέους 
επαγγελματίες 

Στο ερώτημα πόσο εύκολο είναι 
για έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί 

Τα παραδοσιακά αθη-
ενίτικα ψωμιά κυμαί-
νονται από 2-3 ευρώ, 
τα μπισκότα από 10-
12 ευρώ το κιλό και 

τα παξιμάδια κάτω 
από 3 ευρώ

επαγγελματικά, όσον αφορά τις συν-
θήκες εργασίας και τη δικτύωση στην 
αγορά, τονίζει ότι «τίποτα δεν είναι εύ-
κολο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, 
υπομονή και επιμονή για να μπορέσεις 
να στήσεις αλλά και να αναπτύξεις μια 
τέτοιου είδους επιχείρηση. Η αγάπη, 
όμως, γι’  αυτό που κάνουμε είναι το 
μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε 
την προσπάθεια. Εμείς επιλέξαμε να 
επικεντρωθούμε στον τομέα του χειρο-
ποίητου αρτοσκευάσματος, περιορίζοντας 
αρκετά τη χρήση μηχανημάτων. Αυτό 
ασφαλώς καθιστά τη δουλειά μας κου-
ραστική και χρονοβόρα, αλλά η προ-
τεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε 
στον πελάτη ποιοτικό προϊόν. Τέλος, 
όπως είπα και στην αρχή, νιώθουμε 
έντονα και το καθήκον να συνεχίσουμε 
την παράδοση». 

Προτίμηση σε προζύμι, ολική 
άλεση και χαρούπι

Από την πλευρά της η Διευθύντρια 
των φούρνων Σεργίου, Ξένια Σεργίου, 
αναφέρει στο Economy Today πως «απ’ 
ό,τι φαίνεται αλλάζει το σκηνικό τα τε-
λευταία χρόνια. Οι Κύπριοι, ενήλικες και 
νεότεροι, άρχισαν να κάνουν μια στρο-
φή στα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα. 
Άνθρωποι κάθε ηλικίας προτιμούν τα 
παραδοσιακά εδέσματα. Ιδιαίτερα την 
περίοδο των εορτών υπάρχει αρκετή 
ζήτηση». Μάλιστα συμπληρώνει ότι τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει μια ιδιαίτερη 
προτίμηση στα προϊόντα με προζύμι, 
ολικής αλέσεως και χαρουπιού. 

«Στις μέρες μας, η στροφή που γίνεται 
σε παραδοσιακά προϊόντα κυρίως για τις 
θρεπτικές τους αξίες, τα ξαναφέρνει στο 
προσκήνιο». Όπως αναφέρει αρκετές υπε-
ραγορές και αρτοποιεία σε ολόκληρη την 
Κύπρο συμπεριλαμβάνουν στην γκάμα 
τους παραδοσιακά αρτοσκευάσματα. «Η 
αρτοποιία ήταν κατ’ εξοχήν μια από τις 
κυριότερες δραστηριότητες των Αθηε-
νιτών. Ως καθαρά αγροτική περιοχή της 
Μεσαορίας, οι Αθηενίτες είχαν πρόσβαση 
σε υψηλής ποιότητας άλευρα και άλλες 
πρώτες ύλες δημητριακών, οπότε τα 
προϊόντα ήταν ποιοτικά ανώτερα. Έτσι ο 
τομέας της αρτοποιίας εδραιώθηκε στην 
περιοχή. Η παραδοσιακή αρτοποιία ήταν 
ανέκαθεν άμεσα συνδεδεμένη με την κα-
θημερινότητα των Κυπρίων, οπότε παρά 
τις συνθήκες που επικρατούν, καλές ή 
κακές, τα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα 
ήταν στο επίκεντρο της διατροφής». 

Αναφορικά με τον αριθμό των πα-
ραγωγών, σημειώνει ότι είναι περιο-
ρισμένος. «Τα τελευταία χρόνια, με το 
νέο κύμα ενδιαφέροντος ξεκίνησαν να 
εμφανίζονται μικροί παραγωγοί, και ιδι-
αίτερα νέοι, που συνδυάζουν παραδο-
σιακές και μοντέρνες μεθόδους και με 
αυτόν τον τρόπο κρατούν ζωντανή την 
αρτοποιία».

Όι αυξήσεις των τιμών 
έκλεισαν μικρές μονάδες 

Όσον αφορά το πού 
κυμαίνονται οι τιμές 
των παραδοσιακών 
αρτοσκευασμάτων, η 

κ. Σεργίου αναφέρει ότι, σε σύγκρι-
ση με τα βιομηχανοποιημένα, τα 
αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα 
δεν έχουν ιδιαίτερη απόκλιση στην 

τιμή. Συγκεκριμένα, τα παραδοσια-
κά αθηενίτικα ψωμιά κυμαίνονται 
από 2 έως 3 ευρώ, τα μπισκότα 
από 10 έως 12 ευρώ το κιλό και 
τα παξιμάδια κάτω από 3 ευρώ.

«Οι τιμές των πρώτων υλών 
αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, 
οπότε ειδικά οι μικρές μονάδες 

δυσκολεύονται ν’ αντέξουν το κό-
στος παραγωγής, με αποτέλεσμα 
η αύξηση να μετακυλίεται στους 
πελάτες και οι πωλήσεις να μειώ-
νονται σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, 
κάποιες μικρές μονάδες δυστυ-
χώς αναγκάστηκαν να κλείσουν», 
καταλήγει.
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Μετά τις Προεδρικές οι εξελίξεις για τις εκποιήσεις

ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΦΩΣ ΑΠΟ ΈΈ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ 
«ΈΝΟΙΚΙΟ ΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ», ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΈΙ 
ΛΥΣΈΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Γ
ια μετά τις προεδρικές 
εκλογές μετατίθενται οι 
όποιες εξελίξεις σε σχέση 
με το θέμα των εκποιήσε-
ων. Η τελευταία αναστολή 
που ψηφίστηκε από τη 
Βουλή ολοκληρώνεται 

στο τέλος του τρέχοντος μηνός, ωστόσο 
παρά το γεγονός ότι όλα τα ενδεχόμενα 
θεωρούνται ακόμα ανοικτά, μια νέα ανα-
στολή των εκποιήσεων δεν συγκεντρώνει 
αυτήν τη στιγμή πολλές πιθανότητες. 
Αυτό που αναμένεται, πλέον, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που συλλέξαμε, εί-
ναι η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής 
Οικονομικών, η οποία φαίνεται να έχει 
προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου, 
οπότε και θα εξετάσει σειρά προτάσεων 
σε σχέση με τους πλειστηριασμούς, ενώ 
την ίδια ώρα αναμένεται το πράσινο φως 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το 
Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά 
το σχέδιο «ενοίκιο αντί δόσης», το οποίο 
αναμένεται να δώσει σε μεγάλο βαθμό 
λύση στο πρόβλημα.

είπε, οι τράπεζες, μετά την αναστολή, θα 
πρέπει να αποστείλουν νέες επιστολές 
για πλειστηριασμούς μετά την πάροδο 
45 ημερών. Επομένως έχουμε ένα δι-
άστημα μέχρι τα μέσα Μαρτίου, όπως 
είπε, «για να μπορέσουμε να δώσουμε 
μια πιο μόνιμη λύση στο συγκεκριμένο 
θέμα». 

«Ενοίκιο αντί δόσης»
Πέραν των πιο πάνω, υπάρχει και 

το σχέδιο «ενοίκιο αντί δόσης», που 
ετοιμάζει η Κυβέρνηση και πιο συγκε-
κριμένα το Υπουργείο Οικονομικών, 
ωστόσο παραμένει ακόμα ανενεργό, 
αφού αναμένει το πράσινο φως από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συγκε-
κριμένο σχέδιο αναμένεται να δώσει 
λύσεις ιδιαίτερα για όσους περιλαμ-
βάνονται στην επιδοματική πολιτική 
του κράτους, όμως, όπως σημείωσε ο 
κ. Παπαδούρης, θα πρέπει να εξευρεθεί 
λύση και για τη μεσαία τάξη. Δεν θα 
πρέπει να βοηθήσουμε μόνον όσους 
λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα και να 
αφήσουμε όλους τους υπόλοιπους που 
έχουν κάποιο εισόδημα στο έλεος των 
εκποιήσεων, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο «ενοίκιο αντί δόσης», το 
οποίο εγκρίθηκε πριν από περίπου 
ένα χρόνο, προνοεί ότι η κυριότητα της 
πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη θα 
μεταβιβαστεί στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία 
και αποτελεί τον φορέα υλοποίησης 
του σχεδίου.

Αναλυτικότερα, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα μπορεί 
να προχωρεί σε αγορά και διαχείριση 
ακινήτων από ευάλωτους δανειολήπτες 
και θα αγοράζει από την τράπεζα και 
τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων το 
60% της αγοραίας αξίας της ενυπόθη-
κης εξασφάλισης που έχουν υποβάλει 
για τον δανεισμό που παραχώρησαν. 
Η τράπεζα και οι εταιρείες εξαγοράς 

πιστώσεων θα διαγράφουν το 40% της 
αγοραίας αξίας της εξασφάλισης και δεν 
θα υπάρχει το προβληματικό δάνειο 
στον ισολογισμό τους και το ακίνητο θα 
περνά στη δικαιοδοσία της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ο 
δανειολήπτης θα εξακολουθεί να μένει 
στο σπίτι του και στα 5 χρόνια θα του 
δίνεται η δυνατότητα να το επαναγοράσει 
στην τρέχουσα τιμή της περιόδου. Το 
ενοίκιο θα καταβάλλεται από το κράτος 
και το ακίνητο θα ανήκει στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, δικαιούχοι θα είναι 
όσα φυσικά πρόσωπα είχαν μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια μέχρι 31/12/2021, 
με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, η 
αγοραία αξία της οποίας δεν θα πρέπει 
να ξεπερνά τις €250 χιλ., ανεξάρτητα 
αν συμμετείχαν ή όχι σε κάποιο κυβερ-
νητικό σχέδιο. Επίσης, δικαιούχοι θα 
είναι και οι μη βιώσιμοι δανειολήπτες 
των σχεδίων «Εστία» και «Οικία». Οι 
κάτοικοι της κύριας κατοικίας πρέπει 
να είναι λήπτες παροχών/επιδομάτων.

Προβληματισμοί τραπεζών
Πάντως από πλευράς τραπεζών 

φαίνεται να υπάρχουν αρκετές απο-
ρίες και προβληματισμοί ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το 
συγκεκριμένο σχέδιο και κατά πόσον 
τελικά θα δώσει πράγματι λύσεις στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Χαρακτηρι-
στικά, όπως αναφέρουν, από τη μέχρι 
σήμερα τραπεζική εμπειρία προκύπτει 
πως αν ο Κύπριος νιώσει ότι δεν θα 
διατηρήσει το σπίτι του, το οποίο θα 
περάσει στην ΚΕΔΙΠΕΣ, πιθανό να μη 
θέλει να πάρει μέρος στο σχέδιο, όσο 
ευάλωτος κι αν είναι. Επίσης, πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ποιος θα πληρώνει τα 
διάφορα χρέη σε τοπικές Αρχές, ΣΑΛΑ, 
φόρους, με τα οποία είναι φορτωμένο 
το ακίνητο.

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

14 προτάσεις στην 
Επ. Οικονομικών

Αναλυτικότερα, η αναστολή των εκ-
ποιήσεων που είχε ψηφίσει η Βουλή 
ολοκληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου και 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις 
από πλευράς του νομοθετικού Σώματος 
για οποιαδήποτε ανάλογη κίνηση. Οι 
επικείμενες προεδρικές εκλογές, αλλά 
και το γεγονός ότι οι αναστολές των εκ-
ποιήσεων τείνουν να γίνουν από προ-
σωρινό σε μόνιμο μέτρο,  φρενάρουν, 
όπως φαίνεται, νέα προσπάθεια προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Μιλώντας στη 
«Σημερινή» ο βουλευτής των Οικολόγων 
και εκ των εισηγητών της τελευταίας 
αναστολής των εκποιήσεων, Σταύρος 
Παπαδούρης, σημείωσε ότι, παρόλο 
που όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, 
δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές 
πιθανότητες μια νέα προσπάθεια για 
περαιτέρω αναστολή των εκποιήσεων. 
Όπως είπε, «αυτό που αναμένουμε εί-

ναι να επαναρχίσει τις εργασίες της η 
Βουλή και στις 20 Φεβρουαρίου, που 
έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνε-
δρία της Επιτροπής Οικονομικών, να 
εξετάσουμε τις 14 συνολικά προτάσεις οι 
οποίες έχουν ομαδοποιηθεί όσον αφορά 
το θέμα των πλειστηριασμών». Όπως 
είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν μεταξύ 
άλλων προτάσεις για δημιουργία ειδι-
κών δικαστηρίων και για θεσμοθέτηση 
διαιτησίας πριν από τη διαδικασία του 
πλειστηριασμού. «Όλα αυτά θα τα δούμε», 
σημείωσε, «και θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε μια πιο μόνιμη λύση από την 
αναστολή στο θέμα των πλειστηριασμών 
και γενικότερα των εκποιήσεων». 

Ερωτηθείς κατά πόσον αναμένει να 
υπάρξουν εκποιήσεις από πλευράς τρα-
πεζών στο μεσοδιάστημα μεταξύ της λή-
ξης της αναστολής και της εξέτασης από 
τη Βουλή των σχετικών προτάσεων, ο κ. 
Παπαδούρης εξέφρασε την ελπίδα να 
μη συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, όπως 

Η Επιτροπή 
Οικονομικών με 

την επανέναρξη της 
Βουλής θα εξετάσει 

14 προτάσεις 
για το θέμα των 
πλειστηριασμών, 

ώστε να δοθούν πιο 
μόνιμες λύσεις στο 
πρόβλημα σε σχέση 

με τις αναστολές 
εκποιήσεων



Τ
ο Ταμείο Συντάξεων 
και Χορηγημάτων 
Υπαλλήλων ΑΤΗΚ κατά 
τα τελευταία έτη έχει 
πετύχει πολλά. Όπως 
αναφέρει ο Πρόεδρος 
του Ταμείου Συντάξεων 

& Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, κ. 
Χάρης Μίλλας, εκτός από το γεγονός 
ότι είναι το μεγαλύτερο Ταμείο Συντά-
ξεων στην Κύπρο, κατάφερε να είναι 
ένα πρότυπο Ταμείο έχοντας υιοθετήσει 
βέλτιστες πρακτικές στις συναλλαγές του, 
καθώς και θεσμοθετημένες πολιτικές 
διαχείρισης ρίσκου. Επισφράγισμα της 
προσπάθειας που γίνεται ήταν η ανα-
γνώρισή του ως του 2ου Καλύτερου 
Ταμείου Συντάξεων στην Κατηγορία 
«Risk Management» στην Ευρώπη, 
στα Ετήσια Βραβεία του Investments 
and Pensions Europe (IPE) για το 2022. 

Σε συνέντευξή του, ο κ. Μίλλας μιλά 
για την εξέλιξη του Ταμείου κατά τα 
τελευταία έτη, για το αναλογιστικό έλλειμ-
μά του, το οποίο -όπως λέει- σημείωσε 
σημαντική μείωση, για τις προβληματικές 
επενδύσεις τού παρελθόντος, ενώ κατα-
γράφει τις προτεραιότητες του Ταμείου 
για το μέλλον. 

Κύριε Πρόεδρε, πώς έχει εξε-
λιχθεί το Ταμείο Συντάξεων και 
Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ 
κατά τα τελευταία έτη; 

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για τη σημερινή μας συνέντευξη. 

Με την ευκαιρία αυτή, σημειώνω ότι 
η παρούσα Διαχειριστική Επιτροπή του 
Ταμείου αποτελείται από έξι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta, τα 
οποία διορίστηκαν τον Σεπτέμβριο 2021, 
έναν ανώτερο διευθυντή της Cyta και 
τρία αιρετά μέλη που εκλέχθηκαν τον 
Οκτώβριο του 2022 για διετή θητεία, 
μέσα από την Εκλογική Γενική Συνέ-
λευση των μελών του Ταμείου.

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορη-
γημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ κατά τα 
τελευταία έτη έχει πετύχει πολλά, εκτός 
από το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο 
Ταμείο Συντάξεων στην Κύπρο, κατάφερε 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΜΑ-
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ, κ. 
ΧΑΡΗΣ ΜΊΛΛΑΣ, ΜΊΛΑ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΛΊΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΕΤΗ, ΓΊΑ ΤΟ 
ΑΝΑΛΟΓΊΣΤΊΚΟ ΕΛΛΕΊΜΜΑ 
ΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ -ΟΠΩΣ ΛΕΕΊ- 
ΣΗΜΕΊΩΣΕ ΣΗΜΑΝΤΊΚΗ ΜΕΊΩ-
ΣΗ, ΓΊΑ ΤΊΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟ-
ΝΤΟΣ, ΕΝΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΊ ΤΊΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΊΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΊ-
ΟΥ ΓΊΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

«ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΠΟΛΛΑ»

Το μεγαλύτερο Ταμείο 
Συντάξεων στην Κύπρο

να είναι ένα πρότυπο Ταμείο έχοντας 
υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές στις συ-
ναλλαγές του, οι οποίες διενεργούνται 
με σύνεση και διαφάνεια, εφαρμόζοντας 
κανόνες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης 
καθώς και θεσμοθετημένες πολιτικές 
διαχείρισης ρίσκου, οι οποίες ανανε-
ώνονται κατά τακτά διαστήματα και/ή 
όποτε κριθεί αναγκαίο. 

Η σημερινή Επενδυτική Πολιτική 
του Ταμείου έχει υλοποιηθεί σε βαθμό 
πέραν του 95% και χαρακτηρίζεται ως 
συντηρητική, καθώς έχει ως κύριο στόχο 
την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του 
Ταμείου σε επενδύσεις, οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται από αυξημένους κινδύνους 
και μεγάλη πολυπλοκότητα. Σήμερα, 
το Ταμείο βρίσκεται, σε συνεννόηση 
με τους Συμβούλους επί επενδυτικών 
θεμάτων, σε διαδικασία μιας νέας μελέτης 
Ενεργητικού & Παθητικού και επανα-
καθορισμού της Επενδυτικής Πολιτικής 
του λόγω των πρωτόγνωρων σημερινών 
συνθηκών που επικρατούν στις Διεθνείς 
Αγορές, τα επίπεδα των επιτοκίων και 
πληθωρισμού σήμερα, της στάσης 
των Κεντρικών Τραπεζών για πιθανή 
περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων και 
άλλους παράγοντες που επηρεάζουν 
τις επενδύσεις του.  

Σημαντικό να αναφέρω ότι το Ταμείο 
Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλή-
λων ΑΤΗΚ έχει αναγνωριστεί (Highly 
Commended) ως το 2ο Καλύτερο Τα-
μείο Συντάξεων στην Κατηγορία «Risk 
Management» στην Ευρώπη, στα Ετήσια 
Βραβεία του Investments and Pensions 
Europe (IPE) για το 2022. Το Ταμείο 
κατάφερε να διακριθεί στη συγκεκριμέ-
νη κατηγορία, ανάμεσα σε πολλά άλλα 
Ταμεία Συντάξεων, τα πλείστα από τα 
οποία είναι πολύ μεγαλύτερα, τόσο σε 
αριθμό μελών αλλά όσο και σε υπό 
διαχείριση ενεργητικό. Η αναγνώρι-
ση αυτή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι 
το επιστέγασμα της δουλειάς που έχει 
γίνει στο Ταμείο Συντάξεων τα τελευ-
ταία χρόνια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά 
τη διαχείριση των κινδύνων και την 
προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του 
ρίσκου που αναλαμβάνει το Ταμείο, 
εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια και 
ελέγχους, επιβεβαιώνοντας τη  μεθο-
δικότητα και τη σύνεση με την οποία 
διενεργείται η καθημερινή διαχείριση 
του αποθεματικού του Ταμείου.

Σε ποια επίπεδα βρίσκεται σή-
μερα το Αναλογιστικό Έλλειμμα του 
Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημά-
των Υπαλλήλων ΑΤΗΚ; 

Κατ’ αρχήν θέλω να αναφέρω ότι η 
Αναλογιστική Μελέτη Χρηματοδότησης 

του Ταμείου Συντάξεων διενεργείται κάθε 
έτος με ημερομηνία αναφοράς την 31η 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η πραγματοποιηθείσα Αναλογιστική 
Μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 
31/12/2020 κατέδειξε αναλογιστικό έλ-
λειμμα της τάξης των €177,2 εκ., ενώ 
η αντίστοιχη Αναλογιστική Μελέτη με 
ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021 
κατέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα της τά-
ξης των €133 εκ., δηλαδή σημαντικά 
μειωμένο κατά €44,2 εκ., σε σχέση με 
το αντίστοιχο περσινό έλλειμμα. Λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τις εξαιρετικά μεγάλες 
προκλήσεις των τελευταίων δύο ετών, 
είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι το αναλο-
γιστικό έλλειμμα του Ταμείου σημείωσε 
σημαντική μείωση.

Ακόμα πιο αξιοσημείωτο όμως είναι 
το γεγονός ότι, από τα μέχρι σήμερα προ-
καταρτικά στοιχεία της Αναλογιστικής 
Μελέτης για το έτος 2022, διαφαίνεται 
μια περαιτέρω σημαντική μείωση του 
Αναλογιστικού Ελλείμματος, γεγονός 
εξαιρετικά ενθαρρυντικό, ιδιαίτερα 
λαμβάνοντας υπόψη μας τις αρνητικές 
εξελίξεις και τη μεγάλη μεταβλητότητα 
που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές. 

Για πρώτη φορά κατά τα τελευταία 8 
έτη, και παρόλες τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, το 
Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων 
Υπαλλήλων ΑΤΗΚ κατάφερε να έχει 
Αναλογιστικό Έλλειμμα μικρότερο του 
«φράγματος» των €100 εκ. 

Εδώ θέλω να σημειώσω ότι, το 2020 
τα έτη πλήρους αποπληρωμής του ελ-
λείμματος ανήλθαν σε 8,65 χρόνια, το έτος 
2021 σε 6,30 χρόνια, ενώ προκαταρτικά 
κατά το προηγούμενο έτος 2022, και λαμ-
βάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ετήσια 
εισφορά της ΑΤΗΚ των €23εκ. προς το 
Ταμείο για την κάλυψη του αναλογιστι-
κού ελλείμματος χρηματοδότησης, τα 
χρόνια αποπληρωμής τού υπό αναφορά 
Αναλογιστικού Ελλείμματος αναμένεται 
να είναι κάτω των 4  χρόνων.

Τι γίνεται με τις προβληματικές 
επενδύσεις του παρελθόντος σε 
σχέση με το Ταμείο Συντάξεων και 
Χορηγημάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ; 

Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο 
για το Ταμείο, η διαχείριση των προβλη-
ματικών επενδύσεων του παρελθόντος. 
Η Διαχειριστική Επιτροπή εργάζεται 
στοχευμένα και σε στενή συνεργασία 
με τη Διεύθυνση του Ταμείου, επιδιώ-
κοντας την ελαχιστοποίηση των όποιων 
αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί 
από τις εν λόγω επενδύσεις.

Και σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, 
το Ταμείο κατάφερε κατά τα τελευταία 

29.01.2023

Οι παγκόσμιες αγορές, τα 
κράτη (Δυτικά ως επί το 
πλείστον) και οι πολίτες,  
παρατηρώντας το πώς 

εξελίχτηκε το 2022, ανησυχούν για 
το αύριο. Μια σύντομη ματιά στην 
προηγούμενη χρονιά και στα κύρια 
γεγονότα που συνέβησαν το 2022, δεί-
χνει ότι ο πλανήτης κλονίστηκε από 
την ενεργειακή κρίση (ως απότοκο του 
πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρα-
νίας), από την αύξηση του πληθωρι-
σμού και τη συνακόλουθη αύξηση των 
επιτοκίων από μέρους των Κεντρικών 
Τραπεζών (Ομοσπονδιακή Κεντρική 
Τράπεζα των ΗΠΑ, ΕΚΤ και Τράπεζα 
της Αγγλίας), αλλά και από τη σημαντική 
πτώση των τιμών των μετοχών και την 
αύξηση των τιμών των ομολόγων. Η 
Κύπρος, ως φυσικό επακόλουθο, δεν 
θα μπορούσε να παραμείνει «εκτός 
παιδείας», αφού ως πλήρες μέλος της 
Ε.Ε. και της Ευρωζώνης επηρεάζεται 
από τις αποφάσεις της Ε. Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Στις ΗΠΑ, που είναι και η χώρα 
αναφοράς των Δυτικών οικονομιών, 
ο γνωστός δείκτης S&P 500 υπέστη 
απώλειες της τάξεως του 19,44% το 
2022 και οι αποδόσεις των κρατικών 
ομόλογων των Η.Π.Α. έχουν αυξηθεί, 
με αποτέλεσμα η καμπύλη αποδόσεων 
μεταξύ του 2ετούς και 10ετούς ομο-
λόγου των Η.Π.Α. να έχει αναστραφεί. 
Συγκεκριμένα, η απόδοση του 2ετούς 
ομολόγου στο τέλος του έτους ήταν 
4.407% και του 5ετούς ομολόγου 
3.965%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι αυξήσεις των επιτοκίων των Κεντρι-
κών Τραπεζών, όπου το βασικό επιτόκιο 
με τις συνακόλουθες αυξήσεις το 2022 
έφτασε στις Η.Π.Α. στο 4,25% - 4,5%, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 3,5% και 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται στο 2% - 2,5%. 
Οι Κεντρικές Τράπεζες ανά το παγκό-

σμιο, προσπαθώντας να αναχαιτίσουν 
τον ολοένα αυξανόμενο πληθωρισμό, 
περιορίζουν την προσφορά χρήματος 
στην αγορά, με αποτέλεσμα ο απλός 
κόσμος με τα σημερινά εισοδήματα να 
αγοράζει λιγότερα αγαθά. Η ενεργει-
ακή και γεωπολιτική κρίση, λοιπόν, 
αυξάνει την αστάθεια προκαλώντας 
νευρικότητα στις αγορές και άγχος στον 
απλό πολίτη. Παρόλα αυτά, άποψή μας 
για τη διεθνή οικονομία είναι ότι το 
2023 δεν θα χαρακτηριστεί από μια 
βαθύτερη κρίση, την οποία προβλέπουν 
πολλοί αναλυτές, αλλά οι εξελίξεις θα 
είναι ελαφρώς καλύτερες, λόγω της 
αναχαίτισης του πληθωρισμού, αλλά 
και του γεγονότος ότι η κρίση μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας δεν είναι πια 
πρωτόγνωρη και οι Δυτικές οικονο-
μίες άρχισαν να βρίσκουν τρόπους 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
πολέμου.

Οι ανησυχίες αυτές υπάρχουν και 
στα νοικοκυριά της Κύπρου, τα οποία 
βιώνουν την ενεργειακή κρίση, τα υψηλά 
επίπεδα πληθωρισμού, την ακρίβεια, 
το υψηλότερο κόστος χρήματος και 
γενικά όσα δημιούργησε ο πόλεμος 
στην Ουκρανία.

Το στοίχημα για την Κύπρο είναι 
μεγάλο το 2023, αφού θα πρέπει αφενός 
να αντιμετωπίσει αυτές τις έξωθεν αρ-
νητικές εξελίξεις και αφετέρου να δώσει 
λύσεις σε αδυναμίες και στρεβλώσεις 
που υπάρχουν στα εσωτερικά θέματα. 
Και μ’ αυτό, εννοούμε να εφαρμόσει 
τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει τους 
βηματισμούς για ψηφιακό μετασχη-
ματισμό του κράτους, να αυξήσει την 
εξωστρέφεια της οικονομίας, να προσελ-
κύσει νέες επενδύσεις, να αξιοποιήσει τα 
ενεργειακά αποθέματα, να δώσει λύση 
στη γάγγραινα του μεταναστευτικού 
προβλήματος και άλλα.

Το 2023 φαντάζει για την Κύπρο 
ως ένα αινιγματικό έτος με πολλές 
έξωθεν και έσωθεν προκλήσεις. Το 
κατά πόσον θα τα καταφέρουμε, θα 
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες,  
μεταξύ των οποίων οι πολιτικές που 
θα ακολουθήσει ο νέος Πρόεδρος και 
η νέα Κυβέρνηση που θα έχουμε από 
τον Μάρτιο. 

Το σήμερα των αγορών, η 
διεθνής οικονομία και η Κύπρος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην Κάτω Πάφο ζητά προσφορές 
για την προμήθεια των πιο κάτω:

1. Τρόφιμα 5. Γραφική ύλη
2. Ποτά 6. Χημικά πισίνας
3. Είδη καθαρισμού 7. Είδη εξοπλισμού
4. Αναλώσιμα είδη 8. Ηλεκτρικά είδη

Οι προσφορές πρέπει να σταλούν σφραγισμένες σε φάκελο, στο T.K. 60141, 
8101 Πάφος, το αργότερο μέχρι τις 28.2.2023, και στον φάκελο να ανα-
γράφεται «Προσφορά για Προμήθεια Υλικών», διά την προσοχή του κ. Χα-
ράλαμπου Στεφάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο

26933414

«Για πρώτη φορά κατά 
τα τελευταία 8 έτη, και 
παρόλες τις δύσκολες 

οικονομικές συνθή-
κες που επικρατούν 
διεθνώς, το Ταμείο 

κατάφερε να έχει Ανα-
λογιστικό Έλλειμμα 

μικρότερο του ‘‘φράγ-
ματος’’ των €100 εκ.»

