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Μια χρονιά που όλοι 
θέλουμε να ξεχάσουμε 
Το 2020 ήΤαν ή χρονια που αλλαξε Τις ζωες μας, αφήνονΤας 
πιςω Τής μονο αςχήμες μνήμες. ήΤαν ή χρονια που ή νοςος 
COVID-19 κυριαρχήςε ςΤον κοςμο, επιφερονΤας αρνήΤικες επι-
πΤωςεις Τοςο ςε υγειονομικο επιπεδο, οςο και ςε οικονομικο.

Φέτος, επίκεντρο της ειδησεογραφίας ήταν η 
πανδημία, που ανέτρεψε τα δεδομένα και 
μας επέβαλε μία νέα καθημερινότητα που 

περιλάμβανε περιορισμούς και απαγορεύσεις. στο ένθετο 
«ανασκόπηση 2020» θα θυμηθούμε πώς βιώσαμε την 
πανδημία στην κύπρο, από το πρώτο επιβεβαιωμένο 
κρούσμα που έκανε την εμφάνισή του τον Μάρτιο, μέχρι 
και τα αρνητικά ρεκόρ του Δεκέμβρη, ενώ θα δούμε 
σταδιακά τους περιορισμούς που τέθηκαν για προστασία 
της υγείας του πληθυσμού, λόγω των οποίων ζήσαμε και 
συνεχίζουμε να βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. 
Διαχειριστικό ρόλο – κλειδί σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα 
με τα περιοριστικά μέτρα ανέλαβε η αστυνομία, οπότε το 
αστυνομικό ρεπορτάζ περιορίστηκε κυρίως στα απορ-
ρέοντα από την πανδημία θέματα.
 
Λόγω της έξαρσης της νόσου, το 2020 μπορεί να θεωρη-
θεί μία χρονιά σταθμός για την παιδεία, καθώς ο κορω-
νοϊός επέβαλε λουκέτο στα σχολεία και μας εξανάγκασε 
να κάνουμε άλματα μπροστά και να περάσουμε όσο το 
δυνατό γρηγορότερα στην ψηφιακή εποχή.
 
Την ίδια ώρα, τεράστιες ήταν οι συνέπειες και στην οικο-
νομία. Το έτος που ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετίσουμε 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη χρονιά της οικο-
νομίας από ιδρύσεως της κυπριακής Δημοκρατίας, αφού 
η νέα κρίση που ξέσπασε θα ανακόψει την οικονομική 
μεγέθυνση πέντε συνεχόμενων ετών με ύφεση που θα 
φτάσει σύμφωνα με το ΔνΤ στο 6,2% του αΕπ.
 
πέραν της πανδημίας, όμως, το 2020 στην επικαιρότητα 
κυριάρχησαν επίσης τρία μεγάλα σκάνδαλα. από τα 
χρυσά διαβατήρια και το επίμαχο βίντεο του αλ Τζαζίρα, 

στο φιάσκο της Βουλής για τη λίστα Γιωρκάτζη και τα 
κόκκινα δάνεια των πΕπ, μέχρι το σφαγείο Cypra, την 
επιταγή και την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος 
της Γενικής Λογίστριας, φέτος αποδείχθηκε περίτρανα 
ότι όντως «εδώ είναι κύπρος και όλα γίνονται!».
 
Όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έργο για την περίοδο 
του 2020, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν τα σκάνδαλα, 
οι παραιτήσεις, αλλά και η πανδημία.
 
περαιτέρω, στο κυπριακό ήταν μία χρονιά αδιεξόδου 
αλλά και τετελεσμένων. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
οι διεργασίες για άτυπη πενταμερή μπήκαν στον πάγο 
για τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, μέχρι που η 
επικράτηση του διχοτομιστή Ερσίν Τατάρ ανέτρεψε τα 
στάσιμα δεδομένα και οδήγησε το κυπριακό σε ένα δρόμο 
γεμάτο αγκάθια: από τη μια με τις πιέσεις για λύση δύο 
κρατών και από την άλλη με το παράνομο άνοιγμα των 
περίκλειστων Βαρωσίων.
 
Το 2020 ήταν εφιαλτικό και όσον αφορά τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. η κρίση ανάγκασε τις στρατιωτικές 
δυνάμεις να είναι σε επιφυλακή για σχεδόν ολόκληρο 
το έτος, με αποκορύφωμα την κρίσιμη νύχτα της 21η 
Ιουλίου όπου απετράπη θερμό επεισόδιο.
 
Τέλος, ένα είδος… «lockdown» επιβλήθηκε και στην κυπρι-
ακή αοΖ, από τη μια, λόγω της πανδημίας που επέφερε 
την αναβολή των γεωτρήσεων, και, από την άλλη, λόγω 
της τουρκικής προκλητικότητας στην ανατολική Μεσόγειο, 
που φέτος έφτασε στην κορύφωσή της.
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Χρονιά αδιεξόδου 
με τετελεσμένα… ορόσημο
Ως αποτέλέςμα της πανδημίας, το ΚυπρίαΚο δέν ηταν ςτην πρΩτη
γραμμη της έπίΚαίροτητας Καθολη τη δίαρΚέία του 2020
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαι-
ρότητας το κυπριακό καθόλη τη διάρκεια 
του 2020. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας 

και της συνακόλουθης αναβολής της παράνομης 
εκλογικής διαδικασίας στα κατεχόμενα, οι διεργα-
σίες για μια άτυπη πενταμερή, που είχε εισηγηθεί 
στην τριμερή του Βερολίνου το νοέμβριο του 
2019, ο Γενικός Γραμματέας, μπήκαν στον πάγο. 
Το συνεχιζόμενο διαπραγματευτικό κενό ωστόσο, 
δεν ήταν αρκετό για να μειώσει τις εσωτερικές 
έριδες με το πολιτικό προσωπικό, ιδιαίτερα από 
το καλοκαίρι και εντεύθεν να ανταλλάζει πυρά 
με φόντο την πολιτική διαδικασία στο ψευδο-
κράτος. η δε τελική επικράτηση του διχοτομιστή, 
ανθρώπου του Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ έφερε 
πολιτικό σεισμό στις ελεύθερες περιοχές και 
οδήγησε το κυπριακό σε μια νέα εποχή γεμάτη 

αγκάθια, όπως η λύση δύο κρατών αλλά και το 
παράνομο άνοιγμα των περίκλειστών Βαρωσίων, 
παρόντος του Τούρκου ισλαμοφασίστα ηγέτη, 
Ταγίπ Ερντογάν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: 
Άρωμα ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Το 2020 ξεκίνησε, σε ό,τι αφορά στο κυπριακό, 
με αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων και 
διαφορετικές αναγνώσεις, με αφορμή, ακόμη 
μία φορά, το ψήφισμα του συμβουλίου ασφα-
λείας και την έκθεση του αντόνιο Γκουτέρες για 
την ανανέωση της θητείας της οΥνΦΙκΥπ στην 
κύπρο, για ακόμη έξι μήνες. Τέλη του μήνα εγκρί-
θηκε το ψήφισμα με αναφορές για δημιουργία 
μηχανισμού επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων, 

προξενώντας υψηλής έντασης καυγάδες εντός 
της κυπριακής Δημοκρατίας. και την ίδια ακριβώς 
μέρα η Τζέιν Χολ Λουτ σήκωσε το τηλέφωνο 
μιλώντας σε αναστασιάδη και ακιντζί, χωρίς να 
κομίζει γλαύκα εις αθήναι, κυρίως λόγω της 
Τουρκικής πρόφασης ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
κινητικότητα εν μέσω άλλων διεθνών εξελίξεων, 
π.χ. το Brexit.
Είχε προηγηθεί στις 26 νοεμβρίου δήλωση του 
ηγέτη της Τ/κ κοινότητας πως η τριμερής του Βε-
ρολίνου το νοέμβριο του 2019 δημιούργησε μια 
νέα ευκαιρία, κάτι που είχε άλλωστε συζητηθεί 
και στο πολύ σημαντικό ταξίδι μέσα του μήνα, 
στην αθήνα, του Υπουργού Εξωτερικών νίκου 
Χριστοδουλίδη, ο οποίος ανέπτυξε τις σκέψεις της 
Λευκωσίας τόσο στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, 
όσο και στον ομόλογο του νίκο Δένδια.

κΥπΡΙακο
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Με την προεκλογική εκστρατεία στα 
κατεχόμενα να κορυφώνεται, επανήλ-
θε στην ατζέντα του καθεστώτος – με 

πρωτοβουλία οζερσάι – το θέμα της αμμοχώστου. 
Μάλιστα οι σκέψεις και ενέργειες του καθεστώτος 
στην περίκλειστη πόλη μονοπώλησαν τις εξελίξεις 
Φεβρουαρίου και ανάγκασαν τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να απευθυνθεί δια επιστολών σε 

όλους τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών, 
αλλά και τους ηγέτες των χωρών μελών της Ε.Ε. 
καταγγέλλοντας την προσπάθεια δημιουργίας 
νέων τετελεσμένων. οι επιστολές στάλθηκαν την 
24η του μήνα και τρεις μέρες αργότερα, το ακΕΛ 
βρέθηκε οργανωμένα στη Δερύνεια σε αντικατοχική 
εκδήλωση με φόντο την αμμόχωστο. Είχε προη-
γηθεί άλλωστε στα μέσα Φεβρουαρίου η καθόλα 
απαράδεκτη αλλά και τροχιοδεικτική των εξελίξεων, 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Βαρώσι με τη 
συμμετοχή του αντιπροέδρου της Τουρκίας και της 
παράνομης κυβέρνησης του κατοχικού καθεστώτος. 
Μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που ο τέως ηγέτης 
της Τ/κ κοινότητας Μουσταφά ακιντζί διαφοροποί-
ησε ανοικτά και δημόσια τη θέση του μιλώντας για 
αποφάσεις που πρέπει να είναι σύμφωνες με το 
διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των η.Ε.
οι εξελίξεις καταγράφονταν μάλιστα στον απόηχο 
των πρώτων δραματικών εξελίξεων με την πανδη-
μία του κορωνοϊού που οδήγησαν στις 3 Φεβρου-
αρίου σε συνάντηση αναστασιάδη – ακιντζί προς 
συντονισμό του τρόπου αντίδρασης.

Οπως ήταν φυσικό οι πρώτες μέρες της 
άνοιξης δεν έφεραν την «άνοιξη του 
κυπριακού», το οποίο συνέχισε να στροβιλί-

ζεται στις αρνητικές εξελίξεις που δημιούργησαν οι 
εξαγγελίες του καθεστώτος για αλλαγή του στάτους 
κβο. Μάλιστα το κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
επιβαρύνθηκε περαιτέρω λόγω του κλεισίματος των 
οδοφραγμάτων ελέω πανδημίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες συνήλθε την πρώτη εβδο-
μάδα του μήνα το Εθνικό συμβούλιο, στο οποίο ανα-
πτύχθηκε ο έντονος προβληματισμός του πολιτικού 
προσωπικού για τις εξελίξεις στα Βαρώσια με την 
ηγεσία να θέτει επί τάπητος εισηγήσεις διαχείρισης 
και αντίδρασης στα νέα τετελεσμένα.

Μάλιστα το θέμα του κλεισίματος των οδοφραγμά-
των, με επιδημιολογικές συμβουλές, πήρε άξαφνα 
πολιτική χροιά με το ακΕΛ να βάλλει κατά της 
κυβέρνησης και να το συνδέει με το κυπριακό, 
το οποίο ήταν την κρίσιμη ώρα στάσιμο και εκτός 
πολιτικής επικαιρότητας.
στο κατοχικό καθεστώς, στο οποίο είδε ήδη αρχίσει 
η προεκλογική εκστρατεία και αναβληθεί οι εκλογές 
λόγω πανδημίας (μετατέθηκαν για τον οκτώβριο) 
καταγράφηκε η δήλωση του μετέπειτα νέου εγκά-
θετου Ερσίν Τατάρ, ότι «σε περίπτωση εκλογής θα 
ανταποκριθεί σε πενταμερή, αλλά χωρίς να μετακι-
νηθεί από τις αρχές του (δύο κράτη)».

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: με πολλή…Αμμόχωστο!

ΜΑΡΤΙΟΣ : Στην «παγίδα» των οδοφραγμάτων

ΜΑΙΟΣ: 
«Στεγνός», λόγω 
πανδημίας… 
Ως αποτέλεσμα του σφοδρού κύματος της 
πανδημίας και στην Κύπρο με το βλέμμα 
ολόκληρου του πλανήτη να στρέφεται στον 
παγκόσμιο αγώνα κατά του κορωνοϊού, το 
Κυπριακό φυσιολογικά υποβαθμίστηκε στην 
επικαιρότητα. Παρά ταύτα μέσα Μαΐου κατα-
γράφηκε τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον 
Ρώσο ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ. Πέραν 
των γενικόλογων αναφορών στο Κυπριακό ο 
Κύπριος αξιωματούχος έθεσε με ένταση το ζή-
τημα των παράνομων τουρκικών γεωτρήσεων 
στην ΑΟΖ, που συνεχίζονταν χωρίς διακοπή, 
παρά τα προβλήματα της πανδημίας. Τα ίδια 
θέματα συζητήθηκαν την επόμενη μέρα και με 
τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών.
Την ίδια ακριβώς στιγμή πάντως επιβεβαι-
ωνόταν η σχέση εξάρτησης του κατοχικού 
καθεστώτος με την Τουρκία η οποία έσπευσε 
να στείλει στο ψευδοκράτος 2.2 δις τουρκικές 
λίρες για αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι 
μόνο.

ΜΑΙΟΣ: 
Απριλιάτικη κάθοδος 
Γιαβούζ…
 
Και ενώ η πανδημία είχε απλώσει για τα καλά 
τα πλοκάμια της στην Κύπρο, η οποία πέρασε, 
όπως όλος ο κόσμος σε εποχές περιοριστικών 
μέτρων, και ενώ ακόμη και η φίλα προσκείμε-
νη στην Τουρκία, Βρετανία καταδίκασε – έστω 
με μισόλογα – την ενέργεια του καθεστώτος 
να αμφισβητήσει το στάτους κβο της Αμμοχώ-
στου, ο Ερντογάν αποφάσισε να στείλει ξανά 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, σε αδειοδοτημένο οικόπε-
δο, το γεωτρύπανο Γιαβούζ. Ενέργεια που ήλθε 
να υπενθυμίσει πως τα δεδομένα για επίλυση 
του Κυπριακού ήταν και παρέμεναν εξαιρετικά 
δυσοίωνα.
Ο Απρίλιος πάντως σημαδεύτηκε ή στιγματί-
στηκε όπως πολλοί δήλωσαν από τον χαμό 
του Αλέκου Μαρκίδη, πολιτευτή και πρώην 
Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος προσωποποιού-
σε μια ολόκληρη σχολή σκέψης για λύση του 
Κυπριακού.
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ΙΟΥΝΙΟΣ
Καλοκαιριάτικες 
πολιτικές μπόρες…

ΟΙούνιος δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς. Γι’ αυτό φρόντισε ο νυν κατοχικός 
ηγέτης, ψευδοπρωθυπουργός τότε Ερσίν 

Τατάρ που με όπλο τα οδοφράγματα έδειξε να μην 
υπολογίζει την κυπριακή Δημοκρατία, στρώνοντας 
το έδαφος για τα όσα σήμερα ζούμε.
αρχές του μήνα ωστόσο, ο τότε ανθυποψήφιος 
του, τότε ηγέτης των Τ/κ Μουσταφά ακιντζί, είχε 
ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να κάνει βήμα στο 
κυπριακό πριν από τις παράνομες εκλογές.
στη Λευκωσία όλη η πολιτική ενέργεια είχε 
στραφεί, πέραν της πανδημίας στην εξεύρεση 
τρόπων ανάσχεσης της τουρκικής προκλητικότητας 
στην αοΖ. καταγράφηκε μάλιστα για πρώτη φορά 
η θέση αναστασιάδη – σε συνέντευξη του στο 
Politico – ότι αν η Άγκυρα δεν άρει τις παρανομίες 
θα πρέπει να χάσει το καθεστώς υποψήφιας προς 
ένταξη στην Ε.Ε, χώρας.
η συνέντευξη ωστόσο πυροδότησε νέο κύκλο 
εσωτερικών αντιπαραθέσεων καθώς ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ανέφερε στο περιοδικό την ετοι-
μότητα του να παραχωρήσει, υπό όρους, μέρος 
των εσόδων από το φυσικό αέριο στους Τ/κ ακόμη 
και πριν από λύση του κυπριακού. Θέση που έμελ-
λε να ταλαιπωρεί μέχρι και σήμερα την εσωτερική 
πολιτική συζήτηση για τη λύση του κυπριακού και 
τα ενεργειακά.
πάντως, ως από μηχανής Θεός, ως είθισται, η 
Βρετανία ενεπλάκη στη συζήτηση και φρόντισε 
να ξαναστείλει μήνυμα ότι το πιο σημαντικό είναι 
να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του 
κυπριακού, αμέσως μετά την πολιτική διαδικασία 
στα κατεχόμενα, θέλοντας έτσι να υποβαθμίσει 
τη σημασία των τουρκικών επιθετικών ενεργει-
ών. Μάλιστα παίρνοντας τη σκυτάλη ο Τούρκος 
πρέσβης στην αθήνα φρόντισε να χαράξει ξανά 
την κόκκινη γραμμή του Ερντογάν, ότι δηλαδή οι 
όποιες νέες διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να 
ξεκινήσουν από εκεί που είχαν διακοπεί. 
και αυτά στον απόηχο συμμετοχής τις ίδιες εκείνες 
μέρες του αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών 
Μάικ πομπέο στο συμβούλιο ΥπΕΞ της Ε.Ε. όπου 
τέθηκε ανάμεσα σε άλλα και το ζήτημα των ενερ-
γειών της Άγκυρας.

Ντάλα καλοκαίρι και με την επιδημία να υποχω-
ρεί εν μέρει, τα πολιτικά βλέμματα στράφηκαν 
στην ειδική σύνοδο των ΥπΕΞ της Ε.Ε της 

13ης Ιουλίου, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις 
Ευρωτουρκικές σχέσεις.
αθήνα και Λευκωσία μπήκαν άμεσα σε μια λογική 
συντονισμού ενεργειών αφού αμφότερες έκριναν 
από την πρώτη στιγμή ως συνεδρίαση ορόσημο 
τη σύνοδο της 13ης Ιουλίου. προς τούτο βρέθηκε 
στην αθήνα για κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις με τον 
ομόλογο του, αλλά και τον πρωθυπουργό, ο κύ-
πριος ΥπΕΞ νίκος Χριστοδουλίδης. παράλληλα, μια 
μέρα μετά το συμβούλιο, την 14η Ιουλίου, στην 
αθήνα πέταξε και ο πρόεδρος αναστασιάδης για 
συντονισμό βημάτων με τον κυριάκο Μητσοτάκη 
ενόψει του συμβουλίου αρχηγών. πάντως και παρά 
τις προσδοκίες το συμβούλιο Υπουργών Εξωτερι-
κών της Ε.Ε. έδωσε κι άλλο χρόνο στην Τουρκία 
μεταθέτοντας την όποια συζήτηση για κυρώσεις σε 
μεταγενέστερο στάδιο. στο δε συμβούλιο αρχηγών 
ο πρόεδρος αναστασιάδης έθεσε το ζήτημα στην 
Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ η οποία 
ξεδίπλωσε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία του 
Βερολίνου για εκτόνωση της κατάστασης (και στα 
ελληνοτουρκικά) που ουδέποτε απέδωσε πραγματι-
κά αποτελέσματα. προ των Ευρωπαϊκών εξελίξεων 
πάντως καταγράφηκαν δύο σημαντικά γεγονότα. η 
δήλωση του αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών 
Μάθιου πάλμερ ότι οι ηπα ανησυχούν βαθιά για 

τα όσα η Τουρκία πράττει στην κυπριακή αοΖ, αλλά 
και η ανακοίνωση της ουάσιγκτον για συμπερίληψη 
της κύπρου στο διεθνές πρόγραμμα στρατιωτικής 
κατάρτισης και Εκπαίδευσης των ηπα. ανακοίνωση 
που εξόργισε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών 
το οποίο έσπευσε να κάνει το άσπρο – μαύρο και 
να πει πως τέτοιες ενέργειες είναι που δεν επιτρέ-
πουν λύση του κυπριακού.
καθόλου μάλιστα τυχαία τις αμέσως επόμενες 
μέρες υπήρξε και νέα τηλεφωνική επικοινωνία του 
κύπριου ΥπΕΞ με το Ρώσο ομόλογο του. Μπορεί 
το κύριο θέμα να ήταν η συμφωνία αποφυγής 
διπλής φορολογίας ωστόσο δημοσιογραφικές 
πληροφορίες ήθελαν τον κύριο Λαβρόφ να συζητεί 
και την εμφανή «στροφή» της Λευκωσίας προς το 
αμερικανικό άρμα.
σε επίπεδο ουσίας του κυπριακού, ξεχώρισε η 
αναφορά του Γενικού Γραμματέα στην έκθεση του 
για την οΥνΦΙκΥπ, ότι η μη λύση του κυπριακού 
καθίσταται ολοένα και μη βιώσιμη κατάσταση.
περί τα τέλη Ιουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επισκέφτηκε το παρίσι, συναντήθηκε με τον Εμα-
νουέλ Μακρόν και χαράχθηκε η γραμμή Λευκωσίας 
– παρισίων κατά της Τουρκίας με όπλο την επιβολή 
κυρώσεων.
ο Ιούλιος «έκλεισε» με νέα συνεδρίαση του Εθνι-
κού συμβουλίου όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επικοινώνησε στην κομματική ηγεσία όλες τις εξε-
λίξεις, με ναυαρχίδα την Γερμανική πρωτοβουλία.

ΙΟΥΛΙΟΣ: της…κρίσεως!
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Ο αύγουστος ήλθε να επιβεβαιώσει τους 
χειρότερους φόβους των Ε/κ καθώς μόλις 
τις πρώτες μέρες του μήνα, ο αγαπημένος 

της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ βρέθηκε στην Τουρκία και 
αμέσως μετά αποκάλυψε ότι ο Ερντογάν ετοιμάζει 
τις κινήσεις του για άνοιγμα των Βαρωσίων.
η επιβεβαίωση μάλιστα των Τουρκικών σχεδιασμών 
ταρακούνησε και την πολιτική σκηνή των κατεχομέ-
νων, με τον οζερσάι να επιχειρεί να επανακτήσει το 
προβάδισμα των ενεργειών και την πολιτική ηγεσία 
στις ελεύθερες περιοχές να παρακολουθεί σχεδόν 
άναυδη την διάρρηξη κάθε δεδομένου που μέχρι 
σήμερα ίσχυε σε ότι αφορά στην αμμόχωστο.
από πλευράς του και επιχειρώντας να αναδείξει τη 
διαφορετικότητα της δικής του υποψηφιότητας ο 
ακιντζί επανήλθε στα του κυπριακού λέγοντας πως 
θεωρείται δεδομένη η πρωτοβουλία Γκουτέρες για 
πενταμερή, αμέσως μετά τις παράνομες εκλογές.
Την ίδια περίοδο βρέθηκε στην κύπρο, για μερικές 
ώρες, ο αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών για 
πολιτικές υποθέσεις ντέιβιντ Χέιλ, που προχώρησε 
σε επαναβεβαίωση των θέσεων της ουάσιγκτον και 
για τη λύση του κυπριακού και για το Βαρώσι.
σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε πλέον εγκριθεί η τακτική 
του καρότου και μαστίγιου για την Τουρκία και ο 
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών νίκος Δένδιας που 
βρέθηκε στην κύπρο, συμφώνησε με τον ομόλογο 
του νίκο Χριστοδουλίδη ότι είναι μια προσέγγιση 
που μεταθέτει την ευθύνη στην Άγκυρα.
Τον αύγουστο πάντως άρχισε να φημολογείται, 
ελέω γερμανικής πρωτοβουλίας, η πακετοποίηση 
Ελληνοτουρκικών και κυπριακού θέματος αοΖ, με 

τη Λευκωσία να φροντίζει από την πρώτη στιγμή να 
«κόβει το βήχα» και να ξεκαθαρίζει ότι τα δικά της 
θέματα δεν τα διαπραγματεύεται κανείς άλλος.
η Τουρκία πάντως φρόντισε να στείλει τα δικά της 
μηνύματα στους Ευρωπαίους και δη στους Γερμα-
νούς ανανεώνοντας το τρίτο δεκαήμερο του μήνα 

την παράνομη navtex στην κυπριακή αοΖ.
πάντως πριν βγει το καλοκαίρι, η Λευκωσία πρό-
σθεσε στην φαρέτρα των επιχειρημάτων της για την 
αμμόχωστο και την κρυστάλλινη θέση της Μόσχας 
ότι «το θέμα των Βαρωσίων πρέπει να λυθεί στο 
πλαίσιο παραμέτρων αποφάσεων του σα».

Με το καλοκαίρι να είναι παρελθόν και τις 
παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα να 
προσεγγίζουν ο σεπτέμβριος ήταν γεμάτος 

γεγονότα, αρχής γενομένης της κόντρας ακιντζί – 
Τουρκίας, λόγω της αναφοράς του ότι δεν θα προ-
βεί σε δήλωση υποταγής, υπονοώντας την Άγκυρα. 
παράλληλα τα του κυπριακού συζήτησε κατ’ ιδίαν 
με τον Γενικό Γραμματέα αντόνιο Γκουτέρες ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας νίκος Δένδιας, 
που αμέσως μετά ενημέρωσε τον κύπριο ομόλογο 
του. στην κινητικότητα μάλιστα ήλθε να προστεθεί 
η επίσκεψη στην κύπρο του Ρώσου υπουργού 
Εξωτερικών σεργκέι Λαβρόφ ο οποίος επανέλαβε 
τις πάγιε θέσεις της Μόσχας, ενώ εξέφρασε την 
ετοιμότητα της χώρας του να συνδράμει όπως 
μπορεί σε ότι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις στην 

αοΖ. Φρόντισε μάλιστα να στείλει κάποια μηνύματα 
λέγοντας ότι η Ρωσία δεν θα δεχθεί τεχνητά χρονο-
διαγράμματα και έξωθεν επιβουλές, προκαλώντας 
ικανοποίηση στην Λευκωσία.
Στις 10 του μήνα το κυπριακό «διεθνοποιήθηκε» 
με τον πρόεδρο αναστασιάδη να ενημερώνει έξι 
ομολόγους του, κατά τη διάρκεια της συνόδου των 
MED7 στην κορσική. Μάλιστα οι συνάδελφοι του 
παρείχαν πλήρη στήριξη στις θέσεις της Λευκωσίας 
έναντι των τουρκικών παράνομων ενεργειών.
και πριν καν στεγνώσει το μελάνι των όσων δή-
λωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κύπρο βρέθηκε 
ο αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ πομπέο 
που επανέλαβε τις ανησυχίες των ηπα για τα 
όσα η Τουρκία πράττει στην ανατολική Μεσόγειο. 
παράλληλα υπέγραψε με τον νίκο Χριστοδουλίδη 
μνημόνιο για το κύπρο-αμερικανικό κέντρο ασφά-
λειας στη Λάρνακα, δίνοντας άλλη βαρύτητα στην 
επίσκεψη του και στις σχέσεις Λευκωσίας – ουάσι-
γκτον, εν μέσω τουρκικών προκλήσεων. 
και με τις διεργασίες να κτυπούν κόκκινο, ο πρόε-
δρος του Δη.σΥ αβέρωφ νεοφύτου σημάδεψε τις 
συζητήσεις εκτιμώντας ότι «το κυπριακό έχει μπει 
στις προτεραιότητες του διεθνούς παράγοντα». 
και η αμέσως μετά κάθοδος στην κύπρο του σαρλ 
Μισέλ ήλθε να επιβεβαιώσει εν μέρει τις εκτιμήσεις. 
Βλέποντας δε αυτά τα γεγονότα η Τουρκία έσπευσε 
να αλλάξει τη μεγάλη εικόνα με τον Τσαβούσο-
γλου να δηλώνει, επιχειρώντας να αποσυμπιέσει 
την κατάσταση για την Τουρκία, ότι το 90% των 
προβλημάτων στην ανατολική Μεσόγειο θα λυθεί 
με ένα μηχανισμό διαμοιρασμού εσόδων μεταξύ 
Ε/κ και Τ/κ.
ο δε Γ.Γ του οηΕ επαναβεβαίωνε την ίδια ώρα, 

στο πλαίσιο έναρξης της συνέλευσης των η.Ε την 
ετοιμότητα του για πρωτοβουλίες μετά τις παρά-
νομες εκλογές των κατεχομένων. και η Λευκωσία 
φρόντισε με το χαιρέτισμα της ετοιμότητας Γκουτέ-
ρες να υπενθυμίσει πως δεν διαπραγματεύεται υπό 
Τουρκικές απειλές. και το έπραξε και στην τηλεσυ-
νάντηση που είχαν αφού λόγω πανδημίας οι ηγέτες 
δεν μετέβησαν στη νέα Υόρκη. «η Τουρκία πρέπει 
να τερματίσει κάθε παράνομη ενέργεια ώστε να 
υπάρξει διάλογος» ήταν το μήνυμα που επανέλαβε 
συζητώντας με τον αντόνιο Γκουτέρες.
Διόλου τυχαία, αμέσως μετά την επισφράγιση της 
επερχόμενης πρωτοβουλίας Γκουτέρες ο Τσα-
βούσογλου δήλωσε στεντόρεια και καθαρά ότι η 
Τουρκία θα δει τις επιλογές λύσης δύο κρατών ή 
συνομοσπονδίας, θάβοντας το μοντέλο της ομο-
σπονδίας που «δεν μπορεί να αποδώσει».
Υπό αυτές τις συνθήκες ξανασυνεδρίασε το συμ-
βούλιο ΥπΕΞ της Ε.Ε. με τους εταίρους της κύπρου 
να αποσπώνται ξανά από τις αρχές τους και να 
κλωτσούν την μπάλα εκτός γηπέδου.
και έπραξαν αυτό μετά από τη γνωστή φημολογία 
ότι η Λευκωσία έθεσε στο τραπέζι το βέτο στις 
κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, αν δεν εξετα-
στούν μαζί με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, 
παραπέμποντας και τα δύο θέματα σε επίπεδο 
αρχηγών. Ως αποτέλεσμα πάντως των Ευρωπαϊκών 
διεργασιών η πρόταση Ερντογάν για περιφερειακή 
διάσκεψη της ανατολικής Μεσογείου έδειξε να κερ-
δίζει έδαφος. στα κατεχόμενα το πολιτικό σκηνικό 
λίγο πριν από τις παράνομες εκλογές πήρε φωτιά 
αφού οι υποψήφιοι άρχισαν να…χορεύουν στους 
ρυθμούς των δύο κρατών που απαίτησαν Ερντογάν 
και Τσαβούσογλου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ : Μπαρουτοκαπνισμένος με Βαρώσι

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Των… δύο κρατών
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Την 1η Δεκεμβρίου η Ειδική Απεσταλμένη του 
ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, πραγματοποίησε 
χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον κατοχικό 
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.
Ενώ την επόμενη μέρα η κα. Λουτ θα μετέβηκε 
στην στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε συνο-
μιλίες με την ελληνική Κυβέρνηση. Αναμένετο 
μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, όπου το έντυπο οδή-
γηθηκε στο τυπογραφείο, να οριστικοποιηθεί 
η ημερομηνία της επίσκεψής της στην Άγκυρα. 
Οι συναντήσεις έχουν σκοπό την επανέναρξη 
των προσπαθειών για επίλυση του Κυπρια-
κού και την διερεύνηση του εδάφους, για τη 
σύγκληση άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, δι-
αδικαστικού χαρακτήρα. Κατά τις συναντήσεις 
όλα τα μέρη εξέφρασαν την ετοιμότητα για την 
άτυπη διάσκεψη 5+1. 
Θέση της Λευκωσίας και της Αθήνας είναι ότι 
η πενταμερή συνάντηση θα πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ότι 
η βάση για επίλυση του Κυπριακού είναι η ΔΔΟ 
καθώς επίσης και ότι οι συνομιλίες θα πρέπει 

να συνεχιστούν από το σημείο που έμειναν 
στο Κραν Μοντάνα. Ο Ερσίν Τατάρ όσα έθετε 
δημοσίως τα έθεσε και στην κ. Λουτ. Επέμεινε 
δηλαδή στις τουρκικές επιδιώξεις για λύση στη 
βάση συνομοσπονδίας, όπως επίσης και στη 
θέση του διαμοιρασμού του φυσικού αερίου 
πριν από τη λύση του Κυπριακού. 
Το συμπέρασμα της κ. Λουτ όπως το ανέφερε 
στην Λευκωσία αλλά και στην Ελληνική Κυβέρ-
νηση είναι ότι ενώ υπάρχει η κοινή βούληση 
για την άτυπη συνάντηση, αυτή τη στιγμή δεν 
διαβλέπει ότι υπάρχει κοινό όραμα, είτε για την 
πενταμερή Διάσκεψη, είτε γενικότερα για την 
επίλυση του Κυπριακού. 
Και τόνισε, ότι οι προσπάθειες της έχουν 
στόχο, ώστε να δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα 
που θα επιτρέψουν στο ΓΓ του ΟΗΕ να λάβει 
την απόφαση σύγκλησης άτυπης διάσκεψης 
η οποία θα έχει, όμως, πιθανότητες επιτυχίας. 
Πληροφορίες ανέφεραν ότι η κυρία Λουτ εξέ-
φρασε ανοιχτά την πιθανότατα να χρειαστεί να 
ξαναέρθει στην Κύπρο πριν υποβάλει τελικές 
εισηγήσεις στον Αντόνιο Γκουτέρες.

Με εμφανή αγωνία για το τι θα φέρει η 
πρώτη συνάντηση αναστασιάδη – Τατάρ 
στην οικία σπέχαρ μπήκε ο νοέμβριος. 

Τρεις του μήνα οι δύο τα λένε για πέραν των δύο 
ωρών και αμέσως μετά ο νίκος αναστασιάδης 
ξεδιπλώνει τα εμπόδια που βρήκε μπροστά του. 
Επιβεβαιώνει ότι ο νέος κατοχικός ηγέτης μίλησε 
για άλλες μορφές λύσης και προσγειώνει τις 
προσδοκίες ενόψει της καθόδου Λουτ στο νησί, 
αλλά και της όποιας άτυπης πενταμερούς προε-
τοιμάζει ο Γ.Γ. του οηΕ. από πλευράς του ο Ερσίν 
Τατάρ, αμέσως μετά τη συνάντηση όχι μόνο επα-
νέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και τουρκικών 
εγγυήσεων, αλλά ξεκάθαρα είπε ότι ο χάρτης 
εδαφικών αναπροσαρμογών που είχε καταθέσει 
ο ακιντζί δεν ισχύει και δεν τον αποδέχεται.
σε κάθε περίπτωση, δύο 24ωρα μετά την πρώτη 
διερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα συνάντη-
ση των δύο ηγετών, η Τζέιν Χολ Λουτ σήκωσε το 
τηλέφωνο, αφού πρώτα ενημερώθηκε από την 
Ελίζαμπεθ σπέχαρ και ενημέρωσε τους δύο ότι 
θα έλθει στην κύπρο περί τα τέλη νοεμβρίου.
11 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συγκάλεσε εκ νέου σύνοδο του συμβουλίου 
αρχηγών. η συνάντηση δεν ήταν εύκολη, υπήρξε 
ωστόσο διαφωτιστική ως προς τα επόμενα 
βήματα με τη Λευκωσία να ξεκαθαρίζει δια του 
εκπροσώπου της πως θα συμμετάσχει στην 
πενταμερή που προσανατολίζεται ο Γκουτέρες, 
έστω και αν συνεχίζονται οι τουρκικές προκλή-
σεις, διευκρινίζοντας πως θα είναι διαδικαστικού 
χαρακτήρα και πως μόνο εκεί θα κριθούν οι 
θέσεις των δύο πλευρών.
Την ίδια ακριβώς μέρα και μόλις μερικές μέρες 
μετά το τηλεφώνημα Μπόρις Τζόνσον, με 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συνομίλησε ο 
Υπουργός Εξωτερικών του ηνωμένου Βασιλείου, 
ντόμινινκ Ράαμπ, επιβεβαιώνοντας ότι στο πα-
ρασκήνιο ανέλαβε ρόλο το Λονδίνο που βλέπει 
ότι υπάρχει προοπτική για επανέναρξη συνομι-
λιών, στη λογική της «μέσης γραμμής» ανάμεσα 

στην ομοσπονδία και τα δύο κράτη. Δηλαδή την 
εντελώς χαλαρή ομοσπονδία, στις παρυφές της 
συνομοσπονδίας.
ακριβώς στα μέσα του μήνα, την μαύρη επέτειο 
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 
νοεμβρίου, η Τουρκία και ο Ερντογάν κάνουν 
πράξη τις απειλές τους και διοργανώνουν εν 
μέσω βροχών πικνίκ, στο παραλιακό μέτωπο της 
αμμοχώστου. Τόσο ο τούρκος ισλαμοφασίστας, 
όσο και ο εδώ εγκάθετος του ξεκαθάρισαν στις 
τοποθετήσεις τους ότι το Βαρώσι σιγά – σιγά 
θα ανοίξει και αποκάλυψαν την τακτική τους 
που ήταν να καλέσουν επίσημα του νόμιμους 
ιδιοκτήτες να προσφύγουν στην Επιτροπή 
ακίνητης περιουσίας που συνέστησε η Τουρκία 
στο κατοχικό καθεστώς για να διεκδικήσουν το 
λαβείν τους. οδηγώντας για πρώτη φορά την 
κυπριακή κυβέρνηση να κάνει δημόσια σύσταση 
προς τους πρόσφυγες να μην προσφύγουν γιατί 
θα εξυπηρετήσουν τα τουρκικά σχέδια. Ταυτό-
χρονα και παράλληλα ενημερώνοντας τη Βουλή, 
στο πλαίσιο συζήτησης του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου του, ο Υπουργός Εξωτερικών 
νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε για πρώτη φορά 
για τον κίνδυνο προσάρτησης των κατεχομένων 
εδαφών μας από την Τουρκία. και την ίδια ώρα 
κλείδωνε για την πρώτη Δεκεμβρίου η κάθοδος 
Λουτ στην κύπρο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Μήνας «γνωριμίας»ΟκτώΒΡΙΟΣ: 
του τατάρ και
του «πόνου» 

Οκτώβριος των ανατροπών και των νέων 
δεδομένων στο κυπριακό. Ένας μήνας που 
ξεκίνησε με τον πρόεδρο αναστασιάδη, εκτός 

κύπρου την ημέρα ανεξαρτησίας της κυπριακής 
Δημοκρατίας, ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες για την 
κρίσιμη σύνοδο του Ευρωπαϊκού συμβουλίου που θα 
έκρινε την συμπεριφορά της Τουρκίας.
σύνοδος που επέλεξε για πολλοστή φορά το διπλό 
ταμπλό. στήριξη μεν της κυπριακής Δημοκρατίας, νέα 
προειδοποίηση της Τουρκίας για κυρώσεις, αλλά και 
θετική ατζέντα, όλα με ορίζοντα το νέο συμβούλιο 
του Δεκεμβρίου.
Έξι του μήνα, τα πάντα άλλαξαν. Εν μέσω συνε-
δρίασης του Εθνικού συμβουλίου, που είχε ήδη τις 
σχετικές πληροφορίες, ο Ερντογάν ανακοίνωσε στην 
Άγκυρα, έχοντας στο πλάι του τον Τατάρ, το άνοιγμα 
του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, προκαλώ-
ντας πολιτικούς σεισμούς. και το έπραξε πριν από τις 
παράνομες εκλογές των κατεχομένων για να δώσει 
ώθηση στον Τατάρ, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα, 
κατάφερε να υπερσκελίσει τον «ομοσπονδιακό» ακι-
ντζί, να πάρει το χρίσμα και να οδηγήσει το κυπριακό 
και επίσημα στις ατραπούς των δύο κρατών.
οι τουρκικές ανακοινώσεις προκάλεσαν ένα μπαράζ 
καταγγελτικών δηλώσεων από το διεθνή παράγοντα, 
αλλά και κατεπείγουσα γραπτή ενημέρωση από τη 
Λευκωσία προς το συμβούλιο ασφαλείας, τον Γ.Γ και 
όλες τις δυνάμεις του κόσμου.
η κυπριακή Δημοκρατία προσέφυγε μάλιστα στο σ.α 
το οποίο τέσσερις μέρες μετά τις τουρκικές ανακοι-
νώσεις, με προεδρική δήλωση, τάχθηκε ενάντια στην 
τουρκική κίνηση, εξέφρασε βαθιά ανησυχία και κάλε-
σε σε αναστροφή της παράνομης ενέργειας. αλλά ως 
εκεί. Τίποτα χειροπιαστό.
Μέσα του μήνα ξεκαθάρισε το σκηνικό στα κατεχόμε-
να με τους ακιντζί – Τατάρ να περνούν στο δεύτερο 
γύρο των παράνομων εκλογών και τα Τ/κ κόμματα 
να τάσσονται με τον ένα ή τον άλλο και να δίνουν τον 
τίτλο του φαβορί στον ακιντζί. κυριακή, 18 οκτωβρί-
ου ο Τατάρ εκλέγεται στην ηγεσία του αποσχιστικού 
καθεστώτος και βάζει τελεία στην εποχή της ομο-
σπονδίας ως μορφή επίλυσης του κυπριακού. Το σοκ 
στην Ε/κ πλευρά τις πρώτες μέρες είναι μεγάλο, οι 
δηλώσεις και αντιδηλώσεις δίνουν και παίρνουν και 
η κυβέρνηση εκφράζει απλά την αισιοδοξία της ότι ο 
νέος κατοχικός ηγέτης θα ανταποκριθεί θετικά στην 
πρόσκληση Γκουτέρες για πενταμερή.
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για πρώτη φορά 
τηλεφωνικώς με τον νέο κατοχικό ηγέτη και αρχίζει 
να ξεκαθαρίζει το νέο, πολύ δύσκολο σκηνικό, παρά 
του ότι συμφωνούν σε μια πρώτη συνάντηση, στις 3 
νοεμβρίου, άτυπου χαρακτήρα.
ο δε Τατάρ περί τα τέλη του μήνα επισκέπτεται επίση-
μα την Τουρκία και μαζί με τον Ερντογάν σπρώχνουν 
κι άλλο το μαχαίρι στην πληγή των Ε/κ ανακοινώ-
νοντας πικνίκ στην αμμόχωστο, στις 15 νοεμβρίου. 
στον απόηχο δε της νέας τουρκικής πρόκλησης ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει εκ νέου ότι 
«χρειάζεται ευνοϊκό περιβάλλον για εποικοδομητι-
κές διαπραγματεύσεις». κατά τα άλλα η Λευκωσία 
καταγράφει με ενδιαφέρον την απαντητική επιστολή 
Γκουτέρες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας δια της 
οποίας ο Γ.Γ. παραμένει δεσμευμένος στη σύγκληση 
άτυπης πενταμερούς, στο συμφωνηθέν πλαίσιο και 
υπό το διαπραγματευτικό κεκτημένο που παρήχθη 
στον τελευταίο γύρο συνομιλιών.

