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Η ζωή του παγκόσμιου
Έλληνα με τα δικά
του λόγια
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Υποστελέχωση:
Νοσηλευτές στα
όρια υπερκόπωσης
•Μεγάλες οι ανάγκες στα νοσοκομεία, αλλά οι προσλήψεις ελάχιστες. Οι Νοσηλευτές, στα όρια της
εξάντλησης, ξημεροβραδιάζονται,
την ώρα που κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει τον φετινό χειμώνα.
• Οι ανάγκες στα νοσοκομεία
λόγω πανδημίας πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα, όμως το
νοσηλευτικό προσωπικό παρέμεινε το ίδιο στον αριθμό. Διπλές
βάρδιες, ανάκληση αδειών, υπερωρίες αποτελούν ρουτίνα πλέον
στην καθημερινότητά τους. Κάτι
που πρέπει να αλλάξει, σύμφωνα
με την ΠΑΣΥΝΟ, η οποία ζητά
επιτακτικά την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού.
• «Ο φόβος μας είναι η κούραση
του προσωπικού, που μπορεί να
φέρει λάθη και παραλείψεις. Έχουμε θέσει αρκετές φορές ενώπιον
του ΟΚΥπΥ την ανάγκη πρόσληψης
νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά ο
Οργανισμός προσπαθεί να καλύψει
τις ανάγκες με τα υφιστάμενα εφόδια. Καταντήσαμε να λειτουργούμε
σαν εργοστάσιο».
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ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Οι πλείστοι Ρώσοι,
έκπληξη οι Πολωνοί
ΣΕΛΙΔΑ 17

• Ζέτα Αιμιλιανίδου: «Ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται εις το διηνεκές, οπότε με καλή
θέληση και εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, θα πρέπει να υπάρξει κατάληξη στο όλο ζήτημα»

ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Τα «μαγειρέματα»
Τουρκίας και Κατάρ
στο Αφγανιστάν

• ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ υπογραμμίζουν ότι με τη θέσπιση του κατώτατου μισθού θα επέλθει
ευρύτερη εργασιακή δικαιοσύνη και ισορροπία, ενώ θα προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι σε
επίπεδο μισθοδοσίας, που τώρα δεν τους καλύπτει η υφιστάμενη νομοθεσία
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ην ερχόμενη
Τετάρτη ξεκινά και
επίσημα ο διάλογος
Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών εταίρων
για τη θέσπιση εθνικού
κατώτατου μισθού.
Οι προεργασίες για
τον κατώτατο μισθό
είχαν ξεκινήσει εδώ και
μήνες. Το θέμα απασχολεί εξάλλου και τους
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς,
που στοχεύουν στη
θέσπισή του απ’ όλα τα
κράτη μέλη εντός του
προσεχούς μέλλοντος,
έχοντας «σχεδόν έτοιμη»

μάλιστα και σχετική οδηγία.
Κύπρος, Δανία, Ιταλία,
Σουηδία, Αυστρία, Φινλανδία, είναι οι μόνες χώρες της
ΕΕ που δεν έχουν θεσπίσει
κατώτατο μισθό. Η Κυβέρνηση
και οι κοινωνικοί εταίροι ήταν
έτοιμοι να μπουν σε διάλογο,
αλλά η πανδημία ανέτρεψε τα
πλάνα και η συζήτηση μπήκε
στον πάγο.
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου διεμήνυε ότι, η όποια συζήτηση για
τον κατώτατο μισθό θα επανεκκινούσε όταν το εργασιακό
περιβάλλον θα απαλλασσόταν
από την αβεβαιότητα που
προκάλεσε η πανδημία και,

συγκεκριμένα, όταν τα επίπεδα ανεργίας έφταναν κάτω
από 5%.
Τα ποσοστά ανεργίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
που δημοσίευσε η Eurostat
πριν από μερικές ημέρες, προσεγγίζουν το όριο που έθεσε η
Κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τη γενικότερη «τροχιά ανάκαμψης», όπως
κρίνουν από την Κυβέρνηση,
επιτρέπουν την επανεκκίνηση
του διαλόγου.
• Μιλώντας στη «Σημερινή»
η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα
Αιμιλιανίδου, υπογράμμισε ότι
είναι ανάγκη, πριν αρχίσει συ-

ζήτηση στη βάση των δεδομένων από την έκθεση του ILO,
αυτά τα δεδομένα να επικαιροποιηθούν και οι κοινωνικοί
εταίροι να λάβουν υπόψη τους
τα πρόσφατα στοιχεία.
Το μόνο δεδομένο που
υπάρχει, όπως βγαίνει από το
ρεπορτάζ, είναι ότι «όλα είναι
προς συζήτηση». Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι είναι ανοικτό
ακόμη και το ενδεχόμενο, όπως
ανέφεραν μέλη του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος
στη «Σημερινή», ο κατώτατος
μισθός να είναι ενιαίος ή να
διαφέρει σε κλαδικό επίπεδο.
ΣΕΛΙΔΑ 14

Οι Βρετανοί οικοδομούν διχοτόμηση
επί της «συμφωνημένης λύσης»
•Η πρόταση για επιστροφή στο ’60
και πώς το φυσικό αέριο και η εφαρμογή του κεκτημένου στον βορρά
μπορούν να γίνουν κίνητρα για ένα
ενιαίο κανονικό κράτος και αποτροπή
της διχοτόμησης
• Σκέψεις για ενημέρωση Τ/κ
δημοσιογράφων και άλλων δρώντων
διεθνώς για την πρόταση του Προέδρου
• Κυνηγούν την Τριμερή ώς τη

ΑΝΑΛΥΣΗ
Αν δεν έχεις στρατιωτική
δύναμη, κανείς
δεν νοιάζεται
τι πιστεύεις
ΣΕΛΙΔΑ 6

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΥΞΙΔΑ»
Ισορροπώντας μεταξύ
ατλαντισμού και
πολυπολικότητας
ΣΕΛΙΔΑ 7

δωδεκάτη, παρά την κόκκινη κάρτα
του Τατάρ
• Πώς το Λονδίνο με τη Λουτ κωδικοποιούν τις τουρκικές θέσεις
• Βρετανοί προωθούν: Συγκυριαρχία, συνεταιρισμό, συμφυή δικαιώματα, παρθενογένεση και κράτη
εσωτερικά με διχοτομημένη τη διεθνή
εκπροσώπηση
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Η χαώδης τύχη
του στα χέρια των
«σωτήρων» του
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στα ύψη η αγορά
ακινήτων στο Ντουμπάι,
λόγω ζήτησης
ΣΕΛΙΔΑ 19

ΘΕΣΗ
Η ουρά της προεδρικής
πρότασης...

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται
κάτω από πίεση. Αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική, την οποία ο ίδιος υιοθέτησε,
καθώς και οι προκάτοχοί του, όχι
μόνο χρεοκόπησε, αλλά οδήγησε
στην τουρκική αξίωση των δύο
κρατών. Τώρα, σε μία κίνηση
τακτικής, επιδιώκει να απεγκλωβιστεί προτάσσοντας την «πρόταση-πρόκληση» για επιστροφή των
Τουρκοκυπρίων στους θεσμούς
του Συντάγματος του ’60, θέτοντας,
όμως, μια διχοτομική ουρά. Αυτήν των Συμφωνιών Κορυφής
του ’77 και του ’79, που σταδιακά, όμως, μας οδήγησαν από
τις περιφέρειες στις ζώνες, από
αυτές στα δύο ισότιμα συνιστώντα
κράτη και σήμερα στα δύο κράτη.
Και την αναφέρει εκ νέου για να
κατευνάσει στο εσωτερικό, αλλά
και διεθνώς, όσους ανησυχούν ότι
θα ξεφύγει από την τανάλια των
τουρκικών θέσεων!
... Συνέχεια στη σελίδα 2

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΑΛΗΣ: Διπλή Ένωση! ΣΕΛΙΔΑ 20

ECONOMY
TODAY

• Ανοικτό και το ενδεχόμενο, όπως ανέφεραν μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος
στη «Σ», ο κατώτατος μισθός να είναι ενιαίος ή να διαφέρει σε κλαδικό επίπεδο
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ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ: Η μετάλλαξη της καινοτομίας στην
εποχή των μαύρων κύκνων ΣΕΛΙΔΑ 20
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Ξεκινά ο διάλογος για
τον κατώτατο μισθό

Τετράμηνα: Οι
τελειόφοιτοι
αισθάνονται
αδικημένοι

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ: Η κατάσταση
στο Αφγανιστάν (ΙΙ) ΣΕΛΙΔΑ 18
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• Όλα έτοιμα διαμηνύει το Υπουργείο Παιδείας για τη νέα σχολική
χρονιά, κάτι το οποίο δεν βρίσκει σε
πλήρη συμφωνία τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης.
• Εκπαιδευτικοί, γονείς και
μαθητές εισηγήθηκαν όπως αναβληθεί για ένα έτος η εφαρμογή
της αξιολόγησης μέσω τετραμήνων, για να υπάρχει ο χρόνος να
εξευρεθούν χρυσές τομές, ώστε
να μην επηρεαστεί η πραγματική
αξιολόγηση του μαθητή αλλά και
οι Παγκύπριες Εξετάσεις.
• Η απάντηση του Υπουργείου δεν ικανοποίησε τους άμεσα
ενδιαφερομένους, εφόσον εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στην τρέχουσα
νομοθεσία.
• Για αδικία κάνουν λόγο οι μαθητές, εφόσον η φετινή Γ’ Λυκείου
θα οδηγηθεί σε τρεις εξετάσεις από
τη στιγμή που η πανδημία «θέρισε» τις δύο προηγούμενες χρονιές.
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ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Αγαπητέ κ. Μενέντεζ, με
τη διζωνική τερατουργία
η Κύπρος θα τουρκέψει…
ΣΕΛΙΔΑ 23

ΦΟΙΒΟΣ
ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ
Κύπρος: Να
αποτρέψουμε
νέες συμφορές
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΠΕΤΡΟΣ Θ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Το Κυπριακό δεν
είναι μπάλα
του τένις
ΣΕΛΙΔΑ 8

05.09.2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2

Της Κυριακής

ΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΥ - ΤΑΜΑΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

«Λυπάμαι, εμείς δεν κάνουμε
προεκλογικό αγώνα»
ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗ ΤΑΜΑΣΣΟΎ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΉ ΠΡΩΤΟΣΈΛΙΔΟ (3/9), ΕΞΈΔΩΣΕ Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΜΌΡΦΟΥ

Ο

Μητροπολίτης
Ταμασσού ανέφερε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του «Σίγμα»,
την Περασμένη
Παρασκευή, ότι:
«Θεωρώ ότι μπαίνουν άλλοι παράγοντες, ψυχικοί παράγοντες και άλλα
συμφέροντα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζεται αυτή η επιμονή
αντιεμβολιαστών, οι οποίοι επιμένουν
να θέλουν να παραλογιστούμε και
εμείς και να αφήσουμε τον εαυτό μας
ανυπεράσπιστο ενώπιον αυτής της
πανδημίας. Πραγματικά σταματά το
μυαλό του λογικού ανθρώπου».
Χθες ο Μητροπολίτης Μόρφου εξέδωσε ανακοίνωση και, μεταξύ άλλων,
αναφέρει στην απάντησή του ότι λυπάται πραγματικά και ότι δεν κάνει
προεκλογικό αγώνα για κανέναν και
ούτε βεβαίως και για τον εαυτό του.
Αυτούσια η ανακοίνωση:
Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ, Μητροπολῖτα
Ταμασσοῦ κ. Ἠσαΐα,
Ἀκούγοντας καὶ διαβάζοντας τὶς
δηλώσεις σας στὸ «Πρωτοσέλιδο» τοῦ
Sigmalive (03.09.21), ποὺ ἀφοροῦν
στὸ πρόσωπό μου καὶ ὄχι μόνον, σὲ
ἀπάντησή σας σὲ ἐρώτηση δημοσιογράφου ἀναφορικὰ πρὸς τὸ θέμα τῆς
πρόσφατης ἀσθενείας μου ἀπὸ τὸν
Covid-19, αἰσθάνθηκα ἐπιτακτικὴ τὴν
φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως γιὰ νὰ σᾶς ἀπαντήσω σχετικά.
Κατ’ αρχήν, ὡς μεγαλύτερός σας
στὴν ἡλικία ἀλλὰ καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη (εἶμαι ἐπὶ 23 ἔτη ἐπίσκοπος),
σᾶς συνιστῶ νὰ μὴν γίνεστε ὑποχείριος τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης
ἢ μᾶλλον —ὅπως πολὺ σοφὰ λένε
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μερικοὶ— «μαζικῆς ἐξημέρωσης»,
δηλαδὴ χειραγώγησης καὶ ὑποταγῆς
τῶν μαζῶν στὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων
(ΝΤΠ).
Θὰ ἔπρεπε, ἀγαπητὲ ἀδελφέ, πρὶν
προβεῖτε στὴν ἀνωτέρω πρόσφατη
παρέμβασή σας, νὰ περιμένετε νὰ
ἀκούσετε καὶ τὰ δύο κηρύγματά
μας κατὰ τὴν μεγάλη ἀγρυπνία πρὸς
τιμὴν τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Μάμαντος στὸν Ἀστρομερίτη (1η πρὸς
2α Σεπτεμβρίου 2021), καὶ τότε νὰ
τοποθετηθεῖτε. Ἀντίθετα, γιὰ ἄλλη μία
φορά, ἀφεθήκατε σὲ εἰκασίες χωρὶς
προηγούμενη ἀσφαλὴ ἐνημέρωση γιὰ
τὸ τί πράγματι εἶπε ὁ ἄνθρωπος γιὰ
τὸν ὁποῖο μιλήσατε, ἔστω καὶ ἔμμεσα,
πλὴν τὸν ὁποῖο καὶ σαφέστατα ὑπέσκαψες, δηλαδὴ ἐμᾶς. Ἐὰν μπαίνατε
στὸν κόπο νὰ ἀκούσετε ΟΛΟΚΛΗΡΑ
τὰ ἀνωτέρω δύο κηρύγματα-ὁμιλίες
μας, θὰ βλέπατε ὅτι ἐμεῖς δὲν διακρίνουμε, δὲν διαχωρίζουμε τὸν λαὸ
σὲ ἐμβολιασθέντες καὶ μή. Ἀντίθετα,
παροτρύνουμε ἑνωτικὰ τοὺς πιστοὺς
χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται οἱ μὲν

γιὰ τοὺς δέ. Μέχρι καὶ πρακτικὲς πρὸς
τοῦτο προσευχὲς μὲ ἁπλὰ λόγια συνιστοῦμε ἐκεῖ στοὺς πιστούς.
Ἀκόμη καὶ στὴν δική μας προσευχὴ
πρὸς τὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα, τὴν ὁποία εἰρωνεύονται τὰ ΜΜΕ
(«μέσα μαζικῆς ἐξημέρωσης») —ποὺ
σᾶς χρησιμοποιοῦν εὐκαίρως-ἀκαίρως μὲ σαφεῖς ἑκατέρωθεν σκοπιμότητες— τονίζω ἐκεῖ τὴν ἀνάγκη
ποὺ αἰσθάνθηκα γιὰ τὸν ἑαυτό μου,
νὰ εἶμαι μᾶλλον ταπεινωμένος μὲ
τὴν ἀσθένεια αὐτὴ παρὰ ὑγιὴς καὶ
κενόδοξος. Τοῦτο μοῦ ὑπαγόρευσε ἡ
Ὀρθόδοξή μου Πίστη, ἀδελφέ, κατὰ
τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, ποὺ
γράφει, «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός
εἰμι» (Β’ Κορ. 12, 10)· στὸν ὁποῖο ὁ
Κύριος ἀπέστειλε ἀσθένεια, γιὰ νὰ
τὸν κολαφίζει ὥστε νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται, καὶ στὴν προσευχὴ τοῦ
ὁποίου νὰ φύγει ἡ ἀσθένεια ἐκείνη
τοῦ ἀπάντησε ὁ Κύριος: «ἀρκεῖ σοι
ἡ Χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν
ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β’ Κορ. 12, 9).
Κι ἀκόμη, τὸ ἄλλο ποὺ ἀναφέραμε

στὶς ὡς ἄνω ὁμιλίες, τὸ ὁποῖο καὶ
πάλιν τὸ ἄ-Χριστο κοσμικὸ πνεῦμα
εἰρωνεύεται, «ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ
Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἐάν
τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν,
τοῦ Κυρίου ἐσμέν», δὲν εἶναι δικό
μας, ἀλλὰ ρήση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
διὰ στόματος τοῦ θεηγόρου Παύλου
(Ῥωμ. 14, 8).
Αἰσθάνομαι, ἅγιε Ταμασσοῦ, ὅτι
τελικὰ ἀφήσαμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ
ἀκατήχητο —ἐν πολλοῖς λόγῳ καὶ
τῆς δικῆς μας θεολογικῆς ἀνεπάρκειας
καὶ ἔλλειψης Ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς
ἐμπειρίας τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας
μας—, ὅταν ἦλθαν τὰ δύσκολα, τοῦ
προτείνουμε μόνο ὑγειονομικὲς προτάσεις-λύσεις, λὲς καὶ ὁ Χριστός, ἡ
Παναγία Μητέρα Του καὶ Μητέρα
μας καὶ οἱ ἅγιοί Του ἔπαψαν νὰ μᾶς
δίνουν τὰ δικά τους μέσα προστασίας
καὶ θεραπείας. «Ἀπόδοτε οὖν τὰ τοῦ
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ
τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22, 21).
Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς σχέσεως Πί-
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στεως καὶ Ἐπιστήμης, ποὺ θίξατε στὴν
ἐν λόγῳ παρέμβασή σας, γνωρίζετε
νομίζω ὅτι ὁ Μόρφου, ἐκτὸς ἀπὸ θεολόγος, εἶναι καὶ νομικός. Ὑπάρχει
πιὸ λογικὴ Ἐπιστήμη ἀπὸ τὴ Νομική;
Καὶ μιλᾶτε ἐσεῖς γιὰ παραλογισμό;
Πραγματικά, λυπᾶμαι!
Πέραν τούτου, ὅπως ἤδη γράψαμε στὶς πρόσφατες ἀνακοινώσεις μας
σχετικὰ πρὸς τὴν ἐν λόγῳ ἀσθένειά
μας, σ᾽ αὐτὴν καὶ ἰατροὺς καλέσαμε
καὶ ἰατρικὲς συμβουλὲς ἀκολουθήσαμε
καὶ φάρμακα λάβαμε, τὰ ὁποῖα, σὺν
Θεῷ ἀποδείχθηκαν ἐπιτυχή.
Ἀλλά, ἅγιε Ταμασσοῦ, δὲν ὑπάρχουν μόνο τὰ πρωτόκολλα τῆς Ν.Τ.Π.
Ὑπάρχουν πολλὲς ἐπιστημονικὲς-ἰατρικὲς προσεγγίσεις, τόσο γιὰ τὸ θέμα
τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅσο καὶ γενικὰ γιὰ
ὁποιανδήποτε ἀσθένεια. Αὐτὸς ὁ
ὁλοκληρωτισμὸς τῶν κυβερνητικῶν
μέτρων καὶ μόνον εἶναι πρωτοφανὴς
στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Γιὰ
περαιτέρω ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωσή σας γιὰ τὴν ἄλλη θεραπευτικὴ
ἀγωγὴ καὶ τὶς ἄλλες βαρυσήμαντες
ἀπόψεις περὶ τῶν χρησιμοποιουμένων στὶς μέρες μας ἐμβολίων κατὰ
τοῦ κορωναϊοῦ μὲ τεχνητὸ γενετικὸ
ὑλικὸ (περιεχόμενα, ἐνέργειες καὶ
παρενέργειες), σᾶς προτείνω τὶς σχετικὲς ἐργασίες καὶ ὁμιλίες τῶν ἑξῆς
κορυφαίων ἐπιστημόνων: Τοῦ Γάλλου Νομπελίστα Luc Montagnier, τῆς
Γαλλίδας διεθνοῦς φήμης γενετιστῆ
Δρος Alexandra Henrion-Caude, τοῦ
Δρος Roger Hodkinson, ποὺ θεωρεῖται
κορυφαῖος ἐμπειρογνώμονας σὲ θέματα ὑγείας στὸν Καναδά, τοῦ Δρος
Sucharit Bhakdi (Σούκαριτ Μπακτί),
διεθνοῦς κύρους Γερμανοῦ ἰατροῦ ἰολόγου–μικροβιολόγου, τῆς Δρος Carrie
Madej (Κάρρυ Μαντέι) καθηγήτριας
Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ὀστεοπαθητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου
τῆς Πενσυλβανίας, τῶν ἡμετέρων π.
Στυλιανοῦ Καρπαθίου, Θεολόγου, Ψυχιάτρου καὶ Δρος Βιοηθικῆς, Δρος
Δημητρίου Κούβελα, καθηγητῆ Ἰατρικῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ Ἐλπιδηφόρου
Σωτηριάδη, Δρος Ἰατρικῆς στὸ Harvard,
Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Ἐπιδημιολογίας καὶ Δημόσιας Ὑγείας στὸ Ἀνοικτὸ
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Περατώνοντας, ἀγαπητὲ ἅγιε Ταμασσοῦ, θὰ ἀπαντήσω στὴν ἀναφορά
σας σὲ «ἄλλους παράγοντες καὶ ἄλλα
συμφέροντα» ὡς κίνητρά μας γιὰ τὶς
θέσεις μας: Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου δὲν κάνει προεκλογικὸ ἀγώνα
γιὰ κανέναν καὶ οὔτε βεβαίως καὶ
γιὰ τὸν ἑαυτό του…
Εἰς πολλὰ ἔτη, Μακαριώτατε!
Ὁ Μόρφου Νεόφυτος
Υ.Γ.: «Ἰδοὺ ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος». Ἕτοιμος σὺν Θεῷ νὰ κριθῶ ἀπὸ
οἱονδήποτε ἐκκλησιαστικὸ θεσμό, ἀλλὰ
νὰ κριθῶ θεολογικά, ὄχι εὐκαιριακὰ
καὶ νεοταξίτικα.

Γλυκά Νερά: Βρήκαν ποιος απειλούσε την ψυχολόγο

Μ

έχρι στιγμής, οι αστυνομικοί
της υπόθεσης φαίνεται να
έχουν προχωρήσει στην ανάλυση όλων των δεδομένων
αλλά και των καταθέσεων που έχει δώσει
η σύμβουλος ψυχικής υγείας του μοιραίου
ζευγαριού, κ. Ελένη Μυλωνοπούλου.
Σύμφωνα λοιπόν με χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Spirto, η ΕΛ.ΑΣ.
γνωρίζει πλέον σε ποιον άνθρωπο ανήκει
η φωνή που την απειλούσε να μη μιλήσει
σχετικά με όσα συνέβαιναν στο ζευγάρι
το τελευταίο διάστημα, για όσο διάστημα
βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα για τους…
ληστές και δολοφόνους της άτυχης κοπέλας.
Η κ. Μυλωνοπούλου, σε κατάθεσή
της προ ενός περίπου μηνός, αναφέρθηκε σε τρία απειλητικά τηλεφωνήματα
που δέχθηκε από άγνωστο «πρόσωπο»
την περίοδο 21-25 Μαΐου, όταν άρχισε
να δημοσιοποιείται ότι προχωρούσε σε
συνεδρίες με το ζευγάρι.
Όπως μάλιστα αποκαλύπτει «Το Βήμα»,
η σύμβουλος ψυχικής υγείας λίγες ημέρες
νωρίτερα από την προαναφερόμενη ημε-

Για την ύπαρξη άμεσου συνεργού του 32χρονου πιλότου στην
ανθρωποκτονία της 20χρονης
συζύγου του ψάχνουν το τελευταίο διάστημα οι αστυνομικοί που
ασχολούνται με την υπόθεση

ρομηνία είχε καταγγείλει σε αξιωματικούς
της Ασφάλειας Αττικής ότι άγνωστοι είχαν
προκαλέσει φθορές στο αυτοκίνητό της
στην πυλωτή πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα
πως «υπήρξαν κλήσεις για καταθέσεις στην
ΕΛΑΣ ενός συγγενούς του πιλότου , για

ενδεχόμενη σχέση του με τα απειλητικά
τηλεφωνήματα σε βάρος της κ. Μυλωνοπούλου αλλά και της συνεργάτιδάς της».
Στελέχη των Αρχών ασφαλείας σημείωναν ότι «η έρευνα αυτή είναι πλέον στην
κύρια ανάκριση και διεξάγεται μόνο από
τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς.
Επιπλέον, δεν έχει δοθεί καμιά σχετική
δικαστική παραγγελία για διερεύνηση κάποιας πτυχής της στις αστυνομικές Αρχές».
Συμπληρώνεται δε ότι ούτε στο πλαίσιο
της δικαστικής έρευνας για τη δολοφονία
στα Γλυκά Νερά, ούτε και στη διάρκεια
της αρχικής αστυνομικής έρευνας έχουν
ζητηθεί περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία από
την σύμβουλο ψυχικής υγείας για τους
χρόνους αυτών των τηλεφωνικών κλήσεων,
το ακριβές περιεχόμενό τους. Επιπλέον,
δεν ζητήθηκε το ηχογραφημένο μήνυμα
από το κινητό τής συναδέλφου της. Έτσι
ώστε όλα αυτά να μπορούσαν να έχουν
αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνα που
να αναδείξει την αναφερόμενη εμπλοκή
άλλων προσώπων στην ανθρωποκτονία.
Πηγή: In.gr

Το ερώτημα είναι κατά
πόσον η πρόταση του Προέδρου μπορεί να καταστεί
ρεαλιστική ή όχι. Ή κατά
πόσον κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μπούμερανγκ. Και
για τον ίδιο και για την
Κύπρο. Καμία αμφιβολία
δεν υπάρχει ότι η μετάβαση από το ενιαίο κράτος
της Ζυρίχης στη λεγόμενη
συμφωνημένη λύση της
ομοσπονδίας των δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών
συνιστά διχοτόμηση. Δεν
είναι τυχαίο ότι οι Βρετανοί,
με διάφορα τεχνάσματα,
επιδιώκουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Και να
περάσουν από την πίσω
πόρτα, αλλά μπροστά στα
μάτια μας, στην ισότιμη κυριαρχία όπως την αξιώνουν
οι Τούρκοι ως πρόκριμα για
να συνεχιστεί η καταστροφική διαδικασία μέσα από
έναν μολυσμένο διάλογο.
Ο Πρόεδρος έχει επιλογή. Μπορεί να κατανοήσει κάποιος γιατί έθεσε
την ουρά των συμφωνιών
κορυφής. Όμως, η μόνη
ρεαλιστική πρόταση είναι
αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελεί υπό
κατοχήν και είναι διεθνώς
αναγνωρισμένο κράτος στον
ΟΗΕ και στην ΕΕ. Για να
έχει, λοιπόν, αξία η πρότασή
του θα πρέπει σταδιακά να
πάρει ο ίδιος την απόφαση
και να κόψει τη διχοτομική ουρά της Ζυρίχης. Και
ταυτοχρόνως να προχωρήσει σε εισηγήσεις επί τη
βάσει στρατηγικού πλάνου
για την οικοδόμηση με
τους Τουρκοκυπρίους ενός
κανονικού κράτους και όχι
ενός προτεκτοράτου αρχικά
της Άγκυρας, το οποίο εν
συνεχεία θα είναι υποτελής
διοίκηση της νέας οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Εάν ο Πρόεδρος δεν κόψει την ομοσπονδιακή διχοτομική ουρά της Ζυρίχης, η
διαδικασία που έχει αρχίσει
θα εξελιχθεί σε ακόμη μια
τραγική αποτυχία, σπρώχνοντας την Κύπρο ακόμη
πιο βαθιά στην παγίωση
των τετελεσμένων της εισβολής.   
Αφού, λοιπόν, ο Πρόεδρος μορφοποιήσει την
πρότασή του κατά τρόπον
κατανοητό και τεκμηριωμένο, θα πρέπει να την
εξηγήσει με σαφήνεια προς
τον λαό, Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκυπρίους. Τι
προτίθεται να πράξει και
πώς. Κατ’ ανάλογον τρόπο
θα πρέπει να ενεργήσει και
σε διεθνές επίπεδο. Τόσο
στην ΕΕ όσο και στον ΟΗΕ.
Εάν το θελήσει, υπάρχει
πλούσιο νομικό και πολιτικό οπλοστάσιο. Έχει, μάλιστα, μία κλασική ευκαιρία
να πει ό,τι θέλει και όπως το
θέλει από του βήματος των
Ην. Εθνών, κλείνοντας έτσι
τις πύλες στον διχοτομικό
σχεδιασμό της Άγκυρας και
του Λονδίνου και ανοίγοντας, ταυτοχρόνως, μια νέα
πολιτική και στρατηγική για
την απαλλαγή της Κύπρου
από την κατοχή. Στη βάση
αυτής της στρατηγικής οι
Τουρκοκύπριοι θα πρέπει
να επανενσωματωθούν στην
Κυπριακή Δημοκρατία και
όχι να έχουν μια πλήρως
αυτόνομη περιοχή - κράτος
- οντότητα, που θα νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και θα
μας φέρνει άλλο ένα βήμα
πιο κοντά στην Τουρκία.
Ο χρόνος τρέχει, κύριε
Πρόεδρε. Μελετήστε σωστά
τις κινήσεις σας. Ζυγίστε
σωστά τα πράγματα. Ενδέχεται να είναι η τελευταία σας
ευκαιρία. Δεν έχετε δικαίωμα να την χάσετε...  
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Οι Βρετανοί στρέφονται προς Άγκυρα και
οικοδομούν διχοτόμηση επί της «συμφωνημένης λύσης»
ΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ
των Διεθνών Σχέσεων

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
ΣΤΟ ’60 ΚΑΙ ΠΏΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ
ΑΈΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ
ΚΕΚΤΗΜΈΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΆ
ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΚΊΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΝΙΑΊΟ ΚΑΝΟΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΉ
ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΌΜΗΣΗΣ

Ο

ι Βρετανοί ποτέ δεν
παραδίδουν τα όπλα
και παρασκηνιακά
επιμένουν σε μιαν
άτυπη «Τριμερή»
στο περιθώριο της
Γενικής Συνέλευσης
του Οργανισμού των Ην. Εθνών. Και αυτό
συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο Ερσίν
Τατάρ διεμήνυσε στην Τζέιν Χολ Λουτ
ότι δεν έχει εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση, επιχειρώντας έτσι να κλείσει τις
πύλες σε μια «Τριμερή» και να μεταφέρει
τις πιέσεις επί του Προέδρου για να δεχτεί
την ισότιμη κυριαρχία, εάν θέλει συνομιλίες.
Αυτά και άλλα έχουν διαβιβαστεί προς
τον διαπραγματευτή Α. Μαυρογιάννη από
την κ. Λουτ την περασμένη Παρασκευή.
Διπλωματικές πληροφορίες αναφέρουν
ότι οι Βρετανοί θα στραφούν προς την
Τουρκία, για να δώσει αυτή τη σύμφωνο
γνώμη στον κατοχικό ηγέτη για τη διεξαγωγή μιας άτυπης «Τριμερούς». Απώτερος στόχος είναι η κωδικοποίηση θέσεων
στη βάση του τετραγωνισμού του κύκλου
και της αποδοχής από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τής τουρκικής θέσης περί
ισότιμης κυριαρχίας. Χρησιμοποιούν τη
συμφωνημένη βάση των συνομιλιών για να
οικοδομήσουν τη διχοτόμηση και επιδιώκουν να έχουν συμμάχους στο εσωτερικό.
Την ίδια στιγμή έγιναν σκέψεις όπως ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλέσει Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους, ακόμη και
επιχειρηματίες, καθώς και ξένους διπλωμάτες για να τους εξηγήσει την πρότασή
του για επιστροφή στο ’60 και: α) τα οφέλη
που μπορούν να προκύψουν, β) γιατί ο
κατοχικός ηγέτης αντί να την απορρίψει,
όφειλε να την συζητήσει. Αναφορά θα
γίνει από τον Πρόεδρο στην πρότασή του
από της έδρας των Ην. Εθνών.

Συνιδρυτική πράξη, λογική
Αβέρωφ και παρθενογένεση…

Οι Βρετανοί έχουν επιστρατεύσει την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ στο Κυπριακό, Τζέιν
Χολ Λουτ, η οποία ανέλαβε να προωθήσει
τη διαδικασία του τετραγωνισμού του κύκλου

Δύο κράτη ή
ενιαίο κράτος…

Ό

χι μόνον ο Πρόεδρος,
αλλά και το κομματικό σύστημα θα πρέπει να αποφασίσουν
εάν θα συνεχίσουν σε έναν μολυσμένο διάλογο που οδηγεί αρχικά
στα δύο κράτη και εν συνεχεία στην
τουρκοποίηση ή εάν θα οικοδομηθεί μια νέα στρατηγική για την
απαλλαγή της Κύπρου από τον
στρατό κατοχής και τη μετεξέλιξη
του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αλλαγές των
κακώς εχόντων, σε ένα κανονικό
σύγχρονο κράτος στη βάση των
αρχών και αξιών της ΕΕ και όχι
στην εγκαθίδρυση ενός διχοτομικού πολιτειακού συστήματος, ομοσπονδιακού ή συνομοσπονδιακού
χαρακτήρα, που θα νομιμοποιεί
τα τετελεσμένα της εισβολής και
θα παραδίδει τον πλήρη έλεγχο
της Κύπρου στην Τουρκία.

στα Ην. Έθνη με μία σειρά προτάσεων, που
φέρουν τουρκική σφραγίδα και αρχίζουν
από τη συνιδιοκτησία και καταλήγουν στην
ιδρυτική πράξη. Περιλαμβάνουν, δε, τη λεγόμενη ισοϋψή αρχή, ότι δηλαδή το κάθε
κρατίδιο μιας ομοσπονδίας δεν θα μπορεί
να υπερισχύει του άλλου, παραπέμποντας
έτσι στην ισότιμη κυριαρχία. Ταυτοχρόνως,
αναφέρονται σε δυο εσωτερικά κράτη, τα
οποία θα είναι συνιδρυτικά, με μία εξωτερική εκπροσώπηση, η οποία θα διχοτομηθεί
μέσα από την εκ Περιτροπής Προεδρία.
Στα ανωτέρω προστίθενται και τα εξής: Η
δημιουργίας ενός εξ υπαρχής δικέφαλου
πολιτειακού συστήματος, που θα στηρίζεται στην κυριαρχική ισότητα, αφού όπως
τονίζεται στην κοινή δήλωση Αναστασιάδη
- Έρογλου, η εξουσία, δηλαδή η κυριαρχία,
θα πηγάζει εξίσου από Ελληνοκυπρίους και
Τουρκοκυπρίους, χωρίς να υπάρχει ρητή
αναφορά σε έναν και ενιαίο λαό. Το γεγονός
αυτό επιτρέπει στους Τούρκους να ισχυρίζονται ότι υπάρχουν δύο λαοί, δύο δικαιώματα αυτοδιάθεσης, που εκφράζονται μέσω
χωριστών δημοψηφισμάτων και δύο ισότιμα
κυρίαρχα κράτη, που θα συνεταιρισθούν
μεταξύ τους. Τόσο το κατάλοιπο εξουσίας,
δηλαδή όσες εξουσίες δεν ανήκουν στην
όποια Κεντρική Κυβέρνηση θα ανήκουν στα
κρατίδια, όπως και η θέση ότι η κυριαρχία
πηγάζει εξίσου από Τουρκοκυπρίους και
Ελληνοκυπρίους χωρίς ρητή αναφορά σε
ενιαίο λαό, καθώς και η ισοϋψής σχέση των
δυο ισότιμων συνιστώντων κρατών αποτελούν
μερικά από τα στοιχεία της συμφωνημένης
βάσης για ομοσπονδιακή λύση, την οποία:
Πρώτο, επικαλείται το κομματικό κατεστημένο. Δεύτερο, εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι
για να τεκμηριώσουν τη θέση τους για δύο
κράτη. Τρίτο, χρησιμοποιούν οι Βρετανοί
για να κωδικοποιήσουν θέσεις σε ένα κοινό
ανακοινωθέν και για να τετραγωνίσουν τον
κύκλο, προωθώντας έτσι την εγκαθίδρυση
ενός πολιτειακού συστήματος που δεν θα
είναι συνέχεια του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά θα οικοδομηθεί εξ υπαρχής. Συνιδρυτικά. Θα έχουμε,
δηλαδή, ένα πολιτειακό σύστημα που δεν
θα αποτελεί τη συνέχεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αλλά θα την διχοτομεί μεταξύ
δυο πλήρως αυτοδιοικούμενων οντοτήτων
και περιοχών, όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτές
οι πλήρως αυτόνομες - αυτοδιοικούμενες
περιοχές είναι εκείνη η πτυχή που ονομάζουν
οι Βρετανοί ως εσωτερικά κράτη. Συνιστά την
πηγή της διχοτόμησης της κυριαρχίας ενός
ομόσπονδου συστήματος για να του δώσει
συνομοσπονδιακή στροφή. Με άλλα λόγια,
οδηγούν τη λύση προς την παρθενογένεση
και τη συγκυριαρχία, η οποία θα προκύπτει από δυο χωριστές πηγές κυριαρχίας.
Γίνεται, δε, λόγος για χωριστά αυθύπαρκτα
δικαιώματα, δηλαδή εξουσίες, με άλλα λόγια κυριαρχία, που ξεπερνούν τα όρια της
Κοινότητας και εμπίπτουν στο πλαίσιο των
χωριστών λαών και της παρθενογένεσης.

Νέα στρατηγική ή
τακτικό πυροτέχνημα

Κυνηγούν την
Τριμερή ώς τη
δωδεκάτη, παρά την
κόκκινη κάρτα του
Τατάρ
Πώς το Λονδίνο
με τη Λουτ
κωδικοποιούν τις
τουρκικές θέσεις
Βρετανοί προωθούν:
Συγκυριαρχία,
συνεταιρισμό,
συμφυή δικαιώματα,
παρθενογένεση και
κράτη εσωτερικά
με διχοτομημένη τη
διεθνή εκπροσώπηση

Βρετανοί και ΑΚΕΛ

Οι προτάσεις αυτές, καθώς και άλλες,

είχαν συζητηθεί τον περασμένο Ιούλιο
μεταξύ του απεσταλμένου του Foreign
Office στην Κύπρο Ajay Sharman και του
Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή Ανδρέα
Μαυρογιάννη, καθώς και με την τουρκική πλευρά. Έγιναν γνωστές στους ηγέτες
των κομμάτων, κάποιες προφανώς από
αυτές, κατά τη διάρκεια του τελευταίου
Εθνικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι
οι Βρετανοί είχαν επαφές μόνο με τον
Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο
Στεφάνου. Κοινωνός των βρετανικών προτάσεων ήταν και ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
Αβέρωφ Νεοφύτου. Οι υπόλοιποι αρχηγοί
κομμάτων δηλώνουν άγνοια.

Τι πιστεύει ο Πρόεδρος για
τις προτάσεις των Άγγλων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί
ότι οι προτάσεις των Βρετανών οδηγούν
σε δύο κράτη, ισότιμη κυριαρχία και διχοτομική ομοσπονδία συνομοσπονδιακού
χαρακτήρα. Στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις
απόψεις του με αναφορά στην πρότασή του
για την επιστροφή των Τουρκοκυπρίων
στο Σύνταγμα του ’60 με την ομοσπονδιακή ουρά των Συμφωνιών Κορυφής
του ’77 και του ’79. Κυβερνητικές πηγές
αναφέρουν ότι, επί του παρόντος, δεν έχει
κλείσει οποιαδήποτε «Τριμερής Συνάντηση» μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη, του
Ερσίν Τατάρ και του Αντόνιο Γκουτέρες.
Αυτό θα ήταν δυνατό - ή θα αύξανε τις
πιθανότητες να επισυμβεί - με την άφιξη
της κυρίας Λουτ στην Κύπρο περί το τέλος

Αυγούστου, που τελικώς ακυρώθηκε. Την
περασμένη Παρασκευή ο διαπραγματευτής Α. Μαυρογιάννης είχε τηλεφωνική
επικοινωνία μαζί της. Σύμφωνα με το
ΑΚΕΛ: 1) Η κ. Λουτ δεν ακύρωσε την
άφιξή της στην Κύπρο, λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, στις οποίες δεν
εμπλέκεται, αλλά λόγω της αρνητικής
στάσης του Προέδρου, όπως το κόμμα
αντιλαμβάνεται την κατάσταση. 2) Μια
από τις αιτίες που σημειώθηκε αυτή η
εξέλιξη, δηλαδή η μη άφιξη Λουτ, είναι η
πολιτική του Προέδρου, ο οποίος έθεσε
επί τάπητος την πρόταση για επιστροφή
των Τουρκοκυπρίων στη Ζυρίχη με σαφή
πρόθεση απεγκλωβισμού από την ομοσπονδία. Ο εν λόγω ισχυρισμός του ΑΚΕΛ
εξεφράσθη δημοσίως, παρότι ο Πρόεδρος,
στην πρότασή του, έθεσε ως ουρά τις Συμφωνίες Κορυφής 1977-79. Και ενώ αυτά
ελέγοντο την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου,
την επομένη, στις δυο του μήνα, ο κατοχικός ηγέτης τόνιζε ότι εφόσον δεν γίνεται
δεκτή η θέση του για ισότιμη κυριαρχία
και δυο κράτη, δεν υπάρχει έδαφος για
μια νέα Πενταμερή. Κυβερνητικές πήγες
πάντως εκτιμούν ότι οι Βρετανοί θα κυνηγήσουν μέχρι τη δωδεκάτη τη σύγκληση
μιας «Τριμερούς» και, ως εκ τούτου, θα
πιέσουν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη με
όσα διπλωματικά μέσα διαθέτουν για να
βάλει νερό στο κρασί του και να ανοίξουν
με νομοτεχνικές διατυπώσεις τον δρόμο
για την ισότιμη κυριαρχία, η οποία θα
αποτελεί βάση ενός νέου διαλόγου για
δύο κράτη σε ένα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και προκειμένου να αμυνθεί έναντι των Βρετανών
και των Τούρκων, καθώς και της ίδιας της
απεσταλμένης του ΓΓ των Ην. Εθνών, Τζέιν
Χολ Λουτ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
προέβη στην πρότασή του για επιστροφή
των Τουρκοκυπρίων στο Σύνταγμα του ’60,
προκειμένου να συζητήσουν εν συνεχεία
οι δυο πλευρές τις διοικητικές αλλαγές
και τις εδαφικές αναπροσαρμογές που θα
μπορούσαν να επέλθουν στο πλαίσιο μιας
ομοσπονδίας όπως οι Συμφωνίες Κορυφής του ’77 και του ’79 καθορίζουν. Το
ερώτημα είναι κατά πόσον η πρόταση του
Προέδρου είναι απλώς μία κίνηση τακτικής
ή κατά πόσον θα συνοδευτεί από μία νέα
στρατηγική των πραγμάτων αντίληψη. Εάν
συμβεί το πρώτο, θα πρόκειται περί ενός
πυροτεχνήματος που ενδεχομένως να
εξελιχθεί σε μπούμερανγκ. Εάν συμβεί
το δεύτερο, θα πρέπει ο Πρόεδρος να
παραθέσει την εναλλακτική στρατηγική
αφαιρώντας βεβαίως την ουρά της ομοσπονδίας. Διότι, εάν επιστρέψουν οι Τουρκοκύπριοι και συμμετάσχουν πριν από τη
λύση στο ενιαίο κράτος της Ζυρίχης και εν
συνεχεία μαζί με τους Ελληνοκυπρίους το
διαλύσουν για να νομιμοποιηθεί το υφιστάμενο ψευδοκράτος και να ονομαστεί
ως ισότιμο συνιστών κράτος, η πρόταση
του Προέδρου δεν έχει νόημα. Εκ των
πραγμάτων θα οδηγήσει στο διχοτομικό
αποτέλεσμα που θέλουν οι Τούρκοι. Το
τονίζουμε αυτό, διότι από τη στιγμή που
η τουρκική πλευρά αποδεχτεί συμμετοχή
στο ενιαίο κράτος της Ζυρίχης, είναι ως να
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία
και να αποαναγνωρίζει ταυτοχρόνως το
ψευδοκράτος. Ερώτημα: Δεν θα είναι παράλογο εφόσον αναγνωρίσει η τουρκική
πλευρά το ενιαίο κράτος της Κυπριακής
Δημοκρατίας να έρθουμε στη συνέχεια
εμείς οι ίδιοι να το διαλύσουμε και να το
αντικαταστήσουμε από δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, εκ των οποίων το ένα θα είναι
το παράνομο σημερινό ψευδοκράτος; Το
ερώτημα είναι γιατί η τουρκική πλευρά
να το αποδεχθεί. Εδώ είναι που μπορεί
να έχει τον ρόλο του ισχυρού κινήτρου
το φυσικό αέριο.

Ο ρεαλισμός της πρότασης…

Για να είναι λοιπόν ρεαλιστική η
πρόταση του Προέδρου, θα πρέπει να
παραμείνει στην αντίληψη της ομαλής
και σταδιακής επαναφοράς στη Ζυρίχη,
δηλαδή στο ενιαίο κράτος με την επανενσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων
στο πλαίσιο μιας τελικής διευθέτησης
του προβλήματος κατά τρόπον ώστε να
δημιουργηθεί ένα κανονικό κράτος. Και
όχι ένα πολιτειακό σύστημα, το οποίο
θα αναγνωρίζει αρχικά το ψευδοκράτος
ως ισότιμο συνιστών κράτος με κρατικά
αυθύπαρκτα κυριαρχικά δικαιώματα. Με
βάση, δε, το ανισοζύγιο δυνάμεων στην
περιοχή, το νέο πολιτειακό σύστημα θα
συνιστά προτεκτοράτο της Τουρκίας.

Τα κίνητρα για το ενιαίο κράτος… και το φυσικό αέριο

Σ

υνεπώς, ο Πρόεδρος, εάν συνεχίζει στην
ουτοπική πολιτική της ομοσπονδίας, που
για να καταστεί ρεαλιστική οδηγεί στα
δύο κράτη, θα πρέπει να προχωρήσει
σε μια φόρμουλα με στόχο τη μετεξέλιξη και όχι
τη διάλυση του ενιαίου κράτους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία συνιστά τον μεγαλύτερο
ρεαλισμό. Και τι είναι η Κυπριακή Δημοκρατία;
Είναι το νομικό πλαίσιο, στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε και απολαύει διεθνούς αναγνώρισης
και από τον ΟΗΕ και από την ΕΕ. Η στρατηγική
έχει διάφορα νομικά και διπλωματικά βήματα,
καθώς και στρατιωτικά και στρατηγικά. Συμμαχίες
κ.λπ. Αν ξεκινήσει κάποιος από τα απλά, μπορεί
να ισχυριστεί ότι:
Στη βάση του ενιαίου κράτους θα μπορούν οι
Τουρκοκύπριοι να έχουν μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς κυριαρχικές πολιτειακές κρατικές
εξουσίες, όπως θα έχουν στην υπό συζήτηση λύση
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα. Οι περιοχές αυτές
θα υπάγονται σε μία και μόνο Κεντρική Κυβέρνηση,
της οποίας η εξουσία θα πηγάζει από έναν και
μόνο λαό, και όχι εξίσου από Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκυπρίους.
Η Κυπριακή Δημοκρατία επί τη βάσει του

Πρωτοκόλλου 10 έχει ενταχθεί ολόκληρη στην
ΕΕ με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο τμήμα
λόγω της κατοχής. Η εφαρμογή του κεκτημένου
στον βορρά είναι δυνατό να επέλθει ομόφωνα με
τη σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς: Α) Η εφαρμογή του κεκτημένου
στον βορρά μπορεί να αποφασιστεί μόνον όταν
οι Τουρκοκύπριοι και οι Τουρκία αναγνωρίσουν
την Κυπριακή Δημοκρατία και αποδεχθούν ως
προαπαιτούμενο για τη συνέχιση των συνομιλιών
και την απαλλαγή της Κύπρου από τον στρατό
κατοχής. Β) Η επιστροφή και επανενσωμάτωση
των Τουρκοκυπρίων στη βάση του Συντάγματος
του ’60 μπορεί να έχει ως κίνητρο για τους Τουρκοκυπρίους την εφαρμογή του κεκτημένου στο
βόρειο τμήμα της Κύπρου στη βάση μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, πριν από την τελική, που θα
περιλαμβάνει την άμεση αποχώρηση του στρατού
κατοχής, για να αρχίσει διάλογος κατόπιν εκλογής εκπροσώπων των δυο Κοινοτήτων, που θα
εξουσιοδοτηθούν να παρουσιάσουν στον λαό την
τελική πολιτειακή μορφή του ενιαίου κράτους με
τοπική π.χ. αυτοδιοίκηση σε έξι για παράδειγμα επαρχίες, από τις οποίες οι δυο θα ανήκουν
στους Τουρκοκυπρίους και οι τέσσερεις στους

Ελληνοκυπρίους.
Οι Τουρκοκύπριοι μπορούν να συμμετάσχουν
στα οφέλη από το φυσικό αέριο με την αποδοχή
και επιστροφή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Συνεπώς, το φυσικό αέριο δεν θα πρέπει να είναι
κίνητρο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους
ως ισότιμου συνιστώντος κράτους, αλλά για την
επανενσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία και την πλήρη αποχώρηση
του στρατού κατοχής.
Οι όποιες στρατηγικές επιλογές θα πρέπει να

εξηγηθούν στους Τουρκοκυπρίους και διεθνώς
από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Και εφόσον η Τουρκία θα συνεχίσει την πολιτική των δύο κρατών,
τότε θα πρέπει να πληρώσει κόστος ξεκινώντας
από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, σύμφωνα με το
οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις: 1. Στη Ρωσία
για εισβολή και κατοχή εδάφους της Ουκρανίας,
δηλαδή την Κριμαία. 2. Στη Λευκορωσία, για την
παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και την ύπαρξη ενός δικτατορικού στην ουσία
καθεστώτος. Η απόφαση αυτή ήταν συνδεδεμένη με την επιβολή κυρώσεων επί της Άγκυρας,
αλλά αποσυνδέθηκε για να πάμε σε Πενταμερή.
3. Στην περίπτωση της Υπερδνειστερίας. Η ΕΕ
απαγόρευσε την είσοδο επί του εδάφους των
κρατών μελών της επειδή είναι παράνομοι, δεν
αναγνωρίζονται διεθνώς, είναι αποσχιστές και δεν
συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος με
την Μολδαβία, στην οποία επίσημα και νόμιμα
ανήκει η περιοχή. Η Κύπρος έχει περισσότερους
λόγους από τη Μολδαβία, που δεν είναι κράτος
μέλος της ΕΕ, για την επιβολή κυρώσεων και
απαγόρευση εισόδου επί του εδάφους τής ΕΕ
στην ηγεσία των κατεχομένων και σε άλλους
αξιωματούχους της Τουρκίας.
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ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΓΗ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΊ ΜΕ ΤΊΤΛΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
ΣΕ ΤΈΤΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΠΑΡΆΣΙΤΑ
ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΆ ΤΡΩΚΤΙΚΆ»

Η

Κύπρος ευτύχησε
να έχει έναν ηγέτη,
το όνομα του οποίου έγινε συνώνυμο
της αντίστασης, της
ελευθερίας και της
απεξάρτησης από
ξένους κηδεμόνες. Ο Μακάριος υπήρξε
ο γνήσιος συνοδοιπόρος, ο εμψυχωτής
και συμπολεμιστής του λαού μας στους
αγώνες του για τα εθνικά δίκαια. Όταν στις
3 Αυγούστου του 1977 έφευγε από τη
ζωή, άφηνε πίσω του ένα τεράστιο κενό,
το οποίο μέχρι σήμερα κανένας άλλος
ηγέτης δεν κατάφερε να αναπληρώσει.
Σήμερα κάποιοι, κατ’ εντολή ξένων
κέντρων, επιχειρούν να τον αποδομήσουν, λες και μπορούν τέτοιου είδους

τρωκτικά να αμαυρώσουν αυτόν τον
πολιτικό τιτάνα, που κράτησε Θερμοπύλες και κατάφερε να επιβιώσει από
δεκάδες απόπειρες δολοφονιών εναντίον
του. «Αρχιερείς» πραξικοπηματίες επιχείρησαν να τον καθαιρέσουν και δεν τα
κατάφεραν. Πληρωμένοι δολοφόνοι και
μίσθαρνα ξένων μυστικών υπηρεσιών
ήθελαν να τον εξοντώσουν και απέτυχαν.
Ούτε και μετά θάνατον οι εργολάβοι της
παραχάραξης θα το πετύχουν, γιατί η
Ιστορία γράφτηκε και δεν ξεγράφονται
τα θύματα και τεράστιες απώλειες μιας
ατιμώρητης εθνικής προδοσίας.

