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ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Το παρασκήνιο της εξέγερσης, τα αιτήματα
των διαδηλωτών, οι κοινωνικές ανισότητες
και ο «ξένος δάκτυλος»
Η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
οι συνέπειες της κρίσης, εν μέσω του διεθνούς
ψυχροπολεμικού κλίματος.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Η ανάγκη για
πολιτική παιδεία,
το εθνικό ήθος
και η πολιτική
αργοπορία
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ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η λίρα «όμηρος»
της ιδιοσυγκρασίας
του Ερντογάν;
Ο ανορθόδοξος πόλεμος που
επιχειρεί ο Ερντογάν για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
στην Τουρκία. Πώς οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του Τούρκου
Προέδρου επηρεάζουν την
πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει; Η λογική ενός ισλαμικού
τραπεζικού συστήματος και η αβεβαιότητα των πολιτών που οδηγεί
τη χώρα σε «δολαριοποίηση». Η
προσπάθεια του Ερντογάν να αποφύγει την επιλογή του ΔΝΤ και οι
συμφωνίες με Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και Κατάρ (με φόντο την
Κίνα). Τα δύο σενάρια για τον ίδιο:
Καμένη γη με την ελπίδα επανεκλογής ή να βαδίσει στον δρόμο
του Μεντερές.
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«ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ» Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ «ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ»

Έ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ

μμεση, πλην σαφή προειδοποίηση προς την ΕΕ για το
Μεταναστευτικό απευθύνει
ο Υπουργός Εσωτερικών,
Νίκος Νουρής, σε συνέντευξή του
στη «Σημερινή», διαμηνύοντας πως
οι Βρυξέλλες πρέπει να αντιληφθούν
ότι, εάν δεν ανακοπούν τα μεταναστευτικά ρεύματα, με τις κατάλληλες
από μέρους τους νουθεσίες προς την
Τουρκία, τότε δεν είναι μακριά η στιγμή που η Κύπρος θα υποχρεωθεί να
ανοίξει τις «πύλες του ευρωπαϊκού
παραδείσου» προς τα άλλα κράτη
μέλη, προκειμένου να αποφύγει την
πλημμυρίδα.
Επισημαίνει, ακόμα, ότι η Πράσινη Γραμμή παραμένει η «αχίλλειος πτέρνα» στην προσπάθεια
της Κυπριακής Δημοκρατίας για
συγκράτηση των προωθούμενων
από την Τουρκία μεταναστευτικών

ροών, τονίζοντας πως μοναδική
λύση του προβλήματος είναι ο
περιορισμός των αφίξεων και η
μεγιστοποίηση του αριθμού των
επιστροφών. Αυτοί οι δύο τομείς,
διευκρίνισε, αποτελούν και τη
βασική προτεραιότητα του Υπουργείου για το 2022, όσον αφορά την
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού
προβλήματος.
Δηλώνει, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστησε σαφές σε
πολιτικό επίπεδο ότι, παρά το γεγονός
ότι η Πράσινη Γραμμή δεν είναι το
εξωτερικό μας σύνορο, εντούτοις,
από τη στιγμή που αποτελεί τη δίοδο
εισόδου στη Δημοκρατία χιλιάδων
παράτυπων μεταναστών, πρέπει να
διαφυλαχτεί όπως τα ευρωπαϊκά
εξωτερικά σύνορα, καθώς η Κύπρος
βιώνει μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση, παραμένοντας, για πέμπτη

συνεχή χρονιά, το κράτος μέλος με
τον υψηλότερο αριθμό αιτούντων
διεθνή προστασία κατ’ αναλογίαν
πληθυσμού, με το ποσοστό τους,
αθροιστικά με όσους έχουν ήδη λάβει καθεστώς, να αντιστοιχεί στο 4,4%
του πληθυσμού της Κύπρου.
Τέλος, εξέφρασε αισιοδοξία ότι
το 2022 θα είναι η χρονιά ορόσημο
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας πως
ύστερα από 10 χρόνια συζητήσεων, οι
οποιεσδήποτε μικρές καθυστερήσεις
είναι μηδαμινές μπροστά στα άλματα
που έχουν επιτευχθεί μέσα σε λίγους
μόνο μήνες, με τη συνεργασία
και τη συμβολή τόσο των
κοινοβουλευτικών
κομμάτων, όσο και
της Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Γάμοι και διασκέδαση
γι’ ακόμη μια φορά
σε αναμονή
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ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
Στο έλεος της πανδημίας
και του εκλογικού
συστήματος η δεύτερη
θητεία του
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Κ. Πετρίδης: Αντισταθμιστικά μέτρα
για την αύξηση του εταιρικού φόρου
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ
2022

Σ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ ΕΝΗΑΜ
«Ανάπηρος
περνάει,
σταθείτε προσοχή»
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μέσα σ’ ένα παρατεταμένα ταραχώδες
πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον.
Αναφερόμενος, ειδικότερα, στη
Φορολογική Μεταρρύθμιση, τονίζει
πως στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή
να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη: να
υπάρξουν, δηλαδή, εκεί που πρέπει
επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα να υπάρξουν και οι ανάλογες αντισταθμιστικές
μειώσεις άλλων τελών ή φορολογιών,
επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί μίαν
από τις προτεραιότητες για το 2022.
Στο πλαίσιο αυτό, προαναγγέλλει τη
λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για την
αύξηση του εταιρικού φόρου, ενώ τάσ-

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μυθοπλασία και θρύλοι
τείνουν να αλλοιώσουν
την ιστορική αλήθεια
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σεται υπέρ της αξιοποίησης παράτυπων μεταναστών στην αγορά εργασίας,
διευκρινίζοντας ότι αυτό αποτελεί και
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφέρεται, ταυτόχρονα, στη σημασία
τού να προσεγγίζονται οι μεταρρυθμίσεις ως αναγκαίες και όχι μόνον ως
αγωγοί ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ
σχολιάζει την πληθωριστική κρίση και
την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού
του παραγωγικού μοντέλου της Κύπρου,
εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2022 «θα
εξαλειφθεί η ισοπεδωτική και μηδενιστική πρακτική της αντιπολίτευσης…».
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ
Εμπνευστής της
διεξαγωγής
Ένοπλου
Απελευθερωτικού
Αγώνα στην Κύπρο
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το σήμα της FED
και οι προκλήσεις
της νέας χρονιάς

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

την πρώτη συνέντευξή του για
το 2022, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης,
μιλά στη «Σημερινή» για τις
κυριότερες προτεραιότητες του Υπουργείου του στη νέα χρονιά, καθώς και για
τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας,

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Ένα σύνταγμα της Κ.Δ. με σωστό
περιεχόμενο ΣΕΛΙΔΑ 20

ΕΝΘΕΤΟ
ΥΓΕΙΑ
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Θ’ ανοίξουμε τις «πύλες» προς
την ΕΕ, για να μη βουλιάξουμε
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Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου: Η δράση, οι
προσανατολισμοί και το στίγμα του στην κυπριακή κοινωνία. Συλλογή μαρτυριών, εκδόσεις
και συνέδρια.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ, ΕΑΝ Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΡΟΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πόσοι θα επιστρέψουν
πραγματικά
στα θρανία;

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
Στη δίνη του πέμπτου
κύματος κορωνοϊού
η ανθρωπότητα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
100 χρόνια μετά την καταστροφή
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ΑΝΕΝΔΟΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
12 χρόνια χωρίς
τον Άντη Χατζηκωστή
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ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Τούρκοι-Γκουτέρες
δείχνουν άλλη λύση
αλλά οι ανόητοι
επιμένουν να κοιτάζουν
το δάκτυλο!
ΣΕΛΙΔΑ 23
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Οι δυνάμεις που έκτοτε
ήθελαν την Κύπρο
διαιρεμένη είναι εδώ
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ
Προστασία από ταχύτατη
εξάπλωση της νέας
μετάλλαξης «Όμικρον»
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ΘΕΣΗ
Τα μαγειρέματα
των Προεδρικών…

Ε

δώ και 48 χρόνια το Κυπριακό βρίσκεται μονίμως σε
κρίσιμη καμπή. Έτσι μας
λένε. Και είναι μονίμως σε
αδιέξοδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η
πολιτική της ομοσπονδίας εμφανιζόταν ως η οδός του ρεαλισμού
και της επιτυχίας. Και αποδείχθηκε
μια παταγώδης αποτυχία. Ήταν το
προγεφύρωμα της λύσης των δύο
κρατών. Και δεν δικαιολογείται
πλέον ο ισχυρισμός ότι επειδή οι
Τούρκοι έχουν προχωρήσει στην
επόμενη διχοτομική τους θέση,
αυτήν των δυο κρατών, εμείς θα
πρέπει να «διεκδικούμε» την προηγούμενη. Εκείνη δηλαδή των δυο
ισότιμων συνιστώντων κρατών! Για
όνομα του Θεού…
... Συνέχεια στη σελίδα 2
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Κατόπιν εορτής ήκομεν και υστερούμεν
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

ΙΩΆΝΝΗΣ Ν.
ΠΑΠΑΝΕΆΡΧΟΥ

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΎΝΑΣΑΙ ΝΑ
ΕΜΠΙΣΤΕΎΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΊΑ
ΣΕ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΌΜΕΝΗ, ΣΠΙΛΩΜΈΝΗ ΑΠΌ
ΑΣΥΝΈΠΕΙΑ, ΑΠΌ ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΚΑΝΔΆΛΩΝ,
ΑΠΌ ΔΙΑΚΩΜΏΔΗΣΗ ΑΡΧΏΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΏΝ, ΑΠΌ ΕΜΠΑΙΓΜΌ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ; Η ΑΠΟΓΎΜΝΩΣΗ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΕΊΝΑΙ
ΔΕΔΟΜΈΝΗ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ
ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΌΣ ΑΝΆΦΕΓΓΟΣ,
ΕΚΠΈΜΠΩΝ ΑΜΥΔΡΌ ΦΩΣ!...

Κ

ατόπιν εορτής έχουμε
έρθει και υστερούμεν
(Πλάτωνος Γοργίας), του
χρόνου παρελθόντος. Η
δημογραφική αλλαγή,
νόθευση, διέρχεται ανελέητος την κερκόπορτα
της αλωμένης πατρίδας. Προβάλλει, και
πάλιν, η ανοικτίρμων τραγικότητα γεγονότων προσωπικής απρονοησίας, πολιτικής αλαζονείας, οικείων αμαρτημάτων,
σταθέντων μοιραίων στην πατρίδα μας.
Το κοινοβούλιο, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι άρχοντες σε κάθε θεσμό, οι
τα πάντα «ειδότες», γνωρίζοντες, περισπούδαστοι, προβάλλουν δικαιολογίες
συνήθεις, τρωτές, ασύγγνωστες, ασυγχώρητες, υποδεικνύοντας το άλλοθι: «έστω
και αν καθυστερήσαμε»! στη διάγνωση
του καρκινώματος, της πολυειδούς, της
πολύμορφης, της νοσούσης δημογραφικής
αλλαγής, «τουλάχιστον είμεθα παρόντες»!!
Η δημογραφική νόθευση, αμφιβόλου
ανατροπής, ο εμπαιγμός, η αριστοφάνειος
διακωμώδηση, κατασταλάζουν στην άμουσο
αιτιολογία: οι καίσαρες παρόντες σε κάθε
εκτροπή, σε κάθε κοινωνική και πολιτική
διαφθορά, απλώς καθυστερούμε!...
Κι όμως! Καίσαρες εις ποία έκνομα
εκτρώματα δεν καθυστερήσατε; οι θεσμοί
καθημερινά μιαίνονται, μολύνονται. Δύσμοιροι πολίτες! Το δίκαιο πολλάκις διατρηθέν, γνώριμο προσφάτως το σκηνικό
«επιστεφανώθηκε»! από τους κραταιούς
της εξουσίας και από τους προβαλλόμενους
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επίζηλους, «ομοαίματους» διαδόχους!...
Ένας απεδήμησε, άλλος δαφνηφόρος
βοηθός εισαγγελέας, άλλος προϊστάμενος
της Βουλής, άλλος ενεργός αξιωματούχος
σε υπουργείο. Άμοιροι πολίτες μην επιτρέχετε… μην επισπεύδετε!... η ελπίδα της
πανάγνου, της μουσοπνεύστου εθνικής
παράδοσης, η φωτογενής, αγγελική μουσική, αποσβήνει στο φθοροποιό χρόνο!...
στην ασύδοτο δημογραφική αλλαγή!...
Ο ρήτορας Ισοκράτης διαγράφοντας τας
«ευπραγίας», την ευμάρεια, την καλοπέραση, τον ευδαίμονα βίο του άρχοντος, του
τα πάντα «ειδότος», και του άβουλου, του
άκριτου πλήθους, απογυμνώνει τη σάπια
κοινωνία μιας διεφθαρμένης πολιτείας,
διάτρητης από την οικονομική διαφθορά.
Είναι ψυχή της κοινωνίας η πολιτεία, το πολιτικό σύστημα διοικήσεως,
«έστι γαρ ψυχή πόλεως ουδέν έτερον ή
(παρά) πολιτεία» (Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός,κεφ.13-16). Ενώ η πολιτεία είναι
διεφθαρμένη, ούτε φροντίζουμε ούτε εξετάζουμε πώς θα την επανορθώσουμε στο
παλιό της γόητρο, αναβιώνοντας ένα όνειρο,
ένα όραμα, την προγονική μας εθνική
ταυτότητα, χωρίς εθνικιστικές ή άλλες
νοσηρές ιδεοληψίες (βλέπε Νικόλαου
Τζουγανάτου «Εστία», εν Αθήναις 1956).
Οι καιροί διαβαίνουν και η δημογραφική αλλαγή εδραιώνεται σταδιακά.
Ανερμήνευτος η στιγμή της διαίσθησης
του διαχρονικού κινδύνου, της μοιραίας,
της επερχόμενης αλλοίωσης. Η πολιτεία, το σύνολο των πολιτών, η βουλή, οι
δημοτικοί σύμβουλοι, η εξουσία, ουδέν
«εωράκασιν», ουδέν αντελήφθησαν.
Το άλλοθι προκλητικό, ευτράπελο:
πάντοτε είμαστε εδώ, σε κάθε στίγμα,
σε κάθε κηλίδα της διαφθοράς, απλώς
καθυστερούμε! Και πότε δεν καθυστερήσατε;! Ακριβέστερα, και πότε, και πού,
δεν υστερήσατε;!
Μετά την κατάρρευση του Δημοτικού
Θεάτρου, διελθόντος του χρόνου, γυναίκα
βουλευτής, ηκούσθη λέγουσα από τηλεοράσεως «καθυστερήσαμε», με ύφος
θεατρικό, απολογητικό!
Πώς μπορείς να δύνασαι να εμπιστεύεσαι την εξουσία σε διακυβέρνηση χαρακτηριζόμενη, σπιλωμένη από
ασυνέπεια, από επικάλυψη οικονομικών
σκανδάλων, από διακωμώδηση αρχών
και αξιών, από εμπαιγμό της δικαιοσύνης;
Η απογύμνωση προτύπων είναι δεδομένη, ο πολιτικός σκοταδισμός ανάφεγγος,
εκπέμπων αμυδρό φως!...
Ο δάσκαλος Σωκράτης διαλεγόμενος
με το σοφιστή Γοργία μάς δίνει τη διάσταση της αρετής, της επιβράβευσης του
δικαίου, μέσα από ένα επιγραμματικό
στοχασμό: «η αλαζονεία, οι τιμές και η
εφήμερος δύναμη και δόξα δεν επαρκούν,
για να αποφύγουμε, να απομακρύνουμε
τη θεϊκή τιμωρία».
Τα γενόμενα εκνόμως τούτη τη δεκαετία,
και σε χρόνια παρελθόντα, επιβεβαιώνουν
δραματικά την έκταση της ευτέλειας του

κοινωνικού και του πολιτικού ήθους. Οι
υστερόβουλες, οι ιδιοτελείς πολιτικές και
οικονομικές σκοπιμότητες απογυμνώθηκαν… Τις βιώνουμε…
Σωκράτης: «Δεύτερο συνεπώς στο
μέγεθος ανάμεσα στα κακά έρχεται το ν’
αδικεί κάποιος. Μεγαλύτερο όλων και
πρώτο ανάμεσα στα κακά είναι το ν’ αδικεί
κάποιος και να μην τιμωρείται, «μη διδόναι δίκην» (Πλάτωνος Γοργίας, εκδόσεις
Κάκτος σελ. 53, 164, 165).
Ανατρέχοντας στα πολιτικά δρώμενα,
η ιστορική μνήμη καθηλώνεται άφωνος
έξω από την αίθουσα του συνεδριάζοντος
κόμματος… Το δίλημμα επλανάτο ανάμεσα σε ένα ναι και σε ένα όχι, ανάμεσα
στην κατευθυνόμενη, τη συρόμενη, την
έρπουσα ψήφο, ως είθισται, και την ελεύθερη κριτική σκέψη. Κριτής στο μέλλον,
το εδώλιο της επιστήμης της Ιστορίας.
Και ιδού, λοιπόν, η θρασύτητα στην
κορύφωσή της. Ο «πατριώτης» πολιτικός βουλευτής, αργότερα ως σκώληκας
ανελιχθείς στην προεδρία της Βουλής,
εξήλθε της αιθούσης λέγων στους αναμένοντας δημοσιογράφους: «ήρτε τούτος ο
γέρος να μας συμβουλεύσει», ρίχνοντας
στο χαώδες βάραθρο το πολιτικό ήθος.
Οποία η ευτελής αλαζονεία, η σαρκαστική
ειρωνεία, η ποταπότης!..
Άκουσον… «ήρτεν τούτος ο γέρος». Ο
λαλήσας πολιτικάντης, ανδράριο της πολιτικής. Ηθικά συνυπεύθυνοι, οι αναδείξαντες
το ανδράριο!!... Οποίος ο σεβασμός στον
προσελθόντα Γέροντα πολιτικό, ευγενή
ενσάρκωση του πολιτικού ήθους. Αργότερα
οι ευτελείς θεατρίνοι του κοινοβουλίου,
εξοστράκισαν τον μικροπολιτικό από το
υπέρτατο αξίωμα της Βουλής.
Νέοι μην ενδίδετε, κι ας είναι τα πρότυπα φαύλα. Με αναίδεια τα πρότυπα
προσβλέπουν στα μέλλοντα, με εχέγγυο
τον μειοψηφούντα κεφαλαιοκρατικό νεοκαπιταλισμό, «νεκρώσαντα» την αστική
και την πελατειακή κοινωνία. Ανθρωπι-

στική παιδεία μη μεμψιμοιρείς!... Θα σε
αναστηλώσουν τα τεχνοκρατικά εκπαιδευτικά συστήματα. Προσπέρασαν την
πρωτοσέλιδο κυριακάτικη είδηση στον
Τύπο: Η νέα γενιά σε απελπισία λόγω
της ανεργίας. Η απαξίωση της είδησης
τους βολεύει. Λεπτομέρειες…
Νέοι θαρσείτε: νέος θα πει να μπορείς
να κατακτήσεις τον κόσμο. Αξιοποιείστε τη
φιλοσοφημένη, ηθική κληρονομιά, κληροδότημα διαιώνιο από το Νίκο Καζαντζάκη
(«Αναφορά στον Γκρέκο»).
Σύμφωνα με τη νεοελληνική δοκιμιογραφία, η δημοκρατία είναι το ιδανικότερο
αλλά και το ευπαθέστερο πολίτευμα. Το
ιδανικότερο, όταν ο πολίτης διακρίνεται για
την πολιτική του παιδεία, και το ευπαθέστερο, όταν οι ιδιώτες μεταμορφώνονται
σε μια άβουλη μάζα, και οι άρχοντες, ως
Ρωμαίοι Καίσαρες, χαρακτηρίζονται από
εγωπάθεια, απρονοησία, οικονομική αυθαιρεσία.
Η δημοκρατία είναι το ιδανικότερο
πολίτευμα, κατά τον ιστορικό φιλόσοφο
Θουκυδίδη, «όταν την αρετή δεν την καθορίζει η καταγωγή ή ο πλούτος… όταν ο
πολίτης βρίσκει την απόδειξη πως είναι
ελεύθερος υπακούοντας αυτόβουλα στο
νόμο, προπαντός στον άγραφο, στον ηθικό» (βιβλίο Β’, κεφ. 34-36, σχόλια Ιωάννη
Κακριδή).
Άραγε σε ποιο έρεβος, πολιτικό σκότος μπορεί να εκπέσει το ήθος; ας μη
μεμφόμαστε τη μοίρα μας… κι άλλοι
καταχράστηκαν… κι άλλοι στο παρελθόν
καθυστέρησαν… ακριβέστερα υστέρησαν.
Κι άλλοι έπασχαν ανιάτως από μυώψωπο
αβλεψία, ανίκανοι να εννοήσουν τα αίτια
και τα αποτελέσματα της πολιτικής εθελοτυφλίας, κοντόφθαλμοι, αντίθετα ικανοί να
επιβραβεύουν σε δημόσια αξιώματα τους
αδιόρατους θηρευτές, τους οικονομικούς
αφαιμάκτες.
Και ιδού, και πάλιν, ο ξεπεσμός του
ήθους, καθιστώντας τη δημοκρατία το ευ-

παθέστερο πολίτευμα. Ο αυτομολήσας
άρχοντας της κρατικής οικονομίας δεν
επέτρεπε, στην ελεγκτική υπηρεσία, τον
έλεγχο των πεπραγμένων του υπουργείου
του!!... Τι απεκρύβετο; σε κάποιο στάδιο,
ο αλαζόνας υπουργός «ώχετο απιών»,
έσπευσε να φύγει, να αυτοκαθαιρεθεί.
Και προσφάτως… άκουσον δημοκρατία…
επανήλθε στην πολιτική, θεατρική σκηνή,
περιλάλητος!
Βέβαια κατόπιν εορτής, η «καθυστερημένη» διάγνωση αποτελεί το επίχρισμα
των πάσης φύσεως καρκινωμάτων, της
νοσούσης υγείας, της φθειρούσης ανεργίας,
της οικονομικής διαφθοράς, της επικίνδυνης αλλοίωσης θεμελιακών θεσμών,
όπως της οικογενειακής παράδοσης, και
των συναφών αξιών και αρχών, ηθών και
εθίμων.
Τα «λιμνάζοντα» διαβατήρια «φώτισε»
κι επέλαβε, κατέλαβε αιφνιδίως ο Έλεγχος,
το οχυρό της δημοκρατίας, ενώ η πολιτεία
του άρχοντος «παραινούσε»! «Ο έλεγχος να μην υπερβαίνει το μέτρον»!!... Η
σχετικότητα του δικαίου και γενικότερα
της αρετής θριαμβεύει προς τέρψη των
σοφιστών, των πολιτικών αντιπάλων του
Σωκράτη: η αντικειμενική δικαιοσύνη,
μέρος της Πλατωνικής-Σωκρατικής αρετής, μπορεί, κατά τους σοφιστές, να ‘ναι
υποκειμενική!
Η δημογραφική αλλαγή αθόρυβα και
σταδιακά αλλοιώνει κι απονεκρώνει τη
διαλεκτική σχέση της παιδευτικής αγωγής με το παραδοσιακό, εθνικό ήθος. Κι
όμως! «Κάθε στιγμή είναι μοναδική κι
ανεπανάληπτη» νουθετεί και οριοθετεί ο
Γιάννης Ρίτσος. Μας δίνει το στιγμιαίο της
ανθρώπινης ύπαρξης στη γήινη, εφήμερη
παραμονή της.
Κι όμως!. Ο ποιητής προχωρεί πέραν από τα ανθρώπινα, τα πεπερασμένα.
Εγκωμιάζοντας τον άνθρωπο Έλληνα, στο
πρόσωπο, στην αυτοθυσία του Γρηγόρη,
υπερβαίνει το ανθρώπινο, το βέβηλο, το
μιασμένο προσωπείο, στιγματίζοντας τινάς
των αρχόντων, των θρηνούντων… ορώντες
στα παιδικά τους χρόνια μόνο την ελληνική σημαία και πουθενά την κυπριακή!!!
Το σχετικό θρηνώδες παράπονο εγράφη
στον κυριακάτικο Τύπο (εξήντα χρόνια
κυπριακής δημοκρατίας).
Η κυπριακή σημαία κυοφορήθηκε
σε μήτρα αρκαδική και γαλουχήθηκε
στις αξίες του Σαλαμίνιου Ευαγόρα. Κι
εκείνη «τη μοναδική κι ανεπανάληπτη
στιγμή», ο στίχος του ποιητή μετουσιώνεται
σε εγκώμιο της ελληνικής σημαίας του
κρησφύγετου και της αγχόνης, αλλά και
σε θεϊκή Νέμεση, κατά τους Τραγικούς
Ποιητές της κλασικής Αθήνας.
«Ο πατέρας θα με γνωρίσει στο νεκροτομείο απ’ τις χοντρές ελληνικές κοκκάλες
μου, όμοιες με τις δικές του… Ο άνθρωπος είναι πιο τρανός απ’ την καθημερινή
την έγνοιά του», μονολογεί περήφανα ο
Γρηγόρης Αυξεντίου (Γιάννη Ρίτσου Ο
Αποχαιρετισμός).
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Ίντιρα Γκάντι

Η

Ίντιρα Γκάντι γεννήθηκε
στις 19 Νοεμβρίου 1917
και πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1984. Ήταν Ινδή
πολιτικός. Διετέλεσε πρωθυπουργός
της Ινδίας για τρεις συνεχόμενες θητείες
από το 1966 έως το 1977 και με τέταρτη
θητεία το 1980 μέχρι τη δολοφονία της
το 1984, συνολικά δεκαπέντε χρόνια.
Ήταν η πρώτη και μέχρι στιγμής η μόνη
γυναίκα πρωθυπουργός της Ινδίας. Το
1999 ψηφίστηκε σε δημοσκόπηση του
BBC ως η σημαντικότερη γυναίκα της
τελευταίας χιλιετίας ανάμεσα σε άλλες
γυναικείες προσωπικότητες, όπως η
Βασίλισσα Ελισάβετ Α’ της Αγγλίας, η
Μαρία Κιουρί και η Μητέρα Τερέζα.
Η Ίντιρα Γκάντι ήταν μέλος της πολιτικά ισχυρής δυναστείας Νεχρού και μεγάλωσε σε εξαιρετικά πολιτικοποιημένη
ατμόσφαιρα. Το επίθετο Γκάντι είναι το
συζύγου της που ήταν ανιψιός του Μαχάτμα Γκάντι. Ο παππούς της, Μοτιλάλ
Νεχρού, ήταν εξέχων Ινδός εθνικόφρων
ηγέτης. Ο πατέρας της, Τζαβαχαρλάλ
Νεχρού, ήταν καθοριστική φυσιογνωμία
για το κίνημα ανεξαρτησίας της Ινδίας
και ο πρώτος πρωθυπουργός της αυτόνομης Ινδίας. Η Ίντιρα Γκάντι γνώρισε

από κοντά τον αγώνα της ανεξαρτησίας
και τους ηγέτες του, αναμίχθηκε στην
πολιτική όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια,
προσχώρησε στα 21 της στο Κόμμα
του Κογκρέσου. Επιστρέφοντας από
την Οξφόρδη το 1941, προσχώρησε
στο κίνημα ανεξαρτησίας της Ινδίας.
Φυλακίστηκε από τους Άγγλους για
13 μήνες.
Στις 19 Ιανουαρίου του 1966, η
48χρονη τότε Ίντιρα Γκάντι κέρδισε
εύκολα τη μάχη για τη διαδοχή του Λαλ
Μπαλαντούρ Σάστρι, ο οποίος πέθανε
από καρδιακή προσβολή στην Τασκένδη
και γίνεται Πρωθυπουργός.
Στις 8 Ιουλίου του 1966 συναντήθηκε
με τον πρόεδρο Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ
στο Κάιρο και στις 12 Ιουλίου έφτασε
στη Μόσχα, όπου της επιφυλάχθηκε
θερμή υποδοχή. Στην κοινή διακήρυξη
υπογραμμίστηκε η σημασία που απέδιδαν οι δύο χώρες στην πολιτική των
Αδεσμεύτων, ο επιζήμιος ρόλος των
ξένων βάσεων, η προσήλωση των δύο
χωρών στον αφοπλισμό και η υποστήριξή
τους προς όλους όσοι μάχονταν κατά
της αποικιοκρατίας και, πρωτίστως, οι
άριστες οικονομικές τους σχέσεις.
Η Γκάντι σύντομα επέδειξε ικανότητα

να κερδίζει τις εκλογές και να χειρίζεται επιτυχώς τους αντιπάλους της με τη
βοήθεια του λαϊκισμού. Εισήγαγε πιο
αριστερές οικονομικές πολιτικές και
προώθησε την αγροτική παραγωγικότητα. Το 1969 προκλήθηκε κρίση στο
εσωτερικό του Κόμματος του Κογκρέσου. Η κρίση, την οποία πυροδότησε
η πριμοδότηση του Βαραχατζίρι Τζίρι
από την Ίντιρα Γκάντι και τη συμμαχία
της αριστερής πτέρυγας του Κόμματος
του Κογκρέσου με κομμουνιστές και
σοσιαλιστές στις προεδρικές εκλογές
εις βάρος του κομματικού υποψηφίου
Σαντζίβα Ρένι, οδήγησε το Νοέμβριο
του 1969 στη διάσπαση.

Μετά από μιαν αποφασιστική νίκη
στον πόλεμο με το Πακιστάν το 1971
ακολούθησε περίοδος αστάθειας που
οδήγησε την Ίντιρα Γκάντι να κηρύξει
κατάσταση επείγουσας ανάγκης το 1975.
Εξαιτίας των υπερβάσεων εξουσίας της
περιόδου εκείνης, παρέμεινε τρία χρόνια στην αντιπολίτευση. Η Ίντρα Γκάντι
επέστρεψε στην εξουσία το 1980 και η
αυξανόμενη εμπλοκή της στην κλιμακούμενη διαμάχη με αυτονομιστές του
Παντζάμπ οδήγησε τελικά στη δολοφονία
της από σωματοφύλακές της το 1984.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

ΘΕΣΗ
... Συνέχεια από σελίδα 1
Υπάρχει ακόμη μια αποτυχία. Είναι αυτή που αφορά
στην επένδυση επί του ΓΓ του
ΟΗΕ, ο οποίος, αντί να συμπεριφέρεται ως θεματοφύλακας των αρχών και αξίων
της Δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου, μετατρέπεται σε υπάλληλο αυτών που
τον πληρώνουν. Στην έκθεσή
του για το Κυπριακό ούτε καν
στην ομοσπονδία αναφέρεται.
Και οι ημέτεροι μάχονται για
να παρεισφρήσει στο σχετικό ψήφισμα και να έχουν την
ευκαιρία να εκφράσουν την
ικανοποίησή τους. Ή ακόμη
και να πανηγυρίσουν. Με ποια,
όμως, λογική όταν η ομοσπονδία ήταν τουρκική θέση από
το 1956. Για όσους δεν πιστεύουν, υπάρχει επιλογή: Ας
διαβάσουν Νιχάτ Ερίμ. Κάλλιο
αργά παρά ποτέ.
Η κοινή γνώμη αναμένει ενόψει των προεδρικών
εκλογών να ακούσει νέες ιδέες. Και όχι πώς θα κινηθούμε
στην πεπατημένη. Όχι πώς να
διχοτομήσουμε την Κύπρο,
αλλά πώς να απαλλαγούμε
από την κατοχή και πώς να
οδηγηθούμε σε δημοκρατική
και βιώσιμη λύση. Μπορούν;
Αν οι υποψήφιοι Πρόεδροι
αδυνατούν, γιατί θέλουν την
εξουσία; Για να βολέψουν τους
ημέτερους ή για να πάρουν τη
σκυτάλη της διαφθοράς από
τους προηγούμενους;
Επί του παρόντος η αντιπολίτευση εμφανίζει δυστοκία στην εξεύρεση υποψηφίου
νίκης. Το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν μπορεί να κρύψει
τα προβλήματά του. Αύριο
λήγουν οι προθεσμίες για τις
υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ.
Και το κόμμα θα αποφασίσει
τον εκλεκτό για την Προεδρία
της Δημοκρατίας. Επισήμως,
το χρίσμα διεκδικεί μόνο ένας.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ανεπισήμως, υπάρχει και δεύτερος
υποψήφιος. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν θα υπεισέλθουμε στα εσωτερικά του ΔΗΣΥ.
Πρέπει, όμως, να επισημανθεί
ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει
ρίξει το γάντι στον Χριστοδουλίδη και για την Προεδρία του
κόμματος και της Δημοκρατίας. Και προσθέτει: Εάν ο Νίκος
δεν θέλει να αναμετρηθεί στο
πλαίσιο του ΔΗΣΥ, αλλά θέλει
να είναι υποψήφιος, γιατί δεν
υποβάλλει την παραίτησή του
από τη θέση του Υπουργού;
Γιατί πατά σε δύο βάρκες; Ο
Χριστοδουλίδης δεν σηκώνει
το γάντι. Ώς τώρα δεν ρίχνει
λάδι στη φωτιά. Το ζήτημα,
βεβαίως, αφορά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι,
εάν δεν υποβάλει σύντομα την
παραίτησή του ο Χριστοδουλίδης, θα του επιτρέψει, και για
πόσο χρόνο ακόμη, να είναι
και Υπουργός και υποψήφιος
Πρόεδρος; Έστω και ανεπίσημα. Του προσφέρει στήριξη ή
του προκαλεί φθορά;
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο κάθε πρωταγωνιστής
πρέπει να πάρει τις αποφάσεις
του. Το ίδιο ισχύει και για την
αντιπολίτευση, αλλά και για
όσους έχουν ήδη εκφράσει την
πρόθεσή τους να κατέλθουν
ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
Ο απλός πολίτης έχει βαρεθεί
τα μαγειρέματα του παρασκηνίου και τις κομματικές
ίντριγκες. Θέλει διαφάνεια και
σαφήνεια πολιτικών θέσεων.
Από τώρα. Για να έχει χρόνο
να σκεφτεί, να ρωτήσει και
να μάθει. Για να αναλάβουν
τις ευθύνες τους και οι υποψήφιοι και ο λαός ως Κυρίαρχος που είναι, ποιον και γιατί
θα εκλέξει ως Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Για να μην έχει
κάνεις άλλοθι αυτήν τη φορά.
Ούτε για τις επιλογές του, ούτε
για τον τρόπο διακυβέρνησής
του…  
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Δώδεκα χρόνια
χωρίς τον
Άντη Χατζηκωστή

Τ

ον θυμόμαστε κάθε Ιανουάριο τέτοιες μέρες.
Αλλά τον κουβαλούμε
καθημερινά. Όσοι τον
γνωρίσαμε, όσοι τον ζήσαμε, όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του. Έγραφε ο
συνάδελφος Μιχάλης Παπαδόπουλος:
«Όσοι γνώρισαν τον Άντη και συναναστράφηκαν τη μειλίχια και θαυμαστά
ζυγιασμένη μεγαλοσύνη του είναι υπόχρεοι, σήμερα, στη γενναιοδωρία αυτής
της απερίσταλτης μνήμης, που έχει το
προνόμιο να χωρά, επιδικάζοντας, ήδη,
στο μέλλον, ό,τι είναι ανεξίτηλο από το
πέρασμα μιας αξέχαστης, χαρισματικής παρουσίας: Στην περίπτωση του
Άντη, όχι απλώς στιγμές, αναμνήσεις
και εντυπώσεις, αλλά το στίγμα μιας
πλέριας ανθρωπινότητας, ένα πλήρες
και ακέραιο ον στην ολότητά του, που
και μόνον η υπόμνησή του προσδίδει
δύναμη και παλμό σε κάθε χειρονομία
που απευθύνεται στο μέλλον».
Είναι το στίγμα τούτο που κουβαλούμε,
ως χρέος έναντι των προσπαθειών και
των οραμάτων του. Είναι κατάθεση πίστης
στη συλλογικότητα και όχι στον ατομισμό,
«μια επανεφεύρεση του Κοινού και της
αλήθειας τού κοινωνείν με τους άλλους,
η θέση, εν έργω, μιας συλλογικότητας
που δεν μερίζεται, αλλά συμμερίζεται
εν προόδω», αντιγράφοντας ξανά τον
Μιχάλη Παπαδόπουλο.
Δώδεκα χρόνια μετά τον χαμό του, το
χρέος που μας ενέπνευσε παραμένει:
Πρωτοπορία κι Αλήθεια. Και βαδίζουμε
τον δρόμο του οράματός του, με τα εφόδια που μας άφησε παρακαταθήκη και
προσταγή: Η δημιουργία, το πλάσιμο,
το κοσμείν τον κόσμο!
Η «έξοδος» του Άντη ήταν πλήγμα
για τον «Δία», αλλά και για την κοινωνία.
Είναι γι’ αυτό που το ξόδι μας συνεχίζει
θρηνητικότερο δώδεκα χρόνια μετά, καθώς
η απώλεια είναι ακόμα αισθητή και το
παράπονο πικρό. Όχι μόνο για τη ζωή
που χάθηκε (σημείο καθ’ εαυτό τραγικό
σε κάθε επίπεδο), αλλά και για το ταξίδι
που έσβησε εν τη γενέσει του: «Ένα ταξίδι, που το είχε σχεδιάσει με πολύ κόπο,
πολλή μαστοριά και αξιοθαύμαστο μεράκι
ο νεαρότερος οραματιστής, ρέκτης και
χαλκέντερος σκαπανέας του τομέα των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. […] Ένα
μεγαλεπήβολο επιχειρηματικό ταξίδι, που
θα έδινε αξιοπρεπή εργασία σε δεκάδες
άτομα σε καιρό πρωτοφανούς ύφεσης
στον τόπο μας και θα συνέβαλλε στην
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής
εκατοντάδων οικογενειών…», έγραφε ο
Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.

Η ελεγεία ενός ποιητή: «Να αφιερώνεις, λοιπόν, σ’ εκείνον που αφιερώθηκε
[…] ολάκερος στους άλλους, είναι σαν να
καλείς τον λόγο της υπόμνησης να γίνει
ένα με το έργο…»
Αντιγράφουμε από το περσινό αφιέρωμα του δημοσιογράφου και ποιητή
Μιχάλη Παπαδόπουλου, την αφιέρωσή
του στον Άντη Χατζηκωστή. Πέραν της
γλαφυρής αποτύπωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εκλιπόντος, ο Μιχάλης
Παπαδόπουλος καταφέρνει να συνοψίσει
τον χαρακτήρα και το στίγμα του Άντη:
«[Ο άνθρωπος γίνεται] Αόρατος, μα, όπως
ο Άντης, διαρκώς ψηλαφήσιμος μέσα
στης αγάπης την πλέρια ορατότητα…».
«Πριν από πέντε χρόνια, αφιέρωσα σε
σένα, αξέχαστε πολύτιμε φίλε, το τελευταίο
- ατομικό - συγγραφικό μου πόνημα, τις
‘‘Εκδοχές ενός Ποιήματος’’. Ένα ποίημα, το
‘‘Αιωνιότητα’’, θαρρώ πως είναι μια ψηφίδα
παρμένη από το ψηφιδωτό της δικής σου
ζωής, όπως ανασχηματίστηκε λεκτικά
μέσα μου: “Όλα θα γίνουν όπως ήταν να
γίνουν/Ο πηλός θα πάει στον άνθρωπο
κι ο άνθρωπος στο κτήνος μέσα του/Ο
αθώος θα πάει στον φονιά και η πράξη
του φονιά στην άφεση/Ο χρόνος ο βραχύς
στην ατελείωτη διάρκεια κι ο χρόνος ο
ατελείωτος στη στιγμή που χάνεται/Ο
παγερός κορεσμός να υπάρχεις στην
ανεκπλήρωτη φλόγα των ανεκπλήρωτων/Κι εκείνος που γράφει πέραν απ’ τη
ζωή/σκυμμένος στις ρωγμές του εαυτού
του χρόνια/θα συνεχίσει να γράφει για
σένα/δίχως ένα σημάδι στον ορίζοντα
καταληκτικού χρόνου”.
Πώς, όμως, και τι, να αφιερώσεις σε
κάποιον που ολάκερη η ζωή του ήταν μια
απροσμέτρητη αφιέρωση; Ίσως, εκφράζει
μια ενδόμυχη πρόθεση να προεκταθείς,
ως ύπαρξη, σε μιαν αξιοσύνη που σε
ξεπερνά, να γίνεις το μικρό δώρο που
ξετυλίγεται, σαν νήπιος φωτεινός αντικατοπτρισμός, στη σκιά μιας υπερέχουσας
γενναιοδωρίας: Μιας γενναιοδωρίας που
συμπτύσσεται ολόκληρη μέσα στην απεραντοσύνη του ίχνους της και μας καλεί
να την ακολουθήσουμε, νοερά, ως την
αδολίευτη χειρονομία που την θεσμοθέτησε στον κόσμο.
Προσπαθώντας τώρα, με την ίδια νοερή
εντρύφηση, να στοιχίσω το όνομά σου
με όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν για
σένα, αισθάνομαι πως το πέρασμά σου
ανάμεσα στα πράγματα που στοίχιζαν
γύρω κι ανάμεσά μας έναν κόσμο, μοιάζει
με το πέρασμα εκείνης της βαθιάς ομιλούσας σιωπής που στοιχίζει γύρω από
τις λέξεις τη λεπτή, αδιόρατη μεμβράνη
ενός νοήματος.
Να αφιερώνεις, λοιπόν, σ’ εκείνον που

αφιερώθηκε, σαν μια ανεπαίσθητη αύρα
αδολίευτης γενναιοδωρίας, ολάκερος
στους άλλους, είναι σαν να καλείς τον
λόγο της υπόμνησης να γίνει ένα με το
έργο, την περιδίνηση της ζωής μέσα και
πέρα από τον καλπασμό των ασυναίρετων
στιγμών της.
Έντεκα χρόνια, λοιπόν, από την φυγή
ενός τέτοιου ανθρώπου, που το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς του ήταν μια
αφανέρωτη αλήθεια, ξέρουμε πως όσος
καιρός κι αν περάσει, δεν υπάρχει, ούτε
θα υπάρξει, ποτέ, τελευταίος λόγος. Γιατί,
αυτός (ο λόγος) έρχεται, κατά κάποιον
τρόπο, πάντα πρώτος, ανακυκλώνει όσα
εκείνος ήταν και εποίησε, μέσα σε μιαν
πρωθύστερη αφοριστική τελεσιδικία,
που λειτουργεί, απλώς, σαν μια εσαεί
επιβεβαίωση...
Ο άνθρωπος λειαίνεται έως ότου γίνει
αόρατος έλεγε κάπως έτσι ο Ρενέ Σαρ,
κι αυτό ήταν κυρίως η μοίρα των ποιητών, αλλά κι εκείνων που τολμούσαν
να παρασταθούν στην έκθεση μιας κατακλυσμιαίας αναταραχής, στο όριο που το
ανθρώπινο πασχίζει να αναλωθεί πέρα
από τον εαυτό του, σε μια χειρονομία

Δώδεκα χρόνια
μετά τον χαμό
του, το χρέος που
μας ενέπνευσε
παραμένει:
Πρωτοπορία κι
Αλήθεια. Και
βαδίζουμε τον
δρόμο του οράματός
του, με τα εφόδια
που μας άφησε
παρακαταθήκη
και προσταγή: Η
δημιουργία, το
πλάσιμο, το κοσμείν
τον κόσμο!

που ενώνει, μετεωριζόμενη, το Παν και
το Τίποτα. Αόρατος, μα, όπως ο Άντης,
διαρκώς ψηλαφήσιμος μέσα στης αγάπης
την πλέρια ορατότητα…».

Ο Άντης Χατζηκωστής

Ο Άντης Χατζηκωστής ήταν άνθρωπος
με μεγάλη καλλιέργεια και παιδεία, αγάπη
για την ποίηση και έφεση στην καινοτομία.
Μιλούσε τρεις ξένες γλώσσες (Αγγλικά,
Γαλλικά και Γερμανικά). Κάτοχος πτυχίων
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
(στο Πανεπιστήμιο του Southampton στην
Αγγλία, όπου τελείωσε με «Άριστα»), εργάστηκε ως οικονομικός αναλυτής στη Γενική
Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις Βρυξέλλες (1992-1993). Επίσης διετέλεσε project manager στον συμβουλευτικό
οίκο Kienbaum Consultants International
Kienbaum στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας (1992-1993). Ερχόμενος στην Κύπρο,
ανέλαβε διευθυντής μάρκετινγκ του εκδοτικού οίκου ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης
ΣΙΓΜΑ (1994-1997). Επιπλέον, αποτέλεσε ιδρυτικό και διευθυντικό στέλεχος
στην εταιρεία IMH Creative Solutions
Consulting (1996-2010) και διευθυντής
αναπτύξεως νέων επιχειρήσεων (19971999), για να αναλάβει τη διεύθυνση του
συγκροτήματος ΔΙΑΣ κατά την περίοδο
1999-2002 και ακολούθως να καταστεί
διευθύνων σύμβουλος της Τηλεόρασης
ΣΙΓΜΑ και του εκδοτικού οίκου ΔΙΑΣ.
Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε συμβούλια
δημοσίων εταιρειών στην Κύπρο, όσο και
στο εξωτερικό. Διετέλεσε, ταυτόχρονα, μέλος
του European Publishers Association και
διοικητικός σύμβουλος και πρεσβευτής
των διεθνών τηλεοπτικών βραβείων Έμι.
Ήταν, ίσως, ο πρώτος που κατάλαβε
τη δύναμη των νέων Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας και τις δυνατότητες του
διαδικτύου για την ενημέρωση, επενδύοντας, με όραμα, σε ό,τι υποσχόταν το
μέλλον. Δυστυχώς, ο αδόκητος θάνατός
του άφησε ανολοκλήρωτα τα πιο θαρραλέα και πρωτοποριακά σχέδια που
ετοίμαζε. Ήταν εκείνος, ωστόσο, που
πρώτος έβαλε τον θεμέλιο λίθο για όλα
όσα σήμερα συναπαρτίζουν το μιντιακό
τοπίο μας, παρά την κρίση και τις ολέθριες
επιπτώσεις της.
Άντης Χατζηκωστής. Επιχειρηματικό
πάθος, δίψα για πρωτοπορία, ανάγκη για
δράση και ανόθευτη φιλοπατρία, βιολογικών ετών 41. Διαιωνιζόμενος στις καρδιές
των οικείων του, των φίλων του, των εκτιμητών της δουλειάς και του οράματός του
(και τόσων άλλων που ζουν στις συνέπειες
της δράσης του, δίχως –εν πολλοίς– να
το γνωρίζουν).
Ώρα σου καλή, Άντη. Θυμόμαστε…
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Η «ΔΟΛΑΡΙΟΠΟΊΗΣΗ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ, ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΚΊΝΑΣ

Ο κρυφός πόθος του Ερντογάν
και η λογική της «Mudarabah»
ΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Δρ
των Διεθνών Σχέσεων

ΠΏΣ ΤΟ ΚΟΡΆΝΙ ΣΠΡΏΧΝΕΙ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΛΊΡΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΡΑΚΎΛΑ, Η ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΊΑΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΈΡΑ ΤΩΝ ΚΑΚΏΝ

Τ

ο δήλωσε δημόσια ο
Tούρκος
Υπουργός
Οικονομικών, Νουρετίν
Νεπατί, ότι η χώρα του
χρησιμοποιεί ανορθόδοξες πλέον μεθόδους
για την αντιμετώπιση της
κρίσης επί της λίρας, που έχουν ιδεολογική
βάση στην ισλαμική οικονομική αντίληψη,
η οποία θεωρεί τον τόκο και τις εμπορικές
τράπεζες ως «πηγή κακών». Στην ουσία
επιδίδεται σε έναν ανορθόδοξο πόλεμο
έναντι των «εχθρών της χώρας», αλλά και
της αύξησης του επιτοκίου, το οποίο ο
Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, εναρμονισμένος πλήρως με τις θρησκευτικές
του αντιλήψεις, χαρακτήρισε ως «μητέρα
και πατέρα όλων των κακών».

Η τοκογλυφία και το Ισλάμ

Ο Ερντογάν ως γνήσιος Ισλαμιστής
και ιεροκήρυκας που ήταν ουδόλως
συμπαθεί το δυτικό τραπεζικό σύστημα. Κρυφός του πόθος είναι η εφαρμογή
ενός ισλαμικού τραπεζικού συστήματος.
Εάν μελετήσει κάποιος την ιδιοσυγκρασία
του, θα οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι στο
πίσω μέρος του μυαλού του κυριαρχεί
η λογική του ισλαμικού τραπεζικού
συστήματος, που υπαγορεύεται από το
Κοράνι, το οποίο απαγορεύει την επιβολή
επιτοκίου (Madarabah) και επιτρέπει τον
διαμερισμό του κέρδους ή των ζημιών
από έναν οικονομικό σχεδιασμό που
περιλαμβάνει διάθεση κεφαλαίων και
επιχειρηματική διαχείριση. Συναφής επί
τούτου είναι η τοποθέτηση του Τούρκου
Προέδρου, με την οποία επισήμανε ότι
δεν θα επιτρέψει να «κερδίζουν από τα
επιτόκια όσοι δεν δουλεύουν». Δήλωση,
που παραπέμπει σε μιαν άλλη αρχή του
ισλαμικού τραπεζικού συστήματος, αυτήν
της «Riba», επί τη βάσει της οποίας το
επιτόκιο θεωρείται μορφή τοκογλυφίας
και απαγορεύεται από το Κοράνι.

Το τουρκικό μοντέλο,
το δολάριο και η ανάπτυξη

Το μοντέλο νομισματικής σταθεροποίησης, το οποίο ανακοίνωσε πριν από 20
ημέρες η τουρκική κυβέρνηση και το οποίο
προνοούσε ένα οιονεί ή κρυφό επιτόκιο
επί των καταθέσεων που ήταν σε λίρες,
δημιούργησε αρχικά μία συναλλαγματική σταθερότητα μέσα στη συνεχιζόμενη
κατρακύλα έναντι του δολαρίου. Όμως,
δεν απέτρεψε ούτε την αύξηση του πληθωρισμού που εκτοξεύτηκε στο 36,8% τον
Δεκέμβριο έναντι 21,5% τον Νοέμβριο,

ούτε τη λεγόμενη «δολαριοποίηση» της
Τουρκίας. Το τουρκικό τραπεζικό μοντέλο
είχε ως στόχο να κρατήσει τη λίρα στις
τράπεζες εφόσον θα πρόσφερε η παροχή
ενός σιωπηρού επιτοκίου που θα κάλυπτε
την αντίστοιχη ισοτιμία που είχε καθημερινώς η λίρα έναντι του δολαρίου. Και αυτό
αφορούσε τα γραμμάτια από τρεις μήνες
μέχρι ένα έτος. Είναι τέτοιος όμως ο πληθωρισμός και η ανασφάλεια των πολιτών,
που σπεύδουν να ανταλλάξουν καθημερινά
τις τουρκικές λίρες με δολάρια. Εξ ου και
η λεγόμενη «δολαριοποίηση». Και γιατί
συμβαίνει αυτό; Διότι, παρά τα μέτρα που
λαμβάνει ο Ερντογάν, ο Τούρκος πολίτης
βλέπει καθημερινά τις αλλαγές των τιμών
που είναι σε βάρος της τσέπης του. Ως εκ
τούτου, σπεύδει να αλλάξει τις τουρκικές
λίρες με δολάρια προσδοκώντας ότι, όταν
ακόμη και την επομένη θα χρειαστεί να
αγοράσει τα αναγκαία, θα έχει κέρδος
από τη νέα συναλλαγματική πτώση της
λίρας. Εφόσον λοιπόν δώσει τα δολάρια
που αντάλλαξε τη Δευτέρα και εισπράξει τουρκικές λίρες την Τετάρτη, θα έχει
κέρδος. Εάν κρατήσει τις τουρκικές λίρες,
αυτές θα χάσουν την αξία τους, οι τιμές θα
αυξηθούν λόγω πληθωρισμού και τελικώς
θα είναι διπλά φτωχότερος. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς
πτώσης της τουρκικής λίρας έναντι του
δολαρίου. Το ξεπούλημα της λίρας φέρνει
συνεχή αστάθεια στο νόμισμα. Εφόσον,
δε, ο Ερντογάν αρνείται να αυξήσει τα επιτόκια, για να περιορίσει τον πληθωρισμό,
λαμβάνονται μέτρα ανορθόδοξα που δεν
αποδίδουν και δημιουργείται ένας φαύλος

Πώς εξηγείται
η διαφοροποίηση
των επιτοκίων
Πώς η λίρα μπήκε
σε έναν φαύλο κύκλο
Γιατί οι Τούρκοι
πολίτες ξεπουλούν
το νόμισμά τους
Η λογική του
Εθνικιστικού
Ισλαμισμού του
Ερντογάν

Στ’ αχνάρια του Μεντερές
Ο Ερντογάν δεν πρόκειται να
υποχωρήσει. Το έχει δηλώσει.
Θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και αν
αφήσει πίσω του καμένη γη, θα
είναι το όπλο του εάν θέλει να επιστρέψει, μετά από ένα διάλειμμα.
Γιατί; Διότι θα προσδοκά ότι οι
αντίπαλοί του δεν θα καταφέρουν
να ορθοποδήσουν. Εκτός και αν

στραφούν προς το ΔΝΤ. Τότε είναι που θα τους κατηγορήσει ότι
ξεπουλήθηκαν στους ξένους και
ότι πρόδωσαν την πατρίδα. Εάν
Βεβαίως προλάβει, διότι υπάρχει
και η αντίληψη ότι μόλις χάσει
την εξουσία θα ακολουθήσει τ’
αχνάρια του Μεντερές. Μπορεί να
μη στηθεί κρεμάλα, αλλά σίγουρα

οι αντίπαλοί του θα επιδιώξουν να
τον βάλουν πίσω από τα σίδερα.
Με τις ευλογίες πολλών ξένων...
Τους οποίους ήδη κατηγορεί ότι
μετά το πρώτο αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016
διοργανώνουν σήμερα ένα νέο,
νομισματικό και οικονομικό, για
την ανατροπή του.

