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ΟΚ

Ο ι Προεδρικές Εκλογές δεν πρόκει-
ται να δώσουν έξοδο στα αδιέξοδα 
στο Κυπριακό. Ο νέος Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (όποιος κι 

αν είναι), θα περπατά στην κόλαση που δημιουρ-
γήθηκε τα τελευταία 43 χρόνια στο όνειρο Συνομι-
λιών επί της ανεφάρμοστης ανέφικτης Διζωνικής, 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ο επόμενος Πρόεδρος 
δεν θα είναι απλώς στην κόλαση των αδιεξόδων και 
των υποχωρήσεων που συμφωνήθηκαν. Θα είναι 
μίζερος όμηρος, αλυσοδεμένος στις καθημερινά 
εξελισσόμενες στην πράξη επεκτατικές βλέψεις της 
Τουρκίας για έλεγχο όλης της Κύπρου

Ο επόμενος Πρόεδρος τι θα συζητά; ε 
ποιους θα συζητά; Με τους «αδελφούς» Τουρ-
κοκύπριους; Αυτοί είναι αποδεδειγμένα ήδη 
προσαρτημένοι στην Τουρκία. Στρατιωτικά, Οι-
κονομικά, Εθνικά και Πολιτικά. Είναι κάτω από 
τον πλήρη έλεγχο της Άγκυρας. Τι είδους Συνο-
μιλίες, για ποια λύση και με ποιους «εχθρούς» 
ή «φίλους» θα συζητά σε νέες Συνομιλίες που 
ευαγγελίζονται και πάλιν έναρξή τους, οι Κυβερ-
νώντες και όχι μόνο

Μέσα σε αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα 
όλοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι, όλα τα πολιτικά 
κόμματα έπρεπε (όπως εγκαίρως τους υποβά-
λαμε), να δεσμευτούν ότι η επόμενη Κυβέρ-
νηση θα είναι Οικουμενική  Όλοι μέσα και 
όλοι μαζί να δουν τι μπορούν να κάμουν, έστω 
τώρα. Έστω μετά από 43 χρόνια βολικών υπο-
χωρήσεων και ασφυξίας αδιεξόδων. Πώς θα 
μπορέσουν να προστατεύσουν αυτόν τον τόπο 
από την Τουρκοποίηση; Αυτήν τη δέσμευση 
μέχρι σήμερα την αρνούνται, την απαξιούν, 
δεν την κατανοούν. Και οδηγούν όλοι μαζί, ο 
καθένας με τον τρόπο του (τον εγωισμό του, 
την αλαζονεία του, την κουφότητά του), τον 
Κυπριακό Ελληνισμό σε νέα Εθνική Συμφορά.

Ας σημειώσουν την ημερομηνία. Ας 
θυμούνται τι εδώ καταγράφεται σήμερα. Η 
Τουρκία εννοεί όσα λέγει. Σχεδιάζει όσα υπό-
σχεται για τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου. Η 
δική μας ηγεσία παίζει (όπως για 43 χρόνια 
έπαιζε) με τη μοίρα αυτού του Λαού. αφτίζει 
την αμηχανία της ευφυ α. Την αδυναμία της, 
νέα Στρατηγική. Τα αδιέξοδα, επιτυχία με 
προοπτική. Και την ανεύθυνη φλυαρία της 
τη βαφτίζει υπεύθυνη πολιτική. Τις αποτυ-
χίες 43 ετών τις χαρακτηρίζει ως τη μόνη  
στρατηγική.

Επικαλούνται όλοι οι ηγέτες τις αποφάσεις 
του Εθνικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που για 
43 χρόνια αποτυγχάνουν, επειδή δεν είναι 
αποφάσεις. Δεν καθορίζουν συγκεκριμένη 
πολιτική και μέσα αποτελεσματικής υλοποίησής 
της. Είναι «αποφάσεις» για να ικανοποιούνται 
οι διάφορες μικροπολιτικές κομματικές θέσεις 
και απόψεις. Και για να εμπαίζεται ο Λαός ότι το 
Εθνικό Συμβούλιο είναι σοβαρό και υπεύθυνο 
Σώμα, που ξέρει τι κάνει.  υ ικ  ρ ι  
και ς  κ αι ς ρ ικ ς 
και ρα η ικ ς  

Θ   

Τη θεσμοθέτηση Ευρω-
Αραβικής Μεσογειακής 
Ένωσης επιχειρεί η Κύπρος, 
η οποία, μέσω των τριμερών 
σχηματισμών με το Ισραήλ 
και τις αραβικές χώρες της 
περιοχής, αποκτά αναβαθμι-
σμένο περιφερειακό ρόλο.

Τους γεωστρατηγικούς 
σχεδιασμούς της Λευκωσίας 
αποκαλύπτει στη «Σ» ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος, σε μια 
κομβική στιγμή για τη χώρα 
και τα ενεργειακά της εγχειρή-
ματα.Η συνεργασία Κύπρου 
- Αιγύπτου, στο μεταξύ, μπορεί 

να θεωρηθεί ένα από τα 
σημαντικότερα επιτεύγματα 
της εξωτερικής πολιτικής. Η 
εμβάθυνση των σχέσεων Λευ-
κωσίας - Κα ρου εξοργίζει την 
Τουρκία περισσότερο από τη 
συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ. 
Η αποτυχία της Άγκυρας όλα 
αυτά τα χρόνια να δελεάσει την 
Αίγυπτο, προσφέροντάς της 
τον διαμοιρασμό της ΑΟ  στη 
Μεσόγειο, επιχειρείται να αντι-
μετωπιστεί με ανατροπή του 
προέδρου της χώρας, Άμπντελ 

άταχ αλ Σίσι.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ντόμινο εξελίξεων επιφέρει 
η σύλληψη του προέδρου της 

, θυγατρικής 
της Λαϊκής Τράπεζας, από 
τις ρωσικές Αρχές, με τις 
κατηγορίες της υπεξαίρεσης 
εκατομμυρίων. Η έρευνα των 
ρωσικών Αρχών εκτίμησε 
το μέγεθος της απάτης ότι 
ανέρχεται στα 756 εκατομμύ-
ρια ρούβλια (περίπου 11 εκ. 
ευρώ). Πηγές της «Σ» έδωσαν 
δυο διαφορετικές αναγνώσεις 
για την έκβαση του θέματος. Η 
μια λέει ότι η εκκαθάριση θα 
καθυστερήσει λόγω νομικών 

διαδικασιών, ενώ η άλλη λέει 
ότι από τις καταθέσεις που θα 
ληφθούν, θα «πέσει» φως στην 
υπόθεση και θα διευκολυνθεί 
η διαδικασία. Σε αναμμένα 
κάρβουνα γι’ ακόμα μια φορά 
οι μέτοχοι της πρώην Λαϊκής 
Τράπεζας, οι οποίοι πλέον βρί-
σκονται σε αναβρασμό αναμέ-
νοντας τις εξελίξεις. Με τον νέο 
χρόνο ξαναπάει στη  ουλή 
το θέμα της εκκαθάρισης της 
Λαϊκής, μετά την επιστολή 
που έστειλε η Διοικητής  της 
Κεντρικής Τράπεζας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
Στο Δικαστήριο οδηγούνται υπο-

θέσεις ατόμων στα οποία η πολιτεία 
αρνείται δημόσιο βοήθημα. δη 
δικαιώθηκε άπορη γυναίκα, που θα 
πάρει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
αναδρομικά.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

«ΦΛΕΓΕΤΑΙ» Η Μ  ΑΝΑΤΟΛΗ
Πυρετός εξελίξεων με πρωταγωνί-

στριες ξένες δυνάμεις στη Μέση Ανατο-
λή σηματοδοτεί τη νέα τάξη πραγμάτων. 
Ισραήλ, Ιράν και Σαουδική Αραβία 
καθορίζουν το μέλλον, ενώ στον Λίβανο, 

 Χαρίρι επέστρεψε στα καθήκοντά του.
ΔΙΕΘΝΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ ΑΝΑΡΧΙΑ
Οι επενδύσεις στα ακίνητα τονώνουν 

μεν την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
όμως πολεοδομικά κενά και αναρχία 
στη χωροθέτηση των ψηλών κτηρίων 
δημιουργούν σωρεία προβλημάτων, 
που άπτονται ακόμη και της ασφάλειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 ΑΡ   ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΚ   ,   ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΚ  - C P   - 5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ,

Δίχως τέλος οι σκανδαλώ-
δεις διαδικασίες για αγορά 
και ενοικιάσεις κτηρίων 

του Κτηματολογίου. Μετά την 
υπόθεση που αφορά στην αγορά 
του κτηρίου του Κτηματολογίου 
Λάρνακας, άρωμα σκανδάλου φέ-

ρεται να μυρίζει και η μεταστέγαση 
του Κτηματολογίου Αμμοχώστου, 
στο Παραλίμνι. Το κτήριο, το οποίο 
ενοικίασε το κράτος το 2016, κα-
ταγγέλλεται ότι ανήκει σε εταιρεία 
με μοναδικό μέτοχο εταιρεία-
φάντασμα (διαγράφηκε από τον 

Έφορο Εταιρειών το 2013).
Στις καταγγελίες προβαίνει ο 

βουλευτής, Χρίστος Ορφανίδης, 
ο οποίος και απέστειλε επιστολή 
με στοιχεία στον Γενικό Ελεγκτή. 
Σύμφωνα με την επιστολή, ερω-
τήματα προκύπτουν και ως προς 

τις διαδικασίες κατακύρωσης της 
προσφοράς για το εν λόγω κτήριο, 
για το οποίο προπληρώθηκαν 
έξοδα 500.000 για εργασίες, που 
όφειλε να είχε εκτελέσει ο ιδιοκτή-
της.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Στα τουρκικά κεφάλαια πα-
ραδόθηκε η περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου. Οι 

απειλές, που είχε εκτοξεύσει το 
καλοκαίρι ο λεγόμενος δήμαρ-
χος, Ισμαήλ Αρτέρ, για τουρι-
στική ανάπτυξη των αρωσίων, 
μετατράπηκαν σε επενδυτικό 
σχεδιασμό, ο οποίος ήδη άρχισε 
να υλοποιείται. Ο κύβος ερρίφθη 
κατά την παράνομη επίσκεψη 

ομάδας επενδυτών της τουρκι-
κής τουριστικής βιομηχανίας.

Το προηγούμενο διάστημα 
άνοιξαν και λειτουργούν παρά-
νομα τρία ξενοδοχεία Ελλη-
νοκυπρίων (  ,  

  ,  ). 
Τα εν λόγω ξενοδοχεία φιλοξε-
νούν, πλέον,  εκτός από αξιωμα-
τικούς του κατοχικού στρατού, 
Τούρκους πολίτες αλλά και 

«υπηκόους» του ψευδοκράτους. 
Η «Σημερινή» παρουσιάζει 
σήμερα φωτογραφικά ντοκου-
μέντα, που καταμαρτυρούν 
τα νέα τετελεσμένα, τα οποία 
επιχειρούνται. Θορυβημένες οι 
τοπικές Αρχές της Αμμοχώστου, 
θα έχουν συνάντηση αυτήν 
την εβδομάδα με τον υπουργό 
Εξωτερικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ενοικίασαν κτήριο για το Κτηματολόγιο 
από εταιρεία-φάντασμα

Το ρκοι επενδυτές 
μπήκαν στο Βαρ σι
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ριήμερο πένθος έχει 
κηρυχθεί στην Αίγυπτο 
μετά την επίθεση της 
Παρασκευής σε τέμενος 
στο Σινά, που κόστισε τη 
ζωή σε τουλάχιστον 235 
ανθρώπους, την πιο αι-

ματηρή επίθεση στην πρόσφατη ιστορία 
της χώρας, την ώρα που ο στρατός εξα-
πέλυσε τα πρώτα πλήγματα εναντίον των 
φερόμενων δραστών της. Αν και ακόμη 
καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την 
ευθύνη για την επίθεση αυτή, όλα δεί-
χνουν ότι πρόκειται για τζιχαντιστές. Η 
επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή, 
στη διάρκεια της προσευχής στο τέμενος 
αλ άουντα στην πόλη Μπιρ αλ Άμπεντ, 
40 χιλιόμετρα δυτικά του αλ Αρίς, πρω-
τεύουσα της επαρχίας του όρειου Σινά. 
Στην περιοχή αυτή οι δυνάμεις ασφαλείας 
μάχονται με μια οργάνωση, παρακλάδι 
του Ισλαμικού Κράτους στην Αίγυπτο.

α απαντ σε  ο ίσ
Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 235 

νεκροί και 109 τραυματίες. Ο πρόεδρος 
της Αιγύπτου Άμπντελ άταχ αλ Σίσι δε-
σμεύθηκε να απαντήσει «με σφοδρότητα» 
στην επίθεση αυτή. «Οι ένοπλες δυνάμεις 
και η Αστυνομία θα εκδικηθούν για τους 
μάρτυρές μας και θα αποκαταστήσουν την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα (απαντώντας) 
με πυγμή πολύ σύντομα», δήλωσε κατά τη 
διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος. 
Λίγες ώρες αργότερα η Πολεμική Αερο-
πορία της Αιγύπτου «κατέστρεψε πολλά 
οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην 
επίθεση» και «στοχοθέτησε πολλές θέ-
σεις των τρομοκρατών, όπου βρίσκονταν 
όπλα και πυρομαχικά», ανακοίνωσε στη 
διάρκεια της νύκτας ο εκπρόσωπος του 
στρατού Τάμερ αλ εφάι.

ολλοί νεοσύλλε το
Στο τέμενος αλ άουντα πηγαίνουν 

κυρίως σουφιστές μουσουλμάνοι. Το 
ΙΚ θεωρεί τους σουφιστές «αιρετικούς» 
και καλεί τους υποστηρικτές του να τους 
εξοντώσουν.

Μεταξύ των πιστών που είχαν συγκε-
ντρωθεί στο τζαμί ήταν και πολλοί νεο-
σύλλεκτοι, σύμφωνα με νοσοκομειακές 
πηγές από την πόλη αλ Αρίς.

Πέρυσι οι τζιχαντιστές είχαν αιχμα-
λωτίσει και αποκεφαλίσει έναν γηραιό 
ιερωμένο των σούφι, κατηγορώντας τον 
ότι επιδίδεται σε μαγεία, κάτι που απα-
γορεύεται στο ισλάμ. Πολλοί σουφιστές 
έχουν επίσης απαχθεί και στη συνέχεια 
αφεθεί ελεύθεροι αφού «μετανόησαν». Από 
το 2013, μετά την ανατροπή του ισλαμι-
στή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από τον 
στρατό, μια τζιχαντιστική οργάνωση που 
κατόπιν δήλωσε πίστη στο ΙΚ εξαπολύει 
τακτικά επιθέσεις εναντίον των δυνάμε-
ων ασφαλείας στο βόρειο Σινά. Δεκάδες 
αστυνομικοί, στρατιώτες και πολίτες έχουν 
σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις.

σαν του  π στού
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι δράστες 

περικύκλωσαν το τέμενος με οχήματα 
4 4 και κατόπιν τοποθέτησαν μια βόμβα 
έξω από αυτό. Αφού πυροδότησαν τον 
εκρηκτικό μηχανισμό, γάζωσαν τους πι-
στούς που, πανικόβλητοι, προσπαθούσαν 
να διαφύγουν. Πυρπόλησαν μάλιστα και 
οχήματα για να αποκλείσουν τους δρό-
μους που οδηγούν στο τέμενος. Οι ένοπλοι 

«εισήλθαν στο τέμενος, ήταν 10 με 20 και 
σκότωσαν περισσότερους ανθρώπους από 
όσους τραυμάτισαν», διηγήθηκε ο Μάγκντι 

ιζκ, που τραυματίστηκε στην επίθεση. 
«Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και 
φορούσαν στρατιωτικές στολές», πρόσθεσε, 
διευκρινίζοντας ότι οι οικογένειες που ζουν 
σε αυτήν την περιοχή είχαν ήδη δεχθεί 
απειλές από εξτρεμιστικές οργανώσεις.

 
εθν  ατα ραυ
Ο ώσος πρόεδρος λαντίμιρ Πού-

τιν έκανε λόγο για μια συγκλονιστική 
επίθεση σε ό,τι αφορά «τη σκληρότητα 
και τον κυνισμό της», ενώ ο Αμερικανός 
ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε 
«μια σοκαριστική ενέργεια» στη διάρκεια 
τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Σίσι.

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών αν-
Ιβ Λε Ντριάν καταδίκασε μια «ειδεχθή 
επίθεση» και ο ρετανός ομόλογός του 
Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «βαθιά θλιμμέ-
νος από ( ) αυτήν τη βάρβαρη ενέργεια».

Ο μεγάλος ιμάμης του τεμένους αλ 
Άζχαρ, του βασικού θεσμού του σουνι-
τικού ισλάμ, ο σε χης Άχμεντ αλ Ταγέμπ 
καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο τη 
βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια», ενώ 
ο πάπας ραγκίσκος δήλωσε «βαθιά 
θλιμμένος από την απώλεια ανθρώπι-
νων ζωών».

Ο γενικός γραμματέας του Αραβι-

κού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ 
καταδίκασε «ένα φρικτό έγκλημα που 
επιβεβαιώνει ότι το πραγματικό ισλάμ 
είναι αθώο σε σχέση με εκείνους που 
υιοθετούν μια εξτρεμιστική, τρομοκρα-
τική ιδεολογία».

 Η προηγούμενη τόσο αιματηρή επί-
θεση στην Αίγυπτο είχε σημειωθεί τον 
Οκτώβριο του 2015, όταν μια βόμβα που 
είχε τοποθετήσει σε ρωσικό αεροσκάφος 
το αιγυπτιακό παρακλάδι του ΙΚ είχε κο-
στίσει τη ζωή στους 224 επιβαίνοντες.

 
 μα ο  ίνοντα  στό ο
Το αιγυπτιακό παρακλάδι του ΙΚ 

εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον των 
δυνάμεων ασφαλείας στη χερσόνησο του 
Σινά, που συνορεύει με το Ισραήλ και τη 
Λωρίδα της Γάζας, αν και η συχνότητα 
και το εύρος έχουν μειωθεί την τελευταία 
χρονιά. Οι τζιχαντιστές έχουν στραφεί 
στους αμάχους, επιτιθέμενοι όχι μόνο 
σε χριστιανούς και σουφιστές, αλλά και 
σε βεδουίνους στο Σινά, τους οποίους κα-
τηγορούν ότι συνεργάζονται με τον αιγυ-
πτιακό στρατό. Τον εβρουάριο πολλοί 
χριστιανοί έφυγαν από την αλ Αρίς έπειτα 
από μια σειρά επιθέσεων εναντίον τους. 
Πριν ένα χρόνο περίπου 100 χριστιανοί, 
κυρίως κόπτες, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις 
εναντίον εκκλησιών ή άλλων στόχων στο 
Σινά και αλλού στην Αίγυπτο.

Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα επισκεφθούν την Κύπρο 
μεταξύ 27- 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο 
της προώθησης του έργου της μεταρ-
ρύθμισης των δικαστηρίων της Κύπρου. 
Η όλη διαδικασία επιχορηγείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Επιτροπής Μεταρρύθ-
μισης Δικαστηρίων   
3 , που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ, αυτή θα 
είναι η τρίτη και τελευταία επίσκεψη 
των Εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο. Η 
τελική τους Έκθεση για το πρώτο έργο, 
που αφορά τη Γενική Μεταρρύθμιση 
των Δικαστηρίων, αναμένεται να ολο-
κληρωθεί τον Απρίλιο του 2018. Πέραν 
της Γενικής Μεταρρύθμισης, εκκρεμεί 
και δεύτερο έργο, το οποίο αφορά την 
αναθεώρηση των θεσμών Πολιτικής 
Δικονομίας. Το έργο αναμένεται να 
ξεκινήσει περί το τέλος του χρόνου 
και να περατωθεί σε 15 μήνες από 
την έναρξή του. Οι εμπειρογνώμονες 
κατά την επίσκεψή τους θα συναντη-
θούν με τον Πρόεδρο και Μέλη του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, την Επιτροπή 
Μεταρρύθμισης, τον Υπουργό Οικο-
νομικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, τον Γενικό 
Εισαγγελέα, τη Γενική Λογίστρια, την 
Επίτροπο Νομοθεσίας, κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς, δικη-
γόρους, πρωτοκολλητές και άλλους.

Έρευνες για την εξιχνίαση της 
υπόθεσης της έκρηξης κατοικίας στο 
Αναβαργός διεξήγαγε η Αστυνομία, 
λαμβάνοντας καταθέσεις τόσο από 
τους ενοίκους της κατοικίας όσο και 
από πρόσωπα, τα οποία κατοικούν 
στην εν λόγω γειτονιά, σύμφωνα με 
τον εκπρόσωπο Τύπου και υπεύθυνο 
του ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Ιωάννου. Σε 
δηλώσεις του ο κ. Ιωάννου ανέφερε 
πως η έκρηξη σημειώθηκε χθες γύρω 
στις 05:30 το πρωί στην είσοδο κατοι-
κίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή 
Αναβαργός στην Πάφο.  Η κατοικία, 
σημείωσε, ανήκει σε 57χρονη Ελληνο-
κύπρια, προσθέτοντας πως η  Αστυνο-
μία από την πρώτη στιγμή απέκλεισε 
την σκηνή και άρχισε τις εξετάσεις. 
Από τις εξετάσεις, είπε ο κ. Ιωάννου,  
διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφείλεται 
σε αυτοσχέδια βόμβα, η οποία περιείχε 
εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.  Οι 
ζημιές δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη, 
ενώ -όπως ανέφερε- εκτός από τις ζη-
μιές που προκλήθηκαν στην εν λόγω 
κατοικία, προκλήθηκαν πιο ελαφριές 
ζημιές σε άλλη κατοικία, η οποία βρί-
σκεται απέναντι. Επίσης, ζημιές έγιναν 
και σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο 
ανήκει σε γείτονα, είπε.

Στα μαύρα η Αίγυπτος
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΡΗΝΕΙ  ΝΕΚΡΟΥΣ

Δύσκολες ώρες για την Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, έτα Αιμιλιανίδου, καθώς 

έχασε τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αι-
μιλιανίδη. Ο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης 
γεννήθηκε στις 17 Μα ου του 1947 και 
δικηγορούσε στην Κύπρο από το 1977. 
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και κάτοχος διάφορων διπλωμάτων, 
διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Λευκωσίας και εξεταστής του 
Νομικού Συμβουλίου, ενώ συμμετείχε 
στη διαμόρφωση νομοσχεδίων και σε 
υποθέσεις σταθμό στην εξέλιξη του κυ-
πριακού δικαίου.

Δικηγόρησε επί όλων των κλάδων 
του δικαίου, αλλά διέπρεψε ιδιαίτερα 
στις συμβάσεις, την ακίνητη ιδιοκτησία, 
το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, 

το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο εταιρειών 
και την πνευματική ιδιοκτησία. 

Γνωστός για την κοινωνική του δράση, 
διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου ίλων 
του Λεβέντειου Μουσείου Λευκωσίας και 
του Ιδρύματος Άγιος Χριστόφορος, καθώς 
και άλλων οργανισμών.  ταν σύζυγος της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων έτας Αιμιλιανίδου 
και πατέρας του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη. 

υλλυπητ ρ α
από τον ρόεδρο

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του δικη-
γόρου Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη, συζύγου 
της Υπουργού Εργασίας, εκφράζει ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης. Είναι πραγματικά 
με βαθιά θλίψη που έλαβα την είδηση για 
τον θάνατο του Κωνσταντίνου Αιμιλια-
νίδη, συζύγου της Υπουργού Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
έτας Αιμιλιανίδου. Ο πρόωρος χαμός του 

Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη, ο οποίος ήταν 
μια διακεκριμένη προσωπικότητα, που 
ξεχώριζε για το ήθος, τον εξαίρετο επαγ-
γελματισμό και την εντιμότητα του, αφήνει 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά 
του, αλλά και στην κυπριακή κοινωνία 
ευρύτερα , αναφέρει σε γραπτή δήλωση 
ο Πρόεδρος. Εκ μέρους της Κυβέρνησης, 
αλλά και της οικογένειάς μου, εκφράζω 
βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια τόσο 
στη έτα για την απώλεια του συζύγου 
της, όσο και στον  Αχιλλέα για τον χαμό 
του πατέρα του , καταλήγει.

Συλλυπητήρια εξέφρασαν, επίσης, 
κόμματα και οργανωμένοι φορείς.

Το συγκρότημα ΔΙΑΣ και όλοι οι δη-
μοσιογράφοι της «Σημερινής» εκφράζουν 
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια. 

      Α

Δύο πράγματα δεν θέλουν οι Τ κ, να 
γίνουν μειονότητα ή ο 82ος νομός της 
Τουρκίας, δήλωσε ο Τ κ ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί, προσθέτοντας «θα ζήσουμε είτε 
ισάξια κάτω από την ίδια δομή είτε κάτω 
από δύο χωριστές δομές». Όπως μεταδίδεται 
στα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί μιλούσε σε 
συνάντηση με εκπροσώπους τ κ οργανώ-
σεων στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στη συνοικία  , όπου 
διαμένουν οι περισσότεροι Τ κ που ζουν 
στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο Τ κ ηγέτης 
σημείωσε επίσης ότι το Κυπριακό σήμερα 
είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι ήταν το 2004. 
Τότε, είπε, οι Τ κ είπαν κατά 65% ναι και 
οι Ε κ κατά 75% όχι. «Είναι αντικείμενο 
συζήτησης εάν σε μας σήμερα η ψήφος τού 
ναι είναι ακόμα 65%. Το λέμε με ειλικρί-
νεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ 
γι’ αυτό». Αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό 
των διαπραγματεύσεων και επανέλαβε ότι 
ο ίδιος είναι ειλικρινής όσον αφορά τον 
στόχο της λύσης, υποστήριξε ότι επειδή η 
τ κ πλευρά πίεσε συζητήθηκαν τα θέματα 
εδαφικό, ασφάλεια και εγγυήσεις και έγινε 
για πρώτη φορά μια πενταμερής σύνοδο 
για το Κυπριακό. Ο βασικός στόχος της 
ε κ πλευράς, συνέχισε, ήταν να κόψουν 
όλους τους δεσμούς μεταξύ Τουρκίας και 
ψευδοκράτους. «Αυτό δεν είναι δυνατόν. 
Το εξηγήσαμε. Και άλλοι προσπάθησαν 
να το εξηγήσουν». Δεν είναι ρεαλιστικό 
να ονειρεύονται ότι θα αποτραβηχτεί η 
Τουρκία από τα πάντα από την Κύπρο, 
συνέχισε ο κ. Ακιντζί, λέγοντας ότι είναι 
ωστόσο «εφικτό να υπάρχουν σχέσεις 
Τουρκίας - Κύπρου σε ένα λογικό επίπεδο. 
Κι εμείς αυτό προτείναμε. Το είδαν όλοι 
όσοι ήταν στο τραπέζι αυτό. Η τ κ πλευρά 
και η Τουρκία συμπεριφέρθηκε λογικά, 
ρεαλιστικά. στόσο η μαξιμαλιστική προ-
σέγγιση μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις’ 
δεν έδωσε ευκαιρία σε μια συμφωνία».
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Ο απολογισμός 
είναι τουλάχιστον 

 νεκροί και  
τραυματίες
Ο πρόεδρος 

μπντελ Φάταχ αλ 
Σίσι δεσμε θηκε 
να απαντήσει με 

σφοδρότητα  στην 
επίθεση αυτή
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ολιτική στόχευση που 
ξεπερνά τα όρια του δι-
αχρονικού ομφαλοσκο-
πισμού που διακατέχει  
σε πολιτικό επίπεδο την 
Κυπριακή Δημοκρα-
τία, φαίνεται να έχει το 

Προεδρικό, μέσω των τριμερών σχημάτων 
συνεργασίας με το Ισραήλ από τη μία και τις 
αραβικές χώρες της περιοχής από την άλλη. 
Αυτοί οι τριμερείς σχηματισμοί κρίνονται μεν 
σημαντικοί, αλλά ως αυτόνομα σώματα δεν 
μπορούν να προσφέρουν τα αναμενόμενα ή 
να έχουν εκείνη την προστιθέμενη αξία που 
θα αλλάξει τις περιφερειακές ισορροπίες, 
αν και, κατά κοινή παραδοχή, σε ένα πρώτο 
επίπεδο χαμηλής, τουλάχιστον, πολιτικής, 
καταγράφουν οφέλη για τις κοινωνίες των 
εμπλεκομένων κρατών. 

Το δεδομένο αυτό είναι σε γνώση του 
Προεδρικού, που ανασυντάσσει δυνάμεις 
και βάζει τις μηχανές μπροστά για ανάδειξη 
του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου, μέσω 
ευρύτερων σχηματισμών, που θα αφήνουν, 

καλώς εχόντων των πραγμάτων, ανεξίτηλο 
πολιτικό αποτύπωμα. Κάτι που παραδέχεται 
με αποκλειστικές του δηλώσεις στη Σημε-
ρινή  της Κυριακής ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος για 
πρώτη φορά κάνει λόγο για ΕυρωΑραβική 
Μεσογειακή Ένωση, με πρωτοστάτη και 
πρωτεργάτη την Κυπριακή Δημοκρατία. 

υλ να  ε τερ  πολ τ  
Με αφορμή την πρόσφατη τριμερή 

σύνοδο κορυφής -την πέμπτη στη σειρά- 
Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, ανεφύη εκ 
νέου το ερώτημα ως προς το τι προσφέρουν 
αυτοί οι σχηματισμοί επί του πρακτέου και 
αν πίσω από τις φαντασμαγορικές  συ-
ναντήσεις υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο. 

Μιλώντας στη Σ , ο κ. Χριστοδουλίδης 
χάραξε πρώτα τις γραμμές του γηπέδου  
εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες, λέγοντας ότι η σύσταση των 
τριμερών συνεργασιών με γειτονικά κρά-
τη αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς 
πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της δι-
ακυβέρνησης Αναστασιάδη, που από τις 
πρώτες κιόλας μέρες στην εξουσία εργάστηκε 
μεθοδικά προς αυτήν την κατεύθυνση, σε 
συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση, 
αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία . 

Σημείωσε, δε, ότι από την αρχή της πρω-
τοβουλίας μέχρι και σήμερα υπήρξε εξέλιξη, 
την οποία προσδιόρισε λέγοντας πως είναι 
θετικό το γεγονός, όπως αποδεικνύεται από 
τις εξελίξεις, ότι οι συναντήσεις αυτές, ιδιαί-
τερα με Αίγυπτο και Ισραήλ, έχουν πλέον 
θεσμοθετηθεί και πραγματοποιούνται κάθε 
έξι μήνες . Επεσήμανε, μάλιστα, ότι από την 
αφετηρία της προσπάθειας που είχε ως βα-
σικό πυλώνα τα ενεργειακά (προφανώς την 
ανάγκη οχύρωσης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας) πλέον τα θέματα έχουν διευρυνθεί. 
Πρόκειται , είπε, για καθοριστική εξέλιξη, 

αφού πλέον μέσα από τη συζήτηση μιας 
πλειάδας θεμάτων, αποδεικνύεται ξεκάθαρα 

και η στρατηγικής φύσεως συνεργασία που 
αναπτύσσεται .

δού η με λη ε όνα  
Το ερώτημα που θέσαμε στον κ. Χρι-

στοδουλίδη ήταν πολύ συγκεκριμένο και 
γεννάται από τους ίδιους τους πολίτες. Σε 
τι πραγματικά στοχεύει η πολιτική των τρι-
μερών συνεργασιών και αν εξαντλείται σε 
αυτές. Η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική: 
Σε βάθος χρόνου ο πολιτικός οραματισμός 

κινείται προς τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον να 
διευρυνθούν, είτε θεματικά είτε συνολικά, 
οι τριμερείς συναντήσεις, με τη συμμετοχή 
κρατών με τα οποία έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε κοινές προκλήσεις και μοιραζό-
μαστε κοινούς στόχους και οράματα. Αυτή 
η διεύρυνση από τριμερείς σε πολυμερείς 
σχηματισμούς δύναται να αφορά είτε τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε 
γειτονικά κράτη . Αυτά σε πρώτο χρόνο, 
καθώς ο σχεδιασμός προχωρεί και αναλόγως 

αποτελεσμάτων, γεωπολιτικών δεδομένων 
και ισορροπιών θα αναπτύσσεται, σύμφωνα 
πάντα με τον κ. Χριστοδουλίδη. 

Δεύτερος και απόλυτα εφικτός στόχος 
είναι να επιχειρηθεί μια άτυπη σύνδεση 
των τριμερών συνεργασιών με τη Σύνοδο 
των εφτά Μεσογειακών Κρατών της ΕΕ 
( 7), όπου επίσης συμμετέχει η Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Να δούμε, δηλαδή, 
το ενδεχόμενο   συμμετοχής ενός ή
και περισσοτέρων γειτονικών κρατών σε 
συναντήσεις των 7, για συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένων 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, των ενερ-
γειακών συμπεριλαμβανομένων .

α  ο αρυσ μαντο  στό ο  
Και μέσω των πιο πάνω η Κυπριακή 

Δημοκρατία θέλει να στρώσει το χαλί για 
να καταφέρει, αν τα καταφέρει, να παίξει 
μπάλα στο πολιτικό  . 
Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, τρί-

τος και μακροπρόθεσμος στόχος είναι να 
διερευνήσουμε, τουλάχιστον, το ενδεχόμε-
νο θεσμικής, αν μου επιτρέπεται ο όρος, 
διασύνδεσης των κρατών της περιοχής. 
Όπως, δηλαδή, ο άνθρακας και ο χάλυ-
βας, έφεραν κοντά τα ευρωπαϊκά κράτη και 
αποτέλεσαν τη βάση για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, γιατί 
όχι η Ενέργεια, η Άμυνα και η Ασφάλεια 
-και τόσα άλλα θέματα που απασχολούν 
τις τριμερείς συναντήσεις και αποτελούν 
κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες- να μην 
αποτελέσουν το υπόβαθρο για θεσμική 
διασύνδεση μεταξύ τους; .

το θο  υπρ α ό 
Μπορούν αυτές οι συμμαχίες, τριμερείς 

ή διευρυμένες, να αλλάξουν τον ρουν της 
ιστορίας στο Κυπριακό; Αλλάζει ο γεωστρα-
τηγικός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
τις ισορροπίες διαπραγμάτευσης του εθνικού 
θέματος; Επί του πρακτέου, μέχρι στιγμής, 

τίποτα το χειροπιαστό. Όμως η ελπίδα πάντα 
πεθαίνει τελευταία. 

Όλα τα πιο πάνω, όπως και συνολικά 
ο τρόπος ενάσκησης της εξωτερικής μας 
πολιτικής, αναπόφευκτα επηρεάζουν και το 
Κυπριακό. Μέσα, δηλαδή, από συστηματι-
κές, πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες 
ενέργειες σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία 
αποδεικνύει σήμερα ότι δεν είναι μόνο το 
κυπριακό πρόβλημα. Η Κύπρος σήμερα 
είναι πυλώνας σταθερότητας, ο πιο αξιόπι-
στος και προβλέψιμος εταίρος και παροχέας 
ασφάλειας σε μια περιοχή αστάθειας και 
αβεβαιότητας με ιδιαίτερη γεωστρατηγική 
σημασία τόσο για τους ισχυρούς δρώντες 
στο διεθνές σύστημα όσο και για την Ε.Ε. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεμελιώσαμε και 
την άποψη σε διεθνές επίπεδο ότι μια ενδεχό-
μενη λύση του Κυπριακού, για να είναι προς 
όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, 
θα πρέπει να ενισχύει ακόμη περισσότερο 
τον ρόλο της χώρας μας στην περιοχή, να 
αναβαθμίζει περαιτέρω τη γεωστρατηγική 
της σημασία και την υπόστασή της σε διε-
θνές επίπεδο, χωρίς τις όποιες εξαρτήσεις 
από τρίτες χώρες στην άσκηση της εξω-
τερικής της πολιτικής και χωρίς πρόνοιες 
και δεδομένα που είτε θέτουν εμπόδια και 
δυσκολίες στη λειτουργικότητά της ή στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, είτε απο-
σκοπούν να εξυπηρετήσουν στόχους και 
επιδιώξεις άλλων χωρών. Έγινε, δηλαδή, 
σαφές προς όλους ότι το επανενωμένο κράτος 
θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ομαλά, 
σε περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας, 
κατά τρόπον ανεξάρτητο και ακέραιο, έτσι 
ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί 
τον απαιτούμενο σταθεροποιητικό παρά-
γοντα μιας «δύσκολης» αλλά με μεγάλη 
γεωστρατηγική σημασία, περιοχής , ήταν 
η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Κυβερ-
νητικού Εκπροσώπου. Μένει τώρα να τα 
δούμε αυτά στην πράξη. 

Γεωστρατηγικό παιχνίδι προστιθέμενης αξίας  
ΧΡΙΣΤΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 



συνεργασία της Κύπρου 
με την Αίγυπτο στο 
πλαίσιο της τριμερούς 
συνεργασίας με την 
Ελλάδα και κατ’ επέ-
κτασιν με το  Ισραήλ, 
μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα 
της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Αίγυπτος 
είναι μια χώρα με ιστορία και πολιτισμικό 
βάθος, που θεωρείται δικαίως ως ηγέτιδα 
χώρα του Μουσουλμανικού κόσμου, της 
οποίας η κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του 
Αλ Σίσι, απέκτησε μια σταθερότητα που 
ικανοποιεί και τις μεγάλες δυνάμεις, συ-
μπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της 

ωσίας. Οι αναβαθμιζόμενες σχέσεις Κα-
ρου-Λευκωσίας τα τελευταία χρόνια και 

η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με 
επίκεντρο την ενέργεια εξοργίζουν την 
Άγκυρα περισσότερο απ’ ό,τι η συνεργασία 
Κύπρου-Ισραήλ. Η σωστή αξιοποίηση και 
διατήρηση των σχέσεων αυτών μπορούν 
να συμβάλουν μακροπρόθεσμα και στο 
εθνικό μας ζήτημα. 

Η τρ πλ  ορ οθέτηση 
Από την πρώτη τριμερή συνάντηση 

Αναστασιάδη-Σαμαρά-Αλ Σίσι στην Αίγυπτο 
το 2014, κοινός στόχος υπήρξε η επίσπευ-
ση των διαδικασιών για οριοθέτηση της 
ΑΟ  μεταξύ των τριών χωρών, κάτι που 
επαναλήφθηκε και στην κοινή διακήρυξη 
της Λευκωσίας αυτήν την εβδομάδα. Τρία 
χρόνια μετά, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό 
αποτέλεσμα προς αυτήν την κατεύθυνση 
για δυο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος και πιο σημαντικός ρόλος 
είναι η διαχρονική διστακτικότητα των 
ελληνικών Κυβερνήσεων, που, φοβού-
μενες τυχόν αντιδράσεις από την Τουρ-
κία, δεν τολμούν ούτε να ανακηρύξουν 
ΑΟ , που αποτελεί μονομερές δικαίωμα. 
Η Αίγυπτος αποτελεί τη χώρα-κλειδί για 
την κατοχύρωση του τριπλού σημείου 
επαφής της ΑΟ  με Κύπρο-Ελλάδα. Όλα 
αυτά τα χρόνια, η Άγκυρα προσπαθεί 
έμμεσα και άμεσα να δελεάσει το Κάιρο 
προσφέροντάς του τον διαμοιρασμό της 
ΑΟ  στη Μεσόγειο, «διαγράφοντας» την 
επήρεια του συμπλέγματος  Καστελορί-
ζου στην οριοθέτηση ζωνών κυριαρχίας. 
Κατά καιρούς υπάρχουν δημοσιεύματα 
στον αραβικό Τύπο, τα οποία αφήνει να 
διαρρεύσουν η Μουσουλμανική Αδελφό-

τητα, που κατηγορούν τον Αλ Σίσι ότι μια 
ενδεχόμενη οριοθέτηση με την Ελλάδα 
βάσει της μέσης γραμμής, συνεπάγεται 
ξεπούλημα των εθνικών συμφερόντων της 
χώρας, αφού επικαλούνται παλαιότερες 
συμφωνίες διεκδικώντας νησίδες νοτίως 
της Κρήτης. 

Εν μέσω συνεχιζόμενων τουρκικών 
προκλήσεων και αμφισβητήσεων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, η τριπλή οριοθέτηση 
μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αποτε-
λεί την καλύτερη απάντηση στα τουρκικά 
σχέδια και δημιουργεί παράλληλα τον 
δρόμο για τη διέλευση του αγωγού  

. Και του  . 

θελαν ανατροπ  Αλ ίσ  
Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές 

δεσμεύσεις μεταξύ Άγκυρας-Κα ρου 
συνεχίζονται, εντούτοις οι διπλωματικές 
τους σχέσεις έχουν ανασταλεί μετά την 
ανατροπή του ισλαμιστή ηγέτη Μόρσι  το 
2013, ο οποίος ήταν στενός σύμμαχος της 
κυβέρνησης του ΑΚ  του ίδιου του Τούρ-
κου Προέδρου ετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Η κυβέρνηση ΑΚ  συνεχίζει να ασκεί 
κριτική στην αιγυπτιακή κυβέρνηση για 
την απομάκρυνση του όρσι (2013), με 
το Κάιρο να κατηγορεί την Άγκυρα ότι 
παρεμβαίνει στις εγχώριες υποθέσεις της 
χώρας υποστηρίζοντας τρομοκράτες που 
πραγματοποιούν επιθέσεις στην Αίγυπτο. 

Σε μια σημαντική εξέλιξη αυτήν την 
εβδομάδα, οι Αρχές ασφαλείας της Αι-
γύπτου προχώρησαν στη σύλληψη 29 
υπόπτων, με την κατηγορία ότι  διενερ-
γούσαν κατασκοπία για λογαριασμό 
της Τουρκίας. Οι αιγυπτιακές μυστικές 
υπηρεσίες κατηγόρησαν τις αντίστοιχες 
τουρκικές ότι συμμετείχαν από κοινού με 

μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας, με σκοπό την αποσταθεροποίηση των 
θεσμών του κράτους με απώτερο στόχο 
την ανατροπή της Κυβέρνησης και την 
πολιτική εξόντωση του Προέδρου Αλ Σίσι.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δήλωση της Ει-
σαγγελίας της Αιγύπτου, μαζί με άλλους 
πέντε υπόπτους που βρίσκονται σήμερα 
στο εξωτερικό, οι 29 κατηγορούμενοι βρί-
σκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία για 
προσχώρηση σε τρομοκρατική οργάνωση, 
παρακολούθηση τηλεφωνικών δικτύων, 
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από παράνο-
μες δραστηριότητες και παράνομο εμπόριο 
νομισμάτων. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα 
με τα δημοσιεύματα, κατέγραφαν τηλεφω-
νικές κλήσεις και περνούσαν πληροφορίες 
σε τουρκικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου για να ανακτήσει την εξουσία της 
χώρας η Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα δια-
τηρούσε ανέκαθεν στενές σχέσεις με το 
κυβερνών ισλαμικό κόμμα της Τουρκίας, 
ΑΚ , και πολλοί βρήκαν ασφαλές κατα-
φύγιο εκεί, όπου έχουν στην κατοχή τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς που προπαγαν-
δίζουν εναντίον της κυβέρνησης Αλ Σίσι. 

Η  α  ο  σο  
Επιπλέον, κομβική σημασίας είναι το 

γεγονός πως ο ιταλικός κολοσσός ΕΝΙ, που 
ανακάλυψε το υπεργιγαντιαίο κοίτασμα 

ορ στα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου, θα 
πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα 
γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟ , εφαρ-
μόζοντας το ίδιο γεωτρητικό μοντέλο για 
εξεύρεση κοιτασμάτων παρόμοιου τύπου. 
Η πρώτη φάση της ανάπτυξης του ορ 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ υπενθυ-
μίζεται ότι η κρατική εταιρεία παραγω-
γής φυσικού αερίου της ωσίας, , 
έκλεισε συμφωνία απόκτησης του 30% 
του οικοπέδου τον Οκτώβριο, την ίδια 
ώρα που η   αγόρασε πέρυσι το 
10%. Εκτός από την ενέργεια, η ωσία 
επιχειρεί να διευρύνει την εμπλοκή της 
στην Αίγυπτο και σε άλλους τομείς, όπως 
είναι η δημιουργία ρωσικής βιομηχανι-
κής ζώνης, η οποία βρίσκεται πλέον στα 
τελικά της στάδια.

 ε υροπο ό  
ρόλο  τη  ύπρου 

Με τα υφιστάμενα δεδομένα, η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση θεωρεί πως η καλύτερη 
εφικτή λύση για εμπορική εκμετάλλευση 
της «Αφροδίτης» είναι η μεταφορά του 
κοιτάσματος μέσω αγωγού στους σταθμούς 
υγροποίησης της Αιγύπτου. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση ενδεχομένως να στραφεί 
και το Ισραήλ, που αναζητεί αγοραστές 
για το κοίτασμα Λεβιάθαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία λειτουργεί άτυπα και ως «προ-

ξενήτρα» μεταξύ Τελ Αβίβ-Κα ρου, διευ-
κολύνοντας τη συνεννόηση μεταξύ των 
δυο κρατών. Αν και η ισραηλινή πρεσβεία 
στο Κάιρο είναι άδεια, εντούτοις οι δεσμοί 
ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών είναι 
ισχυροί. Η πραγματοποίηση μια τριμερούς 
συνάντησης Λευκωσίας-Αιγύπτου-Ισραήλ 
δεν θα πρέπει να θεωρείται εφικτή στο 
άμεσο μέλλον, εντούτοις, πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένο ότι τα κοινά γεωπολιτικά 
συμφέροντα και απειλές έχουν ομαλοποι-
ήσει τις άλλοτε τεταμένες σχέσεις των δύο. 

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ο 
Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενιαμίν 
Νετανιάχου έκανε ειδική αναφορά στην 
40ή επέτειο από την ιστορική επίσκεψη 
του Αιγύπτιου πρώην Προέδρου  

-  στην Ιερουσαλήμ, τονίζοντας 
πως, παρά τα σκαμπανεβάσματα, οι ει-
ρηνικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια και 
οι κοινή αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 
θα συμβάλουν σημαντικά στην ασφάλεια 
του Ισραήλ. Όπως έγραψε στην  

 ένα μέλος της Κνεσέτ της Σιωνιστικής 
Ένωσης, το Ισραήλ και η Αίγυπτος είναι 
πολύ σημαντικοί ο ένας για τον άλλο για 
να παρατήσουν τις προσπάθειες συμφι-
λίωσης. Σε αυτό το σημείο ασφαλώς η 
Κύπρος μπορεί και πρέπει να διαδρα-
ματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως 
ένας αξιόπιστος, σταθερός σύμμαχος και 
κράτος μέλος της Ε.Ε. 

Της Κυριακής
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Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑ ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  

Το κεφαλοκλείδωμα της Άγκυρας

Η πραγματοποίηση μια 
τριμερο ς συνάντησης 
Λευκ σίας Αιγ πτου
Ισραήλ δεν θα πρέπει 
να θε ρείται εφικτή 
στο άμεσο μέλλον, 

εντο τοις, πρέπει να 
θε ρείται δεδομένο ότι 
τα κοινά γε πολιτικά 

συμφέροντα και απειλές 
έχουν ομαλοποιήσει 
τις άλλοτε τεταμένες 

σχέσεις τ ν δ ο

Η ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΥ
ΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛ
ΜΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛ ΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ Α ΚΥΡΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 

Μήπως εν τέλει επιβεβαιώνεται σήμερα ο 
Αμερικανός καθηγητής,  , 
ο οποίος μετά την πτώση της διπολικής 
παγκόσμιας σύγκρουσης και το τέλος του 

υχρού Πολέμου προέβλεψε πως ο κό-
σμος θα οδηγείτο αφεύκτως σε σύγκρουση 
πολιτισμών και θρησκειών; Το τελευταίο 
πλήγμα στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυ-
πτο, μια τρομοκρατική επίθεση που έπληξε 
ένα μέρος θρησκευτικής λατρείας, έπληξε 
δηλαδή το πολιτιστικό αγαθό της θρησκείας, 
αποτελεί κορύφωση σειράς τρομοκρατικών 
ενεργειών, που έχουν την αφετηρία τους 
εσχάτως από τη Νίκαια, πέρασαν σχεδόν 

απ’ όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, της 
Κωνσταντινούπολης συμπεριλαμβανομέ-
νης με μοναδική εξαίρεση την Αθήνα, και 
επανήλθαν και πάλι στην Αίγυπτο.

ατεδ ση του υλ ού 
δυτ ού πολ τ σμού

Ο κόσμος δείχνει ανήμπορος να αντι-
μετωπίσει με τα συμβατικά μέσα που δια-
θέτουν τα κράτη κατά μόνας και εν συνόλω 
τη σύγχρονη τρομοκρατική λαίλαπα που 
βρίσκεται εν εξελίξει και όλα δείχνουν 
πως είναι και θα εξακολουθήσει να είναι 
εξαιρετικά δυσχερής η αντιμετώπιση του 
φαινομένου των αόρατων δολοφόνων. Τόσο 
αυτό όσο και τα προηγούμενα πλήγματα 
στη  Νίκαια, στην Κωνσταντινούπολη, στο 
Παρίσι, στη Μαδρίτη και όπου αλλού στην 
Ευρώπη χτύπησαν τζιχαντιστές, είναι σαφές 
πως δεν απεικονίζουν, δεν αποτελούν προϊόν 
σύγκρουσης θρησκειών και πολιτισμών, 

αλλά πολύ περισσότερο μια βίαιη ένοπλη 
και δολοφονική προσέγγιση ακραίων ισλα-
μικών ομάδων στη σύγχρονη παγκόσμια 
κρατική δομή. 

Πρόκειται για μια τρομοκρατική αντί-
ληψη του κόσμου, η οποία στοχεύει στην 
κατεδάφιση αυτού που ονομάζουμε υλικός 
δυτικός πολιτισμός, που αρχίζει από την 
Αμερική, περνάει στην Ιβηρική Χερσόνησο 
και καταλήγει στα Ουράλια. Πρόκειται για 
μια τρομοκρατική προσπάθεια ανατροπής 
της σύγχρονης παγκόσμιας τάξης. Πολλοί 
διερωτώνται κατά πόσον μία προσέγγιση 
δυτικού κόσμου προς το Ισλάμ ή Χριστια-
νοσύνης προς το Ισλάμ θα μπορούσε να 
συμβάλει στην οικοδόμηση μιας γέφυρας 
επικοινωνίας, συναντίληψης και αλληλο-
κατανόησης, ώστε να ξεπεραστούν φόβοι, 
εμφυλοχωρούσα δυσπιστία και να ακυρω-
θούν όσο γίνεται οι εχθρικές εικόνες του 
ενός για τον άλλο. Το πρόβλημα όμως δεν 

συνίσταται στην αναγκαιότητα προσέγγισης 
και κατανόησης του Ισλάμ και του κόσμου 
του Ισλάμ, διότι οι τρομοκράτες πλήττουν 
και το ίδιο το Ισλάμ. Το ζήτημα είναι ότι 
υπάρχει μια ριζοσπαστικοποιημένη ομά-
δα ισλαμιστών, οι οποίοι στοχεύουν, πέραν 
του Ισλάμ, στην ανατροπή της διεθνούς και 
εν γένει παγκόσμιας τάξης ως οικονομίας, 
πολιτικής και πολιτισμού και στην οικοδό-
μηση ενός ισλαμοκρατούμενου διεθνούς 
συστήματος, στο οποίο να κυριαρχεί η 
αντίληψη της συγκεκριμένης ισλαμικής 
προσέγγισης του κόσμου. 

Τ  μπορούν όντ  να νουν
Είναι σαφές πως δεν πρόκειται να ανα-

τραπεί ο κόσμος όπως έχει οικοδομηθεί, 
όχι μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, αλλά και μετά το τέλος του υχρού 
Πολέμου. Δεν μπορούν να εκθεμελιωθούν 
τα κράτη. Εκείνο που μπορεί να επιφέ-

ρουν οι τρομοκρατικές ενέργειες, εφόσον 
συνεχιστούν, είναι μια σοβαρή επίδραση 
αρνητική στην παγκόσμια οικονομία, στην 
εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης και στην 
επικοινωνία εν γένει ανθρώπων και κρα-
τών μεταξύ τους. Διότι αν κυριαρχήσει ο 
φόβος, θα περιορίσουν τις κινήσεις και τις 
σχέσεις του τα κράτη και τα έθνη και θα 
καλλιεργηθεί μία εσωστρέφεια εθνική, η 
οποία θα φέρει την ανθρωπότητα πίσω στον 
19ον και στον 20όν αιώνα. 

Επομένως βρισκόμαστε στο μεταίχμιον 
εξελίξεων που αφορούν σε αυτό που έλεγε 
ο Θουκυδίδης, ότι η ευθύνη της πολιτικής 
συνίσταται στην ικανότητα πρόβλεψης, έτσι 
ώστε να είναι σε θέση το κράτος, και εν προ-
κειμένω η πόλις, να δράσει προληπτικά. Είναι 
υποχρεωμένη λοιπόν η σύγχρονη διεθνής 
πολιτική να φέρει μεγάλα και μικρά κράτη 
σε ένα κοινό φόρουμ εκπόνησης σχεδίου 
αντιμετώπισης του τρομοκρατικού φαινομέ-

νου προληπτικά με την έννοια της αντιμετώ-
πισης του   και όχι  . Είναι 
σαφώς τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα,  
διότι ούτε ο ΟΗΕ λειτουργεί προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε 
οι Μεγάλες Δυνάμεις ΗΠΑ, Κίνα, ωσία 
δείχνουν μιαν αποφασιστικότητα προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Είναι, όμως, παρά ταύτα, η 
συνεργασία όλων αυτών μονόδρομος για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου και, αν 
δεν το κάνουν τώρα, θα το κάνουν αργότερα, 
όταν θα υποστούν πλήγματα και οι ίδιοι 
στις χώρες τους. Διαθέτουν την τεχνογνωσία 
και την ειδική γνώση, που μπορεί να τους 
επιτρέψει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
απέναντι στην πρόβλεψη και πρόληψη του 
φαινομένου και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο 
εάν λειτουργήσουν από κοινού. 

 Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής 
Κέντρου Ανατολικών Σπουδών Για τον Πολιτι-

σμό και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Ταγίπ Ερντογάν βρί-
σκεται σε ρήξη ακό-
μη και με αυτό το 
ΝΑΤΟ, το οποίο τον 
θεωρεί... εχθρό του. 
Έτσι εμφανίστηκε 
η φιγούρα του στη 

Νορβηγία: ς εχθρικός στόχος. Για να 
σπεύσουν οι αξιωματούχοι της Συμμαχίας 
και δη ο Γ.Γ. Γενς Στόλτενμπεργκ να του 
ζητήσουν συγγνώμη, για την γκάφα τους 
και γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος απείλησε 
με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, του οποί-
ου την γκάφα χαρακτήρισε ως αναιδή. 
Λογικά ομιλούντες, εάν αποχωρούσε 
από το ΝΑΤΟ, δεν θα προλάμβανε να 
καταλάβει πότε θα το είχε μετανιώσει  
Θα προσυπέγραφε την καταδίκη του. 

δη, η χώρα του αντιμετωπίζει ουκ ολίγα 
οικονομικά προβλήματα, με τη λίρα να 
αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα και 
την Κεντρική Τράπεζα της χώρας να μην 
μπορεί να δώσει επαρκείς λύσεις. Εκτός 
των συμβατικών στρατιωτικών μέσων, 
υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πλήξεις 
κάποιον, όπως π.χ. η οικονομία.     

ΑΤ   α  ομοσπονδία
Οι ΝΑΤΟϊκοί δεν τραβούν το σχοινί, 

εφόσον μπορούν να λύσουν το ζήτημα 
πιο απλά, που δεν το λύνουν, όμως ριζικά, 
με τη συγγνώμη. Η ουσία όμως είναι ότι 
ακόμη και αν ο ίδιος ο Ερντογάν, είτε με 
τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, βάλει τη 
θηλιά στο λαιμό του, εμείς δεν θα πάρουμε 
είδηση. Διότι κάποιοι θα συνεχίσουν  να 
επιδιώκουν εναρμόνιση των πολιτικών 
μας επιλογών επί τη βάσει του συνθή-
ματος «ΝΑΤΟ, , Προδοσία» από τη 
μια, ενώ από την άλλη θα  αποδέχονται 
μαζί με τον Πρόεδρο και τους λοιπούς 

ομοσπονδιακούς, είτε της καλής είτε 
της κακής ομοσπονδίας, τα ΝΑΤΟϊκά 
σχέδια λύσης. Εκ των πραγμάτων, αυτή 
δεν είναι ορθολογιστική πολιτική και επ’ 
ουδενί ρεαλιστική. Η μοναδική πραγ-
ματικότητα είναι ότι αυτές οι πολιτικές 
αντιλήψεις βοηθούν την Τουρκία να μας 
ελέγχει σε περίπτωση ομοσπονδιακής 
λύσης και θεσμικά και γεωστρατηγικά, 
όταν αυτή θα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και 
εμείς εκτός. Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι 
ο Ερντογάν είναι τελειωμένος, αλλά ότι 
μέσα από ρήγματα που αφήνει πίσω του 
ο καβγάς με ΗΠΑ, Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, θα 
έπρεπε να αποκομίσουμε οφέλη.  

 π ο δυνατό  στρατό
Ο ορθολογισμός επιβάλλει το εξής: 

Εφόσον δεν μπορούμε να διώξουμε τον 
τούρκικο στρατό με τα όπλα από μόνοι 
μας, θα πρέπει να βρούμε άλλους τρό-
πους, έναν άλλον πιο δυνατό στρατό 

από τον τουρκικό, για να αναγκαστεί 
ο Αττίλας να αποχωρήσει πλήρως και 
μάλιστα χωρίς να χάνουμε τμήμα της 
κυριαρχίας μας. Αντιθέτως, στόχος είναι 
να την  ενισχύουμε. Συνεπώς, αυτός ο 
Αμυντικός και Στρατιωτικός Οργανισμός 
είναι του ΝΑΤΟ. Στην τουρκική αξίωση 
για μόνιμη παραμονή βάσης στην Κύπρο, 
η απάντηση θα πρέπει να είναι ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ 
και πλήρης αποχώρηση του στρατού κα-
τοχής και κατάργηση των εγγυήσεων. 
Γιατί να υπάρχει στρατός κατοχής και 
γιατί να υπάρχουν εγγυήσεις, αφού όλοι 
οι εμπλεκόμενοι θα ανήκουν στον ίδιο 
αμυντικό βραχίονα, ο οποίος αποτελεί 
και τον κεντρικό πυλώνα ασφάλειας της 
Ευρώπης; Αυτό είναι σαφές και μέσω 
της  και του άρθρου 42,2 της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας. Η Κύπρος 
είναι ήδη ΝΑΤΟ λόγω των εγγυητριών 
δυνάμεων και των άσεων. Τούρκοι και 

ρετανοί έχουν οφέλη κι εμείς όχι. Αν 
έχουμε, είναι ελάχιστα συγκριτικά με 
εκείνα των άλλων. Ας μην αστειευόμα-
στε: η συμμετοχή μας στα προγράμματα 
του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη ( ) 
ως παράρτημα του ΝΑΤΟ δεν έχει γίνει, 
για τους εξής λόγους: Α. ρετανοί και 
Αμερικανοί μάς συμβούλευσαν να μην 
προχωρήσουμε, διότι η Τουρκία δεν θα 
δεχόταν και θα δημιουργείτο πρόβλημα, 
που θα αντανακλούσε και στις συνομι-
λίες. Οι παρεμβάσεις έγιναν προς τον 
ΥπΕξ Ι. Κασουλίδη και το φθινόπωρο 
του 2013, όταν αξιωματούχοι της Ε.Ε. 
είχαν επισκεφθεί την Κύπρο. Πίσω 
από τον σχεδιασμό και την επιχειρη-
ματολογία ήταν η ρετανία με την κ. 
Κάθριν Άστον, τότε επικεφαλής της 
Κοινής Άμυνας και Εξωτερικής 
Πολιτικής της Ε.Ε. . Η υφιστά-
μενη Κυβέρνηση δεν ήθελε 
να ενοχλήσει το ΑΚΕΛ,  του 
οποίου τις ψήφους ήθελε για 
να περάσει το σχέδιο λύσης, 
το οποίο εκτιμούσε πως ήταν 
προ των πυλών. Αποτέλεσμα: 
Δεν ήρθε η λύση. 

Τελικώς τι συνέβη; Αφε-
νός δεν ενταχθήκαμε στα 
προγράμματα του  και, 
αφετέρου, ούτε λύση ήρθε. 
Κερδισμένοι διπλά είναι οι 
Τούρκοι και οι ρετανοί. 
Προβάλλεται, μάλιστα, 
ο ισχυρισμός ότι, ακόμη 
και αν υποβάλουμε αίτηση για 
το ΝΑΤΟ, η Τουρκία θα ασκήσει βέτο. 
Ας ασκήσει. Θα φέρει την ευθύνη τού 

όχι. Ας δούμε, όμως, γιατί θα ασκήσει 
βέτο η Τουρκία; Διότι, με την ένταξή 
μας στο ΝΑΤΟ: Πρώτο, θα χάσει τον 
πλήρη έλεγχο στην περιοχή, τον οποίο 
έχει σήμερα μαζί με τους ρετανούς 
και τις άσεις τους. Δεύτερο, θα είμαστε 
σύμμαχοι. Πώς θα μας επιτεθεί; Σκε-
φτήκατε, εάν η Ελλάδα δεν ήταν στο 
ΝΑΤΟ, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και 
στη Θράκη;  η Τουρκία θα έφτιαχνε μιαν 
αφορμή για να προχωρήσει στρατιωτικά 
στους σχεδιασμούς της ή θα άλλαζε το 

  καθεστώς αμαχητί... Όπως 
συνέβη στην Κύπρο. Θυμίζουμε, δε, με 
αφορμή της σημασία του ΝΑΤΟ στις 
σχέσεις μας με την Τουρκία ότι, όταν το 
74 ο Κ. Καραμανλής απέσυρε, λόγω 
Κύπρου, την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, 
κατανόησε γρήγορα το λάθος του και 
επανήλθε. Και η Τουρκία δεν άσκησε 
βέτο διότι δεν την άφησαν οι ΗΠΑ, για 
τις οποίες ή Ελλάδα ήταν σημαντική την 
περίοδο του υχρού Πολέμου. Όχι ότι 
δεν είναι σήμερα. τάνει να γνωρίζει 
κάποιος πώς να διαβάζει τον χάρτη και 
την πολιτική των ΗΠΑ και των λοιπών 
μεγάλων Δυνάμεων. Συνεπώς, εάν με τη 
λύση θέλουμε ασφάλεια και αποτροπή 
του ελέγχου μας από την Τουρκία, η 
επιλογή είναι το ΝΑΤΟ. Αλλιώς δεν θα 

υπάρξει αλλαγή του  , που 
δημιουργήθηκε από την εισβολή, 
αλλά εδραίωση. 

Η σία α
τα συμ έροντα 

Άλλωστε, η ωσία δεν είναι 
και δεν ήταν εναλλακτικό σύστη-
μα ασφάλειας για την Κύπρο. 
Μετά, δε, και την ενεργοποίηση 
του άρθρου 46 της Συνθή-
κης της Λισσαβώνας για την 

, δεν θα είναι αγορά 
όπλων, όπως παλιά, αφού σε 
πολιτικό επίπεδο θα οφεί-
λουμε να αγοράζουμε από  
την κοινή αγορά οπλικών 
συστημάτων των εταίρων 
μας. Εκτός και αν δεν μας 
πωλούν, οπότε μας νομι-
μοποιούν να στραφούμε 
αλλού... (διευκρινίζουμε ότι 
υπάρχει οιονεί πολιτική και 
όχι νομική δέσμευση και 

υποχρέωση). Δεν ισχυριζό-
μαστε ότι η στάση της ωσίας 

δεν είναι ορθή και φιλική έναντι 
της Κύπρου, αλλά ας μην έχουμε την 
ψευδαίσθηση ότι η όποια στήριξή της 
στο Σ. Ασφαλείας είναι από αλτρουισμό. 

Είναι αποτέλεσμα εξυπηρέτησης δικών 
της συμφερόντων και φτάνει ώς το σημείο 
που θα πλήξει ή θα διαβρώσει ή θα 
περιορίσει αντικρουόμενα στρατηγικά 
συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 
Μιλώντας, άλλωστε, τις προάλλες με 
έναν διπλωμάτη, ισχυρίστηκε ότι κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης 
του Προέδρου Αναστασιάδη στη  Μόσχα 
ηγέρθη και το θέμα του φυσικού αερίου 
της Κύπρου. Μεταξύ άλλων ο ώσος 
Πρόεδρος είπε στον Κύπριο ομόλογό 
του, με δόση χιούμορ: «Ο κοινός μας 
φίλος (δηλαδή ο Ερντογάν) προβάλλει 
ενστάσεις» και, όπως άφησε να νοηθεί, 
είναι μεγάλα τα συμφέροντα της ωσίας 
στην Τουρκία και από εμπορικής και 
από γεωπολιτικής άποψης. Από πού να 
ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε; 

πό το θέμα των αγωγών και δη του 
  ή από το θέμα του 

πυρηνικού σταθμού στο Άκιουγιου ή 
από την πώληση του αντιπυραυλικού 
συστήματος -400, που στρέφεται και 
εναντίον ημών και εναντίον της Ελλάδας. 
Πλήττει ακόμη και τα συμφέροντα του 
Ισραήλ. 

 σημασία του  
Ας δούμε τα πράγματα ψυχρά και 

επί τη βάσει στρατηγικής: Ο αγωγός 
, επί του οποίου συμφωνία 

θα υπογραφεί στις 5 Δεκεμβρίου και 
συνιστά αγωγό ασφαλή με κατεύθυν-
ση από την Κύπρο στην Ελλάδα, στην 
Ιταλία και στη λοιπή Ευρώπη, μεταφέ-
ροντας δικό μας φυσικό αέριο, καθώς 
και ισραηλινό, αποτελεί τη βάση για μια 
ευρύτερη αμυντική συμμαχία μεταξύ 
Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με αποτρεπτι-
κό έναντι της Τουρκίας χαρακτήρα. Θα 
συνιστά, μάλιστα, υποσύστημα ασφάλειας 
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. στο πλαίσιο των 
ευρύτερων αμερικανικών σχεδιασμών 
στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εύθραυστες σχέσεις Ουάσιγκτον και 
Άγκυρας. 

Αυτή η τριμερής συμμαχία είναι και 
εναλλακτική στρατηγική επιλογή για τις 
ΗΠΑ ως προς την Άγκυρα. Στη βρά-
ση κολλά το σίδερο. Εάν ο Ελευθέριος 

ενιζέλος δεν αντιλαμβανόταν ορθά τις 
διεθνείς συγκυρίες και δεν προχωρού-
σε σε ορθές συμμαχίες και στον πρώτο 
και στον δεύτερο αλκανικό Πόλεμο, 
η Ελλάδα δεν θα είχε τα σημερινά της 
σύνορα. Και εδώ δεν μιλάμε για πόλεμο, 
αλλά για αποτροπή απειλών, κρίσης και 
πολέμου με όρους στρατηγικούς και 
γεωπολιτικούς. Έτσι, μάλιστα, θα μας υπο-
λογίσουν περισσότερο και οι ώσοι και 
οι εταίροι μας, συν του ότι το Ισραήλ είναι 
η μοναδική δύναμη που μπορεί να βάλει 
φρένο στη μυστική πυρηνική ατζέντα του 
Ερντογάν, γεγονός που διέρρευσε από 
τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Η 
τριμερής στρατηγική συμμαχία Κύπρου, 
Ελλάδας, Ισραήλ δημιουργεί νέα γεω-
στρατηγικά και γεωπολιτικά δεδομένα. 
Αφενός η δική μας πλευρά εξασφαλίζει 
την άμυνά της και την αποτροπή, ενώ 
από την άλλη προκαλείται αποτρεπτι-
κό κόστος στην Τουρκία. Ακόμη και η 
άρνησή της στην πρόταση για ένταξη 
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με αποχώρηση 
του Αττίλα, θα προκαλέσει κόστος στην 
ίδια εάν απορριφθεί. Με την Τριμερή 
θα προχωρήσουμε εκ των πραγμάτων 
σε μια οιονεί συμμαχική σχέση.   

