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Την εβδομάδα που μας πέρασε
ολοκληρώθηκε η α’ φάση του εμβολιαστικού πλάνου του Υπουργείου
Υγείας, κατά την οποία εμβολιάστηκαν
4.500 άτομα, τα οποία εμπίπτουν στις
κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας
που είχαν προτεραιότητα και των ηλικιωμένων που διαμένουν στους οίκους
ευγηρίας, ενώ από την Παρασκευή

ε πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι
αναμενόταν συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στην Κύπρο, γεγονός
που προκαλεί προβληματισμό και δυσφορία στην κοινότητα, καταδεικνύοντας την
ανάγκη για καταρτισμό νέας στρατηγικής,
που θα έχει γρηγορότερα αποτελέσματα
όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη
του πληθυσμού.

εισήλθαμε στη β’ φάση, κατά την οποία
εμβολιάζονται πλέον με ραντεβού
άτομα άνω των 80 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για
προμήθεια εμβολίων από το Ισραήλ, το
οποίο κατάφερε να εμβολιάσει, ήδη, 1,5
εκ. πολίτες.
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ΤΙ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΑΓΓΛΙΚΌ
ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΈΣΗ
ΚΛΗΡΊΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΛΒΕΤΙΚΉ» ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΤΩΝ
ΤΟΎΡΚΩΝ, ΤΟ ΚΑΤΆΛΟΙΠΟ
ΕΞΟΥΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΙΣΌΤΗΤΑ

αθώς η Ειδική Αντιπρόσωπος
του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό
Τζέιν Χολ Λουτ φτάνει αύριο στο
νησί, προκειμένου να εξετάσει τις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει Πενταμερούς
και να εκδώσει, αν αυτό καταστεί δυνατό,
κοινό ανακοινωθέν που θα καθορίζει τα
επόμενα διαδικαστικά βήματα των συνομιλιών, οι Βρετανοί, διά εγγράφου τους,
«καρφώνουν» ότι η θέση του Προέδρου
για χαλαρή ομοσπονδία δεν είναι δική
του, αλλά τουρκική!
Συγκεκριμένα, σε απόρρητο έγγραφο των Βρετανών της 17ης Ιουνίου
του 1996, που καταρτίστηκε λίγο πριν
από τη συνάντηση τού τότε Προέδρου
Κληρίδη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου
με τον Βρετανό Πρωθυπουργό ενόψει
νέας πρωτοβουλίας που θα αναλάμβαναν στο Κυπριακό, οι Άγγλοι αξιολογούσαν την κατάσταση με βάση τις
θέσεις που τους είχαν ήδη εκφράσει οι
δύο πλευρές κατόπιν των επαφών που
είχε ο σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ. Στο έγγραφο

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ο «απογαλακτισμός»
των εφήβων - Γενετικοί
παράγοντες και γονείς
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αποτίμηση και
τα διδάγματα
για το σήμερα

ΑΜΥΝΑ
Η Κύπρος και
η ασύγγνωστη απουσία
αποτρεπτικής ισχύος
ΣΕΛΙΔΑ /// 8

ΣΕΛΙΔΑ /// 7

ΣΕΛΙΔΕΣ /// 10-11

ΣΕΛΙΔΑ /// 14

ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΙΣΌΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΚΛΗΡΊΔΗ ΚΑΙ
Η ΙΣΧΥΡΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΡΧΉ

ΒΑΣΙΚΆ ΜΟΕ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΎΜΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌ ΕΜΠΆΡΓΚΟ
ΑΠΌ ΤΟΥΡΚΊΑ

τονίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«Οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να
δεχθούν καθεστώς μειονότητας, θέλουν
πολιτική ισότητα. Οι Ελληνοκύπριοι
υποτίμησαν την πολιτική ισότητα στον
διακανονισμό διαμερισμού της εξουσίας το ‘60. Πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς
να γίνει αντιληπτόν ότι η μελλοντική
συνταγματική διευθέτηση θα στηριχθεί
στην πολιτική ισότητα. Ο Κληρίδης την
αποδέχθηκε. Η πραγματική συζήτηση
σχετίζεται με την έκταση των εξουσιών
που θα εκχωρηθούν στην ομοσπονδιακή κεντρική εξουσία». Και επί τούτων
τονίζονται τα εξής: «Οι Τουρκοκύπριοι
θέλουν ΧΑΛΑΡΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με
κατάλοιπο εξουσίας στα ομόσπονδα
κρατίδια». Σημειώνεται, δε, ότι σε
άλλο σημείο του εγγράφου οι Βρετανοί
τονίζουν πως η υπόθεση της πολιτικής
ισότητας είναι εκ των πραγμάτων συνυφασμένη με την κυριαρχία.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι αποκαλύψεις
Sir David Hannay
για το «Σχέδιο Ανάν»

ΠΑΙΔΕΙΑ
Τον Μάιο, εκτός
απροόπτου, η Εξεταστική
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Καταιγίδες και
πνιγμένοι…

Ο

ι Τούρκοι υπόσχονται
καταιγίδες με το νέο έτος
παντού. Και στην Κύπρο
και στο Αιγαίο. Και αλλού. Πότε,
μάλιστα, κοινοποιούν τις προθέσεις
τους; Λίγο προτού αφιχθεί στο νησί,
αύριο Δευτέρα, η κ. Τζέιν Χολ Λουτ,
για να συζητήσει διαδικαστικά και
άλλα ζητήματα, που αφορούν στην
Πενταμερή. Προτίθεται, δε, να ζητήσει και έγγραφες δεσμεύσεις. Αν τα
καταφέρει, θα εκδώσει ένα κοινό ανακοινωθέν για τη διαδικασία. Ίδωμεν.
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Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ υιοθέτησε πριν
από λίγες ημέρες την
ετήσια Απόφαση για
τους Ωκεανούς και το
Δίκαιο της Θάλασσας,
η οποία, όπως κάθε χρόνο, συγκηδεμονεύεται από την Ελλάδα. Καλά πληροφορημένες ελλαδικές διπλωματικές πηγές
επισημαίνουν ότι στη σχετική ψηφοφορία,
την οποία, σημειωτέον, ζήτησε η Τουρκία, την εν λόγω έκθεση υπερψήφισαν
152 χώρες, ενώ 4 εξ αυτών (Κολομβία,
Μαδαγασκάρη, Νιγηρία και Βενεζουέλα)
απείχαν. Η μόνη χώρα που την καταψήφισε ήταν η Τουρκία, προβάλλοντας τη
δικαιολογία ότι η εν λόγω έκθεση κάνει
αναφορές στην Σύμβαση του ΟΗΕ για
το Δίκαιο της Θάλασσας.
Οι ίδιες διπλωματικές πηγές, όπως
αναφέρει το Militaire.gr, τονίζουν ότι με
τη στάση της αυτή η Τουρκία, για μιαν
ακόμα φορά, δείχνει την πλήρη απομόνωσή της όσον αφορά τη μη αποδοχή της
οικουμενικότητας της Σύμβασης του ΟΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία
η συντριπτική πλειοψηφία των κρατώνμελών του ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι αποτελεί
τμήμα όχι μόνο του συμβατικού, αλλά και

του εθιμικού διεθνούς δικαίου.
Κι ενώ η Τουρκία συνεχίζει να… περιφρονεί το δίκαιο το οποίο… επικαλείται
για να προωθήσει τα έκνομα σχέδιά της
τής Γαλάζιας Πατρίδας, προβαίνοντας
σε ακόμη μια ιταμή πρόκληση κατά τον
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
«βάπτισε» τουρκικά τα θαλάσσια ύδατα
περί τα Ίμια, μετά το επεισόδιο μεταξύ
σκαφών του τουρκικού και ελληνικού
λιμενικού στην περιοχή των βραχονησίδων.
Σε ανακοίνωσή του για το συμβάν, το
τουρκικό λιμενικό σώμα αναφέρει: «Στις 6
Ιανουαρίου 2021, στις 10.03 στην περιοχή
των βραχονησίδων Kardak, διαπιστώθηκε
παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από
δύο σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
»Με τους κατάλληλους ελιγμούς που
πραγματοποιήθηκαν από τέσσερα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής, τα δύο
ελληνικά σκάφη που παραβίασαν τα χωρικά μας ύδατα οδηγήθηκαν εκτός απ’
αυτά. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, που
πραγματοποίησαν τα σκάφη μας, υπήρξε
σύγκρουση μεταξύ τουρκικού και ελληνικού σκάφους. Η Διοίκηση Ασφαλείας
Ακτών εργάζεται 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα, για να διασφαλίσει
την ασφάλεια των θαλασσών μας».
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ

του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, στο φως
έρχεται αποκαλυπτικό έγγραφο του Ελληνικού Λιμενικού, που δίνει όλες τις
λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό
στις βραχονησίδες. Όπως αναφέρεται
στο εν λόγω έγγραφο, οι Τούρκοι μετά
από παρενόχληση στα ελληνικά πλοία,
επί σκοπού κινήθηκαν προς το ελληνικό
σκάφος για να το εμβολίσουν.
Το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους των γύρω νησιών,
με τον Δήμαρχο Καλύμνου Δημήτρη
Διακομιχάλη να προβαίνει, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ, σε έκκληση για «περαιτέρω
‘θωράκιση’ του νησιού με περισσότερα
σκάφη του Λιμενικού Σώματος».

«Συνομιλίες»
μετά προκλήσεων

Η νέα τουρκική πρόκληση επεσυνέβη
τη στιγμή που ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ανακοίνωνε πως εντός
των προσεχών ημερών η Άγκυρα είναι
διατεθειμένη ν’ αρχίσει τον κύκλο των
διερευνητικών επαφών με την Αθήνα για
όσα, σύμφωνα με την Τουρκία, αφορούν την
ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Συμπεριφορά, η οποία επιβεβαιώνει τον
τρόπο με τον οποίο η τουρκική ηγεσία
εννοεί την… αποκλιμάκωση και τον δι-

άλογο μεταξύ των δύο χωρών.
Όπως μεταδίδει η Καθημερινή των
Αθηνών, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε
πως τις επόμενες εβδομάδες ετοιμάζεται να
«χτίσει» διάλογο με τον Έλληνα ομόλογό
του Νίκο Δένδια. Ο Μ. Τσαβούσογλου, κατά
τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του
στην Πορτογαλία, δήλωσε πως «υπάρχει
ένα ανοιχτό παράθυρο για να έχουμε έναν
καλύτερο διάλογο με την Ελλάδα». «Ο
Έλληνας Υπουργός είναι προσωπικός
μου φίλος και τις επόμενες εβδομάδες
θα δημιουργήσουμε έναν διάλογο μαζί
του και στο πλαίσιο αυτό είμαστε έτοιμοι
να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις
μας με την Ε.Ε.», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, στη διάρκεια της
κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αγκούστο Σάντος
Σίλβα, ενώ τήρησε σκληρή γραμμή στο
ζήτημα του Κυπριακού. «Στην Κύπρο θα
είναι χάσιμο χρόνου να συζητήσουμε για
ομοσπονδιακή λύση. Πενήντα δύο χρόνια
το συζητήσαμε αυτό και είμαι σίγουρος
πως δεν θα βρούμε λύση με συνομιλίες
άλλων 52 ετών. Αυτό δεν θα συμβεί όχι
επειδή δεν το θέλει η Τουρκία ή οι Τουρκοκύπριοι, αλλά επειδή οι Ελληνοκύπριοι
δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα», δήλωσε.
Πηγή: Militaire.gr, DefencePoint.gr

Ο αιθεροβάμων ρεαλισμός
ΛΌΡΙΑ ΜΑΡΚΊΔΗ*

Η

διαχρονική διολίσθηση της πλευράς μας προς τις τουρκικές θέσεις
με το σκεπτικό ότι η επιθετική και
επεκτατική Τουρκία θα ικανοποιηθεί και θα
συναινέσει και θα επιτρέψει την εξεύρεση
μιας υποφερτής λύσης στο εθνικό μας θέμα,
χαρακτηρίζεται από διάφορους ως πολιτικός
ρεαλισμός. Πλην, όμως, για μισό σχεδόν αιώνα
που λαμβάνει χώραn, ουδέν αίσιο αποτέλεσμα
έχει προκύψει, ούτε επιτεύχθηκε οιαδήποτε παραχώρηση εκ μέρους της Τουρκίας.
Αντίθετα, η κατοχική δύναμη εισέπραττε τις
δικές μας προσφορές και επανερχόταν με
περαιτέρω απαιτήσεις. Η στάση μας έδειχνε ελλιπή γνώση της τουρκικής πολιτικής
στο Κυπριακό, καθώς και υποτίμηση των

συμφερόντων του διεθνούς παράγοντα και,
κυρίως, της Δύσης στην περιοχή μας και
στην Τουρκία. Το απόφθεγμα του Κινέζου
θεωρητικού της στρατηγικής, Σουν Τζου, στο
βιβλίο του «Η Τέχνη του Πολέμου» (4ος
π.χ. αιώνας), αξίζει να υπομνησθεί εν προκειμένω: «Αν γνωρίζεις τον εχθρό σου και
τον εαυτό σου, δεν έχεις ανάγκη να φοβάσαι
το αποτέλεσμα εκατό μαχών».
Το ότι η Τουρκία ποτέ δεν απέκρυψε τα
σχέδιά της για επανάκτηση της Κύπρου έχει
κατά κόρον καταγραφεί και επισημανθεί. Ήδη
από το 1956 η τουρκική πλευρά υπέβαλε
την απαίτηση για λύση Ομοσπονδίας στην
Κύπρο, ενώ δεν υφίστατο η γεωγραφική
βάση για τέτοια λύση. Επίσης, απαιτούσε την
ισότητα μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου
και των Τούρκων, δηλαδή την εξίσωση του
80% του πληθυσμού με το 18%. Η θεωρία
της ισότητας, με την υποστήριξη και της Βρετανίας, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί
τη βάση της πολιτικής της Τουρκίας στο
Κυπριακό, ανεξαρτήτως τού ποιος κυβερ-

νά τη χώρα αυτή. Η Τουρκία, με συνέπεια,
επιμονή και υπομονή από τη δεκαετία του
1950, διεκδικεί αυτούς τους στόχους της. Ο
δε Ραούφ Ντενκτάς απαιτούσε κυριαρχία
στον βορρά και συνδιαχείριση στον νότο.
Σήμερα η Τουρκία βρίσκεται μιαν ανάσα
πριν από την επίτευξη των σχεδίων όπως
καταγράφηκαν από τον γνωστό Νιχάτ Ερίμ.
Σήμερα, διάφοροι κονδυλοφόροι που
εμφανίζονται ως αμανίται, εκ των υστέρων και
δίχως γνώση της ιστορικής πραγματικότητας
και του τότε ισχύοντος ισοζυγίου δυνάμεων
καθώς και των διαφόρων σχεδίων λύσης
του προβλήματος που υποβλήθηκαν κατά
καιρούς, πάντοτε υπό την καθοδήγηση της
Βρετανίας, η οποία ενδιαφερόταν να διασφαλίσει εσαεί τις εδώ βάσεις της, υποστηρίζουν τη θεωρία των χαμένων ευκαιριών
για λύση! Άραγε η σχετική αρθρογραφία
περί ρεαλισμού σκοπόν έχει να καλλιεργήσει στην κοινή γνώμη την αποδοχή της
λύσης συνομοσπονδίας ή δύο χωριστών
κρατών, με το σκεπτικόν ότι τα σημερινά

δεδομένα αυτό επιβάλλουν; Μας προετοιμάζουν για μια οδυνηρότατη επίλυση του
Κυπριακού; Μια λύση που θα νομιμοποιεί
τις παρανομίες της κατοχικής δύναμης και
το παράνομο καθεστώς; Η τυχόν κατάλυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αποτελέσει
το τελειωτικό χτύπημα για τη συνέχιση της
φυσικής ύπαρξης των Ελλήνων της Κύπρου
στην ίδια τους την πατρίδα.
Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό και επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο περιπέσαμε,
απαιτείται διαφάνεια, ενότητα του λαού,
ομοψυχία και καλλιέργεια υψηλού φρονήματος. Παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση του τόπου εξαιτίας της πανδημίας
θα πρέπει να συνεχίσει η ενίσχυση της
άμυνας αυτού του τόπου, που θα έχει ως
αποτέλεσμα την ενίσχυση του αισθήματος
ασφαλείας των πολιτών. Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τείχη, ούτε
τα άδεια από άνδρες πλοία, έφη ο μέγας
αρχαίος ιστορικός Θουκυδίδης.
*Πρέσβης ε.τ.

ΘΕΣΗ
... Συνέχεια από σελίδα 1
Οι Τούρκοι, πάντως, είναι σαφείς. Έχουν ήδη στείλει επιστολή
προς τον Γ.Γ. των Ην. Εθνών και
διευκρινίζουν ότι η λύση που θα
επιδιώξουν στην Πενταμερή θα είναι
αυτή της συνομοσπονδίας, στη βάση,
δηλαδή, των δύο κρατών. Και πώς
αντιδρά ο Γ.Γ. του ΟΗΕ; Το καταπίνει. Και, διά της σιωπής του, θα
ήταν δυνατό να υποθέσει κάποιος
ότι αποδέχεται την τουρκική θέση.
Κλείνει τα μάτια. Αλλιώς, θα πρέπει
να ξεκαθαρίσει ότι η συνομοσπονδία είναι εκτός των όρων εντολής
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της
δικής του διαμεσολάβησης για την
επίλυση του Κυπριακού.
Βεβαίως, οι ευθύνες δεν ανήκουν
μόνο στον κ. Γκουτέρες, αλλά και
σε αυτόν που έχει έννομο και κάθε
άλλο συμφέρον. Στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την
κυρία Λουτ, οφείλει να ξεκαθαρίσει
ότι δεν μπορούν να συζητηθούν
οι συνομοσπονδιακές ιδέες και
ότι είναι ευθύνη της ίδιας και του
Γ.Γ. του ΟΗΕ να τοποθετηθούν επί
του θέματος είτε πριν είτε κατά την
Πενταμερή. Επί του παρόντος δεν
έχει τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα, αλλά
προσδοκούμε ότι ο Πρόεδρος θα
ενεργήσει στη βάση του αυτονόητου.
Ελπίζουμε αυτήν τη φορά να μας
εκπλήξει θετικά.
Ως τώρα, βέβαιο είναι ότι ο
Νίκος Αναστασιάδης ετοιμάζει
για την Πενταμερή εισηγήσεις με
ΜΟΕ που συνδέουν την επιστροφή
της πόλης της Αμμοχώστου με το
άνοιγμα του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Αυτή η πολιτική
είναι ενταγμένη στη λογική της
εν δυνάμει λύσης. Ότι, δηλαδή,
ο κατεχόμενος βορράς θα παραμείνει εσαεί τουρκικός εφόσον η
διευθέτηση του Κυπριακού προνοεί
τη δημιουργία δύο συνιστώντων
κρατών, ισότιμων μεταξύ τους, εκ
των οποίων το ένα θα είναι το σημερινό ψευδοκράτος. Πώς μπορεί,
λοιπόν, να λειτουργήσει η Τύμπου
χωρίς να προκύψει απο-αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας
και αναβάθμιση του ψευδοκράτους
στη λογική του acknowledgement,
δηλαδή της αποδοχής των κατοχικών Αρχών; Αυτό μπορεί να
συμβεί μόνο εάν η διαδικασία
λειτουργίας του αεροδρομίου
υπόκειται στις νόμιμες Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμη
και αν, όπως λέγεται, λειτουργεί υπό
την αιγίδα των Ην. Εθνών, θα πρέπει να γίνουν σωστοί λογαριασμοί,
αλλιώς η Τύμπου θα αποτελέσει
την Κερκόπορτα της διχοτόμησης.
Και καλοί λογαριασμοί σημαίνει
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
αυτή που θα πρέπει να δώσει την
εξουσιοδότηση στα Ην. Έθνη για
τη λειτουργία του αεροδρομίου.
Διότι είναι το νόμιμο κράτος, όπως
άλλωστε ρητώς αναφέρουν τα ψηφίσματα 541 και 550 του Οργανισμού Ην. Εθνών. Οτιδήποτε άλλο
ανατρέπει το Διεθνές Δίκαιο και
θέτει υπό αμφισβήτηση την Κυπριακή Δημοκρατία, ανοίγοντας
δρόμο για την αναγνώριση του
ψευδοκράτους.
Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό
του ο Πρόεδρος. Σίγουρο είναι ότι
θα βρεθεί κάτω από πιέσεις. Το
παραδέχονται στο παρασκήνιο
και οι συνεργάτες του. Η Τουρκία
είναι πανίσχυρη και μεταβαίνει
στην Πενταμερή απειλώντας με
καταιγίδες, εάν δεν υποχωρήσουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες,
ο ίδιος ο Πρόεδρος αναφερόταν
στην πολιτική της αποτροπής. Και,
όμως, κατρακύλησε για άλλη μια
φορά σ’ εκείνην του εξευμενισμού
και των ψευδαισθήσεων. Η αδυναμία εφαρμογής αποτροπής δεν
απεικονίζεται μόνο στο Κυπριακό
αλλά και στα εσωτερικά ζητήματα, όπως είναι τα θέματα του κορωνοϊού και των σκανδάλων. Εξ
ου και το τελευταίο lockdown. Η
εικόνα που δίνει η Κυβέρνηση
και ο Πρόεδρος θυμίζουν την
ιστορία του πνιγμένου, ο οποίος,
στην προσπάθειά του να σωθεί,
κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο.
Μακάρι να βγούμε ψεύτες...

10.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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ΕΝΤΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

Αναθυμούμενοί σε, φίλε, φτιάχνουμε
ξανά ένα σχέδιο για να ζήσουμε
ρελθόντος, να παίξουμε με τους όρους μιας
διακινδύνευσης, πάντα ανησυχαστικής
και μηδέποτε ειρηνευμένης, για εκείνο
που διατρέχει η σιωπηλή, αλλά, πάντοτε,
επιτακτική δέσμευση, να υπάρξει ξανά ένας
κόσμος. Ένας κόσμος όχι απλώς εικόνα ή
συμπλήρωμα του υπάρχοντος, αλλά σάρκα
και τρόπος τού είναι μιας μοναδικής και
ανεκχώρητης δημιουργίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

papadopoulosm@simerini.com

Μια φλόγα που τρεμοπαίζει
στις κορυφογραμμές των
καιρών

Υπάρχουν γεγονότα που, κατά τον λόγο
του ποιητή, σε κόβουν στα δυο, μοιράζουν
τον καιρό σ’ εκείνο που αξιομνημόνευτα παρήλθε κι εκείνο που επακολουθεί
μετέωρο, ανάμεσα στην πρόσδεση στο
παρελθόν και στην εναγώνια απόβλεψη
στο μέλλον, που έρχεται αυτόδηλα φτωχότερο αλλά και ανυποψίαστα πιο πλούσιο.
Σαν μια φλόγα που τρεμοπαίζει στις
κορυφογραμμές των καιρών, κείνη η φλόγα «που καίει τον άνθρωπο» και «γίνεται
δροσερή πικροδάφνη», σύμφωνα, πάλι,
με του ποιητή τα λόγια.
Σήμερα, μας κατακλύζει ακριβώς η
θέρμη εκείνης της φλόγας που καίει τον
άνθρωπο και γίνεται δροσερή πικροδάφνη.
Που αποδίδει, απερίφραστα, την γεύση ενός ιχνήλατου περάσματος και μιας
καίρια μεστωμένης παρουσίας.
«Μια λάμψη ο άνθρωπος κι αν είδες,
είδες»… Ο πιο αγαπημένος στίχος του
Άντη από τον αγαπημένο του Ελύτη…
Κι όμως, στην αστραπιαία περιδίνηση
του βλέμματος για να φυλακιστεί αυτή
η λάμψη, φιλοτεχνείται το πορτρέτο μιας
ζωής, εξαιρετικά δύσχωρο για να χωρέσει
το αχειροποίητο υφαντό των λεπτομερειών
που το απαρτίζουν.
Κι εδώ, η επίμονη άρνηση να ειπωθεί ο
τελευταίος λόγος, τα ξαναβάζει όλα απ’ την
αρχή, ξαναρχίζει τη συνομιλία με το άφευκτο, ξανανοίγει το κουτί των πιθανοτήτων.
Γι’ αυτό, κάθε αναφορά στον Άντη, στα
όσα έπραξε στο σύντομο πέρασμά του
από τη ζωή - στην αρίφνητη, σε λάμψεις,
στίλβη της ανθρωπιάς του, στο ασίγαστο
δημιουργικό/επιχειρηματικό του πάθος,
στο μέγεθος της απερίσταλτης προσφοράς
του στα κοινά -, μοιραία, αφήνει κάτι έξω
που δεν έχει εκχωρηθεί στον λόγο, σαν η
μυστική, ασύλληπτη παρουσία κάποιου
θαυμαστού και απροσμέτρητου πράγματος.
Κι αλλιώς ακούγεται στ’ αφτιά εκείνων
που τον γνώρισαν κι αλλιώς στ’ αφτιά όσων
μπόρεσαν να αποθησαυρίσουν μερικές
μόνον εκλάμψεις της λυσιτελούς, μα πάντα
μετρημένης, δημόσιας παρουσίας του.

ΝΑ ΘΥΜΌΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΆΝΤΗ,
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΉ ΣΤΙΓΜΉ ΑΝΑΠΌΛΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΈΤΟΧΗ ΚΡΎΠΤΗ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΕΊΑΣ, ΑΛΛΆ ΈΝΑ
ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ, ΜΙΑ ΕΠΑΝΕΦΕΎΡΕΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑΣ ΤΟΎ ΚΟΙΝΩΝΕΊΝ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ, Η ΘΈΣΗ, ΕΝ
ΈΡΓΩ, ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΌΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΡΊΖΕΤΑΙ,
ΑΛΛΆ ΣΥΜΜΕΡΊΖΕΤΑΙ ΕΝ
ΠΡΟΌΔΩ

Κ

άθε Ιανουάριο, τέτοιες
μέρες, ο χρόνος της μνήμης διαστέλλεται, χαρίνει,
όπως ο ανοικτός ορίζοντας, μετά την καταιγίδα,
την ώρα που ένα ουράνιο
τόξο, μ’ όλη τη δύναμη
της φωτεινότητας, δεσπόζει πάνω από
τις «πληγές των πεδιάδων», φέρνοντας
το μήνυμα της ευρύχωρης αιθρίας.
Ανοίγει ώς τις ασύλληπτες όχθες του
ορατού για να χωρέσει κάτι απερίσταλτο,
ίσο με τη δύναμη του κόσμου να παρίσταται, με το αφειδώλευτο ξεχείλισμα
των ενεργειών του.
Όσοι γνώρισαν τον Άντη και συναναστράφηκαν τη μειλίχια και θαυμαστά
ζυγιασμένη μεγαλοσύνη του είναι υπόχρεοι,
σήμερα, στη γενναιοδωρία αυτής της απερίσταλτης μνήμης, που έχει το προνόμιο
να χωρά, επιδικάζοντας, ήδη, στο μέλλον,
ό,τι είναι ανεξίτηλο από το πέρασμα μιας
αξέχαστης, χαρισματικής παρουσίας: Στην
περίπτωση του Άντη, όχι απλώς στιγμές,
αναμνήσεις και εντυπώσεις, αλλά το στίγμα
μιας πλέριας ανθρωπινότητας, ένα πλήρες
και ακέραιο ον στην ολότητά του, που και
μόνον η υπόμνησή του προσδίδει δύναμη
και παλμό σε κάθε χειρονομία που απευθύνεται στο μέλλον. «Η μνήμη μεγάλωσε
τόσο για να θυμάται ένας για όλους και της
ανοίξαμε ώς το άπειρο το διάφραγμα για
να χωρέσουνε όλα»… Γιατί, να θυμόμαστε τον Άντη, δεν είναι μια συγκινησιακή
στιγμή αναπόλησης στην αμέτοχη κρύπτη
της ιδιωτείας, αλλά ένα άνοιγμα προς το
συλλογικό, μια επανεφεύρεση του Κοινού
και της αλήθειας τού κοινωνείν με τους
άλλους, η θέση, εν έργω, μιας συλλογικότητας που δεν μερίζεται, αλλά συμμερίζεται
εν προόδω. Να θυμόμαστε τον Άντη, με
τον τρόπο που ακριβώς μας αναγκάζει
εκείνος να θυμόμαστε, είναι σαν να φτιάχνουμε ξανά ένα σχέδιο για να ζήσουμε,
να ανασυναρμολογούμε τα κομμάτια ενός
οράματος μέσα από τα ερείπια, δίνοντάς
του πνοή και προσανατολισμό. Είναι σαν
να αρνούμαστε την προφάνεια του ημιτελούς και του ανεπίτευκτου, επωμιζόμενοι
την ευθύνη να προχωρήσουμε προς το
κάλεσμα που εκείνα υπόρρητα μοχλεύουν.
Είναι, με άλλα λόγια, σαν να παίρνουμε,
εκ νέου, το νήμα της ζωής, τη στιγμή και
εκεί που έμεινε μετέωρο, για να ξετυλίξουμε
το πλεκτό όλων των δυνατοτήτων προς την
ανάληψη μιας ανολοκλήρωτης υπόσχεσης.
Έντεκα χρόνια χωρίς τον Άντη… Σαν η
ζωντανή πινακογραφία εκείνου, με φόντο
το ξετύλιγμα μιας ολόκληρης εποχής, με
δεσπόζοντα όσα ο ίδιος έπραξε, ενεργοποίησε, ενέπνευσε.
Αναθυμούμενοι, λοιπόν, αυτόν, είναι
σαν να αναλαμβάνουμε εκ νέου το τίμημα
να διαβούμε το καθηλωτικό έρμα του πα-

Να θυμόμαστε τον Άντη, με τον τρόπο που ακριβώς μας αναγκάζει εκείνος
να θυμόμαστε, είναι σαν να φτιάχνουμε ξανά ένα σχέδιο για να ζήσουμε,
να ανασυναρμολογούμε τα κομμάτια ενός οράματος μέσα από τα ερείπια,
δίνοντάς του πνοή και προσανατολισμό

«Μια απροσμέτρητη
αφιέρωση»

Πριν από πέντε χρόνια, αφιέρωσα σε
σένα, αξέχαστε πολύτιμε φίλε, το τελευταίο
- ατομικό - συγγραφικό μου πόνημα, τις
«Εκδοχές ενός Ποιήματος». Ένα ποίημα,
το «Αιωνιότητα», θαρρώ πως είναι μια

ψηφίδα παρμένη από το ψηφιδωτό της
δικής σου ζωής, όπως ανασχηματίστηκε
λεκτικά μέσα μου: «Όλα θα γίνουν όπως
ήταν να γίνουν/Ο πηλός θα πάει στον
άνθρωπο κι ο άνθρωπος στο κτήνος μέσα
του/Ο αθώος θα πάει στον φονιά και η
πράξη του φονιά στην άφεση/Ο χρόνος
ο βραχύς στην ατελείωτη διάρκεια κι ο
χρόνος ο ατελείωτος στη στιγμή που χάνεται/Ο παγερός κορεσμός να υπάρχεις
στην ανεκπλήρωτη φλόγα των ανεκπλήρωτων/Κι εκείνος που γράφει πέραν απ’
τη ζωή/σκυμμένος στις ρωγμές του εαυτού
του χρόνια/θα συνεχίσει να γράφει για
σένα/δίχως ένα σημάδι στον ορίζοντα
καταληκτικού χρόνου».
Πώς, όμως, και τι, να αφιερώσεις σε
κάποιον που ολάκερη η ζωή του ήταν μια
απροσμέτρητη αφιέρωση; Ίσως, εκφράζει
μια ενδόμυχη πρόθεση να προεκταθείς, ως
ύπαρξη, σε μιαν αξιοσύνη που σε ξεπερνά,
να γίνεις το μικρό δώρο που ξετυλίγεται,
σαν νήπιος φωτεινός αντικατοπτρισμός, στη
σκιά μιας υπερέχουσας γενναιοδωρίας:
Μιας γενναιοδωρίας που συμπτύσσεται
ολόκληρη μέσα στην απεραντοσύνη του
ίχνους της και μας καλεί να την ακολουθήσουμε, νοερά, ως την αδολίευτη χειρονομία που την θεσμοθέτησε στον κόσμο.
Προσπαθώντας τώρα, με την ίδια νοερή
εντρύφηση, να στοιχίσω το όνομά σου με
όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν για σένα,
αισθάνομαι πως το πέρασμά σου ανάμεσα στα πράγματα που στοίχιζαν γύρω κι
ανάμεσά μας έναν κόσμο, μοιάζει με το
πέρασμα εκείνης της βαθιάς ομιλούσας
σιωπής που στοιχίζει γύρω από τις λέξεις τη λεπτή, αδιόρατη μεμβράνη ενός
νοήματος.
Να αφιερώνεις, λοιπόν, σ’ εκείνον που
αφιερώθηκε, σαν μια ανεπαίσθητη αύρα
αδολίευτης γενναιοδωρίας, ολάκερος στους
άλλους, είναι σαν να καλείς τον λόγο της
υπόμνησης να γίνει ένα με το έργο, την
περιδίνηση της ζωής μέσα και πέρα από τον
καλπασμό των ασυναίρετων στιγμών της.
Έντεκα χρόνια, λοιπόν, από την φυγή
ενός τέτοιου ανθρώπου, που το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς του ήταν μια
αφανέρωτη αλήθεια, ξέρουμε πως όσος
καιρός κι αν περάσει, δεν υπάρχει, ούτε
θα υπάρξει, ποτέ, τελευταίος λόγος. Γιατί,
αυτός (ο λόγος) έρχεται, κατά κάποιον τρόπο,
πάντα πρώτος, ανακυκλώνει όσα εκείνος
ήταν και εποίησε, μέσα σε μιαν πρωθύστερη
αφοριστική τελεσιδικία, που λειτουργεί,
απλώς, σαν μια εσαεί επιβεβαίωση...
Ο άνθρωπος λειαίνεται έως ότου γίνει
αόρατος έλεγε κάπως έτσι ο Ρενέ Σαρ, κι
αυτό ήταν κυρίως η μοίρα των ποιητών,
αλλά κι εκείνων που τολμούσαν να παρασταθούν στην έκθεση μιας κατακλυσμιαίας
αναταραχής, στο όριο που το ανθρώπινο
πασχίζει να αναλωθεί πέρα από τον εαυτό
του, σε μια χειρονομία που ενώνει, μετεωριζόμενη, το Παν και το Τίποτα. Αόρατος,
μα, όπως ο Άντης, διαρκώς ψηλαφήσιμος
μέσα στης αγάπης την πλέρια ορατότητα…

Ο Άντης Χατζηκωστής

Μ

αζί με όλες αυτές τις αρετές,
ο Άντης ήταν ένας πλέρια
καλλιεργημένος άνθρωπος,
που πέρα από τα Ελληνικά, μιλούσε
άλλες τρεις γλώσσες - Αγγλικά, Γαλλικά
και Γερμανικά -, ενώ, πριν από τον ερχομό του στην Κύπρο, είχε διαπρέψει
σε σημαντικές θέσεις στο εξωτερικό.
Κάτοχος πτυχίων Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών (στο Πανεπιστήμιο του Southampton στην Αγγλία,
όπου τελείωσε με «Άριστα»), εργάστηκε ως οικονομικός αναλυτής στη
Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις Βρυξέλλες (1992-1993).
Επίσης διετέλεσε project manager
στον συμβουλευτικό οίκο Kienbaum
Consultants International Kienbaum

στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας (19921993). Ερχόμενος στην Κύπρο, ανέλαβε
διευθυντής μάρκετινγκ του εκδοτικού
οίκου ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ (1994-1997). Επιπλέον, αποτέλεσε
ιδρυτικό και διευθυντικό στέλεχος
στην εταιρεία IMH Creative Solutions
Consulting (1996-2010) και διευθυντής αναπτύξεως νέων επιχειρήσεων
(1997-1999), για να αναλάβει τη διεύθυνση του συγκροτήματος ΔΙΑΣ
κατά την περίοδο 1999-2002 και
ακολούθως να καταστεί διευθύνων
σύμβουλος της Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ
και του εκδοτικού οίκου ΔΙΑΣ. Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε συμβούλια
δημοσίων εταιρειών στην Κύπρο,
όσο και στο εξωτερικό. Διετέλεσε,

ταυτόχρονα, μέλος του European
Publishers Association και διοικητικός σύμβουλος και πρεσβευτής των
διεθνών τηλεοπτικών βραβείων Έμι.
Ήταν, ίσως, ο πρώτος που κατάλαβε
τη δύναμη των νέων Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας και τις δυνατότητες του
διαδικτύου για την ενημέρωση, επενδύοντας, με όραμα, σε ό,τι υποσχόταν
το μέλλον.
Δυστυχώς, ο αδόκητος θάνα τός του άφησε ανολοκλήρωτα τα
πιο θαρραλέα και πρωτοποριακά
σχέδια που ετοίμαζε. Ήταν εκείνος, ωστόσο, που πρώτος έβαλε τον
θεμέλιο λίθο για όλα όσα σήμερα
συναπαρτίζουν το μιντιακό τοπίο
μας, παρά την κρίση και τις ολέ-

θριες επιπτώσεις της.
Σκέφτομαι, ποια τύχη θα μπορούσε
να έχει σήμερα τούτος ο βαριά καθημαγμένος τόπος, αν αυτός ο σπάνιος,
χαρισματικός άνθρωπος ήταν εν ζωή.
Ταυτόχρονα, φύση βαθιά και πολύπλευρα καλλιεργημένη, ο Άντης
αγαπούσε πολύ τους ποιητές, και πιο
πολύ απ’ όλους τον Ελύτη. Τον στίχο
του, δε, «μια λάμψη ο άνθρωπος, κι αν
είδες, είδες», τον είχε καταστήσει σηματοδότη και πυρφόρο της ζωής του.
Μια λάμψη, όλη κι όλη, κι αν είδες…
Όπως η στιγμή, που κρύβει εντός της
την αιωνιότητα.
Ο Άντης, σε όλη του τη ζωή πάσχισε
να εκταμιεύσει αυτήν τη λάμψη, να
δώσει λίγο περισσότερη διάρκεια

στις ξεθωριασμένες της ανταύγειες,
που προσπέφτουν στον καθένα μας
δω κάτω, σημάδι ισχνό μιας ανθρωπινότητας που μας έλαχε, κι ίσως δεν
μας πρέπει…
Είχε, όμως, ο ίδιος λάμψη αρκετή,
τουλάχιστον για να το δοκιμάσει.
Αν η ομορφιά είναι ένα από τα
πολλά ονόματα της ικανότητας να
είσαι γενναιόδωρος, ο ίδιος υπήρξε
η λάμψη αυτής της γενναιοδωρίας, ένας αβύθιστος στον ορίζοντα
αστέρας, που διαχέει την ακατάλυτη
αύρα μιας ομορφιάς γεννημένης
από τις πιο απλές ανθρώπινες χειρονομίες, και συστοιχείται με τα
μετέωρα φωτεινά σύμβολα καιρών
δίσεκτων.

Της Κυριακής
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ΕΝΏ Η ΛΟΥΤ ΦΘΆΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ, ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΊ «ΚΑΡΦΏΝΟΥΝ» ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ:

Τουρκική θέση η χαλαρή
ομοσπονδία
ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΤΙ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΑΓΓΛΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΈΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΊΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΉ
ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΤΩΝ ΤΟΎΡΚΩΝ,
ΤΟ ΚΑΤΆΛΟΙΠΟ ΕΞΟΥΣΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΙΣΌΤΗΤΑ

Ε

νώ η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ για
το Κυπριακό Τζέιν Χολ
Λουτ φτάνει αύριο στο
νησί, για να εξετάσεις τις
τελευταίες λεπτομέρειες
ενόψει Πενταμερούς και
να εκδώσει, αν τα καταφέρει, κοινό ανακοινωθέν που θα καθορίζει τα επόμενα
διαδικαστικά βήματα των συνομιλιών,
οι Βρετανοί διά εγγράφου τους «καρφώνουν» ότι η θέση του Προέδρου για
χαλαρή ομοσπονδία δεν είναι δική του,
αλλά τουρκική!

Η χαλαρή ομοσπονδία

Σε απόρρητο έγγραφο των Βρετανών
της 17ης Ιουνίου του 1996, που καταρτίστηκε λίγο πριν από τη συνάντηση του
τότε Προέδρου Κληρίδη στο Λονδίνο στις
19 Ιουνίου με τον Βρετανό Πρωθυπουργό ενόψει νέας πρωτοβουλίας που θα
αναλάμβαναν στο Κυπριακό, οι Άγγλοι
αξιολογούσαν την κατάσταση με βάση τις
θέσεις που τους είχαν ήδη εκφράσει οι
δυο πλευρές κατόπιν των επαφών που
είχε ο σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ. Στο έγγραφο
τονίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Οι
Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να δεχθούν
καθεστώς μειονότητας, θέλουν πολιτική
ισότητα. Οι Ελληνοκύπριοι υποτίμησαν
την πολιτική ισότητα στον διακανονισμό
διαμερισμού της εξουσίας το ‘60. Πρόοδος
είναι αδύνατη χωρίς να γίνει αντιληπτό ότι
η μελλοντική συνταγματική διευθέτηση
θα στηριχθεί στην πολιτική ισότητα. Ο
Κληρίδης την αποδέχθηκε. Η πραγματική συζήτηση σχετίζεται με την έκταση
των εξουσιών που θα εκχωρηθούν στην
ομοσπονδιακή κεντρική εξουσία». Και επί
τούτων τονίζονται τα εξής: «Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν ΧΑΛΑΡΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
με κατάλοιπο εξουσίας στα ομόσπονδα
κρατίδια» (Σημειώνουμε εδώ ότι σε άλλο
σημείο του εγγράφου οι Βρετανοί τονίζουν
ότι η υπόθεση της πολιτικής ισότητας είναι
εκ των πραγμάτων συνυφασμένη με την
κυριαρχία).

Κατάλοιπο εξουσίας

Το κατάλοιπο εξουσίας έχει ήδη δοθεί
όπως αξίωναν οι Τούρκοι. Δηλαδή, όσες
εξουσίες δεν θα ανήκουν στην Κεντρική
Κυβέρνηση, θα ανήκουν στα κρατίδια. Είναι
τμήμα αυτού που ονομάζουν οι ηγεσίες
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ ως κεκτημένο
των συνομιλιών. Είναι αυτό που αναφέρεται στην ΕΕ ως η αρχή της επικουρικότητας, που σημαίνει ότι: Όσες εξουσίες
δεν ανήκουν στις Βρυξέλλες, ανήκουν στα
κράτη μέλη, τα οποία είναι κυρίαρχα. Αυτά
εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα στην
ΕΕ και τα παίρνουν πίσω όποτε θέλουν,
όπως συνέβη με τη Βρετανία. Στη δική
μας περίπτωση, στο κοινό ανακοινωθέν
Αναστασιάδη - Έρογλου τονίζεται επίσης
ότι η εξουσία εκπηγάζει από κοινού από

Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους,
χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά σε ένα και
μόνο λαό. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στην τουρκική πλευρά να ερμηνεύει
τους Τουρκοκύπριους ως χωριστό λαό,
που μπορεί να έχει χωριστό δικαίωμα
αυτοδιάθεσης και πρωτογενή εξουσία.
Οι Τούρκοι, αφού θεωρούν ότι πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση
της χαλαρής ομοσπονδίας μέσα από το
κατάλοιπο εξουσίας και μέσα από άλλες
συνταγματικές διατάξεις, ζητούν, πλέον,
και δη μετά το Σχέδιο Ανάν και το Κραν
Μοντανά, και τα υπόλοιπα. Προχωρούν
βήματα παρά κάτω ως προς το θέμα της
πολιτικής ισότητας. Όπως αναφέρουν οι
Βρετανοί, ο Γλαύκος Κληρίδης είχε αποδεχθεί την πολιτική ισότητα, όπως και το
σύνολο της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας.
Όμως, το ’96 δεν αποδέχθηκε αρχικά να
παραδώσει το κατάλοιπο εξουσίας στα
κρατίδια, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα
οδηγούσε προς τη συνομοσπονδία. Με το
σχέδιο Ανάν και μετά, η ελληνοκυπριακή
πλευρά είχε υπαναχωρήσει και δέχθηκε
όπως το κατάλοιπο εξουσίας ανήκει στα
κρατίδια και όχι στην Κεντρική Κυβέρνηση.
Τώρα, οι Τούρκοι ζητούν ανυποχώρητα
αριθμητική ισότητα, κρυφά ή φανερά βέτο
και την εκ περιτροπής Προεδρία, η οποία
αποτυπώνει τη συνταγματική και πολιτική
ισότητα και διχοτόμηση της εκτελεστικής
εξουσίας και του πολιτειακού συστήματος.
Η χαλαρή ομοσπονδία υποστηρίζεται
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, και όχι
μόνο, ως μορφή λύσης και μάλιστα βιώσιμη.
Μοιάζει πλέον να είναι η σημαία για τη λύση
στο πλαίσιο της Πενταμερούς, παρότι όπως
αποκαλύπτουν οι Βρετανοί ήταν τουρκική
θέση, και παρότι ο τότε Πρόεδρος Κληρίδης
ήταν άλλης άποψης. Τη θεωρούσε ως μορφή
συνομοσπονδίας. Αναφέρει το βρετανικό
έγγραφο τα ακόλουθα: «Οι Ελληνοκύπριοι
θέλουν μια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή
Κεντρική Αρχή, που θα μπορούσαν να
πετύχουν. Η συζήτηση για την ‘‘κυριαρχία’’
των δυο συνιστώντων κρατών έχει τεθεί
στο περιθώριο, διότι είναι αντιπαραγωγική.
Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν κάτι ανάλογο
με τα καντόνια της Ελβετίας. Η πολιτική
ισότητα είναι η κύρια αρχή που ζητούν
οι Τουρκοκύπριοι. Οι Ελληνοκύπριοι θα
εξαγάγουν το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούν προτού την εκχωρήσουν» (Ήταν και
είναι προφανώς σίγουροι οι Βρετανοί ότι
θα εκχωρήσουμε την κυριαρχία μας με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο).

Κυβερνώσα Βουλή και
Εκ περιτροπής Προεδρία

Πώς αποκαλύπτεται
ότι θέσεις της ε/κ
πλευράς ήταν θέσεις
της Τουρκίας

Αποδοχή πολιτικής
ισότητας από
Κληρίδη και η ισχυρή
κεντρική Αρχή

Βασικά ΜΟΕ
που συνδέονται
με Τύμπου και
τερματισμό εμπάργκο
από Τουρκία

Ως προς την Ελβετία θα μπορούσε
να τονιστεί ότι συνιστά ένα ιδιόρρυθμο
σύστημα μεταξύ συνομοσπονδίας και
ομοσπονδίας. Ώς το 1840 η Ελβετία ήταν
μια καθαρή συνομοσπονδία, αποτελούμενη από κυρίαρχα κράτη, τα οποία εν
συνεχεία διατήρησαν τις εξουσίες και την
κυριαρχία τους, καθώς και τις κρατικές
τους δομές, υιοθετώντας ένα σύστημα
Κυβερνώσας Βουλής με εκ περιτροπής
Προεδρία. Η τουρκική πλευρά αξιώνει
διαχρονικά χωριστές εξουσίες, δηλαδή
κυριαρχία. Αυτό αξιώνει και σήμερα σε
εντονότερο βαθμό. Και την θέλει όσο πιο
πλήρη και κρατική. Πέραν των ανωτέρω,
ας θυμηθούμε τι είπε πριν από ένα περίπου μήνα ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής
στην Κύπρο ενόψει Πενταμερούς. Ότι
οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να αποδείξουν
στους Τουρκοκύπριους ότι θέλουν την
πολιτική ισότητα, η οποία, βεβαίως, σχετίζεται με τον διαμερισμό της εξουσίας και
της κυριαρχίας. Μέσα σε αυτήν τη λογική
έχει ήδη δοθεί το κατάλοιπο εξουσίας και
πολλά άλλα. Είναι πρόδηλη η μέθοδος του
σαλαμιού και ότι, κάθε φορά που γίνεται
μια υποχώρηση, οι Τούρκοι αξιώνουν
κάτι νέο και η ελληνοκυπριακή πλευρά
υιοθετεί και προτάσσει ως δική της, την
προηγούμενη τουρκική θέση. Σήμερα,
η τουρκική πλευρά, με επιστολή του
κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ προς τον
ΓΓ του ΟΗΕ, μιλά περί δυο κρατών και
συνομοσπονδίας. Και επειδή ο Τατάρ
μιλά με τον τρόπο αυτό, γίνεται λάβαρο
η προηγούμενη τουρκική θέση της ομοσπονδίας και της χαλαρής ομοσπονδίας,
που οι Τούρκοι ονόμαζαν ιστορικά ως
«taxim», που θα πει διχοτόμηση.

Στάση Γκουτέρες
και επιστολή Τατάρ

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ τηρεί ουδέτερη στάση και δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν
αποδέχεται ότι μπορούν οι Τούρκοι να
θέσουν στο τραπέζι τη λογική των δύο
κρατών μέσω μιας συνομοσπονδιακής
πολιτειακής δομής, που θα περιλαμβάνει το κατάλοιπο εξουσίας, μια «χαλαρή
ομοσπονδία» και την πολιτική ισότητα
μέσα από πρωτογενή κυριαρχία. Από τη
στιγμή κατά την οποία η τουρκική πλευρά έχει καταθέσει το σχετικό έγγραφο, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλη
επιλογή παρά μόνο να ζητήσει από την

κ. Λουτ, όπως ξεκαθαρίσει το καθεστώς
τής διαδικασίας και της ουσίας. Εάν, δε,
επιμένει η κ. Λουτ για την έκδοση κοινής
δήλωσης, σε αυτή θα πρέπει να γίνεται
σαφές ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι
εντολής του Σ. Ασφαλείας, που δεν αναφέρονται, βεβαίως, σε διχοτόμηση, εκτός και
αν ο έχων το έννομο συμφέρον, δηλαδή
η Κυπριακή Δημοκρατία, αποδεχθεί τη
σταδιακή της διάλυση και δη μέσω των
ΜΟΕ, που είναι δυνατό να συζητηθούν
στην Πενταμερή. Και να εφαρμοστούν
στη συνέχεια.

Προτάσεις ΜΟΕ με κυριαρχία
και ΕΕ

Υπό αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να
τονιστούν τα εξής:
Ο Πρόεδρος θα πρέπει να ζητήσει
και προφορικώς και εγγράφως από
την κ. Λουτ και τον Γ.Γ. του ΟΗΕ
όπως διασφαλιστεί ότι στις συνομιλίες δεν
θα επιτραπεί η κατάθεση διχοτομικών
προτάσεων στη βάση της επιστολής του
κατοχικού ηγέτη. Ή, ακόμη, και αν τεθούν,
δεν θα γίνουν δεκτές από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ,
ο οποίος θα πρέπει να το αναφέρει σε
έκθεσή του προς το Σ. Ασφαλείας, για
να μην μπορεί η Άγκυρα να ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι
απορριπτική.
Τα ΜΟΕ που θα καταθέσει ο
Πρόεδρος δεν θα πρέπει να είναι
στη λογική της αμφισβήτησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της κυριαρχίας της και της κρατικής της οντότητας.
Εάν θέλουν οι Τούρκοι λειτουργία του
παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου σε
συνδυασμό με το άνοιγμα της Αμμοχώστου
και του λιμανιού της, θα πρέπει να γίνει στο
πλαίσιο της συνταγματικής νομιμότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους
μέλους της ΕΕ. Με βάση εκθέσεις, μεταξύ
των οποίων και της νομικής υπηρεσίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και
των όσων έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο
του Brexit μεταξύ ΕΕ, Ην. Βασιλείου και
ΕΕ, η μόνη αρμόδια Αρχή στο νησί που
μπορεί να καθορίσει ποιες πύλες εισόδου και εξόδου είναι ανοικτές και ποιες
κλειστές, είναι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό αναφέρει και το
Διεθνές Δίκαιο επί τη βάσει της Χάρτας
του ΟΗΕ, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι κράτος μέλος των Ην. Εθνών και
κυρίαρχη επί του εδάφους της, ασχέτως
εάν τελεί το 37% υπό κατοχήν. Γι’ αυτό
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άλλωστε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια
στα κατεχόμενα θεωρούνται κλειστά και
η λειτουργία τους είναι παράνομη. Ως εκ
τούτου: α) Για να ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα πρέπει να έχει την άδεια
και την εξουσιοδότηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία, με βάση το πρωτόκολλο 10, εντάχθηκε ολόκληρη στην
ΕΕ. Άρα, μόνο αυτή, δηλαδή η Κυπριακή
Δημοκρατία, μπορεί να ανοίξει το λιμάνι
κατά νόμιμο τρόπο μέσω της Επιτροπής,
η οποία απλώς θα έχει τη διαχείριση. β)
Ό,τι ισχύει για το λιμάνι, θα ισχύει και για
την Τύμπου κατ’ αναλογίαν. Δηλαδή, η
κυπριακή Κυβέρνηση, για παράδειγμα,
θα πρέπει να δώσει την όποια εξουσιοδότηση στον ΟΗΕ, εάν θα είναι τα μέλη
του αυτά που θα λειτουργήσουν το αεροδρόμιο. Και οι Αρχές του αεροδρομίου θα
πρέπει να τίθενται κάτω από τη νόμιμη
εξουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και
δη του Κέντρου Εναέριας Κυκλοφορίας
της Λευκωσίας.
Το άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου και της Τύμπου θα πρέπει
να συνδεθεί: Α) Με τον τερματισμό
του εμπάργκο που εφαρμόζει η Τουρκία
σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που
φέρουν δηλαδή τη σημαία της, καθώς
και την εισαγωγή κυπριακών προϊόντων
στην Τουρκία όπως καθορίζει η Τελωνειακή Ένωση με την ΕΕ και δεν γίνεται
σεβαστή από την Άγκυρα. Β) Με βήματα
αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και αποδοχή της
συμφωνίας για την επανεισδοχή στο θέμα
των παράτυπων π.χ. μεταναστών, καθώς
και την εφαρμογή άλλων συμφωνιών,
που ισχύουν στις σχέσεις Τουρκίας και
ΕΕ και η Άγκυρα δεν τις υιοθετεί στην
πράξη με την Κυπριακή Δημοκρατία.
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Στον βωμό των ΜΟΕ

Σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία η
κυπριακή Κυβέρνηση δεν θα κατοχυρώσει
τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα θυσιάσει στον βωμό των ΜΟΕ και των εντυπώσεων, δεν θα έχουμε κινήσεις, απλώς,
προς τη χαλαρή ομοσπονδία, που ήταν
από το 1996 τουρκική θέση, αλλά προς
τις σημερινές θέσεις της Άγκυρας. Δηλαδή, θα κινηθεί η διαδικασία στη λογική
της συνομοσπονδίας των δυο ισότιμων
κρατών. Ποιος έχει τέτοια εξουσιόδοτηση
από τον λαό; Προφανώς κανείς!

10.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

Της Κυριακής
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Μαδημένοι κλάδοι ελαίας
Ερντογάν σε Ισραήλ και Αίγυπτο
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@
sigmalive.com

διεθνή Τύπο πληροφορίες για επιθυμία
επαναπροσέγγισης με το Ισραήλ και την
Αίγυπτο αλλά και χώρες του Κόλπου. Πόσο
ειλικρινείς είναι άραγε οι προθέσεις της
Ισλαμικής Κυβέρνησης ΑΚP-Eρντογάν για
συμφιλίωση με τις γειτονικές χώρες και σε
ποιο βαθμό θα πρέπει αυτά να ανησυχούν
Λευκωσία και Αθήνα;

Ανοικτό φλερτ με Ισραήλ

Η ΑΓΚΥΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΠΕΡΝΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΛΟΜΠΙ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ω

ς ενδείξεις ανησυχίας για τη στάση της
νέας Αμερικανικής
Κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία θα
πρέπει να ερμηνεύονται τα πρόσφατα
«γενναία» ανοίγματα συμφιλίωσης που
στέλνει ο Ερντογάν στις γειτονικές μας χώρες.
Ο Τούρκος Πρόεδρος γνωρίζει πως, σε
αντίθεση με τον Πρόεδρο Τραμπ, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα έχει μια διαφορετική
προσέγγιση στα θέματα εξωτερικών σχέσεων
και παρεμβάσεων στις διεθνείς σχέσεις,
ειδικά στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και
τη Μεσόγειο. Δεν προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι ο νεο-εκλεγμένος Αμερικανός
Πρόεδρος εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στο τηλεφώνημα του Ερντογάν για
να του αποδώσει συγχαρητήρια. Πάντως,
εδώ και καιρό άρχισαν να διαχέονται στον

Αν και τους προηγούμενους μήνες
υπήρχαν απλά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προσπάθεια επαναπροσέγγισης Ισραήλ-Τουρκίας, ο ίδιος ο Ερντογάν
είπε πρόσφατα ότι η Τουρκία «θα ήθελε
να φέρει τους δεσμούς μας [με το Ισραήλ]
σε καλύτερο σημείο». Επίσης, μετά από
μια μακρά άσχημη περίοδο, η Τουρκία
στέλνει έναν νέο πρέσβη στο Ισραήλ - τον
Ufuk Ulutas, στενό συνεργάτη του Ερντογάν. Ο Ufuk Ulutas, επίσης, έχει αρνηθεί
στο παρελθόν το δικαίωμα ύπαρξης του
Ισραήλ στην «παλαιστινιακή γη» και έχει
κάνει εξαιρετικά εχθρικές δηλώσεις εναντίον
των Ισραηλινών. Η Τουρκία αποδέχτηκε
με αξιοπρόσεκτη ηρεμία και την πρόσφατη
συμφωνία εξομάλυνσης του Ισραήλ με το
Μαρόκο, ενώ μόλις πριν από λίγους μήνες επιτέθηκε σε παρόμοιες συμφωνίες
μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων. Μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ,
ανώτεροι αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ
συνδέουν την αλλαγή στάσης του Ερντογάν
με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
των ΗΠΑ. Ο Ερντογάν έχει μια κακή σχέση
με τον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν και οι Τούρκοι πιστεύουν ότι ο
δρόμος προς τον Λευκό Οίκο περνάει από

την Ιερουσαλήμ. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι
Τούρκοι φοβούνται τις αυστηρότερες αμερικανικές κυρώσεις και θέλουν βοήθεια από
τα ισραηλινά και εβραϊκά λόμπι, τα οποία
θεωρούν ότι έχουν μεγάλη επιρροή στην
Ουάσιγκτον. Επομένως ο Ερντογάν θεωρεί
πως μια αποκατάσταση των σχέσεων με το
Ισραήλ θα είναι ένα βήμα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης για την Ουάσιγκτον, ένα είδος
απόδειξης καλής συμπεριφοράς.
Πάντως η πρόσφατη αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, αξίας περίπου 1,7
δις δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει μια
ισραηλινή σχολή πτήσεων για την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία και 10 αεροσκάφη
M-346, ερμηνεύτηκε και ως ένα μήνυμα
προς την Τουρκία. Το Ισραήλ γνωρίζει ότι
θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό γι’
αυτήν την δήθεν προσέγγιση και να διασφαλίσει ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι
συμμαχίες που σφυρηλατήθηκαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια με Κύπρο, Ελλάδα,
Αίγυπτο και πρόσφατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την άλλη, όμως, ούτε η
Λευκωσία, ούτε και η Αθήνα θα πρέπει να
εναποθέσουν ελπίδες σωτηρίας σε τρίτους,
παρά μόνο να φροντίσουν να στηριχθούν
στις δικές τους δυνάμεις.

Γλυκοκοιτάζουν Αίγυπτο

Η Άγκυρα επιχειρεί παράλληλα ένα
μεγάλο άνοιγμα στην Αίγυπτο, επιδιώκοντας αποκατάσταση των σχέσεων.
Συγκεκριμένα, στις 30 Δεκεμβρίου ο
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε ότι
η Τουρκία και η Αίγυπτος εργάζονται
για τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη

για τις διμερείς τους σχέσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο είπε πως τα τουρκικά και αιγυπτιακά Υπουργεία Εξωτερικών και οι υπηρεσίες Ασφαλείας έχουν
επικοινωνήσει για να προωθήσουν τις
σχέσεις τους σύμφωνα με την αρχή της
μη σύγκρουσης σε διεθνή φόρουμ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους
μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο
Σεπτέμβριο, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ανοικτά την
επιθυμία της Τουρκίας να ανοίξει διάλογο
με την Αίγυπτο. «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να έχουμε διάλογο με την Αίγυπτο.
Οι συνομιλίες ανταλλαγής πληροφοριών
με την Αίγυπτο είναι διαφορετικές και
εφικτές και τίποτα δεν τις εμποδίζει»,
δήλωσε ο Ερντογάν.

Δυσπιστία Αιγύπτου

Αν και η Αίγυπτος δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, ωστόσο
μια ανώνυμη αιγυπτιακή διπλωματική πηγή
είπε στο Al-Monitor: «Το Κάιρο περιμένει

πραγματικές ενέργειες, αντί για απλές δηλώσεις
των μέσων ενημέρωσης. Οι ενέργειες πρέπει
να ευθυγραμμίζονται με λέξεις».
Το άνοιγμα της Τουρκία προς την Αίγυπτο αποσκοπεί στην εξεύρεση τρόπου
συνεννόησης και συνεργασίας τόσο για
την επόμενη μέρα στη Λιβύη, αλλά και
στην ενεργειακή συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που αφορά και την
Κύπρο. Ενοχλημένη από τον αποκλεισμό
στο Ενεργειακό Φόρουμ της Ανατολικής
Μεσογείου με έδρα το Κάιρο, η Άγκυρα
στέλνει με διάφορα κανάλια μηνύματα
συμφιλίωσης προς την Αίγυπτο.
Ο πρώην σύμβουλος του Αιγύπτιου
Υπουργού Εξωτερικών Χουσεΐν Χρέντι
είπε στο Al-Monitor: «Από τον Σεπτέμβριο,
η τουρκική κυβέρνηση έκανε περιστασιακά τέτοιες δηλώσεις που χαιρετίζουν την
αποκατάσταση των δεσμών με την Αίγυπτο, αλλά δεν έχει υπάρξει πραγματικός
αντίκτυπος επί του εδάφους. Οι τουρκικές
πολιτικές απέναντί μας δεν έχουν αλλάξει».
«Δεν παρατηρήσαμε αλλαγές στην
τουρκική συμπεριφορά. Νομίζω ότι οι
δηλώσεις είναι απλώς ένας τρόπος για
να διαλύσουμε την αιγυπτιακή συμμαχία με την Ελλάδα, την Κύπρο, τα ΗΑΕ,
την Ιορδανία και την Παλαιστίνη στην
Ανατολική Μεσόγειο και να στείλουν ένα
μήνυμα στη νέα αμερικανική κυβέρνηση
με επικεφαλής τον Τζο Μπάιντεν για την
επιθυμία της Τουρκίας για άνοιγμα στους
εταίρους της Ουάσιγκτον στην περιοχή».