ΔΕκΕΜΒΡΙΟΣ: Η Λούτ στην κύπρο
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ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Η χειρότερη κρίση 
στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις  
Από την ΑπόπειρΑ «υβριδικης ειςβόλης» μετΑνΑςτών ςτόν εβρό την 28η ΦεβρόυΑριόυ, 
ΑλλΑ κΑι την κριςιμη νυχτΑ της 21η ιόυλιόυ όπόυ ΑπετρΑπη θερμό επειςόδιό, μεχρι τό 
κριςιμό ευρώπΑϊκό ςυμβόυλιόυ τόυ δεκεμβρη.
ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Από τις αρχές του 2020 η Ελλάδα είχε να 
αντιμετωπίσει την ένταση που ανα-
πτύσσεται από την προκλητικότητα της 

Τουρκίας. πολιτικοί αναλυτές από τον Ιανουάριο 
εξέφραζαν την ανησυχία τους για το ενδεχό-
μενο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ των δύο 
χωρών. από τις πρώτες μέρες του έτους η 
Ελλάδα –αντιμέτωπη με την επιθετική τουρκική 
στρατηγική- με σενάρια επί χάρτου προσπαθού-
σε να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της, αφού 
στις 27 Δεκεμβρίου 2019 ο Ταγίπ Ερντογάν  και 

η αναγνωρισμένη, από τον οηE, κυβέρνηση 
της Λιβύης, υπό τον Fayez Al-Sarraj, υπέγρα-
ψαν στην κωνσταντινούπολη δύο Μνημόνια 
συμφωνίας. Τα μνημόνια αυτά, περιλαμβάνουν 
ζητήματα ασφάλειας, στρατιωτικής συνεργασίας, 
ναυτιλιακών δικαιοδοσιών αλλά και το ζήτημα 
των θαλάσσιων συνόρων στη Μεσόγειο. Το κύ-
ριο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το ζήτημα 
των θαλάσσιων ζωνών πυροδότησε εντάσεις 
στην ανατολική Μεσόγειο, αφού η οριοθέτηση 
τους, φαίνεται πως απειλεί σε τεράστιο βαθμό 

τα ελληνικά, αλλά και τα κυπριακά κυριαρχικά 
δικαιώματα στη περιοχή.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
η Ελλάδα μετά το τουρκο-λυβικό μνημόνιο 
βρίσκεται σε διπλωματικό οργασμό. στην αθήνα, 
στις 2 ιανουαρίου, πέφτουν οι υπογραφές του 
κυριάκου Μητσοτάκη και των ομολόγων του, 
του Ισραήλ και της κύπρου για τον ενεργειακό 
αγωγό EAST-MED. Μία κίνηση άκρως απαντητι-
κή στην προκλητικότητα της Τουρκίας.

ΕΛΛηνοΤοΥΡκΙκα



ανασκοπηση 2020 11 

ΕΛΛηνοΤοΥΡκΙκα

Στις 28 του μήνα, ξεκινά η απόπειρα «υβρι-
δικής εισβολής» μεταναστών στον Έβρο εν 
όψει τριημέρου κ. Δευτέρας. Για την ιστορία 

να υπενθυμίσουμε ότι οι τουρκικές στρατιωτικές 
δυνάμεις δέχθηκαν αεροπορική επίθεση από τον 
συνασπισμό του κυβερνητικού στρατού του Μπασάρ 
αλ Άσαντ και της Ρωσίας, στην περιοχή της Ιντλίμπ, 
με τουλάχιστον 33 νεκρούς Τούρκους στρατιώτες. 
Το γεγονός εξοργίζει την Άγκυρα και ανακοινώνει 
ότι πρόκειται να ανοίξει τα σύνορά της, κάτι για το 

οποίο προειδοποιούσε μήνες προηγουμένως.
Στις 29 Φεβρουαρίου ο Τούρκος πρόεδρος 
ανακοινώνει ότι τα σύνορα έχουν ανοίξει από την 
προηγούμενη ημέρα και δεν πρόκειται να κλείσουν, 
απελευθερώνοντας έτσι τεράστιες μάζες μετανα-
στών να περάσουν στην Ελλάδα.
στα ελληνοτουρκικά σύνορα μαζεύτηκαν χιλιάδες 
μετανάστες. η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, 
ενισχύοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις της σε ξηρά 
και θάλασσα.

Την 1η Μαρτίου η ελληνική κυβέρνηση ζητά 
από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό συνοριοφυλα-
κής και ακτοφυλακής (Frontex) να εκκινήσει 

μια ταχεία επέμβαση στα εξωτερικά σύνορά της. 
Στις 2 Μαρτίου η Frontex έχει αυξήσει τις δυ-
νατότητες επιτήρησης στα ελληνικά σύνορα και ανα-
διατάσσει τα μέλη της από άλλες επιχειρήσεις ώστε 
να παράσχει άμεση βοήθεια. στην περιοχή σημει-
ώνονται επεισόδια ενώ η κυβέρνηση της Ελλάδας 
ανακοινώνει ότι από το πρωί του σαββάτου ως 
το απόγευμα της Δευτέρας αποτράπηκαν 24.203 
προσπάθειες παράνομης εισόδου στην Ελλάδα και 
συνελήφθησαν 183 άτομα.
ο Ερντογάν βάλλει κατά της αθήνας και ισχυρίζεται 
ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυμα-
τίστηκε από τα επεισόδια, γεγονός που όπως λέει 
χαρακτηριστικά, δείχνει ότι «η αθήνα δεν σέβεται 
τον διεθνή νόμο περί μεταναστευτικού». Την ίδια 
ώρα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να «δει τι κάνει η 
Ελλάδα στο αιγαίο». 
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών,  ξεκαθαρίζει 
ότι δεν ρίφθηκε ούτε και μια σφαίρα εναντίον 
ατόμων που παράνομα προσπαθούν να περάσουν 
τα σύνορα, τονίζοντας ότι αντίθετες αναφορές είναι 
fake news και τουρκική προπαγάνδα. «Όταν μια 
χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό 
κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους 
παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την 
κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών 
χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο 
σε κανέναν. και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει 

μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Άλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία 
επί χρόνια μένει μετεξεταστέα».
Στις 3 Μαρτίου ο Έλληνας πρωθυπουργός κυ-
ριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε αυτοψία στην 
αλεξανδρούπολη, ενώ αργότερα θα υποδεχθεί τους 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης -τον πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού συμβουλίου σαρλ Μισέλ, την 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου νταβίντ σασόλι.
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νίκος αναστασιά-
δης μιλά για οργανωμένο σχέδιο δημογραφικής 
αλλοίωσης της κύπρου από την Τουρκία αφού τα 
τελευταία 24ωρα φτάνουν κύματα μεταναστών 
σε Ελλάδα και κύπρο. νωρίτερα ο κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος είχε μιλήσει για 100 πρόσωπα από 
χώρες της αφρικής και της ασίας που συγκεντρώ-
θηκαν στη γραμμή αντιπαράταξης και ζητούσαν 
πολιτικό άσυλο. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: «Υβριδική εισβολή» μεταναστών

ΜΑΡΤΙΟΣ: Οργανωμένο σχέδιο 
δημογραφικής αλλοίωσης

ΙΟΥΝΙΟΣ 
Στις 2 Ιουνίου ο πρέσβης Τ. Ερτσιγιές, επι-
κεφαλής της Διεύθυνσης Διμερών Πολιτικών 
Σχέσεων και Υποθέσεων Ναυτιλίας, Αεροπλο-
ΐας και Συνόρων του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών, δημοσίευσε τους σχετικούς 
χάρτες στο Twitter, ενώ ακολούθησαν σχετικές 
δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρ. Τ. Ερντο-
γάν και του υπουργού Ενέργειας, Φ. Ντον-
μέζ, ο οποίοι προσδιόρισαν και τον χρονικό 
ορίζοντα για την πραγματοποίηση ερευνών σε 
3-4 μήνες...
Μετά από αυτές τις δηλώσεις  αλλά και όλων 
των ενδείξεων η ελληνική κυβέρνηση προετοι-
μάστηκε για κλιμάκωση των τουρκικών προ-
κλήσεων για τον Σεπτέμβριο, με διπλωματικές 
κινήσεις αλλά και ενίσχυσης του αμυντικού 
μηχανισμού της χώρας. 

ΜΑΙΟΣ 
Στις 30 Μαΐου, δημοσιεύονται στην τουρκική 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αιτήματα της 
τουρκικής πετρελαϊκής εταιρίας TPAO προς την 
Γενική Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Πετρελα-
ϊκών Έργων (MAPEG) του τουρκικού υπουργεί-
ου Ενέργειας για έρευνες υδρογονανθράκων 
σε επτά σημεία, που βρίσκονται πάνω σε ένα 
νοητό τόξο από νοτιοανατολικά της Κρήτης ως 
τα ανατολικά της Ρόδου. Ήταν από τότε προ-
φανές ότι τα αιτήματα της ΤΡΑΟ εντάσσονταν 
σε μια κεντρική στρατηγική….
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ΙΟΥΛΙΟΣ

Ενώ η Τουρκία προσδιόριζε την …κλιμάκωση για τον σεπτέμβριο, 
επέσπευσε τις κινήσεις της, με την έκδοση αναγγελίας NAVTEX 
για έρευνες του πλοίου Oruc Reis από 21 Ιουλίου ως 2 αυγού-

στου στο νοτιοανατολικό όριο της αοΖ/υφαλοκρηπίδας που δικαιούται 
η Ελλάδα κατά το διεθνές δίκαιο.
Έτσι στις 21 Ιουλίου η Τουρκία αιφνιδίασε την Ελλάδα με την έκδο-
ση της NAVTEX την ίδια ημέρα με την αναγγελθείσα έναρξη ερευνών 
και την ταυτόχρονη έξοδο σημαντικού αριθμού τουρκικών πολεμικών 
πλοίων από το ναύσταθμο του Aksaz.
Το πρωί της 21ης Ιουλίου ο α/ΓΕΕΘα στρατηγός κ. Φλώρος βρι-
σκόταν σε επίσκεψη στην κύπρο, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα 
Μ. Διάμεσης βρισκόταν με άδεια στην αθήνα και ο πρωθυπουργός 
κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεφε από τις Βρυξέλλες μετά την τετρα-
ήμερη διαπραγμάτευση της συνόδου κορυφής που είχε ξεκινήσει στις 
17 Ιουλίου. 
η τουρκική απόπειρα αιφνιδιασμού απέτυχε, καθώς η ταχεία κινητο-
ποίηση των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων απέτρεψε τη δημιουργία 
τουρκικού τακτικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, η τουρκική κινητο-
ποίηση συνεχιζόταν, με την έξοδο ναυτικών μονάδων τόσο από τη 
Φώκαια όσο και από τα Δαρδανέλια. αντίστοιχα, η κινητοποίηση του 
ελληνικού στόλου ήταν τεράστια, καθώς χάρη στην αυταπάρνηση 
του προσωπικού τέθηκαν σε λειτουργία ακόμη και μέσα που τυπικώς 
βρίσκονταν σε ακινησία.
Μετά την κρίσιμη νύχτα της 21ης προς 22 Ιουλίου, όπου η ένταση 
ιδίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων ήταν μεγάλη και υπήρξαν 
«οριακές» στιγμές, η κατάσταση εκτονώθηκε σχετικά. σύμφωνα με 
πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ, στην εκτόνωση συνέβαλε παρέμ-
βαση της καγκελαρίου α. Μέρκελ προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρ.Τ. 
Ερντογάν. 
από το πρωί της 22ης Ιουλίου η κατάσταση θυμίζει παρτίδα σκάκι. 
η κάθε πλευρά αναμετρά την άλλη προσπαθώντας να διαβλέψει 
τις επόμενες κινήσεις. στις 22 Ιουλίου το ΓΕΕΘα διέψευσε εμμέσως 
φήμες περί απόσυρσης των τουρκικών πλοίων, δηλώνοντας ότι η 
κατάσταση παρέμενε αμετάβλητη. 
Στις 23 Ιουλίου συνεδρίασε το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο της 
Τουρκίας, και το ανακοινωθέν της συνεδρίασης, υποβαθμίζοντας το 
ζήτημα των ερευνών με ήπιες αναφορές μετά από άλλα (π.χ. Λιβύη), 
έδειξε ότι η τουρκική ηγεσία δεν επιθυμούσε να εκτεθεί «σηκώνο-
ντας» το θέμα.
από ελληνικής πλευράς η ετοιμότητα παρέμενε αμετάβλητη, καθώς 
υπήρχε η εκτίμηση ότι στις 24 Ιουλίου ενδεχομένως ο Ρ.Τ. Ερντογάν 
θα συνδύαζε την πρώτη προσευχή στην αγία σοφία με την πανηγυ-
ρική αναγγελία του απόπλου του Oruc Reis, που ως τότε παρέμενε 
αγκυροβολημένο στην αττάλεια. Τελικώς η 24η Ιουλίου πέρασε 
χωρίς να αποπλεύσει το Oruc Reis.
Στις 25 Ιουλίου παρατηρείται αποκλιμάκωση στην περιοχή, καθώς 
σταδιακά καταγράφονται επιστροφές τουρκικών πλοίων στις βάσεις 
τους. Ωστόσο η τουρκική NAVTEX περί διεξαγωγής ερευνών ως τις 2 
αυγούστου παραμένει σε ισχύ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Στις 18 Σεπτεμβρίου η Τουρκία 
αποσύρει το τουρκικό πλοίο σεισμο-
γραφικών ερευνών Oruc Reis από την 
ανατολική Μεσόγειο για να επιτρέψει 
μια διπλωματική προσέγγιση με την 
Ελλάδα. «αλλά αυτό δεν σημαίνει πως 
οι τουρκικές επιχειρήσεις στην περιοχή 
έχουν τελειώσει» δήλωσε ο Ταγίπ Ερ-

ντογάν. ο Τούρκος πρόεδρος  δήλωσε 
επίσης πως είναι έτοιμος να συναντηθεί 
με φυσική παρουσία ή μέσω βιντεοδιά-
σκεψης με τον πρωθυπουργό κυριάκο 
Μητσοτάκη για να συζητήσουν τις 
εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο…
η κίνηση μεταφράστηκε ως τακτική της 
Τουρκία ενόψει της συνόδου κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να απο-
τρέψει πιθανές κυρώσεις έναντι της.

Στις 6 Αυγούστου Ελλάδα και αίγυπτος 
κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία για 
την τμηματική οριοθέτηση θαλασσίων 

ζωνών μεταξύ των δύο χωρών.
η συμφωνία υπεγράφη ύστερα από την 
επίσκεψη – αστραπή του Έλληνα υπουρ-
γού Εξωτερικών, νίκου Δένδια, στην 
πρωτεύουσα της αιγύπτου.
η συμφωνία έχει  στόχο να την ακυρό-
τητα του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, 
εφόσον η κυβέρνηση της Λιβύης δεν 
έχει καμία απολύτως νόμιμη βάση να 
απορρίπτει τη συζήτηση με την Ελλάδα 
για να ολοκληρωθεί με νόμιμο τρόπο η 
οριοθέτηση μεταξύ μας αοΖ στην περιο-
χή νοτίως της κρήτης. η οριοθέτηση αυτή 
είναι η μόνη νόμιμη και εξυπηρετεί το 
συμφέρον αμφοτέρων των χωρών μας. 
η συμφωνία συνομολογήθηκε με το κάι-
ρο μετά από 13 γύρους διαπραγματεύσε-
ων και 15 χρόνια μετά την έναρξη τους 
καθώς και 8 μήνες μετά τη συμφωνία 
Άγκυρας-Τρίπολης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Ιστορική συμφωνία 
Ελλάδας-Αιγύπτου
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Τα ξημερώματα της 2α Οκτωβρίου και 
έπειτα από περίπου εννέα ώρες σκληρών 
διαπραγματεύσεων, ολοκληρώθηκε η πρώτη 

ημέρα της συνόδου κορυφής, όπου εξετάστηκε το 
ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Τουρκίας για την 
προκλητική της συμπεριφορά σε Ελλάδα και κύπρο 
οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόρθωσαν 
να έρθουν σε συμφωνία λίγο πριν τις 02:00 τα ξη-
μερώματα για τη διαχείριση του ζητήματος με την 
Τουρκία, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων στη 
Λευκορωσία για τη νοθεία στις προεδρικές εκλογές.
συμφώνησαν συγκεκριμένα στο κείμενο συμπερα-
σμάτων του ο σαρλ Μισέλ. Το κείμενο προσθέτει 
την καταδίκη της ΕΕ για τις παράνομες τουρκικές 
γεωτρήσεις εντός της κυπριακής αοΖ. αναφέρει 
πως η ΕΕ «είναι πλήρως δεσμευμένη στην επίλυση 
του κυπριακού», διατηρεί τη φράση για «χρήση 
όλων των μέσων» σε περίπτωση μονομερών 
ενεργειών της Τουρκίας, δεσμεύει το συμβούλιο για 
αποφάσεις ως το Δεκέμβρη και περιλαμβάνει την 
ελληνική φράση για «οριοθέτηση της υφαλοκρηπί-
δας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών».
Επίσης, τονίζεται πως η ΕΕ «καλεί την Τουρκία να 
ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των 
θαλάσσιων διαφορών με την κύπρο» και σημει-
ώνει ότι το Ευρωπαϊκό συμβούλιο «παραμένει 
πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση 
του κυπριακού».
Το συμφωνημένο κείμενο επίσης καταργεί μια προ-
ηγούμενη αναφορά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η 
κατανομή των πόρων υδρογονανθράκων στην κύ-
προ, ενώ τονίζεται πως «το Ευρωπαϊκό συμβούλιο 
θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφά-
σεις, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά 

τη σύνοδό στις 10-11 Δεκεμβρίου.
Στις 8 Οκτωβρίου οι υπουργοί Εξωτερικών της 
Ελλάδας νίκος Δένδιας και της Τουρκίας Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου συναντήθηκαν στην Μπρατισλάβα 
και συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς διερευνη-
τικές επαφές.
Στις 12 Οκτωβρίου η Άγκυρα κλιμακώνει ξαφ-
νικά και ξαναβγάζει το «Όρουτς Ρέις» δίπλα στο 
καστελόριζο, μέχρι τις 22 οκτωβρίου - η Navtex 
εκδόθηκε στις 23:50 και αφορούσε περιοχή 7,5 
μίλια από το καστελόριζο.
η περιοχή που δεσμεύεται ξεκινάει από μεγάλη 
απόσταση στα νότια της Ρόδου και το βόρειο τμήμα 
της «κλείνει» μόλις νότια από το σύμπλεγμα του 
καστελόριζου, με τις δύο άκρες του να βρίσκονται 
ανάμεσα στη Ρω και στη στρογγύλη, τις δύο νησί-
δες που συμπληρώνουν το σύμπλεγμα.
Άλλα δύο πλοία, τα Ataman και Cengiz Han, θα συ-
νεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα 
νότια του καστελόριζου ως την 22η οκτωβρίου, 
σύμφωνα με την ειδοποίηση.

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου συνέρχεται ξανά (για 
δεύτερη φορά σε ένα μήνα) η σύνοδος κορυφής 
με την αθήνα να πιέζει για κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας και αυτή να παραπέμπει το θέμα για τον 
Δεκέμβριο…
To Ευρωπαϊκό συμβούλιο επαναβεβαιώνει τα συ-
μπεράσματα της 2ας οκτωβρίου 2020 και εκφρά-
ζει έντονη αποδοκιμασία για τις νέες μονομερείς 
και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ανα-
τολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο 
καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα 550 
και 789 του συμβουλίου ασφαλείας του οηΕ και 
τονίζει τη σημασία του καθεστώτος της αμμοχώ-
στου, επαναλαμβάνοντας την πλήρη αλληλεγγύη 
του προς την Ελλάδα και την κύπρο. Το Ευρωπαϊκό 
συμβούλιο καλεί την Τουρκία να αντιστρέψει αυτές 
τις ενέργειες και να εργαστεί για τη μείωση των 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
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η θέση της γερμανικής προεδρίας για ήπιες 
κυρώσεις στην Τουρκία, υπερίσχυσε στη σύνοδο 
κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 10-11 
Δεκεμβρίου, μετά τη συμφωνία στην οποία  κατέ-
ληξαν οι 27, επί του κειμένου συμπερασμάτων.
πρόκειται για μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα 
στα δύο στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί 
στους κόλπους της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία.
Υιοθετήθηκε πιο σκληρή γλώσσα κατά της Άγκυ-

ρας, αλλά τυχόν απόφαση για άμεσες κυρώσεις, 
μετατίθεται στην σύνοδο κορυφής του Μαρτί-
ου. η ΕΕ διεύρυνε τον κατάλογο με τα πρόσωπα 
στα οποία θα επιβληθούν οι κυρώσεις, καταδι-
κάζει τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, 
αναφέρεται στη δραστηριότητα του Oruc Reis 
και ζητά να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης 
για να αρχίσουν οι διμερείς επαφές Ελλάδας-
Τουρκίας.

Στις 2 Νοεμβρίου η Τουρκία δέχεται 
διπλωματική ήττα για τον παράνομο χάρτη 
που δημοσιοποίησε 15 ημέρες προηγουμέ-

νως με τον οποίο διευρύνει τα όρια έρευνας και 
διάσωσης, «γκριζάροντας» επί της ουσίας το μισό 
αιγαίο.
η ICAO με επιστολή της προς το υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας υπογραμμίζει ότι δεν 
υφίσταται καμία αλλαγή στα ισχύοντα όρια και αρ-
μοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 
(SAR) αθηνών.
στην εν λόγω επιστολή, η κα Liu επισημαίνει 
ακόμη ότι δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση 
τροποποίησης των ορίων αυτών από την Τουρ-
κική πλευρά και ότι εν πάση περιπτώσει τα όρια 
μπορούν να τροποποιηθούν μόνο εάν υπάρχει 
συμφωνία από όλα τα κράτη της περιοχής, συμπε-
ριλαμβανομένης βεβαίως της Ελλάδας.
Στις 22 Νοεμβρίου η Τουρκία παραμένει ανυ-
ποχώρητη στην τακτική των προκλήσεων, και την 
ώρα που καλεί την Ελλάδα σε διάλογο προχωρά 
σε… μπαράζ Navtex με τις οποίες δεσμεύει τη 
θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του καστελλό-
ριζου.
η Navtex για το οruc Reis, μαζί με τα συνοδευτικά 
του, θα πλέει στην ανατολική Μεσόγειο έως τις 29 
νοεμβρίου…
Μάλιστα, το βόρειο άκρο της περιοχής που 

δέσμευσε η Τουρκία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 
6,5 ναυτικών μιλίων από το καστελλόριζο. οι 
Τούρκοι είχαν κάνει το ίδιο με τη νavtex στις 11 
οκτωβρίου.
Στις 24 Νοεμβρίου, τη στιγμή που το Oruc Reis 
πλέει παράνομα εντός της ελληνική υφαλοκρη-
πίδας, η Τουρκία εξέδωσε τρεις Navtex θέτοντας 
εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίησης έξι νησιών 
του αιγαίου. πρόκειται για την Ικαρία, την πάτμο, 
την σαμοθράκη, την Λήμνο, την Χίο και την σάμο. 
Όπως αναφέρεται στις Navtex, παραβιάζονται 
τόσο η συνθήκη της Λωζάνης, την οποία, πάντως, 
ο τούρκος πρόεδρος έχει αμφισβητήσει με δη-
μόσιες τοποθετήσεις του, όσο και η συνθήκη των 
παρισίων.
Στις 26 Νοεμβρίου για πρώτη φορά, το Ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία, 
υπερψήφισε την αυστηρή επιβολή κυρώσεων 
στην Τουρκία υιοθετώντας την τροπολογία που 
κατέθεσε η Ελληνική και κυπριακή αντιπροσωπεία, 
με πρωτοβουλία των Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Λευτέ-
ρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά. Το αποτέλε-
σμα της ψηφοφορίας ήταν 440 ψήφοι υπέρ, 193 
κατά και 53 αποχή.
πρόκειται για μια σημαντική απόφαση του Ευρω-
παϊκού κοινοβουλίου, που στέλνει ένα καθαρό 
μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ, για την  συνεδρίαση 
της  11ης Δεκεμβρίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Διπλωματική ήττα Τουρκίας

εντάσεων κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό. 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στάθηκε και σε ένα 
άλλο θέμα μιλώντας στους ομολόγους του, αυτό 
των πωλήσεων όπλων στην Τουρκία. Ειδικότερα, 
υπενθύμισε πως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
της Άγκυρας στη συρία είχαν υπάρξει αποφάσεις για 
εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία από 
ορισμένα μεμονωμένα κράτη μέλη. Όπως είπε, η 
καλύτερη έκφραση αλληλεγγύης θα μπορούσε να 
είναι οι χώρες της ΕΕ να μην επιτρέπουν την πώληση 
όπλων στην Τουρκία, τα οποία ενδεχομένως θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά της κυριαρχίας 
κράτους-μέλους. η θέση έγινε κατανοητή, αλλά δεν 
υιοθετήθηκε…
Στις 18 Οκτωβρίου η Τουρκία είχε ανακοινώνει εν 
μέσω τυμπανοκρουσιών την υπερψήφιση νέου νόμου 
με τον οποίο διευρύνει την περιοχή ευθύνης της για 
την έρευνα και διάσωση και ούτε λίγο, ούτε πολύ μας 
έλεγε ότι το μισό αιγαίο μαζί με τα νησιά της Ελλάδας 
είναι περιοχές στις οποίες η Τουρκία έχει δικαίωμα για 
έρευνα και διάσωση.
Μάλιστα ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας αντίλ 
καραϊσμαΐλογλου, έχει αναρτήσει και σχετικό χάρτη 
στον οποίο φαινόταν να έχει «μαρκάρει» το μισό 
αιγαίο και όλη την περιοχή από την κρήτη μέχρι την 
κύπρο.
Στις 24 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι, στις 14 οκτω-
βρίου ο Μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα 
ηνωμένα Έθνη, Φεριντούν Χ. σινιρλιόγλου, απέστειλε 
επιστολή στον Γ.Γ. του οηΕ, όπου περιγράφει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει για να υπάρξει 
διάλογος με την Ελλάδα.
η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να επιρρίψει 
ευθύνες στην Ελλάδα για την ένταση κάνοντας λόγο 
για «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και 
της ελληνοκυπριακής διοίκησης» και επιμένει ότι η 
Ελλάδα οδήγησε σε ακύρωση των διερευνητικών με 
την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης αοΖ με 
την αίγυπτο.
στην επιστολή, θίγεται το ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης των νησιών και της επέκτασης των ναυτικών 
μιλίων.
η Άγκυρα επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διά-
λογος εάν η Ελλάδα δεν αποκηρύξει τον «χάρτη της 
σεβίλλης» (σ.σ. η Ελλάδα ποτέ δεν έχει επικαλεστεί 
τον χάρτη αυτό ο οποίος αποτυπώνει τις ευρωπαϊκές 
αοΖ μεταξύ αυτών και την Ελληνική με πλήρη επή-
ρεια των νησιών και βάση της μέσης γραμμής) και 
επίσης αν δεν αρθούν οι «παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου» που αφορούν τον εξοπλισμό των νησιών 
και την διαφοροποίηση του εναέριου χώρου από τα 
χωρικά ύδατα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Νέα περίοδο χάριτος 
έδωσε στην Τουρκία η ΕΕ
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Το «lockdown»
της Κυπριακής ΑΟΖ 
από Covid-19 
& Τουρκία
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2020- H 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΑSTMED, H ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, Η ΕΞΑΓΟΡΑ NOBLE 
ΑΠΟ CHEVRON KAI H ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 

Το 2020 ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς για τα ενεργειακά της κύπρου 
αλλά και της περιοχής,  αφού από τον 

Ιανουάριο έπεσαν οι υπογραφές για κατασκευή 
του αγωγού East Med. Ωστόσο η εμφάνιση 
του κορωνοϊού ανέτρεψε τον σχεδιασμό της 
κυβέρνησης  για γεωτρήσεις στην κυπριακή 
αοΖ την ίδια ώρα που η Τουρκία συνέχι-
σε τις παράνομες γεωτρήσεις και έρευνες 
στην θαλάσσια περιοχή της κύπρου και της 
ανατολική Μεσόγειο. η Ε.Ε παρά την λεκτική 
στήριξη προς την κυπριακή Δημοκρατία και 

την Ελλάδα, δεν προχώρησε στην επιβολή 
αυστηρών κυρώσεων προς την Άγκυρα. Μια 
από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις μέσα στο 
2020 ήταν η εξαγορά της Noble Energy από 
την Chevron και η υπογραφή του καταστατικού 
του EMGF. σε γνωστοποίηση της απόφασής 
του να παραχωρήσει το χαρτοφυλάκιο του 
Υπουργείου Ενέργειας, προχώρησε τον Ιούνιο ο 
Γιώργος Λακκοτρύπης που υπήρξε ο μακροβιό-
τερος Υπουργός της κυβέρνησης αναστασιάδη. 
Την σκυτάλη στο Υπουργείο Ενέργειας πήρε η 
νατάσα πειλίδου
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Στις 2 Ιανουαρίου έπεσαν στην αθήνα  οι 
υπογραφές για τη διακρατική συμφωνία Ελ-
λάδας – κύπρου – Ισραήλ για την κατασκευή 

του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed, 
σε μια χρονική συγκυρία, όπου είχε κορυφωθεί η 
τουρκική προκλητικότητα. Εκ μέρους της κυπριακής 
Δημοκρατίας, τη συμφωνία υπέγραψε ο Υπουργός 
Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, εκ μέρους 
της Ελλάδας υπέγραψε ο Υπουργός Ενέργειας κ. 
κωστής Χατζηδάκης και εκ μέρους του Ισραήλ 
ο Υπουργός Ενέργειας κ. Yuval Steinitz, στην 
παρουσία των ηγετών των τριών χωρών. η Ιταλία 
που δεν υπέγραψε αλλά δεσμεύτηκε να υπογράψει  
σε κατοπινό στάδιο, εκπροσωπήθηκε μέσω του 
πρεσβευτή της. Επιστολή στήριξης του αγωγού 
έστειλε ο Ιταλός Υπουργός οικονομικής ανάπτυξης, 
στέφανο πατουανέλι.
η Άγκυρα αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την υπο-
γραφή ως μια ακόμη μάταιη προσπάθεια εξαίρε-
σης του ψευδοκράτους από τα ενεργειακά, ενώ ο 
πρώην κατοχικός ηγέτης είπε ότι ο αγωγός είναι 
δαπανηρός και αντίθετος με γεωγραφικές πραγ-
ματικότητες. Τη στήριξη της κυβέρνησης των ηπα 
στον αγωγό EastMed, εξέφρασε ο πρέσβης των 
ηπα στην Ελλάδα, Τζέφρι πάιατ και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Στις 10 Ιανουαρίου η Energean παρουσίασε στα 
κοινοβουλευτικά κόμματα της κύπρου την πρότασή 
της για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγού 
από το κοίτασμα Βόρειο καρίς του Ισραήλ στην 
κύπρο.
Στις 15 Ιανουαρίου οι Τούρκοι οι Τούρκοι 
δεσμεύουν μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή δυτικά 
της κύπρου, στο τριπλό σημείο επαφής αοΖ 
Ελλάδας-κύπρου-αιγύπτου για σεισμικές έρευνες 
από το ερευνητικό Oruc Reis και τα συνοδευτικά 
σκάφη ATAMAN και CENGİZ. ο Tούρκος Υπουρ-

γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στέλνει 
παράλληλα μήνυμα ότι οι υπόλοιπες χώρες θα 
πρέπει να πάρουν την έγκριση της Τουρκίας για τον 
EastMed και δηλώνει έτοιμος για υπογραφή αοΖ 
με την Ελλάδα.
Στις 17 Ιανουαρίου ο Τούρκος Υπουργός 
Ενέργειας Φατίχ Γιαβούζ ανακοίνωσε την έναρξη 
παράνομης γεώτρησης στην Kυπριακή αοΖ, 
τεμάχιο, από το γεωτρύπανο Φατίχ σε στόχο που 
αποκάλεσαν «Λευκωσία 1». η προηγούμενη πα-
ράνομη γεώτρηση στον στόχο. Έντονη αντίδραση 
κυβέρνησης και κομισιόν. ο Ζοζέπ Μπορέλ κάνει 
λόγο για επίσπευση καταρτισμού λίστας κυρώσεων 
για παράνομες γεωρήσεις .

Στις 22 Ιανουαρίου προκύπτει ζήτημα για το 
γεγονός ότι οι Τούρκοι είχαν γεωλογικά στοιχεία 
για την στόχο Ερατοσθένη. αν και αρχικά υπήρχαν 
υπόνοιες υποκλοπής, εντούτοις τα στοιχεία έλαβαν 
από ανηρτημένες στο διαδίκτυο εκθέσεις του 
Τμήματος περιβάλλοντος. σε συνέντευξή του στο 
τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN TÜRK ο Γενικός 
Γραμματέας του ακΕΛ Άντρος κυπριανού, δηλώνει 
πως μετά τη λύση του κυπριακού η πιο φθηνή 
επιλογή είναι ένας αγωγός προς Τουρκία.
παράλληλα η Άγκυρα συνεχίζει να εκβιάζει ότι αν 
η κυπριακή Δημοκρατία δεν ανέστειλε το γεω-
τρητικό της πρόγραμμα μέχρι τηνλύση, τότε θα 
συνεχίσει ακάθεκτη.

Φτάνει στο νησί στις 4 Φεβρουαρίου ο αρ-
μόδιος για θέματα ενέργειας των ηπα, 
Φράνσις Φάνον, κάνοντας έκκληση προς 

όλα τα μέρη να μην προβαίνουν σε προκλητικές 
ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν περαιτέ-
ρω αστάθεια στην περιοχή. στις δηλώσεις του ο 
αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε, εξάλλου, ότι 
οι ηπα θεωρούν την ενεργειακή συνεργασία στην 
περιοχή ως ένα μέσο για την προώθηση ευρύτερα 
της πολιτικής σταθερότητας και ευημερίας. αυτή 
είναι η οπτική, μέσα από την οποία βλέπουμε την 
ενεργειακή συνεργασία.
στο θαλασσοτεμάχιο 8 της κυπριακής αοΖ όπου 
διενεργεί παράνομες γεωτρήσεις το τουρκικό 
γεωτρύπανο Yavuz έρχεται το γαλλικό αεροπλανο-
φόρο Charles De Gaulle το οποίο ακολουθούν έξι 
συνοδευτικά πλοία

Στις 9 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. νίκος αναστασιάδης δηλώνει πως  το 
ενεργειακό πρόγραμμα της κυπριακής Δημοκρατίας 
προχωρεί κανονικά, τονίζοντας ότι η καλή θέλη-
ση υπαγορεύει την προσέλευση στον διάλογο για 
το κυπριακό, χωρίς αμφισβήτηση των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της κυπριακής Δημοκρατίας ή 
προαπαιτούμενα. Ενόψει της επιβολής κυρώσεων ο 
Ερντογάν  αναφέρει πως τα νερά της Μεσογείου θα 
θερμανθούν και άλλο. ο Υπουργός Ενέργειας κάνει 
λόγο για «πυκνό πρόγραμμα γεωτρήσεων από τον 
απρίλιο»
Στις 21 Φεβρουαρίου, κύπρος και νορβηγία 
υπέγραψαν Μνημόνιο συνα-
ντίληψης για θέματα ενέρ-
γειας, στο οποίο προνοείται, 
μεταξύ άλλων, η μεταφορά 
τεχνογνωσίας για το Ταμείο 
Υδρογονανθράκων.
Στις 27 Φεβρουαρίου η 
Ε.Ε εξέδωσε κυρώσεις σε 
βάρος δυο Τούρκων υπη-
κόων που σχετίζονται με τις 
παράνομες εξορύξεις στην 
κυπριακή αοΖ προκαλώ-
ντας την οργή της Άγκυρας.

ΙανουαρΙοσ: Yπογραφές για EastMed –Γεωτρήσεις Yavuz

ΦεβρουαρΙοσ: στην Κύπρο ο Francis Φανον
& το Charles De Gaulle 

ΜαρτΙοσ 
Λεκτική στήριξη 
από ΗΠα 
Φτάνει στο λιμάνι της Μερσίνας το τρίτο 
γεωτρύπανο της Τουρκίας Kanuni. Στις 3 
Μαρτίου από την Ελληνική Κυβέρνηση ο 
αδειοδοτικός κύκλος του αγωγού EastMed με 
χρονικό ορίζοντα λήξης της όλης διαδικασίας 
τα τρεισήμισι χρόνια. Ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων της Ελλάδας Άδωνις 
Γεωργιάδης ενέκρινε την έναρξη του κύκλου 
αδειοδότησης για τον αγωγό EastMed και πιο 
συγκεκριμένα του ελληνικού χερσαίου τμήμα-
τος του αγωγού. Στην εκτίμηση ότι η Τουρκία 
έχει οδηγηθεί στο περιθώριο της ενεργειακής 
εξίσωσης της Ανατολικής Μεσογείου με δική 

της υπαιτιότητα προχώ-
ρησε ο Τζόσουα Βολζ, 
ανώτερος αξιωματούχος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για 
θέματα ενέργειας, κατά τη 
διάρκεια ενημέρωσης που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Κογκρέσο υπό την αιγίδα 
της κοινοβουλευτικής ομά-
δας για θέματα ενέργειας 
και γεωπολιτικής στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τη 
συνεργασία του Ελληνοα-
μερικανικού Ινστιτούτου.
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Απρίλίος:
ο Covid-19 ακυρώνει
τις γεωτρήσεις 

Hπανδημία του νέου κορωνοϊού (COVID19) και η 
εξάπλωσή του σε όλον τον πλανήτη δεν αφήνει 
ανεπηρέαστο ούτε τον ενεργειακό τομέα και τη βιο-

μηχανία έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Υπό κανονικές συνθήκες, η κυπριακή Δημοκρατία θα 
προετοιμαζόταν  τον απρίλιο ω για γεώτρηση στον στόχο 
«κρόνος» στο θαλασσοτεμάχιο 6 της αοΖ, το οποίο ανήκει 
στην κοινοπραξία ENI-TOTAL. Χωρίς να υπάρξει επίσημη 
διαβούλευση διαφάνηκε πως δύσκολα θα μπορούσαν να 
τηρηθούν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Γίνεται ακολούθως 
γνωστό ότι η Εχχοn Mobil “παγώνει” μέχρι τον σεπτέμ-
βριο του 2021 τις δραστηριότητες της στην κυπριακή αοΖ 
εξαιτίας της πανδημίας καιτης κατάστασης που επικρατεί 
στις διεθνείς αγορές λόγω χαμηλής τιμής του πετρελαίου. 
Την είδηση επιβεβαιώνει ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος 
Λακκοτρύπης.
Το Yavuz αποχωρεί από την κυπριακή αοΖ χωρίς να 
καταφέρει να ολοκληρώσει με κάποια επιτυχία την παρά-
νομη γεώτρησή του στο οικόπεδο 8 όπου βρισκόταν και 
επιστρέφει στο οικόπεδο 6 για νέες γεωτρήσεις με συνο-
δεία πολεμικών πλοίων. Χλιαρές αντιδράσεις από την Ε.Ε.
η εταιρεία Hoegh LNG με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει 
ότι υπέβαλε πρόταση προς την κυβέρνηση για εγκατάστα-
ση πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης φυσικού αερίου 
στην κύπρο. σε δηλώσεις του ο ανώτερος αντιπρόεδρις 
της Eni για Διεθνή Θέματα Marco Piredda, είπε το κυπρι-
ακό ζήτημα, οι δράσεις της Άγκυρας και ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων 
στη Μεσόγειο συγκρατούν τις προοπτικές ατης 
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Ελπίδα 
του, είπε, είναι να ενοποιηθεί ένας δομημέ-
νος διάλογος - ακόμη και μεταξύ ιστορικών 
αντιπάλων - που ξεκίνησε με το East Med Gas 
Forum.
παράλληλα η εταιρεία IGI Poseidon προκή-
ρυξε διαγωνισμό για δραστηριότητες Μελέτης, 
προμήθειας, κατασκευής και Εγκατάστασης 
(Engineering, Procurement, Construction and 
Installation/EPCI) που σχετίζονται με τα υπεράκτια 
τμήματα του έργου αγωγού EastMed.

