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σε νέα βάση

Κάθε φορά που έχουµε µια φυσική καταστρο-
φή ακούµε περίπου τα ίδια. Είναι όµως αρκετό 
να επαναλαµβάνουµε τους εαυτούς µας; Για την 
Κύπρο οι πυρκαγιές είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος 
και όλοι το γνωρίζουµε. Όταν δούµε τις συνέπει-
ες, µόνο τότε αφυπνιζόµαστε. Το ΑΚΕΛ µε ανα-
κοίνωσή του στις 9 Ιουλίου προτείνει οκτώ µέτρα 
για την καλύτερη αντιµετώπιση των πυρκαγιών. 
Εκτός από τις άµεσες αποζηµιώσεις που οφείλει 
το κράτος να παρέχει σε όσους έχουν πληγεί από 
τις καταστροφικές πυρκαγιές, το ΑΚΕΛ προτείνει 
τα εξής:

1. Ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών µε 
δασοπυροσβέστες, µηχανήµατα, πυροσβεστικά 
οχήµατα, πτητικά µέσα καθώς και αύξηση των 
εποχιακών πυροσβεστών του Τµήµατος ∆ασών, 
της Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Θήρας.

2. Επαναλειτουργία του ∆ασικού Κολεγίου 
σύµφωνα µε τις άµεσες και µελλοντικές ανάγκες.

3. Ενίσχυση των κοινοτήτων µε πυροσβεστικά 
οχήµατα και σωστή εκπαίδευση των υπεύθυνων 
για τη χρήση τους, καθώς και σύσταση - εκπαί-
δευση εθελοντικών οµάδων.

4. Κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντι-
πληµµυρικών έργων, κυρίως στις περιπτώσεις 
που απειλούνται δοµηµένες περιοχές ή ανθρωπο-
γενείς δραστηριότητες.

5. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε εντός των ορίων 
των φραγµάτων πόσιµου νερού της Γερµασόγει-
ας και της Καλαβασού. Οι επιπτώσεις των πυρ-
καγιών στο νερό έχουν αποδειχθεί καταστροφικές 
σε πολλές των περιπτώσεων για αυτό και πρέπει 
να ληφθούν µέτρα πρόληψης για απορροές.

6. ∆ιατήρηση της γονιµότητας του εδάφους.
7. Αναγέννηση φυτικών καλυµµάτων και δι-

ατήρηση της πανίδας µε την αποκατάσταση του 
οικοσυστήµατος.

8. ∆ηµιουργία οµάδας εµπειρογνωµόνων – 
επιστηµόνων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών 
καταστροφών και κρίσεων σε σύνδεση µε την Πο-
λιτική Άµυνα.

Η χώρα µας διαθέτει ικανό ανθρώπινο δυ-
ναµικό, ικανούς και πρόθυµους εθελοντές πάνω 
στους οποίους µπορούµε να κτίσουµε µιαν καλύ-
τερη πολιτική στην πρόληψη και στην αντιµετώ-
πιση των φυσικών καταστροφών. ∆εν γίνεται να 
δρούµε εκ των υστέρων, δεν γίνεται να κάνουµε 
εξαγγελίες της τελευταίας στιγµής. Πριν από µία 
5ετία, βιώσαµε τις ολέθριες συνέπειες από τη δα-
σική πυρκαγιά στη Σολέα. Τότε κάναµε τις ίδιες 
διαπιστώσεις. Μάλιστα, καταγράφηκαν τα προ-
βλήµατα, εντοπίστηκαν αδυναµίες και η κυβέρνη-
ση ανέλαβε την ευθύνη να κάνει αλλαγές για να 
βελτιωθούν οι υπηρεσίες, να ενισχυθεί η ετοιµό-
τητά τους για άµεση ανταπόκριση, να αναβαθµι-
στούν τα µέσα πυρόσβεσης κ.ο.κ. ∆εν φαίνεται να 
υπήρξε η αναγκαία βούληση και πολλά έµειναν 
στα συρτάρια. Ακόµα και οι νοµοθεσίες που ψηφί-
ζονται, δεν τηρούνται. Οι ευθύνες είναι κατεξοχήν 
πολιτικές και οι αρµόδιοι της κυβέρνησης οφεί-
λουν να τις αναγνωρίσουν και να τις αναλάβουν.

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ είναι εποικοδοµητικές 
και η κριτική µας αντικειµενική γιατί θέλουµε να 
βελτιωθούµε. Θέλουµε να συµβάλουµε στην κα-
λύτερη προετοιµασία του κράτους για να αποκτή-
σουµε τους µηχανισµούς πολιτικής προστασίας. 
Στη Βουλή θα ασκήσουµε πλήρη κοινοβουλευτικό 
έλεγχο γιατί οφείλουµε να περιορίσουµε τους κιν-
δύνους και να προλάβουµε τις συνέπειες τέτοιων 
καταστροφών.

*Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

Όταν θέλουµε να µάθουµε τι καιρό θα κά-
νει το Σαββατοκύριακο για να προγραµµατί-
σουµε την έξοδό µας, κανείς από εµάς δεν 
ξοδεύει χρόνο να βρει και να αναλύσει τις 
µετρήσεις των µετεωρολόγων. Ανοίγουµε 
όµως µια εφαρµογή ή ιστοσελίδα που εµπι-
στευόµαστε για να δούµε αν ο καιρός θα είναι 
κατάλληλος. Η καθηµερινή εµπειρία, όπως 
στο παράδειγµα, επιβεβαιώνει ότι οι άνθρω-
ποι υιοθετούµε επιστηµονικές απόψεις όταν 
αυτές έρχονται από πηγές ή µας τις εισηγού-
νται άλλοι που εµπιστευόµαστε και όχι µετά 
από δική µας µελέτη. Αυτό όµως έρχεται σε 
αντίθεση µε το κυρίαρχο αφήγηµα στον γενι-
κό πληθυσµό αλλά και ανάµεσα σε πολλούς 
επιστήµονες που λέει πως οι λανθασµένες 
απόψεις ή αποφάσεις που κάποτε υιοθε-
τούµε είναι αποτέλεσµα ελλιπούς ενηµέρω-
σης ή κατανόησης της επιστήµης. […]

Στην Κύπρο, περίπου ένας στους τρεις 
που µπορεί να πάρει το εµβόλιο έχει επιλέ-
ξει να µην το κάνει. Η υφιστάµενη στρατη-
γική της πολιτείας µε στόχο την αύξηση των 
εµβολιασµών, η οποία βασίζεται στην επι-
βολή και την απειλή (π.χ. “θες τη ζωή σου 
πίσω;”), δεν είναι αποτελεσµατική και επιβε-
βαιώνει τις επιστηµονικές έρευνες που δεί-
χνουν ότι αυτή η προσέγγιση φέρνει αντίθε-
το αποτέλεσµα. Απαιτείται µια διαφορετική 
στρατηγική, στόχος της οποίας θα είναι να 
χτίσει την εµπιστοσύνη του κοινού στα εµβό-
λια. Η εµπιστοσύνη χτίζεται και διατηρείται 

σε σχέσεις που εµπνέουν αλληλοσεβασµό, 
είναι διαφανείς και ειλικρινείς, κάτι που πρέ-
πει να καθοδηγήσει αυτή τη στρατηγική. […] 
Η ναυαρχίδα των προσπαθειών µας για βελ-
τίωση των εµβολιασµών πρέπει να εστιάσει 
στους γιατρούς, στους οποίους φαίνεται να 
υπάρχει ακόµη αρκετή εµπιστοσύνη ούτως 
ώστε να καθησυχάσουν τις ανησυχίες όσων 
είναι διστακτικοί. ∆υστυχώς, στην Κύπρο 
δεν υπάρχει µεγάλη παράδοση στο θεσµό 
του προσωπικού γιατρού, αφού µόλις πριν 
λίγα χρόνια έχει εφαρµοστεί στα πλαίσια του 
ΓεΣΥ, για αυτό µια εισήγηση είναι στη στρα-
τηγική αυτή να εµπλακούν τόσο οι προσωπι-
κοί όσο και οι ειδικοί γιατροί, τους οποίους 
πολλοί πολίτες εµπιστεύονται.

Στην προσπάθεια αυτή, το Υπουργείο Υγεί-
ας οφείλει, σεβόµενο τις γνώσεις και τη θέση 
των γιατρών, (1) να ακούσει τις ανησυχίες 
τους και να στήσει κανάλια επιστηµονικής 
ενηµέρωσής τους και (2) να τους ενηµερώ-
σει για τρόπους επικοινωνίας µε τους ασθε-
νείς. Λόγω του επείγοντος του ζητήµατος, 
το υπουργείο θα µπορούσε να εξετάσει την 
πιθανότητα να δοθούν οικονοµικά ή άλλα 
κίνητρα στους γιατρούς που θα αφιερώσουν 
χρόνο τόσο στην ενηµέρωση των ιδίων όσο 
και στην ενηµέρωση των ασθενών τους. Οι 
όποιες αντιδράσεις για τα οικονοµικά κίνη-
τρα στους γιατρούς θα πρέπει να ζυγιστούν 
έναντι του κόστος να γίνει η όλη προσπάθεια 
εθελοντικά, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε 