«Το Ταμείο θα συνεχίσει 
να πρωτοπορεί και να 
εργάζεται στην κατεύ-

θυνση της αυστηρής 
και συνετής διαχείρισης 
των κινδύνων,  με γνώ-
μονα πάντα την καλύτε-

ρη, υπεύθυνη και απο-
τελεσματική διαχείριση 

των χρημάτων του»

ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΙΩΣΗΦ, 
Οικονομολόγος

ΓΡΆΦΗΜΆ 
S&P 500.

ΓΡΆΦΗΜΆ 
2ΕΤΟΎΣ 
ΆΠΟΔΟΣΗΣ 
ΚΡΆΤΙΚΟΎ 
ΟΜΟΛΟ-
ΓΟΎ ΤΩΝ 
Η.Π.Ά.

ΓΡΆΦΗΜΆ 
5ΕΤΟΎΣ 
ΆΠΟΔΟΣΗΣ 
ΚΡΆΤΙΚΟΎ 
ΟΜΟΛΟ-
ΓΟΎ ΤΩΝ 
Η.Π.Ά.

έτη να έχει επιτυχή κατάληξη σε αριθμό 
προβληματικών υποθέσεων, ενώ σήμερα 
βρισκόμαστε στο στάδιο της επίλυσης 
και άλλων τέτοιων περιπτώσεων και 
συνεπώς επιτυχών καταλήξεων για 
το Ταμείο. 

Το Ταμείο, έχοντας πάντα στόχο την 
ανάκτηση των χρηματικών ποσών που 
είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα, 
έχει δρομολογήσει κατά τα τελευταία 
έτη αρκετές ουσιαστικές βελτιωτικές 
ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές περιλαμ-
βάνουν πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, 
νομικές ενέργειες καθώς και υιοθέτηση 
σχεδίων δράσης με στόχο την επίλυση 
ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση 
των προβληματικών αυτών έργων του 
παρελθόντος, οι επιπτώσεις των οποίων 
ταλαιπωρούν δυστυχώς ακόμα το Ταμείο.   

Ποιες είναι οι προτεραιότητες 
και οι προκλήσεις του Ταμείου Συ-
ντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλή-
λων ΑΤΗΚ για το μέλλον;

Για το Ταμείο πρωταρχικός σκο-
πός και μέλημα της Διαχειριστικής 
Επιτροπής είναι η προσήλωση στους 
κανόνες διαφάνειας και ορθής εταιρικής 
διακυβέρνησης και η διασφάλιση της 
βιωσιμότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θα συνεχί-
σει να υιοθετεί βασικές αρχές Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, οι οποίες αποτελούν τα 
θεμέλια ενός ολοκληρωμένου  Κώδικα, 
που στόχο έχει να καλύπτει όλες τις απαι-
τούμενες διαδικασίες και κανονισμούς. 
Ήδη, η λειτουργία του Ταμείου και οι 
καθημερινές συναλλαγές που διεξάγονται, 
διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές 
και σημαντικές δικλίδες ασφαλείας. Οι 
μηχανισμοί αυτοί αναθεωρούνται σε 
συνεχή βάση και επικαιροποιούνται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε εξελίξεις, τις 
διαφοροποιούμενες ανάγκες του Ταμείου 
και τις εμπειρίες που αποκομίζονται 
στην πορεία διαχείρισής του.

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγη-
μάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ θα συνεχίσει 
να πρωτοπορεί και να εργάζεται στην 
κατεύθυνση της αυστηρής και συνετής 
διαχείρισης των κινδύνων με γνώμονα 
πάντα την καλύτερη, υπεύθυνη και απο-
τελεσματική διαχείριση των χρημάτων 
του, μεγιστοποιώντας την αξία του και 
διαφυλάσσοντας τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντα των μελών του. Είμαι βέ-
βαιος ότι, με αφοσίωση, συνέπεια και 
σύνεση, η Διαχειριστική Επιτροπή, 
πάντα με τη συνεχή στήριξη της Cyta, 
μπορεί να διαχειρίζεται υπεύθυνα το 
Ταμείο, στοχεύοντας στο καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων του.

«Το Ταμείο Συντά-
ξεων και Χορηγη-
μάτων Υπαλλήλων 
ΑΤΗΚ έχει ανα-
γνωριστεί (Highly 
Commended) 
ως το 2ο Καλύ-
τερο Ταμείο Συ-
ντάξεων στην 
Κατηγορία ‘‘Risk 
Management’’ 
στην Ευρώπη, στα 
Ετήσια Βραβεία του 
Investments and 
Pensions Europe 
(IPE) για το 2022»
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ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΉΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

Δικαιολογείται η αισιοδοξία;

Τ
ο τελευταίο διάστημα 
αυξάνονται οι αναλύ-
σεις και οι εκτιμήσεις 
που αναφέρονται σε 
καλύτερες του αναμε-
νόμενου εξελίξεις στην 
παγκόσμια οικονομία, 

αλλά και τις εθνικές οικονομίες (φυσικά 
αυτό εξαρτάται από τη σύνθεση, την 
ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και τις προοπτικές καθεμιάς τους). 

Μεγάλοι τραπεζικοί και επενδυτικοί 
οργανισμοί εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα 
στις οικονομίες είναι καλύτερα απ’ ό,τι θα 
ανέμενε κανείς λαμβάνοντας υπόψη τις 
γεωστρατηγικές αντιπαραθέσεις, τα υψηλά 
ποσοστά πληθωρισμού και τις επιθετικές 
αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές 
τράπεζες. Παρόμοια είναι και τα συμπερά-
σματα της πρόσφατης διεθνούς συνάντησης 
στο Νταβός της Ελβετίας. 

Την ίδια στιγμή οι εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, 
της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρω-
ζώνης, αναφέρονται σε αναθέρμανση 
της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 
2023, αναθεωρώντας προηγούμενες 
εκτιμήσεις θετικά (ενθαρρυμένοι από 
τις οικονομικές αποδόσεις το τελευταίο 
τρίμηνο του 2022, που καταδεικνύουν ότι 
ενδεχομένως θα αποφευχθεί η ύφεση). 

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού 
η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώ-
θηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κατά 
2,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2022, μετά τις 
αρνητικές αποδόσεις το πρώτο εξάμηνο 
του έτους. Διαφαίνεται ότι η οικονομία 
των ΗΠΑ καταφέρνει να απορροφήσει 

σταδιακά τους κραδασμούς που δημιουρ-
γήθηκαν από τις αυξήσεις των επιτοκίων. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανα-
κοίνωση θετικών εταιρικών αποτελε-
σμάτων από πολλούς οργανισμούς για 
το έτος που πέρασε, τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και στην Ευρώπη, με τις εταιρείες που 
ασχολούνται με ενεργειακά προϊόντα 
να ανακοινώνουν υπερκέρδη.

Τα στοιχεία που προκαλούν τη συ-
γκρατημένη αισιοδοξία των αναλυτών εί-
ναι η μεγάλη αποκλιμάκωση που αφορά 
την ενεργειακή κρίση με τη σημαντική 
πτώση των τιμών που παρατηρούνται, 
η καλύτερη του αναμενόμενου αντίδρα-
ση των οικονομιών στην αύξηση των 
επιτοκίων και το σταδιακό άνοιγμα της 
οικονομίας της Κίνας, που αποτελεί μεγά-
λο μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης 
και του διεθνούς εμπορίου.

Συγκρατημένη αισιοδοξία 
και στην Κύπρο 

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται 
και οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Κύπρου, συγκρατημένη 
αισιοδοξία αλλά με τις προκλήσεις να 

ση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
παρακολουθούν την πορεία των χαρτοφυ-
λακίων τους και εκεί και όπου απαιτείται 
να προχωρούν στις ανάλογες ενέργειες.

Παραμένουν οι προκλήσεις 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, από 

την άλλη, εκτιμήσεις κάνουν αναφορά 
για σημαντική αβεβαιότητα και προκλή-
σεις που εύκολα μπορεί να οδηγήσουν 
σε αρνητικά αποτελέσματα για την πα-
γκόσμια οικονομία αλλά και τις εθνικές 
οικονομίες. Το μεγάλο ζήτημα αφορά την 
εξέλιξη του ουκρανικού ζητήματος, με 
την ένταση να κλιμακώνεται, την πορεία 
του πληθωρισμού και ζητημάτων που 
αφορούν την ενέργεια, το παγκόσμιο 
εμπόριο και την κλιματική αλλαγή να 
βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία 
που αφορούν την απασχόληση με τις 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας να σημειώ-
νουν μείωση τον τελευταίο καιρό και την 
ανεργία να παρουσιάζει αυξητική τάση.

Η κυπριακή οικονομία καλείται να 
προσαρμοστεί και να δράσει σε ένα δύ-
σκολο, μεταβαλλόμενο και γεμάτο προ-

29.01.2023

ΗAstroBank, σε συνεργασία 
με την Global Τraining και 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
παρουσιάζει τον διακεκρι-

μένο οικονομολόγο κ. Ηλία Παπαϊω-
άννου σε μια συζήτηση με τον πρώην 
Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο 
της Τράπεζας, κ. Μιχάλη Σαρρή, με 
αντικείμενο τις προκλήσεις που ανα-
μένεται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια 
οικονομία το 2023. Ο πληθωρισμός, το 
υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, οι 
αυξήσεις επιτοκίων και η επιβράδυν-
ση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς 
και η συνεχιζόμενη πανδημία, είναι οι 
κύριες προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις και οι 
πολίτες το 2023. Μετά από πολλά χρόνια 
σταθερότητας τιμών και ικανοποιητικής 

ανάπτυξης, σήμερα ο πληθωρισμός πα-
ραμένει σε ιστορικά επίπεδα, παρά την 
πρόσφατη πτωτική τάση, ενώ απειλείται 
σοβαρή οικονομική ύφεση. Θα συζητηθεί 
επίσης η επόμενη περίοδος για Ελλάδα 
και Κύπρο και πώς αυτή διαγράφεται σε 
περιόδους αβεβαιότητας, όπως η τρέ-
χουσα, όπου τυχόν προβλέψεις είναι 
παρακινδυνευμένες, αλλά και τι εργα-
λεία έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές 
για αντιμετώπιση της επαπειλουμένης 
ύφεσης. Ο Ηλίας Παπαϊωάννου είναι 
Καθηγητής Οικονομικών στο London 
Business School και Ακαδημαϊκός 
Διευθυντής του Wheeler Institute for 
Business and Development. Ο Μιχά-
λης Σαρρής εξελέγη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της AstroBank τον Μάϊο 
του 2021, έχοντας διατελέσει, μεταξύ 

άλλων, ανώτατο στέλεχος της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και Υπουργός Οικονομικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 
2005-2008. Οι δύο συνομιλητές, πέρα 
από την επεξήγηση των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η οικονομία διεθνώς, 
θα καταθέσουν τις απόψεις τους και για 
το τι μπορούμε να αναμένουμε τη νέα 
χρονιά. Η συζήτηση αποτελεί μέρος 
των εκδηλώσεων Life Changing Ideas 
του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και θα 
πραγματοποιηθεί στο Cine Studio, την 
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, μεταξύ 6 μ.μ. 
και 7 μ.μ. Σημειώνεται ότι η συζήτηση 
θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την Global Training στο τηλέφωνο: 
77778030.

ASTROBANK

Οι προκλήσεις της παγκόσμιας 
οικονομίας στο επίκεντρο συζήτησης

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ* 
anastasis.yiasemi-
des@kpmg.com.cy

μείωση της γραφειοκρατίας και την 
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης. Είναι, επίσης, βαρύνουσας 
σημασίας να ενισχυθεί η ρευστότητα 
και η παραγωγή, η λήψη των σωστών 
μέτρων για ώθηση της ανάπτυξης με 
την παροχή κινήτρων και η βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Μια οικονομία με γερές βάσεις μπορεί 
να προωθήσει μέτρα κοινωνικής προστα-
σίας για τη διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής, του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών αλλά και την προστασία των 
ευάλωτων υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 
Στόχος θα πρέπει να είναι η επαναφο-
ρά του ανθρώπινου δυναμικού στην 
αγορά εργασίας, ειδικά σε αυτήν την 
περίοδο που σημειώνονται ελλείψεις 
σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, με τον 
παράλληλο έλεγχο των δαπανών για 
πλήρη αξιοποίησή τους. 

Η δυνατότητα σωστής αξιολόγησης 
των οικονομικών, πολιτικών και κοι-
νωνικών συνθηκών και η υιοθέτηση 
μέτρων διατήρησης της ανταγωνιστι-
κότητας αποτελούν το βασικό κριτήριο 
επιτυχίας ενός επιχειρηματικού ή δη-
μοσιονομικού μοντέλου. 

Για την επιτυχία του όλου εγχειρήμα-
τος, πρέπει οι αναλύσεις να βασίζονται 
σε τεχνοκρατικά δεδομένα. Η αδυναμία 
κατανόησης και προώθησης αλλαγών 
αλλά και η έλλειψη βούλησης για υι-
οθέτηση των μέτρων που χρειάζονται, 
οδηγούν σε αδιέξοδο.

Το διεθνές πολιτικό και οικονομικό 
περιβάλλον μεταβάλλεται με γοργούς 
ρυθμούς, κάτι που επηρεάζει τις οικο-
νομικές πολιτικές, ειδικά όταν αναφε-
ρόμαστε σε εξωγενείς οικονομίες. Οι 
ανάγκες των επενδυτών, των επιχειρη-
ματιών αλλά και της κοινωνίας αλλάζουν, 
οικονομικοί τομείς αναπτύσσονται και 
άλλοι παρακμάζουν. Το σίγουρο είναι 
ότι ζούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, 
τεχνολογικά αναβαθμισμένο με πολλά 
εμπλεκόμενα συμφέροντα και συσχε-
τισμό γεγονότων.

Μπορεί οι εκτιμήσεις να κάνουν 
αναφορά για καλύτερες αποδόσεις απ’ 
ό,τι αναμενόταν, όμως οικονομίες και 
κοινωνία συνεχίζουν να δοκιμάζονται 
από την ακρίβεια, τη μείωση του πραγμα-
τικού εισοδήματος και την επιβράδυνση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Οπότε, είναι σημαντικό να υπάρξουν 
εκείνες οι πολιτικές που στοχευμένα 
θα ενισχύσουν τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, χωρίς όμως να θέτουν σε 
κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. 

κλήσεις εξωτερικό περιβάλλον. Στόχος 
της οικονομικής πολιτικής της Κύπρου 
είναι η οχύρωση έναντι σε αυτές τις προ-
κλήσεις,  αλλά και η προώθηση εκείνων 
των δράσεων οι οποίες θα ενισχύσουν 
και θα εδραιώσουν την οικονομική της 
πορεία, προωθώντας, παράλληλα, ένα 
ισχυρό οικονομικό μοντέλο, το οποίο είναι 
κοινωνικά ευαισθητοποιημένο και δρα στα 
πλαίσια του ελέγχου και της διαφάνειας. 

Απαραίτητα στοιχεία ενίσχυσης 
του οικονομικού μοντέλου της χώρας 
αποτελούν η διεύρυνση της φορο-
λογικής βάσης, η οποία θα προέλθει 
διαμέσου της ενίσχυσης των εσόδων, 
της εξυγίανσης μέσω της μείωσης των 
μη παραγωγικών δαπανών και η διατή-
ρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
Παράλληλα, η μείωση του ποσοστού 
του δημόσιου χρέους, η προστασία και 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχία 
αυτής της προσπάθειας. 

Οι πολιτικές που προωθούνται δια-
μέσου του Ταμείου Ανασυγκρότησης 
κρίνονται ως άκρως σημαντικές για τη 

HCelestyal, η βραβευμένη και 
αναγνωρισμένη ως η νούμερο 
ένα επιλογή κρουαζιέρας στα 
ελληνικά νησιά και την Ανατο-

λική Μεσόγειο, ανακοίνωσε τον διορισμό 
του κ. Lee Haslett στη θέση του Γενικού 
Εμπορικού Διευθυντή (CCO) από τις 20 
Φεβρουαρίου 2023. O Lee Haslett δια-
δέχεται τον κ. Leslie Peden, ο οποίος ήταν 
στην εταιρεία για περισσότερα από πέντε 
χρόνια, αρχικά ως Αντιπρόεδρος για τη 
Βόρεια Αμερική και στη συνέχεια ως Γενι-
κός Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας. 
Παράλληλα, η Celestyal ενδυναμώνει το 
τμήμα πωλήσεων στην Ελλάδα με τoν κ. 
Χάρη Μπρουσαλιάν, που αναλαμβάνει 
Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

O κ. Lee Haslett είναι πολύ έμπειρο 
στέλεχος στον τουριστικό κλάδο, με το 
μεγάλο εύρος των εμπειριών του να προ-
έρχονται από τουριστικές επιχειρήσεις 
και αεροπορικές εταιρείες. Μετακινείται 

στη Celestyal από τη Virgin, όπου ανήκε 
στην ομάδα της Virgin Holidays από το 
2008, αρχικά ως επικεφαλής ανάπτυ-
ξης λιανικών πωλήσεων, πριν αναλάβει 
διάφορους άλλους ρόλους στην επιχεί-
ρηση, όπως Διευθυντής του Τμήματος 
Πωλήσεων και Αντιπρόεδρος Προϊόντων 
και Διανομής. Πιο πρόσφατα, ο Lee ήταν 
Αντιπρόεδρος του τμήματος Διεθνών 
Πωλήσεων στην Virgin Atlantic, όπου 
ηγήθηκε του σχεδίου μετασχηματισμού 
των πωλήσεων, επικεντρώθηκε σε βα-
σικές αγορές της Βόρειας Αμερικής και 
της Ευρώπης και έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην εμπορική διοικητική ομάδα της 
εταιρείας. Θα αναφέρεται στον κ. Κρις 
Θεοφιλίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Celestyal και θα έχει έδρα του το Ηνω-
μένο Βασίλειο, ενώ θα «μοιράζει» τον 
χρόνο του ανάμεσα στις ΗΠΑ, τις κύριες 
ευρωπαϊκές αγορές και την Ελλάδα.

«Καθώς στρέφουμε το ενδιαφέρον 

μας στην ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης 
πρότασης διακοπών που δίνει έμφαση 
στη δημιουργία μοναδικών ταξιδιωτι-
κών εμπειριών σε ένα πλούσιο χαρτο-
φυλάκιο προορισμών, συνεχίζουμε να 
αναπτύσσουμε και την εμπορική μας 
ομάδα για να ανταποκριθούμε στις νέες 
προκλήσεις», δήλωσε ο Κρις Θεοφιλίδης. 
«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 
και την ευγνωμοσύνη μου στον Leslie 
για τη σημαντική συνεισφορά του στην 
εξασφάλιση των μελλοντικών επιτυχιών 
της Celestyal. Υπήρξε αναπόσπαστο μέρος 
της ανώτερης διοικητικής ομάδας της 
εταιρείας και του ευχόμαστε ολόψυχα 
ό,τι καλύτερο στις νέες του επιδιώξεις.

»Μεγάλη μας χαρά επίσης για την 
προσθήκη του Χάρη Μπρουσαλιάν στην 
ομάδα πωλήσεων στην Ελλάδα, που με 
την εμπειρία του θα δώσει προστιθέμενη 
αξία στη διεύρυνση του δικτύου μας 
στην ελληνική αγορά». 

Νέος Γενικός Εμπορικός Διευθυντής στη Celestyal

παραμένουν. Γίνεται ιδιαίτερη αναφο-
ρά στην προώθηση των πολιτικών που 
αφορούν το Ταμείο Ανασυγκρότησης για 
εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό της 
οικονομίας. Επενδύσεις και εξαγωγές 
αναμένονται να ενισχύσουν το ΑΕΠ της 
χώρας, ενώ θα πρέπει να εφαρμοστούν 
οι ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν 
την αγορά εργασίας.

Επιπλέον γίνεται λόγος για τη διατή-
ρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
με την αποφυγή οριζόντιων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 
Τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει 
να είναι στοχευμένα και προσωρινά, 
με τις εκτιμήσεις να κάνουν αναφορά 
για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών 
πιέσεων το δεύτερο μισό του έτους.

Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στο 
ενδεχόμενο επιδείνωσης του ενεργητικού 
των τραπεζών εφόσον οι συγκρούσεις στην 
Ουκρανία έχουν επηρεάσει διάφορους 
τομείς της οικονομικής αλυσίδας, ενώ επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά θα κληθούν να 
καταβάλουν αυξημένες δόσεις σε σχέση 
με τις χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις 
που έλαβαν. Ως εκ τούτου, γίνεται έκκλη-
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Α
ναμφίβολα η ζωή όλων 
μας επηρεάστηκε, 
τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε επαγγελ-
ματικό επίπεδο, από 
την εξάπλωση του 
Covid-19 κατά την 

προηγούμενη διετία. Κάποιες από τις 
αλλαγές που προέκυψαν στην καθημε-
ρινότητά μας αποτυπώθηκαν σε συγκε-
κριμένες παραμέτρους της λειτουργίας 
και οργάνωσης των επιχειρήσεων, όπως 
για παράδειγμα στην εφοδιαστική τους 
αλυσίδα, το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα και την οργάνωση του εργασιακού 
χώρου και χρόνου. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανα-

ΚΆΠΟΙΕΣ ΆΠΟ ΤΙΣ ΆΛΛΆ-
ΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΆΝ ΣΤΗΝ 
ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΆ ΜΆΣ 
ΆΠΟΤΥΠΏΘΗΚΆΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕ-
ΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΆΡΆΜΕΤΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ ΚΆΙ ΟΡΓΆ-
ΝΏΣΗΣ ΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ, 
ΟΠΏΣ ΓΙΆ ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ ΣΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΆΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΆΛΥΣΙΔΆ, 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΙΚΟ ΆΠΟ-
ΤΥΠΏΜΆ ΚΆΙ ΤΗΝ ΟΡΓΆΝΏΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΆΣΙΆΚΟΥ ΧΏΡΟΥ ΚΆΙ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Τι άφησε η πανδημία για το αύριο 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων;

Epic 5G Unlimited Max 
για να τα έχεις όλα 
απεριόριστα

Μνημόνιο συνεργασίας 
συνομολόγησαν το Επι-
στημονικό και Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ) και ο Δήμος Λεμεσού, με στόχο 
την τεχνο-επιστημονική αρωγή από 
το ΕΤΕΚ για να καταστεί η πόλη της 
Λεμεσού έξυπνη και κλιματικά ου-
δέτερη έως το 2030.

Το μνημόνιο θέτει το πλαίσιο συ-
νεργασίας των δύο μερών για την 
ανάπτυξη της Σύμβασης της πόλης 
της Λεμεσού για το κλίμα στο πλαί-
σιο της επιλογής της πόλης  από την 
ΕΕ ως μια από τις 100 πόλεις που 
συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα EU Μission Cities. Το εν 
λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
κλιματική ουδετερότητα των πόλεων 
έως το 2030 και στον μετασχηματισμό 
τους σε έξυπνες πόλεις, μέσω δρά-
σεων σε τομείς όπως η ενέργεια, η 
διαχείριση αποβλήτων, οι μεταφορές, 
η θαλάσσια βιομηχανία, η κυκλική 
οικονομία, τα κτήρια κ.ο.κ.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν 

επίσης θέματα που άπτονται της συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος κ. 
Νίκος Νικολαΐδης ενημέρωσε την 
αντιπροσωπία του ΕΤΕΚ σε σχέση 
με την αναβάθμιση του παιδότοπου 
στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού. Κατά τη 
συζήτηση αναγνωρίστηκε εκατέρωθεν 
ότι σε τέτοιου είδους θέματα η επι-
κοινωνία μεταξύ ΕΤΕΚ και Δήμου θα 
πρέπει να είναι  άμεση και απευθείας, 
ώστε να είναι και πιο αποτελεσματι-
κή, και να αποφεύγονται οι δημόσιες 
αντιπαραθέσεις. Συζητήθηκαν επίσης 
άλλα τεχνικά θέματα που απασχο-
λούν την τοπική κοινωνία, όπως η 
πρόοδος στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ 
Λεμεσού και το θέμα της αναβάθμι-
σης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Λεμεσού. Τόσο ο Πρόεδρος ΕΤΕΚ κ. 
Κωνσταντίνος Κωνσταντή όσο και ο 
Δήμαρχος υπογράμμισαν πως απο-
φάσεις που αφορούν τέτοιας φύσης 
θέματα θα πρέπει να λαμβάνοντα με 
διαφάνεια και στη βάση επιστημονικών 
δεδομένων και συμβουλών. 

γκαστική στροφή στην πιο εντατική 
χρήση της τεχνολογίας οδήγησε τις 
εταιρίες σε μια εκ βάθρων αναδιάτα-
ξη της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. 
Αναζητήθηκαν αγορές υπό διαφορε-
τικούς όρους παράδοσης, μεταφοράς 
και αποπληρωμής, μεταβλητές οι οποίες 
διατηρήθηκαν και κατά την επιστροφή 
σε μια επιχειρηματική καθημερινότητα 
χωρίς περιορισμούς. Οι εταιρείες επιδί-
ωξαν να διαμορφώσουν πιο ανθεκτικές 
εφοδιαστικές αλυσίδες με την αύξηση 
του αριθμού των πελάτων, αλλά και των 
καναλιών διοχέτευσης των προϊόντων 
τους προς τους τελικούς καταναλωτές. 
Όλες και όλοι διαπιστώσαμε την εκρη-
κτική αύξηση των ηλεκτρονικών κα-
ταστημάτων πώλησης πάσης φύσεως 
προϊόντων και αυτή αποτελεί την πλέον 
αντιληπτή αλλαγή στον τρόπο διάθεσής 
τους και οργάνωσης της λειτουργίας 
των πωλήσεων. Κάποιες άλλες αλλαγές 
αφορούν στην αναζήτηση της περαιτέρω 
αυτοματοποίησης των λειτουργιών, κα-
θώς και στην παρακολούθηση υπολοίπου 
αποθεμάτων, διαχείρισης αποθηκευτικού 
χώρου, προγραμματισμού παραγγελι-
ών και αποστολών. Οι παράμετροι των 
προϋπαρχόντων συστημάτων διαχεί-
ρισης αποθεμάτων εμπλουτίστηκαν με 
περισσότερες και εις βάθος δυνατότητες 
προκειμένου να μπορεί να καλυφθεί η 
αδυναμία απασχόλησης εργαζομένων 
κατά τις περιόδους των περιορισμών 
μετακίνησης. Ωστόσο πρέπει να ανα-
φερθεί πως το γεγονός αυτό αποτέλε-
σε το έναυσμα για τον περιορισμό της 
συμμετοχής του ανθρώπου και μετά την 

πανδημία. Τέλος, αναφέρεται πως οι 
εταιρείες -με προεξάρχουσες τις πολυε-
θνικές- διαπίστωσαν την αναγκαιότητα 
ελέγχου της περιβαλλοντικής επίδρασης 
των προμηθευτών τους, καθώς και τη 
δυνατότητα συνεισφοράς τους σε ένα 
μοντέλο κυκλικής οικονομίας. 

Ένα ακόμη θεματικό πεδίο στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων των επιχειρή-
σεων, όπου διαπιστώθηκαν ουσιώδεις 
διαφοροποιήσεις, είναι το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωμα. Η επικαιρότητα μάς 
δίνει μια πληθώρα παραδειγμάτων από 
πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έλαβαν 
αποφάσεις για τη διαμόρφωση, εντός 
ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
είτε μηδενικού είτε πολύ φιλικού πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος. Η επιδί-
ωξη αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας από 
ρυπογόνες πηγές, η αύξηση χρήσης ανα-
κυκλώσιμων υλικών και η αύξηση του 
όγκου ανακύκλωσης διαφόρων υλικών 
αποτελούν ενέργειες στις οποίες στοχεύ-
ουν οι εταιρείες. H αναγκαιότητα των 
αλλαγών αυτών ενισχύεται αλλά και επι-
ταχύνεται από την υποχρέωση σύνταξης 
συγκεκριμένης μορφής εκθέσεων και 
πορισμάτων σχετικά με τις εκπομπές 
προς το περιβάλλον (Greenhouse Gas 
Protocol) και την αναμενόμενη ενσωμά-
τωση σχετικών αναγκών πληροφόρησης 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 
οργανισμών στο εγγύς μέλλον. 