υ ρ  λο
Το σκηνικό αυτό δημιουργεί συνθή-

κες ασφάλειας και αλλαγή ισοζυγίων 
δυνάμεων που συνιστούν βασική πα-
ράμετρο για τη λύση. Η συνταγματική 
δομή στη διευθέτηση μιας σύγκρουσης 
είναι ο καθρέφτης των ισοζυγίων ή και 
ανισοζυγίων δυνάμεων. Έτσι, λοιπόν, όλοι 
αυτοί οι σχεδιασμοί θα πρέπει να είναι 
ενταγμένοι σε έναν ευρύτερο στρατη-
γικό κεντρικό στόχο,  που δεν μπορεί 
να είναι άλλος από τη διατήρηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζωή και 
στην επανενσωμάτωση των κατεχομένων. 
Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να είναι η 
ομοσπονδία. Διότι είτε καλή είτε κακή 
είτε άσχημη, διχοτομεί την Κύπρο και 
διοικητικά και πληθυσμιακά και εδαφι-
κά, όπως  καθορίστηκε από ρετανούς 
και Τούρκους το 1956. υχρή λογική...

 Δρ των Διεθνών Σχέσεων    
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Π ς η Κ προς 
αποτρέπει τον έλεγχό 
της από την Τουρκία 
Ο ρόλος της Ρ σίας 

και του  Ισραήλ στους 
πυρηνικο ς σχεδιασμο ς 

της γκυρας
Η σοφία του Βενι έλου 

και το λάθος  του 
Καραμανλή  

Ο  και το 
υποσ στημα ασφάλειας    

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΑΤΟ: Το αντίδοτο της άσης 
και η θηλιά του Ερντογάν   

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΟΝ Ν. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙ
ΝΟ ΤΟΥΣ ΙΛΟ  Τ. ΕΡΝΤΟ ΑΝ 
ΚΑΙ ΙΑ ΤΟ ΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΗΠΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΔΡ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΛΔΥΚ
ΠΡΟΣΚΛ Σ  ΕΝΔΙΑ ΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑ ΣΥΝΕΡ ΑΣΙΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Στρατιωτικό Πρατήριο της ΕΛΔ Κ επιθυμεί να συνά ει 
συμφωνίες συνεργασίας ενός έτους, δηλαδή από 03 Ιαν. 1  ω  αι 02 Ιαν. 19, 
για τις κάτωθι ομάδες Προ όντων:

1. Αρώματα
2. Είδη Ταξιδίου
3. Στρατιωτικά Είδη
4. Κοσμήματα
5. Καλλυντικά

. ρολόγια
7. Γυναικεία-Ανδρικά Αξεσουάρ
8. Γυναικείες-Ανδρικές Τσάντες

 μέγιστος αριθμός συμφωνιών που θα προκύ ουν είναι δεκαεννέα (19).
Κατόπιν των παραπάνω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με 
την ΕΛΔ Κ στα τηλέφωνα: 22412741 (Τμ. Προμηθειών), 22412915 (Γεν. Δχση. 
Κ Μ) και 22 0789 (Στρ. Πρατήριο) για πληροφορίες και για να παραλάβουν τη 
σχετική αίτηση.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: 05/12/2017.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων (σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμ-
ματεία της ΕΛΔ Κ): 0 /12/2017.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤ ΜΑΤΟΛΟ ΙΚΟ ΡΑ ΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΩΣΤΟΠΟΙ Σ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου διοκτησίας (Διακα-
τοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) όμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το 
μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δ ωση Μετα ί αση : 1/Π/3600/2017
Πω ητ : Καλαμαράς Κωστάκης, Σκουριώτισσα, Λευκωσία.
Α ο αστ : Στεφάνου Γιαννάκης, Καλύμνου 24, 2302 Αρχάγγελος-Ανθούπολη, 
Δήμος Λακατάμιας, Λευκωσία.
Α ίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/10040, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 18/ 4/0/370/5, Εί-
δος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 2341τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: ΛΕ Κ Σ Α, ΓΑΛΗ Η, 
Τοποθεσία: ΜΕ Σ ΑΚ , Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: 1.500,00. 



εβδομάδα που πέρα-
σε, αποκάλυψε την 
ανεπάρκεια της πολι-
τικής μας ηγεσίας και 
την ανικανότητά της 
να πείσει το εκλογικό 
σώμα πως γνοιάζεται 

ειλικρινά για να σωθεί επιτέλους αυτός ο 
τόπος μακριά από τις προσωπικές ατζέ-
ντες, τις μικροκομματικές σκοπιμότητες. 
Οι αντιπαραθέσεις και οι αμφισημίες για 
τη Διζωνικη Δικοινοτική Ομοσπονδία, οι 
εκατέρωθεν προκλήσεις να απαντήσουν 
ο ένας στον άλλο τι είδους λύση επιδιώ-
κουν, δείχνει το κατάντημα πως φτάσαμε 
να μετρούμε πάνω από τέσσερεις δεκαετίες, 
τα πέτρινα χρόνια της ημικατοχής και να 
μη βρίσκουν μια κοινή συνισταμένη να 
συμφωνήσουν στα ουσιώδη και μείζονα. 
Την επιβίωση του λαού σε αυτό το άκρο 

της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που είχε 
την ευλογία και την κατάρα να γεννηθεί 
σε έναν τόπο που η γεωστρατηγική του 
θέση είναι τόσο σημαντική, ώστε να την 
παίζουν στα ζάρια ξένοι ρουφιάνοι και δι-
εθνείς νταβατζήδες. Αφήνει αδιάφορους 
τους πολίτες, οι οποίοι στην πλειοψηφία 
τους τραβούν τον δικό τους καθημερινό 
Γολγοθά για τον καθημερινό επιούσιο 
και δεν τους κόφτει πώς εννοεί τη ΔΔΟ 
ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ ή το ΑΚΕΛ. Άλλωστε 
αυτήν τη ρητορική την έχουν εμπεδώσει 
-οι μεγαλύτερες ηλικίες- εδώ και πάνω 
από 40 χρόνια και έχουν κουραστεί από 
τις κοκορομαχίες τέτοιου επιπέδου. 

μμονέ  
Ο αυτοεγκλωβισμός, η εσωστρέφεια και 

η επίρριψη ευθυνών στην τάδε ή δείνα 

πολιτική ηγεσία ή κομματική παράταξη, 
τους μόνους που αφήνει κερδισμένους είναι 
την Τουρκία και τα φασιστοειδή που την 
κυβερνούν. Και οι οποίοι δεν χάνουν ευκαι-
ρία να «χρησιμοποιούν» τα επιχειρήματα 
Ε κ πολιτικών προκειμένου να ενισχύουν 
την προπαγάνδα τους ότι η ε κ πλευρά 
ευθύνεται για τη μη εξεύρεση λύσης.

Πες, πες θα πείσουν τους πάντες, ακό-
μα και τα θύματα της τούρκικης εισβολής 
και κατοχής, πως οι Ελληνοκύπριοι φταίνε 
επειδή δεν λύεται το Κυπριακό. Με τις εμ-
μονές τους θα προκαλέσουν ενοχές στους  
πρόσφυγες επειδή διεκδικούν το αναφαίρετο 
δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, 
να ανακτήσουν και εκμεταλλευτούν την 
περιουσία τους και να ζήσουν εκεί όπου 
επιθυμούν. 

Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Νικόλα Πα-

παδόπουλο  ότι «αρνείται πεισματικά να 
ξεκαθαρίσει αν θα επιδιώξει λύση ΔΔΟ, ή αν 
θα απευθυνθεί στον Γ.Γ. του Οργανισμού με 
τα ίδια μισόλογα, όπως αυτά συμφώνησαν 
να λένε προεκλογικά στον κυπριακό λαό 
μαζί με τον Μαρίνο Σιζόπουλο και τους 
άλλους αντιομοσπονδιακούς ηγέτες που 
τον στηρίζουν». αλεί τον Νίκο Αναστα-
σιάδη «να ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει να 
διαχειρίζεται το Κυπριακό μεταλλαγμένος 
ως Νικόλας Παπαδόπουλος» και «εάν θα 
επαναφέρει και μετεκλογικά την πολιτική της 
πρόταξης ή αν θα αδειάζει και μετεκλογικά 
το κόμμα του χάριν του ναζιστικού ΕΛΑΜ». 

έβαια ο απερχόμενος Πρόεδρος, με 
το τουπέ τού δήθεν φαβορί (στις δημοσκο-
πήσεις),  συνεχίζει τον αμανέ σε υψηλές 
πατριωτικές κορώνες και δεν απαντά στα 
ερωτήμτα που εγείρει η ηγεσία του κόμματος, 

με την οποία τα εύρισκαν μια χαρά και δύο 
τρομάρες στο Κυπριακό προτού ανάψει ο 
προεκλογικός πυρετός και τα αίματα για 
τον προεδρικό θωκο. Ο Ν. Αναστασιάδης 
εσχάτως άφησε αιχμές για την πολιτική τού 
αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου, λέγο-
ντας πως ο «υπεύθυνος ηγέτης αναλαμβάνει 
τις δικές του ευθύνες και δεν τις μεταθέτει 
στους ώμους του κυπριακού λαού και ότι 
είναι καλύτερα να καταλογίζονται ευθύνες 
στον ηγέτη παρά σε ένα λαό». Ο ίδιος, βέ-
βαια, ουδέποτε αποδέχθηκε τις βαρύτατες 
ευθύνες του, ούτε και απολογήθηκε, όταν 
έτρεχε ως κακομαθημένο στην αυλή των 

ρυξελλών για να καταγγείλει το 76% των 
Ε κ επειδή απέρριψαν το σχέδιο Ανάν.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αδικεί ή και 
αναιρεί την πολιτική του Τάσσου Παπαδό-
πουλου όταν δεν ξεκαθαρίζει πως η πάγια 
πολιτική του ΔΗΚΟ από το 1977 μέχρι 
πρόσφατα ήταν λύση στη βάση της ΔΔΟ 
αλλά με διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις 
απ’ ό,τι ο Συναγερμός και ο ενδοτικός χώρος  
της κεντροδεξιάς. Ο Γ. Λιλλήκας τουλάχι-
στον είναι ειλικρινής και δηλώνει αντίθετος 
με τη λύση ΔΔΟ ως αντιδημοκρατικής, 
ρατσιστικής και ως μη εφαρμόσιμης σε 
ένα κανονικό κράτος. 

ο ε  είνα  ο  αθαρέ  θέσε  
Διατυμπανίζουν ο ένας μετά τον άλλο 

πως «η διαχείριση του εθνικού μας θέμα-
τος απαιτεί καθαρές θέσεις, υπευθυνότητα, 
συνέπεια και σταθερότητα». ραία  Ποιος 
τα έχει όλα αυτά να πάμε να τον «σταυρώ-
σουμε»; Ποιος είναι συνεπής και σταθερός, 
που για όσα προδεσμεύεται τα εκτελεί και 
μετά τη λαϊκή ετυμηγορία; Με τις αμφι-
σημίες τους δεν ξεκαθαρίζουν στον λαό τι 
επιδιώκουν. Μοιάζουν με εκείνους τους 
χοντρόκωλους εργοδότες που, αντί να πουν 
ξεκάθαρα στους υπαλλήλους τους πως τους 

απολύουν, δηλώνουν πως «η επιχείρηση 
χρειάζεται αναδιάρθωση για το συμφέρον 
όλων». Άλλο, δηλαδή, να σου λένε πως 
σε διαολοστέλλουν, και διαφορετικά ηχεί 
η στέρηση της εργασίας με την αναδιάρ-
θωση. Άλλο να λέει λύση ΔΔΟ με σωστό 
περιεχόμενο ο ένας, και άλλο να ζητούν 
λύση ΔΔΟ στο πρότυπο του σχεδίου Ανάν 
οι άλλοι. Διαφορετικά ερμηνεύουν ή και 
εξιδανικεύουν τη ΔΔΟ οι μεν και διαφο-
ρετικά την αναθεματίζουν οι δε. 

Λύση όπως να ναι και ό,τι να ναι ο λαός 
δεν επιθυμεί, και αυτό το γνωρίζουν πολύ 
καλά. Γι’ αυτό και του αποκρύβουν τις πο-
μπές τους και τα δούναι στον κατακτητή. Ο 
κ. Σταύρος Μαλάς συνεχώς προειδοποιεί 
πως χωρίς ΔΔΟ οδεύουμε προς διχοτόμηση. 
Δηλαδή να αντιληφθούν και όσοι διάβασαν 
απ’ έξω και ανακατωτά το σχέδιο Ανάν, το 
οποίο υποστήριζε ο κ. Μαλάς και η συντρι-
πτική πλειοψηφία της σημερινής ηγεσίας του 
ΑΚΕΛ, πως εκείνο το εκτρωματικό σχέδιο 
προνοούσε ΔΔΟ και όχι συνομοσπονδία-
διχοτόμηση με όλα τα τουρκικά ασκέρια 
σε κυπριακό έδαφος και τις εγγυήσεις της 
Τουρκίας πουπανωπροίτζιν; Εκτός και αν 
συμφωνούν με την ΔΔΟ όπως την εννοούν 
οι ΕΔΗ με την Πυθιακή θέση «μια μη καλή 
λύση σήμερα, θα είναι πολύ καλύτερη από 
μια μη λύση αύριο» ( )

Στο τέλος-τέλος, ο λαός εκείνο που 
θέλει είναι λύση με προδιαγραφές ενός 
δημοκρατικού, λειτουργικού κράτους και 
όχι η μειοψηφία να έχει δικαίωμα βέτο σε 
βάρος της πλειοψηφίας. Ο ιδιοκτήτης να 
έχει τον πρώτο λόγο αν θα επιστρέψει στην 
περιουσία του και όχι ο χρήστης, δηλαδή 
ο σφετεριστής. Ας την βαφτίσουν όπως 
θέλουν τη λύση. τάνει να μην οδηγεί 
σε κράτος που θα παραλύει τα επόμενα 
24ωρα, επειδή η Τουρκία θα επιβάλλει 
τις θέσεις της.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΛΥΣΗ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Όπως θέλουν ας την «βαφτίσουν»
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ΛΥΣΗ ΟΠΩΣ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ Ο,ΤΙ 
ΝΑ ΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥ
ΜΕΙ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΩΡΙ ΟΥΝ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. Ι  ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΟΚΡΥΒΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΜΠΕΣ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΥΝΑΙ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ



τη διάρκεια του προε-
κλογικού οι υποψήφιοι 
διαρκώς θέλουν να ενη-
μερώσουν, να καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους, 
να πουν τις θέσεις τους. 
Η αλήθεια είναι ότι οι 

αντίπαλοι του Προέδρου Αναστασιάδη 
περισσότερο ενδιαφέρονται για να επικρί-
νουν τις δικές του θέσεις ή να εκθέτουν 
τα κακά αποτελέσματα της πολιτικής του. 
Έχουν όμως και έναν διαρκή ανταγωνι-
σμό για το ποιος θα προβάλει τις θέσεις 
και τις προτάσεις του. Τι γίνεται, όμως, με 
εκείνα που δεν λένε; Υπάρχουν πράγματα 
που θα περίμενε κανείς να πουν, όμως 
επιμελώς αποφεύγουν. Τόσο οι υποψή-
φιοι της αντιπολίτευσης όσο και ο ίδιος 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Ποιες είναι 
λοιπόν οι αλήθειες που δεν λέγονται για την 
οικονομία και, κυρίως, για το Κυπριακό; 

Η δ ν  του απαδόπουλου 
Το πρώτο και πιο οφθαλμοφανές είναι 

εκείνο που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες 
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τα ερω-
τήματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, 
τη διζωνική και τη νέα στρατηγική του. 
Η αλήθεια που δεν λέγεται είναι ότι για 
να διαπραγματευτεί κάποιος λύση του 
Κυπριακού, θα πρέπει να συζητήσει τη 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Επειδή 
λύση του Κυπριακού μπορεί ένας πρό-
εδρος να διαπραγματευτεί μόνο με την 
Τουρκία και η Τουρκία έχει από δεκαετίες 
επιβάλει λύση διζωνική. Στον δρόμο, 
μάλιστα, κατάφερε να προσθέσει με τη 
σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών και την 
«πολιτική ισότητα» των δυο κοινοτήτων 

μέσα στην ομοσπονδία. 
Είναι γνωστό ότι η ΕΔΕΚ, η Αλλη-

λεγγύη και οι Οικολόγοι απορρίπτουν 
τη διζωνική και δεν θέλουν να δουν 
διαπραγματεύσεις γι’ αυτήν τη μορφή 
λύσης. Η αλήθεια που δεν λέγεται είναι 
ότι εάν δεν συζητάς τη δικοινοτική-δι-
ζωνική ομοσπονδία, όπως επιθυμούν 
οι υποστηρικτές του Ν. Παπαδόπουλου, 
τότε δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγ-
ματευτείς. Όμως ο ίδιος επιμένει ότι θα 
διαπραγματευτεί...

Ένα από τα δυο πρέπει να είναι η 
κρυμμένη αλήθεια. Είτε ότι τελικά ο Ν. 
Παπαδόπουλος, αν ήταν Πρόεδρος, θα 
κατέληγε να διαπραγματευτεί στις βάσεις 
περίπου που έβαλε και ο Τάσσος με την 
8η Ιουλίου και επομένως θα διέψευδε 
τους υποστηρικτές του είτε ότι θα τη-
ρούσε αυτά που λένε οι υποστηρικτές 
του και δεν θα διαπραγματευόταν ποτέ, 
διαψεύδοντας όμως τη διαβεβαίωση που 
δίνει στο εκλογικό σώμα. 

Η δ απρα μ τευση 
του Αναστασ δη

Δεν λείπουν όμως οι κρυμμένες 
αλήθειες από τον Νίκο Αναστασιάδη. 
Όταν λέει ο Πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να 
συνεχίσει τη διαπραγμάτευση από εκεί 
που έμεινε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η 
κατάλληλη προετοιμασία, εννοεί απλώς 
ότι θα πρέπει η Τουρκία να είναι δια-
τεθειμένη να εγκαταλείψει τις επίμονες 
θέσεις της για εγγυήσεις και στρατιωτική 
παρουσία. Ας πούμε, όμως, για χάρη 
της συζήτησης, ότι αυτό συμβαίνει. Είναι 
τότε σε θέση ο Νίκος Αναστασιάδης να 
ξεκινήσει ξανά τη διαπραγμάτευση και 
να φτάσει μέχρι τέλους; 

Η αλήθεια που δεν λέγεται είναι ότι, 
εκτός όλων των άλλων, συμφωνία για 
λύση χωρίς την εκ περιτροπής προεδρία 
δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχει κατα-
στήσει σαφές όχι μόνο η Τουρκία, αλλά 
ειδικότερα σύσσωμη η τουρκοκυπριακή 
πλευρά. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επα-

ναλαμβάνει διαρκώς ότι δεν πρόκειται 
να φέρει συμφωνία που θα ξέρει ότι δεν 
είναι αποδεκτή. Είναι αποδεκτή από τους 
πολίτες η εκ περιτροπής; Όχι, δεν είναι. 
Δεν το ξέρει ο Πρόεδρος; Μάλλον το ξέρει. 
Η κρυμμένη αλήθεια του είναι ότι ακόμα 
και αν πετύχει εκείνο που σωστά επιδιώ-
κει με τις εγγυήσεις και την ασφάλεια ή 
τη λειτουργικότητα του κράτους, και πάλι 
θα σκοντάψει στην εκ περιτροπής. Είτε θα 
την αποδεχτεί, όπως έκανε με μια κίνηση 
τακτικής στο Κραν Μοντανά, και τότε η 
συμφωνία του δεν θα είναι αποδεκτή, 
είτε δεν θα την αποδέχεται, όπως έκανε 
όλον τον καιρό πριν, και δεν θα φτάνει 
έτσι ποτέ σε συμφωνία. Υπάρχουν όμως 
και κάποιες άλλες ανάλογες κρυμμένες 
αλήθειες για τον Ν. Αναστασιάδη, που 
αφορούν και άλλες καυτές πτυχές μιας 
συμφωνίας για λύση. 

Η απε ρία του αλ
Για τον Σταύρο Μαλά, που δεν έχει 

ιδιαίτερες προσωπικές θέσεις ή προϊ-
στορία στο Κυπριακό, υπάρχουν κάποιες 
κρυμμένες αλήθειες που αγγίζουν το 
ΑΚΕΛ. Τόσο ο Σ. Μαλάς όσο και το ΑΚΕΛ 
συνέχεια καταλογίζουν στον Ν. Αναστασι-
άδη «παλινωδίες» ή ότι ακόμα δεν πήγε 
στο Κραν Μοντανά αποφασισμένος να 
φτάσει σε λύση. Δεν δίστασαν να του 
αποδώσουν ευθύνη, διότι χάθηκε μια 
«μεγάλη ευκαιρία». Χαρακτηριστικά τού 
είπαν ότι είχε στον νου του τις εκλογές 
και γι’ αυτό την τελευταία στιγμή «έκανε 
πίσω». Η κρυμμένη αλήθεια είναι ότι 
εκεί στο Κραν Μοντανά η μόνη συμφω-
νία που μπορούσε να γίνει ήταν με την 
Τουρκία να διατηρεί καθεστώς εγγυή-
σεων και δικαιώματα επέμβασης, αλλά 
και στρατιωτική βάση στην Κύπρο. Και 
η επόμενη κρυμμένη αλήθεια, όσο και 
αν την αρνείται το ΑΚΕΛ, είναι ότι εννο-
εί πως ο Πρόεδρος έπρεπε να κλείσει 
μια τέτοια συμφωνία και με εγγυήσεις 
και με στρατιωτική βάση της Τουρκίας. 
Δεν φταίει γι’ αυτό, αλλά είναι πασιφανές 
ότι ο Σ. Μαλάς δεν έχει την παραμικρή 
εμπειρία είτε από το Κυπριακό είτε από 
διαπραγματεύσεις. Μια άλλη κρυμμένη 
αλήθεια της πλευράς ΑΚΕΛ-Μαλά είναι 
ότι ο τελευταίος, σε περίπτωση που ήταν 
Πρόεδρος, για να διαπραγματευτεί θα 
έκανε ακριβώς ότι θα του έλεγε το ΑΚΕΛ. 

Η σταθεροποίηση του 
τραπε ού συστ ματο

Μια κρυμμένη αλήθεια της εικόνας 
που παρουσιάζουν ο Ν. Αναστασιάδης και 
το επιτελείο του στην οικονομία έχει να 
κάνει με τη σταθεροποίηση του τραπεζι-
κού συστήματος. Έγιναν μεγάλες αλλαγές 
και οι τράπεζες που απέμειναν, έκαναν 
μεγάλες προόδους. Η κρυμμένη αλή-
θεια όμως είναι ότι σταθεροποίηση με 
τόσο κομμάτι ακίνητης περιουσίας στον 
ισολογισμό τους, όπως και τόσον όγκο 

«κόκκινων δανείων», δεν είναι διαρκείας. 
Η κρυμμένη αλήθεια είναι ότι, τα επόμε-
να λίγα χρόνια, θα πρέπει να ληφθούν 
ριζικές αποφάσεις. Πρόσθετη κρυμμένη 
αλήθεια είναι και η υποχρέωση να μπει 
η Συνεργατική Τράπεζα στο Χρηματι-
στήριο και έτσι να αποκρατικοποιηθεί 
τα επόμενα χρόνια. Το ότι δεν μπορεί να 
το κάνει μια κυβέρνηση Αναστασιάδη 
χωρίς την ψήφο της ουλής, είναι μια 
ακόμα κρυμμένη αλήθεια. Χωρίς όμως 
αυτά τα δυο ζητήματα, πώς προβάλλει 
διαρκώς ο Υπουργός Οικονομικών του 
Ν. Αναστασιάδη ότι το τραπεζικό σύστημα 
έχει σταθεροποιηθεί;

Επιπλέον, κρυμμένη αλήθεια σε δια-
κηρύξεις Αναστασιάδη είναι ότι κανένας 
ακόμα δεν ξέρει ποιαν ακριβώς μορφή 
και έκταση θα πάρει το περίφημο Ταμείο 
Αλληλεγγύης, που εξήγγειλαν μόλις τώρα 
πριν από τις εκλογές. Το θέμα δεν είναι 
εάν τα 25 εκατομμύρια που ανακοίνωσε 
ο Υπουργός θα είναι αρκετά. Διότι τότε η 
απάντηση είναι ότι «θα το ξαναδούμε». 
Αντίστροφα, μπήκε αυτό το ποσό που 
απογοήτευσε αρκετούς, διότι η κρυμμένη 
αλήθεια είναι ότι ο Χάρης Γεωργιάδης 
δεν ήταν πρόθυμος για κάτι τέτοιο. Στις 
πολλές πιέσεις «έδωσε» ένα μίνιμουμ 
για αρχή, το οποίο όμως για τον ίδιο 

φαίνεται να είναι μάξιμουμ...

Η αν πτυ η α όλου
Μια κρυμμένη αλήθεια, που εύκολα 

όμως προδίδεται, είναι ότι ο Σ. Μαλάς, 
μετην υποχρέωση να ακολουθεί πολιτικές 
ΑΚΕΛ, δεν έχει καμία ιδέα πώς μπορεί 
να φέρει την «ανάπτυξη για όλους» που 
διαφημίζει. Η κρυμμένη αλήθεια είναι 
ότι διάφορες θέσεις και πολιτικές του 
ΑΚΕΛ είτε στρέφονται ενάντια σε ανα-
πτυξιακές κινήσεις είτε θα κατέληγαν 
να τις αλλοιώνουν στη βάση τους. Αυτό 
αποδείχτηκε και στα χρόνια διακυβέρ-
νησης του ΑΚΕΛ. Πρόσθετη κρυμμένη 
αλήθεια σε εξαγγελίες του Σ. Μαλά είναι 
κάτι που έχει κοινό με προτάσεις που 
κατέθεσε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. 
Κρυμμένη αλήθεια είναι ότι κανένας δεν 
ξέρει το πραγματικό κόστος και ούτε πώς 
θα χρηματοδοτηθεί. 

Η α  τρ πε α
Πρώτη κρυμμένη αλήθεια στα όσα 

προτείνει στην οικονομία ο Ν. Παπαδό-
πουλος είναι ότι δεν ξέρει με ποιον τρόπο 
θα στηθεί και ποιος θα πληρώσει την 
περίφημη «κακή τράπεζα» που προτείνει 
για ανακούφιση από το πρόβλημα των 
«κόκκινων δανείων». Αλλά ακόμα πιο 
κρυφή αλήθεια είναι ότι, ακόμα και αν 
βρεθεί η χρηματοδότηση και το κεφάλαιο 
για μια τέτοια «κακή τράπεζα», τότε οι 
δανειολήπτες δεν θα απαλλαγούν από τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως αφή-
νεται να νοηθεί. Ακόμα και στο πλαίσιο 
«κακής τράπεζας» η υποχρέωση των 
χρεωστών θα συνεχίσει να υπάρχει. 

Ενώ κρυμμένη αλήθεια είναι επίσης 
ότι τα όσα εξαγγέλλει ο Ν. Παπαδόπουλος 
δεν τα έχει κοστολογήσει. Έτσι δεν ξέρει 
αν είναι, και σε ποιο βαθμό είναι, εφικτά. 
Η διαφορά του ίσως από την αντίστοιχη 
κρυμμένη αλήθεια του Σ. Μαλά είναι ότι 
εάν ένας Νικόλας Παπαδόπουλος ως 
Πρόεδρος πιθανόν θα τα εγκατέλειπε ή 
θα τα «νέρωνε», ένας Σταύρος Μαλάς θα 
τα προωθούσε με τη λογική της προηγού-
μενης διακυβέρνησης ΑΚΕΛ. Δηλαδή 
με μεγάλα ελλείμματα και χρέος. Και η 
κρυμμένη αλήθεια είναι ότι μια τέτοια 
μέθοδος υλοποίησης μεγάλων λαϊκών 
εξαγγελιών καταλήγει τελικά να φέρνει 
μεγαλύτερο κόστος στον λαό. 

εν απαντούν  
Όλες αυτές και άλλες παρόμοιες 

κρυμμένες αλήθειες, που υπάρχουν, δεν 
περιμένουμε ότι θα τις σχολιάσουν οι 
υποψήφιοι. Και αν τυχόν δημοσιογράφος 
τούς έβαζε κάπου μια τέτοια ερώτηση, 
δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν. 
Οι απαντήσεις που θα δώσουν είτε θα 
πλατειάζουν είτε θα παίρνουν αλλού το 
θέμα. Διότι, τέτοιες κρυμμένες αλήθειες, 
υπάρχει λόγος που είναι κρυμμένες και 
πρέπει να μείνουν τέτοιες. 

Της Κυριακής
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Οι αλήθειες που δεν λέγονται

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΟΙ ΥΠΟ Η ΙΟΙ ΘΑ ΣΧΟΛΙ
ΑΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜ
ΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΚΙ ΑΝ 
ΤΥΧΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΡΑ ΟΣ 
ΤΟΥΣ ΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΥ ΜΙΑ 
ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ. ΔΙΟΤΙ ΟΙ 
ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟ ΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ 

Η αλήθεια που δεν 
λέγεται είναι ότι, για 
να διαπραγματευτεί 
κάποιος λ ση του 

Κυπριακο , θα πρέπει 
να συ ητήσει τη ΔΔΟ

Η αλήθεια που δεν 
λέγεται είναι ότι, 
εκτός όλ ν τ ν 

άλλ ν, συμφ νία για 
λ ση χ ρίς την εκ 

περιτροπής προεδρία 
δεν μπορεί να υπάρξει

Μια άλλη κρυμμένη 
αλήθεια είναι 

ότι ο Μαλάς, σε 
περίπτ ση που ήταν 

Πρόεδρος, για να 
διαπραγματευτεί θα 

έκανε ακρι ς ό,τι θα 
του έλεγε το ΑΚΕΛ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  
ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗΣ



ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ημαντικά ερωτήματα 
διατυπώνονται για 
την ενοικίαση από το 
κράτος του κτηρίου 
όπου θα στεγαστεί στο 
Παραλίμνι το Κτημα-
τολόγιο Αμμοχώστου, 

μετά την επιστολή-φωτιά που απέστειλε 
στις 22 Νοεμβρίου ο βουλευτής ΔΗΚΟ, 
Χρίστος Ορφανίδης, στον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. 

Στην επιστολή γίνεται σοβαρή απο-
κάλυψη νέων στοιχείων που φαίνεται 
να δημιουργούν πρόσθετα δεδομένα 
γύρω από τις καταγγελίες για πιθανή 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος και άλλες 
παρατυπίες, που αφορούν την επιλογή 
του συγκεκριμένου κτηρίου για μετα-
στέγαση των γραφείων του Επαρχιακού 
Κτηματολογίου Αμμοχώστου.

Το ρ το  τελ  
δεν ελέ ε  τίποτε

Ανάμεσα στα άλλα που αναγράφονται 
στην επιστολή, που αποκαλύπτει η «Ση-
μερινή» της Κυριακής, αποκαλύπτεται 
ότι η εταιρεία στην οποία το 2016 κατα-
κυρώθηκε η προσφορά για ενοικίαση 
από το κράτος τού κτηρίου για τη στέγαση 
του Κτηματολογίου Αμμοχώστου, έχει 
ως μοναδικό μέτοχο άλλη εταιρεία, η 
οποία, όμως, έχει διαγραφεί από τον 
Έφορο Εταιρειών τρία χρόνια νωρίτερα. 

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην 

επιστολή Ορφανίδη προς τον Γενικό Ελε-
γκτή, η εταιρεία   

 είναι η εταιρεία, η οποία νοίκιασε 
το οίκημά της στο κράτος. Η προσφορά 
κατακυρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2016. 

ρο όν παρατυπία
Το ιστορικό του συγκεκριμένου κτη-

ρίου είναι το εξής: Δύο χρόνια νωρίτερα, 
στις 24 εβρουαρίου 2014, με αριθμό 
πράξης Π74 2014, συμφωνήθηκε η αγο-
ρά του εν λόγω κτηρίου που ανήκε στην 
εταιρεία .    

 , από την εταιρεία 
  . Σύμφω-

να με υπεύθυνη δήλωση της εταιρεί-
ας   , κατά 
τον χρόνο μεταβίβασης του κτηρίου το 
2014, αναγράφεται ότι η κατάσταση των 
μετοχών της εταιρείας που αγόρασε το 
κτήριο, εξακολουθεί να είναι σύμφωνα 
με το ιδρυτικό έγγραφο.

Ο κ. Ορφανίδης, ωστόσο, στην παρά-

γραφο 3 υποστηρίζει πως έχει περιέλθει 
εις γνώσιν του ότι μέτοχος της εταιρείας 

   είναι εξο-
λοκλήρου η εταιρεία   
( . . 150715), η οποία από τον εβρου-
άριο του 2013 και σύμφωνα με τον Περί 
Εταιρειών Νόμο ΚΕ .113, Άρθρο 327, 
έχει διαγραφεί από το Μητρώο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ υποστηρίζει 
ότι, «εκ των πραγμάτων, ενδεχομένως η 
συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων και της εταιρείας  

  για ενοικίαση του κτη-
ρίου να αποτελεί προϊόν παρατυπίας και 
η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών να 
παρουσιάζει νομικό πρόβλημα, για τον 
λόγο που εξηγείται».

αν να μη συμ αίνε  τίποτε
Στην επιστολή του ο κ. Ορφανίδης 

δεν μένει μόνο στα όσα αναφέρουμε 
παραπάνω. Τονίζει ότι έχει πληροφο-
ρίες πως η πιο πάνω διαδικασία προ-
χωρεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία κατά 
παρέκκλιση για τον εξής λόγο: «Λόγω 
μειωμένου εμβαδού του προτεινόμενου 
ενοικιαζόμενου κτηρίου στο Παραλίμνι, 
έχουν συμπεριλάβει και το εμβαδόν του 
μεσοπατώματος του εν λόγω κτηρίου, 
το οποίο όμως αν συμπεριληφθεί στο 

εμβαδόν, τότε ξεπερνά τον επιτρεπόμενο 
συντελεστή δόμησης. Η πιο πάνω αίτη-
ση έγινε με σκοπό να εναρμονιστούν οι 
προδιαγραφές του επιλεγμένου κτηρίου 
με τους όρους της Δήλωσης Πρόσκλη-
σης Ενδιαφέροντος, ημερομηνίας 1 Αυ-
γούστου 2014, προδιαγραφές οι οποίες 
όφειλαν να υπήρχαν κατά την ημερομη-
νία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος. 
Εφόσον δεν πληρούσε τους όρους της 
δήλωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 
η προσφορά της εταιρείας  

  έπρεπε να απορριφθεί».
 Παρ’ όλα αυτά, τα Δημόσια Έργα έχουν 

ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης στο 
προαναφερόμενο κτήριο (οικοδομικές, 
ξυλουργικές, ηλεκτρολογικές κ.λπ.), από 
τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017.

εν λαμε μυαλό 
με τα ενοί α

Μόλις πριν από ένα χρόνο είχαμε 
αναφερθεί στη «Σημερινή» για το σκάν-

δαλο μεγατόνων που υπάρχει αναφο-
ρικά με τη στέγαση του Κτηματολογίου 
Αμμοχώστου και τη συμφωνία για το 
ενοίκιο. Το κράτος υπέγραψε συμφωνία 
με τη συγκεκριμένη εταιρεία-φάντασμα, 
η οποία όχι μόνο ήταν ο ακριβότερος 
προσφοροδότης αλλά της προπλήρω-
σαν και τα έξοδα ύψους 500.000, για 
εργασίες που όφειλε να κάνει ο ίδιος ο 
ιδιοκτήτης για διαμόρφωση των γρα-
φείων, ανεβάζοντας έτσι το ενοίκιο από 

18.000 μηνιαίως σε 22.630.
Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο 

είχε κάνει τα στραβά μάτια στην επιλο-
γή του ακριβότερου κτηρίου, μιας και 
ενώ υπήρχαν κτήρια που προσφέρονταν 
έναντι 3,5 με 7 ανά τετραγωνικό μέτρο, 
τελικά το Υπουργικό επέλεξε κτήριο με 
ενοίκιο περίπου 10 ανά τ.μ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε επιστολή 
του, την οποία υπογράφει ο Διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, Ανδρέας Χασαπόπουλος, 
υποστήριζε μάλιστα ότι θα καταβάλλεται 
ενοίκιο στον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, 
χωρίς να χρησιμοποιείται το κτήριο, αφού 
χρειάζονται μήνες για τη διαμόρφωσή του, 
με αποτέλεσμα να πληρώνουν στις πλά-
τες των πολιτών ενοίκια για δύο κτήρια.

Επίσης, στα περίεργα της συγκεκριμένης 
συμφωνίας είναι και η χρονική διάρκεια 
του συμβολαίου, διότι αντί να υπογραφεί 
συμβόλαιο διάρκειας μέχρι πέντε χρόνια, 
υπεγράφη συμβόλαιο εννέα χρόνων.

Ερωτήματα επίσης δημιουργούνται 
και για τον Κεντρικό ορέα Στέγασης 
Κρατικών Υπηρεσιών,  αφού υπάρχουν 
πολλές σκιές αναφορικά με τον τρόπο 
λειτουργίας του, καθώς την ώρα που ο 
κόσμος περνά δύσκολα, κάποιοι επιλέ-
γουν να εγκαταλείψουν τα ενοικιαζόμενα 
κτήρια για τα οποία πληρώνουν 6 τ.μ. 
και να ενοικιάσουν άλλα με 13 τ.μ., με 
διάφορα προσχήματα, αιτίες και αφορμές.

στόσο ο Πρόεδρος του Κεντρικού 
ορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσι-

ών (Κ ΣΚ) και Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, Αλέκος Μιχαηλίδης, έχει ξε-
καθαρίσει ότι το κράτος δεν θα πληρώσει 
ενοίκιο προτού μπουν όλα τα τμήματα στον 
χώρο, αλλά και ότι τα 9 χρόνια ενοικίασης 
του κτηρίου θα αρχίσουν να μετρούν από 
τότε. Η Κυβέρνηση επίσης θεωρεί ότι 
από τη μετακίνηση των γραφείων από 
τη Λάρνακα στο Παραλίμνι το κράτος 
θα εξοικονομήσει 1,9 εκ. 

Σε εταιρεία «φάντασμα» 
το Κτηματολόγιο Αμμοχώστου 

ΑΠΟΚΑΛΥ ΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ  
ΚΥΠΡΙΑΚΟ. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑ ΕΙ 
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ, 
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑ ΡΑ

ΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε ΟΡΟ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΩΝ ΤΟ 

Η  , μελετώντας τις δι-
ασκορπισμένες ανά τον κόσμο και 
χωρίς δικό τους κράτος εβραϊκές 

κοινότητες που δεν επαναστάτησαν ποτέ 
παρά την περιφρόνηση που βίωναν για 
αιώνες, σημειώνει ότι δύο είναι κυρίως οι 
κατηγορίες των Εβραίων: οι «Νεόπλουτοι» 
και οι «Ασυνείδητοι Παρίες». Υπάρχει 
ακόμα και η κατηγορία του «Συνειδητού 
Παρία», όπου εντάσσει όσους συνειδητά 
επιλέγουν να παραμένουν εκτός. 

Αν επιχειρούσαμε να δώσουμε έναν 
σύντομο ορισμό, θα λέγαμε ότι παρίας είναι 
γενικά ο ξένος που στερείται δικαιωμά-
των στη χώρα όπου ζει και ή αυτός που 
βρίσκεται στο περιθώριο του κοινωνικού 
και πολιτικού συστήματος. άσει αυτού, 
μπορούμε να πούμε ότι «ασυνείδητοι 
παρίες» είναι τα τμήματα του πληθυ-
σμού που δεν ξεσηκώνονται κατά των 
συνθηκών δουλείας που βιώνουν, δεν 
επιθυμούν να διαδραματίσουν πολιτικό 
ρόλο και δεν διαθέτουν την πρόθεση και 
τη βούληση να αλλάξουν τα πράγματα. 
Αυτοί βρίσκονται εκτός κοινωνίας και 
παραμένουν αποστασιοποιημένοι από 
τα πάντα. Οι δε «νεόπλουτοι» είναι όσοι 
θωπεύουν τους κυρίαρχους κοινωνικούς 
κύκλους στη χώρα όπου ζουν, καρπώνονται 

οφέλη από αυτήν την ανέντιμη σχέση και 
αποκτούν χρήματα ή στάτους.

 Ασυνείδητο  
α  νεόπλουτο

Οι «ασυνείδητοι παρίες» ζουν υπό καθε-
στώς διπλής δουλείας. Από τη μια καταπιέζο-
νται από τις κυρίαρχες τάξεις της χώρας όπου 
ζουν και από την άλλη γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τους «νεόπλουτους» 
συμμάχους των εξουσιαστών. Και πάλι, 
όμως, δεν τολμούν να δράσουν. Παρά το 
γεγονός ότι η λύτρωση από την εκμετάλλευ-
ση είναι δυνατή μόνο με την κινητοποίηση 
και τη δράση, αυτοί παραμένουν ασάλευτοι. 
Επιλέγουν να είναι παρίες, να παραμένουν 
στην απ’ έξω και να αρκούνται με ό,τι τους 
προσφερθεί. Με τα λόγια της , είναι 
«παράσιτα». Αυτή η παρασιτική κατάσταση 
τούς σέρνει, θέλοντας και μη, στην επαιτεία. 
Αναπτύσσουν χαρακτήρα επαίτη και πεί-
θονται άκριτα για το καθετί. 

  «νεόπλουτοι», εξ ορισμού, σέρνουν 
την κοινότητά τους στην εξαφάνιση, κολα-
κεύοντας τη διακείμενη εχθρικά απέναντί 
τους εξουσία, ώστε να μην απολέσουν το 
στάτους και τις προνομιακές τους θέσεις. 
Για όσο είναι συνεργάτες των εξουσιαστών 
παραμένουν αλώβητοι, ως εκ τούτου δεν 
έχουν λόγους να δυσφορούν για την εξουσία 
που τους ασκείται.  Μια κοινωνική ομά-
δα που μπορεί να σπάσει τη διαλεκτική 
της εκμετάλλευσης και της καταφρόνιας 
φαίνεται να είναι οι «ασυνείδητοι παρίες». 
Οι επαναστάσεις ξεκινούν όταν οι «ασυ-
νείδητοι παρίες» συνειδητοποιήσουν την 

κατάστασή τους και κατέλθουν στο πολιτικό 
προσκήνιο ως δρώντες και πρωταγωνι-
στές. Για όσο δεν ενεργοποιούνται, γίνονται 
συνυπεύθυνοι για την καταπίεση και την 
ταπείνωση που υφίστανται, καθώς και για 
την προσβολή της ανθρωπιάς μέσα τους.

Αν οι παρίες συνεχίσουν να βαδίζουν στα 
χνάρια των «νεόπλουτων», αν εξακολουθή-
σουν να τους υπηρετούν και να ζουν υπό 
την προστασία τους, όχι μόνο δεν θα απαλ-
λαγούν από το κουσούρι της επαιτείας, αλλά 
θα είναι αναγκασμένοι να ζητιανεύουν από 
τους ίδιους τους καταφρονητές τους. Έστω 
και αν η κατάσταση είναι τέτοια, οι παρίες 
δεν σηκώνουν κεφάλι. Το σχετικό σχόλιο της 

  είναι εύστοχο: ι «νεόπλου-
τοι» φοβούνται μην ξαναγίνουν παρίες και 
οι παρίες ζουν με το όνειρο να ανελιχθούν 
κάποια μέρα στη θέση του «νεόπλουτου». 
Αυτό δημιουργεί μιαν αδιέξοδη κατάσταση

Απε δύοντα  την ευθύνη
Η τουρκοκυπριακή κοινότητα έγινε 

για πρώτη φορά παρίας τη δεκαετία του 
1960. Μετά τη μονομερή κυριάρχηση των 
Ελληνοκυπρίων στο κυπριακό κράτος, οι 
Τουρκοκύπριοι έγιναν παρίες στην ίδια τους 
την πατρίδα  Μετά το 1974, ωστόσο, δεν 
διεκδίκησαν το δικαίωμά τους στην πατρίδα 
αλλά προσπάθησαν να βολευτούν εντός των 
σχέσεων εξουσίας που έθεσε η Τουρκία. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ένα μεγάλο μέρος των Τουρ-
κοκυπρίων μετατράπηκε σε «νεόπλουτους». 
Οι «νεόπλουτοι», υποταγμένοι στις σχέσεις 
ισχύος και εξουσίας που δημιούργησε το 
καθεστώς του 1974, αποκομίζουν κέρδη, 

αποκτούν χρήμα και θέσεις. 
Όσοι μένουν εκτός δικτύου των σχέσεων 

ισχύος, είναι σιωπηλοί. Η σιωπή τους οφείλεται 
σε δύο λόγους: κατ’ αρχήν, σε σύγκριση με την 
περίοδο πριν από το 1974, οι παλιοί παρίες 
βλέπουν τον εαυτό τους να ανήκει πλέον στην 
τάξη των «νεόπλουτων» και σκεπτόμενοι ότι 
τις νέες προνομιακές θέσεις τους τις οφείλουν 
στο καθεστώς του 1974, απεκδύονται την 
ευθύνη να γίνουν φορείς αλλαγής. Κατά 
δεύτερο, επιλέγουν να σιωπούν και να μην 
ξεσηκώνονται γιατί ονειρεύονται τη μέρα που 
θα κατορθώσουν να ανέλθουν στις υψηλές 
βαθμίδες της τάξης των «νεόπλουτων». Υπο-
κείμενα αλλαγής σε ένα κοινωνικό πλαίσιο 
που βρίθει από επίδοξους «νεόπλουτους» 
συναντάμε μόνο ανάμεσα στους «συνειδη-
τούς παρίες». Δηλαδή, όσοι συνειδητά και 
ηθελημένα παραμένουν εκτός των σχέσεων 
ισχύος, συναντώνται ανάμεσα σε αυτούς που 
δεν προσδοκούν να ανέλθουν στην τάξη των 
«νεόπλουτων». 

           

Οι Τουρκοκ πριοι παρίες  γιατί δεν μιλο ν;
ΑΠΟ Η

Η συμφ νία της 
εταιρείας φάντασμα 
με το κράτος για την 
ενοικίαση του χ ρου, 

όπου στεγά εται 
το κτηματολόγιο, 

υπογράφηκε το 

A  

Π      
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   -
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Στα σκουπίδια η ψυχή μας

ΦΡΟΣΩ ΒΙΟΛΑΡΗ

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 
δίδεται η συνέχεια της υπόθεσης της 
ομηρίας βρέφους από τον ίδιο του τον 

πατέρα, στην Ορόκλινη, η οποία τον Μάιο 
του 2016 είχε συγκλονίσει το παγκύπριο. 
Στην επιχείρηση συνέβαλαν από την πρώτη 
στιγμή τα ειδικά εκπαιδευμένα σώματα της 
Αστυνομίας. Αποτέλεσμα της πολύωρης 
ομηρίας, ήταν η επιτυχής διάσωση του 
βρέφους. Το βρέφος, ωστόσο, βρέθηκε σε 
πολύ σοβαρή κατάσταση, καθώς ο δράστης 
πατέρας του, προτού πέσει νεκρός από πυρά 
μελών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ου-
λαμού, κατάφερε να προκαλέσει στο παιδί 
εξαιρετικά σοβαρό τραύμα με μαχαίρι, στην 
αριστερή πλευρά του λαιμού του.

Την περασμένη Τρίτη διεξήχθη ενώπιον του 
θανατικού ανακριτή η διαδικασία κεκλεισμένων 
των θυρών, κατόπιν αιτήματος της Μονάδας 
του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, 
για σκοπούς προστασίας των στοιχείων αλλά 
και λεπτομερειών της υπόθεσης. Ενώπιον 

του θανατικού ανακριτή βρέθηκαν τα μέλη 
που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης 
του 16μηνου τότε βρέφους, παραθέτοντας τα 
γεγονότα όπως αυτά διαδραματίστηκαν την 
21η Μα ου του 2016. Το  εξα-
σφάλισε φωτογραφία ντοκουμέντο, που 
δείχνει το τραύμα του βρέφους, το οποίο 
καταμαρτυρεί τις δραματικές στιγμές που 
προηγήθηκαν της επέμβασης του Αντιτρο-
μοκρατικού Ουλαμού. Στη φωτογραφία έχει 
γίνει η απαραίτητη επεξεργασία, προκειμέ-
νου να μη δημοσιευτούν αυτούσιες εικόνες 
που δύνανται να ενοχλήσουν.

α αίρ σε το πα δί του
Στις 20 Μα ου ο Αντιτρομοκρατικός Ου-

λαμός έλαβε μήνυμα, το οποίο ανέφερε ότι 
σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή 
της Ορόκλινης, οπλισμένος άνδρας κρατού-
σε όμηρο το παιδί του και απειλούσε να το 
σκοτώσει. Αίτημά του ήταν να συναντήσει τη 
σύζυγό του, η οποία κρατείτο στον Αστυνομικό 
Σταθμό Ορόκλινης. Τα μέλη του Αντιτρομο-
κρατικού περιφρουρούσαν τη σκηνή από την 

ίδια στιγμή και έλαβαν τα δέοντα μέτρα που 
προβλέπονται σε περιστατικά ομηρίας.

Στη διάρκεια της ομηρίας διεξήχθησαν 
πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον 41χρονο 
Αιγύπτιο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων αυτών σημειώθηκε εμπλοκή όταν ο 
Αιγύπτιος άρχισε να κάνει την προσευχή του, 
πράγμα που υποδήλωνε ότι ανά πάσα στιγμή 
θα σκότωνε το παιδί του και ακολούθως θα 
έβαζε τέλος στη ζωή του. Ακολούθως, δόθη-
καν οδηγίες για ετοιμότητα ενεργοποίησης 
του σχεδίου άμεσης επέμβασης. Ο δράστης, 
ενώ δεχόταν ειδικά πυρά για ακινητοποίηση, 
ήταν σκυφτός πάνω από το βρέφος, το οποίο 
κοιμόταν στον καναπέ. Από τα πυρά, δεν 
ακινητοποιήθηκε αλλά αντιθέτως όρμησε 
προς το μέρος του βρέφους, καταφέρνοντάς 
του το πολύ σοβαρό τραύμα που παρουσι-
άζεται στη φωτογραφία.

Ο ύποπτος πλήγηκε από τα πυρά υπη-
ρεσιακού πιστολιού στο στήθος από μια 
βολή, όταν ενεργοποιήθηκε το σχέδιο άμεσης 
επέμβασης. Η εν λόγω κίνηση έγινε, αφού 
συνέχιζε να πλήττει με το μαχαίρι του το 

παιδί του με πρόθεση να το σκοτώσει. Ο 
41χρονος μετά τη βολή ακινητοποιήθηκε, 
ωστόσο έπεσε πάνω στο βρέφος, κρατώντας 
το μαχαίρι, με το οποίο προηγουμένως είχε 
πλήξει το ίδιο του το παιδί.

  Τ     

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.

ΥΠΟΤΡΟ ΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟ ΙΩΝ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΣΠΕΛΙΑ
Το δρυμα ποτροφιών οταριανού μίλου Λευκωσίας - Ασπέλια προτί-
θεται να παραχωρήσει για το ακαδημα κό έτος 2017 - 2018 αριθμό υπο-
τροφιών σε πρωτοετείς Κύπριους φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημίου 
οποιασδήποτε χώρας, ή τριτοβάθμιας σχολής εκπαίδευσης της Κύπρου με 
αναγνωρισμένο πτυχίο, που κατάγονται από την Πόλη ή Επαρχία Λευκωσίας.

ι υπο ήφιοι αιτητές πρέπει να κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό 18 
και άνω, ή να έχουν περάσει τρία θέματα GCE A’ level (η ισάξια) με γενι-
κό βαθμό  και άνω. ι αιτητές θα αξιολογηθούν με βάση την οικονομική 
τους κατάσταση.

Οι ενδιαφε όμενοι π πει να πο ο ν απα αιτ τω  τα πιο τω:

1. διόχειρη αίτηση με μικρή φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  
2. εβαίωση ότι έχουν εξασφαλίσει θέση στα ως άνω αναφερόμενα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα.
3. Αντίγραφο απολυτηρίου, ή πιστοποιητικού GCE, ή άλλου πιστοποιητικού, 
ανάλογα με την περίπτωση.
4. ι αιτήσεις να σταλούν στην πιο κάτω διεύθυνση, και να ληφθούν ή να φέ-
ρουν σφραγίδα του ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τις  5 Δεκεμβρίου, 2017.
5. Το σχετικό έντυπο αίτησης και όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα            
http://rotary-cyprus.org/nic-aspelia/

ΚΕΝΕΣ ΕΣΕΙΣ ΙΑ ΝΟΣ ΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡ ΟΥΣ 

 Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από οσηλευτές για απα-
σχόληση:
 
1. στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντδίας Αροδαφνούσα  στη Λευκωσία και  
2. στην πηρεσία Κατ’ ίκον Φροντίδας Ασθενών επαρχίας Λεμεσού.

Απα αίτητα Π οσόντα/Π ο πό εσει :

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο οσηλευτικής
 δεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
 Εγγραφή στο Μητρώο οσηλευτών του πουργείου γείας
 δεια οδηγήσης
 Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

(Σχετική πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).

ι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσλη ης του Αντικαρ-
κινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. 
Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση info anticancersociety.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ. . 2 296, 130  Λε ωσία 

Τη . 22446222, α  22316 22

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

αποκάλυψη της μετακίνη-
σης των οστών των δολο-
φονηθέντων Ασσιωτών 
από τα πηγάδια στο Ορ-
νίθι, στον σκυβαλότοπο 
του Δικώμου, μόνο πί-
κρα και πόνο προκάλεσε, 

όχι μόνο στους συγγενείς, που εδώ και τόσα 
χρόνια αδημονούν να θάψουν με τις δέου-
σες τιμές τους δικούς τους ανθρώπους και 
δικούς μας ήρωες, αλλά σε όλους εμάς που 
εμβρόντητοι και ανήμποροι -γι’ ακόμη μια 
φορά- ν’ αντιδράσουμε, παραμένουμε θεατές 
σε μια τραγωδία δίχως κάθαρση. Τα στοιχεία 
που κατατέθηκαν από την τουρκοκυπριακή 
πλευρά στη Διερευνητική Επιτροπή για τους 
Αγνοουμένους επιβεβαίωσαν τη μετακίνηση 
οστών του ομαδικού τάφου στο Ορνίθι, έτσι 
ώστε να εξαφανιστούν και αυτά τα τεκμήρια 
του εγκλήματος της μαζικής δολοφονίας. Σε 
επόμενη συνεδρίαση η Τουρκοκύπρια εκ-
πρόσωπος στη ΔΕΑ φάνηκε να προσπαθεί 
ν’ ανατρέψει τα πραγματικά δεδομένα. Το 
θέμα όμως δεν είναι πια τι έγινε, καθώς 
η διόρθωση των γεγονότων είναι απλώς 
αδύνατη, αλλά τι γίνεται από δω και πέρα, 
καθώς φαίνεται ότι ο εντοπισμός των οστών 
στο Δίκωμο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι 
αγνοούμενοι της Άσσιας παραμένουν στο 
κεφάλαιο που δεν έχει ακόμη επίλογο και 
οι αναμνήσεις του 11χρονου τότε Γιάννου 
Δημητρίου πιστοποιούν το έγκλημα πολέμου, 
που παραμένει ατιμώρητο. 

Από τα πη δ α στα σ ουπίδ α
Στον σκουπιδότοπο του Δικώμου μετα-

φέρθηκε μεγάλο μέρος των οστών των δο-
λοφονηθέντων Ασσιωτών τον Αύγουστο του 
1974. Οι μαρτυρίες της τουρκοκυπριακής 
πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τους 
Αγνοουμένους επιβεβαίωσαν το γεγονός. Οι 
πληροφορίες λένε για Τουρκοκύπριους που 
μετείχαν στην επιχείρηση μετακίνησης των 
οστών την περίοδο 1995- 1996. Η ανασκαφή 
του ομαδικού τάφου στο Ορνίθι διενεργήθηκε 
το 2009-2010. Τότε οι μαρτυρίες ανέφεραν 
τη συγκεκριμένη περιοχή ως το μέρος όπου 
είχαν εκτελεστεί και ετάφησαν δεκάδες άμα-
χοι αιχμάλωτοι, λίγο μετά τη σύλληψή τους. 
Εκτός από λίγες περιπτώσεις όπου βρέθηκαν 
ολόκληροι σκελετοί, τα υπόλοιπα λείψανα δεν 
εντοπίστηκαν. Σημαντικό το γεγονός ότι κάποια 
μεμονωμένα οστά εντοπίστηκαν καθώς και 
θραύσματα οστών, κάτι το οποίο προϊδεάζει 
για τη μετακίνηση του ομαδικού τάφου. Ο 
έλεγχος  οδήγησε στην ταυτοποίηση 
68 αγνοουμένων, ενώ το μυστήριο παρέμενε 
και παραμένει για χρόνια άλυτο. Εκτιμάται 
ότι ο λόγος μετακίνησης των οστών από τον 
ομαδικό τάφο στο Ορνίθι ήταν η απόφαση του 
αμερικανικού Κογκρέσου το 1994 να γίνει 
έρευνα για τη διακρίβωση της τύχης πέντε 
Αμερικανών υπηκόων, κυπριακής καταγω-
γής. Μόνο ένας εκ των πέντε εντοπίστηκε σε 
ομαδικό τάφο στη Μόρα. 

πορούν να εντοπ στούν
Η διαδικασία που θ’ ακολουθηθεί για 

τον εντοπισμό οστών αγνοουμένων που με-
τακινήθηκαν από το χωριό Άσσια σε χώρο 
σκυβάλων στο Δίκωμο θα αποφασιστεί κα-
τόπιν επιστημονικής έρευνας, όπως δήλω-
σε άλλωστε η Τουρκοκύπρια εκπρόσωπος 
στη ΔΕΑ, Γκιουλντέν Πλουμέρ Κουτσιούκ. 
Όμως πόσο εφικτός είναι ο εντοπισμός των 
οστών αλλά και η ταυτοποίησή τους, όταν 
υπάρχουν σ’ ένα χώρο μεγαλύτερο των τριών 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος 
εδώ και δέκα περίπου χρόνια έχει αποκατα-
σταθεί με δενδροφύτευση; Επίσης στον χώρο 
αυτό υπήρχαν βιομηχανικά αλλά και χημικά 
απόβλητα, εκτός των οικιακών λυμάτων, τα 
οποία καίγονταν. Εκτός αυτών, η μετακίνηση 

των οστών επέφερε τον θρυμματισμό τους. 
Άρα ο εντοπισμός τους μπορεί να θεωρηθεί 
όχι απλώς δύσκολος, αλλά και αδύνατος. 

 ννη  θυμ τα
Η Άσσια και οι κάτοικοί της βρέθηκαν στο 

μάτι του κυκλώνα και της βαρβαρότητας των 
τουρκικών στρατευμάτων εκείνη την αποφρά-
δα ημέρα της 14ης Αυγούστου 1974. Όπως 
γράφει ο Γιάννης Δημητρίου στην ιστοσελί-
δα-μνημείο για την Άσσια ( . . ), το 
χωριό δεν είχε τμήματα της Εθνοφρουράς να 
το προστατεύουν και η φρούρησή του ήταν 
υποτυπώδης. Χωρίς καμιά προειδοποίηση 
και χωρίς να σημειωθούν μάχες στην περιοχή 
μας, τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν την 
Άσσια παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. 
« ταν 14 Αυγούστου 1974, ώρα 13:45, ημέρα 
Τετάρτη. Αρκετοί πρόλαβαν να διαφύγουν, όμως 
ένας σημαντικός αριθμός Ασσιωτών, μπορεί 
γύρω στους 1000, παρέμειναν εγκλωβισμένοι 
για να βιώσουν δύο εβδομάδες ωμής βίας, 
εκφοβισμού και ωμοτήτων. 14 αθώοι πολίτες 
εκτελέστηκαν εν ψυχρώ τις πρώτες μόλις ώρες 
κατάληψης του χωριού. Όλοι οι άνδρες και 
μεγάλος αριθμός εφήβων συνελήφθησαν 
και τέλεσαν υπό τη φύλαξη του τουρκικού 
στρατού. Οι γυναίκες και τα παιδιά βίωσαν 
ανείπωτες κακουχίες, έναν οργανωμένο και 
συστηματικό εκφοβισμό, εξευτελισμό, πείνα, 
δίψα και λεηλασία της περιουσίας τους από 
τον τουρκικό στρατό αλλά και Τουρκοκύ-
πριους από γειτονικά χωριά. Μετά τη βίαιη 

εκδίωξη των κατοίκων μεταξύ της 23ης 
και 28ης Αυγούστου και την ολοκλήρωση 
ανταλλαγής αιχμαλώτων στους επόμενους 
μήνες, 84 άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ. 70 
από αυτούς ήταν πολίτες μη στρατεύσιμοι, 
11 ήταν έφεδροι και 3 στρατιώτες. Εκεί στην 
πλατεία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 
στην πάνω ενορία της Άσσιας, οδήγησαν οι 
Τούρκοι τους 1000 περίπου εγκλωβισμένους 
μας. Διαχώρισαν τότε τα γυναικόπαιδα απ’ 
όλους τους άνδρες και τους νεαρούς εφήβους 
14-15 ετών και πάνω. Όλους τους άνδρες 
τούς έδεσαν με ττέλλι και τους έριξαν σαν ζώα 
πάνω σε τρία φορτηγά αυτοκίνητα. Περίπου 
107 άντρες συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο 
γκαράζ Παυλίδη στη Λευκωσία, με ενδιάμεσο 
σταθμό σε αγροτική περιοχή του γειτονικού 
χωριού Αγιά Κεπήρ. Εκεί, ο Αλί ιζά, Τουρ-
κοκύπριος αστυνομικός, επέλεξε 37 άτομα 
κάτω των 50 ετών να αποβιβαστούν, ενώ για 
τους υπόλοιπους 70, οι οποίοι ήσαν πάνω 
από  50 ετών, δόθηκε η οδηγία να επιστρέ-
ψουν στο χωριό. Αυτή είναι η ομάδα των 70 
αμάχων πολιτών που είναι η γνωστή περί-
πτωση που εντοπίστηκε σε δύο ομαδικούς 
τάφους στο Ορνίθι. Το έγκλημα στο Ορνίθι 
αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου 
εναντίον αμάχων πολιτών που διέπραξε ο 
τουρκικός στρατός».

ορτ στε του  στο τρένο
 Πέραν των εκατοντάδων αυτόπτων 

μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένου του κ. 

Δημητρίου που ήταν παρών κατά τη στιγ-
μή της σύλληψης των ανδρών στην Άσσια, 
το έγκλημα στο Ορνίθι έχει καταγραφεί στο 
βιβλίο του όνι Αλασόρ, «Διαταγή Εκτελέστε 
τους Αιχμαλώτους». Ο αυτόπτης μάρτυρας 
Ο. Σαάτ, ο οποίος το 1974 υπηρετούσε στο 
Κέντρο Συντονισμού Πυρών στην Πυροβο-
λαρχία Διοικήσεως της 1ης Μοίρας του 21ου 
Συντάγματος Πυροβολικού που μεταφέρθηκε 
στην Κύπρο λίγες ημέρες μετά την πρώτη 
εισβολή, αναφέρει: «Μετά από διαταγή του 
διοικητή μας, Μεχμέτ Γκιουνγκιορμούς, 
τους φορτώσαμε στα στρατιωτικά οχήματα 
της μοίρας μας. Οι αξιωματικοί τούς πήραν τα 
χρήματα, ρολόγια, αλυσίδες που είχαν πάνω 
τους. Μερικοί ικέτευαν κλαίγοντας. Ο διοικη-
τής μας ( ) δοκίμασε να τους καθησυχάσει, 
όχι από συμπόνια αλλά μάλλον για να μην 
τον ενοχλούν με τις ικεσίες τους, λέγοντας 
Μην κλαίτε θα σας πάμε στα παιδιά σας . 

Ανάμεσα στους αιχμαλώτους υπήρχαν και 
μερικοί που ήξεραν τουρκικά. Απ’ ό,τι έλε-
γαν, αυτούς θα τους έστελναν στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης αιχμαλώτων της Λευκωσίας. 
Γι’ αυτό τους επιβίβασαν σε τρία στρατιωτικά 
οχήματα ξεχωριστά από τους άλλους. ( ) Η 
εντολή που πήρε ο διοικητής μας για τους 
αιχμαλώτους ήταν η εξής: « ορτώστε τους 
στο τρένο », ο όποιος αμέσως κατάλαβε ότι 
σήμαινε «εκτελέστε τους αιχμαλώτους ». 
Όλοι ήξεραν ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν 
σιδηροδρομικές γραμμές, ούτε τρένα ( ). Ο 
λοχαγός μαζί με την Μπιλάλ Γιλμάζ και τον 

υπαξιωματικό Μουχαμέρ πήραν τους αιχ-
μαλώτους και τους οδήγησαν σε μια περιοχή 
που είχε τρία πηγάδια. Τα μάτια και τα χέρια 
τους ήταν δεμένα. Οι δικοί μας κρατούσαν 
αυτόματα Τόμσον. Το μέρος με τα τρία πηγάδια 
ήταν κοντά στα χωριά Αφάνεια και Τύμπου, 
κάτω από τον δρόμο. Τους αιχμαλώτους τούς 
οδήγησαν εκεί. Σε λίγο ακούστηκαν ριπές 
και πυροβολισμοί. ( ) Έλεγε με αλαζονεία (ο 
Γιλμάζ): Τους σκοτώσαμε, και αυτούς που 
χαροπάλευαν τους πετάξαμε μες στα πηγά-
δια. Να ήσουν από μια μεριά να βλεπες πώς 
ρίξαμε έναν χοντρό ωμιό στο πηγάδι  Είχε 
μεγάλη πλάκα, το ευχαριστήθηκα . Αργότερα ο 
διοικητής μας μίλησε στον ασύρματο Διαταγή 
εξετελέσθη. Τους φορτώσαμε στο τρένο ».

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΡΙΚΑΛΕ
ΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ, 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΣΙΩΤΕΣ 
ΑΛΛΑ ΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ, ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ Σ  
ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟ ΟΥ

Εκτιμάται ότι ο λόγος 
μετακίνησης τ ν οστ ν 

από τον ομαδικό τάφο στο 
Ορνίθι ήταν απόφαση του 
Αμερικανικο  Κογκρέσου 
το , στε να γίνει 

έρευνα για τη διακρί ση 
της τ χης πέντε 

Αμερικαν ν υπηκό ν, 
κυπριακής καταγ γής
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Η ΗΓΕΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΔΔΟ ΕΔΩ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΙΑ

άσσος: Υπό αίρεση έγινε 
αποδεκτή η διζωνική

στερα από 43 περίπου 
χρόνια, η πολιτική ηγεσία 
ασχολείται ακόμη με τη 
διζωνική ομοσπονδία, το 
περιεχόμενο και τη μορ-
φή της. Ένα θέμα, το οποίο 
έπρεπε να είχε αντιμετω-

πισθεί και να επιλυθεί με προσφυγή στον 
λαό και με προ πολλού απεμπόληση αυτής 
της λύσης, την οποία, ούτε οι ενθερμότεροι 
υποστηρικτές της δεν την «αντέχουν». Διότι 
αν την αποδέχονταν, το Κυπριακό θα είχε 
προ πολλού λυθεί, από ηγεσίες οι οποίες 
διαχειρίστηκαν το Κυπριακό με στόχο την 
εξεύρεση αυτής της λύσης. Ούτε ο ασιλείου, 
ούτε ο Κληρίδης, ούτε ο Χριστόφιας, ούτε 
ο Αναστασιάδης είχαν σαφή αντίληψη τού 
τι είναι η διζωνική. Τι είναι διζωνική ομο-
σπονδία το αντιλαμβάνονταν μόνον όταν, στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η τουρκική 
πλευρά κατέθετε τις προτάσεις της. Τότε 
μόνο αντιλαμβάνονταν τι είχαν αποδεχθεί 
και ανατίναζαν τις συνομιλίες στον αέρα. 
Διότι ακριβώς η διζωνική ομοσπονδία, 
η ακραιφνής και πραγματική διζωνική, 
ερμηνεύεται σωστά και επακριβώς, μόνο 
από την τουρκική πλευρά. υσιολογικά, 
αφού είναι η Τουρκία, σε συνεργασία με 
τη ρετανία, οι οποίες τη σχεδίασαν, την 
προώθησαν και την κατέστησαν, και κατά 
συνέπειαν γνωρίζουν καλύτερα παντός 
άλλου, το περιεχόμενο και τους τρόπους 
εφαρμογής της.    