Το σημείο-κλειδί

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως
Τουρκία και Σαουδική Αραβία είναι σε

επαφές με στόχο τη χαλάρωση των δεσμών
της Μουσουλμανικής Αδελφότητα με την
Άγκυρα και ως αντάλλαγμα την ευρεία
συμφιλίωση Σουνιτών, δηλαδή μεταξύ
Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου.
Σύμφωνα με ξένους αναλυτές, η ηγεσία
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στο
Κουβέιτ φοβόταν ότι θα συλληφθούν και
θα έφευγαν στην Τουρκία, αλλά προτίμησαν να κάθονται στη φυλακή στο Κουβέιτ
παρά να ζουν υπό τον Ερντογάν. Ανώτερα
μέλη της ηγεσίας της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας συζήτησαν ήδη την κρίση
μεταξύ της Αδελφότητας και του Ερντογάν,
αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ένα άλλο καθοριστικό σημείο που θα είναι καταλύτης στην
όποια προσπάθεια επαναπροσέγγισης με
το Ισραήλ είναι η Χαμάς. Σύμφωνα με τους
Αμερικανούς, η κύρια πηγή των χρημάτων
που αποστέλλονται στη Χαμάς μέσω της
Τουρκίας (και μερικές φορές του Λιβάνου)
είναι το Ιράν. Ο Ερντογάν κατάφερε πάντως
στη νικητήρια ομιλία του στο Μπακού του
Αζερμπαϊτζάν, μετά τις νίκες στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, να ενοχλήσει τον μεγαλύτερο
εχθρό του Ισραήλ και αντίπαλο της Σαουδικής Αραβίας, το Ιράν, προβάλλοντας
θέσεις παντουρκισμού και όχι ισλαμισμού.
Τυχαίο, ή μια μελετημένη κίνηση με αποδέκτες το Ισραήλ, τη Σαουδίκή Αραβία και
τις ΗΠΑ; Το σίγουρο είναι πως η έναρξη
εργασιών εμπλουτισμού ουρανίου κατά
20% στον υπόγειο πυρηνικό σταθμό του
Φορντόβ του Ιράν δεν θα είναι ένα από τα
πρώτα καυτά ζητήματα που θα κληθεί να
διαχειριστεί ο Τζο Μπάιντεν και τα λόμπι
που τον ανέδειξαν Πρόεδρο στο πολιορκημένο Καπιτώλιο...

Της Κυριακής

μένουμεασφαλείς
μένουμεασφαλείς
staysafe
staysafe
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ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*

ΜΕΤΑΛΛΆΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΌΜΕΥΣΗ

Τεχνητή Νοημοσύνη
και εγκλήματα του μέλλοντος
ΕΊΝΑΙ ΣΑΦΈΣ ΠΩΣ OΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΠΡΌΛΗΨΗΣ, ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΉΜΑΤΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΒΑΔΊΣΟΥΝ ΜΕ ΈΝΑ ΣΥΝΕΧΏΣ ΕΞΕΛΙΣΣΌΜΕΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΤΟΠΊΟ. Η ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΌΠΟΥ ΠΟΥ ΟΙ ΝΈΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΌ ΕΓΚΛΗΜΑΤΊΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ
ΓΙ’ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΧΑΡΆΖΟΥΝ
ΕΘΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΓΙΑ ΤΑ
ΣΏΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ.

Ε

ιδικοί από την ακαδημαϊκή
κοινότητα, τον ιδιωτικό
τομέα, την Αστυνομία,
τον Στρατό και την Κυβέρνηση στη Βρετανία
δημοσιοποίησαν πρόσφατα τα αποτελέσματα
μιας διήμερης συνάντησης εργασίας με
στόχο την πρόβλεψη του πώς η Τεχνητή
Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από τους εγκληματίες
του μέλλοντος.
Η τεχνολογία ΤΝ μπορεί να τύχει παράνομης εκμετάλλευσης και να μεταλλάξει
το ήδη υπάρχον κυβερνοέγκλημα, ιδιαίτερα τώρα που μεγάλο μέρος της ζωής
μας το δαπανούμε στο διαδίκτυο όπου
διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας, ψυχαγωγούμαστε, επικοινωνούμε και κτίζουμε
(ή χαλούμε…) τη δημόσια εικόνα μας. Με
την τάση για τηλεργασία να αυξάνεται,
πράγμα που επιτάχυνε σε γιγαντιαία
κλίμακα ο καταλύτης του κορωνοϊού, η
διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας
και η εξάρτησή μας από την ψηφιακή
νοόσφαιρα αυξάνεται κατακόρυφα, κάνοντάς μας ακόμη πιο ελκυστικά θύματα
νέων μορφών κυβερνοεγκλήματος.
Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν «AI &
Future Crime» και τα αποτελέσματά του
δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Crime Science» (2020, τ. 9/14) με
τίτλο «AI-enabled future crime» από τους
M. Caldwell, J.T.A. Adnrews, T. Tanay και
L.D. Griffin. Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από το «Dawes Centre for Future
Crime» του Πανεπιστημιακού Κολεγίου
του Λονδίνου (UCL), ξεχώρισε τα 20 είδη
εγκλημάτων ΤΝ (AI) που προκαλούν την
μεγαλύτερη ανησυχία. Περιλήψεις των πορισμάτων της συνάντησης δημοσιεύθηκαν
στο Police Foundation (09/09/2020) από
την Florence Greatrix του «STEaPP Policy
Impact Unit» του UCL και, πιο αναλυτικά,
στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.
Στόχος της έρευνας η επαρκής προετοιμασία και λήψη μέτρων ενάντια σε
πιθανές μελλοντικές απειλές ΤΝ. Όπως
αναφέρεται στη μελέτη, για να γίνει αυτό
είναι απαραίτητο πρώτα να προσδιοριστεί
η φύση των απειλών αυτών και με ποιον
τρόπο είναι πιθανόν να επηρεαστεί η ζωή
και η κοινωνία μας.

Οπτικο-ακουστική
Πλαστοπροσωπία

Η πλαστοπροσωπία ήχου και βίντεο
για εκβιασμό ή εξαπάτηση θυμάτων, αλλά
και στα πλαίσια μαύρης προπαγάνδας,
τοποθετήθηκε στην υψηλότερη θέση της
λίστας ως η μεγαλύτερη απειλή. Αυτό θα
μπορούσε να γίνει με τη μορφή πλαστοπροσωπίας παιδιών ή συγγενών ενός θύματος
και μέσω βιντεοκλήσεων να εκβιάσουν το
θύμα και να απαιτήσουν λύτρα. Αυτού του
είδους έγκλημα έχει ήδη παρατηρηθεί στο

Μεξικό, αλλά με ηθοποιούς που παίζουν
τον ρόλο συγγενών αντί ψεύτικου βίντεο
ΤΝ. Εκτός βιντεοκλήσεων, με τηλεφωνικές
συνομιλίες όπου η ΤΝ καλεί υποψήφια
θύματα σε τεράστιους αριθμούς με σκοπό
να ζητήσουν πρόσβαση στα συστήματα
που διαχειρίζονται.
Αυτού του είδους η τεχνολογία μπορεί
να δημιουργήσει επίσης ψεύτικα βίντεο
εκλελεγμένων αξιωματούχων, πολιτικών
και άλλων δημοσίων προσώπων που να
μιλούν ή να ενεργούν με διαφορετικό
τρόπο, με σκοπό να επηρεάσουν την
κοινή γνώμη. Πολλά τέτοια βίντεο ήδη
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτά, σε
συνδυασμό με τα «fake news», μπορούν
επίσης να μεταδοθούν αστραπιαία μέσα
από τις ανεξέλεγκτες διαδρομές που είναι
τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

αυτόν, τον πείθει να αποδεσμεύσει κωδικούς και αριθμούς πιστωτικής κάρτας και
διαβατηρίου, να του μεταφέρει χρήματα,
να πατήσει σε συνδέσμους με κακόβουλο
λογισμικό, το οποίο μετά εγκαθίσταται στον
υπολογιστή του.
Η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει
τα ποσοστά επιτυχίας του «πσαρέματος»
μέσα από την αυτόματη δημιουργία μηνυμάτων που φαίνονται πιο γνήσια και
τη συνεχή βελτίωσή τους με βάση τα
αποτελέσματα της ανατροφοδότησης. Η
τεχνολογία ΤΝ επιτρέπει στους «πσαράδες» να εκμεταλλευτούν αυτά τα γνωστικά
ελλείμματα ασφαλείας πειραματιζόμενοι
με κείμενα και μηνύματα σε τεράστια κλίμακα και με μηδαμινό κόστος.

Αυτοοδηγούμενα
οχήματα ως όπλα

Καθώς τα συστήματα ΤΝ καθίστανται
ολοένα και πιο απαραίτητα για την κυβέρνηση, υπηρεσίες κοινής ωφελείας,
το εμπόριο και τη λειτουργία οικιακών
συσκευών, οι ευκαιρίες για επιθέσεις θα
αυξηθούν, οδηγώντας σε πολλά πιθανά
σενάρια εγκληματικότητας και τρομοκρατίας που θα προκύψουν από στοχευμένη
διακοπή αυτών των συστημάτων.
Το φάσμα των σεναρίων είναι ευρύ και
περιλαμβάνει εκτεταμένα «μπλακ άουτ»
από διακοπές ρεύματος, μπλοκάρισμα
κυκλοφορίας και κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Στόχοι είναι
επίσης τα συστήματα ΤΝ θεσμών δημόσιας τάξης και ασφάλειας και οργανισμών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως
τράπεζες, χρηματιστήρια και Forex.
Για να πετύχει ένα τέτοιο κυβερνοέγκλημα προϋποθέτει λεπτομερή γνώση,
ακόμα και πρόσβαση, σε αυτά τα συστήματα
ΤΝ, κάτι που κρίνεται μέχρι στιγμής ως
πολύ δύσκολο.

Μηχανοκίνητα οχήματα παντός είδους χρησιμοποιούνται πάντοτε τόσο ως
μηχανισμοί μεταφοράς και παράδοσης
παράνομων φορτίων, εκρηκτικών και
όπλων αλλά και ως τρομοκρατικά όπλα
από μόνα τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις
με οχήματα είδαμε, για παράδειγμα, το
2016 σε Νίκαια και Βερολίνο και το 2017
σε Λονδίνο, Βαρκελώνη και Νέα Υόρκη.
Ακόμα δεν υπάρχουν στους δρόμους
πλήρως αυτόνομα, αυτοοδηγούμενα οχήματα, ελεγχόμενα από ΤΝ, ωστόσο πολλοί
κατασκευαστές ανταγωνίζονται για το ποιος
θα παραδώσει το πρώτο στην αγορά. Η
εγκληματική χρήση της ΤΝ μπορεί να
αυξήσει την τρομοκρατία με οχήματα
μειώνοντας την ανάγκη για στρατολόγηση
υποψήφιων οδηγών που θα εκτελέσουν την
τρομοκρατική ενέργεια. Επίσης, επιτρέπει
σε μεμονωμένους δράστες να εκτελέσουν
εκ του μακρόθεν πολλαπλές επιθέσεις ή
ακόμη και να συντονίσουν μεγάλους αριθμούς οχημάτων ταυτόχρονα.

«Πσάρεμα» πληροφοριών

Το
«Πσάρεμα»
πληροφοριών
(«phishing») είναι από τα παλαιότερα
κυβερνοεγκλήματα. Είναι μια επίθεση «κοινωνικής μηχανικής» («social
engineering»), όπου ο θύτης καταφέρνει, αφού συλλέξει αρκετές προσωπικές
και επαγγελματικές πληροφορίες για το
θύμα, μέσα από ηλεκτρονική συζήτηση
ή αλληλογραφία μαζί του να αποσπάσει
στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς ή
άλλους λογαριασμούς.
Ο δράστης, που θεωρεί ως αδυναμία
την εμπιστοσύνη που έχει το θύμα προς

Διατάραξη νόμιμων
συστημάτων ΤΝ

Εκβιασμός μεγάλης κλίμακας

Στον
παραδοσιακό
εκβιασμό
(«blackmail») ο θύτης απειλεί το θύμα
πως θα αποκαλύψει εγκληματική ή παραβατική συμπεριφορά ή ενοχλητικά προσωπικά μυστικά και πληροφορίες που
θα τον εκθέσουν ή/και εξευτελίσουν. Η
δυσκολία σε αυτό το παραδοσιακό έγκλημα ήταν η συλλογή και η διασταύρωση
των απαραίτητων στοιχείων, που κάποτε γινόταν offline. Το έγκλημα άξιζε τον
κόπο μόνο εάν το θύμα ήταν έτοιμο να
πληρώσει περισσότερα απ’ όσα κόστισε
στον θύτη η συλλογή των απαγορευμένων
πληροφοριών.
Η ΤΝ μεταλλάσσει αυτό το έγκλημα

διότι μπορεί να συλλέγει αυτόματα έναν
τεράστιο όγκο προσωπικών πληροφοριών
από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχείων e-mail, ιστορικού φυλλομετρητών και
προγραμμάτων περιήγησης. Μέσα από
αυτά η ΤΝ μπορεί να εντοπίσει μεγάλους
αριθμούς ευπαθών ατόμων και πιθανών
στόχων και να προσαρμόσει αναλόγως
και να στείλει τα απειλητικά μηνύματα.
Αναλογιστείτε μόνο τι στοιχεία μπορεί
να συλλεγούν αν πετύχει κάποιος μαζική
πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς
σε Facebook και Google. Για το τι πληροφορίες έχουν ήδη αποκτήσει για τον
καθένα μας αυτές οι εταιρείες διαβάστε
σχετικά στην «Guardian» (30/03/2018)
άρθρο του Dylan Curran με τίτλο «Are you
ready? Here is all the data Facebook and
Google have on you» και δείτε το πρόσφατο
ντοκιμαντέρ «The Social Dilemma» του
«Netflix» (Αύγουστος 2020).
Μια άλλη μορφή ψηφιακού εκβιασμού
περιλαμβάνει την υφαρπαγή λογαριασμών
για online banking, τηλεργασία και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και απαγόρευση
της πρόσβασης στον χρήστη από τον οποίο
μετά ζητούνται λύτρα για επανάκτηση του
λογαριασμού του.

Διασπορά «φέικ νιουζ» ΤΝ

Την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, η
κατάχρηση του διαδικτύου και κυρίως των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης αύξησε τη
διασπορά προπαγάνδας μέσα από πηγές
οι οποίες παρουσιάζονται ως αξιόπιστες.
Πέρα από την παραπληροφόρηση, οι «ψεύτικες ειδήσεις» («fake news») σε μεγάλες
ποσότητες μπορούν να αποσπάσουν την
προσοχή από αληθινές πληροφορίες, ακόμα
και να προκαλέσουν εξάρτηση.
Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη δημιουργία πολλαπλών εκδοχών του
ίδιου αφηγήματος ή ενός κειμένου και
να φαίνεται πως προέρχεται από πολλές
διαφορετικές πηγές, αυξάνοντας έτσι την
προβολή και την «αξιοπιστία» του. Έχει
επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόζει το
μήνυμα και να το παρουσιάζει εξατομικευμένα στον κάθε χρήστη-παραλήπτη,
αυξάνοντας έτσι την επίδραση και την
επιρροή πάνω του.

Μέτριας ανησυχίας
εγκλήματα

Στα μέτριας ανησυχίας εγκλήματα
(«medium concern crimes»), οι ερευνητές περιλαμβάνουν την κατάχρηση ή
χρήση αυτόνομων στρατιωτικών ρομπότ
που προορίζονται για τα πεδία των μαχών
και τον συντονισμό πολλών drones για

μεταφορά παράνομων φορτίων, διακοπή
συγκοινωνιών και τρομοκρατικές επιθέσεις.
Άλλες ανησυχίες είναι η πώληση ψεύτικων υπηρεσιών («snake oil») μέσα από
αυτοματοποιημένα μηνύματα και διαφημίσεις που θα δημιουργούν συστήματα
ΤΝ, η «δηλητηρίαση δεδομένων» («data
poisoning») μέσα από τη διοχέτευση πληροφοριών για τη χειραγώγηση νόμιμων
συστημάτων ΤΝ και ο αυτόματος εντοπισμός τρωτών σημείων τους.
Σε σχέση με την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (face recognition), υπάρχει
η ανησυχία πως συστήματα ΤΝ μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη
αυτών των συστημάτων σε έξυπνα τηλέφωνα, αστυνομικές κάμερες ασφαλείας
και συνοριακούς ελέγχους. Ήδη υπήρξαν
μερικές επιτυχημένες επιθέσεις με τη μέθοδο της «μεταμόρφωσης» («morphing»)
μιας ταυτότητας που να περιλαμβάνει μια
σύνθεση δύο προσώπων και έτσι να την
χρησιμοποιούν δύο άτομα.
Αν και πολύ δύσκολο στην πραγματοποίησή του, ένα σενάριο που αναφέρεται
είναι και η χειραγώγηση της εγχώριας
αγοράς μέσα από εταιρείες-βιτρίνες. Πρόκειται για μια εκδοχή σε ρυθμούς ΤΝ
του φημολογούμενου ψυχροπολεμικού
σχεδίου «Kholstomer», που προέβλεπε
μια σοβιετική προσπάθεια πρόκλησης
κατάρρευσης του δολαρίου.

Ανταλλαγή εγκληματικής
τεχνογνωσίας

Σε αντίθεση με πολλά παραδοσιακά
εγκλήματα, τα κυβερνοεγκλήματα στον
ψηφιακό χώρο μπορούν εύκολα να κοινοποιηθούν και να επαναληφθούν ή και να
πωληθούν, επιτρέποντας έτσι η διακίνηση
και η εμπορία εγκληματικής τεχνογνωσίας
να παρέχεται ως υπηρεσία.

«Ρομπότ-διαρρήκτες»
& μικροπαραβάσεις ΤΝ

Οι μικροπαραβάσεις και την εποχή
της ΤΝ μπορεί να περιλαμβάνουν «ρομπότ-διαρρήκτες» («burglar bots»), μικρά
κλεφτορομποτάκια που θα εισβάλλουν
σε σπίτια και γραφεία χρησιμοποιώντας
ως σημεία πρόσβασης γραμματοκιβώτια
ή μικρές εισόδους σε πόρτες για κατοικίδια ζώα.
Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
εξατομικευμένη παρακολούθηση τύπου
«stalking», το οποίο είναι πολύ τραυματικό
για το θύμα, από την άλλη δεν μπορεί να
γίνει σε μαζική κλίμακα.

Αστυνόμευση στην
Τεχνητή Νοόσφαιρα

Οπωσδήποτε τα αποτελέσματα μιας
τέτοιας άσκησης είναι θεωρητικά και αντικατοπτρίζουν τις σκέψεις των συμμετε-

χόντων. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα
παρέχουν μια πρόγευση των ανησυχιών
που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στη Βρετανία σε κυβέρνηση, θεσμούς άμυνας και
ασφάλειας και στον ιδιωτικό τομέα για τα
είδη των απειλών που μπορεί να εμφανιστούν στα επόμενα χρόνια.
Οι τεχνολογίες ΤΝ βοηθούν ήδη τα
Σώματα Ασφαλείας σε πολλές χώρες
στην πρόληψη του εγκλήματος, στην
επεξεργασία πληροφοριών και στον
προσδιορισμό παράνομων πράξεων,
παραβατικών συμπεριφορών και αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσα από την
ανάλυση δεδομένων και μεταδεδομένων
από πολλές πηγές.
Για παράδειγμα, η Αστυνομία της Νέας
Ορλεάνης στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί ήδη
τεχνολογία ΤΝ για την ανάλυση των πλάνων
που καταγράφονται μέσα από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν σε όλη την
πόλη (Wall Street Journal, 30/05/2019).
Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει ή να υπολογίζει πρόσωπα, ηλικίες, αντικείμενα, αριθμούς πινακίδων,
χρώματα και μοτίβα συμπεριφοράς και
έτσι να βοηθά στη συλλογή και ανάλυση
πληροφοριών και να επισημαίνει ύποπτες δραστηριότητες ειδοποιώντας τους
χειριστές του συστήματος.
Είναι σαφές πως οι στρατηγικές πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης
του εγκλήματος πρέπει να συμβαδίσουν
με ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Η κατανόηση του τρόπου
που οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
αξιοποιηθούν από εγκληματίες είναι
απαραίτητη γι’ αυτούς που χαράζουν
εθνική πολιτική, για τα Σώματα Ασφαλείας και για τις εταιρείες τεχνολογίας
και πληροφορικής.
Τα συστήματα ΤΝ αποτελούν τα πιο
πρόσφατα εργαλεία που δημιούργησε ο
ανθρώπινος νους. Οφείλουν να παραμείνουν μηχανές που βοηθούν και βελτιώνουν την ανθρωπότητα και όχι εν δυνάμει
εργαλεία εγκληματιών, τρομοκρατών και
ασύδοτων εταιρειών. Και όσο η ώσμωση
του ανθρώπου με τις μηχανές αυξάνεται,
τόσο θα αυξάνονται και οι τεχνολογικές
και ψηφιακές προκλήσεις.
Η Αστυνομία θα βρεθεί πιεζόμενη και
από τις δύο πλευρές. Από τη μια, το υψηλής
τεχνολογίας και ευφυΐας έγκλημα ΤΝ. Από
την άλλη, τις έντονες ανησυχίες των πολιτών
για θέματα παρακολούθησης, ελευθερίας
του λόγου, προσωπικών δεδομένων και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το γεγονός
ότι θα χρησιμοποιεί και αυτή δικά της
συστήματα ΤΝ για να το αντιμετωπίσει
και έτσι θα αυξήσει τις εξουσίες και την
παρουσία της στις ζωές όλων.
*Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Η αποτίμηση των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου και τα διδάγματα για το σήμερα
δικαίωμα και, αφ’ ετέρου, από τουρκικής
πλευράς μέγιστος στόχος ήταν η επιστροφή
της Κύπρου στην Τουρκία. Η διχοτόμηση
εθεωρείτο ως παραχώρηση προς τους Έλληνες. Σε σχέση με τη σημασία της νομιμοποίησης αναφέρω συναφώς το εξαιρετικό
βιβλίο του Παναγιώτη Περσιάνη λίγο μετά
το δημοψήφισμα με τίτλο «Η νομιμοποίηση
του κυπριακού κράτους, η υποδόμηση
μιας νέας αντίληψης της πραγματικότητας
στην Κύπρο». Ο Περσιάνης θεωρεί ότι η
κορυφαία στιγμή για τη νομιμοποίηση του
κυπριακού κράτους ήταν το δημοψήφισμα
για το Σχέδιο Ανάν στις 24 Απριλίου 2004.
Υπογραμμίζεται ότι οι Έλληνες της Κύπρου
άρχισαν να «ερωτεύονται» την Κυπριακή
Δημοκρατία μετά το 1974, καθώς πριν από
το 1974 εθεωρείτο ένας «γάμος ανάγκης».
Μετά το 1974 σταδιακά αρχίζει να υπάρχει ταύτιση με την Κυπριακή Δημοκρατία,
η οποία κορυφώνεται, σύμφωνα με τον
Παναγιώτη Περσιάνη, το 2004.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

ΥΠΉΡΧΕ Η ΨΕΥΔΑΊΣΘΗΣΗ
ΌΤΙ ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1960
ΠΑΡΈΠΕΜΠΕ ΣΕ ΕΝΙΑΊΟ ΚΡΆΤΟΣ. Η ΟΥΣΊΑ ΌΜΩΣ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ
ΜΙΑ ΔΥΑΡΧΊΑ, ΜΙΑ ΜΟΡΦΉ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ.
ΜΕΤΑΞΎ ΆΛΛΩΝ, ΣΗΜΕΙΏΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΑΝ ΚΟΙΝΟΊ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΊ ΚΑΤΆΛΟΓΟΙ. ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ ΠΡΟΈΒΛΕΠΕ ΕΚΛΟΓΉ
ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΉ ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΥ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΤΟΎΡΚΟΥΣ. ΤΌΣΟ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΌΣΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΊΧΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ
ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΊΑΣ/ΒΈΤΟ

Ο

ι Συμφωνίες Ζυρίχης
και Λονδίνου ήταν
αποτέλεσμα ενός ανισοζυγίου δυνάμεων
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Βρετανία
είχε πρωταγωνιστική
παρουσία στην περιοχή, η Ελλάδα ήταν σχετικά αδύναμη, η Τουρκία ήθελε πάντα να
έχει καθοριστικό ρόλο και η Κύπρος ήταν
αποικία. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων στην Κύπρο ήταν και είναι Έλληνες,
ήταν η Τουρκία που πάντοτε επιζητούσε να
ασκεί στρατηγικό έλεγχο στη Μεγαλόνησο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπογραμμίζεται
συναφώς ότι μετά το τέλος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου αναβαθμίσθηκε
αισθητά και ο ρόλος των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
Οι βασικοί πυλώνες της διευθέτησης του
Κυπριακού συμφωνήθηκαν κυρίως από
την Ελλάδα και την Τουρκία χωρίς τη γνώμη
των ίδιων των Κυπρίων. Υπήρξαν διαφωνίες
στην κυπριακή καθώς και στην ελλαδική
αντιπροσωπία. Η ουσία είναι όμως ότι εν
πολλοίς η Τουρκία επηρέασε την έκβαση
του τελικού αποτελέσματος. Σημειώνεται
επίσης ότι τα συμφέροντα της Βρετανίας
είχαν εξασφαλισθεί με τις πρόνοιες για τις
Βάσεις καθώς και από το περιεχόμενο των
Συμφωνιών που κατ’ ουσίαν έδινε στην Κύπρο μόνο μια δεσμευμένη ανεξαρτησία. Το
όλο συνταγματικό πλαίσιο στερούσε από
τους Έλληνες της Κύπρου ως πλειοψηφία να
χαράσσουν απρόσκοπτα το μέλλον της χώρας.
Το Σύνταγμα που συμφωνήθηκε βασιζόταν
στο μοντέλο της Συναινετικής Δημοκρατίας
(Conscociational Democracy). Έχει επίσης και
χαρακτηριστικά του τρόπου διακυβέρνησης
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό την
έννοια ότι δίδεται τεράστια σημασία στην
κοινότητα και όχι στον πολίτη. Έτσι στην
Κύπρο είχαμε μια κατάσταση η οποία στηριζόταν στον δικοινοτισμό - το επίκεντρο
ήταν οι δύο κοινότητες και όχι ο πολίτης.
Ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται είναι
κατά πόσον θα μπορούσε να είχε υπάρξει
προηγουμένως ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο
στόχος του αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν η ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα. Όμως υπήρξε
υποτίμηση του ανισοζυγίου δυνάμεων. Η
ανεξαρτησία που πήρε η Κύπρος το 1960
ήταν δεσμευμένη (fettered independence)
καθώς και κολοβή. Δεν ήταν μόνο οι πρόνοιες
για τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις αλλά πολύ
περισσότερο η μορφή διακυβέρνησης της
χώρας. Μέρος των Συμφωνιών ήταν και οι
Βρετανικές Βάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό
με το Σύνταγμα κατοχύρωναν τα συμφέροντα
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δυαρχία και διοικητική
ομοσπονδία

Υπήρχε επίσης η ψευδαίσθηση ότι το
Σύνταγμα του 1960 παρέπεμπε σε ενιαίο
κράτος. Η ουσία όμως είναι ότι πολιτικά

Η ΚΔ και η νομιμοποίηση
του κράτους

δημιουργήθηκε μια δυαρχία, μια μορφή
διοικητικής ομοσπονδίας. Μεταξύ άλλων,
σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν κοινοί εκλογικοί κατάλογοι. Το Σύνταγμα προέβλεπε
εκλογή Προέδρου μόνο από τους Έλληνες
και εκλογή Αντιπροέδρου μόνο από τους
Τούρκους. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο
Αντιπρόεδρος είχαν το δικαίωμα αρνησικυρίας/βέτο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων
αποτελείτο από 35 Έλληνες και από 15
Τούρκους βουλευτές. Η εκλογή ελάμβανε
χώραν από ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους. Επιπρόσθετα, για την έγκριση
αρκετών νομοσχεδίων απαιτείτο η έγκριση
και από ψήφους Τούρκων βουλευτών. Στο
Ανώτατο Δικαστήριο υπήρχε ένας Έλληνας,
ένας Τούρκος και ένας ξένος Δικαστής.
Στο Σχέδιο Ανάν η σχετική πρόνοια για
το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμπε σε 3
Έλληνες, 3 Τούρκους και 3 ξένους δικαστές.
Υπήρξαν αρκετές αναλύσεις, οι οποίες
κατέληγαν σε δυσοίωνες προβλέψεις για
το μέλλον. Μεταξύ άλλων, υπήρξε και η
εκτίμηση ότι “The Republic of Cyprus
has been borne moribund” (η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει γεννηθεί ετοιμοθάνατη).
Προφανώς υπήρχαν θέματα λειτουργικότητας. Πάνω απ’ όλα όμως η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα και το συνταγματικό πλαίσιο
δεν ενθάρρυναν τη δημιουργία κοινών
πολιτικών στόχων. Το Σύνταγμα ΖυρίχηςΛονδίνου στηριζόταν σε εθνοκοινοτικούς
πυλώνες. Τέτοιου είδους συντάγματα ακόμα
και σε αναπτυγμένες χώρες έχουν σοβαρά προβλήματα. Κλασικό παράδειγμα
είναι το Βέλγιο, που είναι στην καρδιά
της ΕΕ. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί
συναφώς το Σύνταγμα της Βοσνίας και
οι προεκτάσεις του.

Τα 13 Σημεία και
το Δίκαιο της Ανάγκης

Η υποβολή των 13 Σημείων από τον
Πρόεδρο Μακάριο για αναθεώρηση του
Συντάγματος στις 30 Νοεμβρίου 1963
προκάλεσε μια σοβαρή κρίση στην Κύπρο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Για το θέμα

αυτό έχουν γραφτεί πολλά. Η ελληνική
Κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει τον
Μακάριο να αποφύγει μια τέτοια ενέργεια. Ο Κύπριος Πρόεδρος όμως είχε την
πεποίθηση ότι η Βρετανία θα στήριζε τις
ενέργειές του. Πέραν τούτου ο Μακάριος θεωρούσε ότι το Σύνταγμα δεν ήταν
λειτουργικό. Επιπρόσθετα, εξέφρασε την
πεποίθηση ότι είχε το δικαίωμα να καταθέτει εισηγήσεις για τη βελτίωση του
Συντάγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Άγκυρα θεώρησε την υποβολή των 13
σημείων ως πραξικόπημα του Μακαρίου
με στόχο τον περιορισμό των δικαιωμάτων
των Τούρκων. Σημειώνεται επίσης ότι η
χρονική συγκυρία της υποβολής των 13
σημείων, στις 30 Νοεμβρίου 1963, λίγες
μέρες μετά τη δολοφονία του Προέδρου
Κέννεντυ, δεν ήταν η καλύτερη. Ενώ οι
ΗΠΑ ήταν σε κατάσταση σοκ, θα έπρεπε
να αντιμετωπισθεί μια νέα κρίση στην
Ανατολική Μεσόγειο. Πάρα ταύτα και παρά
τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, τις
απειλές για εισβολή, το Ψήφισμα 186 του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 4
Μαρτίου 1964 ήταν ένας θρίαμβος για
την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και
για την ελληνική κοινότητα. Δυστυχώς,
όμως, δεν κατανοήθηκε επαρκώς η σημασία αυτού του Ψηφίσματος, το οποίο
εν πολλοίς νομιμοποίησε το Δίκαιο της
Ανάγκης και άνοιξε τον δρόμο για ένα
ενιαίο κράτος. Ούτε κατανοήθηκε ότι αυτό
το Ψήφισμα δεν μπορούσε να εγκριθεί
χωρίς τη Βρετανία, όχι γιατί αγάπησε τους
Έλληνες λίγα χρόνια μετά τον αγώνα της
ΕΟΚΑ, αλλά επειδή στη συγκεκριμένη
συγκυρία τα συμφέροντά της μπορούσαν
να εξυπηρετηθούν από ένα ανεξάρτητο
κράτος υπό την κυριαρχία της ελληνικής
κοινότητας. Συγκεκριμένα, η Βρετανία ήθελε
να αποτραπεί μια λύση διπλής ένωσης
και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή
ήταν μια από τις μεγαλύτερες νίκες του
Προέδρου Μακαρίου. Η συνέχεια ήταν
τραγική καθώς δεν κεφαλοποιήθηκε η

νομιμοποίηση αυτών των κεκτημένων στο
πλαίσιομιας συμφωνίας για το Κυπριακό.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη σημασία στην Έκθεση
του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, Γκάλο Πλάζα (Galo
Plaza 1965). Η συγκεκριμένη Έκθεση
υπογράμμιζε ότι δεν υπήρχε γεωγραφική
βάση στην Κύπρο για τη δημιουργία ενός
ομοσπονδιακού πολιτεύματος βασισμένου
στη γεωγραφική διαίρεση της Μεγαλονήσου. Η Έκθεση ξεκάθαρα τόνισε την
ανάγκη ενοποιητικών διαδικασιών και
πολιτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο ενός
ενιαίου κράτους.

Η απουσία
της νομιμοποίησης

Ενδεχομένως το ζήτημα της νομιμοποίησης να ήταν πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα
απ’ ό,τι η δυσλειτουργικότητα. Εκτός από τις
συνταγματικές στρεβλώσεις, η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα και το πολιτικό περιβάλλον
δεν ενθάρρυναν τη συνεργασία μεταξύ
των δύο κοινοτήτων. Υπήρχαν επίσης
και εξωτερικές παρεμβάσεις. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι
Τούρκοι της Κύπρου επεδείκνυαν μεγαλύτερο σεβασμό προς την ελληνική και
τουρκική σημαία αντίστοιχα παρά προς
την κυπριακή. Σταδιακά οι Έλληνες της
Κύπρου άρχισαν να ταυτίζονται και με
την Κυπριακή Δημοκρατία και τη σημαία
της. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των
Τούρκων, ιδίως μετά το 1963-64, είχαν
μιαν αρνητική προδιάθεση προς το κράτος,
το οποίο αποκαλούν μέχρι σήμερα «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση». Ενδεικτικό της
όλης κατάστασης για τα πρώτα χρόνια της
νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
το βιβλίο του Πρέσβη Αλέξανδρου Ξύδη
με τίτλο Reluctant Republic (Ανεπιθύμητη
Δημοκρατία), το οποίο υπογράμμιζε ότι το
κράτος αυτό γεννήθηκε χωρίς να το θέλει.
Και τούτο επειδή αφ’ ενός η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων απέβλεπε στην
ένωση, θεωρώντας ότι αυτό ήταν ιερό τους

Υπογραμμίζεται επίσης ότι ενώ ο ελληνοκυπριακός εθνικισμός πριν από το
1974 περιστρεφόταν γύρω από την ένωση,
μετά το 1974 δημιουργήθηκε μια νέα
αντίληψη. Συγκεκριμένα, παρά την πικρία
για τη στάση της Ελλάδας για τα γεγονότα
του 1974, οι Έλληνες της Κύπρου, στην
πλειοψηφία τους, εξακολουθούν να είναι
περήφανοι για την εθνική τους καταγωγή,
αλλά ταυτόχρονα ταυτίζονται σε ιδεολογικό
πεδίο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η
εξέλιξη αυτή είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία
της νομιμοποίησης του κράτους. Φαίνεται
όμως ότι η σημασία της εξέλιξης αυτής
δεν είχε κατανοηθεί επαρκώς και ως εκ
τούτου δεν αξιοποιήθηκε ανάλογα. Υπογραμμίζω ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία
θα έπρεπε να είχε τονίσει τη σημασία της
συνταγματικής μεταρρύθμισης ως απαραίτητου συστατικού της τελικής λύσης
του Κυπριακού. Σημειώνεται συναφώς
ότι μετά την άνοδο της Χούντας στην Ελλάδα, σταδιακά οι Έλληνες της Κύπρου
άρχισαν να ταυτίζονται με την Κυπριακή
Δημοκρατία για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και οι οικονομικοί. Η
πλειοψηφία των Τούρκων της Κύπρου
όμως ουδέποτε ταυτίστηκε με το νόμιμο
κράτος. Μέχρι και σήμερα, ακόμα μετά
που άρχισαν να χρησιμοποιούν το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν
ταυτίζονται με το νόμιμο κράτος. Αντίθετα υπάρχει ταύτιση με την κατοχική
οντότητα. Επιπρόσθετα ένα μέρος των
Τούρκων της Κύπρου ταυτίζεται και με
την Τουρκία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι ο νεοεκλεγείς ηγέτης της κατοχικής
οντότητας Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι «είναι
ο άνθρωπος της Τουρκίας στην Κύπρο».

Η τελευταία ευκαιρία

Πολλές φορές τέθηκε το ερώτημα κατά
πόσον υπήρξαν «χαμένες ευκαιρίες» για
τη λύση του Κυπριακού. Αναμφίβολα,
υπήρξαν ευκαιρίες πριν από το 1974
στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους. Μια
τέτοια εξέλιξη θα βελτίωνε σημαντικά το
Σύνταγμα Ζυρίχης – Λονδίνου. Όμως τα

οποιαδήποτε Σχέδια τα οποία παρουσιάσθηκαν μετά το 1974 δεν συνιστούσαν
ευκαιρία. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η
αναγκαία αυτοκριτική. Ήταν δικαίωμα των
Ελλήνων της Κύπρου η απαίτηση του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης/ένωσης,
όμως ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη
η άσκησή του λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
ισοζύγιο ή ανισοζύγιο δυνάμεων. Ο Μακάριος στράφηκε στην πολιτική του εφικτού
περί τα τέλη του 1967. Είχε προηγηθεί η
άνοδος της Χούντας στην εξουσία στην
Ελλάδα στις 21 Απριλίου 1967, καθώς
και η κρίση λίγους μήνες αργότερα, τον
Νοέμβριο, που οδήγησε στην αποχώρηση
της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο. Γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία
ότι υπήρξαν δύο μεγάλες ευκαιρίες, το
1972 και λίγο πριν από το πραξικόπημα
το 1974, για επίλυση του Κυπριακού. Σε
σχέση με τις εξελίξεις λίγο πριν από το
πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 1974 σημειώνεται ότι δύο μέρες προηγουμένως,
στις 13 Ιουλίου, είχε ολοκληρωθεί ένα
προσχέδιο συμφωνίας από τους συνταγματολόγους Δεκλερή και Αλτικαστή, το
οποίο επρόκειτο να μονογραφηθεί από
τους διαπραγματευτές Κληρίδη και Ντενκτάς στις 16 Ιουλίου. Με το πραξικόπημα
όμως δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Το
ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσον
ήταν δυνατόν η Τουρκία να αποδεχόταν
τη συγκεκριμένη περίοδο μια συμφωνία για ενιαίο κράτος ενώ αξιολογούσε
τη σύγκρουση μεταξύ των Ελλήνων της
Κύπρου καθώς και μεταξύ Αθηνών και
Λευκωσίας. Από συζητήσεις που είχα
με τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο,
αείμνηστο Μιλτιάδη Χριστοδούλου,
προκύπτει το συμπέρασμα ότι όντως η
Τουρκία είχε άλλους σχεδιασμούς. Μετά
το πραξικόπημα και την εισβολή τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν δραστικά. Στις
23 και 24 Ιουλίου 1974, μετά την πτώση
του πραξικοπηματικού καθεστώτος στη
Λευκωσία και της χούντας στην Αθήνα
αντίστοιχα, ο Προεδρεύων Γλαύκος Κληρίδης εισηγήθηκε στον Τουρκοκύπριο
ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς την επιστροφή στο
Σύνταγμα Ζυρίχης - Λονδίνου. Η τουρκική απάντηση ήταν ότι «είναι πλέον πολύ
αργά». Στις 14- 16 Αυγούστου 1974, με
τη νέα στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση
πραγμάτων. Οι θέσεις για ομοσπονδία
είχαν τεθεί και προηγουμένως, αλλά δεν
υπήρχε η ανάλογη γεωγραφική βάση για
μια τέτοια διευθέτηση. Μετά την εισβολή,
την κατάκτηση του 37% του εδάφους της
Κυπριακής Δημοκρατίας και την εθνοκάθαρση που διέπραξε η Τουρκία, τα δεδομένα είχαν διαφοροποιηθεί άρδην. Οι
Έλληνες της Κύπρου ήταν σε κατάσταση
σοκ. Υπήρχε επίσης αρχικά η ψευδαίσθηση ότι με την επιστροφή του Προέδρου
Μακαρίου στην Κύπρο θα ήταν δυνατή
η επιστροφή των προσφύγων στις εστίες
τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
*Καθηγητής Οικονομικών και Δημόσιας
Πολιτικής και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, καθώς
και του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

Επίλογος
Σε θεωρητικό επίπεδο το ερώτημα
που τίθεται ήταν κατά πόσον το Σύνταγμα
Ζυρίχης-Λονδίνου θα μπορούσε να ήταν
λειτουργικό. Υπογραμμίζεται ότι με ένα
τέτοιο Σύνταγμα απαιτείται ανοχή, αλληλοκατανόηση, ωριμότητα, αλληλοσεβασμός, στοιχεία τα οποία δεν υφίσταντο.
Τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν ούτε και
σήμερα. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό
με τα υφιστάμενα δεδομένα να διασφαλισθεί μια βιώσιμη και λειτουργική λύση
στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα
τα δεδομένα, σημειώνω ότι το έλλειμμα
νομιμοποίησης που υπήρχε με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
θα παρουσιασθεί και την επόμενη μιας

διευθέτησης εάν αυτή θεωρηθεί ότι
κατ’ ουσίαν είναι αποτέλεσμα επιβολής.
Επιπρόσθετα, ενώ συζητούμε για ομοσπονδία όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξε η
ψευδαίσθηση μεταξύ των Ελλήνων της
Κύπρου ή τουλάχιστον η μη επαρκής
κατανόηση της φιλοσοφίας των ομοσπονδιακών πολιτευμάτων καθώς και
των διαφορετικών προσεγγίσεων. Δεν
κατανοήθηκε ότι υπάρχουν ομοσπονδιακά πολιτεύματα, τα οποία δεν στηρίζονται
μόνο σε εθνοκοινοτικούς πυλώνες και
στη Συναινετική Δημοκρατία. Αγνοήθηκε το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες
μορφές ομοσπονδίας και ιδίως αυτά που
εμπίπτουν στη φιλοσοφία των ενοποιητικών ομοσπονδιακών πολιτευμάτων

(Integrationalist Federalism). Ένα τέτοιο
σύστημα είναι αυτό των ΗΠΑ, όπου το
Σύνταγμα διασφαλίζει τα δικαιώματα των
πολιτών ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής και θρησκευτικών πεποιθήσεων και
δεν στηρίζεται σε εθνοκοινοτικούς πυλώνες. Στις ΗΠΑ υπήρξε το 1960 η εκλογή
του Τζων Κέννεντυ όχι επειδή ήταν η
σειρά ενός καθολικού να γίνει Πρόεδρος
της χώρας, αλλά ως αποτέλεσμα του
θριάμβου της πολιτικής. Το ίδιο και σε
πιο έντονη μορφή έγινε με την εκλογή
του Μπαράκ Ομπάμα, ενός Αφροαμερικανού πολιτικού, το 2008 και 2012 στην
Προεδρία των ΗΠΑ. Τα δεδομένα είναι
εξαιρετικά δύσκολα. Επιπρόσθετα είναι
σημαντικό να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν

η σημασία μιας εξελικτικής διαδικασίας
καθώς και η υιοθέτηση ουσιαστικών
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Εάν κρίνουμε τους ατέρμονους κύκλους
διακοινοτικών συνομιλιών που έλαβαν
χώραν από το 1974 μέχρι σήμερα, εκ
του αποτελέσματος είναι προφανές ότι
απέτυχαν. Μπορεί να λεχθεί επίσης
ότι ενώ το διαπραγματευτικό πλαίσιο
κινήθηκε από το 1974 μέχρι σήμερα
προς τις θέσεις της τουρκικής πλευράς,
εν τούτοις ο τουρκικός μαξιμαλισμός δεν
επέτρεψε τη λύση. Θεωρώ ότι έστω και
τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον είναι δυνατόν
να διαφοροποιηθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο με τρόπο που να τυγχάνει

νομιμοποίησης εντός αλλά ταυτόχρονα
και στήριξης εκτός Κύπρου. Με την
εκλογή του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της
κατοχικής οντότητας και την κατάθεση
της θέσης για λύση δυο κρατών, παρέχεται η ευκαιρία στην ελληνική πλευρά
να μην ακολουθήσει την προσφιλή της
τακτική, η οποία περιστρέφεται γύρω
από την προάσπιση του διαπραγματευτικού πλαισίου και του κεκτημένου του
προηγούμενου γύρου συνομιλιών. Στη
σημερινή συγκυρία είναι σημαντικό
όπως η ελληνική πλευρά θέσει νέες
ιδέες. Μεταξύ άλλων, είναι δυνατό να
τονισθεί ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα
νόμιμο κράτος και μια παράνομη κατοχική οντότητα.

Της Κυριακής
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Η ΟΛΈΘΡΙΑ ΑΠΟΥΣΊΑ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΉΣ ΙΣΧΎΟΣ

«Διπλωματία χωρίς όπλα είναι
σαν μουσική χωρίς όργανα»
ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Ο ΚΎΠΡΙΟΣ ΥΠΕΞ ΚΑΛΕΊΤΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΉΣΕΙ ΠΏΣ ΟΙ
ΠΡΌΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ
ΤΑΥΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΈΣ, ΑΝΤΙΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΚΑΙ ΈΚΔΗΛΑ ΠΑΡΑΒΙΆΖΟΥΣΕΣ ΚΆΘΕ ΈΝΝΟΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ, ΠΡΌΝΟΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΟΔΙΖΩΝΙΚΉΣ ΔΉΘΕΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ,
ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΕΠΙΜΈΝΕΙ ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΡΎΣΙΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΌΣ ΚΑΙ ΚΉΡΥΚΑΣ

Σ

ε ανάλυσή του («Ισχυρό εργαλείο για ΚΔ οι
κυρώσεις ΕΕ», «Φιλελεύθερος», 3.1.2021), ο
Yπουργός Εξωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Χριστοδουλίδης,
επιχειρεί «μιαν αντικειμενική αποτίμηση
της πολιτικής και νομικής σημασίας του
καθεστώτος κυρώσεων», που η Ευρωπαϊκή
Ένωση αποφάσισε κατά της Τουρκίας,
στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
(10-11/12/2020).
Όπως επισημαίνει, «αρχικός και υψηλός
στόχος ήταν η υιοθέτηση ενός καθεστώτος
Κυρώσεων», επειδή «βασική επιδίωξη
και το κρίσιμο ζητούμενο εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ελλείψει άλλων
μέσων όπως για παράδειγμα η αποτρεπτική ισχύς, ήταν η ‘πολιτική και νομική
καταδίκη’ των παράνομων τουρκικών
ενεργειών στην Κυπριακή ΑΟΖ κατά
τρόπο συλλογικό και αδιαμφισβήτητο».
Ο Ν. Χριστοδουλίδης υποστηρίζει
πως οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας,
«στην περίπτωση της Κύπρου ελλείψει
αποτρεπτικής ισχύος, διασφαλίζουν τα
συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και ενισχύουν τη διαπραγματευτική της
ισχύ, τόσο στο τραπέζι των συνομιλιών
για επίλυση του Κυπριακού όσο και σε
ενδεχόμενη δικαστική διευθέτηση του
θέματος με την Τουρκία». Καταλήγει
ως εξής στην ανάλυσή του:
«Στην απουσία αποτρεπτικής ισχύος,
η προσήλωση στο διεθνές και ευρωπαϊκό
δίκαιο με την αξιοποίηση όλων των μέσων
που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι η δική
μας γραμμή άμυνας για να πετύχουμε και
τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού στη
βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης,
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Και στην παρούσα συγκυρία, ενδεχομένως
όσο ποτέ άλλοτε, ο ρόλος και τα μέσα στην
εργαλειοθήκη της ΕΕ παραμένουν καθοριστικής σημασίας τόσο για την επανέναρξη
ουσιαστικών συνομιλιών όσο και για το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα».

Ασφάλεια και συμφέροντα

Τρεις φορές, ο Κύπριος ΥπΕξ αναφέρεται στην απουσία και στην έλλειψη αποτρε-

πτικής ισχύος εκ μέρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Ο Ν. Χριστοδουλίδης σπούδασε,
μεταξύ άλλων, Πολιτικές Επιστήμες και
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και στη Διπλωματία.
Γνωρίζει πώς λειτουργούν οι διακρατικές
και διεθνείς σχέσεις από την εποχή του
Θουκυδίδη και του Σουν Τζου.
Και φυσικά δεν του διαφεύγουν πολλοί σύγχρονοι θεωρητικοί των Διεθνών
Σχέσεων, όπως π.χ., οι R. Gilpin, H. Bull,
Η. Morgenthau, E. Carr, J. Mearsheimer,
J. Grieco, K. Waltz, J. Nye, R. Keohane,
R. Jervis, Η. Kissinger, Z. Brzezinski ή
οι Έλληνες θεωρητικοί: Π. Κονδύλης, Η.
Κουσκουβέλης, Α. Πλατιάς, Κ. Αρβανιτόπουλος, Χ. Γιαλλουρίδης, Π. Ήφαιστος,
Κ. Κολιόπουλος και Μ. Ευρυβιάδης. Οι
περισσότεροι από αυτούς είναι εκπρόσωποι της ρεαλιστικής σχολής στις Διεθνείς
Σχέσεις.
Ποιο είναι το πρώτιστο καθήκον μιας
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης;
Πρώτον, η εσωτερική και εξωτερική
ασφάλεια του κράτους και των πολιτών
έναντι παντός κινδύνου και απειλής. Και,
δεύτερον, η υπεράσπιση δι’ όλων των
μέσων, πολιτικών, διπλωματικών ή και
στρατιωτικών, των εθνικών συμφερόντων
και η υποστήριξη των εθνικών στόχων.

Φρειδερίκος ο Μέγας

Πώς επιτυγχάνονται όλα τα πιο πάνω;
Η πολιτική, η διπλωματία, οι φιλικές διακρατικές σχέσεις, οι συμφωνίες και οι
αμυντικές συνεργασίες είναι εργαλεία
που κάθε κυβέρνηση αξιοποιεί και χρησιμοποιεί για να διασφαλίσει αλλά και να
μεγιστοποιήσει τα οφέλη και τα κέρδη
για το κράτος και τους πολίτες.
Η ρεαλιστική σχολή Διεθνών Σχέσεων
εστιάζει στη «σκληρή δύναμη», όχι μόνο
στη «μαλακή δύναμη». Σκληρή δύναμη
είναι η ισχύς των όπλων. Μαλακή δύναμη είναι ο πολιτισμός, η τεχνολογία,
η παιδεία, η καλή και αξιόπιστη εικόνα
που ένα σοβαρό κράτος προβάλλει στους
γείτονες και στους τρίτους, κ.λπ.
Μια ωμή αποτύπωση ρεαλιστικής
αντιμετώπισης των διακρατικών και
Διεθνών Σχέσεων έγινε από τον Πρώ-

σο Αυτοκράτορα, Μέγα Φρειδερίκο Β’
(1712-1786). Είπε: «Διπλωματία χωρίς
όπλα είναι σαν μουσική χωρίς όργανα».
Εξάλλου, ο Κινέζος ηγέτης, Μάο ΤσεΤουνγκ (1893-1976), διασάλπισε: «Η
πολιτική είναι αναίμακτος πόλεμος. Ο
πόλεμος είναι αιματηρή πολιτική». Και,
φυσικά, πολύ πριν από αυτόν, ο Ιταλός
φιλόσοφος, Νικολό Μακιαβέλι (14691527), υποστήριξε κυνικά: «Πριν απ’
οτιδήποτε άλλο, να είσαι οπλισμένος».

ως στρατηγικού εφαλτηρίου για την εφαρμογή των νεο-Οθωμανικών ονειρώξεων
και του σημερινού Τούρκου Προέδρου. Η
συμμετοχή των εγκαθέτων της κατοχικής
Τουρκίας σε αλλεπάλληλους γύρους συνομιλιών, ειδικά από το 1974, αποβλέπει
μόνο στον πιο πάνω ξεκάθαρο στόχο, τον
οποίο οι Τούρκοι βροντοφωνάζουν καθημερινά στην καθεύδουσα και εγκληματικά
αδιαφορούσα και ανεπαρκή ηγεσία της
Κύπρου.

Διεθνές - ευρωπαϊκό δίκαιο

Ουτοπική προσέγγιση

Ο Ν. Χριστοδουλίδης είναι ο εκτελεστής
της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, όπως μόλις
πρόσφατα (3.3.2021, συνέντευξη στον
«Φιλελεύθερο»), δήλωσε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης, αποφασίζεται και καθορίζεται από τον ίδιο. Ποια είναι τα όπλα
της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου;
Ιδού η απάντηση του ΥπΕξ:
«Στην απουσία αποτρεπτικής ισχύος, η
προσήλωση στο διεθνές και ευρωπαϊκό
δίκαιο με την αξιοποίηση όλων των μέσων
που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι η δική
μας γραμμή άμυνας για να πετύχουμε και
τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού
στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας».
Πού στηρίζεται η εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας; Σε έναν άρρηκτο συνδυασμό
σουλτανικής, οθωμανικής διπλωματίας
και πολιτικής, οι οποίες θωρακίζονται από
την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων. Να
επισημανθεί ότι, την τελευταία 17ετία, ο
Ερντογάν δημιούργησε ισχυρή αμυντική
βιομηχανία, η οποία ανταποκρίνεται κατά
90% και πλέον στις ανάγκες του τουρκικού στρατού.
Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, έχει τρεις δασκάλους: Τον Αδόλφο
Χίτλερ, του οποίου είναι άριστος μαθητής
και μέγας μιμητής, τον Νιχάτ Ερίμ και
τον Αχμέτ Νταβούτογλου. Όπως και οι
προκάτοχοί του, υλοποιεί μία μακράς
πνοής τουρκική εθνική πολιτική έναντι
της Κύπρου, η οποία έχει έναν αναλλοίωτο στόχο, εδώ και πάνω από 70 χρόνια:
Την επανάκτηση και έλεγχο της νήσου,
ως ισχυρού γεωπολιτικού ερείσματος και

Είναι, λοιπόν, να απορεί κανείς με την
ουτοπική και ιδεαλιστική προσέγγιση από
τη Λευκωσία των διακρατικών και Διεθνών
Σχέσεων, ειδικά σε συνάρτηση και με τη
συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Η Τουρκία χρησιμοποιεί πρώτα τη στρατιωτική
ισχύ της για να επιβάλει τετελεσμένα στην
κυπριακή ΑΟΖ και στην Κύπρο, όπως και
στο Αιγαίο, ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί από θέσεως ισχύος στο τραπέζι
πιθανών διαπραγματεύσεων.
Ευτυχώς, μετά την επιχείρηση στον
Έβρο, η Αθήνα άρχισε να αφυπνίζεται,
αλλά... Ενώ προβαίνει σε αγορές ή παραγγελίες νέου, σύγχρονου οπλισμού
για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων
κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα, φαίνεται
να υποτιμά ή να παραγνωρίζει μίαν άλλη,
κρίσιμης σημασίας, συνισταμένη, η οποία
μπορεί να αποβεί εθνικά μοιραία για την
Ελλάδα: Την ολέθρια και καταστροφική
αμυντική απογύμνωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια.
Πεπαλαιωμένα, ξεπερασμένα οπλικά
συστήματα, εγκληματική μείωση του αμυντικού προϋπολογισμού σε γελοιωδέστατα
επίπεδα, άφησαν την νήσο έρμαιο στην
τουρκική επιθετικότητα. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και κυβέρνηση του τόπου
εμμένουν αφελώς σε αδιέξοδες και ατέρμονες συνομιλίες, οι οποίες κάθε φορά
απολήγουν σε νέες οδυνηρές, μονομερείς
ελληνικές παραχωρήσεις χωρίς ανάλογο
τουρκικό αντιστάθμισμα.

Αν χαθεί η Κύπρος…

Η Αθήνα φαίνεται να μη θέλει να αντιληφθεί πως, αν χαθεί και αν τουρκέψει η

Κύπρος, η Ελλάδα θα διατρέξει θανάσιμο
κίνδυνο εδαφικού και εθνικού ακρωτηριασμού και συρρίκνωσης. Διερωτάται,
συνεπώς, κάθε Έλληνας γιατί δεν αναβιώνει το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού
Χώρου και γιατί δεν γίνονται ταυτόχρονοι
και παράλληλοι εξοπλισμοί Ελλάδος-Κύπρου, αφού ο Τούρκος είναι κοινός και
αδίστακτος εχθρός.
Από την άλλη, διερωτώμεθα:
• Πρώτον, ποια είναι η θέση του Κύπριου ΥπΕξ για τον ανεπαρκή προϋπολογισμό για την άμυνα της Κύπρου; Δεν
νομίζει ότι η αμυντική ισχυροποίηση θα
ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση μας;
• Δεύτερον, πιστεύει πραγματικά ότι η
δική μας γραμμή άμυνας πρέπει να στηρίζεται μόνο στο διεθνές και ευρωπαϊκό
δίκαιο όταν απέναντι, η κατοχική Τουρκία
στηρίζεται πρώτα στις πανίσχυρες τουρκικές λόγχες; Ως ιστορικός, δεν νομίζει
ότι, επιτέλους, η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος
και ο ίδιος οφείλουν να διδαχθούν από
το Σύμφωνο του Μονάχου;
• Τρίτον, ο Ν. Χριστοδουλίδης πιστεύει
πραγματικά ότι με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο θα κάμψουμε την τουρκική
επιθετικότητα; Γιατί δεν κάμφθηκε για
46 χρόνια;

Δήθεν ομοσπονδία

• Τέταρτον, ο Κύπριος ΥπΕξ καλείται
να εξηγήσει πώς οι πρόνοιες του διεθνούς
και ευρωπαϊκού δικαίου ταυτίζονται με
τις αντιδημοκρατικές, αντιευρωπαϊκές και
έκδηλα παραβιάζουσες κάθε έννοια θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών,
πρόνοιες της αγγλοτουρκοδιζωνικής δήθεν
ομοσπονδίας, της οποίας επιμένει να είναι
διαπρύσιος προαγωγός και κήρυκας.
• Πέμπτον, αν η διζωνική τερατουργία
είναι… ομοσπονδία, γιατί δεν εφαρμόστηκε
στην Ν. Αφρική όπου προτάθηκε παρόμοια
αλλ’ ευτυχώς απορρίφθηκε από τον Ν.
Μαντέλα; Γιατί δεν εφαρμόζεται σε άλλες
κρίσεις; Γιατί δεν υπάρχει πουθενά στη
διεθνή νομολογία;
• Έκτον, ως Υπουργός Εξωτερικών, ο
Ν. Χριστοδουλίδης δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το ανέφικτο, το ανεδαφικό και το
έκδηλα ανεφάρμοστο, επικίνδυνο και
ολέθριο για την Κύπρο, της αγγλοτουρ-

κοδιζωνικής; Γιατί επιμένει να προωθεί
αυτό το τερατούργημα;
• Έβδομον, ο ΥπΕξ διαπιστώνει ότι η
Κυπριακή Δημοκρατία στερείται αποτρεπτικής ισχύος. Ερωτάται: Με ποια μέσα ο
Πρόεδρος θα αντιμετωπίσει την τουρκική
επιθετικότητα κατά ξηρά, θάλασσα, αέρα
και στο τραπέζι μελλοντικών, πιθανών συνομιλιών και θα… αναγκάσει την Τουρκία
να συναινέσει σε βιώσιμη, δημοκρατική
και λειτουργική λύση;
• Όγδοον, ο ΥπΕξ είχε δηλώσει προ
έτους ότι «θωρακίσαμε την Κύπρο νομικά και πολιτικά». Στρατιωτικά; Και πώς
υπερασπίζουμε και διασφαλίζουμε τον
πλούτο του φυσικού αερίου; Με το διεθνές δίκαιο;

«Might is right»

Ως ιστορικός, θεωρητικός Διεθνών Σχέσεων και πολιτικός, ο Ν. Χριστοδουλίδης
γνωρίζει άριστα ότι ο Ν. Αναστασιάδης
θα μεταβεί σε άτυπη πενταμερή ή και
νέες συνομιλίες ως πρόβατον επί σφαγήν,
κυριολεκτικά «ξυπόλητος στ’ αγκάθια» και
έχοντας ως θωράκιση… «αέρα κοπανιστό».
Πού είναι η αποτρεπτική ισχύς επί της
οποίας να στηριχθεί για να αντισταθεί και
να διεκδικήσει; Ανέκαθεν, ισχύει η αγγλοσαξονική απόφανση: «Might is right».
Σε αυτήν θητεύει αταλάντευτα η Τουρκία.
Και η Λευκωσία στη φλυαρία…
Συνεπώς, η ανάλυση του ΥπΕξ για τη
σημασία των κυρώσεων είναι ελλιπής,
επειδή δεν αγγίζει δύο κρίσιμα ζητήματα:
Γιατί απουσιάζει η αποτρεπτική ισχύς της
Κυπριακής Δημοκρατίας και γιατί πρέπει
να αποκτηθεί. Και, αφού η επί 46ετίαν
διαπραγματευτική διαδικασία έχει αποτύχει, γιατί έστω και τώρα δεν χαράσσεται
από την πολιτική ηγεσία ομόφωνα μία
νέα, μακράς πνοής στρατηγική αντίστασης
στην Τουρκία, διάσωσης του κυπριακού
Ελληνισμού και απελευθέρωσης;
Ο ίδιος είπε πρόσφατα ότι μέχρι το
2023 τα κατεχόμενα θα προσαρτηθούν
στην Τουρκία. Πώς θα ματαιωθεί αυτός ο
εφιάλτης; Ή μήπως αυτά παραμερίζονται
επειδή υποτάσσονται σε μικροκομματικές
αθλιότητες, προεκλογικούς υπολογισμούς,
βολικές φλυαρίες και προεδρικές φιλοδοξίες;

10.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

Της Κυριακής

9

Πώς θα διαπραγματευτούν
τα αδιαπραγμάτευτα;
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ΕΊΝΑΙ ΟΡΑΤΌΣ Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ,
ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΚΕΊΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΉ, Η ΚΎΠΡΟΣ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ
ΣΤΟ ΚΡΕΒΆΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΎΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΌΝΟΜΑ ΜΙΑΣ
ΔΉΘΕΝ Δ.Δ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΎΜΕ ΜΕ ΜΙΑ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΊ ΤΟ ΑΊΤΗΜΑ
ΤΟΥΡΚΊΑΣ - ΤΑΤΆΡ ΓΙΑ ΛΎΣΗ
ΔΎΟ ΚΡΑΤΏΝ. ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΌ
ΘΑ ΦΡΟΝΤΊΣΟΥΝ ΥΠΟΓΕΊΩΣ
ΟΙ «ΦΊΛΟΙ» ΜΑΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΊ, ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΊ ΚΑΙ ΟΙ
ΆΓΓΛΟΙ. ΝΑ ΜΑΣ ΩΘΉΣΟΥΝ
ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΎΜΕ ΤΑ
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΞΑΝΆ ΤΗΝ ΆΓΚΥΡΑ

Τ

ο 2020 η Τουρκία
επιχείρησε με τον πιο
αλαζονικό τρόπο να κατοχυρώσει ρόλο περιφερειακής δύναμης. Επέβαλε
τη στρατιωτική παρουσία
της εισβάλλοντας στη
βορειοανατολική Συρία, προσπάθησε
να ανατρέψει τον συσχετισμό στον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, παρενέβη στη
σύγκρουση Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για
το Ναγκόρνο Καραμπάχ, και εμμένει στις
θέσεις της που παραβιάζουν τα κυριαρχικά
δικαιώματα χωρών στην Νοτιοανατολική
Μεσόγειο. Την ίδια ώρα δοκίμασε τα όρια
ανοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
κρύβεται πίσω από τη συμφωνία για το
προσφυγικό και με σωρεία προφάσεων
αρνείται να προστατεύσει τα σύνορα χωρών μελών της από τις αυθαιρεσίες και τις
κατά συρροήν παραβιάσεις της Άγκυρας.
Πατώντας σε δύο βάρκες, με το ένα
πόδι στις ΗΠΑ, και το άλλο της Ρωσίας,
κατορθώνει να επιβάλλει την επιθετική
πολιτική της χωρίς ουσιαστικές συνέπειες
και επώδυνες κυρώσεις. Εκμεταλλευόμενη τις ανησυχίες της Αμερικής και των
χωρών της Ε.Ε. ότι θα πρέπει να παραμείνει στη Δύση ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ,
σχοινοβατεί επικίνδυνα ως ένας διεθνής
ταραξίας, επεμβαίνοντας ακάλεστη εκεί

όπου κρίνει πως έχει συμφέροντα. Οι γεωπολιτικές της φιλοδοξίες με τα στοιχεία
της αλαζονείας και της παραβίασης των
αρχών του διεθνούς δικαίου λειτουργούν
αποσταθεροποιητικά για την ευρύτερη
περιοχή.
Η ικανότητα του Τούρκου Προέδρου να
χρησιμοποιεί τις διαφορετικές συμμαχίες
για να κατορθώνει να κατοχυρώνει τις
θέσεις της Άγκυρας, δυστυχώς, μέχρι και
σήμερα αποδίδει προκαλώντας αδιέξοδα
σε χώρες -όπως η Κύπρος- που θέλουν
να απαλλαγούν από τη στρατιωτική της
παρουσία.
Την ίδια ώρα το Κουρδικό παραμένει μια αιμάσσουσα ανοιχτή πληγή στην
Τουρκία με τις φυλακές της χώρας να
είναι γεμάτες από Κούρδους αγωνιστές,
τους οποίους Τουρκία και ΗΠΑ θεωρούν
τρομοκράτες.