Kοινή διακήρυξη διακήρυξη 
Ελλάδας, κύπρου, αιγύπτου, 
Γαλλίας και ηαΕ όπου κατα-

δικάζουν τις γεωτρήσεις της Τουρκίας 
στην κυπριακή αοΖ. προς επέκταση 

των συμβολαίων του γεωτρη-
τικού προγράμματος της ENI/
TOTAL, λόγω των καθυστε-
ρήσεων που επέφερε η 
πανδημία του κορωνοϊού, 
κινήθηκε το Υπουργείο 
Ενέργειας, ενώ το αντί-
στοιχο συμβόλαιο της 
κοινοπραξίας Exxon 

Mobil/Qatar Petroleum 
δεν χρειάστηκε αναθεώ-

ρηση. ο Ιταλός Υπουργός 
Εξωτερικών Λουίτζι ντι 

Μάιο ξεκαθαρίζει πως η ΕνΙ δεν φεύγει από τα 
χωρικά ύδατα της κύπρου.
Με ευρεία συναίνεση εγκρίνεται από τη Βουλή 
των Ελλήνων και το Υπουργικό συμβούλιο 
στην κύπρο η συμφωνία για τον αγωγό 
EastMed. ο Μπορέλ στέλνει το μήνυμα πως 
δεν πρόκειται να γίνει καμία διαπραγμάτευση 
με την Άγκυρα όσο συνεχίζονται οι γεωτρή-
σεις στην αοΖ.
η Γενική Διεύθυνση της Τουρκικής Εταιρείας 
πετρελαίων (TPAO) υπέβαλε αίτημα προς την 
Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων και πετρελαϊ-
κών Εργασιών της Τουρκίας, για την έγκριση 
επιπλέον αδειών ερευνών για πετρέλαιο σε 7 
οικόπεδα στην Μεσόγειο εντός της «τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας», σε μια θαλάσσια έκταση που 
εκτείνεται μεταξύ Ρόδου, καρπάθου και κρή-
της στα δυτικά και κύπρου, στα ανατολικά.

ΜΑιος: Κοινή Διακύρυξη 
των «5» κατά Τουρκίας 

«Ιστορική» υπογραφή ΑΟΖ μεταξύ Ελλά-
δας-Ιταλίας με τον Υπουργό Ενέργειας  
Γιώργο Λακκοτρύπης να λέει ότι η συμφω-
νία επιβεβαιώνει ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ.
Εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, χρηματοδότηση ύψους 150 
εκατ. ευρώ για υποδομές έλευσης ΥΦΑ 
στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις του στο «Σίγμα» στις 16 
Ιουνίου, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών 
Γιαννάκης Κασουλίδης, ρωτήθηκε για την 
προοπτική υπογραφής ΑΟΖ μεταξύ Ελλά-
δας και Αιγύπτου και απάντησε ότι θα μπο-
ρούσε να γίνει τμηματική συμφωνία και να 
αφήσει το κομμάτι του Καστελόριζου έξω, 
παρά να μην υπάρξει καμιά συμφωνία.
Σε γνωστοποίηση της απόφασής του να 
παραχωρήσει το χαρτοφυλάκιο του Υπουρ-
γείου Ενέργειας προχώρησε ο Γιώργος 
Λακκοτρύπης που υπήρξε ο μακροβιότερος 

Υπουργός της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. 
Την σκυτάλη στο Υπουργείο παίρνει η 
Νατάσα Πειλίδου. Ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, 
πραγματοποίησε στις 26 Ιουνίου επίσκε-
ψη εργασίας στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της 
οποίας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον 
νέο Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, κ. 
Gabi Ashkenazi, ενώ διεξήχθηκαν επίσης 
διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετο-
χή υπηρεσιακών παραγόντων των δύο 
Υπουργείων. Ανάμεσα στα θέματα που 
συζητήθηκε ήταν και η ανάπτυξη του κοι-
τάσματος «Αφροδίτη».
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπο-
ρέλ ενημερώθηκε από τον πρώην Υπουργό 
Άμυνας, Σάββα Αγγελίδη, για την κατάστα-
ση στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και τις τουρκικές προκλήσεις και επιθεώ-
ρησε με ελικόπτερο την περιοχή.

ίούλίος: Εξαγορά Noble
από Chevron
Σε δηλώσεις του σε αραβικό ΜΜΕ ο νέος Πρέσβης της 
Ελλάδας στην Αίγυπτο Νικόλαος Γαριλίδης, αναφέρει 
πως Ελλάδα-Αίγυπτος είναι κοντά στην υπογραφή 
ΑΟΖ. Ο ενεργειακός κολοσσός Chevron Corp ήρθε σε 
συμφωνία για την εξαγορά της Noble Energy Inc. για 
περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε έναν κλάδο 
που υπέστη μεγάλο σοκ από την στιγμή που ξέσπασε 
η πανδημία του κορωνοϊού. Η Υπουργός Ενέργειας κα 
Νατάσα Πηλείδου πραγματοποιεί τις επόμενες μέρες, 
τηλεδιασκέψεις με τους επικεφαλής τόσο της Chevron 
όσο και της Noble Energy, με σκοπό να τύχει πλήρους 
ενημέρωσης για τα διαλαμβανόμενα στην μεταξύ τους 
συμφωνία, ειδικότερα αυτά που αφορούν την ανάπτυξη 
του «Αφροδίτη». Σ’ αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο 
ελληνικός στόλος στο Αιγαίο, μετά την όξυνση της τουρ-
κικής προκλητικότητας καθώς στις 21 Ιουλίου η Τουρκία 
εξέδωσε παράτυπες NAVTEX για σεισμικές έρευνες στο 
Καστελόριζο. Νέες έρευνες παράλληλα από Barbaros 
νοτιοδυτικά της Κύπρου.

ίούνίος: Ανακοίνωση αποχώρησης 
λακκοτρύπη
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Στις 6 Αυγούστου πέφτουν οι υπογραφές 
οριοθέτηση αοΖ μεταξύ Ελλάδος αιγύπτου εν 
μέσω τουρκικών αντιδράσεων. η συμφωνία 

δεν αγγίζει το τριπλό σημείο επαφής αοΖ με κύπρο. 
οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ επιβεβαίωσαν την 
πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και 
την κύπρο και επανέλαβαν ότι πρέπει να γίνουν 
σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
μελών της. νωρίτερα η Ελλάδα είχε κυκλοφορήσει 
στο συμβούλιο προσχέδιο καταδικαστικής δήλωσης 
προς την Τουρκία, η οποία περιείχε ρητή αναφο-
ρά σε κυρώσεις, ζητούσε άμεσο τερματισμό των 
ερευνών και καλωσόριζε τη συμφωνία της Ελλάδας 
με την αίγυπτο. οι χώρες που έθεσαν βέτο στη 
δήλωση ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η ουγγαρία, η 
Βουλγαρία, η Ισπανία και η Μάλτα. η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έδωσε προθεσμία ένα μήνα στην Τουρκία 
προκειμένου να συμμορφωθεί και να σταματήσει 
τις αυθαίρετες ενέργειες και τις παραβιάσεις του 
Διεθνούς Δικαίου, διαφορετικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
θα στραφούν στο μαστίγιο των κυρώσεων.
η κύπρος, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία προχω-
ρούν σε κοινή παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, 
στο πλαίσιο της Τετραμερούς πρωτοβουλίας με 
το όνομα «ΕΥνοΜΙα». η κυπριακή Δημοκρατία 
εξέδωσε άδεια για σταθμό ηλεκτρικής διασύνδεσης 
EuroAfrica Interconnector. ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας νίκος αναστασιάδης πραγματοποιεί στις 
31 αυγούστου τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα 
σύμβουλο της εταιρείας Chevron κ. Μάικλ Γουίρθ , 
με την εταιρεία να επιβεβαιώνει την βούλησή της 
για ανάπτυξη του κοιτάσματος «αφροδίτη».

Πραγματοποιείται  στις αρχές του μήνα η 
σύνοδος κορυφής όπου οι ηγέτες της ΕΕ 
καλούν μεταξύ άλλων την Τουρκία να 

ξεκινήσει διάλογο με στόχο την επίλυση όλων των 
θαλάσσιων διαφορών με την κύπρο» και σημει-
ώνεται ότι το Ευρωπαϊκό συμβούλιο «παραμένει 
πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση 
του κυπριακού». Το Barbaros αποχωρεί στις 9 
Οκτωβρίου από την ανατολική πλευρά της αοΖ και 

κατευθύνεται δυτικά της πάφου.
Διεξάγεται, στις 27 Οκτωβρίου  στην αθήνα η 
Τριμερής συνάντησης Ελλάδας - κύπρου - Ισραήλ 
σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. στο επίκεντρο 
των συζητήσεων των τριών Υπουργών Εξωτερικών 
ήταν οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και την 
ευρύτερη περιοχή αλλά και ζητήματα που άπτονται 
της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας των 
χωρών, ειδικά στο επίπεδο της ενέργειας.

Αύγούστοσ: ύπογραφή ΑοΖ Ελλάδας-Αιγύπτου

οκτώβριοσ: συνοδός κορυφής 
Ε.Ε χαϊδεύει την τουρκία

ΝοΕμβριοσ:
Νέες τουρκικές
γεωτρήσεις
Το Συμβούλιο των κρατών μελών της ΕΕ 
παρατείνει, με απόφασή του στις  Νοεμβρίου , 
το υφιστάμενο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων 
για τις μη εξουσιοδοτημένες γεωτρητικές 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, για ένα έτος, έως τις 12 Νοεμβρίου 
2021. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα διατηρήσει συνεπώς την ικανότητά 
της να επιβάλλει στοχοθετημένα περιοριστι-
κά μέτρα σε πρόσωπα ή οντότητες που είναι 
υπεύθυνα ή εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτη-
μένες δραστηριότητες γεώτρησης υδρογοναν-
θράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Νέα γεώτρηση του γεωτρύπανου Γιαβούζ 
δυτικά της Κύπρου, ανακοινώνει στις 13 Νο-
εμβρίου ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ 
Ντονμέζ. Στον λογαριασμό του στο τουίτερ ο 
Τούρκος υπουργός αναφέρει ότι «το Γιαβούζ 
ολοκλήρωσε γεώτρηση 6 χιλιάδων μέτρων στο 
στόχο «Σελτσούκος-1», τα αποτελέσματα που 
έλαβαν  ήταν αισιόδοξα και κοντά στην περιο-
χή αυτή θα ξεκινήσουν νέα γεώτρηση.

σΕπτΕμβριοσ:
ύπογραφή 
καταστατικού EMGF
Εντείνονται οι συζητήσεις Κύπρου- Αιγύπτου 
για κατασκευή αγωγού μεταφοράς ΦΑ. Ο 
Τούρκος Υπουργός Άμυνας απειλεί πως όσοι 
κάνουν νταηλίκια στην Ανατολική Μεσόγειο, 
θα φύγουν όπως ήρθαν. Παράλληλα η Μόσχα 
απορρίπτει ισχυρισμούς ότι υποστηρίζει τις 
τουρκικές δραστηριότητες στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Πραγματοποιούνται κοινές ναυτι-
κές ασκήσεις Κύπρου-ΗΠΑ μέχρι και τις 20 
Σεπτεμβρίου.
Στις 22 Σεπτεμβρίου υπογράφεται το κατα-
στατικό του  East Mediterranean Gas Forum.
Πρόκειται για έναν περιφερειακό οργανισμό 
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Αιγύπτου 
και εμπλέκει επτά χώρες – ιδρυτικά μέλη, την 
Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιορδανία, 
την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Παλαιστινια-
κή Aρχή. Η Tουρκία συνεχίζει ακάθεκτη να 
ανανεώνει συνεχώς τις παράτυπες Navtex για 
ασκήσεις στην νοτίως του Καστελορίζου από 
το Oruc Reis.
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Αναδρομή στα τρία μεγαλύτερα 
σκάνδαλα του 2020
“Εδώ ΕίνΑί Κύπρος, ολΑ γίνοντΑί!”
Από τΑ χρυσΑ διΑβΑτήριΑ κΑι τό βιντεό - “βόμβΑ” τόυ Αλ τζΑζιρΑ, στό φιΑσκό τήσ βόυλήσ γιΑ 
τή λιστΑ γιωρκΑτζή κΑι τΑ κόκκινΑ δΑνειΑ των πεπ μεχρι τό σφΑγειό Cypra, τήν επιτΑγή κΑι 
τήν ενδεχόμενή συγκρόυσή συμφερόντόσ τήσ γενικήσ λόγιστριΑσ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ

χρονιά με έντονη δυσοσμία σκανδάλων ήταν 
το 2020. Τις μεγαλύτερες “μαύρες κηλίδες” 
στην επικαιρότητα άφησαν τρεις πολύκροτες 

υποθέσεις. η πρώτη ήταν το σκάνδαλο σε σχέση με 
την παραχώρηση χρυσών διαβατηρίων σε ξένους 
καταδικασθέντες ή κατηγορούμενους για ποινικά 
αδικήματα. η ιστορία κορυφώθηκε με διάσημο 
πλέον βίντεο που δημοσιοποίησε το ξένο δίκτυο 
ενημέρωσης αλ Τζαζίρα, διασύροντας την κύπρο 
διεθνώς. αποκάλυπτε την απόλυτη ετοιμότητα και 
προθυμία γνωστών πολιτικών, υψηλόβαθμων 
κρατικών αξιωματούχων, δικηγόρων και άλλων 
προσώπων για να διευκολύνουν την πολιτογράφηση 
ξένων επενδυτών, ακόμη και σε φυγόδικους εγκλη-
ματίες, αφού, όπως έλεγαν και στο βίντεο “εδώ είναι 
κύπρος, όλα γίνονται”. Ξεκαθάριζαν στο βίντεο ότι 
εφόσον τους δοθεί ένα σεβαστό ποσό, θα μπορού-
σαν, καταχρώντας τα αξιώματα και τις διασυνδέσεις 
τους, να παρακάμψουν το σύστημα.
η δημοσιοποίηση του βίντεο οδήγησε στην παραί-
τηση του προέδρου της Βουλής, Δημήτρη συλλούρη 
και του βουλευτή του ακΕΛ, Χριστάκη Τζιοβάνη, 
αλλά και στην έναρξη αστυνομικής έρευνας, η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τελευταίο επεισόδιο, που προκάλεσε μάλιστα, 
θεσμική κρίση, ήταν η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
για τις πολιτογραφήσεις αναφορικά με την περίπτω-
ση στελεχών του καζίνο και μίας άλλης εταιρείας 
κολοσσού. η Ελεγκτική Υπηρεσία κατήγγειλε, μεταξύ 
άλλων, ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων 
από εταιρείες και άλλους μεσάζοντες. καταλόγιζε 
και παρεμβάσεις σε δύο πρώην υπουργούς Εσωτε-
ρικών της νυν κυβέρνησης.

αντιδρώντας, η κυβέρνηση χαρακτήρισε ατεκμη-
ρίωτη την έκθεση και κατήγγειλε τον οδυσσέα 
Μιχαηλίδη για υπέρβαση εξουσιών. Είχε προηγηθεί 
γραπτή δήλωση στο ίδιο μήκος κύματος από τον 
Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος ανέφερε πως είχε 
προβεί σε σύσταση προς τον Γενικό Ελεγκτή, να μην 
δημοσιεύσει τον έλεγχό του, καθώς θεωρεί πως 
θα επηρεάζεται δυσμενώς το υπό εξέλιξη έργο της 
Ερευνητική Επιτροπή. Με θέση αυτή διαφώνησε 
ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος επισήμανε πως δεν 
μπορεί να τερματίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτη-
της υπηρεσίας του, όταν το Υπουργικό διορίζει μία 
Ερευνητική Επιτροπή και ότι, αντιθέτως, τα ευρήματα 
μπορούν να συμβάλουν στο έργο της Επιτροπής.
πρόσφατα, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε, εμμέσως 
πλην σαφώς, πληροφορίες ότι προετοιμάζεται για 
να προσφύγει στο ανώτατο για να αιτηθεί την παύση 
του οδυσσέα Μιχαηλίδη για ανάρμοστη συμπερι-
φορά, επικαλούμενη προηγούμενες αντιπαραθέσεις 
που είχαν υπουργοί με τον οδυσσέα Μιχαηλίδη. 
αντιδρώντας, η Ελεγκτική Υπηρεσία δήλωσε όπως 
δεν φοβάται τίποτα, διότι θεωρεί πως εφαρμόζει 
κατά γράμμα το σύνταγμα.

σκανΔαΛα
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Αναδρομή στα τρία μεγαλύτερα 
σκάνδαλα του 2020
“Εδώ ΕίνΑί Κύπρος, ολΑ γίνοντΑί!”

Το 2020 στιγμάτισε και η υπόθεση με τα μη 
εξυπηρετούμενα δανεία των πολιτικά Εκτεθειμέ-
νων προσώπων, περιλαμβανομένων βουλευτών. 
Εκ των βασικών πτυχών του θέματος, είναι το 
συνεχιζόμενο «φιάσκο» της βουλής αναφορικά με 
τη διαχείριση λίστας «Γιωρκάτζη». ενώ αναμένεται 
στο επόμενο διάστημα και η δημοσιοποίηση της 
έκθεσης από τον Γενικό Ελεγκτή για “κόκκινα” των 
πΕπ στην πρώην συνεργατική.
Τρίτη υπόθεση με έντονη δυσοσμία σκανδάλου 
κατά το 2020, ήταν η υπόθεση του σφαγείου Cypra. 
Μια πτυχή, που προκάλεσε σφοδρές συγκρούσεις 
στη βουλή, αφορούσε την απόσυρση εγγυητικής 
επιστολής κατά το 2017 με παρέμβαση του Γενικού 
λογιστηρίου υπέρ του σφαγείου και εναντίον της 
δημοκρατίας.
σε μίαν άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός οικονομικών 
ζήτησε, πρόσφατα, από τον Γενικό Εισαγγελέα να 
εξετάσει κατά πόσο προκύπτει θέμα σύγκρουση 
συμφέροντος από τη Γενική λογίστρια, Ρέα Γεωργία.
Το αίτημα του υπουργού έγινε ύστερα από καταγ-
γελίες από τον βουλευτή, παύλο Μυλωνά ότι η κ. 
Γεωργίου, ως πρόεδρος της αρχής δημόσιας Επο-
πτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, ασκούσε έλεγχο 
στον ελεγκτή αδελφό της, ο οποίος ήλεγχε, με τη 
σειρά του, το σφαγείο του συζύγου της Γενικής 
λογίστριας. η τελευταία απέρριψε τις καταγγελίες, 
βλέποντας σκοπιμότητες.
ακολουθούν, αναλυτικότερα, οι τρεις κύριες υποθέ-
σεις με μυρωδιά σκανδάλου του 2020.
 
τα χρυσά διαβατήρια και τα 
χαστούκια του Αλ τζαζίρα
Για “απατεώνες που έχουν καταδικαστεί για ξέπλυ-
μα χρήματος και πολιτικά πρόσωπα,
που κατηγορούνται για διαφθορά απέκτησαν κυπρι-
ακή υπηκοότητα”, έκαναν λόγο δημοσιεύματα του 
διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου, με έδρα το κατάρ, 
αλ Τζαζίρα, τον περασμένο αύγουστο.
Τα «Cyprus Papers» αφορούσαν τη διαρροή περισ-
σότερων από 1.400 διαβατηρίων που φέρεται να 
έχουν εγκριθεί από την κυπριακή δημοκρατία, το 
διάστημα μεταξύ του 2017 και 2019.
Τα ρεπορτάζ αναδείκνυε τα μεγάλα κενά στο 

κυπριακό Επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο, αν έχει 
προσέφερε άμεσα και έμμεσα στην τόνωση της 
οικονομίας, έτυχε εκμετάλλευσης από επιτήδειους.
αντιδρώντας στα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση τα 
χαρακτήρισε παραπλανιτικά και ότι εξυπηρετούν 
πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο σχέσεις κατάρ – 
Άγκυρας.
σε αποκλειστική συνέντευξη στο σΙΓΜα, η επικεφα-
λής της έρευνας του Άλ Τζαζίρα. ντέπορα ντεϊβις 
χαρακτήρισε ως “ανοησίες” τις τοποθετήσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέροντας πως τα 
ευρήματα είναι προϊόν πολύμηνης και προσεκτικής 
διερεύνησης. Τον οκτώβριο προκάλεσε ακόμη 
μεγαλύτερο σάλο ένα βίντεο και πάλι από το αλ 
Τζαζίρα, με κρυφές κάμερες και υπό κάλυψη 
δημοσιογράφους, το οποίο έδειχνε, μεταξύ άλλων, 
τον τότε πρόεδρο της Βουλής, δημήτρη συλλούρη 
και τον βουλευτή του ακΕλ, Χριστάκη Τζιοβάνη να 
συνομιλούν με υποτιθέμενους μεσάζοντες ξένων 
επενδυτών. στο βίντεο, άτομο από την ομάδα του κ. 
Τζιοβάνη είπε σε κάποιον από τους υποτιθέμενους 
μεσάζοντες ότι μπορούν να αλλάξουν το όνομα του 
φανταστικού αιτηθέντα για να πάρει διαβατήριο, 

επειδή “εδώ είναι κύπρος”. σε κάποια στιγμή, το 
βίντεο δείχνει τον πρόεδρο της Βουλής να λέει στο 
συνομιλητή του,που τον κατέγραψε με κρυφή κάμε-
ρα, να μην πει σε κανένα οτιδήποτε γιατί πρέπει να 
προστατεύσει το όνομά του. κατά τη διάρκεια γεύ-
ματος στο σπίτι του βουλευτή στην παρουσία του 
υποτιθέμενου μεσάζοντα επενδυτή (υπό κάλυψη 
δημοσιογράφος του Al Jazeera) και του προέδρου 
της Βουλής και άλλων, ο δημήτρης συλλούρης λέει 
στον «μεσάζοντα» ότι, εφόσον χρειαστεί, ο ίδιος θα 
μπορούσε, με τις διασυνδέσεις του, να διευθετήσει 
την εξασφάλιση του διαβατηρίου μέσω άλλου ευ-
ρωπαϊκού κράτους, δίνοντας μάλιστα, ως παράδειγ-
μα τη Μάλτα, την σλοβενία και την λιθουανία. Μετά 
τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι συλλούρης και 
Τζιοβάνης παραιτήθηκαν από τα αξιώματά τους για 
να διευκολύνουν, όπως δήλωσαν, τις έρευνες των 
αρχών, αρνούμενοι εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.
πρόσφατα, η κυβέρνηση, εν μέσω ασφυκτικών 
πιέσεων από τις Βρυξέλλες, αποφάσισε τον 
οριστικό τερματισμό του κυπριακού Επενδυτικού 
προγράμματος. πόρισμα που εξέδωσε η Ερευνη-
τική Επιτροπή καλογήρου εντόπιζε στοιχεία που 
καταδείκνυαν ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών και 
πειθαρχικών αδικημάτων από διάφορα πρόσω-
πα για αριθμό περιπτώσεων πολιτογραφήσεων. 
ακολούθως, το Υπουργικό διόρισε νέα Ερευνητική 
Επιτροπή, με εντολή να διερευνήσει όλους τους φα-
κέλους πολιτογραφήσεων. Το έργο της Επιτροπής 
βρίσκεται σε εξέλιξη.
πρόσφατα, η Ελεγκτική Υπηρεσία ολοκλήρωσε δική 
της έρευνα για τις υποθέσεις των πολιτογραφή-
σεων για το καζίνο και για μία άλλη εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην κύπρο από το 2011.
διαπίστωνε ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικη-
μάτων από μεσάζοντες, καθώς και ενδεχόμενες 
παρεμβάσεις από δύο πρώην υπουργούς Εσωτερι-
κών της νυν κυβέρνησης. η τελευταία χαρακτήρισε 
ως ατεκμηρίωτη και παραπλανητική την έρευνα, 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. πηγές από το προεδρικό 
δήλωσαν πρόσφατα ότι η κυβέρνηση προετοιμά-
ζεται για να αιτηθεί ενώπιον του ανωτάτου την 
παύση του Γενικού Ελεγκτή, οδυσσέα Μιχαηλίδη, 
για ανάρμοστη συμπεριφορά. από την πλευρά της, 

Το επίμαχο βίνΤεο Του αλ 
Τζαζίρα, αποκαλυπΤε Την 

απολυΤη εΤοίμοΤηΤα καί προ-
θυμία πολίΤίκών, κραΤίκών 
αξίώμαΤουχών, δίκηγορών 
καί αλλών γία να δίευκολυ-
νουν Την πολίΤογραφηση 

ξενών επενδυΤών, ακομη καί 
σε φυγοδίκουσ εγκλημαΤίεσ, 

αφου, οπώσ ελεγαν καί σΤο βί-
νΤεο “εδώ είναί κυπροσ, ολα 

γίνονΤαί”.
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η Ελεγκτική Υπηρεσία δήλωσε πως δεν φοβάται 
τίποτα, επειδή εφαρμόζει το σύνταγμα.
 
Το φιάσκο με τη λίστα Γιωρκάτζη
Τον Ιούλιο, η ολομέλεια της Βουλής σε μια επεισοδι-
ακή συνεδρίαση υπερψήφισε την πρόταση για άμεση 
δημοσιοποίηση της περιβόητης λίστας Γιωρκάτζη, η 
οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των πολιτικά εκτε-
θειμένων προσώπων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
σε όλες τις τράπεζες. Μετά από μακρά συζήτηση, 31 
παρόντες Βουλευτές ψήφισαν υπέρ.
στη συνέχεια όμως, σε συνεδρίαση της Ad Hoc Επι-
τροπής που συνεδρίασε αμέσως μετά την απόφαση 
για να δει πως θα γίνει η δημοσιοποίηση, αποφασί-
στηκε όπως η απόφαση σταλεί από τον πρόεδρο της 
Βουλής στον πρόεδρο της δημοκρατίας για να την 
υπογράψει. ο τελευταίος επέστρεψε τη λίστα, ανυ-
πόγραφη, επικαλούμενος γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα.
Τα προηγούμενα 24ωρα αριθμό βουλευτών παραδέ-
χθηκαν ότι περιλαμβάνονται στη λίστα Γιωρκάτζη, και 
έδωσαν εξηγήσεις σε γραπτές τους ανακοινώσεις, 
χαρακτηρίζοντας τη λίστα λανθασμένη και πρόχειρη.
Μετά την παραίτηση του προέδρου της βουλής, 
δημήτρη συλλούρη, ανέλαβε καθήκοντα ο αδάμος 
αδάμου, ο οποίος, σε αντιθεση με τον προκάτοχό 
του, τάχθηκε υπέρ της δημοσιοποίησης της λίστα 
Γιωρκάτζη, δηλώνοντας, χαρακτηριστικά ότι η Βουλή 
«έχει γίνει ρεντίκολο» στα μάτια του κόσμου.
ο κ. αδάμου ζήτησε γνωμάτευση από τρεις νομικούς, 
οι οποίοι πριν από μερικές ημέρες αποφάνθηκαν 
πως είναι εφικτή η δημοσιοποίηση της λίστας, χωρίς 
να κινδυνεύσει με νομικά μέτρα η δημοκρατία, υπό 
την προϋπόθεση να ψηφιστούν συγκεκριμένες 
τροποποιήσεις στην αρχική απόφαση της ολομέλει-
ας. ουσιαστικά, με τη γνωμάτευσή τους, οι νομικοί 
έριξαν ξανά τη μπάλα στο γήπεδο της βουλής και 
εκκρεμούν οι νέοι χειρισμοί και αποφάσεις.
Εντός των ημέρων, αναμένεται να δοθεί στη δη-
μοσιότητα και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα 
πολιτικά Εκτεθειμένα πρόσωπα, περιλαμβανομένων 
βουλευτών, οι οποίοι κατείχαν μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια στην πρώην συνεργατική. σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ενδεχόμε-
νης ευνοϊκής μεταχείρισης βουλευτών σε σχέση με 
αναδιαρθρώσεις/διαγραφές δανείων.
πρόσφατα, η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστο-
λές σε όλους τους βουλευτές, όπως και σε άλλα 
πΕπ, ζητώντας τη θέση τους, είτε υπάρχουν ευρήμα-
τα εναντίον τους, είτε όχι.
αρχικά, τους ενημερώνει ότι η έρευνα στον συνεργα-
τισμό αφορά τα έτη 2013-2019 και ακολούθως για 
τα συμπεράσματα για το πρόσωπό τους, δηλαδή εάν 
κατέχουν ή κατείχαν δάνεια, εάν είναι «κόκκινα», εάν 

έτυχαν απομείωσης ή διαγραφής, και εάν δικαιολο-
γούνται ή όχι οι εν λόγω ενέργειες.
στην τελευταία σελίδα, η Ελεγκτική Υπηρεσία ρωτού-
σε τους βουλευτές αν συμφωνούν ή διαφωνούν με 
τα ευρήματα και αν διαφωνούν, να γράψουν τη θέση 
τους.
Υπενθυμίζεται, ότι η έρευνα υπό τη μορφή ερωτημα-
τολογίου για το θέμα είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα 
«σημερινή», τον απρίλη 2019.
η εφημερίδα μας απέστειλε σε όλους βουλευτές, 
αλλά και στα μέλη του τότε Υπουργικού συμβουλίου 
ερωτήσεις κατά πόσο κατέχουν μη εξυπηρετούμενο 
δάνειο σε οποιαδήποτε τράπεζα.
Τότε, είχαμε δεχθεί έντονες επικρίσεις για την έρευνά 
μας.
οι βουλευτές του ακΕλ, πλην της Ειρήνης Χαραλα-
μπίδου και του αδάμου αδάμου, που είναι σήμερα 
πρόεδρος Βουλής, δεν απάντησαν στις ερωτή-
σεις και εξέδωσε το κόμμα τους ενιαία αρνητική 

απάντηση. Το ίδιο έπραξε και το Υπουργικό, όπως 
και βουλευτές άλλων κομμάτων που, επίσης, δεν 
απάντησαν, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς.
η έρευνα αναδείκνυε την έλλειψη διαφάνειας που 
τηρούσε και τηρεί το κοινοβουλευτικό σώμα στο 
θέμα των κόκκινων δανείων πΕπ. Ταυτόχρονα, δια-
πιστώθηκε πως βουλευτές δεν δήλωναν ως όφειλαν 
τη σύγκρουση συμφέροντος, όταν ψήφιζαν νόμους 
που αφορούσαν αναδιαρθρώσεις και μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια.

“Σφαγή” για το σκάνδαλο Cypra
παρέμβαση της Γενικής λογίστριας της κυπριακής 
δημοκρατίας, Ρέας Γεωργίου σε υπόθεση κατάσχε-
σης εγγυητικής επιστολής για το σφαγείο Cypra 
στην κάτω Μονή, αποκαλύφθηκε στη συνεδρία της 
Επιτροπής Ελέγχου στις 12 νοεμβρίου.
Μετά από οδηγίες από το Γενικό λογιστήριο της 
δημοκρατίας αποσύρθηκε από τράπεζα, επιταγή που 
κατατέθηκε έξι ώρες προηγουμένως και αφορούσε 
κατάσχεση εγγυητικής από την εταιρεία Cypra.
ο ιδιοκτήτης της εν λόγω εταιρείας είναι ο σύζυγος 
της κας Ρέας Γεωργίου. στο συγκεκριμένο σφαγείο 
εντοπίστηκαν να εργάζονται αδήλωτοι εργαζόμενοι.
πολιτικός κλοιός άρχισε να σφίγγει γύρω από τη 
Γενική λογίστρια,μετά τις καταγγελίες που εξαπέλυσε 
εναντίον της ο βουλευτής του δηκο, παύλος Μυλω-
νάς περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. 
Βάσει των καταγγελιών, η κ. Γεωργίου ως πρόεδρος 
της αρχής δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλ-
ματος, επόπτευε τον ελεγκτή αδελφό της και εκείνος, 
με τη σειρά, τις εταιρείες του συζύγου της. πρόσφα-
τα, ο Υπουργός οικονομικών, κωνσταντίνος πετρίδης 
ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά 
πόσο δικαιολογείται ή όχι η έναρξη πειθαρχικής 
έρευνας εναντίον της Γενικής λογίστριας.

Φέτος την έπικαιροτητα 
απαςχοληςέ και το ςυνέχιζο-

μένο «Φιαςκο» της βουλης 
αναΦορικα μέ τη διαχέιρι-
ςη λιςτας «Γιωρκατζη», ένω 
τριτη υποθέςη μέ έντονη 
δυςοςμια ςκανδαλου κατα 

το 2020, ηταν η υποθέςη του 
ςΦαΓέιου Cypra.

ςΦηνα οικονομια 

ςΦηνα ςκανδαλα 
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Η πανδημία 
μεταμόρφωσε
τη ζωή μας
Η εξελιξΗ τΗς πανδΗμιας του Covid-19 ςτΗ χώρα μας 
απο το πρώτο επιβεβαιώμενο κρουςμα και
οι περιοριςμοι που επιβλΗθΗκαν για τΗν προςταςια 
τΗς υγειας και αλλαξαν τΗν καθΗμερινοτΗτα μας 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

πανΔηΜΙα
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Hτ ανησυχία που επικρατούσε σε ολόκληρο 
τον πλανήτη από την εμφάνιση του νέου 
ιού στην κίνα, για τον οποίο δεν υπήρχε 

θεραπεία ανάγκασε και τις κυπριακές αρχές να 
τεθούν σε ετοιμότητα. ο παγκόσμιος οργανισμός 
Υγείας στην έκτακτη συνεδρία του αποφάνθηκε 
ότι ήταν πολύ νωρίς για κήρυξη παγκόσμιου 
συναγερμού, καθώς ο αριθμός των θυμάτων 
ήταν σχετικά μικρός. καθησυχαστικό ήταν και το 
Υπουργείο Υγείας, θεωρούσε απομακρυσμένο 
ενδεχόμενο εισαγωγής ενός τέτοιου περιστατικού 
στην κύπρο. παρόλα αυτά, προχώρησε με όλες 
τις αναγκαίες ειδικές ενέργειες για εξασφάλιση 
της πλήρους ετοιμότητας.  οι πρώτες ενέργειες 
αφορούσαν τη θερμομέτρηση των ταξιδιωτών 

σε αεροδρόμια και λιμάνια, ώστε να αποκλειστεί 
το ενδεχόμενο εισόδου κάποιου ασθενούς στη 
χώρα. παράλληλα, άρχισε η ενημέρωσε του 
κοινού για τα συμπτώματα του ιού, όπως η οξεία 
λοίμωξη του αναπνευστικού, με πιθανή εμφάνι-
ση πυρετού, βήχα ή δύσπνοιας. Τότε, στα πολύ 
αρχικά στάδια η υποψία λοίμωξης από το νέο 
κορωνοϊό αφορούσε ταξίδι στην πόλη ούχαν ή 
επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα από την 
ημέρα επιστροφής μέχρι και 14 ημέρες μετά. Γι’ 
αυτό και άρχισαν οι οδηγίες προς τους πολίτες 
που ταξίδευαν προς ή από την κίνα για να είναι 
προσεκτικοί στις επαφές τους τόσο με τους 
ανθρώπους που ίσως ήταν ασθενείς, όσο και με 
τα ζώα.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι κυπριακές αρχές 
στις αρχές του μήνα εμφανίστηκε το πρώτο 
ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα μας. 

Το πρώτο ύποπτο κρούσμα νοσηλευόταν στο Γενικό 
νοσοκομείο Λευκωσίας, με την αρμόδια επιστη-
μονική ομάδα που καταρτίστηκε από το Υπουργείο 
Υγείας γι’ αυτό το σκοπό να καθησυχάζει πως ήταν 
πολύ καλά στην υγεία του και ότι η πιθανότητα να 
είναι ασθενής του νέου ιού ήταν χαμηλή. Τελικά, 
είχαν δίκαιο και όντως δεν ήταν κρούσμα κορωνο-
ϊού. στο μεταξύ, ζήτημα προέκυψε με την καθυστέ-
ρηση που παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των 
εξετάσεών του, με το Υπουργείο Υγείας, όμως, να 
δίνει άμεσα τη λύση. Λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνη-
σαν να διενεργούνται οι εξετάσεις στη χώρα μας 
και συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο νευρολογίας 
και Γενετικής κύπρου. οι έλεγχοι στις εισόδους της 
Δημοκρατίας για ύποπτα κρούσματα στις εισόδους 
της Δημοκρατίας συνεχίζονταν, ενώ σε σχέση με 

τους ελέγχους στα οδοφράγματα αποφασίστηκε 
όπως δίνεται ενημερωτικό φυλλάδιο και να γίνονται 
συγκεκριμένα ερωτήματα στους διερχόμενους. 
οι ανησυχίες εντείνονταν καθώς ο νέος κορωνο-
ϊός είχε κάνει την εμφάνισή του και στην Ευρώπη. 
η Ιταλία βρισκόταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. ο παγκόσμιος οργανισμός Υγείας που 
μιλούσε τότε για επιδημία έκανε επίσης λόγο 
για κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. στην κύπρο το Υπουργείο Υγείας άρχισε 
τις συστάσεις για ατομικά μέτρα προστασίας που 
περιλάμβαναν το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι 
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ή με 
απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ, τόσο σε 
ενήλικες, όσο και σε παιδιά, να καλύπτει το κοινό τη 
μύτη και το στόμα σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσμα-
τος, η αποφυγή επαφής με μάτια, στόμα και μύτη με 
ακάθαρτα χέρια, η αποφυγή στενής επαφής, όπως 
ανταλλαγή φιλιού, κοινή χρήση μαχαιροπήρουνων 

ή άλλων οικιακών σκευών με άτομα που είναι 
άρρωστα καθώς και η τακτική απολύμανση επιφα-
νειών, όπως πάγκοι κουζίνας, πόμολα, πόρτες και 
παιχνίδια παιδιών. παράλληλα, συνέχισε να καλεί 
τους ταξιδιώτες από την κίνα να είναι προσεκτικοί, 
συστήνοντάς τους σε περίπτωση που εμφανίσουν 
συμπτώματα μετά την επιστροφή τους να παραμεί-
νουν στο σπίτι και να αναζητήσουν άμεσα ιατρική 
φροντίδα, μέσω του προσωπικού τους ιατρού ή της 
Μονάδας Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών 
νοσημάτων. Λίγο αργότερα, οι οδηγίες και οι έλεγ-
χοι στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας, επεκτά-
θηκαν προς όλους τους ταξιδιώτες και όχι μόνο σε 
όσους επέστρεφαν από την κίνα. οδηγίες δόθηκαν 
και προς τους επαγγελματίες υγείας ώστε να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν ένα πιθανό κρούσμα και 
να το απομονώνουν βάσει των νέων πρωτοκόλλων 
που ετοιμάστηκαν. 
περαιτέρω, αποφασίστηκε το κλείσιμο των οδο-
φραγμάτων της οδού Λήδρας, του αστρομερίτη, 
της Λεύκας και της Δερύνειας για λίγες αρχικά ημέ-
ρες, ενώ ενισχύθηκε με νοσηλευτές και διασώστες 
το προσωπικό των υπόλοιπων οδοφραγμάτων στον 
Άγιο Δομέτιο, στο Λήδρα πάλας και στον πύργο, 
που θα συνέχιζαν να λειτουργούν.