Αυτό που πράττουν εδώ και χρόνια οι 
ηγεσίες ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά μία τυμβωρυχία, μία πολιτικά ανή-
θικη τακτική, με στόχο να παρουσιαστούν 
σαν σημαιοφόροι της διζωνικής ομοσπον-
δίας, οι πρώτοι ηγέτες, ο Μακάριος και ο 
Κυπριανού. Πότε ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ 
ενημέρωσαν τα μέλη τους για την ομιλία 
Μακαρίου στη Γενική Συνέλευση των Ηνω-
μένων Εθνών (2 Οκτωβρίου 1974), στην  
οποία διακήρυσσε: «Ουδέν επιχείρημα 
δύναται να δικαιολογήσει την απαίτησιν 
της Τουρκίας διά γεωγραφικήν ομοσπονδία 
(σημ. διζωνική ομοσπονδία), η οποία ουχί 
μόνον θα ήτο απάνθρωπος, αλλά ωσαύτως 
θα επέφερε αλλαγήν του χαρακτήρος της 
Κύπρου. Αλλά ποία θα πρέπει να είναι η 
απάντησις, εάν η Τουρκία επιμείνη επί 
γεωγραφικής ομοσπονδίας και διά της 

στρατιωτικής της υπεροχής, επιχειρήση 
να επιβάλη ταύτην διά της βίας; Μερικοί 
οι οποίοι εμφανίζονται ως ρεαλισταί (σημ. 
εννοούσε τον Γλαύκο Κληρίδη και τον Τζέιμς 
Κάλλαχαν), δυνατόν να συμβουλεύσουν ότι 
πρέπει να διαπραγματευθώμεν επί τη βάσει 
γεωγραφικής ομοσπονδίας, υποδεικνύοντας 
ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν η Τουρκία 
δυνατόν να επιδείξει κάποιαν ελαστικότητα, 
ως προς το μέγεθος της περιοχής, η οποία 
θα ευρίσκεται υπό τουρκικόν έλεγχον. Ανα-
φέρεται ότι η κατεχόμενη περιοχή του 40% 
θα ηδύνατο να μειωθεί εις ολιγώτερον του 
30%. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εκφράσω 
ευγνωμοσύνην για την τοιαύτην γενναιο-
δωρία εκ μέρους της Τουρκίας (Αναφορά 
της ερευνήτριας ανούλας Αργυρού στο 
βιβλίο της «Διζωνική Εκτέλεση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας»).

Όταν ο Μακάριος χαρακτήριζε τη διζω-
νική ομοσπονδία «απάνθρωπον», η οποία 
«θα επέφερε αλλαγήν του χαρακτήρος της 
Κύπρου», πώς μπορεί  να θεωρηθεί ως 
υπέρμαχος και προμηθέας της διζωνικής;  
Εξάλλου ο Μακάριος, σε συνέντευξή του 
στον σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, που 
περιλήφθηκε στην ταινία του «Κύπρος 1974», 
και σε ερώτηση αν η λύση τελικά θα είναι 
ομοσπονδία, απάντησε: «Θα ήτο κάπως 
ανεχτόν αν τουλάχιστον ήτο μία πολυ-πε-
ριφερειακή ομοσπονδία, και όχι ομοσπονδία 
επί δύο ζωνών, επειδή  αντιλαμβάνομαι ότι 
τότε η Τουρκία θα επιδιώξει όχι ομοσπονδία, 
αλλά συνομοσπονδία, δηλαδή δύο κράτη».

Η συντρ πτ  μαρτυρία
Αποκαλυπτική και άγνωστη ώς σήμερα, 

παρά το γεγονός ότι καταγράφηκε από το 
1985, είναι η μαρτυρία που περιέχεται 
σε ανάλυση άρθρων που είχε γράψει ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος  στην εφημερίδα 
«Κήρυκας» και εξεδόθησαν σε βιβλίο υπό 
τον τίτλο: «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
- Τα σχέδια για το Κυπριακό από το 1956 
ως το 1984 - «Υπήρξαν» και «χάθηκαν» 
ευκαιρίες για λύση;». 

Σε σχετική ανάλυση του αμερικανικού 
σχεδίου λύσης, ο Τάσσος Παπαδόπουλος 
αποκαλύπτει: «Στην πραγματικότητα, όταν το 
1977 το Εθνικό και το Υπουργικό Συμβούλιο, 
για πρώτη φορά, δέχτηκαν σαν βάση για 
τη λύση του Κυπριακού, το σύστημα της 
Διζωνικής Ομοσπονδίας, έθεσαν ομόφωνα 
σαν βασική προϋπόθεση για την αποδοχή 
τέτοιου είδους καθεστώτος, την εφαρμογή 
των τριών βασικών ελευθεριών  Με άλλα 
λόγια, το 1977, η πολιτική που καθόρισε το 
Εθνικό και το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν: 

 Δεχόμαστε λύση «διζωνικής Ομο-
σπονδίας», αν ταυτόχρονα γίνει δεκτή η  
εφαρμογή των τριών βασικών ελευθεριών. 

 Αν δεν γίνει δεκτή η αποτελεσματική 
εφαρμογή των τριών βασικών ελευθερι-
ών, ως προϋπόθεση της ομοσπονδιακής 
λύσης, τότε δεν δεχόμαστε λύση τέτοιας 
Ομοσπονδίας και οι σχετικές προτάσεις 
μας να  θεωρηθεί ότι αποσύρονται. Αυτή 
η επιφύλαξη είναι ρητά και εγγράφως 
σημειωμένη πάνω στο «εξώφυλλο» των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν το 1977».

Αλλά η εφαρμογή των τριών βασικών 
ελευθεριών ουδέποτε έγινε αποδεκτή από 
την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ο μεν αούφ 
Ντενκτάς, έθετε περιορισμούς στην ελεύθερη 
διακίνηση, λέγοντας πως «δεν μπορούμε 
να επιτρέψουμε την είσοδο και διακίνηση 
μελών της ΕΟΚΑ  στην τουρκική περι-
οχή», ενώ ο Μουσταφά Ακιντζί θέτει ως 

όρο, όπως το «τουρκοκυπριακό συνιστών 
κράτος» έχει πλειοψηφία πληθυσμού και 
περιουσίας στην περιοχή του. Κάτι το οποίο 
αποδέχθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης.

ε λαν να απο ηρύ ουν
τη δ ν  

Με άλλα λόγια, και στη βάση της από-
φασης του Εθνικού Συμβουλίου του 1977, 
εφόσον η τουρκική πλευρά αρνείται να 
αποδεχθεί την εφαρμογή των τριών βα-
σικών ελευθεριών, οι κυπριακές ηγεσίες, 
εδώ και χρόνια, όφειλαν να ΑΠΟΣΥ ΟΥΝ 
ΤΗ ΣΤΗ ΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΥΣΗ ΔΙ ΝΙ-
ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.  Δεν το έπραξαν, 
όμως, και συνεχίζουν με διαστρεβλώσεις και 
παραποιήσεις να επιμένουν σε λύση δύο 
αμιγώς εθνικών περιοχών. Αλλά τι τονίζεται 
στην ανάλυση των άρθρων του Τάσσου; 

«Η εφαρμογή των τριών βασικών 
ελευθεριών, που είναι η πεμπτουσία και 
η βασική προϋπόθεση κάθε λύσης «διζω-
νικής Ομοσπονδίας», υποβιβάστηκε σε ένα 
απλό θέμα διαφωνίας για συζήτηση, όχι σε 
προϋπόθεση για αποδοχή της «διζωνικής 
Ομοσπονδίας». Το θλιβερό είναι ότι, ακόμη 
και σήμερα (1985), το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ 
δέχονται αυτόν τον υποβιβασμό του θέματος. 
Όχι μόνο δέχονται ότι  η εφαρμογή των 
τριών βασικών ελευθεριών δεν είναι πια 
η απαραίτητη προϋπόθεση για αποδοχή 
λύσης «διζωνικής Ομοσπονδίας», αλλά 
τώρα, δημόσια πια αποδέχονται και υιο-
θετούν την τουρκική άποψη ότι η «διζωνική 
Ομοσπονδία» αποκλείει την εφαρμογή των 
τριών βασικών ελευθεριών. Ενώ αν είχαν 
συνέπεια προς τη θέση που πήραν το 1977, 
το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, έπρεπε ανυποχώρητα 
να υποστηρίζουν σήμερα ότι: «Αν οι τρεις  
βασικές ελευθερίες δεν γίνουν αποδεκτές, 
τότε δεν δεχόμαστε την αρχή της  διζωνι-
κής Ομοσπονδίας». Όπως ακριβώς είχε 
συμφωνηθεί ομόφωνα το 1977». Με όσα 
καταμαρτυρούνται, είναι ξεκάθαρο ότι η 
ελληνοκυπριακή πλευρά έπρεπε προ πολλού 
να καταγγείλει τη διζωνική ομοσπονδία, 
εφόσον οι τρεις βασικές ελευθερίες δεν 
ήσαν αποδεκτές και εφαρμοστέες από την 
τουρκική πλευρά.  

                                                              

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡ ΙΚΟ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΜ ΩΝΟΥΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ, ΕΙΧΑΝ  
ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΟΡΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙ ΩΝΙΚΗΣ ΤΗΝ Ε ΑΡΜΟ Η 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΩΝ, ΑΛΛΙΩΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙ ΩΝΙΚΗΣ ΘΑ 
ΑΠΕΣΥΡΕΤΟ 

Λ ση διχοτόμησης 
υιοθετο ν

ΑΚΕΛ ΔΗΣΥ με την 
αποδοχή δημιουργίας 
δ ο αμιγ ς εθνικ ν 
περιοχ ν  Μακάριος  

Ανεχτή μόνο η 
πολυ περιφερειακή 
ομοσπονδία και όχι 
η ομοσπονδία δ ο 

ν ν, την οποία 
θέλει η Τουρκία για να 
μεθοδε σει λ ση δ ο 

κρατ ν
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αν βόμβα έσκασε, πριν 
από λίγες ημέρες, η εί-
δηση του Τ κ αρθρο-
γράφου της  

,  Μεχμέτ Χα-
σγκουλέρ, ότι τουλάχι-
στον τα μισά ξενοδοχεία 

στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου 
πρόκειται να επαναλειτουργήσουν και 
να τεθούν στις υπηρεσίες της παράνομης 
τουριστικής βιομηχανίας στα κατεχόμενα 
μέχρι το τέλος του 2018. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο 
ίδιος στο άρθρο του, τ’ όλο εγχείρημα θα 
πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση 
της Τουρκίας. 

Μέχρι σήμερα αναφέραμε ότι ο χρό-
νος έχει παγώσει για την περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου. Μια πόλη-στο-
λίδι για την Κύπρο, που έχει μετατραπεί 
σε πόλη-φάντασμα. Η «Σημερινή» της 
Κυριακής παρουσιάζει φωτογραφικό 
υλικό, που δείχνει ότι η Περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου ανοίγει επιλεκτικά, 
όχι μόνο για Τούρκους στρατιωτικούς 
αλλά και για Τούρκους τουρίστες, που 
παραθερίζουν σε οργανωμένες, μάλιστα, 
πλαζ, μέσα στην περίκλειστη πόλη, σε 
τρία τουλάχιστον ξενοδοχεία. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγές από τα 
κατεχόμενα, υπάρχει και τέταρτο ξενο-
δοχείο που αναμένεται μέσα στο 2018 
να μπει σε πρόγραμμα κατασκευαστικής 
βελτίωσης. Μπορεί ο Τ κ αρθρογράφος 
να θέλησε να κάνει πιο εντυπωσιακή 
την είδησή του, ωστόσο η αλήθεια εί-
ναι πλέον μία. Δυστυχώς, η ζωή στην 
περίκλειστη πόλη αρχίζει δειλά-δειλά, 
αλλά με τους νόμιμους κατοίκους της 
να μπορούν να την δουν μόνο πίσω 
από τα συρματοπλέγματα της κατοχής.

ενοδο είο  
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζουμε 

προκαλούν θλίψη και πόνο. Οργανωμένη 
πλαζ με ξαπλώστρες και ομπρέλες και 
αρκετός κόσμος να μπαίνει στα γαλάζια 
νερά της Αμμοχώστου. Και όλα αυτά την 
ώρα που οι αρμόδιοι στις ελεύθερες 
περιοχές αποκρύβουν την αλήθεια ή 
πραγματικά δεν γνωρίζουν τι γίνεται 
στα κατεχόμενα. 

   
Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Μια 

μεγάλη σε έκταση παραλία, οργανωμένη 
με εκατοντάδες ομπρέλες και καρεκλάκια 
για τους Τούρκους τουρίστες. Για όσους 
μπορούν να πάρουν άδεια από τον κατο-
χικό στρατό. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο 
ξεκίνησε την παράνομη «λειτουργία» του 
αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα, 
ωστόσο, αρχίζει και παίρνει νέα εικόνα. 

ενοδο είο  
Η φωτογραφία που παρουσιάζουμε 

αποκαλύπτει ότι στο συγκεκριμένο ξε-
νοδοχείο έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις. 
Μάλιστα μέχρι και δορυφορικό πιάτο 
υπάρχει πλέον στην οροφή, μάλλον για 
να μπορούν όσοι διαμένουν, να βλέπουν 
τα τουρκικά κανάλια. 

ενοδο είο 
Το 1974 ήταν 4 αστέρων και είχε 

284 κλίνες. Σύμφωνα με πηγές, με τις 
οποίες συνομιλήσαμε στα κατεχόμενα, το 
συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι το πρώτο 
«φαβορί», ώστε να ξεκινήσουν εργασίες. 
Μάλιστα, πρόσωπα που παρακολουθούν 
από κοντά τις εξελίξεις, υποστήριξαν στη 
«Σημερινή» ότι, κάτω από κάποιες προϋ-
ποθέσεις, θα μπορούσε το συγκεκριμένο 
ξενοδοχείο να ήταν έτοιμο μέχρι τα τέλη 
του 2018, ώστε να υποδεχθεί τουρίστες. 

π  πρέπε  να τον
π ρουμε στα σο αρ

Ο Χασγκουλέρ, ανάμεσα σε άλλα που 
έγραψε, αναφέρει ότι οι αποφάσεις για 
το αρώσι λήφθηκαν κατά τη διάρκεια 
παράνομης επίσκεψης στα κατεχόμενα, 
αντιπροσωπίας της τουρκικής τουριστι-
κής βιομηχανίας. Σύμφωνα πάντα με 
το άρθρο, το μόνο συστατικό που λείπει 
από την εξίσωση αυτήν τη στιγμή είναι το 
επαρκές προσωπικό, που θα στελεχώσει 
τα εν λόγω ξενοδοχεία.

Να θυμίσουμε ότι το συρματόπλεγμα 
της ντροπής αρχίζει από το οδόφραγμα 
της Δερύνειας, ακολουθεί ολόκληρη τη 
λεωφόρο Δερύνειας μέχρι την εκκλησία 
της Αγίας ώνης και, διερχόμενο από τις 
οδούς Αγαμέμνονος, Προμηθέως και Λο-
χαγού Καποτά, καταλήγει στην εκκλησία 
των Μαρωνιτών. Από εκεί κατευθύνεται 
προς το ξενοδοχείο  -Πλατεία Νί-
κης- διέρχεται διά της οδού Αγίας Ελένης 
και καταλήγει στους Αλευρόμυλους, στο 
τέρμα της οδού. Κατευθύνεται στη συνέχεια 
προς το Παγοποιείο, κοντά στο συγκρό-
τημα , διέρχεται και εφάπτεται 
του δυτικού και νότιου περιτοιχίσματος 
του σταδίου του Γυμναστικού Συλλόγου 
Ευαγόρας και στη συνέχεια, ακολουθώ-
ντας την παραλιακή γραμμή ανατολικά 
των ξενοδοχείων ,  και 

, καταλήγει στο μικρό ακρωτήριο 
γνωστό ως «Γλώσσα».

α  εί αν προε δοπο σε
Το καλοκαίρι, ο λεγόμενος δήμαρχος 

Αμμοχώστου, Ισμαήλ Αρτέρ, είχε πει ότι 
αρχές Αυγούστου θα ανοίξει ως «δημόσια», 
συγκεκριμένη έκταση για παραλία, ωστό-
σο θα έχουν δικαίωμα να εισέρχονται με 
την επίδειξη ταυτότητας μόνο «υπήκοοι» 

του ψευδοκράτους και Τούρκοι πολίτες. 
Αναφερόταν στην παραλία Δερύνειας, στην 
υπό διοίκηση του τουρκικού στρατού πε-
ριφραγμένη περιοχή της Αμμοχώστου, 
μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας που 
υπέγραψαν ο «δήμος» Αμμοχώστου και η 
«διοίκηση» των «δυνάμεων ασφαλείας».

Η παραλία έχει μήκος 240 μέτρα, και 
θα έχει 240 κρεβατάκια και ένα μπουφέ 
για φαγητό. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
που υπέγραψε ο «δήμος» με τις κατοχι-
κές δυνάμεις, το οποίο θα ανανεώνεται 
αυτόματα κάθε χρόνο, η εν λόγω παραλία 
θα λειτουργεί από τον «δήμο» μεταξύ 15 
Μα ου και 29 Οκτωβρίου, από τις 8 το 
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Η είσοδος 
του κοινού θα είναι ελεγχόμενη και θα 
χρειάζεται η επίδειξη ταυτότητας. 

 παλ νδρομ σε
τη  ε  πλευρ

Η Αμμόχωστος αποτέλεσε, πολλές φο-
ρές, ένα χαρτί που έπεφτε στην τράπεζα 
των διαπραγματεύσεων εδώ και 40 χρόνια. 
Το κακό ήταν ότι το συγκεκριμένο «χαρτί» 
προσπαθούσαμε να το «κολλήσουμε» με 
διάφορους πολιτικούς συνδυασμούς. Όπως 
είναι γνωστό υπάρχει σχετική παράγρα-
φος της Συμφωνίας Υψηλού Επιπέδου 
του 1979, στο ψήφισμα 550 του 1984, 
και στο ψήφισμα 789 του 1992, όπου 
αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα η ανάγκη 
επιστροφής της περίκλειστης περιοχής στα 
Ηνωμένα Έθνη. στόσο, μέσα σε αυτά τα 
χρόνια, η Αμμόχωστος αποτέλεσε μέρος 
πολλών σεναρίων είτε στο προσκήνιο είτε 
στο παρασκήνιο, από «Μέτρο Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης» μέχρι και αντάλλαγμα 
αναγνώρισης του παράνομου αεροδρομίου 
της Τύμπου. Την εβδομάδα που ξεκινά 
από αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών 
θα υπάρξει συνάντηση του Ιωάννη Κα-
σουλίδη με τον Δήμαρχο Αμμοχώστου 
Αλέξη Γαλανό. Η Δημοτική Αρχή θέλει 
εδώ και τώρα κινήσεις. 

ΤΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Και όμως  υπάρχει 
παράνομη ζωή στο αρώσι

ΟΙ ΠΡΟΣ ΑΤΕΣ ΑΝΑ ΟΡΕΣ 
ΤΟΥ Τ Κ ΑΡΘΡΟ ΡΑ ΟΥ ΟΤΙ 
ΤΑ ΜΙΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΘΑ 
ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕ
ΛΟΣ ΤΟΥ , ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ, ΩΣΤΟΣΟ 
ΔΕΝ ΑΠΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑ ΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ανίκανο να αντιδράσει 
είναι το σ νολο τ ν 
πολιτικ ν κομμάτ ν, 

τα οποία, μα ί με 
την Κυ έρνηση, 
παρακολουθο ν, 

κατακρίνουν και δεν  
τιμ ρο ν 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
P  ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 

ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  
ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ. 

ΤΟ    P  
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΡΚΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
P  ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΜΕΝΗ ΠΛΑΖ ΤΟΥ.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
 C  ΜΕ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑ
ΡΑΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ. 



ιάγουμε τη δεύτερη 
δεκαετία της ένταξης 
της Κύπρου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.  Η 
πολιτική μας ζωή 
καθοδηγείται από 
ανθρώπους που, 

κατά την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας,  διήγαν την παιδική τους 
ηλικία ή κάποιοι από αυτούς δεν είχαν 
γεννηθεί. Θα ανέμενε κανένας ότι αυτή 
η νέα γενιά πολιτικών, απαλλαγμένη 
από τα βαρίδια και τις παθογένειες της 
γενιάς των πολιτικών «δεινοσαύρων», 
θα οδηγούσε τα πράγματα προς τον εκ-
συγχρονισμό και την εμβάθυνση της 
δημοκρατίας.  Θα ανέμενε κανένας 
έναν καινούριο πολιτικό πολιτισμό, 
ένα νέο πολιτικό ήθος, ένα πιο υψηλό 
επίπεδο, έτσι που ο τόπος να προχω-
ρήσει μπροστά. Δυστυχώς,  αυτό που 
βιώνει ο κυπριακός λαός κινείται προς 
την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Η 
παλαιοκομματική νοοτροπία όχι μόνο 
διατηρείται, αλλά αντίθετα εμφανίζεται 
ένας κυνισμός, μια πολιτική απρέπεια 
που ανάλογά τους δεν βίωσε ο τόπος στο 
παρελθόν. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, 
παραθέτοντας μερικά παραδείγματα από 
τη δραστηριότητα κάποιων υποψηφίων.

ευτελ σμό  τη  δημο ρατία
Τις τελευταίες ημέρες ο κυπριακός 

λαός παρακολουθεί άναυδος τον κ. Νι-
κόλα Παπαδόπουλο και το επιτελείο του, 
όχι μόνο να αρνούνται να απαντήσουν 
στο απλό και αυτονόητο ερώτημα τού 
τι λύση του Κυπριακού θα επιδιώξουν, 
εάν εκλεγεί στην προεδρία, αλλά με διά-
φορα φτωχά τεχνάσματα να προσπαθεί 
να αποφύγει την ερώτηση, θέτοντας ο 
ίδιος απλοϊκά και αφελή ερωτήματα, 
που ούτε παιδιά του δημοτικού σχολεί-
ου θα διανοούντο να θέσουν. Το θέμα 
είναι απλό.  Ο στενός συνεργάτης του 

κ. Νικόλα, Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, κ. Σιζό-
πουλος, ανέφερε στο ΣΙΓΜΑ ότι «η ΔΔΟ 
αποτελεί τη χειρότερη μορφή νομιμο-
ποιημένης διχοτόμησης». Και ότι ο κ. 
Νικόλας Παπαδόπουλος συμφωνεί μαζί 
του σ’ αυτό. Και για να μη μείνει καμιά 
αμφιβολία για το τι εννοούσε, ανέφερε 
στον ΑΛ Α ότι «δεν μπορεί να υπάρξει 
ΔΔΟ με σωστό περιεχόμενο».

Ερωτάται, λοιπόν, εδώ και μια βδομάδα 
ο κ. Νικόλας αν έτσι έχουν τα πράγματα 
και αρνείται να απαντήσει. Μιλά για το 
περιεχόμενο της ομοσπονδιακής λύσης, 
που είναι εντελώς διαφορετικό θέμα, και 
μας διαβεβαιώνει ότι δεν έχει αλλεργία  
με την ομοσπονδία. Δηλαδή σε μια ευ-
ρωπαϊκή χώρα, το 2017, ένας βασικός 
υποψήφιος για την Προεδρία αρνείται 
να μας πει τι μορφή λύσης επιδιώκει. Ο 
πατέρας του το 2003, όταν ζητούσε τις 

ψήφους του ΑΚΕΛ, μιλούσε για ΔΔΟ. Το 
έγραψε ακόμα το 2008 στη συμφωνία 
του Ιουλίου εκείνου του χρόνου. Απλά, 
καθαρά, χωρίς να εμπλέκει το περιεχό-
μενο της λύσης στη μορφή της λύσης 
που είναι κάτι άλλο. Γιατί ο ίδιος το 2017 
δεν μπορεί να κάνει το ίδιο;  Η απάντηση 
είναι απλή. Γιατί ποτέ, μα ποτέ του δεν 
πίστεψε στη ΔΔΟ, και αυτά που ανέφερε 
ο κ. Σιζόπουλος τον εκφράζουν πλήρως.

Αυτή η στάση συνιστά πολιτική απάτη. 
Συνιστά εξευτελισμό της δημοκρατίας 
και ενισχύει την υποβάθμιση και την 
απαξίωση του πολιτικού συστήματος.  
Όταν οι επίδοξοι ηγέτες αυτού του 
τόπου δεν τολμούν να αποκαλύψουν 
τις πιο βασικές τους επιλογές και με 
τεχνάσματα ψεύδονται, και μαζί τους 
ψεύδεται ένα ολόκληρο επιτελείο, τότε 
οδηγούν τον  τόπο προς τα πίσω, προς 

τον αναχρονισμό και την υπανάπτυξη. 
Και είναι τραγικό, όταν φορέας αυτής της 
άθλιας κατάστασης είναι ένας νεαρός 
πολιτικός που ευαγγελίζεται, δήθεν, την 
αλλαγή, το νέο ήθος, τον φρέσκο αέρα 
που πρέπει να φυσήξει στα πανιά του 
πολιτικού μας συστήματος.

ολ τ  μεταμόρ ση 
Θα ήταν παράλειψη, εάν αυτό το 

σημείωμα περιοριζόταν μόνο στον κ. 
Νικόλα Παπαδόπουλο.  Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
ελέγχεται για πολιτική μεταμόρφωση, 
λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί 
νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο θα ενι-
σχύσει την εκλογική του προσπάθεια. 
Κάνει, όμως, σοβαρό λάθος. Η ενίσχυση 
της εντύπωσης ότι τον χαρακτηρίζουν 
πολιτικές παντός καιρού, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά το Κυπριακό, δεν μπορεί ούτε να 
προσθέτει στα θετικά χαρακτηριστικά 
του, ούτε να τον βοηθήσει εκλογικά.  
Όμως, και στην περίπτωση αυτού του 
υποψηφίου, υπάρχουν χαρακτηριστικά 
οπισθοδρόμησης και αναχρονισμού.  
Αυτή η ακατάσχετη παροχολογία, 2 
μήνες πριν από τις εκλογές, αυτή η 
βιομηχανία κοψίματος κορδέλων και 
κατάθεσης θεμέλιων λίθων, αυτή η 
υιοθέτηση του αξιώματος ότι «όποιος 
μας παίξει πουρού παραμονές εκλο-
γών, παίρνει αυτό που θέλει», θυμίζει 
άλλες εποχές, χειρότερες και πολιτικά 
ανεπίτρεπτες. Νόμιζα ότι, επιτέλους, όλα 
αυτά τα αφήσαμε πίσω μας, ως θλιβερό 
αντιευρωπαϊκό παρελθόν, που δεν μας 
αξίζει και που μας κρατά καθηλωμένους 
στο χθες.  Δυστυχώς, φαίνεται πως ακό-
μα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. 

Γιατί η ευρωπαϊκή νοοτροπία και οι 
ευρωπαϊκές αρχές δεν κατακτώνται, 
μηχανικά, με κάποιες πολιτικές απο-
φάσεις ένταξης στην Ε.Ε. και υιοθέτησης 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Για μια 
ακόμα φορά αποδεικνύεται πως ο δι-
αφωτισμός, που σάρωσε την Ευρώπη 
από τον 18ον αιώνα, ακόμα δεν έφτασε 
στην Κύπρο του 2017.

Για τον κ. Λιλλήκα θα είμαι τηλεγρα-
φικός. Ακόμα και ο ίδιος ο Οβίδιος θα 
ωχριούσε μπροστά στις μεταμορφώσεις 
του.  Από δεξί χέρι του Γιώργου ασι-
λείου, σε συγγραφέα μέρους του Προ-
γράμματος του ΑΔΗΣΟΚ, σε βουλευτή 
του ΑΚΕΛ, σε δεξί χέρι και υπουργό του 
Τάσσου.  Και σήμερα θεωρητικός του 
απορριπτισμού και ορκισμένος εχθρός 
της Δ.Δ.Ο.  Άξιος ο μισθός του.

ε πείθε  ο αλ
Κλείνοντας, θέλω να πω δύο λόγια για 

τον υποψήφιο Σταύρο Μαλά. Με πείθει. 
Με το μέτρο του, την επάρκειά του, τη 
μετριοπάθειά του, αρνείται να λάβει μέρος 
στην πασαρέλα των ψεύτικων υποσχέσεων.  
Με σοβαρότητα λέει τα πράγματα με τ’ 
όνομά τους και αναγνωρίζει ότι υπάρ-
χουν πράγματα (απ’ αυτά που οι άλλοι με 
ευκολία υπόσχονται) που δεν μπορούν 
να ικανοποιηθούν.  Όσο δε αφορά το 
Κυπριακό, εκ των πραγμάτων, αποτελεί 
την άλλη, τη διαφορετική φωνή. Τη  φωνή 
της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και 
της ελπίδας για επανένωση της Κύπρου 
και απαλλαγή της από την κατοχή και 
την προσφυγιά.

Είναι γι’ αυτό που ισχυρίζομαι ότι 
σ’ αυτές τις εκλογές το διακύβευμα δεν 
είναι μόνο τι πολιτικές θα επιλέξουμε 
στο Κυπριακό, την οικονομία και τα άλλα 
θέματα. Εξίσου βασικό διακύβευμα είναι 
αν θα ανακόψουμε την οπισθοδρόμηση 
και αν θα βαδίσουμε στον δρόμο του 
εκσυγχρονισμού. 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΠΟ Η

ΔΡ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤ  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΑΠΟ Η

ήματα προς τα πίσω

Το καθεστώς σεβασμού της θρη-
σκευτικής ελευθερίας στη Θράκη 
εδράζεται στη Συνθήκη της Λωζάν-

νης του 1923, στη μακροβιότερη δηλαδή 
διεθνή Συνθήκη, την οποία σεβάστηκε 
απόλυτα τόσο ο Ελευθέριος ενιζέλος όσο 
και ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο καθένας για τους 
δικούς του λόγους. Η έξυπνη ιδιαιτερότητα 
αυτής της Συνθήκης έγκειται στο γεγο-
νός ότι υιοθετεί ένα ιδιότυπο μοντέλο της 
Σαρία, που δεν έχει όμως καμία σχέση 
με το ακραίο πρότυπο άλλων ισλαμικών 
χωρών. Επί της ουσίας αποδέχεται στη 
Θράκη τον ρόλο του Μουφτή, όχι μόνο 
ως θρησκευτικού αρχηγού, αλλά και ως 
Καδή, δηλαδή δικαστή οικογενειακού και 
κληρονομικού δικαίου, άρα και ως δημό-
σιας Αρχής που, σύμφωνα με το ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο, διορίζεται από το κράτος.

Οι αποφάσεις ωστόσο του Μουφτή 
ως δικαστή δεν πρέπει να έρχονται σε 
αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα και 
τους νόμους, ούτε με το Ευρωπαϊκό Δί-
καιο. Αυτός ο συνδυασμός μέχρι σήμερα, 
παρά κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, 
συνέβαλε, πρώτον στο να εμπεδώνεται το 
αίσθημα θρησκευτικής ελευθερίας των 
μουσουλμάνων εντός μιας δυτικής χώρας 
που έμπρακτα σέβεται τη θρησκευτική τους 
παράδοση. Δεύτερον, λειτούργησε παι-
δευτικά προς τους ίδιους προσαρμόζοντάς 
τους στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
μια που καμία απόφαση του Μουφτή δεν 
μπορεί να πάει κόντρα σε αυτά. Έτσι οι 
φιλήσυχοι μουσουλμάνοι της Θράκης με-
τεξελίχθηκαν σε σύγχρονους Ευρωπαίους 
πολίτες, που για κανένα ακραίο ισλαμισμό 
ή θρησκευτικό φανατισμό δεν θα ήθελαν 
να διαταράξουν την ποιότητα της ζωής τους 
εντασσόμενοι σε εξτρεμιστικά κινήματα 
τύπου , παρότι ίσως αποτέλεσε στόχο 
η στρατολόγησή τους σε αυτά.

Την ίδια στιγμή το σύστημα αυτό έδωσε 
στους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες της 
μειονότητας την ελευθερία μόνοι τους να 
επιλέγουν αν θα ακολουθήσουν στη ζωή 
τους το αστικό δυτικό πρότυπο οικογενει-
ακού και κληρονομικού δικαίου ή την 
προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά στάνταρ 
ισλαμική θρησκευτική τους παράδοση.

Μετά την περίεργη και μουγκή συνά-
ντηση του Δυτικοθρακιώτη στην καταγωγή, 
Αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης 

Χακάν Τσαβούσογλου («αρμόδιου για ζη-
τήματα Τούρκων του εξωτερικού») με τον 
Έλληνα Υπουργό Παιδείας κ. Γιαβρόγλου, 
κάτι που για πρώτη φορά γίνεται, αναθάρρη-
σε η φήμη για κατάργηση του υφιστάμενου 
καθεστώτος της Σαρία στη Θράκη.

Σύγχυση παρά αποσαφήνιση προκά-
λεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού 
στη Θράκη, όπου ανακοίνωσε ότι θα θε-
σμοθετήσει κάτι που ήδη ισχύει, δηλαδή 
την ελεύθερη επιλογή των μουσουλμάνων 
για το δίκαιο που θα τους διέπει. στόσο, 
εδώ και καιρό κάποιοι ετερόκλητοι κύ-
κλοι υποστηρίζουν την κατάργηση και 
τον διαχωρισμό των θρησκευτικών και 
δικαστικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή. 
Μπορεί να φαίνεται εκσυγχρονιστική μια 
τέτοια προσέγγιση για όσους δεν γνωρί-
ζουν σε βάθος τον θεσμό, κρύβει όμως 
παγίδες και κάποιες επικίνδυνες εθνικά 
διαστάσεις. Ειδικότερα:

 Καταστρέφεται ένα μοντέλο ανοιχτής 
δημοκρατικής κοινωνίας, που απέτρεψε 
τη στρατολόγηση φονταμενταλιστών και 
τρομοκρατών με ευρωπαϊκό διαβατήριο, 
εμπέδωσε την ευρωπαϊκή συνείδηση σε 
μουσουλμάνους, σεβάστηκε απόλυτα τα 
μειονοτικά δικαιώματα προωθώντας την 
ειρηνική και δημιουργική συμβίωση χρι-
στιανών και μουσουλμάνων και μπορεί 
να αποτελέσει πρότυπο για την ευρύτερη 
περιοχή των αλκανίων.

 Η διά νόμου παρέμβαση στην κατάρ-
γηση της Σαρία έρχεται σε αντίθεση με το 
άρθρο 42 2. της Συνθήκης της Λωζάννης 
και επιτρέπει στην τουρκική πλευρά να 
ισχυριστεί ότι η Ελλάδα δεν  σέβεται τη 
Συνθήκη, ούτε τη θρησκευτική ελευθερία 

και λειτουργεί παρεμβατικά και όχι φιλε-
λεύθερα ως προς τις μειονότητες.

 Η τουρκική εξωτερική πολιτική διευ-
κολύνεται ισχυριζόμενη ότι προασπίζεται 
τη θιγόμενη θρησκευτική συνείδηση να 
επιτύχει τον πάγιο στόχο της, που δεν είναι 
άλλος από την τουρκοποίηση των δύο 
άλλων μειονοτικών ομάδων, των Πομάκων 
και των ομά (διαχρονική επιδίωξή τους 
στην περιοχή).

 Η σταδιακή τουρκοποίηση της μειο-
νότητας θα έχει ως σταθερή επιδίωξη της 
γείτονος τη  μετεξέλιξη της μειονότητας 
από θρησκευτική σε «εθνική», κάτι που θα 
ενθαρρύνει τις απαιτήσεις της γείτονος για 
«Συνδιοίκηση στη Θράκη» μέσω της χρήσης 
και ευρωπαϊκών πλέον νομικών εργαλείων.

 Τέλος, ο διαχωρισμός δικαστικών και 
θρησκευτικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή 
διευκολύνει την απαίτηση της τουρκικής 
πλευράς για εκλεγμένους Μουφτήδες (κάτι 
που δεν ισχύει βέβαια στα άλλα μουσουλ-
μανικά κράτη), με το επιχείρημα ότι δεν 
είναι πλέον δικαστής, άρα δημόσια Αρχή 
που πρέπει να διορίζεται. Έτσι, ευκολότερα 
μπορεί να αναδειχθεί σε έναν πολιτικοθρη-
σκευτικό ηγέτη της μειονότητας, που θα 
παίζει τον ρόλο της τουρκικής πολιτικής 
σε όλα τα επίπεδα της περιοχής.

Το συμπέρασμα και σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση είναι το ίδιο. Η τουρκική εξω-
τερική πολιτική, με στρατηγική που τη 
διέπει ξεκάθαρη στοχοθέτηση, συνέπεια, 
συνέχεια και συστηματικότητα επιμένει 
κερδίζοντας συνεχώς χώρο. Αντίθετα η 
ελληνική πλευρά αντιδρά αποσπασματικά, 
πρόχειρα, βιαστικά και συνήθως υποταγ-
μένη στα προσωπικά πάθη και τα μικρο-
κομματικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα 
συνεχώς να χάνει έδαφος ακόμα κι όταν 
έχει όλο το δίκιο με το μέρος της.

Αυτός είναι και ο λόγος που επιμένω 
πεισματικά στη σύσταση διακομματικής 
επιτροπής για τη Θράκη. Είναι πλέον 
αναγκαιότητα η χάραξη μια ενιαίας και 
διαχρονικής, διακομματικής και συνε-
πούς Εθνικής Στρατηγικής, αν θέλουμε 
να προλάβουμε τις εξελίξεις και να μην 
τις ακολουθήσουμε ως ουραγοί.

 Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, πρ. Υπουργός  τ. 

βουλευτής οδόπης, Εφημερίδα «Παρόν» της 
Κυριακής, 19 Νοεμβρίου 2017

Η Σαρία της Θράκης 
και η άγνοια τ ν Αθην ν
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Οι προεδρικές εκλογές ς ευκαιρία φτου ξανάπαρχης

Τ    

Τ      ρ  υ ς α ς 
α  ια  η ρι ική α α ή ρ ας  Κυ ριακ  

Και   υ α κυ ρ  και  κ α ι
κ  η ι  Και η  Κ ρ  και η  α  υ   

ι  ι ή ρ α ς ρ αι ικα ή  α ι ης 
και ρ υ ας  κα  Τ υς ι η ι ική η η  

αρα υ  υ ς ρ ι  ρι ι  
ρα α  α αης κυκ ικής ρι ρ ής υ ι υ α α

ή α υ    αρ ι   ρ ια η ι η η 
και α υ ρια ης  ι ι  και ρ κι  
ης υρκικής ι ικής

 Τ    ηκα  ι ι  ρ υ ι και ικα  α 
ι υ    αυ ι  ης ης υ υ   

 ι κ κ  α α ι ης  ρ ς  ρ  
ης κυ ρ η ης και  η ι  Κ   η υ  αι 

 ρ ή α υ ρι  η υκαιρ α  α  α  ι ι
ρή ι  ις ή υς υ ις ρ ρικ ς κ ς

 Κ Κ Τ  α  η  υ α και υς ρ ις  Και 
α αι ας α    ικ  υ ρ ρικ  ρ υ 
η α ι ική  Κυ ριακ

 Τ  Κ  και η  α κ ι η υ υ υ 
 ια ρ ικ   υ α ής ις υρκικ ς 

α αι ή ις
 Κ  Τ   α υ ρ ης  κ α
 α   α α  ης Κυ ριακής η κρα ας  

ς ρ  α α κα  κι α αρα η  ρ  ια α υ ρ ι 
ρ  η κρα ικ  και  κι υρ α κ   κυ ριακ  

κρ ς
    Τ  ι η α υ κυ ριακ  α  ς αυ ή 

ρή ηκ     α ρρι ης ης ης   ή α  
υ η α  αυ ι    ι ή

 Κ  ρ ρας η η  κ α α
ι η  κι  αρ ης ης κρα ικής υ α ης ης 

Κ ρ υ  ς Κ  ης Κυ ριακής ας  
η ι ική  ικ ι ική  ι η Τ υρκική υ κυριαρ
α   υρκική κ ρι ρ ής ρ ρ α

 Κ  ρ ρι  η αρ η ι
η  κ ηρης ης Κ ρ υ    α  η  Τ υρ

κ α ρ κ ρ   ης ι ι ης υρκ κυ ριακής 
υ ι ας ι ας  υ  κα ικ  υ κρ υς

  ρ ια ρα η κα η η  α αι
ρ ς   η  υρκική ι ή υ α Κα ακ η
ή  ια ικ   ης  υ ι ιρή ηκα  και 

ηκα   η και ή υς  η  ρ α
ρική  υ ρη η υ η η υ   η ι  

α α ι ις υρκικ ς α αι ή ις ια ιακ ι ικ ς 

υ ι ς α ι α ς α κ ής ης ι ικής ικ ι
ικής ας

   Τ     α ς  υ α  υ α υ 
κυ ριακ  η ι   ς ι   ρ ια η 
Τ υρκ α  αρ  ι κα α α ς υ ρ ρης ι ς και ι

ς υ ης   υ   ς ρ ς κι α  κ  
 α ια ι   Κ   η  Κυ ριακή 
η κρα α και α η  ι    α  

η  ια ρ κ ρ  α ι η Κυ ριακή 
α  ή κ ι  α

   Τ      ια ρ ική α ρκ ια υ 
κυ ριακ  η ι   ς ι  ι ρι ρα 
κ α ικ ς υ ρ κ ή ις και α κ  κ α ικ  

κ ικ  υ   υ ρ α  α ι α  
η  ι ική ιαι ι ης ης ι η ης  ης υ 

κα ικ  κα ς υ α και ια ικής υ α
ής ις ια ρα α υ ικ ς α αι ή ις  Κα ακ η  

 ρ  υς και  υ ρ  υς
        Τ    ρα ια α κ ική υκαιρ α  

 ι α η ς α α ρ ής ς αυ ής ης κα α ης  
υκαιρ α ια α α ακ  η ρ ια ρα η υ ι η 
α  κ  υ α    α ι  κ υ ρ ς  ς 

κι ας ια αι υ  α ι η ικ   ι  ι ρ ρικ  
υ ή ι ι  η ι  η υ  Κ  κ κ   α α ι

ης και  α ς  ιακ κηρυ η η η και ρ η 
  αι α αυα ή υ    

Και α υ υ  α  κ  υ ι α  ις ια ρα α
ις υ ι α   ις υρκικ ς α αι ή ις ια ις 

υή ις   α ρα α  ης
Κ     ρ α ι   ι ς κ υ ς  κ   
ρι  ης ρ ης α  κ  υ ι α  ρι ι 

ις ια ικ ς ια η  Κυ ριακή η κρα α και α ι η
ικ ς ια  η ι  ρ ις ή     
η α ή κυρ ς και η υ η ς  υ ρ ρ  

υς Τ ρκ υς   η υ υ  
 κ  α α ι ης  Και ις ς η ι  ι ς κα  

α η ι  η  ή υ  κ  ρ  υ  κα η ρ  
 κι  και ι  Κ ρ  α α ια ικ ρ ι  

ι ς  ης  η κ  ς υ α ι  υ αυα υ 
 

Κ  Τ   Κ  και κα  α ή ια  ι ρ  
  α   κ ηρ ικ  αυ ι  

και η  ήρη α υ α  ης ια ρ ικ  ακ υ ης 
ι ικής   ρ  υρκικής κα ής
 Κ  ι ς ρ  α υ  α ρ ια
 Κ  Τ   υ α αρ ης
   κ η α α  ις α κυ ις και ια ρ

ικ ς ις ης ή ας  ικη ρα υα  κα  α 
ι υ  α υ  και α υ ιή υ  ι ική 

α υ ρ ης ης Κυ ριακής η κρα ας  ι ι
ας ις ρ ς υ α α ια ρ υ η  ρι ή και ι

ς  ρι ς α α ι α ης  υ ι  ι ς

Ε ίχα εκτιμήσει πως αν οι γεωτρήσεις στα κυπριακά 
οικόπεδα αναδείκνυαν τον αμύθητο πλούτο , τον 
οποίο κρύβει ο κυπριακός υποθαλάσσιος χώρος, 

το ενεργειακό θα αναδεικνύετο στο πρώτο προεκλογι-
κό όπλο του Νίκου Αναστασιάδη. Θα ζούσαμε στιγμές... 
Γλαύκου Κληρίδη, το εκλογικό επιτελείο του οποίου, 
στην προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών 
του 1999, διοχέτευε στα τηλεοπτικά δίκτυα εικόνες των 
ρωσικών πυραύλων -300, ι οποίοι κτυπούσαν στην 
καρδιά της Άγκυρας και τα έκαναν όλα ρημαδιό. Με το 
όπλο εκείνο, ο Γλαύκος Κληρίδης έβαλε μπουρλότο στον 
ενθουσιασμό και στον εθνικισμό των Κυπρίων, οι οποίοι 
τον επανεξέλεξαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Αν όλα πήγαιναν καλά σήμερα με τις γεωτρήσεις, το 
εκλογικό επιτελείο του Νίκου Αναστασιάδη θα έκανε 
πάρτι με όπλο το γεωτρύπανο, το οποίο κάθε βράδυ 

θα εισέβαλλε, μέσω των τηλεο-
πτικών δεικτών, στο σπίτι μας, 
για να προβάλλει εικόνες στις 
οποίες το φυσικό αέριο θα ανέ-
βλυζε άφθονο από τις θάλασσές 
μας, και θα έστελλε το μήνυμα 
πως η Κύπρος κατέστη Γη της 
Επαγγελίας και των Εμίρηδων. 
Αλλά φευ  Άλλαι μεν αι βουλαί 
του εκλογικού επιτελείου, και 
άλλα ο «Ονησίφορος» έφερε στο 
φως. Άνθρακες ο θησαυρός και 
ελάχιστο και μη εμπορεύσιμο το 
δείγμα...

Το καλό το παλληκάρι, όμως, 
ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Μπορεί 
ο «Ονησίφορος» να έκανε στά-
χτη τα όνειρα του Προεδρικού, 
αλλά υπήρχε και άλλος τρόπος 
επικοινωνιακών παιχνιδιών  
Οι τριμερείς συνεργασίες. Έτσι, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, με 
την προεκλογική εκστρατεία στο 
φόρτε της, κουβάλησε στην Κύ-
προ τον Σίσι και τον εκπρόσωπο 
της «αδελφής-μητέρας» Ελλάδας, 

Τσίπρα και έκαμε προεκλογικό παιχνίδι με το ενεργειακό. 
Εκεί που δεν μπορούν να παίξουν οι άλλοι υποψήφιοι 
και εκεί που είναι υποχρεωμένοι να χαιρετίσουν τις τρι-
μερείς συνεργασίες. 

Δεν υποτιμούμε, ούτε μηδενίζουμε τη χρησιμότη-
τα των τριμερών συνεργασιών στο ενεργειακό. Κάθε 
στρατηγική κίνηση, που ενισχύει την οντότητα και τον 
ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, είναι 
επαινετέα. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Νίκο 
Αναστασιάδη ότι έχει κάνει σωστό προγραμματισμό στο 
ενεργειακό παιχνίδι, ανεξαρτήτως της προσπάθειάς του 
να το εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά.

Όμως, υπάρχει σε όλο αυτό το οικοδόμημα μία εύ-
γλωττη απορία: Μήπως οι τριμερείς συνεργασίες είναι 
κτισμένες στην άμμο;

Θα είναι στέρεες και επαρκώς θεμελιωμένες, εφόσον 
συνεχιστεί η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα 
ενισχύσουν την οντότητά της και θα της επιτρέψουν να 
διαδρατίσει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. 

Τι γίνεται, όμως, εάν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προ-
χωρήσει στη μορφή της λύσης που έχει κατά νουν; Τι 
θα γίνει εάν υπάρξει συμφωνία, η οποία θα διαλύει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και θα παραπέμπει στη δημιουρ-
γία νέου κράτους; Θα βρίσκονται σε ισχύ οι ενεργειακές 
συμφωνίες που υπέγραψε, ή θα θεωρηθούν άκυρες και 

μη γενόμενες; Η Τουρκία και το ψευδοκράτος  δηλώ-
νουν πως οι ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφει η 
Κυπριακή Δημοκρατία με άλλες χώρες είναι παράνο-
μες, εφόσον δεν μετέχουν και δεν συναποφασίζουν οι 
Τουρκοκύπριοι, ως συνεταιρική κοινότητα. Συνεπώς, 
σε περίπτωση λύσης, η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι 
θα απαιτήσουν ακύρωση των συμφωνιών και σύναψη 
νέων, με συμμετοχή του «τουρκοκυπριακού συνιστώ-
ντος κράτους». Θα υποστηρίξουν, επίσης, πως αν οι 
συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ισχύσουν, θα 
πρέπει να ισχύσουν και οι συμφωνίες που υπέγραψε το 
ψευδοκράτος με την Τουρκία, στον ενεργειακό τομέα.

Είναι έκδηλο και με δεδομένη την τουρκική αδιαλλαξία 
πως, σε κάποια φάση, θα προκύψει θέμα με τις συμφω-
νίες που υπογράφηκαν. Και εάν τελικά υπάρξει λύση, 
είναι βέβαιο πως οι διεθνείς συμφωνίες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν θα ισχύσουν.

Τελική έκβαση: Οι συμφωνίες προχωρούν εφόσον 
συνεχίσει να υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν υπάρξει 
λύση, παύουν να υφίστανται. 

Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει, είναι τούτο: 
Εάν η Τουρκία επιχειρήσει νέες τυχοδιωκτικές ενέργειες 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του φυσικού της 
πλούτου, τα εμπλεκόμενα κράτη έχουν τη βούληση και τις 
δυνατότητες να προστρέξουν σε υπεράσπιση της Κύπρου; 
Εδώ έχουν αξία και σημασία οι στρατηγικές αμυντικές 
συμφωνίες. Υπάρχουν τέτοιες; Η Κυπριακή Δημοκρατία 
δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει μία τουρκική επίθεση 
κατά της ΑΟ . Ούτε να την αποτρέψει. Οι στρατηγικοί 
εταίροι μας είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την Τουρκία; 

 ο καθένας θα κρυφτεί στο κέλυφός του;
Επιβάλλεται να υπάρξουν ολοκληρωμένες συνεργα-

σίες με εμπλοκή και της στρατιωτικής υφής. Επιβάλλεται 
ακόμη να αποκλεισθεί από τώρα η περίπτωση διοχέ-
τευσης του κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη 
μέσω Τουρκίας. Διαφορετικά, η Κύπρος θα τεθεί υπό 
την ενεργειακή ομηρεία της Τουρκίας. 

Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αυτό που συντελείται 
και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο θριαμβολο-
γιών και προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Πρέπει να είναι 
καλά σχεδιασμένο και να λαμβάνεται υπόψη η τουρκική 
αντίδραση. Όχι μόνο ως απειλή, αλλά κυρίως ως εξου-
δετέρωση της απειλής. Γιατί η Τουρκία μπορεί μέχρι 
τώρα να περιορίζεται σε απειλές, αλλά όταν κρίνει ότι 
φθάσει η πρόσφορη στιγμή, θα κτυπήσει. Είτε θα λάβει 
όσα νομίζει ότι είναι δικά της μέσω μίας λύσης, είτε θα 
προχωρήσει σε τυχοδιωκτικές επιχειρήσεις κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας...

///////////////////////////////////////////ΕΙ ΗΣΘ

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αν η Κ προς χαθεί και 
τουρκοποιηθεί, η Τουρκία 

θα αποθηρι θεί και η 
Ελλάδα θα συρρικν θεί 

δυτικά του Αιγαίου  
Αδελφή και φίλη , 

η κατοχική Τουρκία  
Τα τιση και συμπάθεια 
προς τον ιαστή Αττίλα  
Ο πολιτικός κατήφορος 

του μοιραίου Ν  
Αναστασιάδη δεν έπιασε 
ακόμα πάτο  Ο τε και το 
θράσος του να ητά οι 
λληνες της Κ πρου να 

τον εμπιστευτο ν για να 
τους παραδ σει στον 
σουλτάνο Ερντογάν

Χρήσιμες οι 
ενεργειακές 

συμφ νίες με τρίτες
χ ρες, εφόσον 

συνεχιστεί η παρξη 
της Κυπριακής

Δημοκρατίας  Σε 
περίπτ ση λ σης, η 

Τουρκία δεν θα 
αποδεχθεί να 

ισχ σουν εφόσον 
υπογράφηκαν χ ρίς 

τη συμμετοχή του 
τουρκοκυπριακο  

συνιστ ντος 
κράτους  

Η Έ     
Η  Τ    

μαρτον Κύριε  Τι άλλο θα ακούσουμε από τον 
ακαταλόγιστο, πλέον, πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Νίκο Αναστασιάδη  Ο ηγέτης του άλλοτε εθνικό-

φρονος ΔΗΣΥ, δεν γνωρίζει πλέον τι είναι η Ελλάδα μας 
για την Κύπρο. Είναι μάνα; Είναι αδελφή; Είναι σύμμαχος; 
Είναι μητριά; Είναι άλλη  χώρα; Και η Τουρκία; Τι είναι 
για τον Ν. Αναστασιάδη; Είναι φίλη χώρα  Με την κατοχική 
της Κύπρου, δύναμη, ο επαναδιεκδικών την προεδρία 
της Δημοκρατίας θέλει, λέγει, να έχει φιλικές σχέσεις 
όπως, π.χ., με την Ελλάδα. Ξανά, Ελλάδα και Τουρκία στο 
ίδιο καλάθι. σα και όμοια. ς εάν να μη συνέβη τίποτε 
το 1974. ς εάν η χώρα του Αττίλα να είναι, ας πούμε, 

η Ελβετία ή η Γαλλία, με 
τις οποίες επιδιώκουμε 
φιλικές σχέσεις.

 Μετά την ολοκλήρωση 
της τριμερούς συνάντη-
σης Κύπρου, Ελλάδας και 
Αιγύπτου, την περ. Τρί-
τη, ο Πρόεδρος θέλησε 
να ευχαριστήσει τις τρεις 
χώρες, αλλά μπέρδεψε τα 
λόγια του. «Εύχομαι ό,τι 
καλύτερο και στην φίλη 
Αίγυπτο και στην αδελφή 
Ελλάδα ή μητέρα Ελλάδα», 
ανέφερε, και κοίταξε προς 
τον πρωθυπουργό, Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος χαμο-
γελούσε αμήχανα. Ο Ν. 
Αναστασιάδης επιχείρησε 
να διορθώσει την αναφορά 
και τα έκανε χειρότερα: 
«Αν έλεγα, τη μητέρα Ελ-
λάδα θα παρεξηγούμουν 
από όσους επικαλούνται 
τη μητέρα Τουρκία. Και 
επειδή θέλουμε ανεξαρ-
τησία, απεξάρτηση, θέλω 
να τηρώ τα θέσμια και τα 
θέσμια είναι, ναι, η αδελ-

φική σχέση της Κύπρου είτε με την Ελλάδα είτε με την 
Τουρκία, αλλά και σεβασμός στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο Ν. Αναστασιάδης, όπως παλαιότερα οι Γ. ασιλείου 
και Δ. Χριστόφιας, εμφανίζει ενδείξεις του Συνδρόμου της 
Στοκχόλμης. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο, 
κατά το οποίο όμηροι εκφράζουν συμπάθεια και συμπόνια 
και έχουν θετικά συναισθήματα προς τους απαγωγείς 
τους. τάνουν στο σημείο να υπερασπίζονται και να ταυ-
τίζονται με τους απαγωγείς τους. Ο όρος αυτός προήλθε 
μετά από ληστεία που έγινε τον Αύγουστο του 1973 σε 
υποκατάστημα τράπεζας στην Στοκχόλμη, πρωτεύουσα  
της Σουηδίας. Δύο ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν και απή-
γαγαν τέσσερεις υπαλλήλους, τους οποίους κράτησαν 
για έξι ημέρες σε θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Μετά 
τη σύλληψη των δραστών, οι όμηροι προσπάθησαν να 
συλλέξουν χρήματα για να ενισχύσουν οικονομικά τον 
δικαστικό αγώνα των απαγωγέων τους και αρνήθηκαν 
να καταθέσουν εναντίον τους. 

Θυμηθείτε: Όταν ο Γ. ασιλείου εξελέγη Πρόεδρος, 
με δήλωσή του υποστήριξε ότι, με την επιδιωκόμενη 
λύση, ήθελε να «εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα 
της Τουρκίας». Ο Δ. Χριστόφιας, το 2010, σε εκείνη την 
γελοιότατη και εξευτελιστική για την Κύπρο εμφάνισή 

του στο  , μίλησε για εισβολή των 
«μητέρων-πατρίδων». Τότε, ο ΔΗΣΥ επέπεσε λάβρος 
κατά του κομμουνιστή Προέδρου και απαίτησε, ορθά, 
απολογία για την ανήκουστη ύβριν  κατά της Ελλάδος. 
Σήμερα, μετά από την πιο πάνω εμετική αναφορά του 
Προέδρου, ο κατά τα άλλα λαλίστατος ΔΗΣΥ και το εκλο-
γικό επιτελείο του Ν. Αναστασιάδη έβγαλαν κυριολεκτικά 
τον πολιτικό σκασμό. 

Απλώς θυμηθείτε: Αν ο ΥπΕξ της Ελλάδος, Ν. Κοτζιάς, 
δεν αντιστεκόταν στο  , ο Ν. Αναστασιάδης 
θα είχε αποδεχθεί όλους τους τουρκικούς ταπεινωτικούς 
όρους και θα είχε παραδώσει την Κυπριακή Δημοκρατία 
αύτανδρη σε μια νέα τουρκοκρατία. Γι’ αυτό, ας σταματήσει 
να ενδύεται φουστανέλες για να εξαπατά όσους αφελείς 
ακόμα εμπιστεύονται τον πιο αναξιόπιστο και ανακόλουθο 
Πρόεδρο από κτήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που ο Ν. Αναστασιάδης επιχειρεί 
να αποκόψει τον ομφάλιο λώρο, ο οποίος εδώ και χιλιε-
τηρίδες ενώνει τον κυπριακό Ελληνισμό με την Ελλάδα. 

Στις 21 6 2015, σε ομιλία του στον Καλοπαναγιώτη, 
είπε τα εξής ασυνάρτητα: «Οι μητέρες πατρίδες, η μια 
τουλάχιστον, η άλλη συνέχισε να διαδραματίζει (χείρι-
στο ρόλο), θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή, μετά την 
καταστροφή του 1974, έχουμε απεξαρτητοποιηθεί και 
ανεξαρτητοποιηθεί και λειτουργούμε επιτέλους σαν κρά-
τος, κατά τον ίδιο τρόπο να επιτευχθεί η αποκοπή του 
ομφάλιου λώρου με την όποια άλλη μητέρα πατρίδα». 
Να θυμίσουμε και την αθλιότητα του Χάρη Γεωργιάδη, 
στο « όιτερ», ότι ο μόνος δεσμός μεταξύ Κύπρου και 
Ελλάδος είναι  πολιτιστικός.

Ο Ν. Αναστασιάδης και ο ψευτοεθνικοπατριωτικός, 
φουστανελοφόρος περίγυρός του δεν εννοούν να κα-
ταλάβουν ότι, παλαιόθεν και μέχρι σήμερα, για λόγους 
εθνικούς, γεωπολιτικούς και στρατηγικούς όπως και 
ενεργειακούς, το ανατολικό σύνορο της Ελλάδος είναι 
η Κύπρος. Αν η Κύπρος χαθεί και τουρκοποιηθεί, η 
Τουρκία θα αποθηριωθεί και η Ελλάδα θα συρρικνω-
θεί δυτικά του Αιγαίου. «Αδελφή και φίλη», η κατοχική 
Τουρκία  Ταύτιση και συμπάθεια προς τον βιαστή Αττίλα. 
Ο πολιτικός κατήφορος του μοιραίου Ν. Αναστασιάδη 
δεν έπιασε ακόμα πάτο. Ούτε και το θράσος του να ζητά 
οι Έλληνες της Κύπρου να τον εμπιστευτούν για να τους 
παραδώσει στον σουλτάνο Ερντογάν.   

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΓΜΑ
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την ανάπτυξη της οι-
κονομίας του τόπου, 
μέσω της τόνωσης της 
επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας και της δη-
μιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, αναμένεται να 

συνεισφέρουν, ανεπιφύλακτα, τα δεκάδες 
μεγάλα έργα που βρίσκονται σε τροχιά 
υλοποίησης σε όλη την Κύπρο, κυρίως 
στον τομέα των ακινήτων. στόσο, αρμό-
διοι φορείς που μίλησαν στη «Σημερινή», 
εκφράζουν προβληματισμό κατά πόσον 
κάποιες αναπτύξεις και συνθήκες που 
δημιουργούνται στην αγορά, αποτελούν 
μια ρεαλιστική ή μια πλασματική εικόνα. 
Αναφερόμενοι στη νέα τάση στην Κύπρο 
για κάθετη ανάπτυξη και τις σχεδιαζόμενες 
κατασκευές πανύψηλων κτηρίων ακόμη 
και 51 ορόφων, οι φορείς καταγγέλλουν 
πολεοδομικά κενά και αναρχία στο θέμα της 
χωροθέτησης των κτηρίων από το κράτος, 
δηλαδή το πού πρέπει να κτίζονται αυτοί 
οι πύργοι. 

αντελ  έλλε η
σ εδ ασμού

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του (ΕΤΕΚ), 
Γιώργος Αχνιώτης, κάνει λόγο «για πα-
ντελή έλλειψη ειδικού πλαισίου κωδίκων 
σχεδιασμού για την αξιολόγηση τέτοιων 
αναπτύξεων».  μη ρύθμιση, πολεοδομικά, 
του θέματος της χωροθέτησης, σύμφωνα με 
τον ίδιο, δημιουργεί διάφορα προβλήματα, 
όπως μη τεκμηρίωση της πολεοδομικής 
αναγκαιότητας για την έκταση και το μέ-
γεθος των εν λόγω αναπτύξεων, αλλά και 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις 
ανέσεις των υφιστάμενων αναπτύξεων 
στην περιοχή, άρα και στις αξίες τους. 

 
ρί  ρο α πλατ όρμα 

πυρόσ εση
Σοβαρό θέμα ασφάλειας εγείρει, μιλώ-

ντας στην εφημερίδα μας, ο Διευθυντής 
της Πυροσβεστικής, Μάρκος Τράγκολας, 
καθώς ορισμένα κτήρια κατασκευάζονται 
σε απόσταση αναπνοής από οικίες και άλλα 
κτήρια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
επαρκής χώρος ούτε για τοποθέτηση 
πλατφόρμας πυρόσβεσης στο ενδεχό-
μενο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά το θέμα 
της εφαρμογής αναγκαίων προδιαγραφών 
ασφάλειας σε ψηλά κτήρια, άνω των δέκα 
ορόφων, ο κ. Τράγκολας ανέφερε ότι η 
υπηρεσία του έχει ελέγξει τα τρία, υπό 

λειτουργία, ψηλά κτήρια και δεν προκύπτει 
τέτοιο θέμα. Αναμένεται, συνέχισε, να ελεγ-
χθούν τουλάχιστον άλλα έξι τέτοια κτήρια, 
όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. 

Η Πυροσβεστική προβαίνει σε συστά-
σεις για μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας, όπως συστήματα πυ-
ρανίχνευσης και σωλήνες πυρόσβεσης 
με αυτόματα και χειροκίνητα συστήματα 
κατάσβεσης. Σημειώνεται ότι, πρόσφατα, 
στο πλαίσιο συζήτησης στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Εσωτερικών, μεταξύ 
των αρμοδίων φορέων, συμφωνήθηκε 
μια επικαιροποίηση των κανονισμών 
για την πυρασφάλεια των κτηρίων. 

 
το μ ε  έ θεση

η ολεοδομία
Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Τμή-

ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Αθηνά 
Αριστοτέλους-Κληρίδου, απορρίπτει τα περί 
αναρχίας στα ψηλά κτήρια. Δήλωσε στη 
«Σημερινή» ότι «σαφώς και η αδειοδότηση 
οποιωνδήποτε κτηρίων, συμπεριλαμβανο-
μένων και των ψηλών, γίνεται στο  πλαίσιο 
των νόμων και κανονισμών και ιδιαίτερα 
των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με 
τις τροποποιήσεις που νόμιμα επήλθαν με 
τα πολεοδομικά κίνητρα». Αποκάλυψε ότι 
σύντομα το Πολεοδομικό Συμβούλιο θα στείλει 
σχετική έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών.

έρδο  α την
ο ονομία τα έρ α

«Είναι με μεγάλη χαρά που βλέπουμε 
ότι υλοποιούνται μικρά και μεγάλα έργα 
σε όλη την Κύπρο», ανέφερε ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών 
Ανάπτυξης Γης, Παντελής Λεπτός, προ-
σθέτοντας ότι οι αναπτύξεις γης και οι 
κατασκευές προσφέρουν πάρα πολλά 
στην οικονομία του τόπου. « έρνουν 
φρέσκα λεφτά που τόσο χρειάζεται ο 
τόπος και έχουν τεράστιο πολλαπλα-
σιαστή, και προσφέρουν πολλές θέσεις 
εργασίας», επισήμανε. Ερωτηθείς αν 
υπάρχουν και αρνητικά που, ενδεχο-
μένως, να προκαλέσουν οι μεγάλες και 
πολλές σε αριθμό επενδύσεις, ο κ. Λε-
πτός απάντησε ότι, μετά από μια μακρά 
περίοδο κατασκευαστικής αδράνειας, 
τα νέα έργα είναι ευπρόσδεκτα. Τέλος, 
εισηγείται περιορισμό των επενδύσεων 
«για σκοπούς παραχώρησης ιθαγένειας 
σε έργα, τα οποία έχουν εξασφαλίσει 
τουλάχιστον την πολεοδομική άδεια». 
Θετικές επιπτώσεις από τα προωθούμενα 
αναπτυξιακά έργα βλέπει και ο Στέλιος 
Αχνιώτης. «Το ζητούμενο θεωρώ ότι είναι 
να αποτελούν τα έργα αυτά πραγματικά 
αναπτυξιακά έργα και όχι μόνο για να 
ικανοποιήσουν καταναλωτικές ανάγκες», 
επισήμανε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

εν τίθετα  θέμα
νέα  ούσ α

Αντιλαμβανόμενοι τις ανησυχίες περί 
νέας «φούσκας» στα ακίνητα που τροφο-
δοτούνται από την αύξηση στις πωλήσεις 
ακινήτων σε συνδυασμό με τις πολιτικές 
που έχουν θεσπιστεί για παραχώρηση 
ιθαγένειας και πολεοδομικών κινήτρων, 

 και Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανά-
πτυξης Γης συμφωνούν ότι απέχουμε πολύ 
από τέτοια κατάσταση, δεδομένου ότι το 
σημερινό επίπεδο πωλήσεων είναι 67% 
και το επίπεδο τιμών 37%, κάτω από τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 2007, δηλαδή της 
αμέσως προηγούμενης περιόδου.

 
 τα σ αρ  

νέε  με λε  επενδύσε  
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-

λίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης 
Επενδύσεων ( ), Χριστόδουλος Αγκα-
στινιώτης, δήλωσε στη «Σημερινή» ότι ο 
τομέας των ακινήτων έχει προσελκύσει το 
τελευταίο διάστημα σημαντικά και μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα, που δεν περιορίζονται 
μόνο σε οικιστικά. Αφορούν μαρίνες, κατα-
φύγια σκαφών, γήπεδα γκολφ, ουρανοξύστες, 
πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα. 

Τα έργα αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά 
στάδια υλοποίησης το καθένα και με την 
ολοκλήρωσή τους αναμένεται να συμβά-

λουν στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από 
την εισροή κεφαλαίων και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

«Ενδεικτική της αναθέρμανσης του επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος που προσελκύει 
η χώρα μας είναι και η συνολική αύξηση, 
ύψους 9,1% το 2016, στην εισροή άμεσων 
ξένων επενδύσεων σε σχέση με το 2015», 
ανέφερε ο κ. Αγκαστινιώτης. 

Σημείωσε δε ότι η προσέλκυση επενδύ-
σεων σε κάθε τομέα θα πρέπει να γίνεται 
με τρόπο ισορροπημένο και υγιή για την 
ανάπτυξή του αλλά και για την ευρύτερη 
ανάπτυξη της οικονομίας. «Για τον σκο-
πό αυτό, σε συνεργασία με την Πολιτεία, 
έχουμε ταυτοποιήσει παραδοσιακούς και 
αναδυόμενους τομείς προτεραιότητας».

Αναφερόμενος στην προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, ο κ.  Αγκαστινιώτης έκανε 
λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον, το οποίο 
μεταφράζεται σε μεγάλα έργα σε όλους 
τους παραγωγικούς τομείς της χώρας, τόσο 
παραδοσιακούς όσο και αναδυόμενους. 
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει, επίσης, 
από πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες είτε 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο τα τε-
λευταία χρόνια και συνεχώς επεκτείνουν 
την παρουσία τους δημιουργώντας θέσεις 
εργασίας, είτε τώρα εξετάζουν το ενδεχό-
μενο δημιουργίας βάσης στην Κύπρο», 
κατέληξε ο Πρόεδρος του . 
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«ΡΙΧΝΟΥΝ» ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ    

«Πυρ και κίνηση» από τις τράπεζες  

ο 2018 θα είναι άλλο ένα ση-
μαντικό έτος, στο «μέτωπο» των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
δεδομένου ότι θα υπάρξουν τα 
πρώτα δείγματα γραφής των 
ενεργειών, που οικοδομήθηκαν 
εν πολλοίς το 2017. Στη μεγάλη 

εικόνα, το 2018 είναι έτος σημαντικών αλλαγών για 
τις τράπεζες, εξ οΥ και χαρακτηρίζεται, τόσο από 
οικονομικούς, όσο και από τραπεζικούς κύκλους, 
ως η χρονιά εφαλτήριο των μεγάλων αλλαγών, 
που θα οδηγήσει σταδιακά, σε βάθος πενταετίας 
σ’ ένα νέο τραπεζικό σύστημα.      

