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την ουσία, έτσι ώστε να περάσουν
τα εμπλεκόμενα μέρη από την
Πενταμερή σε μια νέα διαδικασία
τύπου Κραν Μοντανά. Η ατζέντα
είναι ανοικτή, αφού ούτε η κ.
Λουτ, ούτε ο ΓΓ των Ην. Εθνών
έχουν απορρίψει τις τουρκικές
θέσεις και ιδέες για συνομοσπονδία στη βάση των δύο
κρατών και στην εφαρμογή
της εκ περιτροπής Προεδρίας, η οποία, όπως αποκαλύπτουν τα βρετανικά έγγραφα,
ήταν τουρκική θέση από το
1992, που είχε γίνει δεκτή για
συζήτηση από τον Πρόεδρο
Βασιλείου και εν
συνεχεία το ’96
από τον Πρόεδρο Κληρίδη.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
Η ασφάλεια
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στην άτυπη πενταμερή
διάσκεψη

ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1963
Η ζωντανή
μαρτυρία ενός λοχία
της ΕΛΔΥΚ
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Έρχονται «χαλαρώσεις» τον Φεβρουάριο

βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας που παρατηρείται καθημερινά
δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές
για την είσοδο σε μια νέα περίοδο χαλάρωσης τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Μια
διαδικασία που θα τροχοδρομηθεί αργά,
σταδιακά και στοχευμένα, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η μερική άρση των
περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με το
πλάνο χαλάρωσης, εάν, βέβαια, το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, η
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ΤΟΥΡΚΙΚΈΣ ΘΈΣΕΙΣ…

νια και τα αεροδρόμιά της στα
πλοία και τα αεροσκάφη που
φέρουν τη σημαία της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Το ερώτημα που
προβάλλει είναι κατά πόσον θα
χαθούν κυριαρχικά δικαιώματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
αν θα γίνουν βήματα αναγνώρισης του ψευδοκράτους ή εάν
θα επανενσωματωθούν Τύμπου
και Αμμόχωστος στην Κυπριακή
Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι εις
γνώσιν της Ειδικής Συμβούλου
του ΓΓ των Ην. Εθνών, Τζέιν Χολ
Λουτ, η οποία ήρθε μεν στην Κύπρο, αλλά δεν κατόρθωσε να καταρτίσει ένα κοινό ανακοινωθέν
επί της νέας διαδικασίας. Τώρα,
η κ. Λουτ αναλαμβάνει μαζί με
τον κ. Γκουτέρες τον ρόλο των
«οικοδόμων» του κοινού ανακοινωθέντος για τη διαδικασία και

ντονο παρασκήνιο λαμβάνει χώραν, ενόψει της επικείμενης άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό
στη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενημέρωσε τον ΓΓ του ΟΗΕ
για τα ΜΟΕ που εισηγείται και
αφορούν στην αμοιβαία άρση
των εμπάργκο που υπάρχουν
σε βάρος των Τουρκοκυπρίων,
όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, από
τη μια, και αυτών που επιβάλλει η
Άγκυρα στα πλοία και στα λιμάνια
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
από την άλλη. Προτείνει, δηλαδή, να ανοίξουν αεροδρόμιο της
Τύμπου και Αμμόχωστος υπό το
καθεστώς των Ην. Εθνών και της
ΕΕ, να επιστραφεί η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και
να ανοίξει η Τουρκία τα λιμά-

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
Η συνεισφορά τους στην
ενίσχυση της κυπριακής
οικονομίας

ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΟΥΝ, ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΚΑΙ ΠΏΣ
ΈΠΕΣΑΝ ΈΞΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΈΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε/Κ

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑΣ
Η διχοτόμηση της Κύπρου
ως… πραγματισμός

Κυβέρνηση θα ακολουθήσει την τακτική
που εφάρμοσε και τον περασμένο Μάιο,
μετά το πέρας του πρώτου lockdown, της
σταδιακής, δηλαδή, άρσης συγκεκριμένων
μέτρων που θα τεθούν κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με το κυβερνητικό πλάνο,
πρώτα θα αρθούν τα μέτρα που τέθηκαν
τελευταία και ακολούθως θα πάρουν σειρά τα υπόλοιπα με την ίδια λογική. Ποιες
είναι, όμως, οι προϋποθέσεις που θέτουν
οι επιδημιολόγοι για να «ανοίξουμε» τον

ΛΥΣΗ
«ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ»
Ιστορική αναδρομή
στις τουρκικές
αξιώσεις
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Φεβρουάριο; Σύμφωνα με τον επικεφαλής
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό, Δρα Κωνσταντίνο
Τσιούτη, αυτήν τη φορά δεν περιμένουμε
να έχουμε μηδενικά κρούσματα για να
επέλθουν χαλαρώσεις, αλλά η προσπάθεια
είναι να έχουμε μια σημαντική βελτίωση
τόσο στους αριθμούς των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων, όσο και των ασθενών που
χρήζουν νοσηλείας.
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Ο Θεός να βάλει
το χέρι του!

Σ

πεύδει ταχέως ο Πρόεδρος
προς την Πενταμερή, διότι δεν
έχει, όπως ισχυρίζεται, άλλη
επιλογή. Και έχει τη στήριξη των
ηγεσιών του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ,
καθώς και της σιωπηρής πλειοψηφίας του κομματικού κατεστημένου.
Παρά τις ενστάσεις τους, στέλνουν
τον Πρόεδρο στο στόμα του γκρίζου
λύκου. Κάνεις πλέον δεν μπορεί να
βγάζει την ουρά του έξω, εάν κάτι
πάει στραβά. Κανένας Ποντιοπιλατισμός δεν δικαιολογείται.
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περιβόητη εν Κύπρω
«ρεαλιστική σχολή»
σκέψης, χωρίς, βεβαίως, να κατανοεί τι εστί
ρεαλισμός στην πολιτική και στις διεθνείς
σχέσεις – σχήμα, προδήλως, οξύμωρο – και συνεχίζοντας να
παραγνωρίζει το εν τοις πράγμασι ανέφικτο
ή το δυσεπίτευκτο του τιθέμενου ρεαλισμού της, εξακολουθεί να εκδιπλώνεται
ρητορικά, «αναζητώντας» και προτείνοντας διεξόδους στους λαβυρίνθους των
ανυπέρβλητων αδιεξόδων της.
Ο «νέος ρεαλισμός», τον οποίον ευαγγελίστηκε εσχάτως ο αναπληρωτής
πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης,
αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι δευτέρας
ή και… τρίτης γενεάς επίγονοι του αρχιερέα της ρεαλιστικής σχολής, Γλαύκου
Κληρίδη, διαγκωνίζονται σε ρεαλιστικό
ζήλο τους απευθείας φυσικούς επιγόνους
του, δεν αποτελεί τίποτε άλλο, όπως και
ο… κλασικός πρότερός του, παρά μια νέα
άκριτη και παροπλιστική προσαρμογή στα
δεδομένα της κατοχής και στην τουρκική
αντίληψη της πραγματικότητας, υπονοώντας, έτσι, «κομψά», αλλά σταράτα, το
τραγικώς άφευκτο της ιστορίας.
Είναι ο εύσχημος, περιτυλιγμένος με
ηχηρά ψευδοθεωρητικά φληναφήματα,
τρόπος εξωραϊσμού της υποταγής στην
τουρκική επεκτατικότητα, η ερωτοτροπία
με την οποία θα καταστήσει παντελώς
ανέφικτη και ανεδαφική την προοπτική
«επιβίωσης» του Κυπριακού Ελληνισμού
στις πατρογονικές εστίες του – βέβαια,
ούτε λόγος να γίνεται διά το συλλογικό και
διατομικό ευ ζην, καθώς, ο έσχατος οδυνηρός συμβιβασμός που μας επιβάλλεται,
δεν ανέχεται τέτοιου είδους υβριστικές
πολυτέλειες. Μόνον… επιβίωση. Πώς και
με ποια μέσα, αδιάφορον…
Μια παραδοξότητα του πρωτότυπου
κυπριακού ρεαλισμού είναι ότι οι Κύπριοι
«ρεαλιστές» δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη – και εκάστοτε – τις… προθέσεις της
Τουρκίας, αλλά, παρά ταύτα, εξυφαίνουν
βαθυστόχαστα εγκόλπια στρατηγικής για
το Κυπριακό, τα οποία προτείνουν μάλιστα
και ως απαράβατα πατριωτικά θέσφατα,
ενώ, αναμένουν κάθε φορά αυτές να…
διασαφηνίζονται (οι προθέσεις) επί του
πεδίου, ώστε, εκ των υστέρων, να πράξουν
και να αντι-πράξουν.
Αν δεν μπορείς, όμως, να κατανοήσεις τις προθέσεις του αντιπάλου, ούτε τη
στρατηγική του μπορείς να αντιληφθείς,
ούτε ο ίδιος μπορείς να εγγράψεις τη δική
σου πολιτική σε μια συνολική και ολοκληρωμένη ιστορική και γεωπολιτική
θεώρηση. Θα είσαι πάντα ουραγός των
γεγονότων και των εξελίξεων, τα οποία
διαμορφώνουν άλλοι, δρώντας πάντα
εξ αντανακλάσεως, με εξουδετερωμένη
την ικανότητα ουσιαστικής επίδρασης
επ’ αυτών.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό
του κυπριακού ρεαλισμού
είναι ότι, οι υπερεχόντως
έννοες ρεαλιστές μας, δεν
φαίνεται ότι μπορούν να
ομογνωμήσουν επί των
απώτερων επιδιώξεων
της Τουρκίας στην Κύπρο.
Κάποιοι, διατείνονται,
γενικώς και αορίστως,
ότι στόχος της είναι η
διχοτόμηση του νησιού,
άλλοι ότι απώτερη επιδίωξή
της είναι η δημιουργία
δύο κρατών, και κάποιοι
τρίτοι ότι απώτερος
στόχος της είναι ο πλήρης
γεωπολιτικός έλεγχος
της Κύπρου. Αδυνατούν,
ωστόσο, να εντάξουν αυτήν
την προσέγγιση μέσα στο
ευρύτερο αναθεωρητικό
πλαίσιο εκδίπλωσης
της τουρκικής ισχύος,
αντικρίζοντας το Κυπριακό
ανεξάρτητα και αποκομμένα
από την ευρύτερη τουρκική
στρατηγική, η οποία
εκδιπλούται, πλησίστια,
από τον Καύκασο και τις
ευρασιατικές στέπες μέχρι τη
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή,
το Αιγαίο, τα Βαλκάνια και
τη Βόρειο Αφρική

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κυπριακού
ρεαλισμού είναι ότι, οι υπερεχόντως έννοες
ρεαλιστές μας, δεν φαίνεται ότι μπορούν
να ομογνωμήσουν επί των απώτερων
επιδιώξεων της Τουρκίας στην Κύπρο.
Κάποιοι, διατείνονται, γενικώς και αορίστως, ότι στόχος της είναι η διχοτόμηση
του νησιού, άλλοι ότι απώτερη επιδίωξή
της είναι η δημιουργία δύο κρατών, και
κάποιοι τρίτοι ότι απώτερος στόχος της
είναι ο πλήρης γεωπολιτικός έλεγχος της
Κύπρου. Αδυνατούν, ωστόσο, να εντάξουν
αυτήν την προσέγγιση μέσα στο ευρύτερο αναθεωρητικό πλαίσιο εκδίπλωσης
της τουρκικής ισχύος, αντικρίζοντας το
Κυπριακό ανεξάρτητα και αποκομμένα
από την ευρύτερη τουρκική στρατηγική,
η οποία εκδιπλούται, πλησίστια, από τον
Καύκασο και τις ευρασιατικές στέπες μέχρι
τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, το Αιγαίο,
τα Βαλκάνια και τη Βόρειο Αφρική.
Αποτυγχάνουν, έτσι, να θέσουν στο
επίκεντρο τη στρατηγική ανάσχεσης της
τουρκικής επεκτατικότητας, θεωρώντας

ότι, μία… όποια λύση στην Κύπρο, που
θα διαφοροποιεί το υφιστάμενο στάτους
κβο, θα επιλύσει, άπαξ και διαπαντός, το
πρόβλημα, τη στιγμή που πραγματικός
απώτερος – και δη διακηρυγμένος – στόχος
της Άγκυρας είναι η επανάκτηση ολόκληρης της Κύπρου.

Προς ένα… αδιατάραχτο
«τέλος της ιστορίας»

Αντιλαμβάνονται, δε, αυτήν την τελευταία, με όρους πλήρους ιστορικής διεξοδικότητας, σαν ένα επερχόμενο συνεχές και
αδιατάραχτο «τέλος της ιστορίας», πλήρως
ειρηνικό και ακμάζον, ενώ, κατ’ αντίθεσιν,
θέλουν να αντικρίζουν την υφιστάμενη
κατάσταση πραγμάτων ως μη παγιωμένη και στατική, κυοφορούσα, μάλιστα,
οδυνηρές εξελίξεις, εάν παραμείνει ως
έχει. Ο πραγματικός ρεαλισμός, όμως,
του ιστορικού γίγνεσθαι, επιτάσσει και
επιβάλλει την αμφίπλευρη, διά του ιδίου φακού, αντίκριση και των δύο ενδεχομένων. Η όποια λύση, δεν μπορεί να
προσθεωρείται ως μια οριστική έκβαση
του κυπριακού προβλήματος με όρους
ιστορικής τελεσιδικίας, αλλά ως μια ακόμη
διακύμανση του αγώνα των λαών και
των κοινωνικο-πολιτικών οντοτήτων για
επιβίωση και επικράτηση. Άρα, με άλλα
λόγια, το δόγμα της «όποιας λύσης», τώρα,
είναι και ιστορικά αίολο και επικίνδυνο,
γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμα το τι και το
πώς της λύσης που θα συμφωνηθεί, εάν
συμφωνηθεί.
Αποφεύγουν, ταυτόχρονα, να πουν
πώς, με την προτεινόμενη μορφή λύσης,
με όσες ασύγγνωστες υποχωρήσεις έχει
προβεί ήδη η ε/κ πλευρά στη μακρά διαπραγματευτική διαδρομή του κυπριακού
προβλήματος, η προβαλλόμενη ωσάν
εθνοσωτήρια ΔΔΟ, με όλα τα διαιρετικά διχοτομικά της στοιχεία, τις εθνοτικές
πλειοψηφίες, τα ποικιλώνυμα βέτο, την
κατάργηση ανθρωπίνων και πολιτικών
δικαιωμάτων, την εκ περιτροπής προεδρία,
τις εγγυήσεις και τα «ξένα» στρατεύματα
θα αποτρέψει την Τουρκία από το να επιτύχει τους διακηρυγμένους στόχους της ή
τουλάχιστον όσους εκείνοι αναγνωρίζουν
ως τέτοιους.

Η γενεαλογία της
«ομοσπονδιακής ιδέας»

Όλοι γνωρίζουμε σήμερα την προέλευση, τη γενεαλογία και τη διαμόρφωση
της «ομοσπονδιακής ιδέας» στην Κύπρο
– αν και οι διαπρύσιοι υπέρμαχοι του
«ρεαλισμού» και της λύσης ΔΔΟ, συστηματικά και επιμελώς το αποκρύπτουν.
Την καταδεικνύουν πληθώρα εγγράφων,
πρακτικών και διπλωματικών αναφορών,
όπως επίσης και τα πεπραγμένα της ίδιας
της διαπραγματευτικής διαδικασίας σε
όλο το εντεινόμενο εύρος και την κλιμάκωσή της. Αποτελεί μιαν αδιάσειστα
και εδραία προβαλλόμενη τουρκική και

βρετανική θέση καθ’ όλη την εξέλιξη της
πορείας του Κυπριακού, - τα διαιρετικά
και «εξισωτικά» στοιχεία της οποίας (δύο
κοινότητες, δύο ζώνες, δύο κυριαρχίες,
δύο λαοί, πολιτική ισότητα, «κυριαρχική
ισότητα», δύο κράτη), επικαιροποιούνται,
διευρύνονται και ενδυναμώνονται στην
εξέλιξη, προκειμένου να υλοποιήσουν την
εξ υπαρχής εξυφανθείσα αρχιτεκτονική
της διαίρεσης και του καθ’ ολοκληρίαν
πολιτικού και γεωπολιτικού ελέγχου της
Κύπρου από τον τουρκοβρετανικό παράγοντα, τη επινεύσει των Αμερικανών και
του ΝΑΤΟ -, την οποία η ε/κ πλευρά, από
ανάθεμα, μετέτρεψε, σταδιακά, μέσα από
αστόχαστους συμβιβασμούς και ολέθριες
υποχωρήσεις, σε φλάμπουρο του… αγώνα
για επανένωση και αποφυγή της διχοτόμησης. Με ολέθριο τελικό αποτέλεσμα, η
«μοναδική» σημερινή διαφορά με τους
Τούρκους και την τ/κ πλευρά να είναι η
διαφορετική ερμηνεία κάποιων πτυχών
του περιεχομένου της ομοσπονδίας (sic).

Ο νέος «ρεαλισμός»
του Χ. Γεωργιάδη

Όπως, λοιπόν, ο περίφημος «πατριωτικός ρεαλισμός» του Γλαύκου Κληρίδη, με
την αποδοχή της ομοσπονδιακής λύσης
ως της μοναδικής επιλογής για τη διευθέτηση του Κυπριακού, δεν αποτέλεσε τίποτε
άλλο από την αναδρομική και με… καθυστέρηση 20 περίπου ετών προσαρμογή
στην αρχική τουρκο-βρετανική φιλοσοφία
επίλυσης της κυπριακής διένεξης, - και
αφού μεσολάβησαν η πολιτική αποτυχία
του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα του
’55-’59, η επιβολή του ζυριχικού αντιδημοκρατικού διαιρετικού εκτρώματος
το 1960, η Τουρκανταρσία του ‘63-’64,
η αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας
το 1967, το προδοτικό πραξικόπημα και
η τουρκική εισβολή το 1974 -, έτσι και ο
«νέος πατριωτικός ρεαλισμός» του Χάρη
Γεωργιάδη – και αφού η Τουρκία συνεχίζει, εδραιώνει και διευρύνει την εισβολή
και κατοχή της θαλάσσιας επικράτειας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ετοιμάζεται για το άνοιγμα και τον εποικισμό της
Αμμοχώστου και ζητά ξεκάθαρα λύση
δύο κρατών (μέσα από όποια μορφή κι
αν αυτή προκύψει) -, δεν αποτελεί τίποτε
άλλο παρά την εκχωρητική προσαρμογή
στα νέα «αρπακτικά» τετελεσμένα που
επιχειρεί να επιβάλει η Τουρκία, τη
συνεπικουρία των πάντοτε επαίσχυντα
προθύμων Βρετανών «δικολάβων» και
τινών αξιωματούχων του ΟΗΕ. Με αυτόν
τον τρόπο νοούμενος, ούτε ρεαλιστικός
είναι, ούτε πατριωτικός, ούτε ενορμάται
από φιλαλήθεια ή θάρρος, όπως διατείνεται ο εισηγητής του.
Όζει, αντίθετα, της αποκρουστικής
αποφοράς της ιστορικής μοιραιότητας,
καλώντας έναν ήδη καθημαγμένο λαό στον
ολοσχερή ευτελισμό της ολοκληρωτικής
και οριστικής παράδοσης.

ΘΕΣΗ
... Συνέχεια από σελίδα 1
Αυτά παθαίνουν οι πολιτικές
ηγεσίες που δεν έχουν σχέδιο
Β και υποκύπτουν στις πιέσεις
του κατακτητή και στους εκβιασμούς, προβάλλοντας, μάλιστα,
τις προηγούμενες τουρκικές
θέσεις ως δικές τους. Τόσο η
ομοσπονδία όσο και η χαλαρή
ομοσπονδία είναι τουρκικές θέσεις. Το αποκαλύπτουν μέσα από
τα έγγραφά τους οι Βρετανοί.
Αφού χρησιμοποιούν επί σειράν
ετών το κυπριακό κατεστημένο
ως αναλώσιμο υλικό για την υλοποίηση των διχοτομικών τους
επιδιώξεων, εν συνεχεία τους
εκθέτουν και τους εξευτελίζουν
δημοσίως.
Επειδή, λοιπόν, η Τουρκία
έχει προχωρήσει ένα βήμα
μπροστά, δηλαδή προς τη λογική της συνομοσπονδίας των
δύο κρατών, η ελληνοκυπριακή
ηγεσία έρχεται να πράξει το αμίμητο: Υιοθετεί τις προηγούμενες
τουρκικές θέσεις και τις σηκώνει ψηλά ως δική μας σημαία.
Εν ολίγοις, πρόκειται για την
πολιτική της υποταγής. Συγχαρητήρια!
Οι πολιτικά ελλιπείς ηγέτες
αυτού του τόπου, που εμφανίζονται ως άριστοι, έχουν οδηγήσει την Κύπρο στο σημερινό
της κατάντημα. Μεταβαίνουν
σε Πενταμερή με δύο τουρκικές θέσεις στο τραπέζι των συνομιλιών. Η ομοσπονδία με τη
χαλαρή ομοσπονδία από τη μια
και η συνομοσπονδία από την
άλλη. Υπό αυτές τις συνθήκες
τι πιθανότητες επιτυχίας μπορεί
να έχει μία τέτοια Πενταμερής;
Πλέον, εκείνο που θα πρέπει να
προσέξει ο Πρόεδρος είναι πώς
θα γλιτώσει από τις καταγγελίες
της Άγκυρας για αδιάλλακτη στάση επειδή δεν θα υποτάσσεται
στις νέες διχοτομικές της ιδέες.
Ο Πρόεδρος έχει επιλογή: Να
μεταβεί στην Πενταμερή και να
παραμείνει προσηλωμένος επί
θεμάτων αρχής. Οι Τούρκοι μάς
ζητούν να αναγνωρίσουμε πριν
από τη λύση το ψευδοκράτος
ως χωριστή οντότητα και να κηρύξουμε αυτοδιάλυση. Η θέση
αυτή είναι εκτός πλαισίου του
ΟΗΕ και των όρων εντολής του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρόεδρος, δεν αρκεί να καταθέσει
ΜΟΕ για να αποδείξει τις προθέσεις του για λύση του Κυπριακού, αλλά θα πρέπει να θέσει
την τουρκική πλευρά ενώπιον
των ευθυνών της, μέσω του ΓΓ
των Ηνωμένων Εθνών. Η θέση
του θα πρέπει να είναι σαφής: Ο
ίδιος ο ΓΓ οφείλει να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή στην
τουρκική πλευρά ότι δεν επιτρέπονται συνομοσπονδιακές ιδέες και θέσεις, διότι είναι εκτός
του πλαισίου λύσης και ότι εάν
η τουρκική πλευρά συνεχίσει
στον ίδιο πολιτικό αμανέ, τότε
τα πάντα θα καταγραφούν στην
έκθεσή του προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας και η Άγκυρα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της
για το αδιέξοδο.
Η λαϊκή εντολή που έχει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: Να υπερασπίζεται
το κράτος και να αποτρέπει τη
διάλυσή του. Είναι το ελάχιστο
που μπορεί να πράξει μέσα στα
τόσα λάθη που τον βαραίνουν.
Και είναι η μοναδική επιλογή
που έχει για να αποφύγει τις
πιέσεις και τον καταλογισμό ευθυνών που του ετοιμάζουν, εάν
δεν υποκύψει. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πέσει στο τουρκικό
ναρκοπέδιο της Πενταμερούς.
Και δεν θα καταφέρει να εξέλθει χωρίς ακρωτηριασμούς των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας, που
θα προστεθούν στο λεγόμενο
κεκτημένο των συνομιλιών, συνθέτοντας έτσι το γενικότερο παζλ
που οδηγεί στη νομιμοποίηση
της διχοτόμησης ως προηγούμενο στάδιο της πλήρους τουρκοποίησης. Ο Θεός να βάλει το
χέρι του!

Της Κυριακής
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Πρόταση για αμοιβαία άρση των εμπάργκο
και τουρκικές θέσεις με καπέλο ΟΗΕ
το 540, που καθορίζουν ρητώς ότι δεν
αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος διότι είναι
προϊόν βίας και χρήσης όπλων. Το γεγονός αυτό απαγορεύεται από το άρθρο 2,
παράγραφος 4, του Χάρτη των Ην. Εθνών.
3. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτοςμέλος της ΕΕ και έχει ενταχθεί με βάση το
Πρωτόκολλο 10 ολόκληρη, με αναστολή
του κεκτημένου στο βόρειο τμήμα της
Κύπρου λόγω κατοχής. Το κεκτημένο δεν
μπορεί να εφαρμοστεί στον βορρά εκτός
και αν ληφθεί ομόφωνη απόφαση από
το Συμβούλιο, που σημαίνει ότι χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής
Δημοκρατίας. 4. Η Τουρκία πρέπει να
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία
διότι αυτή είναι βασική προϋπόθεση για
την ενταξιακή της διαδικασία.
Σήμερα έχουμε την εξής κατάσταση: Αντί
η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή
Δημοκρατία, θέλει την αυτοδιάλυσή της
πριν από τη λύση και την αναγνώριση
του ψευδοκράτους. Πώς αλλιώς θα πάμε
στη λογική των δύο κρατών; Μέσω της
αποδοχής του “acknowledgement”, που
σημαίνει ότι στον βορρά υπάρχει χωριστή
οντότητα.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΊ ΔΕΝ ΠΊΣΤΕΥΑΝ
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Πρόεδρος ενημέρωσε
τον ΓΓ του ΟΗΕ για
τα ΜΟΕ που εισηγείται και αφορούν
στην αμοιβαία άρση
των εμπάργκο που
υπάρχουν σε βάρος
των Τουρκοκυπρίων, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, από τη μια, και αυτών που επιβάλλει
η Άγκυρα στα πλοία και στα λιμάνια της
Κυπριακής Δημοκρατίας, από την άλλη.
Δηλαδή να ανοίξουν αεροδρόμιο Τύμπου
και Αμμόχωστος υπό το καθεστώς των
Ην. Εθνών και της ΕΕ, να επιστραφεί η
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και να
ανοίξει η Τουρκία τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της στα πλοία και τα αεροσκάφη
που φέρουν τη σημαία της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι εάν θα
χαθούν κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν θα γίνουν
βήματα αναγνώρισης του ψευδοκράτους
ή εάν θα επανενσωματωθούν Τύμπου και
Αμμόχωστος στην Κυπριακή Δημοκρατία
(βλέπε συνέχεια για λεπτομέρειες).

Οι οικοδόμοι...
του ανακοινωθέντος

Αυτά τα γνωρίζει, όπως είναι φυσιολογικό,
η Ειδική Σύμβουλος του ΓΓ των Ην. Εθνών,
Τζέιν Χολ Λουτ, η οποία ήρθε μεν στην Κύπρο, αλλά δεν κατόρθωσε να καταρτίσει ένα
κοινό ανακοινωθέν επί τη νέας διαδικασίας.
Τώρα, η κ. Λουτ αναλαμβάνει μαζί με τον
κ. Γκουτέρες τον ρόλο των οικοδόμων του
κοινού ανακοινωθέντος για τη διαδικασία
και την ουσία, έτσι ώστε να περάσουν τα
εμπλεκόμενα μέρη από την Πενταμερή σε
μια νέα διαδικασία τύπου Κραν Μοντανά.
Η ατζέντα είναι ανοικτή, αφού ούτε η κ. Λουτ
ούτε ο ΓΓ των Ην. Εθνών έχουν απορρίψει
τις τουρκικές θέσεις και ιδέες για συνομοσπονδία στη βάση των δύο κρατών και στην
εφαρμογή της εκ περιτροπής Προεδρίας, η
οποία, όπως αποκαλύπτουν τα βρετανικά
έγγραφα, ήταν τουρκική θέση από το 1992,
η οποία είχε γίνει δεκτή για συζήτηση από
τον Πρόεδρο Βασιλείου και εν συνεχεία
το ’96 από τον Πρόεδρο Κληρίδη, προτού
αρχίσει η τότε προσπάθεια επίλυσης του
Κυπριακού. Διπλωματικές πηγές τονίζουν
ότι «είναι πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο να
φορέσουν οι τουρκικές θέσεις το καπέλο
των Ην. Εθνών. Ή, τουλάχιστον, κάποιες από
αυτές, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις δίνεις
και παίρνεις».

Δέσμη, Σχέδιο Ανάν,
σημερινή λύση…

Εκείνη η νέα προσπάθεια του ’96
στηριζόταν, σύμφωνα με τους Βρετανούς,
στη Δέσμη Ιδεών Γκάλι, την οποία είχε
απορρίψει ο Πρόεδρος Κληρίδης κατά
την προεκλογική περίοδο του 1993. Εξ
ου και η εκλογή του στην Προεδρία της
Δημοκρατίας. Και, όμως, όπως λένε οι
Βρετανοί, από τα στοιχεία της Δέσμης
θα έγραφαν το νέο Σύνταγμα της λύσης,
που είχε ως κατάληξη το Σχέδιο Ανάν,
από το οποίο έχουμε σήμερα το λεγόμενο
κεκτημένο των υφιστάμενων συνομιλιών.

Το μοντέλο
της Πρίστινα και εμπάργκο

Είναι σε αυτό το πλαίσιο που έγινε δεκτή
η τουρκική θέση για το κατάλοιπο εξουσίας, το οποίο οι Τούρκοι θεωρούν ως
προϋπόθεση για τη χαλαρή ομοσπονδία,
που ήταν τότε δική τους θέση, όπως αναφέρει σχετικά έγγραφο της 17ης Ιουνίου
του 1996. Σε άλλο συναφές βρετανικό
έγγραφο της 20ής Σεπτεμβρίου του 1996
αναφέρονται τα εξής: «Έχει πολλάκις λεχθεί ότι τα περισσότερα στοιχεία για τη
λύση στο κυπριακό πρόβλημα είναι ήδη
στο τραπέζι. Αυτό είναι το θέμα μας. Η
Δέσμη Ιδεών των Ην. Εθνών, που σχεδόν
καρποφόρησε το 1992, παραμένει καλή
πηγή συμφωνίας, ή οιονεί συμφωνίας και
υλικό από το οποίο θα φτιαχθεί το νέο
σύνταγμα μιας διζωνικής ομόσπονδης
Κύπρου».

Η ομοσπονδία των Βρετανών
και η εκ Περιτροπής Προεδρία

Αφού, λοιπόν, οι Τούρκοι κατοχύρωσαν
πολλά στοιχεία της χαλαρής ομοσπονδίας πριν από το Κραν Μοντανά, τώρα
κινούνται ένα βήμα μπροστά, θέτοντας
στο τραπέζι τη λύση της συνομοσπονδίας. Και με τον τρόπο αυτό μάς στέλνουν
στην Πενταμερή με ένα δικό τους νομικό
πλαίσιο. Δηλαδή από τη μια έχουμε την
ομοσπονδία και τη χαλαρή ομοσπονδία
και από την άλλη τη συνομοσπονδία. Οι
τρεις όψεις του ίδιου τουρκικού νομίσματος. Σε απόρρητο βρετανικό έγγραφο της
24ης Δεκεμβρίου του 1974 τονίζεται ότι
η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είχε
τεθεί στις ελληνοτουρκικές συνομιλίες του
1958. Όπως επισημαίνεται, παρότι τώρα,
δηλαδή μετά την τουρκική εισβολή, το
γεωγραφικό στοιχείο για την επιβολή
της ΔΔΟ υπήρχε (γεωγραφικός διαχωρισμός), αυτό το οποίο τελούσε, σύμφωνα
με τους Βρετανούς, εν αμφιβόλω, είναι η
βιωσιμότητά της. Διότι, σύμφωνα με το

έγγραφο, οι Ελληνοκύπριοι θεωρούν την
ομοσπονδία ως διχοτόμηση και ότι «η
δομή της ομοσπονδίας επιτρέπει επιρροή της τουρκικής Κυβέρνησης επί του
νησιού». Έπεσαν έξω οι Βρετανοί στο εξής:
Η ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία όχι
μόνο την ομοσπονδία δέχθηκε αλλά και
τη χαλαρή ομοσπονδία και το κατάλοιπο
εξουσίας και πάντα είχε στο πίσω μέρος
του εγκεφάλου της να δεχθεί ακόμη και
την εκ περιτροπής Προεδρία, μια παραλλαγή της οποίας υπήρχε στο Σχέδιο
Ανάν. Σύμφωνα με βρετανικό έγγραφο της
19ης Ιουνίου, ο τότε Πρόεδρος Γλαύκος
Κληρίδης, μιλώντας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, δεν είχε απλώς αποδεχθεί τη
Δέσμη Ιδεών Γκάλι, την οποία έλεγε στον
κόσμο ότι απέρριπτε ως βάση καταρτισμού
του νέου ομοσπονδιακού συντάγματος,
αλλά αναφερόταν και σε συζητήσεις για
την εκ Περιτροπής Προεδρία, την οποία
επίσης απέρριπτε ενώπιον του λαού! Αφού
ο Πρόεδρος Κληρίδης αναφέρθηκε στις
συμφωνίες Κορυφής του ’77 και ’79 για
ΔΔΟ, της οποίας η Κυβέρνηση θα έχει
επαρκείς εξουσίες για να διατηρήσει
την «εθνική ενότητα», τονίζει προς τον
Βρετανό Πρωθυπουργό τα ακόλουθα:
«Όμως, από τότε οι δυο πλευρές έχουν
καταφέρει να έρθουν σε διάφορες πτυχές
πιο κοντά: κυριαρχία, συμμετοχή στην
ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, τρόπους στην
λήψη αποφάσεων, Εκ Περιτροπής Προεδρία, αποστρατιωτικοποίηση/απόσυρση
τουρκικών στρατευμάτων και Συνθήκη
Εγγυήσεων». Στην επόμενη, δε, τοποθέτηση αναφέρεται στην πρόοδο που είχε
γίνει το 1992 σε όλους τους ανωτέρω
τομείς, επί Προεδρίας Βασιλείου, τον
οποίο κέρδισε με οριακή διαφορά στις
Προεδρικές του 1993, αφορίζοντας τότε
ό,τι εκθείαζε τρία χρόνια αργότερα! Τις
παραμονές μάλιστα του δεύτερου γύρου

των Προεδρικών Εκλογών, μιλώντας ο
Κληρίδης στον τηλεοπτικό σταθμό «Ο
Λόγος», άφηνε ανοικτή ακόμη και την
καταγγελία της ομοσπονδίας...

Μέσω ΟΗΕ… και ο ρεαλισμός

Πάμε λοιπόν σε μια Πενταμερή για
να εκδοθεί ένα κοινό ανακοινωθέν που
θα καθορίζει την τελευταία, όπως προσδοκάται, πορεία του Κυπριακού, η οποία
είχε εμπνευστές Τούρκους και Βρετανούς,
και οικοδόμους, τα Ην. Έθνη. Όσο, δε, για
την ελληνοκυπριακή ηγεσία, κινείται από
ψέμα σε ψέμα προς τον λαό. Αυτά που
ισχυρίζεται ότι κατά καιρούς απορρίπτει
ως απαράδεκτα, μετά την πάροδο χρονικού
διαστήματος τα υιοθετεί στο παρασκήνιο,
αποδέχεται τις προηγούμενες τουρκικές
θέσεις και τις εμφανίζει εν συνεχεία δημόσια ως δικές μας και πατριωτικές και
ρεαλιστικές. Εξ ου και ο «νέος πατριωτικός
ή μη ρεαλισμός». Με τη μόνη διαφορά ότι
δεν είναι αυτός ο ρεαλισμός των διεθνών
σχέσεων. Ο λεγόμενος πατριωτικός και
μη ρεαλισμός της κυπριακής πολιτικής
ηγεσίας είναι αυτό που οι επιστήμες των
Διεθνών Σχέσεων χαρακτηρίζουν ως εξευμενισμό στον ηγεμόνα, που οδηγεί είτε
σε αιματηρή είτε σε αναίμακτη υποταγή.
Ποιο είναι σήμερα το επιχείρημα του Προέδρου και των κομμάτων που στηρίζουν
την Πενταμερή; Πάμε στην Πενταμερή
αναγνωρίζοντας, όπως είπε ο Πρόεδρος στο
Εθνικό, τους κινδύνους, αλλά δεν μπορεί
να μη μεταβούμε, διότι θα πληρώσουμε
κόστος και η τουρκική πλευρά θα προχωρήσει σε νέα τετελεσμένα λόγω της
δικής της ισχύος. Και λόγω της δικής μας
συνειδητής αδυναμίας. Ερώτημα: Εάν ο
Πρόεδρος δεν δεχθεί τις συνομοσπονδιακές θέσεις της Άγκυρας, δεν θα καταλήξει
άραγε στο ίδιο αποτέλεσμα; Δηλαδή δεν
θα προχωρήσει η Άγκυρα σε τετελεσμένα;

Ή μήπως, τελικά, θα γίνει αυτό που θέλουν
οι Τούρκοι στην Πενταμερή επί τη βάσει
της win - win situation: Δηλαδή, όπως
και στο παρελθόν, να γίνουν οι τουρκικές
αξιώσεις, θέσεις των Ην. Εθνών! Αυτός
είναι ένας σοβαρός κίνδυνος, που δεν αναγνωρίζουν μόνο ξένοι διπλωμάτες, αλλά
και στελέχη της Κυβέρνησης. Είναι, δε,
γνωστό ότι πρόκειται για επιδίωξη της
τουρκικής πλευράς. Και τότε τι θα πράξει
ο Πρόεδρος; Συνεργάτες του λένε ότι οι
Τούρκοι θα επιδιώξουν να περάσουν τις
συνομοσπονδιακές τους θέσεις με διπλωματικό τρόπο και με το γάντι…

Λογική χρονοδιαγραμμάτων

Οι Τούρκοι, πάντως, θέλουν να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα και προφανώς
διατύπωση ότι, εάν η διαδικασία δεν ευοδωθεί, θα μπορούν να προχωρήσουν
στα δέοντα… Ότι, δηλαδή, εάν δεν γίνουν
δεκτές στις συνομιλίες οι αξιώσεις τους από
την ελληνοκυπριακή πλευρά, θα έχουν τη
δυνατότητα να προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες χωρίς να διαμαρτυρηθεί η
διεθνής κοινότητα και ο ΟΗΕ. Είτε αυτό
αφορά στην Αμμόχωστο είτε στην Τύμπου
είτε στην αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Πρώτο επίπεδο
θέσεων Προέδρου

Για να αποφύγει τα χειρότερα, ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι από το δείπνο της
πρώτης ημέρας σαφής προς τον ΓΓ του
ΟΗΕ, τον οποίο λογικό είναι να καλέσει
όπως ξεκαθαρίσει το σκηνικό: Ο ίδιος ο
κ. Γκουτέρες θα πρέπει να διευκρινίσει
προς την τουρκική πλευρά ότι η βάση
της λύσης δεν μπορεί να στηρίζεται στη
συνομοσπονδία δυο κρατών, διότι: 1)
Δεν είναι αυτή η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. 2. Υπάρχουν ψηφίσματα
του Σ. Ασφαλείας, όπως είναι το 551 και

Το τσουνάμι του Αβέρωφ…
ΓΙΆΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ

Μ

ας απειλεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου ότι θα προκύψει
τσουνάμι αν δεν δεχτούμε
τις τουρκικές θέσεις στην Πενταμερή. Tο τσουνάμι είναι η δική του
πολιτική που το προκαλεί και όχι
η δική μας. Άλλωστε, εμείς δεν κυβερνούμε, ούτε κυβερνήσαμε. Δεν
ανήκουμε στους «άριστους». Μετά,

λοιπόν, τη Μικρασιατική Καταστροφή
του Κασουλίδη, έχουμε το τσουνάμι
του Αβέρωφ και τον «πατριωτικό
ρεαλισμό» που ενδέχεται να υπονοεί
τα «δυο κράτη», του Προέδρου της
Δημοκρατίας και του Χάρη Γεωργιάδη. Και μας απειλούν κι από πάνω.
Αυτό δεν είναι θράσος;
Οι Βρετανοί, βεβαίως, φροντίζουν να
αποκαλύπτουν όσα λέγονται πίσω από
τις πόρτες και είναι σαφές από τα έγγραφά τους ότι θα πάμε στην Πενταμερή με
την προηγούμενη τουρκική θέση της

χαλαρής ομοσπονδίας ως δική μας και
την υφιστάμενη της συνομοσπονδίας
ως δική τους. Υπό αυτές τις συνθήκες,
πώς γλιτώνεις από το τσουνάμι μιας
πολιτικής που δεν είχε σχέδιο Β;
Αντί να απειλούν τον κόσμο, λογικότερο θα ήταν να αναλάβουν τις ευθύνες
τους. Και ευθύνη σημαίνει ότι, εάν η
πολιτική σου αποτυγχάνει, όπως συμβαίνει με την ομοσπονδιακή πολιτική
και τον εξευμενισμό, δεν λες στον λαό
ότι αν δεν υποκύψει στην Τουρκία θα
πληγεί από τσουνάμι. Διότι το τσουνάμι

Οι ανωτέρω θέσεις, εάν εκφραστούν από
τον Πρόεδρο, θα συνιστούν το πρώτο επίπεδο δράσης. Το δεύτερο αφορά στα ΜΟΕ.
Και της Τύμπου και της Αμμοχώστου, που
συνδέονται με το άνοιγμα των τουρκικών
λιμανιών και αεροδρομίων της Τουρκίας
στα πλοία και τα αεροσκάφη της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Προσοχή, όμως, στο μοντέλο
της Πρίστινα, του Κοσσυφοπεδίου. Εκεί το
αεροδρόμιο τέθηκε μετά την επιχείρηση των
ΝΑΤΟϊκών κάτω από τα Ην. Έθνη, αλλά η
Σερβία, τότε Νέα Γιουγκοσλαβία, μετά δηλαδή
τον πόλεμο του ’99, δεν ασκούσε εξουσία
στον έλεγχο του αεροδρομίου. Σταδιακά,
δε, ο έλεγχος πέρασε στους Κοσοβάρους.
Συνεπώς, η πρόταση του Προέδρου δεν θα
πρέπει να ανοίγει την πύλη του αεροδρομίου
της Τύμπου στην αναγνώριση του ψευδοκράτους αλλά στην επανενσωμάτωση της
Τύμπου στην Κυπριακή Δημοκρατία και
στο Διεθνές Δίκαιο. Διότι, μόνο η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι υποκείμενο του Διεθνούς
Δικαίου και μόνο αυτή μπορεί να ασκεί
κυριαρχικά δικαιώματα επί της επικρατείας
της και να συμβάλλεται με τον ICAO. Αυτό
αναφέρει και το Διεθνές Δίκαιο και το κεκτημένο και οι σχετικές γνωματεύσεις της
ΕΕ, καθώς και η συμφωνία για το Brexit
μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ην.
Βασιλείου, που ενσωματώθηκε στη σχετική
Συνθήκη Εξόδου. Συνεπώς, εάν θα ανοίξει
η Τύμπου και το λιμάνι στης Αμμοχώστου,
η μεν Τύμπου θα λειτουργεί υπό τον ΟΗΕ
αλλά μέσω του Κέντρου Εναέριας Κυκλοφορίας της Λευκωσίας με ένα και μόνο FIR.
Όσο, δε, για το λιμάνι της Αμμοχώστου, η
εξουσιοδότηση προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα έχει τη διαχείριση, θα πρέπει
να δοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία
και μόνο. Οι θέσεις του Προέδρου περιλαμβάνουν και την άρση του εμπάργκο σε
βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι δηλαδή
ενταγμένες στη λογική της άρσης του λεγόμενου εμπάργκο, στο οποίο ισχυρίζονται
ότι βρίσκονται (παρότι αυτό ισχύει λόγω
κατοχής) και αυτού που επιβάλλει η Τουρκία
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και
αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου
και του κοινοτικού κεκτημένου. Και δη της
τελωνειακής ένωσης.

Επιταγή εννόμου τάξεως

θα μας πλήξει ούτως ή άλλως και μέσα
από την τουρκική λύση της χαλαρής
- αποκεντρωμένης ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας. Τους πολίτες δεν τους
απειλείς όταν είσαι ένοχος, αλλά τους
προσφέρεις εναλλακτικές λύσεις. Ή όταν
λες ότι αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου,
παραιτείσαι και πας σπίτι σου. Εκείνο
που δεν έχει καταλάβει το κατεστημένο
της Κύπρου είναι ότι απέτυχε και ότι
προ καιρού θα έπρεπε να είχε πάει
σπίτι του. Θέλει τόλμη. Δυστυχώς, δεν
την είχε ποτέ!

Αυτά επιτάσσει η διεθνής έννομος τάξη,
της οποίας ο ΓΓ είναι θεματοφύλακας. Αν
ο Πρόεδρος θέσει τις προτάσεις αυτές και
η Τουρκία τις απορρίψει, θα αποδειχθεί
το αυτονόητο. Ότι δηλαδή δεν θέλει λύση
αλλά διάλυση, διχοτόμηση και τουρκοποίηση. Και τότε, ο Πρόεδρος θα πρέπει να
ζητήσει από τον ΓΓ του ΟΗΕ να καταγράψει τι συνέβη, για να αναλάβει η Τουρκία
τις ευθύνες της και κατ’ ελάχιστον να μη
χρεωθεί αδιαλλαξία επειδή δεν δέχθηκε
τις απαράδεκτες τουρκικές θέσεις. Δεν
πιστεύουμε σε θαύματα, αλλά έχουμε
δικαίωμα στην ελπίδα!
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Ενωτικό Δημοψήφισμα
15ης Γενάρη 1950
ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ

ΚΙ ΕΝΏ Ο ΑΓΏΝΑΣ ΒΡΙΣΚΌΤΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ
ΤΟΥ, ΑΣΥΓΧΏΡΗΤΑ ΛΆΘΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΗΓΕΣΊΑΣ ΆΛΛΑΞΑΝ
ΠΛΕΎΣΗ ΚΑΙ ΟΔΉΓΗΣΑΝ ΤΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΆΘΕΣΗ - ΈΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΆΡΑΤΗ ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΖΥΡΊΧΗΣ

Σ

υμπληρώθηκαν προχθές
Παρασκευή, 71 ολόκληρα
χρόνια από την ημέρα που
ο Κυπριακός Ελληνισμός
διατράνωσε με δημοψήφισμα τον διακαή προαιώνιο
πόθο του, να ενωθεί με τη
Μητέρα Ελλάδα. Ήταν το ιστορικό εκείνο
Δημοψήφισμα η πιο δημοκρατική, τίμια,
λογική, αντικειμενική, πατριωτική και νόμιμη ενέργεια ενός λαού, που δεν ζητούσε
τίποτε περισσότερο από την ενάσκηση του
αναφαίρετου δικαιώματός του να ζήσει ελεύθερος, όπως ο ίδιος ήθελε και όχι όπως

του επέβαλλαν, με τη βία των όπλων, οι
Bρετανοί. Το Ενωτικό Δημοψήφισμα της
15ης Ιανουαρίου 1950 αποτελεί ένα φωτεινό μετέωρο, που θα δολιχοδρομεί εσαεί
στο στερέωμα της ιστορίας του Κυπριακού
Ελληνισμού και θα δείχνει σε όλους τους
λαούς τον δρόμο που οδηγεί στον αγώνα
για τη διεκδίκηση της λευτεριάς.
Τ’αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος
ήταν θραμβευτικά. Το 96% ψήφισαν υπέρ
της Ένωσης με την Ελλάδα και τ’ ανακοίνωσε στον Βρετανό κυβερνήτη Άντριου
Ράιτ ο Αρχιεπίσκος Μακάριος Β’, ο από
Κυρηνείας. Επόμενο βήμα του Εθναρχικού
Συμβουλίου ήταν η επίδοση των δέλτων του
Δημοψηφίσματος στην Αθήνα, το Λονδίνο
και τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.
Στις 20 Μαΐου η Εθνική Πρεσβεία, μ’ επικεφαλής τον φλογερό Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό, επισκέφτηκε την Αθήνα και
στη συνέχεια όλες τις μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας, όπου της γινόταν θερμή υποδοχή.
Μεγαλειώδης ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αθηναίοι στην Πρεσβεία μας. Στον
Μητροπολιτικό ναό ψάλθηκε Δοξολογία και
αναπέμφθηκε δέηση υπέρ της Ένωσης της
Κύπρου με την Ελλάδα. Μετά τη Δοξολογία
μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Σπυρίδων Βλάχος, ο οποίος τόνισε
μεταξύ άλλων: «Συνεχίσατε τον αγώνα σας
με την πεποίθησιν ότι ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός ευρίσκεται παρά το πλευρόν σας
και με την βεβαιότητα ότι ο θρίαμβός σας
δεν είναι μακράν. Γρηγορήτε. Επιμείνατε
και δικαιωθήσεσθε. Θαρρήτε, έρρωσθε, ο
επιμένων σωθήσεται. Ο Κύριος είη μεθ’
υμών. Ζήτω η Ένωσις».

Στην αντιφώνησή του ο φλογερός Μητροπολίτης Κυρηνείας, Κυπριανός, αφού
τόνισε τον διακαή πόθο του Κυπριακού
Ελληνισμού να ενωθεί με τη Μητέρα
Ελλάδα, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Οι
Κύπριοι δεν είμεθα αντιβρετανοί. Την
πατρίδα του Βύρωνος την τιμώμεν και
την σεβόμεθα πάντοτε ως φίλην και σύμμαχον. Θα ήμεθα όμως ανάξιοι εαυτών,
εάν ηνηχόμεθα και την κυριαρχίαν των
Άγγλων. Θα ήμεθα ανάξιοι και της ιστορίας
μας και του συγχρόνου πολιτισμού…».

Ο Κυπριακός Ελληνισμός αυτήν τη φορά
σύσσωμος επανέλαβε την απόφασή του για
Ένωση με την Ελλάδα, όχι με υπομνήματα
και πρεσβείες αλλά με όπλα, θυσίες και ολοκαυτώματα. Επί τέσσερα χρόνια η θρυλική
ΕΟΚΑ άνοιγε τον δρόμο προς την Ένωση.

Ασυγχώρητα λάθη

«Ιερά Βίβλος...»

Στις 3 Ιουλίου 1950 η Κυπριακή Εθνική
Πρεσβεία, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της
Εθναρχίας στην Αθήνα, μετέβη στο μέγαρο
της Βουλής των Ελλήνων, όπου, μετά από
σύντομη συγκινητική τελετή, παρέδωσε στον
Πρόεδρο του Σώματος, Δημήτριο Γόντικα,
σειρά τόμων του Δημοψηφίσματος. Παραδίδοντας τους 30 τόμους του Δημοψηφίσματος ο Πρόεδρος της Εθνικής Πρεσβείας,
Κυρηνείας Κυπριανός, τόνισε ανάμεσα στα
άλλα και τα εξής: «Τους τόμους τούτους,
κύριε Πρόεδρε, αποτελούντας την ιεράν
βίβλον της θελήσεως του Ελληνικού κυπριακού λαού, παραδίδομεν σήμερον εις
την Βουλήν των Ελλήνων, ως αρραβώνα
της Ενώσεως της Κύπρου μετά της Μητρός
Ελλάδος…». Παραλαμβάνοντας τους τόμους
του Δημοψηφίσματος ο Πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων τόνισε : «Μετά συγκινήσεως
παραλαμβάνω από υμάς τους τόμους του
Δημοψηφίσματος, διά του οποίου ομόθυμος
εκδηλούται ο εθνικός πόθος της από των
Ομηρικών χρόνων Ελληνικής Κύπρου. Εστέ

βέβαιος, ότι οι αντιπρόσωποι του Ελληνικού
λαού συμμερίζονται βαθύτατατα τα αισθήματα του τμήματος εκείνου του Ελληνισμού,
το οποίον εσείς εκπροσωπείτε...».
Στο Λονδίνο, ο αρμόδιος Υπουργός αρνήθηκε να δεχθεί την Πρεσβεία, η οποία
στη συνέχεια πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου
κατέθεσε τις δέλτους του Δημοψηφίσματος
στη Γραμματεία του ΟΗΕ και επισκέφτηκε
μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπου προέβαλε
το ενωτικό αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου. Η Βρετανία, όμως, παρέμενε σκληρή
κι ανένδοτη. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και το
«ουδέποτε» του Βρετανού Υφυπουργού
Εξωτερικών, Χόπκινσον, δεν παρέμενε στον
Ελληνισμό της Κύπρου άλλος δρόμος από
τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα. Έτσι, μετά
από έντονες προετοιμασίες στην Ελλάδα και
την Κύπρο, ακούστηκε την Πρωταπριλιά του
1955 το εγερτήριο σάλπισμα του Διγενή, με
κύριο σύνθημα Ελλάς - Κύπρος - Ένωσις.

Κι ενώ ο Αγώνας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, ασυγχώρητα λάθη της
ελλαδικής και κυπριακής πολιτικής ηγεσίας άλλαξαν πλεύση και οδήγησαν το
Κυπριακό από την αυτοδιάθεση - Ένωση,
στην επάρατη λύση της Ζυρίχης. Ο Μητροπολίτης Κυπριανός, όπως ήταν φυσικό
επακόλουθο, όπως προαναφέρθηκε όρθωσε το ανάστημά του και τάχθηκε από την
πρώτη στιγμή εναντίον των συμφωνιών,
τις οποίες χαρακτήρισε ως θανάσιμο πλήγμα κατά της ένωσης. Και χωρίς κανένα
δισταγμό χαρακτήρισε τους πρωτεργάτες
της Ζυρίχης Μακάριο, Καραμανλή και
Αβέρωφ, νεκροθάφτες της Ένωσης. Όταν
επρόκειτο να συζητηθούν στη Βουλή των
Ελλήνων οι συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου,
ο Κυπριανός απέστειλε στον πρόεδρο του
Σώματος, Κωνσταντίνο Ροδόπουλο,στις
25 Φλεβάρη 1959, εναγώνια, ιστορική
επιστολή, όπου καλούσε τους βουλευτές
να μην εγκρίνουν την επάρατη εκείνη συμφωνία. Όπως τόνιζε, «το δημιουργούμενον
δι’ αυτής καθεστώς, πόρρω απέχον του
αληθούς πολιτεύματος ανεξαρτησίας και
δημοκρατίας, είναι χειρότερον και αυτού
του αποικιακού καθεστώτος. Διότι από το
τελευταίον τούτο η Κύπρος παρέμενεν εις
τα αγγλικάς χείρας, ως παρακαταθήκη

ελληνική, ενώ τώρα αποκόπτεται οριστικώς εκ του κορμού της Μητρός Ελλάδος.
Το ιερόν και απαράγραπτον δικαίωμα
της αυτοδιαθέσεως, το οποίον ασκείται
και υπ’ αυτών των μαύρων της Αφρικής,
εξοβελίζεται διά παντός. Συνέπεια δε της
διατάξεως καθ’ ήν ‘είναι απαγορευμένη
πάσα δραστηριότης δυναμένη να ευνοήση
αμέσως ή εμμέσως την Ένωσιν’ θα είναι η
ανάπττυξις προς δημιουργία ‘κυπριακού
πατριωτισμού’, με στόχον διαρκή και μοναδικόν τον αφελληνισμόν της νήσου...».
Πόσο αλήθεια σωστά είχε προβλέψει
ο μαρτυρικός ιεράρχης τα δεινά που θα
επεσώρευε στον Κυπριακό Ελληνισμό
η επάρατη Ζυρίχη! Κανείς δεν άκουε τις
συνεχείς ανησυχίες του σεπτού μητροπολίτη και τις συμβουλές του, να διεκδικήσει ο λαός μας ενωμένος την Ένωση,
που είχε επανέλθει στο προσκήνιο με την
παρουσία της Ελληνικής Μεραρχίας και
του Διγενή στην Κύπρο από την Άνοιξη
του 1964 μέχρι τον Δεκέμβρη του 1967.
Τα ασυγχώρητα λάθη της Αθήνας και της
Λευκωσίας οδήγησαν στην εμφύλια διαμάχη, στο σχίσμα της Εκκλησίας, στο
πραξικόπημα και ο Τούρκος που καιροφυλαχτούσε, βρήκε την ευκαιρία και να
εισβάλει στο νησί μας και να ξεριζώσει από
τις προαιώνιες πατρογονικές τους εστίες
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες αδελφούς
μας, που ζουν ακόμη πρόσφυγες στην
ίδια τους την πατρίδα. Θύμα κι ο ίδιος
της εισβολής, ο ακατάβλητος μαχητής της
Ένωσης πέθανε λησμονημένος από τους
πολλούς, που είχαν μηδίσει. Τελευταίες
του λέξεις ήταν «Ζήτω η Ένωσις».
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ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΙΝΔΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΚΑΣΜΙΡ

Άξονας Τουρκίας-ΠακιστάνΑζερμπαϊτζάν και στο βάθος πυρηνικά
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive.com

ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΆΝ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΤΑΧΈΩΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΥΡΑΎΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΑΙ
ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΊ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ
ΒΟΗΘΟΎΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΆ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΥΡΑΎΛΩΝ. ΠΟΛΛΟΊ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΊ
ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ
ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΊΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΈΣ ΤΗΣ, ΕΚΤΙΜΟΎΝ ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΑΝΑΛΥΤΈΣ

Έ

ναν κοινό γεωπολιτικό
άξονα με χαρακτηριστικά
στρατηγικής συνεργασίας προέβαλαν αυτήν την
εβδομάδα οι Υπουργοί
Εξωτερικών του Πακιστάν, της Τουρκίας και
του Αζερμπαϊτζάν, που συναντήθηκαν
στη δεύτερη τριμερή συνάντηση στις 13
Ιανουαρίου στην Ισλαμαμπάντ, θέτοντας
ουσιαστικά τις βάσεις για τη σύσταση ενός
κοινού αμυντικού δόγματος. Ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών, αφού ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο του Πακιστάν, Αρίφ Αλβί,
για τη στάση του προς την Τουρκία και
το έργο του στο Κασμίρ, τόνισε μεταξύ
άλλων τις προσπάθειες της χώρας του στην
καταπολέμηση της «μισαλλοδοξίας κατά
του Ισλάμ». Η πιο πάνω εξέλιξη επιβάλλει
την ανάγκη εμβάθυνσης των σχέσεων
Κύπρου και Ελλάδας με την Ινδία, η οποία
άρχισα σιγά-σιγά να αντιλαμβάνεται πως
η ισλαμική ατζέντα της Άγκυρας θέτει σε
κίνδυνο τα δικά της εθνικά συμφέροντα
στο Κασμίρ.
Οι τρεις μουσουλμανικές χώρες,
Αζερμπαϊτζάν-Τουρκία-Πακιστάν, συνεχίζουν να αλληλοϋποστηρίζονται σε
θέματα εθνικού ενδιαφέροντος σε διάφορα καυτά ανοικτά γεωπολιτικά μέτωπα,
όπως ο Καύκασος, το Κασμίρ αλλά και
το Κυπριακό. Στην τελευταία εξέλιξη, η
σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ
μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό τις στενές
σχέσεις του Μπακού με το Πακιστάν και
την Τουρκία.
Για την ιστορία σημειώνεται πως το
Πακιστάν ήταν δεύτερο μετά την Τουρκία που αναγνώρισε το Αζερμπαϊτζάν ως
ανεξάρτητη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ταυτόχρονα, το Πακιστάν
είναι η μόνη χώρα που δεν αναγνωρίζει
την Αρμενία - ένα βήμα που έκανε σε
αλληλεγγύη προς το Μπακού.
Τα τουρκικά αεροσκάφη βοήθησαν το
Αζερμπαϊτζάν να εκδιώξει τις αρμενικές
δυνάμεις από την περιοχή ΝαγκόρνοΚαραμπάχ, που ήταν στο επίκεντρο της
στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ταυτόχρονα,
το Πακιστάν υποστήριξε ανοιχτά τη θέση
του Αζερμπαϊτζάν.
Το Αζερμπαϊτζάν, το Πακιστάν και η
Τουρκία αλληλοϋποστηρίζονται συνεχώς
σε διάφορα διεθνή φόρουμ για θέματα
εθνικού ενδιαφέροντος όπως το Κασμίρ,
η Κύπρος και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ,
είπε. Αυτό ήταν εμφανές στη συνάντηση
αυτής της εβδομάδας μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών στην
Ισλαμαμπάντ. Με κοινή δήλωση εξέφρασαν

ανησυχία για τις προσπάθειες της Ινδίας
να «αλλάξει τη δημογραφική δομή του
Τζαμού και Κασμίρ» και ζήτησαν την επίλυση του «Κυπριακού». Δεν είναι πάντως
τυχαίο που οι διαδοχικές πακιστανικές
κυβερνήσεις υποστήριξαν τη θέση της
Άγκυρας επί του Κυπριακού.

Η ενόχληση Ινδίας
με Ερντογάν

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 2019 ο
Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, όπου ο ίδιος αυτοπροβλήθηκε περίπου ως ο «μεσσίας» των μουσουλμανικών
πληθυσμών, δήλωσε: «Παρά τα ψηφίσματα
που εγκρίθηκαν, το Κασμίρ εξακολουθεί να
είναι πολιορκημένο και οκτώ εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν κολλήσει στο Κασμίρ».
Αυτή η αναφορά ενόχλησε την Ινδία. Τις
ίδιες μέρες ο Πρωθυπουργός της Ινδίας
Νεράντα Μόντι συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με
τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας αλλά
και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Νίκο Αναστασιάδη, με τον ινδικό Τύπο
να ερμηνεύει την κίνηση αυτή ως ένα
άμεσο μήνυμα προς τον Ερντογάν, πως,
αν συνεχίσει να μιλάει για το Κασμίρ, η
Ινδία θα συνταχθεί με τους εχθρούς της
Τουρκίας.
Διάφοροι Τούρκοι αναλυτές και αρθρογράφοι προειδοποιούν πως αν η Ινδία
συμμαχήσει με Κύπρο και Αρμενία, τότε
η Άγκυρα θα πρέπει να μποϊκοτάρει τα
ινδικά προϊόντα / επιχειρήσεις.