κύκλος. Εκείνο που φοβάται ο Τούρκος
Πρόεδρος και οι οικονομολόγοι του είναι
το εξής: Με την αύξηση του επιτοκίου, ακόμη και αν βάλει κάποιας μορφής φρένο
στον πληθωρισμό, δεν θα έχει τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους υπολογίζει.
Τώρα, εκτός του σιωπηρού επιτοκίου στις
καταθέσεις, υποστήριξε τόσο ο ίδιος όσο
και ο Υπουργός Οικονομικών του ότι θα
στραφούν προς την αύξηση της εσωτερικής
παραγωγής αλλά και των εξαγωγών, για να
κερδίσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
που προσφέρει η χαμηλή συναλλαγματική
ισοτιμία της λίρας, με απώτερο στόχο να
δώσουν μεγαλύτερη αύξηση στους ρυθμούς
ανάπτυξης και να αγγίξουν το 9%, όπως
προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ήδη, οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Τουρκία
φτάνουν το 7,4% επί του ΑΕΠ. Εάν όμως
κάποιος αφαιρέσει τον πληθωρισμό, τότε
διαπιστώνει ότι η πραγματική ανάπτυξη
ενδέχεται να είναι κάτω του 3%.

Οι επιλογές του Ερντογάν

Ήδη υπάρχουν οικονομολόγοι που υποστηρίζουν ότι είναι αργά για την τουρκική
οικονομία και το τουρκικό νόμισμα, υπό την
έννοια ότι ο Ταγίπ Ερντογάν καθυστέρησε
να προχωρήσει στις ορθόδοξες μεθόδους
που επικεντρώνονται στην αύξηση του
επιτοκίου. Ως εκ τούτου, η μοναδική του
διέξοδος είναι να προσφύγει στο ΔΝΤ.
Μία τέτοια όμως επιλογή είναι ως να θέτει
ο ίδιος χειροπέδες στον εαυτό του και
να τον καταδικάζει σε ήττα ενόψει των
προεδρικών εκλογών του 2023. Αυτή
είναι η πίεση που του ασκούν Δυτικοί
οικονομολόγοι και αναλυτές μέσω των
ΜΜΕ. Ο Ερντογάν έχει προχωρήσει σε
δύο κινήσεις για να αποφύγει το ΔΝΤ. Η
μία αφορά στη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που περιλαμβάνει
επενδύσεις 10 δισεκατομμυρίων, και η
άλλη επικεντρώνεται στις 12 συμφωνίες
που υπέγραψε με το Κατάρ. Η επόμενη
κίνηση του Ερντογάν εκτιμάται ότι θα είναι προς την Κίνα, εφόσον ούτε οι ΗΠΑ
ούτε η ΕΕ και δη τα ηγετικά της κράτη,
έχουν πρόθεση να επενδύσουν εντός της
Τουρκίας Στην παρούσα φάση.

Το δυνατό χαρτί…

Ειδικώς οι Αμερικανοί είναι αυτοί που
δεν χάνουν την ευκαιρία να ξεπουλούν
τουρκικές λίρες για να οξύνουν το πρό-

βλημα και να αυξάνουν τα τουρκικά χρέη
έναντι των ιδίων σε δολάρια, δημιουργώντας οικονομικές και πολιτικές εξαρτήσεις
έναντι του αυθάδους Τούρκου Προέδρου.
Αφενός του σφίγγουν τη θηλιά γύρω από
το λαιμό, αφετέρου προσδοκούν σε μία
ήττα του στις προεδρικές εκλογές. Ποιο
είναι το δυνατό χαρτί του Ερντογάν σε
αυτήν τη σχέση; Αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να δώσουν το
πράσινο φως στην παρούσα φάση για την
πλήρη κατάρρευσή του, διότι φοβούνται
τις αντιδράσεις και τον κίνδυνο μετατροπής της Τουρκίας μέσα από μία χαώδη
κατάσταση, σε ένα νέο Ιράν.

Πώς η Δύση την πάτησε
με τον Σουλτάνο

Για τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους το πρόβλημα της τουρκικής
λίρας ονομάζεται Ταγίπ Ερντογάν. Και
το γνωρίζει και ο ίδιος. Γιατί; Διότι: 1.
Αρνήθηκε και αρνείται ανεξαρτητοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της
χώρας και την υιοθέτηση ορθόδοξων
κανόνων που αφορούν στην αύξηση
του επιτοκίου για να μαζέψει το χρήμα
από την αγορά και να καταπολεμήσει
τον πληθωρισμό. 2. Όσοι μπορούν να
διαβάσουν την πολιτική και θρησκευτική του σκέψη αντιλαμβάνονται ότι η
άρνησή του να αυξήσει το επιτόκιο δεν
είναι μόνο συναφής με τον ανορθόδοξο
τρόπο αντιμετώπισης της νομισματικής
κρίσης, αλλά και με τα ιδεολογικά και
θρησκευτικά πιστεύω του Τούρκου
Προέδρου, που μεταφέρονται πέραν
του κοινωνικού και πολιτικού πεδίου
σε εκείνο της ισλαμικής και τραπεζικής
αντίληψης. Στο παρελθόν οι Δυτικοί είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα χρησιμοποιούσαν τον Ερντογάν ως ένα μοντέλο
για να το μετεμφυτεύσουν και σε άλλα
μουσουλμανικά κράτη, προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και
να κυριαρχήσουν οικονομικά και πολιτικά.
Συνελήφθησαν αδιάβαστοι. Ο Τούρκος
Πρόεδρος διαθέτει έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα, ο οποίος αποτυπώνεται σε ένα
είδος «Εθνικιστικού Ισλαμισμού», που
εμφάνιζε ήπια αρχικά ταυτότητα, αλλά
εν συνεχεία εκδήλωσε αυτοκρατορική
συνείδηση και άρνηση υποταγής. Είναι
πρόδηλον ότι οι Αμερικανοί αποφάσισαν
ότι θα του πάρουν το κεφάλι. Εάν δεν τα

καταφέρουν στις εκλογές, ενδέχεται να
αναπροσαρμόσουν τη στάση τους.

Η ατζέντα του προεκλογικού

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ήδη δείξει
πού θα κινηθεί η προεκλογική του εκστρατεία. Επιδιώκει να επιτύχει μία μορφή
νομισματικής σταθερότητας. Προβάλλει
ήδη τον ισχυρισμό ότι η συναλλαγματική
ισοτιμία της λίρας από 18,4 έχει πέσει
στο 13,6. Ταυτοχρόνως: 1. Στο θέμα της
ενέργειας η μία λύση είναι ο πυρηνικός
σταθμός του στο Άκιουγιου, του οποίου
τα εγκαίνια λειτουργίας προσδοκά να
πραγματοποιήσει προεκλογικά, και η
άλλη είναι οι έρευνες στην Κυπριακή
ΑΟΖ και ευρύτερα και η ανακοίνωση
ανακάλυψης υδρογονανθράκων. 2. Στο
ιδεολογικό σκέλος δαιμονοποιεί τους
εχθρούς της πατρίδας που κήρυξαν οικονομικό πόλεμο εναντίον του έθνους,
αθωώνοντας τον ίδιο για τα τραγικά λάθη
τα οποία διέπραξε όχι μόνο στο θέμα του
τραπεζικού συστήματος, αλλά και σε αυτό
της ανάπτυξης, αφού επικεντρώθηκε κυρίως στην οικοδομική βιομηχανία, στο
αλόγιστο πλαστικό χρήμα και στα δάνεια
με χαμηλό επιτόκιο, χωρίς επαρκή προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει
ο ισχυρισμός των αντιπάλων του ότι οικοδομούσε παλάτια στην άμμο. 3. Στην
εξωτερική πολιτική παίζει και θα συνεχίσει
να παίζει το χαρτί της Γαλάζιας Πατρίδας
και της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επί τούτου, οι αντίπαλοί του, το μόνο
που έχουν να τον κατηγορήσουν είναι
ότι δεν ήταν αρκετά επιθετικός! Πέραν
της Κύπρου, έχει βάλει χέρι στα ανοιχτά
της Κρήτης, στο Καστελόριζο, στη Συρία,
στη Λιβύη και στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτά
βεβαίως είναι μία μορφή εθνικιστικής
τροφής, που δεν μπορούν όμως να αντικαταστήσουν την άλλη, τη φυσιολογική, που
εξαρτάται από την τουρκική λίρα. Πλην,
όμως, η τουρκική κοινωνία δεν είναι η
ίδια με τη Δυτική. Και αυτό θα πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι στη βάση
βαθύτατα θρησκευτική. Και ισλαμική. Το
γνωρίζει ο Ερντογάν. Είναι ικανός ρήτορας
και απέδειξε ότι μπορεί να χαλιναγωγεί το
πλήθος και να τον κατευθύνει. Το ζητούμενο είναι εάν η φόρμουλα του Τούρκου
Προέδρου θ’ ανταποκριθεί στο στομάχι
του Τούρκου πολίτη και στις φιλοδοξίες
της νέας γενιάς.
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Της Κυριακής

Το υγραέριο άναψε φωτιά
στην ευρασιατική στέπα
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive.com

Ο

ι διαδηλώσεις που
ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη
Zhanaozen στο
δυτικό Καζακστάν
εξαπλώθηκαν βίαια
μέσα στην βδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα.
Από τις ταραχές το βράδυ της Τετάρτης
έχασαν την ζωή τους δεκάδες άνθρωποι
και τουλάχιστον 300 τραυματίστηκαν.
Αντιμέτωπος με το αδιέξοδο της εξέγερσης, ο πρόεδρος Τοκάγιεφ ζήτησε
τη βοήθεια της Ρωσίας, στο πλαίσιο της
συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ Καζακστάν, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Αρμενίας,
Κιργιστάν και Τατζικιστάν. Το Κρεμλίνο
είπε ότι η Ρωσία και οι σύμμαχοί της
στον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής
Ασφάλειας θα στείλουν «ειρηνευτικές
δυνάμεις», ώστε να τερματιστεί η κρίση
που έχει ξεσπάσει στη χώρα. Τι ακριβώς
όμως προκάλεσε τις αναταραχές στην χώρα
και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την
ευρύτερη περιοχή;

Αίτια αναταραχής

Τα αιτήματα του πλήθους ξεκίνησαν
όμως με κάτι πολύ συγκεκριμένο: την τιμή
του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου
- υγραερίου (LPG), του καυσίμου που
χρησιμοποιούν πολλοί για να τροφοδοτήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Όλα ξεκίνησαν με τη σταδιακή μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο υγραερίου
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019
και ολοκληρώθηκε την πρώτη μέρα του
τρέχοντος έτους. Η ιδέα ήταν να τερματιστεί
σταδιακά η επιδότηση των τιμών για τους
εγχώριους καταναλωτές καυσίμων και να
επιτραπεί στην αγορά να υπαγορεύει τις
τιμές. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλο το
εμπόριο υγραερίου γίνεται πλέον μέσω
διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών,
με εξαίρεση τις πωλήσεις σε βιομηχανικούς
καταναλωτές στον πετροχημικό τομέα και
μερικές άλλες περιπτώσεις.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό οδήγησε
σχεδόν απότομα σε αύξηση του κόστους,
όπου η ζήτηση γι’ αυτό το καύσιμο είναι
υψηλή. Και αυτό συνέβη στη δυτική περιοχή
Mangystau του Καζακστάν. Σε λίγες μέρες,
οι τιμές για το υγραέριο στα πρατήρια καυσίμων διπλασιάστηκαν από 0,14 δολάρια
σε 0,28 δολάρια ανά λίτρο. Η κυβέρνηση
εκτιμά ότι το 70-90 τοις εκατό των οχημάτων στην περιοχή κινούνται με υγραέριο.
Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό απ’ ό,τι
σε πολλά άλλα μέρη του Καζακστάν.
Παρά το γεγονός ότι το δυτικό Καζακστάν είναι πλούσιο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αναγνωρίζεται ότι η ποιότητα
ζωής εκεί είναι γενικά κατώτερη από την
πρωτεύουσα, Νουρ-Σουλτάν, και την επιχειρηματική πρωτεύουσα, το Αλμάτι. Οι
δρόμοι είναι συχνά φτωχοί, οι συγκοινωνίες
δύσκολες, και επειδή τα τρόφιμα πρέπει να
φέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, μπορεί
συχνά να κοστίζουν περισσότερο απ’ ό,τι
σε αυτά τα πλουσιότερα αστικά κέντρα.
Η ταλαιπωρία με τις τιμές των καυσίμων
οδήγησε αναπόφευκτα σε βίαιη οργή.
Από την πλευρά του, ο υπουργός
Ενέργειας Magzum Mirzagaliyev έφτασε

χρόνια», έγραψε.

Η απάντηση ΗΠΑ

στο σημείο να κατηγορήσει τα πρατήρια
καυσίμων στην περιοχή για καθορισμό τιμών. Η προσαύξησή τους στις πωλήσεις
υγραερίου ανέρχεται στο 25-50 τοις εκατό,
που είναι «υψηλότερο από το αναμενόμενο»
και «μας δίνει λόγους να υποπτευόμαστε
πιθανή κερδοσκοπία τιμών μεταξύ των
πρατηρίων καυσίμων».

«Ξένο δάκτυλο»
βλέπει ο Πρόεδρος

Κατηγορώντας «τρομοκρατικές συμμορίες» που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό
ότι βρίσκονται πίσω από το πρόβλημα, ο
Πρόεδρος Τοκάγιεφ επέβαλε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο που
περιλαμβάνει απαγόρευση κυκλοφορίας
και απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων.
Η απόκτηση μιας ξεκάθαρης εικόνας για
το τι συμβαίνει στην χώρα αποδεικνύεται
πάντως δύσκολη, καθώς, σύμφωνα, με

ξένα δημοσιεύματα, έχει επιβληθεί και
«διακοπή διαδικτύου σε εθνική κλίμακα».
Προηγουμένως, διαδηλωτές εισέβαλαν στο
γραφείο του δημάρχου στο Αλμάτι, όπου
βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έδειχναν ένα μαύρο σύννεφο καπνού να
υψώνεται από το κτήριο, ενώ ακούγονταν
πυροβολισμοί. Το προσωπικό στο κεντρικό
αεροδρόμιο του Καζακστάν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις θέσεις του για να
γλιτώσει από τους αντικυβερνητικούς
διαδηλωτές.

Το timing των εξεγέρσεων

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Καζακστάν ξέσπασαν εν μέσω κλιμάκωσης των
σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, με
τον Διευθυντή του Κέντρου Πολιτικής
Έρευνας και Μελέτης Συγκρούσεων του
Κιέβου Μιχαήλ Πογκρεμπίνσκι να δηλώνει
στο Tass ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίες.

Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στο Καζακστάν «είναι συμφέρουσες για τους Αμερικανούς τουλάχιστον για τρεις λόγους»,
τόνισε ο Πογκρεμπίνσκι. Πρώτα απ’ όλα,
αυτό καθιστά δυνατό «να αποσπάσει την
προσοχή της Μόσχας από το Ντονμπάς
προς έναν εταίρο του CSTO [Οργανισμός
Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας]», είπε
ο ειδικός.
Επίσης, οι διαδηλώσεις στο Καζακστάν
μπορεί «πιθανώς να επιδεινώσουν τις
σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου:
δύσκολα έχουν ίσα συμφέροντα για τη
Νουρ-Σουλτάν», είπε.
Ο Ουκρανός ειδικός δεν απέκλεισε
επίσης ότι οι ταραχές στο Καζακστάν είχαν
στόχο να προκαλέσουν τη Ρωσία. «Τρίτον,
ο στόχος είναι, εάν πετύχει, να προκληθεί
η Μόσχα να συμμετάσχει στην καταστολή
των διαδηλώσεων με αρκετά προβλέψιμες
συνέπειες για τη Μόσχα για τα επόμενα

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος
Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν
καμία σχέση με την αναταραχή στην πρώην
σοβιετική δημοκρατία, αποκαλώντας τις
φήμες για το αντίθετο «τρελούς ρωσικούς
ισχυρισμούς». «Παρακολουθούμε αναφορές για διαδηλώσεις στο Καζακστάν.
Υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για ηρεμία,
οι διαδηλωτές να εκφραστούν ειρηνικά
και οι Αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», είπε η Ψάκi στους δημοσιογράφους. «Υπάρχουν κάποιοι τρελοί ρωσικοί
ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω
από αυτό. Επιτρέψτε μου απλώς να χρησιμοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να
το μεταφέρω ως απολύτως ψευδές, και
σαφώς ως μέρος της τυπικής ρωσικής
τακτικής παραπληροφόρησης».

Η διάσταση του ουρανίου

Η κρίση στο Καζακστάν έχει επηρέασε
και τις τιμές του ουρανίου που εκτινάχθηκαν, καθώς η χώρα είναι ο μεγαλύτερος
παραγωγός του ραδιενεργού μετάλλου στον
κόσμο. Το έθνος της Κεντρικής Ασίας, μέρος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που
παράγει περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου ουρανίου, έχει διακόψει τα δίκτυα
επικοινωνιών και έχει περιορίσει ορισμένα
ταξίδια σε μια προσπάθεια να καταπνίξει
την αναταραχή. Το ουράνιο αυξήθηκε σχεδόν κατά 8% στα 45,25 δολάρια η λίβρα
την Τετάρτη από 42 δολάρια την Τρίτη,
σύμφωνα με στοιχεία της UxC. Αναλυτές
σχολιάζουν τον αντίκτυπο αυτής της εξέλιξης
ως ανάλογης μιας κρίσης πετρελαίου που
θα είχε η Σαουδική Αραβία.

Ιστορικό πλαίσιο για τη Θεία Κωμωδία του Δάντη

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Φιλόσοφος,
συγγραφέας
titos_christodoulou@hotmail.com

Ο

Δάντης έζησε σε μια εποχή
μεγάλης και ταραχώδους
αλλαγής στη γενέτειρά του
Φλωρεντία και στην ιταλική χερσόνησο συνολικά. Δεν υπήρχε
ενοποιημένη Ιταλία για να μιλήσουμε
τον 13ον-14ον αιώνα. Πράγματι, όταν
ο Δάντης μιλά για την Ιταλία στη Θεία
Κωμωδία, μιλά για ένα ιδανικό που δεν
θα πραγματοποιείτο μέχρι την τελική
ενοποίηση των διαφόρων περιοχών της
χώρας το 1861.
Η πόλη της Φλωρεντίας αναπτυσσόταν
τρομερά όσον αφορά το εμπόριο και την
επιρροή, αλλά ήταν γεμάτη από φατριακή βία και πολιτικές συγκρούσεις. Το
χάσμα μεταξύ Guelfs και Gibellines, με
τους πρώτους να υποστηρίζουν τον Πάπα
και τους δεύτερους να υποστηρίζουν τον
Αυτοκράτορα, ήταν αρχικά η κύρια διάκριση στην πολιτική της Φλωρεντίας,
αλλά η ήττα των Ghibellines στη μάχη
του Colle di Val d’Elsa το 1269 έθεσε τη
Φλωρεντία υπό τον έλεγχο των Guelfs.
Ένας διχασμός προέκυψε μέσα σε αυτό
το κόμμα, που οδήγησε στον σχηματισμό
των Λευκών Γουέλφων, που επιθυμούσαν την επιστροφή του Αυτοκράτορα, και
των Μαύρων Γουέλφων, που παρέμειναν
ακλόνητοι στην υποστήριξή τους στον
παπισμό.
Με την ψήφιση των Διαταγμάτων της
Δικαιοσύνης το 1294, επιφανείς οικογένειες ευγενών της πόλης αποκλείστηκαν από την κυβέρνηση και μόνον όσοι
ανήκαν σε επαγγελματική ή βιοτεχνική
συντεχνία επιτρεπόταν να αναζητήσουν
δημόσια αξιώματα. Αυτή η ταξική διάκριση

δίχασε περαιτέρω τους Μαύρους και τους
Λευκούς, με τους πρώτους να αντιτίθενται
στη συμμετοχή κατώτερων στρωμάτων
στην κυβέρνηση. Ο Δάντης ασχολείται με
αυτά τα πολιτικά και εμπορικά ζητήματα
τόσο στη ζωή του, όσο και στην ποίησή
του. Η εκλογή του ως ενός από τους έξι
πρωτεργάτες της Φλωρεντίας το 1300, το
υψηλότερο δημόσιο αξίωμα στην πόλη,
αντανακλά την έκταση της ανάμειξής του
στην κυβέρνηση.
Ωστόσο, οι πολιτικοί δεσμοί του Δάντη
του κόστισαν το σπίτι του, όταν οι Μαύροι
Γουέλφοι επέστρεψαν στην εξουσία και, με
την υποστήριξη του Πάπα Βονιφάτιου VIII,
εξόρισαν τον ποιητή το 1301. Βρίσκουμε
την πολιτική και την κοινωνία της Φλωρεντίας και την σχέση μεταξύ Εκκλησίας και
Αυτοκρατορίας σε μια συνεχή παρουσία
στην αφήγηση της Θείας Κωμωδίας είτε
με τη μορφή επιφανών Φλωρεντινών και
παπών που καταδικάστηκαν στην κόλαση
είτε υβριστικά να θρηνούν για την κατάσταση της πόλης και την άδικη εξορία
του ποιητή.
Το δρομολόγιο της εξορίας του Δάντη κατά μία έννοια αντικατοπτρίζει την
κατάσταση πραγμάτων στην υπόλοιπη
ιταλική χερσόνησο, με σχεδόν κάθε πόλη
να αποτελεί ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Ο
Δάντης ταξίδεψε από πόλη σε πόλη, αρχικά
για να λάβει στρατιωτική υποστήριξη για
την επιστροφή των Λευκών Γουέλφων
στην εξουσία στη Φλωρεντία, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με την παρουσία στην
αυλή ορισμένων signori (πολιτικών και
στρατιωτικών ηγετών) όπως η οικογένεια
Malaspina στην Lunigiana, Cangrande
della Scala στη Βερόνα και τέλος ο Guido
Novello της Ραβέννας. Ήταν μέσω της προστασίας τέτοιων ατόμων που ο Δάντης
μπόρεσε να αφοσιωθεί στην πνευματική
και ποιητική του αναζήτηση

Ιστορική πραγματικότητα
και αλληγορία στη
Θεία Κωμωδία

Η Θεία Κωμωδία είναι ένα αλληγορικό όραμα του άλλου κόσμου… Ο
άλλος κόσμος είναι αλληγορία και εικόνα

αυτού του κόσμου, είναι στο βάθος η
ιστορία ή το μυστήριο της ψυχής στις
τρεις καταστάσεις της, αυτές που στην
αλληγορία της ψυχής αποκαλούνται ανθρώπινη, απογυμνωμένη, αναγεννημένη,
οι οποίες ανταποκρίνονται στους τρεις
κόσμους, την κόλαση, το καθαρτήριο
και τον παράδεισο. Είναι η ψυχή, η
συσκοτισμένη από την αίσθηση, στην
κατάσταση την καθαρά ανθρώπινη, που
απογυμνωμένη και καθαρμένη από την
σάρκα, ξαναγεννιέται, ξαναγυρίζει καθαρή
και θεία. Πρόκειται για μια αλληγορία
που ήταν λαϊκή και κοινή, όχι λιγότερο
απ’ όσο στην λογοτεχνία. Οι άνθρωποι
του Θεολογικού Μεσαίωνα έβλεπαν τον
άλλο κόσμο με το μάτι αυτού του κόσμου
και τον γήινο κόσμο με τα πάθη και τα
ενδιαφέροντά του, στην προοπτική του
μελλοντικού κόσμου της κρίσεως. Οι
ιεροκήρυκες στην περιγραφή των οδυνών
της κόλασης αναζητούσαν εικόνες των
γήινων παθών. Ο άλλος κόσμος είναι
εικόνα της ηθικής. Η κόλαση είναι
εικόνα του κακού ή των κακών συνηθειών. Ο παράδεισος είναι εικόνα του
καλού ή της αρετής. Το καθαρτήριο
είναι το πέρασμα από την μία στην άλλη
κατάσταση μέσα από την μετάνοια και
τον σωφρονισμό. Η δαντική αλληγορία
του άλλου κόσμου είναι γι’ αυτόν τον
λόγο εικόνα των διαφόρων καταστάσεων στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος
σ’ αυτήν την ζωή. Η αναπαράσταση
του άλλου κόσμου είναι, λοιπόν, μια
εφαρμοσμένη ηθική, μια ηθική ιστορία
του ανθρώπου, όπως αυτός την βρίσκει
μέσα στην συνείδησή του. Ο καθένας
έχει εντός του την κόλασή του και τον
παράδεισό του.
Βλέποντας το επέκεινα και την αιώνια
αμετάβλητη φύση του ως αλληγορική
εικόνα της πραγματικότητας, ως ομοίωση των διαφόρων καταστάσεων στις
οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος σε αυτήν
τη ζωή, ως θέατρο γήινων παθών και
ενδιαφερόντων ο Δάντης τοποθετεί την
φύση της αναπαράστασης στην ηθική
σφαίρα. Σε ένα πεδίο, δηλαδή, όπου η
αιώνια αμεταβλησία της ηθικής χαρτο-

γραφίας του κόσμου δραματοποιεί μέσα
από τις πράξεις και τους χαρακτήρες
των δραματικών προσώπων της, ιστορικών και αναγνωρίσιμων προσώπων
στην δαντική εξιστόρηση, ώστε αυτά να
συνεχίσουν την ιστορικότητά τους μέσα
από την σφοδρότητα των ψυχικών τους
συγκρούσεων, πραγματώνοντας αλληγορικά μια συνολική, μεταφυσικοποιημένη
«ηθική ιστορία του ανθρώπου». Το σύμπαν της ηθικής οικονομίας απεικονίζει
την ιστορία της ανθρώπινης συνείδησης, της ανθρώπινης ψυχής που μέσα
της φέρει την κόλαση, το καθαρτήριο
και τον παράδεισο, και μάλιστα με την
έννοια μιας «εφηρμοσμένης ηθικής»,
μιας πρακτικής δηλαδή που διέπει και
κανοναρχεί την ηθική σφαίρα.
Η δαντική λαϊκή αλληγορία του άλλου
κόσμου εξυψώνεται, μέσω των ποιητικών
αλληγοριών του Δάντη, σε ηθική αλήθεια,
σε μιαν αναπαράσταση που εκπληρώνει
την έσχατη μοίρα του ιστορικού κόσμου,
ανάγοντας τις γήινες εντάσεις και συγκρούσεις σε ηθική δοκιμασία, ο χαρακτήρας
της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της υπερουράνιας τάξης πραγμάτων,
αφού η ηθική σφαίρα ανήκει περισσότερο στην δικαιοδοσία τού επέκεινα παρά
στην δραματική «μίμηση της αισθητήριας
εμπειρίας της ζωής πάνω στη Γη».

Ηθική και ιστορικότητα
στη φαντασία του Δάντη

Είναι ουσιώδες ότι οι αλληγορίες του
Δάντη δεν αντιπροσωπεύουν μιαν αφηρημένη ουσία της ηθικής σφαίρας, μια
θεωρητική ζωή ενορατικού ή εκστασιακού
χαρακτήρα. Αντίθετα κυριαρχεί η ιστορικότητα, η φαντασία του Δάντη είναι οπτική,
ο ποιητής μεταφέρει αυτό που είδε στον
κόσμο της πραγματικότητας, πρόσωπα και
πράγματα. Με την ποιητική φαντασία του,
στην προφητική ενόραση και ενατένιση
του άλλου κόσμου, νοηματοδοτεί το εδώ
και τώρα με την προοπτική του επέκεινα
και του αιώνιου, σαν λύτρωση ή τιμωρία,
σαν παράδεισο ή κόλαση. Το ιστορικό
«τώρα» αντανακλάται και φωτίζεται στην
προοπτική του «Επέκεινα».

Ο ποιητής περπατά και αντλεί από τον
κόσμο του, από την vita active, από την
ενεργό ιστορική ζωή και γεμάτα πάθη
και ψυχικές κοινωνικές συγκρούσεις,
προκειμένου να τις αποδώσει ως ποιητικές μορφές. «Χύντο χαμαί χολάδες».
Όπως στις ομηρικές ωμές εξιστορήσεις
οι ενοράσεις του Δάντη και οι φαντασίες
του αναβλύζουν αίμα.
Δεν είναι ένας αποστασιοποιημένος,
ιστορικά και κοινωνικά, ποιητής ουδέτερος
και απρόσωπος, είναι ένα μετέχον ιστορικό
πρόσωπο, είναι ο εαυτός του με όλη την
προσωπικότητά του, ένα ζωντανό κέντρο
ολόκληρου αυτού του κόσμου, του οποίου
ήταν συγχρόνως ο απόστολος και το θύμα.
Ο Δάντης συλλαμβάνει τα πρόσωπα
του δράματος όχι ως αλληγορίες, αλλά με
την ιστορική τους ύπαρξη, ως πρόσωπα
της ιστορίας τα οποία μέσα στην ποιη-

τική αφήγηση διατηρούν ακέραιη την
ιστορική τους διαδρομή. Ο ιστορισμός
του Δάντη αντιλαμβάνεται τον δραματικό
χαρακτήρα ως κρυσταλλωμένη μορφή
της πραγματικότητας του παρελθόντος
ή του παρόντος που αναπτύσσει την
δραματική πλοκή ως μια ιστορικά κατευθυνόμενη διερεύνηση των χαρακτήρων
σαν εκδιπλώσεις ηθικών ταυτοτήτων
με την αντίστοιχη μοίρα που καθορίζει η μεταφυσική διάσταση της ηθικής
γεωγραφίας της Θείας Κωμωδίας. Με
απλά λόγια, το παροιμιακό των λαϊκών
τραγουδιών «εδώ είναι ο Παράδεισος
κι η Κόλαση εδώ» αντικατοπτρίζει την
δαντική αντίληψη του «επίγειου» στο
φως των «θείων ανταποδόσεων» σε μια
μεταφυσικά και θεολογικά καθετοποιημένη ηθική αποτίμηση της ανθρώπινης
πράξης και ιστορίας.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο
ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου, το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 30
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 24:00.
Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων έχουν
αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΚΤΚ, στη διεύθυνση: https://www.centralbank.cy/el/
the-bank/employment
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«Αχίλλειος πτέρνα» η Πράσινη Γραμμή
ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ. ΞΕΚΑΘΑΡΑ Σ’
ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Τ

ο Μεταναστευτικό παραμένει η μείζων πρόκληση
αλλά και κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα
στο 2022 επισημαίνει ο
πολιτικός προϊστάμενος
του υπουργείου, Νίκος Νουρής, τονίζοντας ότι, παρά τα πρωτοφανή σε έκταση,
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μέτρα
που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται το τελευταίο διάστημα, οι ασύμμετρα αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις παραλύουν
το σύστημα ασύλου και υποδοχής της
χώρας. Χαρακτήρισε, δε, ως «αχίλλειο
πτέρνα» της προσπάθειας αντιμετώπισης του παράνομων ροών την Πράσινη
Γραμμή, προειδοποιώντας πως η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι, εάν δεν
ανακοπούν τα ρεύματα με τις κατάλληλες από μέρους της νουθεσίες προς την
Τουρκία, τότε δεν είναι μακριά η στιγμή
που η Κύπρος θα υποχρεωθεί να ανοίξει
τις «πύλες του ευρωπαϊκού παραδείσου»
προς τα άλλα κράτη μέλη, για να αποφύγει
την πλημμυρίδα.

Πρώτοι και φέτος στον αριθμό αιτούντων

Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά
όσον αφορά το Μεταναστευτικό. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος
του προβλήματος; Πόσοι μετανάστες
ήρθαν φέτος και μέχρι πού έφτασε
το ποσοστό των αιτητών ασύλου κατά
αναλογίαν πληθυσμού;

Η Κύπρος βιώνει μια πρωτοφανή
μεταναστευτική κρίση. Είμαστε, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το κράτος μέλος με
τον υψηλότερο αριθμό αιτούντων διεθνή
προστασία κατ’ αναλογίαν πληθυσμού, με
το ποσοστό τους, αρθροιστικά με όσους
έχουν ήδη λάβει καθεστώς, να αντιστοιχεί
στο 4,4% του πληθυσμού της Κύπρου.
Το 2021 οι νέες αιτήσεις διεθνούς

προστασίας ξεπερνούν τις 1.000 ανά
μήνα, με τον συνολικό αριθμό που έχει
καταγραφεί να ανέρχεται στις 13.235. Οι
Σύροι αποτελούν την πρώτη εθνικότητα
σε αιτήσεις διεθνούς προστασίας, ενώ
ακολουθούν οι χώρες Κόγκο, Νιγηρία,
Πακιστάν και Ινδία.
Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς, οι δυσανάλογες μεταναστευτικές
ροές έχουν οδηγήσει στα όριά τους τα
συστήματα ασύλου και υποδοχής, καθώς
και τις δυνατότητές μας για ένταξη των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην
κυπριακή κοινωνία.

Το πρόβλημα της
υπερχείλισης στο Πουρνάρα

Είναι γεγονός πως οι μεγάλες και
καθημερινές ροές κάνουν το νησί μας
να ασφυκτιά, ενώ το κέντρο «Πουρνάρα» έχει κυριολεκτικά ξεχειλίσει. Πώς
προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα
της υπερχείλισης;

Οι ασύμμετρα αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις είναι γεγονός ότι παραλύουν
το σύστημα ασύλου και υποδοχής της
χώρας. Η Κύπρος, δυστυχώς, έχει ξεπεράσει τα όριά της και πνέει τα λοίσθια ως
προς τις δυνατότητές της για φιλοξενία
περισσότερων μεταναστών.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται
από τους Λειτουργούς της Δημοκρατίας
για να ανταποκριθούν στις μαζικές αφίξεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 60-80 άτομα
ημερησίως, είναι τιτάνιες.
Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα» είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται όλες
οι απαραίτητες διαδικασίες για υποβολή
αιτήσεων ασύλου και ο αριθμός των διαμενόντων έχει ξεπεράσει προ πολλού τη
χωρητικότητά του. Ο αριθμός διαμενόντων
τώρα αριθμεί στα 2.200 άτομα περίπου,
αντί των 800-1.000. Και αυτό οφείλεται
στους υπέρμετρα δυσανάλογους αριθμούς
αφίξεων από την πράσινη γραμμή μέσω
των κατεχομένων, αλλά και στην πανδημία,
η οποία μας υποχρεώνει να παρατείνουμε
τον χρόνο διαμονής των μεταναστών στον
Κέντρο, λόγω της υποχρεωτικής καραντίνας. Στο παρόν στάδιο το «Πουρνάρα»
έχει αποσυμφορηθεί σε κάποιο βαθμό
με την μεταφορά περίπου 600 ατόμων
στο νέο Κέντρο στις «Λίμνες». Μοναδική,
όμως, λύση είναι ο δραστικός περιορισμός
των αφίξεων από την πράσινη γραμμή
και η μεγιστοποίηση του αριθμού των
επιστροφών. Ξεκάθαρα σ’ αυτούς τους
δύο τομείς επικεντρωνόμαστε πλέον και
αυτή είναι και η προτεραιότητά μας για
το 2022.

Ύψιστη προτεραιότητα
το Μεταναστευτικό

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως
τώρα για τη μεταναστευτική κρίση κρίνονται αποτελεσματικά;

Θέλω να τονίσω ότι ποτέ άλλοτε δεν
δόθηκε τόσο μεγάλη έμφαση στο μεταναστευτικό. Ποτέ δεν λήφθηκαν τόσα μέτρα,

Το πρόβλημα
της γκετοποίησης
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα «γκετοποίησης» που
παρατηρείται σε αρκετές περιοχές
της χώρας μας;

Το Υπουργείο Εσωτερικών έδειξε
τις προθέσεις του στο πρόβλημα που
η Χλώρακα αντιμετωπίζει. Παρά τις
κριτικές, δεν διστάσαμε τον Δεκέμβρη
του 2020 να εκδώσουμε απαγορευτικό διάταγμα με το οποίο δεν επιτρέπεται σε πρόσθετους μετανάστες
να εγκατασταθούν στην Κοινότητα,
ώστε να περιορίσουμε τον αριθμό.
Προφανώς αυτό δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα, αφού ο αριθμός των
μεταναστών ήταν ήδη δυσανάλογα
μεγάλος σε σχέση πάντα με το μέγεθος της Κοινότητας, γεγονός που
οδηγεί σε γκετοποίηση, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται, συμπεριλαμβανομένης
και της αύξησης της βίας, των κλοπών αλλά και της εγκληματικότητας,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας. Ο αριθμός των διαμενόντων
πρέπει και θα μειωθεί. Οι παράνομα

διαμένοντες στην Κοινότητα θα απομακρυνθούν, ενώ σε όσους δόθηκε
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και διαμένουν στο γνωστό,
πλέον, αλλά ακατάλληλο από υγειονομικής άποψης συγκρότημα, θα
πρέπει να εξεύρουν από μόνοι τους
νέο τόπο διαμονής.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ετοιμάζει και θα εξαγγείλει σημαντικές
πολεοδομικές παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα των πόλεων, αρχίζοντας
από τη Λευκωσία, με τις οποίες
επίσης θέλουμε να αντιστρέψουμε
την αποψίλωση. Απάντηση στην
γκετοποίηση αποτελεί η ανάμειξη
και ο εμπλουτισμός, με ασφάλεια,
των συγκεκριμένων περιοχών με
τον γηγενή πληθυσμό. Μεταξύ
άλλων, αυτόν τον σκοπό θα υπηρετήσει η δραστική παρέμβασή μας
στη Λευκωσία, με την μεταφορά της
αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο κτήριο της
Φανερωμένης.

σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ
ποτέ άλλοτε δεν βελτιώθηκαν τόσο οι διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης ασύλου,
όσο σε καμία άλλη διακυβέρνηση. Και
αυτό το λέω για να εξάρω, από τη μια, τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν και συνεχίζουν να καταβάλλονται χωρίς κανέναν
εφησυχασμό, και, από την άλλη, για να
υπερθεματίσω το μέγεθος το προβλήματος.
Τα μέτρα που λήφθηκαν, χωρίς αμφιβολία κρίνονται ως αποτελεσματικά και
χωρίς αυτά η κατάσταση θα ήταν ακόμη
πιο δύσκολη.
Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας
στην εξέταση των πρόδηλα αβάσιμων
αιτήσεων με ταχείες διαδικασίες. Ήδη
από την 01/01/21 που εφαρμόζεται η
νέα μεταναστευτική πολιτική, επιδώσαμε
γύρω στις 15.000 αποφάσεις σε αντιδιαστολή με 6.468 το 2020 και 5.164 το 2019.
Αυξήσαμε, χωρίς προηγούμενο, τους
λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου για
την εξέταση αιτήσεων, με αποτέλεσμα η
Υπηρεσία Ασύλου να ολοκληρώνει την
πρωτοβάθμια εξέταση και να εκδίδει αποφάσεις εντός 10 ημερών. Την ίδια ώρα,
αυξήσαμε τους Δικαστές του Διοικητικού
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, ώστε
να επιταχυνθούν και οι δευτεροβάθμιες
διαδικασίες.
Κτυπήσαμε στη ρίζα το πρόβλημα
με τις αφίξεις εικονικών φοιτητών, ενώ
περιορίσαμε δραστικά τις περιπτώσεις
εικονικών γάμων.
Προωθήσαμε συμφωνίες με τρίτες χώρες και το 2021 διπλασιάσαμε τον αριθμό
των επιστροφών σε σχέση με το 2020.
Έχουμε όμως πολύ δρόμο να διανύσουμε,
γιατί οι αριθμοί είναι μεγάλοι. Εκπονήσαμε
και εφαρμόζουμε σχέδιο κινήτρων, ώστε να
ενθαρρύνουμε τις εθελούσιες επιστροφές
μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών στις
χώρες καταγωγής τους και ήδη έχουμε τα
πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τις
επιστροφές στο Βιετνάμ, ενώ προγραμματίζονται πρόσθετες πτήσεις σε Νεπάλ,
Πακιστάν και Μπαγκλαντές.
Αυξήσαμε κατά πολύ και τη χωρητικότητα των Κέντρων Υποδοχής για να
διαχειριστούμε τους δυσανάλογους, για
τη χώρα μας, αριθμούς. Την ίδια ώρα,
όμως, θεωρούμε ότι δεν αποτελεί λύση
να γεμίσουμε την Κύπρο με Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών. Τροχοδρομήσαμε
τις διαδικασίες για κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου, χωρητικότητας 1.000
ατόμων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό
για την τάχιστη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιστροφής
παράτυπων μεταναστών.

Το πρόβλημα
της Πράσινης Γραμμής

Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, όμως,
παραμένει η διαχείριση της πράσινης γραμμής των 180 χιλιομέτρων. Η

κατοχή δημιουργεί αδιαμφισβήτητα
ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη
της παράτυπης μετανάστευσης και η
πράσινη γραμμή παραμένει η «αχίλλειος πτέρνα» μας στην προσπάθεια
να αντιμετωπίσουμε τις μεθοδευμένα
προωθούμενες μεταναστευτικές ροές
από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων, με την απόλυτη ανοχή των αρχών
του ψευδοκράτους.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα αυτό
η Κύπρος δεν βοηθήθηκε στον βαθμό
που βοηθήθηκαν άλλα κράτη μέλη που
αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα, όπως
η Ελλάδα, η Λιθουανία, η Πολωνία κ.ά. Η
εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από
την Τουρκία και η συστηματική προώθηση
προς στην Κύπρο χιλιάδων παράτυπων
μεταναστών, κατά κύριο λόγο Σύρων και
Αφρικανών, δεν μπορεί παρά, αργά ή
γρήγορα, να μετεξελιχθεί από εθνικό σε
ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ευρώπη πρέπει
να αντιληφθεί ότι, εάν δεν ανακοπούν τα
ρεύματα με τις κατάλληλες από μέρους
της νουθεσίες προς την Τουρκία, τότε
δεν είναι μακριά η στιγμή που η χώρα
μας θα υποχρεωθεί να ανοίξει τις «πύλες
του ευρωπαϊκού παραδείσου» προς τα
άλλα κράτη μέλη για να αποφύγει την
πλημμυρίδα.

Η επιλεκτική εφαρμογή των
συμφωνιών από την Τουρκία

Εφόσον η Τουρκία εξαιρεί την Κύπρο από τη συμφωνία που έκανε με την
Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα μετανάστευσης, ποια μέτρα λαμβάνει η ΚΔ
για να αποκατασταθεί η ευρωπαϊκή
έννομος τάξη;

Έχουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών θέσει
πολλάκις, στο πλαίσιο των συναντήσεων του
Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων και
των συναντήσεων των MED5, όσο και στο
πλαίσιο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού
Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης,
το θέμα της επιλεκτικής εφαρμογής από
την Τουρκία της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας
και συγκεκριμένα της μη εφαρμογής της
στην περίπτωση της Κύπρου.
Στα συμπεράσματα για τη μετανάστευση, που εκδόθηκαν μετά την τελευταία
Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία
να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης
ΕΕ - Τουρκίας και για την περίπτωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αναφέρει
πρόσθετα πως «δεν θα αποδεχθεί την
όποια προσπάθεια τρίτων χωρών να
εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για
πολιτικούς σκοπούς».
Ταυτόχρονα και ο ίδιος ο ΠτΔ ενημέρωσε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την επιδείνωση της κατάστασης και για την αναγκαιότητα λήψης

Η Κύπρος βιώνει
μια πρωτοφανή
μεταναστευτική
κρίση. Είμαστε,
για πέμπτη
συνεχή χρονιά,
το κράτος μέλος
με τον υψηλότερο
αριθμό αιτούντων
διεθνή προστασία
κατ’ αναλογίαν
πληθυσμού, με
το ποσοστό τους,
αθροιστικά με
όσους έχουν ήδη
λάβει καθεστώς, να
αντιστοιχεί στο 4,4%
του πληθυσμού της
Κύπρου

έκτακτων μέτρων, αλλά και επείγουσας
αρωγής ως προς την αντιμετώπιση του
προβλήματος, κατ’ αναλογίαν με τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τη Λιθουανία
και την Πολωνία.
Στη βάση του άρθρου 78(3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, έχει
επιπλέον υποβληθεί αίτημα προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη μέτρων υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης
του δικαιώματος αναστολής της υποβολής
αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα
που εισέρχονται στη χώρα παράνομα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσδοκώμενης
αλληλεγγύης από την ΕΕ, διεκδικούμε την
άμεση μετεγκατάσταση στα κράτη μέλη
αριθμού αιτητών ασύλου, αλλά και την
επαναπροώθησή τους στις χώρες προέλευσης τους. Δυστυχώς, ακόμη δεν
είχαμε απάντηση.
Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, όπως είναι ο
Frontex, οργανώνει πτήσεις επιστροφών
σε τρίτες χώρες, όπως το Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, το Νεπάλ, το Κόγκο κ.ά. Την
ίδια ώρα, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο των συζητήσεων
για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασύλου και

Η μεταρρύθμιση
της ΤΑ
Ένα άλλο μεγάλο θέμα του
Υπουργείου σας είναι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μία διαδικασία
με παλινωδίες και πισωγυρίσματα
που παρατείνεται επικίνδυνα στον
χρόνο. Πού έγκειται το πρόβλημα
και δεν μπορεί να υπάρξει μία
οριστική συναίνεση και των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, ώστε να
ψηφιστεί η μεταρρύθμιση;

Είμαι αισιόδοξος ότι το 2022 θα
είναι η χρονιά ορόσημο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ύστερα από 10 χρόνια συζητήσεων,
οι οποιεσδήποτε μικρές καθυστερήσεις είναι μηδαμινές μπροστά
στα άλματα που έχουν επιτευχθεί
μέσα σε λίγους μόνο μήνες, με τη
συνεργασία και τη συμβολή τόσο
των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
όσο και της Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων.
Η δική μας ανησυχία εστιάζεται
στο γεγονός ότι έγινε μια ατεκμηρίωτη

προσπάθεια από μέρους κάποιων
κοινοβουλευτικών κομμάτων για
διαφοροποίηση της κυβερνητικής
πρότασης, την όποια, οι εταίροι, από
κοινού, είχαμε διαμορφώσει συναινετικά, για την σύσταση των νέων
οντοτήτων. Η πρόταση για αύξηση
των νέων οντοτήτων από 17 σε 20
ή ίσως και 21, τεκμηριωμένα, όπως
επεξήγησα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θέτει σε κίνδυνο
την βιωσιμότητα και ολόκληρο το
νέο αυτοδιοικητικό οικοδόμημα,
ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει της
προσοχής μας ότι μια τέτοια εξέλιξη
με μαθηματική ακρίβεια θα θέσει
υπό αμφισβήτηση και την δυνατότητα
εκταμίευσης των καθόλου ευκαταφρόνητων δεκάδων εκατομμυρίων
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Ήδη έχω κληθεί, με
κριτική διάθεση, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, να επεξηγήσω το σκεπτικό
αυτής της κυοφορούμενης αύξησης
στον αριθμό των νέων οντοτήτων.
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Μετανάστευσης, να αναλάβει κεντρικό
και συντονιστικό ρόλο για την σύναψη
συμφωνιών επιστροφής και επανεισδοχής, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει
ιδιαίτερα τα μικρά κράτη, όπως η Κύπρος.
Πρόσθετα και ταυτόχρονα με την
ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την
Γαλλία για το προσεχές εξάμηνο, έχω ήδη
συναντήσει τον Γάλλο ομόλογό μου, από
τον οποίο, μεταξύ άλλων, ζήτησα και είχα
θετική ανταπόκριση, ώστε να βοηθηθεί
η Κύπρος στα θέματα επιστροφών προς
τις γαλλόφωνες χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής.

Ο έλεγχος της Νεκρής Ζώνης

Πρακτικά, πώς θα καταπολεμηθεί
το πρόβλημα που προκαλεί η Τουρκία
μέσα από τη Νεκρή Ζώνη;

Στην 180 χιλιομέτρων πράσινη γραμμή παίζουμε πλέον ξεκάθαρα το παιγνίδι
της γάτας με το ποντίκι. Προσπαθούμε
και θα συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση
να κλείνουμε τα σημεία των παράνομων
διελεύσεων. Θα ενισχύσουμε εκεί και όπου
χρειάζεται τα εμπόδια. Θα αυξήσουμε σε
μεγαλύτερο βαθμό τις περιπολίες, ενώ
η εγκατάσταση του υπερσύγχρονου
συστήματος παρακολούθησης που έχει
εξασφαλιστεί από το Ισραήλ αναμένεται
να είναι τα άγρυπνα μάτια στον τομέα της
περιφρούρησης.
Μαγικές συνταγές για την αντιμετώπιση
του προβλήματος δεν υπάρχουν. Η πρόσφατη διαχείριση του προβλήματος από
αριθμό ευρωπαϊκών χωρών δείχνει τον
δρόμο. Γι’ αυτό, άλλωστε, φροντίσαμε να
καταστήσουμε σαφές σε πολιτικό επίπεδο
ότι, παρά το γεγονός ότι η πράσινη γραμμή
δεν είναι το εξωτερικό μας σύνορο, εντούτοις, από τη στιγμή που αποτελεί τη δίοδο
εισόδου στη Δημοκρατία χιλιάδων παράτυπων μεταναστών, πρέπει να διαφυλαχτεί
όπως τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα.

«Δεν εμπλακήκαμε
σε κομματικά παίγνια»

Γίνεται λόγος για παρασκήνιο και
μαγειρέματα των μεγάλων κομμάτων
όσον αφορά τη δομή των δήμων. Εσείς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7
Τη χρονιά που πέρασε
συγκροτήσαμε μία νέα
πολιτική που αφορά
στην προσέλκυση
ξένων εταιρειών
που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν
στην Κύπρο. Το 2022
θα είναι η χρονιά
εφαρμογής αυτής
της νέας εξαιρετικά
φιλόδοξης πολιτικής,
που σκοπό έχει να
ενδυναμώσει την
θέση της χώρας
μας ως κέντρου
υπηρεσιών και όχι
μόνο

Η Ευρώπη πρέπει
να αντιληφθεί ότι,
εάν δεν ανακοπούν
τα ρεύματα με τις
κατάλληλες από
μέρους της νουθεσίες
προς την Τουρκία,
τότε δεν είναι μακριά
η στιγμή που η χώρα
μας θα υποχρεωθεί
να ανοίξει τις «πύλες
του ευρωπαϊκού
παραδείσου» προς
τα άλλα κράτη μέλη
για να αποφύγει την
πλημμυρίδα

Της Κυριακής

πώς το σχολιάζετε;

Θέλω να είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος
στο ερώτημά σας. Ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης δεν έχει
εμπλακεί στο οποιοδήποτε παρασκήνιο ή
κομματικό παίγνιο αναφορικά με τα όσα
κάποιοι θέλουν να μας αποδώσουν. Ό,τι είχα
να πω, το είπα με καθαρότητα, ευθαρσώς και
τεκμηριωμένα στη Βουλή κατά τη συζήτηση
του θέματος. Για εμάς, κόμμα μας είναι οι
πολίτες, και είμαστε στοχοπροσηλωμένοι
στο να ολοκληρώσουμε το μεγάλο αυτό
στοίχημα προς όφελός τους.
Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε ένα αυτοδιοίκητο μοντέλο που
να είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου, γι’
αυτό και ευελπιστώ πως στο τέλος δεν
θα επικρατήσουν οι πρόσκαιρες πολιτικές σκοπιμότητες ή συμφέροντα, αλλά
το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον.
Εκτιμώ ότι υπάρχει μεγάλη υπευθυνότητα
στα κοινοβουλευτικά κόμματα και ότι
αναγνωρίζουν την ευθύνη που αναλάβαμε
απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα μετά και
την μετάθεση των εκλογών. Είμαι αισιόδοξος ότι τελικά θα επικρατήσει πνεύμα
συναίνεσης και ο τόπος θα αποκτήσει
επιτέλους την τοπική αυτοδιοίκηση
που του αξίζει και η οποία θα μπορεί
να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στο
χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Χρονιά προκλήσεων

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του
Υπουργείου σας για το 2022;

Το 2021 ήταν μια χρονιά δύσκολη,
λόγω κυρίως της υγειονομικής κρίσης.
Παρά ταύτα, ως κυβέρνηση, διατηρήσαμε
την ίδια ακριβώς φιλοσοφία, όπως σε
όλες τις προηγούμενες κρίσεις. Επενδύσαμε στην ανάπτυξη και αποφύγαμε
την αύξηση της φορολογίας. Τα πρώτα
αποτελέσματα μιλούν για την ορθότητα
των πολιτικών μας.
Το 2022 είναι χρονιά προκλήσεων και
μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε γρήγορα, προτού πλησιάσουμε
επικίνδυνα το ορόσημο των προεδρικών
εκλογών, για προφανείς λόγους. Στο Υπουργείο Εσωτερικών είμαστε ήδη σε τροχιά

υλοποίησης σημαντικότατων αλλαγών.
Πέραν της πρόκλησης που ακούει στο
όνομα της μεταρρύθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, προγραμματίσαμε την προώθηση αναπτυξιακών έργων ύψους €696
εκ. με μεγάλο μερίδιο να δαπανάται στην
ύπαιθρο. Έμπρακτα αποδεικνύουμε ως
κυβέρνηση τη σημασία που αποδίδουμε
στη στήριξη της υπαίθρου μας και των
κατοίκων της.
Πρόσθετα, αρχές του 2022 θα επαναπροκηρύξουμε τα στεγαστικά σχέδια για
αναζωογόνηση της υπαίθρου, των ορεινών,
μειονεκτικών και ακριτικών μας περιοχών
με βελτιωμένα κίνητρα και αυξημένες
πιστώσεις, ώστε να τα καταστήσουμε
ακόμα πιο ελκυστικά.
Η προσφυγική μας πολιτική, καθώς
και η διαχείριση των τ/κ περιουσίων είναι
επίσης πολύ υψηλά στις προτεραιότητές

μας. Οι σημερινές ανάγκες των προσφύγων μας διαφοροποιήθηκαν και θέλουμε να προσαρμόσουμε την προσφυγική
μας πολιτική σ’ αυτές, ενώ συζητούμε την
αλλαγή των κριτηρίων διάθεσης των τ/κ
περιουσιών, ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος που προκαλούν
αίσθημα αδικίας και δυσφορίας.
Τη χρονιά που πέρασε συγκροτήσαμε
μία νέα πολιτική που αφορά στην προσέλκυση ξένων εταιρειών που επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Το
2022 θα είναι η χρονιά εφαρμογής αυτής
της νέας εξαιρετικά φιλόδοξης πολιτικής,
που σκοπό έχει να ενδυναμώσει την θέση
της χώρας μας ως κέντρου υπηρεσιών
και όχι μόνο.
Πρόσθετα, με την επέκταση της ταχύρρυθμης διαδικασίας πολεοδομικής
αδειοδότησης με την κατάθεση στη Βουλή

του Νομοσχεδίου για τη διευκόλυνση των
Στρατηγικών Αναπτύξεων, άνω των €25
εκατ., φιλοδοξούμε να καταστήσουμε τη
χώρα μας έναν πραγματικά ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό βιώσιμης και
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ενώ ως
εξαιρετικά σημαντική χαρακτηρίζω και
την παρέμβασή μας με το ολοκληρωμένο
Σχέδιο Δράσης για την Ανάπλαση και
Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, που στοχεύει στην αναζωογόνησή
της, στην ενίσχυση της οικονομικής της
δραστηριότητας, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου γκετοποίησης
που σήμερα αντιμετωπίζει.
Άφησα τελευταίο το μείζον θέμα της
μετανάστευσης, που με βεβαιότητα θα
συνεχίσει να αποτελεί μιαν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ατζέντα του
Υπουργού των Εσωτερικών και όχι μόνο.