α έτο προ  π ληση
 Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

της Τράπεζας Κύπρου για τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2017 επιφύλασσε σημαντικές ανακοινώσεις. Η 
πρόθεση της Τράπεζας για πώληση πακέτου δανεί-
ων ήταν δεδομένη. Άλλωστε, στις 30 Οκτωβρίου ο 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, 
Χρίστος Πατσαλίδης, έλεγε ότι αν δεν επιτευχθεί 
κάποια συναλλαγή πώλησης δανείων, ο στόχος της 
τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων κάτω του 30% θα πάρει περισσότερο χρό-
νο. Αυτό, το οποίο έμενε, ήταν η γνωστοποίηση ότι 
διερευνά το ενδεχόμενο πώλησης πακέτου δανείων 
ύψους 450 εκ., από τα οποία 370 εκ. αφορούν 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως, μεγάλων και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Τράπεζα φέρεται 
να αναζητεί και αυτή συνεργασία με εταιρεία δια-
χείρισης προβληματικών δανείων.  

Το ταμείο α ν τ ν
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύ-

πρου είχε προϊδεάσει, στο πρόσφατο παρελθόν, 
ότι «ψήνονταν» κινήσεις προς την κατεύθυνση 
της επιτάχυνσης του ρυθμού μείωσης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Τζον Χούρικαν 
είχε κάνει λόγο για μια σειρά «μεταμορφωτικών 
συναλλαγών» και ως τέτοια λογίζεται και η δημι-
ουργία επενδυτικού ταμείου ακινήτων. 

 Το ταμείο, αξίας 190 εκ., θα εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπό την αίρεση 
της ικανοποίησης συγκεκριμένων όρων έγκρισης 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ασίζεται σε 
20 συνολικά εμπορικά ακίνητα, έκτασης πέραν 
των 90 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, τα οποία 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ

Το Τμήμα ορολογίας άρχισε, εδώ 
και μερικές ημέρες, τη διερεύνηση 
των στοιχείων κυπριακού ενδιαφέ-

ροντος, που δημοσιοποίησε στην ιστοσελί-
δα της η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητικών 
Δημοσιογράφων, επιβεβαιώνοντας πλήρως 
τις αποκαλύψεις του μέλους της ομάδας των 
ερευνητών,  , πριν από δύο 
βδομάδες, στη «Σημερινή», περί κυπριακής 
εμπλοκής και ότι είναι θέμα ημερών η ανάρ-
τηση των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 189 ονόματα 
φυσικών και νομικών προσώπων, 232 διευ-
θύνσεις οικιών και υποστατικών, καθώς και 
42 υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με την 
Κύπρο. Είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
« : . . ».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το 
Τμήμα ορολογίας ήδη άρχισε την ταυτο-
ποίηση των ονομάτων που περιλαμβάνονται 
στο αρχείο. Πρόκειται για μια περίπλοκη και 
χρονοβόρα διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί η 

ταυτοποίηση, η κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί, 
ξεχωριστά, κατά πόσον τα εν λόγο νομικά και 
φυσικά πρόσωπα ήταν συνεπή στις φορολο-
γικές τους υποχρεώσεις. 

Ανάμεσα στα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν, 
αναμένεται να είναι η βάση δεδομένων του 
Τμήματος ορολογίας, αλλά και τα αρχεία 
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο διερεύνη-
σης των υπολοίπων γνωστών φορολογικών 
υποθέσεων, όπως η λίστα Λαγκάρντ και τα 

 .
Η συμπερίληψη ενός ονόματος στα  

 δεν αποδεικνύει οτιδήποτε. Η λειτουργία 
εταιρειών , αλλά και οι καταθέσεις στο 
εξωτερικό, είναι νόμιμες. στόσο, όπως δια-
φαίνεται μέσα από τις διεθνείς αποκαλύψεις, 
τα   είναι ένα αρχείο υψηλού 
κινδύνου για φοροαποφυγή, το οποίο θα πρέπει 
να διερευνηθεί από το Τμήμα ορολογίας.

Είναι η υπόσχεση για μυστικότητα που 
δίνουν οι φορολογικοί παράδεισοι, ο λόγος 
που τα υπεράκτια κέντρα έχουν προσελκύσει 
άτομα που σχετίζονται με παράνομες δραστη-
ριότητες, όπως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. 
Οι  χρησιμοποιούν πολλές φορές 

περίπλοκες δομές φοροαποφυγής, που στε-
ρούν εκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία. 
Την περασμένη Τρίτη, το Τμήμα ορολογίας, 
απαντώντας σε επικρίσεις που δέχθηκε από 
κόμματα της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας 
των ερευνών για φοροδιαφυγή, ανέφερε ότι 
«παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματά στον 
Τύπο» και ότι «αναλύει όλη την έγκυρη’, σχε-
τική πληροφόρηση γύρω από το θέμα και 
θα προβεί άμεσα σε όλες τις ενδεικνυόμενες 
ενέργειες».

        

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ  
ΤΟΥΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕ ΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣ
ΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΘΕ
ΡΙΟ  ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΡΑΣΣΕΙ ΤΟΝ 
ΔΡΟΜΟ, ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΗ Η ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Ο 
ΣΥΝΕΡ ΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟ

Α ΙΑ ΝΑ ΡΙΞΕΙ  ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ 
ΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡ ΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ 

. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΔΗ ΤΟ 
ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ, 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕ Α ΚΥΠΡΟΥ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ
ΜΙΟΥΡ ΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Κεντρική Τράπεζα είδε τις τράπεζες 
να περνούν, το δεύτερο τρίμηνο του 2017, 
κάτω από τον πήχη των τριών από τους 
τέσσερεις στόχους, τους οποίους είχε 
θέσει τον Σεπτέμβριο του 2015, σε μια 
προσπάθεια να παράσχει επιπρόσθετα 
κίνητρα  προς τις τράπεζες για αύξηση 
του όγκου και της ποιότητας των αναδι-
αρθρώσεων δανείων με καθυστερήσεις 
πέραν των 90 ημερών αλλά και τη λήψη 
προληπτικών ενεργειών όσον αφορά τα 
δάνεια που αρχίζουν να παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών 
προς αποφυγήν μετατροπής τους σε μη 
εξυπηρετούμενα.    

 Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2017 οι τράπεζες υπερ-
πήδησαν μόνο τον πρώτο δείκτη, που 
αφορά στις «προτεινόμενες βιώσιμες 
αναδιαρθρώσεις». Ο στόχος τέθηκε στο 
14,73% και επιτεύχθηκε 21,08%. Απ’ 
εκεί και πέρα καταγράφηκε αστοχία, 
αφού οι τράπεζες παρουσίασαν σημα-
ντική υστέρηση στον δεύτερο δείκτη, 
που αφορά στις «εγκεκριμένες διεκ-
περαιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώ-
σεις». Ο στόχος ήταν στο 15,13% και 
επιτεύχθηκε 10,42%. Στον τρίτο δείκτη, 
ο οποίος αφορά «δάνεια, που έχουν 
αναδιαρθρωθεί και παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών 
ως προς το σύνολο των δανείων που 
έχουν αναδιαρθρωθεί», ο στόχος 
ήταν 71,91% και πραγματοποιήθηκε 
68,21%. Η χειρότερη των αποδόσεων 
καταγράφηκε στον στόχο για τον τέταρτο 
δείκτη, ο οποίος αφορά στα «δάνεια 
με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες 
στην αρχή του τριμήνου, τα οποία στο 
τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις». Ο στόχος τέθηκε στο 
43,78% και πραγματοποιήθηκε 25,55%.   

 Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 
το σύνολο των δανείων, που υπόκει-
νται στους στόχους αναδιάρθρωσης, 
μειώθηκε κατά περίπου 125,4 εκ. σε 
σύγκριση με 212 εκ. το πρώτο τρίμη-
νο του 2017 και 597 εκ. το τέταρτο 
τρίμηνο του 2016. Το πλαίσιο στόχων 
αφορά μόνον δάνεια τακτής λήξης, τα 
οποία δεν έχουν τερματιστεί. Από τις 
βασικές επιδιώξεις του πλαισίου στό-
χων αναδιάρθρωσης είναι να δοθούν 
κίνητρα στις τράπεζες να μελετήσουν το 
χαρτοφυλάκιο των δανείων τους, που 
παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 
90 ημερών, το οποίο δεν έχει τερματιστεί 
και να αποφασίσουν κατά πόσον μπορεί 
να γίνει μία βιώσιμη αναδιάρθρωση 
ώστε να οδηγηθεί σταδιακά στα εξυ-
πηρετούμενα.

Η αν λυση
Από την ανάλυσή της, αναφέρει η 

Κεντρική Τράπεζα και τις συζητήσεις της 
με τις τράπεζες, διαφαίνεται ότι «εξακο-
λουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις, 
που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
εξέτασης αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις, 
όπως για παράδειγμα στη μη έγκαιρη 
υποβολή επαρκών στοιχείων όσον αφορά 
τα εισοδήματα των πελατών, στον χρόνο, 
που αναλώνεται σε συζητήσεις με τους 
πελάτες, προτού καταλήξουν σε πρότα-
ση αναδιάρθρωσης και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, στην υπαναχώρηση των 
πελατών από τη συμφωνία για αναδι-
άρθρωση. Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις 
που έχουν απομείνει είναι δύσκολες 
και περίπλοκες στο να καταλήξουν σε 
μια βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης. 
Ταυτόχρονα, η επιτυχία ορισμένων 
αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από την 
δυνατότητα ρευστοποίησης των εξασφα-
λίσεων εντός των χρονικών ορίων που 
τίθενται. Όσον αφορά την υστέρηση της 
υλοποίησης του δείκτη 4, μεγάλο μέρος 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες, 
μέσω των ενεργειών τους, καταφέρνουν 
να συγκρατήσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις 
χορηγήσεις, που παρουσιάζουν καθυστε-
ρήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες από του 
να εξελιχθούν σε μη εξυπηρετούμενες, 
αλλά δεν επιτυγχάνουν να μειώσουν τις 
καθυστερήσεις τους σε μηδέν ημέρες 
όπως απαιτεί ο δείκτης».

Κάτ  
από τον 
πήχη  

Ο  
F .

περιήλθαν στην κατοχή της Τράπεζας Κύπρου. 
Η ροή εσόδων είναι εξασφαλισμένη δεδομένου 
ότι τα ακίνητα είναι ενοικιασμένα σε μεγά-
λες επιχειρήσεις του τόπου. Η μέση διάρκεια 
του ενοικίου τους υπερβαίνει τα επτά χρόνια 
και τα περισσότερα βρίσκονται στις επαρχίες 
Λευκωσίας και Λεμεσού. Η αξιοποίηση των 
ακινήτων, τα οποία περιήλθαν στον έλεγχο της 
Τράπεζας, ήταν ένα μεγάλο ερώτημα. Πρακτικά 
η Τράπεζα ανοίγει μια νέα δίοδο, πέραν της 
κλασικής, η οποία προβλέπει την πώληση των 
ακινήτων, που ανακτά. Η Τράπεζα θα διαθέσει 
όλες ή μέρος των μετοχών του Ταμείου σε 
εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς και επαγ-
γελματίες επενδυτές. Το 80% των εσόδων από 
ενοίκια θα μεταφέρεται στους επενδυτές, ως 
μέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα 
θα κυμαίνονται γύρω στα 10 εκ. ετησίως και 
τίθενται πλέον εκτός Τράπεζας Κύπρου, με 
ντόπιους θεσμικούς επενδυτές να αποτελούν 
τον βασικό πελάτη του Ταμείου. 

      
 α  π ληση δανεί ν

 Η πώληση δανείων είναι ψηλά στην ατζέντα 
και της Ελληνικής Τράπεζας. Ο Οικονομικός 
της Διευθυντής έθεσε το θέμα στη «δημόσια 
σφαίρα» στο πρόσφατο παρελθόν, λέγοντας 
ότι η Τράπεζα μελετά την πρώτη της πώλη-
ση. Ο Λάρς Κρέιμερ συνέδεσε το θέμα και με 
τη δραστηριοποίηση της κοινοπραξίας της 
Ελληνικής Τράπεζας με την τσέχικη « », 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή θα επιτρέψει 
σε ξένους επενδυτές να αισθανθούν πιο άνετα 
σε σχέση με το ενδεχόμενο αγοράς προβλη-
ματικών δανείων. Επιπλέον, η διαχείριση του 

προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου της 
Τράπεζας από την κοινοπραξία με την « », 
σύμφωνα με πληροφορίες, βαίνει καλώς και 
άρχισε να αποδίδει αποτελέσματα στο πλαί-
σιο των στόχων, που έχουν τεθεί. Τα πρώτα 
αποτελέσματα της δράσης της αναμένεται να 
ανακοινωθούν στις αρχές του 2018. 

το μ ετα  η 
 Ο Συνεργατισμός τοποθετεί τα μέρη της 

«πανοπλίας» της « », φιλοδοξώντας 
ότι θα βγει κερδισμένος από την «αρένα» της 
μάχης με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που 
τον βαραίνουν. Οι δύο εταίροι ίδρυσαν την 
«    ( ) », 
στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει 
με ποσοστό 49% η Συνεργατική Κυπριακή 
Τράπεζα και με ποσοστό 51% η ισπανική 
« ». Από τις αρχές του νέου έτους θα 
αναλάβει δράση για επίτευξη των στόχων του 
πενταετούς σχεδίου του Συνεργατισμού για 
μείωση των προβληματικών δανείων. Στον 
Συνεργατισμό, «ποντάρουν» στην εμπειρία 
και στην τεχνογνωσία των Ισπανών, αφού η 
« » είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη 
εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στην Ευρώπη.   

 Η πο η του ημοσ ονομ ού 
υμ ουλίου

 Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί πως 
το υψηλό ποσοστό χρέους (συνολικό, ιδιωτι-
κό, δημόσιο και εξωτερικό) σε συνδυασμό με 
το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων «καθιστούν την κυπριακή οικονομία 

ευάλωτη σε σοκ πρωτίστως εξωτερικά από 
τους κυριότερους οικονομικούς εταίρους 
( ρετανία, Ελλάδα, ωσία) και περιορίζουν 
σημαντικά τις προοπτικές μεγιστοποίησης και 
διατήρησης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Μια αύξηση των επιτοκίων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, κάτι που πλέον συζητείται έντονα στην 
Ευρωζώνη σε συνδυασμό με το υπερβολικά 
υψηλό εξωτερικό χρέος της Κύπρου, πέραν του 
300% του ΑΕΠ (εξαιρουμένων των ειδικών 
οντοτήτων), θα αυξήσει σημαντικά το κόστος 
εξυπηρέτησής του και την εκροή κεφαλαίων 
εκτός της οικονομίας. Η μείωση του χρέους 
θα πρέπει να παραμένει ως προτεραιότητα 
και βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό της οι-
κονομικής πολιτικής».   

Στον Συνεργατισμό, 
ποντάρουν  στην 
εμπειρία και στην 
τεχνογν σία τ ν 
Ισπαν ν, αφο  η 
A  είναι η 

μεγαλ τερη ανεξάρτητη 
εταιρεία διαχείρισης 
μη εξυπηρετο μεν ν 
δανεί ν στην Ευρ πη



ντιμέτωπη με το φάσμα μιας 
νέας νομισματικής κρίσης 
βρίσκεται η Τουρκία, η 
οποία αμήχανη παρακο-
λουθεί το εθνικό της νόμι-
σμα να καταρρέει, χωρίς να 
λαμβάνει μέτρα ικανά να 

αναστρέψουν την κατάσταση. Μέσα σ’ ένα μήνα 
έχασε το 8% της αξίας της (από τον Σεπτέμβριο 
17%) και, όπως όλα δείχνουν, η σταθερότη-
τα της ισοτιμίας της θα παραμείνει μετέωρη 
έως και τα μέσα Δεκεμβρίου. Η περασμένη 
Τρίτη χαρακτηρίστηκε «μαύρη» για το τουρ-
κικό νόμισμα, ενώ και τα κρατικά ομόλογα 
«χτύπησαν»  , με τις αποδόσεις τους να 
ξεπερνούν το 13%, καθιστώντας απαγορευτικό 

τον εξωτερικό δανεισμό. Η Κεντρική Τράπεζα 
της Τουρκίας, παρά τους μύδρους Ερντογάν 
και τις παρεμβάσεις του, προχώρησε σε αύ-
ξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, 
μείωσε τα όρια δανεισμού και ανακοίνωσε 
ότι θα στηρίξει το νόμισμα με 3 δις τουρκι-
κές λίρες. Κινήσεις, οι οποίες -ωστόσο- δεν 
θεωρούνται δραστικές για να σταματήσουν 
το μακροβούτι του νομίσματος. Η ισοτιμία 
κινδυνεύει να αγγίξει το ψυχολογικό φράγμα 
(4 Τ.Λ. προς 1 δολάριο) και να αποσταθεροποι-
ηθεί παντελώς. Υπό τον φόβο να επαναληφθεί 
ο νομισματικός εφιάλτης του 2001, ο Ταγίπ 
Ερντογάν ανέθεσε στους υπουργούς του να 
ετοιμάσουν επείγοντα μέτρα ενίσχυσης του 
νομίσματος, τα οποία και θα θέσει στην επό-
μενη συνεδρία της Κεντρικής Τράπεζας στις 
14 Δεκεμβρίου. Έως τότε, όμως, το τουρκικό 
νόμισμα θα παραμένει εκτεθειμένο, ενώ εί-
ναι αμφίβολο εάν θα υπάρξει ομογνωμία στη 
διαχείριση του προβλήματος.

ρντο ν  εντρ  Τρ πε α 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο 

επισημαίνουν οι ’  αλλά και διε-
θνείς αναλυτές,  εστιάζεται στο χάσμα που 
υπάρχει μεταξύ του Τούρκου προέδρου 
και των κεντρικών τραπεζιτών, και στον πα-
ρεμβατισμό του. Ο Ταγίπ Ερντογάν εμμένει 
σε χαμηλά επιτόκια, επιχειρώντας αφενός 
να συντηρήσει την πλασματική ανάπτυξη 
έως τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 
(προεδρικές, βουλευτικές, δημοτικές) και 
αφετέρου να ικανοποιήσει το επιχειρη-
ματικό κεφάλαιο και τους βιομήχανους 
φίλους του. Η λογική Ερντογάν, ωστόσο, 
δεν συνάδει με την τεχνοκρατική οπτική της 
Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τις πρόσφατες 
επισημάνσεις του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, το οποίο στην τελευταία έκθεσή 
του υποδεικνύει ότι «η νομισματική πολι-
τική θα πρέπει να παραμείνει αυστηρή», 
δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού. Η 
τουρκική Νομισματική Αρχή θεωρεί ότι ο 
μόνος δραστικός τρόπος σταθεροποίησης 
του νομίσματος και μείωσης του πληθωρι-
σμού είναι η ουσιαστική αύξηση των επι-
τοκίων (Σύμφωνα με αναλυτές, η αύξηση 

θα πρέπει να είναι 1% έως και 2%). Με τον 
τρόπο αυτό, οι καταθέτες θα διατηρήσουν τις 
καταθέσεις τους σε τουρκικό νόμισμα και, 
ως εκ τούτου, η ζήτησή του θα αυξηθεί και 
παράλληλα η αξία του. Επιπρόσθετα, όμως, 
τα αυξημένα επιτόκια θα συγκρατήσουν την 
κατανάλωση και μαζί και τον πληθωρισμό 
(την αύξηση των τιμών).

Η τρίνα α  τα πρα ματ  αίτ α
Η τουρκική κυβέρνηση αποδίδει τη νομι-

σματική αποσταθεροποίηση στην επιδείνωση 
των σχέσεων Άγκυρας - Ουάσιγκτον και 
στην επικείμενη δίκη του Τουρκο-ιρανού 

εζά αράμπ, ο οποίος με συνεργούς του 
Τούρκους πρώην κρατικούς αξιωματούχους 
και τουρκική κρατική τράπεζα παραβίασαν 
τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν 
κι εμπορεύονταν χρυσό δισεκατομμυρί-
ων με την Τεχεράνη. Ο Ερντογάν, μάλιστα, 
μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματός του, τη βδομάδα που 
μας πέρασε, εξαπέλυσε μύδρους κατά των 
ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για συνωμοσία εις 

βάρος του και της χώρας του.
Η πραγματικότητα, όμως, κρύβεται στην 

άλλη όψη του νομίσματος. Η τουρκική οικο-
νομία από το 2012 κι εντεύθεν ακροβατεί 
εκ νέου σε ξύλινα πόδια και μάλιστα είναι 
η μόνη χώρα που από το 2013 παραμένει 
στη λίστα των   ’  με τις πέντε 
επικίνδυνες χώρες. Ο νεοσουλτάνος μπορεί 
να διατείνεται ότι η ανάπτυξη θα ξεπεράσει 
το 5%, ωστόσο, πρόκειται για πλασματική 
εικόνα καθώς ο πληθωρισμός ξεπερνά το 
11% (Σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, 
η πραγματική οικονομική μεγέθυνση εί-
ναι πολύ μικρότερη από τα ποσοστά, τα 
οποία δυνατόν να παρουσιάζει ο ρυθμός 
ανάπτυξης. Αφαιρώντας, δηλαδή, τον πλη-
θωρισμό από τα πραγματικά έσοδα, τότε 
η πραγματική ανάπτυξη είναι ουσιαστικά 
ανεπαίσθητη ή και αρνητική.) Η Τουρκία 
συνεχίζει να καταγράφει υψηλά ελλείμματα 
του προϋπολογισμού, ενώ σημαντικά είναι 
και τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών. Τον περασμένο μήνα ο 
προϋπολογισμός κατέγραφε έλλειμμα 3,3 
δις Τ.Λ. και ήταν αυξημένος σε σχέση με 
το 2016, ενώ η ανεργία έφτασε στο 14%.

 ε  Τούρ ο  νουν περ ουσίε
Η οικονομία της Τουρκίας θεωρείται 

ως μια από τις πιο ευάλωτες και για έναν 
επιπλέον λόγο. Εξαρτάται καθοριστικά από 
τις βραχυπρόθεσμες ροές χρήματος. Δεν 
είναι τυχαίο που βρέθηκε αντιμέτωπη με 
προβλήματα από το 2008. Στη σκιά της 
κατάρρευσης της   και 
της διεθνούς κρίσης, οι μεγάλοι επενδυ-
τές και διακινητές κεφαλαίων άρχισαν να 
εγκαταλείπουν τις αναδυόμενες οικονομίες 
(όπως αυτή της Τουρκίας) και να αναζητούν 
ασφαλέστερους προορισμούς. Όμως και η 
δραματική μείωση των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη 

συνέχεια, απομάκρυναν και τα αραβικά κε-
φάλαια από το τουρκικό έδαφος. Όλα αυτά 
επέτειναν τα προβλήματα, ταυτόχρονα όμως 
γέννησαν κι ένα επιπλέον. Τον υπερβολικό 
και φθηνό δανεισμό, ο οποίος θα ενίσχυε 
την κατανάλωση και μαζί τους ρυθμούς 
ανάπτυξης (Αυτό επεδίωκε για πολιτικούς 
λόγους ο Ερντογάν). Το σημερινό αποτέλεσμα 
είναι τραγικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 
«Μιλιέτ», περίπου 7 εκατομμύρια Τούρκοι 
χάνουν τα σπίτια τους, τα οποία κατάσχο-
νται για να καλύψουν τις απώλειες των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων τους.

ε αναμμένα ρ ουνα
τα ατε όμενα

Στα κατεχόμενα αυτές τις μέρες επικρατούν 
έντονες ανησυχίες, καθώς κάθε φορά που 
«τραυματίζεται» από νομισματικές κρίσεις η 
Τουρκία, το τίμημα είναι βαρύ. Η οικονομία 
του ψευδοκράτους είναι διασυνδεδεμένη με 
την τουρκική λίρα και απόλυτα εξαρτημένη 
από την οικονομική ενίσχυση της Άγκυρας.

Οι πληγές από τη νομισματική κρίση στην 
Τουρκία το 2001 (μέσα σε μερικά 24ωρα 
η τουρκική λίρα να χάσει το 70% της αξίας 
της) δεν κατάφεραν ακόμη να επουλωθούν 
στα κατεχόμενα. Τότε, το ψευδοκράτος κα-
ταποντίστηκε από την κατάρρευση του τρα-
πεζικού του συστήματος. Οι απώλειες είχαν 
ξεπεράσει τα 316 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας 
υπόψη την ισοτιμία της τουρκικής λίρας τον 
Ιανουάριο του 2001. Δέκα τράπεζες έκλει-
σαν και 90.000 καταθετικοί λογαριασμοί 
«κουρεύτηκαν». Οι κατασχέσεις περιουσιών 
πλησίασαν τις 16.000, ενώ είχαν εκποιηθεί 
οι περιουσίες 3.080 ατόμων.

Από αυτήν την κρίση το ψευδοκράτος 
δεν συνήλθε ποτέ. Το 2009 άλλες τρεις 
τράπεζες κατέρρευσαν και μέχρι σήμερα 
άλλες εφτά βρίσκονται ακόμα σε «μηχανισμό 
παρακολούθησης».

Της Κυριακής
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Ο ΤΑ ΙΠ ΕΡΝΤΟ ΑΝ ΒΛΕ
ΠΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕ
ΡΗ ΠΤΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΕΝΑ 
ΜΗΝΑ ΕΧΑΣΕ ΤΟ  ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑ ΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ Α, Η 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗ
ΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ

Σε νέα νομισματική κρίση η Τουρκία
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΛΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ



εριπλέκεται όλο και 
περισσότερο το «κου-
βάρι» της εκκαθάρισης 
της Λαϊκής Τράπεζας, 
με το οριστικό κλείσι-
μο αυτού του επίπονου 
κεφαλαίου για την κυ-

πριακή οικονομία να φαντάζει,  τεσσεράμισι 
χρόνια μετά, ιδιαίτερα απομακρυσμένο. 
Η σύλληψη του Σεργκέι Σαλακούμποφ, 
του Προέδρου της ρωσικής τράπεζας 

, της οποίας το πλειοψηφι-
κό πακέτο ανήκε από το 2008 στη Λαϊκή 
Τράπεζα, θεωρείται από καλά πληροφο-
ρημένες πηγές βραχυπρόθεσμα αρνητική 
εξέλιξη στις προσπάθειες που γίνονται για 
την εκκαθάριση του χρεοκοπημένου πι-
στωτικού ιδρύματος, καθώς μπαίνουν στον 
«πάγο» οι προσπάθειες για πώληση και 
αποξένωση των περιουσιακών στοιχείων 
της πρώην Λαϊκής στη ωσία. Πηγές που 
εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης 
της Λαϊκής Τράπεζας θεωρούν, ωστόσο, 
ότι η εξέλιξη με τη  θυγατρική της πρώ-
ην Λαϊκής, μακροπρόθεσμα, μπορεί να 
βοηθήσει τις προσπάθειες που γίνονται 
για την εκκαθάριση της Τράπεζας, καθώς, 
όπως μας αναφέρθηκε, θα «πέσει» φως 
στο σκιώδες περιβάλλον που διείπε την 
προβληματική , της οποίας 
η άδεια έχει αφαιρεθεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2016 από την Κεντρική Τράπεζα της 

ωσίας. Η αρμόδια πηγή χαρακτηριστικά 
ανέφερε: «Ο επιχειρηματίας θα καταθέσει 
και έτσι θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία 
για το «ναυάγιο» της ρωσικής τράπεζας. Όσο 
περισσότερα ομολογήσει,  τόσο περισσότερα 
θα γνωρίζουμε». Από την πλευρά του ο 
ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής Τράπεζας 
Κλεόβουλος Αλεξάνδρου ανέφερε ότι το 
θέμα έχει περιπέσει στην αντίληψή του και, 
με σημείωμα που έστειλε στους δικηγόρους 
με τους οποίους συνεργάζεται η Διαχείριση 
στη Μόσχα, ζήτησε γραπτώς να ενημερωθεί 
αναλυτικά για το θέμα, ώστε να γνωρίζει 
όλες τις λεπτομέρειες. Η Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου δεν θέλησε να τοποθετηθεί 
επί του θέματος. 

Απ τη ύ ου  11 ε
Οι ρωσικές Αρχές, σύμφωνα με τα 

τοπικά Μέσα, βρίσκονταν στο «κατόπι» 
του επιχειρηματία εδώ και κάποιο δι-
άστημα και συγκέντρωσαν σημαντικά 
στοιχεία που να δικαιολογούν τη  σύλ-
ληψή του. Ο Σαλακούμποφ συνελήφθη 
την Τετάρτη με τις κατηγορίες της απάτης 
για υπεξαίρεση χρημάτων και περιουσίας 
της Τράπεζας. Ο επιχειρηματίας ανέλαβε 
τον Μάρτιο του 2016 την Προεδρία της 

 μετά την παραίτηση της 
προηγούμενης Προέδρου, η οποία είχε 
επικαλεστεί λόγους υγείας, και παρέμεινε 
στη θέση του μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2016. Η ωσική Κεντρική Τράπεζα έκτοτε 
στέρησε την άδεια στη  να 
διεξάγει εργασίες. Εκείνο το διάστημα η 

 ήταν η 323η σε μέγεθος 
τράπεζα της ωσίας, με χαρτοφυλάκιο 40 
εκ. ευρώ. Ο επιχειρηματίας διατάχθηκε 
να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη 18η 
Δεκεμβρίου, όμως οι δικηγόροι του έφεραν 
ένσταση στο αίτημα της εισαγγελίας. Η ποι-
νική υπόθεση κινήθηκε κατόπιν αιτήσεως 
του Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων. 
Η έρευνα των ρωσικών Αρχών εκτίμησε 
το μέγεθος της απάτης ότι ανέρχεται στα 
756 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 11 
εκ. ευρώ). Την ίδια ώρα η έρευνα δια-
πιστώνει ότι οι ιθύνοντες της Τράπεζας  
απέτυχαν να στείλουν έγγραφα για να 
δικαιολογήσουν δάνεια πελατών αξίας 
14 εκ. ευρώ. Η    
εξαγόρασε το 2008 ποσοστό 50,04% της 
Ο Ο    
( ).

ε τον νέο ρόνο στη ουλ
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ξανά στη ου-

λή μεταφέρεται το θέμα της «λυπητερής», 
που ακόμα πληρώνει ο Κύπριος πολίτης 
για το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας. Η 
πρόσφατη επιστολή της Διοικητού της 
Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλας Γιωρ-
κάτζη προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών έριξε «φως» στους ισολογισμούς 
της Λαϊκής Τράπεζας από το 2013 μέχρι 

σήμερα και έδειξε για άλλη μια φορά πόσο 
κόστος επιφέρει στο να κλείσει οριστικά 
το κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, η κ. Γιωρκά-
τζη ενημέρωσε ότι από τον Απρίλιο του 
2013 δαπανήθηκαν 24,04 εκ. για τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
της Λαϊκής, εκ των οποίων τα 14,13 εκ. 
δαπανήθηκαν για δικηγορικά έξοδα. Τα 
στοιχεία ζητήθηκαν σε προηγούμενη συ-
νεδρία της Επιτροπής για το θέμα στα τέλη 
Σεπτεμβρίου και η Διοικητής απάντησε 
στο αίτημα των βουλευτών. Όπως πλη-
ροφορούμαστε, η εν λόγω επιστολή αλλά 
και οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν 
τη Λαϊκή Τράπεζα θα παρουσιαστούν και 
θα συζητηθούν σε συνεδρία της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, η οποία, 
όμως, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
πριν από το νέο έτος. Αιτία, το βεβαρημένο 
πρόγραμμα της Επιτροπής.

υμπληρ νοντα  
τα ομμ τ α του πα λ

Μιλώντας στη «Σ» ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
βουλευτής ΔΗΣΥ αχαρίας αχαρίου, ανέ-
φερε ότι ζητήθηκαν αυτά τα στοιχεία από 
την Κεντρική Τράπεζα, ώστε να συζητηθεί 
το θέμα έχοντας υπόψη τους αριθμούς. 
«Πλέον έχουμε σαφή εικόνα και συμπλη-
ρώσαμε τα κομμάτια που μας έλειπαν 
από το παζλ», σημείωσε ο κ. αχαρίου. 
Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Θεσμών ανέφερε 
ότι η Επιτροπή του έχει αγγίξει αρκετές 
φορές το θέμα αυτό, με μόνη πρόθεση 
να βοηθήσει την όλη διαδικασία, όσο της 
επιτρέπουν τα στενά περιθώρια, ώστε να 
μπορέσουν να αποζημιωθούν έστω και σε 
μικρό βαθμό αυτοί που πλήρωσαν άμεσα 
το «μάρμαρο» του κλεισίματος της Λαϊκής. 

εν θα μείνε  τίποτε
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας 
(ΣΥΚΑΛΑ),  Άδωνις Παπακωνσταντίνου, 
τόνισε ότι η διαδικασία της εκκαθάρισης, 
που κανονικά θα έπαιρνε έξι μήνες να 

ολοκληρωθεί, πέρασαν τέσσερα χρόνια 
και έξι μήνες αλλά ακόμα δεν φαίνεται 
φως στον ορίζοντα. «Αν συνεχίσουν έτσι, 
δεν θα μείνουν περιουσιακά στοιχεία για 
να διαμοιραστούν. Τα δικηγορικά έξοδα 
είναι αχρείαστα να γίνονται αυτήν τη στιγ-
μή», σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου. 
Τις μεγαλύτερες ευθύνες γι’ αυτήν την 
καθυστέρηση στην εκκαθάριση της Λαϊ-
κής Τράπεζας ο κ. Παπακωνσταντίνου τις 
αποδίδει στην Αρχή Εξυγίανσης, δηλαδή 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας, το οποίο, σύμφωνα πάντα με 
τον Πρόεδρο του ΣΥΚΑΛΑ, «άλλα λέει τη 
μία και άλλα την άλλη». Την ίδια ώρα ο κ. 
Παπακωνσταντίνου κάλεσε τη Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας να τοποθετηθεί 
επί των πιο κάτω θεμάτων: «Σύμφωνα με 
τη Διοικητή της ΚΤΚ, κανένας ειδικός δι-
αχειριστής δεν αποδέχεται να υπογράψει 
τους λογαριασμούς της Λαϊκής. Γιατί άραγε; 
Μήπως επειδή αυτοί οι λογαριασμοί δεν 
αντικατοπτρίζουν σωστή και δίκαιη εικόνα 
για τη Λαϊκή; Πώς θα περάσει η Λαϊκή σε 
εκκαθάριση χωρίς εξελεγμένους  εγκεκρι-
μένους  υπογεγραμμένους λογαριασμούς; 
Ποιος εκκαθαριστής θα αναλάβει να εκκα-
θαρίσει μια εταιρεία  τράπεζα, όταν κανείς 
από τους τρεις ειδικούς διαχειριστές (που 
διορίστηκαν από την ΚΤΚ) δεν συμφώνησε 
και δεν υπέγραψε τους λογαριασμούς; Θα 

γίνει εκκαθάριση βασισμένη σε λογιστικά 
βιβλία με τα οποία κανένας, από τους τρεις 
ειδικούς διαχειριστές, δεν συμφωνεί;». Πα-
ράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Παπακων-
σταντίνου, ο Σύνδεσμός του παρακολουθεί 
στενά τη δικαστική διαδικασία που αφορά 
τη Λαϊκή Τράπεζα ενώπιον του Μόνιμου 
Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, καθώς δεν 
αποκλείεται να προκύψουν σημαντικά 
στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 πληρ μέ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών 
η κ. Γιωρκάτζη, δαπανήθηκαν 24,04 εκ. 
για τη διαχείριση των περιουσιακών στοι-
χείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και 
εισπράχθηκαν 97,02 εκ. από την περίοδο 
1 Απριλίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2017. Οι εισπράξεις αφορούν μικρότερα 
από τα αναμενόμενα ποσά που εισπράχθη-
καν από τις πωλήσεις των θυγατρικών της 
Τράπεζας στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο 
μέρος των εξόδων 14,13 εκ. πήγε σε πλη-
ρωμές δικηγόρων που αφορούν χρεώσεις 
για εκπροσώπηση της Λαϊκής Τράπεζας σε 
δικαστικές υποθέσεις στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό, κυρίως από πιστωτές εναντίον 
της Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και για παροχή 
συμβουλευτικών, ελεγκτικών, λογιστικών 
και φορολογικών υπηρεσιών και 3,36 
εκ. σε πληρωμές επαγγελματικών εξόδων. 
Ταυτόχρονα δαπανήθηκε ποσό 1,56 εκ.  
για πληρωμές αμοιβών συνεργατών ειδι-
κού διαχειριστή, 2,06 εκ. σε πληρωμές σε 
Τράπεζα Κύπρου, 702,82 χιλ. πληρωμές 
αναφορικά με την πώληση μετοχών της 
Τράπεζας Κύπρου, 797,87 χιλ. πληρωμές 
για εξαγορά μειοψηφίας στο κεφάλαιο της 

   797,87 χιλ., 454,75 
χιλ. για πληρωμές αμοιβών ειδικού διαχει-
ριστή, 171,75 χιλ. για πληρωμή σε  

 - με βάση απόφαση Δικαστηρίου, 
133,04 χιλ. πληρωμή σε Τράπεζα Κύ-

πρου για έξοδα περιόδου 01 03 2013-
30 06 2013, 396,54 χιλ, πληρωμή σε 

 -  , 124,75 χιλ. 

πληρωμές ταξιδιωτικών εξόδων ειδικού 
διαχειριστή και συνεργατών και 123,78 
χιλ. διάφορα έξοδα.

 ε σπρ ε
Όσον αφορά τις εισπράξεις ύψους 97,02 

εκ., το ποσό των 65,47 εκ. προέρχεται από 
εισπράξεις από την πώληση μετοχών της 
Τράπεζας Κύπρου. Οι εισπράξεις από την 
πώληση της Τράπεζας στη Σερβία ήταν 

650 χιλ., από την πώληση της Τράπεζας 
στην Ουκρανία 1,83 εκ., εισπράξεις από 

 ασφαλιστική αναφορικά με απαιτή-
σεις και επιστροφές ασφαλίστρων 5,23 
εκ., επιστροφή κεφαλαίου   

 3,78 εκ., εισπράξεις από συμ-
φωνίες ανταλλαγής επιτοκίου ( ) 3,65 
εκ., μερίσματα από θυγατρικές 2,81 εκ., 
είσπραξη υπολοίπου από τις πληρωμές 
για αφυπηρετήσεις υπαλλήλων υποκατα-
στημάτων Ηνωμένου ασιλείου (  ) 
- ως οι συμφωνίες το ποσό των 2,23 εκ. 

Στην επιστολή της η κ. Γιωρκάτζη προ-
σθέτει ότι επιστροφή φόρου για τα υπο-
καταστήματα του  Ηνωμένου ασιλείου 
ήταν 1,79 εκ., διάφορες εισπράξεις από 
Τράπεζα Πειραιώς 1,31 εκ., εισπράξεις 
από Συνεργάτη 981,68 χιλ., εισπράξεις από 

  459,23 χιλ., εισπράξεις 
από τη μερίδα της Λαϊκής στο Ταμείο Απο-
ζημίωσης Επενδυτών 582,57 χιλ., ΠΑ 
επί των εισπράξεων μείον πληρωμές ΠΑ 

350,67 χιλ., εισπράξεις από περιουσια-
κά στοιχεία υποκαταστημάτων Ηνωμένου 

ασιλείου 334,84 χιλ., εισπράξεις στον 
λογαριασμό Μοράτης Πασσάς και άλλες 
εισπράξεις αναφορικά με υποκαταστήματα 
Ελλάδας (ΜΕ ) και θυγατρικές 1,16 εκ., 
είσπραξη προκαταβολής από  

 112,50 χιλ., τόκοι από  
  95,14 χιλ., είσπραξη 

διοικητικών εξόδων από   
 80 χιλ., επιστροφή από  
 71,22 χιλ., επιταγή από ΔΗΣΥ 

50 χιλ., διάφορες εισπράξεις 45,98 χιλ.

ν ουν  α  
ο  το ο  α ο ρ ν

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα ο Σύνδε-
σμος Αξιογράφων υπενθυμίζει ότι -  
σημαίνει τη διάσωση μιας εταιρείας (στην 
προκειμένη περίπτωση της Λαϊκής) με 
ίδια μέσα. Ο ορισμός δεν αναφέρει «τη 
διάσωση μιας άλλης εταιρείας» (στην προ-
κειμένη περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου).  
Δυστυχώς, σημειώνεται, ούτε η Λαϊκή 
διασώθηκε ούτε και η Τράπεζα Κύπρου 
αφού και αυτής κουρεύτηκαν οι καταθέσεις 
της και τα αξιόγραφά της. «Διερωτόμαστε», 
συνεχίζει η ανακοίνωση του Συνδέσμου 
Αξιογράφων, «γιατί οι εκάστοτε διαχει-
ριστές ξοδεύουν εκατομμύρια ευρώ σε 
δικηγόρους και νομικούς συμβούλους τη 
στιγμή που είναι αναντίλεκτο γεγονός ότι 
τόσο η Λαϊκή όσο και η Τράπεζα Κύπρου 
παρανόμησαν με την κυκλοφορία των 
αξιογράφων τους. Αυτό έχει αποδειχθεί 
από τα πορίσματα ερευνών της Κεντρικής 
Τράπεζας, της Κεφαλαιαγοράς, της Επι-
τροπής Θεσμών της ουλής, και από τις 
αποφάσεις πρωτοδικείων και εφετείου της 
Ελλάδας». Θα ήταν καλύτερα, σημειώνεται, 
η Αρχή Εξυγίανσης, η Κεντρική Τράπεζα 
και η Κυβέρνηση να παραδεχτούν δημό-
σια ότι παρανόμησαν και να συζητήσουν 
με τον Σύνδεσμο μια συναινετική λύση, 
ενόψει και των μεγάλων παραχωρήσεων 
στις οποίες προέβη ο Σύνδεσμος. 

Της Κυριακής
26.11.2017
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Η εκκαθάριση της Λαϊκής «περνά» από τη ωσία 

Εκτεθειμένοι για άλλη 
μια φορά οι μέτοχοι 
της πρ ην Λα κής 
Τράπε ας, οι οποίοι 
πλέον ρίσκονται 

σε ανα ρασμό 
αναμένοντας τις 

εξελίξεις

ΝΕΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΕΠΙ Ε
ΡΕΙ Η ΣΥΛΛΗ Η ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ , ΘΥ ΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΛΑ ΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΡΩΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗ Ο
ΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΚΑΤΟΜ
ΜΥΡΙΩΝ. ΠΗ ΕΣ ΤΗΣ Σ  ΕΔΩΣΑΝ 
ΔΥΟ ΔΙΑ ΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΝΩΣΕΙΣ 
ΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Η 

ΜΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΘΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΛΟ Ω ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΝΩ Η ΑΛΛΗ ΛΕΕΙ 
ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΛΗ ΘΟΥΝ ΘΑ ΠΕΣΕΙ  ΩΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ

Ομόφωνα ψήφισε η Ολομέλεια της ουλής 
των Αντιπροσώπων, την πρόταση νόμου του 
βουλευτή της ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, με 
την οποία τροποποιείται ο περί ακίνητης ιδι-
οκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) 
νόμος, που αφορά τη διακατοχή, την εγγραφή 
και την εκτίμηση, ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες 
ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται 
επαρκώς και εγκαίρως από οποιαδήποτε 
Αρχή και όχι μόνο από το Κτηματολόγιο, 
για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και 
ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την 
αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.  

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου Κωστής 

Ευσταθίου, σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση της πρότασης, θεωρεί την προτεινό-
μενη ρύθμιση ως αναγκαία, ώστε οι πολίτες 
να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων που 
επιφέρουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των 
ακινήτων τους και κατ’ επέκτασιν επηρεά-
ζουν ουσιωδώς την αξία αυτών. 

Αποστολή γραπτής ειδοποίησης
Αν και η αρχική πρόταση αφορούσε μόνο 

την ενημέρωση για αποφάσεις του Τμήματος 
Κτηματολογίου, εντούτοις κατά τη συζήτηση 
του θέματος αποφασίστηκε ομόφωνα όπως  
διαλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόφαση, ει-
δοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε 
Αρχής, οι οποίες προβλέπονται στην υπό 
τροποποίηση βασική νομοθεσία, καθώς και 
οποιοδήποτε διάταγμα ή δικαστική από-
φαση αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη 
ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνη-

της ιδιοκτησίας, γνωστοποιούνται από την 
οικεία Αρχή στον ιδιοκτήτη της ακίνητης 
ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχε-
τικής γραπτής ειδοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως λειτουργοί του 
Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη συζήτηση 
του θέματος ανέφεραν ότι οι εγγεγραμμένοι 
ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας ενημερώνο-
νται σε περίπτωση αποφάσεων με τις οποίες 
ενδέχεται να επηρεαστεί η εν λόγω ιδιοκτησία 
τους. Συγκεκριμένα, υπογράμμισαν ότι οι  εν-
διαφερόμενοι ιδιοκτήτες ενημερώνονται με 
την αποστολή ταχυδρομικώς στην τελευταία 
γνωστή ταχυδρομική διεύθυνσή τους σχετικής 
ειδοποίησης, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης. 

Τ  προ λέπε  η 
υ στ μενη νομοθεσία

άσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο 
εκάστοτε διευθυντής του Τμήματος Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας μπορεί επίσης 

να επιτρέψει την ανάρτηση αντιγράφου των 
πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων στην 
πόλη ή στο χωριό όπου βρίσκεται η ακίνητη 
ιδιοκτησία. Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις που δεν 
καθίσταται δυνατή η αποστολή της σχετικής 
επιστολής, επειδή είναι άγνωστη η διεύθυνση 
του ιδιοκτήτη, ο διευθυντής του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μπορεί να 
επιτρέψει για σκοπούς ενημέρωσης του εν 
λόγω προσώπου σχετική δημοσίευση σε 
δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες. 

Σχετικά με τις περιπτώσεις, οι οποίες 
διέπονται ήδη από τη νομοθεσία, κρίθηκε 
σκόπιμο από τη ουλή, όπως ο ιδιοκτήτης 
ενημερώνεται από άλλη αρμόδια επί τούτου 
Αρχή αντί από τον διευθυντή του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

α νε α όπ  
α  στο Ην μένο ασίλε ο

Σε δηλώσεις στη «Σ» ο εκτιμητής και 

σύμβουλος ακινήτων Πόλυς Κουρουσίδης 
χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για την 
αγορά των ακινήτων της Κύπρου την ψήφιση 
της πρότασης νόμου. «Δεν θεωρώ πως η 
πρόταση θα έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο 
στις τιμές των ακινήτων, ωστόσο προσφέ-
ρει κάτι που απουσίαζε τα προηγούμενα 
χρόνια, δηλαδή τη διαφάνεια. Πρόκειται 
για μια πρακτική που ακολουθείται και σε 
άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο ασίλειο, 
και είναι καλό που πλέον οι πολίτες θα ενη-
μερώνονται πλήρως για όλες τις εξελίξεις 
που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία τους». 

α επηρεαστούν θετ  
ο  τ μέ  τ ν α ν τ ν

Από την πλευρά του ο επίτιμος πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης 
Γης, Λάκης Τοφαρίδης, εξέφρασε την άποψη 
πως μάλλον προς το θετικό θα επηρεαστούν 
οι τιμές των ακινήτων από την ψήφιση της 

πρότασης νόμου από τη ουλή. «Η πολιτική 
τού να υπάρχουν φραγμοί σε ό,τι αφορά 
την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με 
οποιεσδήποτε εξελίξεις αφορούσαν την 
ακίνητη ιδιοκτησία τους ήταν λανθασμένη 
και έπρεπε να αλλάξει. Τα ακίνητα πρέπει 
να είναι ανοικτό βιβλίο για όλους», είπε.

Καταλήγοντας ο Λάκης Τοφαρίδης εξέ-
φρασε και κάποιους προβληματισμούς σε 
ό,τι αφορά το κατά πόσον οι πολίτες έχουν 
επαρκείς γνώσεις για τον τομέα των ακινή-
των. «Εάν ενημερώσουν για παράδειγμα 
ένα πολίτη ότι θα αυξηθεί ο συντελεστής 
δόμησής του, γνωρίζει πρακτικά τι σημαίνει 
αυτό; Θα πρέπει κατά την άποψή μου και οι 
ίδιοι οι πολίτες να συμβουλεύονται κάποιους 
ειδικούς σε θέματα ακινήτων που γνωρίζουν 
το αντικείμενο, ώστε να μην πέσουν θύμα 
εκμετάλλευσης από επιτήδειους», προει-
δοποίησε ο τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης. 

Α           

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
p.gregoriou@simerini.com



O 
θεσμός του  

 εδραιώνεται. 
Οι πελάτες αγγίζουν 
τις 40.000 παρου-
σιάζοντας μιαν αύ-
ξηση γύρω στο 10% 
για το 2017.  

Ένα από τα κύρια ωφελήματα που απο-
λαμβάνει ένας πελάτης-μέλος του  
είναι ο δικός του Προσωπικός Λειτουργός 
Εξυπηρέτησης.

  πελάτης είναι ο βασιλιάς για το 
  της Τράπεζας Κύπρου. 

Η Τράπεζα επέλεξε τον  βασιλιά του 
σκακιού ως λογότυπο, ακριβώς για 
να προσδώσει τη σημαντικότητα της 
συνεργασίας με τον πιστό της πελάτη. 
Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και γι’ 
αυτό πρέπει να ανταμείβεται, όταν πα-
ραμένει διαχρονικά αφοσιωμένος σε 
έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Ο θεσμός του  λειτουργεί με 
επιτυχία παγκοσμίως σε χώρες όπως η 
Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλαν-
δία. Οι πελάτες απολαμβάνουν διάφορα 
προνόμια όπως χαμηλότερες χρεώσεις, 
προτεραιότητα για προσκλήσεις σε διά-
φορες εκδηλώσεις, και αναβαθμισμένη 
εξυπηρέτηση.  

Η ράπεζα Κύπρου, εκφράζοντας την 
εκτίμηση της συνεργασίας και της εμπι-
στοσύνης προς τους πιστούς της πελάτες 
και ειδικά σε όσους την εμπιστεύονται 
με καταθέσεις άνω των 75.000 ευρώ, 
προσφέρει ένα πακέτο προνομίων για 
προϊόντα και υπηρεσίες που προσδίδουν 
αξία στους πελάτες.

 Διευθύντρια του   
της Τράπεζας Κύπρου, κα Στέλλα Μου-
ρουζίδου Δάμτσα, σε δηλώσεις της στη 
«Σημερινή», εξηγεί πως «σύμφωνα με 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από 
την Υπηρεσία της, 8 στους 10 πελάτες 
είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τα 
υφιστάμενα προνόμια που προσφέρει 
το  , όπως ειδικά προϊόντα, 
τόσο καταθετικά όσο και χορηγητικά, τα 
οποία έχουν καλύτερη τιμολόγηση και 
ορισμένα χαρακτηριστικά που ζητούν οι 
πελάτες αυτοί. Για παράδειγμα, το  
καταθετικό, με διάρκεια 18 μηνών, προ-
σφέρει την επιλογή μέχρι 6 αναλήψεων 
με μέγιστο 30% της συνολικής κατάθεσης 
πριν από τη λήξη. Αυτή η ευελιξία αρέσει 
στους  πελάτες».  

 ροσ π ό  τραπε ίτη
Όπως εξηγεί, «ένα από τα κύρια ωφε-

λήματα που απολαμβάνει ένας πελάτης 
μέλος του  είναι ο δικός του Προσω-
πικός Λειτουργός Εξυπηρέτησης για τη 
γρήγορη, επαγγελματική και προσωπική 
του εξυπηρέτηση στην Τράπεζα Κύπρου. 
Ο πελάτης έχει τον δικό του Προσωπικό 
Λειτουργό, με τον οποίο μπορεί να συζητά 
τα τραπεζικά του θέματα και να ενημερώ-
νεται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 
μας. Ακόμη είναι στη διάθεσή του επαγ-
γελματικά πιστοποιημένοι Λειτουργοί, οι 
οποίοι μπορούν να τον ενημερώνουν για 
διεθνείς επενδυτικές επιλογές που πιθανόν 
να τον ενδιαφέρουν».  Σε ερώτησή μας εάν 
και κατά πόσον επηρεάστηκε ο αριθμός 
των καταθέσεων και των πελατών από την 
προσφορά του  , η κα Δάμτσα 
αναφέρει πως «υπάρχει μεγάλη αύξηση 

τόσο στον αριθμό των  πελατών 
(περίπου 10% για φέτος), όσο και στις 
καταθέσεις (περίπου 7% για φέτος) αλλά 
και στις χορηγήσεις.  Συνολικά έχουμε 
περίπου 40.000  πελάτες».

Η πο η του πελ τη μετρ
Το ενδιαφέρον για το   

επιβεβαιώνεται και μέσα από έρευνες, 
καθώς η Υπηρεσία επιδεικνύει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την άποψη των πελατών. 
«Αυτές οι έρευνες δίνουν φωνή στους 
πελάτες μας και σε μας την ευκαιρία να 
γίνουμε καλύτεροι. Οι  πελάτες είναι 
πολύ ευχαριστημένοι με τη διαφοροποίηση, 
την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και τα 
προνόμιά τους.   Οι εισηγήσεις τους, όταν 
είναι εφικτό, υλοποιούνται. Για παράδειγμα, 
μας είχαν εισηγηθεί να δώσουμε καλύτερη 
τιμολόγηση στην ενοικίαση θυρίδων, κάτι 

που κάναμε με την παραχώρηση έκπτωσης 
στην κανονική τιμολόγηση, αποκλειστικά 
στους  πελάτες μας».

Τα προνόμ α τη  συμμετο
Απαριθμώντας τα προνόμια που έχει 

ο πελάτης μέλος του , η κα Δάμτσα 
αναφέρεται στα πιο κάτω:

Όσοι είναι εγγεγραμμένοι συνδρομητές 
στο 1  μπορούν να έχουν προτεραιότη-
τα στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας (με 
αριθμό τηλεφώνου 800 00 800 για κλήση 
από την Κύπρο ή στο τηλέφωνο 357 22 
128000 για κλήση από το εξωτερικό). 
Ο πελάτης πληκτρολογεί τα στοιχεία του 
(αριθμό συνδρομητή 1  και κωδικό), 
αναγνωρίζεται ως  πελάτης και 
το τηλεφώνημά του λαμβάνεται υπόψη 
κατά προτεραιότητα. 

Ο  πελάτης απολαμβάνει προ-

τεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεών 
του για νέες ή υφιστάμενες πιστωτικές 
διευκολύνσεις. 

Ο  πελάτης τιμολογείται με χαμηλότε-
ρες χρεώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
όπως τρεχούμενο χωρίς λειτουργικά έξοδα, 
τρεχούμενο με όριο χωρίς έξοδα διαχείρισης, 
προνομιακή τιμολόγηση σε στεγαστικά δά-
νεια, πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς έξοδα 
ετοιμασίας συμβολαίων και πολλά άλλα. 

Το μέλος του  μπορεί να επιλέξει 
οποιαδήποτε από τις κάρτες  

 της Τράπεζας Κύπρου και να έχει 
δωρεάν συνδρομή αλλά και να επωφεληθεί 
από το σχέδιο Ανταμοιβή.

Ο  πελάτης λαμβάνει ειδικές 
εκπτώσεις για τις εγγραφές του στα προγράμ-
ματα του Αθλητικού Κέντρου της Τράπεζας 
Κύπρου, που λειτουργεί για την ψυχαγω-
γία, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και του 
αθλητικού πνεύματος μεταξύ των μελών. 
Επίσης  εκεί μπορεί να έχει την καλύτερη 
εξυπηρέτηση για την οργάνωση των εκ-
δηλώσεων και δεξιώσεών του. 

Η αν πτυ η τη  σ έση
Μιλώντας για την εμπειρία με τους πελάτες 

του , η κα Δάμτσα αναφέρει πως 
«από τα μηνύματα και την ανταπόκρισή 
τους, φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδια-
φέρον και θετική προσέγγιση στον θεσμό. 
Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και 
ανταγωνιστικότητα του   
έχοντας τον  πελάτη στο επίκεντρο 
της προσοχής μας. Το σημαντικότερο για 
μας είναι η προσωπική και φιλική σχέση 
που δημιουργούμε με τον πελάτη μας μέσω 
και του Προσωπικού Λειτουργού Εξυπηρέ-
τησης  πελατών και αυτήν τη σχέση 
επιθυμούμε να την αναπτύσσουμε και να 
την ενδυναμώνουμε. Είμαστε ανοικτοί σε 
σχόλια, εισηγήσεις και παράπονα και τα 
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ώστε να παρέ-
χουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση».

Ημερολό ο ε δηλ σε ν 1  
Μέγας χορηγός της Όπερας στην 

Πάφο, τον Σεπτέμβρη 2017.  
Δυο συναυλίες με τον Γιώργο Νταλάρα 

και την Ασπασία Στρατηγού, σε Λευκωσία 
και Λεμεσό.

Στήριξη στο     
 (τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν 

στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας 
Κύπρου).

Σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτοκίνη-
το;  αγορά αυτοκινήτου δεν είναι και 
εύκολη υπόθεση. Δεν αγοράζεις κάθε 
μέρα αυτοκίνητο, ούτε έχεις τα λεφτά για 
να το αλλάζεις συχνά. Έτσι ψάξε, ανακά-
λυψε και αγόρασε ένα πραγματικά καλό 
αυτοκίνητο. Και βέβαια πριν καταλήξεις 
στην αγορά του, σκέψου το   ακόμη 
διάβασε τα βασικά κριτήρια που ανα-
καλύψαμε και σου παρουσιάζουμε για 
να σε βγάλουμε από πολλούς μπελάδες.

Πρώτα απ’ όλα σκέψου ποια θα είναι 
η χρήση του νέου σου αυτοκινήτου. Το 
θέλεις για τη δουλειά σου στο κέντρο 
της πρωτεύουσας, κάνεις συχνά ταξίδια 
εκτός πόλης, μεταφέρεις συχνά επιβάτες, 
την οικογένεια ή φίλους σου, ή ακόμη 
λατρεύεις την ταχύτητα

Χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο με βεν-
ζίνη, πετρέλαιο ή υβριδικό; Ο αριθμός 
των χιλιομέτρων που κάνεις κάθε χρό-

νο επηρεάζει το συνολικό κόστος των 
μετακινήσεών σου. Όποια κι αν είναι 
η καθημερινότητά σου, σκέψου και 
ιεράρχησε τις ανάγκες σου. Τότε μόνο 
θα επιλέξεις και θα βρεις το αυτοκίνητο 
που σου ταιριάζει.

Κάνε μια έρευνα στο διαδίκτυο και 
εντόπισε τα μοντέλα που σου αρέσουν. 
Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μάθεις κά-
ποιες πληροφορίες γι’ αυτά. Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά, « », αξεσουάρ, χρώματα, 
360 μοιρών θέαση του αυτοκινήτου, είναι 
μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που 
θα βρεις στις επίσημες ιστοσελίδες των 
αυτοκινήτων. Εκτός από αυτές, όμως, 
υπάρχουν και ιστοσελίδες με στατιστι-
κά στοιχεία που αξιολογούν μάρκες 
ή και μοντέλα αυτοκινήτων στη βάση 
τόσο ποιοτικών ερευνών και ερευνών 
ικανοποίησης όσο και αριθμό προβλη-
μάτων που παρουσιάζουν. Εκεί σίγουρα 

θα βρεις τις πρώτες απαντήσεις. 
Μετά, για το αυτοκίνητο που ταιριάζει στα 

μέτρα σου, άρχισε να σκέφτεσαι το  
σου. Γιατί μπορεί να τρελάθηκες με το σπορ 
αυτοκίνητο που σου κάνει κλικ, αλλά δεν 
μπορείς να το αγοράσεις, πόσω μάλλον 
να το συντηρείς. Ποιο είναι το συνολικό 
κόστος που μπορείς να αντέξεις; Πόσες 
είναι οι αποταμιεύσεις που μπορείς να 
διαθέσεις; Θα χρειαστείς δάνειο; Πόσα 
μπορείς να πληρώνεις κάθε μήνα για τη 
δόση του δανείου σου; Πόσα θα είναι τα 
έξοδά σου για καύσιμα και συντήρηση, για 
τέλη κυκλοφορίας και για ασφάλιση; Αν 
όλα αυτά δεν τα σκεφτείς, μπορεί εύκολα 
να βρεθείς εκτός προϋπολογισμού. 

Μετά τον πρώτο υπολογισμό, βρες το 
αυτοκίνητο που ταιριάζει και στο γούστο 
σου  Κοίταξε το χρώμα του από μακριά 
και κοντά, τα ελαστικά, τους αρμούς, και 
μετά έλα πιο μέσα. άξε από γνωστούς 

ή φίλους ή επισκέψου την αντιπροσωπία 
ή μια μάντρα αυτοκινήτων και δες τις 
ηλεκτρονικές λειτουργίες, τα καθίσματα, 
τη μηχανή. ώτα και ανάμενε για απα-
ντήσεις που θα σε πείθουν.

ώτα για τη συντήρηση και πόσα 
στοιχίζει. Το αυτοκίνητο είναι «ανάληψη 
υποχρέωσης». Μη  ρισκάρεις, έλεγξέ το 
με κάποιον ειδικό  Και μετά κάνε ένα  

, για να δεις αν σου ταιριάζει. Αν 
σε βολεύει το κάθισμα, αν οι ταχύτητές 
είναι του γούστου σου

Και μετά; Αν χρειαστείς χρηματοδότη-
ση επισκέψου ένα κατάστημα Τράπεζας  
Υπάρχουν λύσεις για τη χρηματοδότηση 
του αυτοκινήτου σου. Για σένα που έβαλες 
στο μάτι ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή 
για σένα που σκέφτεσαι το μεταχειρι-
σμένο. Εσύ που επιμένεις οικολογικά, 
το Σχέδιο -  της Τράπεζας 
Κύπρου είναι αυτό που σου ταιριάζει. 

Η ΤΡΑΠΕ Α ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ  ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ

 : Ο πελάτης μας είναι βασιλιάς

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Σκέφτεσαι αυτοκίνητο;



ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΤΑΤΑ
ΞΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑ
ΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΤΟ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣ
ΤΗΜΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡ ΗΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΥΝΟ
ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙ ΕΡΕΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑ ΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟ
ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΕ ΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΞΗ ΕΙ ΣΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ Σ  
Ο  ΝΕΟ ΥΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΡΑ ΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΕΙΩΝ

ο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο μπήκε φουριόζο 
στη ζωή των πολιτών 
και πιάνοντας εν πολ-
λοίς απροετοίμαστη 
την κοινωνία, η οποία 
προς τούτο θα πρέπει 

και να εκπαιδευτεί και να κάνει βίωμά της 
ό,τι έχει σχέση με τη δομή του. Ανάμεσα 
σε όλα εκείνα που άλλαξαν είναι και τα 
ταχυδρομεία, τα οποία και θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμά-
των. Ιδιαίτερα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία 
έχουν να διανύσουν αρκετό δρόμο, ώστε 
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το 
επιχειρηματικό μοντέλο του Κυπριακού 
Ταχυδρομείου και το επίπεδο ανταγωνιστι-
κότητας που παρουσιάζει στην κυπριακή 
αγορά είναι ξεπερασμένο, με ορατό τον 
κίνδυνο οι οικονομικές του επιδόσεις να 
αποτελούν μόνιμο βαρίδι στα δημόσια 
οικονομικά, και αρνητική την προοπτική 
για τη βιωσιμότητά του, όπως αναφέρει 
σε συνέντευξη που μας παραχώρησε 
ο Νεόφυτος Παπαδόπουλος , 
Μ Α, , Διευθυντής του Γραφείου 
του Επιτρόπου ύθμισης Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Προς 
τούτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε 
στρατηγική αντιμετώπισης των προκλή-
σεων και η Κύπρος καλείται να την υιο-
θετήσει, ώστε να δημιουργήσει ευνοϊκό 
περιβάλλον για την ανάδειξη της χώρας 
μας σε περιφερειακό σημείο αναφοράς, 
στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου και των συστημάτων ανεφοδιασμού. 
Πάντως τα αποτελέσματα των Κυπριακών 
Ταχυδρομείων όπως τα καταγράφει η 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΝΕΡΩΣΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ξεπερασμένο το μοντέλο που 
ακολουθεί το Κυπριακό Ταχυδρομείο

Της Κυριακής
26.11.2017
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Η αδράνεια που 
παρουσιά ει το 

Κυπριακό Ταχυδρομείο 
δημιουργεί ευκαιρίες 

για την ανάδειξη 
εναλλακτικ ν 

πρ ταγ νιστ ν στην 
κυπριακή αγορά με 

προοπτική παράλληλης 
δραστηριοποίησης στην 
ευρ τερη γε γραφική 

περιοχή

έκθεση της Ε.Ε. δεν είναι και τα καλύτερα, 
αφού βρίσκονται στην 39η θέση βάσει 
των ειδικών δεικτών που καταγράφουν 
τις επιδόσεις τους. 

Αλλ ουν όλα 
ια αι η ρα η ική ρ ι ης 

ης 
Η στρατηγική ρύθμισης έχει ως κύ-

ριους στόχους: την εξυπηρέτηση του κα-
ταναλωτή μέσα από τη διασφάλιση ενός 
επαρκούς επιπέδου ανταγωνισμού, και τη 
διαμόρφωση συνθηκών που επιτρέπουν 
τη βιωσιμότητα του παροχέα καθολικής 
ταχυδρομικής υπηρεσίας (Κυπριακό Τα-
χυδρομείο). Οι ανάγκες του καταναλωτή 
ως αποτέλεσμα έρευνας καταναλωτών 
του Οκτωβρίου 16, καταγράφονται ξε-
κάθαρα στην παρ. 2.3 του εγγράφου της 
στρατηγικής, και μεταφέρουν μια εικόνα 
περιορισμένης χρήσης του παραδοσιακού 
ταχυδρομείου. Δεδομένης της ώθησης 
που η Ε.Ε., μέσω της στρατηγικής της για 
την ενιαία ψηφιακή αγορά, επιδιώκει να 
δώσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο, βασική 
συνιστώσα του οποίου είναι το διασυνο-
ριακό ταχυδρομείο δεμάτων, η εστίαση 
στην Κύπρο (αλλά και στην ευρύτερη 
γεωγραφική μας περιοχή) θα πρέπει να 
μετατοπιστεί στο ταχυδρομείο δεμάτων και 
στην παροχή υψηλής ποιότητας παροχής 
υπηρεσίας στον καταναλωτή.

 δρ σε  τη   
ρι ρ  ας η ρ η ης  

και  κα ρι  ι ικής
Τον περασμένο Μάρτιο η Διεθνής Ένω-

ση Ταχυδρομείων ( ) εγκαινίασε τη 

δημοσίευση του δείκτη 2  (  
   ) με απο-

τελέσματα του 2016. Ο δείκτης, για τη 
δημιουργία του οποίου διενεργήθηκε 
«   » με στοιχεία που αφο-
ρούν το μέλος κάθε χώρας (σύνολο 170 
χώρες - για την Κύπρο μέλος είναι το 
Κυπριακό Ταχυδρομείο, ο φορέας κα-
θολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας), ανα-
λύεται σε τέσσερεις βασικές διαστάσεις: 
Αξιοπιστία ( ), Έκταση ( ), 
Συνάφεια ( ), και Ανθεκτικότητα 
( ). Οι επιδόσεις στις πρώτες δύο 
διαστάσεις εξάγονται κυρίως με ανάλυση 
ποσοτικών στοιχείων, ενώ οι επιδόσεις 
στις υπόλοιπες εξάγονται κυρίως μέσα 
από την ανάλυση ποιοτικών στοιχείων 
(ερωτηματολόγια που συμπληρώνει ο 
παροχέας-μέλος).

Στη διάσταση «Αξιοπιστία» λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος παράδοσης αντικειμέ-
νων ταχυδρομείου εντός της κάθε χώρας. 

ς περιεχόμενο, ο δείκτης βρίσκεται σε 
διάσταση με την προσέγγιση που υιοθε-
τείται εντός Ε.Ε. αναφορικά με τη μέτρηση 
ποιότητας διασυνοριακού ταχυδρομείου 
(βλ. Ταχυδρομική Οδηγία, καθώς και 
όραμα της Επιτροπής αναφορικά με την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς: 
διασυνοριακό ταχυδρομείο πακέτων), 
αφού σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εστί-
αση βρίσκεται στην εξυπηρέτηση του 
καταναλωτή από την παραγγελία στην 
παράδοση και όχι περιοριστικά στη 
διαδρομή παράδοσης εντός της χώρας 
προορισμού μόνο. 