Αποστολή τζιχαντιστών
στο Κασμίρ

Ευθυγραμμιζόμενος με την Άγκυρα, ο
Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev
εξέφρασε ανησυχία για τις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ινδίας
στην επίμαχη περιοχή του Κασμίρ. Σε πρόσφατες εξελίξεις, σύμφωνα με έρευνα του
πρακτορείου ειδήσεων ANF, ο διοικητής
μιας από τις πολιτοφυλακές του SNA της
Συρίας, της Ταξιαρχίας «Sulayman Shah»,
ο Μουχάμεντ Αμπού Αμσά, ανακοίνωσε
στα μέλη της πολιτοφυλακής του στην
κατεχόμενη πόλη Σιγιέ κοντά στο Αφρίν
ότι το τουρκικό κράτος ήθελε να μεταφέρει
ορισμένες μονάδες στο Κασμίρ. Σύμφωνα
με τα όσα μεταδόθηκαν, η Άγκυρα είχε
ζητήσει από αυτόν και άλλους διοικητές του
SNA να παραθέσουν ονόματα εθελοντών.
Εκείνοι που θα συμφωνούσαν να πάνε, θα
έπαιρναν αρχικά 2.000 δολάρια. Επιπλέον,

η παράτυπη μετεγκατάσταση στρατευμάτων
της Τουρκίας στην περιοχή έρχεται σε
μια εποχή που αυξάνεται η ένταση μεταξύ
των πυρηνικών δυνάμεων Ινδίας και Πακιστάν. Από τις 13 Νοεμβρίου, και οι δύο
πλευρές αλληλο-βομβαρδίζονται με βλήματα πυροβολικού στο Κασμίρ με αρκετά
θύματα και τραυματίες. Ινδοί κυβερνητικοί
αξιωματούχοι ανέφεραν πως «υπάρχει
μια προσπάθεια ριζοσπαστικοποίησης
Ινδών μουσουλμάνων και στρατολόγησης
φονταμενταλιστών, η οποία συντονίζεται
από την Τουρκία». Το Νέο Δελχί, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan, θεωρεί
πως η Τουρκία αναδύεται ως «ο κόμβος
αντι-ινδικών δραστηριοτήτων», μετά το
Πακιστάν.

Στρατιωτική συνεργασία
Πακιστάν-Τουρκίας

Ενώ η Άγκυρα έχει ήδη υποστηρίξει
το Μπακού με στρατιωτικό εξοπλισμό, η
Ισλαμαμπάντ επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τους στρατιωτικούς δεσμούς. Μόλις
νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αρχηγοί
των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν και του Πακιστάν συναντήθηκαν και
συζήτησαν το θέμα κοινής εκπαίδευσης
πιλότων και στρατιωτικές ασκήσεις. Το
Πακιστάν και η Τουρκία έχουν ήδη ουσιαστική αμυντική συνεργασία. Η Τουρκία
κατασκευάζει πολεμικά πλοία κατηγορίας
MILGEM για το Ναυτικό του Πακιστάν
και η Άγκυρα αγόρασε 52 εκπαιδευτικά
αεροσκάφη Mashahk από το Πακιστάν.
Ο Πακιστανός Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων είπε ότι αισθάνεται την Τουρκία ως
“δεύτερο σπίτι του”. «Εκτός από την κοινή
κουλτούρα και πίστη, οι αδελφικές χώρες
του Πακιστάν και της Τουρκίας έχουν
επίσης ομοιότητες στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν στις περιοχές ενδιαφέροντός τους», πρόσθεσε. Ο ίδιος τόνισε
την υποστήριξη του Ισλαμαμπάντ στην
Άγκυρα για την Κύπρο και άλλα περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές εκτιμούν ότι
το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να
υπάρξει “συνεκπαίδευση” με την τουρκική
πολεμική αεροπορία σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Για την κυβέρνηση του
Πακιστανού Πρωθυπουργού Imran Khan,
η υποστήριξη του Μπακού στο ζήτημα
του Κασμίρ είναι εξέχουσας σημασίας.
Από την άλλη, η σχέση Τουρκίας-Πακιστάν εργαλειοποιείται σε μεγάλο βαθμό
από τον Imran Khan, που προβάλλει
τον εαυτό του ως έναν εθνικιστή ήρωα,
ο οποίος οικοδομεί συμμαχίες με τον

Στο βάθος
η Κίνα
Mια άλλη εξέλιξη που δεν
πρέπει να περάσει απαρατήρηση
είναι οι δεσμοί του άξονα ΚίναςΠακιστάν-Ιράν-Τουρκίας μέσω
του λεγόμενου «Νέου Δρόμου
του Μεταξιού». Οι κυβερνήσεις
της Τουρκίας, του Ιράν και του
Πακιστάν θα αναβιώσουν μια
διακρατική σιδηροδρομική υπηρεσία που θα συνδέει την Κωνσταντινούπολη, την Τεχεράνη
και την Ισλαμαμπάντ το 2021.
Ο διεθνικός σιδηρόδρομος ITI
αναμένεται να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα με την πρωτοβουλία
Belt and Road Initiative της Κίνας (BRI) παρέχοντας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Κίνας
και Τουρκίας, σύμφωνα με το
Nikkei Asia. Οι ρίζες αυτού του
μεγάλου έργου βρίσκονται στην
ITI Container Train Service, που
ξεκίνησε το 2009 υπό την αιγίδα
του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας (ΕCO). Η ECO είναι
ένας 10μελής πολιτικός και οικονομικός διακυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1985
από το Ιράν, το Πακιστάν και την
Τουρκία. Ωστόσο, η υπηρεσία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έφτασε μέχρι τις δοκιμές
και δεν ήταν ποτέ πλήρως λειτουργική. Ωστόσο, οι τρεις χώρες
σχεδίαζαν πάντα να παρακολουθούν τα αρχικά εμπορευματικά
τρένα με τις υπηρεσίες επιβατών.
Η τεράστια διαδρομή εκτείνεται
σε 6.540 χλμ. - περισσότερο από
το ένα έκτο της παγκόσμιας περιφέρειας. Περίπου 1.950 χλμ.
διαδρομής βρίσκονται στην
Τουρκία, 2.600 χλμ. στο Ιράν και
άλλα 1.990 χλμ. στο Πακιστάν.
Το ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη στην Ισλαμαμπάντ θα
διαρκέσει δέκα ημέρες - πολύ
πιο γρήγορα από τις 21 ημέρες
διά θαλάσσης μεταξύ Τουρκίας
και Πακιστάν.

μουσουλμανικό κόσμο για να νικήσει την
«επιθετική Δύση» και τους Σαουδάραβες
συμμάχους της.

Ανάπτυξη σχέσεων
Κύπρου-Ινδίας

Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται πλέον
ανάγκη τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα
να επιχειρήσουν να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την υπερδύναμη
της περιοχής, που ονομάζεται Ινδία. Το
Νέο Δελχί έχει αρχίσει να κλιμακώνει
το ενδιαφέρον του ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, αφού παρακολουθεί
στενά τη δραστηριοποίηση της Κίνας
στην περιοχή αυτή, ενώ ενδιαφέρεται
και για την ασφάλεια των διεθνών οδών
ναυσιπλοΐας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις
10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο
πέμπτος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ
Ινδίας και Κύπρου, με τις δυο πλευρές να
ανταλλάζουν απόψεις σχετικά με την κρίση
στην Ανατολική Μεσόγειο, την τουρκική
επιθετικότητα και τις σχέσεις Ινδίας-ΕΕ.

Πυρηνικό φλερτ
Ερντογάν - Πακιστάν

Ένας άλλος ορατός κίνδυνος, που προκύπτει από τους δεσμούς Πακιστάν-Τουρκίας,
είναι η προοπτική συνεργασίας σε πυρηνικά
όπλα, με το Πακιστάν ήδη να είναι στις
χώρες που έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Το
ενδεχόμενο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο
από την Ινδία, με δημοσιεύματα της χώρας
να σημειώνουν ότι η ταχεία παραγωγή
και διάδοση πυρηνικών και πυραυλικών
τεχνολογιών από την Τουρκία αποτελεί
μείζονα ανησυχία για τις δημοκρατικές
δυνάμεις σε όλον τον κόσμο. Το αυξανόμενο
ενδιαφέρον του Τούρκου Προέδρου για τις
πυρηνικές και πυραυλικές τεχνολογίες του
Πακιστάν, προκειμένου να εκπληρώσει
τις γεωπολιτικές του φιλοδοξίες, προκαλεί ήδη ανησυχίες. O Ερντογάν εξέφρασε
δημόσια κατά το πρόσφατο παρελθόν τις
πυρηνικές του φιλοδοξίες μέσω των ομιλιών.
Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2019,
ο Ερντογάν δήλωσε: «Ορισμένες χώρες
έχουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές,
όχι μία ή δύο. Ωστόσο, εμείς υποτίθεται
δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πυρηνικές
κεφαλές. Αυτό, δεν μπορώ να το δεχτώ...
Και ακριβώς δίπλα μας, υπάρχει το Ισραήλ,
σωστά; Με τα πάντα, είναι τρομακτικό».
Μια πρόσφατη εξέλιξη είναι η σύσταση της Ομάδας Στρατιωτικού Διαλόγου
Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Πακιστάν
(HLMDG) στις 22-23 Δεκεμβρίου 2020,

η οποία είναι η μεγαλύτερη θεσμική οργάνωση μεταξύ των δύο χωρών σχετικά
με την αμυντική συνεργασία. Ο Μιχάαντ
Χίλαλ Χουσεΐν ηγήθηκε της πακιστανικής
αντιπροσωπίας, ενώ ο αναπληρωτής αρχηγός του τουρκικού στρατού στρατηγός
Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου εκπροσωπούσε την τουρκική αντιπροσωπία.
Η συνάντηση ήταν μέρος μιας σειράς
πολλών συναντήσεων υψηλού επιπέδου
μεταξύ των στρατιωτικών αξιωματούχων
των δύο κρατών. Η πρόοδος που σημειώθηκε σε προηγούμενες συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της άμυνας εξετάστηκε
επίσης και συζητήθηκε. Τα τουρκικά μέσα
ενημέρωσης ανέφεραν ότι, εκτός από άλλα
πράγματα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη
συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας,
συμπεριλαμβανομένης της από κοινού
παραγωγής και προμηθειών. Πακιστανοί
στρατηγοί συναντήθηκαν επίσης με τον
Τούρκο Υπουργό Άμυνας, Χουλούσι
Ακάρ, και τον Αρχηγό του Στρατηγού
του Τουρκικού Στρατού, Γιάσαρ Γκούλερ.
Διάφορα ΜΜΕ από την Ινδία, επικαλούμενα πληροφορίες από ανθρώπους που
είχαν γνώση των συζητήσεων ΤουρκίαςΠακιστάν, πιστεύουν ότι η συνάντηση
και οι ανακοινώσεις που έγιναν μετά
ήταν μόνον η κορυφή του παγόβουνου,
καθώς αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου
σεναρίου για την ανταλλαγή πυρηνικών
και πυραυλικών τεχνολογιών μεταξύ των
δύο χωρών. Πιστεύεται ότι ο Ερντογάν έχει
ζητήσει προσωπικά από τον Αρχηγό του
Στρατού του Πακιστάν, στρατηγό Μπαϊάβα,
να μοιραστεί την τεχνολογία πυρηνικών
όπλων, κάτι με το οποίο, σύμφωνα με
πληροφορίες, έχει συμφωνήσει το Πακιστάν. Η συνάντηση οργανώθηκε για να
συζητηθούν οι διαδικαστικές πτυχές της
μεταφοράς τεχνολογίας που θα μπορούσαν
να πραγματοποιηθούν και να καλύψουν
τη διαδικασία ταυτόχρονα.

Τουρκικά drones
σε Πακιστάν;

Επιπλέον η πακιστανική αμυντική
αντιπροσωπία επισκέφθηκε τις τουρκικές αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Bakyar (μη επανδρωμένα
αεροσκάφη drones), TAI, HAVELSAN
και ASELSAN. Συναντήθηκε επίσης με
κορυφαίους στρατηγούς του τουρκικού
στρατού και γραφειοκράτες που ασχολούνται με την παραγωγή πυραύλων και
άλλων εναέριων τεχνολογιών. Ο κατάλογος αυτών των ανθρώπων περιελάμβανε
επίσης τον επικεφαλής της Προεδρίας
των Τουρκικών Αμυντικών Βιομηχανιών Ισμαήλ Ντεμίρ και τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Turkish Aerospace Limited
(TAI), Τεμίρ Κοτίλ.
Το Πακιστάν μεταφέρει ταχέως τις
τεχνολογίες πυραύλων στην Τουρκία
και Πακιστανοί επιστήμονες βοηθούν
την Τουρκία να αναπτύξει την ικανότητά
της στην παραγωγή πυραύλων. Πολλοί
Πακιστανοί επιστήμονες εργάζονται
επί του παρόντος με την Τουρκία για να
ενισχύσουν τις βαλλιστικές και πυρηνικές δυνατότητές της, εκτιμούν διάφοροι
αναλυτές. Λειτουργώντας ως μεσάζοντας
στις μεταφορές πυραυλικών τεχνολογιών
μεταξύ χωρών, το Πακιστάν παραβίασε,
σύμφωνα με ΜΜΕ της Ινδίας, με έμμεσο
τρόπο το καθεστώς ελέγχου τεχνολογίας
πυραύλων (MTCR) και τους κανόνες μη
διάδοσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και δεκαετίες το Πακιστάν ήταν ο πυρήνας
της «μαύρης αγοράς πυρηνικών» και η
Τουρκία συμβάλλει στις επιχειρήσεις του
Πακιστάν. Η μαύρη αγορά πυρηνικών του
Πακιστάν, με επικεφαλής τον Αμπτούλ
Κουαντίρ Χαν, βοήθησε πολλές χώρες
να μοιραστούν τεχνολογίες πυραύλων.
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Στρατηγικών Μελετών, οι τουρκικές
εταιρείες βοήθησαν τον Κουαντίρ Χαν του
Πακιστάν να επιδοθεί στην επιχείρηση
πυρηνικών τεχνολογιών για να εισάγει
κρυφά υλικά από την Ευρώπη και να εξάγει τα τελικά προϊόντα σε χώρες όπως η
Λιβύη, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
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Το σύνδρομο της ποντικοπαγίδας
Χαρακτηρίζονταν επικίνδυνοι, επειδή αντιτάχθηκαν σθεναρά κατά του σχεδίου Ανάν
και έπρεπε να διωχθούν, ίνα δικαιωθεί και
ο νταής Τσαβούσογλου πως η νέα ηγεσία
του ΑΚΕΛ άλλαξε και είναι πιο ευέλικτη.
Οι ίδιοι τότε και σήμερα έψαχναν τσιμέντο
για να στεριώσουν το εθνοκτόνο σχέδιο
με επουσιώδες παραλλαγές.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εσχάτως
τα έβαλαν και με την Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιολίτη, επειδή κατήγγειλε
σατιρικό λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Αστυνομία, η οποία
εισέβαλε στο σπίτι πολίτη και προχώρησε
σε κατάσχεση υπολογιστών. Μάλιστα το
ΑΚΕΛ έτρεξε ασθμαίνοντας να εγγράψει
και θέμα στη Βουλή.
Αχ, βρε μπαγάσες!
«Το θέμα», λέει με ύφος δημόσιου κατηγόρου ο τότε Εκπρόσωπος της κυβέρνησης
Χριστόφια, «αντικατοπτρίζει την αλαζονεία
και τον ετσιθελισμό γενικότερα της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης με σοβαρή δυσανεξία στην κριτική και την αντίθετη άποψη.
Είναι γι’ αυτό που εγγράψαμε το θέμα
στη Βουλή».
Οι άλλοι μπορεί να ξέχασαν, αλλά κι
αυτός; Πού ήταν και τι δήλωνε, στην περίπτωση του Ξενή Ξενοφώντος, όταν τον
Μάιο του 2010 μπούκαρε η Αστυνομία
στο σπίτι του και απέσπασε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και άλλο αρχειακό υλικό,
επειδή ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση
Χριστόφια; Έγινε ή δεν έγινε προσπάθεια
να στηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ως
να ήταν εγκληματίας;
Τότε δεν κινδύνευε με φίμωτρο η
ελευθερία του λόγου και κινδυνεύει τώρα;
Η ελευθερία του λόγου δεν είναι σαν το
ουράνιο τόξο με φωτεινές αποχρώσεις. Η
παραβίασή της έχει μόνο μαύρο χρώμα.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΑ ΜΆΤΙΑ ΜΑΣ
ΕΚΤΥΛΊΣΣΕΤΑΙ ΈΝΑ ΑΚΌΜΑ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΈΝΟ ΈΓΚΛΗΜΑ
ΜΕ ΕΠΊΛΟΓΟ ΤΟ ΤΕΤΈΛΕΣΤΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ. ΔΗΛΑΔΉ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΉ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΌΛΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΚΟΎ ΠΟΥ ΞΕΚΊΝΗΣΕ ΠΡΙΝ
ΑΠΌ 46 ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ
ΑΝΈΛΑΒΑΝ ΜΕ ΑΠΌΛΥΤΟ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΌ ΤΡΌΠΟ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΟ ΧΡΈΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥΣ.
ΤΟ ΤΕΤΈΛΕΣΤΑΙ ΔΕΝ ΑΦΉΝΕΙ
ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΊΕΣ, ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΤΈΡΜΑ.
ΟΎΤΕ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΈΣ
ΑΣΆΦΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΠΙΟ
ΕΎΠΕΠΤΟ ΤΟ ΑΝΟΣΙΟΎΡΓΗΜΑ

Ύ

στερα διερωτώνται, γιατί
οι πολίτες γυρίζουν την
πλάτη στους πολιτικούς
και αποστρέφονται τα
κόμματα.
Όταν η ανειλικρίνεια,
το άγος, ο εμπαιγμός και η
αήθεια καλπάζουν στο άτι της αλαζονείας,
οι πολίτες δεν διαθέτουν όπλα να αμυνθούν
και να προστατευθούν. Προσπαθούν να
τραβήξουν μοναχικά τον δρόμο τους, ο
οποίος, ωστόσο, δεν έχει διέξοδο. Όλοι
οι δρόμοι είναι κλειστοί.
Βρισκόμαστε όλοι σε έναν μόνιμο
εγκλεισμό, παγιδευμένοι μέσα σε μια
στενόμακρη λωρίδα, η οποία χωρίζεται
με την ευρηματική ορολογία «Πράσινη
Γραμμή», την οποίαν εφηύραν οι δολοπλόκοι Βρετανοί προετοιμάζοντας το έδαφος
για τη μελλοντική διχοτόμηση. Σε άλλα
δύο σημεία της λωρίδας απλώνονται οι
βρετανικές βάσεις ίσα με την έκταση της
νήσου Μάλτας. Πάρα πέρα η αιγιαλίτιδα
ζώνη που και αυτήν κατάφεραν να αρπάξουν οι σύγχρονοι πειρατές, απόγονοι των
Σελτζούκων και των μογγολικών φυλών .
Ανάμεσα σε σιδερόφρακτα οδοφράγματα, ναρκοθετημένες εξόδους, φυλακισμένες θάλασσες, ξένους στρατούς και
βάσεις, μια δρασκελιά γης απομένει για
τους αυτόχθονες ιθαγενείς. Ο ελάχιστος
ζωτικός χώρος μικραίνει και σμικρύνεται
ακόμα περισσότερο δημιουργώντας μιαν
αυτοκαταστροφική παντικοπαγίδα.
Λέγεται πως όταν τα ζώα και κυρίως
τα τρωκτικά -όπως τα ποντίκια-βρεθούν
παγιδευμένα σε έναν μικρό χώρο, αναπτύσσουν τάσεις κανιβαλισμού. Προσπαθούν,
δηλαδή, να φάνε το ένα το άλλο. Είναι μια
πρωτόγονη τελετουργία, που εκτελείται

Ήρωες και αντι-ήρωες

με σύγχρονα υλικά και ανακυκλωμένα
μπάζα προσαρμοσμένη στις σημερινές
συνθήκες, όπου η δικτατορία του διαδικτύου βασιλεύει και η πραγματικότητα τείνει να γίνεται εικονική. Ως να μη
μας αφορά η πραγματική εικόνα και η
επιβίωση αυτού του λαού σε αυτόν τον
καθημαγμένο τόπο.
Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη ψαριού
για να μη θυμούνται πρόσωπα και γεγονότα, ανήθικες και απαράδεκτες συμπεριφορές, ετσιθελισμούς και άνωθεν
επιβουλές, επειδή οι κομματάρχες και
κομματοκράτορες διαθέτουν τα όπλα για
να σιγήσουν τις μοναχικές αντιδράσεις.
Τους λίγους και αγαθούς, που εξαφανίζονται από τα κοάσματα και την μήνιν
των επιστρατευμένων.
Μπροστά στα μάτια μας εκτυλίσσεται
ένα ακόμα προμελετημένο έγκλημα, με
επίλογο το τετέλεσται της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Δηλαδή με την τελειωτική εκτέλεση
όλου του κακού, που ξεκίνησε πριν από 46
χρόνια και κάποιοι ανέλαβαν με απόλυτο
και τελειωτικό τρόπο να ξεπληρώσουν
το χρέος τους και την αποστολή τους.
Το τετέλεσται δεν αφήνει εκκρεμότητες
και παρερμηνείες, σημαίνει τέρμα. Ούτε

εποικοδομητικές ασάφειες για να γίνει πιο
εύπεπτο το ανοσιούργημα. Και προς τα
εκεί οδεύει το Κυπριακό, με την Τουρκία να βαπτίζεται στην κολυμβήθρα του
Σιλωάμ με νονούς και παραστεκάμενους
τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και τα Ην. Έθνη. Φρόντισαν να την ξεπλένουν από τα εγκλήματα
πολέμου, τις θηριωδίες, τους στρατούς
κατοχής, τους μαφιόζους σφετεριστές και
τους πραιτωριανούς εγκάθετους.
Και εμείς που μοίρα δεν μας μοίρανε,
τρέχουμε να βάλουμε τρικλοποδιές στον
διπλανό μας, να ορεγόμαστε καρέκλες
και μεγαλεία και να ροκανίζουμε την
καρέκλα του άλλου.

Η διχοτόμηση
ως… πραγματισμός

Ήλθε η Τζέιν Χολ Λουτ να διερευνήσει
τάχατες το έδαφος για τη σύγκληση της
νέας πενταμερούς και κάνουν όλοι πως
δεν ακούν τις νέες, αλλά και τόσο παλιές
και παγιωμένες θέσεις της Τουρκίας για
δύο κράτη. Δηλαδή επισημοποίηση των
τετελεσμένων μιας διεθνούς προδοσίας
σε βάρος της Κύπρου, με την Τουρκία να
αμείβεται με το παράσημο της τελεσίδικης
κατοχής της μισής Κύπρου. Με τον έναν
ή τον άλλον τρόπο.

Εμείς μέσα στην ασφυκτική ποντικοπαγίδα μας ακούμε τον ένα να εξωραΐζει με εύηχες λέξεις τη διχοτόμηση ως
πραγματισμό και ρεαλιστική πολιτική.
Τους άλλους να επιμένουν σε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που
δεν διαφέρει από μια συνομοσπονδία, με
κερδισμένη πάλι την κατοχική Τουρκία.
Στην κατόπτευση εδάφους που επιδίδεται η κ. Λουτ, ακούει τις φωνασκίες
των ιθαγενών της ποντικοπαγίδας, ακούει
και τους κατακτητές που τρίβουν τα χέρια
τους, επειδή ο κανιβαλισμός ξεκίνησε και
ο αφανισμός δεν απειλείται μόνο από την
ίδια, αλλά περισσότερο εκ των έσω. Οι
εμφυλιακές διαμάχες μέσα στην ποντικοπαγίδα μαίνονται την ώρα που «φίλοι»
«σύμμαχοι» και εγγυητές ακονίζουν τα
μαχαίρια για να λύσουν το Κυπριακό
πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν,
εξοπλίζοντας το αμαρτωλό ΝΑΤΟ, και
την εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα
CIA να επιστρατεύει τους αργυραμοιβούς
της για να διευκολύνει το έγκλημα και
τη θυσία της Κύπρου. Οι εξωφρενικές
αναφορές ότι οι πρόσφυγες έφυγαν και
δεν έμειναν στα σπίτια τους να σφαγιαστούν, ενισχύουν τα προσχήματα των
Τούρκων σφετεριστών να νομιμοποιήσουν

τις περιουσίες των Ε/κ στα κατεχόμενα.
Το θράσος και η αήθεια στο μεγαλείο
τους. Να επιρρίπτουν ευθύνες στους
νόμιμους ιδιοκτήτες και κατοίκους των
κατεχομένων περιοχών, γιατί κατάφεραν
να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς
και το τσεκούρι του τουρκικού στρατού
που προέλαυνε.

Οι σκοπιμότητες
αγιάζουν τα μέσα

Οι ηγεσίες των κομμάτων βρίσκονται
σε μια ξέφρενη πορεία προκειμένου να
αποψιλώσουν και εξοντώσουν τους αντιπάλους τους.
Κατηγορούν τον Πρόεδρο ότι επιδιώκει
λύση δύο κρατών και ότι θα είναι υπεύθυνος για τη διχοτόμηση, παραβλέποντας
το γεγονός πως υψηλόβαθμο στέλεχος
του ΑΚΕΛ πριν από μερικά χρόνια ωρυόταν στο ανώτατο συλλογικό όργανο του
κόμματος, πως καλύτερα μια κακή λύση
στο Κυπριακό, παρά το σημερινό στάτους
κβο. Αυτοί που σήμερα εμφανίζονται ως
διαπρύσιοι κήρυκες της ελευθεροτυπίας
και του σεβασμού της άλλης άποψης είναι οι ίδιοι που πριν από μερικά χρόνια
μεθόδευαν την καρατόμηση στελεχών
τους, επειδή είχαν διαφορετική άποψη.

Πολύς σάλος ξέσπασε μετά την επιστολή παραίτησης του διευθυντή της εφ.
«Καθημερινή» Κύπρου, Ανδρέα Παράσχου. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Αλλά,
βρε αδελφέ, μετά από τόσα χρόνια ήλθε
η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος για
να θυμηθεί το Κυπριακό και τις εύθυμες
αναφορές Αναστασιάδη στον Έλληνα τότε
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τα χρυσά διαβατήρια; Από την εποχή του Μον
Πελεράν μέχρι σήμερα, πέρασαν τόνοι
γεγονότων στην κοίτη της Ιστορίας. Όταν
στον ουσιώδη χρόνο υπήρχε σιωπή και
συγκάλυψη, γιατί τώρα οι ομολογίες, οι
οποίες, όπως αρχικά δήλωνε ο παραιτηθείς
διευθυντής, είναι ατεκμηρίωτες;
Η όποια έξοδος έχει το αντάλλαγμα,
αλλά και το τίμημά της.
Άλλοι ηρωοποιούνται και άλλοι διώκονται, με στόχο να αφανισθούν για να
μην υπενθυμίζουν τα κενά μνήμης, τα
έργα και ημέρες ενός εκάστου.
Είμαστε 900.000 ψυχές μέσα στην ποντικοπαγίδα μας και γνωρίζουμε λίγο πολύ
ο ένας τον άλλο, όπως και τα πεπραγμένα
ενός εκάστου.
Οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί που
θα επιχειρήσουν να σπάσουν την ποντικοπαγίδα και θα εμποδίσουν τους δήθεν
να υπογράψουν το τετέλεσται.

Στρατηγικά σχέδια Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Ο

Νιχάτ Ερίμ (1912-1980), Τούρκος
πολιτικός, καθηγητής πανεπιστημίου και συνταγματολόγος, υπήρξε βουλευτής της τουρκικής αντιπολίτευσης
το 1956, όμως παράλληλα σύμβουλος
του πρωθυπουργού της Τουρκίας Αντνάν
Μεντερές. Ήταν ο πολιτικός που χάραξε
τη γραμμή επί της οποίας θα στηριζόταν
για πολλά έτη (και στηρίζεται ακόμη) η
πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά το
κυπριακό ζήτημα. Οι απόρρητες εκθέσεις
που συνέταξε το 1956 (24 Νοεμβρίου
και 22 Δεκεμβρίου) δημοσιεύτηκαν για
πρώτη φορά σε ένα βιβλίο για τα απομνημονεύματά του το 1975, με τίτλο
«Η Κύπρος όπως την γνώρισα και την
είδα» (μετάφραση από τουρκικά). Αν και
βουλευτής της αντιπολίτευσης, θεώρησε

το θέμα της Κύπρου ως «εθνικό» κι έτσι
αποδέχτηκε να καταστρώσει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας εις
βάρος της Κύπρου.
Mετά από επίσκεψή του στο νησί κατά την
περίοδο του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59,
o Νιχάτ Ερίμ, με ακριβείς εντολές από τον
Μεντερές, συνέταξε τις εν λόγω εκθέσεις - μια
κύρια και μια συμπληρωματική. Οι όροι
εντολής που είχε λάβει από τον Μεντερές
ήταν (1) να παραμείνει η Κύπρος αγγλική
αποικία ή σε περίπτωση που αποχωρήσουν
οι Άγγλοι (2) το νησί να περάσει ολοκληρωτικά στα χέρια της Τουρκίας. Εάν τα πιο πάνω
δεν μπορούσαν να επιτευχθούν, η επόμενη
επιδίωξη θα έπρεπε να ήταν η διχοτόμηση
(3). Επίσης ανάμεσα στις εντολές ήταν (4) η
επεξεργασία ενός σχεδίου αυτοκυβέρνησης
της Κύπρου με όρους που να εξυπηρετούν
τα συμφέροντα της Τουρκίας και να έχουν το
νησί υπό τον έλεγχό της. Τέλος, (5) υπήρχαν

οδηγίες για την αποτροπή, οπωσδήποτε, της
ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
Μελετώντας τις δυνατότητες για την
επίτευξη αυτών των στόχων, ο Νιχάτ Ερίμ
κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα. Μέσα
στο διεθνές κλίμα που επικρατούσε εκείνη
την εποχή στον ΟΗΕ εναντίον των αποικιοκρατιών και λόγω των όρων που υπάρχουν
στη Συνθήκη της Λωζάννης, με την οποία
η Τουρκία είχε «χάσει» κάθε δικαίωμά της
από την Κύπρο, ο Νιχάτ Ερίμ έκανε σαφές
το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν αδύνατο να
παραμείνει αγγλική αποικία ή να περάσει
αντίστοιχα ολόκληρη στα χέρια της Τουρκίας.
Γράφει λοιπόν στις εκθέσεις του πως τα
τουρκικά επιχειρήματα δεν θα έπρεπε να
είναι νομικά, αφού δεν θα είχαν καμία υπόσταση, αλλά πολιτικά, τα οποία θα έπρεπε,
αν δεν υπήρχαν, να δημιουργηθούν. Θα
δούμε στη συνέχεια πως τρεις από τους
στόχους των στρατηγικών σχεδίων του Νι-

χάτ Ερίμ (διχοτόμηση, επεξεργασία σχεδίου
αυτοκυβέρνησης, αποτροπή της ένωσης)
τούς επιδίωξαν ευλαβικά όλες οι εκάστοτε τουρκικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως
ιδεολογικής προέλευσης. Εν αντιθέσει, οι
Έλληνες κυβερνώντες απ’ όλες τις παρατάξεις
κινούνταν και κινούνται στα τυφλά, χωρίς
στόχους, χωρίς όραμα, χωρίς στρατηγική,
χωρίς το παραμικρό ίχνος αποφασιστικότητας.
Την ίδια στιγμή η Τουρκία, βάσει του
σχεδίου της, επιμένει και ενισχύει διεθνώς
την άποψη ότι στο νησί υπάρχουν δύο διαφορετικές κοινότητες, με την καθεμία από
αυτές να έχει το δικαίωμα για ξεχωριστή
αυτοδιάθεση (διχοτόμηση). Οι εκθέσεις
Νιχάτ Ερίμ κάνουν λόγο για ανάγκη μετακίνησης του ελληνικού πληθυσμού, ο
οποίος και μετακινήθηκε στον νότο από το
1974. Αναφέρονται επίσης σε ελεύθερη
μετάβαση των Τούρκων στην Κύπρο και σε
συμμετοχή της Τουρκίας «στην ασφάλεια

της περιοχής που θα παραχωρηθεί στους
Ρωμιούς» (Συνθήκη Εγγυήσεων). Ακόμη,
μιλούν για ανάγκη αύξησης του συνόλου
του τουρκικού πληθυσμού, γεγονός που
πραγματοποιήθηκε με την εγκατάσταση
των εποίκων μετά την τουρκική εισβολή
στο νησί. Κάπου εδώ να σημειωθεί πως
ο Νιχάτ Ερίμ, ο άνθρωπος που βρίσκεται
πίσω από αυτούς τους σχεδιασμούς, ήταν
επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπίας
για τη σύνταξη και επεξεργασία του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η λεπτομερής γνώση της συγκεκριμένης «στρατηγικής του Νιχάτ Ερίμ» είναι
απολύτως απαραίτητη, διότι αυτήν ακολούθησαν, ενίσχυσαν και υλοποιούν στην
πράξη, με κάθε είδους τακτική, όλες οι
τουρκικές κυβερνήσεις από το 1956, από
τους Μεντερές και Ζορλού έως το δίδυμο
Ερντογάν - Τσαβούσογλου.
Ως συμπέρασμα λοιπόν και ενόψει της

πενταμερούς, εις την οποίαν ελλοχεύουν
αρκετές παγίδες για την ΚΔ, οι εκθέσεις
αυτές παρότι συνετάχθησαν το 1956,
εντούτοις 65 χρόνια μετά παραμένουν
επίκαιρες και εξαιρετικά μεγάλης σημασίας
έγγραφα. Για όλα αυτά θα έπρεπε να ήταν
ενήμερος μέχρι και ο τελευταίος Έλληνας
Κύπριος πολίτης και ιδίως πολιτικός που
διαπραγματεύεται το μέλλον του τόπου.
Τα κείμενα των δύο εκθέσεων Νιχάτ
Ερίμ είναι η βάση των απαράδεκτων αξιώσεων και διεκδικήσεων της Τουρκίας
εις βάρος της Κύπρου. Είναι απαράδεκτες
διεκδικήσεις και σχέδια που πρέπει να
έρθουν στο φως για να καταλάβει όλος ο
κόσμος το παρασκηνιακό παιχνίδι που
παίζεται στην πλάτη του λαού. Σήμερα,
βρισκόμαστε ενώπιον δήθεν λύσεων,
που βασικά εξυπηρετούν πλήρως τα
στρατηγικά πλάνα της Τουρκίας για τον
ολοκληρωτικό έλεγχο της Κύπρου.

Της Κυριακής
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Η ασφάλεια της Κύπρου στην άτυπη
πενταμερή διάσκεψη
ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΕΝΤΑΡΆΣ*

ΌΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ
ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΥΠΌΨΗ ΤΟΥΣ ΌΤΙ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΊΚΑΙΟ (ΆΡΘΡΟ 51
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΧΆΡΤΗ
ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΏΝΑΣ), Η
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ
ΕΥΘΎΝΗ ΤΩΝ ΊΔΙΩΝ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΏΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΌΣ
ΆΛΛΟΥ. ΚΑΤΆ ΣΥΝΈΠΕΙΑΝ,
ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΝΈΟ
ΚΡΆΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΕΙ, ΟΎΤΕ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ
ΣΥΖΗΤΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΉ
ΔΙΆΣΚΕΨΗ, ΟΎΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΎΝ ΣΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΛΎΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ

Π

αρά το γεγονός ότι οι
ελπίδες για μια λύση
του Κυπριακού στη
νέα διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ελάχιστες,
εξαιτίας της γνωστής
τουρκικής αδιαλλαξίας και των νέων απαράδεκτων θέσεων που βάζει στο τραπέζι,
εν τούτοις στον δημόσιο διάλογο που
άρχισε, ενόψει της επικείμενης άτυπης
πενταμερούς διάσκεψης, ακούονται από
πολιτικές δυνάμεις, φορείς και πρόσωπα,
θέσεις, απόψεις, εισηγήσεις κ.λπ., μεταξύ
των οποίων και για τα ζητήματα ασφάλειας,
περιλαμβανομένης και της αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου.

Η «άτυπη» ουσιαστική
διάσκεψη

Κατ’ αρχήν να διατυπώσουμε την
εκτίμησή μας, ότι η διαδικασία των επικείμενων συνομιλιών για λύση του Κυπριακού παρομοιάζει με τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε το 1959 και κατέληξε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου.
Και τότε, όπως και τώρα, οι συνομιλίες
έγιναν σε τρία στάδια. Στο πρώτο, έγινε
συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδας - Τουρκίας, με την ευκαιρία της
παρουσίας και των δύο στη σύνοδο του
ΝΑΤΟ στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του
1958, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
κοινό έδαφος για περαιτέρω συνομιλίες
για εξεύρεση λύσης. Στο δεύτερο στάδιο,
έγινε η διάσκεψη στη Ζυρίχη, όπου εκεί
λύθηκε το Κυπριακό και συντάχθηκαν οι
σχετικές συμφωνίες, και ακολούθησε το
τρίτο στάδιο, όπου κλήθηκαν στο Λονδίνο

και οι αντιπρόσωποι των δύο κοινοτήτων
για υπογραφή των συμφωνιών που ονομάσθηκαν «Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου».
Στην παρούσα περίοδο, ολοκληρώθηκε
το πρώτο στάδιο με τις επισκέψεις της κ.
Λουτ στην Κύπρο και στις χώρες των εγγυητριών δυνάμεων και θα ακολουθήσει
το δεύτερο στάδιο με την άτυπη πενταμερή
διάσκεψη στη Νέα Υόρκη. Στην πραγματικότητα, κατά την άτυπη, αλλά ουσιαστική
αυτή διάσκεψη, θα συζητηθούν όλα τα
κεφάλαια και οι πτυχές του Κυπριακού και,
στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία,
θα κληθούν σε μια «κανονική» διάσκεψη
και οι πρωθυπουργοί των εγγυητριών
δυνάμεων για υπογραφή του σχεδίου
λύσης. Ο λόγος της άτυπης συνάντησης
είναι προφανής. Σε περίπτωση αποτυχίας, αφενός να διασωθεί το γόητρο και
του ΟΗΕ αλλά και του ΓΓ κ. Γκουτέρες,
ο οποίος επιδιώκει μια δεύτερη θητεία,
και, αφετέρου, να μην αναγκασθεί ο ΓΓ να
κηρύξει λήξη της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ,
οπότε, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
αποχωρήσει και η Ειρηνευτική Δύναμη
από τη Κύπρο, με ό,τι αυτό σημαίνει, όχι
μόνο για τη Κύπρο, αλλά και ευρύτερα.

Διεθνής πτυχή
του Κυπριακού

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι μεταξύ των
ζητημάτων που θα συζητηθούν στην άτυπη
συνάντηση είναι και η διεθνής πτυχή του
Κυπριακού, περιλαμβανομένων και θεμάτων
ασφάλειας, στον βαθμό που αυτά συνδέονται με ζητήματα της διεθνούς πτυχής.
Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να
επισημάνω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με
τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν

υπόψη τους ότι, σύμφωνα με το Διεθνές
και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη και άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας), η ασφάλεια των
κρατών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των
ίδιων των κρατών και κανενός άλλου. Κατά
συνέπειαν, τα θέματα ασφάλειας που θα
αφορούν το νέο κράτος που θα προκύψει,
ούτε μπορούν να συζητηθούν στη διεθνή
διάσκεψη, ούτε και να περιληφθούν στο κείμενο της συμφωνίας λύσης του Κυπριακού.
Αυτά, θα περιληφθούν στο νέο Σύνταγμα
του κεντρικού κράτους και ενδεχομένως
σε μια συνθήκη συμμαχίας με άλλα κράτη.
Αν ανατρέξουμε στις συμφωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου, θα δούμε ότι στη συμφωνία
εγκαθίδρυσης της ΚΔ δεν υπάρχει ούτε
μια λέξη για την ασφάλεια. Τα ζητήματα
ασφάλειας περιλήφθηκαν στο Σύνταγμα
της ΚΔ και στη συνθήκη συμμαχίας, κείμενα τα οποία υπογράφτηκαν μετά την
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, με
τι θα ασχοληθεί μια διεθνής διάσκεψη με
τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων;
Η απάντηση είναι απλή. Με τη διεθνή
πτυχή του Κυπριακού, που περιλαμβάνει
δύο ζητήματα μόνο. Την κατάργηση των
συνθηκών εγγυήσεων και συμμαχίας και
την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων.
Ούτε η συνθήκη εγγυήσεων, ούτε η παρουσία ξένων στρατευμάτων έχουν σχέση
με την ασφάλεια του νέου κράτους που
θα προκύψει από μια λύση του Κυπριακού. Μπορεί η συνθήκη εγγυήσεων να
αναφέρει στο άρθρο 2 ότι οι εγγυήτριες
δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της
ΚΔ, όμως αυτή η ασφάλεια αναφέρεται
σε πολιτικής φύσεως δράσεις των εγγυ-

ητριών δυνάμεων είτε από κοινού είτε
μεμονωμένα, στην περίπτωση που διαταρασσόταν η συνταγματική τάξη της ΚΔ.
Επ’ αυτού υπάρχουν δύο γνωματεύσεις,
η μία της νομικής υπηρεσίας της Γενικής
Γραμματείας των ΗΕ όταν την ζήτησε η
ελληνική αντιπροσωπία κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων των συμφωνιών
στη Ζυρίχη, και η άλλη του εξειδικευμένου στο Διεθνές Δίκαιο νομικού οίκου
Frank Soskice του Λονδίνου, στον οποίο
αποτάθηκε ο Μακάριος το 1963, όταν
ετοίμαζε τα 13 σημεία αναθεώρησης του
Συντάγματος. Και οι δύο γνωματεύσεις
αναφέρουν ότι η ανάληψη δράσης (to take
action) από τις εγγυήτριες δυνάμεις, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 4 της συνθήκης,
σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει χρήση
στρατιωτικών μέσων, γιατί το μόνο αρμόδιο όργανο που μπορεί να αποφασίζει τη
χρήση ένοπλης βίας είναι το Συμβούλιο
Ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά δε τη συνθήκη
συμμαχίας, στην οποία προβλέπεται η
παρουσία στην Κύπρο των αποσπασμάτων
της ΕΛΔΥΚ και ΤΟΥΡΔΥΚ, εάν θα ισχύει
και στη νέα τάξη πραγμάτων και υπό ποια
μορφή, θα αποφασισθεί και αυτή από το
νέο κράτος σε συνεργασία με Ελλάδα και
Τουρκία. Όχι όμως σε μια διεθνή διάσκεψη,
στην οποία θα απουσιάζει το νέο κράτος
που είναι το αρμόδιο να αποφασίζει για
τα θέματα της ασφάλειάς του.
Στη βάση των παραπάνω, θεωρώ
λανθασμένη την άποψη που διατύπωσε
ο ΓΓ του ΟΗΕ στη διάσκεψη στο Γκραν
Μοντανά το 2017, ότι η συνθήκη εγγυήσεων θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα
σύγχρονο σύστημα ασφάλειας. Με κανένα
άλλο σύστημα ασφάλειας δεν μπορεί να

αντικατασταθεί η συνθήκη εγγυήσεων,
παρά μόνο με τη κατάργησή της. Το σύστημα ασφάλειας που θα έχει η Κύπρος,
αν δηλαδή θα έχει ένοπλες δυνάμεις ή όχι,
αν θα συνάψει συμμαχίες με άλλα κράτη
ή θα ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα
ασφάλειας, π.χ. ΝΑΤΟ, θα αποφασισθεί
από το νέο κράτος της Κύπρου που θα
είναι και το υποκείμενο διεθνούς δικαίου.
Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει ο ΓΓ του
ΟΗΕ ή τουλάχιστον να συμβουλευόταν
τους νομικούς του συμβούλους.

Αποστρατιωτικοποίηση

Οι θιασώτες της αποστρατιωτικοποίησης είναι καιρός να αντιληφθούν ότι
καμιά συμφωνία λύσης του Κυπριακού
δεν πρόκειται να περιλαμβάνει την αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου, διότι αυτό
έρχεται σε αντίθεση τόσο με το Διεθνές,
όσο και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όπως
αναφέραμε και πιο πάνω, τόσο το Διεθνές,
όσο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθορίζουν
σαφώς ότι το θέμα της ασφάλειας είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών,
τα οποία διατηρούν το δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας. Πέραν
τούτου, και τα δύο αυτά κορυφαία κείμενα του Διεθνούς Δικαίου υποχρεώνουν
τα κράτη, όχι απλώς να έχουν ένοπλες
δυνάμεις, αλλά και να τις ενισχύουν
συνεχώς (άρθρο 45 του Καταστατικού
Χάρτη και άρθρο 42.3 της Συνθήκης της
Λισσαβώνας). Αυτός άλλωστε είναι και
ο λόγος που κανένα κράτος σήμερα δεν
είναι αποστρατιωτικοποιημένο με διεθνή
συμφωνία. Κάποια μικρά κράτη που δεν
έχουν ένοπλες δυνάμεις, έτσι αποφάσισαν
τα ίδια, διατηρούν όμως το δικαίωμα να

αποκτήσουν όποτε το αποφασίσουν. Στο δε
διεθνές λεξιλόγιο, μπορεί κανείς να βρει τις
φράσεις «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη»
ή «αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή»,
όχι όμως «αποστρατιωτικοποιημένο κράτος». Με δεδομένο, δε, ότι ο Καταστατικός
Χάρτης του ΟΗΕ υπερισχύει κάθε άλλης
συνθήκης, ακόμα και στην περίπτωση
που περιληφθεί στη συμφωνία λύσης
η αποστρατιωτικοποίηση, αυτή μπορεί
να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από την
κυβέρνηση του νέου κράτους που θα
προκύψει από τη λύση ή από οποιαδήποτε μετέπειτα κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε
συνέβη με τη Γερμανία, η οποία με τη
Συνθήκη του Πότσδαμ (1945) υποχρεούτο να είναι αποστρατιωτικοποιημένη.
Με την ίδρυση όμως λίγο αργότερα του
ΟΗΕ, η Γερμανία, κάνοντας χρήση του
δικαιώματος της αυτοάμυνας, εξοπλίστηκε
και κατέστη μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ΝΑΤO. Η Ελλάδα, επίσης, με
τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923), ήταν
υποχρεωμένη να τηρεί τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αποστρατιωτικοποιημένα,
όπως και τα Δωδεκάνησα με τη συνθήκη
των Παρισίων (1947). Με την ίδρυση της
στρατιάς του Αιγαίου από την Τουρκία
μετά το 1974, η Ελλάδα, επικαλούμενη το
δικαίωμα της αυτοάμυνας, εξόπλισε και
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάνησα χωρίς καμιάν αντίδραση,
παρά μόνον από τη Τουρκία. Το ίδιο βέβαια έπραξε και η Κύπρος, όταν το 1964
ίδρυσε την Εθνική Φρουρά, προκειμένου
να αντιμετωπίσει την Τουρκανταρσία, παρά
το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται στο
Σύνταγμα της Κ.Δ.
*Αντιστράτηγος ε.α.

BOLD FILMS VI LIMITED
(In Voluntary Liquidation)
Company No. 615806

LEMAY INVESTMENTS LTD
(In Voluntary Liquidation)
Company No. 1884913

MEDAGLIA INTERNATIONAL LIMITED
(In Voluntary Liquidation)
Company No. 1688987

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary
liquidation commenced on 30 December, 2020. The Liquidator is Alonso dos Passos
of Caminho de Ferro. Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal.

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary
liquidation commenced on 30 December, 2020. The Liquidator is Alonso dos Passos
of Caminho de Ferro. Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal.

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary
liquidation commenced on 30 December, 2020. The Liquidator is Alonso dos Passos
of Caminho de Ferro. Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal.

Dated this 30th day of December 2020
Alonso dos Passos

Dated this 30th day of December 2020
Alonso dos Passos

Dated this 30th day of December 2020
Alonso dos Passos

17.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

Της Κυριακής

9

Ένας κληρωτός Λοχίας της δοξασμένης Ελληνικής
Δύναμης Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) θυμάται…

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ*
a.avgoustis@
hotmail.com

ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΈΝΩΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΉ ΠΕΡΙΠΛΆΝΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ
ΕΚΕΊΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΗ
ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ, ΓΙΑΤΊ
ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΊ ΤΗΣ
ΓΗΣ, ΟΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΆΤΕΣ ΚΑΙ
ΨΕΥΤΟΚΉΡΥΚΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ
ΑΦΉΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΌ ΝΗΣΊ ΜΑΣ
ΝΑ ΣΤΕΝΆΖΕΙ ΚΑΙ
ΝΑ ΖΕΙ ΚΆΤΩ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ
ΦΌΒΟ ΤΟΥ ΒΆΡΒΑΡΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΉ

Λάρισα, 09-01-2021
Αγαπητέ φίλε, Ντίνο

Π

ρέπει για άλλη μια φορά
να σε συγχαρώ και ως
απλός Έλληνας πολίτης αλλά και ως φίλος
και ως θαυμαστής σου
για τον διαρκή αγώνα
που επί τόσα χρόνια
αδιαλείπτως δίνεις με πολλούς τρόπους
για τη δικαίωση της πατρίδας σου και
πατρίδας όλων των Ελλήνων, της ηρωικής
μας Κύπρου.
Είναι γνωστόν ότι τέτοιοι αγώνες στοιχίζουν αφάνταστα πολύ χρόνο, σε χρήμα, σε
αγωνία, στην οικογενειακή γαλήνη, καθώς
και σε άλλους τομείς της προσωπικής σου
ζωής, πράγμα που εσύ με το παθός που σε
διακρίνει για την πατρίδα αντιπαρέρχεσαι
και αγογγύστως υπομένεις…
Σου γράφω αυτά τα λίγα λόγια με αφορμή το τελευταίο δημοσίευμά σου με τίτλο:
«Τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963»,
το οποίο με συγκλόνισε κυριολεκτικά και
για την ακρίβεια των γραφομένων σου
αλλά και γιατί έτυχε εκείνα τα «ματωμένα Χριστούγεννα του 1963» να υπηρετώ
τη θητεία μου στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. (Ελληνική
Δύναμη Κύπρου), στη Λευκωσία, και το
δημοσίευμά σου αυτό έφερε μπροστά μου
όλα τα γεγονότα όπως τα έζησα και πολλά
των οποίων έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα
στη μνήμη μου.
Πράγματι, την 21ην Δεκεμβρίου το
περιστατικό που με λεπτομέρειες περιγράφεις, υπήρξε και την άλλη μέρα που
έφτασε σ’ εμάς με κάποιες άλλες πληροφορίες και με τον κυπριακό Τύπο, μας
ανησύχησε πολύ.
Την επόμενη μέρα τα γεγονότα επαναλήφθηκαν με επεισόδιο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αστυνομικών.
Έτσι μεγάλωνε την ένταση που υπήρχε
εκείνη την περίοδο, πράγμα που μας έθεσε
σε διαρκή επιφυλακή.
Αυτό ανησύχησε περισσότερο εμάς,

που μετρούσαμε καθημερινά, αφαιρετικά,
τις μέρες αναχώρησής μας και βρισκόμασταν ήδη στο νούμερο τρία (3). Στις
27-12-1963 θα αναχωρούσαμε για την
πατρίδα.

Τουρκικά αεροπλάνα

Την 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Γέννησης
του Χριστού μας, μόλις πήραμε το μεσημεριανό εορταστικό χριστουγεννιάτικο φαγητό,
ξαφνικά δύο αεροπλάνα της τουρκικής
πολεμικής αεροπορίας πέρασαν σε ύψος
20-30 μέτρων πάνω από το στρατόπεδο
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. και μάλιστα ακριβώς πάνω
από τον χώρο εστίασης, όπου βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή.
Αμέσως διατάχτηκε κινητοποίηση,
αφήσαμε το φαγητό όπως ήταν πάνω στα
τραπέζια, πήραμε τις πολεμικές εξαρτύσεις
μας και πήγαμε στους χώρους διασποράς,
όπως είχαμε προετοιμαστεί με τις τακτικές
ασκήσεις που κάναμε.
Κυρίως πήραμε θέσεις από το στρατόπεδο ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ., πλευρά προς το Κιόνελι και πλευρά Άσπρων Χωμάτων, όπως
επίσης στα υψώματα του στρατοπέδου,
στον Άγιο Γεώργιο και αλλού.
Από τους χώρους διασποράς παρακολουθούσαμε το στρατόπεδο της ΤΟΥΡ.
ΔΥ.Κ. που ήταν κοντά στο δικό μας και
το οποίο χωρίζονταν με μια νεκρή ζώνη
50-100 μέτρων.
Σ’ αυτό παρατηρείτο ασυνήθιστη κίνηση, η οποία εκδηλώθηκε με την άμεση
(σε μισή ώρα) οπισθοχώρηση όλης της
δύναμης της ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ., με όλα τα διαθέσιμα μέσα: (αυτοκίνητα πάσης φύσεως,
τζιπ, μηχανές, Ι.Χ., πεζοπόρα τμήματα) με
κατεύθυνση το χωριό Κιόνελι.
Περιττό να σου πω, Ντίνο, ότι το βράδυ ήμασταν σε γενική επιφυλακή με το
δάκτυλο στη σκανδάλη, όπως λέμε, γιατί
δεν γνωρίζαμε τι μπορεί να συμβεί.
Ήδη σε άλλα σημεία της Λευκωσίας
είχαν αρχίσει συμπλοκές μεταξύ Ελλαδιτών και Ελλήνων Κυπρίων από τη
μια μεριά και Τούρκων Κυπρίων και
Τούρκων στρατιωτών από την άλλη και

όλη τη νύκτα ακούγονταν πυροβολισμοί
και τροχιοδεικτικές σφαίρες έσχιζαν τον
σκοτεινό ουρανό.
Το ίδιο βράδυ (25 Δεκεμβρίου) ήρθε
στο στρατόπεδό μας ο Νίκος Σαμψών, ο
οποίος είχε ήδη επικηρυχθεί, όπως μάθαμε, από τους Τούρκους αντί πολλών
χιλιάδων λιρών (δεν θυμάμαι ακριβώς
ποσόν) και τον φιλοξενήσαμε για δύο
μέρες στο γραφείο των αξιωματικών, το
οποίο ήταν δίπλα στο γραφείο μου που
είχα μαζί με τον υπασπιστή του Λόχου
Φίλιο Βασίλειο από το Αγιόφυλλο Τρικάλων και του γραφείου του Διοικητή
Κωστάκη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον
Φαίδωνα Γκιζίκη που επέστρεψε στην
Ελλάδα και μάλιστα στη Λάρισα στην 1η
Στρατιά. Αυτός έμενε στην οδό Αθ. Διάκου και τον επισκέφθηκα όταν επέστρεψα
στη Λάρισα για να του επιδώσω κάποια
δώρα εκ μέρους κάποιων αξιωματικών
της ΕΛ.ΔΥ.Κ.
Κατά το μεσημέρι της ίδιας μέρας,
αυτοκίνητα Ελλήνων Κυπρίων με μεγάφωνα ήρθαν έξω από το στρατόπεδο
και ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια
για την αντιμετώπιση του κινδύνου:
«Αδέλφια, βοήθεια, τ’ αδέλφια σας σφάζονται από τους Τούρκους», ήταν το
κύριο σύνθημα που ακουγόταν από
τα μεγάφωνά τους.
Όλα αυτά μας είχαν αναστατώσει τόσο
πολύ, που το αίμα μας έβραζε από θυμό,
αγανάκτηση, ενθουσιασμό και δεν ξέρω
από τι άλλα συναισθήματα, αλλά εκείνο
που ήταν βέβαιο είναι ότι ήμασταν έτοιμοι
να πάμε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουμε χωρίς, εκείνες τις στιγμές, να
σκεπτόμαστε τίποτε άλλο.
Βλέποντας αυτήν την κατάσταση ο
Διοικητής του Συντάγματος, Τσεβελίκος
Απόστολος, έδωσε εντολή και έγινε συγκέντρωση όλης της δύναμης της ΕΛ.ΔΥ.Κ.
και αφού εκφώνησε έναν συγκινητικό,
πατριωτικό λόγο, κατέληξε: «Νιώθω πώς
αισθάνεστε. να είστε βέβαιοι ότι το ίδιο
αισθάνομαι κι εγώ. Γι’ αυτό, αν χρειαστεί,
όταν έλθει, αν έλθει αυτή η ώρα, ο πρώ-

τος που θα μπει στη μάχη θα είμαι εγώ
και να πάει ο καθένας στη θέση του και
να είστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, αφού
πρώτα κλείσετε τ’ αφτιά σας σε όσα από
τα μεγάφωνα ακούτε».
Στο ίδιο πνεύμα και ο Διοικητής του 2ου
Συντάγματος Κωστάκης και ο Διοικητής
του 6ου λόχου λοχαγός Μιχαήλ Πηλιχός
και οι υπολοχαγοί μας Σιάτρας Γεώργιος,
Δεμέστιχας Δημήτριος και όλοι οι μόνιμοι υπαξιωματικοί μας, ο υπασπιστής του
λόχου Φίλιος Βασίλειος και ο μόνιμος
λοχίας Ανδρεόπουλος Ευάγγελος.
Το ίδιο πνεύμα επικρατούσε και στον
υπασπιστή του Τάγματος, εξαίρετο αξιωματικό Ανεστόπουλο Παναγιώτη, καθώς
και στον 4ο λόχο, του οποίου τα γραφεία
ήταν απέναντί μας, προεξάρχοντος του
λεβέντη Βορειοηπειρώτη λοχαγού Γκόρου Πέτρου, που ήταν ο πιο ενθουσιώδης
από όλους.
Την άλλη μέρα, αφού πήραμε εντολή να πάρουμε τα βασικά μας πράγματα,
επιβιβαστήκαμε σε αυτοκίνητα και μεταφερθήκαμε σε διαφορά μέρη εκτός
στρατοπέδου.
Εμείς οι του 6ου Λόχου εγκατασταθήκαμε στο γυμνάσιο αρρένων της μονής
Κύκκου. Και ενώ ήταν να φύγουμε στις 27
Δεκεμβρίου που θα ερχόταν η άλλη σειρά
να μας αντικαταστήσει, κάναμε Πρωτοχρονιά στο εν λόγω γυμνάσιο μέσα σ’ ένα
κλίμα αγωνίας και αναμονής, δεδομένου
ότι οι μάχες συνεχίζονταν, ενώ σκαπτικά
μηχανήματα, που είχαν μετατραπεί σε τανκς,
αφού είχαν τοποθετηθεί μεταλλικές λαμαρίνες γύρω από τη θέση του οδηγού
με ανοιχτές πολεμίστρες γύρω – γύρω,
περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα έξω από
τον καταυλισμό μας πηγαίνοντας προς
διάφορες κατευθύνσεις.
Φήμες δε και μαρτυρίες Κυπρίων
μιλούσαν για πολλούς νεκρούς και αιχμαλώτους.
Μετά την Πρωτοχρονιά εγκατασταθήκαμε σε σκηνές έξω από την Ιερατική
Σχολή Κύκκου, όπου μείναμε μέχρι τέλους Ιανουαρίου, όταν, επιτέλους, ήλθε η

άλλη σειρά να μας αντικαταστήσει. Όσοι
έμειναν εκεί, έμειναν στην πρόχειρη αυτή
εγκατάσταση μέχρι το Πάσχα του 1964,
όπως μου έλεγε ο υπασπιστής Φίλιος
Βασίλειος.