προχειρότητες, µε αποτέλεσµα το κόστος να 
είναι πολύ µεγαλύτερο σε οικονοµικό, κοι-
νωνικό και προσωπικό επίπεδο. Η ενεργό-
τερη και οργανωµένη εµπλοκή των γιατρών 
στην εµβολιαστική στρατηγική της Πολιτείας 
θα έχει πολλαπλάσιο όφελος αν συνδυαστεί 
µε µία επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία 
αντί να συνεχίσει να εστιάζει λανθασµένα 
στην ατοµική επιλογή και ατοµικά οφέλη 
του εµβολιασµού, εστιάζει στην κοινωνική 
προσφορά και αλτρουιστική διάσταση του 
εµβολιασµού. Να εστιάσει στο “εµείς” αντί 
στο “εγώ”. […]

Τέλος, µέτρο που θα πολλαπλασιάσει τα 
οφέλη των πιο πάνω εισηγήσεων είναι να 
γίνουν ενέργειες ώστε οι πολίτες να νιώσουν 
ότι αν το επιθυµούν µπορούν να εµβολια-
στούν γρήγορα και µε µεγάλη ευκολία. […].

Ο εµβολιασµός κατά του κορονοϊού εί-
ναι ένα από τα πιο σηµαντικά προγράµµατα 
δηµόσιας υγείας στην ιστορία της χώρας µας. 
Σε αντίθεση µε τα µέτρα επιβολής ή τα απει-
λητικά µηνύµατα, το τρίπτυχο Εµπιστοσύνη 
- Εµείς - Ευκολία έχει την προοπτική υιοθέ-
τησης µιας θετικής στάσης προς τα µέτρα και 
τους εµβολιασµούς και µπορεί να χρησιµεύ-
σει ως οδηγός για το µέλλον.

*Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Νευροεπιστήµης 
του Τµήµατος Επιστηµών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ 

και µέλος της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Υγείας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδηµίας στην ψυχική υγεία των πολιτών.

Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο 
δήµαρχος Λεµεσού Νίκος Νικολαΐδης σε δι-
αµαρτυρόµενους λόγω των προβληµατικών 
έργων ανάπλασης που επιτελούνται στην οδό 
Μισιαούλη και Καβάζογλου την Παρασκευή 
25 Ιουνίου. Θυµίζουµε ότι αντιπροσωπεία 
της πρωτοβουλίας «Μισιαούλη-Καβάζογλου-
Γιλτίζ» παρευρέθηκε στα εγκαίνια τριών συγ-
χρηµατοδοτούµενων έργων του ∆ήµου Λεµε-
σού στην Πλατεία Αναγέννησης και στην οδό 
Τζελάλ Μπαγιάρ. Οι διαµαρτυρόµενοι κρα-
τούσαν πανό που ανέγραφαν «Νικολαΐδης ο 
δήµαρχος της καταστροφής» και «∆ήµαρχε, 
κοπιάστε στη διαλυµένη Μισιαούλη και Κα-
βάζογλου για εγκαίνια».

Ο κ. Νικολαΐδης όµως για ακόµα µια φορά 
αποφάσισε να υιοθετήσει την τακτική του 
των τελευταίων 4,5 χρόνων για να αποποι-
ηθεί τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, λέγοντας: 
«Πράγµατι, είµαι ο δήµαρχος της καταστρο-
φής γιατί ανέλαβα τη δηµαρχία για να κατα-
στρέψω παλιές νοοτροπίες, να καταστρέψω 
κατεστηµένα, να καταστρέψω αδιαφάνειες, να 
καταστρέψω την έλλειψη χρηστής διοίκησης 
και να κτίσω καινούργια. Για να κτίσεις, πρέ-
πει να καταστρέψεις, γι’ αυτό είµαι λοιπόν ο 
δήµαρχος της καταστροφής».

Συνοµιλώντας κανείς µε τους προκατό-
χους του κ. Νικολαΐδη, θα διαπιστώσει ένα 
πολύ σηµαντικό στοιχείο για τη δηµαρχία του 
∆ήµου Λεµεσού. Ο εκάστοτε δήµαρχος συνε-
χίζει το έργο που επιτελεί ο προηγούµενος, 
βλέποντας µπροστά και έχοντας ως γνώµονα 
το καλό της πόλης. Συχνά, σε δηµόσιες τοπο-

θετήσεις τους, τόσο ο κ. ∆ηµήτρης Κοντίδης, 
όσο και ο κ. Ανδρέας Χρίστου, έχουν χαρα-
κτηρίσει τη διοίκηση του ∆ήµου Λεµεσού ως 
έναν αγώνα σκυταλοδροµίας. Από την άλλη, 
ο κ. Νικολαΐδης συνεχίζει να παρελθοντολο-
γεί και να αοριστολογεί. Εξαπολύει αρνητικά 
µηνύµατα κατά πάντων, χωρίς ωστόσο να 
δώσει απαντήσεις στα ερωτήµατα που προ-
κύπτουν. Την Παρασκευή δήλωσε µάλιστα 
δηµόσια πως θα «καταστρέψει για να κτίσει». 
Αποκλείει δηλαδή το ενδεχόµενο να κτίσει σε 
ένα κλίµα συνεργασίας.