Η Κύπρος δεν είναι
προς πώληση

Πολιτικοί νάνοι και καιροσκόποι, μίζερα ανθρωπάκια, κυκλοφορούν σήμερα
ανάμεσά μας ως έτοιμοι από καιρό να πουλήσουν πατρίδες, να συνθηκολογήσουν,
να υποκύψουν, να παζαρέψουν λες και η
κυπριακή γη έχει καταχωρηθεί με τίτλους
ιδιοκτησίας σε τέτοια πολιτικά παράσιτα
και κομματικά τρωκτικά.
Εδώ και μερικές δεκαετίες τόσο η
Κύπρος αλλά και η Ελλάδα έχουν να
δουν πολιτικούς του διαμετρήματος του
Εθνάρχη Μακάριου, ο οποίος είχε όραμα,
σθένος και δεν φοβήθηκε να τα βάλει με
την αμερικανοκίνητη χούντα των Αθηνών
και τους μαστροπούς της.
Δεν χρειάζονται δημοσκοπήσεις για
να αποδειχθούν τα αυτονόητα.
Αν ρωτήσουμε σήμερα έναν μέσο Κύπριο ποιος είναι ο καλύτερος πολιτικός ή
ποιο κόμμα τον εκφράζει, θα δυσκολευτεί
να απαντήσει.
Δυστυχώς, οι πλείστοι κομματικοί ηγέτες
δεν έχουν συνειδητοποιήσει την απέχθεια
των πολιτών, η οποία αυξάνεται χρόνο με
τον χρόνο, μέρα με τη μέρα και συνεχίζουν
την «παλιά τους τέχνη κόσκινο».
Από τη στιγμή που η πολιτική μετα-

τράπηκε σε ένα είδος επαγγέλματος, είναι
δύσκολο να αφουγκραστούν τον βραχνά,
την αγωνία και τα θέλω των πολιτών.
Γιατί οι ελιγμοί, οι συμβιβασμοί μες
στη συνάφεια των σκοπιμοτήτων με τα
μεγαθήρια των τραπεζών, του κεφαλαίου και κάποιων ξένων κέντρων, δεν
τους αφήνουν. Είναι βαρίδια ασήκωτα.
Γι’ αυτό αναγκάζονται να περνούν μέσα
από υπόγειες διαδρομές και υπονόμους.
Όσο και αν δεν το παραδέχονται, αυτά τα
υπόγεια περάσματα αφήνουν πάνω τους
την μπόχα και το χρώμα των διαβιούντων
σε αυτούς τους χώρους.
Δεν είδαμε κανέναν εκλελεγμένο ή διορισμένο να παραιτείται από τα λεγόμενα
κεκτημένα προνόμιά του, τα οποία φρόντισαν οι προκάτοχοί του να κατοχυρώσουν
με τη βούλα του νόμου. Παρακολουθήσαμε
όλοι τις περιπέτειες προτάσεων νόμου
στη Βουλή για τις πολλαπλές συντάξεις,
τον νόμο για το «πόθεν έσχες», ο οποίος
έγινε ο «τάφος του Αγίου Νεοφύτου», τη
συμφωνημένη και ομόφωνη προθυμία να
αυξάνουν τους μισθούς και τα ωφελήματά
τους. Άκρα του τάφου σιωπή, ωστόσο,

επικρατεί στα μεγάλα κόμματα για τις
ευθύνες κατάρρευσης του Συνεργατισμού,
ενώ οι φωνασκίες και οι μαϊμουδιές για τις
υπερχρεώσεις των τραπεζών είναι απαλά
χάδια και για το θεαθείναι.

Το Κυπριακό και οι νεροκουβαλητές των υποχωρήσεων

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ
είναι οι υπέρμαχοι των νέων υποχωρήσεων στο Κυπριακό. Αν και η ηγεσία του
ΔΗΣΥ δεν το ομολογεί, αφήνει το ΑΚΕΛ
να φωνάζει και γι’ αυτό. Ενδεικτικό των
πιο πάνω είναι ότι έχει ρίξει αρκετά τους
τόνους της αντιακελικής ρητορικής, το
γνωστό καμουφλάζ της συμπόρευσης.
Λέχθηκε, χωρίς να επιβεβαιωθεί επισήμως, πως ο κ. Τουμάζος Τσιελεπή, στέλεχος του ΑΚΕΛ, εγκατέλειψε τη συνεδρία
της διαπραγματευτικής ομάδας πριν από
μερικές ημέρες επειδή διαφώνησε με τις
θέσεις του Προέδρου στην πρότασή του για
επιστροφή στο Σύνταγμα του ‘60 και φέρεται
να διερωτήθηκε πού πήγαν οι συγκλίσεις.
Το ΑΚΕΛ και οι συνοδοιπόροι του υποστηρίζουν πως η πρόταση αυτή «είναι

καταφανώς εκτός των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου και των Ψηφισμάτων του
ΟΗΕ» και ότι «είναι ο πρώτος και μόνος
Πρόεδρος της Κύπρου που αποτόλμησε να αμφισβητήσει τη βάση λύσης του
Κυπριακού».
Η Τουρκία εδώ και χρόνια όχι μόνο δεν
διέγραψε τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου
Μακαρίου -Ντενκτάς και Κυπριανού Ντενκτάς, αλλά συστηματικά και αδιάλειπτα
παραβιάζει όχι μόνο τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ αλλά και το διεθνές δίκαιο.
Αν ο Πρόεδρος είτε μπλοφάρει είτε
πρότεινε σοβαρά την επιστροφή στο σύνταγμα της Ζυρίχης, προφανώς είναι μια
τρικλοποδιά στα πόδια της Τουρκίας, και
των κατοχικών αρχών του ψευδοκράτους,
ως αντίβαρο της εμμονής της για δύο κράτη,
δηλαδή διχοτόμηση. Και δεν θα έπρεπε
να ξεσηκώνει τέτοιαν αντίδραση.

Κοροϊδεύουν εαυτούς
ή τα πιστεύουν;

Το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή ήταν το δίδυμο έγκλημα και ο στόχος
για την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους
ήταν το επόμενο έγκλημα, το οποίο κάποιοι
φαίνεται να έχουν αποδεχθεί, εξ ου και
επιμένουν σε ένα ύπουλο μόρφωμα δύο
συνιστώντων κρατών, όπου η Τουρκία θα
κυριαρχεί στον βορρά αλλά το «μακρύ
της χέρι» θα ελέγχει και τον νότο.
Δηλαδή η συνταγματική τάξη, η οποία κατέρρευσε το 1974, ήταν σωστή για κάποιους
που αντιτάσσονται στην επαναφορά της;
Βεβαίως ήταν ένα δοτό και περίπλοκο
σύνταγμα που περιείχε τον σπόρο των
συγκρούσεων, αλλά ο Μακάριος προσπαθούσε να βελτιώσει με τις δικοινοτικές
συνομιλίες. Κάποιοι, όμως, δεν τον άφησαν. Σήμερα κάποιοι βάλθηκαν να του
φορτώσουν ευθύνες, ευθυγραμμιζόμενοι
με τους ισχυρισμούς των κατακτητών.

Οι συγκλίσεις για τι οποίες κλαίει και
οδύρεται η ηγεσία του ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να άρουν τις διχοτομικές αξιώσεις
της Τουρκίας, στόχος της οποίας είναι η
οριστική διχοτόμηση.
Η ηγεσία του ΑΚΕΛ πρέπει να είναι
ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό της και
μετά με τα μέλη, τους ψηφοφόρους και
οπαδούς της.
Είναι ή δεν είναι όλα τα στελέχη των
ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων του
ΑΚΕΛ υπέρμαχοι του σχεδίου Ανάν και
των υποχωρήσεων; Ποια από τα σημερινά
στελέχη δρούσαν τότε υπογείως για να
περάσει το εκτρωματικό σχέδιο, παρά την
απόφαση της συνδιάσκεψης να απορριφθεί;
Τι έλεγε για τις εποικοδομητικές ασάφειες ο κ. Τουμάζος Τσιελεπή όταν είχε
ερωτηθεί σε μια θυελλώδη συνεδρία του
Π.Γ. για το πώς θα ερμηνεύονται εφόσον
πάντοτε ο ισχυρός επιβάλλει τη θέση του;

«Να φωνάζουμε τον
ντε Σότο να τις ερμηνεύει»;

Από πότε οι ηγέτες του ΑΚΕΛ, τέως και
νυν, υποστηρίζουν θέση διαμοιρασμού
του φυσικού αερίου με τους κατακτητές,
διοχετεύοντάς το με αγωγό μέσω Τουρκίας;
Οι συμβιβασμοί της ηγεσίας του ΑΚΕΛ
και του ΔΗΣΥ υπέρ μιας λύσης τουρκικών
προδιαγραφών δεν θα απαλλάξουν την
Κύπρο από τη διχοτόμηση, αλλά θα την
ρίξουν σε χειρότερες τραγωδίες.
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
πρέπει να ζουν σε μια κοινή πατρίδα μαζί
και όχι πλάι-πλάι, σε ένα καθεστώς δύο
ισότιμων κρατιδίων που θα παραπέμπει
σε αναχρονιστικά απαρτχάιντ.
Οι πολιτικοί νάνοι και τα κομματικά
τρωκτικά δεν έχουν το ανάστημα να αντισταθούν στις αξιώσεις των κατακτητών. Δεν
έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν για μια
Κύπρο ελεύθερη και απαλλαγμένη από
ξένους στρατούς και στρατιωτικές βάσεις.
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Της Κυριακής

Αν δεν έχεις στρατιωτική δύναμη,
κανείς δεν νοιάζεται τι πιστεύεις
Κρίσιμα ερωτήματα

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Ε

ξάλλου, ο Φοίβος
Κλόκκαρης, πρώην
Υπουργός Άμυνας
και αντιστράτηγος
ε.α., σε ανάλυσή του (16/4/2018)
έθετε κρίσιμα ερωτήματα για
την άμυνα της Κύπρου:
> Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει θεσμοθετήσει
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας
ούτε έχει συγκροτήσει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας;
> Γιατί αδρανοποιήθηκε το
Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού
Χώρου Κύπρου - Ελλάδας;
> Γιατί το Ταμείο Αμυντικής
Θωράκισης δεν διατίθεται ολόκληρο για τους εξοπλισμούς

ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΈΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΠΛΊΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΥΤΟΎ ΑΠΑΙΤΟΎΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΠΟΤΑΓΉ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΌ,
Η ΚΎΠΡΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΔΎΝΑΜΟΣ
ΚΡΊΚΟΣ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΏΝ ΛΑΘΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΩΝ ΤΩΝ ΗΓΕΤΏΝ ΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΉΣ ΑΠΕΙΛΉΣ

Α

θάνατε Θουκυδίδη… Πριν
από λίγες ημέρες πέθανε
ένας παθιασμένος και
επίμονος μελετητής
της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου που ξυνέγραψε ο
Θουκυδίδης, ο πρώτος ιστορικός και ο
πρώτος θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων. Πρόκειται για τον γνωστό Αμερικανό
καθηγητή, Ντόναλντ Κέιγκαν (1932-2021),
ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του
Γέιλ και εμφύσησε σε ολόκληρες γενιές
κλασικιστών την αγάπη για την Ελλάδα
και τον Θουκυδίδη.
Όπως γράφει η Ελληνίδα συνάδελφος,
Μαργαρίτα Πουρνάρα («Καθημερινή»,
28/8/2021), γνώρισε τον Κέιγκαν το 2008,
σε μια κρουαζιέρα με αποφοίτους μεγάλων
Αμερικανικών Πανεπιστημίων.
•«Θυμάμαι», γράφει, «τον Κέιγκαν στη
Μήλο να διαβάζει την επιστολή των Μηλίων προς τους Αθηναίους και να εξηγεί
στους συμμετέχοντες πως, αν δεν έχεις
στρατιωτική δύναμη, κανείς δεν νοιάζεται για το τι πιστεύεις».
Ο Αμερικανός διανοητής διατύπωσε
πιο απλουστευμένα τη διαχρονική απόφανση του Θουκυδίδη:
•«Στις ανθρώπινες σχέσεις, τα νομικά επιχειρήματα έχουν αξία όταν
εκείνοι που τα επικαλούνται είναι
περίπου ισόπαλοι σε δύναμη και,
αντίθετα, ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι
του επιτρέπει η δύναμή του και ο
αδύνατος υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του» (Θουκυδίδου
Ιστορίαι – 5.89.1).

Ο Αναστασιάδης ΔΕΝ μπορεί

Επισημαίνω τα πιο πάνω με αφορμή δύο
γεγονότα. Το πρώτο είναι η ασυγκράτητη,
πλέον, βιασύνη του Κύπριου Προέδρου
Αναστασιάδη (συνεπικουρούμενου από
τον ΥπΕξ, Ν. Χριστοδουλίδη), να πάει σε
συνομιλίες με τον υπονομευτή και προδότη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγκάθετο της
τουρκικής κατοχής, Τατάρ. Και το δεύτερο,
είναι η Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το 2021.
Όσον αφορά τις επιδιωκόμενες συνομιλίες, είναι να απορεί κανείς με τον
Κύπριο Πρόεδρο: Θεωρητικά, η επιθυμία
του για λύση είναι θεμιτή. Αυτό απαιτεί
και ο κυπριακός Ελληνισμός από το 1974.
•Όμως, με ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης -πολιτικές, διπλωματικές, κυρίως
στρατιωτικές- ο Ν. Αναστασιάδης επιμένει
να μεταβεί σε νέες συνομιλίες; Εξάλλου, είναι και προσωπικά ευάλωτος εξαιτίας των
κατηγοριών για διαφθορά μετά και τον διεθνή διασυρμό της Κύπρου με το σκάνδαλο
μεγατόνων για τα «χρυσά διαβατήρια».
Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι ο Κύπριος
Πρόεδρος ΔΕΝ μπορεί να διαπραγματευτεί,
επειδή έχουν μελετήσει και ξέρουν τον
Θουκυδίδη: «Στις ανθρώπινες (και στις
διακρατικές και διεθνείς) σχέσεις, τα νομικά
επιχειρήματα έχουν αξία όταν εκείνοι που
τα επικαλούνται είναι περίπου ισόπαλοι
σε δύναμη». Εμείς και οι Τούρκοι δεν
είμαστε ισόπαλοι σε δύναμη.

Στο παρά ένα της τουρκοποίησης

Οι Τούρκοι έχουν υπεροπλία και εξ
αυτού απαιτούν την παράδοση και την
υποταγή μας. Στην αντιπαράθεση με τον

Ελληνισμό, η Κύπρος είναι ο αδύναμος
κρίκος εξαιτίας διαχρονικών λαθών και
παραλείψεων των ηγετών της στον τομέα
της άμυνας και της ασφάλειας, για την
αντιμετώπιση και εξουδετέρωση της
τουρκικής απειλής.
•Από το 1956 οι Τούρκοι βροντοφωνάζουν σε βαρήκοες Έλληνες ηγέτες ότι
θέλουν και μεθοδεύουν επανάκτηση
της Κύπρου. Φτάσαμε στο παρά ένα
της τουρκοποίησης.
Ο Ν. Αναστασιάδης πιστεύει, πραγματικά, ότι, συνομιλώντας με τους εγκάθετους
της κατοχής, θα… λύσει το Κυπριακό, διά
της αγγλοτουρκοδιζωνικής τερατουργίας;
Νομίζει ότι με τα ψηφίσματα, τα παρακάλια
και τις συμπαραστάσεις θα… κάμψει την
τουρκική αδιαλλαξία;
Μα, δεν είναι ο Κύπριος Πρόεδρος που
προειδοποιούσε την Τουρκία με ανακοπή της ενταξιακής πορείας της; Γιατί δεν
την εξαγγέλλει; Γιατί δεν την υλοποιεί;
Δεν είναι ο ίδιος που βολιδοσκοπούσε
τον Τούρκο ΥπΕξ, Τσαβούσογλου, και
πολλούς άλλους, για λύση δύο κρατών;
Πρόσφατα, με αφορμή την ανάκλησηακύρωση διαβατηρίων του κατοχικού ηγέτη
και άλλων αξιωματούχων του ψευδοκράτους,
ο Ν. Αναστασιάδης, δήθεν υπό μορφή ρητορικής αποστροφής, έριξε το πυροτέχνημα
της επιστροφής των Τ/κ στην Κυπριακή
Δημοκρατία και στο Σύνταγμα του 1960.
•Με απλά λόγια: Άσκηση πολιτικής στα
κουτουρού, με πυροτεχνήματα και ξερομαγκιές για εντυπωσιασμό της πλέμπας.
Και κάθε φορά η ίδια κωμικοτραγική
επιχείρηση: Ο ΥπΕξ και άλλοι αρμόδιοι
να τρέχουν να συμμαζέψουν τα ασυμμά-

ζευτα του Προέδρου. Με δηλώσεις του,
ο ΥπΕξ, Ν. Χριστοδουλίδης επιχείρησε
άγαρμπα να… εξηγήσει τι εννοούσε ο Ν.
Αναστασιάδης.

Ενιαίο-ομόσπονδο

Σε μια μεταστροφή 360 μοιρών, αφού
επισήμανε πως «στόχος των διαπραγματεύσεων παραμένει η μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας από ενιαίο σε ομόσπονδο
κράτος» και ότι «ουδέποτε τέθηκε θέμα
αλλαγής του επιδιωκόμενου στόχου για
τη λύση του Κυπριακού», δήλωσε:
«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε
σε όποια συνάντηση ο ΓΓ των Ηνωμένων
Εθνών προτίθεται να καλέσει, που θα έχει
στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών». Έτοιμοι;
•Και η Αμμόχωστος, που ήδη εποικίζεται και αναπτύσσεται από την κατοχική Τουρκία; Η εισβολή Ερντογάν και
οι εξαγγελίες του; Οι αμφισβητήσεις και
παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ; Η πολιορκία της Κύπρου από τον τουρκικό
στόλο; Η βάση drones στο κατεχόμενο
αεροδρόμιο του Λευκονοίκου; Οι αδιάλειπτες απειλές κατά της κυριαρχίας,
ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Κύπρου;

«Πατρίδα μας, η Τουρκία»

Όλα έγιναν γαργάρα, στον βωμό αμφίβολων συνομιλιών αφού:
> Η Τουρκία και οι πράκτορές της από
το 1963 δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή
Δημοκρατία, τώρα εμμένουν σε λύση δύο
κρατών και δεν θέλουν ούτε διζωνική, ούτε
ομοσπονδία, ούτε συνομοσπονδία, επειδή
ο απώτερος στόχος τους είναι η κατάληψη

της ΕΦ;
> Γιατί αποδυναμώθηκε
η μαχητική ισχύς της ΕΦ, με
τη στασιμότητα στους εξοπλισμούς, τη μεγάλη και απότομη
μείωση της θητείας, χωρίς να
έχει μεταβληθεί η τουρκική
απειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η υλοποίηση εξοπλιστικών
προγραμμάτων;
> Γιατί δεν υποβλήθηκε ακόμα αίτηση ένταξης της ΚΔ στον
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη;
Στα κλειστά δώματα του
Προεδρικού και των κομμάτων, ακούει κανείς; Ποτέ δεν
άκουγαν και ποτέ δεν θέλησαν
να αντιληφθούν τους φοβερούς

κινδύνους που απειλούν την
εθνική και βιολογική επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού
από τον αδίστακτο τουρκισμό
και ισλαμισμό.
Απλώς υποτονθορύζουν
κακόφωνα και κωμικά το
ποιηματάκι τους για συνομιλίες, αγνοώντας βάναυσα και
τις διδαχές του Θουκυδίδη και
την υπόδειξη Κέιγκαν πως, αν
δεν έχεις στρατιωτική δύναμη,
κανείς δεν νοιάζεται τι λες ή
τι επιδιώκεις ή αν βρίσκεσαι
υπό ξένη κατοχή. Τα θλιβερά
παραδείγματα του Ναγκόρνο
Καραμπάχ και του Αφγανιστάν
δεν τους διδάσκουν;

και ο έλεγχος ολόκληρου του νησιού.
Ο κατοχικός Τατάρ, που κατηγορείται από
τον Ν. Αναστασιάδη ως υπονομευτής της
Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε επανειλημμένα: «…Είμαστε διαφορετική φυλή.
Μιλάμε τουρκικά, η θρησκεία μας είναι
το Ισλάμ, η πατρίδα μας είναι η Τουρκία».
> Η δε Λευκωσία έμεινε απελπιστικά
αγκιστρωμένη στην τουρκοδιζωνική. Τι
θα συμβεί, αν επαναρχίσουν συνομιλίες;
Μια ενδιάμεση λύση, μεταξύ διζωνικής
και λύσης δύο κρατών, που θα είναι και
πάλι τουρκικών προδιαγραφών και συμφερόντων.
Φυσικά, ούτε σκέψη στην κυπριακή
Κυβέρνηση ή στον Πρόεδρο Αναστασιάδη
και στο ΔΗΣΑΚΕΛ για αγώνα απελευθέρωσης επειδή, τάχα, θα οδηγηθούμε
σε διχοτόμηση.
•Ποια διχοτόμηση; Η Τουρκία θέλει να
καταπιεί όλη την Κύπρο. Αυτόν τον εφιάλτη,
που ήδη προδιαγράφεται στον ορίζοντα του
Κυπριακού, ποιος και πώς θα τον ανακόψει και εξουδετερώσει; Με ψηφίσματα; Με
γελοίες εκκλήσεις στην κατοχική δύναμη
να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο; Με ανέξοδες
συμπαραστάσεις από ξένους;
Η κυπριακή πολιτική ηγεσία, ανιστόρητη, αμνήμων και μονίμως στους αιθέρες των ευσεβών πόθων, βολεύεται με
το παραμύθι των συνομιλιών «από εκεί
που έμειναν στο Crans Montana» και της
δήθεν επανένωσης, ενώ όφειλε να σχεδιάζει την απελευθέρωση της Κύπρου, με
ενεργοποίηση του Δόγματος του Ενιαίου
Χώρου και δραστικό επανεξοπλισμό της
Εθνικής Φρουράς με οπλικά συστήματα
σύγχρονης τεχνολογίας και drones.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών
Μελετών για το 2021, η οποία αναφέρεται
στο φοβερό ανισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ των κατοχικών στρατευμάτων και της
Εθνικής Φρουράς. Όπως αναλύει ο δρ
Άριστος Αριστοτέλους, Διευθυντής του
ΚΚΣΜ, «ενώ ο συσχετισμός στρατιωτικής
ισχύος στο νησί παραμένει δυσμενής για
την Κυπριακή Δημοκρατία και για το 2021,
οι ενδείξεις είναι ότι τείνει να διευρυνθεί».
Και προσθέτει ότι στην Έκθεση:
«Επισημαίνονται ιδιαίτερα ορισμένες
ποσοτικές και ποιοτικές τάσεις και εξελίξεις που δρουν αρνητικά στον τομέα της
άμυνας του νησιού. Πρόκειται για κενά
και επιπλέον προβλήματα που σχετίζονται με τη μείωση της θητείας στην Ε.Φ.,
το πεπαλαιωμένο υλικό και τον εξοπλισμό της Δύναμης, τους περιορισμένους
οικονομικούς πόρους και τα επίπεδα
τεχνολογίας».
Ο Μάριος Μακρυγιάννης, αντιστράτηγος ε.α., έγραφε (1/3/2021):
«Το 2016, ο τότε ΥΠΑΜ (Χριστόφορος Φωκαΐδης), Τουρκολόγος στο
επάγγελμα, αγνοώντας τις έντονες ανησυχίες και υποδείξεις του ΓΕΕΦ, του
ανώτατου επίσημου θεσμοθετημένου
οργάνου, ειδικού σε θέματα άμυνας,
χωρίς να ενημερώσει για τις προθέσεις
του και, βέβαια, χωρίς να εκπληρωθεί
καμία απολύτως προϋπόθεση, έσπευσε, εν όψει των βουλευτικών εκλογών,
ετσιθελικά, άτσαλα, άσχετα, ‘‘πραξικοπηματικά’’, να μειώσει τη θητεία στους
14 μήνες, αιφνιδιάζοντας τους πάντες».

Ο αμυντικός χώρος Ελλάδας - Κύπρου
είναι ενιαίος και η τουρκική απειλή, η
μέγιστη κατά του Ελληνισμού. Για την
αντιμετώπισή της επιβάλλεται σύνταξη
και υλοποίηση πανεθνικής στρατηγικής
εθνικής επιβίωσης, στη βάση της ενίσχυσης της δυνατότητας αντίστασης του
Ελληνισμού. Αυτό επιβάλλει την ύπαρξη
πολιτικής βούλησης να ενισχυθεί άμεσα
η στρατιωτική ισχύς (την μόνη που υπολογίζει η Τουρκία) με κύριες ενέργειες:
Τη συγκρότηση συμβουλίου εθνικής
ασφάλειας (NSC) και τη σύνταξη στρατηγικής εθνικής ασφάλειας (NSS) σε Ελλάδα / Κύπρο με στόχο την ανακοπή της
τουρκικής επιθετικότητας (εγκατάλειψη
πολιτικής κατευνασμού).
Την αναβίωση, στη πράξη, του Δόγματος
ΕΑΧ Ελλάδας-Κύπρου (αδρανοποιήθηκε
ελλείψει πολιτικής βούλησης KΔ/Ελλάδας).
Την ενίσχυση της στρατιωτικής αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων και
την επιδίωξη σύναψης αμυντικών συμμαχιών
με γειτονικές χώρες και ισχυρές φίλες χώρες
(π.χ. Γαλλία) στη βάση κοινών συμφερόντων
αλλά και κοινής συνεισφοράς στην ασφάλεια
(απαιτείται ύπαρξη αξιόμαχων αεροναυτικών
δυνάμεων, τις οποίες στερείται η ΚΔ).
Την απόρριψη λύσης τουρκικών όρων
που καταλύουν την ΚΔ (ΔΔΟ, συνομοσπονδία δύο κρατών κ.ά.).

Τη ριζική αναθεώρηση της αμυντικής
πολιτικής της ημικατεχόμενης Κύπρου, η
οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τρωτότητα
στο αμυντικό μέτωπο του Ελληνισμού. Η ΚΔ
πρέπει: Να διαθέτει ΟΛΕΣ τις εισπράξεις του
Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για
την άμυνα (δεν το πράττει ελλείψει πολιτικής
βούλησης, λόγω υποτίμησης της αξίας της
στρατιωτικής ισχύος και της τουρκικής απειλής). – Να εκσυγχρονίσει το πεπαλαιωμένο
αμυντικό δυναμικό της (αγνοήθηκε το δίδαγμα των πεπαλαιωμένων μέσων 1974). – Να
αποκτήσει νέα μέσα και οπλικά συστήματα
προς κάλυψη επιχειρησιακών κενών και
αντιμετώπιση νέων απειλών όπως τα UAV/
UCAV. - Nα διορθώσει λανθασμένες επιλογές
στα θέματα στρατ. θητείας/αναδιοργάνωσης
ΕΦ, προς ενίσχυση της ικανότητας της για
προωθημένη άμυνα, έλεγχο της ΓΑ και ταχεία
αντίδραση. – Να αποκτήσει αναγκαία μέσα
πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας, που
αδικαιολόγητα στερείται (υπήρχαν πόροι
από το ΤΑΘ) προς έλεγχο του θαλάσσιου/
εναέριου χώρου της.
Ας ακολουθήσουμε το Δ92.4 του Θουκυδίδη: «Απαιτείται δυνατότητα αντίστασης
για να διασφαλίσουμε την ελευθερία μας».
Αυτήν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τάχιστα, για να αποτρέψουμε νέες συμφορές
που απεργάζονται οι άσπονδοι εχθροί μας
Τουρκία/Βρετανία.

Η μείωση της θητείας

Κύπρος: Να αποτρέψουμε νέες συμφορές
ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ,
αντιστράτηγος ε.α.

Η ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ
ΑΔΙΆΠΤΩΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ Η
ΚΎΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΈΧΕΙ ΘΑΝΆΣΙΜΟ ΚΊΝΔΥΝΟ ΕΠΙΒΊΩΣΗΣ

Η

Τουρκική Εθνοσυνέλευση
το 1920 ψήφισε τον «Εθνικό
Όρκο», στο πλαίσιο σχεδίου
αναβίωσης του νεοοθωμανικού
οράματος της Τουρκίας με την επανάκτηση
εδαφών που κατείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία (σαντζάκι Αλεξανδρέττας, Κύπρος, περιοχές του Ιράκ, Συρίας, Ελλάδας
κ.ά.). Το 1939 η Τουρκία με πρόσχημα την
προστασία τουρκικής μειονότητας προσάρτησε την Αλεξανδρέττα. Το 1974, με το
ίδιο πρόσχημα και αφορμή το εγκληματικό
πραξικόπημα, κατέλαβε το βόρειο τμήμα
της Κύπρου (37% του εδάφους, 57% της

ακτογραμμής), αφού προηγήθηκε μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός (εκθέσεις
Νιχάτ Ερίμ, σχέδιο επανάκτησης Κύπρου),
στρατιωτική προπαρασκευή και υποκίνηση
τουρκανταρσίας. Στο Ιράκ και Συρία, με
πρόσχημα κουρδικό κίνδυνο, εισέβαλε και
κατέλαβε εδάφη τους. Στην Ελλάδα, με επιθετικές δράσεις επιδιώκει να ανατρέψει το
status quo στο Αιγαίο και τη Δυτ. Θράκη.
Στην Κύπρο η υλοποίηση της τουρκικής επεκτατικής στρατηγικής ακολούθησε μεθοδευμένα βήματα τουρκοποίησης
και ισλαμοποίησης του καταληφθέντος
εδάφους με δοκιμασμένες βάρβαρες
μεθόδους εκρίζωσης του ελληνικού
στοιχείου, συστηματικό εποικισμό από
Τούρκους και εγκατάσταση υποτελούς
διοίκησης («ΤΔΒΚ»), που λειτουργεί ως
οιονεί τουρκική επαρχία και ως ένα τεράστιο στρατιωτικό προγεφύρωμα ισχυρών
τουρκικών δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) που
ρίζωσαν επί μισό αιώνα στο νησί (40.000
άνδρες, 300 άρματα, 260 πυροβόλα, 650
τεθωρακισμένα), παρά τα ψηφίσματα του
ΣΑ/ΟΗΕ για απομάκρυνσή τους (353/1974
κ.α.). Οι ΤΔΚ είναι μια διαρκής απειλή κατά
των ελεύθερων εδαφών, τηρούν την Κύπρο
υπό τουρκική ομηρία και εξυπηρετούν
την τουρκική στρατηγική του εξαναγκασμού (compellence), που συνίσταται στην
απειλή χρήσης ισχύος για να αναγκάσει

τους Έλληνες της Κύπρου να αποδεχθούν
λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό (συνομοσπονδία δύο κρατών ή συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία δύο κρατών όπως η
ΔΔΟ), με την οποία η Κύπρος θα αφοπλισθεί και θα τεθεί ΟΛΗ υπό τον έλεγχο της
Τουρκίας (στρατηγικός στόχος Τουρκίας).
Δεν πρέπει να αποκλείεται και η χρήση
στρατιωτικής ισχύος από την Τουρκία με
επιθετική ενέργεια (κατόπιν προβοκάτσιας)
ελέγχου ζωτικών χώρων της Κυπριακής
Δημοκρατίας (ΚΔ), μεγάλης στρατηγικής
αξίας πλησίον της γραμμής αντιπαράταξης
(ΓΑ), με πολιτικό στόχο να την αναγκάσει
να αποδεχθεί λύση τουρκικών όρων.
Η υλοποίηση της επεκτατικής στρατηγικής της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου
υποβοηθήθηκε από τη βρετανική πολιτική
«διαίρει και βασίλευε», καθώς και από
στρατηγικά λάθη του Ελληνισμού: τριμερής
διάσκεψη Λονδίνου (1955) και συμφωνίες
Ζυρίχης / Λονδίνου (1960), που έφεραν
την Τουρκία στην Κύπρο (εγγυητικά δικαιώματα/στρατεύματα) -απομάκρυνση
της Ελληνικής Μεραρχίας (1967), που
αποδυνάμωσε την άμυνά της- πραξικόπημα (1974), που έδωσε την αφορμή της
τουρκικής εισβολής, η οποία πέτυχε επειδή
δεν εφαρμόσθηκε το σχέδιο άμυνας, ούτε
εστάλησαν οι προβλεπόμενες ελλαδικές
αεροναυτικές ενισχύσεις.

Μετά την εισβολή, ο Ελληνισμός παραμέλησε την αμυντική ικανότητά του, δεν υιοθέτησε
πανεθνική στρατηγική απελευθέρωσης της
Κύπρου και η ανατροπή του ισοζυγίου δυνάμεων προς όφελος της Τουρκίας οδήγησε
στη στρατηγική του κατευνασμού, που όχι
μόνο δεν ανέκοψε την τουρκική επιθετικότητα αλλά την αύξησε. Έκφραση αυτής της
στρατηγικής υπήρξαν οι χρονοβόρες ούτω
καλούμενες διακοινοτικές συνομιλίες με την
υποτελή διοίκηση της Τουρκίας («ΤΔΒΚ»)
για λύση διζωνικής δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που επέβαλαν η Τουρκία και η
Βρετανία, και μετέτρεψαν το διεθνές έγκλημα που διέπραξε η Τουρκία σε βάρος της
Κύπρου σε δικοινοτική διαφορά. Επέτρεψε
στην Τουρκία να παγιώσει τα τετελεσμένα
της εισβολής-κατοχής και να συνεχίσει τις
εποικιστικές και επεκτατικές δράσεις της με
νέα τετελεσμένα στη Κύπρο (ΑΟΖ, ουδετέρα
ζώνη, Αμμόχωστος, προώθηση μουσουλμάνων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές,
εγκατάσταση βάσης drones κ.ά.) και αύξηση
της επιθετικότητάς της στο Αιγαίο/Θράκη.
Η επεκτατική στρατηγική της Τουρκίας
σε βάρος του Ελληνισμού συνεχίζεται
αδιάπτωτα. Ιδιαίτερα η Κύπρος διατρέχει
θανάσιμο κίνδυνο επιβίωσης. Η πτώση της
θα έχει ως συνέπεια να ακολουθήσει και
εκείνη του Καστελορίζου, Ανατ. Αιγαίου
και Δυτ. Θράκης (εθνικός όρκος Τουρκίας).
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Της Κυριακής

ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Η ΙΔΈΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ «ΔΎΝΑΜΗ ΆΜΕΣΗΣ ΕΠΈΜΒΑΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΤΩΝ 27 ΓΙΑ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ»

Ευρωπαϊκή «Στρατηγική Πυξίδα»: Ισορροπώντας
μεταξύ ατλαντισμού και πολυπολικότητας
ΔΡ ΛΆΜΠΡΟΣ Γ.
ΚΑΟΎΛΛΑΣ, Αστυνομικές
Σπουδές, Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΟΣ «ΠΌΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ»,
ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΗ ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ «ΑΣΎΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΈΣ»,
ΈΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΎΣ ΗΠΑ
ΚΑΙ ΕΕ ΑΚΌΜΗ ΠΙΟ ΣΤΕΝΟΎΣ

Η

αποχώρηση του Στρατού των ΗΠΑ από
το Αφγανιστάν και η
επάνοδος στην εξουσία των Ταλιμπάν τον
Αύγουστο του 2021
σηματοδοτούν το κλείσιμο ενός κεφαλαίου που ξεκίνησε για
τη χώρα πριν ακριβώς από 20 χρόνια,
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους και στο Πεντάγωνο.
Ο επακόλουθος «πόλεμος κατά της
τρομοκρατίας», παράλληλα με την αυξανόμενη ανησυχία ως προς τις «ασύμμετρες
απειλές», έκανε τους δεσμούς ΗΠΑ και
ΕΕ ακόμη πιο στενούς.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής
Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Josep Borrell Fontelles
ανέφερε πως «η πτώση της Καμπούλ
στους Ταλιμπάν και η χαοτική διεθνής

προσπάθεια εκκένωσης δείχνουν ότι η
Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει τη δική
της στρατιωτική ικανότητα, ανεξάρτητα
από τις ΗΠΑ» (AFP, 22/08/2021).
Ο κεντροαριστερός Ισπανός πολιτικός
είπε «λυπάμαι πολύ για τον τρόπο που
έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά κανείς
δεν ζήτησε τη γνώμη των Ευρωπαίων»
και πρόσθεσε πως «κάποιες χώρες θα
πρέπει να ρωτήσουν τον εαυτό τους για
έναν Αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος, όπως
είπε ο Joe Biden, δεν θέλει να πολεμά
τους πολέμους άλλων λαών». Θεωρεί πως
«οι Ευρωπαίοι δεν έχουν επιλογή» και
πως θα πρέπει «να οργανωθούμε για να
αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως είναι
και όχι τον κόσμο που ονειρευόμαστε».

τη-μέλη «περισσότερο διπλωματικό και
στρατιωτικό μυ» όταν δρουν συλλογικά,
κτίζοντας πάνω στη «στρατηγική αυτονομία» για την οποία έκανε λόγο ο Γάλλος
Πρόεδρος Emmanuel Macron (France24,
22/08/2021).
Για τον Josep Borrell, αυτό πρέπει να
περιλαμβάνει μιαν «αναπτύξιμη κοινή στρατιωτική δύναμη αντίδρασης» («deployable
joint military reaction force»). Προβλέπει
ότι «οι επόμενες κρίσεις θα είναι σε Ιράκ
και στην περιοχή του Σαχέλ» και πιστεύει
ότι τα γεγονότα στο Αφγανιστάν ήταν αφυπνιστικά, ούτως ώστε η Ευρώπη να μην
αντιδρά μόνο στις κρίσεις, αλλά πως «ήλθε
η στιγμή να της δώσουμε μια στρατιωτική
δύναμη ικανή να πολεμήσει, αν χρειαστεί».

«Στρατηγική Πυξίδα», Μέση
Ανατολή & Σαχέλ

Αυτοκριτική ΕΕ & οικοδόμηση «σύγχρονης κοινωνίας»

Η ΕΕ ήδη αναπτύσσει αυτό που ονομάζει ως τη νέα «Στρατηγική Πυξίδα»,
ένα πλαίσιο που θα παρέχει στα 27 κρά-

#EUDefence & Κύπρος: «Κοινή
κουλτούρα ασφάλειας και άμυνας»

Σ

τις 2 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός
Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης συμμετείχε
στην άτυπη Σύνοδο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ
στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπου συζητήθηκαν
οι τελευταίες εξελίξεις σε
Αφγανιστάν, Λιβύη, Δυτικά
Βαλκάνια, Μοζαμβίκη και
Σαχέλ και συμφωνήθηκε
το χρονοδιάγραμμα για
τη «Στρατηγική Πυξίδα»
(ΚΥΠΕ, 02/09/2021).
Στο έγγραφο με τίτλο
«Towards a Strategic
Compass» του Μαΐου
του 2021, που βρίσκεται
στην επίσημη ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (EEAS),
χαρτογραφούνται οι: α) Διεθνείς και περιφερειακές
απειλές. β) Συγκρούσεις στη
γειτονιά μας. γ) Προκλήσεις
από κρατικούς δρώντες. δ)
Απειλές από μη-κρατικούς
δρώντες.
Η «Ανάλυση Απειλών»
(«Threat Analysis») είναι μια
απόρρητη έκθεση πληροφοριών που προσδιορίζει τις
βασικές τάσεις: α) Διεθνές
επίπεδο: Επιβράδυνση
της παγκοσμιοποίησης
(slowdown of globalisation),
αυξανόμενη οικονομική
αντιπαλότητα μεταξύ των
παγκόσμιων δυνάμεων,
κλιματική αλλαγή και
ανταγωνισμοί για πόρους,
μεταναστευτικές πιέσεις και
απειλές στο πολυπολικό

σύστημα. β) Περιφερειακό επίπεδο: Περιφερειακή αστάθεια, σύγκρουση,
κρατική ευθραυστότητα
(state fragility), διακρατικές
εντάσεις, εξωτερικές επιρροές, αποσταθεροποιητική
επίδραση (destabilising
impact) μη-κρατικών δρώντων. γ) Απειλές κατά της
ΕΕ: κρατικοί και μη-κρατικοί δρώντες που στοχοποιούν την ΕΕ με υβριδικά εργαλεία (hybrid tools)
που συμπεριλαμβάνουν
ανατρεπτικές τεχνολογίες
(disruptive technologies),
παραπληροφόρηση και
άλλες μη-στρατιωτικές
πηγές επιρροής (sources
of influence), τρομοκρατική απειλή.
Το έγγραφο αναφέρει πως η ανάπτυξη της
«Στρατηγικής Πυξίδας» θα
βοηθήσει στην «ενίσχυση
μιας κοινής ευρωπαϊκής
κουλτούρας ασφάλειας
και άμυνας» και επίσης
θα βοηθήσει στο να καθοριστούν «σωστοί σκοποί
και συγκεκριμένοι στόχοι»
για την πολιτική σε τέσσερεις διαφορετικούς αλλά
αλληλένδετους τομείς: α)
Αποστολές διαχείρισης κρίσεων (Crisis mangement
missions). β) Ανθεκτικότητα
(Resilience). γ) Δυνατότητες
και Μέσα (Capabilities and
Instruments). δ) Συνεργασία
με εταίρους.
Η «Στρατηγική Πυξίδα»
αναμένεται να υιοθετηθεί
τον Μάρτιο του 2022.

Σε κατοπινή συνέντευξή του στην ιταλική «Corriere della Sera» (29/08/2021),
ο Ύπατος Εκπρόσωπος με μια διάθεση
αυτοκριτικής ανέφερε:
«Οι Ευρωπαίοι είχαν εμπλακεί από την
αρχή στον αφγανικό πόλεμο, επειδή ήταν
η πρώτη φορά που έγινε επίκληση του
άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, στον
απόηχο της 11ης Σεπτεμβρίου. Σίγουρα
από την αρχή τα ευρωπαϊκά μέλη του
ΝΑΤΟ έστειλαν στρατεύματα, εμπλέξαμε ανθρώπους - υπέροχους άνδρες και
γυναίκες - και ξοδέψαμε ένα σημαντικό
χρηματικό ποσό. Τούτου λεχθέντος, ως
Ευρωπαίοι δεν είχαμε μια σαφή και δική
μας προσέγγιση στο Αφγανιστάν. Ο πρώτος σκοπός ήταν η καταπολέμηση της Al
Qaeda και αυτό έγινε. Αλλά μετά υπήρχε
ένας δεύτερος και πιο ασαφής στόχος: η
προσπάθεια οικοδόμησης ενός σύγχρονου κράτους. Σε αυτά τα 20 χρόνια κάτι
έγινε. Δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί
γι’ αυτό διότι -μεταξύ άλλων- στείλαμε 3
εκατομμύρια κορίτσια στο σχολείο. Αλλά
ο στόχος για την οικοδόμηση μιας σύγ-

χρονης κοινωνίας δεν είχε χρόνο για να
αναπτύξει βαθιές ρίζες. Σίγουρα εμείς οι
Ευρωπαίοι αναλαμβάνουμε το μερίδιο
της ευθύνης μας, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως αυτός ήταν απλώς ένας
αμερικανικός πόλεμος».

Οπλοποίηση μετανάστευσης
& πολυπολικός κόσμος

Στις παρατηρήσεις του Ιταλού δημοσιογράφου Federico Fubini ότι Τουρκία και
Λευκορωσία φαίνεται να χρησιμοποιούν
τη μετανάστευση για «εκβιασμό» της ΕΕ
και πως διαφαίνεται μια αλλαγή ως προς
τη συνοριακή πολιτική της ΕΕ, σε σχέση
με τη γραμμή του Jean-Claude Juncker,
ο Αντιπρόεδρος Borrell είπε πως όντως
όταν μπαίνουν τέτοια θέματα στην ατζέντα,
οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις γεωπολιτικές κρίσεις.
Σε σχέση με τη μετανάστευση από το
Αφγανιστάν ανέφερε πως δεν είναι μετανάστες όσοι έρχονται, αλλά «πολλοί είναι

αιτούντες άσυλο. Ήθελαν να δραπετεύσουν
από την Καμπούλ επειδή δεν ήθελαν να
σκοτωθούν». Από την άλλη, συμφώνησε
πως «όλο και περισσότεροι πρόσφυγες,
μετανάστες και αιτούντες άσυλο οπλοποιούνται» και πως «χρησιμοποιούνται ως
όπλο από μερικές γειτονικές μας χώρες
για να μας ασκήσουν πίεση». Έφερε ως
παράδειγμα τη μεταφορά Ιρακινών στα
λιθουανικά σύνορα από τη Λευκορωσία.
Υπογράμμισε, παράλληλα, πως πρέπει να
ληφθεί υπόψη η «ισορροπία δυνάμεως
μέσα και γύρω από το Αφγανιστάν», από
τη μια, αλλά και ο κίνδυνος η μετανάστευση να ενεργοποιήσει «αντανακλαστικά ανασφάλειας» στους ευρωπαϊκούς
πληθυσμούς, πάνω στα οποία ορισμένοι
δρώντες θα κεφαλοποιήσουν πολιτικά.
Πρότεινε όπως αυξηθεί η συνεργασία με
χώρες όπως το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν
και το Τατζικιστάν για την υποδοχή Αφγανών, στα πρότυπα της συνεργασίας με την
Τουρκία όσον αφορά τη συριακή κρίση.
Αναφορικά με τα συνοριακά εμπόδια,
θεωρεί πως μεταξύ κρατών-μελών δεν
μπορούν να γίνουν αποδεκτά, όμως «το
εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης» δεν προσκρούει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αφού
οι φράκτες και οι τοίχοι «είναι εκεί για
την προστασία από την παραβίαση των
εδαφικών ορίων μιας χώρας. Κάθε κυβέρνηση έχει καθήκον να προστατέψει
την επικράτειά της». Από την άλλη, είπε
πως «αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και δεν πρέπει να αποτρέπουν
αιτούντες άσυλο από του να παρουσιάσουν
τα αιτήματά τους», τα οποία πρέπει να
τύχουν επεξεργασίας με βάση την αρχή
της μη-επαναπροώθησης.
Σημαντική κρίνεται και η αναφορά του
πως «η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και
Κίνας» θα θέσει το πλαίσιο του 21ου αιώνα
και πως «ο κόσμος δεν είναι διπολικός,
είναι όλο και περισσότερο πολυπολικός
και η ΕΕ πρέπει να είναι ένας πόλος σε
αυτό». Ως ΕΕ, συνέχισε, «θα είμαστε πάντα
πιο κοντά στις ΗΠΑ παρά στην Κίνα, αλλά

αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε
πάντα συστηματικά ευθυγραμμισμένοι
με τις ΗΠΑ, διότι έχουμε διαφορετικά
συμφέροντα σε ορισμένους τομείς».

«Δύναμη Άμεσης Επέμβασης»
& πολλαπλότητα απειλών

Στο πνεύμα της επαναξιολόγησης της
ατλαντικής συμμαχίας στη διαμορφούμενη
νέα τάξη πραγμάτων, ο Borrell, σε άρθρο
του στη «New York Times» (01/09/2021)
ανέπτυξε περισσότερο την ιδέα για μια ΕΕ
που θα γίνει «ένα πιο ικανός σύμμαχος»
των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πυξίδα» («European
Strategic Compass»), που θα ορίσει «τις
επιδιώξεις για την ασφάλεια και την άμυνά
μας τα επόμενα 5 με 10 χρόνια».
Σύμφωνα με τον Borrell, τα κράτη-μέλη
της ΕΕ «συμμετέχουν πλήρως σε αυτήν
την άσκηση» και μερικά έχουν προτείνει
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «Δύναμης Άμεσης Επέμβασης» («Initial Entry
Force»), αποτελούμενης από περίπου 5.000
στρατιώτες, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί με ταχύτητα και να αναλάβει ισχυρή
δράση. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση
του αεροδρομίου της Καμπούλ -που δεν
έγινε- θα μπορούσε να είναι μια τέτοιου
είδους επιχείρηση για το μέλλον.
Αναφερόμενος στην πολλαπλότητα των
δυνητικών προκλήσεων σε ένα «αβέβαιο
μέλλον» με απειλές σε κυβερνοχώρο,
θάλασσα και διάστημα, τόνισε πως είναι
ζωτικής σημασίας η αμυντική συνεργασία
των Ευρωπαίων, είτε βρίσκονται στο ΝΑΤΟ
είτε στον ΟΗΕ είτε στην ΕΕ. Τέτοια αμυντική συνεργασία περιλαμβάνει αύξηση
των κεντρικών στρατιωτικών δυνατοτήτων
όπως αερομεταφορές και ανεφοδιασμός
(airlift and refueling), δομές διοίκησης και
ελέγχου (command and control), στρατηγική
αναγνώριση (strategic reconnaissance) και
διαστημικών πόρων (space-based assets).
Υπογραμμίζονται οι δυνατότητες γρήγορης
ανάπτυξης και διαλειτουργικότητας. Επισημαίνεται, επίσης, πως θα δαπανηθούν
περίπου €8 δισεκατομμύρια στα επόμενα
6 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
(European Defence Fund).
Ο Borrell θεωρεί πως η επιστροφή
των Ταλιμπάν στην εξουσία «φέρνει μαζί
της τον κίνδυνο νέων τρομοκρατικών επιθέσεων, την αύξηση του λαθρεμπορίου
ναρκωτικών και ένα μεγάλο ποσοστό
παράτυπης μετανάστευσης. Πρέπει να
είμαστε αποφασιστικοί στην καταπολέμηση αυτών των απειλών, καθώς και στην
αντιμετώπιση ενός αλλαγμένου περιφερειακού τοπίου». Και προσθέτει: «Η Κίνα,
η Ρωσία και το Ιράν θα έχουν μεγαλύτερη
επιρροή στην περιοχή, ενώ το Πακιστάν,
η Ινδία, η Τουρκία και οι μοναρχίες του
Κόλπου θα επανατοποθετηθούν όλοι. Δεν
μπορούμε να τους αφήσουμε να είναι οι
μόνοι συνομιλητές με το Αφγανιστάν μετά
την αποχώρηση των Δυτικών. Η Ευρώπη,
μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να
αναδιαμορφώσουν την εμπλοκή τους».

