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Μ

σε βάρος των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας
και των πολιτών της.
Σημειώνουμε ότι ανάλογες
στρατιωτικές δραστηριότητες
διεξήχθησαν την περασμένη
εβδομάδα στη θάλασσα, ανοιχτά
της Καρπασίας, με πραγματικά
πυρά από το τουρκικό ναυτικό.
Είναι μάλιστα αντιληπτό ότι οι
Τούρκοι δεν έχουν πρόθεση να
αποχωρήσουν στρατιωτικά από
την Κύπρο. Για να αποφύγουν
τις πιέσεις επί του συγκεκριμένου θέματος ανατρέπουν το
Κραν Μοντανά και τη διαδικασία από εκεί που έχει μείνει.
Δηλαδή από τα θέματα της
ασφάλειας, προβάλλοντας το

εγάλη Εβδομάδα για το
Κυπριακό. Την Τρίτη ξεκινούν οι εργασίες της
άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης,
με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να επιδιώκει να εξακριβώσει
κατά πόσον υπάρχει κοινό έδαφος
στο Κυπριακό μετά από 46 χρόνια.
Από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι
υποδέχονται τη νέα διαδικασία με
σειρά στρατιωτικών ασκήσεων και
κανονιές στη γραμμή αντιπαράταξης
και στα πεδία βολής.
Το τελευταίο δεκαήμερο
πραγματοποιούν σειρά ασκήσεων σε όλη σχεδόν τη γραμμή
αντιπαράταξης για ετοιμότητα
και με καθαρά επιθετικές διατάξεις ως ακόμη μία σαφή απειλή
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θέμα της ισότιμης κυριαρχίας
που σφραγίζει την αναγνώριση
του ψευδοκράτους στο πλαίσιο
της λύσης. Έτσι, στη χειρότερη
περίπτωση, θα μπορούν να επιτύχουν μέσω της Πενταμερούς
την προηγούμενη δική τους
θέση περί της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας και, στην
καλύτερη γι’ αυτούς επιλογή, τη
λύση της συνομοσπονδίας και
των δύο ανεξάρτητων κρατών.
Οι Τούρκοι τραβούν τη διαδικασία και τις θέσεις τους στα άκρα
για να έχουν διαπραγματευτικό
βάθος και για να είναι ευέλικτοι
χωρίς να χάνουν.
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ΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΉΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΠΡΌΤΑΣΗ

Σύσσωμη η
Δύση κτυπάει
με κάθε τρόπο
τη Ρωσία
• Δεν λέει να κοπάσει
η αντιπαράθεση μεταξύ
Ρωσίας και Δύσης, η οποία
με κάθε ευκαιρία ενισχύεται
με πρόσθετη «καύσιμη ύλη»
για να παραμένει ζωντανή
• Αναλυτές υποστηρίζουν
ότι πίσω από την «επιδημία»
απελάσεων Ρώσων
διπλωματών από τις
ευρωπαϊκές χώρες
βρίσκονται οι ΗΠΑ
• Η Αμερική πιέζει τους
συμμάχους της να δημιουργήσουν, συντονισμένα, ζημιά στη
δημόσια εικόνα της Ρωσίας
• Σε αυτήν την προσπάθεια
της Ουάσιγκτον πρωτοστατούν
κυρίως χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης,
κρατώντας ακόμα ζωντανές
τις ψυχροπολεμικές μνήμες
• Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η εξέταση
της στρατηγικής του
«αιφνιδιασμού» που ακολουθεί
η Ρωσία ως συντελεστής ισχύος και η δυσκολία αντιμετώπισής της από τους ηγέτες της ΕΕ
• Σημαντικό αγκάθι αποτελεί
η υπόθεση Ναβάλνι, η οποία
απέκτησε νέα δυναμική μετά
την απεργία πείνας του επικριτή
του Κρεμλίνου και την κακή κατάσταση στην οποία περιήλθε
στη διάρκεια της κράτησής του

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
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Σε τρίτο lockdown από αύριο η Κύπρος
LOUIS HOTELS
Δωρεάν το PCR test στους
τουρίστες πελάτες της
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• Στη δίνη του τρίτου και πιο επικίνδυνου κύματος της πανδημίας βρίσκεται
τις τελευταίες ημέρες η χώρα μας
• Τα αρνητικά ρεκόρ διαδέχονται το
ένα το άλλο, αναγκάζοντας την Κυβέρνηση να λάβει έκτακτα μέτρα με στόχο
την αναχαίτιση της επιβαρυμένης
κατάστασης

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΩΝ
Η αναγνώριση
από ΗΠΑ και
η οργή της Τουρκίας
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Η αναβάθμιση
της Αιγύπτου
και ο πόθος
της Άγκυρας
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• Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος από αύριο,
Μεγάλη Δευτέρα, μέχρι και τις 9 Μαΐου, μπαίνει σε καθεστώς lockdown
• Το νέο καθεστώς περιλαμβάνει επιπλέον απαγορεύσεις στις μετακινήσεις
με δικαίωμα αποστολής μόνο ενός
SMS την ημέρα και επιβολή κέρφιου
από τις 9 το βράδυ και παράλληλα το

κλείσιμο επιχειρήσεων που ανήκουν
σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας,
όπως το λιανικό εμπόριο, οι χώροι
εστίασης και άλλα
• Ειδικές ρυθμίσεις θα αφορούν μόνο
το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή
του Πάσχα

ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Το αστυνομικό
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Απαιτούμε
σεβασμό,
κύριε
Πρόεδρε!    

Σ

τις 24 Απριλίου του 2004,
ο Ελληνισμός της Κύπρου
είπε ένα βροντερό Όχι στο
ομοσπονδιακό σχέδιο Ανάν και
στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και, ταυτοχρόνως, είπε
ένα εξίσου βροντερό Ναι σε μία
λύση δημοκρατική επί των αρχών
και αξιών της ΕΕ.
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Το ΑΚΕΛ πίσω από θεατρικά έργα
για να δικαιολογήσει την προδοσία του
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΏΝ Ε.Ο.Κ.Α.
1955-1959, ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΌ
ΈΡΓΟ, ΜΕ ΤΊΤΛΟ «1958», ΤΟ
ΟΠΟΊΟ ΠΡΟΦΑΝΏΣ ΥΠΟΘΆΛΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΕΛ, ΠΑΡΑΠΟΙΕΊ ΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΈΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΏΝ
ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α., ΕΠΙΔΙΏΚΟΝΤΑΣ
ΝΑ ΑΠΟΣΕΊΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΊΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ

«Τ

ο ΑΚΕΛ, συνεχίζοντας την προδοτική του πορεία και
το μίσος του που
ξεκίνησε από το
1955 εναντίον του
απελευθερωτικού
μας Αγώνα και του αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α.,
Διγενή, μέσα στα τόσα προσβλητικά και
προκλητικά για τον Αγώνα που έχει διαπράξει, προχώρησε τώρα και στη δημιουργία
θεατρικού έργου, νομίζοντας πως έτσι θα
εξιλεωθεί για το εγκληματικό του παρελθόν». Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε
ανακοίνωση των Συνδέσμων Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, με αφορμή θεατρικό
έργο, με τίτλο «1958», το οποίο προφανώς
υποθάλπεται από το ΑΚΕΛ. «Παραποιεί
τα γεγονότα, αναφορικά με το θέμα των
εκτελέσεων των προδοτών κατά τη διάρκεια
του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., επιδιώκοντας να
δικαιολογήσει το κόμμα την προδοτική
συμπεριφορά κυρίως της τότε ηγεσίας
και να αποσείσει την προδοσία και την
ευθύνη του».
Σε απάντηση των προκλήσεων που
δέχονται οι Σύνδεσμοι παραθέτουν ενδεικτικά επιστολή της Ολυμπίας Σάββα, από
τη Μηλιά Αμμοχώστου, σύμφωνα με την
οποία ομάδα ΑΚΕΛικών εισέβαλαν στο σπίτι
της στις 4.00 το πρωί της 27ης Αυγούστου
1958 και επιτέθηκαν μετά μανίας με σίδερα και «κουνιές» και έβγαλαν το μάτι του
αδελφού της, τον οποίον εγκατέλειψαν όταν
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νόμισαν πως είναι νεκρός. Στην επιστολή
κατονομάζει, μάλιστα, και τους δράστες, οι
οποίοι μετά το έγκλημά τους έφυγαν για
την Αγγλία. Ακολούθως αναφέρεται στην
προσπάθεια δύο γυναικών να βγάλουν τις
μάσκες αγωνιστών της ΕΟΚΑ όταν πήγαν
στο χωριό για να επιληφθούν της κατάστασης που δημιούργησε η συνάθροιση
εκατόν περίπου μαινομένων αριστερών,
τις οποίες οι αγωνιστές, μετά τις αυστηρές
προειδοποιήσεις τους, τις σκότωσαν.
«Άλλη μια μαρτυρία, λοιπόν, ότι οι
αριστεροί επεδίωκαν να αποκαλύψουν
την ταυτότητα των αγωνιστών. Άλλη μια
μαρτυρία για τις προκλητικές και εγκληματικές τους ενέργειες σε βάρος της Ε.Ο.Κ.Α.»,
επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ακολούθως, οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών
αναφέρονται στην ενέργεια του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια
να εξιλεώσει τους προδότες του Αγώνα
και να τους ονομάσει «ήρωες». Σε απάντησή τους τότε οι Σύνδεσμοι (13.12.2012)
ανέφεραν ότι με την απόφασή του αυτή
έχει διαπράξει μέγα πολιτικό, ιστορικό
και εθνικό έγκλημα και στην επιστολή
τους προσέθεταν:
«Χωρίς ντροπή χαρακτηρίζετε την πράξη
σας ως ‘‘πράξη εθνικής συμφιλίωσης’’.
Ουαί υμίν... Η απόφασή σας είναι παράνομη, προκαλεί διχασμό και σας αφήνει
εκτεθειμένους».
Στο υπό αναφοράν θεατρικό έργο,
«στρατευμένο στις ενοχές τής τότε ηγεσίας

του ΑΚΕΛ», γίνεται λόγος για τον Σάββα
Μενοίκου, «έναν αριστερό, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, ο οποίος δυστυχώς
υπήρξε θύμα της προπαγάνδας του ΑΚΕΛ
και προέβη σε πράξεις, οι οποίες έβλαπταν
τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.. Θύμωνε στους
νεαρούς οι οποίοι έγραφαν συνθήματα
και κυνηγούσε τα παιδιά που διένειμαν
φυλλάδια. Επίσης έκανε δημοσίως αναφορά στο καφενείο για το ποιοι έριξαν τα
φυλλάδια ή έγραψαν συνθήματα. Το δε
αποκορύφωμα ήταν το γεγονός ότι κατέβαζε και έσκιζε τις ελληνικές σημαίες
που αναρτούσαν οι νεαροί. Παρά ταύτα,
η Ε.Ο.Κ.Α. δεν τον χαρακτήρισε προδότη,
γιατί τότε θα τον εκτελούσε (Άλλοι είναι
που φρόντισαν να του δώσουν αυτόν τον

χαρακτηρισμό). Αυτό που του έκαναν ήταν
μια μορφή τιμωρίας για παραδειγματισμό.
Αυτό κάναμε για να συνετίσουμε εκείνους
που δεν συμμορφώνονταν με τις οδηγίες
της Ε.Ο.Κ.Α.. Για παράδειγμα, μια μορφή
τιμωρίας, κυρίως σε γυναίκες, ήταν το ψιλό
κούρεμα.
»Ο παραδειγματισμός για τον Μενοίκου
ήταν να τον δέσουν σε ένα δέντρο. Τότε
ο κόσμος άρχισε να τον περιφρονεί. Κάποιοι του έφτυναν, ενώ άλλοι του έριξαν
και πέτρες. Όλα έγιναν κάτω από μια
φορτισμένη ατμόσφαιρα. Δυστυχώς, ο
άνθρωπος πέθανε από ανακοπή καρδίας,
όπως επίσημα ανακοίνωσαν οι Εγγλέζοι».
Αντικρίζοντας τα γεγονότα έπειτα από
τόσες δεκαετίες, οι Σύνδεσμοι παρατηρούν
ότι «ίσως πρέπει να δεχτούμε ότι η συγκεκριμένη τιμωρία ήταν σκληρή. Όμως,
για να φθάσει η Ε.Ο.Κ.Α. στο σημείο αυτό,
σημαίνει ότι ο Μενοίκου είχε ξεπεράσει τα
όρια και δεν έπαιρνε από λόγια. Ωστόσο
το θέμα πρέπει να το αντικρίσουμε με το
πνεύμα της εποχής».
«Μάταια αγωνίζεται να λυτρωθεί το
ΑΚΕΛ, αλλά ένα θεατρικό έργο δεν μπορεί
να τους σώσει», συνεχίζουν οι Σύνδεσμοι
και προσθέτουν. «Το μόνο που καταφέρνουν μέσα στη δύσκολη περίοδο που διατρέχει ο τόπος μας είναι να ενσπείρουν
το μίσος ανάμεσα στον λαό, συνεχίζοντας
έτσι το καταστροφικό τους έργο».
«Το ΑΚΕΛ δεν έκανε καμία ουσιαστική προσπάθεια μεταμέλειας, παρόλο που
κάποτε παραδέχθηκε κάτω από την πίεση
των γεγονότων ότι έκανε λάθος που δεν
συμμετείχε στον Αγώνα. Όπως φάνηκε,
όμως, αυτό έγινε από σκοπιμότητα, γεγονός
που απέδειξε με τη μετέπειτα συμπεριφορά του: Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων,
υπέβαλε έναν κατάλογο από 24 άτομα,
ΑΚΕΛικούς, ισχυριζόμενο ότι όλοι εκτελέστηκαν από την Ε.Ο.Κ.Α. ως προδότες
‘‘επειδή ήταν αριστεροί’’. Από αυτούς μόνο
τέσσερεις εκτελέστηκαν ως προδότες. Άλλοι τέσσερεις πυροβολήθηκαν κάτω από
ιδιάζουσες συνθήκες, και στην επιμονή
τους να αφαιρέσουν την προσωπίδα των
αγωνιστών. Οι υπόλοιποι ήταν θύματα άλλων καταστάσεων. Μερικοί ήταν θύματα
εγκλημάτων, άλλοι από βεντέτες και άλλοι
από ‘‘γυναικοδουλειές’’. Επίσης, μερικοί
σκοτώθηκαν μετά την Ε.Ο.Κ.Α., το 1961-62».
Καλό θα ήταν ο τέως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας για
να ήταν δίκαιος να τους αναγνώριζε ως
θύματα της επαγρύπνησης του κόμματός του.
Σε καμιά ιστορία ανά τους αιώνες δεν
παρουσιάζεται ένα τέτοιο φαινόμενο, να
ονομάζονται οι προδότες σε ήρωες.

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

Το τελευταίο Προπύργιο….
ΣΟΦΟΚΛΉΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

Ε

ίναι στιγμές που συλλογιζόμαστε
τη μοίρα τούτου του νησιού. Αφουγκραζόμαστε τους απόηχους των
αιώνων για να κάνουμε έτσι τον δικό μας
απολογισμό. Κάποτε σέρναμε την ελπίδα
στους ώμους τραβώντας κατά ’κει που
άλλοι το είπαν δίκαιο κι άλλοι το φώναξαν
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Τι να ’ναι άραγε το πάθος, η
λύτρωση, το πείσμα ή αν θέλετε το χρέος;
Τι να σημαίνουν στο βάθος κάποιες γνώριμες λέξεις όπως το θάρρος, η πίστη, η
φιλοπατρία ή η αυταπάρνηση;
Οι Έλληνες Κύπριοι, στο διάβα των αιώνων κράτησαν τις ιστορικές τους καταβολές.
Στο μετερίζι της Ανατολικής Μεσογείου
έκτισαν την άλλη Ελλάδα. Πάλεψαν και
δημιούργησαν το πρότυπο εκείνο που
οριοθετεί τις συντεταγμένες των γεγονότων. Ένα από τα σημαντικά έργα πολιτιστικής αναφοράς, αλλά και αυθόρμητου
θαυμασμού για την κυπριακή Ιστορία,
αποτελεί το βιβλίο του Ελλαδίτη Γεώργιου

Πουκαμισά «Πολιτισμός και Ιστορία» από
τις εκδόσεις Κ. Επιφανίου. Μέσα από τις
σελίδες του αναδύεται η αδούλωτη ψυχή
του Έλληνα της Κύπρου. Ο συγγραφέας
ερευνά και συγκρίνει τις γεωπολιτικές
σχέσεις με τον ευρύτερο ρόλο της Κύπρου
διά μέσου των αιώνων. Γράφει χαρακτηριστικά: «Αντλούν ακόμη οι Κύπριοι και
μαζί τους ο σύνολος Ελληνισμός από τη
φύτρα των Αχαιών, που βέλη έσπευσαν
από τις ακτές της Πελοποννήσου και της
Αττικής, στην Πάφο, την Αίπεια, την Κερύνεια, και θαρρείς, έσυραν το μεγαλονήσι
μακριά από τη Δύση».
Στη συνέχεια ο Πουκαμισάς επικυρώνει
την αέναη ελληνική παρουσία: «Αυτός είναι
μέχρι σήμερα ο σισύφειος αγώνας των
Ελλήνων Κυπρίων, να απαλλαγούν από τα
δεσμά της γεωπολιτικής τους κατάστασης,
σχεδόν τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια, αφού
το κύμα ξέβρασε τους Μυκηναίους πολεμιστές – εξερευνητές, όπως ο Απόλλωνας
τους εθέσπισε να πορευθούν. Ο Κύπριος,
αρχέγονος, ομηρικός και βυζαντινός συνάμα, ασκητικός και σπονδοφόρος στον
χρυσό Βάαλ, Ευρωπαίος και Λεβαντίνος,
αγρότης και μεταπράτης, επαρχιώτης και
κοσμοπολίτης, συντηρητικός και οπαδός της
Πανδήμου Παφίας, φωτεινός και ερεβώδης,

αυθόρμητος και υπολογιστής ανάμεσα σε
Σαρακηνούς και Βενετσιάνους επέζησε
(…). Μακριά από την Ελλάδα, κι’ όμως η
διάλεκτος αρχετυπική, ελληνική λαλιά,
κράμα της ελληνιστικής κοινής και της
αρκαδοκυπριακής, κιβωτός πανάρχαιων παραδόσεων, εδώ ο Ροδοσθένης, ο
Ευαγόρας, ο Χριστόδουλος, ο Κρίτων, ο
Ξάνθος, ο Γλαύκος, ο Ζήνων και ο Θεοδόσιος, απολίθωμα της μεσαιωνικής
κληρονομιάς μας».
Η Κύπρος, λοιπόν, ανθίσταται. Οι κατακτητές αμέτρητοι. Εμείς εδώ, στις αμμουδιές
του Ομήρου, κρατάμε γερά τους δεσμούς
της ιστορικής μας κληρονομιάς. Η κυπριακή ψυχή χάραξε το πλαίσιο εκείνο που
την κράτησε ατόφια μέσα στους αιώνες.
Επομένως δεν είναι καθόλου τυχαία η επισήμανση του καθηγητή Χρήστου Γιανναρά
ότι η Κύπρος είναι το τελευταίο προπύργιο
του Ελληνισμού, ενώ ο Γιώργος Σεφέρης,
σε μιαν από τις επιστολές του, ομολογεί
ότι η Κύπρος πλάτυνε το αίσθημα που
είχε για την Ελλάδα.
Ο Πουκαμισάς συνοψίζει με γλαφυρό
ύφος το νόημα της ιστορικής πορείας του
Κυπριακού Ελληνισμού: «Συλλογίζεται ο
επισκέπτης από την Ελλάδα, τι είναι εκείνο που έκανε την Κύπρο να διατηρήσει

άφθαρτο τον ελληνικό χαρακτήρα της, όταν
η Σικελία, κάποτε το μεγαλύτερο νησί, έχασε
τη λαλιά της και ξέχασε την ταυτότητά της,
για να γίνει ένα παλίμψηστο της ιστορίας.
Δεν είχε ηπιότερους κατακτητές η Κύπρος
απ’ όσους δοκίμασε το νησί του Εμπεδοκλή,
του Διόδωρου και της Αγίας Αγάθης.
Ούτε βρίσκεται πλησιέστερα στην Κρήτη
απ’ όσο η Σικελία στην Πελοπόννησο. Κι
όμως ο Σικελιώτης δεν άντεξε. Μετά τη
βραχύβια απελευθερωτική εκστρατεία του
Γεώργιου Μανιάκη κατέρρευσε, και σε
τέσσερεις αιώνες λατινοφωνούσε χωρίς
Λατίνους. Η Κύπρος, ένα νησί της εγγύς
Ανατολής, κράτησε. Είναι ένα θαύμα της
Ιστορίας που πολλοί αφελώς θέλουν να
καταστρέψουν. Εδώ, η αρχέγονη ψυχή
μας, η αρκαδική, με τους Αθηναίους και
τους Ρόδιους, τους Αλασιώτες, ανθίσταται.
Έτσι επιχειρεί να προσφέρει το διαρκούν
θαύμα, συμβολή στην κοινή ευρωπαϊκή
συνείδηση».
Ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος σημειώνει με βαθύ στοχασμό ότι «η Κύπρος
νοσταλγεί την άλλη Ελλάδα, ζει ολοένα
με τα μάτια τα μαύρα, τα καφτερά, στραμμένα προς την άλλη Ελλάδα, πέρα από τη
θάλασσα, στο βάθος του χώρου… καημός
πανάρχαιος».

ΘΕΣΗ
... Συνέχεια από σελίδα 1
Οι Πρόεδροι αυτού του κράτους
και οι κομματικοί αρχηγοί απεδείχθησαν εδώ και 17 χρόνια ανίκανοι
να υλοποιήσουν την άμεση λαϊκή
εντολή. Και όχι μόνο. Μεταβαίνουν
αύριο στην Πενταμερή με την πλάτη στον τοίχο. Αντί να ζητούν την
αποκατάσταση της παραβιασθείσας
από την Τουρκία εννόμου τάξεως
και τη διατήρηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη ζωή, έχουν υπεισέλθει στο τουρκικό ναρκοπέδιο της
ισότιμης κυριαρχίας, που στοχεύει
στην αναγνώριση του ψευδοκράτους
ως ισότιμου συνιστώντος κράτους
και στην επισφράγιση της διχοτόμησης διά των υπογραφών μας ως
προηγούμενο στάδιο της πλήρους
τουρκοποίησης.
Οι Τούρκοι έχουν αλλάξει την
ατζέντα του Κραν Μοντανά. Ενώ
συζητούσαμε για την πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού από
την Κύπρο, τώρα εμπλεκόμεθα σε
έναν τουρκικό μονόλογο, κατά πόσον
θα έχουμε ισότιμη κυριαρχία. Κατά
πόσον, δηλαδή, θα παράγει το ψευδοκράτος πρωτογενές δίκαιο και κατά
πόσον θα αποδεχτούμε τα τετελεσμένα
της εισβολής, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι αυτή θα είναι η τελευταία
πράξη του δράματος. Και, όμως, οι
Τούρκοι μάς το λένε κατάμουτρα. Τα
δύο κράτη δεν θα είναι το τέλος του
δρόμου, αλλά η αρχή ενός νέου. Διότι
ο στόχος τους είναι η δημιουργία
ενός κράτους στην Κύπρο και αυτό
θα είναι τουρκικό. Επαρχία της νέας
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Έχουμε χάσει το παιχνίδι, πριν
καν αρχίσει η Πενταμερής. Οι Τούρκοι έχουν καταφέρει να έχουν στο
τραπέζι δύο δικές τους διχοτομικές
θέσεις και φόρμουλες λύσης. Η μία
είναι αυτή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και η άλλη αυτή
της συνομοσπονδίας και των δύο
κρατών. Γι’ αυτούς, οποιοδήποτε
αποτέλεσμα είναι νίκη. Και για μας,
ήττα. Ούτε καν έντιμος συμβιβασμός.
Το ερώτημα είναι κατά πόσον
μπορεί ή όχι να ανατραπεί το σκηνικό. Χρειάζεται πολιτική βούληση
και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από
την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να
κάθεται στο ίδιο τραπέζι ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας με την Τουρκία
και να μην τυγχάνει της αναγνώρισης και του σεβασμού της. Δεν
έχει δικαίωμα να υποβιβαστεί από
Πρόεδρος σε κοινοτάρχη. Ούτε ο
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες, δικαιούται να
τον υποβαθμίζει. Διότι ο Νίκος Αναστασιάδης εκπροσωπεί κυρίαρχο
κράτος μέλος των Ην. Εθνών, του
οποίου το έδαφος τελεί υπό τουρκική
κατοχή. Αυτό είναι το θέμα μας. Η
αποκατάσταση της παραβιασθείσας
από την Άγκυρα εννόμου τάξεως, η
επανένταξη των Τουρκοκυπρίων
στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως
προτάσσει το κεκτημένο της ΕΕ και
ειδικότερα το Πρωτόκολλο 10 και
όχι η έξοδος του επίσημου κράτους
για να ενταχθεί το ψευδοκράτος ως
ισότιμο κυρίαρχο κράτος και μέσω
αυτού η Τουρκία!
Η λαϊκή εντολή της άμεσης Δημοκρατίας του δημοψηφίσματος του
2004 είναι σαφής: Ο Πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος, καθώς και οι κομματάρχες να σεβαστούν τους πολίτες,
τους εαυτούς τους και το Σύνταγμα.
Όχι να μας διαλύσουν. Αλλιώς παραβαίνουν τον όρκο τους. Και εξαπατούν
τον λαό. Στην Πενταμερή ο Πρόεδρος
έχει μια ευκαιρία: Να ανατρέψει τον
τουρκικό επεκτατισμό και όχι να καταστεί και ο ίδιος και εμείς όμηροι
του σουλτάνου της Άγκυρας.
Ο λαός μας το 2004 είπε όχι
στο σχέδιο Ανάν. Είπε όχι σε μια
φόρμουλα ομοσπονδίας, συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, η οποία
επανέρχεται με χειρότερη εκδοχή. Απαιτούμε, κύριε Πρόεδρε,
σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας.
Και απαιτούμε να σηκωθεί ψηλά η
αξιοπρέπεια του λαού μας και να
γίνει σεβαστό το κράτος μας. Και
οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες ως
βάσεις λύσης. Σε αυτές είπαμε ναι
το 2004. Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να υποστείλει τη σημαία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κανείς
και ειδικότερα ο Πρόεδρος!

25.04.2021
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Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη
Γενοκτονία των Αρμενίων

Σ

ε μιαν άκρως συμβολική
κίνηση, την αναγνώριση
της σφαγής των Αρμενίων από τους Οθωμανούς
κατά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο ως πράξη γενοκτονίας, αναμενόταν
να προχωρήσει χθες (την ώρα που η
εφημερίδα οδηγείτο στο τυπογραφείο),
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν,
προκαλώντας περαιτέρω τριγμούς στις
ήδη τεταμένες σχέσεις με την Τουρκία.
Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι ο Αμερικανός
Πρόεδρος θα χρησιμοποιούσε τη λέξη
«γενοκτονία» σε δήλωση που θα έκανε στο
πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων για τα
θύματα. Ενδέχεται, ωστόσο, σύμφωνα με
αμερικανικά ΜΜΕ, ο Μπάιντεν, δεδομένης
της σημασίας των διμερών σχέσεων με
την Τουρκία, να αποφασίσει τελευταία
στιγμή να μην κάνει λόγο για γενοκτονία.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι πριν από
ένα χρόνο, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος
Πρόεδρος, ο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι θα
υποστηρίξει τις προσπάθειες αναγνώρισης
της σφαγής των Αρμενίων ως γενοκτονία.
Η Τουρκία δέχεται ότι πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις
με οθωμανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Α’Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά
αμφισβητεί τα στοιχεία και αρνείται ότι
οι δολοφονίες ήταν συστηματικές και
αποτελούσαν γενοκτονία.
Για δεκαετίες, προσπάθειες αναγνώρισης
της γενοκτονίας των Αρμενίων σταμάτησαν
στο Κογκρέσο και οι εκάστοτε Πρόεδροι
των ΗΠΑ απέφυγαν να αποκαλέσουν
έτσι τη μαζική σφαγή, σκεπτόμενοι τις
ανησυχίες σχετικά με τις σχέσεις με την
Τουρκία και την έντονη άσκηση πίεσης
από την Άγκυρα.
Να θυμίσουμε ότι το 2019, η Γερουσία
των ΗΠΑ ενέκρινε ένα μη δεσμευτικό
ψήφισμα που αναγνώρισε τους φόνους
ως γενοκτονία, σε μια ιστορική κίνηση
που εξόργισε πολύ την Τουρκία.

Ποιοι έχουν αναγνωρίσει
επίσημα τη γενοκτονία

Οι χώρες που έχουν προχωρήσει επισήμως σε αναγνώριση της γενοκτονίας
των Αρμενίων είναι οι εξής:
• Αργεντινή
• Βέλγιο
• Καναδάς
• Χιλή
• Κύπρος
• Ελλάδα
• Γαλλία
• Γερμανία

• Ιταλία
• Λιθουανία
• Λίβανος
• Ολλανδία
• Πολωνία
• Ρωσία
• Σλοβακία
• Σουηδία
• Ελβετία
• Ουρουγουάη
• Βατικανό
• Βενεζουέλα
• Αρμενία
• Αυστρία
• Βολιβία
• Τσεχία
• Συρία
• Βραζιλία
• Βουλγαρία
• Λιβύη
• Λουξεμβούργο
• Παραγουάη
• Πορτογαλία

Μενέντεζ: Η γενοκτονία
είναι γενοκτονία...

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας
των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, εξέδωσε
ανακοίνωση την Πέμπτη, η οποία είναι
ενδεικτική των προθέσεων της Ουάσιγκτον
σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Γενοκτονίας
των Αρμενίων.
Η ανακοίνωση του γερουσιαστή Μενέντεζ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σήμερα
διατηρούμε την πίστη με όλους εκείνους
που υπερασπίζονται την αδικία οπουδήποτε
και παντού στον κόσμο. Τιμούμε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν
τη γενοκτονία, θυμόμαστε πώς πέθαναν
και χαιρόμαστε που γνωρίζουμε ότι έχουμε αλλάξει τον τρόπο που η ιστορία θα
θυμάται τους θανάτους τους. Μετά από
τρεις δεκαετίες που ηγήθηκα αυτού του
αγώνα στο Κογκρέσο, είμαι περήφανος
ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι έτοιμη
να μπορέσει επιτέλους να το πει χωρίς
ευφημισμό: η γενοκτονία είναι γενοκτονία.
Τόσο απλό».
Ο ίδιος προσθέτει: «Έχοντας επιβεβαιώσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα γεγονότα
της γενοκτονίας των Αρμενίων θα στείλει
ένα ισχυρό μήνυμα ότι η αλήθεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, όχι η άγνοια και
η άρνηση, διαμορφώνουν την εξωτερική
μας πολιτική.
»Συμμετέχω με την αρμενική κοινότητα
στο Νιου Τζέρσεϊ, στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε όλον τον κόσμο για να τιμήσουμε το 1,5 εκατομμύριο αθώους άνδρες,
γυναίκες και παιδιά που σκοτώθηκαν,

λιμοκτονήθηκαν και απελάθηκαν βίαια
από την πατρίδα τους από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία πριν από 106 χρόνια. Μόνο
αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις πιο
σκοτεινές ώρες της Ιστορίας μπορούμε
πραγματικά να μάθουμε από αυτές και
να τις χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε
ένα ειρηνικό μέλλον».

Όταν η σφαγή 1,5 εκατ.
Αρμένιων έγινε «εκτοπισμός»

Ως γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρονται τα γεγονότα εξόντωσης Αρμένιων
πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Σφαγές Αρμενίων είχαν γίνει
και νωρίτερα επί Σουλτάνου Αμπντούλ
Χαμίτ, το 1894-96, με τον αριθμό των
νεκρών να εκτιμάται μεταξύ 80 και 300
χιλιάδων και τον αριθμό των ορφανών
παιδιών σε 50.000. Ωστόσο οι πλέον εκτεταμένες σφαγές Αρμενίων αποδίδονται
στο κίνημα των Νεότουρκων (1908-18).
Ως έναρξη της Αρμενικής Γενοκτονίας
συμβολικά θεωρείται η 24η Απριλίου
του 1915, όταν η ηγεσία της αρμενικής
κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της
Πόλης απαγχονίστηκαν. Θεωρείται μια
από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες.
Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο
αριθμός των νεκρών Αρμενίων ήταν από
600.000 ως 800.000, ενώ Δυτικές και
αρμενικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό
των σφαγιασθέντων στο 1.500.000.
Η Τουρκία αρνείται την ύπαρξη «γενοκτονίας» και ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε
εξόντωση αλλά εκτοπισμός του αρμενικού

Ένα δύσκολο τηλεφώνημα
για τον Ερντογάν
Το τηλεφώνημα που περίμενε εδώ
και τρεις μήνες ο Ταγίπ Ερντογάν από
τον Τζο Μπάιντεν δεν είχε το αποτέλεσμα
που περίμενε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Είχε προηγηθεί η οριστική αποβολή
της χώρας του από τον πρόγραμμα των
F-35 και, σαν μην έφτανε αυτό, άκουσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να του λέει
πως θα αναγνωρίσει την γενοκτονία
των Αρμενίων.
Η Άγκυρα, που επιχειρούσε όλο
το προηγούμενο διάστημα να ρίξει
γέφυρες προς την Ουάσιγκτον, βλέπει πως θα πρέπει να προσπαθήσει
περισσότερο προκειμένου οι σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών να εξομαλυνθούν. Αξίζει να σημειωθεί πως με
το που ανέλαβε τα ηνία των ΗΠΑ
ο Τζο Μπάιντεν επέβαλε κυρώσεις
στην Άγκυρα για τους S-400, ενώ
παράλληλα δεν έκρυψε τη στήριξή
του στην Ελλάδα.
Δεν ήταν τυχαία η επικοινωνία που
είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη περίπου
ένα μήνα πριν από τον Ερντογάν, τα θερμά

μηνύματα που έστειλε για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση
του 1821, αλλά και την πρόσκληση που
απηύθυνε στον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

Τυπικές ανακοινώσεις
και συνάντηση στο ΝΑΤΟ

Το ψυχρό κλίμα που επικράτησε στην
τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του
Τζο Μπάιντεν και του Ταγίπ Ερντογάν
επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα

από τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο
χωρών, που ήταν ιδιαιτέρως τυπικές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Λευκού Οίκου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
«μετέφερε το ενδιαφέρον του για μια
εποικοδομητική διμερή σχέση σε διευρυμένους τομείς συνεργασίας και
αποτελεσματική διαχείριση των διαφωνιών. Οι ηγέτες συμφώνησαν να
πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση
στο περιθώριο της συνόδου κορυφής
του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, για να συζητήσουν το πλήρες φάσμα των διμερών
και περιφερειακών θεμάτων».
Η τουρκική προεδρία έκανε λόγο
για μία συνομιλία που είχε στόχο τη
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών. «Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επί του στρατηγικού χαρακτήρα της διμερούς σχέσης και ότι είναι
σημαντικό να εργαστούν από κοινού
ώστε να οικοδομηθεί μεγαλύτερη
συνεργασία σε ζητήματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το ψυχρό κλίμα που επικράτησε στην τηλεφωνική
επικοινωνία μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ταγίπ
Ερντογάν επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα από
τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο χωρών, που
ήταν ιδιαιτέρως τυπικές

πληθυσμού. Το επίσημο τουρκικό κράτος
υποστηρίζει πως οι Αρμένιοι αντάρτες
υποστήριζαν τα ρωσικά στρατεύματα κατά
την εισβολή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άλλοι αρνητές, υποστηρίζουν
πως δεν υπήρξαν ενέργειες οι οποίες έχουν
σκοπό την εξολόθρευση, άρα δεν είναι
γενοκτονία.
Εκτός από τη δολοφονία ανθρώπων,
η γενοκτονία περιελάμβανε και την απαγωγή γυναικών και παιδιών τα οποία
εξισλαμίζονταν, άλλαζαν ονόματα και
ενσωματώνονταν σε νοικοκυριά μουσουλμάνων (Τούρκων, Κούρδων, Αράβων
κ.ά.) ως σύζυγοι ή σκλάβοι. Σύμφωνα
με τα έθιμα των τοπικών φυλών, για να
αποφεύγονται οι αποδράσεις, οι σκλάβοι
μαρκάρονταν με τατουάζ στο πρόσωπο ή
τον λαιμό. Πόλεις όπως η Χαρπούτ (Δυτική Αρμενία) και η Μεζρέ (Αν. Τουρκία)
είχαν γίνει κέντρα εμπορίας Αρμενίων,
Ελλήνων και Ασσυρίων σκλάβων. Εκεί
«οι πλέον επιθυμητές γυναίκες, κυρίως
αυτές από πλούσιες οικογένειες, ζητούνταν από τοπικούς μουσουλμάνους και
ελέγχονταν από γιατρούς για αρρώστιες
κ.λπ.» Μετά το τέλος του Α’ Παγκ. Πολέμου,
στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατέλαβαν οι σύμμαχοι
απελευθερώθηκαν πάνω από 90.000
ορφανά Αρμενίων από την Τουρκία,
τη Συρία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την
Αρμενία και τη Γεωργία.

Της Κυριακής
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ΑΡΧΊΖΕΙ Η ΓΕΝΕΎΗ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΈΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΌΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΌΤΑΦΟ

Πενταμερής με κανονιές Αττίλα
και διχοτομικό κάδρο
ψάχνουμε σήμερα για κοινό έδαφος. Δεν
υπάρχει, δηλαδή, κοινή βάση συζήτησης.
Επί τάπητος στην πραγματικότητα θα τεθεί η προηγούμενη τουρκική θέση της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στη
βάση της χαλαρής Ομοσπονδίας, όπως
την είχαν καθορίσει το 1996 οι Τούρκοι
επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, καθώς
και η συνομοσπονδία των δύο κρατών.
Είναι δε εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο
κατοχικός ηγέτης προβάλλει ως εναλλακτική επιλογή και δική του υποχώρηση
τη λύση της συνομοσπονδίας, που είναι
συνώνυμη με αυτήν των δύο κρατών.
Εν ολίγοις οι επιλογές που τίθενται επί
τάπητος από την ομοσπονδία μέχρι τη
λύση δύο κρατών δεν είναι απλώς τουρκικές, αλλά και άκρως διχοτομικές, που
δεν επανενώνουν την Κύπρο αλλά νομιμοποιούν τα τετελεσμένα της εισβολής,
δηλαδή τον διοικητικό, γεωγραφικό και
πληθυσμιακό διαχωρισμό του νησιού, με
το βόρειο τμήμα να είναι εσαεί τουρκικό,
αφού όπως καθορίζει το κεκτημένο των
συνομιλιών, οι Ελληνοκύπριοι που θα
επιστρέψουν στη βάση ποσοστώσεων
δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές. Στην πραγματικότητα έχει
ήδη καλυφθεί απόσταση στη βάση της
ισότιμης κυριαρχίας μέσω της αφαίρεσης
του δικαιώματος της ψήφου στους Ελληνοκύπριους στον βορρά καθώς και μέσω
του καταλοίπου εξουσίας, που σημαίνει
ότι όσες εξουσίες και αρμοδιότητες δεν
ανήκουν στην κεντρική Κυβέρνηση, θα
ανήκουν πρωτογενώς και κυριαρχικά,
σε χωριστά ισότιμα συνιστώντα κράτη.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΜΟΕ ΜΕ ΤΎΜΠΟΥ, ΑΜΜΌΧΩΣΤΟ ΚΑΙ ΛΙΜΆΝΙ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ
ΆΡΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΟΎ ΕΜΠΆΡΓΚΟ,
ΑΛΛΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ
ΠΛΕΥΡΆ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΈΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΣΌΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣΤΉ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ

Ε

νώ αυτήν την εβδομάδα
ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες επιδιώκει στο
πλαίσιο της Πενταμερούς
να εξακριβώσει κατά πόσον υπάρχει κοινό έδαφος στο Κυπριακό μετά
από 46 χρόνια, οι Τούρκοι υποδέχονται
τη νέα διαδικασία με σειρά στρατιωτικών
ασκήσεων και κανονιές στη γραμμή
αντιπαράταξης και στα πεδία βολής. Το
τελευταίο δεκαήμερο πραγματοποιούν
σειρά ασκήσεων σε όλη σχεδόν τη γραμμή αντιπαράταξης για ετοιμότητα και με
καθαρά επιθετικές διατάξεις ως ακόμη μία
σαφή απειλή σε βάρος των ελεύθερων
περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και
των πολιτών της. Πρόκειται για συνομιλίες
με το πιστόλι στον κρόταφο.

Πρόεδρος και παγίδα

Περιοχές ασκήσεων

Οι τουρκικές ασκήσεις κάλυπταν και
θα καλύπτουν και αυτήν την εβδομάδα,
όταν δηλαδή θα πραγματοποιείται η Πενταμερής, τις εξής περιοχές:
1. Μόρφου, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων μονάδων και μονάδων πυροβολικού.
H Μόρφου είναι μια από τις περιοχές
που αποτελεί από όλους πρόκριμα επί
του εδαφικού για να υπογραφεί η τελική
λύση. Από στρατιωτικής πλευράς το μήνυμα είναι ότι η Μόρφου δεν πρόκειται
να επιστραφεί. Ταυτοχρόνως έχουν γίνει
επενδύσεις με εντολές του ίδιου του Ταγίπ
Ερντογάν, στις οποίες εμπλέκονται και
μέλη της οικογένειάς του μέσω εταιρειών.
2. Πλησίον της Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας διενεργούνται ασκήσεις πεζικού
και αρμάτων μάχης (Μ48 - Α5 Τ2), καθώς
και πυροβολικού (155 χιλιοστών), καθώς
και όλμων 120 χιλιοστών.
3. Κυθρέα - Πέκιογιου, πλησίον του
Παλαικύθρου απέναντι από το Σοπάζ, δεξιά
του λεγόμενου “premix”, όπου εδρεύουν
τουρκικά άρματα μάχης επί μακρόν. Η
εν λόγω άσκηση τελεί υπό τη διοίκηση
της 14ης Ταξιαρχίας, η οποία εδρεύει
στην Κυθρέα.

Αλλάζουν την ατζέντα

Σημειώνουμε ότι ανάλογες στρατιωτικές
δραστηριότητες διεξήχθησαν την περασμένη εβδομάδα στη θάλασσα, ανοιχτά
της Καρπασίας, με πραγματικά πυρά από
το τουρκικό ναυτικό. Είναι μάλιστα αντιληπτό ότι οι Τούρκοι δεν έχουν πρόθεση
να αποχωρήσουν στρατιωτικά από την
Κύπρο. Για να αποφύγουν τις πιέσεις επί
του συγκεκριμένου θέματος ανατρέπουν το
Κραν Μοντανά και τη διαδικασία από εκεί
που έχει μείνει. Δηλαδή από τα θέματα
της ασφάλειας, προβάλλοντας το θέμα
της ισότιμης κυριαρχίας που σφραγίζει
την αναγνώριση του ψευδοκράτους στο
πλαίσιο της λύσης. Έτσι, στη χειρότερη
περίπτωση θα μπορούν να επιτύχουν μέσω
της Πενταμερούς την προηγούμενη δική
τους θέση περί της δικοινοτικής διζωνικής
ομοσπονδίας και στην καλύτερη γι’ αυτούς
επιλογή τη λύση της συνομοσπονδίας και
των δύο ανεξάρτητων κρατών. Οι Τούρκοι

Τι είναι έτοιμος να θέσει
επί τάπητος ο Πρόεδρος
Χαλαρή ομοσπονδία
και άλλες συνώνυμες
τουρκικές φόρμουλες
Ποια μπορεί να είναι
η εναλλακτική της
διχοτομικής ομοσπονδίας
πρόταση
τραβούν τη διαδικασία και τις θέσεις τους
στα άκρα για να έχουν διαπραγματευτικό
βάθος και για να είναι ευέλικτοι χωρίς να
χάνουν. Ακόμη και αυτήν τη δική τους θέση
περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας,
η οποία έχει καταστεί σημαία της ελληνοκυπριακής πλευράς επειδή γίνεται πλέον
ζήτημα δύο κρατών. Όπως δηλαδή κι αν
έρθουν τα πράγματα, η Άγκυρα θέλει να
είναι κερδισμένη. Επιχειρεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να ταπεινώσει τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προβάλλοντας
τον ισχυρισμό ότι ήταν δική του ιδέα η
λύση των δύο κρατών ή ότι είναι έτοιμος
να την συζητήσει είτε εντός είτε εκτός του
πλαισίου της λεγόμενης χαλαρής –αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Και δημιουργεί
έτσι πρόβλημα εντός της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αυτό είναι προφανές από
τη στάση του ΑΚΕΛ, που τον κατηγορεί
περί τούτου. Και ο Πρόεδρος απαντά ότι
το ΑΚΕΛ δίνει εκ περιτροπής Προεδρία
και φυσικό αέριο χωρίς διαπραγμάτευση.

Αέριο, αναγνώριση
και ισότιμη κυριαρχία

Η Άγκυρα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος
Πενταμερούς, έχει ήδη ανακοινώσει νέες
έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Έχει,
δε, δύο πάγιες θέσεις επί του θέματος: Η
πρώτη αφορά στην κοινή επιτροπή για τη
συνδιαχείριση του φυσικού αερίου. Όπως
παραδέχεται και ο ίδιος ο Πρόεδρος, κάτι
τέτοιο θα αποτελεί βήμα αναγνώρισης του

ψευδοκράτους, διότι σε μία τέτοια κοινή
επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν οι
παράνομοι θεσμοί του. Οπότε ανοίγει ο
δρόμος για την αναγνώρισή του και την
ισότιμη κυριαρχία διά της κατάργησης
των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αναφέρουν ότι το
ψευδοκράτος δεν μπορεί να αναγνωριστεί
διότι είναι προϊόν χρήσης βίας και όπλων.
Και, ως εκ τούτου, καταστρατηγείται το
άρθρο 2, παράγραφος 4, του Χάρτη των
Ην. Εθνών. Η δεύτερη αφορά την ανακατανομή της υφιστάμενης Κυπριακής
ΑΟΖ. Επί τη βάσει αυτής της πρότασης,
η Τουρκία διατηρεί, όπως ισχυρίζεται,
με βάση τη δική της υφαλοκρηπίδα, το
69%, παραχωρώντας ταυτόχρονα το 25%
στα γειτονικά κράτη, όπως η Αίγυπτος, το
Ισραήλ, ο Λίβανος και η Συρία. Υπάρχει
και μία τρίτη τουρκική αξίωση, όπως ο
αγωγός φυσικού αερίου περάσει μέσω
δικών της εδαφών, για να τινάξει στον αέρα
τον αγωγό East - Μed και την προοπτική
ενός στρατηγικού αμυντικού βραχίονα
αποτρεπτικού χαρακτήρα, που θα ήταν
δυνατόν να περιορίσει την τουρκική απειλή
και αυθάδεια.

Καλύφθηκε έδαφος
για χωριστή κυριαρχία

Η Πενταμερής εκ των πραγμάτων δεν
αποτελεί συνέχεια του Κραν Μοντανά,
εφόσον επισήμως πλέον ο ΟΗΕ έχει διευκρινίσει ότι σκοπός του είναι να ακούσει τις
δύο πλευρές και άλλους εμπλεκομένους,
όπως οι Βρετανοί και να διαπιστώσει κατά
πόσον και σε ποια σημεία υπάρχει κοινό
έδαφος για τη συνέχεια της διαδικασίας.
Ενώ στο Κραν Μοντανά το τελευταίο θέμα
συζήτησης ήταν η ασφάλεια και η πλήρης
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων,
στην Πενταμερή η Άγκυρα θέτει ζήτημα
πολιτικής ισότητας, το οποίο συνδέει με
την ισότιμη κυριαρχία στη λογική της
συνομοσπονδίας και των δύο κρατών,
εφόσον έχει ήδη εξασφαλίσει την προηγούμενη δική της θέση περί διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είναι πρόδηλον
ότι από αυτά που δημόσια αναφέρει ο
ΟΗΕ, μετά από 46 χρόνια συνομιλιών

Οι κινήσεις Αναστασιάδη
Υπό αυτές τις συνθήκες, για να
διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του κράτους μας και για να είναι συνεπής
ο Πρόεδρος με τη λαϊκή εντολή, θα
πρέπει να υιοθετήσει αυτό που φορτικά καταγράφουμε επί μακρόν. Να
καλέσει τον ΓΓ του ΟΗΕ να στραφεί
προς την Τουρκία για να ξεκαθαρίσει
κατά πόσον αναγνωρίζει ή όχι την Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν η απάντηση
είναι αρνητική, τότε είναι πρόδηλον
ότι δεν υπάρχει πρόθεση λύσης αλλά
διάλυσης του υφιστάμενου κράτους
και αναγνώρισης του ψευδοκράτους.
Ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν είναι εντεταλμένος για μια τέτοια διαδικασία από το
Συμβούλιο Ασφαλείας. Συνεπώς, θα

πρέπει να καταγράψει τα τεκταινόμενα
στην αναφορά του, ενώ ταυτοχρόνως ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης νομιμοποιείται πλέον να ενημερώσει επισήμως
την ΕΕ και να ζητήσει ενεργοποίηση
κυρώσεων, αντί της προώθησης της
τελωνειακής ένωσης. Και αυτό διότι η
Τουρκία δεν σέβεται κράτος μέλος της
ΕΕ και το κεκτημένο και είναι υπεύθυνη για την αδυναμία εξεύρεσης
λύσης στο Κυπριακό, γεγονός που
προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις
Τουρκίας - ΕΕ, προλαμβάνοντας τις
απειλές ότι εάν δεν αποδεχτούμε τις
αξιώσεις της, θα βγάλει τον στόλο εκ
νέου στην κυπριακή ΑΟΖ και θα προκαλέσει ακόμη και κρίση.

Η μορφή της
δημοκρατικής λύσης
Ουδόλως πλέον θα πρέπει
να ζει οποιοσδήποτε με ψευδαισθήσεις ότι η ομοσπονδιακή
λύση είναι βιώσιμη και επανενώνει την Κύπρο. Πίσω από την
ομοσπονδία αποκρύβεται η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των δικαιωμάτων
των πολιτών της, δημιουργώντας ένα ρατσιστικό καθεστώς
υποτελές στην Άγκυρα. Επειδή
οι στήλες αυτές δεν ήταν ποτέ
απορριπτικές, πέραν των ανωτέρω, η θέση του Προέδρου θα
πρέπει να είναι σαφής: Αυτό το
οποίο έχει ήδη δεσμευτεί θα
πρέπει να πράξει. Δηλαδή τη
βελτίωση των κακώς εχόντων

του συντάγματος της Ζυρίχης,
που οδήγησαν σε περιπέτειες και όχι τη δημιουργία ενός
νέου πολιτειακού συστήματος,
που θα προκαλέσει χειρότερα
δεινά από αυτά της Ζυρίχης.
Και η συνταγή είναι γραμμένη
στους δημοκρατικούς κανόνες
της ΕΕ και του ΟΗΕ. Εάν αυτά
είναι ουτοπία, τότε επιβεβαιώνεται η λογική ότι, για να εξευρεθεί λύση, θα υποκύψουμε
στις τουρκικές θέσεις και ότι η
λύση θα είναι όπως ο φασίστας
Ερντογάν την επιδιώκει. Και όχι
όπως οι αρχές και αξίες της ΕΕ
την καθορίζουν και της οποίας
είμαστε κράτος-μέλος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα
πρέπει να πέσει στην τουρκική παγίδα
και, ως εκ τούτου, οφείλει να προτάξει
το θέμα της ασφάλειας και της πλήρους
αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων, καθώς και της κατάργησης των
εγγυήσεων, για να φέρει σε δύσκολη
θέση την τουρκική πλευρά. Ουδόλως
θα πρέπει να παγιδευτεί στην τουρκική
στρατηγική της ισότιμης κυριαρχίας και
των δύο κρατών. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει
να υποδείξει ότι δεν μπορεί να διεξάγονται
συνομιλίες υπό την απειλή όπλων και
στρατιωτικών ασκήσεων σε κατεχόμενο
έδαφος κράτους μέλους του ΟΗΕ και της
ΕΕ. Διότι κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι η
τουρκική πλευρά απειλεί και δεν έχει καλή
πρόθεση λύσης. Ο ισχυρισμός αυτός ενισχύεται από τις τουρκικές τοποθετήσεις
περί αναπτυξιακών έργων στην περιοχή
της Αμμοχώστου μέχρι το Μπογάζι και
την Καρπασία, ανεξαρτήτως εάν επιτύχει
ή όχι η Πενταμερής.

Αποδοχή κρυφών βέτο

Θα ήταν αφελές να πιστεύει κάποιος
ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να δει τη
νέα του προσπάθεια να καταλήγει σε απόλυτο ναυάγιο. Ακόμη και αν αποτύχει,
θα επιδιώξει συγκάλυψη μέσω κοινού
ανακοινωθέντος, στο οποίο θα προσφέρει ερμηνείες κατά το δοκούν, καθώς
και μέσω των ΜΟΕ και μιας διαδικασίας
με τη συμμετοχή των διαπραγματευτών,
προκειμένου να γεφυρωθούν ακόμη περισσότερο οι όποιες διαφορές, ώστε να
οικοδομηθεί ένα νέο Κραν Μοντανά. Σε
ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, ο Πρόεδρος μπορεί να
συζητήσει άνοιγμα του αεροδρομίου της
Τύμπου με την επιστροφή της πόλης της
Αμμοχώστου και άνοιγμα του λιμανιού
της με άρση του εμπάργκο, το οποίο η
Τουρκία επιβάλλει επί των πλοίων και των
αεροσκαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας
και των εμπορικών κυπριακών προϊόντων.
Το πρόβλημα είναι ότι η Άγκυρα συνδέει
την Τύμπου με την πολιτική ισότητα και
ισότιμη χωριστή κυριαρχία. Ο Πρόεδρος,
πάντως, είναι έτοιμος να δεχθεί στο κοινό
ανακοινωθέν την πολιτική ισότητα στη βάση
του ψηφίσματος 716 και της διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας, παρότι κάτι
τέτοιο προνοεί και τα κρυφά βέτο μέσω
της λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων
για θέματα που αφορούν ζωτικά συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.   
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Η επιστροφή των Φαραώ
και το αίνιγμα της Σφίγγας
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@
sigmalive.com

σχέσεις με την Κυβέρνηση Αλ Σίσι και
στο ενεργειακό επίπεδο; Ποιος ο φόβος
της Άγκυρας, που επιδιώκει διακαώς να
επιδιορθώσει τις διπλωματικές γέφυρες
με την Αίγυπτο; Πώς θα επηρεάσει τυχόν
αυτονομία της Αιγύπτου το ευρύτερο πλαίσιο
συμμαχιών της περιοχής, που προκύπτει
με τις Συμφωνίες του Αβραάμ;

Ενεργειακός κόμβος

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΎΠΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ Ο
ΠΌΘΟΣ ΤΗΣ ΆΓΚΥΡΑΣ

Ο

ι «Φαραώ» επέστρεψαν και η Αίγυπτος
διεκδικεί πλέον να
διαδραματίσει κομβικό ρόλο στα διεθνή
δρώμενα. Αρχές
Απριλίου εγκαινιάστηκε το νέο Μουσείο της χώρας σε μια
λαμπρή εκδήλωση που σηματοδότησε
το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την
Αίγυπτο. Οι εικόνες με τη μεταφορά 22
βασιλικών μουμιών και 17 σαρκοφάγων,
από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην πλατεία Ταχρίρ, στο νέο Μουσείο συνολικής
έκτασης 135.000 τ.μ, στην περιοχή Φουστάτ,
του παλαιού Καΐρου, έκαναν τον γύρο του
κόσμου. Γιατί, άραγε, πλέον η προσοχή των
μεγάλων δυνάμεων και του αραβικού κόσμου στρέφεται στην Αίγυπτο; Πώς μπορεί
η Κύπρος να αξιοποιήσει τις φιλικές της

Η Αίγυπτος διαθέτει δύο εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου (ΥΦΑ),
καθιστώντας τη χώρα ενεργή ως εξαγωγέα και επανεξαγωγέα ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός δυνητικού αγωγού
Κύπρου-Αιγύπτου που θα ωφελήσει την
Αίγυπτο από την άποψη της οικονομικής
σταθερότητας, και θα βοηθήσει στο να
καθιερωθεί ως περιφερειακή δύναμη. Ο
αγωγός Κύπρου-Αιγύπτου θα επιτρέψει
στην Κύπρο να εξάγει φυσικό αέριο από
το φυσικό αέριο Αφροδίτη της Κυπριακής
ΑΟΖ στην Αίγυπτο για υγροποίηση και
η Αίγυπτος θα επανεξάγει το ΥΦΑ στην
ευρωπαϊκή αγορά. Η Τουρκία, ωστόσο,
υποστηρίζει ότι τα έσοδα που προκύπτουν
από τη διαδικασία πρέπει να μοιραστούν
με το ψευδοκράτος. Προκειμένου να ικανοποιήσει τα συμφέροντά της, η Τουρκία
άρχισε εδώ και μήνες την προσπάθεια
επαναπροσέγγισης με την Αίγυπτο.

Το τουρκικό φλερτ

Το κυβερνών ισλαμικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας (AKP)
πρότεινε μέσα στη βδομάδα τη δημιουργία
ομάδας κοινοβουλευτικής φιλίας με την

Αίγυπτο. Ήδη τον περασμένο μήνα η Άγκυρα ζήτησε από τα αιγυπτιακά τηλεοπτικά
κανάλια της αντιπολίτευσης που εκπέμπουν
στην Τουρκία να περιορίσουν την κριτική
τους για την Αίγυπτο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
παραδέχτηκε για πρώτη φορά αυτήν την
εβδομάδα ότι η χώρα του έχει προειδοποιήσει τους θεσμούς της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας να αποφεύγουν δηλώσεις
κατά της Αιγύπτου. «Υπάρχουν ορισμένοι
στους οποίους απευθύναμε τις απαραίτητες
προειδοποιήσεις, ειδικά σε εκείνους που
υπερβάλλουν στην εξτρεμιστική ρητορική
εναντίον της Αιγύπτου», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεοπτική
συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης σχετικά
με περιορισμούς που επιβάλλονται στα
τηλεοπτικά κανάλια της Αδελφότητας που
μεταδίδονται από την Κωνσταντινούπολη.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η
όποια διαδικασία εξομάλυνσης, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι αρχικά ο τερματισμός
του επεκτατικού πανισλαμικού οράματος του Ερντογάν, αλλά και των όποιων
μελλοντικών τουρκικών κυβερνήσεων.
Παρά την πιθανή πίεση από τους Δημοκρατικούς στη διοίκηση του Μπάιντεν, η
Αίγυπτος φαίνεται απρόθυμη να εξετάσει
τη σύγκλιση στην ισλαμική σύνθεση και
την ενσωμάτωση της μουσουλμανικής
αδελφότητας. Η πλήρης εξομάλυνση των
σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί
να χρειαστεί χρόνο.

Η περίπτωση της Λιβύης

Ένας δεύτερος καθοριστικός παράγοντας

Κόμβος παγκόσμιας
διανομής εμβολίων
της Covid-19
Σημειώνεται ότι η Διώρυγα του Σουέζ
είναι το νευραλγικό εκείνο σημείο που
χειρίζεται τη διέλευση του 12% του παγκόσμιου εμπορίου, του 10% του παγκόσμιου
πετρελαίου και του 8% των παγκόσμιων
ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ). Η Δύση, η Ρωσία, η Ε.Ε. και η Κίνα
το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Η αιγυπτιακή εταιρεία Minapharm ανακοίνωσε την
Πέμπτη ότι θα παραγάγει 40 εκατομμύρια
δόσεις του ρωσικού εμβολίου Sputnik
V για την καταπολέμηση της πανδημίας
Covid-19. Ήταν η πρώτη συνεργασία για
την παραγωγή του Sputnik V στη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε
η Minapharm σε κοινή δήλωση με το
Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων.
Αργότερα μέσα σε αυτό το έτος η διάθεση
του εμβολίου θα προορίζεται για «παγκόσμια διανομή», ανέφερε οι Minapharm
και το RDIF, οι οποίοι υποστήριξαν τη
χρηματοδότηση του εμβολίου. Η Αίγυπτος,
η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του αραβικού κόσμου, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι
ετοιμάζεται να παραγάγει 80 εκατομμύρια
δόσεις του κινεζικού εμβολίου Sinovac
μέσω της κρατικής εταιρείας Vacsera. Το
Κάιρο βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο
της συμφωνίας να αγοράσει 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Sinopharm της
Κίνας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας,
με αναμενόμενη αποστολή 500.000 δόσεων αυτόν τον μήνα.

είναι η σύγκλιση συμφερόντων στη Λιβύη.
Αίγυπτος και η φιλοτουρκική Κυβέρνηση
της Τρίπολης εισήλθαν αυτήν την εβδομάδα σε μια νέα φάση συνεργασίας, αφού
ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου Mostafa
Madbouly επισκέφθηκε την Τρίπολη και
συζήτησε με τον Λίβυο ομόλογό του,
Abdel Hamid Dbeibeh, περιφερειακά
και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Από κοινού τόνισαν τη σημασία
της εντατικοποίησης του συντονισμού και
της πολιτικής διαβούλευσης για διάφορα
θέματα. Υπογράμμισαν, παράλληλα, τη
σημασία της προστασίας της κυριαρχίας
της Λιβύης στην επικράτειά της, την πολιτική της ενότητα και την ανεξαρτησία
της. Η Αίγυπτος και η Λιβύη υπέγραψαν
ορισμένα μνημόνια, συμπεριλαμβανομένου
ενός σχετικά με την επανέναρξη πολιτικών
πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά από
έξι χρόνια αναστολής. Σε κοινή δήλωση
τονίστηκε επίσης ο ρόλος της Αιγύπτου
και οι «εποικοδομητικές συνεισφορές της
στον έλεγχο της κοινής ασφάλειας και
σταθερότητας με τρόπο που εγγυάται την
εδαφική ακεραιότητα των δύο πλευρών».
Η δήλωση έκανε επίσης αναφορά στο
εμπόριο και την οικονομική ανταλλαγή
μεταξύ των χωρών, συμπεριλαμβανομένης
της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των
εμπορευμάτων.

Οικονομικά μέτρα
ανάκαμψης

Η Αίγυπτος στοχεύει να συγκεντρώσει
80 δισεκατομμύρια δολάρια ως μέρος του
επενδυτικού της σχεδίου για το οικονο-

μικό έτος 2021/2022, σύμφωνα με την
Αιγυπτία Υπουργό Προγραμματισμού και
Οικονομικής Ανάπτυξης Hala Al-Saeed.
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει αύξηση
125% στη χρηματοδότηση για τον τομέα
παραγωγής, είπε η Υπουργός, καθώς και
αύξηση 30% για τον τομέα των υπηρεσιών της χώρας. Η Αλ Σάιντ είπε ότι το
σχέδιο συμβάλλει στην αντιμετώπιση
των δεσμεύσεων για δημόσιες δαπάνες
που σχετίζονται με την υγεία και την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα,
καθώς και χρηματοδότηση για τις συνεχείς
προσπάθειες για την καταπολέμηση της
πανδημίας COVID-19.