Στη διάσταση «Έκταση» λαμβάνεται 

με επιμέρους επιδόσεις Αξιοπιστία: 93,24, 
Έκταση: 64,01, Ανθεκτικότητα: 61,51 και 
Συνάφεια: 5,48 

Τα αποτελέσματα 
ς α ι αι  Κυ ριακ  

Τα υ ρ  
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

Κυπριακού Ταχυδρομείου επιτρέπει την 
εξαγωγή των ακόλουθων συμπερασμάτων 
σε σχέση με την προοπτική ανάπτυξης των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας:

Υιοθετώντας την προσέγγιση ότι 
συνδυαστικά Αξιοπιστία και Έκταση 
χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής 
υπηρεσίας σε ένα περιβάλλον που 
ολοένα και περισσότερο βασίζεται 
στη διακίνηση διασυνοριακού ταχυ-
δρομείου πακέτων, η ποιοτική επίδοση 
του Κυπριακού Ταχυδρομείου υστερεί 
εξαιτίας της συνεχιζόμενης αδυναμίας 
του να διαμορφώσει εκείνες τις σχέσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπου εντοπί-
ζεται ο κύριος όγκος των συναλλαγών), 
που θα του επιτρέψουν να εξυπηρε-
τήσει ικανοποιητικά, ως οι πρόνοιες 
της κείμενης νομοθεσίας, τον κάτοικο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Κυ-
πριακού Ταχυδρομείου και το επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει στην 
κυπριακή αγορά είναι ξεπερασμένο, με 
ορατό τον κίνδυνο οι οικονομικές του 
επιδόσεις να αποτελούν μόνιμο βαρίδι 
στα δημόσια οικονομικά, και αρνητική 
την προοπτική για τη βιωσιμότητά του.

ερ ερε α ό έντρο 
ηλε τρον ού εμπορίου 

Τι ρ  ια α α ι η 
κα α η

Η αδράνεια που παρουσιάζει το Κυπρι-
ακό Ταχυδρομείο δημιουργεί ευκαιρίες για 
την ανάδειξη εναλλακτικών πρωταγωνιστών 
στην κυπριακή αγορά με προοπτική παράλ-
ληλης δραστηριοποίησης στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή, τόσο σε ό,τι αφορά τις 
αναδυόμενες αγορές διασυνοριακού ταχυ-
δρομείου πακέτων, όσο και σε ό,τι αφορά 
την υποστήριξη συστημάτων ανεφοδιασμού 
( ). Η προοπτική συνδυασμού των 
συγκεκριμένων επιλογών, μάλιστα, παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού η έκδοση 
της , και πρόδρομος του 2 , «  

    », εμ-
φανίζει την Κύπρο ως εν δυνάμει «πύλη»  
διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων 
στη διαδρομή Νοτιοανατολική Ασία - Μέση 
Ανατολή - Ευρώπη...

Η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλ. το 
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών 
και Έργων, το οποίο είναι η αρμόδια Αρχή 
για τη διαμόρφωση πολιτικής στον ταχυ-
δρομικό τομέα, έχει μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία, αφού μελετήσει τα δεδομένα, 
να προχωρήσει σε τομές στην αγορά των 
ταχυδρομείων, και να δημιουργήσει ευ-
νοϊκό περιβάλλον για την ανάδειξη της 
Κύπρου σε περιφερειακό σημείο ανα-
φοράς στους τομείς του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των συστημάτων ανεφο-
διασμού. Το Γραφείο του Επιτρόπου 

ύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων βρίσκεται ήδη 
σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά 
με τη στρατηγική ρύθμισης του τομέα 
για την περίοδο 2018-2020.   

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΙΟΥΡΗΣ

υπόψη ο όγκος ταχυδρομικών αντικειμέ-
νων προς το εξωτερικό ( ), κα-
θώς και οι συμφωνίες με ταχυδρομικούς 
αντιπροσώπους του εξωτερικού για την 
έγκαιρη διακίνηση του διασυνοριακού 
ταχυδρομείου. Σε μεγάλο βαθμό, ο συν-
δυασμός των διαστάσεων «Αξιοπιστία» 
και «Έκταση» αντανακλά την υποχρέωση 
Ποιότητας Υπηρεσίας που επιβάλλεται 
στους φορείς καθολικής ταχυδρομικής 
υπηρεσίας εντός της Ε.Ε.

Στη διάσταση «Ανθεκτικότητα» λαμ-
βάνονται υπόψη στοιχεία όπως (α) τάση 
μείωσης όγκου ταχυδρομικών αντικειμέ-
νων, όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων 
κατά κεφαλήν, και προοπτική αντικτύπου 
στα οικονομικά του παροχέα από το ενδε-
χόμενο μείωσης των όγκων διακίνησης 
ταχυδρομικών αντικειμένων, (β) εύρος 
υπηρεσιών και άρα ανθεκτικότητα στην 
περίπτωση μείωσης εσόδων σε μία ή 
περισσότερες κατηγορίες προϊόντων
υπηρεσιών, (γ) αξιοποίηση ταχυδρομικού 
δικτύου για την προσφορά εναλλακτικών 
υπηρεσιών στον πολίτη.

Στη διάσταση «Συνάφεια» λαμβάνεται 
υπόψη η ζήτηση που αφορά στα στοι-
χεία που καταγράφονται στη διάσταση 
«Ανθεκτικότητα». Λειτουργεί, επομέ-
νως, η διάσταση αυτή ως αποδεικτικό 
στοιχείο αποτελεσματικότητας και επι-
τυχίας των σχεδιασμών της διάστασης 
«Ανθεκτικότητα». 

Η Κύπρος (το Κυπριακό Ταχυδρομείο) 
κατατάσσεται στην 39η θέση στον πίνακα 
που δημοσιεύει η  με συνολική επίδο-
ση 58,15 (έναντι της πρώτης σε κατάταξη 
Ελβετίας, η οποία βαθμολογείται με 100), 

ΑΝΔΡΕΑΣ Α  ΑΝΔΡΕΟΥΑΠΟ Η

Το πρόβλημα με μύκητες σε κάποιους τοίχους 
των σπιτιών μας προκύπτει κάτω από κάποιες 
συνθήκες, οι οποίες είναι καλά να αντιμετω-

πίζονται. Η εμφάνιση μυκήτων υποδηλώνει ένα μη 
καλώς θερμομονωμένο κτήριο. Αυτό σημαίνει ότι, 
κτήριο που εμφανίζει μύκητες, είναι πιο υγρό απ’ 
ό,τι συνήθως και άρα και πιο ανθυγιεινό. Οι ίδιοι 
οι μύκητες είναι πολύ ανθυγιεινοί και επικίνδυνοι 
για βρέφη, ή πολύ μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, 
και σίγουρα για ασθενείς που έχουν βεβαρημένη 
κατάσταση υγείας. Μπορούν να οδηγήσουν σε αλ-
λεργικό σοκ ή και άσθμα. Η (κακή) συμβολή των 
μυκήτων στα κτήρια είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. 
Γι’ αυτό είναι σωστό να προβαίνουμε σε καθαρισμό 
τους είτε με ειδικά φάρμακα ή με διαλύματα νερού 

και μαγειρικής σόδας ή χλωρίνης, μέχρι να γίνουν 
εργασίες ολιστικής αποκατάστασης του προβλήματος. 

αύρα στί ματα
Η εμφάνιση μυκήτων σε τοίχους ή οροφές εμφανί-

ζεται όταν δεν υπάρχει θερμομόνωση.  Εμφανίζονται 
ως μαύρα στίγματα κυρίως σε γωνίες, καθώς αυτές 
είναι συνήθως πιο κρύες την περίοδο του χειμώνα 
από τις υπόλοιπες επιφάνειες, ή σε σκοτεινά μη καλώς 
αεριζόμενα σημεία όπως είναι τα ερμάρια, πίσω από 
έπιπλα ή άλλα αντικείμενα που αγγίζουν σε επιφάνειες 
τοίχων, ακόμη και σε κουφώματα αλουμινίου όταν αυτά 
δεν έχουν θερμοφραγή. Οι μύκητες αναπτύσσονται 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου υπάρχει μεγάλη 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού της 

κατοικίας και του καιρού έξω από αυτήν. Η διαφορά 
θερμοκρασίας δημιουργεί πίεση υδρατμών στο εσωτε-
ρικό, οι οποίοι επικολλούν στους εξωτερικούς τοίχους 
και στις οροφές, υγροποιούνται λόγω του γεγονότος ότι 
οι επιφάνειες είναι κρύες και επειδή υπάρχει εσωτερική 
ζέστη δημιουργούνται οι τέλειες συνθήκες ανάπτυξής 
τους. Η αντιμετώπισή τους δεν είναι μια και μοναδική, 
αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αναλόγως του 
τρόπου κατασκευής του κτηρίου. Αναλόγως, λοιπόν, 
μπορεί να αναζητηθούν μία ή περισσότερες λύσεις από 
τις ακόλουθες: Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 
στο κέλυφος του κτηρίου. Εφαρμογή εσωτερικής θερ-
μομόνωσης με διακοπή των θερμογέφυρων μεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Πολλοί μπορεί να έχουν την απορία γιατί μετά από 

τόσα χρόνια, που δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, ξαφνικά 
δημιουργήθηκε ένα τέτοιο πρόβλημα. Για να εξαχθεί 
συμπέρασμα θα πρέπει να εξεταστεί ποια από τα πιο 
κάτω συνέβηκαν και τότε ίσως η αιτία να είναι εμφανής:

1 Αν αποκτήσατε παιδί και φοβάστε να ανοίγετε 
παράθυρα μπας και σας κρυώσει, τότε άθελά σας 
δημιουργείτε τις τέλειες συνθήκες για ανάπτυξη 
μυκήτων.

2. Αν αλλάξατε παράθυρα και αυτά είναι θερμομο-
νωτικά, τότε σε συνδυασμό με τον λιγότερο αερισμό 
του χώρου, δημιουργείτε συνθήκες ανάπτυξής τους.

3. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, που 
φέρνουν βαρύ χειμώνα με βροχές.

4. Αν αλλάξατε τις συνθήκες  συνήθειες διαβίω-
σής σας, με υψηλότερη θέρμανση, λιγότερο αερισμό 

του χώρου κ.λπ.
Ο αερισμός του σπιτιού πρέπει να είναι τακτι-

κός. Είναι σωστό να επιλέγονται κατ’ αρχήν υλικά 
και συστήματα δόμησης που αναπνέουν επαρκώς 
αλλά απ’ εκεί και πέρα, ο ανά μία ώρα πεντάλεπτος 
αερισμός του σπιτιού εξασφαλίζει, εκτός από την 
εκτόνωση των υδρατμών, υγιεινό αέρα και ευχάριστη 
ατμόσφαιρα χωρίς θερμικές απώλειες. Συνεπώς, η 
κλεισούρα δεν είναι προς όφελος της υγείας μας, 
αλλά συνάμα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και 
τις κλιματικές αλλαγές που αναπτύσσονται γύρω μας 
και να προβαίνουμε στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε 
πάντοτε να ζούμε σε ένα καλό και υγιές περιβάλλον.

 , ,   
  -  

Πρό λημα μο χλας ή μυκήτ ν στα σπίτια μας  Η κλεισο ρα δεν είναι η λ ση

Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.



ΑΔΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ηθική είναι 
ο πιο απο-
τελεσματι-
κός μηχα-
νισμός για 
να σέρνεις 
την αν-

θρωπότητα από τη μύτη», είχε δηλώσει 
κάποτε ο Γερμανός φιλόσοφος,  

. Μπορεί η έκφραση αυτή να 
χαρακτηριστεί καυστική και να παρερμη-
νευτεί τοποθετώντας τον κόσμο απέναντι 
στην ηθική, ωστόσο, εάν το καλοσκεφτού-
με, χωρίς την ηθική ο κόσμος θα ήταν 
ένα άναρχο λεωφορείο δίχως οδηγό. Στο 
συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον όπου 
ζούμε, θα ήμασταν το λιγότερο αφελείς 
εάν αφήναμε απέναντί μας την ηθική, το 
«αντίδοτο» για πολλά από τα κοινωνικά 
προβλήματα και διαπροσωπικές σχέσεις 
που βιώνουμε καθημερινά. Ιδιαίτερα σε 
ένα επάγγελμα σαν αυτό του ελεγκτή, η 
ηθική πρέπει να αποτελεί «ευαγγέλιο». 

περτερεί το ατομ ό συμ έρον
Μυριάδες είναι τα παραδείγματα 

συμφωνιών μεταξύ συμβαλλόμενου και 
αντιπροσώπου. Ένα από αυτά, στο οποίο 
μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή 
μας, είναι το γεγονός ότι ένας σημαντικός 
αριθμός επιχειρήσεων διοικείται από διευ-
θυντές - αντιπροσώπους, οι οποίοι δρουν εκ 
μέρους των ιδιοκτητών - συμβαλλομένων. 
Σε ένα ηθικό περιβάλλον, η σχέση μεταξύ 
αντιπροσώπων και συμβαλλομένων δεν 
έχει οποιεσδήποτε επιπλοκές, καθώς ο 
αντιπρόσωπος δεν ενεργεί με γνώμονα το 
προσωπικό του συμφέρον, στις περιπτώσεις 
όπου αυτό έρχεται σε σύγκρουση με εκείνο 
των συμβαλλομένων. στόσο, τα αλλεπάλ-
ληλα σκάνδαλα που έρχονται στην επιφάνεια 
αποδεικνύουν ότι, δυστυχώς, δεν ζούμε σε 
ένα ηθικό περιβάλλον. Το ατομικό συμφέρον 
υπερτερεί και η εμπιστοσύνη μεταξύ αντι-
προσώπων και συμβαλλομένων έχει χαθεί. 
Σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε η ανάγκη 
μιας τρίτης, ανεξάρτητης και αμερόληπτης 

γνώμης. Αυτή η τρίτη γνώμη είναι ο θεμέλιος 
λίθος του επαγγέλματος του ελεγκτή. 

ί α η ο ονομ  ατ σταση
Ελεγκτική ορίζεται ως η αμερόληπτη 

εξέταση και αξιολόγηση των οικονομι-
κών καταστάσεων ενός οργανισμού. Ο 
ελεγκτής, μέσω της δικής του αναφοράς, 
διαβεβαιώνει τον αναγνώστη κατά πόσον οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν 
την πραγματική και δίκαιη οικονομική 
κατάσταση του οργανισμού. Τεράστιοι 
κολοσσοί έχουν στηθεί και εξυπηρε-
τούν την ελεγκτική. Αμέτρητες εξάλλου 
είναι και οι επενδύσεις που βασίζονται 
στην έκθεση του ελεγκτή. Αναμφίβολα, 
ο ελεγκτής κουβαλά στις πλάτες του ένα 
τεράστιο βάρος οικονομικών αποφάσεων 
και ο ρόλος του είναι καταλυτικός στην 
ανάπτυξη ή την κατάρρευση μιας επιχεί-
ρησης. Είναι γι’  αυτόν ακριβώς τον λόγο 
που προκύπτει το μεγάλο δίλημμα της 
σύγκλισης ή της απόκλισης με την ηθική. 

Τίποτα δεν μένε  μυστ ό
Ο άνθρωπος από τη φύση του λειτουργεί 

συνήθως με γνώμονα τα δικά του «θέλω». 
Όταν αυτά έρχονται σε αντίθεση με εκείνα 
του συνανθρώπου του, τότε μπαίνει στον 
πειρασμό να βρει τρόπους ώστε να τον 
ξεγελάσει. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν δήλωσε 
ότι «η δύναμη ελκύει πάντα ανθρώπους 
με χαμηλή ηθική». Άλλωστε, δεν είναι τυ-
χαίο που υψηλόβαθμα στελέχη σε θέσεις 
«κλειδιά» υποπίπτουν στα περισσότερα 
παραπτώματα. Ο ελεγκτής διαθέτει, ελέω 
της θέσης του, μεγάλη δύναμη και στην 
περίπτωση που δεν έχει γαλουχηθεί με 
τα απαραίτητα εφόδια και ή τύχει της κα-
τάλληλης εκπαίδευσης, είναι πιθανόν να 
διολισθήσει και αυτός στην ανηθικότητα. 
Με άλλα λόγια να λειτουργήσει με ιδιοτελείς 
σκοπούς, χωρίς να νοιάζεται διόλου για 
το κοινό καλό. Μερικές φορές η στιγμιαία 
απόλαυση υπερτερεί της μακροπρόθεσμης 
και εδώ είναι που γίνεται το μεγαλύτερο 
λάθος. Μία απόφαση που βραχυπρόθεσμα 
θεωρείται συμφέρουσα, μακροπρόθεσμα 
μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Τίποτα, 
όμως, δεν μένει μυστικό. Απόδειξη, οι μεγάλοι 
οργανισμοί που καταρρέουν μέσα σε μόλις 
μία νύχτα όταν βγαίνει στην επιφάνεια μια 
ανήθικη, παράνομη ενέργεια. Ανακαλώντας 
τα λόγια του , και σε συνέχεια του 
συνειρμού της προηγούμενης παραγρά-
φου, αυτό που αναμφίβολα θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως τροχοπέδη στον πειρασμό 
της λανθασμένης απόφασης είναι η ηθική. 
Μέσω των ηθικών αξιών αποτρέπονται τα 
παραπτώματα εν τη γενέση τους και ο άν-
θρωπος παύει να σκέφτεται ατομικιστικά, 
υιοθετώντας μια πιο αλτρουιστική στάση.

ύ λ ση
Η ηθική είναι μονόδρομος προς τη μα-

κροχρόνια επιτυχία και βιωσιμότητα ενός 

οργανισμού και ιδιαίτερα ενός ελεγκτικού 
γραφείου. Αν ο ελεγκτής είναι εφοδιασμέ-
νος με ηθικές αξίες, δεν χρειάζεται τίποτα 
άλλο για να μπορεί να αποφασίσει ορθά 
σε τυχόν επερχόμενο δίλημμα. Κάτω από 
οποιεσδήποτε περιστάσεις θα μπορεί να 
λαμβάνει την ορθότερη απόφαση, η οποία 
θα είναι ταυτόχρονα συμφέρουσα όχι μόνο 
προς το κοινό καλό, αλλά και προς τον 
ίδιο και την εταιρεία του. Κρίνω σκόπιμο 
να αναφέρω ότι πολλά είναι τα ελεγκτικά 
γραφεία που, πέραν των υπηρεσιών τους, 
λειτουργούν και ως πραγματικό «σχολείο» 
για τους εργαζομένους. Πέρα από εργασιακή 
εμπειρία και επαγγελματική ωριμότητα, 
στην ουσία καλλιεργούν πνευματικά και 
κληροδοτούν τους εργαζομένους τους με 
τα απαραίτητα εφόδια, όπως εντιμότητα, 
ευνομία, πειθαρχία και κοινωνική συνεί-
δηση. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο 
σημαντική είναι η ηθική στο επάγγελμα 
του ελεγκτή και πως μόνιμος στρατηγικός 
στόχος των εταιρειών είναι η σύγκλιση 
της ηθικής και της ελεγκτικής.

λα στην εμπ στοσύνη
Εν κατακλείδι, όλα βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη. Αν και μόνο αν εμπιστεύεσαι 
κάποιον, θα στηριχτείς πάνω στα λεγόμενά 
του και θα πράξεις ανάλογα. Άλλωστε 
οι μεγαλύτερες συμφωνίες ιδιωτών με 
ελεγκτικά γραφεία έχουν ως πρωταρχι-
κή συνιστώσα τη σχέση εμπιστοσύνης 
μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων. 
Η ηθική, λοιπόν, σε συνδυασμό με τις 
εξειδικευμένες γνώσεις ενός ελεγκτή, 
αποτελούν το επιθυμητό κράμα για να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών 
του, των επενδυτών αλλά και γενικότερα 
της κοινής γνώμης.

,  , τηλ. 22209000, 
ηλεκ. διευθ. .  

: .

ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΔΕΝ ΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ηθική είναι το Α και το  του ελεγκτή

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΑΝΑΜ ΙΒΟΛΑ, Ο ΕΛΕ ΚΤΗΣ 
ΚΟΥΒΑΛΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΒΑΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕ
ΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ
ΠΤΥΞΗ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΠΗΣ

ΑΠΟ Η

Η επίδραση που θα έχει το  
στην κυπριακή οικονομία ανα-
μένεται να είναι οριακά αρνητική 

και διαχειρίσιμη, όπως επιβεβαιώνεται 
και από την ετήσια έκθεση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου τον Δεκέμβριο του 
2016. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται τόσο 
στην ευελιξία που παρουσίασε ο τουριστι-
κός τομέας με την πάροδο των ετών και τη 
σταδιακή μείωση της εξάρτησής του από 
την αγορά του Ηνωμένου ασιλείου, όσο 
και στη μερική αντιστάθμιση του αντίκτυπου 
από τη μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών 
προς το Ηνωμένο ασίλειο από τη μείωση 
του κόστους των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι το  θα μπορούσε επίσης 
να παρουσιάσει ευκαιρίες, δεδομένου ότι 
η πλήρης συμμετοχή της Κύπρου στην Ε.Ε. 
και στη ώνη του ευρώ, το κυπριακό νομικό 
σύστημα βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο, το 
χαμηλό φορολογικό περιβάλλον, η γεωγρα-
φική θέση της Κύπρου και η υψηλή ποιότητα 
του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι πιθανό να 
προσελκύσουν εταιρείες που επιθυμούν να 
διατηρήσουν την πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
το αποτέλεσμα του  αναμένεται να δη-
μιουργήσει περαιτέρω μεταβλητότητα στις 
αγορές. Από τη μια πλευρά παρατηρούμε 
την επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ του 
Ηνωμένου ασιλείου, το οποίο σε μέσο όρο 
εκτιμάται ότι θα είναι 1,6% για τα επόμενα έτη 
(εκτιμήσεις της   ). Από την 
άλλη, παρατηρούμε την ανάπτυξη πολλών 
χωρών της Ε.Ε. που επωφελούνται από την 
αυξημένη ρευστότητα που τους παρέχεται 
από την ΕΚΤ, καθώς επίσης και από τη μετε-
γκατάσταση κάποιων υπηρεσιών από το Η  
προς χώρες μέλη της Ε.Ε. λόγω του . 

στόσο οι μακροπρόθεσμες οικονομικές 
συνέπειες για το σύνολο των κρατών μελών 
της Ε.Ε. θα εξαρτηθούν από το μελλοντικό 
πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων. 

Δαπανηρό το εμπόριο μεταξύ Η  και Ε.Ε. 
Όλα τα πιθανά μοντέλα διαπραγμάτευ-

σης μεταξύ του Η  και της Ε.Ε. (διμερείς 
συμφωνίες, εμπορική συμφωνία τύπου 
Νορβηγίας, συμφωνία στα πρότυπα Ε.Ε. 
- Καναδά, ενδιάμεση συμφωνία κ.λπ.) 
θα καταστήσουν το εμπόριο μεταξύ του 
Ηνωμένου ασιλείου και της Ε.Ε. πιο δα-
πανηρό, πράγμα που είναι επιζήμιο για τη 
δυνητική οικονομική ανάπτυξη και των 
δύο εταίρων. στόσο η δομή των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
οικονομικά τους μεγέθη θα καθορίσουν 
σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω εξέλιξη 
των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι μόλις το 
2,6% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατευθύνεται υπό μορφή εξαγωγών προς 
το Ηνωμένο ασίλειο (στοιχεία ΕΚΤ Ιούνιος 
2016). Ειδικά εάν η Ε.Ε. διατηρεί σε μεγάλο 
βαθμό το ελεύθερο εμπόριο αγαθών με το 
Ηνωμένο ασίλειο, όπου έχει πλεόνασμα 
και παράλληλα περιορίσει τα εμπόδια στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου υπάρχει 
έλλειμμα (όπου οι πιο πολλές επιχειρήσεις 
του χρηματοοικονομικού κλάδου έχουν 
έδρα τους το Λονδίνο), εκτιμάται ότι η ΕΕ 
θα έχει πολύ χαμηλότερο οικονομικό αντί-
κτυπο απ’ ό,τι το Ηνωμένο ασίλειο. 

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να δια-
μορφωθεί ένα πλαίσιο μέσα στους επόμε-
νους μήνες για την περαιτέρω εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων. Είναι αναγκαίο σε αυτό 
το διάστημα η Κύπρος να αξιοποιήσει τους 
στενούς δεσμούς και τα ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα που παρατέθηκαν πιο πάνω, 
προκειμένου να επιτύχει μια επωφελή δια-
κρατική συμφωνία με το Ηνωμένο ασίλειο, 
στην εποχή που ανοίγεται μετά το . ς 

   παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις και συμμετέχουμε σε συμβουλευ-
τικά σώματα, προκειμένου να συμβάλουμε 
με την επιστημοσύνη και την εμπειρία που 
διακρίνει τα στελέχη μας στη διαμόρφωση 
της καλύτερης δυνατής συνέχισης της σχέσης 
της Κύπρου με το Ηνωμένο ασίλειο, μετά 
την αποχώρησή του από την Ε.Ε. 

Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου 
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (   

), μέλος του    
του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου  

Το  γεννά  ευκαιρίες για την Κ προ

Ενδι μεση Σ νοπτι  Ενοποιημ νη Κατ σταση Λο α ιασμού Αποτε εσμ των
αι Λοιπ ν Σ νο ι ν Εσόδων 
ια την πε ίοδο από 1 Ιανο α ίο  2017 μ ι 30 Σεπτεμ ίο  2017

 Εννέα μήνες που έληξαν στις
 30 Σεπτεμβρίου
 2017 2016
 € €

Εισοδ ματα
Μερίσματα εισπρακτέα 41 . 77 380.797

Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα 791.224 798.404

έρδος από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων 77 .044 764.278

Κέρδος/( ημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία . 07.273 (7.784. 73)

 7.79 .41  (5.841.194)

Λειτουργικά έξοδα (1.0 7.9 9) (1.0 0.955)

Χρηματοδοτικά έξοδα  (2 .904) (1.954)

Μερίδιο ημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (97. 1) (5 .099)

Κ δο /( ημι ) π ιν από τη φο ο ο ία 6. 3.674 (7.470.202)

Φορολογία 22.1 0 (77.500)

Κα α ό δο /( α α  ημι ) ια την πε ίοδο 6.60 . 24 (7.547.702)

Λοιπ  σ νο ι  σοδα
Ποσά που μπορεί να επανακατηγοριοποιηθούν στην ενοποιημένη  

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους  

Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 1 .323 14.185

Σ νο ι  σοδα/( οδα) ια την πε ίοδο 6.621.147 (7.533.517)

Κα α ό δο /( α α  ημι ) αποδιδόμενα σε:
Μετόχους Εταιρείας 6.60 . 24 (7.547.702)

Κ δο /( ημι ) αν  μετο  - σεντ 3,30 (3,77)

Ενδι μεση Σ νοπτι  Ενοποιημ νη Κατ σταση Οι ονομι  ση
στι  30 Σεπτεμ ίο  2017
 
 30 Σεπτεμ ίο  31 Δεκεμβρίου
 2017 2016
 € €
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη οφο ούντα πε ιο σια  στοι εία
Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.401.774 1.454.3 5

Ακίνητα για επένδυση 31. 70.212 31.480.246

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2 2.649 267.326

Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες 10.939.961 10. 25.5 0

Τραπε ικές καταθέσεις 4. 40.600 -

Αναβαλλομένη φορολογία 1.7 2.167 1.752.1 7

Σύνο ο μη οφο ούντων πε ιο σια ν στοι είων 0.4 7.363 45.579. 4
Κ οφο ούντα πε ιο σια  στοι εία 
Αποθέματα .170. 32 8.170.832

Δάνεια και άλλα εισπρακτέα ποσά 20.026 713.789

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που

αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 39.330.9 4 33.590.741

Τραπε ικές καταθέσεις 2 .70 . 93 29.830.338

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1.127.913 975.4 5

Σύνο ο οφο ούντων πε ιο σια ν στοι είων  74. .34  73.281.1 5

Σύνο ο πε ιο σια ν στοι είων 12 .34 .711 118.860.829

ΚΑ ΑΡ  ΕΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
δια εφ αια

Μετοχικό κεφάλαιο 140.000.000 140.000.000

Αποθεματικά (16.7 .296) (23.409.443)

Σύνο ο ιδίων εφα αίων 123.211.704 11 .590.557

Μα οπ ό εσμε  πο ε σει
Αναβαλλόμενη φορολογία 9.720 9.720

Σύνο ο μα οπ ό εσμων πο ε σεων 9.720 9.720

Τ ο σε  πο ε σει
Πρόνοια για ημιές συνδεδεμένων εταιρειών 1.6 .749 1.590.898

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 429.294 31.151

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.244 38.503

Σύνο ο τ ε ο σ ν πο ε σεων 2.124.2 7 2.2 0.552

Σύνο ο ιδίων εφα αίων αι πο ε σεων 12 .34 .711 118.860.829

Κα α  πε ιο σια  στοι εία αν  μετο  - σεντ 61,61 58,30



ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ

Η αιφνίδια παραίτηση του Πρωθυ-
πουργού του Λιβάνου,  , 
για κάποιους βέβαια αναμενόμενη, 

έστρεψε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας 
στον γειτονικό Λίβανο και τα υπαρξιακά του 
προβλήματα εν μέσω ανησυχιών για τις επι-
πτώσεις τόσο στην ίδια τη χώρα του όσο και 
στην ευρύτερη περιοχή από μια ενδεχόμενη 
πολιτική κρίση. Ο σουνίτης, τέως πλέον πρω-
θυπουργός της χώρας, προέβη στην ανακοί-
νωση της παραίτησής του από τη Σαουδική 
Αραβία στην οποία κατέφυγε, επιρρίπτοντας 
την ευθύνη για την πράξη του στο Ιράν και τη 
σιιτική Χεσμπολάχ. Σημειωτέον ότι το κόμμα 
της Χεσμπολάχ  συμμετέχει στην κυβέρνηση 
του παραιτηθέντος Πρωθυπουργού. Η Σαου-
δική Αραβία, ούσα σουνιτικό κράτος, παρέχει 
στήριξη στους σουνίτες του Λιβάνου και την 
οικογένεια .  Η πολιτική κατάσταση στον 
Λίβανο διαμορφώνεται και επηρεάζεται από 
εξωτερικές δυνάμεις της περιοχής αλλά και πιο 
μακρινές, οι οποίες με τις παρεμβάσεις τους 
στα πολιτικά δρώμενα της χώρας εξυπηρετούν 
και προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα. 
Ο Λίβανος κατέστη θέατρο αντιπαλότητας φι-
λοδυτικών δυνάμεων στηριζομένων από τη 
Σαουδική Αραβία εναντίον του άξονα Ιράν-
Συρίας-Χεσμπολάχ. ς συνέπεια, οι διασπα-

σμένες θρησκευτικές κοινότητες του Λιβάνου 
βίωσαν έναν  καταστροφικό και μακροχρόνιο 
εμφύλιο πόλεμο από το 1975-1990, εισβολή 
και κατοχή εδάφους του από γειτονικές χώρες 
και αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις. Αλλά και 
το σύνταγμα της χώρας, που απέκτησε την ανε-
ξαρτησία της τον Νοέμβριο 1943, δεν βοηθά 
στη συνοχή και αρμονική συνεργασία μεταξύ 
των θρησκευτικών κοινοτήτων. Σύμφωνα με το 
Εθνικό Συμβόλαιο του Λιβάνου, που υπογρά-
φηκε το 1940, ο πρόεδρος της χώρας θα πρέπει 
να είναι πάντα χριστιανός, ο πρωθυπουργός 
πάντοτε σουνίτης και ο πρόεδρος της ουλής 
σιίτης. Σημειωτέον ότι οι χριστιανοί, πολλών 
δογμάτων, συνιστούσαν την πλειοψηφία του 
πληθυσμού κατά τον χρόνο της υπογραφής του 
Εθνικού Συμβολαίου, ενώ σήμερα αποτελούν 
το 40,5%. Οι μουσουλμάνοι, επίσης διαφόρων 
δογμάτων, αριθμούν 54% του πληθυσμού, με 
σουνίτες 27% και σιίτες 24%. Μετά την πα-
ραίτηση του πρωθυπουργού, η ελπίδα των 
πολιτών του Λιβάνου αλλά και των χωρών 
της περιοχής είναι να υπερπηδηθεί η πολιτική 
κρίση και να αποφευχθεί η επικράτηση χάους 
και τυχόν έναρξη τρομοκρατικών ενεργειών. 
Στην περιοχή μας η αστάθεια και η ρευστή 
κατάσταση, ο ατελέσφορος πόλεμος εναντίον 
του Ισλαμικού Χαλιφάτου καθώς και οι προ-
σπάθειες επαναπροσδιορισμού των ζωνών 
επιρροής των μεγάλων παικτών στη σκακιέ-

ρα της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργούν 
ένα εκρηκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον. Σ’  
αυτό το περιβάλλον η Κυπριακή Δημοκρατία, 
παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του 
εδάφους της από την Τουρκία, συνιστά πυλώνα 
σταθερότητας και ασφάλειας και το έδαφός της 
δύναται και πρέπει να καταστεί προμαχώνας 
άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή 
της Κύπρου στην  (Μόνιμη Διαρθρω-
τική Συνεργασία) της Ε.Ε. αποτελεί θετικό βήμα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η γεωπολιτική 
σπουδαιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη 
οφθαλμού, θα πρέπει να αποβεί προς όφελος 
του λαού της και όχι της κατοχικής Τουρκίας, 
της οποίας οι σχεδιασμοί για ανάκτηση της Κύ-
πρου είναι γνωστοί. Οι ηγεμονικές  φιλοδοξίες 
της Τουρκίας και των ηγετών της να καταστεί 
η μεγάλη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο 
και να θέσει υπό τον έλεγχό της την Κύπρο και 
τις πηγές ενέργειας προοιωνίζονται  περαιτέρω 
σκλήρυνση των θέσεών της στο Κυπριακό και 
έξαρση των εναντίον της χώρας μας προκλήσεων. 
Ενώ προετοιμάζεται η επίσκεψη του Τούρκου 
Προέδρου στην Αθήνα, η πρώτη μετά από 
πολλά χρόνια, η καλή θέληση των Τούρκων 
επιδεικνύεται με σκληρές δηλώσεις για τη 
χώρα μας και κατ’ επανάληψιν παραβιάσεις 
του εναερίου χώρου της Ελλάδος

 Πρέσβης ε.τ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Μετά και την ολοκλήρωση της 
όλης διαδικασίας των εξετά-
σεων διορισίμων ήρθε η ώρα 

να αξιολογήσουμε τη μέχρι τώρα πορεία 
του Νέου Συστήματος Διορισμών στην 
Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), με ψυχραιμία και 
αντικειμενικότητα. Πρώτα απ’ όλα είναι 
κοινά αποδεκτό ότι το παλιό σύστημα 
διορισμού είναι παρωχημένο και ξε-
περασμένο. Παράλληλα δεν ήταν αξιο-
κρατικό, αφού δεν διορίζονταν οι άξιοι 
αλλά οι αρχαιότεροι στην ημερομηνία 
κατάθεσης πτυχίου. Το κριτήριο της 
ημερομηνίας κατάθεσης πτυχίου είναι 
εντελώς παράλογο και είναι για ν’ απορεί 
κανείς πώς μια πολιτεία κρατούσε αυτό 
το σύστημα ζωντανό για δεκαετίες. Ένας 
αντικειμενικός πολίτης δεν μπορεί παρά 
να πιστώσει στα θετικά του νυν Υπουργού 
Παιδείας και της Κυβέρνησης, το γεγονός 
ότι πέτυχε κάτι που δεν κατόρθωσαν να 
πετύχουν προηγούμενες κυβερνήσεις. Η 
μεταρρύθμιση αυτή είναι ένα βήμα προς 
τα εμπρός. έβαια τα εύσημα ανήκουν 
και στα κόμματα που το ψήφισαν, αν και 
κάποια από αυτά, λόγω εκλογών, «υπό-
σχονται» να το κουτσουρέψουν.  Το ΝΣΔΕ 

έχει πολλά θετικά στοιχεία και πρέπει 
να το προστατέψει ή ίδια η πολιτεία και 
οι οργανωμένοι φορείς. Το νέο σύστημα 
δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πτυχι-
ούχους να διεκδικήσουν μια θέση στην 
εκπαίδευση και να προσφέρουν τις δικές 
τους γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες 
στο δημόσιο σχολείο. Μάλιστα μέσω των 
εξετάσεων γίνεται μια προσπάθεια να δι-
ασφαλιστεί ότι, όσοι θα διοριστούν, έχουν 
τα προσόντα και τις γνώσεις να αναλάβουν 
μια θέση εκπαιδευτικού. Η εποχή που 
ο εκπαιδευτικός έμπαινε στην τάξη και 
απλώς μιλούσε και πρόσφερε γνώσεις 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η νέα εποχή 
προϋποθέτει εκπαιδευτικούς με γνώσεις, 
κριτική σκέψη, δεξιότητες, φαντασία και 
προσόντα που θα τους βοηθήσουν να 
αντιληφθούν τις ανάγκες της νέας εποχής 
για να πετύχουν τους στόχους που έβαλε 
η πολιτεία στον τομέα της εκπαίδευσης. Η 
όλη διαδικασία καθιστά το ΝΣΔΕ σαφώς 
πιο αξιοκρατικό και ισορροπημένο.
Το ΝΣΔΕ έχει προοπτικές να πετύχει και 
να αλλάξει την πορεία της εκπαίδευσης με 
στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Παρόλα αυτά, για να πετύχει, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί με επαγγελματισμό και δι-
ασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. 

Δυστυχώς, τα γεγονότα με τη δημοσίευση 
των γραπτών πριν από την εξέταση δημι-
ούργησαν την εντύπωση ότι η διαδικασία 
πάσχει. Αυτό είναι λυπηρό, διότι μια σωστή 
μεταρρύθμιση κινδύνεψε να τιναχτεί στον 
αέρα. Όμως, ουδέν κακόν αμιγές καλού. 
Τα λάθη αυτά θα πρέπει να γίνουν η 
αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση, 
ώστε να εξευρεθούν τρόποι διασφάλισης 
του αδιάβλητου των εξετάσεων με στόχο 
η διαδικασία όχι μόνο να είναι «τίμια» αλλά 
και να φαίνεται «τίμια». Επιπλέον είναι 
προφανές ότι μετά την πρώτη εμπειρία 
θα πρέπει να ακολουθήσει ένας αναστο-
χασμός από το ίδιο το Υπουργείο, ώστε να 
βελτιωθούν λάθη που έγιναν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προκήρυξης και διενέργει-
ας των εξετάσεων. Είμαστε μια κοινωνία, 
που βλέπει κάθε αλλαγή με καχυποψία 
και αρνητισμό. Πολλές φορές αυτή η κα-
χυποψία είναι δικαιολογημένη και άλλες 
απαράδεκτη. Παρόλα αυτά, κανένας ορ-
γανισμός δεν επιβιώνει αν δεν αλλάξει κι 
αν δεν συμπορευτεί με τη νέα εποχή. Η 
εκπαίδευση στην Κύπρο έχει ανάγκη το 
ΝΣΔΕ και αυτό πρέπει να προστατευτεί, 
όπως και οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα 
πάρει την κυπριακή κοινωνία μπροστά.

 Εκπαιδευτικός

Η Εκτελεστική Εξουσία υπέβαλε το 
Νομοσχέδιο και η ουλή ψήφισε 
σε Νόμο το 2014 τον περί του 

Τμήματος ορολογίας Νόμο (70(Ι) 2004) 
και διαμόρφωσε έκτοτε μια παραδοξότητα: 
να προ σταται δημόσιας υπηρεσίας πρό-
σωπο (Έφορος και οηθοί Εφόρου), που 
δεν διορίστηκε από το μόνο αρμόδιο περί 
την στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας 
όργανο, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρε-
σίας. Επειδή το 2016 υπήρξαν προσφυγές 
που αμφισβήτησαν τη νομιμότητα του τότε 
διορισμού Εφόρου και οηθών του, ο Γε-
νικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι ήταν 
αντισυνταγματική η πρόβλεψη στο άρθρο 
4 του Νόμου αυτού, γιατί καθόρισε ότι για 
να υπάρχει τελικά διορισμός, έπρεπε να 
δοθεί γραπτή συγκατάθεση από την Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού. Η Γνωμάτευση αυτή, 
μάλιστα, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο Νό-
μος υπογράφτηκε άμεσα από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας χωρίς να προηγηθεί η 
δυνατότητα να συμβουλεύσει ο Γενικός 
Εισαγγελέας για το ενδεχόμενο αναπομπής 
ή αναφοράς του, στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
Με δεδομένη τη γνωμάτευση ότι η αρμο-
διότητα έγκρισης που δόθηκε στη ουλή 
παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών, προχώρησε η Κυβέρνηση σε 
υποβολή τροποποιητικού νομοσχεδίου, 
το οποίο υπό σπουδή ψηφίστηκε στον 
Τροποποιητικό Νόμο 27(Ι) 2016, που 
απλώς διαφοροποίησε τον βασικό Νόμο 
και, αντί της γραπτής συγκατάθεσης της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προέβλεψε 
μόνο «ενημέρωσή» της. Όμως, δεν εξε-
τάστηκε το ευρύτερο ζήτημα περί το εάν 
παραβίαζε ή όχι την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών, η εξουσία που ο Νόμος πρόβλεψε 
ώστε το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο να 
αποφασίζει τον διορισμό του Εφόρου και 
των οηθών. Παράλειψη αδικαιολόγητη, 
αφού υπήρχε σαφέστατη νομολογία του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία κρί-
θηκε ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών 
καθόριζε ότι, το μόνο αρμόδιο σώμα για να 
αποφασίζει διορισμούς για τη στελέχωση 
της δημόσιας υπηρεσίας, είναι η Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας.  Ο συγκεκριμένος 
Νόμος αφαίρεσε και εξουδετέρωσε τον 
ρόλο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσί-
ας στο διοριστικό έργο της, τούτο μάλιστα 
ενώ η ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας 
στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας 
αποκλείεται από το Σύνταγμα, όπως έχει, 
κατ’ επανάληψιν, διακηρύξει η Νομολογία. 
Αγνοήθηκε δηλαδή η αρχή δικαίου ότι 
αποκλείεται,  θεσμικά, η πολιτική επιρροή 
στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας. 
Τούτο ενώ είναι σαφέστατη η Νομολογία 
της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου ότι: «Προς καθοδήγηση των πάντων 
για τη σύννομη λειτουργία της Διοίκησης, 
θα συνοψίσουμε τις βασικές αρχές που 
διέπουν διορισμούς στο Δημόσιο, όπως 
αυτές προκύπτουν από το Σύνταγμα και 
τους συνάδοντας προς αυτό νόμους:- (α) 

Μόνο αρμόδιο σώμα για τη διενέργεια 
προσλήψεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σε 
μόνιμη ή προσωρινή θέση, είναι η Επι-
τροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και κανένα 
άλλο όργανο. (β) Καμιά θέση στη Δημόσια 
Υπηρεσία (εκτός από θέσεις αποκλειστι-
κά προαγωγής) δεν πληρούται χωρίς να 
προηγηθεί η δημόσια προκήρυξή της. Η 
υποχρέωση για δημοσίευση επιβάλλεται 
από την αρχή της ισότητας, η οποία κατο-
χυρώνεται στο Άρθρο 28 του Συντάγματος. 
Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης από τις 
διοικητικές αρχές και όργανα του κράτους 
αποτελεί ατομικό δικαίωμα του πολίτη - 
Άρθρο 28 - και αντίστοιχη υποχρέωση της 
Πολιτείας να το διασφαλίσει αποτελεσμα-
τικά - Άρθρο 35. Η προκήρυξη θέσεων 
στο Δημόσιο επιβάλλεται γενικότερα, προς 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, 
για την αξιοκρατική στελέχωση της Δημό-
σιας Υπηρεσίας. (γ) Κανένας δεν μπορεί 
να διοριστεί σε δημόσια θέση, εκτός εάν 
κατέχει τα υπό του σχεδίου υπηρεσίας προ-
βλεπόμενα προσόντα». Είναι εκπληκτικό, 
παρά τις σαφέστατες αυτές προηγούμενες 
αποφάσεις και το δεσμευτικό δεδικασμέ-
νο, γιατί ψηφίστηκε ο Νόμος και οι κατ’ 
εφαρμογήν αυτού διορισμοί στις ανώτατες 
και τόσο θεμελιακές και ουσιώδης για τα 
έσοδα του Κράτους, καίριας σημασίας, θέ-
σεις. Ιδιαίτερα αφού δεν υπήρξε σχέδιο 
υπηρεσίας, ούτε προκήρυξη των δημοσί-
ων αυτών θέσεων και κατ’ επέκτασιν δεν 
υπήρξε διαφανής διαδικασία σύγκρισης 
και επιλογής αξιοκρατικά του πραγματικά 
καλύτερου εκ των πολλών υποψηφίων. Τα 
κριτήρια που ο Νόμος προβλέπει για τον 
διορισμό (υψηλό επαγγελματικό και ηθικό 
επίπεδο, εγνωσμένη μόρφωση, πείρα σε 
φορολογικά θέματα και στην περί φορολο-
γίας νομοθεσία της Δημοκρατίας ή άλλων 
χωρών) είναι κριτήρια γενικά, νεφελώδη 
και αόριστα, που δεν έχουν σχέση με τα όσα 
συνήθως και πιο εξειδικευμένα απαιτούν 
τα Σχέδια Υπηρεσίας που προβλέπονται 
για κάθε θέση της δημόσιας Υπηρεσίας. 
Έτσι η εξουσία για να αποφασιστεί ποιος 
θα προταθεί στο Υπουργικό για διορισμό, 
ανήκει κατ’ άγνωστη και αδιαφανή διαδικα-
σία στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος 
αφού δεν καθορίστηκαν όροι και προϋπο-
θέσεις από τον Νόμο, ενεργεί κατ’ απόλυτη 
δική του πρωτοβουλία στην αναζήτηση και 
έρευνα για επιλογή. Τούτο χωρίς να έχει 
όμως τέτοια εξουσία από το Σύνταγμα και 
αντίθετα προς τη διάκριση των εξουσιών. 
Είναι δε εκπληκτικά παράδοξο να υπάρχει 
διορισμός που διαμόρφωσε σχέση Προϊ-
σταμένου ενός Τμήματος - Υπηρεσίας της 
Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά να μην ανήκει ο 
διορισθείς στην πυραμίδα των υπαλλήλων 
της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το θέμα πέραν 
και ανεξάρτητα προς τις δαπάνες σε μισθούς, 
προφανώς δεν είναι ένα απλό τυπικό ή 
μικρής σημασίας ζήτημα, για το οποίο δεν 
είναι λογικό να αναμένει το Κράτος Δικαίου 
μετά από πάροδο κάποιων χρόνων να κριθεί 
το όλο ζήτημα δικαστικά. Η διοίκηση είναι 
χρηστή όταν η ίδια διαπιστώνει παρανομία, 
πολύ περισσότερο αντισυνταγματικότητα 
και φροντίζει να την εξαφανίσει με νόμιμες 
ενέργειες της. ταν και είναι κύρια, ζήτημα 
νομιμότητας και συνταγματικής τάξης όπως 
επίσης και πολιτικής ευθύνης. 
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Τ ο Κυπριακό κατέστρεψαν αυ-
τοί που το χειρίστηκαν από 
κυπριακής πλευράς τόσο πριν 

από την τουρκική εισβολή όσο και μετά. 
Υπέγραψαν τις επάρατες -όπως χαρακτη-
ρίζονται- συμφωνίες υρίχης-Λονδίνου, 
καταπατώντας τους όρκους τους για την 
ΕΝ ΣΗ, παραχώρησαν υπερπρονόμια 
στην τ κ μειονότητα, επανέφεραν την Τουρ-
κία στην Κύπρο (ΤΟΥ ΔΥΚ, επεμβατικά 
«δικαιώματα» κ.λπ.), παραχώρησαν «κυ-
ρίαρχες βάσεις» στους Άγγλους, από τις 
οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, ουδέποτε 
θα αποχωρήσουν, όπως συμβαίνει και 
στην περίπτωση του Γιβραλτάρ κ.λπ. Αν 
μελετήσει κανείς προσεκτικά τα πρακτικά 
της ουλής των Ελλήνων ( εβρουαρίου 
- Μαρτίου 1959), όπου συζητήθηκαν οι 
εν λόγω συμφωνίες και που προφητικά 
προέβλεψαν πλείστοι των ομιλητών ότι 
οδηγούνταν σε απρόβλεπτες εξελίξεις 
τα πράγματα, διερωτάται πώς βρέθηκαν 
ελληνικά χέρια να υπογράψουν τέτοιες 
συμφωνίες.  Παρά τα υπερπρονόμια που 
παραχωρήθηκαν στους Τ κ, δεν άργησαν 
να εκδηλώσουν τις προθέσεις τους όταν τον 
Οκτώβριο του 1959 κατέφθασε στις βόρειες 
ακτές της Κύπρου το πλοιάριο «Ντενίζ» από 
την Τουρκία, έμφορτο πολεμικό υλικό, το 
οποίο έριξε στη θάλασσα προτού το συλλά-
βουν οι Άγγλοι. Η όλη υπόθεση ουσιαστικά 
παρασιωπήθηκε. Τελικά οδηγηθήκαμε στην 
ούτω  καλούμενη «τουρκική ανταρσία» τον 
Δεκέμβριο του 1963, εξ αφορμής της υπο-
βολής από τον Μακάριο των 13 σημείων 
τροποποίησης του Συντάγματος, τα οποία 
απέρριψε η Τουρκία προτού απαντήσει ο 
τότε Τ κ Αντιπρόεδρος αζίλ Κουτσιούκ 
και έτσι οδηγηθήκαμε στην πρώτη διχοτό-
μηση με τη χάραξη της ούτω καλούμενης 
«πράσινης γραμμής», την οποία έσυραν επί 
του χάρτου οι ρετανοί με πράσινο μελάνι.
Τα 13 σημεία υποβλήθηκαν εν αγνοία της 
ελληνικής κυβέρνησης, αφού στις εκλογές 
του Νοεμβρίου 1963 η Ένωση Κέντρου 
των Γ. Παπανδρέου - Σοφοκλή ενιζέλου 
αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, αλλά επειδή 
δεν εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία, δεν 
μπόρεσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση και έτσι διορίστηκε από τον βασι-
λέα Παύλο υπηρεσιακός πρωθυπουργός 
ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, με σκοπό 
η κυβέρνηση που σχημάτισε να οδηγήσει 
τη χώρα σε νέες εκλογές τον εβρουάριο 
1964. Τις εκλογές κέρδισε με απόλυτη 
πλειοψηφία η Ένωση Κέντρου (ΕΚ), που 
σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση υπό τον 
Γεώργιο Παπανδρέου, ενώ ατυχώς για την 
Κύπρο στο μεσοδιάστημα αυτό απεβίωσε ο 
Σοφοκλής ενιζέλος (Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.) 
και ένθερμος υποστηρικτής της Ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Μακάριος δεν 
υπολόγισε καθόλου τις πιθανές αντιδράσεις 
των Τούρκων αλλά άκουσε τις συμβου-
λές του πατου Αρμοστή του Ηνωμένου 

ασιλείου στη Λευκωσία, Σερ Άρθρουρ 
Κλαρκ, ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι έκαμε 

και σχετικές διορθώσεις στο κείμενο των 
13 σημείων ( ). Είναι όμως ποτέ δυνατό 
αυτός να ενεργούσε χωρίς τη συγκατάθε-
ση του  ;  Ο πρώτος ειδικός 
απεσταλμένος του ΟΗΕ ήταν ο ινλανδός 
διπλωμάτης Σάκαρι Τουομιόγια, ο οποίος 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μόνη διαρ-
κής λύση του Κυπριακού που εξασφάλιζε 
τη μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα ήταν η 
ΕΝ ΣΗ. Ατυχώς και πάλι για την Κύπρο ο 
Τουομιόγια πέθανε λίγους μήνες αργότερα. 
Έτερος πολύ αξιόλογος απεσταλμένος του 
ΟΗΕ ήταν ο Γκάλο Πλάζα (αργότερα Πρό-
εδρος του Ισημερινού - Λατινική Αμερική), 
ο οποίος στη μακροσκελή έκθεσή του επε-
σήμανε το ανέφικτο της εφαρμογής στην 
Κύπρο οποιασδήποτε μορφής Ομοσπονδίας, 
λόγω του ότι ο πληθυσμός Ε κ και Τ κ ήταν 
ανάμικτος και διάσπαρτος σε όλη τη νήσο 
και εισηγείτο αδέσμευτη ανεξαρτησία. Κατά 
την περίοδο που ο Σάκαρι Τουομιόγια ήταν 
απεσταλμένος του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον έστειλε στη Γενεύη 
τον διακεκριμένο πολιτικό και διπλωμάτη 
Ντιν Άτσεσον και ο Γεώργιος Παπανδρέου 
δύο έμπειρους διπλωμάτες και στενούς του 
συνεργάτες, τους Πρέσβεις Σωσίδη και Νι-
κολαρε ζη, με σκοπό να διαπραγματευτούν. 
Στόχος, η ΕΝ ΣΗ. Ο Άτσεσον υπέβαλε δύο 
Σχέδια με ανταλλάγματα στην Τουρκία. Το 
πρώτο προέβλεπε την παραχώρηση 4,5% 
του εδάφους στην Καρπασία, το οποίο η 
δική μας πλευρά απέρριψε, και το δεύτερο 
ενοικίαση στην Τουρκία για 50 χρόνια του 
ιδίου ποσοστού εδάφους εξαιρουμένων 
των μεγάλων ελληνικών χωριών και της 
Μονής του Απ. Ανδρέα, αλλά με ταυτόχρο-
νη αποκατάσταση των δικαιωμάτων των 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, μβρου 
και Τένεδου. Ο Μακάριος τορπίλισε την 
αποστολή Άτσεσον, τον οποίο αποκάλεσε 
«αυτόκλητο μεσολαβητή», με αποτέλεσμα 
να προκαλέσει την μήνιν του Προέδρου 
Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε ότι «η Αμερι-
κή είναι ένας ελέφαντας και δεν ανέχεται 
κουνούπια στην προβοσκίδα του». Στη συ-
νέχεια ο Μακάριος απέρριψε με διάφορες 
προφάσεις το σχέδιο Γ. Παπανδρέου για 
μονομερή ΕΝ ΣΗ, το οποίο κόμισε στη 
Λευκωσία ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Πέτρος Γαρουφαλλιάς. Δεν υπεισέρχομαι 
σε λεπτομέρειες αλλά συγκρίνετε τι συμ-
βαίνει σήμερα, αφού με βάση τον χάρτη 
που υποβάλαμε παραχωρούμε εσαεί στην 
Τουρκία σχεδόν το 1 3 των εδαφών μας 
με διατήρηση «εγγυήσεων» και «επεμβατι-
κών δικαιωμάτων», παραμονή τουρκικών 
στρατευμάτων, εκ περιτροπής προεδρία 
όπως επιμένουν οι Τούρκοι, παραχώρη-
ση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών σε 
Τούρκους πολίτες κ.λπ. διότι η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία θα εφαρμοστεί  
με πολιτική ισότητα όπως την εννοούν οι 
Τούρκοι. Μόνο η ΕΝ ΣΗ εξασφάλιζε την 
εθνική και φυσική επιβίωση του Κυπριακού 
Ελληνισμού στη γη των προγόνων του και 
την ειρήνη, την πρόοδο και ευημερία όλων 
ανεξαιρέτως των κατοίκων της Κύπρου και 
την κυριαρχία του Ελληνισμού εσαεί στην 
Ανατολική Μεσόγειο σε όλους τους τομείς.  
Όλες οι άλλες «λύσεις» θα είναι πρόχει-
ρες συρραφές, που θα καταρρεύσουν εν 
τη γενέσει τους με απρόβλεπτες συνέπειες.

 Πρώην συνδικαλιστής
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Από τα όσα έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας μέχρι σήμερα, δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός 

που έσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία στο 
Κραν Μοντανά ήταν ο Ταγίπ Ερντογάν. Αν 
ο νεοσουλτάνος αποδεχόταν τα όσα μονομε-
ρώς πρόσφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
σήμερα θα θρηνούσαμε την Κυπριακή Δη-
μοκρατία. Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν είναι 
κουτός. Αντίθετα, είναι αρκετά έξυπνος για να 
αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα 
λύσης ΔΔΟ. Καταλαβαίνει ότι εκεί που έχει 
οδηγήσει τα πράγματα, η μόνη λύση είναι 
είτε η μεταστροφή της ελληνοκυπριακής 
πλευράς στη διεκδίκηση ενιαίου κράτους 
για διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
είτε η αναγνώριση του ψευδοκράτους την 
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, ήδη διεκδικεί η 
Τουρκία ως προϋπόθεση για επανέναρξη των 
συνομιλιών. Ξέροντας ότι η πρώτη επιλογή 
δεν θα επέτρεπε την ευόδωση της φιλοδοξίας 
του για λύση του Κυπριακού και ταυτόχρονα 
θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του σταδι-

οδρομίας, προχωρεί με τη δεύτερη επιλογή, 
επιτρέποντας στο ψευδοκράτος να αναβαθμί-
ζεται συνεχώς. Οι προεδρικές εκλογές είναι 
δύο μόλις μήνες μακριά και το φάντασμα της 
επανεκλογής του Νίκου Αναστασιάδη απειλεί 
όλους όσοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα 
της κατάστασης. Σε τέτοια περίπτωση, η μόνη 
ανθρώπινη ελπίδα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας θα είναι και πάλιν ο νεοσουλτάνος 
Ερντογάν (πού έχουμε καταντήσει ). Ο Ταγίπ 
Ερντογάν διέρχεται μία πολύ κρίσιμη καμπή 
της πολιτικής καριέρας του. Το μέλλον του 
είναι προδιαγεγραμμένο. Η εξόντωσή του 
είναι θέμα χρόνου. Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να 
αφήσουν την Τουρκία να πέσει στα χέρια της 

ωσίας αμαχητί. Όταν φτάσει ο κόμπος στο 
κτένι,  θα τον ξεκάνουν. Με τη βοήθεια του 
στρατού είτε διαφορετικά. Ο αστέρας Ερντογάν 
είναι διάττων. Το ξέπλυμα 60- 70 δις από 
παράνομες συναλλαγές με το Ιράν κατά τη 
διάρκεια του εμπάργκο με όφελος 1,5  δις 
για την οικογένεια Ερντογάν, διερευνάται από 
τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ. Οι σχέσεις 
με τις ΗΠΑ έχουν ήδη διασαλευτεί με την 
άρνησή τους να εκδώσουν τον ετουλάχ 
Γκιουλέν και την έκδοση ενταλμάτων σύλ-
ληψης υπουργών της κυβέρνησης Ερντογάν. 
Οι σχέσεις της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ δεν ήταν 
ποτέ τόσο κακές.  Η πρόσφατη επίκληση της 
Τουρκίας ως εχθρικού στόχου σε άσκηση της 

συμμαχίας δεν ήταν τυχαία. Ο ενταφιασμός 
της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην 
Ε.Ε. και η πρόσφατη περικοπή του 1 3 της 
οικονομικής βοήθειας της Τουρκίας από 
την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. 
αντανακλά την απώλεια εμπιστοσύνης στη 
χώρα. Η αδιαμφισβήτητη χρηματοδότηση 
και στήριξη του  από την Τουρκία έχει 
προκαλέσει τον αποτροπιασμό της διεθνούς 
κοινότητας.  Απόρροια των πιο πάνω είναι η 
ραγδαίως φθίνουσα οικονομική κατάσταση 
στη χώρα. Τα επενδυτικά ταμεία θεωρούν 
την Τουρκία την πλέον επικίνδυνα αναπτυσ-
σόμενη οικονομία στον πλανήτη, η απόδοση 
των τουρκικών ομολόγων ανέβηκε στο 12%, 
η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 15% την 
τελευταία 3μηνία, ο πληθωρισμός καλπάζει 
στο 10%, τα επιτόκια κυμαίνονται στο 17%, 
και ο εξωτερικός δανεισμός διογκώθηκε επι-
κίνδυνα.  Ενόσω ο Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται 
στην εξουσία, εμείς μπορούμε να ελπίζουμε 
ότι όχι μόνο δεν θα επιτύχει η Τουρκία να 
κεφαλοποιήσει τα εγκληματικά λάθη μας, αλλά 
θα καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε από 
το κεφαλοκλείδωμα της ΔΔΟ, που μόνοι μας 
επιφέραμε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι 
άγνωστο όμως πόσο ακόμη θα βρίσκεται εκεί. 
Γι’ αυτό ας φροντίσουμε να μη στηριζόμαστε 
σε αυτόν αλλά στη δική μας σύνεση.   

 Μέλος Πνοής Λαού

Η εξοικείωση με την κατοχή είναι το 
μεγαλύτερο όπλο της Τουρκίας 
για την επίτευξη των στόχων της 

στην Κύπρο. σως να είναι αυτό που επι-
καλούνται κάποιοι, γνωστοί κύκλοι, ότι ο 
χρόνος δουλεύει εναντίον μας. Όμως δεν 
είναι μόνο η εξοικείωση και ο χρόνος - είναι 
κύρια η εσκεμμένη καλλιέργεια αυτής της 
εξοικείωσης από όλους εκείνους (πολιτικούς, 
δημοσιογράφους, ρεαλιστές  και πράκτορες 
των τουρκικών συμφερόντων) που σκόπιμα, 
μεθοδικά και συνεχώς προωθούν τις τουρ-
κικές επιδιώξεις. Παλαιότερα η κυπριακή 
δικαιοσύνη αποφάνθηκε σε δίκη ότι η υπε-
ράσπιση, η προπαγάνδιση και η προώθηση 
των τουρκικών απόψεων στο εθνικό μας 
θέμα αποτελεί πρακτόρευση των τουρκικών 
συμφερόντων. Αυτό ήταν κάποτε. Τώρα τα 
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πρώτα απ’ 
όλα κυβερνήσεις ολόκληρες (της Κυπριακής 
Δημοκρατίας) έχουν αποδεχτεί πλήρως και 
ολοκληρωτικά τις τουρκικές θέσεις σ’ ό,τι 
αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση:

 Ομοσπονδία  δυο συνιστώντων κρατών, 
δηλαδή συνομοσπονδία. Αυτό που θέλει 
επίμονα η Τουρκία.

 Κατανομή εξουσίας 50-50.
 έτο.
 Μια τουρκική ψήφος τουλάχιστον στην 

πλειοψηφούσα άποψη για να υπάρχει τε-
λική απόφαση.
Τα τρία αυτά σημεία δημιουργούν είτε ένα 
ανάπηρο κράτος είτε ένα κράτος προτεκτο-
ράτο της Τουρκίας.

 Ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση 
των Τούρκων υπηκόων, εργαζομένων ή 
φοιτητών και ελεύθερη διακίνηση των 
Τούρκων τουριστών.

 Παραμονή όλων των εποίκων είτε με 
πολιτογράφηση είτε με άδεια εργασίας.
Με αυτές τις δυο πρόνοιες επιτυγχάνεται 
και ο τελικός στόχος της αλλαγής της δη-
μογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού του 
νησιού με το τουρκικό στοιχείο να καθίσταται 
πλειοψηφία (Νιχάτ Ερίμ 1956. Σχέδιο για 
την επανακατάκτηση της Κύπρου ως πρώην 
εδάφους της οθωμανικής αυτοκρατορίας). 

 Αναγνώριση υπερέχουσας θέσης του 
χρήστη (σφετεριστή) έναντι του ιδιοκτήτη 
περιουσίας σε περιοχές υπό τ κ διοίκηση. 
Μ’ αυτό ξεκαθαρίζει ακόμα μια απαίτηση 
της Τουρκίας για σαφή πλειοψηφία τόσο 
πληθυσμού όσο και της ιδιοκτησίας γης 

στις δυο συνιστώσες περιοχές.
 Παραμονή για 10-15 χρόνια στρατιωτικού 

αγήματος της Τουρκίας σε βάση εντός του 
τ κ συνιστώντος κράτους, με ρήτρα επα-
νεξέτασης στα 15 χρόνια.
Όλα αυτά, τα οποία είτε προτάθηκαν από την 
ηγεσία μας είτε λίγο πολύ έγιναν αποδεκτά, 
όπως το τελευταίο με τον στρατό, δεν είναι 
πάγιες τουρκικές θέσεις από το 1974; Κι αυτοί 
που τα δέχονται, δεν προωθούν τουρκικούς 
στόχους με την αποδοχή τους; Και να φανταστεί 
κανείς ότι υπήρξαν και δημοσιογράφοι και 
πολιτικοί που ήθελαν τον Αναστασιάδη να 
δώσει κι άλλα. Να τα δώσει όλα. Αν όλ’ αυτά, 
σύμφωνα με την προειλημμένη απόφαση της 
κυπριακής Δικαιοσύνης, δεν είναι κατοχικός 
πρακτορισμός, διερωτώμαι τι μπορεί να είναι. 

εαλισμός μήπως; Της υποταγής; Της εξοικεί-
ωσης με την κατοχή; Τώρα πια τα δικαστήριά 
μας δεν δικάζουν τέτοιες υποθέσεις. Τώρα πια, 
εδώ και καιρό υπάρχει μόνο ένα κατάλλη-
λο δικαστήριο για ν’ αποφανθεί κατά πόσον 
αυτά που γίνονται αποτελούν πρακτόρευση 
των θέσεων και εξυπηρέτηση των στόχων 
του εχθρού. Το δικαστήριο του λαού στις 28 
Ιανουαρίου 2018. Το δικαστήριο αυτό δεν 
στέλνει στη φυλακή. Άλλα δικαστήρια έχουν 
αυτήν την εξουσία. Το δικαστήριο του λαού 
στέλνει τους κατηγορούμενους στα σπίτια τους.

 Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης

Της Κυριακής
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Κυριαρχεί και πάλι στον πολιτικό διάλο-
γο, ενόψει Προεδρικών Εκλογών, μια 
πληθωρική συζήτηση για το θέμα της 

«διζωνικής». Χωρίς, ωστόσο, η συζήτηση αυτή 
να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και να φωτίζει 
με συγκεκριμένα επιχειρήματα την ουσία του 
θέματος. Το ότι, για παράδειγμα, η διζωνικότητα 
ως προσδιοριστικό στοιχείο της Ομοσπονδίας 
δεν απαντάται ούτε στο Συνταγματικό Δίκαιο, 
ούτε στην επιστήμη της Πολιτειολογίας, δεν 
φαίνεται να απασχολεί, ούτε να ενδιαφέρει. 
Γεγονός που αναδεικνύει ως κεφαλαιώδους 
σημασίας το περιεχόμενο μιας ομοσπονδιακής 
λύσης και όχι η συγκεκριμένη ονοματολογία, 
που δεν τυγχάνει οποιασδήποτε ερμηνείας 
στην Επιστήμη του Δικαίου.

Ας προσφύγουμε στο περιεχόμενο της μοναδι-
κής προταθείσας λύσης για να διαπιστώσουμε 
- ελέγξουμε τη συμβατότητά της, με τις αρχές 
στις οποίες διαχρονικά, όλοι, τουλάχιστον δι-
ακηρύττουμε, ότι εμμένουμε προκειμένου να 
την αποδεχθούμε. Το σχέδιο Ανάν.

 «Έχοντας αποφασίσει να ανανεώσουμε τον 
συνεταιρισμό μας και αποφασισμένοι ότι αυτός 
ο νέος διζωνικός συνεταιρισμός........». Άρθρο 4 
(κύριο Άρθρο) της θεμελιώδους συμφωνίας 
του Σχεδίου Ανάν.

 «Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
οργανωμένη σύμφωνα με το Σύνταγμά της 
και σύμφωνα με τις βασικές αρχές... της διζω-
νικότητας και της ισότητας των συνιστωσών 
πολιτειών» Άρθρο 2, παράγραφος (α) του 
Σχεδίου Ανάν.