Το ζεύγος Βασιλείου

Συγκινητική, πάντως, ήταν η συμπαράσταση των Κυπρίων οι οποίοι καθημερινά
έρχονταν στον καταυλισμό μας και μας
έφερναν διάφορα φαγώσιμα και κυρίως
γλυκά για τις γιορτινές μέρες που είχαμε.
Ιδιαιτέρως πρέπει να αναφερθώ
σε ένα εξαίρετο ζεύγος Κυπρίων, τον
Αχιλλέα και την Ελενίτσα Βασιλείου,
οι οποίοι διατηρούσαν ένα εμπορικό
κατάστημα ρούχων επί της οδού Λήδρας
και είχαν ένα γιο στη Νομική Σχολή
Αθηνών και είχαμε γνωριστεί αρκετά
καλά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι κάθε μέρα
φέρνανε λαμαρίνες με γλυκά και άλλα
φαγώσιμα, τα παρέδιδαν σ’ εμένα και
έλεγαν: «Αυτά για τα παιδιά μας που
υποφέρουν», δεδομένου ότι είχαμε
μόνο μια κουβέρτα και τη χλαίνη μας
που ήταν μέρα - νύκτα αχώριστη, γιατί
δεν είχαμε τίποτα άλλο και ο χειμώνας
ήταν αρκετά βαρύς.
Αυτοί οι άνθρωποι μάς είχαν συγκινήσει αφάνταστα, γι’ αυτό και ύστερα από
τόσα χρόνια τους θυμόμαστε με αγάπη.
Πέραν αυτών πρέπει να σου πω, φίλε
Ντίνο, ότι οι Κύπριοι κάτι περίμεναν απ’
όλα αυτά που έγιναν, γιατί δύο φορές την
εβδομάδα ερχόντουσαν στο στρατόπεδο
60-70 άτομα, όχι τα ίδια πάντοτε, και, παίρνοντας απαραίτητα υλικά από την αποθήκη
μας, προέβαιναν σε νυκτερινές ασκήσεις,
πράγμα που δείχνει ότι προετοιμάζονταν
για κάτι, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια
φαινομενική ηρεμία. Εμείς, πολλές φορές
πριν από την τουρκανταρσία, περνούσαμε
την οδό Ερμού και πηγαίναμε σε κάποια
ταβερνάκια της τουρκικής συνοικίας της
Λευκωσίας χωρίς να έχουμε κανένα φόβο.
Επίσης, όταν πηγαίναμε στην Κυρήνεια
και περνούσαμε από το χωριό Κιόνελι,
που ήταν τουρκικό, δεν είχαμε κανένα

φόβο, ίσως γιατί δεν γνωρίζαμε τι κρυβόταν
πίσω από αυτήν την ησυχία.
Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή ενημερωτική επιστολή μου θέλω να ευχαριστήσω
που μου έδωσες την ευκαιρία να θυμηθώ
τα γεγονότα της κρίσιμης περιόδου και
να νιώσω τον ίδιο ενθουσιασμό και την
ίδια ένταση των ημερών εκείνων που
ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στη μάχη
για την υπεράσπιση της Κύπρου μας.
Ανέσυρα και κάποιες φωτογραφίες
από το στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ., όπου
φαινόμαστε με τον Εθνάρχη Μακάριο
(δικής σας έκφραση) κατά την επίσκεψή
του το Πάσχα του 1963 στο στρατόπεδό
μας μαζί με τον Γιωρκάτζη και κάποιους
άλλους, που δεν τους θυμάμαι, τον λοχαγό
Πηλιχό και τον γιο του Δημητράκη, στον
οποίο έκανα πολλές φορές μάθημα και ο
οποίος έγινε αξιωματικός του Ελληνικού
Στρατού, τον Μίμη Παπαϊωάννου και τον
Κανελλόπουλο, που ήρθαν στο στρατόπεδο
όταν η ΑΕΚ ήρθε στην Κύπρο για κάποιον
αγώνα, καθώς και άλλους συστρατιώτες
μου και συναθλητές στους αγώνες της
ΕΛ.ΔΥ.Κ. κ.ά.
Ήταν ομολογουμένως μια νοσταλγική περιπλάνηση στις αναμνήσεις της
περιόδου εκείνης και μια απογοήτευση
ταυτόχρονα, γιατί οι ισχυροί της Γης, οι
ψευτοδημοκράτες και ψευτοκήρυκες της
δικαιοσύνης, αφήνουν το μαρτυρικό νησί
μας να στενάζει και να ζει κάτω από τον
καθημερινό φόβο του βάρβαρου κατακτητή.
Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι
ο Θεός να σου δίνει δύναμη και πίστη
για τη συνέχιση του Πατριωτικού και
Θεάρεστου έργου σου.
Με πολλή φιλία,
Καραΐσκος Βάιος – ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Επιμύθιο: Απόλυτος Σεβασμός και
ένα πελώριο ευχαριστώ στα παιδιά της
μάνας Ελλάδας (σε αντίθεση με κάποιους
πολιτικούς ηγέτες της), για ό,τι πρόσφεραν
στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού
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Δύο κράτη - χαλαρή ομοσπονδία
με βρετανική βοήθεια
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ΤΌΣΟ Η ΛΎΣΗ ΔΎΟ
ΚΡΑΤΏΝ, ΌΣΟ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΙΣΌΤΗΤΑ,
Η ΔΔΟ, Η ΣΚΈΤΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ, Η ΧΑΛΑΡΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ
‘Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ,
Η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ,
ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΘΈΛΕΙΣ ΠΕΣ
ΤΗΝ, ΕΊΝΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΈΣ
ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΑΝ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΆ
ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΊ

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΛΎΣΗΣ ΤΟΥ D. G. H. FROST (1990) ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΌΡΕΪΝ ΌΦΙΣ, ΒΆΣΕΙ
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΝΤΕΝΚΤΆΣ, ΜΕ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΠΏΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΆΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΈΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΊΟΥΣ.

Μέρος Α’
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Τσαβούσογλου:
«Η
λύση
δύο κρατών
προτάθηκε
πρώτη φορά
από τον Αναστασιάδη»
(Sigmalive, 8.1.2021). Δεν αληθεύει. Τόσο
αυτά, όσο και η πολιτική ισότητα, η ΔΔΟ,
η σκέτη ομοσπονδία, η χαλαρή ομοσπονδία ή αποκεντρωμένη, η συνομοσπονδία,
και όπως θέλεις πες την, είναι τουρκικές
λύσεις που υποστήριξαν διαχρονικά οι
Τούρκοι και οι Βρετανοί. Οι δικοί μας
ήσαν και παραμένουν φρόνιμοι αποδέκτες και προωθητές των. Ο μόνος που
κλοτσούσε όσο του επέτρεπαν οι «γύπες»
γύρω του, ήταν ο μ. Σπύρος Κυπριανού.
Έτσι προωθήθηκε ο «ευέλικτος» Γιώργος
Βασιλείου, που έκανε ό,τι του έλεγαν οι
Βρετανοί, δέχθηκε την ΔΔΟ τους (649/90)
και το 99% των τουρκικών απαιτήσεων.
Στη συνέχεια και ο Γλ. Κληρίδης δέχθηκε
την πολιτική ισότητα και οι υπόλοιποι…
Λοιπόν: Το Σύνταγμα του 1960 «προμηνούσε» την προτεινόμενη «λύση δύο
κρατών» αναγνωρίζοντας «δύο κοινότητες»
και δημιουργώντας δύο ξεχωριστές «κοινοτικές συνελεύσεις» http://www.cylaw.
org/nomoi/arith/syntagma.pdf.
Μετά τη ζυριχική «ανεξαρτησία» και
τις προετοιμασίες των Τούρκων για επιβολή των διαιρετικών τους στόχων με το
πραξικόπημα του Δεκεμβρίου 1963/64…
3.1.1964 Φόρεϊν Όφις - ετοιμασία
μετάλλαξης της ΚΔ σε «two constituent
states». άρθρο 23.11.2020, Φ.Α., «Η πολιτική ισότητα βρετανική φόρμουλα από
το 1956». https://simerini.sigmalive.com/
article/2020/11/23/h-politike-isoteta-touk-stephen-lillie-etan-bretanike-phormoulaapo-to-1956/
17.7.1974 – Ετζεβίτ: Δύο αυτόνομες
κυβερνήσεις.
Γενεύη Ι 1974 – Αναγνώρισαν ενυπογράφως δύο αυτόνομες διοικήσεις,
ενώ ο Αττίλας προέλαυνε επί εδάφους…
Γενεύη ΙΙ 1974 – Ρ. Ντενκτάς και Turan
Gunes ζητούν δύο κράτη - ο James Callaghan
(Βρετανός ΥΠΕΞ) ζητεί υπογραφή από Γλ.
Κληρίδη και Ρ. Ντενκτάς για λύση γεωγραφικού ομοσπονδιακού διαχωρισμού.

12.2.1977 και 19.5.1979: α) Κατευθυντήριες γραμμές Μακαρίου/Ντενκτάς
για δικοινοτική ομοσπονδία. β) Κατευθυντήριες Κυπριανού/Ντενκτάς. Ο μ. Σπ.
Κυπριανού δεν δέχθηκε τη διζωνική
επιβεβαίωση από Angela Gillon, Φ.Ο.,
Νοέμβριος 1983.
Ιούλιος 1987 - Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: «Αν η επανένωση δεν
επιτευχθεί με λύση ομοσπονδίας εντός
λογικού χρονικού διαστήματος στο μέλλον, η επόμενη καλύτερη λύση είναι η
‘Συνομοσπονδία’» (Φ. Α: Ακολούθησαν οι
βρετανικές συνομόσπονδες «Ιδέες Γκάλι»,
αφού ο Γ. Βασιλείου δέχθηκε τη ΔΔΟ).
9.8.1990 - D. G. H. Frost * Βρετ. Υπ.
Αρμοστεία, Λευκωσία: «Δύο ανεξάρτητα
ομόσπονδα κράτη με μια κατ’ όνομα κεντρική κυβέρνηση», γιατί αυτό απαιτούσε ο
Ντενκτάς, παρά μια πραγματική αναγνώριση
της «ΤΔΒΚ». Πώς θα τα επέβαλλαν στους
Ε/κ ήταν το πρόβλημα (Φ.Α. «Σ» 26.1.2020).
* Σημερινός διαπραγματευτής για το Brexit.
19.9.1991 - «Τα Νέα» Λονδίνου: Κυριαρχία θέλει τώρα ο Ντενκτάς για τους Τ/κ.
21.2.1992 - «Σημερινή»: Προσχέδιο
συμφωνίας για χαλαρή ομοσπονδία μεταφέρουν τα ΗΕ, που να βασίζεται στη
ΔΙΖΩΝΙΚΗ.
24.8.1992 - «Ελευθεροτυπία» Κύπρου:
Τ. Παπαδόπουλος: Μετά τη διπλωματική
μας ήττα στη Νέα Υόρκη - Οι τουρκικές
απαιτήσεις υιοθετούνται από τον Γκάλι.
27.1.1993 - «Σημερινή»: Ο Βασιλείου
ξεγράφει την Κερύνεια για την ομοσπονδία – Το να ζητήσουμε η Κερύνεια να
περιέλθει υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση είναι σαν να μη θέλουμε ομοσπονδία,
δήλωσε ο Γ. Βασιλείου (Φ.Α.: Γκουστάβ
Φεϊζέλ - ο ΓΒ δέχθηκε τη ΔΔΟ και 99%,
αν όχι 100% των τουρκικών απαιτήσεων.
Τ. Παναγίδης - Ο Βασιλείου έκανε ό,τι
του ζητούσαν οι Βρετανοί).
Φθινόπωρο 1993: Η Βρετανίδα Υφυπουργός Linda Chalker στην Κύπρο είπε
ότι «υπάρχουν και άλλες λύσεις εκτός της
ομοσπονδίας».

Χαλαρή αποκεντρωμένη
ομοσπονδία

1994 - Σε άρθρο της «Χουριέτ» (Γιουσούφ Κανλί): «Η Βρετανία βολιδοσκοπεί τις
αντιδράσεις σε διάφορα επίπεδα διαπραγματεύσεων με την ελληνοκυπριακή ηγεσία,
για ιδέες “loosely decentralized federation”

(δηλαδή για μια χαλαρή αποκεντρωμένη
ομοσπονδία) ή “two state confederation”»
- συνομοσπονδία δύο κρατών.
26.10.1993 - «Ελευθεροτυπία» (Κύπρου): Συνομοσπονδία θέλουν οι Άγγλοι
– Η βρετανική κυβέρνηση έχει συνταχθεί
με την Άγκυρα.
26.10.1993 - «Χαραυγή»: Η Βρετανία προωθεί μεθοδικά λύση χαλαρής
ομοσπονδίας, που παρέχει αυξημένες
εξουσίες στην τ/κ πλευρά.
15.7.1995 - «Φιλελεύθερος»: Λύση
δύο κρατών και ενίσχυση του Αττίλα –
υποστηρίζει έγγραφο της ηγεσίας των
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
Ιούνιος 1996 - Φ.Ο.: Χαλαρή ομοσπονδία θέλει η Τουρκία - Ανέλαβε το
«έργο» ο Sir David Hannay («Σ», 3 και
10/1/2021).
1.6.1997 - «Σημερινή»: Προέκταση
της Τουρκίας είναι ολόκληρη η Κύπρος
–Υποστηρίζει «επίσημα» σύμβουλος του
κατοχικού Ντενκτάς (σε συνάντηση Ε/κ
και Τ/κ στο Λήδρα Πάλας).
24.7.1997 - «Παροικιακή» (Χαραυγή) Λονδίνου: Να μη μιλούμε για ψευδοκράτος, υποστηρίζει δύο κράτη και δύο
κυριαρχίες ο Έλληνας αρθρογράφος της
«Καθημερινής», Αντώνης Καρκαγιάννης.
23.7.1998 - «Σημερινή»: Δεν θεωρεί
χρήσιμο να συζητά για τον Αττίλα ο Σερ
Ντέιβιντ - Συνεχής αναφορά για τους
πυραύλους.
2.8.1998 - «Σημερινή»: Χαλαρή
συνομοσπονδία ή πολεμική σύρραξη άρθρο του «Economist» - Απηχώντας τις
βρετανικές θέσεις.
27.7.1999 - «Σημερινή»: Αντιδράσεις
προκαλεί ο Χάνεϊ, δήλωσή του σε Τ/κ
Λονδίνου: Η λύση θα έχει μορφή χαλαρής ομοσπονδίας. Πρόδρομος η αναφορά του σε ομοσπονδία που προνοεί δύο
ισχυρές τοπικές κυβερνήσεις και μιαν
ασθενή κεντρική.
16.11.2003 - «Σημερινή»: Εδώ θα γίνει Τουρκία! Προκλητική υποδοχή του
Ερντογάν στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου.
24.4.2004: Απερρίφθη το «Σχέδιο
Ανάν» από τους Ε/κ.
8.7.2006: Δέσμη αρχών Τ. Παπαδόπουλου και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ για δέσμευση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα όπως
καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Σ.Α. (βλέπε 649/90, 750/92).
27.8.2006 - «Σημερινή»: Μας κή-

ρυξε παράνομους ο Ταλάτ - Παράνομη
ως κράτος η Κ.Δ.
5.10.2007 - «Σημερινή»: Προτείνουν
«συνεταιρισμό» - Εμμονή στις «πραγματικότητες» από Άγκυρα.
11.1.2008 - «Νέα» Λονδίνου: Σχέδιο α
λα τούρκα – Ο Τούρκος Πρόεδρος (Γκιουλ)
ζητά πρωτοβουλία από τα ΗΕ και αξιώνει…
ανταλλάγματα για τη στάση που τήρησε
η τουρκική πλευρά στο δημοψήφισμα.
7.3.2008 - «Τα Νέα» Λονδίνου: Σε
παρθενογένεση νέου κράτους επιμένει
ο Ταλάτ.
13.3.2008 - “Toplum Postasi” Λονδίνο: - Ο Ταλάτ και η Τουρκία θέλουν
το «Σχέδιο Ανάν».
1.5.2008 - «Londra Turkish Gazette»:
Επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό
Γκόρντον Μπράουν από Τ/κ για τερματισμό
του εμπάργκο εναντίον των κατεχομένων
και υπέρ του «Σχεδίου Ανάν».
23.5.2008: Κοινό Ανακοινωθέν Δημήτρη Χριστόφια - Μ.Α.Ταλάτ. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για δι-ζωνική,
δι-κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα… Ο συνεταιρισμός θα έχει μια
ομόσπονδη κυβέρνηση... καθώς και ένα
τουρκοκυπριακό «Constituent State» και
ένα ελληνοκυπριακό «Constituent State»…
30.10.2008 - «Σημερινή»: Ο Ταλάτ
μιλά για δύο κράτη και εγγυήσεις στο νησί.
2.7.2009 - «Σημερινή»: Λύση με δύο
ισότιμα κράτη – Το Συμβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας της Τουρκίας θέτει τους όρους
συμφωνίας.
16.7.2009 - «Ελευθερία» Λονδίνου:
Δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν αρχές
στη βάση της εποικοδομητικής ασάφειας
- Μ. Καρογιάν: «Έχω δει προτάσεις των
Τούρκων για λύση δύο κρατών».
6.1.2011 - «Ελευθερία» Λονδίνου:
Μπαγίς: «Οι Ε/κ δεν αποτελούν ούτε
καν φυλή»!!!
2.2.2011 - «Σημερινή»: Ξεσάλωσαν
οι Βρετανοί υπέρ των Τούρκων, θέλουν
να ληφθεί υπ’ όψιν η πρόταση Έρογλου
για λύση.
16.2.2011 - «Σημερινή»: Τουρκία Έχουμε στρατηγικές ευαισθησίες στην Κύπρο.
12.9.2012 - «Τα Νέα» Λονδίνου:
Εγκεμέν Μπαγίς – Η Τουρκία προτιμά
ενιαίο κράτος με δύο ιδρυτικά «κράτη». Η
μόνη χώρα από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ
που δεν εφαρμόζει εμπάργκο εναντίον του
ψευδοκράτους είναι η «Νότια Κύπρος»,

δήλωσε ο Τούρκος αρμόδιος για θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20.7.2013 - «Σημερινή»: Ιταμός ο
Τούρκος Πρωθυπουργός, δεν δίνει τίποτα
πίσω και μας χλευάζει για την τραγωδία.
12.11.2013 - «Φιλελεύθερος»: Ερντογάν: Δεν υπάρχει χώρα με όνομα Κύπρος.
11.2.2014: Κοινή Διακήρυξη Νίκου
Αναστασιάδη/Ντερβίς Έρογλου - Η λύση
θα βασίζεται σε μια δι-κοινοτική, διζωνική
ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
Σ.Α. και της Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου…
Η διευθέτηση θα τεθεί σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα, το ομόσπονδο σύνταγμα θα
προνοεί εξουσίες για το κάθε “constituent
state” («συνιστών κράτος»)… (Φ.Α.: Παραπλάνηση η αναφορά σε «Συμφωνίες
Υ.Ε.», δεν υπήρξαν τέτοιες το ’77 και ’79,
αλλά οδηγίες προς τους διαπραγματευτές).
23.6.2014: Γραπτή Δήλωση του
Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
της Τουρκίας, Mevlut Cavusoglu, Λουξεμβούργο, 23/6/2014: «Εκλιπούσα η
Κυπριακή Δημοκρατία («defunct»).
1.9.2014 - Πρόεδρος Ερντογάν:
«Μόνο λύση δύο κρατών γίνεται αποδεκτή, βασισμένη σε ομοσπονδιακή δομή
με πολιτική ισότητα».
https://www.tccb.gov.tr/en/
news/542/3217/erdogan-reiterates-turkeysresoluteness-toward-the-cyprus-issue-asa-gurantor-country
27.11.2014 «London School of
Economics»: Στην παρουσίαση βιβλίου
του Βρετανού Δρος James Ker-Lindsay, o
T/κ διαπραγματευτής Μουσταφά Ερκούν
Ολγκούν είπε ότι «το στάτους κβο χρειάζεται
αλλαγή. Δεσμεύσαμε τους εαυτούς μας
στο Κοινό Ανακοινωθέν της 11.2.2014 για
μοιρασιά της εξουσίας (power sharing)…».
13.5.2015 - «Σημερινή»: Ο Τσαβούσογλου παραπέμπει σε παρθενογένεση
– Δύο κρατίδια ιδρυτικά θέλει η Τουρκία
(Ο ίδιος που ισχυρίστηκε ότι ο Αναστασιάδης πρώτος μίλησε για δύο κράτη –
Sigmalive, 8.1.2021).
3.6.2015 - «Σημερινή»: Απαίτηση
Αττίλα ’74 τα… «συνιστώντα» (Ο Πόλυς
Γ. Πολυβίου, ο οποίος παρευρέθη και στη
Γενεύη ΙΙ το 1974, μαρτυρεί σε βιβλίο του
ότι η φρασεολογία «συνιστώντα» καταγράφτηκε στις διαπραγματεύσεις. Άρθρο Λάζαρου Μαύρου (Φ.Α.: Όμως δεν ήταν η
πρώτη φορά, αυτή βρίσκεται σε βρετανικό
έγγραφο του Φόρεϊν Όφις, 3.1.1964, όταν
ο Sir Cripsin Tickell ετοίμαζε το σχέδιο
επανασύστασης/μετάλλαξης της ΚΔ σε δύο
“constituent states” και πώς να διευθετείτο
η τουρκική εισβολή σε 10 χρόνια!)...
6.9.2015 - «Σημερινή»: Τούρκοι: Λύση
δύο συνιδρυτικών λαών με σημαία την
παρθενογένεση.
13.9.2915 - «Σημερινή»: «Σηκώνεται
η τρίχα σου…». Ο Ανδρέας Μαυρογιάνης αποκαλύπτει τις απαράδεκτες θέσεις
Ακιντζί… Μόνιμες παρεκκλίσεις και πρωτογενές δίκαιο εξισώνουν δικαίωμα του
χρήστη με τον ιδιοκτήτη.
26.1.2016 - «Σημερινή»: Διζωνική
με κυριαρχία τ/κ «λαού» - Αυτός είναι ο
στόχος της τουρκικής πλευράς κατά τον
Μουσταφά Ακιντζί – υποστήριξε ότι στο
Νταβός εμφανίστηκε σε ισότιμο καθεστώς
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
16.12.2016 - Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Huseyin Ozgurgun:
«Δεν θα υποστηρίξουμε λύση που θα
επιστρέφει τη Μόρφου (“Guzelyurt”) και
δεν φεύγουν τα τουρκικά στρατεύματα».
Βρήκε ανόητο τον ισχυρισμό του Espen
Barth Eide ότι αστυνομική δύναμη θα
διασφάλισε την ασφάλεια των Τ/κ.
8.2.2017 - «Σημερινή»: Χάρτη με τον
οποίο «ισοπεδώνει» όλα τα κριτήρια και
τις κατευθυντήριες γραμμές κατέθεσε ο
Ακιντζί στη Γενεύη – ο χάρτης προσδιορίζει
το ποσοστό εδάφους στο τ/κ συνιστών
κρατίδιο στο 29,15% και την ακτογραμμή στο 55% (όσο και το «Σχέδιο Ανάν»)…
(Φ.Α.: Δόθηκε και ε/κ χάρτης, αλλά κλειδώθηκε στα συρτάρια του ΟΗΕ, δεν τον
είδε κανένας. Λέχθηκε μετά ότι οι Τ/κ
απέσυραν τον χάρτη τους).
29.11.2017 - «Αλήθεια»: Λύση δύο
κρατών προκρίνει ο Αρχιεπίσκοπος
25.6.2018 - «Αλήθεια»: Ισχυρό μήνυμα
Αναστασιάδη προς ΑΚΕΛ και άλλους…

Δεν μίλησα ποτέ για δύο κράτη.
15.10.2018 - «Αλήθεια»: Μόνη λύση
η χαλαρή ομοσπονδία - Συνέντευξη καθηγητή James Ker-Lindsay. Τουρκικές
θέσεις που κατέγραψε διαχρονικά το
Φόρεϊν Όφις και προωθεί. Βλέπε και
πρόσφατες δημοσιεύσεις της γράφουσας,
στη «Σ» 3 και 10 /1/2021 με θέσεις Φ.Ο.
και Ντέιβιντ Χάνεϊ, 1996-7 (Φ.Α: Ο James
Ker-Lindsay εργάστηκε και για το Φ.Ο.
και παρευρέθη και στο Κραν Μοντανά το
2017 ως μέλος της βρετανικής ομάδας).
19.3.2019 - «Νέα» Λονδίνου: Κασουλίδης: Να μην προκαλούμε την Τουρκία
και να αποφεύγουμε να απαντάμε στις
προκλήσεις! - Εκεί κατάντησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.
5.4.2019 - «Αλήθεια»: Ο Οζερσάι, ενθαρρυμένος από τον Τούρκο «πρεσβευτή»,
προκαλεί τη Λουτ: Δώσε τέλος στην ομοσπονδία – η τουρκική πλευρά επιδιώκει
λύση πλάι - πλάι και συνεταιρισμό στους
υδρογονάνθρακες (Φ.Α.: Πέραν της επαναβεβαίωσης της ΔΔΟ, ο Χριστόφιας με
τον Ταλάτ το 2008 συμφώνησαν στον συνεταιρισμό που πρώτος προέβαλε το 1958
ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μακμίλαν).
4.6.2019 - «Αλήθεια»: Μουσταφά
Ακίντζι: Απορρίπτει ξεκάθαρα λύση δύο
κρατών (Φ.Α: Και όμως στις 26.1.2016
(«Σημερινή»), «Διζωνική με κυριαρχία
τ/κ «λαού» υποστήριζε ο Ακιντζί). Αλλά
το 2019 αντιμετώπιζε εκλογές…
23.7.2019 - «Αλήθεια»: Ισχυρισμοί
Τσαβούσογλου – Ο Αναστασιάδης μού
μίλησε για δύο κράτη – Αναληθή τα όσα
αποδίδει στον Πρόεδρο (Πρόδρομος Προδρόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος).
19.11.20 - «Αλήθεια»: Χριστοδουλίδης: Θα μπορούσε να συζητηθεί χαλαρή
ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία.
29.11.2020 - «Σημερινή»: Πενταμερής:
Δούρειος ίππος και εργαλείο διχοτόμησης
το κεκτημένο των συνομιλιών – Η κομπίνα
των Βρετανών, η πολιτική ισότητα και η
χαλαρή ομοσπονδία.
17.12.2020 - «Ελευθερία» Λονδίνου:
Τσαβούσογλου: Με οδηγό το πνεύμα Ετσεβίτ του 1974 θα λυγίσουμε τα χέρια όσων
κινούνται εναντίον μας.
27.12.2020 - «Sigmalive»: Ο ΠτΔ
απορρίπτει τα όσα ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος για λύση δύο κρατών.
29.12.2020 - «Φιλελεύθερος»: Φλερτάρουν με τα δύο κράτη και παριστάνουν
τους ανίδεους.
3.1.2021 - «Σημερινή»: Οι προαγωγοί
της τουρκοποίησης της Κύπρου.
5.1.2021 - «Σημερινή»: Τα δύο κράτη
«κυνηγούν» τον Πρόεδρο.
Στο β’ μέρος - Ε/κ διαχρονική δουλοπρεπής υποταγή
*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Οι δικοί μας ήσαν
και παραμένουν
φρόνιμοι αποδέκτες
και προωθητές των. Ο
μόνος που κλoτσούσε
όσο του επέτρεπαν οι
«γύπες» γύρω του, ήταν
ο μ. Σπύρος Κυπριανού.
Έτσι προωθήθηκε ο
«ευέλικτος» Γιώργος
Βασιλείου, που έκανε
ό,τι του έλεγαν οι
Βρετανοί, δέχθηκε τη
ΔΔΟ τους (649/90)
και το 99% των
τουρκικών απαιτήσεων.
Στη συνέχεια και ο Γλ.
Κληρίδης δέχθηκε την
πολιτική ισότητα και οι
υπόλοιποι…

17.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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ΛΕΓΕΏΝ ΤΩΝ ΞΈΝΩΝ, Η ΛΕΓΕΏΝ ΤΗΣ ΤΙΜΉΣ, LEGION D’ HONNEUR

«Είναι με τέτοια μπιχλιμπίδια που
οδηγούνται στην μάχη οι άντρες»
ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*
titos_christodoulou@hotmail.com

Η ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΠΡΌΣΟΨΗ ΓΙΑ
ΝΑ ΔΏΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΕΎΝΟΙΕΣ, ΔΏΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΕΙΣ.
Η LÉGION D’HONNEUR ΔΙΑΜΟΡΦΏΘΗΚΕ ΧΑΛΑΡΆ ΣΤΟ
ΠΡΌΤΥΠΟ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΉΣ ΛΕΓΕΏΝΑΣ, ΜΕ ΛΕΓΕΩΝΆΡΙΟΥΣ,
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΎΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΈΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ «ΚΟΌΡΤΕΣ»
ΚΑΙ ΈΝΑ ΜΕΓΆΛΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Κ

ατά την διάρκεια της
Γαλλικής Επανάστασης,
όλες οι γαλλικές τάξεις
ιπποσύνης καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα Όπλα Τιμής.
Ήταν η επιθυμία του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη, του Πρώτου
Υπάτου, να δημιουργήσει μιαν ανταμοιβή
για να τιμήσει πολίτες και στρατιώτες. Από
αυτήν την επιθυμία ιδρύθηκε η Légion
d’honneur, ένα σώμα ανδρών που δεν ήταν
τάξη ιπποσύνης, γιατί ο Ναπολέων πίστευε
ότι η Γαλλία ήθελε μιαν αναγνώριση και
διάκριση της ατομικής αξίας παρά ένα
νέο σύστημα [κληρονομικής] ευγενείας.
Ωστόσο, η Λεγεών της Τιμής, Légion
d’honneur χρησιμοποίησε την οργάνωση
των παλαιών γαλλικών τάξεων ιπποσύνης,
για παράδειγμα, το Ordre de Saint-Louis.
Τα διακριτικά της Légion d’honneur μοιάζουν με αυτά του Ordre de Saint-Louis, το
οποίο χρησιμοποίησε επίσης την κόκκινη
κορδέλα.
Ο Ναπολέων δημιούργησε αρχικά
αυτό το παράσημο για να διασφαλίσει
την πολιτική πίστη. Η οργάνωση θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη για να δώσει
πολιτικές εύνοιες, δώρα και παραχωρήσεις.
Η Légion d’honneur διαμορφώθηκε χαλαρά
στο πρότυπο της ρωμαϊκής λεγεώνας, με
λεγεωνάριους, αξιωματικούς, διοικητές,
περιφερειακές «κοόρτες» και ένα μεγάλο
συμβούλιο. Η υψηλότερη διάκριση δεν
ήταν ένας Μεγάλος Σταυρός, αλλά ένας
Μεγάλος Αετός (Grand Eagle), μια διάκριση που φορούσε τα διακριτικά κοινά σε
έναν Μεγάλο Σταυρό. Τα μέλη, εξ άλλου,

αμείβoνται, ο υψηλότερος βαθμός από
αυτά εξαιρετικά γενναιόδωρα:
5.000 φράγκα σε ανώτατο αξιωματούχο,
2.000 φράγκα σε διοικητή,
1.000 φράγκα σε αξιωματικό,
250 φράγκα σε έναν λεγεωνάριο.
Ο Ναπολέων δήλωσε με την φράση
που έμεινε στην ιστορία: «Τα ονομάζεις
αυτά στολίδια, λοιπόν, με τα μπιχλιμπίδια οδηγούνται οι άνδρες... Πιστεύεις ότι
θα μπορούσες να κάνεις τους άνδρες να
πολεμούν με την λογική; Ποτέ. Αυτό είναι
καλό μόνο για τον μελετητή στις σπουδές
του. Ο στρατιώτης χρειάζεται δόξα, διακρίσεις, ανταμοιβές». Αυτό έμεινε στην
ιστορία ως: «Είναι με τέτοια στολίδια που
οδηγούνται οι άντρες».
Προηγούμενό τους στην ιστορία, πάντα
γερά [σ]πηρούνια του στρατεύματος, οι
Βουκελάριοι, οι Λεγεωνάριοι Βουκανιέροι της Αυτοκρατορικής Φρουράς στο
Βυζάντιο, από την Βούκκα, το μάγουλο
ή... την μάσα. Οι ροζμπίφ, των Βρετανών,
ευρύστερνοι Φρουροί του Στέμματος, ή...
«Beefeaters» - που βλέπετε να φρουρούν
τον Πύργο του Λονδίνου - δίπλα στα κοράκια, και να κοσμούν τα μπουκάλια τζιν
της ομώνυμης μάρκας… Είπαμε, της γερής
μάσας. Στο σακάκι της στολής τους, μάλιστα,
οι ρίγες είναι οριζόντιες, για να επιταθεί
το πλάτος, οι πλάτες, των ευρύστερνων
στρατιωτών.
«Rank and file» – οι κληρωτοί απλοί
στρατιώτες. Οι κληρωτοί ή πολλοί ως βαθμός στρατολόγησης (επίσης γνωστός ως
βαθμός κληρωτών) βρίσκεται σε ορισμένες
ένοπλες υπηρεσίες, οποιασδήποτε κατάταξης κάτω από εκείνην ενός ανατεθέντος
αξιωματικού.

Η επιχείρηση Barkhane:
Πρόσφατες γαλλικές
στρατιωτικές επιχειρήσεις
στην Αφρική

Η επιχείρηση Barkhane είναι μια συνεχιζόμενη επιχείρηση κατά των ανταρτών
που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2014,
η οποία διευθύνεται από τον γαλλικό
στρατό κατά των ισλαμιστικών ομάδων
στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής. Αποτελείται από μια γαλλική δύναμη περίπου
5.000 ατόμων, η οποία εδρεύει μόνιμα
στο N’Djamena, την πρωτεύουσα του
Τσαντ. Η επιχείρηση διεξάγεται σε συνεργασία με πέντε χώρες, όλες τις πρώην
γαλλικές αποικίες, που εκτείνονται στο
Σαχέλ: Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, Μάλι,
Μαυριτανία και Νίγηρας. Αυτές οι χώρες
αναφέρονται συλλογικά ως «G5 Sahel».
Η επιχείρηση πήρε το όνομά της από
έναν αμμόλοφο σε σχήμα ημισελήνου,
στην έρημο της Σαχάρας.
Ο γαλλικός στρατός παρενέβη αρχικά
στο Μάλι στις αρχές του 2013 ως μέρος
της Επιχείρησης Serval, η οποία ανέκτησε
με επιτυχία το βόρειο μισό της χώρας από
ισλαμικές ομάδες. Η επιχείρηση Barkhane
προορίζεται να δράσει ως συνέχεια αυτής της επιτυχίας και έχει επεκτείνει τις
επιχειρήσεις του γαλλικού στρατού σε
μια τεράστια περιοχή της περιοχής Σαχέλ. Η επιχείρηση έχει δηλωμένο στόχο
να βοηθήσει τις κυβερνήσεις αυτών των
χωρών να διατηρήσουν τον έλεγχο της
επικράτειάς τους, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την περιοχή να γίνει ένα ασφαλές
καταφύγιο για ισλαμιστικές τρομοκρατικές
ομάδες που σχεδιάζουν να επιτεθούν στη
Γαλλία και την Ευρώπη.

Η επιχείρηση στοχεύει «να γίνει ο
γαλλικός πυλώνας της αντιτρομοκρατίας
στην περιοχή του Σαχέλ». Σύμφωνα με τον
Γάλλο τότε Υπουργό Άμυνας, Jean-Yves
Le Drian, ο κύριος στόχος της επιχείρησης
Barkhane είναι η αντιτρομοκρατία: «Ο
στόχος είναι για να αποτρέψω αυτό που
αποκαλώ τον αυτοκινητόδρομο όλων των
μορφών κυκλοφορίας για να γίνει ένας
τόπος μόνιμης διέλευσης, όπου τζιχαντιστικές ομάδες μεταξύ Λιβύης και Ατλαντικού
Ωκεανού μπορούν να ανασυγκροτηθούν,
κάτι που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνέπειες για την ασφάλειά μας». Η «εταιρική
σχέση» έχει τονιστεί για να εξηγήσει την
ανάπτυξη των γαλλικών στρατευμάτων. Ο
κύριος στόχος της γαλλικής στρατιωτικής
επέμβασης είναι η άμεση υποστήριξη
των δυνάμεων του G5 Sahel, μέσω της
εκπαίδευσης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και πόρων. Ο Γάλλος πρώην
πρόεδρος, François Hollande, δήλωσε
ότι η δύναμη του Barkhane θα επιτρέψει
«ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση
σε περίπτωση κρίσης» στην περιοχή.
Η επιχείρηση θα στοχεύει ισλαμιστές
εξτρεμιστές στο Μάλι, το Τσαντ και τον
Νίγηρα, και θα έχει την εντολή να λειτουργεί διασυνοριακά.

Γαλλικές δυνάμεις - περιλαμβάνοντας και την Λεγεώνα
των Ξένων

Η γαλλική δύναμη ήταν αρχικά μια
αντιτρομοκρατική δύναμη 3.000 ατόμων,
με 1.000 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν
επ’ αόριστον στο Μάλι. Αυτοί οι στρατιώτες
επρόκειτο να επικεντρωθούν σε επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας στο βόρειο

Μάλι, με άλλους 1.200 στρατιώτες τοποθετημένους στο Τσαντ, και οι υπόλοιποι
στρατιώτες χωρίστηκαν μεταξύ μιας βάσης
επιτήρησης στον Νίγηρα, μιας μεγαλύτερης
μόνιμης βάσης στην Ακτή Ελεφαντοστού
και ορισμένων ειδικών δυνάμεων στη
Μπουρκίνα Φάσο. Σύμφωνα με τα αρχικά
σχέδια, οι γαλλικές δυνάμεις εφοδιάστηκαν με 20 ελικόπτερα, 200 θωρακισμένα
οχήματα, 10 αεροσκάφη μεταφοράς, 6
μαχητικά αεροσκάφη και 3 αεροσκάφη.
Η Γαλλική Στρατιωτική Αεροπορία διαθέτει σήμερα δύο Aérospatiale SA 330
Puma’s στο Τσαντ.
Ο καταμερισμός της εργασίας μεταξύ
της Γαλλίας και του G5 Sahel δημιουργήθηκε από τέσσερεις μόνιμες στρατιωτικές
βάσεις: (1) Έδρα και αεροπορική βάση στην
πρωτεύουσα του Τσαντ N’Djamena (υπό
την ηγεσία της Γαλλικής Général Palasset)·
(2) μια περιφερειακή βάση στο Γκάο, στο
βόρειο Μάλι, με τουλάχιστον 1.000 άνδρες· (3) βάση ειδικών δυνάμεων στην
πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο, Ουαγκαντούγκου· (4) μια βάση πληροφοριών
στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Niamey,
με περισσότερους από 300 άνδρες. Η αεροπορική βάση Niamey είναι στρατηγικά
σημαντική, διότι φιλοξενεί αεροσκάφη
που είναι υπεύθυνα για την συλλογή
πληροφοριών σε ολόκληρη την περιοχή
της Σαχάλης-Σαχάρας. Από το Niamey, τα
στρατεύματα της Γαλλίας υποστηρίζονται
από δύο γερμανικά Transall C-160. Το
2020, η Γαλλία δήλωσε ότι θα αναπτύξει
600 στρατιώτες επιπλέον της υπάρχουσας
δύναμης για την καταπολέμηση των ισλαμιστών μαχητών στο Σαχέλ της Αφρικής.
Η αεροπορική υποστήριξη παρέχεται από

το γαλλικό Groupement Tactique DésertAérocombat.
Οι επιχειρήσεις άρχισαν την 1η Αυγούστου 2014. Οι γαλλικές δυνάμεις υπέστησαν το πρώτο τους θύμα κατά την διάρκεια
μιας μάχης στις αρχές Νοεμβρίου 2014,
η οποία είχε επίσης σκότωσε 24 τζιχαντιστές. Στις 24 Νοεμβρίου, ένας Γάλλος
στρατιώτης ειδικών δυνάμεων σκοτώθηκε
σε συντριβή ελικοπτέρου Caracal στην
Μπουρκίνα Φάσο. Οι γαλλικές δυνάμεις
γνώρισαν την πρώτη μεγάλη επιτυχία του
Barkhane τον Δεκέμβριο του 2014, με
την δολοφονία του Ahmed al-Tilemsi,
του ηγέτη της τζιχαντιστικής ομάδας AlMourabitoun, από γαλλικές ειδικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής
στις ερήμους του βόρειου Μάλι.
Από τις 7 έως τις 14 Απριλίου 2015,
γαλλικές και νιγηριανές δυνάμεις πραγματοποίησαν αερομεταφερόμενη επιχείρηση στα βόρεια του Νίγηρα για να
αναζητήσουν τζιχαντιστές. Στο πλαίσιο
της επιχείρησης, 90 αλεξιπτωτιστές της
λεγεώνας των ξένων, του 2e REP πήγαν
κοντά στο πέρασμα του Σαλβαδόρ. Δύο
λεγεωνάριοι τραυματίστηκαν κατά την
διάρκεια του άλματος προτού ενωθούν
με μια κοινή δύναμη Νιγηριανών και
Γάλλων στρατιωτών από το 1ο Χαζάρ
αλεξιπτωτιστών (1er RHP).
Στις 26 Νοεμβρίου 2015, ένας Γάλλος κομάντο αλεξιπτωτιστής υπέκυψε σε
νοσοκομείο της Γαλλίας ως αποτέλεσμα
των τραυμάτων του, αφού χτυπήθηκε από
αντιαρματικές νάρκες στις 13 Οκτωβρίου
κοντά στο Tessalit, κατά την διάρκεια μιας
αποστολής αναγνώρισης.

2016–2017:
Η εξέγερση εντείνεται

Γάλλοι στρατιώτες που εδρεύουν
στο Μάλι ως τμήμα της Διοίκησης των
Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού επεκτάθηκαν γρήγορα στην Μπουρκίνα
Φάσο στις 15 Ιανουαρίου 2016, αφού
τζιχαντιστές ξεκίνησαν τρομοκρατική
επίθεση στην Ουαγκαντουγκού, η οποία
σκότωσε 30 άτομα. Τον Φεβρουάριο, οι
γαλλικές δυνάμεις σκότωσαν έναν αριθμό
ανταρτών μαχητών στο βόρειο τμήμα του
Μάλι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων
υψηλόβαθμων αλλοδαπών τζιχαντιστών
από το AQIM.
Στις 12 Απριλίου 2016, τρεις Γάλλοι
στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν το θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού τους
έπεσε σε ναρκοπέδιο. Η συνοδεία περίπου
60 οχημάτων ταξίδευε στην βόρεια έρημο
πόλη Tessalit, όταν κτύπησε σε νάρκη.
Ένας άλλος Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε
στις 4 Νοεμβρίου 2016, μετά την έκρηξη
νάρκης κοντά στην πόλη Abeïbara, η
οποία κατέστησε το 2016 το πιο θανατηφόρο έτος μέχρι εκείνη την στιγμή για
τις γαλλικές δυνάμεις που συμμετείχαν
στο Barkhane.
*Φιλόσοφος, συγγραφέας

Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Τιμή στο 1821
ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
www.iep.org.cy

Ο

όπου γης Ελληνισμός γιορτάζει
φέτος τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση κάτω από το
βάρος μιας δεκαετούς κοινωνικής κρίσης και βαθιάς οικονομικής ύφεσης, η
οποία συνεχίζεται και εμβαθύνει λόγω
της πανδημίας. Η “μέθεξη στο αθάνατο
κρασί του ’21” μέσω ποικίλων εκδηλώσεων σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου
υπάρχουν Έλληνες, θα μας δώσει την
ευκαιρία να παραδειγματισθούμε από
το παρελθόν και να πορευθούμε προς

το μέλλον προβάλλοντας ως Ελληνισμός
νέες ιδέες και ανθοφόρες προτάσεις στο
πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πλάνου
εθνικής αναγέννησης.
Οι δυνάμεις του πολιτισμού και της δημιουργικότητας καλούνται να αναμετρηθούν
με την παρακμή και τις πολλές παθογένειες
που ταλαιπωρούν την Ελλάδα από την πρώτη ημέρα ίδρυσης του νεότερου ελληνικού
κράτους μέχρι σήμερα. Σε τούτη την κομβική
συγκυρία των μεγάλων ανατροπών στον
πλανήτη, καλούμαστε από την ιστορία να
αναμετρηθούμε πρώτα με τον εαυτό μας.
‘‘Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε κατά πού
προχωρούμε”, όπως έγραψε ο Νομπελίστας
ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης. Ποιοι είμαστε,
τι θέλουμε, πού πάμε και τι μπορούμε. Με
την έννοια αυτή ο εορτασμός αυτός λόγω
του χαρακτήρα του είναι διττός: ελληνικός

και οικουμενικός.
Γι’ αυτό, ο δημόσιος διάλογος και οι
εκδηλώσεις πρέπει να οργανωθούν με
συστηματικό τρόπο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, Έλληνες και φιλέλληνες,
οι επιστήμονες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι να συνδράμουν κατά τρόπο που
να αντανακλά τις φιλοδοξίες της χώρας
για το μέλλον με τεκμηριωμένες προτάσεις για μια νέα Πολιτεία, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής.
Η ιστορική ευθύνη είναι βαριά. Ο εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας της
Επανάστασης του 1821 χάραξε μια νέα
εποχή στην περιοχή μας και δικαιώθηκε
με τη δημιουργία του ελληνικού κράτουςέθνους. Ας σεβαστούμε την Ιστορία, ας
διδαχθούμε από τις μεγάλες στιγμές και
τα λάθη μας κι ας εστιάσουμε στη χάραξη

ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.
Η Τιμή στο 1821 πρέπει ν’ αποτελέσει
το εφαλτήριο μιας νέας εποχής διαφωτισμού και αναγέννησης για την Ελλάδα
και τον Ελληνισμό.
Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει πολλά
στον εαυτό της και να συνεισφέρει ακόμη
πιο πολλά στην ανθρωπότητα. Ικανή και
αναγκαία συνθήκη προς τούτο είναι ένα
νέο εθνικό συμβόλαιο, το οποίο μπορεί
να προέλθει από ένα νέο Σύνταγμα, το
οποίο να απαντά στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέγα στοίχημα
είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου
ευρωπαϊκού κράτους και μια συνειδητή πανεθνική απόφαση αντιμετώπισης
των μεγάλων προκλήσεων της εποχής:
Βιώσιμη ανάπτυξη, δημογραφικό ζήτημα, παιδεία υψηλού επιπέδου, σύγχρονο

κράτος δικαίου, ισχυρή άμυνα, εθνική
ενότητα και λαϊκή ομοψυχία.
Μέγα ζητούμενο είναι να αποκτήσει
η Ελλάδα στο ακέραιο την εθνική της
ανεξαρτησία, η οποία για 200 τόσα χρόνια παραμένει κολοβή. Βέβαια, μόνιμη
έγνοια είναι η εξασφάλιση και θωράκιση
της ποιότητας του δημοκρατικού πολιτεύματος, προκειμένου να σφραγίσει η
χώρα την πορεία ενός λαμπρού μέλλοντος
διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στη
λύτρωση μαρτυρικών χώρων του ευρύτερου Ελληνισμού, όπως η Κύπρος και
η Βόρεια Ήπειρος.
Ο τρισχιλιετής πολιτισμό μας είναι
η δύναμή μας. Το κύριο σύνθημά μας
είναι: Ελλάδα σημαίνει πολιτισμός, δημοκρατία, ανθρωπιά. Ο εξανθρωπισμός της
οικουμένης παραμένει βαριά διαχρονική

κληρονομιά και ευθύνη για την Ελλάδα
και τους Έλληνες Ορθόδοξους.
*Δημοσιογράφος, πρόεδρος Ινστιτούτου
Ελληνικού Πολιτισμού www.iep.org.cy

Μέγα στοίχημα η
Εθνική Ανεξαρτησία
της Ελλάδας και η
δημιουργία ισχυρού
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Εφικτό να «ανοίξουμε»
τον Φεβρουάριο
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να μην υπάρξει καθολική και απότομη
άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά
αντιθέτως να υπάρξει μία σταδιακή άρση
συγκεκριμένων μέτρων που θα τεθούν
κατά προτεραιότητα. Η εν λόγω τακτική
αφήνει να νοηθεί πως θα πάμε αντίστροφα. Δηλαδή, πρώτα θα αρθούν τα μέτρα
που τέθηκαν τελευταία και ακολούθως
θα πάρουν σειρά τα υπόλοιπα με την ίδια
λογική. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις που θέτουν οι επιδημιολόγοι για να
«ανοίξουμε» τον Φεβρουάριο; Σύμφωνα
με τον Επικεφαλής της Συμβουλευτικής
Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό, Δρα Κωνσταντίνο Τσιούτη, αυτήν τη
φορά δεν περιμένουμε να έχουμε μηδενικά
κρούσματα για να επέλθουν χαλαρώσεις,
αλλά η προσπάθεια είναι να έχουμε μια
σημαντική βελτίωση, τόσο στους αριθμούς
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων όσο
και των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας.

Οι στόχοι που τέθηκαν

Α

ργά, σταδιακά και στοχευμένα θα επέλθουν από
τις αρχές Φεβρουαρίου
οι χαλαρώσεις στα περιοριστικά μέτρα, εάν
βέβαια το επιτρέψουν
τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με το πλάνο χαλάρωσης
που υπάρχει, φαίνεται πως η Κυβέρνηση
θα ακολουθήσει την τακτική που ίσχυε
και τον περασμένο Μάιο, δηλαδή μετά το
πέρας του πρώτου lockdown, ούτως ώστε

Την περασμένη Πέμπτη, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσαν οι
αρμόδιοι φορείς, απήθυναν έκκληση προς
τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα
μέτρα που είναι σε ισχύ, συμβάλλοντας
έτσι στην περαιτέρω μείωση των επιδημιολογικών δεικτών, αλλά κυρίως στη
δραστική μείωση των νοσηλευομένων
και των θανάτων ασθενών με COVID-19.
Κατά τη δική του ομιλία, ο Δρ Τσιούτης αναφέρθηκε στους ελέγχους που
διενεργούνται με rapid tests αντιγόνου,
επισημαίνοντας πως από τον Νοέμβριο
η Κύπρος έχει κάνει πέραν των 600.000
εξετάσεων, με αποτέλεσμα να είμαστε
πρώτοι σε αναλογία πληθυσμού στην
Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι πλέον γίνεται
στόχευση στους οίκους ευγηρίας αλλά και
στους χώρους εργασίας, ώστε να εντοπί-

ζονται έγκαιρα τα θετικά στον ιό άτομα.
«Αναμφίβολα αυτό μαζί με τα υπόλοιπα
μέτρα ήταν ένας τρόπος αναχαίτισης της
κατάστασης. Αν δεν λαμβάνονταν αυτά τα
μέτρα, θα ήταν πολύ χειρότερη η εικόνα.
Είδαμε μιαν αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου,
αλλά τώρα τις τελευταίες ημέρες αρχίσαμε
και βλέπουμε μια πτώση. Αν και είναι
πρώιμο να το συμπεράνουμε, φαίνεται ότι
είναι αποτέλεσμα του περιορισμού των
συναθροίσεων στα σπίτια. Περιμένουμε
όμως για να δούμε αν αυτή η μείωση
και το αποτέλεσμα είναι πραγματικό»,
εξήγησε ο κ. Τσίουτης.
Διευκρίνισε, ωστόσο, πως το ποσοστό
θετικότητας παραμένει υψηλό παρά τη
μείωση και, με στόχο να μειωθεί περαιτέρω, υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε
προσηλωμένα με την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, που «έχουν σκοπό να
ανακόψουν τις επαφές για να δράσουν
ακόμα πιο πολύ και να φθάσουμε σε έναν
πιο ασφαλή Φλεβάρη». Ο Δρ Τσιούτης
τόνισε πως ακόμα είμαστε σε υψηλά επίπεδα ειδικά σε κάποιες επαρχίες όπως η
Λάρνακα και η Λεμεσός, όπου βλέπουμε
να ανεβαίνουν τα νούμερα, ενώ εξήγησε
πως ανεξάρτητα αν τώρα έχουμε μείωση
στα κρούσματα, ένα μεγάλο φορτίο νόσου ίσως μετατραπεί σε νοσηλείες. Άρα,
συμπλήρωσε, είναι πολύ νωρίς ακόμα
για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πρέπει,
όπως είπε, να περιμένουμε τις επόμενες
εβδομάδες για να δούμε εάν θα αρχίσει να
βελτιώνεται και το θέμα των νοσηλειών.
Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος
που τέθηκε για τις επόμενες ημέρες είναι
να δούμε βελτίωση της κατάστασης στα
νοσοκομεία, σε συνδυασμό και με τους
εμβολιασμούς, ώστε να αρχίσουν τα άτομα υψηλού κινδύνου να προστατεύονται.
Τόνισε, τέλος, πως δεν πρέπει να περιμέ-

νουμε μηδενισμό των κρουσμάτων, δεν
θα έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε
το καλοκαίρι, αλλά η προσπάθεια είναι
να έχουμε μια σημαντική βελτίωση, ώστε
να μπούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τον
Φεβρουάριο.

Το πλάνο για τις νοσηλείες

Για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν εδώ και μήνες να νοσηλευτήρια,
μίλησε ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, κ. Κρίστης Λοϊζίδης,
εξηγώντας ότι η προσπάθεια αυτή «δεν
αφορά μόνον τους νοσηλευόμενους με
κορωνοϊό», καθώς τα νοσηλευτήρια του
ΟΚΥπΥ «προσφέρουν υπηρεσίες υγείας
σε όλο το εύρος των ιατρικών πράξεων,
για όλες τις ασθένειες, σε κάθε άνθρωπο
που έχει ανάγκη, χωρίς καμιάν απολύτως
εξαίρεση, χωρίς καμιά διάκριση».
Στα νοσηλευτήρια, όπως είπε, «νοσηλεύονται καθημερινά περίπου 200
ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των
οποίων ένας μεγάλος αριθμός σε σοβαρή έως κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες
Αυξημένης φροντίδας». Η διαχείριση
των περιστατικών, εξήγησε ο κ. Λοϊζίδης, «γίνεται στη βάση ειδικού σχεδίου
δράσης, το οποίο εκπονήθηκε από την
επιχειρησιακή ομάδα COVID-19 του
ΟΚΥπΥ, που αποτελείται 18 άτομα». Το
πλάνο «αξιολογείται συνεχώς, αναλόγως
των αναγκών, αλλά και της πρόβλεψης
ροής ασθενών στα νοσηλευτήριά μας».
Στη βάση αυτού του προγραμματισμού
και του σχεδίου δράσης, «προχωρούμε
συνεχώς στην ανάπτυξη νέων κλινών ώστε
να καλύψουμε τυχόν αυξημένες ανάγκες,
σε όλες τις πόλεις της Κύπρου».
Αυτήν τη στιγμή, τόνισε, «υπάρχει διαθεσιμότητα κλινών για εισαγωγές/ νοσηλείες

ασθενών με COVID-19. Ωστόσο, διευκρίνισε, «σε περίπτωση που θα έχουμε πολύ
μεγάλο αριθμό νοσηλευομένων και θα
παραστεί ανάγκη περισσότερων κλινών,
θα παραπέμψουμε αρκετά περιστατικά
μη-COVID στον ιδιωτικό τομέα, με τον
οποίο είμαστε σε επικοινωνία μέσω του
Υπουργείου Υγειάς, ώστε τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ να προσφέρουν ιατρική
περίθαλψη στα περιστατικά COVID». Ο
κ. Λοϊζίδης εξήγησε πως ο λόγος που παραπέμπονται περιστατικά στον ιδιωτικό
τομέα είναι για εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, όπως είπε,
ήδη επιστρατεύονται και νοσηλευτές που
βρίσκονται είτε στο 3ο είτε στο 4ο έτος των
σπουδών τους για να βοηθήσουν στους
υπόλοιπους θαλάμους, ενώ με το ίδιο
σκεπτικό, αν χρειαστεί, θα μπορούσαν
να επιστρατευτούν και φοιτητές ιατρικής.
Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης κλινών για νοσηλεία ασθενών με COVID-19,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
υπάρχουν συνολικά 75 κλίνες (69 + 6
ΜΑΦ), ενώ η πληρότητα στις 13/1/2021
ήταν στις 59 + 6, στο Γενικό Νοκομείο
Λευκωσίας συνολικά υπάρχουν 50 κλίνες
εκ των οποίων οι 39 και 6 ΜΑΦ είναι
πλήρεις, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού υπάρχουν συνολικά 70 κλίνες (57
+8 ΜΑΦ), εκ των οποίων είναι πλήρεις οι
57 + 8 ΜΑΦ, ενώ στο Γενικό Νοκομείο
Λάρνακας υπάρχουν 28 κλίνες με δυνατότητα να αυξηθούν σε 58 και είναι όλες
ελεύθερες. Όσον αφορά το πόσες είναι
οι διαθέσιμες κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στο Γενικό Νοσκομείο
Λευκωσίας υπάρχουν δύο ΜΕΘ και μία
ΜΑΦ. Η ΜΕΘ 1 είναι η παλαιά με 17
κλίνες, εκ των οποίων οι 15 είναι πλήρεις,
η ΜΕΘ 2 είναι η νέα με 26 κλίνες, εκ των
οποίων οι 23 είναι πλήρεις, ενώ η ΜΑΦ

3, που είναι το παλιό φυσιοθεραπευτήριο,
έχει 11 κλίνες, οι οποίες είναι ελεύθερες. Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη,
έχει χρησιμοποιηθεί και η τραπεζαρία
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,
που έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει 16
ασθενείς ΜΕΘ. Συγκεκριμένα, όπως είπε,
αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 5 ασθενείς εκεί
που δεν έχουν κορωνοϊό, αλλά χρήζουν
εντατικής θεραπείας.

Η σταδιακή χαλάρωση
των μέτρων

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
πιθανόν να γίνει η αποκλιμάκωση των
μέτρων, η οποία αναμένεται να επέλθει
εάν το επιτρέψει η επιδημιολογική εικόνα τον Φεβρουάριο, όπως εξήγησε στο
ΣΙΓΜΑ το Μέλος της Επιδημιολογικής
Ομάδας, Δρ Πέτρος Καραγιάννης, όλα
δείχνουν πως θα ακολουθηθεί η πορεία
που ακολουθήθηκε τον Μάιο.Δηλαδή οι
επιχειρήσεις που κλείσανε τελευταίες να
ανοίξουν πρώτες, όπως για παράδειγμα
τα κομμωτήρια, τα ινστιτούτα αισθητικής,
τα πρακτορεία στοιχημάτων κ.ο.κ., ενώ σε
κάποια στιγμή τον Φεβρουάριο, αν όλα
πάνε καλά, θα είμαστε σε θέση ώστε να
ανοίξουν οι χώροι εστίασης και τα εμπορικά
κέντρα, «φτάνει να υπάρχει συναίνεση με
τα μέτρα προστασίας», όπως τόνισε ο Δρ
Καραγιάννης. Αναφορικά με τα σχολεία,
όπως είπε εάν ανοίξουν θα πρέπει να γίνει
σταδιακά, ώστε να μην υπάρξει απότομο
άνοιγμα πολλαπλών χώρων και η διακίνηση να είναι τέτοια που να μη βοηθήσει
στην αναχαίτιση της διασποράς του ιού.
Σε ερώτηση εάν η αποκλιμάκωση θα διαρκέσει τρεις μήνες, ο Δρ Καραγιάννης
απάντησε πως αυτό μπορεί να γίνει και
νωρίτερα και θα εξαρτηθεί από την πορεία
των εμβολιασμών.

17.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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Μέσα Φεβρουαρίου οι μεγάλες
ποσότητες εμβολίων
ΤΟ ΕΜΒΌΛΙΟ ΤΗΣ
ASTRAZENECA ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΛΆΒΕΙ ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ
ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ ΚΑΙ,
ΕΆΝ ΕΓΚΡΙΘΕΊ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΕΜΑ, ΘΑ ΑΡΧΊΣΟΥΝ ΝΑ
ΦΤΆΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ
ΟΙ 120.000 ΔΌΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΜΈΝΑΜΕ ΤΟ 2020 – ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΤΟ ΕΜΒΌΛΙΟ
ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON,
ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΜΈΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΣΤΆΔΙΟ
ΆΛΛΕΣ 55.000 ΔΌΣΕΙΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Π

ερί τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να
αρχίσουν να φτάνουν στη χώρα μας
τα πολυπόθητα εμβόλια της εταιρείας
AstraZeneca, υπό την
προϋπόθεση ότι θα λάβουν την απαραίτητη
έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΜΑ) μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021. Πρόκειται για την εταιρεία
που θα προμηθεύσει τη χώρα μας με τις
μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων και από
την οποία -σύμφωνα με το εμβολιαστικό
πλάνο του Υπουργείου Υγείας- αρχικά
αναμέναμε την παραλαβή 120.000 δόσεων μέχρι το τέλος του 2020 και άλλες
160.000 το πρώτο τρίμηνο του 2021. Με
την έγκριση του εν λόγω εμβολίου αναμένεται ότι θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε
τα 120.000 εμβόλια που αναμέναμε, οπότε
θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην ολότητά
του το εμβολιαστικό πρόγραμμα και να
προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς
η όλη διαδικασία.