To μεγαλύτερο ιδιωτικό
πάρκο ηλιακής ενέργειας

Μια ομάδα τραπεζών και κεφαλαίων
υπέγραψαν την Πέμπτη ένα πακέτο 114
εκατομμυρίων δολαρίων με την ACWA
Power για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του μεγαλύτερου ιδιωτικού ηλιακού
πάρκου στο Kom Ombo της Αιγύπτου.
Η συμφωνία υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), το Ταμείο Διεθνούς
Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ, την Αφρικανική
Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB), το Ταμείο
Πράσινου Κλίματος (GCF) και την Αραβική
Τράπεζα. Το εργοστάσιο Kom Ombo θα
συμβάλει στον στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης να παράγει 42% της ηλεκτρικής
ενέργειας της χώρας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας έως το 2035, παρέχοντας
παράλληλα ένα από τα χαμηλότερα τέλη
παραγωγής στην Αφρική.
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ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*

Το αστυνομικό «ΟΧΙ» στο Σχέδιο Ανάν
Ομοσπονδιακοί).
Ο τότε Αρχηγός υπογράμμισε πως η
Αστυνομία με το ν’ αποσπάσει 962 μέλη
της, 650 στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία,
300 στην Κοινή Υπηρεσία Ερευνών και 12
στην Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος,
σε αναλογία 50-50 με τους Τουρκοκύπριους, σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα
να το πράξει αλλά θα δημιουργούνταν
προβλήματα για τη στελέχωση της Αστυνομίας του ελληνοκυπριακού συνιστώντος
κράτους («Σημερινή», Κώστας Σάββα,
20/04/2004).

ΟΙ ΑΣΆΦΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ
ΚΑΙ Η ΝΈΑ ΔΎΝΑΜΗ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΎΣΕ ΤΗΝ
UNFICYP

Π

έρσι τέτοιο καιρό, η στήλη ανέλυσε το πώς θα
ήταν Αστυνομία και
Στρατός σε περίπτωση
που περνούσε το ΝΑΙ
στο Δημοψήφισμα της
24ης Απριλίου 2004
(βλ. «Σημερινή», 03/05/2020, «Πώς θα
ήταν Αστυνομία και Στρατός αν υπερψηφιζόταν το Σχέδιο Ανάν;»).
Όπως τονίσαμε τότε, κατά την επίμαχη
περίοδο δεν αποτέλεσε μείζον θέμα στον
δημόσιο διάλογο η εξέλιξη και η δομή
των Σωμάτων Ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο συνιστώντων κρατιδίων, όσο και σε
ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι Αστυνομίες
θα ήταν ο μόνος θεσμός που θα κατείχε
το έννομο «μονοπώλιο της βίας» και θα
έπαιζαν κεντρικό ρόλο στην εγκαθίδρυση
«μιας νέας τάξης πραγμάτων στην Κύπρο», όπως ανέφερε και το ερώτημα του
Δημοψηφίσματος.
Στο σημερινό σημείωμα, 17 χρόνια από
την επέτειο του ΟΧΙ, και ως συμπλήρωμα
του περσινού μας άρθρου, εξετάζουμε τις
πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από
το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών και
την εφημερίδα «Σημερινή» αναφορικά
με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, την
Κοινή Υπηρεσία Πληροφοριών, τις Αστυνομίες των συνιστώντων κρατιδίων και
τη νέα δύναμη που θα αντικαθιστούσε
την UNFICYP.

Προετοιμασίες για τη νέα
αστυνομική τάξη πραγμάτων

Καθώς πλησιάζουμε προς το Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004, το
ζήτημα του ομοσπονδιακού μέλλοντος
αρχίζει να απασχολεί περισσότερο την
ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου, αλλά
και τους απλούς αστυνομικούς.
Την Μεγάλη Τετάρτη, 7 Απριλίου,
έγινε έκτακτη σύσκεψη της ηγεσίας της
Δύναμης με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα
Πέτρο Κληρίδη με αντικείμενο συζήτησης το «καυτό» αυτό θέμα. Σε δηλώσεις
του, ο κ. Κληρίδης «απέφυγε επιμελώς

Το ΟΧΙ των Κυπρίων
αστυνομικών

να συγκεκριμενοποιήσει τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι αποκάλυψε την
ύπαρξή τους. Ωστόσο, ο Βοηθός Γενικός
Εισαγγελέας δεν παρέλειψε να αναφέρει
ότι τα προβλήματα είναι αρκετά σοβαρά». Ο τότε Αρχηγός Αστυνομίας, Τάσος
Παναγιώτου, «επισήμανε ότι, με βάση το
Σχέδιο Ανάν, στην Κύπρο θα υπάρχουν
τρία ξεχωριστά αστυνομικά Σώματα και
μια ανεξάρτητη υπηρεσία. Όπως είπε, η
Κυπριακή Αστυνομία, που αυτήν τη στιγμή
αριθμεί 4.600 μέλη, θα αποτελέσει τη Δύναμη του ελληνοκυπριακού συνιστώντος
κρατιδίου, ενώ η ψευδοαστυνομία, που
αριθμεί 1800 μέλη, θα έχει υπό την ευθύνη
της την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού
συνιστώντος κρατιδίου. Ταυτόχρονα, όμως,
με βάση το νέο καθεστώς, θα συσταθεί η
Αστυνομία του Ομοσπονδιακού κράτους.
Σ’ αυτή θα συμμετέχουν Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί σε πλήρη
ισοδυναμία. Πρόσθετα, ως αποτέλεσμα
θετικής απάντησης στα δημοψηφίσματα
θα είναι και η σύσταση Μεικτής Υπηρεσίας Ερευνών» (Σημερινή, Γιώργος
Μιχαηλίδης, 08/04/2004).
Χαρακτηριστικός της προχειρότητας
της ετοιμασίας του Σχεδίου για ένα τόσο
σημαντικό θέμα, όπως αυτό της εσωτερικής
ασφάλειας, ήταν και ο τρόπος που καταρτίστηκαν οι λίστες για τη Ομοσπονδιακή
Αστυνομία, λίγες μόνο μέρες πριν από το
δημοψήφισμα.
Ο Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος
ζήτησε να ετοιμαστούν οι λίστες που θα
διαβιβαστούν στον ΟΗΕ στις Βρυξέλλες
για την Αστυνομία. Σε μια «κίνηση αιφ-

νιδιασμού», το πρωί της 16ης Απριλίου
καλεί με επείγον τηλεφώνημα την ηγεσία
της Αστυνομίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μετέβησαν ο Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου,
ο Υπαρχηγός Χαράλαμπος Κουλέντης και
ο Βοηθός Αρχηγός Γεώργιος Παναγιώτου,
«ο οποίος ως γνωστόν ανέλαβε την ευθύνη
για τις προπαρασκευαστικές διεργασίες
της λύσης του Κυπριακού με βάση το
σχέδιο Ανάν και τα της ένταξής μας στην
ΕΕ». Ο Τάσσος, αφού ενημερώθηκε για
τις προεργασίες που έγιναν, κάλεσε την
Αστυνομία να ετοιμάσει και να διαβιβάσει
στις Βρυξέλλες το αργότερο έως τα μεσάνυκτα τον κατάλογο με τα ονόματα των
1000 και πλέον αστυνομικών που πρόκειται να στελεχώσουν την Ομοσπονδιακή
Αστυνομία. Παρόμοιες οδηγίες δόθηκαν,
στο μεταξύ, στον Υπαρχηγό της Εθνικής
Φρουράς, Φοίβο Κλόκκαρη, αλλά και στη
Δημόσια Υπηρεσία.
«Της σύσκεψης στο Προεδρικό ακολούθησε τότε μια άνευ προηγουμένου
κινητοποίηση στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Τα τηλέφωνα στο Κέντρο Κρίσεως
πήραν κυριολεκτικά φωτιά. Για τις εξελίξεις ενημερώθηκαν άμεσα άπαντες οι
Αστυνομικοί Διευθυντές, ενώ τα στελέχη
των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων
που χειρίζονται τις λίστες του προσωπικού
κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα
καθ’ όλο το 24ωρο και όπως μη απομακρυνθούν εκτός Λευκωσίας, αφού ίσως
να εκαλούντο εκτάκτως στο Αρχηγείο»,
έγραφε ο Κώστας Σάββα στη «Σημερινή»
(17/04/2004).
Και συνέχιζε το δημοσίευμα: «Ο κα-

Η μετεξέλιξη της UNFICYP
Η UNFICYP θα μετεξελισσόταν
σε μια νέα ειρηνευτική δύναμη,
με σκοπό την επίβλεψη της λύσης.
Κατά τα τελευταία στάδια της μεταβατικής περιόδου, όταν θα γίνονταν
οι εδαφικές αναπροσαρμογές και θα
παραχωρούνταν κατεχόμενα εδάφη στο ελληνοκυπριακό κρατίδιο,
η UNPOL (United Nations Police)
θα αναλάμβανε προσωρινά τη διοίκηση των περιοχών με πλήρεις
εξουσίες. Θα είχε δικαίωμα να δίνει
επιχειρησιακές οδηγίες στην τοπική
αστυνομία και τοπικούς αξιωματούχους. Θα μπορούσε να απαγορεύει,
αν έκρινε αναγκαίο, την παρουσία
σε ορισμένους αξιωματούχους σε
κάθε περιοχή. Ο Εκπρόσωπος του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Fred
Eckhard, σε δηλώσεις του στη Νέα
Υόρκη, αναφερόμενος στην έκθεση
του Γενικού Γραμματέα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε: «Οι αποφάσεις
τις οποίες καλείται το Συμβούλιο
Ασφαλείας να πάρει εξαρτώνται από
το αποτέλεσμα των δημοψηφισμά-

των και θα είναι άκυρες εάν η Θεμελιώδης Συμφωνία δεν τεθεί σε
ισχύ για οποιοδήποτε λόγο». Όσον
αφορά τη νέα επιχείρηση του ΟΗΕ
στο νησί, η εντολή της θα περιλάμβανε μεταξύ άλλων: Παρακολούθηση
και επιβεβαίωση κατά πόσον τα μέρη
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του
Σχεδίου όσον αφορά την απόσυρση
στρατευμάτων, τη διάλυση ντόπιων
δυνάμεων και τις δραστηριότητες
της Αστυνομίας. Θα απολάμβανε
ελευθερία διακίνησης σε ολόκληρη
τη νήσο (ΓΤΠ, 20/04/2004).
Η έκθεση του Kofi Annan προς
το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε
πως τη νέα δύναμη θα αποτελούσαν
2.500 στρατιώτες, περιλαμβανομένων 170 στρατιωτικών παρατηρητών,
330 μελών πολιτικής Αστυνομίας και
δύο συγκροτημένων αστυνομικών
μονάδων των 120 ανδρών εκάστη,
καθώς και διεθνούς και επιτόπιου
προσωπικού από τις δυο συνιστώσες
πολιτείες. Η νέα δύναμη θα αναπτυσσόταν πλήρως σε διάστημα 90 ημε-

ρών από τη σύστασή της. Ο κ. Annan
επεσήμαινε ότι «εάν το σχέδιο δεν
εγκριθεί από τις δύο πλευρές στα
δημοψηφίσματα, ή εάν οποιαδήποτε
εγγυήτρια δύναμη δεν ολοκληρώσει
τις διαδικασίες και έτσι δεν δύναται
να υπογράψει τη Συνθήκη για Θέματα που Σχετίζονται με τη Νέα Τάξη
Πραγμάτων στην Κύπρο μέχρι τις 29
Απριλίου, η Θεμελιώδης Συμφωνία
θα είναι άκυρη και δεν θα έχει καμία
νομική ισχύ» (ΓΤΠ, 20/04/2004).
Σημειώνεται πως υπήρξε και πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκής
Δύναμης. Σε σύσκεψη των πολιτικών
αρχηγών, ο Πρόεδρος των Νέων
Οριζόντων Νίκος Κουτσού τόνισε
ότι «θα πρέπει να προταχθεί η θέση
του κ. Καραμανλή για κατάργηση του
συστήματος των τριών εγγυητριών
δυνάμεων και την παρουσία στο νησί
Ευρωπαϊκής Δύναμης που θ’ αστυνομεύει και θα εγγυάται την εφαρμογή της λύσης και τη διατήρηση
της ειρήνης» («Σημερινή», Γιάννος
Χαραλαμπίδης, 13/03/2004).

ταρτισμός του καταλόγου που θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,
πέραν των 350 αξιωματικών, συνεχιζόταν
μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς κανείς τρίτος να γνωρίζει τι ακριβώς γινόταν πίσω
από την πόρτα ασφαλείας του Κέντρου
Κρίσεως. Ενδεικτικό της μυστικοπάθειας
ήταν και το γεγονός ότι, κανένας από τους
αστυνομικούς δεν ήταν σε θέση να πει με
βεβαιότητα κατά πόσον θα εκαλείτο να
απαντήσει θετικά ή αρνητικά σε ενδεχόμενη μετακίνησή του στην Ομόσπονδη
Αστυνομία».
Την ίδια περίοδο, ετοιμαζόταν από τον
Βοηθό Αρχηγό Επιχειρήσεων Σωτήρη
Χαραλάμπους και ειδικό σχέδιο για τη
δράση της Αστυνομίας σε ενδεχόμενη
υπερψήφιση του Σχεδίου Ανάν. Στο σχέδιο,
θα υπήρχαν πρόνοιες για όλα τα στάδια
της μεταβατικής περιόδου, με ιδιαίτερη
βαρύτητα στην αστυνόμευση των κατεχόμενων περιοχών που θα παραδίδονταν
στο ελληνοκυπριακό συνιστών κρατίδιο
(«Σημερινή», 17/04/2004).
Ο διορισμός Ομοσπονδιακού Αρχηγού και Υπαρχηγού θα γινόταν από το
Προεδρικό Συμβούλιο. Η Ομοσπονδιακή
Αστυνομία εκτιμάται πως θα αποτελείτο
από τα 1500 άτομα (750 Ελληνοκύπριοι,
750 Τουρκοκύπριοι). Σύμφωνα με τον
κ. Τάσο Παναγιώτου, αυτή θα είχε την
ευθύνη ελέγχου λιμανιών και αεροδρομίων και στις δύο πλευρές και έτσι στην
τελική της μορφή θα στελεχωνόταν από
1924 αστυνομικούς. Η δε Κοινή Υπηρεσία
Ερευνών θα αριθμούσε 600 άτομα (200
Ελληνοκύπριοι, 200 Τουρκοκύπριοι, 200

Η «Σημερινή» έγραψε πως είχε ξεσπάσει «θύελλα αντιδράσεων» στις τάξεις της
Αστυνομίας μετά την υποβολή του καταλόγου με τα ονόματα όσων κλήθηκαν να
στελεχώσουν την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και την Κοινή Υπηρεσία Ερευνών, με
τη συντριπτική πλειοψηφία να δηλώνουν
κατηγορηματικά “ΟΧΙ” στη μεταπήδηση,
αφού ουσιαστικά δεν υπήρχε πουθενά
σαφής αναφορά ως προς τα δικαιώματα,
ωφελήματα και όρους υπηρεσίας τους.
Συγκεκριμένα, της σύσκεψης στο
Προεδρικό ακολούθησαν τότε διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων στο Αρχηγείο
της Αστυνομίας, οι οποίες και διήρκεσαν
μέχρι τα μεσάνυκτα, οπότε πλέον ο κατάλογος διαβιβάστηκε με τηλεομοιότυπο στα Ηνωμένα Έθνη στις Βρυξέλλες,
όπως άλλωστε ήταν και η δέσμευση που
ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία. Στον
πολυσέλιδο κατάλογο, σύμφωνα την «Σημερινή», περιλαμβάνονται «συνολικά 950
ονόματα, από τα οποία οι 160 περίπου
είναι αξιωματικοί και οι 790 λοχίες και
απλοί αστυνομικοί».
Η κλήτευση έγινε στις 17 Απριλίου, με
τη συντριπτική πλειοψηφία να δηλώνουν
«ΟΧΙ», διότι στο σχετικό έντυπο που τους
δόθηκε να υπογράψουν «δεν διευκρινίζονται οι όροι υπηρεσίας, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και τα κεκτημένα τους
δικαιώματα» («Σημερινή», 18/04/2004).
Τελικά, από τους 400 αστυνομικούς,
οι 385 αρνήθηκαν να στελεχώσουν
την Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Ο Αρχηγός Τάσος Παναγιώτου απέδωσε το
αστυνομικό «ΟΧΙ» «στο γεγονός ότι δεν
υπάρχει διασφάλιση των όρων εργασίας,
δικαιωμάτων και ωφελημάτων τους στο
υφιστάμενο Σχέδιο» και πως «δεν είναι
εύκολο πράγμα να λαμβάνει κάποιος
αποφάσεις υπό το πρίσμα άγνωστων
πτυχών και αμφιβολιών».
Την επόμενη μέρα, η «Σημερινή»
(21/04/2004) χαρακτήρισε ως «ηφαιστειακή έκρηξη» το μαζικό «ΟΧΙ» των
αστυνομικών, αφού μόνο 40 από τους

962 απάντησαν θετικά για μετάταξη στην
Ομοσπονδιακή Αστυνομία σε περίπτωση λύσης. Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης
& Δημοσίας Τάξης, Δώρος Θεοδώρου,
ανέφερε πως ήταν δικαιολογημένες οι
αντιδράσεις των αστυνομικών, αφού τα
ΗΕ δεν διευκρίνισαν το καθεστώς εργοδότησής τους. Στο κατάλογο περιλαμβάνονταν και αστυνομικοί της Προεδρικής
Φρουράς, οι οποίοι θα αναλάμβαναν την
προστασία του Ελληνοκύπριου Συμπροέδρου. Η Ομόσπονδη Αστυνομία θα είχε
4 Βοηθούς Αρχηγούς, 2 Ελληνοκύπριους
και 2 Τουρκοκύπριους, ενώ 4 Βοηθούς
Αρχηγούς θα είχε και η Ελληνοκυπριακή
Αστυνομία.
Στις κατηγορίες των υποστηρικτών
του ΝΑΙ πως ασκήθηκε πίεση στους
αστυνομικούς να πουν ΟΧΙ, ο Τάσσος
Παπαδόπουλος ανέφερε πως τα δικαιώματά τους, μαζί με αυτά των δημοσίων
υπαλλήλων, δεν είχαν διασφαλιστεί στο
νέο κράτος που θα προέκυπτε, «είτε με
διαδοχή, μετεξέλιξη δηλαδή, είτε με την
παρθενογένεση» και είχε από την 15η
Μαρτίου 2004 εκφράσει γραπτώς το
ζήτημα (ΓΤΠ, 22/04/2004).
Το πρωί της 21ης Απριλίου στάλθηκαν αιτήσεις σε άλλους 3.800 αστυνομικούς με διαφοροποιημένη επιστολή,
διευκρινίζοντας πως τα συνταξιοδοτικά
ωφελήματα, τα κεκτημένα δικαιώματα,
οι όροι υπηρεσίας και η μισθοδοσία δεν
είχαν ακόμη διευκρινιστεί και καταβάλλονταν προσπάθειες για ξεκαθάρισμα του
όλου σκηνικού με βάση τις πρόνοιες των
ομοσπονδιακών νόμων. Ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Κύπρος Χρυσοστομίδης είπε
πως και στα προηγούμενα σχέδια του ΓΓ
δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε διευθετήσεις
για τους αστυνομικούς και η τελευταία
είχε γίνει με επιμονή του Τάσσου Παπαδόπουλου. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, αν περνούσε το ΝΑΙ, θα έπρεπε
να στελεχωθεί και να αναλάβει δράση
από την 1η Μαΐου 2004 («Σημερινή»,
Κώστα Σάββα, 22/04/2004).
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε
επίσης πως τα ΗΕ παρέδωσαν μόλις
στις 22 Απριλίου στην ελληνοκυπριακή πλευρά «τροποποιημένους τους
νόμους περί Δημόσιας Υπηρεσίας, περί
Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και περί
Κοινής Αρχής Ερευνών» που «φαίνονται
να διασφαλίζουν τα δικαιώματά» τους,
μαζί με το συμπληρωμένο σύνταγμα
τους ελληνοκυπριακού συνιστώντος
κράτους, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί
το ποιος θα αναλάβει το κόστος. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε εγείρει τις
αδυναμίες και τα κενά της νομοθεσίας
μετά τέλος της Συνόδου της Λουκέρνης»
(ΓΤΠ, 22/04/2004).

Αττίλες ντυμένοι
ως Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί
Ο τότε ΥΠΕΞ, Abdullah Gul, ανέφερε στο «TRT2» (20/04/2004): «Όπως
γνωρίζετε, το νησί θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το νησί δεν θα έχει στρατό.
Θα έχει μόνο αστυνομικές δυνάμεις».
Σύμφωνα με άρθρο του Γιάννου
Χαραλαμπίδη, ο Rauf Denktas ήθελε
«να ντύσει τους Αττίλες αστυνομικούς
μετά τη λύση» με το κόστος συντήρησης να το επωμίζονται οι Ελληνοκύπριοι μέσα από την κεντρική
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Denktas
ζήτησε όπως ο αριθμός των αστυνομικών ανά συνιστών κράτος να αυξηθεί:
«Το Σχέδιο Ανάν προβλέπει 700 αστυνομικούς για κάθε συνιστών κράτος,
συν 6 αστυνομικούς ανά χίλιους πολίτες για κάθε πλευρά. Ο κατοχικός
ηγέτης αξιώνει 3.000 αστυνομικούς
για κάθε συνιστών κράτος, συν 6 αστυνομικούς ανά χίλιους πολίτες».
Ο Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος είχε «συνδέσει το θέμα της
ασφάλειας με τους εποίκους, υπο-

στηρίζοντας ότι αποτελούν απειλή,
ιδιαίτερα εκείνοι που υπηρέτησαν ως
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί ή οπλίτες
κατά την εισβολή ή αργότερα στις
δυνάμεις του Αττίλα και τους δόθηκε
παράνομα η υπηκοότητα του ψευδοκράτους. Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι
αν όχι όλοι, πολλοί από αυτούς θα
μετατραπούν σε αστυνομικούς». Τις
προτάσεις Denktas είχε στηρίξει και ο
Mehmet Ali Talat. Ο ισχυρισμός πως
ήταν αναγκαία η αύξηση της αστυνομικής δύναμης γινόταν «λόγω των 10
σημείων ελέγχου που θα υπάρχουν,
όπως προνοεί το Σχέδιο Ανάν, στα σύνορα των δύο συνιστώντων κρατών»
(«Σημερινή», 11/03/2004).
Αναλυτικά, η πρόταση Denktas σήμαινε: «Αύξηση των αστυνομικών ενός
εκάστου των συνιστώντων κρατιδίων
από 700 συν 6 ανά χίλια πρόσωπα
σε 3.000 συν 6 ανά χίλια πρόσωπα.
Δηλαδή, ο συνολικός αριθμός στο
τ/κ συνιστών κράτος θα είναι 4.200

(3000+1200) εάν λάβουμε υπόψη
ότι, με τους εποίκους που θα μείνουν, ο πληθυσμός του θα φθάνει τις
200.000. Εάν σε αυτούς τους 4.200
προσθέσουμε τους 6.000 Αττίλες
που θα παραμείνουν στο πλαίσιο της
συνθήκης εγγύησης, ο αριθμός των
ανδρών στα Σώματα Ασφαλείας του
τ/κ συνιστώντος κράτους φθάνει τις
12.000 άνδρες» («Σημερινή», Γιάννος
Χαραλαμπίδης, 13/03/2004)
Ερωτηθείς ο τότε Αρχηγός εάν οι
Τουρκοκύπριοι που θα ορίζονταν από
την τουρκοκυπριακή πλευρά ως μέλη
της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας επαρκούσαν για τα καθήκοντα που θα είχαν
να επιτελέσουν, λαμβανομένου υπόψη
του γεγονότος ότι το ψευδοκράτος δεν
έχει διεθνείς σχέσεις με την Europol
και την Interpol, ο Τάσος Παναγιώτου
ανέφερε ότι το ερώτημα θα έπρεπε
να απευθύνεται σ’ αυτούς που είχαν
ενεργήσει για την ετοιμασία του σχεδιασμού» («Σημερινή», 16/04/2004).
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Από την Πρωταπριλιά του 1955
στην Αγία Εβδομάδα της Γενεύης
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

«ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΑΠΡΊΛΗ, Η ΆΤΥΠΗ ΣΎΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΎΣ. ΣΎΝΟΔΟΣ
ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΟ
ΊΔΙΟ ΚΟΙΝΌ ΔΕΊΓΜΑ
ΜΕΘΌΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ
«ΤΕΛΕΙΏΝΟΥΝ» ΚΆΠΟΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΠΡΌΒΛΗΜΑ»

Π

οιος πίστευε ότι ο
Απρίλης του 1955,
με την έναρξη του
υπέροχου Αγώνα
για αποτίναξη του
αγγλικού ζυγού, θα
συναντούσε την προδοσία της Χούντας των Αθηνών τον Απρίλη
1967. Τουλάχιστον υπήρξε ως εξαίρετη
μορφή διεκδίκησης ο Απρίλης του 2004,
όταν η αυτοπεποίθηση και ο αγώνας για
το «Δεν ξεχνώ», «Τα σύνορά μας είναι
στην Κερύνεια» και «Διεκδικώ απελευθέρωση και επιστροφή», οδήγησαν στο
Δημοψήφισμα για την απόρριψη ενός
Σχεδίου κακής λύσης. Μια λύση που
αποστερούσε, σωρευτικά, πολλά από
τα αναγνωρισμένα ατομικά δικαιώματα
και ελευθερίες, ενώ ήταν μη λειτουργική.
Τώρα και πάλι Απρίλη, η άτυπη Σύνοδος
της απαράδεκτης πενταμερούς. Σύνοδος
που αποκαλύπτει το ίδιο κοινό δείγμα
μεθόδευσης, για να «τελειώνουν» κάποιοι
με το κυπριακό πρόβλημα. Οι ίδιοι που
προωθούν λύση συνομοσπονδιακή ή δύο
κρατών, προς ολοκληρωτική καταστροφή.
Το τραγικό, όμως, είναι ότι το πράττουν
εχθροί και φίλοι, με τη βεβαιότητα ότι τούτο
θα πραγματωθεί γιατί δεν θα ξεπεράσουμε
ποτέ, ως Έλληνες, τη μεταξύ μας διχόνοια
και εσωτερική αντιπαλότητα.
Η Γενεύη και ό,τι θα ακολουθήσει, δεν
μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να επιφέρουν τη ρατσιστική σταύρωσή
μας. Δεν είναι επιτρεπτό να συνεχίσει το

έργο της κατάλυσης και της ομηρίας της
Κύπρου, που αποβλέπει να ολοκληρώσει
η Τουρκία. Ο Ελληνισμός της Κύπρου,
εάν δεν αντισταθεί σταθερά και πρόσθετα
στη Γενεύη, θα αρχίσει τη σιωπηρή του
πορεία (όπως η Ίμβρος – Τένεδος – εγκλωβισμένοι Καρπασίας) προς εξαφάνιση από
τον χώρο και από την Ιστορία.
Τώρα η «ορολογία» της «αξίωσης» της
Τουρκίας δεν αφορά σε «επανένωση»
κατά παρθενογένεση. Η επιδίωξή της
τώρα είναι, η ξεχωριστή «κρατική κυριαρχία» επί ενός τμήματος (το κατεχόμενο
παράνομα) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Τουρκία γνωρίζει τι επιθυμεί. Το μεθοδεύει ανυποχώρητα και συστηματικά, ενώ

η δική μας πολιτική ηγεσία, διαχρονικά
υποχωρεί εθελότυφλα. Γι’ αυτό ο λαός
απαιτεί, αναμένει και εύχεται τη δίκαιη
Ανάσταση τού τόπου. Στους καιρούς της
κάμψης και της έκπτωσης που βρισκόμαστε, δεν πρέπει να επικρατήσει η αποκαρδίωση, η έσχατη απογοήτευση και
ούτε βέβαια η κρατική μας κατάρρευση.
Η ελευθερία, η πίστη στη δημοκρατία,
όπως και η διεκδίκηση σεβασμού όλων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει
να αποβεί για μια ακόμη φορά η δημιουργική δύναμη, που θα οδηγήσει τον
κυρίαρχο λαό στο να απορρίψει κάθε νέο
καταστρεπτικό σχέδιο τουρκικής λύσης.
Είναι ο ίδιος ο λαός με πλήρη ιστορική

αυτοσυνειδησία και με βαθύ προβληματισμό για τη μοίρα και τους προσανατολισμούς του, που πρέπει να απαιτήσει μια
νέα στρατηγική αγώνα, που θα επιτρέψει
τη θεώρηση του ευρωπαϊκού μέλλοντός
μας με ελπίδα. Τούτο γιατί, σε τέτοιες ώρες
όλοι οι πολίτες και κύρια με ομόθυμη
την ίδια την πολιτική εξουσία, πρέπει
να συναγάγουν τα ορθά συμπεράσματα
περί τα αιτήματα των καιρών, να δουν με
βλέμμα οξυδερκές το μέλλον, ώστε να
δονήσουν τους μουδιασμένους αρμούς
της ιστορίας και να εμφυσήσουν νέα πνοή
αυτοπεποίθησης και διεκδίκησης χάριν
του δικαίου. Καιρός μνήμης και πρόσθετης ευθύνης, ώστε ως λαός να υψώσουμε

την ταπείνωση σε αγωνιστικότητα και να
χαράξουμε και πάλι μια πορεία αξιοπρέπειας και διεκδίκησης, που δεν πρέπει
να είναι απλή φραστική ωραιολογία ή
συνθήματα, αλλά πίστη για έναν αγώνα
αποφασιστικότητας. Τα δικαιώματά μας
δεν θα μας τα εξασφαλίσουν άλλοι, αλλά
μόνο η δική μας διεκδίκηση.
Εμείς οφείλουμε, μ’ αφορμή την αποδεδειγμένη τουρκική βουλιμία, να επαναφέρουμε το Κυπριακό πραγματικά στην
ορθή διάστασή του, ως ζήτημα εισβολής,
κατοχής και εποικισμού. Να ζητήσουμε τη
σαφή αλληλεγγύη των εταίρων μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ως και κάθε άλλου
φιλικού κράτους. Να μιλήσουμε καθαρά
προς όλους για την ανάγκη διεκδίκησης
λύσης κατά το Δίκαιο της Θάλασσας, το
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για ένα
«κανονικό» Κράτος Δικαίου ως το πρώτιστο,
μέγιστο και αναφαίρετο δικαίωμά μας.
Το χρωστούμε στην Ιστορία του τόπου,
στους αγώνες των γενιών που πέρασαν,
στις θυσίες και στο δίκαιο, όπως και σε
όσους ακολουθούν. Άλλωστε η άδικη λύση
και η όποια πορεία προς την καταστροφή,
που ανιχνεύεται και καθίσταται ορατή διά
των υποχωρήσεων, αποτελεί στάση την
οποία δικαίως δεν την αντέχει πλέον η
αξιοπρέπειά μας. Δεν πρέπει να μείνει
ατιμώρητο το έγκλημα της Τουρκίας και
ούτε θα επιτρέψουμε την απο-ενοχοποίησή
της. Έχουμε δικαίωμα στην ανάσταση και
του τόπου μας.
* Δικηγόρος
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Το άχτιν του Alan Duncan, τo Foreign Office,
ο Stephen Lillie και η νέα πενταμερής
ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΤΟΥ SIR ALAN
DUNCAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ, ΣΤΟ
ΝΈΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΌΡΗΣΕ ΣΤΙΣ 15 ΤΡΈΧΟΝΤΟΣ,
ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ

Σ

τις 19 Απριλίου 2021,
με ανταπόκρισή μου στο
Ράδιο Πρώτο, προέβαλα
τις αναφορές του Sir Alan
Duncan για την Κύπρο,
στο νέο του βιβλίο που
κυκλοφόρησε στις 15
τρέχοντος, στο Λονδίνο, με τίτλο «In the
thick of it». Θα βρείτε την κριτική μου
αναρτημένη αυθημερόν στο Sigmalive,
«Αποκαλύψεις Ντάνκαν στο νέο του βιβλίο για Κραν Μοντανά, Αναστασιάδη &
Τουρκία». Και στην «Ελευθερία» Λονδίνου,
25.4.2021.
Επανέρχομαι για περαιτέρω.

Η αντι-κυπριακή θέση του
Υπ. Αρμοστή Steven Lillie
και Φόρεϊν Όφις

Αναφερόμενος ο Alan Duncan στις
αντιδράσεις μας τόσο στην Κύπρο όσο
και στην ομογένεια Βρετανίας (και Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και Υπ. Εξ.
Νίκου Χριστοδουλίδη) για τη δήλωσή
του ως Υφυπουργός Ευρώπης από τη
Βουλή των Κοινοτήτων, στις 14.5.2019,
για αμφισβητούμενες περιοχές στην κυπριακή ΑΟΖ, αποκάλυψε:
«Video conference call with our High
Commissioner in Cyprus Stephen Lillie,
and senior official Jill Gallard. They both
think that my chosen words were perfectly
accurate, and that the explosive Cypriot
reaction is unjustified. I insist that we
should not stand for it».
«Είχα σύσκεψη μέσω βίντεο με τον
’Υπ. Αρμοστή μας στη Κύπρο Stephen
Lillie, και την ανώτερη αξιωματούχο Jill
Gallard. Αμφότεροι είναι της άποψης ότι
οι επιλεγμένες μου λέξεις ήσαν πλήρως
ακριβείς και η εκρηκτική κυπριακή αντίδραση αδικαιολόγητη. Επιμένω ότι δεν
πρέπει να την ανεχτούμε».
Υπενθυμίζω εδώ τι είχε δηλώσει από
τη Βουλή στις 14.5.2019 εις απάντησιν
ερώτησης του Εργατικού βουλευτή, Πάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος του είχε

Η ΣΕΛΊΔΑ ΌΠΟΥ Ο MATTHEW KIDD ΘΕΩΡΕΊ ΌΤΙ ΠΡΟΔΌΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗ.

ζητήσει να καταδικάσει την απόφαση της
τουρκικής κυβέρνησης για έρευνες στα
χωρικά ύδατα της Κύπρου:
«Συναντήθηκα χθες με τον Τούρκο
πρέσβη και είχα πολύ εποικοδομητικές
συζητήσεις μαζί του. Η θέση του ΗΒ είναι
ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,
διερευνητικές γεωτρήσεις δεν πρέπει να
προχωρήσουν σε περιοχές όπου η κυριαρχία αμφισβητείται».
«Sir Alan Duncan [Minister for Europe:]
Yesterday, I met the Turkish ambassador
and had very constructive discussions
with him. The position of the UK is that,
in line with the UN convention on the law
of the sea, exploratory drilling should not
proceed in any area where sovereignty
is under dispute».
O Alan Duncan, λοιπόν, μας ενημέρωσε
με το βιβλίο του ότι ο ‘Υπ. Αρμοστής τους
στη Λευκωσία και η ανώτερή τους αξιωματούχος Jill Gallard συμφωνούσαν πλήρως
με τη δήλωσή του, και έβρισκαν ακριβέστατες τις επιλεγμένες του λέξεις. Δηλαδή
ότι η Τουρκία ουσιαστικά δεν παραβιάζει
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας με τις ενέργειές της, αλλά οι
έρευνες που διενεργεί διεξάγονται απλώς
σε «αμφισβητούμενες περιοχές».
Αυτή η «αποκάλυψη» επιβεβαιώνει,
επίσης, ότι όταν γράψαμε πως η ανακοίνωση που εξέδωσε τότε το Υπουργείο του,
προσπαθώντας να διορθώσει τα πράγματα,
μετά τις αντιδράσεις μας, δεν έλεγε τίποτα το

Η ΣΕΛΊΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΎΠ. ΑΡΜΟΣΤΉ Ε. ΕΥΡΥΒΙΆΔΗ.

Επαίσχυντη
συμπεριφορά,
πεζοδρομίου
Τελικά ο ίδιος ήταν που δεν άντεξε και δεν σεβάστηκε τους βασικούς
καλούς διπλωματικούς τρόπους με
την επαίσχυντη συμπεριφορά του
προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
Γιατί ο Ε. Ευρυβιάδης δεν αντιπροσώπευε την… οικογένειά του στο
Ηνωμένο Βασίλειο, όταν επέδωσε τα
διαπιστευτήριά του στη Βασίλισσα
Ελισάβετ. Αλλά, το διεθνώς αναγνωρισμένο νόμιμο κράτος της Κυπριακής
Δημοκρατίας!
Στο οποίο, δυστυχώς, το Φόρεϊν
Όφις ακόμα συμπεριφέρεται σαν να
είναι… αποικία του Στέμματος!
Έτσι και η συμπεριφορά (Sir Alan
Duncan) στο Κραν Μοντανά, επικεφαλής της 30μελούς συν επαγγελματικής του ομάδας που έφυγε
απαρηγόρητη για τη σκληρή δουλειά
που έκανε και χάθηκε η «ευκαιρία»
να διαλύσουν την ΚΔ!
Αλλά πολύ περισσότερο απ’
όλους, όπως τονίζει στο βιβλίο, ο
Ύπατός τους Αρμοστής στην Κύπρο,

Matthew Kidd, ο οποίος έφυγε νιώθοντας πλήρως απογοητευμένος
και προδομένος από τον Νίκο Αναστασιάδη!
Καθόλου καλές κριτικές είχε
το βιβλίο του από τον βρετανικό
Τύπο, για το υβρεολόγιο που εξαπέλυσε για τους πάντες. Αρκεί η
“Observer”, στις 18.4.2021:«Πάρα
πολλή χολή… Ο πρώην Συντηρητικός υφυπουργός σκορπά το
βιτριόλι του στα ημερολόγιά του,
όμως στερείται αυτογνωσίας και
πνεύματος να γράψει σημαντικά
πολιτικά απομνημονεύματα».
Αν με αυτά που έγραψε, εννοούν
ότι ο Αναστασιάδης δεν δέχθηκε να
μετατραπεί σε Ιούδα και να προδώσει την Πατρίδα του και τον Ελληνισμό για να εξασφαλιστούν τα
βρετανο-τουρκικά συμφέροντα, εύχομαι να τους ξανα…«προδώσει» την
Εβδομάδα των Παθών, που σκόπιμα
επέλεξαν για νέα πενταμερή! Κακής
αρχής τη Μεγάλη και Αγία Τρίτη…

Η JILL GALLARD.

διαφορετικό, ήμασταν πλήρως δικαιολογημένοι. Σήμερα το επιβεβαιώνει από μόνος
του ότι οι ανακοινώσεις των, που θεωρήθηκαν μάλιστα από ορισμένους ότι ήσαν
διορθωτικές και ικανοποιητικές, ήσαν όλα
μια συγκαλυμμένη υποκρισία, μάλιστα με
άχτιν. Και ήσαν οι πραγματικές και σταθερές
θέσεις του Φόρεϊν Όφις σε σχέση με την
Κυπριακή Δημοκρατία.
Επιπλέον και σημαντικότατο, η αξιωματούχος Jill Gallard δεν ήταν π.χ. κάποια υπάλληλος στην Υπ. Αρμοστεία της Λευκωσίας
(που δεν εξηγεί στο βιβλίο του).
Η αξιωματούχος Jill Gallard μεταξύ
2018-2020 υπηρετούσε στο Φόρεϊν Όφις
ως Αναπληρώτρια Πολιτική Διευθύντρια
υπεύθυνη για τα Δυτικά Βαλκάνια και
Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή απευθείας
υπεύθυνη για το Κυπριακό! Και από τις 11
Νοεμβρίου 2020 διορίσθηκε ως Πρέσβης
στην Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμανίας. Επομένως το λεκτικό της δήλωσης
από τη Βουλή των Κοινοτήτων ήταν και
παραμένει, θα έλεγα, η πραγματική θέση
του Φόρεϊν Όφις.
https://www.gov.uk/government/people/
jill-gallard
Για τις 13 Μαΐου 2019 ο Alan Duncan
δεν έχει τίποτα στο ημερολόγιό του. Ενώ στη
δήλωσή του στις 14.5.2019 από τη Βουλή
είχε πει ότι την προηγούμενη συναντήθηκε
με τον Τούρκο Πρέσβη στο Λονδίνο και
είχε «πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις
μαζί του».
Κάλεσε, λοιπόν, την επομένη, 15.5.2017,
τον ‘Υππατο Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κ. Ευριπίδη
Ευρυβιάδη, στο Φόρεϊν Όφις και τον κατσάδιασε για τις αντιδράσεις και τον έδιωξε
δίχως να τον αφήσει να εξηγήσει. Έγραψε
σχετικά: «Κάλεσα τον ‘Υπ. Αρμοστή τους στο
Φόρεϊν Όφις. Τον κατσάδιασα, κάνοντας
ξεκάθαρο ότι μπορούμε να χειριστούμε
οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ μας αλλά
δεν θα ανεχτούμε προσβλητικές δημόσιες
επιθέσεις που είναι ενάντια στους βασικούς
καλούς διπλωματικούς τρόπους. Ζήτησε
αν μπορεί να εξηγήσει, αλλά του είπα δεν
μπορεί – και τον πέταξα έξω μετά από
δύο λεπτά».
«Their High Commissioner Evripides
Evriviades, at my request, has been
summoned to the FCO. I bawl him out,
making it quite clear that we can handle
any disagreement between us but will not
tolerate rude public attacks which go against
basic diplomatic good manners. He asks if
he can explain, but I say he cannot – and
chuck him out after two minutes».
Αργότερα τηλεφώνησε του Ευρυβιάδη και
του είπε: «Τίποτα το προσωπικό, σε αγαπώ
στην πραγματικότητα, αλλά έπρεπε να μάθουν
πως δεν μπορούν να μας συμπεριφέρονται
τόσο προσβλητικά – ή στην ουσία καθόλου»!
«Nothing personal, love you really, but
they needed to know they cannot push us
around so rudely – or indeed at all».
*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Πάμε στην Πενταμερή για Πύρρειο νίκη;
ΑΝΔΡΈΑΣ
ΘΕΟΦΆΝΟΥΣ*

Κ

ρίνοντας από τα αποτελέσματα προηγούμενων κύκλων συνομιλιών
για το Κυπριακό, διαπιστώνεται
ότι η τουρκική πλευρά κατέγραφε κέρδη
όταν σε κομβικά σημεία κατέθετε νέες
προτάσεις, αγνοώντας το πλαίσιο διαπραγμάτευσης και η ελληνική πλευρά παρέμενε
προσκολλημένη στο διαπραγματευτικό
κεκτημένο. Δυστυχώς, η συνεπής στάση
της δικής μας πλευράς, όχι μόνον δεν εκτιμήθηκε όσο πιστεύαμε, αλλά, αντιθέτως,
μας οδηγούσε προς την λάθος κατεύθυνση
γιατί ακριβώς ουσιαστικά είχε σαν αφε-

τηρία μια δογματική προσκόλληση και
προσέγγιση. Την τακτική της τουρκικής
πλευράς διευκόλυνε η στάση του ΟΗΕ
και των άλλων εμπλεκόμενων δυνάμεων,
οι οποίες ακολουθούσαν τη μέση γραμμή
των θέσεων των δύο πλευρών. Είναι με
αυτόν τον τρόπο που η τουρκική πλευρά
μετακίνησε το διαπραγματευτικό κεκτημένο πιο κοντά στις θέσεις της από τα τέλη
της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα.
Όταν η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε
αποδεχθεί τη δικοινοτική ομοσπονδία το
1977 και 1979, ο παραμερισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας και η παρθενογένεση ήταν εκτός συζήτησης. Το ίδιο και
τα συνιστώντα κράτη και η εκ περιτροπής
προεδρία, τα οποία σήμερα η τουρκική
πλευρά θεωρεί ως κεκτημένα.
Παρά τα πιο πάνω σαφή δεδομένα
η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων
θεωρούν ότι η ενδεδειγμένη στάση της

πλευράς μας εν όψει της επικείμενης άτυπης Πενταμερούς είναι η προσκόλληση
στο διαπραγματευτικό πλαίσιο ως είχε το
2017 στο Κραν Μοντανά. Από την άλλη
τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, ενώ
ασκούν κριτική, δεν έχουν καταθέσει ξεκάθαρη εναλλακτική πρόταση.
Είναι καθοριστικής σημασίας να αξιολογηθούν επαρκώς τα δεδομένα τόσο
από στρατηγικής όσο και από τακτικής
πλευράς. Θεωρώ αδύνατο να υπάρξει
κατάληξη σε ένα νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, το οποίο θα είναι θετικό για
εμάς. Τουλάχιστον ας εργασθούμε για
να μην υπάρξει οποιαδήποτε επίρριψη
ευθυνών στην πλευρά μας για τυχόν συνέχιση του αδιεξόδου.
Παράλληλα πρέπει να διερωτηθούμε
κατά πόσον μας αρκεί η επαναβεβαίωση
της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και
του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Σε ένα

τέτοιο ενδεχόμενο ίσως υπάρξουν πανηγυρισμοί. Θα πρόκειται όμως για μια Πύρρειο
νίκη. Γι’ αυτό είναι καθοριστικής σημασίας
να υπάρξει προσπάθεια για εμπλουτισμό
της υφιστάμενης διαδικασίας. Η πλευρά
μας θα πρέπει να καταθέσει ιδέες-κατευθυντήριες γραμμές για την τελική διευθέτηση
καθώς και εισηγήσεις για ουσιαστικά μέτρα,
τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα
στο πλαίσιο μιας εξελικτικής προσέγγισης.
Τη φιλοσοφία αυτή ενστερνιζόμουν
ακόμα και πριν από το δημοψήφισμα
για το Σχέδιο Ανάν, καταθέτοντας γραπτώς
θέσεις και εισηγήσεις. Στην πορεία του
χρόνου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξελίξεις προέβαινα σε επικαιροποίηση των
θέσεων αυτών. Στην παρούσα συγκυρία
έχω ήδη καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις (βλέπε Κείμενο Πολιτικής (δεύτερη
έκδοση) Ανδρέας Θεοφάνους, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕ-

ΡΗ – Τα ιστορικά γεγονότα και η ανάγκη
για αφήγημα, http://cceia.unic.ac.cy/wpcontent/uploads/Policy-Paper_4-2021.pdf).
Η φιλοσοφία-πολιτική αυτή δεν έχει δοκιμασθεί ποτέ. Αντίθετα είναι η συμβατική
φιλοσοφία για διακοινοτικές συνομιλίες
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ για μια διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία που έχει ακολουθηθεί και
εφαρμοσθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια.
Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, η πολιτική αυτή όχι μόνο έχει εξαντλήσει τα όριά
της, αλλά και έχει αποτύχει. Και θα ήταν
μέγα σφάλμα η απάντηση της δικής μας
πλευράς στην εμμονή της Τουρκίας για
λύση δύο κρατών να είναι η επαναβεβαίωση της λύσης για διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία. Αυτό είναι που θα επιδιώξει
η τουρκική πλευρά, αλλά με τους όρους
της καθώς και τη δική της ερμηνεία. Θα
είναι ουσιαστικά μια ρύθμιση που θα

υπηρετεί τις στοχεύσεις της για διάλυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Θεωρώ τραγικό να υπάρχει προσκόλληση σε μια φιλοσοφία/πολιτική που, εάν
τελικά επιτύχει, θα μας οδηγήσει σε επιδείνωση του status quo. Ο Πρόεδρος θα
πρέπει να τολμήσει να τονίσει το αυτονόητο:
ότι σε μια ομοσπονδιακή διευθέτηση θα
διασφαλίζεται η συνέχεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Πέραν τούτου, στο θέμα της
πολιτικής ισότητας δεν είναι δυνατό να
υπάρξει άλλη διατύπωση από αυτήν που
προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάνω απ’ όλα είναι
σημαντικό να ξεκαθαρισθεί ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία θα πρέπει να λειτουργεί ως
κανονικό κράτος μετά τη λύση.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Μας εμπαίζουν και υποκύπτουμε
στον εμπαιγμό
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

«Μ’ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΌ ΣΤΗΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΡΉ, ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΈΣ
ΠΩΣ Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΘΑ ΠΑΊΞΕΙ
ΑΚΌΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΤΟΝ ΡΌΛΟ
ΤΟΥ ΠΌΝΤΙΟΥ ΠΙΛΆΤΟΥ»

Τ

ην ώρα που σε ολόκληρο
τον πλανήτη επικρατεί
ένα ψυχροπολεμικό κλίμα και «κτίζονται» νέα
τείχη διαχωρισμού με
χώρες της Ευρώπης να
καλούνται να ενταχθούν
σε στρατόπεδα, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη για την άτυπη συνάντηση
5+1 για την Κύπρο, η οποία θα διεξαχθεί
από 27-29 Απριλίου.
Όπως λέχθηκε, η 27η Απριλίου είναι
αφιερωμένη σε διμερείς συναντήσεις του ΓΓ
με τα «μέρη» και στην εναρκτήρια δεξίωση.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξαφανισθεί
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά
και του ίδιου του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ, του οποίου η χώρας μας είναι από
το 1960 ένα από τα αναγνωρισμένα κράτη
μέλη του. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν πολλές διμερείς συναντήσεις του
Γ.Γ. με τις εγγυήτριες δυνάμεις και τους δύο
ηγέτες και πιθανή τριμερής συνάντηση
του Γ.Γ. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ.  
Πέραν των δύο ηγετών και των Υπουργών
Εξωτερικών των εγγυητριών δυνάμεων,
στη Γενεύη θα βρίσκεται και αντιπρόσωπος
της Ε.Ε. Ήδη ανακοινώθηκε το όνομα της
Angelina Eichhorst, διευθύντριας τομέα
Δυτικής Ευρώπης, Δυτικών Βαλκανίων,
Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).
Η κ. Eichhorst δεν θα είναι μέρος της
άτυπης διάσκεψης, ούτε θα συμμετάσχει
σε οποιαδήποτε διαδικασία της, συμπεριλαμβανομένων της εναρκτήριας δεξίωσης
και του δείπνου της δεύτερης ημέρας,

ωστόσο θα έχει διμερείς συναντήσεις με
εμπλεκόμενα μέρη.
Δηλαδή στη Γενεύη θα βρίσκεται μεν
αντιπρόσωπος της ΕΕ, όμως θα περιοριστεί
σε διμερείς επαφές, χωρίς να έχει ενεργό
εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Για το θέμα
αυτό συνομίλησαν την περασμένη Κυριακή οι κ. Γκουτέρες και Μπορέλ. Πάντως,
δεν προβλέπεται παρουσία εκπροσώπου
της Ε.Ε. σε καμιάν από τις διαδικασίες της
συνάντησης, συμπεριλαμβανομένων της
δεξίωσης και του δείπνου. Παρομοίως, δεν
αναμένεται ανάλογο με την ΕΕ ρόλο να
έχουν στη Γενεύη και τα μόνιμα μέλη του
Σ.Α., κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν.
Είναι πλέον σαφές πως ο Αντόνιο Γκουτέρες υπέκυψε στις πιέσεις της Τουρκίας.
Για να μη δυσαρεστήσει την Άγκυρα, αποδέχθηκε τους εκβιασμούς της και ικανοποίησε την επιθυμία Τουρκίας και Βρετανίας για ν’ απουσιάζει η ΕΕ απ’ τη Γενεύη.
Παράλληλα και η ίδια η ΕΕ, ως έτοιμη από
καιρό, υπέκυψε μπροστά στους τουρκικούς εκβιασμούς και αφήνει ουσιαστικά
ανυπεράσπιστο ένα κράτος-μέλος της,
απέναντι στις παγίδες που μεθοδεύουν
εδώ και καιρό οι δύο εγγυήτριες Βρετανία
και Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε ακόμα μια φορά κατώτερη των
περιστάσεων. Ανίκανη και ανήμπορη να
υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία, παρά τις στομφώδεις διακηρύξεις.
Το σκηνικό που μεθοδεύτηκε προμηνύει
δυσάρεστες εξελίξεις για τη δική μας πλευρά. Η ανοχή του ίδιου του ΓΓ ΟΗΕ αλλά
και η ατολμία της ΕΕ απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις θα μας οδηγήσουν εκεί
που θέλουν, με την Τουρκία να επιβάλλει
τους όρους της. Δυστυχώς, η Ελλάδα τα
τελευταία δέκα χρόνια βυθίζεται όλο και

περισσότερο στην αμερικανική εξάρτηση
έχοντας απολέσει σημαντικούς συμμάχους, ενώ και η Κύπρος την ακολουθεί
με βήμα γοργό.
Μ’ αυτό το σκηνικό στην πενταμερή,
είναι προφανές πως ο Γ.Γ. του ΟΗΕ θα
παίξει ακόμα μια φορά τον ρόλο του Πόντιου
Πιλάτου. Βέβαια άλλα μας διαβεβαίωναν οι
Ευρωπαίοι εταίροι (Μπορέλ, Μισέλ και ρέστοι), πως η Ε.Ε. όχι μόνο θα είναι παρούσα,
αλλά θα έχει και ουσιαστική συμβολή. Αυτές
τις υποσχέσεις τις δέσαμε κομποσχοίνι και
διατρανώναμε την «αποφασιστικότητά μας
για συμμετοχή στην άτυπη πενταμερή»,
η οποία, όπως φαίνεται, δεν θα είναι και
τόσο άτυπη, καθότι στις διμερείς επαφές
κρύβονται οι λεπτομέρειες με την άσκηση
πιέσεων στην αδύναμη πλευρά.
Τη θεατρική αυτή παράσταση την έχουμε ξαναδεί, όπως και την επανάληψη του
εμπαιγμού από τους δήθεν συμμάχους
ή τους δήθεν προσηλωμένους στο διεθνές δίκαιο, επικεφαλής του οργανισμού
Ην.Εθνών και Ε.Ε.
Οι παραβάτες του διεθνούς δικαίου, η
Τουρκία και οι υποτελείς της στα κατεχόμενα,
επαναλαμβάνουν με φανατισμό και εμμονή πως η πενταμερής είναι χάσιμο χρόνου
και ότι η Τουρκία θεωρεί τα κατεχόμενα
εθνική υπόθεση, γι’ αυτό και θα επιμένει
σε λύση δύο κρατών. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε
συνέντευξή του στο Haberturk, την περασμένη Τρίτη, είπε ότι «αυτήν τη στιγμή δεν
θα διαπραγματευτούμε την ομοσπονδία με
τη ‘διοίκηση’ στην Κύπρο με τον ίδιο τρόπο.
Ως Τουρκία και ‘τδβκ’ η στάση μας είναι
η ίδια. Αυτή είναι εθνική υπόθεση. Πλέον
πρέπει να αξιολογήσουμε άλλες επιλογές».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «μέχρι σήμερα δεν
υπήρξε πολιτική ισότητα και πρέπει οι

Θέλουμε πραγματικά λύση του
Κυπριακού και επανένωση;
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Μ

ετά από σχεδόν μισό αιώνα
από την εισβολή, η διερεύνηση
της τύχης των αγνοούμενων
προσώπων μέσα από τους όρους εντολής
προς τη ΔΕΑ, εκτός του ότι έχει αποτελματωθεί, κατέληξε για τις 1008 από τις
2002 περιπτώσεις εξαφανισμένων προσώπων στην απλή ανταλλαγή λειψάνων
χωρίς πληροφόρηση πότε και πώς αυτά
τα πρόσωπα βρήκαν τον θάνατο.
Τα ανθρώπινο δικαίωμα των συγγενών
για γρήγορη διερεύνηση της τύχης των
προσφιλών τους προσώπων εξευτελίστηκε από τις ατελέσφορες διαδικασίες που
συμφωνήθηκαν από τις δύο πλευρές, που
βασική τους έγνοια ήταν να μην αποδοθούν ευθύνες για τα απεχθή εγκλήματα
της εκτέλεσης κρατουμένων και μαζικών
δολοφονιών αμάχων και όχι για να ξαλαφρώσουν τους συγγενείς από τον πόνο,
το άγχος και την αβεβαιότητα.
Δυστυχώς, αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα χρησιμοποιήθηκε, κυρίως
από την τουρκική πλευρά, για να πετύχει
και να δικαιολογήσει τον διαχωρισμό. Δυστυχώς, η ελληνοκυπριακή πλευρά με την

αδράνεια και την λανθασμένη πολιτική της
στο θέμα αυτό συνεχίζει να συνεπικουρεί
και ρίχνει νερό στον μύλο της Τουρκίας
για υλοποίηση των σχεδίων της.
Οι συγγενείς των εξαφανισμένων δεν
ικανοποιούνται μόνο από την παράδοση
μερικών σκελετικών θραυσμάτων για να
ξεγράψουν το δικαίωμά τους να γνωρίζουν
για α) τον ουσιαστικό χρόνο και τις συνθήκες της δολοφονίας των προσφιλών τους
προσώπων και β) ποιοι είναι υπεύθυνοι
γι’ αυτά τα εγκλήματα και γιατί έμειναν στο
απυρόβλητο και γ) να αποζημιωθούν για
το συνεχές μαρτύριο δεκαετιών αναμονής
και αβεβαιότητας. Πώς αποζημιώνονται,
αλήθεια, οι μανάδες και πατεράδες που
έφυγαν από αυτόν τον κόσμο χωρίς να
ποτέ να μάθουν τι έγιναν τα παιδιά τους;
Εάν τα εμπλεκόμενα μέρη του προβλήματος πιστεύουν ειλικρινά σε μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη στην Κύπρο,
η πρώτη συμφωνία που θα πρέπει να
κάνουν είναι η εγκαθίδρυση ενός διεθνούς δικαστηρίου που θα διερευνήσει
όλα τα εθνοτικά εγκλήματα που έγιναν,
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εισβολή. Πρέπει για να χυθεί άπλετο φως σε
όλες της δολοφονίες και εκτελέσεις,για
να μάθουν οι συγγενείς , ο λαός και ο

κόσμος όλος και να καταδικαστούν αυτά
τα εγκλήματα έστω στη συνείδηση της
πολιτισμένης ανθρωπότητας, με στόχο να
μην επαναληφθούν ξανά τέτοια εγκλήματα
στον τόπο μας. Η γνώση που θα προκύψει
από τη διερεύνηση, θα δικαιώσει τους
συγγενείς των θυμάτων, θα καυστηριάσει τις πληγές του παρελθόντος και θα
ετοιμάσει τον λαό για να ζήσει ειρηνικά.
Η δική μας η πλευρά, που θεωρεί ότι
έχει το δίκαιο με το μέρος της, θα πρέπει
να προτείνει επιτακτικά στις επερχόμενες
συνομιλίες την εγκαθίδρυση ενός διεθνούς
δικαστηρίου για διερεύνηση των εθνοτικών
εγκλημάτων στην Κύπρο για να καταδείξει
τη δέσμευσή της για μια διαρκή λύση και
να αποκαλύψει τις προθέσεις της άλλης
πλευράς. Άλλωστε, ίσως είναι ο μοναδικός
τρόπος να μάθουμε τι απέγιναν οι χίλιοι
τόσοι άνθρωποι που εξακολουθούν να
αγνοούνται.
«Το εκάμαμεν τζι εμείς πολλά» δεν
ανακουφίζει κανένα συγγενή και δεν
επιλύει το πρόβλημα και προπαντός δεν
δικαιώνει τους αδικοχαμένους.
* Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν επί της
κυριαρχικής ισότητας». Η 5 συν 1 άτυπη
συνάντηση, είπε, «ήταν δική μας πρόταση», προσθέτοντας ότι «στόχος αυτής της
συνάντησης είναι να διαπραγματευτούμε
τι θα συζητήσουμε».
Πρέπει, ανέφερε, «να δούμε εάν υπάρχει
κοινό έδαφος ή όχι. Εάν υπάρχει πρέπει να καθορίσουμε το πλαίσιο και τις
αρχές. Ως ‘τδβκ’ και Τουρκία θα πάμε
εκεί εποικοδομητικά και με κατανόηση.
Και θα εξηγήσουμε γιατί δεν μπορεί να
υπάρξει ομοσπονδία».
Για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου είπε ότι η τουρκική πλευρά
είναι υπέρ του δίκαιου διαμοιρασμού.
Απείλησε, μάλιστα, πως: «Οποιοσδήποτε
σχηματισμός και αν γίνει σχετικά με τους
υδρογονάνθρακες, για να μεταφερθεί σε
άλλες χώρες πρέπει να έχει τη δική μας
άδεια. Η διαδρομή που θα ακολουθήσει
αυτό το προϊόν για να είναι οικονομικό
πρέπει να περάσει μέσω Τουρκίας».
Βέβαια και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν
Τατάρ επαναλαμβάνει το ρεφρέν της Τουρκίας ως γνήσιος εγκάθετός της. Μιλώντας
στο ψευδοϋπουργικό συμβούλιο, την Τετάρτη δήλωσε πως πηγαίνουν ήσυχοι στη
Γενεύη γιατί έχουν την Τουρκία πίσω τους.
Αυτά λοιπόν θα θέσει η Τουρκία και
το ψευδοκράτος στη Γενεύη και διερωτάται κανείς πώς αναμένουν Γκουτέρες
και Λουτ να υπάρξει κοινό όραμα που
θα γεφυρώνει τις διαφορές εφόσον οι
ίδιοι οι επικεφαλής του ΟΗΕ έχουν διαγράψει προ καιρού τα ψηφίσματα και
τις αποφάσεις του Σ. Ασφαλείας.

Εμφυλιοπολεμικές
αντιπαραθέσεις
Την ίδια ώρα στο εσωτερικό μέτωπο συνεχίζονται οι εμφυλιοπολεμικές
αντιπαραθέσεις. Ο πρόεδρος του
ΔΗΚΟ κάλεσε τον Πρόεδρο να αποκαλύψει τα πρακτικά της συνάντησής
του πριν από μερικά χρόνια με τον
Τσαβούσογλου, ωσάν και αυτό θα
μας βγάλει από τον ασφυκτικό κλοιό
που δημιουργούν γύρω από την Κύπρο οι Τουρκία και οι σύμμαχοί της.
Στο ίδιο τέμπο και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ
κατηγόρησε τον Πρόεδρο πως «εάν
συνεχίσει να διαχειρίζεται το Κυπριακό με τον τρόπο που το διαχειρίζεται, η διχοτόμηση είναι θέμα χρόνου
να γίνει πράξη». Με αυτά βγάζουμε
την Τουρκία άμοιρη ευθυνών για τα
δεινά μας και στρέφουμε τα πυρά
στους εαυτούς μας. Λες και δεν είναι
η Τουρκία που επιμένει σε λύση δύο
κρατών και δεν έχει μετατρέψει τους
Τ/κ σε μειοψηφία, εποικίζοντας και
εξισλαμίζοντας στα κατεχόμενα. Φαίνεται πως ακόμα μια φορά τ’ αφτιά
του Άντρου Κυπριανού δεν ακούν τι
λέει το στόμα του και δίνει οδηγίες
στον Πρόεδρο πώς θα διαπραγματευθεί κάποια ζητήματα. Όπως δήλωσε, πρότειναν στον ΠτΔ δίχως να
υποχωρήσει στα ζητήματα αρχών,

δίχως να δώσει οτιδήποτε από την
αρχή, να πει ότι βλέποντάς τα όλα ως
ένα συνολικό πακέτο θα μπορούσε
να συζητήσει κάποια ζητήματα και
σε ό,τι αφορά την διαδικασία των
διαπραγματεύσεων αλλά και σε ό,τι
αφορά το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι και η Τουρκία
θα είναι έτοιμη να συζητήσει στα
υπόλοιπα ζητήματα. Ποια άλλα ζητήματα, δηλαδή, κύριε Άντρο; Τι άλλο
απέμεινε να αποδεχθούμε για να μην
κατηγορηθούμε για τυχόν ναυάγιο
της διάσκεψης, αφού η Τουρκία με
τις θέσεις της εκεί το πάει; Ακόμα και
αν η Τουρκία φορτωθεί τις ευθύνες
για το ναυάγιο, κανένας δεν θα μπορέσει να την αποτρέψει από τυχόν
νέα τετελεσμένα, τα οποία θα επιχειρήσει μετά τη διάσκεψη της Γενεύης.
Το ζητούμενο είναι να αυξήσουμε
αντί να μειώνουμε τους συμμάχους
μας και να απεγκλωβιστούμε από τα
στεγανά των αμερικανο-βρετανών και
των άλλων Ευρωπαίων ΝΑΤΟϊκών
συμμάχων της Τουρκίας. Να καλέσουμε τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να έχουν ρόλο και
λόγο και να πάψουμε να ανεχόμαστε
τον εμπαιγμό.