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωση Κενών Θέσεων
(Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Αρ. Α/9-2021)

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωση Κενών Θέσεων
(Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Αρ. Α/10-2021)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση
των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις
πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεών του.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. Η
δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη
μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεών του.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα,
από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τρεις (3) κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8
(Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)
Τρεις (3) κενές θέσεις Τεχνίτη Σταθμού (Ηλεκτρολογία), Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8
(Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)
Μία (1) κενή θέση Συγκολλητή/Σιδηρουργού Σταθμού, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8
(Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)
Στην προκήρυξη των θέσεων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου www.eac.
com.cy, αύριο Δευτέρα, 6/9/2021, θα δημοσιευτούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα,
τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΗΚ, στα
τηλέφωνα 22201612 και 22201636, μεταξύ των ωρών 08:00-14:15 (Δευτέρα, Τετάρτη - Παρασκευή) και
Τρίτη 08:00-17:45.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα
απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
1) Τρεις (3) κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Αγοράς (Συνδυασμένη με τη θέση του
Μηχανικού Αγοράς), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 –
Α12: €44.968-€59.689).
Στην προκήρυξη των θέσεων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
www.eac.com.cy, αύριο Δευτέρα, 6/9/2021, θα δημοσιευτούν όλες οι πληροφορίες σχετικά
με τα απαιτούμενα προσόντα, τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις, καθώς και λεπτομέρειες για
τη διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία
της ΑΗΚ, στα τηλέφωνα 22201612 και 22201636, μεταξύ των ωρών 08:00-14:15 (Δευτέρα,
Τετάρτη - Παρασκευή) και Τρίτη 08:00-17:45.
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Της Κυριακής

Η χαώδης τύχη του Αφγανιστάν
στα χέρια των «σωτήρων» του
ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

«ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΣ ΣΤΡΑΤΙΏΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΔΙΑΤΆΞΩ ΝΑ ΠΕΘΆΝΕΙ ΓΙΑ
ΛΆΘΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ;»

Ρωσία

Στις 16 Ιανουαρίου 1895 ο Sir Frank
Lascelle, Βρετανός Πρέσβης στη Ρωσία
(Αγία Πετρούπολη), ενημέρωσε με επιστολή
του τον αξιωματούχο στο Φόρεϊν Όφις στο
Λονδίνο, Sir Thomas Sanderson, σχετικά
με μια συνομιλία που είχε ο Major Waters
(Sir Walter Francis Hely-Hutchinson Αγγλο-ιρλανδός διπλωμάτης και αποικιακός διαχειριστής) με τον Ρώσο διπλωμάτη
Βαρόνο Egor Egorovich Staal, ο οποίος
υπηρέτησε Πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1884 και 1902.
Ο Ρώσος διπλωμάτης, με τον θάνατο
του Εμίρη στο Αφγανιστάν είχε αναπτύξει
την άποψη διχοτόμησης της χώρας (Αφγανιστάν) στον Αγγλο-ιρλανδό διπλωμάτη. Ο
Βρετανός πρέσβης Sir Frank Lascelles ενημέρωσε τον ανώτερό του στο Φόρεϊιν Όφις
ότι συμβούλευσε τον Major Waters να είναι
προσεκτικός στο μέλλον και να αποφεύγει
να συζητεί τέτοια ευαίσθητα θέματα…

Γαλλία - Βρετανία

Το 2001/2002, μεταξύ των αποδεσμευμένων βρετανικών φακέλων στο
Βρετανικό Εθνικό Αρχείο, αποδεσμεύθηκε και ένας φάκελος που αφορούσε τη
διχοτόμηση του Αφγανιστάν. Και, παρόλο
που δεν ήταν το θέμα μου, αποφάσισα
να του ρίξω μια ματιά. Κατά την αποδέσμευση, τότε, Πρωθυπουργός στη Βρετανία ήταν ο Εργατικός Τόνι Μπλερ. Ο
οποίος πρωτοστατούσε… για τη διάσωσή
του Αφγανιστάν. Ο φάκελος, λοιπόν, φανέρωσε ότι το 1951 η Βρετανία, τέσσερα
χρόνια μετά τη διχοτόμηση των Ινδιών
σε μουσουλμανικό Πακιστάν και Ινδιών
(ινδουιστών), σχεδίαζε και για διχοτόμηση
του Αφγανιστάν. Με το σκεπτικό ότι κανέναν δεν θα ενδιέφερε ο εξαφανισμός της
χώρας (Αφγανιστάν), αν αυτό απαιτούσαν
τα βρετανικά συμφέροντα.
Η ιδέα, σύμφωνα με τον σχετικό φάκελο, αρχικά ανήκε στη Γαλλία, αλλά την
υιοθέτησε και το Λονδίνο. Όμως, τελικά
την έθαψε ο Βρετανός Πρέσβης, ο οποίος

διαφώνησε με το Φόρεϊν Όφις και έκοψε τη φόρα του Λονδίνου… Ακριβώς και
σχεδόν παράλληλα με τα διχοτομικά σχέδια του Φόρεϊν Όφις, που ετοίμασε το
Λονδίνο και για την Κύπρο. Με τη διαφορά ότι, στην περίπτωση της Κύπρου,
δεν βρέθηκε, δυστυχώς, κανένας να τα
ανακόψει. Ο αποικιακός κυβερνήτης Sir
John Harding, παρόλο που διαφώνησε,
εντούτοις εκτέλεσε τις εντολές που του
δόθηκαν και ετοίμαζε τα σχέδια διχοτόμησης που του ζητήθηκαν… Η πρώτη
μελέτη με διάφορους χάρτες στάλθηκε
στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 1956 και
η δεύτερη διευρυμένη εντός του 1957.
Σημείωση: Αμέσως μετά τις Συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου, ο τότε Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας Ευάγγελος Αβέρωφ
μάταια ζητούσε από το Φόρεϊν Όφις να
δει τα σχέδια διχοτόμησης για την Κύπρο,
αλλά οι Βρετανοί αρνήθηκαν πεισματικά,
λέγοντας ότι αυτά ήσαν για τα ΔΙΚΑ ΤΩΝ
ΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟ…

ΗΠΑ

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, η βρετανική «Guardian» με τίτλο «Προωθώντας
διχοτόμηση του Αφγανιστάν», έγραψε
μεταξύ άλλων:
«Ο Robert Blackwill, υπηρετήσας ως
σύμβουλος για εξωτερική πολιτική αμφότερους τους Προέδρους Bush (πατέρα και υιό),
ήλθε σήμερα στο Λονδίνο να υποστηρίξει
τις θέσεις του για ντε φάκτο διχοτόμηση του
Αφγανιστάν. Ανέπτυξε τις θέσεις του στην
Ουάσιγκτον και στους ‘‘Financial Times’’
ενωρίτερα το καλοκαίρι. Και εμφανίστηκε
σήμερα το απόγευμα με πρόσκληση του
International Institute for Strategic Studies
(Διεθνές Ινστιτούτο για Στρατηγικές Μελέτες) να αντικρούσει τις επικρίσεις που
δέχθηκε, υπολογίζεται επειδή οι ιδέες του
ενισχύουν παρόμοιες ιδέες που ανέπτυξε
την περασμένη εβδομάδα και το ίδιο το
International Institute for Strategic Studies».
Το άρθρο τόνισε ότι προφανώς ο χρόνος
που διάλεξε να αναπτύξει τη θεωρία του
ο πρώην σύμβουλος να σχετιζόταν με την
αναθεώρηση τον Δεκέμβριο (του ιδίου
χρόνου) της αμερικανικής στρατηγικής
και να προκαλέσει τα κατεστημένα τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στο ΗΒ. «Ο Blackwill
(έγραψε η εφημερίδα) είναι μια ενδιαφέρουσα
φωνή ως Ρεπουμπλικάνος που υποστηρίζει
μερική υποχώρηση (από το Αφγανιστάν),
παρόλο που αναμφίβολα αντιπροσωπεύει μια μικρή μειονότητα στο κόμμα του»
(https://www.theguardian.com/world/
julian-borger-global-security-blog/2010/
sep/13/afghanistan-war-partition).
Η κάθοδος του Ρεπουμπλικάνου πρώην
συμβούλου με τις διχοτομικές προτάσεις
και μερική αποχώρηση από το Αφγανιστάν
προφανώς οδήγησε και στην εν συνεχεία

O Paul Flynn εθεωρείτο
ανοικτό και ανεξάρτητο
μυαλό και συχνά, όπως
και στη συγκεκριμένη συζήτηση, εξέφραζε ανοικτά τις θέσεις, απόψεις,
επικρίσεις αλλά και προειδοποιήσεις του για το
Αφγανιστάν. Μια δεκαετία
αργότερα, με τα σημερινά τραγικά γεγονότα στη
χώρα αυτή (Αφγανιστάν),
οι προειδοποιήσεις του
βγήκαν πέρα ώς πέρα
σωστές

Η ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ SIR FRANK
LASCELLE, ΗΜΕΡ.16 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 1895,
ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΌΡΕΪΝ ΌΦΙΣ.

συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων στις
6 Ιουλίου 2011. Παρόλο που η συζήτηση
περιστρεφόταν γύρω από την επικύρωση
των κονδυλίων που παραχωρούνταν για
το Αφγανιστάν. Μεταξύ των βουλευτών
που μίλησαν ήταν και ο Σοσιαλιστής Paul
Flynn (πέθανε το 2019). O Paul Flynn
εθεωρείτο ανοικτό και ανεξάρτητο μυαλό
και συχνά, όπως και στη συγκεκριμένη
συζήτηση, εξέφραζε ανοικτά τις θέσεις,
απόψεις, επικρίσεις αλλά και προειδοποιήσεις του για το Αφγανιστάν. Μια δεκαετία αργότερα, με τα σημερινά τραγικά
γεγονότα στη χώρα αυτή (Αφγανιστάν),
οι προειδοποιήσεις του βγήκαν πέρα ώς
πέρα σωστές.
Είπε ο Flynn (σε ελεύθερη μετάφραση):

«Αντί ανοικοδόμηση επιφέραμε μαζική καταστροφή»

«…Οι μαρτυρίες βρίσκονται στις εκθέσεις
των Επιτροπών (Βουλής των Κοινοτήτων).
Μαρτυρία από έναν διακεκριμένο πρώην πρέσβη στην Καμπούλ (Kabul) και
δύο πρώην ανώτερων αξιωματούχων
στη δημόσια υπηρεσία. Η μαρτυρία είναι ξεκάθαρη. Ένας μάρτυρας είπε ότι
δεν δόθηκε καμία προσοχή στο
εθνικό συμφέρον (εννοείται του
Αφγανιστάν)… γνωρίζουμε
το αποτέλεσμα. Αυτή ήταν μια
ειρηνική επαρχία. Πήγαμε για
να διασφαλίσουμε ανοικοδόμηση, αλλά το αποτέλεσμα
ήταν, τραγικά, η απώλεια αγνώστου αριθμού ζωών… Δεν υπήρξε
ανοικοδόμηση. Αντιθέτως
υπήρξε καταστροφή

σε μαζική κλίμακα… Εγκαθιδρύσαμε πόστα
τα οποία υπερασπιστήκαμε έναντι μεγάλης
απώλειας ζωών δικών μας ανθρώπων και
άλλων…». Και συνέχισε ο βουλευτής:

«Το τέλος θα
είναι χαώδες (messy)»

«…Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ευχάριστο τέλος στο Αφγανιστάν, και δεν
πρέπει να κτίζουμε προοπτικές για ένα
Αφγανιστάν που θα είναι περίπου όπως
μια Σκανδιναβική δημοκρατία ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το τέλος θα είναι χαώδες
(messy)… Δεν έχουμε συζητήσει (σε βάθος
εννοεί) τη συνεχιζόμενη παρουσία μας στο
Αφγανιστάν ή τη συνεχιζόμενη θυσία των
ζωών των γενναίων μας στρατιωτών. Αυτό
είναι ένα κακό επεισόδιο στην ιστορία μας.
Δραματικά καθώς είδαμε μία διεφθαρμένη
κυβέρνηση στο Αφγανιστάν να πέφτει το
2001… η σημερινή κυβέρνηση μπορεί
κάλλιστα να αντικατασταθεί με κάποια
άλλη διεφθαρμένη σε πέντε χρόνια και
θα διερωτόμαστε ‘‘Για τι πράγμα έγιναν οι
θυσίες;’’. Σήμερα βρισκόμαστε στην ίδια
θέση που περιέγραψε το 1971 ο John
Kerry, τώρα Γερουσιαστής Kerry, όταν
έθεσε στον εαυτό του το αγωνιώδες ερώτημα, ‘‘Ποιος θα είναι ο
τελευταίος στρατιώτης που θα
διατάξω να πεθάνει για λάθος
πολιτικού;’’.
Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πήραν 10 χρόνια από το

O ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ
PAUL FLYNN.

2011, αντί 5, που υπολόγισε ο βουλευτής
Flynn για μια νέα κυβέρνηση στη Kabul,
αλλά η ουσία των όσων είπε στη Βουλή των
Κοινοτήτων ήσαν πέρα ως πέρα σωστή.
(…“What was the sacrifice for?” We
are now in the position that John Kerry,
now Senator Kerry, described in ’71 when
he asked himself the agonising question,
“Who will be the last soldier I will order
to die for a politician’s mistake?”…»).
Βρετανικές απώλειες ζωών - Σύμφωνα
με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που
δημοσίευσε η Βιβλιοθήκη της Βουλής
των Κοινοτήτων στις 17 Αυγούστου
2021, κατά τα 20 χρόνια παρουσίας
βρετανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν
σκοτώθηκαν 457 άνδρες και γυναίκες
στρατιώτες. Υπήρξαν σε σύνολο 7.807
εισαγωγές σε νοσοκομεία, το 28% (2.209)
των οποίων ήσαν τραυματισμοί στο πεδίο
των μαχών. Πολλοί από τους τραυματίες
κατέληξαν ακρωτηριασμένοι…
(Afghanistan statistics: UK deaths,
casualties, mission costs and refugees
https://commonslibrary.parliament.
uk/research-briefings/cbp-9298/).
Οι αμερικανικές απώλειες ζωών υπήρξαν πολύ περισσότερες. Ο σύνδεσμος
αναλυτικά εδώ: https://www.defense.
gov/casualty.pdf.
Η Κύπρος μας έχει τη δική της ιστορία
για τις δικές της ζωές που πέθαναν για λάθη
πολιτικών ξένων, καθώς και ζωές ξένων, λανθασμένες συμμαχίες για άνομα σχέδια και
συμφέροντα. Αλλά και δικών της. Κυρίως
δικών της, αδιάβαστων, αλαζονικών ανθρώπων
που αυτο-βαφτίστηκαν πολιτικοί από τη μια
μέρα στη άλλη, δίχως γνώση, που όφειλαν
να είχαν. Γιατί δίχως τη βοήθεια των δικών
της ανθρώπων οι ξένοι δεν θα κατάφερναν
όσα κατάφεραν μέχρι σήμερα εις βάρος της.
Αντί της γνώσης, δυστυχώς, βασίζονταν
για την «πολιτική» τους ύπαρξη στους
ξένους, που τους εκμεταλλεύθηκαν για
τα δικά των συμφέροντα.
Το πιο τρανταχτό παράδειγμα μετά τα
απαράδεκτα θαλασσώματα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τις συνεννοήσεις
του με τους Βρετανούς στις 17 Ιουλίου
1974 και τα αιματηρά αποτελέσματά
τους για τη νήσο και τον λαό, ήταν η
προεδρία του «ουρανοκατέβατου», κατά
τον μ. Σπύρο Κυπριανού, Γιώργου Βασιλείου. Ο οποίος δέχθηκε το 99% των
τουρκικών αξιώσεων και το διαιρετικό
απαρτχάιντ βρετανικό ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 649/90. Με
το οποίο το Λονδίνο εισήγαγε τελικά τη
διαβόητη βρετανο-τουρκική Δι-κοινοτική,
Δι-ζωνική Ομοσπονδία… Δίχως καμία
εξουσιοδότηση από τον λαό. Και ακόμα
κάθεται στο «εθνικό συμβούλιο»…
Χαώδες το αποτέλεσμα τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στην Κύπρο…

ΘΕΣΗ

Το Κυπριακό δεν είναι μπάλα του τένις
ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Ο

ΠτΔ την πρώτη περίοδο της προεδρίας του, μέχρι το αδιέξοδο του
Κραν Μοντανά, ακολουθούσε την
πολιτική τού κατευνασμού και των
υποχωρήσεων, συνεχίζοντας την πολιτική των
συγκλίσεων του Χριστόφια για «επανένωση»
της Κύπρου. Μέχρι τότε τον στήριζε το ΑΚΕΛ,
οι φανατικοί Ανανιστές, οι Γιουνάιτετ και όσοι
είναι έτοιμοι για μια λύση, όποια και να ’ναι.
Φυσικά μιλούν και για απελευθέρωση και κατάργηση της κατοχής, έτοιμοι να αποδεχτούν
κάθε τουρκική απαίτηση.
Φαίνεται ότι στο Κραντ Μοντανά ο ΠτΔ είχε
αντιληφθεί ότι, για να βρεθεί λύση, έπρεπε να
αποδεχτεί όλες τις αξιώσεις της τουρκικής πλευράς.

Δυστυχώς, πρόλαβε κι έκανε όλες τις δυνατές
υποχωρήσεις, τις οποίες τεχνηέντως κατοχύρωσε
ο Γ.Γ. με το πλαίσιο Γκουτέρες. Και το πλαίσιο
αυτό έγινε η σημαία της πολιτικής των ηγεσιών
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, που πιέζουν τον ΠτΔ
να καταβάλει κάθε προσπάθεια και να κάμει κι
άλλες υποχωρήσεις για να επαναρχίσει ο διάλογος
από εκεί που έμεινε. Γιατί μόνο έτσι πιστεύουν ότι
θα πετύχουμε λύση, θα απελευθερώσουμε και
θα επανενώσουμε την Κύπρο. Ο ΠτΔ φαίνεται
να αντιλήφθηκε ότι η λύση που αποδέχονται
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να εγκριθεί στο
δημοψήφισμα του λαού. Και, το χειρότερο, θα
μείνει στον ίδιο η ρετσινιά του εθνικού μειοδότη.
Ο ΠτΔ αντιλήφθηκε ότι μπλέχτηκε σε ένα
αδιέξοδο, που επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία
πενταμερή, χωρίς την Κ.Δ., όπου ο κ. Τατάρ,
χωρίς αιδώ, απαίτησε λύση δύο κρατών και εκ
προοιμίου αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας για
τα δύο κράτη, που θα συνεργάζονται. Και από τότε
άρχισε ένας αγώνας τένις, όπου οι «δύο ηγέτες»
πετούν ο ένας στον άλλο προτάσεις, όπως κτυπούν
την μπάλα με τη ρακέτα του τένις. «Δύο κράτη
και κυριαρχική ισότητα», κτυπά με τη ρακέτα του

ο Τατάρ. Και τρέχουν ο Γ.Γ. και οι Βρετανοί να
προλάβουν την μπάλα. Προσπαθούν να βάλουν
λίγο φάρσο εποικοδομητικής ασάφειας, ώστε η
μπάλα του Τατάρ να πέσει μέσα στο γήπεδο.
Ο ΠτΔ έχει ήδη κτυπήσει με τη ρακέτα του
μερικές άστοχες, αλλά κυρίως ατζιαμίστικες πάσες,
που η μπάλα μόλις και μένει μέσα στο γήπεδο.
Αλλά ο Γ.Γ. είναι έτοιμος να τετραγωνίσει τον
κύκλο ή, καλύτερα, το γήπεδο του τένις, ώστε να
μικράνει το μήκος του και η μπάλα του ΠτΔ να
πέσει έξω από το γήπεδο. Στο μεταξύ, ο Τατάρ
και ο Ερντογάν στήνουν γήπεδο στο Βαρώσι για
να παίζουν, όπως νομίζουν, εντός έδρας. Κάνει ο
ΠτΔ μια σωστή σέντρα και αφαιρεί τα διαβατήρια της Κ.Δ. από τους εγκαθέτους της Τουρκίας,
που απεργάζονται τη διάλυση της Κ.Δ. Πέφτουν
πάνω του η ηγεσία του ΑΚΕΛ και στην αρχή
ο εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, γιατί θεωρούν την
ενέργεια λανθασμένη, που την βρίσκουν ορθή
οι Τουρκοκύπριοι δάσκαλοι και κάποιοι προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι.
Κτυπά με τη ρακέτα του ο Τατάρ την μπάλα
και προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο γήπεδο
του 1960, λέγοντας ότι η Κ.Δ. είναι υποχρεωμένη

να του δώσει διαβατήριο με βάση το σύνταγμα.
Αποκρούει την μπάλα ο ΠτΔ και απαντά ότι είναι ευπρόσδεκτοι οι Τούρκοι να επανενταχθούν
στην Κ.Δ., να βρουν τα δικαιώματά τους και να
αρχίσουν συνομιλίες για την εδαφική πτυχή της
«Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα», σύμφωνα με τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Η ηγεσία του ΑΚΕΛ δυσανασχετεί, γιατί ξέρει ότι οι Τούρκοι θα απορρίψουν αυτήν την
πρόταση κι έτσι δεν θα έχουμε επανάληψη των
συνομιλιών, που είναι ο πρωταρχικός στόχος
του ΑΚΕΛ. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ μασά τα λόγια
της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σπεύδει να
δηλώσει ότι «αυτήν την πρόταση ο ΠτΔ θα την
καταθέσει στη συνάντηση με την κυρία Λουτ».
Φυσικά μπορεί σε λίγο η στάση αυτή να διαφοροποιηθεί. Ποιος ξέρει, Νίκος Αναστασιάδης
είναι αυτός και στο τένις δεν τα πολυκαταφέρνει.
Η πρόταση για επιστροφή στο Σύνταγμα του
60, που την εκτόξευσε με την αφέλεια της πολιτικής του ρακέτας, ως «ρητορικό σχήμα λόγου»,
παρόλο που είναι άστοχη και επιπόλαιη, έχει
κάποια σωστή ιστορική και διαπραγματευτική
βάση. Μπορεί να τεκμηριωθεί και να αποτελέσει

το αντίβαρο στην πρόκληση του Τατάρ για λύση
δύο κρατών. Να επανενταχθούν οι Τούρκοι στην
Κ.Δ., να την αναγνωρίσουν, να διαπραγματευτούν
τα δικαιώματα και τα προνόμια που είχαν και
να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την εδαφική πτυχή της Δ.Δ.Ο. Έτσι θα γίνει τροποποίηση
του Συντάγματος της Κ.Δ. και να μετεξελιχθεί σε
Δ.Δ.Ο., σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και τότε ο ΟΗΕ να καλέσει διεθνή διάσκεψη για τη διεθνή πτυχή του
Κυπριακού και τον τερματισμό της κατοχής. Και
το Σ.Α. να εγγυηθεί την ασφάλεια της Δ.Δ.Ο. της
Κ.Δ. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα κανονικό κράτος,
χωρίς φυσικά εγγυήσεις και ΒΕΤΟ της Τουρκίας.
Φυσικά και αυτή η λύση είναι ουτοπία. Η
Τουρκία αποδέχεται μόνο διάλυση της Κ.Δ. και
αναγνώριση και νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων
της εισβολής. Ποια είναι η τακτική των ηγεσιών
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ; Να υποβάλλουμε μόνο
προτάσεις που τις αποδέχονται οι Τούρκοι; Ή
μήπως μόνος στόχος μας είναι να προσέλθουν
οι Τούρκοι στο τραπέζι των συνομιλιών; Κι άμα
προσέλθουν, τι κάνουμε; Να αποδεχτούμε τις
απαιτήσεις των για να «επανενώσουμε» την Κύπρο;
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Της Κυριακής

Σπυρίδωνας Βλάχος, Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

«ΜΙΑ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΜΟΡΦΉ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΕΜΒΈΛΕΙΑΣ.
ΈΝΑΣ ΦΛΟΓΕΡΌΣ ΠΡΩΘΙΕΡΆΡΧΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΆΛΩΣΕ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΩΤΙΚΌΝ ΑΓΏΝΑ
ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ»

Μ

ια από τις αδικημένες, αλλά
μέγιστης ιστορικής σημασίας, πτυχές του
Απελευθερωτικού Αγώνα της
ΕΟΚΑ, είναι εκείνη της εθελοντικής συμμετοχής Ελλαδιτών αδελφών μας, που παραμένει λησμονημένη και άγνωστη στους
περισσότερους Έλληνες της Ελλάδας και
της Κύπρου. Ελάχιστοι, απ’ όσους ασχολήθηκαν με τον Απελευθερωτικό Αγώνα,
έκαναν αναφορά στους εθελοντές αυτούς,
που παραμένουν ακόμη αφανείς εδώ
και 66 χρόνια. Ανάμεσά τους ο Αρχηγός
της ΕΟΚΑ Διγενής, ο Σάββας Λοϊζίδης,
ο Αντρέας Αζίνας, ο Ρένος Κυριακίδης, ο
Θάσος Σοφοκλέους, ο Πέτρος Στυλιανού,
ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου και ο
Αντρέας Λαμπριανίδης. Κι αυτοί περιορίστηκαν στην αναφορά ονομάτων μερικών
μόνο Ελλαδιτών που συνεργάστηκαν μαζί
τους, όχι μόνο κατά την προπαρασκευή,
αλλά και κατά τη διεξαγωγή του Αγώνα.
Δεν είδαμε κανένα βιβλίο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης ή των Συνδέσμων
Αγωνιστών να κάνει απλή αναφορά, έστω,
της συμβολής των ανθρώπων αυτών.
Δυστυχώς, παραμένουν άγνωστες πολλές και μεγάλης ιστορικής σημασίας πτυχές
των παρασκηνίων, που δεν ήρθαν ποτέ στο
προσκήνιο. Έχει αποσιωπηθεί, ή αγνοηθεί ή
υποτιμηθεί η ανιδιοτελής προσφορά πλείστων
Ελλαδιτών αδελφών μας που συμμετείχαν
εθελοντικά στη συγκέντρωση και αποστολή
οπλισμού, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, τόσο στην προπαρασκευή, όσο και
κατά τη διεξαγωγή του Αγώνα, όπως και

άλλων ιδιαίτερα ιεραρχών και καθηγητών
πανεπιστημίων, που εργάστηκαν με πάθος
για την προβολή του Κυπριακού διεθνώς.
Και όλη αυτή η προσφορά, σε αντίθεση με
κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες της
Αθήνας, που τήρησαν ουδέτερη, αδιάφορη,
αρνητική μέχρι και εχθρική στάση, έναντι
του Απελευθερωτικού μας Αγώνα, όπως ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος, που έγινε αργότερα
και Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο ολυμπιονίκης της
Ζυρίχης, ο Υπουργός Ασφάλειας, στρατηγός
Βασίλης Βραχνός, που απείλησε τον Διγενή
ότι θα τον συλλάμβανε, αν δεν έπαυε να συγκεντρώνει οπλισμό για τον Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου, καθώς και άλλοι
υπουργοί και διπλωμάτες των κυβερνήσεων
Παπάγου και Καραμανλή.
Ο Αρχηγός Διγενής, που συνδεόταν με
πλείστους από τους πατριώτες αυτούς από
τον καιρό του πολέμου, της Κατοχής και του
Συμμοριτοπολέμου, ελάχιστα έγραψε για μερικούς μόνο από τους στενούς συνεργάτες του,
στα «Απομνημονεύματά» του. Ταυτόχρονα,
δεν αποκρύβει την πικρία του για την απαράδεκτη, μέχρι εχθρική, στάση, που τήρησαν
κυβερνητικοί κύκλοι και πολιτικοί παράγοντες
της Αθήνας, από την προπαρασκευή μέχρι
τη λήξη του Αγώνα. Το ίδιο και ο Σάββας
Λοϊζίδης. Στο βιβλίο του «Άτυχη Κύπρος»
αναφέρει τα ονόματα των πατριωτών, που
συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Ρένος Κυριακίδης
στο βιβλίο «Ο Ρωμανός της Πιτσιλιάς» περιορίζεται να αναφέρει ονομαστικά ελάχιστους
συνεργάτες του στην ΚΑΡΗ και τους Κρήτες
καπεταναίους Μπαντουβάδες.
Θα επιχειρήσουμε από τις στήλες των
προσεχών εκδόσεων της «Σημερινής» να
φέρουμε σε φως την προσφoρά αρκετών
από τους λησμονημένους αυτούς αγνούς
πατριώτες. Η προσπάθειά μας αυτή ας θε-

ωρηθεί ευλαβικό μνημόσυνο και ταπεινό
λιβάνι ευγνωμοσύνης στους τάφους των λησμονημένων αυτών πατριωτών Ελλαδιτών
αδελφών μας, για την προσφορά τους στον
Επικό Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ
για Αυτοδιάθεση - Ένωση με την Μητέρα
Ελλάδα . Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε τα
παραδίνουμε στην Ιστορία για να τα γνωρίσουν
οι Πανέλληνες, και με την πεποίθηση ότι θ’
αποτελέσουν βοήθημα, έστω και μικρό, για
όσους θ’ ασχοληθούν στο μέλλον, με σεβασμό
στην Ιστορία του Αγώνα. Πρέπει, έστω και
καθυστερημένα, να γραφτεί η πραγματική
σελίδα της Ελληνικής Ιστορίας, που ονομάζεται Επικός Απελευθερωτικός Αγώνας
των Ελλήνων της Κύπρου, που δυστυχώς
παραμένει αδικαίωτος.

Αρχιεπίσκοπος
Σπυρίδωνας Βλάχος

Από τους πρώτους και μεγαλύτερους
ενσυνείδητους εθελοντές στον Αγώνα της
Κύπρου ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος, ο από Ιωαννίνων διά
βίου αγωνιστής Σπυρίδωνας Βλάχος. Μια
επιβλητική αγωνιστική μορφή πανελλήνιας και όχι μόνο εμβέλειας. Ένας φλογερός
πρωθιεράρχης, που ανάλωσε τα τελευταία
χρόνια της ζωής του στον ενωτικό αγώνα της
Κύπρου. Ήταν πριν ακόμα από το Ενωτικό
Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950
μέχρι τον θάνατό του, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής Αυτοδιάθεσης Κύπρου
και η προσφορά του στον ενωτικό αγώνα του
Κυπριακού Ελληνισμού ήταν ανεκτίμητη. Ο
μικρασιατικής καταγωγής χαλκέντερος αυτός πρωθιεράρχης, με τη μεγάλη καρδιά, το
θερμουργό πνεύμα και το ακατάβλητο σθένος του, ήταν αγωνιστής από τα νεανικά του
χρόνια και τίμησε όσο ελάχιστοι ιεράρχες
τα φλογισμένα ράσα της Ορθοδοξίας και

τον αλύτρωτο Ελληνισμό, που αγωνιζόταν
να ριχτεί στις αγκάλες της Μάνας Ελλάδας.
Πριν ακόμα από το Ενωτικό Δημοψήφισμα του
1950, ευθύς μόλις εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το 1949, είχε
θέσει την Εκκλησία σε πλήρη συναγερμό.
Κινητοποίησε όλους τους εκκλησιαστικούς
μηχανισμούς για την προβολή του Κυπριακού
και τη διεκδίκηση του δικαιώματος Αυτοδιάθεσης- Ένωσης. Με δική του πρωτοβουλία
διενεργήθηκαν σ’ όλη την Ελλάδα συλλαλητήρια υπέρ της Κύπρου. Ο ίδιος ήταν κύριος
ομιλητής στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της
Αθήνας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 21 Iανουαρίου και στην Πλατεία Ομονοίας στις 8
Μαΐου 1952. Όταν η κυπριακή πρεσβεία,
μ’ επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κυρηνείας
Κυπριανό, πήγε στην Αθήνα για να καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων τις Δέλτους του
Ενωτικού Δημοψηφίσματος, ο Σπυρίδωνας
την υποδέχθηκε εγκάρδια και μετά από Δοξολογία στη Μητρόπολη υπέρ της Ένωσης της
Κύπρου με την Ελλάδα, οργάνωσε το πρώτο
μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου ακούστηκε στεντόρεια η
αξίωση του Ελληνισμού για ελευθερία στην
Κύπρο και κλήθηκαν τα μέλη της Βουλής των
Ελλήνων να ομονοήσουν και ν’ αγωνιστούν
με όλες τους τις δυνάμεις για τη δικαίωση
του ενωτικού αγώνα των αδελφών Κυπρίων.
Στην ιστορική εκείνη ομιλία του ο αείμνηστος Σπυρίδωνας τόνισε μεταξύ άλλων:
«Πρώτιστος σκοπός του συναγερμού μας
σήμερον είναι να διακηρύξωμεν στεντορείως ότι το ζήτημα της απελευθερώσεως της
Κύπρου δεν είναι ζήτημα των Κυπρίων, αλλ’
ολοκλήρου του Ελληνικού λαού, ότι η αποστολή και το καθήκον των Κυπρίων έληξε κατ’
ουσίαν με τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος
και την παράδοσιν των Τόμων αυτού εις
τους αντιπροσώπους του Ελληνικού λαού,

και ότι του λοιπού ο περαιτέρω χειρισμός
του ζητήματος ανήκει εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, την υπευθύνως χειριζομένην τας
τύχας του Έθνους...». Στην ίδια ομιλία του ο
φλογερός Σπυρίδωνας διακήρυξε: «Από
σήμερον η Πανελλήνιος Επιτροπή διά την
Ένωσιν της Κύπρου, ανταποκρινομένη εις την
τόσον επισήμως εκδηλωθείσαν θέλησιν του
Κυπριακού Λαού και τόσον πανηγυρικώς
διακηρυσσομένην επιταγήν τουΕλληνικού
λαού, αναλαμβάνει εις χείρας της την κυπριακήν υπόθεσιν, ως καθαρώς υπόθεσιν των
απανταχού Ελλήνων. Ελπίζομεν και ευχόμεθα
ολοψύχως, ότι η έγκυρος κοσμική εξουσία, η
Ελληνική, δηλαδή, Κυβέρνησις και η Βουλή
των Ελλήνων, δεν θα διστάσει, έστω και τώρα,
να αναλάβει τον χειρισμόν του ζητήματος, με
την τόλμην και την αποφασιστικότηταν, την
βασιζομένην εις τόσον απαράγραπτα δίκαια.. ».
Στις 11 Σεπτεμβρίου 1952 οργανώθηκε
στην Πλατεία Ομονοίας, στην Αθήνα, νέο
συλλαλητήριο με τη συμπλήρωση δυο
χρόνων από τότε που διεξήχθη το Ενωτικό Δημοψήφισμα και η Βρετανία, αντί να
δώσει την ελευθερία στον Κυπριακό λαό,
περισσότερο τον καταπίεζε με τη λήψη
απάνθρωπων καταπιεστικών μέτρων. Από
τον εξώστη του «Πάγκειου» ξενοδοχείου ο
ακατάβλητος ιεράρχης, καταγγέλλοντας την
απαράδεκτη βρετανική στάση έναντι της
Κύπρου, τόνισε: «Η πικρά απογοήτευσις
συγκέντρωσεν ημάς σήμερον και πάλιν,
ίνα διατρανώσωμεν την πικρίαν μας και
να διακηρύξωμεν, ότι εάν η την Ελληνικήν
Κύπρον κατέχουσα δύναμις υπολογίζη επί
της εξατμίσεως του ενδιαφέροντός μας και
της διά της παρόδου χρόνου αμβλύσεως του
εθνικού μας αγώνος, απατάται δεινώς. Διότι
η υπόθεσις της κυπριακής απελευθερώσεως
ούτε να παρελκυσθή, ούτε να παρακαμφή
δύναται. Η ελευθέρωσις των αλυτρώτων
αδελφών αποτελεί το φως, υπό του οποίου
θάλπεται, και τον ζωογόνον αέρα, τον οποίον
αναπνέει εις πάσαν στιγμήν η ψυχή όλων
των Ελλήνων...». Στην κατακλείδα της ομιλίας του ο φλογερός Σπυρίδωνας τόνιζε: «Ας
τονισθή ήδη προς όλας τα κατευθύνσεις και
ας κατανοηθή πανταχόθεν, ότι εις το ζήτημα
συνειδήσεως και ελευθερίας, ούτε διαπραγματεύσεις ούτε συμβιβασμοί χωρούν, διότι
ουδεμία ζημία και ουδεμία ωφέλεια εκ τούτων
υπολογίζεται. Και η ελευθερία της Κύπρου
είναι εκ των ζητημάτων εκείνων, τα οποία
μόνον η άμεσος και αισία λύσις δύναται να
τερματίση. Η ελευθερία διά τους Έλληνας
είναι ζήτημα συνειδήσεως και πίστεως ιεράς,
εις δε τοιαύτα ιερά ζητήματα «πειθαρχείν δεί
Θεώ μάλλον ή ανθρώποις».
Όταν η συγκέντρωση του οπλισμού στην
Αθήνα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί και όλα

ήταν έτοιμα για την κάθοδο του Διγενή στην
Κύπρο για την έναρξη του Αγώνα, όπως ήταν
η απόφαση της Επιτροπής Αγώνα, ο Μακάριος, παλινδρομώντας, άρχισε να προβάλλει
πάλι τις επιφυλάξεις και τους ενδοιασμούς
του για τη διεξαγωγή ένοπλου αγώνα. Τότε, ο
Γρίβας με τον Γεώργιο Στράτο, που ήταν αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα,
επισκέφθηκαν τον Σπυρίδωνα και του μίλησαν
για τους ενδοιασμούς του Μακαρίου και τα
εμπόδια που παρέμβαλλε για την κάθοδο
του Αρχηγού στην Κύπρο. Μετά από μια
διεξοδική συζήτηση, ο Σπυρίδωνας, που
ήταν γνωστός για τους εθνικούς του αγώνες,
τάχθηκε μαζί τους, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Προχωρήστε. Μην καθυστερήσετε άλλο.
Πέστε στον Μακάριο, ότι η ελευθερία δεν
δωρίζεται, παρά κατακτάται με αίμα».
Τέσσερεις μέρες μετά τη συνάντηση, στις
15 Σεπτεμβρίου 1954, Γρίβας και Στράτος
ξανασυναντήθηκαν με τον Σπυρίδωνα, συζήτησαν και πάλι το θέμα και ζήτησαν την
ευλογία του για την ευόδωση του ένοπλου
ενωτικού αγώνα. Και ο φλογερός πρωθιεράρχης κατασυγκινημένος τούς ευλόγησε, τους
νουθέτησε και τους υπέδειξε να αγνοήσουν
τις επιφυλάξεις και τους ενδοιασμούς του
Μακαρίου. Συνάμα τους διαβεβαίωσε ότι,
όχι μόνο ο ίδιος προσωπικά, αλλά ολόκληρη
η Εκκλησία της Ελλάδας και ο ελληνικός
λαός γενικότερα είναι στο πλευρό τους. Τέλος,
τους τόνισε ότι η κάθοδος του Αρχηγού στην
Κύπρο έπρεπε να επισπευσθεί με κάθε μυστικότητα, όπως και έγινε. Η στάση του σεπτού
πρωθιεράρχη έπεισε τα μέλη της Επιτροπής
Αγώνα ότι δεν έπρεπε να καθυστερήσει η
έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα
στην Κύπρο και ότι η κάθοδος του Αρχηγού
έπρεπε να επισπευσθεί ανυπερθέτως... Το
νερό μπήκε, επιτέλους, στ’ αυλάκι και καμιά
δύναμη, καμιά επιφύλαξη και κανένας ενδοιασμός δεν επρόκειτο να το στρέψει πίσω.
Ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σπυρίδων ήταν διά βίου αγωνιστής, με μια
πλούσια προσφορά στην Ορθοδοξία και
των Ελληνισμό. Είχε διατελέσει Αρχιερατικός Επίτροπος Καβάλας, μετά ως
Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης
(1906-1919) και στη συνέχεια Μητροπολίτης Ιωαννίνων (1916-1919).
Το 1914, ως Μητροπολίτης Βελλάς
και Κονίτσης, είχε πρωτοστατήσει για
την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου,
η οποία στενάζει ακόμα κάτω από το
στυγνό αλβανικό καθεστώς.
(Στο επόμενο: Mια επιστολή του στον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Αϊζενχάουερ για το Κυπριακό, τα
έξοδα της καθόδου των φοιτητών της ΚΑΡΗ και
το τελευταίο του δίδαγμα προς την Ελληνική
Κυβέρνηση).

ΘΕΣΗ

Σκυταλοδρομία θανάτου στο κυπριακό Χάνι της Γραβιάς
ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
ΑΥΓΟΥΣΤΗ, Αναπλ. Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από
το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

Τ

ο Χάνι της Γραβιάς. Αυτή η ονομασία
αρμόζει σε μιαν από τις πιο επικές μάχες
απ’ όσες έχει δώσει η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.),
η οποία έλαβεν χώραν σε έναν αχυρώνα του
χωριού Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου,
στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, μεταξύ πολυάριθμων
σιδερόφρακτων Άγγλων στρατιωτών και τεσσάρων γενναίων μαχητών της Οργάνωσης: των
Ανδρέα Κάρυου, Φώτη Πίττα (διδασκάλου), Ηλία
Παπακυριακού και Χρήστου Σαμάρα.
Μετά από προδοσία, οι Άγγλοι πάτησαν το
Λιοπέτρι. Γνώριζαν ότι στο χωριό υπήρχε οργανωμένη ομάδα ανταρτών της Ε.Ο.Κ.Α. Ο αγγλικός
στρατός απέκλεισε την περιοχή κι άρχισαν εξονυχιστικές έρευνες. Οι καταζητούμενοι αντάρτες
έπρεπε να διαφύγουν. Αποφάσισαν: Θα επέβαιναν
αυτοκινήτου που θα οδηγούσε ντόπιος αγωνιστής.
Μόλις συναντιόντουσαν με τους Εγγλέζους, το
αυτοκίνητο θ’ ανέπτυσσε τη μεγαλύτερη δυνατή
ταχύτητα, θα έσπαζε τον κλοιό, ενώ ταυτοχρόνως

οι καταζητούμενοι αντάρτες θα πυροβολούσαν με
τα αυτόματά τους. Πραγματικά το αυτοκίνητο προχώρησε προς την έξοδο του χωριού. Οι Εγγλέζοι
ήταν πολλοί. Ο Ηλίας κι ο Χρήστος πετάχτηκαν
κι άρχισαν μάχη που δεν βάσταξε όμως πολύ.
Ύστερα χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι.
Το πρωινό της 1ης Σεπτεμβρίου 1958 οι
τέσσερεις γενναίοι μαχητές γύρισαν στο σπίτι
του Παναγιώτη Καλλή. Σε λίγο ακούστηκαν τα
μεγάφωνα του στρατού. Στο Λιοπέτρι κηρυσσόταν
κατάσταση αποκλεισμού και αναγκαστικού κατ’
οίκον περιορισμού. Κανείς δεν μπορούσε πια να
κινηθεί στις στράτες εκτός απ’ τους Εγγλέζους. Οι
πόρτες αμπαρώθηκαν και όλο το χωριό περίμενε
με την καρδιά σφιγμένη, ανυπεράσπιστο, βουβό.
Οι Εγγλέζοι μπήκαν στο σπίτι, στον αχυρώνα,
κοίταξαν παντού, δεν βρήκαν ίχνη. Έφυγαν. O
κόσμος συγκεντρώθηκε σε περιφραγμένους με
αγκαθωτά συρματοπλέγματα χώρους. Έγιναν ανακρίσεις. Ζητήθηκαν πληροφορίες. Μέχρι εκείνη
τη στιγμή οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.
Ο κόσμος γύρισε στα σπίτια του.
Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στις 2 Σεπτεμβρίου
1958, οι Άγγλοι περικυκλώνουν τον Αχυρώνα.
Ένας Τούρκος αξιωματικός, που ήταν συνοδεία του
αγγλικού αποσπάσματος, ζήτησε από τον Καλλή
να καταδώσει τους αγωνιστές. Ο Παναγιώτης
Καλλής αντέχει τους ανελέητους βασανισμούς
και αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία…

Ο Καλλής γύρισε προς την οικογένειά του και
τους είπε να προτιμήσουν τον θάνατο παρά την
προδοσία. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρότασή
του και οι Άγγλοι τον έσυραν στον αχυρώνα. Ένας
Άγγλος στρατιώτης, προτάσσοντας για κάλυψη
τον Καλλή, φώναξε στα ελληνικά: «Αν θέλετε
την ζωή σας, παραδοθείτε!».
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, ήταν η απάντηση των αγωνιστών! Τα κλείστρα των πολυβόλων σηματοδότησαν με το ξηρό μεταλλικό κρότο την έναρξη
της άνισης μάχης. Ακολούθησαν εκρήξεις χειροβομβίδων, ριπές αυτομάτων όπλων, κραυγές,
φωνές πόνου, εγγλέζικες διαταγές, πανδαιμόνιο.
Μια ομάδα στρατιωτών επιχειρεί να πλησιάσει
τον Αχυρώνα και δέχεται τις σφαίρες βροχή.
Κάποιοι σπαράζουν στο έδαφος και οι άλλοι
οπισθοχωρούν πανικόβλητοι. Τα παλληκάρια
τρέχουν, εναλλάσσονται, βρίσκονται σ’ όλες τις
πολεμίστρες και σκορπούν τον θάνατο στους
τυράννους. Ένας Άγγλος αξιωματικός διατάζει
στρατιώτη να προχωρήσει. Εκείνος αρνείται. Τον
πυροβολεί εν ψυχρώ με το περίστροφό του και τον
αφήνει στον τόπο. Κάποιοι καταφέρνουν να βγουν
αθέατοι στη στέγη του Αχυρώνα. Ανοίγουν τρύπα,
πετούν ρούχα λουσμένα με βενζίνη, πυρπολούν
τον Αχυρώνα. Η φωτιά σβήνει. Ένα ελικόπτερο
πετά πάνω από το κυπριακό Χάνι της Γραβιάς
και ρίχνει εμπρηστικά. Η φωτιά καίει τα πάντα! Οι
αγωνιστές συνεχίζουν τη μάχη. Τους φωνάζουν

να παραδοθούν. Μάταιος κόπος! Έφτασε ώς τ’
Αυγόρου ο σάλαγος της μάχης. Κι η μάνα του
Κάρυου βγήκε στην αυλή και φώναξε: «Δύναμιν,
γιε μου. Δύναμιν, να πεθάνεις λεβέντης»!
Θέριζε ο θάνατος κορμιά, μέχρι αργά το δείλι.
Τα φλογοβόλα μετέτρεψαν τον προμαχώνα σε
πυρακτωμένη κόλαση και οι αντάρτες άρχισαν ο
καθένας με τη σειρά του την έξοδο, καταιγιστικά
πυροβολώντας, μέχρι που διάτρητοι έπεσαν ο ένας
μετά τον άλλο στην αυλή του Αχυρώνα νεκροί.
Όταν οι καπνοί διαλύθηκαν, οι πυροβολισμοί
σταμάτησαν, οι Εγγλέζοι προχώρησαν δειλά-δειλά
και λόγχισαν τους νεκρούς αντάρτες. Λόγχισαν τα
άψυχα κορμιά με λύσσα και πυροβόλησαν τους
ήρωες με περίστροφα. Ο Διγενής σε επιστολή
του τότε στον Έλληνα Πρέσβη, Α. Φρυδάν, στη
Λευκωσία, στις 10 Σεπτεμβρίου, αναφέρει: «Εις
το Λιοπέτρι αι απώλειαι των Άγγλων πρέπει να
είναι πολύ σοβαραί. Έλλην αστυνομικός είδε επτά
νεκρούς και αρκετούς τραυματίας. Ο Ταξίαρχος
έκλαιεν απροκάλυπτα μόλις αντίκρυσε την σκηνήν, ο δε αστυνόμος Βαρωσίων αφιχθείς εκεί,
επυροβόλησε με το πιστόλι του τις σορούς των
νεκρών από την λύσσαν του». Σύμφωνα με μαρτυρία του Χρίστου Μάστρου, συναγωνιστή των
ηρώων του Αχυρώνα, τον Ανδρέα Κάρυο ειδικά, τον κομμάτιασαν κυριολεκτικά με τις λόγχες,
ακόμα και το κεφάλι του!
Διαβάζουμε στα Απομνημονεύματα του Αρ-

χηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Γεωργίου Γρίβα Διγενή: «Ο
ηρωικός θάνατός των με συνεκίνησε βαθύτατα
υφ’ ας συνθήκας συνετελέσθη, αλλά και με υπερηφάνειαν, ως αρχηγός, τον κατεχώρισα εις τας
σελίδας της ιστορίας της ηρωικής Ε.Ο.Κ.Α., διότι
έδειξε ποία στοιχεία περικλείει η Οργάνωσις… ‘‘των
τρομοκρατών’’!! Και από ποια υψηλά ιδεώδη
ενεφορούντο οι αγωνιστές της. Και ενταύθα όπως
και εις την μάχη του Μαχαιρά κατά Αυξεντίου,
οι Άγγλοι στρατιώται μολονότι πολυάριθμοι και
διαθέτοντες όλα τα σύγχρονα μέσα δεν κατόρθωσαν
να καταβάλουν τους ελαχίστους υπερασπιστάς
του αχυρώνος και εχρησιμοποίησαν βενζίνην διά
να πυρπολήσουν τον αχυρώνα και εξοντώσουν
απανθρώπως τους εντός αυτού αγωνιζομένους
[…] Ο κυπριακός και ο ξένος Τύπος εξήρε την
γενναιότητα των τεσσάρων αγωνιστών, Βρεττανός
δε λοχαγός εδήλωσεν ότι ‘‘κατεπλάγησαν όλοι από
την μάχη που έδωσε η Ε.Ο.Κ.Α. στο Λιοπέτρι’’».
Οι τέσσερεις αγωνιστές με τον ηρωικό τους θάνατο
επισφράγισαν την εθελούσια προσφορά τους,
συγκίνησαν τον απανταχού της Γης Ελληνισμό
και προκάλεσαν παγκόσμιο θαυμασμό. Σήμερα
ο Αχυρώνας και η πέριξ αυλή διαμορφώθηκαν σ’ έναν ενιαίο Μνημειακό Χώρο για να
διαιωνίζει το μεγαλείο του ηρωισμού και της
αυτοθυσίας εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους
για τη Λευτεριά της Κύπρου και την Ένωσή της
με τη Μητέρα Ελλάδα.