Και εδώ είναι που διερωτάται κανείς, εάν 
ο κ. Νικολαΐδης έχει αντιληφθεί ότι η προε-
κλογική του εκστρατεία η οποία στηρίχθηκε 
σχεδόν αποκλειστικά σε επιθέσεις εις βάρος 
του πρώην δηµάρχου κ. Ανδρέα Χρίστου, 
έχει τελειώσει. Περίπου 1.700 µέρες µετά την 
ανακήρυξή του ως δήµαρχος Λεµεσού εξα-
κολουθεί µε κάθε ευκαιρία που προκύπτει 
να κάνει χρήση του λεγόµενου «negative 
campaigning». 

Η συγκεκριµένη τακτική αποτελεί βασικό 
εργαλείο για τον κάθε υποψήφιο κατά τη δι-
άρκεια µιας προεκλογικής περιόδου. Όπως 
δείχνει και το ίδιο το όνοµα του όρου, βασίζε-
ται σε αρνητικά µηνύµατα τα οποία αφορούν 
τους ανθυποψηφίους που συµµετέχουν σε 
µια εκλογική διαδικασία.

Πρόκειται αποδεδειγµένα για µια ιδιαίτε-
ρα αποτελεσµατική στρατηγική για πολλούς 
και διαφόρους λόγους, ωστόσο υπάρχουν 
πολύ συγκεκριµένοι παράγοντες που ο κάθε 
χρήστης της πρέπει να λαµβάνει υπόψη. Για 

παράδειγµα ο κ. Νικολαΐδης θα πρέπει να 
αντιληφθεί ότι το negative campaigning δεν 
µπορεί να χρησιµοποιείται για µακρά χρονικά 
διαστήµατα, γιατί κουράζει, χάνει το νόηµα 
και εξελίσσεται σταδιακά σε µια «κανονικότη-
τα» η οποία περνά πλέον απαρατήρητη. Βλέ-
πετε, τα αρνητικά µηνύµατα συγκεντρώνουν 
το ενδιαφέρον για το λόγο ότι είναι συνήθως 
η εξαίρεση στον κανόνα. Η υπερβολική χρήση 
τους όµως τα φθείρει και τα καθιστά ανούσια.

Από την άλλη, η επιµονή του για αόριστες 
καταγγελίες και επιθέσεις τού αφαιρεί από 
την προσωπικότητά του την πολύ απαραίτη-
τη αξιοπιστία. Εξού και η απογοήτευση και 
η αγανάκτηση συγκεκριµένων κοινωνικών 
οµάδων εντός της πόλης, οι οποίες δείχνουν 
αµετατόπιστες από την αρνητική αντίληψη 
που έχουν πλέον σχηµατίσει για τον δήµαρ-
χο. Σήµερα, έξι µήνες πριν την ολοκλήρωση 
της θητείας του, θα έπρεπε να έχει ήδη δώσει 
τις απαντήσεις που επιζητούν όλοι οι δηµότες 
της Λεµεσού, µακριά από αρνητικά µηνύµα-
τα, και µε τρόπο που να τους εµπνέει για το 
µέλλον της πόλης.

Φαίνεται ωστόσο πως ο κ. Νικολαΐδης 
επιµένει αρνητικά. Και όπως ο ίδιος είπε, 
«κατάστρεψε» για να «κτίσει». Κατάστρεψε 
το κλίµα συνεργασίας και σύµπνοιας που 
χαρακτηρίζει διαχρονικά τον ∆ήµο Λεµε-
σού, για να κτίσει τη δική του πολιτική 
περσόνα ως ο δήµαρχος που ήρθε ως από 
µηχανής Θεός για να διορθώσει τα «κακώς» 
έχοντα στη Λεµεσό.

*MSc Political Communication

«Τα αναγραφόμενα από τους αρθρογράφους δεν εκφράζουν τις απόψεις της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ή της Εκδοτικής Εταιρείας ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ή του υπεύθυνου της στήλης. 

Οι αρθρογράφοι/επιστολογράφοι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν, τα οποία είναι δυνατό να μην περιέχουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Παρακαλούμε τους επιστολογράφους και αρθρογράφους να περιορίζουν 

τα κείμενά τους, για τις μεν επιστολές μέχρι 400 λέξεις, για τα δε άρθρα μέχρι 600 λέξεις. 

«Για να κτίσεις πρέπει πρώτα να καταστρέψεις»!

Τι µπορεί να γίνει για όσους δεν εµβολιάζονται
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