ΙανουαρΙος: ςε εγρήγορση για τον κορωνοϊό

ΦεβρουαρΙος: Το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Κύπρο 



26 ανασκοπηση 2020

πανΔηΜΙα

Περικυκλωμένη από κρούσματα σε όλες τις 
γειτονικές της χώρες – εκτός της Τουρκίας 
και της Λιβύης- ήταν η κύπρος στις αρχές 

Μαρτίου. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλον 
τον κόσμο αυξάνονταν δραματικά, ενώ τα πρώτα 
περιστατικά που εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα 
ώθησαν τις κυπριακές αρχές να λάβουν αυστηρά 
μέτρα. Την ίδια ώρα, ο ποΥ προειδοποιούσε τον 
πλανήτη να προετοιμαστεί για πιθανή πανδημία. 
Μετά από σειρά συσκέψεων του Υπουργικού συμ-
βουλίου αποφασίστηκε σειρά έκτακτων αυστηρών 
μέτρων που τέθηκαν σε άμεση ισχύ. Ως νοσοκο-
μεία αναφοράς καθορίστηκαν τα Γενικά νοσο-
κομεία Λευκωσίας και Λεμεσού και το Μακάρειο 
για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, όπου υπήρχαν 
ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια απομόνωσης, 
τα οποία μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 10-12 
περιστατικά. Το Υπουργείο, όμως, είχε πλάνο ώστε 
αν ο ιός εξελιχθεί σε πανδημία να εκκενώσει ένα 
από αυτά και να γίνει νοσοκομείο αναφοράς μόνο 
για εξυπηρέτηση των κρουσμάτων κορωνοϊού. 
καθορίστηκαν επίσης ειδικοί χώροι απομόνωσης 
όπως οι κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος και 
άλλοι. Την εμφάνισή του έκανε επίσης το μέτρο 
του αυτοπεριορισμού στο σπίτι ή του περιορισμού 
στους ειδικούς χώρους που διαμορφώθηκαν για 
14 ημέρες. 
ο Υπουργός Υγείας, κωνσταντίνος Ιωάννου, 
απεύθυνε συστάσεις στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού όπως αποφεύγουν τους χώρους όπου 
υπάρχει συνωστισμός. στο μεταξύ, σύμφωνα με 
τον ποΥ, στα συμπτώματα πέραν του πυρετού, 
του βήχα και της δύσπνοιας προστέθηκε και η 
γαστρεντερίτιδα, ενώ νέες μελέτες έδειχναν πως 
ο ιός μπορεί να επανέλθει ακόμα και σε ασθενείς 
που τον έχουν περάσει.  
στη χώρα μας την πρώτη βδομάδα Μαρτίου είχαμε 
πέραν των 50 ύποπτων κρουσμάτων τα οποία 
βρέθηκαν αρνητικά μετά από εξετάσεις, με τον 
τηλεφωνικό αριθμό 1420 να παίρνει φωτιά και να 
δέχεται πέραν των 300 κλήσεων την ημέρα από 
πολίτες. 
αυτό ανάγκασε την κυβέρνηση να επαναξιολογήσει 
τα δεδομένα και να αποφασίσει την επέκταση των 
προληπτικών μέτρων που λαμβάνονταν ήδη στα 
αεροδρόμια και στα οδοφράγματα, ενώ παράλληλα 
αναθεωρήθηκαν οι οδηγίες στους ταξιδιώτες οι 
οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη χώρα 
από την οποία προέρχονταν. Για παράδειγμα, οι 
επιβάτες από την επαρχία Hubei της κίνας ετίθεντο 
σε περιορισμό υπό ιατρική παρακολούθηση, οι επι-
βάτες από την υπόλοιπη κίνα, τη Βόρεια Ιταλία, τις 
χώρες κορέα, Ιαπωνία, Ιράν, σιγκαπούρη και Χονγκ 
κονγκ, ετίθεντο υπό αυτοπεριορισμό στην οικία 

τους για 14 μέρες και οι επιβάτες από τις χώρες 
Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, την κεντρική 
και νότια Ιταλία, αυτοπαρακολουθούνταν χωρίς 
περιορισμούς στη μετακίνηση και στην περίπτωση 
εμφάνισης συμπτωμάτων παρέμεναν στο σπίτι και 
επικοινωνούσαν με το 1420. 

Τα πρώτα κρούσματα 
παρόλα τα μέτρα που εφαρμόζονταν, ο κορωνο-
ϊός πάτησε τελικά κύπρο στις 9 Μαρτίου, ενώ 
μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα ο αριθμός 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας 
έφτασε τα 21, εκ των οποίων τα πλείστα είχαν τα-
ξιδέψει πρόσφατα σε Βρετανία, Ελλάδα, Ιταλία και 
Γερμανία. Το περιστατικό, όμως, που προκαλούσε 
ιδιαίτερη ανησυχία ήταν το «ορφανό» κρούσμα που 
εντοπίστηκε στην πάφο, αφού δεν είχε ταξιδέψει 
πρόσφατα, ενώ δεν γνώριζε από που μπορεί να 
κόλλησε τον ιό. η ιχνηλάτηση των επαφών όλων 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αλλά και οι 
κλήσεις των πολιτών που έπεφταν βροχή στο 
τηλεφωνικό κέντρο 1420, είχαν ως αποτέλεσμα να 
ελεγχθούν πέραν των 800 ατόμων, κατατάσσοντας 
τη χώρα μας στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών 
με τα περισσότερα υπό διερεύνηση περιστατικά 
κατ’ αναλογίαν πληθυσμού, μετά την Ιταλία.
συγκεκριμένα το πρώτο κρούσμα αφορούσε 
25χρονο Ε/κ από τη Λεμεσό, που κατέφθασε στην 
κύπρο από το Μιλάνο στις 26 Φεβρουαρίου, επιβε-
βαιώθηκε στις 9 Μαρτίου και τέθηκε υπό αυτοπε-
ριορισμό. Το δεύτερο κρούσμα, που επιβεβαιώθηκε 
την ίδια ημέρα, αφορούσε 65χρονο Ε/κ καρδιοχει-
ρουργό, από τη Λευκωσία, που κατέφθασε στην 
κύπρο από το ηνωμένο Βασίλειο στις 3 Μαρτίου 
και τέθηκε επίσης υπό αυτοπεριορισμό.
Την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, ανακοινώθηκαν άλλα 
τέσσερα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα δύο 
εξ αυτών αφορούσαν 64χρονο Ε/κ και 78χρονο 
Ε/κ που κατέφθασαν στην κύπρο από το ηνωμένο 

Βασίλειο στις 10 Μαρτίου. οι δύο εντοπίστηκαν με 
υψηλό πυρετό από τη θερμοκάμερα στο ιατρείο του 
αεροδρομίου Λάρνακας και από εκεί μεταφέρθη-
καν στο Γενικό νοσοκομείο αμμοχώστου, το οποίο 
καθορίστηκε ως το νοσοκομείο αναφοράς για τον 
κορωνοϊό. Το πέμπτο κρούσμα αφορούσε 51χρονο 
ταξιτζή από την πάφο, ο οποίος δεν ταξίδεψε 
καθόλου, οπότε αποτελούσε το πρώτο «ορφανό» 
κρούσμα στο νησί και νοσηλευόταν κι αυτός στο 
Γενικό νοσοκομείο αμμοχώστου. Το έκτο κρούσμα 
αφορούσε 39χρονη Ελλαδίτισσα, που κατέφθασε 
στην κύπρο από την αθήνα στις 3 Μαρτίου και, 
αφότου διαγνώστηκε, τέθηκε υπό αυτοπεριορισμό 
στο σπίτι της στη Λευκωσία. 
Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 12 Μαρτίου, 
επιβεβαιώθηκαν ακόμη τέσσερα νέα κρούσματα, 
ενώ στις 13 Μαρτίου άλλα έντεκα κρούσματα. 
Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε διψήφιο αριθμό 
κρουσμάτων. 
η ιχνιλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων ήταν άμεση. Την ίδια στιγμή, τα 
πρώτα πέντε κρούσματα ανακοινώθηκαν και στα 
κατεχόμενα. Την ίδια βδομάδα, ο ποΥ τελικά κήρυ-
ξε την πανδημία. 
στη χώρα μας, λόγω αυξημένων κλήσεων, που 
δεχόταν το τηλεφωνικό κέντρο 1420 από πολίτες 
που ζητούσαν πληροφορίες γενικής φύσεως για 
τον κορωνοϊό, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την 
έναρξη της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
1450 για ενημέρωση, ξεκαθαρίζοντας πως το 
1420 αφορούσε αποκλειστικά ύποπτα κρούσματα. 

Σε αποκλεισμό η Κύπρος 
η κάθοδος του ιού στο νησί, καθώς και η έξαρση 
της πανδημίας ανά το παγκόσμιο και κυρίως στην 
Ευρώπη, ανάγκασαν την κυβέρνηση να λάβει 
για πρώτη φορά αυστηρά μέτρα και να κηρύξει 
αποκλεισμό της χώρας. συγκεκριμένα, στις 10 
Μαρτίου το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε διάταγ-

ΜάρΤιοΣ: Πάτησε Κύπρο ο κορωνοϊός 
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μα σύμφωνα με το οποίο παρέμειναν κλειστά τα 
οδοφράγματα, ακυρώνονταν όλες οι εκδηλώσεις 
πέραν των 75 ατόμων σε κλειστούς χώρους μέχρι 
31 Μαρτίου, όπως επίσης και όλες οι συγκεντρώ-
σεις όπως εκδηλώσεις, παρελάσεις και αγώνες. 
στο πλαίσιο αυτό, η κοπ ανακοίνωσε την αναβολή 
του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ενώ άρχισαν να 
ακυρώνονται οι γάμοι και οι βαφτίσεις καθώς δεν 
μπορούσαν να γίνουν μόνο με 75 άτομα. 
Στις 13 Μαρτίου, το Υπουργείο παιδείας ανα-
κοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων 
όλων των βαθμίδων παγκύπρια. 
Στις 15 Μαρτίου, η κυβέρνηση σφράγισε την 
κύπρο, ενώ ανακοίνωσε νέα πιο αυστηρά περιο-
ριστικά μέτρα, αλλά και τα πρώτα σχέδια στήριξης 
της οικονομίας. συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι 
η είσοδος στη Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο σε 
όσους προσκομίζουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού και 
ακολούθως τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών.  
αναστάλθηκαν οι εργασίες επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα. Έκλεισαν εμπορικά κέντρα, 
πολυκαταστήματα, καφετέριες, μπαρ, κέντρα 
διασκέδασης, κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, 
πρακτορεία και καζίνο, πολιτιστικοί όμιλοι, κουρεία, 
κομμωτήρια. Έκλεισαν ξενοδοχεία. ανοικτές έμειναν 
υπεραγορές, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, περίπτε-
ρα και φαρμακεία και τέθηκε ο περιορισμός ενός 
ατόμου ανά οκτώ τετραγωνικά μέτρα.  η κυβέρνη-
ση αποφάσισε επίσης ότι από τις 15 Μαρτίου και 
για περίοδο 15 ημερών απαγορεύεται η είσοδος 
οποιουδήποτε πολίτη στην κύπρο, με εξαίρεση 
τους κύπριους πολίτες ή ευρωπαίους και υπηκόους 
τρίτων χωρών που εργάζονταν στην χώρα μας ή 
φοιτούσαν σε κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Ειδικές οδηγίες εκδόθηκαν επίσης για ταξί και 
λεωφορεία, ενώ άρχισαν οι οδηγίες για επισκέψεις 
σε δημόσιες υπηρεσίες μόνο αν είναι απολύτως 
απαραίτητο. 
Την ίδια περίοδο, τα πρώτα περιοριστικά μέτρα 
λήφθηκαν και στα κατεχόμενα. Ένα εξ αυτών των 
μέτρων αφορούσε το κλείσιμο των οδοφραγμάτων 
για τους Ελληνοκύπριους μέχρι την 1η απριλίου. 

Ραγδαία αύξηση 
των κρουσμάτων 
στο μεταξύ, τις επόμενες ημέρες η αύξηση των 
κρουσμάτων ήταν ραγδαία, αφού την δεύτερη 
κιόλας βδομάδα από την ημέρα που εντοπίστηκε το 
πρώτο κρούσμα μετρούσαμε συνολικά 75 θετικά 
κρούσματα. Δώδεκα άτομα ήταν στο νοσοκομείο, 
με δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται στην εντατική. 
πονοκέφαλο για τις αρχές αποτελούσαν τα ορφανά 
κρούσματα που αυξήθηκαν σε δύο. 
Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά το Υπουργείο έκα-
νε πράξη το πλάνο του όσον αφορά τις νοσηλείες 
όταν το νοσοκομείο αμμοχώστου εκκενώθηκε και 
λειτουργούσε πλέον μόνο ως νοσοκομείο ανα-
φοράς, προκαλώντας αρχικά αντιδράσεις από τις 
κοινότητες της περιοχής. 
Για πρώτη φορά ακούσαμε και τη λέξη καραντίνα 
από επίσημα χείλη, καθώς με σχετικό διάταγμα το 
Υπουργείο Υγείας απαγόρευε στα άτομα που τελού-
σαν υπό περιορισμό να επισκεφθούν φαρμακεία και 
υπεραγορές. Όσον αφορά τα άτομα που βρίσκο-
νταν υπό αυτοπεριορισμό, απαγορευόταν η επαφή 
τους με άλλο πρόσωπο σε απόσταση λιγότερη του 
ενός μέτρου. στο ίδιο διάταγμα καθορίστηκαν οι 
ευπαθείς ομάδες δηλαδή άτομα άνω των εξήντα 
ετών και άνω και άτομα με αναπηρίες, τα οποία 
από τις 16 Μαρτίου μόνο αυτά μπορούσαν να 
εξυπηρετούνται σε φαρμακεία και υπεραγορές από 

την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι και τις 10 
το πρωί. 

Οι πρώτες απώλειες 
Τα τριψήφια κρούσματα είχαν πλέον περάσει τα 
160 μέχρι τις 27 του μήνα, ωστόσο η είδηση που 
συγκλόνισε το παγκύπριο αφορούσε τις πρώτες 
απώλειες. ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό στην 
κύπρο ανακοινώθηκε το βράδυ της 21ης Μαρτίου 
και επρόκειτο για 70χρονο Βρετανό που νοσηλευό-
ταν στο Γενικό νοσοκομείο αμμοχώστου μέχρι που 
κατέληξε. ακολούθησαν, δυστυχώς, άλλοι τέσσε-
ρεις θάνατοι σε μία βδομάδα. Στις 24 Μαρτίου 
κατέληξαν ένας 63χρονος Βρετανός ο οποίος  είχε 
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και ένας 58χρονος 
πιλότος που είχε ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. στις 
27 Μαρτίου κατέληξε μία γυναίκα 76 ετών με 
υποκείμενα νοσήματα και ένας άνδρας 47 ετών, 
χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες στο ιστορικό του. 
συνολικά οι θάνατοι ανέρχονταν στους 5, δηλαδή 
4 άντρες και μία γυναίκα, με μέσο όρο ηλικίας τα 
63 έτη. 

κατέκλεισαν τα ξενοδοχεία οι επαναπατρισθέντες 
στο μεταξύ, πέραν των 1200 ατόμων που 
επαναπατρίστηκαν παρέμεναν σε υποχρεωτική 
καραντίνα σε ξενοδοχεία που είχαν επιστρατευθεί 
γι’ αυτό το σκοπό. Τα άτομα αυτά διέμεναν στα 
δωμάτιά τους επί 24ώρου βάσεως και η διανομή 
του φαγητού, γινόταν έξω από την πόρτα τους. οι 
πλείστοι υπάκουαν στις οδηγίες, ωστόσο, είχαμε και 
περιπτώσεις που άτομα έσπαζαν την καραντίνα και 
έκαναν τα γνωστά «πάρτι» που είδαν το φως της 
δημοσιότητας. 

Το κέρφιου και
 τα sms στο 8998 
Στις 23 Μαρτίου με νέο διάγγελμα ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, νίκος αναστασιάδης, εξήγγειλε 
νέους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ μία ημέρα 
μετά. 
ανακοίνωσε την απαγόρευση αχρείαστων μετακι-
νήσεων, από τις 06.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου μέχρι 
την 13η απριλίου, εκτός εάν πρόκειται για: μετά-
βαση στην εργασία, μετακινήσεις για προμήθεια 
αγαθών πρώτης ανάγκης, επίσκεψη σε γιατρό ή 
φαρμακείο, μετάβαση στην τράπεζα, διακίνηση για 
παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες, μετάβαση 
σε κηδείες, γάμους και βαφτίσεις που δεν υπερβαί-
νουν τον αριθμό των 10 ατόμων και μετακινήσεις 
για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου 
ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα 
και περιορίζονται στη γειτονιά τους. παράλληλα 
εκδόθηκαν δύο έντυπα τα οποία έπρεπε να έχουν 
στην κατοχή τους οι πολίτες για να μπορούν να 
διακινούνται κατ’ εξαίρεση. Επίσης μπήκε στην 
καθημερινότητά μας το 8998. ο αριθμός στον 
οποίο αποστέλλαμε μηνύματα για sms για να μας 
επιτραπεί η μετακίνηση. 
Στις 24 Μαρτίου έκλεισαν εργοτάξια και επιχει-
ρήσεις λιανικού εμπορίου, ενώ τερματίστηκε η 
λειτουργία λαϊκών αγορών. 
Έκλεισαν επίσης πάρκα, παιδότοποι, ανοιχτοί χώροι 
αθλήσεως, δημόσιοι χώροι όπως πλατείες, εκδρο-
μικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες.
απαγορεύθηκε η προσέλευση πολιτών σε εκκλησίες 
και απαγορεύθηκε το έθιμο της «λαμπρατζιάς», 
αφού κοντοζύγωνε το πάσχα.  
Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 31 
Μαρτίου τέθηκαν σε ισχύ νέα πιο αυστηρά μέτρα 
που αυτή τη φορά περιλάμβαναν το «lockdown» το 
οποίο είχε χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 30 απριλίου. 

Ο πρώτΟς θάνάτΟς άπΟ 
κΟρώνΟϊΟ ςτην κύπρΟ άνά-

κΟινώθηκε τΟ βράδύ της 
21ης ΜάρτιΟύ κάι επρΟκειτΟ 
γιά 70χρΟνΟ βρετάνΟ. άκΟ-
λΟύθηςάν, δύςτύχώς, άλλΟι 

τεςςερεις θάνάτΟι ςε Μιά 
βδΟΜάδά. 
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Απρίλίος: 
ο μήνας του 
«lockdown»

Τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ αφορούσαν 
κυρίως τους περιορισμούς στις μετακινή-
σεις. απαγορεύθηκε η σύναξη προσώπων 

στην όποια οικία πέραν των μόνιμα διαμενόντων 
προσώπων. απαγορεύθηκε η όποια μετακίνηση 
προσώπων από τις 9.00 μ.μ. μέχρι τις 06.00 π.μ., 
πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης κυκλο-
φορίας Εργαζομένου. η χρήση της κατ’ εξαίρεση 
μετακίνησης του όποιου προσώπου, περιορίστηκε 
σε μια μόνο φορά την ημέρα, με εξασφάλιση 
άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος sms 
στο 8998. Έκλεισαν τις κυριακές υπεραγορές, 
παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποι-
εία, ζαχαροπλαστεία, φρουταρίες, κάβες, ενώ της 
απαγόρευσης εξαιρέθηκαν τα περίπτερα.  Έκλεισαν 
τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, όπως επίσης 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών. αυξήθη-
καν οι ποινές εξωδίκου από 150 ευρώ σε 300. 
Επιτράπηκε η λειτουργία εργοταξίων, μόνο όμως 
μέχρι τρία άτομα προσωπικό. παράλληλα στις 3 
Απριλίου, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για έναρξη 
των ειδικών σχεδίων στήριξης του Υπουργείου 
Εργασίας για επιχειρήσεις και εργαζομένους, τα 
οποία όμως είχαν ισχύ από τις 16 Μαρτίου.
στο μεταξύ, ήρθε και το πάσχα. Ένα διαφορετικό 
πάσχα από κάθε άλλη φορά. η Μεγάλη Βδομά-
δα από τις 13 μέχρι και τις 19 απριλίου, πέρασε 
χωρίς εκκλησιασμούς, χωρίς έθιμα και παραδό-
σεις, χωρίς τραπέζια και χωρίς συγκεντρώσεις στα 
σπίτια. Ένα πάσχα που θα το θυμόμαστε όλοι. 
Τον απρίλιο ξεκίνησαν και οι τυχαίες δειγματο-
ληψίες ανά το παγκύπριο σε εργαζόμενους τόσο 
του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, οι 
οποίες αποδείχθηκαν κρίσιμες για την εξέλιξη των 
πραγμάτων. 
Στις 27 Απριλίου με σχετικό διάταγμα αναβλή-
θηκαν όλες οι προγραμματισμένες επεμβάσεις και 
εισαγωγές ασθενών που η υγεία τους το επέτρεπε 
σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 
Δύο ημέρες αργότερα, και ενώ η επιδημιολογική 
εικόνα της χώρας μας πλέον το επέτρεπε, στις 29 
απριλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε 
και πάλι διάγγελμα κατά το οποίο ανακοίνωσε τη 
σταδιακή χαλάρωση των μέτρων και εξήγησε πως 
θα επέλθει η επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Στην περίοδο της σταδιακής επανόδου εισήλθε 
η χώρα από τις 4 Μαΐου, αφού το lockdown 
έριξε τους αριθμούς των κρουσμάτων ακόμα 

και σε μονοψήφιους αριθμούς και η καλή επιδη-
μιολογική εικόνα επέτρεψε να επέλθουν χαλαρώ-
σεις. Το πρώτο βήμα με στόχο τη χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων έγινε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, 
ενώ το πλάνο της κυβέρνησης που αποτελείτο από 
τέσσερεις φάσεις είχε χρονικό ορίζοντα μέχρι και 
τις 14 Ιουλίου. κατά την πρώτη φάση, δηλαδή από 
τις 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2020, επαναλειτουργεί ο 
κατασκευαστικός τομέας και όλες οι παρεμφερείς 
οικονομικές δραστηριότητες, το λιανικό εμπόριο 
με την επαναλειτουργία όλων των καταστημάτων, 
εκτός από εκείνα που στεγάζονται εντός εμπορικών 
κέντρων και πολυκαταστημάτων, οι λαϊκές αγορές 
και η πλανοδιοπώληση. Όσον αφορά τα σχολεία, 
λήφθηκε απόφαση για επιστροφή στις τάξεις μόνο 
για τους τελειόφοιτους δημόσιων λυκείων και 
τεχνικών σχολών αλλά και ιδιωτικών σχολείων από 
την 11η Μαΐου. 
περαιτέρω στον τομέα της υγείας, με την πρώτη 
φάση διεξάγονται ορισμένες προγραμματισμένες 
εγχειρήσεις στα νοσηλευτήρια, βάσει οροφών 
που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, ενώ 
επαναλειτουργούν οδοντιατρικά κέντρα και ιατρεία 
που παρέμεναν κλειστά μετά το σχετικό διάταγμα 
της 23ης απριλίου. από τις 18 Μαΐου επιτρέπεται 
επίσης η χρήση ανοιχτών ή υπαίθριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων μόνο για αθλητές και αθλήτριες 
υψηλών επιδόσεων, όπως επίσης και οι προπονή-
σεις για ομαδικά αθλήματα, οι οποίες γίνονται μόνο 
σε ανοικτούς χώρους, χωρίς τη χρήση αποδυτη-
ρίων, γυμναστηρίων ή άλλων κλειστών συναφών 
υποδομών. από 4 Μαΐου επαναλειτουργούν του-
ριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, τίθενται σε πλήρη 
λειτουργία τα πλυντήρια αυτοκινήτων, αναθεωρού-
νται οι οδηγίες για δημόσιες μεταφορές με επιτρε-
πόμενη πληρότητα μέχρι 50%, ενώ επιστρέφουν 
στις εργασίες τους όλοι οι υπάλληλοι της δημόσιας 
υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. από 
τις 4 μέχρι τις 20 Μαΐου αναθεωρούνται τα μέτρα 
διακίνησης και οι πολίτες δικαιούνται να αποστέλ-
λουν μέχρι και 3 SMS την ημέρα στο 8998, ενώ 
η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 10 μ.μ. 
μέχρι τις 6 π.μ. παράλληλα, επιτρέπεται η ατομική 
άθληση σε ανοιχτούς χώρους όχι περισσότερων 
των δύο ατόμων μαζί και ανοίγουν πεζόδρομοι 
εντός και εκτός πάρκων, μόνο για σκοπούς ατομι-
κής άσκησης. Επίσης επιτρέπεται από τις 4 Μαΐου η 
προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους 
προσευχής, νοουμένου ότι δεν συνυπάρχουν ταυ-
τόχρονα πέραν των 10 ατόμων.
Όσο αφορά τη μάσκα, δεν ήταν υποχρεωτική για 
τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο υπήρχε σχετική σύ-
σταση για χρήση της σε πολυσύχναστους και κλει-
στούς χώρους όπως υπεραγορές, πολυκαταστήμα-
τα, φαρμακεία, τράπεζες, τμήματα του δημοσίου και 
μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους εργαζόμενους, 
όμως, η χρήση μάσκας ήταν υποχρεωτική για άτο-
μα που απασχολούνται σε μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρή-
σεων, το δημόσιο, άτομα που εξυπηρετούν το κοινό 
όπως οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 
πέραν της χρήσης μάσκας, στις επιχειρήσεις που 
επαναλειτουργούσαν δόθηκαν οδηγίες όπως να 
τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των εργαζο-
μένων, να υπάρχουν αντισηπτικά στις εισόδους, να 
μην προσέρχονται στους χώρους εργασίας όσοι 
έχουν συμπτώματα, να αποφεύγονται οι φυσικές 

επαφές, να μην χρησιμοποιούν ανελκυστήρες, να 
αποφεύγουν τη χρήση κλιματιστικών και άλλα. 

ποδόσφαιρο χωρίς πρωτα-
θλητή και κυπελλούχο 
στις 15 Μαίου, η κοπ ανακοίνωσε την οριστική 
διακοπή των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων χωρίς 
πρωταθλητή και κυπελλούχο. Έτσι οι ομάδες μας 
προκρίθηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 
βάση τη βαθμολογία: ομόνοια στο Τσάμπιονς Λιγκ, 
ανόρθωση, αποΕΛ, απόλλωνας στο Γιουρόπα. Δεν 
υποβαθμίζεται καμία ομάδα, ενώ η κοπ αποφάσισε 
την αύξηση των ομάδων σε 14 για την ερχόμενη 
αγωνιστική περίοδο. 

Ακόμα ένα βήμα προς την 
κανονικότητα
από την 21η Μαΐου μπήκαμε και επίσημα στη β’ 
φάση αποκλιμάκωσης των μέτρων. η αρχή έγινε 
με την άρση όλων των περιορισμών στη διακίνη-
ση με την πλήρη κατάργηση των SMS στο 8998 
- το οποίο αξίζει να σημειώσουμε πως μέσα σε 
δύο μήνες έλαβε 16,1 εκατομμύρια αιτήματα για 
διακίνηση- και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
μεταξύ 10μ.μ. – 6 π.μ.. Άρχισαν πλέον να επιτρέ-
πονται οι συναθροίσεις σε οικίες μέχρι 10 ατόμων, 
ενώ επιτρεπόταν η ελεύθερη διακίνηση σε πάρκα  
(εξαιρουμένων των παιδότοπων), πλατείες, μαρίνες 
κ.λπ., νοουμένου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν υπερ-
βαίνουν τους 10 ανά ομάδα. Επιτρεπόταν επίσης η 
ομαδική ή ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους 
μέχρι 10 άτομα, ενώ άνοιξαν οι πισίνες και πάλι με 
τον περιορισμό των 10 ατόμων. 
περαιτέρω, δόθηκε το πράσινο φως για την επανα-
λειτουργία των δημοτικών και γυμνασίων (κλειστά 
παρέμειναν τα σχολεία για την α’ και β’ λυκείου 
όπως επίσης και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπι-
αγωγεία και παιδικοί σταθμοί), των κομμωτηρίων, 
κουρείων, κέντρων αισθητικής – μασάζ, δερματο-
στιξίας, όπως επίσης και των υπηρεσιών εστίασης 
σε εξωτερικούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι τα 
άτομα δεν θα υπερβαίνουν τα 10 ανά ομάδα. από 
τις 23 Μαΐου επαναλειτούργησαν τα πρακτορεία 
στοιχημάτων, ενώ άρχισαν οι εκκλησιασμοί των 
πιστών. από τις 23 Μαΐου επιτρεπόταν η παρουσία 
σε παραλίες με το προσωπικό να φέρει μάσκα, 
τις ομπρέλες να έχουν 4 μέτρα απόσταση και τις 
ξαπλώστρες άλλα 2. απαγορευόταν, όμως, η πλα-
νοδιοπώληση και η πώληση τροφίμων. 

23η Μαΐου: Η πρώτη μέρα 
με μηδενικά κρούσματα 
Ιστορική θεωρήθηκε η 23η Μαΐου, καθώς μετά 
από 75 ημέρες καταφέραμε να μηδενίσουμε τα 
κρούσματα του κορωνοϊού. Εκείνη την ημέρα δεν 
εντοπίστηκε κανένα κρούσμα από σύνολο 2414 
εργαστηριακών διαγνώσεων, κι έτσι ο συνολικός 
αριθμός κρουσμάτων παρέμεινε στα 927, εκ των 
οποίων οι 594, ποσοστό 64,4% είχαν αναρρώσει. 
Ενδεικτικό για την άριστη επιδημιολογική εικόνα 
της κύπρου, ήταν το σχετικό γράφημα που δόθηκε 
στη δημοσίοτητα για την περίοδο 9 Μαρτίου με 21 
Μαΐου, σύμφωνα με το οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι 
η κορύφωση της πανδημίας ήταν την 1η απριλίου 
με τα 58 κρούσματα. από τις αρχές Μαΐου άρχισε 
να φθίνει, ενώ για 2 περίπου βδομάδες ο αριθμός 
των επιβεβαιωμένων περιστατικών ήταν συνεχώς 
μονοψήφιος, ενώ πολλές ημέρες είχαμε μόλις ένα 
κρούσμα και θεωρείτο θέμα χρόνου να φτάσουμε 
στα μηδενικά κρούσματα.

ΜΑιος: Βήματα για επανεκκίνηση 
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Ηπολύ καλή επιδημιολογική εικόνα της 
χώρας μας έφερε επισπεύσεις στις χαλα-
ρώσεις που περιλαμβάνονταιν στην τρίτη 

φάση αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων, 
κατά την οποία έγινε restart και για τον τουρισμό. 
η τρίτη φάση χαλάρωσης ξεκίνησε τελικά από την 
9η Ιουνίου και διήρκησε μέχρι τρις 24 Ιουνίου, 
ωστόσο ενόψει του τριημέρου του κατακλυσμού, 
λειτούργησαν από τις 5 Ιουνίου οι πισίνες. 
από την 9η Ιουνίου επαναλειτούργησαν εμπο-
ρικά κέντρα, αεροδρόμια και λιμάνια, υπηρεσίες 
εστίασης για τους εσωτερικούς τους χώρους, τα 
ξενοδοχεία, θέατρα και σινεμά ανοικτού χώρου, 
τα αθλητικά πρωταθλήματα χωρίς φιλάθλους, τα 
νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικές 
λέσχες, παιδότοποι εξωτερικού χώρου, ολοήμερα 
και θερινά σχολεία με τις καντίνες. νυχτερινά 
κέντρα διασκέδασης δεν περιλαμβάνονταν στην 
τρίτη φάση και παρέμειναν κλειστά. περαιτέρω, 
στις 13 Ιουνίου άνοιξαν τα καζίνα, οι σχολές 
χορού και για άλλα αθλήματα σχολές, γυμναστήρια 

και τα θεματικά πάρκα.
Όσον αφορά την επαναλειτουργία των αεροδρο-
μίων, το σχέδιο Δράσης περιλάβανε δύο φάσεις: 
η πρώτη φάση από τις 9 μέχρι 19 Ιουνίου και 
η δεύτερη από 20 Ιουνίου και έπειτα. οι χώρες 
με τις οποίες επιτράπηκε η συνδεσιμότητα της 
κύπρου χωρίστηκαν σε κατηγορίες οι οποίες 
αναδιαμορφώνονταν συνεχώς. κατά την πρώτη 
φάση προϋπόθεση για ταξίδια στην κύπρο ήταν η 
προσκόμιση αρνητικού τεστ, ενώ κατά την δεύτερη 
φάση όσοι προέρχονταν από χώρα της κατηγορίας 
α δεν χρειάζονταν τεστ. 
στο μεταξύ, από την 8η Ιουνίου ξεκίνησε η 
σταδιακή άρση των περιορισμών διακίνησης στα 
οδοφράγματα για Τουρκοκύπριους που εργάζονται 
ή φοιτούν στις ελεύθερες περιοχές και για εγκλω-
βισμένους Ελληνοκύπριους ή Μαρωνίτες. 

Λιγότεροι και ακούνητοι 
στα μπαρ
Διαφοροποίηση στα πρωτόκολλα λειτουργίας 
των μπαρ και γενικότερα των χώρων εστία-
σης επέφερε ο σάλος που προκλήθηκε από την 
απειθαρχία που παρατηρήθηκε από συγκεκριμένο 
νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο κατά το τριήμερο 
του κατακλυσμού στο οποίο θεάθηκαν εκατοντά-
δες θαμώνες να χορεύουν. Με νέες ρυθμίσεις 
δόθηκε η δυνατότητα στην αστυνομία να εκδίδει 
άμεσα διατάγματα αναστολής λειτουργίας της 
επιχείρησης με εναλλακτική θεραπεία. Την ίδια 
ώρα, το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο μείωσε 
ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ατόμων που 
μπορούν να εξυπηρετηθούν στα διάφορα κέντρα 
αναψυχής σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. ο 
μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούσαν να 
εξυπηρετούνται δεν υπερέβαινε τα 75 άτομα σε 
εσωτερικό χώρο και τα 150 άτομα σε εξωτερικό 
χώρο. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμε-
νο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών 
κέντρων εστίασης. 

Από τα μεσάνυχτα της 1ης αυγούστου, επήλ-
θαν νέα αλλά και παλιά μέτρα, λόγω της 
αύξησης των κρουσμάτων στην κοινότητα. 

Τα εν λόγω μέτρα που περιλάμβαναν μεταξύ άλ-
λων την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς 
πολυσύχναστους χώρους (π.χ. εμπορικά κέντρα, 
τράπεζες, υπεραγορές, νοσηλευτήρια, εκκλησί-
ες, κοκ) με ποινή €300, την εντατικοποίηση των 
ελέγχων από την αστυνομία σε παγκύπρια βάση, 
ενώ ειδικά για την επαρχία Λεμεσού αποφασίστηκε 
η επαναφορά του περιορισμού των 10 ατόμων σε 
συναθροίσεις στα σπίτια και η μείωση του επιτρε-
πόμενου αριθμού ατόμων σε κέντρα εστίασης και 
σε εκκλησίες. 
στο μεταξύ, ανακοινώθηκε η προπαραγγελία 1,2 
εκατ. εμβολίων, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
να καλύψουμε τις ανάγκες και των Τουρκοκύπριων 
πολιτών.

Δεκαπενταύγουστος 
με… μέτρο
Εναν διαφορετικό Δεκαπενταύγουστο περάσαμε 
φέτος, τηρώντας με ευλάβεια τα μέτρα προστασίας 

κατά του κορωνοϊού, αφού ο ιός συνέχιζε να μετα-
δίδεται με αμείωτους ρυθμούς. Επήλθαν κάποιες 
χαλαρώσεις. 
Στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 25 νέα 
κρούσματα και ένας νέος θάνατος, ανεβάζοντας 
το συνολικό αριθμό θανάτων σε ασθενείς θετικούς 
στον ιό SARS-CoV-2 στους 27, ενώ οι θάνατοι με 
τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχονταν στους 
20, 14 άντρες και 6 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 
τα 71 έτη. 
Όμως, την ίδια ημέρα μετά από σύσκεψη της 
αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον 
Υπουργό Υγείας, ανακοινώθηκε πως από τους 
χιλιάδες τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που 
πραγματοποιήθηκαν διαφάνηκε ότι η διασπορά του 
ιού στην κοινότητα άρχισε να φθίνει. Ως εκ τούτου, 
αποφασίστηκε όπως ο μέγιστος αριθμός ατόμων 
σε συναθροίσεις σε οικίες και δημόσιους χώ-
ρους συναθροίσεων (εξαιρουμένων των χώρων 
εστίασης) στην Επαρχία Λεμεσού αυξηθεί από 10 
άτομα σε 50 άτομα, ενώ παρέμεναν σε ισχύ τα 
υπόλοιπα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 
1η αυγούστου. 

ΙούνΙος: Restart και για τον τουρισμό

αύγούςτος: ςε ισχύ νέα αλλά και… παλιά μέτρα

ΙούΛΙος: 
ο μήνας που έφερε 
την ανατροπή 
Ο Ιούλιος μπορεί να θεωρηθεί ο μήνας κατά 
τον οποίο ανατράπηκαν όλα τα θετικά δεδο-
μένα. Η χαλάρωση των πολιτών και η εμφά-
νιση «ορφανών» κρουσμάτων προκάλεσε την 
έντονη των αρμόδιων αρχών που καλούσαν 
τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση. 
Ενώ τον Ιούνιο τα κρούσματα παρέμειναν μο-
νοψήφια και μάλιστα για ένα δεκαήμερο ήταν 
μηδενικά, τον Ιούλιο εντοπίστηκαν σε όλη την 
Κύπρο 116 κρούσματα, τα 77 εκ των οποίων 
αποτελούν εγχώριες λοιμώξεις. Το ανησυχητι-
κό ήταν πως περισσότερα από τα μισά κρού-
σματα, 60 στον αριθμό, ήταν στη Λεμεσό. Την 
τελευταία εβδομάδα του μήνα, δυστυχώς είχαν 
αρχίσει εκ νέου και οι εισαγωγές κρουσμάτων 
σε νοσοκομεία. Στο μεταξύ, άρχισε να γίνεται 
έντονη συζήτηση για τα πολυπόθητα εμβόλια, 
τα οποία σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις των 
ειδικών θα τα είχαμε μέχρι το τέλος του έτους. 
Μετά την ανακοίνωση του εμβολίου της βρετα-
νικής εταιρείας AstraZeneca, βγήκαν και άλλοι 
«παίκτες» στη δημοσιότητα που βρίσκονταν 
πολύ κοντά, όπως για παράδειγμα η γερμανική 
εταιρεία BioNTech που συνεργάζεται με την 
Pfizer και έχουν έδρα τις ΗΠΑ, καθώς επίσης 
και οι Ρώσοι που είχαν τέσσερα εμβόλια στο 
στάδιο μελέτης.

νέα μέτρα με ισχύ 
μέχρι το 2021 
Στις 21 Αυγούστου η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
νέα μέτρα τα οποία θα είχαν ισχύ μέχρι και τις 15 
Ιανουαρίου 2021. ο μέγιστος αριθμός προσώπων σε 
ιδιωτικές συγκεντρώσεις σε οικείες και άλλους δημό-
σιους χώρους μαζικής συνάθροισης καθορίστηκε στα 
50 άτομα. ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε γάμους και 
βαφτίσεις (δείπνο) ορίστηκε στα 350 άτομα. σε ό,τι 
αφορά στα συγχαρητήρια και τη δεξίωση, η ροή των 
ατόμων δεν ξεπερνούσε τα 250 άτομα ανά ώρα. ο 
μέγιστος αριθμός ατόμων σε χώρους εστίασης ήταν 
στα 150 άτομα σε εσωτερικό χώρο και 250 άτομα σε 
εξωτερικό. απαγορεύτηκε η διοργάνωση πανηγυριών, 
φεστιβάλ, εκθέσεων και συναυλιών σε χώρους όπως 
τα γήπεδα, τα προαύλια εκκλησιών, κοκ. αποφασί-
στηκε η επανάληψη της εργαστηριακής εξέτασης από 
ταξιδιώτες 7 μέρες μετά την άφιξή τους. 
Όσο αφορά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά σύμ-
φωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και με 
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.
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ΣεπτεμβριοΣ: Υπό ειδικό καθεστώς η Λάρνακα 

Το δεύτερο κύμα έξαρσης των κρουσμάτων 
είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ιδιαίτερη 
ανησυχία επικρατούσε τον οκτώβριο καθότι η 

αύξηση των κρουσμάτων σε συνδυασμό και με την 
απόκρυψη των επαφών επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων, δυσχέραινε περισσότερο ιχνηλάτηση. οι 
αλυσίδες μετάδοσης του ιού αρχικά αναπτύσσονταν 
στις επαρχίες Λάρνακας και αμμοχώστου, ωστόσο 
δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και στη 
Λεμεσό. Μάλιστα, στις 15 Οκτωβρίου καταγράφη-
κε νέο ρεκόρ κρουσμάτων, τα οποία έφτασαν για 
πρώτη φορά τριψήφιους αριθμούς. συγκεκριμένα, 
εκείνη την ημέρα είχαν ανακοινωθεί συνολικά 104 
κρούσματα. Έτσι, στις 18 Οκτωβρίου η κυβέρνηση 
έλαβε νέα σειρά μέτρων, τα οποία αυτή τη φορά 
έθεταν υπό ειδικό καθεστώς την επαρχία Λεμεσού, 
αφού το 70% των κρουσμάτων εντοπιζόταν εκεί. 
Τα έκτακτα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ σε παγκύ-
πρια κλίμακα αφορούσαν το όριο των 10 ατό-
μων σε σπίτια, τη διεξαγωγή αγώνων χωρίς την 
παρουσία θεατών, το μέγιστο αριθμό 75 ατόμων 
σε εσωτερικούς χώρους και 150 σε εξωτερικούς 
σε χώρους εστίασης, την απαγόρευση των cocktail 

party σε γάμους και βαφτίσεις, και την εξυπηρέτηση 
των ευάλωτων ομάδων σε επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου και φαρμακεία από τις μεταξύ των ωρών 
8 π.μ. και 9 π.μ.. Τα εν λόγω μέτρα, όπως αρχικά 
ανακοινώθηκε θα είχαν ισχύ μέχρι τις 2 νοεμβρίου. 
σε σχέση με τη Λεμεσό, η κυβέρνηση επέβαλε μίνι 
lockdown από τις 18 μέχρι τις 26 οκτωβρίου το 
οποίο προνοούσε τα εξής: λειτουργία χώρων εστία-
σης μέχρι τις 10.30 μ.μ. και σύσταση για περιορισμό 
στις μετακινήσεις των πολιτών μετά τις 11.30 μ.μ..  