05.09.2021
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Η αυτοβιογραφία του Μίκη
Θεοδωράκη - Η ζωή με δικά του λόγια
«ΈΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΙΑ ΤΣΈΠΗ
ΤΟΝ ΚΑΒΆΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ
ΤΟΝ ΜΠΡΑΜΣ, ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΌΜΟΥΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΊΕΣ, ΜΆΧΕΣ,
ΦΥΛΑΚΈΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΊΕΣ, ΜΕ
ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΉ, ΤΟΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΌ, ΤΟΝ ΣΚΑΦΤΙΆ,
ΤΟΝ ΨΑΡΆ»

Τ

ην απώλεια του Μίκη
Θεοδωράκη θρηνεί ο
Ελληνισμός. Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης
έφυγε από τη ζωή στις
8:35 το πρωί της 2ας
Σεπτεμβρίου 2021, σε

ηλικία 96 ετών.
Η είδηση του θανάτου του πυροδότησε
πρωτοφανή συγκίνηση σε κάθε άκρη της
Ελλάδας, σε κάθε γωνιά του Ελληνισμού.
Αναδημοσιεύουμε τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη, από τα «Νέα» Αθηνών, όπως
αποτυπώνονται στις αυτοβιογραφικές
αφηγήσεις του

Ο Σείριος και η Αφροδίτη

Ήταν πραγματικά μία ζωή παραδεισένια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν
το πρωί, από το μεσημέρι όμως ήταν στη
θάλασσα, και μετά κοιμόμαστε όλοι στρωματσάδα. Ξυπνάγαμε, πηγαίναμε εκδρομές, – ήταν ένας φάρος εκεί κοντά –και το
βράδυ πάλι φαΐ και χορός μέχρι αργά…
Τότε διασκεδάζαμε πραγματικά. Και ένα
άλλο πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό
για μένα ήταν το ότι το βράδυ κοιμόμαστε
στρωματσάδα έξω, κοντά στη θάλασσα.
Γι’ αυτό ξυπνάγαμε το πρωί και πηγαίναμε κατευθείαν στη θάλασσα, όλοι μαζί,
περίπου τριάντα άνθρωποι. Εκεί κοντά
στη θάλασσα ο πατέρας μου, το βράδυ,
όταν ήταν έναστρος ο ουρανός, άρχιζε να
μου μιλάει για τα ουράνια σώματα. Τα
ήξερε κάπως, μπορούσε να τα διακρίνει… Θυμάμαι, μου έλεγε: «Αυτός είναι
ο Σείριος, εκεί είναι η Αφροδίτη»… Αυτά
με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ και, αν κατέληξα κάποτε στον νόμο της Παγκόσμιας
Aρμονίας, είναι γιατί τότε με εντυπωσίασε
αυτό. Φαίνεται στην παιδική ψυχή έπαιξε
πολύ σημαντικό ρόλο…
Επίσης, εκείνη την εποχή στην Αμερική
είχε γίνει η περίφημη απαγωγή του γιου
του Λίντμπεργκ. Ο Λίντμπεργκ ήταν ο
πιλότος ο οποίος πέρασε πρώτη φορά
τον Ατλαντικό και έγινε ο μεγαλύτερος
ήρωας της εποχής. Είχε ένα παιδί πέντε
χρονών· το απήγαγαν και το σκότωσαν.
Αυτό πάγωσε όλη την ανθρωπότητα. Έβαλε
όμως και ιδέες στους ληστές, και έτσι οι
ληστές της Μυτιλήνης αποφάσισαν να
απαγάγουν εμένα!
Είχαμε το μοναδικό αυτοκίνητο, ένα
Φορντάκι, και πήγαμε μία εκδρομή στα
βουνά έξω από τη Μυτιλήνη. Όταν γυρίζαμε, εμφανίστηκαν δύο άνθρωποι, οι

οποίοι είχαν βάψει τα πρόσωπά τους με
κάρβουνο, ήταν μαύροι. Μόλις τους είδε η
θεία μου η Ερωφίλη, η αδερφή της γιαγιάς
μου, που ήταν καθηγήτρια, πρόλαβε και
με έκρυψε κάτω απ’ τα φουστάνια της!
Αυτοί ήρθαν και ψάχνανε, δεν με βρήκαν και άρχισαν να παίρνουν κοσμήματα
και λεφτά… Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο
σοφέρ είχε το θάρρος να βάλει μπροστά
το αυτοκίνητο και οι κακοποιοί τον τραυμάτισαν. Αυτός, τραυματισμένος, κατάφερε
να φτάσει στη Μυτιλήνη. Αργότερα τους
δίκασαν. Φαίνεται τους χτυπούσαν πολύ,
ήταν πολύ άγρια τα πράγματα. Θυμάμαι τη
δίκη τους. Ήταν πολύ τραυματική εμπειρία.

κάνω ένα έργο λαϊκό; (…) Οπωσδήποτε
έπρεπε να χρησιμοποιήσω μέσα και
συμφωνική ορχήστρα και χωρωδία και
λόγιο τραγουδιστή. Όλα αυτά έπρεπε να
τα συνδυάσω, ήταν τελείως πρωτόγνωρα.
Έπρεπε να βρω μια ισορροπία, ώστε
το έργο αυτό να μην είναι μακριά από
την ευαισθησία του κόσμου. Ήξερα ότι ο
κόσμος είναι ανώριμος ακόμη στον συμφωνικό ήχο, όπως και στον χορωδιακό,
ότι ήθελε λαϊκά όργανα, λαϊκή φωνή. (…)
Ήθελα να μιμηθώ απολύτως το εκκλησιαστικό ύφος, αλλά και ο Ελύτης δεν
είχε αντίρρηση, διότι μιλούσε πάντα για
μια λαϊκή λειτουργία.

(Για τα παιδικά χρόνια στη Μυτιλήνη. Άξιος Εστί, τόμος ΙΙΙ, Γεώργιος Π.
Μαλούχος, εκδ. Π. Κυριακίδη, 2010,
επανεκδόθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ» το 2018)

(Από τις σημειώσεις για το έργο στο
mikistheodorakis.gr)

Το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ

Ήρθε ένας άλλος αστυνομικός, ο Παναγιώτης ο Αγγελάκος, ο οποίος κατόπιν
προήχθη και ήταν ο ανακριτής και του
Μπελογιάννη και του Πλουμπίδη. Αυτός
ο Αγγελάκος όμως ήταν μια ειδική περίπτωση. Ήταν παθιασμένος με την κλασική
μουσική, πραγματικά παθιασμένος! Μου
λέει, λοιπόν, όταν με πήγαν στο γραφείο
του: «Bλέπω ότι είσαι μουσικός».
«Nαι».
«Εγώ», λέει, «θα σου πω – όπως είπε
και ο Γκαίτε – φτάνω μέχρι τον Μότσαρτ,
ο Μπετόβεν με ενοχλεί».
Aυτή ήταν η πρώτη γνωριμία μας. Εμείς
οι δεκατρείς ήμαστε «μπετόν αρμέ». Όταν
ήρθε ο Αγγελάκος, άρχισε ένα άλλο σύστημα.
Έφερνε τις γυναίκες και τα παιδιά των κρατουμένων, κι άρχιζε ένα ψηστήρι… και έτσι
ένας-ένας έκαναν δήλωση και τελικά μείναμε
τρεις. Έμεινε ο Ελευθεριάδης ο Γιώργος, ο
οποίος ήταν ο πρώην δήμαρχος («κόκκινος») της Νέας Σμύρνης, και ήταν και ένας
Περικλής, πρώην χωροφύλακας, που ήταν
πολύ φανατικός κομμουνιστής. Και οι τρεις
μας τελικά μείναμε εκεί, οι άλλοι δέκα υπογράψανε… Τότε λοιπόν εμείς ετοιμαζόμαστε
να κάνουμε το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Oπότε,
μέσα στο κελί, άρχισα να τους τραγουδάω το
«Λακριμόζα»… Κοντολογίς, άρχισα να τραγουδάω το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ γι’ αυτούς
τους δεκατρείς, πριν ακόμη φύγουν. Δηλαδή
κρατούσε το Ρέκβιεμ βρες πόσες ώρες…
Τέσσερεις φορές πιο πολύ. Και δεν
ήθελαν τίποτ’ άλλο οι κρατούμενοι, παρά
μόνο το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, τίποτ’ άλλο.
Ξεκίναγα από το πρωί, μου είχε φύγει
πλέον το λαρύγγι. «Πες μας το Ρέκβιεμ.
Πες μας του Μότσαρτ, πες μας…». Οπότε,
λοιπόν, μια μέρα, την ώρα που τραγουδούσα, χτυπάει η πόρτα. Χτύπησαν την
πόρτα, για να μπουν ευγενικά μέσα.
Aνοίγει το κελί και μπαίνει ένας αστυνόμος. Σταματήσαμε εμείς. «Συνεχίστε»,
μας λέει. «Μήπως μπορώ να παρακολουθήσω κι εγώ;».

Οι έντεχνοι λαϊκοί

Όλα τα μουσικά μου έργα μετά τον «Επιτάφιο» (1960) σηματοδοτούν την προσπάθειά μου με στόχο την ολοκλήρωση και την
εμπέδωση της έντεχνης λαϊκής μουσικής,
δηλαδή τη μελοποίηση της ποίησης, με στόχο
τη συνέχιση του λαϊκού μας τραγουδιού
σε ένα νέο επίπεδο τόσο μουσικό όσο και
προ παντός ποιητικό. Γι’ αυτόν τον σκοπό
πέραν των Ρίτσου, Σεφέρη και Ελύτη, θεωρώ
ως «έντεχνους λαϊκούς» και τους ποιητές,
από τον Νίκο Γκάτσο, τον Τάσο Λειβαδίτη και τον Δημήτρη Χριστοδούλου μέχρι
τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Λίνα
Νικολακοπούλου, που σε συνεργασία με
άλλους τραγουδοποιούς εκτός από εμένα,
αγκαλιάστηκαν από τον λαό μας. Πρώτα τον
Μάνο Χατζιδάκι και στη συνέχεια όλους
τους συνθέτες, από τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον
Μίμη Πλέσσα, τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο
Λεοντή, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Γιάννη
Μαρκόπουλο, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον
Δήμο Μούτση, τον Γιάννη Σπανό, τον Ηλία
Ανδριόπουλο, τον Θάνο Μικρούτσικο, τον
Λουκιανό Κηλαηδόνη και τόσους άλλους
μέχρι τους σημερινούς τραγουδοποιούς.
(Συνέντευξη Τύπου, με αφορμή τις
παραστάσεις της «Όμορφης πόλης» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία
Γιώργου Βάλαρη τον Ιανουάριο του 2020).

«Με πλησίασε ο Ελύτης…»

«Όλη η ιντελιγκέτσια πήγαινε στο
καφέ του Λουμίδη νωρίς, στη Σταδίου,
απέναντι από την Κλαυθμώνος (…) Εκεί
λοιπόν έπινα τον καφέ μου και ήρθε και με
πλησίασε ο Οδυσσέας Ελύτης, τον οποίο
ήξερα. Μου λέει: «Μόλις τελείωσα μια
ποιητική σύνθεση, το Άξιον Εστί, τη γράφω πολλά χρόνια και θα κυκλοφορήσει
αυτόν τον καιρό. Πιστεύω ότι είναι ένα
ποίημα που θα σας οδηγήσει να κάνετε
κάτι άλλο, πιθανώς μια λειτουργία, ένα
ορατόριο, θα σας εμπνεύσει. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό, γιατί απ’ ό,τι άκουσα από τα
άλλα έργα σας, νομίζω ότι του ταιριάζει
πολύ η μουσική σας…». Σε λίγες μέρες
ο ταχυδρόμος μού έφερε το βιβλίο του,
το οποίο καταβρόχθισα και άρχισα να
γράφω τη μουσική. Δεν προλάβαινα
στο πεντάγραμμο, τα περισσότερα τα
έγραψα στο πλάι. Σε μια εβδομάδα είχα
τελειώσει όλο το έργο, πλην του φινάλε,
του δοξαστικού. (…)

(Άξιος Εστί, τόμος ΙΙ, Γεώργιος Π.
Μαλούχος, εκδ. Π. Κυριακίδη, 2010)

Η είδηση του θανάτου
του πυροδότησε
πρωτοφανή συγκίνηση
σε κάθε άκρη της
Ελλάδας, σε κάθε γωνιά
του Ελληνισμού

Για το «Άξιον Εστί»

Τους μελοποίησα [τους στίχους] αμέσως
κι άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς
μεγάλη χαρά της μικρής Μαργαρίτας και
απελπίζοντας τη Μυρτώ μέσα σ’ εκείνο
το μικροσκοπικό δωμάτιο, στο οποίο
έπρεπε να τα κάνουμε όλα. Να τρώμε,
να ταΐζουμε τα παιδιά, να μελετάμε, να
γράφω μουσική. Αλλά δεν ήξερα τι να το
κάνω. Να κάνω ένα έργο για τις συναυλίες
πάλι, ορχήστρες και λοιπά, ή έπρεπε να

(Άξιος Εστί, τόμος Ι, Γεώργιος Π.
Μαλούχος, εκδ. Π. Κυριακίδη, 2010)

Παλαμάς και Σολωμός

«Μπήκαμε στο τρένο
για να πάμε στον πόλεμο»

Μ

ετά τον τορπιλισμό
του «Έλλη» την 15η
Αυγούστου του 1940
στην Τήνο από ιταλικό
υποβρύχιο, ο πατριωτισμός μας ανέβηκε στα ύψη. Με το Όχι ο ελληνικός
λαός, ενωμένος σε μια γροθιά, όχι
μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά πανηγύρισε
και – το πιο σπουδαίο – πίστεψε στη
νίκη, πράγμα που έγινε τελικά. Εγώ
την εποχή εκείνη ήμουν μαθητής της
Δ’ Τάξης Γυμνασίου στην Τρίπολη
Αρκαδίας. Στο γυμνάσιό μας έγινε
μια τελετή, στην οποία κάποιος καθηγητής μάς μίλησε για την ελληνική ιστορία, πράγμα που μας έδωσε
μεγάλο θάρρος. Σε λίγο καιρό άρχισαν να φτάνουν από τα χωριά και

να πηγαίνουν στον σιδηροδρομικό
σταθμό οι επιστρατευμένοι. Πολλές
φορές τούς συνόδευαν μέλη της οικογένειάς τους. Έτσι είδα και άκουσα
νέα παιδιά να αποχαιρετούν τη μάνα
τους και εκείνη να τους απαντά «Με
τη νίκη!». Αυτό το γεγονός οδήγησε
κι εμένα και τους φίλους μου στο
γυμνάσιο να μπούμε στο τρένο για
να πάμε να πολεμήσουμε. Ο κόσμος
τραγουδούσε, χόρευε, αγκάλιαζε ο
ένας τον άλλο μέσα στον δρόμο. Κι
εμείς μπήκαμε στο τρένο κρυφά από
τους δικούς μας. Όμως οι γονείς μας,
με τη βοήθεια της Χωροφυλακής, μας
έπιασαν στη Λάρισα και μας γύρισαν
πίσω. Εγώ θύμωσα πολύ με τον πατέρα
μου, γιατί με σταμάτησε, ενώ ο ίδιος

σε ηλικία 16 ετών τραυματίστηκε στην
Ήπειρο, στο Μπιζάνι, όπου πολέμησε
ως εθελοντής. Τον ρώτησα λοιπόν για
ποιο λόγο με εμπόδισε να κάνω αυτό
που είχε κάνει ο ίδιος. Και βέβαια το
μόνο που βρήκε να μου πει ήταν ότι
εκείνος τότε ήταν 16 ετών, άρα… έναν
χρόνο μεγαλύτερος από μένα! Τότε
κι εγώ του ανακοίνωσα ότι μετά το
γεγονός αυτό δεν μπορούσα πλέον να
ζω κάτω από την ίδια στέγη μαζί του.
Έφυγα από το σπίτι και εντάχθηκα στην
Αεράμυνα, γιατί στο μεταξύ άρχισαν
να βομβαρδίζουν την πόλη οι Ιταλοί.

(Από τις τελευταίες αφηγήσεις του
Μίκη στα «ΝΕΑ» για το πού βρισκόταν την 28η Οκτωβρίου 1940. Δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2020)

Έχοντας στη μια τσέπη τον Καβάφη και
στην άλλη τον Μπραμς, θα μοιραζόμουνα
παρανομίες, μάχες, φυλακές και εξορίες,
με τον μικροπωλητή, τον υδραυλικό, τον
σκαφτιά, τον ψαρά, που δεν είχαν φανταστεί
την ύπαρξή τους. Ζωή παρανοϊκή σίγουρα.
Βρήκα όμως δυο δασκάλους. Δύο Ελληνες.
Τα μεγαλύτερα μυαλά, για να με οδηγήσουν:
τον Κωστή Παλαμά και τον Διονύσιο Σολωμό… Διάβασα, όπως έπρεπε, στον καιρό
μου τον Νίτσε. Ιδιαίτερα τη «Γέννηση της
τραγωδίας», που με δίδαξε πολλά. Όμως,
αυτό που χοντρικά και εύκολα οι πιο πολλοί
αποκαλούν νιτσεϊκό πνεύμα εγώ το βρήκα
πρώτα στον εαυτό μου – που είχε ανάγκη
να αυτοϋμνηθεί για να επιζήσει – και στη
συνέχεια το διδάχτηκα από τον Παλαμά:
«Μέσα στους ξεχωριστούς ο ξεχωριστός εγώ
είμαι. Μες στης φυλακής τους διαλεχτούς
είμαι ο διαλεχτός εγώ του φυλακιστή (…).
Μόνος και ψηλά. Χαμήλωσε και λαός με
τον λαό γίνε. Να κι οι ανθοί (…) οι ευκολοθέριστοι στ’ άγριο τ’ άλογό σου εμπρός οι
ξεψυχιστοί στέφανα του γάμου σου ας γενούν
με την άσκημη Ζωή με όλων τη ζωή (…). Και
είναι τ’ άστρο η σκλάβα κι η άσκημη κι η
γυναίκα σου η Ζωή, και όλων η ζωή. Ξένε,
και μ’ αυτή ξανά καβαλλάρης ν’ ανεβείς, τ’
άσπρο σου άτι εσύ, ν’ αστραποδιαβαίνεις και
λαός το κατόπι σου Ωσαννά να σκορπάει
βοή (τρισωιμέ και τρισαλλοί…, 1899)».
(«Οι δρόμοι του Αρχάγγελου», τόμος
Β, ΠΕΚ)
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Εξαντλούνται οι νοσηλευτές
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ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ ΛΊΓΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΈΣ ΣΤΑ ΌΡΙΑ ΥΠΕΡΚΌΠΩΣΗΣ ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΊΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙ
ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΌ ΧΕΙΜΏΝΑ

Τ

ο καλοκαίρι δεν ήταν
για όλους χαλαρό και
ξέγνοιαστο. Πέρα από το
ολέθριο κύμα πανδημίας,
που παρέσυρε πολλούς
συνανθρώπους μας στον
θάνατο, στα νοσοκομεία
δίνεται ακόμη μια απίστευτη μάχη μεταξύ
ζωής και θανάτου. Πολεμιστές, εκτός των
ασθενών, είναι και οι νοσηλευτές, που
ξημεροβραδιάζονταν για να καλύψουν τις
ήδη αυξημένες ανάγκες. Ανάγκες τις οποίες
είδαν να πολλαπλασιάζονται μέρα με την
ημέρα, όμως αυτοί παρέμειναν ίδιοι στον
αριθμό. Διπλές βάρδιες, ανάκληση αδειών,
υπερωρίες, αποτελούν ρουτίνα πλέον στην
καθημερινότητά τους. Κάτι που πρέπει να
αλλάξει, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΝΟ, η οποία
ζητά επιτακτικά την πρόσληψη νοσηλευτικού
προσωπικού, την ίδια ώρα μάλιστα που
αυτό τείνει να γίνει δυσεύρετο.

Υποστελέχωση νοσηλευτηρίων

Οι σημερινές αυξημένες ανάγκες ίσα
που καλύπτονται από το υφιστάμενο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό τουλάχιστον
εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, Παναγιώτης Γεωργίου, ο οποίος μίλησε στη
«Σημερινή» για τα προβλήματα και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθη-

«Ο φόβος μας
είναι η κούραση
του προσωπικού,
που μπορεί να
φέρει λάθη και
παραλείψεις.
Έχουμε θέσει
αρκετές φορές
ενώπιον του
ΟΚΥπΥ την ανάγκη
πρόσληψης
νοσηλευτικού
προσωπικού, αλλά
ο Οργανισμός
προσπαθεί να
καλύψει τις
ανάγκες με τα
υφιστάμενα εφόδια.
Καταντήσαμε να
λειτουργούμε σαν
εργοστάσιο»

Εχθρός τους η κόπωση

Ο

μεγάλος φόβος
των οργανωμένων
νοσηλευτών είναι
η ίδια η κόπωση.
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γεωργίου, η απουσία ξεκούρασης και
τα εξαντλητικά ωράρια μπορεί
να είναι επικίνδυνα όχι μόνο
για τους ίδιους αλλά και τους
ασθενείς. «Ο φόβος μας είναι η
κούραση του προσωπικού που
μπορεί να φέρει λάθη και παραλείψεις. Υπάρχει κίνδυνος και
μας προβληματίζει αυτό. Έχουμε
θέσει αρκετές φορές ενώπιον του
ΟΚΥπΥ την ανάγκη πρόσληψης
νοσηλευτικού προσωπικού,
αλλά ο οργανισμός προσπαθεί
να καλύψει τις ανάγκες με τα υφιστάμενα εφόδια. Καταντήσαμε να
λειτουργούμε σαν εργοστάσιο».
Αρκετά είναι τα θέματα που
πρέπει να δουν και να λύσουν
με τον ΟΚΥπΥ, όπως εξήγησε
ο κ. Γεωργίου. «Παρατηρούμε
μια κωλυσιεργία εκ μέρους του
ΟΚΥπΥ. Κάποια πράγματα θα
μπορούσαν να κινούνται πολύ
πιο γρήγορα. Για παράδειγμα,
έχουμε ζητήσει και εμείς αλλά
και η ΠΑΣΥΔΥ, όπως δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία να
βλέπει και να μελετά εργασιακά

θέματα, τα οποία θα προωθούνται
και θα επιλύονται. Να ξέρουμε
με ποιον πρέπει να μιλούμε, να
υπάρχει αρμόδιος που θα παραπέμπει σχετικά, όπως ακριβώς
γίνεται στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Αντ’ αυτού σήμερα μιλούμε με τον επαρχιακό διευθυντή,
ο οποίος παραπέμπει σε άλλο
άτομο και μετά σε άλλο κ.λπ
και δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος».
Άλλο θέμα που προκύπτει
είναι τα συμβόλαια του ΟΚΥπΥ,
όπως μαρτυρεί ο ΓΓ της ΠΑΣΥΝΟ. «Ενώ ζητούμε να γίνονται
συλλογικές συμβάσεις, ο ΟΚΥπΥ
δίνει μόνο προσωπικά συμβόλαια ακόμη».
Την ελπίδα για αλλαγή εκφράζει ο κ. Γεωργίου με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Μιχάλη
Χατζηπαντέλα στο Υπουργείο
Υγείας. «Είχαμε μια συνάντηση
μαζί του και μας είπε κάποια
πράγματα. Ευελπιστούμε ότι
τώρα που θα έχει περισσότερη
εμπλοκή το Υπουργείο Υγείας σε
αυτήν την προσπάθεια θα έχουμε
μια ουσιαστικότερη και καλύτερη
επικοινωνία αλλά και ανταπόκριση για να μπορούμε και εμείς να
ανταποκριθούμε».

μερινά οι νοσηλευτές, όχι μόνο εξαιτίας
της πανδημίας, αλλά και της μείωσης
του ενδιαφέροντος από νέους να ακολουθήσουν τον κλάδο της νοσηλευτικής.
«Οι ανάγκες σήμερα έχουν διαφοροποιηθεί. Πριν από την πανδημία είχαμε μια
εικόνα με τις ανάγκες. Γνωρίζαμε πόσους
θαλάμους είχαμε, πόσες κλίνες και ό,τι
χρειαζόμασταν. Σήμερα όμως άνοιξαν
πολλές άλλες μονάδες που χρειάζονται
νοσηλευτικό προσωπικό. Για παράδειγμα
ιατρεία για covid tests, νέοι θάλαμοι κ.λπ.
Επίσης στέλνουμε νοσηλευτές σε γηροκομεία, σε εντατικές και διάφορα άλλα
σημεία covid που χρειάζονται προσωπικό.
Δυστυχώς, οι ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν,
αλλά όχι το νοσηλευτικό προσωπικό».

Νέοι θάλαμοι αλλά κλειστοί

Νέοι θάλαμοι έχουν δημιουργηθεί για
να υποδεχθούν περισσότερους ασθενείς
στο Νοσοκομείο Παραλιμνίου, αλλά
παραμένουν κλειστοί. «Οι νέοι θάλαμοι
είναι πλήρως εξοπλισμένοι και έτοιμοι
για λειτουργία, αλλά δυστυχώς οι κλίνες
παραμένουν κλειστές εφόσον δεν υπάρχει
το προσωπικό. Θα μπορούσαμε να τις
χρησιμοποιήσουμε ειδικά το καλοκαίρι,
εφόσον το Παραλίμνι έχει 300.000 κόσμο
λόγω των διακοπών. Και νοσοκομείο δεν
υπάρχει εκεί παρά μόνο το νοσοκομείο
αναφοράς», όπως δήλωσε ο κ. Γεωργίου.
Ο ίδιος εξήγησε πως προηγήθηκαν
κάποιες προσλήψεις για τις ανάγκες που
υπήρχαν σε διάφορα τμήματα, ωστόσο η
πανδημία ανέτρεψε τα πάντα. Ως εκ τούτου,
οι ανάγκες παραμένουν ανικανοποίητες.
«Το πρόβλημα παραμένει χρόνιο. Έγιναν
κάποιες προσλήψεις, αλλά οι νοσηλευτές
επιστρατεύτηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, με αποτέλεσμα άλλοι τομείς να
παραμένουν με ελλείψεις». Στην ερώτηση
γιατί δεν γίνονται έξτρα προσλήψεις, ο
κ. Γεωργίου ανέφερε ότι, «σύμφωνα με
τον ΟΚΥπΥ, μετά την πανδημία δεν θα
ξέρουν τι θα κάνουν τους νοσηλευτές,
που αυτό είναι λάθος, εφόσον υπάρχουν πολλές θέσεις και τμήματα όπου
μπορούν να δουλέψουν. Βλέπουμε ότι

υπάρχουν σχέδια για να αναπτυχθούν
Πρώτες Βοήθειες σε άλλα νοσοκομεία,
στο Μακάρειο, θα γίνει καινούργιο ψυχιατρείο ή καινούργιες κλίνες».

Μειωμένο το ενδιαφέρον
για τη νοσηλευτική

Εκτός από το θέμα των προσλήψεων,
όμως, οι νοσηλευτές τείνουν να γίνουν
είδος προς εξαφάνιση στην Κύπρο, εφόσον
το ενδιαφέρον των μελλοντικών επαγγελματιών είναι αρκετά μειωμένο. «Τα
τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι δεν
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των νεαρών
να σπουδάσουν νοσηλευτική. Θεωρώ ότι
δεν έχουμε προωθήσει τη νοσηλευτική ως
κλάδο. Παλαιότερα είχαμε τέσσερα πανεπιστήμια, από τα οποία έβγαιναν σχεδόν
300 νοσηλευτές. Τώρα βγαίνουν μόνο
100 τον χρόνο. Ίσως να θεωρούσαν ότι
δεν υπήρχε μέλλον. Ενώ αντίθετα τώρα
με το ΓεΣΥ και τα νέα συστήματα που
εφαρμόζονται γενικότερα, παρατηρούμε
έλλειψη νοσηλευτών. Είναι ένα θέμα που
προβληματίζει και εμάς. Θέλουμε τα πανεπιστήμια να προβάλλουν τη νοσηλευτική
και θα θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί
τους για να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο
μπορούμε, ώστε να προσελκύσουμε ξανά
τους νέους προς αυτήν την κατεύθυνση».
Ο κ. Γεωργίου επανέλαβε το γεγονός
ότι οι δυνάμεις μειώνονται. «Χάνουμε δυνάμεις και είναι πολύ δύσκολο πλέον.
Πολλοί νοσηλευτές που ζητήσαμε για
να στελεχώσουν συγκεκριμένα τμήματα
έχουν προσληφθεί, αλλά κατέληξαν να
εργάζονται στις εντατικές για την αντιμετώπιση του Covid».
Ανάγκες καταγράφονται και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όπως συμπλήρωσε ο
κ. Γεωργίου, τονίζοντας ότι θα πρέπει να
υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί μια εθνική
στρατηγική ώστε να αυξηθούν οι αριθμοί
των φοιτητών στα πανεπιστήμια. «Πριν
από χρόνια έδιναν κάποια κίνητρα στους
φοιτητές της νοσηλευτικής, όπως για παράδειγμα η αναβολή της στρατιωτικής
θητείας, ίσως θα μπορούσαν να επαναφέρουν κάτι τέτοιο».
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Σε εξέλιξη η εκστρατεία
«Στη Μάχη Ενάντια στον Καρκίνο»

Ξ

εκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 η εκστρατεία
«Στη Μάχη Ενάντια στον
Καρκίνο», που διοργανώνει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος
Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου. Η
εκστρατεία θα έχει διάρκεια μέχρι
τις 12 Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιό
της θα πραγματοποιηθούν έρανοι
παγκυπρίως. Η εκστρατεία πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δικτύου
SupportCY της Τράπεζας Κύπρου και
του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών
«ανταμοιβή».
«Στη μάχη αυτή είμαστε όλοι
μαχητές» είναι το μήνυμα της εκστρατείας. Μιλώντας σε διάσκεψη
Τύπου η Πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, κ. Μύρια Σταυράκη, ανέφερε: «Η μάχη
ενάντια στον καρκίνο είναι δύσκολη
και επίπονη. Στη μάχη αυτή, όμως,
οι καρκινοπαθείς δεν είναι μόνοι.
Είμαστε δίπλα τους και προσπαθούμε να γίνουμε η δύναμή τους
σ’ αυτόν τον δύσκολο δρόμο που
έχουν να διανύσουν. Όλοι μαζί με
θάρρος, δύναμη, επιμονή και υπομονή μπαίνουμε στη μάχη ενάντια
στον καρκίνο».
Η εκστρατεία πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της καθιερωμένης «Πορείας Χριστοδούλας», η οποία λόγω
της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Η κ.
Σταυράκη επεσήμανε ότι, παρά τις
προκλήσεις της πανδημίας, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεχίζει απρόσκοπτα να προσφέρει
δωρεάν υπηρεσίες Ανακουφιστικής
Φροντίδας με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών.
Ο Σύνδεσμος, φέτος, κλείνει 50 χρόνια προσφοράς προς την κυπριακή
κοινωνία. «Είναι με τη στήριξη της
κυπριακής κοινωνίας αλλά και οργανισμών όπως η Τράπεζα Κύπρου,
που ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος
Κύπρου έχει αναπτύξει ουσιώδεις
υπηρεσίες στήριξης και κατάφερε
να ιδρύσει και να λειτουργήσει το
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας
‘‘Αροδαφνούσα’’ στη Λευκωσία, το
‘‘Ευαγόρειο’’ Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στη Λεμεσό, την Παγκύπρια
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Ασθενών, την Υπηρεσία Ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης, τις
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και
Αρωματοθεραπείας και την Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών από
όλες τις πόλεις προς τα Ογκολογικά
Κέντρα στη Λευκωσία και Λεμεσό.
Υπηρεσίες απαραίτητες για τη φροντίδα και στήριξη των ασθενών καθ’
όλη την πορεία της ασθένειάς τους»,

πρόσθεσε η κ. Σταυράκη.
Σε χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του
Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Δρ Χάρης Πουαγκαρέ, τόνισε
ότι «εκπροσωπώντας την Τράπεζα
Κύπρου, τον μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό οργανισμό του νησιού
μας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
πως θα συνεχίσουμε μαζί σας τον
αγώνα, ώστε κανένας ασθενής να μη
στερείται της κατάλληλης φροντίδας
και περίθαλψης εκείνες τις κρίσιμες
μέρες που θα διαγνωστεί με καρκίνο
και φυσικά τις δύσκολες μέρες που
θα ακολουθήσουν γι’ αυτούς και τις
οικογένειές τους».
Ως ένδειξη εκτίμησης για τη διαχρονική στήριξη που λαμβάνει ο
Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
από την Τράπεζα Κύπρου, απονεμήθηκε από την πρόεδρο του Συνδέσμου
προς τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Συγκροτήματος της
Τράπεζας αντίγραφο ενός από τα
οριγκάμι χελιδόνια που βρίσκονται
στην είσοδο της «Αροδαφνούσας»
και που δημιουργήθηκαν για να τιμήσουν όλους τους υποστηρικτές του
Συνδέσμου. Το οριγκάμι χελιδόνι
αποτελεί σύμβολο ελπίδας, στήριξης και ανακούφισης σε περίοδο
δοκιμασίας.
Η κ. Σταυράκη αναφέρθηκε στη
διαχρονική σχέση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου με την
Τράπεζα Κύπρου, τονίζοντας ότι
ειδικά στις δύσκολες στιγμές, η
Τράπεζα Κύπρου είναι πάντα μεγάλος συμπαραστάτης για τον Σύνδεσμο. «Η πανδημία μάς έπληξε
σημαντικά και η Τράπεζα Κύπρου
όχι μόνο διατήρησε τη στήριξή της
προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο,
αλλά και την ενίσχυσε με διάφορους τρόπους, ώστε ο Σύνδεσμος
και κατ’ επέκτασιν οι ασθενείς μας,
να μη στερηθούν κάποια υπηρεσία
λόγω οικονομικών δυσκολιών. Αυτό
για εμάς είναι πολύτιμο, γιατί μας
επιτρέπει να παρέχουμε απρόσκοπτα φροντίδα σε χιλιάδες ασθενείς
παγκυπρίως».
Περισσότερες πληροφορίες για
την εκστρατεία, αλλά και για τα σημεία εράνου μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.stimaxi.com.cy, ενώ
μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου με τους πιο κάτω τρόπους: σε
όλα τα καταστήματα της Τράπεζας
Κύπρου παγκυπρίως, ηλεκτρονικές
εισφορές στο www.stimaxi.com.cy
και μέσω SMS στο 7060: CAS 5 για
εισφορές €5, CAS 3 για εισφορές
€3, CAS 1 για εισφορές €1.

Κατά τη διάρκεια των πλειστηριασμών τηρούνται όλα τα μέτρα που προνοούνται από τα διατάγματα για τον COVID-19.
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Προκλήσεις της νέας σχολικής χρονιάς
Τροποποίηση νομοθεσίας

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.
com

Ο

κ. Χατζησάββας, από τη θέση του,
ανέφερε την εισήγηση της οργάνωσης όπως αναβληθούν οι εξετάσεις.
Ωστόσο, εφόσον δεν αναβάλλονται,
θα πρέπει να απαιτηθεί η αλλαγή στο αναλυτικό
πρόγραμμα, όπως τόνισε ο ίδιος.
«Τα αναλυτικά προγράμματα ειδικά στη
Γ’ Λυκείου θα πρέπει να αξιολογηθούν,
ώστε η διδακτέα ύλη να είναι σύμφωνη με
τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο. Δεν μπορούν
να τρέχουν οι καθηγητές να καλύψουν ύλη.
Στείλαμε επιστολή στον Υπουργό. Υπάρχει
σημαντική εκκρεμότητα με αυτό. Η εγκύκλιος
κάνει αναφορά στην εξεταστική περίοδο των
δύο τετραμήνων, δεν κάνει αναφορά όμως
το πότε θα ξεκινά η εξεταστική περίοδος των
Παγκύπριων Εξετάσεων πρόσβασης.

ΠΟΛΛΈΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΉΝ ΤΗ ΝΈΑ ΣΧΟΛΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ - ΜΊΑ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΊΝΑΙ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΈΣ ΠΕΡΊΟΔΟΙ ΠΟΥ ΈΧΕΙ Ν’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙ Η Γ’ ΛΥΚΕΊΟΥ ΦΈΤΟΣ

Δ

ύο μέρες πριν από το
κτύπημα του πρώτου
σχολικού κουδουνιού
για Γυμνάσια, Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές.
Οι εκπαιδευτικοί στις
θέσεις τους από την
1η του μήνα προετοιμάζονται για νέες
προκλήσεις. Οι μαθητές εφοδιασμένοι
με τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, κασετίνες, όρεξη και Safe Pass. Γιατί, χωρίς το
τελευταίο, μάθηση δεν έχει. Όλα έτοιμα,
διαμηνύει το Υπουργείο Παιδείας, κάτι το
οποίο δεν βρίσκει σε πλήρη συμφωνία τους
εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι προκλήσεις συνεχίζονται

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, θα
έλεγε κανείς ότι θα μας βρει προετοιμασμένους η νέα σχολική χρονιά. Οι μεταλλάξεις
όμως του ιού, η μη πλήρης εμβολιαστική

κάλυψη και γενικότερα οι εκπλήξεις που
μας επιφυλάσσει το μέλλον κάνουν και
αυτήν τη χρονιά περισσότερο απρόβλεπτη,
με την ελπίδα όλα να κυλήσουν ομαλά.
Τα νέα πρωτόκολλα που αφορούν στα
σχολεία ετοιμάστηκαν. Χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις από τα προηγούμενα, ωστόσο κάποια λεπτά ζητήματα παραμένουν
αδιευκρίνιστα, όπως εξήγησε στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας
Χατζησάββας. «Στο πρωτόκολλο αναφέρει
ότι οι στενές επαφές θετικών περιστατικών θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό
και θα επιστρέφουν με αρνητικό τεστ σε
εφτά μέρες αντί σε 14 ημέρες. Όμως στο
πρωτόκολλο δεν αναφέρει τι γίνεται με τις
επαφές οι οποίες είναι εμβολιασμένες, ή
είχαν νοσήσει παλιά. Θα πρέπει να κάτσουν
και αυτές σπίτι τους ή να έρχονται σχολείο;
Επίσης είναι και το θέμα της διαδικασίας
ιχνηλάτησης. Στην εγκύκλιο που απέστειλε

το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται, βέβαια,
ότι θα επανασταλούν οδηγίες για τα δύο
αυτά ζητήματα, όμως σε δύο μέρες ανοίγουν τα σχολεία».

Rapid κάθε 72 ώρες

Αν και προτάθηκε στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας η διενέργεια των rapid
tests για τους ανεμβολίαστους μαθητές
να γίνεται μια φορά την εβδομάδα και όχι
κάθε 72 ώρες, εντούτοις οι κινητές μονάδες
θα βρίσκονται στα σχολεία μόνο για τους
μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν
πιστοποιητικό ώστε να παρακολουθήσουν
τα μαθήματά τους. «Αν κάποιος δεν έχει
πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού τεστ, τότε δεν θα μπορεί να είναι
στο σχολείο. Για τις πρώτες 15 ημέρες θα
γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ώστε
να έχουν μια εικόνα του τι γίνεται στα
σχολεία, ποιοι είναι εμβολιασμένοι κ.λπ».

Αποστάσεις με διπλά
θρανία είναι αδύνατες

Μπορεί το ΥΠΠΑΝ να εκφράζει την
ετοιμότητά του και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής για την έναρξη της
σχολικής χρονιάς, ωστόσο η καθυστέρηση
που παρατηρείται στην ένταξη μονοθέσιων θρανίων στην επαρχία Λεμεσού,
δημιουργεί μια άλλη εικόνα.
«Η στελέχωση των σχολείων έγινε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και, όπως και
το προηγούμενο σχολικό έτος, τα σχολεία
θα είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές
και μαθήτριες στις προκαθορισμένες ημερομηνίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία αναφέρεται επίσης ότι τα «σχολεία μπορεί να
λειτουργήσουν όπως ακριβώς λειτουργούσαν πριν από τις θερινές διακοπές».
«Δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις. Ελπίζουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα καλυφθούν

»Για παράδειγμα αναφέρεται ότι στο Β’ τετράμηνο η εξεταστική ξεκινά 23 Μάη και τελειώνει 24
Ιούνη (μαζί με τις ανεξετάσεις), άρα οι Παγκύπριες
πότε θα ξεκινήσουν; Όταν λέει η Νομοθεσία ότι
ολοκληρώνονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις τέλος
Ιουνίου, τότε πρέπει να γίνει τροποποίηση».
Σε επικοινωνία που είχε ο κ. Χατζησάββας με
τον Υπουργό, συζητήθηκε το θέμα τροπολογίας
της νομοθεσίας. «Μιλήσαμε με Υπουργό και
μας ανέφερε ότι πρέπει να γίνει τροπολογία
και ότι θα πρέπει να ξεκινούν πιο νωρίς οι
Παγκύπριες. Δηλαδή, μόλις τελειώσουν οι
απολυτήριες του Β’ τετραμήνου και όχι μόλις
τελειώσουν οι ανεξετάσεις που είναι 24 Ιουνίου. Ελπίζω να τα διορθώσουν άμεσα. Πρέπει
να προγραμματιστούν οι διδάσκοντες της Γ’
Λυκείου και ήδη είναι αργά».

όλες οι ανάγκες πλην της Λεμεσού, που
δυστυχώς έμεινε αρκετά πίσω στο θέμα αυτό»,
όπως ανέφερε στη «Σ» ο κ. Χατζησάββας.

Αδικημένοι οι
φετινοί τελειόφοιτοι;

Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τον
τελευταίο καιρό -κυρίως τους άμεσα ενδιαφερόμενους που δεν είναι άλλοι από τους
μαθητές και τους γονείς τους- είναι η φετινή Γ’
Λυκείου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εφαρμογή της νέας αξιολόγησης
τετραμήνων, οι μαθητές θα παρακαθίσουν
σε εξετάσεις με το πέρας του Α’ τετραμήνου,
με το πέρας του Β’ τετραμήνου αλλά και
σε Παγκύπριες Εξετάσεις. Ο αριθμός των
εξετάσεων δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο
ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους
να διδαχθούν, να μάθουν, να αφομοιώσουν
και να γράψουν, ώστε να εξασφαλίσουν το
καλύτερό τους αποτέλεσμα.

Οργανωμένοι εκπαιδευτικοί, οργανωμένοι γονείς αλλά και μαθητές εισηγήθηκαν
όπως αναβληθεί για ένα έτος η εφαρμογή
της αξιολόγησης μέσω τετραμήνων, για να
υπάρχει ο χρόνος να εξευρεθούν χρυσές
τομές ώστε να μην επηρεαστεί η πραγματική
αξιολόγηση του μαθητή αλλά και οι Παγκύπριες Εξετάσεις εισδοχής σε Ανώτερα και
Ανώτατα Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.
Η απάντηση ωστόσο του Υπουργείου δεν
ικανοποίησε τους άμεσα ενδιαφερόμενους
και εμπλεκόμενους, εφόσον εφαρμόζεται
ό,τι ισχύει στην τρέχουσα νομοθεσία.
Για αδικία κάνουν λόγο οι μαθητές, εφόσον
η φετινή Γ’ Λυκείου θα οδηγηθεί σε τρεις εξετάσεις από τη στιγμή που η πανδημία «θέρισε»
τις δύο προηγούμενες χρονιές. «Δυστυχώς,
ο Υπουργός μάς ενημέρωσε ότι οι εξετάσεις
τετραμήνων θα γίνουν κανονικά», ανακοίνωσε
πρόσφατα η ΠΣΕΜ, η οποία θεωρεί ότι το
Υπουργείο κάνει πειράματα στους μαθητές.
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Κάθε χρόνο πέραν των 50.000
ασθενών ψάχνουν δότη
ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΆΚΕΙΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ,
ΜΕ ΠΈΡΑΝ ΤΩΝ 187.000
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΔΟΤΏΝ ΜΥΕΛΟΎ ΤΩΝ ΟΣΤΏΝ, ΕΊΝΑΙ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΣΕ
ΑΝΑΛΟΓΊΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ
ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ. ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, 650 ΔΌΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΕΊΟΥ ΤΟΥ Κ.Ι. ΈΧΟΥΝ
ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΜΌΣΧΕΥΜΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΑΠΌ 33
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ

Η

Διεθνής Ένωση Αρχείων Δοτών Μυελού των
Οστών (World Marrow
Donor Association,
WMDA), αντιπροσωπεύοντας 39 εκατομμύρια εθελοντές δότες
από 55 διαφορετικές χώρες, ανακοινώνει τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή
Δότη Μυελού των Οστών (World marrow
donor day, WMDD) για φέτος, στις 18 Σεπτεμβρίου 2021. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για να
ευχαριστήσουμε όλους τους δότες που έχουν
προσφέρει μόσχευμα μυελού των οστών σε
κάποιον ασθενή παγκοσμίως αλλά και όλους
τους δότες που έσπευσαν να εγγραφούν ως
εθελοντές δότες στο αρχείο της χώρας τους. Το
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει θέσει ολόκληρο
τον μήνα Σεπτέμβριο ως «Μήνα Λευχαιμίας»
οργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων, με σκοπό
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινωνικού συνόλου για τη λευχαιμία και
τη δωρεά μυελού των οστών.
Η Διεθνής Ένωση Αρχείων Δοτών Μυελού των Οστών είναι μια παγκόσμια εθελοντική οργάνωση αρχείων δοτών μυελού
των οστών και τραπεζών αίματος ομφάλιου
λώρου, με στόχο την παγκόσμια συνεργασία για αποτελεσματικότερη διαδικασία
εξεύρεσης και παροχής μοσχευμάτων
αλλογενούς μεταμόσχευσης μυελού των
οστών. Μέσα από τη συνεργασία δεκάδων
αρχείων δοτών και την καταχώριση των
στοιχείων τους σε ένα κεντρικό ηλεκτρο-

νικό αρχείο - τη Διεθνή Τράπεζα Δοτών
Μυελού των Οστών, δίνει την ευκαιρία σε
ασθενείς απ’ όλον τον κόσμο να ψάξουν
για συμβατό δότη. Κάθε χρόνο, πέραν των
50.000 ασθενών παγκοσμίως ψάχνουν
για κάποιο δότη και το 50% των ασθενών
που τελικά εντοπίζουν κάποιο συμβατό
δότη, ο δότης αυτός είναι από άλλη χώρα.
Ο θεσμός του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των
Οστών ξεκίνησε το 2015 και έκτοτε κάθε
χρόνο το τρίτο Σάββατο Σεπτεμβρίου οργανώνονται εκδηλώσεις διεθνώς μέσω των
αρχείων δοτών κάθε χώρας, των κέντρων
μεταμόσχευσης, πρωτοβουλιών ασθενών,
εθελοντών, υποστηρικτών κ.λπ.
Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας
COVID-19, η Διεθνής Ένωση Αρχείων
Δοτών Μυελού των Οστών αποφάσισε και
φέτος όπως οι εορτασμοί για την Παγκόσμια
Ημέρα Δότη γίνουν διαδικτυακά. Η φετινή
διαδικτυακή εκδήλωση θα είναι μια ζωντανή
ροή 24 ωρών (live stream), που θα μεταδοθεί
στο YouTube (https://youtu.be/lVwJp5hJDuM)
το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021. Σε κάθε
ήπειρο, ασθενείς και δότες έχουν ετοιμάσει
βίντεο για να συμμετάσχουν στον εορτασμό
με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
και προσέλκυση ακόμα περισσότερων δοτών
ανά το παγκόσμιο.
Από την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών το 1956, πέραν του ενός
εκατομμυρίου ασθενείς ανά το παγκόσμιο
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Κάθε

χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι διαγιγνώσκονται
με καρκίνο του αίματος. Η μεταμόσχευση
μυελού των οστών ή αίματος του ομφάλιου
λώρου είναι μια σωτήρια θεραπεία για περισσότερες από 70 διαφορετικές ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας, του
λεμφώματος και της θαλασσαιμίας.
Όπως δήλωσε ο Απερχόμενος Πρόεδρος
του WMDA, Jeff Szer, «η Διεθνής Ένωση
Αρχείων Δοτών Μυελού των Οστών ιδρύθηκε πριν από 27 χρόνια για να εξασφαλίσει
ότι οι δωρεές αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων από εθελοντές δότες δίνονται στους
ασθενείς που τις χρειάζονται, ανεξαρτήτως
εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικής τάξης.
Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών είναι η ενσάρκωση
της αξίας, του σεβασμού και της αγάπης
που θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτούς
τους δότες για την αλτρουιστική τους πράξη
ως κοινότητα μεταμόσχευσης (ιδιαίτερα οι
ασθενείς και οι οικογένειές τους). Είναι μόνο
μια μέρα, που όμως αντικατοπτρίζει με συγκεντρωτικό τρόπο αυτό που σκεφτόμαστε
και θέλουμε να δείξουμε όλον τον χρόνο».
Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα (Κ.Ι.) είναι ένας
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπου λειτουργεί το Κυπριακό Αρχείο Δοτών Μυελού
των Οστών. Θέτοντας ένα δυναμικό όραμα…
«για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα»,
προσπαθεί και συνδυάζει τον εθελοντισμό και
την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη,
εξυπηρετώντας αποτελεσματικά και άμεσα
τις ανάγκες των ασθενών με λευχαιμία και
άλλες αιματολογικές κακοήθειες. Είναι μέλος
του WMDA από το 2000 και είναι από τα
πρώτα αρχεία στον κόσμο που εξασφάλισε
διαπίστευση από τον οργανισμό αυτό το 2008.
Στην Κύπρο, λόγω της πλούσιας ιστορίας της χώρας αλλά και των συχνών μετακινήσεων του πληθυσμού ιδιαίτερα στις
μεσογειακές χώρες, παρατηρείται μεγάλη
γενετική ανομοιογένεια του πληθυσμού, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό μη συγγενούς
συμβατού δότη. Επίσης, η συνεχής υπογεννητικότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα μας,
μειώνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα
των ασθενών να βρουν συμβατό δότη.
Το αρχείο του Κ.Ι., με πέραν των 187.000
εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών μυελού των οστών (Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους), είναι το μεγαλύτερο
σε αναλογία πληθυσμού παγκοσμίως.
Μέχρι σήμερα 650 δότες του αρχείου
του Κ.Ι. έχουν προσφέρει μόσχευμα σε
ασθενείς από 33 διαφορετικές χώρες.
Στόχος του Κυπριακού Αρχείου Δοτών
είναι η συνεχής ανανέωση και αναβάθμισή
του, καταγράφοντας όλο και περισσότερους
εθελοντές δότες μυελού των οστών… για
έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα!