Στη ζυγαριά οι αξιώσεις της
Άγκυρας για δύο κράτη

Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα και
με επίσημες δηλώσεις, φθάνει στην Κύπρο
η ειδική αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ,
Τζέιν Χολ Λουτ, η οποία θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον
κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, προκειμένου
να βολιδοσκοπήσει κατά πόσον υπάρχει
έδαφος για σύγκλιση άτυπης πενταμερούς
διάσκεψης για το Κυπριακό.
Το μέγα ερώτημα που εγείρεται είναι
κατά πόσον τα Ην. Έθνη και ο επικεφαλής
τους, Αντόνιο Γκουτέρες, θα αποδεχθούν
τις αξιώσεις της Τουρκία για δύο κράτη
και πώς θα «ονομάσουν» αυτό το νέο

κοινό έδαφος μεταξύ των δύο μερών
προκειμένου να ξεκινήσει η πενταμερής.
Ήδη ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ
στην απαντητική επιστολή του προς τον
Αντόνιο Γκουτέρες, με την οποία επιρρίπτει
ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για
τη μη εξεύρεση λύσης, αναφέρει ότι «υπό
το φως των νέων συνθηκών στην περιοχή
και την Κύπρο, για δίκαιη, ρεαλιστική και
βιώσιμη λύση στοχεύει στη δημιουργία
σχέσης συνεργασίας που να βασίζεται σε
δύο κυρίαρχα κράτη, τα οποία θα έχουν ίσο
διεθνές καθεστώς, όπως εξήγησε και στην
Τζέιν Χολ Λουτ κατά τη συνάντησή τους».
Στην επιστολή του, ο εγκάθετος της
Άγκυρας Τατάρ υποστηρίζει ότι «η αναζήτηση ομοσπονδιακής λύσης διαρκεί
δεκάδες χρόνια και όλες οι προσπάθειες
των ΓΓ των ΗΕ, οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες τους, παρεμποδίστηκαν από
την ελληνοκυπριακή πλευρά».
Για τον κατοχικό ηγέτη δεν τίθεται
θέμα να συνεχιστεί η διαδικασία από
εκεί που σταμάτησε στο Κραν Μοντανά.
«Μια διαδικασία, που θα βασίζεται
σε ένα νέο κοινό έδαφος, θα πρέπει να
είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα και
για να έχει νόημα θα πρέπει να έχει και
χρονοδιάγραμμα», σημειώνει.
«Η επίλυση του Κυπριακού, στη βάση
που θα καθορισθεί, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της περιφερειακής ασφάλειας
και σταθερότητας και θα ανοίξει τον δρόμο
για τη δημιουργία ενός οράματος που
θα αγκαλιάσει ολόκληρη την Ανατολική
Μεσόγειο», προσθέτει.
Υποστηρίζει ότι «η πιο κατάλληλη επι-

λογή για το φυσικό αέριο είναι το εμπόριο
μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη με την
κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού».
Ο Ερσίν Τατάρ κάλεσε τον ΓΓ του ΟΗΕ
«να βοηθήσει ώστε να πεισθεί και η ελληνοκυπριακή πλευρά υπέρ μιας δίκαιης και
βιώσιμης λύσης στο νησί και να προσεγγίσει
με ‘‘ανοικτές ιδέες’’ μια φόρμουλα συνεργασίας, που να βασίζεται στην κυριαρχική
ισότητα και στα δύο κράτη».
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πιο πάνω δεδομένα είναι να διερωτάται κανείς πώς θα
συγκεραστούν οι θέσεις των δύο μερών και
πώς τα Ην. Έθνη είναι έτοιμα να παρακάμψουν
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Βέβαια, δεν θα είναι η πρώτη φορά που
τα Ην. Έθνη θα παραβιάσουν ψηφίσματά τους αν θυμηθούμε το εκτρωματικό
σχέδιο Ανάν, που κατ’ όνομα ήταν λύση
Δ.Δ.Ο και το οποίο «κατοχύρωνε» εσαεί
την παραμονή της Τουρκίας στο νησί και
ανακήρυσσε νόμιμο τον σφετερισμό των
ε/κ περιουσιών.

Εκπτώσεις και εκχώρηση
κυριαρχικών δικαιωμάτων
χωρίς ανταλλάγματα

Τα τελευταία 20-30 χρόνια η Κύπρος
βαδίζει στ’ αχνάρια της Ελλάδας. Εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στο άρμα και
την επιρροή των ΗΠΑ. Η υπερδύναμη που
ευθύνεται για την τραγωδία της Κύπρου
με το δίδυμο έγκλημα του 1974, για 46
συναπτά έτη δεν κούνησε το δακτυλάκι της
για να πιέσει την Τουρκία να αποσύρει τα
κατοχικά της στρατεύματα προκειμένου
να δημιουργηθούν οι προοπτικές μιας

δίκαιης λύσης, όπου Ε/Κ και Τ/κ θα ζουν
μαζί και όχι πλάι πλάι σε δύο χωριστά
κράτη, όπου το ένα θα συνεχίσει να είναι
υποτελές στην Άγκυρα.
Ωστόσο, όποιο αίτημα μάς ζητήσουν οι
ΗΠΑ σπεύδουμε να το ικανοποιήσουμε,
χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ακόμα και πριν
μας το ζητήσουν, δηλώνουμε έτοιμοι να
ξεγυμνωθούμε για χάρη τους.
Φτάσαμε στο έσχατο σημείο να εκχωρούμε στους Αμερικανούς κάθε κυριαρχικό
μας δικαίωμα, με την πολιτική ηγεσία του
τόπου - κυβερνώσα ή μη - να συντηρεί
και να ανέχεται αυτόν τον ξεπεσμό.

Τι ζητά ο κύριος «Λύκος» και
πώς θα ελέγχει ο «Κύκλωπας»

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια
κρίσιμη καμπή, με την Αμμόχωστο να
εποικίζεται και να επιχειρείται να μετατραπεί σε ένα απέραντο καζίνο της τουρκικής μαφίας, οι ΗΠΑ αντί να στείλουν
στο νησί κάποιον εκπρόσωπο του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, μας έστειλαν τον υπηρεσιακό
Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας Chad
Wolf. Όπως λέχθηκε επισήμως, ο κ. Wolf
(Λύκος) βρέθηκε στο νησί με αφορμή την
κατάθεση του θεμέλιου λίθου του κέντρου
CYCLOPS (σ.σ. Κύκλωψ), στη Λάρνακα.
Κατά την παραμονή του στην Κύπρο
υπέγραψαν μαζί με τον ΥΠΕΞ Νίκο
Χριστοδουλίδη διακήρυξη προθέσεων
μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών
για Συνεργασία στον τομέα της Συνοριακής Ασφάλειας, ενώ με τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συζήτησαν
θέματα που αφορούν στη διαχείριση των

εξωτερικών συνόρων, στη μετανάστευση
και την ασφάλεια.
Για το Κυπριακό, ούτε κουβέντα.
Το περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης σε θέματα συνοριακής Ασφάλειας
CΥCLOPS, που θα λειτουργήσει στο
έδαφος της χώρας μας, ως κοινό πρόγραμμα ΗΠΑ – Κύπρου, με λίγα λόγια θα
κατασκοπεύει. Στηρίζεται στο πνεύμα του
διαβόητου νόμου Μενέντεζ-Ρούμπιο, με
τον οποίο προωθούνται τα αμερικάνικα
συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Για τη λειτουργία του CYCLOPS, το
αμερικανικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την αντιμετώπιση «κακόβουλων
περιφερειακών δρώντων» στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως, παρά
τις κατάφωρες παραβιάσεις της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου, οι ΗΠΑ δεν
την αξιολογούν ως κακόβουλο δρώντα.
Αντίθετα, την θεωρούν ως έναν πολύτιμο
ΝΑΤΟϊκό σύμμαχό τους και δεν κάνουν
τίποτε για να αναχαιτίσουν τις κακόβουλες
και παράνομες ενέργειές της σε βάρος της
Κύπρου, την οποία θεωρούν αμπελοχώραφό τους. Οι ΗΠΑ τοποθετούν μόνο τη
Ρωσία και κατ’ ελάχιστον την Κίνα στο
κάδρο των κακόβουλων ενεργειών και ως
τον κύριο παράγοντα αποσταθεροποίησης
της περιοχής.
Είναι πασιφανές πως το περιβόητο
Κέντρο «Κύκλωψ» θα λειτουργεί εναντίον
της Ρωσίας. Η Κύπρος της ημικατοχής και
της σφαλιάρας, δεν έχει κανέναν λόγο
ή συμφέρον να σύρεται πίσω από τους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ εναντίον άλλων
κρατών, με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία υποτίθεται ότι θέλει να έχει άριστες
σχέσεις.
Δεν είναι με τέτοιες ποταπές υποχωρήσεις και εκπτώσεις υπέρ των Αμερικανών που θα αναχαιτισθεί η τουρκική
επιθετικότητα, η οποία με την κάλυψη,
ανοχή και συνενοχή των ΗΠΑ, παρά τις
όποιες διαφωνίες, δυστυχώς αναβαθμίζει
τον γεωπολιτικό της ρόλο.
Εφόσον οι κυβερνώντες είναι τόσο
ευάλωτοι στις υποχωρήσεις υπέρ των
Αμερικανών, τουλάχιστον ας ζητήσουν
κάποια ανταλλάγματα για χάρη της Κύπρου. Ούτε αυτό πράττουν.
Είναι ορατός ο κίνδυνος, σε μια επικείμενη πενταμερή, η Κύπρος να βρεθεί στο
κρεβάτι του Προκρούστη και στο όνομα
μιας δήθεν Δ.Δ. Ομοσπονδίας να βρεθούμε με μια συνομοσπονδία, που θα
ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας - Τατάρ
για λύση δύο κρατών.
Και γι’ αυτό θα φροντίσουν υπογείως
οι «φίλοι» μας οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Να μας ωθήσουν να
διαπραγματευτούμε τα αδιαπραγμάτευτα,
ικανοποιώντας ξανά την Άγκυρα.

Η ασφάλεια, άμεση προτεραιότητα για το 2021
ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

Η

είσοδος του 2021 βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) σε ένα
καταθλιπτικό περιβάλλον στους
περισσότερους τομείς των δραστηριοτήτων
και της κρατικής της υπόστασης, όπως ασφάλεια, οικονομία, τουρισμός, υγεία, εργασία,
δημογραφική και κοινωνική συνοχή, κ.ά.
Στο παρόν άρθρο θα αναφερθώ μόνο στην
πτυχή της ασφάλειας, η οποία παρουσιάζει
υψηλό βαθμό κινδύνου, λόγω της τουρκικής επιθετικότητας, της αποδυνάμωσης
της αμυντικής θωράκισης της ΚΔ και των
δυσμενών προοπτικών ορθής επίλυσης
του Κυπριακού.
Στο στρατιωτικό πεδίο η τουρκική
απειλή μεγεθύνεται. Τα κατεχόμενα εδάφη
μας παρουσιάζουν μια εφιαλτική εικόνα
εποικιστικού οργασμού, τουρκοποίησης,
ισλαμοποίησης και εξάλειψης κάθε ίχνους

ελληνικής παρουσίας και χριστιανικής ζωής.
Οι ελεύθερες περιοχές τελούν υπό
τη διαρκή απειλή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής (ΤΔΚ), που ενισχύονται
συνεχώς με επιθετικά οπλικά συστήματα
(άρματα, πυροβολικό, drones), καθώς και
της δημογραφικής αλλοίωσης από την
παράνομη μετανάστευση μουσουλμάνων
μεταναστών, που προωθεί η Τουρκία.
Ο θαλάσσιος χώρος της Κύπρου υπέστη νέα τουρκική εισβολή και το 44%
της έκτασής του τέθηκε υπό τον έλεγχο
της Τουρκίας, η οποία πραγματοποιεί
παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις.
Επί του εδάφους, οι ΤΔΚ με την ενίσχυσή
τους, σε συνδυασμό με τα άλλα πλεονεκτήματά τους, έχουν αυξήσει τις δυνατότητές
τους να διεξάγουν αιφνιδιαστικά επιθετικές
επιχειρήσεις, με πολιτικό στόχο να αναγκάσουν την ΚΔ να αποδεχθεί λύση στο Κυπριακό, που θα εξυπηρετεί την τουρκική
στρατηγική για έλεγχο όλης της Κύπρου.
Στο πολιτικό/ διπλωματικό πεδίο η
κατάσταση της ασφάλειας είναι εξίσου
επικίνδυνη. Συρόμαστε στην παγίδα μιας
πενταμερούς διάσκεψης, με την ΚΔ απούσα
κατ’ απαίτησιν της Τουρκίας και της Βρε-

τανίας και με λανθασμένη, κατά την άποψή
μου, θέση στο Κυπριακό. Την υποστήριξη
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας
(ΔΔΟ), παρά το γεγονός ότι αυτή η λύση,
συγκεκαλυμμένης συνομοσπονδίας δύο
κρατών και διάλυσης της ΚΔ, απορρίφθηκε
από τον Κυπριακό Ελληνισμό σε δημοψήφισμα το 2004. Από πλευράς Τουρκίας
σήμερα υποστηρίζεται παρόμοια λύση δύο
κρατών χωρίς τον μανδύα της ΔΔΟ. Η λύση
δύο κρατών δεν εμφανίζεται ως κεραυνός
εν αιθρία. Εξυφαίνεται πολλά χρόνια στο
χαλκείο του International Crisis Group
(ICG) και περιλαμβάνεται σε έκθεσή του
44 σελίδων, που δημοσιεύθηκε στις 14
Μαρτίου 2014 (Europe Report No 229),

η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές αυτής
της μορφής λύσης. Ένα απόσπασμα από
το Executive Summary της έκθεσης, στη
σελίδα ΙΙ, αναφέρει:
«Η υφιστάμενη Κυπριακή Δημοκρατία και μία νέα τουρκική δημοκρατία της
Βορείου Κύπρου, η μία δίπλα στην άλλη
εντός της ΕΕ, δυνατόν να προσφέρουν
πολλά από όσα θέλουν οι Ελληνοκύπριοι
και οι Τουρκοκύπριοι»… «Η Τουρκία και
οι Τουρκοκύπριοι θα μπορούσαν να έχουν
αμυντικές διευθετήσεις μεταξύ τους στο
πλαίσιο της ΕΕ».
Συμπερασματικά, η κατάσταση της
ασφάλειας στο στρατιωτικό και πολιτικό/
διπλωματικό πεδίο είναι εξαιρετικά επικίν-

δυνη και προμηνύονται νέα δεινά για τον
Ελληνισμό της Κύπρου. Χρειάζεται άμεση
δράση ενίσχυσης της αμυντικής μας θωράκισης και απόρριψης λύσης τουρκικών όρων
στο Κυπριακό, όπως ΔΔΟ, συνομοσπονδία,
δύο κράτη κ.ά. Να ενισχύσουμε τάχιστα τη
δυνατότητα αντίστασής μας και, ειδικά για
την αμυντική θωράκιση, να απαντηθούν
με διορθωτικές πράξεις τα ΓΙΑΤΙ, που σχετίζονται με τις αδυναμίες της:
• Γιατί δεν αναθεωρείται η πρακτική
των κυβερνήσεών μας να διαθέτουν μόνο
μικρό μέρος και όχι το συνολικό ποσό
των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής
Θωράκισης (ΤΑΘ), για κάλυψη των μεγάλων εξοπλιστικών αναγκών της Εθνικής
Φρουράς (ΕΦ);
• Γιατί μειώθηκε δραστικά η στρατιωτική θητεία, χωρίς να έχει μεταβληθεί
η τουρκική στρατιωτική απειλή, ούτε το
μέτωπο αντιπαράταξης;
• Γιατί η ΕΦ προχώρησε τα τελευταία
χρόνια σε αναδιοργάνωση λανθασμένης
μορφής;
• Γιατί παραμελήθηκε ο εκσυγχρονισμός
των υπαρχόντων μέσων και οπλικών συστημάτων της ΕΦ, δεν έγιναν οι αναγκαίες

συμπληρώσεις των ελλείψεων, ούτε προγραμματισμός απόκτησης ΠΝ και ΠΑ;
• Γιατί αποδυναμώθηκε ο έλεγχος
της γραμμής αντιπαράταξης (ΓΑ) και
δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα
αποτροπής και παρεμπόδισης εισόδου
μουσουλμάνων μεταναστών, τους οποίους
προωθεί παράνομα η Τουρκία από τη
ΓΑ και τις ακτές μας;
• Γιατί ελλείπει η αναγκαία πολιτική
βούληση αναζωογόνησης του δόγματος
του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας και σύναψης
αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και
άλλες φιλικές χώρες;
• Γιατί δεν συγκροτείται Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας και δεν έχει συνταχθεί
στρατηγική εθνικής ασφάλειας;
Τα βασανιστικά ΓΙΑΤΙ που ταλανίζουν
την αμυντική μας θωράκιση επηρεάζουν
αρνητικά τη μαχητική ισχύ της ΕΦ και τη
δυνατότητα αυτοάμυνας της ΚΔ. Η δυνατότητα αυτοάμυνας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας ενός κράτους και
πρέπει να τεθεί στις άμεσες και ύψιστες
προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας, της
Βουλής και του πολιτικού κόσμου το 2021.
* Αντιστράτηγος ε.α.
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Οι αποκαλύψεις Sir David Hannay
για το «Σχέδιο Ανάν»
οι Τούρκοι κρατάνε περισσότερη γη απ’
ό,τι πρέπει. Χρειάζεται λύση για τους
πρόσφυγες, που θα χρειαστεί σημαντικές αποζημιώσεις για όσους δεν θα
επιστρέψουν… Αλλά το πρόβλημα είναι
ότι δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη
και θέληση για τους συμβιβασμούς»
(η έμφαση από τη γράφουσα).
Ο Πρόεδρος Κληρίδης υποστήριζε
την ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της
Κύπρου, αλλά δεν δέχονταν οι Τούρκοι,
οι οποίοι είχαν 400 τεθωρακισμένα, ενώ
η ΚΔ 50. Δεχόταν ΝΑΤΟϊκή δύναμη για
αστυνόμευση. Όμως το Φόρεϊν Όφις
(17.6.1996) σημείωνε ότι παράλληλα ο
Κληρίδης ιδιωτικά δεχόταν τη διατήρηση του τουρκικού δικαιώματος εγγύησης
(δηλαδή τη Συνθήκη Εγγυήσεως).

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

SIR DAVID HANNAY
«Η ΛΎΣΗ ΠΟΥ ΒΛΈΠΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΕΊΝΑΙ
ΞΕΚΆΘΑΡΗ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΑΦΉΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΎΡΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΌΝΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
ΤΟΥΣ, ΑΛΛΆ ΜΕ ΚΆΠΟΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΈΣ ΕΞΟΥΣΊΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΌΣΠΟΝΔΗ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ. ΑΛΛΆ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΞΟΥΣΊΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ
ΣΤΙΣ ΖΏΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΘΑ
ΕΊΝΑΙ ΕΠΊ ΤΟ ΠΛΕΊΣΤΟΝ
ΜΟΝΟ-ΕΘΝΙΚΈΣ. ΔΗΛΑΔΉ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΣ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΚΆΝΕΙΣ ΝΑ ΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΆΛΙΝ ΑΝΑΜΕΤΑΞΎ
ΤΟΥΣ, ΚΑΘΏΣ ΑΥΤΌ ΔΕΝ
ΠΈΤΥΧΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΈΝΗ
ΦΟΡΆ…»

Δικοινοτική,
Διζωνική Ομοσπονδία

Μέρος Β’

Σ

την πρώτη του έκθεση,
20.8.1996, ο λόρδος
Hannay έγραψε: «Ο
Πρόεδρος Κληρίδης
στην ομιλία του στη ΓΣ
του ΟΗΕ τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει αντί να
επιτεθεί των Τούρκων, να δεχθεί την
πολιτική ισότητα», ενώ σημείωνε και
ότι θα έπρεπε να προσκληθεί να περάσει
πρώτα από το Λονδίνο.
«Οι ίδιοι (Βρετανοί) να ενθαρρύνουν
και να βοηθήσουν τα ΗΕ να ξεκινήσουν διακριτικά τον σχεδιασμό ενός
διζωνικού ομόσπονδου συντάγματος
βασισμένου στις πρόνοιες της ‘‘Δέσμης
Ιδεών’’ (βλέπε ‘‘Ιδέες Γκάλι’’ 1992). Οι ίδιοι
(Βρετανοί) είχαν ήδη παραχωρήσει
στα ΗΕ τις υπηρεσίες συνταξιούχου
Νομικού Συμβούλου του Φόρεϊν Όφις,
που είχε γίνει δεκτός. Να συνεχίσουν
να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις επαφές της με
τους Τουρκοκυπρίους. Κα μαζί με τους
Γάλλους και Γερμανούς (οι Βρετανοί)
να συζητούν διακριτικά με την Επιτροπή το είδος των παρεκκλίσεων από
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που
θα χρειαστούν για μια διευθέτηση…
Διακριτικές προσεγγίσεις με Γάλλους
και Γερμανούς για την ιδέα διεθνούς
στρατιωτικής δύναμης... και προώθηση σχέσεων Τουρκίας/ΕΕ… », τόνισε.
Στη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη στις 23.7.1996, με την Αμερικανίδα
ΥΠΕΞ Madeline Albright, ο λόρδος
Hannay εξήγησε τους στόχους του για
ενδελεχή ετοιμασία για εκ του σύνεγγυς
συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση,
περιλαμβανομένης και συμφωνίας για
υλοποίηση. Και τους έδωσε αντίγραφο
του βρετανικού non-paper για θέματα
ασφάλειας.
Τρία χρόνια αργότερα και αφού απέτυχαν οι εκ του σύνεγγυς το 1997 (ο Ρ.
Ντενκτάς επέρριψε ευθύνες στην ΕΕ και την
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την ΚΔ), στις 22 Ιουλίου 1999 ο λόρδος
Hannay, σε συνέντευξή του στον Malcolm
McBain - ο οποίος ετοίμαζε μελέτη για
την ιστορία της βρετανικής διπλωματίας
- για τη διπλωματική σταδιοδρομία του,

είπε για τον ρόλο του για το Κυπριακό:
«Αν είναι να συνδράμουμε πραγματικά για λύση αυτού του διαχρονικού
προβλήματος για μια χώρα που, αν και
μικρή, αντιπροσωπεύει κίνδυνο στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και στην οποία
έχουμε σημαντικά βρετανικά συμφέροντα, τότε κάποιος πρέπει να αναλάβει τη
δουλειά και την κάνω εδώ και τέσσερα
σχεδόν χρόνια… Το 1997 φέραμε τις
δύο πλευρές μαζί, αλλά δεν διήρκεσε
πολύ. Γλιτώσαμε μια σοβαρή κρίση
ασφάλειας πέρσι, όταν οι Ελληνοκύπριοι
προσπάθησαν να φέρουν εξελιγμένους πυραύλους εδάφους-αέρος, αλλά
τώρα τους μετατοπίζουν στη Κρήτη.
Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια νέα
διαπραγμάτευση για λύση πριν από τις
ενταξιακές της Κύπρου για μέλος της
ΕΕ… Είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσει κατά
πόσο μπαίνουν στην ΕΕ χωρισμένοι ή
επανενωμένοι… Η λύση που βλέπω
για την Κύπρο είναι ξεκάθαρη. Πρέπει
να αφήσεις τους Τούρκους και τους
Έλληνες αυτόνομους στις περιοχές τους,
αλλά με κάποιες κεντρικές εξουσίες
για την ομόσπονδη κυβέρνηση. Αλλά
οι περισσότερες εξουσίες θα είναι
στις ζώνες, οι οποίες θα είναι επί το
πλείστον μονο-εθνικές. Δηλαδή, δεν
προσπαθείς να τους κάνεις να ζουν
και πάλιν αναμεταξύ τους, καθώς αυτό
δεν πέτυχε την περασμένη φορά…»
(εννοούσε το 1960). Μίλησε καθαρά για
τη λύση που περιγράφεται στο ψήφισμα
750/92, το οποίο πέρασε επί δικής του
θητείας στον ΟΗΕ (όπως έγραψα στο Α’
μέρος της παρουσίασης στη «Σημερινή»,
27.12.2020).
«Χρειάζεται μια διεθνής δύναμη
και αποστρατιωτικοποίηση στο νησί…
Και εδαφικές αναπροσαρμογές, γιατί

ΑΝΑΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΆΓΚΗ ΕΠΑΦΏΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
Τ/Κ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ
ΦΟΒΌΝΤΟΥΣΑΝ
ΌΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΕΚΤΗΜΈΝΟ
ΣΥΓΚΡΟΥΌΤΑΝ ΜΕ
ΤΗ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ.

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΎΨΕΙΣ
ΛΌΡΔΟΥ HANNAY
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΎΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎΣ.

Στις 19 Ιουνίου 1996, ο Πρόεδρος
Γλαύκος Κληρίδης στη συνάντησή του
με τον Βρετανό Πρωθυπουργό John Major
είπε ότι δεν του φάνηκαν οι Αμερικανοί
να βιάζονται για νέα πρωτοβουλία προτού
γίνει σωστή προετοιμασία. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον
λόρδο Hannay ότι θα έφερνε εις πέρας
την αποστολή του… Ο Κληρίδης εξήγησε
ότι, αν και οι Μακάριος και Ντενκτάς είχαν
συμφωνήσει στην αρχή της δικοινοτικής,
διζωνικής ομοσπονδίας, αμφότερες οι
πλευρές δεν συμφωνούσαν στα θέματα
κυριαρχίας, συμμετοχής στην ομόσπονδη κυβέρνηση, εκ περιτροπής προεδρία,
αποστρατιωτικοποίηση/αποχώρηση
στρατευμάτων και Συνθήκη Εγγυήσεως.
Ο Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας
ήταν ικανοποιημένος που αμφότερες οι
πλευρές δεχόντουσαν ως στόχο τους τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Ο λόρδος
Hannay, ο οποίος παρευρέθη, τόνισε ότι
στόχος έπρεπε να είναι μια συνολική λύση…
Και θα βοηθούσε, αν οι Τουρκοκύπριοι
έπαιρναν όσο το δυνατόν περισσότερα
ωφελήματα από την ΕΕ. Ο Κληρίδης
συμφωνούσε, αλλά δεν ήθελε να δοθεί
η εντύπωση στους Τουρκοκυπρίους ότι θα
συμμετείχαν και στη διαπραγμάτευση για
ένταξη (αυτό απαιτούσαν οι Τούρκοι). Ο
ΥΠΕΞ συμφώνησε μαζί του. Λέχθηκε ότι
ο Ντενκτάς μπορούσε να δεχθεί μια διεθνή
δύναμη, νοουμένου ότι θα περιελάμβανε
και Τούρκους και θα διατηρείτο το μονομερές δικαίωμα επέμβασης. Ο Κληρίδης
είπε ότι του ήταν δύσκολο να το δεχθεί.
Ο ΥΠΕΞ συνέχισε τη συζήτησή του με
τον Κληρίδη σε γεύμα προς τιμήν του…

Οι παρεκκλίσεις το πρόβλημα

Το Φ.Ο. σημείωνε ότι οι Τ/κ επέμεναν
στην πολιτική ισότητα, πρόοδος δεν θα
υπάρξει δίχως μελλοντικές συνταγματικές διευθετήσεις που να βασίζονται στην
πολιτική ισότητα, και ο Κληρίδης το δεχόταν αυτό. «Η πραγματική δυσκολία
ήταν το μέγεθος των εξουσιών που θα
έχει η κεντρική ομοσπονδιακή Αρχή. Οι
Τ/κ θέλουν μια χαλαρή ομοσπονδία με
εξουσίες για τα ομόσπονδα κράτη, ενώ
οι Ε/κ θέλουν μια δυνατή κεντρική εξουσία. Αμφότερες οι πλευρές δέχονται μια
διευθέτηση στη βάση των δύο κοινοτήτων να ζουν σε ξεχωριστές ζώνες. Για να
διατηρηθεί αυτό, οι Τ/κ επιμένουν σε
περιορισμούς στις ελευθερίες εγκατάστασης και διακίνησης. Το πρόβλημα
είναι πώς να γίνουν συμβατοί αυτοί οι
περιορισμοί με τις Συνθήκες της ΕΕ. Ο
Κληρίδης θα συμφωνήσει για συνομιλίες,
μόνο αν όλα αυτά αντιμετωπιστούν συνολικά με πακέτο πάρε-δώσε», σημείωσαν
(η έμφαση της γράφουσας). Γι’ αυτό, ήταν
ανάγκη η κάποια ανάμειξη της ΕΕ για να
βρεθούν τρόποι για το πρόβλημα αυτό.
Παρόλο που ο Κληρίδης έβρισκε ότι οι
πολλές πρωτοβουλίες έφερναν σύγχυση και προτιμούσε μόνο δύο, ΗΒ/ΗΠΑ,
έβρισκε ότι ο ΓΓ ήταν «βοηθητικός», αλλά
άφαντος, και απέρριπτε ρόλο για την ΕΕ
εκτός από κάποιο «συμπληρωματικό»
ρόλο (συνάντηση με Υπ. Άμυνας Michael
Portillo, 20.6.1996).
(Σημ.: Βλέπε άρθρο 27.12.2020, «Σ»,
«Γκεμπελικές μέθοδοι - Ερόλ Κεϊμάκ:
«Δεν επιδιώκουμε μια δημοκρατία - Η

ΔΔΟ παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο».
Όταν αναφέρονταν σε «διεθνή δύναμη»
για αστυνόμευση στην Κύπρο, νοουμένου
ότι και η Τουρκία δεχόταν την απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, εννοούσαν ΝΑΤΟϊκή δύναμη,
επειδή Ελλάδα και Τουρκία ήσαν μέλη
του ΝΑΤΟ. Η Albright διερωτάτο κατά
πόσον θα δεχόταν κάτι τέτοιο η Μόσχα…

Δολοφονίες Ισαάκ
και Σολωμού

Περαιτέρω, βρετανική έκθεση ημερομηνίας 14 Αυγούστου 1996, προς τον
Πρωθυπουργό, για τις δολοφονίες Ισαάκ
και Σολωμού και τραυματισμό άλλων,
μεταξύ των οποίων και δύο Βρετανών
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη Δερύνεια, γράφει:
«Θα είδατε στα νέα ότι ένας Ελληνοκύπριος δολοφονήθηκε την Κυριακή
σε συμπλοκή με Τουρκοκυπρίους στην
Πράσινη Γραμμή (ο πρώτος που πέθανε με αυτόν τον τρόπο από το 1974)…
Οι Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν άγρια
(savagely) σε ορισμένους Ελληνοκυπρίους
και δολοφόνησαν έναν. Η τουρκοκυπριακή αστυνομία αναμείχθηκε στις επιθέσεις
(beatings) και πυροβόλησε τους Ελληνοκυπρίους με ζωντανά πυρά (και έναν στις
Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεών μας)…
Στην κηδεία του Ελληνοκύπριου (Τάσου
Ισαάκ) σήμερα το απόγευμα… ένας Ε/κ
προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε πάσσαλο να κατεβάσει μια τουρκική σημαία
και ένας Τουρκοκύπριος στρατιώτης τον
πυροβόλησε, αφήνοντάς τον νεκρό, και
μετά πυροβόλησε κατά του πλήθους και
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, δύο Βρετανοί στρατιώτες
τραυματίστηκαν και ορισμένοι Ελληνοκύπριοι, τουλάχιστον ο ένας σοβαρά… Είναι
εντελώς απαράδεκτο για τους Τουρκοκυπρίους να κτυπούν και να πυροβολούν
μέχρι θανάτου, ειδικά όταν η αστυνομία
τους φαίνεται να ήταν αναμεμειγμένη σε
αμφότερες τις περιπτώσεις…».

Έκθεση Goustav Feissell

Στην έκθεσή του προς το Αρχηγείο του
ΟΗΕ, ο Goustav Feissel επίσης ολοκλήρωσε ως εξής:
«Μετά τους πετροβολισμούς Ελληνοκυπρίων από τη Νεκρά Ζώνη στη Δερύνεια, οι τουρκικές δυνάμεις επέτρεψαν σε
Τουρκοκύπριους και Τ/κ διαδηλωτές με
σιδερένιες ράβδους και ξύλα να εισχωρήσουν στη Νεκρά Ζώνη. Και μετά, Τουρκοκύπριοι διαδηλωτές και τουρκοκυπριακή
αστυνομία ανηλεώς κτύπησαν όποιους
διαδηλωτές έβρισκαν. Τρεις Τουρκοκύπριοι
αστυνομικοί (ο Feissel είδε και το βίντεο
των ειδήσεων του Euronews και τώρα
πιστεύει ήσαν 4) ήσαν αναμεμειγμένοι στο
θανατηφόρο κτύπημα στον Ισαάκ. Δύο
Ιρλανδοί της ΟΥΝΦΙΚΥΠ προσπάθησαν
να διασώσουν τους Ε/κ διαδηλωτές, αλλά
έφθασαν αργά στον Ισαάκ…».

Βρετανικές Κυρίαρχες
Περιοχές των Βάσεων

«Οι Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων, 3% της νήσου, σύνολο 98 τ.μ. – 47.5
στο Ακρωτήρι, 50.5 στη Δεκέλεια – ως
στρατιωτικές Βάσεις, όχι ως αποικιακό
έδαφος, περιέχουν κύρια στρατηγικά,
στρατιωτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε
πάνω στη συνεργασία της κυπριακής
Κυβέρνησης για την ομαλή λειτουργία
των Βάσεων. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια δύσκολο θέματα. Όπως
οι στρατιωτικές ασκήσεις στον Ακάμα,
διαφωνίες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων αγροτών στη γη των
Βάσεων κ.ά… Η κυβέρνηση Κληρίδη
είναι υποστηρικτική προς τις Βάσεις…»,
σημείωσε έκθεση του Νοτίου Τμήματος
Ευρώπης, Ιούνιος του 1996.

Φαίδρος Οικονομίδης

Το 1995, καθώς ο πρώην Υπ. Οικονομικών της ΚΔ Φαίδρος Οικονομίδης
βρισκόταν για περίθαλψη στο νοσοκομείο
Brompton στο Λονδίνο, λόγω προηγούμενης καρδιακής προσβολής, υπέστη δεύτερη,
μεγαλύτερη, και χρειαζόταν μεταμόσχευση
καρδίας. Ο Πρόεδρος Κληρίδης έκανε
έκκληση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό
να παραμερίσει τους κανονισμούς στο
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μένουμεασφαλείς
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ΗΒ και να επιτρέψει μεταμόσχευση στον
Φ. Οικονομίδη και προσφέρθηκε η ΚΔ
να αντικαταστήσει την καρδιά σε περίπτωση που παραμερίζονταν οι νόμοι. Η
βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε τη μεγάλη της λύπη για την κατάσταση του Φ.
Οικονομίδη, όμως απάντησε αρνητικά,
καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)
παίρνει τρομερά δύσκολες αποφάσεις κάθε
εβδομάδα για το ποιοι πρέπει να δέχονται
μεταμοσχεύσεις. «Ως εκ τούτου, πρέπει
να χειρουργούν βάσει των κανονισμών
και αυτοί δίδουν προτεραιότητα στους
Βρετανούς υπηκόους και Ευρωπαίους
πολίτες και, ως επί το πλείστον, σε νεαρότερα άτομα…», απάντησε ο Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Douglas Hurd
(1989 - 5.7.1995 αντικαταστάθηκε από
τον Malcolm Rifkind, 5.7.95 - 2.5.1997).
(Σημ.: Φ.Α. Προφανώς η απαίτηση
Κληρίδη για χάρη, δηλαδή παρέκκλιση
των κανονισμών του NHS, βασιζόταν α)
στο «σύστημα μέσων» που επικρατεί στην
Κύπρο, όπου ένας μπορεί να εξασφαλίσει
υποστήριξη από τα υψηλότερα στρώματα
της ΚΚ, αλλά εκείνοι που δεν διαθέτουν
«μέσα» δεν μπορούν, και β) στο γεγονός
ότι εκείνοι τολμούσαν να διευθετούν παρεκκλίσεις στον πολιτικό τομέα σε σχέση
με το Κυπριακό).

Ολοκλήρωση

Οι Βρετανοί ενεργοποιήθηκαν έντονα
τα χρόνια εκείνα, μετά την απόφαση της
ΕΕ στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1994, ότι
η επόμενη διεύρυνση θα περιελάμβανε
Κύπρο και Μάλτα και ειδικότερα μετά τον
Μάρτιο του 1995, όταν αποφασίστηκε
η έναρξη ενταξιακών, με κύριο στόχο
να κλείσουν το Κυπριακό πριν από τις
ενταξιακές της ΚΔ. Τα 10 σημεία του
Βρετανού Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Malcolm Rifkind όταν επισκέφθηκε
την Κύπρο τον Δεκέμβριο του 1996 ήταν
προπομπός για το βρετανικό σχέδιο (που
εξελίχτηκε από τις «Ιδέες Γκάλι» σε «Σχέδιο Ανάν» - ενδεικτικές οι αποκαλύψεις
λόρδου Hannay ), που περιελάμβανε και
πρόνοια για διπλά δημοψηφίσματα, με τα
οποία δεν διαφώνησε η κυβέρνηση Κληρίδη. Με αυτά τα έγγραφα βρίσκουμε να
ξεκινούν και οι περιβόητες αναφορές του
Sir David Hannay για εποικοδομητικές
ασάφειες, με τις οποίες προσπαθούσε
να θολώσει ερμηνείες.
Τα έγγραφα μάς ξεκαθαρίζουν ότι,
παρόλο ότι ο Γλ. Κληρίδης καυχιόταν
πωςυπέγραψε συμφωνία για πυραύλους,
παράλληλα διαβεβαίωνε Βρετανούς και
Αμερικανούς ότι δεν θα τους ανέπτυσσε
για 16 μήνες και, όντως, εντός του ιδίου

«Οι Τ/κ θέλουν μια
χαλαρή ομοσπονδία
με εξουσίες για τα
ομόσπονδα κράτη,
ενώ οι Ε/κ θέλουν
μια δυνατή κεντρική
εξουσία. Αμφότερες
οι πλευρές δέχονται
μια διευθέτηση
στη βάση των δύο
κοινοτήτων να
ζουν σε ξεχωριστές
ζώνες. Για να
διατηρηθεί αυτό,
οι Τ/κ επιμένουν
σε περιορισμούς
στις ελευθερίες
εγκατάστασης και
διακίνησης. Το
πρόβλημα είναι πώς
να γίνουν συμβατοί
αυτοί οι περιορισμοί
με τις Συνθήκες
της ΕΕ. Ο Κληρίδης
θα συμφωνήσει
για συνομιλίες,
μόνο αν όλα αυτά
αντιμετωπιστούν
συνολικά με πακέτο
πάρε-δώσε»

διαστήματος, μετά τις εκλογές του 1998,
στις 29.12.1998, ο Κληρίδης άλλαξε γνώμη. Και οι πύραυλοι πήραν δρόμο για
Κρήτη! (*). Από το 1995 ο Κληρίδης είχε
προσφέρει υποχωρήσεις/παραχωρήσεις
στο θέμα της κυριαρχίας, ήταν έτοιμος να
αναγνωρίσει ότι τα ομόσπονδα κράτη θα
διατηρούσαν κάποια κυριαρχία, παρόλο
που η παραχώρηση έγινε νοουμένου ότι
οι Τουρκοκύπριοι θα υποστήριζαν την
ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ως μιας ομόσπονδης Κύπρου.
(*) Βρετανία, ΗΠΑ, ΕΕ και ΟΗΕ τού
πρόσφεραν διέξοδο (face-saving) το ψήφισμα 1218 της 22ης Δεκεμβρίου 1998,
το οποίο καλούσε αμφότερες τις πλευρές
να ελαχιστοποιήσουν τη βία.
Τα έγγραφα μάς δίνουν και λίγη γεύση της ελλαδικής στάσης. Η Albright σε
συνάντηση με τον λόρδο Hannay στις
23.6.1996 χαρακτήρισε τη στάση Θεόδωρου Πάγκαλου κατά την πρόσφατη
συνάντησή τους ως ντροπή («disgrace»)
και ότι ο Κώστας Σημίτης ήταν πιο λογικός.
Και οι Βρετανοί έβρισκαν πιο μετριοπαθή
τον Σημίτη. Τόνιζαν δε και την προτροπή
Hannay για τη σημασία διατήρησης εποικοδομητικής ασάφειας μεταξύ ενταξιακών
(Κύπρου) και συνολικής λύσης. Ο δε Υπ.
Αρμοστής David Madden στις 29.4.1996
έγραψε ότι στην Αθήνα το Κυπριακό δεν
ήταν προτεραιότητα, οι Αμερικανοί έβλεπαν τον Πάγκαλο ως παίκτη με δικές του
ιδέες, υπήρξε επικριτικός για τον ρόλο
του ΗΒ και ξεκάθαρα ήθελε (σύμφωνα
με τους Αμερικανούς) η επίσκεψή του

Η ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΌΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΆΣ ΣΤΟΝ Μ. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΕΞ DOUGLAS HURD ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΚΎΠΡΙΟ ΟΜΌΛΟΓΌ ΤΟΥ (ΜΙΧΑΗΛΊΔΗ), ΜΈΣΩ
ΤΟΥ ΒΡΕΤ. ΥΠ. ΑΡΜΟΣΤΟΎ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ,
DAVID MADDEN.
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στην Κύπρο 2/3 Μαΐου να προσέφερε
πολιτικά οφέλη για εσωτερική κατανάλωση.
Οι Βρετανοί πίστευαν ότι μια επιτυχής
πρωτοβουλία χρειαζόταν στενή συνεργασία
με τις ΗΠΑ για επηρεασμό της Άγκυρας,
και θα έστελναν και δυνατό μήνυμα στην
Κύπρο, όμως δεν μπορούσαν να παίξουν
το χαρτί της ευρωπαϊκής ένταξης - αυτό, οι
ίδιοι (Βρετανοί) μπορούσαν να το παίξουν.

Η ΘΈΣΗ ΓΛ.
ΚΛΗΡΊΔΗ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ
ΜΌΝΟΝ ΑΠΌ ΗΒ/
ΗΠΑ.

Bill Clinton: «Astrictly
cold-blooded deal»

Αξίζει να αναφέρω και τη δήλωση του
Αμερικανού Προέδρου Bill Clinton σε
τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό
Πρωθυπουργό Tony Blair, 13.10.1999,
τον ίδιο χρόνο με τη συνέντευξη λόρδου
Hannay.
«Το πρόβλημα είναι η Κύπρος. Οι
Έλληνες θεωρούν ότι ξεριζώθηκαν και
δεν μπορούν να επισκεφθούν τους τάφους των γονιών τους. Πρέπει να είναι
μια αυστηρώς ψυχρόαιμη συμφωνία
(«strictly cold-blooded deal»). Κάναμε
ό,τι μας αναλογούσε από πλευράς μας
με στρατιωτική συνεργασία. Πρέπει να
κάνουμε κάτι που τους οδηγεί στον δρόμο
της Ευρώπης…».
Κλείνοντας, παραθέτω το Σχόλιο της
«Ελευθερίας» Λονδίνου, 31.12.2020, για
τα νέα έγγραφα. www.eleftheria.co.uk
«Με βάση τα όσα αποκαλύπτει η Φ.
Αργυρού από τα απόρρητα βρετανικά
έγγραφα, είναι φανερόν ότι η κύρια προσπάθεια τότε του Αμερικανού Holbrooke
– αλλά και της βρετανικής κυβέρνησης
– ήταν να εμποδιστεί με κάθε τρόπο η
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη λύση του
Κυπριακού. Ως γνωστόν, από τις 5.3.1995
η ΕΕ είχε αποφασίσει έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με την Κύπρο. Παράλληλα, τονιζόταν ότι, σε περίπτωση λύσης
και ένταξης μιας ομόσπονδης Κύπρου
στην ΕΕ, θα υπήρχε ρητή δέσμευση ότι
θα εντασσόταν και η Τουρκία στην ΕΕ.
Και αυτό ανεξάρτητα αν πληρούσε τα
οικονομικά και πολιτικά κριτήρια που
απαιτούνται για κάθε χώρα, ώστε να γίνει μέλος. Υπήρχαν και άλλες ‘‘πονηρές’’
πρόνοιες υπέρ της Τουρκίας. Εκείνο που
προκαλεί εντύπωση αλλά και σοβαρό προβληματισμό (έως απόγνωση) είναι ότι την
περίοδο εκείνη βρίσκονταν πολιτικοί στην
Κύπρο σε καίριες θέσεις, που δεν είχαν
την ικανότητα να αντιληφθούν ορισμένα
πασιφανή πράγματα και έρχονται σήμερα
(με βιβλία τους, μάλιστα) να υποστηρίζουν
ότι… χάθηκε μια ευκαιρία επί Holbrooke
για λύση του Κυπριακού!!!».
*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΑΥΤΌΣ (ΤΟΥ ΥΠ. ΆΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΗΒ 1989) ΜΕ «ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ» ΚΑΙ Ο ΛΕΓΌΜΕΝΟΣ «ΧΆΡΤΗΣ ΓΚΆΛΙ» (1992)
ΣΥΝΌΔΕΥΑΝ ΣΎΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΑΠΌ ΤΟ Φ.Ο. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΦΆΚΕΛΟ.

Ο «ΧΆΡΤΗΣ ΓΚΆΛΙ» 1992.

Η κενότητα του «καινού»: Τρόποι και τόποι της «νεολαγνείας»

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com

Η

παλαιά ιστορία της ζήτησης κι
αξιοδότησης του «νέου». Και
μοιάζει πια το νέο σαν νέο να
μην μοιάζει. Διαστίζει τον πολιτισμικό
όσο και τον κοινωνικό μας ορίζοντα,
πριμοδοτημένο κι υπερ-αξιολογημένο
ως όρος αναφοράς και ζητούμενη «αυταξία», το νέο, το ρηξικέλευθο αν γίνεται,
το πρωτόφαντο σαν εορτάζουσα εμπειρία,
το καινοτόμο ως πρόταγμα δημιουργίας, η
«δημιουργική πνοή» που φέρνει, επιγεννά
το νέο ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
εφόδιο επιβίωσης και προϋπόθεση
προόδου, θαρραλέα, χρηματοποιημένo
πια, monetized, ως νέο προϊόν ή γκάμα
προϊόντων, ως θαρραλέο κι ελπιδοφόρο
άνοιγμα στο μέλλον.
Πώς γεννάται όμως το νέο, ως ιδέα και
ως δημιουργία; Ζώντας σε έναν δεδομένο
κόσμο, που επιβάλλει σε μας όπως σε
όλα τα όντα τις αναγκαίες και καθολικές
του αλήθειες, πώς μπορούμε να υπάρξουμε σε αυτόν παρά σαν αποδέκτες
των πραγματικοτήτων του; Ποιοι είναι
οι όροι διαλόγου με τον κόσμο; Εμείς
κι ο κόσμος: ο κόσμος σε μας, η γνώση,
αναγκαία στην αλήθεια της. Εμείς στον
κόσμο: η πράξη μας, η παρέμβασή μας
σε αυτόν, το αποτύπωμά μας σε αυτόν. Το
χάραγμα του ονόματός μας στον σιωπηλό
του βράχο. Είναι αυτό το «νέο»; «Ουδέν

καινόν υπό τον ήλιον» απεφάνθη ο προφήτης της απαισιοδοξίας, ο Εκκλησιαστής
(α 9), ξεσκονίζοντας σκωπτικά την σκόνη
μας από τον αιώνιο, σιωπηλό βράχο. Τον
βράχο που απαντά με την σιωπή του σε
κάθε ερώτημά μας για νόημα, ορίζοντας
το υπαρξιστικό παράλογο του Καμύ, όπου
και ίδια η πράξη αδειάζεται (στον «Ξένο»
του) από νόημα σαν μια άσκοπη, μηχανική
επανάληψη. Αντιμετωπίζοντας ανυπέρβλητα παράδοξα της στιγμής της αρχής
της κίνησης, όπως και τους περιορισμούς
του αξιώματος ότι τίποτε δεν μπορεί να
παραχθεί από το μηδέν, «ex nihilo nihil
fit», στην αριστοτελική μεταφυσική και
κοσμολογία ο κόσμος είναι αιώνιος, χωρίς
αρχή. Oι μορφές ή ουσίες που έρχονται
σε ύπαρξη και φεύγουν, στους αιώνιους
κύκλους της γένεσης και φθοράς, προέρχονται από κινητικές αιτίες στις οποίες
οι μορφές προϋπάρχουν ως πρότερες, εν
ενεργεία, αιτίες. Τίποτε «νέο», λοιπόν, από
το μηδέν, ex nihilo nihil.
Μια «Νέα» εποχή του Ανθρώπου
χαιρετίστηκε ότι ανέτειλε με την έλευση
του Διαφωτισμού, τον 17ον αιώνα μ.Χ.,
όταν η «στασιμότητα» της αριστοτελικής
και χριστιανικής σχολαστικής φιλοσοφίας των ζωντανών μορφών που ζητούν
να αναπτυχθούν στην προκαθορισμένη
μορφή των γεννητόρων τους, το «νέο»
διαιωνίζοντας το «παλαιό», ανετράπη
από το σύγχρονο επιστημονικό «μηχανιστικό» κοσμοείδωλο. Το πρότυπο του
κόσμου αγγειοπλάστη αντικαταστάθηκε
από του «ρολογά», με την απόρριψη του
αριστοτελικού Οργάνου από το «Νέο»
Όργανο, «Novum Organum» του Βάκωνα κι η εκτατική ουσία του Καρτέσιου, η
«res extensa», ένας ποσοτικοποιημένος
κόσμος αδιατάρακτου, σταθερού και
επακριβώς μετρήσιμου ρυθμού. Ένας

γνώσιμος κόσμος, με την επιστημονική
σιγουριά των ασφαλών προβλέψεων. Το
«νέο» εμπεδώνοντας τους τρόπους μάθησης
ή αναγνώρισής του, κερδισμένους και
σε διάλογο με τους τρόπους και τόπους
της «παλαιάς» γνώσης: κλωτσώντας πιο
δυνατά την γη για να βρεθούμε με το άλμα
μας στον αέρα – χωρίς να έχουμε, βέβαια,
φύγει από την γη.

Η στιγμή της ρήξης

Σε αναφορά προς την κοινωνική, πολιτική μας συνύπαρξη στην αριστοτελική
«πόλη», η γέννηση του «νέου» εισάγεται
από την φιλόσοφο της «Ανθρώπινης Κατάστασης» (1958), Hannah Arendt ως μια
εννοιολογική στιγμή ρήξης, όταν κάποιος
γεννιέται στην πολιτική ως την σφαίρα
όπου η δράση των ανθρώπων μαζί μπορεί
να δημιουργήσει το πραγματικά νέο και
απροσδόκητο.
Πρόκειται για μια «νέα» - στον αριστοτελισμό της - ανθρωπιστική, ουμανιστική
αντίληψη της ελευθερίας, που αντλεί την
δύναμή της από μια φιλοσοφική και ρη-

τορική μεταμόρφωση του ζητήματος του
ορισμού του ανθρώπου τόσο στην θεολογία
όσο και τις φυσικές επιστήμες. Ως «natality»,
επιγέννηση του «νέου», του καινούριου, η
φιλόσοφος περιγράφει ακριβώς ως «ίδιον»
του ανθρώπου την ξεκάθαρη ανθρώπινη
ικανότητα να φέρνουμε στον κόσμο το νέο,
το ριζοσπαστικό και το πρωτόφαντο. Είναι
αυτή η διακριτή ικανότητα της επιγεννησιμότητας», της «natality», που μας αποσπά
από τις ντετερμινιστικές αναγκαιότητες του
κύκλου της ζωής και του θανάτου, ως ον
που τρέχει προς τον θάνατο (του Heidegger
το «zum tode», «ον προς θάνατον»), προικοδοτώντας τον άνθρωπο με την ικανότητα να
διακόψει τον αναγκαίο «καταναγκαστικό»
κύκλο και να αρχίσει κάτι καινούριο, μια
ικανότητα που είναι εγγενής στη ανθρώπινη
«πράξη». Και μια μόνιμη υπενθύμιση ότι
οι άνθρωποι, αν και πρέπει να πεθάνουν,
δεν γεννιούνται για να πεθάνουν, αλλά για
να ξεκινήσουν, με την «πράξη» τους πάντα
στην αρχή για κάτι «νέο».
Στην νεωτερική, οικονομίστικη εποχή
μας, το «νέο» έχει επιμετρηθεί και «πακετο-

ποιηθεί και ζυγισθεί, με όρους οικονομικού
και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ως
«καινοτομία», κι η Αρεντιανή «επιγεννησιμότητα» ή η σχολαστική «inventio» ως
δημιουργικότητα, «inventiveness». Καύσιμη
ύλη στην αγχώδη «ο θάνατός σου η ζωή
μου - rat race» η παραγωγός του «νέου» πιο
πολύτιμη ποιότητα όλων, η δημιουργικότητα, η inventiveness ως innovation, είναι
η «αποφασιστική πηγή ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος». Αυτό κατέστησε τους
παρόχους του εκμεταλλεύσιμου «νέου»
δημιουργικούς ανθρώπους την «κυρίαρχη
τάξη» της κοινωνίας - και οι εταιρείες που
επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την κυρίαρχη δυνατότητά τους θα πρέπει να τoυς
κυνηγούν οπουδήποτε πήγαν. Ως εκ τούτου,
οι πόλεις και τα κράτη υποχρεώθηκαν να
επαναπροσδιοριστούν και διαφημίζονται
ως καταφύγια κι «ιδανικοί χώροι άνθισης
και δημιουργίας» για τους ανθρώπους
της καινοτομίας, της δημιουργικότητας,
της παραγωγής του «νέου».
Κάποιοι παλαιολιθικοί φιλόσοφοι ίσως
να επιμένουν να επερωτούν την θεοποιημένη έννοια του «νέου», απαραίτητη πια
σε κάθε εμπορική ή… πολιτική καμπάνια
και διαφήμιση.
Οι προτάσεις κι οι ιδέες μας μπορεί είναι
άπειρα νέες, αλλά με τους όρους και τις
λέξεις της δεδομένης λογικής γραμματικής
της γλώσσας, το νέο σαν έμπνευση και
δημιουργία και ρήξη ακόμη κινείται κι
εκφράζεται, διέπεται τον δεδομένο και απόλυτο «λογικό χώρο». H νέα ιδέα, η πράξη
της ατομικής έμπνευσης, η ρηξικέλευθη
πρόταση του ριζοσπάστη ανανεωτικού δημιουργού, μπορεί να συνδυάζει τον ηρωικό
χαρακτήρα του προφητικού σαλπίσματος
έξω από τα τείχη της Ιεριχούς, αλλά αυτό
που ονομάζουμε δημιουργικότητα ζει και
κινείται στην διαλογικότητα της κύρωσης

των άλλων, της επαγγελματικής συναίνεσης, της «αναγνώρισής» της ως τέτοιας. Η
καινοτομία, δηλαδή, υπάρχει ως κυρωμένη,
μόνο όταν το δεδομένο μυαλό που την
κρίνει είναι σωστά διαπιστευμένο. Αυτό
που καθορίζει την «δημιουργικότητα»,
με άλλα λόγια, είναι η ίδια η σύμβαση
που υποτίθεται ότι το «νέο» επαναστάτησε εναντίον.
Κι οι νέες ιδέες μπορεί να μην θέλουν
να έρχονται «από το πουθενά», ελεύθερες
από κάθε σχέση και οφειλή στο δεδομένο
και υπάρχον, αλλά να θέλουν να δείξουν
νέες σχέσεις, να συγχωνεύσουν, να ανασυνδυάσουν. Να επανεφεύρουν τον εαυτό
τους ως παραβίαση, «παράνομη» διέλευση
των εννοιολογικών συνόρων. Φιλοδοξούν
να συμπληρώσουν τις άλλες ιδέες στον
λογικό χώρο όπου διατυπώνονται και
διαλέγονται, στην συμβίωση όσο και
στην ανατροπή με τις άλλες νέες ιδέες
ζητούν την δική τους μέρα στον ήλιο, όσο
θέλουν να προκαλέσουν, να αναταράξουν,
να ανταγωνιστούν. Κι αυτή ήταν, ανέκαθεν,
η παλιά ιστορία του «νέου».
*Φιλόσοφος, συγγραφέας

Eνώπιον νεωστί ενός
νέου χρόνου, σκέψεις
μας φιλοσοφικές για
την έννοια του «νέου»
σε κάθε νεολογισμό
του. Καλό «Νέο ‘Ετος»,
σας ευχόμαστε!
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«Ανοικτή πληγή» οι οίκοι ευγηρίας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

ΘΩΡΑΚΊΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΈΣ
ΔΟΜΈΣ ΟΙ ΑΡΜΌΔΙΟΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΟΙ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΊ. «ΚΑΤΌΠΙΝ
ΕΟΡΤΉΣ», ΛΈΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΟ ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ. ΤΑ
ΕΙΔΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΑΝΑΛΎΕΙ ΣΤΗ
«Σ» Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΌΓΟΣ ΖΩΉ
ΠΑΝΆ

Μ

εγάλη ανησυχία
προκαλούν οι
αυξανόμενοι
αριθμοί κρουσμάτων που
καταγράφονται
το τελευταίο διάστημα, γεγονός που επιβάλλει την αποτελεσματικότερη θωράκιση των χώρων
υψηλού κινδύνου και των ευάλωτων
ομάδων. Προς αυτήν την κατεύθυνση
κινείται και το γενικό «lockdown», που
τέθηκε σε ισχύ από σήμερα το πρωί.
Στους χώρους υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται και οι οίκοι ευγηρίας, οι
οποίοι δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τον
κορωνοϊό τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε

είχε παρατηρηθεί έξαρση κρουσμάτων
και θανάτων.
Τα τότε δεδομένα ώθησαν τους αρμοδίους στη λήψη ειδικών μέτρων για
τις κλειστές δομές. Σήμερα αναμένεται
να ολοκληρωθούν και οι εμβολιασμοί
στους οίκους ευγηρίας.
Ωστόσο, βάσει των στοιχείων που ζήτησε
και εξασφάλισε από το Υπουργείο Υγείας
η «Σημερινή» της Κυριακής, διαφαίνεται
πως οι οίκοι ευγηρίας παραμένουν σε
υψηλό κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη και
το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί αναμένεται
ν’αρχίσουν ν’αποδίδουν τον Φεβρουάριο.
Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 29η
Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 505 νέα
κρούσματα κορωνοϊού σε γηροκομεία
και κέντρα αποκατάστασης (ένοικοι και
προσωπικό).

«Κατόπιν εορτής»

Σε δηλώσεις του στη “Σ” ο Πρόεδρος
του Παρατηρητηρίου για την Τρίτη Ηλικία, Δήμος Αντωνίου, καταγγέλλει ότι τα
γηροκομεία “έμειναν εντελώς ανοχύρωτα”
για μεγάλο χρονικό διάστημα από την
έναρξη της πανδημικής κρίσης και ότι
υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη
ουσιαστικών μέτρων. “Έπρεπε να υπάρξει μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και να
θρηνήσουμε θύματα”, ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: “Κατόπιν εορτής,
λαμβάνουν μέτρα”.
Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, τα περισσότερα γηροκομεία τηρούσαν τα πρωτόκολλα, κάποια, όμως, έκαναν λάθη. «Η
Κυβέρνηση όφειλε, εξαρχής, να ενημερώσει
και να εκπαιδεύσει το προσωπικό για το
πώς έπρεπε να συμπεριφέρεται και να
διαχειρίζεται την κατάσταση. Ρίχνουμε
ευθύνες και στους επιδημιολόγους, που,
μεταξύ άλλων, έλεγαν ότι ο κορωνοϊός δεν
είναι τόσο μεταδοτικός μέσα στο καλοκαίρι,
αλλά και στην Κυβέρνηση, που άνοιξε
τα αεροδρόμια για να φέρει τουρίστες.

»Οι έλεγχοι άργησαν. Κολλήσαμε τον
Μάρτιο. Πλέον, γίνονται αυστηροί έλεγχοι,
γίνονται τεστ και εμβολιασμοί. Πλέον, οι
δράσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι, όμως, να βρούμε τη σωστή
κατεύθυνση, πληρώσαμε βαρύ τίμημα».
Το Παρατηρητήριο, αναφέρει ο Πρόεδρός του, θεωρεί εξίσου σημαντική και
την ψυχολογική στήριξη των ηλικιωμένων
στους οίκους ευγηρίας, οι οποίοι στερούνται
τα παιδιά και τα εγγόνια τους για μεγάλο
χρονικό διάστημα και ουσιαστικά έχουν
χάσει εντελώς την επαφή με τον έξω κόσμο,
εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης,
που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς.

«Τα χαμηλότερα ποσοστά η
Κύπρος»

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυριακής
η επιδημιολόγος, μέλος της επιστημονικής
ομάδας, Ζωή Δωροθέα Πανά, αναφέρει ότι
η λήψη μέτρων εξαρτάται, μεταξύ άλλων,
από την επιδημιολογική εικόνα και ότι
από τον Νοέμβριο, που είχε καταγραφεί
αύξηση των κρουσμάτων στους οίκους
ευγηρίας, το Υπουργείο, σε συνεργασία
με άλλους φορείς, έχει λάβει πρόσθετες
δράσεις.
Η κ. Πανά αναφέρει ότι, σύμφωνα με
επίσημη αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ECDC) για τους οίκους ευγηρίας στην
Ευρώπη, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου
2020, οι χώροι είναι αυξημένου κινδύνου και συγκεκριμένα περιγράφει ότι οι
θάνατοι από COVID-19, που σχετίζονται
με ενοίκους από οίκους ευγηρίας πανευρωπαϊκά, κυμαίνονται μεταξύ 30-60%
(Ιρλανδία 63%, Βέλγιο 64%).
Στην ίδια αναφορά, σε ειδικό γράφημα,
που συσχετίζει τον αριθμό των θανάτων
σε οίκους ευγηρίας με την αθροιστική
επίπτωση της νόσου COVID19 στην
κοινότητα σε 13 χώρες της Ευρώπης,
φαίνεται ότι η Κύπρος έχει από τα χαμη-

λότερα ποσοστά πανευρωπαϊκά.
«Στην αναφορά του ο Οργανισμός αναφέρει ότι όταν παρατηρείται αύξηση του
επιδημιολογικού φορτίου στην κοινότητα
(ποσοστό θετικότητας τεστ >3%), αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κρουσμάτων
και στους οίκους. Με βάση την έκθεση
του ECDC τον Νοέμβριο και δεδομένου
ότι εκείνη την περίοδο παρατηρείτο στη
χώρα επιδείνωση και της επιδημιολογικής
μας εικόνας με εμφάνιση συρροών εντός
των οίκων, κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν
άμεσα επιπρόσθετες υποστηρικτικές δράσεις στήριξης των οίκων αναφορικά με
αυτό το φαινόμενο», αναφέρει η κ. Πανά.