Ένας τομέας με πραγματικά αξιοσημεί-
ωτες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το 
πρόσφατο παρελθόν είναι ο καταμερισμός 
του εργασιακού χρόνου ανάμεσα στο σπίτι 

και τον χώρο εργασίας. Η εργασία από το 
σπίτι (work from home) ήρθε ως επιτακτική 
ανάγκη, αλλά πλέον μένει ως ελκυστική 
και συνειδητή επιλογή. Η καθημερινότητα 
των περιορισμών κατέδειξε πως δεν είναι 
αναγκαία η υποχρεωτική παρουσία των 
εργαζομένων στις εταιρείες και η προσκόλ-
ληση σε στερεοτυπικούς κανόνες, όπως 
λόγου χάρη ο ενδυματολογικός κώδικας. 
Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες επιχειρούν 
να καταδείξουν πως αποτελούν ένα ενερ-
γό κομμάτι της κοινωνίας, δίνοντας έτσι 
στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα 
εξισορρόπησης μεταξύ προσωπικού και 
επαγγελματικού βίου (work-life balance), 
παρέχοντάς τους με τον τρόπο αυτόν ένα 
επιπλέον εχέγγυο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
πως σε πληθώρα αγγελιών που αφορούν 
αναζήτηση εργαζομένων, καθώς επίσης 
και σε εταιρικούς κώδικες λειτουργίας 
ορισμένων εταιρειών, αναφέρεται πλέον 
ρητά ότι η λειτουργία αυτών θα ακολου-
θεί ένα υβριδικό μοντέλο, που προβλέπει 
απασχόληση από τον χώρο εργασίας σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 60%. 

Αναντίρρητα η ζοφερή κατάσταση της 
περιόδου 2020-2022 δεν έφερε μόνο 
τριγμούς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, 
αλλά κατέδειξε και την ανάγκη για άμεσες, 
σημαντικές και ριζικές αλλαγές. Όπως 
προκύπτει από το συγκεκριμένο άρθρο, 
αλλά και από πληθώρα άλλων παρα-
δειγμάτων που μπορεί να επικαλεστεί ο 
αναγνώστης, ο επιχειρηματικός κόσμος 
επιδίωξε να κάνει πράξη τη ρήση των 
στωικών φιλοσόφων “Ουδέν κακόν 
αμιγές καλού”. Η μεγάλη χρονική δι-
άρκεια των μέτρων κατά του Covid-19 
κατέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο πως 
αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από διορατικότητα, 
προσαρμοστικότητα και ορθολογισμό, 
ώστε να αντιδρούν άμεσα και αποτε-
λεσματικά στις αλλαγές, με στόχο την 
εξασφάλιση της συνέχειας των επιχει-
ρήσεων καθώς και της διατήρησης της 
ευρωστίας αυτών. 

Τα θες όλα δικά σου; Όλα 
απεριόριστα, με ταχύτητες 
5G, σε πραγματικά χαμηλή 
τιμή, και με την αξιοπιστία 

ενός πολυβραβευμένου δικτύου; 
Γίνεται και είναι Epic. Με το πλάνο 
5G Unlimited Max μπορείς με μόνο 
€19,99 να απολαμβάνεις απεριόριστα 
λεπτά, SMS και GB που τρέχουν με 
ταχύτητες 5G. Γιατί να συμβιβάζεσαι 
με κάτι λιγότερο; Μία ανεπανάλη-
πτη προσφορά που αποδεικνύει γι’ 
ακόμη μια φορά, ότι Epic σημαίνει 
Great network - Great value. Απο-
λαμβάνεις τα πάντα απεριόριστα και 
με χαμηλό κόστος, με την αξιοπιστία, 
την ταχύτητα και την ποιότητα του 
ιδιόκτητου και πολυβραβευμένου 
δικτύου της Epic. Συνδέσου τώρα 
με το πλάνο 5G Unlimited Max και 
απογείωσε την επικοινωνία σου, χωρίς 
συμβιβασμούς στην ταχύτητα ή στην 
τιμή. Ζήσε και μοιράσου την κάθε σου 
στιγμή, απ’  όπου και αν βρίσκεσαι, 
απολαμβάνοντας όλες τις δυνατότη-
τες που σου προσφέρει το #1 δίκτυο 

κινητής in test. Η προσφορά ισχύει 
για 24 μήνες για online συνδέσεις 
και για 12 μήνες για συνδέσεις στα 
καταστήματα της Epic σε ολόκληρη 
την Κύπρο, σε επιλεγμένους συνερ-
γάτες ή τηλεφωνικώς στο 159. Και αν 
είσαι από 18 μέχρι 29, τα νέα είναι 
ακόμη καλύτερα. Γιατί με το Youth 
Offer μπορείς να απολαμβάνεις τα 
προνόμια του Epic 5G Unlimited 
Max, μέχρι να κλείσεις τα 30 σου, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο 
θα επιλέξεις να συνδεθείς.

 Περισσότερες πληροφορίες, όροι 
και προϋποθέσεις για το πλάνο 5G 
Unlimited Max στο epic.com.cy.

Δύο σημαντικές διακρίσεις 
έλαβε ο Όμιλος MHV 
Mediterranean Hospitality 
Venture και το Parklane, a 

Luxury Collection Resort & Spa, Limassol 
στα Cyprus Eating Awards 2022, που 
πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 17 Ια-
νουαρίου 2022, στο ξενοδοχείο Parklane, 
a Luxury Collection Resort & Spa, 
Limassol. Τα Cyprus Eating Awards, 
τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο γα-
στρονομικό θεσμό της Κύπρου, εδώ και 
18 χρόνια επιβραβεύουν τα κορυφαία 
εστιατόρια του νησιού. Μέσω διαδικτυα-
κής ψηφοφορίας, η οποία ξεκίνησε στις 
10 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 
30 Σεπτεμβρίου 2022, το κοινό έδωσε 
ψήφο εμπιστοσύνης στα δύο διεθνούς 

εμβέλειας brands του Ομίλου MHV. 
Συγκεκριμένα, το εστιατόριο LPM 
Restaurant & Bar Limassol έλαβε το 
Βραβείο Καλύτερης Νέας Άφιξης για 
το 2022, ενώ το Nammos Limassol 
τιμήθηκε με το International Award 
2022. Το βραβείο της Καλύτερης Νέας 
Άφιξης απονεμήθηκε από τον Υφυπουρ-
γό Τουρισμού, Σάββα Περδίο, υπό την 
αιγίδα του οποίου τελούσε η εκδήλωση, 
στον Manager του LPM Restaurant & 
Bar Limassol, Fodie Camara, και στον 
Sous Chef του εστιατορίου, Κωνσταντίνο 
Χαραλαμπίδη. Κατά την απονομή του 
βραβείου, ο κ. Camara αφού ευχαρίστη-
σε το κοινό, που ψήφισε το εστιατόριο, 
σημείωσε: «Αυτή η βράβευση σημαίνει 
πολλά για εμάς και αποτελεί πυξίδα 

για το μέλλον, ώστε να θέσουμε ακόμη 
πιο ψηλά τον πήχη και να πετύχουμε 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα». Το 
LPM Restaurant & Bar Limassol απο-
τελεί την κορωνίδα των γαστρονομικών 
εμπειριών που προσφέρει το ξενοδοχείο 
Parklane, a Luxury Collection Resort 
& Spa, Limassol, με τον βραβευμένο 
με τρία αστέρια Michelin, Executive 
Chef της αλυσίδας, Andriano Cattaneo, 
να υπογράφει το μενού της βραδιάς 
εμπνευσμένος από τη μυθική Γαλλι-
κή Ριβιέρα. Εκ μέρους του Nammos 
Limassol, την τιμητική διάκριση παρέ-
λαβε από την Ελληνίδα τραγουδίστρια, 
Έλλη Κοκκίνου, ο Γενικός Διευθυντής 
του Nammos Group, Fabio Piricco. Εκ-
φράζοντας την ευγνωμοσύνη του, ο κ. 

Piricco σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η 
βράβευση δεν μας δίνει μόνο μεγάλη 
χαρά, αλλά και δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό 
μας εαυτό για να παρέχουμε την καλύτε-
ρη δυνατή εξυπηρέτηση». Το Nammos 
Limassol, το οποίο επίσης βρίσκεται στο 
Parklane, a Luxury Collection Resort 
& Spa, Limassol, ανήκει σε μία αλυσί-
δα εστιατορίων που ξεκίνησε από την 
καρδιά της Μυκόνου και έφερε στη 
Λεμεσό, τις ανεπανάληπτες γεύσεις 
και το lifestyle που χαρακτηρίζει το 
νησί των ανέμων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στα Cyprus Eating Awards 2022 
τις γαστρονομικές δημιουργίες επι-
μελήθηκε ο Global Executive Chef, 
Andriano Cattaneo.

CYPRUS EATING AWARDS 2022

Τιμητικές βραβεύσεις για Nammos Limassol και LPM Limassol

29.01.2023

Μνημόνιο συνεργασίας 
μεταξύ ΕΤΕΚ και 
Δήμου Λεμεσού

Αναντίρρητα η ζοφερή κατάσταση της περιόδου 
2020-2022 δεν έφερε μόνο τριγμούς στο 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αλλά κατέδειξε και την 
ανάγκη για άμεσες, σημαντικές και ριζικές αλλαγές
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΜΙΛΑ 
ΣΤΗ «Σ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: «ΟΥΡΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

«Δίνουμε έμφαση στο μέλλον 
και στη νέα γενιά»

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@dias-
medias.com

29.01.2023

Η
κυπριακή ναυτιλία 
έχει ξεκάθαρο όραμα 
και πορεία πλεύσης, 
επισημαίνει σε συνέ-
ντευξή του στη «Σ», 
ο Υφυπουργός Ναυ-
τιλίας. 

Ο Βασίλης Δημητριάδης χαρακτηρίζει 
την Εθνική Στρατηγική «SEA Change 
2030», ως ένα από τα πιο σημαντικά 
επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της θητείας 
του. Αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις, 
που αντιμετώπισε ο τομέας, συνεπεία 
των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. 
Παρά τις δυσκολίες, εντούτοις, όπως 
είπε, η κυπριακή ναυτιλία επέδειξε αν-
θεκτικότητα, εξαιτίας των χειρισμών και 
των πρωτοβουλιών του Υφυπουργείου. 
Σχολιάζει επίσης και τη θαλάσσια επι-
βατική σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας, την 
οποία κρίνει ως επιτυχημένη, ωστόσο 
χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, ώστε 
να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την 
κρατική στήριξη. Ερωτηθείς, ποια είναι 
τα σημαντικά ζητήματα του Υφυπουρ-
γείου, που παραμένουν σε εκκρεμότητα, 
ανέφερε το στεγαστικό πρόβλημα και 
πως πριν από  τη λήξη της θητείας του 
αναμένεται να λυθεί. Σε ό,τι αφορά την 
επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών 
και πού θα τον βρει, είπε πως δεν έχει 
προβεί σε κανέναν σχεδιασμό, παρά 
ταύτα είναι έτοιμος ν’ αντιμετωπίσει 
με θετική ενέργεια και διάθεση την 
επόμενη μέρα. 

Ως Υφυπουργός Ναυτιλίας, ποια 
πιστεύετε ότι ήταν τα πιο σημαντικά 
επιτεύγματά σας;

Εκτιμώ ότι έχει παραχθεί σημαντικό 
έργο στο Υφυπουργείο. Διαμορφώσαμε 
την Εθνική Στρατηγική “SEA Change 
2030” με 35 αειφόρες δράσεις, με χρονο-
διάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης 
με στόχο η ναυτιλία μας να καταστεί 
ανθεκτική στις κρίσεις και ανταγωνιστι-
κή, με την Κύπρο πρωταγωνίστρια στη 
διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. Έχουμε ήδη 
υλοποιήσει 23 από τις 35 δράσεις. Η 
Στρατηγική εισάγει επίσης και μια νέα 
φιλοσοφία στον τρόπο με τον οποίο η 
Κύπρος προσεγγίζει τη ναυτιλία.

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του 
πράσινου και ψηφιακού μετασχηματι-
σμού με προληπτικό και αποτελεσματικό 
τρόπο. Διαμορφώσαμε πράσινα φορο-
λογικά κίνητρα για να ενθαρρύνουμε 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία να βελτιώσει 
το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ενώ 
αναλάβαμε πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για να διαμορ-
φωθούν φιλόδοξες μεν ρυθμίσεις, που 
να λαμβάνουν όμως υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Θέσαμε γερές βάσεις για τη διαμόρφωση 
πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτη-
σης (one-stop-sipping-shop) με την υι-
οθέτηση του νομοθετικού πλαισίου της 
Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης και την ψηφιοποίηση όλων 
των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι τις 
αρχές του 2024 όλες οι υπηρεσίες 
μας θα παρέχονται ψηφιακά σε ένα 
περιβάλλον χωρίς χαρτί. Εντός των 
επόμενων ημερών θα είναι διαθέ-
σιμη και η κινητή εφαρμογή του 
Υφυπουργείου (MobileApp), με 
τις υπηρεσίες του Υφυπουργείου 

Ποια σημαντικά ζητήματα του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας παραμέ-
νουν σε εκκρεμότητα; 

Θα προσέγγιζα το ερώτημά σας κάπως 
διαφορετικά. Δεν πρόκειται για ζητήματα 
υπό εκκρεμότητα. Στη ναυτιλία πρέπει να 
βρίσκεσαι σε εγρήγορση, σε μια συνεχή 
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών 
περαιτέρω ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, 
για να μπορέσει η Κύπρος να παραμείνει 

ανταγωνιστική. Πρέπει να μελετάς σωστά 
το διεθνές περιβάλλον, τις προκλήσεις και 
τις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
και να ενεργείς προληπτικά αλλά και να 
αντιδράς αποτελεσματικά σε κρίσεις και 
προκλήσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
δίνεις έμφαση στο μέλλον, στη νέα γενιά. 
Όλα αυτά προϋποθέτουν την ύπαρξη 
οράματος, τεχνογνωσίας, σκληρής δου-
λειάς, ευελιξίας, αγάπης και μεράκι για 

τον τομέα. Οι σχεδιασμοί, οι καινοτόμες 
ιδέες και η αποφασιστικότητα για υλο-
ποίηση των στόχων είναι στοιχεία με τα 
οποία έχουμε εμβολιάσει το όραμα και 
τις στοχεύσεις του Υφυπουργείου και 
πρέπει να παραμείνουν ανεξάντλητα.

Θα χαρακτήριζα ως σημαντική εκ-
κρεμότητα το στεγαστικό πρόβλημα 
του Υφυπουργείου, για το οποίο έχει 
καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε 
να επιλυθεί,  αφού αξιολογήσαμε και 
εξαντλήσαμε διάφορες επιλογές. Εκτι-
μώ ότι πριν από τη λήξη της θητείας 
της κυβέρνησης θα επιλυθεί και αυτό 
το θέμα, προσφέροντας προοπτική 
ανέγερσης νέων σύγχρονων εγκα-
ταστάσεων, που θα ικανοποιούν τις 
ανάγκες του Υφυπουργείου, οι οποίες 
θα είναι εφάμιλλές με το κύρος της 
κυπριακής ναυτιλίας και την ποιοτι-
κή εξυπηρέτηση που προσφέρουν τα 
στελέχη της.

Πού θα σας βρει η επόμενη μέρα 
των προεδρικών εκλογών;

Δεν έχω προβεί σε κανέναν σχεδιασμό 
για την επόμενη μέρα. Καλώς ή κακώς 
δεν συνηθίζω να σχεδιάζω για μένα, αλλά 
πάντα για τον τομέα που καλούμαι να 
υπηρετώ. Παραμένω προσηλωμένος στα 
καθήκοντά μου μέχρι την ολοκλήρωση 
της θητείας μου. Ως ανήσυχο πνεύμα που 
είμαι και με τεράστια θετική ενέργεια, 
διάθεση και όρεξη για δημιουργία και 
προσφορά, θα πορευτώ την επόμενη 
μέρα στην όποια πρόκληση-πρόσκληση 
παρουσιαστεί ενώπιόν μου.

να είναι προσβάσιμες σε όλους από τα 
κινητά τηλέφωνά τους.

Μετά από 21 χρόνια έγινε κατορθωτό να 
προσφέρουμε εναλλακτική συνδεσιμότητα 
στους συμπολίτες μας με τη λειτουργία 
της Θαλάσσιας Επιβατικής Σύνδεσης, 
απόρροια μεγάλης προσπάθειας και 
επιτυχούς επαναδιαπραγμάτευσης των 
όρων της έγκρισης που εξασφαλίστηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός 
που κατέστησε το διαγωνιστικό έγγραφο 
ελκυστικό για τους μεταφορείς, που τελικά 
επέδειξαν ενδιαφέρον.

Ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά 
στις κρίσεις. Στα δύο χρόνια πανδημίας 
βοηθήσαμε στις αλλαγές πληρωμάτων 
και στον επαναπατρισμό 65.000 ναυτι-
κών, υιοθετήσαμε και εφαρμόσαμε εθνι-
κό πρόγραμμα εμβολιαστικής κάλυψης 
40.000 ναυτικών. Πήραμε τα εύσημα 
από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομη-
χανία για την κοινωνική μας ευαισθησία 
μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία, με 
κρουαζιερόπλοια παγκόσμιας εμβέλειας 
να συμπεριλαμβάνουν την Κύπρο στα 
δρομολόγιά τους με τεράστια οφέλη για 
την οικονομία του τόπου.

Διαμορφώσαμε τον θαλάσσιο χω-
ροταξικό σχεδιασμό που θα συμβάλει 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της Γαλάζιας 
Οικονομίας της Κύπρου, θέτοντας το 
πλαίσιο για μεγιστοποίηση του ανα-
πτυξιακού δυναμικού των θαλασσών 
μας κατά τρόπο αειφόρο.

Επενδύουμε πολύ στη νέα γενιά. Για 
πρώτη φορά με καινοτόμες δράσεις ανα-
δείξαμε τη σωστή διάσταση και προοπτική 
της ναυτιλίας στα σχολεία, προβάλλοντας 
και μεταφέροντας την αγάπη μας για τη 
ναυτιλία στα παιδιά, στους γονείς και ευ-
ρύτερα στη κοινωνία των πολιτών.

Με αυτά και άλλα τόσα, που έχουν 
υλοποιηθεί, έχουν τεθεί πολύ στέρε-

ες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της 
κυπριακής ναυτιλίας.

Η ναυτιλία, αν και πέρασε από 40 
κύματα λόγω πανδημίας και κυρώ-
σεων σε βάρος της Ρωσίας, εντούτοις 
η κυπριακή ναυτιλία δείχνει ανθε-
κτικότητα. Πώς το εξηγείτε;

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσα-
με και αντιμετωπίζουμε τις κυρώσεις ήταν 
καθοριστικός. Διαπραγματευτήκαμε με 
επιτυχία τα συνεχή πακέτα κυρώσεων 
που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Μέσα από την ορθή αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των κυρώσεων και την τε-
χνογνωσία που διαθέτουμε στον τομέα 
έχουμε διαμορφώσει εθνικές θέσεις 
και προτάσεις πλήρως στοιχειοθετη-
μένες και αιτιολογημένες. Με στάση 
ευθύνης προωθήσαμε την ανάγκη 
επιβολής κυρώσεων με γνώμονα να 
είναι αποτελεσματικά εφαρμόσιμες και 
να διατηρούν στο μέτρο του δυνατού 
τον ισότιμο ανταγωνισμό. Αναλάβαμε 
πρωτοβουλίες και πείσαμε για την ανά-
γκη λήψης υποστηρικτικών μέτρων για 
την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία,  τα οποία η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρουσιάσει 
εντός των επόμενων ημερών.

Επιπρόσθετα προσφέραμε καθοδή-
γηση και άμεση παροχή συστάσεων 
και διευκρινίσεων στη Ναυτιλιακή 
Βιομηχανία για τον τρόπο εφαρμογής 
των κυρώσεων,  ενώ διευκολύναμε 
επηρεαζόμενους ναυτικούς να ανοί-
ξουν τραπεζικούς λογαριασμούς για 
να έχουν πρόσβαση στους μισθούς τους.

Καταγράφουμε απώλειες από την 
εφαρμογή των κυρώσεων, όμως οι πιο 
πάνω χειρισμοί και πρωτοβουλίες συνέ-
βαλαν στο να επιδείξουμε ανθεκτικότητα.

Πώς αξιολογείτε σε πρώτη φάση 
τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση 
Κύπρου - Ελλάδας; 

Η πρώτη περίοδος λειτουργίας της 
θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύ-
πρου-Ελλάδας εκτιμάται ως ιδιαίτερα 
επιτυχημένη. Η υπηρεσία αγκαλιάστηκε 
από το επιβατικό κοινό αφού ταξίδευ-
σαν 7.412 επιβάτες και 1.946 οχήματα, 
ενώ ο αριθμός των προβλημάτων και 
παρατηρήσεων από τους επιβάτες ήταν 
ελάχιστος. Τα πιο πάνω πολύ θετικά 
στοιχεία δεν μας εφησυχάζουν. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως η υπηρεσία 
είναι επιδοτούμενη από το κράτος και, 
αν θέλουμε να καταστεί βιώσιμη και να 
λειτουργήσει μια μέρα χωρίς την κρατική 
στήριξη, θα πρέπει να φροντίζουμε για 

τη συνεχή βελτίωσή της, την επίλυση 
των προβλημάτων και την παροχή 
βελτιωμένων και πιο ποιοτικών υπη-
ρεσιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
είμαστε σε συνεχή επαφή με την 
ανάδοχο εταιρεία, παρακολουθούμε 
ως Αναθέτουσα Αρχή την πορεία 
εφαρμογής της Σύμβασης,  έτσι που 
κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίο-
δο η υπηρεσία να είναι ακόμη πιο 
βελτιωμένη, με γνώμονα πάντα την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού.

«Έχουν τεθεί πολύ 
στέρεες βάσεις για 

περαιτέρω ανάπτυξη 
της κυπριακής ναυτι-

λίας»

«Καταγράφουμε απώ-
λειες από την εφαρ-
μογή των κυρώσεων, 

όμως οι χειρισμοί 
μας και πρωτοβουλί-
ες συνέβαλαν στο να 
επιδείξουμε ανθεκτι-

κότητα»

«Οι σχεδιασμοί, οι 
καινοτόμες ιδέες και 
η αποφασιστικότητα 
για υλοποίηση των 

στόχων είναι στοιχεία 
με τα οποία έχουμε 

εμβολιάσει το όραμα 
και τις στοχεύσεις του 

Υφυπουργείου και 
πρέπει να παραμεί-
νουν ανεξάντλητα»



Πολύμορφος, πολυειδής, 
«πολύτροπος»!, αλλά 
και τραγικά ακανθώδης 
η υπαρξιακή πορεία του 

ανθρώπου. Καθημερινά δοκιμάζεται, 
κρίνεται η διαλεκτική σχέση ήθους 
και πολιτείας. Καίρια η πολιτεία έχει 
αποξενωθεί από τις προγονικές αρετές, 
τις ηθικές αξίες.

Κάτω από το προσωπείο της λεκτι-
κής νομιμότητας υποκρύβονται και 
«λειτουργούν», αδιόρατα, η απληστία, 
η ασυδοσία, η πλεονεξία, η ιδιοτέλεια, 
η ανοχή και η ηθική συνενοχή στην 
οικονομική διαφθορά.

Ο Πλάτωνας επικεντρώνεται στην 
ουσία του ανθρωπίνου όντος: Ο άν-
θρωπος, καθώς ισχυριζόμαστε, είναι 
ήμερο («ζώον»), αλλά όταν τύχει («τυ-
χόν»), ορθής παιδείας και «φύσεως 
ευτυχούς», αγαπά («φιλεί»), να γίνεται 
το πιο θεϊκό και το πιο ήμερο ζώον, 
όμως, όταν δεν ανατραφεί «ικανώς 
και καλώς», γίνεται το πιο άγριο ζώον, 
απ’ όσα γεννά η φύση (Πλάτωνος, 
«Νόμοι», 765ε -766α).

Ο πλατωνικός φιλοσοφικός στο-
χασμός διευρύνει το εκτόπισμα, τη 
συμβολή του ήθους στη διαμόρφωση 
και καλλιέργεια των θεσμών, των θε-
μελιωδών καταστατικών νόμων ενός 
κράτους, μιας πολιτείας, ως αδιάτρη-
των, ως αδιάβλητων θεμελίων στην 
ακεραιότητα μιας ευγενούς, ηθικής 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής, μιας 
δημοκρατικής πολιτείας, απόξενης 
σε κάθε χροιά, απόχρωση ολοκλη-
ρωτισμού...

Η τραγικότητά μας, στη σχέση του 
ήθους με τις θεμελιώδεις αρχές και 
θεσμούς της πολιτείας, εδραιώνεται 
στην «ικανότητά» μας να εμπλουτίζουμε 
την τεχνοκρατική «πνευματικότητα»!, 
στο προτέρημά μας να διακρίνουμε 
επιδερμικά, επιφανειακά, με υποκει-
μενικότητα, το «δίκαιο», την «αρετή». 
Υποκριτικά εθελοτυφλούμε, όταν η ανο-
χή των πολιτών θριαμβεύει στην κα-
ταρράκωση, στην ευτέλεια των θεσμών 
της πολιτείας. Ακριβέστερα η ανοχή 
μετουσιώνεται σε ηθική συνενοχή.

Σ’ αυτό το επίπεδο πρωτεύουμε 
ως πολίτες μιας θλιβερής πολιτείας, 
ως θιασώτες της σοφιστικής θέσης 
ότι η ζωογόνος σχέση ήθους, έθους, 
συνήθειας, χαρακτήρα, πολίτη και 
πολιτείας εστιάζεται στη σοφιστική 
αρχή, ότι αρετή είναι η δύναμη του 
ισχυροτέρου, του συμφέροντος, του 
πλούτου, και το χείριστο στην ταύτι-
ση της αήθους εκπαίδευσης με την 
ευήκοο Παιδεία του ήθους.

Τις νοσηρές παρανυχίδες της 
τεχνοκρατικής εκπαίδευσης θα τις 
καθαίρουν τα τετράμηνα!.. Οι μωρό-
σοφοι άρχοντες, οι περίβλεπτοι εξου-
σιαστές, μπροστάρηδες, ρητόρευσαν, 
οι πολυγνώμονες, οι πνευματικοί, οι 
αρτίως πεπαιδευμένοι της «Παιδείας 
και του πολιτισμού»!..

Πόσο τραγικός είναι ο «πνευμα-
τικός» άνθρωπος, ο εκ της ανάγκης 
συμβιβαζόμενος... Που σιωπά νιώ-
θοντας βολεμένος ή κολακεύει, για 
να βολευτεί... Που αναζωογονεί με 
«θρασύτητα» την «πνευματικότητά» 
του, κι εμφανίζεται υπέρμαχος μαχη-
τής των θεσμών της πολιτείας, όταν 
νιώθει σιγουριά ότι δε θα εκτεθεί!.. 
«Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο 
πράγμα;», διερωτάται δραματικά η 
Σεφερική τραγικότητα...

Τη διάσταση, το χάσμα μεταξύ 
ήθους και θεσμών της πολιτείας βι-
ώνουμε και επιβεβαιώνουμε σε κάθε 
εκδήλωση της ζωής μας. «Δικαίω-
ση» των σοφιστών, του Θρασύμαχου 
(Πλάτωνος, «Πολιτεία» βιβλίο Α, 12 
και 16), και του Καλλικλή (Πλάτωνος, 
«Γοργίας» 483d) συναντούμε σε διά-
λογό τους με τον Σωκράτη. Σύμφωνα 
με τη σοφιστική θεώρηση: Το δίκαιο 
είναι το συμφέρον του ισχυροτέρου, 
σύμφωνα με τους νόμους της φύσης!..

Την αίρεση, την ανατροπή της πιο 
πάνω σοφιστικής, της σχετικότητας 
των αξιών, μας δίνει ο Σωκράτης στις 
τέσσερεις μορφές της αρετής, στους 

πλατωνικούς διαλόγους: ανδρεία (Λά-
χης), σωφροσύνη (Χαριμίδης), δικαι-
οσύνη (Πολιτεία Α’ και Κρίτων), και 
ευσέβεια (Ευθύφρων). Ακατάπαυστος, 
λοιπόν, ο αγώνας, για να φτάσουμε 
στην αρετή, στην αρμονική σχέση 
ήθους και πολιτείας.

Την ανάγκη μιας γόνιμης αυτο-
γνωσίας, αυτοεποπτείας, επισημαίνει 
ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, θεωρώντας, 
προκρίνοντας την αλληλεξάρτηση 
ήθους και πολιτείας, ατομικής και 
ομαδικής ελευθερίας, ως κάτι το στενά 
συνυφασμένο, κι αλληλένδετο, σε μια 
ελεύθερη «εν λόγω», στα λόγια, και 
«εν έργω», στην πράξη, δημοκρατικής 
πολιτείας («Η περιπέτεια μιας γενεάς»).

Ο άνθρωπος χωρίς την οσιότητα 
της εναισίμου «αρετής», όπως την εν-
σαρκώνει το Σωκρατικό «δαιμόνιο», 
είναι το πιο ανόσιο, ανήθικο, το πιο 
άγριο από τα έμβια δημιουργήματα 
του φυσικού κόσμου, «ο δε άνθρωπος 
όπλα έχων φύεται φρονήσει και αρε-
τή... και ανοσιώτατον και αγριώτατον 
άνευ αρετής» (Αριστοτέλους, Πολιτικά, 
Α-Β, 1253α, 34-36).