AstraZeneca και
Johnson & Johnson

Όπως δήλωσε στη «Σημερινή» ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πρόγραμμα
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, Δρ Χρίστος Πέτρου, με την
έλευση του AstraZeneca θα μπορεί να
εφαρμοστεί στην ολότητά του το εμβολιαστικό πρόγραμμα, καθώς αναμένονται
να φτάσουν στο νησί μεγάλες ποσότητες
εμβολίων. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως
μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021 αναμένεται η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τη
σχετική αίτηση που κατέθεσε η εταιρεία
AstraZeneca. «Λέμε γνωμοδότηση, γιατί

κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ότι θα
δοθεί έγκριση», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως
σε περίπτωση που τελικά δοθεί το πράσινο
φως για τη χρήση τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τότε τις αμέσως επόμενες ημέρες
θα ξεκινήσει το πρόγραμμα διανομής των
εμβολίων στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με
τον Δρα Πέτρου, η παραγωγή είναι έτοιμη
και θα πρέπει να καταρτιστεί πλάνο για τη
διανομή σε 27 χώρες, οπότε εντός ενός
δεκαημέρου από την ημέρα της έγκρισης
αναμένεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν
στη χώρα μας οι πρώτες δόσεις.
Ερωτηθείς για τις ποσότητες που αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο από τη
συγκεκριμένη εταιρεία, υπενθύμισε πως,
με βάση τον προγραμματισμό που είχε
καταρτιστεί αρχικά, αναμενόταν ότι μέχρι
το τέλος του 2020 θα είχαν παραληφθεί
120.000 εμβόλια, ενώ το πρώτο τρίμηνο
του 2021 αναμένονταν άλλες 160.000
δόσεις. Αυτές οι ποσότητες, όπως είπε,
θα έρχονται σε παρτίδες, οπότε υπολογίζεται ότι σε δύο με τρεις παραδόσεις θα
καταφτάσουν εκείνες οι 120.000 δόσεις
που αναμέναμε το 2020.
Περαιτέρω, όπως είπε, σύμφωνα με τον

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, εντός
Φεβρουαρίου αναμένεται να υποβάλει
αίτηση για την έγκριση του εμβολίου της και
η Johnson & Johnson, η οποία μέχρι τα τέλη
του τρέχοντος μηνός στοχεύει να πετύχει
την ολοκλήρωση της κλινικής μελέτης
που διενεργεί. Από την εν λόγω εταιρεία,
πρόσθεσε, αναμένονται να φτάσουν στη
χώρα μας συνολικά 55.000 εμβόλια με
την πρώτη παράδοση. Οπότε με αυτά τα
δεδομένα, συνέχισε, θα έχουμε αρκετές
δόσεις εμβολίων ώστε να ενεργοποιηθούν
και τα υπόλοιπα κέντρα εμβολιασμού και
θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Μετά το καλοκαίρι
η ανοσία της αγέλης

Σε ερώτηση πότε υπολογίζεται να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, ώστε
να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης στην
κοινότητα, ο Δρ Πέτρου είπε πως όλα
εξαρτώνται από τις παραδόσεις. Ωστόσο,
συμπλήρωσε πως με μία γενικότερη εκτίμηση αναμένεται ότι μετά το καλοκαίρι
θα έχουμε εμβολιάσει αυτό το ποσοστό.
Παράλληλα, υπενθύμισε πως η εκτίμηση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

λέει ότι η αναγκαία για την αντιμετώπιση
της πανδημίας ανοσία του πληθυσμού δεν
θα επιτευχθεί εντός του 2021. Στη χώρα
μας, όμως, όπως είπε, με βάση και τον
πληθυσμό μας, που δεν είναι μεγάλος,
ίσως επιτευχθεί γύρω στο τέταρτο τρίμηνο
του 2021. Βέβαια, όπως τόνισε, μέχρι τότε
θα έχουμε περιοριστικά μέτρα.
Όσον αφορά το αν θα χρειαστεί να
εμβολιαστούμε ξανά σε ένα χρόνο, ο
Δρ Πέτρου απάντησε πως προς το παρόν είναι άγνωστο, ενώ εκτίμησε πως
αν νικήσουμε τον ιό φέτος και έχουμε
ανοσία της αγέλης, ίσως χρειαστεί απλώς
να κάνουμε επαναληπτικές δόσεις. Περαιτέρω, ερωτηθείς σχετικά, υπέδειξε πως
τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας
μέχρι στιγμής, σύμφωνα με επιστημονικά
δεδομένα, μπορούν να αντιμετωπίσουν
και τις μεταλλάξεις του ιού.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα

Υπενθυμίζεται πως προς το παρόν είμαστε στη φάση που εμβολιάζονται γιατροί
και άτομα άνω των 80 ετών. Σύμφωνα με
τον Δρα Πέτρου, μέχρι την περασμένη
Κυριακή έγιναν 6.035 εμβολιασμοί και

αυτήν την εβδομάδα είχαν ραντεβού για
να εμβολιαστούν 4.000 άτομα, άρα υπολογίζεται ότι οι εμβολιασμοί ξεπέρασαν
τις 10.000. Όπως δήλωσε στη «Σ», την
ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η δεύτερη
δόση σε όσους εμβολιάστηκαν ήδη, ενώ
σημείωσε πως στα θετικά καταγράφεται
το γεγονός ότι με τα νέα δεδομένα της
άδειας του εμβολίου μπορούν από το κάθε
φιαλίδιο να βγαίνουν 6 δόσεις και όχι 5
δόσεις, με ειδική διαδικασία.

Αρχίζουν εμβολιασμοί
και στα κατεχόμενα

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο Δευτέρα,
στις 8.30 το πρωί, θα παραλάβουν οι Τ/κ
από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου την
πρώτη δόση για τα πρώτα 1.000 άτομα που
θα εμβολιαστούν με τα εμβόλια της Pfizer,
όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ε/κ επικεφαλής
της Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία,
Λεωνίδας Φυλαχτού. Όπως εξήγησε ο κ.
Φυλαχτού ο λόγος είναι τεχνικός, καθώς
τα εν λόγω εμβόλια χρειάζονται συνεχώς
χαμηλή θερμοκρασία, στους -70 βαθμούς
Κελσίου, και δεν υπάρχει ο κατάλληλος
εξοπλισμός για τη μεταφορά. Για τον λόγο

αυτό οι άλλες 1.000 δόσεις θα φυλαχθούν
υπό τις κατάλληλες συνθήκες μέχρι να
έρθει η χρονική στιγμή για χρήση τους
για τη δεύτερη δόση για τα 1.000 άτομα,
διευκρίνισε. Εάν βρεθεί το κατάλληλο
μεταφορικό μέσο θα δοθούν ίσως νωρίτερα
στους Τ/κ, πρόσθεσε. Ο Λεωνίδας Φυλαχτού σημείωσε πως μέσω της Τεχνικής
Επιτροπής για την Υγεία έχει γίνει όλη
η προεργασία που απαιτείται και περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα εμβολιασμού,
το εμβολιαστικό πλάνο, συζητήσεις για
τη διαδικασία του εμβολιασμού, θέματα
μεταφοράς, φαρμακοεπαγρύπνησης, και
εκπαίδευσης του προσωπικού που θα
κάνει τους εμβολιασμούς στα κατεχόμενα.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Φυλαχτού είπε
ότι το κόστος των εμβολίων αυτών έχει
καλυφθεί.
Εν τω μεταξύ, να σημειώσουμε ότι
στα κατεχόμενα παραλήφθηκαν και άλλες 20.000 δόσεις Sinovac, τις οποίες
έστειλε η Τουρκία για τον εμβολιασμό
των Τ/κ, ενώ αναμένονται και άλλες δόσεις. Σύμφωνα με τον «υπουργό υγείας»
Αλί Πιλλί, στόχος είναι να εμβολιαστούν
συνολικά 300.000 άτομα.

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς
κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται οι μέτοχοι της Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας,
Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 4.30μ.μ., για εξέταση και έγκριση του πιο
κάτω ειδικού ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Αποφασίζεται όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται σήμερα σε €2.380.000, το οποίο διαιρείται σε 14.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μετοχή μειωθεί σε €140.000 διαιρεμένο σε 14.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01
η κάθε μία και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε €1.870.000, το οποίο διαιρείται σε 11.000.000 συνήθεις
και πλήρως εξοφλημένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μετοχή μειωθεί σε €110.000 διαιρεμένο σε 11.000.000 συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μετοχή και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε
μετοχής από €0,17 η κάθε μετοχή σε €0,01 η κάθε μετοχή, επειδή το ποσό των €0,16 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή €1.760.000, λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό»

Καλούνται οι μέτοχοι της ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 4.00μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημαντική σημείωση

Σημαντική σημείωση

Η Έκθεση των συμβούλων, η Έκθεση των Ελεγκτών και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους, αλλά είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ,
1077 Λευκωσία, στο τηλ. 22-875544 και σε ηλεκτρονική μορφή, από την ηλεκτρονική διεύθυνση antevaservices@cytanet.com.cy

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου (Form of Proxy), δεν θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους, δυνάμει των Προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113, αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, www.ishisinvestments.com στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ. και είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Γραμματέα της
Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, στο τηλ. 22-875544.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου (Form of Proxy), δεν θα
ταχυδρομηθούν στους μετόχους, δυνάμει των Προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113, αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ishisinvestments.com στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ. και είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη
μορφή από τα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, στο τηλ. 22-875544.
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Τέλος η Χλώρακα για τους μετανάστες
ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com

ΜΕ ΔΙΆΤΑΓΜΆ ΤΟΥ Ο
ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ
ΒΆΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟΎΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΕΞΈΛΕΓΚΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ ΑΠΌ ΤΗ
ΣΥΡΊΑ ΣΤΗ ΧΛΏΡΑΚΑ

Φ

ραγμό
στην
ανεξέλεγκτη
εγκατάσταση
μεταναστών από
τη Συρία στη
Χλώρακα βάζει
με διάταγμά του
ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.
Τη σοβαρότητα του προβλήματος έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΣΙΓΜΑ,
μετά από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ στις
«Τομές στα Γεγονότα», όπου παρουσιάστηκε η κατάσταση που επικρατούσε στη
Χλώρακα, καθώς και η αγανάκτηση που
πήγαζε από τους κατοίκους, οι οποίοι,
όπως είχαν δηλώσει τότε στην κάμερα
του σταθμού, είχαν αρχίσει να νιώθουν
ανασφάλεια και φόβο λόγω των συχνών
επεισοδίων ανάμεσα σε αλλοδαπούς και

της παραβατικότητας που κάποιοι είχαν
αναπτύξει.
Το διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο, στην ουσία, ρυθμίζεται η
άνευ όρων εγκατάσταση μεταναστών στη
Χλώρακα, αναφέρει ότι η απόφαση αυτή
λήφθηκε «επειδή έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο της μαζικής εγκατάστασης αιτητών διεθνούς προστασίας στην κοινότητα
της Χλώρακας, και επειδή από τη μαζική
αυτή εγκατάσταση έχουν δημιουργηθεί
κοινωνικά προβλήματα, ενώ παράλληλα
έχει συντελεστεί δημογραφική αλλαγή
του πληθυσμού στην εν λόγω κοινότητα·
και επειδή τα ανωτέρω χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης για λόγους δημόσιας τάξης
και δημοσίου συμφέροντος».
Το διάταγμα αναφέρεται ως το περί
του Ορισμού Τόπου Διαμονής Αιτητών Διεθνούς Προστασίας εντός των
Διοικητικών Ορίων της Κοινότητας της
Χλώρακας Διάταγμα του 2020. 2. (1) Στο
παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια - «μέλη
της οικογένειας» σημαίνει τα μέλη της
οικογένειας όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 του Νόμου∙ «Νόμος» σημαίνει
τον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν
Διάταγμα έχουν την έννοια που αποδίδεται
σ’ αυτούς από τον Νόμο. 3. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Διατάγματος, απαγορεύεται στους αιτητές
διεθνούς προστασίας να διαμένουν εντός
των διοικητικών ορίων της Κοινότητας
της Χλώρακας.

Ποιες εξαιρέσεις υπάρχουν

Από τις πρόνοιες της παραγράφου 1,
εξαιρούνται: (α) Οι αιτητές διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν δηλώσει μέχρι

κοινότητά μας έχουν δυστυχώς δημιουργηθεί συνθήκες γκετοποίησης και όχι ενσωμάτωσης, αν και έχουμε μεριμνήσει
στα σχολεία μας και με άλλες δράσεις να
γίνουν κάποια προγράμματα κοινωνικής
ένταξης, τα οποία όμως δεν μπορούν να
παραγάγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα,
διότι ο αριθμός των μεταναστών είναι τόσο
μεγάλος, που δεν μας επιτρέπει να έχουμε
μια ομαλή ενσωμάτωση».
Τέλος, κατέληξε, θέλει με τον πιο έντονο
τρόπο να επαναλάβει και να τονίσει πως
σε καμία περίπτωση δεν προωθείται από
πλευράς του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του
κόσμου της Χλώρακας καμία ρατσιστική
συμπεριφορά και αυτό πρέπει να είναι
και σαφές και ξεκάθαρο.

Τι δήλωναν
οι κάτοικοι στο ΣΙΓΜΑ

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Διατάγματος, διεύθυνση διαμονής
εντός διοικητικών ορίων της Κοινότητας
Χλώρακας στο αρμόδιο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
σύμφωνα με τα άρθρα 9Δ(2) και 8(2)(α)
του Νόμου∙ και (β) τα μέλη της οικογένειας
των αιτητών διεθνούς προστασίας που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α), Νόμου, τα οποία μέλη αφίχθηκαν στο έδαφος
της Δημοκρατίας σε χρόνο μεταγενέστερο
της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του
παρόντος Διατάγματος, σύμφωνα με το

άρθρο 25 του Νόμου.

Τι λέει ο Κοινοτάρχης

Η «Σημερινή» επικοινώνησε με τον
πρόεδρο του Κ.Σ. Χλώρακας και ζήτησε
ένα σχόλιό του για την εξέλιξη αυτή, κάτι
που άλλωστε ήταν και επιδίωξη αλλά και
επιθυμία των κατοίκων. Ο κ. Λιασίδης
ανέφερε ότι «μετά τις δημόσιες ανησυχίες
που εκφράσαμε τον προηγούμενο χρόνο,
συγκεκριμένα από τον Απρίλιο και τον
Μάιο για την υπεράριθμη εγκατάσταση
μεταναστών στην περιοχή της Χλώρακας,

που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
συνθηκών γκετοποίησης, δεν έχουμε
παρά να χαιρετίσουμε το διάταγμα που
έχει εκδώσει ο Υπουργός Εσωτερικών
στις 3 Δεκεμβρίου 2020, με το οποίο
δεν μπορούν να εγκατασταθούν άλλοι
μετανάστες στην περιοχή μας».
Κληθείς να αναφέρει αν η απόφαση
αυτή ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλα
προβλήματα ή να στείλει διαφορετικά μηνύματα προς τα έξω, είπε πως «σε καμία
περίπτωση δεν προωθούμε ρατσιστικές
συμπεριφορές ή εξάρσεις, απλώς στην

Όπως είχε αποκαλύψει το ΣΙΓΜΑ, η
κατάσταση στη Χλώρακα είχε μετατραπεί σε σύγχρονη φαβέλα, όπου ανθούσε
η εγκληματικότητα, η βία, η παράνομη
εμπορία, οι συμπλοκές και η άγρια εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Στις
«Τομές στα Γεγονότα», εκτός από τον κοινοτάρχη, είχαν μιλήσει και κάτοικοι της
περιοχής. Ο Ανδρέας Δρουσιώτης δήλωσε
ότι «στη Χλώρακα ξέρω ότι βρίσκονται
γύρω στους 1500 πολιτικούς πρόσφυγες. Όλοι σχεδόν από την ίδια περιοχή.
Έχουν μαζευτεί και δυσκολεύουν την κατάσταση». Η Μιράντα Χατζηοικονόμου
ανέφερε ότι «πριν από ένα μήνα είχαμε
το περιστατικό απαγωγής και πριν από
μια εβδομάδα ή 10 μέρες, στις έξι το πρωί,
προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι. Το
ότι κρατούσαν μαχαίρι μάς ανησυχεί». Ο
Κώστας Λεωνίδα είπε στην κάμερα του
«Σίγμα» ότι «κάθε νύχτα είμαστε με το
όπλο υπό μάλης, διότι φοβόμαστε».
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Αρχιτέκτονες της επιτυχίας
μας είμαστε εμείς
21ου αιώνα. Η αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών ως απαραίτητων εργαλείων
για την επιτυχία των παιδιών από τους
γονείς, οδηγεί στην προώθηση των παιδιών τους σε μια κατεύθυνση ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων. «Εκτός των
άλλων, η ανάγκη για προγραμματισμό
ως μία δεξιότητα κλειδί για τη σύγχρονη
ζωή, μπορεί να καλλιεργηθεί από τους
γονείς. Ο προγραμματισμός αυτός δεν
πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τη μελέτη αλλά και την άθληση, τον ποιοτικό
χρόνο με την οικογένεια, τα χόμπι, την
ψυχαγωγία, επαρκείς ώρες ύπνου κ.λπ.
Ένας γονιός όπως η Στέλλα που είχαμε
δει, θα μάθαινε στη Μαργαρίτα ότι δεν
διδάσκουν όλοι οι εκπαιδευτικοί με τον
ίδιο τρόπο και ότι είναι ευθύνη της να
σεβαστεί αυτή τη διαφορετικότητα, να
προσαρμόζεται και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από τον καθένα, επειδή
έτσι είναι και η πραγματική ζωή. Και αν
περιμένει τη γνώση έτοιμη στο πιάτο,
κάποια στιγμή θα μείνει νηστική.
»Ακόμη, θα φρόντιζε να αποσυνδέσει
στο μυαλό της Μαργαρίτας την οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στην αγάπη
και αναγνώριση των γονιών και στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Θα φρόντιζε να
μαγείρευαν μαζί, να πήγαιναν περπάτημα
και να μοιράζονταν ποιοτικές οικογενειακές στιγμές».

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

ΜΠΟΡΕΊ ΤΑ ΓΟΝΊΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΓΟΝΕΊΣ ΝΑ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ
ΟΔΗΓΟΎΝ ΤΟ ΚΑΡΆΒΙ ΤΗΣ
ΖΩΉΣ ΜΑΣ, ΩΣΤΌΣΟ ΕΜΕΊΣ
ΕΠΙΛΈΓΟΥΜΕ ΤΑ ΛΙΜΆΝΙΑ
ΠΡΟΣΆΡΑΞΉΣ ΜΑΣ

Το καλό για το παιδί

Σ

το άρθρο της προηγούμενης
Κυριακής έγινε εκτενής
αναφορά στις γονιδιακές
αλλά και γονεϊκές επιδράσεις στο άτομο ενώ αναπτύσσεται και προσπαθεί
να βρει τον δρόμο του.
Ένα δρόμο για τον οποίο ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο, καθορίζοντας πολλές φορές την
πορεία του εφήβου. Ο εκπαιδευτικός και
Ακαδημαϊκός Διευθυντής της Ιδ. Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ, Δρ Σωκράτης Κτίστης, επιβεβαιώνει το ρητό πως στις πλείστες των
περιπτώσεων, «εμείς οι ίδιοι είμαστε οι
αρχιτέκτονες της επιτυχίας μας», τονίζοντας
πως η μοίρα ή οι άλλοι άνθρωποι -όσο
κοντινοί και προσφιλείς μας είναι- δεν
πρέπει να καθορίζουν τη ζωή μας, παρόλο
που μπορεί να ασκήσουν μια ιδιαίτερα
αρνητική ή και θετική επίδραση.
Παρατηρώντας, λοιπόν, μια γονεϊκή
συμπεριφορά που αντικατοπτρίζει την
πλειοψηφία των γονέων στην κυπριακή και όχι μόνο πραγματικότητα, ο Δρ
Κτίστης δίδει μερικές συμβουλές, ώστε
οι γονείς να είναι οδοδείκτες και καθοδηγητές χωρίς να επιβάλλουν τη δική τους

«εξασφαλισμένη» επιτυχία και το δικό
τους όραμα στο παιδί τους.

Πρωτίστως ευτυχισμένο

Η ευτυχία είναι το πρώτο μέλημα των
γονιών. Ωστόσο άθελά τους οι γονείς έχουν
την τάση να θεωρούν ότι γνωρίζουν όλα
όσα θα κάνουν το παιδί τους ευτυχισμένο,
αγνοώντας πολλές φορές τα σημάδια που
δείχνουν τα ίδια τα παιδιά. Ο Δρ Κτίστης
επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι η υιοθέτηση της φιλοσοφίας «θέλω πρωτίστως το παιδί μου ευτυχισμένο» από την
αρχή. «Έτσι μέλημα του γονιού θα ήταν
να του παρέχει ευκαιρίες ανεξαρτησίας,
κοινωνικοποίησης αλλά και προσωπικής
φροντίδας και διασκέδασης. Το κάθε άτομο
είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και
οι βιολογικοί παράγοντες καθορίζουν σε
σημαντικό βαθμό -μαζί βέβαια και με τις
κοινωνικές παρεμβάσεις- όχι μόνο στοιχεία της προσωπικότητάς μας, αλλά και το
μέτρο των ικανοτήτων μας και των δεξιοτήτων που αναπτύσσουμε. Υιοθετώντας
τη φιλοσοφία αυτή, κάθε γονιός -στην
προκειμένη περίπτωση, η κ. Στέλλα- το
παράδειγμα που δόθηκε στο προηγούμενο
άρθρο, φροντίζει να παρακολουθεί την

εξέλιξη του παιδιού, ήδη από το δημοτικό, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη
την υποκειμενική ερμηνεία του «πολύ
καλός» στις αξιολογήσεις στο δημοτικό,
για να μάθει τις πραγματικές κλίσεις και
τα ενδιαφέροντά της. Δεν θα θεωρούσε
ότι «όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και ο
τρόπος», αλλά θα δεχόταν ότι η προσπάθεια και η θέληση διαδραματίζουν έναν
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου
αλλά δεν είναι μαγικό ραβδί».

Αναγνώριση κλίσεων και
ενδιαφερόντων

Ο στόχος της αριστείας, που είναι ακόμη
στόχος για πολλούς γονείς, θα μπορούσε
να αλλάξει σε στόχο προσπάθειας. «Το
παιδί μου να μάθει να προσπαθεί και
να μην τα παρατά, γιατί η προσπάθεια
μετρά. Δεν πειράζει, αν δεν έχει ψηλούς
βαθμούς σε όλα τα μαθήματα, αφού αυτοί
δεν καθορίζουν το μέλλον του. Επίσης, θα
προσπαθούσε να αναγνωρίσει τις κλίσεις
και τα ενδιαφέροντα του παιδιού της και
θα τα ενίσχυε ακόμη περισσότερο, αντί
να βλέπει τη ζωή ως μία ‘Προκρούστειο
κλίνη’. Θα δεχόταν ότι, λόγω περιορισμένου
χρόνου, η Μαργαρίτα θα έπρεπε να κάνει

επιλογές στην έμφαση που θα έδινε στα
μαθήματα. Θα διερωτάτο, για παράδειγμα,
αν προκειμένου να αριστεύει στα Μαθηματικά η Μαργαρίτα -που είναι ένας
τομέας στον οποίο οι γενετικές καταβολές
διαδραματίζουν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας- θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς
να εξουθενώνεται στο διάβασμα και στα
φροντιστήρια και να παραμερίζει άλλα
μαθήματα, αλλά και να θέτει σε κίνδυνο
την ξεγνοιασιά της εφηβικής της ζωής.
Θα αποδεχόταν ότι ο χρόνος μελέτης του
απογεύματος πρέπει να αφήνει περιθώρια
για φυσική άσκηση, ψυχαγωγία, ποιοτικό
χρόνο με την οικογένεια και ξέγνοιαστες
εφηβικές στιγμές.
Θα φρόντιζε να αισθανόταν η Μαργαρίτα ότι η «εξυπνάδα» δεν συνδέεται με
τους βαθμούς στο σχολείο και ότι δεν θα
έπρεπε να πέφτει η αυτοπεποίθησή της, αν
προσπαθούσε και δεν τα κατάφερνε, αφού
όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας».

Η αυτονομία
λειτουργεί ενισχυτικά

Οι γονείς ως έμπειροι και γνώστες της
παρούσας κατάστασης μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους, χωρίς όμως να τα

πιέζουν ν’ ακολουθήσουν κατευθύνσεις
που ίσως να μην αρμόζουν σ’ αυτά. «Ένας
γονιός καλό θα ήταν να συμβουλεύει το
παιδί να ξεκινήσει νωρίς την αναζήτηση
γενικότερου κλάδου σπουδών, ο οποίος
να συνδυάζει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις
αλλά και επαγγελματικές προοπτικές, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι επιτυχημένη σταδιοδρομία σημαίνει και υψηλά αμειβόμενο
επάγγελμα, αλλά ένα επάγγελμα το οποίο
θα αγαπά και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει
χρήματα για να έχει ποιότητα ζωής και
όχι για να γίνει κάποιος/α πλούσιος/α.
»Καλό επίσης θα είναι να αφήνουν τα
παιδιά από την ηλικία των μικρών τάξεων
του δημοτικού να μάθουν να διαβάζουν
μόνα τους κι ας παίρνουν προσωρινά χαμηλότερους βαθμούς. Μια τέτοια κίνηση
είναι επένδυση για το μέλλον, αφού όσο πιο
πολύ και πιο εκτενώς δίνουμε πατερίτσες
στα παιδιά μας, τόσο πιο δύσκολα γίνονται
ανεξάρτητα στο μέλλον και μαθαίνουν να
παλεύουν στη ζωή».

Δεξιότητες του μέλλοντος

Η κριτική σκέψη και η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελούν δύο
από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του

«Ως γονείς, όλοι θέλουμε το καλό των
παιδιών μας και παλεύουμε ο καθένας με
τον δικό του τρόπο γι’ αυτό. Αξίζει, όμως,
τον κόπο να κάνουμε ένα βήμα πίσω και
να συζητήσουμε μαζί τους τι είναι καλό
και γι’ αυτούς, αφού πρώτα φροντίσουμε
να γνωρίσουμε σε βάθος ποιοι είναι και
όχι ποιοι θέλουμε εμείς να είναι. Παράλληλα, καλό είναι να είμαστε ενήμεροι για
τις αλλαγές στο σύγχρονο επαγγελματικό
περιβάλλον. Η νέα γενιά έχει διαφορετικές
αντιλήψεις, διαφορετικούς στόχους, διαφορετικά μέσα και διαφορετικές ανάγκες
για να τους πετύχει. Παράλληλα, το νέο
εργασιακό περιβάλλον απαιτεί δεξιότητες,
οι οποίες προωθούνται ανεπαρκώς στο
αναλυτικό πρόγραμμα.
Η δική μας εμπειρία δεν πρέπει κατ’
ανάγκην να καθορίσει τη διαδρομή τους
προς την ανεξαρτησία, την επιτυχία και
την ευτυχία τους. Είμαστε δίπλα τους με
όλη μας την αγάπη, να τους συμβουλέψουμε αλλά όχι να αποφασίσουμε εμείς
γι’ αυτούς. Να τους δείξουμε με τον τρόπο
ζωής μας, τις αξίες και αρχές μας αλλά
όχι μόνο με λόγια. Να τους μάθουμε
να ψαρεύουν και όχι να βρίσκουν τα
ψάρια στο πιάτο. Τότε θα αυτονομηθούν
ουσιαστικά και θα απογαλακτιστούν οριστικά από τους γονείς τους οδεύοντας
σταθερά προς την αυτογνωσία τους για
πιο ‘σοφές’ επιλογές για την ευτυχία και
την επιτυχία τους…και εν τέλει και τη
δική μας ευτυχία».

ART AERI

Βενετία

Η

Βενετία είναι πόλη της Ιταλίας χτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118
μικρών νησιών που χωρίζονται
από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με
γέφυρες. Είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας
του Βένετο και βρίσκεται στην ομώνυμη
ελώδη λιμνοθάλασσα που απλώνεται κατά
μήκος της ακτογραμμής μεταξύ των εκβολών
των ποταμών Πάδου και Πιάβε. Η Βενετία
είναι φημισμένη για την ομορφιά της τοποθεσίας της, την αρχιτεκτονική της και τα
έργα τέχνης της. Ολόκληρη η πόλη είναι
καταγεγραμμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, μαζί με τη λιμνοθάλασσά της.
Το όνομα προέρχεται από τον αρχαίο λαό
των Βένετων, που κατοίκησαν την περιοχή

από τον 10ον αιώνα π.Χ. Η πόλη υπήρξε
στην ιστορία πρωτεύουσα της Δημοκρατίας
της Βενετίας. Είναι γνωστή ως «Γαληνοτάτη»,
«Βασίλισσα της Αδριατικής», «Πόλη του
Νερού», «Πόλη των Μασκών», «Πόλη των
Γεφυρών», «Επιπλέουσα Πόλη» και «Πόλη
των Καναλιών».
Η Δημοκρατία της Βενετίας υπήρξε
πολύ μεγάλη ναυτική δύναμη κατά τον
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, ορμητήριο
για τις Σταυροφορίες και τη Ναυμαχία της
Ναυπάκτου, καθώς και πολύ σημαντικό
κέντρο εμπορίου, ιδιαίτερα μεταξιού, σιτηρών και μπαχαρικών και τέχνης από τον
13ον μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα. Αυτό
κατέστησε τη Βενετία πλούσια πόλη σε όλη

την ιστορία της. Είναι επίσης γνωστή για τα
αρκετά καλλιτεχνικά της κινήματα, ιδιαίτερα
στην περίοδο της Αναγέννησης. Η Βενετία
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία
της συμφωνικής μουσικής και της όπερας,
ενώ αποτελεί γενέτειρα του Αντώνιο Βιβάλντι.
Το 828 το γόητρο της νέας πόλης μεγάλωσε με την απόκτηση των θεωρουμένων λειψάνων του Αγίου Μάρκου
του Ευαγγελιστή από την Αλεξάνδρεια,
που τοποθετήθηκαν στη νέα βασιλική. Η
πατριαρχική έδρα μεταφέρθηκε επίσης
στο Ριάλτο. Το ότι η κοινότητα συνέχιζε
να αναπτύσσεται και η Βυζαντινή εξουσία αδυνάτιζε οδήγησε σε μεγαλύτερη
αυτονομία και στην τελική ανεξαρτησία.

Από τον 9ον ώς τον 12ον αιώνα, η Βενετία εξελίχθηκε σε πόλη-κράτος, μία ιταλική
θαλασσοκρατία ή ναυτική δημοκρατία.
Η στρατηγική της θέση στην κορυφή της
Αδριατικής κατέστησε τη ναυτική και εμπορική δύναμη της Βενετίας σχεδόν άτρωτη.
Με την εξάλειψη των πειρατών κατά μήκος των Δαλματικών ακτών η πόλη έγινε
ένα ακμάζον εμπορικό κέντρο ανάμεσα
στη Δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο
κόσμο. Η Δημοκρατία κυριάρχησε στο
εμπόριο αλατιού, απέκτησε τον έλεγχο
των περισσότερων νησιών του Αιγαίου,
συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και
της Κύπρου και έγινε ισχυρός παράγων
στην Εγγύς Ανατολή.

Η Βενετία παρέμεινε στενά συνδεδεμένη με την Κωνσταντινούπολη και της
παραχωρήθηκαν δυο φορές εμπορικά
προνόμια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
μέσω των λεγόμενων Χρυσόβουλων σε
αντάλλαγμα της βοήθειας στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία να αντισταθεί σε νορμανδικές και τουρκικές εισβολές. Στο πρώτο
χρυσόβουλο η Βενετία αναγνώριζε την
υποτέλειά της στην Αυτοκρατορία, αλλά
όχι και στο δεύτερο, πράγμα που καταδείκνυε την εξασθένιση του Βυζαντίου
και την αύξηση της δύναμης της Βενετίας.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο
www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία
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Πάει η μισή
σχολική χρονιά

Ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών

ΑΝΤΡΟΣ
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει
να προωθεί την ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών σε όλες τις δραστηριότητές της που εκπηγάζουν από
τις Συνθήκες, έτσι όπως, μεταξύ
άλλων, γίνεται λόγος στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων
2020-2025, την οποία προτείνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ισότητα των φύλων αποτελεί
μιαν από τις βασικές αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεμελιώδες δικαίωμα και πρωταρχική
αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως
αναφέρεται σε σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών (ΕΕτΠ). Παρόλες
τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ε.Ε. για προώθηση
της ισότητας των φύλων, κανένα
κράτος-μέλος της δεν έχει πετύχει στο έπακρον την ισότητα των
φύλων. Μεγάλο χάσμα μεταξύ
των φύλων παρατηρείται κυρίως
στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις αμοιβές, στις ευθύνες
φροντίδας, στις θέσεις διορισμού
και εξουσίας, στις συντάξεις, στα
πολιτικά αξιώματα κ.ά.
Αρκετές γυναίκες ζουν έντονα την παραβίαση της αρχής της
ισότητας, αφού τα περιστατικά
παρενόχλησης και εκφοβισμού,
απειλών μέσω έμφυλων κατηγοριοποιήσεων, βίας και στερεοτύπων,
παραμένουν ανησυχητικά υψηλά.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία μιας
Ευρώπης, όπου η έμφυλη βία,
οι διακρίσεις και η ανισότητα θα
εκλείψουν, γυναίκες, άνδρες, κορίτσια και αγόρια θα είναι όλοι ίσοι
και ελεύθεροι να επιλέξουν τον
δικό τους τρόπο ζωής. Θα έχουν
ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και θα
μπορούν όλοι να αναλαμβάνουν
θέσεις κλειδιά και ηγετικούς ρόλους σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή
κοινωνία.
Το δικαίωμα για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες μεταξύ
γυναικών και ανδρών κατοχυρώνεται εξάλλου στο άρθρο 8 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ε.Ε. και θα πρέπει να διασφαλίζεται
σε όλα τα επίπεδα με πράξεις και
όχι με λόγια. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να σέβονται
και να επικυρώσουν τη Σύμβαση

17.01.2021

της Κωνσταντινούπολης για την
καταπολέμηση, την πρόληψη
και τη δίωξη της βίας κατά των
γυναικών.
Το ίδιο οφείλουν να πράττουν
και οι Τοπικές Αρχές, εστιάζοντας στην πρόληψη της έμφυλης
και της ενδοοικογενειακής βίας.
Στόχος μας θα πρέπει να είναι η
ενημέρωση των πολιτών, ατόμων
όλων των ηλικιών και κυρίως των
νεολαίων, όσον αφορά τις κοινωνικές διακρίσεις σε επαγγελματικό, οικογενειακό και προσωπικό
επίπεδο.
Δυστυχώς, η πανδημία του
κορωνοϊού έχει αναδείξει τις
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ
των φύλων, αφού σε αρκετά κράτη-μέλη έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία. Στη Λιθουανία
καταγράφηκε αύξηση κατά 20%
κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Παρόμοιου τύπου
προβλήματα παρουσιάστηκαν και
στην Ολλανδία, στην Ισπανία και
σε άλλες χώρες.
Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες
στον κορωνοϊό λόγω των εργασιών
που ασκούν, αφού ασχολούνται
με εργασίες της πρώτης γραμμής, όπως στα νοσοκομεία, στη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
και ηλικιωμένων, στην οικιακή
εργασία και στο εμπόριο, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι οι άνδρες
που εργάζονται σ’ αυτούς τους
τομείς δεν κινδυνεύουν από την
πανδημία.
Ένας άλλος τομέας, ο οποίος
θεωρείται ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενος, είναι η πολιτική εξουσία, όπου η συμμετοχή
των γυναικών σε θέσεις λήψεως
αποφάσεων είναι χαμηλή. Στο
ευρωπαϊκό επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης υπάρχουν ένα
εκατομμύριο τοπικοί και περιφερειακοί εκλελεγμένοι πολιτικοί, εκ των οποίων μόνο το 30%
είναι γυναίκες, ενώ με βάση τα
στοιχεία της ΕΕτΠ για το 2019
μόνο το 29% των δημοτικών
συμβούλων στην Ευρώπη είναι
γυναίκες, ενώ δήμαρχοι το 15%
περίπου. Όσον αφορά τα του
οίκου μας, στην ΕΕτΠ μόνο το
23% των μελών είναι γυναίκες,
ενδεικτικό του χάσματος μεταξύ
των φύλων που εμφανίζεται στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ισότητα μεταξύ των φύλων
χρειάζεται ακόμη αρκετές προσπάθειες για να εφαρμοστεί και οι
άνδρες θα πρέπει να κατανοήσουν
ότι οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα μ’ αυτούς. Ας σταματήσουμε
να υποτιμούμε το άλλο φύλο και
να εμπεδώσουμε ότι οι γυναίκες
δεν βρίσκονται ούτε πίσω, ούτε
δίπλα από δυνατούς άνδρες, αλλά
σε πολλά θέματα, πιο μπροστά.
*Δήμαρχος Δερύνειας

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

ΛΉΞΗ Α’ ΤΕΤΡΑΜΉΝΟΥ, ΜΕ
ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΎΝ ΤΟ Β’
ΌΠΩΣ-ΌΠΩΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Ι

διαίτερη και η φετινή σχολική
χρονιά, που από τον Σεπτέμβρη
μετρά πληγές. Από τη μια η κάλυψη
της διδακτέας ύλης, από την άλλη
οι αξιολογήσεις και στο τρίτο παράθυρο η επιδημία, που σφράγισε
λίγα τμήματα στην αρχή, έκλεισε
σχολεία σε μερικές πόλεις και στη συνέχεια
κλείδωσε τους μαθητές σπίτι μπροστά σε
μια οθόνη να προσπαθούν να ακούσουν,
να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να
μελετήσουν όλα όσα παραδόξως τους παραδίδονται διαδικτυακά.

Ευχαριστημένος ο Υπουργός

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, σε πρόσφατη επίσκεψή του σε σχολεία, ανέφερε ότι
«με τα όσα γίνονται σήμερα πράξη στα
σχολεία μπαίνει ένα ισχυρό θεμέλιο για
τη μόνιμη αξιοποίηση της τεχνολογίας και
των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση».
Ο κ. Προδρόμου δήλωσε ικανοποιημένος,
διαπιστώνοντας ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που αποδίδει,
ότι οι ανάγκες παιδιών και οικογενειών
σε εξοπλισμό αντιμετωπίζονται και έτσι
εξασφαλίζεται η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ανακούφιση νιώθουν και οι οργανωμένοι γονείς από την απόφαση του
Υπουργού να ξεκινήσει επισκέψεις στα
σχολεία και κλιμάκια του Υπουργείου
να φροντίσουν ώστε να καλυφθούν όλες
οι ανάγκες που υπήρχαν σε εξοπλισμό.
Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Χαράλαμπος
Διονυσίου, δήλωσε στη «Σημερινή» ότι
«θα δώσουμε περιθώριο και την επόμενη
εβδομάδα και θεωρούμε ότι οι όποιες
αδυναμίες θα καλυφθούν».

Ηρεμία μετά την αναστολή
των εξετάσεων

Μετά την ανακοίνωση ότι οι εξετάσεις
τετραμήνων αναστέλλονται, ως αποτέλεσμα
των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας

για αναχαίτιση της πανδημίας, επικρατεί
μια απρόσμενη ηρεμία, όπως εξήγησε ο κ.
Διονυσίου. «Πράγματι, ξαφνικά εκεί που
επικρατούσε η αγωνία και οι γονείς ήταν
επίμονοι με τα τηλέφωνα και οι μαθητές
αγχωμένοι, τώρα επικρατεί μια ηρεμία.
Πιστεύω πως δόθηκε η ευκαιρία στους
καθηγητές να καλύψουν τυχόν κενά και
σε άλλους να προχωρήσουν στην ύλη
του β’ τετραμήνου».
Όσον αφορά τον αγώνα που δίνουν οι
εκπαιδευτικοί μέσα από τη διαδικτυακή
πλατφόρμα που χρησιμοποιούν για την
εκπαίδευση, είναι μεγάλος. Πρέπει να
παραδώσουν ένα διαδικτυακό μάθημα,
το οποίο δεν είναι προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, εφόσον η
διδασκαλία του σε μια κανονική τάξη δεν
συσχετίζεται με την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία, μπροστά σε ένα διαδικτυακό κοινό που με κλειστά μικρόφωνα
και κλειστές κάμερες «παρακολουθεί»,
«σημειώνει», «τεκμηριώνει», «συμμετέχει»
ή απλώς κοιμάται.

με άλλα πράγματα, να ανοίγουν και να
κλείνουν μικρόφωνα συμμαθητών τους,
να παίζουν κ.λπ.
Η πλειοψηφία των μαθητών προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις νέες
συνθήκες, οι οποίες δεν γνωρίζει κανείς
για πόσο καιρό ακόμη θα αποτελούν την
πραγματικότητά μας. «Ο μαθητής ο οποίος
ήταν συνεπής και υπεύθυνος μέσα στην
τάξη, νομίζω θα έχει την ίδια συνέπεια και
στο σπίτι με την τηλεκπαίδευση. Οι μαθητές που είχαν κάποια θέματα ή κάποιες
δυσκολίες, είναι πολύ πιο δύσκολο γι’
αυτούς να είναι πίσω από ένα κομπιούτερ
και να μπορούν να παρακολουθήσουν
το μάθημα. Από την άλλη μεριά είναι
και η πίεση του εκπαιδευτικού, που είναι μεγαλύτερη για να παραδώσει την
ύλη σε μικρότερο χρόνο», συμπλήρωσε
ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων
Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι «ήρωες»
της τηλεκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκε το Α’ τετράμηνο με
αρκετά εμπόδια, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι των καθηγητών και των γονέων.
«Υπήρχαν περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την
προφορική αξιολόγησή τους στο σχολείο,
γιατί άλλα σχολεία είχαν πρόβλημα με
τις συνεχόμενες επαφές κρουσμάτων και
πολλές απουσίες. Σε γενικές γραμμές, όμως,
βάσει του τι έχουμε βιώσει από την αρχή
της σχολικής χρονιάς με τα lockdown
που είχαμε σε Λεμεσό και Πάφο, με την
έξαρση της πανδημίας κ.λπ, μπορούμε να
πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Αφού
καλύψαμε το μισό της σχολικής χρονιάς
και καταφέραμε να έχουν οι μαθητές ένα
βαθμό αντικειμενικό, ευελπιστούμε ότι
τα πράγματα θα είναι διαφορετικά το β’
τετράμηνο», ανέφερε ο κ. Διονυσίου.
Ωστόσο η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όπως
από κοινού ανέφεραν ο κ. Διονυσίου
και ο κ. Πολυβίου. Ο εκπρόσωπος των
γονέων, μάλιστα, ανέφερε ότι θα πρέπει
να γίνει κατανοητό πως «βρισκόμαστε
στα πρώτα στάδια της τηλεκπαίδευσης.
Αυτό που βιώνουν οι φοιτητές μας, για
παράδειγμα, με την εμπειρία τους στα
Πανεπιστήμια της Κύπρου, ιδιωτικά ή
δημόσια, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό
που υπάρχει σαν τηλεκπαίδευση στα δημόσια σχολεία. Εξάλλου ας μην ξεχνούμε
ότι υπάρχουν ακόμη και προβλήματα,
όπως στη συνδεσιμότητα, στον εξοπλισμό.
Αυτά προκαλούν δυσκολία στη διαδικτυακή μάθηση. Επίσης αν υπάρχει ακόμη
ανεπάρκεια στον ανθρώπινο παράγοντα,
δηλαδή καθηγητές να μην μπορούν να
συνυπάρξουν με την τεχνολογία, τότε δημιουργεί εμπόδια στην τηλεκπαίδευση».

Τα παρατράγουδα της τηλεκπαίδευσης είναι αρκετά. Όσο μικρότερη είναι η
ηλικιακή ομάδα που καλείται να «μάθει»
μέσα από την πλατφόρμα, τόση μεγαλύτερη δυσκολία συναντούν οι μαθητές αλλά
και οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι λίγοι οι
εκπαιδευτικοί που μαρτυρούν ότι πολλές
είναι οι περιπτώσεις των μαθητών που,
είτε είναι στην «τάξη» είτε όχι, το ίδιο και το
αυτό. Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, κ. Θέμης
Πολυβίου, ανέφερε στη «Σ» ότι υπάρχουν
περιπτώσεις μαθητών που προσπαθούν
να ξεγελάσουν τον καθηγητή, να δείχνει η
οθόνη ότι είναι εκεί αλλά να ασχολούνται

Πόσο επιτυχημένη μπορεί
να θεωρείται μέχρι στιγμής
η χρονιά

Επιβάλλεται
η αναπροσαρμογή της ύλης

Η αναπροσαρμογή της εξεταστέας ύλης
είναι ένα ζήτημα που τέθηκε ήδη ενώπιον
του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με
τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γονέων
Μέσης Εκπαίδευσης. «Εμείς ζητούμε και

ήδη το έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό
και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, την
αναπροσαρμογή της ύλης με βάση τις
συνθήκες που επικρατούσαν από την αρχή
της σχολικής χρονιάς. Δεν ξέρουμε αν τα
σχολεία θα ανοίξουν τον Φεβρουάριο και
με ποιον τρόπο θα ανοίξουν. Θεωρούμε
ότι από τη στιγμή που υπάρχει τηλεκπαίδευση και ο χρόνος της τηλεκπαίδευσης
είναι μειωμένος σε σχέση με τη φυσική
παρουσία και εκπαίδευση, τότε αυτόματα
σημαίνει και αναπροσαρμογή της ύλης
με βάση τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο
που είχαν μέσω τηλεκπαίδευσης».
Το μεγαλύτερο άγχος, σύμφωνα με τον
κ. Διονυσίου, ρίχνεται γι’ ακόμη μια φορά
στις πλάτες των τελειοφοίτων, καθώς λίγοι
μήνες έμειναν προτού ολοκληρώσουν τη
μαθητική τους θητεία. «Το ΥΠΠΑΝ πρέπει να τηρήσει τη νομοθεσία και στις 30
Ιανουαρίου να ανακοινώσει τον Οδηγό
Σπουδών μέσω της Εξεταστικής Υπηρεσίας,
μέσα στον οποίο να υπάρχει η εξεταστέα
ύλη. Πρέπει να είναι αναπροσαρμοσμένη
στις συνθήκες που βίωσαν οι μαθητές και
σίγουρα, σε περίπτωση που υπάρχουν
τα ίδια προβλήματα το β’ τετράμηνο, τότε
να γίνει εκ νέου αναπροσαρμογή. Αλλά
καλό θα ήταν τα παιδιά να ξέρουν από
τώρα την ύλη τους».
Συνάντηση με τον Υπουργό θα έχουν
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σχετικό θέμα της ύλης, όπως ανέφερε ο κ.
Πολυβίου. «Όσον αφορά την Α’ και Β’
Λυκείου, είχαμε εισηγηθεί ένα ποσοστό
της ύλης του Α’ τετραμήνου να μεταφερθεί
στο Β’ τετράμηνο και να μην προστεθεί
όλη η ύλη στο τέλος της χρονιάς. Όμως
αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της
διδασκαλίας και τον τρόπο διδασκαλίας».

Φόβοι μήπως δεν ανοίξουν
σύντομα τα σχολεία

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν και κράτησαν σπίτι τα παιδιά διαρκούν μέχρι τις
31 Ιανουαρίου. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί
να εγγυηθεί ότι την 1η Φεβρουαρίου τα
σχολεία θ’ ανοίξουν και πάλι τις πύλες
τους για να υποδεχθούν τους μαθητές. Αν
τα μέτρα δεν το επιτρέψουν, η τηλεκπαίδευση θα συνεχίσει, όπως λέχθηκε από
τον κ. Πολυβίου. Μάλιστα στην τελευταία
συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό
αναφέρθηκε πως οι όποιες αποφάσεις
θα πρέπει να περιμένουν ώστε να ξεκαθαρίσει η διάρκεια της τηλεκπαίδευσης.
Σε ερώτηση αν μπορεί, παρόλες τις
δυσκολίες, η σχολική χρονιά να καταφέρει
να στεφθεί με επιτυχία, ο κ. Πολυβίου ανέφερε ότι προσθέτει «στην επιτυχία αρκετά
εισαγωγικά, αφού, αν η τηλεκπαίδευση
κρατήσει περισσότερο το β’ τετράμηνο,
τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
Δεν είναι το ίδιο με τη διδασκαλία στην
τάξη. Άρα αν τα πράγματα συνεχίσουν
ως έχουν, πιστεύω πως πρέπει να δούμε
τα δεδομένα διαφορετικά και να δούμε
πώς προχωρούμε ειδικά με τα παιδιά
της Γ’ Λυκείου, που πρέπει να δώσουν
εξετάσεις. Για τα υπόλοιπα παιδιά, θεωρώ
πως και πάλι θα αφιερωθεί χρόνος κατά
την επόμενη χρονιά, ώστε να καλυφθούν
τα όποια κενά».
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ΤΟ «ΠΡΟΪΌΝ» ΤΟΥ ΚΑΙ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

Η

πορεία του τομέα των
ακινήτων και των
κατασκευών αποτελεί πάντοτε θέμα
συζήτησης μεταξύ
των αναλυτών, των
τραπεζιτών και της
Kυβέρνησης, αφού διαχρονικά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την πορεία της κυπριακής
οικονομίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο από
τα στατιστικά στοιχεία, εφόσον οι φόροι
και τα τέλη εισπρακτέα που αφορούν τον
τομέα αποτελούσαν τα τελευταία χρόνια
σημαντικό μέρος των κρατικών εσόδων.
Ο τομέας πέρασε από πολλές φάσεις
ανάπτυξης, ύφεσης ακόμα και αμφισβήτησης (υπενθυμίζεται ότι το 2013 είχε
παρουσιαστεί ως ένας από τους κύριους
τομείς από τους οποίους προέκυψαν σημαντικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών, μέσα από τη μελέτη που
έγινε). Υπήρξαν σημαντικά έργα, τα οποία
βοήθησαν στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά
υπήρξαν σίγουρα και υπερβολές. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι μαζικές
πωλήσεις της περιόδου 2005 με 2008
σε Ευρωπαίους κυρίως πολίτες, κυρίως
μέσω δανεισμού (ακόμα και σε ελβετικά φράγκα), και οι εξασφαλίσεις από τις
εταιρείες ανάπτυξης γης στις πωλήσεις
πολυτελών ακινήτων, για σκοπούς κυρίως επενδυτικού προγράμματος, με ίδια
κεφάλαια.
Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και
στην προσωπική ζωή, υπάρχουν τα πάνω
και τα κάτω, αλλά και το σημείο ισορροπίας. Το ζητούμενο είναι αν καταφέραμε
να έχουμε έναν σχεδιασμό που να δια-

σφάλιζε τη μακροχρόνια βιωσιμότητα
του κλάδου, και αυτό δεν αφορά μόνο
τη χρηματοδότησή του αλλά και τα θέματα
πολεοδομίας και περιβάλλοντος. Κανείς
δεν είναι αντίθετος με την ανάπτυξη. Ίσως
να υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες για
τον τρόπο που διαμοιράζονται τα κέρδη,
αλλά η συγκεκριμένη ανάπτυξη πρέπει
να βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες.
Ο τομέας (αυτό δεν ισχύει για όλες οι
εταιρείες) κουβαλούσε τον υπερδανεισμό
της προηγούμενης δεκαετίας. Τα τελευταία
χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση του
δανεισμού μέσω σημαντικών πωλήσεων,
τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, αλλά
και με τις ανταλλαγές χρέους με ακίνητα,
διαδικασία η οποία υποβοηθήθηκε μέσα
από τις νομοθεσίες για απαλλαγή από
φόρους και τέλη. Τονίζεται ότι η μεταφορά δανείων σε εταιρείες διαχείρισης
αποσυμφορίζει μεν τους ισολογισμούς
των τραπεζών, όμως το πρόβλημα για
τους δανειολήπτες παραμένει.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια
υπήρξαν εταιρείες στις οποίες διορίστηκε διαχειριστής μέσα από ομόλογα
κυμαινόμενης επιβάρυνσης που είχαν
υπογράψει με τους δανειστές τους, ενώ
κάποιες προχώρησαν στο κλείσιμο (κάτι
το οποίο αναμένεται να συμβεί ξανά με
τη νέα κρίση).
Η διόρθωση στην οικονομία είναι
φαινόμενο υγιές, εφόσον επαναφέρει τις
ισορροπίες. Πολλές φορές επίσης αναδεικνύει και αποβάλλει κακές πρακτικές, κάτι
το οποίο συμβαίνει και στους επιμέρους
οικονομικούς τομείς. Το ζητούμενο όμως
είναι να μην υπάρξει μια παρατεταμένη
περίοδος ύφεσης, η οποία ουσιαστικά θα

αδρανοποιήσει μονάδες της οικονομίας
και θα τις θέσει εκτός παραγωγικής διαδικασίας.
Η ανάπτυξη κατά ύψος είναι θεμιτή, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ένα νησί το
οποίο έχει περιορισμό στα αποθέματα γης
και πολλές από τις πωλήσεις γίνονται σε
ξένους επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται
η μέγιστη δυνατή χρήση του συντελεστή
δόμησης. Εντούτοις, τέτοιες αναπτύξεις
πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται με έναν
ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, ο
οποίος να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες
υποδομές, να προωθεί αυτές που πρέπει να
γίνουν, καθώς και να ορίζει και το χρονικό
πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε
να καθοριστεί ο χώρος μέσα στον οποίο
θα μπορούσε κάποιος να προχωρήσει σε
τέτοιες αναπτύξεις. Κάποιος θα μπορούσε
να σκεφτεί ότι με τις συγκεκριμένες αναπτύξεις ίσως να παρουσιάστηκε το φαινόμενο
των περιπτέρων, των καφετεριών και των
υποκαταστημάτων των τραπεζών (πλέον
πάρα πολλά έχουν κλείσει), με «κάθε καντούνι» και ισχυρή ανάπτυξη. Μέσα από
τις αναλύσεις των αδειών που εγκρίθηκαν
προκύπτει ότι η προσφορά τέτοιων ακινήτων θα ήταν υπέρμετρα υψηλή, αν εν
τέλει εκτελούνταν τα έργα.
Ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται
στην κυπριακή οικονομία είναι το γεγονός
ότι πολλοί οργανισμοί δεν λειτουργούν με
βάση ένα πλάνο, το οποίο φυσικά πρέπει
να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες
της αγοράς. Για παράδειγμα, υπάρχουν
περιπτώσεις που έργα ολοκληρώθηκαν και
εισπράχθηκαν και την αμέσως επόμενη
μέρα αγοράστηκε νέο κομμάτι γης για το
επόμενο έργο.

Επιπλέον, ήταν γεγονός ότι η ζήτηση
μέσω του επενδυτικού προγράμματος μειωνόταν, όμως πολλά έργα αδειοδοτούνταν
με την προοπτική ότι το πρόγραμμα θα
συνέχιζε για πολλά χρόνια (η απότομη
μείωσή του ήταν ενδεχομένως η χειρότερη
εξέλιξη). Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες, αξιολογώντας
το περιβάλλον μετά από τα μεγάλα έργα,
προχώρησαν σε άλλα μικρότερα είτε για
την εγχώρια αγορά είτε για επενδυτές μικρότερου οικονομικού προφίλ.
Η αναγκαιότητα για προώθηση των
μεταρρυθμίσεων γίνεται πιο έντονη, εφόσον η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού
μοντέλου, φιλικού προς τους επιχειρηματίες, τους επενδυτές και τους πολίτες,
αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση
της οικονομίας της χώρας και φυσικά των
επενδύσεων. Η διατήρηση ενός γραφειοκρατικού μοντέλου μόνο προβλήματα
μπορεί να δημιουργήσει.
Υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα,
τα οποία οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει
να επανεξετάσουν. Σημειώνεται ότι με
την αλλαγή της πολιτικής της Κυβέρνησης για τα αγροτικά τεμάχια (υπάρχει
κινητικότητα στο θέμα), η αξία τους έχει
μειωθεί σημαντικά, εφόσον δεν μπορούν
ουσιαστικά να τύχουν εκμετάλλευσης. Επιπλέον, ακόμη και στις περιπτώσεις που
υπήρχε άδεια οικοδομής η οποία έληξε,
αυτή δεν ανανεώνεται. Θα μπορούσε για
παράδειγμα να εξεταστεί το ενδεχόμενο
προσωρινής αλλαγής της πρακτικής που
εφαρμόζεται, με την ανανέωση των αδειών
για ένα χρόνο, με βασική προϋπόθεση
την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Σε
αντίθετη περίπτωση, να μην είναι εφικτή

η ανανέωση.
Την ίδια στιγμή, πέρα από τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει στα δημόσια
οικονομικά αλλά και στα ποσοστά ανεργίας η επιβράδυνση στον κλάδο των ακινήτων και των κατασκευών, αναμένεται
να επηρεαστούν και οι αποτιμήσεις των
εξασφαλίσεων, γεγονός που περιπλέκει
την κατάσταση, σε μια περίοδο που οι
δανειολήπτες βλέπουν τα εισοδήματά
τους να μειώνονται. Οι αποτιμήσεις των
υποθηκών γίνονται στη βάση μοντέλων
που λαμβάνουν υπόψη τους δημοσιονομικούς δείκτες, την κατάσταση της αγοράς,
και κυρίως τον μέσο όρο του χρόνου που
απαιτείται για την πώληση ενός ακινήτου
και το νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων.
Ο τομέας των κατασκευών και των ακινήτων καλείται να αναπροσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα (ενδεχομένως δύσκολο για έργα
που έχουν ήδη ξεκινήσει και υπάρχουν
προπωλήσεις, ειδικά αν αναφερόμαστε σε
υψηλές αναπτύξεις), να αναπροσαρμόσει
το «προϊόν» του και να αναζητήσει νέες
αγορές, αποφεύγοντας υψηλά ποσά σε
εταιρείες εξεύρεσης αγοραστών από το
εξωτερικό.
Για παράδειγμα, αν η προσπάθεια που
γίνεται για μεταφορά εδρών εταιρειών
στην Κύπρο είναι επιτυχημένη, τότε θα
υπάρξει αύξηση στη ζήτηση γραφειακών
χώρων και διαμερισμάτων/σπιτιών μέσης αξίας για τη διαμονή των υπαλλήλων
τους. Την ίδια στιγμή, ίσως να πρέπει να
υπάρξουν σκέψεις για την παραχώρηση
κινήτρων ή αναθεώρηση των υφισταμένων, τα οποία θα ενισχύσουν τη ζήτηση
στον κλάδο, μακριά από υπερβολές του
παρελθόντος.

Της Κυριακής
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Η σταθερή αξία του Κύπριου αγοραστή
και τα σκαμπανεβάσματα από ξένους
ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΪΖΟΥ*
pavlos.loizou@
wire-fs.com

ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΡΊΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ
ΝΤΌΠΙΟΙ
		

ΤΟ 2021 ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΑ
ΜΊΑ ΤΑΡΑΧΏΔΗΣ ΧΡΟΝΙΆ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ

Ο

τομέας των ακινήτων είναι ένα από
τα μεγάλα ερωτηματικά του 2021.
Η κατάργηση του
προγράμματος
πολιτογράφησης
επενδυτών, οι επιπτώσεις της πανδημίας -οικονομικές και κοινωνικές- και η
γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί,
καθιστούν τις όποιες προβλέψεις εξαιρετικά
δύσκολες. Ωστόσο, η εις βάθος ανάλυση
των στοιχείων των προηγούμενων μηνών, μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή
κάποιων σημαντικών συμπερασμάτων,
τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν την
αγορά κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Από την ανάλυση της WiRE FS το ασφαλές συμπέρασμα που προκύπτει σε σχέση
με τον όγκο των πράξεων, είναι πως οι
Κύπριοι αγοραστές αποτελούν την πιο
σταθερή αξία και μάλιστα με ανοδικές
τάσεις. Ενώ ο μέσος όρος των πωλητηρίων
εγγράφων που κατατέθηκαν από Κύπριους
το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν 49%
επί του συνόλου, έκτοτε καταγράφεται
μία ανοδική τάση με αποτέλεσμα από τον
Ιούνιο του 2020 και μετά, το ποσοστό να
ξεπερνά το 60%. Μάλιστα, τους τελευταίους
τέσσερεις μήνες του 2020, ο όγκος των
πωλητηρίων εγγράφων, που κατατέθηκαν
από Κύπριους, αντιστοιχούσε στο 66%
του συνόλου.

ΑΠΌ ΧΏΡΕΣ
ΑΠΌ ΧΏΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΕ	ΕΚΤΌΣ ΕΕ

ΣΎΝΟΛΟ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ
-ΜΆΡΤΙΟΣ 2018

349

106

254

710

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ
-ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2020

553

122

166

841

*ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΊΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ WIRE FS.