Τα ειδικά μέτρα

Σε τέσσερεις άξονες κινούνται οι δράσεις
του κράτους για τη θωράκιση των οίκων
ευγηρίας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε
στη «Σ» η Ζωή Δωροθέα Πανά.
«Στο πλαίσιο στήριξης και συγκεκριμένα βελτίωσης της ποιότητας και
ασφάλειας των οίκων ευγηρίας στην
Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε μία
συνεργατική προσπάθεια βελτίωσης της
λειτουργίας και παράλληλα μείωσης του
κινδύνου εμφάνισης συρροών κρουσμάτων COVID-19. Πρόκειται για μία
συνεργασία των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Επιδημιολογικής
Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, του
CERIDES και των εθελοντών φοιτητών
της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC), του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και
του Τμήματος Ευημερίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
Όπως ανέφερε η κ. Πανά, σύμφωνα και
με ευρωπαϊκά προγράμματα βελτίωσης
ασφάλειας και ποιότητας, το πρόγραμμα
προβλέπει εβδομαδιαίες επισκέψεις στους
οίκους ευγηρίας με ανώνυμη καταγραφή
της συμμόρφωσης, του τρόπου λειτουργίας
βάσει προτυποποιημένης διαδικασίας,

στοχευμένη αξιολόγηση κινδύνου και
διαφώτιση του προσωπικού πάνω στα
μέτρα ατομικής προστασίας και στα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα με έμφαση
στον σχεδιασμό και την προετοιμασία
αντιμετώπισης κρουσμάτων. Σε δεύτερο
χρόνο, όπως αναφέρει, «επιστρέφουμε
με εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθυνόμενα και προς τις διευθύνσεις των οίκων
ευγηρίας, με στόχο να βελτιώσουμε τους
σχεδιασμούς τους για την αντιμετώπιση
κρουσμάτων και να συζητήσουμε από
κοινού τα προβλήματα και λύσεις στον
τρόπο και βελτίωση λειτουργίας τους.
Ειδικότερα, τους μαθαίνουμε πώς να
συμπεριφέρονται και να χειρίζονται πιο
αποτελεσματικά περιστατικά Covid-19 με
έμφαση στην ορθή χρήση και απόρριψη
του προστατευτικού εξοπλισμού αλλά
και πως επιτυγχάνεται ο λειτουργικός
και γεωγραφικός διαχωρισμός, όταν
έχουμε κρούσμα». Παράλληλα γίνεται
προσπάθεια στοχευμένων συστάσεων
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων στις
Διευθύνσεις, όπως δημιουργία σταθερών
ομάδων εργασίας, αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων χώρων στη φάση της έξαρσης
κ.α. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι τα
μέσα Δεκεμβρίου δύο σεμινάρια πάνω
σε αυτό το θέμα στις Διευθύνσεις και
έχει διαμοιραστεί εκπαιδευτικό υλικό.
Οι Διευθύνσεις κάνουν σημαντικές προσπάθειες αυτήν την περίοδο να μειώσουν
τον κίνδυνο να παρεισδύσει ο ιός εντός
των οίκων.
Επίσης έχει γίνει και ένα τρίτο σεμινάριο
σε σχέση με τον εμβολιασμό COVID-19
και έπεται συνέχεια, σύμφωνα με την επιδημιολόγο.
Από τον Νοέμβριο, που είχε καταγραφεί
αύξηση των κρουσμάτων στους οίκους
ευγηρίας, άρχισε να υλοποιείται ακόμη
ένα πρόγραμμα, αυτήν τη φορά από το
Γραφείο Ευημερίας του Υπουργείου
Εργασίας, το οποίο προβλέπει συχνότε-

ρους και αυστηρότερους ελέγχους στα
γηροκομεία, αλλά και καταγγελίες στην
Αστυνομία όταν διαπιστώνονται σημαντικές παραβιάσεις πρωτοκόλλων και
διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας.
«Παράλληλα, και πάλι από τον Νοέμβριο, βρίσκεται σε εφαρμογή και το
πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για
τη διενέργεια εβδομαδιαίων δωρεάν αντιγονικών τεστ -rapid test- στο προσωπικό
και ενοίκους στους οίκους ευγηρίας για
συνεχόμενη επιτήρηση, αλλά και για πιο
έγκαιρο εντοπισμό και απομόνωση κρουσμάτων, όπως επίσης και υποστήριξη με
εξοπλισμό αλλά και προσωπικό», ανέφερε
το μέλος της επιστημονικής ομάδας.
Επιπρόσθετα, από τα τέλη Δεκεμβρίου,
σύμφωνα με την επιδημιολόγο, άρχισε και
το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού, αρχής γενομένης από τους γιατρούς
και νοσηλευτές και το προσωπικό στους
οίκους ευγηρίας.
«Μέχρι στιγμής οι θάνατοι COVID-19
σχετιζόμενοι με τους οίκους ευγηρίας
κυμαίνονται στην Κύπρο μεταξύ 2530%, συνεχίζουμε να έχουμε από τα
χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη,
όμως σε αυτήν την περίπτωση τα νούμερα και τα ποσοστά δεν έχουν σημασία διότι αναφερόμαστε σε ανθρώπινες
ζωές. Άρα ο στόχος είναι να μειώσουμε
όσο περισσότερο γίνεται τα κρούσματα και τους θανάτους», υπογράμμισε
η κ. Πανά, για να προσθέσει: «Αυτό το
εγχείρημα σίγουρα δεν είναι εύκολο
για καμία χώρα, διότι ο οίκος ευγηρίας
είναι ένας ιδιαίτερος χώρος με ενοίκους
υψηλών αναγκών σε φροντίδα υγείας.
Το σίγουρο είναι ότι έγινε μια αρχή για
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας με
αφορμή την πανδημία και δεν πρέπει
να σταματήσουμε. Έχουμε περιθώρια
βελτίωσης στο πρόγραμμα και αυτό θα
προσπαθήσουμε γι’ αυτούς τους πολίτες,
που το έχουν περισσότερο ανάγκη».
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Το δεύτερο lockdown είναι γεγονός
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΤΑ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΈΦΕΡΑΝ
ΞΑΝΆ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΑΡΑΝΤΊΝΑΣ ΜΕ ΝΈΑ ΑΥΣΤΗΡΌΤΕΡΑ ΜΈΤΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ
ΤΊΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΎ ΑΠΌ
ΣΉΜΕΡΑ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ
ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Σ

ε καθεστώς lockdown τελεί
από σήμερα όλη η Κύπρος, αφού η πολύ κακή
επιδημιολογική εικόνα με
τους τριψήφιους αριθμούς
ημερήσιων κρουσμάτων
σε συνδυασμό και με τα
αυξημένα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, δεν άφησαν άλλη επιλογή στην
Κυβέρνηση.
Έτσι, από σήμερα και μέχρι το τέλος
του μήνα απαγορεύεται η κυκλοφορία
από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί,
απαγορεύονται οι συναθροίσεις νοουμένου
ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, ενώ
επιστρέφουν τα δύο sms ανά ημέρα για
τις αναγκαίες μετακινήσεις. Παράλληλα,
οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται με τηλεργασία, ενώ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις/
υπηρεσίες που παραμένουν σε λειτουργία
προωθείται η τηλεργασία, με ρύθμιση για
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 15% του
προσωπικού τους, με μέγιστο αριθμό των
εργαζομένων που μπορεί να βρίσκονται
με φυσική παρουσία τα 20 άτομα ανά
επαγγελματικό υποστατικό. Παράλληλα, οι
εκκλησιασμοί τελούνται χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ τελετές γάμων, βαφτίσεων
και κηδειών τελούνται με μέγιστο αριθμό
τα 10 άτομα. Αναστέλλεται η λειτουργία
κουρείων και κομμωτηρίων, ινστιτούτων
αισθητικής, θεάτρων, κινηματογράφων,
χώρων εστίασης (εκτός του take away
και του delivery), κέντρων διασκέδασης,
εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων,
παιδότοπων, γυμναστηρίων, σχολών χορού
και άλλων σχετικών σχολών, θεματικών
πάρκων και λούνα παρκ, μουσείων, ζωολογικών κήπων, πρακτορείων στοιχημάτων,
καζίνων, σχολών οδηγών, κ.ο.κ. Η εκπαίδευση από αύριο σε όλες τις βαθμίδες θα
γίνεται εξ αποστάσεως, εκτός των παιδικών
και βρεφικών σταθμών, της προδημοτικής
και της ειδικής εκπαίδευσης που παραμένουν σε λειτουργία. Παράλληλα με τα
πιο πάνω μέτρα, δρομολογείται, πέραν του
πληθυσμιακού προγράμματος ελέγχου
με rapid tests, επιπλέον στοχευμένος
έλεγχος στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα που παραμένουν σε λειτουργία,
ενώ συνεχίζεται κανονικά το εμβολιαστικό
πρόγραμμα σύμφωνα με τον σχεδιασμό
για κάλυψη των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού.
Όλα αυτά, λοιπόν, ισχύουν από σήμερα. Οκτώ μήνες μετά το πρώτο lockdown
επιστρέφουμε ξανά σε αυτό το ψυχοφθόρο και καταστροφικό, από οικονομικής
άποψης, καθεστώς. Το ερώτημα, όμως,
που τίθεται είναι το γιατί φτάσαμε για
δεύτερη φορά σε αυτήν την κατάσταση. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν λάθη και
παραλείψεις από τις κυβερνήσεις ανά το
παγκόσμιο. Σίγουρα δεν πρόκειται για
κυπριακό φαινόμενο και ενδεχομένως
να είναι και κατανοητό ή τουλάχιστον να
δικαιολογείται ώς ένα βαθμό, αφού για
πρώτη φορά η ανθρωπότητα κλήθηκε
να αντιμετωπίσει μία τέτοια κατάσταση.
Ωστόσο, την ίδια ώρα, κατανοητές είναι
και οι αντιδράσεις του κόσμου, που έχει
κουραστεί από τα παρατεταμένα μέτρα.
Ποια είναι, όμως, η άποψη των ειδικών
περί του θέματος;

Πώς φτάσαμε (ξανά)
σε αυτήν την κατάσταση

Ο πνευμονολόγος Δρ Χάρης Αρμεύτης, σε δηλώσεις του στη «Σ» κληθείς να
σχολιάσει το πώς φτάσαμε στο δεύτερο
lockdown, είπε πως υπάρχουν οι ευθύνες της Ευρώπης αλλά και οι δικές μας.

Εξήγησε πως οδηγηθήκαμε σε αυτήν την
κατάσταση γιατί επί της ουσίας τα μέτρα
που εφαρμόστηκαν δεν ήταν στοχευμένα, ήταν αντιφατικά και δεν τα τηρήσαμε
όπως έπρεπε. Στην ουσία, συνέχισε, μπορεί να συμμορφώθηκε ένα ποσοστό του
πληθυσμού, αλλά υπάρχει επίσης ένα
σημαντικό ποσοστό που δεν πειθάρχησε
και είναι αυτοί που επέφεραν το πρόβλημα.
Με αποτέλεσμα, όπως είπε, τώρα με την
απειλή της κατάρρευσης του τομέα της
υγείας να είμαστε αναγκασμένοι να πάμε
σε πιο αυστηρά μέτρα, όπως το lockdown,
που τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα.
Ο Δρ Αρμεύτης εξέφρασε την άποψη
ότι η Κύπρος χρειαζόταν ένα ελεγχόμενο
lockdown την περίοδο του Νοεμβρίου,
που θα μείωνε τα κρούσματα και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με καλύτερα
αποτελέσματα την περίοδο των γιορτών,
κάτι που θα συνδυαζόταν και με τον ερχομό
των εμβολίων. «Δεν τολμήσαμε να πάμε
τότε, γιατί πρώτον, υπήρξε η άποψη ότι
τα πιο αυστηρά μέτρα δεν αποδίδουν και,
δεύτερον, γιατί αντιγράψαμε χώρες όπως
η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες χώρες, που,
εκτός του ότι έχουν εκατομμύρια πληθυσμό, έχουν και διαφορετική κουλτούρα»,
δήλωσε. Σύμφωνα με τον Δρα Αρμεύτη,
η Κύπρος είναι ένα νησί που μπορεί να
ελέγξει τα σύνορά της πολύ καλύτερα και
δεν έχει μεγάλη χρήση των δημόσιων μέσω
μαζικής μεταφοράς, οπότε μπορούσαμε
να πηγαίναμε πιο νωρίς σε ένα lockdown
ή δύο ελεγχόμενα lockdown με στόχο
τη μείωση των ημερήσιων κρουσμάτων.
Περαιτέρω, ο Δρ Αρμεύτης αναφέρθηκε και στο θέμα του ανοίγματος των
αεροδρομίων το καλοκαίρι γιατί νομίζαμε
ότι θα είχαμε τουρίστες, κάτι που διεφάνη
ότι όχι μόνο ήταν λανθασμένη εκτίμηση,
αλλά εκεί που είχαμε μηδενικά κρούσματα
μετά το lockdown, εισήχθη ξανά ο ιός
και ξεκίνησε η διασπορά του στις πόλεις.
Αναφερόμενος στο μέτρο του αποκλεισμού της Λεμεσού και της Πάφου,
εξέφρασε την άποψη ότι δεν απέδωσε
καθόλου και εκτίμησε πως αν αυτό το
μέτρο είχε παγκύπρια ισχύ με ταυτόχρονη
μαζική διενέργεια rapid tests σε όλον τον
πληθυσμό, αν είχαμε δηλαδή τη βούληση
αλλά και την οργάνωση να το κάνουμε,
θα ήμασταν πολύ καλύτερα. «Είμαστε σε
αυτήν την κατάσταση λόγω των διαχρονικών προβλημάτων που έχουμε με την
οργάνωση και την υποτίμηση των κινδύνων. Το κάναμε ιστορικά πολλές φορές
και φαίνεται ότι σήμερα δεν μάθαμε από
τα λάθη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Κληθείς να σχολιάσει τα νέα, αυστηρότερα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από
σήμερα, είπε πως αν αυτήν τη φορά πειθαρχήσουμε και μειώσουμε τον αριθμό
των περιστατικών και των εισαγωγών στα
νοσοκομεία, τότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σιγά-σιγά σε χαλαρώσεις. Αλλά
αν προσπαθήσουμε, συνέχισε, να ξεγε-

λάσουμε τα μέτρα, δυστυχώς θα δούμε
παράταση αυτών γιατί θα κινδυνεύσει ο
τομέας της υγείας και δεν θα μπορέσει
η Κυβέρνηση να επιτρέψει χαλαρώσεις.

Τα λάθη Ευρώπης
και Αμερικής

Από πλευράς του το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου
Υγείας, Δρ Γιώργος Πάνος, σε δηλώσεις
του στη «Σ» και ερωτηθείς εάν ο ίδιος
εντοπίζει κάποια λάθη ή και παραλείψεις που έγιναν από τις κυβερνήσεις
σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την
προσπάθεια αναχαίτισης της πανδημίας,
ανέφερε πως οι μόνοι που έχουν πετύχει
είναι οι Ασιάτες, με προεξάρχουσα την
Κίνα, γιατί εφάρμοσαν τα δικά τους μέτρα.
Όπως εξήγησε ο Δρ Πάνος, η Ευρώπη
και η Αμερική θεώρησαν ότι μπορούν να
εφαρμόσουν δικά τους μέτρα, τα οποία
όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καλή
πρακτική και δεν απέδωσαν. Σύμφωνα
με τον ίδιο, τα μέτρα που απέδωσαν με
αποτέλεσμα να μην έχουν πρόβλημα οι
ασιατικές χώρες ήταν αυτά που προνοούνται από την κλασική γνώση όπως η
απομόνωση, η αποθεραπεία, οι μάσκες, η
προφύλαξη, η απόσταση, η απαγόρευση
συναθροίσεων, ενώ παράλληλα έγιναν
τεράστιοι αριθμοί τεστ. «Αυτά ήταν τα
μέτρα που πέτυχαν. Οι Ευρωπαίοι και
οι Αμερικανοί ακολούθησαν μία άλλη
γραμμή, όπως η ανοσία της αγέλης, που
ήταν μία επιλογή κάποιων χωρών η
οποία τελικά απέτυχε παταγωδώς»,
πρόσθεσε. Οπότε, συνέχισε, υπήρξαν
κάποιες σκέψεις ή κάποιες εφαρμογές
οι οποίες, όπως διεφάνη, δεν ήταν οι
σωστές. «Αυτό διαπιστώνει κάποιος
ακόμα και τώρα όταν βλέπει πίσω»,
συμπλήρωσε.

Οι παραλείψεις της Κύπρου

Όσον αφορά τη χώρα μας, ο Δρ Πάνος
εξήγησε ότι έγιναν μελέτες και διεφάνη
πώς πήγαν τα πράγματα στην πορεία. Συγκεκριμένα, όπως είπε, «η πρώτη μας
επιλογή με το πρώτο lockdown πήγε καλά.
Μετά, όμως, διεφάνη ότι επαναπαυθήκαμε και επήλθαν πολλές χαλαρώσεις,
ενώ έπρεπε να γίνουν μικρότερες και
να επέλθει σταδιακά η χαλάρωση». Για
παράδειγμα, όπως είπε, όπου υπήρχε
χαλάρωση των μέτρων προέκυψαν και
μεγάλες συναθροίσεις, όπως σε γάμους
και βαφτίσεις ή ακόμα και στα εστιατόρια,
χωρίς να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες
υποδομές, όπως ο εξαερισμός των χώρων. Μετά, συνέχισε, άρχισαν να έρχονται
στη χώρα μας και οι ξένοι τουρίστες, για
τους οποίους ακολουθήσαμε τις οδηγίες
που έλεγαν ότι οι χώρες θα χωριστούν σε
ομάδες και κάποιοι από αυτούς δεν θα
ελέγχονταν από τις Αρχές. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, όπως εξήγησε ο Δρ Πάνος,
«κάποιοι από αυτούς που έρχονταν να

ήταν θετικοί και να μην το γνώριζαν. Κι
έτσι διέσπειραν τον ιό στην κοινότητα και
αποτέλεσαν μία μεγάλη πηγή εισροής
του ιού στη χώρα μας».
Ακολούθως, σύμφωνα με τον Δρα Πάνο,
τα πράγματα πήγαν κάπως καλύτερα και
ήταν ελεγχόμενα μέχρι τον Οκτώβριο, που
είδαμε έξαρση των κρουσμάτων στους
νέους. Εκείνο το διάστημα θα μπορούσε να
γίνει ένα μικρό lockdown και μαζικά τεστ
σε 700 χιλιάδες πολίτες, πράγμα που ήταν
εφικτό. «Αν τα κάναμε αυτά και ελέγχαμε
ανά εβδομάδα τους εργαζόμενους και τους
διαμένοντες στα νοσοκομεία και τις κλειστές
δομές ή όσους εργάζονται σε δουλειές
υψηλής απόδοσης, όπως οι εργαζόμενοι
στις κρατικές υπηρεσίες ή οι δάσκαλοι,
οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι μαθητές,
ή ακόμα και στις τράπεζες, τα φαρμακεία
και τις υπεραγορές και ταυτόχρονα ήταν
απαραίτητο για όλους όσοι έρχονταν στην
Κύπρο 72 ώρες πριν να έχουν αρνητικό
PCR τεστ και με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο να ελέγχονταν με rapid test,
θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Για
να πιστοποιείται ότι είναι αρνητικοί και
όποιος ήταν θετικός να απομονώνεται»,
ανέφερε. Πρόκειται για τη μέθοδο της
λεγόμενης «δεξαμενής» ή αλλιώς του
pooling test, για την οποία εξήγησε ότι
«αντί να εξετάζονται ο καθένας ξεχωριστά,
θα εξετάζονται πολλοί μαζί και αν μέσα
σε αυτόν τον αριθμό εξετάσεων βρεθεί
ένα θετικό περιστατικό, τότε θα ελέγχονται
όλοι ξεχωριστά». Αυτό, όπως είπε, είναι
σαν να κάνεις ένα ολικό lockdown, αλλά
μόνο σε όσους βγαίνουν θετικοί.

Εισήγηση για «rapid
στο σπίτι»

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα μας
είπε ο Δρ Πάνος, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και όσον αφορά τα rapid, που ενώ
έχουν ακρίβεια κατά 96%, θεωρήσαμε
αρχικά ότι έπρεπε να επιβεβαιώνονται
από τα PCR. «Όλα αυτά», όπως δήλωσε,
«μπορούσαμε να τα είχαμε δει, παρόλο
που τα είχα επισημάνει και τα είχα πει
από τον Οκτώβριο με τρεις προτάσεις. Η
μία αφορούσε τη μέθοδο της ‘‘δεξαμενής’’,
η άλλη τα rapid tests και η τρίτη, η οποία
μάλιστα έγινε στην τελευταία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, ήταν
για να εισαχθεί στη χώρα μας ένα rapid
test που αδειοδοτήθηκε στην Αμερική,
το οποίο μπορεί να γίνεται στο σπίτι από
τους ίδιους τους πολίτες και όχι από εξειδικευμένο προσωπικό». Η εισήγηση του
Δρος Πάνου είναι να εισαχθούν αυτού του
είδους τα rapid tests, είτε από το κράτος
είτε από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
και να διατεθούν σε τιμή κόστους, ώστε
να μην υπάρχει κέρδος, για να μπορεί
ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
να ελέγχεται και όποιος είναι θετικός να
απομονώνεται. Με αυτόν τον τρόπο, όπως
είπε, θα υπάρχει μία συνεχής οικονομική

αλλά και κοινωνική δραστηριότητα. «Η
ουσία είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα, όταν
είχε γίνει η εισήγηση τον Οκτώβριο και
μετά τροποποιήθηκε, με τη ‘‘δεξαμενή’’
και μετά με τα rapid, σκοπό είχαν να μη
φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ένα
δεύτερο ολικό lockdown», δήλωσε.

Αναγκαίο
να αυξηθούν τα τεστ

Όσο αφορά τα νέα μέτρα, που τίθενται
σε ισχύ από σήμερα, ο Δρ Πάνος τόνισε
πως τώρα το lockdown ήταν αναπόφευκτο
γιατί από τη μια έχουμε για σειρά εβδομάδων τριψήφιους αριθμούς κρουσμάτων
σε καθημερινή βάση, ενώ παράλληλα
γέμισαν και τα νοσηλευτήρια. Πέραν των

νέων μέτρων, σύμφωνα με τον Δρα Πάνο,
θα πρέπει να αυξηθούν τα τεστ ώστε να
ελεγχθεί όσο γίνεται περισσότερος κόσμος και αμέσως όταν χαλαρώσουν τα
μέτρα θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά
το προσωπικό σε επιχειρήσεις υψηλού
κινδύνου και κλειστές δομές, οι οποίοι
όπως προαναφέραμε, θα ήταν καλό να
ελέγχονται ανά εβδομάδα. «Ταυτόχρονα θα έχουμε και τον γενικό πληθυσμό
που επιλέγει από μόνος του να κάνει το
τεστ ακόμα και στο σπίτι και φυσικά τους
ελέγχους σε όλους τους ταξιδιώτες που
έρχονται στη χώρα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αρνητικότητα
στο μάξιμουμ που μπορούμε να έχουμε»,
είπε καταληκτικά.
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Τον Μάιο, εκτός απροόπτου,
η εξεταστική
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

ΣΤΟ ΠΑΡΆ ΠΈΝΤΕ ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ - Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΒΑΘΜΊΔΕΣ

Λ

ίγο πριν να λήξει το Α’
Τετράμηνο, η εκπαίδευση αλλάζει μορφή και
γίνεται και πάλι ψηφιακή.
Σε μια περίοδο που οι
γραπτές αξιολογήσεις
δίνουν και παίρνουν
-ευτυχώς οι περισσότερες πρόλαβαν να
ολοκληρωθούν- τα σχολεία Δημοτικής,
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης αναγκάζονται γι’ ακόμη μια φορά να βάλουν
λουκέτο για τρεις εβδομάδες.
Όσο για τις εξετάσεις των τετραμήνων,
που ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν
στις 14 Ιανουαρίου για την Α’ και Β’ Λυκείου,
ο κύβος ερρίφθη με την ανακοίνωση των
νέων μέτρων. Σε συνάντηση που είχαν οι
εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και η Συνομοσπονδία Γονέων με τον
Υπουργό Παιδείας, επανέλαβαν το αίτημά
τους για αναστολή των εξετάσεων. Σύμφωνα
με τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, κ. Θέμη
Πολυβίου, ο οποίος μίλησε στη «Σημερινή», ο Υπουργός πρότεινε αρχικά, αν και
εφόσον γινόταν δεκτό από τον Υπουργό
Υγείας, τα παιδιά να παρακαθίσουν σε
εξετάσεις τώρα στα μισά μαθήματα και
να μεταφερθούν για το επόμενο τετράμηνο τα υπόλοιπα. Ωστόσο, λίγο αργότερα,
ο ίδιος ο κ. Προδρόμου συμφώνησε ότι
κάτω από το πρίσμα των νέων μέτρων
είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν
οι εξετάσεις τετραμήνων, με αποτέλεσμα
αυτές να μεταφερθούν στο β’ τετράμηνο.
Λέχθηκε, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας

οδηγία για το πρόγραμμα των μαθημάτων.
Θεωρώ ότι το βάρος πέφτει και πάλι στις
Διευθύνσεις των σχολείων για τη σωστή
οργάνωση».

Τηλεκπαίδευση
και στα δημοτικά

θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις τις
επόμενες ημέρες.

Δύσκολες συνθήκες

Ο κ. Πολυβίου έκανε λόγο για συγκεχυμένες πληροφορίες, που ίσως δυσκολέψουν
το έργο των Διευθύνσεων των σχολείων,
εφόσον, όπως ο ίδιος δήλωσε, «άλλα ακού-

σαμε και άλλα είδαμε στην εγκύκλιο που
στάλθηκε λίγο αργότερα». Συγκεκριμένα,
ο κ. Πολυβίου ανέφερε ότι κατά την εξ
αποστάσεως συνάντηση, που είχαν με τον
κ. Προδρόμου, ο Υπουργός ανακοίνωσε
επίσημα τη συνέχιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας μέσω της τηλεκπαίδευσης
για Γυμνάσια και Λύκεια.

Για το πρόγραμμα των μαθημάτων
που θα παρακολουθούν οι μαθητές, ο
κ. Πολυβίου ανέφερε ότι δεν υπήρχαν
ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές. «Αυτό
που ειπώθηκε είναι ότι για την Α’ και Β’
Λυκείου, θα συνεχιστεί η παράδοση της
ύλης που αφορά στο Β’ τετράμηνο. Όσο για
τα Γυμνάσια δεν υπήρξε συγκεκριμένη

Με φυσική παρουσία θα συνεχίσουν να
λειτουργούν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί
σταθμοί και παιδικοί σταθμοί, η προδημοτική και η ειδική εκπαίδευση. Για τα
ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα εργαστηριακά μαθήματα επίσης
θα διεξάγονται με φυσική παρουσία με
την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Με τηλεδιάσκεψη θα λειτουργούν
τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα.
Όσον αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση,
τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι
πρώτες τρεις τάξεις του Δημοτικού θα
συνεχίσουν την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ η Δ’, η Ε’ και η
Στ’ θα παρακολουθεί μαθήματα μέσω
τηλεδιάσκεψης. Ο Γενικός Γραμματέας
της ΠΟΕΔ, κ. Χάρης Χαραλάμπους,
δήλωσε στη «Σ» ότι οι συνθήκες είναι
πολύ δύσκολες και εκ των πραγμάτων
δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. «Τα
σχολεία δεν είναι έτοιμα για τηλεκπαίδευση
λόγω τεράστιων ελλείψεων εξοπλισμού,
ωστόσο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να
κάνουν τα μαθήματα από το σπίτι τους. Τα
σχολεία θα λειτουργούν με το προσωπικό
ασφαλείας και τις διευθύνσεις».
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Επιβάλλεται στρατηγική
για γρήγορο εμβολιασμό
εμβολιασμών στη χώρα μας, ο πνευμονολόγος Δρ Χάρης Αρμεύτης σε δηλώσεις
του στη «Σ» εξέφρασε την άποψη ότι ακόμα
δεν καταλάβαμε ως χώρα τη σημασία του
μαζικού εμβολιασμού και δεν συνειδητοποιήσαμε τι σημαίνει πληθυσμιακή ανοσία
μέσω του εμβολιασμού. Ο Δρ Αρμεύτης
εκτίμησε πως η πλειοψηφία του κόσμου
θα ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα το 70%
του πληθυσμού να εμβολιαστεί κι έτσι να
προστατεύσει και το 30% που αρνείται
να εμβολιαστεί, γιατί ο ιός δεν θα μπορεί
ούτε να επιβιώσει στην κοινότητα, ούτε
να μεταλλαχθεί. Ωστόσο, όπως σημείωσε,
όσο αφήνουμε τον ιό ελεύθερο, μπορεί
να προσαρμοστεί. «Γι’ αυτό και πρέπει να
δώσουμε την ώθηση στο να βρούμε εμβόλια», τόνισε. Το ιδανικό σενάριο, σύμφωνα
με τον ίδιο, θα ήταν τώρα με το lockdown
να είχαμε στη διάθεσή μας εμβόλια, ώστε
να γίνονται μαζικοί εμβολιασμοί, οπότε και
ο κόσμος θα το αντιμετώπιζε θερμότερα
γιατί θα του έδινες την ελπίδα της εξόδου.
Ο Δρ Αρμεύτης υπέδειξε πως πρέπει να
γίνει ένας καλύτερος συντονισμός γιατί
με τον αριθμό εμβολίων που έρχονται
από την ΕΕ εμβολιάζεται μόνο ένα πολύ
μικρό ποσοστό. Άλλωστε, όπως είπε, η
λύση του προβλήματος είναι ο μαζικός
εμβολιασμός.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΕΜΒΟΛΊΩΝ ΠΟΥ ΦΤΆΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΎΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΝ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΎΣ,
ΘΑ ΦΤΆΣΟΥΜΕ ΜΈΧΡΙ ΤΟ
ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΊ ΤΟ 65% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΏΣΤΕ
ΝΑ ΕΠΈΛΘΕΙ Η ΑΝΟΣΊΑ ΤΗΣ
ΑΓΈΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Μ

ε πιο αργούς
ρυθμούς απ’
ό,τι αναμέναμε
συνεχίζονται
οι εμβολιασμοί
στη χώρα μας,
γεγονός που
προκαλεί δυσφορία στην κοινότητα και
καταδεικνύει την ανάγκη για καταρτισμό
μίας νέας στρατηγικής, που θα έχει γρηγορότερα αποτελέσματα όσον αφορά την
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.
Την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε η α’ φάση του εμβολιαστικού
πλάνου του Υπουργείου Υγείας, κατά
την οποία εμβολιάστηκαν 4.500 άτομα
τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των
επαγγελματιών υγείας που είχαν προτεραιότητα και των ηλικιωμένων που
διαμένουν στους οίκους ευγηρίας, ενώ
από την Παρασκευή εισήλθαμε στη β’
φάση, κατά την οποία εμβολιάζονται πλέον
με ραντεβού άτομα άνω των 80 ετών. Η
καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στις λιγοστές ποσότητες εμβολίων
που φτάνουν στη χώρα μας από την ΕΕ,
η οποία μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει τα
εμβόλια μόνο δύο εταιρειών, της Pfizer
και της Moderna. Μάλιστα, όπως υπολογίζεται, αν συνεχιστούν με αυτούς τους
ρυθμούς οι εμβολιασμοί στην Κύπρο, θα
αναμένουμε μέχρι το φθινόπωρο ώστε
να εμβολιαστεί το 65% του πληθυσμού
και να υπάρξει η λεγόμενη ανοσία της
αγέλης. Και όλα αυτά, την ώρα που το
γειτονικό μας Ισραήλ κατάφερε μέσα σε
μόλις τρεις βδομάδες να εμβολιάσει 1,5
εκατ. πολίτες, που αντιστοιχούν στο 1/6
του πληθυσμού της χώρας.

«Αναμενόμενη η μικρή ροή
στα αρχικά στάδια»

Επαφές για προμήθεια
εμβολίων από το Ισραήλ

Δρ Χάρης Αρμεύτης:
Σύμφωνα με
πληροφορίες,
ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης
ήρθε σε επαφή με
τον Πρωθυπουργό
του Ισραήλ ώστε
να μπορέσουμε να
προμηθευτούμε
εμβόλια από τη
γείτονα χώρα, που
κατάφερε μέσα σε
τρεις εβδομάδες να
εμβολιάσει περίπου
1,5 εκατομμύριο
πολίτες

Αναφερόμενος στο ζήτημα των εμβολιασμών, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος

Ιωάννου υπενθύμισε πως «μέχρι στιγμής
έχουν αδειοδοτηθεί δύο εμβόλια από τις
έξι συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατ’ επέκτασιν η
Κύπρος. Οπότε, μέχρι και την αδειοδότηση των υπολοίπων εμβολίων, εκ των
πραγμάτων ο ρυθμός εμβολιασμού είναι
αργός». Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι με τις
παραλαβές και τα δεδομένα που έχουμε
τώρα ενώπιόν μας, «εάν δεν υπάρξει άλλη
αδειοδότηση μέχρι το τέλος Μαΐου, θα
εμβολιαστούν γύρω στα 60.000-70.000
άτομα», ενώ αναφέρθηκε σε μία στατιστική
που λέει πως «όταν εμβολιαστεί το 20%
του πληθυσμού, αλλά με σειρά προτεραιότητας, τότε μειώνει τις εισαγωγές κατά
80%. Άρα εάν εμβολιάσουμε 150.000
άτομα μέχρι τα μέσα Απριλίου, θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε δραστικά τις
εισαγωγές στα νοσοκομεία». Περαιτέρω,
ο Υπουργός ανέφερε πως πληροφορίες
θέλουν την AstraZeneca να υποβάλλει
αίτηση για αδειοδότηση εντός Ιανουαρίου, υποδεικνύοντας παράλληλα πως
η αδειοδότηση του συγκεκριμένου εμβολίου θα συμβάλει στη ροή μεγάλου
αριθμού εμβολίων και τον εμβολιασμό
μεγαλύτερου αριθμού πολιτών.

Κληθείσα να σχολιάσει την καθυστέρηση
που παρατηρείται στην όλη διαδικασία, η
αναπληρώτρια διευθύντρια των Ιατρικών
Υπηρεσιών Όλγα Καλακούτα εξήγησε στη
«Σ» πως όπως έρχονται τα εμβόλια από την
ΕΕ καταχωρούνται και διατίθενται στους
δικαιούχους. Έρχονται, για παράδειγμα,
όπως είπε, 6.800 εμβόλια την εβδομάδα,
τα οποία μοιράζονται διά δύο και δίνονται
σε όσους έχουν προτεραιότητα σύμφωνα
με το εμβολιαστικό πλάνο. Η κ. Καλακούτα υπέδειξε πως όταν έγινε η παρουσίαση
του εμβολιαστικού πλάνου είχαμε πει ότι
αναμενόταν πως στην αρχή η ροή θα είναι
μικρή, ενώ πρόσθεσε πως το θετικό είναι
ότι από Δευτέρας αναμένονται πέραν των
εμβολίων της Pfizer, επιπλέον ποσότητες
από τη Moderna μετά την έγκριση που
έλαβε από την ΕΕ την εβδομάδα που μας
πέρασε. Επίσης, σημείωσε και την ανταπόκριση των πολιτών, οι οποίοι μέχρι στιγμής
είναι θετικοί. Ερωτηθείσα πώς υπολογίζεται
ότι θα κυλήσει η εμβολιαστική κάλυψη της
κοινότητας τους επόμενους μήνες, ανέφερε
πως υπολογίζεται ότι αρχές του καλοκαιριού
θα έχει εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού
και στο τέλος του καλοκαιριού θα έχει εμβολιαστεί το 65%, που χρειάζεται ώστε να

δημιουργηθεί η ανοσία της αγέλης.

Εγκυμονεί κινδύνους
η καθυστέρηση

Με τη σειρά του το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας Δρ Γιώργος Πάνος
ανέφερε στη «Σ» πως οι εμβολιασμοί
υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν
περί τα τέλη του καλοκαιριού ή αρχές
φθινοπώρου. Μέχρι τότε, όμως, όπως
είπε, θα υπάρχουν και οι μεταλλάξεις,
όπως το νέο στέλεχος του ιού, που έχει
απομονωθεί στη Νότια Αφρική, για το
οποίο υπάρχουν γνώμες ότι δεν ανταποκρίνεται στα υπάρχοντα εμβόλια. Αν
αυτό επιβεβαιωθεί, πρόσθεσε, θα πρέπει
να γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούν άλλα
εμβόλια ίσως και του χρόνου. Το δεύτερο κομμάτι, όπως εξήγησε, αφορά στα
αντισώματα τα οποία παράγονται από τα
εμβόλια, τα οποία μέχρι στιγμής ξέρουμε
ότι δουλεύουν για 4-5 μήνες και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε για πόσους
μήνες είναι παραγωγικά.

«Πρέπει να γίνει καλύτερος
συντονισμός»

Σχολιάζοντας τη μέχρι τώρα πορεία των

Ο Δρ Αρμεύτης τόνισε πως πρέπει
να εξαντλήσουμε τις επιλογές μας για να
προμηθευτούμε όσο το δυνατόν το συντομότερο τα εμβόλια. Μάλιστα, όπως
αποκάλυψε στη «Σ», οι πληροφορίες του
αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ήρθε ήδη σε επαφή με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ώστε να μπορέσουμε να
προμηθευτούμε εμβόλια από τη γείτονα
χώρα. Πρόκειται για μία χώρα, όπως είπε,
που κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα να εμβολιάσει 1,5 εκατομμύριο του πληθυσμού της, γιατί προνόησε
και από τον Ιούνιο ήρθε σε επαφή με
τις εταιρείες που ετοίμαζαν τα εμβόλια
και είναι σε θέση σήμερα να καλύπτει τις
ανάγκες της. Διερωτήθηκε τι μας εμποδίζει να αγοράσουμε εμβόλια πέραν αυτών
που μας προμηθεύει η ΕΕ και εξήγησε
πως «το όφελος που θα έχουμε θα είναι
τεράστιο σε σχέση με το κόστος της αγοράς τους, αφού θα μπορέσουμε ίσως και
από τον Μάιο να έχουμε μία κανονική
οικονομική δραστηριότητα». Καταληκτικά, ανέφερε πως ο στόχος μας πρέπει να
είναι σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή
γύρω στους τρεις μήνες, να γίνει μαζικός
εμβολιασμός 600 χιλιάδων πολιτών, ώστε
να επέλθει η πληθυσμιακή ανοσία και να
αποδυναμωθεί ο ιός, ενώ σημείωσε ότι
το σημαντικό είναι πως τουλάχιστον τα
εμβόλια της Pfizer δεν έδειξαν ανάγκη για
νοσηλεία όσων εμβολιάστηκαν, οπότε θα
σωθεί και το σύστημα υγείας που σήμερα
κινδυνεύει με κατάρρευση.

ART AERI

Δυναστεία των Τανγκ

Η

δυναστεία των Τανγκ ξεκίνησε στις
18 Ιουνίου 618 και τελείωσε στις
4 Ιουνίου 907. Ήταν μια αυτοκρατορική δυναστεία της Κίνας, που διαδέχθηκε την Δυναστεία Σουί και ακολουθείται
από την περίοδο των πέντε δυναστειών
και των δέκα βασιλείων. Ιδρύθηκε από
την οικογένεια Λι, η οποία κατέλαβε την
εξουσία κατά τη διάρκεια της παρακμής
και κατάρρευσης της Αυτοκρατορίας των
Σουί. Η δυναστεία διακόπηκε για λίγο
από τη δεύτερη δυναστεία Τσόου, όταν
η Αυτοκράτειρα Γου Ζετιάν κατέλαβε τον
θρόνο, γενόμενη η πρώτη και μοναδική
Αυτοκράτειρα που βασίλευσε στην Κίνα.
Η δυναστεία των Τανγκ, με πρωτεύου-

σα το Τσανγκ-αν, πιο πυκνοκατοικημένη
πόλη στον κόσμο εκείνη την περίοδο,
θεωρείται γενικά ως μια χρυσή εποχή
του κινεζικού πολιτισμού. Η έκτασή της,
που αποκτήθηκε μέσω των στρατιωτικών
εκστρατειών των πρώτων Αυτοκρατόρων
της, ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των Χαν
και συναγωνίστηκε αυτήν της τελευταίας
δυναστείας Γιουάν και Τσινγκ. Σε δύο
απογραφές του 7ου και 8ου αιώνα, τα
αρχεία των Τανγκ υπολόγισαν τον πληθυσμό από τον αριθμό των εγγεγραμμένων
νοικοκυριών, σε περίπου 50 εκατομμύρια
άτομα, αριθμός ο οποίος τον 9ο αιώνα
εκτιμάται ότι είχε αυξηθεί σε περίπου 80
εκατομμύρια άτομα.

Με βάση τον πληθυσμό της, η δυναστεία
ήταν σε θέση να αυξήσει τους επαγγελματίες στρατιώτες και την επιστράτευση
στρατιών εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών
για να υποστηρίξουν την άμυνα ενάντια σε
νομαδικές δυνάμεις που κυριαρχούσαν
στην εσωτερική Ασία και τις προσοδοφόρες εμπορικές διαδρομές κατά μήκος
του Δρόμου του Μεταξιού, χωρίς όμως
να λείπει από τις στρατηγικές τους και η
διπλωματία.
Μέχρι τη μαζική εξέγερση υπό τον στρατηγό Αν Λουσάν κατά του Αυτοκράτορα
Σιουάν-τσονγκ, από το 755 έως το 763, η
Κίνα συνέχιζε να επεκτείνεται. Διάφορα
βασίλεια πλήρωναν φόρο υποτελείας στο

δικαστήριο των Τανγκ, ενώ κατακτήθηκαν
επίσης πολλές περιοχές που ελέγχονταν
έμμεσα μέσω ενός συστήματος προτεκτοράτων. Η εξέγερση του Αν Λουσάν
σταμάτησε την τάση αυτή αλλά ταυτόχρονα
έδωσε νέα ώθηση στην οικονομία, κυρίως των πιο απομακρυσμένων περιοχών,
καθώς ελάττωσε τον έλεγχο της κεντρικής
εξουσίας πάνω στο εμπόριο.
Εκτός από την πολιτική ηγεμονία, οι
Τανγκ επίσης έχουν ασκήσει μια ισχυρή
πολιτιστική επιρροή στα γειτονικά κράτη,
όπως στην Κορέα, την Ιαπωνία και το
Βιετνάμ. Παράλληλα, όμως, δέχθηκαν με
άνεση τις ξενικές επιρροές που κατέφθαναν μέσω των εμπορικών συναλλαγών

με τους γείτονές της, κυρίως πάνω στις
τέχνες, όπως η μουσική. Χαρακτηριστικό επίσης υπήρξε η διείσδυση όλο
και περισσότερο του Βουδισμού στην
καθημερινή ζωή των πολιτών, παρά τις
προσπάθειες κάποιων Αυτοκρατόρων
της περιόδου να τον καταστείλουν με τη
βία, όπως με τα μέτρα του 843, όταν η
Αυλή κατήργησε όλα τα βουδιστικά μοναστικά τάγματα, κατεδαφίζοντας μεγάλο
αριθμό ναών και μοναστηριών. Προς το
τέλος της περιόδου των Τανγκ επανήλθε
ο Κομφουκιανισμός.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο
www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία
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Ο «απογαλακτισμός» των εφήβων
ΔΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ*

ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΚΑΤΑΒΟΛΈΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΊΣ
- ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΎΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΏΝ

Α

ναμφίβολα η προσπάθεια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία
του καθενός. Ωστόσο,
οι γενετικές καταβολές
παραμένουν μια αόρατη
δύναμη που κινεί τα νήματα, την ίδια ώρα που οι γονείς πασχίζουν
να φέρουν το αποτέλεσμα που οι ίδιοι
ονειρεύονται. Ο Δρ Σωκράτης Κτίστης
μίλησε στη «Σημερινή» για τον ρόλο που
διαδραματίζει το DNA στην εξέλιξη ενός
μαθητή και τη συσχέτισή του με τους γονείς
που ονειρεύονται ένα δικό τους μέλλον
για τα παιδιά τους.
«Οι γενετικές καταβολές είναι ισχυρές,
και μάλιστα πιο ισχυρές απ’ όσο νομίζουμε.
Και όσοι γονείς, εκπαιδευτικοί ή άλλοι
φορείς αγωγής ασπαζόμαστε χωρίς πολλή
περίσκεψη το γνωμικό ‘‘Όπου υπάρχει
θέληση υπάρχει και ο τρόπος’’, πέφτουμε
πολλές φορές σε παγίδες, με απροσμέτρητες
συνέπειες για τον συναισθηματικό κόσμο
αλλά και το μέλλον των παιδιών μας. Η
θέληση και η προσπάθεια, αναμφίβολα,
είναι καθοριστικής σημασίας στην επίτευξη
στόχων αλλά δεν είναι το παν, όσο και αν
αυτό ξενίζει όλους εμάς τους γονείς που
μεγαλώσαμε με σημαία μας τη σημασία της
προσπάθειας στη ζωή μας. Πρέπει πρώτα
να προηγηθεί η αυτογνωσία, απαλλαγμένη
από κάθε ίχνος χαμηλής αυτοεκτίμησης
ή και έπαρσης και μετά η στοχοθέτηση.
Στη συνέχεια, το γνωμικό «Όπου υπάρχει
θέληση, υπάρχει και ο τρόπος» μπορεί
πλέον να κατακτήσει τον θρόνο του. Ας
δούμε, λοιπόν, με πρακτικά μέτρα πώς
μπορούμε, ως γονείς, να αντιμετωπίσουμε
διλήμματα που αφορούν σε σημαντικές
αποφάσεις των παιδιών μας σε συνδυασμό
με τις γενετικές τους καταβολές.  
Υπάρχει πληθώρα ερευνών, οι οποίες
αποδεικνύουν άμεση σύνδεση ανάμεσα
στις γενετικές καταβολές και τις γενικότερες
επιδόσεις στο σχολείο. Άλλες πάλι έρευνες αποδεικνύουν ότι παιδιά με σταθερή
και ισχυρή «νοοτροπία ανάπτυξης» έχουν
υψηλές επιδόσεις σε ακαδημαϊκούς βαθμούς. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες
αυτές δεν είναι αντιφατικές. Αυτή, όμως, η

κατ’ επίφασιν σύγκρουση είναι αρκετή για
να παρασύρει αρκετούς φορείς αγωγής
στο να ασκούν αφόρητη πίεση στα παιδιά
για «να μάθουν να προσπαθούν», ώστε
να έχουν «ψηλούς βαθμούς». Αναμφίβολα, η προσπάθεια είναι εφόδιο ζωής
και καθοριστικής σημασίας στην επιτυχία
και, εν μέρει, της ευτυχίας κάποιου ανθρώπου. Όμως, αυτή η γενικότερη πίεση
για προσπάθεια δεν απαντά σε ουσιώδη
ερωτήματα όπως: τι σημαίνει προσπάθεια,
σε ποιους τομείς να προσπαθήσω, πόσο
να προσπαθήσω, πώς να προσπαθήσω
ή και τι στόχους να θέσω.

Το παράδειγμα
της Μαργαρίτας

Η Μαργαρίτα είναι τώρα φοιτήτρια.
Στο δημοτικό, οι βαθμοί της στις διάφορες
αξιολογήσεις κυμαίνονταν από το «πολύ
καλά» έως το «άριστα». Από το καλοκαίρι,
πριν να αρχίσει να φοιτά στο γυμνάσιο, η
μητέρα της, η Στέλλα, «συμφώνησε» με
τη Μαργαρίτα να συνεχίσει και στο γυμνάσιο να επιδιώκει το αριστείο, να είναι,
δηλαδή, ο στόχος της. «Αποφάσισαν» για
το πρόγραμμα διαβάσματος (2 - 3 ώρες
την ημέρα) και στον ελεύθερό της χρόνο
να ασχολείται με άλλες δραστηριότητες.
Στο δημοτικό, η Στέλλα, ως συνήθως,
βοηθούσε τη Μαργαρίτα στο διάβασμα
και το ίδιο συνεχίστηκε και στην Α’ γυμνασίου, στο πλαίσιο βέβαια που η Στέλλα μπορούσε να βοηθάει τη Μαργαρίτα.
Στην ουσία, βέβαια, αυτή η προσπάθεια
περιόρισε δραματικά τον ελεύθερο χρόνο
της Μαργαρίτας για άλλες δραστηριότητες
και επιδείνωσε τις σχέσεις μητέρας και
κόρης, λόγω συγκρούσεων για τα μαθήματα
και τους βαθμούς. Στα μαθήματα που οι
βαθμοί των διαγωνισμάτων απειλούσαν
το αριστείο (όπως τα Μαθηματικά), ξεκίνησαν και τα φροντιστήρια, έστω σποραδικά στην αρχή και έγιναν το «δεύτερο
σχολείο» στο τέλος. Και τα κατάφερε η
Μαργαρίτα να αριστεύσει, με πολλή όμως
προσπάθεια. Δεν της έμεινε χρόνος για
χόμπι, ανάπτυξη βαθύτερων σχέσεων για
φιλία, ούτε βέβαια για φυσική άσκηση.
Δεν φρόντιζε ούτε το σώμα ούτε και την

υγεία της. Η Στέλλα, δε, συχνά-πυκνά,
παρουσιαζόταν ιδιαίτερα επικριτική ως
προς κάποιους καθηγητές που «τύχαινε»
να μην καταλαβαίνουν τις πραγματικές
δυνατότητες της Μαργαρίτας.

Όπου υπάρχει θέληση,
υπάρχει τρόπος;

Στη συνέχεια, το αναλυτικό έγινε ακόμη πιο πολύπλοκο. Το 18/20 σε κάποιο
διαγώνισμα φάνταζε αποτυχία και η αυτοπεποίθησή της κλονιζόταν. Ο στόχος,
όμως, του αριστείου ήταν εκεί, ανεπηρέαστος από τα νέα, πιο δύσκολα, δεδομένα.
Και η Στέλλα, με όλη της την αγάπη και
βαθιά χαραγμένο στη μνήμη της το ρητό
«Όπου υπάρχει η θέληση υπάρχει και ο
τρόπος» να ενθαρρύνει, με τον δικό της
τρόπο, βέβαια, τη Μαργαρίτα να επιδιώκει
το αριστείο. Στο λύκειο, χωρίς να το ψάξει
ιδιαίτερα, επιλέγει το Πρακτικό, τον κλάδο,
δηλαδή, στον οποίο για κάποιους φοιτούν
μόνο οι «καλοί» μαθητές.
Εν τέλει, με το τέλος της μαθητικής
της πορείας, η Μαργαρίτα δεν πέτυχε
τον στόχο του αριστείου, παρόλο που οι
καθηγητές την βοήθησαν όσο μπορούσαν, μετά και από έμμεσες «πιέσεις» της
Στέλλας. Εξασφάλισε, όμως, μια θέση στο
Πανεπιστήμιο θετικών επιστημών, που
αναμενόταν, κατά τη Στέλλα, να την οδηγήσει σε ένα επάγγελμα με κύρος και
σχετικά υψηλό μισθό, ασχέτως αν αυτό
ήταν που η Μαργαρίτα ποτέ δεν ονειρευόταν. Η Μαργαρίτα, λοιπόν, πέτυχε τους
στόχους της Στέλλας. Μία μητέρα, η οποία
γεννήθηκε τη χρονιά του πολέμου και
μεγάλωσε μέσα στη φτώχια και με πολλή
προσπάθεια κατάφερε επαγγελματικά να
εξασφαλίσει μία μόνιμη δουλειά και να
ζει άνετα οικονομικά.

Παράγοντες επιτυχίας
ή ευτυχίας;

Αναζητώντας απαντήσεις, ας δεχθούμε ότι πολλά από τα πιο κάτω γεγονότα
ισχύουν, παρόλο που η κάθε οικογένεια
έχει τις δικές της πεποιθήσεις, αρχές, αξίες
και στόχους.
• Οι βαθμοί στο σχολείο γίνονται ολοένα

και πιο ασήμαντοι στην επιλογή κάποιου
υποψήφιου για εργοδότηση στις πλείστες
ιδιωτικές εταιρείες, ακόμη και στο Δημόσιο.
• Η επαγγελματική επιτυχία, ως στόχος, δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την
ανάγκη για προσωπική ικανοποίηση. Η
ικανοποίηση του ατόμου από το επάγγελμά
του είναι σημαντική στην ευτυχία του. Η
επιλογή επαγγέλματος με αποκλειστικά
κριτήρια το ύψος του μισθού ή/και το κύρος του επαγγέλματος, υποσκάπτει την
ευτυχία του ατόμου.
• Η κριτική σκέψη και η συναισθηματική
νοημοσύνη (E.Q.) είναι πλέον δεξιότητες
καθοριστικής σημασίας στην επιλογή των
εργαζομένων.
• Η επιτυχία σε κάποια μαθήματα στο
σχολείο, όπως τα Μαθηματικά, εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν το πόσο
εύκολα μαθαίνει κάποιος, πόσο εύκολα
μεταφέρει δεξιότητες σε παρόμοιες με τις
διδασκόμενες καταστάσεις, πόσο εύκολα
αποθηκεύει και ανακαλεί πληροφορίες
από τη μνήμη, πόσο βαθιά αναλύει, επεξεργάζεται πληροφορίες κ.ο.κ.
• Μπορεί δύο μαθητές να αφιερώσουν
τον ίδιο χρόνο και να καταβάλουν την ίδια
προσπάθεια σε κάποιο μάθημα αλλά το
αποτέλεσμα να είναι πολύ διαφορετικό
λόγω γενετικών καταβολών. Οι γενετικές
καταβολές και ο δείκτης νοημοσύνης (I.Q.)
σε συγκεκριμένα πεδία νοημοσύνης είναι
καθοριστικοί παράγοντες στον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας που μαθαίνει κάποιος
αλλά και στον ρυθμό μάθησης.
• Οι στόχοι που θέτει το κάθε παιδί
ή από κοινού με τους γονείς του (ή και
κάποιες φορές μόνο από τους γονείς του)
διαμορφώνουν, πολλές φορές, την αυτοεικόνα του και επιδρούν καταλυτικά στην
αυτοπεποίθησή του.
• Η φιλία, η παρέα, η ανεξαρτησία και
η σωματική κατάσταση είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για τους πλείστους εφήβους.
• Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να
διαβάζουν μόνα τους, όσο το δυνατόν
πιο νωρίς. Όσο περισσότερο καιρό στηρίζονται στους γονείς, τόσο πιο δύσκολο
είναι να απογαλακτιστούν από αυτούς, να

ωριμάσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους. Είναι γεγονός ότι
κάποια παιδιά χρειάζονται βοήθεια στη
μελέτη από τους γονείς τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλα παιδιά.
Αυτό οφείλεται στη διαφορά γενετικών και
επίκτητων ικανοτήτων, στον διαφορετικό
ρυθμό μάθησης αλλά και στο πλάτος και
το βάθος του αναλυτικού προγράμματος.
Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα αναλάβουν την
ευθύνη της μελέτης τους, τόσο το καλύτερο.
• Όταν οι ίδιοι οι έφηβοι θέσουν τους
στόχους τους, τότε έχουν ισχυρό κίνητρο να
τους πετύχουν, χωρίς αυτό να συνεπάγεται
αυτόματα ότι είναι σε θέση να επιλέξουν
τους «σωστούς» στόχους για τη ζωή τους.
Είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι οι
συμβουλές μας, ως γονέων, μπορεί να
είναι πολύτιμες, σε καμία περίπτωση,
όμως, δεν πρέπει να δίνονται ως διαταγές.
• Το να μάθει κάποιος να προσπαθεί
και να μην τα παρατά είναι εφόδιο ζωής.
Αντίθετα, αν οι στόχοι είναι ανέφικτοι ή
πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθούν, η αποτυχία μπορεί να έχει ιδιαίτερα
αρνητικές συνέπειες σε κάποιο άτομο.
• Το ρητό «Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος», ισχύει σε περιπτώσεις πολύ
περισσότερες από εκείνες που μπορούμε
να φανταστούμε, αλλά όχι σε όλες.
• Ο χρόνος αποτελεσματικής μελέτης
των παιδιών δεν είναι απεριόριστος. Αν τα
παιδιά αφιερώνουν πολλές ώρες καθημερινά
στο διάβασμα, πιθανόν αυτό να επηρεάσει
αρνητικά την εικόνα τους για το διάβασμα
και κατ’ επέκτασιν την εικόνα τους για το
σχολείο γενικότερα. Σημειωτέον, επίσης,
ότι ο χρόνος μελέτης είναι αντιστρόφως
ανάλογος του ελεύθερου χρόνου.
• Πολλές φορές, εμείς οι γονείς, αγνοούμε τη διαφορετικότητα των παιδιών μας
και θεωρούμε ότι η δική μας θεώρηση της
επαγγελματικής επιτυχίας, ταυτίζεται με
την αντίστοιχη των παιδιών μας. Πολλοί
από εμάς, δυστυχώς, δώσαμε προτεραιότητα στην επαγγελματική επιτυχία και
παραμερίσαμε εντελώς την ανάγκη ικανοποίησης από την εργασία μας.
• Όταν ο γονιός μειώνει τον εκπαιδευτικό στα μάτια του παιδιού, η μάθηση

επηρεάζεται αρνητικά.
• Ο «έξυπνος» πλέον δεν θεωρείται
εκείνος που είναι χαρισματικός σε κάποιο πεδίο, όπως για παράδειγμα στα
Μαθηματικά ή στην κατάκτηση ξένων
γλωσσών, αλλά εκείνος που στη ζωή του
παίρνει σωστές αποφάσεις βάσει της προσωπικότητάς του αλλά και των εκάστοτε
περιστάσεων.
Στις πλείστες των περιπτώσεων, «εμείς οι
ίδιοι είμαστε οι αρχιτέκτονες της επιτυχίας
μας». Η μοίρα μας ή οι άλλοι άνθρωποι
δεν καθορίζουν τη ζωή μας, παρόλο που
μπορεί να ασκήσουν μία ιδιαίτερα αρνητική
ή και θετική επίδραση. Μια διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών από τους
γονείς μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς
διαφορετικά αποτελέσματα. Στην επόμενη
έκδοση θα παρουσιαστεί μια διαφορετική
εικόνα της κάθε Μαργαρίτας, μετά από
μια διαφορετική προσέγγιση της κάθε
Στέλλας.
*Ακαδημαϊκός Διευθυντής
Ιδ. Σχολής ΦΟΡΟΥΜ

Στις πλείστες των
περιπτώσεων, «εμείς
οι ίδιοι είμαστε οι
αρχιτέκτονες της
επιτυχίας μας».
Η μοίρα μας ή οι
άλλοι άνθρωποι δεν
καθορίζουν τη ζωή
μας, παρόλο που
μπορεί να ασκήσουν
μία ιδιαίτερα
αρνητική ή και
θετική επίδραση
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Κινήσεις στη διεθνή σκακιέρα
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ΣΩΣΤΉ Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ
ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΈΑ
ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ, ΌΜΩΣ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΈΝΑ ΥΛΟΠΟΙΉΣΙΜΟ
ΣΧΈΔΙΟ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ Η
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΠΡΟΧΩΡΕΊ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΧΡΩΠΕΙ»,
‘Η ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΉ ΤΗΣ.
ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΣΚΈΨΗ ΕΊΧΑΜΕ
ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΆΠΟΙΑ
ΧΡΌΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ
ΝΑΥΆΓΗΣΕ, ΊΣΩΣ ΝΑ ΈΦΤΑΣΕ Η ΏΡΑ ΝΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΔΟΎΜΕ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΈΝΑΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ ΦΑΚΌ

Ε

ίναι αναπόφευκτο ότι η
εξάπλωση του ιού παραμένει το κύριο θέμα στην
επικαιρότητα, εφόσον
πέρα από την επιβάρυνση της επιδημιολογικής
εικόνας, σημαντικός είναι
ο αρνητικός αντίκτυπος στην παγκόσμια
οικονομία. Όμως υπάρχουν και εξελίξεις,
με πολλές χώρες να τοποθετούνται στρατηγικά με βάση την επόμενη μέρα.
Υπάρχουν κάποια δεδομένα που
διαμορφώνονται πρώτα από την εκλογή Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και κατά δεύτερο λόγο από
συμμαχίες που δημιουργούνται μεταξύ
χωρών. Την ίδια στιγμή σημαντική δυναμική αναπτύσσει η Κίνα, της οποίας
η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί
το 2021 κατά 7% με 8%, αλλά και άλλες
χώρες της Ασίας όπως το Βιετνάμ, που
συνεχίζει να ενισχύει το ΑΕΠ του.
Η αλλαγή στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ
αποτελεί επικράτηση των υποστηρικτών της
παγκοσμιοποίησης (globalists), κάτι που
αναμένεται να αποδυναμώσει τις πολιτικές
προστατευτισμού που είχαμε παρατηρήσει
με την προηγούμενη διακυβέρνηση και
να ενισχύσει το διεθνές εμπόριο.
Αξιοσημείωτο του κλίματος είναι το
γεγονός ότι οι χρηματιστηριακές αγορές
στην Αμερική τη μέρα που σημειώθηκαν
τα επεισόδια στο Καπιτώλιο κινήθηκαν

θετικά, εφόσον οι επενδυτές προεξοφλούν
την ισχυρή ανάκαμψη της αμερικανικής
οικονομίας, μέσα από το μεγάλο πακέτο
ενίσχυσης της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας που αποφασίστηκε.
Τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που
υιοθετούνται από τις κεντρικές τράπεζες
(τα οποία υποτίθεται θα ήταν προσωρινά
και συνεχίζουν από το 2008) ενισχύουν
τη ρευστότητα στην αγορά και διατηρούν
τις παραγωγικές μονάδες της οικονομίας,
ώστε να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν
την ανάπτυξη στην μετά κορωνοϊό εποχή.
Φυσικά την ίδια στιγμή τα αρνητικά
επιτόκια στις καταθέσεις οδηγούν τους
επενδυτές στην αναζήτηση ευκαιριών
και εναλλακτικών επενδύσεων, με αξιοσημείωτη την αύξηση στην τιμή αγοράς
των κρυπτονομισμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο της
προηγούμενης διακυβέρνησης των Δημοκρατικών υπήρχαν εκτενείς συζητήσεις
μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) για την προώθηση της Διατλαντικής
Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων ή αλλιώς TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership), σε
μια προσπάθεια ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ
των δύο μερών.
Η TTIP είχε σκοπό τον περιορισμό
ή ακόμα και την κατάργηση, όπου είναι
δυνατόν, των εμποδίων που υπάρχουν στο

εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως είναι οι
τελωνειακοί δασμοί και η γραφειοκρατία,
οι διαπραγματεύσεις για την οποία σταμάτησαν με την εκλογή Τραμπ. Σημειώνεται,
όμως, ότι η ΕΕ προχώρησε με ανάλογες
συμφωνίες με τον Καναδά, ενώ πρόσφατα
ανακοινώθηκε και εμπορική συμφωνία με
την Κίνα (δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός
εταίρος της Ευρώπης μετά τις ΗΠΑ).
Χαρακτηριστική είναι και η έκθεση
των Moody’s, σύμφωνα με την οποία το
τρέχον έτος οι εμπορικές διαπραγματεύσεις
θα βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής
ατζέντας, με τα ζητήματα της εφοδιαστικής
αλυσίδας και της ψηφιακής οικονομίας
να διαμορφώνουν τις επιχειρηματικές
στρατηγικές.
Την ίδια στιγμή καταγράφεται επαναφορά των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας
και Κατάρ, με την πρώτη να αποφασίζει
λίγες ημέρες αργότερα περιορισμό στην
προσφορά πετρελαίου με σκοπό την ενίσχυση των τιμών, αλλά και η «συμφιλίωση» του Ισραήλ με αραβικές χώρες. Τα
πιο πάνω θυμίζουν λίγο-πολύ παρτίδα
σκάκι, όπου οι παίκτες της παγκόσμιας
οικονομίας και πολιτικής τοποθετούνται
στρατηγικά για την επόμενη μέρα.
Μια άλλη μεγάλη αλλαγή είναι η έξοδος
του Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ και
πώς θα διαμορφωθούν οι στρατηγικές και
οι συμμαχίες εντός του έτους (είναι ακόμη
νωρίς και λόγω της κατάστασης το μεγαλύ-

τερο βάρος έχει δοθεί στη διαχείριση της
επιδημιολογικής κρίσης). Σημειώνεται την
ίδια στιγμή η ανομοιόμορφη πορεία που
παρουσιάζουν οι οικονομίες των χωρών
της Ευρωζώνης, η οποία καταδεικνύει
την ανομοιογένεια που υπάρχει, εφόσον
ακόμη βρισκόμαστε πολύ μακριά από τη
δημοσιονομική ενοποίηση.
Ενδεχόμενη ενίσχυση των ηγεμονικών δυνάμεων εντός της Ευρώπης στο
μέλλον θα δημιουργήσει φυγόκεντρες
δυνάμεις, ενώ η σημερινή κατάσταση
αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για
έναν ειλικρινή διάλογο και επαναφορά
της ένωσης στον δρόμο της ολοκλήρωσης,
αλλά μάλλον κάτι τέτοιο είναι για τους
ρομαντικά σκεπτόμενους.
Είναι σημαντικό για κάθε κράτος, και ειδικά αυτά που έχουν εξωγενείς οικονομίες,
να αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον, να
εντοπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Πάντοτε φυσικά
σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει
και η οικονομική διπλωματία.
Η οικονομική διπλωματία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής
και πολιτικής στρατηγικής ενός κράτους
και της κυβέρνησής του. Η σωστή δομή και
οργάνωση των φορέων που ασκούν την
οικονομική διπλωματία, σε συνδυασμό με
τη δημιουργία της σωστής εικόνας για τη
χώρα (branding), θεωρούνται απαραίτητα
συστατικά για την προσέλκυση επενδύ-

σεων και άλλων μορφών επιχειρηματικής
δραστηριότητας από το εξωτερικό.
Φυσικά αυτά μπορούν να θεωρηθούν
ψιλά γράμματα για μια χώρα, η οποία δεν
έχει προϋπολογισμό και πασκίζει να διατηρήσει τις παραγωγικές και επιχειρηματικές της μονάδες ζωντανές, μέσα από
μια διαχείριση, η οποία αμφισβητείται
και παραμένει κολλημένη στις πολιτικές
αντιπαραθέσεις.
Σίγουρα προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή
είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
αλλά η οικονομία αποτελεί τη μεγαλύτερη
παράπλευρη απώλεια. Αναπτύσσεται η
συζήτηση ότι αν τα μέτρα ήταν αυστηρότερα
τον Νοέμβριο, αυτήν τη στιγμή δεν θα
ήταν αναγκαίο να κλείσουν τόσες πολλές
επιχειρήσεις. Ενδεχομένως να είναι σωστή
τοποθέτηση, όμως το ζήτημα είναι τι θα
κάνουμε από τώρα και στο εξής.
Για παράδειγμα, η Κίνα αυτήν τη στιγμή
διαθέτει μια οικονομία που αναμένεται,
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, να αναπτυχθεί
με ποσοστά που φθάνουν το 8% του ΑΕΠ
της, κυρίως διότι ο κόσμος της εφαρμόζει
με απόλυτο τρόπο τα αυστηρά μέρα που
έχουν εφαρμοστεί.
Την ίδια στιγμή είναι απαραίτητο να
προσαρμοστούν οι οικονομικές στρατηγικές
στα νέα δεδομένα. Η ενίσχυση, ενδεχομένως, των οικονομικών σχέσεων με τις
ΗΠΑ δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω
ανάπτυξη των επενδυτικών ταμείων, σύ-

ναψη συνεργασιών του Χρηματιστηρίου
μας με άλλα και διαπραγμάτευση τίτλων
κυπριακών εταιρειών και ταμείων στην
Αμερική.
Σωστή η πολιτική της προώθησης του
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,
όμως χρειάζεται ένα υλοποιήσιμο σχέδιο.
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση στην Ελλάδα
προχωρεί στη συγκρότηση της πρώτης
Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα, στις
παλιές εγκαταστάσεις της «ΧΡΩΠΕΙ», ή
τουλάχιστον ανακοίνωσε την πρόθεσή της.
Παρόμοια σκέψη είχαμε και πριν από
κάποια χρόνια στην Κύπρο και ναυάγησε,
ίσως να έφτασε η ώρα να την ξαναδούμε
μέσα από έναν διαφορετικό φακό. Φυσικά
η Ελλάδα προσβλέπει σε εγκατάσταση
εταιρειών από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και
άλλες τρίτες χώρες μέσα από τις σχέσεις
που αναπτύσσονται λόγω των κινήσεων
στη διεθνή σκακιέρα.
Σίγουρα δεν μαθαίνεις να παίζεις σκάκι,
τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο,
από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται
συγκέντρωση, σωστή τακτική και στρατηγική, να αντιλαμβάνεσαι τον τρόπο σκέψης
του αντιπάλου και να ενεργείς ανάλογα.
Υπάρχουν κίνδυνοι, όταν ο «Βασιλιάς»
είναι εκτεθειμένος αλλά και ευκαιρίες για
να νικήσεις. Οπότε εξαρτάται πόσο καλός
«σκακιστής» είσαι, ώστε να αντιλαμβάνεσαι το διεθνές πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον και να ενεργείς ανάλογα.
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Στη Βουλή στις 18 Ιανουαρίου ο
αναθεωρημένος προϋπολογισμός
ΑΚΕΛ, Οικολόγοι και Άννα Θεολόγου.
Ωστόσο, το κλίμα που διαμορφώθηκε
τις προηγούμενες ημέρες εμπνέει την
αισιοδοξία ότι τελικά ο αναθεωρημένος
προϋπολογισμός, όταν κατατεθεί στη Βουλή, θα τύχει της έγκρισης του Σώματος.
Όπως όλα δείχνουν, αυτό αναμένεται να
συμβεί με τις ψήφους του Δημοκρατικού
Συναγερμού, του Κινήματος Αλληλεγγύη,
της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων και του ΕΛΑΜ, που είχαν ψηφίσει
τον προϋπολογισμό και τον Δεκέμβριο,
αλλά και με τις ψήφους της ΕΔΕΚ και
της Συμμαχίας Πολιτών, που αναμένεται
να ικανοποιηθούν από τις αλλαγές που
επήλθαν.