ART AERI

Πάφος

Τ

ο όνομα της πόλης συνδέεται
με τη θεά Αφροδίτη, δεδομένου ότι Πάφος ήταν το όνομα της μυθολογικής κόρης
της Γαλάτειας και του Πυγμαλίωνα. Ο
Απολλόδωρος ο Αθηναίος αναφέρει
τον Κινύρα ως ιδρυτή της Πάφου «Κινύρας εν Κύπρω παραγενόμενος συν
λαώ έκτισε Πάφον». Ο δε Λουτάτιος,
θεωρεί τον Πάφο, γιο του Κινύρα, ως
θεμελιωτή της πόλης, αν και κατά τον
Ισίδωρο, την Πάφο έκτισε ο Πάφος, γιος
του Τυφώνος. Επίσης ο Παυσανίας και
ο Όμηρος αναφέρουν σαν ιδρυτή της
Πάφου και της Παλαίπαφου τον Αγαπήνορα, Αρκάδα Βασιλιά της Τεγέας
που μετά την επιστροφή του από τον
Τρωικό Ππόλεμο ίδρυσε την Παλαίπαφο, τα σημερινά Κούκλια.
Τα Κυπριακά Βασίλεια είναι γνωστό
ότι διαλύθηκαν κατά τα τέλη του 4ου
π.Χ. αιώνα από τον Πτολεμαίο Α›,
έναν από τους διαδόχους του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Λίγο πιο πριν ο τελευταίος
βασιλιάς της Πάφου, ο Νικοκλής, είχε
μεταφέρει την έδρα του βασιλείου του
δυτικότερα, σε πιο κατάλληλη τοποθεσία,
που ονομάσθηκε Νέα Πάφος. Η Νέα
Πάφος έμελλε να γνωρίσει λαμπρές
ημέρες δόξας κατά τα ελληνιστικά
χρόνια, ως έδρα των κυβερνητών της
Κύπρου, η οποία και είχε ενταχθεί στο

βασίλειο των Πτολεμαίων, των Ελλήνων
βασιλέων της Αιγύπτου.
Κατά τα ελληνιστικά χρόνια η Πάφος
έγινε πρωτεύουσα της Κύπρου. Όταν η
Κύπρος κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, το 58 π.Χ., παρέμεινε πρωτεύουσα
της Κύπρου και έδρα των Ρωμαίων
κυβερνητών του νησιού. Ήταν τότε με
ναούς, επαύλεις, ανάκτορα, θέατρο,
ωδείο και πολλά άλλα εντυπωσιακά
οικοδομήματα, καθώς και τειχισμένη με ισχυρά τείχη. Τα εξαίρετα και
άφθονα ψηφιδωτά δάπεδα της Πάφου,
που συνεχώς αποκαλύπτονται από την
αρχαιολογική σκαπάνη, μαρτυρούν την
ακμή της πόλης, η οποία όμως υπέφερε κατά καιρούς και από ισχυρούς
σεισμούς.
Το 45 μ.Χ. έφθασαν στην Πάφο
οι απόστολοι Βαρνάβας, Παύλος και
Μάρκος, κατά τη διάρκεια της πρώτης
αποστολικής περιοδείας στην Κύπρο.
Παρά το ότι η παράδοση λέγει ότι στην
Πάφο ο απόστολος Παύλος εισέπραξε «σαράντα παρά μίαν» μαστιγώσεις,
ωστόσο μαρτυρείται, αντίθετα, ότι εκεί
είχε κηρύξει τον Χριστιανισμό και ενώπιον αυτού τούτου του Ρωμαίου κυβερνήτη, του Σεργίου Παύλου, ο οποίος
και αποδέχθηκε τη νέα θρησκεία. Έτσι,
η Κύπρος έγινε η πρώτη επαρχία της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που διοική-
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Προοπτικές για
ανάδειξη της Κύπρου
ως «καταφυγίου
γονιμότητας»
SAGHAR KASIRI, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών
Επιχειρήσεων της Cryos International

ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΚΑΘΙΣΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΩΣ «ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ»

Γ

ια κάποιους ανθρώπους η
θεραπεία γονιμότητας με
δωρεά σπέρματος ή/και
ωαρίων είναι αναπόφευκτη,
όπως για ασθενείς που λαμβάνουν
θεραπεία για καρκίνο, που πάσχουν
από γενετικές ασθένειες που προκαλούν
στειρότητα ή για εκείνους που
κινδυνεύουν να μεταδώσουν μια γενετική
ασθένεια στους απογόνους τους για να
αναφέρουμε μερικά.
Συχνά, ασθενείς με θέματα
υπογονιμότητας
επιλέγουν
να
εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές και να
προχωρήσουν σε αντίστοιχες θεραπείες
εκτός της χώρας τους. Αυτό συμβαίνει
κυρίως λόγω έλλειψης σε πρόσβαση
δημόσιας χρηματοδοτούμενης θεραπείας
εξωσωματικής γονιμοποίησης, ή λόγω
τοπικών κανονισμών σχετικά με το ποιος
μπορεί/δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε
τέτοιου είδους θεραπείες, ή ακόμα λόγω
έλλειψης διαθεσιμότητας σπέρματος και
ωαρίων από δότες/δότριες στη χώρα τους.
Οι ασθενείς αυτοί αναζητούν επιλογές
για πιο αποτελεσματικές θεραπείες,
καλύτερα ποσοστά επιτυχίας, καλύτερη
ποιότητα των ιατρικών υποδομών και
των κλινικών ιατρών, έναν ασφαλή
ιατρικό προορισμό, καθώς επίσης και
το προσωπικό της εκάστοτε κλινικής
να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί
αποτελεσματικά σε διεθνείς γλώσσες,
όπως τα αγγλικά, ή ακόμα να προσφέρει
χαμηλότερη τιμή θεραπείας.
Η Κύπρος μπορεί να ικανοποιήσει
όλες αυτές τις απαιτήσεις, και έχει
κάνει μάλιστα μια μεγάλη επένδυση
τα τελευταία χρόνια για να αναπτυχθεί
στον ιατρικό τουρισμό. Ως αποτέλεσμα,
βλέπουμε ότι η καλή της φήμη την έχει
εδραιώσει ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ,
αλλά και παγκοσμίως. Η χώρα διαθέτει

μιαν αξιόπιστη και ασφαλή υποδομή
υγειονομικής περίθαλψης με υψηλές
προδιαγραφές ιδιωτικών υπηρεσιών
υγείας. Οι γιατροί στην Κύπρο είναι
έμπειροι και εξειδικευμένοι στον
τομέα τους. Το κόστος της ιατρικής
περίθαλψης είναι χαμηλό και συνήθως
δεν υπάρχει λίστα αναμονής για
οποιαδήποτε θεραπεία στον ιδιωτικό
τομέα. Παράλληλα, με τα φυσικά όμορφα
τοπία, τον πάντοτε καλό καιρό, την
ηλιοφάνεια και τις εξαιρετικές επιλογές
όσον αφορά υψηλών προδιαγραφών
καταλύματα που διαθέτει η χώρα, οι
επισκέπτες που έρχονται για ιατρικό
τουρισμό μπορούν να συνδυάσουν
θεραπείες σώματος, μυαλού και ψυχής.
Γι’ αυτό και εμείς ως Cryos
International, η μεγαλύτερη παγκόσμια
τράπεζα σπέρματος και ωαρίων με πάνω
από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
αποφασίσαμε το 2018 να επεκταθούμε
στην Κύπρο βλέποντας αυτήν την τεράστια
προοπτική που έχει η χώρα στον «τουρισμό
γονιμότητας». Όραμά μας είναι να
βοηθήσουμε ανθρώπους από την Κύπρο
και το εξωτερικό να πραγματοποιήσουν το
όνειρό τους για να αποκτήσουν οικογένεια.
Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
μας στη Λευκωσία, οι ασθενείς με
προβλήματα γονιμότητας μπορούν να
λαμβάνουν υψηλής ποιότητας σπέρμα
ή/και ωάρια από τους δότες της Cryos,
και να πραγματοποιούν τη θεραπεία
τους σε μιαν από τις εξαίρετες κλινικές
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF)
της χώρας.
Άλλωστε, η Κύπρος διαθέτει την
κατάλληλη υποδομή για τέτοιου
είδους θεραπείες, οι κανονισμοί για
τις τεχνολογίες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής ευθυγραμμίζονται με
τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περί Προτύπων Ποιότητας και
Ασφάλειας Ανθρωπίνων Ιστών και
Κυττάρων (EUTCD), ενώ παράλληλα
προσφέρει εύκολη προσβασιμότητα
αφού δρα γεωγραφικά ως γέφυρα μεταξύ
Ανατολής και Δύσης. Στόχος μας λοιπόν
είναι να συμβάλουμε με τον δικό μας
τρόπο στην ανάπτυξη του τουρισμού
γονιμότητας στη χώρα, καθιστώντας
την Κύπρο «καταφύγιο γονιμότητας».

Μετάλλια για την Κύπρο σε
Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής
θηκε από χριστιανό κυβερνήτη.
Η πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που άφησαν στην πόλη και την
περιοχή της Πάφου τα 4000 σχεδόν
χρόνια ύπαρξής της κατέστησαν την
Πάφο ουσιαστικά ένα μεγάλο, ανοικτό
μουσείο. Γι’ αυτόν τον λόγο η UNESCO
πρόσθεσε απλώς ολόκληρη την πόλη
στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της. Πραγματικός
θησαυρός θεωρούνται τα ψηφιδωτά
που ανευρέθησαν μετά από ανασκαφές στην Κάτω Πάφο, στην Οικία του
Διονύσου, την Οικία του Αιώνος και
την Οικία του Θησέως.
Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και οι
Τάφοι των Βασιλέων, που πιστεύεται

ότι αποτελούν νεκροταφείο πλούσιων κατά την Ρωμαϊκή εποχή. Οι τάφοι
χρονολογούνται από τον 4ον αιώνα,
καθώς επίσης και η στήλη του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος
βασανίστηκε και μαστιγώθηκε. Στην
ίδια περιοχή βρίσκονται, κάτω από την
επιφάνεια της γης, οι κατακόμβες της
Αγίας Σολομωνής και του Αγ. Λαμπριανού, όπου γίνονταν οι πρώτες θρησκευτικές τελετές από τους χριστιανούς
όταν διώκονταν. Στην πρώτη, μάλιστα,
αυτήν της Αγίας Σολομωνής, σώζονται
και τοιχογραφίες.
Για περισσότερες πληροφορίες
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Ο

Κυπριακός Σύνδεσμος
Πληροφορικής (Cyprus
Computer Society – CCS)
είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει ότι συνεχίζεται η συγκομιδή μεταλλίων της Κύπρου σε διεθνείς
Ολυμπιάδες Πληροφορικής!
Συγκεκριμένα, ο μαθητής της ελληνικής σχολής Πασκάλ Λεμεσού, Θεοφάνης
Ορφανού, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο
στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (EJOI) που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά στις 24-28 Αυγούστου 2021.
Ο Θεοφάνης, πριν από 2 μήνες συμμετείχε και στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα
Πληροφορικής (19-25 Ιουνίου 2021),
όπου η Κύπρος, για πρώτη φορά στην
30χρονη παρουσία της στην Παγκόσμια
Ολυμπιάδα Πληροφορικής (IOI), κέρδισε
δύο χάλκινα μετάλλια με τους Χαράλαμπο
Γεωργίου και Δημήτρη Χρυσοστόμου!

Σημειώνεται ότι εξαιρετική ήταν και
η παρουσία των Χρίστου Φαλά, Λουκά
Λουκά, Ορέστη Σούζου και Πολύκαρπο
Χριστοδούλου.
Θερμά συγχαρητήρια στους νέους
που εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα
μας όσο και στους εκπαιδευτές που
προσφέρουν αμισθί ατελείωτες ώρες
για την προετοιμασία των ομάδων.
Σύντομα ξεκινά η προετοιμασία για
την επόμενη Παγκύπρια Ολυμπιάδα
Πληροφορικής. Μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα
στο www.coinformatics.org.

05.09.2021
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Κατώτατος Μισθός: Όλοι στις θέσεις
τους για την εκκίνηση του διαλόγου
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ ΞΕΚΙΝΆ Ο ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΕΤΑΊΡΩΝ - ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΑΤΑ ΘΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΤΕΊΝΕΙ Η ΟΕΒ – «ΌΛΑ
ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗ» ΔΙΑΜΗΝΎΕΙ Η ΖΈΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΊΔΟΥ

Ξ

εκινά και επίσημα, την
ερχόμενη εβδομάδα, ο
διάλογος Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών
εταίρων για τη θέσπιση
εθνικού κατώτατου μισθού. Η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου με Λειτουργούς του
Υπουργείου της και μέλη των συντεχνιών
και των εργοδοτικών οργανώσεων, που
απαρτίζουν το «Εργατικό Συμβουλευτικό
Σώμα», θα έχουν την Τετάρτη, 8.9.2021,
στις 9:30 π.μ., συνάντηση στο οίκημα της
ΣΕΚ, προκειμένου να κάνουν μια πρώτη
συζήτηση για ζητήματα «πρώτης γραμμής»,
που αφορούν τα εργασιακά.
Οι προεργασίες για τον κατώτατο μισθό
είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες. Το θέμα
απασχολεί εξάλλου και τους Ευρωπαϊκούς
Θεσμούς που στοχεύουν στη θέσπισή του
απ’ όλα τα κράτη μέλη εντός του προσεχούς
μέλλοντος, έχοντας «σχεδόν έτοιμη» μάλιστα και σχετική οδηγία. Σημειώνεται ότι
Κύπρος, Δανία, Ιταλία, Σουηδία, Αυστρία,
Φινλανδία, είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ
που δεν έχουν θεσπίσει Κατώτατο Μισθό.
Η Κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι ήταν έτοιμοι να μπουν σε διάλογο,
αλλά η πανδημία ανέτρεψε τα πλάνα και
η συζήτηση μπήκε στον πάγο.
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου διεμήνυε ότι, η
όποια συζήτηση για τον κατώτατο μισθό
θα επανεκκινούσε όταν το εργασιακό
περιβάλλον θα απαλλασσόταν από την
αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία και, συγκεκριμένα, όταν τα επίπεδα
ανεργίας έφταναν κάτω από 5%.
Τα ποσοστά ανεργίας, σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε
η Eurostat πριν από μερικές ημέρες,
προσεγγίζουν το όριο που έθεσε η Κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με

τη γενικότερη «τροχιά ανάκαμψης», όπως
κρίνουν από την Κυβέρνηση, επιτρέπουν
την επανεκκίνηση του διαλόγου.

Ποιοι είναι οι κατώτατοι μισθοί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα δεδομένα και οι θέσεις
των εμπλεκομένων μερών

Η βάση του διαλόγου, που θα ξεκινήσει
την ερχόμενη Τετάρτη, θα είναι οι μελέτες
και τα αποτελέσματα σχετικών διεργασιών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
«ILO» και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που έχει σε αρκετά προχωρημένο στάδιο
τη δημιουργία σχετικής Οδηγίας για τον
κατώτατο μισθό.
Μιλώντας στη «Σημερινή» η Υπουργός
Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπογράμμισε
ότι είναι ανάγκη, πριν αρχίσει συζήτηση
στη βάση των δεδομένων από την έκθεση
του ILO, αυτά τα δεδομένα να επικαιροποιηθούν και οι κοινωνικοί εταίροι να
λάβουν υπόψη τους τα πρόσφατα στοιχεία.
Η επικαιροποίηση, για την οποία έκανε
αναφορά η Υπουργός Εργασίας, αφορά στα
«μισθολογικά δεδομένα τα οποία έχουν
διαφοροποιηθεί το 2021 συγκριτικά με
το τι ίσχυε το 2019».
Υπογραμμίζεται ότι το προσχέδιο
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
οποίο θα αποτελέσει βάση για τη θέσπιση
κατώτατου μισθού και στην Κύπρο, αν και
δεν καθιστά υποχρεωτικό, υποδεικνύει
ως ενδεδειγμένο μοντέλο υπολογισμού
κατώτατου μισθού το 60% του διάμεσου
(όχι του μέσου) μισθού κάθε κράτους
μέλους. Πάντως, αν και δεδομένο ότι
λόγω πανδημίας οι μισθοί στην Κύπρο
σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της
πανδημίας συγκριτικά με τους μισθούς
του 2019, τους οποίους επικαλείται ο
ILO, αυτό δεν σημαίνει, όπως τόνισε η
Υπουργός Εργασίας, ότι θα υπολογίζεται
ο κατώτατος μισθός βάσει των μειωμένων μισθών που ίσχυαν στην περίοδο
της πανδημίας.
Όπως υπογράμμισε η κ. Αιμιλιανίδου,
«δεν μπορεί να θεωρείται τίποτα δεδομένο
πριν διεξαχθεί ο διάλογος και πριν να υπάρξει
συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους».
Το μόνο δεδομένο που υπάρχει, όπως
βγαίνει από το ρεπορτάζ, είναι ότι «όλα
είναι προς συζήτηση». Είναι ενδεικτικό
το γεγονός ότι είναι ανοικτό ακόμη και
το ενδεχόμενο, όπως ανέφεραν μέλη του
Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στη
«Σημερινή», ο κατώτατος μισθός να είναι
ενιαίος ή να διαφέρει σε κλαδικό επίπεδο.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που
«φωνάζουν» εδώ και χρόνια για την ανάγκη

Σ

ύμφωνα με την
Eurostat και συγκεκριμένα με στοιχεία
που δημοσιεύθηκαν
τον Γενάρη του 2021, τα 21
κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν
γενικούς εθνικούς κατώτατους
μισθούς μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες ομάδες
βάσει των επιπέδων τους σε
ευρώ:
Σε δέκα κράτη μέλη, που
βρίσκονται στα ανατολικά της
ΕΕ, είχαν ελάχιστους μισθούς
κάτω από €700 το μήνα: Βουλγαρία (€332), Ουγγαρία (€442),
Ρουμανία (€458), Λετονία
(€500), Κροατία (€563), Τσεχία
(€579), Εσθονία (€584), Πολωνία (€614), Σλοβακία (€623)
και Λιθουανία (€642).
Σε πέντε άλλα κράτη μέλη,

θέσπισης κατώτατου μισθού, εισέρχονται
στον διάλογο έχοντας δύο αλληλένδετα
δεδομένα που τους επιτρέπουν να αισιοδοξούν για την τελεσφόρηση των διαδικασιών. Αφενός είναι η πολιτική βούληση για θέσπιση κατώτατου μισθού, που
διατυπώνεται σε όλους τους τόνους από
το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αφετέρου
είναι η «ευρωπαϊκή πίεση» που ασκείται: εντός των επόμενων μερικών μηνών
(μέχρι 24) θα πρέπει να ενσωματωθεί
στο κρατικό δίκαιο σχετική Ευρωπαϊκή
Οδηγία που είναι σε φάση ολοκλήρωσης.
Υπογραμμίζεται ότι η ευρωπαϊκή οδηγία, που αφορά τη θέσπιση κατώτατου
μισθού, δεν επιβάλλει τον ακριβή τρόπο
θέσπισης αλλά αφήνει την ευχέρεια στα
κράτη-μέλη να το κάνουν, παραθέτοντας
κάποιες προϋποθέσεις.
Μιλώντας στη «Σημερινή» η Υπουργός
Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπογράμμισε
ότι ο διάλογος δεν θα τεθεί υπό χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα λειτουργήσουν
πιεστικά για τον διάλογο που θα ξεκινήσει
την ερχόμενη Τετάρτη. Από την άλλη, ο
διάλογος αυτός «δεν μπορεί να διεξάγεται
εις το διηνεκές, οπότε με καλή θέληση και
εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, θα πρέπει
να υπάρξει κατάληξη στο όλο ζήτημα».
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, που συμμετέχουν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα,

υπογραμμίζουν ότι με τη θέσπιση του
κατώτατου μισθού θα επέλθει ευρύτερη
εργασιακή δικαιοσύνη και ισορροπία, ενώ
θα προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι
σε επίπεδο μισθοδοσίας, που τώρα δεν
τους καλύπτει η υφιστάμενη νομοθεσία.
Παράλληλα τονίζουν ότι η θέσπιση κατώτατου μισθού θα είναι εφαρμόσιμη
και πιο ωφέλιμη αν γίνει με τρόπο που
να επιτρέπει τις κλαδικές συμφωνίες για
κατώτατο μισθό.

Κατάργηση ΑΤΑ ως αντιστάθμισμα θα προτείνει η ΟΕΒ

Από τη μεριά τους, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ θεωρούν ότι
η νομική ρύθμιση του κατώτατου μισθού
θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα
απ’ αυτά που θα λύσει, ωστόσο «εισέρχονται
στον διάλογο με απόλυτο σεβασμό και με
πλήρη διάθεση συνεργασίας».
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, μιλώντας στο Εconomy
Toady στον συνάδελφο Νέστορα Βασιλείου, τόνισε ότι υπάρχει πρόθεση από
την Ομοσπονδία Εργοδοτών να προτείνει
«αντισταθμιστικά, αν θεσπιστεί κατώτατος
μισθός, την κατάργηση της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ)».
Το βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών της θέσπισης Κατώτατου Μισθού,

όπως είπε ο κ. Αντωνίου, είναι το γεγονός
ότι εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Αντιστοίχως, ανέφερε, πρέπει να καταργηθεί
το «απαρχαιωμένο σύστημα της ΑΤΑ που
αυξάνει το μισθολογικό κόστος, λειτούργησε, αλλά καταργήθηκε σε όλη την Ευρώπη
με εξαίρεση την Κύπρο και άλλες δύο
μικρές χώρες».
Οι εργοδοτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι εν πολλοίς το θέμα του κατώτατου
μισθού είναι διευθετημένο στην Κύπρο,
μέσω του Υπουργικού Διατάγματος του
2012 -για το οποίο γίνεται αναφορά πιο
κάτω-, το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό
μέρος επαγγελμάτων με κατώτατο μισθό.
Με τη θέσπιση κατώτατου μισθού,
όπως υποστηρίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, εκμηδενίζεται η δυνατότητα
ευελιξίας των επιχειρήσεων, χάρη στην
οποία σε περιόδους κρίσης «φάνηκε ότι
λειτούργησε σωτήρια για τη διατήρηση
θέσεων εργασίας διά της συμπεφωνημένης αναπροσαρμογής των μισθών
κατ’ αναλογίαν της μειωμένης λειτουργίας - παραγωγής των επιχειρήσεων».
«Πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν
να ανταποκριθούν στην τήρηση του νόμου για κατώτατο μισθό, με αποτέλεσμα
να προβαίνουν σε απολύσεις», δήλωσε
σε ρεπορτάζ της «Σημερινής» ο Γεν. Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

που βρίσκονται κυρίως στα
νότια της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ €700
μέχρι λίγο πάνω από €1100
τον μήνα: Ελλάδα (€758), Πορτογαλία (€776), Μάλτα (€785),
Σλοβενία (€1024) και Ισπανία
(€1108).
Στα υπόλοιπα έξι κράτη
μέλη, όλα που βρίσκονται στα
δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι
ελάχιστοι μισθοί ήταν πάνω
από €1500 ευρώ τον μήνα:
Γαλλία (€1555), Γερμανία
(€1614), Βέλγιο (€1626),
Ολλανδία (€1685), Ιρλανδία
(€1724) και Λουξεμβούργο
(€2202). Συγκριτικά, ο ομοσπονδιακός ελάχιστος μισθός
στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν
€1024 τον Ιανουάριο του
2021.

Τι ισχύει στην Κύπρο

Η Κύπρος, όπως προαναφέρεται, μαζί
με τη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη
Φινλανδία και τη Σουηδία, είναι τα 6 κράτη μέλη της ΕΕ όπου δεν έχει θεσπισθεί
ΕΚΜ. Ωστόσο, βάσει του περί Κατώτατων
Μισθών Διατάγματος του 2012, καλύπτονται στην Κυπριακή Δημοκρατία τα εξής
συγκεκριμένα επαγγέλματα:
Κάθε πωλητής/πωλήτρια, γραφέας, νοσηλευτικός βοηθός, βοηθός παιδοκόμου,
βοηθός βρεφοκόμου, σχολικός βοηθός και
φροντιστής ο οποίος/ η οποία εργάζεται με
πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει
αρχικό μηνιαίο μισθό, ο οποίος να ανέρχεται
τουλάχιστον στα €870 ακαθάριστα και μετά
από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €924 ακαθάριστα.
Κάθε φρουρός ασφαλείας πρέπει να
λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον
€4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη
περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον
ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει
να αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα.
Κάθε καθαριστής/καθαρίστρια πρέπει
να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από
6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει
να αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα.

Ελληνική Τράπεζα: Η βιώσιμη ανάπτυξη βασικός πυλώνας στον στρατηγικό σχεδιασμό της

Α

κραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν διάφορες περιοχές του
πλανήτη κάνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ορατές ακόμα και στους πλέον δύσπιστους
και υποχρεώνοντας την ανθρωπότητα να
προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα.
Μπροστά στα νέα δεδομένα, τα κράτη
αλλά και οι οργανισμοί έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν με στόχο
τον περιορισμό και την αντιστροφή της
περιβαλλοντικής καταστροφής.
Η Ελληνική Τράπεζα, προσμετρώντας τη
δική της ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον
και την τοπική κοινωνία, έχει θέσει την
προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο
της προσοχής της, υιοθετώντας βιώσιμες
πρακτικές, χρηματοδοτώντας «πράσινες»
επιχειρήσεις και συμμετέχοντας σε σειρά
πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ειδικότερα, η Ελληνική Τράπεζα δίνει
έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού
της αποτυπώματος τόσο μέσω του σχεδιασμού των κτηριακών της εγκαταστάσεων,
όσο και μέσω της εφαρμογής συστημάτων
που προωθούν τη μείωση της κατανάλωσης
χαρτιού, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και της παραγωγής ρύπων μέσα
από τις δραστηριότητές της.
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην
Έκθεση Βιωσιμότητάς της για το 2020,
η Τράπεζα κατάφερε εντός του έτους να
επιτύχει μια μείωση της τάξεως του 16,1%
στο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνει
ετησίως, καθώς και μείωση 15,9% στις

82% λιγότερο PVC, κάτι που θα οδηγήσει
στην εξοικονόμηση πέραν των 20 χλμ.
πλαστικού ετησίως.

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που
παράγει.
Γι’ αυτές τις προσπάθειες, η Ελληνική Τράπεζα έλαβε την πιστοποίηση ΙSO
50001, μια αναγνώριση που απονέμεται
σε οργανισμούς οι οποίοι εξοικονομούν
πόρους χρησιμοποιώντας την ενέργεια
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, και
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στήριξη σε βιώσιμες
επιχειρήσεις

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων,
η Τράπεζα προσέφερε στήριξη μέσω
δανειοδοτήσεων συνολικού ύψους 101
εκατομμυρίων ευρώ, για έργα παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικών
και περιβαλλοντικών ρίσκων στη διαδικασία
έγκρισης καινούργιων χρηματοδοτήσεων.
Ειδικότερα, ανάμεσα στα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από την Τράπεζα,
ξεχωρίζει το Αιολικό Πάρκο Ορείτες στα
Κούκλια, το πρώτο αιολικό πάρκο στην
Κύπρο. Το αιολικό πάρκο παράγει κατά
μέσο όρο 113GWh ετησίως, ενέργεια αρκετή για την παροχή ηλεκτρισμού σε πάνω
από 15.000 νοικοκυριά, συνεισφέροντας
κοντά στο 5% της εθνικής παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμμετοχή στο παγκόσμιο δίκτυο Priceless Planet Coalition

Το 2020 η Ελληνική Τράπεζα εντάχθηκε, στο Priceless Planet Coalition, μια
περιβαλλοντική πρωτοβουλία υπό την
αιγίδα της Mastercard, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα
απ’ όλον τον κόσμο.
Πρόκειται για δίκτυο το οποίο συντονίζει
τις περιβαλλοντικές δράσεις καταναλωτών,
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπόρων
και πόλεων, με στόχο να ενισχύσει τα
αποτελέσματα και τον θετικό αντίκτυπο
των δράσεών τους. Ως πρώτο βήμα, η
πρωτοβουλία έχει δεσμευτεί να φυτέψει
σε όλον τον πλανήτη 100 εκατομμύρια
δέντρα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η
Ελληνική Τράπεζα προχωράει στην έκδοση
οικολογικών καρτών, χρησιμοποιώντας
υλικά από τον Κατάλογο Βιώσιμων Υλικών
της Mastercard (Mastercard Sustainable
Materials Directory). Για τη δημιουργία των
νέων καρτών της Τράπεζας θα χρειαστεί

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας για το
2020, η Τράπεζα κατάφερε εντός του έτους να
επιτύχει μια μείωση της τάξεως του 16,1% στο
ποσοστό ενέργειας που καταναλώνει ετησίως,
καθώς και μείωση 15,9% στις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα που παράγει

Εθελοντικές δράσεις

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η
Τράπεζα παρέχει στήριξη στο πρόγραμμα
«Οικολογικά Σχολεία», μια παγκόσμια
πρωτοβουλία για προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής, που στην Κύπρο τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Στις εθελοντικές δράσεις της Ελληνι-

κής Τράπεζας με γνώμονα την προστασία
του περιβάλλοντος, περιλαμβάνεται και
η στήριξη προς την εκστρατεία «Let’s Do
It Cyprus», στην οποία η Τράπεζα συμμετέχει ως στρατηγικός συνεργάτης. Το
«Let’s Do It Cyprus» αποτελεί μιαν από
τις μεγαλύτερες εκστρατείες εθελοντισμού
στη χώρα και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν
την προστασία, διατήρηση και αειφόρο
διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου
περιβάλλοντος, καθώς και την απαλλαγή
του από τα σκουπίδια.
Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Σκλάβος,
Επικεφαλής του τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Ταυτότητας της Ελληνικής
Τράπεζας, αναφέρει ότι «Καθοδηγούμενη
από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του
ΟΗΕ (Sustainable Development Goals)
αλλά και της δικής της αξιολόγησης των
κοινωνικοοικονομικών ρίσκων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, η
Τράπεζα έχει αρχίσει να ενσωματώνει
τη βιωσιμότητα τόσο στις λειτουργίες της,
όσο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η βιωσιμότητα πλέον καθορίζει τις
ενέργειες κάθε σοβαρού οργανισμού. Η
εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί επιλογή αλλά
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να
διασφαλίσουμε την προστασία του πλανήτη, εν μέσω της ραγδαίας επιδείνωσης
των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά
και για να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές
μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας».

05.09.2021
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Η οικονομία ανακάμπτει,
οι προκλήσεις παραμένουν

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Κέρδη €1 εκατ.
για το α’ εξάμηνο

Κ

έρδη ύψους €1 εκατ. μετά
τη φορολογία ανακοίνωσε
την περασμένη Τετάρτη η
Τράπεζα Κύπρου για το α’
εξάμηνο του έτους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου,
δήλωσε ότι «η στρατηγική μας αρχίζει
να αποδίδει αποτελέσματα, γεγονός
που αποδεικνύεται από τη βελτίωση
της απόδοσής μας, εξαιρουμένων των
μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, η
οποία διπλασιάστηκε σε σύγκριση με
το προηγούμενο τρίμηνο».

παρακολούθηση των αναγκών που έχουν
οι πελάτες και η έγκαιρη στήριξη που
προέκυψε από το φθινόπωρο 2020 οδήγησε σε διάψευση των εκτιμήσεων για
τις επιπτώσεις της αναστολής δόσεων.
Το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων
υπό καθεστώς αναστολής καταβολής
πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που
έληξε, και με καταβολή δόσης μέχρι τις
12 Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε
καθυστερήσεις. Ταυτόχρονα συνεχίζεται
ο νέος δανεισμός για στήριξη της εξόδου
από την προσωρινή ύφεση του 2020.

Αυξημένα επαναλαμβανόμενα κέρδη

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ

Όπως ανακοινώθηκε, το σύνολο των
οργανικών εσόδων κατέγραψε αύξηση
11% σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά για
τους πρώτους έξι μήνες του 2021, τα
επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €51 εκατ. Το β’
τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα θετικό, καθώς
τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά τη
φορολογία για το β’ τρίμηνο διπλασιάστηκαν (σε €34 εκατ. σε σχέση με €17
εκατ. το α’ τρίμηνο).
Τα λειτουργικά κέρδη του β’ τριμήνου
κατέγραψαν αύξηση σε τριμηνιαία βάση
κατά 28% (λειτουργικά κέρδη τριμήνου
57 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες
σημείωσαν αύξηση 7% στο εξάμηνο
και 36% αύξηση σε τριμηνιαία βάση.
Η ολοκλήρωση της πώλησης του
Helix 2 και η επιτυχής επαναχρηματοδότηση του Tier 2 ομολόγου είχαν επίδραση στην κερδοφορία του β’ τριμήνου,
που έκλεισε με ζημιά €7 εκατ. Για το
α’ εξάμηνο το Συγκρότημα κατέγραψε
κέρδος ύψους €1 εκατ.

Φρέσκος δανεισμός
€894 εκατ.

Ο πραγματικός φρέσκος δανεισμός
ανήλθε σε €894 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες, καταγράφοντας αύξηση
30% σε ετήσια βάση. Αυτό, σύμφωνα με
την Τράπεζα, «μεταφράζεται σε άμεση
στήριξη της πραγματικής οικονομίας
και ικανοποιητικά αποτελέσματα του
προγράμματος RestartCy της τράπεζας».
Ειδικότερα, τα δάνεια προς νοικοκυριά
καταγράφουν αύξηση 37% σε σχέση
με πέρσι την ίδια περίοδο.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε
ισχυρή ρευστότητα με πλεόνασμα €5.7
δισ. και συνολικές καταθέσεις €16.8
δισ. (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας
στο 303%), που σε συνδυασμό με την
κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, της
επιτρέπουν να συνεχίσει να στηρίζει
την πραγματική οικονομία.

Αναστολή δόσεων
χωρίς επιπτώσεις

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η στενή

Η Τράπεζα ανακοίνωσε μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 14,6%
(6,4% net). Η οργανική μείωση των ΜΕΔ,
συμπεριλαμβανομένων των αναδιαρθρώσεων, ανήλθε σε €171 εκατ. για το
α’ εξάμηνο 2021. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας δήλωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της επιτάχυνσης
της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό
μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ και
η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη
στον στόχο της για επίτευξη μονοψήφιου
ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το
τέλος του 2022.
Ο δείκτης «cost of risk» μειώθηκε
κατά 14μ.β. σε τριμηνιαία βάση και
πλέον βρίσκεται στις 52 μ.β. για το β’
τρίμηνο 2021.
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται
στο 14,2% και ο Συνολικός Δείκτης
Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 19,2%.
Την ίδια ώρα η Τράπεζα Κύπρου
πέτυχε πρώτη τον στόχο για το MREL
του Ιανουαρίου 2022, μετά την επιτυχή
έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ.
(Senior Preferred Notes) κατά το β’ τρίμηνο, σε χαμηλή τιμολόγηση (2,5%) και
με σημαντική υπερκάλυψη.

Ψηφιακή μεταμόρφωση

Η ψηφιακή μεταμόρφωση συνεχίζεται
και η υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες
συνέχισε να αυξάνεται και να κερδίζει
δυναμική, σύμφωνα με την Τράπεζα.
Ειδικότερα, στα τέλη Ιουλίου 2021,
το 87% του αριθμού των συναλλαγών
που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις
μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός
Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν μέσω
ψηφιακών καναλιών.
Επιπλέον, το 77% των ιδιωτών πελατών επιλέγουν ψηφιακά κανάλια για την
εκτέλεση των συναλλαγών τους (αύξηση κατά περίπου 17 ε.μ. από 60% τον
Σεπτέμβριο 2017).
Στα τέλη Ιουλίου 2021, οι ενεργοί
χρήστες της τραπεζικής εφαρμογής για
κινητά και οι ενεργοί χρήστες QuickPay
αυξήθηκαν κατά 18% και 53% αντίστοιχα
σε ετήσια βάση.

Της Κυριακής

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

«Η ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΏΝ ΤΟ 2021 ΉΤΑΝ ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ, ΧΩΡΊΣ ΌΜΩΣ ΑΥΤΌ
ΝΑ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ
ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΙΟΎ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ»

Θ

ετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης καταγράφει η κυπριακή
-όπως και πολλές
άλλες- οικονομία το
δεύτερο τρίμηνο του
χρόνου. Σύμφωνα με
τη Στατιστική Υπηρεσία, θετικός ρυθμός
ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος οφείλεται κυρίως στους τομείς
των ξενοδοχείων και εστιατορίων, των
κατασκευών, της μεταποίησης και στο
εμπόριο, κάτι που ήταν αναμενόμενο με
τη σταδιακή άρση των περιορισμών.
Την ίδια στιγμή το ποσοστό ανεργίας
μειώνεται, ενώ ο Δείκτης Αξίας Κύκλου
Εργασιών Λιανικού Εμπορίου παρουσιάζει
αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Σημαντικό προβληματισμό
προκαλεί η αύξηση του πληθωρισμού,
κυρίως λόγω των αυξήσεων στο ηλεκτρικό
ρεύμα αλλά και των προϊόντων διεθνώς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις
παρουσιάζονται ελλείψεις στο διεθνές εμπόριο όσον αφορά προϊόντα και υλικά, με
αποτέλεσμα οι αξίες κάποιων από αυτά,
όπως το αλουμίνιο, να παρουσιάζουν
σημαντικές αυξήσεις. Σημειώνεται ότι
σημαντική είναι η αύξηση στα ναύλα με
τον αριθμό των διαθέσιμων εμπορευματοκιβωτίων να είναι περιορισμένος (ενδεχομένως προσωρινά μέχρι τη βελτίωση
της επιδημιολογικής εικόνας διεθνώς και
τη βελτίωση των συνθηκών όσον αφορά
τις μετακινήσεις).
To δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά
επίπεδα, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα
κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Μεγάλο
ποσοστό του κρατικού χρέους διακρατείται
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
την ίδια στιγμή που πυκνώνουν οι φωνές
για σταδιακή μείωση των αγορών κρατικών ομολόγων, που γίνονται στο πλαίσιο
των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης.
Το ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρώπη
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και η παραμονή του σε υψηλά επίπεδα ενδεχομένως
να επισπεύσει τη διαδικασία απόσυρσης
των έκτακτων μέτρων από τις κεντρικές
τράπεζες.
Η αντίδραση των οικονομιών το 2021
ήταν αναμενόμενη, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει επαναφορά στην προ ιού κατάσταση. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον
αναδιαμορφώνεται και οι ανάγκες επιχειρηματιών, επενδυτών και καταναλωτών
έχουν αλλάξει.

Αντανακλαστικά
και σχεδιασμός

Σημαντικός παράγοντας για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι τα αντανακλαστικά
που θα έχουν οι παραγωγικές μονάδες κάθε
οικονομίας, όσο ο αρνητικός αντίκτυπος
του ιού θα αρχίσει να εξασθενεί. Είναι
δηλαδή σημαντικό να υπάρξει εκείνος
ο σχεδιασμός ώστε, όταν οι συνθήκες το
επιτρέψουν και η ψυχολογία των κατα-

ναλωτών και επενδυτών αναστραφεί, η
οικονομία να παρουσιάσει σημαντικούς
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Τονίζεται ότι η Κύπρος ως εξωγενής
οικονομία επηρεάζεται από την παγκόσμια
πολιτική και οικονομική κατάσταση, και
κυρίως όσον αφορά χώρες με τις οποίες
διαθέτει ισχυρές οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις. Τομείς όπως ο τουρισμός, των
ακινήτων, των υπηρεσιών αλλά και των
εξαγωγών έχουν επηρεαστεί και απαιτείται
σημαντική δουλειά για επαναξιολόγηση
της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί
και του μοντέλου προώθησης.
Την ίδια στιγμή η χρηματοδότηση των
μεταρρυθμίσεων και της αναβάθμισης του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από
το Σχέδιο Ανθεκτικότητα αποτελεί ευκαιρία
για τον μετασχηματισμό της κυπριακής
οικονομίας, όμως, όπως γίνεται αντιληπτό, απαιτούνται σημαντικές πολιτικές
συναινέσεις.
Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των
νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν
από την πανδημία είναι και η συνεχής και
λεπτομερής αξιολόγηση των αποφάσεων
που λαμβάνονται από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και πώς αυτές αναμένεται

να επηρεάσουν τομείς της οικονομίας
της χώρας.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Μέσα από τις δηλώσεις των κρατικών
αξιωματούχων, πέρα από τις αλλαγές /
μεταρρυθμίσεις που φέρνει το πλαίσιο που
κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γίνονται μελέτες για φορολογική μεταρρύθμιση, με σκέψεις για αύξηση από τη
μια του εταιρικού φορολογικού συντελεστή
και από την άλλη την παραχώρηση συγκεκριμένων απαλλαγών / ελαφρύνσεων στις
επιχειρήσεις. Επιπλέον το αναμορφωμένο
φορολογικό πλαίσιο θα υιοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές, που θα αφορούν την
πράσινη οικονομία.
Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας
πρέπει να είναι απλό στην εφαρμογή, δίκαιο
και να προωθεί τη φορολογική συμμόρφωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και
η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
τόσο σε θέματα συμμόρφωσης, όσο και
σε θέματα ελέγχου.
Σημειώνεται ότι η αναγκαιότητα για φορολογική μεταρρύθμιση δημιουργείται από τις
επιχειρηματικές, οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

«Για να γυρίσει ο ήλιος
θέλει δουλειά πολλή»

Η

σταδιακή επαναφορά
στην κανονικότητα, αν
δεν υπάρξει κάποια
νέα επιδημιολογική
επιβάρυνση, θα ενισχύει την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα (πρέπει
να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι
παραγωγικές μονάδες στην απόσυρση των έκτακτων μέτρων που
λήφθηκαν), όμως οι προκλήσεις
παραμένουν και το διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον
γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο.
Είναι σημαντικό, πέρα από την
ανάπτυξη και την ενίσχυση των
κρατικών ταμείων, να διατηρείται

ο κοινωνικός ιστός μέσα από την
ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης,
της ποιότητας ζωής και των κρατικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
Αναφερόμενος στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ένα
είναι το χελιδόνι και η άνοιξη
ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος
(οικονομικά και κοινωνικά) θέλει δουλειά πολλή, όμως ο ήλιος
είναι βέβαιος για τον κόσμο όταν
βλέπεις τους ανθρώπους της
καθημερινότητας να σφίγγουν
το χέρι, με σκληρή δουλειά και
επιμονή, να χαμογελάνε για να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.

Οποιασδήποτε αλλαγές χρειάζονται μελέτη
και σωστό χειρισμό και χρόνο (timing), ώστε
να διασφαλίζεται η σταθερή ανάπτυξη του
τομέα των υπηρεσιών.

Παροχή κινήτρων για
εταιρείες τεχνολογίας

Πέραν της φορολογικής μεταρρύθμισης,
προωθείται πακέτο μέτρων για παροχή
κινήτρων για εταιρείες τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υποδομών
που υπάρχουν στη χώρα. Σκοπός είναι η
προσέλκυση και εγκατάσταση στη χώρα
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ενισχύοντας με εμπειρογνωμοσύνη τo ανθρώπινο
δυναμικό αλλά και με επενδύσεις.
Στη δέσμη μέτρων αναμένεται να παρέχονται διευκολύνσεις σε εταιρείες αλλά
και άτομα (πρόγραμμα που προωθεί και η
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Μπλε Κάρτας)
του τομέα της τεχνολογίας που επιθυμούν
να εγκατασταθούν στην Κύπρο.
Ήδη αρκετές εταιρείες επιδεικνύουν
ενδιαφέρον για μετεγκατάστασή τους στην
Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που συνδυάζουν την τεχνολογία με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (fintech) και τα
ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (digital assets).
Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει πρωτοβουλία από τον χρηματοπιστωτικό τομέα
για τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας.
Η πρωτοβουλία αφορά, μέσω ενδεχομένως της τεχνολογίας blockchain, τη
δημιουργία του ηλεκτρονικού προφίλ
κάθε επιχείρησης ή ατόμου όπου θα
«φορτώνονται» τα προσωπικά / εταιρικά
και οικονομικά στοιχεία (το πρόγραμμα θα
ειδοποιεί όταν θα απαιτούνται ανανεώσεις)
του κάθε νομικού και φυσικού προσώπου για χρήση, με τη συγκατάθεση κάθε
προσώπου, από τους επoπτευόμενους /
υπόχρεες οντότητες με βάση τον περί της
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες Νόμο.
Αυτό θα διευκολύνει χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, δικηγόρους, λογιστές, επενδυτικά
ταμεία να έχουν άμεση πληροφόρηση για
τους πελάτες, ώστε να ολοκληρώνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα οι διαδικασίες
ελέγχου και αποδοχής του πελάτη. Για
την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου
εγχειρήματος αποτελεί προϋπόθεση η
συνεργασία των εποπτικών Αρχών.

ASTROBANK

Δωρεάν αναλήψεις
μετρητών σε πέραν
των 330 ATM

H

AstroBank συνεχίζει τη συνεργασία της με την εταιρεία
Euronet Worldwide, όπου
οι κάτοχοι των χρεωστικών
καρτών της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ανάληψης μετρητών
σε περισσότερες από 330 Αυτόματες
Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) παγκυπρίως. Επιπρόσθετα, οι ATM της Euronet
υποστηρίζουν και δωρεάν αναλήψεις με
τη χρήση της υπηρεσίας της AstroBank
“Λεφτά στο Λεπτό”, μέσω της οποίας

πραγματοποιούνται αναλήψεις μετρητών χωρίς κάρτα. Σε όποιο μέρος της
ελεύθερης Κύπρου και αν βρεθούν οι
πελάτες της AstroBank, μπορούν να
πάρουν μετρητά από το μεγαλύτερο
δίκτυο ΑΤΜ του νησιού. Στόχος της
Τράπεζας παραμένει πάντοτε η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της,
η βελτίωση της καθημερινότητάς τους
και η ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών τους για αμεσότητα
και ευελιξία.

Μ

Σχέδιο θωράκισης έναντι της πανδημίας
στον επιχειρηματικό κόσμο
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ,
Λειτουργός Ασφάλειας
και Υγείας, KPMG Limited, ilemesianos@
kpmg.com

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΆ ΑΥΤΌΝ
ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΑΌΡΑΤΟ ΕΧΘΡΌ, ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΟΥΝ
Ή ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΟΥΝ ΤΟ
ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΚΡΊΣΕΩΝ, ΘΈΤΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ

Τ

Νέα δυναμική
ιστοσελίδα
από τον ΟΝΕΚ

ε στόχο την καλύτερη στήριξη και υποστήριξη όλων
των νέων ανθρώπων της
χώρας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συνεχίζει να εξελίσσεται,
αυτήν τη φορά με τη δημιουργία μιας
νέας, αναβαθμισμένης ιστοσελίδας. Η
νέα ιστοσελίδα αποσκοπεί στην παροχή έγκυρης πληροφόρησης γύρω
από θέματα που αφορούν τους νέους
και τη στήριξή τους από επαγγελματίες
συμβούλους. Αποσκοπεί, επίσης, στην
ενδυνάμωση των νέων μέσω της προώθησης ποιοτικής και δημιουργικής
απασχόλησης. Με καθοδήγηση στις
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές

05.09.2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16

Της Κυριακής

τους επιλογές, χρηματοδοτική στήριξη,
δημιουργική απασχόληση, ευκαιρίες
συμμετοχής αλλά και στήριξη στα ψυχοκοινωνικά θέματα που τους απασχολούν, ο ΟΝΕΚ, μέσα από τη νέα του
ιστοσελίδα, δίνει κίνητρα στους νέους
ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά
τους και να κάνουν πράξη τις ιδέες τους.
Η διαχρονική πίστη του ΟΝΕΚ στη δύναμη των νέων και η αποστολή του να
τους προσφέρει όσα χρειάζονται ώστε
να φτάσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων
τους, αποκτούν καινούργια μορφή μέσα
από τη νέα δυναμική ιστοσελίδα. Βρες
την ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ στο https://
onek.org.cy/

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

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

Ενημέρωση και εκπαίδευση

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

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

Πρόληψη και αντίδραση

Όπως αναφέρθηκε, πολύ σημαντική
παράμετρος αντιμετώπισης μιας πανδημίας είναι η πρόληψη. Αυτή θωρακίζει
σε μεγάλο βαθμό τους οργανισμούς και
μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης κρού-

Δημιουργία ομάδας
διαχείρισης πανδημίας

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

Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων

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

Οι δέκα ενδεικτικές διαδικασίες που πρέπει να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν οι οργανισμοί (και αυτό
διαφέρει από τομέα σε τομέα), για να είναι σε θέση να
διατηρούν ένα επαρκές σχέδιο πρόληψης και αντίδρασης στις εγκαταστάσεις τους

σματος και εξάπλωσης στις εγκαταστάσεις τους. Εξίσου σημαντική είναι και η
αντίδραση σε περίπτωση που εμφανιστεί
θετικό κρούσμα, παρόλες τις προληπτικές
ενέργειες που πιθανόν να προηγήθηκαν.
Πιο κάτω αναφέρονται δέκα ενδεικτικές
διαδικασίες που πρέπει να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν οι οργανισμοί
(και αυτό διαφέρει από τομέα σε τομέα),
για να είναι σε θέση να διατηρούν ένα
επαρκές σχέδιο πρόληψης και αντίδρασης
στις εγκαταστάσεις τους:
1. Τι θα συμβεί αν κάποιος εντός του
εργασιακού χώρου διαγνωστεί με τη νόσο.
2. Διαδικασία όταν ένας υπάλληλος
έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
3. Οδηγίες υγιεινής (π.χ. σωστό πλύσιμο
και απολύμανση χεριών, διακίνηση στους
χώρους εργασίας, χώροι εστίασης εντός
των εγκαταστάσεων).
4. Πλήρης και τακτική ενημέρωση στο
προσωπικό σχετικά με τη νόσο.
5. Αριθμός υπαλλήλων ανά γραφείο,
χώρο, κτήριο και ομάδα.
6. Επισκέπτες στον εργασιακό χώρο.
7. Επίσκεψη προσωπικού στις εγκαταστάσεις πελατών/συνεργατών.
8. Συναντήσεις με άλλους συναδέλφους
αλλά και με άτομα εκτός οργανισμού.
9. Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής
τηλεργασίας (όπου εφαρμόζεται).
10. Πρόνοιες διαφύλαξης της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού
(διαδικτυακά σεμινάρια, διαλέξεις, κ.λπ.).
Όταν τα πιο πάνω εφαρμοστούν, θα
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα πλάνο
συνεχούς παρακολούθησης και επίβλεψης
των διαδικασιών από τα αρμόδια άτομα.
Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η
τήρηση των μέτρων και θα διενεργείται
η απαραίτητη αξιολόγηση, για να είναι
σε θέση ο οργανισμός να αντιμετωπίσει
άμεσα κάποια παράλειψη ή να προβεί σε
αναπροσαρμογή στα μέτρα αυτά. Νοείται
πως τα πιο πάνω μέτρα θα εφαρμόζονται μετά από οδηγίες, συνεννόηση και
συντονισμό της ομάδας διαχείρισης της
πανδημίας του οργανισμού, έτσι ώστε να
υπάρχει συνέπεια και διαφάνεια κινήσεων.

Epic 5G: To 5G από το #1 δίκτυο κινητής in test στην Κύπρο

Σ

ε μία εποχή που οι ανάγκες
και οι απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας
ευρύτερα αυξάνονται, ο τομέας
των τηλεπικοινωνιών πρέπει συνεχώς να
μεταβάλλεται και να βελτιώνεται, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και προσφέροντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
ακόμη πιο γρήγορα και αξιόπιστα δίκτυα
με υψηλές ταχύτητες. Στο πλαίσιο αυτό η
Epic, έμπρακτα τα τελευταία χρόνια και
ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεών
της, έχει καταγράψει απανωτές πρωτιές
από διεθνείς οργανισμούς μετρήσεων και

ελέγχου δικτύων, όπως οι umlaut και Ookla,
ως το πιο γρήγορο και ποιοτικό δίκτυο
κινητής στην Κύπρο. Στόχος αυτής της
προσπάθειας είναι να προσφέρει στους
συνδρομητές της τις καλύτερες υπηρεσίες
επικοινωνίας. Μία τέτοια μεγάλη αλλαγή
είναι και το δίκτυο 5G, το οποίο αναπτύχθηκε
με την ίδια φιλοσοφία που ακολουθήθηκε για το 4G δίκτυο και ανέδειξε την Εpic
ως το #1 δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην
Κύπρο. Το Epic 5G είναι διαθέσιμο προς
όφελος όλων: καταναλωτών, επιχειρήσεων,
αλλά και όλων των παραγωγικών τομέων.
Έχουμε ήδη στη διάθεσή μας ταχύτητες

mobile internet που ξεπερνούν το 1Gbps.
Επιπλέον, μέσω της τεχνολογίας 5G, η Epic
επιτυγχάνει συνδέσεις ακόμα μεγαλύτερης
αξιοπιστίας, ενώ μαζί με την υψηλότερη
ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, όλοι μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ανταπόκριση
σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία μας πραγματοποιείται
απρόσκοπτα ακόμα και όταν είναι ενεργές
πολλαπλές συνδέσεις ταυτόχρονα. Όλοι οι
συνδρομητές, ανεξαρτήτως πλάνου, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρικών
πελατών, έχουν πρόσβαση στο δίκτυο
Epic 5G, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν
5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο
δίκτυο της Epic, όπως οι Xiaomi Mi 10T,
Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi
Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10,
Poco F3, Huawei P40 Pro και Huawei P40,
ενώ σύντομα θα προστεθούν ακόμα περισσότερες συσκευές όπως η σειρά των
συσκευών Samsung Galaxy S21 καθώς
και η σειρά των Apple iPhone 12. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Epic
5G στην ιστοσελίδα www.epic.com.cy και
μέσω των καταστημάτων της Εpic και των
συνεργατών της.
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Το προφίλ των τουριστών το φετινό καλοκαίρι
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ
ΤΟΥΣ ΟΙ ΤΟΥΡΊΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΈΛΕΞΑΝ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΌ
ΤΗ ΡΩΣΊΑ - ΕΥΧΆΡΙΣΤΗ
ΈΚΠΛΗΞΗ ΉΤΑΝ ΟΙ ΑΦΊΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΏΝ, ΠΟΥ
ΑΠΟΤΈΛΕΣΑΝ ΦΈΤΟΣ ΤΗΝ
ΤΡΊΤΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ, ΕΝΏ ΓΙΑ
ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΕΊΧΑΜΕ ΑΎΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΦΊΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΑΠΌ ΙΤΑΛΊΑ

Α

κτινογραφία της τουριστικής κίνησης για
την καλοκαιρινή περίοδο του 2021, από την
οποία
προκύπτουν
ενδιαφέροντα στοιχεία
και νέες τάσεις που
αξίζουν προσοχής, ετοίμασε η Hermes
Airports. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που
προέκυψαν από το Cyprus Flight Pass,
η διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών
αεροδρομίων, την περίοδο 25 Μαΐου-22
Αυγούστου επεξεργάστηκε πέραν του
ενός εκατομμυρίου μοναδικά στοιχεία,
τα οποία μάς δίνουν μία εικόνα για το
πώς συμπεριφέρθηκαν οι εισερχόμενοι
επιβάτες τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο,
συσχετίζοντας παραμέτρους όπως οι χώρες
προέλευσης, οι πόλεις και τα καταλύματα
διαμονής τους.