 «Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα ορ-
γανωθεί δυνάμει του παρόντος Συντάγματος 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Κράτους 
Δικαίου... της διζωνικότητας και του ισότιμου 
καθεστώτος των συνιστωσών πολιτειών» Άρθρο 
1 (θεμελιώδες) του Συντάγματος της Ενωμένης 
Κυπριακής Δημοκρατίας του σχεδίου Ανάν.
Το Σχέδιο Ανάν σαφώς λοιπόν προέβλεπε 

για διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτός 
ήταν ο χαρακτηρισμός της λύσης. Αρκούσε 
αυτός ο χαρακτηρισμός για να θεωρηθεί η 
λύση που προτάθηκε ως δίκαιη, ισοβαρής 
και διασφαλίζουσα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες; Ο Κυπριακός 
Ελληνισμός έκρινε ότι η «διζωνική» Ομο-
σπονδία που πρότεινε το Σχέδιο Ανάν ήταν 
απαράδεκτη και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
την απέρριψε.
Στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου Μακαρίου - 
Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντενκτάς δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε αναφορά σε διζωνικότητα. Είναι, 
δε, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτές 
τις συμφωνίες γίνεται ρητή αναφορά στην 
εφαρμογή των τριών βασικών ελευθεριών. 
Της ελευθερίας εγκατάστασης, διακίνησης 
και στο δικαίωμα περιουσίας. Αλλά και στις 
προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 
καμιά αναφορά σε διζωνικότητα δεν υπάρχει. 
Για το εδαφικό η αναφορά είναι «για δύο περι-
οχές, οι οποίες θα αποκαλούνται περιφέρειες». 
Να το επαναλάβουμε. Ο όρος «διζωνική» δεν 
είναι δόκιμος ούτε στο Συνταγματικό Δίκαιο 
ούτε στην Επιστήμη της Πολιτειολογίας. Ούτε 
έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 
οποιουδήποτε ομοσπονδιακού συστήματος 
στον κόσμο. Οι ζώνες χρησιμοποιήθηκαν 
στην πολιτική ορολογία στο τέλος του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πρώτον, για να 
προσδιορίσουν στρατιωτικές περιοχές από 
τις οποίες απομάκρυναν πληθυσμούς και, 
δεύτερον,  για να προσδιορίσουν εθνολογικά 
αμιγείς περιοχές αφού προηγήθηκαν βίαιες 
μετακινήσεις πληθυσμών.
Είναι ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους που 
θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί 
επιμένοντας στο περιεχόμενο και όχι στην 
ονοματολογία και στον επιθετικό προσδιορισμό 
της ομοσπονδίας. Με εμμονή στην εφαρμογή 
των αρχών του Διεθνούς και του Ευρωπαϊ-
κού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα μετά 
την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. αφού με 
βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι αδιανόητη 
η «πλειοψηφία γης και πληθυσμού». 
Το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστο. Έχουμε 
αποδεχθεί την Ομοσπονδία και αυτή είναι μια 
ιστορικά ανέκκλητη παραδοχή. Όχι βέβαια ως 
εθελούσια επιθυμία, αλλά ως το βαρύ τίμημα 
της εσχάτης προδοσίας των «υπερπατριωτών» 
της χούντας και της ΕΟΚΑ . Αυτό, ωστόσο, 
δεν πρέπει να σημαίνει ασυμβατότητα με 
θεμελιώδεις αρχές στις οποίες εδράζονται 
τα σύγχρονα πολιτεύματα, ως προϊόντα του 
ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο η άκριτη χρήση της διζω-
νικότητας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη πρώτα 
ως προς το περιεχόμενο.
 Ας κατανοήσουν όλοι αυτήν την απλή αλήθεια. 
Ας πάψουν να ακροβατούν επικίνδυνα. Ούτε 
η ιστορία, ούτε η επιστήμη, ούτε ο νομικός 
πολιτισμός, ούτε η πολιτική ευθυκρισία επι-
τρέπουν μια τέτοια επιπολαιότητα.
Και ας επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο μιας 
ορθής, δημοκρατικής λύσης. Κάτι που, έστω 
και στη βάση γενικών αρχών, συμφωνήθηκε 
ομόφωνα στο Εθνικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο 
του 2009. Τα υπόλοιπα συνιστούν σκιαμαχία 
χωρίς νόημα, χωρίς ουσία και, κυρίως, χωρίς 
χρησιμότητα.
Σημ: Μόνο οίκτος αρμόζει στους θλιβερούς 
εκείνους οπαδούς που ανήρτησαν την αθλιότητα 
για τα «ψέματα του Πολυτεχνείου». Επρόκειτο 
για «άθλο αθλίων».

 Τέως Πρόεδρος ουλής των Αντιπροσώπων 
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Η βία κατά των γυναικών είναι 
μια παγκόσμια μάστιγα. 
Σύμφωνα με τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας, μια στις τρεις 
γυναίκες παγκοσμίως θα κτυπηθεί, 
εξαναγκαστεί σε σεξουαλική εκμε-
τάλλευση, ή θα κακοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια της ζωής της. Τουλάχι-
στον το 30% αυτών των γυναικών 
θα βιώσει αυτήν τη βία στα χέρια 
ενός οικείου συντρόφου ή συγγενή. 
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι 
εκπληκτικά. Πρέπει να κάνουμε κάτι 
για να προστατέψουμε τον εαυτό 
μας, τις μητέρες, τις αδελφές, τις 
κόρες μας, τις συναδέλφους και 
τις φίλες μας.
Το πρώτο βήμα είναι η ευαισθη-
τοποίηση. Κάθε χρόνο, στις 25 
Νοεμβρίου, σε όλον τον κόσμο, 
σηματοδοτούμε τη Διεθνή Ημέρα 
για την Εξάλειψη της ίας κατά των 
Γυναικών.  Τιμούμε την ημέρα αυτή 
και τις 16 Ημέρες του Ακτιβισμού 
ενάντια στη βία με βάση το φύλο, 
ολοκληρώνοντας την Ημέρα των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ακο-
λουθούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. 
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών καθιέρωσε την εκστρατεία 
αυτή το 1999. Πρόκειται για μια 
πλατφόρμα δράσης για κυβερνή-
σεις, οργανώσεις και ιδιώτες απ’ 
όλον τον κόσμο, προκειμένου να 
κινητοποιηθούν για να τερματίσουν 
αυτήν τη βία σε όλες τις μορφές της.
Η βία λόγω φύλου αφήνει μακρο-
χρόνιες σωματικές και συναισθη-
ματικές ουλές και παρεμποδίζει την 
ικανότητα των ατόμων, ιδιαίτερα 
των γυναικών και των κοριτσιών, 
να συμμετέχουν πλήρως στις οικο-
γένειές τους και τις κοινότητες - οι-
κονομικά, πολιτικά και κοινωνικά. 
Αποτρέπει, επίσης, τις γυναίκες και 
τα κορίτσια από του να αποκτή-
σουν εκπαίδευση, να κερδίσουν 
εισόδημα και να συνεισφέρουν 
πλήρως στις κοινωνίες τους. Η βία 
που βασίζεται στο φύλο επηρεάζει 
επίσης τους άνδρες και τα αγόρια, 
τόσο άμεσα όσο επιζώντες της βίας 
και έμμεσα μέσω του κύκλου της 
βίας. Είναι ζωτικής σημασίας οι 
άνδρες και τα αγόρια να συμπερι-
λαμβάνονται στις συνομιλίες και 
στις προσπάθειες για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της βίας που 
βασίζεται στο φύλο.
Ο τερματισμός αυτής της παγκόσμιας 
επιδημίας απαιτεί απ’ όλους μας να 
αναλάβουμε δράση. Παρακολουθού-
με πολύ αυστηρά αυτά τα θέματα 
στη δική μου χώρα. Κατά μέσο όρο, 
κάθε λεπτό, περίπου 20 άτομα κακο-
ποιούνται σωματικά από ένα οικείο 
σύντροφο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Κατά τη διάρκεια ενός έτους, αυτό 
ισοδυναμεί με περισσότερα από 10 

εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες. 
Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί, 
αν όχι περισσότεροι, συνεργάζονται 
για να αντιμετωπίσουν τις ρίζες αυτής 
της βίας και να ευαισθητοποιήσουν 
το κοινό.

ς η Αμερικανίδα Πρέσβης στην 
Κύπρο, χαίρομαι που αποτίω φόρο 
τιμής στην εξαιρετική δουλειά που 
κάνουν εδώ οι Κύπριοι. Για παράδειγ-
μα, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη 
και την Αντιμετώπιση της ίας στην 
Οικογένεια ( ) άνοιξε την τηλε-
φωνική γραμμή επικοινωνίας « ία 
στην οικογένεια» το 1998.  Η  
διαχειρίζεται τώρα πολλά καταφύ-
για για θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας και προσφέρει προγράμματα 
θεραπείας για θύματα βίαιης συμπε-
ριφοράς.  Στο μεταξύ, το γυναικείο 
καταφύγιο Dayan ma , άνοιξε 
στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας 
τον Νοέμβριο του 2016.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, 
υπηρέτησα σε πολλές χώρες και έχω 
δει τις γυναίκες να έχουν βρει τη 
φωνή τους και να μιλάνε εναντίον της 
βίας, ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής.  
Πρέπει να ενισχύσουμε τις φωνές 
και τη δουλειά των άλλων, ώστε όλοι 
να κατανοήσουμε τα ζητήματα, τους 
διαθέσιμους πόρους και τον τρόπο 
με τον οποίο ο καθένας από εμάς 
μπορεί να συμβάλει στην επίλυση 
αυτών των προβλημάτων.
Για την υποστήριξη του πολύτιμου 
έργου που κάνουν οι Κύπριοι για την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, η 
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο θα 
ξεκινήσει μια εκστρατεία με βίντεο 
στο  που θα αναπτυχθεί 
κατά τις 16 Ημέρες του Ακτιβισμού. 
Κάθε μέρα θα δημοσιεύσουμε ένα 
σύντομο βίντεο με μια ηγετική προ-
σωπικότητα, που θα μιλάει ενάντια 
στη βία με βάση το φύλο ή για τα 
πράγματα που γίνονται για την εν-
δυνάμωση των γυναικών. Τα βίντεο 
αυτά θα τονίσουν συγκεκριμένους 
τρόπους, με τους οποίους οι Κύπριοι 
εργάζονται για την προστασία των 
γυναικών και των κοριτσιών και για 
την πρόληψη της βίας. Μπορείτε 
να τα δείτε εδώ στη σελίδα μας στο 

: . .
.  Μερικά βίντεο 

θα μεταδοθούν επίσης σε επιλεγμένα 
κανάλια ειδήσεων. Είμαι περήφανη 
που προσφέρω την υποστήριξή μας 
σε αυτά τα άτομα. Πιστεύω ότι οι 
προσπάθειές τους αναφέρονται στις 
κοινές μας ανησυχίες σχετικά με 
αυτό το σημαντικό θέμα.
Η βία με βάση το φύλο δεν έχει 
θέση σε καμία κοινωνία. Ελπίζω 
ότι θα εμπνευστείτε, όπως κι εγώ, 
από αυτούς που εργάζονται για να 
τερματίσουν αυτό το παγκόσμιο 
πρόβλημα και να βοηθήσουν τα 
θύματά του. Μόνο με τη συνεργα-
σία μπορούμε να εξαλείψουμε τη 
βία με βάση το φύλο.

. .  
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Τα Χριστούγεννα σηματοδοτούν μια εποχή που μοιραζόμαστε ζεστές και 
δυνατές στιγμές με αγαπημένα μας πρόσωπα ή ακόμη και με ανθρώπους 
που δεν γνωρίζουμε. Ένα φιλικό χαμόγελο, μία ζεστή κούπα καφέ, ένα 
απρόσμενο δώρο είναι αρκετά. Μόλις ο κύκλος της καλοσύνης ξεκινή-
σει, δύσκολα σταματάει. Το να απολαύσουμε τη χαρά των εορτών είναι 
στο χέρι μας και τα  αποτελούν τον πιο φιλόξενο και γιορτινό 
προορισμό για να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές 
χαράς και καλοσύνης μέσα από μία εορταστική παράδοση, συντροφιά με 
ένα χριστουγεννιάτικο ρόφημα, με ένα γευστικό γλυκό ή αλμυρό σνακ 
και με εορταστικά δώρα. Τα γιορτινά ροφήματα των  διατίθενται 
και κρύα, καθώς και στην  εκδοχή τους. έτος, η κάρτα 

 μοιράζεται μαζί μας διπλή χαρά: με κάθε ενεργοποίηση νέας 
κάρτας, την οποία μπορείτε να την προσφέρετε ως δώρο στα αγαπημένα 
σας πρόσωπα, απολαμβάνετε ένα δωρεάν ρόφημα (ισχύει από 18 12 
έως 25 12). Παιχνιδιάρικες κούπες, χρωματιστά θερμός και πολλά άλλα 
αξεσουάρ μάς περιμένουν για να αποτελέσουν το ιδανικό δώρο για εμάς 
ή τους αγαπημένους μας.  

AEGEAN
Σ   Σ  Α   Τ  

ΛΑΝΙΤΗΣ  
      

Η  και το Συγκρότημα της Τράπεζας 
Κύπρου συνεργάζονται στο μεγαλύτερο Σχέδιο 
Επιβράβευσης καρτών σε όλη την Κύπρο. Πιο 
συγκεκριμένα, η  συμμετέχει στο Σχέδιο 
Ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Πληρώνοντας 
με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου τα εισιτήριά 
σας με την ,  συγκεντρώνετε βαθμούς  
που μπορούν να εξαργυρωθούν σε μελλοντικά 
ταξίδια ή και σε ένα από 600 σημεία σε όλη την 
Κύπρο που συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιβρά-
βευσης Καρτών Ανταμοιβή. Η εξαργύρωση των 
βαθμών ανταμοιβής για την αγορά εισιτηρίων 
στο δίκτυο της  και της   
γίνεται απλά και γρήγορα, χρησιμοποιώντας την 

 εφαρμογή. Για διεθνείς πτήσεις κοντινών 

αποστάσεων (λιγότερο από 1.000 μίλια) από
προς Λάρνακα  και από προς Ελλάδα: 4.000 
βαθμοί ανταμοιβής για 1 πτήση   

, 7.000  βαθμοί ανταμοιβής για 1 πτήση  
 . Για διεθνείς πτήσεις μακρινών 

αποστάσεων (περισσότερο από 1.000 μίλια) από
προς Λάρνακα  και από προς Ελλάδα: 7.500 
βαθμοί ανταμοιβής για 1 πτήση   

, 13.500  βαθμοί ανταμοιβής για 1 πτήση 
 . Για όλες τις πτήσεις  

και   εντός Ελλάδας: 3.000 βαθμοί 
ανταμοιβής για 1 πτήση   , 
5.500  βαθμοί ανταμοιβής για 1 πτήση  

. Οι βαθμοί αντιστοιχούν σε πτήσεις απλής 
μετάβασης (  ).
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Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου διοργανώνει 
για δεύτερη συνεχή χρονιά φιλανθρωπικό δείπνο στο 
Προεδρικό έγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας  Νίκου Αναστασιάδη, προστάτη του Συνδέσμου, 
την Τρίτη, 28 11 και ώρα 20.30. Την ψυχαγωγία θα 
αναλάβει ο αγαπημένος Κύπριος τραγουδιστής και συν-
θέτης Γιώργος Παπαδόπουλος. Το μενού θα επιμεληθεί 
ο διακεκριμένος Έλληνας σεφ Λευτέρης Λαζάρου. Η 
είσοδος στο επίσημο δείπνο είναι δυνατή με εισφορά 
στον Σύνδεσμο ύψους 60. Εισιτήρια διατίθενται στα 
κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου. Για πληροφορίες 
τηλ. 22446222. Στόχος του δείπνου είναι η ανάπτυξη 
πόρων για ενίσχυση των υπηρεσιών του Αντικαρκινι-
κού Συνδέσμου Κύπρου. Μέγας χορηγός της βραδιάς 
είναι η  .  Η  , συμπαραστάτες του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου εδώ και 4 χρό-
νια, καλύπτουν όλα τα έξοδα σίτισης των ασθενών του 
Κέντρου Ανακουφιστικής ροντίδας «Αροδαφνούσα» 
και συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στο έργο του 
Συνδέσμου με διάφορες ενέργειες. Μια από αυτές και 
η χριστουγεννιάτικη εκστρατεία, όπου  οι πελάτες της 

  αγοράζοντας λούτρινα ζωάκια  
κατά το μήνα Νοέμβριο  Δεκέμβριο, συνεισφέρουν και 
αυτοί στη στήριξη του Συνδέσμου. Η  Κύπρου με 
τη συνεχή   βοήθεια που παρέχει στον Σύνδεσμο έχει 
βραβευθεί ως ο πιο κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός 
στη Κύπρο σε διάφορους διαγωνισμούς.

Στους εκθεσιακούς χώρους της Α.Ι. Μ  βρί-
σκεται ήδη η ολοκαίνουρια    
της . Πρόκειται για ένα μοντέλο που εμπλουτίζει 
την γκάμα της ναυαρχίδας τής γερμανικής εταιρείας και 
έκανε την εμφάνισή του στα διεθνή σαλόνια σαν πειρα-
ματικό το 2012.  έκδοση   προσφέρει 
περισσότερο στυλ και αρκετά στοιχεία πρακτικότητας, 
λόγω της διαφοροποίησης στο πίσω μέρος. Με αυτόν 
τον τρόπο η δεύτερη γενιά του πολυτελούς μοντέλου 
της  αποκτά μια   έκδοση κα-
λύπτοντας μιαν ακόμη μεγαλύτερη μερίδα αγοραστών 
της κατηγορίας.

Η παραγωγή του μοντέλου γίνεται στο εργοστάσιο 
της γερμανικής φίρμας στη Λειψία με την  να 
επενδύει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ 
σε σημαντικές αναβαθμίσεις στη γραμμή παραγωγής.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ
Σ       
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Η  , μέλος του Ομίλου ώτος ωτιάδης 
και βασικός συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιρειών 
ποτών παγκοσμίως, όπως η ,  , 

  και  , γιορτάζει τα 10 χρόνια 
παρουσίας της στην τοπική αγορά. Υλοποιώντας ένα 
σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων ύψους πέραν των 
10 εκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια, η εταιρεία 
στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και 
των ανθρώπων της. Έχοντας δεκαπλασιάσει τον όγκο 
πωλήσεων της την τελευταία δεκαετία, η   
κατόρθωσε να αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία 
διανομής  ποτών στη ουμανία. Για το 2017, 
η   υπολογίζει σε έναν κύκλο εργασιών 
γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, πετυχαίνοντας αύξη-
ση πέραν του 20% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 
της περσινής χρονιάς.  Κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής 
τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο 
Τέχνης του ουκουρεστίου, ο κ.Αλέξης ωτιάδης, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ώτος ωτιάδης Διανομείς 
( ), δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την 

 , όχι μόνο για την εντυπωσιακή και σταθε-
ρά κερδοφόρα ανάπτυξή της, αλλά κυρίως επειδή έχει 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επέκτασή μας 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε μια πολύ 
δυνατή τοπική ομάδα, η οποία λειτουργεί με βάση τις 
διαχρονικές αρχές και αξίες μας και προβάλλει μια πολύ 
θετική εικόνα για τον Όμιλό μας στην τοπική κοινωνία. 
Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα των πρώτων 10 

χρόνων και επιβεβαιώνουμε τα φιλόδοξα μακροχρόνια 
σχέδια ανάπτυξής μας». Η εταιρεία διατηρεί ιδιόκτητο 
κτήριο όπου στεγάζονται τα κεντρικά της γραφεία στο 
κέντρο του ουκουρεστίου και βρίσκεται στη διαδικασία 
ανέγερσης ενός υπερσύγχρονου ιδιόκτητου κέντρου 
διανομής, έκτασης 17.000 τ.μ., το οποίο επίσης θα είναι 
στο ουκουρέστι. Περισσότερες πληροφορίες στις ιστο-
σελίδες: : .  
και : . . .

Τη συναρπαστική εμπειρία της   θα ζήσει ο νικητής του 
διαγωνισμού   που διοργάνωσε το Λανίτης , το αγα-
πημένο σοκολατούχο γάλα μικρών και μεγάλων. Ο ένας υπερτυχερός θα 
βρεθεί στο Παρίσι, για τέσσερεις ημέρες μαζί με την οικογένειά του, και 
θα βιώσει μοναδικές στιγμές χαράς και παιχνιδιού σε ένα μοναδικό ταξίδι 
αξίας 3.500  Μέσα από τον διαγωνισμό  , που πραγμα-
τοποιήθηκε το φετινό καλοκαίρι και συγκέντρωσε 755 συμμετοχές, το 
Λανίτης  έδωσε την ευκαιρία στους μικρούς του φίλους μέσα από 
ένα διαδραστικό  , να περάσουν από διάφορες δοκιμασίες 
και να βοηθήσουν τους χαρακτήρες . Οι χρήστες, μέσα από τις 
περισσότερες από 17.000 επισκέψεις τους στην ιστοσελίδα του  

, ήρθαν σε επαφή, πέρασαν δημιουργικά τον χρόνο τους και 
ανακάλυψαν τις ξεχωριστές ικανότητες του Άρη, της μοναδικής φιγούρας 
της παρέας. Μετά από κλήρωση, μεγάλη νικήτρια του διαγωνι-
σμού αναδείχθηκε η Μαρία Χανονίκ, η οποία όχι μόνο θα ταξιδέψει στο 
Παρίσι και στη  , αλλά θα έχει και την ευκαιρία να συμβάλει 
σημαντικά στον σχεδιασμό του ’   Το Λανίτης  
συνεχίζει να χαρίζει στιγμές απόλαυσης, διασκέδασης και ξεγνοιασιάς 
σε μικρούς και μεγάλους.

Με το σύνθημα «Με 
σένα, για σένα», ο ΟΝΕΚ 
αλλάζει, ανανεώνεται 
και χαράσσει νέα πο-
ρεία, επαναπροσδιο-
ρίζοντας τους στόχους 
του και εφαρμόζοντας 
νέες, σύγχρονες ιδέες 
και δράσεις, οι οποί-
ες έχουν ως βασικό 
αποδέκτη τους νέους 
της Κύπρου. Μέσα 
από μια πολυδιάστατη 
ανοικτή προς το κοινό 
εκδήλωση, που φέρει 
τον τίτλο «  » 
και θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ την Τρίτη, 
28 Νοεμβρίου, στις 19.15, ο Πρόεδρος και η Διεύθυνση του ΟΝΕΚ 
θα φωτίσουν μέσα από τις παρουσιάσεις τους τη νέα εποχή και τους 
νέους στόχους του Οργανισμού, οι οποίοι ανταποκρίνονται και εστιά-
ζουν άμεσα στις σημερινές ανάγκες των νέων.  Η εν λόγω εκδήλωση 
είναι μια πρόσκληση και συνάμα πρόκληση προς τους νέους για να 
την παρακολουθήσουν και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Οργανι-
σμό Νεολαίας, αφού σε αυτή θα παρουσιαστούν τα νέα πρωτοποριακά 
προγράμματα που σχεδιάστηκαν για τους νέους της Κύπρου, τα οποία 
συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Νεολαία. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στο νέο μοντέλο λειτουργίας 
του Οργανισμού, ώστε να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτος και φιλικός στη 
νεολαία της Κύπρου, καθώς επίσης και στα μελλοντικά του σχέδια. Με 
σένα για σένα  Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση στο 22402602 ή 
επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: : .

Από τις 6 Νοεμβρίου οι πολυα-
γαπημένες τσάντες , 
που στόχο έχουν τη στήριξη του 
επισιτιστικού προγράμματος του 
Κέντρου Ανακουφιστικής ρο-
ντίδας «Αροδαφνούσα», έρχονται 
να προσφέρουν μεγάλα δώρα σε 
10 υπερ-τυχερούς   Με την αγο-
ρά κάθε τσάντας που θα βρείτε σε 
όλα τα καταστήματα  παγκύ-
πρια, εξασφαλίζετε μια συμμετοχή 
στον μεγάλο διαγωνισμό με έπαθλο 
δωροκουπόνια αξίας 1.000 από 
τα καταστήματα   Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να αγοράσετε 
μια τσάντα  και να 
ζητήσετε από το ταμείο το μαγικό 
κουπόνι που θα σας εξασφαλίσει 
τη συμμετοχή, ρίχνοντάς το στην κάλπη. Διάρκεια Διαγωνισμού: 6 Νο-
εμβρίου - 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι συνδρομητές της εταιρείας έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν την επιχείρησή τους, 
μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος αγοράς και διαχεί-
ρισης υπολογιστικών πόρων, μέσα από μια ολοκλη-
ρωμένη   λύση. Η νέα υπηρεσία 

  προσφέρεται σε συνεργασία με την 
 , έναν από τους κορυφαίους παρόχους 

 υπηρεσιών παγκοσμίως. Η υπηρεσία φιλο-
ξενείται τοπικά στην Κύπρο και παρέχει Πλατφόρμα 

( - - - ) και Υποδομή, συνδυάζοντας 
δίκτυα, διακομιστές, βάσεις δεδομένων και αποθη-
κευτικό χώρο, σε μια ενιαία λύση. Επιπλέον, παρέχει 
αντίγραφα ασφαλείας ( ), εικονικό ιδιωτικό 
δίκτυο,   και εγκατάσταση  
και εφαρμογών ( ) με ένα κλικ. Η , 
μέσα από το μεγαλύτερο ιδιωτικό ευρυζωνικό δίκτυο 
που διαθέτει στην Κύπρο και σε συνδυασμό με την 
τοπική φιλοξενία της υπηρεσίας, παρέχει την πλέ-

ον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση   
σε κάθε οργανισμό, ενώ αποτελεί ιδανική λύση για 

,  παρόχους φιλοξενίας,   
και επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού. Επιπλέον, 
μέσω του τοπικού και διεθνούς δικτύου μεγάλης 
χωρητικότητας που διαθέτει,  η  μπορεί να 
φιλοξενεί την υπηρεσία τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό, παρέχοντας προηγμένη υποδομή, 
χαμηλό , καθώς και εύκολη διαχείριση και 

παρακολούθηση των υπηρεσιών, μέσα από την πλατ-
φόρμα της υπηρεσίας. Προκειμένου οι Κυπριακές 
επιχειρήσεις να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν τα 
οφέλη των  υπηρεσιών της, η  πα-
ρέχει δωρεάν δοκιμή για 30 ημέρες και επιπλέον 
100%  στην πρώτη κατάθεση. Για περισσό-
τερες πληροφορίες και για να ενεργοποιήσετε το 
λογαριασμό σας δωρεάν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

: . .  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Έ     
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Α          

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
  

Οι Υπεραγο-
ρές Παπαντωνίου 
γιορτάζουν 30 
χρόνια επιτυχη-
μένης λειτουργίας 
και, θέλοντας να 
ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ ν 
τους πελάτες τους 
για την προτίμηση 
και την εμπιστοσύνη 
που τους δείχνουν, 
χαρίζουν σε 30 τυ-
χερούς δωροεπιταγή 
αξίας 500. Ο δια-
γωνισμός ξεκίνη-
σε την Πέμπτη, 2 
Νοεμβρίου και θα 
διαρκέσει μέχρι το 
Σάββατο, 2 Δεκεμ-
βρίου. Ένας τυχερός 
κάθε μέρα με αγορές 
άνω των 20 σε μία 
απόδειξη, μπαίνει σε 
κλήρωση και ο τυ-
χερός κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 500. Οι 12 τυχεροί που έχουν 
κληρωθεί μέχρι σήμερα είναι: 2 11 Μιράντα Ιορδάνους, 3 11 Χρύσω 
Τρύφωνος, 4 11 Ανδρέας Νικολάου, 5 11 ωτούλλα Χρίστου, 6 11  
Μαργαρίτα Αθανασίου, 7 11 Άννα Περικλέους, 8 11   , 
9 11 Μαρούλλα Χατζηδημητρίου, 10 11 Ανδρέας Σταύρου, 11 11 Ευ-
άνθης - Μαρίνα Δημοσθένους, 12 11 Ξένια Σάββα, 13 11 Ευάγγελος 
Δημητρίου.
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Α ρυπνία
Ο μεγάλος Ναός Νόμωνος και 

ηχιανού στην Ανάγυια ανακοινώ-
νει ότι στις 29 Νοεμβρίου θα γίνει 
αγρυπνία για την εορτή του Αποστόλου 
Αντρέα, από τις 8.00 το βράδυ μέχρι 
τις 12.30 μ.μ., η οποία θα μεταδίδεται 
ζωντανά από ραδιοφωνικό σταθμό 
στην Αθήνα. Λειτουργός ο πατήρ Αν-
δρέας Σολωμού, ενώ τον βυζαντινό 
χορό θα οργανώσει και θα ψάλλει ο 
Μάριος ασιλείου.

σοδα 
Κατά τη Μουσική ραδιά που 

πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο 
Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων 
Κύπρου στις 11 10 17, με αριθμό 
άδειας Εράνου 75 2017, τα έσοδα 
ανήλθαν στα 1.098,00. Οι καθαρές 
εισπράξεις  412,55 θα διατεθούν για 
βοήθεια απόρων οικογενειών κατά τα 
Χριστούγεννα σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα Υιοθετήστε  μια οικογένεια. 

- Στο πλαίσιο του εορτασμού των 15 
χρόνων λειτουργίας και προσφοράς 
του, ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός  
Σύνδεσμος « Η»  συνδιοργάνωσε 
με την Κοινοτική Αστυνομία, Πανη-
γύρι ’ ΗΣ’’ για τους μικρούς του 
φίλους στο Πάρκο Ακροπόλεως, στις 
15 Οκτωβρίου 2017. Τα έσοδα από 
το πανηγύρι ήταν 2.835, τα έξοδα 

1.796 και τα καθαρά έσοδα για τον 
σύνδεσμο 1.039.

λο  εν  υνέλευση
Η Ετήσια Εκλογική Γενική Συ-

νέλευση του Ινστιτούτου Ελληνικού 
Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα, 4 12 2017, και ώρα 6μ.μ., 
στο οίκημά του στον Πολυχώρο Τέ-
χνης Δρώμενα  στον παλαιό πυρήνα 
Στροβόλου, στη συμβολή των οδών 
Αρχ. Κυπριανού και Αγ. Μαρίνας. Η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση διαλαμ-
βάνει τα πιο κάτω θέματα: Πεπραγ-
μένα, Έκθεση Δράσης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, Ταμειακή Έκθεση, 
Έγκριση των ως άνω δύο εκθέσεων, 
Ορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή και 
Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου για την επόμενη 
διετία. Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα . . .  τηλ. 
99444000 και 99535232

ρ στου ενν τ ο Τσ  
α  α αρ

Ο ιλανθρωπικός Σύνδεσμος 
Στήριξης Ατόμων με Άνοια «Ιθάκη» 
διοργανώνει  χριστουγεννιάτικο τσάι και 
παζαράκι το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 
2017 και ώρα 4.00μ.μ., στο Ε   

 στη Λεμεσό. Ομιλητής θα είναι ο 
Χάρης αβρίδης , , Πλαστικός 
Χειρουργός με θέμα: «Μπορούμε να 
νικήσουμε τον χρόνο;».

Τιμή Εισιτηρίου: 10. Σκοπός 
της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση 
του ταμείου του Συνδέσμου, για 
την στήριξη του υφιστάμενου Κέ-
ντρου Ημέρας στη Λεμεσό και τη 
δημιουργία νέων κέντρων σε άλ-
λες πόλεις. Εισιτήρια διατίθενται 
στο Κέντρο Ημέρας «Ιθάκη», στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
ΚΑΝΙΚΑ και στο ξενοδοχείο  

. Για προκρατήσεις εισιτηρίων 
και πληροφορίες, επικοινωνήστε 
στο τηλέφωνο 7000 8606 ή στον 
ιστότοπο .

Τ μητ  επανε λο  του 
ρύτανη στα ουλ μου

 Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κώστας Γουλιάμος, επανεκλέχθηκε 
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
του Εκδοτικού Οίκου  , που 
είναι ένας από τους πιο ιστορικούς και 
κορυφαίους ακαδημαϊκούς εκδότες στον 
κόσμο. Σύμφωνα με την κατάταξη του 
Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευ-
νας, ο Οίκος   κατατάσσεται 
ως ο 9ος ακαδημαϊκός εκδότης στον 
κόσμο. Ο ρόλος του Καθηγητή Γουλιά-
μου, ως μέλος, είναι να συμβουλεύει 
τον Εκδοτικό Οίκο   πάνω 
σε στρατηγικά θέματα όσον αφορά την 
ανάπτυξη νέων προγραμμάτων βιβλί-
ων, περιοδικών, υποσχόμενων τομέων 
έρευνας, δυνητικών συγγραφέων, κ.ά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 1749, ο 

  έχει δημοσιεύσει πολλούς 
από τους μεγαλύτερους συγγραφείς 
παγκοσμίως, όπως, για παράδειγμα, 
ο , οι αδελφοί  και ο 

 . Επιπλέον, τα ανοι-
χτά προγράμματα βιβλίων και περιο-
δικών του   έχουν λάβει την 
υποστήριξη της διεθνούς ερευνητικής 
κοινότητας και μερικών από τους κο-
ρυφαίους επιστήμονες του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων νικητών του 
βραβείου Νόμπελ. 

Α  αί ουμε μα ί α 
αλό σ οπό  

Η ΙΚΕΑ υποστηρίζει το δικαίωμα 
των παιδιών στο παιχνίδι και τη σωστή 
ανάπτυξη, συμμετέχοντας στην εκστρα-
τεία «Παίζουμε μαζί για καλό σκοπό», 
από 4 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου. 
Η  για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
διοργάνωσε διαγωνισμό ζωγραφικής, 
προσκαλώντας παιδιά απ’ όλον τον 
κόσμο να ζωγραφίσουν το παιχνίδι 
των ονείρων τους. Έπειτα από πέραν 
των 70.000 χιλιάδων υπέροχων συμ-
μετοχών, η ΙΚΕΑ κατέληξε σε δέκα 
νικητές, τα σχέδια των οποίων θα 
κυκλοφορήσουν με τη συλλεκτική 
σειρά  στα καταστή-
ματα ΙΚΕΑ παγκοσμίως. Η σειρά 

 δεν είναι απλώς μία 
σειρά με χαριτωμένα και αξιολάτρευτα 
λούτρινα παιχνίδια, αλλά υπηρετεί 
και έναν μεγαλύτερο σκοπό. Αποτελεί 
κομμάτι της καμπάνιας «ΠΑΙ ΟΥΜΕ 
ΜΑ Ι ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ» και του 
«  », υποστηρίζοντας 
το δικαίωμα των παιδιών στο παιχνίδι 
και τη σωστή ανάπτυξη, ενώ ενισχύει 
οικονομικά το έργο οργανισμών σε 
μερικές από τις πιο φτωχές κοινότητες 
του κόσμου. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με την εκστρατεία 
επισκεφθείτε το . . .

1 λου ουμ    πα δ -
 προ εύματα 
Το μυστήριο του χαμένου λουκου-

μά μελώνει από το 2011 τις καρδιές 
παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών. 
Με θέμα τη διαπολιτισμικότητα και 
βασισμένο στην εμπειρία της Σάντης 
Αντωνίου με την ιδιότητα της πρώτης 
Κοινωνικής Λειτουργού στο Κέντρο 
Υποδοχής Αιτητών Πολιτικού Ασύλου 
στην Κοφίνου, το παραμύθι αυτό είναι 
απαραίτητο σε κάθε παιδική βιβλιο-
θήκη. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί 
ότι έχει εγκριθεί και ως εκπαιδευτικό 
υλικό από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού Κύπρου. Με κάθε αγορά 
του «λουκουμά» από τ  βιβλιοπωλείο 

  σε όλη την Κύπρο 
προσφέρεις 4 προγεύματα μαθητών 
και στηρίζεις ενεργά το πρόγραμμα 
«Πρόγευμα του Μαθητή» του Τμή-
ματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού καθώς η Σάντη Αντωνίου πα-
ραχωρεί όλα τα έσοδα των πωλήσεων. 

Α ασμό  στο ανεπ στ -
μ ο ε πολ  ου 

Την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017, 
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις επί τη 
ενάρξει του νέου ακαδημαϊκού έτους 
2017 2018, τελέστηκε Αγιασμός από 
τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα, Επίκ. 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου μας, 
τον οποίο πλαισίωσαν σπουδαστές 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Θεολογικών Σπουδών. Παρόντες 
ήταν ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Μιχαήλ Λεπτός 
με τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, 
Καθηγητές και φοιτητές διαφόρων 
Σχολών και Προγραμμάτων, το Δι-
οικητικό Προσωπικό του Πανεπι-
στημίου, καθώς και πλήθος κόσμου 
κυρίως από την πόλη της Πάφου. 
Στη συνέχεια ακολούθησε διάλεξη 
στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
από τον Αρχιμανδρίτη πατ. Νεόφυτο 
Εγκλειστριώτη με θέμα «Γεωπολιτική 
των θρησκειών σε κρίση. Λύση: το 
άνοιγμα προς την ελληνική παιδεία. 
Ένα παράδειγμα: το παρατηρητήριο 
του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου». 
Μετά το πέρας της διαλέξεως, λόγω 
του μεγάλου ενδιαφέροντος που 
προκάλεσε η διάλεξη, ακολούθησε 
παρατεταμένη συζήτηση.

ρ ση τη  ύπρου σε 
ανευρ πα ό α ν -

σμό 
Την 6η θέση κατέκτησε η κυπρι-

ακή ομάδα νέων που συμμετείχε 
στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
με θέμα την Ασφάλεια της Πληρο-
φορίας    

 ( ). Ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Πληροφορικής ανέλα-
βε να διοργανώσει για πρώτη φορά 
την αποστολή εθνικής ομάδας στον 
διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε 
στη Μάλαγα της Ισπανίας, από 30 
Οκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου 2017. 
Το  ανέλαβε τη διοργάνωση, με 
στρατηγικό συνεργάτη τη , υπό 
την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου 

υθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων (ΓΕ ΗΕΤ), τη 
στήριξη του ηφιακού Πρωταθλητή 
και τη χορηγία των ακόλουθων οργα-
νισμών: Χρυσός Χορηγός:  

, Αργυρός Χορηγός: 
, Χάλκινος Χορηγός: . 

Στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Ιδρύματος Δρ Γιώτα Δημητρίου -   
  και τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας 

παιδιών και εφήβων, η    συμμετείχε ως Χάλκινος Χορηγός στην 
9η φιλανθρωπική του πορεία, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 
2017, στη Λεμεσό. Στόχος της πορείας, με τίτλο «Προτιμώ να περπατήσω παρά να 
πιω και να οδηγήσω», ήταν η ενίσχυση των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος, 
που διατίθενται για τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και κλινικών 
προγραμμάτων. Αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, δεκάδες μέλη του προσωπικού 
της  μαζί με άλλους εθελοντές πεζοπόρους έδωσαν δυναμικά το «παρών» 
τους στην πορεία.   έχει διαχρονικά επιδείξει έντονη δραστηριότητα και 
πλούσιο κοινωνικό έργο, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η ενίσχυση του  

  εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης που εφαρμόζει η εταιρεία, μέσω του οποίου υλοποιείται ένα ευρύ 
φάσμα δράσεων με επίκεντρο τους τομείς της κοινωνίας, του αθλητισμού και της 
εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας. 

Η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών Πετρολίνα διοργάνωσε αιμοδοσία εις μνή-
μην Καλλή Λευκαρίτη, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λάρνακα. Πρόκειται 
για τη δεύτερη για φέτος αιμοδοσία, στην οποία συμμετείχε μαζικά το προσωπικό 
των κεντρικών γραφείων, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου της 
Εταιρείας καθώς και εργαζόμενοι στα πρατήρια Πετρολίνα. Η αιμοδοσία εντάσσεται 
στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Πετρολίνα. ς εκδήλωση ενθαρρύνει 
τον εθελοντισμό του προσωπικού και πηγάζει και αυτή από τον ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας. 

Η   έχει επιλεγεί ως Γενικός Αντιπρόσωπος της   
στην Κύπρο. Οι τακτικές πτήσεις της νέας ελληνικής αεροπορικής από Αθήνα 
προς Λάρνακα θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται την 1η  Δεκεμβρίου 2017. 
Η   θα συνδέει τη Λάρνακα με την Αθήνα τέσσερεις φορές την 
εβδομάδα, τόσο κατά τη διάρκεια του ερχόμενου χειμώνα, όσο και του καλοκαι-
ριού. Τους θερινούς μήνες τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή 
βάση. Παράλληλα, οι πτήσεις από τη Λάρνακα  θα συνδέουν τους ταξιδιώτες με 
το δίκτυο της εταιρείας προς χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. 

Ο Δήμος Λεμεσού διαπιστώνει με ανησυχία την ύπαρξη αυξημένων περι-
πτώσεων ανθρώπων που ζουν σε περιοχές της πόλης σε συνθήκες κοινωνικού 
αποκλεισμού, χωρίς στέγαση ή άλλα στοιχειώδη μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος Λεμεσού Ν. Νικολα δης ανέλαβε την πρωτοβουλία 
να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη για διαμόρφωση μιας σφαιρικής αντίληψης του 
προβλήματος και των δυνατοτήτων για συντονισμένη κοινωνική παρέμβαση στο 
τοπικό επίπεδο. Στη σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  1 12 2017, 
κλήθηκαν και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, καθώς και άλλων κοινωνικών και εθελοντικών φορέων. Ο Δήμος Λεμεσού, 
ως αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, διαδραματίζει επικουρικό ρόλο στην κοινωνι-
κή πολιτική του κράτους, ενώ την κύρια αρμοδιότητα έχει το κεντρικό κράτος 
μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). στόσο, μέσω ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που υλοποιεί και παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών του 
(κοινωνική εργασία στον δρόμο), ο Δήμος Λεμεσού έχει διαπιστώσει τους τελευ-
ταίους μήνες περισσότερα από 20 διαφορετικά περιστατικά ανθρώπων, που για 
διάφορους λόγους βρίσκονται παραμελημένοι, έχουν αδυναμία να διαχειριστούν 
προβλήματά τους και αντιμετωπίζουν γενικότερα σοβαρά προβλήματα φτώχιας 
και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, ο Δήμος 
έχει διαπιστώσει άρνηση ή αδυναμία ανταπόκρισης σε κάποια βοήθεια.

Η  συνεχίζει να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της και 
ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία Κινητής, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη για να 
απολαμβάνουν όλοι έναν ολοκληρωμένο μωβ κόσμο  Η  παρέχει την 
υπηρεσία Κινητής σε Παγκύπρια κάλυψη, προσφέροντας σε νέους και υφιστά-
μενους συνδρομητές οικονομικά πακέτα με χαμηλές χρεώσεις στα τέλη κλήσεων 
και στη χρήση . Η υπηρεσία Κινητής θα παρέχεται μεμονωμένα αλλά και σε 
συνδυασμό υπηρεσιών γι’ ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Στόχος της είναι να παρέ-
χει στους συνδρομητές της ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις επικοινωνίας 
που θα κάνουν τη ζωή όλων ακόμη πιο εύκολη και απλή, για να απολαμβάνουν 
περισσότερο κάθε πρόσθεση της ζωής. Με τη νέα της διαφημιστική καμπάνια, η 

 επισημαίνει τη σημασία της πρόσθεσης στην καθημερινότητά μας και 
τονίζει τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνδρομητές της για ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, μέσα από τον μοναδικό μωβ κόσμο και 
το πιο γρήγορο ανεξάρτητο δίκτυο στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για 
τα διαθέσιμα πακέτα Κινητής στο . . .
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Της Κυριακής

Κ
οινή συνάντηση με την Καγκελά-
ριο Άγκελα Μέρκελ ( ), τον 
Αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών 
( ) Μάρτιν Σουλτς και τον 

αυαρό Πρωθυπουργό και 
Αρχηγό των Χριστιανοκοινω-
νιστών ( ) Χορστ εεχόφερ 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 
που μπαίνει, στην παρουσία του Ομοσπονδι-
ακού Προέδρου ρανκ- άλτερ Σταϊνμάιερ, 
καθώς αυτή αποτελεί δική του πρωτοβουλία. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής κα-
θημερινής εφημερίδας , η συνάντηση των 
τεσσάρων, από τους οποίους λείπει ο ηγέτης 
των Πρασίνων, έχει ως στόχο τον σχεδιασμό των 
επόμενων βημάτων προκειμένου να σχηματιστεί 
σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας. Ο νέος γύρος 
διαβουλεύσεων αναμένεται να διαρκέσει μία με 

δύο εβδομάδες, καθώς τα περιθώρια για την 
ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης της Γερμανικής 
Ομοσπονδίας  έχουν στενέψει επικίνδυνα. Όσο 
όμως διαρκούν οι συνομιλίες, τόσο παραμένει και 
η αβεβαιότητα για την κάποτε ισχυρά σταθερή 
Γερμανία, που ζει τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση 
της μεταπολεμικής περιόδου. Κι όσο η ανησυχία 
υπάρχει, τόσο και οι επιπτώσεις συνεχίζονται 
επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομία της Ευ-
ρωζώνης, αλλά και το όραμα του Μακρόν για 
την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων.

Αυ νοντα  ο  π έσε  α το 
Η συνάντηση του Μάρτιν Σουλτς με την ηγεσία 

του κόμματος διήρκεσε συνολικά 9 ώρες. Στις 6 
ώρες έγινε το πρώτο διάλειμμα και είχε αρώματα 
και γεύσεις πίτσας. Η πίεση που ασκείται στους 
Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι κατά την προεκλο-
γική περίοδο αλλά και μετά κατέκριναν έντονα 
τις πολιτικές Μέρκελ, τόσο στο προσφυγικό, όσο 
και σε ευρωπαϊκά ζητήματα αλλά και ζητήματα 
οικονομίας, είναι αφόρητη. Ακόμη περισσότερο 
εναντίον του προέδρου του κόμματος,  Μάρτιν 
Σουλτς, ο οποίος κέρδισε τις ψήφους των υπο-

στηρικτών του, ακριβώς σε αυτήν τη βάση. Το 
ερώτημα ένα. Πρέπει οι Σοσιαλιστές να ενδώσουν 
στην έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
επίσης σοσιαλδημοκράτη ρανκ άλτερ Στα-
ϊνμάιερ, για σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης 
συνασπισμού με τη συμμετοχή του ; Δηλαδή, 
αυτό ακριβώς που ο Σουλτς την επομένη κιόλας της 
κατάρρευσης των διερευνητικών για κυβέρνηση 
«Τζαμάικα», απέκλεισε κατηγορηματικά μετά από 
συνεννόηση με το προεδρείο του . Μάλιστα, 
ο ίδιος ο Σουλτς, είναι εκείνος που χάνοντας πια 
κάθε εναπομείνασα αξιοπιστία, θα πρέπει να προ-
ετοιμάσει τη βάση των ψηφοφόρων του για να 
αποδεχτεί τη νέα εξέλιξη. Μέχρι τις 7 Δεκέμβρη, 
ωστόσο,  ενδέχεται να αντικατασταθεί. 

σ ομματ έ  ε λο έ
Το  θέλει να κερδίσει χρόνο. Αυτό είναι το 

μόνο σίγουρο. Γιατί ενδεχόμενη υπαναχώρηση 
προς την κατεύθυνση επανάληψης κυβέρνησης 
μεγάλου συνασπισμού, στήριξης μιας  κυβέρνησης 
μειοψηφίας ή κυβέρνησης «Κένυας» με τους 
Πράσινους, θα πρέπει να βρει σύμφωνη και την 
κομματική βάση. Στις 7 Δεκεμβρίου έχει οριστεί 

τριήμερο ομοσπονδιακό συνέδριο, στο οποίο θα 
εκλεγεί η ηγεσία του κόμματος. Το αργότερο μέχρι 
τότε τα στελέχη του θα πρέπει να καταθέσουν έναν 
οδικό χάρτη, για το πώς αυτές οι συζητήσεις «με 
ανοιχτό το αποτέλεσμα» συμμετοχής σε κυβέρ-
νηση θα είναι προς το συμφέρον της χώρας. Η 
μακροημέρευση του Μάρτιν Σουλτς στην ηγεσία 
του κόμματος, έχει κλυδωνισμούς. εβαίως τα 
στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών επιμένουν πως 
ο Ευρωπαίος πρώην αξιωματούχος χαίρει της 
απόλυτης εμπιστοσύνης τους. Σύμφωνα όμως 
με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο Σουλτς θα 
αντικατασταθεί, γιατί πολύ απλά, μπαίνοντας στις 
διαβουλεύσεις, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία 
δεν θεωρείται βέβαιη, χάνει το κύρος του στη 
βάση των ψηφοφόρων. 

 μουτρ μένο  ουλτ
«Το  δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν 

μουτρωμένο παιδί στη γωνιά του», δήλωσε σε 
μια πρώτη αντίδραση ο υπηρεσιακός Υπουργός 
Δικαιοσύνης της Γερμανίας, Χάικο Μας, σημαίνον 
μέλος της ηγεσίας των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ 
άλλα στελέχη τάχθηκαν υπέρ της υποστήριξης μίας 

κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τους συντηρητικούς, 
μία επιλογή που μέχρι στιγμής αποκλείει η Άγκε-
λα Μέρκελ για να μην αναγκασθεί «να αναζητεί 
πλειοψηφία για τη λήψη κάθε μίας απόφασης». Το 
προσφυγικό, η οικονομική πολιτική, η εξωτερική 
πολιτική και το μέλλον της Ευρώπης, στη βάση 
του οδικού χάρτη του Γάλλου Εμμανουέλ Μα-
κρόν, αναμένεται να αποτελέσουν από τα βασικά 
ζητήματα των διαφορών του νέου συνασπισμού. 
Αναλυτές σημειώνουν πως ο διχασμός των ίδιων 
των μελών του  
δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από ένα 
ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ό 
παιχνίδι, με στόχο 
να σφυγμομετρή-
σουν τη βάση των 
ψηφοφόρων και να 
ικανοποιήσουν στο 
μέγιστο την πλειο-
ψηφία, καθιστώντας 
νικήτρια την άποψη 
που ασπάζεται η 
πλειοψηφία.
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Στενε ουν τα περιθ ρια 
για τη Γερμανία
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ε μια μικρή, πρώτη, ίσως 
επιφανειακή ανάγνωση, 
πίσω από την πολιτική 
αστάθεια που επιχειρή-
θηκε, αλλά αποφεύχθηκε 
την υστάτη, στον Λίβανο, 
βρίσκεται η Χεζμπολάχ 

και η ενδυνάμωσή της. Είναι πράγματι 
το Ιράν και η σιιτική οργάνωση που θα 
επωφελείτο από μια τέτοια εξέλιξη; Σαφώς 
και όχι. Ιράν και Τουρκία προφανώς και 
θα επωφελούνταν, ωστόσο και η Σαουδι-
κή Αραβία είχε να επωφεληθεί από την 
ενδεχόμενη αστάθεια της ηρυτού. Όπως 
εξηγεί ο εγνωσμένου κύρους διεθνολό-
γος, Γιώργος Κουλούρης, ο Λίβανος, αν 
και αποτελεί μικρή σε έκταση χώρα με 4 
εκατομμύρια  πληθυσμό, έχει σημαντικό 
ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Μέση 
Ανατολή. Ιδιαίτερα η εγγύτητα με Συρία 
και Ισραήλ αλλά και το γεγονός ότι έχει 
δεχθεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο  
πρόσφυγες λόγω της συριακής κρίσης, τα 
2 3 των οποίων ζουν σε καθεστώς φτώ-
χιας, αναδεικνύουν τη σημασία του για τη 
σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό το έχει 
παραδεχτεί πολλάκις η επικεφαλής της 
εξωτερικής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εντερίκα Μογκερίνι, δείχνοντας 
τον Λίβανο ως τη χώρα παράδειγμα για 
το προσφυγικό ζήτημα.

ρησ ευτ  δ α ρ σμένε  
ε ουσίε

Παράλληλα, στο εσωτερικό του πε-
ριλαμβάνει 18 σέκτες, όλες αναγνωρι-
σμένες και όλες εκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο. Σε πλήρες μοτίβο του πα-
λαιού αμερικανικού «πειράματος» στη 
Μέση Ανατολή, το Σύνταγμα του Λιβάνου 
επιβάλλει θρησκευτικά διαχωρισμένες 
τις πολιτικές εξουσίες. Ο Πρόεδρος της 
χώρας πρέπει να είναι χριστιανός, βεβαίως 
ο Μισέλ Αούν, αν και δηλωμένος χρι-

στιανός, εκπροσωπεί τη σιιτική πλευρά 
του Λιβάνου και είναι φιλικά προσκεί-
μενος τόσο στη σιιτική κοινοβουλευτική, 
πια, οργάνωση Χεζμπολάχ, αλλά και στο 
Ιράν. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι 
σουνίτης, όπως όντως είναι ο Σαάντ Αλ 
Χαρίρι, απολαμβάνοντας την προστασία 
της σκληροπυρηνικής Σαουδικής Αρα-
βίας.  Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 
πρέπει να είναι σιίτης. Την ώρα που όλα 
δείχνουν πως η αστάθεια στον Λίβανο 
έχει περισσότερο θρησκευτική χροιά, το 
σημαινόμενο των εξελίξεων οδηγεί προς 
άλλη κατεύθυνση. Την οδό της ενέργειας 
και της ανάδειξης του ισχυρού, που θα 
κινεί τα νήματα στη Νέα Μέση Ανατολή. 
Από το παζλ δεν πρέπει να εξαιρούμε ή 
να ξεχνούμε τη νέα κρίση στις χώρες του 
Κόλπου, με την απομόνωση του Κατάρ, τη 
συμμαχία του με το Ιράν και την Τουρκία, 
η οποία δεν έχει αποκατασταθεί παρά σε 
πολύ μικρό επίπεδο. Και σε αυτήν την 
περίπτωση το μήλον της Έριδος ήταν το 
ενεργειακό οικόπεδο «  », το 
οποίο μοιράζονται Ιράν και Κατάρ και το 
οποίο αποφάσισαν να εκμεταλλευθούν οι 
Καταρινοί, αίροντας το μορατόριουμ που 
είχαν υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία. 
Αυτό είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου 
στον κόσμο και το Κατάρ, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα και το Ιράν, διεκδικεί ρόλο 
πρωταγωνιστή στην ενεργειακή σκακιέρα 
της Μέσης Ανατολής.

 πρ τα ν στέ
Τα δύο βασικά στρατόπεδα στη μάχη 

του Λιβάνου είναι το Ιράν και η Σαουδική 
Αραβία. Οι μεν πρώτοι με κύριο σύμμαχο 
τη ωσία και δευτερεύοντα την Τουρκία. 

Ιράν και Τουρκία έχουν ξεπεράσει τις 
διαφορές τους τούς τελευταίους μήνες, 
ωστόσο διεθνείς πολιτικοί αναλυτές, 
δείχνοντας το υπό κατασκευήν τείχος 
Ερντογάν κατά μήκος των συνόρων της 
Τουρκίας με το Ιράν, εκτιμούν πως η σχέση 
αυτή δεν είναι τίποτα περισσότερο από το 
«ξαναζεσταμένο φαγητό» μιας «λυκοφι-
λίας», που δεν θα αντέξει στον χρόνο. Η 
Σαουδική Αραβία, οι διαθέσεις της οποίας 
διαφαίνονται κατά τον πιο έντονο τρόπο 
με το θρησκευτικό άνοιγμα που επιχειρεί 
στο πλαίσιο μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, 
έχει παρά το πλευρό της τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και ως δευτερεύοντα βοηθό, 
τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια 
ακόμη φορά αποδεικνύεται κατώτερη 
των περιστάσεων και διαδραματίζει τον 
ρόλο του ουδέτερου παρατηρητή. Για 
οικονομικο-ενεργειακούς ρόλους, η 
Γαλλία αυτοεξαιρέθηκε από το σύνολο 
και ο Εμμανουέλ Μακρόν, με όραμα να 
ηγηθεί των εξελίξεων και να αναλάβει τα 
γερμανικά ηνία της Ευρώπης, μετετρά-
πη στον διαμεσολαβητή που πήρε τον 
Χαρίρι από το ιάντ και τον επέστρεψε 
στη ηρυτό, με ενδιάμεσους σταθμούς 
το Κάιρο και τη Λευκωσία.

ρησ ευτ  ενέρ ε α
Σαουδική Αραβία και Ιράν είναι χώρες 

με μακρόχρονη ιστορία και βασικές θρη-
σκευτικές διαφορές. Η Σαουδική Αραβία, 
εξηγεί ο Γιώργος Κουλούρης, «εμφορείται 
από το σουνιτικό Ισλάμ, ενώ το Ιράν από 
το σιιτικό Ισλάμ, αμφότερες όμως επιδι-
ώκουν την πρωτοκαθεδρία στη  Μέση 
Ανατολή». Η διαμάχη των δύο έχει τις 
ρίζες της στο 1979 και την ιρανική επα-

νάσταση. Από τότε η Σαουδική Αραβία 
βλέπει με καχυποψία το Ιράν. Το Ιράν 
έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ η 
Σαουδική Αραβία μόλις 31 εκατομμύρια.

Όπως εξηγεί ο διεθνολόγος, «το πυ-
ρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το καθιστά 
ιδιαίτερα ασφαλές αλλά αποτελεί και απο-
τρεπτικό παράγοντα σε μία επικείμενη 
επίθεση. Στόχος του είναι η περιφερειακή 
κυριαρχία και η προώθηση του σιιτικού 
Ισλάμ, ίδιο πεδίο ενδιαφέροντος όμως έχει 
και η Σαουδική Αραβία με την προώθη-
ση του σουνιτικού Ισλάμ, όπου επίσημη 
έκφραση είναι ο Ουαχαμπισμός (το άκρο 
του σουνιτικού Ισλάμ)». 

Η κόντρα των δύο χωρών διεφάνη με 
τον πιο προφανή τρόπο στη Συρία, «όπου 
το Ιράν υποστήριζε τον Άσαντ, ενώ η Σα-
ουδική Αραβία την αντιπολίτευση, παράλ-
ληλα στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν 
αντίπαλα στρατόπεδα. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην περίπτωση του Λιβάνου,  όπου 
υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα». 

Αναμένοντα  συ ρούσε  
α το τεμ ο ί ανο
Δεν είναι τυχαίο πως αυτός ο νέος γύρος 

αστάθειας στη Μέση Ανατολή έρχεται τη 
στιγμή που το Ισραήλ προϊδεάζει, τόσο 
με δηλώσεις αξιωματούχων όσο και με 
τη στάση του, για ενδεχόμενη μελλοντική 
πολεμική σύγκρουση μεταξύ Λιβάνου 
και Ισραήλ. Το Ισραήλ, νούμερο ένα 
εχθρός του Ιράν, ανησυχεί ιδιαιτέρως 
για την αυξανόμενη επιρροή του Ιράν 
και της Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορά 
του, τη Χεζμπολάχ από την οποία η Σα-
ουδική Αραβία στις 3 Νοεμβρίου ζήτησε 
να απομονωθεί από τη Διεθνή Κοινότητα, 

τη Χεζμπολάχ που κατά την παραίτησή 
του ο Σαάντ Χαρίρι κατήγγειλε ως τον 
πλέον αποσταθεροποιητικό παράγοντα. 
Η διπλωματία είναι προφανές ότι αποτε-
λεί τη νούμερο ένα σκακιστική επιλογή 
των ισχυρών, καθώς ένας πραγματικός 
πόλεμος θα αυξήσει τα κόστη σε μια χρο-
νική στιγμή που δεν είναι επιτρεπτό. Ο 
Ισραηλίτης Νετανιάχου, υπενθυμίζει ο 
κύριος Κουλούρης, «χαρακτήρισε ως 
ένα ξύπνημα για τη Μέση Ανατολή την 
παραίτηση Χαρίρι. Παράλληλα, Σαουδική 
Αραβία-Ισραήλ όπως και οι ΗΠΑ δεν 
επιθυμούν την ισχυροποίηση του Ιράν 
και της Χεζμπολάχ στη Μέση Ανατολή, 
επομένως δεν θα μείνουν αμέτοχες σε μία 
τέτοια κατάσταση. Όμως, ούτε ο ρωσικός 
παράγοντας είναι απαθής σε μία ενδεχό-
μενη κρίση στον Λίβανο, καθώς αν και 
διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν και την 
Χεζμπολάχ, δεν επιθυμεί την εδραίωσή 
τους καθώς επηρεάζει την επικράτηση 
των συμφερόντων του». 

Επί του παρόντος, με την παραμονή 
του Χαρίρι στον πρωθυπουργικό θώκο, 
οι ισορροπίες φαίνονται να επανέρχονται. 

στόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι διεθνο-
λόγοι, που ερμηνεύουν την παραίτηση 
Χαρίρι ως επίδειξη ισχύος της Σαουδικής 
Αραβίας, στη Μέση Ανατολή, εξηγούν πως 
η επιστροφή στα καθήκοντά του ήρθε 
με τις ευλογίες και πάλι της Σαουδικής 
Αραβίας, η οποία έδωσε το μάθημα που 
ήθελε στους αντιπάλους της και εκφράζουν 
φόβους για κίνηση «ροκέ», και πάλι από 
το βασίλειο, στο άμεσο μέλλον. Καθόλου 
άσχετο το γεγονός ότι το ιάντ έδωσε εντολή 
στους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν 
άμεσα τον Λίβανο

Της Κυριακής
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ, ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στήνεται ξανά η σκακιέρα στη Μέση Ανατολή

ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΕ 
ΠΡΩΤΑ ΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΞΕΝΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑ
ΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗ 
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑ ΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. 
Η ΜΑΧΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ 
ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΗΔΗ ΔΙΑ
ΜΟΡ ΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡ ΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΠΟΛΕ
ΜΟΥ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΜΕΤΡΟΥΝ 
ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣ
ΤΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΥ ΚΡΟΥ
ΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Σ       Α      
ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ

Aτέλειωτη μοιάζει να είναι η λίστα 
με τα σεξουαλικά σκάνδαλα που 
συνταράσσουν τις ΗΠΑ, καθώς 

ολοένα και περισσότεροι ισχυροί «παίκτες» 
του θεάματος και της πολιτικής φαίνεται να 
έχουν «λερωμένη» τη φωλιά τους. Αυτήν τη 
φορά, στο στόχαστρο των «ροζ» σκανδάλων 
βρίσκονται από τον ηθοποιό   
μέχρι και τον  . Σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της εφημερίδας «  », 
21χρονος μασέρ κατηγορεί τον διάσημο 
ηθοποιό   ότι τον παρενόχλησε 
σεξουαλικά την ώρα που εκείνος του έκανε 
μασάζ το 2000 στο ξενοδοχείο  
στην . Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
21χρονο μασέρ, ο   τράβηξε την 
πετσέτα του, με αποτέλεσμα ν’ αποκαλυφθούν 

οι γλουτοί του, ενώ στη συνέχεια άρχισε να 
του μιλάει με σεξουαλικά υπονοούμενα.

α  ο 
Μετά τον  , ακόμη ένα ηχηρό 

όνομα της βιομηχανίας του Κινηματογράφου 
κατηγορείται για άσεμνες πράξεις. Πρό-
κειται για τον  , ο οποίος, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποχρέωσε μια 
16χρονη κοπέλα να συμμετάσχει σε ερωτικό 
τρίγωνο μαζί με τον σωματοφύλακά του. 
Πηγές από την Αστυνομία του   
επιβεβαιώνουν το περιστατικό, το οποίο 
έλαβεν χώραν το 1986, όταν ο ηθοποιός 
βρισκόταν στην «πόλη των αμαρτιών» για 
τα γυρίσματα της ταινίας «Ο   ».

αν  ο 
Το αμαρτωλό παρελθόν του πρώην Προ-

έδρου των ΗΠΑ,  , «ξύπνησαν» 
τέσσερεις γυναίκες, οι οποίες τον κατηγο-
ρούν για σεξουαλική παρενόχληση. Μετά 
το σκάνδαλο «Λεβίνσκι», προστίθεται ακόμη 
ένα στη λίστα «ντροπής» του  . 
Συγκεκριμένα, το 2000, ο πρώην Πρόεδρος 
των ΗΠΑ είχε προσληφθεί από έναν δισε-
κατομμυριούχο επενδυτή ως σύμβουλος 
επιχειρήσεων, ο οποίος, στο πλαίσιο της εν 
λόγω δουλειάς, του έδινε το ιδιωτικό του 
αεροσκάφος για τα ταξίδια που έπρεπε να 
κάνει. Στις πτήσεις επέβαιναν και γυναί-
κες -υπάλληλοι του δισεκατομμυριούχου 
επενδυτή, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο 

  τις παρενόχλησε σεξουαλικά. 
Πάντως, τα αμερικανικά ΜΜΕ θέλουν τη 
σύζυγό του, Η  , να είναι εξορ-
γισμένη με τις νέες αποκαλύψεις για την 
«έξαλλη» ζωή του συζύγου της.

ευθυντ  τη  
Στην παραδοχή ανάρμοστης συμπερι-

φοράς σε βάρος εργαζομένων στην , 
προχώρησε ο διάσημος καλλιτεχνικός διευ-
θυντής της εταιρείας,  , ο οποίος 
ανακοίνωσε ότι θα πάρει εξάμηνη άδεια. 
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος δήλωσε «πρόσφατα 
είχα πολλές δύσκολες συζητήσεις, που ήταν 
ιδιαίτερα επώδυνες για μένα. Δεν είναι ποτέ 
εύκολο να έρχεσαι αντιμέτωπος με τα λάθη 
σου, όμως είναι ο μόνος τρόπος να μάθεις».

ημοσ ο ρ ο  μπλε μένο
Από τις αποκαλύψεις για τα «ροζ» σκάνδαλα, 

δεν θα μπορούσε να μη «στοχοποιηθούν» 
και πασίγνωστοι δημοσιογράφοι. Σύμφωνα 
με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Α , ο 
δημοσιογράφος της εφημερίδας «   

»,  , κατηγορείται από 

πολλές γυναίκες για σεξουαλική παρενό-
χληση. Μια από τις καταγγέλουσες είναι η 
δημοσιογράφος,  , η οποία, 
σύμφωνα με τον ιστότοπο , περιγράφει 
την «επίθεση» που δέχθηκε από τον  

. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πριν από 
πέντε χρόνια, σ’ ένα , ο γνωστός δημοσιο-
γράφος έβαλε το χέρι του στον μηρό της και 
τη φίλησε, χωρίς εκείνη να συναινέσει σε 
κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι, έως ότου βγούν 
τα πορίσματα της εσωτερικής έρευνας που 
διεξάγεται μετά τις καταγγελίες των γυναικών 
που «πείραξε» ο δημοσιογράφος, η διεύθυνση 
των «   » έπαυσε προσωρινά 
τον   από τα καθήκοντά του. 
Επιπλέον, κατηγορίες σεξουαλικής φύσεως 
προσάπτουν και στον δημοσιογράφο και 
παρουσιαστή, του αμερικανικού τηλεοπτικού 
δικτύου ,  . Σύμφωνα με 

ρεπορτάζ της  ,   
 έβαζε το χέρι του στους μηρούς των 

γυναικών, εμφανιζόταν γυμνός μπροστά τους 
ή τους έπιανε τους γλουτούς σε , όταν 
εργαζόταν στο . Μετά τη  «βροχή» 
καταγγελιών από οκτώ συνολικά συνεργά-
τιδες του παρουσιαστή, το  αποφάσισε 
να τερματίσει την συνεργασία του μαζί του 
(εργαζόταν εκεί από το 2012). Πάντως, ο ίδιος  
δηλώνει μετανιωμένος για την ανάρμοστη 
συμπεριφορά του. Αυτό, βέβαια, δεν άλλαξε 
την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου. Εν 
κατακλείδι, απ’ ό,τι φαίνεται, πρόκειται για 
ένα φαύλο κύκλο, που αφήνεται στη δίνη 
των σκανδάλων και κατ’επέκτασιν στην 
απομυθοποίηση «μεγάλων» ονομάτων 
που μέχρι πρότινος φάνταζαν αλώβητοι 
στα μάτια εκατομμύριων ανθρώπων ανά 
το παγκόσμιο. 

Η Σαουδική Αρα ία, 
εξηγεί ο Γι ργος 

Κουλο ρης, 
εμφορείται από το 

σουνιτικό Ισλάμ εν  
το Ιράν από το σιιτικό 

Ισλάμ, αμφότερες 
όμ ς επιδι κουν την 
πρ τοκαθεδρία στη  

Μέση Ανατολή



ΒΙΕΤΝΑΜ
Το ιετνάμ, επίσημη ονομασία Σοσιαλιστική Δημοκρατία του ιετνάμ, 

είναι χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, η 2η πολυπληθέστερη χώρα με 
κομμουνιστικό καθεστώς στον κόσμο. Έχει συνολική έκταση 331.690 
τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει βόρεια με την Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας, δυτικά με το Λάος και την Καμπότζη, ενώ ανατολικά, νότια και 
νοτιοδυτικά βρέχεται από τα νερά του Κόλπου του Τονκίνο, της Θάλασ-
σας της Νότιας Κίνας και του κόλπου της Ταϊλάνδης. Πρωτεύουσα της 
χώρας είναι το Ανόι, που βρίσκεται στα βόρεια, αλλά μεγαλύτερο αστικό 
κέντρο είναι η Πόλη του Χο Τσι Μιν, στον Νότο, η οποία μέχρι το 1976 
ονομαζόταν Σαϊγκόν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2017, ο πληθυσμός 
του ιετνάμ ανέρχεται σε 93.449.000 κατοίκους.