09.01.2022
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«Ανάπηρος περνάει, σταθείτε προσοχή»
“ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΌ ENHAM”

ΦΑΝΟΎΛΑ ΑΡΓΥΡΟΎ,
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος

ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ, ΠΈΡΑΝ
ΤΟΥ ΕΝΌΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΟΥ
ΑΝΔΡΏΝ ΈΜΕΙΝΑΝ ΑΝΆΠΗΡΟΙ
ΕΊΤΕ ΑΠΌ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ, ΕΊΤΕ
ΑΠΌ ΤΡΑΎΜΑΤΑ. ΠΟΛΛΈΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ
ΕΊΧΑΝ ΙΔΡΥΘΕΊ ΤΌΤΕ ΣΕ ΌΛΗ
ΤΗ ΧΏΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΕΚΕΊΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΣΚΉΣΟΥΝ ΞΑΝΆ
ΤΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΆ ΤΟΥΣ ‘Η ΝΑ
ΜΆΘΟΥΝ ΚΆΠΟΙΑ ΝΈΑ ΤΈΧΝΗ.
ΚΑΙ ΤΟ «ΚΈΝΤΡΟ» ΣΤΟ ΧΩΡΙΌ
ENHAM ΉΤΑΝ ΈΝΑ ΑΠΌ ΑΥΤΆ

Τ

ο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο,
στο πλαίσιο των εποχιακών του εκθέσεων
και δραστηριοτήτων,
ανάρτησε πρόσφατα
ένα εξαίρετο άρθρο, με
σκοπό, όπως τονίζει, να
μοιράζεται ιστορίες που συνδέουν τους
ανθρώπους της δεκαετίας του 2020 με
εκείνους της δεκαετίας του 1920...
Τίτλος: «Η αποκατάσταση των
στρατιωτών, αναπήρων του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου – Το Κέντρο
στο χωριό Enham».
Τον Νοέμβριο του 1919 ο FieldMarshal Haig, επικεφαλής των Βρετανικών
Δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, είχε γράψει:
«Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα
για το άνοιγμα του Κέντρου στο Χωριό
Enham και εντυπωσιάστηκα πολύ με
την ταχύτητα εγκατάστασης της πρώτης
εκατοντάδας ανθρώπων. Είναι μόνο με
ιδρύματα αυτού του είδους που μπορούμε
να πληρώσουμε μέρος του χρέους μας σε
αυτούς που πολέμησαν για μας, και σας
εύχομαι κάθε επιτυχία για το μέλλον».
«I have read the account of the
opening of the Enham Village Centre
with much interest, and I was much

struck by the promptitude with which
you have got your first hundred men
installed. It is only by institutions of
this sort that we can repay some of
the debt that we owe to those who
fought for us, and I wish you every
success for the future»

Field-Marshal Haig,
November 1919

Το Κέντρο άνοιξε αρχές του 1919 ως
φιλανθρωπικό ίδρυμα, για να βοηθήσει
ανάπηρους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να εργαστούν και να ζήσουν τη ζωή
τους πλήρως, ως ανεξάρτητοι άνθρωποι,
όσο καλύτερα μπορούσαν. Συνεχίζει επιτυχώς μέχρι σήμερα ως Enham Trust. Το
άρθρο αναφέρεται στις αρχές της ίδρυσής
του και τη δουλειά που έκανε.
Ξεκινώντας, εξηγεί ότι, ως αποτέλεσμα
του πολέμου, πέραν του ενός εκατομμυρίου ανδρών έμειναν ανάπηροι είτε από
ασθένειες, είτε από τραύματα. Πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις είχαν ιδρυθεί
τότε σε όλη τη χώρα για να βοηθήσουν
τους ανθρώπους εκείνους, να ασκήσουν
ξανά το επάγγελμά τους ή να μάθουν κάποια νέα τέχνη. Και το «Κέντρο» στο χωριό
Enham ήταν ένα από αυτά. Οι στόχοι του
ήσαν: Η εξασφάλιση κρατικής βοήθειας
για τη γρήγορη αποκατάσταση της υγείας
των αναπήρων. Η λήψη μέτρων για τη
δημιουργία συνθηκών για κοινωνική
ζωή. Η προσφορά στέγης στις οικογένειες των αναπήρων σε προσιτές τιμές
ή επιστροφή στα δικά τους σπίτια με τη
βοήθεια κρατικής σύνταξης και επίσης
η εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας στη
γεωργία ή άλλα επαγγέλματα.
Ο χώρος στο Enham Place επιλέχτηκε,
γιατί είχε 1.027 στρέμματα καλής καλλιεργήσιμης γης με τέσσερεις φάρμες, τρία
μεγάλα σπίτια, δύο μικρότερα σπίτια και
πέραν των 30 εξοχικών κατοικιών και άλλες
ευκολίες. Η δε ανταπόκριση του κόσμου
σε βοήθεια, είτε υπό μορφήν χρηματικού
ποσού, είτε διαφόρων ειδών για την ίδρυση
του Κέντρου ήταν εντυπωσιακή.
Ο πρώτος ένοικος του Κέντρου έγινε
δεκτός τον Μάιο του 1919 και, μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου 1919, 150 άνδρες είχαν
εγκατασταθεί πέριξ του Enham Place. Δύο
χρόνια μετά, ο αριθμός έφθασε τους 510
ενοίκους με όλων των ειδών αναπηρίες...
Οι περισσότερες ασχολίες περιστρέφονταν, λόγω της αγροτικής περιοχής,
στη γεωργία και δασονομία. Όμως, είχαν δοθεί οδηγίες όπως προσφέρεται

επανεκπαίδευση και για πολλές άλλες
ασχολίες, όπως ηλεκτρολογία, πλέξιμο
καλαθιών, διορθώσεις παπουτσιών,
κατασκευή χειροποίητων επίπλων κ.ά.
Οι υπεύθυνοι του ιδρύματος πίστευαν
ότι «μόνο συνδυάζοντας τη θεραπεία με
την εκπαίδευση» θα είχαν τα καλύτερα
αποτελέσματα.
Γι’ αυτό είχε ιδρυθεί και ένα τμήμα στον
χώρο αυτό, χάρη στον Βρετανικό Ερυθρό
Σταυρό, το οποίο προσέφερε διευκολύνσεις για την εξάσκηση και εκπαίδευση
στα γυμναστήρια, με θερμόλουτρα κ.τ.λ.
Καθώς ο χρόνος προχωρούσε, εντός
της δεκαετίας του 1920 προστέθηκαν
περισσότερα κτήρια φιλοξενίας και αυτό
επειδή τα νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα
συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες
του πολέμου... Και το γεγονός ότι πολλοί
ανάπηροι άνδρες (με διάφορες αναπηρίες) που έπρεπε να εισαχθούν στο Κέντρο
αυτό άφηναν τις οικογένειές τους πίσω,
έπρεπε να διευθετούνταν και φιλοξενίες
για τις οικογένειές τους, ούτως ώστε να
ενθαρρύνονταν οι άνδρες αυτοί να μένουν
εκεί όσο καιρό χρειαζόντουσαν για την
αποθεραπεία τους,
Η αποκατάσταση των ανάπηρων πρώην
στρατιωτών, βετεράνων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια περιοχή όπου
έγινε τόσο μεγάλη και σημαντική δουλειά
όπως στο Enham Trust, ίσως να μην έγινε
ευρύτερα γνωστή, γράφει το σχετικό άρθρο,
ολοκληρώνοντας πως «ας ελπίσουμε ότι
αυτή η ανάρτηση ρίξει κάποιο φως σε αυτό
το κεφάλαιο (της ιστορίας)».
https://blog.nationalarchives.gov.
uk/20speople-rehabilitation-disabledfirst-world-war-servicemen-enhamvillage-centre/

μεγάλωσαν στην Κωνσταντινούπολη προτού
την εγκαταλείψουν, λόγω των εξαναγκαστικών συνθηκών που επικρατούσαν εκεί
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... Ο
Τσαουσάκης στη συνέχεια πολέμησε και
υπέφερε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
γεγονός που δίνει ενισχυμένη απήχηση
στο τραγούδι. Παραθέτω τους στίχους του
τραγουδιού, που όντως πρέπει να τυπωθούν
στην καρδιά κάθε Έλληνα, ούτως ώστε η
θυσία των νεκρών και τραυματιών των
πολέμων να μην ξεχαστεί ποτέ.
Ηχητικό εδώ:
https://www.youtube.com/
watch?v=f50FgIT5qJs

ΆΠΟΨΗ ΕΙΣΌΔΟΥ (ΒΌΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΆ)

Αφήστε τα ποτήρια σας
που τα `χετε γεμίσει
και δώστε στον ανάπηρο
μια θέση να καθίσει
Σ’ αυτόν αξίζει πάντοτε
να λέμε με ψυχή
«ανάπηρος περνάει
σταθείτε προσοχή»

ΣΕ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΦΆΡΜΑ.

Κι αυτός σαν Ελληνόπουλο
και άξιο παλληκάρι
σε κάποια μάχη άφησε
το ένα του ποδάρι
Γι’ αυτό οπού τον βλέπετε
να λέτε με ψυχή
«ανάπηρος περνάει
σταθείτε προσοχή»
Ας πούμε το τραγούδι μας
περήφανα κι αντρίκια
γιατί για μας κρεμάστηκε
στα δυο του δεκανίκια

«Ο Aνάπηρος»

Η συζήτησή μου για την ανάρτηση
αυτή του Εθνικού Αρχείου με τον αγαπητό
Δρα Κλέαρχο Α. Κυριακίδη, του θύμισε
ένα σχετικό και σπουδαίο ελληνικό λαϊκό τραγούδι το οποίο λίγο είναι γνωστό,
δυστυχώς. Και τον ευχαριστώ για την
ενημέρωση.
Όπως με ενημέρωσε ο Δρ. Κυριακίδης,
το τραγούδι τιτλοφορείται «Ο Ανάπηρος»
(Columbia DG- 6798). Κυκλοφόρησε το
1949, στον απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και αφορά έναν βετεράνο
πολέμου ο οποίος έχασε το ένα του πόδι στο
πεδίο των μαχών. Η μουσική και οι στίχοι
είναι του Γιώργου Μητσάκη και η φωνή
του Πρόδρομου Τσαουσάκη. Αμφότεροι

ΆΠΟΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ (ΝΌΤΙΑ ΠΛΕΥΡΆ)
ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ.

Σ’ αυτόν αξίζει πάντοτε
να λέμε με ψυχή
«ανάπηρος περνάει
σταθείτε προσοχή»
Δυστυχώς, τα λόγια του τραγουδιού μεταδίδουν με πόνο ψυχής και
καημό την έλλειψη αξιοπρεπούς
αναγνώρισης από την κοινωνία μας
της προσφοράς των αναπήρων πολέμων. Και όχι μόνο του ΠΠΠ, αλλά
και όσων θυσίασαν την ζωή τους σε
νεαρή ηλικία, κάτι που ραγίζει καρδιές. Στην περίπτωση της Κύπρου
θυμίζει και το 1974. Όπως και τον
Τύμβο, το κοιμητήριο Κωνσταντίνου
και Ελένης κ.λπ.

Εχθροί της ιστορίας
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ,
ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΉΤΗ, Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΎΛΟΙ ΤΕΊΝΟΥΝ
ΝΑ ΑΛΛΟΙΏΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΛΉΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΆΣΣΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΐΖΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΠΡΌΣΩΠΑ
ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΔΡΑΜΆΤΙΣΑΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΌ ΡΌΛΟ ΕΝΑΝΤΊΟΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΊΔΑΣ ΤΟΥΣ

Η

ιστοριογραφία είναι η επιστημονική μέθοδος συγγραφής
της ιστορίας η οποία θεμελιώνεται στην κριτική εξέταση
των πηγών και την τεκμηρίωση στοιχείων
γραπτών ή αφηγηματικών που αντέχει
στην ακαδημαϊκή δοκιμασία κριτικών
μεθόδων. Υπάρχουν διάφορες μορφές
ιστοριογραφίας, αλλά δεν είναι της ώρας.
Έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη μου
οι αναφορές της βοηθού Πρύτανη στο
πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης (Όετβος
Λόραντ) που μας δίδασκε ιστοριογραφία.

Τόνιζε με έμφαση πως η Ιστορία δυστυχώς μετατρέπεται στα χέρια πολιτικών σε
εργαλείο προπαγάνδας. Υπογράμμιζε με
έμφαση πως η ιστορία πρέπει να υπηρετεί την επιστήμη της Ιστορίας και όχι
την πολιτική ή τους εκάστοτε πολιτικούς.
Σε ένα συνέδριο ιστορικών την δεκαετία
του 1970 δύο ακαδημαϊκοί, ένας Ούγγρος
και ένας Ρώσος, συζητούσαν το ζήτημα των
Τατάρων στα εδάφη της τότε Σοβιετικής
Ένωσης και, όταν η συζήτηση κινδύνευε
να εκτραπεί από το επίπεδο της ακαδημαϊκής συζήτησης, ο Σοβιετικός ρωτάει
τον Ούγγρο συνάδελφό του, αν διάβασε
την ιστορία του ΚΚΣΕ (Κομμουνιστικού
Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης). Ποιαν
απ’ όλες, απαντάει ο Ούγγρος: Αυτήν που
γράφτηκε επί Στάλιν, επί Κρουτσιώφ ή
επί Μπρέζνιεφ;
Με τα πιο πάνω ως παρένθεση καταδεικνύεται πως οι κυβερνήσεις, παλιές και
νέες, επιλέγουν την παραχάραξη ιστορικών
γεγονότων είτε για να εξωραΐσουν ή ηρωοποιήσουν πρόσωπα και γεγονότα, είτε
για να αποκρύψουν δεδομένα και στοιχεία
που αφορούν την ιστορική διαδρομή της
χώρας ή χωρών που συνδέονται εχθρικά
ή φιλικά μεταξύ τους.
Η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί
να εμφανίσει την Κύπρο ως πρώην και
νυν ιδιοκτησία της, ενώ διαγράφει την
ιστορική αλήθεια και την μακραίωνη
ιστορική διαδρομή της νήσου Κύπρου,
η οποία ναι μεν πολλούς αφέντες άλλαξε,
δεν άλλαξε καρδιά, ούτε και την ελληνική
λαλιά που είναι τόσο βαθιά ριζωμένη για
αιώνες τώρα στην εθνική συνείδηση του
κυπριακού λαού.
Δυστυχώς, στην Κύπρο αλλά και στην

Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες του
πλανήτη, η μυθοπλασία και οι θρύλοι
τείνουν να αλλοιώσουν την ιστορική
αλήθεια, παραχαράσσοντας γεγονότα και
εξωραΐζοντας ιστορικά πρόσωπα τα οποία
διαδραμάτισαν αρνητικό ρόλο εναντίον
των συμφερόντων της πατρίδας τους. Η
πρόσφατη αντιπαράθεση στην Βουλή για
το κονδύλι του μουσείου Γρίβα είναι ενδεικτική της προσπάθειας να αναδυθεί
ως ηρωική μορφή το εν λόγω άτομο, το
οποίο συνέδεσε το όνομά του με συνωμοσίες, δολοπλοκίες, δολοφονίες και σχέδια
πραξικοπήματος κατά της ιδιαίτερής του
πατρίδας Κύπρου.
Με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης ακαδημαϊκοί ιστορικοί φέρνουν στην επιφάνεια
μυθοπλασίες με τις οποίες επιχειρήθηκε η
αλλοίωση της ιστορικής αλήθειας. Όπως,
για παράδειγμα, ότι η επανάσταση κηρύχθηκε στις 25 Μαρτίου, με τον Παλαιών
Πατρών Γερμανό να υψώνει το λάβαρο
στην Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Το γεγονός αυτό αμφισβητήθηκε και πολλοί
ιστορικοί το θεωρούν φανταστικό. Ο ίδιος
ο Γερμανός δεν αναφέρει τη σκηνή στα
απομνημονεύματά του, που συνέγραφε
σχεδόν συγχρόνως με τα γεγονότα ή το
αργότερο μέχρι τον θάνατό του το 1826.
Στην Κύπρο υπάρχει μια κατάσταση
άνω ποταμών. Κάποιοι μη ιστορικοί, για
να αποδείξουν πως οι Ελληνοκύπριοι δεν
έχουν ελληνική καταγωγή και χωρίς καμιά
επιστημονική τεκμηρίωση, γράφουν ό,τι
θέλουν, ή για να εξυπηρετήσουν διάφορες
πολιτικές. Πριν από χρόνια, με αφορμή
ανασκαφικές ανακαλύψεις αιγυπτιακών
θεοτήτων στα εδάφη της Κύπρου, κάποιος

μη ιστορικός σε βιβλία του καταγράφει
αυθαίρετα συμπεράσματα ότι οι Κύπριοι
δεν είναι Έλληνες. Η απόδειξη για τον
ίδιο ήταν το μεγάλου μεγέθους άγαλμα
Αιγύπτιου θεού, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν
πως στην αρχαιότητα άνθιζε το εμπόριο
με τις γειτονικές χώρες. Μαζί με άλλα
αντικείμενα, όπως φυσητό γυαλί από τη
Συρία, έφθαναν ειδώλια θρησκευτικής
λατρείας, όπως και αγάλματα. Αυτό βέβαια
δεν αποδεικνύει πως οι Κύπριοι είναι
Αιγύπτιοι, Ασσύριοι ή Φρανκολεβαντίνοι,
σύμφωνα με τον εν λόγω συγγραφέα.
Άλλο δείγμα παραχάραξης της ιστορικής
αλήθειας είναι οι ανιστόρητες αναφορές
του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος σε
ένα από τα τελευταία του βιβλία φορτώνει
την ευθύνη για την τουρκική εισβολή στην
τότε Σοβιετική Ένωση και βγάζει άμοιρους
ευθυνών τις ΗΠΑ, τη CIA και όλο το κακό
συναπάντημα. Άσχετο αν στα πρώτα βιβλία
του οι αναφορές του είναι εκ διαμέτρου
αντίθετες.
Η ιστορική αλήθεια, βέβαια, δεν μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με τις πολιτικές
πεποιθήσεις ενός εκάστου, προκειμένου
να εξυπηρετήσει αλλότριους σκοπούς ή
οποιεσδήποτε δυνάμεις.
Υπάρχει ακόμα και μια συνειδητή
αλλοίωση της ιστορικής αλήθειας από
συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο απορρίπτει
ότι η Κύπρος είναι ελληνική και κάνει
λόγο για πολυπολιτισμικό κράτος.

Η πολιτική της εθνοκάθαρσης από την Τουρκία

Η Τουρκία είναι πρωταθλήτρια στην
παραχάραξη της ιστορίας.
Στα αχανή εδάφη της διαβιούν πολ-

λές λαότητες, όπως ‘Ελληνες, Αρμένιοι,
Ασσύριοι, Τσερκέζοι, Αμπχάζιοι, Λαζοί,
Αλεβίτες και Κούρδοι. Με την πολιτική
της αφομοίωσης -εθνοκάθαρσης επί Οθωμανών και αργότερα ως κοσμικό κράτος
η Τουρκία κατόρθωσε να υποτάξει αυτές
τις λαότητες, εκτός από τους Κούρδους.
Βλέποντας αυτό το κράμα εθνοτήτων
στην Τουρκία δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί
αναλυτές οι οποίοι θεωρούν πως οι αμιγώς
Τούρκοι είναι μειοψηφία. Σύμφωνα με
διάφορες εκτιμήσεις, οι Κούρδοι αποτελούν το 15% έως το 20% του πληθυσμού
της Τουρκίας, περίπου 18 εκατομμύρια.
Εκτιμώμενοι περίπου στα 30 εκατομμύρια άνθρωποι, οι Κούρδοι αποτελούν
μίαν από τις μεγαλύτερες εθνικές ομάδες
στον κόσμο που δεν έχουν δικό τους εθνικό
κράτος. Κουρδικές μειονότητες υπάρχουν
σε Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, αλλά και Συρία.
Από τον συνολικό πληθυσμό των Κούρδων,
περίπου ο μισός κατοικεί στην Τουρκία.
Είναι κατανεμημένος κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σήμερα οι
περισσότεροι Κούρδοι ζουν σε μεγάλες
πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, το
Ιζμίρ, το Μερσίν και η Αντάνα. Εξαιτίας
του μεγέθους του κουρδικού πληθυσμού
αλλά και της ύπαρξης αυτονομιστικών
κινήσεων, οι Κούρδοι αντιμετωπίζονται
ως μία απειλή για την εθνική ενότητα
της χώρας.
Άλλη μεγάλη εθνότητα στην Τουρκία
είναι οι Τσερκέζοι, που αριθμούν πάνω
από 7 εκατομμύρια. Λόγω των διώξεων,
μόνο μια μειοψηφία ομιλεί την τσερκέζικη γλώσσα και κρύβουν την καταγωγή
τους για να μην υποστούν διώξεις και
φυλακίσεις.

Οι Αλεβίτες στην Τουρκία είναι γύρω
στα 25 εκατομμύρια και ανέκαθεν ήταν υπό
διωγμόν. Παρά τις πολλές προσπάθειες
των Τούρκων Σουνιτών να τους αφομοιώσουν, δεν έχασαν τη συνοχή τους. Η
καχυποψία και η προκατάληψη χωρίζει
τους Αλεβίτες και τους Σουνίτες, οι οποίοι
κατηγορούν τους Αλεβίτες ως ετερόδοξους,
σχισματικούς, προδότες και ανήθικους.
Η Τουρκία, με ασπίδα τον στρατό, την
αστυνομία και το σύνταγμα, κλείνει
τους τεκέδες των Αλεβιτών, τους κόβει
την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, μπλοκάρει τα αναπτυξιακά έργα
στις περιοχές τους κ.ά. Τη μεγαλύτερη
εξόντωση Αλεβιτών (40.000 νεκροί) την
έκανε ο Σουλτάνος Σελίμ, το όνομα του
οποίου έδωσε ο Ερντογάν πριν από καιρό
στην τρίτη γέφυρα του Βοσπόρου. Αυτό,
ενόχλησε τους Αλεβίτες.
Πολλές λαότητες στην Τουρκία, κρυπτοχριστιανοί, Λαζοί, Αμπχάζιοι και άλλοι
αποκρύβουν την εθνική τους ταυτότητα.
Ένας από τους λόγους που η Τουρκία
αρνείται οποιαδήποτε αυτονομία στους
Κούρδους είναι επειδή φοβάται μια μεγάλη
έκρηξη από τις άλλες εθνικές οντότητες
που διαβιούν στα εδάφη της.
Ένας επίσης από τους λόγους που
στα κατεχόμενα η Τουρκία εφαρμόζει
την δημογραφική αλλοίωση αυξάνοντας
κάθε χρόνο τον αριθμό των εποίκων είναι
επειδή δεν εμπιστεύεται τους Τ/κ και με
διάφορους μύθους επιχειρεί να μεγεθύνει
το χάσμα μεταξύ των Ε/κ.
Όσο υπάρχουν οι εχθροί της ιστορίας
και τα πολιτικά παράσιτα, πολλές εθνότητες, λαοί και λαότητες κινδυνεύουν με
αφανισμό, μη εξαιρουμένων και των Ε/κ.
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Της Κυριακής

Σωκράτης Λοϊζίδης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΉΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΈΝΟΠΛΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΎ ΑΓΏΝΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΌΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ ΤΗΣ
ΕΟΚΑ. ΕΊΧΕ ΣΥΝΟΔΕΎΣΕΙ ΤΟΝ
ΑΡΧΗΓΌ ΣΤΗΝ ΚΆΘΟΔΌ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΉΦΘΗ ΣΤΗ ΧΛΏΡΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΎ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΛΉΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΦΌΡΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ»

Ο

Σωκράτης Λοϊζίδης
είναι ο αδιαμφισβήτητος εμπνευστής
της διεξαγωγής
Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα
στην Κύπρο. Αυτός
ήταν που μίλησε για την ιδέα του στον Μακάριο κι ο Αρχιεπίσκοπος την υιοθέτησε.
Μακάριος και Σωκράτης ήταν συμμαθητές
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στενοί φίλοι.
Επίσης, ήταν αυτός που, με τον αδελφό
του Σάββα, πλησίασαν τον Γρίβα, του μίλησαν για την ιδέα τους και του ζήτησαν
να ηγηθεί του Ένοπλου Αγώνα για την
απελευθέρωση της κοινής γενέθλιας γης.
Ο Σωκράτης ήταν ο πιο μικρός από
τα 11 αδέρφια του Σάββα. Όταν τέλειωσε
το δημοτικό σχολείο του Δικώμου, φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ήταν
συμμαθητής και στενός φίλος του μοναχού τότε Μακάριου Κυκκώτη, μετέπειτα
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ’. Μετά
την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο
Γυμνάσιο πήγε στην Αθήνα, κοντά στον
αδελφό του Σάββα, που δικηγορούσε εκεί
από το 1931, μετά την εξορία του από την
Κύπρο, λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα των Οκτωβριανών. Σπούδασε νομικά
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και άρχισε να
εργάζεται μαζί με τον αδελφό του. Όταν
κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος,
ο Σωκράτης κατετάγη εθελοντικά στον

Ελληνικό Στρατό και πολέμησε κατά των
Γερμανοϊταλών. Αργότερα, συμμετέσχε
στην εθνική αντίσταση κατά των κατακτητών και στη συνέχεια πολέμησε κατά
των συμμοριτών, που προσπάθησαν να
μετατρέψουν την καθημαγμένη από τον
πόλεμο Ελλάδα σε «Λαϊκή Δημοκρατία»
- δορυφόρο της μακαρία τη λήξει Σοβιετικής Ένωσης.
Μετά τη συντριβή των κομμουνιστών
στο Βίτσι-Γράμμο, ο Σωκράτης αποστρατεύτηκε και γύρισε στο δικηγορικό γραφείο
που διατηρούσε με τον αδελφό του Σάββα.
Δεν επρόκειτο, όμως, να μείνει εκεί για
πολύν καιρό. Η Κύπρος ζήτησε τις υπηρεσίες του και ήρθε στο νησί, όπου ανέλαβε
τη Γενική Γραμματεία της Παναγροτικής
Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), της οργάνωσης
των εθνικοφρόνων αγροτών, την οποίαν
ανέδειξε ως την πιο άρτια και δυναμική,
μαζική οργάνωση της Κύπρου. Σε συνεργασία με την Εθναρχούσα Εκκλησία, ο
Σωκράτης Λοϊζίδης έδωσε αγωνιστική
πνοή στην ΠΕΚ και πρωταγωνίστησε στη
διεξαγωγή του Ενωτικού Δημοψηφίσματος
της 15ης Ιανουαρίου 1950. Η βρετανική
αποικιακή κυβέρνηση εξόρισε τον Σωκράτη Λοϊζίδη για την εθνική του δράση
λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία του
Ενωτικού Δημοψηφίσματος. Ήταν Έλληνας υπήκοος και του στέρησε την άδεια
παραμονής στη γενέτειρά του Κύπρο.
Εξόριστος στην Αθήνα ο Σωκράτης με
τον επίσης εξόριστο αδελφό του Σάββα,
από τα Οκτωβριανά του 1931, σκέφτονταν
καθημερινά πώς να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, έστω και από μακριά,
μετά το Ενωτικό Δημοψήφισμα, στο οποίο
ο κυπριακός Ελληνισμός διατράνωσε
πανηγυρικά την στερρά και αμετάκλητη
απόφασή του να διεκδικήσει την ένωση
με τη Μάνα Ελλάδα. Τότε, τέλη Μαρτίου
1950, συνέλαβαν την ιδέα της διεξαγωγής
ένοπλου αγώνα. Την ιδέα τους αυτή την
κράτησαν μυστική μέχρι που ο Σωκράτης
πήρε τη μεγάλη απόφαση να την μεταφέρει
στον φίλο και συμμαθητή του Μακάριο,
που ήταν πια Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όταν
ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στην Αθήνα
για επαφές με την ελληνική Κυβέρνηση,
ο Σωκράτης τον πλησίασε και του ανέπτυξε την ιδέα του ίδιου και του αδελφού
του. Ο Μακάριος άκουσε με προσοχή
τον φίλο του και δεν απέρριψε την ιδέα
του. Αντίθετα, την υιοθέτησε, λέγοντάς του
ότι η Εκκλησία θα ήταν στο πλευρό κάθε
προσπάθειας για την απελευθέρωση της
Κύπρου και ο ίδιος ήταν διατεθειμένος
να ενισχύσει και οικονομικά μια τέτοια

γορούμενο ξεχωριστά να πει έναν λόγο για
τον οποίο να μην του επιβληθεί ποινή. Ο
Σωκράτης, αγέρωχος, απάντησε: «Είμαι
Κύπριος Έλλην υπήκοος. Πιστεύω εις τας
αρχάς της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της δικαιοσύνης και της αυτοδιαθέσεως
των λαών. Συνεπής προς τας αρχάς αυτάς
έπραξα ό,τι έπραξα».

Φυλάκιση 12 ετών

Ο ΣΩΚΡΆΤΗΣ
ΛΟΪΖΊΔΗΣ.

προσπάθεια. Οι δύο πρώην συμμαθητές
και φίλοι χώρισαν και ο Σωκράτης, όλος
χαρά, γύρισε στον αδελφό του Σάββα, που
τον περίμενε εναγώνια για να μάθει τα νέα.
Ο Σωκράτης ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια τον Σάββα για όσα λέχθηκαν
στη συνάντησή του με τον Μακάριο και
την προθυμία τού Αρχιεπισκόπου να
ενισχύσει και οικονομικά τον ένοπλο
αγώνα. Και από τη στιγμή εκείνη άρχισε
να παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα των
αδελφών Λοϊζίδη. Κινήθηκαν συνδυασμένα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα
και άκρα μυστικότητα. Τα δύο αδέρφια
άρχισαν να σκέφτονται ποιους έπρεπε
να πλησιάσουν, για να τους αποκαλύψουν το μεγάλο τους μυστικό και να
τους ζητήσουν συμμετοχή στο μεγάλο
εθνικό πατριωτικό έργο που αναλάμβαναν. Ο πρώτος που συνάντησαν και
δέχθηκε ολοπρόθυμα συμμετοχή ήταν ο
αείμνηστος Νικόλαος Στράτος, που είχε
διατελέσει και Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη.
Δεύτερος ήταν ο απόστρατος ανώτερος
αξιωματικός των Μυστικών Υπηρεσιών,
Ηλίας Αλεξόπουλος, του οποίου η σύζυγος
ήταν Κυπρία Ελληνίδα. Ανάμεσα στους
πρώτους που είχαν σκεφτεί να πλησιάσουν
ήταν και ο κυπριακής καταγωγής απόστρατος συνταγματάρχης του Ελληνικού
Στρατού, Γεώργιος Γρίβας. Συμφώνησαν
να τον πλησιάσουν όχι μόνο για να του
αναπτύξουν την ιδέα τους για ένοπλο
απελευθερωτικό αγώνα, γιατί την είχαν
ξανασυζητήσει, όπως αναφέρει ο Διγενής,
αλλά και να του προτείνουν ν’ αναλάβει
την αρχηγία του.

Μύηση του Γρίβα

Ένα μεσημέρι του Μάη του 1951, Σάββας
και Σωκράτης Λοϊζίδης συνάντησαν τον
Γρίβα σε μιαν απομονωμένη γωνιά του
ζαχαροπλαστείου «Τσίτα» της Αθήνας. Τα
κουβέντιασαν κι ο Γρίβας συμφώνησε
ν’ αναλάβει την ηγεσία του αγώνα, υπό
την προϋπόθεση ότι θα κατέβαινε πρώτα
στην Κύπρο για να εκτιμήσει από κοντά
την κατάσταση και μετά να δώσει οριστική
απάντηση. Συμφώνησαν και όλα έγιναν
όπως σχεδιάστηκαν. Συγκροτήθηκε στην
Αθήνα η μυστική Επιτροπή Αγώνος Κύπρου,
ενώ παράλληλα άρχισε η συγκέντρωση
οπλισμού για τις ανάγκες του αγώνα.
Ο Σωκράτης συνόδευσε τον Γρίβα,
όταν ήρθε στις 10 Νοεμβρίου 1954 στην
Κύπρο, για ν’ αρχίσει τον ένοπλο αγώνα.
Από τη Χλώρακα, όπου αποβιβάστηκαν,
ο Σωκράτης, μετά από μια βδομάδα, μετακινήθηκε στον Άγιο Μάμα Λεμεσού,
όπου έστησε το στρατηγείο του και άρχισε
τη στράτευση, διαφώτιση και οργάνωση
ένοπλων ομάδων στη νότια Πιτσιλιά. Εκεί
είχε συναντήσεις με τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ
και από τον Άγιο Μάμα ξαναγύρισε στη
Χλώρακα, προκειμένου να γυρίσει στην
Αθήνα για να ηγηθεί των προσπαθειών
της Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα.
Ο Σωκράτης συνελήφθη τελικά στη
Χλώρακα τη νύκτα της 25ης Ιανουαρίου
1955 με τους Χλωρακιώτες αγωνιστές και
το πλήρωμα του πλοιαρίου «Άγιος Γεώργιος». Στις 6 Μαΐου το Κακουργιοδικείο
Πάφου επέβαλε διάφορες ποινές στους
κατηγορουμένους. Προτού ανακοινωθεί
η απόφαση, ο Βρετανός Αρχιδικαστής σερ
Έρικ Σάλιναν ζήτησε από τον κάθε κατη-

Οι δυνάμεις που έκτοτε ήθελαν την Κύπρο διαιρεμένη είναι εδώ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Η

πρόσφατη έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το
Κυπριακό δεν άρεσε σε κανένα στην Κύπρο.
Και δικαιολογημένα. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ όχι
μόνο αποφεύγει να ονοματίσει τον ένοχο
για το αδιέξοδο στο Κυπριακό, την Τουρκία, αλλά ούτε
καν αναφέρει τις αρνητικές ενέργειές της, και καλύπτει
την μετατόπιση και εναντίωσή της στη βάση λύσης του
Κυπριακού. Τη βάση λύσης την οποία προνοούν τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ και η Τουρκία όχι απλώς δεν την
υιοθετεί, αλλά εδώ και τέσσερα χρόνια την καταπολεμά. Ούτε για την απαράδεκτη για τα Ηνωμένα Έθνη
θέση της περί δύο κρατών δεν της καταλογίζει ευθύνη.
Θέση έκπληξη; Όχι, βέβαια. Δεν πρόκειται, όμως,
να επαναλάβω τα γνωστά που ορισμένοι σκόπιμα και
πεισματικά αρνούνται να παραδεχτούν. Ότι, δηλαδή,
ο εκάστοτε Γ.Γ. είναι ο ανώτατος υπάλληλος του ΟΗΕ
ο οποίος εκφράζει το ισοζύγιο δυνάμεων στον διεθνή
οργανισμό και κατ’ αντανάκλαση αυτόν που επικρατεί
στον κόσμο. Το ισοζύγιο δυνάμεων δηλαδή μεταξύ των
πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας συν
της Γερμανίας. Σήμερα, άλλα θα ήθελα να σχολιάσω.
Πρώτον, ότι δεν τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα, ούτε
όλοι οι μέχρι στιγμής υποψήφιοι για τις Προεδρικές
του 2023. Ειδικά οι υποψήφιοι, περιλαμβανομένων
των εν δυνάμει υποψηφίων, τι περιμένουν; Αν δεν
έχουν άποψη για το Κυπριακό και τις εξελίξεις του,
γιατί θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο;
Δεύτερον, απ’ όσους τοποθετήθηκαν, εύκολα διακρίνεις
στους πιο πολλούς τον υποκειμενισμό στην κρίση τους.
Έναν υποκειμενισμό που σχετίζεται με τρεις παράγοντες:
α) τη διαχρονική θέση ενός εκάστου στο Κυπριακό, β) την
πρόθεση αυτοδικαίωσης, γ) τις επερχόμενες Προεδρικές.

Πώς, για παράδειγμα, να θεωρήσω αντικειμενική μια
οποιαδήποτε δήλωση που δεν καταλογίζει την πρώτη
και κυρίαρχη ευθύνη στην Τουρκία ή την καταλογίζει
με την πολύ εμφανή πρόθεση, απλώς, να το καταγράψει
για να μην κατηγορηθεί ο συντάκτης της ότι ξεχνά την
Τουρκία και επικεντρώνεται στη συνέχεια σε οτιδήποτε
άλλο; Όποιος δεν καταλαβαίνει την αρνητικά ποιοτική
αλλαγή στη στάση της Τουρκία και την κάλυψη που
της παρέχουν δυστυχώς τα Ηνωμένα Έθνη ελέω συγκεκριμένων κρατών, δεν θέλει να καταλάβει. Όπως,
φυσικά, δεν είναι αντικειμενική και μια αξιολόγηση
των εξελίξεων, η οποία δεν αναγνωρίζει τις δικές μας
ευθύνες στο θέμα. Το μέγα ερώτημα, το μέγα ζήτημα
ήταν και είναι το εξής: θα συναινούσε άραγε η Τουρκία
σε οποιαδήποτε φάση του Κυπριακού σε λύση αρχών,
αν κάναμε τη δεδομένη στιγμή ακόμα ένα βήμα; Ακόμα
μια υποχώρηση; Εγώ λέω όχι. Ορισμένοι λένε, ναι,
ακόμα και μετά την αποκάλυψη πρακτικών.
Τρίτον, διαβάζοντας τις αντιδράσεις στην πρόσφατη
έκθεση του Γ.Γ. εντοπίζεις εύκολα τις βασικές, τις θεμελιακές διαφορές μεταξύ κομμάτων στις εκτιμήσεις
τους στο Κυπριακό και κυρίως στο πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτά τα ίδια κόμματα, όμως, δεν έχουν
κανένα πρόβλημα να συνομιλούν και ενδεχομένως
αύριο να συμμαχήσουν για τις Προεδρικές, έστω και
αν διαφωνούν στα κύρια θέματα του Κυπριακού! Και
το ερώτημα είναι απλό: μια τέτοια προσέγγιση, αν ευοδωθεί, πώς θα διαχειρισθούν το Κυπριακό; Με την
λογική του εταίρου Α ή την λογική του εταίρου Β που
είναι αντίθετη! Ή, μήπως, το μήνυμα που στέλλουν
είναι ότι έχουν ξεγράψει το Κυπριακό!
Τέταρτον, όλοι όσοι έχουν τοποθετηθεί επί της έκθεσης Γκουτέρες, δεν προτείνουν οτιδήποτε πρακτικό
προς αντιμετώπιση της απαράδεκτα καλυπτικής στάσης
του απέναντι στην Τουρκία, ούτε προτείνουν κάτι για
αντιμετώπιση του προβλήματος ενόψει της συνεδρίας
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Πέμπτον, η έκθεση του Γ.Γ. και οι τοποθετήσεις του
δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα όποια λάθη,
δικαίως ή αδίκως, καταλογίζονται στην ε/κ πλευρά. Γιατί

το ισχυρίζομαι; Πολύ απλά, γιατί ορισμένες θέσεις για
το Κυπριακό δεν είναι θέσεις της ε/κ πλευράς, αλλά
θέσεις του διεθνούς οργανισμού.
Η θέση π.χ. για ένα κανονικό κράτος, μία και μόνη
κυριαρχία, ιθαγένεια, διεθνή προσωπικότητα είναι ή
όχι θέση του ΟΗΕ; Είναι. Γιατί δεν την αντιπαραβάλλει
ο Γ.Γ. στη θέση της Τουρκίας για δύο κράτη;
Έχει ή όχι θέση ο διεθνής οργανισμός για το Βαρώσι;
Έχει. Μάλιστα υπάρχουν δύο ισχυρά ψηφίσματα επί
του θέματος. Γιατί αποφεύγει να τοποθετηθεί και να
απονείμει ευθύνες στο θέμα σε Τουρκία και Τατάρ;
Ανέφερα μόνο δύο παραδείγματα από τα πολλά
που εντοπίζονται. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία
της θέσης μου. Ότι και αν ακόμα η ε/κ πλευρά στήριζε
κάτι αντίθετο προς τις αποφάσεις του ΟΗΕ, θα έπρεπε
ο ίδιος να υπερασπιστεί τις αποφάσεις των Ηνωμένων
Εθνών και να κατανείμει ευθύνες. Το ίδιο, αν το κάνουν
οι Τ/κ. Το ίδιο και πιο έντονα θα έπρεπε να το πολεμά
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, όταν προέρχεται από τον κύριο ένοχο
της κυπριακής τραγωδία, τον θύτη ολόκληρου του κυπριακού λαού, την Τουρκία.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας σταματήσει η προσποίηση
ότι δεν καταλαβαίνουμε τα οφθαλμοφανή. Ο λόγος
που ο ίδιος ο Γ.Γ. του ΟΗΕ δεν υπερασπίζεται τις θέσεις του Οργανισμού δεν είναι τα όποια λάθη της ε/κ
πλευράς. Ο λόγος είναι ότι αυτές είναι οι θέσεις της
Τουρκίας. Για μένα είναι ξεκάθαρον ότι, αν σήμερα,
για παράδειγμα, η Τουρκία στήριζε λύση ΔΔΟ, τότε
ο Γ.Γ. θα περιλάμβανε στην Έκθεσή του την σχετική
αναφορά. Αυτή είναι η στυγνή, πικρή αλήθεια. Όλα
τα άλλα διαδραματίζουν μικρό έως ελάχιστο ρόλο στη
διαμόρφωση των εκθέσεων. Άλλωστε, οι συγγραφείς
τους δεν εργάζονται, μισόν αιώνα, περίπου, για να κρατούν την πατρίδα μας ντε φάκτο διχοτομημένη και να
υλοποιήσουν σχέδια ηλικίας περίπου ενός αιώνος, για
να τους τα χαλάσει ο όποιος κ. Γκουτέρες ή Ανάν ή
άλλος. Οι δυνάμεις που ήθελαν την Κύπρο διαιρεμένη
από το 1950, συνεχίζουν να έχουν την ίδια θέση μέχρι
σήμερα. Με γνώμονα αυτήν τη θέση ενεργούν τόσο
διεθνώς, όσο και εσωτερικά.

Μετά τις απαντήσεις των κατηγορουμένων, το δικαστήριο αποσύρθηκε για
να ετοιμάσει την απόφασή του. Τότε ο
Σωκράτης, για να ενθαρρύνει τους παριστάμενους συγγενείς και φίλους των
συγκατηγορουμένων του Χλωρακιωτών
αγωνιστών, είπε σ’ αυτούς από το εδώλιο:
«Μη στενοχωρήσθε. Είμεθα όλοι αδέλφια και εις τας φυλακάς θα είμεθα πάλιν
αδέλφια. Θάρρος, περηφάνια, χαρά…».
Όταν σε λίγο ο Βρετανός Αρχιδικαστής
επέβαλλε την ποινή στον Σωκράτη, του είπε:
«Επί πολλά έτη ησχολήθης με τον πόλεμον
και την επανάστασιν. Ουδεμία αμφιβολία
υπάρχει ότι αι φανατικαί ιδέαι που έχεις
είναι ειλικρινείς, αλλά προσπάθησες, διά
μιας καλά οργανωθείσης οργανώσεως και
διά της εισαγωγής όπλων και δυναμίτιδος,
να εισαγάγης εις τας πολιτικάς υποθέσεις
της Νήσου ένοπλον δύναμιν και βίαν. Είναι
δύσκολον να γνωρίζει κανείς και ίσως να
μη γνωρίζης και συ κατά πόσον κινείσαι
από αγνά ελατήρια ή ματαιοδοξίαν. Είναι
δελεαστικόν να θεωρήσαι εθνικός ήρωας
και να έχουν την φωτογραφίαν σου εις τα
οικήματα των οργανώσεών των... Έχοντες
υπ’ όψιν μας την φύσιν της υποθέσεως
αυτής, θα σου επιβάλωμεν ποινήν, η οποία
να αποτρέψη τους άλλους να προβούν
εις παρομοίας πράξεις. Εάν εκείνη που
έκαμες εναντίον κυβερνήσεως, της οποίας
οι στόχοι δεν θα ήσαν ως της παρούσης,
τότε θα αντιμετώπιζες ίσως και την εις
θάνατον καταδίκην. Καταδικάζεσαι εις
φυλάκισιν 12 ετών από σήμερον».
Ο Σωκράτης και οι άλλοι καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στις Kεντρικές Φυλακές. Κατά την αποχώρησή τους από το
Δικαστήριο Πάφου έγιναν αντικείμενο
θερμών επευφημιών από τους συγγενείς
και τους φίλους τους, που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του δικαστηρίου και τον
περιβάλλοντα χώρο.
Από τις Kεντρικές Φυλακές ο Σωκράτης
μεταφέρθηκε σε φυλακές της Βρετανίας μαζί με άλλους αγωνιστές- ηγετικά
στελέχη της ΕΟΚΑ. Μετά τη λήξη του
Απελευθερωτικού Αγώνα, οι Βρετανοί
δεν επέτρεψαν στους αγωνιστές αυτούς

να γυρίσουν στην Κύπρο, διότι δεν είχε
μεταβιβαστεί η εξουσία στη νεοσύστατη
Κυπριακή Δημοκρατία, που εκυβερνάτο
από μεταβατική κυβέρνηση. Οι αγωνιστές
αυτοί μετέβησαν στη Ρόδο, όπου παρέμειναν μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1959.
Από τη Ρόδο ο Σωκράτης Λοϊζίδης γύρισε στην Αθήνα, αλλά δεν έπαψε ούτε
στιγμή να ενδιαφέρεται για την Κύπρο.
Παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις και
βοηθούσε όσο μπορούσε από μακριά τον
αγώνα της. Όταν ανεφύησαν οι διαφωνίες
Μακαρίου - Διγενή με αφορμή τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, ο Σωκράτης
Λοϊζίδης ήταν εκείνος που πρωταγωνίστησε
για τη συνάντηση και συμφιλίωση των
δύο ηγετών στη Ρόδο, όπου ο αδελφός
του Σάββας με τον Ιωάννη ΧατζηπαύλουΙωαννίδη είχαν συνοδέψει τον Αρχηγό
της ΕΟΚΑ.
Ο Σωκράτης, όπως και ο αδελφός του
Σάββας, είχαν ταχθεί εναντίον των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, προτού ακόμα
υπογραφούν. Παρέμεινε μέχρι το τέλος της
ζωής του αμετανόητος ενωτικός. Πέθανε
κι αυτός, όπως κι ο αδελφός του Σάββας,
με τον καημό της Κύπρου. Αντί ενωμένη με την Ελλάδα, όπως την ονειρεύτηκε
και γι’ αυτήν αγωνίστηκε, φυλακίστηκε,
διώχθηκε και προπηλακίστηκε, την είδε
ημικατεχόμενη από τις βαρβαρικές ορδές
του τουρκικού Αττίλα.
Με δική του επιθυμία, οι συγγενείς του
Σωκράτη, μετέφεραν τα οστά του και τα
έθαψαν στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας,
στον ίδιο τάφο με τα οστά του αδελφού του
Σάββα. Το μνημείο του κοινού τάφου των
αδελφών Δικωμιτών εθνικών αγωνιστών
Λοϊζίδη κοσμεί προτομή του Σωκράτη.

ΑΠΌ ΑΡΙΣΤΕΡΆ Ο ΣΩΚΡΆΤΗΣ
ΛΟΪΖΊΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΌΣ, ΟΔΗΓΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ.

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 91(Ι)
ΤΟΥ 1992, 55(Ι) ΤΟΥ 1993, 72(Ι) ΤΟΥ 1998, 59(Ι) ΚΑΙ 142(Ι) ΤΟΥ 1999,
241(Ι) ΤΟΥ 2002, 29(Ι) ΤΟΥ 2005, 135(Ι) ΤΟΥ 2006, 11(Ι) ΤΟΥ 2007,
46(I), 76(Ι), 130(Ι) ΚΑΙ 164(Ι) ΤΟΥ 2011, 33(Ι), 110(I) ΚΑΙ 150(Ι) TOY
2012, 20 (Ι) ΚΑΙ 65(Ι) ΤΟΥ 2013, 120(Ι) ΤΟΥ 2014, 39(Ι) ΚΑΙ 134(Ι) ΤΟΥ
2015, 24(Ι) ΤΟΥ 2016, 142 (Ι) 2018 ΚΑΙ 16 (Ι) 2019
ΚΑΙ 75 (Ι) ΤΟΥ 2021)
Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 18(8)
Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν
στον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2019 (επανεξέταση), μαζί με τις δικές του παρατηρήσεις και συστάσεις, αποφάσισε, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7) του άρθρου 18 του περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας Νόμου, να εγκρίνει την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, στο οποίο αναφέρεται η Γνωστοποίηση με αρ. 510 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της με αρ. 4925 στις 13 Σεπτεμβρίου 2019.
2. Το εγκριθέν Τοπικό Σχέδιο Πάφου περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα μέρη του τα ακόλουθα:
(α) Το γραπτό κείμενο του Τοπικού Σχεδίου, που δημοσιεύθηκε με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2019
– Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «Τροποποιημένο (επανεξέταση)» και ημερομηνία
Σεπτέμβριος 2019, όπως αυτό τροποποιείται ή και συμπληρώνεται από το νέο γραπτό κείμενο με
τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2021 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «Εγκριμένο»
και ημερομηνία Δεκέμβριος 2021.
(β) Το κείμενο των Εγκριμένων Παραρτημάτων Τοπικών Σχεδίων 2012.
(γ) Τα τροποποιημένα έγχρωμα Σχέδια με αρ. 6 και 7 και τίτλο «Χρήση Γης» και «Πολεοδομικές Ζώνες», αντίστοιχα, με ημερομηνία Δεκέμβριος 2021, που αντικαθιστούν τα αντίστοιχα Σχέδια που
δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 και τα μη τροποποιημένα Σχέδια με αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9 και 10 και τίτλο «Περιοχή Μελέτης και Διοικητική Δομή», «Χρήση Γης Περιβάλλουσων Κοινοτήτων Τοπικού Σχεδίου Πάφου», «Κύριο και Βασικό Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο», «Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων», «Αστικό Κέντρο», «Περιβαλλοντικός Πλούτος», «Περιβαλλοντικές Απειλές» και
«Ειδικές Πρόνοιες Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου», αντίστοιχα, με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019.
(δ) Τα τροποποιημένα λεπτομερή κτηματικά Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών 2021, που αντικαθιστούν
τα αντίστοιχα Σχέδια που δημοσιεύθηκαν το 2011 και 2013 και τα οποία υιοθετήθηκαν με το
«Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2019 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «Τροποποιημένο
(επανεξέταση)» και ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019 καθώς και τα μη τροποποιημένα λεπτομερή κτηματικά Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών 2011 και 2013, τα οποία επίσης υιοθετήθηκαν με το
«Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2019 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «Τροποποιημένο
(επανεξέταση)» και ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019.
3. Αντίγραφα του Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2021, έχουν κατατεθεί στα Γραφεία των Δήμων
Πάφου, Πέγειας και Γεροσκήπου, στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων Κισσόνεργας, Κοίλης, Τάλας,
Τρεμιθούσας, Έμπας, Λέμπας, Χλώρακας, Μεσόγης, Μέσα Χωριού, Κονιών, Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας,
Τίμης, Αγίας Βαρβάρας και Μαραθούντας, στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και στα Κεντρικά Γραφεία
και το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έγγραφα και σχέδια του Τοπικού Σχεδίου είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.
Έγινε στις 21.12.2021
(Υ.Ε. 05.33.022.006.001)

Νίκος Νουρής,
Υπουργός Εσωτερικών

Η παρούσα Γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στις 23.12.2021, στο Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ, της Επίσημης
Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ως ΑΔΠ 575/2021.
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Πόσοι θα επιστρέψουν
πραγματικά στα θρανία;
Σε «αναμμένα κάρβουνα»

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@
gmail.com

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,
ΛΙΓΕΣ ΜΟΝΟΝ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Α

ν και οι απόψεις δεν ήταν
ομόγνωμες, εντούτοις το
άνοιγμα των σχολείων
φάνηκε να ήταν μονόδρομος για τους ειδικούς. Κανείς βεβαίως
δεν στέκεται στη μεριά
που επιθυμεί το κλείσιμο των σχολείων,
μετά από δύο χρόνια ανοιγοκλεισίματος,
αβεβαιότητας και ψυχολογικών επιπτώσεων σε κάθε ηλικιακή ομάδα, ωστόσο δεν
παύει να προκαλεί προβληματισμό και
ανησυχία, την ώρα μάλιστα που οι επαφές
και τα κρούσματα είναι τόσο πολλά που
οι σχολικές αίθουσες θα παραμείνουν
«μισογεμάτες».