Σταδιακή άνοδος το καλοκαίρι

Στην ανάλυσή της, η Hermes Airports βλέπει ουσιαστική ανάκαμψη στην αεροπορική
κίνηση που δίνει ελπιδοφόρα μηνύματα για
μία σταθερά ανοδική πορεία μετά από 18
μήνες προκλήσεων εξαιτίας της πανδημίας.
Συγκεκριμένα, παρά τη διστακτικότητα σημαντικής μερίδας του πληθυσμού διεθνώς
να ταξιδέψει, το φετινό καλοκαίρι πέταξαν
από την Κύπρο 50 αερογραμμές, από τις
70 που πετούσαν το 2019, ενώ οι πλείστες
από αυτές θα συνεχίσουν να πετούν προς
τη χώρα μας και τους χειμερινούς μήνες.
Τους 8 πρώτους μήνες του έτους η
επιβατική κίνηση έφτασε τους 2.511.239
επιβάτες, εκ των οποίων οι 2.080.184 επιβάτες «πέταξαν» τους καλοκαιρινούς μήνες,
γεγονός που δείχνει αισιόδοξες τάσεις. Τον
Αύγουστο η επιβατική κίνηση έφτασε τους
867.104 επιβάτες, ποσοστό γύρω στο 60%
του 2019, ενώ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
είχαμε 440.944 και 772.136 επιβάτες
αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
η επιβατική κίνηση τον περσινό Αύγουστο
δεν ξεπέρασε τις 296.266.

Οι κύριες χώρες προέλευσης

Το 78% της συνολικής επιβατικής
κίνησης αφορά επιβάτες που δεν είχαν
μόνιμη διαμονή στην Κύπρο. Το 82% των
μη μόνιμα διαμενόντων στην Κύπρο ήρθαν για διακοπές, το 10% επισκέφτηκαν
συγγενείς και φίλους ενώ το 3% ήρθαν
για επαγγελματικούς λόγους.
Οι επιβάτες που ταξίδεψαν στη χώρα
μας για διακοπές φέτος το καλοκαίρι προέρχονταν κυρίως από τη Ρωσία (39%). Ένα
10% ταξίδεψαν προς την Κύπρο από το
Ηνωμένο Βασίλειο, 8% από την Πολωνία,
6% από την Ουκρανία, 4% από το Ισραήλ, 3% από τη Γερμανία, το ίδιο ποσοστό
από την Ουγγαρία, ενώ ένα ποσοστό 2%
ήλθαν από τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη
Δανία αντίστοιχα.

Οι προτιμήσεις σε πόλεις
και καταλύματα

Το 30% των τουριστών επέλεξαν να
διαμείνουν σε 4αστερα ξενοδοχεία, το
25% σε 1*-3* και hotel apartments, 6%
διέμεναν σε non serviced apartments,
5% σε βίλες, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 16% επέλεξαν να δηλώσουν την
κατηγορία «other», στην οποία εμπίπτουν
και τα Airbnb.
Την ίδια ώρα, οι πλείστοι ταξιδιώτες
επέλεξαν ως πόλη διαμονής τους την Αμμόχωστο (47%), ενώ ακολουθούν Πάφος
(27%), Λεμεσός και Λάρνακα (12%) και
Λευκωσία (1%). Το 1% των τουριστών
δήλωσαν ως πόλη διαμονής του για τις
διακοπές τους τις κατεχόμενες περιοχές.
Στην πλειονότητά τους (61%) οι Ρώσοι επιβάτες επέλεξαν την επαρχία Αμμοχώστου με ιδιαίτερη προτίμηση στις
ξενοδοχειακές μονάδες. Αμέσως επόμε-

νη επιλογή τους ήταν η Πάφος (17%),
η Λεμεσός (15%) και τελευταία ήταν η
Λάρνακα (7%).
Σε αντίθεση με τους Ρώσους, οι Βρετανοί τουρίστες επέλεξαν στην πλειοψηφία
τους (49%) την Πάφο και κυρίως 4* & 5*
ξενοδοχεία. Το 29% των Άγγλων έμειναν
στην επαρχία Αμμοχώστου, το 9% στη
Λεμεσό και αντίστοιχο ποσοστό στη Λάρνακα, ενώ γύρω στο 3% δήλωσαν διαμονή
στα κατεχόμενα και 1% στη Λευκωσία.
Οι επισκέπτες από την Πολωνία ήταν
φέτος η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα τουριστών
που επέλεξαν τη χώρα μας, καταγράφοντας
αύξηση στο μερίδιο αγοράς σε σχέση με το
2019, όταν αποτελούσαν μόνο το 2%, ενώ
τώρα είναι στο 8%. Αυτό οφείλεται και στο
γεγονός ότι έχει αυξηθεί η συνδεσιμότητα
από και προς την Πολωνία με πέραν των
10 διαφορετικών δρομολογίων. Οι πλείστοι Πολωνοί επέλεξαν την Πάφο (50%),

και έπειτα με σειρά προτίμησης είναι οι
επαρχίες Αμμοχώστου (37%), Λάρνακας
(9%) και Λεμεσού (4%).
Το 48% των τουριστών από την Ουκρανία επέλεξαν την επαρχία Αμμοχώστου,
το 20% την Πάφο, και 16% τη Λάρνακα
και τη Λεμεσό.
Οι Γερμανοί τουρίστες μοιράστηκαν
εξίσου μεταξύ Αμμοχώστου (30%) και
Πάφου (30%), ενώ σημαντικό ποσοστό
έχει μείνει και στη Λάρνακα (25%). Ένα
11% διέμεναν στη Λεμεσό, μόλις 2% στη
Λευκωσία και ένα άλλο 2% στις κατεχόμενες περιοχές.
Τη φετινή χρονιά είχαμε για πρώτη
φορά ουσιαστική αύξηση στις πτήσεις
από και προς Ιταλία που δημιούργησε
τουριστικό ρεύμα, το οποίο, όπως φαίνεται
από τις διαμονές, αποτελεί διαφορετικό
δημογραφικό προφίλ με τάση για πιο οικονομικά καταλύματα, όπως τα ξενοδοχεία
1*-3* και τα hotel apartments ή ακόμα και
τα Airbnb. Εντούτοις, λόγω της ύπαρξης των
πτήσεων, δημιουργήθηκε ενδιαφέρον για
τουρισμό από την Ιταλία και -σύμφωνα με
την Hermes Airports- δίνεται η ευκαιρία
να κτίσουμε για το μέλλον αφού υπάρξει
μια περαιτέρω ανάλυση των τουριστικών
απαιτήσεων της συγκεκριμένης αγοράς.
Πάντως, το 35% των Ιταλών διέμεναν στην
Πάφο, 33% στην Αμμόχωστο, 16% στη
Λάρνακα, 10% στη Λεμεσό και το 2%
στη Λευκωσία.
Οι αφίξεις από τη Γαλλία συνιστούσαν μια διαχρονική πρόκληση για τον
κυπριακό τουρισμό, ωστόσο, φέτος, παρά
τις αντιξοότητες που προκάλεσε η πανδημία, υπάρχουν μετά από αρκετά χρόνια
απευθείας πτήσεις τόσο προς Λάρνακα
όσο και προς την Πάφο από γαλλικά
αεροδρόμια, με το 42% των τουριστών
από τη χώρα να επιλέγουν την επαρχία
Πάφου, το 30% την επαρχία Αμμοχώστου, το 17% τη Λάρνακα, το 8% τη Λε-

μεσό, το 2% την Λευκωσία και το 1% τις
κατεχόμενες περιοχές. Επίσης και εδώ
παρατηρείται διαφορετικό προφίλ όσον
αφορά τις κατηγορίες διαμονής, αφού
οι πλείστοι προτιμούν πιο οικονομικά
καταλύματα. Ισχύουν, δηλαδή, οι ίδιες
προκλήσεις και ευκαιρίες με την Ιταλία.

Διάρκεια παραμονής
τουριστών

Κατά την περίοδο ανάλυσης, οι περισσότεροι τουρίστες έμειναν για 7 ημέρες
(33%), ενώ ένα ποσοστό γύρω στο 11%
έμειναν για 14 ημέρες. Αξιοσημείωτο
είναι επίσης ότι ένα ποσοστό γύρω στο
20% έμειναν μέχρι 6 ημέρες, που επίσης
μπορεί να παραπέμπει σε μια τάση για
μικρές αποδράσεις.
Σύμφωνα με την Hermes Airports, η
μείωση στις μέρες διαμονής για σκοπούς
αναψυχής φαίνεται να είναι μια τάση που
επηρεάζει όχι μόνο την Κύπρο αλλά και
ευρύτερα, δίνει όμως τη δυνατότητα διαφοροποίησης για προσέλκυση μεμονωμένων επισκεπτών για μικρής διάρκειας
αποδράσεις σε πιο τακτά διαστήματα.

Θετικά σημάδια
για τη συνέχεια

Συμπερασματικά, η Hermes Αirports
αναφέρει πως η φετινή καλοκαιρινή περίοδος έδειξε ότι, παρά την πανδημία, υπάρχει
εμπιστοσύνη στην Κύπρο ως προορισμό
και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα διείσδυσης σε υφιστάμενες και νέες αγορές,
αφού, παρά τους μειωμένους αριθμούς
επισκεπτών τους τελευταίους 12 μήνες,
έχουν προστεθεί πέραν των 30 νέων δρομολογίων στα δύο αεροδρόμια.
Τέλος, κάνει λόγο για θετικά σημάδια
από πλευράς προγραμματισμού για την
επερχόμενη χειμερινή περίοδο, με κάποιες
αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίζουν
σημαντικό αριθμό πτήσεων.
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Τα «μαγειρέματα» Τουρκίας
και Κατάρ στο Αφγανιστάν
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΝΑ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ» ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ
ΡΟΩΝ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ
ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΕΝΑΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ
ΤΙΣ ΨΥΧΡΑΜΕΝΕΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Κ

αμιάν έκπληξη δεν προκάλεσε το γεγονός ότι οι
δύο συνήθεις ύποπτοι,
το Κατάρ και η Τουρκία,
έχουν αναδειχθεί ως οι
κύριοι διαμεσολαβητές
μεταξύ του δυτικού κόσμου και των Ταλιμπάν στην κρίση στο
Αφγανιστάν. Με κοινή ιδεολογική αφετηρία
οι δύο χώρες εμπλέκονται στο χάος που
δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση των
Αμερικανών, ψάχνοντας ευκαιρίες για να
ενισχύσουν τη θέση τους στην περιφερειακή σκακιέρα της Μέσης Ανατολής.
Ειδικότερα η Τουρκία, ξέροντας να παίζει
καλά σε διπλό ταμπλό, ήδη άρχισε να απολαμβάνει το κέρδη της, κερδοσκοπώντας
σε βάρος του φόβου των Βρυξελλών και
της ανάγκης της Ουάσιγκτον. Ειδικότερα,
η τελευταία, έχοντας αποχαιρετήσει με
αιματηρό τρόπο την Καμπούλ, ψάχνει να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, με τον
Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται σε
ασφυκτικό κλοιό για τους χειρισμούς του
εντός και εκτός της χώρας.

Ο σκιώδης ρόλος του Κατάρ

Υπό οποιαδήποτε σκοπιά και εάν δει
κάποιος τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, θα
εντοπίσει με ευκολία τον κεντρικό ρόλο
που παίζει το Κατάρ στις εξελίξεις.
Σύμφωνα με ειδικούς, όμως, πίσω από
τις κινήσεις εντυπωσιασμού βρίσκεται μια
καλά μελετημένη στρατηγική. Συγκεκριμένα, το Κατάρ παρουσιάζεται ως μια χώρα
η οποία έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί
με εξτρεμιστικές ομάδες, ενώ την ίδια ώρα
προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα
ότι στηρίζει τη σταθερότητα και συνεργάζεται με άλλες χώρες για να «μαζέψει»
τα σπασμένα που αφήνουν πίσω τους οι
ομάδες αυτές.
Στην περίπτωση του Αφγανιστάν
ακολουθεί αυτήν ακριβώς την τακτική

και εμφανίζεται ως ο παίκτης κλειδί που
επιδιώκει συνεργασίες με άλλες χώρες για
την επίλυση των σύνθετων περιφερειακών
ζητημάτων που προέκυψαν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν,
τους οποίους υποστήριζε η ίδια η Ντόχα.
Σύμφωνα με ανάλυση της Dina
Esfandiary, ανώτερης συμβούλου του
International Crisis Group, το Αφγανιστάν
και οι Ταλιμπάν θα είναι μια σημαντική
νίκη για το Κατάρ, όχι μόνο επειδή θα
δείξει ότι είναι σε θέση να μεσολαβήσει
με τους Ταλιμπάν, αλλά το καθιστά επίσης
σοβαρό παίκτη για τις δυτικές χώρες που
εμπλέκονται.
Αναλυτές διαπιστώνουν ότι το διπλό
παιχνίδι του Κατάρ ομοιάζει με αυτό
της Τουρκίας. Πρόκειται για δύο χώρες
«συμμάχους» των ΗΠΑ, οι οποίες συχνά
δουλεύουν με παραστρατιωτικές οργανώσεις που εχθρεύονται τους Αμερικανούς,
αλλά την ίδια ώρα εξασφαλίζουν εύκολα
τη στήριξη των Δυτικών συμμάχων.
Η χρονική συγκυρία μάλιστα είναι
σημαντική για την ενδυνάμωση του μουσουλμανικού τόξου Ντόχας – Άγκυρας,
χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και διάκεινται
φιλικά προς ακραίες ομάδες όπως η Χαμάς
και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ουσιαστικά, η επιστροφή των Ταλιμπάν στην
εξουσία συνιστά μια νέα στροφή προς
τον Ισλαμισμό, με βασική επιδίωξη την
αναδιάταξη της κυβέρνησης και της κοινωνίας σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο.
Ενώ παρατηρήθηκε μια προσωρινή
παρακμή των ακραίων ισλαμιστών από την
περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα

με ειδικούς, η πόρτα για την άνοδό τους
άνοιξε όταν ο Τραμπ νομιμοποίησε τους
Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών
στο Κατάρ. Ο ρόλος της Ντόχας εδώ σε
καμιά περίπτωση δεν είναι αθώος, αφού
ουσιαστικά ήταν σε θέση να επηρεάζει
την πολιτική τόσο των ΗΠΑ όσο και των
Ταλιμπάν προς όφελός της.

Στο παιχνίδι και η Τουρκία

Παρούσα από την αρχή του παιχνιδιού
ήταν και η Άγκυρα. Αν και οι εξελίξεις την
πρόλαβαν και δεν κατάφερε να κλειδώσει
τον ρόλο της εγγυήτριας της ασφάλειας του
αεροδρομίου της Καμπούλ, τελικά, όπως
έγινε γνωστό από τους Ταλιμπάν, έκανε μια
γενναιόδωρη οικονομική χορηγία ύψους
30 εκατομμυρίων δολαρίων μαζί με το
Κατάρ για την επαναλειτουργία του.
Οι κινήσεις της Άγκυρας, όπως και
της Ντόχας, δεν είναι τυχαίες. Ειδικοί
υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν επιδιώκει
να χρησιμοποιήσει το αφγανικό ζήτημα
για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική
του ισχύ με τη Δύση. Οι διεθνείς παίκτες φαίνεται ότι αναγνωρίζουν τον ρόλο
που θα μπορούσε να παίξει η Τουρκία
στην περιφέρεια στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, η Γερμανία, διά μέσου του Υπουργού
Εξωτερικών της, Χάικο Μάας, έσπευσε
να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς
την Τουρκία επειδή «προσφέρθηκε» να
συνεχίσει να βοηθά στη λειτουργία του
αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από το
Αφγανιστάν, ενώ διαβεβαίωσε τον Τούρκο
ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσοβλου,
ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να στηρίξει

κατά τη διάρκεια της εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην οποία βρισκόταν η
χώρα. Αυτή η κίνηση τελικά απέδωσε,
αφού πέρα από τα εύσημα που πήρε
από τη διεθνή κοινότητα, εξασφάλισε
ισχυρή οικονομική επιρροή στη χώρα
της Αφρικής.
Οι τουρκικοί σχεδιασμοί, πάντως,
βολεύουν και τον Μπάιντεν, καθώς με
αυτόν τον τρόπο η Ουάσιγκτον μπορεί
να διατηρήσει, με το αζημίωτο, την επιρροή σε κάποιο βαθμό στο Αφγανιστάν,
χωρίς την παρουσία των στρατιωτικών
της δυνάμεων.

την Άγκυρα οικονομικά και σε τεχνικό
επίπεδο.
Μπορεί η Άγκυρα να «δικαιολογεί» την
ανάμειξή της στο Αφγανιστάν, προβάλλοντας τους κινδύνους των προσφυγικών
ροών, εντούτοις, παραμένει προσηλωμένη
στο να διασφαλίσει ότι θα έχει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Δύσης και Ταλιμπάν, ώστε να πλησιάσει τις ψυχραμένες
ΗΠΑ και τις απεγνωσμένες Βρυξέλλες.
Έτσι κι αλλιώς ο Ερντογάν ποτέ δεν
δίστασε να καταφύγει σε τέτοια πολιτικά παιχνίδια στο εξωτερικό. Το 2011, η
Τουρκία έσπευσε να βοηθήσει τη Σομαλία

Το αφήγημα του Μπάιντεν

Ο

άτσαλος τρόπος με τον
οποίο τερματίστηκε ο
«αιώνιος πόλεμος» των
ΗΠΑ στο Αφγανιστάν πυροδότησε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής κρίση στην επτάμηνη θητεία του
Μπάιντεν στην αμερικανική προεδρία,
με σφοδρές επικρίσεις τόσο εντός όσο
και εκτός της χώρας του.
Ο ίδιος, πάντως, στα συχνά προεδρικά του διαγγέλματα δεν στάθηκε
στις υποσχέσεις που συστηματικά
αθέτησε, αλλά υπερασπίστηκε τους
χειρισμούς του, ρίχνοντας την ευθύνη για το χάος που επικράτησε στη
διεφθαρμένη -αλλά χορηγημένη από
τις ΗΠΑ- κυβέρνηση της Καμπούλ

και θεωρώντας ότι αν και δέχεται
επικρίσεις ακόμα και από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, τελικά η
ιστορία θα τον δικαιώσει γιατί είχε την
πολιτική βούληση να βάλει τέλος σε
έναν πόλεμο που κράτησε 20 χρόνια.
Στις τελευταίες του δηλώσεις, μάλιστα, προχώρησε σε μια σημαντική
«διακήρυξη» για το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «αυτή η απόφαση
για το Αφγανιστάν δεν είναι μόνο για
τους Αφγανούς. Αφορά το τέλος της
εποχής των μεγάλων στρατιωτικών
επιχειρήσεων για την αναδιαμόρφωση
άλλων χωρών».
Ακόμα και εάν μακροπρόθεσμα

δικαιωθεί για τους χειρισμούς του
στο Αφγανιστάν, προς το παρόν παραμένει ο πλανητάρχης, ο οποίος
διαψεύστηκε με πανηγυρικό τρόπο
σε σειρά «αισιόδοξων» προβλέψεών
του για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.
Οι επικριτές του δεν μπορούν να
ξεχάσουν την περίφημη δήλωση ότι
«δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ελικόπτερα να περισυλλέγουν ανθρώπους
από την ταράτσα της αμερικανικής
πρεσβείας στην Καμπούλ». Επίσης, δεν
λησμονείται η άποψη που εξέφραζε ότι
«είναι απίθανο οι Ταλιμπάν να πάρουν
τον έλεγχο και να κυριαρχήσουν σε
όλη τη χώρα», μετά την αποχώρηση
των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

ΘΕΣΗ
ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ,
Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης
Ελβετίας), Πρώην Μέλος της Γραμματείας του
ΟΗΕ στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

Μ

ια εβδομάδα από την κατάληψη
της εξουσίας από τους Ταλιμπάν,
η κατάσταση συνεχίζει με τις απαραίτητες δυσκολίες της.
Διαδηλώσεις στο Αφγανιστάν, μερικές με
πρωτοβουλία των γυναικών. Νεκροί στις διαδηλώσεις. Εκατοντάδες κόσμου συνωστίζονταν τις
πρώτες μέρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για
να εγκαταλείψουν τη χώρα. Μετά οι Ταλιμπάν
απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα.
Μεταξύ των τεράστιων προβλημάτων που

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν (ΙΙ)

το νέο καθεστώς αντιμετωπίζει, είναι, βέβαια,
ο σχηματισμός της Κυβέρνησης αλλά κυρίως η αναγνώρισή του από τις ξένες Δυνάμεις.
Το Αφγανιστάν περιτριγυρίζεται από το Ιράν,
τις τουρκόφωνες πρώην επαρχίες της άλλοτε
Σοβιετικής Ένωσης, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, το Πακιστάν, και
έχει επίσης τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα
Εμιράτα (Η.Α.Ε.), το Ομάν και το Κουβέιτ, το Ιράκ,
την Τουρκία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν,
ως μακρινούς γείτονές του στα δυτικά και την

Ινδία στα ανατολικά. Συνορεύει με μια μεγάλη
Δύναμη, το Ιράν, και επίσης με το Πακιστάν,
μαζί με τις 3 τουρκόφωνες χώρες.
Είναι φυσικό, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ,
άλλες Δυνάμεις να πλησιάσουν το Αφγανιστάν, όπως
η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και βέβαια το Πακιστάν. Θα
δούμε πού θα καταλήξουν οι διεθνείς αυτές επαφές.
Εκείνο που κάνει εντύπωση, εκ πρώτης
όψεως, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Αφγανοί αντιμετωπίζουν τους ξένους, με κανένα
ενδοιασμό ή δειλία.

Ο λόγος είναι, μεταξύ άλλων, ότι ουδέποτε
η χώρα αυτή κατελήφθη ως αποικία από τους
ξένους. Δυο φορές οι Άγγλοι επιχείρησαν να
την υποδουλώσουν αλλά χωρίς επιτυχία (βλ.
Alain Campiotti, “L’ultime defaite”, L’Illustré,
18 Αυγούστου, 2021, σελ. 30-34).
Αυτό που συνέβη το 2021 με τους Αμερικανούς, έγινε και με τους Σοβιετικούς το 1989. Οι
Σοβιετικοί το 1979 επέβαλαν στο Αφγανιστάν
ένα καθεστώς, που τους υπάκουε. Το καθεστώς
αυτό διήρκεσε δέκα χρόνια. Το 1989 έφυγαν οι

Σοβιετικοί, όπως τώρα οι Αμερικανοί. Ο άνθρωπός
τους, Muhammad Najibullah, παρέμεινε ακόμη
τρία χρόνια ως Πρόεδρος, το 1996, όμως, κρεμάστηκε από τους Ταλιμπάν έξω από την οικία του.
Το 2021, μετά που έφυγαν οι Αμερικανοί,
ο άνθρωπος που επέβαλαν ως Πρόεδρον, ο
Ashraf Ghani, έφυγε αμέσως από τη χώρα για
το Ουζμπεκιστάν. Δεν ήθελε να πάθει τα ίδια
με τον προκάτοχό του (ενθ.).
Η κατάσταση στο Αφγανιστάν εξελίσσεται. Οι
Ταλιμπάν πήραν την εξουσία. Ο κόσμος αναμένει…
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Μάθιου Μέντελσον:
Ο νέος διαχειριστής της
«προίκας» του Yale
ΘΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΜΈΝΤΕΛΣΟΝ ΑΝΤΆΞΙΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΤΗΣ ΤΟΥ
ΝΤΈΙΒΙΝΤ ΣΟΥΈΝΣΕΝ,
ΠΟΥ ΚΑΤΆΦΕΡΕ ΝΑ
ΑΥΞΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 1,3
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΟ
ΔΟΛΆΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 31 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΔΟΛΆΡΙΑ;

Ο

Ντέιβιντ Σουένσεν
ήταν ο μέχρι πρότινος επικεφαλής
επενδυτικών στελεχών σε ένα από
τα πιο φημισμένα
πανεπιστήμια του
κόσμου, το Yale. Τον περασμένο Μάιο,
όμως, ο θρυλικός διαχειριστής χρημάτων
πέθανε έπειτα από 9 χρόνια σκληρής μάχης
με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 67 ετών,
αφήνοντας πίσω του μία άκρως επιτυχημένη επαγγελματική πορεία δεκαετιών.
Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο
Σουένσεν επέβλεπε το χαρτοφυλάκιο του
Yale. Ξεκίνησε να εργάζεται στο πανεπιστήμιο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν
ήταν περίπου 30 ετών και δεν έφυγε από το
πόστο του μέχρι τον θάνατό του, τον περασμένο Μάιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας
του, κατάφερε να αυξήσει την περιουσία του
πανεπιστημίου από το 1,3 δισεκατομμύριο
δολάρια σε περισσότερα από 31 δισεκα-

τομμύρια δολάρια, φέρνοντας την επανάσταση στον τρόπο διαχείρισης χρημάτων
των πανεπιστημίων. Αποτέλεσμα: Το Yale
κατατάσσεται πρώτο μεταξύ των ομοτίμων
της Ivy League την τελευταία δεκαετία με
10,9% μέση ετήσια απόδοση, σύμφωνα με
τα στοιχεία που συνέταξε το Bloomberg.
Όπως θα περιμέναμε, η εύρεση του αντικατάσταση του Σουένσεν θα ήταν για το Yale
μια αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση.
Όμως, το πανεπιστήμιο δεν χρειάστηκε να
ψάξει πολύ. Ο Μάθιου Μέντελσον από την
1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει τα ηνία της
«προίκας» των 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων του διεθνούς φήμης πανεπιστημίου. Ο
36χρονος, και μαθητευόμενος του Σουένσεν,
γεννήθηκε το 1985, τη χρονιά δηλαδή που
ο δάσκαλος και μέντοράς του ξεκίνησε να
εργάζεται για το Yale.
Μεγαλωμένος στο Σεντ Λούις, ο Μέντελσον
απέκτησε πτυχίο φυσικής από το Yale. Με
την αποφοίτησή του προσλήφθηκε από τον
Σουένσεν, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά
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Στα ύψη η αγορά
ακινήτων στο Ντουμπάι

Ο

μέσω του Yale’s Berkeley College. Από το
2013 έως το 2018 δίδασκε στο Yale School
of Management. Το Yale και ο Μέντελσον
θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το μοντέλο
Σουένσεν προκειμένου το δεύτερο μεγαλύτερο
ιδιωτικό κολέγιο των ΗΠΑ να συμβαδίζει με
τις εξελίξεις της αγοράς. Η μέση προμήθεια
κολεγίων επέστρεψε στο 27% για το έτος που
έληξε στις 30 Ιουνίου, η υψηλότερη επίδοση
από το 1986, σύμφωνα με τα στοιχεία της
υπηρεσίας σύγκρισης Wilshire Trust Universe.
Ο Μέντελσον θα πρέπει στο νέο του
πόστο να αντιμετωπίσει τις ραγδαία εξελισσόμενες αγορές, με άνοδο και πτώση
κρυπτονομισμάτων και εταιρειών εξαγοράς
ειδικού σκοπού, καταστολή στην Κίνα και
άλλους επενδυτές που πλημμυρίζουν με
μετρητά hedge funds και ιδιωτικές εταιρείες
μετοχών σε μια προσπάθεια να πετύχουν
υψηλότερες αποδόσεις. Στο μεταξύ, οι διευθυντές των πανεπιστημιακών ταμείων
αντιμετωπίζουν πίεση από ακτιβιστές, φοιτητές και καθηγητές για να καταργήσουν
αμφιλεγόμενα περιουσιακά στοιχεία και
να διαφοροποιήσουν τις τάξεις τους.
«Είναι τιμή μου που μου δόθηκε η
ευκαιρία να ηγηθώ αυτής της ομάδας.
Κοιτάζοντας μπροστά, θα βασιστούμε
στη μακροχρόνια πίστη του γραφείου
στις ηθικές επενδυτικές πρακτικές και
θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα
εσωτερικών και εξωτερικών διαχειριστών
επενδύσεων καθώς επιδιώκουμε να συνεχίσουμε την κληρονομιά της επενδυτικής επιτυχίας του Yale», είχε δηλώσει
πρόσφατα ο Μέντελσον. «Δεδομένης της
ασύγκριτης δύναμης της ομάδας στο Yale
Investments Office και του διορισμού του
Ματ σε ρόλο διαχειριστή, πιστεύω πως το
ταμείο του Yale βρίσκεται σε πολύ καλά
χέρια», δήλωσε ο Michael Cavanagh,
διαχειριστής του Yale.

ι τιμές κατοικίας στο Ντουμπάι άγγιξαν υψηλό 8ετίας
τον Ιούνιο του 2021, αυξημένες κατά 2,8%.
Σύμφωνα με τον Taimur Khan,
αναλυτή της CBRE Group Inc, «η αυξημένη ζήτηση στην αγορά οδηγεί σε
παράλληλη αύξηση των τιμών». Παρ’
όλα αυτά η σύγκριση γίνεται με τις τιμές
του Ιουνίου του 2020, οι οποίες βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα δεδομένης
της πανδημίας.
Η αγορά των πολυτελών ακινήτων
στην πόλη έχει «πάρει φωτιά», αφού
πολλοί πλούσιοι Ευρωπαίοι χρησιμοποίησαν το Ντουμπάι ως «απάγκιο» από
τα lockdowns, ενώ άλλοι μετακόμισαν
προσωρινά λόγω της ευκολίας εμβολιασμού κατά του Covid-19. Ο τουριστικός και επιχειρηματικός τομέας της
πόλης είχε -επίσης- αποτελέσει θελκτικό
προορισμό λόγω του χαμηλού κόστους
ακινήτων από το 2014 και ύστερα.
Η αγορά ακινήτων περνά μια περίοδο ανάπτυξης παγκοσμίως, με τις
τιμές των κατοικιών να «καλπάζουν»
σε νέα ύψη, πολλές φορές αυξημένες
κατά διψήφια ποσοστά, σύμφωνα με
ανάλυση της Knight Frank.
Η ΗSBC Holdings από την πλευρά
της ανέφερε πρόσφατα πως η αυξημένη
ζήτηση για μεγαλύτερες κατοικίες θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων
του Ντουμπάι, κάτι στο οποίο συμφωνούν
και οι αναλυτές της Morgan Stanley.

Στην πόλη των ΗΑΕ, η χρόνια υπερπροσφορά περιόριζε την ανάπτυξη των
τιμών ακινήτων. Το 2021, όμως, αποτελεί
ορόσημο λόγω της περιορισμένης προσφοράς. Σύμφωνα με τη CBRE, μόλις
18.616 νέες κατοικίες έχουν ολοκληρωθεί,
με άλλες 37.466 να αναμένονται μέχρι το
τέλος του έτους, πολύ χαμηλότερα από τις
αρχικά υπολογισμένες 83.000 νεόδμητες
κατοικίες. Η εν λόγω περιορισμένη δόμηση συμπίπτει με την αυξημένη ζήτηση,
προκαλώντας παράλληλη ανάπτυξη των
τιμών των κατοικιών.
Παρ’ όλα αυτά, η μέση τιμή των ενοικίων στην πόλη έχει επιδείξει ετήσια
μείωση της τάξης του 5,9% σύμφωνα
με τα στοιχεία του Ιουνίου. Τα διαμερίσματα είναι αυτά που έχουν επιδείξει
τη μεγαλύτερη μείωση των ενοικίων
τους κατά 8,1% ενώ, αντιθέτως, τα ενοίκια των πολυτελών βιλών αυξήθηκαν
κατά 10,1%.
Πηγή: Bloomberg/newmoney

«Πυρετώδης» η αύξηση
των τιμών των ακινήτων μετά από μια χαμένη 7ετία - Η πανδημία
και οι μέχρι τώρα χαμηλές τιμές προσέλκυσαν
τις επενδύσεις

BITCOIN

Ιρλανδία: Επέβαλε πρόστιμο - ρεκόρ €225 εκατ. στο WhatsApp

Π

ρόστιμο ύψους 225 εκατ.
ευρώ θα κληθεί να πληρώσει η εφαρμογή ανταλλαγής
μηνυμάτων WhatsApp ιδιοκτησίας του Facebook στην Ιρλανδία, καθώς
κρίθηκε πως δεν ήταν διαφανής ως προς
τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
Το εν λόγω ποσό συνιστά ρεκόρ χρηματικής ποινής σε επιχειρήσεις και αποτελεί το πρώτο πρόστιμο που επιβάλλει η
Ιρλανδία βάσει του ευρωπαϊκού νόμου
για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (DPC), της ανώτερης ρυθμιστικής Αρχής για το Facebook εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόστιμο
επιβλήθηκε κατόπιν έρευνας που διεξή-

Το ποσό των
€225 εκατ.
συνιστά ρεκόρ
χρηματικής
ποινής σε
επιχειρήσεις
και αποτελεί το
πρώτο πρόστιμο
που επιβάλλει η
Ιρλανδία βάσει
του ευρωπαϊκού
νόμου για την
προστασία
προσωπικών
δεδομένων
(GDPR)

γαγε και με την οποία διαπίστωσε ότι δεν
υπήρχε σαφήνεια και διαφάνεια στο κατά
πόσον η δημοφιλής πλατφόρμα μοιράζεται
τα δεδομένα με τις άλλες εφαρμογές που
ανήκουν στο Facebook.
Η DPC στην Ιρλανδία έχει τεθεί επικεφαλής όσον αφορά την προστασία των δεδομένων από το Facebook επειδή τα κεντρικά
γραφεία στην Ευρώπη της αμερικανικής
εταιρείας βρίσκονται στο Δουβλίνο. Έχει επικριθεί στο παρελθόν από άλλες ευρωπαϊκές
ρυθμιστικές Αρχές για το ότι άργησε πολύ
να λάβει αποφάσεις που αφορούσαν τους
τεχνολογικούς κολοσσούς και ότι δεν τους
επέβαλε τα πρόστιμα που έπρεπε.
Στην ανακοίνωση της DPC, επίσης,
επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν παρείχε
σαφείς ενδείξεις ότι έχει ευθυγραμμιστεί
με τους κανόνες του 2018 της Ε.Ε., ανα-

φορικά με τους κανόνες διαφάνειας για
τα προσωπικά δεδομένα.
Από την πλευρά του το WhatsApp με
δική του ανακοίνωση υποστήριξε ότι το
ύψος του προστίμου ήταν «παράλογο» και
πως θα ασκήσει έφεση στην απόφαση. «Το
WhatsApp δεσμεύεται να παρέχει μιαν ασφαλή και ιδιωτική υπηρεσία. Έχουμε εργαστεί
για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που
παρέχουμε είναι διαφανείς και περιεκτικές
και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», δήλωσε
εκπρόσωπος της εταιρείας. «Διαφωνούμε
με την απόφαση και οι ποινές είναι εντελώς
δυσανάλογες», συμπλήρωσε.
Οι ρυθμιστικές Αρχές δεδομένων από 8
άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενεργοποίησαν
έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών, όταν
η Ιρλανδία μοιράστηκε την προσωρινή
της απόφαση σε σχέση με την έρευνα

της WhatsApp, η οποία ξεκίνησε τον
Δεκέμβριο του 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τα τέλη του
2020 η ιρλανδική ρυθμιστική Αρχή είχε
ανοιχτές 14 σημαντικές έρευνες για το
Facebook και τις θυγατρικές του WhatsApp
και Instagram.
Η ιρλανδική αρχή Ανακοίνωσε επίσης
ότι θα διατάξει την υπηρεσία ανταλλαγής
μηνυμάτων να λάβει διορθωτικά μέτρα
συμμόρφωσης ως προς την επεξεργασία
δεδομένων των χρηστών της. Αυτό περιλαμβάνει τη διευκρίνιση του τρόπου με τον
οποίο οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν
καταγγελία σε εποπτική Αρχή.
Η WhatsApp είχε ανακοινώσει τον
Νοέμβριο ότι είχε διαθέσει 77,5 εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή προστίμων
στην Ιρλανδία.

Νέο άλμα για
το κρυπτονόμισμα

Τ

ο Bitcoin ξεπέρασε και πάλι τα
50.000 δολάρια, με την αγορά
των κρυπτονομισμάτων να συνεχίζει ακάθεκτη το ράλι της.
Το δημοφιλές κρυπτονόμισμα
σκαρφάλωσε μέχρι τα 50.363 δολάρια,
έχοντας ξεπεράσει για λίγο τα 50.000
δολάρια - ένα επίπεδο όπου είχε να
φτάσει από τα μέσα Μαΐου. Το Bitcoin
συνεχίζει να κινείται στα επίπεδα των
50.000 δολαρίων.
Αντίστοιχα το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, αυξήθηκε
έως και 3% στα 3.843 δολάρια, συνεχίζοντας την ισχυρή του πορεία μετά
την αναβάθμισή του στο Λονδίνο στις
αρχές του περασμένου μήνα.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και άλλα
κρυπτονομίσματα, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης να σημειώνει άλμα 5% στα 2,3 τρισ.
δολάρια, σύμφωνα με την τιμολόγηση
του CoinGecko.com. Το υπ’ αριθμόν
τρία κρυπτονόμισμα Cardano πλησιάζει
τα 100 δισ. δολάρια, εν μέσω αισιοδοξίας για τα έξυπνα συμβόλαια, ενώ τα
Solana και Polkadot έχουν αυξηθεί κατά
περίπου 60% και 22%, αντίστοιχα, τις

τελευταίες επτά ημέρες, όπως έδειξε
το CoinGecko.
«Δύο θεμελιώδεις παράγοντες που
είναι πιθανό να βρίσκονται πίσω από
την ώθηση του Bitcoin: Η πιθανή ενσωμάτωση του νομίσματος από το Twitter
ως επιλογή πληρωμής Tip Jar και η
επίσημη χρήση του ως νόμιμο χρήμα
στο Ελ Σαλβαδόρ στις 7 Σεπτεμβρίου»,
δήλωσε ο Πετρ Κοζιάκοφ, συνιδρυτής
και διευθύνων σύμβουλος του παγκόσμιου δικτύου πληρωμών Mercuryo,
και συμπληρώνει: «Ενώ αναμένουμε
ότι το σημείο τιμών των 50.000 δολαρίων θα διατηρηθεί, οι αγοραστές Bitcoin
ασκούν μεγαλύτερη πίεση γι’ ακόμη
μεγαλύτερη αύξηση της τιμής μέχρι το
τέλος του έτους».
Τα κρυπτονομίσματα έχουν αυξηθεί
φέτος εν μέσω αυξημένου θεσμικού
ενδιαφέροντος και επιτάχυνσης της ανάπτυξης σε τομείς όπως η αποκεντρωμένη
χρηματοδότηση (DeFi) και τα μη ανταλλάξιμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
(NFTs). Επιπλέον, η Twitter Inc. μπορεί
να θέτει τις βάσεις για να επιτρέψει τις
συμβουλές Bitcoin στη λειτουργία Tip
Jar, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά
του MacRumors. Εν τω μεταξύ, ο νόμος
του Ελ Σαλβαδόρ για το Bitcoin τίθεται
σε ισχύ στις 7 Σεπτεμβρίου.

Όλο και περισσότεροι
οργανισμοί αρχίζουν να
το αποδέχονται ως μέσο
πληρωμής - H συνολική
κεφαλαιοποίηση των
crypto έκανε άλμα 5%,
στα 2,3 τρισ. δολάρια
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Η μετάλλαξη της καινοτομίας στην εποχή των μαύρων κύκνων

Σ

τη εποχή των πολλαπλών αλλαγών, των ασύμμετρων απειλών
και της οικονομικής, κοινωνικής
και κλιματικής κρίσης, έννοιες
όπως μεταρρύθμιση, ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινη ανάπτυξη είναι άδειες
και χωρίς νόημα όταν παρουσιάζονται
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ευθραυστότητα ‘fragility’. Οι μαύροι κύκνοι και
τα συμβάντα ουράς ‘tail events’ κινούν τον
κοινωνικο-οικονομικό κόσμο. Τέτοια συμβάντα είναι αδύνατο να προβλεφθούν αλλά
μπορούν να προκαλέσουν δραματικές, μη
αναστρέψιμες συνέπειες. Πολυπλοκότητα
συν ασυμμετρία οδηγούν σε εκρηκτικά
ρίσκα και καταστροφικά λάθη.
Ο σκοπός της επιστημονικής έρευνας
δεν είναι απλώς να διακρίνει μοτίβα και
ανωμαλίες. Έννοιες όπως Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη είναι
χωρίς καμιά πρακτική αξία εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν τους Οργανισμούς
να εντοπίσουν και αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και να
προστατευτούν απέναντι στις δυσμενείς
ασυμμετρίες (κινδύνους). Η αξιοποίηση
των θετικών ασυμμετριών μπορεί να
επιφέρει εκθετικά πολλαπλασιαστικά
οφέλη και πλεονεκτήματα. Η αποφυγή
των αρνητικών ασυμμετριών μπορεί να
ελαχιστοποιήσει το ρίσκο και να εξαλείψει
τον κίνδυνο της καταστροφής.
Στη σημερινή εποχή των ασύμμετρων

απειλών, η ενσωμάτωση της ιδιότητας
antifragility στη στρατηγική, τις πολιτικές
και τις πρακτικές των επιχειρήσεων είναι
εκ των ων ουκ άνευ. Για παράδειγμα, στην
αξιολόγηση της βιωσιμότητας των νέων έργων
/ καινοτομιών που αιτούνται χρηματοδότησης,
τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη την ευθραυστότητα ‘fragility’.
Για να μπορέσει μια εταιρεία να αξιοποιήσει τις ασυμμετρίες πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να: α) Ανακαλύψει
τις ασυμμετρίες και να διακρίνει την
προοπτική μεταξύ τους, β) μετατρέψει
τις ασυμμετρίες σε ικανότητες και να τις
ενσωματώσει στρατηγικά στη διαμόρφωση ενός οργανωσιακού σχεδιασμού
ώστε να τις αξιοποιήσει με έναν βιώσιμο
τρόπο και γ) συνταιριάσει τις δυνατότητες
που πηγάζουν από τις ασυμμετρίες με τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Η έμφαση στην αποδοτικότητα
και τις σταδιακές βελτιωτικές αλλαγές
(incrementalism) χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι ασύμμετρες αβεβαιότητες, η
πολυπλοκότητα, η ρευστότητα, οι αλληλεξαρτήσεις και τα συμβάντα κινδύνου
ουράς ‘fat tail risk’ εμπεριέχει εκρηκτικά
ρίσκα και δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Σε εύθραυστα συστήματα τα οφέλη
είναι μικρά και ορατά, ενώ οι παρενέργειες
μπορεί να είναι τεράστιες και αόρατες.
Ο γραμμικός τρόπος σκέψης δεν μπορεί
να διακρίνει ότι τα πιθανά οφέλη που επι-
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Η καινοτομικότητα της μετάλλαξης
Delta plus είναι πολλαπλάσια -από πλευράς συνδυαστικής δύναμης, ταχύτητας,
διαχείρισης της αβεβαιότητας και της
ασυμμετρίας, προσαρμογής στην αλλαγή,
μεταδοτικότητας ‘transferability’, εκθετικής
αύξησης, επεκτασιμότητας ‘scalability’,
ποικιλομορφίας ‘diversity’ και αποτελεσματικότητας- της ικανότητας καινοτομίας
του ανθρώπου. Βρισκόμαστε στο κατώφλι
της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης,
όμως οι απόψεις μας για τη δημιουργικότητα παραμένουν κολλημένες στον
δέκατο ένατο αιώνα. Για την ανάπτυξη
μιας Startup χρειάζονται περίπου 7 χρόνια, τη στιγμή που μια ασύμμετρη απειλή όπως οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού
αναπτύσσονται με εκθετικούς ρυθμούς
και σε πραγματικό χρόνο. Χρειάζεται να
αλλάξουμε τον τρόπο που καινοτομούμε.
Παρόλο που οι μικροοργανισμοί εμφανίστηκαν στη Γη τουλάχιστον 3,5 δισ.
χρόνια πριν, ο Homo sapiens -με όπλα τον
αναλογικό τρόπο σκέψης και την πολιτισμική εξέλιξη- μπορεί να κερδίσει τη μάχη
ενάντια στον κορωνοϊό και να αντιμετωπίσει
με επιτυχία τις πολύμορφες προκλήσεις

της νέας εποχής. Οι Μεταφορές και οι Αναλογίες μάς βοηθούν να σπάσουμε μοτίβα,
παγιωμένες αντιλήψεις και υπάρχοντες
κανόνες, ανοίγοντας εντελώς νέα κανάλια
και τρόπους σκέψεις και προσφέροντας
δυνατές, ριζοσπαστικές λύσεις.
Η Εννοιολογική Μεταφορά είναι το
απόγειο της ικανότητάς μας για συμβολική
σκέψη. Ένας τεράστιος αριθμός δημιουργικών ανακαλύψεων είναι αποτέλεσμα του
αναλογικού τρόπου σκέψης. Ορισμένες από
τις πιο δημιουργικές εξελίξεις προκύπτουν
όταν μια ιδέα που δουλεύει καλά σε έναν
τομέα μεταφυτεύεται σε άλλον τομέα. Η
σημασία που αποδίδει ο Αριστοτέλης στη
Μεταφορά συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο
μελέτης κορυφαίων ερευνητών.
Ο Edward Wilson στο βιβλίο του ‘The
Origins of Creativity’ σημειώνει ότι ‘Χωρίς
την εφεύρεση της γλώσσας, θα είχαμε
παραμείνει ζώα. Χωρίς Μεταφορές, θα
ήμασταν ακόμη βάρβαροι. Οι Μεταφορές
είναι ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουργούνται νέες λέξεις, συνδυασμοί νέων
λέξεων και νέες σημασίες λέξεων […] Ενώ
οι Θετικές και οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες
έρχονται πιο κοντά, η συνέργεια μεταξύ
τους επιταχύνεται […] Τα νέα πεδία συνδυάζουν την επιστημονική ανακάλυψη με
τις καινοτομίες και τις δημιουργικές ιδέες
των Ανθρωπιστικών Σπουδών’.
Στο βιβλίο του ‘The Book of Why:
The New Science of Cause and Effect’,

ο Judea Pearl χρησιμοποιεί τη ‘Σκάλα της
Αιτίας και του Αποτελέσματος’ (Ladder
of Causation) ως την κεντρική Μεταφορά της θεωρίας του. Όπως σημειώνει ο
Judea Pearl, πριν από περίπου 50.000
χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος απέκτησε
την ικανότητα να φαντάζεται (το τρίτο και
ψηλότερο επίπεδο στη ‘Σκάλα της Αιτίας
και του Αποτελέσματος’), γεγονός που
επιτάχυνε την εξέλιξη του ανθρώπου και
μας προετοίμασε για περαιτέρω επαναστάσεις στη γεωργία και την επιστήμη.
Ο Yuval Noah Harari στο βιβλίο του
‘Sapiens: Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου’ αναφέρει ότι ‘το πραγματικά μοναδικό
χαρακτηριστικό της γλώσσας μας είναι η
ικανότητα να μεταδίδει πληροφορίες για
πράγματα που δεν υπάρχουν - η ικανότητα να μιλάμε για φανταστικά πράγματα’.
Κάπως έτσι το φαντάστηκα: Να δημιουργήσουμε νέες καινοτομίες μέσα από
τον συνδυασμό στοιχείων και από τους
τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας:
καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία, επικοινωνιακή καινοτομία. Ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός μιας νέας καινοτομίας πρέπει
να είναι τέτοιος, που να της επιτρέπει να
τροποποιήσει την έκθεσή της ανάλογα
‘modify the exposure’ ώστε να αξιοποιήσει τις θετικές ασυμμετρίες (ανοιχτή σε
ευκαιρίες) και να αποφύγει τις αρνητικές
ασυμμετρίες (κλειστή σε κινδύνους).

των τραγουδιών και των νοημάτων, την
ενσωματωμένη φιλοσοφία των ποιητών,
την τέχνη των λέξεων, τα ουμανιστικά μηνύματα που υπήρχαν βαθιά μέσα στις
λέξεις. Ήταν ο θεμελιωτής του νεότερου
μεταπολεμικού τραγουδιού και για να το
διορθώσω· του νεότερου π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ!

Θα γραφτούν και θα ειπωθούν πολλά
στα μίντια, στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο.
Οι στιγμές αυτές μετά τον θάνατό του, αυτές
οι συγκινητικές στιγμές, μας υποχρεώνουν στην εσωτερική αναζήτηση και στη
δημιουργική Σ ι ω π ή!
Το σώμα έφυγε· το πνεύμα και το πολύ-

πλευρο έργο του θα παραμείνει ως αέναο
λίπασμα για να γονιμοποιήσει τις γενιές.
Είναι ο πνευματικός Πατέρας όλων μας·
τουλάχιστον όσων μπόρεσαν να διεισδύσουν βαθιά μέσα στον μελωδικό και
ποιητικό του λόγο, τον οποίο μας άφησε
παρακαταθήκη για πάντα…

Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την
οποία ματαίωσε με διάφορα προσχήματα
η κυπριακή ηγεσία - ειρήσθω εν παρόδω
για όλες αυτές τις εξελίξεις αναφέρθηκα
σε αρθρογραφία μου πλειστάκις στο παρελθόν - και στη συνέχεια η απόσυρση
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1967) της Ελληνικής Μεραρχίας άφησαν την Κύπρο
ανοχύρωτη στο έλεος της Τουρκίας, η οποία
ουδέποτε απέκρυψε τις προθέσεις της για
επανάκτηση και ολοκληρωτικό έλεγχο
της Κύπρου, πολιτική που ακολουθεί με
συνέπεια μέχρι και σήμερα.
Ακόμα και μετά την τουρκική εισβολή
(Ιούλιος - Αύγουστος 1974) η κυπριακή
πολιτική ηγεσία δεν αντιλήφθηκε ότι η
Τουρκία προχωρούσε ανεμπόδιστη στην
εφαρμογή των σχεδίων της.
Αντί λοιπόν οι πολιτικοί και κομματικοί
ηγέτες και ηγετίσκοι της Λευκωσίας να
προχωρήσουν στη σύμπηξη ενός ενιαίου
και αδιαίρετου αντικατοχικού εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου ως προϋπόθεσης
ενότητας σκοπού και δράσης, απο-ενοχοποίησαν την Τουρκία με τις ούτω καλούμενες «συμφωνίες υψηλού επιπέδου»
- «συμφωνίες κορυφής» - όπως συνηθίζεται
να αποκαλούνται Μακαρίου - Ντενκτάς
(1977) και Κυπριανού - Ντενκτάς (1979).