Η αύξηση δεν προκύπτει μόνο επειδή
αυξάνονται οι αγορές από Κύπριους αλλά
και επειδή μειώθηκαν οι αγορές από ξένους που προέρχονται από χώρες εκτός
της ΕΕ. Ενδεικτικά, το ποσοστό πωλητηρίων εγγράφων το οποίο κατατέθηκε από
αλλοδαπούς οι οποίοι προέρχονται από
χώρες εκτός της ΕΕ, παρουσιάζει σημαντική
μείωση. Ενώ το μέσο ποσοστό για τους
τρεις πρώτους μήνες του 2018 ήταν στο
36%, τους τρεις τελευταίους μήνες του
2020 μειώθηκε σε 20%. Η έντονη μείωση
άρχισε να παρατηρείται από τον Ιούλιο και
είναι πιθανό να σχετίζεται περισσότερο
με τα γεγονότα γύρω από το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα παρά με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό
πως τον Οκτώβριο, τον τελευταίο μήνα
εφαρμογής του επενδυτικού προγράμματος,
τα πωλητήρια έγγραφα από κατοίκους
τρίτων χωρών εκτοξεύτηκαν κατά 81%.
Όσον αφορά τα πωλητήρια έγγραφα, τα
οποία κατατίθενται από ξένους οι οποίοι
προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ένωσης, το ποσοστό τους επί του συνόλου
είναι διαχρονικά σταθερό γύρω στο 15%.
Η μέχρι πρόσφατα αδυναμία της επαρχίας Λευκωσίας να προσελκύσει ξένους
αγοραστές, σήμερα μοιάζει να μετατρέπεται
σε πλεονέκτημα, αφού ο όγκος συναλλαγών παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Είναι
ενδεικτικό πως παρά το lockdown και όλα
τα άλλα προβλήματα, το 2020 κατατέθηκαν
περισσότερα πωλητήρια έγγραφα από το
2019. Αντίθετα, εάν συγκρίνουμε τον μέσο
όρο των πρώτων τριών μηνών του 2018
(91) με αυτόν του τελευταίου τριμήνου
του 2020 (66), στη Λεμεσό καταγράφεται
μία μείωση της τάξης του 25%-30% στα
πωλητήρια που κατατέθηκαν από ξένους
που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.
Μάλιστα, στο τέλος του 2020, τον μέσο όρο
αυξάνουν σημαντικά τα πωλητήρια που
κατατέθηκαν τον Οκτώβριο αφού ανήλθαν
σε 104, ενώ τους δύο επόμενους μήνες
μειώθηκαν σε 60 τον Νοέμβριο και 34 τον
Δεκέμβριο. Παρόμοια η εικόνα και στην
επαρχία Λάρνακας, όπου η μείωση στις

Η διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας παραμένει μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βρίσκεται, ως εκ τούτου,
σε συνεχή επαφή με τις χώρες της ΕΕ και τις κλαδικές οργανώσεις για
να παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά.
Για να στηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και για να είναι η
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεσματική, η Επιτροπή έλαβε κάποια αναγκαία μέτρα.
Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις χώρες της ΕΕ ώστε να
διασφαλίζεται η λειτουργία της ενιαίας αγοράς εμπορευμάτων
με τη δημιουργία «πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας». Οι «Πράσινες λωρίδες κυκλοφορίας» εξασφαλίζουν συνοριακούς ελέγχους που δεν υπερβαίνουν τα 15 λεπτά και η διέλευση επιτρέπεται για όλα τα εμπορεύματα. Η διέλευση επιτρέπεται πλέον
για όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των αγροδιατροφικών προϊόντων.
Τέλος, η Επιτροπή δημοσίευσε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για να
διασφαλίσει ότι, εντός της ΕΕ, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι που θεωρούνται σημαντικοί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
μπορούν να φθάσουν στον χώρο εργασίας τους. Οι εποχικοί εργαζόμενοι
είναι επίσης σημαντικοί για τον γεωργικό τομέα όσον αφορά τις εργασίες
συγκομιδής, φύτευσης και φροντίδας, ιδίως κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σταθερές οι μεταβιβάσεις

Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων,
από την αρχή του 2018 μέχρι το τέλος του
2020 καταγράφηκαν μεταβιβάσεις συνολικής αξίας 9,1 δισ. ευρώ. Στα αξιοσημείωτα
το γεγονός πως ενώ οι μεταβιβάσεις στη
Λευκωσία είναι περισσότερες (15.276)
απ’ ό,τι στη Λεμεσό (13.777), η αξία τους

είναι σημαντικά μεγαλύτερη στη Λεμεσό.
Σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ στη Λευκωσία, πέραν των 3,2 δισ. ευρώ στη Λεμεσό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των
επαρχιών Λάρνακας και Πάφου, αφού
ενώ ο αριθμός των τεμαχίων τα οποία
μεταβιβάστηκαν είναι αρκετά κοντινός,
εντούτοις, η αξία των μεταβιβάσεων στην
επαρχία Πάφου είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, η μέση αξία των
μεταβιβάσεων στην Πάφο ήταν 175 χιλ.
ευρώ, ενώ στη Λάρνακα 127 χιλ. ευρώ.
Σε σχέση με τις μεταβιβάσεις, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός πως μετά το
lockdown Απριλίου/Μαΐου παρατηρείται
επιστροφή σε προ πανδημίας επίπεδα ή
ακόμα και αύξηση. Τάση, η οποία μπορεί να δικαιολογείται από πράξεις που
είχαν παγώσει προσωρινά από πλευράς
αγοραστών ή λόγω καθυστερήσεων στις
σχετικές διαδικασίες.
Τι μπορούμε να περιμένουμε το 2021;
Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ
(και όχι των 2 εκατ. ευρώ αφού πλέον

το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων έχει
καταργηθεί), δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, ούτε και προβλέψεις με σημαντικό
ποσοστό επιτυχίας μπορούν να γίνουν.
Σημαντική παράμετρο αποτελεί και το
πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στην
κοινωνία και την οικονομία. Το πιο ασφαλές συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει και
από τα στοιχεία που αναλύσαμε πιο πάνω,
είναι πως στις περιοχές όπου η αγορά
εξαρτάται περισσότερο από Κύπριους, η
κατάσταση θα είναι πιο σταθερή. Αντίθετα, στις περιοχές που παραδοσιακά οι
ξένοι αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό
των αγοραστών, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Λόγω της πανδημίας, του τερματισμού του ΚΕΠ, του κακού ονόματος που
κατάφερε να δημιουργήσει ξανά η χώρα
και φυσικά και του Brexit. Άλλη μία ταραχώδης χρονιά λοιπόν για τον τομέα των
ακινήτων προμηνύεται. Χρησιμοποιήστε
την τεχνολογία, αναλύστε τα δεδομένα και
προετοιμαστείτε!
*Διευθύνων Σύμβουλος, WiRE FS

Κρατικός Προϋπολογισμός πέρα από την Ανθεκτικότητα και την Ευρωστία

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις έχουν περιοριστεί, η ΚΑΠ
φροντίζει για τον εφοδιασμό όλων των κρατών μελών με επαρκή τρόφιμα.
Αφότου ξεκίνησε η έξαρση του κορωνοϊού, ο αγροδιατροφικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεικνύει ανθεκτικότητα και εξακολουθεί να παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας.
Ωστόσο, οι γεωργοί και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και
αυξανόμενη πίεση.

αγορές από ξένους εκτός ΕΕ συγκρίνοντας
την αντίστοιχη περίοδο, είναι και πάλι της
τάξης του 25%-30%. Ωστόσο, στη Λάρνακα
καταγράφεται σταδιακή άνοδος επί του
συνόλου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 με
εξαίρεση τους μήνες του lockdown. Στην
επαρχία Πάφου, τα πωλητήρια έγγραφα
τα οποία κατατέθηκαν από αλλοδαπούς
εκτός ΕΕ παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 40% αν συγκριθούν με τον μέσο
όρο των τριών πρώτων μηνών του 2018.
Παρόμοια η κατάσταση και στην επαρχία
Αμμοχώστου, όπου όμως οι αριθμοί είναι
πολύ μικροί για να εξαχθούν απολύτως
ασφαλή συμπεράσματα.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*

Τ

ο ‘τίναγμα των φτερών της νυχτερίδας’ στην Κίνα έχει αποκαλύψει
την τεράστια ευθραυστότητα στη
δομή των Κρατικών Προϋπολογισμών,
των επιχειρηματικών μοντέλων και των
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων σε 220
χώρες. Ενόψει της συζήτησης του Προϋπολογισμού στην κυπριακή Βουλή,
εισηγούμαι την ενσωμάτωση της ιδιότητας Antifragility (αντι-ευθραυστότητα)
στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης
του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021.
Η ιδιότητα Antifragility (αντι-ευθραυστότητα) –μια έννοια που εφευρέθηκε από τον
καθηγητή Nassim Taleb– είναι πέρα από
την ανθεκτικότητα ‘resilience’ ή την ευρωστία
‘robustness’. Αυτό σημαίνει ότι κάτι απλώς
δεν αντέχει σε ένα σοκ αλλά βελτιώνεται
πραγματικά εξαιτίας αυτού. Το ανθεκτικό
αντιστέκεται στα σοκ και παραμένει το ίδιο.
Το αντιθραυστικό γίνεται καλύτερο. Η αντιεύθραυστη οργάνωση αναπτύσσεται από
μεταβλητότητα και διαταραχή.
Παρά την προειδοποίηση του Taleb
στις 26 Ιανουαρίου 2020 για την ανάγκη
άμεσης λήψης μέτρων ανάσχεσης του νέου
κορωνοϊού, αφού, λόγω της αυξημένης
συνδεσιμότητας, η διασπορά θα είναι μη
γραμμική, ο κίνδυνος υποεκτιμήθηκε. Λόγω
ακριβώς της παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας,

μια μικρή αλλαγή μπορεί να μεταδοθεί και
μεγεθυνθεί προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις, πολύ πέραν του χρόνου, του τόπου και
της κλίμακας της αρχικής διατάραξης – όπως
έγινε στην περίπτωση της πανδημίας.
Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
είχαμε τουλάχιστον 11 μεγάλες περιόδους
ύφεσης. Επίσης, κάθε 10 χρόνια παρατηρούνται νέοι, για το ανθρώπινο είδος, ιοί που
μπορούν να προκαλέσουν πανδημία. Από
τις αρχές του 20ού αιώνα έλαβαν χώραν
τέσσερεις πανδημίες του ιού της γρίπης:
1918, 1957, 1968, 2009. Τα τελευταία 20
χρόνια, τρεις νέοι κορωνοϊοί έχουν αναδυθεί και διασπαρθεί στο ανθρώπινο είδος.
Ενόσω οι ασύμμετροι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται με γραμμικά μοντέλα και παραδοσιακά
στατικά εργαλεία, ο καταστροφικός φαύλος
κύκλος ‘από κρίση σε κρίση’ θα συνεχιστεί
και το επόμενο χτύπημα του μαύρου κύκνου
θα ‘θερίσει’ τα πάντα γι’ ακόμη μια φορά. Το
τυφλό σημείο της καινοτομίας δεν μπορεί
να διακρίνει ότι τα πιθανά οφέλη που μπορούν να επιφέρουν οι θετικές ασυμμετρίες
(convexity bias) είναι περισσότερα από τη
ζημιά. Ο παράγοντας χρόνος, η μεταβλητότητα,
η αταξία, η τυχαιότητα και η αβεβαιότητα
αυξάνουν το όφελος –παρά τη ζημιά– που
προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση των
θετικών ασυμμετριών. Το στοιχείο αυτό
διαφεύγει του γραμμικού τρόπου σκέψης.
Οι άνθρωποι έχουν την τάση να μισούν την
αβεβαιότητα – όμως η αβεβαιότητα αποτελεί
την πρώτη ύλη της καινοτομίας.
Όπως υποδεικνύουν πολλοί κορυφαίοι
παγκοσμίως οικονομολόγοι, οι θεωρίες
που διατύπωσε ο Taleb –Μαύρος Κύκνος
και Antifragility– πρέπει να λαμβάνο-

νται σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση
της οικονομικής πολιτικής. Στην εποχή
των πολύμορφων προκλήσεων και των
ασύμμετρων απειλών, χρειάζονται νέα
στρατηγικά εργαλεία για ενσωμάτωση της
ιδιότητας Antifragility στον σχεδιασμό,
στη δομή (built-in property) του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Συστήματος
Έρευνας και Καινοτομίας, του Πλάνου
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, του
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
και της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας.
Το νέο, δυναμικό Μοντέλο Καινοτομίας
που έχω αναπτύξει αποτελεί το πρώτο
εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο
ενσωματώνει την ιδιότητα Antifragility
στη διαδικασία της καινοτομίας. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος παρουσιάζεται
αναλυτικά σε έναν πρακτικό Οδηγό 250
σελίδων. Στο εν λόγω Εγχειρίδιο, μεταξύ
άλλων αναλύονται περισσότερες από 60
ασύμμετρες στρατηγικές καινοτομίας, διεπιστημονικά εργαλεία και δημιουργικές
τεχνικές που επιτρέπουν στους Οργανισμούς να τροποποιούν την έκθεσή τους
(modify their exposure) ανάλογα, ώστε να
είναι περισσότερο ανοικτοί σε ευκαιρίες
(να αξιοποιούν τις ευνοϊκές ασυμμετρίες)
και λιγότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους (να
αποφεύγουν τις δυσμενείς ασυμμετρίες).
Στο προαναφερόμενο Οδηγό περιλαμβάνεται επίσης ένα Πρότυπο Εργαστήρι για
ενίσχυση της διεπιστημονικής δημιουργικότητας και της ικανότητας καινοτομίας
των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης,
του Διπλωματικού Σώματος, των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Επιχειρήσεων καθώς και των
Εκπαιδευτικών, Ερευνητών και Φοιτητών.

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας –είναι στη διάθεση της Πολιτείας για άμεση
αξιοποίηση– μπορεί να μεγιστοποιήσει:
1. Τον αντίκτυπο –επιστημονικό, κοινωνικό, οικονομικό– της καινοτομίας.
2. Τα οφέλη των αναπτυξιακών και
κοινωνικών δαπανών του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
3. Την απόδοση των δημοσίων και
των ιδιωτικών επενδύσεων.
Το ευέλικτο αυτό εργαλείο μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και σε όλα
τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη: Δημόσιες
Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις (Startups και Μεγάλες
Εταιρείες), Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας,
Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων,
Κυκλική Οικονομία, Επιστημονική Έρευνα
(μετατροπή των Μεγάλων Δεδομένων σε
έξυπνη πληροφόρηση), Διαχείριση Ποιότητας (Πρότυπα και Τυποποίηση), Διαχείριση
Κινδύνων, Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας
(Οικονομική Διπλωματία, Έξυπνη Άμυνα),
Nation Branding κ.ά.
Η πρωτοποριακή μέθοδος, η οποία
παρουσιάζεται πολύ επιγραμματικά πιο
πάνω, μπορεί να μετατρέψει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό σε εργαλείο μεταρρύθμισης και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Επίσης,
παρέχει τη δυνατότητα επιστημονικής
τεκμηρίωσης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των εναλλακτικών σεναρίων και
των πιθανών λύσεων σε πολύπλοκα και
δυναμικά συστήματα όπως είναι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού.
*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και
Καινοτομίας
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Η συνεισφορά των μεγάλων
αναπτύξεων στην κυπριακή οικονομία
Η ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΉ ΤΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΝ, ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΘΕΡΜΆΝΕΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΏΣΕΙ ΏΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ, ΕΝΏ
ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ
ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ, ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΏΘΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΣΤΗΝ ΕΥΡΎΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Ο

κατασκευαστικός
τομέας και τα μεγάλα αναπτυξιακά
έργα αποτελούν
τα τελευταία χρόνια
έναν από τους βασικότερους τομείς της
κυπριακής οικονομίας. Από την κατασκευαστική δραστηριότητα επωφελούνται, άμεσα
ή έμμεσα, χιλιάδες άλλοι επαγγελματίες,
όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί,
εργολάβοι, κτηματομεσίτες, εισαγωγείς
οικοδομικών υλικών, επιπλοποιοί, τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, αλλά
και τραπεζικοί οργανισμοί, νομικοί και
ελεγκτικοί οίκοι και άλλοι.
Ο κατασκευαστικός κλάδος εργοδοτεί
σήμερα πάνω από 40.000 εργαζόμενους,
επιβεβαιώνοντας την τεράστια συμβολή
του στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, τόσο σε συνεισφορά στο ΑΕΠ, όσο
και σε θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα
στοιχεία έκθεσης που δημοσιεύτηκε
από την EBRD, «οι επενδύσεις, ιδίως
στον κατασκευαστικό τομέα, ήταν ένας
από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας το 2019». Επιπλέον,
βάσει των επίσημων στοιχείων από τη
Στατιστική Υπηρεσία, το πρώτο τρίμηνο
του 2019 ο τομέας των κατασκευών είχε
προστιθέμενη αξία €303 εκατ. στο ΑΕΠ
και €324 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.
Τα πιο πάνω καθιστούν τις κατασκευές έναν από τους κλάδους που οδηγούν
την οικονομίας της χώρας σε ανάπτυξη.
Διαχρονικά, ο τομέας των κατασκευών
αποτελούσε τη βασική κινητήριο δύναμη
για την οικονομία της χώρας και έναν από
τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής
ανάπτυξης της Κύπρου.
Ο τομέας συνεχίζει να σχεδιάζει και να
υλοποιεί μια σειρά μεγάλων αναπτυξιακών
έργων, που συνδράμουν καθοριστικά στην
ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας,
την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα
διαβίωσης των πολιτών. Ο κατασκευαστικός τομέας εξακολουθεί να εργοδοτεί
χιλιάδες κόσμου, να παράγει αποτέλεσμα,
δίνοντας πνοή σε πολλές επιχειρήσεις,
σε πολλαπλούς τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας που αποτελούν μεγάλο
τμήμα της πραγματικής οικονομίας.
Βασική προϋπόθεση για να μην επηρεαστεί αρνητικά ο κατασκευαστικός τομέας
και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αποτελεί η συνέχιση της χρηματοδότησής τους.
Αυτό θα καθορίσει την ομαλή ροή των
πληρωμών και τροφοδότηση όλης της
κατασκευαστικής αλυσίδας με ρευστό και
κατά συνέπειαν όλων των άλλων τομέων
που συνδέονται άμεσα.
Την ίδια ώρα, είναι ανάγκη να δοθούν
νέα κίνητρα, τόσο φορολογικά, όσο και
πολεοδομικά, αλλά και σωστή διαμόρφωση
ενός νέου Επενδυτικού Προγράμματος,
με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε εγχώριους και ξένους επενδυτές,
κάτι που αναμφίβολα προσθέτει αξία
στην κυπριακή οικονομία. Επιπλέον η
γρήγορη αδειοδότηση και η απλοποίηση
των διαδικασιών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση και το κράτος θα πρέπει να
συμβάλει με θετικό τρόπο προς αυτήν τη
διαδικασία.
Πιο κάτω παρουσιάζονται μεγάλα
αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται υπό
κατασκευήν και εκπροσωπούν τα μέλη
του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων.

Τα έργα αυτά άπτονται πολλών τομέων της
οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, η Υγεία
και Ευεξία, ο Αθλητισμός, Εμπορικά Κέντρα, Μαρίνες, Οικιστικές Αναπτύξεις και
η Εκπαίδευση. Η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται να αναθερμάνει το επενδυτικό
ενδιαφέρον και να δώσει ώθηση στην
απασχόληση στην Κύπρο, ενώ παράλληλα
θα προκύψουν σημαντικά φορολογικά και
άλλα έσοδα για το κράτος, λόγω της ώθησης
που θα δοθεί στην ευρύτερη οικονομία. Οι
αναπτύξεις αυτές καθιστούν τον Σύνδεσμό
έναν από τους δυναμικότερους εκφραστές
της συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη
στη χώρα, αποτελώντας κινητήριο δύναμη
ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία,
αλλά και πόλο έλξης ξένων επενδύσεων
στο νησί.
Αναλυτικότερα κάποια σημαντικά έργα
και η συμβολή τους, περιγράφονται πιο
κάτω:
• City Of Dreams Mediterranean

Η υλοποίηση της μεγαλύτερης τουριστικής ανάπτυξης στην Κύπρο έχει ξεκινήσει το 2017 και το συνολικό κόστος
της επένδυσης αναμένεται να φτάσει τα
€650 εκ. Το έργο αποτελεί κοινοπραξία
μεταξύ Melco και CNS Group. To City of
Dreams Mediterranean θα αποτελέσει το
μεγαλύτερο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο
στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις του θα
περιλαμβάνουν χώρο παιγνίου, ξενοδοχείο πέντε αστέρων με 500 δωμάτια και
πολυτελείς επαύλεις, 11 εστιατόρια και
καφέ, κέντρο ευεξίας, αθλητικό κέντρο,
πισίνες, εμπορικούς χώρους, εξωτερικό
αμφιθέατρο και μεγάλους χώρους πρασίνου. Το City of Dreams Mediterranean
θα διαθέτει συνεδριακό κέντρο 9.600 τ.μ.,
στο οποίο θα υπάρχουν και εκθεσιακοί
χώροι. Το έργο αναμένεται να προσελκύσει
επιπλέον 300.000 τουρίστες τον χρόνο
και θα προωθήσει την Κύπρο διεθνώς
ως συνεδριακό προορισμό. Μέχρι την
τελική υλοποίηση του έργου αναμένεται να
εργοδοτηθούν 11.444 άτομα προσωπικό,
ενώ με την αποπεράτωσή του αναμένεται
να δημιουργηθούν 6.530 θέσεις εργασίας.
Ο αντίκτυπος του έργου στην κυπριακή
οικονομία μέχρι στιγμής ανέρχεται στα
€417.761.550, ενώ με την ολοκλήρωση
του έργου, η ετήσια συνεισφορά στο ΑΕΠ
υπολογίζεται να ανέρχεται στο 4%.
• Μαρίνα Αγίας Νάπας

Οι εργασίες κατασκευής του εμβληματικού έργου της Μαρίνας Αγίας Νάπας
ξεκίνησαν επίσημα τον Ιανουάριο του 2017,
με το συνολικό κόστος κατασκευής να
ανέρχεται στα €300 εκ. Η εταιρεία M.M.
MAKRONISOS MARINA LTD αριθμεί
συνολικά 60 άτομα προσωπικό, ενώ το
2021 θα ενταχθούν στο δυναμικό της ακόμη

25 άτομα. Το συνολικό μεικτό μισθολόγιο
από την έναρξη των εργασιών μέχρι τον
Νοέμβριο του 2020 ανέρχεται περίπου
στα €7εκ. και τα εκτιμώμενα έσοδα του
κράτους για την ίδια περίοδο υπολογίζονται
περί τα €20 εκ. Ένα έργο της έκτασης και
του βεληνεκούς της Μαρίνας Αγίας Νάπας
θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο
και οφέλη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Πέραν της σημαντικής εμπορικής και
τουριστικής αναβάθμισης της ελεύθερης
επαρχίας Αμμοχώστου, η ανάπτυξη του
έργου δημιούργησε, δημιουργεί και θα
συνεχίσει να δημιουργεί σημαντικό αριθμό
νέων θέσεων εργασίας τόσο στην ίδια την
εταιρεία όσο και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως κατασκευαστικές, κατασκευαστικών υλικών, εξοπλισμού για οικίες και
ναυτικού/ναυτιλιακού εξοπλισμού, κοκ.
Επιπρόσθετα, είναι δεδομένη η συμβολή
που θα έχει το έργο με την ολοκλήρωσή
του στην κυπριακή οικονομία μέσω της
συνεισφοράς στο ΑΕΠ.
• Eagle Pine Golf Resort

Το καινούργιο έργο από την Aristo
Developers βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού και έχει έκταση 1.717.621m2. Το
συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται γύρω στα €500 εκ. Η ομάδα μελέτης
του έργου εργοδοτεί περισσότερα από 15
άτομα, ενώ απασχολούνται επιπλέον εξωτερικοί συνεργάτες. Με την ολοκλήρωση
και λειτουργία του θερέτρου εκτιμάται ότι
θα εργοδοτηθούν 300 άτομα στις κατασκευές και τα εργοτάξια, τα επόμενα 10
χρόνια. Για τη λειτουργία των Leisure
Elements του θερέτρου (Γήπεδο Golf,
Club House, Ξενοδοχείο και Εμπορικό
Κέντρο) αναμένεται να εργοδοτηθούν
200 υπάλληλοι. Με την ολοκλήρωση
και λειτουργία του έργου, τα οφέλη του
κράτους υπολογίζονται σε €200 εκ. ΦΠΑ
και άμεση φορολογία από τις πωλήσεις
υπηρεσιών και προϊόντων.
• Limassol Greens

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από
τη Lanitis Golf Public Co Ltd το τέταρτο
τρίμηνο του 2019 και το συνολικό κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στα €400 εκ.
Το έργο εργοδοτεί 15 άτομα με συνολικό μισθολόγιο €750.000, ενώ το κράτος
εισέπραξε €5 εκ. από την έναρξη του
έργου. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται να
δημιουργηθούν 350 θέσεις εργασίας και
800 έμμεσες θέσεις εργασίας (σύμβουλοι, εργολάβοι κ.λπ.). Σε μετέπειτα στάδιο
τα έσοδα του κράτους υπολογίζονται να
είναι πέραν των €200 εκ. (φορολογίες,
ΦΠΑ, άδειες).
• Limassol Hills Golf Resort

Ο σχεδιασμός και η αδειοδότηση του
έργου ξεκίνησαν από τη Universal Golf

Τα μεγάλα
αναπτυξιακά
έργα που
βρίσκονται υπό
κατασκευήν
εκπροσωπούν
τα μέλη του
Συνδέσμου
Μεγάλων
Αναπτύξεων.
Τα έργα αυτά
άπτονται πολλών
τομέων της
οικονομίας, όπως
ο Τουρισμός, η
Υγεία και Ευεξία,
ο Αθλητισμός,
Εμπορικά
Κέντρα, Μαρίνες,
Οικιστικές
Αναπτύξεις και η
Εκπαίδευση

Enterprises Plc το 2012, με εκτιμώμενο
συνολικό κόστος κατασκευής τα €400
εκ. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει γήπεδο
γκόλφ 18 οπών Par-72, λέσχη γκόλφ,
εστιατόρια και καφετερίες, κέντρο ευεξίας με πισίνες, αθλητικό κέντρο, μικρό
ξενοδοχείο 32 πολυτελών δωματίων, 520
πολυτελείς επαύλεις, 135 μεζονέτες και
121 διαμερίσματα. Επίσης περιλαμβάνει
κέντρο συντήρησης μηχανημάτων, σταθμό βιολογικού καθαρισμού του νερού,
αγωγούς μεταφοράς νερού από το ΣΑΛΑ
και το Πεντάκωμο, φωτοβολταϊκό πάρκο
για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 230.000 τ.μ. δημόσιους χώρους
πρασίνου. Τα οφέλη με την αποπεράτωση
του έργου, το οποίο υπολογίζεται να έχει
έσοδα πέραν του ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ, θα είναι τεράστια για την οικονομία
αλλά και για την κοινωνία. Το κράτος θα
επωφεληθεί με άμεσους και έμμεσους
φόρους τουλάχιστον με €300 εκ. σε δι-

άρκεια περίπου 25 με 30 χρόνων που
χρειάζονται για την πλήρη υλοποίηση
της ανάπτυξης. Υπολογίζεται να εργοδοτηθούν περίπου 2.700 άτομα στο στάδιο
της κατασκευής του έργου και άλλα 750
περίπου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του θερέτρου.

• Μεγάλα έργα από τον Όμιλο Εταιρειών Δ. Ζαβός

Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός έχει
μέχρι σήμερα ολοκληρώσει πέραν των
130 οικιστικών και εμπορικών έργων,
ενισχύοντας την ανάπτυξη της κυπριακής
οικονομίας και προσφέροντας χιλιάδες
θέσεις εργασίας σε άτομα και συνεργαζόμενες εταιρείες. Μερικά από τα μεγάλα
έργα του Ομίλου που έχουν υλοποιηθεί ή
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης είναι:
The Address By The Sea, Zavos Aqua
Park Vacation Club Annex, μέρος του
Zavos Aqua Park Resort, Gardea Private
Medical Resort. Το Limassol Del Mar
από την κοινοπραξία ομίλων Δ. Ζαβός και
Λεπτός, με συνολική επένδυση €350 εκ.,
ενισχύει την οικονομία του τόπου μέσω
των επενδυτών, αλλά και μέσω άμεσης
ή έμμεσης εργοδότησης περίπου 7.000
ανθρώπων για τον σχεδιασμό και την
κατασκευή του. Όσον αφορά τα έσοδα
του κράτους από την έναρξη του έργου,
αναμένεται να φτάσουν τα €30 εκ. (φορολογίες, ΦΠΑ, άδειες). Το Plaza Del Mar
αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες
επισκέπτες δημιουργώντας ένα νέο προορισμό για ψώνια και αναψυχή, προσφέροντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.
Μέσα από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει
για ενοικιάσεις, θα δημιουργήσει επιπλέον
κύκλο εργασιών στον χώρο του ποιοτικού
τουρισμού και φιλοξενίας.
• Μεγάλες αναπτύξεις από τον Όμιλο
Εταιρειών Λεπτός

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός απασχολεί
περί τα 2.400 άτομα, εκ των οποίων 1.300
εργάζονται στην ανάπτυξη/κατασκευή
έργων και 1.100 στη λειτουργία τους. Η
συνεισφορά των έργων του Ομίλου στα
έσοδα του κράτους ανέρχεται σε πολλές
δεκάδες εκατομμύρια σε φόρους και
εισφορές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το
κόστος του ετήσιου μισθολογίου υπερβαίνει τα €25 εκ. Μερικά από τα μεγάλα
έργα του Ομίλου που έχουν υλοποιηθεί ή
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης είναι:
Kamares Village, Coral Beach Hotel &
Resort, Limassol Blue Marine, Limassol
Del Mar, Adonis BeachVillas. Περαιτέρω, το Neapolis Smart Eco City, το οποίο
αποτελεί μεγάλη ανάπτυξη πολλαπλών
χρήσεων που περιλαμβάνει κατοικίες,
επιχειρηματικό πάρκο, πανεπιστήμιο,

νοσοκομείο, εμπόριο. Το έργο βρίσκεται
στο στάδιο της αδειοδότησης. Ως μέρος
της ανάπτυξης των υπηρεσιών του έργου
λειτουργούν ήδη το πανεπιστήμιο Νεάπολις και το νοσοκομείο Ίασις. Η ανάπτυξη
και κατασκευή της Neapolis Smart Eco
City θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες
θέσεις εργασίας για μεγάλο διάστημα, ενώ
αναμένεται να προσελκύσει εταιρείες από
το εξωτερικό για εγκατάσταση στο επιχειρηματικό πάρκο, όπως και μεγάλο αριθμό
φοιτητών προσφέροντας σημαντικά στην
οικονομία της Πάφου και της Κύπρου
γενικότερα.
• Trilogy Limassol Seafront

Οι εργασίες του έργου της Cybarco
Development Ltd ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2018 και το συνολικό κόστος της
επένδυσης ανέρχεται στα €350 εκατ. Το
Trilogy, o μοναδικός προορισμός στο νησί
που συνδυάζει το τρίπτυχο live, work &
play, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον
τόσο από εγχώριους, όσο και από ξένους
αγοραστές. Ουσιαστικά θα αποτελεί έναν
παραθαλάσσιο ελκυστικό προορισμό για
όλους, στην καρδιά της Λεμεσού. Παράλληλα, αναμένεται ότι οι ξένοι αγοραστές θα
συμβάλουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της
οικονομίας του τόπου μας, καθώς πολλοί
θα φέρουν στην Κύπρο τις οικογένειες και
τις επιχειρήσεις τους. Στο Trilogy εργοδοτούνται μέχρι στιγμής 300 άτομα και
περισσότεροι από 15 υπεργολάβοι, ενώ
υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια των
πιο εντατικών εργασιών οι εργαζόμενοι
θα ξεπεράσουν τους 500. Η συνεισφορά
στην οικονομία της Κύπρου - τόσο έμμεσα όσο και άμεσα - θεωρείται δεδομένη,
λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή στο ΑΕΠ
της χώρας ενός έργου-ορόσημου, με συνεισφορές στον Φόρο Εισοδήματος, στα
Ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
τους μισθούς των υπαλλήλων, αλλά και στα
Ταμεία του Φ.Π.Α, αφού το καταβληθέν
ποσό από την έναρξη του έργου μέχρι και
σήμερα ανέρχεται σε €14 εκατ.

Πολλαπλά έσοδα
για το κράτος

Συνοπτικά, σημαντικά και πολλαπλά
είναι τα έσοδα για το κράτος, τόσο σε φορολογικό επίπεδο, όσο και στα έσοδα που
προέρχονται από τις επενδύσεις. Η πραγμάτωση αυτού του εύρους αναπτυξιακών
έργων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην
προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία
ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος σε
διεθνές επίπεδο για την οικονομία του
τόπου. Αυτού του είδους αναπτύξεις και
επενδύσεις, αναπόφευκτα προσδίδουν
τεράστια δυναμική στην αναπτυξιακή
πορεία της Κύπρου.

17.01.2021
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Η προώθηση της καινοτομίας και
των νεοφυών επιχειρήσεων
ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

ΣΕ ΈΝΑ ΕΥΡΎΤΕΡΟ ΠΛΑΊΣΙΟ,
ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΌΠΟΥ ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΏΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΜΑΣ ΌΣΟΝ
ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΘΈΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΌΜΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΎΤΕΡΗ
ΑΓΟΡΆ, ΣΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ, ΤΗΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΣΟΒΑΡΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΏΝ ΣΕ ΒΙΏΣΙΜΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ,
ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε πρόσφατα τον πρώτο γύρο
άμεσων επενδύσεων
μετοχικού κεφαλαίου
στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Ταμείου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.
Το ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στα
178 περίπου εκατομμύρια ευρώ και ο
πρωταρχικός στόχος των επενδύσεων είναι
η ανάπτυξη και επέκταση πρωτοποριακών
καινοτομιών στους τομείς της κυκλικής
οικονομίας, της προηγμένης παραγωγής,
της υγείας αλλά και διάφοροι επιμέρους
τομείς μέσω της δράσης εξαιρετικά καινοτόμων νεοφυών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Τονίζεται ότι το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας ιδρύθηκε
τον Ιούνιο του 2020 και αποτελεί το πρώτο
στο είδος του όσον αφορά την παρέμβαση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή άμεσων επενδύσεων μετοχικού τύπου, με το
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο
της Ένωσης να κυμαίνεται μεταξύ 10-25%,
ενώ η χρηματοδότηση γίνεται στη βάση
ενδελεχούς αξιολόγησης και διαδικασίας
δέουσας επιμέλειας. Το Ταμείο στηρίζει
φυσικά την ισότητα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, αλλά συμβάλλει
ταυτόχρονα στη βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη
έμφαση στην υγεία, την ανθεκτικότητα και
την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενώ
ο ρόλος του καθίσταται, πλέον, εν καιρώ
της πανδημίας του κορωνοϊού, ακόμη πιο

σημαντικός, λόγω της κρίσης που προκλήθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά
και στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις
από την πανδημία.
Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης
και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
πρωτοβουλία της Επιτροπής στοχεύει στη
γεφύρωση του χρηματοδοτικού κενού για
τις ιδιαίτερα καινοτόμες επιχειρήσεις, την
αποδέσμευση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων και θα προσφέρουν τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις αυτές να επεκταθούν στην
Ευρώπη, αντί να παραμένουν μικρές ή

να μετεγκαθίστανται σε άλλες περιοχές.
Υπενθυμίζεται ότι, σε προηγούμενη δράση
της μέσω του πιλοτικού προγράμματος
«Accelerator», η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
ήδη επιλέξει 293 επιχειρήσεις για χρηματοδότηση πέραν των 563 εκατομμυρίων
ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2019.
Παραδείγματα εταιρειών που εμπίπτουν
στο φάσμα του επενδυτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν
εταιρείες που αφορούν την καινοτόμο ιατρική και βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό
την ποιότητα της ζωής των ασθενών, την
παροχή οικονομικά προσιτής συνδεσι-

μότητας στο διαδίκτυο των πραγμάτων
παγκοσμίως, την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, την αξιοποίηση
ανοικτών δεδομένων υψηλής ποιότητας
και μοντέλων μηχανικής μάθησης κ.ο.κ.
Βασική αρχή που διέπει τις δράσεις για
την προώθηση και στήριξη της καινοτομίας
είναι το ότι οι επενδύσεις στην έρευνα
και την καινοτομία αποτελούν κατ’ ουσία
επενδύσεις στο ίδιο το μέλλον μας, λόγω
ακριβώς της αλληλεξάρτησης των δράσεών μας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Καθιστούν τις χώρες μας αλλά και την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστικές

στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον,
ενώ μέσω του νέου Ταμείου Ευρωπαϊκής
Καινοτομίας διασφαλίζεται η διατήρηση
του μοναδικού κοινωνικού μοντέλου της
Ένωσης, που διέπεται από τις ευρωπαϊκές
αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν το
σύνολο των δράσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η επιπρόσθετη αξία της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αφορά, παράλληλα, στο γεγονός ότι
προωθούνται οι πανευρωπαϊκές συνεργασίες αλλά και η πρόσβαση των τοπικών
καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων
στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, την ίδια
ώρα που επωφελούνται από ευρωπαϊκά
κονδύλια, όπως το υπό αναφορά κονδύλι
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι στόχοι όπου
οφείλουμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον
μας όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας αφορούν στην ενίσχυση της θέσης
των καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων
στην ευρύτερη αγορά, στην ενίσχυση της
βιομηχανικής καινοτομίας, της στήριξης των
μικρών επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση
σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων, στη μετατροπή των τεχνολογικών καινοτομιών σε
βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες, αλλά και στην ενίσχυση
της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της
έρευνας και της καινοτομίας.
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
*
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IFR/IFD: Η νέα εποχή στις απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας ευρωπαϊκών επενδυτικών εταιρειών
ΕΛΕΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ*
eiacovidou@kpmg.com

ΤΟ ΝΈΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΌ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΤΟΧΕΎΕΙ ΣΤΟ
ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΣΕΙ
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ, ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΌΨΗ ΌΤΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ ΚΑΙ
Ο ΤΡΌΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ
ΟΥΣΙΩΔΏΣ ΑΠΌ ΑΥΤΆ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία
των συμφωνιών της Βασιλείας και των ευρωπαϊκών
καθεστώτων προληπτικής
εποπτείας σε θέματα που
αφορούν την κεφαλαιακή
επάρκεια και τη διαχείριση κινδύνων στον χρηματοοικονομικό
τομέα, το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα
διαχωριστεί σε δύο πλαίσια. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αποφασίσει ότι το υφιστάμενο
πλαίσιο (Capital Requirements Regulation
– «CRR»/ Capital Requirements Directive
– «CRD IV») βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
σε διαδοχικές επαναλήψεις των διεθνών
ρυθμιστικών προτύπων που έχουν καθοριστεί για μεγάλους τραπεζικούς ομίλους
και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζει μόνο εν
μέρει τους ειδικούς κινδύνους που είναι
εγγενείς στις ποικίλες δραστηριότητες μεγάλου αριθμού επενδυτικών εταιρειών.
Έτσι, προχώρησε στη δημιουργία ενός
ξεχωριστού κανονιστικού πλαισίου, που
θα διέπει τη λειτουργία των επενδυτικών
εταιρειών, ενώ οι τράπεζες θα συνεχίσουν
να ακολουθούν την υφιστάμενη δέσμη
κανονισμών.
Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός (ΕΕ)
2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις

προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων
επενδύσεων (Investment Firm Regulation
ή «IFR»), καθώς και η Οδηγία (ΕΕ)
2019/2034, που αφορά την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων
(Investment Firm Directive ή «IFD»)
έχουν θεσπιστεί με απώτερο σκοπό την
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων, ιδιαίτερα «τρωτών» σημείων και κινδύνων που
αντιμετωπίζουν οι επενδυτικές εταιρείες,
μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων και
αναλογικών ρυθμίσεων προληπτικής
εποπτείας. Το νέο αυτό ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο στοχεύει στο να
αντικατοπτρίσει τους κινδύνους που
διατρέχουν οι ευρωπαϊκές επενδυτικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη ότι
το επιχειρησιακό μοντέλο και ο τρόπος
λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών
διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ο Κανονισμός θα είναι δεσμευτικός
ως προς όλα τα μέρη του και θα ισχύσει
άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η Οδηγία
θα πρέπει να εναρμονιστεί σε εγχώρια
νομοθεσία από το κάθε κράτος μέλος. Και
τα δύο νομοθετικά κείμενα θα τεθούν σε
ισχύ - στην πλειοψηφία τους - στις 26
Ιουνίου 2021.

Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός ισχύει για τις επενδυτικές
εταιρείες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
και εποπτεύονται σύμφωνα με την Οδηγία
2014/65/ΕΕ («MiFID II»). Ο βαθμός της
εφαρμογής του πλαισίου διαφοροποιείται
ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό
και παρουσιάζεται συνοπτικά πιο κάτω:
Κατηγορία 1: Επενδυτικές εταιρείες
που ασκούν τις υπηρεσίες «Διενέργεια
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό» ή/και
«Αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων ή/
και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων
με δέσμευση ανάληψης» και υπερβαίνουν
ένα ή περισσότερα προκαθορισμένα όρια.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα ταξινομούνται
ως πιστωτικά ιδρύματα και θα εφαρμόζουν
τις απαιτήσεις του CRR, καθώς και τις
πλείστες απαιτήσεις του CRD IV.
Κατηγορία 2: Μη συστημικές επενδυτικές εταιρείες, που δεν πληρούν τα
κριτήρια των Κατηγοριών 1 ή 3.
Κατηγορία 3: Μη συστημικές επενδυτικές
εταιρείες, που μπορούν να χαρακτηριστούν
ως «μικρές και μη διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις επενδύσεων», βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων που ορίζονται στο πλαίσιο. Η κατηγορία αυτή καλύπτει εταιρείες με μειωμένο

Universal Life: Συνεχίζεται
η παροχή υπηρεσιών στους
πελάτες της

H

Universal Life, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία
των πελατών και των εργαζομένων
της, ανακοίνωσε ότι, μετά το πρόσφατο Διάταγμα για περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, τα γραφεία και υποκαταστήματά
της θα είναι κλειστά για εξυπηρέτηση πελατών
μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών προς το
πελατολόγιό της.
Οι πελάτες της Universal Life μπορούν να
εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά
για θέματα που αφορούν τα ασφαλιστικά τους
συμβόλαια από τη σύγχρονη διαδικτυακή πύλη
πελατών U connect. Κάνοντας εγγραφή στην
πύλη, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
ηλεκτρονικά τις απαιτήσεις υγείας τους και να
ελέγχουν την κατάστασή τους, να βλέπουν το

ιστορικό πληρωμών των ασφαλίστρων τους,
να εκτυπώνουν χρήσιμα έντυπα και να έχουν
πρόσβαση σε πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία.  
Επιπρόσθετα, μέσω της διαδικτυακής πύλης μπορούν να υπογράψουν εντολή άμεσης
χρέωσης (SEPA) για αυτόματη εξόφληση των
ασφαλίστρων τους από τον τραπεζικό τους
λογαριασμό, καθώς επίσης και να υπογράψουν ηλεκτρονικά τη φόρμα απευθείας εμβάσματος για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις
πληρωμές των απαιτήσεών τους απευθείας
στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Μέσα από
το U connect μπορούν επίσης να πληρώσουν
ηλεκτρονικά τα εκκρεμή ασφάλιστρά τους μέσω
πιστωτικής κάρτας.
Οι πελάτες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών στο 22220000 ή και με τους προσωπικούς τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους
για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.

πεδίο δραστηριοτήτων και απλοποιημένα
επιχειρηματικά μοντέλα.
Οι εταιρείες κάτω από τις Κατηγορίες
2 και 3 θα εφαρμόζουν τις πρόνοιες του
νέου νομοθετικού πλαισίου IFR/IFD. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι εταιρείες
κάτω από την Κατηγορία 3 θα μπορούν
να ακολουθούν μια πιο ήπια προσέγγιση
και να δικαιούνται απαλλαγές από αρκετές
πρόνοιες του πλαισίου.

Κύριες αλλαγές

Παράγοντες Κ (k-factors): Η μεθοδολογία «παράγοντες Κ» είναι μία νέα έννοια
που εισάγεται κάτω από τον Κανονισμό
και αντιστοιχεί στο ελάχιστο κεφάλαιο
(minimum capital requirement) που καλείται να διατηρεί η κάθε εταιρεία ανάλογα
με τους κινδύνους που προκύπτουν από
το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Το σύνολο
παραγόντων Κ αποτυπώνει τα ακόλουθα:
• Risk-to-Client («RtC»): Τον κίνδυνο
για τον πελάτη
• Risk-to-Market («RtM»): Τον κίνδυνο
για την αγορά
• Risk-to-Firm («RtF»): Τον κίνδυνο
για την επιχείρηση
Για τον υπολογισμό των παραγόντων

Κ απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία που
συλλέγονται σε ημερήσια ή μηνιαία βάση,
γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη
λήψη μέτρων ως προς την εξασφάλιση της
διαθεσιμότητας της εν λόγω πληροφόρησης.
Μόνιμη Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση: Η απαίτηση περί αρχικού κεφαλαίου
συνεχίζει να ισχύει ως η απόλυτη ελάχιστη απαίτηση, ωστόσο κάτω από τους
αναθεωρημένους κανόνες, αναφέρεται ως
η Μόνιμη Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση και κυμαίνεται μεταξύ €750.000,
€150.000 ή €75.000, ανάλογα με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης.
Ελάχιστες απαιτήσεις: H ελάχιστη
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να ισούται με το
υψηλότερο ποσό μεταξύ (α) της Μόνιμης
Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης, (β)
συγκεκριμένου ποσοστού των παγίων
εξόδων τους κατά το προηγούμενο έτος
ή (γ) του αθροίσματος των απαιτήσεών
τους βάσει του συνόλου παραγόντων Κ.
Απαίτηση ρευστότητας: Οι επενδυτικές
εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν ρευστά
στοιχεία ενεργητικού, το ποσό των οποίων
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ένα τρίτο των
απαιτήσεων παγίων εξόδων τους κατά το
προηγούμενο έτος.

Η Οδηγία / IFD

Το πλαίσιο ενισχύεται με τη σχετική
Οδηγία στην οποία οι εξουσίες εποπτικού
ελέγχου και αξιολόγησης εξακολουθούν
να αποτελούν σημαντικό ρυθμιστικό
εργαλείο, αφού παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές τη δυνατότητα να προβαίνουν
σε εκτίμηση σημαντικών παραμέτρων
διαχείρισης κινδύνου, όπως την εσωτερική διακυβέρνηση, τους εσωτερικούς
ελέγχους, τις διεργασίες και διαδικασίες
διαχείρισης των κινδύνων, κ.ά.
Εν κατακλείδι, το νέο πλαίσιο επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι
επενδυτικές εταιρείες θα εφαρμόζουν τους
κανόνες προληπτικής εποπτείας, εισάγοντας
νέες έννοιες και μεθοδολογίες, καθώς και
πρόσθετες απαιτήσεις δεδομένων. Καθώς
η ημερομηνία εφαρμογής του νέου πλαισίου πλησιάζει, οι ευρωπαϊκές επενδυτικές
εταιρείες καλούνται να προετοιμαστούν
αναλόγως, υπολογίζοντας τον αντίκτυπο
των νέων απαιτήσεων στην κεφαλαιακή
τους επάρκεια και αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εργαλεία για να είναι σε θέση
να διεκπεραιώσουν επιτυχώς τους νέους
υπολογισμούς, χωρίς παραβάσεις στα
ελάχιστα απαιτούμενα κεφαλαιακά όρια.
*Manager, KPMG Limited

CISCΟ: Η καλύτερη διεθνής ομάδα στον τομέα
της Επενδυτικής Τραπεζικής για το 2020

Η

The Cyprus Investment
and Securities Corporation
Ltd (CISCO) έχει βραβευτεί
από το περιοδικό Capital Finance
International (cfi.co), ως η «Καλύτερη Διεθνής Ομάδα στον τομέα της
Επενδυτικής Τραπεζικής στην Κύπρο
για το 2020».
Η CFI.co επιβραβεύει κάθε χρόνο
άτομα και οργανισμούς που συνεισφέρουν στη σύγκλιση των οικονομιών
και προσθέτουν αξία σε όλους τους
ενδιαφερόμενους. Τα Βραβεία αναδεικνύουν την αριστεία και άτομα ή
οργανισμοί που επιλέγονται για τα
επιτεύγματά τους, μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης.
Ο Δρ Κλεάνθης Χανδριώτης, Γενικός Διευθυντής της CISCO, αναφέρει
πως «η βράβευση “Best International
Investment Banking Team - Cyprus

2020”, αποτελεί επιβράβευση των
συνεχών προσπαθειών της ομάδας
της CISCO που εργάζεται με συνέπεια, επαγγελματισμό και όραμα
προς όφελος των πελατών της. Το
βραβείο αυτό μάς ενθαρρύνει να

συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας,
επικεντρωμένοι στους στόχους μας
γι’ ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Είναι σημαντικό για την ομάδα μας
που επιλέγεται και βραβεύεται από
έναν διεθνή αναγνωρισμένο θεσμό που

εδρεύει στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο, ότι
η αναγνώριση παροχής υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας δεν έχει σύνορα».
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η CFI.co, η CISCO, θυγατρική εταιρεία
του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού
οργανισμού της Κύπρου, με εξαίρετη φήμη και ταλαντούχο προσωπικό,
έχει καταστεί ο μεγαλύτερος παίκτης,
ουσιαστικά ο μοναδικός πάροχος
υπηρεσιών τέτοιας κλίμακας στην
Κύπρο. Σημειώνει ιδιαίτερα ότι η εταιρεία απασχολεί μια δυναμική ομάδα
με διεθνή εμπειρία και αναφέρεται
επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
χρηματιστηριακών συναλλαγών της,
με πρόσβαση σε υπηρεσίες από το
mobile app, προσαρμοσμένη για να
ικανοποιεί τις συνεχείς ανάγκες των
πελατών της.
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ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΡΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΝΆΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΌΜΕΝΗΣ ΗΜΈΡΑΣ

Οι… μονομάχοι της Ρώμης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

ΕΑΝ ΤΟ 2018
Η ΧΩΡΑ «ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ»
ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, ΕΝΑΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ «ΕΧΘΡΟ»,
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ,
ΤΟ 2021 Η ΡΩΜΗ ΘΕΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΣΠΕΙΡΕ ΚΑΤΑ ΤΗ
16ΜΗΝΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η

πολιτική κρίση στην
Ιταλία, αν και ανακοινώθηκε επίσημα στις
18:20 το απόγευμα
της Τετάρτης, δεν είναι
παρά το αποτέλεσμα
των παρασκηνιακών
πολιτικών διεργασιών που προηγήθηκαν
το προηγούμενο διάστημα, με φόντο τους
πόρους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης και απώτερο στόχο τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Ο
τρικομματικός συνασπισμός, εν μέσω
κλυδωνισμών και αντιπαραθέσεων για
την οικονομική και υγειονομική διαχείριση, δέχθηκε το τελειωτικό κτύπημα
από τον ηγέτη του κόμματος Ζωντανή
Ιταλία, Ματέο Ρέντσι. Της κρίσης αυτής
είχε προηγηθεί έντονη κριτική προς τον
πρωθυπουργό της χώρας, Τζουζέπε Κόντε,
για τη μη αξιοποίηση των κονδυλίων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης αλλά
και τον απευθείας έλεγχο των μυστικών
υπηρεσιών. Η επόμενη ημέρα της κατάρρευσης βρήκε τη λαβωμένη κυβέρνηση να ψάχνει λύσεις για την επιβίωσή
της. Μέσα στα σενάρια βρίσκεται και το
απευκταίο για τον κυβερνητικό συνασπισμό ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών,
εξέλιξη την οποία επιζητούν διακαώς τα
κόμματα της Δεξιάς.

Σε νέα κρίση η Ιταλία

Η ανακοίνωση του Ρέντσι να αποσύρει
τους Υπουργούς του από την Κυβέρνηση
ήταν η απλή επιβεβαίωση των βαθιών
τομών εντός του συνασπισμού, γνωστού
και ως Conte II. «Παραδοσιακά» πλέον
η οικονομική διαχείριση στην Ιταλία
αποτελεί την αρένα για τη δημιουργία
κυβερνητικών κρίσεων, ενώ είναι μια

πρώτης τάξεως ευκαιρία για ξεκαθάρισμα
των προθέσεων των πολιτικών παικτών
της χώρας.
Εάν το 2018 η χώρα «πολεμούσε» την
Κομισιόν, έναν εξωτερικό «εχθρό», για
να περάσει τον προϋπολογισμό της, το
2021 η Ρώμη θερίζει τους καρπούς που
έσπειρε κατά τη 16μηνη συμπόρευση
των τριών κομμάτων της Κυβέρνησης.
Παρά τις πυρετώδεις συναντήσεις που
προηγήθηκαν, ώστε τα δύο στρατόπεδα να
έρθουν σε συμφωνία, ο Ρέντσι ανακοίνωσε
τελικά τη ρήξη με τους δύο εταίρους τους,
το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα 5
Αστέρων.
Όσα δεν μπόρεσαν να ειπωθούν με
πολιτικό λόγο, μετέφερε με λεπτομέρειες ο ιταλικός Τύπος. Ο Conte, βαθιά
απογοητευμένος και έξω φρενών από
το πισώπλατο χτύπημα που δέχτηκε
από τον Ρέντσι, αναγκάστηκε να δεχθεί
την παραίτηση των 3 κυβερνητικών μελών της Ζωντανής Ιταλίας, επιλέγοντας
ταυτόχρονα το μονοπάτι της μετωπικής
σύγκρουσης με τον πρώην κυβερνητικό
συνοδοιπόρο του.
Αναλυτές βλέπουν ότι η κίνηση του
Κόντε έχει ως στόχο να μειώσει πολιτικά τον
αντίπαλό του σε μια κατά γενική ομολογία
δύσκολη στιγμή για την Ιταλία. Μάλιστα,
οι κινήσεις του θα πρέπει να είναι καλά
μελετημένες για να αποφύγει το χειρότερο σενάριο για τον κατακρημνισμένο
πια κυβερνητικό του συνασπισμό: Με
κάθε τρόπο, πρέπει να αποφευχθούν οι
πρόωρες εκλογές εν μέσω πανδημίας.
Η επόμενη ημέρα, τουλάχιστον σε
διαδικτυακό επίπεδο, βρήκε τον πρωθυπουργό «κερδισμένο», με τις τάσεις
στο Twitter να δείχνουν στήριξη στον
Κόντε και αποδοκιμασία για τον Ρέντσι.

Μια πιο προσεκτική ματιά, όμως, όπως
διαπιστώνει μια στατιστική μελέτη, δείχνει
ότι ένας στους δύο Ιταλούς δεν καταλαβαίνει
τους αληθινούς λόγους αυτής της κρίσης.
Η αδυναμία κατανόησης των πολιτικών
αυτών εξελίξεων δημιουργεί ίσως το πιο
«αγνό» λαϊκό ερώτημα: Ποια η ανάγκη
να αρχίσει τώρα μια πολιτική κρίση, εν
μέσω της, ίσως χειρότερης, ιστορικής
στιγμής από τη γέννηση της Ιταλικής
Δημοκρατίας;

Τι προηγήθηκε

Ο Ρέντσι, πριν από την αποχώρησή
του, θέλοντας να πάρει αποστάσεις από
τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ισχυρίστηκε ότι το κόμμα του δεν έχει μερίδιο
ευθύνης στην κρίση, ενώ άφησε αιχμές
για τον Κόντε, τονίζοντας ότι δεν παίζει με
τους θεσμούς και η δημοκρατία δεν είναι
ριάλιτι σόου. Σε έντονο ύφος μάλιστα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αποτελεί
«ζημιά για τη δημοκρατία».
Σημείο τριβής αποτέλεσαν τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, με τον Ρέντσι να αμφισβητεί τις
εξαγγελίες για την αξιοποίησή τους, ενώ
ζήτησε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση
τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για
τη δημόσια υγεία.
Απευθυνόμενος μάλλον στους μελλοντικούς του ψηφοφόρους, ξεδίπλωσε το
όραμά του για μια επιστροφή στην πολιτική
σκηνή και όχι στον λαϊκισμό, κατηγορώντας
την κυβέρνησή του ότι έχασε πολύτιμο
χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα
μπορούσαν να γίνουν πολλά με τα 37
δισεκατομμύρια που ήταν άμεσα διαθέσιμα
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Η τελευταία αναφορά έβρισκε σθεναρές
αντιστάσεις εντός του Conte II, αφού μια

τέτοια κίνηση θυμίζει μνημόνιο, παρά τις
διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από
την ευρωπαϊκή πλευρά.
Πολιτικοί αναλυτές πάντως θεωρούν
ότι ο ηγέτης του κόμματος Ζωντανή Ιταλία κάνει απεγνωσμένες κινήσεις για να
βελτιώσει την εικόνα του, δημιουργώντας
φασαρία και χρησιμοποιώντας τους πόρους ως δικαιολογία. Το γεγονός ότι η
δημοτικότητα του Κόντε παραμένει σε
υψηλά επίπεδα, παρά την πτώση σε σχέση
με τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σήμανε
συναγερμό στους πολιτικούς αντιπάλους
τους, εντός και εκτός του κυβερνητικού
στρατοπέδου.

Τα σενάρια για
την επόμενη ημέρα

Είναι γεγονός ότι η Ιταλία δεν είναι
ξένη προς την πολιτική αβεβαιότητα και
τη συχνή εναλλαγή στην εξουσία. Εντούτοις, η πολιτική κρίση που μαίνεται στη
χώρα ξέσπασε εν μέσω πανδημίας και
οικονομικών προβλημάτων, δημιουργώντας ακόμα περισσότερη πίεση για άμεση
εκτόνωσή της.
Ένα πιθανό σενάριο για έξοδο από
αυτήν την κρίση θα ήταν να παραμείνει ο Κόντε στην εξουσία, αναζητώντας
συμμαχίες με ανεξάρτητους βουλευτές
ή μέλη μικρότερων κομμάτων. Εάν με
κάποιον τρόπο καταφέρει να τους πείσει να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην
κυβέρνησή του όταν θα απευθυνθεί στη
Βουλή και τη Γερουσία, θα μπορέσει να
κρατηθεί στην εξουσία. Σε αυτό το σενάριο
όμως υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί
μια «γυάλινη» συμμαχία, η οποία δεν θα
μπορέσει να δημιουργήσει τη σταθερότητα
που χρειάζεται η χώρα.
Αν και θεωρείται απομακρυσμένο, ο

Κόντε εναλλακτικά θα μπορούσε να παραιτηθεί τυπικά και να επαναδιαπραγματευτεί με τον Ρέντσι για δημιουργία ενός
νέου συνασπισμού με τα ίδια κόμματα
αλλά με διαφορετική ατζέντα, η οποία
θα ικανοποιεί το κόμμα Ζωντανή Ιταλία.
Αυτό θα επιτρέψει στον Ρέντσι να πάρει
ενδεχομένως περισσότερα υπουργεία
και να βγει νικητής από αυτήν την κρίση.
Από την άλλη, το σενάριο αυτό θα δημιουργήσει νέες τριβές στους υπόλοιπους
κυβερνητικούς εταίρους. Το Δημοκρατικό Κόμμα μετά τη ρήξη χαρακτήρισε
τον Ρέντσι αναξιόπιστο, ενώ το Κίνημα
5 Αστέρων απέκλεισε το ενδεχόμενο να
συνεργαστεί ξανά μαζί του. Φυσικά, στο
δίλημμα εκλογές ή συνεργασία με Ρέντσι,
ίσως οι διακηρύξεις αυτές αποκτήσουν
έναν λιγότερο «απόλυτο» τόνο.
Ο Κόντε όμως πριν μπει στη διαδικασία
να σκεφτεί τα δυο πιο πάνω σενάρια, έχει
την ευχέρεια να δοκιμάσει ένα σχέδιο Β.
Σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να
πάρει πάνω του τα δύο «ορφανά» υπουργεία που άφησε πίσω ο Ρέντσι, ώστε να
κερδίσει χρόνο, σπεύδοντας παράλληλά σε
αναμέτρηση στη Γερουσία σε μια δεύτερη
φάση. Αν και η κίνηση αυτή θεωρείται
υψηλού ρίσκου, στην καλύτερη περίπτωση θα του επέτρεπε να περάσει κάποια
από τα σημαντικά μέτρα που εκκρεμούν,
όπως η διακύμανση του προϋπολογισμού
και η παράταση της κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης.

Τι δείχνουν
οι δημοσκοπήσεις

Καθόλου τυχαία η αντιπολίτευση της
Δεξιάς πιέζει για νέες εκλογές, ενδύοντας
τις προθέσεις της με ένα δημοκρατικό
«επιχείρημα»: Τους επόμενους μήνες

πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα οδηγηθούν στις κάλπες, όπως Ολλανδία και
Γερμανία, ενώ η Ιταλία όχι, άρα τίθεται
ζήτημα δημοκρατικότητας. Εντούτοις, οι
δημοσκοπήσεις ρίχνουν φως στις όχι και
τόσο αγνές προθέσεις του εν δυνάμει συντηρητικού συνασπισμού.
Συγκεκριμένα, δημοσκόπηση του
ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού La 7
δείχνει ότι η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι
αγγίζει ποσοστό 23,2% στην πρόθεση ψήφου. Παράλληλα, το εθνικιστικό κόμμα
Αδέλφια της Ιταλίας έρχεται δεύτερο με
ποσοστό 17,2% , ενώ η Φόρτσα Ιτάλια του
Μπερλουσκόνι αγγίζει το 5,9%.
Όσον αφορά τα κόμματα του συνασπισμού Κόντε, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 19,4%
και το Κίνημα 5 Αστέρων δεν ξεπερνάει
το 14,7%.
Από τα μικρότερα κόμματα, την Ιταλική
Αριστερά θα ψήφιζε το 3,8% και το κόμμα
Ζωντανή Ιταλία του Ματέο Ρέντσι, το οποίο
μόλις αποχώρησε από την κυβέρνηση,
το 2,9%.
Με βάση αυτά τα ποσοστά, σε περίπτωση πρόωρων βουλευτικών εκλογών
τα δεξιά κόμματα Λέγκα, Αδέλφια της Ιταλίας και Φόρτσα Ιτάλια θα μπορούσαν
να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Για πολλούς ειδικούς όμως δεν έχει
δείξει ξεκάθαρα σημάδια για την πορεία
που θα ακολουθήσει το Φόρτσα Ιτάλια του
Μπερλουσκόνι, το οποίο διαφοροποιείται
σημαντικά από τα άλλα δύο δεξιά κόμματα.
Έτσι σε περίπτωση εκλογών αναμένεται
ότι θα έχει έναν καθοριστικό ρόλο να
παίξει, αναλόγως εάν θα κατέβει με τον
δεξιό συνασπισμό ή θα προτιμήσει να
συνάψει συμμαχίες με μικρότερες κεντρώες δυνάμεις.