ΒΕΝΕ ΟΥΕΛΑ
Η ενεζουέλα (  που προφέρεται στα αμερικανικά ισπανικά 

Μπενεσουέλα, αλλά στην Ισπανία Μπενεθουέλα) ή επίσημα Μπολιβα-
ριανή Δημοκρατία της ενεζουέλας είναι χώρα της Νότιας Αμερικής, 
πρώην ισπανική αποικία. Συνορεύει με την Κολομβία στα δυτικά, με τη 

ραζιλία νότια και τη Γουιάνα στα ανατολικά. Στα βόρεια βρέχεται από 
τη θάλασσα της Καραϊβικής και οριοθετείται από τα χωρικά ύδατα της 
Δομινικανής Δημοκρατίας, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Τρινιντάντ 
και Τομπάγκο, Γρενάδα, Ολλανδικές Αντίλλες και Μπαρμπάντος. Πρω-
τεύουσα είναι το Καράκας.

Αλληλεγγύη 
Πρόοδος 
Ευημερία

Αλληλεγγύη 
Πρόοδος 
Ευημερία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και τη Κυπριακή Δημοκρατία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και τη Κυπριακή Δημοκρατία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ικ
ια  κ υ

1 στήθος κοτόπουλου 
φιλέτο
400 γρ. γαρίδες 
1 σκ. σκόρδο
2 κ.σ.  
1 κ.σ. σησαμέλαιο 
3 κ.σ. ηλιέλαιο (1 κ.σ. 
συν 2 κ.σ.)
1 λέμονγκρας

ια α υ ς
1 κ.γ. ηλιέλαιο
200 γρ.  
1 
200 γρ. μπρόκολο
50 γρ. μαύρη ζάχαρη
400 γρ. γάλα καρύδας
2 λάιμ
1 4 ματσάκι κόλιανδρο 
50 γρ. τζίντζερ φρέσκο
1 κ.γ. μπούκοβο 

ικ
500 γρ. λαζάνια με αβγό 
(15 λαζάνια)
800 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
2 μεγάλα κρεμμύδια
2 καρότα 
2 σκ. σκόρδο
400 γρ. κονκασέ τομάτας 
50 γρ. κόκκινο κρασί
4 κ.σ. ελαιόλαδο
200 γρ. τριμμένη γρα-
βιέρα
1 2 ματσάκι
φρέσκο βασιλικό  
1 κύβο κοτόπουλο
1 κ.σ. ρίγανη 
αλάτι, πιπέρι

ια η  α
100 γρ. αλεύρι
100 γρ. βούτυρο
1 λίτρο γάλα πλήρες
αλάτι, πιπέρι

Ε τ εση:
ια α  Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε ζεστό νερό και 

βάζουμε τα  μέσα για 2-3 λεπτά. 
ια  κ υ  Κόβουμε το στήθος σε μικρά κομματάκια 

και με το μαρινάρουμε με το λάδι. Το βάζουμε σε ένα πλατύ τηγάνι. 
Κόβουμε το μπρόκολο σε μπουκετάκια και το προσθέτουμε στο 
κοτόπουλο. ίχνουμε τις γαρίδες ολόκληρες, με το κεφάλι και αν 
χρειαστεί προσθέτουμε επιπλέον λάδι. άζουμε τα αρωματικά και 
τρίβουμε το τζίντζερ, κόβουμε σε λεπτές φετούλες το σκόρδο και 
τέλος προσθέτουμε το ψιλοκομμένο λέμονγκρας. Στύβουμε τον χυμό 
από 2 λάιμ και προσθέτουμε τη  . Ακολούθως ρίχνουμε 
τη ζάχαρη και τέλος το γάλα καρύδας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
αφήνουμε να ψηθούν για 2-3 λεπτά. Πασπαλίζουμε με το μπούκοβο 
και το χοντροκομμένο . Προσθέτουμε τα  στο τηγάνι, 
ψιλοκόβουμε κόλιανδρο και ρίχνουμε από πάνω μια κουταλιά της 
σούπας σησαμέλαιο. Σβήνουμε τη φωτιά και σερβίρουμε. 

Ε τ εση:
Παίρνουμε δύο κατσαρόλες. Στη μία ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και 

το σκόρδο και σοτάρουμε για 3’-4’, ανακατεύοντας. Κόβουμε τα καρότα 
σε κυβάκια και τα προσθέτουμε. Αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε τον 
βασιλικό και τον κιμά μέχρι να αρχίσει να καβουρδίζεται, ανακατεύοντας 
και ξεσβολιάζοντας συνέχεια, για 7’-8’ περίπου. Σβήνουμε με το κρασί 
και μετά από 1’ προσθέτουμε την ντομάτα, τη ρίγανη και τον κύβο κοτό-
πουλο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να βράσει με τη 
σάλτσα ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να απορροφηθούν τα πολλά υγρά 
και να μείνει με λίγη σάλτσα. Για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ ζεσταίνουμε 
σε κατσαρολάκι το βούτυρο και όταν αρχίσει να καίει προσθέτουμε το 
αλεύρι και ανακατεύουμε συνέχεια με το σύρμα 2’-3’ σε χαμηλή φωτιά. 
Προσθέτουμε το γάλα (καλύτερα χλιαρό) και ανακατεύουμε συνέχεια με 
το σύρμα μέχρι να πήξει αρκετά. ίχνουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. 
Ανάβουμε τον φούρνο στους 180 . Έχουμε βουτυρώσει το σκεύος που θα 
βάλουμε τα λαζάνια. Στον πάτο απλώνουμε μια μεγάλη κ.σ. μπεσαμέλ και 
2-3 κ.σ. νερό. Απλώνουμε μια σειρά λαζάνια, χωρίς κενά. Μοιράζουμε 
επάνω τον μισό κιμά με τη σάλτσα του και συνεχίζουμε με στρώση λαζάνια, 
μπεσαμέλ με γραβιέρα, στρώση λαζάνια, στρώση κιμά, λαζάνια και τέλος 
μια στρώση μπεσαμέλ. Σκορπίζουμε στην επιφάνεια τριμμένη γραβιέρα 
και ψήνουμε στο φούρνο για 40’-45’ περίπου. Στην αρχή σκεπάζουμε το 
φαγητό με αλουμινόχαρτο, που θα αφαιρέσουμε μετά από 15’. Αφήνουμε 
το φαγητό να σταθεί τουλάχιστον 30’ πριν το κόψουμε, ενώ είναι ακόμα 
καλύτερο μερικές ώρες αργότερα.

κοτόπουλο. ίχνουμε τις γαρίδες ολόκληρες, με το κεφάλι και αν 
χρειαστεί προσθέτουμε επιπλέον λάδι. άζουμε τα αρωματικά και 
τρίβουμε το τζίντζερ, κόβουμε σε λεπτές φετούλες το σκόρδο και 
τέλος προσθέτουμε το ψιλοκομμένο λέμονγκρας. Στύβουμε τον χυμό 

πουλο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να βράσει με τη 
σάλτσα ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να απορροφηθούν τα πολλά υγρά 

ταίνουμε 
σε κατσαρολάκι το βούτυρο και όταν αρχίσει να καίει προσθέτουμε το 
αλεύρι και ανακατεύουμε συνέχεια με το σύρμα 2’-3’ σε χαμηλή φωτιά. 

Κοτόπουλο με 

Παστίτσιο με λα άνια
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 Ευπροσάρμοστοι και με τρό-
πο που δεν αφήνει και πολλά 
περιθώρια οι μαρκουτζοφόροι 
(δημοσιογράφοι τηλεοπτι-
κών καναλιών) απέδειξαν ότι 
μπορούν να μας ενημερώσουν 
για τα πάντα. Ακόμη και για τη 
δραστηριότητα στον Κοτσιάτη, 
σκυβαλότοπους και λοιπούς 
χώρους απόρριψης στερεών 
και λοιπών αποβλήτων... 

 Και αφού σ’ αυτόν τον τόπο το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
είναι οι σκυβαλότοποι παντός 
είδους, ακόμη και πολιτικών, 
προσαρμόστηκαν στα νέα 
δεδομένα. Έτσι αυτήν την εβδο-
μάδα παρακολουθήσαμε την 
ΑΝΤεννοπούλα Κοτσιατολόγο, 
αφού τα ρεπορτάζ της για τα 
διαδραματισθέντα στους σκυ-
βαλότοπους έκαναν ιδιαίτερη 
αίσθηση. 

 Μάλιστα το κορίτσι ξέρει, σαν 
έμπειρη πλέον Κοτσιατολόγος 
που είναι, το κάθε χαλασμέ-
νο και ληγμένο προϊόν που 
απορρίπτουν οι έμποροι, αλλά 
και τον χώρο που απορρίπτει  
πολιτικούς και δημοσιογρά-
φους η κοινωνία. Αυτό συνιστά 
μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευ-
ση και φαίνεται ότι τα διαθέτει η 
ΑΝΤεννοπούλα. 

 ς εκ τούτου, οποιοδήποτε εκ 
των ρεπορτάζ της παρακολου-
θείται από τους τηλεθεατές με 
μεγάλη προσοχή, αφού χρήζει 

του ενδιαφέροντος λόγω των 
ληγμένων προϊόντων, τα οποία 
και ενδιαφέρουν άμεσα τον 
καταναλωτή. Τώρα αν κάποια 
στιγμή αναδειχθεί και ως η 
κυρίαρχος Κοτσιατολόγος, η 
πορεία των γεγονότων θα το κα-
ταδείξει. Υπομονή και αν είναι 
μήλο (δεν) θ’ ανθίσει, όπως λέει 
και η σχετική ρήση, αλλά θα 
βρεθεί στο Κοτσιάτη.

 Η Λ Ατζού με την κυριλέ 
ενδυμασία της που εμφανί-
σθηκε στην εκφώνηση του 
δελτίου ειδήσεων, παρέπεμψε 
στην αντίστοιχη που βάζουν 
οι κυρίες όταν θα παραστούν 
σε φιλανθρωπικό τέιον μετά 
τόμπολας.

 Για να οριοθετήσουμε την 
καταγραφή της δράσης του 
ΜΥΘΕΥΜΑΤΟΣ που λέγεται 
σοβαρότητα στο , θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι 
δημοσιογράφοι που παρουσιά-
ζονται ως ευαίσθητοι και κατηγο-
ρούν άλλους, σώπασαν μπροστά 
στη διολίσθηση του καναλιού. 
Προφανώς γιατί δεν θέλουν ή 
φοβούνται να τα βάλουν με το 
κατεστημένο  Πάντως θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 
αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι 
με υψηλό επίπεδο αλλά κι αυτοί, 
παρά το ότι μιλούν για πολλά 
κακώς έχοντα, εντούτοις σωπαί-
νουν, γιατί απλώς συμβαίνει ό,τι 
και σε άλλους τομείς της κυπρια-
κής κοινωνίας. Έχουν οικογένεια, 
χρέη και δεν μπορούν να κάνουν 
διαφορετικά  

 Όταν ο δημοσιογράφος ανα-
φερόταν στο ίδιο ρεπορτάζ για 
γυμνό και ολόγυμνο, γνώριζε αν 
υπάρχει κάποια διαφορά; Για να 
μάθουμε ΜΕΓΑλε, δηλαδή, αν ο 
γυμνός είναι αυτός που αφήνει 
και τις κάλτσες από τη βιασύνη 
του να εκδράμει κατά του θηλυ-
κού θηράματος που βρίσκεται 
στο κρεβάτι. 

 «Η θάλασσα θα είναι ταραγμέ-
νη έως ταραγμένη», μας πληρο-
φόρησε η ΑΛ Ατζού στο δελτίο 
των 12 και κάτι. Αχ, και μας 
ταράξατε μ’ αυτά που μας λέτε. 
Δηλαδή το τάραμαν μετριέται; 

Πέστε μας τη μονάδα μέτρησης 
τουλάχιστον.

 Κάτι από καρναβάλι του ίο ντε 
Τζανέιρο έως και ατμόσφαιρα 
που δημιουργείται με το άσμα 
του Νίκου Γούναρη «για μας 
κελαηδούν τα πουλιά», μοιάζει το 
σκηνικό στην πρωινή εκπομπή 
του ΙΚ.

 Σικάτο πουλοβεράκι με κινέζι-
κες επιγραφές φόρεσε ο δημο-
σιογράφος-παρουσιαστής του 
ΚΑΠΙΤΑΛ, Μάριος Καμιναρίδης, 
και εμφανίσθηκε στο σταθμό, κι 
αμέσως ξεσηκώθηκε θύελλα για 
το τι έγραφε. Οι εκδοχές είναι 
τρεις και ο καθένας στο ΚΑΠΙΤΑΛ 
έδωσε και την δική του:
Α: ΚΑΠΙΤΑΛ ζω, για σένα τρα-
γουδώ, ΚΑΠΙΤΑΛ είσαι η ζωή 
μου και η αναπνοή μου. Αν δεν το 
γνωρίζετε ο Μάριος είναι φανατι-
κός ΚΑΠΙΤΑΛιστής και δεν χάνει 
ευκαιρία να το δείχνει. Ακόμη και 
στο πουκαμισάκι που βάζει. Τώρα 
αν δεν καταλαβαίνουν οι ΚΑ-
ΠΙΤΑΛιστές κινέζικα, ας βρουν 
μεταφραστή

: Ευχή στα κινέζικα για το νέο 
έτος αναφέρεται στο πουκαμι-
σάκι. Η ευχή μάλιστα είναι για 
ν’ αρχίσει το ΚΑΠΙΤΑΛ να δίνει 
λίγη σημασία στα παιδιά του και 
ο Κουλίας να του δίνει περισσότε-
ρες ειδήσεις
Γ: Δεν ξέρει, ρε παιδιά, ο Μάριος 
τι γράφει. Το βρήκε σε κάποιο 
κατάστημα, το αγόρασε και αυτό 
ήταν όλο. Ούτε ρώτησε, αλλά ούτε 
και του είπαν περί της κινέζικης 
γραφής στο πουκαμισάκι. Εξάλ-
λου θ’ άλλαζε κάτι; 

 οβερή φάση με τη νεοσσό του 
ΑΛ Α. ιλοξένησε κάποιους 
νεαρούς για να μας περιγράψουν 
το δυστύχημα. Και εις άπταιστον 
φοινικοκυπριακήν μάς είπε ο 

πρώτος ότι ακούσαμε τα «του-
μπαρέματα». Τα ποια άκουσες, 
αγόρι; Κάτι από το στάδιο του 
ΠΑΟΚ, την Τούμπα ήθελε να 
πει; Α, ίσως για την Τρούμπα ή 
μπορεί, ρε παιδιά, να πήγε σε 
κάποιο σκυλάδικο την προηγού-
μενη και τραγουδούσε το άσμα 
«τάμπα-τούμπα».

 ΚΟΥ : Ποιο κορίτσι των κανα-
λιών κυκλοφορεί με χρυσαφικά 
και ρούχα αξίας χιλιάδων ευρώ, 
προκαλώντας την απορία συνα-
δέλφων και μη, αφού ο μισθός της 
δεν ξεπερνάει τα 600 ευρώ, όσα 
δηλαδή στοιχίζει μόνο το ένα της 
σκουλαρίκι;  

  

Η ΑΝΤΕΝΝΟΠΟΎΛΑ ΚΟΤΣΙΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΡΙΨΗ ΣΤΟΎΣ ΣΚΎΒΑΛΟΤΟΠΟΎΣ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΎ ΜΎΘΕΎΜΑΤΟΣ ΤΟΎ TVONE
ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΡΑΜΑΝ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ

ΤΟ ΠΟΎΛΟΒΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΎΙΖ

Τ /////////////// Έ Έ ΗΣΈ Σ  Σ Σ  ΑΝΑ ΣΈ Σ Α  Τ  Η Έ Έ ΈΣΤΕΛΙΟΣ ΞΙΟΥΡΗΣ

ΚΟΥ
Ποιο κορίτσι 

τ ν καναλι ν 
κυκλοφορεί με 
χρυσαφικά και 

ρο χα αξίας 
χιλιάδ ν ευρ , 

προκαλ ντας 
την απορία 

συναδέλφ ν και 
μη, αφο  ο μισθός 
της δεν ξεπερνάει 
τα  ευρ , όσα 
δηλαδή στοιχί ει 
μόνο το ένα της 

σκουλαρίκι;  

 Α  Η Α
Α  Η Α
Την επιστροφή των μαρμάρων του Παρ-

θενώνα ζητούσαν με πανό στον αγώνα 
με την Τότεναμ στο ΓΣΠ οι οπαδοί του 
ΑΠΟΕΛ. Λογικά, μετά την εξάρα από την 
πρωταθλήτρια Ευρώπης εάλ Μαδρίτης 
έπρεπε να ζητήσουν και την επιστροφή 
του Ισπανού τερματοφύλακα της ομάδας, 
Ναουζέτ Πέρεζ, ο οποίος έμεινε άγαλμα σε 
όσα σουτ επιχείρησαν οι Μαδριλένοι. Η 
συντριβή πάντως του ΑΠΟΕΛ προκάλεσε 
χαμόγελα στους οπαδούς της Ομόνοιας, 
οι οποίοι, όπως επεσήμανε ο οπαδός της 
ομάδας, κωμικός Κώστας Πρίγκιπας, είδαν 
στο πρόσωπο της εάλ τον μεγάλο τους 
ξάδελφο, που τον καλούσαν να καθαρίσει 
όταν τους χτυπούσε άλλος συμμαθητής 
τους στο σχολείο.

ΤΗ Η Τ Α  Α
Ο Χρίστος ότσας, πρώην βουλευτής του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, έριξε μαύρη 
ρότσα πίσω του και πλέον πλέει και επίσημα 
στο πλευρό του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο 
οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται 
να του έχει τάξει το Υπουργείο Άμυνας. 
Ο κ. ότσας, να σημειωθεί,  επέλεξε να 
ανακοινώσει την απόφασή του την ώρα 
που έπαιζε ο ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια, με 
τις κακές γλώσσες να υποστηρίζουν πως 
το έπραξε για να φωνάζει ο κόσμος γκολ 
και να φαίνεται ότι πανηγυρίζουν για την 
απόφασή του.

ΤΗ  Η Η
Α  Τ  
Στην κατάθεση νομοσχεδίου για τη 

ρύθμιση του  προχωρεί η Κυβέρ-
νηση. Πρόκειται για μια δραστηριότητα, 
της οποίας ο κύκλος εργασιών, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, υπερβαίνει τα 100 εκατ. 

ευρώ τον χρόνο και η οποία διεξάγεται 
με τρόπο εντελώς ανεξέλεγκτο, είπε  
Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωρ-
γιάδης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Πρόθε-
σή μας, συνέχισε, είναι όπως το  
τεθεί κάτω από το ρυθμιστικό πλαίσιο 
της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, με 
ειδική νομοθεσία που ετοιμάζεται και 
η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση αυτής 
της δραστηριότητας με τρόπο που θα 
διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και το 
κοινωνικό όφελος. Με το συμπάθκιον, 
Χάρη μου, αλλά δεν γίνεται από τη μια 
να φωνάζεις που η Κυβέρνηση κάνει 

ακόμη τον λαχειοπώλη και από την άλλη 
να θέλεις να πιάσεις και το .

 ΤΑ Η Τ  Α 
Α Α
Α 
Πρόταση νόμου για τον καθορισμό 

του σκοπού χρήσης του εθνικού ταμείου 
αλληλεγγύης προς αποζημίωση κου-
ρεμένων καταθετών, ταμείων προνοίας 
και κατόχων αξιογράφων, κατέθεσε ο 
πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος. Σκοπός της πρότασης νόμου 
είναι η τροποποίηση του περί ίδρυσης 
εθνικού ταμείου αλληλεγγύης νόμου, 

ώστε οι πόροι του ταμείου να μπορούν 
να προέρχονται επιπροσθέτως από 
τους ήδη καθορισμένους με βάση τη 
νομοθεσία πόρους και από την ετήσια 
κρατική συνεισφορά, επαναπατρισθέ-
ντα κεφάλαια και κρατική περιουσία. 
Συγκεκριμένα, οι πρόσθετοι πόροι, 
σύμφωνα με την πρόταση νόμου, θα 
είναι η ετήσια συνεισφορά του κράτους 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 10% 
του ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος 
του κρατικού προϋπολογισμού, έσοδα 
που προκύπτουν από επαναπατρισμό 
κεφαλαίων ή και εφαρμογή νομοθεσιών 
που προνοούν για την εθελοντική απο-

κάλυψη εισοδημάτων και επενδύσεων 
και κρατική περιουσία που το κράτος 
μεταβιβάζει προς όφελος του ταμείου, 
είτε αυτή είναι υπό μορφή ακίνητης 
περιουσίας είτε υπό μορφή μετοχών ή 
μεριδίων σε εταιρείες που ελέγχονται από 
το κράτος ή και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων. Η πρόταση νόμου προνοεί 
ότι σκοπός του ταμείου θα είναι η απο-
ζημίωση Κυπρίων πολιτών που έχασαν 
καταθέσεις πέραν των πρώτων 100 χιλ. 
σε τραπεζικά ιδρύματα. Το ότι υπάρχει 
δυσμενής διάκρισης εις βάρος των ξένων 
καταθετών, αγαπητέ Νικόλα, οι οποίοι 
αν κινηθούν δικαστικώς θα δικαιωθούν 

troll
ΣΤΗΝ Έ Α ΤΗΤΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΤΑ 
ΠΙΣΩΚΛΟΥΘΚΙΑ

σε περίπτωση έγκρισης της πρότασής σου, 
φαντάζομαι δεν το σκέφτηκες, έτσι;

 ΤΑ Α
Τ  Α

«Εάν με στείλει ο λαός στο σπίτι μου, 
θα του πω ευχαριστώ που μου δίνεις το 
δικαίωμα να ζήσω σαν άνθρωπος όπως 
οι υπόλοιποι», ανέφερε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, επιση-
μαίνοντας πως δεν τον ανησυχεί το ενδεχό-
μενο μη επανεκλογής του στις επερχόμενες 
προεδρικές εκλογές. 

Μάλιστα, ο Νίκος Αναστασιάδης εμφα-
νίστηκε να του έχει λείψει η φυσιολογική 
ζωή όπως όλου του απλού κόσμου, και 
πολύ περισσότερο να τον έχει κουράσει το 
γεγονός πως σε κάθε του βήμα πρέπει να 
συνοδεύεται, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, 
για παράδειγμα, εάν θέλει να περπατήσει 
το πρωί, πρέπει κάποιοι «να εν πισωκλούθ-
κια», κατά την έκφρασή του. Σε συνέντευξή 
του στον ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 6, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης προειδοποίησε 
ωστόσο τους πολιτικούς του αντιπάλους 
πως εάν συνεχίσουν να τον ταλαιπωρούν, 
θα συνεχίσει μέχρι τα 110, υποδεικνύο-
ντας πως τα γονίδιά του φαίνεται προς το 
παρόν να τον ευνοούν. «Δόξα τω Θεώ, να 
κτυπήσω ξύλο, ο παππούς μου πέθανε στα 
110, εάν συνεχίσουν να με ταλαιπωρούν 
οι πολιτικοί μου αντίπαλοι θα πάω μέχρι 
τα 110, αυτό είναι απειλή. Να κτυπήσω 
επίσης ξύλο, η μάνα μου είναι 94, νομίζω 
ότι τα γονίδιά μου φαίνεται προς το παρόν 
να με ευνοούν », τόνισε χαρακτηριστικά. 
Ο Νίκαρος, πάντως, όπως και ο πρώην 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, αείμνηστος Γλαύ-
κος Κληρίδης, εκτός από χιούμορ, έχει και 
δικό του λεξιλόγιο, καθώς η αλήθεια τα 
«πισωκλούθκια» προσωπικά πρώτη φορά 
τα άκουσα στη ζωή μου. 

Την ε δομάδα 
που μας πέρασε 

συνέ ησαν μία σειρά 
από γεγονότα, στα 

οποία η ανανε μένη 
στήλη Τρολ στην 

επικαιρότητα  δίνει 
μίαν άλλη διάσταση

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΟΤΣΑΣ
ΕΡΙΞΑ ΜΑΥΡΗ ΡΟΤΣΑ 

ΠΙΣΩ ΜΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
Η ΡΕΑΛ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ 
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΥ 

ΞΑΔΕΛΦΟ



 Ποιος είπε ότι γεννηθήκαμε σε μια 
ελεύθερη, δίκαιη και ηθικά βιώσιμη 
κοινωνία; Αυτό, μάλλον, αποτελεί όραμα 
των φιλοσόφων, των ρομαντικών και των 
ηλιθίων από αφέλεια.

 ς προσέγγιση μπορεί να θεωρη-
θεί ότι βρίθει απαισιοδοξίας και είναι 
μηδενιστική. Υποκρύβει, ωστόσο, έναν 
σκληρό ρεαλισμό και μια θλιβερή πραγ-
ματικότητα ως προς τον αυτοεγκλωβι-
σμό των κοινωνιών.

 Μόνο στα όνειρα μπορούμε να έχουμε 
ελεύθερες, δίκαιες και ηθικά βιώσιμες κοι-
νωνίες. Και αυτό γιατί έχει χαθεί το βάθος 
και το πλάτος των ανθρώπων.

 Παρ’ ότι δεν έχουμε απολέσει τη συνεί-
δηση (συν-ειδέναι οίδα , έχω επίγνωση), 
έχουμε παρακάμψει την ευσυνειδησία.

 Αν και έχουμε επίγνωση των 
πράξεών μας, με εξαίρεση κάποιων 
περιπτώσεων (εννοώ τους βλάκες με 
την κυριολεκτική έννοια του όρου), 
εντούτοις στερούμαστε ευσυνειδησί-
ας. Έχουμε, δηλαδή, συνείδηση ότι οι 
ενέργειές μας δυνατόν να καταλύουν το 
δίκαιο και την ελευθερία των γύρω μας, 
αλλά η εσωτερική φωνή μέσα μας έχει 
σιγήσει.

 Αυτό, δεν αποτελεί βεβαίως κοινωνική 
ασθένεια της εποχής μας. Τα αλμανάκ με 
τα γεγονότα των ημερών (20 και 24 Νοεμ-
βρίου), ανασύρουν από το χρονοντούλαπο 
την υπόθεση Σταβίσκι  (το μεγαλύτερο 
πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο της δεκαε-
τίας του 30 στη Γαλλία) και την υπόθεση 
Κοσκωτά  (το σκάνδαλο που έστειλε στο 
εδώλιο υπουργούς και προκάλεσε πολιτικό 
σεισμό στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετί-
ας του 80).

 Και στις δύο υποθέσεις, οι πρω-
ταγωνιστές -μεγαλοαπατεώνες με 
ιδιαίτερη ευφυ α- και οι συνεργοί τους 
(πρωθυπουργοί, υπουργοί, δικαστικοί, 
διωκτικές Αρχές) δρούσαν με απόλυτη 
επίγνωση των πράξεών τους. Παραμέρι-
ζαν, ωστόσο, τις συνέπειες των ενεργει-
ών αυτών στην ευρύτερη κοινωνία.

 Το τραγικό, πάντως, σε όλες τις υπο-
θέσεις σκανδάλων είναι πως η απώλεια 
της ευσυνειδησίας των πρωταγωνιστών 
ισοδυναμεί με απαλλαγή από τη μεγαλύτε-
ρη τιμωρία (τις τύψεις).

 Είναι γι’ αυτό που οι πολίτες ζητούν 
κάθε φορά τιμωρία των ενόχων από 
την εισαγγελική και δικαστική εξουσία, 
άλλως πως οι εγκληματίες παραμένουν 
ατιμώρητοι και επαναλαμβάνουν το 
έγκλημα.

 Η λαϊκή απαίτηση για τιμωρία, δεν συ-
νιστά απλώς ένα εύηχο σύνθημα στ’ αφτιά 
του λαού. Έχει και ουσία και περιεχόμενο.

αρ ι ς  ατιμώρητο έμεινε 
το σκάνδαλο του ΧΑΚ και, όπως όλα 
δείχνουν, ατιμώρητοι θα μείνουν και οι 
υπαίτιοι της οικονομικής και τραπεζικής 
χρεοκοπίας.

Και   εξαιρετικά αφιερωμένο 
στους άσχετους, που πιστεύουν ότι είναι  
σχετικοί.

Α  
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ξ Απορρήτων

AΠ’ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ 

Έ ΤΗΝ ΈΤ Α Α

ΠΕΤ Ο ΟΛΙΣΜΟΙ 

/// ΚΡ Ε Ο Κ ΣΤΑΚ Σ Α Τ Ο

Ρ ΟΣ
Ο ΚΑ Σ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΚΕΛ
Τ   

   
      

    
  

 Αυτό δεν αποτελεί δίλημμα, αλλά 
πραγματικότητα  Με τη δι νική 
ομοσπονδία  νομιμοποιείται η διχοτόμηση 
και η Τουρκία αποκτά σ νορο στην Κ προ

ΚΟΣ
Α ΑΣΤΑΣ Α Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η   

    
   

       
 

 Και το μεθεπόμενο έγκλημα θα είναι 
η νομιμοποίηση του ευδοκράτους σε 
τουρκοκυπριακό συνιστ ν κράτος

Κ ΣΤΑΣ
ΚΑ Σ
ΥΠΟΥΡ ΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  
   

  
 έκασε, σκο πισε, τέλει σε με 

τις ευθ νες του, επικαλο μενος τον 
χρόνο  

Μ Α Σ
ΑΤ Α Σ

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

   
   

      
 ποιος πιστε ει στον Αναστασιάδη, 

παραγ νιάς τ ιοιμάται, Μιχάλη

Σ  Π     ... 2019
ΚΑ ΠΡΟΕΚ Ο Κ
BLACK FRIDAY!

ρθε, έστω και καθυστερημένα, και 
στην Κύπρο η αμερικανικής επινόη-
σης περίφημη   (η τέταρτη 
Παρασκευή του Νοεμβρίου), κατά την 
οποία πολλά καταστήματα προσφέ-
ρουν «τρελές» εκπτώσεις. Από νωρίς 
το πρωί συγκεντρώνονται εκατοντά-
δες άνθρωποι έξω από τα μαγαζιά, 
περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες 
για να ορμήσουν και να προλάβουν τις 
καλύτερες προσφορές. Προσπαθήστε 
τώρα να φανταστείτε μιαν ανάλογη 
κατάσταση και στις... προεδρικές μας 
εκλογές. Ένα...   «τρελών» 
προσφορών από τους υποψηφίους. Το 
κάθε μαγαζί (εκλογικό επιτελείο) βγάζει 
σε προσφορές όλο το απόθεμα των 
υποσχέσεων και των δεσμεύσεών του, 
για να επιλέξει το κοινό. Η αλήθεια εί-
ναι ότι το μαγαζί «  » 
έχει τις πιο εντυπωσιακές προσφορές, 
καθώς διαθέτει πολύ μεγαλύτερο στοκ 
και το προσφέρει σε εξευτελιστικές 
τιμές, σε αντίθεση με τους άλλους, 
που επί του παρόντος προσφέρουν 
μόνο... κουπόνια, για εξαργύρωση σε 
περίπτωση εκλογής τους. Πάντως, όσοι 
δεν έχετε επωφεληθεί μέχρι στιγμής 
από τις προσφορές, υπάρχει ακόμα 
χρόνος. Οι προεκλογικές   
θα συνεχιστούν... μέχρι τον Γενάρη.

ΜΠΟ ΕΡ

Α Ε ΟΠΟ Σ
ΜΕ Τ ΤΟ ΡΚ Α
Ξέρετε τι μου θύμισε η προσπάθεια του 
Προέδρου Αναστασιάδη «να τα μαζέ-
ψει» μετά τη δήλωσή του περί «αδελ-
φής» και «μητέρας Ελλάδας» κατά την 
τριμερή συνάντηση; Μου θύμισε το 
γνωστό ανέκδοτο με τον γελωτοποιό, 
που χούφτωσε τα οπίσθια του βασιλιά 
και όταν ο βασιλιάς τού έβαλε τις φωνές, 
εκείνος του είπε «με συγχωρείτε,  με-
γαλειότατε, νόμιζα ότι ήταν... η μεγαλει-
οτάτη». Όταν ο Πρόεδρος εξέφραζε τις 
ευχαριστίες του προς τις συμμετέχου-
σες χώρες, είπε: «Εύχομαι ό,τι καλύτερο 
και στη φίλη Αίγυπτο και στην αδελφή 
Ελλάδα... ή μητέρα Ελλάδα». Και μπρο-
στά στο αμήχανο χαμόγελο του Έλληνα 
Πρωθυπουργού, ο Πρόεδρος θεώρησε 
καλό να δώσει την εξής εξήγηση: «Αν 
έλεγα στη μητέρα Ελλάδα , θα παρε-
ξηγούμουν από όσους επικαλούνται τη 
μητέρα Τουρκία. Και επειδή θέλουμε 
ανεξαρτησία, απεξάρτηση, θέλω να 
τηρώ τα θέσμια και τα θέσμια είναι η 
αδελφική σχέση Κύπρου, είτε με την 
Ελλάδα είτε με την Τουρκία αλλά και 
σεβασμό στην Κυπριακή Δημοκρατία». 
Πάλι κατάφερε να εξισώσει την Ελλάδα 
με την Τουρκία ο Νίκαρος. Και από 
πάνω να μας... αδελφοποιήσει κιόλας 
με τον Ερντογάν. «Λευτεριά και ω-
μιοσύνη είν’ αδέρφια δίδυμα», λέει το 
ηρωικό άσμα της Μαρινέλλας. Ε, τώρα 
αλλάζει αυτό. Γίνεται: « ωμιοσύνη... 
Τουρκοσύνη, είν’ αδέρφια δίδυμα»

Κ ΠΡΟ ΡΕ Σ

Πλατεία Ελευθερίας. Η ιστορική πλα-
τεία της Λευκωσίας. Που καταγράφει 
νέο... ιστορικό ρεκόρ καθυστέρησης 
στην κατασκευή έργου δημόσιας 
ωφελείας. Υποτίθεται (ύστερα από 
αλλεπάλληλα αποτυχημένα ορό-
σημα ολοκλήρωσης) ότι η πλατεία 
θα τέλειωνε μέχρι το τέλος αυτού 
του χρόνου, ώστε να γιορτάσουμε 
εκεί πανηγυρικά την έλευση του 
νέου χρόνου 2018. αίνεται, όμως, 
ότι δεν θα καταφέρουμε να γιορ-
τάσουμε ούτε στο τέλος του 2018 
την έλευση... του 2019. Θυμίζουμε 
ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
για την πλατεία είχε γίνει το 2005. 
Από τότε άρχισε μια πονεμένη 
ιστορία που θυμίζει την ιστορία του 
περίφημου γεφυριού της Άρτας. 
Για μια περίπου δεκαετία, αντί για 
μια πλατεία, έχουμε έναν κρατήρα 
στη μέση της πρωτεύουσας που 
ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους και 

στερεί το κέντρο της πόλης από έναν 
πνεύμονα αναζωογόνησης. έβαια, 
παρέα με την καθυστέρηση, πάει 
και το αυξημένο κόστος, για το οποίο 
κάποιοι αρμόδιοι πρέπει να δώσουν 
εξηγήσεις στους δημότες. Στο μεταξύ, 
δεν μας είπαν αν θα επιτραπεί η διέ-
λευση οχημάτων από 
την πλατεία ή όχι. Αν 
θα επιτραπεί τελικά, 
ας είμαστε έτοιμοι γι’ 
αυτό που θα συνα-
ντήσουμε. Ένας ήρε-
μος περίπατος στη 
διασημότερη πλατεία 
της πρωτεύουσας θα 
πρέπει να συνοδεύ-
εται από μάσκα για 
τα καυσαέρια και 
ωτασπίδες για τον θόρυβο από τα 
μαρσαρίσματα και τα κορναρίσματα 
του κάθε νευρικόπελλου.

Κ ΠΡΟ ΡΕ Σ

Κατέληξα στο ασφαλές συμπέρασμα 
ότι το αποχετευτικό είναι αυτό που 
αντικατοπτρίζει ακριβέστερα την 
εικόνα μας ως κράτους, ως θε-
σμών, ως κοινωνίας. Διότι μονίμως 
καταλήγουμε σε όλους τους τομείς 
να τα κάνουμε «του αποχετευτικού» 
(το λέω ευγενικά). Ακόμα και στο 
θέμα... του ίδιου του αποχετευτικού, 
καταφέραμε να έχουμε το προανα-
φερθέν αποτέλεσμα. Η ουλή στις 3 
Νοεμβρίου ψήφισε ομόφωνα (και ο 
ΔΗΣΥ μέσα) μείωση των τελών απο-
χέτευσης για το 2017. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, όμως, με γνω-
μάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, 
έστειλε τον νόμο πίσω στη ουλή, 
με την υπόδειξη ότι πρόνοιες της 

νομοθεσίας δημιουργούν, μετα-
ξύ άλλων, ανισότητες μεταξύ των 
πολιτών και αφαιρούν έσοδα από τα 
ταμεία των Συμβουλίων. Η ουλή 
θα ξαναδεί τώρα επειγόντως το θέμα 
και αναμένεται να ψηφίσει κάποιες 
τροποποιήσεις, πιθανόν την 1η Δε-
κεμβρίου. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι 
ο νέος νόμος θα υπογραφεί από τον 
Πρόεδρο. Οι δημότες (ιδιαίτερα οι 
Λευκωσιάτες) παρακολουθούν συγ-
χυσμένοι, χωρίς να ξέρουν τι πρέπει 
να κάνουν. Αφού αρχικά πήραν τη 
χαρά ότι θα επωφεληθούν από τις 
μειώσεις στα τέλη, τελικά είδαν τις 
μειώσεις να οδεύουν κι αυτές προς 
το... αποχετευτικό. 

ΜΑ Ρ ΤΡ ΠΑ

Έκκληση στους  επισκέπτες 
να μην ενοχλούν τα φλαμίν-
γκο στις Αλυκές Λάρνακας 
και Ορόκλινης απηύθυναν 
η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής 
Λάρνακας και ο Πτηνολογι-
κός Σύνδεσμος Κύπρου. Η 
έκκληση έγινε με αφορμή 
τη συνήθεια πολλών Κυπρί-
ων να πλησιάζουν όσο γίνε-
ται περισσότερο τα όμορφα 
αυτά πουλιά που έχουν 

κατακλύσει τις Αλυκές για 
να ξεχειμωνιάσουν. Κάποιοι 
μπαίνουν ακόμα και μέσα 
στις Αλυκές στην προσπά-
θειά τους να φωτογραφί-
σουν ή απλώς να δουν από 
πιο κοντά τα φλαμίνγκο, 
ενώ η κοσμοσυρροή θυ-
μίζει πανα ρι. Θέλουμε να 
απολαμβάνουμε το θέαμα 
και να βγάζουμε... σέλφι 
με τα φλαμίνγκο, χωρίς να 
υπολογίζουμε τη ζημιά που 

μπορούμε να προκαλέσου-
με. Παραγνωρίζοντας το 
γεγονός ότι τα πουλιά ήρθαν 
για να ξεκουραστούν και να 
επιδοθούν και σε αναπα-
ραγωγικές δραστηριότητες. 
Και επειδή οι Κυπραίοι δεν 
συμμορφώνονται εύκολα, 
καλά θα κάνουν κάποιοι 
αρμόδιοι φορείς, είτε η 
Υπηρεσία Θήρας είτε η 
Αστυνομία είτε ο Δήμος, 
να είναι συνεχώς παρόντες 
στις Αλυκές για να καθο-
δηγούν τον κόσμο και να 
αποτρέπουν τους ατίθασους 
να πλησιάζουν τα πουλιά. 
Ευτυχώς, πάντως, που δεν... 
τρώγονται τα φλαμίνγκο, 
γιατί καταλαβαίνετε τι θα 
γινόταν.

ΜΠΟ ΕΡ

Ε Ε ΠΑ ΤΟ ΑΠΟ ΕΤΕ Τ ΚΟ

Ο ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΑΜ ΚΟ

Σ

 Τελικά το πρόβλημα στο Κυπριστάν είναι ότι οι 
πολιτικοί μας δεν έχουν άλλες φαντασιώσεις, όπως 
π.χ. ερωτικές, για να απασχολούνται, και οπτασιάζονται 
σαν φαντασιόπληκτοι μεγαλεία και αππωμάρες, με τον 
λογαριασμό να έρχεται πάντα στους πολίτες.

 Και όσοι επιχειρήσουν να τους πουν ότι μπορεί να 
είναι προτιμότερο να εξάγεται το  φυσικό αέριο με σω-
ληνώσεις, πλωτό τερματικό ή άλλο τρόπο, παθαίνουν 
αμόκ, λες και τους είπαν ότι δεν θα πληρωθούν για έξι 
μήνες, για χατίρι της χρεοκοπημένης,  λόγω δικών τους 
λαθών, πατρίδας.

 Όταν οι υποψήφιοι λένε ότι θα τους στηρίξουν τα 
χαμηλά οικονομικά στρώματα του λαού, φαντάζομαι 
εννοούν την πλειοψηφία των Κυπρίων. Γιατί πλέον 
χάσαμε και το στρώμα (το οικονομικό) και το πάπλωμα. 

 Πάντως μην περάσει κάποιος έξω από το επιτελείο 
του Νικόλα Παπαδόπουλου και πει για αστείο το όνο-
μα Λιλλήκας. Μπορεί και να δεχθεί ομοβροντία πυρών 
από τον Πρίγκιπα και τους συνεργάτες του. Ούτε γι’ 
αστείο να ακούσουν περί δεύτερου γύρου

 Ε, καλά να πάθουν. Για να μην τρέφουν ψευδαισθή-
σεις ότι μεγαλώνοντας τον κολιό δεν θα τους έβγαζε τα 
μάτια, και θα τους έβλεπε μόνο  

Κ

 Επιτέλους  κάντε κάτι με τις μοτοσικλέτες. τάνει. 
Όχι άλλοι θάνατοι νεαρών μοτοσικλετιστών. Κάντε κάτι. 
Θα ήθελα να γνώριζα, όμως, νεαρά παιδιά 20-25, έστω 
28 χρονών, πού βρίσκουν τόσα λεφτά και αγοράζουν 
μοτοσικλέτες αξίας 20-30 και πάνω χιλιάδων ευρώ; 
Επιτέλους, γονείς - συγγενείς - γυναίκες - φίλοι. Αναλά-
βετε τις ευθύνες σας. 

 Πολιτεία, κάνε κάτι να μην επιτρέψεις άλλους 
θανάτους. Αυξήστε το όριο ηλικίας για έκδοση άδειας 
οδηγού μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού. Επιτέλους, 
κάντε κάτι. Να μη βλέπουμε τις ειδήσεις και ο θάνατος 
νεαρών οδηγών να είναι το συνηθισμένο φαινόμενο. 
Εγερθείτε κι εσείς, γονείς. Αναμιχθείτε λίγο περισσό-
τερο στη ζωή των παιδιών σας. Ας περιμένουν οι δου-
λειές και το μάζεμα των χρημάτων. Αν χάσετε τα παιδιά 
σας, τότε για ποιους θα τα μαζεύετε;

 Λες και έβαλαν τον ορό της αλήθειας στις τράπεζες. 
Όταν ομολογούν ότι μέσω των δανείων επιδιώκουν 
τους αιώνιους πελάτες, αυτό τι σημαίνει; Ότι οι περισ-
σότεροι ανήκουν στις τράπεζες ψυχή τε και σώματι. Και 
μετά σας φταίνε οι γυναίκες σας

 Καθαρόαιμος Κυπραίος είναι αυτός που ανήκει στη 
γυναίκα του, την πεθερά του, την κόρη του, την ομάδα 
του και σίγουρα στην τράπεζά του. Και μετά να θέλει να 
το παίζει ανεξάρτητος  Το αντρικό φεμινιστικό κίνημα 
θα ήθελα να ξέρω πότε θα ξεκινήσει
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ην ώρα που η Πολιτεία 
αρνείται τα αυτονόητα, 
δηλαδή το ελάχιστο που 
επιβάλλεται για την 
επιβίωση των άπο-
ρων συμπολιτών μας 
και δη των συνταξιού-

χων που χρήζουν μεγαλύτερης στήριξης 
για ευνόητους λόγους, τα δικαστήρια τούς 
δικαιώνουν. Την περασμένη εβδομάδα 
δικαιώθηκε από το δικαστήριο άπορη 
γυναίκα, η οποία διεκδικούσε δημόσιο 
βοήθημα αλλά το κράτος αρνήθηκε να της 
το παραχωρήσει. Το διοικητικό δικαστήριο, 
ωστόσο, αποφάσισε όπως καταβληθεί στη 
γυναίκα το ποσό του δημοσίου βοηθήματος, 
καθώς και τα αναδρομικά από το 2013. Η 
σχετική απόφαση, που ανοίγει τον δρόμο 
για δεκάδες συμπολίτες μας να βρουν το 
δίκαιό τους, αφορά περίπτωση γυναίκας 
που ζήτησε από το Διοικητικό Δικαστή-
ριο και πέτυχε ακύρωση της απόφασης 
του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Λευκωσίας να απορρίψει την αίτησή της 
ημερομηνίας 16-08-2013, για παροχή 

δημοσίου βοηθήματος. Στην αίτηση είχε 
δηλώσει ότι είναι διαζευγμένη με παιδί 
ενήλικο, άνεργο και ότι μαζί με το παιδί 
της διέμεναν με τη μητέρα της, καθώς η 
ίδια δεν διέθετε ακίνητη περιουσία. Είχε 
δηλώσει, επίσης, πως το σπίτι όπου διέμενε 
ήταν σε άθλια κατάσταση και τα έσοδα από 
τον μισθό που έπαιρνε ως γραμματέας 
ιατρείου ήταν μόλις 400 ευρώ. 

Α όμη  όταν υπ ρ ουν 
ε σοδ ματα

Ερμηνεύοντας τον ορισμό της «προσο-
δοφόρας εργασίας», το Δικαστήριο τονίζει 
ότι η σχετική νομοθεσία δεν απαγορεύει την 
ύπαρξη εισοδημάτων για λήψη δημοσίου 
βοηθήματος. «Η λογική ερμηνεία των προ-
σόδων που θα πρέπει να λαμβάνει κάποιος 
αιτητής για να μη θεωρείται δικαιούχος είναι 
τα εισοδήματα να μπορούν να καλύψουν 
βασικές ανάγκες», τονίζει στην απόφασή 
του το Δικαστήριο. Επισημαίνει, παράλ-
ληλα, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
παραπονούμενη, ορθά διαμαρτυρήθηκε 
για την «έλλειψη δέουσας έρευνας», καθώς, 
όπως αναφέρει, οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Κράτους δεν είχαν πραγματοποιήσει 
έρευνα για τις πραγματικές συνθήκες 
εργασίας της, ούτε ξεκαθάρισαν αν αυτές 
αφορούσαν πλήρη ή μερική απασχόλη-
ση. Κακίζει, παράλληλα, το γεγονός ότι δεν 
είχαν ερευνήσει κατά πόσον το ποσό που 
απέμενε στην αιτήτρια από το εισόδημά της 

-είχε δηλώσει ως έξοδα ποσό 200 ευρώ- 
ήταν επαρκές για να καλύψει τις βασικές 
της ανάγκες. 

ε λο  αμένο
ο  αμηλοσυντα ού ο

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Ελεγκτής έδω-
σε την ειδική έκθεση του Γραφείου του 
στη δημοσιότητα. Με βάση τα στοιχεία 
που αναφέρονται, οι κοινωνικές παρο-
χές περικόπηκαν κατά 233,4 εκατ. ευρώ 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αξίζει να 
αναφερθεί πως οι χιλιάδες χαμηλοσυντα-
ξιούχοι θεωρούνται οι μεγάλοι χαμένοι, 
αφού έχασαν τη μικρή επιταγή. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, το 2012 το σύνολο των 
κοινωνικών παροχών που παραχωρή-
θηκαν σε ευάλωτες ομάδες και χαμηλο-
συνταξιούχους ήταν 331,5 εκατ. ευρώ. 

στόσο, το 2013 -πρώτο έτος ένταξης 
στο μνημόνιο που αυξήθηκε δραματικά 
η φτώχια στην Κύπρο- το σύνολο των 
κοινωνικών παροχών μειώθηκε στα 250,9 
εκατ. ευρώ (περικοπές 80,7 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το 2014 οι κοινωνικές παροχές 
ανήλθαν στα 253,6 εκατ. ευρώ (περικοπές 
77,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012). 
Ακόμη το 2015 οι κοινωνικές παροχές 
ανήλθαν στα 281,2 εκατ. ευρώ (περικοπές 
50,3 εκατ. ευρώ), ενώ το 2016 ανήλθαν στα 
307 εκατ. ευρώ (περικοπές 24,5 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με το 2012). Το 2012 το σύνολο 
των βοηθημάτων προς τους χαμηλοσυ-

νταξιούχους ήταν 128,2 εκατ. ευρώ, ενώ 
το 2016 μειώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ (σε 
όσους καθίστανται δικαιούχοι ΕΕΕ παύει να 
παρέχεται επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου). 
Επίσης στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως έξι 
στους δέκα αιτητές ΕΕΕ απορρίφθηκαν. 
Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι, με βάση 
στοιχεία που περισυνέλεξε η Υπηρεσία 
στις 21 Νοεμβρίου 2016, «από τις 86.919 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 50.342 
αιτήσεις απορρίφθηκαν τερματίστηκαν, 
οι 10.366 βρίσκονταν στο στάδιο κατα-
χώρισης αξιολόγησης επανεξέτασης και 
για τις 26.211 παραχωρείτο ΕΕΕ».

ο ο  μπορεί να σε
με  ευρ

Μεταξύ άλλων, η έκθεση του Γενικού 
Ελεγκτή αναδεικνύει το πρόβλημα με 
τη χαμηλή επιδότηση που παρέχεται σε 
λήπτες ΕΕΕ, για ενοίκιο και τόκους στεγα-
στικού δανείου. Μια από τις περιπτώσεις 
που αναφέρει αφορά άτομο που πληρώνει 
μηνιαίο ενοίκιο 530 ευρώ συν 40 ευρώ 
για κοινόχρηστα και λαμβάνει επίδομα 
ΕΕΕ ύψους 480 ευρώ (ελάχιστο καλάθι 
διαβίωσης) και επίδομα ενοικίου ύψους 
154 ευρώ (τόσο δικαιούται σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς), δηλαδή σύνολο 634 
ευρώ. Επομένως, προσθέτει, «το άτομο 
αυτό έχει στη διάθεσή του για διαβίωση 
καθαρό μηνιαίο εισόδημά μόνο 64 ευρώ». 

Η απόρρ η δεν είνα
το τέλο  του δρόμου

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυρια-
κής ο νομικός Σίμος Αγγελίδης ανέφερε 
ότι ο νόμος που ρυθμίζει το ΕΕΕ δεν πε-
ριορίζεται μόνο στο Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες 
Κοινωνικές Παροχές, όπως την παροχή 
ενοικίου, παροχή τόκων στεγαστικού δα-
νείου, τα δημοτικά ή άλλα παρόμοια τέλη.  

Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθεί μια 
απορριπτική απόφαση σε μια αίτηση η 
οποία κατά την κρίση του ίδιου του αιτητή 
ήταν καθ’ όλα ορθή, έχει, σύμφωνα με τον 
νόμο, δικαίωμα να προβεί σε ένσταση  
που υποβάλλεται στην Υπουργό Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κατά της αρνητικής απόφασης 
εντός 60 ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απορριπτικής απόφασης. Ένσταση 
μπορεί επίσης να υποβληθεί αναφορικά 
με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητή-
ματα: (α) τερματισμό του δικαιώματος για 
παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος, (β) το ύψος του ποσού του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, (γ) την παροχή 
στέγασης, (δ) την απόφαση για κήρυξή του 
ή για την κήρυξη οποιουδήποτε μέλους 
της οικογενειακής μονάδας ως εκούσια 
άνεργου. Στην ένσταση, η οποία μπορεί 
να γίνει από τον ίδιο ή μέσω δικηγόρου, 
ο αιτητής θα πρέπει να καταγράφει με 
σαφήνεια και τεκμηριωμένα, τους λόγους 

για τους οποίους θεωρεί την απόφαση της 
διοίκησης εσφαλμένη, προσκομίζοντας 
τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τη θέση του αυτή.

Σύμφωνα με τον Σίμο Αγγελίδη, η 
Υπουργός οφείλει, σύμφωνα με τον νόμο, 
να απαντήσει εντός τριών μηνών από 
τη λήψη της ένστασης, εάν πρόκειται να 
ικανοποιήσει το αίτημα του αιτητή και να 
εγκρίνει την αίτηση ή εάν θα εμμείνει στην 
αρχική απορριπτική απόφαση. Εναλλα-
κτικά ο αιτητής μπορεί, δυνάμει του Άρ-
θρου 146 του Συντάγματος, να προσφύγει 
απευθείας στο Διοικητικό Δικαστήριο (μη 
αξιοποιώντας εξαντλώντας τη δυνατότη-
τα ένστασης), εντός 75 ημερών από την 
ημερομηνία της αρνητικής απόφασης ή, 
σε περίπτωση που έχει προχωρήσει σε 
ένσταση και η απάντηση της ένστασης 
από την Υπουργό είναι αρνητική, σε 75 
μέρες, οι οποίες ξεκινούν από τη λήψη 
της αρνητικής απάντησης της ένστασης».

Συνεπώς, όπως είπε, «χωρίς κάποιος 
να διεκδικήσει, παραμένει καταδικασμέ-
νος στην απόρριψη, ενώ αντίθετα, εάν 
πράγματι έχει μια βάσιμη υπόθεση, δι-
καιούται να υπολογίζει και να αναμένει 
την κρίση του Δικαστηρίου, η οποία δεν 
υπεισέρχεται σε σκοπιμότητες ή πολιτικές 
αλλά εξετάζει τα πραγματικά και νομικά 
δεδομένα με βάση τον νόμο, τις αρχές της 

υσικής Δικαιοσύνης και της Χρηστής 
Διοίκησης», κατέληξε. 
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ταδιακή μείωση των 
τελών επί ακινήτου πε-
ριουσίας από το 2018, 
κατά 5% ετησίως μέχρι 
και το 2022, αποφάσισε 
το Συμβούλιο Αποχετεύ-
σεων Λεμεσού - Αμαθού-

ντας, παρέχοντας έτσι μειώσεις της τάξης 
του 25%. Παράλληλα, όμως, με σκοπό 
τον εξορθολογισμό της τιμολογιακής 
πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, θα 
επιβληθούν σταδιακά μικρότερες σχε-
τικά αναπροσαρμογές στα τέλη χρήσης 
επί της κατανάλωσης νερού, αρχίζοντας 
από το 2019.

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» της 
Κυριακής ο Διευθυντής του ΣΑΛΑ, Ιάκω-
βος Παπαϊακώβου,  ανέφερε πως «όλα 
αυτά τα χρόνια, το Συμβούλιο εργάζεται με 

προγραμματισμό, σύνεση και με μεγάλη 
προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών 
πόρων του Οργανισμού», προσθέτοντας 
πως «ως αποτέλεσμα αυτής της νοικοκυρε-
μένης πολιτικής, το Συμβούλιο βρίσκεται 
σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να 
αρχίσει τη σταδιακή μείωση των τελών με 
στόχο τη μείωση του οικονομικού βάρους 
των συμπολιτών μας και παράλληλα να 
συνεχίσει την επέκταση των συστημάτων 
με νέα έργα πέραν των 125 εκ.».

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου, αφού 
μελέτησε σε βάθος την οικονομική κα-
τάσταση του Οργανισμού και τις ανάγκες 
εκτέλεσης των νέων έργων, αποφάσισε 
και ενέκρινε τη σταδιακή μείωση των 
αποχετευτικών τελών και καθόρισε τη 
νέα δομή των αποχετευτικών τελών για 
τα έτη 2018 μέχρι και το 2022.  Συγκεκρι-
μένα, η Ολομέλεια ενέκρινε τη σταδιακή 

μείωση των αποχετευτικών τελών κατά 
5% περίπου ετησίως ως ακολούθως:  

ρο λεπόμενα 
ονομ  Αποτελέσματα 

Το σύνολο των αποχετευτικών τελών 
του Συμβουλίου για την περίοδο 2017-
2022 θα ανέλθει στα 151.5 εκ., δηλαδή 

108.6 εκ. από αποχετευτικά τέλη και 42.8 
από τέλη χρήσης. Δηλαδή για την περίοδο 
2017-2022 θα υπάρξει συνολική μείωση 
εισοδημάτων του Συμβουλίου από αποχε-
τευτικά τέλη κατά  15 εκ. και παράλληλη 
αύξηση των εσόδων από τέλη χρήσης ύψους 

3 εκ. ασική προϋπόθεση για υλοποίη-
ση της πολιτικής αυτής είναι η εξόφληση 
όλων των οφειλών της Κυβέρνησης προς τα 
Συμβούλια, οι οποίες εκκρεμούν για πολλά 
χρόνια και να επισπευσθεί η εξέταση των 
ενστάσεων από το Κτηματολόγιο αναφορικά 
με τις εκτιμημένες αξίες των ακινήτων και 
να διορθωθούν τα οποιαδήποτε λάθη στις 
αξίες αυτές.  

οθέτηση εν  τίμηση  
Α ν τ ν σε τ μέ  1

Η αναπροσαρμογή της βάσης επιβολής 
των αποχετευτικών τελών από την εκτι-
μημένη αξία σε τιμές 1 1 1980, σε τιμές 
1 1 2013, κατέστη πλέον αναγκαιότητα, 
δεδομένου ότι πολλές περιουσίες που είναι 
εκτιμημένες σε τιμές 1 1 1980 δεν ήταν 
επικαιροποιημένες, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν αδικίες και απώλειες εσόδων. 

Οι εκτιμημένες αξίες των ακινήτων που 
περιλαμβάνονται στην περιοχή του  Απο-
χετευτικού Έργου Λεμεσού - Αμαθούντας 

αυξήθηκαν στα 35 δις 
περίπου, ενώ οι αντί-
στοιχες αξίες σε τιμές 
1 1 1980 εκτιμού-
νταν στα 4,3 δις 
περίπου. Συνεπώς, 
η αύξηση στις εκτι-
μημένες αξίες των 
ακινήτων που καλύ-
πτονται από το αποχε-
τευτικό σύστημα Λεμεσού 
- Αμαθούντας έχουν αυξηθεί 
κατά οκτώ περίπου φορές. Κατά 
συνέπειαν η Ολομέλεια του Συμβουλίου 
καθόρισε το ύψος των αποχετευτικών τελών, 
τα οποία επιβλήθηκαν για το 2017. Στη 
βάση της πιο πάνω απόφασης οι συντελε-
στές αποχετευτικών τελών έχουν  μειωθεί 
στο 1 8 περίπου, έτσι ώστε αναλογικά, τα 
έσοδα από τα ετήσια αποχετευτικά τέλη να 
κυμαίνονται ως σύνολο στα ίδια επίπεδα 
όπως αυτά του 2016.  

Τα επιβληθέντα αποχετευτικά τέλη 
για το έτος 2017 ως σύνολο κυμαίνονται 
στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα τέλη 
που επιβλήθηκαν κατά το 2014, 2015 
και 2016. Σημειώνεται περαιτέρω ότι 
τα τέλη που επιβλήθηκαν το 2017, πριν 
από οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές και 
επιβαρύνσεις,  ανέρχονται στα 19.2 εκ. 
περίπου σε σύγκριση με 19.3 εκ. που 
επιβλήθηκαν το 2016.

Σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες 
περιοχές των Δήμων ο μέσος όρος των 
τελών που επιβλήθηκαν είναι σημαντικά 
μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμε-
να χρόνια. Για παράδειγμα στον Δήμο 

ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕ
ΜΕΣΙΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟ ΕΣ ΘΑ ΕΡΟΥΝ 
ΑΝΑΚΟΥ ΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΡΤΟ Ο
ΛΙΑ ΤΟΥΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ

Λεμεσού το 84% των 
περιουσιών χρεώ-

θηκαν με χαμη-
λότερα τέλη, ενώ 
στον Δήμο Μέσα 
Γειτονιάς χρεώ-
θηκαν επίσης με 

χαμηλότερα τέλη 
το 98% των περιου-

σιών. Στους Δήμους 
Γερμασόγειας και Πο-

λεμιδιών το μέσο ποσοστό 
των περιουσιών που χρεώθηκαν 

με χαμηλότερα τέλη ανέρχεται στο 62%.
Οι σημαντικές αυξήσεις αποχετευτι-

κών τελών που σημειώθηκαν σε μικρό 
σχετικά ποσοστό περιουσιών ως προς το 
σύνολο, σημειώθηκαν σε περιοχές όπου 
πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις πολε-
οδομικές ζώνες ή σημαντικές αναπτύ-
ξεις, όπως για παράδειγμα στη Μαρίνα 
Λεμεσού και ορισμένες άλλες περιοχές 
βόρεια της Λεμεσού, καθώς και κατά 
μήκος της τουριστικής περιοχής. Επίσης 
σημαντικά αυξημένα αποχετευτικά τέλη 
θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 
ορισμένες περιοχές οι οποίες για πολλά 
χρόνια φορολογούνταν με πολύ χαμηλό-
τερα αποχετευτικά τέλη. 

Σημαντικές αυξήσεις στα αποχετευτι-
κά τέλη παρατηρούνται στις περιαστικές 
περιοχές της μείζονος Λεμεσού, όπως 
είναι η Παλώδια, ο Άγιος Τύχωνας, ο 
Πύργος και η Παρεκκλησιά διότι οι εκτι-
μημένες αξίες που ήταν καταχωρισμένες 
στο Κτηματολόγιο σε τιμές 1 1 1980, δεν 
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. 

Η σταδιακή μεί ση τ ν 
τελ ν ήταν αποτέλεσμα 

της νοικοκυρεμένης 
πολιτικής του 

Συμ ουλίου, δηλ νει 
στη Σημερινή  της 

Κυριακής ο Διευθυντής 
του ΣΑΛΑ

Στην Κύπρο εδώ και αρκετό καιρό 
συντελείται μια προσπάθεια για την 
πλήρη αναμόρφωση του συστήματος 

υγείας, ένα εγχείρημα για το οποίο έχει γίνει 
μεγάλη συζήτηση, με επιχειρήματα υπέρ και 
κατά της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο σύστημα υγείας 
συμφωνούν ότι ο τομέας υγείας στην Κύπρο 
έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλή-
σεις. Μεταξύ όλων των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος κατέχει το 
υψηλότερο ποσοστό δαπανών υγείας από 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό (   

). Την ίδια ώρα, οι ιδιωτικές δαπάνες 
υγείας ξεπερνούν το 46,4% του συνόλου 
των δαπανών υγείας.

Σήμερα οι Κύπριοι ασθενείς συνεισφέρουν 
οι ίδιοι το μεγαλύτερο ποσό κατ’ αναλογίαν  
πληθυσμού στην Ευρώπη, ένα κόστος που 
ανέρχεται περίπου στο 3,8% του ΑΕΠ της 
χώρας, ενώ η Κύπρος δαπανά ένα από τα 

χαμηλότερα ποσά μεταξύ των χωρών της 
Ε.Ε. για την υγειονομική της περίθαλψη. Πα-
ράλληλα, σημειώνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που έγιναν στο παρελθόν στην Κύπρο ήταν 
περιορισμένης έκτασης, με αποτέλεσμα σή-
μερα η οικονομική κρίση να έχει θέσει το 
σύστημα υγείας κάτω από αφόρητη πίεση.

Το συνέδρ ο 
Τα παραπάνω θα συζητηθούν σε ειδι-

κό συνέδριο που θα διεξαχθεί στη Λευ-
κωσία την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου, στην 
αίθουσα «Σόλωνας Τριανταφυλλίδης» στα 
Κεντρικά της Τράπεζας Κύπρου,  υπό τον 
γενικό τίτλο «      

». Στην πρώτη ενότητα διακεκριμένοι 
ομιλητές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξέ-
χοντες ακαδημαϊκοί θα συζητήσουν για τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην 
Ευρώπη, καθώς οι δαπάνες αυξάνονται, ενώ 

ταυτόχρονα σε μια ήπειρο που «γερνάει», οι 
ανάγκες πολλαπλασιάζονται, ο αριθμός των 
επωφελούμενων μεγαλώνει και μειώνεται 
ο αριθμός των όσων συνεισφέρουν. 

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο Υπουρ-
γός Υγείας της Κύπρου Γιώργος Παμπορίδης, 
ο Έλληνας ομόλογός του Ανδρέας Ξάνθος, 
ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Υγείας 
και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Δημήτρης λωρίνης, ο Διευθυ-
ντής του Τμήματος Οικονομικών της Υγείας 
του Ινστιτούτου   και άλλοι. 

Μεγάλες διαφορές υπάρχουν επίσης και 
στα συστήματα τιμολόγησης των χωρών, 
ενώ, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για το 
κόστος των καινοτόμων φαρμάκων και τη 
δυνατότητα των χωρών να απορροφήσουν 
το κόστος αυτό, προκρίνεται το τελευταίο 
διάστημα όλο και περισσότερο η ανάγκη για 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών 
μελών του Νότου, συμπεριλαμβανομένης 

της δημιουργίας διαπραγματευτικών «συ-
νασπισμών» μεταξύ κρατών μελών.

ρέπε  να 
συ ερ οντα  ο  από ε

Ένας εκ των ομιλητών, ο καθηγητής Πο-
λιτικής Υγείας του ανοικτού Πανεπιστημίου 
Μάμας Θεοδώρου, αναφερόμενος στην αλ-
ληλεπίδραση και τη σύγκρουση των ομάδων 
συμφερόντων στην Υγεία, μετά την ψήφιση 
και εν αναμονή της εφαρμογής του ΓεΣΥ, 
τονίζει ότι «μέσα από την αλληλεπίδραση 
της πολιτικής, των ομάδων συμφερόντων 
και της κοινωνίας, δημιουργείται αυτό που 
λέμε Πολιτική Υγείας, η οποία είναι καλο-
δεχούμενη, αρκεί να υπάρχει διάθεση να 
συγκεραστούν οι απόψεις και να υπάρξει 
αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν προβλέπονται ασφαλιστικές 
δικλίδες στην κυπριακή νομοθεσία, ώστε να 
καθίσταται δύσκολο ένα ενδεχόμενο «σαμπο-

τάζ» από πλευράς κάποιας συγκεκριμένης 
ομάδας συμφερόντων, απαντά ότι υπάρχουν 
κάποιες προδιαγραφές, σημειώνοντας ότι 
ρόλο επ’ αυτού έχει διαδραματίσει ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας. Διευκρινίζοντας, 
δηλώνει ότι ομάδες συμφερόντων μπορεί 
να είναι είτε γιατροί είτε ασφαλιστικές ή 
φαρμακευτικές εταιρείες, είτε εταιρείες ια-
τρικής τεχνολογίας, οι οποίες επιχειρούν να 
κατοχυρώσουν τα κεκτημένα τους.

π ε ρ ματα υπέρ α  ατ
Εξάλλου, εδώ και αρκετό καιρό στην 

Κύπρο συντελείται μια προσπάθεια για 
την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος 
Υγείας, εγχείρημα για το οποίο έχει γίνει 
μεγάλη συζήτηση, με επιχειρήματα υπέρ και 
κατά της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης. 

στόσο, όλοι οι συμμετέχοντες στο σύ-
στημα συμφωνούν ότι ο τομέας της Υγείας 
στην Κύπρο έχει να αντιμετωπίσει σημα-

ντικές προκλήσεις, οι οποίες αναμένεται 
εξάλλου να συζητηθούν στο συνέδριο, με 
τον κ. Θεοδώρου να αναφέρει ότι πρόκει-
ται για μιαν εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση 
με αφορμή την ψήφιση του ΓεΣΥ και τον 
γενικότερο δημόσιο διάλογο που αφορά 
στην άσκηση πολιτικής όσον αφορά στον 
τομέα της Υγείας. 

«Αυτές οι ομάδες διαδραματίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο της διαμόρφωσης της Πο-
λιτικής Υγείας. Περιμένουμε να δούμε την 
πρώτη ημέρα του ΓεΣΥ. Είναι σημαντικό ότι 
τους τελευταίους μήνες έγιναν σημαντικά 
βήματα, όπως είναι η ψήφιση των δύο νο-
μοσχεδίων που εκκρεμούσαν για χρόνια, 
όπως η κατακύρωση του διαγωνισμού που 
έγινε για το ολοκληρωμένο πληροφορια-
κό σύστημα, που επίσης εκκρεμούσε», 
σημειώνει ο κ. Θεοδώρου, ο οποίος έχει 
επιφορτιστεί με τον ρόλο του Προέδρου της 
Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου. 
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τροφή στην παράδοση φαί-
νεται να κάνουν τα τελευταία 
χρόνια οι Κύπριοι, καθώς 
τα παραδοσιακά εδέσματα 
του τόπου μας αποκτούν μια 
νέα αίγλη, τόσο στην αρχική 
τους μορφή όσο και με την 

προσθήκη σύγχρονων πινελιών. Η αναζή-
τηση γαστρονομικής γευσιγνωσίας έρχεται 
μέσα από την παράδοση, καθώς τα φαγητά 
με ρίζες στο βάθος του χρόνου επαναπροσ-
διορίζονται και αποτελούν τάση στα πιάτα 
μας, αφού είναι εύκολα προσβάσιμα, φρέσκα 
και παράγονται από αγνά υλικά του τόπου 
μας. Άλλωστε η οικονομική κρίση μάς έχει 
κάνει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι 
η υποστήριξη των τοπικών οικονομιών και 
παραγωγών. 