Της Κυριακής
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Έγκλημα στη Μεσόγειο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ*

Η ΠΕΝΤΑΜΕΡΉΣ ΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΆΛΟΓΗ, ΠΑΡΆΝΟΜΗ, ΕΠΙΒΛΑΒΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ, ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ, ΕΝ ΤΈΛΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΡΉΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΌΓΕΙΟ. ΣΥΝΙΣΤΆ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΡΑΞΙΚΌΠΗΜΑ
ΕΙΣ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ
ΚΡΆΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ
ΚΑΤΆΛΥΣΉ ΤΟΥ

Θ

ανάσιμη απειλή για τον
ελληνικό λαό, στην
Κύπρο, αλλά και την
Ελλάδα, συνιστά, και
μόνο με τη σύγκλησή της, η πενταμερής διάσκεψη για το
Κυπριακό, στην οποία έχουν δεχθεί να
συμμετάσχουν η ελληνική κυβέρνηση
και ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο τελευταίος
μάλιστα, καθόλου τυχαία, όχι ως εκλεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά υπό τη νομικά και θεσμικά
ανυπόστατη ιδιότητα του «εκπροσώπου
των Ελληνοκυπρίων».
Θυμίζουμε ότι όλες οι ελληνικές και
κυπριακές κυβερνήσεις μετά το 1974
απέρριψαν κατηγορηματικά ως αδιανόητη
τη σύγκληση παρόμοιας Πενταμερούς.
Ουδείς στην Αθήνα ή τη Λευκωσία μπήκε
στον κόπο να μας εξηγήσει γιατί άλλαξε αυτή η πάγια πολιτική Ελλάδας και
Κύπρου. Γιατί δεν μας εμφανίζουν μια
τεκμηριωμένη εισήγηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού κρατικού θεσμού, από
την οποία να τεκμηριώνεται η νομιμότητα
της σύγκλησης αυτής της Πενταμερούς;
Φανταζόμαστε γιατί ούτε υπάρχει, ούτε
μπορεί να υπάρξει.
Όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε
σε αυτό το άρθρο, η πενταμερής διάσκεψη
είναι μια διαδικασία παράλογη, παράνομη, επιβλαβής και επικίνδυνη, και για
την Κύπρο και για την Ελλάδα, εν τέλει
και για την ειρήνη στην Αν. Μεσόγειο.
Συνιστά στην πραγματικότητα πραξικόπημα εις βάρος του κυπριακού κράτους
με σκοπό την κατάλυσή του. Η συμφωνία
στη σύγκλησή της και η συμμετοχή σε
αυτήν αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, βαρύ
έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού,
τόσο των Ελλήνων που ζουν στην Κύπρο,
όσο και όσων ζουν μεν στην Ελλάδα, θα
υποστούν όμως και αυτοί, αναπόφευκτα, τις συνέπειες από τη διάλυση του
κυπριακού κράτους και τη συνακόλουθη
επανεμφάνιση, υπό πλέον επικίνδυνη,
ενδεχομένως και αιματηρή μορφή, του
«παγωμένου» μετά το 1974 κυπριακού
ζητήματος, του ζητήματος δηλαδή που
στο παρελθόν προκάλεσε τον ψυχρό και
παρ’ ολίγον θερμό πόλεμο Eλλάδας και
Τουρκίας και καθόρισε την ελληνική πολιτική (μεταξύ άλλων προκαλώντας την
ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου,
την Αποστασία και τη Δικτατορία).
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι βαρείς όροι
που χρησιμοποιούμε μπορεί να ξενίζουν
αρκετούς αναγνώστες μας. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν τους χρησιμοποιούμε
καθ’ υπερβολήν ή για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά, δυστυχώς, με την ίδια
κυριολεξία που απαιτεί ένα δικόγραφο
ή ένα μαθηματικό θεώρημα. Το μόνο
που ζητάμε από τους αναγνώστες είναι
να διαβάσουν ώς το τέλος τα επιχειρήματά
μας, να τα σκεφθούν χωρίς προκατάληψη
και να τα δεχτούν ή να τα απορρίψουν με
το δικό τους μυαλό. Τους θυμίζουμε ότι
μόνο θεωρούμενα ως αδιανόητα προτού
συμβούν, συμβαίνουν την τελευταία δεκαετία σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαία
παραδείγματα η καταστροφή της Ελλάδας
διά των μνημονίων και δανειακών που

Νίκος
Αναστασιάδης
Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι
οπαδός του Ναι, αγωνίστηκε για
το Ναι και το 2004 και αργότερα.
Είναι άλλο όμως να αγωνίζεσαι
για να περάσει το Ναι σε ένα δημοψήφισμα κι άλλο να καρφώνεις το καρφί στο φέρετρο της
Κύπρου. Ξέρει τι θα γίνει μετά.
Πολιτικός παλαιάς κοπής έχει
ζήσει στο πετσί του, μάλλον
στη λάθος πλευρά της
Ιστορίας, αλλά χωρίς
προβεβλημένο ρόλο,
τα σκοτεινά και φοβερά χρόνια των
δολοφονιών και των
συνωμοσιών, της προδοσίας, του μίσους, του
δόλου και του εμφυλίου στην
Κύπρο (1963-74). Καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει στο νησί,
από βίωμα που έγινε ένστικτο,
δεν του χρειάζονται αυτουνού
αναλύσεις, όταν θα έχει ανατιναχτεί η σημερινή ισορροπία
που, ό,τι κι αν αξίζει κατά τα άλλα,
διατήρησε επί 46 χρόνια την
ειρήνη στην Κύπρο, μεταξύ των
Ελληνοκυπρίων και μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά και την ειρήνη μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας. Ξέρει ότι
την προδοσία πολλοί ηγάπησαν,
τον προδότη ουδείς. Προαισθάνεται τις συνέπειες για τον ίδιο,
που θα βρει, με άγνωστο και μη
προβλέψιμο σήμερα τρόπο, τον
τρόπο να του επιφυλάξει η τάξη
των Ανθρώπων, εκφραζόμενη
μέσω της βαθύτερης οικονομίας
της Ιστορίας. Γι’ αυτό και ελίσσεται (ίσως και ενθαρρυμένος, σε
αυτήν τη φάση από το Ισραήλ,
αφού νιώθει πιο κοντά σε αυτόν τον «προστάτη» παρά στους
υπόλοιπους της άτυπης τρόικας)
προσπαθώντας να αποφύγει το
ποτήριον τούτο, υποκείμενος
Κύριος Οίδε σε ποιους εκβιασμούς και απειλές, μη θέλοντας
να κακοκαρδίσει τους προστάτες,
αλλά μη θέλοντας να βάλει και
το δικό του κεφάλι στον τορβά.
Μπορεί κι αυτήν τη φορά να μη
βγει τίποτα από την Πενταμερή.
Αλλά τίποτα καλό δεν προμηνύει
για το μέλλον το ότι η Κύπρος και
η Ελλάδα δέχονται να παίζουν
κάθε τόσο ρώσικη ρουλέτα με
τα κράτη τους και με την ειρήνη
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αθήνα, 23.4.2021
www.konstantakopoulos.gr

η ίδια συνομολόγησε και η κατάσχεση,
με τη συγκατάθεση της Λευκωσίας, των
καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες,
αλλά και των ίδιων των τραπεζών!

Μια παράλογη Διάσκεψη

Αν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε
μια ικανοποιητική και για τους δύο λύση
του Κυπριακού, και εν συνεχεία να την
εγκρίνουν σε δημοψήφισμα, είναι εντελώς
παράλογο να βάλουμε τις δυνάμεις που
δημιούργησαν το κυπριακό πρόβλημα,
τη Βρετανία και την Τουρκία δηλαδή, να
τους το λύσουν ή έστω να βοηθήσουν τη
λύση του. Γι’ αυτό η Πενταμερής Διάσκεψη είναι παράλογη. Παράλογη είναι
όμως αν σκοπός της είναι να λύσει
το Κυπριακό, με τρόπο δημοκρατικό
και βιώσιμο. Καθόλου παράλογη
δεν είναι, όμως, όπως θα δείξουμε,
αν σκοπός της είναι να «λύσει» το
Κυπριακό καταλύοντας το κυπριακό
κράτος και επιβάλλοντας στον κυπριακό
λαό μια λύση με την οποία δεν συμφωνεί
και που θα είναι αδύνατο να λειτουργήσει
στην πράξη. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο μοναδικός λόγος που συνέρχεται
αυτή η Πενταμερής.

Μια παράνομη διάσκεψη

Η πενταμερής δεν είναι μόνο παράλογη,
είναι και παράνομη, αντίθετη όχι με κάποια
δευτερεύουσα πρόνοια του δικαίου, αλλά
με τις πιο βασικές και θεμελιώδεις αρχές
του, όπως διαμορφώθηκαν παγκοσμίως
μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο οι
ίδιοι οι κάτοικοι της Κύπρου και μόνο οι
ίδιοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν
και να συμφωνήσουν (ή ακόμα και να
διαφωνήσουν) για το μέλλον της χώρας
τους και του κράτους τους. Δεν είναι
αποικία η Κύπρος, όπως την ξανακάνει,
εμμέσως πλην σαφώς, ακόμα και μόνο
με τη σύνθεσή της, η Πενταμερής, με τη
συμφωνία δυστυχώς της κυπριακής και
της ελληνικής κυβέρνησης. Η τελευταία,
μάλιστα, παραβιάζοντας και τις πιο βασικές υποχρεώσεις που η Ελλάδα ανέλαβε
έναντι της Κύπρου με τις συμφωνίες που
ίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία.
Είναι απολύτως εξωφρενικό και εντελώς παράνομο να ανατίθεται το καθήκον
λύσης του Κυπριακού και να αναγνωρίζεται ρόλος σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός
Κύπρου, πολύ περισσότερο σε μια διάσκεψη στην οποία έχουν προσκληθεί να
συμμετάσχουν η Βρετανία, προαιώνιος
εχθρός της Κύπρου και δημιουργός του
κυπριακού προβλήματος, με τη μορφή
που το ξέρουμε, κράτος που πλέον δεν
βρίσκεται καν στην ΕΕ, και η Τουρκία,
δύναμη εισβολής και κατοχής στην Κύπρο,
υπεύθυνη για την εθνοκάθαρση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του νησιού.
Δεν έχουν καμία δουλειά οι τρίτοι στο
Κυπριακό. Αν όμως ήθελαν να φέρουν με
το ζόρι τρίτους στο Κυπριακό Λευκωσία
και Αθήνα, γιατί δεν επέλεγαν έστω την

Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα μόνιμα μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας; Από πού κι ώς
πού επέλεξαν τη Βρετανία και την Τουρκία;
Δεν υπάρχει φυσικά καμία απάντηση
σε αυτό και στα άλλα ερωτήματα γύρω από
την Πενταμερή. Δεν υπάρχει γιατί ούτε
η Αθήνα, ούτε η Λευκωσία μπορούν να
παραδεχτούν ότι ο λόγος που «ανέστησαν»
και φώναξαν τις «εγγυήτριες δυνάμεις»
του 1960, δεν είναι άλλος από το ότι οι
αρχιτέκτονές της επιχειρούν να δώσουν
μια επίφαση νομιμότητας, έστω της κακιάς
ώρας, στο έγκλημα που θέλουν να κάνουν,
δηλαδή την καταστροφή της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Οι Εγγλέζοι που τα σκέφτηκαν
όλα αυτά δεν είναι Αμερικανοί. Είναι «μανούλες» και έχουν μανία να περιβάλλουν
τα ανοσιουργήματά τους με νομικές μορφές
και φόρμουλες (Το αυτό συμβαίνει και με
την τουρκική διπλωματία, εν αντιθέσει με
την ελληνική, που ουδέποτε άλλωστε αναλαμβάνει η ίδια να συντάξει τις συμφωνίες
που συνομολογεί).
Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό και
στα άλλα ερωτήματα, γιατί δεν είναι η
Αθήνα και η Λευκωσία που επέλεξαν
να πάνε στην Πενταμερή. Διετάχθησαν να
το κάνουν και το κάνουν αδιαφορώντας,
όπως και σε τόσα άλλα ζητήματα, για τα
πιο ζωτικά συμφέροντα του ελληνικού
λαού. Η Πενταμερής δεν είναι προϊόν ελληνικών επιλογών, είναι προϊόν διεθνούς
συνωμοσίας, με τη συμμετοχή Ελλήνων
και Κυπρίων πολιτικών. Ούτε φυσικά συνιστά επιχείρημα υπέρ της συμμετοχής σε
μια τέτοια διάσκεψη αυτό που μου λένε
ορισμένοι Κύπριοι φίλοι, ότι είναι πιθανό
να μην προκύψει τίποτα! Δεν βάζεις το
κεφάλι σου κάτω από την καρμανιόλα,
με την ελπίδα ότι δεν θα δουλέψει! Κάθε
φορά που το κάνεις, ακόμα κι αν δεν κοπεί
το κεφαλάκι σου, αυτο-υπονομεύεις την
κρατική σου υπόσταση, αυτο-υποβαθμίζεις
τις κριτικές που διατυπώνεις στην τουρκική
πολιτική, στη συνέχιση της κατοχής ή,
π.χ., για τις τουρκικές γεωτρήσεις νοτίως
της Κύπρου ή τα Βαρώσια και, κυρίως,
συντηρείς ένα μηχανισμό που, αν και όταν
οι συνθήκες του επιτρέψουν να λειτουργήσει, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην
κατάλυση, την «αυτοκτονία» του κυπριακού
κράτους, με την υπογραφή των ηγετών
του και της Ελλάδας. Δημιουργείς επίσης
τις συνθήκες για να επιρρίπτεται μονίμως
στα θύματα της τουρκικής εισβολής και
εθνοκάθαρσης του 1974, η ευθύνη για
τη μη λύση του Κυπριακού.
Μια ιδιαίτερη και πολύ σοβαρή νομική πλευρά της Πενταμερούς είναι ότι,
συνερχόμενη, αναβιώνει και αναγνωρίζει,
εμμέσως πλην σαφώς, τα δικαιώματα εγγυήσεων και επέμβασης που απέδωσαν
οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου στη
Βρετανία και την Τουρκία. Τα δικαιώματα
αυτά αμφισβήτησαν διεθνώς οι ελληνικές
και κυπριακές κυβερνήσεις μετά το 1964,
και πολύ περισσότερο μετά το 1974. Ολόκληρη η ελληνική και κυπριακή πολιτική
για το Κυπριακό, μετά το 1974, θεμελιώθηκε στην κατηγορηματική απόρριψη

της νομιμότητας αυτών των δικαιωμάτων,
που αναβιώνει, εμμέσως πλην σαφώς, η
Πενταμερής.

Τι επιδιώκει πραγματικά και
πού αποβλέπει η Πενταμερής

Η πενταμερής διάσκεψη μία επιδίωξη
έχει και μόνο μία μπορεί να έχει, εξαιτίας
της ίδιας της κατασκευής της. Να αφαιρέσει
από τον κυπριακό λαό το δικαίωμα να
αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του με
δημοψήφισμα. Να ακυρώσει, δηλαδή, από
το «παράθυρο» το Όχι των Κυπρίων στο
δημοψήφισμα του 2004 και να επιτρέψει
την κατάλυση του κυπριακού κράτους.
Πώς το κάνει όμως αυτό και ποιος είναι
ο προβλεπόμενος ρόλος Αναστασιάδη
και Δένδια - Μητσοτάκη;
Βάσει των συζητήσεων στην Πενταμερή
είναι το έγγραφο Γκουτέρες, που ανανεώνει
επί τα χείρω τις πρόνοιες του απορριφθέντος σχεδίου Ανάν. Το σχέδιο αυτό όχι
μόνο απερρίφθη από τον κυπριακό λαό
το 2004, με τεράστια πλειοψηφία, παρά τις
τρομερές πιέσεις και τους εκβιασμούς που
δέχτηκε, αλλά και χαρακτηρίστηκε ως «έργο
παράφρονος» από τον συνταγματολόγο
Δημήτρη Τσάτσο και ως αντίθετο με τις
πιο βασικές πρόνοιες του συνταγματικού,
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου από τον
συνταγματολόγο Ευ. Βενιζέλο, για να αναφέρουμε μόνο αυτούς τους δύο. Κύπριος
Υπουργός μάς απεκάλυψε μάλιστα ότι ο
ίδιος ο Διευθυντής του Νομικού Γραφείου
του Πρωθυπουργού Σημίτη και λαμπρός
κατά τα άλλα συνταγματολόγος Γιάννης
Παπαδημητρίου, στη διάρκεια επίσκεψής
του στην Κύπρο, ζήτησε συγγνώμη από
τους Κυπρίους για την υποστήριξη στο
σχέδιο Ανάν.
Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει από
κανέναν εξουσιοδότηση να υπογράψει
τέτοια συμφωνία ή προσυμφωνία ή οτιδήποτε παρόμοιο. Ούτε και μπορεί να
έχει, γιατί έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, η εντολή του
δεν περιλαμβάνει ασφαλώς την κατάλυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που
μπορεί νομίμως να κάνει ο κ. Αναστασιάδης, και που είναι αυτό που επιβάλλει η
δημοκρατική τάξη, είναι να διαπραγματευτεί με τους Τουρκοκυπρίους και, αν
συμφωνήσουν, να θέσει ένα νέο σχέδιο
λύσης σε δημοψήφισμα. Αλλά για να το
κάνει αυτό δεν χρειάζεται ούτε να τρέχει
(ή να τον τρέχουν) στη Γενεύη, ούτε να
κουβαληθούν εκεί οι εκπρόσωποι της
Βρετανίας και της Τουρκίας και κοτζάμ
ΓΓ του ΟΗΕ.
Αυτοί όλοι δεν μαζεύονται στη Γενεύη,
εν μέσω πανδημίας και πληθώρας σοβαρότατων διεθνών κρίσεων, για να πιουν
το καφεδάκι τους στις όχθες της λίμνης
Λεμάν συζητώντας για χιλιοστή φορά το
Κυπριακό. Πηγαίνουν προσδοκώντας ότι
θα υπάρξει μια συμφωνία. Το λιγότερο
ισχύει αυτό για το Λονδίνο και για τον
Γκουτέρες, που έχει θέσει, τουλάχιστον
στο Κυπριακό, το κύρος του αξιώματός
του στην υπηρεσία των αγγλοαμερικα-

νικών συμφερόντων. Αλλά και όλοι οι
συμμετέχοντες, ό,τι κι αν θέλουν «από μέσα
τους», αναγνωρίζουν, προσερχόμενοι στη
διάσκεψη, το δικαίωμά της να καταλήξει
σε συμφωνία, αλλιώς γιατί την κάνουν και
γιατί δέχονται να συμμετάσχουν σε αυτήν;
Τι θα συμβεί αν ο κ. Αναστασιάδης
και ο κ. Δένδιας, έστω παρανομώντας,
υπογράψουν μια συμφωνία στη Γενεύη,
όπως τόσο συχνά υπέγραψαν στην Ιστορία ηγεσίες της Ελλάδας και της Κύπρου
χωρίς να δίνουν σημασία στις νομικές
«λεπτομέρειες», αυτές ακριβώς που έβαλαν τις βάσεις για τις μεγάλες τραγωδίες
του Ελληνισμού που τις ακολούθησαν;
Νομικά και πολιτικά θα πρόκειται και
πάντως θα αναγνωριστεί ως μία διεθνής
συμφωνία, ντοκουμέντο πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας από μια ενδοκυπριακή
συμφωνία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων υποκείμενη στην έγκριση σε
δημοψήφισμα.
Αν υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία
από τον Αναστασιάδη, την Ελλάδα, την
Τουρκία και τη Βρετανία, περιβαλλόμενη με το κύρος του ΓΓ του ΟΗΕ, θα
την εγκρίνει αμέσως η ΕΕ (Ανόητη και
απρόσεκτη η Μογκερίνι, ενημερωμένη
όμως ασφαλώς για τα σχέδια των συνωμοτών που προέβλεπαν και τον ρόλο της
ΕΕ, άφησε να της ξεφύγει αυτό το 2017,
λέγοντας ότι η Ένωση είναι έτοιμη να αναγνωρίσει αμέσως το νέο κράτος που θα
προκύψει από την Πενταμερή). Το CNN
θα διακόψει αμέσως το πρόγραμμά του
για να ανακοινώσει στο παγκόσμιο κοινό
ότι λύθηκε, επιτέλους, το Κυπριακό. Στην
ίδια την Κύπρο, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, η δήθεν «εθνικόφρων» και δήθεν
«πατριωτική» (όντως πατριωτική αλλά
της αμερικανικής πατρίδας) ηγεσία του
δεξιού ΔΗΣΥ και η δήθεν «αριστερή»
ηγεσία του ΑΚΕΛ, που ανέκαθεν είχε
μια μεγάλη συμπάθεια στους Εγγλέζους,
θα χαιρετίσουν τη συμφωνία και θα την
εγκρίνουν στη Βουλή, με την πλειοψηφία
που διαθέτουν.
Τι περιθώρια υπάρχουν για να αμφισβητηθεί μια παρόμοια συμφωνία
σε κατοπινό δημοψήφισμα ακόμα κι αν
προβλεφθεί τέτοιο δημοψήφισμα; Με τι
κουράγιο και με τι συνέπειες θα ψηφίσουν
οι Κύπριοι εναντίον μιας συμφωνίας, πίσω
από την οποία θα στοιχηθούν η πολιτική
τους ηγεσία, η Ελλάδα, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και ο
ΓΓ του ΟΗΕ κατ’ ελάχιστον; Εκεί ακριβώς
αποσκοπεί η Πενταμερής. Να αφαιρέσει
από τον κυπριακό λαό το δημοψήφισμα,
να εξουδετερώσει το ύστατο όπλο που
διαθέτει για να αποφύγει τον χαμό του,
με δεδομένη την έκδηλη διάθεση της
κυβερνώσας ολιγαρχίας να πουλήσει
και το κράτος και τους πολίτες του στα
αφεντικά της.
*Δημοσιογράφος και συγγραφέας πολλών
βιβλίων, μεταξύ των οποίων «Η Αρπαγή της
Κύπρου», από τις εκδόσεις Λιβάνη. Διετέλεσε
Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου

Η συμφωνία στη σύγκλησή της και η συμμετοχή
σε αυτή αποτελεί, κατά τη
γνώμη μας, βαρύ έγκλημα
εις βάρος του ελληνικού
λαού, τόσο των Ελλήνων
που ζουν στην Κύπρο, όσο
και όσων ζουν μεν στην
Ελλάδα, θα υποστούν
όμως και αυτοί, αναπόφευκτα, τις συνέπειες από
τη διάλυση του κυπριακού
κράτους και τη συνακόλουθη επανεμφάνιση, υπό
πλέον επικίνδυνη, ενδεχομένως και αιματηρή
μορφή, του «παγωμένου»
μετά το 1974 κυπριακού
ζητήματος, του ζητήματος
δηλαδή που στο παρελθόν
προκάλεσε τον ψυχρό και
παρ’ολίγον θερμό πόλεμο
Eλλάδας και Τουρκίας και
καθόρισε την ελληνική
πολιτική
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Η μεγαλύτερη αντιβρετανική διαδήλωση
Έφοδος στη δικαστική
αίθουσα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΈΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΊΟΥ
1955, ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΠΡΟΑΝΆΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΣΎΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΊΟΥ
«ΆΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ»
ΣΤΗ ΧΛΏΡΑΚΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΟΝΙΔΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ. ΠΙΣΩ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

Η

μεγαλύτερη και πιο
μαχητική αντιβρετανική διαδήλωση,
προτού ακόμη αρχίσει
ο Απελευθερωτικός
Αγώνας της ΕΟΚΑ,
οργανώθηκε στην
Πάφο, στις 16 Μαρτίου 1955, ημέρα
της προανάκρισης της υπόθεσης των
συλληφθέντων αγωνιστών της Χλώρακας και των μελών του πληρώματος του
πλοιαρίου «Άγιος Γεώργιος», που μετέφερε
οπλισμό για τον Αγώνα. Από το βράδυ
της 15ης Μαρτίου μια ομάδα μαθητών
του Γυμνασίου και του Κολεγίου Πάφου,
μ’ επικεφαλής τον Κώστα Ν. Χατζηκωστή
(σημερινό Πρόεδρο του συγκροτήματος
«Δίας»), ανάμεσά τους και ο μετέπειτα
ήρωας Ευαγόρας Παλληκαρίδης, συσκέφθηκαν κι αποφάσισαν την επόμενη μέρα
να οργανώσουν μαχητική διαδήλωση.
Να πορευθούν έξω από τα δικαστήρια της
Πάφου και ν’ αξιώσουν την απελευθέρωση
των υποδίκων αγωνιστών και τη φυγή των
Βρετανών κατακτητών από την ελληνική
Κύπρο. Ειδοποιήθηκαν όλοι οι μαθητές και
το πρωί της 16ης Μαρτίου εγκατέλειψαν τα
θρανία τους και μ’ επικεφαλής ελληνικές
σημαίες, κραυγάζοντας συνθήματα, όπως
«Να φύγουν οι Άγγλοι από την Κύπρον»,
«Ένωσιν και μόνον Ένωσιν», «Ελευθερία
στους υποδίκους», «Ελευθερία ή Θάνατος», πορεύτηκαν προς τον μητροπολιτικό
ναό του Αγίου Θεοδώρου, όπου τελείτο
η Λειτουργία της Προηγιασμένης.
Μετά τη Θεία Λειτουργία, μίλησε
πρώτος στους συγκεντρωμένους μαθητές, που είχαν κατακλύσει τον χώρο έξω
από τον ναό, ο μοναχός του Αγίου Νεοφύτου Μερακλής και τους είπε: «Έχομεν
συναθροισθεί εδώ δια να προσευχηθώμεν, κορίτσια και αγόρια, διά τους 13
κατηγορουμένους υποδίκους και όπως
επαινέσωμεν αυτούς ως πρωτεργάτας της
ελευθερίας μας». Στη συνέχεια μίλησε
ο Μιχαήλ Δημητρίου-Ψαράς, ο οποίος
αναφέρθηκε «στους στρουθοκάμηλους
και ιμπεριαλιστές του Λονδίνου, οι οποίοι
κρατούν τους Έλληνας της Κύπρου υποδούλους». Και καταλήγοντας τόνισε : «Θα
αγωνισθώμεν με όλας μας τας δυνάμεις,
διά να απαιτήσωμεν την ελευθερίαν μας

ΚΏΣΤΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΉΣ.

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΌΣ.

ΔΙΑΔΗΛΩΤΈΣ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΠΆΦΟΥ.

και, αν παραστεί ανάγκη, να χύσωμεν και
την τελευταίαν σταγόνα του αίματός μας».
Τελευταίος πήρε τον λόγο ο Κώστας Ν.
Χατζηκωστής, ο οποίος με παλλόμενη
φωνή τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Αγαπητοί συμμαθηταί, σήμερα καλούμεθα
να εκφράσωμεν την ολόψυχον συμπαράστασίν μας προς τους αγωνιστάς που
δικάζονται από το αποικιακόν δικαστήριον
και να διατρανώσωμεν την στερράν και
αμετάκλητον απόφασίν μας, να αγωνισθώμεν διά την ελευθερίαν της φιλτάτης
ιδιαιτέρας πατρίδος μας. Είναι καιρός να
πούμε κατάμουτρα στους Άγγλους ότι δεν
έχουν πλέον θέσιν εις την από αιώνων
Ελληνικήν Κύπρον. Είμεθα Έλληνες. Έχομεν
ιστορίαν τριών, σχεδόν, χιλιάδων ετών. Ο
βασιλεύς και αρχιερεύς της πόλεώς μας
Κινύρας είχε δωρίσει εις τον αρχιστράτη-

γον των Ελλήνων, βασιλέα των Μυκηνών
Αγαμέμνονα χάλκινον θώρακα, όταν έγινε
η εκστρατεία των Ελλήνων κατά της Τροίας. Έλληνες της Κύπρου επολέμησαν εις
όλους τους απελευθερωτικούς αγώνας
του Έθνους και αρκετοί έβαψαν με το αίμα
τους τα πεδία των μαχών, διά την δόξαν
και το μεγαλείον του Ελληνισμού. Οι αλύτρωτοι Έλληνες της Κύπρου ζητούμεν την
ελευθερίαν μας. Και θα αποκτήσωμεν την
Ελευθερίαν μας, είτε το θέλουν οι Άγγλοι
είτε όχι. Ζήτω η Ένωσις». Καταλήγοντας
ο Κώστας Χατζηκωστής, όπως είχε συμφωνηθεί από το προηγούμενο βράδυ με
τον Λάμπρο Φωτίου, για παραπλάνηση
των Βρετανών, είπε: «Και τώρα, παιδιά,
να μεταβούμε ήσυχα στις τάξεις μας».
Η ομιλία του όμως πυροδότησε τη
μαχητικότητα των μαθητών και αποτέ-

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ Κ. ΠΕΝΤΑΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ.

ΜΙΧΆΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΊΟΥ.

λεσε το έναυσμα για την εξέγερσή τους.
Αγνοώντας, όπως ήταν προσχδιασμένα,
την προσποιητή έκκλησή του για ειρηνική
επιστροφή στα θρανία, ο Λάμπρος Φωτίου
βγήκε από το ιερό του μητροπολιτικού
ναού με την Ελληνική Σημαία και η ανθρωποθάλασσα των μαθητών πορεύτηκε
προς τα δικαστήρια, όπου διεξαγόταν η
προανάκριση των αγωνιστών της Χλώρακας και του πληρώματος του «Αγίου
Γεωργίου», κραυγάζοντας αντιβρετανικά
συνθήματα και ψάλλοντας εθνικά εμβατήρια και τον Ύμνο της Κύπρου του Γιάννη
Περδίου:
Η Κύπρος μας που στέναζε τόσους αιώνας σκλάβα
και μάτωναν τα χέρια της απ’ τα βαριά
δεσμά
απ’ την ψυχή της έχυσε την όμορφη

της λάβα
κι άνοιξε δρόμο φωτεινό να βρει τη
λευτεριά.
Σε κάθε πόλη και χωριό τη λάβα της
απλώνει
σκλαβιάς να λιώσουν σίδερα και να
ξεσκλαβωθεί
και στους ανέμους που φυσούν τη φλόγα
της φουντώνει
και φλέγεται στης Μάνας της τους κόρφους να ριχτεί.
Ας έρθουν όσοι λέγανε την Κύπρο μας
τσιγγάνα
Και την πλαστογραφούσανε χωρίς καμιά ντροπή
Να δουν κι αυτοί πως φλέγεται για τη
γλυκιά της Μάνα
Κι η γλώσσα τους να ρουφηχτεί πριν
σύρριζα κοπεί.

Με τους μαθητές ενώθηκαν εκατοντάδες πολίτες και όλοι μαζί πολιόρκησαν τα δικαστήρια και ζητούσαν την
απελευθέρωση των υποδίκων. Κάποια
στιγμή επιχείρησαν να διασπάσουν τον
αστυνομικό κλοιό για να μπουν στη
δικαστική αίθουσα και ν’ απελευθερώσουν τους υπόδικους αγωνιστές. Οι
πιο τολμηροί συγκρούστηκαν με τους
αστυνομικούς, διέσπασαν τον κλοιό
κι έφθασαν μέχρι την είσοδο της δικαστικής αίθουσας, οπότε η ακρόαση
της υπόθεσης διακόπηκε, η δικαστική
αίθουσα εκκενώθηκε και οι υπόδικοι
μετακινήθηκαν από αστυνομικούς σε
ασφαλέστερο μέρος από την εσωτερική είσοδο των δικαστών. Ο Βρετανός
διοικητής της Πάφου, ανήσυχος από
αυτήν την εξέλιξη, διέταξε την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων γύρω από τα
δικαστήρια, για ν’αποτραπεί η είσοδος
των διαδηλωτών στη δικαστική αίθουσα. Κράτησε δυο ολόκληρες ώρες η
πολιορκία των δικαστηρίων από τους
διαδηλωτές και οι συγκρούσεις τους με
τους αστυνομικούς, οι οποίο στο μεταξύ
ενισχύθηκαν και άρχισαν συλλήψεις
μαθητών και πολιτών. Όταν ηρέμησαν
κάπως τα πράγματα και οι διαδηλωτές
άρχισαν ν’ αποχωρούν για να μη συλληφθούν, συνεχίστηκε η διακοπείσα
ακρόαση της υπόθεσης.
Τελικά κατά τις συγκρούσεις συνελήφθησαν 16 μαθητές και 16 πολίτες.
Ανάμεσά τους ο Κώστας Χατζηκωστής
, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και ο μετέπειτα Χλωρακιώτης αγωνιστής της
ΕΟΚΑ Κώστας Κυριάκου Πενταράς. Όλοι
κατηγορήθηκαν για οχλαγωγία και οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου στις
17 Μαΐου, όπου επιβλήθηκαν ποινές, εις
μεν τους μαθητές μεταξύ προστίμου 5
λιρών και φυλάκισης οκτώ εβδομάδων,
εις δε τους πολίτες ποινές προστίμου
από δύο λιρών μέχρι φυλάκισης ενός
έτους. Εκδίδοντας την απόφασή του ο
πρόεδρος του δικαστηρίου Κώστας Ζαννετίδης επισήμανε ότι: «Ο πιο μικρός
κατηγορούμενος Κώστας Χατζηκωστής
φάνηκε ο πιο σοφός και κάλεσε τους
συμμαθητές του να μεταβούν ήσυχα στα
σπίτια τους, γι’ αυτό και του επιβλήθηκε
το πιο μικρό πρόστιμο». Πού να ‘ξερε
ο «σοφός» δικαστής, ότι όλα τα σχετικά
με την παρέλαση είχαν μελετηθεί και
σχεδιαστεί από το προηγούμενο βράδυ!
Οι 16 καταδικασθέντες μαθητές ήταν:
Λαυρέντιος Χαραλαμπίδης, δόκιμος μοναχός Αγίου Nεοφύτου, Φυλακτής Ανδρέας
Κυπριανού, Ανδρέας Αντωνίου Στόκκος,
Ευαγόρας Μιλτιάδη Παλληκαρίδης, Χριστόδουλος Γεωργίου, Κωστάκης Ν. Χατζηκωστής, Ανδρέας Βρυώνη Ηλιάδης,
Δημήτριος Κωνσταντινίδης (μαθητές
του Γυμνασίου Πάφου), Πανάρετος Χρ.
Χατζησάββας, Ανδρέας Γ. Γαλαταριώτης,
Σπύρος Χρυσοστόμου, Μιχαήλ Δημητρίου- Ψαράς, Ανδρέας Γεωργίου Μαυρονικόλας, Γεώργιος Αριστοδήμου-Πυρκάς
και Χριστάκης Γ. Μανώλης (του Κολεγίου
Πάφου).

Οι 13 αγωνιστές στο Κακουργιοδικείο
Όταν, όπως προαναφέρθηκε, οι διαδηλωτές άρχισαν ν’ αποχωρούν, συνεχίστηκε η προανάκριση της υπόθεσης
των 13 αγωνιστών της Χλώρακας. Η
διαδικασία ήταν συνοπτική. Το δικαστήριο τούς παρέπεμψε σε απευθείας
δίκη σε έκτακτο Κακουργιοδικείο, που
συνήλθε στην Πάφο στις 2 Μαΐου. Οι
κατηγορούμενοι ήταν οι ακόλουθοι:
Ευάγγελος Λουκά –Κουταλιανός, 50
ετών, από τη Σαλαμίνα της Ελλάδας,
κυβερνήτης του «Αγίου Γεωργίου»,
Μιχαήλ Γεωργίου Χριστοδουλάκης,21
ετών από τη Νικήτη Χαλκιδικής, μηχανικός πλοίων, Αργύριος ή Αργύρης
Ιωάννου – Μέλος, 38 ετών, από τον
Πόρο, ναυτικός, Μιχαήλ Θεοδώρου
Αλιφραγκής, 28 ετών, από τη Θήρα
(Σαντορίνη), 28 ετών κάτοικος Πειραιά,
Αργύρης Γεωργίου Καραδήμας,34
ετών, από τη Λειβαδιά, κάτοικος Ρόδου, μηχανικός πλοίων, Σωκράτης

Λοϊζίδης Κωνσταντίνου, από το Κάτω
Δίκωμο, κάτοικος Αθηνών, Δικηγόρος,
Κώστας Λεωνίδα, από τη Χλώρακα, 40
ετών, παντοπώλης, Νικόλαος Γεωργίου Μαυρονικόλας, 26 ετών, από τη
Χλώρακα, 26 ετών, γεωργός, Νικόλας
Κυριάκου Πενταράς, 19 ετών, από
τη Χλώρακα, ράπτης, Χριστόδουλος
Νικολάου Πενταράς, 28 ετών, από τη
Χλώρακα, ράπτης, Χριστάκης Νικολάου, από το Κτήμα, κάτοικος Χλώρακας,
κτίστης, Κυριάκος Γεωργίου Μαυρονικόλας, 22 ετών, από τη Χλώρακα,
ξυλουργός και Μιχαήλ Παπά Αντωνίου
– Μίχαλος, 20 ετών, από τη Χλώρακα,
άνεργος.
Η τελική μορφή του κατηγορητηρίου, μετά από μερικές τροποποιήσεις
εκείνου που απαγγέλθηκε κατά την
προανάκριση, είχε ως εξής: α) Συνηγορία ή ενθάρρυνση εκτέλεσης παράνομης πράξης, κατά παράβαση των

άρθρων 55, 60 (α) (1) και του άρθρου
365 του Ποινικού Κώδικος (κεφάλαιο
13). β) Προπαρασκευή για χρησιμοποίηση όπλων εναντίον της Κυβέρνησης, κατά παράβαση των άρθρων
40, 20, 21, του Ποινικού Κώδικα. Γ)
Υποκίνηση εμφύλιου πολέμου κατά
παράβαση των άρθρων 39, 45 και 20
του Ποινικού Κώδικα.
Η δίκη κράτησε 6 μέρες και οι κατηγορούμενοι με τους συγγενείς τους,
όπως και ολόκληρος ο Κυπριακός Ελληνισμός, περίμεναν με αγωνία την
απόφαση του Κακουργιοδικείου. Στην
αγόρευσή του ο γενικός αντεισαγγελέας Μουρίρ Εφένδης ζήτησε την αυστηρή τιμωρία των κατηγορουμένων και
τόνισε ότι πρέπει να είναι τέτοια, ώστε
να εμποδίσει άλλους να διαπράξουν τα
ίδια. Μετά την αγόρευσή το δικαστήριο αποσύρθηκε για να ετοιμάσει την
απόφασή του. Σε 10 περίπου λεπτά οι

δικαστές επανήλθαν στις έδρες τους.
Προτού επιβληθεί η ποινή ο αρχιδικαστής Έρικ Χάλιναν κάλεσε τον καθέναν
από τους 11 κατηγορούμενους ξεχωριστά αν έχουν να πουν κάποιο λόγο
που δεν πρέπει να καταδικαστούν και
αυτοί, κατά σειράν, απάντησαν:
Ευάγγελος Κουταλιανός: Ως Έλληνας έπραξα το καθήκον μου και είχα
ιερή υποχρέωση να βοηθήσω τους
αδελφούς μου του νησιού της Κύπρου.
Μιχαήλ Χριστοδουλάκης: Δεν έχω
να πω τίποτε.
Ανάργυρος Μέλλος: Συμφωνώ με την
απολογία του Ευάγγελου Κουταλιανού.
Μιχαήλ Αλιφραγκής: Δεν έχω να
πω τίποτε.
Αργύρης Καραδήμας: Συμφωνώ
με όσα είπε ο πλοίαρχος.
Σωκράτης Λοϊζίδης: Είμαι Κύπριος,
Έλληνας υπήκοος. Πιστεύω στις αρχές
της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και

της αυτοδιαθέσεως των λαών. Συνεπής προς τις αρχές αυτές έπραξα ό,τι
έπραξα.
Κώστας Λεωνίδα: Είμαι Έλληνας
Κύπριος και έκαμα το καθήκον μου
για την ελευθερία της Κύπρου. Άν είμαι ένοχος για όσα έκαμα, είμαι στη
διάθεση του δικαστηρίου.
Νικόλας Μαυρονικόλας: Η απολογία του Κώστα Λεωνίδα αντιπροσωπεύει και τη δική μου γνώμη.
Χριστόδουλος Πενταράς: Ζητώ από
το δικαστήριο να μη με κρίνει ως κοινόν εγκληματία. Καθετί που έπραξα, το
έπραξα για την ελευθερία της Πατρίδας
μου. Πιστεύω ότι στον εικοστόν αιώνα
οι λάτρεις της ελευθερίας δεν πρέπει
να τιμωρούνται.
Χριστάκης Νικολάου: Συμφωνώ με
όσα είπε ο Χριστάκης Πενταράς.
Οι περήφανες, αποστομωτικές
απαντήσεις των αγωνιστών, όπως ήταν

επόμενο, άφησαν άναυδους του δικαστές, οι οποίοι αποσύρθηκαν για
να επιστρέψουν σε δέκα λεπτά στις
έδρες τους και ν’ ανακοινώσει ο αρχιδικαστής Έρικ Σάλιναν τις ακόλουθες
ποινές φυλάκισης: Σωκράτης Λοϊζίδης
12 χρόνια, Ευάγγελος Κουταλιανός
4, Αργύρης Καραδήμας 6, Αργύρης
Μέλλος 5, Κώστας Λεωνίδα 4, Νικόλας
Μαυρονικόλας 4, Χριστάκης Πενταράς
4, Νικόλας Πενταράς 3, Χριστάκης
Νικολάου 3 χρόνια φυλάκιση και Μιχάλης Χριστοδουλάκης και Μιχάλης
Αλιφραγκής 12 μήνες.
Οι αγωνιστές της Χλώρακας και
το πλήρωμα του «Αγίου Γεωργίου»
μεταφέρθηκαν αμέσως στις Κεντρικές
Φυλακές Λευκωσίας με αστυνομικά
αυτοκίνητα τύπου «Μαύρη Μαρία»,
συνοδευόμενα από άλλα αστυνομικά
αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν ένοπλοι αστυνομικοί.
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Σε νέο lockdown από αύριο η Κύπρος
ΣΕ ΙΣΧΎ ΤΟ ΝΈΟ
LOCKDOWN ΑΠΌ ΑΎΡΙΟ,
ΜΕΓΆΛΗ ΔΕΥΤΈΡΑ, ΜΈΧΡΙ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ, 9 ΜΑΐΟΥ
- ΤΑ ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ
ΠΏΣ ΘΑ ΠΕΡΆΣΟΥΜΕ ΤΟ
ΦΕΤΙΝΌ ΠΆΣΧΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Σ

τη δίνη του τρίτου και πιο
επικίνδυνου κύματος της
πανδημίας βρίσκεται τις
τελευταίες ημέρες η χώρα
μας. Τα αρνητικά ρεκόρ
-τόσο στους ημερήσιους
αριθμούς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων όσο και των νοσηλειώνπου διαδέχονται το ένα το άλλο, ανάγκασαν
την Κυβέρνηση να λάβει έκτακτα μέτρα με
στόχο την αναχαίτιση της επιβαρυμένης
κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος
από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, μέχρι και τις
9 Μαΐου, μπαίνει σε καθεστώς lockdown.
Το νέο καθεστώς περιλαμβάνει επιπλέον
απαγορεύσεις στις μετακινήσεις με δικαίωμα αποστολής μόνο ενός SMS την ημέρα
και επιβολή κέρφιου από τις 9 το βράδυ
και παράλληλα το κλείσιμο επιχειρήσεων που ανήκουν σε ζωτικούς τομείς της
οικονομίας, όπως το λιανικό εμπόριο, οι
χώροι εστίασης και άλλα. Επειδή, όμως,
η έναρξη του νέου lockdown τυγχάνει
να συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα
των Παθών, η Κυβέρνηση έθεσε κάποιες
ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν μόνο
το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του
Πάσχα.

Το νέο καθεστώς
που ισχύει από αύριο

Από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, στις 5 το πρωί, μέχρι και την
Κυριακή, 9 Μαΐου 2021, τα μεσάνυκτα,
θα ισχύουν τα εξής:
• Απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις
9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης
ημέρας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
μετάβασης από και προς τους χώρους
εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης
Κυκλοφορίας Εργαζομένου και μετάβασης σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο
ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα
ιατρικά περιστατικά.
• Απαγόρευση συναθροίσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου,
εσωτερικού ή εξωτερικού (π.χ. πλατείες,
φράγματα, εκδρομικοί χώροι, μαρίνες).
• Επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο μια
φορά ανά άτομο ημερησίως με αποστολή
γραπτού μηνύματος στο 8998. Για μετάβαση για σκοπούς εμβολιασμού για την
COVID-19, δεν απαιτείται η αποστολή
γραπτού μηνύματος.
• Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση μεταξύ των Επαρχιών νοουμένου
ότι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η μετακίνηση εμπίπτει στα σημεία της χρήσης
SMS που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει
τις τρεις (3) ώρες, με συγκεκριμένες εύλογες εξαιρέσεις, όπως μετακίνηση για
σκοπούς κυνηγίου και ψαρέματος, για
μεταφορά οπλιτών και για μετακίνηση
από και προς το αεροδρόμιο, για κηδεία,
για φροντίδα ηλικιωμένων και μη αυτοεξυπηρετούμενων σε διαφορετική Επαρχία
από αυτήν της μόνιμης διαμονής ή για
σκοπούς γεωργικών και κτηνιατρικών
εργασιών.
• Επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες) με μέγιστο
αριθμό τα 10 πρόσωπα.
• Στις δημόσιες υπηρεσίες τίθεται υπο-

χρεωτική τηλε-εργασία για τουλάχιστον
20% του προσωπικού, με εξαίρεση τις
ουσιώδεις υπηρεσίες.
• Επιτρέπεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 20% του προσωπικού
τους, με ελάχιστο αριθμό εργαζομένων τα
3 άτομα και μέγιστο αριθμό τα 25 άτομα
ανά επαγγελματικό υποστατικό/νομικό
πρόσωπο.
• Αύξηση του ποσοστού υποχρεωτικής
διενέργειας τεστ ταχείας ανίχνευσης σε
εβδομαδιαία βάση του 50% των εργοδοτουμένων. Νοείται ότι σε επιχειρήσεις/
υπηρεσίες που θα έχουν φυσική παρουσία
μέχρι πέντε άτομα, η διενέργεια τεστ είναι
υποχρεωτική και για τα πέντε άτομα.
• Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των
χώρων εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες,
καφετερίες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και
μπαρ, καφενεία και χωροι εστίασης εντός
εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και
αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων,
σωματείων, συλλόγων, κλπ), με εξαίρεση
τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε κατ’
οίκον διανομή και take away. Νοείται ότι
μετά τις 9 το βράδυ επιτρέπεται μόνο κατ’
οίκον διανομή.
• Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων
και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων, και αιθουσών θεαμάτων.
• Αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, πλην των
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ποτών
και τροφίμων ή επιχειρήσεων πώλησης
ειδών πρώτης ανάγκης.

• Αναστέλλεται η λειτουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού και σχολών άλλων
αθλημάτων. Επιτρέπεται η προσωπική
εκγύμναση σε ανοικτούς υπαίθριους
χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση
με μέγιστο αριθμό δύο ατόμων.
• Αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.
• Αναστέλλεται η λειτουργία κουρείων,
κομμωτηρίων και ινστιτούτων αισθητικής.
• Απαγορεύονται όλα τα ομαδικά
φροντιστήρια, καθώς και αθλητικές και
κοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά κάτω
των 18 ετών. Νοείται ότι, επιτρέπεται η
τηλεκπαίδευση καθώς και η διδασκαλία
με φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων
περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή (1+1).
• Οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία
και η προδημοτική του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα αναστέλλουν τη λειτουργία
τους. Τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης
λειτουργούν με βάση τα πρωτόκολλα.

Οι ειδικές ρυθμίσεις
για το Πάσχα

Στο μεταξύ, τη Μεγάλη Εβδομάδα (από
26/4 έως 2/5) στο εσωτερικό των ναών
επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 50 ατόμων, νοουμένου ότι θα προσκομίζουν το
πιστοποιητικό εμβολιασμού τους για τον
COVID-19, με το οποίο να αποδεικνύουν
ότι έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον με τη
μια δόση, τουλάχιστον τρεις εβδομάδες
πριν και τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης, καθώς και του υγειονομικού

πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας.
Επιτρέπεται, επίσης, η παρουσία πιστών
στον προαύλιο χώρο των ιερών ναών, τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης
και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που
ισχύει για τη λειτουργία των εκκλησιών
και νοουμένου ότι θα γίνουν διαρρυθμίσεις για να παρευρίσκονται καθήμενοι οι
πιστοί. Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση
μετακίνησης αρχίζει στις 9.00 μ.μ. Παράλληλα, επιτρέπεται μόνο για την Αναστάσιμη
Ακολουθία το Μεγάλο Σάββατο (1η Μαΐου) η παρουσία πιστών στον προαύλιο
χώρο των ιερών ναών, τηρουμένου του
μέτρου αποστασιοποίησης και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που ισχύει για
τη λειτουργία των εκκλησιών και νοουμένου ότι θα γίνουν διαρρυθμίσεις για να
παρευρίσκονται καθήμενοι οι πιστοί. Στο
εσωτερικό των ναών, επιτρέπεται μόνο για
το Μεγάλο Σάββατο η παρουσία μέχρι
50 ατόμων, στη βάση του πρωτοκόλλου.
Τονίζεται πως όλες τις υπόλοιπες μέρες
της Μεγάλης Εβδομάδας απαγορεύεται
η παρουσία πιστών στους χώρους θρησκευτικής λατρείας είτε σε εσωτερικό είτε
σε εξωτερικό χώρο. Το Μεγάλο Σάββατο
(1η Μαΐου), για διευκόλυνση της συμμετοχής των πιστών στην Αναστάσιμη
Ακολουθία, αντί στις 9 το βράδυ του
Σαββάτου, η απαγόρευση μετακίνησης
αρχίζει στη 1 τα ξημερώματα (Μεγάλο
Σάββατο προς Κυριακή του Πάσχα). Όλες
τις υπόλοιπες μέρες, η απαγόρευση μετακίνησης παραμένει ως έχει (9 το βράδυ).
Για μετακίνηση στις εκκλησίες οι πολίτες

πρέπει να αποστείλουν SMS με την Κατηγορία 7. Περαιτέρω, κατ’ εξαίρεσιν την
Κυριακή του Πάσχα (2 Μαΐου), πέραν
των μόνιμα διαμενόντων, επιτρέπεται η
παρουσία σε οικίες ατόμων νοουμένου
ότι προέρχονται μόνο από δύο οικογένειες
και νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός
των ατόμων στην οικία δεν υπερβαίνει τα
10 πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των
ανηλίκων. Για την εν λόγω μετακίνηση
οι πολίτες θα αποστείλουν SMS για την
Κατηγορία 5.

Συναθροίσεις
υπό όρους από 10 Μαΐου

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν, από
τη 10η Μάιου 2021 αίρονται τα πιο πάνω
μέτρα και επαναφέρονται οι ρυθμίσεις που
ισχύουν μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση
ότι σε χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση
(χώρους εστίασης, χώρους συνάθροισης,
γυμναστήριο, λιανικό εμπόριο, θέατρα,
κ.λπ), ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει στην
κατοχή του rapid test ή PCR σε ισχύ 72
ωρών ή να έχει εμβολιασθεί τουλάχιστον
με την 1η δόση και να έχουν παρέλθει
τρεις εβδομάδες ή να έχει νοσήσει από
την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους
τρεις μήνες.

Επιβάρυνση
σε όλες τις επαρχίες

Σύμφωνα με την Εθνική Αναφορά
με τα στατιστικά δεδομένα της πανδημίας μέχρι τις 19 Απριλίου, με βάση το

Διανύουμε τη χειρότερη φάση της πανδημίας
Τα αρνητικά επιδημιολογικά δεδομένα, ήταν αυτά που ώθησαν την Κυβέρνηση να λάβει πιο αυστηρά μέτρα.
Το Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας
του Υπουργείου Υγείας, Πέτρος Καραγιάννης, μιλώντας στη «Σημερινή»,
εξήγησε πως αυτό που καθόρισε το
νέο lockdown ήταν η άκρως άσχημη

αθροιστική επίπτωση στην τελευταία
Εθνική Αναφορά. Είναι γεγονός, πρόσθεσε, πως διανύουμε τη χειρότερη
αλλά και πιο απρόβλεπτη φάση της
πανδημίας, ενώ ερωτηθείς γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αναφέρθηκε
στο μεταλλαγμένο στέλεχος που μεταδίδεται πιο εύκολα. Αυτό, συνέχισε, ο

κόσμος πρέπει να το κατανοήσει και
να ακολουθεί πιστά τα μέτρα.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των
κρουσμάτων και το ποσοστό θετικότητας βρίσκονται πάνω από το όριο
(1,67% στις 22/4), με αποτέλεσμα οι
νοσηλείες να αυξάνονται αγγίζοντας
αριθμούς ρεκόρ (296 στις 22/4) και το

Σύστημα Υγείας να δέχεται τεράστια
πίεση. Την ίδια ώρα, τα επιδημιολογικά δεδομένα φαίνεται πως επιβαρύνονται από τη βρετανική μετάλλαξη
του ιού, που παρατηρείται σε πολύ
υψηλό ποσοστό και συντείνει στην
αύξηση των κρουσμάτων ιδιαίτερα
ανάμεσα στις νεαρότερες ηλικίες.

πρόγραμμα των rapid tests σημειώθηκε
μεγάλη αύξηση στο εβδομαδιαίο ποσοστό
θετικότητας, τόσο παγκύπρια όσο και
επιμέρους στις Επαρχίες (διπλασιασμός
περίπου μέσα σε 2 εβδομάδες για Λευκωσία και Λάρνακα). Ειδικότερα: στη
Λεμεσό 1,3% αυτήν την εβδομάδα από
0,9% στις 11/4, στην Πάφο 1% αυτήν
την εβδομάδα από 0,6% στις 11/4, στη
Λάρνακα 1,5% αυτήν την εβδομάδα
από 0,8% στις 11/4, στην Αμμόχωστο
0,9% αυτήν την εβδομάδα από 0,6%
στις 11/4 και στη Λευκωσία 1,3% αυτήν
την εβδομάδα από 0,6% στις 11/4, ενώ
παγκύπρια στο 1,3% αυτήν την εβδομάδα
από 0,7% στις 11/4.
Μάλιστα, η αθροιστική επίπτωση
14 ημερών είναι η υψηλότερη που έχει
καταγραφεί ιστορικά (937/100.000). Στη
Λεμεσό, η αθροιστική επίπτωση ξεπερνά
το όριο των 1.000/100.000, ενώ Λάρνακα
και Λευκωσία προσεγγίζουν το όριο αυτό
(991,9/100.000 και 915,1/100.000 αντίστοιχα). Αυξητική τάση υπάρχει και στην
Αμμόχωστο και την Πάφο (672,8/100.000
και 627,9/100.000 αντίστοιχα).
Την ίδια ώρα, ο κινητός μέσος όρος
εισαγωγών και νοσηλευομένων δείχνει
αυξητική τάση σε παγκύπρια βάση, παρατηρείται σημαντική αυξητική τάση για τη
Λευκωσία και μικρότερη για τη Λάρνακα,
ενώ διαφαίνεται σταθεροποιητική τάση
για τη Λεμεσό.

Εμβολιασμός
και τήρηση των μέτρων

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό,
Κωσταντίνο Ιωάννου, ο μοναδικός τρόπος
για να ανακοπεί η επιθετική μετάδοση
που προκαλούν τα μεταλλαγμένα στελέχη,
είναι ο εμβολιασμός. Σε δηλώσεις του κατά
την ανακοίνωση των νέων μέτρων την
Παρασκευή, απηύθυνε γι’ ακόμα μια φορά
έκκληση σε όλους τους πολίτες χωρίς ενδοιασμούς και αναβολές να εμβολιαστούν,
σημειώνοντας παράλληλα ότι μέχρι να
χτίσουμε το τείχος της ανοσίας, θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. «Ο
εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων
από τον καθένα ξεχωριστά, υπεύθυνα και
πειθαρχημένα, θα μας δώσουν τη ζωή μας
πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

25.04.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙ

«Πολύ δύσκολο…
διαγώνισμα, οι Παγκύπριες»
ή ακόμα τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που έχουν πληγεί πολύ από την
πανδημία.

Ίσως να μην μπορούμε να τα σχολιάσουμε όλα τώρα. Θα σας πω όμως ότι
το Υπουργείο Παιδείας είναι πράγματι
και Υπουργείο Πολιτισμού και θέλω να
σημειώσω, από αυτήν τη σκοπιά για την
οποία επίσης πρέπει να κριθούμε, ότι
γίνεται πολύ σημαντικό έργο. Ιδιαίτερα
η νομοθετική πρόταση που βρίσκεται
στη Βουλή για ψήφιση, με την οποία
μετά από δεκαετίες θα μπορέσουμε να
κάνουμε μια νέα αρχή με διαφορετικές
προοπτικές και ένα Υφυπουργείο ειδικά
για τον Πολιτισμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ
ΝΕΟΛΑΊΑΣ, ΠΡΌΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ, ΜΙΛΆ ΣΤΗ «Σ» ΓΙΑ
ΤΟ ΔΎΣΚΟΛΟ ΕΓΧΕΊΡΗΜΑ ΤΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΏΝ
ΠΑΓΚΎΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΣΚΈΨΕΙΣ ΠΟΥ ΓΊΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΏΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΆΣΙΑ –
ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ, ΑΠΑΝΤΆ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΚΡΊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ ΓΙΏΡΓΟΥ ΓΑΒΡΙΉΛ

Από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ ακούστηκε όμως μια
άλλη άποψη, τον ακούμε να επικρίνει
και για το Υφυπουργείο ακόμα.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Σ

αν ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα, παρομοιάζει τη
διεξαγωγή των φετινών
Παγκύπριων Εξετάσεων
ο αρμόδιος Υπουργός,
Πρόδρομος Προδρόμου,
εκφράζοντας παράλληλα
την αισιοδοξία ότι «θα το περάσουμε με
επιτυχία, όπως και πέρσι». Σε συνέντευξή
του στη «Σημερινή», ο Υπουργός Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
τόνισε πως οι Παγκύπριες θα διεξαχθούν
όπως και πέρσι, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και χωρίς να αποκλειστεί
κανένας μαθητής λόγω πανδημίας. Την
ίδια ώρα προβαίνει στην παραδοχή ότι
υπάρχουν ατέλειες και προβλήματα, τα
οποία, όπως είπε, κάνουν ό,τι μπορούν
για να τα αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά
τα Γυμνάσια, ο Υπουργός αναφέρεται στις
σκέψεις που γίνονται για την αξιολόγηση
των μαθητών, υπογραμμίζοντας πως οι
τελικές αποφάσεις για τις εξετάσεις θα
γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Περαιτέρω, αναφερόμενος στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο κ. Προδρόμου
απαντά στις επικρίσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ,
λέγοντας πως «προσπαθεί να υποβαθμίσει
ή και να αρνηθεί αυτό το σημαντικό βήμα
προς τα εμπρός». Επίσης αναφέρεται στις

εξελίξεις των τελευταίων ημερών και στις
αντιδράσεις και πάλι από πλευράς του
ΑΚΕΛ για την υπόθεση του καθηγητή Γιώργου Γαβριήλ, εξηγώντας πως το ερώτημα
που έχει μπροστά του το Υπουργείο είναι
σχετικά με τον τρόπο που οι διευθυντές
των σχολείων ασκούν τα καθήκοντα και
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους
με βάση τους Κανονισμούς που ισχύουν.

Όπως πέρσι οι Παγκύπριες

Κύριε Προδρόμου, πώς βιώνει ένας
Υπουργός Παιδείας τις προκλήσεις της
πανδημίας, τώρα που τελειώνει η σχολική χρονιά και πρέπει να διοργανωθούν
οι Παγκύπριες Εξετάσεις;

Για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τα
δυσκολότερα χρόνια που υπήρξαν ποτέ.
Για όλους είναι δύσκολα, βέβαια, αλλά στα
σχολεία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Και η
αλήθεια είναι πως η ανάγκη να λάβουμε
μέτρα προστασίας έχει δημιουργήσει έναν
γενικό εκνευρισμό. Έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες και η ανάγκη για διαδοχικές
αποφάσεις δημιουργεί και εκνευρισμό.
Ακούμε τα σχόλια και τα αιτήματα. Τόσο
από τους γονείς, δικαιολογημένα θα έλεγα,
που προσπαθούν να διαχειριστούν την

κατάσταση και δυσκολεύονται. Δηλαδή
και τη μόρφωση των παιδιών τους, αλλά
και την καθημερινότητα της οικογένειας. Όσο και από τους μαθητές, αφού
τα παιδιά έχουν αναστατωθεί, περνούν
και εκείνα μια δοκιμασία. Αλλά και από
τους εκπαιδευτικούς, των οποίων πρέπει αδιαμφισβήτητα να αναγνωρίσουμε
την προσφορά. Αντιμετωπίζουν όμως και
εκείνοι δυσκολίες, κάποτε υπάρχουν και
ασυνεννοησίες, έχουμε αρκετές εκατοντάδες σχολεία, περισσότερους από 100
χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες…
Όσον αφορά όμως τις Παγκύπριες
Εξετάσεις ειδικά, αφού λάβουμε όλα τα
απαραίτητα έκτακτα μέτρα, δεν υπάρχει
περιθώριο παρά να διεξαχθούν σωστά.
Όπως πέρσι θα έλεγα και σίγουρα με μέριμνα να μην αποκλειστεί κανένας λόγω
πανδημίας. Είναι ένα πολύ δύσκολο… διαγώνισμα, αλλά νομίζω θα το περάσουμε με επιτυχία όπως και πέρσι. Όπως το
σχολείο στην Κύπρο κατάφερε εξάλλου
και μέσα σε μερικούς μήνες υιοθέτησε
και εφάρμοσε επωφελώς την ψηφιακή
τεχνολογία. Ξεκινώντας σχεδόν από το
τίποτα. Έγινε όμως πολύ μεγάλη πρόοδος
σε λίγο χρόνο.