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι οργανωμένοι εκπαιδευτικοί για
το αυριανό άνοιγμα των σχολείων, εφόσον,
μέχρι την ώρα συγγραφής του παρόντος,
αναζητούν διευκρινίσεις για τον τρόπο
λειτουργίας των σχολείων, στη σκιά μάλιστα
των επικείμενων εξετάσεων τετραμήνων
που αφορούν το Λύκειο.
Σε ανακοίνωση της η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει την αγωνία της, λόγω της δραματικής
αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού
και των πολλών προβλημάτων που θα
κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν από αύριο
οι Διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων στη διαχείριση της
κατάστασης. Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος της Οργάνωσης,
Κώστας Χατζησάββας, υπογράμμισε ότι
το αυριανό άνοιγμα των σχολείων εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους. «Πρέπει να
λάβουμε υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει
ληφθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο μέτρο
προστασίας και ούτε έχουν διαφοροποιηθεί
τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Χρειάζονται άμεσα
αντικαταστάτες

Πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών σε
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση είναι η
ευελιξία του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα
διορισμού αντικαταστατών στα σχολεία.
«Θα πρέπει να ενεργήσει το Υπουργείο
Παιδείας, ώστε να καλύψει τα κενά στη
στελέχωση που θα προκύπτουν», ανέφερε

ο κ. Χατζησάββας.
Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται και
στη Δημοτική Εκπαίδευση, γεγονός
που οδήγησε την Επιτροπή της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να προτρέψει όσους
φιλολόγους έχουν το δικαίωμα υποβολής
αιτήματος για αντικατάσταση, να το πράξουν και για τη δημοτική εκπαίδευση.
Το Υπουργείο ζήτησε άμεση ενημέρωση από όλα τα σχολεία για τις ελλείψεις
που παρουσιάζονται, ώστε να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.
«Αναμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει
από αύριο. Για το θέμα της ενδεχόμενης
υποστελέχωσης, έχουμε μιλήσει άπειρες
φορές και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να

υπάρχει μια δεξαμενή αντικαταστατών,
να δοθούν κίνητρα στους συναδέλφους
για να προχωρήσουν σε αιτήσεις και να
μην παρουσιάζεται έντονο το πρόβλημα,
όπως σήμερα», δήλωσε η Πρόεδρος της
ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.
Όσο για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Σχολείων την
περασμένη Παρασκευή, αυτή έγινε χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα υποστελέχωσης,
εφόσον μόνον το 1/3 των παιδιών που
φοιτούν εκεί, επέστρεψαν. Η κ. Μύρια Βασιλείου, μιλώντας στη «Σ», τόνισε για ακόμη
μια φορά την αντίθεση της οργάνωσης με
την επαναλειτουργία των συγκεκριμένων
σχολείων κάτω από τα ίδια πρωτόκολλα,
δηλαδή:. «Παιδιά χωρίς μάσκες, χωρίς τη
διενέργεια rapid test, χωρίς ουσιαστικά

μέτρα, σε μια περίοδο όπου τα κρούσματα
αυξάνονται κατακόρυφα».

Τι γίνεται με τις εξετάσεις;

Πολλά τα ερωτήματα και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων, οι οποίες
ξεκινούν την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου,
για την Γ’ Λυκείου. Ο κ. Χατζησάββας
υπογράμμισε τις «τεράστιες δυσκολίες
που θα προκύψουν, λόγω της παρούσας
επιδημιολογικής κατάστασης, με τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για τις οποίες
είχαμε προειδοποιήσει εδώ και μήνες».
Ο αριθμός των μαθητών που είτε νοσούν, είτε βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό
είναι πολύ μεγάλος, όπως ανέφερε στη
«Σ» ο Πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Γρηγόρης
Γρηγορίου, ο οποίος δήλωσε πως αύριο

θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό
Παιδείας και αναμένει να ξεκαθαρίσουν
πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως «με
ποιον τρόπο θα γίνουν οι εξετάσεις, αν
θα καθοριστούν ειδικά διαμορφωμένες
αίθουσες για μαθητές που νοσούν, με
ποιον τρόπο θα γίνεται η μετακίνησή
τους, αν θα υπάρχει δεύτερη σειρά
εξετάσεων, πώς θα λυθεί το ζήτημα
μείωσης του διδακτικού χρόνου για το
β’ τετράμηνο κ.λπ. Προτεραιότητα είναι
να μας ξεκαθαρίσει με ποιον τρόπο
θα γίνουν οι εξετάσεις, πώς θα λυθεί
το ζήτημα των χρονοδιαγραμμάτων,
αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα
που έθεσαν οι υπόλοιποι φορείς και
σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και
υγείας όλων».

09.01.2022

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11

Της Κυριακής

Δεκάδες χιλιάδες τα κρούσματα καθημερινά
ΣΤΗ ΔΊΝΗ ΤΟΥ ΠΈΜΠΤΟΥ ΚΎΜΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ Η ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ

δηλαδή το φθινόπωρο του 2020.
Το ONS αναφέρει ότι την εβδομάδα έως
και την 31η Δεκεμβρίου παρουσιαζόταν
1 φορέας ανά 15 κατοίκους στην Αγγλία
(δηλαδή πάνω από 3,2 εκ. πολίτες), ενώ
στη Σκωτία και στην Ουαλία υπήρχε 1
φορέας ανά 20 κατοίκους, και στη Βόρεια
Ιρλανδία 1 ανά 25 κατοίκους.
Ο Τζόνσον είπε πως θέλει να πείσει
τους ανθρώπους που διστάζουν να εμβολιαστούν, όμως την όλη προσπάθεια
καθιστούν δυσκολότερη όσοι διασπείρουν
παραπληροφόρηση. Πιο συγκεκριμένα,
δήλωσε: «Τι τραγωδία να έχεις ανθρώπους
εκεί έξω να ξεστομίζουν εντελώς παράλογα
πράγματα σχετικά με τον εμβολιασμό…
Και νομίζω είναι καιρός εγώ (και η) κυβέρνηση να τους ζητήσουμε εξηγήσεις
για ό,τι κάνουν. Είναι απολύτως λάθος.
Είναι εντελώς αντιπαραγωγικό».

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΕΥΡΏΠΗ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΉ
ΕΞΆΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ
ΕΝΏ ΟΙ ΠΟΛΊΤΕΣ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΉ
ΔΌΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΚΑΤΆ
ΤΟΥ ΙΟΎ. ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΣΤΙΓΜΉ
ΑΝΑΒΡΑΣΜΌΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊ
ΣΕ ΠΟΛΛΈΣ ΧΏΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝ ΤΕΛΙΚΆ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΟΊΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ. ΤΑ
ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΎΠΡΟ, ΕΛΛΆΔΑ, ΙΤΑΛΊΑ, ΑΓΓΛΊΑ ΚΑΙ ΗΠΑ
ΣΥΝΕΧΏΣ ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ, ΌΠΩΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ ΤΩΝ ΝΕΚΡΏΝ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΌ

Σ

ε αναβρασμό βρίσκεται
η Κύπρος αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα
λόγω της πανδημίας.
Το νησί μας βρίσκεται
στη δίνη του πέμπτου
κύματος αυτήν την περίοδο, αφού καθημερινά τα κρούσματα
αγγίζουν τον αριθμό των 5.000, με μικρή
πτώση από την Πέμπτη. Λόγω του μεγάλου
αριθμού κρουσμάτων σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης, μετά και την αναμνηστική
τρίτη δόση που ήταν η διέξοδος από το
προηγούμενο κύμα, οι χώρες προχωρούν
συνεχώς σε διάφορα μέτρα με την ελπίδα
να ελευθερωθούμε όσο το δυνατόν πιο
γρηγορά από την πανδημία που μας ταλανίζει εδώ και 2 χρόνια.
Τον Οκτώβριο ο ΠΟΥ έθεσε στόχο για
όλες τις χώρες να εμβολιάσουν το 70%
του συνολικού τους πληθυσμού μέχρι τα
μέσα του 2022. Έπειτα όμως από εκτιμήσεις του «Our World in Data» φαίνεται
πως περισσότερες από 100 χώρες δεν
βρίσκονται κοντά στον στόχο. Ειδικότερα,
μερικές από τις χώρες που δεν προβλέπεται
να εμβολιάσουν το 70% του πληθυσμού
τους μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους
είναι η Τουρκία, η Εσθονία, η Τζαμάικα
και η Νιγηρία. Λιγότερες από 50 χώρες έχουν ήδη φτάσει το όριο του 70%,
συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της
Ισπανίας, του Κατάρ, της Πορτογαλίας και
της Ιαπωνίας.
Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Σαουδική
Αραβία, η Ρωσία και το Χονγκ Κονγκ
είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που
δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει το όριο του
70%, αλλά φαίνεται πως βρίσκονται σε

Υποχρεωτικός εμβολιασμός
για τους άνω των 50
στην Ιταλία

καλό δρόμο για να επιτύχουν τον στόχο
του ΠΟΥ μέχρι τα μέσα του έτους.

500% αύξηση κρουσμάτων
στις ηλικίες 18-19
στην Κύπρο

Η Κύπρος παραμένει στο βαθύ κόκκινο
στον χάρτη του ECDC, ενώ η τελευταία
εβδομάδα του 2021 ήταν καθοριστική και
ιδιαίτερα ανησυχητική, λόγω των στοιχείων
που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης σε
σχέση με τα κρούσματα του κορωνοϊού.
Πέραν του 500% αυξήθηκαν τα κρούσματα στην ηλικιακή ομάδα 18-19 ετών
από τις 25/12-31/12, σε σύγκριση με την
προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα συνολικά
κρούσματα της εβδομάδας εκτοξεύθηκαν
στις 16.530, αγγίζοντας τον αριθμό των
κρουσμάτων που καταγράφηκε συνολικά
στις προηγούμενες τέσσερεις εβδομάδες,
από τις 27/11–24/12. Τις τελευταίες πέντε
εβδομάδες του 2021, από τις 27/11–31/12,
ο αριθμός των κρουσμάτων εκτινάχθηκε
στις 33.066.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, κατά
την τελευταία εβδομάδα Δεκεμβρίου
(25–31/12), τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-19
ετών ήταν περισσότερα από εξαπλάσια
σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
(18–24/12), φθάνοντας στα 1.057 από τα
170, παρουσιάζοντας αύξηση 521%. Η
ηλιακή ομάδα 20–24 ετών παρουσίασε
αύξηση κρουσμάτων κατά 398% την
περίοδο 25–31/12 (2.914 κρούσματα,
σε σύγκριση με 585 την προηγούμενη
εβδομάδα). Στα άτομα 25–29 ετών παρου-

σιάστηκε αύξηση κρουσμάτων κατά 349%
(στα 2.837 από 631), ενώ στην ομάδα των
30–34 η αύξηση έφτασε στο 240% (στα
1.795 από 527). Για τις ηλικίες 55–59
ετών παρουσιάστηκε αύξηση κρουσμάτων
κατά 176% και για τα άτομα 65–69 ετών,
κατά 173%. Τέλος, στην ομάδα των 50–54
ετών, η αύξηση έφτασε στο 167% και στην
ομάδα των 35–39, το 164%.
Σε απόλυτους αριθμούς, τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων κατέγραψε την
περίοδο 25–31/12 η ηλικιακή ομάδα των
20–24 ετών με 2.914 κρούσματα. Ακολούθησαν οι ομάδες των 25–29 ετών με
2.837 κρούσματα, 30–34 ετών με 1.795,
12–17 ετών με 1.337, 35–39 ετών με 1.293,
18–19 ετών με 1.057 και 40–44 ετών με
1.007 κρούσματα.

Δεκάδες χιλιάδες
τα κρούσματα σε Ελλάδα

Ξεπέρασε και το φράγμα των 50.000
ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων
από την Τρίτη (4/1) στην Ελλάδα. Κατά
την ίδια ημέρα κατεγράφησαν 61 θάνατοι,
ενώ σε 619 ανέρχονταν οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.
Από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 21.053 θάνατοι που
σχετίζονται με τη νόσο COVID-19. Το
95,1% είχαν υποκείμενο νόσημα και
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο μέσος όρος
ηλικίας των θανόντων είναι τα 78 έτη και
ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 429 ασθενείς.
Aυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο της νόσου των περιοχών
που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο

Η Κύπρος παραμένει
στο βαθύ κόκκινο
στον χάρτη του
ECDC, ενώ η
τελευταία εβδομάδα
του 2021 ήταν
καθοριστική
και ιδιαίτερα
ανησυχητική, λόγω
των στοιχείων
που δόθηκαν
στη δημοσιότητα
από τη Μονάδα
Επιδημιολογικής
Επιτήρησης σε σχέση
με τα κρούσματα του
κορωνοϊού

Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του
ΕΟΔΥ, παρατηρήθηκαν την εβδομάδα
27 Δεκεμβρίου 2021 έως 2 Ιανουαρίου
2022, σε σχέση με την εβδομάδα 20 έως
26 Δεκεμβρίου 2021. Οι καθαρά και σημαντικά αυξητικές τάσεις κυμάνθηκαν από
+38% στα Χανιά μέχρι +516% στον Άγιο
Νικόλαο. Οριακή αύξηση παρατηρήθηκε
μόνο στο Ηράκλειο (+26%).

Στους τρεις μήνες η αναμνηστική δόση στη Γαλλία

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ
στις 27/12 δήλωσε ότι, ως απάντηση στην
ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, η κυβέρνηση μειώνει σε τρεις μήνες
από τέσσερεις τη χρονική περίοδο για
την τρίτη αναμνηστική δόση. Ο Καστέξ
δήλωσε επίσης ότι για τις επόμενες τρεις
εβδομάδες, όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις
θα περιορίζονται σε 2.000 άτομα για τις
εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους και σε
5.000 άτομα για τις εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους. Η κυβέρνηση αποφάσισε
επίσης την υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε εξωτερικούς χώρους στα κέντρα των
πόλεων, υπό την εποπτεία των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μπόρις Τζόνσον: Δεν
θα καταστούν υποχρεωτικά
τα εμβόλια Covid-19

Σε 3,7 εκατομμύρια ανέρχονταν οι φορείς του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατά την τελευταία εβδομάδα του 2021,
σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του
Γραφείου Εθνικής Στατιστικής (ONS).
Είναι ο υψηλότερος αντίστοιχος αριθμός
από τότε που άρχισαν οι δειγματοληψίες,

Στην Ιταλία υιοθετήθηκαν δύο επιλογές.
Για τους πολίτες άνω των 50 ετών που δεν
εργάζονται, επιβάλλεται κατευθείαν υποχρεωτικός εμβολιασμός. Για τους πολίτες
της ίδιας ηλικίας που εργάζονται, επεκτείνεται το «σούπερ πράσινο πάσο», το οποίο
απαιτεί τουλάχιστον δυο δόσεις εμβολίου,
για τη χρήση μέσων μεταφοράς και την
πρόσβαση σε θέατρα, κινηματογράφους,
καφέ, εστιατόρια, στάδια και συνέδρια.
Οι Ιταλοί, όπως και οι ξένοι που διαμένουν στη χώρα, θα έχουν περιθώριο μέχρι
τις 15 Φεβρουαρίου για να προσαρμοστούν
στη νέα αυτή απόφαση. Στην Ιταλία τα 2/3
των ασθενών με κορωνοϊό που βρίσκονται
στις ΜΕΘ και το 50% όσων εισήχθησαν
στις κλίνες των νοσοκομειακών θαλάμων
είναι ανεμβολίαστοι. Ο Ιταλός Υπουργός
Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα δήλωσε πως
«πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των
ανεμβολίαστων και, κατά συνέπεια, τις
εισαγωγές στα νοσοκομεία».

ΗΠΑ: Κρατούν ανοικτά
τα σχολεία παρά την έξαρση
κορωνοϊού

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα εργαλεία που απαιτούνται για να κρατήσουν
ανοικτά τα σχολεία, παρά την έξαρση των
κρουσμάτων κορωνοϊού που αποδίδεται
στην εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή
«Όμικρον».
Ο συντονιστής του Λευκού Οίκου
δήλωσε: «Ξέρουμε πώς να κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή στα σχολεία.
Οι ειδικοί έχουν ξεκαθαρίσει πως η διά
ζώσης εκπαίδευση είναι η καλύτερη
για τη σωματική και ψυχική υγεία των
παιδιών, καθώς και για την εξέλιξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Ο μέσος όρος των κρουσμάτων αυξήθηκε την τελευταία εβδομάδα κατά 98% σε
σύγκριση με την προηγούμενη, όπως ανέφερε η διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) Ροσέλ
Ουαλένσκι, κατά την ίδια ενημέρωση. Ο
μέσος όρος των νέων εισαγωγών ασθενών
στα νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 63%, ενώ
εκείνος των θανάτων παρουσίασε αύξηση
της τάξης του 5%.

ΑΠΟΨΗ

Προστασία από ταχύτατη εξάπλωση της νέας μετάλλαξης «Όμικρον»
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ,
Καθηγητής, Ιδρυτής και CEO
NIPD Genetics

Μ

ε ελπίδα αλλά και ανασφάλεια
από τη συνεχιζόμενη πανδημία
Covid-19, υποδέχθηκε ο πλανήτης
το νέο έτος. Η εμφάνιση της νέας
μετάλλαξης «Όμικρον» του κορωνοϊού SARSCoV2 στη Νότια Αφρική, στα τέλη Νοεμβρίου,
προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στην ιατρική
επιστημονική κοινότητα, με αποκορύφωμα την
ταχύτατη εξάπλωσή της παγκοσμίως.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
προειδοποίησε ότι η «Όμικρον» είναι η πιο ταχέ-

ως εξαπλούμενη μετάλλαξη του κορωνοϊού από
κάθε προηγούμενη και έχει ήδη εντοπιστεί σε 85
χώρες. Η μετάλλαξη «Όμικρον» έφερε τσουνάμι
κρουσμάτων και στην Ευρώπη, αποτελώντας
πλέον το κυρίαρχο στέλεχος σε πολλές χώρες.
Στην Κύπρο, το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης
«Όμικρον» εντοπίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου
2021, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 80% των
πρόσφατων κρουσμάτων της COVID-19 αποδίδεται στη μετάλλαξη «Όμικρον».
Το γεγονός ότι η «Όμικρον» είναι μία από
τις πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις δημιούργησε
εύλογα το ερώτημα κατά πόσοΝ τα διαθέσιμα
εμβόλια είναι σε θέση να θωρακίσουν αποτελεσματικά τον ανθρώπινο οργανισμό για να
την αναχαιτίσει. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα
δείχνουν ότι ο βαθμός προστασίας κατά της
μετάλλαξης «Όμικρον» παραμένει υψηλός, παρά
το γεγονός πως φαίνεται να μειώνεται σε σχέση

με προηγούμενες μεταλλάξεις. Η ενισχυτική
δόση (τρίτη ή και τέταρτη) του εμβολίου, όμως,
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, καθώς από
τη μια αυξάνει την ποσότητα των αντισωμάτων ενώ από την άλλη βελτιώνει την ποιότητα
της απόκρισης των αντισωμάτων μέσω μιας
διαδικασίας που είναι γνωστή ως ωρίμανση
συγγένειας. Επίσης, η ενισχυτική δόση ενδυναμώνει τις αποκρίσεις των Τ-κυττάρων στη
μετάλλαξη «Όμικρον», γεγονός που προσθέτει
ένα τρίτο επίπεδο πρόσθετης προστασίας. Κατά
συνέπειαν, προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη
για δημιουργία νέων εμβολίων ειδικά για την
«Όμικρον» και πιθανότατα δεν θα υπάρξει
ανάγκη στο μέλλον.
Διάφορες μελέτες αναφέρονται στην πιθανότητα το νέο στέλεχος του ιού να προκαλεί πιο
ήπια συμπτώματα στον πληθυσμό που είναι
ήδη εμβολιασμένος ή σε άτομα που έχουν

ήδη νοσήσει με κορωνοϊό στο παρελθόν, καθώς επίσης εάν τα ενισχυτικά εμβόλια είναι
απαραίτητα ως μέτρο για την προστασία του
πληθυσμού. Tα νέα στελέχη οποιουδήποτε ιού
μπορεί να είναι σοβαρότερα, λιγότερο σοβαρά
ή να μην επηρεάσουν καθόλου τη σοβαρότητα
της νόσου. Όμως, το εάν πρέπει κάποιος να
εμβολιαστεί δεν επηρεάζεται από την παρουσία
ή την απουσία νέου στελέχους. Δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι ο εμβολιασμός κατά του
SARS-CoV2 μειώνει την πιθανότητα να μολυνθεί
κάποιος, τον βαθμό στον οποίο θα νοσήσει εάν
μολυνθεί, ή το ενδεχόμενο να καταλήξει από
την ασθένεια COVID-19. Η προστασία δεν
είναι απόλυτη, αλλά ο εμβολιασμός μειώνει
τον κίνδυνο σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα με
την ενισχυτική δόση.
Ο εμβολιασμός παραμένει η μοναδική,
μέχρι στιγμής, ασπίδα κατά του κορωνοϊού.

Ως πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει
να υποστηρίξουμε τα επιστημονικά αποδεδειγμένα μέτρα πρόληψης, τα εγκεκριμένα
εμβόλια και τα φάρμακα, συμβάλλοντας έτσι
στη μείωση των ποσοστών μόλυνσης και της
σοβαρότητας της νόσου. Κομβικής σημασίας είναι η εύκολη πρόσβαση και διενέργεια
μαζικών ελέγχων του πληθυσμού αλλά και
η τήρηση των πρωτοκόλλων που καθορίζει
το Κράτος. Επιπλέον, η συμμόρφωση με τη
χρήση προστατευτικής μάσκας, ο συχνός εξαερισμός των εσωτερικών χώρων, η κοινωνική
αποστασιοποίηση όπου υπάρχει συνωστισμός, το συχνό πλύσιμο των χεριών, η άμεση
ιχνηλάτηση στενών επαφών και η εξέταση
συμπτωμάτων για γρήγορη ανάρρωση, συλλογικά και καθοριστικά, θα συμβάλουν στην
τιθάσευση της διασποράς και στην αρχή του
τέλους της πανδημίας.
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Σας έμεινε φαγητό;
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@
hotmail.com

ΜΥΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΌΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΠΟΛΙΤΏΝ, ΧΑΡΆΛΑΜΠΟ ΘΕΟΠΈΜΠΤΟΥ

αλλά πάντα μαγείρευα πάρα πολύ φαγητό
για ένα άτομο», όπως είπε.
Επιστρέφοντας για διακοπές την πρώτη
φορά στην Κύπρο, η μητέρα του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου τον ρώτησε, αν έμαθε
να μαγειρεύει. Η απάντησή του ήταν «ναι,
έμαθα να μαγειρεύω βασικά πράγματα,
αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι, πέραν
από το ότι είναι άγευστα, μαγειρεύω και
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι μπορώ να φάω».
Όπως είπε, η μητέρα του δεν ήταν μόνον εξαιρετική μαγείρισσα, αλλά ήξερε
επίσης πώς να χρησιμοποιεί το φαγητό
που περίσσεψε.

Κατάλληλες δόσεις φαγητού

Τ

ο περιβάλλον και η προστασία του είναι το πιο σημαντικό θέμα των τελευταίων
ετών για την βιωσιμότητα
της ανθρωπότητας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και η κάθε χώρα
κράτος μέλος επιχειρούν να λάβουν, έστω
και την υστάτη, μέτρα μείωσης της σπατάλης
τροφίμων/οικιακών αποβλήτων.
Μιλώντας στη «Σημερινή της Κυριακής», ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, βουλευτής
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, αναφέρθηκε
στην πρώτη φορά που χρειάστηκε να μαγειρέψει φαγητό όταν ήταν φοιτητής στο
Λονδίνο και βρέθηκε για πρώτη φορά
μόνος του, λόγω σπουδών, αποκαλύπτοντάς
μας μικρά μυστικά που τον βοήθησαν
στην πορεία για εξοικονόμηση τροφίμων.
«Μετά από μερικές καταστροφές, κατάφερα να μαγειρέψω φαγητό που ήταν
φαγώσιμο, μετά από λίγον καιρό συνήθισα,

«Μου έδωσε ένα φλιτζάνι καφέ για να
το χρησιμοποιήσω για τη μέτρηση και
μου εξήγησε πώς να μετρώ το φαγητό με
αυτό και πώς να χρησιμοποιώ τα χέρια
μου για τη σωστή ποσότητα μερίδων, και
αυτό είναι που κάνω μέχρι σήμερα εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες ποσότητες.
Πολλά χρόνια μετά, όποτε κάνουμε μια
συζήτηση για τη μείωση της σπατάλης
τροφίμων, ένα από τα ζητήματα που τίθεται πάντα είναι το μαγείρεμα της σωστής
ποσότητας και η επαναχρησιμοποίηση
των υπολειμμάτων», εξήγησε ο βουλευτής.
Όπως είπε, όταν υπολείμματα τροφίμων ή άλλα βιοδιασπώμενα υπολείμματα
κουζίνας θάβονται σε χώρο υγειονομικής
ταφής, μετά από λίγο εκπέμπονται διάφορα αέρια, αλλά κυρίως μεθάνιο, που
είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Μείωση εκπομπών μεθανίου

«Αυτό είναι το αέριο για το οποίο πρόσφατα ελήφθη απόφαση COP26 προκειμένου
να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου. Για
να το πετύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα να
μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να

αποτρέψουμε τα βιοδιασπώμενα απόβλητα
από το να θάβονται σε χωματερές. Χρειάζεται
επομένως να συλλέγουμε τα απόβλητα τροφίμων χωριστά και να τα επεξεργαζόμαστε,
προκειμένου να παράγουμε βιοαέριο (και
συνεπώς ενέργεια) ή/και κομπόστ.
Ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίζουν ως
επί το πλείστον όσοι μένουν μόνοι, είναι το
γεγονός ότι πολλά προϊόντα δεν μπορούν
να αγοραστούν σε μικρές ποσότητες, αφού
συνήθως υπάρχουν πολλές οικογενειακές συσκευασίες. Ένα καλό παράδειγμα
είναι ότι μερικές φορές δεν μπορεί κανείς
να αγοράσει ένα μικρό καρβέλι ψωμί ή
ακόμα και μικρό μέγεθος ψωμί σε φέτες»,
πρόσθεσε ο κύριος Θεοπέμπτου.

Τι συμβουλεύει

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Οικολόγων,
μια καλή συνήθεια είναι να προγραμματίζετε
πάντα εκ των προτέρων για να έχετε μια
λίστα αγορών, ούτως ώστε να αποφύγετε να
αγοράζετε πολύ περισσότερα πράγματα από
όσα χρειάζεστε. «Σε μια καλά σχεδιασμένη
πόλη, θα βρείτε μικρές εμπορικές περιοχές
πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ώστε
οι άνθρωποι να μπορούν να ψωνίζουν χωρίς
να χρειάζονται αυτοκίνητο. Αυτό προσφέρει
ένα πρόσθετο πλεονέκτημα να ψωνίζετε σε
μικρές ποσότητες, για να έχετε πάντα φρέσκα
προϊόντα και να αποφεύγετε τα απόβλητα.
Τα τρόφιμα μπορούν επίσης να χαλάσουν όταν το ψυγείο έχει πρόβλημα να
διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία (π.χ.
η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει σωστά) ή
όταν οι ιδιοκτήτες ρυθμίζουν αυτήν τη
θερμοκρασία λάθος. Η θερμοκρασία στο
ψυγείο πρέπει να είναι μικρότερη από 6
βαθμούς Κελσίου και, αν τη μετρήσετε,
θα βρείτε επίσης διαφορά στις θερμοκρασίες μεταξύ των ραφιών. Τα τρόφιμα
στην κατάψυξη πρέπει να διατηρούνται

στους -18 βαθμούς.
Τέλος, η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει τον κλάδο των ξενοδοχείων και
της εστίασης να μπορούν να χειριστούν τα
υπολείμματα τροφίμων που είναι ακόμα σε
καλή κατάσταση προς όφελος των φτωχών,
αλλά και για το κλίμα. Σε ορισμένες χώρες
υπάρχει επίσης νομοθεσία που επιτρέπει τη
μεταπώληση προϊόντων που έχουν λήξει,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις», ανέφερε.
Σημαντικό είναι, επίσης, να φροντίσουμε,
ώστε όλα τα ληγμένα προϊόντα διατροφής από καταστήματα, τρόφιμα που δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
ξενοδοχειακό κλάδο και τη βιομηχανία
εστίασης, καθώς και από τα σπίτια, να
μαζεύονται χωριστά και να καταλήγουν
σε εργοστάσια κομποστοποίησης για την
παραγωγή ενέργειας και κομπόστ.
«Αυτός είναι και ένας από τους κύριους στόχους του συστήματος ‘Πληρώνω
όσα πετώ’, που ελπίζουμε η νομοθεσία
να εγκριθεί μέσα στο 2022», κατέληξε ο
κύριος Θεοπέμπτου.

«Η κυβέρνηση θα
πρέπει να βοηθήσει τον
κλάδο των ξενοδοχείων
και της εστίασης να
μπορούν να χειριστούν
τα υπολείμματα
τροφίμων που είναι
ακόμα σε καλή
κατάσταση προς όφελος
των φτωχών, αλλά και
για το κλίμα»
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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου (2010-2021) και τα
εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)
ΜΟΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου

Στο πρώτο από τα αφιερώματα
για τη Μικρασιατική Καταστροφή
παρουσιάζεται η δράση του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου.
Η Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου,
Πρόεδρος του Συνδέσμου, αναφέρεται στις συνθήκες που αντιμετώπισαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες με την εγκατάστασή τους
στην Κύπρο, εξηγεί τους προσανατολισμούς του Συνδέσμου, τους
στόχους που επιχειρεί να υλοποιήσει, αλλά και την κληρονομιά (μαρτυριών και υλικών) που
αφήνει στην κυπριακή κοινωνία
και στον Ελληνισμό γενικότερα.

Ε

ίναι εκατοντάδες χιλιάδες οι σελίδες που
έχουν γραφτεί για τη
Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922), τη
Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και τις
δραματικές συνέπειές τους, τον ρόλο των
«συμμάχων», τον ρόλο των πολιτικών
και στρατιωτικών ηγεσιών της εποχής,
τη δίκη των οκτώ, την καταδίκη και εκτέλεση των έξι, τη Συνθήκη της Λωζάννης
και την υποχρεωτική ανταλλαγή των
πληθυσμών το 1923. Το πιο τραγικό,
όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, είναι οι
αριθμοί: Τα εκατομμύρια των βιαίως
ξεριζωμένων προσφύγων (1.500.000),
οι εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών
(700.000), στρατιωτών (400.000) και
αμάχων, 55.000 στρατιωτών αιχμαλώτων
από τους οποίους επέστρεψαν μόνον
25.000, οι χιλιάδες των αγνοουμένων
(85.000) χωρίς να ξεχνούμε, συν τοις
άλλοις, την εκμετάλλευση των οστών
όλων αυτών των νεκρών, από την πώληση των οποίων κερδοσκόπησε το
κεμαλικό καθεστώς, πώληση 400 τόνων
ανθρώπινων οστών για βιομηχανική
«χρήση» σε συμμαχική χώρα! (Β. Αγτζίδη, «Εμπόριο οστών», Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 15.9.2013)
«Είτε το θέλουμε είτε όχι, όσοι ζούμε
στην Ευρώπη ή σε μέρη επηρεασμένα
από Ευρωπαϊκές αξίες, παραμένουμε
παιδιά της Λωζάννης, της συνθήκης
δηλαδή που υπογράφηκε στην όχθη
μιας ελβετικής λίμνης μετά το τέλος του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποφασίστηκε μια μαζική, αναγκαστική
μετανάστευση κατοίκων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας… Σαν αποτέλεσμα
τότε, περίπου 400.000 μουσουλμάνοι
εξαναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν
από την Ελλάδα στην Τουρκία, ενώ
τουλάχιστον 1,2 εκατομμύριο Έλληνες
χριστιανοί ορθόδοξοι είτε μετοίκησαν
από την Τουρκία στην Ελλάδα είτε, αν
το είχαν ήδη κάνει, πληροφορήθηκαν
ότι δεν μπορούσαν ποτέ πια να επιστρέψουν στα σπίτια τους», αναφέρει
ο δημοσιογράφος Bruce Clark (Δυο
φορές ξένος, Οι μαζικές απελάσεις που
διαμόρφωσαν την σύγχρονη Ελλάδα
και Τουρκία, εκδ. Ποταμός, 2007).
Το ρήμα «μετοίκησαν» βεβαίως
χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία. Ή
σφαγή ή φυγή ήταν οι επιλογές τους
πριν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. «Οι
προοδευτικοί όλου του δυτικού κόσμου
έφριξαν με την ιδέα ότι η εξορία των
χριστιανών υπηκόων της Τουρκίας θα
ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει αποδεκτή
και μάλιστα να επισημοποιηθεί με
διεθνή συνθήκη. Η εφημερίδα New
York Times σε ανταπόκρισή της από
τη Λωζάνη έγραψε ότι “μια μαύρη σελίδα της ιστορίας” γράφτηκε την 1η
Δεκεμβρίου. Την επόμενη μέρα, ένα
άρθρο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας έθετε τη ρητορική ερώτηση: Αυτό
λοιπόν θα είναι το τέλος των χριστιανικών μειονοτήτων της Μικράς Ασίας
– αυτής της γης την οποία, πάνω από
δεκατρείς αιώνες προτού ο Τούρκος
την κατακτήσει, ο Απόστολος Παύλος
περπάτησε από άκρο σε άκρο και όπου
ορθώνονταν “οι επτά εκκλησίες της
Ασίας” που έλαβαν τα μηνύματα της

Αποκάλυψης;».
«Οι διαστάσεις του γεγονότος ως τομής στο συλλογικό πεπρωμένο ενός λαού
υπήρξαν τόσο μεγάλες που η εμπειρία
αυτή επισκίασε και ανάπλασε όλη την
προηγούμενη ιστορική πορεία του μικρασιατικού Ελληνισμού στη συλλογική
συνείδηση και των ίδιων των φορέων
τους και του ελληνικού λαού γενικότερα», τονίζει ο Διευθυντής του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών Πασχάλης
Μ. Κιτρομηλίδης (Η Έξοδος, τόμ. Β’,
Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας, 1982).
Γνωρίζοντας και θαυμάζοντας το τεράστιας σημασίας έργο που επιτέλεσαν
οι ιδρυτές του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών Μέλπω και Οκτάβιος Μερλιέ
από το 1930 και οι συνεχιστές τους,
στους πέντε τόμους των εκδόσεών τους
με τίτλο «Έξοδος», συγκεντρώνοντας
προφορικές μαρτυρίες από τον προσφυγικό πληθυσμό, που συνέρρευσε
στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του
1922 και την ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσμών, οι Κύπριοι απόγονοι του μικρασιατικού ελληνισμού,
που βιώσαμε «το υπέρτατο τραύμα της
εξόδου», «το μεγάλο ιστορικό τραύμα
του ξεριζωμού», μέσω της συνείδησης
και της μνήμης της πρώτης γενιάς προσφύγων, γονιών και προγόνων μας,
όταν αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τον
Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου το
2010 πρώτιστο μέλημά μας ήταν να
αποκτήσει φωνή η άδηλος ταυτότητα
των ξεριζωμένων. Ν’ αναδυθεί από τη
σιωπή και την αφάνεια, αυτή που δήλωνε ότι ήταν «uncertain» υπηκοότητας
κατά τη βρετανική Διοίκηση, η οποία
άλλαζε τα ονόματά τους αφομοιώνοντας
τους πλήρως με το γηγενές στοιχείο του
νησιού. Χρέος μας ήταν να διασώσουμε
«την τελευταία σελίδα της ιστορικής
ύπαρξης του μικρασιατικού ελληνισμού
στις αρχαίες τους εστίες» και την τραγική
ανθρώπινη εμπειρία στη νέα τους πορεία
στην Κύπρο. Να παύσει να αγνοείται
η τύχη τους. Έφθασαν επί Αγγλοκρατίας σ’ ένα ελληνικό νησί, ξένοι σ’ ένα
ξένο μέρος. Τι βίωσαν; Η απάντηση
ανήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου, που με τα δέκα συλλεκτικά
Ημερολόγιά του, αρχής γενομένης από
το 2014, κατέγραψε μέχρι σήμερα 165
μαρτυρίες μελών του.
Επιδιώξαμε, έγραφα το 2013, μόλις
τρία χρόνια μετά την ίδρυσή μας, να
εντοπίσουμε και να καταγράψουμε
τις μικρασιατικές οικογένειες, να καταγράψουμε, να διασώσουμε και να
προβάλουμε τα μικρασιατικά κειμήλια,
έγγραφα, εργόχειρα, έργα τέχνης, παλαίτυπα βιβλία κ.ά., να συσπειρώσουμε
κοινωνικά και να αναζωπυρώσουμε τις
συγγένειες και τις κοινές καταγωγές, να
προβάλουμε τα πνευματικά και άλλα
επιτεύγματά τους και να εκδώσουμε
μαρτυρίες γι’ αυτά. Πάντοτε σε σχέση
και αναφορά με την κυπριακή πραγματικότητα, διότι έχουμε και δύο φορές
πρόσφυγες για όσους είχαν εγκατασταθεί
στην κατεχόμενη σήμερα Κύπρο (Οι
Μικρασιάτες της Λεμεσού, Πρακτικά
του 9ου επιστημονικού Συμποσίου
Προφορικής Ιστορίας, 2013).
Επιλέγουμε από το Ημερολόγιο
κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα, που
καθηλώνουν με την αλήθεια τους. Δεν
μπορεί κανείς να μην συγκλονιστεί,
όταν διαβάζει στη μαρτυρία της Νίνας
Στεφανίδου Ιωαννίδου για τη φυλάκιση
του πατέρα της, Αναστάση Στεφανίδη,
και μετά την σκόπιμα εξοντωτική πορεία
προς τα βάθη της Ανατολής. Σημειώνω:
«Τα έλεγαν τάγματα εργασίας αλλά
στην πραγματικότητα ήταν τάγματα γενοκτονίας. Ένα περιστατικό που μας
διηγήθηκε ήταν όταν κάποια μητέρα
αποκαμωμένη και σε κακά χάλια δεν
άντεξε και πέταξε το μωρό της. Ο Αναστάσης που ερχόταν πιο πίσω το είδε
και το πήρε μαζί του. Ύστερα όταν η
μητέρα συνήλθε και έκλαιε γοερά και
κτυπιόταν, της το έδωσε κι εκείνη του
φιλούσε τα χέρια (…).
Όταν έφθασαν στην Αρμενία κάποιος
Παφίτης τούς βοήθησε να δραπετεύσουν
και μπήκαν σ’ ένα μεγάλο αρμένικο
αρχοντικό. Οι νοικοκυραίοι τότε άνοιξαν
τους μαρμάρινους οικογενειακούς τάφους που είχαν στον κήπο τους και τους

έκρυψαν μέσα. Το βράδυ τους άνοιγαν
και τους έδιναν νερό και φαγητό.
Όταν η πορεία προχώρησε, τους
έβγαλαν από τους τάφους και αυτοί
ρακένδυτοι πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Τους βοήθησαν μερικοί Κούρδοι
που συναντούσαν και νερό έπιναν από
τα πηγάδια. Κατέβαζαν στο πηγάδι τον
Αναστάση που ήταν ο μικρότερος και
τους έβγαζε νερό μέσα σε κρανία που
ήταν διάσπαρτα παντού από τη γενοκτονία» (Ημερολόγιο 2014).
Η Θέλμα Κεφάλα – Παναγιώτου
αφηγείται για την οικογένεια και τον
πατέρα της, που υπήρξε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ και
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης με υπουργό την πρώτη
γυναίκα Υπουργό, Στέλλα Σουλιώτη.
«Όταν έγινε η απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων, ο παππούς Πέτρος
θεώρησε ότι σαν Έλληνας έπρεπε να
βοηθήσει τον ελληνικό στρατό και ήταν
αυτός που ειδοποιούσε τον ελληνικό
στρατό να αποφεύγουν τα τουρκικά
στρατεύματα. Ήταν πολύ αγαπητός
και εξέχον πρόσωπο της κοινότητάς
τους. Η μια αδελφή του πατέρα μου,
η Ελένη, εστάλη στη Σμύρνη στους
συγγενείς της γιαγιάς για να δουλέψει
εκεί. Η άλλη, η θεία Άννα, δούλευε σαν
μαγείρισσα στο προξενείο της Γαλλίας.
Εκεί στα Δαρδανέλλια βρίσκονταν όλα
τα προξενεία των μεγάλων δυνάμεων.
Και φθάνει η αποφράς ημέρα της
κατάρρευσης του μετώπου. Οι στρατιώτες κατά χιλιάδες έφθαναν στην
πόλη ζητώντας βοήθεια, οι Έλληνες
έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δυστυχώς οι Τσέτες πλησίαζαν, οι σφαγές
στρατιωτικών και πολιτικών είχαν αρχίσει. Αυτοί προσπαθούσαν να βρουν
τρόπο να φύγουν από τη Μικρά Ασία
ζητώντας βοήθεια από τους προξένους
των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά αυτούς
τους έδιωχναν ή τους παρέδιδαν στους
Τούρκους. Ο παππούς προσπάθησε
πολλές φορές να προειδοποιήσει τους
Έλληνες στρατιώτες χτυπώντας την καμπάνα της εκκλησίας. Αλλά δυστυχώς οι
τσέτες, που είχαν ήδη καταφθάσει στην
πόλη, με τη βοήθεια ντόπιων Τούρκων
άρχισαν να σκοτώνουν τους Έλληνες
πολίτες, συνελήφθη και ο παππούς στην
εκκλησία σαν κτυπούσε την καμπάνα
για ενημέρωση. Άρχισαν οι στρατιώτες να τον χτυπούν με τα κοντάρια των
όπλων, να τον κλωτσούν και να τον
γρονθοκοπούν, τότε από εκεί, ενώ ήταν
ετοιμοθάνατος και έτοιμοι οι Τούρκοι να
τον τουφεκίσουν, πέρασε ένας Τούρκος
γείτονάς του και τον έσωσε λέγοντας
στους στρατιώτες να τον αφήσουν, αφού
ήταν ετοιμοθάνατος. Και πράγματι τον
πήρε στο σπίτι του, όπου έζησε για μια
εβδομάδα με εσωτερική αιμορραγία.
Εν τω μεταξύ οι σφαγές εντάθηκαν και
οι γείτονες είπαν στη γιαγιά να πάρει
τα παιδιά και να φύγει. Ήταν τότε μαζί
της οι τρεις γιοι και μια κόρη, οι άλλες
δυο κόρες έλειπαν, η μια στο προξενείο
της Γαλλίας και η άλλη στη Σμύρνη.
Τότε έτρεξαν προς τα προξενεία των
μεγάλων δυνάμεων για να τους βάλουν
στα καράβια τους, αλλά αυτοί έκλεισαν τις πόρτες των προξενείων και δεν
τους δέχτηκαν, τους είπαν να πάνε στη
Σμύρνη, που ήταν τα ελληνικά καράβια
για να τους παραλάβουν.
Δηλαδή από τα Δαρδανέλλια να κατέβουν στη Σμύρνη με τους Τούρκους να
τους καταδιώκουν. Τότε αρχίζει η μεγάλη
πορεία. Μια γυναίκα μόνη με πέντε
παιδιά μέχρι 14 χρονών να διασχίσουν
όλα αυτά τα χιλιόμετρα για να φθάσουν
κάτω στη Σμύρνη. Έτρεχαν-έτρεχαν και
τελειωμό δεν είχε η πορεία, μου έλεγε
η γιαγιά. Την ημέρα κρύβονταν και
περπατούσαν τη νύκτα για να μην τους
βρίσκουν οι Τούρκοι. “Τα μάτια μας
και τι δεν είδαν, παιδί μου”, μου έλεγε,
όταν πήγα στην Ελλάδα να σπουδάσω.
“Χωριά-πόλεις κατεστραμμένα, σφαγμένους-κρεμασμένους, κοπέλες βιασμένες και σκοτωμένες με μαχαίρια.
Ζούσαμε στα κατεστραμμένα μέρη. Η
πορεία, όμως, δεν σταματούσε ποτέ.
Όποιοι ξέμειναν πίσω να ξεκουραστούν
ή ήταν άρρωστοι τούς προλάβαιναν οι
Τούρκοι και τους σκότωναν.
Και έφθασε η μέρα γύρω στον ένα
μήνα που είδαμε από μακριά φωτιές

Θέλμα Κεφάλα –
Παναγιώτου: «Ο
πατέρας πέθανε
με ένα παράπονο,
ότι η Ελληνική
Κυβέρνηση, παρά
τις προσπάθειές
του, δεν του έδωσε
την ελληνική
υπηκοότητα,
γιατί, έλεγαν στην
Πρεσβεία, ήλθε
με άλλο όνομα
και άλλαξε το
κανονικό του κι
έτσι έμεινε μόνο
με την κυπριακή
υπηκοότητα μέχρι
τον θάνατό του»

και τη Σμύρνη να καίγεται. Δεν ξέρω
πώς”, μου λέγει, “βρίσκω την αδελφή
μου και τη μεγάλη μου κόρη”. Ο πατέρας και η μητέρα είχαν σκοτωθεί.
Μέσα σ’ αυτήν την καταστροφή βρίσκουν καράβι, ένα από τα τελευταία
ελληνικά, με κάθε τρόπο προσπαθούν
να μπουν σ’ αυτό, αλλά οι Τούρκοι στην
προκυμαία έβαζαν μέσα, αφού έκαναν
έρευνα, μόνο τα γυναικόπαιδα, τους
νέους από 14 και άνω και τους άνδρες
τους κατέβαζαν και τους σκότωναν. Ο
ένας από τα αδέλφια του μπαμπά μου,
ο θείος Βασίλης, ήταν 14 χρονών και
πανύψηλος, γύρω στα δύο μέτρα, ήξερε
ότι θα τον σκότωναν και έτσι κατέστρωσε
σχέδιο. Τον ντύνουν γριά με καμπούρα,
τον μαυρίζουν και όταν φθάνει η ώρα
να μπουν στο πλοίο η γιαγιά έτρεμε.
Βέβαια ο Τούρκος αξιωματικός κατάλαβε
ότι δεν ήταν γριά, αλλά ήταν Άντρας με
Α κεφαλαίο και είπε “Άντε, γκιαούρ,
κατάλαβα ότι είσαι νέος, αλλά πέρασε, πήγαινε κι εσύ να ζήσεις”. Ήξεραν
άπταιστα ελληνικά στη Σμύρνη, γιατί,
όπως ξέρετε, στη Σμύρνη κυριαρχούσε
το ελληνικό στοιχείο. Η γιαγιά μου σαν
πραγματική Σμυρνιά πάντα ελληνικά
μιλούσε και ποτέ τα τούρκικα.
Κι έτσι το καράβι με χιλιάδες ταλαίπωρους Έλληνες φεύγει από την
προκυμαία της Σμύρνης, το κλάμα
και ο οδυρμός δεν περιγράφεται, μου
έλεγε η γιαγιά, γιατί ήξεραν ότι δεν
θα επέστρεφαν ποτέ στον τόπο τους,
αλλά και ότι άφηναν τους νεκρούς τους
μόνους. Το καράβι περνά σχεδόν από
όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά δεν
τους αφήνουν να αποβιβαστούν, γιατί
είχαν πολλούς πρόσφυγες, ακόμη και
στον Πειραιά δεν τους δέχονται και

αναγκάζονται, κατόπιν συνεννοήσεως,
να πάνε στην Κέρκυρα για προσωρινή
εγκατάσταση. Παρέμειναν εκεί για δύο
χρόνια σε μιαν αποθήκη και να χωρίζει η μια οικογένεια από την άλλη με
μια κουβέρτα. Συνθήκες άθλιες, αλλά
είχαν τουλάχιστον λίγο φαΐ για να μην
πεθάνουν της πείνας. (…)
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου
που, παρά τη δύσκολη αυτή ζωή που
πέρασε σαν πρόσφυγας κατατρεγμένος,
κατάφερε να ζήσει μια ζωή ζεστή και
γεμάτη αγαθοεργίες και φιλανθρωπίες,
δεν ξεχνούσε ποιος ήταν και τι έγινε και
γι’ αυτό μας έλεγε πάντα ότι η μόρφωση
ήταν το παν στη ζωή του ανθρώπου και
το εφαλτήριο για μια σωστή και δίκαιη
ζωή. Επίσης, πάντοτε αγαπούσε την πατρίδα του Μικρά Ασία (Τσανάκκαλε Σμύρνη) και υπερηφανευόταν ότι ήταν
Έλληνας Ίωνας (…) και έφερνε βαρέως
το ότι αυτός σαν Έλληνας πολέμησε για
την Κύπρο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
ήταν λοχαγός του Αγγλικού Στρατού. Και
στον ανταρτοπόλεμο της Ε.Ο.Κ.Α., γιατί
αγάπησε πολύ τη δεύτερή του πατρίδα
Κύπρο και θλιβόταν για την κατάντια
του 1974, που μας έφεραν τα αδέλφια
μας(…) Σε ευχαριστώ πατέρα μου που
υπήρξες, αυτός ο πατέρας, πρότυπο ηθικής, αγάπης, φιλομάθειας και λατρείας
προς το γένος μας το ελληνικό.
Ο πατέρας πέθανε με ένα παράπονο,
ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, παρά τις
προσπάθειές του, δεν του έδωσε την
ελληνική υπηκοότητα, γιατί, έλεγαν στην
Πρεσβεία, ήλθε με άλλο όνομα και άλλαξε το κανονικό του κι έτσι έμεινε μόνο
με την κυπριακή υπηκοότητα μέχρι
τον θάνατό του» (Ημερολόγιο 2015).
[Συνέχεια στο επόμενο τεύχος της «Σ»]
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Β

ροχή οι ακυρώσεις των
γάμων, βαφτίσεων αλλά
και βραδινών εξόδων
λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων και εξαιτίας των
τελευταίων μέτρων που
εξαγγέλθηκαν με σκοπό την αναχαίτιση
της διασποράς του ιού. Τα νέα μέτρα μόνο
έκπληξη δεν προκάλεσαν στους επιχειρηματίες οργάνωσης εκδηλώσεων και
εστίασης, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς βλέπουν τις δουλειές τους να πλήττονται τα
τελευταία δύο χρόνια χωρίς σταματημό. Η
Γιώτα Καπαρή ως μέλος του Συνδέσμου

Επαγγελματιών Γάμων και Εκδηλώσεων
και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑ, Φάνος
Λεβέντης, μίλησαν στη «Σημερινή» για
την επίδραση της πανδημίας και των μέτρων στον δικό τους χώρο, ενώ τόνισαν γι’
ακόμη μια φορά την ανάγκη για στήριξη
από το κράτος.

Αδειάζουν οι τσέπες,
τα όρια και η υπομονή

Μετρούν πληγές με τα μέτρα

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που εξήγγειλε
ο Υπουργός Υγείας μετά τη συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου στις 5 Ιανουαρίου, το ανώτατο όριο συγκέντρωσης
ατόμων σε χώρους εστίασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις,
από τις 10 Ιανουαρίου θα ανέρχεται στα
200. Αυτό φυσικά θα ισχύει τηρουμένων
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του
μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ. Εκτός αυτού,
η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται
αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα, ενώ
ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι
καθορίστηκε στα οκτώ άτομα. Τονίστηκε γι’
ακόμη μια φορά ότι ο χορός απαγορεύεται.
Η κ. Καπαρή, κληθείσα να σχολιάσει
τα νέα μέτρα, ανέφερε ότι ο χώρος των
εκδηλώσεων έχει ήδη επηρεαστεί πολύ
από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.
«Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιο δικό του άτομο που να βρίσκεται σε
αυτοπεριορισμό, είτε επειδή είναι επαφή
είτε επειδή είναι κρούσμα. Ήδη από την
περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκε
η απαγόρευση του χορού στους γάμους
και στις εκδηλώσεις δόθηκε η χαριστική

βολή».
Ο κ. Λεβέντης επισήμανε ότι τα μέτρα
που λαμβάνονται σίγουρα επηρεάζουν
κάποιους περισσότερο και κάποιους
λιγότερο. «Δεν είναι κάτι που δεν αναμέναμε, ωστόσο θα πρέπει να δούμε με
ποιον τρόπο θα εξέλθουμε από αυτήν
την κρίση».