ΟΙ ΠΡΟΘΈΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΆΤΩΝ, ΠΟΎ ΓΈΡΝΕΙ Η ΠΛΆΣΤΙΓΓΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
ΕΊΝΑΙ ΟΡΑΤΟΊ ΑΠΌ ΜΊΑ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΗ ΝΈΑ ΚΑΤΑΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

Τι γίνεται σε περίπτωση νέας
καταψήφισης

Σ

τη Βουλή για νέα συζήτηση επιστρέφει ο αναθεωρημένος κρατικός
προϋπολογισμός, καθώς
με εισήγηση του Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων και με
ομοφωνία του συνόλου των πολιτικών
δυνάμεων, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα λάβει χώρα σε συνεδρίαση
του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί
εκτάκτως στις 18 Ιανουαρίου 2021. Τονίζεται ότι τα οικονομικά περιθώρια της
Κυβέρνησης στενεύουν, γι’ αυτό και θέλει
να ψηφιστεί ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός όσο το δυνατόν πιο σύντομα,
ώστε να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να
καταβάλει τα επιδόματα που προνοούνται
στα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και
των εργαζομένων που επηρεάζονται από
τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού.

Έτυχαν ενημέρωσης
οι αρχηγοί

Την περασμένη Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε στο Προεδρικό Μέγαρο,
σύσκεψης του Συμβουλίου Αρχηγών, στην
παρουσία του Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων και των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία
ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων
για την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό
προτάσεων των πολιτικών δυνάμεων. Οι εν

λόγω προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
του διαλόγου που είχαν το προηγούμενο
διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργοί της Κυβέρνησης με τα
κόμματα, προκειμένου να επιτευχθεί η
ευρύτερη δυνατή συναίνεση και να καταστεί δυνατό να εγκριθεί από τη Βουλή ο
προϋπολογισμός το συντομότερο δυνατό.
Τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και η
Υπουργός Εργασίας ενημέρωσαν εκτενώς
τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επιμέρους τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό,
οι οποίες έγιναν με βάση τις εισηγήσεις
που υποβλήθηκαν και τον διάλογο που
προηγήθηκε. Η όλη συζήτηση διεξήχθη
σε δημιουργικό κλίμα, χωρίς βεβαίως να

παραγνωρίζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εκφράστηκαν.

«Κοινοβουλευτική πλειοψηφία» για πρόταση Κληρίδη

Στο μεταξύ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Οικολόγοι
φαίνεται ότι προκρίνουν την πρόταση του
τέως Γενικού Εισαγγελέα για τους φακέλους
των πολιτογραφήσεων. Με δηλώσεις του
μετά το τέλος του συμβουλίου Αρχηγών,
που έγινε την Παρασκευή στο Προεδρικό,
με επίκεντρο τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος επανέλαβε τη θέση τού
κόμματός του για επίδοση φακέλων για
τις πολιτογραφήσεις στον Γενικό Ελεγκτή.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης ότι
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των πολιτικών Αρχηγών, ο κ. Θεόπεμπτου των
Οικολόγων προέκρινε τη «Σολομωνική»
πρόταση του τέως Γενικού Εισαγγελέα,
Κώστα Κληρίδη, για την υπόθεση ελέγχου των πολιτογραφήσεων στο πλαίσιο
του ΚΕΠ. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του
ΔΗΚΟ σημείωσε ότι και το ΑΚΕΛ αλλά
και το κόμμα του προκρίνουν την εν λόγω
πρόταση με συνέπεια να συγκεντρώνει
«κοινοβουλευτική πλειοψηφία», όπως είπε.
Βάσει τούτου, ο κ. Παπαδόπουλος κάλεσε
τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν
επί της πρότασης Κληρίδη. Υπενθυμίζεται
ότι ο κ. Κληρίδης πρότεινε να δοθούν οι

φάκελοι στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής να δεσμευτεί ότι
μέχρι να τελειώσει η εν εξελίξει έρευνα
της τετραμελούς Επιτροπής, δεν θα προβεί
ο ίδιος σε σχετικές δημόσιες αναφορές ή
δημοσιεύσεις συμπερασμάτων.

Οι προθέσεις των κομμάτων

Επί του προκειμένου, που είναι η
ψήφιση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού σε νόμο από την Ολομέλεια
της Βουλής, ο κ. Παπαδόπουλος εμμέσως πλην σαφώς απέκλεισε εκ νέου την
θετική ψήφο του κόμματός του. Αρνητικά,
στον προϋπολογισμό, λόγω διαφορετικής
φιλοσοφίας, αναμένεται να ταχθούν επίσης

Στο μεταξύ, ο κίνδυνος να καταρρεύσει
το κράτος και η οικονομία μας εν μέσω
πανδημίας είναι ορατός, σε περίπτωση
καταψήφισης του προϋπολογισμού και
μάλιστα αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερε
ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους
Αρχηγούς των κομμάτων. Την ίδια ώρα,
πονοκέφαλο για την Κυβέρνηση αποτελεί και η επικείμενη αξιολόγηση από τον
οίκο Moody’s, η οποία αναμένεται στις 22
Ιανουαρίου, αφού υπάρχει ο κίνδυνος
υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός
μέχρι τότε.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά την καταψήφιση
του προϋπολογισμού από τη Βουλή στις 17
Δεκεμβρίου, η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόριο για τον μήνα Ιανουάριο, με βάση τις
δαπάνες του αντίστοιχου μήνα του 2020.
Οπότε, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί εντός Ιανουαρίου, θα
πρέπει να εγκριθεί δωδεκατημόριο και
για τον Φεβρουάριο. Το Σύνταγμα, και
συγκεκριμένα το άρθρο 168, προνοεί ότι
αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός μέχρι
την έναρξη του νέου οικονομικού έτους,
δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2021, τότε η
Βουλή έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει
να δώσει εξουσιοδότηση ενέργειας οποιασδήποτε δαπάνης, για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εκάστοτε,
τα λεγόμενα δωδεκατημόρια, και να μην
υπερβαίνει τους δύο μήνες, για το σύνολο
του λογαριασμού του πάγιου ταμείου. Η
Βουλή, δηλαδή, θα εγκρίνει ανά μήνα τις
συμβάσεις και υποχρεώσεις που έχουν
ήδη αναληφθεί από το κράτος προς τους
πολίτες και προς τρίτους, ωστόσο αυτό
μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον Μάρτιο.

Η EY παρουσιάζει τον Φορολογικό
Οδηγό Κύπρου 2021

Η

EY Κύπρου είναι στην ευχάριστη
θέση να παρουσιάσει την τελευταία έκδοση του Φορολογικού
Οδηγού Κύπρου – στα αγγλικά – που
παρέχει μιαν απλή, ολιστική σύνοψη του
φορολογικού συστήματος της Κύπρου,
με βάση την κυπριακή νομοθεσία και
τις φορολογικές πρακτικές για το οικονομικό έτος 2021. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση των
φορολογικών νομοθεσιών που ισχύουν
από τον Ιανουάριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσφατων
βασικών αλλαγών στον φορολογικό κώδικα. Μεταξύ άλλων περιέχει στοιχεία
αναφορικά με τη φορολογία φυσικών
και νομικών προσώπων, θέματα ΦΠΑ,
καθώς και άλλα διάφορα φορολογικά
θέματα, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές, ελεγχόμενες αλλοδαπές
οντότητες και τους συντελεστές
παρακράτησης φόρων στο
πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών αποφυγής διπλής
φορολογίας. Δεν περιλαμβάνει
όλα τα μέτρα αντιμετώπισης
του COVID-19.
Η ηλεκτρονική έκδοση
του Cyprus Tax Facts 2020 είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της

EY. Η ελληνική έκδοση θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα τις επόμενες εβδομάδες. Ο Φορολογικός Οδηγός Κύπρου προορίζεται
να χρησιμεύσει ως μια πρακτική πηγή
πληροφοριών και δεν υποκαθιστά την
ανάγκη για εξειδικευμένες επαγγελματικές
συμβουλές. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων
μας στην EY Κύπρου παραμένει στη διάθεσή σας για να σας παρέχει επαγγελματικές,
εξατομικευμένες συμβουλές με βάση την
εκτεταμένη εμπειρία και τις γνώσεις μας
στον κλάδο.
Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του
Φορολογικού Οδηγού, ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής
Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών
της ΕΥ, παρατηρεί: «Βιώνουμε πρωτοφανείς στιγμές. Οι κυβερνήσεις σε όλον
τον κόσμο μεταρρυθμίζουν τους φορολογικούς τους κώδικες με πρωτοφανείς
ρυθμούς και το τοπίο μεταβάλλεται καθημερινά, ειδικά σε
ό,τι αφορά την ανάγκη μελέτης
νέων αγορών. Δημιουργήσαμε
αυτόν τον οδηγό με στόχο να
στηρίξουμε την επιτυχία σας,
παρέχοντάς σας ολοκληρωμένη
πληροφόρηση προκειμένου
να είστε σε θέση να λαμβάνετε
πιο ενημερωμένες στρατηγικές
αποφάσεις».
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Το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας
(γ) Οποιαδήποτε επιχείρηση κατά την
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι
31η Ιανουαρίου 2021, για κάποιο χρονικό
διάστημα ήταν δραστηριοποιημένη και
για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν μη
δραστηριοποιημένη, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο
ανάλογα με την περίπτωση (ΕΕΑ10 και
ΕΕΑ11).
Επιχειρήσεις με πέραν των 3 εργαζομένων που θα επαναδραστηριοποιηθούν
θα καλύπτεται το 65% του προσωπικού,
ενώ για όσες δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, θα καλύπτεται το 97%.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΊ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΑΝ
ΧΘΕΣ ΤΟ ΝΈΟ ΠΑΚΈΤΟ ΜΈΤΡΩΝ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΜΕ
ΚΌΣΤΟΣ 350-400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ

Τ

ο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας από
τις επιπτώσεις της πανδημίας ανακοίνωσαν χθες
το μεσημέρι οι αρμόδιοι
Υπουργοί Οικονομικών
και Εργασίας, Κωνσταντίνος Πετρίδης και Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Το κόστος του νέου πακέτου ανέρχεται
στα 350-400 εκατ. ευρώ.

Επίδομα ανέργων

Κρατική χορηγία
επιχειρήσεων

Το πρώτο μέτρο του Υπουργείου Οικονομικών είναι το Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας
Επιχειρήσεων & Αυτοτελώς Εργαζομένων,
του οποίου σκοπός είναι η κάλυψη ενοικίων,
δόσεων, ή άλλων λειτουργικών εξόδων
των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων. Το σχέδιο καλύπτει περίπου
30 χιλιάδες επιδοτούμενες επιχειρήσεις και
έχει προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι επιχειρήσεις και
αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε
ΦΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση
του κύκλου εργασιών τους πέραν του
35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων
που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της
πανδημίας του COVID-19 σε σύγκριση
με το 2019. Η επιχείρηση/ αυτοτελώς
εργαζόμενος δεν πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε από τις οικονομικές δραστηριότητες
που θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη
του Σχεδίου εντός Ιανουαρίου. Δικαιούχες
είναι επίσης νέες επιχειρήσεις, οι οποίες
συστάθηκαν εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών πέραν
του 35%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μέσο κύκλο εργασιών του τομέα τους.
Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται
με ειδικό αλγόριθμο με βάση:
• Τον αριθμό των εβδομάδων που η επιχείρηση τελεί υπό μερική ή ολική αναστολή
λειτουργίας, ή που έχει επηρεαστεί από την
πανδημία λόγω της φύσης της οικονομικής
δραστηριότητας.  
• Την επιβολή ποσοστού επί του μέσου
εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών της κάθε
επιχείρησης για το 2019 αναλόγως με το
ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών της
το 2020, σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο
κύκλο εργασιών ανά βδομάδα του 2019.
• Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν
εντός 2020 η βάση σύγκρισης είναι ο
μέσος εβδομαδιαίος κύκλος εργασιών
του υποτομέα / τομέα δραστηριοποίησης τους του 2019.
• Για επιχειρήσεις που αναστέλλεται ή
επηρεάζεται η δραστηριότητά τους εντός
του 2021 και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ,
η βάση υπολογισμού είναι ο μέσος όρος
του εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών τους
τον Ιανουάριο του 2020.
• Για σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης, ο κύκλος εργασιών της περιόδου Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2019 και
Ιανουαρίου του 2021 θα υπολογιστεί ως
μηδενικός.
Το ανώτατο ύψος επιδότησης καθορίζεται στις €300.000 και το ελάχιστο
στις €1.000. Για παράδειγμα, ένα κέντρο
εστίασης που το 2019 είχε κύκλο εργασιών
685.251 ευρώ και τώρα έχει μείωση κατά
36,5%, τότε δικαιούται επιδότηση ύψους
8.411 ευρώ ή ένα κέντρο διασκέδασης το
οποίο είναι σε πλήρη αναστολή από τον
Μάρτιο, εάν το 2019 είχε κύκλο εργασιών
3.000.000 ευρώ και φέτος έχει μείωση
69%, τότε δικαιούται επιδότηση190.000
ευρώ.

Σχέδιο επιδόματος
αυτοτελώς εργαζομένων

Το δεύτερο είναι το Σχέδιο Ειδικού
Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών
αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίες δεν
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ,
το οποίο έχει σκοπό την κάλυψη ενοικίων,
δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων
ορισμένων αυτοτελώς εργαζομένων.
Δικαιούχοι είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο ΦΠΑ, καθώς η αξία των

φορολογητέων συναλλαγών τους είναι
μικρότερη των €15.600 ετησίως, και οι
οποίοι πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών
μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση
της πανδημίας του COVID-19.
Αυτοτελώς εργαζόμενοι που δεν τηρούν
το κριτήριο του κύκλου εργασιών €15.600
ανά έτος και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο του ΦΠΑ θα λάβουν πρόσθετη
επιδότηση ίση με το 50% του μηνιαίου
επιδόματος που λαμβάνουν με βάση το
Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία θα
ανακοινωθεί εντός Ιανουαρίου. Εξαιρείται
της επιδότησης η κατηγορία αυτοτελώς
εργαζομένων, οι οποίοι στις δηλώσεις τους
προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωναν εισόδημα κάτω των €150. Σε
αυτούς καταβάλλεται ήδη ελάχιστο επίδομα
ύψους €300 από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναστολή δόσεων

Η Κυβέρνηση αποφάσισε επίσης την
αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, για πιστωτικές διευκολύνσεις προς τράπεζες, για
καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, οι
οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του
κορωνοϊού για περίοδο 6 μηνών, μέχρι τις
30/06/2021. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται
μέχρι 31/1/2021, με δυνατότητα αναδρομικότητας, και θα εγκρίνονται/απορρίπτονται
μέχρι 28/2/2021. Οι Χρηματοοικονομικοί
Οργανισμοί που εμπίπτουν στο σχέδιο είναι: μόνο τα ΑΠΙ, οι Εταιρείες Εξαγοράς
Πιστώσεων, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης και μη πιστωτικά ιδρύματα και
μεσίτες πιστώσεων για σύναψη συμβάσεων
πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με
ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία.
Στο νέο διάταγμα που θα εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα εμπίπτουν πιστωτικές
διευκολύνσεις με καθυστέρηση κάτω των
30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Τονίζεται ότι δεν καλύπτονται δάνεια που
υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.
Δικαιούχοι:
(i) Πιστωτικές διευκολύνσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια
κατοικία μέχρι €350.000, από φυσικά
πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
(ii) Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες και αυτοτελώς εργαζομένους οι εργασίες των
οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική
αναστολή με βάση το Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει
του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ.
260) στις 8 Ιανουαρίου 2021.
(iii) Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες του
ξενοδοχειακού κλάδου.
(iv) Πιστωτικές διευκολύνσεις που
εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες,
οι δικαιούχοι των οποίων υπέβαλαν
εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα
διατάγματα του έτους 2020, η εκδήλωση
ενδιαφέροντός τους εγκρίθηκε από τους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και
δεν έχουν συμπληρώσει περίοδο εννέα
μηνών σε αναστολή. Οι δικαιούχοι θα
δικαιούνται να υποβάλουν νέα εκδήλωση
ενδιαφέροντος για κάλυψη σωρευτικής
διάρκειας αναστολής δόσεων και τόκων

για περίοδο 9 μηνών.

Μέτρα για ενοικιαστές
και ιδιοκτήτες ακινήτων

Το τέταρτο σχέδιο αφορά πρόσθετα μέτρα
για στήριξη των ενοικιαστών και φοροελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων ως εξής:
Α) Δίμηνη αναστολή (για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο) της υποχρέωσης καταβολής του 70% του ενοικίου για
επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων
και αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι
τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών με
βάση το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας
για τον μήνα Ιανουάριο. Η διευθέτηση των
οφειλών θα γίνει μέχρι τον Φεβρουάριο
του 2022.
Β) Μη καταβολή ενοικίων προς το
Κράτος και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου από τους ιδιώτες ενοικιαστές ακινήτων του ποσού του ενοικίου
που αντιστοιχεί στον μήνα Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του 2021, όπως αυτό προβλέπεται στα ενοικιαστήρια συμβόλαια
τα οποία βρίσκονται σε ισχύ.
Τα πιο πάνω μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή με την έκδοση Διατάγματος με βάση
τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.
Γ) Επέκταση της περιόδου φορολογικών
ελαφρύνσεων σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε νομικά ή
φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι προβαίνουν
σε εθελοντική μείωση του ενοικίου την
περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021:
• Παραχώρηση φορολογικής πίστωσης
φόρου ίση με 50% της μείωσης του ενοικίου, όταν ο ιδιοκτήτης προβεί σε μείωση
ενοικίου για περίοδο μέχρι έξι μηνών εντός
του 2021. Για να καταστεί δικαιούχος της
πίστωσης, η μείωση του μηνιαίου ενοικίου θα πρέπει να είναι μεταξύ 30% και
50%. Με αυτόν τον τρόπο επωφελείται ο
ενοικιαστής και δίνεται σημαντικό κίνητρο
στον ιδιοκτήτη για να προχωρήσει στη
μείωση, ενώ το μισό ύψος της μείωσης
το επιμερίζεται ο φορολογούμενος.
• Μείωση της έκτακτης εισφοράς για
την άμυνα για τα ακαθάριστα ενοίκια της
περιόδου 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Μαρτίου 2021 επί των οποίων καταβάλλεται
έκτακτη εισφορά, με ποσό που ισούται με
το 50% της μείωσης του ενοικίου στην
οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά,
νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν
υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι
μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατό
του μηνιαίου ενοικίου.
Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί
σύντομα στη Βουλή.

Παράταση του Σχεδίου
επιδότησης επιτοκίων

Η Κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να δώσει
εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης
επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια.
Από την πρώτη Ιανουαρίου, παρατείνεται
για περίοδο έξι (6) μηνών το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά
δάνεια, μέχρι τις 30/6/2021. Πρόσθετα
με την παράταση, έχουν γίνει βελτιώσεις
στο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, καταργείται
η υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης εγκεκριμένου λογιστή του αιτητή
για τις πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις
και αυτοτελώς εργαζομένους.
Αποφασίστηκε επίσης να δοθεί εξά-

μηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης
επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια. Από
την πρώτη Ιανουαρίου, παρατείνεται για
περίοδο έξι (6) μηνών το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια,
μέχρι τις 30/6.2021. Σε αυτά, δύνανται
πλέον να περιληφθούν και νέα στεγαστικά
δάνεια, τα οποία κατά την έκδοσή τους
ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Το ενοποιημένο δάνειο δεν υπερβαίνει τις €300.000.
(β) Η συμφωνία για το νέο στεγαστικό
δάνειο υπογράφηκε μετά την 1ην Μαρτίου 2020.
(γ) Έχουν ενοποιηθεί στο νέο δάνειο
εκτός του νέου στεγαστικού δανείου εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδίου σκοπού
και τα οποία δεν παρουσίαζαν πέραν των
90 ημερών σε καθυστέρηση.
(δ) Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά μόνο το νέο στεγαστικό
δάνειο.
(ε) Το δάνειο και οι δανειολήπτες θα
πληρούν όλες τις άλλες πρόνοιες του
Σχεδίου.

Μέτρα στήριξης εργαζομένων

Το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε η
Υπουργός Εργασίας είναι το Ειδικό Σχέδιο
Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης, του οποίου δικαιούχοι είναι:
i. Νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα
(εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή για την περίοδο
1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 και δεν
εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με
παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση
σε επαγγελματικό υποστατικό (μέχρι 9
εργαζόμενοι). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: Κάλυψη στο 100%. Ποσοστό
Μισθολογικής Επιδότησης: 60%.
ii. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη
αναστολή κατά τη διάρκεια της περιόδου
10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και δεν
εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με
παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση
σε επαγγελματικό υποστατικό (μέχρι 9
εργαζόμενοι). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων : Κάλυψη στο 100%. Ποσοστό
Μισθολογικής Επιδότησης: 60%.
iii. Οικονομικές δραστηριότητες (και
με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη)
που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και
βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με
παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό,
είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από
1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 (πέραν
των 9 εργαζομένων). Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων: Κάλυψη στο 97%. Το
επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά
στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα
€360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για
περίοδο ενός μήνα.
Το δεύτερο είναι το Ειδικό Σχέδιο
Μερικής Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρηση, του οποίου δικαιούχοι είναι
νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες)
τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με
τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με
παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του
κύκλου εργασιών 30% - 40%, καλύπτεται το
45% του συνόλου των εργοδοτουμένων. Για
επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου
εργασιών 40% - 65%, το σχέδιο καλύπτει
το 65% του συνόλου των εργοδοτουμένων.
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του
κύκλου εργασιών πέραν του 65% - 80%,
καλύπτεται το 75% του συνόλου των εργοδοτουμένων, ενώ για επιχειρήσεις που
έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν
του 80%, καλύπτεται το 97% του συνόλου
των εργοδοτουμένων. Προς στήριξη των
μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις
που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα
επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι. Το
επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά
στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα
€360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για
περίοδο ενός μήνα.
Το τρίτο είναι το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών
Καταλυμάτων, το οποίο απευθύνεται σε
οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή
τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε
Επαρχία της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή
στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί
ως ακολούθως: Για επιχειρήσεις με πέραν
του 40% μείωση του κύκλου εργασιών
για την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του
προηγούμενου έτους, για επιχειρήσεις που
ήταν δραστηριοποιημένες ή πληρότητα
μικρότερη από 60%, για επιχειρήσεις που
δεν ήταν δραστηριοποιημένες κατά την
αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους, καλύπτεται το 90% των
εργοδοτουμένων για επιχειρήσεις που θα
επαναδραστηριοποιηθούν και το 97% των
εργοδοτουμένων για επιχειρήσεις που
δεν θα επαναδραστηριο-ποιηθούν, ενώ
το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης
ανέρχεται και πάλι στο 60%.
Το τέταρτο μέτρο του Υπουργείου
Εργασίας είναι το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με
την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό, το οποίο
απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση
(νομικό πρόσωπο ή ξεχωριστός Αριθμός
Μητρώου Εργοδότη): της οποίας η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με την
τουριστική βιομηχανία ή ασκεί οικονομική
δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από
τον Τουρισμό.
Δύνανται να ενταχθούν στο παρόν
Σχέδιο:
(α) Όσες επιχειρήσεις δεν θα δραστηριοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι
31η Ιανουαρίου 2021 (Έντυπο ΕΕΑ11).
Επιχειρήσεις με μέχρι 3 εργαζόμενους
που θα επαναδραστηριοποιηθούν θα καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ για
όσες δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν θα
καλύπτεται το 97%. Πάντα η μισθολογική
επιδότηση ανέρχεται στο 60%.
(β) Όσες επιχειρήσεις αναφέρονται πιο
πάνω και δραστηριοποιούνται εφόσον
έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου
εργασιών πέραν του 40% για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η
Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους.

Το πέμπτο σχέδιο αφορά τους ανέργους
και συγκεκριμένα οποιοδήποτε πρόσωπο,
το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός
άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια
του μήνα Ιανουαρίου 2021 και ελάμβανε
ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή εντός
της περιόδου από τον Ιανουάριο 2020
μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020.
Το Ειδικό Επίδομα ισούται με ποσό
€500 για περίοδο ενός μηνός και δεν
παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για
την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό
επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα
από τα Ειδικά Σχέδια.

Επίδομα σε αυτοτελώς εργαζομένους

Το έκτο σχέδιο αφορά ορισμένες κατηγορίες Αυτοτελώς Εργαζομένων. Η αίτηση
για το εν λόγω Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται
από αυτοτελώς εργαζομένους:
i. οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και
ii. οι οποίοι είναι εργοδότες και απασχολούν μέχρι δύο (2) εργοδοτούμενους
και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε
μιαν από τις ακόλουθες επαγγελματικές
κατηγορίες: φωτογράφοι, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ενοικίασης, ξεναγοί τουριστών,
οδηγοί ταξί ή τουριστικών λεωφορείων,
πλανόδιοι πωλητές, αυτοτελώς εργαζόμενοι
στα ξενοδοχεία, αυτοτελώς Εργαζόμενοι
των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε
υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα
εντός της υπό αναφορά περιόδου (1η ως
31η Ιανουαρίου 2021), αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση τελεί
υπό υποχρεωτική αναστολή για οποιαδήποτε περίοδο εντός Ιανουαρίου 2021,
αλλά δραστηριοποιείται σε παρεμφερείς
οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο), αυτοτελώς
εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση
έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και
την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του
εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων
αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος
είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
το τέταρτο τρίμηνο του 2019.Το εν λόγω
Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900,
αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Επιδόματα ασθενείας
και γονέων

Περαιτέρω, επανέρχεται το Ειδικό
Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.
Η αίτηση υποβάλλεται από εργοδότες
που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι
εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών
με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19, οι οποίες έχουν
καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.
Τέλος, επανέρχεται και το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών. Η αίτηση υποβάλλεται από
εργοδότες που εργοδοτούν εργαζόμενους,
οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα
παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με
αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν
μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία
ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο
ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια
φύλαξης των παιδιών. Το Ειδικό Επίδομα υπολογίζεται στο 60% του μισθού του
δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα €1.214
ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

10.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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Κορυφώθηκε η ανεργία
στο τέλος του 2020
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ,
ΜΈΣΑ ΣΕ ΈΝΑ ΈΤΟΣ ΥΠΉΡΞΕ
ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ ΑΝΈΡΓΩΝ ΚΑΤΆ 32%
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Σ

ημαντική αύξηση κατέγραψε η ανεργία στην Κύπρο
κατά τον τελευταίο μήνα
του 2020. Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα
η Στατιστική Υπηρεσία,
φαίνεται ότι υπήρξε αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 32% τους
τελευταίους 12 μήνες. Συγκεκριμένα,
με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος
Δεκεμβρίου 2020 έφτασε τα 33.382
πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τοn
Δεκέμβριο 2020 μειώθηκε στα 30.746
πρόσωπα σε σύγκριση με 31.015 τον
προηγούμενο μήνα.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
2020

2019

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ

33.382

25.285

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ

32.968

24.495

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

31.487

16.544

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ

30.718

16.968

ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ

33.649

19.883

ΙΟΎΛΙΟΣ

32.313

20.582

ΙΟΎΝΙΟΣ

31.158

18.960

ΜΆΙΟΣ

29.604

17.607

ΑΠΡΊΛΙΟΣ

28.591

20.315

ΜΆΡΤΙΟΣ

26.353

26.508

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ

25.620

29.751

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ

26.214

30.951

Σημειώνεται πως το 2020, οι μόνοι
μήνες κατά τους οποίους παρατηρήθηκε
μείωση των ανέργων ήταν ο Φεβρουάριος
και ο Σεπτέμβριος, ενώ η πρώτη αισθητή
αύξηση στους εγγεγραμμένους ανέργους
σημειώθηκε τον Απρίλιο. Ο μήνας με τον
υψηλότερο αριθμό ανέργων το 2020 ήταν
ο Αύγουστος, με 33.649 εγγεγραμμένους
ανέργους.
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του

2019 σημειώθηκε αύξηση 8.097 προσώπων ή 32,0%, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση
2.197), των κατασκευών (αύξηση 905),
των επαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση
764), της μεταποίησης (αύξηση 682),
της εκπαίδευσης (αύξηση 574) και των
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας
(αύξηση 1.043).

Οι πλείστοι άνεργοι τον Δεκέμβριο
του 2020 ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών
και πωλητές (9.870), καθαριστές, κλητήρες και ανειδίκευτοι εργάτες (6.864),
γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (5.325),
προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί (3.111),
νεοεισερχόμενοι (2.293), τεχνικοί βοηθοί
(1.796), τεχνίτες παραγωγής (1.680), διευθυντές και διοικητικοί λειτουργοί (1.223)
και χειριστές μηχανών ή συναρμολογητές

(1.055). Οι 89 ήταν στρατιωτικοί και οι
υπόλοιποι 76 γεωργοί και ειδικευμένοι
γεωργικοί εργάτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το μορφωτικό επίπεδο των ανέργων, 12.487 είναι απόφοιτοι
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 10.242 είναι απόφοιτοι Ανώτερης Εκπαίδευσης,
7.720 κατέχουν στοιχειώδη εκπαίδευση,
2.698 είναι απόφοιτοι Μέσης Τεχνικής

Εκπαίδευσης και 235 δεν έχουν κάποια
μόρφωση.
Από τους 33.382 εγγεγραμμένους
ανέργους, οι 18.813 ήταν γυναίκες και
οι 14.271 ήταν άνδρες. Όσον αφορά την
ηλιακή ομάδα, οι πλείστοι άνεργοι είναι
μεταξύ 30-39 ετών (9.217), ενώ ακολουθούν άτομα ηλικίας μεταξύ 40-49 ετών
(7.016), 50-59 ετών (6.574), 25-29 ετών
(4.626), 60-64 ετών (3.330), 20-24 ετών
(2.109), ενώ πολύ λιγότεροι ήταν οι άνεργοι
65 ετών και άνω (335) και κάτω των 20
ετών (175).
Οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται
από τις επαρχίες Λευκωσίας (9.327) και
Λεμεσού (7.707). Ακολουθεί η Λάρνακα με
5.911 εγγεγραμμένους ανέργους, η ελεύθερη Αμμόχωστος με 5.827 και η Πάφος με
4.610. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων, οι 21.742 είναι Ελληνοκύπριοι,
8.243 κοινοτικοί, 3.214 αλλοδαποί και οι
183 είναι Τουρκοκύπριοι πολίτες.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, η σύγκριση
των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του
2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών, δεν θεωρείται αντικειμενική.
Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των
έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν
από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια
αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων
χωρίς φυσική παρουσία, με στόχο την
αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
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Σχέδιο θωράκισης έναντι της
πανδημίας στον επιχειρηματικό κόσμο
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ*
ilemesianos@kpmg.com

«ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΆ
ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΑΌΡΑΤΟ ΕΧΘΡΌ, ΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΟΥΝ
‘Η ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΟΥΝ
ΤΟ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ
ΚΡΊΣΕΩΝ, ΘΈΤΟΝΤΑΣ ΩΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΤΌΣΟ
ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΤΟΥΣ, ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ
ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΌΝ
ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΎΝ ΑΠΌ
ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΘΟΎΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΉ»

Τ

ους τελευταίους μήνες
η πανδημία του κορωνοϊού έφερε μαζί της
νέες προκλήσεις στον
επιχειρηματικό τομέα
σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγκάζοντας τους
οργανισμούς να προχωρήσουν άμεσα
στη λήψη αντιδραστικών αλλά και προληπτικών μέτρων, με απώτερο στόχο
την εξασφάλιση της επιχειρησιακής
τους συνέχειας. Για να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά αυτόν τον καινούργιο
αόρατο εχθρό, οι οργανισμοί πρέπει να
δημιουργήσουν ή να προσαρμόσουν το
υφιστάμενο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα τόσο
την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού
τους, όσο και τρίτων ατόμων που πιθανόν
να επηρεαστούν από τις πολιτικές που
θα τεθούν σε εφαρμογή. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, πρέπει να γίνουν
προσεγμένα βήματα σε συγκεκριμένη
σειρά προτεραιότητας.

Δημιουργία ομάδας
διαχείρισης πανδημίας

Ως πρώτο βήμα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα εντός του οργανισμού, που να αποτελείται από στελέχη
τα οποία θα έχουν τη γνώση αλλά και
τη δικαιοδοσία να εφαρμόζουν άμεσα
διαδικασίες χωρίς καθυστέρηση. Συνιστάται τα μέλη αυτά (όπου εφαρμόζεται)
να περιλαμβάνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο, μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
μέλη του τμήματος πληροφορικής και του
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, καθώς
και διευθυντές/λειτουργούς ασφάλειας
και υγείας.

Σχέδιο αντιμετώπισης
κρίσεων

Στο εταιρικό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων που θα δημιουργηθεί/προσαρμοστεί πρέπει να αναφέρονται όλα τα στάδια
αντιμετώπισης της πανδημίας μαζί με μια
εκτίμηση επικινδυνότητας, όπου θα αναφέρονται με διαβαθμίσεις όλοι οι κίνδυνοι

Αφυπηρέτηση ιδρυτικού
στελέχους της
Prime Insurance

Μ

ε σημαντική προσφορά στα
ασφαλιστικά πράγματα του
τόπου για πάνω από 40 χρόνια, αφυπηρέτησε το ιδρυτικό στέλεχος της Prime Insurance, Γιαννάκης
Πουλλής.
Ο Γιαννάκης Πουλλής ήταν Ανώτερος Διευθυντής Γενικού Κλάδου, ενώ
υπηρέτησε επίσης για πολλά χρόνια ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας.
Πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη του
Γενικού Κλάδου σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο. Η ανάδειξή του στη
θέση του Προέδρου του MIF αποτέλεσε
ελάχιστη αναγνώριση της πολυσχιδούς προσφοράς του. Η Διεύθυνση
της Prime Insurance τίμησε τον κ.
Γιαννάκη Πουλλή σε μια σεμνή τελετή
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας,
στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

που απειλούν τον οργανισμό. Νοείται ότι
θα πρέπει να πλαισιώνονται από μέτρα
επίλυσης που να έχουν ως στόχο τη μείωση
του ρίσκου σε βιώσιμα επίπεδα.

Ενημέρωση και εκπαίδευση

Οι οργανισμοί που προσαρμόστηκαν πιο
εύκολα από άλλους στο νέο επιχειρηματικό
περιβάλλον που επιβάλλει η πανδημία
ήταν αυτοί που έδρασαν προληπτικά. Εύκολα κάποιος καταλαβαίνει τη σημασία
της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης,
καθώς και στοχευμένης εκπαίδευσης του
προσωπικού, ούτως ώστε να μην εκτίθεται
σε κινδύνους που εύκολα μπορούν να
αποφευχθούν.
Η συνεχής ενημέρωση για την πανδημία και η τήρηση των εκάστοτε πρωτοκόλλων και οδηγιών της Κυβέρνησης
(όπου υπάγεται ο οργανισμός), θα πρέπει
να θεωρούνται δεδομένα. Ένας μεγάλος
αριθμός οργανισμών θεωρεί πως το να
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Κυβέρνησης είναι υπεραρκετό. Δυστυχώς, αυτό

δεν ισχύει πάντα. Σε αρκετές περιπτώσεις
οι οργανισμοί θα πρέπει να προβαίνουν
σε επιπλέον μέτρα που να υπερβαίνουν τις
οδηγίες της Κυβέρνησης, έχοντας πάντοτε
ως γνώμονα τη μείωση του ρίσκου σύμφωνα με τα δικά τους λειτουργικά δεδομένα.
Σημαντική είναι επίσης και η ενημέρωση
από άλλα κράτη, όπως και από άλλους
οργανισμούς (όπου υπόκεινται στην ίδια
φύση εργασίας) στο εξωτερικό, οι οποίοι
πιθανό να έχουν εφαρμόσει επιπλέον μέτρα (είτε λόγω του ότι η πανδημία είναι
σε πιο προχωρημένο στάδιο είτε λόγω
του ότι έχουν περισσότερα κρούσματα).

Πρόληψη και αντίδραση

Όπως αναφέρθηκε, πολύ σημαντική
παράμετρος αντιμετώπισης μιας πανδημίας
είναι η πρόληψη. Αυτή θωρακίζει σε μεγάλο βαθμό τούς οργανισμούς και μειώνει
την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος
και εξάπλωσης στις εγκαταστάσεις τους.
Εξίσου σημαντική είναι και η αντίδραση σε
περίπτωση που εμφανιστεί θετικό κρού-

σμα, παρ’ όλες τις προληπτικές ενέργειες
που πιθανόν να προηγήθηκαν. Πιο κάτω
αναφέρονται δέκα ενδεικτικές διαδικασίες που πρέπει να δημιουργήσουν και
να εφαρμόσουν οι οργανισμοί (και αυτό
διαφέρει από τομέα σε τομέα), για να είναι σε θέση να διατηρούν ένα επαρκές
σχέδιο πρόληψης και αντίδρασης στις
εγκαταστάσεις τους:
1. Τι θα συμβεί αν κάποιος εντός του
εργασιακού χώρου διαγνωστεί με τη νόσο.
2. Διαδικασία όταν ένας υπάλληλος
έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
3. Οδηγίες υγιεινής (π.χ. σωστό πλύσιμο
και απολύμανση χεριών, διακίνηση στους
χώρους εργασίας, χώροι εστίασης εντός
των εγκαταστάσεων).
4. Πλήρης και τακτική ενημέρωση στο
προσωπικό σχετικά με τη νόσο.
5. Αριθμός υπαλλήλων ανά γραφείο,
χώρο, κτήριο και ομάδα.
6. Επισκέπτες στον εργασιακό χώρο.
7. Επίσκεψη προσωπικού στις εγκαταστάσεις πελατών/συνεργατών.

8. Συναντήσεις με άλλους συναδέλφους
αλλά και με άτομα εκτός οργανισμού.
9. Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής
τηλεργασίας (όπου εφαρμόζεται).
10. Πρόνοιες διαφύλαξης της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού
(διαδικτυακά σεμινάρια, διαλέξεις, κλ.π.).
Όταν τα πιο πάνω εφαρμοστούν, θα
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα πλάνο
συνεχούς παρακολούθησης και επίβλεψης
των διαδικασιών από τα αρμόδια άτομα.
Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η
τήρηση των μέτρων και θα διενεργείται
η απαραίτητη αξιολόγηση, για να είναι
σε θέση ο οργανισμός να αντιμετωπίσει
άμεσα κάποια παράλειψη ή να προβεί σε
αναπροσαρμογή στα μέτρα αυτά. Νοείται
πως τα πιο πάνω μέτρα θα εφαρμόζονται μετά από οδηγίες, συνεννόηση και
συντονισμό της ομάδας διαχείρισης της
πανδημίας του οργανισμού, έτσι ώστε να
υπάρχει συνέπεια και διαφάνεια κινήσεων.
*Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας, KPMG
Limited

Η SEPAGA E.M.I απέκτησε και ανανέωσε συνολικά
τέσσερεις πιστοποιήσεις ISO

Η

SEPAGA, το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού
Χρήματος με έδρα την Κύπρο,
έλαβε συνολικά τέσσερεις πιστοποιήσεις ISO για τις βέλτιστες πρακτικές
της στη διαχείριση ποιότητας (ISO 9001:
2015), την περιβαλλοντική της απόδοση
(ISO 14001 and EMAS certifications) και
την υγεία και ασφάλεια (ISO 45001: 2018).
Το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, που
διαθέτει άδεια και ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, απέκτησε
πρόσφατα το ISO 45001: 2018 για πρώτη
φορά, ενώ τα υπόλοιπα τρία αποκτήθηκαν
το 2018 και ανανεώθηκαν με επιτυχία το
2019 και 2020.
Οι πιστοποιήσεις ISO, οι οποίες επιθεωρούνται από έναν ανεξάρτητο φορέα
που διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες ενός οργανισμού πληρούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιγράφουν συχνά μια λύση σε ένα παγκόσμιο
πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, το ISO
9001:2015 για συστήματα διαχείρισης
ποιότητας εστιάζει στη ανάπτυξη διαδι-

κασιών για τη συνεχή βελτιστοποίηση
της απόδοσης της εταιρείας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ το
ISO 45001:2018 εστιάζει στην παροχή
ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού
χώρου. Από την άλλη, η πιστοποίηση
ISO 14001 και EMAS αποτελούν διεθνή
πρότυπα που καθορίζουν τις προδιαγρα-

φές για ένα αποτελεσματικό σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, μειώνοντας
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και εξοικονομώντας πόρους, ενώ παράλληλα
ενισχύουν τη νομική συμμόρφωση και
τη συμμετοχή των εργαζομένων.
Η Έλενα Κοντού, CEO της SEPAGA,
δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση των τριών
πιστοποιήσεων ISO για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά, καθώς και η απόκτηση του νέου
ISO 45001: 2018, αποτελούν τρανταχτή
απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης που
επιδεικνύει η ομάδα μας, κάτι που μας
κάνει πολύ περήφανους. Ως ένα κορυφαίο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος
στην Κύπρο, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας
προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες
με αυξημένη ποιότητα, συμβατότητα και
ασφάλεια».
Η SEPAGA προσφέρει σε τοπικές και
διεθνείς επιχειρήσεις όλων των μεγεθών
μια σειρά από χρηματοοικονομικές λύσεις
για τη διαχείριση κεφαλαίων και παγκόσμιων πληρωμών. Οι πιστοποιήσεις
ISO αποτελούν απόδειξη ότι η SEPAGA
αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές
από κορυφαίους εμπειρογνώμονες ανά
το παγκόσμιο, ενώ παράλληλα αποκτά
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που
αναγνωρίζονται παγκοσμίως.
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Το προδιαγεγραμμένο χάος της εμμονής
Τραμπ και η εκδίκηση των «απολυταρχιών»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ
ΗΡΘΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ
ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΤΡΑΜΠ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΣΤΙΓΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ
ΝΟΘΕΙΑΣ

Ο

ι βιαιότητες έξω από
το Καπιτώλιο από
οπαδούς του απερχόμενου Προέδρου,
Ντόναλντ Τραμπ,
δεν
αποτελούν
ένα μεμονωμένο
περιστατικό. Η επίθεση αυτή εναντίον
της Δημοκρατίας αποτελεί το επιστέγασμα της στοχευμένης εκστρατείας του να
κερδίσει τις εκλογές υποστηρίζοντας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία τα σενάρια περί
καλπονοθείας. Η συντονισμένη επίθεσή
του εναντίον των δημοκρατικών θεσμών
μετουσιώθηκε σε πράξη μέσα από τη διείσδυση των οπαδών του διά της βίας μέσα
στο Καπιτώλιο. Επιπρόσθετα, συνιστά το
αποτέλεσμα μιας τετραετούς διχαστικής
ρητορικής τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς
όσο και από τους Δημοκρατικούς, η οποία
τροφοδότησε μιαν άνευ προηγουμένου
κοινωνική πόλωση με σημείο κορύφωσης
τις εκλογές του Νοεμβρίου. Μπορεί εκ
πρώτης όψεως οι ευθύνες να βαραίνουν
τον Τραμπ, εντούτοις, δεν παραβλέπεται η
σιωπηλή συνενοχή μεγάλης μερίδας του
κόμματός του. Μετά το χάος ηγέτες απ’
όλον τον κόσμο καταδίκασαν τα γεγονότα,
με κάποιους από αυτούς να μη χάνουν
την ευκαιρία να χλευάζουν την «ημέρα
ντροπής για την αμερικανική δημοκρατία».

Η ημέρα που συντάραξε ένα
έθνος συθέμελα

Ποτέ ξανά στο πρόσφατο παρελθόν τα
γεγονότα μόλις 24 ωρών δεν προκάλεσαν
τέτοιους τριγμούς σε όλο το πολιτικό και
κοινωνικό φάσμα των ΗΠΑ. Μια διαδικασία, η οποία υπό κανονικές συνθήκες
δεν θα έπρεπε να ξεφύγει από τα όρια
της τυπικότητας, μετατράπηκε τελικά σε
μια πρόκληση άνευ προηγουμένου για
τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.
Η θητεία του Τραμπ, η οποία άρχισε με
την πλήρη κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών
στην Ουάσιγκτον και την υπόσχεση μιας
νέου είδους πολιτικής διαχείρισης, τερματίστηκε βίαια την Τετάρτη, με το κόμμα
εκτός εξουσίας να κατακερματίζεται και
να μετράει τις πληγές του. Κάτω από το
βάρος των τελευταίων εξελίξεων θεωρείται
σχεδόν δεδομένο ότι ο Τραμπ δύσκολα θα
μπορέσει να ηγηθεί και να συσπειρώσει
τους Ρεπουμπλικανούς μετά την έξοδό
του από τον Λευκό Οίκο.
Πιο περίπλοκη όμως θα καταστεί η
προσπάθεια του νεοεκλεγέντος Προέ-

δρου, Τζο Μπάιντεν, να κατευνάσει και
να ενοποιήσει το έθνος, δεδομένου ότι
μερίδα των υποστηρικτών του Τραμπ έδειξε
πόσο αμφισβητεί ανοιχτά τη νομιμότητά
του ως Προέδρου των ΗΠΑ.
Ειδικοί πιθανολογούν ότι οι σοκαριστικές εικόνες που μεταδίδονταν ζωντανά
σε όλον τον κόσμο ίσως λειτουργήσουν
αφυπνιστικά ή τουλάχιστον κατασταλτικά
για τους οπαδούς του Τραμπ. Άθελά τους
έκαναν «χάρη» στον Μπάιντεν, δίνοντάς
του άλλο ένα επιχείρημα στο κάλεσμα για
απομάκρυνση από την τοξική πολιτική
των τελευταίων χρόνων.
Το βασικό ερώτημα για πολλούς μελετητές, όμως, είναι η επόμενη μέρα αυτών
των θλιβερών γεγονότων. Οι διχασμένοι
ψηφοφόροι και των δύο παρατάξεων θα
συμβιβαστούν και θα βρουν κοινό έδαφος
σε «βάρος» των βαθιών διαιρέσεων ή θα
διαβάσουν τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου ως την επιβεβαίωση των χαοτικών
διαφορών που έχουν μεταξύ τους;

Η ημέρα που ο Τραμπ διέλυσε
τους Ρεπουμπλικανούς

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατά τη διάρκεια
της 6ης Ιανουαρίου ίσως θεωρούσαν ότι το
χειρότερο πέρασε όταν ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα της επαναληπτικής εκλογικής
διαδικασίας στην Τζόρτζια. Εντούτοις, τα
γεγονότα που ακολούθησαν τους διέψευσαν με εκρηκτικό τρόπο, σηματοδοτώντας
ενδεχομένως μια σημαντική αλλαγή στο
Κόμμα των Ρεπουμπλικανών.
Τέσσερα χρόνια μετά την πανηγυρική
εκλογή του Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι
έχασαν τον Λευκό Οίκο, τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, ενώ την Τετάρτη έπεσε
και το τελευταίο οχυρό της Γερουσίας,
με την εκλογική ήττα στην Τζόρτζια. Αν
και ο απερχόμενος Πρόεδρος σχεδίαζε
να παραμείνει στην ηγεσία του GOP, πλέον το κόμμα πρέπει να λάβει σημαντικές
αποφάσεις ως προς το πώς θα αξιοποιήσει
το χαρτί Τραμπ μελλοντικά σε συνάρτηση
με τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Καπιτώλιο.
Την ώρα που ελάμβαναν χώραν τα

έκτροπα, η πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Λιζ Τσέινι, δεν χαρίστηκε στον
Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι «υποκίνησε
τον όχλο, απευθύνθηκε στον όχλο. Άναψε
τη φωτιά». Περιέγραψε την επίθεση ως
απόπειρα να εμποδισθεί το Κογκρέσο να
επιτελέσει το συνταγματικό καθήκον του,
επικυρώνοντας τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020. Ο μέχρι πρότινος στενός
σύμμαχός του Τραμπ και βουλευτής, Μάικ
Γκάλαχερ, μίλησε για «απόλυτη μπανανία» και ζήτησε από τον Πρόεδρο να το
σταματήσει αυτό». Ο πρώην Πρόεδρος
των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, χωρίς να κατονομάζει τον «ηθικό αυτουργό», δήλωσε
«συγκλονισμένος από την απερίσκεπτη
συμπεριφορά μερικών πολιτικών ηγετών»,
ενώ πρόσθεσε ότι «έτσι αμφισβητούνται
εκλογικά αποτελέσματα σε μια μπανανία,
όχι στη δημοκρατία μας».
Τα επεισόδια της Τετάρτης όμως δεν
ήρθαν ξαφνικά, αλλά ήταν το αποκορύφωμα της συντεταγμένης στρατηγικής του
Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα μιας
εκλογικής αναμέτρησης, η οποία μέχρι
στιγμής για τις αμερικανικές Αρχές δεν
παρουσιάζει σημάδια νοθείας. Εντούτοις,
δεν παραβλέπονται οι πολιτικές ευθύνες
του ίδιου του κόμματός του. Όπως ορθά
παρατηρεί ο Τσαρλς Κάπτσαν, πρώην

σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα και
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Τζορτζτάουν, «ο Τραμπ
είναι ένα άτομο, αλλά το κόμμα δεν τον
σταμάτησε. Ο Πρόεδρος στηρίζεται στη
βάση, αλλά ένα μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικανών επέλεξαν συνειδητά να μην
υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ
και του αμερικανικού λαού».
Πολλοί από τους Ρεπουμπλικανούς
μόλις τις τελευταίες ημέρες ήρθαν σε ρήξη
με τον Τραμπ, επιλέγοντας να μην εμποδίσουν την επικύρωση των αποτελεσμάτων
και να συνταχθούν με τους νόμους. Σε
κάθε περίπτωση όμως το πλήγμα είναι
μεγάλο για το κόμμα, παρά το γεγονός ότι
έχει ήδη πληρώσει ένα υψηλό κόστος: γι’
αυτό κέρδισε ο Μπάιντεν, γι’ αυτό κέρδισαν οι Δημοκρατικοί και τη Γερουσία.

Ο δρόμος προς μια πρόωρη
απομάκρυνση του Τραμπ

Η βαναυσότητα των διαδηλωτών, η
οποία καταγράφηκε και μεταδόθηκε σε
ολόκληρη την υφήλιο, φαίνεται ότι ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής
για τον Τραμπ. Οι εικόνες αυτές, οι οποίες
κατέδειξαν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο
το πόσο επικίνδυνη μπορεί να καταστεί
η διχαστική πολιτική του απερχόμενου
πλανητάρχη, άνοιξαν τη συζήτηση για απο-

μάκρυνση του Τραμπ από την εξουσία
μέσω της 25ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος. Η τροπολογία αυτή
επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και σε μια
πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου
να κηρύσσουν τον πρόεδρο «ανίκανο»
να ασκεί τα καθήκοντά του.
Από πλευράς Δημοκρατικών, όλα
τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής της
Βουλής των Αντιπροσώπων απηύθυναν
επιστολή στον Μάικ Πενς ζητώντας του να
επικαλεσθεί την 25η τροπολογία «προς
το συμφέρον της δημοκρατίας», με το επιχείρημα ότι ο απερχόμενος Πρόεδρος
«είναι ψυχικά άρρωστος και ανίκανος να
διαχειρισθεί και να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020».
Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα,
ένας πρόεδρος μπορεί να απομακρυνθεί
από τη θέση του είτε με την επίκληση της
25ης Τροπολογίας είτε με την παραπομπή
του ακολουθούμενη από μια καταδίκη στη
Γερουσία. Και στα δύο αυτά σενάρια, ο
Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς αναλαμβάνει
τα ηνία της χώρας έως την ορκωμοσία του
Μπάιντεν. Διεθνή ΜΜΕ, επικαλούμενα
πηγή με γνώση της προσπάθειας αυτής,
αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιες αρχικές
συζητήσεις μεταξύ των μελών του υπουργικού συμβουλίου και των συμμάχων του
Τραμπ για επίκληση της 25ης Τροπολογίας.
Παράλληλα όμως συζητήθηκε και
η περίπτωση ο Τραμπ να κατηγορηθεί
για κάποιο «σοβαρό έγκλημα και παράπτωμα». Ο Φρανκ Μπόουμαν, καθηγητής
Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
του Μιζούρι, εξήγησε ότι ο Τραμπ «θα
μπορούσε να πει κανείς ότι υποδαύλισε
την εξέγερση» ή μια απόπειρα ανατροπής
της αμερικανικής κυβέρνησης.
Ωστόσο, ο Μπόουμαν δήλωσε ότι ο
Τραμπ μπορεί να παραπεμφθεί και για
ένα πιο γενικό αδίκημα: μη πίστη στο
αμερικανικό Σύνταγμα και αθέτηση
του όρκου που έλαβε όταν έγινε πρόεδρος. Το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα
να καθορίσει τι συνιστά σοβαρό έγκλημα
και παράπτωμα και δεν περιορίζεται σε

πραγματικά ποινικά αδικήματα.

Η εκδίκηση
των «απολυταρχιών»

Οι βιαιότητες που σημειώθηκαν
στο Καπιτώλιο συνοδεύτηκαν από
τις τυπικές καταδίκες των ηγετών της
διεθνούς κοινότητας, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τη ανησυχία και τον
συγκλονισμό για τα όσα εκτυλίχθηκαν
στην αποκαλούμενη παλαιότερη δημοκρατία του κόσμου.
Ωστόσο, χώρες που βρέθηκαν στο
στόχαστρο της κριτικής των ΗΠΑ για τις
δημοκρατικές τους ελλείψεις, δεν έχασαν
την ευκαιρία να σχολιάσουν με ειρωνεία
εικόνες χάους, επισημαίνοντας την τρωτότητα της αμερικανικής δημοκρατίας.
Κίνα, Ρωσία, Ιράν και Βενεζουέλα, όντας
προετοιμασμένες για το προκαθορισμένο
χάος που θα προκαλούσαν οι ισχυρισμοί
του Τραμπ περί καλπονοθείας, σε ανακοινώσεις τους ανέδειξαν τις αδυναμίες
των δυτικών δημοκρατιών, βλέποντας σε
αυτά τα επεισόδια μια μορφή παρακμής.
Η Κίνα εξέφρασε την ελπίδα για μια
«επάνοδο στην τάξη» στις ΗΠΑ, ενώ δεν
παρέλειψε να υποδείξει τη διαφορετική
αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης
στα επεισόδια αυτά σε σχέση με τις βίαιες
διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ.
Η Ρωσία εντόπισε το πρόβλημα στο
«αρχαϊκό εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ, το
οποίο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
δημοκρατικές προδιαγραφές».
Το Ιράν έκανε λόγο για «ευάλωτη δυτική δημοκρατία», χαρακτηρίζοντας τον
Τραμπ ως «λαϊκιστή που ανήλθε στην
εξουσία και προκάλεσε μια καταστροφή
στη χώρα του μέσα σε τέσσερα χρόνια».
Η Βενεζουέλα, ενθυμούμενη τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στο εσωτερικό της
και έχοντας ακούσει δεκάδες φορές τη
Δύση να ανησυχεί για την κατάσταση στη
χώρα, απάντησε με το ίδιο νόμισμα και
στην ανακοίνωση που εξέδωσε εξέφρασε
με τη σειρά της την ανησυχία της για όσα
τεκταίνονται στις ΗΠΑ.

Της Κυριακής
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Ιράν: Τι σημαίνει η έναρξη
εμπλουτισμού ουρανίου στο 20%
Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχει και
επίγνωση ότι μια τέτοια σύγκρουση θα
μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και δυνητικά μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση της περιοχής. Αυτό έρχεται να
συναντηθεί με το γεγονός ότι και η ίδια
η νέα αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει
δείξει ότι έχει ως πρώτη προτεραιότητα
μιαν ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή στη Μέση
Ανατολή. Αντίστοιχα, ούτε η ΕΕ, που δεν
έχει αποχωρήσει από τη συμφωνία για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επιθυμεί
κλιμάκωση. Όλα αυτά διαμορφώνουν και
μιαν αντίρροπη δυναμική, ώστε με κάποιο
τρόπο να υπάρξει ξανά μια συμφωνία και
κάποιου είδους αποκλιμάκωση σε σχέση
τουλάχιστον με το πυρηνικό πρόγραμμα,
έστω και εάν αυτό θα αφήνει ανοιχτά τα
υπόλοιπα σημεία έντασης. Και είναι η επίγνωση αυτής της δυναμικής που μπορεί
να εξηγήσει και γιατί το Ιράν ταυτόχρονα
αυξάνει το ποσοστό εμπλουτισμού αλλά
και να δηλώνει έτοιμο να επιστρέψει στους
όρους της συμφωνίας.