Ναι, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα; Βρισκόμαστε και μέσα στην ένταση
της προεκλογικής περιόδου, αυτό θα
επηρεάσει;

Θα ήταν παράλογο να αρνηθώ ότι
υπάρχουν και ατέλειες, πράγματα που
πρέπει να ενισχύσουμε και να διορθώσουμε. Όπως επίσης αλήθεια είναι πως
κατά τόπους σημειώνονται και προβλήματα. Είναι αναπόφευκτο. Κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να αντιμετωπίζουμε τις
προκλήσεις μία προς μία και να λύνουμε
τα προβλήματα. Όσον αφορά όμως την
ολοκλήρωση αυτής της σχολικής χρονιάς,
εκεί δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Βάζουμε
τα δυνατά μας. Για τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Και είναι πράγματι αλήθεια
ότι κατά κάποιον τρόπο μάς πολιορκεί
και η δύσκολη προεκλογική συγκυρία.
Θα ήταν όμως ευχής έργον να μη μεταφέρουμε την ένταση του προεκλογικού
μέσα στο σχολείο.

Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις
για τα Γυμνάσια

Με τους μαθητές Γυμνασίου τι θα
γίνει; Θα διεξαχθούν οι προαγωγικές
εξετάσεις ή σκέφτεστε να τις αναβάλετε;

Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών
γυμνασίου λαμβάνονται βέβαια υπόψη
τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν φέτος
και είναι εντελώς διαφορετικά από μια
τυπική σχολική χρονιά. Περισσότερο μας
απασχολεί, στο υπόλοιπο της σχολικής
χρονιάς, να καλυφθεί ένας βασικός πυρήνας γνώσεων, ωστόσο ανάλογα με το τι
έγινε μέχρι τώρα θα προσαρμοσθεί και η
διαδικασία αξιολόγησης. Προσμετράται,
βεβαίως, ότι για περίπου 3 μήνες φοιτούσαν εξ αποστάσεως. Αυτές τις μέρες
γίνεται σχεδιασμός για να δούμε μέχρι
ποιο χρονικό σημείο θα συνεχιστεί η διδασκαλία και παράλληλα εξετάζεται και η
προσαρμογή της ύλης ή ακόμα και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Το βέβαιο
είναι ότι θα ληφθούν αποφάσεις με μέτρο
και μέσα από προσέγγιση μετριασμού.
Το τι θα γίνει θα γνωστοποιηθεί αμέσως
μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Νέα αρχή με το Υφυπουργείο
Πολιτισμού

Είναι ένα πολυσύνθετο υπουργείο.
Θα έπρεπε να συζητήσουμε και για τον
χώρο των πανεπιστημίων, τα ζητήματα
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας,

Ναι, είναι και οι ανάγκες του προεκλογικού που λέγαμε… Έχουμε αυτές
τις μέρες προσπάθειες του ΑΚΕΛ, για
παράδειγμα, που προσπαθεί να υποβαθμίσει ή και να αρνηθεί αυτό το σημαντικό
βήμα προς τα εμπρός, παραμένει όμως
γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση ανοίγει
δρόμο και με το υφυπουργείο που θα
ασχολείται ειδικά και μόνο με τα του Πολιτισμού, αλλά και με το νομικό πλαίσιο
που είμαστε στην τελική φάση του για
την κατοχύρωση της ιδιότητας και τους
επαγγελματικού καθεστώτος καλλιτεχνών
και εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού. Ενώ και μέσα στην πανδημία, θα
υπενθυμίσω ότι το Υπουργείο μας με
την πρόθυμη έγκριση της Κυβέρνησης
διπλασίασε τα διαθέσιμα κονδύλια για τη
στήριξη των ανθρώπων του Πολιτισμού
γιατί αναγνωρίζουμε βέβαια τα μεγάλα
προβλήματα που δημιουργούνται. Στο
τέλος-τέλος όμως θα μπορούσε κανείς
να διερωτηθεί, εάν το ΑΚΕΛ θεωρεί,
όπως συχνά θέλει να δείχνει, ότι περίπου
μονοπωλεί αυτά τα θέματα, τόσα χρόνια
που βρέθηκε στην εξουσία γιατί δεν
είχε προχωρήσει αναγνωρίζοντας στην
πράξη την προτεραιότητα, με ένα Υφυπουργείο για τον Πολιτισμό; Εγώ ξέρω
ότι και για το Αρχαιολογικό Μουσείο
της Κύπρου, που είναι απόλυτη αναγκαιότητα και για το Δημοτικό Θέατρο
της Λευκωσίας, που το είχαν αφήσει
να γκρεμίζεται, χρειάστηκε η σημερινή
Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες και
να δημιουργεί έργο. Και υπάρχουν και
άλλα παραδείγματα.

Υπόθεση Γαβριήλ: Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με έναν «καλλιτέχνη καθηγητή»
Μιλώντας όμως για τον Πολιτισμό,
αυτές τις μέρες υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΑΚΕΛ
σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου
Γαβριήλ και τα σχέδια που δημοσιεύει.
Πώς απαντάτε;

Γίνεται πολύς θόρυβος και φοβάμαι
ότι κάποια πράγματα διαστρεβλώνονται
απολύτως. Κατ’ αρχάς δεν κρίνεται κάποιος
καλλιτέχνης για το έργο του. Ούτε κατά
διάνοια! Πρόκειται για έναν διευθυντή
σχολείου. Το ερώτημα που έχει μπροστά του το Υπουργείο είναι σχετικά με τη
διεύθυνση σχολείων και τον τρόπο που
οι επικεφαλής, ως ηγέτες ενός σχολείου,
ασκούν τα καθήκοντα και ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους. Διότι υπάρχουν
και υποχρεώσεις για κάποιον που έχει
διεκδικήσει και κατάφερε να διευθύνει.
Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή απλώς
με έναν «καλλιτέχνη καθηγητή», όπως
ακούω να λέγεται δήθεν αθώα.
Τι θέλετε να πείτε με τον χαρακτηρισμό «δήθεν αθώα»;

Θέλω να πω ότι δεν κρίνεται η καλλιτεχνική δημιουργία, όπως προβάλλουν
ορισμένοι. Εδώ έχουμε τη συστηματική

και δηκτική προβολή προτύπων πολιτότητας, ότι δηλαδή όποιος δεν μας αρέσει
να βάζουμε «να του κατουρούν οι σκύλοι»
(με συγχωρείτε για τη φράση). Αυτό είδαμε
να προβάλλεται. Για τις Αρχές της Πολιτείας. Όχι μόνο πρόσωπα, αλλά ακόμα
και την Αστυνομία. Στους Κανονισμούς
που ισχύουν και που καλούνται να εφαρμόσουν οι διευθυντές των σχολείων λέει
καθαρά ότι ο διευθυντής συνεργάζεται
με την Εκκλησία, τις πολιτικές, δημοτικές
και αστυνομικές Αρχές για θέματα που
αφορούν στην ηθικοπνευματική ανάπτυξη
των μαθητών και της κοινότητας. Αυτό
προβλέπεται. Και τους κανονισμούς δεν
τους έκανε ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και προβλέπεται
να τηρούνται. Διερωτάται λοιπόν κανείς,
θέλουμε διευθυντές που θα συνεργάζονται με τις Αρχές και με την Αστυνομία ή
διευθυντές που θα δημοσιεύουν και θα
προβάλλουν στο Διαδίκτυο την ιδέα ότι,
για παράδειγμα, η Αστυνομία είναι «για
να την κατουρούν οι σκύλοι»; Για να μη
σχολιάσω ακόμα και τη χρήση των ζώων,
του σκύλου, ως μέσου δυσφήμισης! Το
βασικό ερώτημα που πρέπει όλοι μαζί να
απαντήσουμε, ανεξαρτήτως πολιτικής και

κομματικής προσέγγισης, είναι: πρέπει
να τηρούνται οι Κανονισμοί ή όχι;
Είναι όμως θέμα κανονισμών ή μήπως καλλιτεχνικής άποψης; Ο Γ.Γ. του
ΑΚΕΛ μίλησε για «κυνήγι μαγισσών».

Φαντάζομαι ο κ. Κυπριανού θα θυμάται σε άλλες εποχές, περίπου πριν από
μια δεκαετία, όταν επιφανή στελέχη του
ΑΚΕΛ ζητούσαν να αφαιρεθεί το πτυχίο
από εκπαιδευτικό για τις απόψεις που
είχε σε εθνικά ζητήματα… Όχι, καθόλου
δεν πρόκειται για καλλιτεχνική άποψη ή
φιλοσοφική προσέγγιση. Ο καθένας μπορεί
να έχει και να αναπτύσσει τις απόψεις του
ελεύθερα. Όπως επίσης και να δημιουργεί
καλλιτεχνικά, αλίμονο! Είναι όμως ένα
πράγμα η καλλιτεχνική δημιουργία και
άλλο το παράδειγμα και το ήθος που δίνει
κάποιος που ανέλαβε την ευθύνη και
την υποχρέωση να ασκεί διευθυντικά
καθήκοντα. Αλλά αφού αναφέρεστε στον
φίλο Άντρο Κυπριανού, θα διερωτηθώ κι
εγώ για κάτι και θα ήθελα αν το επιθυμεί να βρεθούμε να το κουβεντιάσουμε
λίγο… Η άποψη δηλαδή του ΑΚΕΛ είναι
ότι τέχνη είναι κάποια μνησικακία μέσω
της ούρησης; Όποιος δεν μας αρέσει να

του κατουράνε τα σκυλιά; Γι’ αυτήν την
τέχνη μιλά το ΑΚΕΛ; Αυτήν τη λογική
ανταλλαγής ιδεών και δημοκρατικού
διαλόγου θέλει να έχουμε;
Τι θα γίνει λοιπόν με τη συγκεκριμένη περίπτωση και την έρευνα;

Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν είναι δική
μου δουλειά. Διεξάγεται υπηρεσιακά, όπως
έγιναν -και γίνονται πάντα νομίζω- και
κάποιες άλλες έρευνες, που αφορούσαν
επίσης διευθυντικά στελέχη στην εκπαίδευση. Πληροφορούμαι ότι ζητήθηκε και
καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία,
όπως επίσης γίνεται πάντοτε. Θα ακολουθηθεί η οδός που προβλέπεται για τέτοια
ζητήματα. Επειδή όμως ξέρω ότι μεταξύ των
καθηκόντων που προνοούν οι Κανονισμοί
για τους διευθυντές σχολείων είναι να φροντίζουν ώστε να εξασφαλίζεται πειθαρχία
και ευπρεπής συμπεριφορά των μαθητών
-αυτή είναι η διατύπωση των Κανονισμώνδιερωτώμαι απευθυνόμενος και προς τους
γονείς γενικά: Θέλουμε διευθυντές που
δίνουν στα παιδιά τέτοια παραδείγματα συμπεριφοράς; Δηλαδή να τα παροτρύνουν
όποιος δεν τους αρέσει να τον στέλνουν
«να του κατουρούν οι σκύλοι»;

Έγινε όμως λόγος και για μια διάσταση προσβολής του Αρχιεπισκόπου.
Αυτό δεν το σχολιάζετε;

Πράγματι. Θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά. Βεβαίως, είναι γνωστή αυτή
η επιθετική συμπεριφορά της Αριστεράς
απέναντι στην Εκκλησία, εδώ και σχεδόν
έναν αιώνα! Βλέπω και μερικούς που
ορμώμενοι από μια γενική αντίθεση στην
Εκκλησία, αρθρογραφούν αυτές τις μέρες.
Κατά καιρούς αναζωπυρώνονται πάθη του
παρελθόντος. Δεν είναι όμως απλώς το ότι
κάποιες ζωγραφιές έχουν στόχο να θίξουν
και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Εξάλλου ακούω να λένε
κάποιοι ότι είναι μορφή σάτιρας. Δεν θα
μπω σε τέτοια συζήτηση. Υπάρχουν κάποια
γενικότερα ερωτήματα, που δεν αφορούν τη
διεύθυνση του Υπουργείου ή έναν υπουργό
προσωπικά. Προκύπτουν και ερωτήματα
που σχετίζονται με τη στάση που πρέπει η
Πολιτεία και η κοινωνία να έχουμε απέναντι
σε άλλα σοβαρά περιστατικά και ανεπιθύμητα, καταδικαστέα φαινόμενα. Είδαμε
όλοι τον περασμένο Σεπτέμβριο με αποτροπιασμό κάποιες βάναυσες εκδηλώσεις
σε ένα λύκειο. Όπου σκηνοθετήθηκε από
μαθητές ένα σκηνικό γενικής ανυποταξίας,

με λογική περίπου «μαγκιάς» και για το
σκοπό αυτό επιδεικτικά κακοποίησαν ζώα.
Οι εικόνες ήταν αποτρόπαιες. Ήταν γενική η αγανάκτηση και ζητούσε επιτακτικά
η κοινωνία από το Υπουργείο να λάβει
μέτρα, αλλά και από την Αστυνομία να
επέμβει. Δοκιμάστε όμως να σκεφτείτε.
Ποια προσέγγιση περίμενε η κοινωνία να
έχει η διεύθυνση σχολείων; Μήπως εκείνη
που λέει «όποιος δεν σας αρέσει, να τον
διαπομπεύετε γυμνό και να τον στέλνετε
στην περιφρόνηση σκύλων που ουρούν»;
Και από ποιαν Αστυνομία ανέμεναν να
χειριστεί εκείνα τα φαινόμενα βαρβαρότητας; Εκείνην που διευθυντές σχολείων
προβάλλουν δημόσια ότι είναι «για να της
κατουρούν οι σκύλοι»; Το θέμα δεν είναι αν
θα υπερασπιστώ την Αστυνομία ούτε την
Εκκλησία, τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι αν θα
έχουμε συνοχή, συνέπεια και ευθύνη στη
συλλογική λειτουργία μας και τι υποδείγματα προβάλλουμε και μέσα στα σχολεία
και με την εν γένει δημόσια συμπεριφορά
στα παιδιά. Όπως ακόμα ειδικότερα, εάν
όσοι διεκδικούν και αναλαμβάνουν θέση
για να διευθύνουν, αναλαμβάνουν μαζί
και τις ευθύνες που απορρέουν.
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Τεταμένες οι σχέσεις ΕΤΕΚ - Ηλεκτρομηχανολογικής
για τη διπλή αδειοδότηση ηλεκτρολόγων
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με στόχο την
προστασία του καταναλωτή, κατ’ αναλογίαν
τού τι εφαρμόζεται στα οικοδομικά έργα».
Ο κ. Κωνσταντή τόνισε, εξάλλου, ότι «και
στα δύο αυτά θέματα το ΤΗΜΥ επέλεξε
όπως διατηρήσει στην Περί Ηλεκτρισμού
Νομοθεσία αρμοδιότητες για έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας σε ηλεκτρολόγους
μηχανικούς μελετητές. Επέλεξε, επιπλέον, να
μην αποδεχθεί την πρόταση για αναγνώριση
κεκτημένων δικαιωμάτων μελέτης μόνο
και διατήρησε την αναχρονιστική πρόνοια
για διά παντός παραχώρηση αρμοδιότητας
εκπόνησης μελέτης σε μη προσοντούχους
μηχανικούς, κάτι που ούτως ή άλλως δεν
θα έχει καμία πρακτική εφαρμογή, εάν δεν
τροποποιηθούν αντίστοιχα και οι σχετικοί
κανονισμοί με βάση τον περί οδών και
οικοδομών νόμο».

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΉ: Η ΔΙΠΛΉ
ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ
ΑΧΡΕΊΑΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ
ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΊ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Μ

ια διαφορά η
οποία χρονολογείται για πολλά
χρόνια και έχει
να κάνει με την
ταλαιπωρία και
τη γραφειοκρατία που προκύπτει από τη διπλή αδειοδότηση ηλεκτρολόγων μηχανικών που εκπονούν μελέτες και γενικότερα τη ρύθμιση
του ποιοι δικαιούνται να εκπονούν μελέτες
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έχει οδηγήσει
ΕΤΕΚ και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ) σε έντονη αντιπαράθεση. Ως ιστορική αναδρομή σημειώνεται
πως η Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, η
οποία εκπονήθηκε επί αγγλοκρατίας,

μεταξύ άλλων ρύθμιζε όλα τα πρόσωπα
(συντηρητές, εργολήπτες, μελετητές κ.λπ) τα
οποία ασχολούνται με θέματα ηλεκτρισμού.
Μετά την ψήφιση του Περί ΕΤΕΚ Νόμου
το 1990, η Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία δεν εναρμονίστηκε, με αποτέλεσμα
να υπάρχει το φαινόμενο της απαίτησης
διπλής αδειοδότησης για ηλεκτρολόγους
μηχανικούς μελετητές ώστε να μπορούν να
ασκήσουν επάγγελμα, μία από το ΤΗΜΥ
και μία από το Επιμελητήριο.

Χρονολογείται

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ,
Κωνσταντίνος Κωνσταντή, «ΕΤΕΚ και
ΤΗΜΥ για πολλά χρόνια είχαν εκτενείς
και μακροχρόνιες συζητήσεις, σε μια προ-

σπάθεια εύρεσης μιας κοινά αποδεκτής
λύσης. Το ποτήρι ξεχείλισε με την πολυαναμενόμενη τροποποίηση και εκσυγχρονισμό της Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας,
της οποίας έχει ολοκληρωθεί πριν από
λίγες εβδομάδες η διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης». Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή, «το ΕΤΕΚ είχε ζητήσει όπως του
αποδοθεί συνολικά η αρμοδιότητα αδειοδότησης και ρύθμισης του επαγγέλματος
των ηλεκτρολόγων μηχανικών που ασχολούνται με μελέτες. Η διπλή αδειοδότηση
δημιουργεί αχρείαστη γραφειοκρατία και
ταλαιπωρεί τους επαγγελματίες. Ακόμη,
στερεί πόρους από το κεντρικό κράτος, οι
οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
αλλού όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

«Επίσης», σημείωσε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου, «το θέμα τού ποιος δικαιούται να εκπονεί μελέτες ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων συζητήθηκε εκτενώς από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2006,
η οποία αποφάσισε πως με την ψήφιση
του Κανονισμού 111 του 2006, δικαίωμα
μελέτης στα πλαίσια οικοδομικής αδειοδότησης έχουν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
μέλη του ΕΤΕΚ και κατ’ εξαίρεσιν μη διπλωματούχοι μηχανικοί αδειοδοτημένοι
από το ΤΗΜΥ, οι οποίοι τεκμηριωμένα
εκπονούσαν μελέτες πριν από την ψήφιση
του Κανονισμού. Τέλος, το ΕΤΕΚ για την
περαιτέρω προστασία του καταναλωτή και
της ασφάλειας, ζήτησε να ρυθμιστούν ασυμβίβαστες ιδιότητες μελετητή και εργολήπτη

Η στάση των Υπ. Μεταφορών

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιστολή το
ΕΤΕΚ προς την πρώην Υπουργό Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιάδου, είχε μεταξύ
άλλων σημειώσει: «Το ΕΤΕΚ, παρόλο που
υπήρχαν περίοδοι έντονων αντιπαραθέσεων, δεν έθεσε μέχρι σήμερα θέμα προθέσεων σε σχέση με τις θέσεις που τηρεί
το ΗΜΥ για το θέμα. Ενόψει όμως και της
εν λόγω εξέλιξης εύλογα διερωτόμαστε
κατά πόσον η επιμονή του ΤΗΜΥ για
διατήρηση της ρύθμισης του επαγγέλματος
του μελετητή ηλεκτρολόγου μηχανικού
από το κεντρικό κράτος, σε αντίθεση με
την ξεκάθαρα αντίθετη τάση που επικρατεί,
τόσο στην Κύπρο, όσο και σε άλλα κράτη μέλη, αλλά και το γεγονός πως αυτό
δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μελετημένης

και εκούσιας κρατικής πολιτικής, εν τέλει
αποτελεί προστασία άδηλων επιδιώξεων
στελεχών του ΤΗΜΥ και εξυπηρέτηση
συμφερόντων συγκεκριμένης ιδιωτικής
επαγγελματικής ομάδας».
Σε σχετική πρόσφατη επιστολή του προς
τον νυν Υπουργό Μεταφορών, στις 30
Μαρτίου 2020, το ΕΤΕΚ είχε σημειώσει
«Στις επαφές μας που προηγήθηκαν θεωρήσαμε ότι είχατε κατανοήσει το ζήτημα
όπως το θέσαμε και ήσασταν διατεθειμένος
να κάνετε τολμηρές τομές, ανεξάρτητα εάν
αυτές θα είχαν εσωτερικές αντιδράσεις.
»Δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί ενώ σε άλλα ζητήματα όπως π.χ.
ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών και λεωφορείων έχει επιδειχθεί αποφασιστικότητα
και έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα του
ελέγχου τους από το κεντρικό Κράτος σε
ιδιωτικούς φορείς, παρατηρείται αυτή η
δυστοκία να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες
της ρύθμισης και ελέγχου των μελετητών
ηλεκτρολόγων μηχανικών στο ΕΤΕΚ, το
οποίο είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου.
»Με την πρότασή μας το ΤΗΜΥ θα
μπορεί να διατηρήσει τον εποπτικό του
ρόλο, ενώ το πιο σημαντικό είναι πως θα
απελευθερωθούν πόροι για να εστιαστεί
το ΤΗΜΥ σε μια σειρά άλλα πολύ σημαντικά για τον τόπο ζητήματα, στο πλαίσιο
της αποστολής του».
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με δεδομένη την πιο πάνω εξέλιξη, το ΕΤΕΚ
θα προσπαθήσει να επιτύχει συμμαχίες
εντός της Βουλής όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο, ώστε να γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις για αδειοδότηση των ηλεκτρολόγων
μηχανικών..
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Σε αναμμένα κάρβουνα οι μελλόνυμφοι
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

ΤΟ ΝΈΟ LOCKDOWN ΑΝΑΣΤΆΤΩΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΆΡΙΑ
ΓΙ’ ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΆ – ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΈΝΟΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ

Μ

ε θετικό μάτι είδαν
τις αποφάσεις
της Kυβέρνησης
για καθολικό
lockdown για
τις επόμενες
δύο εβδομάδες
οι διοργανωτές εκδηλώσεων, αν και τα
ίδια τα ζευγάρια, που ετοιμάζουν τον γάμο
τους, ένιωσαν μια μικρή ανησυχία για τις
εξελίξεις. Η κ. Γιώτα Καπαρή, ως μέλος
του Δ.Σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου
Επαγγελματιών Γάμου και Εκδηλώσεων
μίλησε στη «Σημερινή» για τις εκδηλώσεις
που αναμένεται να ξεκινήσουν από τις
17 Μαΐου αλλά και για τον αναβρασμό
που επικρατεί εξαιτίας των ανατροπών.

Η κατάσταση το επέβαλε

Η κ. Καπαρή ανέφερε ότι η κρίσιμη
κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα
μας, εξαιτίας του νέου κύματος της πανδημίας, επέβαλε την αυστηροποίηση των
μέτρων. «Αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση
στην οποία βρισκόμαστε, ενώ παράλληλα
βλέπουμε ότι οι εμβολιασμοί τρέχουν,
γεγονός πολύ θετικό. Από την άλλη οι
καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και αυτό
θα βοηθήσει πολύ».
Οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις, πήραν το πράσινο φως για τις 17 Μαΐου. «Το πρώτο
Σαββατοκύριακο που επιτρέπονται οι εκδηλώσεις πέφτει στις 22 Μαΐου, ωστόσο
δεν έχουμε πολλούς γάμους εκείνο το
διήμερο. Οι περισσότεροι αρχίζουν αρχές
Ιουνίου. Οι πελάτες συνεχίζουν να προετοιμάζονται, το μόνο που καθυστερούν
είναι να προχωρήσουν στην εκτύπωση
των προσκλητηρίων τους, εφόσον βρίσκονται σε αναμονή μήπως και αναγκαστούν
να μεταφέρουν εκ νέου την ημερομηνία
γάμου τους».
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Τιβέριος Κλαύδιος Καίσαρας
Αύγουστος Γερμανικός γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 10
π.Χ. και πέθανε στις 13 Οκτωβρίου 54.
Ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτoρας από το
41 έως το 54 και μέλος της ΙουλιοΚλαυδιανής δυναστείας. Ήταν γιος του
Νέρωνα Κλαύδιου Δρούσου και της
Αντωνίας της Νεότερης. Γεννήθηκε στο
Λούγδουνο της Γαλατίας, σημερινή
Λυών της Γαλλίας, και ήταν ο πρώτος
αυτοκράτορας, που γεννήθηκε εκτός
Ιταλίας. Υπέφερε από μικρή αναπηρία στο βάδισμα και μερική κώφωση
λόγω παιδικής ασθένειας και γι› αυτό
η οικογένειά του τον απέκλεισε από
θέσεις εξουσίας, ώσπου τελικά έγινε
συνύπατος του ανιψιού του Καλιγούλα
το 37. Η αναπηρία αυτή πιθανώς τον
έσωσε από τις εκκαθαρίσεις πολλών
ευγενών κατά τη διάρκεια της θητείας
των Αυτοκρατόρων Τιβέριου και Καλιγούλα, καθώς ενδεχόμενοι εχθροί του
τον θεώρησαν ασήμαντη απειλή. Επιβί-

Τι επιτρέπεται σύμφωνα με
τα υφιστάμενα δεδομένα

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη,
μέχρι 75 άτομα σε εσωτερικό χώρο και
200 σε εξωτερικό. Δεν θα επιτρέπονται
οι χαιρετισμοί και το κοκτέιλ πάρτι.
• Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούνη,
150 άτομα σε εσωτερικό χώρο και 280
σε εξωτερικό, ενώ θα επιτρέπονται οι
χαιρετισμοί και το κοκτέιλ πάρτι όπου
θα πρέπει να βρίσκονται, σε περίπτωση
ελέγχου, μέχρι 250 άτομα ανά πάσα στιγμή.
• Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Ιούνη θα επιτρέπονται μέχρι 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο και μέχρι 350 σε εξωτερικό.
• Ολόκληρο τον Ιούλιο θα επιτρέπονται
μέχρι 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο και
μέχρι 400 σε εξωτερικό χώρο.
Οι νεόνυμφοι θα πρέπει να κρατούν σε
αρχείο τη λίστα με τους καλεσμένους τους
για το δείπνο, για σκοπούς ιχνηλάτησης.

Τι ίσχυε στις προηγούμενες
εκδηλώσεις

Αν και λίγος καιρός απομένει μέχρι
την έναρξη των εκδηλώσεων, εντούτοις
δεν υπάρχει κάποιο αναθεωρημένο πρωτόκολλο. Σύμφωνα με την κ. Καπαρή,
ενδεχομένως να μην υπάρξουν πολλές
διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο,
ωστόσο ακόμη αναμένεται επίσημη ανακοίνωση.
• Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα,
σε περίπτωση γάμου, η διαδικασία του

συνηθισμένου χαιρετισμού (ασπασμός
- χειραψία) δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται
όμως το ζευγάρι να επισκέπτεται το κάθε
τραπέζι για να χαιρετίσει τους καλεσμένους.
• Όσον αφορά την προετοιμασία του
χώρου εκδήλωσης, ακολουθούνται ειδικές
οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης
με ειδικές μηχανές ψεκασμού COVID-19
πριν και μετά από κάθε εκδήλωση, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας. Μάλιστα θα πρέπει να αναγράφεται
ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, ενώ θα πρέπει να υπάρχει σήμανση
σημείων απολύμανσης στην κτηριακή
κάτοψη του χώρου.
• Καθαρισμός και απολύμανση θα
πρέπει να γίνεται και στον εξοπλισμό
του χώρου, πάντοτε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και
απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας.
• Οι πόρτες εισόδων και εξόδων του
χώρου θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές.
Θα πρέπει να ανακυκλώνεται ο αέρας και
να εισέρχεται καθαρός αέρας σε κλειστούς
χώρους.

Απόσταση με σήμανση

• Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, θα πρέπει να διατηρείται φυσική
απόσταση βάσει των κατευθυντήριων
γραμμών για χωρητικότητα καθισμάτων.
Η ευθύνη της τήρησης των αποστάσεων
μεταξύ διαφορετικών ομάδων καλεσμένων (2 μέτρα) βαραίνει τον υπεύθυνο της
επιχείρησης.

• Η χωροθέτηση των τραπεζιών θα
πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μη
δημιουργείται συνωστισμός και συγχρωτισμός.

Προσωπικό

• Όσον αφορά το προσωπικό, προηγείται ένας διαχωρισμός υπαλλήλων σε
σταθερές ομάδες για αποφυγή συνωστισμού και διευκόλυνση ιχνηλάτησης.
• Όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, φέρει προστατευτική μάσκα,
πλένει και απολυμαίνει συχνά τα χέρια
του και περνά από ανέπαφη μέτρηση
της θερμοκρασίας του σώματος προτού
εισέλθει εντός του χώρου εργασίας του.

Καλεσμένοι

• Ένα αρμόδιο άτομο θα πρέπει να
καταμετρά τους καλεσμένους.
• Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά διαχωριστικά, ώστε να υπάρχει σειρά και τάξη.
• Σταθμοί απολύμανσης χεριών θα
πρέπει να είναι διαθέσιμοι στην είσοδο
του κτηρίου και διάσπαρτα στον χώρο
της δεξίωσης.
• Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για
τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των
καλεσμένων.

Δεξίωση - Δείπνο - Μπουφέ

• Χρήση αριθμού χώρων προσφοράς
ποτών σύμφωνα με τον αριθμό καλεσμένων
(με μέγιστο αριθμό η χρήση 2 σημείων)
για την αποσυμφόρηση του σερβιρίσμα-

Κλαύδιος

ωσε για να ανακηρυχθεί αυτοκράτορας
από την Πραιτωριανή Φρουρά αμέσως
μετά τον θάνατο του Καλιγούλα, όταν
πια είχε μείνει ο τελευταίος ενήλικας
άνδρας της οικογένειας.
Παρά την έλλειψη εμπειρίας, ο Κλαύδιος απεδείχθη ικανός και αποτελεσματικός κυβερνήτης. Επίσης έφερε
σε πέρας ένα φιλόδοξο οικοδομικό
πρόγραμμα, με την κατασκευή πολλών
δρόμων, υδραγωγείων και καναλιών
σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επί θητείας του
ενσωμάτωσε στην αυτοκρατορία τις
επαρχίες της Θράκης, του Νωρικού,
της Παμφυλίας, της Λυκίας και της Ιου-

δαίας και ξεκίνησε την κατάκτηση της
Βρετανίας. Είχε ιδιαίτερο προσωπικό
ενδιαφέρον για νομικά ζητήματα, προήδρευε σε δημόσιες δίκες και εξέδιδε
έως και είκοσι διατάγματα την ημέρα.
Παρά ταύτα, εθεωρείτο ευάλωτος κυβερνήτης, κυρίως από τις τάξεις των
ευγενών, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Έτσι, ο Κλαύδιος αναγκάστηκε
να προστατεύει τη θέση του διαρκώς,
πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα τη
δολοφονία αρκετών συγκλητικών. Τέτοια συμβάντα στιγμάτισαν τη φήμη του
μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων, αλλά
οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν ανατρέψει
αυτήν την εικόνα.
Οι αρχαίοι ιστορικοί φαίνεται να
συμφωνούν ότι ο Κλαύδιος πέθανε
από δηλητηρίαση τις πρωινές ώρες
της 13ης Οκτωβρίου του 54. Επίσης,
κάποιοι εμπλέκουν ως εμπνευστή της
μοιραίας πράξης τον Άλοτο, δοκιμαστή
φαγητού του, τον Ξενοφώντα, γιατρό
του ή τη διαβόητη δηλητηριάστρια Λο-

κούστα. Σχεδόν όλοι συγκλίνουν στην
τελευταία γυναίκα του, την Αγριππίνα.
Σύγχρονοι ερευνητές αμφιβάλλουν
για το κατά πόσον ο Κλαύδιος δολοφονήθηκε. Πιστεύουν ότι κατέληξε μετά από
αρρώστια ή λόγω ηλικίας. Την επομένη
του θανάτου του, οι στάχτες του Κλαύδιου εισήχθησαν στο Μαυσωλείο του
Αυγούστου, μετά από μεγαλοπρεπή
κηδεία όμοια με αυτήν του ίδιου του
Αυγούστου. Ο Κλαύδιος αποθεώθηκε
από τη Σύγκλητο και τον Νέρωνα σχεδόν
αμέσως. Η διαθήκη του ανέφερε ότι ο
θρόνος είτε θα μοιραζόταν μεταξύ των
Νέρωνα και Βρετανικού ή θα περιερχόταν
στα χέρια του Βρετανικού, ο οποίος θα
ενηλικιωνόταν μόλις λίγους μήνες αργότερα. Τελικά, ο Νέρωνας επικράτησε
και πολλοί από τους λιγότερο ένθερμους
υποστηρικτές του Κλαύδιου έγιναν αυτόματα φίλοι του νέου αυτοκράτορα.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

τος των καλεσμένων. Η εξυπηρέτηση των
προσκεκλημένων θα γίνεται με τήρηση
αποστασιοποίησης 2 μέτρων και για τον
σκοπό αυτό θα υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση στο έδαφος.
• Μιας χρήσης καλαμάκια.
• Οργάνωση του χώρου ετοιμασίας
ποτών, ώστε όλα τα προϊόντα (πάγος, ποτήρια, ποτά) να μη βρίσκονται εκτεθειμένα.
• Περιγραφή τροφίμων με ειδικά
καρτελάκια.
• Προστατευτικά καλύμματα όπου
ενδείκνυται.
• Τοποθέτηση 2-3 ονομαστικών λιστών
για γρήγορη εύρεση του τραπεζιού στο
οποίο έχει τοποθετηθεί ο καλεσμένος. Με
αποφυγή συνωστισμού κατά την είσοδο
στο δείπνο.
• Σταθμός απολύμανσης χεριών στην
είσοδο και έξοδο, αλλά και σε προκαθορισμένα σημεία του χώρου.
• Σερβίρισμα ψωμιού ανά τραπέζι από
τους σερβιτόρους.
• Αλάτι και πιπέρι κατόπιν αιτήματος
(να μην υπάρχουν αλατοπίπερα για κοινή
χρήση. Αλατοπίπερα και οδοντογλυφίδες
συσκευασμένα – μιας χρήσης°.
• Το ποτό θα σερβίρεται μόνο από το
προσωπικό ανά ποτήρι.
• Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών
και γαντιών μιας χρήσης για τους καλεσμένους στην αρχή του μπουφέ.
• Σε περίπτωση τροφοδοσίας της εκδήλωσης με μπουφέ, οι καλεσμένοι να
σερβίρονται από το μπουφέ προς αποφυγήν συνωστισμού. Οι λοιποί καλεσμένοι
παραμένουν καθισμένοι στο τραπέζι τους.
• Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα
τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα
Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για
αποφυγή συγχρωτισμού και θα τηρείται
η απαιτούμενη απόσταση, από πελάτη σε
πελάτη, από πελάτη σε προσωπικό και
από προσωπικό σε προσωπικό.
• Χρήση ειδικού προστατευτικού για
μπουφέ (μεταξύ πελάτη και φαγητού) όπου
είναι εφικτό.
• Διατήρηση και δεύτερου μπουφέ
για γρηγορότερη εξυπηρέτηση, εφόσον
αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, σύμφωνα με
τον αριθμό καλεσμένων.
• Οι λαβίδες σερβιρίσματος είναι σημείο κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν οι
ακόλουθες επιλογές: Οι λαβίδες να χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό
που σερβίρει τους πελάτες ή εκεί που
δεν υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος
από το προσωπικό να γίνεται έκθεση των
φαγητών σε ατομικά σκεύη, τα οποία θα
παίρνει μαζί του ο πελάτης όπως είναι.
Σε εξαιρετική περίπτωση εάν για κάποιο
είδος τροφίμου είναι αναπόφευκτη η κοινή
χρήση λαβίδας από τους πελάτες, τότε
οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει πλησίον σταθμός απολύμανσης χεριών για
υποχρεωτική χρήση από τον πελάτη
πριν τον χειρισμό της λαβίδας, αλλά και
η διεύθυνση του χώρου εκδηλώσεων ή
η εταιρεία τροφοδοσίας να μεριμνά για
συχνή αλλαγή της λαβίδας.

Χαιρετίζουν
το lockdown
Ως μια θετική εξέλιξη χαρακτήρισε η κ. Καπαρή την
απόφαση της Πολιτείας για
lockdown. Συγκεκριμένα, η κ.
Καπαρή ανέφερε ότι «η απόφαση θα οδηγήσει σε μειωμένους
αριθμούς κρουσμάτων, ενώ
παράλληλα θα διενεργούνται
οι εμβολιασμοί και έτσι μια βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα
θα βοηθήσει στην επιστροφή
στην καθημερινότητά μας».
Αν και είναι πολύ νωρίς,
εντούτοις δεν θεωρεί ότι οι
πρόσφατες ανακοινώσεις θα
επηρεάσουν τις εκδηλώσεις.
«Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξουν
οι αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης των εκδηλώσεων.
Μέχρι τότε και με σύμμαχο την
καλοκαιρία, θα είναι σίγουρα
βελτιωμένη η κατάσταση». Η
κ. Καπαρή δεν παρέλειψε να
σχολιάσει το γεγονός ότι από
τις 10 Μαΐου και έπειτα, σε χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση, ο επισκέπτης θα πρέπει να
έχει στην κατοχή του rapid test
ή PCR σε ισχύ 72 ωρών ή να
έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον
με την 1η δόση και να έχουν
παρέλθει τρεις εβδομάδες ή να
έχει νοσήσει από την ασθένεια
covid-19 τους τελευταίους τρεις
μήνες. «Αυτή υπήρξε και μια
δική μας πρόταση που καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας,
όταν παραδώσαμε το δικό μας
υγειονομικό πρωτόκολλο, τον
περασμένο Φεβρουάριο. Για
το οποίο ακόμη γίνονται διαβουλεύσεις. Χαιρετίζουμε την
απόφαση λοιπόν και θεωρούμε
ότι ενδεχομένως να ακολουθηθεί και στις εκδηλώσεις».

«Τα ζευγάρια
συνεχίζουν να
προετοιμάζονται, το
μόνο που καθυστερούν
είναι να προχωρήσουν
στην εκτύπωση των
προσκλητηρίων τους,
εφόσον βρίσκονται
σε αναμονή μήπως
και αναγκαστούν να
μεταφέρουν εκ νέου
την ημερομηνία γάμου
τους»

Της Κυριακής
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μένουμεασφαλείς
μένουμεασφαλείς
staysafe
staysafe

Ψηφιακή, πολύγλωσση,
διαδικτυακή πλατφόρμα

Ένα δυναμικό
δίκτυο
εθελοντισμού
για αντιμετώπιση
των αναγκών της
κοινωνίας

την ευρωπαϊκή επικράτεια». Πρόσθεσε
ότι πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία,
με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους
Ευρωπαίους να έρθουν σε επαφή μεταξύ
τους ψηφιακά. «Λάβετε μέρος στη συζήτηση! Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε
το μέλλον που θέλουμε για την Ένωσή
μας», τόνισε.
Αξίζει να αναφερθεί πως η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί
μιαν άνευ προηγουμένου, ανοικτή και
συμπεριληπτική άσκηση διαβουλευτικής
δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του
Ευρωκοινοβουλίου, η διάσκεψη επιδιώκει να δώσει στους πολίτες απ’ όλα τα
κοινωνικά στρώματα, σε ολόκληρη την
Ευρώπη, τη δυνατότητα να εκφράσουν
με πιο δυνατή φωνή τις προσδοκίες τους
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτές να
συμβάλουν στη συνέχεια στη χάραξη της
μελλοντικής κατεύθυνσης και της πολιτικής
της ΕΕ. Η Κοινή Προεδρία έχει δεσμευτεί
να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της
Διάσκεψης.

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@
hotmail.com

Μ

ε σκοπό τη συνένωση
των δυνάμεων σε όλα
τα επίπεδα για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας,
των ευάλωτων ομάδων και των
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ,
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) διευρύνει
το δίκτυο των συνεργατών και των
υποστηρικτών του και προσκαλεί
εταιρείες, κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, επαγγελματίες,
τους πολίτες κ.ά. να στηρίξουν τη
δράση του, τις εκστρατείες του και
τους μηχανισμούς του.
Το Δίκτυο Εθελοντισμού του
ΠΣΣΕ:
• Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ
όλων των παραγόντων της κοινωνίας.
• Κινητοποιεί και ενημερώνει
όσους στηρίζουν το Δίκτυο Εθελοντισμού για τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες
ομάδες, εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, κ.ά).
• Διασυνδέει και συντονίζει την
εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών με τους παράγοντες του Δικτύου που μπορούν να προσφέρουν.
• Λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων για διασφάλιση της διαφάνειας και της
χρηστής διοίκησης, αλλά και της
αποτελεσματικής διαχείρισης των
αναγκών.
Μηχανισμοί Δικτύου για Εντοπισμό και Εξυπηρέτηση των Αναγκών:
• Το Δίκτυο Εθελοντισμού λειτουργεί μέσα από καθιερωμένους
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των
κοινωνικών αναγκών όπως:
• Το Σώμα Εθελοντών, το οποίο
λειτουργεί σε κάθε επαρχία από το
1991.
• Τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net (μία
πλατφόρμα εγγραφής εθελοντών,
καταγραφής αναγκών και σύζευξης
της προσφοράς με τις ανάγκες).
• Τη Γραμμή Στήριξης και
Διασύνδεσης του ΠΣΣΕ – τηλ.
22000001 (η οποία παρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα από τη
στήριξη, την πληροφόρηση και την
διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες).
• Τις εκστρατείες «Υιοθετήστε»
μια Οικογένεια και «ΟΛΑ τα παιδιά
με σχολικά».
• Τη μεγάλη δομή των πέραν
των 400 εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ που είναι μέλη στο ΠΣΣΕ και
προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα,
υπηρεσίες και αναπτύσσουν σημαντικές δράσεις.
Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς
με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε το
Δίκτυο Εθελοντισμού επικοινωνώντας με το ΠΣΣΕ (τηλ. 22514786,
email: info@volunteerism-cc.org.cy).
Οι υποστηρικτές του Δικτύου
Εθελοντισμού ενημερώνονται για
τις ανάγκες που υπάρχουν και όταν
μπορούν, χωρίς καμία δέσμευση,
προσφέρουν ό,τι μπορούν: είδη
πρώτης ανάγκης, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, παροχή υπηρεσιών, κ.ά.
Το Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι
το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα
της εθελοντικής προσφοράς στην
Κυπριακή Δημοκρατίας, βάσει νομοθεσίας, με 48 χρόνια λειτουργίας
και προσφοράς.
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ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

Σ

το χέρι όλων των πολιτών
είναι η διαμόρφωση του
μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
μέλλοντός τους, μέσω του
κεντρικού διαδικτυακού
κόμβου της Διάσκεψης,
τον οποίο εγκαινίασαν την περασμένη
Δευτέρα, 19/4/21, οι συμπρόεδροι της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Το εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι
στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Ε.Ε, με τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς να δυσκολεύονται ν’
ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις
και οικονομικές διαφορές των πολιτών,
σε διαφορετικά κράτη μέλη, επιβάλλει
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,
ασφάλεια και κοινωνική συνοχή.
Για την ιστορία, η Εκτελεστική Επιτροπή
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης,
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζει την
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης,
καλώντας όλους τους πολίτες της ΕΕ να
συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους και του μέλλοντος της Ευρώπης
συνολικά. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη
σε 24 γλώσσες και παρέχει στους πολίτες
ολόκληρης της Ένωσης τη δυνατότητα
να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν
ιδέες και απόψεις μέσω διαδικτυακών
εκδηλώσεων.

Σχετικές πληροφορίες

πλατφόρμα αποτελεί βασικό εργαλείο,
που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στον
σχεδιασμό του μέλλοντος της Ευρώπης.
Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι φωνές
τους θα ακουστούν και θα παίξουν ρόλο
στη λήψη των αποφάσεων, ανεξάρτητα από
την πανδημία COVID-19. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία, αντιπροσωπευτική και
συμμετοχική, θα συνεχίσει να λειτουργεί
παρά τις όποιες αντιξοότητες, διότι το κοινό
μας μέλλον το απαιτεί».
Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας,
Antonio Costa, μιλώντας εξ ονόματος της
Προεδρίας του Συμβουλίου, δήλωσε: «Έχει
έρθει η ώρα για να μοιραστούν οι πολίτες
μας στην πράξη τις μεγαλύτερες ανησυχίες και τις ιδέες τους. Δεν υπάρχει πιο
κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει αυτή
η συζήτηση. Πρέπει να προετοιμαστούμε
τώρα, ώστε να εξέλθουμε από την κρίση

ακόμη ισχυρότεροι και να είμαστε, όταν
ξεπεράσουμε την πανδημία, έτοιμοι για
το μέλλον. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να
χτίζουμε μαζί την Ευρώπη του μέλλοντος,
μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο πράσινη και
πιο ψηφιακή, που θα ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των πολιτών μας».
Από πλευράς της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen,
είπε: «Υγεία, κλιματική αλλαγή, καλές και
βιώσιμες θέσεις εργασίας σε μια ολοένα
και πιο ψηφιακή οικονομία, η κατάσταση
των δημοκρατικών κοινωνιών μας: καλούμε τους Ευρωπαίους να πάρουν τον
λόγο, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους
και να μας πουν σε ποια Ευρώπη θέλουν
να ζήσουν. Με αυτήν την πλατφόρμα για
τους πολίτες δίνουμε σε όλους την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του
μέλλοντος της Ευρώπης και να συνεργαστούν με άλλους ανθρώπους απ’ όλη

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι πλήρως
διαδραστική και πολύγλωσση: οι πολίτες
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους
και να συζητούν τις προτάσεις τους με
συμπολίτες τους απ’ όλα τα κράτη μέλη, στις
24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στόχος είναι
να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, απ’ όλα τα κοινωνικά
στρώματα, και να συμβάλουν μέσω της
πλατφόρμας στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους, αλλά και να την προωθήσουν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το
hashtag #TheFutureIsYours #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει.
Η πλατφόρμα θα εξασφαλίζει πλήρη
διαφάνεια (βασική αρχή της Διάσκεψης),
καθώς όλες οι συμβολές και τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και
θα δημοσιοποιούνται. Οι βασικές ιδέες
και συστάσεις που θα προκύψουν από
την πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθούν
για να τροφοδοτήσουν το περιεχόμενο

των συσκέψεων των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των ολομελειών, όπου
θα συζητηθούν για να καταρτιστούν τα
συμπεράσματα της Διάσκεψης.
Όλες οι σχετικές με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις που θα έχουν καταχωρηθεί
στην πλατφόρμα θα απεικονίζονται σε
έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος θα
παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να
περιηγηθούν και να εγγραφούν για να
συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις διαδικτυακά.
Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη που διατίθεται
στην πλατφόρμα για να διευκολυνθούν
στην οργάνωση και την προώθηση των
πρωτοβουλιών τους. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι εκδηλώσεις υπόκεινται στην
υποχρέωση της τήρησης του Χάρτη της
Διάσκεψης, ο οποίος θέτει πρότυπα για
έναν πανευρωπαϊκό διάλογο με σεβασμό.

Βασικά θέματα Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα διαρθρώνεται γύρω από
βασικά θέματα: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, υγεία, ισχυρότερη και δικαιότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας, η ΕΕ στον κόσμο, αξίες
και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια,
ψηφιακός μετασχηματισμός, ευρωπαϊκή
δημοκρατία, μετανάστευση, και εκπαίδευση,
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. Τα
θέματα αυτά θα είναι ανοιχτά προς συμπλήρωση από άλλους τομείς καθώς θα
υπάρχει μια «οριζόντια» προσέγγιση, όπου
θα μπορούν να εκφραστούν «νέες ιδέες»,
καθώς οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να
εγείρουν οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν
σημαντικό, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας
που ξεκινά πραγματικά από τη βάση και
καταλήγει στην κορυφή.
Η πλατφόρμα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις εργασίες
της Διάσκεψης. Είναι ανοικτή σε όλους
τους πολίτες της ΕΕ, στα θεσμικά και λοιπά
όργανα της ΕΕ, στα εθνικά κοινοβούλια,
στις εθνικές και τοπικές Αρχές και στην
κοινωνία των πολιτών. Η πλατφόρμα θα
σέβεται απόλυτα την ιδιωτική ζωή των
χρηστών και τους κανόνες της ΕΕ για
την προστασία προσωπικών δεδομένων.

«Ν’ ακουστούν οι φωνές
των πολιτών»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli δήλωσε: «Η

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Η σκληρή δουλειά και ο ορθός σχεδιασμός νίκησαν την πανδημία

Έ

χοντας ολοκληρώσει την ανάλυση
των οικονομικών επιδόσεων της
δικηγορικής εταιρείας για το 2020,
η διοίκηση της Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ
ΔΕΠΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους
τους συνεταίρους και το προσωπικό της
για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση
που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια μιας
πολύ δύσκολης χρονιάς. Η εταιρεία με
ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι,
παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις
δυσμενείς συνέπειες που επέφερε καθώς
και τους σχετικούς περιορισμούς, εκπλήρωσε τους οικονομικούς στόχους της για
το 2020 και συνεχίζει την ίδια πορεία
και κατά το 2021, παρά τη συνεχιζόμενη
οικονομική αβεβαιότητα.
Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει
να εργάζεται αδιάλειπτα, ακολουθώντας
υψηλά πρότυπα ποιότητας, οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στη στρατηγική και ιδίως
στις επενδύσεις, στις οποίες προέβη, τόσο
σε τεχνολογία αιχμής, όσο και σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και αξιολόγησης.
Οφείλεται επίσης στην υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και
διαχείρισης εργασιών. Είναι αξιοσημείωτο

ότι όλα τα συστήματα και οι διαδικασίες
λειτούργησαν σύμφωνα με τις προβλέψεις
της διοίκησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν
περαιτέρω βελτιώσεις και παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα, σύμφωνα με τον σχετικό
προγραμματισμό.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του

πρώτου γύρου της αξιολόγησης του
προσωπικού μας, καθίσταται σαφές από
τα αποτελέσματα ότι ο σχεδιασμός της
εταιρείας έχει αποδειχθεί παράγοντας
ενίσχυσης της παραγωγικότητας και σε
ορισμένες περιπτώσεις, ως επιβράβευση, θα οδηγήσει σε θετικές μισθολογικές

αναθεωρήσεις, καθώς και σε επιπλέον
επιβραβεύσεις (μπόνους) που σχετίζονται
με την απόδοση για το έτος 2020.
Προχωρώντας στο 2021, στοχεύουμε
να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον αριθμό
του προσωπικού και να αναπτύσσουμε τις
δεξιότητές του, καθώς και να επεκτείνουμε

τις δυνατότητες της εταιρείας μας. Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας του εναλλακτικού
παρόχου νομικών υπηρεσιών NEOLAW.
AI θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτής
της αλλαγής. Το NEOLAW.AI είναι ένα
τεχνολογικό εργαλείο, που αναπτύχθηκε
εντός της Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες «προστιθέμενης αξίας»
στους πελάτες μας. Αυτό το καινοτόμο
προϊόν θα φέρει επανάσταση στον τρόπο
παροχής νομικών και επαγγελματικών
υπηρεσιών στην Κύπρο και ελπίζουμε
ότι θα ανοίξει τον δρόμο για τη μετατροπή
της τεχνολογίας σε βασικό επιχειρηματικό
πυλώνα ανάπτυξης γι’ αυτόν το κρίσιμο,
για την οικονομία, τομέα.
Ενώ το 2021 αναμένεται πως θα είναι
ακόμη μια «δύσκολη» χρονιά, οι δικηγόροι
και τα στελέχη της Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ
ΔΕΠΕ είμαστε πεπεισμένοι ότι, μέσω των
σταθερών δεσμεύσεών μας, της επιπλέον
προσπάθειας και της σκληρής δουλειάς
μας, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε
και να συμβάλλουμε θετικά στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο της εταιρείας μας,
όσο και της Κύπρου μας.
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«Ή στραβός είν’ ο γιαλός
ή στραβά αρμενίζουμε»
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΉΣΕΙΣ ΑΠΟΤΥΠΏΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ, ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΟ
ΌΤΙ Ο ‘‘ΓΙΑΛΌΣ ΣΤΡΆΒΩΣΕ’’
ΛΌΓΩ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΏΝ ΤΗΣ ΕΞΆΠΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΟΎ ΤΌΣΟ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΜΈΤΩΠΟ ΔΙΑΦΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ
‘‘ΣΤΡΑΒΆ ΑΡΜΕΝΊΖΟΥΜΕ’’

Α

ρκετές οικονομίες έχουν
μπει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ
την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η πρώτη
επίσημη υποβολή σχεδίου αποκατάστασης και
ανθεκτικότητας από κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πορτογαλία.
Περισσότερες από τις οικονομίες που
παρουσιάζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
έχουν εκπονήσει ένα τεκμηριωμένο και
σωστά δομημένο σχέδιο ανασύνταξης των
παραγωγικών τους δυνάμεων, το οποίο
εφαρμόζουν σταδιακά σε συνδυασμό με τη
διαχείριση της επιδημιολογικής κατάστασης.
Σίγουρα η εξάπλωση του ιού έχει επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα, με
τις χώρες που τη διαχειρίστηκαν καλύτερα
να κερδίσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα,
ενώ η δυνατότητα απόκτησης εμβολίων,
εγκεκριμένων ή μη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δημιουργεί ανισορροπίες και
χώρες / περιοχές δύο ταχυτήτων.
Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση του αντικτύπου,
όπως η ανθεκτικότητα των δημόσιων
οικονομικών και τα πλεονάσματα που
είχαν οι χώρες τα προηγούμενα χρόνια,
η δομή της κάθε οικονομίας και αντίστοιχα τα «αντισώματα» που είχε αναπτύξει
σε υφεσιογενείς πιέσεις, το κατά πόσον
μια οικονομία είναι εξωγενής ή έχει τη
δική της εσωτερική αγορά, καθώς και η
συμβολή των τομέων που προσφέρουν
περισσότερο στο Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) κάθε χώρας.
Για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετική η ανάλυση για μια οικονομία όπως
αυτή της Κίνας, η οποία ανακάμπτει με
ισχυρούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης

με την τεράστια εσωτερική καταναλωτική
δύναμη, για μια οικονομία κυρίως εξωγενή που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε
εξωτερικές επενδύσεις, στις υπηρεσίες και
τον τουρισμό όπως η Κύπρος και για μια
άλλη οικονομία με ισχυρή βιομηχανία,
όπως η Γερμανία.

Η κυπριακή οικονομία

Η Κύπρος, ακολουθώντας πρακτικές
που εφαρμόστηκαν μέσα από τα ευρωπαϊκά
συλλογικά όργανα αλλά και από σχεδόν
όλες τις χώρες παγκοσμίως, πέρα από
τη μεγάλη δαπάνη που αφορά τον τομέα
της υγείας, επιδότησε την απασχόληση
και τις επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια
διατήρησης των παραγωγικών μονάδων
της χώρας. Αναπόφευκτα, η Στατιστική
Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα, για το έτος 2020, δημοσιονομικό
έλλειμμα της τάξης των €1.193,1 εκατ. ή
5,7% του ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος
ύψους €24.828 εκατ. ή 118% του ΑΕΠ.
To ζητούμενο αυτήν τη στιγμή είναι
αν η διαχείριση που γίνεται, διότι βραχυπροθέσμα απαιτείται να διαχειριστούμε
την οικονομική κατάσταση όπως διαμορφώνεται, και το σχέδιο ανάκαμψης που
συγκροτήθηκε ή θα συγκροτηθεί, μπορούν να επαναφέρουν την οικονομία σε
βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.
Δεν αναφέρομαι στο υγειονομικό κομμάτι και τη διαχείρισή του, διότι ο καθένας πρέπει να ασχολείται με τον τομέα

του, αλλά στο δημοσιονομικό κομμάτι,
τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την
καθημερινότητα των πολιτών.
Φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι τα δύο είναι
αλληλένδετα, με τελευταίο παράδειγμα τις
ενδεχόμενες αποφάσεις για τη διακοπή των
πτήσεων από τη Ρωσία που θα πλήξουν
την τουριστική βιομηχανία, η οποία είχε
δει μιαν ακτίδα φωτός.

Πολλά τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που γεννιούνται πολλά.
Η Κυβέρνηση έχει όντως συγκεκριμένο
σχεδιασμό ή δρα πυροσβεστικά όπου μπορεί; Η Βουλή διαδραμάτισε τον ρόλο που
έπρεπε να είχε διαδραματίσει (αναφέρομαι στον αόριστο διότι έχει αυτοδιαλυθεί)
ως ένα σοβαρό θεσμικό όργανο διαμόρφωσης πολιτικής; Τα πολιτικά κόμματα
έδωσαν ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα στους
πολίτες με βάση το οποίο μπορεί κάποιος
να ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές; Ο
κόσμος βλέπει φως στην άκρη του τούνελ
ή έχει απογοητευτεί; Πώς θα αντιδράσει
η οικονομία όταν τα μέτρα στήριξης θα
αποσυρθούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα ζητήσει σταδιακή επαναφορά των δημοσιονομικών δεικτών στα επίπεδα που
προβλέπει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο;
Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την
απογοήτευση των πολιτών, πέρα από το
ότι ο «γιαλός στράβωσε» λόγω του οικονομικών συνεπειών της εξάπλωσης του
ιού τόσο στην Κύπρο αλλά και στο διεθνές

οικονομικό περιβάλλον, με τις αποφάσεις
και τις ενέργειες που γίνονται στο εσωτερικό μέτωπο διαφαίνεται ότι «στραβά
αρμενίζουμε».
Με μια «λαβωμένη» εικόνα στο εξωτερικό, που συντηρείται από τις εσωτερικές
αντιπαραθέσεις και ανακοινώσεις, είναι
δύσκολο η χώρα να αποτελέσει πόλο έλξης
για επενδυτές και επιχειρηματίες. Υπάρχει κάποια κινητικότητα, όμως αποτελεί
άμεση αναγκαιότητα η αποκατάσταση του
ονόματος της Κύπρου.
Το πλάνο των μεταρρυθμίσεων που θα
κατατεθεί στην Ευρώπη αποτελεί πρώτης
τάξεως ευκαιρία για αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, στο οποίο όλοι μας
αναφερόμαστε, όμως πόσοι είναι αισιόδοξοι
ότι στο τέλος θα έχουμε ένα συμφωνημένο
πλαίσιο, που θα περάσει από τη Βουλή;
Σε έναν ιδεατό κόσμο σοβαρά ζητήματα θα έπρεπε να λύνονται μέσα από τον
διάλογο κυβέρνησης, πολιτικών δυνάμεων και θεσμών. Για παράδειγμα, την
περασμένη εβδομάδα για το θέμα των
εκποιήσεων Κεντρική Τράπεζα και
Υπουργείο Οικονομικών απέστελλαν
επιστολές στο Κοινοβούλιο για τις τρομακτικές συνέπειες από τις αλλαγές στα
νομοσχέδια χωρίς να μπουν στον κόπο
να καλέσουν έκτακτες συναντήσεις, την
ίδια στιγμή που στο Κοινοβούλιο χωρίς
καμιάν ανάλυση των συνεπειών (αλλάζει
η παραμετροποίηση στα μοντέλα υπολογισμού των επισφαλειών) ψηφίζονταν
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αλλαγές στις νομοθεσίες και βλέπουμε
τι θα γίνει, σε ένα ράλι συναγωνισμού
ποιος θα προτείνει τι αρέσει ή νομίζουν
ότι αρέσει στον κόσμο.
Σε μια προεκλογική περίοδο ενδεχομένως αυτά να είναι αναμενόμενα, όμως
εκλογές έχουμε κάθε ένα με δύο χρόνια.
Ποια τα μηνύματα που δίνονται όταν, για
παράδειγμα, ένα νομοσχέδιο συζητείται
στο Κοινοβούλιο, μια μέρα πριν από την
Ολομέλεια αποσύρεται και μετά επαναφέρεται ως πρόταση νόμου;
Επαναλαμβάνω, ότι ενδεχομένως αυτά
οφείλονται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε
σε προεκλογική περίοδο και θα υπάρχει
καλύτερος προγραμματισμός την επομένη
των εκλογών, με τη σύνθεσή της να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ήταν
καλό όμως να τεθούν ενώπιον των πολιτών
συγκεκριμένες προτάσεις, εφαρμόσιμες
και κοστολογημένες.
Είναι σημαντικό να καταγραφούν άμεσα
οι τομείς οι οποίοι θέλουμε ως χώρα να
αναπτύξουμε, να συσταθούν ομάδες με
τεχνοκράτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και χρονοδιαγράμματα ώστε
να παραδώσουν έναν ολοκληρωμένο και
πρακτικά εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την
ανάπτυξή τους. Και, φυσικά, μετά θα πρέπει
να υπάρξει σχολαστική παρακολούθηση
της εφαρμογής του πλάνου που θα συμφωνηθεί από τις συγκεκριμένες ομάδες.
Υπάρχει όμως ακόμη η δυνατότητα
θεσμικών αλλαγών μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για
την εκταμίευση κεφαλαίων θα πρέπει να
ελέγχονται οι μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώνονται. Κρίνεται, επιπλέον, αναγκαίο να
υπάρξουν αποφάσεις και κινήσεις που θα
δώσουν ώθηση στην οικονομία βραχυπρόθεσμα, ώστε με την αντιμετώπιση του
προβλήματος του ιού να υπάρξει ισχυρή
ανάπτυξη, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μια
οριζόντια πορεία φθοράς.
Κίνητρα συμβατά με το Ευρωπαϊκό και
Διεθνές δίκαιο, με πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες νομοθεσίες, λογοδοσία και έλεγχο.
Άλλωστε τα λάθη του παρελθόντος πρέπει
να μας κάνουν πιο σοφούς.
Η δημιουργία μιας ευέλικτης και αποδοτικής κρατικής μηχανής ενισχύει το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ποιότητα
των υπηρεσιών, που προσφέρονται προς
τους πολίτες. Με τη νέα Βουλή θα πρέπει
να προωθηθούν τάχιστα τα νομοσχέδια
που αφορούν στη μεταρρύθμιση του
κρατικού μηχανισμού και την υιοθέτηση
απλών και σύντομων διαδικασιών, με την
ενίσχυση ταυτόχρονα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Η Κύπρος ιστορικά βρίσκει τον τρόπο
να επανέλθει οικονομικά, κάποιοι λένε
εκμεταλλευόμενη συγκυρίες. Όμως,
υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποί της που
μεθοδικά εργάζονται ώρες ακατάπαυστα,
συγκεντρωμένοι και με μεθοδικότητα, «που
όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος
για τον κόσμο, που όταν χαμογελάνε, ένα
μικρό χελιδόνι φεύγει μες απ’ τ’ άγρια
γένια τους» και αυτό είναι το μεγαλύτερο
περιουσιακό στοιχείο του τόπου.
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«Μπαλώματα», «ασπίδες», «μπηχτές» και
«αντισυνταγματικοί Νόμοι», στην τελευταία Ολομέλεια
Τρίμηνη αναστολή εκποιήσεων αντί Δικαστηρίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ ΨΉΦΙΣΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΊΑ Η ΟΛΟΜΈΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΉΣ
XΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

M

ε φινάλε γκραν
γκινιόλ έκλεισε
τις εργασίες της
η Βουλή, αφού
στην τελευταία
συνεδρία της
Ολομέλειας
τέθηκαν προς ψήφιση μια σειρά από
σημαντικά και «προεκλογικά» νομοσχέδια.
Ο συνολικός αριθμός των νομοσχεδίων
έφτασε τα 99! Κάποια εξ αυτών, όπως
ο περιβόητος νόμος για τα «Δικαστήρια
των Εκποιήσεων», θα τα κληρονομήσει
η επόμενη Βουλή. Άλλα, ενώ πέρασαν
κυριολεκτικά την υστάτη, είναι πολύ πιθανό
να μην εφαρμοστούν, αφού υπάρχουν
αυξημένες πιθανότητες να αναπεμφθούν
στη Βουλή ή να γίνει αναφορά τους από
τον Πρόεδρο στο Ανώτατο, λόγω αντισυνταγματικότητας.