Στην αυτόβουλη, την εκούσια υπο-
ταγή στον νόμο, κυρίως τον άγραφο, τον 
ηθικό, βρίσκει, ο πολίτης της κλασικής 
Αθήνας, τη συνείδηση, την απόδει-
ξη ότι είναι ελεύθερος  (Θουκυδίδης, 
Βιβλίο Β’, 37, 2, 3).

Σήμερα άραγε να μιλήσουμε για 
συνειδήσεις, για Σωκρατική αυτογνω-
σία; Αλίμονο, συνειδήσεις… «κορδέλες 
κεντημένες με ροδόχροα μαργαριτά-
ρια»! Στόχος της φενάκης, της πλα-
νεύτρας πολιτείας, της αήθους χλιδής, 
η διαμόρφωση του απρόσωπου, του 
νεόπλουτου κοσμοπολίτη, του εγω-
παθούς ανθρώπου της διαφθοράς!..

Δόλιο στόχαστρο, ανελεύθερο, η 
διασωλήνωση, η καταστολή του ελ-
ληνικού πνεύματος, ο εξοβελισμός 
της αρχαίας γραμματείας και στην 
κορωνίδα η άμβλυνση, η εξουθένωση 
της κριτικής σκέψης, της παιδευτικής 
μάθησης, μιαίνοντας, ρυπαίνοντας 
την ενάρετο σύζευξη του ήθους με 
τους πάσης φύσεως θεσμούς της 
πολιτείας. «Μιλώντας για ελληνική 
παιδεία, μιλάμε για ήθος και ηθική 
της γλώσσας, για ποιότητα λόγου» 
(Γεώργιος Μπαμπινιώτης).

Η ενσυνείδητος συμπόρευση 
ήθους και πολιτείας σημαίνει χρέος, 
αγωνιστική άθληση στον στίβο της 
Ολυμπίου ζωής. Εκεί όπου ο ορίζο-
ντας γαληνεύει στο νανούρισμα της 
γλυκοφιλήτου, θαλάσσιας νηνεμί-
ας, αναδύεται η ελπίδα, η Σεφερική 
Αφροδίτη, η Οδηγήτρα, η ενσάρκωση 
του θαύματος της ζωής, σύμβολο της 
Ομορφιάς, της Ιδέας, του Ονείρου.

Όμως το όνειρο εξανεμίζεται, το 
κάλλος μιας διάφανης, αμόλυντης, 
ασπίλου ζωής, ταπεινόφρονος υστε-
ροφημίας, ρυπαίνεται, στο διάβα του 
παροδικού, του πεπερασμένου, του 
αλαζόνος ανθρώπου, στο στίγμα μιας 
πολιτείας αρχόντων, εθελοτυφλούσης, 
πάσχουσας, επηρμένης, αλαζονεύ-
ουσας, διαζευγμένης από το ήθος σε 
όλες τις βαθμίδες της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής!, μιας πολιτείας συμ-
φιλιωμένης με μια κενόδοξη, κενό-
φρονη, ρητορεύουσα υστεροφημία!.. 
και κυρίως «υψηλόφρονη»!..

Κι όμως είναι κι εκείνη η καίρια 
στιγμή της αποθέωσης… της κάθαρ-
σης, με σύμβολο και παραστάτη την 
ταπεινόφρονα «αυτογνωσία», είναι η 
στιγμή της καταξίωσης του ευγενούς 
ήθους… της αρμονικής, της άρρηκτης 
σχέσης ήθους και πολιτείας.

Της Κυριακής
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Σε μια περίοδο κατά την οποία ο 
εκμαυλισμός και ο αποπροσα-
νατολισμός της νεολαίας βρί-
σκεται σε επικίνδυνο σημείο, 

θεώρησα όχι μόνο σκόπιμο αλλά και 
επιβεβλημένο να αναφερθώ σε μερικές 
εν συντομία μόνο ηρωικές πράξεις νέων 
που ενεργώς συμμετείχαν σε όλους τους 
Αγώνες του κυπριακού Ελληνισμού για 
ελευθερία και ηθική αποκατάσταση.

Δημητράκης Δημητριάδης
Είναι ο νεαρότερος ήρωας του Εθνι-

κοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
(1955-59), τα οστά του οποίου ταυτο-
ποιήθηκαν πρόσφατα από το ανθρω-
πολογικό εργαστήριο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο οποίος δολοφονήθηκε 
στις 14/3/1956 από Βρετανούς στρα-
τιώτες στη Λάρνακα όντας μαθητής της 
Β’ τάξης του δημοτικού σχολείου.

Ο 7χρονος μαθητής χωρίς να γυρί-
σει στο σπίτι του πήγε σε διαδήλωση 
που έκαναν μεγαλύτεροι μαθητές για 

την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Ένας Άγγλος στρατιώτης τον κυνή-

γησε και τον πυροβόλησε δύο φορές 
χωρίς να τον πετύχει. Σε κάποια στιγμή 
ο επτάχρονος σηκώθηκε για να δώσει 
πέτρες στους συμμαθητές του. Η τρίτη 
σφαίρα τον άφησε νεκρό.

Ο Δημητράκης ζούσε με τη γιαγιά 
του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρί-
σει και η μητέρα του είχε μετακομίσει 
στην Αγγλία. Τα βράδια γυρνούσε στα 
καταστήματα και πουλούσε λουλούδια 
για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, εξ 
ου και τον αποκαλούσαν «λουλουδά».

Οι Βρετανοί στρατιώτες πήγαν αργά το 
βράδυ στο φτωχικό του σπίτι και ζήτησαν 
από τον πατέρα του να τον θάψει, για 
να μη μάθει ο κόσμος πώς σκοτώθηκε, 
αλλά ο πατέρας του αρνήθηκε και οι 
Βρετανοί δεν επέμειναν.

Τα οστά του ταυτοποιήθηκαν πρόσφα-
τα σε ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο της 
Λάρνακας, όπου ανεγέρθηκε μνημείο, τα 
αποκαλυπτήρια του οποίου τελέστηκαν 
μόλις λίγο καιρό πριν.

Προτομή του υπάρχει εδώ και πολλά 
χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Καλογερά 
στη Λάρνακα, όπου φοιτούσε.

Iωάννα Ζαχαριάδου
Η 3η Οκτωβρίου 1958 καταγράφεται 

στην κυπριακή ιστορία ως ημέρα του 
τρόμου.

Εκείνη την ημέρα τέσσερα συντάγματα 
πάνοπλων του αγγλικού στρατού εισέ-
βαλαν στην Αμμόχωστο με πρόσχημα 
τη δολοφονία μιας Αγγλίδας.

Βοηθούμενοι από Τ/Κύπριους επι-
κουρικούς επέβαλαν κατ’ οίκον περιο-
ρισμό (κέρφιου–curfew) και διέπραξαν 
πάσης φύσεως βαρβαρότητες, ενώ οι 
Ε/Κύπριοι παρέμειναν αμπαρωμένοι 

στα σπίτια τους.
Τραυμάτισαν εκατοντάδες από αυ-

τούς που δεν πρόλαβαν να εγκλειστούν 
στα σπίτια τους και συνέλαβαν χιλιά-
δες που τους οδήγησαν σε κρατητή-
ρια και φυλακή και τους υπέβαλαν σε 
φρικτά βασανιστήρια. Σκότωσαν στη 
μέση του δρόμου τον δεκαεπτάχρονο 
μαθητή Λουκά Λουκά, από την Αγία 
Νάπα. Συνέλαβαν από το σπίτι του τον 
Παναγιώτη Χρυσοστόμου, 37 χρονών, 
και τον σκότωσαν στα βασανιστήρια.

Συγκλονιστική είναι η περίπτωση της 
δωδεκάχρονης Ιωάννας Ζαχαριάδου, 
μαθήτριας του δημοτικού σχολείου.

Στο άκουσμα της στρατιωτικής διαταγής 
των Βρετανών για κατ’ οίκον περιορισμό οι 
διδάσκαλοι έστειλαν τα παιδιά στα σπίτια 
τους. Η μικρή Ιωάννα έντρομη έτρεχε 
για να προλάβει να πάει στο σπίτι της. 
Κάθισε στα σκαλοπάτια της Ραλλούς Ριρή, 
από την οποία ζήτησε βοήθεια και τη 

μετέφερε στο σπίτι της, αλλά το παιδάκι 
πέθανε από τον τρόμο του.

Ο πατέρας της Ιωάννας ήταν ο Γε-
ώργιος Ζαχαριάδης, κοινοτάρχης τότε 
της Αγίας Ζώνης Αμμοχώστου.

Πανίκος Δημητρίου
Η δολοφονία του συνέβη όταν βρε-

τανικό άρμα πέρασε πάνω από το κορμί 
του δύο φορές.

Ο 18χρονος τότε μαθητής βρισκόταν 
στην πρώτη γραμμή διαδήλωσης στις 17 
Ιανουαρίου 1975, όταν πλήθος μαθη-
τών κατευθύνθηκε προς τις Βρετανικές 
Βάσεις Ακρωτηρίου για να διαδηλώσει 
κατά της πολιτικής των Βρετανών να 
μεταφέρουν Τ/κυπρίους από τις ελεύθε-
ρες περιοχές στις τουρκοκρατούμενες. 
Τα νεαρά Ελληνόπουλα φωνάζοντας 
συνθήματα και πετώντας πέτρες, αναπο-
δογυρίζοντας βρετανικά τεθωρακισμένα 
οχήματα, έφτασαν έξω από την πύλη 
των Βρετανικών Βάσεων. Στην αρχή 
οι στρατιώτες των Βάσεων απάντησαν 
με δακρυγόνα και ο πετροπόλεμος συ-
νεχίσθηκε για ώρα, ενώ κορίτσια της 
διαδήλωσης δεν παρέλειπαν να εφο-
διάζουν τους συμμαθητές τους όλο και 
περισσότερα «πολεμοφόδια» (πέτρες).

Οι μαθητές ξεχώρισαν ένα τεθωρα-
κισμένο άρμα και προσπάθησαν να το 
καταστρέψουν.

Στη διαδήλωση πολλοί από τους 
μαθητές ήταν πρόσφυγες και μάλιστα 
από την Αμμόχωστο, μεταξύ αυτών και 
ο Πανίκος Δημητρίου, που προσπάθησε 
να μιλήσει στον οδηγό ενός τεθωρακι-
σμένου, οπότε ο πίσω τροχός πέρασε 
πάνω από αυτό.

Ο Πανίκος ήταν ήδη νεκρός. Το 
όνειρο του 18χρονου μαθητή ήταν να 
σπουδάσει αρχιτέκτονας. Είχε γεννηθεί 
στις 18/2/1957 στην Αμμόχωστο.

Έξι μήνες μετά την εισβολή έχασε 
τη ζωή του στη διαδήλωση κατά των 
Βρετανικών Βάσεων.

Και τα ως άνω τρία νεαρά βλαστάρια 
κατέλαβαν αντάξια θέση στον Παράδεισο 
δίπλα στον Πετράκη Γιάλλουρο και τον 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη. 

Γράφω μόνο τα λίγα αυτά λόγια 
σαν παράδειγμα για τις σημερινές και 
μελλοντικές γενεές προς μίμηση, πώς 
οι νέοι θα πρέπει να αγωνίζονται και 
να θυσιάζονται για την ελευθερία της 
Πατρίδας. 

Πώς οι νέοι της Κύπρου αγωνίστηκαν Ήθος και Πολιτεία
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Όταν οι φωνές ενάντια στην ξένη 
κυριαρχία υψώθηκαν στην 
Ινδία, ο μεγάλος αναμορφω-
τής Govind Guru ξυπνούσε 

το πνεύμα της εκπαίδευσης στις φυλές 
των Bhil και τις γέμιζε με την ενέργεια 
του πατριωτισμού. Το Mangarh Dham 
είναι σύμβολο της θυσίας του Govind 
Guru, ένα μεγαλειώδες μνημείο στη θυσία 
εκατοντάδων φυλών που έδωσαν τη ζωή 
τους για την πατρίδα. Ο Πρωθυπουργός 
Narendra Modi παρευρέθη πρόσφατα 
σε εκδήλωση για να αποτίσει φόρο τιμής 
στους αφανείς ήρωες των φυλών και 
μαρτύρων του αγώνα για την ελευθερία.

Χωρίς τις φυλές το παρελθόν, το πα-
ρόν και το μέλλον της Ινδίας θα ήταν 
ελλιπές. Κάθε σελίδα του κινήματος για 
την ελευθερία της χώρας είναι γεμάτη 
με τη δική τους αυτοθυσία. Η κοινωνία 
των φυλών είχε ξεκινήσει τον αγώνα 
κατά της ξένης κυριαρχίας πολύ πριν 
από την επανάσταση του 1857. Το 1780 
ξέσπασε ένοπλη εξέγερση στο Santhal 
υπό την ηγεσία του Tilka Manjhi. Από 
τους πρώτους αιώνες της σκλαβιάς έως 
τον 20όν αιώνα, δεν υπήρξε περίοδος 
που οι ινδικές φυλές να μην κρατούσαν 
αναμμένη τη δάδα του αγώνα για την 
ελευθερία.

Ο πρωθυπουργός Narendra Modi 
δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπόχρεοι στις 
θυσίες της κοινωνίας των φυλών. Είμαστε 
υπόχρεοι στη συνεισφορά τους. Αυτή η 
κοινωνία διατηρεί και λατρεύει τη φύση, 
το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις παραδό-
σεις και τον χαρακτήρα της Ινδίας. Τώρα 
είναι η ώρα ώστε η Ινδία να ανταποδώσει 
αυτήν τη συνεισφορά, με την κυβέρνηση 
να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να 
τιμηθούν οι αφανείς ήρωες των φυλών 
στον αγώνα για την ελευθερία”.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στον Govind 
Guru, τον μαχητή της ελευθερίας της 

φυλής των Bhil, ο Ινδός Πρωθυπουργός 
είπε: «Μεγάλοι μαχητές της ελευθερίας 
όπως ο Govind Guru ήταν οι εκπρόσωποι 
των παραδόσεων και των ιδανικών της 
Ινδίας. Δεν ήταν βασιλιάς κανενός πρι-
γκιπάτου, αλλά ο ήρωας δεκάδων χιλιά-
δων μελών φυλών. Έχασε την οικογένειά 
του, αλλά ποτέ το κουράγιο του. Κάθε 
φτωχός φυλετικός Ινδός έγινε μέλος της 
οικογένειάς του. Οι Bhil, όπως και άλλες 
φυλές του Rajasthan, του Gujarat και 
του Madhya Pradesh έδωσαν ιδιαίτερη 
σημασία στον αγώνα για την ελευθερία 
καθώς πολέμησαν τους Βρετανούς για 
μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο Govind Guru έδωσε έμφαση στη 
σημασία της οικοδόμησης σχολείων 
για την εκπαίδευση, την ενθάρρυνση 

της πολιτιστικής κατανόησης μεταξύ 
των παιδιών, την καθοδήγηση των 
μεγαλύτερων ώστε να χρησιμοποιούν 
μόνο αυτόχθονα είδη και να απέχουν 
από την κατανάλωση αλκοόλ και κρέα-
τος. Ήταν κοινωνικός μεταρρυθμιστής, 
πνευματικός οδηγός, άγιος και δημοφιλής 
ηγέτης. Ο Govind Guru πυροδότησε τη 
φλόγα της κοινωνικής μεταρρύθμισης 
ανάμεσα στους Bhils, η οποία εξελίχθηκε 
σε εναντίωση απέναντι στον βρετανικό 
ζυγό. Στις 17 Νοεμβρίου 1913 πάνω 
από 150.000 Bhils συγκεντρώθηκαν 
στον λόφο Mangarh υπό την ηγεσία 
του Govind Guru.

Οι Βρετανοί άνοιξαν πυρ εναντίον 
των συγκεντρωμένων σ’αυτό που έμεινε 
στην ιστορία ως  “η σφαγή του Mangarh”. 

Πάνω από 1500 Bhils έπεσαν νεκροί 
από τα πυρά που διήρκεσαν δύο ώρες,  
με τον λόφο να βάφεται κατακόκκινος 
από το αίμα τους. Ο Govind Guru συ-
νελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο, 
αλλά η ποινή του μετατράπηκε αργότερα 
σε ισόβια κάθειρξη. Πέρασε το υπόλοιπο 
της ζωής του υπηρετώντας τους ανθρώ-
πους μετά την αποφυλάκισή του. Αύξησε 
την ευαισθητοποίηση των Bhils μέσω 
τραγουδιών. Ο Govind Guru ξύπνησε τις 
παγιδευμένες στον ιστό της άγνοιας και 
του αναλφαβητισμού φυλές και άναψε 
τη φλόγα της αφοσίωσης μέσα τους σε 
μια εποχή που ολόκληρη η χώρα συμ-
μετείχε στον αγώνα κατά των Βρετανών 
με τον δικό της τρόπο.

* Άρθρο της Υπάτης Αρμοστείας της Ινδίας

Τιμώντας την επιμονή, τη θυσία 
και τον πατριωτισμό των ινδικών φυλών

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΕΑΡΧΟΥ, 
Φιλόλογος

ANΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
πρώην συνδικαλιστής
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ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, 
δικηγόρος, κοινωνιολόγος, 

αρχιτέκτονας, πρώην υποψήφιος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας (2003)
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Α ξιέπαινοι όλοι οι υποψή-
φιοι για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας. Κάθε υπο-
ψηφιότητα έχει το δικό της 

νόημα και κόστος για τον υποψήφιο. 
Στο οικονομικό κόστος προστίθεται 
το προσωπικό κόστος σε χρόνο για 
την προεκλογική εκστρατεία και το 
ψυχολογικό κόστος. Εις αντάλλαγμα, 
στο τέλος παραμένει, όμως, η ικανο-
ποίηση της προσφοράς στα κοινά. Στην 
πατρίδα. Το σύνολο των παρόντων 
υποψηφίων μπορεί να χωριστεί σε 
τρεις κατηγορίες: Στην πρώτη κατη-
γορία εντάσσονται οι περισσότεροι. 
Αυτοί οι οποίοι δεν υποστηρίζονται 
από κανένα κόμμα και έχουν ελάχιστες 
πιθανότητες να εκλεγούν. Στη δεύτερη 
κατηγορία ευρίσκονται οι δύο καθαρά 
κομματικοί υποψήφιοι. Προέρχονται 
από το ίδιο πολιτικό κόμμα, τον Δημο-
κρατικό Συναγερμό. Ο ένας, ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου με την επίσημη «βούλα» 
του κόμματός του, του οποίου είναι ο 
Πρόεδρος. Ο άλλος, ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης, ο προσφάτως διαγραφείς 
από τον ΔΗΣΥ, στηρίζεται κρυφά, με 
τον φόβο της διαγραφής, από μερίδα 
του ΔΗΣΥ και φανερά από τρία-τέσ-
σερα άλλα κόμματα, που ήταν στην 
αντιπολίτευση: το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, το 
κόμμα Καρογιάν, που εγκατέλειψε το 
ΔΗΚΟ. Φέρουν και οι δύο τα βαρίδια 

της διαφθοράς, της διάλυσης του Συνερ-
γατισμού, των «χρυσών διαβατηρίων»... 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αποτελεί 
από μόνος του την τρίτη κατηγορία. 
Είχε δηλώσει από την αρχή ότι θα 
καταθέσει ανεξάρτητη υποψηφιότητα 
μόνο εάν προσφερθεί ισχυρό πολιτικό 
κόμμα για να την υποστηρίξει. Μετά 
από ενδελεχείς διαβουλεύσεις τόσο 
με τον εν δυνάμει υποψήφιο Ανδρέα 
Μαυρογιάννη, όσο και με άλλο, ήδη 
υποψήφιο, το ΑΚΕΛ διαπίστωσε σύ-
μπτωση απόψεων σε πολλά θέματα και 
αποφάσισε δημοκρατικά να στηρίξει 
τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Δεν ζήτησε 
καμία δέσμευση από τον υποψήφιο 
και ο υποψήφιος δεν έλαβε καμία 
απολύτως δέσμευση έναντι κανενός. 
Δηλώνει όμως ότι θα συνεργαστεί 

έντιμα με το κόμμα που τον στηρίζει 
και με άλλους για να υλοποιήσει το 
δικό του φιλολαϊκό πρόγραμμα δια-
κυβέρνησης. Είναι κοντά στον λαό. 
Άδικος και ανυπόστατος ο μύθος για 
δήθεν έντονο επηρεασμό του από το 
κόμμα που τιμά και στηρίζει την υπο-
ψηφιότητά του. Αυτή, δε, ολοένα και 
ενισχύεται σε όλα τα στρώματα της 
κυπριακής κοινωνίας. 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι γέν-
νημα-θρέμμα Πιτσιλιάς. Γαλουχήθηκε 
με τις αρχές και αξίες γνήσιας αγροτικής 
οικογένειας στον Αγρό. Έντιμος και αδι-
άφθορος. Σπούδασε νομική και άλλα σε 
διάφορες χώρες, στην Ελλάδα και στο Πα-
ρίσι. Διέπρεψε στην Ακαδημία Διεθνούς 
Δικαίου της Χάγης. Από τη θέση Πρέσβη 
υπερασπίστηκε με σθένος τα δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα 
στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Παντού 
έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Όλοι του αποδίδουν εντιμότητα, αξιοπι-
στία, φιλοπατρία, οργανωτικές ικανότη-
τες… Χάρη στη διεθνή αναγνώριση που 
τον χαρακτηρίζει, έχει εκλεγεί μέλος της 
Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ. 
Από τη θέση αυτή μπορεί να τιμά και να 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Κύπρου. 
Στην Κύπρο, πέρα από τη μακρόχρονη 
και επιτυχή υπηρεσία του ως Πρέσβη 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, προτάθηκε 

στο Εθνικό Συμβούλιο και έγινε ομόφωνα 
αποδεκτός από όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάστηκε με ήθος, 
ειλικρίνεια, πάθος και αποφασιστικότητα 
με όλους. Κινητοποίησε δεόντως όλους 
τους φορείς, την κρατική μηχανή και τις 
διεθνείς διασυνδέσεις του. Κατάφερε η 
Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρείται 
διεθνώς ως μία από τις πιο επιτυχείς. 
Προέβλεψε τις αρνητικές εξελίξεις στο 
Βαρώσι, όταν οι άλλοι δύο μιλούσαν για 
«μπλόφα» των Τούρκων και «πυροτε-
χνήματα». Ως διαπραγματευτής πέτυχε 
να αποφευχθούν τα χειρότερα και να 
φτάσουμε λίγο πριν τη λύση. Χαρακτήρισε 
«γελοιότητες» τις σκέψεις του Προέδρου 
για λύση δύο κρατών. Για τη λύση του 
Κυπριακού προκρίνει «...κράτος με μία 
κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα 
και μία ιθαγένεια... την κατάργηση των 
εγγυήσεων, την αποχώρηση των στρατευ-
μάτων και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων...». Οι 
εξουσίες του Προέδρου είναι ουσιαστικά 
ανεξέλεγκτες. Τα προγράμματα, οι υπο-
σχέσεις και τα «δεσμεύομαι...» των δύο 
κομματικών υποψηφίων υποχωρούν 
μπροστά στην εντιμότητα, τις γνώσεις 
και τον ισχυρό χαρακτήρα του πατριώτη 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Τον στηρίζουμε. 
Μας αξίζει!

Όταν το 1974 οι ορδές του Ατ-
τίλα εισέβαλαν στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία, η Πατρίδα 
μας ήταν μια διχασμένη και 

ανοχύρωτη πολιτεία.Το δίδυμο έγκλημα 
του αιώνιου ελληνικού διχασμού και 
της ανυπαρξίας αμυντικής θωράκισης 
επέφερε το τραγικό φυσικό αποτέλεσμα 
της σύγχυσης, δίκην Πύργου της Βαβέλ, 
δηλαδή μιας πλήρους ασυνεννοησίας και, 
τελικά, της εύκολης κατάληψης του 40% 
του κυπριακού εδάφους. Όπως γίνεται 
πάντοτε στις δύσκολες στιγμές, το ΕΓΩ 
του καθενός υπερίσχυσε παντός αγαθού. 
Ξεχάσαμε ότι «Εν τη ενώσει η ισχύς» 
και «Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος». 
Όμως,  κάθε έγκλημα πληρώνεται με 
μια τιμωρία, θεατή ή αθέατη. 

Τα οχυρά που προνόησε και δημι-
ούργησε ο Στρατηγός Γεώργιος Γρί-
βας- Διγενής, την περίοδο που ήταν 
Αρχηγός της Εθνοφρουράς (1964-1967), 
στα κυπριακά ακρογιάλια Κερύνειας 
και Αμμοχώστου, με σκοπό την αποτε-
λεσματική απόκρουση, οποιασδήποτε 
τουρκικής εισβολής, άλλα χαλάστηκαν 
για να κτιστούν ξενοδοχεία και κατοι-
κίες και άλλα αφέθηκαν να γεμίσουν 
αγριόχορτα! Μάθαμε να στηριζόμαστε 
σε βολικές αυταπάτες, ότι οι Ισχυροί 
της Γης, λόγω διεθνούς δικαίου, δεν 
θα επέτρεπαν επέκταση της τουρκικής 
βουλιμίας. Τοιουτοτρόπως, αρχίσαμε 
να δημιουργούμε έναν ψεύτικο κόσμο, 

με ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις, ψεύ-
τικα υλικά αγαθά, ψεύτικους στόχους 
και οράματα, ψεύτικες ευτυχίες και επι-
τυχίες. Αρχίσαμε να αναβάλλουμε τα 
σημαντικά που θα έπρεπε να κάνουμε 
και ασχοληθήκαμε με τα ασήμαντα και 
τα δευτερεύοντα. Χωρίς ομόνοια και 
αμυντική θωράκιση, μοιάζουμε με 
καράβι που αφήνεται να βυθιστεί, σε 
φουρτουνιασμένη θάλασσα! Σήμερα, 
50 χρόνια μετά την αδικαιολόγητη 
τραγωδία της εισβολής, βρισκόμα-
στε σε χειρότερη τραγική κατάσταση. 
Κινδυνεύουμε να χάσουμε ολόκληρη 
την υπόλοιπη πατρίδα μας. Η αμυντική 
θωράκιση έμεινε ένα άπιαστο όνειρο. Ο 
τουρκικός στρατός πολλαπλασιάζεται 
στα κατεχόμενα εδάφη μας και δημι-
ουργεί συνεχώς τετελεσμένα. Οι κου-
βαλητοί από την Τουρκία πληθαίνουν. 
Οι Τουρκοκύπριοι γίνονται μειοψηφία. 
Οι «μετανάστες» και οι «πρόσφυγες» 
μεταφέρονται από την Τουρκία στα κα-
τεχόμενα και απ’ εκεί διοχετεύονται στις 
ελεύθερες ακόμη περιοχές μας, μέσω 
της Πράσινης Γραμμής, αλλά και μέσω 
θαλάσσης στα αφύλακτα παράλιά μας. 
Ο κλοιός της Τουρκίας περισφίγγεται 

συνεχώς γύρω μας. Έστω και την ενδε-
κάτην, ας πάρουμε κάποιες αναγκαίες 
και ορθές αποφάσεις και με τη βοήθεια 
του Αληθινού Θεού, εφόσον λεγόμαστε 
Χριστιανοί, ίσως μπορέσουμε να σώ-
σουμε την Πατρίδα και τον ηρωικό και 
καλοπροαίρετο λαό μας. 1) Απαιτείται 
άμεση επαναφορά του Δόγματος Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Ελλάδας-Κύπρου. 2) 
Το Ταμείο Άμυνας να ενισχυθεί και να 
δίνεται ολόκληρο για να αποκτήσουμε 
δύναμη αποτροπής σε θάλασσα, αέρα 
και Πράσινη Γραμμή. 3) Να αυξηθεί 
η θητεία της Εθνοφρουράς, όπως και 
πρώτα. 4) Τα οπλικά συστήματα να εκ-
συγχρονιστούν για να είναι περισσότερο 
αποδοτικά. 

Οι προκλήσεις και τα τετελεσμένα 
δεν σταματούν, όταν αδιαφορούμε ή 
ενεργούμε κατευναστικά. Ο πόλεμος δεν 

αποφεύγεται όταν υποχωρούμε. Σε όλες 
τις διεθνείς συγκεντρώσεις, θα πρέπει η 
Τουρκία να καταγγέλλεται συνεχώς, για 
την παράνομη εισβολή και κατοχή, της 
μισής σχεδόν Κύπρου. Ο λαός χρειάζεται 
αναπτέρωση του ηθικού του. Δεν γίνεται 
«των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς 
να άδομεν» (Αίσωπος). Το πνεύμα της 
αγάπης και της θυσίας για την Πατρίδα 
χρειάζεται να πρυτανεύει σε κάθε εκδή-
λωση της ζωής μας. Ας ακολουθήσουμε 
το παράδειγμα των προγόνων και της 
ιστορίας μας. «Η μεγαλοσύνη των λαών, 
δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της 
καρδιάς το πύρωμα, μετριέται και με 
το αίμα» (Κωστής Παλαμάς).

Η αμυντική θωράκιση, πνευματική 
και υλική, προσώπων και κρατών, είναι 
όσο ποτέ άλλοτε, επιταγή των σύγχρο-
νων καιρών. 