Η ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΡΆΝ
ΓΙΑ ΈΝΑΡΞΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΎ ΟΥΡΑΝΊΟΥ ΣΤΟ 20%
ΣΤΟΝ ΥΠΌΓΕΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΌ
ΣΤΑΘΜΌ ΤΟΥ ΦΟΡΝΤΌΒ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ
ΠΡΆΞΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΆ ΜΌΝΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΆ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΤΟΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΌ ΔΎΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΜΈΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΉ

Μ

ε έναν τρόπο
ήταν μια προαναγγελθείσα
ανακοίνωση.
Είτε κανείς πάρει ως αφετηρία
τη δολοφονία,
κατά πάσα πιθανότητα από Ισραηλινούς
πράκτορες, του Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ, τον περασμένο
Νοέμβριο, είτε πάει μερικούς μήνες πιο
πίσω, στην αυγή του 2020, στη δολοφονία
από τις ΗΠΑ του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης και αρχιτέκτονα του
«άξονα της αντίστασης», ΚασέμΣολεϊμανί,
ήταν σαφές ότι το Ιράν θα δοκίμαζε να
κλιμακώσει την απάντησή του.
Ας μην ξεχνάμε ότι επίσης πολύ πρόσφατα υπήρξαν πληροφορίες ότι τόσο οι
ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ έχουν μετακινήσει
υποβρύχια κοντά στο Ιράν, ενώ έχουν γίνει
και πτήσεις των στρατηγικών βομβαρδιστικών B-52. Το Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε ο εκτελών χρέη Υπουργού Άμυνας
των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Μίλερ, ανακοίνωσε
ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποσύρουν το αεροπλανοφόρο USS Nimitz και τη ναυτική
ομάδα κρούσης που το συνοδεύει από
τον Περσικό Κόλπο.
Σε όλα αυτά ας προστεθούν και οι αλλεπάλληλες πληροφορίες τις περασμένες
εβδομάδες ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναζητούσε πρόσχημα για να προχωρήσει
σε επίθεση στο Ιράν, σε μια προσπάθεια
να δεσμεύσει την επόμενη αμερικανική
κυβέρνηση σε μια επιθετική πολιτική κατά
της Τεχεράνης.

Ο Μοχσέν Φαχριζαντέχ που
δολοφονήθηκε

Μάλιστα το Σάββατο, 2 Ιανουαρίου, ο
Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Μοχάμαντ
Τζαβάντ Ζαρίφ είχε γράψει στο twitter
πως το Ιράν είχε πληροφορίες ότι «νέες
πληροφορίες από το Ιράκ δείχνουν πως
Ισραηλινοί προβοκάτορες σχεδιάζουν
επιθέσεις εναντίον Αμερικανών – για να
δεσμεύσουν την απερχόμενη κυβέρνηση

Ανησυχία στην ΕΕ

Τραμπ σε ένα πλαστό casus belli». Μάλιστα
συμπλήρωσε «Πρόσεχε την παγίδα @real
Donald Trump [το όνομα του Προέδρου
Τραμπ στο twitter]».

Η απόφαση του Ιράν

Σε ό,τι αφορά την ίδια τη διαδικασία
εμπλουτισμού, το Ιράν ενημέρωσε τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ότι
προχωρεί σε εμπλουτισμό του ουρανίου
σε ποσοστό 20%, πολύ παραπάνω από
το τωρινό επίπεδο εμπλουτισμού του
4,5% και ακόμη πιο πάνω από το όριο
του 3,67% που προέβλεπε η συμφωνία
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,
από την οποία αποχώρησαν μονομερώς
οι ΗΠΑ το 2018.
Το ποσοστό 20% παραμένει πολύ χαμηλότερο του επιπέδου που απαιτείται για
να παραχθεί ουράνιο ικανό να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικό όπλο (weapongrade).
Όμως, η αύξηση του ποσοστού εμπλουτισμού σημαίνει ότι αντίστοιχα μειώνεται
ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν εάν
αποφάσιζε να προχωρήσει στην παραγωγή
πυρηνικών όπλων.
Η ίδια η απόφαση για την αύξηση του
ποσοστού εμπλουτισμού ήρθε σε συνέχεια σχετικού νομοσχεδίου που εγκρίθηκε
από το Ιρανικό κοινοβούλιο (Ισλαμική
Συμβουλευτική Συνέλευση) και το οποίο
γενικά έχει πιο «σκληρή» γραμμή από
την κυβέρνηση του θεωρούμενου ως

μετριοπαθούς Προέδρου Χασάν Ρουχανί. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε και από
το «Συμβούλιο των Κηδεμόνων» και έτσι
τέθηκε σε ισχύ. Εκτός από την αύξηση
του ποσοστού εμπλουτισμού στο 20%, το
νομοσχέδιο ζητά ακόμη την αποπομπή
των ελεγκτών της Διεθνούς Υπηρεσίας
Ατομικής Ενέργειας και την αύξηση του
αποθέματος ουρανίου. Η κυβέρνηση Ρουχανί δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την
αύξηση, αλλά είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόσει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
λίγο μετά τη δολοφονία του Φαχριζαντέχ.

Ο γεωπολιτικός
ανταγωνισμός

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
είναι στην πραγματικότητα μία από τις
πλευρές ενός ευρύτερου ανταγωνισμού
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Το Ιράν, έχοντας αποδειχτεί ιδιαίτερα ανθεκτικό σε προσπάθειες «αλλαγής
καθεστώτος» και έχοντας επενδύσει συστηματικά στον «άξονα της αντίστασης»,
διεκδικεί να είναι το σημείο αναφοράς
όσων διαφωνούν με την πολιτική των συντηρητικών και αυταρχικών μοναρχιών
του Κόλπου και το Ισραήλ.
Αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη σιιτική
ταυτότητα αλλά και τη λογική της «αντίστασης» έχει καταφέρει να έχει μια ευρύτερη
επιρροή. Η βοήθεια, για παράδειγμα, που
δίνει στους αντάρτες Χούτι της Υεμένης έχει

αποδειχτεί καθοριστική στο να υπάρχει
μια διαρκής ανοιχτή πληγή για τη ΣαουδικήΑραβία.
Με αυτήν την έννοια αποτελεί την κατ’
εξοχήν απειλή τόσο για τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(αντίθετα το Κατάρ έχει καλές σχέσεις με
το Ιράν) αλλά και το Ισραήλ. Ειδικά το
Ισραήλ, που παραμένει η μόνη πυρηνική
δύναμη στην περιοχή, δεν θα ήθελε να
δει το Ιράν να αποκτά πυρηνικά όπλα.
Από την άλλη μεριά το ίδιο το Ιράν
δεν παραλείπει να υπογραμμίζει ότι έχει
μια καθοριστική παρουσία στα στενά του
Ορμούζ από όπου περνάει μεγάλο μέρος
των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
Οι ίδιες ΗΠΑ έχουν παραδοσιακά μια
ταλάντευση γύρω από το Ιράν. Από τη μια,
στρατηγικά οι ΗΠΑ θα ήθελαν να δουν
μιαν «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, που
θα ακύρωνε τον ρόλο του στην περιοχή.
Όμως, την ίδια στιγμή γνωρίζουν ότι είναι
αδύνατο να δοκιμάσουν να την επιβάλουν
στρατιωτικά, και δεν υπάρχει εσωτερικός
συσχετισμός δύναμης που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε αυτήν.

Η σύλληψη
του κορεατικού τάνκερ

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να ασκήσουν
μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν
μετά την αποχώρησή τους από τη συμφωνία

για το πυρηνικό πρόγραμμα, όπως και οι
νέες κυρώσεις που έχουν επιβάλει και
οι οποίες δεσμεύουν και άλλες χώρες,
διαμορφώνουν με τη σειρά τους νέα πεδία
αντιπαράθεσης.
Η σύλληψη στις 4 Ιανουαρίου νοτιοκορεατικού τάνκερ από σκάφη των Φρουρών
της Επανάστασης και μάλιστα παραμονές
της επίσκεψης του υφυπουργού Εξωτερικών της Νότιας Κορέας στην Τεχεράνη
ήρθε να θυμίσει το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί με το γεγονός ότι 7 δισεκατομμύρια δολάρια του Ιράν παραμένουν «παγωμένα» σε κορεατικές τράπεζες
εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.
Επισήμως πάντως τα ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι η σύλληψη του νοτιοκορεατικού
πλοίου έγινε επειδή ρύπαινε τη θάλασσα.

Η δύσκολη πολιτική εξίσωση

Είναι προφανές ότι η κατάσταση παραπέμπει σε μια κλιμάκωση της έντασης
μεσοπρόθεσμα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο – και
κυρίως – οι σύμμαχοί των ΗΠΑ στην
περιοχή δεν θέλουν να δουν το Ιράν να
παγιώνεται ως μια δύναμη που αμφισβητεί
έμπρακτα τους σχεδιασμούς τους και διαμορφώνει έναν διαφορετικό συσχετισμό
δύναμης. Αυτό διαμορφώνει μια διαρκή
δυναμική προς μια σύγκρουση που δεν
μπορεί παρά να πάρει και στρατιωτική
μορφή και προφανώς θα χρειαζόταν και
αμερικανική συμμετοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να διαφυλάξει τη
διεθνή συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε
την Τρίτη ο εκπρόσωπος του επικεφαλής
της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. «Σημειώνουμε με ζωηρή ανησυχία
τα μέτρα που ελήφθησαν από το Ιράν για
να αρχίσει ο εμπλουτισμός του ουρανίου
στο επίπεδο του 20%. Αυτή η ενέργεια θα
αποτελέσει σημαντική παρέκκλιση από
τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν (…) και
θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να
διαφυλάξουμε τη συμφωνία», δήλωσε ο
Πέτερ Στάνο, εκπρόσωπος του Μπορέλ.
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) επέμεινε τη Δευτέρα ότι είναι
«σημαντικό να αποφευχθεί οποιοδήποτε
μέτρο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη
διαφύλαξη αυτής της συμφωνίας».«Παρά
το λυπηρό αυτό μέτρο που ελήφθη από
το Ιράν, σημαντικά στοιχεία της JCPOA,
ιδιαίτερα τα αυστηρά μέτρα επαλήθευσης
και διαφάνειας, παραμένουν σε ισχύ», υπογράμμισε ο Πέτερ Στάνο. Η Τεχεράνη έλαβε
την απόφαση να αρχίσει το πρόγραμμα
εμπλουτισμού ουρανίου δύο εβδομάδες
έπειτα από μία υπουργική σύνοδο ανάμεσα στην ομάδα των χωρών που έχουν
υπογράψει την JCPOA (Γερμανία, Κίνα,
Ρωσία, Γαλλία και Βρετανία) και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, υπό την προεδρία του Ζοζέπ Μπορέλ, στη διάρκεια
της οποίας οι συμμετέχοντες επανέλαβαν
τη δέσμευσή τους «να διαφυλάξουν τη
συμφωνία».
«Στη βάση της υπουργικής δήλωσης
των συμμετεχόντων στην JCPOA στις 21
Δεκεμβρίου, θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να διαφυλάξουμε τη συμφωνία και να επανέλθουμε στην πλήρη
εφαρμογή της από όλα τα μέρη», δήλωσε
ο εκπρόσωπος του Ζοζέπ Μπορέλ.
Πηγή: in.gr

Αποχαιρετώντας το 2020

Χ
ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

ωρίς αμφιβολία, το 2020 μπορεί
να ονομασθεί «το έτος του κορωνοϊού». Ήταν ένα έτος που μας
ανάγκασε στο κλείσιμο στα σπίτια μας
ή τουλάχιστον στις χώρες μας και μας
εμπόδισε να κινούμαστε και να συναντούμε
τους συνανθρώπους μας. Ο κορωνοϊός
καθορίζει το πρόγραμμά μας και τη ζωή
μας. Επιπλέον, έχει προκαλέσει άπειρα
θύματα και συνεχίζει να το κάνει.
Το πιο σημαντικό γεγονός του 2020
είναι καθαρά η πανδημία. Τώρα που
άρχισαν οι εμβολιασμοί, ο κόσμος έχει
πάρει κάποιες ανάσες, αλλά η πρόοδος
του ιού αυξάνεται αντί να ελαττώνεται.
Φαίνεται ότι και το 2021 ή τουλάχιστον

το μεγαλύτερό του μέρος θα κυριαρχείται
από τον κορωνοϊό.
Αν εξαιρέσει κάποιος την πανδημία,
τι μπορεί να πει για το 2020; Πολύ λίγα
πράγματα. Το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής συνεχίζεται. Η περιοχή ανέδειξε έναν
νέο ολοκληρωτικό αρχηγό Κράτους, τον
Πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος με τη συμπεριφορά του «καταπλήσσει» τον κόσμο!
Τουλάχιστον είναι γνωστός! Το πρόβλημα
της Μέσης Ανατολής, όπως είπα πιο πάνω,
συνεχίζει, το ίδιο και οι αντιπαλότητες και
οι συγκρούσεις στην περιοχή. Το δικό μας
πρόβλημα επίσης συνεχίζει.
Άλλο πρόβλημα που συνεχίζει είναι το
Brexit. Κάποια συμφωνία έχει υπογρα-

φεί μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, αλλά τα
προβλήματα θα φανούν στο μέλλον και
με την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ. Το ΗΒ
υφίσταται κραδασμούς και θα υποστεί
ακόμα περισσότερους. Επίσης, οι πρώην
αποικίες, όσες έμειναν, φεύγουν από το
Στέμμα. Από τους τελευταίους πιστούς,
η νήσος Μπαρμπάντος στη Καραϊβική,
έχει δηλώσει ότι στον επόμενο χρόνο θα
παύσει να έχει ως αρχηγό του Κράτους
τον Βρετανό μονάρχη και θα γίνει δημοκρατία. Ακολουθεί στα βήματά τους τούς
γείτονές της, την Γουιάνα, το Τρινιντάντ και
Τομπάγκο και την Ντομίνικα. Την τελευταία φορά που μια πρώην αποικία έγινε
δημοκρατία ήταν ο Μαυρίκιος το 1992.

Φαίνεται ότι η 94 χρονών βασίλισσα
ίσως παραδώσει μέρος της εξουσίας της
στον γιο της Charles τo 2021. Δεν είναι
σίγουρο, αν οι παλιές εναπομείνασες πιστές στην αυτοκρατορία πρώην αποικίες
είναι ευχαριστημένες να έχουν Βρετανό
μονάρχη ως αρχηγό του Κράτους τους. Το
1999, 55% των Αυστραλών ψήφισαν υπέρ
της βασίλισσας ως αρχηγό του Κράτους.
Θα το έκαναν και σήμερα;
Με άλλα λόγια, το Brexit και τα επακόλουθά του είναι ένα από τα σημαντικά
γεγονότα του 2020. Το μέλλον του ΗΒ
επίσης. Οι εξαγωγές του τελευταίου προς
την ΕΕ είναι 195 δισεκατομμύρια ελβετικά
φράγκα. Ενώ προς τις χώρες της Κοινοπο-

λιτείας είναι 38,6 δισεκατομμύρια. Η διαφορά είναι μεγάλη και αυτό θα επηρεάσει
οπωσδήποτε το ΗΒ. Για να κλείσουμε με
ένα άλλο, περισσότερο γνωστό γεγονός: το
2020 χάσαμε τον Μαραντόνα. Μέσα στην
πανδημία του κορωνοϊού, ολόκληρη η
οικουμένη ενώθηκε για να αποχαιρετήσει
τον άσο των γηπέδων. Είναι και αυτό κάτι.
Ας ελπίσουμε ότι το 2021 θα είναι περισσότερο φιλικό για την ανθρωπότητα,
ευτυχισμένο και κυρίως ασφαλές.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας),
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Κλιματική αλλαγή: Οι κίνδυνοι από
τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» μέλλον
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΙ
ΈΝΑΝ ΠΙΟ ΠΡΆΣΙΝΟ ΤΡΌΠΟ
ΖΩΉΣ ΑΞΙΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΎΣ ΠΌΡΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΊ
ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ
ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΎΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΊ

Η

μάχη για την αποτροπή
της κλιματικής αλλαγής ωθεί τους μηχανικούς στην ανάπτυξη
νέων, πράσινων τεχνολογιών. Αιολική
και ηλιακή ενέργεια
επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τον άνθρακα και το φυσικό αέριο στην παραγωγή
ηλεκτρισμού, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να εξοβελίσουν από τους
δρόμους εκείνα που «καίνε» βενζίνη και
πετρέλαιο. Σταδιακά η εξάρτησή μας από
τα ορυκτά καύσιμα θα ελαχιστοποιηθεί
και μαζί της θα μειωθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Όμως οι επιστήμονες
προειδοποιούν ότι το τίμημα αυτής της
μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια
και τεχνολογία ενδέχεται να επιβαρύνει
για άλλη μια φορά… το περιβάλλον.
Η αναζήτηση των αναγκαίων υλικών
για την παραγωγή αυτών των μηχανών
και στη συνέχεια η εξόρυξή τους, θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρές οικολογικές συνέπειες και να έχουν τεράστιες
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τονίζουν.
«Η μετάβαση προς τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα πρόκειται να γεννήσει νέες
πιέσεις για τον πλανήτη μας, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα», εξηγεί στον Guardian ο
Ρίτσαρντ Χέρινγκτον, επικεφαλής γεωλογικών επιστημών στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας του Λονδίνου. «Θα αναγκαστούμε
να μάθουμε να υπολογίζουμε το κέρδος
και τις απώλειες από τη σκοπιά των οικοσυστημάτων, ακριβώς με τον τρόπο
που λαμβάνουμε υπόψη μας οικονομικά
ζητήματα αυτήν τη στιγμή».
Μέταλλα όπως το λίθιο και το κοβάλτιο
αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα των
δύσκολων αποφάσεων που μας επιφυλάσσει το μέλλον, συνεχίζει ο Χέρινγκτον.
Και τα δύο στοιχεία είναι αναγκαία για

Λ

την παραγωγή ελαφριών επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα
και για την αποθήκευση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Η παραγωγή τους είναι
πιθανό να αυξηθεί σημαντικά στη διάρκεια
της επόμενης δεκαετίας, προκαλώντας
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.
Στην περίπτωση του κοβαλτίου, το 60%
των προμηθειών του πλανήτη προέρχεται
από τη Δημοκρατία του Κονγκό, όπου
μεγάλος αριθμός μη ελεγχόμενων ορυχείων απασχολούν παιδιά ηλικίας ακόμη
και επτά ετών ως μεταλλωρύχους. Εκεί
εισπνέουν σκόνη γεμάτη κοβάλτιο, που
είναι ικανή να προκαλέσει θανατηφόρα
πνευμονικά προβλήματα, ενώ εργάζονται
σε τούνελ που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.
«Άνδρες, γυναίκες και παιδιά εργάζονται
χωρίς να έχουν ούτε τον στοιχειώδη προστατευτικό εξοπλισμό, όπως είναι τα γάντια
ή οι μάσκες», τονίζει ο Μαρκ Ντάμετ της
Διεθνούς Αμνηστίας, που έχει ερευνήσει
την κρίση των εξορύξεων κοβαλτίου στη
Δημοκρατία του Κονγκό.
«Σε ένα χωριό που επισκεφθήκαμε,
οι άνθρωποι μάς έδειξαν πώς το πόσιμο
νερό της περιοχής τους μολύνθηκε από

και ηλιακές φάρμες με τις πόλεις και θα
χρειαστούν για την κατασκευή ηλεκτρικών
οχημάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν επίσης ευρείες περιβαλλοντικές καταστροφές,
αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
Η αυξανόμενη όρεξή μας για τον χαλκό
καθιστά σαφή αυτά τα ζητήματα. Απαιτούνται χιλιάδες τόνοι για την κατασκευή
συσκευών αιολικής ή ηλιακής ενέργειας,
ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα χρειάζονται
διπλάσιο ή τριπλάσιο χαλκό σε σχέση
με εκείνα που χρησιμοποιούν βενζίνη
ή πετρέλαιο. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση
για χαλκό ενδέχεται να έχει αυξηθεί κατά
περισσότερο από 300% μέχρι το 2050,
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση.
«Χρειάζονται δεκάδες κιλά παραπάνω
χαλκού για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε
σχέση με εκείνον που απαιτείται για κάποιο που κινείται με ορυκτά καύσιμα»,
εξηγεί ο Χέρινγκτον.
«Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να μετατρέψουμε όλα τα 31 εκατ. αυτοκίνητα της
Βρετανίας σε ηλεκτρικά, απαιτείται περίπου το 12% ολόκληρης της παγκόσμιας
παραγωγής χαλκού - μόνο για τη Βρετανία.
Αυτή η απαίτηση δεν είναι ρεαλιστική, δεδομένου ότι ελπίζουμε πως σε μια δεκαετία

όλα τα αυτοκίνητα που θα παράγουμε θα
κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια».
Ο Χέρινγκτον υποστηρίζει ότι αναπόφευκτα θα υπάρξει επέκταση της εξόρυξης,
αλλά και της ενέργειας που απαιτείται
για την επεξεργασία των μετάλλων. Συνδυαστικά, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να επιφέρουν σημαντικό πλήγμα
στο περιβάλλον. «Θα αναγκαστούμε να
το κάνουμε με έναν τρόπο που δημιουργεί
κέρδος, αλλά παράλληλα φροντίζει τους
ανθρώπους και τον πλανήτη».
Εκτός από αυτά τα ζητήματα, η προτεινόμενη επέκταση της πυρηνικής ενέργειας
στη Βρετανία, για την κάλυψη αναγκών που
έως τώρα καλύπτονταν από εργοστάσια
άνθρακα ή φυσικού αερίου, είναι πιθανό
να οδηγήσει στην παραγωγή αυξανόμενης
ποσότητας πυρηνικών αποβλήτων. Ωστόσο,
η Βρετανία εξακολουθεί να μη διαθέτει
μέθοδο ασφαλούς υπόγειας αποθήκευσης
τοξικών αποβλήτων και στηρίζεται στην
αποθήκευση των εξαιρετικά ραδιενεργών
υπολειμμάτων της δραστηριότητας των
πυρηνικών εργοστασίων πάνω από το
έδαφος. Αυτές οι αποθήκες ίσως χρειαστεί
να επεκταθούν σημαντικά στο μέλλον.
Μια λύση που έχει προταθεί μέχρι στιγ-
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«Ισραηλινό θαύμα»: Ρεκόρ εμβολιασμών

όγο για «ισραηλινό θαύμα» κάνει η
παγκόσμια κοινή γνώμη την ώρα
που οι χώρες της Ένωσης φωνάζουν για καθυστερήσεις στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα. Αρκετές χώρες καταγράφουν
μόλις τριψήφιο αριθμό εμβολιασμών, την
ώρα που το Ισραήλ των 9 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων προχωρεί με ρυθμούς
φωτός το πρόγραμμα εμβολιασμού της
χώρας. Υπολογίζεται ότι σε διάστημα λιγότερο των τριών εβδομάδων κάπου 1,4
εκατομμύριo Ισραηλινοί - δηλαδή περίπου το 1/6 του πληθυσμού των 8,7 εκατ.
κατοίκων - έχουν ήδη λάβει την πρώτη
δόση του εμβολίου των BioNTech / Pfizer
για την Covid-19.
Μόνο την περασμένη Δευτέρα εμβολιάστηκαν σχεδόν 146.000 άτομα, περισσότερα απ’ όσα έχουν λάβει συνολικά
το εμβόλιο σε ορισμένες δυτικές χώρες,
όπως ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ιταλία,
καθώς έχουν στηθεί εμβολιαστικά κέντρα
ακόμη και σε κλειστά αθλητικά κέντρα με
τη συνδρομή εφέδρων του στρατού. Έτσι
το Ισραήλ έχει εμβολιάσει ήδη πάνω από
το 12% των πολιτών και μολονότι μέχρι
στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί δόσεις
του εμβολίου των BioNTech / Pfizer, οι
Αρχές της χώρας είχαν κλείσει συμφωνίες
και με τη Moderna και την AstraZeneca,
πολύ πριν εγκριθούν τα εμβόλιά τους.

τέτοιο τρόπο τις παρτίδες των εμβολίων,
ώστε να φθάνουν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ενώ το
υγειονομικό προσωπικό έχει καταφέρει
σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με
τον Yπουργό Υγείας Γιούλι Έντελσταϊν,
να βγάλει έξι δόσεις από τα φιαλίδια των
πέντε δόσεων που λαμβάνει. Αν και έχει
δοθεί προτεραιότητα στα άτομα ηλικίας
άνω των 60, εμβόλιο λαμβάνουν και οι
νεότεροι, αν τύχει να βρεθούν στα εμβολιαστικά κέντρα εκείνη την ώρα, ώστε να
μην πάει καμία δόση χαμένη, από τις έξτρα
που «στραγγίζουν» οι νοσοκόμες κι οι
γιατροί από τα εμβόλια, με αποτέλεσμα
να έχουν ήδη λάβει από μία δόση πάνω
από 100.000 Ισραηλινοί ηλικίας μεταξύ
20 και 40 ετών.
Οι Αρχές του Ισραήλ έχουν υποσχεθεί να χορηγήσουν ψηφιακά «πράσινα
διαβατήρια» σ’ όσους λάβουν και τις δύο
δόσεις, που θα τους επιτρέπουν να παρακάμπτουν ορισμένα από τα περιοριστικά
μέτρα του lockdown. Σύμφωνα με τον
γενικό διευθυντή του Yπουργείου Υγείας
της χώρας, Χεζί Λεβί, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να έχει λάβει και τις
δύο δόσεις του εμβολίου περίπου το ένα
πέμπτο του πληθυσμού, δηλαδή κάπου
δύο εκατομμύρια πολίτες, οι περισσότεροι
μεγαλύτερης ηλικίας.

Πώς εμβολιάζονται οι νέοι

Επαρκή αποθέματα εμβολίων

Παράλληλα το Ισραήλ έχει διανείμει με

την απόρριψη αποβλήτων από τοπικό
εργοστάσιο επεξεργασίας ορυκτών».
Και έπειτα υπάρχει το πρόβλημα της
εξόρυξης λιθίου. Η παγκόσμια παραγωγή
αναμένεται να εκτοξευθεί στη διάρκεια της
επόμενης δεκαετίας. Όμως η εξόρυξή του
συνδέεται με κάθε μορφής περιβαλλοντικά
προβλήματα. Στο λεγόμενο Τρίγωνο του
Λιθίου στη Νότιο Αμερική, που αποτελείται
από την Χιλή, την Αργεντινή και τη Βολιβία,
τεράστιες ποσότητες νερού αντλούνται από
υπόγειες πηγές, για να διευκολύνουν την
εξαγωγή του λιθίου, και οι οποίες έχουν
συνδεθεί με τη μείωση της στάθμης των
υπόγειων υδάτων και την ερημοποίηση.
Παρομοίως, στην περιοχή του Θιβέτ, η
διαρροή τοξικών χημικών από το ορυχείο
λιθίου Ganzizhou Rongda, που δηλητηρίασαν τα νερά του ποταμού Λιτσού το 2016,
πυροδότησαν εκτεταμένες διαμαρτυρίες.
Και τα νέα οικολογικά προβλήματα δεν
πρόκειται να περιοριστούν σε συγκεκριμένα μέταλλα, σημειώνουν οι αναλυτές.
Όπως λένε, η αυξημένη ζήτηση για
παραδοσιακά υλικά, όπως το τσιμέντο, για
την κατασκευή υδρο-ηλεκτρικών φραγμάτων ή όπως ο χαλκός για την παραγωγή
καλωδίων που θα συνδέσουν τις αιολικές

μής σε αυτά τα προβλήματα των πράσινων
τεχνολογιών, αφορά τον περιορισμό της
εκμετάλλευσης των χερσαίων πόρων και
τη στροφή προς τη θάλασσα για τη συλλογή
των απαιτούμενων υλικών.
Έχουν καταδειχθεί αρκετές υποσχόμενες
θαλάσσιες πηγές, με το μεγαλύτερο μέρος
της προσοχής να στρέφεται στους μεταλλικούς όζους που βρίσκονται σε ορισμένα
σημεία του βυθού των ωκεανών. Αυτές οι
μάζες ορυκτών σε μέγεθος πατάτας είναι
πλούσιες σε χαλκό, κοβάλτιο, μαγγάνιο
και άλλα μέταλλα. Σύμφωνα με τη Διεθνή
Αρχή των Βυθών, ορισμένα κοιτάσματα
περιλαμβάνουν εκατομμύρια τόνους κοβαλτίου, χαλκού και μαγγανίου.
Ως αποτέλεσμα, αρκετοί οργανισμοί
πλέον ερευνούν τα πιο υποσχόμενα από
αυτά τα κοιτάσματα και ιδίως εκείνα της
Ζώνης Clarion-Clipperton στα διεθνή νερά
του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι συγκεκριμένες μάζες θα μπορούσαν να φτάσουν
μέχρι την επιφάνεια με τη χρήση αυτοκινούμενων υποβρυχίων που μπορούν
να διασχίσουν τα 4,5 εκατ. τετραγωνικά
χιλιόμετρα της ζώνης.
Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες θαλάσσιων επιστημόνων έχουν αποκαλύψει
ότι παρά το βάθος της Ζώνης ClarionClipperton, που κυμαίνεται μεταξύ των
4.000 και 5.000 μέτρων από την επιφάνεια,
ο βυθός της περιοχής είναι πλούσιος και
σε θαλάσσια ζωή.
Μια μελέτη του 2017 είχε ανακαλύψει
περισσότερα από 30 νέα είδη που ζουν
στην άβυσσο της ζώνης, τα περισσότερα
εκ των οποίων ανήκουν στην κατηγορία
των ξενοφυοφόρων, των μεγαλύτερων μονοκυτταρικών οργανισμών του πλανήτη.
Η ανάσυρση των όζων θα μπορούσε να
καταστρέψει αυτές τις μορφές ζωής, προειδοποιούν οι επιστήμονες. «Αυτήν τη στιγμή,
δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για τον βυθό
ώστε να είμαστε σίγουροι για τις επιπτώσεις
που θα μπορούσε να έχει η εξόρυξη στην
περιοχή», τονίζει στον Guardian ο Άντριαν
Γκλόβερ, ένας ερευνητής οικολογίας του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.
«Ωστόσο, όταν το κάνουμε, θα αποτελέσει ένα σημαντικό ερώτημα για την
κοινωνία. Αν πρόκειται για περιβάλλοντα
με πλούτο βιοποικιλότητας που μπορούν
εύκολα να καταστραφούν, θα είναι καλύτερη
ή χειρότερη η δική τους εκμετάλλευση
σε σχέση με εκείνη των τροπικών δασών
ή της γης; Πρόκειται για ένα ζήτημα που
είναι δύσκολο να επιλυθεί».

Το Ισραήλ παρήγγειλε μεγάλες πο-

Η εκστρατεία του Ισραήλ
κατά των fakenews

σότητες δόσεων και των τριών εμβολίων, που χρησιμοποιούνται σε δυτικές
χώρες, δηλαδή των BioNTech / Pfizer,
AstraZeneca και Μοderna, προτού αυτά
λάβουν επίσημη έγκριση. Η συμφωνία
με τη Μοderna υπεγράφη τον Ιούνιο,
πριν ξεκινήσει η κρίσιμη τρίτη φάση
των κλινικών δοκιμών, ενώ οι υπογραφές
στο ντιλ με τη Pfizer - από την οποία θα
προμηθευτεί οκτώ εκατομμύρια δόσεις,
αρκετές για τον εμβολιασμό των μισών
του κατοίκων - έπεσαν στις 13 Νοεμβρίου, λίγες μέρες αφότου ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα των κλινικών της δοκιμών.
Την επόμενη εβδομάδα το Ισραήλ συνήψε
συμφωνία και με την Astra Zeneca για
άλλες δέκα εκατ. δόσεις.
«Ηγούμαστε της παγκόσμιας κούρσας
χάρη στην έγκαιρη προετοιμασία μας»,
είπε στους New York Times ο Yπουργός
Υγείας του Ισραήλ. Παράλληλα οι Αρ-

χές της χώρας κατάφεραν με αρωγό τη
Γερμανία να συμπεριληφθεί το Ισραήλ
στη συμφωνία που έκλεισε η ΕΕ με την
Astra Zeneca.
Το Ισραήλ διαθέτει ένα από τα πιο αξιόπιστα Εθνικά Συστήματα Υγείας, ενώ οι
πολίτες του υποχρεούνται να ασφαλίζονται
σε έναν από τους τέσσερεις ανταγωνιστικούς, αλλά μη κερδοσκοπικούς φορείς,
γεγονός που καθιστά τη χώρα ελκυστικό
προορισμό για μπίζνες για τις φαρμακευτικές εταιρείες και βοήθησε στην επίσπευση
του προγράμματος εμβολιασμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κατάλογο αποτελεσματικότητας των συστημάτων
υγείας του Bloomberg για τη χρονιά που
πέρασε, το Ισραήλ ήλθε πέμπτο παγκοσμίως
πίσω από τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ,
την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, ενώ το
προσδόκιμο ζωής των πολιτών του (83
έτη) είναι από τα υψηλότερα στον πλανήτη.

Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα εμβολιασμού, οι Αρχές του Ισραήλ ζήτησαν από το
Facebook να μπλοκάρει τέσσερεις λογαριασμούς που διέδιδαν αντιεμβολιαστικά
μηνύματα κι ο κολοσσός του Διαδικτύου
ανταποκρίθηκε.
Μεταξύ των ψευδών μηνυμάτων που
διέσπειραν οι αντιεμβολιαστές ήταν ότι
τα εμβόλια θα χρησιμοποιούνταν για να
τοποθετηθούν «τσιπάκια παρακολούθησης» στους οργανισμούς των ανθρώπων,
για να τους δηλητηριάσουν ή για να τους
υποβάλλουν σε ιατρικά πειράματα. Όπως
ανακοίνωσε το Facebook, μπλόκαρε τους
λογαριασμούς τεσσάρων εβραιόφωνων
ομάδων στο πλαίσιο της πολιτικής του
κατά της «διασποράς παραπληροφόρησης
αναφορικά με τα εμβόλια».

Εκατοντάδες Ισραηλινοί
θετικοί, αφότου έλαβαν το
εμβόλιο

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 13
News και τους «Times of Israel», περίπου
240 πολίτες διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, μόλις λίγες ημέρες αφότου έλαβαν
το εμβόλιο. Πρόκειται για εξέλιξη, για την
οποία είχαν προειδοποιήσει οι επιστήμονες.
«Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει την
ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας
για εβδομάδες μετά τη λήψη του εμβολίου,
καθώς ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για

να αναπτύξει αποτελεσματικά αντισώματα
απέναντι στον κορωνοϊό», επισημαίνουν
χαρακτηριστικά οι «Times of Israel».
Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι το
εμβόλιο της Pfizer δεν παρασκευάζεται
με τμήμα του κορωνοϊού -αντιθέτως, χρησιμοποιείται η τεχνολογία mRNA- και
γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να προσβληθεί
κάποιος από τον ιό από το εμβόλιο.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για να
«χτιστούν» αντισώματα που είναι αποτελεσματικά κατά 50% χρειάζονται 8 με 10
ημέρες από την πρώτη δόση του εμβολίου.
Με τη δεύτερη δόση του εμβολίου, 21
μέρες μετά την πρώτη, το ανοσοποιητικό
σύστημα ενδυναμώνεται περαιτέρω.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου μία
εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση το εμβόλιο φτάνει την αποδοτικότητα του 95%.
«Οποιοσδήποτε προσβληθεί λίγες
μέρες πριν λάβει την πρώτη δόση του
εμβολίου ή τις εβδομάδες προτού φτάσει στην πλήρη αποτελεσματικότητά του
κινδυνεύει να αναπτύξει συμπτώματα»,
προσθέτουν οι «Times of Israel».
Το μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσον
ένας άνθρωπος που έχει λάβει το εμβόλιο
μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Οι επιστήμονες
πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα ο ιός
να βρει «καταφύγιο», για παράδειγμα, σε
ρινικές εκκρίσεις, που «ξεφεύγουν» από
τα αντισώματα, με συνέπεια να είναι σε
θέση να τον διασπείρουν.
Πηγή: iefimerida.gr / dw / reuters
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Πέντε αστέρια GREEN NCAP
για το Hyundai Kona Electric

Δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας αγγλικής γλώσσας
για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: Εναρκτήρια
συνάντηση προγράμματος EUROTEQ

Η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία δόθηκε στο Hyundai
Kona Electric, σε πρόσφατες δοκιμές του Green NCAP, του
ανεξάρτητου οργανισμού που εξετάζει και βαθμολογεί οχήματα
βάσει της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και των εκπομπών
ρύπων τους. Η βαθμολόγηση βασίστηκε σε τρεις παράγοντες,
καθένας από τους οποίους περιελάμβανε συγκεκριμένες μετρήσεις: καθαρό αέρα, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και
αέρια θερμοκηπίου. Σαν όχημα με μηδενικούς ρύπους, το Kona Electric πήρε την υψηλότερη
βαθμολογία για τον καθαρό αέρα και τα αέρια θερμοκηπίου. Εντυπωσιακά υψηλή βαθμολογία
πήρε επίσης για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Μεταξύ 24 οχημάτων που κρίθηκαν το
2020, το Kona Electric είναι το μόνο, με άλλο ένα, που απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία.
Στην αναφορά του, το Green NCAP αναφέρει σχετικά: “Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα
ηλεκτρικά οχήματα, δεν υπάρχουν εκπομπές ρύπων και το Kona Electric πήρε όλους τους
βαθμούς για καθαρό αέρα και αέρια θερμοκηπίου. Ακόμα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταναλώνουν ενέργεια για να κινηθούν, αλλά η αποτελεσματικότητα του Kona Electric τού
χάρισε την υψηλότερη βαθμολογία: <30kWh/100 χλμ. “Είμαστε ενθουσιασμένοι που το Kona
Electric απέσπασε την τιμητική αυτή διάκριση. Αυτό υπογραμμίζει ότι το SUV μας δεν είναι
μόνο φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και ένα ισχυρό προϊόν με εξαιρετικές αποδόσεις και
επιδόσεις”, δήλωσε ο Andreas-Christeph Hofmann, Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ και Προϊόντων
της Hyundai Motor Europe. “Αυτή η επιτυχία αποτελεί απόδειξη για την πρωτοποριακή μας
θέση στην αγορά της αυτοκίνησης του μέλλοντος”, συνέχισε.

Είσαι τελειόφοιτος μαθητής και ανυπομονείς να
προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο της εκπαίδευσής
σου; Η Ακαδημία Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου
UCLan Cyprus προσφέρει δωρεάν μαθήματα με στόχο
τη βελτίωση της γνώσης αγγλικής γλώσσας. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα παρακαθίσεις σε εξέταση
για απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στην αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε να επιτύχεις την εισδοχή σου στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής σου στο μόνο Βρετανικό
Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Τα δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας ισχύουν για άτομα* που
θα προεγγραφούν στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, για τον Οκτώβριο του 2021, με την
καταβολή τουλάχιστον του ποσού των €600** εκ των €1200 της προκαταβολής (50%),
έναντι των διδάκτρων του πρώτου έτους σπουδών 2021/22. Η Ακαδημία Ξένων Γλωσσών
του Πανεπιστημίου επιχορηγεί πλήρως το κόστος των εκπαιδευτικών βιβλίων, καθώς
και το κόστος της πρώτης εξέτασης. Έναρξη 1ου κύκλου μαθημάτων αρχές του 2021. Για
εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες: E.: languageacademy@uclancyprus.ac.cy ή
τηλ. 24694055/4159/4054. *Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus θα τηρήσει αρχείο με
τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων. Τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβαστούν
σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και θα επεξεργαστούν μόνο από το προσωπικό του
Πανεπιστημίου UCLan Cyprus για τον συγκεκριμένο σκοπό. **Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν προχωρήσει με την εγγραφή του.
Τα μαθήματα προσφέρονται διαδικτυακά.

Πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2020, με μεγάλη επιτυχία,
η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος
EUROTEQ (clinical measurement literacy for EUROpean
Transparency and EQuality in health), το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation
and the exchange of Good Practices και συντονίζεται από το
Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οργανισμοί και πανεπιστήμια από Ελλάδα, Σερβία,
Σουηδία, Εσθονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σλοβενία, και Ρουμανία. Οι στόχοι αυτού του έργου
είναι: (i) ανάπτυξη, (ii) δοκιμή, (iii) εφαρμογή και (iv) διάδοση του εκπαιδευτικού πακέτου
για επαγγελματίες υγείας, οργανώσεις ασθενών και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους,
επιτρέποντάς τους να διευκολύνουν την ανθρωποκεντρική περίθαλψη και να υποστηρίξουν
τη συμπερίληψη της συμμετοχής του ασθενούς και του κοινού, ιδίως εκείνων από κοινωνικά
μειονεκτούσες ομάδες, στην έρευνα για την υγεία. Περαιτέρω στόχος είναι η παραγωγή
ενός λειτουργικού προγράμματος κατάρτισης, που θα αντανακλά την κοινωνικοπολιτισμική
πολυμορφία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έργο στοχεύει στο να καταστήσει το εκπαιδευτικό
υλικό προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών υγείας και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συντονίζουν ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Μάριος Αργυρίδης και η Λέκτορας Γνωστικής
Ψυχολογίας Μαριλένα Μουσουλίδου.

Οι «έξυπνες» οικιακές συσκευές
καθαρισμού iRobot είναι στα Public

5 χρόνια Lidl Food Academy

Tα Public, η No1 αλυσίδα ψυχαγωγίας,
τεχνολογίας και πολιτισμού, φέρνουν τη νέα
εποχή στο Smart Living και παρουσιάζουν τα
κορυφαία προϊόντα και αξεσουάρ οικιακών
ηλεκτρικών ρομποτικών σκουπών της iRobot,
της ηγέτιδας εταιρείας στον χώρο των οικιακών
ρομπότ, παγκοσμίως. Με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση του καταναλωτή, τα πολυκαταστήματα Public υπόσχονται μια μοναδική αγοραστική εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά στη
διαμόρφωση των παγκοσμίων τάσεων της «τεχνολογικής» μόδας για το σπίτι. Τα προϊόντα
της iRobot, που περιλαμβάνουν τα βραβευμένα οικιακά ρομπότ Roomba® και Βraava®,
χαρακτηρίζονται από ευκολία χρήσης, ανθεκτικότητα, εξαιρετική αποτελεσματικότητα ακόμα
και στα πιο δύσκολα σημεία του σπιτιού, καθώς και σύγχρονο σχεδιασμό. Όλα τα παραπάνω,
σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει ενσωματώσει η iRobot στις συσκευές
της, όπως το σύστημα καθαρισμού 3 σταδίων, το Dirt Detect, τα προηγμένα συστήματα χαρτογράφησης και πλοήγησης και το αυτόματο άδειασμα κάδου, τοποθετούν τις ρομποτικές
οικιακές συσκευές της iRobot στην κορυφή των έξυπνων συσκευών καθαρισμού. Επίσης, για
περισσότερη ευκολία, σε συγκεκριμένα μοντέλα είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος
μέσω της εφαρμογής iRobot HOME App, που επιτρέπει προγραμματισμό καθαρισμού,
καθαρισμό συγκεκριμένου δωματίου, χρονοδιάγραμμα κ.ο.κ. Τα προϊόντα της iRobot εγγυώνται αξεπέραστη καθαριότητα καθώς χρησιμοποιούν πανίσχυρους κινητήρες αναρρόφησης
για βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού. H iRobot ιδρύθηκε το 1990 από ρομποτιστές του
Πανεπιστημίου MIT και είναι μία εταιρεία με μακρά και βραβευμένη πορεία στον τομέα της
εξελιγμένης ρομποτικής, έχοντας δημιουργήσει πληθώρα προϊόντων, που σκοπός τους δεν
είναι μόνο να καθαρίζουν, αλλά κυρίως να βελτιώσουν την καθημερινότητα του σύγχρονου
ανθρώπου. Οι σύγχρονες συσκευές της iRobot κατατάσσονται στα απαραίτητα σύγχρονα
προϊόντα που πρέπει να έχει ένα σπίτι και είναι το #1 στις πωλήσεις έξυπνης σκούπας ρομπότ. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις δυνατότητες των προϊόντων iRobot στο public-cyprus.
com.cy και να φέρετε στο σπίτι σας τον πιο έξυπνο οικιακό βοηθό!

Τα νέα Frou-Frou Choco Morning
Coffee FINGERS γράφουν ιστορία
Κάθε φορά που η βιομηχανία Φρου-Φρου
αναπτύσσει ένα νέο προϊόν, εφαρμόζει σταθερά
και αδιαπραγμάτευτα τέσσερεις βασικές δομικές
αρχές και αξίες: Σεβασμός στον καταναλωτή, κορυφαία ποιότητα μέσω των καλύτερων πρώτων
υλών και εφαρμογής επιστημονικής τεχνογνωσίας,
αφοσίωση στη σωστή διεργασία σε όλα τα στάδια
της παραγωγής και αυστηρός έλεγχος σε θέματα
ποιότητας και υγιεινής. Με τις ίδιες αρχές και αξίες, λοιπόν, δημιούργησε πρόσφατα και το
νέο Frou-Frou Choco Morning Coffee FINGER, που γράφει μια νέα ιστορία: με το λανσάρισμά
του έγινε φαινόμενο πωλήσεων και αποδοχής από τους καταναλωτές χωρίς προηγούμενο,
έχοντας ήδη καταστεί, με διαφορά, ο πρώτος κωδικός σοκολατένιων μπισκότων στην κυπριακή αγορά. Από τον πρώτο κιόλας μήνα, οι καταναλωτές το αγκάλιασαν με την ίδια θέρμη
που αγκαλιάζουν εδώ και 53 χρόνια τα αγαπημένα τους μπισκότα Frou-Frou Morning
Coffee. Οι Κύπριοι όχι μόνο δοκίμασαν, αλλά αποδεικνύεται έμπρακτα πως λάτρεψαν το νέο
σοκολατομπισκότο, φαινόμενο της Κύπρου, καθώς με την προτίμησή τους διαμόρφωσαν
πωλήσεις πέντε φορές περισσότερες εκείνων που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί από τα
μοντέλα πρόβλεψης της εταιρείας, σπάζοντας έτσι με διαφορά κάθε προηγούμενο ρεκόρ
πωλήσεων νέου προϊόντος. Υπεραγορές αλλά και μικρότερα καταστήματα πώλησης τροφίμων
επέδειξαν τεράστια εκτίμηση-respect τόσο στην μπράντα Frou-Frou Morning Coffee αλλά
και στα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νέου Frou-Frou Choco Morning FINGER.
Με σεβασμό στις διαχρονικές αξίες της Φρου-Φρου και αναγνωρίζοντας την πρωτοφανή
δυναμική του, αύξησαν αντανακλαστικά και κατακόρυφα τις παραγγελίες και αγορές του νέου
προϊόντος. Η τεράστια και πρωτοφανής επιτυχία και ζήτηση του νέου FINGER λειτούργησε
ως αφορμή ώστε η Φρου-Φρου να προχωρήσει άμεσα σε οργάνωση δεύτερης βάρδιας
παραγωγής και να ενεργοποιήσει πρόγραμμα περαιτέρω αυτοματοποίησης των γραμμών
παραγωγής από ρομποτικά μηχανήματα, με μια επένδυση που θα ξεπερνά το 1.000.000
ευρώ. Ενάντια στην κρίση που επέφερε ο COVID 19 στην αγορά, το νέο Frou-Frou Choco
Morning FINGER πετυχαίνει μέσα σε μια νεφελώδη συγκυρία ένα ιστορικό λανσάρισμα
με θεαματικές πωλήσεις, που προβλέπεται να ξεπεράσουν τις πωλήσεις όλων των άλλων
σοκολατένιων μπισκότων μαζί. Με τα διαπιστευτήρια του πρώτου ονόματος μπισκότων στην
Κύπρο και με την υψηλή, απαράμιλλη ποιότητά τους, τα Frou-Frou Choco Morning Coffee
FINGERS διατίθενται παντού στην Κύπρο σε πολύ προσιτή τιμή για όλους τους καταναλωτές.

Η Lidl Food Academy, μια παγκόσμια πρωτοτυπία
της Lidl, η οποία στις 5 Νοεμβρίου 2020 συμπλήρωσε
5 χρόνια λειτουργίας, δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια συνολική εμπειρία κι ένα ολιστικό ταξίδι της
γεύσης που ξεκινάει από τα προϊόντα Lidl και φτάνει
στην κουλτούρα της κάθε χώρας μέσα από τις θεματικές
εβδομάδες. Μέσα στην πενταετία μετράμε μέχρι σήμερα
περισσότερα από 200 δωρεάν μαθήματα μαγειρικής
σε καταναλωτές και 600 πρωτότυπες συνταγές από έμπειρους σεφ, αλλά και εκατοντάδες παιδιά που επισκέφτηκαν την Ακαδημία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ακαδημία
Φαγητού για παιδιά» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στη Lidl Food Academy
υποστηρίζουμε την αξία του υγιεινού, σπιτικού φαγητού με φρέσκες πρώτες ύλες από τον
τόπο μας και μαγειρεύουμε με αυτά και συνεισφέρουμε στην ισορροπημένη διατροφή και
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Σε αυτό το γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το μάθημα του Σαββάτου στις 7 Νοεμβρίου 2020, χαρίζοντας γλυκές απολαύσεις και
πολλά χαμόγελα στους παρευρισκομένους. Ο χώρος της Ακαδημίας «φόρεσε» τα γιορτινά
του για να υποδεχτεί το κοινό. Πολύχρωμα μικρά γλυκάκια κοσμούσαν το τραπέζι, ενώ
η τούρτα γενεθλίων στο χρώμα του λευκού και διακοσμημένη με μικρά λουλούδια και
φρούτα σχημάτιζε τον αριθμό 5. Αναμφίβολα, η τόσο ξεχωριστή διακόσμηση τράβηξε τα
βλέμματα και δημιούργησε συναισθήματα χαράς στους παρόντες. Συνοδοιπόρος σε αυτό το
πενταετές ταξίδι είναι ο σεφ της Ακαδημίας, Κωνσταντίνος Πετεβίνος, ο οποίος δημιουργεί
ευφάνταστες συνταγές σε κάθε μάθημα και τις μοιράζεται μαζί μας από την πρώτη μέρα
της Lidl Food Academy. Γι’ αυτήν την τόσο ξεχωριστή μέρα, οι pastry chef της Ακαδημίας
Δημήτρης και Ξένια Ιωάννου δημιούργησαν μια συλλογή από γλυκά αφιερωμένη στα
5 χρόνια. Σε αυτό το εορταστικό σκηνικό οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το μάθημα
και στη συνέχεια δημιούργησαν τις συνταγές με τη βοήθεια του σεφ και της ομάδας του.
Τραγανά σουδάκια γεμισμένα με κρέμα μουσελίν, cup cakes λεμόνι με παπαρουνόσπορο
και επικάλυψη βουτυρόκρεμας με κρεμώδες τυρί, κρέμα λεμονιού με μπισκότο κραμπλ
βανίλιας και φρέσκα μύρτιλα, βουτυρόκρεμα για επικάλυψη τούρτας, αποτέλεσαν το μενού
των συνταγών. Η Lidl Food Academy θα είναι και πάλι κοντά σας όταν το επιτρέψουν οι
συνθήκες και όταν όλοι θα είμαστε ασφαλείς και υγιείς.

Συνδεθείτε ξανά με τον κόσμο το 2021 με τους
ειδικούς ναύλους της Emirates
Η Emirates ξεκινά την πολυαναμενόμενη παγκόσμια
προσφορά της για να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει
τους ταξιδιώτες να επανασυνδεθούν με την οικογένεια
και τους φίλους τους ή να εξερευνήσουν νέους προορισμούς το νέο έτος. Με ελκυστικές προσφορές, οι
πελάτες της Emirates μπορούν να αντισταθμίσουν τον
χαμένο χρόνο το 2021.Οι τιμές για την all-inclusive
Οικονομική Θέση από την Κύπρο ξεκινούν από €509
προς Ντουμπάι, €709 προς Άπω Ανατολή και €759 προς Αφρική και για κρατήσεις στη
Διακεκριμένη Θέση οι τιμές ξεκινούν από €2.049 προς Ντουμπάι, €2.229 προς Άπω
Ανατολή και €2.269 προς Αφρική. https://www.emirates.com/cy/greek/ Οι κρατήσεις
πρέπει να γίνουν μεταξύ 04 και 18 Ιανουαρίου, για ταξίδια μεταξύ 11 Ιανουαρίου και 15
Ιουνίου . Οι πελάτες της Emirates μπορούν να ταξιδεύουν με σιγουριά με τις ευέλικτες
επιλογές κράτησης της αεροπορικής εταιρείας και την ταξιδιωτική ασφάλιση πολλαπλών
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης COVID-19 με κάθε πτήση. Η Emirates
Skywards, το πρόγραμμα ανταμοιβής της Emirates και του flydubai, διασφαλίζει επίσης
ότι τα μέλη θα αξιοποιήσουν στο έπακρον τα ταξίδια τους με ειδικές τιμές Cash+Miles. Για
κρατήσεις που πραγματοποιούνται από 3 έως 20 Ιανουαρίου 2021 για ταξίδια μεταξύ 3
Ιανουαρίου και 15 Ιουνίου 2021, οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μια ειδική προσφορά ανταλλαγής, όπου 2.000 Skywards Miles ισοδυναμούν με 20 USD για πτήσεις στην
Οικονομική Θέση και 2.000 Skywards Miles ισοδυναμούν με 40 USD για πτήσεις στην
Πρώτη και Διακεκριμένη Θέση. Χωρίς ελάχιστο αριθμό Miles που χρειάζονται, τα μέλη
του Skywards μπορούν να πληρώσουν μέρος του κόστους του εισιτηρίου τους με μόλις 1
μίλι. Η Emirates προσφέρει εξαιρετική αξία μέσω κορυφαίων υπηρεσιών και προϊόντων
σε κάθε κατηγορία ταξιδιού. Οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν πάνω από 4.500
κανάλια ψυχαγωγίας κατ’ απαίτηση στο βραβευμένο σύστημα πτήσεων της αεροπορικής
εταιρείας, ice, καθώς και γεύματα πολλαπλών πιάτων εμπνευσμένα από την περιοχή και
δωρεάν ποτά σε κάθε τάξη. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του
τρόπου κράτησης πτήσεων και μιας πλήρους λίστας όρων και προϋποθέσεων, συνιστάται
στους πελάτες να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή να επισκεφθούν
τη διεύθυνση www.emirates.com.

To SEAT Leon κερδίζει το βραβείο «Best Buy Car
of Europe 2021» από τον Οργανισμό AUTOBEST
Το νέο SEAT Leon κατέκτησε το βραβείο «Best Buy Car of
Europe 2021» από τον ανεξάρτητο δημοσιογραφικό οργανισμό
AUTOBEST, τη μεγαλύτερη τιμή για ένα αυτοκίνητο στην
Ευρώπη. Η κριτική επιτροπή του AUTOBEST αποτελείται
από μια ομάδα 31 αναγνωρισμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτου της Ευρώπης. Είναι η δεύτερη φορά στα 70 χρόνια
ιστορίας της SEAT που η εταιρεία κέρδισε το βραβείο αυτό
καθώς το SEAT Ateca ήταν νικητής το 2017. Ο τίτλος που υπογραμμίζει την αφοσίωση της
εταιρείας στην ανάπτυξη αυτοκινήτων που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα και προσφέρουν
κάτι πραγματικά εξαιρετικό στην αγορά. Το ολοκαίνουργιο SEAT Leon έχει ένα καταπληκτικό
ιστορικό, σε όλες τις γενιές του με περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια πωλήσεις. Ένα μοντέλο
που βρίσκεται στην κορυφή πωλήσεων της Ισπανίας από το 2014. Η επιτυχία του SEAT
Leon βασίστηκε σε μια επένδυση 1,1 δις ευρώ για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο όσον
αφορά τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα, τον δυναμισμό και την ασφάλεια. Παράλληλα,
προετοιμάστηκε κατάλληλα και η γραμμή παραγωγής του μοντέλου αφού για πρώτη φορά
διατίθεται και σε έκδοση με plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης. Το ολοκαίνουργιο SEAT
Leon σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στη Βαρκελώνη, για να διατηρήσει τη θέση του ως,
όχι μόνο πυρήνας στην γκάμα της μάρκας, αλλά και ως ξεχωριστό όχημα στην κατηγορία.
Πρόκειται για το πρώτο πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο της SEAT με μια σειρά από νέες
τεχνολογίες κινητήρα, βενζίνης (TSI), ντίζελ (TDI), συμπιεσμένου φυσικού αερίου (TGI),
ήπιο-υβριδικό (eTSI) και υβριδικό plug-in (e-HYBRID). Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία
προσφέρει στους οδηγούς ένα όχημα που ταιριάζει περισσότερο με τον τρόπο ζωής και τις
ανάγκες τους. Η ενσωμάτωση των πιο προηγμένων διαθέσιμων συστημάτων υποστήριξης
οδηγού καθιστά το SEAT Leon ως ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι το Leon κατέκτησε πρόσφατα και τα πέντε αστέρια στην ασφάλεια
από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Το βραβείο AUTOBEST είναι ένα από τα πιο
διάσημα στην Ευρώπη από την ίδρυσή του το 2001. Οι 31 δημοσιογράφοι που απαρτίζουν
το πάνελ των κριτών είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη νέα σειρά των κινητήρων του
SEAT Leon - συμπεριλαμβανομένης και της υβριδικής έκδοσης plug-in - κατά τη διάρκεια
της τελικής δοκιμής που έγινε στην Αυστρία στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Samsung παρουσιάζει τη νέα λειτουργία
HDR10+ Adaptive
Η Samsung Electronics Co Ltd ανακοίνωσε ότι οι
τηλεοράσεις Samsung θα υποστηρίζουν τη λειτουργία
HDR10+ Adaptive, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία κινηματογραφικής θέασης στον χώρο του σπιτιού,
ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν.
Το HDR10+ Adaptive υποστηρίζει το Filmmaker Mode
και προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού, δίνοντας στους θεατές τη δυνατότητα
να απολαύσουν μια πραγματική κινηματογραφική εμπειρία όταν παρακολουθούν ταινίες και
τηλεοπτικά προγράμματα τεχνολογίας HDR10+ σε κάθε οικιακό περιβάλλον. Η λειτουργία
HDR10+ Adaptive θα είναι διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο στις επερχόμενες QLED TV
της Samsung. Αν και η προβολή περιεχόμενου HDR είναι συνήθως καλύτερη σε σκοτεινό
περιβάλλον, οι συνθήκες προβολής στους οικιακούς χώρους ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με τον φωτισμό του δωματίου, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε δωμάτια
με πλούσιο φυσικό φως. Η λειτουργία HDR10+ Adaptive υποστηρίζει τη βελτιστοποίηση κάθε
σκηνής καρέ-καρέ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του HDR10+ LLC, και πλέον μπορεί να
προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την εμπειρία
HDR. Αυτή η λειτουργία αξιοποιεί τον αισθητήρα φωτός της τηλεόρασης και διασφαλίζει πως η
οθόνη προβάλλει ρεαλιστικές εικόνες χωρίς απώλεια λεπτομερειών ή αντίθεσης. Ολόκληρο το
περιεχόμενο της υπηρεσίας Prime Video HDR διατίθεται αυτόματα σε HDR10+. Το HDR10+
Adaptive στις Samsung QLED TVs υποστηρίζει, επίσης, το Filmmaker Mode, μια λειτουργία
βελτίωσης της εικόνας που ανέπτυξε η Samsung, ως μέλος της UHD Alliance, σε συνεργασία
με παραγωγούς ταινιών, κινηματογραφικά στούντιο και κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών
ευρείας κατανάλωσης. Η Samsung και το δίκτυο Amazon Prime Video ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να προσφέρουν το Filmmaker Mode και το HDR10+ Adaptive στους πελάτες της
υπηρεσίας Prime Video. Περισσότερο περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε HDR10+ από την
Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) ενώ, παράλληλα, η Samsung διευρύνει την
τεχνολογική συνεργασία της με υπηρεσίες ΟΤΤ σε όλον τον κόσμο για να συμπεριλάβει ακόμα
περισσότερους καταλόγους και νέους τίτλους σε HDR10+. ΟΙ διαθέσιμοι τίτλοι UHD στο Prime
Video περιλαμβάνουν επίσης HDR10+, έτσι ώστε όλοι οι συνδρομητές της υπηρεσίας Prime
Video να απολαμβάνουν αναβαθμισμένη εμπειρία HDR σχεδόν σε όλες τις Samsung QLED
TVs, ανεξαρτήτως των συνθηκών φωτισμού του δωματίου. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις τηλεοράσεις της Samsung, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.samsung.com.