Με αυτές η Τουρκία και το Κυπριακό από θέμα εισβολής μετατράπηκε σε
«διακοινοτική διαφορά».
Αντικατοχικά συνθήματα όπως «Δεν
ξεχνώ», «Σύνορά μας οι ακτές της Κερύνειας», «Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους»
«Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω»
και άλλα εγκαταλείφθηκαν. Στη συνέχεια
μάλιστα και με την υποβολή χάρτου για
το «εδαφικό» αποδεχθήκαμε ουσιαστικά
και τη διχοτόμηση.
Αποτύχαμε πλήρως και παταγωδώς
να αξιοποιήσουμε έστω και ένα από τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία τελικά αποδείχτηκαν «επιταγές χωρίς αντίκρισμα»
ως έχουν χαρακτηριστεί.
Μας δόθηκε η τελευταία ευκαιρία
με την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν να
επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό ως
πρόβλημα εισβολής και κατοχής αλλά
και πάλι παταγωδώς αποτύχαμε, αφού
«θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία».
Αλλά τέτοιες αρετές δεν διέκριναν ποτέ
την κυπριακή πολιτική ηγεσία.
Διακηρύξεις για «απελευθέρωση»
και «επανένωση» είναι λόγια κενά περιεχομένου, γιατί δεν συνοδεύονται από
ανάλογες ενέργειες και πράξεις.
Και τώρα, λοιπόν, πού βαδίζουμε;

Καινοτομικότητα:
Delta plus Vs Homo sapiens

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ,
Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας

φέρουν οι θετικές ασυμμετρίες (convexity
bias) είναι περισσότερα από τη ζημιά. Ο
παράγοντας χρόνος, η μεταβλητότητα, η
αταξία, η τυχαιότητα και η αβεβαιότητα
αυξάνουν το όφελος -παρά τη ζημιά- που
προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση των
πολύτιμων ασυμμετριών.
Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω
αναπτύξει ένα πρωτοποριακό εργαλείο,
το οποίο μπορεί να:
1. Βοηθήσει τους Οργανισμούς να: α)
Τροποποιήσουν την έκθεσή τους (modify
the exposure) αναλόγως, ώστε απ’ τη μια
να αξιοποιήσουν τις θετικές ασυμμετρίες
και απ’ την άλλη να προστατευτούν απέναντι στις αρνητικές ασυμμετρίες και β)
χρησιμοποιήσουν την αβεβαιότητα ως
πρώτη ύλη της καινοτομίας.
2. Μεγιστοποιήσει: α) Τον αντίκτυπο
-επιστημονικό, κοινωνικό, οικονομικότης καινοτομίας και β) την απόδοση των

Για τον Μίκη

Διπλή Ένωση!
το Κυπριακό ξεκαθάρισαν
όλα. Σαράντα εφτά χρόνια
είναι υπεραρκετά για να μετρήσουμε τις δυνατότητές
μας. Μετρήσαμε τις διαθέσεις των
συμμάχων (ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ),
αλλά και την πολιτική ικανότητα/ωριμότητα της δικής μας πλευράς. Όλα
αυτά τα χρόνια είχαμε ανελλιπώς μιαν
αμετάβλητη θέση στο Κυπριακό (Διζωνική-Δικοινοτική, ΔΔ) και κανείς
δεν μας διέκοψε (ούτε από μέσα ούτε
απ’ έξω). Η πολιτική αυτή, όμως, δεν
απέδωσε. Όχι μόνον δεν απέδωσε, αλλά
οδήγησε σε χειροτέρευση. Αμέσως
μετά την Εισβολή (1974), οι Τούρκοι
ήταν διαλλακτικότεροι. Τότε δεν είχαμε
ακόμη τον παράγοντα «Έποικοι». Τώρα
οι έποικοι γέννησαν και τρίτη γενεά
στο νησί. Αν κατά τις διαπραγματεύσεις
Κληρίδη-Ντενκτάς δεχόμασταν λύση
άλλης φιλοσοφίας (δύο ξεχωριστά κράτη), σήμερα όλη η προσοδοφόρα ΑΟΖ
θα ανήκε στο ελληνο-κυπριακό κράτος,
θα παίρναμε μεγαλύτερη επιστροφή
εδαφών, δεν θα είχαμε εποίκους, δεν
θα είχαμε προβλήματα ΑΟΖ.
Διαβάζουμε ότι πολλοί Ελληνοκύπριοι (ίσως οι περισσότεροι)
παραδίδονται στη «γλυκιά» θέση
της «Μη-Λύσης». Η Τουρκία, όμως,
θέλει Λύση και ανησυχεί έντονα και
θα παίρνει εκείνη τις πρωτοβουλίες τού Κυπριακού. Αυτό θα αποβεί
καταστρεπτικά για τον Ελληνισμό.
Η στιγμή είναι ιστορικά υπεύθυνη.
Τις πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει η
πλευρά μας, αλλάζοντας 180 μοίρες
τη φιλοσοφία λύσης.
Να πάμε πίσω στις ρίζες. Διακόσια χρόνια πριν, όταν ο σκλαβωμένος Ελληνισμός έκανε τα σχέδια της
απελευθέρωσής του, συμπεριέλαβε
μέσα στο πρόγραμμα όλες τις επαρχίες του, της Κύπρου μη εξαιρουμένης.
Τόσο οι εκπρόσωποι του Κύπρου, όσο
και ο Καποδίστριας αποφάσισαν τη
«Συμπερίληψη της μεγαλονήσου στο
υπό δημιουργίαν ελεύθερο ελληνικό
κράτος». Αντιστοίχως ο λαός της Κύπρου κράτησε στενούς δεσμούς με το
νεο-ελληνικό κράτος. Το 1950 ζήτησε
«ΕΝΩΣΗ». Παρ’ όλα αυτά, το 1960
δημιουργείται ξεχωριστό κυπριακό
κράτος! Η ενέργεια αυτή δεν έχει καμία
σχέση με το όραμα του 1821.
Εδώ «στράβωσε» το Κυπριακό.
Καμιά άλλη επαρχία του Ελληνισμού
δεν διανοήθηκε να κάνει κάτι τέτοιο.
Αν όλοι το κάναμε αυτό, σήμερα δεν
θα υπήρχε Ελλάδα. Με το που έγινε η Κύπρος ξεχωριστό κράτος (και
ιδιαίτερα με το που μπήκε στην ΕΕ
σαν κράτος), άνοιξαν οι δρόμοι παρεμβάσεων Τρίτων στο ζήτημα της
λύσεως. Το ίδιο αμαρτωλή είναι και
η Ελλάδα, που από κάποια χρονιά και
μετά υιοθέτησε τη θέση «η Κύπρος

δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων.
3. Εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και
σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη.

ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΑΛΗΣ,
Αθήνα, nen1@otenet.gr

αποφασίζει, η Ελλάς συμβουλεύει».
Από την αδιέξοδη αυτή κατάσταση
μια λύση σώζει: η Διπλή Ένωση, που
ξανασμίγει τους Κυπρίους με τον μεγάλο
Ελληνισμό. Η λύση αυτή είναι απόλυτη, αιώνια, δεν αφήνει περιθώρια για
παρερμηνείες και μελλοντικές τριβές.
Αντιθέτως, η ΔΔ μακρύ μέλλον δεν θα
έχει. Στη βόρεια ζώνη οι Τουρκάλες θα
γεννούν 10 παιδιά, οι Ελληνίδες ούτε 2.
Σε λίγα χρόνια αυτοί θα γίνουν περισσότεροι και θα βγάζουν Πρόεδρο. Απέναντι
και τριγύρω 83 εκατομμύρια Τούρκοι
(που σε 20 χρόνια θα γίνουν 100 εκατομμύρια). Κράτος φτιάχνουμε όχι για
20-30 χρόνια, ούτε για κάποιες βραχυπρόθεσμες στρατηγικές ανάγκες, αλλά για
1000 χρόνια. Για να γίνει η ΔΔ στέρεο
κράτος χρειάζεται να πατάει πάνω σε
στέρεο έθνος. Είναι φανερό ότι το νησί
θα ομογενοποιηθεί. Θα προκύψει ένα
μείγμα Τουρκο-Ελλήνων, οι οποίοι θα
είναι πιο κοντά στους Τούρκους παρά
στους Έλληνες. Η ΔΔ οδηγεί με βεβαιότητα
στον αφελληνισμό της Κύπρου. Όσα δε
χρόνια ζήσει η ΔΔ θα είναι ένα μόνιμο
ζιζάνιο στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις
και παράγοντας αστάθειας στην περιοχή.
Πώς να μοιραστεί το νησί; Οι Τούρκοι θέλουν δυο πράγματα από εμάς: α)
την αναγνώρισή τους (ιδίως τη διεθνή
αναγνώρισή τους), β) υδρογονάνθρακες.
Εμείς θέλουμε επιστροφή εδαφών. Εδώ
να γίνει μία διμερής συναλλαγή. Να
δώσουμε στους Τούρκους οικόπεδα
υδρογονανθράκων τόσα, ώστε να ευχαριστηθούν. Ίσως τα μισά. Να ιδρύσουμε τουρκοελληνική κοινοπραξία
εκμετάλλευσης των οικοπέδων αυτών
(ελληνικών και τουρκικών), αφού προηγουμένως χαράξουμε με σαφήνεια
τις ΑΟΖ του κάθε κράτους και αφού
αυτές οι ΑΟΖ δεν συγκρούονται με
εκείνες των όμορων κρατών. Αντί να
φέρουμε νορβηγικές, γαλλικές, ιταλικές, αμερικάνικες εταιρείες εξόρυξης,
να φέρουμε τις πολυδιαφημισμένες
τουρκικές. Ας είναι κατώτερες. Σημασία
δεν έχει το κέρδος εδώ, τα λεφτά, αλλά
η ειρήνη, η ασφάλεια. Για αντάλλαγμα
να ζητήσουμε ικανοποιητική επιστροφή
εδάφους από τα κατεχόμενα. Αλλιώς
επιστροφή εδαφών δεν θα δούμε ποτέ.
Η αντιστροφή του κλίματος στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας στον χώρο της
Κύπρου θα επιδράσει θετικά και στα
άλλα άλυτα προβλήματα μεταξύ των
δύο κρατών, και θα φέρει ειρήνη και
ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο.

Τ

ο περιμέναμε όλοι! Το σώμα,
πτοημένο, γερασμένο, έδειχνε
πως ήταν έτοιμο να φύγει. Ενενήντα έξι χρόνια είναι πολλά για να
αντέξουν το βάρος μιας ζωής δραστήριας,
με δράσεις ακατάπαυστες, κοπιαστικές,
αγώνες αγωνιώδεις· έπαιξε σπουδαίο
δημιουργικό, πνευματικό, πατριωτικό
ρόλο κι ακόμα περισσότερο, α ν θ ρ ω
π ι σ τ ι κ ό!
Το σώμα του Μίκη Θεοδωράκη δε
θα υπάρχει πλέον ανάμεσά μας. Έστω
εκείνο το κουρασμένο κι αδύναμο, πάνω
στο καροτσάκι τής τελευταίας περιόδου·
αποκαμωμένο πλέον από τον αδυσώπητο χρόνο. Βλέπαμε όμως πως ήταν εκεί,
πως υπήρχε. Ήταν ανάμεσά μας. Ήταν
παρών. Μαζί με τους ξεχωριστούς αυτού
του πλανήτη.
Ο Μίκης (και ο Μάνος) μάς εισήγαγαν
στην προνομιούχο θέση να γνωρίσουμε
βαθύτερα τη δυνατότητα και την τέχνη να
ακούμε και να τραγουδάμε τον ποιητικό
λόγο, να νιώθουμε την ανθρώπινη διάσταση

Και τώρα πού βαδίζουμε;

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
πρώην συνδικαλιστής

Π

οιοι και πώς καταβαράθρωσαν το Κυπριακό; Ποιοι άλλοι, εκτός από αυτούς που το
χειρίστηκαν.
Καταπάτησαν τους όρκους και τις
διακηρύξεις τους, αγνόησαν τη θέληση
του Κυπριακού Λαού, το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης/1/1950, τους αγώνες
και τις θυσίες των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ
(1955-59), απεμπόλησαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, εγκατέλειψαν το αίτημα της
ΕΝΩΣΕΩΣ και υπέγραψαν τις επάρατες
συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου.
Με αυτές επανέφεραν την Τουρκία
στην Κύπρο, στο μόνο μέρος που επανήλθε μετά την διάλυση της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας, αναγνώρισαν σε αυτή
«δικαίωμα μονομερούς επέμβασης» ως
«εγγυήτριας δύναμης», παραχώρησαν
εξωφρενικά δικαιώματα στην τουρκοκυπριακή μειονότητα όσα καμία άλλη μειονότητα δεν έχει σε ολόκληρη την υφήλιο,
παραχώρησαν στους Βρετανούς «κυρίαρχες βάσεις» (από τις οποίες ειρήσθω
εν παρόδω ουδέποτε θα αποχωρήσουν,
όπως συμβαίνει και στο Γιβραλτάρ) και
δημιούργησαν μία «κρατική γελοιογραφία» -ως χαρακτηρίστηκε διεθνώς- και
όχι ένα πραγματικά ανεξάρτητο, εδαφικά
ακέραιο και κυρίαρχο κράτος.
Παρά ταύτα με την έλευση μιας Ελληνικής Μεραρχίας το 1964 με ενισχυμένη δύναμη πυρός η ΕΝΩΣΗ ήταν πλέον
τετελεσμένο γεγονός, η μόνη δίκαιη και
βιώσιμη λύση που διασφάλιζε τη διαρκή
ειρήνη και τη φυσική και εθνική επιβίωση
του Κυπριακού Ελληνισμού.
Ο τορπιλισμός του σχεδίου της ούτω
καλούμενης μονομερούς ΕΝΩΣΗΣ, το
οποίο κόμισε στις 20 Αυγούστου 1964 ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας
Πέτρος Γαρουφαλιάς κατ’ εντολήν του τότε
Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου,
που προέβλεπε την ταυτόχρονη κήρυξή
της από τη Βουλή των Ελλήνων και τη
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Της Κυριακής

Η αφαίρεση διαβατηρίων και η συνέχεια

Α

ρχές της δεκαετίας του 1990
βρισκόμουν ως μέλος Κυπριακής Κοινοβουλευτικής
Αντιπροσωπίας στο Παρίσι.
Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους
βρισκόμασταν σε εστιατόριο στη Μονμάρτη.
Λίγη ώρα μετά την είσοδό μας μπήκε στο
εστιατόριο μια ομάδα Τουρκοκυπρίων.
Ανάμεσά τους ο μετέπειτα ηγέτης της τ/κ
κοινότητας, Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος
τότε ηγείτο τ/κ κόμματος σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογικής κατεύθυνσης. Του
Κόμματος «Ειρήνης και Δημοκρατίας».
Ανταλλάξαμε χαιρετισμό και ο κ. Ακιντζί
μού ανέφερε ότι θέλει να μου διαβιβάσει
κάποια παράκληση. Τον άκουσα πρόθυμα. Μου εξήγησε ότι το κόμμα του, αν
και σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογίας,
αντιμετωπίζει δυσκολίες να ενταχθεί σε
διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς
με όμορη ιδεολογία. Κι αυτό, λόγω των
ενστάσεων της ΕΔΕΚ που ήταν -και εί-

ναι- μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς
και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μου ζήτησε λοιπόν να άρουμε τις
ενστάσεις μας για να μπορέσει το κόμμα
του να ενταχθεί απρόσκοπτα στους δύο
αυτούς πολιτικούς οργανισμούς.
Του εξήγησα ότι δεν θα είχαμε καμιά
απολύτως ένσταση να συναινέσουμε στη
συμμετοχή του κόμματός του υπό μία
προϋπόθεση. Ότι θα δηλώσουν και θα
καταγραφεί στα πρακτικά τόσο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς όσο και του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος ότι αναγνωρίζουν
την Κυπριακή Δημοκρατία. Του εξήγησα
δε ότι και οι δύο αυτοί πολιτικοί οργανισμοί
υιοθετούν για όλα τα διεθνή ζητήματα τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Δεδομένου δε ότι, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τα ψηφίσματα 186/1964,
541/1983 και 550/1984 αναγνωρίζουν
ως μοναδικό υποκείμενο Διεθνούς Δικαίου
την Κυπριακή Δημοκρατία, θα ήταν αδια-

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ, πρώην
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

νόητο να δεχθούν στους κόλπους τους, ως
τακτικό μέλος, ένα κόμμα που αντιμάχεται
αυτά τα ψηφίσματα.
Χρόνια αργότερα, την ίδια επιχειρηματολογία ανέπτυξα και ενώπιον της
ολομέλειας του τακτικού συνεδρίου της
Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Σάο Πάολο
της Βραζιλίας, ενώπιον μάλιστα του τότε
Προέδρου της και σημερινού Γραμματέα

του ΟΗΕ,Αντόνιο Γκουτέρες, όταν αντιπροσωπία του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος, του οποίου ηγείτο ο Μεχμέτ Αλί
Ταλάτ, ζήτησε την ένταξη στην παγκόσμια
αυτή σοσιαλιστική οργάνωση.
Παραθέτω αυτά τα γεγονότα για να
αναφερθώ στην πρόσφατη απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για αφαίρεση
ή μη ανανέωση των διαβατηρίων σε 14
αξιωματούχους του παράνομου μορφώματος των κατεχομένων επειδή «λόγοις
και έργοις», όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν
την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά εργάζονται ακατάπαυστα για τη διάλυση και
τη διεθνή της απαξίωση.
Ορθή λοιπόν η απόφαση και πλήρως
συμβατή με το περιεχόμενο των πιο πάνω
ψηφισμάτων περί Κύπρου του Συμβουλίου
Ασφαλείας, ιδιαίτερα του 541 και του 550.
Γιατί θα ήταν αντιφατικό να ζητούμε την
εφαρμογή αυτών των ψηφισμάτων από τη
διεθνή κοινότητα, δηλαδή να αναγνωρίζει

Η οφειλόμενη, προς τον λαό, συγγνώμη των κομμάτων

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,
Δικηγόρος

Ο

μολογώ ότι δεν γνωρίζω ποίοι επακριβώς λόγοι ώθησαν
τον κύριο Μάριο Ηλιάδη να
εξαγγείλει την πρόθεσή του
να διεκδικήσει την Προεδρία του Κράτους.
Δεν γνωρίζω ποίοι ήδη αποτελούν την
ομάδα των φίλων και συνεργατών του και
ποίες αξίες δημοκρατικής διεκδίκησης θα
προβληθούν, ώστε ο κυρίαρχος λαός να
ενδιαφερθεί, μακριά από την αδιαφορία
της αποχής, για να προσέλθει στην κάλπη
για την ανάδειξη Προέδρου για τη νέα

θητεία. Δεν είναι γνωστό επίσης πόσοι
άλλοι ήδη ενδιαφερόμενοι μελετούν το
ενδεχόμενο να ανακοινώσουν ανάλογη
υποψηφιότητα ή να επιτύχουν να ονομαστούν ως ο εκλεκτός κάποιου κόμματος.
Το βέβαιο είναι ότι, η ανάλογη προσπάθεια από προηγούμενες εκλογές για
υποψηφιότητα που δεν θα προέρχεται
από επιλογή ενός κόμματος ή μετά από
συνεννόηση από περισσότερα κόμματα,
επανεμφανίζεται ως λαϊκή αντίδραση στην
αποτυχία των κομμάτων. Άλλωστε η πρώτη
και έντονη προειδοποίηση ανυποληψίας
και η εκφρασθείσα δυσαρέσκεια με ό,τι
«παράγει» η πολιτική / κομματική δράση
σε επίπεδο Εκτελεστικής και Νομοθετικής
Εξουσίας, αποτέλεσε την από χρόνο σε χρόνο
μεγαλύτερη αποχή από την ψηφοφορία
για εκλογές για Δήμους και για νέα θητεία
Βουλής και Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τούτο μάλιστα όχι τυχαία, αλλά γιατί η
κοινωνία κουράστηκε να διαπιστώνει
τη συνεχή ατιμωρησία της διαπλοκής
και διαφθοράς αντίθετα προς το δημόσιο

συμφέρον, ως επίσης και τους εσφαλμένους
χειρισμούς στο κυπριακό πρόβλημα, που
μέσα από τη συνεχή ανταλλαγή κομματικής
αντιπαλότητας (όπως αυτή τώρα περί το
Σύνταγμα του 1960), μας αναμένει η καλά
οργανωμένη τουρκική βουλιμία, για να
επιτύχει ό,τι επιθυμεί.
Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις, είτε ανήκουν στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση, να έχουν πάντα ως στόχο την
παραγωγή πολιτικής που θα συντελέσει
ώστε το κράτος να καθορίσει νέους στόχους περί τη βελτίωση της ίδιας της ζωής
του απλού πολίτη και της απαραίτητης
χρηστής διοίκησης για ορθή διαχείριση
της κάθε εξουσίας. Τούτο κατά τρόπο που
να εξυπηρετεί πραγματικά την κοινωνία
και το Κράτος Δικαίου, με παράλληλη και
κύρια τη διεκδίκηση λύσης στο Κυπριακό
που να είναι πραγματικά συμφέρουσα,
μόνο για τους πολίτες και το Κράτος μας,
την Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο απλός πολίτης γνωρίζει πλέον ξε-

κάθαρα ότι η διαπλοκή και η διαφθορά
δεν προέκυψε τυχαία. Είχαν πάντα την
ανοχή της πολιτικής εξουσίας με την
κατηγοριοποίηση σε ημέτερους και μη.
Στοιχείο που οδήγησε λόγω ατιμωρησίας σε μεγαλύτερα σκάνδαλα γνωστά μεν,
πλην χωρίς διερεύνηση κατά τον Νόμο
και ως αμφισβήτηση της ίδιας της χρησιμότητας του Κράτους Δικαίου. Ανοχή
που εν πολλοίς συγκαλύπτει παράνομες
πράξεις αξιωματούχων. Καταστάσεις που
έχουν σε μεγάλο βαθμό αποδομήσει την
οφειλόμενη κρατική συνέπεια, νομιμότητα,
καλή πίστη και το δίκαιο. Καταστάσεις που
επιβάλλουν πλέον την καταγγελτική στάση του ίδιου του κυρίαρχου λαού. Έναντι
του οποίου οφείλουν όλα τα κόμματα να
απευθύνουν τη συγγνώμη τους για την
κατάντια στην οποία μας έφεραν και για
το αβέβαιο μέλλον των νεότερων γενεών
σ’ αυτόν τον τόπο, που η ιστορική μνήμη
καταδείχνει θυσίες και αγώνες, που δεν
μπορεί να αφεθούν να έχουν γίνει επί
ματαίω.

Δημόσια υγεία και ατομικές ελευθερίες

Ό

ταν εκδηλώθηκε η πανδημία
και διεφάνη από τις πρώτες
εβδομάδες η σοβαρότητα της
υγειονομικής κρίσης, αρκετοί
διανοητές από κορυφαία πανεπιστήμια
προέβλεψαν ότι ο αναπτυγμένος κόσμος
θα οδηγείτο σε μια κατάσταση πραγμάτων
με λιγότερη ευμάρεια και λιγότερες ελευθερίες. Ενώ οι προβλέψεις αυτές έχουν
επαληθευθεί, ακόμα δεν έχουμε δει το
τέλος της πανδημίας.
Διατυπώνονται διάφορες εκτιμήσεις
για τη διάρκεια της πανδημίας. Μεταξύ άλλων, προβάλλεται η άποψη ότι ο
κορωνοϊός θα υπάρχει πάντοτε και ότι
στην πορεία του χρόνου θα εξελιχθεί σε
κάποιας μορφής γρίπη, η οποία θα είναι
διαχειρίσιμη. Άγνωστη, όμως, παραμένει
η μορφή που θα πάρει η νέα κανονικότητα.
Εμμέσως πλην σαφώς αιωρείται ο φόβος
ότι η ζωή δεν θα είναι πλέον η ίδια όπως
και προηγουμένως. Ούτως ή άλλως, όμως,
ανεξαρτήτως των υφιστάμενων δυσκολιών
και πρωτόγνωρων συνθηκών, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε προσπαθώντας
πάντοτε για το καλύτερο.
Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
τις υγειονομικές συνέπειες, καθώς και
τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις.
Και ενώ η διαφύλαξη της υγείας και η
προστασία της οικονομίας αποτελούν
ύψιστες προτεραιότητες, είναι σημαντικό
να υπάρχει ταυτόχρονα σεβασμός για τις
ατομικές ελευθερίες και τη δημοκρατία. Η
κυρίαρχη επιστημονική άποψη θεωρεί ότι
οι μαζικοί εμβολιασμοί αποτελούν τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της
πανδημίας. Δεν αποτελεί έκπληξη, όμως,
ότι οι απόψεις δεν είναι μονολιθικές. Εκτός
από μια μερίδα ανθρώπων, που τάσσονται
εναντίον του εμβολιασμού, υπάρχουν σε
όλες σχεδόν τις χώρες απόψεις οι οποίες προκρίνουν τον εμβολιασμό μόνο για
συγκεκριμένες ηλικίες.
Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι ενόσω
η εμβολιαστική κάλυψη δεν εκτείνεται
επαρκώς σε όλες τις χώρες, η απειλή θα

διαιωνίζεται. Είναι ενδεικτικό το γεγονός
ότι ενώ στις ΗΠΑ και την Ευρώπη άρχισε
η συζήτηση για τη χορήγηση τρίτης δόσης,
σε πολλές άλλες χώρες, όπως στην αφρικανική ήπειρο, η εμβολιαστική κάλυψη
είναι υποτυπώδης. Χαρακτηριστική είναι
η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στον πλήρη εμβολιασμό των
ευάλωτων ανθρώπων σε όλοn τον κόσμο
προτού οι χώρες με υψηλά εισοδήματα
προχωρήσουν σε συμπληρωματικούς εμβολιασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση
ελλοχεύει ο κίνδυνος μετάλλαξης του ιού
σε χώρες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη
και εξάπλωσής του, όπως συνέβη με την
(ινδική) παραλλαγή «Δέλτα».
Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ενώ στη θεωρία γίνεται αποδεκτή η αρχή της ελεύθερης
επιλογής για τον εμβολιασμό, στην πράξη
τα μέτρα που υιοθετούνται σε διάφορες
χώρες σπρώχνουν τους ανθρώπους προς
συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εν ολίγοις,
είναι διάχυτη η εντύπωση ότι στην πραγματικότητα δεν είναι σεβαστή η ελεύθερη
επιλογή. Θεωρώ ότι στην απουσία της
έμμεσης πίεσης περισσότεροι άνθρωποι
θα επιλέξουν τον εμβολιασμό.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Καθηγητής,
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων,
καθώς και του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών και Διακυβέρνησης του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σημειώνεται επίσης ότι, σε αρκετά
πανεπιστήμια, ο εμβολιασμός καθίσταται
απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση των φοιτητών στις αίθουσες διδασκαλίας. Επισημαίνεται, συναφώς, ότι
στην περίπτωση της Κύπρου τα κρατικά
πανεπιστήμια δεν έχουν κοινή πολιτική
για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ το
ΤΕΠΑΚ αποφάσισε ότι θα δέχεται στις αίθουσες διδασκαλίας μόνο εμβολιασμένους
φοιτητές και καθηγητές, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου ανακοίνωσε ότι θα αποδέχεται
και μη εμβολιασμένους με αρνητικό

αποτέλεσμα σε εξέταση. Όπου υπάρχει
περιορισμένη χωρητικότητα, προτεραιότητα θα έχουν οι εμβολιασμένοι.
Εν ολίγοις είναι σημαντικό να βρεθεί
το ισοζύγιο ανάμεσα στην προστασία
της δημόσιας υγείας και την προάσπιση
των ατομικών ελευθεριών. Δυστυχώς, το
όλο ζήτημα έχει ιδεολογικοποιηθεί. Εάν
υπάρξει νηφαλιότητα, αλληλοσεβασμός
και διάλογος, θα προκύψουν συνθέσεις και
καλύτερα αποτελέσματα. Οι αποφάσεις και
τα μέτρα που λαμβάνονται δεν πρέπει να
έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Αντίθετα,
είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός για
την ελεύθερη βούληση του κάθε πολίτη.
Την ίδια, όμως, ώρα είναι και υποχρέωση του κάθε πολίτη να μη λησμονεί ότι
αποτελεί μια μονάδα ενός συνόλου, και
ότι τα δικά του δικαιώματα τελειώνουν
εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του
διπλανού του, του συναδέλφου του, του
γείτονά του, των μελών της οικογένειάς του
και ούτω καθ’ εξής. Αυτή η χρυσή τομή
θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο των ενεργειών του κάθε κράτους,
του κάθε οργανισμού αλλά και των ίδιων
των πολιτών στη διαχείριση της μεγάλης
αυτής υγιειονομικής κρίσης.

ως μόνο υποκείμενο διεθνούς δικαίου
την Κυπριακή Δημοκρατία και να μην
αναγνωρίσει το παράνομο μόρφωμα των
κατεχομένων, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία με τη συμπεριφορά της να επιτρέπει
τη μη αναγνώρισή της και την απαξίωσή
της από τους ίδιους τους πολίτες της.
Ως εκ τούτου οι διαφωνίες και οι
επιφυλάξεις που διατυπώνονται, αν και
θεμιτές, δεν φαίνεται να στηρίζονται και
πολύ περισσότερο να τεκμηριώνονται σε
πολιτικά ορθολογικά επιχειρήματα.
Ωστόσο, η απόφαση των διαβατηρίων
θα παραμείνει μετέωρη και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αν δεν συνδεθεί με
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την
προώθηση λύσης.
Έχω κατ’ επανάληψιν διατυπώσει την
εισήγηση ότι θα πρέπει με τον πιο επίσημο
τρόπο να κατατεθεί ενώπιον της διεθνούς
και της ευρωπαϊκής κοινότητας περίγραμμα
λύσης, έστω βασικών αρχών λύσης του

Κυπριακού. Στη βάση των ομόφωνων
αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου
και ιδιαίτερα του κοινού ανακοινωθέντος
του Σεπτεμβρίου του 2009, των αρχών
του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών και
αξιών της Ε.Ε. Μια τέτοια κίνηση θα εξουδετερώσει τον συκοφαντικό ισχυρισμό
ότι δήθεν μας ικανοποιείi το status quo
και, συνεπώς, δεν ενδιαφερόμαστε για
λύση. Ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο και
όχι με την ατυχή πρόταση του Προέδρου
της Δημοκρατίας περί επιστροφής στις
συμφωνίες και το Σύνταγμα του 1960, θα
δώσουμε το μήνυμα της αξιοπιστίας, της
συνέπειας, της διαφύλαξης της οντότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της απαρασάλευτης εμμονής μας σε λύση που
θα διασφαλίζει τη μετεξέλιξη και όχι την
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η επικείμενη σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελεί μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία γι’ αυτήν την πρωτοβουλία.

Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ χάος...

Τ

α τραγικά γεγονότα που
βιώσαμε εσχάτως, με την
εκ τεκμηρίου ανεξέλεγκτη
ανικανότητα του κρατικού
μηχανισμού ν’ αντεπεξέλθει στις πιεστικές ανάγκες εκτάκτων καταστάσεων,
όπως π.χ. οι πυρκαγιές, και λόγω ελλείψεως επιτελικού σχεδίου λεπτομερώς
επεξεργασμένου και λόγω ελλείψεως
καταλλήλων για την αντιμετώπισή τους
μέσων, στρέφουν αυθόρμητα τη σκέψη
μας στην περίφημη φράση του Ησιόδου,
του πατέρα του δυτικού πολιτισμού,
στην αρχή υπήρχε το χάος. Η διαφορά
του Ησιόδου από τα ανάλογα πρότυπα της Ανατολής που, ως γνωστόν, τον
επηρέασαν, είναι ότι στη Θεογονία του
καταλήγει στον Δία ως ανώτατο άρχοντα να εποπτεύει τον κόσμο με τη
δικαιοσύνη. Η βασική αυτή αρχή ως
θεμέλιο της εξέλιξης των ανθρωπίνων
κοινωνιών, μαζί με την εργασία, ορίζουν
τις βασικές συνιστώσες στην ανάπτυξη των πολιτικών κοινοτήτων. Αυτός
είναι ο λόγος που ο Ησίοδος και όχι ο
Όμηρος πρέπει να θεωρείται γενάρχης
των πολιτιστικών αξιών της Δύσεως.
Είναι, όμως, σαφές ότι με τη σκέψη
αυτή ο Ησίοδος απέφυγε οριστικά το χάος,
το οποίο θεώρησε μόνο ως εναρκτήρια
κατάσταση. Η οργάνωση και των θεών
και των ανθρώπινων κοινωνιών αποκτά
με τον Ησίοδο ένα ελπιδοφόρο νόημα για
την πορεία του κόσμου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Σόλων με την Ευνομία
μεταφέρει στην ουσία τις αντιλήψεις του
Ησιόδου για την κρατική οργάνωση στην
Αθήνα, μετατρέποντάς την από ένα άσημο πόλισμα σε πολιτισμικό φωτοδότη. Η
οργάνωση της περικλεϊκής δημοκρατίας,
παρά ορισμένες αδυναμίες, αποτέλεσε
ένα πρότυπο κράτος ισηγορίας και ισοπολιτείας, όπου στην πολιτική λειτουργία
προβλεπόταν η ευθυνοδοσία. Αυτή η έννοια, εκτός των άλλων μεγάλων διαφορών
προς την αρχαία δημοκρατία, αποτελεί
και την αχίλλειο πτέρνα της σημερινής
δημοκρατίας, αφού και οι καταχρήσεις
και οι ανεπάρκειες στον σχεδιασμό και
στην υλοποίηση δεν ελέγχονται ποτέ, με
αποτέλεσμα η έλλειψη του προγραμματισμού να οδηγεί σε ένα χαοτικό κράτος.
Δραματική επιβεβαίωση της απουσίας προγραμματισμού και στον τομέα
της δασοπυρόσβεσης, όπως και σε όλους
τους τομείς, υπήρξε η αδυναμία αντιμετώπισης πυρκαγιών, που, όπως υπογράμμισαν και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες,
ήταν εφικτό να είχαν ελεγχθεί από την
πρώτη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι εδώ
και πολλά χρόνια έχουν επισημανθεί
στοιχειώδη μέτρα δασοπροστασίας,
όπως η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών,
η εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης και πυρόσβεσης σε
στρατηγικά σημεία, οι περιπολίες με
drones, η αγορά κατάλληλων εναέριων
και χερσαίων πυροσβεστικών μέσων,
η υποχρεωτική εφεδρεία σε δήμους,
κωμοπόλεις και χωριά κατάλληλων
οχημάτων, καθώς και η πρόβλεψη για
δημιουργία μιας σειράς από δεξαμενές
ύδατος, η εκπαίδευση απαραίτητου και
επαρκούς σε εφεδρείες προσωπικού
κ.λπ., τίποτα από αυτά τα αναγκαιούντα
δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε. Μπορεί
να φαντασθεί κανείς τι θα συνέβαινε
αν είχαμε πόλεμο και η εχθρική αεροπορία βομβάρδιζε με εμπρηστικές
βόμβες πόλεις και δάση και επομένως

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Καθηγητής Πανεπιστημίου,
Πρόεδρος του Φ. Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τα καταστροφικά αποτελέσματα θα ήταν
πολλαπλάσιας δυναμικής;
Είναι φανερό ότι η χαοτική αυτή
κατάσταση που αναδείχθηκε στις
πυρκαγιές με την έλλειψη προγραμματισμού, η ίδια χαοτική κατάσταση
επικρατεί και στον τομέα της άμυνας.
Ενώ υπάρχουν αξιόλογες εγχώριες
αμυντικές βιομηχανίες, οι οποίες ήδη
συνεργάζονται, αλλά και μπορούν να
επεκτείνουν το πλάνο των συνεργασιών τους με αμυντικές συνεργασίες
φιλίων κρατών, επιδεικνύουμε μιαν
ανεξήγητη βραδύτητα στην ανάλυση
των πραγματικών απειλών και στην
προγραμματισμένη αντιμετώπισή
τους με δυναμισμό και με επάρκεια.
Ελλάδα και Κύπρος, όταν απειλούνται
καθημερινά και διπλωματικά με την
τακτική του step by step και στρατιωτικά με την τακτική των τετελεσμένων
γεγονότων, πρέπει να δραστηριοποιηθούν και στον άμεσο εφοδιασμό των
απαραίτητων οπλικών συστημάτων,
αλλά και τη συμπαραγωγή νέων με
σκοπό τη αποφασιστική εκμηδένιση
των απειλών. Ιδίως οι Κύπριοι που
διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, πρέπει να
καταβάλουν εργώδη προσπάθεια -ακόμη και με τη σύσταση ενός ταμείου
εθνικής άμυνας- και να διαθέσουν τους
απαραίτητους πόρους για την άμεση
προμήθεια αεροσκαφών, έστω και μεταχειρισμένων, πολλαπλών εκτοξευτών
ρουκετών, αντιπλοϊκών πυραύλων και
συστημάτων laser -που παράγονται
τώρα και στην Ελλάδα- κ.ά., που μπορούν να προμηθευθούν από πολλές
χώρες, όπως Ιταλία, Σουηδία, Τσεχία,
Γιουγκοσλαβία, Ρωσία κ.λπ., όχι μόνο
για να κτίσουν έναν αποτελεσματικό
κυματοθραύστη των τουρκικών επιθέσεων, αλλά και να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση απαραίτητη για την
ανάληψη του απελευθερωτικού αγώνα,
αλλά και υπόληψη για τη συνεχιζόμενη διαπραγματευτική διαδικασία.
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί αυτό
ως μέθοδος δράσης και ως όρος εθνικής
επιβίωσης, ιδίως τώρα, που η αναβαθμισμένη από το ταλιμπανικό εμιράτο
Τουρκία θα επιδιώξει να κεφαλοποιήσει τη νέα της θέση στο παγκόσμιο
σύστημα καταμερισμού ισχύος και να
επιβάλει τις στρατηγικές επιλογές της
στο Κυπριακό. Πρωτίστως, πρέπει η
Κύπρος να αποφασίσει αν χρειάζεται
στρατό απελευθέρωσης ή στρατό παρελάσεων, αφού ο πρώτος χρειάζεται
θυσίες, πρόγραμμα, σχέδιο και προοπτική, ενώ ο δεύτερος βερμπαλιστικές
πομφόλυγες. Η υπερτρισχιλιετής ιστορία
της Κύπρου απορρίπτει το δεύτερο, ενώ
προτείνει το πρώτο. Αἰτία ἑλομένου·
θεὸς ἀναίτιος (Πλ. Πολ. 617e).

Έσοδα

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
ανακοινώνει ότι τα έσοδα και τα έξοδα των
εράνων και εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
από 01/01/2021 μέχρι 30/06/2021, με
βάση την άδεια αρ. Ν.Π. 69/2020, έχουν ως
ακολούθως: Τα έσοδα ανήλθαν συνολικά
σε €444.797 και προήλθαν από γενικές
εισφορές και εισφορές εις μνήμην, από
κουτιά εισφορών, από τα φιλανθρωπικά καταστήματα του Συνδέσμου, καθώς
επίσης και από διάφορες εκδηλώσεις
που διοργανώθηκαν. Τα έξοδα για την
εξασφάλιση των πιο πάνω εσόδων του
Συνδέσμου ανήλθαν στο ποσό των €62.857.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, τα καθαρά έσοδα
του Συνδέσμου για την εν λόγω περίοδο
ανήλθαν στο ποσό των €381.940.

Μεταφορά γραφείου
ΚΟΑΠ Αμμ/στου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών ανακοινώνει ότι το Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου θα μεταφερθεί
και θα λειτουργεί από αύριο Δευτέρα,
06/09/2021, στα νέα γραφεία του, στη
Λεωφόρο 1ης Απριλίου 248, 5280 στο
Παραλίμνι. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου παραμένουν τα ίδια: Τηλέφωνο: 23811920,
Τηλεομοιότυπο: 23811921.

Εκδρομές

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
διοργανώνει τις πιο κάτω ομαδικές εκδρομές και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο
δυνατό για να επωφεληθούν των χαμηλών
τιμών. Πληροφορίες - κρατήσεις 22720000
και 99373000. Α) 5νθήμερη σε Πελοπόννησο - Αθήνα 14-18 Οκτωβρίου.
Μονή Γοργοεπήκοου, Αρχαία Επίδαυρος,
Τολό, Ναύπλιο, Μυκήνες, Ύδρα, Σπέτσες.
Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη για
να θαυμάσουμε την Επετειακή Έκθεση
«1821 Πριν και Μετά», που θεωρείται η
μεγαλύτερη έκθεση για τον νεότερο Ελληνισμό που έχει παρουσιασθεί ποτέ. Τιμή
€400. Διαμονή, 3 βράδια στο Τολό σε 3*
superior με ημιδιατροφή και ένα βράδυ
Αθήνα 3* με πρόγευμα. Β) 8ήμερη στα
Λουτρά Πόζαρ στο Λουτράκι Αριδαίας,
19-26 Οκτωβρίου. Ιαματικά λουτρά κάθε
πρωί και απογευματινές εξορμήσεις σε
φυσιολατρικούς, προσκυνηματικούς θησαυρούς καθημερινά. Μονή Γουμένισσας,
Μονή Οσίου Νικοδήμου, Έδεσσα, Π. Άγιος Αθανάσιος, Νάουσα, Σκήτη Βέροιας,
Βεργίνα, Αρχαία Πέλλα, Καστανοδάση
Πάικου, Αριδαία – Θεσσαλονίκη. Τιμή
€760 σε ξενοδοχείο 3* superior με πλήρη διατροφή. Η τιμή είναι ανά άτομο σε
δίκλινο και περιλαμβάνει αεροπορικό
εισιτήριο, διαμονή και περιηγήσεις βάσει του αναλυτικού προγράμματος. Γ)
8ήμερη 12-19 Οκτωβρίου σε Ιωάννινα,
Ζαγοροχώρια, Ήπειρο - Ιόνιο (Λευκάδα,
Σύβοτα, Πάργα, Παξούς). Λεπτομέρειες
προσεχώς. Δ) 5νθήμερη τον Οκτώβριο σε
Καρπενήσι - Λίμνη Τριχωνίδα - Αιτωλοακαρνανία. Λεπτομέρειες προσεχώς. Tα
προγράμματα των εκδρομών αναρτώνται
στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.

Κυριακές στην ύπαιθρο

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας διοργανώνει σήμερα Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.00π.μ. - 2.00μ.μ.,
στον υπαίθριο χώρο του Συλλόγου στον Άγιο
Θεόδωρο Λάρνακας, την πρώτη εκδήλωση με θέμα «Κόκκινος Πηλός, ένα από τα
χαρακτηριστικότερα είδη της κυπριακής
τέχνης». Η σειρά εκδηλώσεων θα συνεχιστεί και κάθε επόμενη Κυριακή, από τις
9.00π.μ. - 2.00μ.μ. στον Σύλλογο μέχρι και
το τέλος Νοεμβρίου 2021, με χορηγό το
Υφυπουργείο Τουρισμού. Τηλ. 99151358.

Αιμοδοσία εις μνήμην

Σ

ήμερα Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου
2021, θα διοργανωθεί αιμοδοσία εις
μνήμην της Άντριας Παναγίδου, στο
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας,
και ώρα 10.00-13.00. Διοργανωτής-Χορηγός
είναι το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Δύο Ζεστές
Αγκαλιές». Δίνουμε αίμα γιατί μας… περισσεύει
αγάπη! Όλοι μαζί μπορούμε!

05.09.2021
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Της Κυριακής

Νέα διάλεξη της διαδικτυακής
δράσης «Μίλα μου Ιστορικά»

Η

σειρά διαδικτυακών διαλέξεων εμπλουτίζεται με το
νέο επεισόδιο-διάλεξη του
Διονύση Σταθακόπουλου με
τίτλο «Επιδημίες πανώλης στη μεσαιωνική
Κύπρο», το οποίο παρουσιάζεται από την
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021. Το θέμα
της διάλεξης είναι η δεύτερη πανδημία της
πανώλης, γνωστή ως Μαύρος Θάνατος,
που ξέσπασε στο μεσαιωνικό βασίλειο της
Κύπρου το 1347 και επέστρεψε σε ακόμη
8 κύματα έως το 1470-71. Στο podcast
αυτό, ο Διονύσης Σταθακόπουλος εξετάζει
τη χρονολογική και γεωγραφική πορεία
της νόσου, την πρόσληψή της όπως και
τις κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στη
νόσο από τους μεσαιωνικούς πληθυσμούς
της Κύπρου. Ο Διονύσης Σταθακόπουλος
σπούδασε στα πανεπιστήμια Μünster, Βιέννης και Birmingham και δίδαξε στο
Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στο Central
European University της Βουδαπέστης

και στο King’s College του Λονδίνου. Είναι
επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά βιβλίων, με τελευταίο
το βιβλίο «Μικρή Ιστορία της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας», που έχει ήδη μεταφραστεί

στα Ελληνικά, τα Εσθονικά, τα Τουρκικά,
τα Κινέζικα και τα Κορεάτικα. Ένα από τα
βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι
η μελέτη της πανώλης στο Βυζάντιο και
τον μεσαιωνικό κόσμο. H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μία
επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από
έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε
διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία
σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος,
αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους
της κυπριακής Ιστορίας, Αρχαιολογίας,
Ιστορίας της Τέχνης και Λογοτεχνίας. Οι
διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού
Ιδρύματος στο Facebook (@boccf), στην
ιστοσελίδα μας www.boccf.org και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου
(Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts:
“Μίλα μου ιστορικά”).

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας
και είμαστε κοντά σας»

Τ

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.
O έρανος είναι αναρτημένος στον Πίνακα εγκεκριμένων Εράνων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Το προϊόν του εράνου θα
διατεθεί για κάλυψη των
αναγκών, σε συνεργασία
με τις αρμόδιες Αρχές
του κράτους. Αριθμοί
Λογαριασμών: Τράπεζα
Κύπρου - 357015667368
και Ελληνική Τράπεζα - 10511-137244-01. Συλλογή κουπονιών
από καταστήματα: Καλούνται οι πολίτες
αλλά και εταιρείες να προσφέρουν κου-

ο Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού συνεχίζει την εκστρατεία
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε κοντά
σας», με σκοπό τη στήριξη
των περιοχών που έχουν
πληγεί από την καταστροφικότερη πυρκαγιά στις
επαρχίες Λάρνακας και
Λεμεσού. Το ΠΣΣΕ απευθύνει έκκληση σε όλους να
στηρίξουμε τους πυρόπληκτους
με τους εξής τρόπους: Εισφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Παγκύπριου

πόνια. Μπορούμε να στηρίξουμε τους
κατοίκους των πληγεισών περιοχών με
κουπόνια από καταστήματα (οικιακών
συσκευών, εξοπλισμού/υλικών σπιτιού,
ένδυσης και υπόδυσης κ.ά.), τα οποία θα
διατεθούν μετά από συνεργασία με τις
αρμόδιες Αρχές του κράτους στη βάση
των αναγκών. Εθελοντική εργασία: Καλούνται εθελοντές, εταιρείες, επαγγελματίες,
να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο ΠΣΣΕ
για παροχή εθελοντικής εργασίας για μικρά έργα αποκατάστασης στις πληγείσες
περιοχές (μπογιάτισμα, επιδιορθώσεις,
καθαριότητα, κ.ά.). Τηλέφωνο: 22514786,
Email: info@volunteerism-cc.org.cy

Μια νέα καλύτερη σχολική ζωή
ξεκινά με την Κωτσόβολος

Λ

ίγο πριν από την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς,
η Κωτσόβολος προσφέρει
μοναδικές παροχές και
δωροεπιταγές αξίας €50 με αγορές
μαθητικού εξοπλισμού, μέχρι την
Πέμπτη, 19/09/21. Το τέλος του καλοκαιριού σηματοδοτεί την αρχή της
νέας σχολικής χρονιάς και οι μικροί
φίλοι της τεχνολογίας προετοιμάζονται για το μαθητικό ταξίδι της νέας
τους τάξης. Οι μαθητές, αγοράζοντας
σχολικά είδη αξίας €30 και άνω από
τα βιβλιοπωλεία και καταστήματα της
γειτονιάς τους* και με αγορές €299 και
άνω σε laptop, desktop, tablet, γραφεία,
καρέκλες, εκτυπωτές και αναλώσιμα
από τα καταστήματα Κωτσόβολος, θα
κερδίζουν μία δωροεπιταγή αξίας €50
για την επόμενη αγορά τους**. Η Κωτσόβολος, για την καλύτερη μαθητική
ζωή σου, σε υποδέχεται με υπερσύγχρονο και ετοιμοπαράδοτο μαθητικό

εξοπλισμό, αλλά και με δώρα σε κάθε
αγορά σου. Για λύσεις τεχνολογίας, τα
φυσικά καταστήματα του δικτύου Κωτσόβολος σε Λευκωσία και Λεμεσό, το
www.kotsovolos.cy και το τηλεφωνικό
κέντρο (22459999) είναι στη διάθεσή
σου, για να βρεις ό,τι νεότερο κυκλοφορεί. Περισσότερες πληροφορίες
που αφορούν τις μοναδικές μαθητικές προσφορές της Κωτσόβολος στον
παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.kotsovolos.cy/b2school
* Στην ενέργεια συμμετέχουν
όλα τα βιβλιοπωλεία και καταστήματα που πουλούν σχολικά είδη, με
εξαίρεση τις αλυσίδες ηλεκτρικών
και ηλεκτρoνικών ειδών.
**Η δωροεπιταγή επόμενης αγοράς
αξίας €50 μπορεί να εξαργυρωθεί σε
αγορές άνω των €200 μέχρι 31/10/21.
Για περισσότερα νέα της εταιρείας
επισκεφτείτε την εταιρική της σελίδα:
https://corporate.kotsovolos.gr/

Τα συλλεκτικά παιχνίδια Natural Powerz
έρχονται στα καταστήματα της Lidl

Φ

έτος, η επιστροφή στο σχολείο
γίνεται με την πιο ευχάριστη παρέα. Η νέα, συλλεκτική σειρά λούτρινων
παιχνιδιών, Natural Powerz, φτιαγμένη από
ανακυκλώσιμο υλικό (Repet) έρχεται στα
καταστήματα της Lidl Κύπρου για να χαρίσει
μοναδικές στιγμές παιχνιδιού σε μικρούς
και μεγάλους. Οι 8 ήρωες, η σταγόνα, ο
κεραυνός, η φωτιά, η γη, ο ήλιος, το δένδρο,
το ηλιοτρόπιο και ο άνεμος, εμπνευσμένοι
από στοιχεία της φύσης, έρχονται για να
διασκεδάσουν τα παιδιά, προτρέποντάς τα
να προστατεύσουν και να αγαπήσουν το
περιβάλλον. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν
την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις σούπερ
δυνάμεις των ηρώων, την αποστολή τους
στο περιβάλλον και φυσικά να διαλέξουν
το αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Λευκωσία
Βαρέλια Λίζα: Αχαιών 6 Γ (δρόμος
Πολυκλινικής Λευκωσίας), Λευκωσία, τηλ.: 22776861, 99006201.
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.
Ζάννη Αρετή (Αριέττα): Λεωφ.
Λάρνακος 114Α (απέναντι από
Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου), Αγλαντζιά,
τηλ.: 22260153.
Λιασή Μαρία: Στασίνου 36, Ακρόπολη (φώτα Ιφιγενείας-Στασίνου,
έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου), Στρόβολος, τηλ.:
22679696, 95115710.
Λεμεσός
Πετρίδης Άριστος: Πάφου 5
(πολυκατοικία Προβίτα), Λεμεσός, τηλ.: 25564219, 25770448.
Παντέλας Χρίστος: Νίκου Παττίχη 97 (έναντι φρουταρίας
ΠΑΝΕΡΙ,100μ. βόρεια από τη
διασταύρωση με Σπύρου Κυπρι-

ανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό
κόμβο Πολεμιδιών), Λεμεσός, τηλ.:
25736646, 25734005.
Λυσιώτης Λώρης: Θεσσαλονίκης 36
(δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ), Λεμεσός, τηλ.: 25364775, 25725169.
Κιννή Άντρη: Αγίας Παρασκευής 1
(250m από τον κυκλικό κόμβο προς
το χωριό της Γερμασόγειας), Γερμασόγεια, τηλ.: 25324030, 25329797.
Λάρνακα
Γρηγοράς Αντώνης: Κυριάκου
Μάτση 14 (Θέατρο «Σκάλα»,
κάτω από Διόφαντο), Λάρνακα,
τηλ.: 24626332, 24657217.
Καραγιάννη Άρτεμις: Πηλίου 5
(δρόμος Λεμεσού), Λάρνακα, τηλ.:
24624555, 96796010.
Πάφος
Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα:
Λεωφ. Ελλάδος 11 (στο ύψος
εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου), Πάφος, τηλ.: 26100292,
97743242.
Παραλίμνι
Κιαγιάς Γιώργος: Σωτήρας 6Α
(πλησίον Κλινικής «Λητώ»),
Παραλίμνι, τηλ.: 23827020,
23744353.