Eίμαι ένας ηλικιωμένος εκτοπι-
σμένος από την Αμμόχωστο της 
Κύπρου, που από το 1974 η 
οικογένειά μου έχει εκτοπιστεί 

από την κατεχόμενη πόλη από τα τουρ-
κικά στρατεύματα κατοχής. Είμαι πολύ 
απογοητευμένος από τον τρόπο με τον 
οποίο τα Η.Ε. αντιμετωπίζουν την κατοχι-
κή δύναμη και κυρίως από την κάλυψη 
που της προσφέρουν, όταν παρανομεί 
και καταπατεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας μερικές ειδήσεις, που 
με έκαναν να σκεφτώ ότι πίσω από τα 
γεγονότα και τις αποφάσεις που λαμ-
βάνουν διεθνείς οργανισμοί κρύβονται 
μέθοδοι και επεμβάσεις που συνηθίζει 
να χρησιμοποιεί ο υπόκοσμος. Δυστυ-
χώς, αυτές οι μέθοδοι του υποκόσμου 
έχουν υιοθετηθεί και από κράτη για την 
εξαγορά συνειδήσεων, ώστε οι επίορ-
κοι να βοηθούν στη λήψη παράνομων 
αποφάσεων που εξυπηρετούν διάφορα 
κράτη. Πάντα κυκλοφορούσαν φήμες, ότι 

κάποιοι ασυνείδητοι πολιτικοί εξαγορά-
ζονταν για να προωθήσουν αποφάσεις, 
που ωραιοποιούσαν ενέργειες κρατών, 
τις οποίες η κοινή γνώμη καταδικάζει.

Τελευταία οι φήμες αυτές επιβεβαιώθη-
καν, όταν οι διωκτικές Αρχές του Βελγίου 
συνέλαβαν μια ομοεθνή μας, μέλος του 
Ευρωκοινοβουλίου, όταν στο διαμέρισμά 
της ανακάλυψαν βαλίτσες με εκατομμύρια 
ευρώ. Και οι διωκτικές Αρχές συνδύασαν 
αυτά τα χρήματα με δηλώσεις και ενέρ-
γειές της, που προωθούσαν αποφάσεις 

οι οποίες ωραιοποιούσαν την κατάσταση 
σε κάποια χώρα. Ανακάλυψαν μάλιστα 
ολόκληρο κύκλωμα δωροδοκουμένων, 
που χρηματίζονται για να προωθούν τα 
συμφέροντα ξένης χώρας.

Τα πιο πάνω ήρθαν στη σκέψη μου, 
όταν διάβασα το τελευταίο ψήφισμα του 
Σ.Α. για την Κύπρο. Και ενώ η κατοχική 
δύναμη στην Κύπρο έχει κάνει τόσες 
ενέργειες που είναι αντίθετες με τα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ και έχει παραβιάσει 
την κατάσταση, όπως αυτή καθορίζεται 
από τα ψηφίσματα του Σ.Α., το ψήφισμα 
απλώς τα παρασιωπά και προσπαθεί να 
επιρρίψει ευθύνες και στο θύμα. Απλό 
παράδειγμα αποτελεί η επέμβαση των 
κατοχικών στρατευμάτων να εμποδί-
σουν γεωργούς να καλλιεργήσουν τα 
κτήματά τους στη νεκρή ζώνη και τα 
ΗΕ να καλύπτουν την παρανομία. Κά-
λυψη της παρανομίας αποτελεί επίσης 
το γεγονός ότι τα κατοχικά στρατεύματα 
κατασκεύασαν μέσα στη «νεκρή ζώνη» 
γήπεδο ποδοσφαίρου και τα ΗΕ απλώς 

παρακολουθούσαν το έργο. Φαίνεται ότι 
οι εδώ εκπρόσωποι του Γ.Γ. δεν τον έχουν 
ενημερώσει και για τούτο δεν αναφέρει 
τα γεγονότα στην έκθεσή του. 

Αντιλαμβάνομαι ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ δεν 
ασχολείται με τη συγγραφή των εκθέσεων 
που υπογράφει ο ίδιος, αλλά εμπιστεύε-
ται τη συγγραφή και την παράθεση των 
γεγονότων στους έντιμους συνεργάτες και 
απεσταλμένους του. Αλλά αυτοί μιλούν 
αόριστα και γενικόλογα για τη ρητορική 
των δυο πλευρών, που απομακρύνει τη 
λύση και αποσιωπούν το γεγονός ότι η 
τουρκική πλευρά αποφάσισε και ανα-
κοίνωσε στα Η.Ε. ότι δεν αποδέχεται 
τη συμφωνημένη μορφή λύσης, αλλά 
ζητά από το θύμα της κατάκτησής του 
να αποδεχτεί λύση δύο κρατών.

Οι αντιπρόσωποί του επίσης παρα-
σιωπούν όλες τις παράνομες εισβολές 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κ.Δ., όπως 
και όλες τις παράνομες ενέργειες στην 
κατεχόμενη Αμμόχωστο και τις απειλές 
της Τουρκίας. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία 

διατηρεί 40.000 κατοχικά στρατεύματα 
στην Κύπρο και συνεχώς απειλεί και 
επιδιώκει την κατάργηση της Κ.Δ. και 
την αναγνώριση του παράνομου κρά-
τους, που εγκατέστησε στην Κύπρο, 
κατά παράβαση των ψηφισμάτων του 
Σ.Α. Υπενθυμίζω επίσης ότι η κατοχι-
κή Τουρκία έχει εγκαθιδρύσει ναυτική 
βάση στην Καρπασία και αεροπορική 
βάση στο Λευκόνοικο, τα οποία ουδέποτε 
ανέφεραν οι απεσταλμένοι του Γ.Γ. στις 
εκθέσεις του ΟΗΕ. Γιατί άραγε έχουν 
κλειστά τα μάτια και τα αφτιά; 

Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα, την 
αμεροληψία και την ακεραιότητα του Γ.Γ.. 
Μετά την ανακάλυψη όμως της δωρο-
δοκίας της ευρωβουλευτού της Ελλάδας 
και την εξαγορά της για να προωθεί τα 
συμφέροντα κάποιας χώρας, σκέφτηκα 
ότι πρέπει να διερευνήσει, μήπως υπάρ-
χει παρόμοιο φαινόμενο ανάμεσα στους 
αντιπροσώπους του. Ενέργειες κάποιων 
στελεχών του ΟΗΕ αφήνουν εκτεθειμέ-
νο τον Γ.Γ. και την ακεραιότητά του και 

δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις 
για την αμεροληψία του. Εξευτελίζουν 
επίσης το κύρος του ΟΗΕ

Προσωπικά θλίβομαι και αγανακτώ 
για την αδικία που γίνεται σε βάρος της 
πατρίδας μου και των εκτοπισμένων από 
την τουρκική εισβολή. Πιστεύω όμως ότι 
και ο Γ.Γ. πρέπει να αγανακτήσει για την 
υστεροφημία του και για τις σκιές που 
πέφτουν πάνω στην αμεροληψία του για 
τις ενέργειες των συνεργατών του, που 
είναι αντίθετες με τα ψηφίσματα του Σ.Α. 
Νομίζω ότι είναι καιρός να ενεργήσει, 
ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνη-
ση βαλιτσών με δολάρια, ή κάτι άλλο, 
σε περιβάλλοντα και άτομα, που με τις 
ενέργειές τους τον εκθέτουν. Ελπίζουμε 
να μην ανακαλύψει και ο ίδιος κάποιαν  
ανήθικη δραστηριότητα, αλλά μόνο υπο-
κειμενικές απόψεις των συνεργατών του. 
Αυτές θα μπορεί να τις διορθώσει σε 
επόμενη έκθεσή του και να αποκαταστήσει 
το όνομα και την αξιοπρέπειά του, αλλά 
και το κύρος του ΟΗΕ. 

Ο κ. Γκουτέρες πρέπει ν’ αποκαταστήσει το κύρος του ΟΗΕ

Σου αξίζει, Κύπρος. Και μπορείς!

Αμυντική θωράκιση και διχασμός - έγκλημα και τιμωρία 

ΞΕΝΗΣ Χ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 
δημοσιογράφος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 

Ύστερα από 63 πέτρινα 
χρόνια ζωής της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας κατα-
δεικνύεται περίτρανα η 

ανημποριά του πολιτικού συστήματος 
και της κοινωνίας των πολιτών να 
διαχειριστούν ζωτικά θέματα που 
ταλανίζουν τον τόπο. 49 χρόνια μετά 
την τουρκική εισβολή και την κατοχή 
του ενός τρίτου των εδαφών μας από 
τους νεο-οθωμανούς της Άγκυρας 
αποδεικνύεται περίτρανα η έλλειψη 
οράματος και η απουσία μακρόχρονης 
στρατηγικής στα μείζονα ζητήματα 
που ταλανίζουν διαχρονικά τον τόπο, 
σύροντας τα πλατιά στρώματα του λαού 
στην κοινωνική περιθωριοποίηση, 
εγκλωβίζοντας ταυτόχρονα το Κυπρι-
ακό σε τραγικά αδιέξοδα. 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω τον βαθ-
μό επιρροής του δημοσιογραφικού 
μου λόγου στους πολιτικούς και στους 
πολίτες στα 30 χρόνια της δημοσιο-
γραφικής μου σταδιοδρομίας. Αυτό 
που μπορώ να πω με σιγουριά είναι 
πως, αν δεν αφυπνισθούν οι πολίτες 
από τον λήθαργο της υφέρπουσας 
κομματοκρατίας, το μέλλον προδια-
γράφεται μαύρο και άραχνο. Θεωρώ 
χρήσιμο να σταχυολογήσω μερικές 
σκέψεις μου σε σχέση με την υπάρ-
χουσα τάξη πραγμάτων και την πε-
ριρρέουσα τοξικότητα στο πολιτικό 
και κοινωνικοοικονομικό σκηνικό. 

ΤΙ ΜΕ ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ! Με εξοργίζει το 
χονδρό δούλεμα των πολιτικών ταγών. 

ΤΙ ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ! Με ενοχλεί η 
απάθεια της μεγάλης πλειοψηφίας 
των πολιτών για τα κακώς κείμενα. 

ΤΙ ΜΕ ΘΥΜΩΝΕΙ! Με θυμώνει η 
ασύδοτη κομματοκρατία και η οργι-
άζουσα αναξιοκρατία. ΤΙ ΜΕ ΠΛΗ-
ΓΩΝΕΙ! Με πληγώνει βαθύτατα η 
στάση των οργανωμένων κοινωνικών 
φορέων στα μεγάλα οικονομικά σκάν-
δαλα, που ταρακούνησαν τον τόπο. 

 ΤΙ ΖΗΤΩ! Ζητώ με επιμονή την 
αφύπνιση και κινητοποίηση των πολι-
τών με μπροστάρηδες τους νεολαίους 
μας ενάντια στο σάπιο πολιτικό σύστημα. 

ΤΙ ΜΕ ΓΟΗΤΕΥΕΙ! Με γοητεύει η 
σθεναρή αντίδραση μερίδας πολιτών 
και κοινωνικών ομάδων ενάντια στα 
φαινόμενα διαφθοράς και διαπλο-
κής, ενάντια σε πρακτικές κοινωνικής 
αναλγησίας και πολιτικές εθνικής μει-
οδοσίας. Είναι αισιόδοξο το γεγονός 
πως αυτή η αντίδραση ολοένα και 
μεγαλώνει, καλύπτοντας μέρα με 
τη μέρα πλατύτερα στρώματα του 
πληθυσμού. 

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ! 62 χρό-

νια εθνικής υποτέλειας, μαφιόζικης 
κομματοκρατίας και ασύγγνωστης 
ημετεροκρατίας είναι πολλά. Πιστεύω 
βαθύτατα πως σήμανε η ώρα να συ-
γκροτηθεί από τις τίμιες δυνάμεις του 
λαού μας ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο, 
για να πετύχουμε την ουσιαστική επα-
νίδρυση του κράτους, την κοινωνι-
κή ανασυγκρότηση και την εθνική 
αναγέννηση, με σκοπό την εδραίωση 
της δικαιοκρατίας, τη δίκαιη επίλυση 
του Κυπριακού και τη διάσωση του 
Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των 
προγόνων του. Προς τούτο, βασική 
προϋπόθεση είναι η εκλογή τίμιου, 
άξιου και φιλόπατρη Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στις επικεί-
μενες εκλογές. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, 
ιδού και το... υπέρτατο χρέος που μας 
επιτάσσει η ρήση του Αγίου της Πο-
λιτικής, Ιωάννη Καποδίστρια. «Η νίκη 
θα είναι δική μας, αν βασιλεύει την 
καρδίαν μας, Θεός ζηλότυπος, μόνο 
το αίσθημα το ελληνικό. Ο φιλήκοος 
των ξένων είναι προδότης».

Δεν χρειάζεται να κάνουμε προφη-
τεία για το ποιος θα είναι ο επόμενος 
Πρόεδρος. Αυτό που απαιτείται είναι 
η τόλμη, ο άδολος πατριωτισμός και η 
γενναιοψυχία, προκειμένου να κάνου-
με τη μεγάλη υπέρβαση κόντρα στα 
κάθε λογής φέουδα των βολεμένων της 
ημετεροκρατίας και της εξωθεσμικής 
αριστοκρατίας, που ελέγχει υπογείως 
τη διακυβέρνηση του τόπου.

Τώρα είναι η ώρα να αντιταχθούμε 
σθεναρά και αποφασιστικά στα κέντρα 
εξουσίας των πολιτικών καιροσκόπων 
και των οικονομικών κερδοσκόπων. 
Τώρα είναι η ώρα, να προτάξουμε ηχηρό 
ΟΧΙ στους ντόπιους και ξένους εμπό-
ρους του λαού. Τώρα είναι η ώρα να 
βροντοφωνάξουμε ο καθένας χωριστά, 
αλλά και όλοι μαζί: Δεν έχω κόμμα, έχω 
πατρίδα. Και αυτήν την αιμάσσουσα 
πατρίδα καλούμαστε να υπηρετήσου-
με και να υπερασπιστούμε με τόλμη, 
παρρησία και ανιδιοτέλεια. Χωρίς κομ-
ματικές ντιρεκτίβες και εξωθεσμικές 
αλχημείες. Προχωράμε μπροστά με 
δύναμη, αυτοπεποίθηση και σιγουριά. 
Ο ηγέτης είναι εδώ, οι δυνάμεις της ερ-
γασίας, της τίμιας επιχειρηματικότητας, 
του πνεύματος και του πολιτισμού είναι 
εδώ για να καθαρίσουν τους στάβλους 
του Αυγείου, εξαποστέλλοντας στον 
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας αυτούς 
που πουλούν πατρίδα, για να φτιάξουν 
περιουσία. Εναποθέτουμε τις ελπίδες 
μας για ένα ελπιδοφόρο αύριο στον 
ανεξάρτητο υποψήφιο Νίκο Χριστο-
δουλίδη.

Η Πατρίδα και η Κοινωνία 
υπεράνω του κόμματος

Οι δυνάμεις της τίμιας 
εργασίας, της δημιουρ-
γικής επιχειρηματικότη-
τας και του πολιτισμού 
είναι εδώ, εναποθέτο-

ντας τις ελπίδες για ένα 
ελπιδοφόρο αύριο στον 

ανεξάρτητο υποψήφιο 
Νίκο Χριστοδουλίδη



Της Κυριακής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Τ
ο βέτο του Τούρκου 
Προέδρου, Ταγίπ Ερ-
ντογάν, σε Σουηδία και 
Φινλανδία, για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ, ήταν μια 
αναπόφευκτη εξέλιξη. 
Έτσι κι αλλιώς, από την 

αρχή έδειξε ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει 
εύκολη την είσοδο των δύο χωρών στη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία. Τουλάχιστον 
όχι χωρίς τα ανάλογα ανταλλάγματα. Εν 
μέσω μάλιστα μιας σκληρής προεκλο-
γικής εκστρατείας, ένας νέος «εχθρός 
του έθνους» είναι ό,τι χρειαζόταν για να 
συσπειρώσει τους πιο σκληροπυρηνι-
κούς ψηφοφόρους. Πάντως, η Φινλανδία 
μοιάζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν μοιρά-
ζεται την ίδια μοίρα με τη Σουηδία και 
προσπαθεί να ανοίξει παράθυρο για να 
τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης από 
τη γειτονική της χώρα. Έχοντας γίνει 
πλέον ξεκάθαρο ότι το ζήτημα γίνεται 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον 
Τούρκο Πρόεδρο, δεν είναι λίγοι οι 
αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ΗΠΑ 
και Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβουν 
δράση και να τιμωρήσουν, εάν χρεια-
στεί, τον ανυποχώρητο Ερντογάν προς 
όφελος της Συμμαχίας. 

Ο «Σουλτάνος» μίλησε 
Το πάγωμα της ένταξης της Σουη-

δίας στο ΝΑΤΟ από την Τουρκία δεν 
προκάλεσε σε κανέναν έκπληξη. Ήταν 
μια προαναγγελθείσα εξέλιξη, συνε-
πεία της προσπάθειας εκμετάλλευσης 
των γεωπολιτικών αναταράξεων από 
τον Ερντογάν. 

Η αφορμή ήταν «τέλεια» για να την 
αφήσει να περάσει ο απεγνωσμένος 
προεκλογικά Πρόεδρος της Τουρκίας. 
Κατά τη διάρκεια αντιτουρκικών δια-
δηλώσεων στη Στοκχόλμη, οι διαμαρ-
τυρόμενοι προκάλεσαν την οργή της 
Άγκυρας όταν κρέμασαν ανάποδα ένα 
ομοίωμα του Ερντογάν και έκαψαν ένα 
αντίγραφο του Κορανίου κοντά στην 
τουρκική πρεσβεία. Είχε προηγηθεί η 
άρνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
της Σουηδίας να εκδώσει έναν άντρα, 
τον οποίο η Τουρκία κατηγορεί ότι 
εμπλέκεται στην απόπειρα πραξικο-
πήματος το 2016. 

Οι κινητοποιήσεις στη Σουηδία, μια 
χώρα στην οποία νόμοι για την ελευθερία 
του λόγου δυσκολεύουν την κυβέρνηση 
να περιορίσει τις δημόσιες εκφράσεις 
υποστήριξης για την ανεξαρτησία των 
Κούρδων, οδηγήσαν στην έκδοση ανα-
κοινώσεων σε υψηλούς τόνους από τους 
Τούρκους αξιωματούχους. «Το Κοράνι 
υπό την προστασία του Κυρίου μας δεν 

Τα προεκλογικά παιχνίδια του Ερντογάν 
θέτουν σε κίνδυνο την Ευρώπη

θα πάθει ποτέ κακό από το κάψιμο ενός 
αντιγράφου του από ένα απομεινάρι των 
Σταυροφόρων. Είναι σαφές ότι αυτοί που 
προκάλεσαν αυτήν την ντροπή μπροστά 
στην πρεσβεία, να μην περιμένουν καμία 
υποστήριξη από εμάς στην αίτησή τους 
για ένταξη στο ΝΑΤΟ». 

Από την πλευρά της η Στοκχόλμη 
εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει 
τη διαδικασία για ένταξη στο ΝΑΤΟ. 
«Δεν υπάρχει άλλο θέμα εθνικής ασφά-
λειας πιο σημαντικό από το γεγονός 
ότι εμείς, μαζί με τη Φινλανδία, θα 
γίνουμε γρήγορα μέλη του ΝΑΤΟ», 
ανέφερε ο Σουηδός Πρωθυπουργός, 
Ουλφ Κρίστερσον. Μάλιστα, έκανε 
λόγο για «προβοκάτορες», οι οποίοι 
προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν 
τη σουηδική υποψηφιότητα.

Σε κάθε περίπτωση, πλέον η Τουρ-
κία αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο στην 
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ. Η Ουγγαρία, η οποία είναι 
η άλλη χώρα μέλος της Συμμαχίας που 
δεν έχει επικυρώσει την ένταξή τους, 
αναμένεται να το πράξει. Για την Άγκυ-
ρα, οποιαδήποτε πιθανή πρόοδος για 
να δώσει το πράσινο φως συνδέεται με 
τις κινήσεις «υποταγής» της Στοκχόλ-
μης για την έκδοση προσώπων που 
κατηγορούνται για τρομοκρατία από 
την Τουρκία ή για συμμετοχή στην 
απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Καλή Φινλανδία, 
κακή Σουηδία

Μέσα σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης, 
η Φινλανδία επέλεξε να ανοίξει άλλο ένα 
μέτωπο, θέτοντας ζήτημα ένταξής της στο 
ΝΑΤΟ χωρίς τη Σουηδία. Συγκεκριμένα, 
Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, 
Πέκα Χααβίστο, επεσήμανε ότι μια κοινή 
ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών 
παραμένει «η πρώτη επιλογή», αλλά 
«προφανώς θα πρέπει να εκτιμήσουμε 
την κατάσταση, αν έχει συμβεί κάτι που 
μακροπρόθεσμα κάνει τη Σουηδία να 
μην μπορεί πλέον να προχωρήσει», 
θέλοντας να προετοιμάσει το έδαφος 
για μια μακρά αντιπαράθεση μεταξύ 
της Τουρκίας και της Σουηδίας. 

Σε αντίθεση με την περίπτωση της 
Σουηδίας, η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει 
τους τελευταίους μήνες ότι δεν θα είχε 
σημαντική ένσταση για την είσοδο της 
Φινλανδίας. Αντίστοιχα, το Ελσίνκι με 
κάθε ευκαιρία δικαιολογεί τη στάση της 
Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της 
χώρας ανέφερε ότι «η Τουρκία είναι 
σοκαρισμένη και ενοχλημένη από τις 
διαδηλώσεις, οι οποίες επηρεάζουν την 
πρόθεση της Άγκυρας για διαπραγμα-
τεύσεις. Οι διαδηλωτές αυτοί παίζουν 
με την ασφάλεια της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας και στόχος τους είναι να 
προκαλέσουν την Τουρκία και να επη-
ρεάσουν τον δημόσιο διάλογο».

Μάλιστα, η Φινλανδία πρόσφερε 
ακόμα ένα «δώρο» στον μαινόμενο 
Ερντογάν, αίροντας το «εμπάργκο εξα-
γωγών στρατιωτικού εξοπλισμού προς 
την Τουρκία», που ίσχυε από το 2019, 
ενώ πλέον χορηγεί άδεια για πωλήσεις 
στην Τουρκία. Η άδεια πώλησης όπλων 
ήταν ένας από τους όρους που έθετε η 
Τουρκία για να εγκρίνει την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα πάντως με την ανταποκρί-
τρια του «Σίγμα» στην Κωνσταντινούπολη, 
Μαρία Ζαχαράκη, το γεγονός ότι πήρε η 
μπάλα και τη Φινλανδία για ένταξη στο 

«ΈΝΑ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΠΟΥ 
ΒΛΑΠΤΈΙ ΈΣΚΈΜΜΈΝΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, 
ΔΈΝ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΘΈΩΡΈΙ-
ΤΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΣ»
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Ανυποχώρητο μέλος του 
ΝΑΤΟ με παράλογες 
απαιτήσεις χαρακτηρίζει 
σε ανάλυση το πρακτορείο 

Bloomberg την Τουρκία, σημειώνο-
ντας μάλιστα ότι η Βορειοατλαντική 
Συμμαχία θα πρέπει να βάλει ένα 
τέλος σε αυτήν τη διαμάχη και να 
καλωσορίσει χωρίς καθυστερήσεις 
τα νέα του μέλη. 

Εξηγεί ότι εξαιτίας της πρόνοιας 
για ομοφωνία για την είσοδο των 
νέων μελών στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία 

πιστεύει ότι μπορεί να εκβιάσει τη 
Συμμαχία για να εξασφαλίσει οφέλη. 
Τα περισσότερα από τα παράλογα 
αιτήματα του Ερντογάν απευθύνονται 
στη Σουηδία, την οποία κατηγορούσε 
εδώ και καιρό ότι προσέφερε κατα-
φύγιο στους Κούρδους αποκαλώντας 
την «φωλιά για τρομοκρατικές οργα-
νώσεις». Εντούτοις, οι νομοθεσίες και 
των δύο σκανδιναβικών χωρών για τα 
θέματα τρομοκρατίας και μεταχείρισης 
των Κούρδων ευθυγραμμίζονται με 
εκείνες των μελών της Συμμαχίας. 

Όμως, σύμφωνα με την ανάλυση, 
η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν ναρ-
κοθετεί μόνο τις προσπάθειες ένταξης 
των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, 
αλλά θέτει σε κίνδυνο την ευρύτερη 
ασφάλεια της Ευρώπης. Περαιτέρω κα-
θυστερήσεις στην ένταξη της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας θα στερήσουν από 
τη Συμμαχία σημαντικές στρατιωτικές 
δυνατότητες σε μια χρονική συγκυρία 
κατά την οποία υπάρχει εξαιρετική ανά-
γκη για πόρους λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Επίσης, οι σκανδιναβικές 

χώρες, έχοντας εγκαταλείψει την ουδε-
τερότητα για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, 
στερούνται των εγγυήσεων ασφαλείας 
που συνοδεύουν την πλήρη ένταξη και 
καθίστανται ευάλωτες σε ενδεχόμενες 
ρωσικές επιθέσεις, κυρίως σε κρίσιμες 
υποδομές.

Γι’ αυτό ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέ-
πει να σπάσουν αυτό το αδιέξοδο, 
καθιστώντας σαφές στην Τουρκία ότι 
έχει μεν το δικαίωμα να εκφράζει 
ανησυχίες για τους Κούρδους, αλλά 
αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος 

των προσπαθειών για την ενίσχυση 
του ΝΑΤΟ. Οι διαπραγματεύσεις για 
την έκδοση υπόπτων για τρομοκρατία 
θα πρέπει να σταματήσουν να συνδέ-
ονται με τη διαδικασία διεύρυνσης 
του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες της Συμμαχίας 
θα πρέπει να πιέσουν τον Ερντογάν 
να εγκρίνει την υποψηφιότητα των 
σκανδιναβικών χωρών το αργότερο 
μέχρι τις 18 Μαΐου, ενώ εάν αντισταθεί 
το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα πρέπει να 
απαντήσει σταματώντας την πώληση 
μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην 

Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μει-
ώσει τη συμμετοχή της Τουρκίας σε 
κοινές ασκήσεις και να παραγκωνίσει 
τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής 
των ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. 
Η αποπομπή από τη συμμαχία - ένα 
βήμα άνευ προηγουμένου - θα πρέπει 
επίσης να είναι στο τραπέζι. Η ανάλυση 
καταλήγει με το εξής: «Θα πρέπει το 
μήνυμα να είναι σαφές. Ένα μέλος 
του ΝΑΤΟ,  που βλάπτει εσκεμμένα 
την ασφάλεια της Συμμαχίας, δεν θα 
πρέπει να θεωρείται σύμμαχος». 

Γιατί δεν πρέπει να αφήσουν τον Έρντογάν να μπλοκάρει την επέκταση

ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει μεγάλη έκπληξη, 
καθώς η Τουρκία με τη συγκεκριμένη 
χώρα διατηρεί μία πολύ ισχυρή αμυ-
ντική συνεργασία. Το 2018 η Τουρκία 
έγινε η σημαντικότερη χώρα εξαγωγής 
φινλανδικών όπλων, ενώ τα τελευταία 
χρόνια οι εξαγωγές αμυντικού υλικού 
από τη Φινλανδία προς την Τουρκία 
έχουν αυξηθεί ραγδαία, φτάνοντας τα 
17 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το 2019 η κρατική στρατιωτική εται-
ρεία της Τουρκίας OYAK αγόρασε επίσης 
το 70% της φινλανδικής Miilux, η οποία 
παράγει τον υψηλότερης ποιότητας χάλυβα 
για τεθωρακισμένα στον κόσμο. Περίπου το 
95% των στρατιωτικών εξαγωγών της Φιν-
λανδίας προς την Τουρκία περιλαμβάνουν 
τεθωρακισμένα ή προστατευτικά υλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του χαλύβδινου 
περιβλήματος των τανκς. Η Φινλανδία 
εξάγει επίσης εξοπλισμό για τον εντοπισμό 
διαφόρων τύπων χημικών, βιολογικών 
ή ραδιενεργών υλικών.

Η Άγκυρα φαίνεται πως βλέπει πά-
ντως με θετικό μάτι τον  διαχωρισμό της 
Φινλανδίας από τη Σουηδία στο θέμα 
της ένταξης στο ΝΑΤΟ και ενδεχομέ-

νως να δηλώσει πρόθυμη να δώσει το 
πράσινο φως στο Ελσίνκι, ειδικά μετά 
από την άρση του εμπάργκο. Ο εκπρό-
σωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαίωσε 
τη διαφορετική στάση της χώρας του 
απέναντι στη Φινλανδία, εξηγώντας ότι 
« θέλει να διαφοροποιηθεί θετικά στο 
θέμα αυτό. Πλέον εκείνη θα συνομιλεί 
με το ΝΑΤΟ».