Υποχρεωτική παντού η μάσκα 
στο μεταξύ, από τις 15 Οκτωβρίου η χρήση της 
μάσκας μετατράπηκε σε υποχρεωτική σε όλους 
τους κλειστούς χώρους σε παγκύπρια κλίμακα, με 
εξαίρεση τις οικίες, τα άτομα που ενεργά πίνουν ή 
τρώνε σε χώρους εστίασης, τα προσωπικά οχήματα 
και κατά τη διάρκεια της άθλησης. η μη τήρηση 
των μέτρων που αφορούν τη χρήση της μάσκας 
προνοούσε το πρόστιμο των €300. Λίγες ημέρες 
αργότερα και συγκεκριμένα από τις 23 οκτωβρί-
ου, η μάσκα έγινε υποχρεωτική και σε όλους τους 
ανοικτούς δημόσιους χώρους, εκτός των χώρων 

άθλησης και στα τραπέζια εστίασης.  

Mini lockdown σε Λεμεσό 
και πάφο 
η εκτόξευση των κρουσμάτων ανάγκασε την 
κυβέρνηση να λάβει νέα μέτρα που τέθηκαν σε 
ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 νοεμβρίου 
2020 τόσο σε παγκύπρια κλίμακα όσο και ειδικά για 
τις επαρχίες Λεμεσού και πάφου που τελούσαν υπό 
καθεστώς mini lockdown. σε παγκύπρια κλίμακα, 
συνέχιζαν τα ίδια μέτρα που ίσχυαν και πριν με 
τη διαφορά ότι δεν επιτρέπονταν οι κρατήσεις σε 
χώρους εστίασης πέραν των 6 ατόμων ανά τραπέζι. 
Επιπρόσθετα σε Λεμεσό και πάφο όπου υπήρχε 
αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, τέθηκε σε ισχύ 
ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο επιτρεπόταν 
η λειτουργία των χώρων εστίασης μέχρι τις 22.30, 
ενώ απαγορεύτηκε η μετακίνηση των πολιτών μετά 
τις 11 μ.μ. μέχρι και τις 5 π.μ., εξαιρουμένων των 
μετακινήσεων για έκτακτους ιατρικούς λόγους (από/
προς φαρμακείο, νοσηλευτήριο) ή για σκοπούς 
εργασίας, με την παρουσίαση σχετικής βεβαίωσης ή 
αποδεικτικού στοιχείου.

οκτώβριοΣ: το δεύτερο κύμα είναι εδώ  

Η απότομη αύξηση των κρουσμάτων με επί-
κεντρο την επαρχία Λάρνακας, αλλά και ο με-
γάλος αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
στο κυπριακό ποδόσφαιρο, σήμανε συναγερμό 

στις αρμόδιες αρχές που έθεσαν την επαρχία 
σε ειδικό καθεστώς. Από τις 24 Σεπτεμ-

βρίου, μπήκε ταβάνι στις συναθροίσεις 
μέχρι 10 άτομα σε σπίτια, δημόσιους 

χώρους και ανά τραπέζια στους 
χώρους εστίασης. Μέχρι 75 άτο-

μα εισέρχονταν στις εκκλησίες, 

ενώ κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποι-
ούνταν οι αθλητικές διοργανώσεις. Ο μέγιστος 
αριθμός προσώπων στους χώρους εστίασης 
ορίστηκε σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώ-
ρους και 150 άτομα σε εξωτερικούς χώρους, 
ενώ απαγορεύτηκε το cocktail party και τα 
συγχαρητήρια σε γάμους και βαφτίσεις. Την 
ίδια ώρα, ξεκίνησαν δωρεάν δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι στην επαρχία.
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Στις 5 Νοεμβρίου τέθηκαν σε ισχύ νέα 
αυστηρότερα μέτρα, με στόχο την αναχαίτιση 
της πανδημίας στη χώρα μας, τα οποία χωρί-

στηκαν σε τρεις κατηγορίες ως ακολούθως: 
Κατηγορία Α. Μεσοπρόθεσμα μέτρα με ισχύ 
σε παγκύπρια βάση για την περίοδο από τις 5 
νοεμβρίου και μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021: 
λειτουργία κλειστών και ανοικτών κινηματο-
γράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων με 
πληρότητα στο 50% της χωρητικότητάς τους, μέχρι 
250 άτομα σε συνέδρια, εξυπηρέτηση ευάλωτων 
ομάδων από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και 
φαρμακεία από την έναρξη της λειτουργίας τους 
και έως τις 9 π.μ. και από τη 1 μ.μ. μέχρι τις 2 μ.μ., 
υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. στη διοργάνωση γάμων 
και βαφτίσεων από τις 13 νοεμβρίου μέχρι τις 15 
Ιανουαρίου 2021, απαγορεύθηκε το cocktail party 
και επιτρεπόταν μόνο η φυσική παρουσία σε γεύμα 
ή δείπνο, με μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 
150 άτομα. 
Κατηγορία Β. Έκτακτα μέτρα με ισχύ σε παγκύ-
πρια βάση για την περίοδο από τις 5 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου: μέχρι 10 άτομα σε οικίες, λειτουρ-
γία χώρων εστίασης μέχρι τις 10:30 το βράδυ, 
παρέμεινε ο περιορισμός των 75 ατόμων σε 
εσωτερικούς χώρους και 150 σε εξωτερικούς και 
μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι, απαγόρευση μετακινή-
σεων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της 
επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των μετακινήσεων 
για έκτακτους ιατρικούς λόγους ή για σκοπούς 
εργασίας, μέχρι 75 άτομα σε εκκλησίες, απαγό-
ρευση εκδηλώσεων πέραν των 10 ατόμων σε 
παιδότοπους κα. 
Κατηγορία Γ. Έκτακτα μέτρα με ισχύ στις Επαρχίες 
Λεμεσού και πάφου για την περίοδο από τις 5 
μέχρι τις 16 Νοεμβρίου λόγω της επιδείνωσης 
της επιδημιολογικής τους εικόνας: αναστολή λει-
τουργίας παιδότοπων, γυμναστηρίων, ενώ για τους 
χώρους εργασίας υπήρξε σύσταση για μείωση του 
αριθμού των εργαζομένων. 

Lockdown σε Λεμεσό 
και Πάφο 
η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αλλά και των 
θανάτων λόγω Covid-19, ανάγκασαν την κυβέρ-
νηση στις 11 Νοεμβρίου να ανακοινώσει δύο νέα 
πακέτα μέτρων, εκ των οποίων το ένα αφορούσε 
στις επαρχίες Λεμεσού και πάφου και το άλλο σε 
μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ σε παγκύπρια κλίμακα. 
από τις 28 οκτωβρίου μέχρι κι εκείνη ημέρα 
σημειώθηκαν 2644 νέα κρούσματα και 8 θάνατοι, 
ενώ το 68% των κρουσμάτων και το 72% των 
νοσηλευόμενων προέρχονταν από τις επαρχίες 
Λεμεσού και πάφου. 
η πρώτη δέσμη των μέτρων με πακγύπρια ισχύ 

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αφορούσαν την επέκταση 
των μέτρων που είχαν τεθεί σε ισχύ από τις 5 
νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, για την περίοδο από τις 
12 νοεμβρίου μέχρι τις 30 νοεμβρίου τέθηκαν 
σε ισχύ τα εξής μέτρα: αναστάληκε η λειτουργία 
παιδότοπων, θεματικών πάρκων luna park και 
κατασκηνωτικών χώρων, απαγορεύθηκαν τα συνέ-
δρια και οι εικαστικές εκθέσεις, όπως επίσης και οι 
επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, ενώ οι επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων και τα 
φαρμακεία μέχρι τις 10 π.μ. εξυπηρετούσαν μόνο 
άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρίες.
η δεύτερη δέσμη μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ στις 
επαρχίες Λεμεσού και πάφου από τις 12 νοεμ-
βρίου μέχρι τις 30 νοεμβρίου προνοούσε τα εξής: 
απαγόρευση μετακίνησης από τις 8 το βράδυ μέχρι 
τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας, απαγόρευση 
μετακίνησης προσώπων από και προς τις δύο 
επαρχίες εξαιρουμένων των μετακινήσεων εργα-
ζομένων σε ουσιώδεις υπηρεσίες, απαγόρευση 
συναθροίσεων σε δημόσιους χώρους, επιτρέπο-
νταν μέχρι 10 άτομα ανά οικία, ο εκκλησιασμός τε-
λείτο χωρίς την παρουσία πιστών, γάμοι βαφτίσεις 
και κηδείες τελούνταν με μέγιστο αριθμό ατόμων 

τα 10 άτομα, απαγόρευση γευμάτων για γάμους 
και βαφτίσεις, πέραν της εκδήλωσης σε οικία με 
μέγιστο αριθμό 10 προσώπων, εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση για μαθητές λυκείων και πανεπιστημίων 
από τις 16 Νοεμβρίου, αναστολή λειτουργίας των 
χώρων εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες κατ’ 
οίκον διανομής και take-away, έκλεισαν μουσεία, 
θέατρα, κινηματογράφοι και κλειστά εμπορικά 
κέντρα και πολυκαταστήματα πέραν των 500 τ.μ., 
εκτός των υπεραγορών, αναστάληκε η λειτουργία 
κέντρων αισθητικής, κομμωτηρίων και γυμναστη-
ρίων, σχολών οδηγών, πρακτορείων στοιχημάτων, 
καζίνο και κολυμβητήρια. 
παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που 
επηρεάστηκαν από τα μέτρα από την Υπουργό 
Εργασίας, Ζέτα αιμιλιανίδου. 
στο μεταξύ, στις 24 Νοεμβρίου για πρώτη φορά 
ανακοινώθηκε τριψήφιος αριθμός νοσηλευόμενων, 
ενώ μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν και οι θάνατοι 
φτάνοντας τους 48 στο σύνολο. 

Στην τελική ευθεία
τα εμβόλια 
Ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την κούρσα των 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού, επέφερε ο νοέμ-
βριος. Τρία εμβόλια εμφάνιζαν υψηλό ποσοστό 
πρόληψης της νόσου COVID-19 που έφτανε μέχρι 
και το 95%, καθώς και χαμηλό ποσοστό παρε-
νεργειών στις κλινικές δοκιμές φάσης 3. πρόκει-
ται για τα εμβόλια των Pfizer και BioNTech, της 
αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Moderna 
και το ρωσικό Sputnik V. Επίσημες ανακοινώσεις 
του Υπουργείου Υγείας ανέφεραν πως η κύπρος 
συμμετέχει στις σχετικές συμφωνίες της ΕΕ και έχει 
ήδη υποβάλει τις ποσότητες που της αναλογούν 
ύψους ενός εκατομμυρίου. 

ΝοέμβριοΣ: Κέρφιου σε όλη την Κύπρο

ΣτιΣ 24 Νοεμβριου για πρώτη 
φορα αΝακοιΝώθηκε τριψη-
φιοΣ αριθμοΣ ΝοΣηλευομε-
ΝώΝ, εΝώ μεΣα Σε εΝα μηΝα 
αυξηθηκαΝ και οι θαΝατοι, 

φταΝοΝταΣ τουΣ 48 Στο 
ΣυΝολο. 
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Αυστηρότερα μέτρα προστασίας κατά του 
κορωνοϊού τέθηκαν σε εφαρμογή σε όλη 
τη χώρα από τις 30 νοεμβρίου με χρονικό 

ορίζοντα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2021. Τα 
μέτρα που ίσχυαν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 
περιλάμβαναν τα εξής: απαγόρευση κυκλοφορίας 
από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, μέχρι 
10 άτομα ανά οικία, μέχρι 75 στις εκκλησίες, 
γάμοι, βαφτίσεις και κηδείας με μέγιστο αριθμό τα 
10 άτομα, απαγόρευση δείπνων για γάμους και 
βαφτίσεις, απαγόρευση επισκέψεων σε νοσηλευ-
τήρια. περαιτέρω, οι χώροι εστίασης λειτουργού-
σαν μέχρι τις 7 το βράδυ, έκλεισαν γυμναστήρια, 
καζίνο, παιδότοποι, λούνα-παρκ, θεματικά πάρκα, 
κατασκηνωτικοί χώροι και κολυμβητήρια, ενώ 
απαγορεύθηκαν οι συναθροίσεις σε δημόσιους 
χώρους, όπως επίσης και οι μαζικές εκδηλώσεις, 
όπως χριστουγεννιάτικα χωριά, παζαράκια και 
άλλα. 
αρχικά τα πλάνα της κυβέρνησης περιλάμβαναν 
χαλαρώσεις από τις 14 Δεκεμβρίου και έπειτα, οι 
οποίες, ωστόσο, δεν τέθηκαν σε ισχύ, καθώς η 
πολύ κακή επιδημιολογική εικόνα έφερε ανατρο-
πές. Το μαύρο ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων 
της 8ης Δεκεμβρίου (619 κρούσματα, 5 θάνατοι, 
115 νοσηλευόμενοι), επέφερε την παράταση της 
ισχύος των υφιστάμενων μέτρων και την ενίσχυσή 
τους με τα εξής επιπλέον μέτρα, τα οποία τέθηκαν 
σε ισχύ από τις 11 Δεκεμβρίου: αναστάλθηκε η 
λειτουργία των εμπορικών κέντρων και των πο-
λυκαταστημάτων, η λειτουργία των επιχειρήσεων 
εστίασης (εκτός του delivery και του take away), ο 
εκκλησιασμός τελείται χωρίς την παρουσία πιστών, 
ενώ από τις 14 Δεκεμβρίου η φοίτηση στα 
δημοσία και ιδιωτικά Λύκεια, ανώτερα και ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γίνεται με εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και αναστάλθηκε η λειτουργία των 
φροντιστηρίων. Τα εν λόγω μέτρα είχαν ισχύ μέχρι 
τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, ωστόσο θα 
επαναξιολογούνταν νωρίτερα εάν το επέτρεπε η 
επιδημιολογική εικόνα*.  

Ακτίδα ελπίδας τα εμβόλια
ακτίδα φωτός και αισιοδοξίας πρόβαλε την πρώτη 

βδομάδα του Δεκεμβρίου όσον αφορά την πορεία 
της πανδημίας του Covid-19, μετά τις ανακοινώ-
σεις των χωρών που αρχίζουν τους εμβολιασμούς 
των πολιτών. πρώτη στο χορό μπήκε η Βρετανία, 
ενώ την ακολούθησαν κατά πόδας οι ηπα. Όσον 
αφορά τη χώρα μας, η κυβέρνηση ετοίμασε 
συγκεκριμένο εμβολιαστικό πλάνο, σύμφωνα με το 
οποίο τα πρώτα εμβόλια αναμένονται να φτάσουν 
στο νησί μέχρι το τέλος του έτους ή ακόμα και αρ-
χές του 2021. οι πρώτες δόσεις θα απευθύνονται 
σε περίπου 25 χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι 
ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες στις οποίες 
θα δοθεί προτεραιότητα. 

*Το ένθετο οδηγήθηκε στο τυπογραφείο 
προτού επαναξιολογηθούν τα μέτρα για 
τα Χριστούγεννα. 

Δεκεμβριος: Χριστούγεννα με… μέτρο

ΓεςΥ εν μέσω
πανδημίας 
Καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του 
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), επέφερε 
η πανδημία του Covid-19. Αρχικά τον Μάρτιο 
δόθηκε παράταση στην αύξηση των εισφο-
ρών, η οποία επήλθε τελικά από τον Ιούλιο. 
Από την 1η Ιουνίου ξεκίνησε η εφαρμογή της 
β’ φάσης του ΓεΣΥ, με την ένταξη της ενδονο-
σοκομειακής φροντίδας στα δημόσια αλλά και 
αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Συγκεκριμένα, 
στο σύστημα εντάχθηκαν 50 νοσηλευτήρια 
εκ των οποίων τα 8 είναι δημόσια και τα 42 
ιδιωτικά τα οποία παρέχουν έκτοτε δωρεάν 
εισαγωγές και επεμβάσεις στους δικαιούχους 
του ΓεΣΥ.  
Από την 1η Σεπτεμβρίου εντάχθηκαν στο 
σύστημα και τα ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσηλευ-
τηρίων, ενώ από την 1η Δεκεμβρίου εντάχθη-
καν επίσης και οι υπόλοιποι επαγγελματίες 
υγείας όπως  οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι, κλινικοί 
ψυχολόγοι και κλινικοί διαιτολόγοι και νοση-
λευτές. Μέχρι περίπου τα μέσα του Δεκέμβρη 
αυτό που εκκρεμούσε για την πλήρη εφαρμο-
γή του ΓεΣΥ ήταν η ένταξη των ΤΑΕΠ των ιδι-
ωτικών νοσηλευτηρίων και η ανακουφιστική 
φροντίδα η οποία υπολογίζεται να εισαχθεί 
με το νέο έτος. 
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 NIPD GeNetIcs  σΥνΕνΤΕΥΞη

Στην πρώτη γραμμή στη μάχη 
ενάντια στη COVID-19
ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία, από την πρώτη στιγμή η NIPD Genetics ήταν σε θέση 
να αναλάβει την πραγματοποίηση τεράστιου όγκου μοριακών διαγνωστικών εξετάσεων Rt-qPcR σε όλη την 
ελεύθερη κύπρο

Σε συνέντευξή του στο ένθετο «ανασκόπηση 
2020», ο καθηγητής Φίλιππος πατσαλής, 
ceO της NIPD Genetics, μίλησε για τις 

προκλήσεις που επέφερε η πανδημία και εξήγησε 
πώς κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αυτές, ενώ 
παράλληλα αναφέρθηκε στα επόμενα σχέδια της 
εταιρείας και το όραμά της που δεν είναι άλλο από 
το να καταστεί η NIPD Genetics παγκόσμιος ηγέτης 
στον τομέα της γενετικής διαγνωστικής, προσφέρο-
ντας τεχνολογική αριστεία, απόδοση και αξία. 

Ποιες προκλήσεις κληθήκατε να αντιμετωπί-
σετε με την έξαρση της πανδημίας;
καθώς η NIPD Genetics, λόγω της φύσης των 
εργασιών της, καλύπτει με μοριακές εξετάσεις 
και υπηρεσίες τόσο την κύπρο αλλά και άλλες 30 
χώρες, χρειάστηκε από τον Μάρτιο του 2020 να 
λάβει έγκαιρα μέτρα προστασίας και ασφάλειας 
των ανθρώπων της από τυχόν μόλυνση από τον ιό 
sARs-coV2. Έτσι χρειάστηκε, εκτός από το να εφαρ-
μόσει μέτρα προσωπικής υγιεινής, να εισαγάγει 
άμεσα, αναλώσιμα για διαρκή διενέργεια μοριακών 
τεστ Rt-qPcR στο προσωπικό της, αφού είναι αδύ-
νατο να σταματήσουν οι εργασίες των εργαστηρίων 
της. Λίγες μέρες αργότερα κληθήκαμε να ανταπο-
κριθούμε άμεσα, στην πρώτη γραμμή, για στήριξη 
της προσπάθειας της κυπριακής κυβέρνησης για 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στον 
πληθυσμό. προς αυτή την κατεύθυνση και σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, αναλάβαμε την πραγμα-
τοποίηση τεράστιου όγκου μοριακών διαγνωστικών 
εξετάσεων Rt-qPcR σε όλη την ελεύθερη κύπρο.

Πώς ανταποκριθήκατε σε αυτές τις προκλήσεις;
η ομάδα της NIPD Genetics απέδειξε πως μπορεί 
να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε 
οποιαδήποτε κρίση ή πρόκληση όσο απρόβλεπτη 
και να είναι. στη διάρκεια των οκτώ περίπου μηνών 
της πανδημίας, η ομάδα προσαρμόστηκε στις πιο 
απαιτητικές συνθήκες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε 
ότι δημιουργηθήκαν νέα τμήματα για τη διενέργεια 
των μοριακών εξετάσεων cOVID-19 και την άμεση 
εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης, δημιουργήσαμε 
σημεία δειγματοληψίας σε παγκύπρια βάση, με 
κινητές και σταθερές μονάδες, εξυπηρετώντας 
κοινότητες, πολίτες, δήμους, οργανισμούς και 
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες πληθυσμού, 
όπως αυτές καθορίζονταν σε κάθε περίπτωση από 
τα σχετικά κρατικά διατάγματα και το πλάνο δράσης. 
παράλληλα, συνεχίσαμε να εξυπηρετούμε τα 
εργαστήρια που προμηθεύουμε σε όλο τον κόσμο, 
όμως χρειάστηκε να μειώσουμε κάπως τον ρυθμό 
έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων με καίρια 
σημασία στον αναπαραγωγικό και ογκολογικό το-
μέα, τα οποία βρίσκονταν σε διαδικασία δημιουργίας 
και εξέλιξης προ του ξεσπάσματος της πανδημίας. 
αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι ακόμα και με 
την πίεση που μας ασκούσε η πανδημία, μέσα στο 
φθινόπωρο του 2020 καθελκύσαμε στην αγορά νέα 

προϊόντα, όπως η υπηρεσία προεμφυτευτικού γενε-
τικού ελέγχου Amfira PGt (preimplantation genetic 
testing), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά 
τη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και 
να αυξήσει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης, καθώς και 
της γέννησης ενός υγιούς μωρού.

Κάνατε κάποια ειδική ενέργεια- δράση;
Επιχειρηματικά χρειάστηκε να αυξήσουμε το προ-
σωπικό μας, με την πρόσληψη επιπλέον λειτουργι-
κού προσωπικού, όπως επιστήμονες, νοσηλευτικούς 
λειτουργούς, διοικητικούς και εξωτερικούς συνερ-
γάτες, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η ομάδα μας. 
προχωρήσαμε στη στελέχωση ενός νέου κλινικού 
εργαστηρίου (IDL), εξειδικευμένο για τη διάγνωση 
μολυσματικών νόσων. στο πλαίσιο της αντιμετώ-
πισης της πανδημίας, δημιουργήσαμε διαδικτυακά 
μια νέα ιστοσελίδα για πληρέστερη ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τις νέες μοριακές εξετάσεις 
cOVID-19 της NIPD Genetics, οδηγίες για διενέρ-
γεια μοριακών ελέγχων στα κέντρα δειγματοληψίας, 
καθώς και άλλα χρήσιμα δεδομένα για τη φύση 
της ασθένειας και τα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο 
αποφυγής της διασποράς του νέου κορωνοϊού. 
Ταυτόχρονα, υλοποιήσαμε ωράριο εργασίας με 
βάρδιες, στήσαμε κινητές μονάδες δειγματοληψίας 
και δημιουργήσαμε τα ανάλογα μηχανογραφικά 
προγράμματα για διεκπεραίωση όλου του όγκου 
των δειγματοληπτικών μοριακών εξετάσεων Rt-
qPcR. Όμως, πέραν της υλοποίησης των προ-
γραμμάτων του Υπουργείου Υγείας για διενέργεια 
μοριακών τεστ στον πληθυσμό, να αναφέρουμε ότι 
σε εκατοντάδες περιπτώσεις προσφέραμε σε οργα-
νισμούς, συνδέσμους, σωματεία αλλά και άτομα που 
αποτάθηκαν στην εταιρεία μας, δωρεάν διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων cOVID-19. Διανέμαμε, 
επίσης, δωρεάν χιλιάδες προστατευτικές μάσκες σε 
συνεργασία με τοπικές αρχές και άλλους φορείς. 
Επίσης, τον Ιούνιο του 2020, σε συνέχεια των προ-
σπαθειών καταπολέμησης της πανδημίας ανακοινώ-
σαμε την εισαγωγή στην κύπρο της ανοσολογικής 
εξέτασης Anti-sARs-coV-2, η οποία σχεδιάστηκε 
από την παγκοσμίου φήμης εταιρεία βιοτεχνολογίας, 
Roche. η εξέταση πραγματοποιείται για να ανιχνεύει 

αντισώματα που παράγονται από τον οργανισμό 
μας στην προσπάθεια του να καταπολεμήσει την 
ασθένεια cOVID-19.
Εξάλλου, τον σεπτέμβριο του 2020 εισαγάγαμε στην 
παγκόσμια αγορά δύο πρωτοποριακές μοριακές 
εξετάσεις οι οποίες με τη χρήση ενός δείγματος 
DNA, ελέγχουν ταυτόχρονα και γρήγορα, cOVID-19, 
γρίπη και πολλές άλλες αναπνευστικές μολύνσεις.

Ποιες προοπτικές βλέπετε στον ορίζοντα για 
την NIPD Genetics;
η ανάπτυξη της NIPD Genetics στον τομέα που 
δραστηριοποιείται, αποτελεί σταθερό και αμετάκλητο 
στόχο. Άλλωστε αυτή η πτυχή βρίσκεται ριζωμένη 
στο DNA της εταιρείας μας. πέρα από την ανάπτυξη 
και εξέλιξη συγκεκριμένων εξετάσεων, το όραμά 
μας είναι να καταστεί η NIPD Genetics παγκόσμιος 
ηγέτης στον τομέα της γενετικής διαγνωστικής, προ-
σφέροντας τεχνολογική αριστεία, απόδοση και αξία. 
η εταιρεία μας λειτουργεί με γνώμονα τις αξίες της 
καινοτομίας, της έρευνας, της αριστείας, του επαγ-
γελματισμού και της υπευθυνότητας και αναζητούμε 
συνεχώς νέες τεχνολογικές ιδέες και προτάσεις, 
υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις, που αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξής μας.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια που θέσατε ως 
στόχο για το νέο έτος;
Έχουμε στο πλάνο μας την ανάπτυξη αρκετών 
πρωτοποριακών εξετάσεων σε συγκεκριμένους 
τομείς, όπως είναι ο νεογνικός, ο Μεταγεννητικός, 
ο προεμφυτευτικός και ο τομέας της ογκολογίας. 
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση Υγρής 
Βιοψίας, μιας μη επεμβατικής εξέτασης για την πα-
ρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από καρκίνο. 
αυτή η εξέταση προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα 
για τη πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση 
υποτροπής του καρκίνου. Για την πραγματοποίηση 
της εν λόγω εξέτασης η οποία θα ανακοινωθεί 
εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021, χρειάζεται 
μόνο ένα μικρό δείγμα αίματος σε αντίθεση με την 
παραδοσιακή μέθοδο βιοψίας, η οποία είναι επεμβα-
τική και σε αρκετές περιπτώσεις αδύνατη όταν η 
πάθηση βρίσκεται σε ζωτικής σημασίας σημεία στο 
σώμα του ασθενούς. αναμένουμε, ακόμα, στις αρχές 
του 2021 τη λειτουργία των δέκα δειγματοληπτικών 
κέντρων σε όλη την κύπρο τα οποία θα εξυπηρετή-
σουν τα κλινικά και μοριακά εργαστήρια της NIPD 
Genetics και τα οποία θα συμβληθούν με το ΓεσΥ 
προσφέροντας εργαστηριακές εξετάσεις με γρήγορα 
και αξιόπιστα αποτελέσματα στους τομείς Βιοχημεί-
ας, ανοσολογίας, Μικροβιολογίας και αιματολογίας.
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Ο κορωνοϊός επέβαλε 
λουκέτο στα σχολεία 
Μια χρονια πραγΜατικος ςταθΜος για την παιδεια 
που ειδε την ψηφιακη εποχη να ειςβαλλει για τα 
καλα ςτα ληΜερια της, εξαιτιας ενος νεου ιου 
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

τσταθμός για τον τομέα της παιδείας 
αποδείχθηκε το 2020, αφού η 
πανδημία του κορωνοϊού επέβαλε 

λουκέτο στα σχολεία, οδηγώντας έτσι την 
εκπαίδευση σε μία νέα πραγματικότητα 
και αναγκάζοντας το Υπουργείο παιδείας 
να κάνει άλματα στον τομέα της τεχνολο-
γίας και να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή 
με την αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης. 

ΙανΟυαρΙΟς:
Η μάχη των 
τετραμήνων
ο νέος τρόπος αξιολόγησης των μα-
θητών τέθηκε σε λειτουργία από τον 
τελευταίο μήνα του έτους και οι μαθητές 
της α’ Λυκείου ρίχθηκαν στη μάχη «με την 
ψυχή στο στόμα», όπως ειπώθηκε από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Με ποσοστό 92,6 % οι μαθητές φώναξαν 
δυνατά την άποψη τους για τις εξετάσεις 
ανά τετράμηνο, όπως αυτές εφαρμόστη-
καν. Υπερψήφισαν την κατάργηση τους 

ζητώντας τη δημιουργία ενός ανθρωπο-
κεντρικού σχολείου. η πσΕΜ ζήτησε τη 
θέση των εξετάσεων να πάρουν 90λεπτα 
διαγωνίσματα ενδοσχολικά χωρίς αυτή 
η περίοδος να «βαφτίζεται» εξεταστική. 
Μάλιστα τόνισαν ότι αν δεν εισακου-
στούν οι απόψεις που εκφράζονται 
εδώ και τρία χρόνια, τότε θα 
αναγκαστούν να λάβουν πιο 
δραστικά μέτρα. στην ίδια 
περίπου γραμμή και οι εκπαι-
δευτικοί που συνόψισαν τις 
δικές τους εισηγήσεις στον 
Υπουργό παιδείας, αλλά 
και οι οργανωμένοι γο-
νείς που ζήτησαν με τη 
σειρά τους ορισμένες 
αλλαγές.

παΙΔΕΙα



ανασκοπηση 2020 35 

παΙΔΕΙα

Oι μαθητές το ‘παν και το ‘καναν. οι μαθη-
τές έχουν άποψη, την εκφράζουν και όταν 
δεν ακούγεται την επιβάλλουν. απέχουν 

από τα μαθήματα, ξεχύνονται στους δρόμους 
δηλώνοντας και διαδηλώνοντας την αγανάκτηση 
τους στα όσα τους αφορούν και στις αποφάσεις 
των οποίων δεν συμμετέχουν! Λίγες μέρες μετά 
τη ψηφοφορία τους για τις τετράμηνες εξετάσεις, 
βγήκαν έξω από τις τάξεις ως ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας απέναντι στις τετράμηνες εξετάσεις ως μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης του μαθητή. Όπως 
δήλωσε τότε στη «σημερινή» ο πρόεδρος της μα-
θητικής οργάνωσης, Γιάννης Λαπίθιος οι μαθητές 
νιώθουν σαν αόρατοι θεατές σε ένα θέατρο που 
παίζεται για αυτούς με αυτούς. Μάλιστα προχώ-
ρησαν σε καταγραφή όσων θεωρούν πως πρέπει 
να αλλάξουν στην όλη μαθησιακή διαδικασία 
δίνοντας τις δικές τους προτάσεις για ένα σχολείο 
πάνω από όλα ανθρώπινο, δίκαιο που να προάγει 
αξίες, γνώση και κριτική σκέψη.

Λουκέτο σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
κάθε βαθμίδας και παύση της καθημερι-
νότητας εφόσον ο νέος ιός υπάρχει πλέον 

στην κοινότητα. στο άκουσμα του πρώτου επιβεβαι-
ωμένου κρούσματος στη Λευκωσία, το Υπουργείο 
παιδείας έδρασε άμεσα. προχώρησε στην αναστολή 
λειτουργίας των σχολείων στην Επαρχία Λευκωσίας 
που θα διαρκούσε μέχρι τις 13 Μαρτίου. Tα μέτρα 
αφορούσαν Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, νηπιαγω-
γεία αλλά και ιδιωτικά φροντιστήρια.
οι αντιδράσεις του υπόλοιπου πληθυσμού που 
θεωρούσε ότι η επικινδυνότητα μετάδοσης του ιού 
δεν περιοριζόταν στην πρωτεύουσα μαζί με την 
ταχύτητα των εξελίξεων, έθεσε σε νέα κινητοποίηση 

τους αρμόδιους φορείς. στις 11 Μαρτίου μια νέα 
ανακοίνωση του Υππαν ξεκαθάριζε ότι η αναστολή 
λειτουργίας σχολείων θα παρατεινόταν μέχρι και 
την παρασκευή 20 Μαρτίου, ενώ η λειτουργία όλων 
των υπολοίπων σχολείων σε παγκύπρια βάση, θα 
αναστελλόταν από 13 μέχρι 20 Μαρτίου. Το ίδιο 
ίσχυε και για όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα του Υπουργείου, αλλά και τα τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. η ανακοίνωση, η οποία 
μετρά σήμερα 9 μήνες, έκλεινε με το αισιόδοξο ότι 
η αναστολή λειτουργίας των σχολείων έγινε μόνο 
για προληπτικούς λόγους, καθώς δεν είχε παρατη-
ρηθεί οποιοδήποτε κρούσμα ή περιστατικό που να 
έχει σχέση με σχολεία.

Φεβρουάριος: οι μαθητές διαδηλώνουν 

Μάρτιος: ο μήνας που «έβαλε» λουκέτο στα σχολεία

άπριλιος: Άγνωστη 
η επιστροφή 
στα σχολεία
Τα σχολεία παραμένουν κλειστά με την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση να εφαρμόζεται σε μια 
βάση αυτοσχεδιασμού και ελάχιστης ευελιξίας, 
που ωστόσο απέδωσε στο βαθμό που μπορού-
σε. Τεράστιο το βήμα για την παιδεία αλλά και 
για τους εκπροσώπους της που έπρεπε σε χρό-
νο μηδέν να επιμορφωθούν, να εξοικειωθούν, 
να μετεκπαιδεύσουν και να εφαρμόσουν τη 
σύγχρονη εκπαίδευση σε δύσκολες συνθήκες.
Τα σενάρια ήταν πολλά και διάφορα για την 
εξέλιξη στη μόρφωση. Είτε θα επέστρεφε μόνο 
η Γ’ Λυκείου για λίγες ημέρες πριν από την 
έναρξη των Παγκύπριων εξετάσεων, είτε θα 
επέστρεφε όλο το Λύκειο και οι Τεχνικές σχο-
λές. Ένα άλλο σενάριο υποστήριζε τη λειτουρ-
γία όλων των σχολείων για κάποιο χρονικό 
διάστημα σποραδικά.

Μάιος:
το roller coaster 
των αποφάσεων
Ο μήνας με τις πολλές αποφάσεις. Ενώ οι 
τελειόφοιτοι Λυκείου και Τεχνικών Σχολών θα 
επέστρεφαν στις 11 και 12 Μαΐου, η απόφα-
ση για επαναλειτουργία των σχολείων στις 
21 Μαΐου προκάλεσε απορίες, διαφωνίες, 
δυσαρέσκειες, ενοχλήσεις, ανησυχίες, φόβους 
και άλλα πολλά. Ο Υπουργός Παιδείας επα-
νέλαβε τότε σε δηλώσεις του ότι «η πρώτη 
προϋπόθεση για το άνοιγμα των σχολείων 
ήταν η σύμφωνη γνώμη των ειδικών από τον 
τομέα της Υγείας. Η δεύτερη προϋπόθεση εί-
ναι ότι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται για το 
επόμενο διάστημα, θα εφαρμοστούν εφόσον 
δούμε τι συμβαίνει με την ευρύτερη κατάστα-
ση στα επιδημιολογικά δεδομένα», τονίζοντας 
ότι η εικόνα επέτρεπε την απόφαση αυτή.
Λίγες μέρες αργότερα η απόφαση ανατρά-
πηκε με νέα απόφαση. Ανακοινώθηκε ότι 
στις 21 Μαΐου, θα επέστρεφαν στα σχολεία 
τα παιδιά του Δημοτικού και Γυμνασίου, ενώ 
παράλληλα θα συνεχιστεί η φοίτηση για Γ’ 
Λυκείου και Τεχνικών Σχολών. Όσο για τις 
εξετάσεις αυτές παραμένουν στο συρτάρι για 
όλους πλην των Παγκυπρίων.
Παράλληλα οι μελλοντικοί φοιτητές φαίνεται 
να κάνουν δεύτερες σκέψεις για τις σπου-
δές τους στο εξωτερικό. Η αγωνία τους αν 
θα πρέπει να σπουδάσουν σε χώρες όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο – χώρα στην οποία 
βασίλευε ο κορωνοϊός-, Ολλανδία, Σκωτία, 
Γερμανία τους έφερε αντιμέτωπους με τις 
αποφάσεις τους. Φοιτητές που έχουν ήδη 
εξασφαλισμένη θέση σε πανεπιστήμια των 
χωρών αυτών σκέφτονται να αναστείλουν 
τη φοίτηση τους, ενώ υπάρχει και μια μεγάλη 
μερίδα ατόμων που σκέφτονται να φοιτή-
σουν στα κρατικά πανεπιστήμια, θέτοντας 
σε πρόκληση τα ίδια τα πανεπιστήμια για να 
αυξήσουν τις θέσεις εισδοχής τους.
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ΙούνΙος:
Τελικά αλλάζει ώρα 
το κουδούνι;

Πρόταση – προβληματισμός τέθηκε στο τρα-
πέζι από τον ίδιο τον Υπουργό παιδείας, κ. 
πρόδρομο προδρόμου ενώπιον μάλιστα 

της ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Μια 
πρόταση που χρήζει ευρείας ανάλυσης και επεξερ-
γασίας σύμφωνα με την οΕΒ. η αλλαγή θα λύσει 
το πρωινό κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά θα δημι-
ουργήσει άλλα προβλήματα ωραρίου σύμφωνα με 
την οΕΛΜΕκ. Όπως και να ‘χει η πρόταση παρέμεινε 
προβληματισμός μέχρι νεωτέρας.
Την ίδια ώρα στήριξη ζητούν τα νηπιαγωγεία. η 
πανδημία επέβαλε την νέα τάξη πραγμάτων και 
την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών. Ωστόσο η δη-
μιουργία πρωτοκόλλων και η εφαρμογή τους από 
τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς μόνο ανασφάλεια προκάλεσε σε ιδιοκτήτες 
και διευθυντές. οι αποστάσεις, οι απολυμάνσεις, η 
πιστή τήρηση κανόνων υγιεινής δεν μπορούν να 
ακολουθηθούν από τα πολύ μικρά παιδιά, σύμφω-
να με εκπροσώπους των νηπιαγωγών. ασύμφορη 
την κατάσταση έκριναν πολλά νηπιαγωγεία και 
βρεφοκομικοί παιδοκομικοί σταθμοί που επέλεξαν 
να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες τους παρά να 
ανοίξουν για λίγα μόνο παιδάκια και προσωπικό.

ΙούΛΙος:
Έτοιμο το ύπουργείο 
για τον ςεπτέμβριο
αν και μόλις ολοκληρώθηκε ο Ιούνης, οι σχεδια-
σμοί του Υππαν για την επόμενη σχολική χρονιά, 
έχουν προχωρήσει με την ψηφιακή τεχνολογία 
να παραμένει μόνιμο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. η επιστροφή στα σχολεία αποφασί-
ζεται ότι θα γίνει νωρίτερα από την καθορισμένη 
ημερομηνία και η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων 
θα εξασφαλίσει τη σχολική χρονιά, σύμφωνα 
πάντα με τον Υπουργό.

Λίγες μέρες πριν από την επίσημη έναρξη της 
σχολικής χρονιάς και τα αυξημένα κρούσματα 
επαναφέρουν την ανησυχία στους κύκλους 

της παιδείας. Ωστόσο πλήρως προετοιμασμένοι δηλώ-
νουν οι αρμόδιοι φορείς με τον Υπουργό να διαβεβαι-
ώνει ότι η στελέχωση των σχολικών μονάδων γίνεται 
με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς. Την 1η σεπτεμβρίου 
καθορίστηκε η επιστροφή των καθηγητών και στις 
4 οι μαθητές της Μέσης ενώ στις 7 οι μαθητές της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εντούτοις τα πράγματα είναι 
ακόμη πολύ ρευστά με την επιδημιολογική εικόνα να 
δημιουργεί ανησυχία για το καθεστώς επιστροφής 
των μαθητών στα σχολεία.

προς τα τέλη του μήνα αποφασίζεται η ολική 
επάνοδος των μαθητών στα σχολεία. κόκκινο πανί 
όμως για γονείς και εκπαιδευτικούς, αποτελεί η 
απόφαση για τη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων. Ξεσπούν οι γονείς της Δημο-
τικής Εκπαίδευσης που δεν θέλουν να στείλουν 
τα παιδιά με τη μάσκα στα σχολεία από τη μια, 
αντιδρούν και οι εκπαιδευτικοί από την άλλη 
για τη συνεχόμενη χρήση μάσκας σε αίθουσες 
«φούρνους» όπως οι ίδιοι λένε. η απόφαση για 
την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε άτομα άνω 
των 12 ετών καθησύχασε μόνο μια μερίδα του 
πληθυσμού.

ςεπΤεμβρΙος: 
Καύσωνας ή απλά 
ευκαιρία ετοιμότητας;
Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες οδήγη-
σαν στην «αναβολή» της έναρξης της σχολικής 
χρονιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίας σε συνδυασμό 
με την αποπνικτική σκόνη και υγρασία, στην 
απουσία κλιματιστικών στις σχολικές αίθουσες, 
παρέα με μαθητές και εκπαιδευτικούς μασκοφό-
ρους, οδήγησαν στην απόφαση για την αναβολή 
του πρώτου κουδουνιού για μια εβδομάδα.
Ωστόσο, δεν είναι λίγα τα στόματα που ξεστό-
μιζαν ότι πρόκειται για μια απρόσμενη ευκαιρία 
ετοιμότητας, καθώς οι σχολικές μονάδες απείχαν 
πολύ από το να είναι έτοιμες για τα παιδιά. Οι 
εκπαιδευτικές οργανώσεις βλέπουν πολλά από 
τα σχολεία της Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής να 
μην μπορούν εκ των πραγμάτων να συνυπάρ-
ξουν με τις πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτο-
κόλλων. Τάξεις που δεν θα μπορούν να δεχθούν 
τους μαθητές λόγω μεγέθους, ανυπαρξία χώρων 
για να φιλοξενήσουν παιδιά, διαχωριστικά που 
δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη  και άλλα πολλά. 
Πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα θα είναι τα 

σχολεία πριν το κουδούνι διαμηνύει ο Υπουργός 
Παιδείας, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα.