Της Κυριακής
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Αυστηρότερα lockdown
στην Ευρώπη
ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ
ΕΥΡΏΠΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΑΝ ΑΥΣΤΗΡΌΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ LOCKDOWN

Κ

υβερνήσεις σε όλη την
Ευρώπη ανακοίνωσαν
την Τετάρτη αυστηρότερα και μεγαλύτερης
διάρκειας lockdown
εν μέσω φόβων για το
παραλλαγμένο στέλεχος
του κορωνοϊού, που θεωρείται πιο μεταδοτικό και ταυτοποιήθηκε αρχικά στη
Βρετανία, με τους εμβολιασμούς να μην
αναμένεται να προσφέρουν και μεγάλη
βοήθεια για ακόμα δύο με τρεις μήνες.
Η Ιταλία θα παρατείνει την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για την COVID-19 έως
τα τέλη Απριλίου, δήλωσε ο Υπουργός
Υγείας, Ρομπέρτο Σπεράντσα, καθώς τα
κρούσματα στη χώρα δεν φαίνεται προς
το παρόν να μειώνονται.
Η Γερμανία είναι πιθανό να παρατείνει
τους περιορισμούς της COVID-19 έως
τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο υπουργός
Υγείας Γενς Σπαν, τονίζοντας την ανάγκη
για περαιτέρω μείωση των επαφών προκειμένου να αποφευχθεί το πιο μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος του ιού, που
εντοπίστηκε στη Βρετανία.
Το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο
ενέκρινε αυστηρότερους ελέγχους εισόδου,
ζητώντας από τους πολίτες που φθάνουν
από χώρες με πολλά κρούσματα ή όπου
κυκλοφορεί το πιο μεταδοτικό στέλεχος του
ιού, να υποβάλλονται σε τεστ κοροωνοϊού.
Η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δήλωσε
την Τρίτη, σε συνάντηση με βουλευτές, ότι οι
επόμενες 8 με 10 εβδομάδες θα είναι πολύ
δύσκολες εάν το παραλλαγμένο στέλεχος

του ιού, που θεωρείται πιο μεταδοτικό,
εξαπλωθεί στη Γερμανία, σύμφωνα με
συμμετέχοντα στη συνάντηση.
Ο Σπαν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ότι θα χρειαστούν
ακόμα δύο με τρεις μήνες πριν αρχίσει
να αποδίδει πραγματικά η εμβολιαστική
εκστρατεία.
Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα παρατείνει τα μέτρα
του lockdown, συμπεριλαμβανομένου
του κλεισίματος των σχολείων και των
καταστημάτων, κατά τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες, έως τις 9 Φεβρουαρίου.
«Αυτή η απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά είναι μια απίστευτη απογοήτευση»,
δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι
η απειλή που θέτει η παραλλαγή του ιού
είναι «πολύ, πολύ ανησυχητική». Δήλωσε
ότι η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή
απαγόρευσης κυκλοφορίας, αλλά διατηρεί
επιφυλάξεις και ζήτησε τη συμβουλή ανεξάρτητων ειδικών πριν λάβει αποφάσεις
για τόσο σοβαρούς περιορισμούς.
Στη Γαλλία, ο Πρόεδρος Εμμανουέλ
Μακρόν συναντήθηκε με υψηλόβαθμους
υπουργούς για να συζητηθούν πιθανά
νέα μέτρα. Η πανεθνική απαγόρευση
κυκλοφορίας μπορεί να τίθεται σε ισχύ
νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα αντί τις 8
το βράδυ, όπως έχει γίνει ήδη σε κάποια
τμήματα της χώρας, σύμφωνα με γαλλικά
μέσα ενημέρωσης.

Η πανδημία καταργεί τα όρια ανάμεσα
στην εργασία και την ιδιωτική ζωή

Π

ού σταματά η εργασία και πού
αρχίζει η ιδιωτική ζωή; Η πανδημία και οι ορδές των εργαζομένων από το σπίτι που έχει δημιουργήσει,
έχουν προκαλέσει κάποια σύγχυση στα
όρια ανάμεσα στα δύο και αξίζει να τους
δοθεί περισσότερη προσοχή, υπογραμμίζει
ο ΟΗΕ.Η εργασία από το σπίτι θα διαρκέσει,
πράγμα που σημαίνει πως οι εργαζόμενοι
θα έχουν ανάγκη καλύτερης προστασίας
και καλύτερης γνώσης των δικαιωμάτων
και των κινδύνων που συνδέονται μ’ αυτόν
τον νέο τρόπο ζωής, υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ, ILO).
«Όταν ο κόσμος επλήγη βίαια από την
πανδημία της Covid-19, λεγεώνες εργαζομένων μυήθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη
στην εργασία από το σπίτι για να προστατεύσουν την απασχόλησή τους και τη ζωή
τους», υπογραμμίζει ο οργανισμός αυτός
του ΟΗΕ, για τον οποίο «δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία πως η εργασία από το σπίτι θα
καταστεί ακόμη πιο σημαντική μέσα στα
επόμενα χρόνια».

Εκθετική αύξηση

Η ΔΟΕ εκτιμά πως το 2019, συνεπώς
πριν από την επιδημία που άρχισε στην
Κίνα και επεκτάθηκε σε όλον τον κόσμο,
περίπου 260 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονταν στο σπίτι τους, δηλαδή περίπου
το 7,9% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Η Covid-19 έκανε την αναλογία
αυτή να αυξηθεί περίπου στο 20% στη διάρκεια των πρώτων μηνών της πανδημίας,
εκτιμά ο οργανισμός. Η ΔΟΕ διακρίνει σε
τρεις κατηγορίες αυτούς που εργάζονται

στο σπίτι: τα πρόσωπα που τηλεργάζονται
με διαρκή τρόπο καθώς και ένα μεγάλο
αριθμό εργαζομένων που παράγουν αγαθά
η κατασκευή των οποίων δεν μπορεί να
αυτοματοποιηθεί, όπως τα κεντήματα, η
παραγωγή από τεχνίτες ή η ηλεκτρονική
συναρμολόγηση και μια τρίτη κατηγορία
που αφορά τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες (διαχείριση δηλώσεων
για καταστροφές, εργασίες επανεξέτασης
εγγράφων ή ακόμη σημείωση δεδομένων
που προορίζονται για να τροφοδοτήσουν
για παράδειγμα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης).
Στις χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, οι περισσότεροι από τους εργαζομένους
στο σπίτι θεωρούνται ανεξάρτητοι, ενώ στις
πλούσιες χώρες είναι στην πλειονότητά τους
μισθωτοί. Οι περισσότεροι είναι γυναίκες
(147 εκατομμύρια έναντι 113 εκατομμυρίων
ανδρών το 2019).
«Η κανονιστική ρύθμιση της εργασίας στο
σπίτι αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκής και
ο σεβασμός των ισχυουσών κανονιστικών
ρυθμίσεων παραμένει αληθινή πρόκληση»,
σημειώνει η ΔΟΕ, ιδιαίτερα επειδή έχουν
το καθεστώς του ανεξάρτητου, που «τους
αποκλείει από την περίμετρο της εφαρμογής
του εργατικού δικαίου».
Έτσι στις χώρες χαμηλού ή μέσου εισοδήματος ουσιαστικά «όλοι οι εργαζόμενοι
από το σπίτι (90%) ασκούν τη δραστηριότητά
τους ανεπίσημα».
«Για τους τηλεργαζομένους ο μεγάλος
κίνδυνος είναι να σβήσει η διαφορά ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και τον χρόνο
που έχει κάποιος για τον εαυτό του και για
την οικογένειά του», υπογραμμίζεται στην

έκθεση, η οποία επιμένει στην ανάγκη να
ληφθούν υπόψη οι ψυχολογικοί κίνδυνοι
που συνδέονται με το γεγονός ότι κάποιος
εργάζεται απομονωμένος.
Είναι επίσης σημαντικό «να θεσπισθεί
ένα ‘δικαίωμα στην αποσύνδεση’ για να
εξασφαλισθεί ο σεβασμός των ορίων ανάμεσα
στην επαγγελματική ζωή και την ιδιωτική
ζωή». Ο οργανισμός σημειώνει πως ένα
από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της
εργασίας στο σπίτι είναι η ευελιξία των
ωραρίων. Για τους εργαζομένους αυτούς
η προσφορά δομών φύλαξης των παιδιών
είναι πολύ σημαντική «για να αυξηθεί η
παραγωγικότητα και να υποστηριχθεί η
ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την
ιδιωτική ζωή και, σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους στο σπίτι στον κατασκευαστικό
τομέα, αυτό βοηθάει εν δυνάμει να σπάσει ο
κύκλος της φτώχιας», υπογραμμίζει η ΔΟΕ.
Γενικά όμως οι εργαζόμενοι αυτοί κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, 22% λιγότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 25% λιγότερα στη Νότια
Αφρική και περίπου 50% στην Αργεντινή,
την Ινδία και το Μεξικό».
Οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τις
οργανώσεις των εργαζομένων και των
εργοδοτών, οφείλουν να εργασθούν από
κοινού για να εξασφαλίσουν ότι το σύνολο
των εργαζομένων στο σπίτι – είτε πλέκουν
ψάθα στην Ινδονησία, φτιάχνουν βούτυρο
καριτέ στην Γκάνα, κατασκευάζουν μάσκες
στην Ουρουγουάη είτε τηλεργάζονται στη
Γαλλία – μπορούν να περάσουν από την
αφάνεια στην αξιοπρεπή εργασία», επιμένει η ΔΟΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχει ανάγκη να κλείσουν σχολεία, αλλά χρειάζονται νέοι περιορισμοί
λόγω του παραλλαγμένου στελέχους
που εντοπίστηκε αρχικά στη Βρετανία,
δήλωσε ο επικεφαλής επιστημονικός
σύμβουλος της γαλλικής κυβέρνησης,
προσθέτοντας ότι, εάν τα εμβόλια είναι
περισσότερο αποδεκτά, η κρίση μπορεί
να τελειώσει έως τον Σεπτέμβριο.
Στην Ελβετία, αξιωματούχοι στη Βέρνη
ματαίωσαν τον αγώνα κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Lauberhorn, λόγω
φόβων ότι το παραλλαγμένο στέλεχος
του ιού –που εισήλθε στη χώρα από
έναν Βρετανό τουρίστα, σύμφωνα με τις
υγειονομικές Αρχές – εξαπλώνεται τώρα
με ταχείς ρυθμούς μεταξύ του τοπικού

πληθυσμού. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι
βρέθηκαν θετικοί στο θέρετρο του Βένγκεν στις Άλπεις τις τελευταίες τέσσερεις
εβδομάδες.
Στη Δανία, η Πρωθυπουργός Μέτε
Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η χώρα θα παρατείνει τα μέτρα του lockdown, σύμφωνα με
το τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο Ritzau.
«Πιστεύω ότι η παράταση των περιορισμών είναι προφανώς απαραίτητη. Αν
μη τι άλλο για να διασφαλίσουμε ότι δεν
θα εξαπλωθεί η βρετανική παραλλαγή»,
δήλωσε η πρωθυπουργός. Τα τωρινά μέτρα έχουν ισχύ έως τις 17 Ιανουαρίου.
Το κοινοβούλιο της Δανίας θα είναι
μερικώς κλειστό για ένα μήνα εξαιτίας του
αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων του

κορωνοϊού, όπως μετέδωσε την Τετάρτη
το δίκτυο Ritzau.
Λίγο πιο αισιόδοξες ήταν οι ειδήσεις
από την Πολωνία, όπου ο αριθμός των
κρουσμάτων COVID-19 έχει σταθεροποιηθεί μετά την αύξηση του φθινοπώρου.
«Ελπίζω ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες
οι περιορισμοί θα είναι κάπως λιγότεροι,
ότι το εμβόλιο θα αποδώσει», δήλωσε ο
Πολωνός Υπουργός Οικονομικών Ταντέους
Κοτσίνσκι σε συνέντευξή του στο Money.pl.
«Κάποιοι περιορισμοί θα παραμείνουν
για αρκετό καιρό, αλλά νομίζω ότι το 80%
αυτών των περιορισμών θα αρχίσουν να
αίρονται με την αλλαγή του πρώτου και
δεύτερου τριμήνου», δήλωσε.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην Ιρλανδία το υψηλότερο ποσοστό
αύξησης κρουσμάτων στον κόσμο

Ό

ταν η Ιρλανδία βγήκε από
ένα αυστηρό lockdown έξι
εβδομάδων τον περασμένο
Δεκέμβριο, είχε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα κρουσμάτων Covid-19
στην Ευρώπη. Από τότε, η κατάσταση
εξελίχθηκε δραματικά.
Η χώρα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης στον κόσμο
την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Our World in Data,
μια διαδικτυακή επιστημονική
έκδοση με έδρα το Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης.
Όπως αναφέρει σε εκτενές δημοσίευμα το CNN, από τις 3 έως τις 10
Ιανουαρίου, η Ιρλανδία κατέγραψε
περίπου 1.323 κρούσματα κορωνοϊού ανά ένα εκατομμύριο άτομα,
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,
περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη
χώρα κατά την ίδια περίοδο.
Την περασμένη Παρασκευή, σημείωσε την υψηλότερη ημερήσια
αύξηση των λοιμώξεων από την
αρχή της πανδημίας με 8.248 νέα
κρούσματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρλανδικού Υπουργείου
Υγείας.
«Το ανησυχητικό επίπεδο της
νόσου είναι άνευ προηγουμένου»,
προειδοποίησε ο καθηγητής Φίλιπ
Νόλαν, μέλος της Εθνικής Ομάδας
Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας
της Ιρλανδίας (NPHET). «Βλέπουμε
αριθμούς κρουσμάτων ανά ημέρα και
αριθμούς στα νοσοκομεία, που απλώς
δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε πριν

από τα Χριστούγεννα».

Τι πήγε στραβά

Οι ειδικοί στην Ιρλανδία, οι πολιτικοί
και οι πολίτες συζητούν τώρα για το
τι πήγε στραβά.
Η εποχικότητα του ιού, η παρουσία
της πιο μεταδοτικής παραλλαγής του
κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο και
τα νοικοκυριά που αναμείχθηκαν κατά
τη διάρκεια των εορτών συνέβαλαν
στην αύξηση, σύμφωνα με εκπρόσωπο
του γραφείου του Πρωθυπουργού,
Μάικλ Μάρτιν.
Η κορύφωση δεν είναι «απλοϊκή»
και υπήρξαν πολλοί παράγοντες που
οδήγησαν σε αυτή, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου στο CNN. «Είχαμε άνοδο των κοινωνικών επαφών κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων και οι
ειδικοί στη δημόσια υγεία τόνισαν ότι
η εποχικότητα του ιού ήταν τεράστιος
παράγοντας».
Η Ιρλανδία άνοιξε εκ νέου τα ξενοδοχεία και άλλους τομείς, με ορισμένους περιορισμούς, στις 4 Δεκεμβρίου.
Υπερασπιζόμενος την απόφαση, ο
εκπρόσωπος είπε ότι οι τομείς αυτοί
«σε γενικές γραμμές» ακολουθούσαν
τα μέτρα δημόσιας υγείας και ο ρυθμός
μόλυνσης ήταν «σχετικά χαμηλός» στον
τουριστικό κλάδο, το λιανικό εμπόριο
και τις κατασκευές.
Η μετάλλαξη του Ηνωμένου
Βασιλείου «είχε πολύ σημαντικό
αντίκτυπο στην αύξηση των κρουσμάτων, επειδή εκτιμάται ότι είναι
50%-70% πιο μεταδοτική», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Περίπου το

40% των πιο πρόσφατων θετικών
κρουσμάτων της Ιρλανδίας προκαλείται από το πιο μεταδοτικό στέλεχος του ιού, δήλωσε ο Κίλιαν Ντε
Γκάσκουν, διευθυντής του Εθνικού
Εργαστηρίου Αναφοράς για Ιούς.
Από τις 18 Δεκεμβρίου, τα ιρλανδικά νοικοκυριά είχαν τη δυνατότητα να
αναμειχθούν με δύο ακόμη, παρά το
γεγονός ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες
απαγόρευσαν τις χριστουγεννιάτικες
συγκεντρώσεις.
Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι ταξίδεψαν αεροπορικώς
στην Ιρλανδία μεταξύ 21 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα
με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
«Δεν υπήρχε σωστά διαχειριζόμενο σύστημα απομόνωσης»,
παραδέχθηκε ο πρόεδρος επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας
στη Βασιλική Εταιρεία Ιατρικής,
Γκάμπριελ Σκάλι.
«Η Ιρλανδία και η Βρετανία απέτυχαν, σε σύγκριση με άλλους. Υπήρχε
μια κατανοητή επιθυμία για κανονικότητα τα Χριστούγεννα μετά από μια
σκληρή χρονιά», υποστήριξε.
Η χώρα έκλεισε τελικά τα εστιατόρια, τις παμπ που σερβίρουν
φαγητό και μερικά καταστήματα την
Παραμονή των Χριστουγέννων και
έκτοτε έχει εντείνει τα περιοριστικά
μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του
κλεισίματος μη απαραίτητων εργοταξίων, σχολείων και υπηρεσιών
φύλαξης παιδιών.
Πηγή: in.gr
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Κληρονομιά του Τραμπ η κρίση της
αμερικανικής ηγεσίας
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΌΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΕ ΝΑ «ΚΆΝΕΙ
ΞΑΝΆ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ ΜΕΓΆΛΗ», ΌΜΩΣ, ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ
ΘΗΤΕΊΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ
ΤΗΝ ΑΚΌΜΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ
ΚΡΊΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΣ
ΗΓΕΣΊΑΣ

Α

νεξαρτήτως πραγματικών
πολιτικών προθέσεων,
τόσο η ανακοίνωση του
Βορειοκορεάτη ηγέτη
Κιμ Γιονγκ Ουν ότι η
χώρα του θα εξελίξει
ακόμη περισσότερο
το πυρηνικό της οπλοστάσιο όσο και η
απόφαση του Ιρανικού Κοινοβουλίου ότι
θα ζητήσει να φύγουν οι ελεγκτές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας εάν
δεν αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις,
ήρθαν να υπογραμμίσουν, σε συμβολικό
τουλάχιστον επίπεδο, ότι οι απειλές των
ΗΠΑ δεν έχουν πια την ίδια βαρύτητα
ή αποτρεπτική δύναμη.
Αυτό σηματοδοτεί και το πραγματικό
όριο – ή τη συνολικότερη αποτυχία εάν
προτιμάτε – της εξωτερικής πολιτικής του
Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με έναν τρόπο και
τα συνολικότερο όρια της αμερικανικός
ισχύος σήμερα.

Η αποτυχία της να πείσει
ότι μπορεί να ηγηθεί

Το φαινόμενο είναι πιο συνολικό και
σηματοδοτεί μια πιο «δομική» αδυναμία
των ΗΠΑ να μπορούν να ηγηθούν του
διεθνούς συστήματος.
Αυτό κατ’ αρχάς περνάει μέσα από
τον τρόπο με τον οποίο ιδίως στην εποχή
Τραμπ οι ΗΠΑ αποτραβήχτηκαν από τα
πεδία στα οποία θα μπορούσαν να κατοχυρώσουν αυτήν τη διεθνή ηγεσία.
Η αποχώρηση από τις συζητήσεις για
τις πολυμερείς συμφωνίες εμπορίου και
επενδύσεων σήμαινε και απεμπόληση
της δυνατότητας των ΗΠΑ να βάλουν τη
δική τους σφραγίδα στην κατεύθυνση
αυτού που συνηθίσαμε να ονομάζουμε
«παγκοσμιοποίηση».
Αντιθέτως οι ΗΠΑ πρόκριναν στο όνομα
της γραμμής «Πρώτα η Αμερική» μια τακτική εμπορικών πολέμων, κυρίως με την
Κίνα, που εξελίχτηκαν και σε τεχνολογικούς
πολέμους, διαμορφώνοντας μια συνολικότερη αρνητική δυναμική στο διεθνές
εμπόριο, την ώρα που οι γεωπολιτικοί
τους υπολογισμοί μεταφέρουν σημαντικά
κόστη στους εταίρους της, όπως φάνηκε
από τις επιπτώσεις που έχουν για την
Ευρώπη οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Η έξοδος από τις συμφωνίες για το
κλίμα και την κλιματική αλλαγή σηματοδότησε την άρνηση των ΗΠΑ να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογική
αντιμετώπιση του κινδύνου μέσα σε λίγες
δεκαετίες μεγάλες περιοχές του πλανήτη
να έχουν καταστεί αβίωτες.

Το τίμημα της πανδημίας

Η πανδημία επίσης αποτέλεσε πλήγμα
στον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ. Την ώρα που
η Κίνα, που χτυπήθηκε πρώτη από τον
κορωνοϊό, μπορεί σήμερα να προβάλλει
το μέγεθος της επιτυχίας της, που της έχει
επιτρέψει να έχει επιστρέψει σε ρυθμούς
ανάκαμψης της οικονομίας, η αποτυχία
στις ΗΠΑ πήρε τραγικές διαστάσεις με
πάνω από 380.000 θύματα, την ώρα που
η χώρα έχει μια τεράστια ετήσια ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποτελεί την έδρα
μερικών από τα κορυφαία ερευνητικά
κέντρα στις βιοεπιστήμες.
Αρκεί να αναλογιστούμε ότι οι ΗΠΑ
μπόρεσαν να κάνουν πράξη τον «αμερικανικό αιώνα» μετά τον Α’ και κυρίως μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όχι μόνο γιατί
μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερες και
καλύτερα εξοπλισμένες ένοπλες δυνάμεις,
αλλά και γιατί μπόρεσαν να ξεδιπλώσουν
μια τεράστια παραγωγική ικανότητα που

εκφράστηκε στη μαζική παραγωγή οπλικών
συστημάτων που άλλαξαν τον συσχετισμό
στο πεδίο των μαχών.
Τώρα οι ΗΠΑ σε κανένα βαθμό δεν
μπόρεσαν να βρεθούν στην πρωτοπορία
του αγώνα κατά της πανδημίας, αδυνατώντας να μπορούν να δείξουν έμπρακτη
αλληλεγγύη σε άλλες χώρες και μη μπορώντας να αποτελέσουν ένα παράδειγμα
για μια νικηφόρο στρατηγική απέναντί στην
COVID-19, εάν αναλογιστούμε ότι έχουν
ένα από τα σχετικά υψηλότερα ποσοστά
θνητότητας από την πανδημία.

Η επίθεση στο Καπιτώλιο
εικόνα μεγάλης αδυναμίας

Την ίδια στιγμή ας μην υποτιμήσουμε
τον αρνητικό αντίκτυπο στις «ηγετικές αξιώσεις» των ΗΠΑ που είχαν τα όσα έγιναν
στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα.
Η εικόνα μιας μεγάλης χώρας, που δεν
έχει ακόμη έναν συμφωνημένο τρόπο
ενιαίας καταμέτρησης των ψήφων, που
διατηρεί τον αναχρονιστικό θεσμό των
εκλεκτόρων και όπου ο ίδιος ο πρόεδρος
επέμεινε μέχρι τέλους να αμφισβητεί το
εκλογικό αποτέλεσμα κινητοποιώντας
κάτι που μόνο ως όχλος μπορεί να περιγραφεί, δεν είναι η εικόνα μιας χώρας
με στιβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Για την ακρίβεια και παρά την προσπάθεια
στις ίδιες τις ΗΠΑ η όλη εξέλιξη να παρουσιαστεί ως μια εν τέλει νίκη της δημοκρατίας,
εάν αυτά είχαν συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα θα μιλούσαμε για μια βαθιά θεσμική
κρίση, πιο σωστά για μια δομική ανεπάρκεια
των δημοκρατικών θεσμών.
Γιατί το θέμα δεν είναι εάν στο τέλος η
αμερικανική εκδοχή κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας μπόρεσε να σταθεί στα πόδια
της, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι μπόρεσε
να φτάσει σε μια τόσο βαθιά κρίση.
Όλα αυτά ρίχνουν βαριά σκιά και στη
συνολικότερη προσπάθεια των ΗΠΑ να
διατηρήσουν ηγετική θέση στον κόσμο.
Ποια εικόνα δίνει ένα πολιτικό σύστημα
όπου η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να υπονομεύσει προκαταβολικά
την επόμενη και όπου ο απερχόμενος
πρόεδρος (και μέχρι την τελευταία στιγμή
με το τυπικό δικαίωμα να κηρύξει πυρηνικό πόλεμο) θεωρείται τόσο ανεύθυνος
και επικίνδυνος που δεν τον αφήνουν
καν να έχει δικαίωμα χρήσης του twitter;
Πόσο αξιόπιστο είναι ένα πολιτικό
σύστημα που σήμερα αποκηρύσσει με
κάθε δυνατόν τρόπο τον Τραμπ, αλλά για
τέσσερα χρόνια του είχε δώσει το δικαίωμα
να παίρνει εξαιρετικά κρίσιμες αποφάσεις;
Ποια αισιοδοξία διαμορφώνει για το

μέλλον ότι μια τέτοια ακροδεξιά λογική
και πρακτική μπορούσε να έχει τέτοια
απήχηση;

Ο πλανήτης που αλλάζει

Η κρίση της αμερικανικής ηγεσίας
φυσικά προηγήθηκε των εκτρόπων στο
Καπιτώλιο. Άλλωστε, η ίδια η μετάβαση
σε έναν κόσμο όλο και πιο πολυκεντρικό,
παρά την κλιμάκωση των κυρώσεων και
των άλλων μορφών αμερικανικής πίεσης,
σε αυτό κατατείνει.
Απλώς, ο τρόπος που ξεδιπλώθηκαν οι
τελευταίες πράξεις ενός πολιτικού δράματος
που είχε βαθύτερες ρίζες, αποκρυστάλλωσε την εικόνα μιας Αμερικής που το
μόνο που μπορεί να εξάγει είναι οι δικές
της αντιφάσεις.
Την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τις
αμερικανικές προθέσεις και τις όποιες
προβολές ισχύος μπορεί να κάνουν αυτήν
τη στιγμή οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων μορφών εκβιασμού
ουσιαστικά των συμμάχων τους να συμπορευτούν μαζί τους, είναι σαφές ότι η
αμερικανική μονοκρατορία μάλλον θα
αποτελέσει ένα ιστορικό διάλειμμα και
σίγουρα όχι τη διηνεκή συνθήκη.
Από τη μια, η Ρωσία, όπως φάνηκε και
από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ίδιου

του Προέδρου Πούτιν έχει κάνει εκείνου
του είδους την επένδυση στα οπλικά της
συστήματα και δη τα στρατηγικά, που
σημαίνουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον
δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις στο διεθνές τοπίο και αυτό δεν μπορούν να το
προσπεράσουν εύκολα οι ΗΠΑ.
Από την άλλη, η Κίνα, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει ως προς
τη στρατηγική «ένας δρόμος – μία ζώνη»,
επενδύει ιδιαίτερα στην τεχνολογικής της
αυτάρκεια, στο βάθος της δικής της αγοράς
και οικονομίας και στη διεκδίκηση αυξημένης οικονομικής παρουσίας, ξεκινώντας
από την πιο κοντινή της περιφέρεια.
Την ίδια στιγμή, ακόμη και εάν στην
Ευρώπη εξακολουθήσει να πρυτανεύει
μια κατά βάση «ευρωατλαντική» οπτική
για την εξωτερική πολιτική, εντούτοις ολοένα και περισσότερες χώρες, σε διάφορα
σημεία του πλανήτη, επιλέγουν μιαν αρκετά πιο ευέλικτη πολιτική ως προς τις
αμυντικές προμήθειες ή τις οικονομικές
σχέσεις, δείχνοντας και τα όρια των αμερικανικών πιέσεων.
Αυτή δείχνει να είναι η πραγματική
ιστορική δυναμική και αυτός με έναν
τρόπο είναι και ο πυρήνας της κρίσης
της αμερικανικής ηγεσίας.
Πηγή: Παναγιώτης Σωτήρης, in.gr

Η περίπτωση της Τουρκίας
ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*
c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy

Τ

ο πρόβλημα της Τουρκίας απασχολεί περισσότερους στον κόσμο
σήμερα απ’ ό,τι προηγουμένως.
Η εποχή του κ. Ερντογάν άλλαξε πολλά
πράγματα. Το πρώτο παράδοξο είναι πως
ένα καθεστώς-αν δεν είναι ολοκληρωτικόσυνεχίζει για περισσότερα από 18 χρόνια
να είναι στην εξουσία (2002-2021). Το
καθεστώς, όμως, είναι όντως -κατά αντικειμενικά κριτήρια, όπως μεταδίδονται

τουλάχιστον από τα διεθνή και τοπικά
ΜΜΕ- ολοκληρωτικό.
Ο κ. Ερντογάν, ενώ στα πρώτα χρόνια
που είχε την εξουσία, αφιέρωσε όλες του
τις δυνάμεις για την είσοδο της χώρας
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με την
πάροδο του χρόνου, οι φιλοδοξίες του,
και εντός της χώρας και διεθνώς, υπερίσχυσαν. Στο εσωτερικό έκαμε πολλούς
εχθρούς, και οι φυλακές είναι πλήρεις από
«εχθρούς» του καθεστώτος, στους οποίους
περιλαμβάνονται και πολλοί εκπρόσωποι
των ΜΜΕ. Βλέπει δε συνωμότες εναντίον
της εξουσίας του παντού, με πρώτον, τον
θρησκευτικό ηγέτη Fethullah Gűlen,
που είναι τώρα στις ΗΠΑ. Ο κ. Gűlen
ήταν πρώην σύμμαχος του κ. Ερντογάν,

για να καταστεί ο μεγάλος του αντίπαλος,
θεωρώντας τον, μεταξύ άλλων, υπαίτιo
ενός αποτυχημένου πραξικοπήματος
εναντίον του το 2016.
Οι εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας
τώρα είναι σε χειρότερη κατάσταση. Ο κ.
Ερντογάν άρχισε τις φιλοδοξίες του πρώτα με σκοπό να καταστήσει τη χώρα του
περιφερειακή Δύναμη. Αυτό τον έφερε
σε σύγκρουση με άλλους υποψηφίους,
όπως το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, ενώ
με τον Ισραήλ έχει παλιές παρτίδες.
Το πρόβλημα μεγάλωσε όταν ο Τούρκος
Πρόεδρος πίστεψε πως η χώρα του είναι
Μεγάλη Δύναμη ή τουλάχιστον άρχισε
να ανταγωνίζεται τις Μεγάλες Δυνάμεις.
Στην Ανατολική Μεσόγειο ήλθε σε

σύγκρουση με τον κ. Μακρόν και με τη
Γαλλία, παραδοσιακό παίκτη στην περιοχή.
Εφέρθη στον κ. Μακρόν με τρόπον εκτός
των διπλωματικών θεσμών.
Προχώρησε να χειροτερεύσει τις σχέσεις
του με τον παραδοσιακό «προστάτη» της
Τουρκίας, τις ΗΠΑ. Αγόρασε όπλα από
τη Ρωσία και φέρνει κάποτε προβλήματα στην αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ.
Όπως πολιτεύεται, είναι φανερόν ότι οι
περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν επιθυμούν
την εισδοχή της Τουρκίας στην Ένωση,
στο παρόν στάδιο και στο άμεσο μέλλον.
Ο κ. Ερντογάν άνοιξε μέτωπα παντού.
Στη Συρία, στη Λιβύη, στη Μέση Ανατολή,
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Συμπεριφέρεται
με στρατιωτική ισχύ εναντίον της Ελλάδας

στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Την Κυπριακή Δημοκρατία δεν την αναγνωρίζει,
επεμβαίνει στην ΑΟΖ της, κατέχει εδάφη
της, παρ’ όλον ότι εκλιπαρεί στην ουσία
να εισέλθει στην ΕΕ, στην οποίαν Ελλάδα
και Κύπρος είναι μέλη.
Οι απαντήσεις της ΕΕ και των Δυτικών
Δυνάμεων προς τις τουρκικές προκλήσεις
είναι γενικά ήπιες και προϊόν της πολιτικής
του κατευνασμού. Είναι μάλλον φραστικές
απαντήσεις. Ο κ. Ερντογάν και η Τουρκία,
όμως, έχουν σαν σύμμαχο στην Ευρώπη,
απ’ ό,τι φαίνεται και από τις τοποθετήσεις
του, το Ηνωμένον Βασίλειο (ΗΒ). Η βρετανική πολιτική του 19ου αιώνα υπέρ
του «ασθενούς ανθρώπου της Ευρώπης»
συνεχίζεται για άλλους λόγους και σήμε-

ρα. Εκτός από τις θέσεις της Κυβέρνησης
του ΗΒ, βλέπουμε αυτές τις θέσεις και σε
κείμενα Βρετανών συγγραφέων σε βρετανικά περιοδικά. Με την έξοδο του ΗΒ
από την ΕΕ, η Τουρκία του κ. Ερντογάν
έχασε ένα σύμμαχο μέσα στο club. To ΗΒ,
όμως, είναι εκεί παρόν στη διεθνή σκηνή.
Η περίπτωση της Τουρκίας του κ. Ερντογάν είναι στην εποχή μας ένα πρόβλημα στο μωσαϊκό των σύγχρονων διεθνών
σχέσεων. Ένα μαζί με μερικά άλλα διεθνώς.
*Ο Δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών &
Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας).
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου. Πρώην
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Το Βραβείο Auto Bild Sports Cars
στο Hyundai i30N

Όμιλος Πηλακούτα: Σε λειτουργία όλα τα
συνεργεία των Brands του Ομίλου

Η Hyundai απέσπασε την εξαιρετικά τιμητική
διάκριση Auto Bild Sports Cars Award, στην οποία
ψήφισαν οι αναγνώστες του Γερμανικού περιοδικού
αυτοκινήτου. Το Hyundai i30N ονομάστηκε Import
Winner στην κατηγορία Small and Compact Car
για το 2020. Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Hyundai
κερδίζει την τιμητική διάκριση, μετά εκείνες του
i30N 2018 και του i30 Fastback N 2019. Το i30N
είναι το μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Hyundai,
αρχής γενομένης το 2017. Μέχρι σήμερα 27.200 i30N πωλήθηκαν στην Ευρώπη.
Η διάκριση του Auto Bild Sports Cars έρχεται ακριβώς ένα μήνα μετά που το i30N
απέσπασε τη διάκριση Sport Auto Award στην κατηγορία “Production Cars Compact
Class μέχρι 35.000 Ευρώ - Εισαγωγής”, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το i30N
έχει ενισχυθεί και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ευρώπης την
Άνοιξη του 2021. Το βραβείο Auto Bild Sports Cars απονεμήθηκε για 19η φορά, με
σύνολο 117 αυτοκινήτων να ανταγωνίζονται σε πέντε κατηγορίες. Η ψηφοφορία έγινε
μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020, με τα υποψήφια μοντέλα να έχουν επιλεγεί
στη βάση δοκιμών και αναφορών, τους 12 μήνες που προηγήθηκαν.

Σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων της
πολιτείας για τον περιορισμό της πανδημίας, ο
Όμιλος Πηλακούτα ενημερώνει πως για όλα τα
Brands του Ομίλου, τα τμήματα After Sales και
τα συνεργεία παραμένουν ανοικτά και συνεχίζουν
απρόσκοπτα να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και τεχνικής εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό
είναι κανονικά σε ισχύ όλες οι προγραμματισμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης, με πλήρη
επάρκεια σε ανταλλακτικά και γενικότερη κάλυψη
για ό,τι χρειαστεί το αυτοκίνητό σας. Ο Όμιλος Πηλακούτα εφαρμόζει με προσήλωση στις εγκαταστάσεις του όλα τα πρωτόκολλα των
ειδικών κατά του Covid-19, καθώς και σύνολο ειδικών επιπρόσθετων μέτρων για
την προστασία της υγείας πελατών και εργαζομένων. Αναλυτικές πληροφορίες για τις
αυστηρές διαδικασίες που τηρούνται, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.
pilakoutasgroup.com.cy/covid-19. Και σε αυτή την περίοδο, ο Όμιλος Πηλακούτα
βρίσκεται δίπλα στους πελάτες του και στο αυτοκίνητό τους για ό,τι χρειαστεί. Όλοι
μαζί, με την υγεία στην πρώτη θέση, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.

Βραβείο «CompanyBest 2020»
για τη Skoda Auto

Εξετάσεις COVID-19 από NIPD Genetics σε
φοιτητές που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό

Η μεγαλύτερη ανεξάρτητη κριτική
επιτροπή δημοσιογράφων στην Ευρώπη, AUTOBEST, τίμησε τη ŠKODA με
το βραβείο «COMPANYBEST 2020». Η
ομάδα δημοσιογράφων από 31 χώρες
αναγνώρισαν την εντυπωσιακή ανάπτυξη
του τσέχικου κατασκευαστή αυτοκινήτων
σε αγορές διεθνές επιπέδου και την εφαρμογή καινοτόμων concept, από το σχέδιο
μέχρι την παραγωγή. Εκτός από το έργο ψηφιοποίησης «dProduction» στο Kvasiny,
η επιτροπή επαίνεσε επίσης τη λύση της μάρκας στο Mladá Boleslav, όπου τα οχήματα MQB και MEB είναι κατασκευασμένα το ένα δίπλα στο άλλο στην ίδια γραμμή
παραγωγής. Επιπλέον, το ŠKODA OCTAVIA, το best-seller της μάρκας, είναι ένας
από τους φιναλίστ για το «Best Buy Car of Europe 2021». Η ŠKODA ανακηρύχθηκε νικητής του βραβείου «COMPANYBEST 2020». Τα 31 μέλη της ανεξάρτητης
κριτικής επιτροπής AUTOBEST επέλεξαν τη SKODA για την εντυπωσιακή αύξηση
του μεριδίου αγοράς και τον αριθμό των νέων εγγραφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
επιτροπή επαίνεσε επίσης την ŠKODA για τον ελκυστικό σχεδιασμό των μοντέλων
της, την προσθήκη εστιασμένων λύσεων για τη γκάμα των προϊόντων της, τα πρακτικά
χαρακτηριστικά της ιδεολογίας Simply Clever για τις τεχνολογικές καινοτομίες της. Η
ŠKODA κέρδισε επίσης τις εντυπώσεις των κριτών με την έξυπνη ιδέα παραγωγής.
Στο εργοστάσιο Mladá Boleslav, η αυτοκινητοβιομηχανία παράγει το ENYAQ iV,
το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα ηλεκτρικού αυτοκινήτου MEB, και τα μοντέλα
OCTAVIA και KAROQ που βασίζονται σε MQB το ένα δίπλα στο άλλο - στην ίδια
γραμμή παραγωγής και με μέγιστη ευελιξία. Επιπλέον, ο οργανισμός AUTOBEST
αναγνώρισε την επωνυμία «dProduction», και το σύστημά της στο Kvasiny, που καθοδηγεί ψηφιακά το εργατικό δυναμικό του εργοστασίου μέσα από όλα τα στάδια
παραγωγής, τεκμηρίωσης και ποιοτικού ελέγχου.

Η NIPD Genetics προσφέρει
μοριακές εξετάσεις COVID-19
σε όσους φοιτητές επιθυμούν
να υποβληθούν σε διαγνωστικό
έλεγχο προτού ταξιδεύσουν στο
εξωτερικό για σπουδές, αρκεί
να προσκομίσουν τη φοιτητική
τους ταυτότητα. Διευκρινίζεται
ότι οι ενδιαφερόμενοι, προτού παρουσιαστούν στο σημείο δειγματοληψίας, θα πρέπει να
συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Δειγματοληψίας (www.nipd.com/covid19pcr),
το οποίο πρέπει να προσκομίζουν εκτυπωμένο. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται
με SMS και email εντός 48 ωρών. Διευκρινίζεται πως όσοι φοιτητές πρόκειται να
ταξιδέψουν Δευτέρα, θα πρέπει να προγραμματίσουν το τεστ τους την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή. Η διενέργεια των εξετάσεων πραγματοποιείται σε παγκύπρια
βάση μεταξύ 08:00 - 16:00, από Κυριακή μέχρι Παρασκευή (κλειστά το Σάββατο),
με τη στελέχωση των πιο κάτω δειγματοληπτικών σταθμών για διενέργεια μοριακού
ελέγχου COVID-19: Στην επαρχία Λευκωσίας στον χώρο στάθμευσης του σταδίου
ΓΣΠ και μπροστά από τα κεντρικά εργαστήρια της NIPD Genetics, Νέας Έγκωμης 31,
Λευκωσία. Στην επαρχία Λάρνακας στον χώρο στάθμευσης του νέου σταδίου ΓΣΖ.
Στην επαρχία Λεμεσού, στον χώρο στάθμευσης του σταδίου «Σπύρος Κυπριανού»
(Παλαί Ντε Σπορ). Στην επαρχία Πάφου, στον χώρο στάθμευσης του Παφιακού Σταδίου
(«Στέλιος Κυριακίδης») και στην επαρχία Αμμοχώστου στον χώρο στάθμευσης του
σταδίου «Τάσος Μάρκου». Η ΝΙPD Genetics προσφέρει την εξέταση στους φοιτητές
στην ειδική τιμή των €35. Επίσης, η εταιρεία παρακαλεί όλους όσοι θα προσέλθουν
στους δειγματοληπτικούς σταθμούς όπως τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και όλα
τα προστατευτικά μέτρα όπως ορίζονται από τις αρμόδιες Αρχές. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nipd.com/covid19pcr

Βασιλικά διαζύγια στην Ευρώπη του Μεσαίωνα
και η περίπτωση της Κύπρου
Στα συμφέροντα, τις συμμαχίες και όπως και
στους πραγματικούς λόγους που κρύβονταν πίσω
από τα διαζύγια των βασιλιάδων στον Μεσαίωνα,
ρίχνει φως η νέα διάλεξη της διαδικτυακής δράσης
«Μίλα μου Ιστορικά», του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Τράπεζας Κύπρου. Το νέο επεισόδιο-διάλεξη από
τη δρα Χριστίνα Καούλλα, με τίτλο «Βασιλικά διαζύγια στη Μεσαιωνική Ευρώπη και η περίπτωση
της Κύπρου», παρουσιάστηκε την Παρασκευή, 8
Ιανουαρίου. Οι γάμοι των αριστοκρατών και των
βασιλιάδων προκαλούσαν πάντοτε το γενικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα των ιστορικών, καθώς οι
λόγοι σύναψής τους δεν αφορούσαν αποκλειστικά
στη δημιουργία μιας καινούριας οικογένειας, αλλά
στηρίζονταν σε ένα πολιτικό υπόβαθρο. Οι βασιλικοί γάμοι μερικές φορές σφράγιζαν μια συμμαχία και κάποιες άλλες φορές σήμαιναν την εδαφική επέκταση ενός
βασιλείου ή ακόμα και τη συνένωση δύο βασιλείων. Εξίσου ανάλογο ενδιαφέρον, αν
όχι και μεγαλύτερο, παρουσιάζουν τα βασιλικά διαζύγια. Αν θεωρήσουμε δεδομένο
ότι κατά τη μεσαιωνική περίοδο ένας βασιλικός γάμος γινόταν για να εξυπηρετήσει
πολιτικούς λόγους, θα πρέπει επίσης να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι, όταν οι λόγοι
αυτοί έπαυαν να υφίστανται, ο γάμος μπορούσε να διαλυθεί και να αντικατασταθεί.
Στόχος της διάλεξης ήταν να παρουσιάσει αρχικά το ομολογουμένως δύσκολο νομικό
πλαίσιο που είχε θέσει η παπική Εκκλησία για την εξασφάλιση διαζυγίου, όπως
και τις προσπάθειες τριών Κυπρίων βασιλισσών και βασιλιάδων να εξασφαλίσουν
ακύρωση του γάμου τους. H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά από έγκριτους
επιστήμονες, που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται
με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και
ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της
τέχνης και λογοτεχνίας. Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας
(www.boccf.org) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout,
Spotify, Google Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιδρυτικό μέλος
του Διεθνούς Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων
και Επιχειρηματικότητας (ISBE)
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια, τη συμμετοχή
στην έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης ,
συνιστά, πλέον, μαζί με άλλα διακεκριμένα και
διεθνώς καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
όπως το University of Birmingham, το Brunel
University London, το Coventry University, το
Liverpool University, το Strathclyde University, το University of Warwick και άλλα,
ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (https://isbe.org.uk/ ). Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (ISBE) είναι ένα διεθνές δίκτυο για άτομα και οργανισμούς που συμμετέχουν
στην έρευνα, την πολιτική, την πρακτική, την εκπαίδευση, την υποστήριξη και τις
συμβουλές για τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Τα μέλη του ISBE
είναι ο πιο πολύτιμος πόρος του, προσφέροντας τεράστια αποθέματα γνώσης και
έρευνας. Μέσω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, το ISBE στοχεύει στη διάδοση
αυτής της έρευνας σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και
οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων όπου μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο
και να ενημερώσει την αλλαγή και να μοιραστεί αυτούς τους πόρους με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Μέσω του δικτύου και των δραστηριοτήτων
του ISBE, οι ακαδημαϊκοί, οι επιχειρηματίες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
εκείνοι που εργάζονται στην υποστήριξη της επιχείρησης μπορούν να συνδέσουν
και να δημιουργήσουν ωφέλιμες εργασιακές σχέσεις.

«M.Ο.V.E.» 2020 - «Από τη γειτονιά σου
στην Ευρώπη»
Ολοκληρώθηκε ο Φωτογραφικός Διαγωνισμός
που προκήρυξε ο Οργανισμός Νεολαίας Kύπρου
με θέμα «M.O.V.E.» - «Από τη γειτονιά σου στην
Ευρώπη», ο οποίος είχε διάρκεια από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2020. Ο διαγωνισμός
πραγματοποιήθηκε εις μνήμην του Θρασύβουλου
Θρασυβούλου, τέως Εκτελεστικού Γραμματέα του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας του
Eurodesk, «Time to Move». Σκοπός του φωτογραφικού διαγωνισμού ήταν να δώσει
τη δυνατότητα σε νέους και νέες ηλικίας 15-30 χρόνων, που ζουν στην Κύπρο, να εκφράσουν και να αποτυπώσουν μέσα από τον φωτογραφικό φακό την καθημερινότητα,
τα ταξίδια, τις εξερευνήσεις και όλα όσα θέλουν να δείξουν και να μοιραστούν από τις
δικές τους εμπειρίες τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ευρώπη γενικότερα. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 85 άτομα με 286 συνολικά φωτογραφίες. Η Επιτροπή αποφάσισε να
απονείμει τα ακόλουθα βραβεία: 1ο Βραβείο: Σοφία Καυκαλιά - «Γαϊτανάκι» €300, 2ο
Βραβείο: Νικόλας Γεωργίου - «Ναδίρ» €200, 3ο Βραβείο: Ελίζα Κοζάκου - «Imitation
from human and vice versa» €100. Τιμητικό έπαθλο εκ μέρους της οικογένειας του
Θρασύβουλου Θρασυβούλου – Κωνσταντίνα Μυλωνά «Σε αυτήν τη γειτονιά - 1». H
αξιολόγηση των φωτογραφιών από την τριμελή Κριτική Επιτροπή έγινε βάσει των Όρων
του Διαγωνισμού, που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ.

Η Samsung επεκτείνει τη σειρά
συσκευών BESPOKE

Η Emirates αξιολογήθηκε
με 5 αστέρια από τους πελάτες της

Η Samsung Electronics Co. Ltd ανακοίνωσε ότι τα ψυγεία BESPOKE θα είναι φέτος
διαθέσιμα στις Η.Π.Α. Η σειρά BESPOKE
θα περιλαμβάνει μια ολοκαίνουρια μορφή
ψυγείου ντουλάπας 4-Door Flex, με κομψές
γραμμές και σύγχρονο σχεδιασμό επίπεδης
οθόνης με κρυφές λαβές, που θα εναρμονίζεται άψογα σε χώρους κουζίνας και σε μία
πληθώρα διαφορετικών στυλ. Το 4-Door Flex
διαθέτει, επίσης, καινούριο Beverage Center™ και βελτιωμένη λειτουργία Flex Zone. Η
σειρά περιλαμβάνει, επίσης, μονόπορτα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες, επιτρέποντας μια
ποικιλία αρθρωτών διατάξεων που προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν στις μοναδικές
ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Η σειρά ψυγείων BESPOKE θα διατίθεται σε ένα δυναμικό
μείγμα σχεδιαστικών επιλογών, με οκτώ μοναδικά χρώματα και φινίρισμα από γυαλί ή
ατσάλι. Οι χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν Grey Glass, Sky Blue Glass, Navy Steel,
Champagne Steel, Matte Black Steel, Navy Glass, White Glass και Rose Pink Glass. Το
ψυγείο ντουλάπα 4-Door Flex της σειράς BESPOKE διατηρεί τον κομψό σχεδιασμό και
κυκλοφορεί με ένα νέο Beverage Center™, μέσα στην αριστερή και πάνω πόρτα που
παρέχει γρήγορη πρόσβαση δύο τρόπων, με έναν εσωτερικό φιλτραρισμένο διανομέα νερού και ένα ενσωματωμένο δοχείο αυτόματης συμπλήρωσης νερού, το οποίο
γεμίζει αυτόματα με φρέσκο, φιλτραρισμένο νερό ή δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού
του νερού με γεύση επιλογής. Το ψυγείο διαθέτει, επίσης, λειτουργία Dual Ice Maker,
για παραγωγή κανονικού πάγου ή τριμμάτων, για ταχύτερη ψύξη των ροφημάτων. Το
ψυγείο ντουλάπα 4-Door Flex BESPOKE διαθέτει μια βελτιωμένη λειτουργία Flex Zone,
που μετατρέπει τις θερμοκρασίες, από συντήρηση σε ψύξη, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες αποθήκευσης τροφίμων της οικογένειας. Η
αναβαθμισμένη λειτουργία Flex Zone έχει πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας:
Κατάψυξη, Ήπια Κατάψυξη, Κρέας/Ψάρι, Φρούτα/Λαχανικά και Αναψυκτικά. Ακόμα,
η λειτουργία Flex Crisper™ επιτρέπει την αποθήκευση κρέατος ή ψαριού στην ιδανική
θερμοκρασία, και η λειτουργία Crisper+™ εξασφαλίζει πως τα φρούτα και τα λαχανικά
θα διατηρηθούν φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα. Εκτός από τις Η.Π.Α., η Samsung
θα διαθέσει τη σειρά ψυγείων BESPOKE σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας
Αφρικής και της Ευρώπης το 2021, επεκτείνοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα από τις
αγορές της Βόρειας Ευρώπης και της Ασίας που κυκλοφορούν προς το παρόν.

Η Emirates έλαβε το APEX 2021 Five Star
Global Official Airline RatingTM, μια αξιολόγηση βασιζόμενη στα σχόλια των επιβατών που
συλλέχθηκαν ανεξάρτητα από την APEX μέσω
της συνεργασίας της με το TripIt. Η αξιολόγηση είναι εγκεκριμένη και πιστοποιημένη από
εξωτερικό ελεγκτή για να διασφαλίσει ότι όλες
οι βαθμολογίες έγιναν από γνήσιους ταξιδιώτες
που πέταξαν με την αεροπορική εταιρεία που
αξιολογούν. Η Emirates συνεχίζει να ηγείται του κλάδου στην αποκατάσταση της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης. Ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο που προσέφερε
δωρεάν ιατρική κάλυψη COVID-19 για όλους τους πελάτες και αργότερα επεκτάθηκε
σε μια πλήρη ασφαλιστική κάλυψη πολλαπλών κινδύνων, και έχει τροποποιήσει τις
υπηρεσίες της επί του σκάφους και επί εδάφους για να εισαγάγει βελτιωμένα πρωτόκολλα
βιοασφάλειας, ενώ συνεχίζει να προσφέρει τις εμπειρίες της όπως το Emirates lounge
και το ενσωματωμένο Shower Spa. Η Emirates ξεκίνησε επίσης πρόσφατα τις πλήρως
ενσωματωμένες εγκαταστάσεις βιομετρίας της στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς
και τις εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης και αποσκευών που μειώνουν περαιτέρω την
επαφή και διευκολύνουν το ταξίδι των πελατών στο έδαφος. Η αεροπορική εταιρεία
έχει μέχρι στιγμής λάβει 2 νέα αεροσκάφη A380 φέτος, τα πιο δημοφιλή αεροσκάφη και εμπειρία πτήσης μεταξύ των πελατών της Emirates. Τα επόμενα αεροσκάφη
Emirates A380, εξοπλισμένα με την πρώτη καμπίνα premium Οικονομικής θέσης
της αεροπορικής εταιρείας, έχουν προγραμματιστεί για παράδοση πριν από το τέλος
Δεκεμβρίου. Η Emirates επανέφερε τις υπηρεσίες επιβατών σε σχεδόν 100 προορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις, το τρέχον
δίκτυο της Emirates και τα ολοκληρωμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας, επισκεφθείτε
τον κέντρο πληροφοριών της Emirates COVID-19. Οι APEX Official Airline Ratings
™ δημιουργήθηκαν με βάση ουδέτερα σχόλια επιβατών από τρίτους και πληροφορίες
που συγκεντρώθηκαν μέσω της συνεργασίας της APEX με το TripIt® από την Concur®,
την κορυφαία παγκοσμίως ταξιδιωτική εφαρμογή οργάνωσης ταξιδιών. Χρησιμοποιώντας κλίμακα πέντε αστέρων, σχεδόν ένα εκατομμύριο πτήσεις αξιολογήθηκαν από
επιβάτες σε περισσότερες από 600 αεροπορικές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Η APEX
Official Airline Ratings ™ πιστοποιήθηκε ανεξάρτητα από μια επαγγελματική εταιρεία
εξωτερικού ελέγχου.

Νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)
To Πανεπιστήμιο Central Lancashire
Cyprus (UCLan Cyprus), στο πλαίσιο αναβάθμισης της εταιρικής του εικόνας, προχώρησε σε ανασχεδιασμό της εταιρικής του
ταυτότητας (rebranding), με σκοπό να φέρει
στην επιφάνεια τα πιο δυνατά του στοιχεία
και να εδραιώσει την ηγετική παρουσία
του. Το μόνο Βρετανικό Πανεπιστήμιο
της Κύπρου με παγκόσμια αναγνώριση,
ανανεώνεται σύμφωνα με τις τάσεις και
τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Τον
τελευταίο χρόνο και σε συνεργασία με
το μητρικό Πανεπιστήμιο του Central
Lancashire, το Πανεπιστήμιο Central
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) έχει
δουλέψει σκληρά για τη δημιουργία μιας

νέας εικόνας, η οποία αντικατοπτρίζει πλέον
με ακρίβεια την ιστορία και τη δυναμική
του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Η νέα ταυτότητά του σχεδιάστηκε
με μεγάλη περηφάνια από έναν από τους
αποφοίτους του, τον Jeremy Shaw, ο οποίος
αποφοίτησε από τον κλάδο γραφιστικής του
Πανεπιστημίου του Central Lancashire πριν
από 28 χρόνια. Η διαδικασία αναβάθμισης
της εταιρικής ταυτότητας (rebranding) δεν
ήταν μια απλή αλλαγή λογοτύπου, χρωμάτων και γραμματοσειράς. Τα στοιχεία
που συνθέτουν τη νέα του ταυτότητα επιλέχθηκαν με στόχο την εναρμόνιση του
κλασικού στοιχείου με το σύγχρονο. Τα
κόκκινα τριαντάφυλλα αποτελούν εδώ και

δεκαετίες σήμα κατατεθέν της περιοχής,
αφού καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά
στην περιοχή του Lancashire, εκεί όπου
εδραιώνεται και το μητρικό Πανεπιστήμιο.
Τα ροδοπέταλα εμφανίζουν ένα σχήμα καρδιάς το οποίο φανερώνει την υποστηρικτική
προσέγγιση του Πανεπιστημίου προς τον

φοιτητή. Ο αριθμός «1828» συμβολίζει τη
σημαντική κληρονομιά και εμπειρία του
Πανεπιστημίου Central Lancashire, καθώς
εδώ και 192 χρόνια βρίσκεται ανάμεσα
στην ελίτ των Πανεπιστημίων παγκοσμίως.
Οι αχτίδες του ήλιου υποδεικνύουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε όλους τους
φοιτητές, αφού μέσα από τη γνώση που
τους παρέχεται, καταφέρνουν να διακρίνονται και να συμβάλλουν τα μέγιστα σε
διάφορους τομείς της ανθρωπότητας. Στην
κορυφή παρουσιάζεται ένα ανοιχτό βιβλίο
που υποδηλώνει τη μεταλαμπάδευση της
σοφίας και της γνώσης του έμπειρου και
διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού προς τους φοιτητές, ενώ η αιχμή του

δόρατος που εμφανίζεται στο εσωτερικό
της ασπίδας αποκαλύπτει την πρωτοπορία
του Πανεπιστημίου στον τομέα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τέλος, η χρήση του
μπλε χρώματος παραπέμπει στα χρώματα
του Preston, καθώς το μπλε αποτελεί το
βασικό χρώμα της πόλης που πρεσβεύει την εμπιστοσύνη, αυτήν που έμπρακτα
δείχνουν καθημερινά χιλιάδες φοιτητές
του Πανεπιστημίου Central Lancashire.  
Ως Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan
Cyprus) έχει μόνιμο στόχο την ενδυνάμωση της τεχνολογικής του υποδομής, τόσο
στις μορφές διδασκαλίας των προγραμμάτων που προσφέρει (μέσω μορφών

τηλεκπαίδευσης, χρήσης διαδικτυακών
σεμιναρίων, εξειδικευμένων λογισμικών)
όσο και στην κατάρτιση και εκπαίδευση
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης
του Πανεπιστημίου, όραμά του είναι να
παραμένει ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο
παγκόσμιας αναγνώρισης, το οποίο ενδυναμώνεται συνεχώς σε ανθρώπινους πόρους,
προγράμματα σπουδών, σχολές, έρευνα,
καινοτόμο ανάπτυξη, χτίζοντας ταυτόχρονα
συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους σε
Κύπρο, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία.
Καλωσορίζουμε, λοιπόν, την καινούρια
εικόνα του μοναδικού Βρετανικού Πανεπιστημίου στο νησί μας!

17.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

Γιορτή Αγίων Αθανασίου & Κυρίλλου
Ανήμερα τη γιορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου γιορτάζει και πανηγυρίζει η
ομώνυμη εκκλησία στη Μεννόγια. Σήμερα Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021, πανηγυρικός
Εσπερινός και αύριο Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Στροβόλου
Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι η Λαϊκή
Αγορά Στροβόλου από την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021, θα
λειτουργεί, εκτός από Παρασκευές, και Τρίτες, για καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού. Η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου θα
λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 6.00π.μ. μέχρι
τις 3.00μ.μ.Η πιο πάνω ρύθμιση θα ισχύει για όσο διάστημα θα τηρούνται τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, τα οποία προνοούν ότι οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους. Υπενθυμίζεται ότι η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου λειτουργεί ακολουθώντας όλες
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και καλεί το κοινό που την επισκέπτεται
να είναι προσεκτικό και να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα.