Το παιχνίδι του Ερντογάν
Ως «μάννα εξ ουρανού» για την προε-

κλογική εκστρατεία του Ερντογάν χαρα-
κτηρίζουν αναλυτές το ζήτημα της ένταξης 
της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, είναι 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξασφα-

λίσει υποστήριξη από τους εθνικιστικούς 
κύκλους και να αποσπάσει την προσοχή 
από τα προβλήματα του κόστους ζωής 
που ταλανίζουν τους Τούρκους ψηφο-
φόρους, σχεδόν τρεις μήνες πριν από την 

εκλογική διαδικασία στη χώρα. 
Αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη 

πολιτική κρίση των τελευταίων δύο 
δεκαετιών, υιοθέτησε μια στρατηγική, 
η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσμα-
τική στο παρελθόν. Έστρεψε τα πυρά 
του στη λεγόμενη ισλαμοφοβία στην 
Ευρώπη και την υποστήριξη «μελών 
τρομοκρατικών οργανώσεων και εχθρών 
του Ισλάμ» από τη Σουηδία.

Σύμφωνα με τον Οζέρ Σεντσάρ, επι-
κεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων 
Metropoll, «η ενίσχυση των θεμάτων 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας 
πριν από τις εκλογές επιτρέπει στον 
Ερντογάν να εδραιωθεί στη βάση 
των ψηφοφόρων του. Δημιουργεί την 
αντίληψη ενός ισχυρού ηγέτη εντός της 
Τουρκίας. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει 
ένα πρόβλημα ασφάλειας, τότε οι ψηφο-
φόροι συσπειρώνονται γύρω από έναν 
ηγέτη με ισχυρό προφίλ». 

Από την άλλη, όμως, κάποιοι 
αναλυτές θεωρούν ότι η οικονομία 
πιθανότατα θα παραμείνει ο καθο-
ριστικός παράγοντας για το πώς θα 
ψηφίσουν και όχι η εξωτερική πολι-
τική. Ο Σινάν Ούλγκεν, διευθυντής 
του Κέντρου Μελετών Οικονομικής 
και Εξωτερικής Πολιτικής με έδρα 
την Κωνσταντινούπολη και πρώην δι-
πλωμάτης, σημείωσε ότι η διεύρυνση 
του ΝΑΤΟ είναι ένα μη κομματικό 
ζήτημα. «Για το συγκεκριμένο ζήτημα 
τα κόμματα της κυβέρνησης και της 
αντιπολίτευσης έχουν την ίδια θέση 
για το θέμα, επομένως δεν φαίνεται 
να είναι θέμα που θα επηρεάσει την 
εσωτερική πολιτική». 

29.01.2023

Έν μέσω μιας σκληρής 
προεκλογικής εκστρατεί-

ας, ένας νέος «εχθρός 
του έθνους» είναι ό,τι 
χρειαζόταν για να συ-

σπειρώσει τους πιο σκλη-
ροπυρηνικούς ψηφοφό-

ρους

Σύμφωνα με αναλυτές, η 
αδιαλλαξία της Τουρκίας 
δεν ναρκοθετεί μόνο τις 

προσπάθειες ένταξης των 
σκανδιναβικών χωρών 

στο ΝΑΤΟ, αλλά θέτει σε 
κίνδυνο την ευρύτερη 

ασφάλεια της Έυρώπης 



Της Κυριακής

Ο κύβος ερρίφθη 
- Στ’ «άρματα» οι Ουκρανοί

Έ
ναν σχεδόν χρόνο μετά 
την έναρξη της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρα-
νία, τα δεδομένα στο πε-
δίο της μάχης αρχίζουν 
να αποκτούν νέα τροπή. 
Από την αντίσταση και 

την άμυνα οι Ουκρανοί δείχνουν έτοιμοι 
να περάσουν στην αντεπίθεση, με στόχο 
την απελευθέρωση των κατεχόμενων 
εδαφών τους. Την εβδομάδα που μας 
πέρασε, λήφθηκε η απόφαση από τους 
Δυτικούς να ξεκλειδώσουν τη διαδικασία 
μεταφοράς νέου πακέτου όπλων και 
συγκεκριμένα αρμάτων μάχης. Αμε-
ρικανοί και Γερμανοί αξιωματούχοι 
χρησιμοποίησαν αμφότεροι  τη λέξη 
«εντατική ανάγκη» για να περιγράψουν 
τις συνομιλίες που οδήγησαν τελικά 
στην αλλαγή στάσης για αποστολή νέων 
οπλικών συστημάτων από τις δύο χώ-
ρες. Κορυφαίοι αμυντικοί ηγέτες από 
περισσότερες από 50 χώρες συναντή-
θηκαν την προηγούμενη Παρασκευή 
στην αεροπορική βάση Ramstein, στη 
Γερμανία, για να συζητήσουν τις συνε-
χιζόμενες ανάγκες όπλων και εξοπλι-
σμού της Ουκρανίας , χωρίς ωστόσο 
να καταλήξουν σε τελική απόφαση. Η 
Γερμανία ήταν αρχικά απρόθυμη να 
στείλει τα Leopards ή να επιτρέψει στους 
συμμάχους να τα στείλουν, εκτός εάν 
οι ΗΠΑ έβαζαν τα Abrams τους στο 
τραπέζι, λόγω ανησυχιών ότι η προ-
μήθεια των αρμάτων θα προκαλούσε 
την οργή της Ρωσίας. 

Το αδιέξοδο απογοήτευσε τους Ευρω-
παίους συμμάχους, όπως η Πολωνία, που 
ήθελαν να στείλουν Leopard, αλλά δεν 
μπορούσαν χωρίς το πράσινο φως της 
Γερμανίας. Έτσι ξεκίνησαν οι πιο σκληρές 
διαπραγματεύσεις. Η δραματική ανατρο-
πή ήταν το αποκορύφωμα της έντονης 
διεθνούς πίεσης και της διπλωματικής 
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στροφής που σημειώθηκε αυτήν την εβδο-
μάδα. Σταδιακά, η γερμανική στάση άρχισε 
να αμβλύνεται δημόσια, οδηγώντας στις 
ανακοινώσεις της Τετάρτης. Πλέον, περισ-
σότερες από 30 χώρες έχουν παράσχει 
στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία 
και πιο κάτω, με στοιχεία που δημοσίευσε 
κυρίως το BBC, παρουσιάζονται τα βασικά 
οπλικά συστήματα που παραχωρήθηκαν 
στο Κίεβο.

Τεθωρακισμένα
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ 

Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δυνάμεις του 
χρειάζονται επειγόντως δυτικά άρματα 
μάχης για να υπερασπιστούν το έδαφός 
της και να απωθήσουν τα ρωσικά στρα-
τεύματα από τις κατεχόμενες περιοχές.

Ορισμένοι Δυτικοί αξιωματούχοι πι-
στεύουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκο-
νται αυτήν τη στιγμή σε αδύναμη θέση 
και ότι αυτά τα πιο προηγμένα τανκς θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία 
να απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα.

Leopard 2
Το Leopard 2, που χρησιμοποιείται 

από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι 
πιο εύκολο στη συντήρηση και απαιτεί 
λιγότερα καύσιμα από ορισμένες Δυτικές 
εναλλακτικές λύσεις.

Η μετάβαση σε άρματα μάχης του 
ΝΑΤΟ θα απαιτούσε μια σειρά υλικο-

τεχνικής υποστήριξης, που η Ουκρα-
νία δεν διέθετε.Το Κίεβο πιστεύει ότι 
οι δυνάμεις του είναι τώρα σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν περισσότερο στάνταρ 
εξοπλισμό του ΝΑΤΟ.

Άρματα Challenger 2
Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να 

παράσχει 14 άρματα μάχης Challenger 2 
στην Ουκρανία. Το Challenger 2 είναι το 
κύριο άρμα μάχης του βρετανικού στρατού.

Το Challenger 2 κατασκευάστη-
κε τη δεκαετία του 1990, αλλά είναι 
σημαντικά πιο προηγμένο από άλλα 
άρματα μάχης που διαθέτουν οι ένο-
πλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε άρματα 
μάχης T-72 σχεδιασμένα από το Σύμφωνο 
της Βαρσοβίας πριν από την εισβολή 
και από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει 
λάβει περισσότερα από 200 T-72 από 
την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία 
και έναν μικρό αριθμό άλλων χωρών.

Armata μάχης Abrams
Ανακοινώνοντας την απόφαση των 

ΗΠΑ να στείλουν 31 άρματα μάχης 
Abrams στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν τα χαρακτήρισε ως «τα 
πιο ικανά τανκς στον κόσμο».

Είπε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν να εκ-
παιδεύουν τους Ουκρανούς στρατιώτες 
για να τα χρησιμοποιήσουν αμέσως, αλλά 

παραμένει ασαφές πόσος χρόνος θα χρεια-
στεί μέχρι να παραδοθούν τα ίδια τα τανκς. 
Για μήνες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι 
δίσταζαν να στείλουν άρματα μάχης M1 
Abrams στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι 
ήταν πολύ περίπλοκα και πολύ δύσκολα 
για συντήρηση και επισκευή.

Την Τετάρτη, αυτό άλλαξε απότομα. Οι 
απελπισμένες εκκλήσεις της Ουκρανίας 
για τανκς απαντήθηκαν με ένα σαρωτικό, 
υπερατλαντικό «ναι».
Oχήματα μάχης

Οι επαγγελματίες του στρατού επι-
σημαίνουν ότι η επιτυχία στο πεδίο της 
μάχης απαιτεί μια τεράστια γκάμα εξο-
πλισμού, που αναπτύσσεται σε συντο-
νισμό με την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποστήριξη.

Το Stryker είναι ένα από τα πολλά 

τεθωρακισμένα οχήματα που έχουν δοθεί 
στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν 
ότι σύντομα θα αποσταλούν 90 Strykers .

Συστήματα αεράμυνας
Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ ανακοίνω-

σαν επίσης ότι στέλνουν το πυραυλικό 
σύστημα Patriot στην Ουκρανία - και η 
Γερμανία και η Ολλανδία ακολούθησαν 
πρόσφατα το παράδειγμά τους.

Αυτό το εξαιρετικά εξελιγμένο σύ-
στημα έχει βεληνεκές έως και 62 μίλια 
(100 χιλιόμετρα), ανάλογα με τον τύπο 
του πυραύλου που χρησιμοποιείται, και 
απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για 
Ουκρανούς στρατιώτες, που πιθανόν να 
πραγματοποιηθεί σε βάση του αμερι-
κανικού στρατού στη Γερμανία.

Αλλά το σύστημα είναι ακριβό στη 
λειτουργία του - ένας πύραυλος Patriot 
κοστίζει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, 
η Ουκρανία χρησιμοποιεί συστήματα 
εδάφους-αέρος S-300 της σοβιετικής 
εποχής κατά των ρωσικών επιθέσεων.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης 
τον Φεβρουάριο, η Ουκρανία διέθετε 
περίπου 250 S-300 και έχουν γίνει 
προσπάθειες να αναπληρωθούν με 
παρόμοια συστήματα που είχαν απο-
θηκευτεί σε άλλες πρώην σοβιετικές 
χώρες, με μερικά να προέρχονται από 
τη Σλοβακία.
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Οι ΗΠΑ παρείχαν επίσης Nasams 
(εθνικό προηγμένο σύστημα πυραύλων 
επιφανείας-αέρος) στην Ουκρανία. Τα 
πρώτα Nasams έφτασαν στην Ουκρανία 
τον Νοέμβριο.

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
παράσχει πολλά συστήματα αεράμυνας, 
συμπεριλαμβανομένου του Starstreak, 
που είναι σχεδιασμένο να καταρρίπτει 
αεροσκάφη χαμηλών πτήσεων σε μι-
κρή απόσταση.

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς
Μεταξύ των εκτοξευτών πυραύλων 

μεγάλου βεληνεκούς που στάλθηκαν 
στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ είναι το σύ-
στημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής 
κινητικότητας M142 ή Himars. Αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης στείλει 
παρόμοια συστήματα.

Οι Himars πιστεύεται ότι έπαιξαν 
κεντρικό ρόλο στην επιτυχία της Ου-
κρανίας στην απώθηση των ρωσικών 
δυνάμεων στο νότο, ιδιαίτερα στη Χερ-
σώνα τον Νοέμβριο.

Τα συστήματα Himars είναι επίσης 
πολύ πιο ακριβή από τα αντίστοιχα ρω-
σικά συστήματα.

Howitzers
Τους μήνες που ακολούθησαν την 

εισβολή και την υποχώρηση της Ρωσίας 
από το Κίεβο, μεγάλο μέρος του πολέμου 
επικεντρώθηκε στα ανατολικά της χώ-
ρας, όπου οι προμήθειες πυροβολικού 
στην Ουκρανία είχαν μεγάλη ζήτηση.

Η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ 
ήταν μεταξύ των χωρών που έστειλαν 
προηγμένα οβιδοβόλα M777 και πυ-
ρομαχικά στην Ουκρανία.

Το βεληνεκές του M777 είναι πα-
ρόμοιο με το ρωσικό όπλο Giatsint-B 
και πολύ μεγαλύτερο από το ρυμουλ-
κούμενο πυροβόλο D-30 της Ρωσίας.

Αντιαρματικά όπλα
Χιλιάδες όπλα Nlaw, σχεδιασμένα να 

καταστρέφουν τανκς με μία μόνο βολή, 
έχουν επίσης παραδοθεί στην Ουκρανία.

Drones
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

έχουν συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό 
στη σύγκρουση μέχρι στιγμής, με πολλά 
να χρησιμοποιούνται για επιτήρηση, στό-
χευση και επιχειρήσεις βαριάς ανύψωσης.

Η Τουρκία πούλησε οπλισμένα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar 
TB2 στην Ουκρανία τους τελευταίους 
μήνες, ενώ ο Τούρκος κατασκευαστής 
του συστήματος δώρισε drones σε επι-
χειρήσεις χρηματοδότησης από κοινού 
για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και οι τρίτες χώρες

Οπόλεμος στην Ουκρανία, εκτός 
από την αιματοχυσία μεταξύ των 
δυο μερών και τις συνέπειές του 
στους εμπλεκομένους, έφερε επί-

σης παράπλευρες απώλειες στα δύο μέρη. 
Πέραν αυτού, είχε και έχει μεγάλη επίδραση 
στους τρίτους. 

Η διεθνής οικονομία έχει, ως γνωστόν, τα-
ρακουνηθεί από τη διαμάχη. Τα σιτηρά επη-

ρεάσθηκαν, όπως επίσης και το φυσικό αέριο.
Εκείνο, όμως, που επηρέασε περισσότε-

ρο είναι οι επιπτώσεις πάνω στις διάφορες 
τρίτες χώρες. Το θέμα των κυρώσεων, που 
επιβλήθηκαν από τη Δύση και την ΕΕ στη 
Ρωσία ήταν και είναι ένα δύσκολο θέμα, για 
να αποφασίσουν πολλές χώρες. Πολλές τρίτες 
χώρες, όπως η Κύπρος, έχουν πάρα πολλά 
συμφέροντα με τη Ρωσία και δεν μπορείς με 

μια μονοκονδυλιά να τα διαγράψεις.
Όσον αφορά το κράτος δικαίου και το διε-

θνές δίκαιο, γνωρίζουμε δυστυχώς το επίπεδο 
που βρίσκονται σήμερα στον κόσμο και δεν 
υπάρχει λόγος να κουράζουμε  το θέμα με 
υποκριτικά ευχολόγια.

Στην Ελβετία, η οποία για χρόνια διατηρεί την 
ουδετερότητά της, στο πλαίσιο του σημερινού κό-
σμου, πολλές συζητήσεις έγιναν και γίνονται για 

τη θέση της απέναντι στη διαμάχη στην Ουκρανία, 
έχοντας υπόψη την ελβετική ουδετερότητα. Στο 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ανωτέρων Διεθνών 
Σπουδών της Γενεύης (ΗΕΙ) μια συζήτηση αυτών 
των θεμάτων έγινε τελευταία. 

Επίσης υπάρχει μια διαφωνία, μεταξύ των 
ιδεολογιών, σχετικά με το θέμα της ελβετικής 
ουδετερότητας στον πόλεμο της Ουκρανίας. 
Όπως και στην εποχή της Κοινωνίας των Εθνών, 

έτσι και σήμερα στην εποχή των Ηνωμένων 
Εθνών, η Ελβετία φαίνεται να κατόρθωσε να 
προσαρμόσει την ουδετερότητά της με τις 
συνθήκες της εποχής μας.

Όλα αυτά είναι καλά και άγια. Εκείνο, όμως, 
που έχει σημασία είναι να βρεθεί μια δίκαιη 
λύση στο ρωσο-ουκρανικό πρόβλημα, ώστε 
να σταματήσει η αιματοχυσία και να επανέλθει 
η ειρήνη. Ελπίζουμε!

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

Από την αντίσταση 
και την άμυνα οι 

Ουκρανοί δείχνουν 
έτοιμοι να περάσουν 

στην αντεπίθεση, 
με στόχο την 

απελευθέρωση 
των κατεχόμενων 

εδαφών τους

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
poulladosm@sig-
malive.com 

ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ 
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
– ΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ 
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Λευκωσία 
Μαυρομμάτη Λένα (Χρυσταλλένη): 
Λεωφ. Ακροπόλεως 68 (μεταξύ 
Marks and Spencer’s και εκκλη-
σίας Αγίου Δημητρίου, δίπλα από  
AstroBank) ,  Στρόβολος.  Τηλ . : 
22424233, 22321267. 
Μαρνέρου Άννα: Λεωφ. Αρχ. Μακα-
ρίου Γ΄ 209  (δίπλα από Shoebox 
και Pizza Hut), Πάνω Λακατάμεια. 
Τηλ.: 22721727, 22721711. 
Δημητρίου Αναστασία: Κωνσταντι-
νουπόλεως 76 Α (500 μέτρα από 
τα  φώτα Γάλλου πρέσβη, απέναντι  
από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπό-
λεως), Στρόβολος. Τηλ.: 22250085, 
22261656. 
Ιωάννου Μαρία: Λεωφόρος Στα-
σίνου 35 (δίπλα από το ανθοπω-
λείο Florabel), Λευκωσία. Τηλ.: 
22345116, 22345116. 
Γοτουχίδης Γεώργιος: Αχαιών 5 (στον 
παράδρομο δίπλα από το Hilton 
Park), Έγκωμη. Τηλ.: 22420303, 
22420303. 

Λεμεσός 
Κωνσταντόπουλος Κώστας: Θεσ-
σαλονίκης  & Επικούρου 1 (έναντι 
σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ), Λεμεσός. Τηλ.: 
25365325, 25365325. 
Βασιλοπούλου Φωτεινή: Τζών 

Κένεντυ 6Γ (περιοχή Kanika - Ενα-
έριος), Λεμεσός. Τηλ.: 25585840, 
25722632. 
Νεοκλέους Άντρια: Παναγίας Ευαγ-
γελίστριας 15 (πλησίον κυκλικού 
κόμβου Τροόδους, απέναντι από 
CLOCK CAFE), Κάτω Πολεμίδια. Τηλ.: 
25322333, 99824908. 
Σταυρινίδου Ζώη: Πέτρου Τσίρου 50 
(δρόμος Debenhams Apollon, πλη-
σίον εκκλησίας Πέτρου και Παύλου 
και έναντι φούρνου Ζορπά), Λεμεσός. 
Τηλ.: 25250984, 99762353. 

Λάρνακα 
Χριστοδούλου Μαργαρίτα: Γωνία 
Αρμενικής Εκκλησίας 2 (πλησίον 
CYTA, κέντρο πόλεως), Λάρνακα. 
Τηλ.: 24652440, 24626763. 
Παναγιώτου Μικαέλλα: Λεωφ. Παπα-
νικολή 39 (απέναντι από το Στάδιο 
Αντώνης Παπαδόπουλος), Λάρνακα. 
Τηλ.: 24251166, 24663635. 

Πάφος 
Ταλιώτου Μαρία: Αλεξάνδρου Παπά-
γου 57 (round about Τεχνικής Σχο-
λής προς RIO CINEMA), Πάφος. Τηλ.: 
26910276, 26932950. 

Παραλίμνι 
Κύζας Παναγιώτης: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου ΙΙΙ 82, Παραλίμνι. Τηλ.: 
23823270, 23823308. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΤα Beauty Line δίπλα στη Europa Donna Κύπρου

Οαγώνας της Europa Donna 
Κύπρου, για την πρόλη-
ψη και υποστήριξη σε 
γυναίκες και άνδρες με 

καρκίνο του μαστού, είναι γνωστός 
και παγκύπρια αναγνωρισμένος. 

Σε μια ξεχωριστή στιγμή, χαράς και 
συγκίνησης, τα Beauty Line παρέδωσαν 
στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Europa 
Donna Κύπρου, Μάριο Χαραλαμπίδη 
και στη  Διοικητική Λειτουργό, Λουΐζα 
Πόλυ, επιταγή ύψους €25.242. Το ποσό 
συγκεντρώθηκε από τις πωλήσεις του 
Beauty Line Magazine, των @canvag.
eu pouches και του Beauty Line Advent 
Calendar. Η οικονομική ενίσχυση γί-
νεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Επιστήθιες φίλες». Η αγάπη και η 

στήριξή σας γίνονται πηγή δύναμης 
για όλες τις γυναίκες, που καθημερινά 
δίνουν τον δικό τους αγώνα. Βαδίζοντας 
μαζί, στηρίζουμε έμπρακτα το έργο της 

Europa Donna Κύπρου και γινόμαστε 
στήριγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού. 

ΚΕΑΝ: Δίπλα στο Κέντρο Στήριξης και 
Επανένταξης Αστέγων του Δήμου Λεμεσού 

Η Λάρνακα φιλοξένησε 
50μελή ομάδα της ΕΛΔΥΚ

Εορτή των Τριών Ιεραρχών
και των Ελληνικών Γραμμάτων

Πιστή στην εταιρική ευθύνη 
για κοινωνική προσφο-
ρά και υποστήριξη των 
συνανθρώπων μας που 

χρειάζονται βοήθεια, η ΚΕΑΝ καλύ-
πτει τις ανάγκες του Κέντρου Στήρι-
ξης και Επανένταξης ΣΧΕΔΙΑ του 
Δήμου Λεμεσού σε μηνιαία βάση, 
προσφέροντας πακέτα με τρόφιμα, 
χυμούς και σνακ που με τη σειρά 
τους δίνονται στους ανθρώπους που 
επισκέπτονται το Κέντρο. Το Κέντρο 
Στήριξης και Επανένταξης ΣΧΕΔΙΑ 
παρέχει υπηρεσίες πολυεπίπεδης 
υποστήριξης σε άτομα που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα στέγασης. 
Προσφέρονται συμβουλευτικές 
υπηρεσίες από εξειδικευμένο 
προσωπικό, καθώς και υπηρεσί-

ες ημερήσιας φροντίδας (φαγητό, 
χώροι μπάνιου και ξεκούρασης). 
Ταυτόχρονα λειτουργεί 24ωρη 

γραμμή αναφορών και υλοποιού-
νται παρεμβάσεις στην κοινότητα 
(street work). 

Με πρωτοβουλία του 
Κυπριακού Κέντρου 
Μελετών (ΚΥΚΕΜ),  
ο Δήμος Λάρνακας 

φιλοξένησε πρόσφατα 50μελή 
Ομάδα Αξιωματικών και Οπλιτών 
της ΕΛΔΥΚ, οι οποίοι ξεναγήθηκαν 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης του 
Ζήνωνα. Ακολούθησε  γεύμα που πα-
ρέθεσε ο Δήμος Λάρνακας, στο οποίο 
παρέστησαν ο Δήμαρχος Λάρνακας 
Ανδρέας Βύρας, ο Αντιδήμαρχος Ιά-
σωνας Ιασωνίδης, ο Αρχηγός της Εθνι-
κής Φρουράς Στρατηγός Δημόκριτος 
Ζερβάκης, ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ, 

ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΥ.ΚΕ.Μ., Τώνης Τουμαζής και 
Ανδρέας Μορφίτης, ο δημοσιογράφος 
της ΕΡΤ, Θανάσης Χούπης, ο Διευ-
θυντής του Τμήματος Ειδήσεων του 
ΡΙΚ Γιάννης Νικολάου  και μέλη της 
Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας/
Αμμοχώστου του ΚΥ.ΚΕ.Μ. Ο κ. Ανδρέ-
ας Βύρας καλωσόρισε την αποστολή 
των ΕΛΔΥΚάριων αδελφών μας και 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Κυ-
πριακού Ελληνισμού για τους αγώνες 
και τις θυσίες της ΕΛΔΥΚ για την προ-
άσπιση του Κυπριακού Ελληνισμού. 

Ο Αρχηγός ΓΕΕΦ και ο Διοικητής της 
ΕΛΔΥΚ  ευχαρίστησαν  τον Δήμαρχο 
και το Δημοτικό Συμβούλιο της πό-
λης για την εγκάρδια και συγκινητική 
φιλοξενία. Εκ μέρους του ΚΥ.ΚΕ. Μ. 
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
τόνισαν τη σημασία τέτοιων πρωτο-
βουλιών που διατηρούν και ενισχύουν 
τους άρρηκτους δεσμούς της Κύπρου 
και της Ελλάδας και ευχαρίστησαν 
τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Λάρνακας για τη θερμή 
φιλοξενία της αποστολής της ΕΛΔΥΚ 
στην πόλη τους.

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολι-
τισμού, το Κυπριακό Κέντρο 
Μελετών και η Πρεσβεία της 
Ελλάδος στην Κύπρο σάς 

προσκαλούν στην Εορτή των Τριών 
Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμ-
μάτων, που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 
7.00 μ.μ., στο Οίκημα Συνδέσμων Αγω-
νιστών ΕΟΚΑ 1955-1959 (Αίθουσα 
Ηρώων), Προδρόμου 40, Στρόβολος. 
Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Αρχι-
επίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και ο 
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου. 

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Πρέσβης 
της Ελλάδος, Ιωάννης Παπαμελετίου. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθεί 
ο Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, καθηγητής, Γεώργιος 
Α. Ξενής, για την προσφορά του στα 
Ελληνικά Γράμματα και την Παιδεία 
της Κύπρου. Η εκδήλωση τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.

29.01.2023

Η χορωδία του νεοσύστατου Πολιτι-
στικού Ομίλου Βασιλεύουσα Αμμοχώ-
στου,  υπό τη διεύθυνση της μαέστρου 
Ασπασίας Μενελέου, παρέστη πρόσφατα 
σε εκδήλωση της ΓΟΔΗΣΥ Αυγόρου. 
Μέσα σε ένα συγκινησιακό κλίμα απέ-
δωσαν με μεγάλη επιτυχία, ανάμεσα 
σε άλλα, τραγούδια για την κατεχόμενη 
Αμμόχωστο και καταχειροκροτήθηκαν.

Χορωδία Βασιλεύουσα 
Αμμοχώστου

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύν-

δεσμος «ΖΩΗ» θα πραγματοποιήσει 
την Ετήσια Γενική του Συνέλευση, το 
Σάββατο, 18/02/2023 και ώρα 4.00  
μ.μ., στην αίθουσα δεξιώσεων της εκ-
κλησίας του Αποστόλου Ανδρέα στο 
Πλατύ Αγλαντζιάς, στη Λευκωσία. Τα 
θέματα που θα την απασχολήσουν  εί-
ναι: Πεπραγμένα του Δ. Συμβουλίου, 
Ταμειακή έκθεση, Προϋπολογισμός - 
Ισολογισμός, Συζήτηση προβλημάτων 
των ασθενών, Έγκριση υπομνήματος  
προς την Κυβέρνηση, Διάφορα. Κα-
λούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν. 
Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

Εκδρομές στην  Ελλάδα
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

ανακοίνωσε τις οργανωμένες εκδρομές 
του στην Ελλάδα για την περίοδο Απο-
κριάς – Καθαράς Δευτέρας και Πάσχα, 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 
96674383, 22775639, 22720000. 
Αποκριάτικη εκδρομή Αθήνα - Εύβοια 
- Αράχωβα - Καρναβάλι Χαλκίδας και 
Βλάχικος γάμος στη Θήβα 24-28/2 και 
26/2-1/3, Πασχαλινή εκδρομή στην 
Πάτμο - Αθήνα 12-19/4, Πασχαλινή 
εκδρομή στην Κέρκυρα 13-18/4, Πα-
σχαλινή εκδρομή στα Ιωάννινα - Ζαγορο-
χώρια 14-18/4 και Πασχαλινή εκδρομή 
Μετέωρα - Τρίκαλα - Αλπική Πίνδος 
14-17/4. Οι θέσεις είναι περιορισμέ-
νες και θα δοθούν κατά προτεραιότητα 
δήλωσης συμμετοχής. Το αναλυτικό  
πρόγραμμα κάθε εκδρομής δημοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy 
και στην ηλεκτρονική σελίδα Ινστιτούτο 
Ελληνικού Πολιτισμού. Οι εκδρομές 
διοργανώνονται σε συνεργασία με το 
ταξιδιωτικό γραφείο Skylab Travels, 
Αχαιών 8, Λευκωσία.