Από αναβολή σε αναβολή
οι γάμοι

Πολλά είναι τα ζευγάρια που αναβάλλουν για δεύτερη ή και τρίτη φορά το γάμο
τους, εφόσον ο ιός μπορεί να «κτύπησε»
και τη δική τους πόρτα. Η κ. Καπαρή ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα τα τηλέφωνα πήραν φωτιά από τις αναβολές και
ακυρώσεις διαφόρων εκδηλώσεων. «Τα
ζευγάρια που ακυρώνουν τον γάμο τους

προσπαθούν να μεταφέρουν την τελετή
τους σε νέα ημερομηνία, πιο μετά, προς
άνοιξη και καλοκαίρι. Ωστόσο, οι γάμοι
πλέον μεταφέρονται σε καθημερινές ημέρες και όχι Σαββατοκύριακα, καθώς αυτά
είναι κρατημένα από το περασμένο έτος».
Σε ερώτηση αν τα ζευγάρια διστάζουν
να κρατήσουν μια νέα ημερομηνία φοβούμενα το ενδεχόμενο μιας νέας ανατροπής, η κ. Καπαρή ανέφερε ότι, «στην
προσπάθειά τους να βρουν ημερομηνία,
τα ζευγάρια τρέχουν να δεσμεύσουν, έστω
κι αν είναι μόνο καθημερινές. Οι πρώτες
ημερομηνίες που έχουμε πλέον γάμους
είναι μετά το Πάσχα, τέλος Απριλίου».
Υπάρχουν όμως και οι «τολμηροί»
που επιλέγουν να κάνουν το μυστήριο
του γάμου έστω και με ελάχιστους καλεσμένους, αφήνοντας το πάρτι για πιο μετά.

Δύσκολος παραμένει ο χειμώνας για
όσους ασχολούνται με την οργάνωση εκδηλώσεων και όχι μόνο, όπως ανέφερε η
κ. Καπαρή. «Είναι ένας πολύ δύσκολος
χειμώνας χωρίς εισοδήματα. Λόγω εποχικότητας του επαγγέλματος, εμείς δουλεύουμε
αρκετά καλά τον Δεκέμβριο με τις εταιρικές
εκδηλώσεις, τους γάμους, τις βαφτίσεις και
λιγότερο τον Ιανουάριο. Αυτό μας δίνει τη
δυνατότητα να αντέξουμε μέχρι την άνοιξη
που ξεκινούν ξανά οι δουλειές. Όταν τον
Δεκέμβριο έχουμε δουλέψει ελάχιστο, και
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο δεν
θα έχουμε εισοδήματα, αντιλαμβάνεστε
ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν
είμαστε πια οι εύρωστες εταιρείες, που
ήμασταν πριν από δύο χρόνια. Αιμορραγούμε, για δύο χρόνια τώρα τα εισοδήματά
μας έχουν ελαχιστοποιηθεί. Είναι πλέον
θέμα επιβίωσης, δυσκολευόμαστε πολύ
να αντέξουμε ακόμη 3-4 μήνες μέχρι να
δουλέψουμε».
Την οικονομική στήριξη του περασμένου έτους αναμένουν ακόμη οι διοργανωτές
εκδηλώσεων και όσοι βρίσκονται στον
υφιστάμενο χώρο. Η κ. Καπαρή δήλωσε
πως έχει στηριχθεί το εργατικό κόστος
των επιχειρήσεων, ωστόσο «η βοήθεια
που δίνεται στις επιχειρήσεις για να επιβιώσουν δεν έχει έρθει ακόμη. Αναμένουμε τη στήριξη που θα παίρναμε για
τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2021.
Μας διαβεβαιώνουν ότι είμαστε στο πρόγραμμα, απλώς είναι θέμα χρόνου, μόνο

που έκλεισε ήδη ο ένας χρόνος».

Καμία στήριξη
σε χώρους εστίασης;

Την ίδια ώρα διευκρινίσεις ζητούν
οι ιδιοκτήτες χώρων εστίασης από το
Υπουργείο Οικονομικών για το αν θα
συμπεριληφθούν στους τομείς εκείνους
που θα λάβουν κάποια στήριξη από το
κράτος, μετά την τελευταία εξαγγελία των
μέτρων που ήδη τους γονατίζουν, όπως
οι ίδιοι λένε. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑ
δήλωσε στη «Σ» πως «οι δηλώσεις του
Υπουργού Οικονομικών που λένε πως
δεν υπάρχει δικαιολογία για στήριξη των
χώρων εστίασης, εφόσον είχαν αύξηση
στα έσοδά τους το 2021, νομίζω ήταν μια
ατυχής τοποθέτηση. Αυτό που λέμε εδώ και
μέρες είναι ότι οποιαδήποτε επιχείρηση
έχει πληγεί αποδεδειγμένα, τότε στοχευμένα
να πάρει αυτό που της αναλογεί. Ούτε να
πετά χρήματα το κράτος θέλουμε, ούτε
να παίρνει κάποιος περισσότερα απ’ όσα
του αναλογούν».
Συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας ζητά και αναμένει
ο κ. Λεβέντης, ώστε να ξεκαθαριστούν οι
τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να
στηριχθούν οι επιχειρήσεις αυτές, αρκετές
από τις οποίες οδηγούνται σε λουκέτο,
όπως διευκρίνισε ο κ. Λεβέντης, ο οποίος
μάλιστα τόνισε πως «αν γινόταν ορθός,
δίκαιος και αυστηρός έλεγχος των χώρων
εστίασης και των θαμώνων, τότε οι χώροι
μας θα ήταν ασφαλείς και δεν θα χρειαζόταν η αυστηροποίηση των μέτρων».
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Στο «μικροσκόπιο» η Φορολογική Μεταρρύθμιση
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Σ

ε ποιο στάδιο βρίσκονται
οι διεργασίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση
και πώς θα διατηρήσει
η Κύπρος το πλεονέκτημά της στην προσέλκυση
ξένων εταιριών, μετά την
εφαρμογή του 15% στον εταιρικό φόρο;
Στην πρώτη συνέντευξή του για το 2022,
ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, απαντά στη «Σημερινή»
για την προοπτική αξιοποίησης παράτυπων μεταναστών στην αγορά εργασίας,
ενώ «ελπίζει» ότι το 2022 θα εξαλειφθεί
η ισοπεδωτική και μηδενιστική πρακτική της αντιπολίτευσης… Ο Υπουργός
Οικονομικών αναφέρεται στη σημασία
τού να προσεγγίζονται οι μεταρρυθμίσεις
ως αναγκαίες και όχι μόνον ως αγωγοί
ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ σχολιάζει την
πληθωριστική κρίση και την αναγκαιότητα
επαναπροσδιορισμού του παραγωγικού
μοντέλου της Κύπρου.
Τέλος, διαβάστε πώς τοποθετείται ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης για το πολιτικό
του μέλλον και για την υποψηφιότητα του
Αβέρωφ Νεοφύτου για την Προεδρία της
Δημοκρατίας το 2023.

«Το 2023 δεν
θα είναι μια
εύκολη εκλογική
αναμέτρηση, αλλά θα
είναι μια κρίσιμη για
τον τόπο εκλογική
μάχη. Δεν πρέπει να
διακινδυνεύσουμε
όσα με κόπο κτίσαμε
τα τελευταία χρόνια
και στην οικονομία τα
πράγματα αλλάζουν
από την μια μέρα
στην άλλη»

Ασκήσεις επί χάρτου για
το κόστος της φορολογικής
μεταρρύθμισης

Στις 9 Δεκεμβρίου από το βήμα της
Βουλής ανακοινώσατε μια σειρά από
φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες
θα πάρουν μπρος το 2022. Έχει κοστολογηθεί το αποτέλεσμα που θα έχουν
στα δημόσια οικονομικά; Να αναμένουμε και κάτι άλλο πέραν από τα όσα
εξαγγείλατε στην ομιλία σας στη Βουλή
ή έχει κλείσει το «πακέτο»;

Βρισκόμαστε στο στάδιο της μελέτης.
Είναι λογικό ότι μετά από είκοσι χρόνια
μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Αυτή τη
στιγμή κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και
όσον αφορά στην κοστολόγηση, αλλά και
όσον αφορά στα μέτρα. Θα ακολουθήσει
διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους
φορείς. Σκοπός είναι αυτή η φορολογική
μεταρρύθμιση να είναι δημοσιονομικά
ουδέτερη: να υπάρξουν, δηλαδή, εκεί που
πρέπει επιβαρύνσεις (π.χ. επιβολή πράσινης φορολογίας και αύξηση του εταιρικού
φόρου), ενώ ταυτόχρονα να υπάρξουν και
οι ανάλογες αντισταθμιστικές μειώσεις

άλλων τελών ή φορολογιών. Αυτό αποτελεί
μίαν από τις προτεραιότητές μας το 2022
και θα το δούμε με έναν συνολικό φακό
τους επόμενους μήνες.
Σε σχέση με την αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12.5% στο 15%, θα
ληφθούν κάποια στοχευμένα αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε να μη χάσουμε το
πλεονέκτημα στην προσέλκυση ξένων
εταιριών;

Αναμφίβολα. Η Κύπρος είναι μια
ανταγωνιστική οικονομία με πολλά άλλα
πλεονεκτήματα που δεν έχουν σχέση με
τον εταιρικό φόρο. Επομένως, μία μικρή
αύξηση του εταιρικού φόρου δεν θεωρώ ότι
θα πλήξει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα
της κυπριακής οικονομίας. Σκοπός μας,
όμως, είναι όντως να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα και ιδίως σε φορολογίες ή
τέλη που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στις
εταιρείες, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτή
η δημοσιονομική ουδετερότητα και, κατ’
επέκτασιν, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και
όχι η διάβρωσή της.

Ταμείο Ανάκαμψης: Έπρεπε
ήδη να έχουμε υλοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις

Η Βουλή ανέβαλε την ψήφιση μιας
σειράς νομοσχεδίων-προαπαιτούμενων
για την εκταμίευση της 2ης δόσης του
Ταμείου Ανάκαμψης, αθετώντας τα
χρονοδιαγράμματα-δεσμεύσεις της Δημοκρατίας προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα.
Πόσο επικίνδυνη είναι στην πραγματικότητα για την απώλεια κονδυλίων
η αθέτηση των χρονοδιαγραμμάτων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα
κράτη μέλη θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά
όσον αφορά στη συμμόρφωση των κρατών
μελών σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία τίθενται για επίτευξη των
οροσήμων και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι δεδομένο. Αποτελεί
πρόκληση της ίδιας της πολιτείας και του
πολιτικού κόσμου να συμμορφωθεί με
αυτά τα χρονοδιαγράμματα, για να μην
οδηγηθούμε σε απώλεια σημαντικών
κονδυλίων, προς όφελος της οικονομίας,
του πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα.
Αλλά πρέπει να σημειώσω ότι δεν είναι
μόνο υπό αυτόν τον φακό που πρέπει να
βλέπουμε τα πράγματα. Οι μεταρρυθμίσεις
αυτές πρέπει να γίνουν προς όφελος της
οικονομίας και της κοινωνίας. Έπρεπε
ήδη να τις έχουμε υλοποιήσει και είναι
κάτι το οποίο η Ε.Ε. επαναλαμβάνει κάθε
6 μήνες στις συστάσεις της.
Υπάρχουν φωνές από την αντιπολίτευση που υποστηρίζουν πως η
κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Ταμείο
Ανάκαμψης σαν μοχλό πίεσης για να
εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που απαιτούν χρόνο και επεξεργασία, με τους
δικούς της όρους και με τη μικρότερη
δυνατή διαβούλευση. Αυτό φανερώνει
πως, είτε για επικοινωνιακούς λόγους,
είτε για λόγους ουσίας, δεν υπάρχει
το κλίμα συναίνεσης που απαιτεί μια
απρόσκοπτη και χωρίς πολιτική εργαλειοποίηση, άντληση των κονδυλίων
του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος χρεώνεται αυτή την κατάσταση; Βλέπετε
μερίδιο ευθύνης της κυβέρνησης ή
πρόκειται αμιγώς για «καμώματα» της
αντιπολίτευσης;

Αν λέγονται αυτά τα πράγματα, θεωρώ
ότι είναι «καμώματα» της αντιπολίτευσης,
στο πλαίσιο μιας ισοπεδωτικής και μηδενιστικής πρακτικής, η οποία επικράτησε
τον προηγούμενο χρόνο και με το 2022
ελπίζω ότι θα εκλείψει. Να δώσω μόνο
δύο παραδείγματα: για τη μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας η συζήτηση και
η διαβούλευση διεξάγονται από το 2014,
ενώ μετά από μεγάλη διαβούλευση έχουν
κατατεθεί εδώ και 2,5 χρόνια νομοσχέδια
για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επομένως,
κατ’ εμένα όλα αυτά είναι είτε δικαιολογίες,
είτε πολιτικές φοβίες κάποιων κομμάτων,
για να μην συγκρουστούν με ορισμένα
κατεστημένα για λόγους μικροπολιτικής.
Και επαναλαμβάνω: τις μεταρρυθμίσεις
αυτές τις απαιτεί η ίδια η Ε.Ε. εδώ και
χρόνια, μέσω των εξαμηνιαίων εκθέσεών
της για την Κύπρο.

«Αντιφατικό να έχουμε
παράτυπους μετανάστες, οι
οποίοι συντηρούνται μόνο
από τα επιδόματα»

Δηλώσατε πως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κυπριακής

οικονομίας είναι η έλλειψη εργατικού
δυναμικού. Πρόβλημα το οποίο υποστηρίξατε ότι μπορεί να λυθεί με την
αξιοποίηση των παράτυπων μεταναστών. Δεν είναι αντιφατικό, αφενός, το
να διακηρύσσονται προσπάθειες από
την κυβέρνηση για περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και, αφετέρου, να
εκπέμπεται το μήνυμα ότι στην Κύπρο
μπορούν να βρουν δουλειά, ασχέτως αν
εισέρχονται παράτυπα στη Δημοκρατία;

Δεν έχω αναφέρει ότι το θέμα θα επιλυθεί με την αξιοποίηση των παράτυπων
μεταναστών. Αυτό που ανέφερα είναι το
προφανές: η πάγια πολιτική της κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι ότι οι παράτυποι μετανάστες μέχρι
την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που
αφορούν είτε στην παραχώρηση προς
αυτούς καθεστώτος πολιτικού πρόσφυγα,
είτε απέλασής τους, θα πρέπει να εργοδοτούνται σε συγκεκριμένους τομείς της
οικονομίας, όπου υπάρχει ανάγκη. Είναι
αυτήν τη λογική που λέω ότι πρέπει να
εφαρμόζουμε σε σχέση με τα νέα δεδομένα, τα οποία διαμορφώνονται στην
αγορά εργασίας. Τίποτα περισσότερο,
τίποτα λιγότερο. Το αντιφατικό θα ήταν να
έχουμε παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι
θα συντηρούνται μόνο από τα επιδόματα
από το υστέρημα του φορολογουμένου,
χωρίς να προσφέρουν στην οικονομία
της Κύπρου. Είναι αυτό που θα μετέτρεπε
την Κύπρο σε έναν επιδοματικό μεταναστευτικό παράδεισο.
Θεωρείτε ότι γίνονται επαρκείς
προσπάθειες για την αξιοποίηση των
περίπου 11.000 χιλιάδων εγγεγραμμένων ανέργων για την κάλυψη των
περίπου 8.500 κενών θέσεων εργασίας
(σύμφωνα με έρευνα της ΟΕΒ); Πώς
απαντάτε στο επιχείρημα που θέλει
να προκρίνονται οι εργάτες από τρίτες
χώρες (κι ας έχουν εισέλθει παράτυπα
στη Δημοκρατία), επειδή είναι φθηνότερο εργατικό δυναμικό απ’ ό,τι οι
εγγεγραμμένοι Κύπριοι και κοινοτικοί
άνεργοι;

Είναι ξεκάθαρον ότι γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι
άνεργοι, στους οποίους δίνεται προτεραιότητα. Εντούτοις, εκείνο που παρατηρείται στην
Κύπρο είναι μία ανισορροπία στην αγορά
εργασίας: ενώ υπάρχει έλλειψη εργατικού
δυναμικού σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ.
τουρισμό, εστίαση, κατασκευές), υπάρχει
ταυτόχρονα υπερπληθώρα προσφοράς
εργατικού δυναμικού σε άλλους τομείς
που ενδεχομένως να μην υπάρχει τόση
μεγάλη ζήτηση. Πολλοί από τους εγγεγραμμένους ανέργους δεν επιθυμούν να
εργαστούν σε τομείς, οι οποίοι δεν έχουν
σχέση με την εκπαίδευση ή την εμπειρία
τους. Δυστυχώς, είναι εκεί που χρειάζεται
η αγορά εργασίας να συμπληρώσει τα
κενά και είναι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο
που παρατηρείται από τη μια να υπάρχει
έλλειψη εργατικού δυναμικού και από
την άλλη να υπάρχει και ανεργία. Θεωρώ
ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι
κι εκεί που όντως η ανάγκη δημιουργεί

«Σκοπός είναι αυτή
η φορολογική
μεταρρύθμιση να
είναι δημοσιονομικά
ουδέτερη: να
υπάρξουν, δηλαδή,
εκεί που πρέπει
επιβαρύνσεις,
ενώ ταυτόχρονα
να υπάρξουν
και οι ανάλογες
αντισταθμιστικές
μειώσεις άλλων
τελών ή φορολογιών.
Αυτό αποτελεί
μίαν από τις
προτεραιότητές μας
το 2022»

προβλήματα στην οικονομία, θα πρέπει
να καλυφθεί από εργαζομένους από τρίτες
χώρες. Αυτό άλλωστε είναι μία διαδικασία
που ακολουθείται από τις περισσότερες
χώρες ανά το παγκόσμιο.

«Οι πληθωριστικές τάσεις θα
μετριαστούν εντός του έτους»

Με δεδομένο ότι οι πληθωριστικές
τάσεις που στριμώχνουν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις μπορεί να μην υποχωρήσουν άμεσα, υπάρχει κάποιο πλάνο
αντιμετώπισης μιας τέτοιας απευκταίας
κατάστασης, όπως, για παράδειγμα,

άμεση στήριξη ή ελαφρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων;

Έχουν ήδη δοθεί ελαφρύνσεις μέσω
και της κοινωνικής πολιτικής του κράτους αλλά και έκτακτων μέτρων, τα οποία
αφορούν στην προσωρινή μείωση της
φορολογίας στον ηλεκτρισμό. Από εκεί
και πέρα, ο πληθωρισμός είναι ένα εξωγενές νομισματικό φαινόμενο, το οποίο έχει
σχέση με την υπερβάλλουσα ρευστότητα
στην αγορά και, εάν συνεχίσει να υφίσταται, τότε το κύριο όπλο αντιμετώπισης
του πληθωρισμού είναι η νομισματική
πολιτική. Πληθωρισμό δημιουργεί και
η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική
που ακολουθούμε, με τα μεγάλα έργα
ανάπτυξης αλλά και στήριξης. Εντούτοις,
η λύση δεν είναι να ασκήσουμε μια πιο
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική,
στο παρόν τουλάχιστον στάδιο, λόγω της
πανδημίας. Η διεθνής αντίληψη είναι ότι
οι πληθωριστικές τάσεις θα μετριαστούν
εντός του έτους.

Κρίσεις και παραγωγικό
μοντέλο

Στη διάρκεια της διετούς θητεία
σας ως Υπουργός Οικονομικών, δύο
κορυφαία γεγονότα, ένα ενδογενές
και ένα εξωγενές, ανέδειξαν την τρωτότητα του παραγωγικού-οικονομικού
μας μοντέλου. Αφενός, η άδοξη και
ντροπιαστική κατάρρευση του ΚΕΠ,
με τη δυσανάλογη, για την οικονομική
κλίμακα του τόπου, έκθεση στον τομέα
των υπηρεσιών, αφετέρου, η πανδημία,
που καθήλωσε το «βαρύ όπλο» της παραγωγικής μας μηχανής, τον τουρισμό,
ο οποίος, βάσει σχετικού στρατηγικού
πλάνου, θα αυξήσει τη συμμετοχή του
στο ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Θεωρείτε
ότι χρειάζεται ένας σοβαρός επί της
ουσίας επαναπροσδιορισμός της παραγωγικής μας στρατηγικής ή κρίνετε ότι
τα προβλήματα αυτά δεν είναι δομικά

και άρα συνεχίζουμε στην ίδια ρότα;

Θα αντέστρεφα τη λογική την οποία
προτάσσετε. Μιλάτε για την τρωτότητα
του παραγωγικού και οικονομικού μας
μοντέλου τη στιγμή που διαμέσου της
πανδημίας η κυπριακή οικονομία έχει
αποδείξει μία μεγάλη ανθεκτικότητα και
ευελιξία να προσαρμοστεί, σε αντίθεση με
άλλες χώρες, οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν
πιο ισοζυγισμένα παραγωγικά μοντέλα.
Να υπενθυμίσω, αφενός, το γεγονός ότι η
ύφεσή μας το 2020 δεν είχε ξεπεράσει το
5,5% σε σχέση με άλλες χώρες της Νότιας
Ευρώπης, οι οποίες είχαν διψήφια ποσοστά ύφεσης, και, αφετέρου, τη σημαντική
ανάκαμψή μας το 2021, η οποία καθιστά
την Κύπρο από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπερκαλύψει το
χαμένο έδαφος του 2020 με την ανάπτυξη
του 2021. Άρα, εκ των πραγμάτων και όχι
με θεωρητικολογίες, η Κύπρος διαθέτει
ένα αρκετά ισοζυγισμένο παραγωγικό
μοντέλο, το οποίο της επιτρέπει να έχει
και αυτές τις επιδόσεις. Είναι ένας μύθος
ότι η οικονομία της Κύπρου βασίζεται
μόνο στον τουρισμό, είναι ένας μύθος
ότι το ΚΕΠ τα τελευταία χρόνια ήταν ο
κύριος βραχίονας ανάπτυξης της Κύπρου.
Σύμφωνα με τις δικές μας τις μελέτες, η
συνεισφορά του ΚΕΠ στο ΑΕΠ ήταν της
τάξης του 0,3%-0,4% τον χρόνο. Από εκεί
και πέρα, ναι, έχουμε έναν μακροχρόνιο
σχεδιασμό, βάσει του οποίου καταρτίζουμε
και τους προϋπολογισμούς. Το εν λόγω
μοντέλο περιλαμβάνει πέραν των 200
δράσεων ανάπτυξης τόσο του πρωτογενούς, όσο και του δευτερογενούς και του
τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Αρκεί
μονάχα να παραπέμψω στο πρόγραμμα
προσέλκυσης ξένων εταιριών, το οποίο
έχουμε προσφάτως εξαγγείλει, και που
αποτελεί μόνον ένα μικρό κομμάτι του
σχεδιασμού μας. Η κυπριακή οικονομία
μπορεί, έχουμε πλάνο, έχουμε πολιτική,
έχουμε όραμα, και το υλοποιούμε.

«Η ανάμειξή μου στην πολιτική,
οικονομικά μού έχει στοιχίσει»
Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο
τελειώνει τη θητεία της η κυβέρνηση της οποίας είστε υπουργός.
Ποιο είναι το πολιτικό μέλλον του
Κωνσταντίνου Πετρίδη;

Δεν ξέρω, δεν έκανα ποτέ μου
σχέδια. Μου αρέσουν οι αλλαγές. Το
πολιτικό μέλλον για μένα δεν ήταν και
δεν είναι αυτοσκοπός. Αντιθέτως, η ανάμειξή μου στην πολιτική, τουλάχιστον
οικονομικά, μου έχει στοιχίσει. Δεν
είναι κάτι το οποίο με απασχολεί τώρα,
είμαι, όμως, ον πολιτικό. Θα δούμε.
Αβέρωφ δαγκωτό για το 2023;

Ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας
κατ’ εμένα πρέπει να είναι ένας πρόε-

δρος ο οποίος έχει σαφείς θέσεις και
πολιτικές. Ένας πρόεδρος που να τολμά
να συγκρουστεί και να υποστεί πολιτικό κόστος. Ακόμη, πρέπει να ξέρει να
διαχειρίζεται την οικονομία και να θέλει
και να μπορεί να προωθήσει τη λύση
του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Επίσης, για
να μπορεί να κυβερνήσει, χρειάζεται να
έχει την απόλυτη και καθαρή στήριξη
του Δημοκρατικού Συναγερμού, όντας
το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου, αλλά
και να κάνει και συμμαχίες, οι οποίες να
διασφαλίζουν την ομαλή υλοποίηση του
κυβερνητικού προγράμματος. Με αυτά
τα δεδομένα πιστεύω ότι ο πρόεδρος

του Δημοκρατικού Συναγερμού πληροί
αυτά τα κριτήρια, εξ ου και έχω δημόσια
τοποθετηθεί ότι είμαι υπέρ αυτής της
υποψηφιότητας. Το 2023 δεν θα είναι μια
εύκολη εκλογική αναμέτρηση, αλλά θα
είναι μια κρίσιμη για τον τόπο εκλογική
μάχη. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε όσα με κόπο κτίσαμε τα τελευταία
χρόνια και στην οικονομία τα πράγματα
αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη.
Πιστεύω ότι τη συνέχιση της οικονομικής
ανάπτυξης και σταθερότητας μόνο μια
κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει
ο ΔΗΣΥ μπορεί να την διασφαλίσει, η
οποία απέδειξε ότι μπορεί να αντιταχθεί
έναντι του λαϊκισμού.

ALPHA BANK CYPRUS

Υποστηρικτής
στο 9ο Cyprus Banking
Forum & FinTech Expo

Η

Alpha Bank Cyprus Ltd
συμμετείχε στο 9ο Cyprus
Banking Forum & FinTech
Expo, το οποίο διεξήχθη
στις 8 Δεκεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο
Hilton, στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια
του Συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Alpha Bank Cyprus Ltd, Κωνσταντίνος Κουτεντάκης, σε παρέμβασή του
στο πάνελ αναφέρθηκε στην ψηφιακή
μεταρρύθμιση της Τράπεζας και στις
καινοτομίες που εφαρμόστηκαν και
διαμόρφωσαν το επιχειρηματικό της
μοντέλο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του ο κ. Κουτεντάκης παρουσίασε τη
σημασία της ψηφιακής μεταρρύθμισης και τις ευκαιρίες που προσφέρει
τόσο στους τραπεζικούς οργανισμούς,
όσο και στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι, ενώ η πανδημία
COVID-19 δημιούργησε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, παρείχε
την ευκαιρία στις τράπεζες να αναδιαμορφώσουν το μέλλον τους στο
νέο αναδυόμενο οικοσύστημα, με τη
συνεργασία μεταξύ τραπεζών και του

Επιμετρητής Vs Εκτιμητής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΟΣ, Senior Manager, KPMG
Limited, 22 207408, yroussos@kpmg.com

κλάδου Fintech να είναι αμοιβαίως
επωφελής. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η
Alpha Bank συνεργάζεται στενά με
την κοινότητα Fintech και υποστηρίζει
την καινοτομία που έχει άμεση σχέση
με την αγορά και την κοινωνία. Το 9ο
Cyprus Banking Forum & FinTech
Expo προσέλκυσε διακεκριμένους
επαγγελματίες του κλάδου, καθώς
και εκπροσώπους της επιχειρηματικής
κοινότητας, οι οποίοι συζήτησαν την
επιρροή των ραγδαίων τεχνολογικών
εξελίξεων και καινοτομιών στον κλάδο
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις επερχόμενες αλλαγές στον τραπεζικό τομέα
και τις συνήθειες των καταναλωτών σε
μια συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή.

Πιστοποίηση
της Τράπεζας Κύπρου
ως Εργοδότη Ισότητας

Η

Τράπεζα Κύπρου πιστοποιήθηκε ως Εργοδότης
Ισότητας για την υιοθέτηση και εφαρμογή Καλών
Πρακτικών και την προώθηση της
ισότητας των φύλων στην εργασία.
Η πιστοποίηση έγινε από τον Εθνικό
Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων,
επιβραβεύοντας τις πολιτικές της για
ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου ή
οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού.
Η πιστοποίηση δόθηκε κατόπιν ενδελεχούς διαδικασίας αξιολόγησης
ανάμεσα σε επιχειρήσεις, οι οποίες
εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες
ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών
ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής και την αρχή
της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και
γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία
ίσης αξίας. Η πιστοποίηση αποτελεί
επιβράβευση και αναγνώριση των
ενεργειών της Τράπεζας και επιβεβαιώνει τη συνεχή της δέσμευση για
προώθηση ίσης μεταχείρισης των φύ-
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ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΠΛΈΟΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΞΕΚΆΘΑΡΟΝ ΌΤΙ ΤΑ ΔΎΟ
ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΑΣΧΟΛΟΎΝΤΑΙ
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ: Ο
ΜΕΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΉΣ ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΕ ΚΌΣΤΟΣ, Ο ΔΕ ΕΚΤΙΜΗΤΉΣ ΜΕ ΑΞΊΑ

Π

ολύ συχνά στην καθημερινότητά μας
συναντούμε τα επαγγέλματα του Επιμετρητή Ποσοτήτων και του
Εκτιμητή Ακινήτων,
χωρίς να είμαστε
σίγουροι τι κάνει ο καθένας. Αν και τα
δύο επαγγέλματα είναι συνυφασμένα,
εντούτοις υπάρχουν διαφορές, καθώς οι
επαγγελματίες του κάθε κλάδου προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά με
κοινό στόχο τη βελτίωση του γενικότερου
δομημένου περιβάλλοντος που ζούμε.

Επιμετρητής

λων, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού. Σε δηλώσεις της μετά την
τελετή βράβευσης που έγινε την Πέμπτη,
16 Δεκεμβρίου 2021, η κ. Μαριλένα
Ιορδάνου – Ιωαννίδου, Διευθύντρια
Αμοιβών και Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας, είπε ότι στην Τράπεζα
Κύπρου πιστεύουν πως η προώθηση
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δημιουργεί μια δίκαιη και ισότιμη
κοινωνία και γι’ αυτό και διασφαλίζονται
ίσες επιλογές και ισότιμη συμμετοχή
γυναικών και ανδρών σε όλους τους
τομείς, με τη συμμετοχή γυναικών στο
Διοικητικό Συμβούλιο και σε ανώτατες
και ανώτερες διευθυντικές θέσεις.

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(Chapter 270)

Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων (Quantity
Surveyor) είναι ο υπεύθυνος για το κόστος ενός Οικοδομικού Έργου, είτε αυτό
είναι καινούργια οικοδομή, είτε ανακαίνιση υφιστάμενης – γι’ αυτό και συχνά
αποκαλείται ως “οικοδομικός λογιστής”.
Προς αυτό, συνεργάζεται στενά τόσο με
τον ιδιοκτήτη, όσο και με τον Αρχιτέκτονα
και τον Πολιτικό Μηχανικό του Έργου
για τον υπολογισμό των ποσοτήτων οικοδομικών υλικών και τελειωμάτων. Οι
ποσότητες αυτές αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για τη λήψη προσφορών από
εργολάβους για τη διεκπεραίωση του
Έργου, είτε με συνοπτικό κατάλογο, είτε
με λεπτομερή Δελτίο Ποσοτήτων.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου,
ο Επιμετρητής ελέγχει τα πιστοποιητικά
πληρωμής και τις απαιτήσεις του εργολάβου για επιπλέον εργασίες, έτσι ώστε
το Έργο να μην ξεφεύγει από τον αρχικό
προϋπολογισμό του. Σε Έργα υψηλών
προδιαγραφών, ο Επιμετρητής διεξάγει
Μελέτες Οικονομικών Προβλέψεων για
το κόστος ανάπτυξης κατά την διάρκεια
μελέτης, αλλά και εκτέλεσης του Έργου.
Οι μελέτες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες,
ειδικότερα όταν υπάρχουν αλλαγές στον
τρόπο κατασκευής ή στην επιλογή υλικών.

Αν το Έργο εκτελείται κάτω από συγκεκριμένο Οικοδομικό Συμβόλαιο, ο
Επιμετρητής είναι υπεύθυνος για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των
καθηκόντων των μερών, σύμφωνα με
τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο
Συμβόλαιο. Τέλος, κατά την ολοκλήρωση του Έργου, ο Επιμετρητής είναι
υπεύθυνος για την κατάρτιση Τελικού
Λογαριασμού, τη διαβούλευση και την
τελική συμφωνία του.

Εκτιμητής

Ο Εκτιμητής Ακινήτων (Valuation
Surveyor) αποδίδει την αξία ενός ακινήτου η οποία θα πωληθεί στην αγορά
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες – η
πλέον συνήθης είναι η Αγοραία Αξία.
Εκτός από αυτό, ο Εκτιμητής μπορεί να
υπολογίσει και να συμβουλεύσει για τις
οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν
αλλαγές, όπως οι απαλλοτριώσεις. Εκτός
από τον υπολογισμό της επίδρασης, μπορεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις
για το ύψος της αποζημίωσης με τους
αρμόδιους φορείς.
Παράλληλα με τους υπολογισμούς
αξιών, ο Εκτιμητής ετοιμάζει Μελέτες
Σκοπιμότητας (Feasibility Studies) στις
οποίες εντοπίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες ενός ακινήτου και πιθανές εναλλακτικές χρήσεις πάντα σε συνάρτηση
με Πολεοδομικούς Κανονισμούς, ενώ
παράλληλα αποδίδει και την ανάλογη
αξία. Επίσης, σε θέματα ενοικιάσεων,
ο Εκτιμητής μπορεί να υπολογίσει το
Αγοραίο Ενοίκιο ενός ακινήτου και να

Αν και τα δύο
επαγγέλματα είναι
συνυφασμένα,
εντούτοις υπάρχουν
διαφορές, καθώς
οι επαγγελματίες
του κάθε κλάδου
προσφέρουν
διαφορετικές
υπηρεσίες, αλλά
με κοινό στόχο
τη βελτίωση του
γενικότερου
δομημένου
περιβάλλοντος όπου
ζούμε
προσφέρει συμβουλές για τη σωστή διαχείριση μιας ενοικίασης.
Μετά το 2013, όταν αυξήθηκαν τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια, αρκετοί εκτιμητές
κλήθηκαν να προσφέρουν τις γνώσεις τους
ως προς την ορθολογιστική διαχείριση
των χαρτοφυλακίων ακινήτων, τόσο κατά
την διάρκεια απόκτησης ακινήτων από
τις Τράπεζες, τη διαχείρισή τους, αλλά και
κατά την πώλησή τους. Οι Εκτιμητές είναι

επίσης σημαντικά μέλη ομάδων αξιολογήσεων των χαρτοφυλακίων τόσο κατά
την διάρκεια πώλησης τους σε επενδυτικά
ταμεία, αλλά και μετέπειτα στη γενικότερη
διαχείρισή τους από αυτά.
Για τα επαγγέλματα αυτά απαιτούνται
ακαδημαϊκές σπουδές οι οποίες προσφέρονται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο
εξωτερικό και περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, μαθήματα οικονομικών, νομικών
και τεχνικών θεμάτων. Στην Κύπρο και τα
δύο επαγγέλματα θεσπίζονται κάτω από
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο
Κύπρου (ΕΤΕΚ), ενώ, παράλληλα, διεθνείς
οργανισμοί παρέχουν κατευθυντήριες
γραμμές και επαγγελματικά πρότυπα, όπως
το RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors), το TeGoVa (The European
Group of Valuers’ Association), κ.τ.λ.
Θα πρέπει πλέον να είναι ξεκάθαρον
ότι τα δύο επαγγέλματα ασχολούνται με
διαφορετικά θέματα: ο μεν Επιμετρητής
ασχολείται με κόστος, ο δε Εκτιμητής με
αξία. Αν και πολύ συχνά τους μπερδεύουμε, εντούτοις στο ερώτημα “Κιθαρίστας ή
Ντράμερ” (τραγούδι του Γιάννη Γιοκαρίνη)
η απάντηση είναι ότι ο κάθε κατεργάρης
έχει τον πάγκο του, και το ένα χέρι πλένει
το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Οι δύο
κατηγορίες προσφέρουν, η κάθε μια με
τον τρόπο της και στον τομέα της, σχετικές
συμβουλές και υπηρεσίες, εξυπηρετώντας
μαζί το δομημένο περιβάλλον μας – με
τον ίδιο τρόπο που και οι δύο μουσικοί
του τραγουδιού αποτελούν ξεχωριστά και
με τον τρόπο τους σημαντικά μέλη μιας
ορχήστρας ή μπάντας!

TAKE NOTICE: FANTALER LIMITED (Reg. Number:
157,992) has been dissolved and struck off the Register.
Dated 29th day of December 2021
Liquidator, Eleonora Georgiou

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές/τριες για πλήρη απασχόληση, στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία.
Απαραίτητα Προσόντα/Προϋπόθεσεις:
• Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής
• Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
• Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας
• Πολύ Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν
να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.
anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.
Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος ή να
σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.
org.cy μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.
ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία
Τηλ.: 22446222 Φαξ: 22316822

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βραβεύει τη Δικοινοτική
Επιχειρηματικότητα

Γ

ια 12η χρονιά, 20 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες θα λάβουν συνολικά
200.000 ευρώ για την από κοινού επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν τον Απρίλιο
του 2022. Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου,
Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης της easy family of
brands (www.easyHistory.info) και Ιδρυτής
και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic
Foundation (https://steliosfoundation.com.
cy/), προσφέρει χρηματικό έπαθλο 20.000
ευρώ ανά δικοινοτική ομάδα – 10.000
ευρώ σε κάθε άτομο της διμελούς ομάδας.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από
έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο επιχειρηματία, οι οποίοι θα μπορούν
να αποδείξουν με στοιχεία ότι η κοινή
τους επιχειρηματική δραστηριότητα επιφέρει οικονομικά οφέλη σε ολόκληρο το
νησί. Οι δέκα δικοινοτικές ομάδες που
θα βραβευθούν τον Απρίλιο του 2022,
θα λάβουν από 20.000 ευρώ η κάθε μια,
με το συνολικό ποσό των βραβεύσεων να
ανέρχεται στις 200.000 ευρώ.

Τα «Stelios Bi-Communal Awards
2022» αποτελούν τη 12η διοργάνωση
στην Κύπρο και αξίζει να σημειωθεί ότι ο
θεσμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
το 2009. Το 2020 και το 2021, παρόλο
που οι βραβεύσεις ακυρώθηκαν, λόγω
της πανδημίας, το Stelios Philanthropic
Foundation αποφάσισε να προβεί σε
δωρεές στους επαγγελματίες υγείας
των νοσοκομείων όλου του νησιού, ως
ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη
μάχη που δίνουν καθημερινά από την
πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του
COVID-19.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, από
το 2009 μέχρι σήμερα, η συνολική αξία
των Βραβείων Δικοινοτικής Συνεργασίας, περιλαμβανομένου και του φετινού
ποσού των 200.000 ευρώ, ανέρχεται στα
€3.990.000.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιόμορφες
συνθήκες που επέφερε η πανδημία, η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διεξάγεται διαδικτυακά μέσω zoom, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο

τα ταξίδια και οι δια ζώσης συναντήσεις.
Ακόμα και στην περίπτωση άρσης των
περιοριστικών μέτρων, η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, με τον
Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου να συγχαίρει
τους νικητές, μέσω zoom.
Τα Stelios Awards 2022, θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην ενθάρρυνση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάμεσα
σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και, για τον λόγο αυτό, φέτος δεν θα
γίνουν δεκτές αιτήσεις από ομάδες που
έχουν άλλη μορφή συνεργασίας. Τα φετινά βραβεία, που στοχεύουν στη στήριξη
της επιχειρηματικής συνεργασίας Ε/κ και
Τ/κ, επαναφέρουν και την αρχική ιδέα
του θεσμού των δικοινοτικών βραβείων
που άρχισε το 2009.
Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να
δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας στην ιστοσελίδα του
Stelios Philanthropic Foundation https://
steliosfoundation.com.cy/.
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Ανασκόπηση λιμενικών
δραστηριοτήτων
και τα λιμάνια τού αύριο

ΔΡ ΑΝΤΏΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ, Λέκτορας
Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent),
Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ε

ίθισται με την παρέλευση
κάθε έτους να προχωρούμε
σε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων μας. Σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο
μια τέτοια ενέργεια είναι ενδεικτική
των προθέσεών μας για το νέο έτος
και οριοθετεί το στίγμα των πράξεών
μας. Σε σχέση με τις λιμενικές δραστηριότητες μια τέτοια ανασκόπηση,
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οφείλει να
λάβει υπ’ όψιν αυτά που έχουν επισυμβεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο
το παρελθόν έτος.
Το 2021 χαρακτηρίστηκε από την
συνέχιση της πανδημικής κρίσης που
προηγήθηκε και υφίσταται ακόμα. Σε
μια τέτοια ιδιαίτερα προβληματική
κατάσταση πραγμάτων με επιπτώσεις
σε όλα τα επίπεδα, οι λιμενικές δραστηριότητες επηρεάστηκαν σε μεγάλο
βαθμό. Η κρίση της πανδημίας του
Covid-19 απέδειξε, για όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της καθημερινότητάς
μας, την επίδραση ενός φαινομένου
στις ενέργειές μας, μ’ έναν τρόπο μάλιστα που επιλειτουργεί άμεσα και
δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις,
αλλά συνάμα και προοπτικές.
Οι περιορισμοί και τα μέτρα που
επιβλήθηκαν το 2021 αλλά και προηγουμένως, από της έναρξης της πανδημίας του κορωνοϊού, επηρέασαν
με έντονο τρόπο το διεθνές εμπόριο,
ειδικά αυτό που διεξάγεται μέσω των
θαλασσίων οδών. Ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού,
είναι η «κρίση των εμπορευματοκιβωτίων», που δημιουργήθηκε από το
γεγονός ότι με την επιβολή περιορισμών, ένας μεγάλος όγκος εμπορευματοκιβωτίων βρέθηκε σε λιμάνια ή
περιοχές που δεν μπορούσαν να τα
αξιοποιήσουν ή να τα μεταφέρουν
αλλού. Με άλλους όρους, η εφοδιαστική αλυσίδα διαρρήχθηκε και σε
συνάρτηση με τους περιορισμούς που
υπήρξαν στις λιμενικές δραστηριότητες και, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
πολυπλοκότητά τους, οι διορθωτικές
κινήσεις που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν, χαρακτηρίζονται από την
ίδια πολυπλοκότητα που δημιούργησε
την κρίση. Τα πιο πάνω δημιουργούν
αλυσιδωτά ζητήματα που επηρεάζουν
την καθημερινότητά μας: καθυστερήσεις στην αποστολή / παραλαβή
αγαθών, αυξήσεις τιμών, πληθωριστικές τάσεις, ανησυχία στις αγορές,
μείωση στην παραγωγή, ελλείψεις
πρώτων υλών, ανομοιομορφία στις
παγκόσμιες αγορές και αναζήτηση
νεοφανών εναλλακτικών εφήμερων
λύσεων. Ακόμη και εν τη απουσία των
πιο πάνω, το διεθνές εμπόριο και οι
ευρύτερες λιμενικές δραστηριότητες
ανά το παγκόσμιο επηρεάστηκαν από
την ακινητοποίηση, λόγω προσάραξης του γιγάντιου πλοίου μεταφοράς

εμπορευματοκιβωτίων Ever Given στις
23 Μαρτίου 2021 στην νευραλγικής
σημασίας Διώρυγα του Σουέζ, από
την οποία διέρχεται το 10% περίπου
του παγκόσμιου εμπορίου.
Σε όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να
τεθεί στην εξίσωση η αδυναμία της
πλήρους διενέργειας των λιμενικών
δραστηριοτήτων, λόγω της απουσίας
από τις εργασίες τους του ανθρώπινου
δυναμικού που στελεχώνει τα λιμάνια,
όντας στενές επαφές ή και νοσούντες
με τον κορωνοϊό, η οποία αδυναμία
δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί,
λόγω της εξειδίκευσης που απαιτείται
για τις λιμενικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω,
ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο τομέας των
κρουαζιέρων – πλοία παροπλίστηκαν,
προσωπικό παρέμεινε εγκλωβισμένο
σε αγκυροβόλια μακριά από τον τόπο
προέλευσής τους, υπηρεσίες τροφοδοσίας υπολειτούργησαν, ρυμουλκά
παρέμειναν αχρησιμοποίητα και γενικότερα οι σχετικές δραστηριότητες
μειώθηκαν ή και τερματίστηκαν. Την
ίδια τύχη είχαν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις υπεράκτιες ενεργειακές δραστηριότητες.
Ενόψει των πιο πάνω, έχουν παρατηρηθεί ή παρατηρούνται τα ακόλουθα,
που εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν τις
λιμενικές δραστηριότητες: αύξηση
στην κατασκευή νέων εμπορευματοκιβωτίων, ψηφιοποίηση αρκετών
λιμενικών δραστηριοτήτων, στροφή
σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας, αυτοματοποίηση συγκεκριμένων τομέων
και πρωτίστως καινοφανείς προτάσεις που στοχεύουν στην βελτίωση
των λιμενικών δραστηριοτήτων. Οι
πιο πάνω ενέργειες αποτελούν και
τις προοπτικές για την δημιουργία των
λιμανιών τού αύριο, η θεσμοθέτηση
των οποίων απαιτεί ένα ευέλικτο νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει την
υλοποίησή τους. Το γεγονός παραμένει ότι η πιο πάνω, περιληπτική
ανασκόπηση των λιμενικών δραστηριοτήτων καταδεικνύει το ότι αυτές
πρέπει πάντοτε να θεωρούνται ως
εύθραυστες και επηρεαζόμενες από
μικρές ή μεγάλες εξελίξεις που μπορούν να δημιουργήσουν επιπτώσεις
ντόμινο για την ευρύτερη κοινωνία.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, τα
λιμάνια τού αύριο και οι λιμενικές
δραστηριότητες πρέπει να μετεξελιχθούν, ούτως ώστε να μπορούν να
παραμένουν λειτουργικά σε περιόδους
κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κλιματικής. Ειδικά για την τελευταία,
απαιτείται μια συντονισμένη αντίδραση
προ της (πλήρους) δράσης της.

Το 2021
χαρακτηρίστηκε από
την συνέχιση της
πανδημικής κρίσης
που προηγήθηκε και
υφίσταται ακόμα. Σε
μια τέτοια ιδιαίτερα
προβληματική
κατάσταση πραγμάτων
με επιπτώσεις σε όλα
τα επίπεδα, οι λιμενικές
δραστηριότητες
επηρεάστηκαν σε
μεγάλο βαθμό

Της Κυριακής

Το σήμα της FED και οι
προκλήσεις της νέας χρονιάς
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy

H ΚΎΠΡΟΣ ΩΣ ΕΞΩΓΕΝΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΕΠΗΡΕΆΖΕΤΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ
ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΑΙ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΕΠΊΠΕΔΟ. ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ ΝΑ ΚΛΗΘΕΊ ΓΙΑ
ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΉΣΕΙ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΏΝ ΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΎΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΣΥΜΜΆΧΟΥΣ (ΑΝ ΚΑΙ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΑΥΤΈΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΦΘΊΝΟΥΣΑ
ΠΟΡΕΊΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΟΔΗΓΙΏΝ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΔΎΣΗΣ

Μ

ε μεγάλη μεταβλητότητα
ξεκίνησαν τη
νέα χρονιά οι
αγορές,
την
ίδια στιγμή που
οι διεθνείς πολιτικές αντιπαραθέσεις ενισχύονται, όπως
στην περίπτωση του Καζακστάν. Από τη
δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας
συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής (FED)
καταδεικνύεται η διάθεση για γρηγορότερη απόσυρση των μέτρων ποσοτικής
χαλάρωσης που υιοθετούνται.
Από τη μια τα βελτιωμένα στατιστικά
που παρουσιάζει η αμερικανική οικονομία και από την άλλη η συνέχιση των
πληθωριστικών πιέσεων, οδηγούν στην
επίσπευση των αποφάσεων της FED και
ενδεχομένως να δούμε και άλλες κεντρικές
τράπεζες να ακολουθούν. Η απόσυρση
των μέτρων ουσιαστικά αφορά στον περιορισμό στις αγορές ομολόγων, μείωση
του ισολογισμού της τράπεζας και αύξηση
των επιτοκίων.
Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης υιοθετήθηκαν μετά την κατάρρευση
της αγοράς των δομημένων προϊόντων
στην Αμερική και τη διάχυση της χρηματοπιστωτικής κρίσης παγκόσμια. Από
τότε τροποποιήθηκαν ανάλογα με τις αποδόσεις των οικονομιών και ενισχύθηκαν
με την έξαρση της πανδημίας, με σκοπό
την ενίσχυση της ρευστότητας και των
χρηματοδοτήσεων για τη διατήρηση των
παραγωγικών μονάδων των οικονομιών.
Παρά τον προσωρινό χαρακτήρα
τους διατηρήθηκαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα, λόγω της ασθενούς ανάπτυξης
της παγκόσμιας οικονομίας και τελευταία
λόγω της ανάγκης να στηριχθούν οι οικονομίες. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), εφαρμόζοντας
τα συγκεκριμένα προγράμματα είχε θέσει
ως στόχο για τον πληθωρισμό το 2%, ενώ
αργότερα με αποφάσεις του διοικητικού
της συμβουλίου τονίστηκε ότι μπορεί να
γίνει αποδεκτός πληθωρισμός με ποσοστό πέραν του 2%, αν είναι προσωρινό
φαινόμενο.
Η ενίσχυση της ρευστότητας από τις
κεντρικές τράπεζες και η παροχή φτηνής

χρηματοδότησης, ενισχύουν τις επενδύσεις
και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά
και τη ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η
ενισχυμένη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση των
τιμών, με το φαινόμενο να γίνεται εντονότερο
τελευταίως, εφόσον η προσφορά των προϊόντων έχει μειωθεί λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική
αλυσίδα εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού.
Υπενθυμίζεται ότι η αυξημένη ρευστότητα αποτελεί κόστος για τα τραπεζικά
ιδρύματα, εφόσον υπάρχουν χρεώσεις από
τις κεντρικές τράπεζες για τη διατήρησή
τους. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων από τη μια βοηθά στην ευνοϊκότερη
χρηματοδότηση έργων, από την άλλη όμως
επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς
και τις αποδόσεις των επενδύσεων των
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων.

«Τεχνητή ρευστότητα»

Η δημιουργία «τεχνητής ρευστότητας»
στις αγορές μείωσε αφενός με ασύμμετρο
τρόπο τις αποδόσεις των ομολόγων και
αφετέρου προκάλεσε αυξήσεις στις τιμές
άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, που
δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τα
θεμελιακά στοιχεία των εκδοτών. Αυτό
που προκαλεί ακόμη εντονότερο προβληματισμό είναι η επόμενη μέρα της
απόσυρσης των προγραμμάτων ποσοτικής
χαλάρωσης από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Τα μηδενικά και αρνητικά επιτόκια
οδήγησαν καταθέτες και επενδυτές σε
αναζήτηση άλλων επενδύσεων με μεγαλύτερες αποδόσεις, με μεγάλο μέρος της
επιπλέον ρευστότητας να διοχετεύεται στις
χρηματαγορές και στις αγορές των ακινήτων
και των κρυπτονομισμάτων. Είναι για αυτόν
τον λόγο που παγκοσμίως παρατηρείται
αύξηση στις τιμές των ακινήτων και σημαντική άνοδος στους χρηματιστηριακούς
δείκτες και στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
Οι αγορές μετοχών και κρυπτονομισμάτων αντέδρασαν αρνητικά με τη δημοσίευση
των πρακτικών της FED. Πέραν από αυτό,
η μεγάλη μείωση στις αγορές κρυπτονομισμάτων ενδεχομένως να οφείλονται και
στην έκρυθμη κατάσταση στο Καζακστάν.
To Καζακστάν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών αναφορικά με την
«εξόρυξη» (mining) κρυπτονομισμάτων.

Με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί,
οι «εξορύκτες» που δραστηριοποιούνται
στη χώρα ενδεχομένως να προχώρησαν
σε απενεργοποίηση του εξοπλισμού τους.
Ρωσία και Κίνα θεωρούν το Καζακστάν μείζονος σημασία και είναι ξεκάθαρο
ότι θα προσπαθήσουν να αναχαιτίσουν
οποιαδήποτε δυτική προσπάθεια στη χώρα.
Σημειώνεται ότι την ερχόμενη βδομάδα
στη Γενεύη αρχίζουν συνομιλίες μεταξύ
ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ρωσίας για τις εγγυήσεις
ασφαλείας που αναζητά η τελευταία, λαμβάνοντας υπόψη την έκρυθμη κατάσταση
στην Ουκρανία και τώρα στο Καζακστάν.
Είναι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αναμένονται οι νέες κινήσεις των μερών όσον
αφορά το Καζακστάν, αν δηλαδή η Δύση
προχωρήσει σε κυρώσεις προς τη χώρα ή
αν θα δούμε επανάληψη του ουκρανικού, ή
του αφγανικού, ή του συριακού σεναρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Καζακστάν είναι
μια χώρα πλούσια σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων και ουρανίου, διαθέτει διαστημικό κέντρο, συνορεύει με Κίνα και
Ρωσία, ενώ η οικονομία του δεν κατάφερε
ποτέ να ορθοποδήσει μετά την απόσχισή
του από τη Σοβιετική Ένωση, με πολλές
αναλύσεις να κάνουν αναφορά για υψηλά
ποσοστά διαφθοράς.
H Κύπρος ως εξωγενής οικονομία
επηρεάζεται σημαντικά από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεχομένως να
κληθεί για ακόμη μια φορά να ισορροπήσει μεταξύ των σχέσεών της με παραδοσιακούς οικονομικούς και πολιτικούς
συμμάχους (αν και τα τελευταία χρόνια
αυτές παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία)
και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, αλλά και
των πολιτικών της Δύσης.
Την ίδια στιγμή ζητούμενο για την
κυπριακή οικονομία είναι αν μπορεί να
προσαρμοστεί γρήγορα στα νέα δεδομένα
που αναμένεται να δημιουργηθούν με
την απόσυρση των μέτρων ποσοτικής
χαλάρωσης από τις κεντρικές τράπεζες
και ιδιαίτερα όσον αφορά στο κόστος
δανεισμού, εφόσον παρουσιαστεί αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων στις
διεθνείς αγορές με αρνητικό αντίκτυπο
στην αναχρηματοδότηση του δημόσιου
χρέους, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει
αυξηθεί σημαντικά.

Αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να
επηρεάσει και τους δανειολήπτες, εφόσον
το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Από την
άλλη ενισχύεται και η κερδοφορία των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον
σταδιακά η επιπλέον ρευστότητα δε θα
αποτελεί κόστος ενώ θα αυξηθούν τα περιθώρια κέρδους επί των τόκων (ίσως
δούμε αναπροσαρμογή των χρεώσεων
προς τα κάτω τότε).
Από την άλλη θα δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο για ενίσχυση των καταθέσεων (υπενθυμίζεται ότι ενδεχόμενη αύξηση των καταθετικών
επιτοκίων ενδεχομένως να συμπέσει με τη
νομοθετική ρύθμιση του μέτρου που ήδη
εξήγγειλε η κυβέρνηση για μείωση της εισφοράς επί των τόκων εισπρακτέων), κάτι
που θα περιορίσει τη ζήτηση σε ορισμένα
προϊόντα και αγαθά, οδηγώντας στον περιορισμό του πληθωρισμού.
Πέραν από τις αποφάσεις των κεντρικών
τραπεζών είναι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
που αναμένεται να δούμε τον τρόπο με τον
οποίο η Ευρώπη και οι άλλες χώρες του
πλανήτη θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
που συσσωρεύονται διεθνώς επικίνδυνα,
καθώς και τις νέες συμμαχίες αλλά και
εντάσεις που δημιουργούνται.
Δυστυχώς οι μέχρι τώρα πολιτικές
κινήσεις στη σκακιέρα της παγκόσμιας
οικονομίας, αντί να αντιμετωπίζουν τις
προκλήσεις που δημιουργούνται, τις κάνουν πιο έντονες. Οπότε, πέραν από τον
κορωνοϊό, η νέα χρονιά μπαίνει με νέες
προκλήσεις σε πολλά επίπεδα.

Τα μηδενικά και αρνητικά
επιτόκια οδήγησαν καταθέτες
και επενδυτές σε αναζήτηση
άλλων επενδύσεων με μεγαλύτερες αποδόσεις, με μεγάλο
μέρος της επιπλέον ρευστότητας να διοχετεύεται στις
χρηματαγορές και στις αγορές
των ακινήτων και των κρυπτονομισμάτων. Είναι γι’ αυτόν
τον λόγο που παγκοσμίως παρατηρείται αύξηση στις τιμές
των ακινήτων και σημαντική
άνοδος στους χρηματιστηριακούς δείκτες και στις αγορές
κρυπτονομισμάτων.
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Στο έλεος της πανδημίας και του εκλογικού
συστήματος η δεύτερη θητεία του Μακρόν
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

Ο ΜΑΚΡΌΝ ΊΣΩΣ «ΑΥΤΟΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΊ» ΣΤΗ ΦΙΛΌΔΟΞΗ
ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΟΥ, ΑΦΟΎ ΘΑ ΈΧΕΙ
ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΉ ΠΕΡΊΟΔΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΊΑ, ΑΝΑΓΚΆΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΙΑΝΎΣΕΙ ΈΝΑΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΑΓΏΝΑ ΔΡΌΜΟΥ

Α

πό την 1ην Ιανουαρίου ο Γάλλος πρόεδρος,
Εμανουέλ Μακρόν, ανέλαβε την εκ περιτροπής
προεδρία της ΕΕ για το
πρώτο εξάμηνο του
2022. Τη βαρυφορτωμένη του ατζέντα και τα φιλόδοξά του
σχέδια σκιάζουν οι προεδρικές εκλογές
του Απριλίου. Κατά κάποιον τρόπο η
ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ δένει με
αρμονικό τρόπο με τον ευρωκεντρικό
προσανατολισμό της υποψηφιότητάς του
για δεύτερη θητεία. Από την άλλη, όμως,
δεν παραγνωρίζεται ότι η έλλειψη απτών
αποτελεσμάτων και ο ευρωσκεπτικισμός
μπορούν να του στοιχίσουν εκλογικά. Την
ίδια ώρα, στην εξίσωση μπαίνει η διαχείριση της πανδημίας, η οποία με την
έλευση της μετάλλαξης Όμικρον μπαίνει
σε αχαρτογράφητα νερά. Ο Μακρόν όμως
δεν έχει να φοβάται μόνο τον κορωνοϊό,
αλλά και τους ανθυποψηφίους του, μία
εκ των οποίων ξεχωρίζει και εντείνει
την αβεβαιότητα για το μέλλον του στην
προεδρία.

Μια μοναδική ευκαιρία το
όραμα να γίνει πράξη

Η ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από
τη Γαλλία συγκυριακά δεν θα συνυπάρχει
μόνο με τα ουκ ολίγα προβλήματα που
αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο το μπλοκ
των 27, αλλά και με τις εθνικές προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο Μακρόν θα
επιδιώξει την επανεκλογή του.
Για πολλούς αναλυτές αυτή η «σύμπτωση» θα μπορούσε να αποτελέσει
ένα εφαλτήριο για τον Γάλλο πρόεδρο,
και η προεδρία προσφέρει μια «ετοιμοπαράδοτη» πλατφόρμα για να προωθήσει
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του, να
ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές του και

να φέρει νέες διεκδικήσεις και φρέσκιες
ιδέες.
Το φιλόδοξο εγχείρημα του Μακρόν,
όμως, πέραν από τις ιδέες θα πρέπει να
συνοδεύεται από χειροπιαστά αποτελέσματα, τα οποία είναι υποχρεωμένος να
παρουσιάσει στο απαιτητικό κοινό μέχρι
τις αρχές Απριλίου. Ειδικοί εξηγούν ότι
ο Μακρόν ίσως «αυτοεγκλωβιστεί» στη
φιλόδοξη ατζέντα του, αφού θα έχει πολύ
μικρή περίοδο για την προεδρία, αναγκάζοντάς τον να διανύσει έναν πραγματικό
αγώνα δρόμου.
Μάλιστα, αυτός ο δρόμος δεν προκρίνεται εύκολος και θα αναγκαστεί να ασκήσει
την επιρροή του, προκειμένου να πετύχει
την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων
και να αποσπάσει συμβιβασμούς από τους
27, «ακόμη κι αν αυτή η, πολύ πλαισιωμένη, άσκηση ενός έντιμου μεσολαβητή τού
απαγορεύει να είναι ταυτόχρονα κριτής
και συμμετέχων».
Έτσι κι αλλιώς η πολιτική του πορεία
ήταν πάντα συνυφασμένη με την ΕΕ και
τώρα του δίνεται μια μοναδική ευκαιρία
να κάνει πράξη του όραμά του για μια
Ευρώπη ισχυρή στον κόσμο. Γι’ αυτό και
θα ήταν «παράλογο» να κατέλθει ξανά ως
υποψήφιος, χωρίς να έχει κάποια απτά
αποτελέσματα της ολοκλήρωσης του
ευρωπαϊκού του αφηγήματος.
Η γαλλική προεδρία προβάλλει τρεις
προτεραιότητες: Κατώτατους μισθούς σε
όλη την ΕΕ, ρύθμιση των ψηφιακών κολοσσών και φόρο άνθρακα στα σύνορα.
Η πρώτη ανεπίσημη σύνοδος κορυφής
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις
10 και 11 Μαρτίου θα είναι το κρας τεστ
για τον Μακρόν, αφού θα συζητηθεί η
μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, ένα θέμα υψηλού
ενδιαφέροντας για τους πολίτες της χώρας
του. Ειδικότερα, αναλυτές θεωρούν ότι το
να κάνει μια επίδειξη δύναμης της ευρωπαϊκής ηγεσίας του, έναν μήνα πριν από
τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών,
μπορεί να ενισχύσει το κύρος του.
Από την άλλη, ο ευρωκεντρισμός
μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι, αφού ο
ευρωσκεπτικισμός εξακολουθεί να βρίσκεται ριζωμένος στις κοινωνίες όλων των
κρατών μελών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό
θεωρούν τις Βρυξέλλες απόμακρες και
γραφειοκρατικές. Σύμφωνα με έρευνα της
EuropaNova, μόνο το 29% των Γάλλων
επιθυμούν περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έναντι 50% των Ιταλών και 43%
των Γερμανών. Το ερώτημα που τίθεται
είναι εάν η γαλλική προεδρία θα καταφέρει
να διορθώσει αυτή την εκτίμηση, δίνοντας
στον Μακρόν το πλεονέκτημα έναντι των
ευρωσκεπτικιστών αντιπάλων του.

Τα αγκάθια στον δρόμο
του Μακρόν

Για πάνω από 20 χρόνια κανένας
ηγέτης στην Γαλλία δεν κατάφερε να
κερδίσει μια δεύτερη θητεία στην
προεδρία της χώρας του. Παρά το γε-

γονός ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν
στον Μακρόν καλές πιθανότητες για
να παραμείνει στην εξουσία, υπάρχουν
κάποιοι παράγοντες που θα μπορούσαν
να ανατρέψουν αυτά τα δημοσκοπικά
αποτελέσματα.
Σύμφωνα με ειδικούς, ίσως ο πιο
σημαντικός παράγοντας να είναι η πανδημία και ειδικότερα η μετάλλαξη Όμικρον. Υπάρχει η εκτίμηση ότι σε γενικές
γραμμές η Γαλλία διαχειρίστηκε καλά
την πανδημία ή τουλάχιστον καλύτερα
από κάποιους γείτονές της. Η οικονομία
της επανήλθε δυνατή, το εμβολιαστικό
πρόγραμμα προχώρησε, παρά τις αρχικές δυσκολίες, ενώ οι διαδηλώσεις κατά
των περιοριστικών μέτρων φαίνεται να
ξεφουσκώνουν. Η εμφάνιση της Όμικρον
όμως λίγο πριν από τις εκλογές φαίνεται
ότι περιόρισε την κυβέρνηση Μακρόν
σε μια στάση «βλέποντας και κάνοντας»,
με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε
καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
δεν ακολούθησε τα αυστηρά μέτρα που
υιοθέτησαν χώρες όπως η Αυστρία, ενώ
απέρριψε όλες τις εισηγήσεις των ειδικών
για περιορισμούς σε μια κίνηση που
φωνάζει από μακριά «προεκλογικές
σκοπιμότητες». Με αυτή την ριψοκίνδυνη κίνηση ελπίζει ότι θα αποκομίσει

προεκλογικά ποσοστά, εμφανιζόμενος
ως αρνητής των περιορισμών και των
lockdown. Μένει μόνο η Όμικρον να
του κάνει τη «χάρη» και να μην γονατίσει το σύστημα υγείας της χώρας του.
Ένας άλλος αστάθμητος παράγοντας για
τον Γάλλο πρόεδρο είναι το ίδιο το εκλογικό
σύστημα της χώρας και η αβεβαιότητα του
δεύτερου γύρου. Ενδεικτικό είναι ότι στις
εκλογές του 2017, καμιά από τις «παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες» (κεντροδεξιά
και κεντροαριστερά) δεν πήγε στον δεύτερο
γύρο. Ενώ οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον
Μακρόν τα ίδια περίπου ποσοστά με το
2017 για τον πρώτο γύρο, σε αυτές τις
εκλογές δύο από τους ανθυποψηφίους
του ανήκουν στην ακροδεξιά (Μαρίν Λεπέν, Ερίκ Ζεμούρ), ενώ την αβεβαιότητα
εντείνει η ελκυστική υποψηφιότητα της
«Ρεπουμπλικανής» Βαλερί Πεκρές, η οποία
επίσης εδραιώνεται στην προτίμηση των
συντηρητικών ψηφοφόρων. Ειδικότερα,
η τελευταία φαίνεται να αποτελεί και τη
μεγαλύτερη ανησυχία του Μακρόν, αφού
σε περίπτωση που πάει στον δεύτερο γύρο
μαζί της, δεν αποκλείεται να πάρει ψήφους
διαμαρτυρίας ακόμα και από την αριστερά,
λόγω των κυβερνητικών περιοριστικών
μέτρων που έχουν επιβληθεί από την αρχή
της πανδημίας.

Η κυριαρχία της δεξιάς
στη Γαλλία

Από την άλλη πλευρά, η γαλλική κεντροαριστερά δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας στις
επικείμενες εκλογές, παρά το γεγονός ότι όλα
τα κόμματα μαζί στον πρώτο γύρο μπορούν
να συγκεντρώσουν ποσοστό μέχρι και 24%.
Εκλογικοί αναλυτές θεωρούν ότι το πρόβλημα
είναι ότι στερούνται ηγετικών μορφών και
νέων ιδεών. Το πολιτικό κέντρο βάρους της
Γαλλίας έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά τα
τελευταία χρόνια, με την εγκληματικότητα,
τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα
να είναι υψηλά στην ατζέντα, ακόμα κι αν το
βιοτικό επίπεδο και ο Covid-19 θεωρούνται
ότι είναι πλέον κυρίαρχα.
Έτσι η μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε τέσσερεις υποψηφίους, οι οποίοι κινούνται
από την κεντροδεξιά μέχρι την ακροδεξιά.
Το «καινούργιο φρούτο», ο Ερίκ Ζεμούρ,
από την αρχή πήρε μεγάλο δημοσκοπικό
προβάδισμα έναντι κυρίως της «παλαίμαχου» Λεπέν, η οποία δίνει την τρίτη
της εκλογική αναμέτρηση. Στη συνέχεια
όμως παρουσιάστηκε η Βαλερί Πεκρές, η
οποία εκθρόνισε τους δύο ακροδεξιούς
ανθυποψηφίους της και φιγουράρει στη
δεύτερη θέση, πίσω από τον Μακρόν.
Όπως έχει αναφερθεί, η τελευταία
αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο του Γάλ-

λου προέδρου. Ειδικοί εκτιμούν ότι αν
και η βάση των ψηφοφόρων του Μακρόν
αποτελείται από σοσιαλδημοκράτες και
κεντρώους, το μεγαλύτερο μέρος των
υποστηρικτών του είναι κεντροδεξιοί.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos
Sopra-Steria, οι μισοί από αυτούς έχουν
ως δεύτερη επιλογή στον πρώτο γύρο των
εκλογών την Πεκρές. Έτσι, το μόνο που
έχει να κάνει είναι να κερδίσει αυτούς
τους ψηφοφόρους του Μακρόν, χωρίς να
έχει απώλειες των πιο συντηρητικών προς
τον Ζεμούρ.
Η ίδια πάντως υιοθετεί σκληρή στάση
απέναντι στο μεταναστευτικό, υπόσχεται
μείωση της δημόσιας υπηρεσίας της Γαλλίας, ενώ κατηγορεί τον Μακρόν ότι καταστρέφει τα δημόσια οικονομικά. Η ρητορική
της ομοιάζει με αυτή του συντηρητικού
Φρανσουά Φιγιόν πριν από πέντε χρόνια
προτού καταρρεύσει η εκστρατεία του, λόγω
ενός σκανδάλου. Και ενώ οι δυνάμεις του
Μακρόν επικεντρώνονται πλέον εναντίον
της και την κατηγορούν για τις σχέσεις
της με την ακροδεξιά, οι δημοσκοπήσεις
επιμένουν ότι έχει σοβαρές πιθανότητες
να κερδίσει, εάν περάσει στον δεύτερο
γύρο, αναγκάζοντας τον Γάλλο πρόεδρο
να ρίχνει νερό στο κρασί του και να υπόσχεται μια πιο μεταρρυθμιστική ατζέντα.
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Φ

θάσαμε στο τέλος και αυτού του
χρόνου με πάρα πολύ κακούς
οιωνούς. Το 2021 ήταν ένα από
τα χειρότερα χρόνια για τη γενιά
μας. Δυστυχώς, όπως και ο προηγούμενος χρόνος
το πρώτο που έχει να πει κάποιος για το 2021
είναι ο κορωνοϊός. Για πρώτη φορά στη ζωή μας
έχουμε συναντήσει τέτοια πανδημία, η οποία
δεν φαίνεται να δείχνει σημάδια για το τέλος
της. Από την αρχή της πανδημίας η οικουμένη
ήλπιζε σε εμβόλια για πρόληψη και φάρμακα
για θεραπεία. Είμαστε σχεδόν στον 3ον χρόνο
της πανδημίας και η κατάσταση χειροτερεύει
παρά να διορθώνεται. Ελέχθη ότι με το εμβόλιο
τα πράγματα θα καλυτέρευαν και θα οδηγούμαστε στο τέλος της φρικτής κατάστασης της

Αποχαιρετώντας το 2021

πανδημίας. Είμαστε τώρα στην 3η δόση του
εμβολίου και μιλούμε για 4η δόση. Τίποτε δεν
διορθώθηκε. Πάμε από την μια μετάλλαξη στην
άλλη. Τώρα έχουμε την μετάλλαξη Όμικρον.
Η πανδημία βρίσκεται πάλι στο ζενίθ της διεθνώς. Τα lockdowns επανέρχονται σε μερικές
χώρες. Η οικονομία καταστρέφεται. Ταυτόχρονα, τι συμβαίνει με τα φάρμακα για θεραπεία
του ιού; Αυτά δεν φαίνονται να υπάρχουν ή να
υπάρχουν τέτοια που να γίνονται αποδεκτά από
την πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας.
Μιλούν διάφοροι για φάρμακα κατά του ιού,
αλλά χωρίς γενική αποδοχή. Και η πανδημία
συνεχίζεται αμείωτη. Και διερωτάται κάποιος, ο
αδαής, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας: Πώς
είναι δυνατό τρία χρόνια τώρα να μην βρεθεί

ένα φάρμακο εναντίον αυτού του ιού; Και ακόμη
μια απλοϊκή διαπίστωση: Αντί να ξοδεύουμε
δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, δεν θα ήταν
προτιμότερο να ξοδέψομε και μερικά ποσά για
την καταπολέμηση των ασθενειών;
Το 2021 λοιπόν είχε ως κύριο γνώρισμα
την πανδημία του Covid-19. Στα άλλα θέματα,
όμως, δεν έδωσε καμία αισιοδοξία. Στο θέμα της
διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας η
κατάσταση είναι χαώδης. Πόλεμοι και διαμάχες
σε πολλά μέρη του κόσμου. Αφγανιστάν, Αιθιοπία,
Μιανμάρ, Σαχέλ. Όσον αφορά τη γειτονιά μας,
έχουμε την Υεμένη, την Λιβύη, τη Συρία. Επίσης
το αιώνιο άλυτο πρόβλημα μεταξύ του Ισραήλ
και των Παλαιστινίων. Βεβαίως υπάρχει το θέμα
της Τουρκίας και οι αυτοκρατορικές βλέψεις του

σημερινού καθεστώτος της. Οι κακές σχέσεις
της Τουρκίας με τους γείτονές της, το κυπριακό
ζήτημα και τα Ελληνοτουρκικά.
Η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας
είναι ένα όνειρο το οποίο απέχει, προς το παρόν,
τουλάχιστον, από την πραγματικότητα. Άλλο θέμα
το οποίο ταλανίζει τον πλανήτη είναι το θέμα
της κλιματικής αλλαγής και τα συμφέροντα των
χωρών. Δεν φαίνεται να λύεται εύκολα. Άλλο
θέμα είναι το θέμα των μεταναστών, η δε χώρα
μας επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό απ’
αυτό. Το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί έχοντας
υπ’ όψιν και το ανθρωπιστικό ζήτημα σχετικά με
τους μετανάστες, αλλά επίσης τα δικαιώματα των
κατοίκων των χωρών που υποδέχονται αυτούς
τους μετανάστες. Ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα

και δεν είναι τόσο απλό.
Υπάρχει το αιώνιο θέμα των πλουσίων και
των φτωχών χωρών και γενικά των πλουσίων
και φτωχών. Στην Αφρική, νότια της Σαχάρας,
υπάρχει πάντοτε έλλειψη εμβολίων για τον κορωνοϊό, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν
τα κύματα των αντιεμβολιαστών. Πέραν των εμβολίων, υπάρχει η έλλειψη ακόμα και τροφίμων
σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτό συνεχίζεται,
ενώ τεράστια ποσά ξοδεύονται για εξοπλισμούς.
Το 2021 μάς εγκαταλείπει αφήνοντας μια
πικρή γεύση από το πέρασμά του. Ας ελπίσουμεν
ότι το 2022 θα είναι λιγότερο καταθλιπτικό και
ότι επιτέλους οι ερευνητές θα μπορέσουν να
εισέλθουν στα μυστικά του Covid-19 για να απαλλάξουν την ανθρωπότητα απ’ αυτήν τη μάστιγα.
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Τ

ο 2021 ήταν μια χρονιά
μεταβατική και σφραγίστηκε από έντονες εικόνες μιας νέας εποχής που
αναδύεται, με ασαφές το
περίγραμμά της ακόμη.
Από την αποχώρηση των
ΗΠΑ από το Αφγανιστάν (και την επιστροφή στην εξουσία αυτών εναντίον των
οποίων είχε γίνει η επέμβαση) μέχρι τις
νέες εντάσεις γύρω από την Ουκρανία,
αναδεικνύονται νέες δυναμικές και νέες
εντάσεις. Αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει ένα διεθνές περιβάλλον με μεγάλα
και ανοιχτά μέτωπα.

1. Η κρίση στην Ουκρανία και
ο «Νέος Ψυχρός Πόλεμος»

Στον εν εξελίξει «Νέο Ψυχρό Πόλεμο» η
Ουκρανία έχει γίνει το πεδίο όπου συγκεφαλαιώνονται οι αντιθέσεις. Τα γεγονότα του
2014, η κυβερνητική αλλαγή στο Κίεβο, η
κρίση στην ανατολική Ουκρανία και η εκ
νέου ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία, όπως και οι κυρώσεις που
ακολούθησαν, σηματοδότησαν την πρώτη μεγάλη επιδείνωση των σχέσεων της
Δύσης με τη μετακομμουνιστική Ρωσία. Η
νέα αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί
να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε
αυτό το ζήτημα, προειδοποιώντας τη Μόσχα
για σοβαρότατες κυρώσεις σε περίπτωση
επιθετικής κίνησης, αποφεύγοντας όμως
να μιλήσει και για παραπέρα στρατιωτική
εμπλοκή που θα σήμαινε και ευθεία αντιπαράθεση με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.
Από τη μεριά της, η Ρωσία έχει κάνει σαφές
ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της
κυβέρνησης του Κιέβου θα αντιμετωπιστεί
με τρόπο συντριπτικό.
Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει κάνει σαφές
ότι η έξοδος από την κρίση περνάει μέσα
από την υιοθέτηση αρχών συλλογικής
ασφάλειας που περιλαμβάνουν τη μη
περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα
ανατολικά και την αποφυγή παράταξης
επιθετικών οπλικών συστημάτων κοντά
στα ρωσικά σύνορα. Οι ΗΠΑ από τη μεριά
τους ταλαντεύονται ανάμεσα στην επιμονή
στο δικαίωμα των κρατών να μπουν στο
ΝΑΤΟ και ουσιαστικά μια προσπάθεια
διαμόρφωσης μιας υγειονομικής ζώνης
απέναντι στη Ρωσία και από την άλλη
την προσπάθεια να διατηρήσουν σημεία διαλόγου. Η ΕΕ βλέπει μια βασική
πλευρά της ενεργειακής πολιτικής της, η
εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία,
να γίνεται επίδικο μιας συνολικότερης
αντιπαράθεσης, με επίκεντρο το μέλλον
του αγωγού Nord Stream 2.
Την ίδια στιγμή η κρίση αυτή συνδέεται με το ευρύτερο ερώτημα για τις
νέες διαιρέσεις στον κόσμο και το εάν
πηγαίνουμε σε μια διαίρεση ανάμεσα στη
Δύση και μια αναδυόμενη «ευρασιατική»
σύγκλιση ανάμεσα στην Ρωσία και την
Κίνα, διαίρεση όχι μόνο γεωπολιτική αλλά
και οικονομική, εάν συνυπολογίσουμε
το ερώτημα της αποσύνδεσης των δύο
πόλων, όπου ο ένας θα είναι και ουσιαστικά αποδολαριοποιημένος.

2. Η αντιπαράθεση για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το 2021 ήταν η χρονιά που είχαμε την
επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Είχε προηγηθεί η εκλογή Μπάιντεν και η
ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν
στη συζήτηση για τη συμφωνία του 2015,
από την οποία είχαν αποχωρήσει μονομερώς επί προεδρίας Τραμπ, αλλά και οι

προεδρικές εκλογές στο Ιράν και η νίκη
της πτέρυγας των «σκληροπυρηνικών»
που υποστήριξαν τον Εμπραχίμ Ραϊσί. Η
διαπραγμάτευση μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί
δύσκολη, καθώς το Ιράν ζητά την πλήρη
επιστροφή στην αρχική συμφωνία, την
ώρα που οι ΗΠΑ ακόμη ταλαντεύονται.
Ας μην ξεχνάμε ότι το επίδικο δεν αφορά
τόσο το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα, όσο
το πώς θα σταθούν οι ΗΠΑ απέναντι στη
διαπίστωση ότι το Ιράν παραμένει μια
ισχυρή περιφερειακή δύναμη, στηρίζεται
στις συμμαχίες του «άξονα της αντίστασης»
(από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ μέχρι
τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη), έχει
αποδείξει ότι δεν κάμπτεται με κυρώσεις
όπως και ότι θα αντιστεκόταν σε οποιοδήποτε προσπάθεια χερσαίας επέμβασης
ή «αλλαγής καθεστώτος». Και όσο και
εάν το Ισραήλ πιέζει για κάποιου είδος
στρατιωτική δράση που θα ακύρωνε το
πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και ενείχε τον
κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης,
δεδομένων των πραγματικών αμυντικών
δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας,
οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής δείχνουν
περισσότερο να προκρίνουν μια έστω και
δύσκολη διαδικασία συνεννόησης.

3. Η επόμενη μέρα
στο Αφγανιστάν και το νέο
τοπίο στην Κεντρική Ασία

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση από το Βιετνάμ, με ελικόπτερα από
την αμερικανική πρεσβεία στην Σαϊγκόν, οι
ΗΠΑ βρέθηκαν τον Αύγουστο του 2021 να
ολοκληρώνουν βιαστικά την απομάκρυνση
των δυνάμεών τους από την Καμπούλ την
ώρα που η κατάρρευση της κυβέρνησης
της Καμπούλ και συνολικά ενός κρατικού
μηχανισμού που χρηματοδοτήθηκε αδρά
για να συγκροτηθεί, οδηγούσε στην επιστροφή στην εξουσία αυτών εναντίον των
οποίων είχε γίνει η επέμβαση του 2001.
Την ίδια στιγμή, οι Ταλιμπάν δείχνουν να
επιδιώκουν πολύ περισσότερο τη διεθνή
αναγνώριση, παρά την εμπλοκή σε μια
«παγκόσμια τζιχάντ» (που άλλωστε είναι
μάλλον άσχετη με τον Παστούν εθνικισμό
και το συντηρητικό Ισλάμ που πρεσβεύουν),
την ώρα που έστω και αμήχανα η «διεθνής
κοινότητα» συνειδητοποιεί ότι αντιπροσωπεύουν το κοντινότερο σε σταθερότητα που
μπορεί να βρεθεί στην περιοχή. Αυτό με
τη σειρά του έχει ήδη πυροδοτήσει έναν
ιδιότυπο ανταγωνισμό για την επιρροή
στην περιοχή, με τη Ρωσία, την Κίνα αλλά
και το Πακιστάν να επενδύουν στις καλές
σχέσεις που έχουν με τους Ταλιμπάν, και
τις ΗΠΑ και τη Δύση να αναζητούν επίσης
τρόπους συνεννόησης.

4. Το νέο τοπίο
στη Μέση Ανατολή

Στη Μέση Ανατολή διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο τοπίο. Μπορεί τα βήματα να
είναι διστακτικά, μπορεί να απουσιάζουν
οι μεγάλες πρωτοβουλίες, μπορεί να διατηρείται όλο το προηγούμενο πλέγμα των
διαχωριστικών γραμμών αλλά ταυτόχρονα
υπάρχουν και νέα στοιχεία. Η σταδιακή
«απόσυρση» των ΗΠΑ, έχει πυροδοτήσει
μια τάση αναζήτησης μορφών συνεννόησης που τροποποιεί το πεδίο. Ο νέος
«ρεαλισμός» των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και ως ένα βαθμό της Σαουδικής
Αραβίας σε σχέση με το Ιράν, η εγκατάλειψη
των «Συμφωνιών του Αβραάμ» (όχι όμως
και της «εξομάλυνσης» με το Ισραήλ), η
υπέρβαση του προηγούμενου ρήγματος
με το Κατάρ, η προοπτική της ανοικοδόμησης της Συρίας, διαμορφώνουν σταδιακά
νέο τοπίο. Την ίδια στιγμή, σε αντίθεση
με την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως
«τελειωμένο» ζήτημα (με αποκορύφωμα
τα σχέδια Νετανιάχου για προσάρτηση της
Δυτικής Όχθης), το Παλαιστινιακό παραμένει ενεργό θέμα, όπως φάνηκε και από
την πρόσφατη ανάφλεξη και στη Γάζα αλλά
και στο εσωτερικό του ίδιου του Ισραήλ.

5. Η επερχόμενη σύγκρουση
στον Ινδοειρηνικό και
η αντιπαράθεση ανάμεσα
σε ΗΠΑ και Κίνα

Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα μπορεί να
έχει κυρίως τη μορφή του οικονομικού
ανταγωνισμού. Όμως, υπάρχει ολοένα και
περισσότερο μια γεωπολιτική διάσταση,
που έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η
Κίνα συστηματικά επενδύει και στις ένοπλες δυνάμεις της. Αυτό διαμορφώνει ένα
διαρκές σκηνικό έντασης στην ευρύτερη

περιοχή του Ινδοειρηνικού.
Αυτό αφορά τόσο τις εντάσεις ειδικά στη
Νότια Σινική Θάλασσα, μια περιοχή από
όπου περνάει το ένα τρίτο του παγκόσμιου
θαλάσσιου εμπορίου και στην οποία η Κίνα
έχει συγκεκριμένες εδαφικές αξιώσεις που
τις υποστηρίζει ακόμη και με την κατασκευή
τεχνητών νήσων, όσο και τις ευρύτερες συμμαχίες στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίον ότι η
πρόσφατη συμφωνία AUKUS ανάμεσα στην
Αυστραλία, στη Μεγάλη Βρετανία και τις
ΗΠΑ, που περιλαμβάνει και την εξασφάλιση
ότι η πρώτη θα αποκτήσει πυρηνοκίνητα
υποβρύχια, εντάσσεται ακριβώς σε μια
προσπάθεια αναβάθμισης της «δυτικής»
θαλάσσιας στρατιωτικής παρουσίας στην
ευρύτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Σε
αντίστοιχη κατεύθυνση και η προσπάθεια
των ΗΠΑ να αναβαθμιστεί η συμμαχία του
«Τετραμερούς Διαλόγου Ασφαλείας» (Quad)
ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ινδία, την Αυστραλία
και την Ιαπωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι όλες οι χώρες της περιοχής είναι τόσο
έτοιμες να προχωρήσουν σε μια κλιμάκωση
της σύγκρουσης με το Πεκίνο, ιδίως όταν οι
οικονομικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή
παραμένουν ιδιαίτερα αναβαθμισμένες.
Την ίδια στιγμή, ο ευρύτερος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα
έχει και μια ειδική επικέντρωση στο θέμα
της Ταϊβάν. Η επιστροφή των ΗΠΑ σε
μια ρητορική που τείνει προς τη λογική
της αναγνώρισης της Ταϊβάν (αν και όχι
με τόσο ρητό τρόπο), παράλληλα με την
ανακοίνωση ότι η Κίνα κινείται σε μια
τροχιά ώστε σε σχετικά βραχύ χρόνο να έχει
τη στρατιωτική δυνατότητα να καταλάβει
την Ταϊβάν, έδωσαν μια νέα βαρύτητα
στη χρόνια αυτή αντιπαράθεση. Όλα αυτά
επικαθορίζονται και από το γεγονός ότι μια
νεότερη γενιά κατοίκων της Ταϊβάν είναι
πιο επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο
επανένωσης μετά και την εμπειρία του
Χονγκ Κονγκ ως προς την πρακτική μορφή
της λογικής «μία χώρα δύο συστήματα»,
την ώρα που η οικονομία της Ταϊβάν διαθέτει υψηλό βαθμό διασύνδεσης με την
κινεζική ενδοχώρα. Σε κάθε περίπτωση,
έστω και σε ρητορικό επίπεδο, το ζήτημα
αυτό θα επανέρχεται στο προσκήνιο όλο
και πιο συχνά.

6. Η διαρκής αμηχανία της
ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης

Με το «Ταμείο Ανάκαμψης», το
NextGeneratiοnEU να ξεκινά να ξεδιπλώνεται, η ΕΕ δείχνει να μην βρίσκεται σε
μιαν από τις παραδοσιακές της κρίσεις.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή δεν παύει να
έχει αποφύγει για μεγάλο διάστημα να
αναμετρηθεί με τα στρατηγικά της προβλήματα. Η αντιπαράθεση με τις χώρες
της διεύρυνσης για τα θέματα κράτους
δικαίου καταδεικνύει ότι ακόμη η έννοια
των «κοινών κανόνων» δεν έχει εμπεδωθεί πλήρως, την ώρα που η εκκίνηση
της συζήτησης για την αναθεώρηση του

Συμφώνου Σταθερότητας επαναφέρει το
ερώτημα, εάν η ενοποίηση πρέπει να παραμείνει ταυτισμένη με τη σκληρή λιτότητα. Το ερώτημα για το εάν θα υπάρξει
«κοινή εξωτερική πολιτική» παραμένει
αναπάντητο, την ώρα που η ΕΕ υφίσταται
τις επιπτώσεις της αντιπαράθεσης ΗΠΑ
και Ρωσίας, ιδίως στο ενεργειακό. Πάνω
από όλα, το ενδημικό «δημοκρατικό έλλειμμα» που μεταφράζεται σε μια διαρκώς
σοβούσα κρίση νομιμοποίησης εξακολουθεί να παρακάμπτεται ή να κρύβεται
πίσω από μια γενικόλογη ρητορική, την
ώρα που η επαναφορά της συζήτησης
για κοινή πολιτική άμυνας προσπερνά
τα ελλείμματα στην πολιτική ενοποίηση.

7. Οι ανοιχτές πληγές
της Αφρικής

Η αναβολή των εκλογών στη Λιβύη
ήταν περίπου δεδομένη εκ των προτέρων,
ιδίως από όσους παρατηρούσαν τα προβλήματα που έπρεπε να ξεπεραστούν. Αυτό
ήρθε να υπογραμμίσει πόσο εύθραυστη
είναι η τρέχουσα ισορροπία ανάμεσα σε
αντιμαχόμενες πλευρές που δεν έχουν
καταφέρει ακόμη να βρουν κοινό τόπο
και η οποία εξασφαλίζεται σε μεγάλο
βαθμό από τη συνεχιζόμενη παρουσία
ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και μισθοφορικών (με
τη μεσολάβηση από τη μια της Τουρκίας,
από την άλλη της Ρωσίας), παρουσία που
με τη σειρά της αποτελεί επίσης μέρος
του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, παρότι
κανένας δεν θέλει αυτή η χώρα να ξανακυλήσει στον εμφύλιο πόλεμο, δεν είναι
και εύκολα δεδομένο πως θα μπορέσει
να αποκτήσει μια συνεκτική, πολιτικά και
θεσμικά, διακυβέρνηση.
Όμως αυτή δεν είναι η μόνη ανοιχτή
πληγή στην Αφρική. Περιοχή με σημαντικό συνολικό κοινωνικό και οικονομικό
δυναμισμό, αλλά και μεγάλα προβλήμα-

τα, έχει διάφορα σημεία ανάφλεξης. Η
σύγκρουση στο Σάχελ συνεχίζεται και η
προσπάθεια της Γαλλίας να εξασφαλίσει
ευρύτερη στήριξη στην προσπάθειά της εκεί
αντανακλά και την πραγματική δυσκολία
να αντιμετωπιστούν τα ισλαμικά ένοπλα
κινήματα σε μία εκτεταμένη περιοχή.
Την ίδια στιγμή, η πρωτοβουλία της
κυβέρνησης της Αιθιοπίας να προχωρήσει σε αναζωπύρωση της εμφύλιας
σύγκρουσης με το Τιγκράι απειλεί τη
σταθερότητα μιας ευρύτερη περιοχής,
ενώ δεν βοηθάει το κλίμα και ο τρόπος
που χειρίζεται την υπόθεση του μεγάλου
φράγματος στον Νείλο, που απειλεί συνολικά τις πολύτιμες ροές του ποταμού
προς χώρες όπως η Αίγυπτος. Αλλά και
το εν μέρει πραξικόπημα στο γειτονικό
Σουδάν ήρθε να υπογραμμίσει πόσο
ασταθείς μπορεί να είναι οι διαδικασίες
πολιτικής μετάβασης σε αυτές τις χώρες.

8. Το μετέωρο βήμα της
Τουρκίας του Ερντογάν

Το 2022 θα είναι μια χρονιά δοκιμασίας για τη συνολική πολιτική φιλοδοξία
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια σειρά
από τάσεις που έχουν φανεί ήδη εδώ
και καιρό θα κληθούν να απαντήσουν
στη δοκιμασία της πραγματικότητας. Η
ανορθόδοξη οικονομική επιμονή του σε
χαμηλά επιτόκια, σε μια χώρα με υψηλό
πληθωρισμό και διαρκή κατρακύλα της
ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, καλείται
τους επόμενους μήνες να δείξει ότι θα
φέρει όντως την ανάπτυξη ή εάν θα βυθίσει
σε βαθιά κρίση την τουρκική οικονομία
και κοινωνία.
Το Κουρδικό παραμένει ανοιχτή πληγή και η αντοχή του HDP το κάνει και
παράγοντα που επηρεάζει τις πολιτικές
εξελίξεις. Από την άλλη, το μεγάλο άνοιγμα
της Τουρκίας, στην προσπάθεια να κατοχυρώσει θέση και ρόλο «περιφερειακής

δύναμης», από την παρουσία στο συριακό
έδαφος και την εμπλοκή στη λιβυκή κρίση
μέχρι τη «διπλωματία των drones», ακόμη
και σε περιοχές όπως ο Καύκασος, που
η Ρωσία θεωρεί ότι αποτελεί δεδομένη
«ζώνη ευθύνης» της, μένει να φανεί ότι
θα μπορέσει να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή θα μετατραπεί σε πολιτική
και οικονομική αιμορραγία. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η
Τουρκία θα καταφέρει να παγιώσει αυτό
τον αναβαθμισμένο ρόλο ή εάν ο τρόπος
που διαχειρίζεται τις συμμαχίες αλλά και
τις αντιπαραθέσεις της την κάνει ολοένα
και περισσότερο ένα πρόβλημα για τη
διεθνή σκηνή.

9. Το ερώτημα Ινδία

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε
πληθυσμό στον κόσμο (και πιθανώς σχετικά σύντομα η πρώτη), έχει παράλληλα
με τις μεγάλες ανισότητες και πραγματικό
οικονομικό δυναμισμό, και βέβαια έχει
μια έντονα εθνικιστική ηγεσία που διεκδικεί αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο. Την ίδια
στιγμή, η στάση της Ινδίας παραμένει η
μεγάλη πρόκληση για τις άλλες μεγάλες
δυνάμεις. Οι ΗΠΑ εδώ και πολύν καιρό
προσπαθούν να τη συμπεριλάβουν σε μια
δυνάμει αντικινεζική συμμαχία, εκμεταλλευόμενες και τις πάγιες εδαφικές διαφορές
ανάμεσα σε Κίνα και Ινδία, χωρίς όμως
ακόμη το Νέο Δελχί να έχει επιλέξει έναν
τέτοιο δρόμο, την ώρα που η Ρωσία διατηρεί
έναν αυξημένο βαθμό συνεννόησης με
την Ινδία. Εάν προσθέσουμε σε όλα αυτά
τη διαρκή αντιπαράθεση για το θέμα του
Κασμίρ με το Πακιστάν (αντιπαράθεση
ανάμεσα σε δύο πυρηνικές δυνάμεις) είναι
πιο εύκολο να καταλάβουμε το βάθος του
προβλήματος και των ερωτημάτων για
τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ινδία
στο μέλλον.
Πηγή: in.gr

10. Η νέα κούρσα των εξοπλισμών
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που
υποστηρίζουν πως όταν ο Τζορτζ
Μπους αποφάσισε πριν από 20
χρόνια την έξοδο των ΗΠΑ από τη
συνθήκη για τον περιορισμό των
αντιβαλλιστικών οπλικών συστημάτων, ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις
για μια νέα κούρσα των εξοπλισμών, καθώς οι αντιβαλλιστικές
συστοιχίες αποτελούν ουσιωδώς
επιθετικά όπλα, εφόσον σκοπός
τους είναι να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό «πρώτο χτύπημα». Τα
τελευταία χρόνια αυτή η δυναμική
έχει γίνει ακόμη πιο σαφής, καθώς

Ρωσία, Κίνα και ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την
ανάπτυξη υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα πυραυλικών συστημάτων
που να μπορούν να κινούνται σε
ταχύτητες ανώτερες από Μαχ 5 (δηλαδή μεγαλύτερες από πέντε φορές
την ταχύτητα του ήχου ή άνω των
6174 χιλιομέτρων την ώρα), πράγμα
που σημαίνει ότι μπορούν να ξεπεράσουν αρκετά από τα σημερινά
αντιβαλλιστικά συστήματα και την
ίδια ώρα να μπορούν να κάνουν
ελιγμούς (σε αντίθεση με την πιο

δεδομένη τροχιά των κεφαλών των
«παραδοσιακών» διηπειρωτικών
πυραύλων). Η Ρωσία και η Κίνα
φαίνεται να έχουν κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο, αλλά τώρα και οι ΗΠΑ
προσπαθούν να καλύψουν το κενό.
Και, βέβαια, επιστρέφει η ανησυχία, που σφράγισε και τον προηγούμενο ψυχρό πόλεμο, πότε οι χώρες με τέτοια οπλικά συστήματα θα
κρίνουν ότι μπορούν να περάσουν
από την «αποτρεπτική» λειτουργία
τέτοιων συστημάτων (την ειρήνη
δια της «αμοιβαία εγγυημένης καταστροφής») στην επιθετική χρήση.

Covid-19 και δομική
μεταρρύθμιση
υπουργείων

Ένα σύνταγμα της Κ.Δ. με σωστό περιεχόμενο

και να εποπτεύσει την εφαρμογή των
νέων διαδικασιών.
Μαρία Στυλιανού, ΜΒΑΔιοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εργασιακές Σχέσεις,
Οργανωσιακή Ψυχολογία, Σχολική
Ψυχολογία, ΤΠΕ

Τ

ο σύγχρονο περιβάλλον της
εξειδίκευσης και της διεθνοποίησης το οποίο κυριαρχεί
τον 21ο αι. επιβάλλει τη συνεργασία κάθε επιχείρησης με άλλες, με
αποτέλεσμα να αποτελεί έναν μόνο κρίκο
μιας διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Κάθε μία συνεργαζόμενη επιχείρηση
επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες και
συνθέτει τους διαφορετικούς κρίκους της
αλυσίδας. Η παγκοσμιοποίηση συνετέλεσε σημαντικά στην δημιουργία νέων
μορφών οργάνωσης και διοίκησης των
επιχειρήσεων, καθώς και νέων μορφών
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στην Κύπρο, ενώ όλα τα πιο πάνω φαίνεται να λαμβάνουν χώρα στις επιχειρήσεις, στον δημόσιο τομέα, οι οποιεσδήποτε
εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές που
απαιτούνται σε ένα υπουργείο, ώστε να
προβεί στην υλοποίηση μιας καινοτομίας
ή μεταρρύθμισης, προκαλούν πανικό
τόσο στα στρώματα διοίκησης, όσο και
στα στρώματα των εργαζομένων. Παρά
το γεγονός πως η καινοτομία αποτελεί
αναγκαία πρακτική και βασικό συστατικό
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά
και εκσυγχρονισμού με τα κοινωνικά
δεδομένα και δρώμενα, εντούτοις επικρατεί η στασιμότητα.
Από το 2000, η διοίκηση έχει γίνει
θύμα κριτικής τόσο στις επιχειρήσεις,
όσο και σε κρατικό επίπεδο. Θεωρείται ότι η σοβαρότητα της κριτικής σε
αυτήν τη φάση είναι διαφορετική από
την ανησυχία που υπήρχε σχετικά με
τη διοίκηση σε άλλες περιόδους και
φαίνεται πως αυτό αποτελεί μια αλλαγή
που επηρέασε την ανάπτυξη και την
εξάπλωση της διοίκησης, ειδικά εκτός
του βιομηχανικού τομέα. Οι έννοιες της
διοίκησης που επικεντρώθηκαν στον
βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό και
στην αξία των μετόχων αποχαρακτηρίστηκαν μετά από σειρά υποθέσεων
απάτης (π.χ. Enron, Worldcom, Parmalat
και Ahold). Αυτό οδήγησε στη διάδοση μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων,
όπως η Toyota Way (Liker 2003) και
ο αυξανόμενος ενθουσιασμός για τις
ινδικές επιχειρηματικές προσεγγίσεις
(Capelli et al., 2010).
Επιπλέον, μετά τη δημοτικότητα των
«rock star διευθυντικών στελεχών», των
γκουρού διοίκησης και της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα από συμβούλους
διοίκησης κατά τη δεκαετία του 1980 και
του 1990, βλέπουμε τώρα την εμφάνιση
αντι-γκουρού των γκουρού, που παίρνουν μια κριτική στάση απέναντι στην
κυριαρχία των συμβούλων διοίκησης
(Micklethwait and Wooldridge 1997,
Pinault 2000, Kipping και Engwall 2002).
Υπήρξε επίσης μια απότομη άνοδος της
άποψης ότι για όλα φταίει ο μάνατζερ, στη
βιβλιογραφία και σε κριτικές σχετικά με
τις θεωρίες διοίκησης (Hoopes 2003,
Pearson 2009).
Στη σύγχρονη διοίκηση οι ιδέες και
οι πρακτικές του επιχειρηματία, του
επαγγελματία και του ηγέτη έχουν αποκτήσει δημοτικότητα και αυτό απαιτείται
να μεταφερθεί και στον κρατικό τομέα.
Η πανδημία ήταν μεγάλη αποκάλυψη
αναφορικά με τον αναχρονιστικό τρόπο
διοίκησης, αλλά και λήψης αποφάσεων
στον κρατικό μηχανισμό, γεγονός που
ενισχύει την ανάγκη αλλαγής των διοικητικών αλλά και λειτουργικών δομών
των υπουργείων ή και του κρατικού
μηχανισμού.
Ο σκοπός ύπαρξης μιας οργανωτικής
δομής σε κάθε υπουργείο ή κρατικό
μηχανισμό ή και επιχείρηση είναι για να
βοηθά να συντονίζονται οι δραστηριότητές τους, προσδιορίζοντας με σαφήνεια
ποια άτομα είναι υπεύθυνα για ποια
καθήκοντα και να δρα με στρατηγική,
ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Σε κάθε
επιχείρηση αυτό επιτυγχάνεται με την
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
και τοποθέτησή του στην κατάλληλη
για τα προσόντα του θέση. Μάλιστα,
κατά διαστήματα «υποχρεούται» να
επιμορφώσει ΟΛΟ το προσωπικό
του ανάλογα και να εφαρμόσει αλλά
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Της Κυριακής

Ο κυπριακός
δημόσιος τομέας

Στο κυπριακό οργανωσιακό σύστημα
και δη των υπουργείων αυτή η δομή
είναι πολύ μεγάλη. Πέραν του ότι οι
εργαζόμενοι δεν είναι επιστημονικά
καταρτισμένοι για τις θέσεις τις οποίες
κατέχουν, η έλλειψη αυτονομίας των τμημάτων αλλά και ο τρόπος τοποθέτησης
των ατόμων στις διάφορες θέσεις είναι
αναποτελεσματικός. Κάθε υπουργείο περιμένει το άλλο να βγάλει ανακοινώσεις
και ανάλογα να τις προσαρμόσει, επειδή
δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση.
Για παράδειγμα, με την πανδημία. Αν
υπήρχαν σε κάθε υπουργείο κατάλληλα εξειδικευμένα άτομα αναφορικά
με την ασφάλεια και υγεία, θα ήξεραν
πού να ψάξουν, ποιους να ρωτήσουν,
με ποιους να συνεργαστούν και θα
προσαρμόζονταν τα πρωτόκολλα σε
κάθε τομέα καλύτερα, αμεσότερα και
αποτελεσματικότερα. Θα ασχολούνταν
μόνο με αυτό το θέμα και δεν θα είχαν
άλλες χίλιες υπευθυνότητες, ανεξάρτητες
από τον τομέα τους, να διαχειριστούν
προβαίνοντας σε λάθη. Την ευθύνη
συντονισμού και επικοινωνίας με το
Υπουργείο Υγείας και τα τμήματα εργασίας θα είχε αναλάβει ο προϊστάμενος
κάθε τμήματος και την έγκριση από τον
υπουργό θα τη λάμβανε με βάση την
επιστημονική του κατάρτιση. Το ίδιο
ισχύει και για τον τομέα τεχνολογίας. Κι
εκεί βρέθηκε η Κύπρος απροετοίμαστη. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει
να είναι αμεσότερα και να θέτουν τον
κάθε προϊστάμενο προ των ευθυνών
του. Κάθε υπουργείο πρέπει να λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο
οποίος να έχει ΟΛΕΣ τις ειδικότητες
και τμήματα που απαιτεί η ομάδα
εργαζομένων που εκπροσωπεί. ‘Έτσι,
η επικοινωνία μεταξύ τους, η εκπροσώπηση στον κρατικό μηχανισμό θα
γίνεται από όμοια καταρτισμένους, οι
οποίοι θα μιλούν την ίδια γλώσσα και
απλώς θα κάνουν διαφοροποιήσεις.
Το γεγονός πως χρειάζεται να μεταφερθεί μια απόφαση από τον έναν στον
άλλον, εκτός από χρονοβόρο, είναι και
παράγοντας ο οποίος δημιούργησε το
κλίμα ευθυνοφοβίας σε όλο τον κρατικό
μηχανισμό. Δεδομένου μάλιστα πως ο
όρος μεταρρύθμιση είναι η μεταβολή
του ρυθμού, του τρόπου λειτουργίας
και οργάνωσης ενός συστήματος για
την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος
(Μπαμπινιώτης, 2002, σσ. 121, 1086),
διαφαίνεται πως στην Κύπρο, ειδικά, ο
ρυθμός αλλά και ο τρόπος λειτουργίας και
οργάνωσης των υπουργείων έχει μείνει
στις πρακτικές του 1960 οπόταν και
ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Το
εργατικό δυναμικό, όμως, του κρατικού
μηχανισμού έχει αυξηθεί, η απαίτηση
της εξειδίκευσης αλλά και άμεσης επικοινωνίας και λήψης απόφασης σε κάθε
υπουργείο είναι πλέον υποχρέωση. Η
τοποθέτηση κατάλληλα καταρτισμένων
ατόμων στις διάφορες θέσεις έχει γίνει
αναγκαιότητα και υποχρέωση, πλέον,
προς τον φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος
ταλαιπωρείται, λόγω των πεπαλαιωμένων οργανωτικών δομών του Κράτους.
Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός
δεν πρέπει να απαιτούνται μόνον από
τους τελευταίους στην ιεραρχία. Πρέπει
να ξεκινήσει από τα άνω στρώματα των
υπουργείων και να αλλάξουν θεσμοί,
κανονισμοί, νομοθεσίες, ώστε να υπάρχει εποπτευόμενη ευελιξία. Είτε αρέσει
είτε όχι η άποψη, ζούμε στον αιώνα της
επιχειρηματικότητας, της εξειδίκευσης,
της τεχνολογίας και πρέπει ο κρατικός
μηχανισμός να μεταρρυθμιστεί ανάλογα.
Το κέρδος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Τα
υπουργεία πρέπει να εκσυγχρονιστούν
και να έχουν το καθένα, τμήματα όπως
τεχνολογίας, ασφάλειας και υγείας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστηρίου, μάρκετινγκ, αν χρειάζεται,
επικοινωνιολόγους, νομικούς, που να
μπορούν να ελέγξουν τους δικούς του
εργαζομένους με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και ελέγχους στα επαρχιακά τους
τμήματα. Υπάρχουν οι προαναφερόμενες
ειδικότητες στον κρατικό μηχανισμό. Ας
ενισχυθούν και ας γίνει διασπορά τους
σε όλα τα υπουργεία. Κάτι τέτοιο θα είναι
πολύ πιο λειτουργικό και θα λύσει και
τα χρόνια γραφειοκρατικά θέματα και
ασυνεννοησίες που εντοπίζονται.

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Η

λύση Ομοσπονδίας, όπως
αυτή κόντεψε να μας επιβληθεί στον Γκραν Μοντανά, οδηγεί στη νομιμοποίηση
της διχοτόμησης και της κατοχής και στη
μελλοντική τουρκοποίηση της Κύπρου.
Δυστυχώς για την Κ.Δ. και τον Ελληνισμό
της Κύπρου, το μόνο πλαίσιο επίλυσης
του Κυπριακού είναι η λύση «Δ.Δ.Ο. με
πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα
ψηφίσματα του ΟΗΕ». Και τούτο, επειδή
η μορφή αυτή της λύσης έγινε αποδεκτή
από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και
κατοχυρώθηκε από ψηφίσματα του Σ.Α.