Με οριζόντια αναστολή μέχρι τις 31
Ιουλίου, «τακτοποιήθηκε» το θέμα των
εκποιήσεων ακινήτων για ενυπόθηκα
δάνεια.
Η πρόταση βουλευτών του ΑΚΕΛ και
της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ
έλαβε 48 ψήφους υπέρ και 6 αποχές.
Η συγκεκριμένη πρόταση, που έγινε
Νόμος, προνοεί αναστολή εκποιήσεων για:
• Κύρια κατοικία αξίας μέχρι €500.000.
• Επαγγελματική στέγη πολύ μικρής
επιχείρησης, που εργοδοτεί λιγότερα από
δέκα άτομα προσωπικό και έχει ετήσιο
κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομ. ευρώ.
• Αγροτεμαχίων μέχρι €250.000.
Είχε προηγηθεί την περασμένη Τρίτη η απόσυρση του Νομοσχεδίου για τα
«Δικαστήρια των Εκποιήσεων», το οποίο
ουσιαστικά προέβλεπε δημιουργία ειδικής
δικαιοδοσίας στα Επαρχιακά Δικαστήρια,
που θα επέτρεπε τη γρήγορη εκδίκαση
υποθέσεων χρηματοοικονομικών διαφορών αλλά και εκποιήσεων. Από κοινού,
Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο
Δικαιοσύνης, κατόπιν υποδείξεων μάλιστα
και από τον Κεντρικό Τραπεζίτη, απέσυραν
το Νομοσχέδιο, επειδή οι τροπολογίες των
κομμάτων της αντιπολίτευσης ουσιαστικά
του «άλλαζαν τα φώτα». Αμέσως, και ως
απάντηση στην απόσυρση από την Κυβέρνηση, κατατέθηκαν από την αντιπολίτευση
μια σειρά προτάσεων, που θα επέφεραν
δραστική τροποποίηση του νομικού πλαι-

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΧΑΛΛΟΥΜΙ
ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επίσημη απόφαση για την καταχώριση του Χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), προστατεύοντάς το από
απομιμήσεις και κατάχρηση σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη δύο μέτρων σχετικά με μια σημαντική κυπριακή κληρονομιά: το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim.
Πρώτον, η Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατεύοντας με τον τρόπο αυτόν την πολύτιμη αυτή ονομασία από την απομίμηση και την αντιποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο το Χαλλούμι που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπεται πλέον να φέρει την
καταχωρισμένη ονομασία, με προφανή οικονομικά οφέλη για τη νήσο.
Η καταχώριση επιτρέπει στους παραγωγούς αυτού του εμβληματικού
κυπριακού τυριού, πασίγνωστου σε όλο τον κόσμο για τη χαρακτηριστική υφή και εμφάνισή του (διπλωμένο), το οποίο μπορεί να καταναλωθεί
και ψητό ή τηγανητό, από οποιοδήποτε μέρος της νήσου Κύπρου, να
επωφεληθούν από το καθεστώς ΠΟΠ.
Δεύτερο, για να διευκολυνθούν οι παραγωγοί της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την προστασία, η Επιτροπή θέσπισε ένα μέτρο που επιτρέπει στο προϊόν ΠΟΠ
να διασχίζει την Πράσινη Γραμμή, υπό την προϋπόθεση ότι το τυρί και
το γάλα από το οποίο παρασκευάζεται πληρούν όλα τα πρότυπα της
ΕΕ για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.
Αυτή η ιστορικής σημασίας δέσμη μέτρων υλοποιεί την κοινή αντίληψη
για το Χαλλούμι που επιτεύχθηκε το 2015, και θα εφαρμοστεί προσωρινά και εν αναμονή της επανένωσης της Κύπρου.
Σκοπός του μέτρου που συνοδεύει την καταχώριση της ονομασίας Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως ΠΟΠ είναι να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, καθώς
και για την ασφάλεια των τροφίμων. Καθορίζει επίσης τους όρους διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων
σχετικά με τους ελέγχους. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες για τη δημόσια υγεία.
Τα βασικά στοιχεία αυτής της δέσμης μέτρων είναι τα ακόλουθα:
• Η ονομασία «Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim» καταχωρίζεται στο μητρώο
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim που παράγεται στη νήσο Κύπρο και σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγή
μπορεί τώρα να διατίθεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
αυτήν την ονομασία.
• Η διενέργεια επιθεωρήσεων ΠΟΠ σε ολόκληρη την Κύπρο θα ανατεθεί
σε διεθνώς διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχου. Ο οργανισμός ελέγχου θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της παραδοσιακής συνταγής
από τους παραγωγούς.
• Θα θεσπιστεί ένα λειτουργικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την ΠΟΠ σε ολόκληρη την Κύπρο,
το οποίο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η Επιτροπή.
• Ένα μέτρο με το οποίο αίρονται οι απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση ορισμένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης στη νήσο Κύπρο, εν
αναμονή της επανένωσής της, και καθορίζονται οι όροι που διέπουν
τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή του τυριού με την ονομασία «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim»
(ΠΟΠ) σε ολόκληρη την Κύπρο.
• Ιδιωτικός φορέας ελέγχου θα οριστεί για τη διενέργεια ελέγχων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται όλοι
οι κανόνες της ΕΕ για την υγεία και την υγιεινή. Μόνο το Χαλλούμι/
Halloumi/Hellim που πληροί όλα τα υγειονομικά πρότυπα της ΕΕ μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών εκατέρωθεν της
Πράσινης Γραμμής.
Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, η οποία είναι επίσης αρμόδια για τη Στήριξη για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, δήλωσε πως πρόκειται για μείζον επίτευγμα με πολιτική και
οικονομική σημασία για ολόκληρη τη νήσο Κύπρο. Συνέχισε, τονίζοντας
ότι το επίτευμα αυτό καταδεικνύει ότι είναι δυνατή η εξεύρεση αμοιβαία
επωφελών λύσεων και ότι η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον σκοπό αυτό.
Ιστορική απόφαση χαρακτήρισε την απόφαση, η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, λέγοντας ότι με την ομόφωνη
έγκριση όλων των κρατών μελών, η Κύπρος διασφαλίζει όχι μόνο ένα μοναδικό εθνικό προϊόν, αλλά και τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα της Ένωσής μας, τα οποία είναι υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων.

σίου για τις εκποιήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο
Νόμος για τα Δικαστήρια των εκποιήσεων
αποτέλεσε σημείο συναίνεσης της ΕΔΕΚ
και της Αλληλεγγύης με την Κυβέρνηση
για την ψήφιση του προϋπολογισμού του
2021, τον περασμένο Ιανουάριο.
Τελικά, το όλο θέμα με τις εκποιήσεις
«διευθετήθηκε» με την τρίμηνη αναστολή και πρόκειται να συζητηθεί για πιο
συνολικές και μακροχρόνιες αποφάσεις
από την επόμενη Βουλή. Κάτι το οποίο
προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυρίως
των βουλευτών της ΕΔΕΚ, με τον Μαρίνο Σιζόπουλο να αποχωρεί προσωρινά
από την Ολομέλεια. «Η τρίμηνη αναστολή
δεν είναι λύση. Για να προστατευθούν οι
δανειολήπτες, η λύση είναι η πρόταση
νόμου της ΕΔΕΚ για σύσταση ειδικής
δικαιοδοσίας στο δικαστήριο, ώστε να
παρέχεται μια ισχυρή νομική αρωγή,
μετά και την απόσυρση της σχετικής
πρότασης νόμου από την Κυβέρνηση»,
ανέφερε ο κ. Σιζόπουλος.

Καταχρηστικές ρήτρες: Νόμος«ασπίδα» για τους καταναλωτές έναντι των τραπεζών

Με 43 ψήφους υπέρ και 3 αποχές, η

Ν

Βουλή ψήφισε σε Νόμο την πρόταση για
προστασία των καταναλωτών (φυσικών
προσώπων) από τις καταχρηστικές ρήτρες που βάζουν οι τράπεζες σε δανειακές
συμβάσεις. Με τον νέο Νόμο παρέχεται
δυνατότητα σε καταναλωτές να προσφεύγουν στα δικαστήρια διεκδικώντας από
τις τράπεζες αποζημιώσεις σε περίπτωση
που αποδειχθεί ότι στις δανειακές τους
συμβάσεις υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες. Σημαντικές παράμετροι του νέου
Νόμου είναι, μεταξύ άλλων, ότι θα έχει
αναδρομική ισχύ καλύπτοντας όχι μόνο
νέες (επικείμενες) δανειακές συμβάσεις
αλλά και παλαιότερες (υφιστάμενες), ενώ
δίνεται επίσης δυνατότητα (εξουσία) στην
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ενέργειας για επιβολή κυρώσεων και προστίμων σε παραβιάσεις
του υπό αναφορά Νόμου.
Υπογραμμίζεται ότι ο εν λόγω Νόμος
αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα. Εξάλλου,
για αντίστοιχη διευθέτηση που να αφορά «πολύ μικρές επιχειρήσεις» οι οποίες
εργοδοτούν μέχρι δέκα άτομα, αλλά και
αυτοτελώς εργαζομένους, πρόκειται η
νέα Βουλή να συζητήσει και να ψηφίσει
σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο.

«Πράσινο φως» και…
μπηχτές, για ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εν μέσω εντάσεων με 47 ψήφους υπέρ,
1 εναντίον και 2 αποχές, η Βουλή ψήφισε σε
νόμο την πρόταση που κατέθεσε η βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με
την οποία παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών
με 54 ισόποσες δόσεις, σε οφειλέτες, οι
οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις λόγω των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας
COVID 19. Ο νόμος αφορά συγκεκριμένα ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2016,
2017, 2018 και 2019 για επιχειρήσεις
και αυτοτελώς εργαζομένους, που έχουν
μείωση του κύκλου εργασιών 25% και
άνω, και στοχεύει να τις ενθαρρύνει να
παραμείνουν συνεπείς στην εξόφληση των
οφειλών τους. Όπως εξάλλου τόνισε η κ.
Ερωτοκρίτου, «παρασχέθηκε η δυνατότητα
επιμήκυνσης των 4 μη καταβληθεισών
δόσεων που θέτουν τον οφειλέτη εκτός
του προγράμματος, στις 9 δόσεις».
Σημειώνεται ακόμη πως, με τον εν λόγω
Νόμο, υπάρχει δυνατότητα μείωσης μέχρι και 27% στα πρόσθετα τέλη, εάν οι

οφειλέτες εξοφλήσουν με λιγότερες από
τις 54 δόσεις τις οφειλές τους.
Οι εντάσεις που προκλήθηκαν κατά
τη συζήτηση και ψηφοφορία του εν λόγω
νομοσχεδίου αφορούσαν τοποθέτηση
του Γιώργου Περδίκη των Οικολόγων,
ο οποίος υποστήριξε ότι «διεφάνη πως
της αφαίρεσης τόκων και επιβαρύνσεων από ληξιπρόθεσμες φορολογικές
οφειλές, σε προηγούμενες ρυθμίσεις
οι περισσότεροι που επωφελήθηκαν
είναι αυτοί που είχαν να πληρώσουν
και δεν πλήρωναν», ενώ πρόσθεσε πως
«εννέα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών
δύο βουλευτές, έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές […] Υπάρχει λίστα για ληξιπρόθεσμες μέχρι το 2017, που διατηρείται
μυστική», ανέφερε, ενώ είπε ότι ζήτησε
επικαιροποίηση της λίστας.
Ακολούθως, Αβέρωφ Νεοφύτου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Άγγελος Βότσης και άλλοι
βουλευτές, απάντησαν στον κ. Περδίκη
κατηγορώντας τον ότι «υποβιβάζει τη συζήτηση» και λέει «αοριστολογίες». «Μέχρι
σήμερα το κίνημα Οικολόγων είχε τρεις
αρχηγούς, και οι δύο από αυτούς είχαν μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και διαγραφές
δανείων. Όταν υψώνουμε το δάκτυλο, να
κάνουμε και αυτοκριτική. Δεν είναι απατεωνιά το μη εξυπηρετούμενο», τόνισε ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Προηγουμένως, μάλιστα, έκανε αναφορά
σε ανώτερο στέλεχος των Οικολόγων, που
«από ιδρύσεως της Δημοκρατίας έχει τη
μεγαλύτερη διαγραφή δανείου, που φθάνει
το 80% ‘‘της μάνας’’ πέρα από τους τόκους».

Τα πιθανώς «αντισυνταγματικά»
νομοσχέδια

Μερικά από τα νομοσχέδια που ψήφισε
σε Νόμους η Βουλή κατά την τελευταία
Ολομέλεια είναι πιθανό να μην εφαρμοστούν -τουλάχιστον προσώρας-, αφού υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας να τα αναπέμψει στη
Βουλή ή να κάνει γι’ αυτά αναφορά στο
Ανώτατο Δικαστήριο.
Πρόκειται για νομοσχέδια εργατικού
ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα για:
• Νόμο για αναγνώριση του καθεστώτος μισθωτού σε εργαζομένους υπό το
σύστημα «αγοράς υπηρεσιών».
• Τροποποιητικό νόμο για παροχή
επιδόματος ασθενείας και επιδόματος
ανεργίας για τους άνω των 63 ετών που
εξακολουθούν να εργάζονται και δεν έχουν
προχωρήσει σε αίτηση θεσμοθετημένης
σύνταξης.

Η περιβαλλοντική συνείδηση
των καταναλωτών αυξάνεται ραγδαία

έα έρευνα της Mastercard για
την βιώσιμη ανάπτυξη αποκαλύπτει σημαντική αύξηση του
ενδιαφέροντος των καταναλωτών για το
περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της πανδημίας
του COVID-19. Περισσότεροι από 2 στους
5 Ευρωπαίους (48%) θεωρούν τη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πιο
σημαντική σήμερα, απ’ ό,τι την θεωρούσαν
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.
Την ίδια στιγμή, το 52% των ερωτηθέντων
αναφέρουν πως έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο από ποτέ τον αντίκτυπο
των ενεργειών τους στο περιβάλλον, με
την Gen Z και τους Millennials (58%) να
ηγούνται της κατηγορίας. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει την αυξανόμενη τάση των
καταναλωτών για πιο οικολογικές δαπάνες
και συνειδητή κατανάλωση, καθώς και
τη διάθεσή τους να προσφέρουν μέσα
από τις αγορές τους και τα ανταποδοτικά
προγράμματα τραπεζών, σε ουσιαστικές
δράσεις για τον πλανήτη.
Η επιθυμία για πιο συνειδητή κατανάλωση έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.
Ωστόσο, μετά την έλευση του COVID-19,
παρατηρείται μια ακόμα ταχύτερη αλλαγή
στις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές
των καταναλωτών, καθώς γίνονται πιο
ευσυνείδητοι, με σχεδόν τρεις στους πέντε (58%) να πιστεύουν ότι οι εταιρείες
πρέπει να συμπεριφέρονται με πιο βιώ-

σιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον
τρόπους. Η Gen-Z ηγείται και σε αυτήν
την κατηγορία (62%), παρουσιάζοντας
τα υψηλότερα ποσοστά.
Η μείωση των απορριμμάτων (39%), η
αντιμετώπιση της ρύπανσης του πλαστικού
από συσκευασίες και προϊόντα (38%) και
η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας
και των υδάτινων πόρων (35%) αποτελούν,
σύμφωνα με τους Ευρωπαίους, τις τρεις
πιο άμεσες προτεραιότητες όπου πρέπει
να εστιάσουν οι επιχειρήσεις, μαζί με την
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πρωτοβουλίες Mastercard

Η Mastercard, στο πλαίσιο των εταιρικών της δεσμεύσεων για βιώσιμη
ανάπτυξη, έχει συστήσει από τον Ιανουάριο του 2020 την περιβαλλοντική

πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition.
Η πρωτοβουλία αποτελεί την πλέον
μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας
για την υποστήριξη επιχειρήσεων και
καταναλωτών στην ενίσχυση ενεργειών βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη
φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει το
Mastercard Carbon Calculator, μαζί με τη
σουηδική fintech Doconomy. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο είναι ενσωματωμένο
στο παγκόσμιο δίκτυο της Mastercard
και επιτρέπει στις τράπεζες να συμβαδίζουν και να προσαρμόζονται με τους
οικολογικά ευσυνείδητους καταναλωτές,
που αναζητούν περισσότερους τρόπους
ενημέρωσης σχετικά με το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των δαπανών τους. Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε

πληροφορίες και δεδομένα, σχετικά με το
ανθρακικό αποτύπωμα των καταναλωτών,
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Carbon Calculator επιτρέπει στους
καταναλωτές να λαμβάνουν ένα «στιγμιότυπο» των εκπομπών άνθρακα που
δημιουργούνται από τις αγορές τους, σε
διάφορες κατηγορίες δαπανών. Οι υπολογισμοί της ψηφιακής εφαρμογής υποστηρίζονται από τον ανεξάρτητο δείκτη
μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος
ÅlandIndex, και ενισχύονται ακόμα περισσότερο, με συναφή και εύκολα ως προς
την κατανόησή τους ισοδύναμα (όπως
για παράδειγμα ο αριθμός των δέντρων
που απαιτούνται για την απορρόφηση
μια ισότιμης ποσότητας διοξειδίου του
άνθρακα), καθώς και με συμβουλές για έναν
πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι καταναλωτές
έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις δράσεις αποκατάστασης δασών
του Priceless Planet Coalition, είτε μέσα
από τη δωρεά χρημάτων είτε κάνοντας
χρήση των προγραμμάτων ανταμοιβής
που τους προσφέρουν οι τράπεζές τους. Οι
τράπεζες μπορούν να ενσωματώσουν με
μεγάλη ευκολία το Carbon Calculator στις
mobile εφαρμογές του, μέσω νέων API,
που είναι πλέον διαθέσιμα στο Mastercard
Developers.
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Καθοριστικής σημασίας η βιωσιμότητα
για το μέλλον του Real Estate
«Ο ΤΟΜΈΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΊΣΕΙ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΡΌΛΟ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΧΑΊΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΊΑΣ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ, ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ Η ΟΠΟΊΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ, ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ
ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ*

Ο

ι διαρκώς αυξανόμενες ανησυχίες σε
παγκόσμια κλίμακα
για την περιβαλλοντική υποβάθμιση
και την κλιματική
αλλαγή έχουν επηρεάσει κάθε οικονομική δραστηριότητα.
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις
αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους απέναντι
στο περιβάλλον και εξετάζουν τρόπους
αντιμετώπισης της υφιστάμενης κατάστασης, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή
τους. Σημαντικό ρόλο στη στροφή προς τη
βιωσιμότητα καλείται να διαδραματίσει

και ο τομέας των ακινήτων, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για το 40% των παγκόσμιων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Ειδικότερα, το Real Estate καλείται να
ενσωματώσει την έννοια της αειφορίας σε
νέα έργα, αναπτύσσοντας κτήρια φιλικά
προς το περιβάλλον, τα οποία μπορούν να
συμβάλουν στην προσπάθεια για αναστροφή της πορείας της κλιματικής αλλαγής.
Έκθεση του Urban Land Institute στις
ΗΠΑ επεσήμανε ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια όσον αφορά τις δράσεις που
ανέλαβε η αγορά ακινήτων στο σύνολό
της για την πραγμάτωση των στόχων της
Συμφωνίας του Παρισιού (2015) για τη
μείωση των εκπομπών αερίου και περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα πολύ
χαμηλότερα από τους 2°C σε σύγκριση
με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η βιωσιμότητα στο κυπριακό
Real Estate

Στη χώρα μας, η προσέγγιση που εφαρμόζουν οι εταιρείες ανάπτυξης γης για
την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας
του Παρισιού είναι κυρίως ο σχεδιασμός
κτηρίων με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση,
μέσα από την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών και την εγκατάσταση
συστημάτων ελέγχου της κατανάλωσης
ενέργειας. Η υιοθέτηση μιας σειράς από
λύσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν

τον εντοπισμό και την παρακολούθηση
ευκαιριών για συνεχή βελτίωση της απόδοσης, ενώ πολύ αποτελεσματικές έχουν
αποδειχθεί οι πλατφόρμες Διαδικτύου των
Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και
τα συστήματα διαχείρισης κτηρίων. Μάλιστα, η μείωση του κόστους απόκτησης
αυτής της τεχνολογίας έχει επιταχύνει και
διευρύνει της εφαρμογή της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις
στον εξοπλισμό θέρμανσης, εξαερισμού
και κλιματισμού που εγκαθίσταται σε νέα
κτήρια, έχει καταγραφεί μεγαλύτερη χρήση αποτελεσματικού φωτισμού (LED) και
έχουν βελτιωθεί διάφορες εγκαταστάσεις
και υποδομές, ως προς την ενεργειακή τους
απόδοση. Ο πιο αποτελεσματικός εξοπλισμός φωτισμού αποδεικνύεται ένας από
τους πιο οικονομικούς και αποδοτικούς
τρόπους για τη μείωση των εκπομπών ρύπων των κτηρίων, καθώς μειώνει άμεσα
την κατανάλωση ενέργειας.
Άλλες αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες
περιλαμβάνουν την επέκταση της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
εισαγωγή των αρχών της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης στα χαρτοφυλάκια
εταιρειών. Ταυτόχρονα, εταιρείες λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κτηρίων και την αύξηση
προγραμμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων για να διασφαλίσουν την
προστασία των κτηρίων από τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.

Το Sunset Gardens της Imperio στη Λεμεσό, μια κοινότητα 315 διαμερισμάτων με
ελεγχόμενη πρόσβαση, αποτελεί ένα καλό
παράδειγμα βιωσιμότητας στο κυπριακό
Real Estate. Η συγκεκριμένη οικιστική
ανάπτυξη χρησιμοποιεί φωτισμό LED σε
όλους τους ιδιωτικούς και κοινόχρηστους
χώρους, ανακυκλωμένο νερό για τα 40.000
φυτά και δέντρα που διαθέτει, αλλά και
φωτοβολταϊκά πάνελ για την παραγωγή
ηλεκτρισμού, μειώνοντας, έτσι, στο ελάχιστο
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους και κατ’
επέκτασιν το κόστος λειτουργίας.

Πλεονεκτήματα «πράσινων»
κτηρίων

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα οφέλη
που απορρέουν μέσα από την υιοθέτηση
λύσεων για επίτευξη της βιωσιμότητας,
δεν αφορούν μόνο στη μείωση των εκ-

πομπών ρύπων. Πέρα από τη μείωση
του λειτουργικού κόστους, μέσα από τον
οικολογικό σχεδιασμό των κτηρίων, με
στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας,
επιτυγχάνεται επίσης ο περιορισμός των
κινδύνων, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων
και η υψηλή ποιότητα ζωής ενοίκων και
εργαζομένων.
Ειδικά όσον αφορά την αγορά επαγγελματικών-γραφειακών χώρων, έρευνες
έχουν δείξει ότι ολοένα και περισσότεροι
εργαζόμενοι, ιδίως οι Millennials, επιθυμούν να εργάζονται για εταιρείες που
εφαρμόζουν πολιτικές κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και προσφέρουν
έναν πιο αποτελεσματικό και πιο βιώσιμο
χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τον Δείκτη
Βιώσιμου Εργασιακού Περιβάλλοντος 2021
της Epson, η ασφάλεια, η αποδοτικότητα
και η βιωσιμότητα επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τη μελλοντική επιτυχία των χώρων
εργασίας. Ο έξυπνος σχεδιασμός φωτισμού, οι αυτοματισμοί, η θερμική άνεση,
ο καλύτερος εξαερισμός και η απαλλαγή
από τον θόρυβο, συντελούν στην αύξηση
της παραγωγικότητας και στη διατήρηση
του εργατικού δυναμικού.
Ένα παράδειγμα βιώσιμου εργασιακού
χώρου στην Κύπρο αποτελεί το Imperio
House, μια πράσινη ανάπτυξη γραφειακών
χώρων της Imperio που βρίσκεται στο
τελικό στάδιο κατασκευής και χρησιμοποιεί
μια σειρά τεχνολογιών που επιτρέπουν
την παραγωγή περισσότερης ενέργειας
από αυτήν που καταναλώνει.

Επιπλέον, έρευνα της Deutsche
Bank αναφέρει ότι οι εταιρείες με υψηλές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος,
κοινωνίας και διακυβέρνησης (ΠΚΔ ή
ESG - Environment Society Governance),
έχουν χαμηλότερο κόστος χρέους και ιδίων
κεφαλαίων και υπερτερούν έναντι των
υπολοίπων στην αγορά, τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Στρατηγική προσέγγιση της
βιωσιμότητας

Αν και υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση να διανύσουμε, γίνεται αντιληπτό
ότι ο τομέας των ακινήτων μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
αναχαίτιση της πορείας της κλιματικής
αλλαγής, μια διαδικασία η οποία παρουσιάζει, παράλληλα, σημαντικές ευκαιρίες
για τις εταιρείες ανάπτυξης γης.
Μια στρατηγική προσέγγιση της βιωσιμότητας μπορεί να προσδώσει αξία στις
εταιρείες, ενώ τους επιτρέπει να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
Η εφαρμογή αειφόρων και πράσινων
πρακτικών κατά τον σχεδιασμό και την
ανέγερση κτηρίων, αποτελεί αναμφίβολα
επένδυση, τόσο για τον κατασκευαστή,
όσο και για τον χρήστη, καθώς μπορεί να
αποφέρει οικονομικά οφέλη πολλαπλάσια
του αρχικού κόστους.
* Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, μέλος του ΔΣ του
ΚΕΒΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων

Της Κυριακής
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Πιο κοντά στη Silk Oil
η κυπριακή Petrolina

Ellinas Finance: Χορηγός
του 3rd Digital Banking
& Payments Conference

Η

κυπριακή εταιρεία
Ellinas Finance ήταν
χορηγός του 3rd
Digital Banking & Payments
Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη
επιτυχία, διαδικτυακά στις
14 Απριλίου 2021 και διοργανώθηκε από την Boussias
Communications Cyprus.
Στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν εκατοντάδες
ενδιαφερόμενοι, αναλύθηκαν σε βάθος οι διαστάσεις
της εμπορευματοποίησης
των τραπεζικών υπηρεσιών,
τα καινοτόμα μοντέλα τραπεζών, οι εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις, η επίδραση των
τραπεζικών υπηρεσιών και
των Fintech για την ανάπτυξη
κύριων κάθετων αγορών όπως
λιανεμπόριο, εστίασης, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών,
με την υιοθέτηση τεχνολογιών
αιχμής και νέων πελατοκεντρικών λύσεων.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν
και ο διευθύνων σύμβουλος
της Ellinas Finance Public
Company Ltd (ELF), Νέαρχος
Πετρίδης, ο οποίος ανέλυσε τις
διαστάσεις της δράσης της ELF
στη στήριξη της ανάπτυξης των
επιχειρήσεων στην Κύπρο. Ο
κ. Πετρίδης μίλησε για τη συνεισφορά της Εταιρείας στην
πραγματική οικονομία του τόπου, μέσω των εναλλακτικών
χρηματοδοτήσεων που παρέχει
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στις συνεχείς
προσπάθειες που γίνονται για
αναβάθμιση των προϊόντων
και των υπηρεσιών της ELF,
ώστε να είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
εποχής. «Το 2020, εν μέσω της
πανδημίας, αποτελέσαμε πηγή
ρευστότητας για εκατοντάδες
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
με χρηματοδοτήσεις πέραν
των €6 εκατομμυρίων, ενώ
τα χρηματοδοτικά μας σχέδια
αφορούν και αρκετές νεοφυείς
επιχειρήσεις», σημείωσε.

Ο CEO της Ellinas Finance
αναφέρθηκε παράλληλα και
στα εξειδικευμένα πακέτα που
αναπτύσσει συνεχώς η Εταιρεία
με σκοπό να καλύψει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
της κυπριακής αγοράς: «Σε μια
εποχή που όλα κινούνται και
αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, θέλουμε να είμαστε ένας
ευέλικτος οργανισμός που θα
συμβαδίζει με την εποχή του
και, γιατί όχι, να προπορεύεται. Οι αλλαγές που έφερε η
πανδημία ήταν μία πρόκληση
που μας οδήγησε σε μία νέα
εποχή. Πλέον, οι πελάτες της
ELF μπορούν να βρουν σχεδόν
το 100% των υπηρεσιών της
και διαδικτυακά, ενώ ήδη αναπτύσσουμε μία νέα ψηφιακή
πλατφόρμα με περισσότερες
υπηρεσίες και εργαλεία που
θα διευκολύνουν τον πελάτη.
Ωστόσο, επειδή αντιλαμβανόμαστε και τη σημαντικότητα
της διαπροσωπικής επαφής,
εξακολουθούμε να διατηρούμε
το τηλεφωνικό μας κέντρο και
τα φυσικά μας καταστήματα
για άμεση εξυπηρέτηση των
πελατών μας».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
από τον κ. Πετρίδη και στην
υπηρεσία Factoring, που
προσφέρει η Ellinas Finance,
ο οποίος επεξήγησε το πόσο
σημαντικό εργαλείο μπορεί να
αποτελέσει για μία επιχείρηση,
ειδικά στον τομέα χορήγησης
άμεσης ρευστότητας.
Ο CEO της Ellinas Finance
τόνισε, εξάλλου, πως η εναλλακτική χρηματοδότηση δεν
είναι μια καινούργια υπηρεσία, αφού υπάρχει εδώ
και χρόνια ως επιλογή και
συνυπάρχει στις αγορές με
τις παραδοσιακές τράπεζες.
«Είμαστε μια εναλλακτική
επιλογή για τον πελάτη με
ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες, με τις οποίες έχουμε
τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε τις παραδοσιακές
τράπεζες, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα», ανέφερε.

GEMOND FINANCIAL CORP.
Company No. 82,043
(in liquidation)

25.04.2021

ΝΊΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΟΥΛΟΣ*

Έ

να βήμα πιο κοντά στην
ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη εξαγορά της
Silk Oil πραγματοποίησε ο Όμιλος Petrolina,
η μεγαλύτερη επιχείρηση πετρελαιοειδών της
Κύπρου, συμφερόντων της οικογένειας
Λευκαρίτη.
Σε ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), η Petrolina
γνωστοποίησε ότι το ύψος της υπεραξίας
(goodwill) που έχει προκύψει κατά την
εξαγορά της Silk Oil ανέρχεται σε €2,2
εκατ. ευρώ.
Η υπεραξία έχει υπολογιστεί στη βάση
της δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
Silk Oil, η οποία υπολογίστηκε με την
ολοκλήρωση του ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από
ορκωτούς ελεγκτές στη βάση των IFRS,
με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020.
To εν λόγω ποσό θα αναγνωριστεί στην
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Petrolina κατά το έτος
της εξαγοράς.
Σημειώνεται πως, με την υπογραφή της
συμφωνίας εξαγοράς της Silk Oil και τη
μεταβίβαση των μετοχών, καταβλήθηκε
ποσό ύψους 7,3 εκατ. σε μετρητά, ενώ
ταυτόχρονα κατακρατήθηκε επιπλέον
ποσό μεσεγγύησης ύψους μέχρι 1,7
εκατ. ευρώ. Από αυτό, ποσό 900.000
έχει συμπεριληφθεί ως πρόβλεψη στις
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
Silk Oil.

Στα 8,1 εκατ.
το συνολικό τίμημα

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό τίμημα
υπολογίζεται στα 8,1 εκατ. ευρώ, το οποίο
αντιπροσωπεύει το καταβληθέν ποσό των
7,3 εκατ., πλέον τη σημερινή αξία του
υπόλοιπου ποσού μεσεγγύησης. Όπως
αναφέρει η Petrolina, το τελικό τίμημα
και κατ’ επέκτασιν το ύψος της υπεραξίας
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά το
στάδιο της πλήρους υλοποίησης όσων
προβλέπονται από τη συμφωνία εξαγοράς

για το υπόλοιπο ποσό της μεσεγγύησης.
Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά της Silk Oil
από τον κυπριακό όμιλο της οικογένειας
Λευκαρίτη ανακοινώθηκε τον περασμένο
Ιανουάριο. Και εντάσσεται στις κινήσεις
περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του
Ομίλου Petrolina στην Ελλάδα.

O Ντίνος Λευκαρίτης

Συγκεκριμένα, η εξαγορά θα οδηγήσει
όχι μόνο στην εδραίωση της Petrolina
στην ελληνική αγορά στην Ελλάδα, αλλά
κυρίως στην ανόρθωση και εξέλιξη της Silk
Oil, λόγω του know-how του κυπριακού
ομίλου στον τομέα πετρελαιοειδών και της
εισροής κεφαλαίων στην Silk Oil από το
εξωτερικό. Με την εξαγορά η Petrolina
εισέρχεται σε μια σημαντικά μεγαλύτερη
αγορά, όπως η ελληνική, καθώς η Silk Oil
κατέχει δίκτυο 414 πρατηρίων πανελλαδικά και πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές
(αεροδρόμια, λιμάνια κ.ο.κ.).
Επιπλέον, η Silk Oil κατέχει ιδιόκτη-

τες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών
καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο για
την εξυπηρέτηση του δικού της δικτύου
πελατών, καθώς επίσης και καύσιμα άλλων
πετρελαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και αεροπορικών καυσίμων.
Τέλος, διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και

Σάμο, μέσω των οποίων προμηθεύει με
υγρά καύσιμα την επικράτεια με ιδιόκτητο
στόλο βυτιοφόρων οχημάτων.
Με βάση τα αποτελέσματα χρήσης, το
2019 έκλεισε για τη Silk Oil με κύκλο
εργασιών 194,7 εκατ. ευρώ και καθαρές
ζημιές ύψους 18 χιλ. ευρώ, ενώ το 2018
ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε
209,3 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές
έφθασαν τις 187,3 χιλ. ευρώ.
Η Petrolina (Holdings) Public Ltd, εισηγμένη στο ΧΑΚ, διαθέτει δίκτυο 100
πρατηρίων καυσίμων σε όλη την ελεύθερη
Κύπρο, τα οποία λειτουργούν κάτω από τις
εμπορικές επωνυμίες Petrolina και Agip.
Το 2019 ο Όμιλος εμφάνισε συνολικό
κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρείες
πετρελαιοειδών, ύψους 322,9 εκατ. ευρώ,
έναντι 394,10 εκατ. ευρώ το 2018 και
κέρδη προ φόρων 4,4 εκατ. ευρώ (2018:
4,895 εκατ.).
*newmoney.gr

Notice is hereby given that the company Gemond Financial
Corp. is in dissolution as of the 9th of April, 2021 and Michalakis
Tsitsekkos is the Liquidator of the company.
Michalakis Tsitsekkos
Liquidator

AΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΣΙΑ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)
Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 5(1)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του
2016 ότι εμείς, οι ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΧΑΗΛ και ΧΑΪΔΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από Λευκωσία, ιδιοκτήτες του τεμαχίου με αρ. 696, Φύλλο/Σχέδιο: 26/6343V01, Τοποθεσία/Ενορία: Πόλις Χρυσοχούς «Εντός του Χωρίου»,
Οδός Μακαρίου 33, 8820 Πόλις Χρυσοχούς, στην περιοχή του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, θα υποβάλουμε αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας
για ανακατασκευή (καλυπτική άδεια) υφιστάμενου πρατηρίου Πετρελαιοειδών.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση
της ειδοποιήσεως αυτής.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η εταιρεία CORAL ENERGY CYPRUS LTD, εκ μέρους των κ.κ. Καίτης Ξενοφώντος και Γεωργίας Χειμωνίδου, προτίθεται να υποβάλει αίτηση στο Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως Λευκωσίας για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την
ακόλουθη ανάπτυξη: Χωροθέτηση Πρατηρίου Πετρελαιοειδών.
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια με αρ. 267, 269, 270 & 271, Φ/
Σχ. 30-1233V1, στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω
Δευτεράς. Το τεμάχιο βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου αρ. 80.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την
ανέγερση Πρατηρίου Πετρελαιοειδών στην Κάτω Δευτερά.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα
Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και
ημέρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν
στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη
δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Τα απόνερα από την κατάρρευση της Archegos
ΜΙΧΆΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΊΔΗΣ

Α

ν και μεγάλης σημασίας στα
μέρη μας, στην άλλη μεριά του
Ατλαντικού και πιο συγκεκριμένα
στη Wall Street, η 25η Μαρτίου που μας
πέρασε φαινόταν λες και θα ήταν άλλη μία
συνηθισμένη ημέρα συναλλαγών. Μέχρι
που, κοντά στο τέλος της, οι μετοχές εταιρειών όπως η Viacom CBS, η Vipshop
Holdings και η Tencent Music άρχισαν
να κάνουν βουτιά, που θα έφτανε μέχρι
και το 30%. Τελικά, η 25η Μαρτίου θα
έμενε στην ιστορία και ως το έναυσμα για
την κατάρρευση της Archegos Capital
Management, του οικογενειακού γραφείου
με το ελληνικό όνομα που κατέρρευσε,
περνώντας μαζί του δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Archegos, από το ελληνικό αρχηγός,
αν και συχνά συμπεριφερόταν σαν Hedge
Fund, δεν ήταν παρά το προσωπικό γραφείο
του Bill Hwang, ενός πιστού μαθητή του
θρυλικού επενδυτή Julian Robertson. Πριν
από δύο δεκαετίες, ο Hwang άφησε την
Tiger Management, το fund του μέντορά
του, για να αρχίσει το δικό του. Ο Hwang,
όπως και άλλοι πρώην «προστατευόμενοι»

του Robertson, δεν ξέχασε τις ρίζες του
και ονόμασε τη δική του φίρμα Tiger
Asia Management.
Για αρκετό καιρό τα κατάφερε μια
χαρά, εστιάζοντας, προφανώς, στην ασιατική αγορά, μα το τέλος ήρθε γρήγορα
και άδοξα. Ο Hwang διώχθηκε και δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες για Insider
Training. Πλήρωσε το πρόστιμό του στην
αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(SEC) και όντας στιγματισμένος, αποφάσισε να διαχειρίζεται μόνο τον δικό του
πλούτο. Έτσι, προέκυψε η Archegos, που
ως προσωπικό γραφείο, δεν χρειαζόταν
να αποκαλύψει στη δημόσια σφαίρα τα
στοιχεία της.
Ο δαιμόνιος και, όπως αποδείχτηκε,
άπληστος Αμερικανός σκαρφίστηκε έναν
ενδιαφέροντα τρόπο για να αποκρύψει
τον συσχετισμό τους με τις επενδύσεις
του. Θα επένδυε χρησιμοποιώντας συμβόλαια ανταλλαγής συνολικής απόδοσης( total return swaps) με τράπεζες,
μεταφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις
τοποθετήσεις του στους ισολογισμούς
ιδρυμάτων σαν την Morgan Stanley.
Μάλιστα, ο Hwang δεν χρησιμοποιούσε
μόνο μία, αλλά πολλαπλές τράπεζες για
να κάνει ακριβώς τις ίδιες τοποθετή-

σεις σε συγκεκριμένες μετοχές. Όταν
οι τράπεζες άρχισαν να μυρίζονται τι
συμβαίνει, το παιχνίδι για την Archegos
είχε τελειώσει, προκαλώντας ένα τεράστιο ξεπούλημα, που προκάλεσε ζημίες
δισεκατομμυρίων.
Όμως κάποιοι ζημιώθηκαν πολύ
περισσότερο από άλλους. Σύμφωνα με
αναφορές του CNBC, ήταν η Morgan
Stanley, ένας από τους μεγαλύτερους
δανειστές της Archegos, αυτή που άρχισε το ξεπούλημα πρώτη, από την 25η
Μαρτίου. Τότε, οι ειδήσεις για τα καμώματα του Hwang στο χρηματιστήριο δεν
είχαν κάνει ακόμη τον γύρο του κόσμου,
επιτρέποντας στην Morgan Stanley να
ξεφορτωθεί τις περισσότερες μετοχές που
σχετίζονταν με αυτόν.
Αντίστοιχα, η Goldman Sachs ξεκίνησε
την ίδια διαδικασία την επόμενη ημέρα
και πρόλαβε να βγει αλώβητη, δεδομένων
των περιστάσεων, από αυτήν την περιπέτεια, όπως περήφανα ανακοίνωσε ο
Διευθύνων της Σύμβουλος, επικροτώντας
τη γρήγορη και αποφασιστική αντίδραση.
Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Credit Suisse,
που υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες από
κάθε άλλη εταιρεία, ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η οικονομική

τραγωδία για την ελβετική τράπεζα έρχεται
μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση
της Greesnill Capital, μία ίσως ακόμη πιο
επιζήμια, αποτυχημένη επένδυση. Πάντως,
ο δικός της CEO, Thomas Gottstein, δήλωσε πως αν εξαιρέσει κανείς το φιάσκο
της Archegos, τότε η εταιρεία του είχε το
καλύτερό της τρίμηνο εδώ και μία δεκαετία.
Αλλά ό,τι και να έλεγε ο 57χρονος, η ζημία
είχε γίνει. Στο εσωτερικό του τραπεζικού
γίγαντα, το φταίξιμο φαίνεται πως έπεσε
στον επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής,
Brian Chin και την Chief Risk Officer
Lara Warner. Οι δυο τους αναμένεται να
δουν την πόρτα της εξόδου λίαν συντόμως.
Συνολικά η Credit Suisse θα παρουσιάσει
απώλειες 757 εκατομμυρίων ελβετικών
φράγκων ή, αλλιώς, 827 εκατομ. δολαρίων
στο επόμενο τρίμηνο.
Λίγο πιο ανατολικά, σημαντικό χτύπημα υπέστη και η Nomura. Σε γράμμα
προς τους επενδυτές της, η μεγαλύτερη
χρηματιστηριακή εταιρεία της Ιαπωνίας,
έκανε λόγο για απώλειες περίπου δύο
δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και για
έναν ακριβή υπολογισμό θα πρέπει να
περιμένουμε μέχρι τις 27 Απριλίου, όταν
η Nomura δημοσιοποιήσει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματά της.
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SupportCY: 365+ Μέρες Προσφοράς
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΈΝΑ ΧΡΌΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ SUPPORTCΥ
ΤΗΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΚΎΠΡΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΏΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ
ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΩΝ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ

Έ

να χρόνο και ένα σχεδόν
μήνα μετά την έναρξη της
πανδημίας στην Κύπρο
το πρωτοπόρο και καινοτόμο δίκτυο SupportCY,
που δημιούργησε η Τράπεζα Κύπρου, συνεχίζει
να στηρίζει ανελλιπώς την κοινωνία στην
αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της
μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις και
οργανώσεις και την ανιδιοτελή επικοινωνία
μεταξύ των ανθρώπων που τις στελεχώνουν.
Για τον σκοπό αυτό και κάτω από τον τίτλο «SupportCY: 365+ Μέρες Προσφοράς»,
διοργανώθηκε διαδικτυακή εκδήλωση
στην παρουσία των αξιωματούχων του
κράτους και μελών του Δικτύου.
Παρευρέθησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος
Προδρόμου, Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων Γιάννης Καρούσος, Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Κώστας Καδής, Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης Έμιλυ Γιολίτη, και Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Παρευρέθησαν, επίσης,
οι Επίτροποι Εθελοντισμού και ΜΚΟ και
Ορεινών Κοινοτήτων. Τόσο οι Υπουργοί, όσο

και η Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, εκ
μέρους των ανθρώπων της πρώτης γραμμής
που υποστηρίχθηκαν από το SupportCY,
μίλησαν για την ανθρωπιστική δράση του
SupportCY και την αξία που έχει αποκτήσει.
Χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε η
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία
αναφερόμενη στη δράση του SupportCY
είπε πως «πρωτοβουλίες όπως αυτή, ενδυναμώνουν το έργο και την υλοποίηση
των στοχευμένων αποφάσεων του κράτους,
αλλά και τον αγώνα που καταβάλλουμε από
κοινού ολόκληρος ο κυπριακός λαός με
αλληλεγγύη και υπευθυνότητα».
Εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκου Νικολάου, απηύθυνε χαιρετισμό ο
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Τράπεζας Κύπρου, Χάρης Πουαγκαρέ,
τονίζοντας ότι «η τιτάνια αυτή προσπάθεια
που συνεισφέρει τόσο οικονομικά όσο
και οργανωτικά δεν μένει εδώ και δεν
περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της πανδημίας. Το δίκτυο SupportCY μεγαλώνει,
επεκτείνεται και αποτελεί κληρονομιά που
θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια».
Για τις εμπειρίες της από τον ένα χρόνο
λειτουργίας του SupportCΥ όπως και για τα
επόμενα βήματά του, μίλησε η Επικεφαλής
του SupportCY και Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Τράπεζας Κύπρου,
Έλλη Ιωαννίδου, η οποία ευχαρίστησε
θερμά όλα τα μέλη του SupportCY για
τη συμμετοχή και την προσφορά τους,
καθώς και τον Οργανισμό Reaction για
την τεράστια συμβολή του στη δημιουργία
και λειτουργία του Δικτύου.
Το SupportCY, που σήμερα αποτελείται
από 119 μέλη, εταιρείες και οργανώσεις,

δημιουργήθηκε χάρη στην πρωτοβουλία
της Τράπεζας Κύπρου όταν τον Μάρτιο του
2020 ο κορωνοϊός εξαπλωνόταν στο νησί.
Διαδραματίζοντας τον ρόλο που της αναλογεί, όπως αυτός εκφράζεται με το «Κοινό
Κυπρίων», η Τράπεζα Kύπρου έσπευσε
να στηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, αλλά και όσους
χρειάζονταν τη βοήθειά μας. Το πέτυχε
άμεσα και αποτελεσματικά, προσκαλώντας
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να συνεργαστούν μαζί της, στον
πρωτόγνωρο αγώνα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας.
Μέχρι σήμερα, τα μέλη του SupportCΥ
και η Τράπεζα Κύπρου έχουν διοχετεύσει
πέραν των €600.000 στην κοινωνία μας,
για στήριξη των κρατικών υπηρεσιών και
συνανθρώπων μας.
Ο αυξανόμενος αριθμός των μελών
του SupporCY αποδεικνύει ότι το Δίκτυο
συνέβαλε και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ευαισθητοποίηση για κοινωνική
προσφορά προς όσους έχουν πραγματική
ανάγκη, δημιουργώντας κοινωνικοοικονομικό κεφάλαιο στη χώρα μας.
Το SupportCY, μία αναμφισβήτητα καινοτόμος δράση, που αποτελεί τον πρώτο
στην Κύπρο και ίσως μοναδικό στο είδος
του παγκοσμίως, συνεταιρισμό, συνεχίζει
με υπευθυνότητα, προγραμματισμό και
αμεσότητα, αλλά και με πλήρη διαφάνεια
και συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του, να
στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία
της Κύπρου.
Ήδη, στο SupportCY έχουν απονεμηθεί
δύο βραβεία: το βραβείο Excellence in
Leadership από το αγγλικό περιοδικό
Euromoney (Ιούλιος 2020) και το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ (Δεκέμβριος 2020).
Το SupportCY στήριξε και ενίσχυσε

ρησης του Υπουργείου Υγείας,
• το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας Κύπρου,
• το Κέντρο Αίματος,
• το Κέντρο Κλήσεων 1420 της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων,
• Οργανώσεις και Σύνδεσμοι ασθενών.
ΠΑΙΔΕΙΑ

την Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική
Μέριμνα, ως εξής:
ΥΓΕΙΑ

Προσφέρθηκε:
• Ιατρικός εξοπλισμός,
• οχήματα για διακίνηση ασθενών,
• ιατρικά αναλώσιμα,
• τεχνολογικός εξοπλισμός,
• φαγητό σε κρατικές υπηρεσίες που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης
κατά του COVID-19.
Παραλήπτες:

• το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,
• το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού,
• το Νοσοκομείο Αναφοράς,
• η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτή-

• Προσφέρθηκαν 1.000 καινούρια
tablets στο Υπουργείο Παιδείας για να
καλυφθούν οι ανάγκες της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
• Παρουσιάστηκε η πρώτη κυπριακή
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια «polignosi.
com» εξυπηρετώντας μαθητές και μαθήτριες και ευρύτερα το κοινό.
• Δημιουργικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για παιδιά μέσα από
τηλεοπτικές εκπομπές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις για ενίσχυση της
έρευνας και της επιμόρφωσης σε θέματα
που αφορούν τον ιό και την πανδημία και
κοινωνικά θέματα.
• Σχεδιάστηκε ειδικό διαδικτυακό πρόγραμμα σε συνεργασία με Οργανώσεις εκπαιδευτικών για ενίσχυση της διδασκαλίας
σε μαθηματικά, φυσική, πληροφορική/
ρομποτική και βιολογία.
• Σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά πρόγραμμα για εθνοφρουρούς για θέματα
πανδημίας και οδικής ασφάλειας με
φυσική παρουσία σε στρατόπεδα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

• Συμμετοχή στον σχεδιασμό και τη
λειτουργία του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων του Υπουργείου Εργασίας για την
εξυπηρέτηση/υποστήριξη πολιτών, με τη
συνεργασία του Επιτρόπου Εθελοντισμού,

του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων και
του Οργανισμού Reaction.
• Η Τράπεζα διέθεσε τον χώρο και
τις υποδομές για το Συντονιστικό Κέντρο
του Σχεδίου και κάλυψε τα λειτουργικά
κόστη του Κέντρου.
• Μέλη του SupportCY παραχώρησαν
• τεχνικό εξοπλισμό,
• οχήματα,
• καύσιμα για τις κατ’ οίκον παραδόσεις,
• υπηρεσίες ασφάλειας,
• απολύμανση των χώρων.
Το SupportCY ανταποκρίθηκε άμεσα
και σε άλλες ανάγκες της κοινωνίας μας,
που δημιουργήθηκαν ή αυξήθηκαν λόγω
και της πανδημίας. Για παράδειγμα:
• διοργανώθηκε αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος,
• στηρίχθηκε το θερινό σχολείο του
Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας,
• μέλη του SupportCY συμμετείχαν
στην εκστρατεία της Τράπεζας Κύπρου και
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου
#StiMaxi ενάντια στον καρκίνο,
• προσφέρθηκε εξοπλισμός πρόληψης
πυρκαγιών στο Υπουργείο Γεωργίας, το
Τμήμα Δασών, σε ορεινές κοινότητες και
σε εθελοντικές οργανώσεις.
• Τον Αύγουστο απεστάλη άμεσα
ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός στον
γειτονικό Λίβανο, λίγες ώρες μετά την
καταστροφική έκρηξη στη Βηρυτό, σε
συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών.
• Διοργανώθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια/webinars σε συνεργασία με Οργανώσεις και ψυχολόγους για τον χειρισμό
και την αντιμετώπιση οικογενειακών και
κοινωνικών θεμάτων.
• Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Άγιο Βασίλη, μέσω
διαδικτύου από το σπίτι τους ή την τάξη
τους στο σχολείο.
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Η χρονιά που όλα άλλαξαν
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ*
mkapnisis@kpmg.com

«Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΕΊΤΕ ΑΦΟΡΆ
ΤΑ ΑΚΊΝΗΤΑ («PROPTECH»)
ΕΊΤΕ ΌΧΙ, ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΙ
ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΠΛΈΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ. ΒΈΒΑΙΑ Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΑΠΌ ΜΌΝΗ ΤΗΣ
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΉ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΏΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ.
Η ΑΝΆΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΈΝΗ»

Τ

ο 2020 ήταν μια γεμάτη χρονιά. Με γεγονότα
όπως οι δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, η πανδημία του
COVID-19, η έκρηξη στο
λιμάνι του Λιβάνου, οι
μαζικές αντιρατσιστικές εκδηλώσεις ανά το
παγκόσμιο λόγω του θανάτου του George
Floyd, η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία
των Η.Π.Α. από τον Τrump στον Biden,
η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλα
πολλά, το 2020 μπορεί τουλάχιστον να
χαρακτηριστεί σαν μια χρονιά-σταθμός
για τη μοντέρνα παγκόσμια ιστορία.
Μέσα απ’ όλα αυτά, η πανδημία του
COVID-19, με τους περιορισμούς που
επέβαλαν οι κυβερνήσεις, ομολογουμένως ήταν αυτό που επηρέασε την καθημερινότητα αλλά και τον τρόπο ζωής ανά
το παγκόσμιο. Στην αρχή πιστεύαμε πως
η ζωή θα επέστρεφε στο φυσιολογικό σε
λίγες εβδομάδες, οι βδομάδες έγιναν μήνες
και οι μήνες τώρα αρχίζουν να γίνονται
χρόνια. Βεβαίως, καθώς η ζωή συνεχιζόταν,
αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε σε μια νέα
πραγματικότητα. Τα σαλόνια των σπιτιών
έγιναν χώροι εργασίας (για όσους το επέτρεπαν οι συνθήκες) και τα υπνοδωμάτια
των παιδιών έγιναν τάξεις τηλεκπαίδευσης.
Αδιαμφισβήτητα, η τεχνολογία διαδραμάτισε
τον σημαντικότερο ίσως ρόλο, ούτως ώστε
η ζωή ανά το παγκόσμιο να συνεχιστεί όσο
το δυνατό πιο ομαλά.
Διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες

και εφαρμογές συνέβαλαν καθοριστικά
ώστε να γίνει εφικτή αλλά και παραγωγική τόσο η απομακρυσμένη εργασία από
το σπίτι αλλά και η τηλεκπαίδευση. Για
παράδειγμα, οι διάφορες πλατφόρμες
επικοινωνίας όπως Microsoft Teams
και Zoom, παρέχουν στους χρήστες ευρεία
γκάμα εφαρμογών όπως τηλεδιασκέψεις,
κοινή χρήση εγγράφων σε πραγματικό
χρόνο, βοήθεια σε οργάνωση, κ.λπ. Οι
πλατφόρμες αυτές έγιναν ανάρπαστες
κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς
υποβοήθησαν στη γρήγορη προσαρμογή
στα νέα δεδομένα της εποχής.
Η τεχνολογία είναι επίσης ο σημαντικότερος λόγος αναδιαμόρφωσης των
επενδύσεων στην πιο διαδεδομένη και
παλαιά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αυτήν του τομέα των ακινήτων. O
όρος «proptech» είναι ευρέως γνωστός
και χρησιμοποιείται για να περιγράψει
το κύμα τεχνολογικών καινοτομιών που
συντελείται στον τομέα των ακίνητων: από
τα έξυπνα κτήρια, τις διαδικτυακές «ξεναγήσεις» ακίνητων, μέχρι την ανάλυση
πολλαπλών δεδομένων σε πραγματικό

χρόνο για ένα ακίνητο.
Ωστόσο, ο τομέας των ακινήτων ενδεχομένως να επηρεάζεται και από γενικότερες
τεχνολογικές καινοτομίες (όπως αυτές που
αναφέρθηκαν πιο πάνω - Microsoft Teams
και Zoom) που είναι εκτός του πλαισίου
«proptech» και ως ένα βαθμό αλλάζουν
τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε το όφελος ενός ακινήτου.
Αυτές οι τεχνολογικές καινοτομίες κατά
μία έννοια συνέβαλαν στην «υποτίμηση»
ανάγκης ύπαρξης ενός γραφειακού χώρου ή μίας αίθουσας διδασκαλίας, καθώς
ανέδειξαν ότι η εργασία από το σπίτι ή η
τηλεκπαίδευση είναι εφικτές χωρίς τη φυσική παρουσία σε έναν συγκεκριμένο χώρο.
Αναμένεται πλέον ότι, βάσει των νέων
δεδομένων, η ζήτηση για διάφορα είδη
ακίνητων θα επαναπροσδιοριστεί. Για
παράδειγμα, επιχειρήσεις με μεγάλους
γραφειακούς χώρους μπορεί να προχωρήσουν σε μείωση του εργασιακού τους
χώρου αφενός παρέχοντας την ευελιξία
στο προσωπικό τους για εξ αποστάσεως εργασία και αφετέρου μειώνοντας
τα λειτουργικά τους έξοδα. Επιχειρήσεις

Louis Hotels: Προσφέρει δωρεάν το
PCR test στους τουρίστες πελάτες της

Τ

ην πρόθεσή της να ενισχύσει
έμπρακτα τις προσπάθειες για
τόνωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, λαμβάνοντας πάντα
υπόψη τους περιορισμούς που εφαρμόζει κάθε χώρα, εκφράζει η Louis Hotels.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνει ότι θα
προσφέρει δωρεάν τη μοριακή εξέταση
(PCR) που απαιτείται κατά την επιστροφή
των τουριστών στη χώρα τους με βάση τα
πρωτόκολλα που ακολουθούνται.
Η Louis Hotels, εφαρμόζοντας αυτήν
την καινοτομία, είναι η πρώτη στον τομέα
του τουρισμού που ανακοινώνει αυτήν την
πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, όσοι τουρίστες
θα διαμείνουν φέτος το καλοκαίρι στις
ξενοδοχειακές μονάδες της για περίοδο
7 ή περισσότερων διανυκτερεύσεων, θα
εξασφαλίζουν δωρεάν το τεστ. Για όσους
επιλέξουν λιγότερες διανυκτερεύσεις, η
Louis Hotels θα επιχορηγεί το PCR τεστ
που θα προσφέρεται στους επισκέπτες
αυτούς σε πολύ χαμηλή τιμή. Η εταιρεία
έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με
διαπιστευμένα εργαστήρια που θα διενεργούν την εξέταση σε ειδικό χώρο σε
κάθε ξενοδοχείο Louis, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πελατών. Στον

ίδιο χώρο η LouisHotels θα υποβάλει και
όλο το προσωπικό του κάθε ξενοδοχείου
σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας διάγνωσης
(rapid test), διασφαλίζοντας έτσι ακόμα
μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πελάτες της.
Αυτό το διάστημα οι κάτοικοι των χωρών
που βρίσκονται στην κόκκινη κατηγορία
όπως π.χ. αυτών της Ρωσίας, Ουκρανίας
και άλλων, για να ταξιδέψουν εκτός χώρας
θα πρέπει να προσκομίσουν στη χώρα
τους αρνητικό μοριακό τεστ πριν από την
αναχώρησή τους και με την είσοδό τους
στην Κύπρο θα πρέπει να κάνουν άλλο ένα
μοριακό τεστ στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
Κατά την επιστροφή στην πατρίδα τους
καλούνται να κάνουν ακόμη ένα PCR test,
το οποίο θα προσφέρει δωρεάν η Louis

Hotels επωμιζόμενη το κόστος. Η μοριακή
εξέταση θα προσφέρεται και στους τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία
και όλες τις αγορές που θα χρειάζονται
το αρνητικό αποτέλεσμα του test για την
επιστροφή στη χώρα τους.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί θετικό
κρούσμα στις μονάδες κατά τον έλεγχο
PCR, τότε άμεσα θα ενεργοποιείται το
αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που
εφαρμόζει η εταιρεία στις μονάδες της. H
Louis Hotels, τηρώντας όλες τις επίσημες
οδηγίες των αρμοδίων Αρχών για τη διαφύλαξη της υγείας των επισκεπτών και
του προσωπικού της, υποδέχεται και φέτος
ταξιδιώτες και ντόπιους με τα καλύτερα
πακέτα διακοπών.

του λιανικού εμπορίου ενδεχομένως να
αποφασίσουν μείωση της φυσικής τους
παρουσίας σε εμπορικά ακίνητα, δίνοντας
έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον
αντίποδα, καθώς πλέον ο κόσμος πέρνα
περισσότερες ώρες στο σπίτι, η ζήτηση για
πιο ευρύχωρα οικιστικά ακίνητα πιθανόν
να αυξηθεί.
Αυτό το κύμα τεχνολογικών καινοτομιών έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στον
τομέα των ακινήτων. Μέσα από διάφορες
κορυφαίες μελέτες ανά το παγκόσμιο, εκτιμάται ότι για ν’ αντεπεξέλθουν σε αυτήν
τη νέα πραγματικότητα εμπορικά ακίνητα όπως γραφειακοί χώροι, λιανεμπόριο,
κ.λπ., πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή μιας
πιο πελατοκεντρικής προσέγγισης, με τους
χρήστες των χώρων να είναι στο επίκεντρο
και τους ιδιοκτήτες να παρέχουν π.χ. πιο
ευέλικτους όρους μισθώσεων, μικρότερη
διάρκεια μίσθωσης, περισσότερες παροχές
και κίνητρα, κ.λπ.
Η τεχνολογία είτε αφορά τα ακίνητα
(«proptech») είτε όχι, φαίνεται να έχει τεράστια επίδραση πλέον στον τομέα. Βέβαια η

Η

τεχνολογία από μόνη της δεν είναι αρκετή
για να μεταμορφώσει τον τομέα. Η ανάγκη
για μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση
στον τομέα είναι επιβεβλημένη. Η AirBnB,
που δεν είναι ούτε αυτή τίποτα άλλο από
μια τεχνολογική καινοτομία στον τομέα
των ακίνητων, δεν «ευθύνεται» ουσιαστικά για τις απώλειες που παρατηρήθηκαν
τα τελευταία χρόνια στην παραδοσιακή
ξενοδοχειακή βιομηχανία. Απεναντίας,
η έλλειψη μιας πιο πελατοκεντρικής
και εξατομικευμένης προσέγγισης από
τη ξενοδοχειακή βιομηχανία - κάτι που
προσφέρει απλόχερα η ευελιξία και οι
πολλαπλές επιλογές της AirBnB - ώθησε
στην άνθηση της τελευταίας.
* Manager, DealAdvisory, KPMGLimited

** Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα
και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκην τις
απόψεις και γνώμες της KPMG Limited.
Η επωνυμία και το λογότυπο της KPMG
είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα, τα
οποία χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας
από τις ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη του
παγκόσμιου οργανισμού της KPMG.