Σύσκεψη Προέδρων 
Οργανώσεων Μελών ΠΣΣΕ

Στις 23/1/23 πραγματοποιήθηκε 
Σύσκεψη Προέδρων των Οργανώσεων 
Μελών του ΠΣΣΕ.  Ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου, ανέφερε ότι 
σκοπός του ΠΣΣΕ, ως συντονιστικoύ 
σώματος, είναι να προσφέρει όλη την 
απαραίτητη στήριξη στις οργανώσεις 
μέλη του και να εντοπίζει τρόπους για 
ενδυνάμωση της σχέσης του Συμβουλί-
ου με τις οργανώσεις μέλη. Επεσήμανε 
ότι προτεραιότητα του ΠΣΣΕ συνεχίζει 
να είναι η εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου του Συμβουλίου που εστιάζει: 
στην ενδυνάμωση των αρχών και των 
αξιών του εθελοντισμού, στη διασφάλι-
ση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος 
λειτουργίας για τις ΜΚΟ,  στην ενδυ-
νάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 
των ΜΚΟ για να μπορούν να αντα-
ποκρίνονται στο ανταγωνιστικό και 
γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, στη 
διαφάνεια, στη χρηστή διοίκηση και 
στις παραγωγικές συμπράξεις για να 
διασφαλίσουμε  τη βιωσιμότητα αλλά και 
την ποιοτική εξέλιξη των ΜΚΟ. Ακολού-
θησε εποικοδομητικός διάλογος, κατά 
τον οποίο καταγράφηκαν οι ανησυχίες 
και προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, τις 
οποίες θα προωθήσει το ΠΣΣΕ στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. Το βραβείο «Χρυσός Προστά-

της του Περιβάλλοντος», για 
το 2022, απένειμε στη Φαρ-
μακοβιομηχανία Medochemie 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, στο πλαίσιο των Πα-
γκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων 
για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Η 
τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε 
στο Προεδρικό Μέγαρο, την Τρίτη, 24 
Ιανουαρίου 2023, και το βραβείο πα-
ρέλαβε εκ μέρους της Medochemie ο 
Δρ Χριστάκης Σεργίδης, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Εταιρείας. Η ανώτατη αυτή διάκριση 
απονέμεται στη Medochemie για τέταρ-
τη συνεχή χρονιά, ως αναγνώριση των 
προσπαθειών της εταιρείας για τη δημι-
ουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και 
την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών 
επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς και 
για την αφοσίωσή της στις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο 
Δρ Χριστάκης Σεργίδης, οι συνεχιζό-
μενες κλιματικές αλλαγές αποτελούν τη 
μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη 

υγεία τον 21ον αιώνα. Τρανή απόδειξη, 
είπε, τα αποτελέσματα της έκθεσης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολο-
γίας, σύμφωνα με τα οποία καθημερινά 
πεθαίνουν κατά μέσον όρο 115 άνθρωποι 
σε όλον τον κόσμο, λόγω της κλιματικής 
αλλαγής. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Medochemie υπέδειξε ότι η Κύπρος είναι 
μια από τις πρώτες χώρες, στις οποίες 
σήμανε κόκκινος συναγερμός, λόγω της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Για τον 
λόγο αυτό, συμπλήρωσε, οφείλουμε να 
βρούμε τρόπους για να εμποδίσουμε τις 
εκπομπές των αερίων που ευθύνονται 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να 
καταστούμε κλιματικά ουδέτεροι μέχρι 
το 2050, προστατεύοντας με αυτόν τον 
τρόπο τον πλανήτη Γη, που είναι και το 
μοναδικό μας σπίτι. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε 
στην παρουσία της Επιτρόπου Περι-
βάλλοντος και εκπροσώπων όλων των 
συνεργαζόμενων φορέων, που στηρίζουν 
τον θεσμό των Παγκύπριων Περιβαλ-
λοντικών Βραβείων.

ΟΣύνδεσμος Μωρά Θαύματα, 
σε μια λιτή τελετή με πρό-
σκληση του Υπουργού Υγεί-
ας Μιχάλη Χατζηπαντέλα και 

παρουσία του Προέδρου, του Εκτελεστι-
κού Διευθυντή και άλλων αξιωματούχων 
του ΟΚΥπΥ, παρέδωσε σε ηλεκτρονική 
μορφή τα τελικά σχέδια του έργου της 
νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νε-
ογνών στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος 
ΙΙΙ στη Λευκωσία και ανακαίνισης της 
υφιστάμενης μονάδας. Ο Σύνδεσμος 
Μωρά Θαύματα,  τηρώντας στο ακέραιο 
τη δέσμευσή του και μέσα στα χρονικά 
πλαίσια που έθεσε ο Υπουργός Υγείας 
για το έργο, παρέδωσε τα αρχιτεκτονι-
κά, στατικά και ηλεκτρομηχανολογικά 
σχέδια που ετοίμασε αφιλοκερδώς η 
ομάδα μελετητών των γραφείων Άθως 
Δίκαιος και Συνεργάτες, Ι&Α Φιλίππου 
και GEMAC για να ξεκινήσει το έργο 
άμεσα. Την παρουσίαση των σχεδίων 
έκανε ο αρχιτέκτονας Άλκης Δίκαιος. 
Τόσο ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης 
Χατζηπαντέλας, όσο και οι Πρόεδρος 
του ΟΚΥπΥ, Μάριος Παναγίδης, και o 
Γενικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος 
Σταυρίδης, αφού ευχαρίστησαν τον Σύν-
δεσμο Μωρά Θαύματα διαβεβαίωσαν 
ότι το έργο της νέας ΜΕΝΝ θα αρχίσει 
να υλοποιείται άμεσα. Η Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Μωρά Θαύματα, Έλενα Με-
γαλέμου Τριανταφυλλίδη, ευχαρίστησε 
θερμά τον Υπουργό Υγείας για τη βοήθεια 
και τη στήριξή του και τον ΟΚΥπΥ για την 
άριστη συνεργασία. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε 
την ομάδα των Μελετητών/Συμβούλων 
που εργάστηκαν για την ετοιμασία των 
σχεδίων με βάση τις οδηγίες του ΟΚΥπΥ 
και του Γενικού Ελεγκτή για να παραδο-
θούν στο κράτος μέσω του Συνδέσμου 
υπό μορφή δωρεάς. Με έκδηλη συγκί-
νηση η κ. Μεγαλέμου, ανέφερε ότι «τα 
Μωρά Θαύματα, οι γονείς των πρόωρων 
παιδιών και το Προσωπικό της ΜΕΝΝ, 
μετά από πολλά χρόνια επίμονων προ-
σπαθειών εκ μέρους του Συνδέσμου, θα 
έχουν επιτέλους ό,τι χρειάζονται και ό,τι 
δικαιωματικά τούς αξίζει. Όταν πιστεύεις 
στα Θαύματα, γίνονται!»

Στη Medochemie για τέταρτη 
χρονιά το Βραβείο Χρυσός 
Προστάτης του Περιβάλλοντος

Τα Μωρά Θαύματα στηρίζουν 
τον ΟΚΥπΥ για τη νέα ΜΕΝΝ
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Αγνοούν ακόμη τον Τουρκικό Τρόπο Σκέψης;

ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ των εκτραχυνομένων 
εσχάτως πολεμικών απειλών της Τουρ-
κίας εναντίον του Ελληνισμού, στο 
49ο έτος της συνεχιζόμενης τουρκι-

κής κατοχής στην Κύπρο και της πασιφανώς 
αποδεδειγμένης επί 46 χρόνια (1977-2023) 
αποτυχημένης και αδιέξοδης πολιτικής του 
«διζωνικού συμβιβασμού» στο Κυπριακό, ουδείς 
εκ των υποστηριζομένων από τις κομματικές 
ηγεσίες επικρατέστερων υποψηφίων προέδρων 
τόλμησε να υπονοήσει καν ότι θα απολακτίσει 
την λανθασμένη αυτή πολιτική προς αναζήτη-
ση μιας άλλης πορείας, η οποία θα επιτρέψει 
επιτέλους τον απεγκλωβισμό του Κυπριακού 
από τις διαδικασίες - παγίδες όπου το κρατάει 
αιχμάλωτο η Τουρκία Κατακτητής.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ της ιστορίας των παλαιόθεν 
ελληνο-τουρκικών σχέσεων, συρράξεων, «φιλιών», 
«συμμαχιών» και αντιπαραθέσεων και της εκ τού-
των κτηθείσας γνώσης, προκύπτει η επαλήθευση 
του ψόγου, τον οποίο διατύπωναν, μαζί με άλλους, 
ως δριμεία ελληνική αυτοκριτική, δύο κορυφαίοι 
ευθαρσείς επιστήμονες, αείμνηστοι τουρκολόγοι: 
Ο εκ Λαπήθου καθηγητής Κώστας Κύρρης (1927-
2009) και ο εκ Κωνσταντινουπόλεως καθηγητής 
Νεοκλής Σαρρής (1940-2011). Αμφότεροι επέμεναν 
ανέκαθεν, με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους, στην 
θλιβερή διαπίστωσή τους ότι:

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της πλειονότητας 
των ηγετών σε Αθήνα και Λευκωσία ήταν (και 
είναι) ότι αγνοούν και δεν μελετούν τον Τουρκι-
κό Τρόπο Σκέψης, ιδιαίτερα απέναντι και ενάντια 
στον Ελληνισμό. Και ότι δεν καταλαβαίνουν, ούτε 

μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν και να ερ-
μηνεύσουν με επάρκεια την στρατηγική και τις 
εκάστοτε μεθοδεύσεις των διαδοχικών ηγεσιών 
της Τουρκίας και των υλοποιούντων την πολιτική 
και τα ορμέμφυτα του τουρκικού κράτους, ούτως 
ώστε να τ’ αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα.

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ αυτή, ελλαδική και κυπρι-
ακή, γιγαντώνεται σε πελωρίως θλιβερότερο και 
αξιόμεμπτο βαθμό επειδή αγνοεί, παραβλέπει, δεν 
λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν, ακόμη και τις λεπτο-
μερώς από τους ίδιους τους Τούρκους ιθύνοντες 
εκπεφρασμένες και αναλυτικώς διατυπωμένες 
γραπτώς νεο-οθωμανικές στρατηγικές επιδιώξεις 
και μεθόδους της τουρκικής πολιτικής σε βάρος 
του Ελληνισμού και άλλων λαών της περιοχής.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ εν τέλει για τον σημαντικότερο 
λόγο παραγωγής της πλάνης περί του τι εστί 
Τουρκία. Της αυταπάτης για την τουρκική 
στρατηγική. Και των ψευδαισθήσεων για την 
υλοποιούμενη πολιτική της Άγκυρας. Πλάνη, 
αυταπάτη και ψευδαισθήσεις, οι οποίες κυ-
ριάρχησαν και εξακολουθούν να παραλύουν 
την πολιτική Κύπρου και Ελλάδος. Πρωτίστως 
στο Κυπριακό από την δεκαετία του 1950. Και 
ιδίως από τον όλεθρο του 1974 μέχρι σήμερα.

- Με πιο καθοριστικές τις ψευδαισθήσεις των 
περισσότερων πολιτειακών και κομματικών 
ηγεσιών ότι ήταν και είναι δήθεν δυνατόν να 
βρουν τρόπο λύσης του Κυπριακού «αμοιβαίως 
αποδεκτής» με την Τουρκία και με τα υποτελή 
όργανά της στο κατοχικό της ψευδοκράτος, στα 
σκλαβωμένα από τον τουρκικό στρατό βόρεια 
ελληνικά εδάφη της Κύπρου.

ΚΡΑΤΑΙΗ αντίληψη, από την επαύριον της 
ήττας και καταστροφής του 1974, στα μυαλά 
των περισσότερων ηγεσιών (κυβερνήσεων 
και κομμάτων) στη Λευκωσία και στην Αθήνα 
υπήρξε έκτοτε ότι, «αφού ηττηθήκαμε από την 
ισχυρότερη Τουρκία και είμαστε η αδύναμη 
πλευρά, θα πρέπει συνεπώς να πληρώσουμε 
το τίμημα και να βρούμε κάποια λύση συμβι-
βασμού με τις απαιτήσεις των Τούρκων και 
επαφιόμαστε στις ‘‘καλές υπηρεσίες’’ του ΟΗΕ 
και στον διεθνή παράγοντα να πιέσει και να 
πείσει την Άγκυρα για το περιεχόμενο του 
οδυνηρού διζωνικού συμβιβασμού».

- Είναι η αντίληψη την οποία από παλαιό-
τερα είχαμε προσδιορίσει ως τα «Ηττημένα 
Μυαλά» μας.

- Μυαλά απρόθυμα, ανίκανα και αδέξια να 
επινοήσουν, να σχεδιάσουν, να στρατηγήσουν και 
να θέσουν σε αποφασιστική πορεία υλοποίησης 
την πολιτική ανατροπής της ήττας του 1974 
και απελευθέρωσης των τουρκοκρατούμενων 
εδαφών της Κύπρου.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ τούτων, Λευκωσία και Αθήνα 
παγιδεύτηκαν και παραμένουν αιχμαλωτισμένες 
στην αποδεδειγμένα ατελέσφορη για τον Ελλη-
νισμό, αλλά συμφερότερη για τους Τούρκους 
Κατακτητές, διαδικασία αναζήτησης «λύσης».

- ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ των λεγόμενων «διακοι-
νοτικών συνομιλιών προς εξεύρεσιν αμοιβαίως 
αποδεκτής λύσεως του κυπριακού προβλήμα-
τος, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέως 
των Ηνωμένων Εθνών». Από την εποχή στον 
ΟΗΕ (1977) του Αυστριακού Γ.Γρ. Κουρτ Γιόζεφ 

Βάλντχαϊμ έως και του σημερινού Πορτογάλου 
Γ.Γρ. Αντόνιο Μανουέλ ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες.

- Διαδικασία, η οποία πρωτίστως και διαρκώς 
ευνοεί την Τουρκία. Για να διαιωνίζει, να μονιμοποι-
ήσει και να εδραιώνει, ατιμώρητη και ανενόχλητη, 
την στρατιωτική της κατοχή και την εθνοκάθαρση 
επί των βορείων εδαφών της Κύπρου. Και να απαιτεί 
επιπρόσθετα, με αυξημένες κάθε φορά προσδοκίες 
επίτευξης, την νομιμοποίηση του παράνομου κα-
τοχικού ψευδοκράτους, το οποίο τσιμέντωσε στην 
Κύπρο. Ως «κυριαρχικώς ισοτίμου» και «ίσου δι-
εθνούς στάτους» με την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Έτσι ώστε η προοπτική επίτευξης «λύσης ισότιμου 
συνεταιρισμού» των δύο «ίσου καθεστώτος κρατικών 
οντοτήτων» («συνιστώντων στέιτς»), να εξασφαλίζει 
τον τουρκικό έλεγχο εφ’ ολοκλήρου της «επανενω-
μένης» Κύπρου. Μετατρεπομένης κατ’ ουσίαν σε 
προτεκτοράτο της Τουρκίας.

ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ελλαδο-κυπριακές 
ψευδαισθήσεις φρόντισε να κατεδαφίσει εν τέλει 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έδειξε ξανά ότι ο 
Τουρκικός Τρόπος Σκέψης θεωρεί το τουρκι-
κό επίτευγμα εναντίον του Ελληνισμού στην 
Κύπρο ως υπόδειγμα (σαν την «μόλα» που 
χρησιμοποιούσαν τα ραφτάδικα) για τις νεο-
οθωμανικές επεκτατικές του επιδιώξεις εναντίον 
και της Ελλάδας στο Αιγαίο, στην Θράκη μέχρι 
την Γαύδο, αλλά και άλλων γειτονικών λαών.

- Οι ίδιοι οι Τούρκοι από χρόνια τα δια-
λαλούν. Ο Νταβούτογλου κιόλας τα έγραφε 
επισημότατα, «κουτσιά καθαρισμένα», από το 
2001 στο «Στρατηγικό Βάθος» του.

- Αλλ’ οι δικοί μας... «πού σου νεύκω τζιαι 

πού πάεις;».
- Το «χτιν τζιαι το χτοσιέριν».
Συμβάλλοντας, με την προσαρμοστική - κατευ-

ναστική στάση τους, στην εκτροφή της υπεροψίας 
και μέθης του μονοκράτορα Ερντογάν. Ο οποίος 
έφτασε, αχαλίνωτα εκτραχυνόμενος πλέον, να 
απειλεί ότι οσονούπω θα στείλει «ξαφνικά ένα 
βράδυ» τα στρατεύματά του εναντίον των ελλη-
νικών νησιών του Αιγαίου και στην Γαύδο. Και 
τους καινούργιους πυραύλους του ώς την Αθήνα.

ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΤΑΥΤΑ η πολιτική της Λευκωσίας 
παραμένει κολλημένη στον ίδιο βάλτο. Σαν να έχουν 
σφιχτοδεμένα τα μάτια με παρωπίδες. Τ’ αφτιά 
σφραγισμένα με ωτοασπίδες. Και δεν βλέπουν, 
δεν διαβάζουν, δεν ακούνε ούτε τον Ερντογάν, ούτε 
τον Τσαβούσογλου, ούτε τον Χουλουσί Ακάρ και 
τα όσα απειλούν και μεθοδικά πράττουν εναντίον 
του σύνολου Ελληνισμού από τον Έβρο ώς την 
Αμμόχωστο. Και οι απερχόμενοι κυβερνώντες 
και οι ηγεσίες των μεγάλων κομμάτων «αγρόν 
ηγόρασαν και ζεύγη βοών πέντε». Με τους τρεις 
εμφανιζομένους ως κυριότερους διεκδικητές των 
προεδρικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής, 
5ης Φεβρουαρίου 2023, να ομνύουν νυχθημερόν 
ότι θα συνεχίσουν αταλάντευτα την ίδια διαδικασία 
στο Κυπριακό. «Απ’ εκεί που έμεινε στο Κραν 
Μοντανά». Αντιμαχόμενοι αναμεταξύ τους, ποιος 
θα πετύχει πρώτος να επαναρχίσει συντομότερα 
τις συνομιλίες με τον Τατάρ του κατοχικού ψευ-
δοκράτους. «Τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά 
τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ», όπως έγραψε το 430 π.Χ. στην 
τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» ο αρχαίος μας 
Σοφοκλής...

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

29.01.2023

Είκοσι μία συν μία ερωτήσεις που δεν τέθηκαν
έντονα στους υποψηφίους για την Προεδρία

Έχει μείνει στην Ιστορία η 
κυνική ανομολογία του 
Ελευθέριου Βενιζέλου στα 
χρόνια του μεσοπολέμου: 

«Αυτά τα ελέγαμε χθες, ήσαν διά να 
έλθωμεν εις την εξουσίαν. Αυτά τα 
οποία λέγομεν σήμερον είναι διά 
να μείνωμεν εις την εξουσίαν» (Περ. 
«Διαβάζω», αφιέρωμα: Ελληνική κοι-
νωνία και κράτος, Κ. Τσουκαλάς, Α. 
Ρήγος, τ. 233, σελ. 73). Επίσης, εδώ 
και 2000 χρόνια έχει μείνει στην Ιστο-
ρία ως ευαγγέλιο για τους πολιτικούς, 
μια μακροσκελής επιστολή προς τον 
Κικέρωνα, υποψήφιο ύπατο, από τον 
αδελφό του Κουίντο, κρατικό αξιωμα-
τούχο. Του έδινε συμβουλές για την 
τακτική και τις μεθόδους που έπρεπε 
να επιστρατεύσει κατά την προεκλογική 
εκστρατεία του. 

Ο Κουίντος Κικέρων υποδείκνυε 
στον αδελφό του τελεσφόρους τρόπους 
ψηφοθηρίας. Πρώτα να καλέσει όλους 
όσοι έχουν υποχρέωση απέναντί του να 
δείξουν τώρα την ευγνωμοσύνη τους. 
Να τους πείσει ότι αυτός είναι ο άνθρω-
πος της εξουσίας, πως βρίσκεται στο 
πλευρό των μεγάλων και των ισχυρών. 
Δεν έχουν θέση, του λέγει, ενδοιασμοί 
και αμφιταλαντεύσεις. «Μπορείς κατά 
την προεκλογική εκστρατεία να κάνεις 
χωρίς ντροπή ό,τι δεν θα έκανες ποτέ 
στην καθημερινή ζωή, να επιδιώκεις 
τη φιλία ανθρώπων που άλλοτε θα 
θεωρούσες αναξιοπρέπεια. Σε προ-
εκλογική περίοδο όλα επιτρέπονται. 
Αν δεν έχεις πάρε-δώσε με κάθε λο-
γής ανθρώπους, είσαι υποψήφιος για 
κλάματα, ένα τίποτα» (Κ. Σιμόπουλος: 
«Η διαφθορά της εξουσίας», Αθήνα, 
1992, σελ. 373).

Η αρχαιότερη – και σύγχρονη! – μέ-
θοδος ψηφοθηρίας είναι οι χαρισματικές 
παροχές από τον δημόσιο κορβανά. 
Στον 5ον αι. π.Χ. ο Περικλής, αντί να 
ξοδεύει από τα εισοδήματά του για 
να προσελκύσει τις συμπάθειες του 
Δήμου, επιχείρησε τον δεκασμό, το 
δεκάζειν, ορίζοντας αμοιβή ενός οβολού 
για τους 6.000 δικαστές. Αποτέλεσμα; 
Διαφθορά και κατάπτωση της Δικαιο-
σύνης. Αντίθετα, ο πάμπλουτος Κίμων 
κέρδιζε ψήφους με πλουσιοπάροχα 
καθημερινά τραπεζώματα σε πολίτες. 
Ο Θηραμένης και ο Κλεοφών καθιέ-
ρωσαν την διωβελίαν, ή θεωρικόν, δηλ. 
χρήματα που μοιράζονταν σε άπορους 

πολίτες κατά τις γιορτές. 
Συνεπώς, ακόμα και αν υπάρχουν 

πολίτες που φιλοδοξούν να ασχοληθούν 
με τα κοινά και να υπερασπισθούν το 
δίκαιο και τη νομιμότητα, τα συμφέ-
ροντα του συνόλου και του κράτους 
εξουδετερώνονται από τους φαύλους. 
Όπως παρατηρεί και ο Πλάτων, ο χρη-
στός πολίτης όχι μόνο δεν βλέπει Θεού 
πρόσωπο με την ηθική του ακεραιότητα 
αλλά και απομονώνεται και περιθωρι-
οποιείται. Και η Δημοκρατία πλήττεται 
και υπονομεύεται. Κάνετε ένα άλμα 
2000 χρόνων προς το σήμερα. Τι έχει 
σημασία σε μια προεκλογική εκστρατεία 
όπως τη βιώνουμε και στην Κύπρο; 
Όχι μια πραγματική αντιπαράθεση 
ιδεών και επιχειρημάτων, εισηγήσεων, 
σχεδιασμών και προτάσεων που θα 
αποβλέπουν στην πρόοδο του τόπου. 

Αντίθετα, αυτό που παρατηρούμε 
είναι μια θεατρική, εντυπωσιοθηρική, 
διαφημιστική εκστρατεία προβολής 
υποψηφίων, την οποία, κατά κανόνα, 
σκηνοθετούν όχι επιτελείς του κόμματος 
αλλά διαφημιστικά γραφεία και εται-
ρείες επικοινωνίας. Επικοινωνιολόγοι 
προσλαμβάνονται από κόμματα για 
να κτίσουν και να ωραιοποιήσουν την 
εικόνα του υποψηφίου τους, την οποία 
θα πωλήσουν στους ψηφοφόρους ως 
τον αναμενόμενο… Μεσσία, που θα 
δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. 
Σε αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων και 
ψηφοθηρίας και όχι ουσίας εμπλέκονται 
και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 
ιδιαίτερα οι τηλεοπτικοί σταθμοί. 

Ποια είναι η επωδός που ακούγεται 
από πολλούς πολίτες; «Όλοι σχεδόν οι 
υποψήφιοι λένε τα ίδια και τα ίδια, τους 
βαρεθήκαμε». Γιατί; Διότι η πλειοψηφία 
των δημοσιογράφων επικεντρώθηκε 

σταθερά στα ίδια θέματα. Δεν υποβλή-
θηκαν σκληρές, επιθετικές, ανακριτικές 
ή και επικριτικές ερωτήσεις. Συχνά 
δινόταν η εντύπωση στους τηλεθεατές 
ότι δημοσιογράφοι ήθελαν να προστα-
τεύσουν αντί να ανακρίνουν τους φιλο-
ξενουμένους τους. Το μεταναστευτικό, 
π.χ., και η καθημερινή εισβολή παρά-
νομων οικονομικών μεταναστών στις 
ελεύθερες περιοχές, που συναρτάται 
ευθέως προς την ασφάλεια, τη δημο-
γραφία, την οικονομία, την εργασία, 
δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα 
σοβαρότητα από δημοσιογράφους 
και, φυσικά, υποψηφίους. Ούτε και 
το Κυπριακό με τις παραμέτρους του.

Πιο κάτω, παραθέτουμε 21 συν 
μία ερωτήσεις, που καθηκόντως και 
πρωταρχικά έπρεπε να τεθούν στους 
υποψηφίους για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας. 1.- Γιατί δεν εξηγείτε 
το ακριβές περιεχόμενο της αγγλο-
τουρκοδιζωνικής και γιατί περιπαίζε-
τε τους πολίτες ότι πιθανή Κυπριακή 
Ομοσπονδία θα είναι μετεξέλιξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας; 2.- Τι θα 
κάνετε ώστε να εμποδίσετε προσάρ-
τηση των κατεχομένων στην Τουρκία; 
3.- Θα συστήσετε Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας; Ένας τουλάχιστον υποψή-
φιος υποσχέθηκε ότι θα το συστήσει. 
4.- Γιατί δεν τολμάτε να ζητήσετε από 
την Ελλάδα να σταθμεύει στη Βάση 
Ανδρέας Παπανδρέου μία τουλάχιστον 
μοίρα ελληνικών μαχητικών;

5.- Θα αγοράσετε, έστω και τώρα, 
μαχητικά για την αεροπορία και πο-
λεμικά πλοία για το ναυτικό; 6.- Θα 
θεσμοθετήσετε την υποχρεωτική στρά-
τευση και των γυναικών; 7.- Γιατί και 
με ποιες δυνατότητες θα συμμετάσχετε 
σε πιθανές νέες συνομιλίες; 8.- Γιατί 

εμπιστεύεστε, κατευνάζετε τον Τούρκο; 
Δεν έχετε τίποτε διδαχθεί από τη συ-
μπεριφορά του; 9.- Με ποιες ενέργειες 
και δράσεις θα εξουδετερώσετε τον 
διαφαινόμενο εφιάλτη τουρκοποίησης-
ισλαμοποίησης της Κύπρου; 10.- Γιατί 
επιμένετε σε όδευση αγωγού φυσικού 
αερίου μέσω Τουρκίας; 

11.- Γιατί δεν απαιτείτε κλείσιμο των 
Βρετανικών Βάσεων; Ισχύει ακόμα η 
γνωστή δήλωση Χριστόφια until our 
children and grand-children; 12.- Πώς, 
έμπρακτα, θα σταματήσετε την εισβολή 
παράνομων μεταναστών στις ελεύθερες 
περιοχές; 13.- Με ποια λυσιτελή μέτρα θα 
αντιμετωπίσετε τη φτωχοποίηση δεκάδων 
χιλιάδων συμπατριωτών μας; 14.- Γιατί 
δεν τολμάτε να εφαρμόσετε μέρος έστω 
του φινλανδικού μοντέλου στην Παιδεία; 
15.- Η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται 
με τους άριστους των κομματόσκυλων 
αλλά με τους ικανότερους των αξιοτέρων. 

16.- Το ΓεΣυ είναι μια μεγάλη κατά-
κτηση. Πώς θα πατάξετε τα κατεστημένα 
γιατρών και άλλων λυμεώνων του συ-
στήματος; 17.- Τολμάτε να καταργήσετε 
την εγγυημένη διά βίου μονιμότητα 
των Δημ. Υπαλλήλων; 18.- Θα απα-
γορεύσετε απεργίες στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες; 19.- Πώς θα πείσετε τις 
δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχων μας, 
που δραπέτευσαν στο εξωτερικό, να 
επιστρέψουν και να δουλέψουν για την 
προκοπή της Κύπρου μας; 20.- Πώς 
θα αξιοποιήσετε τη διασπορά σε συ-
νεργασία με το εβραϊκό και αρμενικό 
λόμπι; 21.- Πώς θα αναστηλώσετε το 
τρωθέν κύρος των θεσμών; 22.- Για-
τί δεν αναφερθήκατε καθόλου στον 
εφιάλτη του πυρηνικού Άκιουγιου;

Το 1979, σε διεθνές κοινωνιολογικό 
συνέδριο στις ΗΠΑ, ειδικοί επιστήμονες 
διέγνωσαν ότι ο σύγχρονος κόσμος 
αντιμετωπίζει «βαθύτατη κρίση ηγεσί-
ας». Σήμερα, αυτή η «κρίση ηγεσίας» 
διεθνώς – και στην Κύπρο – είναι απεί-
ρως χειρότερη. Ποιο είναι το κορυφαίο 
δίλημμα των Κυπρίων ψηφοφόρων; 
Ποιον υποψήφιο και γιατί να τον ψη-
φίσουν. Σε 15 ημέρες εκλέγεται νέος 
Πρόεδρος της Κύπρου. Δεδομένων των 
κρίσιμων εσωτερικών προβλημάτων, 
γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακών 
κινδύνων, μιας παγκόσμιας ανάφλεξης 
και των τουρκικών απειλών, ίσως θα 
είναι ο πλέον τραγικός ή και ο πλέον 
επικίνδυνος για τον τόπο. Ίδωμεν! 