του Ο.Η.Ε. Η λύση αυτή θα καταργεί την
Κ.Δ. και θα νομιμοποιεί τα αποτελέσματα
της εισβολής.
Δυστυχώς, η ελληνοκυπριακή κοινότητα
δεν μπορεί να απορρίψει το πλαίσιο αυτό,
ούτε να το αντικαταστήσει με απαίτηση
για ενιαίο κράτος και η τουρκοκυπριακή
κοινότητα να ενταχθεί στην Κ.Δ. από την
οποία αποχώρησε το 1964. Μια τέτοια
κίνηση θα δώσει την ευκαιρία και την
αφορμή, ώστε το Σ.Α., ο Ο.Η.Ε. και η Ε.Ε.
να μας εγκαταλείψουν στις ορέξεις της
Τουρκίας. Η εγκατάλειψή μας στις ορέξεις της Τουρκίας, όταν έκαμε εισβολή
το 1974 και διατρήσεις στην ΑΟΖ της
Κ.Δ., όταν παραβαίνοντας τα ψηφίσματα
του Ο.Η.Ε. διαφοροποιεί την κατάσταση
στην Αμμόχωστο είναι ενδεικτικά πόσο
δεν ενοχλείται η διεθνής κοινότητα και
κυρίως πώς αντιδρά η Ε.Ε., της οποίας η
Κ.Δ. είναι ισότιμο μέλος.
Η μόνη ρεαλιστική απόφαση και
ενέργεια της Κ.Δ. θα είναι η συνέχιση της
επιδίωξης λύσης ΔΔΟ με μια διαφορά:
Να απαιτήσουμε σωστό περιεχόμενο για
τη λύση Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα, ώστε
η Κ.Δ. να καταστεί κανονικό κράτος. Το

σωστό περιεχόμενο, όρος που εισήγαγε ο
αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος και που
τόσο πολύ χλευάζεται σήμερα, μπορεί να
αποτελέσει την καλύτερη ασπίδα της Κ.Δ.
Τώρα που η Τουρκία θέτει με επιμονή
και σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ
την απαίτηση για λύση δύο κυρίαρχων
κρατιδίων είναι ευκαιρία για την πλευρά
μας να αποδεσμευτεί από τις συγκλίσεις,
που είναι αντίθετες με τη διακήρυξη των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ευρωπαϊκό
κεκτημένο. Η πλευρά μας πρέπει να τονίσει
ότι επιδιώκει το σωστό περιεχόμενο για
τη «ΔΔΟ με πολιτική ισότητα». Η Κ.Δ. να
ορίσει το πρώτο άρθρο του νέου συντάγματος της Κ.Δ. που να αναφέρει ότι «η Κ.Δ.
μετεξελίσσεται σε Δ.Δ.Ο. με πολιτική ισότητα,
όπου οι δύο κοινότητες θα αποτελέσουν
τα δύο κρατίδια...». Μετά θα δηλώσει ότι
αποδέχεται να διορίσει το Σ.Α. ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων συνταγματολόγων,
οι οποίοι θα συντάξουν το Σύνταγμα της
Κ.Δ., που θα μετεξελιχθεί σε ομοσπονδία,
έχοντας υπόψη τα περί Κύπρου ψηφίσματα
του ΟΗΕ, τη διακήρυξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την εφαρμογή τους, και
όλο το Σύνταγμα να είναι σύμφωνο με το

ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Διεθνής διάσκεψη των μελών του
Σ.Α. και των εγγυητριών δυνάμεων θα
επικυρώσει, δια υπογραφών, νέα συνθήκη μετεξέλιξης της Κ.Δ. σε Δ.Δ.Ο. με
παράλληλη κατάργηση των εγγυήσεων
και των επεμβατικών δικαιωμάτων, ώστε
η Κ.Δ. να είναι ένα κανονικό κράτος. Το
νέο Σύνταγμα θα τεθεί σε δημοψήφισμα
ενώπιον του κυπριακού λαού για έγκριση.
Την εγγύηση για εφαρμογή και παρακολούθηση της λύσης θα αναλάβουν η Ε.Ε.
και το Σ.Α. του ΟΗΕ.
Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα πουν ότι
αυτές τις προτάσεις δεν θα τις αποδεχτεί
η Τουρκία, που έχει άλλα σχέδια για την
Κύπρο. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι μόνο θα
γλυτώσουμε από τη διχοτόμηση της ΔΔΟ
που επιδιώκει η Τουρκία. Και θα συνεχίσουμε τη μακροχρόνια αντίστασή μας,
υπερασπιζόμενοι την Κ.Δ., κράτος μέλος
της Ε.Ε. με διεθνή αναγνώριση, με την
ελπίδα να ανατείλουν καλύτερες μέρες.
Και αυτές οι μέρες θα έρθουν, αν δεν
βιαστούμε να νομιμοποιήσουμε τη διχοτόμηση, αποδεχόμενοι τους όρους της
Τουρκίας.

Συνταγματικό Δικαίωμα για Υγιές Περιβάλλον

Π

ιστεύω έχει φθάσει ο καιρός για
την κατοχύρωση του Υγιούς
Περιβάλλοντος ως Συνταγματικού Δικαιώματος. Θα
πρόκειται για ένα νέο δικαίωμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την πραγματικότητα
που βιώνουμε στον 21ο αιώνα για την
αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.
Ήδη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
της ΕΕ και διαπερνά όλες τις πολιτικές
και τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη
μέλη της.
Η συνταγματική κατοχύρωση του
ανθρώπινου δικαιώματος για το Υγιές
Περιβάλλον θα κατατάξει το περιβάλλον
ως ουσιώδες αγαθό. Είναι, επίσης, κατά
την άποψή μου, υποχρέωση της δική μας
γενιάς απέναντι στα παιδιά μας, γιατί τους
χρωστάμε «Μία Κύπρο και Πράσινη».
Το νέο δικαίωμα για το Περιβάλλον
μπορεί να γίνει με την τροποποίηση του
Συντάγματος. Αυτό είναι το συμπέρασμά
μου, με βάση όσα κατατέθηκαν στο Νομικό Συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10
Δεκεμβρίου 2021. Το συνέδριο αυτό
συνδιοργανώθηκε από την Βουλή των
Αντιπροσώπων, τον Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Στο πρώτο μέρος έγινε παρουσίαση
του δικαιώματος για ένα υγιές περιβάλλον από δύο Δικαστές του Ευρωπαϊκού

ΑΧΙΛΛΈΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ
https://achilleas.eu

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(«ΕΔΑΔ») και δύο Ακαδημαϊκούς. Ακολούθησε μια εις βάθος συζήτηση υπό το
φως των αναλύσεων.
Ούτε στο Κυπριακό Σύνταγμα αλλά ούτε
και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Σύμβαση») υπάρχει
ειδική προστασία για το περιβάλλον.
Συνήθως η προστασία αυτή διασφαλίζεται στην Σύμβαση με έμμεσο τρόπο. Είτε χρησιμοποιώντας το δικαίωμα
στην ζωή (Άρθρο 2), είτε την κατοικία
και ιδιωτική ζωή (Άρθρο 8), είτε και
το δικαίωμα στην ειρηνική απόλαυση
της περιουσίας (Άρθρο 1 του πρώτου
Πρωτοκόλλου).
Από την ανάλυση των ομιλητών έχω
επιβεβαιώσει την φανερή προσπάθεια
που γίνεται στο ΕΔΑΔ για περιβαλλοντική
κινητοποίηση. Για να επιτευχθεί αυτή
η περιβαλλοντική προστασία μέσα από
την Σύμβαση υπήρχε ανάγκη δημιουρ-

γικής και δυναμικής της ερμηνείας. Οι
συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να
προστατευθεί το περιβάλλον ως ένα
αυτούσιο δικαίωμα.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο
στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 ήδη πέρασε
ψήφισμα για την τροποποίηση της Σύμβασης και την δημιουργία πρόσθετου
πρωτοκόλλου για την προστασία του
περιβάλλοντος ως ξεχωριστού δικαιώματος σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και
βιώσιμο περιβάλλον.
Παρόμοια γραμμή υιοθέτησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Στις 8 Οκτωβρίου 2021, το Συμβούλιο αναγνώρισε το
χρέος μας προς τους νέους του πλανήτη
και αποδέχθηκε την ανάγκη κατοχύρωσης του περιβάλλοντος ως θεμελιώδους
δικαιώματος.
Στην Κύπρο η συνταγματική τροποποίηση θα μπορούσε να γίνει είτε στο
Δικαίωμα ζωής (Άρθρο 7), είτε στο Δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης (Άρθρο 9),
είτε στο Δικαίωμα ιδιωτικής ζωής (Άρθρο
15). Χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για
το ποιο από τα προαναφερόμενα άρθρα
είναι το πιο κατάλληλο για την διασφάλιση
του περιβάλλοντος.
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το Άρθρο 24 του Συντάγματος κατοχυρώνει

την προστασία του περιβάλλοντος ως
υποχρέωση του κράτους και αντίστοιχα
ως δικαίωμα του ατόμου.
Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών τοποθετήθηκε στο συνέδριο επί
της ουσίας του ζητήματος, υπογραμμίζοντας
ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 είχε
καταθέσει πρόταση νόμου για προστασία του περιβάλλοντος με τροποποίηση
του δικαιώματος στην ζωή που προστατεύεται από το Άρθρο 7 του Κυπριακού
Συντάγματος.
Η πρόταση αυτή μάλιστα δεν περιορίζεται στην προστασία του υγιούς περιβάλλοντος, αλλά προχωρεί και στην
προστασία της βιοποικιλότητας.
Είμαι της άποψης ότι η πρόταση νόμου
αυτή θα πρέπει να τύχει άμεσης συζήτησης
στην Βουλή των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε,
το συντομότερο δυνατό, να καταλήξουμε
στην συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αυτό θα υποχρεώσει το κράτος να
δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό προς
το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο πολίτης
θα έχει το δικαίωμα να το απαιτεί και
να το διεκδικεί.
Με την αναγνώριση του περιβάλλοντος
ως ξεχωριστού δικαιώματος θα μπορεί
ένα Τίμιο Κράτος να διασφαλίσει αυτό
που οι πολίτες εύλογα αναζητούν και
δικαιούνται.

Τα ατελείωτα μέτρα και τι μετρά πραγματικά

Η

επανάληψη, έλεγαν οι Αρχαίοι
Έλληνες, είναι η μήτηρ πάσης
μαθήσεως. Αλλά έλεγαν επίσης πως το ‘δις εξαμαρτείν ουκ
ανδρός σοφού’, πόσο μάλλον το τρις. Μπαίνοντας στον τρίτο χρόνο μιας πανδημίας
που έχει χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπως
με όλα τα κλισέ με τα οποία θα μπορούσε
κανείς να περιγράψει μια συμφορά, μια
καταστροφή, ένα απίστευτο κακό που έχει
πέσει πάνω στην ανθρωπότητα, βλέπουμε
πως κάτι μάλλον δεν κάνουμε σωστά, ή
απλώς δεν καταλαβαίνουμε κάτι καλά.
Πριν από τρία χρόνια, όταν ο κορωνοïός και όλα όσα συνεπάγονται με αυτόν
άρχισαν να μπαίνουν στη ζωή μας, δεν
ξέραμε τι γινόταν. Κανείς, ούτε οι τόσοι
ειδικοί και επιστήμονες που ξεφύτρωσαν
από παντού, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν,
να προβλέψουν ή να εξηγήσουν. Έπρεπε
να φοράμε μάσκες, αλλά μετά όχι, δεν
ήμασταν και βέβαιοι, αν οι μάσκες έκαναν
και τίποτα να ανασχέσουν τη διασπορά
του ιού. Δυο χρόνια (και βάλε), οι μάσκες
έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας
(πάντα έχουμε μια μαζί, ακόμα κι αν την
έχουμε για βάλε-βγάλε). Τώρα όμως
ενημερωνόμαστε πως χρειάζεται ένας
συγκεκριμένος τύπος μάσκας, γιατί τόσον καιρό μάλλον δεν λειτουργούσε καλά.
Έπειτα, είχαμε τον φόβο πως θα κολλούσαμε με το παραμικρό και από τα
πάντα. Όλα και όλοι ήταν πιθανές εστίες

μόλυνσης. Απομακρυνθήκαμε, κλειστήκαμε στα σπίτια, κλείσαμε τις κοινωνίες, τις οικονομίες, τις ζωές μας, για να
προστατευτούμε. Για να έχουμε ζωή να
σώσουμε, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται.
Ανοίξαμε ξανά για λίγο, με περιορισμούς
πάντα. Και αφού οι επιστήμονες όλου του
κόσμου δεν ενώθηκαν ακριβώς, αλλά επίσπευσαν όσο μπορούσαν την δημιουργία
και κατανομή εμβολίων, ακούσαμε ένα
άλλο επιχείρημα: Πως αν τρέχαμε να
εμβολιαστούμε, θα ‘παίρναμε τις ζωές
μας πίσω’. Η κοινωνία μοιράστηκε και
διχάστηκε ακόμα περισσότερο, στους
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους,
σε αυτούς που πιστεύουν ακράδαντα
στις ιδιότητες του εμβολίου κόντρα σε
έναν πρωτοφανή ιό και σε αυτούς που
παραμένουν δύσπιστοι, στους ειδικούς
και στους συνωμοσιολόγους, στους υποχόνδριους και στους αρνητές των πάντων.
Και όσο περνούσε ο καιρός και η ανάγκη
για εμβολιασμό γινόταν πιο επιτακτική,
ενώ συνάμα προέκυπταν συνεχώς νέες
μεταλλάξεις του ιού, τόσο περισσότερο
διαιρούμασταν σε δύο στρατόπεδα. Τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αφού ο κορωνοïός
έχει γίνει πλέον το μοναδικό και κυρίαρχο
θέμα συζήτησης, σε σημείο που πλέον
δεν θυμόμαστε καν τι συζητούσαμε ή τι
προβλήματα είχαμε προτού εμφανιστεί.
Με τις εκστρατείες για εμβολιασμό
να εντείνουν τον διχασμό, αλλά και με

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΛΑΜΗ,
Δημοσιογράφος με ειδικότητα σε
ευρωπαϊκά, πολιτικά και κοινωνικά
θέματα (mcswhispers.wordpress.com)

νέες μεταλλάξεις να παίρνουν...όνομα,
επιστρέφουμε στα συνεχή τεστ ανίχνευσης,
στην ευρύτερη χρήση (συγκεκριμένων)
μασκών και σε περισσότερους περιορισμούς, που στοχεύουν τη διασκέδαση,
γιατί εκεί χαλαρώνουμε τις άμυνές μας
και γινόμαστε ευάλωτοι στον ύπουλο και
αόρατο αυτόν εχθρό.
Τρία χρόνια τώρα μάλλον κάτι κάνουμε λάθος, αλλά κανείς δεν θέλει να
το παραδεχτεί. Γιατί, αλήθεια, ποιος έχει το
σθένος ή την ευθιξία σε αυτή την κοινωνία
που δημιουργήσαμε να αναθεωρήσει τις
επιλογές του; Ακούμε συνεχώς για αμέτρητα μέτρα που φαίνεται πως τελειωμό
δεν έχουν, και μέσα σε όλα ίσως έχουμε
ξεχάσει τι μετρά πραγματικά.
Γιατί, τι είναι αυτό που μας έχει ενοχλήσει τόσο με όλο αυτό το ζήτημα; Το ότι
‘κάποιοι’ μάς επιβάλλουν πώς θα ζήσουμε
τι ζωή μας; Ή το ότι έχουμε αντιληφθεί
πως τόσον καιρό την ζούσαμε ‘λάθος’;
Όσοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία των
λοκντάουν μπορεί να αναθεώρησαν πολλά

πράγματα. Γιατί, όλα όσα μας συμβαίνουν,
ίσως είναι ακριβώς αυτό τελικά – μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή
μας, το τι θέλουμε, τι στόχους έχουμε και
πώς τους κυνηγάμε, ποια άτομα έχουμε
δίπλα μας και πώς να γίνουμε καλύτεροι
άνθρωποι για εμάς κυρίως και μετά για
τους γύρω μας. Αλλάζοντας ο καθένας
μόνος του, θα αλλάξει ο κόσμος, και όχι
με πίεση και αντιδράσεις και απειλές.
Αν μάθαμε κάτι από όλο αυτό το
ασύλληπτο γεγονός που ζούμε είναι
πως αρεσκόμαστε στην υπερβολή, στην
επανάσταση άνευ ουσίας, στην προβολή
και στα ανούσια λόγια. Αν κοιτούσαμε
λίγο πιο σφαιρικά τις καταστάσεις, αν
σκεφτόμασταν πιο ήρεμα και λογικά, αν
συζητούσαμε χωρίς να προσπαθούμε να
επιβληθούμε, αν λαμβάναμε υπόψη το
τι γεμίζει τη ζωή μας με κάτι σημαντικό
και τι αληθινά έχει αξία, ώστε να καταναλώνουμε τόση ενέργεια και χρόνο,
τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Για
όλους μας. Ανεξαρτήτως σε ποιο ‘στρατόπεδο’ ανήκουμε ή σε ποια γωνιά του
κόσμου ζούμε και με πόσα εμβόλια ή
κρούσματα.
Ας είναι η νέα χρονιά ευκαιρία να
αναλογιστούμε πώς θα βελτιώσουμε τις
ζωές μας, τολμώντας κάτι διαφορετικό και
δίνοντας σημασία στο τι πραγματικά έχει
αξία σε αυτήν τη ζωή. Αν αναλωνόμασταν
σε αυτό, ίσως να ήμασταν όλοι καλύτερα.

09.01.2022
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Στον αστερισμό της παγκοσμιοποίησης

Ε

νώ έχουμε εισέλθει στο 2022, τα
προβλήματα της ανθρωπότητας
οξύνονται.
Οι τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν τον πλανήτη σε μια εποχή απελευθέρωσης των διεθνών αγορών κεφαλαίου
και εργασίας. Στην εποχή της επικράτησης
και κυριαρχίας των άπληστων νόμων της
αγοράς και τη φρενιτιώδη διεθνοποίησή της.
Στην αποθέωση του οικονομικού ορθολογισμού και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Και
ενώ η παγκοσμιοποίηση οδήγησε σε μια
τεράστια αύξηση του παγκόσμιου πλούτου,
το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών
χωρών αλλά και των ανθρώπων μεγεθύνθηκε, ενώ 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι
δεν έχουν πρόσβαση σε υγιεινό πόσιμο
νερό και ο μισός πληθυσμός της Γης ζει
με λιγότερα από δύο δολάρια την ημέρα.
Η οικονομική πολιτική των κρατών σε
εθνική κλίμακα διαλύεται από την ασυδοσία ενός διεθνοποιημένου κεφαλαίου.

Όμως, δεν είναι μόνο η οικονομική πολιτική των κρατών που διαλύεται σε εθνική
κλίμακα. Κινδυνεύουν οι ίδιοι όροι της
ζωής του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη.
Η υποβάθμιση των περιβαλλοντικών
συνθηκών, η επαπειλούμενη οικολογική
καταστροφή, η εμπορευματοποίηση των
αγαθών είναι το αποτέλεσμα μιας αχαλίνωτης
κερδοσκοπίας. Και όλα αυτά με την τραγική
μοίρα των αδυνάτων, των κοινωνικά και
οικονομικά αποκλεισμένων, την καταστροφή
του κράτους πρόνοιας. Με εκατομμύρια
παιδιά να ζουν σε συνθήκες εργασιακής
δουλείας ή πορνείας, όταν δεν δολοφονούνται
ομαδικά σαν ενοχλητικοί αλήτες.
Απέναντι σε αυτό τον παραλογισμό της
παγκοσμιοποίησης, το καθήκον μας είναι να
φέρουμε τους πολίτες ξανά στην πολιτική,
για να αγωνιστούμε συλλογικά και αποτελεσματικά για τις αξίες της ελευθερίας, της
δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της κοινωνικής συνοχής. Να αγωνιστούμε

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ, τέως
Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

για να σταματήσει η συσσώρευση κεφαλαίων
στις μητροπόλεις του διεθνούς κεφαλαίου,
που στερούν τις υπό ανάπτυξη χώρες από
κρίσιμους πόρους. Πόρους που χρειάζονται για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια
παιδεία, πόρους που χρειάζονται για την
προστασία του περιβάλλοντος, για την κοινωνική συνοχή, για την αντιμετώπιση της
φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το καθήκον μας είναι να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά την επέλαση εκείνων των
διεθνών οικονομικών κύκλων, που επιχειρούν και επιτυγχάνουν την καθυπόταξη των
παγκόσμιων αγορών. Εκείνες τις δυνάμεις
με τις οποίες συντάσσεται και τμήμα του πολιτικού προσωπικού, σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη του κόσμου, σε ρόλο υπηρέτη, σε
ρόλο διεκπεραιωτή των επιθυμιών και των
προσταγών τους.Απέναντι σε όλα αυτά τα
προβλήματα του νέου πολυσύνθετου παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και πολιτικού
περιβάλλοντος, θα πρέπει να διαμορφώσουμε
μια στρατηγική, έτσι που να επιτυγχάνουμε
την αναδιανομή του εισοδήματος και του
πλούτου σ’ ένα καθεστώς αυξημένου διεθνούς
ανταγωνισμού ελεύθερης κυκλοφορίας των
κεφαλαίων, ώστε να εξασφαλίζεται ισότητα
ευκαιριών και δυνατοτήτων.
Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση
στην άναρχη παγκοσμιοποίηση. Να διαμορφώσουμε μηχανισμούς κοινωνικής

«Η ιδεολογία του αντι-εμβολιασμού στην κρίση της Ιστορίας»

ΣΆΒΒΑΣ ΣΚΟΥΦΑΡΊΔΗΣ,
s.skoufarides@gmail.com
Τριτοετής Προπτυχιακός Φοιτητής,
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σ

κεφτόμουν, τις προάλλες, το
πρόσφορον έδαφος έρευνας
για μελλοντικές μελέτες, εργασίες και διατριβές, σε αρκετά
επιστημονικά πεδία ανθρωπιστικής -και
όχι μόνο- φύσεως (Ιστορία, Ψυχολογία,
Κοινωνιολογία, Φιλολογία, Νομική κ.ά.),
που δημιουργήθηκε από την πανδημία και
ειδικότερα από τη φλέγουσα ιδεολογική
διαμάχη «εμβολιαστών» και «αντι-εμβολιαστών» με τον επακόλουθο αντίκτυπό
της σε επιμέρους πτυχές της κοινωνίας.
Ανέκαθεν, στο φάσμα της Ιστορίας, υπήρξαν ποικίλες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, οι
οποίες προέκυπταν, είτε από πολιτικές, είτε
από οικονομικές, είτε από πολιτισμικές κ.τ.λ.
συγκυρίες ή συγκρούσεις, που εύγλωττα
αντανακλούσαν -και κατά κάποιον τρόπο προσαρμόζονταν- στις πεποιθήσεις των ατόμων.
Είναι προφανές πως η ιδεολογικοποίηση
των εκάστοτε συμβάντων συνέβαινε, κυρίως,
από τους/τις καχύποπτα προσκείμενους/
ες, ή ακόμα και ξεκάθαρα αντίθετους/
ες προς το «καθεστώς» των πραγμάτων.
Ομοιοτρόπως, οι ιδεολογικές συγκρούσεις,
που γέννησε η πανδημία του κορωνοϊού
οφείλονται, ακριβώς, στη μερική ή ολική
άρνηση μιας μερίδας του πληθυσμού να

ασπαστεί τις συμβουλές και προτροπές των
ειδικών επιστημόνων, τόσο για τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης, όσο και
για τον εμβολιασμό.
Ενδιαφέρουσας επισκόπησης χρήζει,
ακριβώς, αυτή η καχυποψία και η αντίθεση προς το πώς έχουν τα πράγματα, η
γενεσιουργός δύναμη των οποίων πρέπει να
αναζητηθεί σε βαθύτερα μονοπάτια, όπως
αυτό της θρησκοληψίας και του αντισυστημισμού, που με τη σειρά τους πηγάζουν
από χρόνια και διαχρονικά προβληματικά
στοιχεία, πολλά από τα οποία διδάσκονται και
αποτελούν, ταυτόχρονα, βασικούς μοχλούς
χαλιναγώγησης σε Δημοτική και Μέση
Εκπαίδευση. Τρανταχτά παραδείγματα: ο
συντηρητισμός, συναρτήσει της εμμονής σε
ουσιαστικά νοσηρές «παραδοσιακές αξίες»
και ο υποκρύπτων εθνικισμός, ως απότοκο
της ειδωλοποίησης παρελθοντικών καταστάσεων και προσωπικοτήτων.
Πρόσφατα, είχα διαβάσει ένα σχόλιο στο
Facebook: «Πώς γίνεται σχεδόν όλοι αυτοί
που εκφράζουν ομοφοβικά σχόλια και έχουν
για εικόνα προφίλ τη σημαία της Ελλάδας
με τον Λεωνίδα και τον Κολοκοτρώνη να
είναι και ανεμβολίαστοι;». Πρόκειται, όντως,
για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική παρατήρηση, που τεκμηριώνει την
άρρηκτη σύνδεση των προαναφερθέντων
«προβληματικών στοιχείων», καθώς φαίνεται, από έναν απλό πολίτη, η αντίληψη -ή
έστω ο προβληματισμός- της συσχέτισης
δύο σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων
(Ομοφοβία, Εθνικισμός) με το ζήτημα του
αντι-εμβολιασμού. Η απάντηση στο ερώτημα
πρέπει να προσεγγιστεί μέσω της διερεύνησης προβληματικών ζητημάτων, όπως
τον αέναο χαρακτήρα του εκπαιδευτικού
συστήματος, που προσκολλιέται στο απλό
αναμάσημα -επιλεγμένων- γνώσεων και όχι
στην ουσιώδη διαπαιδαγώγηση νουνεχών,

ευσυνείδητων και δημοκρατικών πολιτών,
αλλά και σε προβληματικές πτυχές της πολιτείας, που τροφοδοτούν τον φανατισμό, την
ανάδυση και τη συντήρηση υποκουλτούρων
(π.χ. γήπεδα ποδοσφαιρικών αγώνων, άνοδος
εθνικιστικών κομμάτων κ.ά.).
Εξέχοντα ρόλο στην ιδεολογία του αντιεμβολιασμού κατέχει, φυσικά, η Εκκλησία
και αναλυτικότερα, τόσο μερίδα της ηγεσίας
του Κλήρου, όσο και το ακόλουθο αυτών
ποίμνιο. Η Εκκλησία, ως κατεξοχήν εκπρόσωπος του συντηρητισμού, κλασικά
εναντιωμένη σε κάθε μορφή κοινωνικών,
τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων,
βρίσκει πρόσφορον έδαφος, διαχρονικά,
σε υγειονομικές κρίσεις για τη διαιώνιση
εσχατολογικών και προφητικών λόγων, αναφερόμενη στην κακοβουλία των κοσμικών
κυβερνήσεων και την προβληματικότητα
της κοσμικής ιατρικής. Η πρόσληψη της
πανδημίας ως μια «δοκιμασία της πίστεως»
και ως ένα κατασκεύασμα του διαβόλου,
αλλά και η χρήση της προστατευτικής μάσκας, ως ένα εμπόδιο, καθημερινής βάσεως,
για την ομαλή επίτευξη του «κατ’ εικόναν
Κυρίου» αποτέλεσαν τη βάση της φανατικής αντι-εμβολιαστικής προπαγάνδας υπό
τον μανδύα της ορθοδόξου πίστεως. Έτσι,
προέκυψαν δηλώσεις όπως: «Το εμβόλιο
είναι το προχάραγμα του Αντίχριστου» και «Ο
εμβολιασμός αποσκοπεί στη χειραγώγηση
του όχλου». Σε αυτό το σημείο, προκειμένου
να προσεγγιστούν οι λόγοι απήχησης των
ιδεών αυτών, μπορούμε να επανέλθουμε στα
προαναφερθέντα «προβληματικά στοιχεία»,
τα οποία μπορούν, στην εν λόγω περίπτωση,
να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον,
η στενότατη και αποκλειστική, από παιδική
ηλικία, επαφή με τα εκκλησιαστικά δρώμενα και την εν γένει θρησκευτική (καλύτερα
θρησκόληπτη) ιδεολογία, με τη συνακόλουθη
απόρριψη υιοθέτησης, ή έστω αποδοχής,

οποιωνδήποτε άλλων τρόπων ζωής, και,
δεύτερον, το περιορισμένο μορφωτικό επίπεδο, συναρτήσει της συνεχούς άρνησης
για καλλιέργεια ερεθισμάτων σε κοινωνικά
κ.ά. ζητήματα.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, η Ιστορία
είναι αυτή που με μια περισσότερο εποπτική
ματιά θα κρίνει τις ιδεολογικές διαμάχες και
γενικότερα τις ιδεολογικοποιήσεις γύρω από
το ζήτημα της πανδημίας, έχοντας στα «χέρια
της», ως πηγές και τεκμήρια, ποικιλώνυμο
διαδικτυακό και έντυπο υλικό (φυλλάδια και
αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
αρνητών και υποστηρικτών του εμβολιασμού, ομιλίες και συνέδρια επιστημόνων,
διατάγματα των κυβερνήσεων κ.τ.λ.). Εδώ,
αξίζει να τονιστεί, πως με την έννοια «κρίση»
δεν εννοούμε, απαραίτητα, τον αντικειμενικό
διαχωρισμό σε «σωστούς» και «λανθασμένους», πράγμα που εξάλλου είναι αδύνατον,
χάρη στις διαφορετικές οπτικές γωνίες του/
της εκάστοτε μελλοντικού ιστορικού, αλλά
την αντίληψη και την ενδελεχή διερεύνηση
της τρέχουσας ταραχώδους κατάστασης, με
την επαγρύπνηση και τον εφησυχασμό, την
αβεβαιότητα και τη σιγουριά (ίσως την ψευδαίσθησή της) να αποτελούν τα βασικά αντιθετικά δίπολα της περιόδου του Covid-19.
Πέραν τούτων, αναντίρρητα, τα πρώτα
έτη της δεκαετίας του 2020 αποτελούν
καμπή στην πορεία της Ιστορίας των Ιδεών,
καθώς προστέθηκε στο ιδεολογικό οπλοστάσιο μια νέα σύγκρουση, αυτήν τη φορά
μη βασισμένη σε φυλετικά (μαύρος/ηάσπρος/η), πολιτικά (αριστεροί/ές-δεξιοί/ές),
νοητικά (μορφωμένοι/ες-αμόρφωτοι/ες),
θρησκευτικά (χριστιανοί/ές-μουσουλμάνοι/
ες) και οικονομικά (πλούσιοι/ες-φτωχοί/
ές) κριτήρια, αλλά σε υγειονομικά (εμβολιασμένοι/ες-ανεμβολίαστοι/ες), τα οποία,
ωστόσο, πολλές φορές, είναι ενδεικτικά
των προαναφερθέντων.

Σύντομος απολογισμός για τα 200 χρόνια
που δεν γιορτάσαμε όπως θα θέλαμε

Τ

ο 2021 ήταν μια χρονιά σημαδιακή
για την πατρίδα μας (Ελλάδα και
Κύπρο). Πριν από 200 χρόνια,
το 1821, οι πρόγονοί μας, ύστερα από σχεδόν τέσσερεις αιώνες μαύρης
σκλαβιάς, πήραν, με την βοήθεια του Θεού,
τα όπλα για να αποτινάξουν τον οθωμανικό
ζυγό. Εκείνος ο σκληρός και άνισος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας ανέδειξε 123
γενναίους οπλαρχηγούς και μια πανστρατιά
σταυραετούς της λευτεριάς (οι περισσότεροι άγνωστοι), που αψήφησαν τον θάνατο
και έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι. Ωστόσο
ανέδειξε και κατσαπλιάδες και κοτζαμπάσηδες, οι απόγονοι των οποίων ζουν και
βασιλεύουν ακόμη. Οι εφιάλτες δεν έλειψαν,
δυστυχώς, ποτέ από τον τόπο μας!
Η φλόγα της λευτεριάς δεν άναψε για
πρώτη φορά εκείνη τη μυρωμένη άνοιξη του
1821. Από το 1453, έτος το οποίο αλώθηκε
η Κωνσταντινούπολη από τον οθωμανικό
στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β’ και αποτελεί συμβατικά την αρχή
της κυριαρχίας των Οθωμανών, μέχρι το
1821 προηγήθηκαν αμέτρητες εξεγέρσεις
που οι συνθήκες κάθε εποχής δεν τις ευνόησαν. Όλες τους είχαν το ανάλογο τίμημα.
Ενδεικτικά αναφέρονται: 1457: Εξέγερση
στη Μάνη από τον Βησσαρίωνα. 1466:

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΣ (ΝΤΊΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΉ,
Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

Εξέγερση στην Πάτρα υπό τον μητροπολίτη
Πατρών Νεόφυτο. 1571: Εξεγέρσεις στην
Ήπειρο, τη Μακεδονία (Χαλκιδική, Σέρρες,
Θεσσαλονίκη, Αχρίδα, Μπλάτσι, Κατράνιτσα) και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από
τους Μελισσηνούς (Μακάριο Μητροπολίτη
Μονεμβασίας και τον αδελφό του Θεόδωρο).
Ακολούθησαν σφαγές στην Παρνασσίδα,
Μακεδονία, Πελοπόννησο, τον Άθω και
στα νησιά. Επανάσταση έγινε και στην
Πάτρα υπό την ηγεσία του Παλαιών Πατρών Γερμανού Α’ και προκρίτων. 1600:
Εξέγερση του Μητροπολίτη Λαρίσης και
Τρίκκης Διονυσίου και του Μητροπολίτη
Φαναρίου Σεραφείμ στη Θεσσαλία. 1705:

Εξέγερση στην Ημαθία υπό τον αρματολό
Ζήση Καραδήμο για το παιδομάζωμα. 1806:
Ελληνική επαναστατική απόπειρα από τους
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Νικοτσάρα, τους
Λαζαίους, Γεώργιο Τζαχίλα, Βασίλειο Ρομφέη
και τον Νικόλα Τσάμη...
Εν μέσω και των σημείων των καιρών
μας, πόσο ανάγκη έχουμε την εθνική μας
αφύπνιση και πολύ περισσότερο την αναζωογόνηση εννοιών και ηρωικών–αιματοβαμμένων πράξεων μες στις καρδιές και
στις συνειδήσεις μας! Η ιστορική γνώση
επικυρώνει τη συνέχεια ενός λαού στο βάθος
του χρόνου, στοιχείο απαραίτητο για τον
εθνικό αυτοπροσδιορισμό κάθε ατόμου
και λαού. Τα έθνη διαμορφώνονται από
την Ιστορία. Η Ιστορία διδάσκει. Αρκεί να
τη διαβάζουμε όπως είναι και όχι όπως θα
θέλαμε να είναι.
Το 1821 διδάσκει πως ακόμη και το
ανέφικτο καθίσταται εφικτό, αν στηρίζονται
στις καθολικές αξίες της αρετής, του δικαίου
και της ανυποχώρητης μαχητικότητας. Και
στην περίπτωση αυτή, ανακαλύπτουμε ότι
όταν βρέθηκε στα πολύ στενά της Ιστορίας η
Επανάσταση, ήρθε το Ναυαρίνο και μισάνοιξε την πόρτα του μέλλοντός μας. Τυχαίο
γεγονός να μου πείτε το Ναυαρίνο, κάποιοι
εκ των υστέρων το μετάνιωσαν και μας πο-

λέμησαν, αλλά έγινε!
Δυστυχώς η Πανδημία του COVID-19
δεν επέτρεψε να γιορτάσουμε αυτό το μέγα
γεγονός όπως του αρμόζει και όπως θα θέλαμε. Δόθηκε, όμως, η ευκαιρία να δούμε
ποιοι πραγματικά αναγνωρίζουν αυτές τις
μεγάλες στιγμές για την ανθρωπότητα. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι τα περισσότερα κράτη
ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και έδειξαν
αλληλεγγύη για την επέτειο εορτασμού των
200 χρόνων από την έναρξη της εθνικής
παλιγγενεσίας. Αυτό που κάνει έκπληξη
είναι μερικές χώρες στην Ευρώπη που αρνήθηκαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους
σε αυτόν τον εορτασμό, όπως η Σουηδία, η
Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Ισπανία!
Οι άσπονδοι «φίλοι και «σύμμαχοι» είναι
πάντα οι χειρότεροι εχθροί!
Υστερόγραφο: Αλήθεια, πόσο ανιστόρητοι
πρέπει να είναι εκείνοι που διοργάνωσαν
τη μεγάλη παρέλαση στην Αθήνα στις 25
Μαρτίου, όταν παρέλειψαν να παρουσιάσουν, μαζί με όλα τα άλλα λάβαρα των
επαναστατών που παρέλασαν, και το λάβρο των αμέτρητων Ελλήνων Κυπρίων που
προσέτρεξαν στον μητροπολιτικό χώρο για
να πολεμήσουν μαζί με τους αδελφούς
Έλληνες; Ανιστόρητοι ή μήπως κάτι άλλο
πολύ χειρότερο;

παρέμβασης, για να εξασφαλίσουμε μια
ανταγωνιστική οικονομία με ανθρώπινο
πρόσωπο. Να κατοχυρώσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγικότητα και
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Απέναντι στην τραγική μοίρα των οικονομικά αδύνατων και των κοινωνικά
αποκλεισμένων, απέναντι στην κραυγή της
αγωνίας της ιστορίας και του πολιτισμού
της ανθρωπότητας, οφείλουμε να πούμε
όχι και στην ασύδοτη επέλαση του κοσμοπολιτισμού και στην αδιέξοδη απομόνωση.
Για να επικρατήσει ένας δικαιότερος
κόσμος, στον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν
με αξιοπρέπεια.
Η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και
η νέα μονοπολιτική τάξη πραγμάτων οδηγεί όμως και σε αυθαιρεσίες, περιφερειακές
συγκρούσεις, επεμβάσεις και καταπάτηση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το συνεχιζόμενο λουτρό αίματος στη Μέση Ανατολή, το
απεχθές και καταδικαστέο φαινόμενο της

τρομοκρατίας, καταδεικνύουν την ανάγκη
μιας νέας διεθνούς τάξης. Μιας τάξης που θα
βασίζεται στην επιβολή του διεθνούς νόμου,
που θα ενδυναμώνει τους συλλογικούς –
διεθνικούς θεσμούς. Μιας διεθνούς τάξης
που θα στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη
και στη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου
συστήματος διακυβέρνησης, Με αποτελεσματική ρύθμιση των διεθνών αγορών και
με δημοκρατικούς παγκόσμιους θεσμούς,
που θα διαμορφώνουν και θα εφαρμόζουν
πολιτικές εν ονόματι όλων των λαών.
Μόνον έτσι θα μπορέσει η Διεθνής Κοινότητα να αντιμετωπίσει τον παραλογισμό
και τον κυνισμό της σημερινής παγκοσμιοποίησης, μετατρέποντάς την από εφιάλτη σε
ευκαιρία. Μόνον έτσι η Διεθνής Κοινότητα
θα είναι σε θέση να ενεργεί για τη διαφύλαξη και την επικράτηση της ειρήνης, την
προαγωγή της ασφάλειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και τον σεβασμό των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πανδημία και το αύριο

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

Α

φορμή για το άρθρο αυτό
μου έδωσε το εξαιρετικό
βιβλίο του Ελληνοαμερικανού Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Yale Νικόλα Α. Χριστάκη, με τίτλο «Apollo’s Arrow: The
Profound and Enduring Impact of
the Coronavirus on the way we live»,
Little, Brown Spark, 2020 («Το Βέλος
του Απόλλωνα: O βαθύς και διαρκής
αντίκτυπος του κορωνοϊού στον τρόπο
ζωής μας»). Σημειώνω ταυτόχρονα ότι
αυτό δεν αποτελεί βιβλιοκριτική.
H όλη προσέγγιση του βιβλίου είναι
διεπιστημονική και αγγίζει πτυχές από
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ομολογώ ότι
με εντυπωσίασε ο τίτλος και η αρχή του
βιβλίου. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας
αναφέρεται στην οργή και την εκδικητικότητα του Θεού Απόλλωνα όταν οι Αχαιοί
λεηλάτησαν μια μικρή πόλη κοντά στην
Τροία παίρνοντας, μεταξύ άλλων, ως λάφυρο την κόρη του ιερέα του Απόλλωνα
Χρυσηίδα. Παρά τις εκκλήσεις του ιερέα
να του επιστρέψουν την κόρη του, υπήρξε
αρχικά άρνηση. Αυτό το γεγονός εξόργισε
τον Απόλλωνα, ο οποίος τιμώρησε τους
Αχαιούς. Η Χρυσηίδα τελικά επεστράφη
στον πατέρα της.
Ο συγγραφέας αρχίζει το βιβλίο του
με αυτή την παραστατική αναφορά από
ένα περιστατικό στην Ιλιάδα. Και ενώ οι
πανδημίες αποτελούν μέρος της ιστορίας
της ανθρωπότητας, ο Καθηγητής Νικόλας
Α. Χριστάκης προβαίνει σε αυτή την
αναφορά υπονοώντας ότι οι αλόγιστες
πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες στη
ζωή των ανθρώπων.
Ο συγγραφέας αναφέρεται στις απώλειες ζωών από την πανδημία: αυτών που
πέθαναν από τον κορωνοϊό, αυτών που
πέθαναν από άλλα νοσήματα, επειδή οι
συνθήκες ήταν τέτοιες που η πρόσβαση
σε νοσοκομεία ήταν πολύ δύσκολη ή
αδύνατη και αυτών που ψυχολογικά δεν
άντεξαν την πανδημία και αυτοκτόνησαν. Ο
συγγραφέας τονίζει επίσης με παραστατικό
τρόπο ότι, παρά την τεράστια τεχνολογική
πρόοδο και τα άλματα στην ιατρική, ως
αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας πέθαναν
χιλιάδες άνθρωποι αβοήθητοι και μόνοι.
Αυτή η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και
της ιατρικής, όσο σημαντικά και αν είναι,
έχουν τα όριά τους. Αυτό δεν πρέπει να
το ξεχνούμε, όπως ούτε και το γεγονός ότι
χωρίς την επιστήμη και την αντίδραση
του κράτους οι απώλειες θα ήταν πολύ
μεγαλύτερες.
Ενώ στο βιβλίο υπάρχουν αναφορές για
διάφορες πανδημίες διαχρονικά, καθώς
και δεδομένα για τον COVID-19 από
διάφορες χώρες, η επικέντρωση είναι
στις ΗΠΑ. Υπάρχουν επίσης εκτεταμένες αναφορές και για παραλείψεις και

λανθασμένους χειρισμούς σε διάφορες
χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και
η Βρετανία. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι
υπήρχαν τα εργαλεία για να προληφθούν
τα χειρότερα. Σημειώνει επίσης ότι στα
αρχικά στάδια υπήρξε μια υποτίμηση
της συγκεκριμένης πανδημίας, με πολύ
αρνητικά αποτελέσματα. Είναι εδώ που
παραπέμπει στην ανάγκη της αξιόπιστης
πληροφόρησης και της αξιοποίησης της
γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Σημειώνω
συναφώς ότι υπάρχουν αρκετές εκθέσεις που υπογραμμίζουν τη σημασία της
πρόληψης. Πέραν τούτου, στη σημερινή
συγκυρία υπάρχουν προβλέψεις που
σηματοδοτούν το τέλος ή τη διαφοροποίηση της πανδημίας, αλλά παράλληλα
υπογραμμίζουν ότι, επειδή θα υπάρξουν
νέες ανάλογες προκλήσεις στο μέλλον, η
ανθρωπότητα θα πρέπει να είναι έτοιμη,
ούτως ώστε να μην επαναληφθούν οι
ίδιες αρνητικές εμπειρίες.
Ο συγγραφέας περιγράφει επίσης αυτό
που αποκαλεί μια πρωτοφανή κοινωνικοοικονομική αποδιοργάνωση. Αναφέρει επίσης ότι τα lockdowns/εγκλεισμοί
έσωσαν ζωές. Το τίμημα όμως ήταν βαρύ,
καθώς χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ έγιναν σημαντικές περικοπές
μισθών σε εκατομμύρια υπαλλήλους.
Υπογραμμίζει επίσης ότι η πανδημία
επηρέασε περισσότερο τα χαμηλότερα
κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Οι συνέπειες της πανδημίας εξακολουθούν να
είναι σοβαρές και πολυδιάστατες. Δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι, όταν ξέσπασε
η υγειονομική κρίση, διάφοροι διανοητές
σε κορυφαία πανεπιστήμια είχαν σωστά
προβλέψει ότι θα υπήρχαν σοβαρές αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, καθώς και παρεκκλίσεις από βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες.
Και ενώ στη σημερινή συγκυρία υπάρχει
μια νέα έξαρση της πανδημίας σε πολλές
χώρες, εκτός από την καλύτερη δυνατή
διαχείριση της κατάστασης πρέπει να
προβληματισθούμε και για το αύριο, το
οποίο θα εμπεριέχει πολλές προκλήσεις.
Προφανώς θα πρέπει να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια για αποκατάσταση
του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων,
των βασικών ελευθεριών και των δημοκρατικών διαδικασιών.
Σε ένα άλλο επίπεδο, τα βιώματα από
την πανδημία αναπόφευκτα παραπέμπουν
σε έναν αναστοχασμό και ιεράρχηση
των προτεραιοτήτων μας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
Προσωπικά, θεωρώ, μεταξύ άλλων, πολύ
σημαντικές τις αρχές της αλληλεγγύης,
της αξιοπρέπειας και της σεμνότητας.
Ασφαλώς τα δεδομένα αυτά αφορούν
και την Κύπρο. Ενώ καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, είναι καθοριστικής σημασίας
να προετοιμασθούμε και για το αύριο. Η
χώρα μας είναι ήδη σε αναζήτηση ενός
νέου κοινωνικοοικονομικού υποδείγματος.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην
υγεία, την παιδεία, την έρευνα, την κριτική
σκέψη, την προώθηση νέων μοχλών οικονομικής μεγέθυνσης, την αντιμετώπιση
της ανισότητας και τη δημιουργία ενός
κράτους-πρότυπο. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα, καθίσταται
προφανές ότι η αξιοπιστία και η γνώση θα
πρέπει να είναι απαραίτητα στοιχεία της
ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Αναμφίβολα
οι στόχοι είναι υψηλοί. Η υλοποίησή τους
είναι δύσκολη, αλλά εφικτή.

Θεοφάνια 2022 στην Αγία
Τριάδα Καρπασίας

Ο Επίσκοπος Καρπασίας και Πρόεδρος
Αιγιαλούσης, Χριστοφόρος, προέστη της
Θείας Λειτουργίας των Θεοφανίων στην
εκκλησία Αγίας Τριάδος, στην Αγία Τριάδα
Καρπασίας, συμπαραστατούμενος από το
ιερατείο, και στη συνέχεια του Αγιασμού
των υδάτων στον Κόλπο της Βυζαντινής
Εκκλησίας του Αγίου Θέρισσου της Γιαλούσας.

Θεοφάνια 2022
στη Λάρνακα

Mε κάθε λαμπρότητα και κατάνυξη
γιορτάστηκαν επίσημα στη Λάρνακα τα
Θεοφάνια 2022. Οι επίσημοι γιορτασμοί
τελέστηκαν στη Βυζαντινή και Βασιλική
Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου. Της Θείας
Λειτουργίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’ με συλλειτουργό τον
Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου
Αναστασιάδη, της Προέδρου της Βουλής,
Αννίτας Δημητρίου, του Επιτετραμμένου
της Ελλάδος, των βουλευτών, Στρατιωτικών
και Αστυνομικών Αρχών του τόπου και της
πόλης. Ακολούθησε πομπή προς τη μεγάλη αποβάθρα, όπου έγινε η κατάδυση του
Τιμίου Σταυρού. Την πομπή πλαισίωναν
Άγημα του Ναυτικού, το Τάγμα Οδοιπόρων
Αγάπης, Ναυτοπρόσκοποι και Οδηγοί. Σε
όλη τη διαδρομή παιάνιζαν η Στρατιωτική
Μουσική Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ) και
η Φιλαρμονική της Αστυνομίας. Απόδοση
τιμών από Άγημα της Εθνικής Φρουράς.

Θεοφάνια 2022
στην Αμμόχωστο

Ανήμερα τη γιορτή των Θεοφανίων, η Ιερά
Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου
και η Ομάδα «Αμμόχωστος η Πόλη μας»
διοργάνωσαν τον Καθαγιασμό των Υδάτων
και την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην
Παραλία της Γλώσσας, προϊσταμένου του
πρωτοσύγκελου Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου. Παρέστησαν βουλευτές, εκπρόσωποι
πολιτικών κομμάτων και πλήθος κόσμου.

Επιστρέφει το
“sCYence Fair” 2022
του Ινστιτούτου
Κύπρου

Ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με
νέες δράσεις επιστρέφει το πρωτοποριακό Φεστιβάλ Επιστήμης του Ινστιτούτου Κύπρου “sCYence Fair”, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Απριλίου
2022, στην Πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς. Το Φεστιβάλ Επιστήμης “sCYence
Fair” 2022, που συνδιοργανώνεται με τον
Δήμο Αγλαντζιάς, τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομου
Προδρόμου. Στόχος του Φεστιβάλ, που
πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά με τη συμμετοχή μαθητών από
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, είναι να
αναδείξει την Επιστήμη και την Τεχνολογία μέσα από διασκεδαστικούς, καινοτόμους και διαδραστικούς τρόπους. Το
“sCYence Fair” 2022 θα περιλαμβάνει
ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες,
εργαστήρια και παρουσιάσεις πρωτότυπων
πειραμάτων από μαθητές, ενώ παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων και ομιλιών από
καταξιωμένους επιστήμονες και ερευνητές
του Ινστιτούτου Κύπρου, αλλά και από τη
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο Φεστιβάλ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
σχολικές ομάδες από μαθητές 9 έως 18
χρονών, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική
επιβάρυνση. Μάλιστα, το ίδιο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει, με περισσότερες από
μια, επιστημονικές ομάδες. Στο πλαίσιο
του “sCYence Fair 2022”, το Ινστιτούτο Κύπρου θα φιλοξενήσει και το 13ο
Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο SEMEP
UNESCO, με θέμα «Μέθοδοι έρευνας στην
οικολογία για καινοτόμες προσεγγίσεις
στη διδασκαλία STEM και τη ρομποτική
που έχουν ως στόχο τη διατήρηση των
οικοσυστημάτων και τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής».
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Της Κυριακής

Εκδήλωση Ροταριανού Ομίλου Λάρνακας

Ο

Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας
γιόρτασε και φέτος την 69η
Πρωτοχρονιά από την ίδρυσή
του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Sun Hall” ,
στη Λάρνακα, και την Πρωτοχρονιάτικη
Βασιλόπιτα έκοψε ο Πρόεδρος του Ομίλου,

Ηagop Atikian. Σε σύντομο χαιρετισμό του
ευχαρίστησε τα μέλη για την ποικιλόμορφη
κοινωνική τους δράση και υπογράμμισε
τη σημασία της συνέχισης της παροχής
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο της
Λάρνακας απ’ όλα τα μέλη του Ομίλου.
Τα μέλη αντάλλαξαν μεταξύ τους δώρα.

Βραβείο «Εργοδότης Ισότητας»
για το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Μ

ε μεγάλη υπερηφάνεια
το Πανεπιστήμιο UCLan
Cyprus βραβεύτηκε στην
τελετή απονομής Πιστοποίησης από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης
Επιχειρήσεων, για την Εφαρμογή Καλών
Πρακτικών για την Ισότητα των φύλων
στο εργασιακό περιβάλλον. Το Βραβείο
«Εργοδότης Ισότητας» παρέλαβε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του
Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, Γεωργία Κυριάκου. Η πιστοποίηση αυτή του
Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου
αποτελεί επιβράβευση της δέσμευσης
του Πανεπιστημίου για την προώθηση
της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών,
σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες
στον χώρο εργασίας. Το Πανεπιστήμιο
UCLan Cyprus λειτουργεί στην Κύπρο
από το 2012 και βρίσκεται κάτω από την
ακαδημαϊκή ομπρέλα του University of
Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και
από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας
της Αγγλίας (QAA). Προσφέρει άριστη
Κυπριακή-Βρετανική Ανώτατη Εκπαίδευση σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά
και ερευνητικό επίπεδο. Το University of
Central Lancashire συγκαταλέγεται για
6η συνεχή χρονιά ανάμεσα στα 1.000
καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως,

σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης
πανεπιστημίων Times Higher Education
World University Rankings 2021 και βρίσκεται στο 6,5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως (CWUR 2020/1).
Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο
σύγχρονα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με τη φοιτητική του κοινότητα
να αριθμεί περισσότερους από 35.000
φοιτητές από 150 και πλέον χώρες. Το
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus εργοδοτεί σήμερα 192 συνολικά υπαλλήλους,
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.
Έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό
και αναγνωρίζει ότι το Προσωπικό του
είναι το σημαντικότερο περιουσιακό του
στοιχείο και επενδύει συνέχεια σε αυτό.
To Πανεπιστήμιο πήρε πολλά βραβεία
και διακρίσεις και πιστοποιήθηκε, μεταξύ
άλλων, με το “Πρότυπο Sound Industrial
Relations – Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις,
Σύγχρονες Επιχειρήσεις” και με το Βραβείο “Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον”,
από τα Education Leaders Awards της
Ελλάδας.