Επιχειρήσεις με
μεγάλους γραφειακούς
χώρους μπορεί να
προχωρήσουν σε μείωση
του εργασιακού τους
χώρου, όπως επίσης
επιχειρήσεις του λιανικού
εμπορίου ενδεχομένως
να αποφασίσουν
μείωση της φυσικής
τους παρουσίας σε
εμπορικά ακίνητα, ενώ
στον αντίποδα, καθώς
πλέον ο κόσμος πέρνα
περισσότερες ώρες στο
σπίτι, η ζήτηση για πιο
ευρύχωρα οικιστικά
ακίνητα πιθανόν να
αυξηθεί

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος
για την ΕΥ Κύπρου

ΕΥ ανακοινώνει τον Ronald
Attard ως τον νέο Διευθύνοντα
Σύμβουλο για την Κύπρο. Ο
Ronald εντάχθηκε στην EY το 1999 και
αναλαμβάνει τον καινούριο του ρόλο
έχοντας συνεργαστεί στενά με το γραφείο και τους συνεταίρους στην Κύπρο
κατά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο
του ρόλου του ως Επικεφαλής Στρατηγικής και Συναλλαγών της Κεντρικής,
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA),
θέση την οποία κατέχει από το 2016.
Παράλληλα με τις αρμοδιότητές του για
την Κύπρο και την περιοχή CESA, θα
διατηρήσει τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της EY στη Μάλτα, την οποία
κατέχει από το 2013. Στη διάρκεια των
τελευταίων ετών, ο Ronald έχει ηγηθεί
σειράς πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή
διαφορετικών υπηρεσιών της ΕΥ για
κυβερνήσεις, διεθνείς επιχειρήσεις και
οργανισμούς στην περιοχή CESA. Προώθησε την καινοτομία στην ΕΥ και τους
πελάτες της, σε όλους τους τομείς, ενώ
υποστηρίζει σθεναρά ότι η λήψη ορθών
αποφάσεων προϋποθέτει τον συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων και

μιας περιεκτικής εταιρικής κουλτούρας
χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύει επίσης
στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα
στη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία σε ένα αυξανόμενα ψηφιακά
διασυνδεδεμένο κόσμο. Ο Ronald προσβλέπει σε μια πολύ στενή συνεργασία
με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σταύρο Παντζαρή, και τους
Συνεταίρους της ΕΥ Κύπρου κατά τη
μετάβαση στη μετά-COVID-19 εποχή,
προκειμένου να διασφαλίσουν για τους
πελάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία την απαραίτητη υποστήριξη για

ν’ αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και
να αναδειχθούν ακόμη ισχυρότεροι.
Οι επικεφαλής των τμημάτων της ΕΥ
Κύπρου, Ανδρέας Αβρααμίδης, Επικεφαλής Υπηρεσιών Διασφάλισης,
Φίλιππος Ραπτόπουλος, Επικεφαλής
Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών,
Στέλιος Δημητρίου, Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών, και
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Επικεφαλής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και
όλοι οι συνεταίροι, καλωσορίζουν τον
Ronald στην ομάδα και του εύχονται
κάθε επιτυχία στη νέα του θέση.
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Σύσσωμη η Δύση κτυπάει
με κάθε τρόπο τη Ρωσία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

ΠΟΛΛΟΊ ΑΝΑΛΥΤΈΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΤΙ
ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ «ΕΠΙΔΗΜΊΑ» ΑΠΕΛΆΣΕΩΝ
ΡΏΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΏΝ
ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ
ΧΏΡΕΣ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΗΠΑ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ
ΠΙΈΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΆΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΟΥΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΈΝΑ, ΖΗΜΙΆ
ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΙΚΌΝΑ
ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ

Τ

ους τελευταίοι μήνες
τα σημεία τριβής μεταξύ Ρωσίας και δυτικών
χωρών παρουσιάζουν
αυξητική τάση, χωρίς
να υπάρχει η αναλογική
διπλωματική διευθέτηση. Με τις «πληγές» σε πολλά ζητήματα
να παραμένουν ανοικτές, δεν προκαλεί
έκπληξη ότι με κάθε αφορμή οι σχέσεις
των δύο μερών παρουσιάζουν περαιτέρω
επιδείνωση. Κεντρικό ρόλο στη διεύρυνση
των μετώπων αποτελεί η νέα Κυβέρνηση
των ΗΠΑ, η οποία με συντονισμένο τρόπο
και χωρίς να χάνει καμιά ευκαιρία αυξάνει την πίεση γύρω από τη Μόσχα. Σε
αυτήν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον
πρωτοστατούν κυρίως χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, κρατώντας ακόμα ζωντανές τις ψυχροπολεμικές μνήμες. Την
ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της στρατηγικής του «αιφνιδιασμού»
που ακολουθεί η Ρωσία ως συντελεστής
ισχύος και η δυσκολία αντιμετώπισής της
από τους ηγέτες της ΕΕ.

γιατρούς να επισκεφθούν τον Ναβάλνι,
ενώ η Γαλλία διά στόματος του Γάλλου
Υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Ιβ Λεντριάν,
έκανε λόγο για «τεράστια ευθύνη» που
φέρει ο Ρώσος Πρόεδρος.
Την ίδια ώρα, παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, οι εξελίξεις στην Κριμαία
ρίχνουν περισσότερο λάδι στο φλεγόμενο
από το 2014 τοπίο της ρωσοουκρανικής
διένεξης. Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω
τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ρωσία είχε
αναπτύξει περισσότερους από 100.000
στρατιώτες κοντά στα ουκρανικά σύνορα,
σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, που θεωρούν
ότι η Μόσχα μπορεί να προετοιμάζει πρόσχημα για να εισβάλει στην Ουκρανία,
όπως έγινε το 2014 με την προσάρτηση της
Κριμαίας. Την Πέμπτη διεφάνησαν στον
ορίζοντα κάποια σημάδια βελτίωσης, με
τη διαταγή επιστροφής των στρατευμάτων
στις μόνιμες βάσεις τους στο εσωτερικό
της Ρωσίας και το κάλεσμα Πούτιν στον
Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση.
Η κόντρα με τις ΗΠΑ όμως δεν περι-

ορίζεται στα πιο πάνω. Ο νέος πλανητάρχης, Τζο Μπάιντεν, δικαιολογεί τη σκληρή
του στάση απέναντι στη Ρωσία βάζοντας
μπροστά τις κατηγορίες για ρωσική κατασκοπία, ανάμειξη στις αμερικανικές
προεδρικές εκλογές του 2020 και την
μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση το
2020 κατά των ΗΠΑ. Έτσι, δεν προκάλεσε
έκπληξη η ανακοίνωση της νέας δέσμης
κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μέσα στις
οποίες εντάχθηκε η απέλαση Ρώσων
διπλωματών και απαγόρευση αγοράς
ρωσικών ομολόγων από τις αμερικανικές τράπεζες. Το Κρεμλίνο απάντησε
αναλογικά, απελαύνοντας Αμερικανούς
διπλωμάτες και απειλώντας μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται
από την Ουάσιγκτον.

Οι ιστορικοί λόγοι πίσω από
τη συμπεριφορά της Τσεχίας

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι πίσω
από την «επιδημία» απελάσεων Ρώσων
διπλωματών από τις ευρωπαϊκές χώρες

βρίσκονται οι ΗΠΑ, οι οποίες πιέζουν
τους συμμάχους τους να δημιουργήσουν,
συντονισμένα, ζημιά στη δημόσια εικόνα
της Ρωσίας.
Να σημειωθεί ότι πολλοί Ρώσοι διπλωμάτες, που κατηγορούνται για κατασκοπία,
απελάθηκαν τους τελευταίους μήνες από
τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία,
τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Τσεχία και τη
Σλοβακία. Ειδικά χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή μέλη του Συμφώνου της
Βαρσοβίας πρωτοστατούν στο «κάλεσμα»
των ΗΠΑ για αντιμετώπιση της Ρωσίας.
Τελευταίο επεισόδιο η διπλωματική
κρίση μεταξύ Πράγας και Μόσχας, μετά την
ανακοίνωση της τσεχικής Αστυνομίας ότι
αναζητεί δύο υπόπτους για την υπόθεση
του σαμποτάζ, κατόχους διαβατηρίων που
συμπίπτουν με τα διαβατήρια που κατείχαν οι δύο πράκτορες της GRU, οι οποίοι
θεωρούνται οι δράστες της επίθεσης με
τον νευροτοξικό παράγοντα Novitchok
κατά του πρώην διπλού Ρώσου πράκτορα
Σεργκέι Σκριπάλ στην Αγγλία, το 2018.

Ειδικοί διαπιστώνουν ότι πίσω από τη
σκληρή «αντιρωσική» στάση των χωρών
της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης
βρίσκονται σύνθετοι ιστορικοί λόγοι που
έχουν τις ρίζες τους στην κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης. Από την πτώση του
νοητού «Σιδηρού Παραπετάσματος» πριν
από τρεις δεκαετίες, οι Τσέχοι πολιτικοί
προσφεύγουν συχνά σε κατηγορίες για
κατασκοπία κατά της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας στη χώρα.
Επίσης, οι μυστικές υπηρεσίες της Τσεχίας είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές
ότι η Ρωσία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για
την ασφάλεια. Σύμφωνα με το Bloomberg,
μετά τις απελάσεις, η τσεχική κυβέρνηση
απέκλεισε τη ρωσική εταιρεία Rosatom
από τις προετοιμασίες για την προσφορά
πυρηνικών αντιδραστήρων ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η διπλωματική
αντιπαράθεση μάλιστα έθεσε σε συναγερμό
το αρμόδιο τμήμα κυβερνοασφάλειας, το
οποίο προετοιμάστηκε για το ενδεχόμενο
αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων.

Δεν λέει να
κοπάσει η
αντιπαράθεση
μεταξύ Ρωσίας και
Δύσης, η οποία
με κάθε ευκαιρία
ενισχύεται
με πρόσθετη
«καύσιμη ύλη»
για να παραμένει
ζωντανή

Σύσσωμη η Δύση
απέναντι στη Ρωσία

Δεν λέει να κοπάσει η αντιπαράθεση
μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, η οποία με
κάθε ευκαιρία ενισχύεται με πρόσθετη
«καύσιμη ύλη» για να παραμένει ζωντανή.
Δηλητηριάσεις, περιφερειακές εντάσεις
και κατηγορίες για κατασκοπία αποτελούν τους λόγους -και κάποιες φορές τις
αφορμές- για την επιδείνωση των σχέσεων
μεταξύ τους.
Σημαντικό αγκάθι αποτελεί η υπόθεση
Ναβάλνι, η οποία απέκτησε νέα δυναμική
μετά την απεργία πείνας τους επικριτή
του Κρεμλίνου και της κακής κατάστασης
στην οποία περιήλθε στη διάρκεια της
κράτησής του. ΕΕ και ΗΠΑ ζητούν από τη
Μόσχα να επιτρέψει σε «ανεξάρτητους»

Ο αιφνιδιασμός ως συντελεστής ισχύος
Ο αναλυτής Christoph Meyer θεωρεί ότι η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια
να βρεθεί ξανά προ εκπλήξεως όσον
αφορά τα γεωπολιτικά «ανοίγματα»
της Ρωσίας, αφού μπορεί να αντλήσει
μαθήματα από τον πόλεμο στη Γεωργία το 2008 και την προσάρτηση της
Κριμαίας το 2014.
Θεωρεί ότι ο παράγοντας του
«αιφνιδιασμού» είναι πολλαπλασιαστής ισχύος και είναι καθοριστικός

για τη στρατηγική του Κρεμλίνου.
Τα τελευταία γεγονότα έχουν επιβεβαιώσει τη δεξιότητα της Μόσχας
στην εκμετάλλευση της δυσανάλογης
συλλογής πληροφοριών σε σχέση με
τους δυτικούς. Ο ειδικός διαπιστώνει
ότι είναι αρκετά εύκολο για τη ρωσική κυβέρνηση να συλλέξει ζωτικής
σημασίας πληροφορίες σχετικά με
τους κύριους Ευρωπαίους ηγέτες
από ανοιχτές πηγές και να προβλέψει

τα αδύνατά τους σημεία σε σχέση με
την κρίση στην ανατολική Ουκρανία.
Αντίθετα, οι Ρώσοι αξιωματούχοι
λειτουργούν αποτελεσματικά στις
«σκιές» και δεν ανιχνεύονται εύκολα
οι κινήσεις τους. Η λήψη αποφάσεων
επικεντρώνεται γύρω από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έναν μικρό
κύκλο αξιόπιστων συμβούλων, τον
οποίο δεν μπορούν να διαβάσουν
εύκολα οι δυτικές Υπηρεσίες Πλη-

ροφορίων.
Έτσι η απουσία αξιόπιστων πληροφοριών τούς παγιδεύει σε μια «λογική
του καθρέφτη» και σκέφτονται ποια
θα ήταν η «λογική» αντίδραση της
Κυβέρνησής τους σε αυτήν την κατάσταση. Ο Meyer μάλιστα ισχυρίζεται
ότι δυσκολεύονται να φανταστούν ότι
κάποιοι ηγέτες, όπως ο Πούτιν, θα
τολμούσαν να παραβιάσουν θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου,

συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των συνόρων μιας κυρίαρχης
χώρας και της προσάρτησης εδάφους
ως δικών τους.
Από δυτικής σκοπιάς μια ρωσική εισβολή φαίνεται παράλογη. Μια
έρευνα 905 εμπειρογνωμόνων στις
διεθνείς σχέσεις έδειξε ότι μόνο το 14%
προέβλεπε μια ρωσική στρατιωτική
επέμβαση στην Ουκρανία, λίγες μόνο
ημέρες πριν από την τελευταία.

Της Κυριακής

25.04.2021

24
8

μένουμεασφαλείς
μένουμεασφαλείς
staysafe
staysafe

Η Ισότητα Φύλων στον «Ορίζοντα
Ευρώπη» και η δέσμευση της Ε.Ε.
ΔΡ ΚΑΛΥΨΩ ΣΕΠΟΥ*

Τ

η δέσμευσή της για προώθηση της ισότητας φύλου στις δραστηριότητες
Έρευνας και Καινοτομίας
(Ε&Κ) επαναβεβαιώνει
η Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.) μέσα από το νέο
χρηματοδοτικό της Πρόγραμμα, «Ορίζοντας Ευρώπη», αναγνωρίζοντας με αυτόν
τον τρόπο πως παρόλη την πρόοδο που
καταγράφηκε, χρειάζεται ακόμη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη για να επέλθει
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πιο φιλόδοξου Προγράμματος χρηματοδότησης
δραστηριοτήτων Ε&Κ που σχεδιάστηκε
ποτέ, με προϋπολογισμό ύψους €95.5
δισεκατομμυρίων, η Ε.Ε. προσβλέπει στην
αύξηση της παρουσίας γυναικών σε έργα
Ε&Κ, την ενσωμάτωση θεμάτων Ισότητας Φύλου στη μεθοδολογία των έργων
καθώς και τη συμμετοχή κρατών-μελών
με χαμηλή επίδοση στην Ε&Κ (Widening
Countries) σε δράσεις ειδικά αφιερωμένες
στα εν λόγω θέματα. Επιδιώκει, επίσης,
τη διεύρυνση πολιτικών ισότητας φύλου
ώστε να καλύπτουν και άλλα πεδία που

παρατηρούνται ανισότητες και διακρίσεις, όπως για παράδειγμα η εθνικότητα,
οποιασδήποτε μορφής αναπηρία και ο
σεξουαλικός προσανατολισμός.
Με γνώμονα τα πιο πάνω, στο Στρατηγικό Πλάνο που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε.
για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Πλαίσιο
για Ε&Κ, η ισότητα φύλου αποτελεί μιαν
από τις οριζόντιες προτεραιότητες.
Στο Πλάνο αναγνωρίζεται το γεγονός
ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τις
παγκόσμιες προκλήσεις που αφορούν
στον τομέα της υγείας, της διαδικτυακής
βίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά
και της κλιματικής αλλαγής. Θέματα για
τα οποία το φύλο και οι ιδιαιτερότητες
παίζουν σημαντικό ρόλο και καθορίζουν
τη συνάφεια και ποιότητα των αποτελεσμάτων της Ε&Κ.

Οριζόντια Προτεραιότητα
η Ισότητα Φύλου

Επιπρόσθετα, στα κείμενα που αποτελούν τη νομική βάση του «Ορίζοντα
Ευρώπη», η διάσταση του φύλου αποτελεί
προϋπόθεση για όλες τις δραστηριότητες
του Προγράμματος.
Η σημαντικότερη ίσως καινοτομία είναι
ότι η Ε.Ε. ορίζει ως ένα από τα κριτήρια
επιλεξιμότητας αριθμού φορέων, την
ύπαρξη Σχεδίων Ισότητας Φύλου.
Παράλληλα, θα υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για έρευνα με διατομεακό
χαρακτήρα (intersectional research), όπως

επίσης και για υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας
Φύλου με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών
που θα υποστηρίζουν τον νέο ευρωπαϊκό
χώρο έρευνας και θα ενδυναμώνουν όλες
τις γυναίκες που καινοτομούν.
Η Ε.Ε. αναμένει ότι όσοι και όσες υποβάλλουν προτάσεις θα ενσωματώνουν τη
διάσταση του φύλου σε όλες τις φάσεις
του ερευνητικού έργου, βελτιώνοντας
έτσι την ποιότητα των αποτελεσμάτων
και τον συσχετισμό με την κοινωνία της
γνώσης, αλλά και των τεχνολογικών και
παραγόμενων καινοτομιών.
Αναμένεται, επίσης, ότι οι ομάδες που
θα υποβάλλουν προτάσεις, θα αξιολογούν
και θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη κατά
πόσον η έρευνά τους και κατ’ επέκτασιν
το αποτέλεσμά της, θα μπορούσε να έχει
διαφορετικό αντίκτυπο σε άνδρες και
γυναίκες, στη βάση των κοινωνικών και
βιολογικών αναγκών των δύο φύλων.
Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. θα συνεχίσει να
υιοθετεί μέτρα που διασφαλίζουν την ισό-

τητα φύλου σε επιτροπές αξιολόγησης και
συμβουλευτικά σώματα. Ταυτόχρονα, θα
ενθαρρύνονται οι ερευνητικές ομάδες όπως
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ισότητα
φύλου στον καταρτισμό των ομάδων τους,
κάτι που ενδέχεται να κρίνει το μέλλον μιας
πρότασης, σε περιπτώσεις ισοβαθμίας.
Αντίστοιχα μέτρα θα ληφθούν και από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας,
με σημαντικότερο αυτό του καθορισμού
στόχου, ώστε το 40% των υποψηφίων για
χρηματοδότηση εταιρειών που διοικούνται
από γυναίκες να καλούνται να στηρίξουν
την πρότασή τους ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης. Εξίσου σημαντική είναι και
η πρωτοβουλία για στήριξη των νεοφυών
επιχειρήσεων των οποίων ηγούνται γυναίκες.

Σχέδια Ισότητας Φύλων ως
κριτήριο επιλεξιμότητας φορέων

Η Ε.Ε. θεωρεί τα Σχέδια Ισότητας Φύλων
ως ένα εξαιρετικό εργαλείο προς επίτευξη
διαρθρωτικών αλλαγών σε φορείς.
Για τον λόγο αυτό, για να θεωρούνται
επιλέξιμες οι νομικές οντότητες (δημόσιοι φορείς, εθνικά χρηματοδοτούμενοι
οργανισμοί ή ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης - συμπεριλαμβανομένων
ιδιωτικών ερευνητικών οργανισμών)
που προέρχονται από κράτη-μέλη και
συνδεδεμένες χώρες και υποβάλλουν
προτάσεις στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας
Ευρώπη», θα πρέπει να υιοθετήσουν
Σχέδιο Ισότητας των Φύλων, το οποίο
να καλύπτει υποχρεωτικά τις ακόλουθες

τέσσερεις ελάχιστες απαιτήσεις:
• Να αποτελεί επίσημο έγγραφο, υπογεγραμμένο από τη Διεύθυνση που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα.
• Να δηλώνει τη δέσμευση οικονομικών,
ανθρώπινων πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για την εφαρμογή των προνοιών του.
• Να προνοεί τη συλλογή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων φύλου που αφορούν
στο προσωπικό ή/και στους φοιτητές
των φορέων.
• Να προνοεί εκπαίδευση για το προσωπικό
και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
σε θέματα όπως οι ακούσιες προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο.
Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των Σχεδίων, προτείνεται από την Ε.Ε. όπως αυτά
διασφαλίζουν θέματα που αφορούν στην
ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, μεταξύ των φύλων σε ηγετικές
θέσεις και στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
την ισότητα των φύλων στις διαδικασίες
προσλήψεων και ανέλιξης, την ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των ερευνητικών δραστηριοτήτων
και στη διδασκαλία, και μέτρα κατά της
έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της
σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το ΙδΕΚ πρωτοστατεί, έχοντας ήδη υιοθετήσει Σχέδιο
Ισότητας Φύλου

Στην προσπάθεια υιοθέτησης προνοιών για διασφάλιση της ισότητας φύλου
στην Ε&Κ, κομβικό ρόλο διαδραματίζει το

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).
Το ΙδΕΚ ήταν μεταξύ των πρώτων φορέων
στην Κύπρο που αξιοποίησαν δράσεις
που υπήρχαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο, τον «Ορίζοντα 2020»
και εξασφάλισε σχετική χρηματοδότηση
για δημιουργία Σχεδίου Ισότητας Φύλου.
Το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΙδΕΚ
το 2018 και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
της συμμετοχής του Ιδρύματος στο έργο
TARGET, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει
την έμφυλη ανισότητα στους τομείς λειτουργίας του και κυρίως στον σχεδιασμό
Προγραμμάτων Ε&Κ.
Η δέσμευση της Ε.Ε. για την ισότητα
φύλου σε δραστηριότητες Ε&Κ ενισχύεται
και αναγνωρίζεται με τον πλέον επίσημο
τρόπο ως σημαντικός παράγοντας στην
υλοποίηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Θέση της Ε.Ε. είναι ότι η
μετάβαση στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο
θεωρείται ως μετεξέλιξη και όχι ως επανάσταση (“evolution not revolution”). Στην
περίπτωση όμως των προνοιών για την
ισότητα φύλου, με σημαντικότερη αυτήν
της υποχρέωσης για ύπαρξη Σχεδίων
Ισότητας Φύλου από αξιόλογο αριθμό
φορέων, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν
ως καταλύτης, επιφέροντας σπουδαίες διαρθρωτικές αλλαγές σε Οργανισμούς από
ολόκληρη την Ευρώπη και κατ’ επέκτασιν
στην κοινωνία.
* Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας
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Παλαιστινιακές Εκλογές: Θα γίνουν;
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΌΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΈΡΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΌΣΑ ΠΟΛΛΆ
ΆΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΊΧΑΝ
«ΜΕΊΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΆΓΟ» ΈΝΑ
ΧΡΌΝΟ ΤΏΡΑ, ΜΕ ΚΥΡΙΌΤΕΡΟ
ΤΙΣ ΤΕΤΑΜΈΝΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΒΡΑΊΩΝ ΚΑΙ ΑΡΆΒΩΝ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ*

Σ

το Ισραήλ η επιστροφή στην
προ-κορωνοϊού κανονικότητα είναι γεγονός, με
την ανεργία να μειώνεται
μέσα σε μια εβδομάδα
κατά 10% και τους εμβολιασμένους και με τη
δεύτερη δόση να έχουν ξεπεράσει την
περασμένη Παρασκευή (23/4) τα πέντε
εκατομμύρια. Από την άλλη, η επιστροφή στην κανονικότητα επαναφέρει στην
επιφάνεια όσα πολλά άλυτα προβλήματα
είχαν «μείνει στον πάγο» ένα χρόνο τώρα,
με κυριότερο τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Αράβων: Ποιος είναι το
«αφεντικό» στην Ιερουσαλήμ, ποιες οι
προοπτικές επίλυσης της παλαιστινιακής
διένεξης, ποιο το μέλλον της Παλαιστινιακής Αρχής - και τέλος, τι άφησαν πίσω
τους το Σχέδιο Τραμπ και η αμερικανική
αναγνώριση της ενιαίας και αδιαίρετης
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Χρόνια προβλήματα επανέρχονται
στο προσκήνιο, κάνοντας πολλούς να
νοσταλγούν την πρότερη «επιδημιολογική κανονικότητα» που απαιτούσε απ’
όλους, Εβραίους και Άραβες, να μένουν
κλεισμένοι (και, κυρίως, παροπλισμένοι)
στο σπίτι τους.

Παλαιστινιακές
Εκλογές: «Γιατί τώρα;»

Η απόφαση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς,
να προκηρύξει τη διενέργεια κοινοβουλευτικών εκλογών στις 22 Μαΐου 2021
και προεδρικών εκλογών στις 31 Ιουλίου
2021, αιφνιδίασε πολλούς. Το γεγονός
όμως ότι τα σχετικά προεδρικά διατάγματα εκδόθηκαν αμέσως μετά την αλλαγή
σκυτάλης στην ηγεσία του Λευκού Οίκου,
έλυνε πολλές απορίες: Η διακυβέρνηση
Τραμπ ουσιαστικά παρέκαμπτε την ηγεσία στη Ραμάλα καθ’ ον χρόνο γινόταν η
επεξεργασία του τελικού σχεδίου διευθέτησης της ισραηλινο-παλαιστινιακής
διένεξης, με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος
Αμπάς να μην είχε άλλη επιλογή από του
να αρνηθεί εξολοκλήρου το αμερικανικό
σχέδιο λύσης και να εμμένει στο πλαίσιο
εφαρμογής των Συμφωνιών του Όσλο - οι
οποίες, στην πράξη, σήμερα τείνουν να
θεωρούνται ανεφάρμοστες στην ουσία τους.
Οι πολίτες που ζουν στις περιοχές που
ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή έχουν να
προσέλθουν στην κάλπη από το μακρινό
2005, όταν εξέλεξαν Πρόεδρο, και από το
2006, όταν εξέλεξαν κοινοβούλιο. Έκτοτε, η
Γάζα ακολούθησε τον δικό της δρόμο υπό
τη διακυβέρνηση της οργάνωσης Χαμάς
- ενώ την ίδια στιγμή τα μεγάλα παλαιστινιακά αστικά κέντρα της Δυτικής Όχθης

ζούσαν μία παράλληλη πραγματικότητα,
βλέποντας να αναπτύσσεται μία καινούργια
αστική τάξη, ευημερούσα στα πέριξ του
κυβερνητικού περιβάλλοντος. Όσο για
το 30% του παλαιστινιακού πληθυσμού
ηλικίας μικρότερης των 30 ετών - μόνο
θεωρητικά γνωρίζουν τι σημαίνει ακριβώς
η λέξη «δημοκρατία», με αποτέλεσμα να
μη γνωρίζουν με ποιον τρόπο μπορούν
να την διεκδικήσουν.
Στην ερώτηση-κλειδί «Γιατί Τώρα;», οι
απαντήσεις ποικίλλουν. Κατ’ αρχάς, την
επομένη των κοινοβουλευτικών εκλογών
του Μαΐου, ο Πρόεδρος Αμπάς και το
περιβάλλον του θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην εξουσία, μιας και το κυβερνητικό σύστημα είναι προεδρικό. Ως εκ
τούτου, οι εκλογές της 22ας Μαΐου θα
έχουν χαρακτήρα δημοσκοπικό, με σκοπό
να σφυγμομετρηθεί κατά πόσον η Φατάχ
είναι σε θέση να συσπειρώνει γύρη της την
παλαιστινιακή κοινωνία. Επιπροσθέτως, θα
διαπιστωθεί η πραγματική πολιτική ισχύς
διαφόρων φερόμενων δελφίνων ή φραξιών
στο εσωτερικό της οργάνωσης - με σκοπό
να κινηθεί κατάλληλα το στενό περιβάλλον
του Προέδρου Αμπάς εν καιρώ τω δέοντι.
Όταν τον περασμένο Ιανουάριο ο Αμπάς
είχε προκηρύξει τις εκλογές, αισθανόταν
ότι το δικό του «Όχι» στο Σχέδιο Τραμπ
είχε αυξήσει κατακόρυφα τη δημοτικότητά
του, όχι μόνο στη Δυτική Όχθη αλλά και
στην «πατριωτικότερη» Γάζα. Θεωρούσε ότι υπό τις τότε συνθήκες, η Χαμάς,
πιεζόμενη κυρίως από την οικονομική
της ανέχεια, θα ήταν έτοιμη να τεθεί υπό
την σκέπη της Φατάχ, με κάποιες ίσως
αμοιβαίες υποχωρήσεις γοήτρου. Επίσης,
ο Πρόεδρος Αμπάς θεωρούσε ότι, κατά το
διάστημα που θα μεσολαβούσε μέχρι την
ώρα της κάλπης, θα έβρισκε την ευκαιρία
να θέσει σε νέες βάσεις την επικοινωνία
του με τις ΗΠΑ του νεοεκλεγέντος Τζο
Μπάιντεν, προκειμένου να διορθωθούν

όσα τετελεσμένα άφησε ο προκάτοχός του,
Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος - ακόμα και
στην περίπτωση που οι εκλογές του Μαΐου
θα προμήνυαν κατάρρευση της Φατάχ ή
του περιβάλλοντος Αμπάς, πολύ εύκολα
θα μπορούσε ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος να
κάνει χρήση των υπερεξουσιών που του
αναγνωρίζει το Σύνταγμα, αναβάλλοντας
επ’ αόριστον τις προεδρικές εκλογές της
31ης Ιουλίου, παρατείνοντας τη θητεία του
ακόμα μια φορά. Άλλωστε, από το 2005
μέχρι σήμερα αυτό ακριβώς συμβαίνει.
Ο Μάρτιος, όμως, έφερε μαζί του την
πανδημία. Και ενώ η πανδημία στο Ισραήλ
φαίνεται να αντιμετωπίζεται επιτυχώς και η
ζωή να επιστρέφει στην κανονικότητα, στην
Παλαιστινιακή Αρχή η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει επικίνδυνη. Η επιστροφή
στην κανονικότητα της καθημερινότητας
των Αράβων που κατοικούν στις περιοχές
που ελέγχει το Ισραήλ, και συγκεκριμένα
στις αραβικές συνοικίες της Ανατολικής
Ιερουσαλήμ εν μέσω Ραμαζανίου, έφερε
νέα δεδομένα: Από τη μια, η παλαιστινιακή
κοινωνία που ζει στις περιοχές ευθύνης της
Παλαιστινιακής Αρχής βρίσκεται ακόμα
υπό επιδημιολογικό περιορισμό, με ένα
σύστημα υγείας ανίκανο να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά την πανδημία. Από την
άλλη, η παλαιστινιακή κοινή γνώμη - βλέποντας τον αραβικό πληθυσμό που διαβιοί
στο Ισραήλ να επιστρέφει στην κανονικότητα - είναι αναμενόμενο να επικρίνει
την ηγεσία του Προέδρου Αμπάς και του
περιβάλλοντός του. Παράλληλα, στην ίδια
την Ιερουσαλήμ, ο μήνας του Ραμαζανίου
πάντοτε αποτελούσε αφορμή ενίσχυσης
των θρησκευτικών και εθνοτικών παθών.
Ύστερα από έναν χρόνο εγκλεισμού, η συχνότητα κρουσμάτων εθνοτικής έντασης
αυξήθηκε επικίνδυνα το τελευταίο δεκαήμερο. Στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
και στον κεντρικό πεζόδρομο του δυτικού
τομέα της πόλης σημειώνονται καθημερινά

επεισόδια βίας μεταξύ Αράβων και Εβραίων
νεαρών, με τις αστυνομικές δυνάμεις να
αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Μέσα σε όλο αυτό το εκρηκτικό κλίμα,
η Παλαιστινιακή Αρχή -προφανώς για
να απομακρύνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια
λόγω της έλλειψης εμβολίων και νοσοκομειακών κλινών- τονίζει το αίτημά της
να επιτραπεί και στους Άραβες κατοίκους
της Ανατολικής Ιερουσαλήμ να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογές του
Μαΐου και του Ιουλίου. Πέραν του ότι στο
Ισραήλ κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν
υπάρχει για να αποδεχθεί ή να απορρίψει
ένα τέτοιο αίτημα, είναι προφανές ότι οι
Ισραηλινοί δεν θα θέσουν εν αμφιβόλω -και
μάλιστα αυτοβούλως και οικειοθελώς- την
πρόσφατη αμερικανική αναγνώριση της
πλήρους κυριαρχίας τους στην πόλη που
έχουν ορίσει πρωτεύουσα του κράτους
τους. Η ισραηλινή άρνηση στο αίτημα της
Ραμάλα να ψηφίσουν οι Άραβες κάτοικοι της Ιερουσαλήμ στις παλαιστινιακές
εκλογές πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Ωστόσο, η ανησυχία τόσο του Προέδρου
Αμπάς και του περιβάλλοντός του, όσο
και της εν πολλοίς διχασμένης εσωτερικά
Φατάχ, επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο
η Χαμάς να αποτελέσει τελικά τον μόνο
κερδισμένο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2021. Η
ίδια ακριβώς ανησυχία εκφράζεται από
φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ σε Ιορδανία και
Αίγυπτο, δύο χώρες που και αυτές δεν
θα ήθελαν την αύξηση της ισλαμιστικής
επιρροής στη Δυτική Όχθη και οπουδήποτε αλλού - γεγονός που θα μπορούσε
να παρασύρει σε ανάλογες επικίνδυνες
ατραπούς την ιορδανική και την αιγυπτιακή κοινωνία αντίστοιχα.

Από τη μια, η
παλαιστινιακή
κοινωνία που ζει στις
περιοχές ευθύνης
της Παλαιστινιακής
Αρχής βρίσκεται
ακόμα υπό
επιδημιολογικό
περιορισμό, με
ένα σύστημα
υγείας ανίκανο
να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά
την πανδημία.
Από την άλλη, η
παλαιστινιακή κοινή
γνώμη -βλέποντας
τον αραβικό
πληθυσμό που
διαβιοί στο Ισραήλ
να επιστρέφει στην
κανονικότητα- είναι
αναμενόμενο να
επικρίνει την ηγεσία
του Προέδρου
Αμπάς και του
περιβάλλοντός του

Και «Γιατί Όχι Τώρα;»

Στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, η απόφαση του Προέδρου Αμπάς

να προκηρύξει εκλογές φερόταν ως μία
εύστοχη κίνηση ματ, με στόχο να ανακτήσει τον έλεγχο της Χαμάς, να πείσει την
παλαιστινιακή κοινή γνώμη για τα αγνά
πατριωτικά αισθήματα της παράταξης και
του περιβάλλοντός του και να ανανεώσει
τον διάλογο με τις ΗΠΑ αναχαιτίζοντας
όσα τετελεσμένα επεδίωκε περαιτέρω το
Σχέδιο Τραμπ. Τώρα, όμως, υπό το παρόν
αμφίρροπο κλίμα, η προσφυγή στις κάλπες μοιάζει περισσότερο με ένα σενάριο
επίσπευσης της αποχώρησης από την
εξουσία, τόσο του ιδίου του Παλαιστινίου
Προέδρου, του περιβάλλοντός του αλλά
και της Φατάχ, ανεξαρτήτως φατριών και
δελφίνων.
Το ενδεχόμενο ελέγχου της Δυτικής
Όχθης εκ μέρους της Χαμάς απεύχονται
οι πάντες: Φατάχ, Ιορδανία, Αίγυπτος και
Ισραήλ. Έτσι, η αναβολή των παλαιστινιακών εκλογών του Μαΐου φαντάζει ως
η μόνη επιθυμητή λύση. Η διαφαινόμενη άρνηση του Ισραήλ να ενδώσει στο
παλαιστινιακό αίτημα να αναγνωρισθεί
δικαίωμα ψήφου στους Άραβες κατοίκους
της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ήδη προβάλλεται από το περιβάλλον Αμπάς ως μία
σημαντική αιτία αναβολής των εκλογών
της 22ας Μαΐου 2021 - και ίσως και των
προεδρικών της 31ης Ιουλίου 2021. Θα
πρόκειται για μία λογική αιτία αναβολής
των εκλογών, ικανή να ενισχύσει το πατριωτικό προφίλ του Μαχμούντ Αμπάς.
Παράλληλα, όμως, θα αποτελέσει και ένα
πρώτης τάξεως πρόσχημα να παραταθεί
η παραμονή του στην εξουσία, ωφελώντας την ίδια στιγμή το στενό παραταξιακό
του περιβάλλον, που προορίζεται κάποια
στιγμή να τον διαδεχθεί.
* Δρ Διεθνών Σχέσεων, ερευνητής του Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν (Πανεπιστήμιο Μπεν
Γκουριόν, Ισραήλ) και διδάσκει Ιστορία των
Πολιτικών Σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδος
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το διεθνές εμπόριο

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

ο ελεύθερο εμπόριο είναι απαραίτητο για τις ομαλές σχέσεις μεταξύ
των κρατών. Βέβαια, αυτό είναι
ολόκληρο σύστημα, που ορισμένες κοσμοθεωρίες δεν το ασπάζονται. Δεν θα μπούμε
σ’ αυτό το θέμα, όμως. Θα αναφερθούμε
εδώ στα θεσμικά όργανα του διεθνούς
εμπορίου που βοηθούν και ρυθμίζουν ή
προσπαθούν να ρυθμίσουν τις συναλλαγές
μεταξύ των κρατών.
Τα όργανα αυτά βρίσκονται στη Γενεύη
της Ελβετίας. Το πρώτο διεθνές όργανο

ρυθμίζον το διεθνές εμπόριο ήταν το GATT
(General Agreement on tariffs and trade),
που ιδρύθηκε το 1948 με έδρα τη Γενεύη.
Από την αρχή το GATTαντιμετώπιζε τις
δυσκολίες του που τις κληροδότησε στον
διάδοχό του, τον «Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου» (WTO στα Αγγλικά, OMC στα
Γαλλικά), που έχει πάλι έδραν τη Γενεύη.
Αποτελείται σήμερα από 164 κράτη-μέλη. Σε συνέλευση στη Γενεύη, οι
164 χώρες εξέλεξαν τη Νιγηριανή Ngozi
Okonjo-Iweala ως Γενική Διευθύντρια

του ΠΟΕ, την πρώτη γυναίκα επικεφαλής
του σημαντικού αυτού οργανισμού για
την παγκόσμια οικονομία. Η Νιγηριανή
δεν είναι τυχαία προσωπικότητα: ήταν
Υπουργός Εξωτερικών της χώρας της
και μια γνωστή προσωπικότητα διεθνώς.
Το εγκώμιόν της αμέσως έπλεξαν η
Christine Lagarde της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και η Ursula von
der Layen της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η κυρία Okonjo-Iweala αναλαμβάνει
σε μια εποχή δύσκολη για τον οργανισμό.

Ο τελευταίος γενικός διευθυντής, ο Βραζιλιάνος Roberto Ajevedo, παραιτήθηκε
τον Αύγουστο του 2020.
Τα προβλήματα για τον οργανισμόν
αύξησε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ,
Donald Trump. Από το 2017, οι ΗΠΑ
πολέμησαν το εφετείο του ΠΟΕ με αποτέλεσμα να το εξαφανίσουν σταδιακά.
Ο λόγος ήταν ότι το όργανον αυτό του
ΠΟΕ κάποτε έβγαζε αποφάσεις που
δεν ήταν υπέρ των ΗΠΑ (βλ. Philippe
Rodrik, «Une Nigeriane sera la premiere

femme à la tête de l’ OMC», La Tribune
de Genève).
Η Νιγηριανή θα έχει ενώπιόν της ένα
κολοσσιαίο έργο να επιτελέσει Από την
άλλη μεριά, υπάρχει ένα γεγονός που θα
την διευκολύνει: ο νέος Πρόεδρος των
ΗΠΑ, Jo Biden, φαίνεται να υποστηρίζει
το έργο του ΠΟΕ.
* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας).
Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο
Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Η Hyundai παρουσιάζει το νέο Bayon
Η Hyundai αποκάλυψε το νέο της
μοντέλο, Bayon, ειδικά σχεδιασμένο
για την Ευρώπη. Το νέο Bayon, στην
κατηγορία Β, είναι το μικρότερο στη
σειρά SUV της εταιρείας. Συμπαγές σε
μέγεθος αλλά με ευρύχωρο σαλόνι, το
Bayon διαθέτει έναν μακρύ κατάλογο
από συστήματα ασφαλείας, άνεσης και
συνδεσιμότητας προσιτά και εύκολα στη
χρήση για όλους. Το νέο μοντέλο πήρε το όνομά του από την πόλη Bayonne, της γαλλικής
Χώρας των Βάσκων, στα Ατλαντικά Πυρηναία. Το Bayon περιλαμβάνει σχεδιαστικά
στοιχεία από τα άλλα δύο SUV της Hyundai, Kona και Tucson. Μπροστά, κυριαρχούν
η μεγάλη εισαγωγή αέρα σε ολόκληρη την όψη και ο δυναμικός προφυλακτήρας και τα
φώτα ημέρας LED! Στο πίσω μέρος, τα φώτα σε σχήμα μπούμερανγκ ενοποιούνται με
μια κόκκινη φωτεινή γραμμή. Όλες οι εκδόσεις του Bayon διαθέτουν ψηφιακό καντράν
10,25 ιντσών, με οθόνη 8 ή 10,25 ιντσών ανάλογα. Οι επιλογές κινητήρων περιλαμβάνουν 1.2 MPI/84 ίππων και δύο παραλλαγές: 100 ίππων και 172Nm το βασικό και
120 ίππων και ίδια ροπή το δυνατό. Και οι δύο με ήπια υβριδική ενίσχυση 48 Volt, με
χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων ή 7 ταχυτήτων αυτόματο, τύπου διπλού συμπλέκτη.

Αποκλειστική διανομή του κτήματος
Château d’Esclans από την εταιρεία
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς
Λτδ έχει αναλάβει την αποκλειστική διανομή στην κυπριακή αγορά της γκάμας των
κρασιών του κτήματος Château d’Esclans,
το οποίο παράγει τα δημοφιλή ροζέ κρασιά
Whispering Angel, Rock Angel και Garrus.
Tο κτήμα Château d’Esclans βρίσκεται στους
δροσερούς λόφους του Le Motte, 25km
βορειοδυτικά της πόλης Frejus, στην καρδιά
της κοιλάδας του Var, εκεί όπου παράγεται
η πλειοψηφία του Provence AOC rosé. Tο
2006 o Sacha Lichine αγόρασε το Chateau d’Esclans με όραμα να αποκτήσει φήμη
παγκόσμιου βεληνεκούς και την παραγωγή του μεγαλύτερου ροζέ στον πλανήτη.
Μαζί με τον επιτυχημένο οινολόγο Patrick Leon κατάφεραν το όραμα αυτό να γίνει
πραγματικότητα, καθώς παράγουν ταυτοχρόνως δύο από τα πιο επιτυχημένα ροζέ όλων
των εποχών: To Whispering Angel και το Garrus. Οι κύριες ποικιλίες του αμπελώνα
του Château d’ Esclans είναι το Grenache και ακολουθείται από το Rolle όπως επίσης
και Cinsault, Merlot, Mourvèdre. To Whispering Angel είναι ένα καθαρόαιμο ροζέ
από την Προβηγκία κι αυτό αποδεικνύεται τόσο από την ποικιλιακή του σύνθεση, όσο
και από το γενικότερο προφίλ του. Είναι φρέσκο και ζωντανό, με όμορφο αρωματικό
χαρακτήρα που παραπέμπει σε φράουλες και αγριολούλουδα, με δυνατή οξύτητα που
ξεδιψάει και φρεσκάρει. Στο στόμα είναι κομψό, ξηρό, φρουτώδες και ντελικάτο. Ένα
κρασί για όλες τις ώρες, που ταιριάζει τέλεια με κάθε όμορφο πιάτο που θα σερβίρετε
δίπλα του. Είναι το αποτέλεσμα από blend των ποικιλιών Grenache, Rolle, Cinsault,
Syrah και καθρεφτίζει απόλυτα την περιοχή όπου παράγεται. Τον Δεκέμβριο του
2019, ο γαλλικός όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH αγόρασε την πλειονότητα των
μετοχών του Château d’Esclans, προκειμένου να ενισχύσει το δικό του χαρτοφυλάκιο
ροζέ κρασιού, προσθέτοντάς το στον κατάλογο των επώνυμων εμπορικών σημάτων.

Προγράμματα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Η ενσωμάτωση των πλέον εξελιγμένων δραστηριοτήτων προσομοίωσης
στο περιεχόμενο των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών και συγκεκριμένα στο Πτυχίο
Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πτυχίο
στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, στο
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Marketing,
στο Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική,
Επενδύσεις και Χρηματοοικονομικά, συνθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθώς
εκσυγχρονίζει τον τρόπο διδασκαλίας, οδηγεί σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και βελτιώνει τη γνώση και τις δεξιότητες σε συνάρτηση με τις προκλήσεις
της αγοράς. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους περισσότεροι από
250 φοιτητές/τριες ωφελήθηκαν ήδη από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις προσομοίωσης, επιτρέποντάς τους να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη μέσω σεναρίων
της πραγματικής επιχειρηματικής ζωής. H φύση των ασκήσεων προσομοίωσης έχει
αποδειχθεί ότι ωθεί τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν γνωστικές και επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η συνεργατικότητα, η ηγετική ικανότητα, η κριτική σκέψη και η
διαχείριση κρίσεων. Επίσης να αποκτήσουν έναν ολιστικό τρόπο σκέψης, επιχειρηματική συμπεριφορά, ικανότητες λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικές δεξιότητες.
Επιπρόσθετα, να κερδίζουν εξαιρετική εμπειρία εργασίας ανά ομάδες και επίλυσης
προβλημάτων. Η μέθοδος της εμπειρικής μάθησης είναι το θεμέλιο των ασκήσεων
επαγγελματικής προσομοίωσης προσφέροντας μεγαλύτερο επίπεδο διατήρησης της
γνώσης συγκριτικά με άλλες μορφές διδασκαλίας και μπορεί να λειτουργήσει είτε σε
κατά πρόσωπο μορφή διδασκαλίας, σε υβριδική ή και σε ψηφιακή μορφή. Οι νέες
και σύγχρονες προσεγγίσεις υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες
έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα αιχμής του Πανεπιστημίου, συνιστούν για το
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ένα σημαντικό πλεονέκτημα ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και κρίσιμη συμβολή στον διακηρυγμένο στόχο του για την δημιουργία και
παροχή εφαρμοσμένης γνώσης με ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτόμοπροοπτική.

Νονέ, νονά ό,τι δώρο κι αν αναζητείς,
στο Public θα το βρεις
Αυτό το Πάσχα το Public είναι εδώ με αμέτρητες
επιλογές δώρων που θα εντυπωσιάσουν τα βαφτιστήρια κάθε ηλικίας! Με την ασύγκριτη ποικιλία
που προσφέρει ο #1 προορισμός τεχνολογίας και
ψυχαγωγίας στην Κύπρο, η ζωή κάθε νονού ή νονάς
γίνεται απλή: Με λίγα μόνο κλικ, θα ανακαλύψει λαμπάδες με αγαπημένους ήρωες αλλά και υπέροχες
παιχνιδολαμπάδες που θα ενθουσιάσουν παιδιά και
ενηλίκους, επιλεγμένα βιβλία με πασχαλινές ιστορίες,
δώρα gaming και τεχνολογίας και χιλιάδες άλλες επιλογές απ’ όλες τις επώνυμες μάρκες! Ενδεικτικά, στο
www.public-cyprus.com.cy μπορεί κάθε νονός και νονά
να βρει: Επώνυμες παιχνιδολαμπάδες με αγαπημένους
ήρωες από τα μεγαλύτερα brands (AS, Playmobil, Barbie,
Disney, Nerf, HotWheels, Mattel, GiochiPreziosiκλπ).
Παιδικά Βιβλία. Δώρα gaming. Wearables & Scooters. Smartphones & Tablets. ΝονέΝονά, και φέτος όλα τα δώρα για το Πάσχα είναι στο www.public-cyprus.com.cy/!

Εγκαίνια 6ου κύκλου του Κέντρου Καινοτομίας
IDEA και υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης
Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν
την περασμένη βδομάδα ο Επικεφαλής
Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Νικόλας
Μαστρογιαννόπουλος, και o Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου IDEA, Δρ
Χάρης Πουαγκαρέ, στην παρουσία του
Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας &
Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκου Κόκκινου και της Διευθύντριας του Κέντρου
Καινοτομίας IDEA, Αγγέλας Παναγιώτου. To IDEA, μέσα στα έξι πετυχημένα χρόνια
του και με πληθώρα διακρίσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, είναι ένας “Business
Incubator” και μία “μηχανή” παραγωγής startups και νέων “entrepreneurs” που, «κεφαλαιοποιώντας» τα μυαλά των νέων μας, δίνει πίσω στην οικονομία νέες, νεοφυείς
επιχειρήσεις. Μέσα από τη σθεναρή υλοποίηση της συνεργασίας Δημόσιου-Ιδιωτικού
τομέα, το IDEA καθιερώθηκε ως σημαντικός κυβερνητικός εταίρος, τείνοντας περαιτέρω
χέρι συνεργασίας στους αρμόδιους φορείς, με κατεύθυνση την εμπορικοποίηση της
έρευνας & καινοτομίας, έναν ζωτικής σημασίας παράγοντα για τη χώρα μας. Εξάλλου,
είναι κοινή αντίληψη ότι μόνο μέσω των συνεργασιών γινόμαστε πιο δυνατοί. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την
πανδημία, τα δύο μεγάλα ιδρύματα καινοτομίας του τόπου μας συμφώνησαν σε στενή
συνεργασία. Μέσω του Μνημονίου Συναντίληψης, τα δύο μέρη θεσμοθετούν την ήδη
στενή συνεργασία τους σε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις, για την επίτευξη του κοινού
στόχου προώθησης της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου καινοτομίας καθώς αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Ταυτόχρονα, έγιναν και τα επίσημα
εγκαίνια του 6ου κύκλου νεοφυών εταιρειών του IDEA, όπου 12 νέες, ενθουσιώδεις
ομάδες, στους τομείς της ναυτιλίας, τεχνητής νοημοσύνης, αειφόρου ενέργειας, ψυχαγωγίας και εστίασης, πολιτισμού, οικονομικής τεχνολογίας, smart cities, ειδικών θεματικών
τουρισμού, ιατρικής τεχνολογίας και παραγωγής βιοτροφής, εντάχθηκαν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα του IDEA, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να εξελιχθούν στις νέες,
φετινές νεοφυείς επιχειρήσεις. www.ideacy.net/τηλ.: 22128144/email: info@ideacy.net.

Η σημαντικότερη διεθνής διάκριση
Ανθρώπινου Δυναμικού και πάλι
στον Όμιλο Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
Τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People
Platinum, που τιμά ευρύτερα την κυπριακή
επιχειρηματικότητα, κατέκτησε και πάλι ο
Όμιλος Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ.
Σε συνέχεια της αξιολόγησης του 2018,
όταν για πρώτη φορά ο Όμιλος διεκδίκησε και
πέτυχε τη διάκριση αυτή, η νέα αξιολόγηση, που
έγινε τον Μάρτιο του 2021 σύμφωνα με την
προβλεπόμενη τριετή ισχύ της πιστοποίησης,
απέφερε αυτήν τη νέα σημαντική επιτυχία. Αξίζει
να σημειωθεί πως στην κατηγορία διάκρισης
Investors In People Platinum ανήκει μόνο το 2% των επιχειρήσεων παγκοσμίως.
H συνολική διαδικασία αξιολόγησης περιελάμβανε μια σειρά από εξ αποστάσεως
(online) και επιτόπου έρευνες, με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων. Υπήρξε αντιπροσώπευση όλων των θέσεων και βαθμίδων των εργαζομένων, σύμφωνα
με το λειτουργικό οργανόγραμμα του Ομίλου. Διερευνήθηκαν σε βάθος μια σειρά
θεμάτων όπως: οι τρόποι με τους οποίους ο Όμιλος Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ υλοποιεί
τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, πρακτικές που διαμορφώνουν ένα καλύτερο
περιβάλλον εργασίας, τρόποι κινητροδότησης εργαζομένων, συνεχούς εκπαίδευσης,
ατομικής βελτίωσης και ενθάρρυνσης στην επίτευξη των στόχων τους, συστήματα
αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η ενσωμάτωση και αξιοποίηση
της τεχνολογίας στην κατεύθυνση υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής, η
εστίαση στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης
πελατών, οι παράμετροι που επιδρούν στη συνολική απόδοση της εταιρείας κ.ά. Το
αποτέλεσμα αποτελεί επικύρωση των προσπαθειών να είναι ο Όμιλος C.A. Papaellinas
«Εργοδότης Προτίμησης». Περαιτέρω, η πιστοποίηση Investors In People Platinum
αντανακλά την αφοσίωση του Ομίλου Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ στη συνεχή προσπάθεια
εξέλιξης των πρακτικών και διαδικασιών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του.
Ταυτόχρονα επιβραβεύει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και το υψηλό
επίπεδο της εταιρικής κουλτούρας που μοιράζονται οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Όλα
αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει ως «Εργοδότης Προτίμησης».

Η άνοιξη στο Nicosia Mall είναι… incredible
Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της
πρωτεύουσας υποδέχεται την άνοιξη με έναν
πασχαλινό διαγωνισμό, που ξεκίνησε στις
19 Απριλίου, για να σας χαρίσει incredible
δώρα από τα δεκάδες καταστήματά του. Με
χιλιάδες πανέμορφα λουλούδια, πασχαλινή
διακόσμηση και ανοιξιάτικη διάθεση σε κάθε
γωνιά του, το NicosiaMall, λαμβάνοντας όλα
τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια που
χρειάζεστε, σας υποδέχεται για απολαυστικές και ξέγνοιαστες στιγμές shopping και
ψυχαγωγίας. Τα εντυπωσιακά αερόστατα και
οι πεταλούδες, ο τοίχος με τα πολύχρωμα
λουλούδια και οι πολύχρωμες κατασκευές

με πασχαλινά αβγά και λαγούς δίνουν το
έναυσμα της άνοιξης, προσκαλώντάς σας να
συμμετέχετε σε έναν incredible πασχαλινό
διαγωνισμό, που θα σας δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσετε υπέροχα δώρα. Για να
συμμετέχετε στον διαγωνισμό θα πρέπει να
ακολουθήσετε τα τρία πιο κάτω βήματα: Να
κάνετε follow τον λογαριασμό του Nicosia
Mall στο Instagram. Να προσθέσετε με ετικέτα
(tag) έναν φίλο/ή στα σχόλια της φωτογραφίας
που θα ανεβάσει το Nicosia Mall για τους
σκοπούς του διαγωνισμού. Να προσθέσετε το
Ηashtag #IncredibleEaster2021 στα σχόλια
της φωτογραφίας. Οι κληρώσεις θα γίνονται

καθημερινά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
από 19 Απριλίου 2021 μέχρι και 9 Μαΐου
2021 (εξαιρούνται η Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή). Οι
νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα
του Nicosia Mall και στον λογαριασμό του
Nicosia Mall στο Instagram εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της
σχετικής κλήρωσης. Απολαύστε λοιπόν τη
βόλτα σας στο αγαπημένο σας εμπορικό
κέντρο, τηρώντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για να προστατεύσετε τον εαυτό σας αλλά
και τους γύρω σας και χαρείτε την άνοιξη,
που στο Nicosia Mall… είναι incredible!
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Stroma πάνες και βρακάκια ενηλίκων
O Όμιλος καταστημάτων Smart ανέλαβε
την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των
προϊόντων Stroma. Τα ελληνικά προϊόντα
Stroma βρακάκια και πάνες ενηλίκων βρίσκονται τώρα αποκλειστικά στα καταστήματα
Smart Discount Shops. Τα ειδικά ελαστικά
εσώρουχα Stroma μίας χρήσης παρέχουν
διακριτική άνεση και αξιόπιστη προστασία, μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμών και
δυσάρεστων οσμών μέσω της καινοτόμου
τεχνολογίας Odor Guard. Καθώς η υψηλή
απορροφητικότητα των πανών ακράτειας και η ειδική κατασκευή του απορροφητικού
πυρήνα τους, εγγυώνται μία αίσθηση στεγνότητας και καθαριότητας. Και τα δύο προϊόντα προϋποθέτουν ανατομικό σχεδιασμό, που εξασφαλίζει καλύτερη εφαρμογή και
μεγαλύτερη άνεση κινήσεων. Βρείτε τις Stroma πάνες και Stroma βρακάκια ενηλίκων
αποκλειστικά στα καταστήματα Smart, σε ολόχρονα χαμηλές τιμές.

11 Βραβεία Ανώτερης Γεύσης σε προϊόντα Lidl
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προϊόντα
της Lidl Κύπρου ξεχωρίζουν στα Superior
Taste Awards για τη γευστική τους υπεροχή.
Το International Taste Institute, μέσω της
αμερόληπτης διαδικασίας της «τυφλής δοκιμής» και με στόχο την ανάδειξη τροφίμων
και ποτών ανώτερης ποιότητας και γεύσης
παγκοσμίως, απένειμε 11 Βραβεία Ανώτερης Γεύσης σε προϊόντα της Lidl Κύπρου.
Στη διαδικασία γευσιγνωσίας συμμετείχαν καταξιωμένοι chefs και sommeliers,
οι οποίοι μέσω μιας αυστηρής μεθοδολογίας ανέδειξαν και βράβευσαν με 1 και 2
αστέρια γεύσης, τα παρακάτω τοπικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Κύπρου:
Mε 2 αστέρια: Μανιτάρια λευκά, μανιτάρια πλευρώτους, μανιτάρια πορτομπέλλο,
κολοκάσι, πούλλες, τηγανοπατάτες, μήλα Λόρδικα Πιτσιλιάς, μήλα Καθιστά Πιτσιλιάς,
AγροικίαΛούντζα Καπνιστή σε φέτες και Chef Select κοτοκεφτέδες με χαλλούμι και
δυόσμο με κρούστα από σησάμι. Mε 1 αστέρι: Αχλαδόμηλα Κυπερούντας και μήλα
Καθιστά Πιτσιλιάς. Οι νέες αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν ακόμη μία φορά την αφοσίωση της Lidl Κύπρου στη διάθεση προϊόντων εξαίρετης ποιότητας και ανώτερης
γεύσης, τα οποία μεταφέρει καθημερινά στο τραπέζι των καταναλωτών.

Παιδικός διαγωνισμός Dixan
Το απορρυπαντικό Dixan διοργανώνει έναν δημιουργικό και ταυτόχρονα
επιμορφωτικό διαγωνισμό για τα παιδιά,
στον οποίο οι μικροί μας φίλοι καλούνται
να ξεδιπλώσουν όλη τους τη φαντασία με
χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους και
κηρομπογιές, ζωγραφίζοντας μοναδικά
σχέδια με θέμα «Καθαρίζουμε τη θάλασσα
και τον βυθό». Το παιδί με την καλύτερη
ζωγραφιά θα έχει την ευκαιρία να δει το
σχέδιό του πάνω στην επόμενη συλλεκτική συσκευασία του απορρυπαντικού
Dixan! Παράλληλα, οι πρώτοι 5 νικητές
θα κερδίσουν από ένα παιδικό ποδήλατο
για χαρούμενες και ξέγνοιαστες βόλτες, ενώ στους επόμενους 10 νικητές το Dixan
θα χαρίσει από μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα
Public. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, τα οποία έχουν
την ευκαιρία να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ζωγραφικής από τις 2 Απριλίου μέχρι
τις 2 Μαΐου. Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την ιστοσελίδα
dixancolorcontest.com, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι
αναλυτικοί όροι και κανονισμοί του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης «Καθάρισε σε Βάθος»
του Dixan, που ξεκίνησε πέρσι και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στόχος του είναι να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση και την έννοια της ατομικής ευθύνης απέναντι στην προστασία
του περιβάλλοντος (περισσότερες πληροφορίες στο: www.katharisesevathos.cy). Η
Henkel φιλοδοξεί να αναδείξει το «Καθάρισε σε Βάθος» σε σημείο αναφοράς του
τρόπου που αντιμετωπίζεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί
διαχρονικά βασική στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας σε παγκόσμιο και τοπικό
επίπεδο και κομμάτι του DNA της και των αξιών της.

NEDECO Electronics Ltd:
Γνωριμία από κοντά με τα έξυπνα σπίτια
Πρωτοπορώντας στην παροχή έξυπνων τεχνολογικών λύσεων, η NEDECO
Electronics Ltd εισήγαγε στην Κύπρο, σε
συνεργασία με την Cockpit Σλοβενίας, ένα
καινοτόμο ασύρματο σύστημα αυτοματισμού για σπίτια και γραφεία, προτείνοντας
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο έξυπνο
και λειτουργικό. Το καινοτόμο ασύρματο
σύστημα αυτοματισμού σπιτιού Cockpit
προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα να ελέγχουν μέσω του smartphone
ή του tablet τους, απ’ όπου και να βρίσκονται, όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές μέσα στο σπίτι τους, όπως τον οικιακό φωτισμό, τον θερμοσίφωνα, τα ηλεκτρικά blinds, τις ηλεκτρικές γκαραζόπορτες, τις κλιματιστικές μονάδες, αισθητήρες
κίνησης και φωτισμού, θερμοστάτες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καλύπτοντας
όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου σπιτιού.
Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες ενός έξυπνου σπιτιού μπορούν, μεταξύ άλλων, να
ενεργοποιήσουν τον θερμοσίφωνά τους από το γραφείο για να έχουν ζεστό νερό με την
επιστροφή τους στο σπίτι, να ποτίσουν τον κήπο τους ενώ απουσιάζουν σε διακοπές
και να απενεργοποιήσουν τον φωτισμό ή τη συσκευή σιδερώματος που έχουν αφήσει
σε λειτουργία. Το Cockpit ρυθμίζει αυτόματα το οικιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις
προκαθορισμένες οδηγίες που θα του δώσουν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, ενώ μπορεί
να προβαίνει σε καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνει κάθε συνδεδεμένη
συσκευή, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση χρόνου, πόρων και ενέργειας. Το
κοινό μπορεί να δει από κοντά πώς λειτουργεί το καινοτόμο σύστημα αυτοματισμού
σπιτιού Cockpit στο κατάστημα της Greenology Engineering Ltd στον Στρόβολο, στη
λεωφόρο Ανδρέα Αβρααμίδη 82Α, καθώς και να ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα
του συστήματος. Το Cockpit χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Z – Wave Plus, που
θεωρείται η κορυφαία σε τέτοια συστήματα, με πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων
τεχνολογιών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ενσύρματα συστήματα αυτοματισμού,
μπορεί να εγκατασταθεί σε νέα αλλά και υφιστάμενα σπίτια και γραφεία, χωρίς να
χρειάζεται ειδική καλωδίωση ή άλλες πρόνοιες, κάτι που το καθιστά πιο οικονομικό.
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Διαδικτυακό Εργαστήρι

Διαδικτυακό εργαστήρι με θέμα:
«Ευκαιρίες εργοδότησης στη Γαλάζια
και Πράσινη Οικονομία» διοργανώνει
ο Δήμος Λάρνακας, τη Μεγάλη Τρίτη,
27 Απριλίου 2021 και ώρα 4.00μ.μ. Το
εργαστήρι θα μεταδίδεται ζωντανά στο
Facebook στη σελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου
Λάρνακας, του Maritime Institute of
Eastern Mediterranean καθώς και του
Δήμου Λάρνακας. Σε όσους επιθυμούν
θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν δίνοντας το ονοματεπώνυμό τους στο admin@marinem.org.