Celestyal Cruises: Προσφορές λόγω Χριστουγέννων για επιλεγμένες κρουαζιέρες
Η Celestyal Cruises, η βραβευμένη
και αναγνωρισμένη, ως η νούμερο ένα
επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά
και την Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε
χριστουγεννιάτικες προσφορές σε επιλεγμένες all-inclusive κρουαζιέρες για το
2021 και για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και σήμερα Κυριακή,
10 Ιανουαρίου 2021. Οι κρουαζιέρες
ξεκινούν από την προνομιακή τιμή των
€279 ανά άτομο, για αναχωρήσεις από
Μάρτιο έως και Ιούνιο 2021, συμπεριλαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και
ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 καθώς

και προσφορές για τρίκλινες/τετράκλινες καμπίνες. Τα παιδιά μέχρι 12 ετών
μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν, ενώ η
προκαταβολή έχει μειωθεί στα €125 ανά
καμπίνα. Οι προσφορές συμπεριλαμβάνουν: την κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου» που διατίθεται
από €279 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα, η
οποία προσεγγίζει τη Μύκονο, την Πάτμο, την Κρήτη (Ηράκλειο), τη Σαντορίνη,
αλλά και την Αρχαία Έφεσο (Κουσάντασι),
την κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων
«Εικόνες Εξερεύνησης» που διατίθεται
από €279 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα,

η οποία προσεγγίζει τη Σύρο, τη Σαντορίνη
και την Αρχαία Έφεσο (Κουσάντασι), την
κρουαζιέρα τεσσάρων διανυκτερεύσεων
«Εικόνες Αιγαίου» που διατίθεται από
€379 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα, η

οποία προσεγγίζει τη Μύκονο, την Πάτμο, τη Ρόδο, την Κρήτη (Ηράκλειο), τη
Σαντορίνη, αλλά και την Αρχαία Έφεσο
(Κουσάντασι), την κρουαζιέρα τεσσάρων
διανυκτερεύσεων «Εικόνες Εξερεύνησης» που διατίθεται από €379 ανά άτομο
σε δίκλινη καμπίνα, η οποία προσεγγίζει
τη Σύρο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και Αρχαία Έφεσο (Κουσάντασι), την κρουαζιέρα
επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο» που διατίθεται από €639 ανά άτομο
σε δίκλινη καμπίνα, η οποία προσεγγίζει τη Ρόδο, την Κρήτη (Άγιο Νικόλαο)
και προσφέρει μαγευτικές περιηγήσεις

σε προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, η
Μήλος, η Μύκονος, αλλά και η Αρχαία
Έφεσος (Κουσάντασι), την κρουαζιέρα
επτά διανυκτερεύσεων «Εκλεκτό Αιγαίο»
που διατίθεται από €639 ανά άτομο σε
δίκλινη καμπίνα η οποία προσεγγίζει
την Κωνσταντινούπολη, το Τσανάκαλε
(Αρχαία Τροία), αλλά και τη Θεσσαλονίκη,
τον Βόλο (Μετέωρα) και τη Σαντορίνη
και τη βραβευμένη κρουαζιέρα επτά
διανυκτερεύσεων «Τρεις Ήπειροι»,
που διατίθεται από €639 ανά άτομο σε
δίκλινη καμπίνα το οποίο προσεγγίζει
το Κάιρο/Πυραμίδες της Αιγύπτου, τους  

Αγίους Τόπους, στο Ισραήλ, τη Λεμεσό,
τη Ρόδο και την Αρχαία Έφεσο (Κουσάντασι). Όλες οι κρουαζιέρες προσφέρουν
την all-inclusive εμπειρία της Celestyal
Cruises, συμπεριλαμβάνοντας σε ένα συνολικό αντίτιμο: πακέτα απεριόριστης
κατανάλωσης κλασικών ποτών, όλα τα
γεύματα εν πλω, πλούσιο πρόγραμμα
ψυχαγωγίας, επιλεγμένες εκδρομές, λιμενικά τέλη, χρεώσεις υπηρεσιών και τα
φιλοδωρήματα. Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις, επισκεφθείτε τη
σελίδα CELESTYAL CRUISES ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

10.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

Ψήφισμα Έκτακτης Συνεδρίασης Συγκλήτου
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Εκτάκτως συνήλθε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου την Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, με
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ψήφισμα για
τον θάνατο του Ιδρυτού του Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου και Προέδρου του Συμβουλίου του Μιχαήλ
Γ. Λεπτού». Η Σύνοδος κατέληξε στην έκδοση ψηφίσματος, ως ακολούθως: Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Μιχαήλ Γ. Λεπτός υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα με πρωτοποριακή επιχειρηματική σκέψη και ολοκληρωμένη διαχρονικά αντίληψη της εθνικής και κοινωνικής
πραγματικότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Καρπός της δημιουργικής του ικανότητας, πλέον των άλλων έργων του, υπήρξε και η ίδρυση και λειτουργία του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Νεάπολις Πάφου, ως μοχλός δημιουργικής ανάπτυξης
και προσφοράς στην κοινωνία και ευρύτερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τη
δεκαετή πλέον λειτουργία του, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανέδειξε χιλιάδες
αποφοίτους σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και απασχόλησε
πληθώρα εξεχόντων πανεπιστημιακών δασκάλων από την Κύπρο και το εξωτερικό,
συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου Ανώτατων
Σπουδών αριστείας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας. Τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια προς τους
οικείους του, διαβεβαιώνοντάς τους για τη σταθερή τους προσήλωση προς το όραμα
και τις αξίες, για τις οποίες ο εκλιπών αγωνίστηκε και υπηρέτησε σε όλο τον βίο του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
το ταξίδι του #VirtualSantaCy
Σε μια χρονιά που τα χαμόγελα κρύβονται πίσω από
προστατευτικές μάσκες και οι αγκαλιές απαγορεύονται
ρητά, το #SupportCY βρήκε τρόπο να προσφέρει μοναδικές στιγμές χαράς και ζεστασιάς σε 2.500 παιδιά.
Το κατάφερε χάρη στη δράση #VirtualSanta, που
ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις
30 του ίδιου μήνα, μέσω μιας σειράς από διαδικτυακές συναντήσεις που γέμισαν με φως και χρώμα
τις γιορτινές μέρες των παιδιών. Ο Άγιος Βασίλης, έχοντας για όχημά του τις οθόνες
υπολογιστών, κινητών και tablets, συναντήθηκε με παιδιά τόσο στην Κύπρο όσο και
στο εξωτερικό. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να τον δουν μέσα σε ένα παραμυθένιο
σκηνικό, να συνομιλήσουν μαζί του ζητώντας του να απαντήσει σε ερωτήσεις τους,
κι αυτός τους μοίρασε απλόχερα την αγάπη, τα χαμόγελα και τις ευχές του. Την πολύ
πετυχημένη αποστολή του συμπλήρωσαν οι διαδικτυακές συναντήσεις του με παιδιά
που νοσηλεύονταν στο Μακάρειο Νοσοκομείο και το Παιδογκολογικό, με παιδιά
θετικά στον κορωνοϊό που βρίσκονταν σε καραντίνα, όπως και με παιδιά με ειδικές
ανάγκες. Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη δράση #VirtualSanta είχε ξεπεράσει
κάθε προσδοκία από την πρώτη κιόλας μέρα της ανακοίνωσής της. Η ανταπόκριση
αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη θέρμη, όπως και τα ενθουσιώδη σχόλια που ακολουθούσαν
μετά από κάθε διαδικτυακή εμφάνιση του Άγιου Βασίλη. Ο #VirtualSanta έρχεται
να προστεθεί στις πολλές δράσεις #SupportCY για στήριξη των συνανθρώπων μας,
υποσχόμενο πως η προσφορά του θα συνεχιστεί έμπρακτα εκεί που υπάρχει ανάγκη.
Ο διαδικτυακός Άγιος Βασίλης έφτασε κοντά στα παιδιά χάρη στο Δίκτυο #SupportCY,
την Τράπεζα Κύπρου, τον Οργανισμό Reaction και τα μέλη του Δικτύου Petrolina,
Marks & Spencer, Nicosia Mall, Public, Unicars, Kean, Arnold’s Digital Printers,
Leroy Merlin και Procopiou Medishop. Δείτε σχετικό video
https://facebook.com/supportcy/videos/939058059957891/
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Το «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Στροβόλου», Ίδρυμα του Δήμου Στροβόλου,
στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης
ατόμων και οικογενειών με περιορισμένους
οικονομικούς πόρους, πρόσφερε 200 πακέτα αγάπης, υποστηρίζοντας με τρόφιμα
και γλυκά 172 οικογένειες, μοιράζοντας
δώρα σε 200 παιδιά, για τις γιορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Όπως και κάθε μήνα, έγινε κατ’ οίκον διανομή για 23 οικογένειες, οι οποίες δεν
έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τα τρόφιμα. Το Πολυδύναμο Ίδρυμα του Δήμου
Στροβόλου, μέσω του εν λόγω προγράμματος, υποστηρίζει διαχρονικά και σε μηνιαία
βάση οικογένειες και άτομα που χρειάζονται βοήθεια.

Συμμετοχή της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου
Στροβόλου - Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
στην International Virtual Wind Band
Η Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου-Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε, μαζί με άλλες
Ευρωπαϊκές Μπάντες, σε διαδικτυακή βιντεογράφηση,
την οποία διοργάνωσε η Συμφωνική Μπάντα του Πανεπιστημίου της Λετονίας. Στην International Virtual
Wind Band, όπως ονομάστηκε το μουσικό σύνολο που σχηματίστηκε, συμμετείχαν 54
μουσικοί από 12 χώρες (Νορβηγία, Εσθονία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Τσεχία, Ρωσία, Πολωνία, Κύπρο και Λετονία). Η διεθνής αυτή Μπάντα
ερμήνευσε και ηχογράφησε διαδικτυακά το γνωστό εμβατήριο του “Radetzky March”
του Johann Strauss. Το όλο έργο υπενθύμισε σε όλους μας ότι σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε είναι ακόμη πολύ σημαντικό οι άνθρωποι, σε
οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται, να μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με
κάθε δυνατό τρόπο. Δέστε το βίντεο: https://youtu.be/oookTrOeN9w

ΛΕΥΚΩΣΊΑ

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου &
Πύθωνος 4, δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία, Στρόβολος, 22313123, 22375724.
Χατζηχαραλάμπους Νίκος, Λεωφ. Προδρόμου 113, δίπλα από την βενζίνη ΕΚΟ,
Στρόβολος, 22451451, 99651122.
Προεστού Μαργαρίτα, Στασίνου 46, κατ.
3, έναντι Κεντρικής Τράπεζας, δίπλα από
Gloria Jeans, Στρόβολος, 22952095,
22952095.
Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ &
Σάμου, στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, 22441780, 22420506.
Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος
129, δίπλα από κατάστημα Ανδρέα Χαραλάμπους, Λευκωσία, τηλ. 22333311,
22436322.

ΛΕΜΕΣΌΣ

Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως
202Α, πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου,
Λεμεσός, 25339810, 25752352.
Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28, έναντι
Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός, 25350829,
25715141.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου
37, δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το
κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, 25001895,
25341739.
Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ
82Α, κτήριο Κτηματολογίου, δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός,
25575777, 25257487.

ΛΆΡΝΑΚΑ

Ασπρής Νίκος, Λεωφόρος Αρτέμιδος
48, έναντι ξεν/χείου ΛΑΓΙΩΤΗ, Λάρνακα,
24624928, 24622102.
Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α, πλησίον ΤΑΪΠΕΪ (κινέζικο εστιατόριο), Λάρνακα,
24656469, 24662689.

ΠΆΦΟΣ

Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18,
100μ. από τα Νέα Κυβερνητικά κτήρια,
προς Γεροσκήπου, Πάφος, 26949219,
26945762.

ΠΑΡΑΛΊΜΝΙ

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

Ιατροί
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρβάς, τηλ. 99097385, 22108553
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ. 99562642

Γιορτινές ευχές από το Lidl Vantastic
Τη μαγεία των γιορτινών ημερών και την αισιοδοξία μετέδωσε η Lidl Κύπρου, με το λαμπερό
φως του Lidl Vantastic στους δρόμους όλης της
χώρας. Αντλώντας έμπνευση από τις διαχρονικές
εταιρικές της αξίες η Lidl Κύπρου χάρισε αγάπη και
συμπαράσταση στο ανθρώπινο δυναμικό τής πρώτης
γραμμής των Νοσοκομείων, των Αστυνομικών και
Πυροσβεστικών Σταθμών της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η οικογένεια της Lidl Κύπρου, με το γιορτινά
διαμορφωμένο Lidl Vantastic, πρόσφερε ολόφρεσκα εορταστικά ατομικά συσκευασμένα
μπισκότα στους ανθρώπους των «ουσιωδών υπηρεσιών» του κράτους, που η ζωή και το
επάγγελμά τους αποσκοπούν στο κοινό καλό. Με ευγνωμοσύνη λοιπόν πρόσφερε γλυκά
και ευχές για όλα όσα επιθυμεί ο καθένας ξεχωριστά για τη νέα χρονιά. Γι’ αυτόν τον λόγο
η ομάδα της Lidl μοίρασε απλόχερα τις ευχές της για υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα,
επιστροφή στην κανονικότητα και ένα πιο φωτεινό και αισιόδοξο καλύτερο αύριο για
όλους. Το ταξίδι του Lidl Vantastic πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και
τους κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών για την προστασία όλων.

Συνοδοιπόρος στο ταξίδι των πρωταθλητών
η Medochemie

Διαρκή εκστρατεία καθαριότητας της πόλης
εγκαινίασε ο Δήμος Λεμεσού, παρουσιάζοντας,
σε διάσκεψη Τύπου στην περιοχή του Εναέριου,
τον νέο εξοπλισμό (χειροκίνητο και μηχανοκίνητο) με τον οποίο έχει ενισχυθεί το Τμήμα
Καθαριότητας. Ο δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, επεσήμανε ότι με την εκστρατεία αυτή,
που φέρει το σύνθημα «Φροντίζουμε όλοι μαζί
για την καθαριότητα της πόλης που αγαπάμε»,
ο Δήμος Λεμεσού στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
μέσα από την εντατικοποίηση και ενίσχυση της δημοτικής μηχανής. Βασικό στοιχείο της εκστρατείας, τόνισε, αποτελεί η ενεργοποίηση και η συνεργασία με τους
δημότες, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν ενεργά στην καθαριότητα της γειτονιάς
τους και της πόλης μας. Όπως εξήγησε ο Νίκος Νικολαΐδης, η διαρκής εκστρατεία
«Καθαρή Λεμεσός» αποτελείται από μια σειρά από παράλληλες δράσεις: Ενίσχυση
του προσωπικού του Δήμου στον οδοκαθαρισμό, αντικατάσταση παλαιού και αγορά
νέου εξοπλισμού του Τμήματος Καθαριότητας, σκυβαλοφόρα ηλεκτροκίνητα μεγάλα σάρωθρα, χειροκίνητα σάρωθρα, πιεστικά για την καθαριότητα των δρόμων και
πεζοδρομίων, αγορά νέων κάδων απορριμμάτων για δημόσιους χώρους, επιδότηση
αγοράς οικιακών κάδων απορριμμάτων, εγκατάσταση μεγάλων Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών σε χώρους παραγωγής βιολογικών αποβλήτων, εγκατάσταση
(εντός του 2021) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης βυθιζόμενων και ημιβυθιζόμενων
κάδων, συμπιεστών και συμπιεστών χάρτου, και συναφούς εξοπλισμού και έναρξη
(εντός του 2021) προγράμματος χωριστής συλλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και
οργανικών αποβλήτων «Πληρώνω Όσο Πετώ - ΠΟΠ» με προπληρωμένη σακούλα.
Ο δήμαρχος Λεμεσού, κατά την παρουσίαση της νέας εκστρατείας, ευχαρίστησε την
εταιρεία REMEDIKA και τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου Remedica.
δρα Μιχάλη Νεοπτολέμου, για την ευγενή παραχώρηση δέκα αμαξιδίων στον Δήμο
Λεμεσού. Ακόμη ευχαρίστησε εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων που
δήλωσαν ότι θα συνδράμουν για την επιτυχία της εκστρατείας.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ταξίδι στο όνειρο έχει
αρχίσει, με τη Medochemie να βρίσκεται στο πλευρό
των κορυφαίων Κύπριων αθλητών, στηρίζοντας δυναμικά τις άοκνες προσπάθειές τους για διάκριση στην
Ολυμπιάδα του Τόκιο. Αναγνωρίζοντας στα πρόσωπα
των ΜίλανΤραΐκοβιτς, Απόστολου Παρέλλη και Άντρης
Χριστοφόρου, το ήθος, τη συνέπεια και τις κοινές αξίες,
η Medochemie καθίσταται συνοδοιπόρος στον δρόμο για την επιτυχία και τη διάδοση
των πανανθρώπινων μηνυμάτων του Ολυμπιακού πνεύματος. Μαζί με τους πρωταθλητές μας η Medochemie συμμετέχει στους σημαντικότερους αγώνες του πλανήτη,
προωθώντας τη φιλοσοφία του Ολυμπισμού για μια ειρηνική κοινωνία, χωρίς βία και
διακρίσεις, βασισμένη στις αρχές της ανοχής, του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς
άμιλλας. Μίλαν Τραΐκοβιτς: Ο ΜίλανΤραΐκοβιτς είναι ο αθλητής που χάρισε στην
Κύπρο το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με τη νίκη του
στον δρόμο 60 μέτρων μετ’ εμποδίων, στο 35ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού
Στίβου της Γλασκόβης, με χρόνο 7,60. Κατά την πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, το 2016 στο Ρίο, προκρίθηκε στον τελικό του Δρόμου 110μ. με εμπόδια με
χρόνο 13,31 και έγινε ο πρώτος Κύπριος αθλητής που προκρίθηκε ποτέ στον τελικό
του συγκεκριμένου αγωνίσματος, σε Ολυμπιάδα. Απόστολος Παρέλλης: Ο Απόστολος
Παρέλλης είναι ο κορυφαίος εν ενεργεία δισκοβόλος μας, αλλά και υπ’ αριθμόν ένα
όλων των εποχών. Κατέχει το Παγκύπριο ρεκόρ στο αγώνισμά του, με επίδοση 65,69μ.,
ενώ ήταν 8ος Ολυμπιονίκης στο Ρίο, με 63,72μ. Ο Απόστολος έχει να επιδείξει και
άλλες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων, χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς του 2018,
καθώς επίσης αργυρό και χάλκινο στους Κοινοπολιτειακούς του 2014 και του 2018
αντιστοίχως. Άντρη Χριστοφόρου: Η Άντρη Χριστοφόρου ασχολείται με την ποδηλασία
από 12 ετών, ενώ είναι κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες
το 2018. Η συμμετοχή της στο Τόκιο αποτελεί τη δεύτερη παρουσία της σε Ολυμπιάδα,
καθώς το 2016 έλαβε επίσης μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, καθώς και
στους αγώνες La Course by LeTour de France και στον Γύρο της Ιταλίας. Τον Μάιο
κατέκτησε την 1η θέση στον διεθνή αγώνα Scorpion’s Pass TT στο Ισραήλ.

Το Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)
έγινε για άλλη μια χρονιά αρωγός στο Συσσίτιο Λάρνακας

νεπιστήμιου συμμετείχαν την Παρασκευή,
18 Δεκεμβρίου, στην ετοιμασία διαφόρων
φαγητών με σκοπό την παράδοσή τους
σε οποιονδήποτε κάτοικο της Λάρνακας
τα χρειάζεται. Σκοπός της συγκεκριμένης

Φαρμακεία

Τρόφιμα, γλυκά και παιχνίδια για όλους

«Καθαρή Λεμεσός» μέσα από 11 δράσεις

Το Πανεπιστήμιο Central Lancashire
Cyprus (UCLan Cyprus), στο πλαίσιο
δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
προσέφερε και φέτος προϊόντα πρώτης ανάγκης στο «Συσσίτιο Λάρνακας», τα οποία
διανεμήθηκαν σε κατοίκους της Λάρνακας
που τα χρειάζονται. Αφουγκραζόμενοι τις
επιπλέον ανάγκες που δημιούργησε η
πανδημία του κορωνοϊού, οι φοιτητές, το
επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσωπικό
του Πανεπιστημίου, θεώρησαν καθήκον
τους να συνδράμουν, συλλέγοντας και
χαρίζοντας διάφορα τρόφιμα. Επίσης, μέλη
του επαγγελματικού προσωπικού του Πα-

Της Κυριακής

εθελοντικής δράσης είναι να καλύψει τις
ανάγκες των ανθρώπων που δεν μπορούν
ν’ αντεπεξέλθουν οικονομικά και, ως εκ
τούτου, να επωφεληθούν με τα βασικά
αγαθά, και με αφορμή την ξεχωριστή
χρονικά περίοδο που διανύουμε, έδωσε
τη δυνατότητα στους συνανθρώπους μας
να περάσουν πιο γιορτινά και ανθρώπινα
τα Χριστούγεννα. Το Συσσίτιο Λάρνακας
είναι ένα κοινωνικό μη κερδοσκοπικό
έργο της πόλης, το οποίο αποτελείται από
άτομα εθελοντές, αλλά και διάφορους
οργανισμούς και λειτουργεί εδώ και 9
χρόνια. Κοινός στόχος των συμμετεχό-

ντων είναι η τακτική υλική ενίσχυση με
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κατοίκων της πόλης, που για διάφορους
λόγους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε αυτήν τη βασική ανθρώπινη ανάγκη.
Το Πανεπιστήμιο Central Lancashire
Cyprus (UCLan Cyprus) δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στις κοινωνικές δράσεις εθελοντισμού και συνδράμει σε κάθε ευκαιρία
κοινωνικής στήριξης που παρουσιάζεται.
Η προσφορά στήριξης του Βρετανικού
Πανεπιστημίου της Κύπρου προς την
κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του.

Η ΑΣΕΤ-Cyta αγκάλιασε την εκστρατεία
«Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα»
Αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο,Ηλία Δημητρίου και τη Γραμματέα, Γιαννούλα
Κυριακίδου, παρέλαβε την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021,
εισφορά €1000, από τον κ. Ανδρέα Καρυόλαιμο, Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Εργαζομένων στις
Τηλεπικοινωνίες (ΑΣΕΤ) της Cyta και τον κ. Δημήτριο
Κορομία, Γραμματέα, η οποία συγκεντρώθηκε από
μέλη της ΑΣΕΤ-Cyta για την εκστρατεία «Υιοθετήστε
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα». Η εισφορά, θα διατεθεί μέσω των Σωμάτων Εθελοντών, σε ευάλωτες
οικογένειες απ’ όλες τις επαρχίες. Ο Πρόεδρος του
ΠΣΣΕ ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της ΑΣΕΤ-Cyta για τη συμμετοχή τους στην
εκστρατεία συμβάλλοντας στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών και στην προώθηση
του εθελοντισμού γενικότερα, αναφέροντας ότι ο εθελοντισμός είναι πάντα αναγκαίος
και πολύτιμος, ειδικά σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε.

ORACLE SERVICES LIMITED
(In Voluntary Liquidation)
Company No. 1475512
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI
Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary
liquidation. The voluntary liquidation commenced on 11th day of
December 2020. The Liquidator is Andreas Panayiotou of 5 Esperidon
Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus.
Dated this 11th day of December 2020
Andreas Panayiotou

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή
συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:3/Π/1164/2020
Πωλητής: CCSRE Real Estate Company Ltd, ΓρηγόρηΑυξεντίου 8, 1096 Τρυπιώτης,
Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία.
Αγοραστής:Iωάννου Θεοφίλου Γιαννάκης, Λεωφόρος Αμμοχώστου 35,
5380, Δήμος Δερύνειας, Αμμόχωστος.
Ακίνητο:Αρ. Εγγραφής: 0/6497,Φύλλο/Σχεδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.:0/2-285-381/3/187/7,
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 6960τ.μ.,Γεωγραφική Περιοχή: Αμμόχωστος, Δήμος
Δερύνειας,Τοποθεσία: Λούκκος της Αλακάτης,
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 269/288, Ποσό Πώλησης:€43.500,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αίτηση για παροχή άδειας από τον Έφορο Εταιρειών
και Επίσημο Παραλήπτη
Γνωστοποιείται ότι, βάσει του άρθρου 20 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, υποβλήθηκε αίτηση προς τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για παροχή άδειας για την απάλειψη της λέξης “LIMITED” από το όνομα της εταιρείας T.L. GARDENS OF THE FUTURE LTD.
Oι βασικοί σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η παραπάνω εταιρεία είναι:
α) Η Αγρο-επιχειρηματικότητα, β) Η Περιβαλλοντική Αειφορία, γ) Η Κοινωνική Ενσωμάτωση όλων
των κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα της νεολαίας και των μεταναστών, δ) Η Καινοτομία, ε) ΟΙ
Κοινοτικοί Κήποι και στ) Η σύμπλεξη πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.
Οι άλλοι σκοποί της εταιρείας παρατίθενται σε έκταση στο Ιδρυτικό Έγγραφο, αντίγραφο του οποίου
μπορεί να επιθεωρηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, γωνία Λεωφόρου Μακαρίου και Καρπενησίου, Μέγαρο “ΞΕΝΙΟΣ”, 1427 Λευκωσία.
Επιπρόσθετα γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμός που έχει ένσταση
για την παροχή άδειας για την απάλειψη της λέξης “LIMITED” από το όνομα της πιο πάνω εταιρείας μπορεί να υποβάλει σχετική ένσταση στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός
21 ημερών μέχρι τις 31/01/2021 με επιστολή απευθυνόμενη στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο
Παραλήπτη, γωνία Λεωφόρου Μακαρίου και Καρπενησίου, Μέγαρο “ΞΕΝΙΟΣ”,1427 Λευκωσία.
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Στο λυκαυγές του 2021
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ.
ΟΜΗΡΟΥ*

Η

			
είσοδος του 2021 σημαδεύεται
επώδυνα από την ενσκήψασα και
επελαύνουσα πανδημία του κορωνοϊού. Η κυκλοφορία εμβολίων δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για έξοδο από την
υγειονομική κρίση, που έχει προκαλέσει
σεισμικές ανατροπές τόσο στην παγκόσμια όσο και στις εθνικές οικονομίες, αλλά
και τεράστιες κοινωνικές και ψυχολογικές
επιπτώσεις.
Στο επίπεδο της παγκόσμιας ειρήνης
και ασφάλειας, τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης παραμένουν. Η τρομοκρατία
παγιώνεται ως παγκόσμιος εφιάλτης.
Το Μεσανατολικό, που παραμένει
μακροχρόνια ανοικτή πληγή, εγκυμονεί

διαρκείς κινδύνους ευρύτερης ανάφλεξης
στην περιοχή. Η δε εμπρηστική απόφαση
Τραμπ για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσας του Ισραήλ έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αρνητικές περιπλοκές.
Μετά που η διαβόητη «Αραβική Άνοιξη» αποδείχθηκε ένα πρωτοφανές φιάσκο, οι
περισσότερες αραβικές χώρες βιώνουν την
καθημερινή απειλή των πιο ακραίων ισλαμιστικών στοιχείων και με τον ISIS να επιβιώνει,
παρά τη διεθνή εκστρατεία εξόντωσής του.
Στη δική μας περιοχή οι απειλές για
την ειρήνη γίνονται ολοένα και πιο έντονες, καθώς η επιθετική και αναθεωρητική
Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν δυναμιτίζει
τη σταθερότητα και την ασφάλεια με σειρά ενεργειών. Στρατιωτική εμπλοκή στη
Συρία, το Ιράκ, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ. Παράνομες έρευνες και
γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα και την
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ελλάδας. Έναρξη εποικισμού της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου κατά
κυνική παραβίαση των ψηφισμάτων 550

και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η Ε.Ε. στο θέμα των προαναγγελθεισών,
αλλά ουδέποτε υλοποιηθεισών κυρώσεων
κατά της Τουρκίας, παραπαίει αυτοαναιρούμενη και παραπαίουσα. Συρόμενη, ως συνήθως, από τη Γερμανία, η οποία εξακολουθεί
να ποδηγετεί ανεμπόδιστα την Ευρώπη.
Στο Κυπριακό, η προοπτική επανάληψης
διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη λύσης μοιάζει χλωμή, καθώς μετά από 46 χρόνια
στρατιωτικής κατοχής και βίαιης διαίρεσης,
οι τουρκικοί σχεδιασμοί καθίστανται ολοένα
και πιο απροκάλυπτοι. Με την παραβίαση
του διεθνούς θαλασσίου δικαίου στην ΑΟΖ
της Κύπρου, τη νομικά αίολη τουρκολιβυκή συμφωνία, την έναρξη εποικισμού της
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου,
την ορατή απειλή θερμής διατάραξης των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και τις καθημερινές εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν και
των υπόλοιπων Τούρκων αξιωματούχων.
Απέναντι στις πληκτικά και κατ’ εντολήν
της Άγκυρας επαναλαμβανόμενες δηλώσεις
Τατάρ περί λύσης δύο κρατών ή συνομο-

σπονδίας, καμιά απολύτως από μέρους μας
αμφισημία. Σταθερά προσηλωμένοι στο
Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ομοσπονδία, ναι, ως
αμετάκλητη ιστορική παραδοχή. Χωρίς παραπομπή, ωστόσο, σε αυθαίρετες και δόλιες
παραπομπές σε διζωνικότητα, η ερμηνεία
της οποίας άλλωστε απορρίφθηκε με την
καταψήφιση του Σχεδίου Ανάν το 2004.
Με τη σαφή και σοφή τοποθέτηση ότι
η ομοσπονδία πρέπει να παραπέμπει σε
σωστό περιεχόμενο κατά τη διεθνή πρακτική
και συναφή εφαρμογή της. Ένα κλασικό
ομοσπονδιακό πολίτευμα, μακριά από
διαιρετικά στοιχεία, με ενότητα κράτους,
λαού, θεσμών και οικονομίας. Με πλήρως
κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα και
θεμελιώδεις ελευθερίες για το σύνολο των
νόμιμων κατοίκων της Κύπρου. Χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και παράταση στο
διηνεκές κηδεμονευτικών δικαιωμάτων επί
της Κύπρου. Και χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις από τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό.
Οι σαρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια

Εξοπλισμοί και ελληνογαλλική
στρατηγική συμμαχία
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ Λ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΠΟΥΛΟΣ*

Σ

ε πρόσφατες δηλώσεις του ο
Τούρκος Υπουργός Άμυνας δεν
μπόρεσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την εξοπλιστική προσπάθεια
της Ελλάδας, την οποία, σε αντίθεση με
τους Τούρκους στρατηγικούς αναλυτές,
που διαπιστώνουν με την προμήθεια
των Rafale αεροπορική υπεροχή της
Ελλάδας, θεωρεί ανεπαρκή, προφανώς,
για να αντιμετωπίσει την τουρκική υπεροπλία. Τις δηλώσεις αυτές έκανε σε ξένο
έδαφος στη Λιβύη, χωρίς καμία από τις
Μεγάλες Δυνάμεις να του συστήσει, αν
όχι του απαγορεύσει να αναμειγνύεται
στα εσωτερικά ξένων κρατών κατά ρητή
παράβαση των Διεθνών Συνθηκών και
πολύ περισσότερο να απαιτήσει την
απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων
εισβολής. Περιμένουμε βέβαια όλοι τη
δυναμική απάντηση του στρατάρχη Χαφτάρ, που θα αναγκάσει σε αναδίπλωση
τις τουρκικές φιλοδοξίες στην περιοχή.
Όσον αφορά το αν αρκούν ή όχι οι
ελληνικοί εξοπλισμοί για την ανατροπή
της ισορροπίας των δυνάμεων, αυτό θα
αποδειχθεί σύντομα, όταν ολοκληρωθεί
η εξοπλιστική προσπάθεια της χώρας
μας, οπότε η Ελλάδα θα είναι σε θέση

να απαγορεύσει την αμφισβήτηση των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων δυναμικά,
όπως καταλαβαίνουν οι Τούρκοι άλλωστε,
και όχι διπλωματικά. Στην περίπτωση
που ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παραχωρήσει άμεσα εντός του 2020-2021
το αιτούμενο προηγμένο αεροπορικό
υλικό, που μάλλον δεν πρόκειται να
εγκρίνει, για να μη δυσαρεστήσει την
προστατευόμενη από το ΝΑΤΟ Τουρκία,
τότε η Ελλάδα έχει μόνο μία διέξοδο:
Να συμπληρώσει την αεροπορική της
ισχύ με μία νέα Μοίρα Rafale, να αποδεχθεί τη γαλλική πρόταση της Naval
Group για 4 φρεγάτες Belh@rra με
το συνοδευτικό πακέτο φρεγατών της
ενδιάμεσης λύσης και ταυτόχρονα να
ζητήσει τη σύναψη μιας μακρόχρονης
στρατηγικής αμυντικής συμμαχίας με
τη Γαλλία για άμεση σημαντική ναυτική
παρουσία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και συνδρομή σε περίπτωση που
της ζητηθεί.
Μια τέτοια προοπτική θα προσφέρει
σε μια φοβική Ελλάδα την απαραίτητη
αυτοπεποίθηση να αγνοήσει το casus
belli της Τουρκίας και να προχωρήσει
στην επέκταση των χωρικών της υδάτων
στο Αιγαίο, όπως έκανε και στο Ιόνιο,
έστω και με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών. Έτσι θα λυθεί η επανειλημμένα
διατυπούμενη απορία της Τουρκίας,
πώς είναι δυνατόν μια χώρα να έχει
6 ναυτικά μίλια θαλάσσια κυριαρχία
και 10 εναέρια. Η άμεση ωστόσο εξο-

πλιστική προσπάθεια της χώρας μας
για δραστική ενίσχυση του Πολεμικού
Ναυτικού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει άλλοθι για την
αποφυγή επαναδραστηριοποίησης της
εγχώριας ναυτικής βιομηχανίας, στην
οποία άλλωστε είχαμε διακριθεί από
αρχαιοτάτων χρόνων. Η δουλοπρέπεια
των κυβερνήσεών μας, η μόνιμη πρόσδεσή τους σε ξένα κέντρα αποφάσεων
και συμφερόντων, η ανυπαρξία της
απαραίτητης διπλωματικής και αμυντικής διπλωματίας στην κατάλληλη
προετοιμασία της χώρας, την οδήγησε
στην κατάσταση του παθητικού θεατή
των εξελίξεων και όχι του δυναμικού
διεκδικητή των δικαίων της, όπως είναι η
απώθηση των τουρκικών δυνάμεων από
την Κύπρο, σύμφωνα με τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ, τα οποία οι Μεγάλες Δυνάμεις αγνοούν και εμείς αποσιωπούμε.
Η κατάσταση αυτή έχει αποθρασύνει
την Τουρκία, η οποία απαιτεί από την
Ελλάδα να προσέλθει σε έναν διάλογο
υπό την αιγίδα της Γερμανίας και του
ΝΑΤΟ, για να επικυρώσει στην ουσία
τα τετελεσμένα, όπως διχοτόμηση της
Κύπρου, διανομή των θαλασσίων ζωνών,
διανομή του Αιγαίου. Ο νεοοθωμανός
σουλτάνος, από την άλλη πλευρά, με
διπλωματικούς χειρισμούς εφαρμόζει
σχέδια προσεταιρισμού των Μεγάλων
Δυνάμεων, για να εξασφαλίσει την ανοχή
τους, αν όχι τη συναίνεσή τους στο Αιγαίο,
τη Λιβύη, τη Συρία και το Ναγκόρνο-

οικονομία τα τελευταία χρόνια ήταν το ίδιο
δημιουργικές όσο και καταστροφικές.
Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν επιχειρηματικούς άθλους και μέσα από ένα κύμα
ανανέωσης, οδήγησαν στην αξιοσημείωτη
αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτές οι ίδιες
όμως αλλαγές απελευθέρωσαν ισχυρές καταστρεπτικές δυνάμεις, που οδήγησαν στην
κοινωνική αποσύνθεση, την κοινωνική στέρηση, την περιθωριοποίηση και τη συντριβή. Ο αχαλίνωτος καπιταλισμός της αγοράς
αποδείχθηκε οικονομικά πολυδάπανος και
κοινωνικά καταστροφικός. Διέβρωσε την
αμοιβαία πίστη και εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τους κοινωνικούς δεσμούς,
στους οποίους στηρίχτηκαν οι ελεύθερες
δημοκρατικές κοινωνίες και από τους οποίους
εξαρτάται η επιβίωσή τους. Υπονόμευσε τις
βάσεις της κοινωνικής συνοχής και τις πηγές
της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το πιο σημαντικό ίσως απ’ όλα είναι
οι σαρωτικές τεχνολογικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση, η ομογενοποίηση, που
συνέτειναν στο να αποδίδεται όλο και πιο

παρωχημένος ρόλος στο έθνος-κράτος.
Και αυτό ακόμη περισσότερο σε σχέση
με τη διαχείριση της οικονομίας και τη
δημιουργία αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα του
σύγχρονου έθνους-κράτους, ιδιαίτερα στα
οικονομικά ζητήματα, εξέλιπε ολοκληρωτικά μετά την κατάργηση των συνόρων,
που ακολούθησε την παγκοσμιοποίηση.
Χρέος για τις δυνάμεις της ειρήνης, της
συνεννόησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι να προωθηθούν πολιτικές για
μια παγκοσμιοποίηση που να μετατρέπεται
από απειλή σε ευκαιρία, που θα δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας, που θα διασφαλίζει τη
βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων,
θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ασυγκράτητα ρεύματα της μετανάστευσης και
θα προστατεύει το περιβάλλον.
Μόνον έτσι θα μπορούμε να ελπίζουμε
σε έναν κόσμο της δικαιοσύνης, των ίσων
ευκαιριών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης.
* Πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η Τουρκία και εμείς ως
Κράτος αποδομημένο

Καραμπάχ, όπως ακριβώς του εδίδαξε
η περίπτωση της εισβολής και κατοχής
της Κύπρου.
Η προβολή μάλιστα του επιχειρήματος της αποστρατιωτικοποίησης
των νήσων αποτελεί μια ψιμυθιωμένη
φενάκη, αφού γνωρίζει καλά η Τουρκία
ότι τα επιχειρήματα που επικαλείται δεν
ερείδονται επί των διεθνών Συμβάσεων,
όσον αφορά τη Λήμνο και Σαμοθράκη,
αλλά και το καθεστώς των Δωδεκανήσων. Σχετικά όμως με το καθεστώς των
νησιών του Αιγαίου (Μυτιλήνης, Σάμου,
Ικαρίας), η Συνθήκη της Λωζάννης δεν
ομιλεί περί αποστρατιωτικοποιήσεως
των νήσων με την έννοια που την εκλαμβάνουν οι Τούρκοι. Αλλά και αυτό να
συνέβαινε, το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για το
αυτονόητο δικαίωμα άμυνας μιας χώρας
έναντι απειλής άλλης χώρας υπερισχύει
αδιαμφισβήτητα της παρερμηνευμένης
παρ. 13 της Συνθήκης της Λωζάννης.
Για πολλοστή φορά τονίζουμε ότι η
στρατηγική του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου απαιτεί στενή συνεργασία Κύπρου
και Ελλάδας με κοινές προσπάθειες στους
εξοπλισμούς, στα σχέδια και στην εκπαίδευση. Οι ηγέτες που είναι υπεύθυνοι
έναντι της ιστορίας των λαών τους έχουν
ιερή υποχρέωση να το πράξουν, για να
αντιμετωπίσουν έναν προαιώνιο εχθρό,
που στοχεύει στην υποδούλωσή μας.
*Καθηγητής Πανεπιστημίου,
Πρόεδρος του Φ. Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

Σ

την τόση και συνεχή αδράνεια του
κυρίαρχου λαού, που από χρόνια
παραμένει θεατής (με μικρές ενίοτε
επιμέρους επικρίσεις), του κατήφορου στο
κυπριακό πρόβλημα και στην αποδόμηση του Κράτους δικαίου από τη διαπλοκή,
εμφανίστηκε μια από την ίδια τη βάση,
ως εξαγγέλθηκε, «πολιτική» κίνηση από
Βαρωσιώτες.
Ανεξάρτητα εάν συμφωνεί κάποιος ή
όχι με τη μορφή της συγκεκριμένης θεώρησης: αν χαθεί η Αμμόχωστος, θα χαθεί
η Κύπρος, είναι ως υπέρβαση από τα παγιωμένα, μια περίπτωση που φαίνεται να
αμφισβητεί πολιτικές και πολιτικούς, έστω
και εάν δεν επιδιώκει και δεν έλαβε ακόμη
τελική πολιτική μορφή. Κύρια αμφισβητεί
τη συνεχή εσωτερική κομματική αντιπαράθεση, που έχει καταστεί μια δράση η οποία
επιβεβαιώνει την ανύπαρκτη συλλογική και
ομόφωνη στάση έναντι της Τουρκίας. Μια
κομματική διαχρονική αντιπαράθεση, που
συνετέλεσε και συντελεί στις διαχρονικές και
συνεχείς υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας,
αλλά και ανέχθηκε τη διαπλοκή αντί της
χρηστής, στο εσωτερικό, διοίκησης.
Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας,

που γίνεται με καλά προετοιμασμένο κάθε
φορά βήμα, δεν αφορά μόνο στα εδάφη
που ήδη έχει υπό στρατιωτική κατοχή. Δεν
της αρκεί να προσθέσει στην όλη κατοχή
και το τμήμα αυτό της Αμμοχώστου, στο
οποίο δεν είχε από το 1974 επεκτείνει τη
στρατιωτική της κατοχή. Ο στόχος είναι η
επικυριαρχία σ’ ολόκληρη τη Νήσο. Μια
από χρόνια στρατηγική, που η Τουρκία
εφάρμοσε με συνέπεια, χαρακτηρίζοντας
την Κύπρο ως νήσο «τουρκική».
Είναι λοιπόν από χρόνια που θα έπρεπε
να ήταν σταθερή και δίκαιη η λαϊκή απαίτηση, ώστε η όποια επιδιωκόμενη λύση να
δικαιώσει όλους του πρόσφυγες, αλλά κύρια
την Κερύνεια, γιατί οπωσδήποτε λύση χωρίς
να επιτύχει τούτο, θα ήταν απλή προπαρασκευή για το επόμενο στάδιο της πλήρους
τουρκοποίησης. Ένας λαός που διεκδικεί,
σύσσωμος και με συνέπεια τα δικαιώματά
του, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μια πολιτική με
κομματοκρατούμενη τακτική συμβιβασμού
και υποχωρήσεων, οδηγεί σε καταστροφή των
περί δικαίου διεκδικήσεων της Κυπριακής
Δημοκρατίας έναντι της Τουρκίας, ιδιαίτερα
εάν παραγνωρίζει και συντελεί στη συνεχή
υποτίμηση του εσωτερικού κινδύνου από
τη διαπλοκή και τη σύγκρουση των θεσμών.
Ας αντιδράσουμε ως κυρίαρχος λαός
με ιστορία και μνήμη, πρόσφυγες και μη,
ώστε τουλάχιστον να δυσκολέψουμε την
επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Ας μη
συντελούμε οι ίδιοι στη διευκόλυνση και
επαύξηση της βουλιμίας της.
Δικηγόρος*

«Τάπα» στον κορωνοϊό
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ*
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ο 2020 θα μείνει αναμφίβολα στην
ιστορία για την πανδημία του κορωνοϊού και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις
της σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από
την επέλαση του ιού, τόσο σε παγκόσμιο
όσο και σε τοπικό επίπεδο, δεν θα μπορούσε και, δυστυχώς, δεν έμεινε ανεπηρέαστος και ο χώρος του αθλητισμού, ο
οποίος κατά γενικήν ομολογίαν πλήρωσε
και εξακολουθεί να πληρώνει εξαιρετικά
βαρύ τίμημα. Ένα τίμημα σχετικό, τόσο
με την αμιγώς υγειονομική πτυχή της
πανδημίας και την αναπόφευκτη επιμόλυνση αθλητών από τον ιό όσο και με την
οικονομική πτυχή, δηλαδή τις οδυνηρές
οικονομικές επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας που δημιουργήθηκε και στην
οποία κλήθηκαν από την μια μέρα στην
άλλη να λειτουργήσουν τα σωματεία και
άλλοι δραστηριοποιούμενοι στον χώρο
του αθλητισμού οργανισμοί.

Επιδείξαμε αντανακλαστικά

Η κυπριακή καλαθόσφαιρα, εκ των
πραγμάτων δεν ήταν δυνατό να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα και να μην
επηρεαστεί ποικιλοτρόπως από την επέ-

λαση της πανδημίας στη χώρα μας. Έπρεπε συνεπώς ως Κυπριακή Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ), να επιδείξουμε
γρήγορα αντανακλαστικά, να λάβουμε
εγκαίρως καθοριστικές αποφάσεις. Αντιλαμβανόμενοι, έτσι, από την πρώτη στιγμή
την κρισιμότητα της κατάστασης και των
δύσκολων συνθηκών που διαφαίνονταν
στον ορίζοντα, κινητοποιηθήκαμε άμεσα
και ενεργήσαμε χωρίς καθυστέρηση, με
σαφή στοχοπροσήλωση προς ουσιαστικές,
για την αντιμετώπιση του όλου ζοφερού
σκηνικού που διαμορφώθηκε, κατευθύνσεις. Κινηθήκαμε, συγκεκριμένα, στη λήψη
αποφάσεων που αποσκοπούσαν:
Πρώτο: Στη διασφάλιση της υγείας
των αθλητών/αθλητριών μας και όλων
όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
του αθλήματος.   
Δεύτερο: Στην κατά το δυνατό μέγιστη
ελαχιστοποίηση των οικονομικών παρενεργειών της πανδημίας για τα σωματείαμέλη της Ομοσπονδίας.

Ζωντανό το άθλημα

Ταυτόχρονα, πέραν των πιο πάνω, προσπαθήσαμε και πετύχαμε κατά τη διάρκεια
του καθολικού lockdown, αξιοποιώντας όλα
τα διαθέσιμα μέσα, να κρατήσουμε ζωντανό
το άθλημα, να διατηρήσουμε σε εγρήγορση και σε επαφή με την καλαθόσφαιρα το
σύνολο της μπασκετικής οικογένειας.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τον
πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, Βασίλη
Κούνα, δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά

βίντεο για προπόνηση και γυμναστική
στο σπίτι, για μικρούς και μεγάλους, ενώ
παραχωρήθηκαν δωρεάν πέραν των 300
καλαθοσφαιρικών μπαλών σε μικρούς φίλους της καλαθόσφαιρας παγκυπρίως, ώστε
να μπορούν να αθλούνται στο σπίτι τους.
Επιπλέον, προχωρήσαμε στη διενέργεια
πέραν των 20 διαδικτυακών σεμιναρίων, με
τη συμμετοχή δωρεάν, τα οποία αφορούσαν
στην εκπαίδευση όλων όσοι ανήκουν στην
οικογένεια της κυπριακής καλαθόσφαιρας.
Τα σεμινάρια ασχολήθηκαν με θέματα, όπως
προπονητική, αθλητική ψυχολογία, αθλητική
διατροφή, αθλητικό μάρκετινγκ και διαιτησία.
Επίσης, λήφθηκαν και μεταδόθηκαν περισσότερες από 25 συνεντεύξεις από ανθρώπους
του χώρου της καλαθόσφαιρας μέσα από το
κανάλι CBF Podcasts (κανάλι Podcast της
ΚΟΚ), για την προβολή του έργου και των
δραστηριοτήτων των σωματείων και των
ατόμων που αποτελούν το οικοδόμημα
της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Πρωτόκολλο και μέτρα

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί πως,
με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των
αθλητών και όλων των εμπλεκομένων
στο άθλημα της καλαθόσφαιρας, η ΚΟΚ
ήταν η πρώτη Ομοσπονδία στην Κύπρο,
που με την έξαρση του πρώτου κύματος
της πανδημίας στις αρχές της περασμένης
άνοιξης, διέκοψε τα πρωταθλήματά της για τη
σεζόν 2019-2020. Ενώ ενόψει της έναρξης
των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας για
την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, σε

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, καταρτίστηκε πρωτόκολλο κατά του covid-19, το
οποίο στάλθηκε σε όλα τα καλαθοσφαιρικά
σωματεία και το οποίο μέχρι σήμερα, που
βιώνουμε με ένταση το δεύτερο κύμα της
πανδημίας, τηρείται απ’ όλους ευλαβικά.
Παράλληλα, σε συνεννόηση με την
ΚΟΚ, τα καλαθοσφαιρικά σωματεία διενεργούν σε τακτική βάση απολύμανση των
εγκαταστάσεών τους, όπως απολύμανση
διενεργούν επί καθημερινής βάσεως και
στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για τις
ανάγκες των προπονήσεων και των αγώνων τους. Αξίζει επίσης να τονιστεί, πως
μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί σε όλες
τις διοργανώσεις της ΚΟΚ πέραν των 500
PCR τεστ, ενώ στόχος είναι να διενεργηθούν
επιπρόσθετα νέα PCR τεστ κατά τη διάρκεια
της σεζόν. Αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω
ενεργειών είναι να μην προκύπτει σοβαρή
έξαρση κρουσμάτων και να μη δημιουργούνται αλυσίδες μετάδησης του ιού εντός
του καλαθοσφαιρικού οικοδομήματος.

Στήριξη στα σωματεία

Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στον
χώρο της καλαθόσφαιρας οι παρενέργειες
της πανδημίας δεν είναι μόνο υγειονομικές,
αλλά και οικονομικές. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ούτως ή άλλως, ήδη, βεβαρημένα οικονομικά δεδομένα των πλείστων
σωματείων, δέχθηκαν και εξακολουθούν
να δέχονται πρόσθετο σημαντικό πλήγμα.
Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δεν κλείσαμε τα μάτια μπροστά στα

προβλήματα αυτά, αντιθέτως προχωρήσαμε
σε οικονομική ενίσχυση των σωματείων,
προκειμένου να μπορέσουν ν’ αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία. Ταυτόχρονα, με μια σειρά
παράπλευρων αποφάσεων που λάβαμε,
επιχειρήσαμε και θέλουμε να πιστεύουμε
πως σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουμε,
να δώσουμε έξτρα οικονομική ανάσα στα
σωματεία μας. Μια τέτοια απόφαση, για
παράδειγμα, υπήρξε αυτή για μείωση της
χρονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, γεγονός που συνεπάγεται μείωση του κόστους
για τα σωματεία. Αδράξαμε την πρόκληση
ενώπιον της οποίας βρεθήκαμε, αντικρίζοντας και μετατρέποντάς την σε ευκαιρία
«επανεκκίνησης» του αθλήματος. Στη βάση
ακριβώς της φιλοσοφίας αυτής, μειώσαμε
τον αριθμό των ξένων καλαθοσφαιριστών,
οι οποίοι αγωνίζονται στην ΟΠΑΠ Basket
League από πέντε σε τρεις, εξέλιξη που,
πέραν της μείωσης των εξόδων των σωματείων, δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα
παραχώρησης περισσοτέρων ευκαιριών
σε νεαρούς Κύπριους καλαθοσφαιριστές
να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο.

Το φίλαθλο κοινό

Από το φάσμα των αποφάσεων, βεβαίως, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν
ενέργειες με γνώμονα και στόχευση τη
διατήρηση της επαφής των φίλων της
καλαθόσφαιρας με το άθλημα, δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας οι αγώνες
διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Προς

εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού και για
να δώσουμε την ευκαιρία στο φίλαθλο
κοινό να παρακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, αυξήσαμε τις
ζωντανές μεταδόσεις από την πλατφόρμα
της ΚΟΚ (CBF TV), εισάγοντας συνάμα τις
ανοικτές μεταδόσεις στο YouTube.

Η επόμενη ημέρα

Διάγοντας σήμερα το δεύτερο κύμα της
πανδημίας και εν αναμονή της αρχής του
τέλους της, όπως άπαντες προσδοκούμε
ότι θα συμβεί μέσω των εμβολιασμών, ως
Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται,
προκειμένου ν’ αμβλύνουμε τις επιπτώσεις
της στο άθλημα μέχρι την οριστική νίκη της
ανθρωπότητας επί του κορωνοϊού. Είμαστε
πεπεισμένοι πως πρόκειται για μια αναμέτρηση, την οποία τελικά θα κερδίσουμε, πως
η κατάληξη του δύσκολου αυτού αγώνα θα
είναι εκείνη που όλοι αναμένουμε.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κυπριακή
καλαθόσφαιρα, δεν έχουμε την παραμικρή
αμφιβολία πως θα εξέλθει από τη δοκιμασία
αυτή σαφώς πιο σοφή, ενισχυμένη και
δυνατή, πως τα καλύτερα για το άθλημα
το οποίο αγαπάμε και το οποίο υπηρετούμε, έπονται. Στη μάχη με την πανδημία,
παραμένοντας όλοι μαζί ενωμένοι, εμείς
είμαστε εκείνοι - Ομοσπονδία, σωματεία
και αθλητές - που θα κατακτήσουμε το…
ροζ φύλλο αγώνα.
* Πρόεδρος Κυπριακής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

10.01.2021
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Ιστορικές μνήμες του Ενωτικού Δημοψηφίσματος
ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
www.iep.org.cy

Α

ναντίλεκτα, η 15η Ιανουαρίου
1950 αποτελεί τη λαμπρότερη
σελίδα της τρισχιλιετούς ιστορικής διαδρομής του Ελληνισμού της
Κύπρου. Ο κυπριακός λαός με συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε ελεύθερα
και αβίαστα το αναφαίρετο δικαίωμά του
για Αυτοδιάθεση, που μεταφραζόταν σε
ενσωμάτωσή του στον εθνικό κορμό. Το
Ενωτικό Δημοψήφισμα ήταν το απαύγασμα του αταλάντευτου προαιώνιου πόθου
του λαού, που υπεγράφη με το αίμα του
στους Παγκόσμιους Πολέμους και την
ενσυνείδητη συμμετοχή των Κυπρίων
στους εθνικούς ξεσηκωμούς για ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Που

σημαδεύτηκε έντονα με την πρόταξη
της ανυπότακτης ελληνικής ψυχής στις
επελάσεις των κάθε λογής πειρατών και
κουρσάρων, οι οποίοι για τρεις χιλιετίες
κυνηγούν μανιωδώς να κάνουν ολόδικό τους το «χρυσοπράσινο φύλλο», που
είναι ριγμένο στο πέλαγος της μιας και
μοναδικής γαλάζιας πατρίδας.
Ο αδούλωτος Ελληνισμός της Κύπρου
μνημονεύει φέτος την επέτειο του Ενωτικού
Δημοψηφίσματος μέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες πολιτικής ανηθικότητας, κοινωνικής
σήψης και εθνικού ξεπεσμού. Είναι θλιβερό
γιατί, 71 χρόνια μετά τη χρυσοστεφανωμένη
μέρα της 15ης Ιανουαρίου 1950, η υπερτρισχιλιετής περηφάνια και ελληνική λεβεντιά
του λαού μας παζαρεύεται στις υπόγειες διαδρομές της κομματικής ρεμούλας και της
εθνομηδενιστικής τακτικής των εμπόρων
των εθνών, ντόπιων και ξένων.

Η ντροπή του 2017

Στις 7 Απριλίου 2017 η Κυπριακή

Βουλή, ανεπίδεκτη μαθήσεως από την
τραυματική πολιτική εμπειρία του πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος,
ακύρωσε εν μέσω σκληρών κομματικών
αντεγκλήσεων προηγούμενη νομοθεσία
που αφορούσε συμπερίληψη του Ενωτικού Δημοψηφίσματος στις επετείους που
θα εορτάζονται στα σχολεία. Οι θλιβερές
σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην αρένα του
Κοινοβουλίου λόγω της αψυχολόγητης
αντίδρασης της ΔΗΣΑΚΕΛικής ηγεσίας
στην εν λόγω νομοθεσία, δεν μας τιμούν
ως κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της και
ως λαό που τιμά την ιστορική του καταβολή. Η ατιμωτική απόφαση της Βουλής
με τις ψήφους του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ
και ο διχαστικός σάλος που προκλήθηκε αμαυρώνουν την ίδια την ιστορία της
Κύπρου, προσβάλλοντας ταυτόχρονα την
εθνική και πολιτιστική φυσιογνωμία του
Κυπριακού Ελληνισμού. Βάσει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα
θέματα Παιδείας ανήκουν αποκλειστικά

Πλησιάζει, άραγε, η ώρα μηδέν
για κατάργηση της Κ.Δ.;
ΠΕΤΡΟΣ Θ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Τ

α πρώτα χρόνια μετά το 1974, η
κατάσταση στην Κύπρο ήταν τραγική. Η Τουρκία με τη βάρβαρη
και παράνομη εισβολή της κατέκτησε και
κατέχει το 36% του εδάφους της Κ.Δ., ενώ
εκδίωξε βάναυσα από τα σπίτια και τις περιουσίες τους 200.000 Ελληνοκυπρίους.
Συγκέντρωσε στο κατεχόμενο μέρος όλους
τους Τουρκοκυπρίους. Οι Ελληνοκύπριοι
διέμεναν σε αντίσκηνα και προσφυγικούς
συνοικισμούς, αναμένοντας την επιστροφή.
Τότε θεωρούσαμε όλοι το Status quo εντελώς
απαράδεκτο. Αναμέναμε σύντομα μια λύση,
με την οποία θα παραχωρούσαμε εξουσία
και αυτοδιοίκηση στους Τουρκοκυπρίους
στο έδαφος, που θα παρέμενε υπό τη διοίκησή τους. Και προσδοκούσαμε επιστροφή
ενός μεγάλου μέρους του εδάφους, πόλεων
και χωριών της κατεχόμενης περιοχής. Η
συμφωνία Μακαρίου – Ντενκτάς έθετε τις
βάσεις μιας τέτοιας συμφωνίας με κατοχύρωση των τριών ελευθεριών της ελεύθερης
διακίνησης, της ελεύθερης εγκατάστασης και
της κατοχής και νομής περιουσίας, όπως και
κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους της Κύπρου.
Αναμέναμε δηλαδή επιστροφή εδάφους και
επιστροφή των προσφύγων είτε υπό ελληνική
είτε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση.