Αποχή λόγω μάσκας
Η επιστροφή έγινε. Αυτή, όμως, σημαδεύτηκε 
με αντιδράσεις από γονείς, εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και Υπουργείο Παιδείας. Η εφαρμογή 
ενός πρωτοκόλλου που έχρηζε διευκρινίσεις σε 
κάθε εκπαιδευτική ειδικότητα, σε μια καθόλου 
εκπαιδευμένη κοινωνία στην πειθαρχία, σε 
συνθήκες αφόρητης ζέστης, ήταν μια πραγματι-
κή δοκιμασία για όλους. Η πρώτη δυσκολία που 
συνάντησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί ήταν η 
χρήση της μάσκας. Η δυσφορία που προκαλού-
σε η χρήση της παραχώρησε το δικαίωμα στους 
εκπαιδευτικούς -μέσω του ΥΠΠΑΝ φυσικά- να 
αφαιρούν για λίγο τη μάσκα κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας μόνο όταν έχουν απόσταση 
από τα παιδιά. Η αντίδραση των γονέων ήταν 
άμεση που απείλησαν με το μέτρο της απο-
χής από τα μαθήματα. Μια άλλη ιδιαιτερότητα 
παρατηρήθηκε ακριβώς έξω από τα σχολεία 
όπου γινόταν το αδιαχώρητο από γονείς που 
κατέφθαναν να παραλάβουν ή να αφήσουν τα 
παιδιά τους. Η ρύθμιση της κινητικότητας έξω 
από τα σχολεία έγινε με τη συνεργασία του 
Υπουργείου με τους Συνδέσμους Γονέων.

ΑύγούςΤος: Το πρωτόκολλο 
της νέας σχολικής χρονιάς
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Oι εκπαιδευτικοί σε ρόλο αρχιφύλακα και 
οι γονείς σε ρόλο δεσμοφύλακα ώστε να 
κρατηθούν τα κρούσματα εκτός σχολεί-

ων. η επιδημιολογική εικόνα χειροτερεύει με τα 
σχολεία να προσπαθούν να κρατήσουν εκτός τον 
ιό. ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερες 
και αποτελεσματικότερες προσπάθειες ώστε να 
τηρηθούν τα μέτρα προστασίας. η έκκληση προς 
τους γονείς, φαίνεται να είναι το μοναδικό όπλο 
του. κάλεσε λοιπόν τους γονείς να «κρατήσουν» τα 
παιδιά τους μέσα και να αποφύγουν τη συμμετοχή 
τους σε ομαδικά αθλήματα. Επίσης όσον αφορά 
στα σχολικά διαλείμματα, ανέφερε ότι θα πρέπει 

να γίνεται αυστηρή επιτήρηση. Για το θέμα των 
λεωφορείων ο κ. προδρόμου ανέφερε ότι γίνονται 
ενέργειες για να προστεθούν λεωφορεία, ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός των παιδιών επιβατών.
πριν ολοκληρωθεί ο μήνας, 500 μαθητές, καθη-
γητές και λοιπό σχολικό προσωπικό βρίσκεται σε 
αυτοπεριορισμό ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που 
θεωρούν ότι το πρόωρο κλείσιμο των σχολείων 
είναι θέμα χρόνου. σε μια παράλληλη εξέλιξη, η τη-
λεκπαίδευση παίρνει τον δρόμο της θεσμοθέτησης, 
ωστόσο η υλικοτεχνική υποδομή ακόμη παρουσιά-
ζεται ελλιπής στα σχολεία.

Συνολικά 24 Λύκεια κα Τεχνικές σχολές στην 
πλήρη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης σε Λεμεσό και πάφο, ενώ ευχή όλων 

είναι να μην επεκταθεί το κλείσιμο των σχολείων 
σε παγκύπρια βάση. Για άνιση μεταχείριση των μα-
θητών που ετοιμάζονται να ριχτούν στην μάχη των 
τετραμήνων, κάνουν λόγο οι οργανωμένοι γονείς, 
ενώ αναθεώρηση της ύλης προτείνει η οΕΛΜΕκ.

Ναι στην κάμερα από Επίτροπο
σε μια παράλληλη εξέλιξη 
η Επίτροπος προστασίας 
Δεδομένων προσωπικού 
Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου 
νικολαΐδου δήλωσε ότι η 
χρήση της κάμερας από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού έχει 
κριθεί νόμιμη κατά την κρίση 
των εκπαιδευτικών μέχρι να 
καταριστεί κατάλογος από το 
Υππαν με δράσεις που να 
δικαιολογούν τη χρήση της.

ανοιχτά με εξ αποστάσεως παραμένουν τα σχολεία
η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να θέτει εκτός 
σχολείου μεγάλη μερίδα μαθητών και καθηγητών, 
ωστόσο τα σχολεία λειτουργούν κανονικά έχοντας 
πάντα σύμμαχο την τηλεκπαίδευση. Ψυχραιμία 
συστήνει ο Υπουργός, τονίζοντας ότι τα σχολεία 
παραμένουν υγειονομικά ασφαλείς χώροι, ενώ δεν 
δίστασε να αναφέρει ότι το Υπουργείο προχωρεί σε 
τροποποίηση των κανονισμών, ώστε σε έκτακτες 
περιπτώσεις, να τροποποιηθεί η διάρκεια αργιών 

όπως τα Χριστούγεννα, ή το 
πάσχα. κάτι που φυσικά δεν 
αποδέχθηκαν οι οργανωμένοι 
εκπαιδευτικοί, θεωρώντας το 
αχρείαστο μέτρο.
στα τελευταία μέτρα που εξαγ-
γέλθηκαν στις 27 νοεμβρίου, τα 
σχολεία δεν περιλαμβάνονταν 
προκαλώντας από τη μια ανα-
κούφιση αλλά και αγωνία για τις 
αλυσίδες μετάδοσης εντός των 
σχολικών μονάδων.

ΟκτώβριΟς: Αυξάνονται τα κρούσματα, μεγαλώνουν οι αποστάσεις!

ΝΟΕμβριΟς: Από το «στοίχημα» στο «μακάρι» ΔΕκΕμβριΟς: 
Πόλεμος για 
τα τετράμηνα 
Στις αρχές Δεκεμβρίου ξεσπά νέα μάχη στον 
τομέα της παιδείας για τις εξετάσεις τετραμή-
νων, με τους μαθητές από τη μία να απέχουν 
από τα μαθήματά τους και να ζητούν την 
αναβολή τους έχοντας στο πλευρό τους και 
τους εκπαιδευτικούς και από την άλλη τον 
Υπουργό Παιδείας να διαμηνύει πως θα 
διεξαχθούν κανονικά. Κύρια ανησυχία μα-
θητών και εκπαιδευτικών ήταν η ανισότητα 
που δημιουργείται μεταξύ των μαθητών που 
βρίσκονται κανονικά στις τάξεις τους και των 
υπόλοιπων που βρίσκονται σε αυτοπεριορι-
σμό. 
Στο μεταξύ, από τις 14 Δεκεμβρίου η φοίτηση 
στα δημοσία και ιδιωτικά Λύκεια, Ανώτερα 
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γίνεται 
με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ αναστάλ-
θηκε η λειτουργία των φροντιστηρίων. 
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Από τις χειρότερες
χρονιές ιδρύσεως
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  
Η παρούσα κρίσΗ, πού είναί Η τεταρτΗ σε 
χρονίκΗ σείρα, αλλα καί σε εντασΗ, στΗν 
ίστορία τΗσ κύπρίακΗσ ΔΗμοκρατίασ, θα 
ανακοψεί τΗν οίκονομίκΗ μεγεθύνσΗ πεντε 
σύνεχομενων ετων με ύφεσΗ πού θα φτασεί 
σύμφωνα με το Δντ στο 6,2% τού αεπ
ΞΕΝΙΟΣ ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ

οΙκονοΜΙα
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Το 2020 έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο 
απαισιόδοξες προβλέψεις, με την κυπριακή 
Δημοκρατία να αντιμετωπίζει ακόμα μια 

«δίσεκτη» χρονιά στα εξήντα χρόνια από την ίδρυσή 
της. η χρονιά θα μείνει χαραγμένη στο παγκόσμιο 
ως η χρονιά της πανδημίας του κορωνοϊού με την 
κυπριακή οικονομία να περνά μία από τις μεγαλύ-
τερες κρίσεις στην ιστορία της. η παρούσα κρίση, 
που είναι η τέταρτη σε χρονική σειρά, αλλά και σε 
ένταση, στην ιστορία της κυπριακής Δημοκρατίας, 
θα ανακόψει την οικονομική μεγέθυνση πέντε συνε-
χόμενων ετών με ύφεση που θα φτάσει σύμφωνα 
με το ΔνΤ στο 6,2% του αΕπ.  οι τρεις προηγούμε-
νες οικονομικές κρίσεις αποτελούν αδιαμφισβήτητα 
σημεία αναφοράς της ιστορικής μας πορείας, με πιο 
πρόσφατη την οικονομική κρίση του 2013 και την 
πτώση του αΕπ γύρω στο 7,4%, το κλείσιμο μίας εκ 
των δύο μεγαλύτερων τραπεζών, το «κούρεμα» κα-
ταθέσεων και τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις 
που ακολούθησαν. η «τουρκανταρσία» και τα γεγο-
νότα του 1963-64 επέφεραν πτώση του αΕπ γύρω 
στο 8,3%, χάραξαν την πρώτη «πράσινη γραμμή» 
στην πρωτεύουσα και αποτέλεσαν το πρελούδιο 
για την επόμενη κρίση. η εισβολή του 1974 είχε τις 
δυσμενέστερες επιπτώσεις από τις υπόλοιπες τρεις 
που θα αναφερθούν, με τη δολοφονία χιλιάδων 
συμπατριωτών μας, τον εκτοπισμό του ενός τρίτου 
του πληθυσμού, την απώλεια περίπου 37% του 
εδάφους της κυπριακής Δημοκρατίας, την πτώση 
κατά 23% του ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος 
και κυριότερα με ένα δυσβάσταχτο αποτύπωμα που 
ακόμα κυριαρχεί στη μνήμη μας.
Το 2020 πέραν του κύριου τίτλου, που ασφαλώς 
θα ήταν «η χρονιά του κορωνοϊού», θα μπορούσε 
να συνοδεύεται και από ένα υπότιτλο με την ατάκα 
της χρονιάς, το This is Cyprus και τις υπόλοιπες 
εικόνες που έχουν προβληθεί στις οθόνες μας από 
τα #CyprusPapers. ατάκες και στιγμιότυπα που 
έχουν δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε ένα από 
τα πήλινα πόδια της κυπριακής οικονομίας, με τον 
ντροπιαστικό τερματισμό του προγράμματος πολι-
τογραφήσεων, αναδεικνύοντας ξανά το πρόβλημα 
της διαφθοράς στην κύπρο αλλά και του εφήμερου 
χαρακτήρα του οικονομικού μας μοντέλου.
Επίσης οι οικονομικές πολιτικές στον κόσμο, τα 
προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης των κεντρικών 
τραπεζών και η επενδυτική βαθμίδα της κυπριακής 
οικονομίας έχουν δώσει την ευκαιρία στην κυπρια-
κή Δημοκρατία να βγει στις αγορές συνολικά 3 φο-
ρές με το δημόσιο χρέος να προσεγγίζει ωστόσο το 
120%. Το 2020 δεν αποτελεί σημείο καμπής για τις 
τράπεζες με τα ΜΕΔ να συνεχίζουν να αποτελούν 
το σοβαρότερο ζήτημα του κυπριακού τραπεζικού 
συστήματος αλλά και το ευάλωτο σημείο της κυπρι-
ακής οικονομίας. 

Η κρίση της πανδημίας 
του κορωνοϊού
η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει άρδην την 
καθημερινότητά όλου του πλανήτη με τις οικονο-
μικές επιπτώσεις, τις προβλέψεις και τους τρόπους 
αντιμετώπισής της ύφεσης να αποτελούν τα κύρια 
σημεία της ατζέντας οικονομικών αναλυτών, 
κεντρικών τραπεζών, υπουργείων οικονομικών, 
επιχειρήσεων, τραπεζών, χρηματιστηρίων και όλου 
του οικονομικού κόσμου. η πρώτη αντίδραση της 
πλειοψηφίας των κρατών κατά την εμφάνιση της 
πανδημίας ήταν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και 
τα πρωτόγνωρα για τον 21ο αιώνα Lockdowns με 
την οικονομική δραστηριότητα να δέχεται βαρύτατο 
πλήγμα. η πτώση του αΕπ κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020 άγγιξε διψήφια νούμερα στην πλειοψηφία 

των οικονομικών, κάτι που δεν είχε συμβεί ξανά 
από τον καιρό του Δευτέρου παγκόσμιου πολέμου. 
οι οικονομικές επιπτώσεις των Lockdowns είχαν 
ως συνέπεια, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις να 
λαμβάνονται πάνω σε μια ζυγαριά, η οποία είχε ως 
βαρίδια από την μια τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του ιού και την προστασία των ανθρώπινων ζωών 
και από την άλλη τις οικονομικές επιπτώσεις του 
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Ο κορωνοϊός φέρνει 
τα πάνω κάτω – Από το 3,2% 
στην ύφεση του 6,4%
περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2020, το Διεθνές νο-
μισματικό Ταμείο είχε ενημερώσει τους Υπουργούς 
οικονομικών των G20 για τη διεθνή οικονομία 
και ότι επρόκειτο να κινηθεί εφεξής ανοδικά, ενώ 
η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα, είχε επισημάνει πως ο κορωνοϊός 
θα επιβάρυνε ελαφρώς, μόνο κατά 0,1%, την 
παγκόσμια ανάπτυξη. η αντίθεση των δηλώσεων 
που ακολούθησαν αργότερα, των Lockdowns και 
τα διψήφια νούμερα ύφεσης που ακολούθησαν 
δείχνουν την ραγδαία κλιμάκωση που υπήρξε.
η κύπρος παρουσίασε ισχυρή αύξηση του αΕπ για 

πέμπτη συνεχή χρονιά το 2019 που αντιστοιχούσε 
στο 3,2% του αΕπ, με την κυπριακή οικονομία να 
χαρακτηρίζεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες οικονομίες στην ΕΕ. Ωστόσο, με την κυ-
πριακή Δημοκρατία να ακολουθεί την συνταγή των 
υπόλοιπων κρατών, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, 
για την απορρόφηση των οικονομικών κραδασμών 
της πανδημίας, το σερί της οικονομικής μεγέθυνσης 
ανακόπτεται από τον κορωνοϊό με τις τελευταίες 
προβλέψεις του ΔνΤ να δείχνουν συρρίκνωση της 
κυπριακής οικονομίας της τάξης του 6,4% αΕπ. 
Το Υπουργείο οικονομικών, ενώ στις αρχικές του 
προβλέψεις έβλεπε ύφεση της τάξης του 7%, η 
τελευταία πρόβλεψη ήταν ελαφρώς πιο αισιόδοξη 
με την προβλεπόμενη συρρίκνωση του αΕπ να 
κυμαίνεται στο 5,5% και σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των ειδικών δεν θα ξεπεράσει το 6%, εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου. σημειώνεται επίσης ότι 
στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προβλέπεται για την κύπρο ύφεση της 
τάξης του 6,2%, ποσοστό μικρότερο κατά 1,5% από 
τις καλοκαιρινές προβλέψεις και χαμηλότερη από 
τον προβλεπόμενο μέσο όρο της Ευρωζώνης του 
8,7%.

Αυξημένα έξοδα και μειωμένα 
έξοδα επαναφέρουν τους τα αρνη-
τικά δημοσιονομικά ισοζύγια
η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί πολύ 
διαφορετικά από τις προηγούμενες κρίσεις, με 
τα περιοριστικά μέτρα να δημιουργούν μεγάλα 
σοκ στην κατανάλωση και στην ζήτηση αγαθών 
από τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, ένα από 
τα στοιχήματα που είχαν τεθεί από την κυπριακή 
κυβέρνηση ήταν να κρατηθεί η εγχώρια κατανάλω-
ση σε υψηλά επίπεδα με την παράλληλη προστασία 
των θέσεων εργασίας, με το κράτος να αδειάζει 
τα δημόσια ταμεία προς αυτές τις κατευθύνσεις. 
η δημοσιονομική επέκταση του κράτους προς την 
στήριξη της απασχόλησης και της κατανάλωσης έχει 
επαναφέρει τα δημοσιονομικά ελλείμματα μετά των 
πέτρινων χρόνων της κρίσης που οι ισολογισμοί του 
κράτους φέρουν θετικό πρόσημο. σύμφωνα με το 
Υπουργείο οικονομικών το δημοσιονομικό έλλειμμα 

Το 2020 πέραν Του κυριου 
ΤιΤλου, που ασφαλώσ θα 

ήΤαν «ή χρονια Του κορώ-
νοϊου», θα μπορουσέ να 
συνοδέυέΤαι και απο ένα 

υποΤιΤλο μέ Τήν αΤακα Τήσ 
χρονιασ, Το This is Cyprus 

και Τισ υπολοιπέσ έικο-
νέσ που έχουν προβλήθέι 
σΤισ οθονέσ μασ απο Τα 

#Cypruspapers.



46 ανασκοπηση 2020

οΙκονοΜΙα

θα κυμανθεί γύρω στο 4,5% του αΕπ, ενώ οι 
φθινοπωρινές προβλέψεις της κομισιόν δείχνουν 
μεγαλύτερο έλλειμμα που κυμαίνεται στο 6,1% του 
αΕπ.
η κυβέρνηση έχει δαπανήσει πέραν των 1,3 δισε-
κατομμυρίων ευρώ για την στήριξη της απασχό-
λησης και της κατανάλωσης, με τα κυβερνητικά 
σχέδια και την αυξημένη δημόσια κατανάλωση να 
συγκρατούν την ιδιωτική κατανάλωση σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα. Θετική επίδραση στη δημιουργία 
ενός είδους τεχνητής ρευστότητας στην αγορά είχε 
και η αναστολή των δόσεων των δανείων προς τις 
τράπεζες αλλά και η αναβολή των πληρωμών των 
κρατικών εισφορών και η προσωρινή μείωση του 
συντελεστή του Φπα.

Η ανεργία συγκρατείται 
από τα Σχέδια Στήριξης
η απώλεια αριθμού θέσεων εργασίας αποτελεί 
φυσικό συνεπακόλουθο κατά την οικονομική κρίση 
που βιώνουμε, ωστόσο η περίπτωση η ανεργία 
να φτάσει στα επίπεδα που είχε αγγίξει κατά την 
οικονομική κρίση του 2013 αποτελεί τρομακτικό 
σενάριο για την κοινωνία και το κράτος. οι προβλέ-
ψεις του Υπουργείου οικονομικών ανέφεραν ότι η 
ανεργία δεν θα ξεπεράσει το 9% μέχρι τα τέλη του 
έτους, ενώ τον οκτώβριο είχε κυμανθεί στο 8,2%. 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η συγκράτηση των 
ποσοστών ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα οφείλεται 
αφενός στα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων του κράτους και αφετέρου στο 
ότι οι επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης έρχονται 
με κάποια καθυστέρηση.

Δημόσιο χρέος και η τριλογία 
των κυπριακών εξόδων
στις αγορές του 2020
Το δημόσιο χρέος της κυπριακής Δημοκρατίας, 
κατά τα μέσα Δεκεμβρίου κυμαίνεται κοντά στο 
αποκαλούμενο ψυχολογικό όριο του 120% του 
αΕπ, που υπό άλλες συνθήκες θα έκρουε και τον 
κώδωνα κινδύνου. Ωστόσο, λόγω των συνθηκών 
της πανδημίας του κορωνοϊού και της κατακόρυ-
φης αύξησης των δημόσιων χρεών όλων των 
κρατών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, το κυπριακό δημόσιο χρέος κρίνεται 
ως διαχειρίσιμο και τα κυπριακά ομόλογα εμπί-
πτουν στις επενδυτικές βαθμίδες όλων των οίκων 
αξιολόγησης. Το δημόσιο χρέος της κυπριακής Δη-
μοκρατίας ανερχόταν στα τέλη του 2019 στα 20,9 

δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούσε γύρω στο 
102% του αΕπ, ωστόσο για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας θα φτάσει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ 
που αντιστοιχεί στο 115% του αΕπ στα τέλη του 
2020. σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες του 
2020 θα αποπληρωθεί ποσό ύψους 750 εκατομ-
μυρίων ευρώ από το κράτος, ως μέρος της συμ-
φωνίας που υπήρξε σχετικά με τον συνεργατισμό, 
κάτι που αναμένεται να «κλείσει» το δημόσιο χρέος 
για το 2020 περίπου στο 115%.
η κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί κατά το 2020 
σε τρεις εξόδους στις αγορές με τα συνολικά ποσά 
που αντλήθηκαν να ξεπερνούν τα 4,5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. αρχικά στις 14 Ιανουαρίου του 2020 
εκδόθηκαν δύο ομόλογα, ένα 10ετές για άντληση 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ με επιτόκιο 0,734% και ένα 
20ετές για άντληση 750 εκατομμυρίων με επιτόκιο 
1,33%. Για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του 
κράτους κατά τις αρχές της πανδημίας, η κύπρος 
ξαναβγήκε στις αγορές στις 7 απριλίου 2020, με 
ένα 7ετές ομόλογο για άντληση 1,25 δισεκατομμυ-
ρίου ευρώ με επιτόκιο 1,564% και ένα 30ετές ομό-
λογο αγίας 500 εκατομμυρίων με επιτόκιο 2,339%. 
η τελευταία έξοδος στις αγορές από την κυπριακή 

Δημοκρατία έγινε αστραπιαία, εκμεταλλευόμενη τα 
χαμηλά επιτόκια των αγορών, από όπου αντλήθη-
καν συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ένα 5ετές 
ομόλογο αξίας 500 εκατομμυρίων και επιτόκιο 
0,349% και ένα 20 ετές ομόλογο αξίας 500 εκα-
τομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,493%.

Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα – Ότι αρχίζει 
ωραίο τελειώνει με πόνο
Το πρόγραμμα των Χρυσών Διαβατηρίων, όπως 
αναφερόταν στα ξένα δημοσιεύματα τα τελευταία 
χρόνια και πιθανότατα έχει αποτυπωθεί με αυτό το 
χαρακτηρισμό στην συλλογική μνήμη της κυπριακής 
κοινωνίας, έφτασε με ένα παράδοξο τρόπο σε ένα 
κατά πολλούς άδοξο τέλος του, με την τελευταία 
αίτηση πολιτογράφησης επενδυτή να τοποθετείται 
την παρασκευή, 30 οκτωβρίου του 2020. 
Το κυπριακό Επενδυτικό πρόγραμμα είχε αλλάξει 
πρόσωπα αρκετές φορές από το 2007 όταν λανσα-
ρίστηκε πρώτη φορά με σταδιακές μεταρρυθμίσεις 
οι οποίες αφορούσαν μείωση των ποσών των 
προαπαιτούμενων επενδύσεων, φτάνοντας από τα 
25 εκατομμύρια ευρώ του 2007 στα 2 εκατομμύ-
ρια ευρώ κατά την τελευταία του πνοή. σημείο ορό-
σημο του κυπριακού Επενδυτικού προγράμματος 
υπήρξε το 2013, όπου κατά την οικονομική κρίση 
που υπέστη η κυπριακή Δημοκρατία αποτέλεσε μία 
άμεση λύση για την εισροή κεφαλαίων στην αγορά. 
σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου οικονομικών, 
από το 2013 μέχρι το 2018, οι συναλλαγές που 
αφορούσαν το πρόγραμμα κυμαίνονταν στα 7 
δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας μεγάλη οικονομική 
ρευστότητα στην αγορά και στα ταμεία του κράτους, 
δημιουργώντας ωστόσο αντιδράσεις τόσο στο 
εξωτερικό τόσο και στο εσωτερικό.

Αντιδράσεις από το εξωτερικό 
και το εσωτερικό 
Τα ξένα δημοσιεύματα, κυρίως μετά το 2017, όταν 
είχαν δοθεί πέραν των 2.000 κυπριακών διαβα-
τηρίων, βομβάρδιζαν το κΕπ για τις ευρωπαϊκών 
διαβατηρίων από την «πίσω πόρτα». Χαρακτηριστι-
κό ήταν δημοσίευμα του Bloomberg τον Μάϊο του 



2017 με τίτλο «Διαβατήρια της ΕΕ προς πώληση 
στην Κύπρο» στο οποίο εξιστορούνταν ιστορίες 
για κυπραιοποιημένους πλούσιους από όλο τον 
κόσμο που ξαφνικά βρέθηκαν να κατοικούν σε 
πύργους στην Λεμεσό, να σταθμεύουν τα γιοτ τους 
στην μαρίνα και να χρυσοπληρώνουν πίνοντας 
παλαιωμένες σαμπάνιες. Οι αντιδράσεις υπήρχαν 
και στο εσωτερικό λόγω των στρεβλώσεων που 
δημιουργούνταν στην αγορά ακινήτων, με την 
εκτόξευση των τιμών σε συγκεκριμένες περιοχές 
που ευνοούσαν την ανέγερση πολυτελών κατοικι-
ών για πώληση μέσω του Προγράμματος, αλλά και 
γιατί η κυπριακή οικονομία βάδιζε σε επικίνδυνα 
μονοπάτια αφού άρχισε να μονιμοποιεί τον προσα-
νατολισμό της σε εφήμερες λύσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επίσης στρέψει το 
βλέμμα της στις κυπριακές πολιτογραφήσεις, 
προβάλλοντας τις ενστάσεις της για τις παραχω-
ρήσεις ευρωπαϊκών διαβατηρίων σε επενδυτές 
τρίτων χωρών μέσω του κυπριακού προγράμματος 
πολιτογραφήσεων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι η Ευρωβουλή είχε προβεί σε διακήρυξη το 
2014 με την οποία διαμήνυσε ότι η Ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα εμπο-
ρεύσιμο αγαθό.  Οι συστάσεις και οι κριτικές από 
τις αρμόδιες επιτροπές της ΕΕ που σχετίζονται με 
την διαφάνεια και την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες άρχισαν να εντείνονται, 
ωθώντας την κυπριακή κυβέρνηση να τροποποιεί 
το Πρόγραμμα διακηρύττοντας την αυστηροποίησή 
του.  
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη και This is Cyprus
Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έφερνε την 
Κύπρο συνεχώς στο επίκεντρο του παγκόσμιου 
ενδιαφέροντος με τις προειδοποιήσεις αυξάνονται 
σε συχνότητα. Άξιο αναφοράς είναι και το παρά-
δειγμα με τον Jho Low, ο οποίος είχε αρχικά λάβει 
το κυπριακό διαβατήριο πριν τελικά του αφαιρεθεί, 
αφού ο Jho Low αποτέλεσε και τον λόγο που η 
Goldman Sachs καταδικάστηκε να πληρώσει 5 

δισεκατομμύρια δολάρια για χρηματισμό κρατικών 
αξιωματούχων.
Παρά τις προειδοποιητικές βολές που υπήρχαν 
κατά του Προγράμματος, η κυπριακή κυβέρνηση 
ξεκαθάριζε ότι δεν τίθεται ζήτημα τερματισμού του, 
διαβεβαιώνοντας την νομιμότητά του. Ακόμα και 
μετά τις διαρροές 1.400 φακέλων πολιτογραφήσε-
ων από το ειδησεογραφικό δίκτυο του Al Jazeera, 
η κυβέρνηση πρόβαλλε ότι όλες οι πολιτογραφή-
σεις είχαν γίνει με όλους τους απαραίτητους ελέγ-
χους και τηρούνταν όλες οι σχετικές νομοθεσίες. 
Προφανώς τον Αύγουστο και τις πρώτες διαρροές 
του Al Jazeera, που έφεραν τεράστια αναστάτω-
ση στο νησί, κανένας δεν ανέμενε ότι η Κύπρος 
θα μπορούσε να διασυρθεί περισσότερο, εκτός 
ελαχίστων περιπτώσεων και δη όσων πρωταγω-
νιστούσαν στις επόμενες διαρροές. Από τα μέσα 
του Οκτώβρη και την δημοσίευση των βίντεο του 
Al Jazeera, λογικά δεν υπήρχε ούτε ένας Κύπριος 
που να μην είδε στην οθόνη του τον δεύτερο τη 
τάξει κρατικό αξιωματούχο με ακόμα ένα βουλευτή 
να μισοκλείνει το μάτι σε ένα αμφιβόλου ποιότη-
τας δυνητικό επενδυτή  του Κυπριακού Επενδυ-
τικού Προγράμματος, την κυπριακή κυβέρνηση 
να καλείται να λογοδοτήσει και το Πρόγραμμα να 
τερματίζεται.

Τα χρυσά διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
έχουν φτάσει στο τέλος τους το 2020, με ό,τι μένει 
πλέον να είναι οι βαρύγδουπες ατάκες των βίντεο 
του Al Jazeera, η αίσθηση της βαθύτατης διαφθο-
ράς και οι πύργοι που έχουν ξεφυτρώσει στα νότια 
παράλια του νησιού.

Να δεις τι σου ‘χω για μετά - 
Η κρίση της φορολογικής συμ-
φωνίας με την Ρωσία
Η Κύπρος είχε χαρακτηριστεί αρκετές φορές την 
τελευταία εικοσαετία σαν ο αγαπημένος φορο-
λογικός παράδεισος ρωσικών εταιρειών, κάτι το 
οποίο μπορεί να αποτελεί εν μέρει και υπερβολή 
αλλά καταδεικνύει και την σημασία των ρωσικών 
κεφαλαίων στο νησί. Στη συμφωνία αποφυγής 
διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας, 
που είχε αρχικά υπογραφεί το 1998, είχαν βασιστεί 
οι επιχειρηματικοί δεσμοί που δημιουργήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια και που είχαν ως αποτέλεσμα 
πολλές ρωσικές εταιρείες να μεταφέρουν την 
έδρα τους στο νησί και ένα κομμάτι της κυπριακής 
οικονομίας να απασχολείται γύρω από τις εν λόγω 
δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι η Κύπρος, βάσει 
των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, 
είναι η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσε-
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ων για τη Ρωσία.
Ως εκ τούτου, το γεγονός του ότι είχε δοθεί το 
σύνθημα για την αναθεώρηση των συμφωνιών 
διπλής φορολογίας, τον Μάρτιο του 2020, με τελε-
σίγραφο της Ρωσικής ομοσπονδίας προς την κύ-
προ, είχε προκαλέσει τεράστιες αναταραχές στους 
επιχειρηματίες του τομέα των υπηρεσιών στο νησί. 
Το γεγονός ότι η κύπρος ήταν η πρώτη χώρα στην 
οποία η Ρωσία απέστειλε τέτοιο αίτημα, έδωσε 
διαφορετικές διαστάσεις στο ζήτημα, με τους ειδι-
κούς να αναφέρουν τα πολιτικά κίνητρα πίσω από 
την συγκεκριμένη απόφαση. η Ρωσία ζητούσε την 
τροποποίηση δύο βασικών άρθρων της σύμβασης 
ώστε να αυξηθεί ο φόρος που παρακρατείται σε 
εισοδήματα από μερίσματα και από τόκους από το 
5% στο 15%, κυρίως λόγω της άμεσης ανάγκης 
της χώρας για εισροή ρευστότητας λόγω της 
κρίσης του κορωνοϊού και της πτώσης των τιμών 
των καυσίμων που επιδείνωσαν την οικονομική 
κατάσταση της Ρωσίας.
Μετά από ένα μπαράζ διαπραγματεύσεων σε δια-
φορετικά επίπεδα μεταξύ κύπρου και Ρωσίας που 
έφτασαν ακόμα και σε τηλεφωνική επικοινωνία 
μεταξύ του νίκου αναστασιάδη και του Βλαντιμίρ 
πούτιν και ενώ η Ρωσία είχε φτάσει ακόμα και 
σε καταγγελία της υφιστάμενης συμφωνίας με 
την κύπρο, η νέα συμφωνία υπογράφηκε τελικά 
τον αύγουστο του 2020. Το γεγονός ότι η Ρωσία 
αποσκοπεί στην κατάληξη των συνομιλιών και με 
τις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες είχε συνάψει 
συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας προσφέ-
ροντας τους ίδιους όρους με την κύπρο, φαίνεται 
να διασκεδάζει τις ανησυχίες του τομέα των 
υπηρεσιών στην κύπρο. οι νέοι όροι της συμφω-
νίας με την Ρωσία θα αρχίσουν να ισχύουν, εκτός 
απροόπτου από την 1η Ιανουαρίου του 2021.
Επενδυτικές βαθμίδες

Τραπεζικός κλάδος – Τα ΜΕΔ 
η «κερκόπορτα» της κυπριακής 
οικονομίας
Ενώ το 2020 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η 
χρονιά των μεγάλων αλλαγών για το σύνολο του 
τραπεζικού τομέα στην κύπρο οι προκλήσεις των 
τραπεζών παραμένουν οι ίδιες, με πρώτη την 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη με-
τάβαση προς την ψηφιακή εποχή και την αποτελε-
σματική αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού. 
σε όλες τις αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας 
παραμένει μεγάλο ερωτηματικό το ζήτημα των 
κόκκινων δανείων, παρά τις γενικά αισιόδοξες 
προβλέψεις. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των 
τραπεζών σε σχέση με τις συνολικές χορηγήσεις 
των τραπεζών έχουν μειωθεί σε ποσοστό που 
κυμαίνεται στο 22,3%, με τον ευρωπαϊκό στόχο 
του 5% να παραμένει ενώ παραμονεύει ο κίνδυ-
νος αύξησής τους εάν επιδεινωθεί η κατάσταση 
της οικονομίας τους επόμενους μήνες. Ως προς 
την μείωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ από τα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών, μεγάλο στοίχημα 
αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστη-
μα για επίσπευση των διαδικασιών των εκποιή-
σεων ενώ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού η 
συζήτηση για την όποια περαιτέρω αναστολή τους 
ίσως να αποτελέσει σημάδι πισωγυρίσματος για το 
συγκεκριμένο ζήτημα στις εποπτικές αρχές. 
Ενώ συζητήσεις γίνονται για αρκετά χαρτοφυλάκια 
ΜΕΔ των τραπεζών, η Τράπεζα κύπρου «ξεφορ-
τώθηκε» ακόμα ένα μέρος των κόκκινων δανείων 
της μέσω της πώλησής τους τον αύγουστο στην 
PIMCO. Το πρότζεκτ είχε την ονομασία Helix2 και 
μετά από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων 
δάνεια λογιστικής αξίας 916 εκατομμυρίων ευρώ 
πωλήθηκαν σε ένα από τους κορυφαίους επεν-
δυτικούς οργανισμούς. Επίσης, τον νοέμβριο, έχει 

Οι πρΟκλήσεισ των 
τραπεζων παραμενΟυν 

Οι ιδιεσ, με πρωτή 
τήν μειωσή των μή 

εξυπήρετΟυμενων δανειων, 
τή μεταβασή πρΟσ 

τήν ψήφιακή επΟχή 
και τήν απΟτελεσματική 

αξιΟπΟιήσή τΟυ 
υφισταμενΟυ πρΟσωπικΟυ. 
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2021: Ας παν στην 
ευχή τα παλιά
Το γεγονός ότι, ίσως και συγκυριακά, η πανδη-
μία του κορωνοϊού συνέπεσε με μια περίοδο 
που τα δημόσια οικονομικά ήταν «νοικυρε-
μένα» πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για 
τα επόμενα χρόνια, με την προσαρμογή της 
οικονομικής πολιτικής και την εφαρμογή των 
αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών για 
την επιτυχή αντιμετώπιση των κρίσεων. Επίσης 
το 2020, αποτελεί πιθανότατα και την τελευ-
ταία ευκαιρία για την Κύπρο και ιδιαίτερα για 
την κυπριακή οικονομία που η εξάρτηση από 
εύθραυστες και παθογόνες πηγές εσόδων δεν 
θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή. Η πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί όσο ποτέ 
άλλοτε επιτακτική ανάγκη, με την κρίση και την 
παύση των χρυσών διαβατηρίων να θέτουν 
τον στρατηγικό σχεδιασμό της οικονομίας ως 
μονόδρομο. Παρ’ όλα αυτά, η πλέον εξηντάρα 
Κύπρος, έχει αντιμετωπίσει πολύ χειρότερες 
καταστάσεις και μπορεί το 2021 να αποτελέσει 
το σημείο καμπής, προς μια πιο ορθολογική 
πορεία και «ας παν στην ευχή τα παλιά».

ανατεθεί στην Altamira η διαχείριση χαρτοφυλακίου 
ΜΕΔ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κύπρου) 
συνολικής αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ. 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο κορωνοϊός 
έχει πιθανότατα φέρει τις τράπεζες ένα βήμα πιο 
κοντά στην ψηφιοποίηση και αύξηση της χρήσης 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω και των 
μέτρων αποστασιοποίησης για αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης της πανδημίας. Εν μέσω πανδημίας και 
του προβληματισμού για τα ΜΕΔ, Astrobank και 
Alpha Bank έχουν προχωρήσει με τις «ανασυντά-
ξεις» της δομής του προσωπικού με την ανακοίνωση 
σχεδίων Εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού με 
τους τραπεζικούς υπαλλήλους που έχουν πατήσει το 
κουμπί να αντιστοιχούν στο 25-30% του συνόλου 
των εργαζομένων και των δύο τραπεζών. 

Τουρισμός
η εξωτερική ζήτηση και συγκεκριμένα Το να φτάσει 
ο τουρισμός στα επίπεδα των τελευταίων χρόνων 
αποτελούσε κάτι το οποίο ήταν πέραν των δυνά-
μεων της κυβέρνησης ή των όποιων πολιτικών. Το 
χτύπημα του κορωνοϊού στην παγκόσμια τουριστική 
βιομηχανία και στα ταξίδια ήταν ισχυρό χαστούκι 
και για την κυπριακή οικονομία, η οποία εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την κάθοδο τουριστών στο 
νησί. η συνεισφορά του τουρισμού προσεγγίζει το 

20% του κυπριακού ακαθάριστου Εγχώριου προϊό-
ντος, χαρακτηρίζοντας τον τομέα ως την βαριά βιο-
μηχανία της κυπριακής οικονομίας. Δικαιολογημένα 
τα βλέμματα ήταν στραμμένα τους προηγούμενους 
μήνες στις πύλες εισόδου της χώρας με τα επιδημι-
ολογικά δεδομένα των υπόλοιπων χωρών να μην 
επιτρέπουν δυστυχώς την ανάκαμψη του τομέα. 
οι περσινές αφίξεις τουριστών, οι οποίες είχαν 
φτάσει σχεδόν τα 4 εκατομμύρια, αποτελούσαν 
άπιαστο όνειρο φέτος.
Μέχρι σήμερα οι αφίξεις τουριστών είναι μειωμέ-
νες σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 80%, κάτι το 
οποίο επιφέρει ζημιές και μειωμένα έσοδα τόσο 
στις επιχειρήσεις τόσο και στο κράτος. ο εγχώριος 
τουρισμός σε συνδυασμό με τις περιορισμένες 
αφίξεις έχουν προσφέρει κάποια ανακούφιση στον 
κλάδο χωρίς ωστόσο να μπορούν να υποκατα-
στήσουν ή να προσεγγίσουν τις προβλέψεις που 
υπήρχαν πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού και οι τουριστικές επιχειρήσεις 
έχουν στρέψει το βλέμμα στο 2021 ελπίζοντας 
επιστροφή στις «ψηλές πτήσεις» των προηγούμε-
νων χρόνων, με τους οικονομικούς δρώντες της 
κυπριακής κοινωνίας να στηρίζονται στο ότι ο του-
ρισμός λειτούργησε ως το καύσιμο επανεκκίνησης 
της κυπριακής οικονομίας σε όλες τις οικονομικές 
κρίσεις του τόπου.
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Το κοινοβουλευτικό έργο
στην περίοδο 2020
Βουλή με πανδήμία, σκανδαλα καί παραίΤήσείσ 
Η ΒουλΗ των Αντιπροσωπων διεκπερΑιωσε το φετινο κοινοΒουλευτικο τΗσ εργο υπο τΗν σκι-
Αν του σκΑνδΑλου των «χρυσων διΑΒΑτΗριων», που ειχε ωσ ΑποτελεσμΑ τΗν πΑρΑιτΗσΗ του 
προεδρου του σωμΑτοσ, δΗμΗτρΗ συλλουρΗ, κΑι του ΒουλευτΗ του Ακελ, χριστΑκΗ τζιοΒΑν-
νΗ, του πολυκροτου ζΗτΗμΑτοσ τΗσ λιστΑσ γιωρκΑτζΗ οσον ΑφορΑ τΑ δΑνειΑ πολιτικΑ εκτε-
θειμενων προσωπων,  κΑι των εκτΑκτων συνθΗκων που επεΒΑλε Η πΑνδΗμιΑ του covid-19 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

πολύμορφη και ιδιαιτέρως σημαντική ήταν 
η κοινοβουλευτική δραστηριότητα για το 
2020, με πληθώρα προτάσεων νόμου και 

νομοσχεδίων να παίρνουν τον δρόμο της ψήφισης.
Μια περίοδος η οποία σημαδεύτηκε από δύο καίρι-
ας σημασίας γεγονότα: την πανδημία του covid-
19, η οποία δυσχέρανε και επέβαλε την ανάγκη 
αναπροσαρμογής του κοινοβουλευτικού έργου, 
και το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων», που 
ανάγκασε τόσο τον πρόεδρο του σώματος, Δημήτρη 
συλλούρη, όσο και τον βουλευτή του ακΕΛ, Χριστά-
κη Τζιοβάννη, να παραιτηθούν, εμβάλλοντας τον 
ίδιο τον θεσμό σε μια βαθιά κρίση αξιοπιστίας.
Επίσης, ένα άλλο μείζον ζήτημα που απασχόλησε 
τη Βουλή – και το οποίο αναδείχθηκε σε αντικείμε-
νο παρατεταμένης κοινοβουλευτικής και πολιτικής 
αντιπαράθεσης, ήταν η δημοσιοποίηση της «περι-
βόητης» λίστας Γιωρκάτζη, όσον αφορά τα Δάνεια 

πολιτικά Εκτεθειμένων προσώπων.
Ωστόσο, παρά τις όποιες «παρασπονδίες» και τα 
προβλήματα, η Βουλή ενάσκησε, καθηκόντως, με 
πνεύμα ευθύνης, το πολυσχιδές έργο της, διεκ-
περαιώνοντας μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά με 
θετικά αποτελέσματα. η κοινοβουλευτικό δραστη-
ριότητα εξακτινώθηκε, και φέτος, σε δύο βασικούς 
άξονες: Την παραγωγή νομοθετικού έργο και την 
άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ επεκτάθηκε 
και σε σειρά άλλων σημαντικών δράσεων, όπως τα 
ευρωπαϊκά θέματα, η κοινοβουλευτική διπλωμα-
τία, με επίκεντρο το κυπριακό,  κ.ά. παράλληλα, η 
Βουλή ανέλαβε  πρωτοβουλία για την διοργάνωση 
πληθώρας εκδηλώσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στον τομέα των εκδόσεων και της έρευνας. 
Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται, επίσης, η δημιουρ-
γία του θεσμού της παράλληλης Βουλής, μέσω του 
οποίου δίδεται στους πολίτες η ευκαιρία εμπλοκής 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα 
που τους αφορούν.
συνολικά, η ολομέλεια ψήφισε 175 νομοσχέδια και 
52 προτάσεις νόμου και ενέκρινε 75 κανονισμούς.
Εξάλλου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επέβαλε η πανδημία, το σώμα προέβη στη θέσπιση 
σωρείας έκτακτων νομοθετικών μέτρων και 
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της επιδημιολογι-
κής κρίσης, αλλά και των αρνητικών οικονομικών 
συνεπειών της για τον χώρο της εργασίας και των 
επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, παραχωρήθηκαν μεταξύ άλλων εξου-
σίες στον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα 
βάσει ειδικής διάταξης στον περί Λοιμοκάθαρσης 
νόμο, καθώς και στην Υπουργό Εργασίας, πρό-
νοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων να λαμβάνει 
αποφάσεις για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα 
ασθενείας, κ.ά. 