Εγκαίνια Πάρκου Σκύλων

Τα εγκαίνια του Δημοτικού Πάρκου
Σκύλων διοργανώνει ο Δήμος Λάρνακας
τη Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
και ώρα 5.00μ.μ., στον χώρο στάθμευ-

μένουμεασφαλείς
staysafe

σης της Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου,
στη Λάρνακα.
Θα ακολουθηθούν όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και οι κατευθυντήρες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Δήμος Λάρνακας

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου
Λάρνακας πληροφορεί το Κοινό ότι, από
αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 26/4/2021, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, 29/04/2021, θα
πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και
παγκέτα στις ακόλουθες περιοχές: Θα
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός στην ευρύτερη περιοχή Βεργίνας και ανατολικά του
Γυμνασίου Βεργίνας. Στον Κυβερνητικό
Οικισμό Καμάρων και στην περιοχή νότια
του Οικισμού μεταξύ των οδών Δρυάδων
και Βάγκνερ. Παράλληλα θα αρχίσει ο
καθαρισμός των οικοπέδων και ανοικτών
χώρων στην ευρύτερη περιοχή Βεργίνας.

Ο Μητροπολίτης Κιτίου επισκέφθηκε
το «Συσσίτιο Λάρνακας»
Με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης και όχι μόνο, ο Μητροπολίτης Κιτίου
Νεκτάριος επισκέφθηκε το «Συσσίτιο Λάρνακας»,
στη Λεωφόρο Γρίβα-Διγενή και παρέδωσε είδη
πρώτης ανάγκης για τα 1200 άτομα 350 οικογενειών της πόλης που εξυπηρετούνται καθημερινά
από το «Συσσίτιο», εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Η
διευθύντρια του συσσιτίου, Στάλω Βωνιάτη, εξέφρασε
θερμές ευχαριστίες για την προσφορά των διαφόρων
ειδών από τους συμπολίτες της Λάρνακας, η οποία
συνεχίζεται καθημερινά εδώ και 10 χρόνια.

Οι μεγάλοι νικητές του Virtual “sCYence Fair
2021” του Ινστιτούτου Κύπρου
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο συναρπαστικός τελικός του Virtual
“sCYence Fair 2021”, που πραγματοποιήθηκε από τις 19-20 Απριλίου, κατά τη
διάρκεια του οποίου ομάδες μαθητών από
Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά παρουσίασαν διαδικτυακά σύγχρονα πειράματα,
επιστημονικές έρευνες και ανακαλύψεις. Η
εντυπωσιακή ανταπόκριση των μαθητών
στην πρόσκληση για συμμετοχή στο πρωτοποριακό Φεστιβάλ Επιστήμης του Ινστιτούτου Κύπρου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις συμμετοχές να ανέρχονται στις 99
(53 ομάδες Δημοτικών, 24 ομάδες Λυκείων και 22 ομάδες Γυμνασίων). Οι μεγάλοι
νικητές, οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις τρεις κατηγορίες,
κερδίζοντας χρηματικό ποσό 300 ευρώ έκαστος, είναι το Λύκειο Κύκκου Πάφου, για
την πρόταση «Σύγκριση βιοποικιλότητας μεταξύ ενός φυσικού και ενός ανθρωπογενούς οικοσυστήματος στο αστικό μας περιβάλλον», η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ
Λεμεσού, για την πρόταση «Μελετώντας τα χρώματα της φύσης» και το Δημοτικό
Σχολείο Δροσιάς Κ.Β’ - «Μιχαλάκη Παρίδη», για την πρόταση «Το πείραμα του Ερατοσθένη». Ποσό 200 και 100 ευρώ κέρδισαν επίσης οι δευτεραθλητές και τριταθλητές
σε κάθε κατηγορία, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του “sCYence
Fair 2021”, το Ινστιτούτο Κύπρου φιλοξένησε επίσης τις ομάδες του 12ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου SEMEP UNESCO, με θέμα «Μέθοδοι Έρευνας στην
Οικολογία», ενώ οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ Επιστήμης είχαν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν διαδικτυακά το Δέκαθλο Επιστήμης, κερδίζοντας πλούσια δώρα.
Το Virtual Φεστιβάλ Επιστήμης τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας,
του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του Επικεφαλής
Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας και του Δήμου Αγλαντζιάς. Χορηγοί: XM.com,
CYTA, Medochemie.

H Ελληνική Τράπεζα γιόρτασε
την Παγκόσμια Ημέρα Γης
Έκπληξη στους πελάτες της έκανε
η Ελληνική Τράπεζα με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Γης, γιορτάζοντας
την ξεχωριστή αυτή ημέρα με έμπρακτη
συμμετοχή στην προσπάθεια για αποκατάσταση των δασών και με κεντρικό
μήνυμα το #PlantItForward. Με αυτόν
τον τρόπο επιβεβαιώνει για άλλη μια
φορά την ηγετική της θέση στον τομέα αυτό, αναλαμβάνοντας περαιτέρω
περιβαλλοντική δράση. Την Πέμπτη,
22 Απριλίου, τίμησε το #WorldEarthDay αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τους πελάτες
που επισκέφθηκαν τις ΑΤΜ της, έξω από καταστήματά της σε Λευκωσία, Λεμεσό
και Πάφο. Εκπρόσωποι της Ελληνικής Τράπεζας χάρισαν από ένα δεντράκι στον
κάθε πελάτη ξεχωριστά, για να το φυτέψει στον κήπο του ή σε γλάστρα στο μπαλκόνι
του σπιτιού του. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό, ενώ την
ίδια στιγμή οι αυθόρμητες αντιδράσεις τους καταγράφονταν σε βίντεο, με σκοπό την
προβολή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ένα όμορφο δεντράκι περίμενε και
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στον χώρο εργασίας τους, οι οποίοι δεν δίστασαν να
το αναρτήσουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook και στο Instagram
με τα hashtags #PlantItForward και #WorldEarthDay. Έτσι, το μήνυμα της Ελληνικής Τράπεζας για προστασία, φροντίδα και σεβασμό του πλανήτη μας, έγινε viral.
Η κάθε ενέργεια δεν έγινε τυχαία, καθώς η Ελληνική Τράπεζα ενδιαφέρεται για την
ευημερία του πλανήτη και το περιβάλλον, όλες τις μέρες του χρόνου. Επίσης, είναι η
πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που εντάσσεται στο δίκτυο Priceless Planet Coalition της
Mastercard, μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα
και οργανισμοί απ’ όλον τον κόσμο. Στόχος του δικτύου είναι να συντονίσει σε μία
κοινή πλατφόρμα τις περιβαλλοντικές δράσεις καταναλωτών, χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, εμπόρων και πόλεων, με απώτερο στόχο να ενισχύσει τα αποτελέσματα
και τον θετικό αντίκτυπο των δράσεών τους. Ειδικότερα, στο προσεχές διάστημα η
Ελληνική Τράπεζα θα εκδώσει οικολογικές κάρτες, χρησιμοποιώντας υλικά από τον
Κατάλογο Βιώσιμων Υλικών της Mastercard. Αυτό της παρέχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιεί 82% λιγότερο PVC σε κάθε κάρτα, εξοικονομώντας πέραν των 20 χλμ.
πλαστικού ετησίως και διατηρώντας ανεπηρέαστη την εμπειρία του καταναλωτή. Περισσότερα για τις ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας γύρω από το #WorldEarthDay
μέσα από τις επίσημες σελίδες της στο Facebook (HellenicBank) και στο Instagram
(@Hellenic_Bank).

Της Κυριακής
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Εθελοντική αιμοδοσία
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με τις οικογένειες
των αποβιωσάντων δημοτών και τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Γερμασόγειας και του Χριστάκειου Δημοτικού Σχολείου Ποταμού
Γερμασόγειας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία εις μνήμην του εκπαιδευτικού Γεώργιου
Δρουσιώτη, του Νικόλα Κιννή και των μαθητών Στέφανου Δρουσιώτη και Εύρου Αβραάμ
για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου. Η εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, από τις 6:00μ.μ. μέχρι τις 8:00μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου στη Γερμασόγεια. Καλείστε όπως στηρίξετε τη σημαντική αυτή προσπάθεια του
Δήμου για κοινωνική προσφορά προς τους δημότες του και για τον πάσχοντα συνάνθρωπό
μας, τιμώντας με την παρουσία σας και λαμβάνοντας μέρος στην αιμοδοσία.

«Πασχαλινό Καλάθι Αγάπης»
Εκδήλωση με τίτλο «Πασχαλινό Καλάθι Αγάπης»
πραγματοποίησε ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας,
στην Αγία Άννα. Με επικεφαλής την Πρόεδρο, Anne
Liese Matelart, αντιπροσωπία του Ομίλου παρέδωσε
σε δικαιούχους κουπόνια ψωνίσματος σε υπεραγορά αξίας 100 ευρώ το καθένα, με την ευκαιρία της
μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης.

Επίσκεψη Αρχηγού Αστυνομίας στον Κυπριακό
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, Στέλιος Παπαθεοδώρου, μαζί με τον κ. Αυξέντη Κωνσταντίνου, Διευθυντή
της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ΥΔΟΕ) της Αστυνομίας, επισκέφτηκαν την Τετάρτη, 21
Απριλίου 2021, τα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και συναντήθηκαν
με τον Επίτροπο, Βοηθό Επίτροπο καθώς και με στελέχη
του Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους
συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της καταπολέμησης
της απάτης και ανταλλάχθηκαν απόψεις. Ο Επίτροπος
ενημέρωσε τον Αρχηγό για τον ρόλο και τους σκοπούς
του ΚΟΑΠ. Αναφέρθηκε, πιο συγκεκριμένα, στα μέτρα επιδότησης στο πλαίσιο της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της
Απάτης του ΚΟΑΠ και υπερθεμάτισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ ΚΟΑΠ
και Αστυνομίας, με γνώμονα την κοινή επιδίωξη της προστασίας των οικονομικών
συμφερόντων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο
Αρχηγός της Αστυνομίας ευχαρίστησε τον Επίτροπο για τη φιλοξενία και επιβεβαίωσε
τη θέληση για συνέχιση των άριστων σχέσεων μεταξύ ΚΟΑΠ και Αστυνομίας. Επίσης,
ο Αρχηγός παρουσίασε εν συντομία το έργο της Αστυνομίας, σημειώνοντας τη σημασία
οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο Σώμα. Τέλος, ως επισφράγιση
της καλής συνεργασίας, ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ δώρισε στον Αρχηγό αναμνηστική
πλακέτα. Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας δώρισε τόσο στον Επίτροπο
όσο και στον Βοηθό Επίτροπο του ΚΟΑΠ πλακέτα με το έμβλημα της Αστυνομίας.

Μοναδικές πασχαλινές προσφορές από την Epic
Το Πάσχα πλησιάζει και η Εpic σού
δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα
από τα πιο hot smartphones της αγοράς
χωρίς σεντ αρχικά, με σύνδεση στα νέα
πλάνακινητής της που τώρα προσφέρουν ακόμη περισσότερα data καθώς
και 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για
τους πρώτους 6 μήνες. Κι αυτό είναι epic.
Αν είσαι λάτρης των iPhones, μπορείς να
αποκτήσεις το κορυφαίο iPhone 12 64GB
μαζί με AirPods χωρίς σεντ αρχικά, και το
Unlimited 5, από €72,99 τώρα όλα μόνο €55,50/μήνα για τους πρώτους 6 μήνες.
Μπορείς επίσης να αποκτήσεις ένα απ’ τα πιο περιζήτητα smartphones της αγοράς,
το Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB χωρίς σεντ αρχικά μαζί με πλάνο Unlimited
ALL για απεριόριστες δυνατότητες, από €88,99 τώρα όλα μόνο €66,50/μήνα για
τους πρώτους 6 μήνες. Έλα τώρα στην Epic και απογείωσε την επικοινωνία σου
με τις ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες και αξιοπιστία του #1 δικτύου κινητής στην
Κύπρο. Με 4 συνεχόμενες βραβεύσεις μέσα σε ένα χρόνο από τους 2 ανεξάρτητους
διεθνείς οργανισμούς μετρήσεων umlaut και Οokla, έχεις το #1 δίκτυο κινητής για
να απολαμβάνεις καθημερινά μία επική εμπειρία επικοινωνίας. Τώρα, με νέα πλάνα
κινητής με λεπτά ομιλίας, SMS και με πολύ περισσότερα data, όλα με ένα εκπληκτικά
χαμηλό μηνιαίο πάγιο. Συνδέσου τώρα σε καταστήματα της Εpic σε όλη την Κύπρο, σε
καταστήματα επιλεγμένων συνεργατών, online μέσω της ιστοσελίδας www.epic.com.
cy καθώς και τηλεφωνικώς στο 800 10 800. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/5/2021.
Για πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις: www.epic.com.cy.

«Culture means business»
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας IDEA διοργανώνουν
σειρά podcasts με τίτλο “Culture means business».
Η σειρά στοχεύει να βοηθήσει επιχειρηματίες, αλλά
και άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία και
τον πολιτισμό, έτσι ώστε να αναπτύξουν ιδέες που να
προωθούν τη διεπιστημονική επιχειρηματικότητα στον
χώρο του Πολιτισμού. Η σειρά έρχεται να προσφέρει
γνώσεις και καθοδήγηση σχετικά με την εξέλιξη μιας
ιδέας σε επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό το podcast έχει
ως θέμα: “Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές
πηγές” και ανέβηκε στο διαδίκτυο από τις 24 Απριλίου.
Η διάλεξη θα είναι στα ελληνικά. Σύνδεσμος: https://
www.buzzsprout.com/1214612. Περίληψη podcast: Η
παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες χρηματοδότησης των Πολιτιστικών Φορέων από ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές πηγές, καθώς
επίσης και σε χρήσιμες συμβουλές για το πού θα πρέπει να εστιάσουν κατά τη διάρκεια
της ετοιμασίας και της κατάθεσης των προτάσεών τους. Βιογραφικό ομιλητή: Ο Δρ
Στέλιος Στυλιανού είναι κάτοχος Πτυχίου στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταπτυχιακού στην Κοινωνιολογία από το City University
και είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζεται ως Επικεφαλής Έρευνας στο Ερευνητικό Κέντρο GNOSIS του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ
υπήρξε για δεκαπέντε χρόνια Διευθυντής του Τμήματος Έργων Δημόσιου Τομέα στον
Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ετοιμασία και την
υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων Πολιτισμού, αφού υπήρξε επικεφαλής
των Σημείων Επαφής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα “Πολιτισμός” και “Δημιουργική
Ευρώπη”.  Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.
org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος σε Facebook & Instagram (@boccf) και
στο τηλέφωνο 22128157.

ΛΕΥΚΩΣΊΑ

Κυριακούδης Μιχάλης: Πινδάρου 8 (δρόμος
γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο
«Ξάδελφος»), Λευκωσία, τηλ.: 22344877,
22773127.
Γεωργιάδης Πλούταρχος: Λεωφ. Τσερίου 34
Γ (δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι ψαραγοράς
BLUE ISLAND), Στρόβολος, τηλ.: 22311995,
22325995.
Μένοικος Κυριάκος: Λεωφ. Κυρηνείας 53
(Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλησίον
εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς»), Αγλαντζιά,
τηλ.: 22005704, 99398262.
Σαββίδης Κύπρος: Ιφιγενείας 24 (200 μ.
από εκκλησία Αγίου Δημητρίου), Στρόβολος,
τηλ.: 22495463, 22340305.
Βαρέλια Λίζα: Αχαιών 6 Γ (δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας), Λευκωσία, τηλ.:
22776861, 99006201.

ΛΕΜΕΣΌΣ

Ιασονίδης Κωνσταντίνος: Σπύρου Κυπριανού 23Β (200μ. δυτικά από λούνα παρκ
«Γαλάκτικα», απέναντι από βενζίνη ESSO),
Μέσα Γειτονιά, τηλ.: 25358000, 99746622.
Παχουμής Μιχάλης: Αγίας Φυλάξεως 56

(200 μ. βόρεια φώτων τζαμούδας, έναντι
πρατηρίου AGIP), Λεμεσός, τηλ.: 25374449,
25721781.
Βασιλείου Άριστος: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63
(έναντι ψησταριάς Καπάτσος), Λεμεσός, τηλ.:
25580906, 25386449.
Κλεοβούλου Κλειώ: Θεόδωρου Ποταμιάνου
52 (πλησίον JUMBO), Κάτω Πολεμίδια, τηλ.:
25735505, 25735505.

ΛΆΡΝΑΚΑ

Καΐμης Κύπρος: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
ΙΙΙ 88 (έναντι PEUGEOT), Λάρνακα, τηλ.:
24637044, 24626339.
Ιωαννίδου Χρυστάλλα: 1ης Απριλίου 14,
Λάρνακα, τηλ.: 24650565, 99917405.
Πάφος
Παναγιώτου Έλενα: Ιπποκράτους 21-23
(έναντι χρυσοχοείου Μαρίας), Πάφος, τηλ.:
26911886, 99474434.

ΠΑΡΑΛΊΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος: Σωτήρας 7Α (έναντι Κλινικής «Λητώ»), Παραλίμνι, τηλ.: 23812040,
23744313.

Ιατροί
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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

Πράξη ανθρωπιάς από τη βουλευτή του ΔΗΣΥ
Λεμεσού, Ελένη Σταύρου
Τη διάθεση των χρημάτων που απαιτούνται για
τη δημιουργία εκλογικού επιτελείου σε οργανισμούς
και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που στόχο έχουν τη
στήριξη των συμπολιτών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα, αποφάσισε η βουλευτής
του ΔΗΣΥ Λεμεσού, Δρ Ελένη Σταύρου, καλώντας
παράλληλα και άλλους συνυποψηφίους της να πράξουν το ίδιο. Όπως η ίδια δήλωσε, «σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο, με αρκετούς οικογενειάρχες να
βρίσκονται στην ανεργία, είναι σημαντικό να βάζουμε προτεραιότητες και να ιεραρχούμε τα δεδομένα,
ανταποδίδοντας την αγάπη μας σε αυτούς που μας
επέλεξαν να τους υπηρετούμε». Για τον λόγο αυτό,
είπε χαρακτηριστικά η Δρ Σταύρου, «αποφάσισα μαζί με τους συνεργάτες μου να
εργαστούμε από το υφιστάμενο γραφείο μου, ενισχύοντας με το κονδύλι που προοριζόταν για τη δημιουργία εκλογικού επιτελείου την προσπάθεια οργανισμών και
μη κυβερνητικών οργανώσεων, που με τη σειρά τους στηρίζουν δυσπραγούντες
συμπολίτες μας». Η ευημερία των συμπολιτών μου, τόνισε η βουλευτής του ΔΗΣΥ,
«ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι η μοναδική μου έγνοια, εάν με εμπιστευθούν
ξανά με την ψήφο τους, για να συνεχίσουμε μαζί, τον κοινό μας αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία».

H Celestyal Cruises ανακοινώνει νέα επταήμερη
κρουαζιέρα από τη Λεμεσό
Η Celestyal Cruises, μέλος του Ομίλου
Louis και βραβευμένη ως η πρώτη
επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά
νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο,
ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την
έναρξη νέου δρομολογίου επτά διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia
από τη Λεμεσό. Θα ξεκινά τις εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από το Σάββατο, 3
Ιουλίου μέχρι και τις 21 Αυγούστου από
το λιμάνι της Λεμεσού, με προσεγγίσεις στον Άγιο Νικόλαο (Κρήτη), Λαύριο (Αθήνα),
τη Θεσσαλονίκη και ακολούθως Μύκονο, Σαντορίνη και Ρόδο. Το νέο δρομολόγιο
με την ονομασία «Μυθικό Αρχιπέλαγος» ξεκινά από τα €699, ανά άτομο σε δίκλινη
καμπίνα συμπεριλαμβάνοντας στην τιμή απεριόριστη κατανάλωση κλασικών ποτών,
όλα τα γεύματα εν πλω, πλούσιο, ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, δύο
εκδρομές, λιμενικά τέλη, χρεώσεις υπηρεσιών και τα φιλοδωρήματα. Τα παιδιά μέχρι
12 ετών θα χρεώνονται μόνο λιμενικά τέλη και φόρους, ενώ θα υπάρχουν ειδικές τιμές
για τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες στην ίδια καμπίνα. Όλες οι αναχωρήσεις
είναι διαθέσιμες προς κράτηση από την Παρασκευή, 9 Απριλίου. Σημειώνεται ότι θα
έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν όσοι διαθέτουν αρνητικό μοριακό τεστ PCR 48
ωρών, ενώ αναμένεται καθοδήγηση από τις υγειονομικές Aρχές για την απαλλαγή
από την προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ για όσους διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού. Η Celestyal Cruises θα είναι η μόνη εταιρεία που θα επισκέπτεται σε
εβδομαδιαία βάση τη Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες σε αυτήn τη μοναδική κρουαζιέρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
της Θεσσαλονίκης και να απολαύσουν τις παραδοσιακές γεύσεις της μαγευτικής
αυτής πόλης, που χαρακτηρίζεται ως ένας «γαστρονομικός παράδεισος». Επιπλέον
κατά την πολύωρη παραμονή στη Μύκονο (10 π.μ. – 02.00 π.μ. της επομένης), οι
επιβάτες θα μπορούν να απολαύσουν και άλλα κοντινά νησιά όπως η Τήνος και η
Δήλος. Η ιστορία του νησιού της Τήνου είναι συνυφασμένη με τoν θρησκευτικό
τουρισμό, ενώ ξεχωρίζει για τα γραφικά χωριά της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Celestyal
Cruises έχει οργανώσει προαιρετική πολύωρη εκδρομή από τη Μύκονο για επίσκεψη
και προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου για όσους το επιθυμούν. Τέλος, η Δήλος
αποτελεί τη μυθολογική γενέτειρα του Απόλλωνα και διαθέτει έναν από τους πιο
εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Μαΐου ξεκινά
το Celestyal Crystal από το λιμάνι του Πειραιά με τις κρουαζιέρες τριών, τεσσάρων
και επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο». Από τις 20 Νοεμβρίου το Celestyal
Crystal θα πραγματοποιεί από το λιμάνι της Λεμεσού το χειμερινό δρομολόγιο επτά
διανυκτερεύσεων με την ονομασία: «3 Ήπειροι», που περιλαμβάνει εκτός από τη
Λεμεσό, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Ρόδο, την Αθήνα και την αρχαία Έφεσο. Τέλος,
το Celestyal Olympia μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμά του από τη Λεμεσό στις
30 Αυγούστου, θα εκτελεί τα προγραμματισμένα δρομολόγια τριών και τεσσάρων
διανυκτερεύσεων «Εικόνες του Αιγαίου» και «Εικόνες Εξερεύνησης» από το Λιμάνι
Λαυρίου για το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες
και κρατήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://celestyal.com/el/

Της Κυριακής
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Τουρκόφρονες και τουρκοπροσκυνημένοι
ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Ε

ίχα αναφερθεί και σε άλλες περιπτώσεις στην «ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ»
που δραστηριοποιείται ανάμεσα
στον Κυπριακό Ελληνισμό και που αποτελείται από αυτούς που χαρακτηρίζω
ως «τουρκόφρονες» και «τουρκοπροσκυνημένους».
Ο Γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χαρακτήριζε ως «τουρκοπροσκυνημένους» όλους όσοι κατά την
εισβολή του Ιμπραήμ, νομίζω το 1825,

στην Πελοπόννησο, ότε κινδύνευσε η
Επανάσταση, συνεργάστηκαν με τους
Τούρκους, μεταξύ αυτών και ο οπλαρχηγός Νενέκος.
Ήταν τότε που ο Κολοκοτρώνης αναφώνησε το ιστορικό «φωτιά και τσεκούρι
στους τουρκοπροσκυνημένους».
Στην Κύπρο, όλοι αυτοί στην κάθε
περίπτωση αποενοχοποιούν την Τουρκία και αποσιωπούν τα όσα εγκλήματα
διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει
και, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας θεωρούν
και ως υπαίτιους της μη «λύσης» του
Κυπριακού.
Είναι έτοιμοι να ικανοποιήσουν όλες τις
τουρκικές αξιώσεις, να επιβραβεύσουν τις
έκνομες ενέργειες σε βάρος της Κύπρου
και της Ελλάδας και φθάνουν μέχρι του
σημείου να εισηγούνται και τη διέλευση του

αγωγού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας
για να είμαστε πάντοτε και εσαεί δούλοι
και σκλάβοι της.
Προσποιούνται ότι αγνοούν πως
σκοπός και στόχος της Τουρκίας είναι
η επανάκτηση και τελικά ο πλήρης και ο
ολοκληρωτικός έλεγχος της Κύπρου, όπου
ο Κυπριακός Ελληνισμός θα έχει την τύχη
των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως,
της Ίμβρου και της Τενέδου.
Ευτυχώς που ο νεοσουλτάνος Ερντογάν
δεν έχει και χαρέμι, διότι δεν έχω αμφιβολία
ότι θα ήταν πρόθυμοι να υπηρετήσουν
ως ευνούχοι.
Ομιλούν δε μάλιστα χωρίς να ντρέπονται
για «επανένωση» και «απελευθέρωση»
όταν με τις θέσεις που εκφράζουν επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο. Την πλήρη
υποταγή μας στην Τουρκία.

Ενίσχυση ή υπόσκαψη της
διαπραγματευτικής θέσης του ΠτΔ

Οι ούτω καλούμενες «συμφωνίες κορυφής» (συμφωνίες υψηλού επιπέδου)
και η υποβολή χάρτου για το «εδαφικό»
σε αυτό οδηγούν.
Δεν με εκπλήττει η πρόσφατη δήλωση
του ΕρσίνΤατάρ ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επιστραφούν τα Βαρώσια»,
όταν προηγήθηκε παρόμοια δήλωση του
Τούρκου αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι
«Ξεχάστε το Βαρώσι. Αυτό τελείωσε.
Περαστικά σας».
Διερωτώμαι, λοιπόν, υπό τοιαύτες συνθήκες προς τι η ούτω καλούμενη «άτυπη
πενταμερής διάσκεψη» στη Γενεύη (2229 τρέχοντος), στην οποία οι εμπνευστές
της επιδιώκουν ό,τι δεν πέτυχαν με την
τουρκική εισβολή και το Σχέδιο Ανάν.
Η πρόσφατη απόφαση του ούτω καλούμενου «Εθνικού Συμβουλίου» όπως

τα μέλη του συνοδεύσουν τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας (στην Κύπρο πλέον όλα
αποκαλούνται «Εθνικά») σε τι αποσκοπεί όταν στην Κύπρου ουδέποτε έχουν
επιτύχει ενότητα σκοπού και δράσης στη
βάση ενός ενιαίου και αρραγούς πραγματικού εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου
για απελευθέρωση;
Μάλλον με περιοδεύοντα θίασο θα
ομοιάζουν ή, αν προτιμάτε, τσίρκο γελωτοποιών (και με συγχωρείτε).
Γι’ αυτό και σε παλαιότερο άρθρο μου
εισηγήθηκα ότι η καλύτερη υπηρεσία που
μπορεί να προσφέρει είναι να αυτοδιαλυθεί,
διότι με τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και
αντιδικίες των μελών του μόνο σύγχυση
και εθνική ζημιά έχει προκαλέσει.
Υ.Γ. Πέμπτη φάλαγγα:

Θ

εωρείται ότι η ενότητα είναι προϋπόθεση για επιτυχία ενός αγώνα. Συμφωνώ με τη θέση αυτή.
Όμως αυτή η θέση είναι μια ρομαντική
ουτοπία. Ενότητα μπορεί να υπάρχει μόνο
όταν υπάρχει ένας κοινός στόχος, που
μπορεί να ενώσει όλες τις δυνάμεις. Αλλά
ακόμα και όταν υπάρχει κοινός στόχος
και πάλι η ενότητα είναι μια ουτοπία. Θα
υπάρχουν διαφωνίες για την τακτική και
τον τρόπο. Αλλά εκτός από τις διαφωνίες για τον τρόπο επίτευξης του στόχου,
υπάρχουν διαφωνίες για το περιεχόμενο
του στόχου.
Άλλοι θεωρούν ότι η Κύπρος θα σωθεί
με αγώνα ενάντια στην κατοχή, άλλοι με
κατάργηση της Κ.Δ. και ένωση των δύο
ίσων κρατιδίων σε ΔΔΟ. Σοβαρές διαφωνίες υπάρχουν ακόμα και για το περιεχόμενο της ΔΔΟ. Είναι λοιπόν ουτοπία
να πιστεύει κάποιος ότι, αν οι ηγέτες των
κομμάτων κλειστούν σε ένα δωμάτιο και
μετά από σοβαρή συζήτηση καταλήξουν
σε μια κοινή απόφαση για τη λύση, είναι
δυνατόν να την επιδιώξουν ενωμένοι. Αυτό
είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί.
Το Κυπριακό και τη λύση του χειρίζεται
πάντα ο εκλελεγμένος ΠτΔ, με την ιδιότητα
του ηγέτη της ελληνικής κοινότητας. Ο
χειρισμός είναι ανάλογος με τις απόψεις
και τις αρχές του και με τον τρόπο που,
κατά την γνώμη του, πρέπει να επιδιώξει
λύση του Κυπριακού.
Προσωπικά θεωρώ τον Νίκο Αναστασιάδη ως το πιο ακατάλληλο πρόσωπο, για
να χειριστεί το Κυπριακό και να επιδιώξει
λύση. Θεωρώ απαράδεκτες τις υποχωρήσεις που έκαμε και τις μεθόδους που
ακολουθεί για να φτάσει σε λύση. Οι θέσεις του από τα χρόνια της νιότης του, οι
θέσεις που υποστήριξε στα χρόνια που
ήταν ηγέτης κόμματος, η μεγάλη διαφωνία

με το 76% του λαού για το σχέδιο Ανάν
και οι δραστηριότητές του την περίοδο
του δημοψηφίσματος δείχνουν ότι είναι
έτοιμος να αποδεχτεί μια παρόμοια λύση.
Ως Έλληνας νιώθω απογοητευμένος με
την πολιτική του δραστηριότητα και με
το γεγονός ότι χειρίζεται την τύχη της Κ.Δ.
και του Ελληνισμού της Κύπρου.
Τις απόψεις μου συμμερίζονται χιλιάδες
Έλληνες της Κύπρου. Χιλιάδες άλλοι έχουν
τις αντίθετες απόψεις και τον εμπιστεύονται.
Άλλοι τον καλούν και τον παροτρύνουν
να κάνει κι άλλες παραχωρήσεις και να
πλησιάσει περισσότερο τις τουρκικές
θέσεις για να εξευρεθεί λύση.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτήν τη στιγμή
ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ΠτΔ και μας
εκπροσωπεί στην πενταμερή διάσκεψη
με στόχο την εξεύρεση λύσης. Διαφωνούμε με τους στόχους του. Διαφωνούμε με
τις παραχωρήσεις του. Διαφωνούμε με
την πενταμερή διάσκεψη, από την οποία
απουσιάζει η Κ.Δ. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαφωνούμε εντελώς με τον Νίκο
Αναστασιάδη και τις θέσεις του.
Όμως, αναγνωρίζουμε ότι θεσμικά
είναι ο εκπρόσωπός μας στις διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού, έστω
κι αν διαφωνούμε μαζί του. Δεν έχουμε
υποχρέωση να συμφωνούμε μαζί του.
Έχουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε
μαζί του και έχουμε το δικαίωμα να
καταψηφίσουμε στο δημοψήφισμα τη
λύση που θα αποδεχτεί. Όμως έχουμε
υποχρέωση να τον στηρίζουμε έναντι των
Τούρκων. Έχουμε υποχρέωση να μην
υποσκάπτουμε τη διαπραγματευτική του
θέση, αλλά να την ενισχύουμε. Έχουμε
υποχρέωση να του προσφέρουμε στήριξη, όταν τον αντιμάχονται οι Τούρκοι
και οι σύμμαχοί τους. Η υπόσκαψή του
όταν βρίσκεται στις συνομιλίες δεν είναι
δικαίωμά μας. Αντίθετα. Η ενίσχυσή του
είναι υποχρέωσή μας.
Θεωρώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που διαφωνούν με τη λύση που
επιδιώκει δεν τον υποσκάπτουν, αλλά τον
ενισχύουν, όταν διατυπώνουν θέσεις που
είναι αντίθετες με τις τουρκικές επιδιώ-

ξεις. Μπορεί να στηρίζεται σε αυτές όταν
διαπραγματεύεται με τους Τούρκους και
να νιώθει ενισχυμένος. Όπως ένιωθε ο
Καραμανλής, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου
διατύπωσε την ακραία θέση «βυθίσατε
το Χώρα».
Τα κόμματα που δεν αποδέχονται
τις υποχωρήσεις που έκαμε ο ΠτΔ, που
απορρίπτουν το πλαίσιο Γκουτέρες, που
δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται την ΔΔΟ
και την κυριαρχική ισότητα, που δηλώνουν
ότι δεν αποδέχονται την εκ περιτροπής
προεδρία, δεν υποσκάπτουν ούτε αποδυναμώνουν τον ΠτΔ. Αντίθετα ενισχύουν
τη διαπραγματευτική του θέση, έναντι της
τουρκικής αδιαλλαξίας. Και έτσι πρέπει να
βλέπει και να αξιοποιεί τις διαφωνίες ο ΠτΔ.
Αντίθετα οι παροτρύνσεις και οι πιέσεις για να αποδεχτεί το κεκτημένο των
συνομιλιών και την κυριαρχική ισότητα,
τη συζήτηση για τους υδρογονάνθρακες,
την αποδοχή συνομοσπονδιακών διευθετήσεων αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική του θέση και ενισχύουν την
τουρκική αδιαλλαξία.
Για τους πιο πάνω λόγους, θεωρώ ότι
με τις δηλώσεις και τις προτροπές τους ο
Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Άντρος Κυπριανού υποσκάπτουν τη διαπραγματευτική
θέση του ΠτΔ και ενισχύουν την τουρκική
αδιαλλαξία και τις τουρκικές θέσεις.

«Διατηρούμε το δικαίωμα
να διαφωνούμε εντελώς
με τον Νίκο Αναστασιάδη
και τις θέσεις του. Όμως
αναγνωρίζουμε ότι θεσμικά είναι ο εκπρόσωπός
μας στις διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού, έστω κι αν διαφωνούμε μαζί του»

* Πρώην συνδικαλιστής

Τοκογλυφία - κοινωνική μάστιγα
ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΤΡΟΣ Θ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

«Πέμπτη φάλαγγα ονομάζεται η εντός
πολιορκημένης πόλης, ή και εμπόλεμης χώρας γενικότερα, εκδηλωθείσα
προπαγάνδα επ’ ωφελεία του εχθρού.
Αυτή η προπαγάνδα μπορεί να είναι
εγχώριος (εσωτερική), ή να προέρχεται
απευθείας εκ του εχθρού (εξωτερική).
Επίσης, εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, με
οτιδήποτε μέσο μπορεί να υπονομεύσει
το φρόνημα ή και την ικανότητα των
αμυνομένων, ήτοι από δολιοφθορά,
μέχρι απλή διασπορά ψευδών ειδήσεων, π.χ. ραδιοφωνικές ανακοινώσεις ή
έντυπες προτροπές (φέιγ-βολάν). Ο όρος
χρησιμοποιείται συχνά σε πολιτικούς
λόγους, συνήθως καταχρηστικά και καθ’
υπερβολή. Ο όρος εμφανίζεται συχνά
σε θεωρίες συνωμοσίας.

Η

τοκογλυφία υπήρξε ανέκαθεν φαινόμενο παγκόσμιο
και διαχρονικό. Κύριο χαρακτηριστικό της η εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο και είναι
διακριβωμένο ότι όπου η κοινωνική
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη έλειπαν
ή εφαρμόζονταν επιλεκτικά, εκεί ανθούσε και η τοκογλυφία.
Στους παλαιότερους καιρούς οι
τοκογλύφοι έπαιζαν τον ρόλο των
σημερινών τραπεζών, αλλά βέβαια
με πολύ επαχθέστερους όρους. Σήμερα
τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το
καλύτερο, χωρίς όμως και να εξαλειφθεί το φαινόμενο που εξακολουθεί
να υπάρχει και να εκμεταλλεύεται τις
ανθρώπινες ανάγκες.
Στην Κύπρο, με τον μικρό σχετικά
πληθυσμό και την κακή οικονομία
της και την ισχύουσα κοινωνική
πολιτική της, θα περίμενε κανείς ότι
το φαινόμενο της τοκογλυφίας και
η κάθε λογής δραστηριότητα των
τοκογλύφων θα είχαν εκλείψει γιατί
οι ανάγκες των ανθρώπων θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν με νόμιμο
και δίκαιο τρόπο στο πλαίσιο πάντοτε
του κοινωνικού μας συστήματος και
της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όμως
αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια φαίνεται ότι οι
δραστηριότητες αυτές παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Οργανωμένα
κυκλώματα ιδιωτών εκμεταλλεύονται
επείγουσες ανάγκες συνανθρώπων
τους και την αδυναμία τους να εξεύρουν
έγκαιρα τα αναγκαία χρήματα μέσα
από το ισχύον τραπεζιτικό σύστημα
και προθυμοποιούνται να προσφέρουν τις «καλές τους υπηρεσίες»,
με το αζημίωτο φυσικά. Οι όροι των
δανείων αυτών είναι επαχθέστατοι,

υπερβολικά υψηλό επιτόκιο, δυσμενείς
όροι αποπληρωμής, έτσι που τις περισσότερες φορές οι δανειζόμενοι με
τους όρους αυτούς χάνουν ό,τι έχουν
και δεν έχουν και τελικά καταλήγουν
στη φυλακή, όπως στην περίπτωση
γυναίκας γεωργού που στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει δάνειο για
να καλύψει επείγουσες ανάγκες και
υποχρεώσεις της σε αγροτικά χρέη
αποτάθηκε σε τοκογλύφο, από τον
οποίο εξασφάλισε τις 20.000 ευρώ
σε δάνειο, το οποίο αδυνατούσε να
ξεπληρώσει, με αποτέλεσμα να χάσει ακίνητη περιουσία αξίας 400.000
ευρώ, όπως καταγγέλλει στη στήλη μας.
Εκείνο που πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία μας και την Πολιτεία
είναι ότι πολλές φορές θύματα αυτών
των αδίσταχτων εκμεταλλευτών της
ανθρώπινης δυστυχίας είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και, επειδή
αδυνατούν να επιτύχουν την εξασφάλιση δανείων για να καλύψουν
τις ανάγκες τους μέσα από το ισχύον
τραπεζικό σύστημα, καταφεύγουν
στους πονόψυχους αυτούς ανθρώπους για να προσθέσουν ακόμα ένα
πρόβλημα στα τόσα άλλα που έχουν
και προσπαθούν να λύσουν. Βέβαια
ο νόμος απαγορεύει τέτοιου είδους
και με τέτοιους όρους συναλλαγές,
όμως η πραγματικότητα λέει ότι οι
συναλλαγές αυτές υπάρχουν και θα
εξακολουθήσουν να υπάρχουν όσο
υπάρχουν άνθρωποι και ανθρώπινες
ανάγκες.
Είναι θέμα της Πολιτείας πόσο και
σε ποιο βαθμό να ανεχθεί τις παράνομες αυτές συναλλαγές, που υποβαθμίζουν το κοινωνικό μας σύστημα και
θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Για το θέμα αυτό η στήλη απευθύνθηκε σε γνωστό νομικό, ο οποίος
είχε εμπειρίες από τέτοιου είδους συναλλαγές και του ζητήθηκε να σχολιάσει τις νομικές πτυχές του θέματος. Απαντώντας στις ερωτήσεις μας
ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια όλο
και περισσότερα άτομα καταφεύγουν
σε τοκογλύφους για την ικανοποίηση

ποικίλων αναγκών τους, αδιαφορώντας
για τα υψηλά επιτόκια, που πολλές
φορές φθάνουν μέχρι και το 60% και
είναι γνωστό ότι η ισχύουσα νομοθεσία
δεν επιτρέπει δανεισμό με επιτόκιο
υψηλότερο του 9%. Συνεχίζοντας επισήμανε περιπτώσεις που οι δανειζόμενοι
με τον τρόπο αυτό καταστρέφονται
οικονομικά παρασύροντας μαζί τους
και τις οικογένειές τους. Πέραν όμως
τούτο μας τόνισε ότι το φαινόμενο της
τοκογλυφίας έχει αφεθεί να αναπτυχθεί ελεύθερα και ανεξέλεγκτα και
θα δημιουργήσει ένα παρατραπεζικό
σύστημα δανεισμού με ανυπολόγιστες
συνέπειες για την οικονομία του τόπου
μας. Συνεχίζοντας, ανέφερε ακόμη ότι
για το θέμα αυτό η Βουλή είχε ψηφίσει το 1960 σχετικό νόμο, ο οποίος
όμως μέχρι σήμερα παραμένει ανεφάρμοστος γιατί δεν δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο
νόμος αυτός, αν ετίθετο σε ισχύ, θα
ήλεγχε με τρόπο αποτελεσματικό τον
δανεισμό χρημάτων από ιδιώτες και
θα απέτρεπε σε πολύ μεγάλο βαθμό
εκμετάλλευση των ανθρώπων από
τους τοκογλύφους. Πιστεύω ότι είναι
καιρός η Κυβέρνηση να εξετάσει την
περίπτωση ενεργοποίησης του νόμου,
γιατί η εκκρεμότητα αυτή ευνοεί μόνο
τους τοκογλύφους και διαιωνίζει το
απαράδεκτο και απάνθρωπο αυτό
φαινόμενο της τοκογλυφίας, που
αποτελεί πραγματική μάστιγα για
την κοινωνία μας.

Γυναίκα γεωργός πήρε
δάνειο από τοκογλύφο
είκοσι χιλιάδες ευρώ και
έχασε ακίνητη περιουσία
αξίας 400 χιλιάδων

Οι αρνητές του εμβολίου - Μια άλλη ανάγνωση
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ*

Ε

υθύς μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού και την εξάπλωσή του με τη
μορφή της πανδημίας εμφανίστηκαν άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη
που αμφισβήτησαν την χρησιμότητα του
εμβολιασμού, ενώ η επιστημονική κοινότητα ανά το παγκόσμιο ανέπτυσσε μια
πρωτοφανή ερευνητική δραστηριότητα για
ανακάλυψη του εμβολίου και προστασία
του παγκόσμιου πληθυσμού.
Μέρος των αμφισβητιών υπήρξαν και
οι άνθρωποι που πίστεψαν στη θεωρία
της συνωμοσίας και κατά συνέπειαν αρνήθηκαν να εμβολιαστούν.
Οι περισσότεροι όμως από αυτούς, τόσο
στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο, στήριξαν
την επιφύλαξή τους, ή την άρνησή τους
καλύτερα, στο γεγονός ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να αρνηθεί

να εμβολιαστεί ανάγοντας τούτο σε ατομικό
δικαίωμα που προστατεύεται από διεθνείς
συμβάσεις αλλά και από τα συντάγματα
των χωρών στα οποία ζουν. Τα ατομικά
δικαιώματα, ισχυρίζονται, αποτελούν τον
θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο εδράζονται
τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα
ανά τον κόσμο και συνεπώς αυτά είναι
απαραβίαστα.
Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι η άρνηση
κάποιου να εμβολιαστεί μπορεί να συνιστά
άσκηση του ατομικού του δικαιώματος.
Από τον δημόσιο διάλογο γύρω από το
θέμα, ωστόσο, απουσίασε εντελώς μια άλλη
έννοια, η οποία καλό και χρήσιμο θα ήταν
να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί στην
προσπάθεια οριοθέτησης και άσκησης των
ατομικών μας δικαιωμάτων. Η έννοια των
συλλογικών δικαιωμάτων, η έννοια των
δικαιωμάτων της κοινότητας.
Πλάι λοιπόν στα ατομικά δικαιώματα,
που ιδιαίτερα μετά την καταστροφή του Β’

Παγκοσμίου Πολέμου έτυχαν καθολικής
αναγνώρισης και αποτελεσματικής προστασίας, είναι καιρός πιστεύω να αναδείξουμε και τη σημασία των δικαιωμάτων
της κοινότητας, ως αυτόνομου κοινωνικού
αγαθού. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου
δυνητικά υπάρχει ενδεχόμενο σύγκρουσης
των ατομικών δικαιωμάτων με αυτά της
κοινότητας υπάρχει πιεστική πια ανάγκη
να ιεραρχηθούν τα δικαιώματα της κοινότητας, υψηλότερα από αυτά των επιμέρους
ιδιωτών/μελών της κοινότητας. Γιατί πώς
είναι δυνατόν να επιτρέπεται, στο όνομα
της άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων,
να εκτίθεται σε μέγιστο κίνδυνο τo συμφέρον της κοινότητας; Πώς είναι δυνατόν,
για παράδειγμα, ο ιδιώτης νοσηλευτής,
που υπηρετεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό
νοσηλευτήριο, να διεκδικεί το δικαίωμα
στον μη εμβολιασμό, όταν αυτός εισέρχεται στο νοσηλευτήριο όπου βρίσκονται
εκατοντάδες ασθενείς με κίνδυνο, εάν ο

ίδιος έχει μολυνθεί να μεταδώσει τον ιό, σε
αυτούς και κατ’ επέκτασιν στην κοινότητα;
Επειδή ο ίδιος αποφάσισε ότι προέχει το
δικαίωμά του να αρνηθεί τον εμβολιασμό;
H δημόσια υγεία είναι αγαθό ύψιστης
σπουδαιότητας. Όπως ακριβώς και η δημόσια παιδεία. Και όπως ακριβώς στον
χώρο της παιδείας, η Πολιτεία υποχρεώνει
τον καθένα από εμάς να στείλει τα παιδιά
του στο σχολείο, χωρίς να του δίνει την
ευκαιρία να ισχυριστεί ότι δεν πιστεύει
στην αξία της μόρφωσης, άλλο τόσο δεν
πρέπει να έχει την ευχέρεια ο πολίτης να
αρνείται τον εμβολιασμό εκθέτοντας την
κοινότητα σε τόσους κινδύνους.
Γενικεύοντας το θέμα, θα ήθελα να
υποστηρίξω πως σε ώριμες κοινωνίες
δεν είναι σπάνιο να ζητείται από τους πολίτες ο προσωρινός περιορισμός ή ακόμα
και η πρόσκαιρη αναστολή των ατομικών
τους δικαιωμάτων, χάριν του κοινού καλού,
χάριν του συμφέροντος της κοινότητας.

Άλλως πώς θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί
και να νομιμοποιηθεί, για παράδειγμα,
η απόφαση της Πολιτείας, σε συνθήκες
πολέμου, να κηρύξει επιστράτευση των
πολιτών για να υπερασπιστούν την πατρίδα
τους, από την απειλή ενός εισβολέα. Μήπως και αυτό δεν συνιστά περιορισμό της
προσωπικής ελευθερίας των πολιτών; Και
στην προκειμένη περίπτωση της πανδημίας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν
αόρατο εισβολέα, τον οποίο μόνο τότε θα
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, όταν
αποφασίσουμε να προστατεύσουμε τα
συμφέροντα της κοινότητας στο σύνολό της.
Επειδή προβλέπω ότι το πρόβλημα της
πανδημίας θα είναι για μεγάλο χρονικό
διάστημα μαζί μας, κάνω έκκληση στους
αρνητές του εμβολιασμού να σεβαστούν,
εκτός από τα προσωπικά τους δικαιώματα,
τα δικαιώματα της κοινότητας, της κοινωνίας
που φιλοξενεί όλους μας. Και εμβολιαζόμενοι να δώσουν στον εαυτό τους και

στην κοινότητα, στον καθένα από εμάς, την
ευκαιρία να γυρίσουμε όσο πιο σύντομα
μπορούμε στην μετά τον covid-19 εποχή,
όπου θα μπορούμε όλοι μας να χαιρόμαστε
ό,τι ευχαριστεί τον καθένα μας. Τον χώρο
της δουλειάς μας, το σωματείο μας, το cafe
της γειτονιάς μας, μια μουσική συναυλία, το ποδόσφαιρο, τον κινηματογράφο,
το θέατρο και τόσες άλλες μικρές χαρές
της καθημερινότητάς μας, που δίνουν
στην κοινωνία στο σύνολό της και στον
καθένα από εμάς τη χαρά να μετέχουμε
στο προνόμιο της ζωής.
Ελπίζω και εύχομαι, με αφορμή την πανδημία που μας πλήττει, να αναγνωρίσουμε ότι
ωρίμασαν οι συνθήκες για να συζητήσουμε
με νηφαλιότητα τα όρια της προσωπικής
μας ελευθερίας έναντι του συμφέροντος
της συλλογικής μας ευδαιμονίας. Και να
καταλήξουμε στο ότι, υπό προϋποθέσεις,
προέχει και υπερτερεί το κοινό καλό.
*Πρώην Υπουργός
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Όταν χαθεί το μέτρο, τότε χάνεται και το ήθος
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ*

Ό

ταν στην πολιτική υπεισέρχεται η απρέπεια και η αγένεια,
τότε εκλείπει ο σεβασμός και
ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και
επικίνδυνος. Όταν χαθεί το μέτρο, τότε
χάνεται και το ήθος.
Παραμονές της άτυπης πενταμερούς
διάσκεψης στη Γενεύη ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δέχεται
αντιπολιτευτικά πυρά, και όχι μόνο, από
διάφορες κατευθύνσεις. Θα μεταβεί στη
Γενεύη με τη λιγότερο δυνατή στήριξη
που μπορεί να έχει από τις κυπριακές
φίλιες δυνάμεις. Γι’ αυτήν την κατάσταση
ίσως να ευθύνεται και ο ίδιος, αλλά αυτό
δεν είναι του παρόντος.

Ο Πρόεδρος δεν χρειάζεται συνηγόρους
για να τον υπερασπιστούν και να τον προστατεύσουν. Τα καταφέρνει και μόνος του.
Του αρκεί άλλωστε ο Κυριάκος Κούσιος,
γι’ αυτό δεν χρειάζεται τη δική μου στήριξη
ή τη δική μου αρθρογραφική υποστήριξη.
Η δική μου δημόσια παρέμβαση,
λοιπόν, δεν είναι για να προστατεύσει
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά για να
προστατεύσει τον πολιτικό λόγο, ο οποίος
δυστυχώς εμβολιάζεται με τοξικότητα με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απαιτούμενη ενότητα. Ως πολίτης ενοχλούμαι
και προβληματίζομαι για τα όσα θλιβερά και προσβλητικά εκστομίζονται από
πολιτικά πρόσωπα, ιδιαίτερα όταν αυτά
έχουν χρόνια στην πολιτική.
Θλίβομαι απεριόριστα γιατί το κορυφαίο
στέλεχος του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης

τον περασμένο Γενάρη αποκάλεσε τον
εκλελεγμένο Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και «κλέφτη και προδότη…». Μια δήλωση
που έγινε από τον Χριστοφίδη, που δεν
είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι επαρχιακός
γραμματέας Κερύνειας – Λευκωσίας του
ΑΚΕΛ και μέλος του Πολιτικού Γραφείου
του κόμματος και σήμερα διεκδικεί την
είσοδό του στη Βουλή.
Δεν ακούσαμε έκτοτε καμία απολογία
ούτε από τον κ. Χριστοφίδη αλλά ούτε και
από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο
οποίος, μεσούσης της πανδημίας, πήγε
στο Προεδρικό και ζήτησε από τον Πρόεδρο να φροντίσει ώστε τα μέτρα κατά
της πανδημίας να μη γίνουν αιτία για
περιορισμό των ατομικών ελευθεριών.
Για ποιους περιορισμούς μιλάμε και για
ποια φίμωση λέμε, όταν ο κ. Χριστοφί-

δης εκστόμισε αυτά που είπε, χωρίς να
διαθέτει -έστω για άλλοθι- ασυλία;
Ο Αναστασιάδης έδειξε στη συγκεκριμένη συνάντηση μεγαλοψυχία, ενώ
κανονικά θα έπρεπε να ζητήσει από
τον Άντρο να απολογηθεί εκ μέρους
του Χριστοφίδη, ο οποίος παρεκτράπη
επικίνδυνα και στο πέρασμά του παρέσυρε και άλλους. Αυτή η ΑΚΕΛική
συμπεριφορά με στεναχώρησε αλλά δεν
με ξένισε, αφού φαίνεται πως το ΑΚΕΛ
είναι συνηθισμένο σ’ αυτά.
Ο Χριστοφίδης έγινε η αιτία να θυμηθώ
το εξής: Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου
1996, το ΑΚΕΛ μέσω της εφημερίδας
«Νεολαία» (εκφραστικό όργανο της ΕΔΟΝ),
με γενικό γραμματέα της νεολαίας του
τον νυν βουλευτή, Στέφανο Στεφάνου,
παρουσίασε τον μ. Γλαύκο Κληρίδη να

Ο Δένδιας στην Άγκυρα,
ο Αναστασιάδης στην Πενταμερή
ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ*

Η

«έκρηξη» του Έλληνα ΥΠΕΞ στην
Άγκυρα ικανοποίησε το πατριωτικό
αίσθημα και διασκέδασε τη δυσπιστία
για την πρόθεση των Αθηνών να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές προκλήσεις.
Η στάση του Δένδια απέναντι στον Τούρκο
ομόλογό του ενόχλησε την Τουρκία, η οποία
αυτήν την στιγμή προσπαθεί απεγνωσμένα
να αποκαταστήσει επαφή με τη νέα πολιτική
ηγεσία των Η.Π.Α.
Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά ο Ερντογάν
αντιμετωπίζει πρόβλημα επικοινωνίας με Αμερικανό Πρόεδρο και υφίσταται «κυρώσεις» από
τις ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, έχει πολλά εσωτερικά
προβλήματα, με πρώτο την ασθενέστατη οικονομία
της χώρας. Ο Ερντογάν καίτοι απολυταρχικός
μονάρχης, υποχρεώνεται να διεξάγει - ακόμη εκλογές στη χώρα του για να τηρεί τα προσχήματα
δήθεν λειτουργίας δημοκρατικών διαδικασιών,
για τα μάτια της Δύσης. Ωστόσο, η φτώχια που
μαστίζει τον πληθυσμό προσθέτει ακόμα έναν
πονοκέφαλο στον παρανοϊκό δικτάτορα, αφού η
επιδείνωση της καθημερινότητας στη χώρα του
δυσχεραίνει την προσπάθειά του να έχει θετική
εικόνα στην κοινή γνώμη, όσες αντιδημοκρατικές
μεθόδους κι αν επιστρατεύει. Στηριζόμενος στα
ακραία εθνικιστικά δεκανίκια του κυβερνητικού
συνασπισμού και στο παρακράτος.
Γνωρίζοντας τις δυσκολίες στα εσωτερικά
μέτωπα και τις αδυναμίες σε διπλωματικό
επίπεδο της κυβέρνησης Ερντογάν, ο Νίκος
Δένδιας «χτύπησε» καίρια, έχοντας φροντίσει
να έχει γεμάτη τη διπλωματική φαρέτρα του.
Αμήχανος και κονιορτοποιημένος ο Τσαβούσογλου ψέλλισε πως αυτά δεν συζητιούνται
ενώπιον ακροατηρίου, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες και αναγκάστηκε να επικαλεστεί τη
Συνθήκη της Λωζάννης, ενώ όλοι γνωρίζουμε
τις αναθεωρητικές εμμονές της Τουρκίας ως
προς την συνθήκη αυτή. Πιθανότατα ο Τούρκος
ΥΠΕΞ να μη γνώριζε ότι οι Επτανήσιοι, ιδίως
του Libro d’ oro, όχι μόνο δεν σκιάζονται από
οσμανικά τερτίπια, αλλά βλέπουν τους διπλωμάτες της Υψηλής Πύλης, όπως ακριβώς τους

αξίζει: Ως απογόνους νομάδων από τα βάθη της
Ασίας, την πρωτόγονη επιθετική γραφικότητα
των οποίων, ο ευγενής Δένδιας δεν φοβάται
και την καθυποτάσσει με την ανωτερότητα και
την παιδεία του.
Ο προϊστάμενος της Ελληνικής Διπλωματίας περιέγραψε χωρίς μισόλογα, περιστροφές
και διπλωματικές αβρότητες την πραγματική
Τουρκία και το πώς αυτή αντιλαμβάνεται τις
διμερείς με την Ελλάδα σχέσεις, αλλά και ευρύτερα με τον ρόλο που επιλέγει να επιβάλλει
στην περιοχή.
Το πιο σημαντικό επίτευγμα του Νίκου
Δένδια στην Άγκυρα ήταν ότι διέλυσε φοβικά
σύνδρομα δεκαετιών δείχνοντας πως ο διάλογος δεν είναι κατ› ανάγκην κάτι κακό, ιδίως
όταν έχεις δίκιο και είσαι αποφασισμένος να
το υπερασπίζεσαι. Δίχως ενδοτική διάθεση
και κατευναστικές τάσεις, αλλά με σθένος η
Τουρκία συμμαζεύεται. Βεβαίως εμείς τρομάζουμε πάντα, ακούγοντας και μόνο τη φράση
«διάλογος με την Τουρκία», όχι γιατί είναι κάτι
εξ αρχής επιζήμιο, αλλά γιατί συνηθίσαμε να
συζητούμε με σκυμμένο το κεφάλι, ήπιους τόνους, καλούς τρόπους, απέναντι στην τουρκική
θρασύτητα. Όταν όμως είσαι αποφασισμένος
να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου και να
αντιπαρατεθείς με επιχειρήματα προς την
άλλη πλευρά, τότε ο διάλογος παίρνει άλλη
μορφή κι από βατήρας δυσμενών εξελίξεων,
γίνεται ακλόνητο τεκμήριο της αλήθειας σου
και ισχυρό όπλο σου στο διπλωματικό πεδίο.
Σε τελική ανάλυση, δεν συζητάς γονατιστός.
Το να μη συζητάς με τον αντίπαλο, δίνει
ευκαιρίες σε καλοθελητές - διαμεσολαβητές
να παρεμβαίνουν και να μεταφέρουν εκείνοι
θέσεις και απόψεις εκατέρωθεν κατά το δοκούν.
Πρωτοβουλίες, που μας θυμίζουν εδώ στην
Κύπρο τους διαμεσολαβητές του Ο.Η.Ε., που
περισσότερο κόπτονται για την καριέρα τους
και για μια καλή δουλειά στην Τουρκία μετά το
πέρας της εντολής τους, παρά για την ειρήνευση
στην περιοχή και βιώσιμη λύση. Έτσι, ο Δένδιας κατέδειξε στην Άγκυρα την αποτυχία της
γερμανικής διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας,
αποδεικνύοντας ταυτόχρονα στη Μέρκελ ότι ο
γόρδιος δεσμός είναι οι τουρκικές απαιτήσεις
και η καταπάτηση λογικής και δικαίου!