Αυτή η προσδοκία αποδείχτηκε ουτοπία.
Οι Τούρκοι δεν επιστρέφουν έδαφος. Αντίθετα,
είχαν την αναίδεια να ζητήσουν διάδρομο
για τα Κόκκινα. Επιστροφή προσφύγων
δεν αποδέχονται. Οι σφετεριστές θέλουν
να γίνουν ιδιοκτήτες. Οι τρεις ελευθερίες
έχουν εξαφανιστεί. Οι Τούρκοι θέλουν ένα
δικό τους ανεξάρτητο κράτος και ένα σύνταγμα (συν)ομοσπονδίας για να ελέγχουν
και το ελληνοκυπριακό κράτος. Το φυσικό
αέριο θα το εξορύξουν μόνοι τους, απ’ όλες
τις θαλάσσιες περιοχές, που θεωρούν ότι
ανήκουν στη γαλάζια πατρίδα. Και η πλευρά
μας συνεχίζει ακόμα τις συνομιλίες για να
διακριβώσει τις θέσεις της Τουρκίας, που
τώρα απαιτεί δύο κράτη. Οι Τούρκοι έχουν
πετύχει σχεδόν όλους τους στόχους τους.
Κι εμείς έχουμε εγκαταλείψει σχεδόν όλες
τις κόκκινες γραμμές. Οι Τούρκοι έχουν
καταφέρει να εξαφανίσουν από σημαντικές διεργασίες την Κ.Δ. Στις πενταμερείς
συναντήσεις δεν συμμετέχει η Κ.Δ., αλλά
οι δυο κοινότητες και οι τρεις εγγυήτριες
δυνάμεις. Ένας μόνο στόχος απέμεινε για την
Τουρκία. Η κατάργηση της Κ.Δ. Προσπαθούν
να τον πετύχουν με νόμιμο τρόπο. Πιθανόν
να αποδεχτούν λύση χωρίς εγγυήσεις και
επεμβατικά δικαιώματα. Έτσι θα μας αναγκάσουν να αποδεχτούμε όλα τα άλλα, για
να πετύχουμε μια εκτρωματική επανένωση
σε ένα κράτος τερατούργημα. Αλλά, ό,τι και
να είναι το νέο κράτος της ΔΔΟ, θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την Κ.Δ., που
θα καταστεί εκλιπούσα. Και τότε η Τουρκία
θα συμπεριφέρεται με το πραγματικό της
πρόσωπο, όπως το γνωρίζουν οι Κούρδοι, οι

Πάει και η Αμμόχωστος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΡΡΗΣ*

Ε

λάχιστοι μιλούν, ελάχιστοι ασχολούνται. Χάθηκε από την επικαιρότητα.
Την έφαγε ο κορωνο-ιός, την έφαγε
η διαφθορά, την έφαγε ο Αλ Τζαζίρα, τα
διαβατήρια, οι εκβιασμοί για τον προϋπολογισμό.
- Πού χρόνος τώρα για την αγαπημένη
μας πόλη, την Αμμόχωστό μας;
Έχουν άλλες έγνοιες οι κρατούντες και
τα «κόμματα εξουσίας», παίζουν θέατρα
και ασχολούνται με θέματα που θα φέρουν
ψήφους και όχι με όσα ενδεχομένως θα
αφαιρέσουν. Πλησιάζουν γαρ οι εκλογές. Τι κι αν φωνάζει ο σεμνός Δήμαρχος
της πόλης, τι κι αν σπαράζουν οι αγνοί
Αμμοχωστιανοί που έχουν αφήσει εκεί
ριζωμένη την καρδιά και την ψυχή τους.
Ας σιωπήσουμε λοιπόν όλοι, μήπως μας
κατηγορήσουν ότι υποστηρίζουμε την «αμμοχωστοποίηση» του Κυπριακού.
Οι κυβερνώντες βουβάθηκαν. Εννοώ
και της Κύπρου και της Ελλάδας, που δεν
είχαν καν το σθένος να υποστηρίξουν μέχρι
τέλους τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας,
μπας και θυμώσουν οι Τούρκοι και χάσουμε έτσι το «κελεπούρι» της Πενταμερούς.
Και πάνε στην πενταμερή χωρίς καν να
θέτουν ως προϋπόθεση την άρση των νέων
τετελεσμένων ανοίγματος και εποικισμού
της βουβής πολιτείας. Στο τέλος κυρώσεις
δεν υπήρξαν και, το χειρότερο, υπακούοντας στους «φίλους μας» τους Γερμανούς,
πανηγύρισαν για τη μεγαλειώδη νίκη μας
και γελοιοποιήθηκαν αμφότεροι. Αυτούς

τους ηγέτες έχουμε.
Πού να ελπίζει λοιπόν η σκλαβωμένη μας
πόλη: Ως βιασθείσα κόρη, εγκαταλελειμμένη
απ’ αυτούς που θα πρέπει να την υπερασπιστούν, δέχεται τα χαϊδέματα και τη φροντίδα
του βιαστή-κατακτητή, που απλόχερα φυτεύει
στο σώμα της λουλούδια που τα κουβαλάει
από την Τουρκία, για να σκεπάσουν τις πληγές και τα καρφιά που χρόνια την κρατούν
σταυρωμένη. Στήνει πανηγύρια ο Βάρβαρος
για να την κάνει να χαμογελάσει, αλλά η κόρη
πονάει, άλλα από εμάς περιμένει.
Σ’ αυτό το σκηνικό οι δημιουργοί και
οι χτίστες της όμορφης πόλης, από μακριά
κοιτάζουν και πονάνε, μέχρι να καταλήξουν
κι αυτοί στο πλησιέστερο κοιμητήριο της
προσφυγιάς. Ούτε καν φωνάζουν πια, δεν
ακούει κανένας, σιωπούν, βάζουν φρόνιμοι τη μάσκα τους, αποφεύγουν τις επαφές,
αποκοιμούνται στον φτωχικό καναπέ τους,
καθώς βλέπουν τα έργα του κορωνοϊού
και μετρούν τους φίλους συμπολίτες τους
που πεθαίνουν μόνοι στα γηροκομεία. Έτσι
τους είπαν να λένε καθώς τους βρήκαν και
αρκετά υποκείμενα νοσήματα. Έτσι κι αλλιώς
δεν θα καταλάβουν τι σημαίνει υποκείμενα
νοσήματα.
Να μην τολμήσουν, προπάντων, να σκεφτούν κάτι για τις περιουσίες τους στην
πόλη, γιατί θα τους βαφτίσουν «προδότες»,
οι προδότες. Με αυτά θα ασχοληθούν μετά
οι «πατριώτες». Αυτό κι αν είναι κατάντημα.
Άντεξε, αγαπημένη μας Αμμόχωστος. Σαν
αυτούς είδες πολλούς.
* Υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού, Κίνημα
Αλληλεγγύη

Σύροι, οι Αρμένιοι, οι κάτοικοι της Λιβύης και
όπως το βιώνουμε τα τελευταία 46 χρόνια.
Εμείς ακόμα έχουμε την Κ.Δ., μέλος του
ΟΗΕ και ισότιμο μέλος της ΕΕ. Φανταστείτε τι
θα γίνει όταν καταργηθεί. Η Κ.Δ. θα μετεξελιχθεί σε κοινότητα, που θα αναζητά κηδεμόνα.
Δεν θα βρίσκει όμως. Κανένας δεν υπερασπίζεται το δίκαιό μας, τώρα που είμαστε
χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη και μέλος της
ΕΕ. Ποιος θα δώσει σημασία, βοήθεια και
συμπαράσταση σε μια κοινότητα ενός ομόσπονδου κράτους; Θα χάσουμε την κρατική
μας οντότητα. Θα χάσουμε την ΑΟΖ μας. Όλα
θα ενταχθούν στη γαλάζια πατρίδα. Κι εμείς
θα αναζητούμε τρόπους να διατηρήσουμε
την εδαφική ακεραιότητα της κοινότητάς μας.
Δεν θα έχουμε κυριαρχία και εξουσία για
να την προσφέρουμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, για να την ανταλλάξουμε με
επιστροφή εδάφους. Θα μπορούμε όμως να
περνούμε τα σύνορα των κρατιδίων για να
επισκεφτούμε ως τουρίστες τα σπίτια μας και
να κάνουμε τις διακοπές μας στα κλεμμένα
ξενοδοχεία μας. Με τέτοια επανένωση νομίζετε
ότι η Τουρκία θα επιμένει στις εγγυήσεις, στα
επεμβατικά δικαιώματα και στην παραμονή
τουρκικού στρατού; Αφού όλα αυτά θα τα έχει
μέσα από αποφάσεις της κυβέρνησης του
ομόσπονδου κρατιδίου της βόρειας Κύπρου.
Και το νότιο κρατίδιο, η πρώην Κ.Δ.; Απλώς
θα εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της
Τουρκίας και της γαλάζιας πατρίδας. Για να
μας επιτρέπουν να ζούμε στη εναπομείνασα
γη των προγόνων μας.
Υπάρχει ηγέτης που θα υπογράψει το
τερατούργημα μιας τέτοιας λύσης;

στην κάθε Κοινότητα και συνεπώς δεν
δικαιολογείτο με κανένα τρόπο, ούτε η
αντίθεση κάποιων κομμάτων στην ιστορική
πραγματικότητα, ούτε ασφαλώς νομιμοποιείτο, πολιτικά και όχι μόνον, η στάση
των 30 βουλευτών, ΑΚΕΛ- ΔΗΣΥ, που
ψήφισαν τον αποκαλούμενο «Νόμο Ακιντζί».
Έναν επάρατο νόμο, προϊόν της απειλής
του κατοχικού ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί
για αποχώρησή του από τις συνομιλίες
για το Κυπριακό. Έναν ωμό εκβιασμό που
έκανε γαργάρα η κοινοβουλευτική ομάδα
του Δημοκρατικού Συναγερμού, προχωρώντας ανερυθρίαστα σε τροπολογία που
ακύρωνε την προηγούμενη απόφαση της
Βουλής. Την πρόταση έσπευσε με πολλή
σπουδή να υπερψηφίσει το ΑΚΕΛ. Όπως
ήταν φυσικό, από το ΑΚΕΛ δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Από την ηγεσία του ΔΗΣΥ
όμως προσδοκούσαμε ότι θα αντιστεκόταν
σε μια τόσο φαιδρή πρόταση νόμου που
προήλθε κατευθείαν από το “προεδρικό”
μέγαρο του ψευδοκράτους, βιάζοντας την

ιστορία της Κύπρου και προσβάλλοντας
τη μνήμη των ηρωομαρτύρων της Κυπριακής Ελευθερίας.
Η διαστρέβλωση της αλήθειας από
τους κομματικούς βαρόνους ΔΗΣΥ –
ΑΚΕΛ καταγράφεται ήδη με κατάμαυρα γράμματα στις δέλτους της Ιστορίας
της μεγαλονήσου. Αποτελεί, δε, κόλαφο
για τα δύο κόμματα, τα οποία, για τα μικροπολιτικά, ιδιοτελή τους συμφέροντα,
θέλουν να αγνοούν πως η Ιστορία είναι
το βασικότερο θεμέλιο της υπόστασης
ενός κράτους, ενός έθνους και ενός λαού,
όταν μάλιστα αυτό αγωνίζεται για ελευθερία και δικαίωση πολύχρονων και
πολυαίμακτων αγώνων. Λαός που δεν
γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να
οικοδομήσει το μέλλον του. Αλήθεια, πού
ήταν η ηγεσία της πάλαι ποτέ μαχητικής
φοιτητικής παράταξης «Πρωτοπορία» για
να καυτηριάσει και να αντιταχθεί στην
ξεφτιλισμένη στάση της συναγερμικής
ηγεσίας; Αυτό όμως είναι μια άλλη

ιστορία, που θα κριθεί στην ώρα της.
Σε όλους αυτούς που θέτουν τα ιδιοτελή και κομματικά συμφέροντα υπεράνω
της πατρίδας, απαντάμε με στίχους από
την ποιητική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
1956, του μέγιστου Θεοδόση Πιερίδη.
Λογαριάσατε λάθος με τον νου σας,
εμπόροι, δεν μετριέται πατρίδα, λευτεριά
με τον πήχη! Κι αν μικρός είν’ ο τόπος, και
το θέλει και μπορεί τον ασήκωτο βράχο
να τον φάει με το νύχι. Τούτη η δίψα δεν
σβήνει, τούτη η μάχη δεν παύει, χίλια χρόνια
αν περάσουν, δεν πεθαίνουμε σκλάβοι!
Και σεις ξένοι, μακριά μας! Όθεν
ήρθατε, πάτε! Σας χωρά και περσεύει,
όσοι αν είστε, η Αγγλία. Μη βρουχιόστε σα λιόντες, τώρα πια δεν κρατάτε
στα σκληρά σας τ’ αγκρίφια τις πατρίδες,
σα λεία. Στης Μεσόγειος τι θέτε τη γλυκιά
γαλανάδα; Εμείς είμαστε Κύπρος, εμείς
είμαστε Ελλάδα!
*Δημοσιογράφος, πρόεδρος Ινστιτούτου
Ελληνικού Πολιτισμού

Σε «λοκντάουν» ακορντεόν
ΜΑΡΊΑ-ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΔΟΥΛΆΜΗ *

Ή

ταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που
είχε πει πως «τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
δεν μπορούν να λυθούν αν μείνουμε στο
ίδιο επίπεδο σκέψης που είχαμε όταν τα
δημιουργήσαμε». Στον ίδιο (λανθασμένα) αποδίδεται και το ότι «ο ορισμός της
παράνοιας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα
ξανά και ξανά περιμένοντας διαφορετικά
αποτελέσματα». Τους τελευταίους μήνες,
αυτό ακριβώς νιώθουμε πως κάνουμε.
Γιατί, παρόλο που έχουμε κλείσει ένα
χρόνο απ’ όταν πρωτοεμφανίστηκε
η πανδημία του κορωνοïού στη ζωή
μας, όσα μέτρα κι αν πάρουμε, όσα μαγαζιά, υπηρεσίες και επιχειρήσεις κι αν
κλείσουμε, και όσο κι αν μείνουμε σπίτι,
τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει. Μάλλον
χειρότερα γίνονται. Και νιώθουμε πως
μας «κλέβουν τις ζωές μας» κ.λπ., αν και
ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι ακριβώς
τα κάνουν όλα αυτά με τόσο δόλο και γιατί.
Η αλήθεια είναι πως τα μέτρα πλέον δεν
αποδίδουν. Γιατί τα «λοκντάουν», που
τόσο «εύκολα» θέτουν οι κυβερνήσεις σε
ισχύ σαν ακορντεόν, δεν είναι λύση όταν
ο ιός είναι διάσπαρτος στην κοινωνία. Ο
κόσμος έχει κουραστεί. Είναι απηυδισμένος που βλέπει το εισόδημά του να
μειώνεται ή να εξαφανίζεται τελείως, ενώ
τα έξοδα τρέχουν. Είναι απογοητευμένος
που δεν μπορεί να αντιδράσει στα μέτρα για τη λοιμοκάθαρση που γίνονται
νόμος και στα οποία δεν έχει λόγο. Μα
περισσότερο είναι αγανακτισμένος που

μερικοί συνεχίζουν μέσα σε αυτήν την
κρίση πανδημίας να πλουτίζουν, καθώς
η ανισότητα και η αδικία μεγαλώνει. Όλοι
πλέον είναι ειδικοί. Κι όλοι έχουν κάτι
να πουν. Μια θεωρία, μια συνωμοσία,
μια σκέψη. Λίγοι είναι αυτοί, όμως, που
αποφασίζουν για τις ζωές των πολλών.
Αυτοί δεν είναι οι «άριστοι των αρίστων»,
όπως θα ήθελαν να πιστεύουν, ούτε έχουν
καμία επίγνωση για το πώς πραγματικά
ζουν οι χαμηλότερες τάξεις της κοινωνίας,
της οποίας διαφεντεύουν. Δεν φαίνονται
να έχουν και κανέναν ενδιαφέρον να μάθουν. Αλλιώς δε θα είχαν – και δε θα
απαιτούσαν – τα προτερήματα που έχουν.
Αυτοί οι ίδιοι κρίνουν αν οι χώρες θα
«μπουν σε λοκντάουν», πότε θα βγουν,
πότε θα ξαναμπούν, πότε θα ανοίξουν
τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο και πώς, πώς θα ταξιδεύουμε,
πώς θα κυκλοφορούμε, κι άλλα πολλά.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται και ανακοινώνονται αφού έχει προηγηθεί πλήθος
δημοσιευμάτων για τα «επικρατέστερα
σενάρια» και άλλα παρόμοια, τα οποία
σπέρνουν περαιτέρω πανικό σε ανθρώπους που ψάχνουν ένα διέξοδο από ένα
χάος που εμφανίστηκε από το πουθενά,
από μια απομακρυσμένη πόλη της γης, η
οποία πλέον φαίνεται να έχει καθαρίσει
από τον ιό και να μας χλευάζει που εμείς
ακόμα παιδευόμαστε να βρούμε λύσεις.
Λύσεις σε προβλήματα που ναι μεν πολλοί
δημιούργησαν με τους συγχρωτισμούς
και την άγνοια μέτρων όταν η παγκόσμια
κοινότητα συνιστούσε προσοχή. Αλλά
την ευθύνη των κυβερνήσεων που όταν
καθαρίσαμε το καλοκαίρι προσκαλούσαν

με ανοιχτές αγκάλες τους τουρίστες χωρίς
τεστ πριν την είσοδο στη χώρα ελέω των
επενδύσεων και του κέρδους, γιατί δεν
την λαμβάνουμε υπόψη; Ή την αποτυχία
τους να προετοιμάσουν και να ενισχύσουν
καλύτερα τα υγειονομικά τους συστήματα με περισσότερες μονάδες εντατικής
θεραπείας, αφού αυτό είχαν επισημάνει
ως ένα κύριο πρόβλημα;
Πώς μπορεί ο λαός που έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα σε πολλές περιπτώσεις να
πειστεί πλέον να ακολουθήσει κι άλλα από
τα ίδια μέτρα και περιορισμούς, που στα
δικά του μάτια δεν φέρνουν αποτελέσματα;
Κάποιος που έχει χάσει τα πάντα, δεν τον
νοιάζει κι αν καεί. Με τα λόγια του Γκαίτε:
«Όταν συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους όπως αυτοί είναι, τους κάνουμε χειρότερους. Όταν τους συμπεριφερόμαστε όπως
θα μπορούσαν να είναι, τους βοηθούμε να
γίνουν αυτό που είναι ικανοί να γίνουν».
Ας χρησιμοποιήσουν λοιπόν οι ειδικοί την
μόρφωση που έχουν να καλέσουν τον
κόσμο με απλό και κατανοητό τρόπο να
ακολουθήσει τα μέτρα που λαμβάνονται
τόσο για το δικό του καλό όσο και των γύρω
του, αλλά ας είναι και αυτά τα μέτρα όσο
το δυνατόν δίκαια για την κοινωνία. Στην
τελική, ας φοράμε μάσκες για λίγο ακόμα
και να επικοινωνούμε με τα μάτια. Και ας
κρατάμε αποστάσεις, κι ας πλένουμε τα χέρια μας όπως είθισται στους αυτονόητους
κανόνες υγιεινής. Μα αν ήταν πράγματι όλα
τόσο αυτονόητα, δεν θα βρισκόμασταν και
σε αυτήν την κατάσταση εξ αρχής.
* Δημοσιογράφος με ειδικότητα σε ευρωπαϊκά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα
(mcswhispers.wordpress.com)

Τρία υπέροχα βιβλία από έναν υπέροχο άνθρωπο
ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ)
ΑΥΓΟΥΣΤΗ*
a.avgoustis@
hotmail.com

Τ

ο βιβλίο αποτελεί τη βασικότερη
κατηγορία έντυπου λόγου. Μέσα
στις σελίδες ενός βιβλίου, ο συγγραφέας του καταθέτει τη μελέτη, την
έρευνα, τις εμπειρίες του και τα αισθήματά του. Γι’ αυτές τις εμπειρίες κι αυτά
τα αισθήματα που περιέχονται σε τρία
υπέροχα βιβλία που έγραψε ο Γιώργος
Στουκογιώργος, κάτοικος Λάρισας με
καταγωγή την Αγρελιά Τρικάλων, θα
μιλήσουμε σήμερα. Το πρώτο αναφέρεται στα παραδοσιακά παιχνίδια της
γενέτειράς του, το δεύτερο έχει τον τίτλο
«Από τη ζωή των Αγρελιωτών» και το
τρίτο τιτλοφορείται «Συγκομιδή δημοσιευμάτων για τους Βλαχαβαίους». Οι
Βλαχαβαίοι ήταν μια από τις πολλές
οικογένειες αρματολών των Χασίων με
καταγωγή την Αγρελιά, που έδρασαν
προεπαναστατικά και συνέβαλαν τα
μέγιστα στον αγώνα απελευθέρωσης
από τον ζυγό του βάρβαρου Ασιάτη.
Το βιβλίο «Από τη ζωή των Αγρελιωτών» προλογίζει ο εκδότης του «Θεσσαλικού Ημερολογίου», Κώστας Σπανός:
«Θα περιμέναμε από τόσους με πτυχία
πανεπιστημίου να ασχοληθούν με την
ιστορία και τη λαογραφία των χωριών
μας. Δυστυχώς, η πλειοψηφία τους δεν

έχει το μεράκι, το οποίο είναι βασικός
παράγοντας για να ασχοληθεί κάποιος
με την τοπική Ιστορία…», γράφει ο κ.
Σπανός και συνεχίζει: «Την έλλειψη
αυτή την αναπληρώνουν μερικοί, χωρίς
σπουδές στην Ιστορία. Η αγάπη στον
γενέθλιο τόπο και η νοσταλγία των
παιδικών χρόνων στα δρομάκια του
χωριού υπήρξε ο λόγος για τον οποίο
ανέλαβαν το δύσκολο έργο, να γράψουν
κάποιες σελίδες για το χωριό τους, αξιοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, τη
σχετική βιβλιογραφία και τις μνήμες
γερόντων.
»Στην ευάριθμη αυτή ομάδα ανήκει
και ο Γιώργος Στουκογιώργος. Η αγάπη
του για την Αγρελιά, το χωριό στο οποίο
είδε το φως του ήλιου, τον όπλισε με
θέληση και κουράγιο να αναζητήσει
πληροφορίες, γραπτές και προφορικές,
και να συνθέσει, μέχρι τώρα, δύο βιβλία
πατριδογνωσίας, Ιστορικά στοιχεία της
Αγρελιάς και Τα παραδοσιακά παιχνίδια
της Αγρελιάς….».
Ο Γιώργος Στουκογιώργος είναι ένας
πολυτάλαντος άνθρωπος, προικισμένος
με σπουδαία αποθέματα ψυχικής και
σωματικής δύναμης. Το βιογραφικό του
είναι γεμάτο με πολλές και ξεχωριστές
επιτυχίες στον αθλητισμό, για τον οποίο
έδωσε το μέγιστο των δυνάμεών του,
αλλά και με την ανεπιτήδευτη προσφορά
στην κοινωνία και την πατρίδα, την οποία
υπηρέτησε και υπηρετεί με απίστευτη
συνέπεια και ανιδιοτέλεια. Αθλητής και
προπονητής Πάλης, Τζούντο, Άρσης

Βαρών, Πυγμαχίας και Στίβου, Αρχηγός
αθλητικών Αποστολών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, Πρόεδρος Σωματείων και
Αντιπρόεδρος και Μέλος πολλών Ελληνικών Επιτροπών, μεταξύ των οποίων και
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής…
Ο Γιώργος Στουκογιώργος (βασικός
μέλος και σήμερα πολλών χορευτικών
συγκροτημάτων), αποτελεί ένα λαμπρό
παράδειγμα για όλους μας. Τα βιβλία
του είναι ένας πραγματικός θησαυρός
γνώσης και προσθέτουν σημαντική αξία
στην πολιτιστική και αθλητική κληρονομιά του τόπου μας.
Γράφει ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του «Τα παραδοσιακά παιχνίδια
της Αγρελιάς Τρικάλων»: «Προσπάθησα
να περιγράψω και να συγκεντρώσω τα
παραδοσιακά παιχνίδια της περιοχής
μου, έτσι όπως τα πρωτόπαιξα στη
γειτονιά μου, στα λιβάδια στο χωριό
ΑΓΡΕΛΙΑ. Οι ηλικιωμένοι θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια και οι
σημερινοί νέοι θα πληροφορηθούν
το πώς περνούσαμε τον ελεύθερο
χρόνο και θα έχουν την ευκαιρία να
συγκρίνουν τα παιχνίδια του παλιού
καιρού με τα σημερινά δικά τους». Και
στο πρόλογο του βιβλίου «Από τη ζωή
των Αγρελιωτών», γράφει επίσης: «Η
ζωή των προγόνων μας στηρίχθηκε στα
λίγα χωράφια που διέθεταν, όπως όλα
τα ορεινά χωριά των Χασίων, και στην
εκτροφή των ζώων, γιδοπροβάτων και
αγελάδων. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, ήμασταν δεμένοι με τη γη και τα

ζωντανά της οικογένειας και όλοι μας
κουβαλούμε σχετικά βιώματα….».
Καταθέτω τον ανυπόκριτο θαυμασμό
μου σ’ αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα, που
δεν έπαψε ποτέ να υπηρετεί εθελουσίως
την πατρίδα, και που και τώρα ακόμη,
στα χρόνια της σύνταξης δεν επαναπαύεται στις δάφνες του αλλά εξακολουθεί
να προσφέρει τις υπηρεσίες του από
κάθε μετερίζι για το καλό του τόπου.
Μέσα στα σπουδαία βιβλία του
Γιώργου Στουκογιώργου βρίσκουμε
οι παλιότεροι και τη δική μας προσωπική διαδρομή, βρίσκουμε τους
δικούς μας ανθρώπους, βρίσκουμε
τη δική μας όμορφη ζωή στο χωριό
σε δίσεκτους καιρούς. Τότε που μπορεί
να μην υπήρχε αφθονία αγαθών, υπήρχε όμως ψυχική γαλήνη και αφθονία
ανεπιτήδευτης αγάπης και προσφοράς
προς τον συνάνθρωπό μας και τον τόπο
μας. Τότε που το οικογενειακό εισόδημα
και η εργασία ήταν υπόθεση όλων των
μελών της οικογένειας, που κατά βάση
ήταν πολύτεκνη.
Υστερόγραφο: Στη σελίδα 75 του βιβλίου «Από τη ζωή των Αγρελιωτών» θα
βρούμε τη φωτογραφία του μνημείου
του Ήρωα Αθανασούλια Βασιλείου από
την Αγρελιά, που βρίσκεται στον Τύμβο
της Μακεδονίτισσας της Λευκωσίας.
Έπεσε πολεμώντας με αυταπάρνηση
για τη λευτεριά της Κύπρου το μαύρο
καλοκαίρι του 1974. Υποκλίνομαι!
*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Της Κυριακής

Ένας
διάλογος που
δεν έγινε
Σε ψυχρή ατμόσφαιρα και χωρίς
να γίνουν δηλώσεις, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
παράδοση της ετήσιας έκθεσης
του Γενικού Ελεγκτή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η στήλη
προσπάθησε να φανταστεί τι
θα έλεγαν ο Πρόεδρος και ο
Οδυσσέας, αν μιλούσαν:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,
σας παραδίδω την έκθεσή μου
για το 2019.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, νναι; Τζι
εγώ ενόμισα ότι μου έφερες...
βασιλόπιτταν, δώρον που τον
Νικόλαν.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Δεν έχω καμιάν
σχέσην με τον Νικόλαν τζιαι
σταματήστε να μου το φακκάτε
συνεχώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, όι τζιαι δεν
έσιετε καμιάν σχέσην. Για το
χαττίριν σου, ο Νικόλας εκαταψήφισέν μας τον Προϋπολογισμόν, για πρώτην φοράν,
τζιαι τωρά βουρούμεν τζι εν
συφτάννουμεν.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Αν μου εδιούσετε
τους φακέλλους των χρυσών
διαβατηρίων, εν θα σας εκαταψήφιζεν τον Προϋπολογισμόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα,
ότι εν μπορούμεν να σου τους
δώσουμεν.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Ε, σόρι, κύριε
Πρόεδρε, αλλά τούτη η ιστορία
με τα διαβατήρια εν γεμάτη παρανομίες, παρατυπίες, λαμογιές,
τρύπες, ύποπτες διαδικασίες,
έπιασέν σας τωρά η αμματοπόνηση για μιαν γνωμάτευσην του
Γενικού Εισαγγελέα; Εξάλλου, ο
προηγούμενος Γενικός Εισαγγελέας είπεν ότι μπορείτε να
μου τους δώσετε τζι εγώ να
δεσμευτώ ότι δεν πρόκειται να
κάμω έκθεσην πριν να κάμει
την δικήν της η Ερευνητική
Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμάς νομικός μας
σύμβουλος εν ο Σαββίδης, έννεν
ο Κληρίδης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Νναι, αλλά με το
να μεν μου διάτε τους φακέλλους, αφήννετε την υποψίαν ότι
κάτι έσιετε να κρύψετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχουμεν κάτι
να κρύψουμεν, εν να το ανακαλύψει η Ερευνητική Επιτροπή.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Χα! Όπως το πόρισμαν της Δήμητρας Καλογήρου,
που εν γεμάτη τρύπες...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρε Οδυσσέα,
αντράπου τζιαι λλίον. Έβαλές τα
τζιαι με την κοπελλούαν τωρά;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Μα η έκθεσή της
έσιει πολλά κενά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλά κενά έσιει
η δική σου συμπεριφορά. Τζιαι
πρόσεχε, γιατί μπορεί να βρεθείς τζι εσύ... στο κενόν.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Μάλλον οι δικές
σας προσπάθειες τελικά θα
πέσουν... στο κενόν!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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ΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΊΟΙ ΚΙ ΕΜΕΊΣ
Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται
φέτος από την έναρξη του αγώνα της
Εθνικής Παλιγγενεσίας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, θα εκφωνηθούν λόγοι, θα υπάρξουν συγκινητικές
ενθυμήσεις των γεγονότων του 1821,
θα υπογραμμισθούν ο ηρωισμός
και η αυτοθυσία των Ελλήνων τότε.
Χρήσιμο, όμως, θα είναι να κάνουμε
και μιαν αυτοκριτική και να προχωρήσουμε στους ανάλογους παραλληλισμούς, του 1821 με το 2021.
Τότε και σήμερα. Ο εχθρός δεν έχει
αλλάξει και πολύ από τότε που είχε
τον Ελληνισμό κάτω από το γιαταγάνι

του. Απλώς εμείς έχουμε αλλάξει
άρδην σε σχέση με τους αγωνιστές
του Εικοσιένα, που δεν λογάριασαν
την υπεροπλία του κατακτητή και
πολέμησαν με φοβερή αυταπάρνηση
για την ελευθερία ή τον θάνατο. Δεν
έχουμε πια Κολοκοτρωναίους και
Καραϊσκάκηδες και Κανάρηδες και
Μπουμπουλίνες. Δεν έχουμε ούτε αρματολούς και κλέφτες. Έχουμε, όμως,
αμαρτωλούς και κλέφτες-λαμόγια. Οι
οπλαρχηγοί μας σήμερα δεν μπορούν
να εμπνεύσουν τον λαό σε μια νέα
Επανάσταση, ή, έστω, μια στοιχειώδη
αντίσταση. Μπορεί οι οπλαρχηγοί μας

να φοράνε ενίοτε... φουστανέλες, αλλά
το κάνουνε μόνο όταν έχουμε εκλογές!
Και η στάση τους απέναντι στον εχθρό
χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική
ηττοπάθεια και υποχωρητικότητα. Δεν
θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον
Κολοκοτρώνη να κάνει διερευνητικές
συνομιλίες με τον Κιουταχή, ούτε τον
Αθανάσιο Διάκο να κάνει σούβλες
ειρήνης με τον Ομέρ Βρυώνη και να
τρωγοπίνουν υπό το βλέμμα της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Η δε Φιλική Εταιρεία
θα μπορούσε σήμερα να λειτουργήσει
μόνο ως... χρηματιστηριακή εταιρεία.
Μα μήπως και στη νεολαία μας υπάρ-

χει το αντίστοιχο των κλεφτόπουλων
του Εικοσιένα; Η μόνη εμπειρία των
νέων μας από μάχες είναι μέσω των...
videogames. Κι αν ρωτήσεις κάποιον
τι ξέρει για τον Χορό του Ζαλόγγου, το
πιθανότερο είναι να σου απαντήσει ότι
δεν ξέρει τίποτε, γιατί ο χορός αυτός
δεν συνηθίζεται... στα κλαμπ. Όσο για
τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους»
του Μεσολογγίου, πρέπει να πούμε
ότι είμαστε κι εμείς σήμερα πολιορκημένοι, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει
ακόμη. Για την ακρίβεια, εμείς είμαστε... «Αμέριμνοι Πολιορκημένοι».
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΞΑΝΑΜΈΝΟΥΜΕ ΣΠΊΤΙ
Τα αυστηρότερα μέτρα κατά του
κορωνοϊού ήταν μονόδρομος, υπό τη
σκιά της δραματικής κατάστασης στα
νοσοκομεία. Με τα μέτρα, επιστρέψαμε, ουσιαστικά, πίσω στον περασμένο
Μάρτιο. Άντε, ευτυχές το... παλαιόν έτος
2020! Ξαναμένουμε σπίτι, λοιπόν,
αφού εκεί έξω κυκλοφορεί πλέον και
το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού. Ας κλειστούμε στο καταφύγιό
μας όσο περισσότερο μπορούμε, για
να μην έχουμε κανένα ανεπιθύμητο
συναπάντημα μαζί του. Αν και υπάρχει η πιθανότητα να έρθει να μας
βρει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, αν τον
μεταφέρει κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, που του τον έχει κολλήσει
κάποιος άλλος εκεί έξω.

Ας αισιοδοξούμε, όμως, κι ας προβάλλουμε αναπτερωμένες ελπίδες,
καθώς βλέπουμε ένα αμυδρό φως να
ξεπροβάλλει στην άκρη της σήραγγας
(ή της σύριγγας, αν προτιμάτε), αφού
οι εμβολιασμοί έχουν ήδη αρχίσει. Θα
χρειαστούν, ωστόσο, αρκετοί μήνες
ωσότου εμβολιαστεί ικανοποιητικό
ποσοστό του πληθυσμού, οπότε ας

κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή, μέχρι
που να βρεθούμε πιο κοντά στο φως.
Α! Είπαμε για φως και θυμηθήκαμε...
τα Φώτα και τις περίφημες δηλώσεις
του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου,
κατά την τελετή αγιασμού των υδάτων
στην Ευρύχου: «Σήμερα, ημέρα των
Φώτων, κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν
ότι θα μας αλλάξουν τα Φώτα». Το θέμα,

όμως, σεβασμιότατε, δεν είναι ότι θα μας
αλλάξουν τα φώτα αυτοί που αποφασίζουν τα μέτρα. Το θέμα είναι ότι με τη
συμπεριφορά τους κάποιοι θα μας αλλάξουν τα φώτα και θα τα αντικαταστήσουν
με... λαμπάδες και νεκρώσιμα κεριά!
Και λέμε και κάτι άλλο. Αυτοί που
δεν τήρησαν τα μέτρα στις εκκλησίες
κατά τα Θεοφάνια, ας μη διαμαρτύρονται όταν θα γιορτάσουμε και το
Πάσχα σε καραντίνα.
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το πιο
σημαντικό είναι να καταφέρεις να
συνδυάσεις τα διδάγματα του Κυρίου
με τη νέα κατάσταση πραγμάτων:
«Αγάπα τον πλησίον σου... αλλά από
απόσταση δύο μέτρων»!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ο ΚΎΚΛΩΠΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΉ ΜΑΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Ένας... Κύκλωπας ενισχύει ακόμη
περισσότερο τις σχέσεις της Κύπρου με
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι ο μυθολογικός, βέβαια, αλλά ένας νεότερος
Κύκλωπας, ο CYCLOPS, από τα αρχικά
των λέξεων Cyprus Center for Land,
Open Seas and Port Security, που
παίρνει σάρκα και οστά με συμφωνία
των δύο κυβερνήσεων. Η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου των κτηριακών εγκαταστάσεων του «Κύκλωπα»,
που θα αποτελέσει περιφερειακό
Κέντρο Εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας, στη Λάρνακα, πραγματοποιή-

θηκε στην παρουσία του Αμερικανού
Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας,
Chad Wolf. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής Πρεσβείας, το
CYCLOPS «θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συνεργάτες
τους να παρέχουν ενισχυμένη τεχνική
βοήθεια σχετικά με την ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας
των συνόρων, των τελωνείων και των
ελέγχων εξαγωγών, της ασφάλειας
λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών
και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο».
Θένκιου, που δίνετε τόση σημασία στον

τομέα της ασφάλειας εσείς οι Αμερικανοί, μίσες Γκάρμπερ, πρέσβειρα της
υπερδύναμης. Αλλά ελπίζουμε να έχετε
κατανοήσει, όλον αυτόν τον καιρό που
είσαστε στο νησί μας, ότι για μας, εγείρεται πρωταρχικό θέμα ασφάλειας από
την αρπακτικότητα και επιθετικότητα
της Τουρκίας, που εκδηλώνεται όλο και
εντονότερα. Ασφαλώς είναι ένα πολύ
σημαντικό βήμα η εγκαθίδρυση του
«Κύκλωπα» στην Κύπρο, όμως θα προτιμούσαμε να μην έχει... μόνο ένα μάτι,
όπως τον μυθολογικό ομώνυμό του,
αλλά δύο, ώστε με το ένα να βλέπει την

ασφάλεια των λιμένων και του κυβερνοχώρου, και με το άλλο την ασφάλεια
της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τον καταχθόνιο γείτονά της. Έτσι θα
αποκτήσει και ουσιαστικό περιεχόμενο
η δήλωση που είχε κάνει ο Αμερικανός
τότε Αντιπρόεδρος και νυν εκλελεγμένος Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κατά την
επίσκεψή του στο νησί μας, τον Μάιο
του 2014, ότι «η Κύπρος είναι στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών». Οκέι, στρατηγικός εταίρος, αλλά
όχι μόνο για τη μόστρα.

δρεπάνι. Να ακούσουμε τους αρνητές
να μας αναπτύσσουν τα επιχειρήματά
τους (που δεν έχουν). Να τους δούμε
να προσπαθούν να αντικρούσουν τις
απόψεις των επιστημόνων (που δεν
θα μπορέσουν να το κάνουν, γιατί
δεν έχουν τη γνώση). Να τους δούμε
να επιχειρούν μάταια να πείσουν
τους γιατρούς και τους νοσηλευτές,
που καθημερινά δίνουν μάχες για να
κρατήσουν στη ζωή συνανθρώπους
μας, ότι δεν δίνουν την πραγματική εικόνα. Ναι, να τους φέρουμε μπροστά
στην αμείλικτη τηλεοπτική κάμερα,
όπου θα αποδομηθούν μόνοι τους.

Θα αυτοδιαψευσθούν. Θα εκτεθούν,
αφού είναι αδύνατο να μπορέσουν
να στηρίξουν με ορθολογισμό τις
ανοησίες στις οποίες πιστεύουν. Έτσι,
οι θεωρίες τους θα λιώσουν σαν τον
πάγο σε θερμοκρασία 50 βαθμών
Κελσίου. Φθάνει, βέβαια, να δεχτούν
να εμφανιστούν δημόσια. Να εγκαταλείψουν την «προστασία» της ανωνυμίας του διαδικτύου. Να βγάλουν την
κουκούλα. Να μην κρύβονται πίσω
από την επιθετικότητα του όχλου.
Κοπιάστε, παιδιά, στο φως, να μας
πείσετε κι εμάς!

ΜΠΟΞΕΡ

ΑΣ ΤΟΥΣ ΔΏΣΟΥΜΕ ΒΉΜΑ!
Μπήκε, λέει, κρυφά ένας αρνητής του
κορωνοϊού στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας και άρχισε να βιντεογραφεί για να «αποδείξει» ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι
αριθμοί για τους νοσηλευόμενους με
κορωνοϊό. Και μάλιστα ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εγώ εισηγούμαι να χειριστούμε διαφορετικά αυτούς τους τύπους. Αυτούς
που διασπείρουν απίστευτες θεωρίες
συνωμοσίας μέσω του διαδικτύου.
Αυτούς που πραγματοποιούν παράνομες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Αυτούς που φοράνε μια κουκούλα και

κάνουν χουλιγκανισμούς, τάχα για να
διαμαρτυρηθούν για τη στέρηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Αυτούς που σχηματίζουν αυτοκινητοπομπές και περιφέρονται στους δρόμους
εναντίον των μέτρων. Σε όλους αυτούς,
λοιπόν, προτείνω να δώσουμε βήμα
από τα τηλεοπτικά κανάλια για να μας
πούνε την άποψή τους. Να καλέσουμε
εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν
σε συζητήσεις, στις οποίες να βρουν
απέναντί τους επιδημιολόγους, γιατρούς των ΜΕΘ, νοσηλευτές και ανθρώπους που νόσησαν με κορωνοϊό
και μόλις γλίτωσαν από του Χάρου το

ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ
ΤΡΑΜΠΟΎΚΟΙ ΚΑΤΆ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
Μερικές ημέρες πριν από
την αποχώρησή του από
τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ
Τραμπ φρόντισε να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του
ως του χειρότερου Προέδρου
στην αμερικανική ιστορία. Και
του πιο επικίνδυνου. Και του
πιο ανισόρροπου. Και του πιο
πολιτικά αστοιχείωτου. Και
του πιο λαϊκιστή. Και του πιο
ψεύτη. Είναι χαρακτηριστική
μια έρευνα της «Washington
Post», σύμφωνα με την οποία
ο πλανητάρχης έκανε 9.451
ψευδείς ή παραπλανητικές
δηλώσεις μέσα σε 800 ημέρες! Η χειρότερη πράξη του,
με την οποία στιγματίστηκε
ανεξίτηλα η παρανοϊκή τετραετία του, ήταν η απόπειρα
πολιτικού πραξικοπήματος,
την περασμένη Τετάρτη, όταν
υποκίνησε ένα τεράστιο πλήθος αφιονισμένων οπαδών
του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο, για να ματαιώσουν τη
διαδικασία που βρισκόταν
σε εξέλιξη στο Κογκρέσο, για
επικύρωση της εκλογής του
Τζο Μπάιντεν στην προεδρία.
Ένα πλήθος από ψεκασμένους, από ακροδεξιούς, συνωμοσιολόγους, μισότρελους,
νοσταλγούς του αμερικανικού
εμφυλίου πολέμου, αλλά και
από συνηθισμένους ανθρώπους της διπλανής πόρτας,
επιχείρησε να ανατρέψει μια
δημοκρατική διαδικασία και
να καταστρέψει τα ίδια τα
θεμέλια της αμερικανικής
δημοκρατίας. Δηλητηρίασε
τα μυαλά τους με τα fake
news του ο Τραμπ, ότι τάχα
του έκλεψαν την προεδρία οι
Δημοκρατικοί. Υποδαύλισε
το μίσος, τον διχασμό, την
επιθετικότητα, την αμφισβήτηση των θεσμών, επιδεικνύοντας μιαν ανεύθυνη και
εγκληματική συμπεριφορά,
κολυμπώντας σε ένα πέλαγος
ναρκισσισμού και φαντασιώσεων. Αυτός ο κλόουν, που
μετέτρεψε τη χώρα σε τσίρκο,
φεύγει αφήνοντας πίσω του
μιαν Αμερική βαθιά διχασμένη, μιαν Αμερική διεθνώς
αναξιόπιστη, μιαν Αμερική με
τρομακτικό αριθμό θυμάτων
του κορωνοϊού, αφού ο ίδιος
απαξίωσε την πανδημία και
περιφρόνησε τους επιστήμονες. Αν και ο απερχόμενος
Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα
υπάρξει κανονική μεταβίβαση
εξουσίας στις 20 Ιανουαρίου,
πολλοί φοβούνται μήπως στις
10 μέρες που του απομένουν
επιφυλάσσει καμιά πιο δυσάρεστη έκπληξη. Όλα μπορείς
να τα περιμένεις από αυτόν
τον σύγχρονο Καλιγούλα...
ΜΠΟΞΕΡ

ΜΠΟΞΕΡ

Έκαστος ό,τι εκπροσωπεί... Η Λουτ και οι άλλοι
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Α

ναντίλεκτα είναι καθοριστικό σε
κάθε διαδικασία, ο καθένας ο
οποίος συμμετέχει, να έχει πλήρη συνείδηση, ποιον και τι εκπροσωπεί.
Στο συγκεκριμένο θέμα που μας αφορά,
το Κυπριακό, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των διαβουλεύσεων εκπροσωπούν
τις κοινότητες και τις χώρες τους και η
κ. Λουτ τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε., κ. Γκουτέρες.
Ο Νίκος Αναστασιάδης εκπροσωπεί
από τη μια την ε/κ κοινότητα και από την
άλλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ
τούτου, ο Νίκος Αναστασιάδης δεν μπορεί
να θυσιάσει στον βωμό των συμφερόντων

της ε/κ κοινότητας τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να στοχεύσει
π.χ. λύση «καθαρή» όπως δύο κρατών ή
λύση που θα οδηγεί την τ/κ κοινότητα σε
καθεστώς μειονότητας, γιατί και τα δύο
είναι ανεδαφικά και καταστροφικά τόσο
για την ε/κ όσον και την τ/κ κοινότητα,
αλλά και την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή δεν δικαιούται
και εν ονόματι της λύσης να θυσιάσει τα
δίκαια συμφέροντα της ε/κ κοινότητας,
της καταπληκτικής δηλαδή πλειοψηφίας
του κυπριακού λαού, αλλά ούτε και της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή της συνέχειάς
της, αν και εφόσον επέλθει συμφωνία, κάτω
από ένα π.χ. συνομοσπονδιακό μόρφωμα.
Ο κ. Ερσίν Τατάρ εκπροσωπεί την τ/κ
κοινότητα και όχι την Τουρκία ή τους
εποίκους, όπως έμπρακτα αποδεικνύει.
Εκπροσώπηση της τ/κ κοινότητας σημαίνει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και
πρωτίστως την ύπαρξή της, στη βάση της
δικής της ιστορίας, παραδόσεων, τρόπου

ζωής κ.ο.κ. Ως εκ τούτου δεν δικαιούται να
επιδιώκει συμφωνία, η οποία θα οδηγεί
την τ/κ κοινότητα υπό την εξοντωτική κηδεμονία της Τουρκίας και τον ασφυκτικό
καθημερινό εναγκαλισμό των εποίκων,
οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των
κατοίκων στα κατεχόμενα. Και οι οποίοι
θα πολλαπλασιαστούν σε περίπτωση που
επιτύχει για παράδειγμα τον στόχο των
δύο κρατών. Σε μια τέτοια περίπτωση,
ο αγώνας για τα δικαιώματα των Τ/κ θα
καταστεί αγώνας και κούρσα για τον σταδιακό αφανισμό τους.
Οι Εγγυήτριες Δυνάμεις έναν και μόνο
ρόλο έχουν με αυτήν την ιδιότητά τους.
Την αποκατάσταση της νομιμότητας, την
οποία η Τουρκία μετέτρεψε σε ανομία και
πειρατεία μέσω της εισβολής και κατοχής.
Και η νομιμότητα θα αποκατασταθεί μέσω
μιας λύσης, η οποία θα εκφράζει το νόμιμο
και αποδεκτό, υπό τα δεδομένα του 2021
και όχι του 1960. Και αυτά τα δεδομένα
οριοθετούνται από τις αποφάσεις του ΟΗΕ

περί Κύπρου και το Διεθνές Δίκαιο και
τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεδομένου ότι
η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο κοινότητες
επιθυμούν να συνεχίσει να είναι και μετά
τη λύση. Με βάση τα πιο πάνω, η Τουρκία
ούτε δικαιούται, ούτε νομιμοποιείται να
θέτει θέμα δύο κρατών ή συνομοσπονδίας.
Και το ένα και το άλλο αντίκεινται με τις
αποφάσεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
τις αρχές και τις αξίες και των δύο αυτών
διεθνών οργανισμών. Αντιστρατεύονται
οι τουρκικές θέσεις, κάθε έννοια δικαίου
και νομιμότητας αλλά και τα συμφέροντα
και επιθυμίες της τ/κ κοινότητας.
Τα ίδια ισχύουν και για όποιον εκπροσωπεί τον Ο.Η.Ε., στην περίπτωση ο ίδιος ο
κ. Γκουτέρες ή τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε, δηλαδή
η κ. Λουτ. Η τελευταία εκπροσωπεί τον Γ.Γ.
του ΟΗΕ, ο οποίος είναι εντεταλμένος να
υλοποιήσει τις αποφάσεις του Διεθνούς

Οργανισμού για την Κύπρο. Και αυτές οι
αποφάσεις είναι σαφείς π.χ. ως προς την
πτυχή της ενότητας του Κυπριακού. Ότι,
δηλαδή, η λύση θα αποδώσει ένα κράτος
με μια μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. Σαφείς είναι οι
αποφάσεις του ΟΗΕ και σε άλλα θέματα,
όπως για παράδειγμα στην αναγκαιότητα
αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων.
Όπως επίσης και σε εξειδικευμένα ζητήματα, όπως το θέμα της Αμμοχώστου, με
δύο σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας να καθορίζουν το μέλλον της
πόλης. Η κ. Λουτ οφείλει να προετοιμάσει
το έδαφος για συνομιλίες, οι οποίες θα
βρίσκονται στο πλαίσιο αυτών των θέσεων
και θα εδράζονται σε αυτές.
Παρόμοια πρέπει να είναι η στάση
της και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Η
διαδικασία της άτυπης Πενταμερούς πρέπει πρώτιστα να εξυπηρετεί την ουσία.
Δηλαδή την υλοποίηση των αποφάσεων
του Ο.Η.Ε. στο πλαίσιο των παραμέτρων

του Οργανισμού. Θέση την οποία πολεμά
η Τουρκία από την επομένη του Κραν
Μοντανά. Οφείλει επίσης η διαδικασία να
κατοχυρώνει την Κυπριακή Δημοκρατία,
πλήρες κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί π.χ. μετά
το πέρας της Πενταμερούς η Κυπριακή
Δημοκρατία με οποιονδήποτε τρόπο να
βρεθεί εκτεθειμένη και υποβαθμισμένη. Όπως και δεν επιτρέπεται να βρεθεί
αναβαθμισμένο το παράνομο μόρφωμα
του οποίου προΐσταται ο κ. Τατάρ, γιατί
και προς τούτο υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Είναι, κατά συνέπειαν,
σοβαρότατος ο ρόλος και η ευθύνη της κ.
Λουτ και φυσικά του εντολοδόχου της, του
Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. Μέσα από όλην αυτήν τη
διαδικασία, προετοιμασία και συνομιλίες,
να αντιληφθεί η Τουρκία, ότι ο Ο.Η.Ε. δεν
θα αποστεί από το περιεχόμενο των δικών
του αποφάσεων και των αρχών και αξιών που ο ίδιος ο Χάρτης των Ηνωμένων
Εθνών καταγράφει.

10.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

31

ΑΠΟΨΗ

Τ

τους νικητές Δημοκρατικούς, «είναι ψυχικά άρρωστος
και ανίκανος να διαχειρισθεί και να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020». Η έγκυρη εφημερίδα
«Washington Post» υποστήριξε ότι «ο Πρόεδρος είναι
υπεύθυνος για την πράξη της ανταρσίας που σημειώθηκε στο Καπιτώλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδειξε πως
αντιπροσωπεύει μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία,
πρέπει να απομακρυνθεί». Είναι αμφίβολο αν θα γίνει
κάτι τέτοιο, αφού σε δέκα ημέρες θα μεταβιβάσει ομαλά,
όπως είπε, την εξουσία στον διάδοχό του.
Η πραξικοπηματική επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο
δεν είναι συνέπεια μόνο του Τραμπ-ισμού. Προηγήθηκε
μια οδυνηρή διεργασία από την εποχή Ομπάμα, η οποία
επί Τραμπ δίχασε περισσότερο και πόλωσε κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτικά πιο έντονα τον αμερικανικό
λαό. Ο απερχόμενος Πρόεδρος είναι ένα θεσμικό έκπτωμα μιας χώρας, η οποία είναι βαθύτατα διχασμένη.
Ο αλλοπρόσαλλος και απρόβλεπτος Τραμπ επέσυρε την
παγκόσμια χλεύη για ακατανόητες, αντισυμμαχικές και
μη φιλικές ενέργειες και αποφάσεις του. Διέσυρε και
εξευτέλισε τις Ην. Πολιτείες, οι οποίες έπρεπε να ήσαν
ο πανίσχυρος ηγεμόνας στο άναρχο διεθνές σύστημα.
Ένα επικίνδυνα τοξικό κλίμα συνέχει τα πολιτικά και
κοινωνικά δρώμενα των ΗΠΑ. Αντανακλαστικά, αυτή η
κατάσταση πραγμάτων θα έχει επιπτώσεις και διεθνώς
αφού, «όταν φταρνίζεται η Αμερική, ο υπόλοιπος κόσμος
υποφέρει από κρυολόγημα». Η εικόνα των Ην. Πολιτειών, ως
της ισχυρότερης δημοκρατίας, διαβρώθηκε επί προεδρίας
Τραμπ. Μετά και το οιονεί πραξικόπημα έχει τρωθεί και
διεθνώς από την επίθεση κατά του Καπιτωλίου. Το «αμερικανικό μοντέλο» έχει απαξιωθεί και οι γνωστοί αντίπαλοι
και εχθροί των ΗΠΑ χλευάζουν το κατάντημα της χώρας.
Η κατάληψη του Καπιτωλίου ενθυμίζει τον εμπρησμό
του γερμανικού Κοινοβουλίου (Ράιχσταγκ) το βράδυ της
27ης Φεβρουαρίου 1933. Ο Χίτλερ -που μόλις έναν μήνα
πριν είχε ανέλθει στην εξουσία- άδραξε την ευκαιρία, ζήτησε
και πήρε από τον Πρόεδρο του Ράιχ, Χίντενμπουργκ, στις
28 Φεβρουαρίου 1933, προεδρικό διάταγμα, το οποίο
ανέστειλε τις ατομικές και τις ελευθερίες του Τύπου. Όμως,
οι ΗΠΑ έχουν αποδείξει συχνά ότι μετά από μια κρίση
είναι ικανές να ανασυγκροτηθούν και να ξεπεράσουν
κινδύνους και προβλήματα, στηριζόμενες σε μια ευρεία
συναίνεση, που σήμερα δεν υπάρχει.
Ο νέος Πρόεδρος, Μπάιντεν, θα βρεθεί ενώπιον ενός
κρίσιμου και επείγοντος καθήκοντος: Να συμφιλιώσει τη
χώρα, να βρει κοινή συνισταμένη με τους ρεπουμπλικάνους,
να ανασυγκροτήσει τη δημοκρατία και να ξανακτίσει μιαν
αξιόπιστη και σεβαστή εικόνα της χώρας. Ο Μπάιντεν
καλείται επίσης να πείσει τάχιστα τους Ευρωπαίους και
ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους του ότι οι ΗΠΑ είναι ξανά σε
θέση να επιτελέσουν ρυθμιστικό και σταθεροποιητικό ρόλο
παγκόσμιου ηγεμόνα στο διεθνές άναρχο σύστημα και
ικανές να αντιμετωπίσουν την κινεζική και ρωσική απειλές.
Όσον αφορά την περιοχή της Αν. Μεσογείου, Ελλάδα
και Κύπρος ανήκουν στη δυτική σφαίρα επιρροής. Η νέα
αμερικανική κυβέρνηση, με αξιόπιστη και ξεκάθαρη πολιτική, καλείται να αποτελέσει ένα ισχυρό ανάχωμα στην
τουρκική πειρατεία, που υπονομεύει και τα αμερικανικά
συμφέροντα, να αντισταθμίσει τη ρωσική παρέμβαση
στην περιοχή και να ρυθμίσει μία νέα κατάσταση πραγμάτων. Διαφορετικά θα επιτρέψει σε άλλες δυνάμεις να
εκμεταλλευτούν την αδυναμία ή και αδιαφορία της και
να επιβάλουν έναν νέο αυταρχισμό στην πιο εύφλεκτη
περιοχή του κόσμου. Με ανυπολόγιστες επιπτώσεις.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Διχοτομικής διάστασης
πραγματικότητες

Από την πυρπόληση του γερμανικού Ράιχσταγκ
μέχρι τους Trump-ούκους του Καπιτωλίου ΗΠΑ

ελικά, ο Μαρξ είχε δίκαιο! «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άλλοτε υπό μορφή τραγωδίας και άλλοτε
υπό μορφή φάρσας». Τα δραματικά και αιματηρά
γεγονότα από την εισβολή οπαδών του απερχόμενου
Αμερικανού Προέδρου, Τραμπ, στον ναό της Δημοκρατίας, το Καπιτώλιο, συνιστούν οιονεί πραξικόπημα και
οδυνηρό πλήγμα κατά της ισχυρότερης δημοκρατίας στον
κόσμο. Οποία τραγωδία: Η χώρα, η οποία υποκίνησε,
χρηματοδότησε, στήριξε ή ενθάρρυνε πραξικοπήματα
εναντίον κυβερνήσεων άλλων χωρών, υπέστη η ίδια
πραξικοπηματική ενέργεια από τον ίδιο τον εκλεγμένο
Πρόεδρό της.
Οποία φάρσα!
Ο απερχόμενος
Πρόεδρος, Ντόναλντ
Τραμπ,
Η νέα αμερικανική
αμφισβητεί το
κυβέρνηση, με αξιόπιστη α π ο τ έ λ ε σ μ α
των εκλογών, οι
και ξεκάθαρη πολιτική,
οποίες οριστικά
καλείται να αποτελέσει
ανέδειξαν τον
ένα ισχυρό ανάχωμα στις Δημοκρατικό Τζο
Μπάιντεν ως τον
τουρκικές πειρατικές
νέο Πρόεδρο των
συμπεριφορές, που
Ην. Πολιτειών.
Υποκίνησε τους
υπονομεύουν και τα
του όχι
αμερικανικά συμφέροντα, οπαδούς
μόνο να αμφινα αντισταθμίσει τη
σβητήσουν αλλά
και να κινηθούν
ρωσική παρέμβαση
επιθετικά
και
στην περιοχή και
πραξικοπηματικά εναντίον του
να ρυθμίσει μία νέα
Καπιτωλίου, το
κατάσταση πραγμάτων.
οποίο και προΔιαφορετικά θα επιτρέψει σωρινά κατέλαβαν
και λεηλάτησαν.
σε άλλες δυνάμεις να
Πρώην Πρόεεκμεταλλευτούν την
δροι των ΗΠΑ
αδυναμία ή και αδιαφορία -Κλίντον, Μπους,
καταδίτης και να επιβάλουν έναν Ομπάμακασαν τα πρωτονέο αυταρχισμό στην πιο φανή γεγονότα
και μίλησαν για
εύφλεκτη περιοχή του
«αίσχος», «ντροκόσμου. Με ανυπολόγιστες πή» και «εθνική
τραγωδία».
επιπτώσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το
ΝΑΤΟ, ο Γάλλος
Πρόεδρος, η Καγκελάριος της Γερμανίας και άλλοι ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την πραξικοπηματική ενέργεια υποκινηθέντων
οπαδών του Τραμπ και εξέφρασαν την έκδηλη ανησυχία
τους για όσα απίστευτα συνέβησαν στην αμερικανική
πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα συμπαραστάθηκαν στις Ην.
Πολιτείες, στον αμερικανικό λαό και στην αμερικανική
δημοκρατία. Από την άλλη, Δημοκρατικοί βουλευτές κάλεσαν τον Μάικ Πενς να ενεργοποιήσει την τροπολογία
25 του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επιτρέπει
στον Αντιπρόεδρο και σε μια πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο «ανίκανο»
να ασκεί τα καθήκοντά του.
Τι είναι, τελικά, ο απερχόμενος Πρόεδρος Τραμπ; Για

Της Κυριακής

Η

ιστορία του κυπριακού προβλήματος
συνδέεται άρρηκτα με μια διαρκή διεκδικητική στάση της Άγκυρας να ελέγξει
χώρο, πληθυσμό, κατά ταύτα δε και τη γεωπολιτική
θέση της μεγαλονήσου, έτσι ώστε να εδραιώσει
παντί τρόπω τον
παρεμβατικό
της ρόλο στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο
πλήρης έλεγχος
της Κύπρου,
που από τη
Οι σημερινές
δεκαετία του
1950 αποτεεξελίξεις, που άπτονται
λεί αναπόσπατου κυπριακού
στο στοιχείο
της τουρκικής
προβλήματος,
στρατηγικής,
επιβάλλουν στην Αθήνα
παρέμεινε
να κατανοήσει πως
αμετάβλητη
στόχευση στη
η σύναψη συμμαχιών
διαδρομή του
με κρίσιμους παράγοντες χρόνου, παρά
τις
αλλαγές
της περιοχής,
κυβερνήσεων
στις οποίες επενδύει
και καθεστώτων
γεωπολιτικά,
στην Άγκυρα.
Ο κατά τα
θα ενδυναμωθούν
ανωτέρω στόκαι θα αναδειχθούν
χος θα μπορούσε να συντελεστρατηγικά, εφόσον
στεί, είτε μέσω
η Αθήνα αποφασίσει
μιας διζωνικής
να εμπεδώσει
ομοσπονδιακής
διάρθρωσης
ενεργό παρουσία
μιας νέας κραστο αδούλωτο κομμάτι του τικής οντότητας
μετά την επίλυΕλληνισμού,
ση του Κυπριπου παραπέμπει
ακού, όπου τα
στη μεγαλόνησο
κρίσιμα ζητήματα εθνικής
ασφάλειας,
εξωτερικής
πολιτικής και
ελέγχου των
πληθυσμιακών
ροών, δηλαδή
των εξωτερικών συνόρων
της χώρας θα βρίσκονται υπό έμμεσο ή άμεσο
τουρκικό έλεγχο, καθώς η διζωνική ομοσπονδιακή διάρθρωση απαιτεί τη συναίνεση και των
δυο μερών επ’ αυτών, δηλαδή στην κυπριακή
περίπτωση και των Τουρκοκυπρίων, παραπέμποντας ευθέως στην Άγκυρα, είτε διά μιας συνομοσπονδιακής δομής δυο κρατιδίων, όπου το
ένα, ο βορράς εν προκειμένω, όντας άρρηκτα
συνδεδεμένος με την Τουρκία, θα αναπτύσσει
πολιτικές ισχύος και επιρροής απέναντι σε έναν
μετέωρο, ασθενή και αναζητούντα προστασία

και προσανατολισμό, νότο.
Η Τουρκία, μετά από παρέλευση διαπραγματεύσεων δεκαετιών, διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει
ούτε τόπος, ούτε προσανατολισμός οποιασδήποτε
κυπριακής κυβέρνησης να προχωρήσει σε υπό
τουρκικής επικυριαρχίας όρους λύση στο κατά
τα ανωτέρω πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας, μεταβάλλει σήμερα το τακτικό επίπεδο της στρατηγικής της σε προβολή πολιτικών
συνομοσπονδιακής δομής, που κατά τα ανωτέρω
και με δεδομένους τους όρους και τις προϋποθέσεις του διεθνοπολιτικού γίγνεσθαι σημαίνει δυο
κράτη, ένα τουρκικό συνιστών εν τοις πράγμασι
προέκταση του υφάλου της Ανατολίας, και ένα
μετέωρης πορείας και παρουσίας ελληνικό.
Οι παραπάνω τακτικής υφής κινήσεις της
Άγκυρας παραπέμπουν σε μια προβολή των
δεδομένων της περιοχής, όπου στην τουρκική
πολιτική αντίληψη είναι εμπεδωμένη η διάσταση μιας απουσίας των Αθηνών από την πορεία
των πραγμάτων της κυπριακής υπόθεσης. Εάν
η Άγκυρα θεωρούσε δεδομένη την στο πλαίσιο
ενός σεναρίου συνομοσπονδίας ενεργό υποστήριξη του ελληνικού κράτους στο ελεύθερο τμήμα
της Κύπρου, δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια
κίνηση, γιατί μια ισχυρή παρουσία των Αθηνών στη μεγαλόνησο θα συνιστούσε μια διαρκή
απειλή ανάσχεσης της τουρκικής αναθεωρητικής
πολιτικής, συνθήκη που επ’ ουδενί θα αποδε χόταν ο τουρκικός παράγοντας, δεδομένων των
διαχρονικών σχεδιασμών της Άγκυρας.
Το παραπάνω σενάριο ενεργοποιούμενο θα
συνιστούσε μια άνευ εταίρου μεταφορά της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης από το Αιγαίο στα
νώτα της Τουρκίας, πράγμα που θα αποτελούσε
ευλόγως γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου,
προβάλλοντας ταυτόχρονα ως υπαρξιακός κίν δυνος για την Άγκυρα.
Τα ανωτέρω αναδεικνύουν το πόσο εθνικά
σημαντικός και ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου καθίσταται
και σήμερα ο ρόλος της Αθήνας ως ενεργού
παρουσίας στην περιοχή, όπου η διασύνδεση
Αθηνών - Λευκωσίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και κατά ταύτα υπεράσπισης
θαλασσίων ζωνών και ευρύτερου εθνικού χώρου,
αποτελούν ενεργό μονόδρομο όχι μόνο υπερά σπισης της Κύπρου, αλλά και ανάδειξης ενός
σημαντικού γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδος
στην ευρύτερη περιοχή.
Οι σημερινές εξελίξεις, που άπτονται του κυπριακού προβλήματος, επιβάλλουν στην Αθήνα
να κατανοήσει πως η σύναψη συμμαχιών με
κρίσιμους παράγοντες της περιοχής, στις οποίες
επενδύει γεωπολιτικά, θα ενδυναμωθούν και
θα αναδειχθούν στρατηγικά, εφόσον η Αθήνα
αποφασίσει να εμπεδώσει ενεργό παρουσία στο
αδούλωτο κομμάτι του Ελληνισμού, που παραπέμπει στη μεγαλόνησο.
*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΕΙΡΗΣΘΩ///////////////////////////////////////////

Αντι-τουρκικό τόξο, «πάγια μυαλά» και καθήκοντα...
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Π

ΩΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ το αντιτουρκικό τόξο θα έπρεπε να
είναι η προτεραιότητα και όχι
το πώς θα συρθούν και πάλιν σε συνομιλίες με την Άγκυρα, η Αθήνα και η
Λευκωσία. Αντι-τουρκικό τόξο, με όλες
τις πρόθυμες γι’ αυτό χώρες της περιοχής πρώτα, οι οποίες συνειδητοποιούν
πλέον τον κίνδυνο που συνιστά, και για
τα δικά της καθεμιάς συμφέροντα, η
ογκούμενη απειλή της νεο-οθωμανικής
στρατηγικής της Τουρκίας.
- Αντι-τουρκικό τόξο, σε προοπτικές
συγκρότησης έμπρακτης και αποτελεσματικής επί τούτου συμμαχίας των
ενδιαφερομένων κρατών.
- Κατά τρόπον ώστε να πεισθεί αφ’

ενός, εξίσου εμπράκτως, η Άγκυρα,
πόση είναι η ισχύς αποτροπής των
νεο-οθωμανικών απειλών της και, αφ’
ετέρου, να γνωρίζουν πλέον οι υπερδυνάμεις και το διεθνές σύστημα τις
επί του πεδίου δυνατότητες αυτής της
αντι-τουρκικής συμμαχίας.
ΣΑΦΕΣ προαπαιτούμενο, λοιπόν:
(α) Η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος Ελλάδος και Κύπρου, με
πρώτιστη φροντίδα την ενίσχυση των
Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών
και:
(β) Η στροφή και η προσήλωση
της διπλωματίας, στην ακμαιότερη
ανάπτυξη και εμπέδωση των διακρατικών σχέσεων με τις χώρες του αντιτουρκικού τόξου.
ΕΛΛΑΣ & ΚΥΠΡΟΣ, εκ των πραγμάτων, βρίσκονται στα πρόσω, όχι μόνο
γεωγραφικά, αλλά και διεθνο-πολιτικά απέναντι στην εκτραχυνόμενη
τουρκική απειλή. Γεγονός που προσδίδει στον ρόλο και στα καθήκοντά

τους πολύ μεγάλη σημασία, την οποία
ασφαλώς μετρά και ζυγίζει για τα δικά
της σχέδια η Άγκυρα:
- ΕΑΝ η Τουρκία κατορθώσει, αξιοποιώντας ξανά τα φοβικά σύνδρομα
και τα Ηττημένα Μυαλά Αθηνών τε
και Λευκωσίας, να παρασύρει τις δύο
κυβερνήσεις στις διαδικασίες των συνομιλιών («εξομάλυνσης στο Αιγαίο»
και «Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό»), ελπίζει βασίμως να εξουδετερώσει τον όποιο επικίνδυνο για την
ίδια ρόλο τους στο αντι-τουρκικό τόξο.
Και να καθυποτάξει την πολιτική
τους στις δικές της μεθοδεύσεις και
στην δική της θέληση.
Ώστε ευκολότερα, θριαμβευτικότερα και πειθαναγκαστικότερα να στρέψει την πολιτική της στην καθεμιά από
τις άλλες χώρες του τόξου.
- ΥΠΕΡ των ελπίδων αυτών της
τουρκικής στρατηγικής, η Άγκυρα
μετράει και αξιοποιεί τα ήδη «κεκτημένα» της στο Κυπριακό. Συσσωρευ-

θέντα στις μακροχρόνιες αλλεπάλληλες
«διακοινοτικές συνομιλίες».
- Και στην γνωστότατη, ηγεμονεύουσα ιδεολογικά εν Κύπρω πολιτική
του ενδοτισμού και της υποχωρητικότητας.
- Η οποία, εν μέσω των κλιμακούμενων απειλών πολέμου της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο, το περασμένο καλοκαίρι, έφτασε ώς το σημείο,
διά στόματος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ,
η οποία, ως προς τούτο εκφράζει
πιστά και την ηγεσία του κυβερνώντος ΔηΣυ, να διαλαλεί ΠΕΙΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΡΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ με τα εξής δικά του
λόγια, δημοσιευμένα στην κομματική
του εφημερίδα:
«Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού επανέλαβε την πάγια θέση του
ΑΚΕΛ, ότι η τουρκική προκλητικότητα
θα αναχαιτιστεί μόνο εάν και εφόσον
καταφέρουμε να πείσουμε την Τουρκία, μέσα από έμπρακτες ενέργειες

ότι, με την επίλυση των προβλημάτων
στην γειτονιά μας, με την ύπαρξη ειρηνικών σχέσεων με τις γειτονικές
χώρες, θα καταφέρει η Τουρκία να
γίνει μέρος των συζητήσεων για την
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που
υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου. Ο Άντρος Κυπριανού
υπογράμμισε ότι χρειάζεται να πείσουμε την Τουρκία ότι με σωστή λύση
του Κυπριακού θα έχει και η ίδια να
αποκομίσει οφέλη. Οφέλη τα οποία
θα προκύψουν από τη συμμετοχή
της στις ευρύτερες συζητήσεις για
αξιοποίηση του φυσικού αερίου»
(«ΧΑΡΑΥΓΗ», 17.6.2020).
Σ Υ Ν Ε Π Ω Σ, κανένα αντι-τουρκικό τόξο, καμιά συμμαχία, καμιά
πειστική ισχύς Αποτροπής έναντι
της τουρκικής απειλής δεν δύνανται
να υπάρξουν όταν η ηγεμονική κομματικά και πολιτικά ιδεολογία στην
Κύπρο και στην Ελλάδα είναι ακόμη
εγκλωβισμένη στα «πάγια μυαλά»

του ΑΚΕΛ, του ΔηΣυ και των ομοίως
ή παραπλησίως «συμμυαλωμένων»
πολιτικών Λευκωσίας και Αθηνών.
ΑΥΤΑ τα «Πάγια Μυαλά» δεν μπορούν να σκεφτούν, να σχεδιάσουν, να
στρατηγήσουν ούτε την εθνική αντίσταση απέναντι στη νεο-οθωμανική
Άγκυρα, ούτε κατ’ επέκτασιν να παίξουν θετικό ρόλο και ν’ αναλάβουν τα
υπό των περιστάσεων επιβαλλόμενα
καθήκοντα συγκρότησης του αντιτουρκικού τόξου και των αναγκαίων
προς τούτο συμμαχιών, ούτε καν τι
αναμένουν από Κύπρο και Ελλάδα οι
άλλες χώρες του εν λόγω τόξου.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, προσδιορίζονται,
σε... προτελευταία ανάλυση, οι πολύ
συγκεκριμένες πλέον ευθύνες του
εκλογικού σώματος, του εντολέα λαού,
των πολιτών ψηφοφόρων, ποια «Μυαλά» ψηφίζουν και εκλέγουν ως εντολοδόχους τους στις αποφασίζουσες
περί πάντων και πασών εξουσίες, στη
Βουλή και στην Κυβέρνηση...