Κατατοπιστικές πινακίδες σε Χοιροκοιτία - Τόχνη
Ξύλινες πινακίδες σε Χοιροκοιτία και Τόχνη
καθοδηγούν στα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος.
Οι επισκέπτες στις δύο γειτνιάζουσες ημιορεινές
κοινότητες Τόχνης και Χοιροκοιτίας μπορούν πλέον
να περιηγηθούν με ευκολία στα κυριότερα σημεία
ενδιαφέροντος των δύο χωριών, μετά την τοποθέτηση
ξύλινων κατατοπιστικών πινακίδων σε κομβικά
σημεία εντός των κοινοτήτων. Η βελτιωτική αυτή
ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τα Κοινοτικά
Συμβούλια σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Λάρνακας και στηρίχθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Η Λεμεσός, η Τράπεζα Κύπρου και το #SupportCY
Συνεπής στην κοινωνική της αποστολή και
αποδεικνύοντας με πράξεις τη στήριξή της στους
συνανθρώπους μας, η Τράπεζα Κύπρου συνέχισε
και κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μόλις αποχαιρετήσαμε, να προσφέρει στην πόλη της Λεμεσού
μέσα από δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης
της Τράπεζας. Όπως κάθε χρόνο εδώ και μία περίπου
δεκαετία, η Τράπεζα Κύπρου στήριξε το Παιδιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού,
προσφέροντας χρήσιμα είδη για τα δωμάτια νοσηλείας των παιδιών όπως και για το
καθιστικό του Παιδιατρικού Τμήματος, καθώς και συσκευές θερμομέτρησης. Αξίζει να
αναφερθεί ότι τις προηγούμενες χρονιές που οι συνθήκες το επέτρεπαν, μέλη του προσωπικού επισκέπτονταν το Νοσοκομείο, προσφέροντας δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονταν
εκεί. Ακόμη, εντός του 2020, η Τράπεζα Κύπρου μέσα από ενέργειες τής Περιφερειακής
Διεύθυνσης Λεμεσού και στηρίζοντας το έργο των τοπικών οργανώσεων -που είναι και
μέλη του #SupportCY- προσέφερε παιχνίδια για την Εκστρατεία της Κίτρινης Γραμμής σε
συνεργασία με το ΚΕΠΑΚΥ, «Κανένα παιδί χωρίς παιχνίδια», ενώ παραχώρησε κουπόνια
ρουχισμού στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Funraising. Μέλη του προσωπικού της Τράπεζας
στη Λεμεσό πρόσφεραν επίσης τρόφιμα και παιδικά είδη για τις οικογένειες που στηρίζει
το Funraising. Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Τράπεζας Κύπρου στη
Λεμεσό, Ιωάννης Λοϊζίδης, εκ μέρους όλου του προσωπικού της πόλης, ευχήθηκε καλή
νέα χρονιά και ευχαρίστησε όλους για το εκπληκτικό έργο που επιτελούν, τόσο στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού όσο και στις φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ανακοίνωση Κλιμακίου Δημάρχων Μείζονος
Λευκωσίας για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
κορωνοϊού Covid -19

Συνήλθε τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, σε έκτακτη συνεδρία με τηλεδιάσκεψη, το
Κλιμάκιο των Δήμων Μείζονος Λευκωσίας και υπό το φως των αποφάσεων της Κυβέρνησης αποφασίστηκε ότι μέχρι τις 31/01/2021 θα ισχύουν τα ακόλουθα: Οι δημοτικές
εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό. Όσον αφορά επείγοντα περιστατικά στα
οποία απαιτείται φυσική παρουσία, οι δημότες εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν διευθέτησης
ραντεβού, αφότου επικοινωνήσουν με τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων. Προτρέπεται το
κοινό να διευθετεί τυχόν οικονομικές οφειλές διαδικτυακά. Για αντιμετώπιση επειγουσών
περιπτώσεων, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν διαδικτυακά, το κοινό καλείται να
επικοινωνεί προηγουμένως με τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων. Τα ταμεία των Δήμων
μπορούν να λειτουργούν για έκτακτες περιπτώσεις. Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Δήμων αναβάλλονται μέχρι τις 31/01/2021. Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικά
Θέατρα, Αθλητικά Δημοτικά Κέντρα και Κολυμβητήρια θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις
31/01/2021. Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών παραμένουν ανοικτά
λαμβάνοντας υπόψη τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που βρίσκονται σε ισχύ και τις σχετικές
ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων (ώρες λειτουργίας 13.00-18.00). Δεν τελούνται
πολιτικοί γάμοι. Επιτρέπεται η χρήση πάρκων, γραμμικών πάρκων, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων στα πλαίσια των διαταγμάτων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Οι παιδικές
χαρές εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές. Δημοτικές λαϊκές αγορές λειτουργούν,
σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα και πρωτόκολλα λειτουργίας που ανακοίνωσε η
Κυβέρνηση. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό των Δήμων που είναι υπεύθυνο για την
καθαριότητα της πόλης, τη συντήρηση δημόσιων χώρων, οδών και χώρων πρασίνου
εργάζεται κανονικά τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το Κλιμάκιο Δημάρχων Λευκωσίας καλεί τους δημότες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο πνεύμα συνεργασίας
και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις του Κράτους, ώστε με υπομονή και
ψυχραιμία να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη δοκιμασία αυτή.

Της Κυριακής

27
Φαρμακεία

Η Hermes Airports χαρίζει υπολογιστές
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου
H κοινωνική υπευθυνότητα διέπει την Hermes
Airports εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς εφαρμόζει
συχνά συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες.
Με γνώμονα τις αξίες και τις αρχές του οργανισμού,
ποικίλες δράσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται
διαρκώς, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τον
σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στην
Hermes, τη στήριξη των κοινοτήτων κοντά στα αεροδρόμια αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα και, βέβαια,
την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και Αειφορίας της Hermes, η εταιρεία παραχώρησε 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου. Ο Οργανισμός αφουγκράζεται καθημερινά τις
ανάγκες της κοινωνίας μας και δηλώνει παραστάτης της, επομένως δεν θα μπορούσε
παρά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του σχολείου και να είναι αρωγός στο έργο του.

Η Europa Donna Κύπρου δίπλα στους ασθενείς,
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
Παρόλες τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία
Covid-19, η Europa Donna Κύπρου βρέθηκε δίπλα
στους ασθενείς, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
της χώρας, χαρίζοντάς τους εορταστικά αναμνηστικά
δωράκια, ως ένδειξη αγάπης και εκτίμησης. Στους
ασθενείς που νοσηλεύονταν τις μέρες των γιορτών,
ο Σύνδεσμος, χάρισε μία κουβέρτα και ένα όμορφο
χριστουγεννιάτικο στολίδι, δίνοντας έστω και από μακριά μια ζεστή αγκαλιά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Europa Donna Κύπρου
βρίσκεται δίπλα τους. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που καθημερινά φροντίζει
τους ασθενείς με αγάπη και κατανόηση, η Europa Donna Κύπρου χάρισε μία προστατευτική μάσκα με το ροζ φιογκάκι, σύμβολο του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Τα
δώρα προς τους νοσηλευτές επιχορήγησε με την ευγενή της δωρεά η εταιρεία ΚΕΑΝ, η
οποία προσέφερε επίσης εις μνήμην της αγαπημένης και αείμνηστης πρώην προέδρου
της Europa Donna Κύπρου, Εύης Παπαδοπούλου, μια κηραλοιφή για τα χέρια και ένα
όμορφο χριστουγεννιάτικο στολίδι που έφερε το μήνυμα «για την Εύη». Η Europa Donna
Κύπρου εύχεται σε όλο τον κόσμο, ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία και δύναμη.

Εσύ έχεις ακούσει για τα «Happy Bedtime
Stories» των εστιατορίων McDonald’s™;
Ώρα για παραμύθι και ευκαιρία για όλη την οικογένεια να περάσει μαζί περισσότερο ποιοτικό χρόνο,
ακούγοντας τη συγγραφέα Μαργαρίτα Βασιλοπούλου
να διαβάζει το δικό της υπέροχο παραμύθι, «Ο δράκος
ο δικός σου»! Ποιος είπε ότι ο θυμός και η συγχώρεση
είναι υπόθεση που αφορά μόνο τους μεγάλους; Η
ιστορία των δύο κοριτσιών, της Νάγιας και της Μάγιας,
προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να προβληματιστούν
γύρω από αυτά τα θέματα και να μάθουν να βρίσκουν
τη γαλήνη μέσα τους. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη
συνεργασία της Μαργαρίτας Βασιλοπούλου με τα εστιατόρια McDonald’s, αφού η πρώτη τρέφει ιδιαίτερη
αγάπη για τα παραμύθια και η McDonald’s είναι γνωστό ότι ενθαρρύνει τα παιδιά να
αγαπήσουν το διάβασμα, στο πλαίσιο του προγράμματός της HappyMeal™ Readers! Έτσι
τώρα, με αυτήν τη μοναδική πρωτοβουλία της McDonald’s Κύπρου, όλοι μπορούμε να
έρθουμε πιο κοντά μέσω μιας νέας μορφής αφήγησης ιστοριών. Το μόνο που έχουμε
να κάνουμε είναι χαλαρώσουμε και να αφεθούμε στη μαγεία του ήχου και της εικόνας.
Πού μπορείτε να βρείτε την αφήγηση; Είναι απλό! Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα
των εστιατορίων McDonald’s στο Facebook ή αναζητήστε την μέσα από την πλατφόρμα
YouTube. Τώρα όμως, μην αφήσετε τον «δράκο» της Μαργαρίτας Βασιλοπούλου να
σας ξεφύγει, αφού με ένα κλικ τα «Happy Bedtime Stories» σάς ταξιδεύουν στον μαγικό
κόσμο της Νάγιας και της Μάγιας… Η αφήγηση είναι διαθέσιμη στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα: Ελληνική Εκδοχή: https://www.youtube.com/watch?v=kLGaSOCxBoQ
English Version: https://www.youtube.com/watch?v=OaQqdnlyhGY

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες
την περίοδο της πανδημίας
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ) βρίσκεται δίπλα στις ευάλωτες ομάδες την περίοδο
της πανδημίας προσφέροντας στήριξη: α) Λειτουργία ειδικήςτηλεφωνικής ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, η οποία παρέχει: Κοινωνική ενδυνάμωση μέσα
από τη στήριξη, την πληροφόρηση και τη διασύνδεση
με άλλες υπηρεσίες. Η γραμμή λειτουργεί σε συνεργασία
με τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού
(ΕΣΣΕ) στη βάση επιστημονικού εγχειριδίου λειτουργίας, εκπαίδευσης και εποπτείας των χειριστών/τριών. Οι
επαγγελματίες χειριστές/τριες, διαφόρων ειδικοτήτων, που
στελεχώνουν τη γραμμή, είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι
να σας ακούσουν και να σας βοηθήσουν. Η γραμμή λειτουργεί στη βάση της ανωνυμίας, της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Αριθμός
Γραμμής Στήριξης και Διασύνδεσης: 22000001. Ημέρες/Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα
– Παρασκευή: 08.00 – 15.00. Απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού και στον ευρύτερο

ΛΕΥΚΩΣΊΑ

Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη: Διγενή Ακρίτα 12,
Λευκωσία, τηλ.: 22433480, 22337979.
Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη: Λεωφ. Νίκης 23
Β & Γ (δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ),
Λευκωσία, τηλ.: 22490580, 22499232.
Χαραλαμπίδης Γιώργος: Αγίου Ελευθερίου 64 Β (Αρχάγγελος, πάροδος απέναντι
από γήπεδο ΑΠΟΕΛ), Στρόβολος, τηλ.:
22371177, 22353584.
Αντωνίου Ελίνα: Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α (πλησίον ψαροταβέρνας Family
Nest και 200μ. από το δημοτικό Αγίου
Σπυρίδωνα), Στρόβολος, τηλ.: 22261756,
99753337.
Πόντου Ανδρέας: Λεωφ. Ελευθερίας 27
(100μ. από το δημ. σχολείο συνοικισμού
Ανθούπολης), Λακατάμεια, τηλ.: 22382550,
22721818.

ΛΕΜΕΣΌΣ

Μενελάου Παυλίνα: Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι
(βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο
στρίψιμο αριστερά, και 200μ. στα αριστερά),
Λεμεσός, τηλ.: 25251122, 25102995.
Αντωνιάδης Πόλυς: Αγίας Ζώνης 30 (έναντι
εκκλησίας Αγίας Ζώνης), Λεμεσός, τηλ.:

25358034, 25356371.
Γρηγορίου Σοφία: Χαράλαμπου Φτερούδη
2 (Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου), Άγιος
Αθανάσιος, τηλ.: 25725558, 25312319.
Ζηνοβίου Σπύρος: Ευγενίου Βουλγάρεως 4
(έναντι πρώην φρουταρίας ΜΑΝΓΚΟ), Κάτω
Πολεμίδια, τηλ.: 25715555, 25320324.

ΛΆΡΝΑΚΑ

Πασχάλης Κωνσταντίνος: Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 (δρόμος ΑΗΚ),
Λάρνακα, τηλ.: 24662233, 99489611.
Ζόππου Κωνσταντίνος: Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
κάτω από κλινική Δρος Σίμου Κυριακίδη),
Λάρνακα, τηλ.: 24400450, 24651003.

ΠΆΦΟΣ

Χατζηχαραλάμπους Δώρα: Ελλάδος 104
(έναντι πάρκου Δασούδι), Πάφος, τηλ.:
26822627, 70008181.

ΠΑΡΑΛΊΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος: Σωτήρας 6Α (πλησίον κλινικής «Λητώ»), Παραλίμνι, τηλ.: 23827020,
23744353.

Ιατροί
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά,
η δικηγορική εταιρεία
Χρίστος Πατσαλίδης Δ.Ε.Π.Ε.
ανακοινώνει ότι η κ. Βαρτενή Κασαπιάν
προήχθη σε συνέταιρο του γραφείου.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 15 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την παράταση της ημερομηνίας
λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση των πιο πάνω υποτροφιών,
μέχρι την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, η ώρα 3.00μ.μ.

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

✚ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και αδελφού

Εντός του έτους οι προσφορές για ανέγερση 150 κατοικιών στον Άγιο Νικόλαο
Εντός του έτους θα προκηρυχθούν οι
προσφορές για την κατασκευή των πρώτων
150 περίπου σύγχρονων κατοικιών στον
Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο της συμφωνίας
για προσιτή στέγη, που υπεγράφη μεταξύ
του Δήμου Λεμεσού και του Κυπριακού
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Το πιο πάνω
δήλωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε
την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021, με τον
πρόεδρο του ΚΟΑΓ Μάριο Πελεκάνου
κι άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο
Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε επίσης ότι
ήδη έχει ολοκληρωθεί η τεχνοοικονομική
μελέτη για το μεγαλύτερο στεγαστικό έργο
που έγινε ποτέ στην Κύπρο με εμπλοκή της
Δημοτικής Αρχής, το κόστος του οποίου

θα φθάσει τα 100 εκ. ευρώ. Όπως εξήγησε
ο Νίκος Νικολαΐδης, με τον πρόεδρο του
ΚΟΑΓ αποφασίστηκε ως στόχος, μέχρι
τον Μάιο να έχει υπογραφεί η συμφωνία
συνανάπτυξης και συνδιαχείρισης του έργου, ενώ τους αμέσως επόμενους μήνες, ει
δυνατόν εντός του έτους, να προκηρυχθούν

και οι προσφορές για τα κατασκευαστικά
έργα της Α’ φάσης που περιλαμβάνουν
150 περίπου κατοικίες στη συνοικία του
Αγίου Νικολάου. Με τη συμφωνία αυτή
δρομολογήθηκε η ανέγερση εκατοντάδων
νέων οικιστικών μονάδων στη Λεμεσό (σε
Άγιο Νικόλαο και Άγιο Ιωάννη) για να
καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, φοιτητών
και νεαρών ζευγαριών. Υπενθυμίζεται ότι
για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν τρία
δημοτικά τεμάχια (δύο στον Άγιο Νικόλαο
και ένα στον Άγιο Ιωάννη), εκεί όπου είχαν
κτιστεί οι πρώτες εργατικές κατοικίες κατά
τη δεκαετία του 1940 επί δημαρχίας Πλουτή
Σέρβα. Στα τρία τεμάχια, συνολικού εμβαδού
31.081τ.μ., θα ανεγερθούν πέραν των 600

σύγχρονων οικιστικών μονάδων διαφόρων
μεγεθών με αυστηρές προδιαγραφές που
θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας
διαβίωσης των κατοίκων.  Ενημερωτικά
αναφέρεται ότι κατά την υπογραφή της
συμφωνίας, ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Μάριος
Πελεκάνου, είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων,
ότι η συμφωνία αυτή αλλάζει τους όρους
του παιχνιδιού, καθώς ανοίγει την αγορά του προσιτού ενοικίου, κάτι που ήταν
και στόχος του Οργανισμού.  Εξήγησε δε
ότι με τη συνεργασία αυτή, ο ΚΟΑΓ που
παραδοσιακά έφτιαχνε αναβαθμισμένες
μονάδες που απευθύνονταν στα μεσαία
αμειβόμενα νοικοκυριά, τώρα θα καλύψει
το κενό για να εξυπηρετήσει και τα χαμηλά
αμειβόμενα νοικοκυριά.

ΗΛΙΑ ΑΡΣΑΛΙΔΗ
από τον Στρόβολο

που απεβίωσε την Παρασκευή, 8/1/2021, σε ηλικία 60 ετών,
και κηδεύτηκε τη Δευτέρα, 11/1/2021.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλον
τον κόσμο για την πνευματική, σωματική και ψυχική του παρουσία, τις εισφορές
και τα λουλούδια που έχουν προσφέρει.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Της Κυριακής
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Ο εφιάλτης του Τραμπισμού
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ.
ΟΜΗΡΟΥ*

Τ

ο λεγόμενο όραμα του Ντόναλντ
Τραμπ για να «γίνει ξανά η Αμερική μεγάλη» αποδείχθηκε τελικά
εφιάλτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όλος αυτός ο εσμός άρρωστου εθνικισμού, φασισμού, ρατσισμού, σοβινισμού,

θρησκοληψίας, που περικύκλωσε και εισέβαλε στο Καπιτώλιο σε ένα απίστευτο,
φρικτό «κοκτέιλ» βίας κατά της δημοκρατίας
και των θεσμών της Αμερικής, ήταν η αποθέωση της τετράχρονης διοίκησης Τραμπ.
Αυτός ο πολυμήχανος φοροφυγάς επιχειρηματίας εξέθρεψε τα πιο πρωτόγονα
αισθήματα ενός αλαλάζοντος ακροατηρίου,
που ονειρεύεται τις πιο ακραίες εκδοχές
ενός πολιτισμού των απολίτιστων. Παρουσιαζόμενος ως αντισυστημικός και ως πολέμιος του αμερικανικού κατεστημένου
–που πράγματι υπάρχει- εξώθησε τις κάθε

«λούμπεν» συσπειρώσεις σε αποθέωση
ιδεοληψιών και ιδεολογημάτων για την
«ανώτερη λευκή φυλή» και τη «φυλετική
καθαρότητα». Σε αυτήν την πολυποίκιλη
μάζωξη βρέθηκαν ακόμα συνωμοσιολόγοι,
θρησκευτικές σέχτες, αντιεμβολιαστές και
πάσης φύσεως «ψεκασμένοι».
Η εικόνα ενός Τραμπ να παρακολουθεί
περιχαρής σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο τα
«κατορθώματα» των εισβολέων οπαδών
του στο Καπιτώλιο, τον «καταξίωσε» με τη
«δόξα» ενός σύγχρονου Νέρωνα εμπρηστή.
Να μην υπάρχουν αυταπάτες και λανθα-

Αδήριτη η ανάγκη
για αποτελεσματική ηγεσία
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

Η

κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία καθώς και με το αίσθημα της
αβεβαιότητας τα τεκταινόμενα.
Ταυτόχρονα, από μετρήσεις της κοινής
γνώμης που έχουν δημοσιευθεί, διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν
περιβάλλει με εμπιστοσύνη διάφορες
κυβερνητικές πολιτικές, ενώ επίσης καταγράφεται απογοήτευση από το ευρύτερο
πολιτικό σύστημα. Κατ’ επανάληψιν έχει
τονισθεί ότι υπάρχει μια βαθιά θεσμική
και αξιακή κρίση, η οποία προφανώς
επηρεάζει την καθημερινότητα καθώς
και τις πολιτικές που σχεδιάζονται στα
επιμέρους θέματα.
Στην περίπτωση της πανδημίας εύλογα
διερωτώνται οι πολίτες κατά πόσον η πολιτική που ακολουθήθηκε από την αρχή
της υγειονομικής κρίσης ήταν η καλύτερη δυνατή. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται
ότι, όταν μηδενίσθηκαν τα κρούσματα το
καλοκαίρι, ο υπερβάλλων ζήλος για την
προσέλκυση τουρισμού όπως και τα ανεπαρκή μέτρα σε όλα τα σημεία εισόδου
στην ελεύθερη Κύπρο είχαν μεγάλο μερίδιο
ευθύνης για την επάνοδο της πανδημίας.
Και όμως υπήρχαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για το ζήτημα αυτό -επικέντρωση
και ενθάρρυνση του εγχώριου τουρισμού
καθώς και για αυστηρούς ελέγχους σε
όλα τα σημεία εισόδου στην ελεύθερη
Κύπρο– οι οποίες αγνοήθηκαν.
Αναπόφευκτα η κρίση έχει επιδεινώσει

τα οικονομικά δεδομένα, καθώς και την
ανισότητα. Η πολιτική που υιοθετήθηκε
είχε ως στόχο να μετριάσει τα δυσμενή
οικονομικά δεδομένα. Και, όντως, η επεκτατική μακροοικονομική δημοσιονομική
πολιτική ήταν επιβεβλημένη. Όμως, δεν
υπήρξαν μέτρα τα οποία να στοχεύουν
στην ισότιμη κατανομή των συνεπειών
της κρίσης. Για τον σκοπό αυτό μια ισοζυγισμένη εισοδηματική πολιτική θα ήταν
επιβεβλημένη. Και, όμως, αυτό το μέτρο
ούτε καν συζητήθηκε.
Όταν είχε εκδηλωθεί η πανδημία, ήταν
αναμενόμενη η βαθιά ύφεση του 2020,
ενώ παράλληλα υπήρχαν προβλέψεις για
ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Επί τούτου
πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Οι προεκτάσεις της πανδημίας είναι τεράστιες και
θα απαιτηθούν χρόνια να επουλωθούν
οι πληγές.
Εύλογα μπορεί να λεχθεί ότι θα ήταν
δυνατό η Kυβέρνηση να ακολουθούσε μια
πολιτική με περιοριστικά μέτρα, αλλά με
τρόπο που οι στρεβλώσεις να ήταν λιγότερες
και ταυτόχρονα να υπήρχε ο ανάλογος
σεβασμός προς τις ατομικές ελευθερίες.
Η αμφισβήτηση των περιορισμών των
ατομικών ελευθεριών πηγάζει και από
το γεγονός ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί
σε διάφορα επίπεδα ήταν το ολιγότερο
ανεπαρκείς.
Υπογραμμίζεται συναφώς ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη συνέχιση των
οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων
είναι σημαντική. Όμως η εξ αποστάσεως
επικοινωνία είναι κατ’ ουσίαν συμπληρωματική ή “second best”, καθώς και δεν
μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία και ανθρώπινη επαφή στις πλείστες
δραστηριότητες, περιλαμβανομένης και
της εκπαίδευσης.

Η υγειονομική και οικονομική κρίση υφίστανται παράλληλα με άλλες
προκλήσεις που έχει ενώπιόν της η
Κύπρος. Για χρόνια τώρα μιλούμε για
την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου οικονομικού υποδείγματος. Και
όμως αυτό δεν έχει σχεδιασθεί ακόμα,
παρά το γεγονός ότι είμαστε μπροστά
από κοσμογονικές αλλαγές σε διεθνές
επίπεδο. Είναι επίσης τα ζητήματα του
ΓεΣΥ, των συνταξιοδοτικών ταμείων
και σχεδίων, της ορθολογιστικής κατανομής των περιορισμένων δημόσιων
πόρων, οι προεκτάσεις του Brexit και
ούτω καθ’ εξής. Δεν παραβλέπουμε
επίσης το μείζον δημογραφικό ζήτημα
σε συνδυασμό με τον υβριδικό πόλεμο
της Τουρκίας υπό την μορφή της παράνομης διοχέτευσης μεταναστών από
τρίτες χώρες στην ελεύθερη Κύπρο και
τον συνεχιζόμενο εποικισμό. Όλες αυτές
οι προκλήσεις συνυπάρχουν μαζί με το
υπαρξιακό ζήτημα του Κυπριακού, το
οποίο έχει ήδη εισέλθει σε νέα φάση.
Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπισθούν αποφασιστικά. Η Κυπριακή Δημοκρατία και ο λαός μπορούν να
ελπίζουν, εάν σε όλες τις εκφάνσεις του
δημόσιου βίου, περιλαμβανομένης και
της διακυβέρνησης της χώρας, επέλθει
μια αποτελεσματική ηγεσία, η οποία να
χαρακτηρίζεται από αριστεία, εντιμότητα,
αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια, σεβασμό
στη δημοκρατία, κοινωνική ευαισθησία,
αίσθηση του μέτρου, κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος και συναισθηματική
νοημοσύνη.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

σμένες ερμηνείες για τα πραγματικά κίνητρα
όλων όσοι βρέθηκαν να πολιορκούν και
να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο. Δεν ήταν
διαμαρτυρόμενοι, ούτε αγανακτισμένοι για
φαινόμενα κοινωνικής αδικίας, οικονομικών
ανισοτήτων, ή θεμιτών πολιτικών διαφωνιών.
Ο στόχος ήταν το Καπιτώλιο και ό,τι αυτό
αντιπροσωπεύει. Τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τις συντεταγμένες λειτουργίες του
δημοκρατικού πολιτεύματος. Στόχος ήταν
η υπόσκαψη, ακόμα και η κατάργηση της
αμερικανικής δημοκρατίας. Με όλες της τις
αδυναμίες. Η εφιαλτική συγκέντρωση στο

Καπιτώλιο ήταν ακόμα η αποκορύφωση της
ακατάσχετης ρητορικής μίσους, ξενοφοβίας
και υφέρποντος ρατσισμού ενός απαίδευτου
και ακαλλιέργητου δισεκατομμυριούχου
πολιτικού, που κακή τη μοίρα βρέθηκε στην
ηγεσία των ΗΠΑ. Τα όζοντα σκοταδισμού
και μισαλλοδοξίας αφηγήματά του βρήκαν
απήχηση σε ένα αλλοπρόσαλλο μωσαϊκό
ακροατήριο, που έτεινε ασμένως «ευήκοον
ους» στα παραληρήματά του για τη δήθεν
μεγάλη Αμερική.
Ο κίνδυνος μιας ακόμα πιο επικίνδυνης
κλιμάκωσης των κινδύνων για τη δημο-

κρατία αποτυπώνεται στη δραματική κοινή
έκκληση, δέκα πρώην Υπουργών Άμυνας
των ΗΠΑ, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, να
μην αναμειχθούν στην πολιτική.
Ο Τραμπ θα φύγει. Ο Τραμπισμός,
όμως, θα παραμείνει ως ένα απεχθές και
αποκρουστικό κληροδότημα της τετραετούς
του διακυβέρνησης. Θα μπορέσει η νέα
αμερικανική Διοίκηση να αποβάλει αυτό το
καρκίνωμα από το σώμα της αμερικανικής
κοινωνίας; ‘Η θα αφεθεί να κατατρώει τα
σωθικά της;
*Πρώην Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Διαφθορά και εκβιασμοί
για υποχωρήσεις στο εθνικό θέμα
ΠΕΤΡΟΣ Θ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Η

διαπλοκή και η διαφθορά
έχουν καταντήσει σήμα κατατεθέν για την εκτελεστική
εξουσία της Κ.Δ. Η νομοθετική εξουσία
έχει επίσης φανταχτερούς εκπροσώπους στη διαφθορά. Πολλά ακούγονται
επίσης και για μονάδες της δικαστικής
εξουσίας και τα διαπλεκόμενα συμφέροντά τους.
Η διαφθορά και οι εκπρόσωποί
της σε κάθε χώρα βάζουν πρώτα χέρι
στις οικονομικές συναλλαγές. Από δω
αντλούν παρανόμως μίζες ή καρπούνται
τεράστια ποσά, χωρίς παραβίαση της
νομοθεσίας, αλλά με εκμετάλλευση
διαφόρων παραθύρων, που τυχαία
ή σκόπιμα αφήνονται ανοικτά για τα
λαμόγια της διαφθοράς.
Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.
Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Ο λαός
εξευτελίζεται και καταντά ένθερμος
υποστηρικτής τους. Και τον καταντούν
ανεύθυνο χειροκροτητή των κομμάτων, από τα οποία αναμένει μια θέση,
μια διευκόλυνση, ένα διορισμό, κάτι
τέλος πάντων με το οποίο τα κόμματα
τον καθιστούν άθυρμά τους και τον
εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται την
ευπιστία του. Οι τίμιες φωνές χάνονται
μέσα στα γρανάζια των διεφθαρμένων
ηγεσιών.
Οι διεφθαρμένοι αποκτούν δύναμη
εξουσίας, που στηρίζεται στον πλούτο

που απομυζούν από τα δημόσια ταμεία
ή εισοδήματα του κράτους. Αλλά την
ίδια στιγμή χαρακτηρίζονται από μια
καταστροφική αδυναμία. Είναι ευάλωτοι σε εκβιασμούς. Εκείνοι που τους
εισάγουν στον μαγικό κόσμο της διαφθοράς, τους έχουν στο χέρι. Ελέγχουν
τη συνείδηση και τις ενέργειές τους.
Και αυτοί παραδίδονται, ξεπουλώντας
αρχές, εντιμότητα, ήθος και συμπεριφορά, για να διατηρήσουν τον πλούτο
της διαφθοράς ή να αποκρύψουν τις
παράνομες πράξεις τους και να αποφύγουν τον διασυρμό και την καταδίκη
στο δικαστήριο.
Συνήθως τα μεγάλα λαμόγια της
διαπλοκής κατέχουν θέσεις εξουσίας.
Είναι καθοδηγητές της κοινής γνώμης και διαμορφώνουν απόψεις για
κοινωνικά και προπάντων για εθνικά
θέματα. Και έχουν ακολούθους. Γίνονται έτσι πολύ επικίνδυνοι. Τα μεγάλα
κέντρα του εξωτερικού, οι πρεσβείες
που απεργάζονται λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων
δυνάμεων, αυτούς χρησιμοποιούν,
αυτούς προσκολλούν στο άρμα της
μεθόδευσης απαράδεκτων λύσεων,
αυτούς προσπαθούν να έχουν στο
χέρι. Ξέρουν τη διαφθορά και έχουν
στοιχεία για τη διαπλοκή τους. Και
με αυτά τα στοιχεία εκβιάζουν και
στρατεύουν υποστηρικτές των
συμφερόντων τους, υποστηρικτές
λύσεων που είναι καταστροφικές
για την πατρίδα, αλλά εξυπηρετούν
τα συμφέροντα των καθοδηγητών
και του διεθνούς συστήματος συμφερόντων.
Πολλά όργανα της διεθνούς κοινότητας γίνονται όργανα αυτών των

συμφερόντων. Είτε γιατί υπάρχουν
στοιχεία για την ενοχή τους είτε γιατί
εξαγοράζονται για εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του διεθνούς συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς εναντίον των συμφερόντων των μικρών
και ανυπεράσπιστων κρατών.
Η Κ.Δ. γνώρισε αρκετές φορές
αυτήν τη συμπεριφορά οργάνων
του διεθνούς παράγοντα. Ιδιαίτερα
κατά την περίοδο της προσπάθειας
επιβολής της λύσεως του σχεδίου
Ανάν είδαμε ανώτερα όργανα του
διεθνούς οργανισμού, αλλά και της
Ε.Ε. να εργάζονται πυρετωδώς για
εξυπηρέτηση των τουρκικών συμφερόντων. Και πολλές φορές διεθνείς μεσολαβητές δεν μπορούν να
κρύψουν την εξάρτησή τους από τα
μεγάλα συμφέροντα και καθίστανται
υπηρέτες ενάντια στο δίκαιο της Κ.Δ.
Τώρα με τις προσπάθειες για
σύγκληση της πενταμερούς διάσκεψης, η Κ.Δ. αντιμετωπίζει θανάσιμους κινδύνους. Η Κ.Δ. θα είναι
απούσα και άσπονδοι φίλοι της θα
προσπαθήσουν να προωθήσουν τα
συμφέροντά τους, που ταυτίζονται
με τις τουρκικές επιδιώξεις. Αλίμονό
μας αν έχουν στα χέρια τους στοιχεία διαπλοκής και διαφθοράς, τα
οποία να ενοχοποιούν άτομα που
θα πρέπει να αντισταθούν σε πιέσεις
για επιβολή απαράδεκτης λύσης.
Είδαμε πώς ένα βίντεο του Al
Jazeera εξαφάνισε από την πολιτική
σκηνή τον Πρόεδρο της Βουλής και
έναν βουλευτή. Αλίμονο, αν απαιτήσουν υποχωρήσεις, στο εθνικό
θέμα, επιδεικνύοντας στοιχεία για
διαπλοκή και διαφθορά.

Η Συνθήκη της Λωζάννης και η αποστρατιωτικοποίηση των νήσων
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ Λ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΠΟΥΛΟΣ*

Η

Συνθήκη της Λωζάννης, αποτελούμενη από 5 κεφάλαια, που
υπεγράφη στις 24-7-1923 μεταξύ
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της Γαλλίας,
της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Ελλάδος, της
Ρουμανίας και του Σερβο-Κροατο-Σλοβενικού κράτους αφ’ ενός και της Τουρκίας
αφ’ ετέρου και πήρε το όνομά της από την
πόλη της Ελβετίας, όπου έλαβεν χώραν η
διάσκεψη των ως άνω κρατών, ανέτρεψε την
υπογραφείσα στις 10-8-1920 Συνθήκη των
Σεβρών, η οποία αποτέλεσε το επιστέγασμα
των φιλοδοξιών του Βενιζέλου για μία Ελλάδα
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
Κατά τραγική ειρωνεία, ο άνθρωπος που
υπήρξε αρχιτέκτων της πολιτικής αυτής
κλήθηκε από την επαναστατική Κυβέρνηση
να υπογράψει το πιστοποιητικό θανάτου του
ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού, που επήλθε
λόγω σωρείας λαθών, τα οποία δεν είναι
του παρόντος να αναλύσουμε. Ο Βενιζέλος
χειρίσθηκε με αξιοπρεπή τρόπο τη μεγάλη
στρατιωτικοπολιτική ήττα της εκστρατείας
της Μικράς Ασίας και του συνακόλουθου
ξεριζωμού των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες, μια ήττα που υπήρξε
η μεγαλύτερη εθνική ήττα μετά το 1453.
Για την Τουρκία η Συνθήκη σήμαινε τη
συρρίκνωση της Αυτοκρατορίας και τη μετατροπή της σε ένα κράτος που ικανοποιούσε
τις απαιτήσεις των συμμάχων, οι οποίοι δεν

ενδιαφέρονταν για την αποκατάσταση των
εθνικών δικαίων άλλων μειονοτήτων, π.χ.
Κούρδων, για λόγους καθαρά υπολογισμού
και συμφέροντος. Η Συνθήκη όρισε τα νέα
σύνορα της Τουρκίας με τη Βουλγαρία, το
Ιράκ, τη Συρία και βεβαίως την Ελλάδα. Η
Τουρκία επίσης παραιτήθηκε (άρθρο 17)
παντός δικαιώματός της επί της Αιγύπτου
και επί του Σουδάν, παραίτηση η οποία
θεωρήθηκε ότι έγινε αναδρομικά από την
5-11-1914, και αναγνώρισε (άρθρο 20) την
προσάρτηση της Κύπρου από τη Μεγάλη
Βρετανία, που ανακηρύχθηκε την ίδια ημέρα,
δηλαδή 5-11-1914.
Οι διατάξεις που αφορούν την Ελλάδα
περιλαμβάνονται στα άρθρα 12 έως και 15.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 αναγνωρίζεται
σε εκτέλεση των άρθρων 5 της Συνθήκης του
Λονδίνου της 17-5-1913 και του άρθρου
15 της Συνθήκης των Αθηνών της 1-111913 η κυριαρχία της Ελλάδος επί των
νήσων της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή
Λήμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου,
Σάμου και Ικαρίας, εκτός της Ίμβρου, της
Τενέδου, των Λαγουσών νήσων και των
νήσων που κείνται σε απόσταση μικρότερη
των 3 μιλίων από τη μικρασιατική ακτή,
τα οποία διατελούν υπό τουρκική κυριαρχία. Στο άρθρο 13 αναφέρεται ρητά ότι
η Ελληνική Κυβέρνηση υποχρεώνεται να
μην ανεγείρει στις νήσους Μυτιλήνη, Χίο,
Σάμο και Ικαρία κάποιο οχυρωματικό έργο
και να μην τα χρησιμοποιήσει για εγκατάσταση ναυτικής βάσεως. Υποχρεώνεται
επίσης να απαγορεύσει την υπέρπτηση
στρατιωτικών αεροσκαφών στην ακτή της
Ανατολίας και αντιστοίχως υποχρεώνεται
η Τουρκία να απαγορεύσει την υπέρπτη-

ση αεροσκαφών στις ως άνω ελληνικές
νήσους. Στο ίδιο άρθρο παρ. 3 αναγνωρίζεται ρητά το δικαίωμα της Ελλάδος να
εκγυμνάζει στα νησιά αυτά τον συνήθη
αριθμό των καλουμένων για στρατιωτική
θητεία, καθώς και να διατηρεί ανάλογη
δύναμη Χωροφυλακής και Αστυνομίας.
Το άρθρο 14 αναφέρει ρητά ότι η Ίμβρος
και η Τένεδος παραμένουν μεν υπό τουρκική
κυριαρχία με κάθε εγγύηση όμως για την
προστασία των προσώπων και των περιουσιών του μη μουσουλμανικού ιθαγενούς
πληθυσμού (!!!) και απολαμβάνουν ειδικής
διοικητικής οργανώσεως, αποτελουμένης
από τοπικά στοιχεία (δηλαδή Έλληνες). Η
διατήρηση επίσης της τάξεως θα εξασφαλίζεται από αστυνομία στρατολογούμενη
από τον ιθαγενή πληθυσμό και θα τελεί υπό
τις διαταγές τής ως άνω προβλεπόμενης
τοπικής διοικήσεως. Η Ίμβρος και η Τένεδος
εξαιρούνται ρητά από τη συμφωνία περί
ανταλλαγής πληθυσμών.
Στο άρθρο 15 η Τουρκία παραιτείται
ρητά υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος
και τίτλου στις νήσους Αστυπάλαια, Ρόδο,
Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Σύμη και Κω,
και στις νησίδες από τις οποίες εξαρτώνται
αυτές, καθώς και από τη νήσο Καστελόριζο.
Η συρρίκνωση αυτή της τουρκικής
επικράτειας δεν έγινε αποδεκτή από το
βαθύ τουρκικό κράτος, το οποίο, είτε στην
κεμαλική είτε στη μουσουλμανική έκφανσή
του, διαθέτοντας μάλιστα μια εθνική στρατηγική ανύπαρκτη στην Ελλάδα, παραμένει
σταθερά προσηλωμένο στην επανάκτηση
των εδαφών που απωλέσθησαν και τροφοδοτεί τον τουρκικό μεγαλοϊδεατισμό με την

κυρίαρχη αυτή ιδέα, την οποία εφαρμόζει
κατά τη συνήθη τακτική του γιαβάς-γιαβάς.
Πράγματι, η Τουρκία με αργό, αλλά σταθερό
βηματισμό εξεδίωξε με διάφορους τρόπος
τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, που
από 120.000 έμειναν 2.500, τουρκοποίησε
διοικητικά την Ίμβρο και την Τένεδο, γκρίζαρε την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο,
εισέβαλε και κατέκτησε το βόρειο τμήμα της
Κύπρου, παρεβίασε αυθαίρετα την κυπριακή
και ελληνική ΑΟΖ με τα γεωτρύπανά της,
παρενέβη με πολεμικά μέσα στο Ιράκ, τη
Συρία, τη Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και με την ανοχή ή τη συνενοχή των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της Ρωσίας, έχει
επεκτείνει την κυριαρχία της, παραβιάζοντας ωμά και προκλητικά τη Συνθήκη της
Λωζάννης και τις άλλες Διεθνείς Συνθήκες,
καλώντας την Ελλάδα και την Κύπρο σε
διάλογο προς αναγνώριση de jure όσων έχει
καταλάβει de facto. Επιπροσθέτως, απαιτεί
την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων και
την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης, την οποία η ίδια μονομερώς έχει
παραβιάσει συστηματικά.
Και, όμως, οι τουρκικές αυτές αξιώσεις
δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα, αφού,
όσον αφορά την αρχικά προβλεπόμενη
αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου,
της Σαμοθράκης και συνακόλουθα των
Δαρδανελλίων και των τουρκικών νήσων
Ίμβρου, Τενέδου κ.ά., αυτή καταργήθηκε
ως υποχρέωση και για τις δύο χώρες με
τη Συνθήκη του Montreux το 1936, όπως
ρητώς αποδέχθηκε και η Τουρκία από τις
6 Μαΐου 1936 με επιστολή της προς την
Ελληνική Κυβέρνηση (βλ. σχετικά Πρακτικά
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Ιούλιος 1936,

τεύχ. 12, σελ. 309). Η αναφορά επομένως
της Τουρκίας στην αποστρατιωτικοποίηση
της νήσου Λήμνου είναι νομικά αβάσιμη
και ανέρειστη.
Ως προς το καθεστώς των Δωδεκανήσων, αυτό διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με την οποία
αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με την
υποχρέωσή μας βέβαια να παραμείνουν
αποστρατιωτικοποιημένα, μετά από απαίτηση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Τουρκία,
όμως, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος
της Συνθήκης και επομένως δεν έχει καμία
υποχρέωση ή δικαίωμα εγειρόμενο υπέρ
εαυτής, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών. Επιπροσθέτως, η περίοδος του Ψυχρού
Πολέμου, η ίδρυση του ΝΑΤΟ άλλαξε το
καθεστώς στρατιωτικοποίησης, όχι μόνο για
τις εν λόγω ελληνικές νήσους, αλλά και για
αντίστοιχες τουρκικές, καθώς επίσης και ιταλικές νήσους (Lampedusa κ.ά.), καθεστώς
που επεκτάθηκε και σε ευρωπαϊκές χώρες,
π.χ. Γερμανία. Επομένως, το ίδιο ανέρειστη
και αβάσιμη είναι και η αναφορά στην αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων.
Όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση
των νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και
Ικαρίας, αυτή δεν ορίζεται stricto sensu
στο άρθρο 13 της Συνθήκης της Λωζάννης,
ενώ οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, η παρουσία στα
τουρκικά παράλια μεγάλου αποβατικού
στόλου και η καταπάτηση της διοικητικής
αυτονομίας της Ίμβρου και της Τενέδου
θεσπίζουν υποχρέωση της Ελλάδος να
διασφαλίσει την κυριαρχία της επί των
νήσων αυτών, αλλά και ρητή πρόβλεψη

στη Συνθήκη της Λωζάννης να υπήρχε,
η απειλητική και επιθετική στάση της
Τουρκίας από τον Έβρο μέχρι την Κύπρο υποχρεώνει την Ελλάδα με βάση το
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ να περιφρουρήσει τα κυριαρχικά
της δικαιώματα με κάθε τρόπο.
Η Τουρκία, ζητώντας την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων, επιδιώκει την επανάληψη του εγχειρήματος στην Κύπρο με την
απόσυρση από τη Χούντα της ελληνικής
μεραρχίας, ώστε να καταστήσει ευκολότερη
μιαν αποβατική ενέργεια στο Αιγαίο, όπως
ακριβώς και στην Κύπρο το 1974. Σε απάντηση των τουρκικών αυτών αξιώσεων, η
Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν να ενισχύσουν
την άμυνα των νήσων και των θαλάσσιων
ζωνών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν επιπλέον την
καινοφανή απειλή των τουρκικών drones και
να ενδυναμώσουν την αεροπορική υπεροχή
και τη ναυτική ισχύ τους, κατεπειγόντως με
προμήθεια προηγμένων οπλικών συστημάτων
και άμεσα με την ίδρυση μιας σύγχρονης
αμυντικής βιομηχανίας, η οποία ταυτόχρονα
θα συνδεθεί με την ανάπτυξη των χωρών
μας και την απασχόληση εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού. Η Ελλάδα και
η Κύπρος, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση
του 1821, ας δημιουργήσουν επιτέλους τις
προϋποθέσεις μόνιμης και σταθερής ισχύος
του Ελληνισμού, που δεν θα απειλείται από
τη δύναμη αυτή η οποία επί 400 χρόνια
τον είχε υποδουλώσει και που πάλι τον επιβουλεύεται. Αυτή είναι η σημειολογία της
επετείου και το χρέος των επιγόνων έναντι
των ηρώων του 1821.
*Καθηγητής Πανεπιστημίου,
Πρόεδρος του Φ. Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

17.01.2021
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Αβεβαιότητα και ανασφάλεια
ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Μ

ε τα ως άνω συναισθήματα υποδέχεται το νέο έτος
ο Κυπριακός Ελληνισμός,
αφ’ ενός μεν λόγω της συνεχιζόμενης
και διαρκώς εντεινόμενης τουρκικής
επιθετικότητας και απειλών αλλά βεβαίως
και της πανδημίας του κορωνοϊού, που
πέραν των σοβαρών κινδύνων για την
υγεία του πληθυσμού, οι επιπτώσεις
στην οικονομία και την καθημερινή ζωή
μας είναι πλέον ανεξέλεγκτες.
Δυστυχώς, όμως, παρά τους θανάσιμους κινδύνους που απειλούν την εθνική
και φυσική-βιολογική μας επιβίωση,
οι πολιτικοί και κομματικοί ηγέτες και
ηγετίσκοι περί άλλα τυρβάζουν.
Αντί να ασχοληθούν με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα προς αντιμετώπιση

όλων αυτών των προβλημάτων, ό,τι προφανώς τους ενδιαφέρει είναι η πολιτική
και κομματική επικράτηση, οι προσεχείς
βουλευτικές εκλογές αλλά ακόμα και οι
προεδρικές… αν, βεβαίως, θα υπάρχει
Κύπρος μέχρι τότε και αν ο Κυπριακός
Ελληνισμός δεν θα έχει περιέλθει σε νέα
μορφή τουρκικής δουλείας με τα όσα
κυοφορούνται σε βάρος του.
Οι εμπνευστές της ούτω καλούμενης
σήμερον «άτυπης πενταμερούς διάσκεψης», αντί να εργαστούν καθηκόντως για
την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποσκοπούν
στην άσκηση νέων πιέσεων διά των εκ
μέρους μας νέων παραχωρήσεων και
υποχωρήσεων. Ό,τι δεν πέτυχαν με το
επαίσχυντο «σχέδιο Ανάν», επιδιώκουν
τώρα με άλλους τρόπους να το επιτύχουν.
Και ενώ η μεθοδευμένη προσπάθεια
για εξανδραποδισμό μας όχι μόνο συνεχίζεται αλλά εντείνεται, δυστυχώς, στη
Βουλή των Αντιπροσώπων διαδραματίζονται «κοκορομαχίες» σε πλείστα όσα
συζητούνται, είτε αφορούν τον προϋπο-

λογισμό είτε την ούτω καλούμενη «λίστα
Γιωρκάτζιη» ή τις πολιτογραφήσεις και
τα «χρυσά διαβατήρια», αντί να ασχοληθούν με πάσα σοβαρότητα και με πνεύμα
συναίνεσης όχι μόνο για το Κυπριακό
και την απειλούμενη εθνική επιβίωση
του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά και
για τα καθημερινά προβλήματα φυσικής
και βιολογικής επιβίωσης.
Ο νεοσουλτάνος Ερντογάν διακήρυξε πρόσφατα ότι οι Τούρκοι είναι στην
Ανατολική Μεσόγειο για 500 χρόνια.
Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι πρόγονοί
μας Αρκάδες – Αχαιοί συνεχίζουν να
μεγαλουργούν στην περιοχή για πάνω
από πέντε χιλιάδες χρόνια.
Υ.Γ. Όταν γράφω αυτά έχω πάντοτε
κατά νουν τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη: «Δεν ελπίζω τίποτε, δεν φοβούμαι
τίποτε, είμαι ΛΕΦΤΕΡΟΣ».
Δούλοι και σκλάβοι των Τούρκων
ουδέποτε θα γίνουμε εις πείσμα των
τουρκοφρόνων και τουρκοπροσκυνημένων οργάνων της Άγκυρας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ*

Π

ριν από δέκα περίπου μήνες η Κύπρος εισήλθε για πρώτη φορά σε
αυστηρή καραντίνα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα ενός
αγνώστου ιού. Η είσοδος του κορωνοϊού στη
ζωή μας έφερε πρωτόγνωρες συνθήκες, τις
οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν
τότε που, πέρα από κομματικές διαφορές και
εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, όλοι
νιώσαμε την υποχρέωση να βρεθούμε στο
ίδιο χαράκωμα και να στηρίξουμε αυτούς που
βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Στηρίξαμε,
με κάθε τρόπο, τις υπηρεσίες που κλήθηκαν
να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, ενώ
δείξαμε κατανόηση και ανοχή σε λάθη και
παραλείψεις στους χειρισμούς της Κυβέρνησης, που ήταν αναμενόμενα. Ήταν τότε
που δεν είχαμε αντιληφθεί τις προεκτάσεις

* Πρώην συνδικαλιστής

Α

κούσαμε διά στόματος του πολιτικού
προσωπικού της χώρας μας ότι για
το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου,
για την κατάρρευση της οικονομίας το 2013,
αλλά και πρόσφατα για το πρόγραμμα των
πολιτογραφήσεων, τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει ο Κύπριος πολίτης, που είναι
διεφθαρμένος. Εάν εξαναγκάσεις διά της
βίας ένα παιδί να κλέβει από την παιδική
του ηλικία και ας υποθέσουμε ότι κάποια
στιγμή, αφού ενηλικιωθεί και απεγκλωβιστεί
από τον εξαναγκασμό, συνεχίζει να κλέβει,
ποιος φταίει; Το παιδί το δύστυχο, που το
εξανάγκαζαν ασκώντας βία επάνω του για
χρόνια ή ο ηθικός αυτουργός; Σε όσους
ισχυρίζονται ότι η μεγαλύτερη ευθύνη βαραίνει το παιδί, που ως ενήλικας πλέον
εξακολουθεί να κλέβει, απαντώ ότι είναι
ανιστόρητοι και απαίδευτοι, γιατί αν είχαν
διαβάσει έστω και έναν εκ των ολιγαρχικών της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα, ή τον
δημοκρατικό Αριστοτέλη, θα γνώριζαν ότι
το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που δημιουργεί το ήθος και το έθος της κοινωνίας.
Ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια»
τονίζει ότι το ήθος του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του, διαμορφώνεται ανάλογα με
το πώς έχει εθιστεί (έθος) από τη μικρή
ηλικία να σκέφτεται, να πράττει, να συναισθάνεται, να αντιδρά. Υποστήριξε επίσης
ότι η ευδαιμονία επιτυγχάνεται στη ζωή
των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τη
διαφορά μεταξύ του καλού και του κακού,
συνδέοντάς την άρρηκτα με την αρετή.
Το πολιτικό (κομματικό) σύστημα ανακτά
τα δυναστικά και λεηλατικά του χαρακτηριστικά, στη βάση των οποίων θα πολιτευθεί
το σύνολο των κυβερνήσεων έως σήμερα
από την άνοδο του ΔΗ.ΚΟ. και του Σπύρου
Κυπριανού στην εξουσία. Μια περίοδος
που χειρίστηκε τον ολοκληρωτικό μετασχηματισμό του κράτους με γνώμονα
την πελατειακή λογική του κομματικού
ολοκληρωτισμού έως τα έσχατα όρια των
θεσμών και της κοινωνίας, ευτέλισε θεσμούς,
ιδέες και πολιτικές. Η προσωποπαγής και
μοναρχική λογική της εξουσίας του κράτους
μας σε συνδυασμό με την εκτός ορίων φιλοδοξία των ηγετών μας να ηγεμονεύουν,
μετέβαλε εξελικτικά τη διαφθορά σε ευγενές
άθλημα, την καταπάτηση των θεσμών σε
αυτονόητη συνθήκη του πολιτεύεσθαι και
το δημόσιο αγαθό σε λάφυρο και όλα αυτά
να καταλήγουν αβίαστα στην ενοχοποίηση
της κοινωνίας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το πραγματικό
ερώτημα είναι τι επιλογές είχε και έχει η
κοινωνία. Το πολιτικό (κομματικό) σύστημα
διαφθείρει την κοινωνία, της καλλιεργεί
τη διαπλοκή και μετά την κατηγορεί γι’
αυτό που της έκανε, και έτσι έχουμε την
πλειοψηφία της πολιτικής τάξης, συντεταγμένα, να αποκαλεί τον Κύπριο πολίτη
διεφθαρμένο. Ο επί δεκαετίες εθισμός της
πολιτικής τάξης στην αναξιοκρατία και την
ατιμωρησία τούς κρατάει στην επιφάνεια
και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η
επανεκλογή τους, το πώς θα αποκτήσουν
αξιώματα για να μπορούν χωρίς να λογοδοτούν να σπρώξουν την ευθύνη και
να ενοχοποιήσουν την κοινωνία για να

* Υποψήφιος βουλευτής Πάφου
ΕΔΕΚ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

αυτής της πανδημίας, η οποία εξελισσόταν
σε εφιάλτη χωρίς τελειωμό. Με απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές, ο πλανήτης κατάφερε σταδιακά
να πετύχει την έξοδο από το πρώτο κύμα
της πανδημίας. Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί
που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για
τη δεύτερη αναζωπύρωση του ιού, η οποία
δεν άργησε να έρθει. Η Κύπρος, όπως και
οι υπόλοιπες χώρες, έπρεπε να προετοιμαστούν για ένα νέο διαφαινόμενο lockdown.
Με την εμπειρία, δηλαδή, που απεκόμισαν από την πρώτη φάση της πανδημίας
να επιχειρήσουν να ελαχιστοποιήσουν τις
επιπτώσεις που κάθε άλλο παρά κόπασαν
από την πρώτη έξαρση του ιού. Εκεί, όμως,
που πραγματικά βλέπουμε να δημιουργούνται μη αποδεκτές καταστάσεις, είναι στον
τομέα της Παιδείας. Αφού πρώτα άδειασαν
οι σχολικές αίθουσες λόγω κρουσμάτων και
στενών επαφών, τώρα, πλέον, στο πλαίσιο
του lockdown, μαθητές και εκπαιδευτικοί
επικοινωνούν μέσω της τεχνολογίας. Όσον
αφορά την εξ αποστάσεως μάθηση, δέκα
μήνες από το πρώτο lockdown, ακόμα συνε-

χίζονται οι συζητήσεις για τις ελλείψεις στην
υποδομή των σχολείων, τα προβληματικά
δίκτυα, ακόμη για το γεγονός ότι υπάρχουν
μαθητές που δεν έχουν τον απαιτούμενο
εξοπλισμό. Σε γενικές γραμμές, η δημόσια
εκπαίδευση κάθε άλλο παρά εικόνα ετοιμότητας εκπέμπει. Κι όταν δεν κατάφεραν
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας να αντιμετωπίσουν τα πρακτικά
ζητήματα, αλήθεια, με ποιο στρατηγικό πλάνο θα καλύψουν τα μαθησιακά κενά που
άφησε η περσινή σχολική χρονιά αλλά και
η φετινή; Να μην ξεχνάμε πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι λύση ανάγκης
και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά
την παραδοσιακή εκπαίδευση στη σχολική
αίθουσα. Μετά από δέκα μήνες στην εποχή της πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας
όφειλε να είναι καλύτερα προετοιμασμένο
για να αντιμετωπίσει τα άμεσα ζητήματα
που προέκυψαν και να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις πληγές
που μας αφήνει η πανδημία. Δυστυχώς,
όμως, δεν φαίνεται να ακούει κανείς εκεί.
* Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ

Δυστυχώς, έχουμε δικαιωθεί...
ΚΩΣΤΆΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ*

έχουν ελαφρυντικά σε ό,τι διαπράττουν.
Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν σήμερα
την πολιτική τάξη της χώρας μας ότι
χρησιμοποιεί το κράτος ως όχημα για
τη λεηλασία του δημόσιου αγαθού. Συγκεκριμένα, κάνουν αναφορά στις πελατειακές πρακτικές, στην αντιπαραγωγική
διόγκωση (με υπαλλήλους και υπηρεσίες)
του κράτους, τη συντήρηση ενός νοσηρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη
διαπλοκή και τη διαφθορά, τη διόγκωση
των δαπανών, την αναποτελεσματικότητα
και την ασυνέπεια, και πολλά αλλά.
Το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα
πρέπει να εκλείψει. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχουμε πρόβλημα με τι θα το
αντικαταστήσουμε. Το ερώτημα, λοιπόν,
είναι αν μπορεί να αναδειχθεί μία πολιτική δύναμη, η οποία θα προτείνει και θα
εμπνεύσει ένα νέο πρόταγμα πολιτικής
ανασυγκρότησης, το οποίο θα εδράζεται
στη ριζική αλλαγή που αφορά τη θεσμική
σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής,
έτσι ώστε να αναγκαστούν οι πολιτικοί
να πολιτεύονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τώρα, πώς μπορεί αυτό
να επιτευχθεί; Το παρόν σύστημα έχει
ορθώσει ανυπέρβλητα τείχη προστασίας γύρω του, νοοτροπίες και ισχυρά
συμφέροντα που το κάνουν άτρωτο. Η
κοινωνία οφείλει να ενδυναμώσει εκείνη
την πολιτική δύναμη που θα προτάξει το
ανάστημά της και θα επιχειρήσει να φέρει
θεσμικές και δομικές αλλαγές μέσα από
τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και να
μην μπορούν να την ακυρώσουν ακόμη
και αν συσπειρωθούν όλοι οι κρατούντες
του υφιστάμενου συστήματος.
Η εναλλακτική πολιτική πρόταση
θα εστιάζει στην άρση των αιτιών της
ασυγκράτητα φθίνουσας πορείας του
κράτους μας, στη κατάλυση των τριών
πυλώνων της κομματική επικυριαρχίας
επί του πολιτικού συστήματος. Της ιδιοποιημένης και καταχρηστικής δημόσιας
διοίκησης (και της δικαιοσύνης σε κάποιο βαθμό), της λεηλατικής δομής και
λειτουργίας του πολιτικού συστήματος,
και της νομοθεσίας που συντηρεί αυτό
το αυταρχικό καθεστώς και οριοθετεί το
αδιέξοδο της χώρας.
Η αναγκαστική αυτοδικία των πολιτών,
εκεί και όπου ξεχειλίζει το ποτήρι, ορίζεται ως συμπεριφορά ετερόκλητου όχλου,
η διαδήλωση των απελπισμένων πολιτών
έξω από το Προεδρικό ως αντίδραση που
συγκροτούν οι βαλτοί και καθοδηγούμενοι
της αντιπολίτευσης, το αίτημα του ανέργου,
του άστεγου, του εκποιημένου, του μισθωτού των 500 ευρώ, του συνταξιούχου των
350 ευρώ που προσπαθούν απελπισμένα
και αδιέξοδα να διεκδικήσουν τα ελάχιστα και αυτονόητα που θα έπρεπε να τους
παρείχε ένα κράτος δικαίου, ως λαϊκισμό.
Ας αντικρίσουμε λοιπόν ως κοινωνία την
πραγματικότητα και ας πάψουν οι πολιτικοί
μας φωστήρες να χορηγούν ευφάνταστα
εμβόλια κατά της διαφθοράς στην κοινωνία,
ενώ ξεκάθαρα ασθενής είναι το πολιτικό
σύστημα. Κλείνω, με τον Αριστοτέλη, όπως
ξεκίνησα, που είπε «η αρετή και ο νους
δεν εδρεύουν σε αυτούς που ασκούν την
εξουσία». Πόσο δίκαιο είχε…
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Παιδεία στο έλεος της πανδημίας

Τελικά, διεφθαρμένος είναι ο Κύπριος
πολίτης ή το πολιτικό σύστημα;
ΔΡ ΔΏΡΟΣ ΠΑΦΊΤΗΣ*

Της Κυριακής

Τ

ο Κίνημα Αλληλεγγύη στη διαχρονική του θεώρηση του εθνικού
θέματος είχε και έχει τη θέση ότι το
Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και
κατοχής. Το Κίνημα, πιστό στις διακηρυκτικές του αρχές, μέσα από τη δράση του
συνειδητά και με συνέπεια εργάστηκε για
την εξεύρεση μιας δίκαιης, λειτουργικής
και βιώσιμης λύσης. Λύσης που να κατοχυρώνει τις βασικές ελευθερίες και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ελευθερίες και
δικαιώματα που δεν χαρίζονται, εφόσον
δεν τα διεκδικήσεις, αλλά και που δεν
μπορεί κανένας να τα αρνηθεί, εφόσον
πιστεύεις στο δίκαιο του αγώνα σου.
Το ΚΙΝΗΜΑ Αλληλεγγύη ποτέ, μα
ποτέ, δεν μάσησε τα λόγια του. Πάντοτε έλεγε αυτά που πίστευε και με συνέπεια, αλλά και συνέχεια προωθούσε τις

πατριωτικές αυτές θέσεις. Θέσεις που
κρίθηκαν και πέρασαν από την ίδια τη
βάσανο της ζωής.
Χωρίς να είναι η ώρα για απολογισμούς,
το Κίνημα αγωνίστηκε και αγωνίζεται για το
εθνικό θέμα να κρατηθεί μέσα στα σωστά
του πλαίσια. Υπενθυμίζονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν
για να ξεπεραστεί το όνειδος του σχεδίου
Ανάν. Για όσους έζησαν από κοντά την
περίοδο πριν από το δημοψήφισμα και
ό,τι ακολούθησε, θα ενθυμούνται καλά τον
πόλεμο, εχθρών και φίλων, για να τιμωρηθεί
ένας λαός που στάθηκε στο ύψος του και
αρνήθηκε να υποταχθεί στους δόλιους
σχεδιασμούς ξένων με τα δεκανίκια των
γνωστών - άγνωστων ντόπιων.
Ας μην ξεχνούμε ακόμα τα λογήςλογής μαντατέματα της Κύπρου από
ανθρώπους που τώρα μας κυβερνούν.
Τι καταφέραμε τα χρόνια που πέρασαν;
Με έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο

οποίος ακόμα και τώρα δεν έχει ή δεν
θέλει να αντιληφθεί την ουσία του προβλήματος, αλλά και τους κινδύνους που
εγκυμονούν οι ακροβατισμοί του. Με
έναν Πρόεδρο που, για να βγάλει τάχατες
την Κύπρο από τη διεθνή απομόνωση,
κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Εγκατέλειψε
αρχές και πάγιες θέσεις και καταβαράθρωσε τις θέσεις της πλευράς μας, που
ανακτήθηκαν με πολύ μόχθο. Χωρίς
σκέψη, έχει προβεί σε απαράδεκτες
παραχωρήσεις, αναμένοντας εις μάτην
την καλή διάθεση της άλλης πλευράς. Η
οποία πλευρά συγκαλυμμένα αλλά και
ανοιχτά δεν έπαυσε να ομιλεί για «δύο
λαούς». Με έναν Πρόεδρο, ο οποίος,
αντί της συζήτησης της ουσίας του Κυπριακού, αναλώθηκε σε τακτικισμούς,
ακολουθώντας διαδικασίες εντυπώσεων
που κάθε άλλο παρά εξυπηρετούσαν τα
καλώς νοούμενα συμφέροντα του κυπριακού Eλληνισμού.