κλέβει από το καλάθι μιας οικοκυράς.
Με μια ολοσέλιδη φωτογραφία-μοντάζ
στην πρώτη σελίδα ήθελαν να δείξουν πως
επί Κληρίδη υπήρχε ακρίβεια και αφού
σας κλέβουν… ψηφίστε ΑΚΕΛ για να τους
απαλλαγείτε. Ούτε και τότε απολογήθηκαν
προς τον Γλαύκο Κληρίδη, όπως και τώρα
που δεν απολογήθηκαν προς τον Αναστασιάδη, από τον οποίο καθημερινά ζητούν
να δώσει ό,τι θα δώσει πριν να πάρει ό,τι
θα πάρει στη Γενεύη. Και δεν είναι μόνο
οι ΑΚΕΛικοί που τον πιέζουν προς αυτήν
την κατεύθυνση. Είναι και άλλοι.
Δεν περιμένουμε τίποτα από το ΑΚΕΛ.
Με τέτοια φρασεολογία ο αριστερός λόγος
χάνει τη σοβαρότητά του.
Αν ο νυν Πρόεδρος είναι και «κλέφτης
και προδότης», όπως αποφάνθηκε ο Χριστοφίδης που ασχολείται και με θέματα

παιδείας, τότε ο Άντρος καλύτερα να μην
πάει μαζί του στη Γενεύη. Ένας τίμιος
ηγέτης, όπως είναι ο Άντρος Κυπριανού,
τι γυρεύει με έναν κλέφτη και προδότη;
Ας μείνει στη Λευκωσία. Και πλαισιούμενος από τον Χριστοφίδη και τους
υπόλοιπους να παρακολουθήσει την παράσταση της Γενεύης από το διαδίκτυο
ή από την τηλεόραση. Έτσι θα γλιτώσει
και τα έξοδα τού πήγαινε – έλα.
Υ.Γ.: Έχω την ευλογία ή την τύχη, αν
θέλετε, να έχω καλούς Αριστερούς φίλους,
με τους οποίους κουβεντιάζουμε ελεύθερα
και ανοιχτόκαρδα. Κανένας προς τιμήν
του δεν υιοθετεί τις ΑΚΕΛικές συμπεριφορές που προανέφερα. Τις θεωρούν
ακραίες τοξικότητες.
* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος

Κύπριοι Επιστήμονες στην Κορυφή της Ευρώπης
για Έρευνα σε Νεοπλασίες Εγκεφάλου

Πριν από την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα,
πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη φιάσκο των
ηγετών της Ε.Ε. στην Τουρκία, που φανέρωσε για
μια ακόμα φορά την απουσία κοινής γραμμής
στην Εξωτερική Πολιτική των Βρυξελλών αλλά
και την άβυσσο, που χωρίζει την ΕΕ από την
Τουρκία, σε όλους τους πολιτικούς, δημοκρατικούς, κοινωνικούς θεσμούς. Βεβαίως, μείζον
πρόβλημα για τον Ερντογάν δεν είναι η Πρόεδρος
Φον ντερ Λάιεν, αλλά ο Πρόεδρος Μπάιντεν!
Η απαξίωση του Αμερικανού Προέδρου προς
τον Ερντογάν είναι κραυγαλέα κι αυτό ανησυχεί τον κακομαθημένο, από την περίοδο Τραμπ,
Τούρκο ηγέτη. Η κινητικότητα και η σπουδή να
εμφανιστεί η Τουρκία ως θερμή υποστηρίκτρια
των αμερικανικών θέσεων στην Ουκρανία, είναι
μια προσπάθεια να εξευμενιστεί ο ένοικος του
Λευκού Οίκου. Δυσάρεστα πρωτόγνωρα πράγματα για τον Ερντογάν όλα τούτα. Καλά, όμως,
για έξυπνες κι ευέλικτες διπλωματικές δράσεις
από πλευράς Ελλάδας και ΚΔ. Ο Νίκος Δένδιας
μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε και αυτές τις
συγκυρίες εκμεταλλεύθηκε. Συνέχισε, δε, με ταξίδια
σε Λιβύη, Αίγυπτο, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία
και Κύπρο, δημιουργώντας πολυεπίπεδη και
παραγωγική εξωτερική πολιτική. Η Ελλάς προχωρεί σε στρατηγικές συμφωνίες με γειτονικές
χώρες και μάλιστα εγγύτερες γεωγραφικά προς
την Τουρκία, αλλά απομακρυσμένες πολιτικά,
διπλωματικά και οικονομικά από αυτήν.
Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και πρόνοιες
για αμυντική συνεργασία, αμοιβαία υποστήριξη
και εξοπλιστικά προγράμματα!
Εντούτοις, εμείς εδώ στην Κύπρο, επιμένουμε
μόνο σε φραστικές καταγγελίες της Τουρκίας και
αξιώνουμε τα δίκαιά μας επικαλούμενοι το Διεθνές Δίκαιο, χωρίς άλλες ουσιαστικές ενέργειες.
Παραβιάζοντας συνεχώς τις κόκκινες γραμμές
που θέτουμε. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε για
οτιδήποτε καλό στην επικείμενη πενταμερή; Ασχέτως του ότι εμείς διαφωνούμε με την πενταμερή,
αφού δεν συνιστά το ορθό πλαίσιο διαλόγου, λόγω
της απουσίας της ΚΔ και της συμμετοχής των
αποικιοκρατών και των κατακτητών, αναγνωρίζουμε πως κάποιοι καλοπροαίρετα πιστεύουν
ότι στην άτυπη αυτή διάσκεψη θα... συζητήσουν
και θα πετύχουν την ΔΔΟ με ορθό περιεχόμενο.
* Βουλεύτρια Αλληλεγγύης

ΔΡ ΑΝΔΡΕΙΑΝΗ ΟΔΥΣΣΕΩΣ*

Έ

να σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα, το
«GLADIATOR/ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ», υπόσχεται
μια πρωτοπόρο και περιεκτική θεραγνωστική
(θεραπευτική + διαγνωστική) λύση για την αντιμετώπιση
των παθολογιών του εγκεφάλου. Το πρόγραμμα συντονίζουν διοικητικά και επιστημονικά το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης
ΕΠΟΣ-Ίασις, γεφυρώνοντας Ηλεκτρονική με Βιοϊατρική
Μηχανική, Συνθετική Βιολογία με Νανοβιοτεχνολογία,
Κυτταρικές Βιοεπιστήμες, Μοριακή Ογκολογία και Τεχνολογίες της Πληροφορικής. Μέσα από πολυεπίπεδες
και στοχευμένες ριζοσπαστικές τομές, ο «GLADIATOR
/ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ» φιλοδοξεί να παράσχει για πρώτη
φορά, ένα λειτουργικό πρωτότυπο μιας ολοκληρωμένης, αυτόνομης και κλινικώς εφαρμόσιμης πλατφόρμας
Μοριακών Επικοινωνιών με βάση νανοδίκτυα. Αυτή η
πολυδύναμη πλατφόρμα θα μπορεί να ρυθμίζει αυτόνομα
τη χωροχρονική εξέλιξη της νόσου και των υποτροπών της και να δημιουργεί κατάλληλες παρεμβάσεις
επαναπρογραμματισμού (γενετικές τροποποιήσεις που
ανακόπτουν την νόσο) οδηγώντας σε αποτελεσματική
θεραπεία, η οποία ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική
πρόκληση με υψηλό αντίκτυπο. Το γλοιοβλάστωμα
έχει ειδικά επιλεγεί προκειμένου να τεκμηριωθεί η
εφαρμοσιμότητα της συγκεκριμένης αυτής πλατφόρμας. Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, η πρόγνωση του
παραμένει ζοφερή με μέση επιβίωση τους 14 μήνες,
δικαιολογώντας την προτεινόμενη δραστικά καινοτόμο
προσέγγιση για αντιμετώπιση των υψηλής κακοήθειας
αυτών όγκων αλλά και δυνητικά άλλων παθογενειών
του εγκεφάλου.

Αναμενόμενα Επιτεύγματα

Το πρόγραμμα αναπτύσσει και αναμένεται να καταθέσει
στην επιστημονική κοινότητα μια σειρά από καινοτομίες
με σημαντικές προοπτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και
κλινικής εφαρμογής. Αυτά αφορούν σε:
(i) Ένα άνευ προηγουμένου αξιόπιστο, ανανεώσιμο εμφυτεύσιμο βιο-αισθητήρα με βάση στελεχιαία
κύτταρα, ο οποίος θα μπορεί να έλκει και να συλλέγει
φθορίζοντα εξωσώματα, δηλαδή φυσικά νανοσωματίδια

τα οποία περικλείουν λειτουργικά βιολογικά μόρια
(π.χ. πρωτεΐνες, DNA, RNA κ.λπ) λειτουργώντας ως
«μονάδα αναφοράς», και επιτρέποντας τον εντοπισμό αρχόμενων όγκων ή και εστιών υποτροπής της
νόσου, εισάγοντας παράλληλα δυνατότητες Ιατρικής
Ακριβείας.
(ii) Απρόσκοπτο και «κατ’ απαίτησιν» επαναπρογραμματισμό και παρακολούθηση της θεραπευτικής
ανταπόκρισης με την εμφύτευση και εξωτερική ρύθμιση αυτο-ανανεώσιμων οργανοειδών.
(iii) Προσαρμοζόμενα και ακριβή μοντέλα προσομοίωσης, κρίσιμης σημασίας για ολοκληρωμένο
σχεδιασμό και ανάλυση της εξέλιξης της νόσου, συγκεντρωμένα σε ένα τυποποιημένο προσομοιωτή,
ο οποίος θα αποτελέσει ένα νέο εργαλείο στην φαρμακολογία, συνθετική βιολογία και βιοτεχνολογία.
(iv) Ο ερευνητικός αυτός σχεδιασμός στο σύνολό
του θα αναγάγει το αναδυόμενο πεδίο των αλληλεπιδράσεων Εγκεφάλου-Μηχανής σε ένα δραστικά νέο
επίπεδο, όπου υπολογιστικά συστήματα θα μπορούν
να ανιχνεύουν, εντοπίζουν και ελέγχουν μοριακές δραστηριότητες αμφίδρομα. Το αυτόνομο αυτό σύστημα
θα διασφαλίσει την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση,
ανοίγοντας τον δρόμο για ριζικά νέες προσεγγίσεις στην
συνδεσιμότητα εγκεφάλου-ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δυνητικός Αντίκτυπος στον Κοινωνικο-Οικονομικό Τομέα

Το πρόγραμμα «GLADIATOR / ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ»
εδραιώνει μια δυνατότητα καινοτομίας και οραματίζεται να κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς μια δραστική
μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο μελετούμε και
διαχειριζόμαστε σύνθετες νεοπλασίες και δυνητικά άλλες
βασικές παθογένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος
με μακροπρόθεσμα ριζικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά στην
πρόγνωση των ασθενών, αναμένουμε ελαχιστοποίηση
των υποτροπών, μειωμένη τοξικότητα της φαρμακευτικής
αγωγής και επιμήκυνση της επιβίωσης. Ο φόρτος εργασίας των φροντιστών υγείας μειώνεται δραστικά αφού
αναμένεται εμφανής βελτίωση στην ανταπόκριση του
ασθενούς και μείωση των επισκέψεων στα νοσηλευτήρια.
Το ίδιο το σύστημα υγείας έχει πολλά να κερδίσει. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, αύξηση της παραγωγικότητας,
μείωση των αδειών ασθενείας, πιο σύντομες νοσηλείες
και λιγότερες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι μόνο
κάποια ενδεικτικά οφέλη.
*Διευθύντρια Βιοϊατρικής Έρευνας στον Οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΠΟΣ-ΙΑΣΙΣ, υποψήφια βουλευτής
ΕΔΕΚ Λευκωσίας

Ιδού οι άνθρωποι!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ*

Η

πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, Δρ Ελένη Θεοχάρους, σχολιάζοντας το βίντεο της κίνησης «1
Κύπρος», που κυκλοφόρησε σε τηλεοπτικά
κανάλια, δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Εμείς βεβαίως δεν θέλουμε μισή Κύπρο
για πατρίδα μας. Δεν θέλουμε την Κύπρο
βιλαέτι της Τουρκίας, θέλουμε μια Κύπρο
λεύτερη απ’ άκρη σ’ άκρη». Θεωρώ χρήσιμο να μεταφέρω αυτούσια κάποια από τα
σχόλια που μερικοί «συμπατριώτες» μας
ανήρτησαν στο φατσοβιβλίο, το Facebook
όπως έχει καθιερωθεί, για να καταδείξω
σε ποιο βαθμό έχουμε αλλοτριωθεί εθνικά,
ηθικά, κοινωνικά και πολιτισμικά:
Ε.Μ.: «Εάν θέλετε μια χώρα λέφτερη απ’
άκρη σ’ άκρη να πιάσετε τα τανκς σας, τα

οπλικά σας συστήματα, ούλλους τους Κυπραίους που έχουν G3 σηιπέττους, φλοπερ
τζαι ψαροτουφεκκα τζαι να μας τα πκιασεται
πισω, εγινε πολεμος για να τα κατακτησουν,
αν δεν εισαστε διατεθιμενη να πολεμησεις.
»Να σας παρακαλεσω να πατε στην
πατριδα σας την ελλαδα, αφου αυτοπροσδιοριζεσται ως ελληνιδα γιατι εδώ είναι
Κυπρος οτι και αν σημαινει αυτο. Δεν
θα αφησουμε την γενια σας να εξαληψει
την κυπριακη κουλτουρα πολιτισμο και
πατριωτικοτητα ενως ξεχωριστου σαφως
DNA απο το ελληνικο. Σας ευχομαι καλες
μαχες οταν θα παρνεται την Girne πισω,
ή καλο ταξιδι αναλογα με το ποσες ψηφους θα ξεγελασεται. Ψηφους ελληνων
θα παρεις μαλλον μηδεν (0,00%), διοτι
δεν ξερω αν το πειρατε χαμπαρι - για να
μιλησομεν και ολιγο την κοινη ελληνικη
αργκω - οι πολιτες της ελλαδας δεν εχουν
δικαιωμα ψηφου σε μια ξενη χωρα. Και
ερωτω! ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ?»
Ph.K.: «μα ελένη μου, το κόμμα σου
στηρίζει τον αναστασιάδη που είπε του

αρχιεπισκόπου ότι συζητά δύο κράτη και
μάλιστα τον είπε τρελλόγερο. εσύ λες άλλα».
M.Th.:«Άμα το IQ σου εν το ίδιο ανύπαρκτο όπως του ΓΕΛΑΜ, εν επόμενο να
μην κατανοείς τι θέλουμε. Πάνω απ’ όλα, να
ξέρετε, θέλουμε να μεταναστέψετε εσύ και η
φάρα σου, κάπου στην αρκτική αν με ρωτάς
και να μας αφήσετε ήσυχους. Αχταρμάες
της κοινωνίας. Φασίστες του κερατά».
A.K. «Πότε θα πυρποληθείτε να δούμε
χαϊρι!».
Α.Σ.: «Αγαπητή μου Ελένη σε αγαπώ, σε
εκτιμώ, αλλά ήρτες δεύτερη. Τούτα ακριβώς
που λαλείς τωρά τα έλεγεν ο Γρίβας. Η
συνταγή του έφερε τους Τούρκους. Με
την ίδια συνταγή θα φέρουμε την οριστική
διχοτόμηση. Αυτό θέλουμε;».
Οι απόψεις και οι πεποιθήσεις αυτές,
που δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένες,
καταμαρτυρούν μια κοινωνία σε βαθιά
κρίση, έναν λαό που έχει διαβρωθεί ηθικά
και πνευματικά, μια χώρα που παραπαίει
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Αναλύοντας και ερμηνεύοντας τέτοιες

τοποθετήσεις, καταλήγει κάποιος στο συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι δεν εισέβαλαν και
κατέκτησαν μόνο τα εδάφη μας, πέτυχαν
κάτι περισσότερο! Υπέσκαψαν τις αρχές και
τις αξίες της κοινωνίας μας, διάβρωσαν τις
συνειδήσεις μας, καταρράκωσαν την αξιοπρέπειά μας, εξευτέλισαν τις προσωπικότητές
μας, αποδόμησαν τον ίδιο τον εαυτό μας.
Πολίτες, επώνυμοι και ανώνυμοι, καταφεύγουν σε κάθε είδους χυδαιότητες
βρίζοντας ιερά και όσια και λοιδορούν με
τον πιο ανοίκειο τρόπο παριστάνοντας τους
επαναστάτες, τους ανυπότακτους, τους καινοτόμους, τους νεωτεριστές και τους τολμηρούς.
Χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις του
πεζοδρομίου, προσπαθώντας να συλλαβίσουν
με τα ακαταλαβίστικα και ανορθόγραφα ελληνικά τους, τα κουτσουρεμένα κυπριώτικά
τους και τα greeklish τους, παριστάνοντας
τους σωτήρες και τους φωστήρες.
Διαχέουν δηλητήριο στους αναγνώστες
τους και εξευτελίζουν εαυτούς και αλλήλους.
Χλευάζουν και λοιδορούν κάθε έννοια πατριωτισμού και κάθε σχόλιο ή άποψη αντίστα-

σης στον ίδιο τον κατακτητή τους. Έχουν τόσο
πολύ συμφιλιωθεί με τον ραγιαδισμό και την
υποδούλωση, που ενοχλούνται, αντιδρούν και
χάνουν τον αυτοέλεγχό τους κάθε φορά που
κάποιος τούς μιλά για απελευθέρωση, εθνική
αξιοπρέπεια, αντίσταση στον κατακτητή τους.
Σε παλαιότερες εποχές, ο συμβιβασμός
και η υποταγή στον κατακτητή ονομαζόταν προδοσία. Τώρα χαρακτηρίζεται ως
στάση ζωής και ως δικαίωμα έκφρασης.
Ως κατακλείδα θα ήθελα να μεταφέρω,
επίσης αυτούσια, μιαν ανάρτηση που καταχωρίσθηκε πρόσφατα στο φατσοβιβλίο
(μπορείτε να την ψάξετε, αν θέλετε!):
Παροτρύνει ο Αμμοχωστιανός ψηφοφόρος τον υποψήφιό του με την εξής ανάρτηση:
«…ενώ θέλει να βγεις σε πόλεμο θανάτου
εναντίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του νότιου κατεστημένου της, με σύμμαχο
τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία
και αφού με την όποια προσπάθεια επιστροφής της Αμμοχώστου ακούσαμε το
σύνθημα ‘‘Αμμοχωστοποίηση’’ και ‘‘ή όλοι
στα σπίτια τους ή κανένας’’, εγώ λέω ή όλοι

υπό κατοχή και πρόσφυγες ή κανένας. Οι
Νότιοι καταλάβουν μόνο το πορτοφόλι τους
και το στομάχι τους. Ανοίξετε το Βαρώσι
και το λιμάνι ως νόμιμοι κάτοικοι με τους
Τουρκοκύπριους υπό τουρκική διοίκηση,
τουριστικά και ναυτιλιακά με το αεροδρόμιο της Τύμπου, να σου πω αν αυτά τα
κοπρόσκυλα που μας…».
Και του απαντά επωνύμως ο φίλος του,
υποψήφιος νεοσυσταθέντος κόμματος: «Θα
είμαι εκεί. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Φτάνει
με τα τετριμμένα. Χρειάζονται ριζοσπαστικές
κινήσεις του διαβόλου και μην ακούσω κανένα
του τύπου να πάμε να δούμε κανένα Ελληνοκύπριο πολιτικό, από τον πρόεδρο μέχρι τον
τελευταίο δημόσιο υπάλληλο. Υψηλόβαθμους
τούρκους κρατικούς αξιωματούχους και ανώτερους τούρκους αξιωματικούς του στρατού
πρέπει να βλέπουμε πλέον. Ούτε Η.Ε. ούτε
Ε.Ε. tamam???».
Τα σχόλια και οι κρίσεις δικές σας!
Το ίδιο και οι ψήφοι σας.
* Έλληνας της Κύπρου και Κύπριος του
Ελληνισμού

Της Κυριακής

Με το χέρι στο
φέρετρο, Νίκο
Αναστασιάδη
Αγία και Μεγάλη Τρίτη ξανά στην Ελβετία γι’ ακόμα μια δοκιμή οι αποικιοκράτες κηδεμόνες Βρετανοί. Από ιδρύσεως
της ΚΔ παιδεύονται να επιβάλουν
με δική μας υπογραφή τη βρετανοτουρκική τους δι-κοινοτική, δι-ζωνική
ομοσπονδία. Και σ’ όλο το διάστημα
βασίζονταν και βασίζονται στη ΔΙΚΗ
ΜΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ…
Πρόεδρε Αναστασιάδη,
Με το χέρι στο φέρετρο της αξιαγάπητης αγωνίστριας Κλαίρης Αγγελίδου θα
σε θυμόμαστε, για τον συγκινητικό σου
λόγο για τις μάχες της που θα αποτελέσουν τον φάρο που θα «καθοδηγεί τα
βήματα των δικών αγώνων».
Η ΔΔΟ και τα σχέδια που θα αντιμετωπίσεις στην Ελβετία την Αγία Τρίτη
δεν ανταποκρίνονται στους αγώνες της
εκλιπούσας αγωνίστριας και στο «όραμα
μιας ελεύθερης ευημερούσας πατρίδας»,
αλλά στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων των δύο βάρβαρων τουρκικών
εισβολών, που συνεχίζονται, και στην
τελική τουρκοποίηση της πατρίδας μας.
Και το γνωρίζεις πολύ καλά. Ούτε στις
«αρχές και αξίες του απελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, στον οποία
προσέφερε ανυπολόγιστη συνεισφορά».
Μίλησες για «μίμηση του φωτεινού της
παραδείγματος», και της υποσχέθηκες
με το χέρι στο φέρετρο: «Να γνωρίζεις,
αγαπημένης μας Κλαίρη, ότι… οι δικές
σου μάχες θα αποτελέσουν τον φάρο που
θα καθοδηγεί τα βήματα των δικών μας
αγώνων, μέχρι να μπορούμε, όπως εσύ
οραματίστηκες, να περπατάμε ελεύθεροι σε κάθε σπιθαμή τούτου του τόπου.
Είπες ότι αυτό «που καθόρισε την Κλαίρη
Αγγελίδου ως άνθρωπο και διαχρονικά
τον βηματισμό της διαδρομής της, ήταν το
όραμα μιας ελεύθερης και ευημερούσας
πατρίδας». Αναμένουμε να κάνεις πράξεις τις υποσχέσεις σου. Γιατί κι εσένα η
Ιστορία θα σε καθορίσει ως άνθρωπο,
ως Πρόεδρο, ως Έλληνα της Κύπρου με
τις πράξεις σου. Τόλμησε την υπέρβαση. Που δεν τόλμησαν οι προκάτοχοί
σου είτε από τριτοκοσμικό «φόβο» των
Βρετανών είτε από τυφλή υπακοή προς
τους Βρετανούς (θυμήσου τον ανελέητο
αποικιοκράτη αλαζόνα και την ομάδα
του Alan Duncan στο Κραν Μοντανά,
τον «προδομένο» Μatthew Kidd). Φέρε
μπροστά σου την Κλαίρη Αγγελίδου…
Φανούλα Αργυρού

Τα δεσμά της
δουλείας
Στην Ελβετία την ερχόμενη Αγία Εβδομάδα. Φανταστείτε να καθοριζόταν κάτι
κατά τις θρησκευτικές ημέρες των μουσουλμάνων, αν είναι δυνατόν! Δυστυχώς,
όμως, στη δική μας περίπτωση, των
χριστιανών, οι δικοί μας δεν τόλμησαν
ούτε γι’ αυτό να αρνηθούν, απαιτώντας
σεβασμό στο θρήσκευμά μας, το ΠΑΣΧΑ
μας. Δεν τόλμησαν να απαιτήσουν
υποτακτικά άλλη ημερομηνία. Ξανά η
ΚΔ στο σκαμνί την Αγία και Μεγάλη
Εβδομάδα των Παθών… Τέτοια έχθρα,
τέτοιο μίσος και εκδίκηση χαρακτηρίζει
τους διοργανωτές της νέας πρωτοβουλίας
διάλυσης της ΚΔ… Πρωτοστάτες και
σκηνοθέτες, όπως πάντα, ειρωνικά δύο
πρώην αποικιοκρατικές κυβερνήσεις
εναντίον μιας μικρούλας αιμορραγούσας
Κυπρούλας! Που οι ίδιοι πλήγωσαν
και δολοφόνησαν το 1974, αλλά ακόμα
αντέχει, δεν ξεψύχησε. Πολεμάει τον
συμμαχικό ιό τους τόσο εναντίον των
ιδίων όσο και των εντός των τειχών
συνεργατών και πιονιών τους, που έχουν
ξεβρακωθεί πλέον στις πιέσεις πάνω
στον Πρόεδρο να δεχθεί τα απαράδεκτα
τουρκικά αιτήματα, μέσω της απαρτχάιντ
βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ, παράδοσης και
αγωγού μέσω Τουρκίας… Αναστασιάδη
και Χριστοδουλίδη, Να θυμάστε ότι τα
δεσμά της δουλείας (shackles of slavery)
τα πέταξε η πατρίδας σας στις 16 Αυγούστου 1960. Εκείνοι που δεν το χώνεψαν
ακόμα, γιατί δεν χώνεψαν εκείνον τον
Αγώνα 1955-59, έστω και αν δεν μας
έδωσαν εκείνο που στοχεύαμε, είναι οι
«κηδεμόνες» Βρετανοί και οι εισβολείς
Τούρκοι… Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση να το θυμόμαστε και να το κάνουμε
χρήση για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΤΙΜΩΡΙΑ
των εγκλημάτων της Τουρκίας, όχι για
αναγνώριση και υποταγή…
Φανούλα Αργυρού
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ΠΕΝΤΑΜΕΡΉΣ ΚΑΙ... ΜΩΡΈΣ ΠΑΡΘΈΝΕΣ
Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Τον
Κύριο δεν θα υποδεχθούν, όπως
τότε, τα τεράστια πλήθη μετά βαΐων
και κλάδων. Απαγορεύονται… οι συγκεντρώσεις λόγω κορωνοϊού! Δεν
θα παρευρεθούν ούτε καν οι... υποψήφιοι βουλευτές, για να του υποσχεθούν ότι θα τον σώσουν από τη
σταύρωση! Από αύριο εισερχόμαστε
στην Εβδομάδα των Παθών. Την ίδια
ώρα θα συνεχιστεί και η Εβδομάδα
(μάλλον Εβδομάδες) των... Εκλογικών
Παθών, μέχρι τις 30 Μαΐου. Μεγάλη
Δευτέρα αύριο και αντί να προετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε,
σε μερικές ημέρες, τη συγκλονιστική

δίκη του Χριστού ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, θα παρακολουθούμε
τη δίκη... του πρώην Μητροπολίτη
Κιτίου για υποθέσεις βιασμών και
σεξουαλικών παρενοχλήσεων,
ήμαρτόν Σου Κύριε! Τη Μεγάλη
Τρίτη αρχίζει και η άτυπη Πενταμερής στη Γενεύη, την ώρα που
στους ιερούς ναούς θα ψάλλεται το
υπέροχο εκείνο τροπάριο «Κύριε, η
εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα
γυνή». Δεν θα αντισταθούμε στον
πειρασμό να κάνουμε τον συνειρμό
και να μιλήσουμε για την εν πολλαίς
αμαρτίαις περιπεσούσα... πολιτική, η
οποία, με τα διαχρονικά λάθη και την

έλλειψη σαφούς στρατηγικής, έφερε
το Κυπριακό ένα βήμα πριν από
τον γκρεμό των τουρκικών επεκτατικών μεθοδεύσεων. Σημειώνουμε
επίσης ότι η Μεγάλη Τρίτη είναι
αφιερωμένη στην προνοητικότητα
και την εγρήγορση, με την παραβολή
των δέκα παρθένων. Σύμφωνα με
την παραβολή, πέντε φρόνιμες και
πέντε μωρές παρθένες περιμένουν
τον Νυμφίο (γαμπρό) να έλθει να
παραλάβει τη νύφη. Οι φρόνιμες,
που ήταν προνοητικές, φρόντισαν να
πάρουν μαζί τους αρκετό λάδι, ώστε
να έχουν για να φωτίζουν τα λυχνάρια τους. Δεν ίσχυε, όμως, το ίδιο και

για τις μωρές, οι οποίες, λόγω της
αργοπορίας του Νυμφίου, αποκοιμήθηκαν. Έτσι, όταν ακούστηκε η
φωνή «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται»,
αυτές έψαχναν να βρουν λάδι για
να ανάψουν τα σβησμένα λυχνάρια
τους, με αποτέλεσμα να μείνουν
«εκτός νυμφώνος». Αν, λοιπόν, στη
Γενεύη δεν πάρουμε αρκετό... λάδι
για να κρατάμε αναμμένο το λυχνάρι
μας (επιμονή σε θέσεις που να συνάδουν με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και το
ευρωπαϊκό κεκτημένο), θα πάθουμε
χειρότερα από τις μωρές παρθένες!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΕΜΒΌΛΙΟ ΤΟ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΕΜΒΌΛΙΟ
Εμβολιασθείτε, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες!
Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την πανδημία.
Προχωρήστε! Μην κολλήσετε στη
μάρκα του εμβολίου. Κινδυνεύετε
να κολλήσετε κορωνοϊό. Πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε όλοι
ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το
διαθέσιμο εμβόλιο! Βάλτε, λοιπόν,
όποιο εμβόλιο είναι διαθέσιμο, για
να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό
το περίφημο «τείχος ανοσίας» που
συνιστούν οι επιστήμονες. Διότι,
όσο αποφεύγουμε να εμβολια-

γιατί πιθανόν να μου προκαλέσει
φαγούρα στο κεφάλι»;
Αποδεικνύεται καθημερινά ότι
άνθρωποι που εμβολιάστηκαν
και έτυχε να μολυνθούν με τον
ιό, δεν έχουν νοσήσει σοβαρά ή
δεν έχουν εμφανίσει καθόλου
συμπτώματα.
Εν τω μεταξύ, η δραματική επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης απομακρύνει και ένα άλλο
πολυπόθητο εμβόλιο. Το εμβόλιο
σωτηρίας του τουρισμού μας, που
φαίνεται να μετατίθεται όλο και πιο
μακριά, καθώς ακυρώνονται ήδη

σθούμε, το «τείχος» δεν είναι σε
θέση να αποτρέψει την είσοδο
αμέτρητων «δούρειων ίππων» του
κορωνοϊού, που αλώνουν καθημερινά εκατοντάδες σώματα.
Ακόμα και η Άγκελα Μέρκελ
επέλεξε να κάνει το εμβόλιο της
AstraZeneca, δείχνοντας την
απόλυτη εμπιστοσύνη της στο
συγκεκριμένο εμβόλιο.
Σκεφτείτε το εξής: Αν γύρω σας
μαίνεται ανεξέλεγκτος ο πόλεμος
και σας δώσουν ένα κράνος για
να προστατευθείτε, εσείς θα τους
πείτε «δεν το θέλω αυτό το κράνος,

μαζικά κρατήσεις τουριστών για το
νησί μας.
Οι γείτονές μας οι Ισραηλινοί
τα πάνε εξαιρετικά καλά με την
πανδημία, λόγω του μεγάλου
ποσοστού εμβολιασμών, και περιμένουν να εμβολιασθούμε κι εμείς
για να μας στείλουνε τους τουρίστες τους. Δεν υπάρχει επικίνδυνο
εμβόλιο. Υπάρχει μόνο επικίνδυνη αντίληψη ότι αν κάτσεις να
περιμένεις το εμβόλιο που θέλεις,
θα κάτσει και ο κορωνοϊός να σε
περιμένει να αποφασίσεις...
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΉΤΑΝ ΜΌΝΟ ΜΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΉ
Δεν χωνεύουνε με τίποτε οι Τούρκοι το χουνέρι που τους επεφύλαξε
απροσδόκητα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας,
μέσα στο σπίτι τους. Μου άρεσε
πολύ εκείνο το υφάκι του Δένδια,
όταν απευθυνόταν σε πρώτο πρόσωπο στον Τσαβούσογλου και τον
βαρούσε με το γάντι, αραδιάζοντάς
του όλες τις τουρκικές παρανομίες
και ξεκαθαρίζοντας τις ελληνικές
θέσεις, βασισμένες στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Αιφνιδιασμένος ο Μεβλούτ, αλλά
και εκνευρισμένος, ξεδίπλωσε και
εκείνος τις τουρκικές θέσεις, με τις
οποίες επιβεβαίωσε την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών

δικαιωμάτων και την προβολή
τουρκικών διεκδικήσεων και
παράλογων αξιώσεων. Ελπίζουμε ότι η στάση του κ. Δένδια δεν

ήταν μόνο μια αναλαμπή επίδειξης ελληνικής αξιοπρέπειας και
αποφασιστικότητας για αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας

και αυθαιρεσίας και θα υπάρξει
συνέχεια και συνέπεια. Σε μερικά
εικοσιτετράωρα οι ΥΠΕΞ Ελλάδας
και Τουρκίας θα βρεθούν και πάλι
ενώπιος ενωπίω στην Πενταμερή
της Γενεύης. Ο κ. Δένδιας, που
είχε τονίσει στον Τούρκο ομόλογό
του, ότι οι διαφορές δεν πρέπει να
κρύβονται κάτω από το χαλί, οφείλει να θέσει με την ίδια παρρησία
και τις τουρκικές παρανομίες στην
Κύπρο. Διότι σε λίγο θα μας πούνε
ότι εμείς έχουμε υπό την κατοχή
μας τη μισή Τουρκία και κάνουμε
γεωτρήσεις στην τουρκική υφαλοκρηπίδα με γεωτρύπανα που δεν
διαθέτουμε!
ΜΠΟΞΕΡ

ΔΕΎΤΕΡΟ ΠΆΣΧΑ ΌΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ
Πέρσι δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε το Πάσχα, λόγω της
πανδημίας, αλλά ελπίζαμε ότι θα
καταφέρναμε να γιορτάσουμε
τα Χριστούγεννα. Τελικά ούτε τα
Χριστούγεννα γιορτάσαμε, αλλά
ελπίζαμε ότι θα γιορτάζαμε φέτος το
Πάσχα. Δεν μας έκανε ούτε αυτήn
τη φορά τη χάρη ο κορωνοϊός, ή
μάλλον δεν μας έκαναν τη χάρη
εκείνοι οι συμπατριώτες μας που
φρόντισαν να καταρρίπτουμε το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο σε κρούσματα
και νοσηλευoμένους.
Το κείμενο αυτό γράφτηκε πριν από
τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα έπαιρνε αποφάσεις,
κι έτσι δεν γνωρίζω αν θα γιορτάσουμε το Πάσχα απλώς με αυστηρότερους περιορισμούς ή με πλήρες
λοκντάουν, όπως πέρσι. Όποια κι

αν ήταν η απόφαση, αυτό που μας
απομένει είναι να περάσει ο καθένας
το Πάσχα όσο καλύτερα μπορεί.
Δεν ξέρω αν θα κλείσουν ή όχι οι
εκκλησίες για τους πιστούς, αλλά
ας μη νιώθουμε άσχημα αν δεν
μπορέσουμε να παραστούμε στη
λειτουργία της Αναστάσεως. Ο

Χριστός μπορεί να αναστηθεί και
μέσα μας.
Όσο για τον παραδοσιακό οβελία,
όσοι έχουν αυλή, μια χαρά θα
μπορούν να τηρήσουν το έθιμο.
Οι υπόλοιποι, ας περιοριστούν σε
αρνάκι στον φούρνο. Δεν είναι και
το τέλος του κόσμου. Αρνάκι το ένα,

αρνάκι και το άλλο. Και προσοχή
στις τυχόν οικογενειακές συγκεντρώσεις την ημέρα του Πάσχα,
γιατί οι ιχνηλατήσεις κατέδειξαν ότι
μεγάλο μέρος της διασποράς του
ιού γίνεται ενδοοικογενειακά.
Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί
είναι ότι η προστασία της ζωής έχει
μεγαλύτερη αξία από την τήρηση
οποιουδήποτε πασχαλινού εθίμου.
Άλλωστε, και το ίδιο το μήνυμα του
Πάσχα είναι η νίκη της ζωής επί
του θανάτου!
Ας γιορτάσουμε το Πάσχα με μέτρο
και με αίσθημα ευθύνης. Να θυμόμαστε πάντα ότι σε κάποια νοσοκομεία, σε κάποιες μονάδες εντατικής
θεραπείας, δεν θα γιορτάσουν
Πάσχα. Θα κάνουν το Πάσχα των
πασχόντων...

ΌΤΑΝ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΈΓΙΝΕ... ΤΖΈΙΜΣ
ΜΠΟΝΤ
Τι είναι πάλι αυτή η ιστορία,
που ξεπήδησε ξαφνικά, με
τις αλληλοηχογραφήσεις του
Προέδρου Αναστασιάδη και
του Τσαβούσογλου, κατά την
ιδιαίτερη συνάντησή τους
πριν από τρία χρόνια; «Όπως
εκείνος ηχογράφησε τα όσα
ελέχθησαν, το πράξαμε και
εμείς», αποκάλυψε ο Πρόεδρος, σε συνέντευξή του
στον Άλφα. Προφανώς δεν
εμπιστεύονταν ο ένας τον
άλλον και γι’ αυτό ήθελαν να
υπάρχουν ηχογραφημένα
τεκμήρια. Πονηρός ο Μεβλούτ, αλλά εξίσου σιεϊττάνης και ο Νίκαρος. Ελπίζω
απλώς ότι ο δικός μας, όταν
αποφάσιζε να μετατραπεί
σε... Τζέιμς Μποντ, υποψιαζόταν και την πιθανότητα να
τον ηχογραφούσε ο συνομιλητής του, και να ήταν
προσεκτικός σε κάθε λέξη
που έλεγε. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε πώς έγινε η
ηχογράφηση. Με τα κινητά
τους; Με μικρό μαγνητοφωνάκι; Φορούσαν κοριό και
ηχογραφούσε κάποιος άλλος
τη συνομιλία; Βέβαια, δεν
έχει τόση σημασία το πώς,
όσο το τι. Τι ακριβώς διαμείφθηκε; Το μόνο που ξέρουμε
είναι αυτό που υποστήριξε
δημόσια ο Τσαβούσογλου,
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τού είχε μιλήσει υπέρ
της λύσης δύο κρατών και
ότι του είχε ζητήσει πίστωση
χρόνου μέχρι τις προεδρικές
εκλογές του 2018. Ο Πρόεδρος διέψευσε ότι είπε κάτι
τέτοιο και ανέφερε ότι επεσήμανε στον Τούρκο ΥΠΕΞ
πως τα δύο κράτη είναι
αδύνατο να γίνουν αποδεκτά
είτε από τη διεθνή κοινότητα
είτε από την ΕΕ. Λογικά, ο
Τσαβούσογλου θα πρέπει να
θεώρησε ότι η ηχογραφημένη συνομιλία εκθέτει τη δική
μας πλευρά, διαφορετικά
δεν θα έμπαινε στον κόπο
να αποστείλει απομαγνητοφωνημένο κείμενο στα
Ηνωμένα Έθνη. Τελικά, μας
έχουν ηχογραφημένους,
μας έχουν και... γραμμένους.
Διερωτώμαι, πάντως, αφού
υπάρχει απομαγνητοφωνημένη η επίμαχη συνομιλία,
γιατί να μη δοθεί στη δημοσιότητα, ώστε να δικαιωθεί
και ο κ. Αναστασιάδης και να
διαλυθούν και οποιεσδήποτε
σκιές; Μήπως θα πρέπει να
περιμένουμε, κάποια στιγμή,
να δούμε και κανένα σχετικό
βίντεο... από τον Αλ Τζαζίρα;
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΜΠΟΞΕΡ

ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΆΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ
Allahu Akbar! Ο Αλλάχ είναι
μεγάλος! Αλλά μεγαλύτερη είναι η
αυταρχικότητα του Ερντογάν που
επιδιώκει να επιβάλει τον Αλλάχ με
το εσιέκκιπι στην τουρκοκυπριακή
κοινότητα. Γι’ αυτό ο σουλτάνος αντέδρασε με οργή όταν πληροφορήθηκε
ότι το «συνταγματικό δικαστήριο» στα
κατεχόμενα ακύρωσε την αρμοδιότητα του «Γραφείου Θρησκευμάτων», το
οποίο έχει εγκαθιδρύσει η Τουρκία
στο ψευδοκράτος, να διεξάγει μαθήματα αποστήθισης του κορανίου. Η
απόφαση λήφθηκε με το σκεπτικό
της προστασίας της κοσμικότητας της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτός
ο δικτάτορας, όπως τον αποκάλεσε

εύστοχα ο Ιταλός Πρωθυπουργός,
Μάριο Ντράγκι, ζήτησε άμεση ανάκληση της απόφασης και άρχισε να
απειλεί ότι αν δεν γίνει το θέλημά του,
η Τουρκία θα αντιδράσει με μέτρα
«άλλου χαρακτήρα», για να επιβάλει
τη διδασκαλία του κορανίου. Κάτι
σαν βιασμός της τουρκοκυπριακής
κοινότητας με αντικείμενο σχήματος... μιναρέ! Το επεισόδιο αυτό έγινε
αφορμή για να αποκαλυφθούν, για
μιαν ακόμη φορά, οι επιδιώξεις και οι
σχεδιασμοί του μεγαλομανούς σουλτάνου στα κατεχόμενα. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του: «Η αντίληψη της κοσμικότητας δεν είναι αυτό
που θεωρούν (οι Τουρκοκύπριοι). Η

βόρεια Κύπρος δεν είναι η Γαλλία. Η
βόρεια Κύπρος έχει υποχρέωση να
κινηθεί προς την ευθυγράμμιση όλων
των πρακτικών της, και οτιδήποτε
άλλο μπορεί να υπάρχει, με εκείνες
που εφαρμόζονται στην Τουρκία».
Ποιαν άλλη απόδειξη χρειαζόμαστε
για την καταβρόχθιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας από την Τουρκία
και τα άνομα σχέδιά της για έλεγχο
ολόκληρης της Κύπρου, μέσω ενός
τουρκοκυπριακού «κράτους με
κυριαρχική ισότητα», σε μια πιθανή
λύση; Το είπε, άλλωστε, και ο ίδιος
ο Ερντογάν. Η «βόρεια Κύπρος» δεν
είναι Γαλλία. Είναι Τουρκία...
ΜΠΟΞΕΡ

25.04.2021
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«Ευελιξία»… «γεφυρωτικές προτάσεις» και
οι τυμπανιστές του «θετικού αποτελέσματος»

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη σε μία σημαντική
παραδοχή για την τουρκική στοχοθεσία εναντίον της
Κύπρου, η οποία, όμως, πέρασε απαρατήρητη. Σε
δηλώσεις του (16/4/2021), μετά από επίσκεψή του στον Ψεματισμένο, αναφέρθηκε στην εμμονή της Τουρκίας σε λύση δύο
κρατών και σε κυριαρχική ισότητα. Είπε: «Είναι καλά γνωστό
πως η μη επίτευξη λύσης δεν οφειλόταν στην έλλειψη βούλησης
από πλευράς της ελληνοκυπριακής κοινότητας, αλλά ως αποτέλεσμα
Ο Ν. Αναστασιάδης
της τουρκικής αδιαλλαπαραδέχεται δύο τινά.
ξίας. Χθες επιβεβαίωσε (η Τουρκία) με τον
Πρώτον, ότι η Τουρκία
ηχηρότερο δυνατό τρόαπό της ιδρύσεως τής
πο την αμετάθετη θέση
που έχει χαραχθεί πολύ
Κυπριακής Δημοκρατίας
ακόμα και
(ορθότερα από το 1956, παλαιότερα,
από την ίδρυση της Κυμε τις γνωστές εκθέσεις πριακής Δημοκρατίας».
Ο Ν. Αναστασιάδης
Νιχάτ Ερίμ) ξεκαθάρισε
παραδέχεται δύο τινά.
τους κατ’ εναντίον τής
Πρώτον, ότι η Τουρκία
από της ιδρύσεως τής
Κύπρου κατακτητικούς
Κυπριακής Δημοκραστόχους της. Δεύτερον
τίας (ορθότερα από το
και έτι θλιβερότερον,
1956, με τις γνωστές
παραδέχεται τη διαχρονική εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ)
ξεκαθάρισε τους κατ’
αποτυχία της ελληνικής
εναντίον τής Κύπρου
πολιτικής και στρατηγικής κατακτητικούς στόχους
της. Δεύτερον και έτι
για την ματαίωση και
θλιβερότερον, παραεξουδετέρωση αυτής της δέχεται τη διαχρονική
αποτυχία της ελληνικής
εφιαλτικής προοπτικής
πολιτικής και στρατηγικής για τη ματαίωση και
εξουδετέρωση αυτής της
εφιαλτικής προοπτικής.
Από το 1960 μέχρι σήμερα, για 60 και πλέον χρόνια όλες οι
κυπριακές κυβερνήσεις και όλοι οι Πρόεδροι απέτυχαν, κατά
τρόπο εγκληματικά ανεπαρκή, να κατανοήσουν, να αναλύσουν
και να αντιδράσουν συντεταγμένα και αποφασιστικά εναντίον
της πολιτικής της Τουρκίας να επανακτήσει την Κύπρο και
να την τουρκέψει. Θα νόμιζε κανείς ότι, μετά από αυτήν τη
θλιβερή παραδοχή, ο Ν. Αναστασιάδης, έστω και τώρα όπως
και η πολιτική ηγεσία, θα αφυπνίζονταν και θα ενεργούσαν
ομόφωνα για τη διάσωση, ξανά, της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Άλφα» Κύπρου
(20/4/2021), ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «δεν θα αποδεχθεί να μετατραπεί ολόκληρη η Κύπρος σε μια επαρχία της
Τουρκίας». Ποιος τον πιστεύει; Και γιατί να τον πιστέψει κανείς όταν οι θέσεις και οι δηλώσεις του, όλα αυτά τα χρόνια,
τον διαψεύδουν; Ο ίδιος και οι προκάτοχοί του, Τάσσος και
Χριστόφιας, ασέβησαν κατάφωρα και αφόρητα στην εκπεφρασμένη δημοκρατικά απόφαση των Ελλήνων της Κύπρου να
απορρίψουν το τερατούργημα Ανάν. Η ακύρωσή του από το

76% σημαίνει και ΑΚΥΡΩΣΗ όλων των υποχωρήσεων της
ελληνικής πλευράς.
Ο Πρόεδρος τι διατυμπανίζει; Επιδιώκει, δηλώνει καθημερινά,
«την εξεύρεση μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή
Δημοκρατία σε ένα δικοινοτικό ομόσπονδο κράτος, αλλά πριν
και πάνω από όλα λειτουργικό, που δεν θα μετατρέπεται σε
προτεκτοράτο της Άγκυρας, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του συνόλου των Κυπρίων πολιτών, είτε Ελληνοκυπρίων
είτε Τουρκοκυπρίων». Ερωτάται: Πού αναφέρεται, στα κοινά
ανακοινωθέντα με τους κατοχικούς ηγέτες, ότι το μελλοντικό,
πιθανό ομόσπονδο κράτος θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας; Πουθενά!
Εξάλλου, πώς η αγγλοτουρκοδιζωνική, την οποία και αυτός
έχει κάνει λάβαρο της πολιτικής του, ταυτίζεται με τις αρχές και
αξίες της ΕΕ, την Χάρτα του ΟΗΕ, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες;
Δεν ταυτίζεται! Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αγγλικής
έμπνευσης, τουρκικής υιοθεσίας και ελληνικής αποδοχής είναι
ένα νέο απαρτχάιντ, που οδηγεί στην κρατική δολοφονία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Ν. Αναστασιάδης είναι και νομικός. Γνωρίζει κάλλιον
παντός άλλου ότι με τα «συστατικά κράτη», τα «συνιστώντα
κρατίδια» (υποβολή του άθλιου λόρδου Χάνεϊ) ή τις «συνιστώσες
πολιτείες», η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μετεξελίσσεται αλλά
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ, ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ως υποκείμενο
διεθνούς δικαίου. Στη θέση της θα δημιουργηθούν δύο κρατίδια, ένα ε/κ και ένα τ/κ, σε μιαν ασθενή κεντρική ομόσπονδη
κυβέρνηση. Λέγει ο Πρόεδρος:
«Η δημιουργία δύο κρατών δεν έχει θέση, η κυριαρχική
ισότητα δεν έχει θέση διότι προϋποθέτει την ύπαρξη κυριαρχίας».
Τι απαιτούν οι Αβ. Νεοφύτου, Α. Κυπριανού και Ν. Χριστοδουλίδης; Στην «άτυπη πενταμερή», ο Ν. Αναστασιάδης οφείλει να
επιδείξει «μεγάλη ευελιξία», όπως άλλωστε συμβουλεύουν και
οι παντεπόπτες Εγγλέζοι. Να υποβάλει «γεφυρωτικές προτάσεις», όπως αξιώνει επίμονα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Να κάνουμε το
παν «για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα», υποβάλλει ο ΥπΕξ.
Οι Τούρκοι, πέραν των απειλών Ερντογάν για νέα εισβολή
στην Κύπρο, επιμένουν αδιάλλακτα σε λύση δύο κρατών και
κυριαρχική ισότητα επειδή, λένε, η ομοσπονδία εξεμέτρησε
το ζην. Εκ προοιμίου προαναγγέλλεται αδιέξοδο. Ο Ν. Αναστασιάδης, δεσμευμένος και σιδηροδέσμιος, συμμετέχει στην
πενταμερή πολλαπλώς εκβιαζόμενος από τους τυμπανιστές του
Ανάν. Και πιεζόμενος από ξένους φίλους του, που γνωρίζουν
τα τρωτά σημεία του, ώστε να τον εξαναγκάσουν ή, μήπως,
να αποδεχτεί αυτόβουλα μιαν «αποκεντρωμένη ή χαλαρή»
ομοσπονδία, που είναι δική του εισήγηση, ως προάγγελο
συνομοσπονδίας;
Είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια πολιτικά και διπλωματικά χρονικά: Η ηγεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του ΟΗΕ
και όλων των Διεθνών Οργανισμών, κατά παράβαση της λαϊκής εντολής και θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, μάχεται για να καταλύσει μια Δημοκρατία και
να διαλύσει ένα κράτος για να βάλει στη θέση τους ένα μόρφωμα, που δεν θα αντέξει, και να παραδώσει τον τόπο σε μία
νέα τουρκοκρατία. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν έχουν άλλη
επιλογή: Θα βροντοφωνάξουν ΟΧΙ! Ξανά!

Της Κυριακής

Σ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Eν όψει πενταμερούς:
Υφιστάμενοι κίνδυνοι

την προσεχή Άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη
για το Κυπριακό υπάρχει μία συζήτηση που
τίθεται επί τάπητος και που άπτεται της ουσιαστικής βάσης, επί της οποίας θα εδράζεται η επίλυση
του κυπριακού προβλήματος. Τούτη στηρίζεται στην
τουρκικής έμπνευσης προσέγγιση της κυριαρχικής
ισότητας μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της
ελληνικής αντιστοίχου. Αυτό
το περίγραμμα
περί «ισότητας»
αναφέρεται στην
ύπαρξη σε μέλλοντα χρόνο δύο
κρατικών οντοτήτων, που θα
«Η πολιτική ισότητα, όπως συνιστούν την
ομοσπονδιακή
τούτη προεβλήθη και
διάρθρωση. Κάτι
εν τέλει κατακυρώθηκε
τέτοιο παραπέμπει σε μια συστη δεκαετία του ’90,
σήμερα μετεξελίσσεται ως νομοσπονδιακή
δομή, η οποία θα
διεκδίκηση κυριαρχικής
αποδίδεται κατ’
ισότητας που παραπέμπει όνομα και μόνον
ως ομοσπονδία.
κατά ταύτα σε ισότητα
Στις ομοσπονδιακές διαρθρώκρατικών οντοτήτων»
σεις πρέπει να
υπογραμμίσει
κανείς εν προκειμένω πως,
στην ιστορική
και σύγχρονη
διαδρομή τους,
η έννοια της
ισότητας των
κρατιδίων – μελών της ομοσπονδίας αποτελεί χαρακτηριστικό του συστήματος. Επομένως, η διάσταση
ή διαφορά εστιάζει σε ένα κυρίως ερώτημα, το οποίο
είναι η κεντρική εξουσία, δηλαδή στο κατά πόσον θα
υπάρχει ενισχυμένη ή όχι κεντρική εξουσία, που θα
είναι σε θέση να ασκεί κυριαρχία και έλεγχο επί της
επικράτειας εν τω συνόλω της.
Σε συνάφεια προς το ως άνω ερώτημα περί κεντρικής εξουσίας, ένα ακόμη κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο
υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις ομοσπονδιακών
δομών, παραπέμπει στις αρμοδιότητες, που αφορούν
όχι μόνο στο εσωτερικό πλαίσιο του κράτους, αλλά και
σε εκείνες, με τις οποίες είναι εξοπλισμένη η κεντρική
ομοσπονδιακή δομή, όταν εκπροσωπεί προς τα έξω
το κατά ταύτα υποκείμενο διεθνούς δικαίου.
Αναφορικά προς τις «νέες ιδέες» στο πλαίσιο
επίλυσης του Κυπριακού περί αποκεντρωμένης
ομοσπονδίας, που διατυπώνονται χωρίς να επεξηγείται σαφώς το περιεχόμενό τους, σημειώνεται εκ

προοιμίου πως η ίδια η φιλοσοφική διάρθρωση της
ομοσπονδίας παραπέμπει σε αποκεντρωμένη δομή,
ούτως η άλλως. Αποτελεί, τοιουτοτρόπως, μία άνευ
περιεχομένου διατύπωση. Ο προβληματισμός, συνεπώς, που θα μπορούσε να τεθεί είναι εάν αυτή η
αποκέντρωση, που προβάλλεται επί του παρόντος ως
ζήτημα αναφοράς, παραπέμπει σε κρατικές οντότητες
- μέλη της ομοσπονδίας ή συνιστά απλώς διοικητική
αποκέντρωση.
Ως προς το δεύτερο, δηλαδή τη διοικητική αποκέντρωση, θα μπορούσε να αποδοθεί περιεχόμενο
εάν επρόκειτο για ενιαίο κράτος, το οποίο θα ήταν
εφοδιασμένο με αποκεντρωμένες εξουσίες στα περιφερειακά και λοιπά διοικητικά του όργανα. Μια
τέτοια δομή υφίσταται στην Κυπριακή Δημοκρατία,
ούτως ή άλλως παλαιόθεν, χωρίς την πρόβλεψη της
αποκεντρωμένης εξουσίας. Ιστορικά, η αυτοδιοίκηση
συνιστούσε κατάκτηση του κυπριακού κράτους, καθώς
τούτο είναι εδραιωμένο σε μια δομή αποκεντρωμένη
σε επαρχίες και λοιπές περιφερειακές διαρθρώσεις.
Επανερχόμενοι στο θέμα της ισότητας, υπενθυμίζεται, πως από τη δεκαετία του 1990 ενεγράφη στα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη συναινέσει της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η τουρκική διεκδίκηση για πολιτική
ισότητα. Επισημαίνεται πως η πολιτική ισότητα στην
περίπτωση της Κύπρου σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει στην ισότητα των πολιτών του υπό ίδρυση
κράτους, ως συνήθως συμβαίνει στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη. Αντ’ αυτού, αναφέρεται στην ισότητα
των μερών της ομοσπονδιακής δομής, δηλαδή των
δύο κοινοτήτων, παραβλέποντας τη δημοκρατική
αρχή της πλειοψηφίας.
Η κατά τα ανωτέρω πολιτική ισότητα, όπως τούτη
προεβλήθη και εν τέλει κατακυρώθηκε στην δεκαετία του ’90, σήμερα μετεξελίσσεται ως διεκδίκηση
κυριαρχικής ισότητας που παραπέμπει κατά ταύτα
σε ισότητα κρατικών οντοτήτων. Κοντολογίς, το διεκδικούμενο από την Άγκυρα και κατά προέκταση
από την τουρκοκυπριακή πλευρά, παραπέμπει σε
αναγνώριση των κατεχομένων ως κράτους, το οποίο
να συνυπάρχει με την Κυπριακή Δημοκρατία, που
αποκαλείται από την τουρκική πλευρά και ως κράτος
του Νότου.
Συμπερασματικά, οφείλει κανείς να διερωτηθεί,
γνωστού όντος πως το λεγόμενο timing συνιστά στις
διεθνείς σχέσεις ενίοτε καθοριστικό παράγοντα για
τα επερχόμενα και με δεδομένη τη δύσκολη θέση,
στην οποία βρίσκεται στη σχέση της με τον διεθνή
παράγοντα σήμερα η Τουρκία, ούσα εν μέσω σοβαρών προβλημάτων στην οικονομία της και όχι μόνο,
τι κερδίζει η ελληνική πλευρά προσερχόμενη κατά
ταύτα σε μια τέτοια διάσκεψη, σε ένα τέτοιο πλαίσιο
και σε παρόντα χρόνο.
* Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

Δύο τουρκικές λύσεις, τα «συν», τα «πλην» και το «ουδέν» της Γενεύης...
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Ε

ΙΣ ΠΟΙΑΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΝ και
ανημποριά συνεχίζει να βολοδέρνει ο Ελληνισμός, 47η χρονιά
της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο,
φαίνεται με ευκρίνεια ξανά και από
το εξής γεγονός:
- ΕΝΟΨΕΙ της μεθαυριανής έναρξης στη Γενεύη της Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, οι ηγέτες
του Ελληνισμού, ο Κύπρου Πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης και ο Ελλάδος
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εν Αθήναις συνάντησή τους
την παρελθούσα Τετάρτη, 21 Απριλίου,
θεώρησαν πρέπον να διακηρύξουν ότι
τάσσονται:
- ΥΠΕΡ της προηγούμενης τουρκικής απαίτησης για λύση Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και
- ΚΑΤΑ της τωρινής αναδιατυπωμένης τουρκικής απαίτησης για λύση
Δύο Κρατών.
Πάνω σε αυτούς τους δύο τουρκικούς τοίχους κτυπάνε επίσης τα
κεφάλια τους και οι ηγεσίες των μεγαλύτερων σε ψήφους κομμάτων, προ-

βάλλοντας δημοσίως, χωρίς κάποιαν
άλλη εναλλακτική επιλογή, το δίλημμα:
- ΕΙΤΕ την τουρκική Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με το κάθε φορά
διαμορφούμενο από τις εκάστοτε ελληνικές υποχωρήσεις περιεχόμενό της,
- ΕΙΤΕ την τουρκική Δύο Κρατών
διαμόρφωση, της μοιραία προς τα
εκεί μετεξελισσόμενης Πολιτικής
Ισότητας δύο - επί παντός - ισοτίμων
συνιστώντων κρατιδίων - πολιτειών
- ομοσπονδιακών οντοτήτων - στέιτς
- καθεστώτων.
ΒΕΒΑΙΩΣ δεν είναι τωρινό ούτε νεοφανές τούτο το αδιέξοδο, εντός του οποίου,
επί μισό αιώνα, κατορθώνει να κρατάει
εγκλωβισμένο τον Ελληνισμό η Τουρκία.
Και το κατορθώνει εξαιτίας τριών
κυρίως συντελεστών:
(α) Της υπέρτερης τουρκικής στρατιωτικής ισχύος, με την χρήση ή την
απειλή της οποίας η Άγκυρα υλοποιεί
επίμονα, μεθοδικά, σταθερά και αταλάντευτα την επεκτατική στρατηγική
της, εδραιώνοντας επί 47 χρόνια την
εδαφική διχοτόμηση του νησιού, την
συστηματική τουρκοποίηση των σκλαβωμένων από τον Αττίλα 1974 βόρειων
ελληνικών εδαφών της Κύπρου, καθώς
επίσης και την «ημι-τουρκοποίηση» των
μυαλών πολλών εν Κύπρω και εν Ελλάδι
πρόθυμων για συμβιβασμό Ελλήνων.
(β) Του σημαντικού βαθμού εύνοιας

και των θωπειών που επιτυγχάνει να
απολαμβάνει η Τουρκία από τις μεγάλες δυνάμεις και στο Κυπριακό, λόγω
αλληλο-εμπλεκομένων γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών συμφερόντων.
(γ) Της αδυναμίας, απροθυμίας, αναξιότητας και ανικανότητας της ηγεσίας
του Ελληνισμού, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, να αποφασίσει, να σχεδιάσει
και να ορθώσει μιαν αποτελεσματική
αντι-τουρκική στρατηγική, βασισμένη
στην ενδυνάμωση της εθνικής ισχύος με
στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου.
ΓΕΓΟΝΟΣ είναι επίσης ότι, στο ίδιο
χρονικό διάστημα των 47 χρόνων, ούτε
η Τουρκία, ούτε οι ευνοούσες αυτήν
μεγάλες δυνάμεις, ούτε η αδυναμία και
η υποχωρητικότητα της συμβιβαστικής προθυμίας Αθηνών και Λευκωσίας, δυνήθηκαν να οδηγήσουν στην
τελική παραχώρηση της ελληνικής
υπογραφής σε υποταγή στην τουρκική
λύση, είτε της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας οιουδήποτε περιεχομένου, είτε των Δύο Κρατών οιασδήποτε
επινόησης και μορφής.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ αποτυγχάνει, ώς τώρα,
να καταστήσει ΕΚΛΙΠΟΥΣΑ την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι παλαιόθεν ο διακηρυγμένος στόχος της.
Αποτυγχάνει να επιβάλει τον δικό της
έλεγχο εφ’ ολοκλήρου της Κύπρου,
μέσω ενός κρατικού μορφώματος στο

οποίο το νυν κατοχικό της ψευδοκράτος θα νομιμοποιηθεί ως ισότιμος συνιδιοκτήτης, συναφέντης, συνεταίρος.
Όσο και αν κατά καιρούς πλησίασε να
επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Τουρκία
βολοδέρνει επίσης στην ανημποριά
της να επιβληθεί:
ΟΥΔΕΙΣ εν εξουσία Πρόεδρος της
Κύπρου, ασχέτως του βαθμού προθυμίας του ή των δεσμεύσεων και πιέσεων για συμβιβασμό με τους Τούρκους, κατολίσθησε μέχρι του σημείου
αποδοχής του τελικού συνόλου των
τουρκικών απαιτήσεων λύσης. Και
ουδείς εν εξουσία Πρωθυπουργός
της Ελλάδος δοκίμασε να εκβιάσει μια
τέτοια έκβαση.
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ, αποτέλεσμα και
τελικό προϊόν της διαδικασίας των
αρξάμενων το 1977 διακοινοτικών
συνομιλιών και όλων των άλλων διεργασιών του Κυπριακού υπήρξε, μετά
από 27 χρόνια, το 2004, το σχέδιο
λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας Δύο Συνιστώντων Κρατών,
το οποίο έφερε και το όνομα του τότε
Γ. Γρ. του ΟΗΕ ως Σχέδιο Ανάν:
- Το Σάββατο, 24η Απριλίου 2004,
στα δύο ταυτόχρονα Δημοψηφίσματα
στις σκλαβωμένες και στις ελεύθερες
περιοχές του νησιού, η εν λόγω διζωνική λύση που τέθηκε ενώπιον του λαού,
απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλει-

οψηφία 76% των Ελλήνων της Κύπρου,
όπως υπενθύμισε και η χθεσινή 17η
επέτειος του ελληνικού ΟΧΙ.
ΣΤΟ ΙΔΙΟ 47χρονο διάστημα 19742021 η υφιστάμενη την τουρκική
στρατιωτική κατοχή των βορείων εδαφών της Κυπριακή Δημοκρατία, υποφέρουσα την ντε-φάκτο διχοτόμηση,
το κατοχικό στάτους κβο, τις τουρκικές
απειλές και τη διαρκή εκκρεμότητα της
«μη λύσης», κατόρθωσε να διασώσει,
στα χέρια των Ελλήνων υπερασπιστών
της, την κρατική της υπόσταση, ως του
μόνου διεθνώς αναγνωρισμένου νόμιμου κράτους στην Κύπρο, μέλους του
ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.
- Επιτυγχάνοντας αφενός το 2004 και
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Και, από το 2014 αφετέρου, την
ανάπτυξη, μαζί με την Ελλάδα, των
διαδοχικών Τριμερών Συνεργασιών
με την Αίγυπτο πρώτα, με τον Ισραήλ
στη συνέχεια. Διακρατικές Συνεργασίες οι οποίες επεκτείνονται και με
άλλες, μη υποταγμένες στην Τουρκία,
χώρες της περιοχής της Ανατολικής
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και
του Αραβικού Κόλπου, σε προοπτική
σύναψης συμμαχικών σχέσεων, επωφελέστερων για Κύπρο και Ελλάδα και
χρησιμότερων στις σχέσεις με άλλες
μεγάλες δυνάμεις.
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ρεαλιστική αποτίμηση

αυτών των παραγόντων, μέσα στις γενικότερες, ρέουσες και ετεροκαθοριζόμενες
διεθνείς εξελίξεις των μεταβαλλομένων
ήδη κατά τόπο και χρόνο ισοζυγίων ισχύος, αποφαίνεται ολοφάνερα ότι:
Με τέτοιαν Τουρκία δεν είναι ούτε
εφικτό, ούτε ρεαλιστικό, ούτε δυνατό,
ούτε επιθυμητό, ο Ελληνισμός να προσμένει «αμοιβαίως αποδεκτή λύση»
(«αμοιβαίως» με την... Άγκυρα) για το συνολικό και ευρύτερο και επικινδυνότερο
Τουρκικό Πρόβλημα, μέρος του οποίου
είναι και το Κυπριακό και το Αιγαιακό και
το Ανατολικομεσογειακό και το Συριακό
και το Λυβικό και το Αρμενικό και όσα
επιπλέον δεν παραλείπει να εκφωνεί με
σουλτανική διάλεκτο διακηρυγμένης
νεο-οθωμανικής στρατηγικής ο Τούρκος
Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ από μεθαύριο Μεγάλη Τρίτη έως Μεγάλη Πέμπτη 27-29
Απριλίου 2021, εκείνο που αναμένεται
να φανεί είναι:
- Με πόσα επιπλέον «συν», ή
«πλην», ή «ουδέν», στο μακροχρονίως λεγόμενο «κεκτημένο των συνομιλιών» θα επιστρέψει στην Κύπρο
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και στην
Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, καθώς επί της ουσίας δεν
προβλέπεται παρά μόνο μία ακόμη
τρύπα στο νερό...
ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
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