κοΙνοΒοΥΛΕΥΤΙκα
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 Το νομοθετικό έργο
κατωτέρω, καταγράφονται, ανά μήνα, οι σημαντι-
κότερες νομοθετικές πράξεις της Βουλής, έως και 
τον μήνα νοέμβριο:  
 
Ολομέλεια 17, 24/1/20 – Ο περί ενοικιοστα-
σίου νόμος
17/1/2002: ο περί προστασίας του απορρήτου 
της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (παρακολούθηση 
συνδιαλέξεων και πρόσβαση σε καταγεγραμμένο 
περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) (Τροποποιη-
τικός) νόμος του 2017. (αρ. Φακ. 23.01.058.159-
2017).
απόφαση της Βουλής των αντιπροσώπων για 
έγκριση κυβερνητικής εγγύησης προς την εταιρεία 
«Alfa Mediterranean Enterprises Ltd» ύψους 
€60.185.628 για χρηματοδότηση έργου από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος 
NER300 (έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας). (αρ. Φακ. 23.07.004.001).
24/1/2020: ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποι-
ητικός) νόμος του 2018. (πρόταση νόμου των 
κ. Γεώργιου Γεωργίου, Ευθύμιου Δίπλαρου και 
Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού συναγερμού). (αρ. Φακ. 
23.02.059.060-2018). 
αντί 1 και 2 μήνες που ίσχυε, ψηφίστηκε οι 90 
ημέρες να είναι η ελάχιστη περίοδος έξωσης 
για κακοπληρωτές ενοικιαστές. Όσον αφορά για 
επιχειρήσεις, η περίοδος θα είναι για 60 ημέρες. 
αξίζει να αναφερθεί πως η εν λόγω πρόταση 
νόμου αφορά όσα υποστατικά εμπίπτουν κάτω από 
το νόμο του ενοικιοστασίου, δηλαδή όσα υποστα-
τικά έχουν ανεγερθεί πριν από το 2000 και για 
δημαρχούμενες περιοχές. Για τα άλλα υποστατικά 
που έχουν ανεγερθεί μετά το 2000 ακολούθησε 
άλλη πρόταση.
 
Ολομέλεια 7/2/20 – Δημιουργία 
Υφυπουργείου Καινοτομίας
ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου καινοτομίας και 
Ψηφιακής πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού 
παρά τω προέδρω σε θέματα καινοτομίας και 
Ψηφιακής πολιτικής και συναφών Θεμάτων νόμος 
του 2019. (αρ. Φακ. 23.01.060.167-2019). 
 
Ολομέλεια 29/3 -3/4 – Κυβερνητικές 
Εγγυήσεις για την πανδημία
ο περί της Έκδοσης κυβερνητικών Εγγυήσεων 
προς πιστωτικά Ιδρύματα για την παραχώρηση 
Δανείων σε Επιχειρήσεις και αυτοτελώς Εργαζο-
μένους και την Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών προσώπων, 
Επιχειρήσεων και αυτοτελώς Εργαζομένων νόμος 
του 2020. (αρ.Φακ. 23.01.061.038-2020).
ο περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρημα-
τοοικονομικούς οργανισμούς και Εποπτικές αρχές 
νόμος του 2020. (αρ.Φακ. 23.01.061.039-2020).
ο περί της Έκδοσης κυβερνητικών Εγγυήσεων 
προς πιστωτικά Ιδρύματα για την παραχώρηση 
Δανείων σε Επιχειρήσεις και αυτοτελώς Εργαζο-
μένους και την Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών προσώπων, 
Επιχειρήσεων και αυτοτελώς Εργαζομένων νόμος 
του 2020. (αρ.Φακ. 23.01.061.038-2020.).  
Δια της ρύθμισης αυτής, ο Υπουργός οικονομικών, 
αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου και τις Aνακοινώσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί 
κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν 

για ενίσχυση της οικονομίας, λόγω των επιπτώσε-
ων από την εξάπλωση του κορωνοϊού, δύναται να 
προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων 
συνολικού ποσού μέχρι δύο δισεκατομμυρίων 
ευρώ (€ 2.000.000.000), σε πιστωτικά ιδρύματα, 
τα οποία έχουν συσταθεί στηΔημοκρατία και έλα-
βαν άδεια λειτουργίας από την κεντρική Τράπεζα, 
συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ξένων 
πιστωτικών ιδρυμάτων κράτη-μέλη, με σκοπό την 
παραχώρηση δανείων με χαμηλό κόστος σε επι-
χειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, καθώς και 
την επιδότηση μέρους του επιτοκίου υφιστάμενων 
εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων, 
αυτοτελώς Εργαζομένων και Επιχειρήσεων. (2) 
ποσό μέχρι ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων 
πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€1.750.000.000) 
θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έκδοση 
νέων δανείων προς Επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
Εργαζόμενους:
3) Διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€ 
250.000.000) για την επιδότηση μέρους του 
επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά 
πρόσωπα, αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρή-
σεις στην βάση κριτηρίων που θα καθορίζονται με 

Διάταγμα του Υπουργού οικονομικών σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.
 
14/5 – Απόφαση Βουλής για συνεδριάσεις 
εκτός του κτιρίου
απόφαση της Βουλής των αντιπροσώπων περί της 
δυνατότητας σύγκλησης συνεδριών της ολομέλειας 
του σώματος και των κοινοβουλευτικών επιτρο-
πών σε χώρο ή τόπο εκτός του κτιρίου της Βουλής.
αποφασίστηκε όπως οι συνεδριάσεις πραγματοποι-
ούνται στο συνεδριακό κέντρο Λευκωσίας. 
 
22/5 – Περί ενοικιοστασίου
ο περί Ενοικιοστασίου (προσωρινές Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) νόμος του 2020. (πρόταση 
νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ακΕΛ αριστερά-νέες 
Δυνάμεις, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
κόμματος και κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του 
κινήματος σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕκ). (αρ. Φακ. 
23.02.061.045-2020).
Επειδή κατέστη αναγκαία η λήψη ορισμένων 
νομοθετικών μέτρων προσωρινής φύσεως για την 
προστασία ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής 
τους συνεπεία της κατάστασης που διαμορφώθηκε, 
λόγω της λήψεως από την 24η Μαρτίου 2020 
περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών 
βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός 
Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (αρ. 9) του 2020, 
η Βουλή των αντιπροσώπων ψήφισε όπως, κάθε 
διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 
αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, 
αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και 
ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής 
θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης 

Το 2020 η ολομέλέια ψηφισέ 
175 νομοσχέδια και 52 προ-

Τασέισ νομου και ένέκρινέ 75 
κανονισμουσ, ένώ προέβη 
σΤη θέσπιση σώρέιασ έκΤα-

κΤών νομοθέΤικών ρυθμισέ-
ών για Την ανΤιμέΤώπιση Τησ 

έπιδημιολογικησ κρισησ.
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διαδικασίας μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Ειδικές 
διατάξεις. 4. οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρό-
ντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο δεν έχει 
καταβληθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.
ο περί της Διασφάλισης και πιστοποίησης της 
ποιότητας της ανώτερης Εκπαίδευσης και της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για συναφή Θέ-
ματα (Τροποποιητικός) νόμος του 2020. (πρότα-
ση νόμου του κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας αμμοχώστου). (αρ. Φακ. 
23.02.061.050-2020).  
 
19/6 – Τροποποιήσεις στον Περί Λοιμοκάθαρ-
σης
ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) (αρ. 2) 
νόμος του 2020. (αρ. Φακ. 23.01.061.086-2020).
ο περί πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (Τρο-
ποποιητικός) νόμος του 2016. (πρόταση νόμου 
των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 
κινήματος οικολόγων-συνεργασία πολιτών και 
Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της αλληλεγγύης). 
(αρ. Φακ. 23.02.057.081-2016). 
 
3/7 – Ψήφισμα για το Πυρόι και Κόκκινα
σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των αντιπρο-
σώπων όσον αφορά αίτημα για τη διάνοιξη 
των διόδων στα κόκκινα και στο πυρόι. (σχέδιο 
ψηφίσματος του Γιώργου περδίκη εκ μέρους του 
κινήματος οικολόγων-συνεργασία πολιτών). (αρ. 
Φακ. 23.10.001.33) 
 
17/7 – Αγία Σοφία, Λίστα Γιωρκάτζη
απόφαση της Βουλής των αντιπροσώπων για 
δημοσιοποίηση ή μη της λεγόμενης «Λίστας 
Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της αd Hoc κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων 
που αφορούν σε Δάνεια πολιτικά Εκτεθειμένων 
προσώπων.
ο περί της Διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ της 
κυπριακής Δημοκρατίας, του κράτους του Ισραήλ, 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής 
Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για 
τη μεταφορά Φυσικού αερίου από την ανατολική 
Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές αγορές (κυρωτικός) 
νόμος του 2020. (αρ. Φακ. 23.01.061.092-2020).
σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των αντιπροσώ-
πων για τους σχεδιασμούς της Τουρκικής κυβέρ-
νησης να μετατρέψει την αγία σοφία σε τζαμί. 8 
(σχέδιο ψηφίσματος του κ. νίκου Τορναρίτη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημο-

κρατικού συναγερμού). (αρ. Φακ. 23.10.001). 
 
18/9 – Τροποποιήσεις στο Μεταναστευτικό
ο περί αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τρο-
ποποιητικός) (αρ. 3) νόμος του 2020. (αρ. Φακ. 
23.01.061.084-2020).
ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δι-
καστηρίου Διεθνούς προστασίας (Τροποποιητικός) 
(αρ. 2) νόμος του 2020. (αρ. Φακ. 23.01.061.083-
2020). 
 
23/10 – Διάλυση Βουλής
ο προεδρεύων της Βουλής των αντιπροσώπων 
ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η συνεδρία της 
ολομέλειας του σώματος για τη διαβεβαίωση των 
νέων βουλευτών και την εκλογή νέου προέδρου 
της Βουλής των αντιπροσώπων θα πραγματοποι-
ηθεί την παρασκευή, 23 οκτωβρίου 2020, στις 
11.00 π.μ. νέος πρόεδρος του σώματος εκλέγεται 
σχεδόν παμψηφεί ο βουλευτής του ακΕΛ, αδάμος 
αδάμου, ενώ η Βουλή αποφασίζει τη μη διάλυση 
του σώματος.

νέα μέλη της Βουλής, προς αντικατάσταση των 
παραιτηθέντων Δ. συλλούρη και Χρ. Τζιοβάννη, 
από πλευράς αλληλεγγύης η Ρούλα Γεωργιάδου, 
και από πλευράς ακΕΛ ο Γιαννάκης Γαβριήλ, καθώς 
ο πρώτος επιλαχών του κόμματος στην επαρχία 
αμμοχώστου, Τουμάζος Τσελεπής, δεν αποδέχθηκε 
την έδρα..
Της ψήφισης για μη διάλυση της Βουλής προηγή-
θηκε έντονο παρασκήνιο και μακρά συζήτηση με 
τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμά-
των να εξηγούν τους λόγους που τάχθηκαν υπέρ ή 
κατά της αυτοδιάλυσης της Βουλής.
Τη σχετική πρόταση για αυτοδιάλυση της Βουλής 
κατέθεσαν οι Βουλευτές Γιώργος περδίκης και 
Άννα Θεολόγου, η οποία, με 26 ψήφους υπέρ και 
30 κατά απορρίφθηκε από την ολομέλεια της 
Βουλής.
 
12/11 Πιστωτικά Ιδρύματα
ο περί Εξυγίανσης πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) νόμος 
του 2019. (αρ. Φακ. 23.01.060.181-2019).  
 
19/11 Καταπολέμηση σεξισμού
ο περί της καταπολέμησης ορισμένων Μορφών 
και Εκδηλώσεων σεξισμού κατά των Γυναικών 
νόμος του 2020. (πρόταση νόμου της κ. σκεύης 
κούτρα κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ακΕΛ-αριστεράνέες Δυνάμεις). (αρ. Φακ. 
23.02.061.060-2020).
ο περί της καταπολέμησης του σεξισμού και των 
σεξιστικών συμπεριφορών κατά των Γυναικών 
μέσω του ποινικού Δικαίου και περί συναφών 
Θεμάτων νόμος του 2020. (πρόταση νόμου της κ. 
αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας του Δημοκρατικού συναγερμού).
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Η Αστυνομία Κύπρου ως 
ο «διαχειριστής-κλειδί» του 2020
Κορωνοϊος ΚΑι λΑθρομετΑνΑςτευςΗ
H αστυνόμευση των μετρων κατα τόυ κόρωνόϊόυ και η παρατυπη 
μεταναστευση ηταν τα κυρια θεματα τα όπόια απασχόλησαν 
περισσότερό την αστυνόμια κυπρόυ στα ματια τόυ κόσμόυ φετόσ.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΟΥΛΛΑΣ

τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας 
που έπληξε την ανθρωπότητα και που πήρε 
η κυβέρνηση νίκου αναστασιάδη φόρτωσαν 

στους ώμους της αστυνομίας τον άχαρο ρόλο 
επιβολής τους. Την ίδια στιγμή και λόγω εξωγενών 
για την αστυνομία παραγόντων, όπως οι συγκρού-
σεις στη συρία και η εγκληματική δραστηριότητα 
κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης προσφύγων και 
παράνομων οικονομικών μεταναστών, την κατέ-
στησαν την υπηρεσία που έπρεπε να διαχειριστεί 
αυτές τις ροές από τα κατεχόμενα και από τις 
ακτές της ελεύθερης κύπρου. παράλληλα, φέτος 
σημειώθηκαν αρκετές δολοφονίες, κυρίως μεταξύ 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο ενώ οι αντιδρά-
σεις κατά των περιοριστικών μέτρων την έφεραν 
αντιμέτωπη με ομάδες πολιτών σε εκδηλώσεις 
που πήραν και βίαιη τροπή.

από αστυνομική άποψης, η χρονιά είχε ξεκινήσει 
υπό την σκιά του κυβερνητικού ανασχηματι-
σμού της 1ης Δεκεμβρίου 2019 που έφερε στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως τον 
Γιώργο σαββίδη, στο Υπουργείο Άμυνας τον αν-
δρέα αγγελίδη και στο Υπουργείο Εσωτερικών τον 
νίκο νουρή. Υπό την πίεση της αντίδρασης στην 
«γκετοποίηση» περιοχών της Λευκωσίας και του 
φόβου της τρομοκρατίας που μαστίζει την Ευρώπη 
παράλληλα με την λαθρομετανάστευση από σημεία 
στην «πράσινη γραμμή», τέθηκε ευθύς εξ’ αρχής 
ψηλά το ζήτημα στην ατζέντα με πρώτη κίνηση την 
οργάνωση κοινών περιπολιών της ΜΜαΔ με την 
Εθνική Φρουρά.

η χρονιά χαρακτηρίστηκε από μερικές πυρπολή-
σεις ή βομβιστικές ενέργειες σε αυτοκίνητα ενώ 
έγιναν επίσης πολλές συλλήψεις για αδικήματα 
σχετικά με παιδική πορνογραφία. κατά την φετινή 
ανασκόπηση των αστυνομικών θεμάτων θα 
δώσουμε έμφαση στα ζητήματα της πανδημίας 
και της μετανάστευσης καθώς και ορισμένων 
σοβαρών εγκλημάτων τα οποία απασχόλησαν τα 
ΜΜΕ και τα σώματα ασφαλείας της κυπριακής 
Δημοκρατίας.

ασΤΥνοΜικα
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Σύλληψη Ζαβράντωνα 
στα κατεχόμενα
στις 04/04 πιάστηκε σε ξενοδοχείο στα κατεχόμενα 
ο Γιώργος Χριστοδούλου, άλλως Ζαβράντωνας, 
με ποσότητα 2 γραμμαρίων ναρκωτικής ουσίας. η 
αστυνομία κύπρου καταζητούσε από τις 19/03 τον 
43χρονο σχετικά με δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μια 
στην Λευκωσία και μια στην Λάρνακα. Ενεπλάκη στις 
δύο υποθέσεις από άτομα που είχαν ήδη συλληφθεί 
και καταδικαστεί και οι οποίοι αναμένεται να καταθέ-
σουν εναντίον του ως μάρτυρες κατηγορίας.
ο Ζαβράντωνας κρατείτο από την κατοχική 
«αστυνομία» του αποσχιστικού ψευδοκράτους και 
παραδόθηκε από τον οηΕ, μέσω της δικοινοτικής 
«τεχνικής Επιτροπής για το Έγκλημα & τα Θέματα 
Εγκληματικότητας», στην νόμιμη αστυνομία κύπρου 
στο οδόφραγμα του αγίου Δομετίου.

Επεισοδιακή άφιξη 
κορωνοϊού
ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που ο κορωνοϊός 
μπαίνει πλέον στην κυπριακή πραγματικότητα. η 
κυβέρνηση αποφάσισε το προληπτικό κλείσιμο 
τεσσάρων οδοφραγμάτων στις 28/02 πράγμα που 
προκάλεσε διαμαρτυρία την επομένη από ομάδα 
αποτελούμενη από μέλη της Unite Cyprus Now, των 
Antifa, διαφόρων μκο και άλλων που υποβάθμι-
σαν την απειλή του ιού και θεώρησαν πως ήταν 
κίνηση κατά των τουρκοκυπρίων, κατηγορώντας την 
κυβέρνηση αναστασιάδη πως προάγει τη διχοτό-

μηση. οι διαδηλωτές προσπάθησαν να ρίξουν το 
προσωρινό κιγκλίδωμα της αστυνομίας και κάποιοι 
επιτέθηκαν σε κληρωτό εθνοφρουρό, γεγονός 
που οδήγησε στη σύλληψη 55χρονου. το συμβάν 
προκάλεσε αποτροπιασμό στην κυπριακή κοινωνία 
και καταδίκη από την κυβέρνηση και τις πολιτικές 
δυνάμεις. παρά την ραγδαία εξάπλωση του ιού, οι 
διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν στις 7 μαρτίου όπου 
περικυκλώθηκε η αστυνομία από τις ελεύθερες 
περιοχές και τα κατεχόμενα, με αποτέλεσμα των 
τραυματισμό κυπρίων αστυνομικών όταν τουρκοκύ-
πριοι προσπάθησαν να τους υπερφαλαγγίσουν για 
να συνενωθούν με ομάδες της Unite Cyprus Now 
και άλλων. 
στις 9 μαρτίου, δύο μέρες πριν ο παγκόσμιος ορ-
γανισμός υγείας κηρύξει «πανδημία» τον κορωνοϊό, 
κατά την προετοιμασία από τα κατεχόμενα μια τρίτης 
διαδήλωσης, οι τουρκοκύπριοι ψευδοαστυνομικοί 
κακομεταχειρίστηκαν ειρηνευτές και ειρηνεύτριες 
της UNFICYP, παραβιάζοντας το στάτους κβο της 
νεκρής Ζώνης.

Οο ιανουάριος χαρακτηρίστηκε από την υπόθεση με 
τις «ναρκοφουκούδες» όταν, με πληροφορία από την 
κύπρο, η ομοσπονδιακή αστυνομία και η συνοριακή 

Δύναμη της αυστραλίας κατάσχεσαν στο σύδνεϋ 645 κιλά 
χαπιών «έκστασυ» αξίας €25,000,000 που εξήχθησαν από 
την κύπρο τον ιούνιο του 2019 κρυμμένα μέσα σε κυπρι-
ακές φουκούδες. ανακριτές της υκαν αναχώρησαν στις 
06/01 για την αυστραλία και παράλληλες συλλήψεις σχετικές 
με την υπόθεση έγιναν και στην Βρετανία.  η κατάσχεση 
ήταν το αποτέλεσμα επιτυχούς συνεργασίας και συντονισμέ-
νων ενεργειών των τριών χωρών και αποτέλεσε σοβαρό 
πλήγμα κατά των εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών, οι 
οποίοι εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα. 

Μεγάλη εσωκομματική κόντρα ξέσπασε 
τον Φεβρουάριο στην ΕΔΕκ μεταξύ του 
προέδρου του κόμματος μαρίνου σιζό-

πουλου και του Ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών 
Δημήτρη παπαδάκη. ο παπαδάκης κατηγορήθηκε 
για εκμετάλλευση της πολιτικής του θέσης για 
οικονομικό όφελος και ο σιζόπουλος για παράνο-

μη υποκλοπή στοιχείων. η κρίση αποκάλυψε ένα 
βαθύτερο εσωκομματικό ρήγμα στην ΕΔΕκ, αλλά 
ενέπλεξε και την αστυνομία στελέχη της οποίας 
επισκέφθηκαν τα γραφεία του κόμματος. Επίσης, ο 
παπαδάκης συναντήθηκε με τον αρχηγό αστυ-
νομίας κύπρο μιχαηλίδη σχετικά με βίντεο που 
διέρρευσε.

Κυπριακές «ναρκοφουκούδες» στην Αυστραλία

Νόμος για άρση του απορρήτου επικοινωνιών

Αστυνομικοποίηση της ενδοΕΔΕΚίτικης κόντρας

«Υβριδικός πόλεμος» 
στον Έβρο & ΜΜΑΔ 

Μπορεί η πρωτόγνωρη η παγκόσμια κρίση 
του κορωνοϊού να έστρεψε την προσοχή αλ-
λού, όμως αυτό δεν εξαφάνισε τα πραγματικά 
περιφερειακά προβλήματα που υπήρχαν πριν 
από την κλιμάκωση της επιδημίας. Ένα από 
τα σημαντικότερα είναι η «οπλοποίηση» των 
μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία στο 
πλαίσιο του «υβριδικού πολέμου» που διεξά-
γει κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά 
και ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτό οδήγησε 
σε μια «αστυφυλακοποίηση της στρατηγικής», 
υπό την έννοια ότι αύξησε τον ρόλο των 
Σωμάτων Ασφαλείας για την αντιμετώπιση 
ασύμμετρων απειλών. Στα τέλη Φεβρουαρίου, 
και μετά το «σύνθημα» Erdogan, εντάθηκαν 
απότομα οι ροές σε Αιγαίο και Έβρο, με τις 
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, τη Στρατοχω-
ροφυλακή και τα ΜΜΕ να συμβάλλουν στην 
αποσταθεροποίηση. 
Μετά την κλιμάκωση στον Έβρο, έπειτα 
από συνεννόηση του Προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδη και 
του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου 
Μητσοτάκη, αποφασίστηκε όπως σταλεί στα 
ελλαδικά σύνορα μια κυπριακή αστυνομική 
αποστολή αποτελούμενη από 21 στελέχη για 
να συνδράμει την Ελληνική Αστυνομία και τον 
Ελληνικό Στρατό. Επικεφαλής της αποστολής 
ήταν ο Υπαστυνόμος Μιχάλης Μανώλη, Αξιω-
ματικός Επιχειρήσεων της ΜΜΑΔ.
Οι Κύπριοι αστυνομικοί έφτασαν στις 9 Μαρ-
τίου και ανέλαβαν καθήκοντα φρούρησης σε 
ένα από τα σημαντικότερα σημεία στις όχθες 
του Έβρου όπου είχαν να αντιμετωπίσουν 
σοβαρά ζητήματα λαθρεμπορίου και λαθρο-
μετανάστευσης. Η αποστολή, η οποία πέτυχε 
την αποστολή της και αγκαλιάστηκε από τους 
Ελλαδίτες, επέστρεψε στην Κύπρο στις 3 
Απριλίου.

Η ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο 
στις 24/01 το νομοσχέδιο για την άρση 
του απορρήτου των επικοινωνιών για την 

πάταξη του σοβαρού εγκλήματος της τρομοκρατίας 
μαζί με δρακόντειες ποινές (10 χρόνια φυλάκιση 
ή/και €100,000 πρόστιμο) για όποιο μέλος της 
αστυνομίας ή της κυπ παραβεί τους όρους για τις 

παρακολουθήσεις. ο νόμος, με ενσωμάτωση τρο-
πολογιών, πέρασε με 27 ψήφους υπέρ (από Δησυ, 
Δηκο, συμμαχία, αλληλεγγύη) και με την αποχή 
ακΕΛ και ΕΔΕκ. ο νόμος καθόρισε τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορεί να ζητηθεί ένα διάταγμα, τα 
στοιχεία δηλαδή που θα πρέπει να έχει ενώπιον του 
το δικαστήριο προ της έκδοσης του διατάγματος.
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Οι αποκαλύψεις του καταρινού ειδησεογραφικού 
δικτύου «Al Jazeera» σχετικά με το κυπριακό 
Επενδυτικό πρόγραμμα τον αύγουστο και τον 

οκτώβριο, που οδήγησαν εν τέλει στις παραιτήσεις 
του βουλευτή του ακΕΛ Χριστάκη τζιοβάννη και του 
προέδρου της Βουλής Δημήτρη συλλούρη, απα-
σχόλησαν και την αστυνομία. στα τέλη οκτωβρίου, 

κατόπιν εξασφάλισης δικαστικών ενταλμάτων, μέλη 
της αστυνομίας διενήργησαν έρευνες και εξετάσεις 
σε υποστατικά όσων απεικονίζονται στο επίμαχο 
ντοκιμαντέρ. κατά τις έρευνες παραλήφθηκαν έγ-
γραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές που 
στάλθηκαν για εξετάσεις στο Γραφείο καταπολέμησης 
ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

#CyprusPapers

Τα μέτρα κατά της πανδημίας ανέδειξαν τον ρόλο 
της αστυνομίας ως του «διαχειριστή-κλειδί» αφού 
ήταν αυτή με την οποία έπρεπε να συντονιστούν 

και οι άλλες υπηρεσίες που κλήθηκαν να την συνδρά-
μουν. στους ώμους της έπεσε το μεγάλο βάρος της 
εφαρμογής των υπουργικών διαταγμάτων για απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας για αποτροπή εξάπλωσης του 
νέου κορωνοϊού. Είναι ένας ρόλος άχαρος και δύσκολος, 
ο οποίος οπωσδήποτε δημιούργησε προκλήσεις και 
ενδεχομένως και κρίσεις συνείδησης για το προσωπικό 
της. και αυτό διότι κλήθηκε όχι μόνο να κυνηγήσει το 
έγκλημα και αυτούς που ενεργητικά κατεργάζονται το 
κακό, που είναι η κύρια αποστολή της, αλλά ταυτόχρονα 
να αναλάβει και καθήκοντα επιτηρητή και νυχτοφύλακα 
ολόκληρου του πληθυσμού. Όφειλε, όμως, να τον ανα-
λάβει φιλότιμα, όσο απεχθής και αν ήταν, διότι -όπως 
συμβούλευαν οι ειδικοί- για να μπορέσουν ιατροί και 
νοσηλευτές να δώσουν νικηφόρες μάχες, θα πρέπει οι 
αστυνομικοί να εξασφαλίσουν γι’ αυτούς τα μετόπισθεν. 
ταυτόχρονα, η διεθνής διάσταση της όλης υπόθεσης 
συνοδεύεται από αντικρουόμενες πληροφορίες, ειδή-
σεις και συνωμοσιολογικά σενάρια για μια επερχόμενη 
δυστοπία που αυξάνουν την ανησυχία μερίδας πολιτών 
για τα αυστηρά μέτρα. και το τραγικότερο: οι αστυνομικοί 
είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν οι ίδιοι να μολυνθούν 
εν ώρα καθήκοντος είτε από ασυμπτωματικούς πολί-
τες ή συναδέλφους ή από απείθαρχα διαγνωσμένα 
κρούσματα που σπάνε την καραντίνα. η κρίση του 
κορωνοϊού αποτέλεσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για να δοκιμαστεί η διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ 
πολλών θεσμών του οικοδομήματος ασφαλείας της 
κυπριακής Δημοκρατίας αφού την αστυνομία κύπρου, 

σε διαφορετικές φάσεις, κλήθηκαν να συνδράμουν η 
Εθνική Φρουρά, η πυροσβεστική υπηρεσία κύπρου, η 
πολιτική Άμυνα, οι παρατηρητές της Γειτονιάς, το τμήμα 
Δασών, το ταμείο Θήρας, ιδιώτες Φύλακες, οι κατά 
τόπους Δημοτικές τροχονομίες και διάφορες υπηρεσίες 
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, του 
υφυπουργείου τουρισμού και οι ιατρικές υπηρεσίες & 
υπηρεσίες Δημόσιας υγείας. σε αυτά τα πλαίσια διεξή-
χθησαν κοινά περίπολα, φύλαξη ξενοδοχείων καραντίνας 
και έλεγχοι κατά την φάση τοπικού «λόκνταουν» στις 
επαρχίες Λεμεσού και πάφου τον νοέμβριο. η αστυ-
νομία εξέδωσε εξώδικα σε άτομα που μετακινούνταν 
σε ώρες που απαγορευόταν η κυκλοφορία και σε 
όσους δεν έφεραν προστατευτική μάσκα, καθώς και 
σε υποστατικά τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τα 
διατάγματα, κάτι που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις 
από πλευράς πολιτών.
Επιπλέον, η αναγκαιότητα των μέτρων αμφισβητήθη-
κε από μερίδα της Εκκλησίας από τη μια, αλλά και της 
ακροαριστεράς από την άλλη με δηλώσεις ανυπα-
κοής και απειθαρχίας προς τα μέτρα. σημειώθηκαν 
επίσης αρκετές διαδηλώσεις, κυρίως σε Λευκωσία 
και Λεμεσό, από πολίτες διαφόρων πολιτικών 
τάσεων. μετά το πέρας διαδήλωσης στη Λεμεσό στα 
τέλη οκτωβρίου, άγνωστοι συγκρούστηκαν με την 
αστυνομία και έκαψαν περιπολικό.
τα υπουργικά διατάγματα, ιδιαίτερα αυτά που 
σχετίζονταν με τον περιορισμό της κυκλοφορίας και 
την απαγόρευση των διαδηλώσεων, σχολιάστηκε 
από κορυφαίους νομικούς πως μερικές φορές ήταν 
αχρείαστα, απρόσφορα, δυσανάλογα και ενδεχομέ-
νως και αντισυνταγματικά.

«Διαχειριστής-κλειδί» σε δυστοπικό «λόκνταουν»

Μεταναστευτικό και 
πολιτική όξυνση
Το 2020 ήταν αναμφίβολα η χρονιά που το 
μεταναστευτικό κυριάρχησε στην πολιτική 
ατζέντα, τόσο λόγω των μεγάλων ροών στις 
ελεύθερες περιοχές, όσο και για πολλά ειδεχθή 
εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αλλοδα-
πούς, συμπεριλαμβανομένων αιτητών ασύλου, 
που προκάλεσαν αναστάτωση στους πολίτες. 
Στις 02/02 η «Σημερινή» άνοιγε το φάκελο του 
μεταναστευτικού προβλήματος, με τους αιτητές 
ασύλου την τελευταία 4ετία να παρουσιάζουν 
τάση διπλασιασμού. Σύμφωνα με στοιχεία 
του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι εκείνη τη 
στιγμή αποτελούσαν το 3,6% του συνολικού 
πληθυσμού δίνοντας στην Κύπρο το αρνητι-
κό ρεκόρ των περισσότερων κατά κεφαλήν 
μεταναστών σε όλη την ΕΕ. Ως επί το πλείστον, 
έγραφε η «Σημερινή», ήταν Σύροι και Αφρικα-
νοί και 6 στους 10 αιτητές ασύλου έρχονται 
από τη Νεκρή Ζώνη. Μπόλικο λάδι στη φωτιά 
ρίχθηκε επίσης και από το ότι οξύνθηκε το 
πολιτικό κλίμα με επίκεντρο τη μετανάστευση. 
Από τη μια, ΜΚΟ, κατηγόρησαν την κυβέρνηση 
και κυρίως τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαι-
οσύνης & Δημοσίας Τάξης και την Αστυνομία 
για «ρατσιστικές» και «ακροδεξιές» πολιτικές. 
Από την άλλη, το κυβερνητικό στρατόπεδο 
αφήνει να νοηθεί πως μερικές από τις ΜΚΟ 
με τις πράξεις τους συμβάλλουν στην άφιξη 
παράτυπων μεταναστών από τα κατεχόμενα, 
έχοντας οικονομικό όφελος από τα κυκλώματα 
λαθροδιακινητών και εμμέσως εξυπηρετώντας 
το σχέδιο της Τουρκίας για δημογραφική υπερ-
χείλιση των ελεύθερων περιοχών. Σε τεχνητή 
όξυνση της κατάστασης, σημειώθηκαν αιφνί-
διες διαδηλώσεις στήριξης προς τους μετανά-
στες, όπως αυτή στο Κέντρο Υποδοχής Μετα-
ναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά από 
την ακροαριστερή οργάνωση στις 25/05, με 
τον ΥΠΕΣ να δηλώνει πως δεν θα επιτραπούν 
«φαινόμενα αναρχίας στη χώρα μας» ούτε 
«να δούμε άλλες περιοχές της πατρίδας μας 
να γκετοποιούνται». Στις 11/06 στο «Πουρνά-
ρα» εκτυλίχθηκαν σοβαρά επεισόδια με τους 
φιλοξενούμενους να προκαλούν ζημιές και 
να ρίχνουν πέτρες προς τους αστυνομικούς οι 
οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων. Σε μια θυ-
ελλώδη συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Βουλής στις 22/06 αποκα-
λύφθηκε πως εντός του «Πουρνάρα» υπήρ-
χαν κόντρες μεταξύ Αφρικανών και Σύριων, 
υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση παιδιών από 
άλλες μετανάστες, υπάρχουν ζητήματα σίτισης 
και προβλήματα με ναρκωτικά και πορνεία. 
Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, τον Φεβρουάριο με τα 
γεγονότα στον Έβρο, η Κύπρος δέχθηκε 517 
αφίξεις σε μια εβδομάδα και αποφασίστηκε η 
άμεση επέκταση του «Πουρνάρα».
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Η έκθεση του Ευρωπαϊκού κέντρου παράνο-
μης Διακίνησης μεταναστών της Europol 
για το 2019 που δημοσιεύθηκε τον μάιο 

του 2020 αναφερόταν στον «ανατολικό μεσογειακό 
Διάδρομο» απ’ όπου προέρχονται μετανάστες από 
βορειοαφρικανικές και υποσαχάριες χώρες. η έκθε-
ση αναφέρει πως συχνά αφρικανοί παράτυποι με-
τανάστες χρησιμοποιούν τουρκική θεώρηση (visa), 
που είναι εύκολη να την εξασφαλίσουν και ταξιδεύ-
ουν αεροπορικώς στην κωνσταντινούπολη. Έπειτα, 
«συνεχίζουν να ταξιδεύουν από καθιερωμένες 
διαδρομές λαθροδιακίνησης στα ελληνικά νησιά του 
αιγαίου και στα Δυτικά Βαλκάνια και τις γειτονικές 
χώρες». Εναλλακτικά, «μέσω της νοτιο-ανατολικής 
τουρκίας και της κυπριακής Δημοκρατίας προς τις 
βόρειες χώρες της ΕΕ». Επίσης, η ετήσια έκθεση 
ανάλυσης κινδύνου για το 2020 της FRONTEX 
ανέφερε πως από το 2019 «η κύπρος παρουσίασε 
σημαντική αύξηση των μεταναστών που διασχίζουν 
την πράσινη Γραμμή και, στο τελευταίο εξάμηνο του 
έτους, να φτάνουν σποραδικά από την θάλασσα». 
Δειγματοληπτικά, θα αναφέρουμε ορισμένες από 
τις αφίξεις κατά το 2020. Στις 03/01 περνούν 10 
παράτυποι μετανάστες στις ελεύθερες περιοχές από 
την αθηένου και οδηγούνται στο «πουρνάρα» στην 
κοκκινοτριμιθιά. στις 14/01 η Λιμενική & ναυτική 
αστυνομία συνοδεύει από το κάβο Γκρέκο στο 
αλιευτικό καταφύγιο αγίου νικολάου στο παραλίμνι 
πλοιάριο με 103 σύρους μετανάστες τους οποίους 
είχαν εντοπίσει τα ραντάρ του κέντρου συντονισμού 
Έρευνας & Διάσωσης και που είχαν έρθει από την 
τουρκία. τρεις από επιβαίνοντες συνελήφθησαν ως 
διακινητές. 

πέντε σύροι πέρασαν παράνομα από την Λουρου-
τζίνα στις 03/02. την ίδια μέρα σκάφος από την 
μερσίνα με 61 άνδρες, 10 γυναίκες και 16 παιδιά 
εντοπίστηκε στο κάβο Γκρέκο. Άλλοι 9 άνδρες, 3 
γυναίκες και 2 παιδιά από συρία εντοπίστηκαν στην 
αθηένου από τα κατεχόμενα στις 29/02. 
Εν μέσω καθολικού «λόκνταουν» στις 20/03 
ψαρόβαρκα με 100 άτομα εντοπίστηκε στο κάβο 
Γκρέκο. η Λ&να, αφού πρόσφερε νερό, τρόφιμα και 
καύσιμα στους μετανάστες, οι οποίοι αρνήθηκαν να 
τα παραλάβουν, δεν τους δέχθηκε με αποτέλεσμα 
να επιστρέψουν στην κατεχόμενη Βοκολίδα. οι 175 
σύροι ήθελαν να περάσουν στις ελεύθερες περιο-
χές, όπου είχαν ήδη συγγενείς και φίλους. 
στις 30/07 σύροι πέρασαν από τα στροβίλια στις 
Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας ενώ βάρκα με άλλους 
βρισκόταν στο κάβο Γκρέκο. η «SBA Police» τους 
παρέδωσε στην κυπριακή Δημοκρατία. 
Στις 17/09 η έφτασαν άλλοι 9 από το κάβο Γκρέκο 
και συνελήφθησαν 2 και στις 02/12 άλλοι 38 και 
συνελήφθηκε ένας. και στις δύο περιπτώσεις οι 
διακινητές είχαν απελαθεί το 2010.  

Μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές
«Προβοκάτσια»
 στο τζαμί Koprulu
Το απόγευμα της 01/06 ανακοινώθηκε πως 
το προηγούμενο βράδυ (31/05) άγνωστοι έρι-
ξαν «βόμβες πετρελαίου» στο μικρό, οθωμα-
νικό τέμενος Koprulu Haci Ibrahim Aga στην 
Λεμεσό και έγραψαν με μπλε σπρέι τη φράση 
«Immigrants, Islam not welcome» («μετα-
νάστες, Ισλάμ δεν είστε ευπρόσδεκτοι»). Η 
είδηση ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα σε ένα 
ήδη τεταμένο κλίμα που η πολιτική συζήτηση 
για το μεταναστευτικό είχε σκαρφαλώσει 
ξανά στην κορυφή της επικαιρότητας.
Το «SigmaLive» παρακολούθησε πολύ στενά 
την εξέλιξη της υπόθεσης από την αρχή 
και ήταν το πρώτο που αποκάλυψε πως 
στην Λεμεσό δεν έγινε επίθεση με «βόμβες 
πετρελαίου» ή «βόμβες μολότοφ», αλλά με 
δύο κροτίδες. Από τις εξετάσεις που έγιναν 
από τους πυροτεχνουργούς της Αστυνομίας 
διεφάνη ότι πρόκειται για δύο κροτίδες.
Ωστόσο, στο συμβάν δόθηκε πολύ ύποπτα 
υπέρμετρη δημοσιότητα στον τουρκικό και 
τουρκοκυπριακό Τύπο και την πολιτική σκηνή. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και ο Recep Tayyip 
Erdogan. Σε συνέντευξή του στο κρατικό 
«TRT», με απειλητικό ύφος ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας επανέλαβε το ψέμα: «Την ίδια ώρα, 
στην νότια Κύπρο, δοκίμασαν να κάψουν 
ένα από τα τζαμιά μας, ρίχνοντας μια βόμβα 
μολότοφ στο ένα και κρεμώντας μια ελληνική 
σημαία στο άλλο. Όταν κάνεις πράγματα σαν 
κι αυτά, νομίζεις ότι δεν θα υπάρξει ανταπό-
δοση;»

Ηχρονιά ξεκίνησε με μαχαιρώματα μεταξύ 
πακιστανού και ινδού στην Δερύνεια (01/01) 
και βλέποντας το αναδρομικά ήταν ένα προ-

μήνυμα της χρονιάς που θα ακολουθούσε. αιγύπτιος 
μαχαίρωσε Ελληνοκύπριο στις 12/01 στο ακάκι. στις 
20/01 εντοπίστηκε νεκρή 31χρονη μητέρα 7 παιδιών 
που δολοφονήθηκε από τον 42χρονο πρώην σύζυγό 
της και οι δύο από τη συρία. στις 31/01 η αστυνομία 
παγκύπρια συνέλαβε 27 άτομα για παράνομη εργοδό-
τηση και παραμονή.  
Στις 23/02 δολοφονήθηκε ένας πακιστανός από 
δύο άτομα, όλοι αιτητές ασύλου στην οδό Ρηγαίνης 
στην παλιά Λευκωσία, πράγμα που «επιβεβαίωσε τις 
ανησυχίες» του υπΕσ νίκου νουρή για «γκετοποίηση 
συγκεκριμένων περιοχών», αφού είχαν προηγηθεί 
λίγες βδομάδες πριν συγκρούσεις φατριών σύρων 
στην Έγκωμη. την ώρα που κειτόταν νεκρός, τον λή-
στεψε ευκαιριακά νιγηριανός. Έφοδοι σε ξενοδοχεία 
και οικοδομές στις 26/02 οδήγησαν σε 10 συλλήψεις 
για παράνομη εργοδότηση. στις 14/02 εξαφανίστη-
κε 31χρονος σύρος που απασχόλησε τις αρχές και 
φέρεται να συνδέεται με άτομα που εμπλέκονταν σε 
εγκληματικές ενέργειες και κυκλώματα διακίνησης 
ναρκωτικών. 
Στις 13/04, η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση 8 πρό-
σωπα ηλικίας από 19 μέχρι 25 ετών, όλοι τους από 
την συρία  για την υπόθεση του φόνου εκ προμελέτης 
20χρονου στην πάφο. στις 24/04 ο υπΕσ έκανε ανα-
φορά για ύπαρξη μεταναστών με «τρομοκρατικό» πα-
ρελθόν στα αστυνομικά κρατητήρια της μεννόγειας. 
Το βράδυ της Τρίτης (05/05) νεπαλέζος φοιτητής 
μαχαίρωσε συγκάτοικό του στην Ευρύχου και πα-
ραδόθηκε στην αστυνομία. στις 31/05 εντοπίστηκαν 
δύο πτώματα αλλοδαπών σε διαμέρισμα στην οδό 

περικλέους στη παλιά Λευκωσία, μιας Βιετναμέζας και 
ενός Ρουμάνου. το βράδυ της ίδια νύχτας έγινε άγρια 
συμπλοκή μεταξύ ινδών στην περιοχή του μώλου 
Λεμεσού. στα τέλη μαΐου το «σίγμα» αποκάλυψε 
εγκληματικά κυκλώματα μεταναστών στη Χλώρακα 
κάτι που οδήγησε σε αυξημένη αστυνόμευση. 
Άγριος φόνος με τσεκούρια με θύμα ινδό έγινε το 
βράδυ της 21/06 στην περιοχή Λήδρας στη πα-
λιά Λευκωσία. στις 05/07 καταγράφηκε σε βίντεο 
συμπλοκή με ξύλα και καρέκλες στο παραλίμνι. στις 
14/07, μετά από τα ευρήματα έρευνας του πανεπι-
στημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της «σημερινής» 
όπου διαφαινόταν μεγάλη καχυποψία και αυξημέ-
νο αίσθημα ανασφάλειας για τους μετανάστες, το 
«SigmaLive» αποκάλυψε στοιχεία που συνέλεξε από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προφίλ σύρων 
μεταναστών στην κύπρο με ύποπτη δράση, συμπά-
θειες και επαφές που περιλαμβάνουν σχέσεις με τον 
Ελεύθερο συριακό στρατό, ισλαμιστικές οργανώσεις, 
τα κατεχόμενα και την τουρκία.  σοβαρές καταγγελίες 
έγιναν για είσοδο λαθρομεταναστών από τα κατεχό-
μενα στο μάμμαρι. στα μέσα σεπτεμβρίου, κύπριοι 
πολίτες βρήκαν στολή παραλλαγής στις αποσκευές 
ενός από αυτούς, πράγμα που προκάλεσε ανησυχία. 
Στις 11/11 ο βουλευτής του Δηκο παύλος μυ-
λωνάς παρέδωσε στην νέα υπουργό Δικαιοσύνης, 
Έμιλυ Γιολίτη σειρά στοιχείων για θέματα αμέλειας, 
κατάχρησης εξουσίας και παράνομων ενεργειών που 
ενδεχομένως προκύπτουν από τη δράση κυκλωμά-
των σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση. στις 
18/11, εντοπίστηκαν αιτητές ασύλου να εργάζονται 
παράνομα στο σφαγείο Cypra και συνελήφθηκαν 
μαζί με τον ιδιοκτήτη, που είναι σύζυγος της Γενικής 
Λογίστριας.

Εγκληματικότητα αλλοδαπών
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Όταν ο Covid-19 
κυριάρχησε τον κόσμο 
Τα γεγονοΤα που σημαδεψαν Το 2020 σΤην διεθνη επικαιροΤηΤα: 
οΤι αρχισε με φοβο, Τελειώνει με ελπιδα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
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Όταν ο Covid-19 
κυριάρχησε τον κόσμο 

O Ιανουάριος, ο μήνας της «αθωότητας» και 
των πιο συμβατικών διεθνώς εξελίξεων, 
αποτέλεσε τον προάγγελο τόσο χρονικά όσο 

και μεταφορικά για το τι θα ακολουθούσε το επόμε-
νο διάστημα. Ήδη τη δεύτερη ημέρα του χρόνου ο 
κόσμος έγινε μάρτυρας των φρικτών εικόνων από 
τις φωτιές της αυστραλίας, οι οποίες στοίχισαν τη 
ζωή σε δισεκατομμύρια ζώα και οδήγησε σχε-
δόν σε αφανισμό 100 ειδών. Την επόμενη κιόλας 
ημέρα, μετά από εντολή του προέδρου των ηπα, 
ντόναλντ Τραμπ, δολοφονείται ο κασέμ σουλεϊμανί, 
θρυλικός διοικητής της Δύναμης Quds της ισλαμικής 
Επαναστατικής Φρουράς, εντείνοντας την ανησυχία 
για μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση ανατολή. οι 
φόβοι αυτοί θα εξανεμιστούν τελικά όχι χάρη στη 
διπλωματία, αλλά «χάρη» στα όπλα και τη βία, όταν 
στις 8 Ιανουαρίου δεκάδες πύραυλοι κτυπούν 
αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ιράκ, χωρίς 
να καταγραφεί κανένας θάνατος. Την ίδια ημέρα 
όμως σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία 
του 2020, όταν αεροπλάνο με 176 επιβάτες των 
ουκρανικών αερογραμμών συντρίβεται στην Τεχε-
ράνη. αργότερα το Ιράν θα αναλάβει την ευθύνη για 
το περιστατικό, αναφέροντας ότι το αεροπλάνο είχε 
καταρριφθεί κατά λάθος.
Μία ημέρα πριν, στις 7 του Γενάρη, έρχεται πρώτη 
φορά στην αντίληψη του παγκόσμιου οργανισμού 
Υγείας (ποΥ) μια «μυστηριώδης ασθένεια» από την 
κίνα, παρά το γεγονός ότι είχαν αρχίσει να καταγρά-
φονται οι πρώτες περιπτώσεις από τον νοέμβριο 
του 2019 στην περιοχή της ουχάν. Τέσσερις ημέρες 
μετά θα καταγραφεί ο πρώτος θάνατος από τον νέο 
κορωνοϊό.
Στις 16 Ιανουαρίου οι ηπα μπαίνουν σε μια εκρη-
κτική πολιτική διαδικασία, με την κατάθεση πρότα-
σης καθαίρεσης του Τραμπ από τους Δημοκρατικούς 
λόγω κατηγοριών για κατάχρηση εξουσίας που 

σχετιζόταν με έρευνα των ουκρανικών αρχών σε 
βάρος του Τζο Μπάιντεν και του γιου του. Τελικά, 
στις 6 Φεβρουαρίου ο πλανητάρχης αθωώνεται 
από τη Γερουσία.
Στις 10 Ιανουαρίου, ανοίγει επίσημα ο κύκλος της 
πανδημίας για τις ηπα, με την καταγραφή του πρώ-
του κρούσματος. Μέχρι αυτή τη ημέρα ο κορωνοϊός 
έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους στην κίνα, ενώ τα 
κρούσματα έφταναν τα 470. ο ιός όμως ήδη είχε 
αρχίσει να διασπείρεται σε νότια κορέα, Ιαπωνία, 
Ταιβάν και Ταϊλάνδη.
Στις 22 Ιανουαρίου εκλέγεται η κατερίνα σα-
κελλαροπούλου, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην 
Ελλάδα.  Μία ημέρα μετά, η ουχάν, επίκεντρο της 
πανδημίας, θα μπει σε lockdown, περιορίζοντας τη 
διακίνηση σε περισσότερους από 11 εκατομμύρια 
κατοίκους. Την πρώτη εβδομάδα, η περιοχή αντι-
μετωπίζει ελλείψεις σε τρόφιμα και τα νοσοκομεία 
γεμίζουν με ασθενείς. 
Ως επιστέγασμα ενός μήνα που λίγο πολύ τα είχε 
όλα, ήρθε η αποχώρηση του ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, μετά από τρία 
χρόνια πολιτικής κρίσης και αστάθειας στη χώρα και 
ανοίγει ο κύκλος των διαπραγματεύσεων εξπρές 
για μια εμπορική συμφωνία.

Oνέος μήνας σηματοδότησε τη στροφή της 
παγκόσμιας ειδησεογραφίας στα θέματα 
της πανδημίας, όταν στις 4 Φεβρουαρίου 

η κίνα καταγράφει αρνητικό ρεκόρ με πάνω από 
425 θανάτους, ενώ τα κρούσματα μέχρι εκείνη 
την ημέρα έφταναν τα 20,438. ο ιός θα αρχίσει να 
διασπείρεται και σε άλλες περιοχές του πλανήτη με 
207 κρούσματα να εντοπίζονται σε 12 χώρες. στις 8 
Φεβρουαρίου οι ηπα έχουν την πρώτη απώλεια από 
κορωνοϊό, έναν αμερικανό πολίτη που ταξίδεψε από 
την ορχάν.Δύο ημέρες πριν, στις 6 Φεβρουαρίου, 
δύο χιονοστιβάδες χτυπούν βουνοπλαγιά της Τουρ-
κίας, σκοτώνοντας 41 άτομα και τραυματίζοντας άλ-
λους 84. η δεύτερη χιονοστιβάδα σκότωσε δεκάδες 

διασώστες που ανταποκρίθηκαν στην πρώτη.
Στις 11 του ίδιου μήνα ο ποΥ ονομάζει επίσημα 
COVID-19 την ασθένεια που προκαλεί ο κορωνοϊός, 
σημειώνοντας ότι έπρεπε να βρεθεί ένα όνομα που 
να μην παραπέμπει σε γεωγραφική περιοχή.
Τρεις ημέρες μετά, η κίνα αποκαλύπτει ότι πάνω από 
1700 φροντιστές υγείας είχαν κολλήσει κορωνοϊό, 
βυθίζοντας τη χώρα σε μια βαθιά υγειονομική κρίση. 
Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου οι περιπτώσεις σε όλο 
τον κόσμο έφταναν τις 67,000, ενώ μία ημέρα μετά 
καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη. 
στις 22 Φεβρουαρίου διαφαίνεται πια ότι η Ιταλία 
θα γίνει το επίκεντρο της πανδημίας στην Γηραιά 
Ήπειρο, καταγράφοντας 62 κρούσματα.

ΙανουαρΙος: Μία «μυστηριώδης» ασθένεια πλησιάζει

ΦεβρουαρΙος: Η περίοδος «γνωριμίας»
με τον κορωνοϊό

ΜαρτΙος:  Η απαρχή 
των lockdown
Την πρώτη του Μάρτη η Τουρκία ανακοινώνει 
την έναρξη στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του 
καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ 
Άσαντ στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής 
Συρίας, σε απάντηση για τις επιχειρήσεις εναντί-
ον των τουρκικών δυνάμεων τις προηγούμενες 
ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται 
να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία 
στήριζε το καθεστώς της Δαμασκού.
Στις 10 Μαρτίου η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα 
που επιβάλλει εθνικό lockdown, λόγω της κατά-
στασης που διαμορφωνόταν. Η χώρα θα κλείσει 
σύνορα και καταστήματα σε μια προσπάθεια να 
περιορίσει την εξάπλωση του ιού, παράδειγμα 
που θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες, όπως 
η Νέα Ζηλανδία, η Κολομβία, η Πολωνία και η 
Ισπανία. Μία ημέρα μετά, ο ΠΟΥ θα ανακηρύξει 
τον κορωνοϊό ως πανδημία, αφού πλέον πάνω 
από 100 χώρες μετρούσαν 121,000 κρούσματα 
και 4,300 θανάτους. Στις 13 Μαρτίου ο Τραμπ 
παίρνει την απόφαση να κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ και να αποδεσμεύ-
σει κονδύλι 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
για τη διαχείριση της πανδημίας. Υπό το βάρος 
αυτών των εξελίξεων οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
του Τόκιο θα αναβληθούν για το 2021.

απρΙλΙος: 
Covid-19, ένα πρό-
βλημα της Δύσης
Τη δεύτερη ημέρα του μήνα και μόλις τρεις μή-
νες από την καταγραφή του πρώτου κρούσμα-
τος στην Κίνα, η υφήλιος ξεπερνούσε το 1 εκατ. 
κρούσματα και τους 51,000 θανάτους.
Στις 6 Απριλίου, ενώ πολλές χώρες του κόσμου 
βρίσκονται ήδη σε lockdown, πυρκαγιές ξε-
σπούν κοντά στην περιοχή του Τσέρνομπιλ, προ-
καλώντας αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας 
στην απαγορευμένη ζώνη και προσθέτοντας 
άλλον έναν παράγοντα παγκόσμιας ανησυχίας.
Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας 
Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει προσβληθεί από 
τον νέο κορωνοϊό, μεταφέρεται στην εντατική 
μετά από επιδείνωση της κατάστασής του.
Παρά το βαρύ παγκόσμιο κλίμα, η επόμενη ημέ-
ρα γεννάει ελπίδες, καθώς μετά από 76 ημέρες 
αίρεται το lockdown στην Ουχάν, δίνοντας πνοή 
ζωής σε μια περιοχή που είχε ερημώσει το 
προηγούμενο διάστημα.
Από την άλλη, η 9η Απριλίου επιβεβαίωσε τη 
μετάθεση της πανδημίας στον δυτικό κόσμο, με 
τη Νέα Υόρκη μόνο να ξεπερνά σε αριθμό κρου-
σμάτων οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. 
Την 100η ημέρα του 2020 η πόλη μετρούσε 
160,000 περιπτώσεις και 7000 θανάτους.
Στις 27 του ίδιου μήνα η νέα Ζηλανδία ανακοι-
νώνει ότι είχε εξαλείψει τον κορωνοϊό, αφού 
κατέγραφε μονοψήφιο αριθμό, ενώ δύο ημέρες 
μετά η εταιρεία Pfizer αρχίζει δοκιμές εμβολίου 
κατά του κορωνοϊου σε ανθρώπους.
Την ίδια ημέρα η Νότια Κορέα ξεκαθαρίζει ότι ο 
Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν ζωντανός, δίνοντας τέλος 
στις φήμες ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας 
ήταν είτε βαριά άρρωστος είτε ακόμα και νε-
κρός μετά από εγχείρηση. 
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Μάιος: 
Μια ανάσα από 
τον εφιάλτη

Ενώ αυστραλία και νέα Ζηλανδία όδευαν προς 
μηδενικά κρούσματα, στις 5 Μαΐου γίνεται η 
αποκάλυψη ότι είχε εντοπιστεί ασθενής με 

κορωνοϊό στη Γαλλία από τον Δεκέμβριο. Την ίδια 
ημέρα τρεις γιατροί στη Ρωσία που παλεύαν με τον 
κορωνοϊό έπεσαν μυστηριωδώς από το παράθυρο 
του νοσοκομείου, δημιουργώντας εύλογες απορίες 
για την κατάσταση των νοσηλευτηρίων στη χώρα.
Ένα μήνα μετά τη νοσηλεία του Τζόνσον στην 
εντατική, ο κορυφαίος επιδημιολόγος της Βρετανί-
ας, Neil Ferguson, ο οποίος είχε δεχθεί επικρίσεις 
για τη θέση του περί «ανοσίας της αγέλης» παραι-
τείται επειδή έσπασε την καραντίνα, ισχυριζόμενος 
ότι είχε ανοσία.
Στις 9 Μαΐου, ο κινέζος πρόεδρος, σι Τζιπίνγκ, 
αποκαλύπτει ότι μίλησε με τον κιμ Γιονγκ ουν 
αλλά εξέφρασε ανησυχία όταν του δήλωσε ότι η 
Βόρεια κορέα μετράει μηδενικά κρούσματα.
πέντε μήνες μετά την καραντίνα, πολίτες του 
Χονγκ κονγκ βγαίνουν στους δρόμους για δια-
μαρτυρίες, με αποτέλεσμα οι αρχές να συλλάβουν 
230 διαδηλωτές. οι διαδηλώσεις αυτές αυξήθη-
καν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Στις 20 Μαΐου η Βραζιλία γίνεται η τρίτη χώρα 
σε αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο με τον Τραμπ 
να εκφράζει την αναγκαιότητα να επιβάλει περι-
ορισμούς στα ταξίδια από και προς τη χώρα της 
λατινικής αμερικής. Δύο ημέρες μετά, ο πρόεδρος 
Ζαΐχ Μπολσονάρου δηλώνει ότι «ο κορωνοϊός 
είναι ένα απλό κρύωμα». Την ίδια ημέρα στην 
Ισπανία, οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για να 
διαμαρτυρηθούν για τους χειρισμούς της πανδημί-
ας από την κυβέρνηση του πέδρο σάντσεθ.
22 Μαΐου μια νέα αεροπορική τραγωδία σημειώ-
νεται αυτή τη φορά στο πακιστάν, λόγω μηχανικής  
βλάβης. από τους 99 επιβάτες επέζησαν μόνο 
δύο, στην πρώτη πτήση που πραγματοποιήθηκε 
στη χώρα μετά το lockdown.
Στις 26 Μαΐου εκατοντάδες διαδηλωτές κατακλύ-
ζουν τους δρόμους της Μινεάπολης των ηπα για 
να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονική σύλληψη 
του Τζορτζ Φλόιντ. ο 46χρονος αφροαμερικανός 
στις 25 Μαρτίου είχε πάει σε ένα παντοπωλείο 
να αγοράσει κάποια πράγματα και στην έξοδό του 
από το μαγαζί τον περίμενε η αστυνομία. Όπως 
φαίνεται η υπάλληλος του παντοπωλείου είχε 
καλέσει τις αρχές για «έναν πελάτη που πλήρωσε 
με πλαστό χαρτονόμισμα». Λίγα λεπτά αργότερα, 
πέθανε από έναν αστυνομικό που του πίεζε τον 
λαιμό με το γόνατό του. οι τελευταίες λέξεις του 
46χρόνου ήταν «δεν μπορώ να αναπνεύσω». αυτή 
ήταν η απαρχή για το κίνημα #blacklivesmatter, το 
οποίο μέσα σε λίγες ημέρες πυροδότησε διαδηλώ-
σεις σε ολόκληρη την χώρα. Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας των ανακοινώσεων για 

τα εμβόλια. Στις 14 ο ΠΟΥ είχε γνωστοποιήσει 
ότι 163 εμβόλια ετοιμάζονταν σε όλο τον κόσμο. 
Εντούτοις, μόνο μερικά από αυτά είχαν φτάσει 
στην 3η φάση και μόνο 23 έκαναν δοκιμές σε 
ανθρώπους.
Στις 20 Ιουλίου το πανεπιστήμια της Οξφόρδης 
ανακοινώνει ότι έκανε μεγάλη πρόοδο στην 
ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, 
αφού οι δοκιμές σε ασθενείς έδειξαν ότι το 
εμβόλιο προκαλούσε ανοσοαπόκριση. Τότε το 
Ηνωμένο Βασίλειο παραγγέλνει 100 εκατομμύ-
ρια δόσεις του εμβολίου.

Δύο ημέρες μετά αρχίζει ο «πόλεμος» των προ-
ξενείων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την ένταση 
ανάμεσα στους δύο γίγαντες να καταγράφει 
νέα κλιμάκωση μετά τις αλληλοκατηγορίες για 
κατασκοπία και κλοπή τεχνολογιών, ενώ στο 
βάθος τέθηκαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κόντρα συνεχίστη-
κε με τελεσίγραφά για κλείσιμο των προξενείων 
στις πόλεις Τσενγκτού και Χιούστον αντίστοιχα.
Την τελευταία ημέρα του μήνα ο πρόεδρος 
Μπολσονάρου εντοπίζεται θετικός στον κορω-
νοϊό, ενώ το Βιετνάμ καταγράφει τους δύο πρώ-
τους του θανάτους από την αρχή της πανδημίας.

H 3η Ιουνίου σημαδεύτηκε από την παραδοχή 
της σουηδίας, της μόνης χώρας που εφάρμοσε 
πρακτικά το δόγμα της «ανοσίας της αγέλης», 

ότι θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα όσον αφορά 
στην ασφάλεια των ηλικιωμένων. Τρεις ημέρες μετά 
ο ποΥ εκδίδει οδηγία που αναφέρει ότι όλοι θα 
πρέπει να φοράνε παντού μάσκα για να σταματήσει η 
διασπορά του ιού, αν και προηγουμένως υποστήριζε 
ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία που να πιστοποιούν 
ότι η μάσκα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα της 
εξάπλωσης της πανδημίας. Την ίδια ημέρα, η Ινδία 
ξεπερνάει την Ιταλία σε κρούσματα και γίνεται η έκτη 
χώρα με τις περισσότερες περιπτώσεις παγκοσμίως. 
Επίσης, στις 6 Ιουνίου ο πρώην αντιπρόεδρος των 
ηπα, Τζο Μπάιντεν, ανακοινώνεται ως ο υποψήφιος 
των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 
νοεμβρίου.
Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 10 
Ιουνίου, σοβαρό ναυτικό επεισόδιο σημειώθη-
κε μεταξύ πολεμικών πλοίων της Τουρκίας και 
της Γαλλίας στα ανοικτά των λιβυκών ακτών. Το 
παρίσι κατήγγειλε ότι το τουρκικό πλοίο Oruc reis 
εμπόδισε, με άκρως επιθετικές κινήσεις, τη γαλλική 
φρεγάτα Courbet να πραγματοποιήσει έλεγχο 
σε υπό τανζανική σημαία σκάφος, για το οποίο 
υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι μετέφερε τουρκικά 
όπλα στη Λιβύη.
Στις 12 του ίδιου μήνα κάτω από το βάρος της 
οικονομικής κρίσης, οι Λιβανέζοι βγαίνουν στους 
δρόμους και απαιτούν κάθαρση του πολιτικού 
συστήματος. σε πολλές περιπτώσεις έρχονται σε 
σύγκρουση με την αστυνομία.
Μία ημέρα μετά το πεκίνο μπαίνει σε lockdown 

μετά από αναζωπύρωση των κρουσμάτων. πρόκει-
ται για το πρώτο ξέσπασμα μετά από 50 «καθαρές» 
μέρες.
στα μέσα του μήνα, ξεσπάει ένταση μεταξύ κίνας 
και Ινδίας. Δεκάδες στρατιώτες χάνουν τη ζωή 
τους και από τις δύο πλευρές σε ένα αιματηρό 
περιστατικό στα σύνορα των δύο χωρών στην 
κοιλάδα Γκαλγουάν. Το νέο Δελχί κατηγόρησε το 
πεκίνο ότι επιχείρησε να αλλάξει μονομερώς στο 
status quo στην περιοχή και τη συνοριογραμμή 
που έχει καθοριστεί από τον πόλεμο του 1962, 
ενώ το πεκίνο διαμαρτυρήθηκε έντονα για το πε-
ριστατικό , τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένο 
στην ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή.
Στις 20 Ιουνίου, ο πρόεδρος της αιγύπτου 
αμπντελ Φάταχ αλ-σίσι προειδοποιεί ότι οποιαδή-
ποτε προώθηση των δυνάμεων της κυβέρνησης 
της Τρίπολης (GNA) που υποστηρίζονται από την 
Άγκυρα, προς την στρατηγική πόλη της σύρτης στη 
Λιβύη, μπορεί να οδηγήσει στην «άμεση» επέμβα-
ση του καΐρου, θέτοντας τις «κόκκινες γραμμές» 
στην προέλαση της Τουρκίας και των συμμάχων 
της. Με την υποστήριξη της Άγκυρας, οι πιστές 
δυνάμεις στην επίσημα αναγνωρισμένη από τον 
οηΕ κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είχαν σημειώσει 
σημαντικές νίκες από τις αρχές Ιουνίου, ανακτώ-
ντας τον έλεγχο όλης της βορειοδυτικής Λιβύης σε 
βάρος των αντίπαλων δυνάμεων του στρατάρχη 
Χαλίφα Χάφταρ.
Στις 25 Ιουνίου ο ποΥ επαναφέρει τον συνα-
γερμό μετά την «επανάπαυση», ανακοινώνοντας 
τη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων στην 
Ευρώπη από το άνοιγμα.

ΙούνΙος: Τα σημάδια του επερχόμενου 2ου κύματος

ΙούλΙος: Τα εμβόλια γεννούν ελπίδες
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O αύγουστος βρήκε αρκετές χώρες της 
Ευρώπης να δίνουν μάχη να ανατρέψουν 
την αυξητική τάση των κρουσμάτων, ενώ 

μπαίνει σταδιακά στη συζήτηση η πιθανότητα ο 
κόσμος να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόωρο 
δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ενδεικτικά, η Γαλλία, 
από τις αρχές αυγούστου, άρχισε να καταγράφει 
ξανά υψηλά νούμερα, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν 
τους 30,000, κατατάσσοντας την στην τρίτη θέση 
στην Ευρώπη μετά το ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιταλία.
Στις 4 Αυγούστου, δύο ισχυρές εκρήξεις στη Βη-
ρυτό σκοτώνουν 135 ανθρώπους και τραυματίζουν 
άλλους 5000. πολλοί αγνοούνται, ενώ υπολογίζεται 
ότι 300,000 πολίτες έχασαν το σπίτι τους. Την επό-
μενη ημέρα αποκαλύφθηκε ότι 2.700 τόνοι νιτρικής 
αμμωνίας εξερράγησαν, σαρώνοντας τα πάντα σε 
ακτίνα 15 χιλιομέτρων από την «αποθήκη 12» του 
μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.
Στις 9 του ίδιου μήνα κινητοποιήσεις ξεσπούν 
στη Λευκορωσία με αφορμή το αποτέλεσμα των 
προεδρικών εκλογών. ο πρόεδρος αλεξάντερ Λου-
κασένκο ανανέωσε τη θητεία του με το εκπληκτικό 
ποσοστό του 80% των ψήφων. η υποψήφια της αντιπολίτευσης, Sventia Tikhanovskya, αρνείται το 

αποτέλεσμα, ενώ ακολούθησαν μαζικές συλλήψεις 
στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά 
του Λουκασένκο.
Τρεις ημέρες μετά ο Τζο Μπάιντεν ανακοινώνει ότι 
επέλεξε την κάμαλα Χάρις ως υποψήφια για την 
αντιπροεδρία.
Στις 23 Αυγούστου μια αστυνομική επιδρομή σε 
νυχτερινό κέντρο στο περού, το οποίο δεν υπά-
κουσε στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω 
πανδημίας, καταλήγει σε πολύνεκρη τραγωδία, όταν 
οι θαμώνες στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν, 
ποδοπατήθηκαν. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι 

τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν 23 συλλήψεις στη 
σκηνή.
Την επόμενη ημέρα, νέες φήμες διαδίδονται για 
τον ηγέτη της Βόρειας κορέας. αυτή τη φορά 
τον θέλουν να βρίσκεται σε κώμα ενώ υπάρχει ο 
ισχυρισμός ότι οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα τον Μάιο ήταν ψεύτικες. Ενώ ο κόσμος 
συζητά ότι την ηγεσία θα αναλάβει η αδερφή του, 
κιμ Γιο Τζονγκ, στις 26 Αυγούστου ο κιμ εμφα-
νίζεται σε συνεδρία, προειδοποιώντας για τους 
κινδύνους της πανδημίας του κορωνοϊού, με τη 
χώρα του όμως να εξακολουθεί να μετράει μηδενι-
κά κρούσματα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης κηρύσσεται η Λέσβος μετά από 
πυρκαγιά που ξεσπά στο κέντρο Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης της Μόριας, το οποίο καταστρέ-
φεται ολοσχερώς. η πυρκαγιά άρχισε από αιτούντες 
ασύλου, οι οποίοι μετά τον εντοπισμό θετικών 
κρουσμάτων, αρνήθηκαν να μπουν σε καραντίνα. 
Της πυρκαγιάς ακολούθησαν διαδηλώσεις και 
επεισόδια με την αστυνομία.
Την ίδια ημέρα το πανεπιστήμιο της οξφόρδης 
αναστέλλει τις δοκιμές του εμβολίου που αναπτύσ-
σει, εξαιτίας ανεξήγητης ασθένειας σε άτομο που 
συμμετείχε σε αυτές.
Στις 18 Σεπτεμβρίου το Ισραήλ επιβάλλει νέο 
εθνικό lockdown, διάρκειας τριών εβδομάδων, το 
οποίο συμπίπτει με την έναρξη του εβραϊκού νέου 
Έτους (Ρος ασανά), μια περίοδος που συνηθίζονται 
οικογενειακές συγκεντρώσεις και ομαδικές προσευ-
χές. Επίσης, εισάγονται περιορισμένοι στη Βρετανία, 
στη Γαλλία και τη Μαδρίτη.
Στις 22 Σεπτεμβρίου εν μέσω οικονομικής και 
πολιτικής κρίσης, τα κρούσματα στον Λίβανο εκτο-
ξεύονται σε αριθμούς ρεκόρ.
Τρεις ημέρες μετά, στρατιωτικό αεροπλάνο συντρί-
βεται στην ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη 
ζωή τους 25 άνθρωποι.
Στις 26 του ίδιου μήνα ο εντολοδόχος πρωθυ-
πουργός του Λιβάνου ανακοινώνει ότι εγκαταλείπει 
την προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης για 
την αντικατάσταση αυτής που παραιτήθηκε μετά τη 

γιγάντια πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού 
στις αρχές αυγούστου.
Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεσπούν εχθροπραξίες στην 
περιοχή του ναγκόρνο καραμπάχ λόγω στρατιωτι-
κών ασκήσεων που διεξήγαγε το αζερμπαϊτζάν σε 
συνεργασία με την Τουρκία από τη μία πλευρά και 
η αρμενία με τη Ρωσία από την άλλη. οι αιματηρές 
συγκρούσεις στο ναγκόρνο καραμπάχ έφεραν το 
αζερμπαϊτζάν και την αρμενία στα πρόθυρα ενός 

γενικευμένου πολέμου, με τελική κατάληξη τη συν-
θηκολόγηση του Γιερεβάν και τον τερματισμό των 
συγκρούσεων στις 10 νοεμβρίου 2020.
Μία ημέρα μετά οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι των 
ηπα διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο 
ντιμπέιτ, το οποίο χαρακτηρίστηκε από ένταση, 
διακοπές και αλληλοκατηγορίες, με τον Μπάιντεν 
να φτάνει στο σημείο να λέει τον Τραμπ: «Θα το 
βουλώσεις άνθρωπέ μου;».

Αύγούστοσ: το δεύτερο κύμα είναι εδώ

σεπτεμβριοσ: Φλέγεται ο Καύκασος
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ΟκτώβριΟς: το ριζοσπα-
στικοποιημένο ισλάμ 
αποκεφαλίζει τη Γαλλία

H2η ημέρα του οκτωβρίου βρίσκει τον πλανητάρ-
χη, ντόναλντ Τραμπ, και τη σύζυγό του Μελάνια 
θετικούς στον κορωνοϊό. Την επόμενη ημέρα 

μάλιστα, ο Τραμπ σκηνοθετεί μια μικρή «παράσταση» 
για να ευχαριστήσει τον κόσμο έξω από το νοσοκομείο, 
βάζοντας σε κίνδυνο το προσωπικό του, ενώ λίγο 
αργότερα γνωστοποιήθηκε ότι άλλα δέκα άτομα από 
τον κύκλο του ήταν θετικοί στον κορωνοϊό.
Στις 4 Οκτωβρίου, πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
αναφέρουν αύξηση των κρουσμάτων, ενώ μπαίνει 
σε αυτοπεριορισμό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από επαφή 
με θετικό κρούσμα.
Στις 16 του μήνα ο «θαμμένος γίγαντας» της 
τρομοκρατίας ξυπνά από τον ελαφρύ του ύπνο και 
κτυπάει τη Γαλλία. ο 47χρονος καθηγητής Samuel 
Paty, αποκεφαλίζεται σε προάστιο του παρισιού από 
18χρονο, επειδή είχε δείξει στην τάξη του σκίτσα του 
προφήτη Μωάμεθ». Λίγες ημέρες πριν, μετανά-
στης από το πακιστάν, εγκατεστημένος στη Γαλλία, 
επιτέθηκε με μπαλτά και τραυμάτισε δύο ανθρώπους 
έξω από τα παλιά γραφεία του σατιρικού περιοδικού 
Charlie Hebdo. ο κύκλος του αίματος όμως δεν θα 
σταματήσει εκεί για τη Γαλλία. στις 29 του μήνα μια 
γυναίκα αποκεφαλίζεται ενώ άλλοι δύο άνθρωποι 
πέφτουν νεκροί κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε 
εκκλησία στη νίκαια της Γαλλίας, με τον δράστη να 
επαναλαμβάνει τη φράση «αλλάχου ακμπάρ» (σ.σ. ο 
Θεός είναι μεγάλος) την ώρα της σύλληψης του.
Την 21η Οκτωβρίου φονικές πλημμύρες στο 
Βιετνάμ σκοτώνουν πάνω από 100 ανθρώπους, 
ενώ καταστρέφουν χιλιάδες σπίτια. πρόκειται για 
τη χειρότερη πλημμύρα που είδε η χώρα εδώ και 
δεκαετίες.
Στις 30 Οκτωβρίου, σημειώνεται ισχυρός σεισμός 
μεταξύ σμύρνης και σάμου, προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές. η φονική σεισμική δόνηση είχε ως 
αποτέλεσμα 114 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους 
στα τουρκικά παράλια και άλλοι δύο στην σάμο. Το 
μέγεθός του ήταν 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 
και έγινε αισθητός σε πολλά μέρη της Ελλάδας και 
της δυτικής Τουρκίας. Την πρώτη βδομάδα Δεκεμβρίου το Ηνωμένο 

Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε τη 
χρήση εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ανοίγο-
ντας τον δρόμο για τον μαζικό εμβολιασμό του 
πληθυσμού. Στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε ότι από 
τις 11 Δεκεμβρίου θα μπορούν να ξεκινήσουν 
οι πρώτοι μαζικοί εμβολιασμοί του εμβολίου 
της αμερικανικής Pfizer και της γερμανικής 
BioNTech. Στο πλαίσιο αυτό, η Pfizer στοχεύει, 
εφόσον λάβει την έγκριση των αμερικανικών 
Αρχών, να εμβολιάσει περίπου 25 εκατομμύρια 
Αμερικανούς έως τα τέλη του 2020. 

Στις 2 Νοεμβρίου, όταν οι Βιεννέζοι απολάμβα-
ναν την τελευταία ημέρα ελευθερίας τους πριν 
τεθούν σε ισχύ περιορισμοί λόγω πανδημίας, 

ένοπλοι σκορπούν τον θάνατο σε μπαρ και εστιατό-
ρια. Τουλάχιστον τέσσερις πολίτες πέφτουν νεκροί 
από τα πυρά, ενώ άλλοι 22 τραυματίζονται από την 
τρομοκρατική επίθεση. η αστυνομία αναγνώρισε έναν 
20χρονο ως έναν από τους δράστες, ενώ ακολού-
θησαν κι άλλες συλλήψεις.
Την 3η Νοεμβρίου ανοίγουν οι κάλπες για την 
ιστορική εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στον 
πρόεδρο Τραμπ και τον πρώην αντιπρόεδρο 
Μπάιντεν. από νωρίς προδιαγραφόταν το χάος που 
θα ακολουθούσε και οι προβλέψεις δεν έπεσαν 
έξω. Λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της κάλπης, και 
οι δύο υποψήφιοι ανακοίνωσαν τη νίκη τους, ενώ 
οι αργόσυρτη καταμέτρηση έδωσε τον χρόνο στον 
Τραμπ να αναπτύξει το αφήγημά του περί καλπονο-
θείας και να ετοιμάσει προσφυγές στα δικαστήρια. 
Τέσσερις ημέρες μετά, το σκηνικό ξεκαθαρίζει με 
τον Μπάιντεν να αναδεικνύεται νικητής με 306 
εκλέκτορες έναντι 232 που συγκέντρωσε ο Τραμπ.
Στις 8 Νοεμβρίου ανοίγει ο κύκλος των ανα-
κοινώσεων για τα εμβόλια. αρχή έκανε η Pfizer, 
ανακοινώνοντας ότι το εμβόλιο της έχει αποτε-
λεσματικότητα κατά 90%. Λίγες ημέρες μετά η 
αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna 
γνωστοποιεί ότι το εμβόλιό της κατά της Covid-19 
είναι κατά 94,5% αποτελεσματικό στην προστασία 
από την προσβολή από την νόσο, ενώ τον κύκλο 
κλείνει με ανάμικτα συναισθήματα στις 23 νοεμ-
βρίου η AstraZeneca, η οποία δήλωσε ότι το νέο 
εμβόλιό της κατά του κορωνοϊού που ανέπτθυξε 
μαζί με το πανεπιστήμιο της οξφόρδης μπορεί 
να είναι κατά 70% αποτελεσματικό χωρίς κάποια 
σοβαρή παρενέργεια.
στα μέσα του μήνα ο τυφώνας Βάμκο, σαρώνει τις 
Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του 67 νεκρούς. ο 
Βάμκο, ο 21ος τυφώνας που πλήττει τις Φιλιππίνες 
το 2020, κτυπάει αργότερα το Λουζόν, προκαλώ-
ντας τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και χρόνια σε 
μέρος της πρωτεύουσας.

πλησιάζοντας προς το τέλος του έτους, η 27η 
Νοεμβρίου επαναφέρει την ένταση στη Μέση 
ανατολή, με την εκτέλεση του διακεκριμένου 
Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζα-
ντέχ, ο οποίος είχε το προσωνύμιο ο «πατέρας του 
πυρηνικού προγράμματος» του Ιράν. ο Φαχριζα-
ντέχ - πρώην αξιωματούχος των Φρουρών της 
Επανάστασης- δολοφονείται στο αυτοκίνητό του. 
η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ και οι ηπα ότι 
βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία. 

ΝΟέμβριΟς: Ο πλανητάρχης συντρίβεται

ΔέκέμβριΟς: Αρχίζουν 
οι εμβολιασμοί 
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