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας, θεληματικά ή άθελά του, μπήκε στα γρανάζια
αμφιλεγόμενης αξίας διαδικασίας. Αποκορύφωμα του ερασιτεχνισμού και της
άγνοιας που επιδείχθηκε, μας ξαφνιάζει
τώρα με τις διαπιστώσεις για «τουρκική
ηγεσία με νεοσουλτανική συμπεριφορά».
Το Κίνημα Αλληλεγγύη δεν πρόκειται
να συνεργήσει σε όσα σήμερα διαδραματίζονται, ούτε να δώσει λευκή επιταγή
διαχείρισης του μέλλοντος της Κύπρου
και του λαού μας.
Το Κίνημα Αλληλεγγύη καλεί όλους,
έστω και την υστάτη, να αναλογιστούν τις
ευθύνες τους και από κοινού να χαράξουμε μια νέα διεκδικητική στρατηγική,
τοποθετώντας το Κυπριακό στις σωστές
του διαστάσεις, με στόχο την εφαρμογή
για όλους τους νόμιμους κατοίκους της
Κύπρου των αναφαίρετων δικαιωμάτων
και ελευθεριών.
* Αντιπρόεδρος Κινήματος Αλληλεγγύη

Το μεταναστευτικό στην κόψη του ξυραφιού
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.
ΜΟΡΦΙΤΗΣ*

Τ

α όσα είδαμε να εκτυλίσσονται
στο κλειστό Κέντρο Φιλοξενίας
Μεταναστών στην Πουρνάρα,
όπου 600 περίπου μετανάστες από τη
Συρία και αφρικανικές χώρες τα έκαναν γης μαδιάμ στην προσπάθειά τους
να επιλύσουν τις… φυλετικές διαφορές
τους, δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο
επεισόδιο που θα περάσει, ούτε και ένα
αμελητέο περιστατικό της επικαιρότητας.
Να θυμίσω απλώς ότι παρόμοια επεισόδια εκτυλίχθηκαν και μόλις πρόσφατα,
κατά τα οποία αλλοδαπός ανέσυρε μπαλτά
και επιτέθηκε εναντίον αξιωματικού της
Κυπριακής Αστυνομίας, ο οποίος την
γλίτωσε την τελευταία στιγμή, ύστερα
από παρέμβαση άλλων αστυνομικών
(δεν γνωρίζουμε ακόμα τις συνέπειες
της εγκληματικής πράξης του επίδοξου
δολοφόνου).
Τα αλλεπάλληλα επεισόδια αλλά και
η γενικότερη εικόνα του υπερπληθυσμού στα διάφορα Κέντρα υποδοχής
και φιλοξενίας μεταναστών αποτελούν
την κραυγαλέα εικόνα της διαχρονικής
αποτυχίας των Κυβερνήσεων αλλά και
των Πολιτικών Δυνάμεων στην Κύπρο να
διαχειριστούν ορθά και μέσα σε λογικά
πλαίσια το μεταναστευτικό πρόβλημα
στο νησί. Είναι τοις πάσι γνωστόν ότι
η εισροή χιλιάδων λαθρομεταναστών
στην Κύπρο αποτελεί κατά ομολογίαν
όλων των αρμοδίων, μέρος ενός καλά
οργανωμένου σχεδίου της Τουρκίας να
διοχετεύσει στις ελεύθερες περιοχές της
Κύπρου όχι απλώς αιτητές ασύλου ή
οικονομικούς μετανάστες, αλλά και άτομα
τα οποία σχετίζονται με εγκληματικές
ή τρομοκρατικές οργανώσεις.
Μπροστά σ’ αυτό το άκρως επικίνδυνο φαινόμενο, οι εκάστοτε αρμόδιοι

στην Κυπριακή Δημοκρατία σηκώνουν
ψηλά τα χέρια και δηλώνουν αμήχανα
ότι περίπου δεν μπορούν να το διαχειριστούν ή να το αντιμετωπίσουν!
Θεωρώ -και το έχω γράψει επανειλημμένως στον ημερήσιο Τύπο σε
δεκάδες άρθρα μου από το 1990 μέχρι
σήμερα- ότι το μεταναστευτικό όπως εξελίσσεται στις ελεύθερες περιοχές της
πατρίδας μας αποτελεί μια «ειρηνική»
εισβολή, το αποτέλεσμα της οποίας θα
είναι η πολιτική αποσταθεροποίηση, η
κοινωνική αναταραχή, η δημογραφική
αλλοίωση, η οικονομική αφαίμαξη και
η ρήξη της κοινωνικής συνοχής μας.
Αυτά τα αποτελέσματα, που παράγονται συνήθως με πολεμικές συρράξεις,
στην Κύπρο συντελούνται με σταδιακές,
μικρές, αθόρυβες, αναίμακτες εισβολές.
Με την ευκαιρία αυτή επαναλαμβάνω
την απογοήτευσή μου γιατί μέρος της
εξαγγελθείσας νέας μεταναστευτικής
πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που έγινε τον Ιούλιο 2020, δεν
έχει υλοποιηθεί στον βαθμό που εξαγγέλθηκε και διακηρύχθηκε και αυτό όχι
με υπαιτιότητα του ΥΠΕΞ .
Τα κύματα των λαθρομεταναστών
εξακολουθούν να κάνουν κυριολεκτικά απόβαση μέσω των αφύλακτων
θαλασσίων διόδων, χωρίς η αρμόδια
Λιμενική Αστυνομία να κατορθώνει
-ούτε στοιχειωδώς- να τα αντιμετωπίσει.
Οι Άνδρες της Λιμενικής μας Αστυνομίας συνοδεύουν απλώς τις βάρκες, τα
ταχύπλοα και άλλα σκάφη, με τα οποία
οι λαθρέμποροι του ανθρώπινου πόνου
αλλά και οι συνωμότες της κατάλυσης τής
όσο απέμεινε Κυπριακής Δημοκρατίας
και τα οδηγούν στο ξέφραγο αμπέλι
της πατρίδας μας, ωσάν να πρόκειται
για νόμιμους επισκέπτες. Θα θυμίσω,
εν προκειμένω, ότι μέρος της εξαγγελθείσας νέας μεταναστευτικής πολιτικής
της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβλεπε
τον άμεσο επαναπατρισμό παράνομων
μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους
οι οποίες καταχωρήθηκαν στον κατάλογο των 21 ασφαλών χωρών. Μια άλλη

σημαντική πρόνοια αυτής της Πολιτικής
προέβλεπε τη σύντομη επαναπροώθηση
παράτυπων / παράνομων μεταναστών
αιτητών ασύλου, των οποίων η αίτηση
κρίνεται ως «προδήλως αβάσιμη».
Αυτές οι δύο πρόνοιες έχουν καταλήξει γράμμα κενό περιεχομένου, αφού
-εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω- από τον
Ιούλιο 2020 μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί μόνο δύο φορές, μια με 100
περίπου παράνομους μετανάστες από
τη Γεωργία και μια με μερικές δεκάδες
Ινδούς εικονικούς φοιτητές, οι οποίοι…
δεν κατέβαλαν τα δίδακτρά τους στα λαθραία κολέγια στα οποία φοιτούσαν!
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Άμυνας
οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στον
κυπριακό λαό γιατί δεν κατορθώνουν
να διασφαλίσουν την στοιχειώδη ασφάλεια που δικαιούται ο Κύπριος φορολογούμενος, αλλά και να εμπεδώσουν το
αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς που
οφείλουν στους πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Είναι απορίας άξιον γιατί
η Υπηρεσία FRONTEX της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι μονίμως απούσα από τα
τεκταινόμενα στα θαλάσσια και χερσαία
σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ενώ αυτή είναι η αποστολή αλλά και ο
λόγος ύπαρξής της.
Απορρίπτω απερίφραστα τις δηλώσεις λαϊκισμού μερίδας των πολιτικών
κομμάτων ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
οφείλει να γεμίσει την Κύπρο -απ’ άκρου
σ’ άκρον- με τα ούτω καλούμενα «Κέντρα
Φιλοξενίας Μεταναστών», τη στιγμή κατά
την οποία η χώρα μας (παρά το μικρό
της μέγεθος και την επικίνδυνα ρευστή
πολιτική κατάσταση), είναι η πρώτη χώρα
στην ΕΕ σε αιτητές ασύλου και γενικά σε
μετανάστες (νόμιμους και παράνομους),
οι οποίοι σύμφωνα με τις στατιστικές
αριθμούν πέραν του 20% του γηγενούς
πληθυσμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο
εντέχνως παρασιωπάται!
Οι εκδηλώσεις βίας και οι παράνομες
και εγκληματικές δραστηριότητες παράτυπων μεταναστών και αιτητών ασύλου

που διαδραματίζονται τόσο στα κέντρα
φιλοξενίας όσο και σε όλη την έκταση
των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου
δίνουν ανάγλυφη την εικόνα της διαχρονικής αποτυχίας μας στη διαχείριση του
μεταναστευτικού και παρέχουν το στίγμα
της αποσταθεροποίησης της χώρας μας,
της οποίας η έκταση -και το μέγεθοςθα είναι καταλυτική και καταστροφική.
Επιβάλλεται εδώ και τώρα η Κυβέρνηση και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος
της πατρίδας μας να αντιμετωπίσουν το
Μεταναστευτικό ως θέμα υψίστης και
επείγουσας προτεραιότητας, μακριά από
μικροπολιτικές σκοπιμότητες, λαϊκισμούς,
φτηνά και ηχηρά συνθήματα, αλλά και
χωρίς επιφανειακές και πρόχειρες λύσεις.
Υπάρχουν τρόποι και μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής
μεταναστευτικών πολιτικών, οι οποίες
ευρίσκονται σε αρμονία με τις πολιτικές
και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χωρίς να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των δυστυχούντων και
δυσπραγούντων συνανθρώπων μας.
Μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και να
τις υλοποιήσουμε, αφού προηγουμένως
αποφασίσουμε επί του πρακτέου: ποιοι
είναι οι μετανάστες που χρήζουν βοήθειας
και προστασίας στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων και ποιοι είναι τα όργανα
και υποχείρια της τουρκικής επεκτατικής
πολιτικής που στοχεύουν στην εκ βάθρων
κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ποιοι αποτελούν τη μερίδα των δυστυχούντων συνανθρώπων μας και ποιοι
συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και
την ευημερία της χώρας μας. Ποιοι είναι
αυτοί που θεωρούν την Κύπρο ως ξέφραγο
αμπέλι και ως έναν δημοφιλή τουριστικό
προορισμό, που θα τους προσφέρει τις
δυνατότητες μόνιμης εγκατάστασης και τις
συνθήκες για να μεταφέρουν τις οικογένειές τους και άλλους συμπατριώτες τους
στη «Γη της Επαγγελίας», όπως ατυχώς
θεωρούν την Κύπρο μας.
*Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Κύπρου

Της Κυριακής

Ενώ χιλιάδες
άνθρωποι
ξεψυχούν…
Είναι πράγματι τρομακτική, εξίσου
τρομακτική με το δρεπάνι του θανατηφόρου Covid-19, η παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση που
αφέθη ελεύθερη να εισχωρεί όπου
βρει τόπο, εκμεταλλευόμενη την
ελευθερία του λόγου, εναντίον του
εμβολίου της πανδημίας αυτής. Είναι φυσικό ο κόσμος να έχει απορίες και να δικαιούται εξηγήσεις από
τους επιστήμονες για το εμβόλιο,
αυτό είναι φυσιολογικό, όμως άλλο
οι απορίες και άλλο οι παραπληροφορήσεις. Οι άνθρωποι που
πλασάρουν παραπληροφορήσεις,
διαστρεβλώσεις, συνωμοσιολογίες,
δεν έχουν όρια στα μακροσκελή κείμενα που επεξεργάζονται για
να… πείσουν δίχως κανένα ίχνος
επιστημονικής έρευνας ή αποδείξεως. Το μόνο που καταφέρνουν, είναι
να σκορπούν τον φόβο εναντίον
αποτελεσματικών εμβολίων για τη
σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Αποκαρδιωτική είναι και η
άγνοιά τους για το πώς ενεργεί ο
κορωνοϊός, απλώς χτίζουν πάνω
σε θεωρίες τους, αγνοούν τους
επιστήμονες, καθώς επίσης και
όλες τις χιλιάδες των εθελοντών
που προσφέρθηκαν, από διάφορες
χώρες του πλανήτη, να συμμετάσχουν στις δοκιμές και έρευνες. Με
αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα,
τόσο γρήγορα, τα εμβόλια αυτά,
ως τη μοναδική διέξοδο γι’ αυτό το
κακό που βρήκε την ανθρωπότητα.
Φανούλα Αργυρού

Ο αείμνηστος
Νεοκλής
Σαρρής
«Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα
κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται
σαν Τούρκοι», είχε πει κάποτε, για
την κατάντια του Ελληνισμού, ο
μεγάλος δάσκαλος Δρ Νεοκλής
Σαρρής. Μας εγκατέλειψε στις 19
Νοεμβρίου 2011, ας είναι ελαφρύ
το χώμα που τον σκέπασε. Πού να
ζούσε σήμερα να ακούσει …«τον
νέο ρεαλισμό» του Χάρη Γεωργιάδη και να επιβεβαιώσει διά ζώσης
την σοφή πρόγνωσή του. Είναι
τέτοιες στιγμές σαν αυτή του «νέου
ρεαλισμού», που πράγματι ένας
δεν μπορεί παρά να θυμηθεί τα
λόγια του…
Φανούλα Αργυρού
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ΔΕΚΑΤΈΣΣΕΡΕΙΣ ΤΖΙΑΙ ΠΌΨΕ!
Άντε, φάγαμε την πρώτη εβδομάδα
της δεύτερης καραντίνας, μας έμειναν
άλλες δυο. Υπομονήν τζιαι κάσιαν,
όπως λέει και ο (διαχρονικά υπομονετικός) λαός μας. Δυο εβδομάδες, θα
περάσουν κι αυτές. Προσπαθώντας ο
καθένας να βρει τρόπους να περάσει
όσο πιο ανώδυνα και χαλαρά μπορεί
αυτήν τη δύσκολη περίοδο, για να μη
σαλτάρει τελείως. Άλλοι «ανακάλυψαν»
την άθληση, έστω και αν μέχρι τώρα
πολλοί από αυτούς ήταν μαλλωμένοι
μαζί της, άλλοι έγιναν επίδοξοι μάστερ

σεφ, άλλοι θυμήθηκαν το διάβασμα,
άλλοι επιδόθηκαν στο μανιώδες
κατέβασμα σειρών και ταινιών, να
περνάει η ώρα, μέχρι να φθάσουμε
στις 31 του Γενάρη, που διαρκεί η...
καραμπίνα (αλήθεια, τι γίνεται η μικρή
Μαρία); Όλα αυτά είναι αναγκαία και
για τη διατήρηση της ψυχικής μας
ισορροπίας, που έχει διαταραχθεί
από τον μακρόχρονο εγκλεισμό και τα
απαγορευτικά μέτρα. Ε, τι να κάνουμε;
Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. «Που
στύλλον στύλλον άνεσην», με την ελ-

πίδα ότι η επιδημιολογική κατάσταση
θα είναι καλύτερη στο τέλος του μηνός
και θα υπάρξει κάποια χαλάρωση των
μέτρων. Όσο γι’ αυτούς που αντιδρούν
τώρα στα αυστηρά μέτρα, ας ακούσουν
τις συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που νόσησαν με κορωνοϊό, όπως
ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Πυλιώτης, ο οποίος πάνω στην απόγνωσή του
έλεγε στους γιατρούς να τον αφήσουν
να πεθάνει! Και ας δουν τους ανθρώπους στον χώρο της Εκκλησίας, που
έχασαν τη μάχη με τον κορωνοϊό, όπως

ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου,
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος. Ας τους
δουν ιδιαίτερα εκείνοι που αρνούνται
να εμβολιασθούν, για να μη γίνουν,
τάχα, σαν τις μεταλλαγμένες ντομάτες.
Καλό και χρήσιμο για την ψυχή μας
είναι να προσευχόμαστε όλοι με ευλάβεια, αλλά, όπως λέει και μια παροιμία
μας: «Άη μου Γιώρκη βοήθα με. Τζι
εσού τον πόδαν τάρασσε». Ή, καλύτερα,
«τζι εσού την χείραν άπλωννε, να σου
κάμουν κανέναν εμβόλιον»!

υπαναχωρήσει από τη θέση της, οπότε
η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μείνει
να κάνει παρέα στα συρτάρια με τη
μεταρρύθμιση της κρατικής υπηρεσίας και άλλες μεταρρυθμίσεις. Έτσι η
μικρή μας βραχονησίδα, που ανέκαθεν υπέφερε από το σύνδρομο της μικρομεγαλίας, θα συνεχίσει να διαθέτει
30 Δήμους, μάσσιαλλα! Όπως καταλαβαίνετε, η μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης έχει να περάσει μέσα
από τις Συμπληγάδες των τοπικών
και προσωπικών συμφερόντων, των

μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και
όλων των γνωστών παρομοίων φαινομένων της μπανανίας μας. Ενόψει και
των βουλευτικών εκλογών, τα κόμματα
θα σφυγμομετρήσουν τις απόψεις των
τοπικών κοινωνιών και θα πάρουν τις
αποφάσεις τους ανάλογα με το αν οι
ψηφοφόροι αποδέχονται ή απορρίπτουν τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις.
Ενώ και κάποιοι Δήμαρχοι θα δώσουν
μάχες μέχρις εσχάτων υπέρ καρέκλας,
αφού δεν δέχονται να γίνουν... «από
δήμαρχοι κλητήρες»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΗ-ΜΊΑ... ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΎΣ ΔΉΜΟΥΣ
Ξεχάστε τη μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Θα θυσιαστεί κι αυτή
στον βωμό των βουλευτικών εκλογών
του ερχομένου Μαΐου. Τα κόμματα,
με το συνηθισμένο τους χουβαρνταλίκι, αποφάσισαν να προσθέσουν κι
άλλους Δήμους στον αριθμό που είχε
προταθεί για συγχωνεύσεις. Ύστερα
από συζητήσεις και διαβουλεύσεις
που κράτησαν χρόνια, έχει ετοιμαστεί
από την Κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο, που προβλέπει περιορισμό των
Δήμων, από 30 που είναι σήμερα,
στους 17. Θυμίζουμε ότι η τεχνοκρα-

τική μελέτη που είχε γίνει περιόριζε
τους Δήμους σε 14. Η Βουλή ήρθε και
αύξησε στους 20 τους 17 της Κυβέρνησης, με προοπτική να τους κάνει
και περισσότερους, ανάλογα και με
τις αντιδράσεις που θα εκδηλωθούν
σε ορισμένους Δήμους, τους οποίους
κάποια κόμματα θεωρούν «δικούς»
τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος
Νουρής, ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο
του δεν αποδέχεται την αύξηση των
Δήμων, διότι θα τινάξει στον αέρα τη
μεταρρύθμιση που επιδιώκεται. Η
Βουλή σίγουρα δεν αναμένεται να

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΓΙΑΤΊ ΤΏΡΑ Ο «ΝΈΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΌΣ»;
Μια μικρή θύελλα, που ίσως κρύβει
κάποιες ανομολόγητες σκοπιμότητες,
ξεσήκωσε η συνέντευξη του Χάρη Γεωργιάδη, τέως Υπουργού Οικονομικών και
νυν αναπληρωτή προέδρου του κυβερνώντος κόμματος, στην οποία διατύπωσε
«αιρετικές» απόψεις για το Κυπριακό,
ότι η διχοτόμηση προκύπτει εκ των
πραγμάτων, ότι πολλοί πρόσφυγες έχουν
«φύγει», ότι οι περιουσίες τους έχουν

χαθεί και το μόνο που ζητά η Τουρκία είναι κοινή κυριαρχία. Βρε Χάρη μου, εσύ
που κατάφερες να μας βγάλεις γρήγορα
από το μνημόνιο της Τρόικας, γιατί θέλεις
τώρα σώνει και καλά να μας βάλεις σε...
τουρκικό μνημόνιο; Διότι με τον «νέο ρεαλισμό» που έχεις επινοήσει, προς τα εκεί
οδηγούμαστε. Στη διχοτόμηση, με τη δική
μας υπογραφή. Στο taxim, που ανέκαθεν
επεδίωκαν οι Τούρκοι. Οι πιο καχύπο-

πτοι διερωτώνται γιατί προβλήθηκε η
«νεορεαλιστική» θεωρία του Χάρη σε
μια περίοδο που βγαίνουν στην επιφάνεια και αλλεπάλληλες αποκαλύψεις ότι
ο Πρόεδρος συζητούσε με διάφορους
την ιδέα για λύση δύο κρατών. Και λίγο
προτού πάμε σε νέα πενταμερή. Σε τι
διαφέρει, δηλαδή, ο «νέος ρεαλισμός»
του Χάρη από τη διαχρονική θέση των
Τούρκων για λύση του Κυπριακού με

βάση «τις πραγματικότητες»; Πιο πάνω
αναφερθήκαμε στα μνημόνια. Υπάρχει,
όμως, και μια διαφορά με το μνημόνιο
της Τρόικας. Εκείνο μάς το επέβαλαν «με
το πιστόλι στον κρόταφο». Το μνημόνιο
της Τουρκίας δεν μας αναγκάζει κανένας
να το δεχτούμε. Εκτός αν αποφασίσαμε
να βάλουμε μόνοι μας το πιστόλι στον
κρόταφό μας...

τη διάρκεια της διαδρομής, και να
έχουμε τραγωδίες. Πολύ φοβούμαι
ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα
αναγκαστούμε να κυκλοφορούμε εκεί
έξω με... σιδερένιες ομπρέλες.
Την ίδια στιγμή, πάντως, υπάρχει και η
θετική πλευρά της καραντίνας, σε σχέση με την παρανομία. Είναι γεγονός ότι
τα απαγορευτικά μέτρα έχουν μειώσει
αισθητά και τον αριθμό των διαρρήξεων και κλοπών, αφού τις περισσότερες
ώρες οι νοικοκύρηδες είναι κλεισμένοι

στο σπίτι. Υπάρχουν ωστόσο και οι
εξαιρέσεις. Ένας 28χρονος στη Λεμεσό
διέρρηξε κατοικία και έκλεψε ένα αεροβόλο πιστόλι. Αλλά το πιο εντυπωσιακό
είναι άλλο. Έκρυψε το πιστόλι μέσα σε
γυάλινο κλουβί... με πύθωνα, στην οικία
του, όπου το βρήκε τελικά η Αστυνομία.
Κύριε ελέησον! Drones, πύθωνες, να
δούμε ποια άλλη έκπληξη επιφυλάσσουν οι παράνομοι στους διώκτες του
εγκλήματος, κυρία Έμιλύ μου!

Προϋπολογισμό. Ας μην τον ψηφίσουν.
Αλλά μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
Να τηρήσουν αποχή. Ως μια πράξη
πολιτικής υπέρβασης, που θα επιτρέψει
να εγκριθεί ο Προϋπολογισμός και να
μπορέσει το Κράτος να συνεχίσει να
λειτουργεί και, κυρίως, να υλοποιήσει τα
μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από την

πανδημία. Ο κάθε βουλευτής ατομικά
ας αναλάβει τις ευθύνες του. Κανένας
λαϊκισμός και καμιά δικαιολογία δεν θα
μπορεί να καλύψει τις ευθύνες για τυχόν
απόρριψη του Προϋπολογισμού. Το παναΰριν ετέλειωσεν, κύριοι! Την Πέμπτη
θα βαθμολογηθείτε όλοι.

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΈΑ ΚΌΛΠΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΌΜΩΝ
Όλα τα έχει αλλάξει η πανδημία.
Ακόμη και τις μεθόδους τις οποίες μετέρχονται οι μαφιόζοι. Τώρα άρχισαν
να χρησιμοποιούν ακόμη και drones
για να κάνουνε τις δουλειές τους,
όπως εκείνο που «συνελήφθη» από
την Αστυνομία στον Άγιο Δομέτιο και
διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ποσότητα
ναρκωτικών. Πιθανότατα από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές.
Το πιο ανησυχητικό είναι μήπως οι
νονοί του εγκλήματος αρχίσουν να

χρησιμοποιούν τα ιπτάμενα αυτά
μαραφέτια και για άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως οι βομβιστικές
ενέργειες. Είναι γνωστό ότι οι βόμβες
είναι προσφιλής τρόπος για τους
ανθρώπους της νύχτας να λύνουν τις
διαφορές τους. Φανταστείτε, λοιπόν, ν’
αρχίσουν να κυκλοφορούν πάνω από
τα κεφάλια μας drones φορτωμένα
εκρηκτικά, για να τα αμολύσουνε σε
συγκεκριμένους στόχους. Με κίνδυνο
να τους πέσουνε κάπου αλλού, κατά

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΊ, ΜΕ ΤΟΝ ΈΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΆΛΛΟΝ ΤΡΌΠΟ
Ελπίζω να μη ζήσουμε την ερχόμενη
Πέμπτη στη Βουλή ένα νέο χιτσκοκικό
θρίλερ ανάλογο με εκείνο της 17ης
Δεκεμβρίου, όταν καταψηφίστηκε ο
Κρατικός Προϋπολογισμός του 2021. Η
Κυβέρνηση παρουσίασε έναν αναθεωρημένο Προϋπολογισμό, στον οποίο
ενσωμάτωσε και προτάσεις άλλων κομ-

μάτων, κυρίως της ΕΔΕΚ. Ο Προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει να εγκριθεί, με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν υπάρχει
χώρος για κόκκινες γραμμές, για πείσματα, για μικροκομματικούς υπολογισμούς, για ιδεολογικές προτεραιότητες.
Καλείται η Βουλή να αρθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να μην μπει στον

πειρασμό να επαναλάβει καταστροφικές
μαγκιές του παρελθόντος. Είναι αδιανόητο να αφήσουν τον τόπο να βυθιστεί σε
ένα οικονομικό χάος, εν μέσω, μάλιστα,
της απόγνωσης και της αβεβαιότητας
που ταλανίζει τους πολίτες εξαιτίας
του κορωνοϊού. Σεβαστές οι απόψεις
όσων δεν θέλουν να ψηφίσουν τον

ΚΟΥΜΠΆΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΥΜΠΆΡΟΙ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΆ
«Να σταματήσουμε να παίζουμε τις κουμπάρες και να
πάμε σε διάλογο». Με αυτήν
τη δήλωση ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ετοιμότητα της Αθήνας να προσέλθει
σε διερευνητικές συνομιλίες
με την Άγκυρα, μόλις υπάρξει επίσημη πρόσκληση από
πλευράς Τουρκίας. Προφανώς
ο κ. Μητσοτάκης εννοούσε,
με τη συγκεκριμένη φράση,
να σταματήσει τα παιχνίδια
η Τουρκία. Αλλά δεν είμαι
βέβαιος αν είναι τις «κουμπάρες» που παίζει ο Ερντογάν.
Μάλλον τον «γαμπρό» παίζει,
τον οθωμανό «γαμπρό», που
επιδιώκει να έχει στο «χαρέμι» του τις γειτονικές χώρες.
Τις «κουμπάρες» τις παίζουν
η Μέρκελ και κάποιοι άλλοι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
προσπαθούν να διευθετήσουν
έναν «γάμο» μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο υποψήφιος «γαμπρός» είναι ένας βίαιος, σκληρός και απαιτητικός
νταής, του οποίου αποκλειστικός στόχος είναι να βάλει χέρι
στην προίκα της «νύφης».
Λίγο μετά τη δήλωση Μητσοτάκη για τις «κουμπάρες»,
ανακοινώθηκε ότι στις 25
Ιανουαρίου θα επαναρχίσουν
στην Κωνσταντινούπολη
ελληνοτουρκικές διερευνητικές επαφές. Δεν μπορούμε να
προβλέψουμε τι θα βγει από
αυτές τις επαφές, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι ο Ερντογάν δεν
καταλαβαίνει από κουμπάρες
και... κουμπάρους. Αρκεί να
θυμίσουμε ότι το 2004, ο
Έλληνας τότε Πρωθυπουργός,
Κώστας Καραμανλής, είχε
παραστεί ως κουμπάρος στον
γάμο της κόρης του Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.
Η κουμπαριά εκείνη δεν
εμπόδισε τον σουλτάνο να
κλιμακώσει τις παράνομες
διεκδικήσεις του σε βάρος
της Ελλάδας, αμφισβητώντας
τη Συνθήκη της Λωζάννης,
στέλνοντας ερευνητικά σκάφη
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, συνάπτοντας με το καθεστώς της Λιβύης συμφωνία
αρπαγής ελληνικών θαλασσών, οργανώνοντας εισβολή
μεταναστών στον Έβρο κ.λπ.
Θα είναι μεγάλη έκπληξη
αν ο Ερντογάν αποστεί από
αυτές τις διεκδικήσεις κατά
τις επικείμενες διερευνητικές.
Μάλλον θα προβάλει τις απαιτήσεις του με τρόπο ανάλογο
αυτού που καταγράφεται και
στην ελληνική παροιμία... «ο
κουμπάρος την κουμπάρα,
δυο φορές την εβδομάδα»!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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Η στάση αξιωματούχων του ΟΗΕ
ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ#

Γ

ια μιαν ακόμα φορά η έκθεση (προσχέδιο) του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για την αποστολή των καλών του
υπηρεσιών στην Κύπρο, αντικατοπτρίζει
την απουσία αντικειμενικότητας, αλλά και
φιλοτουρκική στάση των συντακτών της
κατά παρέκκλιση των όρων εντολής τους.
Το προσχέδιο της τελευταίας έκθεσης του
Γενικού Γραμματέα, το οποίο δόθηκε στα
Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
την παρελθούσα Παρασκευή, δημιούργησε ένα ασαφές και επικίνδυνο για την
Κυπριακή Δημοκρατία κλίμα ως προς τη

συμφωνηθείσα βάση λύσης του Κυπριακού. Η οποία λύση έχει καθορισθεί και
υποστηριχθεί από σωρεία ψηφισμάτων του
Οργανισμού, του οποίου ο κ. Γκουτέρες
προΐσταται και ιδιαίτερα των ψηφισμάτων
του πλέον σημαντικού του οργάνου, του
Συμβουλίου Ασφαλείας.
Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία
ο εγκάθετος της Άγκυρας, Τούρκος Ερσίν
Τατάρ, με κάθε ευκαιρία τονίζει ότι η λύση
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας μάς
τέλειωσε και ότι στο τραπέζι θα θέσει τη λύση
δύο κρατών. Πρόσφατα δε υπογράμμισε
ότι η λύση που επιδιώκει η Τουρκία και
ο ίδιος προσωπικά είναι η εγκαθίδρυση
συνεργασίας μεταξύ δύο χωριστών κρατών
και όχι λύση συνεταιρισμού! Απαιτεί εκ
των προτέρων την αποδοχή της κυρίαρχης
ισότητας και αναγνώριση από τα Ηνωμένα
Έθνη της ύπαρξης ξεχωριστής Αρχής στο
κατεχόμενο έδαφος. Δεν αποκλείει, επίσης,
την επιδίωξη αναγνώρισης της παράνομης

οντότητας. Ως εκ των ανωτέρω, θα ανέμενε
κάποιος από τον κ Γκουτέρες να επαναβεβαιώσει τη βάση λύσης του Κυπριακού.
Αντ´ αυτού αφήνει ανοικτό το παράθυρο
να τεθούν και νέες ιδέες στην πενταμερή
συνάντηση. Στην οποία ξεκαθαρίζει ότι
θα συμμετάσχουν ο «Ελληνοκύπριος
ηγέτης», ο «Τουρκοκύπριος ηγέτης», οι
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και τα Ηνωμένα
Έθνη. Η Κυπριακή Δημοκρατία απούσα.
Εκτενές τμήμα της έκθεσης, το οποίο
συντάχθηκε από τη γνωστή κ. Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ, αφιερώνεται στην περιγραφή της
επιδημιολογικής κατάστασης στην Κύπρο,
χρησιμοποιώντας συνεχώς τους όρους «βορράς», «νότος» και «Αρχές σε αμφότερες τις
κοινότητες», χωρίς καμία αναφορά στην
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε δυο μόνο περιπτώσεις αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία , στις παραγράφους 12
και 36 του κεφαλαίου 5 των Παρατηρήσεων.
Όσον αφορά τις προκλητικές ενέργειες

του Τούρκου δικτάτορα, Ταγίπ Ερντογάν,
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου
τον Νοέμβριο 2021, η κ. Σπέχαρ επέλεξε
να προσδώσει έμφαση στην έκκληση των
Τούρκων και του Τατάρ προς τους Ελληνοκυπρίους «πρώην κατοίκους» της πόλης,
να απευθυνθούν στην «επιτροπή ακίνητης
περιουσίας» σχετικά με την ιδιοκτησία τους.
Βεβαίως ούτε η κ Σπέχαρ, ούτε ο ΓΓ ΟΗΕ
τοποθετήθηκαν στο θέμα της κατάφωρης
παραβίασης από τους Τούρκους και τον
Τατάρ του καθεστώτος της περίκλειστης
πόλης. Ούτε εξέφρασαν την αντίθεσή τους
στις συνεχιζόμενες έκνομες ενέργειες της
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκλητικά αποφεύγοντας για
μια εισέτι φορά οποιαδήποτε αναφορά στην
Τουρκία.
Δεν παραλείπει, όμως, ο κ. Γκουτέρες να
νουθετεί για αποφυγή ενεργειών που θα
επιδείνωναν την κατάσταση, λες και είναι
η Κυπριακή Δημοκρατία που παρανομεί

εις βάρος της Τουρκίας. Το ότι ο χρόνος
λειτουργεί εις βάρος της εξεύρεσης λύσης
του Κυπριακού είναι γνωστό, αλλά δεν
βλέπω πώς η στάση του ΓΓ ΟΗΕ και της
εδώ εκπροσώπου του συμβάλλει στο να
συνετιστεί η κατοχική δύναμη και να εφαρμόσει τα ψηφίσματα για αποχώρηση των
στρατευμάτων της από την Κύπρο καθώς
και των εποίκων της. Οι αξιωματούχοι των
Ηνωμένων Εθνών είναι δεσμευμένοι από
τον Χάρτη του ΟΗΕ και τα σχετικά περί
Κύπρου ψηφίσματα και υποχρεούνται να
ενεργούν εντός του πλαισίου των όρων
εντολής τους και όχι να συντάσσονται με
τη χώρα παραβάτη του Διεθνούς Δικαίου
και των αρχών του ΟΗΕ, εξυπηρετώντας τη
λύση του Κυπριακού όπως την προκρίνει
ο Τούρκος επιδρομέας. Διαφορετικά θα
καταστούν υπεύθυνοι του βέβαιου χάους
που θα προκύψει στην Κύπρο και της συνακόλουθης τραγωδίας του λαού.
* Πρέσβης ε.τ.

Το ότι ο χρόνος
λειτουργεί εις βάρος της εξεύρεσης
λύσης του Κυπριακού είναι γνωστό,
αλλά δεν βλέπω
πώς η στάση του
ΓΓ ΟΗΕ και της εδώ
εκπροσώπου του
συμβάλλει στο να
συνετιστεί η κατοχική δύναμη και να
εφαρμόσει τα ψηφίσματα για αποχώρηση των στρατευμάτων της από την
Κύπρο καθώς και
των εποίκων της…

17.01.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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για την επιβολή του», και πως, «όταν αυτό δεν συμβαίνει,
οι δυνατοί κάνουν όσα τους επιτρέπει η ισχύς τους και οι
αδύναμοι αποδέχονται ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους».
Ψιλά γράμματα για τους δήθεν ρεαλιστές ή «νεορεαλιστές»
του ΔΗΣΥ ή τους δήθεν πραγματιστές της Αριστεράς. Με
απλά λόγια: Στην άσκηση πολιτικής δεν μπορείς να φλυαρείς
ότι είσαι ρεαλιστής αν δεν στηρίζεσαι στην στρατιωτική όπως
και στην οικονομική ισχύ, με συνεπικουρία της ενότητας
λαού και ηγεσίας για την ομόθυμη επίτευξη εθνικών στόχων.
Ποιος είναι ο διακηρυγμένος στόχος της πολιτικής ηγεσίας
της Κύπρου, μετά το 1974; Η επίλυση του Κυπριακού με
έναν λειτουργικό, δημοκρατικό διακανονισμό, στηριγμένο,
λένε, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος, και στο Διεθνές
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Πώς θα επιτευχθεί; Σχεδόν όλες
οι πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν την αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία. Όταν προκαλούνται να εξηγήσουν
στους πολίτες πώς αυτή η τερατογένεση ταυτίζεται με τις
αρχές και αξίες της ΕΕ, βγάζουν έναν βροντερό σκασμό.
Η Τουρκία από το 1956 έχει σχεδιάσει και προωθεί, με
συνέργεια δικών μας ηγετών, την επανάκτηση και έλεγχο
της νήσου, στο πλαίσιο της νεο-Οθωμανικής ονείρωξής
της για ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Και της φιλοδοξίας του Ερντογάν να καταστήσει τη χώρα
μεγάλη δύναμη μέχρι το 2023. Αντίθετα, η ηγεσία της
Κύπρου ζει σε άλλους κόσμους.
Αρνείται να κατανοήσει τους εφιαλτικούς τουρκικούς
σχεδιασμούς που αποβλέπουν στην τουρκοποίηση της
Κύπρου. Αρνείται να δεχθεί ότι συνομιλίες 46 χρόνων
οδήγησαν σε ολέθρια αδιέξοδα για την ελληνική πλευρά. Αρνείται να συνειδητοποιήσει ότι οφείλει να αλλάξει
στρατηγική και να σχεδιάσει μία μακράς πνοής πολιτική
για απαλλαγή από τον Αττίλα και απελευθέρωση.
Η πολιτική ηγεσία επιμένει εγκληματικά να θωπεύει
το τουρκικό θηρίο, να το ταΐζει ασταμάτητα με νέες υποχωρήσεις επειδή ελπίζει να το εξημερώσει. Έτσι, οι μεν
«ρεαλιστές» της Δεξιάς (ΔΗΣΥ) επιμένουν από το πρωί
μέχρι το βράδυ να φωνάζουμε (!) ότι θέλουμε συνομιλίες
για διζωνική, ενώ παράλληλα έριξαν την ιδέα για λύση
δύο κρατών (Αναστασιάδης και άλλοι). Οι δε «πραγματιστές» της Αριστεράς επισείουν καθημερινά το σκιάχτρο
της διχοτόμησης (όπως ακριβώς οι Άγγλοι μέντορές τους
από το 1956) για να εκφοβίσουν τον κυπριακό λαό να
αποδεχτεί το αγγλοτουρκοδιζωνικό τερατούργημα.
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ταυτίζονται και συμπορεύονται στη
λεωφόρο της υποταγής, της παράδοσης και της τουρκοποίησης της Κύπρου. Τα δύο κόμματα, σε συμπαιγνία
με τους παντεπόπτες Εγγλέζους και υπαλληλίσκους του
ΟΗΕ, εκβιάζουν και πιέζουν τον εν παντί επικίνδυνο και
πολλαπλώς ευάλωτο Αναστασιάδη, να μεταβεί ξυπόλητος
στην πενταμερή και στρατιωτικά ανίσχυρος σε συνομιλίες,
για να παραδώσει την Κύπρο αύτανδρη σε μία νέα τουρκοκρατία, διά της κατάργησης και διάλυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ γιατί δεν τολμούν
να εξηγήσουν ότι ο «ρεαλισμός» και ο «πραγματισμός»
τους δεν πρόκειται να κάμψει την αδιστακτότητα ή να
στομώσει την επιθετικότητα της Τουρκίας; Διότι είναι οι
Δούρειοι Ίπποι της καταστροφικής αγγλοτουρκοδιζωνικής.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Εφαρμοστέα πολιτική
ως διεθνής νομιμότητα

Ο «ρεαλισμός» της Δεξιάς ως υποταγή και
της Αριστεράς ως παράδοση στον Τούρκο

αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, έγραψε (3.1.2021 στην «Καθημερινή»
Κύπρου) ένα άρθρο με τίτλο, «Νέος ρεαλισμός».
Αφού καταγράφει τις, κατά την αντίληψή του, αιτίες της
μη επίλυσης του Κυπριακού, υπογραμμίζει: «Είναι η
ώρα για έναν νέο ρεαλισμό. Πρέπει να ζυγίσουμε σωστά
τα δεδομένα, να αποφασίσουμε τι πρέπει οπωσδήποτε
να διαφυλάξουμε, αλλά και τι μπορούμε ρεαλιστικά να
διεκδικήσουμε. Πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις
και να μιλήσουμε ξανά τη γλώσσα της αλήθειας».
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβ. Νεοφύτου, επιχείρησε να
συμμαζέψει τα
ασυμμάζευτα και
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ταυτίζονται ανέμελψε νέους
ύμνους στην αγκαι συμπορεύονται στη
γλοτουρκοδιζωλεωφόρο της υποταγής,
νική τερατουργία
ως τη μόνη λύση.
της παράδοσης και της
Ταυτόχρονα, με τα
τουρκοποίησης της
περί «ρεαλισμού»
Κύπρου. Τα δύο κόμματα, φληναφήματα του
Χ. Γεωργιάδη, ανασε συμπαιγνία με τους
κινήθηκε ξανά η
παντεπόπτες Εγγλέζους και αναφορά σε «λύση
υπαλληλίσκους του ΟΗΕ, δύο κρατών». Το
ΑΚΕΛ επιτέθηκε
εκβιάζουν και πιέζουν
κατά του ΔΗΣΥ,
ενώ η Κυβέρνηση
τον εν παντί επικίνδυνο
αρκέστηκε σε νεκαι πολλαπλώς ευάλωτο
ρόβραστες διαβεΑναστασιάδη, να μεταβεί βαιώσεις. Ο ΔΗΣΥ
ξυπόλητος στην πενταμερή αρέσκεται να μηρυκάζει συχνά τα
και στρατιωτικά ανίσχυρος περί «πατριωτικού
ρεαλισμού». Ουσε συνομιλίες, για να
δέποτε εξήγησε
παραδώσει την Κύπρο
τι εννοεί. Απλώς
αύτανδρη σε μία νέα
καταφεύγει βολικά
σε δήθεν πολιτική
τουρκοκρατία
παρακαταθήκη
του Γλ. Κληρίδη,
ο οποίος υπήρξε
ο διαπρύσιος κήρυκας της διζωνικής τερατογένεσης, στο
πλαίσιο φυσικά του Κληριδικού «ρεαλισμού».
Ας εξηγήσουμε πάλι τι είναι ρεαλισμός στις διακρατικές
και διεθνείς σχέσεις. Πρώτος και μέγας ρεαλιστής ήταν ο
Θουκυδίδης. Ποια είναι τα αξιώματα του ρεαλισμού; Τα
κράτη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες του διεθνούς
συστήματος, το οποίο είναι άναρχο και γι’ αυτό πρέπει να
υπάρχει ένας παγκόσμιος ηγεμόνας για να ρυθμίζει τη
λειτουργία των διεθνών σχέσεων. Τα κράτη λειτουργούν
με βάση τα εθνικά συμφέροντά τους. Υπέρτατο εθνικό
συμφέρον και ύψιστη ευθύνη κάθε κυβέρνησης είναι η
ασφάλεια του κράτους και η επιβίωσή του. Η ασφάλεια
επιτυγχάνεται διά της στρατιωτικής ισχύος, επειδή με αυτήν
τα κράτη υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντά τους.
Και το δίκαιο; Ο Θουκυδίδης έγραψε (5.89): «Στις ανθρώπινες σχέσεις το δίκαιο έχει αξία, όταν ίση υπάρχει ισχύς

Της Κυριακής

Η

Ελλάδα ευρισκόμενη σήμερα ενώπιον υπαρκτών και διαδηλωτικά καλλιεργούμενων
προκλήσεων, προχωρεί στην επέκταση της
αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στα 12νμ μόνο στο
Ιόνιο πέλαγος, διακηρύσσοντας λόγοις εν προκειμένω πως εν ευθέτω χρόνω προτίθεται να ασκήσει
το κατά τα ανωτέρω υφιστάμενο δικαίωμά της και
σε άλλες ελληνικής κυριαρχίας θαλάσσιες ζώνες. Η
προαναφερθείσα κίνηση πολιτικής, τουτέστιν αυτή της
τμηματικής πραγμάτωσης του υφιστάμενου δικαιώματος επέκτασης
της αιγιαλίτιδας
ζώνης, σημειοΟι τωρινές πολιτικές
λογικά εκπέμπει παράστααποφυγής πλήρους
ση απουσίας
άσκησης κυριαρχικών
θέλησης
για
πλήρη άσκηση
δικαιωμάτων
του κατά ταύτα
παραπέμπουν σε έναν
δικαιώματος εφ’
διαρκή προσανατολισμό
όλης της θαλάσσιας ελληνικής
εν δυνάμει σύμπλευσης
επικράτειας,
του ελληνικού πολιτικού όπερ και η χώρα
δικαιούται στο
συστήματος με τις
της δι«καθοδηγητικές» επιταγές πλαίσιο
εθνούς δικαιοτου διεθνούς παράγοντα, ταξίας.
Το μήνυμα
στην οπτική του οποίου
που εν προκειη αποφυγή εντάσεων
μένω διαχέεται,
όχι μόνο προς
μεταξύ των δύο χωρών
Ανατολάς, αλλά
υπερέχει της απόδοσης
και καθ’ άπασα
δικαίου και ευθυνών,
τη διεθνή κοιαλλά και της εφαρμογής νότητα, υπογραμμίζει την
και εμπέδωσης κανόνων εμφιλοχωρούσα
αντίληψη πραγδιεθνούς δικαιοταξίας
μάτωσης πολιτιστην περιοχή
κών βηματισμών
που να μην
ενοχλούν την
Άγκυρα, ακόμα και στην περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της χώρας,
εκπορευόμενα από το διεθνές δίκαιο.
Υπογραμμίζεται εν προκειμένω πως το διεθνές
δίκαιο της θάλασσας προβλέπει και δη υπό τη μορφή αναγκαστικού δικαίου (jus cogens) οι κρατικές
οντότητες να επεκτείνουν μονομερώς την αιγιαλίτιδα
ζώνη τους μέχρι και τα 12νμ βάσει του άρθρου 3 της
Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.
Η παρά ταύτα μερική άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και δη μόνο στο Ιόνιο, δεδομένου ότι το
κεντρικό ζήτημα άσκησης θαλάσσιας κυριαρχίας
της χώρας παραπέμπει ευθέως στο Αιγαίο, στέλνει

ξεκάθαρα το μήνυμα στην άλλη πλευρά πως η μη
πραγμάτωσή του οφείλεται σε εμφιλοχωρούντα φόβο,
πράγμα που και ενδυναμώνει την επιθετικότητα της
Άγκυρας, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει μηνυματικά
αποποίηση άσκησης του δικαιώματος των 12νμ στο
Αιγαίο, στο πλαίσιο μιας κατά ταύτα επερχόμενης
συνολικής «ελληνοτουρκικής διευθέτησης».
Η Ελλάδα, που στη σημερινή φάση της διαδρομής
της επιχειρεί την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής
της ισχύος υλοποιώντας ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό
πρόγραμμα, οφείλει να σχεδιάζει και να προσανατολίζει τη στρατηγική της έχοντας ως υπόβαθρο
την πραγμάτωση της επέκτασης των χωρικών της
υδάτων καθ’ άπασα την επικράτεια αυτού τούτου
του Αιγαίου μη εξαιρουμένου και την κατά ταύτα
ενεργό και εν τοις πράγμασι υπεράσπιση του δικαιώματος αυτού.
Ο χρόνος, σε συνάρτηση με τις διεθνείς εξελίξεις,
τη θέση της άλλης πλευράς, αλλά και την αναγκαία
αποφασιστικότητα της ηγεσίας των Αθηνών για την
ανάπτυξη πολιτικών υπεράσπισης χώρου, δικαιωμάτων, ιστορίας και ελευθεριών, προσδιορίζουν τις
δυνατότητες επιτυχούς υλοποίησης του δικαιώματος
της χώρας για συνολική επέκταση της αιγιαλίτιδας
ζώνης στα 12νμ.
Το υφιστάμενο casus belli της Τουρκίας, που
παραπέμπει στην προαναφερθείσα συνθήκη αναφορικά προς το Αιγαίο, που υφίσταται από το 1995
και συνιστά μια διεθνή παρανομία, οφείλουμε να το
υπερβούμε μόνοι και μετά συμμάχων καθ’ ότι τυχόν
αποδοχή του που επιβεβαιώνεται κατ’ αρχήν από τη
σημερινή αποφυγή άσκησης των 12νμ στο Αιγαίο,
θα οδηγούσε σε ένα καθεστώς φινλανδοποίησης
της χώρας, όπου η διαμορφούμενη συνθήκη εκβιαστικής ομηρίας στην άσκηση εθνικών πολιτικών
θα μετατρεπόταν σε μια διαρκή και αναλλοίωτη,
εθνικά οδυνηρή πραγματικότητα.
Οι τωρινές πολιτικές αποφυγής πλήρους άσκησης
κυριαρχικών δικαιωμάτων παραπέμπουν σε έναν
διαρκή προσανατολισμό εν δυνάμει σύμπλευσης
του ελληνικού πολιτικού συστήματος με τις «καθοδηγητικές» επιταγές του διεθνούς παράγοντα, στην
οπτική του οποίου η αποφυγή εντάσεων μεταξύ των
δύο χωρών υπερέχει της απόδοσης δικαίου και
ευθυνών, αλλά και της εφαρμογής και εμπέδωσης
κανόνων διεθνούς δικαιοταξίας στην περιοχή.
Τα ανωτέρω προβάλλουν για την Αθήνα το ιστορικώς και ανελλιπώς υφιστάμενο ερώτημα του κατά
πόσον η χώρα διαθέτει στρατηγική, δηλαδή αν διαχρονικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα και εν προκειμένω οι ηγεσίες του γνωρίζουν τι θέλουν και αν
είναι σε θέση, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας
και κομματικής προέλευσης, να θέτουν εθνικούς
στόχους για την επίτευξη των οποίων συμφιλιώνονται τα μέσα με τις επιδιωκόμενες στοχεύσεις.
*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

Ξανά προς... Κατεδάφιση Αναστασιάδη
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Ε

ΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στα ίδια και τ’
αυτά. Ένας μετά τον άλλο, οι διακριθέντες από το 2002 υπέρ της
«λύσης Ανάν» δημοσιογράφοι, οι οποίοι
κατόρθωσαν να συνδράμουν και το 2013
και το 2018 στην ανάδειξη του Ηγέτη του
ΝΑΙ, προέδρου του ΔηΣυ, Νίκου Αναστασιάδη ως Προέδρου της Δημοκρατίας και
τινες εξ αυτών εισέπραξαν ως ανταμοιβή
και πλουσιοπάροχους διορισμούς στο
Προεδρικό και άλλα οφέλη, αποφάσισαν
εν όψει νέας «Άτυπης Πενταμερούς» να
τον... κατεδαφίσουν.
«Κολλητός» τους υπήρξε. Μαζί απολάμβαναν και τα ουίσκυ, διατείνονται
πως ξέρουν και τα κουσούρια του που
δεν τα ξέρει το πόπολο, το οποίο δεν
συνεστιαζόταν μαζί του (με τον κ. Αλ.
Ντάουνερ) και βέβαια δεν ευεργετήθηκε με εισπράξεις από τον ίδιο (και
τον κρατικό κορβανά) στις προ των
«χρυσών διαβατηρίων» διαφθορές...
ΚΑΙ βιβλία εκδίδουν εναντίον του
και άρθρα γράφουν εναντίον του και
καταπέλτες ετοιμάζουν εναντίον του...
Επειδή τους απογοήτευσε για όσες
Αναν-ικές ελπίδες εναπέθεσαν στον

Αναστασιάδη τους.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ περί της εκτραχυνόμενης και λόγω επικείμενων βουλευτικών εκλογών κρίσης εντός της «συνομοταξίας» των Ηττημένων Μυαλών
και των Διζωνικώς υποταγμένων στη
συνθηκολόγηση με τους Τούρκους Κατακτητές... Να υπενθυμίσουμε, λοιπόν,
μερικά σημαντικά γεγονότα:
ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ του ΑΚΕΛ ο Νίκος
Αναστασιάδης «χρωστάει» κατά μέγα
μέρος την εκλογή και την επανεκλογή
του στην Προεδρία το 2013 και το
2018. Υπό την εξής έννοια και αλληλουχία γεγονότων:
(α) Η διακυβέρνηση Χριστόφια ΑΚΕΛ 2008 - 2013 είχε καταντήσει, ιδίως από το θέρος του 2011, τόσο έντονα
λαομίσητη, ώστε για πρώτη φορά στην
ιστορία των προεδρικών εκλογών απερχόμενος ΠτΔ δεν τόλμησε καν να διεκδικήσει την επανεκλογή του για 2η θητεία.
(β) Στις εκλογές του 2013 η ηγεσία
του ΑΚΕΛ, αντί να υποστηρίξει τον υποψήφιο όλων των άλλων (πλην ΔηΣυ)
κομμάτων, Γ. Λιλλήκα, ο οποίος είχε
διατελέσει και βουλευτής του ΑΚΕΛ και
εκ του ΑΚΕΛ υπουργός του Τάσσου στη
διακυβέρνηση 2003-2008, αποφάσισε
να προσφέρει ως «Ιφιγένεια εν Αυλίδι»
θυσία στον βωμό εκλογής Αναστασιάδη, την υποψηφιότητα του Στ. Μαλά,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ εκ των προτέρων ότι
η επιλογή της ήταν το ΑΚΕΛόπεμπτο

εφαλτήριο για τον ΔηΣυ, ώστε ν’ αποκλείσει τον Λιλλήκα και να εκλεγεί ο
Αναστασιάδης.
(γ) Την ίδια ακριβώς επιλογή, με
ξανά θυσία της Ιφιγένειας - Μαλά,
αποφάσισε και στις Προεδρικές του
2018 η ηγεσία του ΑΚΕΛ, για να αποκλείσει τον υποψήφιο όλων των άλλων
κομμάτων, Ν. Παπαδόπουλο, ώστε να
επανεκλεγεί ο Αναστασιάδης.
(δ) Η επιλογή σε αμφότερες τις περιπτώσεις, συνειδητή, μελετημένη και
σκόπιμη, ήταν να μην εκλεγεί Πρόεδρος προερχόμενος από το Απορριπτικό Μέτωπο (Λιλλήκας το 2013,
Νικόλας το 2018), αλλά ο διατελέσας
ηγέτης του ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα
του 2004 για το Σχέδιο Ανάν, ο Αναστασιάδης, διαπρύσιος κήρυκας της
«λύσης» ΔΔΟ με «ισότιμη τουρκική
συνεταιρική συγκυριαρχία».
- Δηλαδή, της κοινής «γραμμής»
ΔηΣυ-ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, η οποία
άλλωστε επαληθεύτηκε με την Κοινή
Διακήρυξη Αναστασιάδη - Έρογλου
της 11ης Φεβρουαρίου 2014, ως πιστή
και ακραιφνής συνέχεια του Κοινού
Ανακοινωθέντος Χριστόφια - Ταλάτ
της 23ης Μαΐου 2008.
ΩΣΤΟΣΟ, όπως συνέβη με τους
προηγούμενους «προέδρους λύσης»
Βασιλείου (1988-1993), Κληρίδη
(1993-2003), Χριστόφια (2008-2013),
οι οποίοι αντί της «λύσης» πρόσθεσαν

άλλες τέσσερεις πενταετίες ανενόχλητης κι ατιμώρητης διαιώνισης του στάτους κβο της διχοτόμησης, έτσι και με
τον Αναστασιάδη, απέτυχαν και τα Μον
Πελεράν και τα Κραν Μοντανά του.
ΕΤΣΙ, λοιπόν, για την ηγεσία του
ΑΚΕΛ και όσους «ΑΝΑΝιστές» εργάστηκαν για την εκλογή το 2013 και την
επανεκλογή του το 2018, ο Αναστασιάδης κατέστη πλέον... «Απορριπτικός,
Διχοτομιστής, Χλιδάτος Εκατομμυριούχος» και άλλα παρόμοια.
ΑΡΚΟΥΝΤΩΣ χαρακτηριστικά είναι
όσα είχε δημοσιεύσει 27 Σεπτ. 2020
στον «Πολίτη» ένας από τους εξέχοντες
επίλεκτους στυλοβάτες, στον Τύπο, της
ανόδου του Αναστασιάδη στην προεδρία.
Διατελέσας και προσωπικός του φίλος
και καθ’ ομολογίαν έμπιστός του ακόμα
και για τα... «διά χειρός» προεδρικά
απόρρητα έγγραφα, έχοντας και δικό του
μάλιστα στενό συνεργάτη στον «Πολίτη», διορισθέντα το 2013 ως προεδρικό
σύμβουλο, έγραψε υπό τον τίτλο «Όταν
ο Αναστασιάδης, κατά τραγικό τρόπο,
επιβεβαιώνεται» και τα εξής:
«Πάλεψε μόνος του [ο Αναστασιάδης]
το 2004 να οδηγήσει την Κύπρο σε ένα
ευρωπαϊκό μέλλον και έχασε από τους
αναχρονιστές [στο Δημοψήφισμα για το
Σχέδιο Ανάν]. Έκτοτε αποφάσισε να σταματήσει να παλεύει και για να επιβιώσει
έγινε ο ίδιος ένα κακέκτυπο αναχρονισμού. Απομακρύνοντας από δίπλα του

όλους εκείνους που τον στήριξαν στα
δύσκολα και πάλεψαν ώστε να βγει πρόεδρος το 2013 εκεί που δεν το πίστευε
κανείς. Σήμερα δείχνει να θέλει απλώς
να επιβιώσει πολιτικά κρατώντας μια
υστεροφημία, ευχόμενος να βγάλει τη
θητεία του χωρίς εξελίξεις και να φορτώσει και αυτός, όπως έκαναν όλοι οι άλλοι,
το Κυπριακό στον επόμενο [...] Σήμερα
δείχνει ενδιαφέρον να μετατρέψει τη
Λεμεσό σε μικρή Σιγκαπούρη όπως
λέει δεξιά-αριστερά. [...] Σήμερα είναι
περικυκλωμένος από μικρόνοες και φοβικούς που έχουν για Ευαγγέλιό τους τις
ομιλίες του Τάσσου Παπαδόπουλου, που
νομίζουν ότι η πατρίδα τους έταξε να φυλάνε Θερμοπύλες.[...] Εδώ καταντήσαμε
σήμερα! Να ασκούν εξωτερική πολιτική
τα παπαδάκια του καθεδρικού ναού της
Γεροσκήπου [Νίκος Χριστοδουλίδης] [...]
Κάποτε, το 2004, ενώπιον του συνεδρίου
του ΔηΣυ, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης
δεν ήταν ένα κουρασμένο παλληκάρι
και δεν είχε χαθεί μέσα στη χλιδή και
τα εκατομμύρια, ήταν μέχρι και άξιος
θαυμασμού»... («Π», 27.9.2020).
ΕΞΙΣΟΥ ή και πιο πολύ απογοητευμένη από τον Αναστασιάδη είναι και η ηγεσία του ΑΚΕΛ, η οποία δις του προσέφερε
2013 και 2018 το «εφαλτήριο Μαλά» για
να εδραιωθεί στο Προεδρικό Μέγαρο.
Πέρα από τις κομματικές ανάγκες για τις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές, η παρασπονδία Αναστασιάδη από την γνώριμη

επί χρόνια κοινή γραμμή ΔηΣυ-ΑΚΕΛ
στο Κυπριακό διατυπώνεται σχεδόν καθημερινά από τον ηγέτη και τα στελέχη
του ΑΚΕΛ, που επιμένουν όχι σε γραμμή
επιβολής κυρώσεων και αντιπαράθεσης
με την Τουρκία, αλλά στην... προσφορά, και μάλιστα «εμπράκτως» προς την
Τουρκία αυτών που δήλωσε ο Γ.Γρ. του
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού:
Η «ΧΑΡΑΥΓΗ» την Τετάρτη, 17
Ιουνίου 2020, υπό τον τίτλο «ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ μέσα από λύση προβλημάτων», έγραφε και τα εξής:
«Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ [Άντρος Κυπριανού] επανέλαβε την πάγια θέση τού
ΑΚΕΛ ότι η τουρκική προκλητικότητα
θα αναχαιτιστεί μόνο εάν και εφόσον
καταφέρουμε να πείσουμε την Τουρκία, μέσα από έμπρακτες ενέργειες, ότι
με την επίλυση των προβλημάτων στη
γειτονιά μας, με την ύπαρξη σχέσεων
ειρηνικών με τις γειτονικές χώρες θα
καταφέρει [η Τουρκία] να γίνει μέρος
των συζητήσεων για την αξιοποίηση
του φυσικού πλούτου που υπάρχει
στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Α. Κυπριανού υπογράμμισε ότι
χρειάζεται να πείσουμε την Τουρκία
ότι με σωστή λύση του Κυπριακού θα
έχει και η ίδια να αποκομίσει οφέλη.
Οφέλη τα οποία θα προκύψουν από
τη συμμετοχή της στις ευρύτερες συζητήσεις για αξιοποίηση του φυσικού
αερίου».... («ΧΑΡΑΥΓΗ», 17.6.2020).