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ

Το «τίμημα» της υπόσκαψης 
του Κράτους Δικαίου 

Το μέγιστο των πληγμάτων στην 
έννοια του Κράτους Δικαίου 
ήταν η σε βάρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας τουρκική 

στρατιωτική εισβολή και η κατοχή έκτο-
τε που συνδυάστηκε μεθοδευμένα και 
πρόσθετα με τον παράνομο εποικισμό 
και τη δημογραφική αλλοίωση του κοι-
νωνικού και φυσικού χαρακτήρα της 
Κύπρου. Προφανέστατα τα δύσκολα 
για τον τόπο άρχιζαν από τη συνομο-
λόγηση των άδικων προβλέψεων των 
συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου και 
τις έκτοτε μεθοδεύσεις της Τουρκίας με 
την Τουρκανταρσία του 1963-64. Προ-
φανώς τα πλήγματα στην οικονομία από 
εξωγενείς παράγοντες και εσωτερικές 
καταστάσεις δεν επέτρεψαν λειτουργία 
του κράτους υποταγμένη απόλυτα στην 
έννοια της υπεροχής του Νόμου έναντι 
πάντων, ενώ παράλληλα συνετέλεσαν 
από τα λάθη πολιτικής στην πιο έντονη 
διάρρηξη του οικογενειακού ιστού.

Πρόσθετα η πελατειακή σχέση και το 
ρουσφέτι που ανέχθηκαν και διαμόρ-
φωσαν οι κομματικοί μηχανισμοί και 
γενικότερα η όλη πολιτική αντίληψη από 
την εγκαθίδρυση του Κράτους για να 
διατηρούν ή να αυξάνουν τα εκλογικά 
ποσοστά τους, διαμόρφωσαν με το πέ-
ρασμα του χρόνου μια νοοτροπία από 
κάποιους αρχικά ελάχιστους αξιωματού-
χους που φρόντισαν να «αξιοποιήσουν» 
την ιδιότητά τους ως αξιωματούχων ή 
ανώτατων λειτουργών του Κράτους, για 
προσωπικό, ίδιο, όφελος. Σ’ αυτό ενίοτε 
ευθύνη έχει και ο απλός πολίτης μέσω 
της κομματικής ταυτότητας και της αμφί-
δρομης εξάρτησης. Μια κατάσταση, που 
τα τελευταία χρόνια απέκτησε ευρύτατη 
εξάπλωση και σιωπηρή αποδοχή.

Ήταν η χείριστη των μορφών εκπλή-

ρωσης του καθήκοντος σεβασμού προς 
την Πατρίδα και το Κράτος Δικαίου, που 
μπορούσε κάποιος να προσφέρει ή να 
ανεχθεί, αντί της εκπλήρωσης των νομί-
μων καθηκόντων του και της τήρησης 
της νομιμότητας.

Το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε, για 
τους ίδιους λόγους διαπλοκής, παρά 
σε ελάχιστες περιπτώσεις, η κατάλλη-
λη τιμωρία. Αντί η πολιτική εξουσία, 
κρατική ή κομματική, να αποτελεί το 
παράδειγμα τήρησης της νομιμότητας, 
έγινε στην ουσία διά των σφαλμάτων 
της και της διαφθοράς, η αφορμή να 
καθίσταται πεποίθηση πολλών ότι οι 
πολίτες πρέπει να ακολουθούν συστη-
ματικά και μόνο την τεθλασμένη οδό!

Μια κοινωνία που εν πολλοίς θυμίζει 
ένα συνονθύλευμα πολιτών, οι οποίοι  
αδιαφορούν για το μέλλον του τόπου 
και σιωπούν, αντί να διεκδικούν απο-
φασιστικά και συνεχώς να ζουν σε ένα 
κράτος ισότητας και ευνομίας. Άλλως 
θα βρεθούμε ενώπιον νέων καταστρε-
πτικών συνεπειών είτε γιατί η Τουρκία 
μάς παγιδεύει με την προώθηση εκα-
τοντάδων παράνομων αλλοδαπών είτε 
με τη διασύνδεση κάποιων με άλλες 
παράνομες επιδιώξεις ή ακόμα και ενδε-
χόμενο ορατών ή αόρατων εκβιασμών.

Εν ολίγοις έχουμε ως κοινωνία αλ-
λοτριωθεί σε σχέση με τις έννοιες της 
φιλοπατρίας και φιλάλληλες σε τέτοιο 
βαθμό, που δεν αρκούν οι απλές εξαγ-
γελίες για πάταξη της διαφθοράς και 
για πραγμάτωση ενός Κράτους αξιο-
σέβαστου έναντι πάντων. Χρειάζονται 
άμεσα βαθιές τομές, πριν είναι πολύ 
αργά. Τομές όμως που προϋποθέτουν 
διαδρομή ατόμων και κομμάτων,  χωρίς 
συμμετοχή στην όποια διαπλοκή.

ΘΕΣΗΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 
δικηγόρος - πρώην βουλευτής

Ποιο είναι το κορυφαίο δίλημμα των Κυπρίων 
ψηφοφόρων; Ποιον υποψήφιο και γιατί να 
τον ψηφίσουν. Σε 15 ημέρες εκλέγεται νέος 

Πρόεδρος της Κύπρου. Δεδομένων των κρίσιμων 
εσωτερικών προβλημάτων, γεωπολιτικών 
εντάσεων, ενεργειακών κινδύνων, μιας 

παγκόσμιας ανάφλεξης και των τουρκικών 
απειλών, ίσως θα είναι ο πλέον τραγικός ή και ο 

πλέον επικίνδυνος για τον τόπο. Ίδωμεν! 



Αμέτρητα είναι τα προβλήματα που 
προκύπτουν καθημερινά στο πλαί-
σιο του Γενικού Συστήματος Υγείας 
και θα πρέπει να τυγχάνουν αποτε-
λεσματικού χειρισμού. Τις τελευταί-
ες ημέρες συζητείται στη δημόσια 
σφαίρα το θέμα της μεγάλης ηλικίας 
κάποιων γιατρών που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες που έχουν δημο-
σιευθεί, υπάρχουν εγγεγραμμένοι 
στο Σύστημα 70 γιατροί άνω των 
75 ετών. Οι 15 γιατροί είναι άνω 
των 80 ετών και οι δύο άνω των 85. 
Και μάλιστα η βουλευτής Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, σε σχετική ερώτησή 
της στον υπουργό Υγείας, σημειώνει 
ότι, κάποιοι από τους γιατρούς, τους 
άνω των 85, είχαν αφυπηρετήσει 
και αποσυρθεί από την ιατρική 
για πέραν των δέκα χρόνων και 
επανήλθαν στο ΓεΣΥ. Παράλληλα 
ζητά να ενημερωθεί αν υπάρχει 
προηγούμενο σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες γιατροί άνω των 85 ετών να 
προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο 
των εθνικών σχεδίων υγείας.
Με όλον τον σεβασμό προς τους 
υπερήλικες γιατρούς, αλλά πρέ-
πει να υπάρχουν και κάποια όρια 
στην ηλικία των εγγεγραμμένων 
στο ΓεΣΥ. Είναι μεν πολύτιμη η 
εμπειρία τους, αλλά η ηλικία και η 
φυσική κατάσταση ίσως επηρεά-
ζουν και την ικανότητά τους για εξέ-
ταση ασθενών κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Το θέμα άπτεται και 

των κανονισμών για την ασφάλεια 
των ασθενών, όπως υπέδειξε και 
η κ. Χαραλαμπίδου. Θα πρέπει, 
λοιπόν, να βρεθούν οι πρέπουσες 
λύσεις από τον ΟΑΥ, σε συνερ-
γασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό 
Σύλλογο, και να μην αφεθεί το θέμα 
να... χρονίσει.
Εδώ να μας επιτρέψετε να κάνουμε και 
λίγο χιούμορ, καλοπροαίρετο βεβαίως.
Φανταστείτε να επισκέπτεται 
κάποιος ασθενής έναν 90χρονο 
γιατρό και να του λέει:
- Γιατρέ μου, νομίζω ότι έχω πρό-
βλημαν με το τυφλόν μου.

- Ε, γιατί ήρτες κοντά μου, κύριε; 
Έπρεπεν να πάεις σε οφθαλμίατρον.
- Μα για το τυφλόν μου;
- Ου! Βαρυκουφώ λλίον. Ενόμισα 
είπες μου ότι τυφλώνεσαι!
Ή να πηγαίνει ο ασθενής στο Νοσο-
κομείο, να ψάχνει τον γιατρό και να 
μην τον βρίσκει και να ρωτά την 
ιδιαιτέρα του:
- Συγγνώμην, ο γιατρός έννεν στο 
γραφείον του; 
- Επήεν για διάλειμμαν, κύριε. 
Να πιει το χαμομήλιν του τζιαι να 
αλλάξει τες πάννες ακράτειας...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα στους 
τηλεθεατές εξακολουθεί να συγκε-
ντρώνει το γνωστό συναρπαστικό 
παιγνίδι «Survivor», που προβάλλε-
ται από την τηλεόραση του «Σίγμα». 
Στο παιχνίδι αυτό, το οποίο γυρίζεται 
στον εξωτικό Άγιο Δομίνικο, οι 
παίκτες πρέπει να καταφέρουν να 
επιβιώσουν, έχοντας στις αποσκευές 
τους μόνο τα απαραίτητα ρούχα και 
βασική προμήθεια φαγητού. Και 
έχοντας να περάσουν από κάποιες 
αγωνιστικές δοκιμασίες. 
Έκατσα και σκέφτηκα ότι θα μπο-
ρούσε να γυριστεί και εδώ ένα τέ-
τοιο παιχνίδι, το «Cyprus Survivor», 
όπου οι παίκτες θα προσπαθούν να 
επιβιώσουν με διάφορους τρόπους 
στη σημερινή Κύπρο. Ένας άνερ-
γος, ας πούμε, να προσπαθεί να 
επιβιώσει με το ελάχιστο εγγυημέ-
νο εισόδημα και έχοντας πολυμελή 
οικογένεια. Ένας συνεπής οδηγός 

να προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα 
οδικό δίκτυο γεμάτο αρκόπελλους, 
που τρέχουν με ταχύτητες των 200 
χιλιομέτρων ή είναι τίγκα στο αλκο-
όλ και τα ναρκωτικά. Ένας ασθενής 
να αγωνίζεται να επιβιώσει σε ένα 
σύστημα στο οποίο περιμένει να 
τον εξετάσουν σε μια λίστα αναμο-
νής 6-7 μηνών ή και περισσότερο. 
Ένας πολίτης που πρέπει να κολυ-
μπήσει σε... δρόμους των πόλεων 
ή να κάνει κουπί σε κανό για να 
σωθεί. Και τέλος ένας πολίτης που 
να προσπαθεί να επιβιώσει χωρίς 
να γίνουν τα νεύρα του τσατάλια, 
έχοντας απέναντί του μια τηλεο-
πτική συσκευή που να μεταδίδει 
συνεχώς... δηλώσεις των πολιτικών. 
Τώρα που το ξανασκέφτομαι, θα 
μπορούσαμε να εκλέγουμε και 
τους... πολιτειακούς μας άρχοντες 
σε ένα παιγνίδι παρόμοιο με το 
«Survivor». Η σκέψη μου ξεκινά 

από το εξής: Ένας ηγέτης που θα 
μπορέσει να επιβιώσει σε δύσκο-
λες και σκληρές συνθήκες, θα είναι 
και ο πιο άξιος να εμπνεύσει τον 
κυπριακό λαό, που αγωνίζεται κι 
αυτός για την εθνική και φυσι-
κή του επιβίωση! Οι υποψήφιοι 
Πρόεδροι να απομονωθούν για 
κάποιο διάστημα στον Ακάμα, ας 
πούμε, και εκεί, μέσα από διάφορες 
δοκιμασίες, να αναδειχθεί ο κα-
ταλληλότερος. Εκεί θα μετρηθούν 
οι ικανότητες, η επινοητικότητα, 
η προνοητικότητα, οι αντοχές, το 
πνεύμα ομαδικότητας και πολλά 
άλλα που πρέπει να διαθέτει ένας 
ηγέτης. Και οι παίκτες να μένουν 
και λίγο... νηστικοί, για να κατα-
λάβουν καλύτερα τις ανάγκες του 
κοσμάκη. Στο κάτω-κάτω, σε τελευ-
ταία ανάλυση, είναι και η πολιτική 
ένα παιγνίδι... επιβίωσης. Δεν είναι;

ΜΠΟΞΕΡ

Της Κυριακής
29.01.2023

Εξ Απορρήτων

«Θα έρθουν 
οι τρελοί 
Τούρκοι»
Πουλάει κυριολεκτικά τρέλα ο 
Ερντογάν. Δυναμώνοντας τον αμανέ 
των προκλήσεων προς την Ελλάδα, 
ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου, 
ο σουλτάνος απευθύνθηκε στον 
Έλληνα Πρωθυπουργό με την προει-
δοποίηση: «Μητσοτάκη, αν κάνεις το 
λάθος, θα έρθουν οι τρελοί Τούρκοι»!
Όταν μιλά σε παραληρούντες οπαδούς 
του, ο Ερντογάν δεν είναι καθόλου 
φειδωλός σε φραστικά νταηλίκια προς 
την Ελλάδα. Απειλώντας μέχρι και με 
βαλλιστικό πύραυλο την Αθήνα, αν οι 
Έλληνες «δεν κάτσουν φρόνιμα». Δεν 
διευκρίνισε ακριβώς τι εννοεί με αυτό 
το «φρόνιμα», αλλά προφανώς εννοεί 
να σταματήσουν να εξοπλίζονται, να 
αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά του 
Αιγαίου, να αποδεχθούν το παράνο-
μο τουρκολιβυκό σύμφωνο και να 
αναγνωρίσουν τα «δικαιώματα» της 
Τουρκίας στη «γαλάζια πατρίδα». Και 
επειδή οι Έλληνες δεν «κάθονται φρό-
νιμα», ο ισλαμοφασίστας χρησιμοποιεί 
τις πολεμικές απειλές, επιδιώκοντας να 
τους εκφοβίσει. 
Απλώνει το χέρι του προς το πόμολο 
της θύρας του φρενοκομείου, τάχα 
ότι είναι έτοιμος να την ανοίξει, αλλά 
δεν είναι τόσο τρελός ώστε να το 
κάνει τελικά. Κοιτάζει απλώς από την 
κλειδαρότρυπα του φρενοκομείου, 
βλέπει πρώτο-πρώτο τον... Μέγα 
Ναπολέοντα και θυμάται το Βατερλώ 
του. Ή, για την περίπτωση του Ερντο-
γάν, το... Βατρελό του.
Και το μεν εσωτερικό ακροατήριο 
(έστω και πεινασμένο) τον επευ-
φημεί στα νταηλίκια του απέναντι 
στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό ο 
Ταγίπ προκαλεί όλο και μεγαλύτε-
ρη δυσφορία μεταξύ των Δυτικών 
συμμάχων με τη συμπεριφορά του. 
Ειδικότερα ο εκβιασμός που ασκεί, 
με το μπλοκάρισμα της ένταξης της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ, τον καθιστούν όλο και πιο 
απομονωμένο μαύρο πρόβατο της 
συμμαχίας. 
Οι Σουηδοί, πάντως, φαίνεται να σπά-
νε πλάκα με τον Τούρκο δικτάτορα. 
Μια εφημερίδα, μάλιστα, οργάνωσε 
και διαγωνισμό γελοιογραφίας με 
θέμα τον ίδιο. Υπήρξαν 400 συμμετο-
χές και βραβεύθηκε γελοιογραφία με 
τον τίτλο «Ο Ερντογάν τρώει τον λαό 
του», εμπνευσμένο από τον «Κρόνο 
που τρώει τα παιδιά του», του διά-
σημου Ισπανού καλλιτέχνη Γκόγια. 
Θα ήταν ωραία αν συμμετείχε στον 
διαγωνισμό και κάποιος δικός μας 
σκιτσογράφος, με τη γελοιογραφία 
«Εκτός από τον λαό του, ο Ερντογάν 
τρώει... και τους γείτονες»!

ΜΠΟΞΕΡ

Δεν σέβονται ούτε τα μνημόσυνα

Γιατροί που χρειάζονται... γεροντολόγο

Και κυπριακό «Survivor»!

Τελευταία εβδομάδα 
πριν από την ττενέκκα

Αποχαιρετώντας μας με ένα μυστρί

Πάνε για ένα νέο 
«τείχος Βερολίνου» στην Ουκρανία;

Έχει υπερβεί κάθε όριο λογικής και 
ανοχής η συμπεριφορά των χούλι-
γκαν της μάππας. Δεν περιορίζονται 
πια μόνον στα γήπεδα και έξω από 
αυτά. Μεταφέρουν την αλητεία τους 
και σε χώρους όπου δεν θα μπο-
ρούσε κανένας να διανοηθεί ότι θα 
το έπρατταν. Όπως στον χώρο του 
κρησφυγέτου και του τάφου του 
Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Στρατηγού 
Γρίβα-Διγενή, στη Λεμεσό, όπου 
ετελείτο το ετήσιο μνημόσυνό του, 
την περασμένη Κυριακή. 
Οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, που πήγαν εκεί 
με λεωφορείο από τη Λευκωσία, και 
οπαδοί του Απόλλωνα, που βρίσκο-
νταν ήδη στον χώρο της εκδήλωσης, 
άρχισαν να συγκρούονται και να 
εκτοξεύουν αντικείμενα, χωρίς να 
σκέφτονται ότι το μνημόσυνο ήταν 

εκείνη την ώρα σε εξέλιξη και έθεταν 
σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους 
κάθε ηλικίας που βρίσκονταν εκεί. 
Η Αστυνομία τούς απώθησε από 
τον χώρο, αλλά αυτοί συνέχισαν τα 
έκτροπα σε άλλες κοντινές περιοχές, 
σπάζοντας προθήκες καταστημά-
των, κάνοντας ζημιές σε αυτοκίνητα 
ανυποψίαστων πολιτών και τραυμα-
τίζοντας έξι αστυνομικούς και δύο 
πολίτες.
Το πρώτο ερώτημα που σου έρχεται 
στο μυαλό είναι το εξής: Δηλαδή 
αυτοί οι άθλιοι χούλιγκαν πήγαν 
εκεί για να τιμήσουν τον στρατιωτικό 
αρχηγό της ΕΟΚΑ; Ε, δεν τον τίμη-
σαν. Τον πρόσβαλαν. Εξευτέλισαν τη 
μνήμη του. Κακοποίησαν την ίδια 
την Ιστορία. Φυσικά, θα ήταν πολύ 
να περιμέναμε από αυτούς τους 

ανεγκέφαλους να γνωρίζουν την 
Ιστορία και να την σέβονται. Αυτοί 
γνωρίζουν μόνο όσα σχετίζονται με 
τον φούρπον και την αρρωστημένη 

και φανατισμένη λατρεία του.
Και, μάλιστα, και οι δύο ομάδες οπα-
δών πήγαν στον χώρο της εκδήλω-
σης εξοπλισμένες με πέτρες, ρόπαλα, 
κροτίδες, βόμβες μολότοφ και άλλα 
«πολεμικά» υλικά, γεγονός που 
δείχνει ότι ήταν οργανωμένες και 
προετοιμασμένες. Όχι, δεν πήγαν για 
να κάνουν κάποιαν αναπαράσταση 
μάχης του Αγώνα, για να τιμήσουν 
τον Διγενή. Πήγαν για να αλληλο-
σκοτωθούν μεταξύ τους!
Όταν αναλογίζεσαι ότι τον καιρό του 
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
οι μαχητικοί νέοι μας πετροβολού-
σαν τους Βρετανούς κατακτητές 
της πατρίδας μας και όχι ο ένας τον 
άλλον, σε πιάνει μαύρη απελπισία. 
Κατάμαυρη!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Μια εβδομάδα μένει μέχρι την 
εορτή της Οσίας Κάλπης, να 
ησυχάσουμε κι εμείς, να ησυ-
χάσουν και οι υποψήφιοι, οι 
οποίοι δεν έμεινε κανάλι στο 
οποίο να μην... «κολυμπήσουν», 
σε όλων των ειδών τις τηλεοπτι-
κές εκπομπές. Στα ντιμπέιτ (ανά 
τρεις, τέσσερεις ή πέντε), σε κατά 
μόνας συνεντεύξεις, σε πρωι-
νάδικα και μεσημβρινάδικα, σε 
τηλεοπτικά προγράμματα πιο 
ελαφρά, ακόμη και σε σατιρι-
κές εκπομπές, σε ραδιοφωνικά 
προγράμματα, σε συνεντεύξεις 
σε εφημερίδες, ιστοσελίδες και 
περιοδικά, πέρα βεβαίως από 
τις καθημερινές δραστηριότητές 
τους, με συγκεντρώσεις, επαφές 
με κοινωνικά σύνολα, επισκέ-
ψεις σε ιδρύματα κ.λπ. Ακόμα 
λίγο και θα ανοίγεις το ψυγείο 
σου και θα πετάγεται από μέσα 
κάποιος υποψήφιος για να σε 
αγκαλιάσει και να σου υποσχε-
θεί ότι θα σου λύσει όλα σου τα 
προβλήματα.
Κάποιοι υποψήφιοι έγιναν το 
τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα 
χουβαρντάδες (με... δικά μας χρή-
ματα, ασφαλώς). Αν ανήκετε σε 
κάποιαν ομάδα πληθυσμού που 
δεν σας έχουν υποσχεθεί ακόμη 
οτιδήποτε, μην ανησυχείτε. Όπου 
και να βρίσκεστε, θα σας ανακα-
λύψουν αυτές τις ημέρες και θα 
σας υποσχεθούν.
Την τελευταία εβδομάδα πριν από 

την πρώτη Κυριακή των εκλογών 
δεν ξέρουμε αν θα μας αφήσουν 
να την περάσουμε ήρεμα και 
χαλαρά, ή αν μας επιφυλάσσουν 
καμιά «βόμβα», που θα μετατρέ-
ψει το προεκλογικό σκηνικό σε 
μικρή Ουκρανία, με χαρακτηρι-
στικά βρόμικου πολέμου.
Είναι και η τελευταία εβδομά-
δα που επιτρέπεται... το κυνήγι 
του λαού. Εννοώ το κυνήγι των 
ψηφοφόρων. Ξέρουμε ότι τα 
επιτελεία θα κυνηγούν μέχρι την 
τελευταία στιγμή τους αναποφά-
σιστους, αλλά και τους... αποφα-
σισμένους, προσπαθώντας να 
τους αλλάξουν γνώμη. 
Από πόρτα σε πόρτα εκστρατεύ-
ουν τα επιτελεία των υποψηφίων. 
Παλαιότερα, όταν είχες κάποιο 
αίτημα, πήγαινες έξω από τη 
Βουλή και... έπαιζες την πουρούν 
σου. Τώρα έρχονται οι ίδιοι οι 
υποψήφιοι στην πόρτα σου και... 
σου παίζουν τα κουδούνια.
Και κάτι τελευταίο. Εντάξει, 
είναι αναπόφευκτες οι έντονες 
και θορυβώδεις κόντρες σε 
προεκλογικές περιόδους, αλλά 
θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι 
να μην ξεχνάνε ούτε για μια 
στιγμή ότι βρισκόμαστε όλοι στο 
ίδιο καράβι, που θα πρέπει να 
συνεχίσει την πορεία του και 
την επομένη των εκλογών. Γι’ 
αυτό, δεν σηκώνει άλλες τρύπες 
στην καρίνα του... 

ΜΠΟΞΕΡ

Ενώ οι προεδρικοί υποψήφιοι 
αλληλοσπαράζονται στην προ-
εκλογική αρένα, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης φακκά γυρούς και 
ασχολείται κυρίως με την υστερο-
φημία του.
Η εικόνα που κυριαρχεί το 
τελευταίο διάστημα στις μικρές 
μας οθόνες είναι ενός Προέδρου 
που κρατά ένα μυστρί και (με 
ομολογουμένως πολλή μαεστρία) 
να καταθέτει θεμέλιους λίθους 
καθ’ άπασαν την μισήν Κύπρον, 
να κόβει κορδέλες, εγκαινιάζο-
ντας έργα όλων των ειδών, να 
τελεί αποκαλυπτήρια, να επιθε-
ωρεί κατασκευαζόμενα έργα, να 
απονέμει βραβεία σε διάφορες 
εκδηλώσεις και να μαζεύει και 
ο ίδιος τιμητικές διακρίσεις που 
του απονέμουν διάφοροι επί τη 
αποχωρήσει του! 
Η νέα ατάκα που κυκλοφορεί 
είναι: «Κάτω από κάθε πέτρα 
βρίσκεις τον Φούλη και κάτω από 
κάθε... θεμέλιο λίθο βρίσκεις τον 
Νίκαρο»!
Προφανώς τα φύλαγε όλα για να 
τα κάνει μαζεμένα λίγο προτού 
αποχωρήσει από τον Λόφο, ώστε 
να υπάρξει μεγαλύτερο effect. Λες 
και έχει βάλει ο ίδιος υποψηφιό-
τητα για τρίτη θητεία και θέλει να 
προβάλει το έργο του για να τον 
ξαναψηφίσουν.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου 
λέγεται ότι το μόνο που έμεινε να 
εγκαινιάσει ο Πρόεδρος είναι ο 

προϊστορικός οικισμός της Χοιρο-
κοιτίας.
Κατέθεσε, όμως, τον θεμέλιο λίθο 
του νέου Κυπριακού Μουσείου 
στη Λευκωσία, το οποίο θα είναι 
έτοιμο ύστερα από πέντε χρόνια 
από σήμερα. Δηλαδή ακριβώς 
κατά τη λήξη της θητείας του 
επόμενου Προέδρου, ο οποίος 
και θα το εγκαινιάσει. Είναι όντως 
ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, 
στα θετικά της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη. Παρ’ όλο που θα 
μπορούσε να είχε υλοποιηθεί 
ενωρίτερα, στη δεκαετή του 
θητεία, τουλάχιστον πριν από το... 
καζίνο.
Τέλος πάντων. Είναι φανερό ότι με 
τα αναπτυξιακά έργα που εγκαινι-
άζει ο Πρόεδρος θέλει να αφήσει 
πίσω του την εικόνα της... «χρυσής 
δεκαετίας του Αναστασιάδη» 
(κατά τον «χρυσούν αιώνα του 
Περικλέους»), ώστε να ξεχαστεί το 
άγος... των «χρυσών» διαβατηρί-
ων, που ήταν και το μεγάλο στίγμα 
της προεδρίας του. Ωστόσο, και 
να θέλουμε να το ξεχάσουμε, 
φροντίζουν να μας το θυμίζουν 
διεθνή κανάλια, όπως πρόσφατα 
το αμερικανικό CBS, που αφιέρω-
σε στη χώρα μας «Εξήντα λεπτά» 
διασυρμού. «Εξήντα λεπτά» που 
ίσως σβήσουν τις εντυπώσεις από 
τις... εξήντα ημέρες των εγκαινί-
ων και των θεμελίων λίθων του 
Προέδρου.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Πριν από χρόνια στο Λονδίνο 
κάποιοι ξεκίνησαν μια επεισοδια-
κή σειρά για τη μικρή οθόνη, ένα 
ακαταλαβίστικο έργο με τίτλο «The 
Prisoner»,  που έσπαζε τα νεύρα 
των θεατών. Μέχρι που ξαφνικά 
το σταμάτησαν επιτέλους. Και αυτό 
γιατί οι «εμπνευστές» του, τελικά, 
δεν εύρισκαν πλέον πώς να το 
ολοκληρώσουν με ένα κανονικό 
τέλος! Τελευταίως,  ξαφνικά και 
μετά από χρόνια, δυστυχώς ο 
σταθμός Σκάι το επανέφερε…
Μου φαίνεται ότι και τον πόλεμο 
στην Ουκρανία κάπως έτσι θα τον 
σταματήσουν. Πρόσφατα, σε μια 
συνέντευξή του, ο 99χρονος Δρ 
Χένρι Κίσινγκερ, που του πήρε ο 
μαθητής του -σήμερα Καθηγητής 
στο Χάρβαρντ- Graham Allison, 

«Μια συνομιλία με τον Χένρι 
Κίσινγκερ: Ιστορικές προοπτικές 
σε πόλεμο», Νταβός, 2023, είπε 
μεταξύ πολλών άλλων:
«…Επομένως, εισηγήθηκα πέρσι, 
και νομίζω και πάλι, μια εκεχει-
ρία στις γραμμές της εισβολής 
είναι ένα λογικό αποτέλεσμα 
στρατιωτικών δράσεων, όμως όχι 
αναγκαστικά το αποτέλεσμα μετα-
γενέστερης ειρηνευτικής διαπραγ-
μάτευσης, που θα διεξαχθεί κάτω 
από συνθήκες εκεχειρίας…». 
Δηλαδή, εδώ που φτάσαμε, ένα 
«νέο τείχος του Βερολίνου» και 
έχει ο Θεός…
Αν και τα όσα είπε έχουν ομοιό-
τητες και με το 1974 στην Κύπρο, 
αλλά αυτό αργότερα…

Φανούλα Αργυρού
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