Η ομάδα Δρομέων της Τράπεζας
Κύπρου τρέχει και συνεισφέρει
για τον Αντικαρκινικό

Η

ομάδα Δρομέων της Τράπεζας
Κύπρου συνεχίζει το εθελοντικό της έργο συγκεντρώνοντας και προσφέροντας στον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου 26.215
ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε κατά την
περίοδο 2020 – 2021. Τα τελευταία χρόνια
η ομάδα Δρομέων της Τράπεζας Κύπρου,
έχει συγκεντρώσει 100.000 ευρώ για τις
ανάγκες του Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου, αποδεικνύοντας την ευαισθησία

και την αλληλεγγύη του κόσμου και την
αποφασιστικότητα των μελών της, να συνεισφέρουν για έναν σημαντικό ανθρωπιστικό
σκοπό. Η επιταγή παραδόθηκε στην Εκτελεστική Διευθύντρια του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου Κύπρου, Μαρία Ιωαννίδου,
κατά τη διάρκεια τελετής που έγινε στα
Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου
την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021. Εκ
μέρους της ομάδας Δρομέων, η Λάουρα
Μιχαηλίδου ευχαρίστησε την Τράπεζα για

τη βοήθεια που παρείχε στους δρομείς,
ώστε να γίνει εφικτή η συμμετοχή τους
στον Μαραθώνιο του Παρισιού, καθώς
και για την ευκαιρία να κάνει εφικτή τη
συμμετοχή σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις για συλλογή χρημάτων για
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.
Ευχαρίστησε επίσης τα μέλη της ομάδας
της και ιδιαίτερα τον προπονητή, Γιώργο
Λουκαΐδη, για την αφιλοκερδή βοήθειά
του, κατά τα τελευταία 4 χρόνια. Ο CEO
της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, τόνισε ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που θα
ήθελαν να έχουν τη φυσική δύναμη και
το σθένος να κάνουν αυτό που κάνει η
ομάδα Δρομέων της Τράπεζας Κύπρου, και
εξίσου πολλοί είναι και οι άνθρωποι που
θα ευεργετηθούν από τα αποτελέσματα της
προσπάθειάς τους. Η ομάδα δρομέων της
Τράπεζας Κύπρου συστάθηκε πριν από
5 χρόνια περίπου, με στόχο τη συλλογή
εισφορών για την οικονομική ενίσχυση
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Εκστρατεία δενδροφύτευσης
στην ορεινή Λάρνακα από BAT
και Phoenicia Fereos Cyprus

Τ

ην πρώτη οργανωμένη εταιρική
δενδροφύτευση στις περιοχές
που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στην ορεινή Λάρνακα πραγματοποίησε
η British American Tobacco (ΒΑΤ) σε
συνεργασία με την εταιρεία διανομής των
προϊόντων της, Phoenicia Fereos Cyprus
Ltd. Μέλη του προσωπικού βρέθηκαν
στην Ορά, όπου, υπό την καθοδήγηση
προσωπικού του Τμήματος Δασών, φύτευσαν κατά μήκος του δρόμου δενδρύλλια
αροδάφνης, τρέμιθου, σχοινιάς, μοσφιλιάς
και κυπαρισσιού. Τα είδη φυτών επιλέχθηκαν από το Τμήμα Δασών που έχει
την ευθύνη για τη δενδροφύτευση στην
περιοχή, ενώ η BAT κάλυψε το κόστος
αγοράς, φύτευσης και συντήρησης για τρία
χρόνια 200 δενδρυλλίων, συμβάλλοντας
έτσι στη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινά

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Λευκωσία
Μαυρομμάτη Λένα (Χρυσταλλένη): Λεωφ. Ακροπόλεως 68
(μεταξύ Marks and Spencer’s και
εκκλησίας Αγίου Δημητρίου δίπλα
από AstroBank), Στρόβολος, τηλ.:
22424233, 22321267.
Μαρνέρου Άννα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 (δίπλα από Shoebox
και Pizza Hut), Πάνω Λακατάμεια,
τηλ.: 22721727, 22721711.
Δημητρίου Αναστασία: Κωνσταντινουπόλεως 76 Α (500 μέτρα
από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως), Στρόβολος, τηλ.:
22250085, 22261656.
Ιωάννου Μαρία: Λεωφόρος Στασίνου 35 (δίπλα από το ανθοπωλείο Florabel), Λευκωσία, τηλ.:
22345116, 22345116.
Φλιός Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος: Λυκαβητού 9ΑΒ, Αρχάγγελος (100μ από το φούρνο Χρύσοβάλαντο), Λακατάμεια, τηλ.:
22383838, 96171370.
Λεμεσός
Θεοδώρου Πάμπος: Λεωφ.
Μακαρίου 47 (πλησίον φώτων
Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.:

25566411, 25574038.
Νικολαϊδης Ανδρέας: Αγίας
Φυλάξεως 236 (200μ. νότια από
Roundabout Αγίας Φύλας, απέναντι από φούρνο Ζορπά), Λεμεσός,
τηλ.: 25252757, 99078161.
Συγγελίδου Άννα: Καραϊσκάκη
36Ζ (έναντι Κεντρ. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου), Λεμεσός, τηλ.:
25746522, 25341824.
Λάρνακα
Χριστοφόρου Ανδρέας: Λαρίσσης
21 (Καμάρες - προς Λεμεσό 400μ.
μετά από το Cineplex), Λάρνακα,
τηλ.: 24364270, 24646753.
Ταμπουλλής Μιχάλης: Αγίου
Λαζάρου 50-52 (πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου), Λάρνακα,
τηλ.: 24628869, 24362890.
Πάφος
Πίρπα Αλεξάνδρα: Ελευθερίου
Βενιζέλου 80 (απέναντι από το
ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου ΚύκκουΠάφου), Πάφος, τηλ.: 26948222,
26948222.
Παραλίμνι
Γιάλλουρος Πανίκος: 1ης Απριλίου
184 (απέναντι από την υπεραγορά
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), Παραλίμνι, τηλ.:
23825979, 23744771.

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(Chapter 270)
TAKE NOTICE: Dumont Limited (Reg. Number: 140,042) has been dissolved
and struck off the Register.
Dated 8th December 2021
Liquidator, Michalakis Tsitsekkos
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΑΦΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το
μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 6/Π/2635/2021
Πωλητής: Καλλίδου Κυριακή, Πόλις Χρυσοχούς, Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, Πάφος.
Αγοραστής: Σίμου Κυριάκος, 9ης Ιουλίου 10, 8820 Πόλις Χρυσοχούς, Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, Πάφος.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/2660, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 26/59/0/112/5,
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 3345τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Πάφος, Δήμος
Πόλεως Χρυσοχούς, Προδρόμι, Τοποθεσία: «ΑΝΕΔΡΑ», Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.:
1/20, Ποσό Πώλησης: €2.000,00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

✚ ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας αδελφή, θεία και πνευματική μητέρα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

από την Αμμόχωστο, κάτοικο Λευκωσίας
που απεβίωσε στις 5/1/2022, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 10/1/2022, και ώρα
10:00π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη της όπως παραστούν, τηρουμένων των πρωτοκόλλων για την πανδημία.
Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Φωτεινή Πανταζή Μαλακουνίδου
ανίψια και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως, αντί στεφάνων, γίνουν εισφορές
για το Ταμείο Απόρων της Ι.Μ. Λεμεσού.

✚ ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΙΟΥΠΠΗ
από τη Λάρνακα

που απεβίωσε την Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 98 ετών, κηδεύουμε
την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00μ., από τον ιερό ναό Αγίου Λαζάρου
στη Λάρνακα, και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια λόγω των περιοριστικών μέτρων.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοντού, στη Λάρνακα.

για αποκατάσταση των καμένων περιοχών.
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής
ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση) που υλοποιεί, η ΒΑΤ διακρίνεται
τόσο διεθνώς, όσο και στην Κύπρο για τις
ποικίλες δράσεις κοινωνικής προσφοράς
που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, στηρίζοντας ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Έχει συνεργαστεί με μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, όπως ο Κυπριακός Ερυθρός
Σταυρός και η Αγία Σκέπη, αλλά και τοπικές
Αρχές, όπως ο Δήμος Λευκωσίας, ενώ
τον περασμένο χρόνο δώρισε εξοπλισμό
στον ΟΚΥΠΥ για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Η θυγατέρα: Μαρία Κιούππη
Τα εγγόνια: Λεωνίδας - Αθηνά Ηλιοπούλου
Χρίστος - Μαρία Ηλιοπούλου
Στέφανος Ηλιόπουλος
και τα δισέγγονα
Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για τον Όμιλο Φίλων
των Κωφών και για τον ΠΑΣΥΚΑΦ Λάρνακας.

09.01.2022
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ANTIΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Της Κυριακής

ΘΕΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τούρκοι-Γκουτέρες δείχνουν άλλη λύση αλλά οι
ανόητοι επιμένουν να κοιτάζουν το δάκτυλο!

Βαλκανική Χερσόνησος σε οιονεί
πολιτική ρευστότητα

Π

Μ

ρόκειται, πλέον, για παρανοϊκό
και καταστροφικό κόλλημα! Δεν
υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Ο ΓΓ
του ΟΗΕ, Γκουτέρες, κυκλοφόρησε
δύο εκθέσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Αυτές αφορούν στις καλές υπηρεσίες του στο
Κυπριακό και στην ειρηνευτική δύναμη. Μόλις
έγινε γνωστό το προσχέδιο των δύο εκθέσεων,
στο προεδρικό και στο Υπουργείο Εξωτερικών
άρχισαν οι ολοφυρμοί. Τα σαΐνια της κυπριακής
Κυβέρνησης επισήμαναν τρεις παραλείψεις
του ΓΓ του ΟΗΕ.
Αυτές αφορούν στη μορφή λύσης του Κυπριακού, στο μέγα θέμα των Βαρωσίων και
στην επανέναρξη των συνομιλιών. Ποιο είναι
το έγκλημα του Γκουτέρες; Δεν αναφέρεται, ο
αθεόφοβος, στην αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία! Σύμφωνα με πληροφορίες στον κυπριακό
Τύπο, η Λευκωσία κινητοποιήθηκε διπλωματικά
ώστε να συμπληρωθούν τα τρία κενά.
Ας τα αναλύσουμε. Η μορφή λύσης του Κυπριακού: Στα κοινά ανακοινωθέντα ΜακαρίουΝτενκτάς (12/2/1977) και Κυπριανού-Ντενκτάς
(19/5/1979), γίνεται αναφορά σε λύση «δικοινοτικής ομοσπονδίας». Όμως, επί προεδρίας Γ.
Βασιλείου και στο ψήφισμα 649 (12/3/1990)
του Συμβουλίου Ασφαλείας, για πρώτη φορά
γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην «εγκαθίδρυση
ομοσπονδίας, η οποία θα είναι δικοινοτική όσον
αφορά στις συνταγματικές πτυχές και διζωνική
όσον αφορά στις εδαφικές πτυχές».
Οι Τούρκοι και διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις έκαναν την τουρκικής έμπνευσης,
αγγλικής επίνευσης και ελληνικής κατάποσης,
διζωνική, παντιέρα της πολιτικής τους αλλά
για διαφορετικούς λόγους. Οι μεν Τούρκοι,
επειδή δι’ αυτής διευκολυνόταν η στοχοθεσία
τους για έλεγχο όλης της Κύπρου. Η δε ελληνική πλευρά επειδή δεν τόλμησε να αλλάξει
πολιτική και στρατηγική και να εστιάσει τον
αγώνα της, πρώτον, με επιμονή στην αναζήτηση λύσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Δεύτερον, στην απελευθέρωση της Κύπρου
με ανένδοτη απόρριψη κάθε αντιδημοκρατικής,
αντιευρωπαϊκής λύσης που θα οδηγούσε στην
τουρκοποίηση της νήσου.
Η επανέναρξη των συνομιλιών, κατά την
μονότονη απόφανση Αναστασιάδη, «από εκεί
που έμειναν στο Crans Montana». Αλλ’ ήδη οι
Τούρκοι ανέτρεψαν ξανά και άλλαξαν άρδην τους
όρους του παιγνιδιού: Απαιτούν, πλέον, λύση
δύο κρατών επειδή, ισχυρίζονται, οι συνομιλίες δεν καταλήγουν πουθενά διότι η ελληνική

πλευρά δεν υποτάσσεται και δεν παραδίδεται
στις αξιώσεις τους. Παρατηρείται, λοιπόν, το
εξής πρωτοφανές και εξωφρενικό φαινόμενο:
Οι Τούρκοι επιμένουν σε λύση δύο κρατών αλλ’
η ελληνική πλευρά εκλιπαρεί οι όποιες πιθανές,
μελλοντικές συνομιλίες να συνεχίσουν εστιαζόμενες στην αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία,
η οποία καταλήγει πάλι σε λύση δύο κρατών.
Γιατί η ελληνική πλευρά επιμένει σε αυτήν
τη μορφή λύσης, η οποία θα ρίψει τον κυπριακό Ελληνισμό στα σαγόνια του τουρκικού
θηρίου; Πρώτον, διότι αρνείται να παραδεχτεί
ότι 47 χρόνια συνομιλιών απέτυχαν, όχι μόνο
εξαιτίας της τουρκικής αδιστακτότητας αλλά
και της ανεπάρκειας και της απροθυμίας της
πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου να προτάξει
το Κυπριακό ως διεθνές έγκλημα τουρκικής
εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης.
Αντ’ αυτού, ανέχτηκε να καταντήσει δικοινοτική
διαφορά, όπου η κατοχική Τουρκία εμφανίζεται
ως... ενδιαφερόμενος τρίτος, που σπεύδει να
συνδράμει και να βοηθήσει!
Δεύτερον, είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, τα οποία η ελληνική πλευρά θεωρεί ιερές και απαραβίαστες αγελάδες. Επιμένει
ότι αυτά καθορίζουν τη συμφωνηθείσα μορφή
λύσης (με ελληνικές οδυνηρές υποχωρήσεις
και τουρκικές ενθυλακώσεις). Τρίτον, πώς θα
αντιδράσει η «διεθνής κοινότητα»; Εννοούν όσες
δυνάμεις εμπλέκονται στο Κυπριακό. Οι ηγέτες
της Κύπρου, ανιστόρητοι, αμαθείς και αδαείς,
προφανώς δεν έχουν υπόψη τους την περίπτωση Μαντέλα-Ν. Αφρικής ούτε εκείνην, πλέον
τραγική και ολέθρια, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Τέταρτον, η Λευκωσία πανικοβάλλεται και μόνο
στην ιδέα η Τουρκία να εκμεταλλευτεί τυχόν...
υπαναχώρησή της στην τουρκοδιζωνική.
Το θέμα των Βαρωσίων: Η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της ΕΕ. Δεν

αξιοποίησε αυτόν τον παράγοντα για επιβολή
κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Απλώς καταφεύγει ολοφυρόμενη στην αγκαλιά μιας ανεπρόκοπης ΕΕ, που ξεχνά την αλληλεγγύη της
προς την Κύπρο και χαϊδεύει την κατοχική
δύναμη, επειδή τα συμφέροντα υπερτερούν
του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου. Η
Λευκωσία έχει όπλα στην φαρέτρα της αλλά...
Τρέμει κυριολεκτικά και να σκεφτεί καν να
τα χρησιμοποιήσει εναντίον μιας Τουρκίας,
που δεν σέβεται τίποτε. Καίγεται και εκλιπαρεί
γελοιωδώς για συνομιλίες που, και αν επαναρχίσουν, θα είναι σε βάρος της.
Τι μπορεί να γίνει; Ο μέγιστος και πρώτιστος στόχος είναι η διάσωση και σωτηρία της
Κύπρου από μια νέα τουρκοκρατία. Η τουρκοδιζωνική, προϊόν της εισβολής της Τουρκίας,
είναι παράνομη, ρατσιστική, αντιδημοκρατική,
δυσλειτουργική και αντιευρωπαϊκή και δεν
εφαρμόστηκε ποτέ και πουθενά! Οι συνομιλίες
απέτυχαν. Οδήγησαν την ελληνική πλευρά
σε ολέθριο αδιέξοδο. Εμμονή, πλέον, στην
τουρκοδιζωνική δεν είναι λάθος. Είναι τεκμηριωμένο εθνικό έγκλημα.
Οι Τούρκοι και ο ακαταλόγιστος ΓΓ του ΟΗΕ
προσφέρουν ακόμα μία ευκαιρία στην ελληνική
πλευρά. Ισχύει μια Κινεζική ρήση: «Το δάκτυλο
δείχνει το φεγγάρι και οι ανόητοι κοιτάζουν το
δάκτυλο». Άρα, επειγόντως απαιτείται χάραξη
και απόφαση για μία νέα στρατηγική απαλλαγής από τον Τούρκο και απελευθέρωσης, με
τη συμπαράσταση της Ελλάδος, για επιδίωξη
λύσης, η οποία να στηρίζεται πραγματικά στο
διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, στον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρχών και
αξιών της ΕΕ και όχι στο «δίκαιο» της κατοχικής
Τουρκίας. Αναζητείται εναγωνίως πατριωτική,
μη κομματική, διεκδικητική ηγεσία, να σώσει
την Κύπρο.

Η τουρκοδιζωνική, προϊόν της εισβολής της Τουρκίας,
είναι παράνομη, ρατσιστική, αντιδημοκρατική,
δυσλειτουργική και αντιευρωπαϊκή και δεν εφαρμόστηκε
ποτέ και πουθενά! Οι συνομιλίες απέτυχαν. Οδήγησαν σε
καταστροφικό αδιέξοδο την ελληνική πλευρά. Εμμονή
στην τουρκοδιζωνική δεν είναι λάθος. Είναι τεκμηριωμένο
εθνικό έγκλημα

ε την ανατολή του 2022 συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την
ιστορική στιγμή της υποστολής της
σοβιετικής σημαίας στο Κρεμλίνο και της ως εκ τούτου επισημοποίησης της
κατάρρευσης μιας αυτοκρατορίας, της οποίας η
παρουσία επέπρωτο να επηρεάζει τις εξελίξεις
σε ολόκληρη την υφήλιο, είτε με την έννοια της
ανατροπής παλαιών καθεστώτων, είτε με τη διαρκή επιρροή των εξελίξεων σε όλα τα μήκη
και πλάτης της γης.
Παράλληλα προς την κατάρρευση του σοβιετικού
ιμπέριουμ το 1991, ακολούθησε η αποσύνθεση,
κατά τρόπο όμως σταδιακό, του γιουγκοσλαβικού
πολυεθνικού ομοσπονδιακού συστήματος που
συνιστούσε και την καρδιά των Βαλκανίων.
Τα Βαλκάνια, στρατηγικό σημείο του κόσμου και
ιδιαιτέρως του ευρωπαϊκού νότου, όντας, γεωπολιτικά, εξαιρετικά κρίσιμη ζώνη, ευρισκόντουσαν
από παλιά σε διαρκή ανάφλεξη, αναζητώντας τον
προσδιορισμό και τον καθορισμό της εθνικής
ταυτότητας σε επίπεδο εθνικού κράτους των διαφόρων εθνικών ομάδων και πολιτισμών.
Από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας προέκυψαν εθνικές συνιστώσες κρατών, με κύρια
αναφορά στη σερβική κρατική οντότητα, την
κροατική, που επηρεαζόταν άμεσα από τον
γερμανικό παράγοντα, όπως επίσης και τη
μουσουλμανική κοινότητα, η οποία για πρώτη φορά συνέπηξε το 1995 μουσουλμανικό
ομοσπονδιακό κράτος στην ευρωπαϊκή ήπειρο,
δηλαδή τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
Δεδομένης της υποχώρησης των σερβογιουγκοσλαβικών δυνάμεων και της οιονεί επικράτησης των δυτικών δυνάμεων, υποστηριζόντων
τις μουσουλμανικές εθνικές οντότητες, επεβλήθησαν από τον διεθνή παράγοντα οι Συμφωνίες
του Ντέιτον, οι οποίες αποτελούσαν την ιδρυτική
πράξη της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.
Η ιδέα ήταν η δημιουργία ενός δυτικόστροφου
ως προς την κρατική του αρχιτεκτονική, μουσουλμανικού, ελεγχόμενου από τον δυτικό παράγοντα
κρατιδίου στη βαλκανική χερσόνησο, το οποίο
να αποτελέσει και πρότυπο για τα υπόλοιπα εν
εξελίξει ευρισκόμενα κινήματα μουσουλμανικών
διεκδικήσεων. Βάσει, λοιπόν των Συμφωνιών
του 1995, κατοχυρωνόταν η εποπτική ικανότητα
παρουσίας του διεθνούς παράγοντα στην περιοχή,
ο ρυθμιστικός ρόλος του μουσουλμανικού στοιχείου και η αποδυνάμωση της σερβικής εθνικής
οντότητας.
Γνωστού όντος πως οι ομοσπονδιακές πολυεθνικές δομές είναι εξαιρετικά ευάλωτες και

από τη φιλοσοφία τους επιρρεπείς σε διάλυση,
η προσδοκία της επιβίωσης και της μακροημέρευσης της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, δηλαδή ενός
πολυεθνικού και συνάμα τεχνητού, από πάνω
προς τα κάτω, οικοδομήματος, θα έπρεπε να
αναμένεται ως υπερβολικά φιλόδοξη μέχρι και
εξωπραγματική.
Εν είδει απολογισμού των ανωτέρω, σχεδόν
τρεις δεκαετίες μετά την καταστρεπτική για την
περιοχή παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα,
εμφανιζόμενη ως κατά ταύτα «ειρηνευτική», η
κατάσταση στον ευρύτερο χώρο παρουσιάζει μια
επίπλαστη σταθερότητα, υποκρύπτουσα υποβόσκουσες συγκρουσιακές εθνικές αντιθέσεις.
Το πιο πάνω σκεπτικό αποτυπώνεται σήμερα
σε μια σειρά από δεδομένα σε διαφορετικά κράτη
της Βαλκανικής. Αφενός, η ιστορική διαδρομή
των συγκρούσεων του απώτερου και πρόσφατου
παρελθόντος στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, όπως και
οι διεκδικήσεις του παρόντος σε σχέση με την
απόσχιση του ενός εκ των δύο τμημάτων της,
εν προκειμένω της Δημοκρατίας της Σέρπσκα,
και, αφετέρου, η άρνηση των μουσουλμάνων να
συμβιώσουν με τους Σέρβους σε κοινό κράτος,
συνιστούν μια απαισιόδοξη ως προς το μέλλον
πραγματικότητα.
Η άλλη πλευρά της εν προκειμένω ρευστής
και οιονεί εύφλεκτης κατάστασης παραπέμπει
στη Βόρεια Μακεδονία, κρατίδιο του οποίου η
πληθυσμιακή οντότητα προβάλλει τη βούληση
υποδορίως, πλην εμφανώς, να το μετεξελίξει σε
«Δημοκρατία της Μακεδονίας», με την επίπλαστη
ιστορία της οποίας ανδρώθηκαν γενεές αυτοαποκαλούμενων Μακεδόνων.
Πέραν των ζητημάτων που αφορούν στη σχέση
Αθηνών – Σκοπίων ως προς την τήρηση των
προνοιών της Συμφωνίας των Πρεσπών, ούτε
η Βουλγαρία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί
για ιστορικούς, δικούς της, λόγους, το μακεδονικό σύνδρομο των βορείων γειτόνων μας, ενώ
αναφύεται ταυτόχρονα και το ζήτημα της ένταξης
της περιοχής αυτής στην ΕΕ, γεγονός που προσκρούει μεν σε βουλγαρικές ενστάσεις, αποτελεί
δε ζήτημα επιβίωσης για την πολυεθνική δομή
των Σκοπίων.
Σε ένα τέτοιο ρευστό σκηνικό, η Ελλάδα, ούσα
η πιο απόμακρη ως προς τους πολιτικούς χειρισμούς, όμως ιστορικά και γεωγραφικά κοντινή
από κάθε άποψη χώρα στον βαλκανικό χώρο,
θα μπορούσε να δρομολογήσει ευκαιρίες εν
μέσω των προκλήσεων, εάν ανέπτυσσε σχέδιο
και στρατηγική στόχευση ως προς τη γεωπολιτική της παρουσία, με συνέχεια και με συνέπεια.

ΕΙΡΗΣΘΩ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

Ε

Κ Α Τ Ο χρόνια φέτος από τη Μικρασιατική μας Καταστροφή του 1922. Το
«μας» αναγκαίο για τον προσδιορισμό
της εθνικής ταυτότητας των όπου γης
Ελληνίδων και Ελλήνων, του σύνολου Ελληνισμού, εντός και εκτός κρατικών ορίων προς
τους οποίους απευθύνεται η αρθρογραφία μας.
Του Ελληνισμού του οποίου αποκόπηκε βίαια
και τρομακτικά πριν από 100 χρόνια ο ένας
απ’ τους δύο πνεύμονές του, ο μικρασιατικός.
- Πώς και γιατί το 1922 αποτύχαμε να έχουμε
την «Μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών» που μόλις είχαμε εξασφαλίσει στα χαρτιά με τη Συνθήκη των Σεβρών
του 1920; Ως συνέχεια της Συνθήκης Ειρήνης
των Παρισίων του 1919, μετά την λήξη του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918). Στις νικήτριες δυνάμεις του οποίου συγκαταλεγόταν και
η Ελλάς μ’ επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Και στις ηττημένες δυνάμεις, η υπό διάλυση
Οθωμανική Τουρκία του Μεχμέτ Βαχιντεντίν
36ου και τελευταίου σουλτάνου της.
- Πώς και γιατί ηττήθηκε το 1922 και ετάφη η
Μεγάλη Ιδέα που ζωογόνα την έτρεφε αδιάκοπα
ως όραμα ο Ελληνισμός μετά τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821 και τους νικηφόρους
Απελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέμους του
1912-1913; Δυο μόλις βήματα το 1920 πριν
από την επίτευξη της Μεγάλης Ιδέας;
- Πώς και γιατί το 1922 χάσαμε την Σμύρνη, την Φιλαδέλφεια, το Αϊδίνιο, το Αϊβαλί, την
Προύσα, την Νίκαια, την Κίο στην Ιωνία, την
Αδριανούπολη, τις Σαράντα Εκκλησιές, τη Ραιδεστό, την Κωνσταντινούπολη στην Ανατολική
Θράκη, την Σαμψούντα, την Κερασούντα, την

Από το Εικοσιένα στο Εικοσιδυό μας...
Σινώπη, την Αμισό, την Αμάσεια, την Τραπεζούντα, την Ριζούντα στον Πόντο;
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ μας είναι - πολύ ισχυρός και
κοπιωδώς μελετημένος - ότι: ΕΑΝ ο Ελληνισμός
μελετούσε εγκαίρως, χωρίς προκαταλήψεις και
φατριαστικές - κομματικές παρωπίδες, με όλη
την αυτοκριτική αυστηρότητα και διορθωτική
αποφασιστικότητα, την μέγιστη εθνική τραγωδία
της Μικρασιατικής Καταστροφής μας του 1922,
τα πραγματικά της αίτια, και φρόντιζε να διδαχθεί
από τα παθήματα ώστε να μην επιτρέπει την
επανάληψη των προς αποφυγήν παραδειγμάτων
του ολέθριου παρελθόντος, δεν θα καταντούσαμε
το 1974 στην Κυπριακή Καταστροφή.
- Και αυτό είναι, φρονούμε, το σημαντικότερο
από χίλια-μύρια άλλα νήματα που συνδέουν
έκτοτε τη Μικρασία μας με την Κύπρο μας.
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΜΕ ήδη το 2021 με τη
μνημόνευση, κατά τη διάρκειά του, των 200χρονων την εθνικής μας υπερηφάνειας για την Επανάσταση του 1821. Υποδεχόμαστε και το 2022
με την αναγκαία μνημόνευση των 100χρονων
την εθνικής μας ντροπής για την Μικρασιατική
Καταστροφή του 1922. Δηλαδή:
- ΑΠΟ τον Εθνικό Ύμνο που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός («Ύμνος εις την Ελευθερίαν») για
το 1821, με μουσουργό τον Νικόλαο Μάντζαρο,
- ΣΤΟΝ Εθνικό Θρήνο που έγραψε ο Νίκος
Γκάτσος («Μάνα μου Ελλάς») για το 1922, με
μουσουργό τον Σταύρο Ξαρχάκο.
Από τον Ύμνο στον Θρήνο. Οι οποίοι συνοδεύουν αμφότεροι ανεξίτηλα την συνείδηση
του έθνους. Θριαμβευτικά ο πρώτος, άκρως
τραυματικά ο δεύτερος, στην ζώσα μνήμη και
ψυχοσύνθεση των Ελληνίδων και των Ελλήνων

όλων έκτοτε των διαδοχικών γενεών και από το
1821 και από το 1922 ώς τις μέρες μας.
ΠΟΛΥ χρήσιμη είναι, φρονούμε, για το έθνος
η βαθύτερη και νηφάλια μελέτη της ιστορίας των
δύο κορυφαίων ιστορικών περιόδων. Για την
άντληση διδαγμάτων σπουδαίας σημασίας για το
εκάστοτε σήμερα και το αύριο του Ελληνισμού.
- Χρήσιμη όλως ιδιαιτέρως για τις κατευθύνσεις και τις επιλογές της πολιτικής του πορείας.
Και, συνεπώς, για τα σημαντικότερα κριτήρια με
τα οποία το εκάστοτε εκλογικό σώμα επιλέγει
τους ηγέτες του στην Αθήνα και στην Λευκωσία.
- Όχι μόνο επειδή και το 1821 και το 1922
και το 1974 κύριος αντίπαλος υπήρξε ο ίδιος
που και σήμερα απειλεί, ως Ερντογανική πλέον
Τουρτζιά, τον Ελληνισμό και αμφότερα τα κράτη
μας Ελλάδα και Κύπρο.
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ αυτής μία από τις πιο σπουδαίες ίσως πτυχές, η οποία δύναται και προσφέρεται ώστε προπάντων να φωτίζει εναργέστερα
τα ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, είναι
το κεφάλαιο εκείνων των αιτίων που παρήγαγαν
τις χειρότερες εθνικές αποτυχίες. Και το οποίο
δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται στο 1821
και το 1922, αλλά - δυστυχώς για το έθνος - το
έχει υποστεί ο Ελληνισμός και σε πολλές άλλες
περιπτώσεις μέχρι και πενήντα δύο χρόνια μετά
την Μικρασιατική Καταστροφή, το 1974 στην
Κυπριακή Καταστροφή.
1η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι περισσότερο έβλαψε και
έθεσε σε θανάσιμο κίνδυνο την Επανάστασή
μας του 1821, ώστε να ρημάξει τον Μοριά εισβάλλοντας από τον Φεβρουάριο του 1825 ο
Οθωμανός αντιβασιλέας της Αιγύπτου Ιμπραήμ
Πασάς με 17.000 Τουρκο-Αιγυπτιακά στρατεύ-

ματα και Γάλλους επικεφαλής αξιωματικούς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δύο εμφυλίους πολέμους είχαμε ήδη διαπράξει εκεί οι Έλληνες, από τον
Ιανουάριο έως τον Ιούνιο και από τον Νοέμβριο
έως τον Δεκέμβριο 1924, ώστε ο Ιμπραήμ Πασάς
να βρει αφύλακτο το «Πέντε Μίλι» εκείνης της
εποχής και να αποβιβαστεί ανενόχλητος στην
Μεθώνη 24 Φεβρουαρίου 1825...
2η ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια
της Μικρασιατικής Καταστροφής τον Αύγουστο
του 1922, με την ήττα της νικηφόρας από το 1919
Ελληνικής μικρασιατικής στρατιάς, την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου και της Μικρασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Εθνικός Διχασμός από το
1915 μεταξύ Βασιλικών Κωνσταντινικών από
τη μια και Βενιζελικών από την άλλη.
3η ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί μετά την τελειωτική νίκη
κατά του Ναζισμού και του Φασισμού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1945, μεταξύ των νικητριών
δυνάμεων και η Ελλάς, δεν κατόρθωσε η Αθήνα
να διεκδικήσει και να ενσωματώσει στο ελλα-δικό
μας κράτος την Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διότι «φροντίσαμε» ήδη από
τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης 1943-1944
οι Έλληνες να αποδυθούμε σε αιματηρές εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ Εθνικοφρόνων και
Κομμουνιστών με ολεθριότερο επιστέγασμα τον
Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949.
4η ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καταντήσαμε την 20ή
Ιουλίου 1974 να αποβιβαστεί ανενόχλητος ο
τουρκικός Αττίλας στο Πέντε Μίλι της Κερύνειας
μας και να έχει σκλαβωμένα έκτοτε τα βόρεια
ελληνικά εδάφη της Κύπρου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα εμφύλια εν Κύπρω πάθη
μεταξύ Γριβικών και Μακαριακών και το αδελ-

φοκτόνο πραξικόπημα που εκτόξευσε 15η Ιουλίου 1974 η χουντική δικτατορία των Αθηνών.
ΚΟΙΝΟΣ παρονομαστής σε αυτό το διαχρονικό
κεφάλαιο της εθνικής μας ιστορίας, τα Εμφύλια Πάθη. Ο Εμφύλιος Πόλεμος. Ο Εμφύλιος
Διχασμός. Η Εμφύλια Διχόνοια.
ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΟ συμπέρασμα από τη μελέτη
αυτού ειδικά του κεφαλαίου, η διαπίστωση ότι:
Ενώ από την αρχαιότητά μας η Ιστορία δίδασκε
την ολεθριότητα των εμφυλίων πολέμων και τα
επιμέρους αίτιά τους - ιδίως με την επιστημοσύνη
του Θουκυδίδη (Γ-82) από τα Κερκυραϊκά του
427 προ Χριστού - οι έκτοτε απόγονοι μέχρι
και το 1974 μετά Χριστόν, αποδειχθήκαμε
ανεπίδεκτοι μαθήσεως.
ΣΤΑ 100ΧΡΟΝΑ του Εθνικού μας Θρήνου
για την Μικρασιατική Καταστροφή που υπέστη
το έθνος το 1922, μπορούμε τώρα τουλάχιστον
με ανακούφιση να λογαριάζουμε άκρως ενθαρρυντικό ευτύχημα για τον Ελληνισμό του
2022, ότι δεν απειλείται τα τελευταία 48 έτη από
εμφυλιοπολεμικούς υποτροπιασμούς.
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ από αυτήν την φρικτή
προγονική εμφύλια πανούκλα αυτοκαταστροφής, έχει πλέον την ευχέρεια να αναζητήσει
και να κρίνει τους πιο άξιους, πρόθυμους και
ικανούς ηγέτες που «κόφκει ο νους τους», ώστε,
σε οριστικό επιτέλους διαζύγιο από τα Φοβικά
Σύνδρομα του 1922 και τα Ηττημένα Μυαλά
του 1974, να επιτύχουν την πιο ραγδαία και
αποφασιστική ενδυνάμωση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών συντελεστών ισχύος,
αμφοτέρων των κρατών του Ελληνισμού για τη
διασφάλιση του παρόντος και την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση του μέλλοντος.
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Της Κυριακής

Χλώρακα όπως Δαμασκός;
Εντάξει να τους φιλοξενούμε στη χώρα
μας τους Σύρους αιτητές πολιτικού
ασύλου, εντάξει να προσπαθούμε να
τους ενσωματώσουμε στην κοινωνία μας, εντάξει να τους φερόμαστε
ανθρωπιστικά και όχι ρατσιστικά, αλλά
όχι και να ανεχθούμε να μεταφέρουν
στη χώρα μας τον εμφύλιο πόλεμο
της χώρας τους. Ούτε να μετατρέψουν
τη Χλώρακα σε μικρή Δαμασκό. Οι
εικόνες που είδαμε τη νύχτα της περασμένης Τρίτης στη Χλώρακα, με τις
άγριες συμπλοκές αντιπάλων ομάδων
Σύρων, προκαλούν τρόμο. Η χώρα μας
άνοιξε την αγκαλιά της για να υποδεχθεί δυσανάλογους (σε σχέση με το
μέγεθός της) αριθμούς προσφύγων
και μεταναστών. Ωστόσο, αυτά που
συμβαίνουν στη Χλώρακα και γενικά
την Πάφο ξεφεύγουν από το πλαίσιο
της ανθρωπιστικής μεταχείρισης και
της αλληλεγγύης και εισέρχονται στη
σφαίρα της παραβατικότητας. Αρκετοί Σύροι πρόσφυγες συμβιώνουν
ομαλά με την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν, όμως, και πολλοί που έχουν
τρυπώσει στα σκοτεινά μονοπάτια της
εγκληματικότητας, δημιουργώντας
μιαν ατμόσφαιρα τρόμου για τους
κατοίκους της φιλήσυχης κοινότητας. Γι’ αυτούς τους παραβάτες δεν
μπορεί να υπάρξει ανεκτικότητα. Αν
δεν σέβονται την κοινωνία που τους
φιλοξενεί, πρέπει να αντιμετωπίζο-

νται με αποφασιστικό τρόπο από τις
αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην
περιοχή όπου συνέβησαν τα έκτροπα της Τρίτης, υπάρχει κτηριακό
συγκρότημα στο οποίο κατοικούν
κάπου 500 Σύροι. Ολόκληρο γκέτο.
Παρόμοια φαινόμενα υπάρχουν,
βέβαια, και σε άλλες περιοχές, με
αλλοδαπούς να στριμώχνονται σαν
σαρδέλες σε ακατάλληλα υποστατικά
(μια τέτοια περίπτωση στη Λευκωσία έφερε στο φως πρόσφατα η
τηλεόραση του Σίγμα). Εν τω μεταξύ
συνεχίζεται καθημερινά η ροή, στις
ελεύθερες περιοχές, μεταναστών που
στέλνει η Τουρκία, με αποτέλεσμα να
πέφτει όλο και πιο βαριά η σκιά του
μεταναστευτικού προβλήματος στον
τόπο μας. Και όσοι (κυρίως εξ αριστερών) βλέπουν προβλήματα μόνο
στις συνθήκες διαβίωσης αλλοδαπών
στο Πουρνάρα (για να κάνουν απλώς
αντιπολίτευση), ας εισηγηθούν (αν
έχουν) πρακτικούς τρόπους για τη
διαχείριση του ευρύτερου μεταναστευτικού. Αν δεν έχουν, να τους
εισηγηθούμε εμείς. Να φιλοξενήσουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν
περισσότερους μετανάστες. Ξεκινώντας από όσους έκαναν επιθέσεις με
σιδερολοστούς, ξύλα και πέτρες στη
Χλώρακα...
ΜΠΟΞΕΡ

Ησυχία, γεννούν οι φώκιες μας!

Εξ Απορρήτων
Αύριο θα ξέρουμε...
Ο Ιανουάριος είναι ο κρίσιμος μήνας
που θα ξεκαθαρίσει, σε πολύ μεγάλο
βαθμό, το πολιτικό σκηνικό, σε σχέση
με τις προεδρικές εκλογές του 2023.
Αύριο κιόλας θα ξέρουμε τι θα γίνει στον
Συναγερμό, έχοντας στο χέρι την ήδη
βιντεο-εξαγγελθείσα υποψηφιότητα του
Αβέρωφ Νεοφύτου. Όλα τα μάτια είναι
στραμμένα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο
οποίος δεν αναμένεται να καταθέσει τη
δική του υποψηφιότητα αύριο, ημέρα
που έχει οριστεί από την Πινδάρου
(δηλαδή από τον Φούλη) για την επίσημη
υποβολή των υποψηφιοτήτων. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στο εάν ο
ΥΠΕΞ θα παραμείνει στο πόστο του μέχρι να αποφασίσει αν θα κατεβεί ή όχι ως
ανεξάρτητος υποψήφιος. Είναι βέβαιο ότι
θα ασκηθούν πιέσεις από την Πινδάρου
στον Λόφο για παραίτηση ή αποπομπή
του Χριστοδουλίδη, αφού θα τον θεωρούν ως Δούρειο Ίππο στους κόλπους
της κυβερνώσας παράταξης. Πιστεύω
ότι δεν ήταν τυχαίο που ο Αβέρωφ, στη
χριστουγεννιάτικη αγροτική εμφάνισή
του στη... φάρμα του, στην Αργάκα, φωτογραφήθηκε με διάφορα ζώα, θέλοντας
να στείλει τα ανάλογα μηνύματα, βασικά
προς τον ΥΠΕΞ. Ποζάροντας δίπλα από
μια... καμήλα, για παράδειγμα, έστελνε
μια σαφή μπηχτή στον εκ Γεροσκήπου
αντίπαλό του: «Για όσους υπονομεύουν

την υποψηφιότητά μου, κρατώ... δάκκαμμαν του καμήλου».
Εντός Ιανουαρίου (22-23) θα ανιχνεύσουμε καλύτερα και τις προθέσεις του
ΔΗΚΟ, αφού θα πραγματοποιηθεί το
Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος,
κατά το οποίο θα ληφθούν αποφάσεις
για τις προεδρικές και θα καθοριστούν
κριτήρια και πολιτικές θέσεις, με
στόχο να επιτευχθούν τα απαραίτητα...
ειδύλλια με άλλα κόμματα. Και, βεβαίως,

τις ανακοινώσεις του ΔΗΚΟ περιμένει
εναγωνίως, σε ρόλο πιθανής... προξενήτρας, το ΑΚΕΛ, για να πάρει κι αυτό τις
δικές του αποφάσεις.
Τις... ερωτικές καψούρες και τα καμώματα των κομμάτων παρακολουθεί, θέλοντας και μη, και ο λαός, ο οποίος, μοιραία,
θα τρώει στη μούρη καθημερινά μιαν
ατέρμονη προεκλογική περίοδο, που θα
διαρκέσει σχεδόν δεκατέσσερεις μήνες!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Jingle bells, Covid bells…
Άστε τις φώκιες «Μονάχους μονάχους» (Monachus monachus) να
γεννήσουνε... μονάχες τους! Αυτήν
την δραματική έκκληση απηύθυνε η
Λειτουργός του Τμήματος Αλιείας,
Μελίνα Μάρκου, με δηλώσεις της
στο ΚΥΠΕ. Η κ. Μάρκου ανέφερε
ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι
πάρα πολύ σημαντική για τις φώκιες,
αφού είναι η εποχή που αναπαράγονται, αλλά χρειάζονται ησυχία.
Είναι σημαντικό, τόνισε, οι πολίτες
να μη μεταβαίνουν στον χώρο όπου
βρίσκονται οι φώκιες και να μην
τις ενοχλούν. Τις τελευταίες ημέρες
έχουν εντοπισθεί 4-5 φώκιες στην
περιοχή της Αγίας Νάπας, ενώ ο
συνολικός αριθμός τους σε ολόκληρη
την Κύπρο υπολογίζεται σε 19. Η
Monachus monachus είναι από τα
πλέον απειλούμενα με εξαφάνιση
θηλαστικά στον κόσμο.
Φώκιες του είδους αυτού υπάρχουν
και στην Πάφο, στην περιοχή των
Θαλασσινών Σπηλιών, στην Πέγεια.
Είναι νωπές στη μνήμη μας οι
αντιδράσεις που είχαν ξεσηκωθεί
με την ανέγερση έξι επαύλεων, πριν
από τρία χρόνια, πάνω ακριβώς από
τις Θαλασσινές Σπηλιές, αυτήν την
εξαίρετου φυσικού κάλλους περιο-

χή. Ένας από τους λόγους των αντιδράσεων ήταν και το γεγονός ότι οι
Θαλασσινές Σπηλιές είναι βιότοπος
της σπάνιας Monachus monachus.
Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο,
οι διαμαρτυρίες και οι αντιδράσεις
αγνοήθηκαν, οι επαύλεις τέλειωσαν
και έμειναν... Μονάχους μονάχους
οι περιβαλλοντιστές να φωνάζουν
χωρίς να ακούει κανένας. Και να
είσαστε σίγουροι ότι σε κάποια
στιγμή θα δούμε να μετατρέπονται
και τα Λουτρά της Αφροδίτης σε...
Aphrodite spa, με τις ανάλογες βίλες
στον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να
ληφθούν υπ’ όψιν οι οποιεσδήποτε
διαμαρτυρίες.
Με βάση την ισχύουσα παράδοση
και τις καθιερωμένες πρακτικές στην
μπανανία νήσο, οι αυθαιρεσίες και οι
παρανομίες πάντοτε νομιμοποιούνται
και η ζωή συνεχίζεται ατάραχη, οι
δε επιτήδειοι παίρνουν αυτό που
θέλουν. Μέχρι να έρθει κάποια μέρα
που θα ανακαλύψουμε ότι από την
πανίδα της βραχονησίδας μας έχουν
εξαφανιστεί οι φώκιες Monachus
monachus και οι χελώνες Caretta
caretta και έχει απομείνει μόνο το
είδος... Developer developer.
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Όπως αναμενόταν, οι γιορτές έφεραν
κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων
κορωνοϊού. Πριν από μερικές μόλις ημέρες ευχόμασταν «καλές γιορτές». Δυστυχώς, οι γιορτές δεν ήταν καθόλου καλές.
Τουλάχιστον τα μεθεόρτια. Πριν από τα
Χριστούγεννα είχαμε μερικές εκατοντάδες
κρούσματα την ημέρα. Τα Χριστούγεννα
συνέβαλαν ώστε να φθάσουμε στις μερικές
χιλιάδες κρούσματα την ημέρα. Οι αριθμοί
μιλούν από μόνοι τους. Στις 15 Δεκεμβρίου
καταγράφηκαν 650 κρούσματα. Στις 20
Δεκεμβρίου 835. Ανήμερα των Χριστουγέννων εντοπίστηκαν 268 κρούσματα
(έγιναν, ωστόσο, πολύ λιγότερα τεστ). Και
ξαφνικά, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
τα κρούσματα εκτοξεύθηκαν στα 5.048. Και
παρέμειναν κάπου εκεί (τουλάχιστον μέχρι
τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο). 5.000
κρούσματα μόνο σε μια ημέρα. Μέσα σε
οκτώ ημέρες είχαμε καμιά τριανταριά
χιλιάδες κρούσματα. Αν συνεχίσουμε με
αυτούς τους ρυθμούς, σύντομα η μισή Κύπρος θα είναι κρούσματα και η άλλη μισή
επαφές κρουσμάτων. Αυτήν ακριβώς την
εικόνα επιχειρεί να προλάβει το Υπουργείο
Υγείας με τη λήψη αυστηρότερων μέτρων.
Αν δεν μας προλάβει, εν τω μεταξύ, και η...
νέα μετάλλαξη από το Καμερούν!
Παράλληλα, βεβαίως, είναι απαραίτητο να
συνεχιστεί και εντατικοποιηθεί η εκστρατεία για εμβολιασμό του πληθυσμού. Και
επειδή οι αριθμοί είναι το πιο αδιάψευστο

τεκμήριο, σημειώνουμε ότι οι οκτώ στους
δέκα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο
Αναφοράς και τα άλλα Νοσοκομεία είναι
ανεμβολίαστοι. Και όσοι από τους νοσηλευόμενους νοσούν, νοσούν πολύ πιο ελαφρά.
Ε, δεν χρειάζεται άλλο επιχείρημα.
Η άλλη ανησυχητική πληροφορία είναι
ότι πραγματοποιήθηκαν μυστικά κορωνοπάρτι τις ημέρες των γιορτών, με κρατήσεις
που γίνονταν μέσω διαδικτυακών γκρουπ.
Φυσικά, ο κορωνοϊός δεν χρειαζόταν να

κάνει... κράτηση. Πήγαινε απρόσκλητος στα
κορωνοπάρτι. Τι νοοτροπία κι αυτή. Λες
και αν δεν κάναμε πάρτι, δεν θα ερχόταν ο
νέος χρόνος!
Με βάση όλα τα πιο πάνω δεδομένα,
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο
τυχερός της χρονιάς δεν είναι αυτός που
κέρδισε το φλουρί στη βασιλόπιτα της
οικογενειακής συγκέντρωσης. Είναι αυτός
που δεν... κόλλησε κορωνοϊό!
ΜΠΟΞΕΡ

Οι άλλοι... Καλικάντζαροι
Με τον καθιερωμένο Αγιασμό των
Υδάτων, την περασμένη Πέμπτη,
εξαφανίστηκαν από τη μακαρία μας
νήσο και οι Καλικάντζαροι, σύμφωνα με
την παράδοσή μας. Τι γίνεται όμως με
τους... άλλους Καλικάντζαρους, οι οποίοι
παρέμειναν απτόητοι εδώ για να μας
ταλαιπωρούν;
Και πρώτα-πρώτα οι... Κορωνοκάντζαροι, με όλες τις μεταλλάξεις τους. Οι
Κορωνοκάντζαροι αναβίωσαν με τον πιο
εφιαλτικό τρόπο τις παλιές δοξασίες για
τους αυθεντικούς Καλικάντζαρους, ότι
ανεβαίνουν στη Γη για να βασανίζουν
τους ανθρώπους και να προκαλούν

μεγάλες αναστατώσεις. Δυστυχώς, οι
αποκρουστικοί Κορωνοκάντζαροι δεν
φεύγουν ούτε με αγιασμούς, ούτε και
με... ξεροτήανα ή λουκάνικα πάνω στο
δώμαν. Μόνο το εμβόλιο μπορεί να τους
κρατήσει μακριά.
Την ίδια ώρα, δεν έχει αποχωρήσει
ούτε ένας... Αττιλοκάντζαρος, από τους
40.000 που μαγαρίζουν την κατεχόμενη
γη μας, για 48ο έτος. Και φυσικά ούτε
και οι Αττιλοκάντζαροι εξαφανίζονται
με αγιαστούρες και παρακάλια. Και
μάλιστα ένας από τους αρχηγούς τους, ο
Τσαβούσογλου, έχει καταστήσει σαφές
ότι δεν αποχωρούν με τίποτε.

Ένα άλλο είδος Καλικαντζάρων που παραμένουν ανάμεσά μας, εγχώριο είδος αυτοί,
είναι οι... Χουλιγκάντζαροι, οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε γήπεδα, προκαλώντας
σοβαρά επεισόδια και θέτοντας σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές. Οι Χουλιγκάντζαροι
κάνουν την εμφάνισή τους και με αφορμή
διάφορες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα τους.
Ασφαλώς δεν θα μας εγκαταλείψουν
ούτε οι... Σκανδαλοκάντζαροι, οι οποίοι,
ακόμη και εν καιρώ πανδημίας,
εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις για να
κερδοσκοπούν. Το χειρότερο είναι ότι οι
Σκανδαλοκάντζαροι δεν τιμωρούνται και

συχνά επιβραβεύονται κιόλας από το
σύστημα, γι’ αυτό και το παίζουν άνετοι
και με την πρώτη ευκαιρία ξαναδοκιμάζουν να βάλουν το δάχτυλο στο μέλι.
Και, ασφαλώς, ολόκληρο το 2022 και
τους δύο πρώτους μήνες του 2023 θα
έχουμε και τους υποψήφιους... Προεδροκάντζαρους να ανεβαίνουν στα
δώματά μας και να μας φωνάζουν:
Τιτσίν-τιτσίν λουκάνικον,
μασιαίριν μαυρομάνικον,
κομμάτιν ξεροτήανον,
δώστε μας τζιαι την... ψήφον σας,
να φάμεν τζιαι να... μείνουμεν!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Οι απειλές για το
ανθρώπινο είδος
Η πανδημία έδωσε την αφορμή
να αναλογιστούμε πόσο πολύτιμη
είναι η ζωή, αλλά και πόσο εύκολα
μπορεί να χαθεί από θανατηφόρους
παράγοντες που εμφανίζονται
εντελώς ξαφνικά. Δεν είναι μόνο οι
πανδημίες που απειλούν το ανθρώπινο είδος. Είναι και η κλιματική αλλαγή, που παίρνει ήδη τρομακτικές
διαστάσεις. Αλλά είναι και απειλές
που προέρχονται από το Διάστημα
και μπορούν να εξαφανίσουν κάθε
ίχνος ζωής στον πλανήτη. Όπως έγινε με την αιφνίδια μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων, πριν από 65
εκατομμύρια χρόνια, όταν αστεροειδής ή κομήτης συγκρούστηκε με
τη Γη. Θυμήθηκα την εξαφάνιση
των δεινοσαύρων, όταν διάβασα
την είδηση ότι ανακαλύφθηκαν σε
παραλία στην Ουαλία τα ίχνη του
πρώτου δεινοσαύρου που πιστεύεται ότι έζησε πριν από περισσότερα
από 200 εκατομμύρια χρόνια! Κατά
σύμπτωση, αυτές τις ημέρες γίνεται
πολύς λόγος για μια νέα ταινία του
Netflix, το «Don’t look up», μια
μαύρη κωμωδία, με αντικείμενο
την απειλή για την ανθρωπότητα
που εμφανίζεται απροσδόκητα με
τη μορφή ενός τεράστιου κομήτη,
ο οποίος υπολογίζεται να χτυπήσει
τη Γη σε έξι μήνες. Δύο Αμερικανοί αστρονόμοι προσπαθούν να
αφυπνίσουν την κυβέρνηση και
το κοινό, αλλά το ενδιαφέρον του
κόσμου φαίνεται να μονοπωλούν
πολιτικά σκάνδαλα και το διαζύγιο
ανάμεσα σε δύο δημοφιλείς ποπ
σταρ. Η παράνοια και ο διχασμός
που ακολουθεί την αποκάλυψη για
την επικείμενη σύγκρουση με τον
κομήτη δεν επιτρέπει την από κοινού αντιμετώπιση της απειλής και η
τελική καταστροφή επέρχεται.
Στόχος της αλληγορικής αυτής
ταινίας είναι να καυτηριάσει την
αδιαφορία και την άρνηση απέναντι
στην κλιματική αλλαγή και την
πανδημία.
Μπορεί να πρόκειται για ένα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αλλά
η απειλή από αστεροειδείς για τη
Γη είναι υπαρκτή. Οι αστεροειδείς
κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι στο
Σύμπαν και κανένας δεν ξέρει
πού και πότε θα χτυπήσουν. Οι
άνθρωποι μεριμνούν για το πώς
θα ζήσουν με περισσότερες ανέσεις, πώς θα επικοινωνούν μεταξύ
τους με όλο και πιο εξελιγμένες
γενιές κινητών, πώς θα ικανοποιήσουν κάθε ματαιοδοξία τους. Και
ξαφνικά έρχεται ένας αστεροειδής
και οι γενιές των ανθρώπων αφανίζονται και μένουν μόνο οι νέες
γενιές... των κινητών!
ΜΠΟΞΕΡ