ΑΗΚ: Μάθε - Κρίνε - Πράξε

Η

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,
θέλοντας να συνδράμει ενεργά στη μάχη ενάντια στον
κορωνοϊό, έχει λανσάρει μία
πολυεπίπεδη επικοινωνιακή εκστρατεία
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας,
με στόχο την ενημέρωση του κοινού για
τον εμβολιασμό. Η εκστρατεία, μεταξύ
άλλων, μέσα από την καταγραφή επιστημονικών δεδομένων, προβάλλει τα οφέλη
του εμβολιασμού και δίνει απαντήσεις
σε ανησυχίες και προβληματισμούς που
αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ο εμβολιασμός, αποτελεί τον σημαντικότερό μας σύμμαχο στην προσπάθεια για αναχαίτιση της Covid-19.
Συμπαραστάτης σε αυτήν την προσπάθεια είναι η επιστημονική κοινότητα, η
οποία κινητοποιήθηκε άμεσα, έτσι ώστε
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να
αναπτυχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά του SARS-Cov-2. Σε
αυτήν τη μάχη κανείς δεν είναι άτρωτος.
Ούτε οι νέοι. Ο μόνος τρόπος για να

σταματήσουμε τη διασπορά του ιού, να
μην έχουμε άλλους συνανθρώπους μας
στις εντατικές και να μη θρηνήσουμε
περισσότερα θύματα, είναι ο εμβολιασμός. Όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε
ένα τείχος προστασίας, καταγράφοντας
πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής
κάλυψης. Σε αυτήν τη μάχη χρειάζεσαι κι εσύ. Ενημερώσου για όλα όσα
αφορούν τον εμβολιασμό στο https://
mathe-krine-praxe.com/ και δες στο πιο
κάτω βίντεο γιατί είναι σημαντικό, για
όλους, να εμβολιαστείς κι εσύ. https://
www.youtube.com/watch?v=LnAJILvsbQ&t=1s

Η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει
τον τομέα της εκπαίδευσης

Η

στήριξη του τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ένα
σημαντικό κεφάλαιο για
την Alpha Bank Cyprus
Ltd. Σε αυτό το πλαίσιο προσφοράς,
αλλά και το στοχευμένο πλάνο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οργανισμού, η
Τράπεζα αναγνωρίζει και επικροτεί τις
υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, στηρίζει
την έρευνα και την καινοτομία και πρεσβεύει τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για
όλους στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα,
η Alpha Bank Cyprus Ltd βράβευσε
με χρηματικό ποσό τους αριστούχους
φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών
και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διέπρεψαν
κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.
Παράλληλα, η Τράπεζα στήριξε τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου ενισχύοντας οικονομικά το
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.
Οι δράσεις στήριξης της εκπαίδευσης
περιλαμβάνουν επίσης τη βράβευση
αριστούχων μαθητών Γυμνασίων και
Λυκείων, τη στήριξη Συνδέσμων Γονέων

Δημόσιων Σχολείων για τη στήριξη άπορων μαθητών, καθώς και την οικονομική
ενίσχυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για
παροχή υποτροφιών σε άπορους αριστούχους φοιτητές. Επιπλέον, τα τελευταία
χρόνια η Τράπεζα στηρίζει το έργο του
σωματείου «Κοινωνική Μέριμνα Αγίων
Ομολογητών», καλύπτοντας τα έξοδα των
δυο νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών
σταθμών του Σωματείου. Η ενίσχυση
της παιδείας και της ισότιμης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση αποτελεί
διαχρονικά μιαν από τις κύριες προτεραιότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας της
Alpha Bank Cyprus Ltd, που μέσα από
στοχευμένα προγράμματα και ενέργειες
επενδύει στο μέλλον του τόπου.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα Κυριακή, 5/9/2021, στον ιερό ναό Αγίου Μηνά στο Γέρι,
το 65ο ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων της ΕΟΚΑ

ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΗ
που έπεσαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας στην ιστορική μάχη
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας της 31ης Αυγούστου 1956,
και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Διευθύντρια του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου,
Ελένη Θεοδούλου.
Οικογένειες των ηρώων και Σωματείο «Δικέφαλος» Γερίου

05.09.2021
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Αγαπητέ κ. Μενέντεζ, με τη διζωνική
τερατουργία η Κύπρος θα τουρκέψει…

Δ

εν υπάρχουν φιλέλληνες ή ανθέλληνες, όπως τους εκλαμβάνει
η αντίληψη αρκετών Ελλήνων.
Υπάρχουν μόνο εποχικοί φίλοι ή
εχθροί. Στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, τα
σοβαρά κράτη έχουν δύο μεγάλους στόχους:
Την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων
τους, δι’ όλων των μέσων, και την υποστήριξη
της ασφάλειάς τους. Όπως ο Λόρδος Πάλμερστον, κατ’ αποστροφήν του Θουκυδίδη, έχει
διακηρύξει: «Τα έθνη δεν έχουν σταθερούς
φίλους ή εχθρούς. Έχουν μόνο σταθερά συμφέροντα».
Η Κυπριακή Δημοκρατία την περ. Δευτέρα
(30/8/2021), σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, διά του Προέδρου Αναστασιάδη,
απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του
Μακαρίου Γ’, στον Αμερικανό Γερουσιαστή
και Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ήταν
μια επιβαλλόμενη τιμή προς έναν πολιτικό, ο
οποίος εργάζεται άοκνα για την ανάπτυξη των
κυπρο-αμερικανικών σχέσεων και, κυρίως,
για την επίλυση του Κυπριακού.
Οι θέσεις Μενέντεζ και οι σκληρές επικρίσεις του κατά της τουρκικής κατοχής και
του σουλτάνου είναι περισσότερο ελληνικές
από εκείνες πολιτικών στην Κύπρο και στην
Ελλάδα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έπλεξε
το εγκώμιο του Αμερικανού Γερουσιαστή και
τον ευχαρίστησε για όσα πράττει υπέρ της
Κύπρου και ειδικά για την Αμμόχωστο. Από
την πλευρά του, ο Μενέντεζ υπογράμμισε ότι
είναι υπέρμαχος στην προώθηση των σχέσεων
των ΗΠΑ με την Κύπρο και την Ελλάδα, και
υπογράμμισε:
«Η δέσμευσή μου σε αυτήν τη σχέση, στην
Κύπρο, είναι βαθιά, μακρόχρονη και θα υπάρχει
όσο είμαι Γερουσιαστής. Ο στόχος μου είναι
να δω και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη
να αποχωρεί από το νησί».
Ο Αμερικανός Γερουσιαστής υποστήριξε
την, επιδιωκόμενη από την ελληνική πλευρά,
λύση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Γιατί να μην το κάνει αφού είναι το απελπισμένο
λάβαρο των Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛΔΗΚΟ; Αν κάποιος ανέμενε ότι ο Μενέντεζ θα
στήριζε άλλη λύση, είναι εκτός πραγματικότητας.
Οι ξένοι και ο Μενέντεζ δεν μπορεί να είναι
βασιλικότεροι των ηγετών μας.
Ο Αμερικανός Γερουσιαστής θα αγωνίζεται,
είπε, μέχρι να δει «και τον τελευταίο Τούρκο
στρατιώτη να αποχωρεί από το νησί». Θα
απογοητευτεί! Η διζωνική τερατουργία, την
οποία οι Ν. Αναστασιάδης, Αβ. Νεοφύτου, Στ.

Στεφάνου και Ν. Παπαδόπουλος ηράσθησαν
εμμανώς, δεν θα εξαναγκάσει και τον τελευταίο
Αττίλα να αποχωρήσει από το νησί. Αντίθετα!
Ας ανατρέξουμε σε έναν βαθύτατο γνώστη και
μελετητή της τουρκικής πολιτικής, τον καθηγητή Νεοκλή Σαρρή. Σε συνέντευξή του στην
κυπριακή εφημερίδα, «Σημερινή», λίγο καιρό πριν φύγει εξαιτίας του καρκίνου (2011),
ξεκαθάρισε:
«Η επιχειρούμενη λύση είναι χειρότερη της
διχοτόμησης, γιατί ο μοιραίος εκτουρκισμός θα
συμβεί επί ολόκληρης της Μεγαλονήσου, όπου
ο δημογραφικός παράγοντας υπερακοντίζει τις
σημερινές συνθήκες, κάτι που προβλέπει και ο
(Νιχάτ) Ερίμ (στις γνωστές εκθέσεις του). Συνεπώς η ΔΔΟ μάλλον δεν αποτελεί επανένωση
της Κύπρου αυτής καθαυτής, αλλά θα σημάνει
την οιονεί Ένωση ολοκλήρου της Κύπρου με
την Τουρκία, τη μετατροπή της Κύπρου σε ένα
οικτρό προτεκτοράτο της Τουρκίας!».
Και πρόσθεσε κατηγορηματικά:
«Θα πρέπει να τονιστεί, όσο πιο εμφαντικά
μπορεί, ότι η ΔΔΟ θα είναι η οριστική ταφόπλακα όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
αλλά της Κύπρου και ιδιαίτερα του πολιτισμού
και των ανθρώπων της. Ουδαμού στον κόσμο
μια μειονότητα 18% του πληθυσμού έχει γίνει
κάτοχος του 50% της κρατικής εξουσίας με όλες
τις συνέπειες (εκ περιτροπής προεδρία κ.ά.).
Διότι, εκτός άλλων, στηρίζεται στη ρατσιστική
αρχή της φυλετικής και εθνικής διάκρισης.
»Και ενώ οι πρόσφυγες σε καμιά περίπτωση
δεν πρόκειται να επιστρέψουν -ακόμη και σ’
εκείνη την απίθανη των περιπτώσεων που
θα τους επιτραπεί- εφ’ όσον η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα θα είναι εντελώς ξένη και το πε-
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ομάδες επιρροής στην άσκηση
εθνικής στρατηγικής

ριβάλλον όχι φιλικό, οι έποικοι δεν πρόκειται
να αποχωρήσουν, με αποτέλεσμα ένα πολύ
μεγάλο τμήμα των γηγενών Τ/κ να εγκαθίσταται στον Νότο, μη μπορώντας και αυτοί να
υποφέρουν την κατάσταση. Η Τουρκία, μετά
την κυοφορούμενη λύση, θα είναι σε θέση να
ελέγχει ολόκληρη τη Μεγαλόνησο.
»Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τη ΔΔΟ
η Κύπρος θα μετατραπεί σε ελεεινό και οικτρό
προτεκτοράτο της Τουρκίας, με συνέπεια, σε
βάθος χρόνου της επόμενης τριακονταετίας, να
εκτουρκιστεί και εξισλαμιστεί σε μέγιστο βαθμό,
ενώ αριθμητικά θα υπάρχει αντιστροφή της
σημερινής σχέσης των Ε/κ προς τους γνήσιους
Τ/κ. Συνεπώς η ΔΔΟ για κάθε νουνεχή και
σώφρονα και, προπαντός, σκεπτόμενο άνθρωπο
είναι μια λύση πολύ πιο οδυνηρή και από
αυτήν ακόμη τη Διχοτόμηση».
Η Κύπρος, διά της τουρκοδιζωνικής, θα
μετατραπεί σε ένα ελεεινό, οικτρό προτεκτοράτο
της Τουρκίας. Σε διάστημα λιγότερο των 20
χρόνων θα εκτουρκιστεί και θα εξισλαμιστεί.
Ήδη αλλοιώνεται ο δημογραφικός χαρακτήρας
της. Ακούει έστω και ένας από τους ανεπαρκείς
ηγέτες αυτού του δύσμοιρου τόπου;
Αναστασιάδης, Νεοφύτου, Στεφάνου και
Παπαδόπουλος έμειναν αγκιστρωμένοι στην
τουρκοδιζωνική, επειδή η εκκωφαντική πολιτική ανεπάρκειά τους δεν τους επιτρέπει,
πρώτον, να απορρίψουν, έστω και τώρα, την
τουρκοδιζωνική και, δεύτερον, να χαράξουν μία
νέα στρατηγική απελευθέρωσης, δι’ όλων των
μέσων και με κάθε κόστος. Βολεύονται με την
τουρκοδιζωνική. Και, βολευόμενοι, συνεργούν
ανέμελα στην εκκόλαψη του εκτουρκισμού
και εξισλαμισμού της Κύπρου.

«Η ΔΔΟ θα είναι η οριστική ταφόπλακα όχι μόνο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά της Κύπρου και ιδιαίτερα
του πολιτισμού και των ανθρώπων της. Ουδαμού στον
κόσμο μια μειονότητα 18% του πληθυσμού έχει γίνει
κάτοχος του 50% της κρατικής εξουσίας με όλες τις
συνέπειες (εκ περιτροπής προεδρία κ.ά.). Διότι, εκτός
άλλων, στηρίζεται στη ρατσιστική αρχή της φυλετικής και
εθνικής διάκρισης»

Η

επίσκεψη σε Αθήνα και Λευκωσία
του γερουσιαστή και προέδρου της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων
της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ
Μενέντεζ, αλλά και η εν γένει στάση του σε
θέματα, που άπτονται ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο, υπομιμνήσκει τη μεγάλη
σημασία των ομάδων επιρροής, γνωστών και
ως λόμπι στη διαμόρφωση και πραγμάτωση
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
Σημειώνεται πως, ως γνωστόν, η έννοια
λόμπι ενσαρκώνει τη διεργασία πραγμάτωσης
στον μέγιστο δυνατό βαθμό άσκησης επιρροής στην Ουάσιγκτον, εν προκειμένω στη
διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής υπέρ των
συμφερόντων της χώρας, την οποία το κάθε
λόμπι εκπροσωπεί. Η παραπάνω διεργασία,
όχι μόνο δεν εμπεριέχει αρνητικά στοιχεία,
αλλά συνιστά επιβεβλημένη δράση στο πλαίσιο
ανάπτυξης εξωτερικών δράσεων και πολιτικών κάθε υποκειμένου διεθνούς δικαίου σε
έναν σύγχρονο κόσμο, που διακρίνεται από
την απουσία δομών και θεσμών επιβολής της
διεθνούς νομιμότητας.
Κλασική διάσταση στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και άσκησης επιρροής
συνιστούν το εβραϊκό, το αρμενικό, αλλά και το
ελληνικό λόμπι που λειτουργούν αυτοδύναμα
και αυτοτελώς, εκκινούμενα από τη θέλησή
τους να στηρίξουν τις εθνικές υποθέσεις των
χωρών τους, ενώ αντιθέτως ταυτοχρόνως και
διαχρονικά η Τουρκία δαπανά τεράστια ποσά
για την οικοδόμηση χρηματοδοτούμενων λόμπι, έτσι ώστε να ασκήσουν επιρροή υπέρ των
τουρκικών συμφερόντων στις δομές εξουσίας
των ΗΠΑ.
Τούτο συμβαίνει στην Ουάσιγκτον κατά
τρόπο παραδοσιακό σε μια διαδρομή δεκαετιών. Ενετάθη δε πολύ περισσότερο μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όσον αφορά
το ελληνικό λόμπι εκδηλώθηκε τη δεκαετία
του 1950, εντατικοποιήθηκε δε με την ανάδειξη της κυπριακής υπόθεσης σε διεθνές
πρόβλημα κατά τη δεκαετία του 1970, μετά
την τουρκική εισβολή.
Είναι χαρακτηριστικό πως η τουρκική εισβολή του 1974 βρήκε το ελληνοαμερικανικό
λόμπι σε πλήρη κινητοποίηση, σε βαθμό που
κατάφερε να επιβάλει ένα τριετές εμπάργκο
(1975 – 1978) εναντίον της Τουρκίας από
την Ουάσιγκτον σε σχέση με τη στρατιωτική
συνεργασία σε εξοπλιστικά προγράμματα.
Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ έπαυσαν να χορηγούν
δωρεάν οπλικά συστήματα στην Άγκυρα, όπως

έκαναν με τους συμμάχους τους, υποχρεώνοντάς την να προχωρήσει σε πολυδάπανες
αγορές, που οδήγησαν την τουρκική οικονομία στα όρια της κατάρρευσης το 1978.
Σημειώνεται πως η υπόσχεση που έδωσε ο
τότε Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπουλέντ Ετσεβίτ, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή
πως θα φροντίσει να άρει τα στρατεύματα
κατοχής, η οποία και δεν ετηρήθη εν τέλει,
οδήγησε τον Καραμανλή σε καθοδήγηση
του ελληνοαμερικανικού λόμπι για άρση
του εμπάργκο, όπερ και επήλθε.
Πρόσφατο παράδειγμα εν προκειμένω επιτυχούς άσκησης πολιτικής ομάδων επιρροής
συνιστά η αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας από τις ΗΠΑ, που αποτελεί προϊόν
πολυετούς προσπάθειας και αγώνα των ανά
τον κόσμο Αρμενίων, ιδιαιτέρως δε του αρμενικού λόμπι στην Ουάσιγκτον.
Η παρουσία του Γερουσιαστή Μενέντεζ
σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και ο ρόλος του
στη Γερουσία των ΗΠΑ, σε συνάρτηση με την
υφιστάμενη κρίση στις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις συνιστούν μια ευκαιρία για την ηγεσία
του Ελληνισμού σε Λευκωσία και Αθήνα να
θέσουν επί τάπητος την πραγματική διάσταση
του κυπριακού προβλήματος, που παραπέμπει
σε πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αλλά και
το συναφώς διαπραττόμενο διεθνές έγκλημα
του εποικισμού.
Η παρούσα χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται και από την αρνητική για τους Αμερικανούς παρουσία του Ερντογάν στην ηγεσία
της Τουρκίας, αλλά και τη διαδραματιζόμενη
ρωσοτουρκική προσέγγιση, ίσως εκδηλώνεται
και ως παράθυρο ευκαιρίας για τα ελληνικά
συμφέροντα με την έννοια της αξιοποίησης
του μομέντουμ για την εμπέδωση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική της αρνητικής
διάστασης της παρουσίας και στρατηγικού
ελέγχου της κρίσιμης γεωπολιτικά Κύπρου
από την Άγκυρα.
Συναφώς, εν κατακλείδι και γνωστού όντος
πως η αφετηρία εκπόνησης επιτυχούς στρατηγικής για ένα κράτος είναι να γνωρίζει ευκρινώς τι θέλει, δηλαδή ποια είναι η στοχοθεσία
του πολιτικού του συστήματος, καθώς και η
ικανότητά του να «παντρεύει» τα μέσα με τους
στόχους, το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές. Τι θέλουν σήμερα Ελλάδα και Κύπρος ως
προς τη βούληση των δυο κρατών για εθνική
επιβίωση, επιβολή της διεθνούς νομιμότητας
και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους σε
έναν κόσμο κυριαρχούμενο από συγκρούσεις
και ανταγωνισμούς;

ΕΙΡΗΣΘΩ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

Ζ

Φασούλι-φασούλι γεμίζει το σακούλι...

ΗΤΟΥΜΕΝΟ δεν είναι να λυθεί τώρα το Κυπριακό.
- Με τέτοια Τουρκία προφανώς δεν υπάρχει
στο προβλεπτό μέλλον πιθανότητα ν’ αποδεχθεί
ο Ελληνισμός «λύση» υποταγής στις τουρκικές
απαιτήσεις.
- Ούτε βέβαια και η Τουρκία διαφαίνεται πρόθυμη, ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξαναγκασμένη να εγκαταλείψει την
μακροχρόνια υλοποιούμενη επί της Κύπρου στρατηγική
της. Το αντίθετο είναι πιο βέβαιο.
ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ σήμερα είναι, πώς η ηγεσία του Ελληνισμού, με πρωτεύθυνο εξ αρμοδιότητος και εκ καθήκοντος
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας:
(α) ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ στο τουρκικό θησαυροφυλάκιο
και άλλα επιπρόσθετα «Κεκτημένα Συνομιλιών», «Συμφωνημένα Πλαίσια», «Από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά»,
«Ψηφίσματα του ΟΗΕ», «Κοινές Διακηρύξεις», στο σενάριο
τής επί πέντε σχεδόν δεκαετίες κλιμακωτής, διαδοχικής, φέτα-φέτα, ικανοποίησης τουρκικών απαιτήσεων.
(β) ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ στον Ελληνισμό αποφασιστική αύξηση
όλων των εσωτερικών και εξωτερικών Συντελεστών Ισχύος
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την δραστική ενίσχυση
της Αποτρεπτικής Δύναμής της, ικανής να αποτρέπει τα
σχεδιαζόμενα από την Τουρκία νέα τετελεσμένα.
(γ) ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ στον Ελληνισμό το χρονικό περιθώριο
και τις δυνατότητες να εντοπίσει και να αναδείξει επιτέλους
νέα ηγεσία, άξια, πρόθυμη και ικανή ώστε να εκπονήσει και
να υλοποιήσει Στρατηγική Απελευθέρωσης της Κύπρου.
ΣΗΜΕΡΑ βεβαίως - όπως έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς συμβαίνουν τα φυσιολογικά προϊόντα και οι συνέπειες της
λανθασμένης πολιτικής που ακολουθεί ο Ελληνισμός από
την πολεμική ήττα του 1974 ώς τις μέρες μας.

- Παγιδευμένος και εγκλωβισμένος στη λογική, στις ψευδαισθήσεις, στις εσφαλμένες προσδοκίες και στις διαδικασίες
του συμβιβασμού με τους Τούρκους Κατακτητές.
- Αφήνοντας αναξιοποίητες τις δυνατότητες αποτελεσματικής Αντίστασης, δειλός και απρόθυμος να οραματιστεί και
με θάρρος να σχεδιάσει τολμηρά κι επιδέξια την υλοποίηση
πολιτικής Απελευθέρωσης.
ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ αυτών των διαδικασιών - απαρχής και
διαχρονικώς επωφελέστερων για την Άγκυρα - η Τουρκία
Κατακτητής κατάφερε φασούλι-φασούλι ν’ αποταμιεύσει
στο Κεκτημένο των Συνομιλιών όλες εκείνες τις ελληνικές
υποχωρήσεις, από την προπατορική Διζωνική Δικοινοτική
Ομοσπονδία, την λεγόμενη πολιτική ισότητα, τον συνεταιρισμό
δύο ξεχωριστών πολιτειών ίσου πολιτικού καθεστώτος, την
εξίσου προερχομένη από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους κυριαρχία, την εκ περιτροπής προεδρία, μέχρι και τα
δύο ισότιμα και συγκυρίαρχα συνιστώντα κράτη, ώστε πλέον
να απαιτεί ρητώς η Άγκυρα από τη διεθνή κοινότητα (ΟΗΕ)
την εκ των προτέρων διεθνή αναγνώριση ΑΥΤΩΝ των δύο
κρατών, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαδικασιών των
«διακοινοτικών» συνομιλιών και των Πενταμερών διασκέψεων.
ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ότι, για πολλούς πρόθυμους στη διεθνή
κοινότητα, στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, με πρώτους
εκεί τους πρωταίτιους για το Κυπριακό Βρετανούς που
αναγνωρίζονται και ως οι Pen Holders για την Κύπρο, στο
δίλημμα ανάμεσα:
ΑΦ’ ΕΝΟΣ στα όσα αποδέχθηκαν υποχωρούντες έως τώρα
στις διαπραγματεύσεις οι Ελληνοκύπριοι Ηγέτες, για δύο ισότιμα
συνιστώντα κράτη τής εξίσου επί παντός ισότιμης συγκυριαρχίας και:
ΑΦ’ ΕΤΕΡΟΥ στην τωρινή απαίτηση των Τούρκων για
την εκ των προτέρων διεθνή κατοχύρωση των δύο κρατών,

όποια κι αν προκύψει ή δεν προκύψει «λύση»:
ΕΛΑΧΙΣΤΗ έως μηδαμινή θεωρείται η απόσταση.
ΟΤΑΝ λοιπόν σήμερα οι ηγέτες του Ελληνισμού επιμένουν να ξαναρχίσουν οπωσδήποτε τις συνομιλίες από εκεί
που έμειναν στο Κραν Μοντανά το 2017, με βάση το ούτω
καλούμενο Συμφωνημένο Πλαίσιο και το επίσης διαλαλούμενο Κεκτημένο των Συνομιλιών, με όσα επικαλούνται από
τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, ποιο ακριβώς (ή στο περίπου) είδος
«λύσης» είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν περαιτέρω;
ΟΛΕΣ αυτές οι νυχθημερόν υπερυμνούμενες «αρχές» και
«βάσεις» και «πλαίσια» και Ψηφίσματα, και διαδικασίες, σε
τι ακριβώς περιεχόμενο «λύσης» συγκεκριμενοποιούνται;
ΚΑΙ ένα άλλο πολύ πιο σπουδαίο ερώτημα:
- Έχουν άραγε εξασφαλίσει (και με ποιον τρόπο) κάποια
διαβεβαίωση της πλειοψηφίας του λαού ότι έχει τη βούληση
να αποδεχθεί το είδος της «λύσης» το οποίο είχε απορρίψει
με 76% στο Δημοψήφισμα της 24.4.2004, γνωστής έκτοτε
με το προσωνύμιο «λύση Ανάν»;
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ χρήσιμη και αναγκαία:
(α) Το Σχέδιο Ανάν υπήρξε αποτέλεσμα και προϊόν της
πολιτικής του διζωνικού συμβιβασμού και των «διακοινοτικών» συνομιλιών υπό την αιγίδα των Γ. Γρ. του ΟΗΕ από
το 1977 έως το 2004. Πολιτικής που ακολούθησαν, με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά παραμένοντες άνευ άλλης στην
ίδια γραμμή, όλοι οι διαδοχικοί ηγέτες.
(β) Πρώτη και μόνη φορά που δόθηκε στον λαό να εκφράσει
ευθέως και σαφώς τη βούλησή του, ήταν το Δημοψήφισμα
του 2004. Έκαστος πολίτης, αυτοβούλως και αυτοπροσώπως
(και όχι με κομματικούς ή κοινοβουλευτικούς ή άλλως πως
αντιπροσώπους ή πειθαρχίες), ιδιοχείρως με την ψήφο του
σε μυστική ψηφοφορία, αποφάσισε με πλειοψηφία 76% την

απόρριψη της «λύσης» Ανάν.
(γ) Αποφάσισε να διασώσει εις χείρας των Ελλήνων την
κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απορρίπτοντας την διάλυση, αποτρέποντας την εξαφάνιση, την
αντικατάσταση, την «μετεξέλιξή» της σε «Κκόμον στέιτ δύο
συνιστώντων κρατών», όπως... μετεξελίχθηκε στις διαδικασίες
των συνομιλιών από το 1977 έως το 2004 η μορφή και το
περιεχόμενο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
ΜΕΤΑ από 17 χρόνια (2004-2021) με την Τουρκία ακόμη
χειρότερη και εμπράκτως επικινδυνότερη, γιατί εξακολουθούν
να παραλογίζονται ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο;
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ χειρότερα:
Γιατί πλανώνται και αυταπατώνται ότι υπάρχει έστω και
η παραμικρή πιθανότητα να πείσουν την πλειοψηφία του
λαού να δεχθεί την υπαγωγή τής νυν κρατικής υπόστασης
της διασωθείσας Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την ισότιμη
συγκυριαρχία των Τούρκων;
ΕΠΕΙΓΟΝ είναι να αποκρουσθεί στο επίπεδο και στις διαδικασίες της διεθνούς κοινότητας, πρωτίστως στον ΟΗΕ, η
επιχείρηση της Τουρκίας για εξασφάλιση αναγνώρισης δεύτερου κράτους στην Κύπρο και νομιμοποίησης του κατοχικού
ψευδοκράτους της στα σκλαβωμένα ελληνικά εδάφη του νησιού.
- Το λεγόμενο Κεκτημένο των Συνομιλιών και το διαλαλούμενο ως Συμφωνημένο Πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, δεν προστατεύει την κρατική υπόσταση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αλλά, αντιθέτως, ενισχύει το οπλοστάσιο των
επιχειρημάτων της Τουρκίας και της Βρετανίας.
ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ τον λόγο, κατεπείγον καθίσταται το καθήκον
της ηγεσίας να ξεπαγιδευτεί και να απεγκλωβιστεί πρώτ’ απ’
όλα από τα δικά της Ηττημένα Μυαλά και τα όσα παρήγαγαν
έως τώρα. Τα υπόλοιπα υστερότερα...
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Της Κυριακής

Πρόταση, σχήμα λόγου
ή σχήμα παραλόγου;
Τι ήταν τελικά η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας για επιστροφή
στο Σύνταγμα του ’60; Ήταν πρόταση;
Ήταν απάντηση στον Τατάρ; Ήταν
πρόταση/απάντηση στον Τατάρ; Ήταν
πρόταση-πρόκληση; Ήταν σχήμα
λόγου; Ήταν έμπνευση της στιγμής;
Ήταν μια κουβέντα του καφενέ; Ήταν
όλα αυτά μαζί, σε ένα συνονθύλευμα
που αποδεικνύει για μιαν ακόμη
φορά την έλλειψη σοβαρότητας που
μας δέρνει; Έχουν περάσει τόσες
ημέρες και ακόμη δεν καταλάβαμε
τι ακριβώς ήταν αυτό που πέταξε στη
δημόσια σφαίρα ο Πρόεδρος. Και δεν
ξέρουμε και ποιον να πιστέψουμε
κιόλας. Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, που με την πρώτη του δήλωση
έδωσε την εντύπωση ότι πρόκειται
για σοβαρή πρόταση του Προέδρου,
η οποία βρίσκεται στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και θα μπορούσε
να συζητηθεί και με την κυρία Λουτ;
Τον Yπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος βγήκε μερικά
εικοσιτετράωρα μετά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και διευκρίνισε ότι η
αναφορά του Προέδρου ήταν σχήμα
λόγου και όχι πρόταση υπό διαμόρφωση, και έγινε σε απάντηση των
επιλεκτικών αναφορών του Τατάρ
στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων;
Μήπως να πιστέψουμε ξανά τον
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος
δήλωσε, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ότι «είναι πρόταση/
απάντηση προς τον κ. Τατάρ» (κι
όποιος κατάλαβε, κατάλαβε);
Μήπως να πιστέψουμε τον ΓΓ του
ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος

Ο «κορωνοϊούλης»
του Μόρφου
είπε ότι ρώτησε τον Πρόεδρο στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου αν
επρόκειτο για πρόταση και ότι πήρε
θετική απάντηση;
Μήπως να πιστέψουμε τον πρόεδρο
του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο,
ο οποίος άλλα κατάλαβε στο Εθνικό
Συμβούλιο; Δήλωσε συγκεκριμένα:
«Μετά τις σημερινές διευκρινίσεις
που έχει δώσει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, θεωρούμε ότι η περιβόητη δήλωση για την επαναφορά
του Συντάγματος του ’60 ήταν μια
προσπάθεια του Προέδρου για να
αναδείξει παράλογες τοποθετήσεις
του κ. Τατάρ και επομένως από τη
στιγμή που δεν πρόκειται να υπάρξει
συνέχεια στη βάση αυτής της εισήγησης, ούτε κι εμείς έχουμε πρόθεση να
δώσουμε οποιαδήποτε συνέχεια»!
Κατόπιν των πιο πάνω, δικαιούμαστε
να αναφωνήσουμε κι εμείς ως ιθαγενείς της μπανανίας νήσου: «Ρε, μα εν
να μας πελλάνουν»;
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Κροκόδειλος με αλιντζαύραν
Πέρα από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που προκάλεσε η αναφορά του
Προέδρου σε επιστροφή στο Σύνταγμα του ’60, ας σταθούμε και λίγο στην
ουσία του θέματος. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος προσπάθησε να
πετύχει διασταύρωση... κροκόδειλου
με αλιντζαύραν. Διότι η πρόταση για
επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960
τοποθετήθηκε μέσα στο πλαίσιο της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Αν θεωρήσουμε ότι η ομοσπονδία
είναι ο κροκόδειλος και το Σύνταγμα
η αλιντζαύρα, τότε σε κάποια στιγμή,
πάνω στην προσπάθεια διασταύρωσης, ο κροκόδειλος θα καταβροχθίσει την αλιντζαύραν και θα μείνει
κυρίαρχος.
Απ’ εκεί και πέρα, με τη νέα τρικυμία
εν ποτηρίω που ξεσηκώθηκε γύρω
από ένα... μη θέμα, αποκαλύφθηκε
όλη η γύμνια της πολιτικής μας, αλλά
και της προχειρότητας και επιπολαιότητας που χαρακτηρίζουν το πολιτικό
προσωπικό. Το αλαλούμ εξηγήσεων,
ερμηνειών, παρερμηνειών, δηλώσεων, αντιδηλώσεων, επιθέσεων
και αντεπιθέσεων, που ακολούθησε
την πρόταση (που δεν ήταν ακριβώς
πρόταση) του Προέδρου, έδειξε ότι
δεν ξέρουμε τι θέλουμε ή ότι θέλουμε
αυτό που δεν ξέρουμε.
Ο Πρόεδρος ίσως και να μετάνιωσε
τελικά που έκανε αυτήν την επίμαχη

Εξ Απορρήτων

πρόταση, αλλά δεν θέλει να φανεί
ότι υπαναχώρησε. Σαν τον τύπο του
γνωστού ανεκδότου που κατάλαβε
την γκάφα του, αλλά δεν ήθελε να το
παραδεχτεί και έκοψε κάθε συζήτηση
με τη φράση: «Έφταα τζι είπα το»!
Από την πλευρά του το ΑΚΕΛ βρήκε
νέα ευκαιρία για να κατηγορήσει τον
Πρόεδρο ότι δεν θέλει πραγματικά
λύση και ότι σοφίζεται διάφορα
κόλπα για να την αποφύγει. Δεν
χρειάζεται να υποδείξουμε ότι αυτές
οι κατηγορίες είναι μαρμελάδα στο
ψωμί της τουρκικής πλευράς, που
ισχυρίζεται ότι είναι η δική μας πλευρά που δεν θέλει τη λύση.
Και θα πάμε, λέει, να ενημερώσουμε
τα Ηνωμένα Έθνη ότι ο Τατάρ απέρριψε την πρόταση του Προέδρου.
Μα, ποια πρόταση απέρριψε; Αυτήν
που ήταν σχήμα λόγου; Μα είμαστε
σοβαροί;
Προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερη
υπευθυνότητα για θέματα τόσο
σοβαρά που αφορούν την ουσία του
Κυπριακού. Όχι για τίποτε άλλο, αλλά
η προβολή ανεδαφικών προτάσεων,
που δεν έχουν καμιά πιθανότητα
εφαρμογής, δημιουργούν και ψευδαισθήσεις στον λαό, ότι μπορεί να
υπάρξει κάποια ελπιδοφόρα κίνηση
«έξω από το κουτί» της διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας.
ΜΠΟΞΕΡ

Είχα αποφασίσει να μην ασχολούμαι με
όσα λέει και όσα κάνει ο Μητροπολίτης
Μόρφου Νεόφυτος, γιατί κινούνται πλέον
σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά ρε παιδί
μου δεν μας αφήνει να αγιάσουμε με τη
στάση του στο πρόβλημα της πανδημίας.
Από την αρχή τηρούσε μια στάση μαγκιάς
απέναντι στον κορωνοϊό, τον οποίο
θεωρούσε μια απλή γρίπη, αρνιόταν να
φορέσει μάσκα, αρνιόταν να εμβολιασθεί,
αρνιόταν γενικά τη συμμόρφωση με τα
διατάγματα προστασίας της δημόσιας
υγείας και καλούσε και τους οπαδούς του
να πράττουν το ίδιο. Ακόμη και την ώρα
που κόλλησε και ο ίδιος κορωνοϊό, δεν
άλλαξε ούτε κατά ένα ιώτα τις απόψεις του.
Παρέμεινε απομονωμένος στο κελί του
και δεχόταν φαρμακευτική αγωγή από
γιατρούς «τους οποίους εμπιστευόταν»,

ενώ διαμήνυσε, μέσω ανακοίνωσης,
ότι δεν εμβολιάστηκε ούτε πρόκειται να
εμβολιασθεί. Μετά την έξοδό του από
την καραντίνα, επανήλθε δριμύτερος. Στο
πρώτο του κήρυγμα, μετά την περιπέτεια
της υγείας του, σχολίασε ειρωνικά και περιφρονητικά τον θανατηφόρο ιό, αποκαλώντας τον... «κορωνοϊούλη»! Και μάλιστα
«αποκάλυψε» ότι είχε παρακαλέσει την
Παναγία να του τον στείλει! Μιλώντας
στην πανηγυρική Αγρυπνία του Αγίου
Μάμαντος, και αναφερόμενος στον κορωνοϊό, είπε επί λέξει: «Τι ωραία ασθένεια!
Απλά ταπεινώνει. Της λέω, Παναγία μου,
παρά να είμαι ένας Δεσπότης και νομίζουν πως είμαι ο Superman και μερικοί
πως είμαι και Άγιος, εν μου διάς, μετά
που τη γιορτή σου, ένα κορωνοϊούλη και
παρά να είμαι ένας φαντασμένος υγιής,

καλύτερα ένας ταπεινωμένος και ασθενής;
Και η Παναγία μάς άκουσε». Σημείωσε
πως ασθένησε πολύ ήπια, αναφέροντας
χαρακτηριστικά: «σαν να μου έδωσε άδεια
η Παναγία για να κάτσω να ξεκουραστώ.
Βλέπετε και η φωνή μου ανανεώθηκε
και τα πόδια μου ανανεώθηκαν». Ωραία,
λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε όλοι, και το
ποίμνιο του Μόρφου και οι υπόλοιποι, να

Ο Ακάρ δικαίωσε τον Δρα Νεοκλή Σαρρή!
Ο αγαπητός Σάββας Ιακωβίδης στις 11 Ιανουαρίου 2006 είχε γράψει στη στήλη του «Αντιστάσεις» το άρθρο με τίτλο «Η Άγκυρα ψάχνει
Ε/κ ηγέτες που έχουν τουρκικό πνεύμα». Και
ξεκινούσε το άρθρο του ξεκαθαρίζοντας:
«Ο πιο πάνω τίτλος δεν είναι δικός μας. Ανήκει σε κείμενο του γνωστού Τ/κ δημοσιογράφου και εκδότη της ‘‘Αφρίκα’’, του Σενέρ
Λεβέντ. Μπορεί κάποτε να διαφωνούμε με
θέσεις του Λεβέντ, όμως το χθεσινό κείμενό
του (στον «Πολίτη») καταγράφει μια πικρή
πραγματικότητα, που όλοι ψηλαφούν τους
τελευταίους 20 μήνες…».
Τούρκος Υπ. Άμυνας Χουλουσί Ακάρ,
24.8.21: «Είμαστε αποφασισμένοι να
προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα
συμφέροντά μας, είμαστε αποφασισμένοι

Ο ΤΟΎΡΚΟΣ
ΥΠΕΞ
ΧΟΥΛΟΥΣΊ
ΑΚΆΡ.

Ο ΔΡ
ΝΕΟΚΛΉΣ
ΣΑΡΡΉΣ.

και είμαστε ικανοί γι’ αυτό. Ό,τι κι αν κάνουν, θα πάρουν την απάντηση. Ορισμένοι συνταξιούχοι Έλληνες στρατιωτικοί,
πολιτικοί, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί...
Ο αριθμός των ανθρώπων που εκφράζουν τις απόψεις μας έχει αυξηθεί στην
Ελλάδα. Αυτά είναι σημαντικά» (24.8.21,
capital.gr, infognomonpolitics.gr «Ο
Ακάρ ξεσκεπάζει τους Έλληνες που
εκφράζουν τις θέσεις της Τουρκίας»).
Δρ Νεοκλής Σαρρής: «Σε λίγα χρόνια οι
Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η
μεγαλύτερή μας ήττα».
O Ακάρ δικαίωσε τον Δρα Σαρρή. Η
μεγαλύτερή μας ήττα συντελείται…
Φανούλα Αργυρού

Θανατηφόρο κοκτέιλ
Έχω μιαν απορία. Την οποία θα πρέπει
να έχουν και όσοι ανεμβολίαστοι εμπιστεύονται κάποιους γιατρούς να τους
χορηγούν τα λεγόμενα κοκτέιλ φαρμάκων
και βιταμινών, για να τους προστατεύσουν,
υποτίθεται, από τον κορωνοϊό ή να θεραπευθούν σε περίπτωση που θα μολυνθούν.
Κάποιοι από τους ασθενείς, στους οποίους
χορηγήθηκε το περίφημο αυτό κοκτέιλ, μεταφέρθηκαν σε κακό χάλι στο νοσοκομείο,
αλλά ήταν πολύ αργά για να σωθούν. Μετά
τον θάνατό τους, οι δικοί τους άρχισαν να
μιλούν και αποκαλύφθηκε η τραγική αλήθεια. Δεν ξέρω ποια έκταση έχει πάρει το
φαινόμενο των εναλλακτικών θεραπειών,
αλλά οι θάνατοι που σχετίζονται με αυτές
θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, ίσως έτσι
αποφευχθούν νέες τραγωδίες. Και δεν είναι

μόνον γιατροί σ’ αυτήν την ιστορία. Όπως
καταγγέλλει ο πνευμονολόγος Δρ Αρμεύτης, υπάρχει ένα κύκλωμα, στο οποίο
συμμετέχουν κάποιοι αντιεμβολιαστές, οι
οποίοι έχουν τον ρόλο του μεσολαβητή,
δηλαδή διοχετεύουν κόσμο σε αυτούς τους
γιατρούς, υπάρχουν και κάποιοι ιερωμένοι,
οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τους παραπλανούν
και τους οδηγούν στον θάνατο.
Η απορία μου, για την οποία μίλησα στην
αρχή, είναι η εξής: Αφού είναι τόσο θαυματουργή η συνταγή αυτών των γιατρών, γιατί
δεν πείθουν και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να την δοκιμάσουν και αυτοί, αντί
να επιλέγουν το «δαιμονοποιημένο» εμβόλιο;
Και για να πάμε ακόμη μακρύτερα, γιατί δεν

ενημερώνουν και την παγκόσμια ιατρική
κοινότητα για τις θεραπευτικές ιδιότητες του
κοκτέιλ τους; Φανταστήκατε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να σωθούν;
Την ίδια ώρα, χάνουν τη ζωή τους όλο
και περισσότεροι ανεμβολίαστοι στην
Κύπρο. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς
εμφανίζονταν ως εμβολιασμένοι, ενώ
δεν ήταν. Οι ευθύνες των γιατρών που
χορηγούν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού γίνονται ακόμη βαρύτερες, με τους
θανάτους των ασθενών τους. Κάποιοι από
τους οποίους είναι νέοι άνθρωποι. Για τ’
όνομα του Θεού! Σταματήστε να εμπιστεύεστε τους τσαρλατάνους και να παίζετε
τη ζωή σας κορόνα-γράμματα (ή, για την
περίπτωση, coronavirus-γράμματα)!
ΜΠΟΞΕΡ

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου υπουργείου με βάση την πολύχρονη
εμπειρία του στις ένοπλες δυνάμεις. Ο κ.
Αποστολάκης όχι μόνο αποδέχθηκε την
πρόταση του Πρωθυπουργού, αλλά ενημέρωσε και την Προεδρία της Δημοκρατίας
ότι θα συνοδευόταν από τη σύζυγό του στην
ορκωμοσία. Ωστόσο λογάριαζε χωρίς τον
Τσίπρα. Ο οποίος τον προειδοποίησε ότι αν
συμμετάσχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
θα τον κατηγορήσει για «αποστασία» και για
«εξαγορά». Και λίγο πριν από την ορκωμοσία, ο κ. Αποστολάκης πληροφόρησε τον κ.
Μητσοτάκη ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί
την υπουργοποίησή του. Ο Αλέξης Τσίπρας
απέδειξε για μιαν ακόμη φορά ότι πίσω από
το «γελαστό παιδί» κρύβει έναν σκληρό
και αδίστακτο χαρακτήρα, που θέτει πάνω
απ’ όλα την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων. Είναι ο ίδιος Τσίπρας που

δεν δίστασε να συνεργαστεί με τον ακροδεξιό Καμμένο, για να επιβιώσει η κυβέρνησή
του, και μάλιστα του ανέθεσε και το νευραλγικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας! Δυστυχώς, το πολυβόλο της λάσπης, που έβγαλε
ο ΣΥΡΙΖΑ, ανάγκασε κοτζάμ ναύαρχο και
πρώην αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων να
βαρέσει υποχώρηση!
Και ασφαλώς δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε και την πρόσφατη περίπτωση παρ’
ημίν, με τον γιατρό Αδάμο Αδάμου, τέως
βουλευτή του ΑΚΕΛ, ο οποίος είχε αποδεχθεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου
Υγείας στην κυβέρνηση Αναστασιάδη,
αλλά ο άγριος πόλεμος που δέχθηκε από
αριστερά, τον έκανε να τραβήξει πίσω.
Φαίνεται ότι κάποια σταλινικά κατάλοιπα στο αριστερό DNA είναι ακόμα
ενεργά...
ΜΠΟΞΕΡ

Αποστολάκης, Αδάμου, βίοι παράλληλοι
Η Ελλάδα, σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και
η Κύπρος, κολυμπούν σε ένα πέλαγος πολιτικής μισαλλοδοξίας, όπου πνίγεται κάθε
απόπειρα εθνικής συναίνεσης, συνεννόησης
και συνδιαλλαγής. Ο ναύαρχος Ευάγγελος
Αποστολάκης είναι ένας ικανός στρατιωτικός, ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα από
κορυφαίες θέσεις ευθύνης, ως αρχηγός
ΓΕΝ (2013-2015), αρχηγός ΓΕΕΘΑ (20152019) και υπουργός Εθνικής Άμυνας στην
κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, για επτά μήνες
το 2019. Ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησής του, πρότεινε στον
κ. Αποστολάκη να αναλάβει το κρίσιμο
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που είναι
υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την καταστολή
των πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης θεώρησε
ότι ο εν αποστρατεία ναύαρχος, ως υπερκομματική προσωπικότητα, θα μπορούσε ν’

παρακαλούμε την Παναγία να κολλήσουμε «κορωνοϊούλη» για να... ανανεωθούμε.
Τώρα, βέβαια, αν ασθενήσουμε βαριά και
αναχωρήσουμε για τας αιωνίους μονάς,
όπως πολλοί ανεμβολίαστοι το τελευταίο
διάστημα, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Το
οποίο, ασφαλώς, δεν θα... ψάλλει ο Μητροπολίτης Μόρφου.
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ο Πάπας του
Αλάθητου
στη νήσο...
των λαθών

Δεν θα πάμε στη Ρώμη για να
δούμε τον Πάπα. Θα έρθει...
ο ίδιος εδώ, για να τον δούμε.
Η επίσημη επίσκεψη του
Πάπα Φραγκίσκου στην
Κύπρο τοποθετείται στις
2-3 προσεχούς Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για τη δεύτερη
επίσκεψη αρχηγού της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
στη νήσο των Αγίων. Το
2010, επί προεδρίας του
κομμουνιστή Προέδρου μας,
Δημήτρη Χριστόφια, είχε
πραγματοποιήσει επίσημη
επίσκεψη ο τότε Ποντίφικας
Βενέδικτος.
Η επίσκεψη του Πάπα
Φραγκίσκου πραγματοποιείται
σε ανταπόδοση επίσκεψης
του Προέδρου Αναστασιάδη
στο Βατικανό. Πολιτικός της
αντιπολίτευσης, όταν άκουσε
την είδηση για την επίσκεψη
του Πάπα Φραγκίσκου, έριξε
το καρφί, με αρκετή δόση
χαιρεκακίας: «Τον Δεκέμβριο
θα δούμε να συναντώνται
τα δύο άκρα. Ο Πάπας με το
αλάθητο και ο Νίκαρος με το...
πολυλάθητο!»
Δεν είμαι σίγουρος, αν θα
χαρούν όλοι για την επίσκεψη,
δεδομένου ότι ο Πάπας
Φραγκίσκος εμφανίζεται
ιδιαίτερα προοδευτικός,
ριζοσπαστικός, οραματιστής,
μεταρρυθμιστής. Ας πούμε, οι
πολιτικοί μας, οι οποίοι θα τον
καλωσορίσουν, καλά είναι να
ξέρουν και τη γνώμη του για
την κάστα τους. Είπε, λοιπόν, ο
Πάπας σε κάποια ομιλία του:
«Πρέπει να βοηθήσουμε τους
πολιτικούς να είναι ειλικρινείς.
Δεν θα πρέπει να διεξάγουν
πολιτικές εκστρατείες υπό
ανειλικρινή συνθήματα, με
συκοφαντίες, δυσφημίσεις,
σκάνδαλα».
Σημειώνουμε, επίσης,
ότι ο Προκαθήμενος της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
επέλεξε να πάρει το όνομά του
από τον Άγιο Φραγκίσκο της
Ασίζης, ο οποίος ταυτίζεται
με τη λιτότητα και τη βοήθεια
προς τους φτωχούς. «Θα ήθελα
μια φτωχή εκκλησία, μια
εκκλησία για τους φτωχούς»,
είναι το όραμα του Πάπα. Ναι.
Για τους φτωχούς, όχι τους
εκατομμυριούχους επενδυτές,
τους μεγαλοεπιχειρηματίες,
τους μεγαλοτραπεζίτες,
τους μεγαλομετόχους, τους
μεγαλοκαρχαρίες...
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