Κάπως έτσι έχουν επανενταχθεί στην πα-
λέτα των γεύσεών μας τα πιάτα που μυρίζουν 
Κύπρο, με συνταγές που σμίγουν αρμονικά τις 
παιδικές μας αναμνήσεις με τον πειραματισμό 
στην κουζίνα. Ο τραχανάς και τα λουκάνικα 
που ευωδιάζουν κρασί συνοδεύουν τις χει-
μωνιάτικες νύχτες μας, μαζί με τα γλυκά που 
μοσχομυρίζουν ροδόσταγμα και τα λουκούμια 
με μπόλικη πασπαλισμένη ζάχαρη άχνη. Από 
αυτό το κράμα γεύσεων δεν θα μπορούσαν να 
λείπουν και τα παξιμάδια και τα κουλουράκια, 
που αποτελούν μιαν απλή, παραδοσιακή -και 
σε αρκετές μορφές τους νηστίσιμη- επιλογή, 
για συνοδευτικό του καφέ μας αλλά συνάμα 
και μία γευστική πρόκληση, δεδομένης της 
δυνατότητας για πειραματισμούς και δημι-
ουργία νέων γεύσεων. Η «Σημερινή» της 
Κυριακής βρέθηκε στο χωριό Παλιομέτοχο, 
όπου εδρεύουν τα παξιμάδια «Έλενας» και 
παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία 
παρασκευής τους, στο συμπαθητικό και 
πολύ λειτουργικό εργοστάσιό τους. 

α μ δ α ατ  λ θο
Στους χώρους παρασκευής των παξι-

μαδιών μάς ξενάγησε η 25χρονη Διευθύ-
ντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Άντρη 

ασιλείου, η οποία είναι ίσως μία από τις 
νεαρότερες γυναίκες σε τόσο υψηλή θέση 
σε επιχείρηση στην Κύπρο. Η Άντρη είναι η 
κόρη της Έλενας και του Γιάννου ασιλείου, 
των ιδρυτών της οικογενειακής επιχείρησης 
και διαχειρίζεται το εταιρικό σκέλος της λει-
τουργίας της, ενώ ο πατέρας της έχει κυρίως 
την ευθύνη των Ξυλόφουρνων «Έλενας» και 
η μητέρα της του εργοστασίου. Ο μικρότερος 
αδελφός της Νικόλας έχει  άλλους στόχους, 
καθώς κάνει παγκόσμιο πρωταθλητισμό στη 
σκοποβολή, ωστόσο παράλληλα σπουδάζει, 
ώστε να μπορεί να ενταχθεί κι αυτός στην 
οικογενειακή επιχείρηση. 

Όπως μας εξήγησε η Άντρη ασιλείου, 
τα παξιμάδια «Έλενας», τα οποία σήμερα 
αποτελούν τον   στον τομέα 
αυτό, ξεκίνησαν  κατά λάθος. Οι γονείς 
της έψηναν ψωμιά και τα πωλούσαν στην 
αγορά του «Όχι» για να συμπληρώσουν το 
εισόδημά τους. στόσο, μία μέρα, έκαναν 
λάθος στη δοσολογία, με αποτέλεσμα η ζύμη 
τους να βγει χαλαρή και αναγκάστηκαν να 
προσθέσουν αλεύρι για να τη διορθώσουν. 
Το αλεύρι, όμως, ήρθε πολύ και  εγενέτο 
παξιμάδι  Τόσο πολύ άρεσαν τα παξιμάδια 
τους στον κόσμο που έκανε τα ψώνια του 
στην αγορά, που δεν χρειάστηκε να ξανα-
φτιάξουν ψωμιά. 

Αρ  α  σταθερ  ματα 
Η οικογένεια ασιλείου προχώρησε με 

αργά και σταθερά βήματα στον κόσμο του 
παξιμαδιού και των αρτοπαρασκευασμάτων, 
αποτελώντας μοντέλο για την ανάπτυξη 
κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων. 
Με τα λεφτά που μάζεψαν από τη βάπτιση 
της Άντρης αγόρασαν τον πρώτο τους εξο-
πλισμό, ώστε να μπορούν να αυξήσουν την 
παραγωγή τους. Ανέπτυσσαν τις συνταγές 
τους σταδιακά, χρησιμοποιώντας την πα-
ραδοσιακή γνώση που τους προσέφεραν 

απλόχερα οι γιαγιάδες της οικογένειας και 
σιγά σιγά έστησαν το εργοστάσιό τους, το 
οποίο φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποι-
ητικά  και . Σήμερα η σειρά 
τους διαθέτει 20 διαφορετικά προϊόντα, 
κάποια εκ των οποίων είναι παραδοσιακές 
γεύσεις και άλλα πιο σύγχρονες, όπως για 
παράδειγμα το κράνμπερι. Στο εργοστάσιο 
και στα γραφεία εργοδοτούνται κι άλλα 
μέλη της οικογένειας, ενώ ενισχύονται 
και με επιπλέον προσωπικό. Στόχος εί-
ναι τα επόμενα χρόνια το εργοστάσιο να 
μετεγκατασταθεί, ώστε να μπορέσει να 
μεγαλώσει και να διευρυνθεί ακόμη πε-
ρισσότερο η γκάμα των προϊόντων που 
παράγει η επιχείρηση.   

Το νέο μεγάλο βήμα έγινε όταν απο-
φάσισαν να ανοίξουν τους Ξυλόφουρνους 
«Έλενας», φέρνοντας την παράδοση στις 
γειτονιές, με μια νέα γκάμα προϊόντων 
αλλά την ίδια προσέγγιση, όσον αφορά 
τα υλικά που προέρχονται αποκλειστικά 
από κυπριακές εταιρείες, την αισθητική, 
καθώς και τον τρόπο παρασκευής των εδε-
σμάτων, που διασφαλίζει τη φρεσκάδα και 
την ποιότητά τους. Οι φούρνοι βρίσκονται 
στην Παλουριώτισσα και στην Έγκωμη, ενώ 
σύντομα θα λειτουργήσει και ο τρίτος στο 
χωριό Αρεδιού. Μεταξύ άλλων, οι Ξυλό-
φουρνοι «Έλενας» προσφέρουν διάφορες 
πίτες, όπως είναι η πίτα με χαλλούμι, με 
φέτα, με ρόστο-χαλούμι, με βοδινό, με 
πιτσιλλίσιμο λουκάνικο ή ακόμη και με 
σιεφταλιές, τις οποίες φτιάχνει η ίδια η κ. 
Έλενα, και όλες ψήνονται σε παραδοσιακό 
ξυλόφουρνο. Επίσης υπάρχει μία σειρά 
παραδοσιακών σιροπιαστών γλυκών και 
γλυκών ψυγείου, όπως η περιζήτητη σο-
κολατόπιτα και οι τούρτες γενεθλίων, ενώ 
ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι πίτες με το 
μέλι, οι οποίες προσφέρονται σε τέσσερεις 
διαφορετικές γεύσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της σοκολάτας. Στον φούρνο λειτουργεί και 
ψησταριά με επιλογές παραδοσιακών και 
σύγχρονων φαγητών και σπιτικής πίτσας 
ξυλόφουρνου. 
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Η Σημερινή
της Κυριακής

ρέθηκε στο χ ριό 
Παλιομέτοχο,

όπου εδρε ουν
τα παξιμάδια λενας  

και παρακολο θησε
από κοντά τη διαδικασία 

παρασκευής τους,
στο συμπαθητικό

και πολ  λειτουργικό 
εργοστάσιό τους



ήραν τη μεγάλη απόφα-
ση, ντύθηκαν στα χακί, 
έβαλαν τα άρβυλα και 
εντάχθηκαν στην Εθνι-
κή ρουρά. Πολλές 
ακόμη έμειναν πίσω, 
οι οποίες θα διεκδι-

κήσουν εκ νέου στο μέλλον μια θέση στο 
στρατό. Οι γυναίκες συμβασιούχοι οπλίτες 
(ΣΥΟΠ), που ανέλαβαν καθήκοντα από 
τον περασμένο Οκτώβριο, αποτελούν πια 
μέρος της ιστορίας, εφόσον για πρώτη 
φορά διεκδίκησαν και πέτυχαν το δικαί-
ωμα πρόσληψής τους ως επαγγελματίες 
στρατιώτες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
πλέον έχουν καταρριφθεί όλα τα ταμπού, 
οι προκαταλήψεις απέναντί τους και ότι 
έχει εξασφαλιστεί με επάρκεια η ισότητα 
των δυο φύλων, αλλά πόσο κοντά ή πόσο 
μακριά είναι αυτή η τοποθέτηση από την 
πραγματικότητα; Η γυναίκα στον στρα-
τό, είναι ένα θέμα που απασχόλησε και 
απασχολεί ακόμη πολλούς ειδικούς ανά 
το παγκόσμιο, όσον αφορά τη φύση της 
αλλά και τη σχέση της με το συγκείμενο. 
Ο κοινωνιολόγος Δρ Στρατής Ευθυμίου 
προχώρησε σε μια βαθιά ανάλυση της 
παρουσίας της γυναίκας στην κυπριακή 
Εθνική ρουρά, παραθέτοντας στη «Ση-
μερινή» της Κυριακής κάποιες σκέψεις για 
προβληματισμό, όχι μόνο από  τις γυναίκες 
που θέλουν να εργαστούν εκεί, αλλά από 
την κοινωνία γενικότερα και από το ίδιο 
το σύστημα που απορροφά τις γυναίκες 
για να προσφέρουν σε αυτό. 

 περ ορ σμό  τη  υναί α
Ο δρ Στρατής Ευθυμίου θέτει τον τρόπο 

πρόσληψης των γυναικών ως επαγγελμα-
τιών στρατιωτών στην Εθνική ρουρά για 
προβληματισμό. «Το 50% των νεοπροσλη-
φθέντων Συμβασιούχων Οπλιτών είναι γυ-

ναίκες, οι οποίες ανέλαβαν καθήκοντα την 
4η Οκτωβρίου 2017. Τώρα πια θα έχουν 
και οι γυναίκες δικαίωμα συμμετοχής στον 
διαγωνισμό πρόσληψης ΣΥΟΠ. Αυτή είναι 
η πρώτη φορά που δίνεται στις γυναίκες η 
δυνατότητα να υπηρετήσουν στην Εθνική 

ρουρά ως στρατιώτες, με αποτέλεσμα να 
εισάγονται περίπου 300 γυναίκες επαγγελμα-
τίες στρατιώτες. Έπειτα από αυτήν την πρώτη 
εισδοχή, οι γυναίκες θα αποτελούν το 10% 
των ΣΥΟΠ. Στην Ευρώπη, ιστορικά, οι χώρες 
έχουν υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές που 
περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Το ουσιώδες 
ζήτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσον οι 
γυναίκες θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας μαχητικούς 
ρόλους σε ένοπλες συγκρούσεις. Από τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οι περισσότερες χώρες 
έχουν επιτρέψει στις γυναίκες να συμμετέχουν 
σε ορισμένες στρατιωτικές δραστηριότητες, 
αλλά μόνον αυτές που δεν περιλαμβάνουν 
άμεση επίθεση εναντίον του «εχθρού». Λέ-
γεται ότι η Γαλλία έχει σήμερα το μεγαλύ-
τερο ποσοστό γυναικών ως στρατιωτικού 
προσωπικού στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, 
οι γυναίκες απαγορεύεται μέχρι σήμερα να 
συμμετάσχουν στις μονάδες μάχης ή ακόμα 
και στα υποβρύχια του γαλλικού ναυτικού. 
Η Δανία, μια χώρα γνωστή ως πρωτοπόρος 
στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, είχε 
επιτρέψει τη συμμετοχή των γυναικών στις 
ένοπλες δυνάμεις ήδη από το 1934. στό-
σο, μόνο το 1978 επιτράπηκε στις γυναίκες 
να προσληφθούν σε όλες τις μονάδες των 

ενόπλων δυνάμεων της Δανίας», αναφέρει. 
«Επιπλέον, ο αμερικανικός στρατός 

αποτελεί το πιο πολύτιμο παράδειγμα 
που μπορούμε να αντλήσουμε λόγω των 
πολλών σοβαρών προσπαθειών που έχει 
καταβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
που προέκυψαν από την ένταξη γυναικών 
στον στρατό. Η εμπειρία του αμερικανικού 
στρατού με τα δύο φύλα μετράει κάποιες 
εκατοντάδες χρόνια. Πριν από δύο χρόνια, 
τον Δεκέμβριο του 2015, ο  , 
Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, προέβη στην 
ανακοίνωση ότι όλες οι στρατιωτικές θέ-
σεις θα είναι ανοιχτές στις γυναίκες χωρίς 
εξαίρεση. Επρόκειτο για μια δύσκολη δια-
δικασία, που παρουσίασε πολλά προβλή-
ματα τόσο για τον θεσμό όσο και για τις 
γυναίκες τις ίδιες. Η ξαφνική, επομένως, 
και απροσχεδίαστη ένταξη των γυναικών 
στην κυπριακή Εθνική ρουρά προκαλεί 
βάσιμους προβληματισμούς και ανησυ-
χίες, πολλώ δε μάλλον που η ένταξή τους 
γίνεται σε έναν θεσμό που αντιμετωπίζει 
χρόνια προβλήματα. Όπως σημείωσε η 
Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου 
Στρατηγικών Μελετών 2017, «η πιθανολο-
γούμενη πρόσληψη γυναικών οπλιτών, στην 
παρούσα φάση, θα περιπλέξει περαιτέρω 
την ήδη προβληματική κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί»», προσθέτει.

 
λυ η τη  προ ε ρότητα  

Ο κοινωνιολόγος τονίζει τη σημασία της 
ετεροχρονισμένης πρόβλεψης πρόσληψης 
γυναικών. «Σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 

χώρα, γιατί δεν προσελήφθησαν εξαρχής 
οι γυναίκες, όπως οι άντρες; Άλλωστε στην 
Εθνική ρουρά υπηρετούν γυναίκες υπα-
ξιωματικοί  αξιωματικοί εδώ και πολλά 
χρόνια, οπότε γιατί οι γυναίκες στρατιώτες 
να τίθενται σε δεύτερη μοίρα, μετά τους 
άντρες; υσικά, το ζήτημα της ισότητας 
που θίγεται στην προκειμένη περίπτω-
ση είναι σοβαρό, αφενός επειδή αφορά 
κρατικό θεσμό, αφετέρου διότι ενδέχεται 
να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη με την 
τωρινή πρόσληψη γυναικών, ενδεχόμενο 
που εξετάζεται στη συνέχεια. Η πρόβλεψη 
θέσεων για γυναίκες επαγγελματίες οπλίτες 
μόνο κατά τη δεύτερη φάση προκήρυξης 
ανάλογων θέσεων συνιστά διάκριση σε 
βάρος των γυναικών που αντιμετωπίζο-
νται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το 
θέμα εν προκειμένω είναι ότι, ιστορικά, οι 
γυναίκες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν 
σοβαρά ζητήματα κατά τη διεκδίκηση της 
ένταξής τους σε διαφορετικούς τομείς της 
κοινωνίας, καθώς και να αγωνιστούν γι’ 
αυτή, δεδομένου ότι θεωρήθηκαν το δεύτερο 
φύλο. Επομένως, ποιος ο λόγος να προ-
σληφθούν τώρα από την κυπριακή Εθνική 

ρουρά και όχι εξαρχής; Αποδείχθηκε 
ότι η πολιτική της Κυβέρνησης, ως προς 
την πρόσληψη συμβασιούχων, δεν είναι 
τόσο ελκυστική στους συμβασιούχους που 
προσελήφθησαν πέρσι, ώστε να θελήσουν 
να παραμείνουν στο σώμα. Επιπροσθέτως, 
πέρσι το Υπουργείο Άμυνας είχε βιαστεί 
να ανακοινώσει ότι ήταν μεγάλο το ενδια-
φέρον για τις θέσεις των επαγγελματιών 

στρατιωτών. Δεν  λήφθηκε υπ’ όψιν όμως 
το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και το 
ενδεχόμενο πολλοί, παρά την οικονομι-
κή κρίση, να θελήσουν να φύγουν μόλις 
έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματική 
κατάσταση του θεσμού. Κατ’ επέκτασιν, 
σημαντικός αριθμός ΣΥΟΠ παραιτήθη-
καν. Η πρόσληψη γυναικών, θα μπορούσε 
να πει κανείς, ότι αναπληρώνει το κενό 
που έχει δημιουργηθεί. αίνεται ότι η 
πρόσληψη ίσου αριθμού γυναικών και 
ανδρών, σε ποσοστό 50-50, γίνεται για να 
δοθεί η εντύπωση ότι ο θεσμός των Συμ-
βασιούχων Οπλιτών σέβεται την ισότητα 
των φύλων. Στην πραγματικότητα, όμως, 
απώτερο σκοπό της πρόσληψης αποτελεί 
η κάλυψη της προχειρότητας με την οποία 
προσέλαβαν τους επαγγελματίες οπλίτες, 
εξευτελίζοντας ουσιαστικά την έννοια της 
ισότητας, αφού οι γυναίκες αντιμετωπίζο-
νται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

ο α θέματα προ ύπτουν
με τ  στρατ τίνε

 Διάκριση σε βάρος των γυναικών στον 
στρατιωτικό χώρο.

 όβοι για αλλαγή συμπεριφοράς των 
ανδρών στρατιωτών σε κατάσταση πολέ-
μου  λόγω της πατριαρχικής κουλτούρας 
ενδέχεται να υπερασπιστούν τις γυναίκες 
παρά να πολεμήσουν.

 Η ανάθεση περιορισμένων καθηκόντων 
στις γυναίκες τις καθιστά στρατιώτες δεύ-
τερης κατηγορίας.

 Η σεξουαλική βία σε βάρος των γυναικών 

από άνδρες συναδέλφους έχει προκαλέσει 
βιασμούς και εσωτερικά προβλήματα στον 
θεσμό του στρατού.

 Όσον αφορά την κυπριακή πραγματι-
κότητα, η Εθνική ρουρά αναπτύχθηκε 
ως ένας ιδιαίτερα ανδρικός και ανδρο-
κρατούμενος στρατός.

 Η Εθνική ρουρά έχει υποστεί σημαντική 
φθορά τα τελευταία χρόνια.

 Η Εθνική ρουρά έχει αντιμετωπίσει στο 
παρελθόν ιδιαίτερα ανεπαρκώς το θέμα της 
ένταξης των γυναικών (υπ)αξιωματικών 
στο σώμα της, αναθέτοντάς τους τελικά 
γραμματειακές και διοικητικές θέσεις. 

ρα η υναί α
στην ου ίνα τη

Οι δυνατότητες της γυναίκας δεν αμφι-
σβητούνται ούτε μειώνονται με την ανάλυση 
των πιο πάνω θέσεων. Όμως ο δρ Ευθυμίου, 
με την έρευνα στην οποία καταθέτει ευρή-
ματα και προβληματισμούς, καταλήγει σε 
ορισμένα αξιοσημείωτα συμπεράσματα. 
«Η ισχύουσα πολιτική εισδοχής γυναικών 
ΣΥΟΠ αποσκοπεί στο να συγκαλύψει την 
προχειρότητα με την οποία προσλήφθηκαν 
οι άντρες πέρσι, χωρίς καν να έχει γίνει 
σοβαρή προσπάθεια, πρώτα να βελτι-
ωθεί η αδύναμη πολιτική με την οποία 
προσλήφθηκαν οι ΣΥΟΠ, να βελτιωθεί 
η κατάσταση με τις γυναίκες υπαξιωματι-
κούς αξιωματικούς, να ληφθούν υπ’ όψιν 
τα σοβαρά προβλήματα ένταξης γυναικών 
στρατιωτών σε στρατούς του εξωτερικού. Εν 
κατακλείδι, η χρησιμοποίηση γυναικών ως 
πολιτών δεύτερης κατηγορίας αποβλέπει 
στην κάλυψη της πρόχειρης πολιτικής με 
την οποία προσλήφθηκαν οι επαγγελματίες 
στρατιώτες. Η πρόσληψη γυναικών στρα-
τιωτών αποτελεί δύσκολο και ευαίσθητο 
θέμα με ιδιαίτερες δυναμικές, οι οποίες 
έχουν παραγνωριστεί και ίσως οδηγήσουν 
σε περαιτέρω ανεπαρκείς συνθήκες, αλλά 
και δυσάρεστες καταστάσεις». 

 

ΔΡ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΟΓΑΝΤ Η

Η ΠΡΟΣΛΗ Η ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ

Γυναίκες στα όπλα ή  στα κενά;
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

Ειδοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με 
την παρούσα γνωστοποιείται ότι οι Μάριος Φιλίππου Αντωνίου και Γεώργιος Φιλίππου Αντωνίου προτί-
θενται να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Λεμεσού για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών του τοπικού σχεδίου για την ακόλουθη ανάπτυξη: Επέκταση καταστήματος.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 1817, 532, Φ/Σχ. 54/33 στην περιοχή του Δήμου Λεμεσού. Το τεμάχιο 
βρίσκεται στην οδό Αιμιλίου Ζολά αρ. 97-98 και 1ης Απριλίου. 
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την επέκταση καταστήματος και γραφείων σε ορόφους.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μη-
νός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR AND COMMENCEMENT
OF WINDING UP

PART XII OF THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004 (the “Act”)

Relating to: ROLSTEN LIMITED (the “Company”), which is incorporated 
under the British Virginal Islands with BC registration no. 1764243
Notice is hereby given of the appointment of Anna Vidal as the Company’s 
liquidator and of the commencement of the Company’s voluntary winding up and 
dissolution under to section 203(3) of the BVI Business Companies Act, 2004 on 
November 13, 2017.
Dated this 20th day of November 2017
Anna Vidal
LIQUIDATOR

Job Opportunities at the Cyprus Institute
The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit research and 
educational institution and invites applications for the following positions:

At the High Performance Computing (HPC) Facility Operations Group of CyI:
• High Performance Computing (HPC) System Engineer (CyI-HPCFE-17-09)

At the Operations Division of CyI: 
• Procurement Coordinator (CYI_PC_17_09) - Opening for New Recruit 
or Promotion

At The Cyprus Institute’s Graduate School:
• Graduate School Officer (GS_GSO_17_01)

A more detailed description of the positions as well as additional position-
specific candidate requirements is available at http://jobboard.cyi.ac.cy/ 
where the reference number for the position is posted. 

Η οσφυαλγία, δηλαδή ο πόνος στη 
μέση (οσφύ), ή και με επέκταση στο 
πόδι (ισχιαλγία) είναι πλέον πολύ 

συχνή και εμφανίζεται σε όλες τις  ηλικίες 
από 15 ετών και άνω. Θεωρείται ότι το 95% 
των ατόμων είχαν, έχουν, ή θα έχουν πόνο 
στη μέση τους. Υπάρχουν πολλές αιτίες, που 
προκαλούν την πάθηση, με συνηθέστερη τη 

δισκοπάθεια και την αρθρίτιδα. Η προσεκτι-
κή κλινική εξέταση καθορίζει το αίτιο, ενώ ο 
ακτινογραφικός έλεγχος επιβεβαιώνει την 
κλινική διάγνωση.

Η θεραπεία ρί ετα
σε  στ δ α

αρ ακ υ ική α ή  Με αντιφλεγ-

μονώδη φάρμακα, ενίοτε συνδυαζόμενα με 
μυοχαλαρωτικά και ανάπαυση. Δεν έχει 
νόημα να συνεχίσουμε τη θεραπεία πέραν 
των 10 ημερών, εάν δεν υπάρχει βελτίωση 
ή αν ο πόνος είναι εξαιρετικά έντονος. Η 
παράταση του πόνου από την αρχή της 
ασθένειας πέραν της μίας εβδομάδας, δη-
μιουργεί μόνιμες βλάβες στη σπονδυλική 

στήλη. ς εκ τούτου η αποτελεσματική και 
γρήγορη θεραπεία πρέπει να αρχίζει το 
συντομότερο δυνατόν.

Οι ενδιάμεσες θεραπείες είναι το σύνο-
λο των θεραπειών, που είναι επεμβατικές, 
αλλά όχι χειρουργικές. Υπάρχει οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ποιες είναι 
αυτές. Εδώ αναφερόμαστε στην τοπική 
έγχυση φαρμάκων στο σημείο της βλάβης.

Τ ική υ η αρ κ  Εάν ο 
πόνος επιμένει, γίνονται στο σημείο του 
πόνου (της φλεγμονής) τοπικά αναισθητικά 
και αντιφλεγμονώδη φάρμακα με ειδική 
τεχνική, που έχουν τοπική δράση. Είναι ό,τι 
καλύτερο, χωρίς κίνδυνο, διότι εξασφαλίζει 
θεαματικά αποτελέσματα το συντομότερο 
δυνατό, χωρίς καμία παρενέργεια. υσικά 
εφαρμόζεται από Χειρουργό Ορθοπεδικό, 
που είναι γνώστης της ανατομίας της περιο-
χής, λόγω της χειρουργικής του εμπειρίας.

Οι τοπικές εγχύσεις είναι τουλάχιστον δύο 
με κενό διάστημα μεταξύ τους 1 εβδομάδα. 
Μπορούν να επαναληφθούν στο μέλλον, 
εάν χρειαστεί, χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Το ποσοστό επιτυχίας τους ξεπερνάει το 
95% των περιπτώσεων. Το 5%, που άρ-
γησε να πάει στο γιατρό, παραμένει στην 
ιδία κατάσταση που ήταν. Παρενέργειες 
δεν υπάρχουν.

Η έναρξη της θεραπείας αυτής μπορεί να 
γίνει και μόνο με την κλινική εξέταση του 
ασθενούς, από τον Χειρουργό Ορθοπεδικό. 
Η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία συνι-
στώνται, αλλά δεν θεωρούνται απαραίτητες 

στην παρούσα φάση (οι τοπικές εγχύσεις 
γίνονται και στο αυχενικό σύνδρομο, όπως 
και σε παθήσεις αρθρώσεων, π.χ. στο γό-
νατο, τον ώμο κ.λπ.)

Επί επιμονής των ενοχλημάτων και μετά 
το δεύτερο στάδιο, κυρίως, όταν χάθηκε 
πολύτιμος χρόνος περιμένοντας, τότε και 
μόνον τότε τηρώντας τους κανόνες της 
χειρουργικής αντιμετώπισης ο ασθενής 
χειρουργείται. ασική αρχή μετά την έγχυση 
είναι ο περιορισμός της δραστηριότητας 
του ασθενούς, μέχρι την επανάληψή της.

υ ήρη η  Η συχνότητα των κρίσεων 
της οσφυαλγίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τον πάσχοντα. Η απώλεια βάρους και 
η καθημερινή άσκηση των κοιλιακών - 
ραχιαίων μυών μειώνουν την ένταση και 
τη συχνότητά τους. Το χειρουργείο είναι 
μια πολύ σοβαρή απόφαση. 

Κανένα χειρουργείο σπονδυλικής στή-
λης δεν είναι τέλειο. Χειρουργούμε, όταν 
δεν βελτιώνεται ο πάσχων και αδυνατεί να 
σηκωθεί να περπατήσει, παρά τη χρήση 
όλων των υπολοίπων θεραπειών, αν έχει 
μουδιάσει το κάτω άκρο και δεν βελτιώνεται, 
ή αν έχει απώλεια ούρων ή κοπράνων (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το χειρουργείο 
θεωρείται εξαιρετικά επείγον). Στατιστικά 
μόλις ένα 5% των περιπτώσεων χρήζει 
χειρουργείου.

  , Χειρουργός Ορθοπεδικός, επιστη-
μονικός συνεργάτης του   

 και ανήκει στην επιστημονική ομάδα 
του  . Τηλ: 97679358 

   

ΝΤΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΑΚΙ ΚΙ ΕΒΑ
ΛΑΝ ΑΡΒΥΛΑ. ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΟΠ 
ΜΠΗΚΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΡΟΥΡΑ, ΧΩΡΙΣ, 
ΟΜΩΣ, ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣ ΑΛΙΣΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗ
ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΛΩΝ

Η πρό λε η θέσε ν 
για γυναίκες 

επαγγελματίες οπλίτες 
μόνο κατά τη δε τερη 

φάση προκήρυξης 
ανάλογ ν θέσε ν 

συνιστά διάκριση σε 
άρος τ ν γυναικ ν, 

που αντιμετ πί ονται 
σαν πολίτες δε τερης 

κατηγορίας



ε δύο στρατόπεδα έχει 
χωριστεί ο επιχειρημα-
τικός κόσμος της Αμμοχώ-
στου. Επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην 
ελεύθερη Αμμόχωστο δια-
χωρίζουν τη θέση τους με 

τους επιχειρηματίες-μέλη του Εμπορικού 
ιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου 

και ζητούν τη δημιουργία Περιφερειακού 
Επιμελητηρίου στην ελεύθερη επαρχία.

αλ  στορία
Η κόντρα μεταξύ επιχειρηματιών ελεύ-

θερης Αμμοχώστου και μελών του Ε ΕΑ 
κρατάει χρόνια. δη από το 2012, μέλη του 
επίσημου Εμπορικού και ιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, μεταξύ αυτών 
και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, Θεόδωρος 
Πυρίλλης, αποσχίστηκαν ιδρύοντας την 
Τουριστική, Εμπορική και ιομηχανική 
Εταιρεία Αμμοχώστου, ζητώντας ίση με-
ταχείριση της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Η ίδρυση της εταιρείας έγινε στις 18 
Δεκεμβρίου του 2012 σε πανεπαρχιακή 
συγκέντρωση στο Παραλίμνι, υλοποιώ-
ντας, έτσι, την ανάγκη, σύμφωνα με τους 
εισηγητές της ιδρυτικής συνέλευσης, για 
ίδρυση ενός οικονομικού οργανισμού που 
θα εκπροσωπεί την ελεύθερη Επαρχία 
Αμμοχώστου στα κέντρα λήψεως αποφά-
σεων. Η εταιρεία ιδρύθηκε με τη σύμφωνη 
γνώμη και την έμπρακτη συμπαράσταση 
των Δημάρχων και των Κοινοταρχών της 
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, ενώ 
σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημιουρ-
γίας, τέθηκαν οι εξής στόχοι:
1. Η απελευθέρωση της πόλης, της Επαρ-
χίας Αμμοχώστου αλλά και ολόκληρης 
της Κύπρου.
2. Η μεταφορά στην Επαρχία Αμμοχώστου, 
όλων των κρατικών υπηρεσιών και φορέ-
ων της Αμμοχώστου, όπως η Επαρχιακή 
Διοίκηση, το Δικαστήριο, το Κτηματολόγιο, 
η Πολεοδομία και όλες γενικά οι κρατικές 
υπηρεσίες της Επαρχίας μέχρι την απελευ-
θέρωση της Μητρόπολης Αμμοχώστου.

3. Η προάσπιση των συμφερόντων της 
ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου έναντι 
της άνισης μεταχείρισης της οποίας τυγ-
χάνει συγκριτικά με τις άλλες Επαρχίες.
4. Η διεκδίκηση κονδυλίων από τον κρατικό 
προϋπολογισμό αναπτύξεως κατ’ αναλογίαν 
της προσφοράς της Επαρχίας στο ΑΕΠ.
5. Η δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Επαρχίας Αμμοχώστου για την διεκδίκηση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα ανταγωνιστι-
κά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η προώθηση του Τουρισμού, του Εμπο-
ρίου, της ιομηχανίας, των Υπηρεσιών και 
γενικά κάθε επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας στην Επαρχία Αμμοχώστου που 
θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 
και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων της.

αρα ν σμένη η παρ ία 
Αμμο στου

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Του-
ριστικής, Εμπορικής και ιομηχανικής 
Εταιρείας Αμμοχώστου, Πέτρο Πέτρου, 
ο κυριότερος λόγος απόσχισης μελών του 
Ε ΕΑ και της ίδρυσης της νέας εταιρείας 
ήταν η έδρα και η δραστηριοποίηση του 
Επιμελητηρίου στη Λεμεσό, παραγνωρί-
ζοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, την ελεύθερη 
Επαρχία Αμμοχώστου. Εξάλλου, συχνές 
είναι οι φωνές των τοπικών αρχόντων της 
ελεύθερης Αμμοχώστου για περιθωρι-
οποίηση της επαρχίας, καθώς στερείται 
ακόμη των βασικών υπηρεσιών, όπως η 
ενίσχυση των τμημάτων του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Αμμοχώστου και η μεταφορά 
τους από τη Λάρνακα στην ελεύθερη Αμ-
μόχωστο, η πλήρης μεταφορά, επίσης, των 
Κυβερνητικών Τμημάτων, Κτηματολογίου 
και Πολεοδομίας, η εκπόνηση ενιαίου το-

πικού σχεδίου και ο χαρακτηρισμός ως 
αστικών κέντρων του Παραλιμνίου και 
της Αγίας Νάπας, σε μια επαρχία η οποία 
προσφέρει πέραν του 18% στο ΑΕΠ.

Α   πόρτε
είνα  ανο τέ

Τόσο ο Πρόεδρος του Ε ΕΑ, Αυγουστί-
νος Παπαθωμάς, όσο και ο τέως Πρόεδρος, 
Γιώργος Μαυρουδής, αναφερόμενοι στη 
σύσταση της ΤΕ ΕΑ στην ελεύθερη Αμμό-
χωστο, σημείωσαν ότι το Εμπορικό και ιο-
μηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου είναι 
το μόνο επίσημο επαρχιακό Επιμελητήριο 
το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί μετά 
τη συνένωση του Κυπριακού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου με την Εμποροβιομηχανική 
Ομοσπονδία το 1963. 

Ο κ. Μαυρουδής ανέφερε στη «Σ» πως 
οι όποιες αντιδράσεις προβάλλονται από 
διάφορους επιχειρηματίες στόχο έχουν 
να πλήξουν τα συμφέροντα του επιχει-
ρηματικού κόσμου αλλά και του ίδιου 
του ζητήματος της κατεχόμενης πόλης 
της Αμμοχώστου. Σημείωσε, δε, πως το 
επί 43 χρόνια πρόβλημα της προσφυγο-
ποίησης των Αμμοχωστιανών οδήγησε 
επιβεβλημένα στην προσφυγοποίηση του 
ίδιου του Επιμελητηρίου, το οποίο διατηρεί 
την προσωρινή του έδρα στη Λεμεσό, με 
παράρτημα το οποίο λειτουργεί από το 
1996 στο Παραλίμνι.

Τα α τ ματα
Σε επιστολή που εστάλη στις 4 Νοεμ-

βρίου στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 
ιομηχανίας και Τουρισμού, τα μέλη της 

Τουριστικής, Εμπορικής και ιομηχανικής 
Εταιρείας Αμμοχώστου ζητούν τη μετατροπή 
της σε Περιφερειακό Επιμελητήριο. Το ίδιο 

αίτημα υποβλήθηκε ξανά τον Μάιο του 
2014, βασιζόμενο στον Περί Εμπορικών 
και ιομηχανικών Επιμελητηρίων Νόμο 
Ν.56 68. Το αίτημα, μάλιστα, στηρίζεται όχι 
με πολιτικά αλλά με νομικά επιχειρήματα:
1. Το Άρθρο 3(1) του Νόμου αναφέρει ότι 
«Ο Υπουργός διά διατάγματος εις την επίση-
μον εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει 
τας περιφέρειας εν εκάστη των οποίων 
ιδρύεται και λειτουργεί τηρουμένων των 
διατάξεων του εδαφίου (2) του Άρθρου 9 
εν επιμελητήριο εν τω παρόντι Νόμω ανα-
φερόμενον ως το τοπικόν επιμελητήριον».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω 
Νόμου, η λέξη περιφέρεια ερμηνεύεται 
ως «Την τοπική περιφέρειαν διά την οποία 
συνίσταται και λειτουργεί το επιμελητήριο».

3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 
5(2) αναφέρεται ότι τα μέλη του επιμε-
λητηρίου είναι οι «εντός της περιφέρειας 
έμποροι και βιομήχανοι», και
4. Το άρθρο 4(2) του νόμου αναφέρει ότι 
κατόπιν αίτησης ο Υπουργός καθορίζει «την 
επωνυμίαν και την εντός της οριζόμενης 
περιφέρειας ίδρυση αυτού».

Τα νομικά αυτά επιχειρήματα αποτελούν 
τη βάση του αιτήματος της ΤΕ ΕΑ για με-
τατροπή της σε περιφερειακό επιμελητήριο 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο, καθώς όπως 
υποστηρίζεται, σκοπός του επιμελητηρί-
ου είναι η προαγωγή των συμφερόντων 
των επαγγελματιών συγκεκριμένης περι-
φέρειας, τοπικά και καμία αναφορά δεν 
γίνεται, ούτε για την εθνική προέλευση 
των μελών του, ούτε για πολιτικά ή άλλα 
παρεμφερή ζητήματα, ενώ γίνεται λόγος 
και για τα καταστατικά των επιμελητηρίων 
παγκυπρίως στα οποία υπάρχει πρόνοια ότι 
για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος πρέπει 
να δραστηριοποιείται επαγγελματικά εντός 
της εδαφικής περιοχής όπου βρίσκεται το 
εκάστοτε επιμελητήριο.

Παράλληλα, προβάλλονται και οι συνέ-
πειες στις οποίες υπόκειται, σύμφωνα με 
τα μέλη της ΤΕ ΕΑ, σήμερα η ελεύθερη 
Επαρχία Αμμοχώστου, τα οποία, όπως 
υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, είναι:
1. Η απουσία της εκπροσώπησης των επιχει-
ρηματιών της ζώσας επαρχίας Αμμοχώστου 
στο ΚΕ Ε και η μη συμμετοχή τους στις 
σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν 
την πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης.
2. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις, που επιβάλ-
λεται να γίνονται από τις διάφορες νομοθεσίες, 
η επαρχία Αμμοχώστου εκπροσωπείται από 
ανθρώπους που δεν έχουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην περιοχή.
3. Η έλλειψη μηχανισμού πιστοποίησης των 
προϊόντων των βιομηχανιών της Επαρχίας, 
με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες της Αμ-
μοχώστου να αναζητούν λύσεις σε άλλες 

επαρχίες.
4. Ο αποκλεισμός των επιχειρηματιών 
της Επαρχίας Αμμοχώστου (μελών της 
ΤΕ ΕΑ) από τις επίσημες και τακτικές 
επιχειρηματικές αποστολές του κράτους 
στο εξωτερικό, που συγχρηματοδοτούνται 
από το ίδιο το κράτος.
5. Η έλλειψη φορέα προώθησης της επι-
χειρηματικότητας και των επιχειρηματιών 
της ελεύθερης επαρχίας, τη μετακίνησε 
από την τρίτη θέση που κατείχε στο κατά 
κεφαλήν εισόδημα (σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας), στην 
πέμπτη και τελευταία θέση.

Παράλληλα στην επιστολή γίνεται κα-
ταγγελία από τα μέλη της ΤΕ ΕΑ ότι στις 
αποστολές στο εξωτερικό, που γίνονται 
για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, δεν 
προωθείται ή δεν διαφημίζεται οποιαδήποτε 
επένδυση για την επαρχία Αμμοχώστου.

το μ ουν πανεπαρ α  
ε δ λ ση δ αμαρτυρία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΤΕ ΕΑ, 
Πέτρο Πέτρου, έχει γίνει σειρά διαβου-
λεύσεων από την ΤΕ ΕΑ με στόχο την 
αναγνώριση των ζητημάτων που απασχο-
λούν τους επιχειρηματίες της ελεύθερης 
Αμμοχώστου και την ένταξη της εταιρείας 
στο επίσημο Επιμελητήριο της Επαρχί-
ας Αμμοχώστου, το οποίο να λειτουργεί, 
πλέον, σε νέα βάση, χωρίς ωστόσο αυτό, 
σύμφωνα με τον ίδιο, να έχει γίνει μέχρι 
σήμερα κατορθωτό.

ς εκ τούτου τα μέλη της ΤΕ ΕΑ ετοιμά-
ζουν εντός του Δεκεμβρίου πανεπαρχιακή 
συγκέντρωση, στην οποία θα συμμετέχουν 
τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι κάτοι-
κοι της ελεύθερης Αμμοχώστου, όπου θα 
εκφραστεί η δυσαρέσκεια εναντίον της 
Κυβέρνησης για τον παραγκωνισμό της 
Επαρχίας Αμμοχώστου αλλά και για την 
αίτηση της αναγνώρισης περιφερειακού 
επιμελητηρίου.

www.simerini.com.cy
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Θέλουν περιφερειακό Επιμελητήριο 

Η ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ 
ΧΡΟΝΙΑ

ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΠΙΝΕΛΙΑ 

Τ η ια αι η ρ η ή 
υς  υ  ρ α α  και 

 α υ   ιρα  
ακρι  α  α κα α  κα -

   α η  η  α α  
ι η ικ ς α ι ις η κυ ρ  

 α η α υ   α ρ ρ ι  
 κα  ια α υ   

ρικ   ηκ  ς ικ  η 
ι α ρ α και η αι   αυ   

 και  ρ  α ρ  κ ι ς 
ρ ς υ α ι ρα   
ι υ υς κα α ις

 ι  κρ ς  υ α ή ι 
υς ι υς η  κα ή και 

η  ρ α α υ  και υς 
υ ι υς  ρ ς α αρ α ι 

υ α ικ   κ ι ς κ ι ρή η 
αρκ ικ  ι αρ ι ς υ ηρ ς 
αρ α υ  και  υ α -
υ  ς ι α ια ι 

ις α α ρ υ ς υ ς και  -
υς  Τ  κ υ  και η υ ακή 

ρ ς υ ρ η και αρα ι α-
ι  α ή α α ας ι κ ι ς  
ια  α η αι  ι  και ια 

υς αι ι ι η  κα ή
 αι υ α  η α ή  α 

η α ι κ ι ς α κα α 
και α ι α   α ρ ρ ι  
ης Τ υ ια Κ α ι η  

ρ ς α ι ι ή  ι-
ις  η  ι ρ ή υ  Τ  

ια  α α ρ αι  α α 
ρ υ  κα α ι -
ια α αυ   ι ή  
ι ι υ κ υ   αυ ής υς 
ης ρ ιας  ια αι η ια ρ  
η α ή και ι α α  υς και 

 ι ρ αι  α  ρ  η 
ρ η η κυ ρ

 α  α αυ   
και  η ικ  ρ ς υ ρ ή α-

ς  α   η α η ικ η α 
ρ  ας   υς ι ικ ς 

ι αρ υς και ς   και 
ι ς ι  ρ   ακ υ-
ή υ  Κι ς ι υ   

 και ρ υ α  α ας 
ι ις κ ς ι ς   

κι α  κ ι ι α  υς α ι ρ -
υς υ η η  α ρ υ  

 α η α α  Κα   ι  
και αυ  ρ  η η ικ η α και η 

ι α ρ α αι κ ι υ α ρ  
 κα α ρι  α αρ ή ς 

ι ρ υ  ι κ ρ  ας η 
ιακυ ρ η η υ υ  

 α   υ  κρ -
ς  υ α ήκ ι υ ή  και α ι 
η  υρ α κή η α  και α 
ρ  α υ υ ρ ι  Κυ ρι-

  α ρικα ικ  κρ η   α 
α ρ  α ι υ  ρα ικ  

ι α ι υ  α  η  Τ υ 
α υ α αι και α η -
αι  ικα ήρι   αρα -
ας  ι α υ  α κα α  

κα  α υ α αι 
και α α αι ρ αι α α α 
α  ις ρ ς ης η κρα ας  

ρις υ α ι η  ι  
ρ ι α αι  υς ρ α ς 

 ι ι  ας
υ ικ  ι ι ρα κ ι ς 

η ι ρ ς  κ ια ρ ς αι 
κι αυ ς   α ρ ή α α υ 
α α υ  η  κ ι α  α αι 

 υς υς  υ υ ς 
 αι ι  α   κυρι ρ  

αι ι α  ι υ υς ς 
α α α η   α  κ ρ ς υ 

κρ υς ας και α ρ υ  α 
 η α α η  κ ι α  

Στα κα ίνα τ ν κατεχομέν ν χ ρίς αιδ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΙΟΥΡΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ



αποκρυπτογράφησης των αιματηρών 
αυτών πράξεων. Η απόπειρα αυτή μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί «τυφλή», αφού οι 
δράστες άφησαν μεν πίσω τους κάλυκες 
από το όπλο που χρησιμοποίησαν, ωστόσο 
δεν έδωσαν «καθαρά» στοιχεία. Αυτή δεν 
είναι η πρώτη απόπειρα τέτοιου τύπου, 
αφού μόλις προ μηνός, οι Αρχές ήρθαν 
αντιμέτωπες με μια παρόμοια απόπειρα 
που είχε τραγική κατάληξη με θύμα τον 
Κυριάκο Χατζησάββα. Η ενέδρα στήθηκε 
σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Αγία 
Νάπα, όπου άγνωστοι γάζωσαν τον 47χρονο 
επιχειρηματία, ο οποίος εξέπνευσε τέσσερεις 
μέρες μετά τη νοσηλεία του, επίσης στη 
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκω-
σίας. Οι ανακριτές σχεδόν ένα μήνα μετά 
το έγκλημα δεν έχουν ολοκληρώσει την 
εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς τα σημάδια 
είναι πενιχρά, μέχρι μηδαμινά. 

Αναφορικά με την απόπειρα κατά «Γλύ-
κα», φως στην εξιχνίαση αναμένονται να 
δώσουν τα στοιχεία που ο ίδιος έδωσε από 
το κρεβάτι του πόνου στους ανακριτές. Όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 40χρονος 
«Γλύκας» έδωσε στοιχεία, τα οποία φω-
τογραφίζουν πιθανούς «εμπνευστές» της 
επίθεσης εναντίον του. 

ε α αρτο ρ ητα νερ
Από τον περασμένο Ιούνιο, η 

Αστυνομία, υπό τον φόβο ενός νέου 
κτυπήματος στην Αγία Νάπα μετά τη 
δολοφονία του άνου Καλοψιδιώτη, 
δήλωνε πως ο κύκλος των ξεκαθαρι-
σμάτων του υποκόσμου δεν έχει κλείσει 
και επ’ αυτού πραγματοποιούσε αυ-
ξημένες περιπολίες στην περιοχή της 
Αγίας Νάπας αλλά και σε άλλες περι-
οχές ανά το παγκύπριο. Με γνώμονα 
το στυγερό, όπως εξελίχθηκε, έγκλημα 
της Αγίας Νάπας, με θύματα τον άνο 
Καλοψιδιώτη, τον Ηλία και τη Σκεύη  
Χατζηευθυμίου αλλά και έναν εκ των 
δραστών της επίθεσης, τον  , 
καθώς και τη δολοφονία του Άντρου 

οδοθέου τον Απρίλιο του 2017 στη 
Γεράσα της Επαρχίας Λεμεσού, είναι 
προφανές ότι τα κτυπήματα του υποκό-
σμου είναι μελετημένα και στοχευμένα. 
Οι διασυνδέσεις αρκετών «παικτών» 
στο στάδιο της εξιχνίασης υποθέσεων 
δίδουν το μήνυμα ότι οι Αρχές έχουν 
γνώσιν του αυξημένου κινδύνου για 
άνοιγμα, ανά πάσα στιγμή, ενός νέου 
κύκλου αιματηρών ξεκαθαρισμάτων 
με ανυπολόγιστες συνέπειες. 
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚ 
ΝΕΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΣ ΡΙ

ΟΥ ΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ. 
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΠΤΩΝ ΔΕΝ Α ΗΝΕΙ 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΞΙΧΝΙ
ΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

Η ματωμένη τράπουλα
και το φονικό ανακάτεμα 

ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΑΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΤ ΗΣΑΒΒΑ

ινάλε με ηχηρά 
μηνύματα της 
νύκτας φαίνεται 
πως κάνει το 
2017. Ο κύκλος 
των ξεκαθαρισμά-
των φαίνεται πως 

είναι δίχως τέλος, καθώς νέα απόπειρα 
δολοφονίας σημειώθηκε το βράδυ της 
περασμένης Τρίτης, 20 Νοεμβρίου. Στό-
χος ο Πανίκος Παναγιώτου, γνωστός ως 
«Γλύκας». Η απόπειρα έγινε στους Αγίους 
Ομολογητές. Άγνωστοι έστησαν καρτέρι 
θανάτου και επιχείρησαν να σκοτώσουν τον 
«Γλύκα» με τέσσερεις σφαίρες, οι οποίες 
τον έπληξαν σε διάφορα μέρη του σώματός 
του, συμπεριλαμβανομένων του λαιμού 
και της ωμοπλάτης. Ο «Γλύκας» επέζησε 
και μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η απόπειρα της 
Τρίτης ήταν η δεύτερη κατά του 40χρο-
νου μέσα σε εννέα χρόνια, αφού το 2008 
έγινε ξανά στόχος, όταν συνόδευε τον Αλέ-
ξη Μαυρομιχάλη σε νυκτερινή έξοδο στο 
σωματείο Διγενής στη Λευκωσία και είχε 
δεχθεί πυρά από ενέδρα θανάτου που δεν 
«πέτυχε» στόχο. 

Τα τυ λ  τυπ ματα
Οι Αρχές βρίσκονται εκ νέου ενώπιον 

ενός γρίφου για δυνατούς λύτες. Ο τρόπος 
δράσης των υπόπτων δεν αφήνει καθαρά 
περιθώρια εξιχνίασης στους ανακριτές. 
Οι αστραπιαίοι ρυθμοί με τους οποίους 
δρουν και η κίνησή τους, που δεν αφή-
νει πίσω σημάδια, δυσκολεύουν το έργο 

Ο μεγαλύτερος γαστρονομικός θεσμός 
της Κύπρου, τα    

, γιορτάζουν φέτος 13 χρόνια 
και διοργανώνονται γι’ ακόμη μια χρονιά, 
για να επιβραβεύσουν τα κορυφαία εστια-
τόρια του νησιού. Τα βραβεία παρουσιάζει 
η . 

Το περιοδικό  , ο πρώτος οδηγός 
διασκέδασης της Κύπρου, διοργανώνει τα 
βραβεία με σκοπό την αναβάθμιση της ποιό-
τητας της εγχώριας γαστρονομίας, αλλά και την 
επιβράβευση των αξιόλογων προσπαθειών. 
Η γνώση, άλλωστε, και η εμπειρία 13 χρόνων 
καθιστούν τα     τον 
μοναδικό θεσμό στην Κύπρο, που μπορεί 
περήφανα να πει ότι γνωρίζει την εστίαση στο 
νησί. Τα     είναι ένας 
διεθνής θεσμός και διοργανώνεται σχεδόν 
απ’ όλα τα  , που κυκλοφορούν στον 
κόσμο. Το   φέρει μεγάλη ευθύνη 
και συνέπεια προς τους αναγνώστες του και 
προς τους εστιάτορες, ιδιοκτήτες και σεφ εστι-
ατορίων, που επιδιώκουν να διακριθούν στον 
έντονα ανταγωνιστικό χώρο της εστίασης. Με 
αγάπη προς τη φύση και τα πλούσια υλικά, 
που μας προσφέρει, επιβραβεύουμε τους 

καλύτερους, που την αναδεικνύουν και τη 
σέβονται και δημιουργούν τις πιο γευστικές 
αναμνήσεις της χρονιάς

Η λαμπερή τελετή βράβευσης θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, 
στο   στη Λευκωσία, με παρουσι-
αστές την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον 
Γιώργο Αγγελόπουλο  Το μενού της βραδιάς 
θα επιμεληθεί για τους προσκεκλημένους 
ο πολυβραβευμένος Κύπριος Σεφ Χριστό-
φορος Πέσκιας. 

 1  ατη ορίε  
ι κατηγορίες είναι 10 και είναι οι ακό-

λουθες: Νέα Άφιξη (εστιατόρια που άνοιξαν 
από τον Μάιο 2016 μέχρι τον Μάιο 2017), 

άρι, Διεθνής Κουζίνα, Εστιατόριο Ξενο-
δοχείου (εστιατόρια που λειτουργούν εντός 
ξενοδοχειακής μονάδας και εξαιρούνται από 
άλλες κατηγορίες), , Ταβέρνα, 
Σουβλάκι,   (εστιατόρια που σερβίρουν 
ποιοτικό φαγητό σε προσιτή τιμή), Μεσογεια-
κή Κουζίνα, καθώς και το     

 (ξεχωρίζει το μέρος, στο οποίο μπορείς 
να συνδυάσεις με επιτυχία το κατάλληλο πιάτο 
με την μπίρα σου). Όπως κάθε χρόνο, έτσι 

και φέτος θα βραβευθεί το εστιατόριο, που 
θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους 
από τους αναγνώστες του   ως «Το 
αγαπημένο των αναγνωστών» και είναι ανε-
ξάρτητο από κατηγοριοποίηση. 

Το κάθε εστιατόριο στην εκάστοτε κατηγορία, 
για να είναι υποψήφιο, πρέπει να εξασφαλίζει 
υψηλή ποιότητα και να πετυχαίνει συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών του. Με κριτήρια 
την ποιότητα φαγητού, την παρουσίαση των 
πιάτων, την υγιεινή, την ατμόσφαιρα εντός 
και εκτός εστιατορίου, τη ροή των πιάτων, τη 
σωστή εξυπηρέτηση, τη λίστα κρασιών και τη 
σχέση προϊόντος και τιμής γίνεται η τελική 
επιλογή των εστιατορίων σε κάθε κατηγορία. 
Τα υποψήφια εστιατόρια είναι 72 και επι-
λέχθηκαν από πολυμελή, ειδική επιτροπή, 
που συστάθηκε από το  , η οποία 
απαρτιζόταν από γνώστες της γαστρονομίας 
με εξειδίκευση στον τομέα της εστίασης. Η 
διαδικασία επιλογής γίνεται βάσει διεθνών 
κριτηρίων και προτύπων του   

.
Όπως κάθε χρόνο, θα δοθούν και φέτος 

τιμητικά βραβεία στο εστιατόριο με την Καλύ-
τερη Κάβα Κρασιών, στον Σεφ της Χρονιάς, 

και το Κυπριακό Προϊόν της Χρονιάς. Τα 
βραβευμένα εστιατόρια της Κύπρου για το 
2017 μπορείτε να τα βρείτε στο   
Δεκεμβρίου, που κυκλοφορεί στις 29 11 2017. 
Επίσης, μη χάσετε τη συνεχή ενημέρωση 
από τη βραδιά των βραβείων μέσω του  

  ( . . ) και του 
    (διαθέσιμο σε 

 και ).
αρ υ ι ι  Η .
ηρ ι υ α ικ  Η Τράπεζα Κύπρου. 
ρη  Το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό 

νερό  , το φυσικό μεταλλικό νερό 
από τους λόφους της Τοσκάνης  , 
τα κρασιά από τ  Οινοποιείο  , 
η Σαμπάνια , τα Παγωτά , 
η ΚΕΟ, η    και τα 
Προγράμματα μαγειρικής και ζαχαροπλα-
στικής του .

η ς ρ α ρ ας   
ρη ς ι ας   

ηρικ ς  ,  
,   ,  

,  .
Η καταμέτρηση των ψήφων έγινε με την 

εγκυρότητα του .

         

ΦΡΟΣΩ ΒΙΟΛΑΡΗ

Οι αιματηροί σταθμοί 

Τ ρα  ικ  ας ας  ις 
 υ υ υ   ια -

ρι    α  κρ  
 ι ιρη α ας ς Κα ι ι ης  
 α υ ακας ας α η υ υ υ  

η υ ς υ κ η  κα ς και ας 
κ  ρα   α ς   
 υ α ρ ρη  η η η 
ι υ ικ  υ  ας ας ι υ -

η ς  κα  η ι ρκ ια κ κα ης 
ης υ ης  η α  η  κή 

υς η ι ρα η υ κ ή α ς  ρ -
ς η   αρ α ς ρ υ  

  ι ή ηκ  ι ή ι  υ 
υ κι ης  η υ ια η  ας 
κ  η ικ  αυ υρ   ρ ς 

ρι ς ρι υ  ς ης  
ς η  υ α ια η  κή 

υ η ι ρα η και  κ η  Τ  
Κακ υρ ι ικ  α  ι  υ ι ή 

υ κι ης υς α α ι η αυκα και 
  Κα α ικ ηκα   ρ ις 

ρ ς ι ια  ς η α ή και  αρι ς 
 υ   ρ υ κ  ης ης 

υ υ   αυκας κρ ηκ  ης 
ς η  κα η ρ α υ ρη

α υ  Τ  ι-
κ  ι  ρ υ  ι ι ρα  
α   ρι  ρ α η  αρ α 

  α ρη ρι ή   
υκ ή α η η η και  

ρι ρι η ρα η α  α η -
ρικ  ια  Τ  α ηκ  

 αρι  αιρ   α 
υ   η  ρ η ρι ή α ι  

υρ  υ υ  ι ρ ης
ς ή ρα  αρκ  κα  η  ρι ή  

υ η α  καρ ρι α υ  
ρ  ις αυ ς ηκ  ρ ι ς 

η  ική ικ α υ ρι κ α  
η ι αι  ι   α κα-

ηκ  ρ α  ι  -
ας α  υ  η ι α α 

 α ρα  ι η α ι  

η  ια ρα υ  ης  ρ ς 
κα η ρ ς η  υ η υ 

ρα  ικ  ης ας ας  
 κα α ικα   ρις ρ ς 

ι  υ υ κι η  ς υ ρα -
ι α  ια    ρι α ικ  
 ης ρ α  α αι ς 
υ ρ ης υ υ

 α ιρα κα   ρη 
α ιρα κα  υ α κ υ α α ι -

υ η ι ηκ   ρ υ ης Τρ ης  
υς υς η ς   κ ρ  

ης ρ υ ας  Τη  ρα υ η 
ρ υ α  υ   ρυ  

ι ρ ρη ης  ης κ ης 
ι η ρα ας  ι ρ ς α -

αι ς  α ή η α  ς  
 υ ι α  α αυ η α ρα 

α α ας ρ κ ι υ α κ υ ή-
υ   κα  ι η  αι  
  ς ι  ς ρ κ -

α  ρ  υς  α υ ικ ς

Οι διασυνδέσεις 
αρκετ ν παικτ ν  

στο στάδιο της 
εξιχνίασης υποθέσε ν 

δίδουν το μήνυμα 
ότι οι Αρχές έχουν 

γν σιν του αυξημένου 
κινδ νου για 

άνοιγμα, ανά πάσα 
στιγμή, ενός νέου 
κ κλου αιματηρ ν 
ξεκαθαρισμάτ ν 
με ανυπολόγιστες 

συνέπειες



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΑΚΑΣ

ε μία ιδιαίτε-
ρη διάκριση 
τ ιμήθηκαν 
ο Κύπριος 
διευθυντής 
φ ω τ ο γ ρ α -
φίας Χάρης 

αμπαρλούκος και ο Ιρλανδός σκηνοθέτης 
  στο φεστιβάλ κινημα-

τογράφου  στην Πολωνία, 
όπου τους δόθηκε το βραβείο « », 
για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ 
σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας. 
Το πολυτάλαντο δίδυμο βραβεύτηκαν 
για το μοναδικό τους ριμέικ της ταινίας 

    . Κατά 
τη διάρκεια της απονομής βραβείων, ο 

  είχε να πει τα καλύτερα λόγια 
για τον συμπατριώτη μας στην ομιλία 
του: «Ο αμπαρλούκος είναι κινηματο-
γραφιστής με σπάνια χάρη και δύναμη». 

Οι αμπαρλούκος και  ερ-
γάστηκαν μαζί και στο παρελθόν, στις 
ταινίες « », «  :  

», « », και « », οι 
οποίες είχαν μεγάλη εμπορική επιτυχία.  

έτος, το πολυτάλαντο δίδυμο συνερ-
γάστηκε στο ριμέικ του «    

 », την πολυαγαπημένη 
ταινία του 1974, που ήταν βασισμέ-
νη στο ομώνυμο βιβλίο της Άγκαθα 
Κρίστι. Στη φετινή ταινία, ο  
ήταν ταυτόχρονα και ο σκηνοθέτης 
και ο πρωταγωνιστής, υποδυόμενος 
τον ντετέκτιβ  .

Μάλιστα, ο πολυτάλαντος , 
ο οποίος έχει εργαστεί ως ηθοποιός και 
σκηνοθέτης πολλών θεατρικών παραστά-
σεων του , ήταν υποψήφιος 
για  πέντε φορές στις κατηγορίες: 
καλύτερου σκηνοθέτη, καλύτερου ανδρι-
κού πρωταγωνιστικού ρόλου, καλύτερου 
υποστηρικτικού ανδρικού ρόλου, καλύτε-
ρης ζωντανής ταινίας μικρού μήκους και 
καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου. 
Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν 
στον δημοσιογράφο   του 
περιοδικού  μετά την εναρκτήρια 
εκδήλωση του εστιβάλ, αναφέρθηκαν 
στις πηγές που τους ενέπνευσαν για το 
ριμέικ της ταινίας.       

υρίσματα σε όλον τον όσμο
ια  ι α  α κ   

ρι ικ υ     
 

 Δεν το θεώρησα ποτέ ως 
ένα ριμέικ. Αν δεν έχεις κάτι καινούριο 
να προσφέρεις, κάτι αυθεντικό, τότε δεν το 
κάνεις. Το σενάριο του  , στο 
οποίο κτίστηκε η ταινία μας, ήταν κάτι που 
με ενέπνευσε σε πιο βαθύ και συναισθη-
ματικό επίπεδο απ’ ό,τι το ίδιο το βιβλίο της 
Άγκαθα Κρίστι και η προηγούμενη ταινία 
1974   - αν και μ’ άρεσαν 

και τα δύο.  Αλλά αυτό το αισθάνθηκα ως 
κάτι νέο. Έχει ένα φόνο, έχει και άγριο 
πάθος, που σκέφτηκα πως θα ξάφνιαζε το 
κοινό. Με εξέπληξε κι εμένα όταν έπαιξα 
τον ρόλο του ντετέκτιβ  .

Τι ρ ρα  η α κι η α -
ρα ική κ ή ης αι ας   ι 

α ρ  η  κι η α ρ η η και η  
α  

 Χρησιμοποιήσαμε κάμερα 
65 χιλιοστών και αποτίσαμε φόρο τιμής στη 
χρυσή εποχή των ταξιδιωτικών ταινιών, 
με τη χρήση εντυπωσιακών σκηνικών. 
Ξεκινάμε στην Ιερουσαλήμ, και μετά φτά-
νουμε στην Κωνσταντινούπολη και στις 
Άλπεις, όπου αφήνουμε τον φόνο και το 
μυστήριο να ακολουθήσουν την κανονική 
τους ροή, με τον απλό και ενδιαφέροντα 
τρόπο που το είχε γράψει η Άγκαθα Κρίστι. 
Εξελίσσεται ένα ψυχολογικό δράμα, που 
αποκαλύπτει έναν βαθύτερο πόνο, τον 
οποίο δεν είχα συνειδητοποιήσει πριν.   

 κ α  α υρ α α
 Ο Χάρης πήγε στη Νέα ηλαν-

δία και μετά πήγαμε στη Γαλλία, στην Ελβετία 
και σε άλλα μέρη, αλλά τα περισσότερα 
γυρίσματα έγιναν στο   

έξω από το Λονδίνο, όπου ξαναδημιουργή-
σαμε το   Κατασκευάσαμε το 
τρένο, το τοποθετήσαμε σε μια οδογέφυρα 
σε ύψος 25 μέτρων και συναρμολογήσα-
με και ένα μίλι σιδηρόδρομο. Μια από τις 
καλύτερες στιγμές που έζησα, ήταν όταν ο 

  και η   με ρώτησαν: 
«Θύμισέ  μας, τι θα γίνει σε αυτήν τη σκηνή;». 
Είπα, «το τρένο θα φύγει από τον σταθμό 
της Κωνσταντινούπολης». Ξαναρώτησαν. 
«Εντάξει, αλλά τι θα γίνει ακριβώς»; Επα-
νέλαβα, «το τρένο θα φύγει από το σταθμό 
της Κωνσταντινούπολης». Μου είπαν, «θα 
μείνει εδώ βέβαια». Είπα, «όχι, οι πόρτες 
στο τέλος της σκηνής θα κλείσουν και το 
τρένο θα ξεκινήσει και θα φύγει για το 

». Τα μάτια τους έλαμψαν.       

πασ λ α  τη  επο  μα
ς ρι ήκα  ς ι  

α αρ κ ς  Ο  με κάλεσε 
στο σπίτι του για να μιλήσουμε για την 
ταινία « ». ξερα τον  πριν 
με γνωρίσει. Οι αναμνήσεις μου στο 

 , ως μαθητευ-
όμενος κινηματογραφιστής, ήταν πολύ 
καλές και ο  τότε σκηνοθετούσε το 
« » και μου δόθηκε η ευ-
καιρία να τον παρακολουθήσω από 
μικρή ηλικία.  

 Όταν επιτέλους γνωριστή-
καμε, είχα ήδη δει μια ταινία του Χάρη. 

ξερα ότι υπήρχε κάτι που μου άρεσε. Μ’ 
αρέσει να εργάζομαι μαζί με «σπασικλά-
κια» ( ), ανθρώπους που συνέχεια 
δουλεύουν (Σημ: Η λέξη «σπασικλάκι» 
χρησιμοποιείτο για ρετανούς επιστήμο-
νες κατά την περίοδο του πολέμου, για να 
περιγράψει άτομα που ήταν μανιακοί στη 
δουλειά τους και ειδικοί στον τομέα τους).       

η α ή   α α ικ κια  
ης ής ας  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η Κρίστι μέσα από τον φακό ενός Κυπρίου 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «     SS»

η πρώτη μου εμπειρία με κάμερα 65 
χιλιοστών. ταν τέλεια.  

ρη  κ ς α   κι η α ρ  
ις υρ ι κα υ η ιακή αι α  
α αρ κ ς  Λίγο, αλλά όχι πολύ. 

Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος - όχι μόνο 
των 65 χιλιοστών ή των 35 χιλιοστών ή 
των 16 - είναι μια διαπεραστική μορφή 
εικονογράφησης και είναι πιο κοντά στην 
ανθρώπινη φύση.  

Τι υ αρ ι  κι η α ρ -
  ρ ια    κ υ ης    

 Όλα. Ειδικά ότι το φιλμ κι-

νείται γύρω από τη μεμβράνη, και δεν 
είναι αποκλεισμένο στα . Ενσωμα-
τώνουμε λίγη από τούτη την ποιότητα 
στην 4Κ ανάλυση της ταινίας. Δεν λέμε 
ότι είναι καλύτερο από κάτι άλλο, αλλά 
μας αρέσει η διαφορά.     

Τι κ αι α κ ις  
 Δουλεύουμε πάνω στο 

«  » της Ντίσνεϊ για το 2019, 
η οποία είναι η ιστορία ενός 11χρονου 
εγκληματία στην Ιρλανδία, που ανακα-
λύπτει ότι οι νεράιδες υπάρχουν και 
αποφασίζει να κλέψει το χρυσό τους.     

Η ταινία των βραβευμένων αμπαρ-
λούκου και  παίζει και στις κινη-
ματογραφικές αίθουσες της Κύπρου. Στην 
ταινία πρωταγωνιστούν πολλά αστέρια 
εκτός από τον , όπως ο  

, η  , ο  , 
και η  . 

ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΑ ΠΟΤΕ 
ΩΣ ΕΝΑ ΡΙΜΕ Κ. ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΝΑ 
ΠΡΟΣ ΕΡΕΙΣ, ΚΑΤΙ ΑΥΘΕΝΤΙ
ΚΟ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ , 
ΔΗΛΩΣΕ ΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ Ο 
ΙΡΛΑΝΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 
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Ο Νικολό Μακιαβέλι γεννήθηκε στις 
3 Μα ου 1469 και πέθανε στις 21 
Ιουνίου 1527. ταν Ιταλός διπλω-

μάτης, πολιτικός στοχαστής και συγγραφέας. 
Γεννήθηκε σε μία φτωχή οικογένεια της 

λωρεντίας. Ο πατέρας του 
μερίμνησε ώστε ο νεαρός 
Νικολό να λάβει ουμανιστι-
κή εκπαίδευση, σύμφωνη 
με τα κλασικά πρότυπα της 
εποχής. Η εκπαίδευση αυτή 
και η σχέση του με λω-
ρεντίνους ουμανιστές είχαν 
ως αποτέλεσμα να λάβει το 
1498 το αξίωμα δεύτερου 
καγκελαρίου της λωρε-
ντινής Δημοκρατίας.

Το 1512, με τη βοήθεια 
των ισπανικών στρατευμά-
των του ερδινάνδου, οι 
Μέδικοι επέστρεψαν στη 

λωρεντία και κατέλυσαν τη 
Δημοκρατία. Ο Μακιαβέλι 
αποπέμφθηκε από τη θέση 
του και λίγους μήνες αργό-
τερα υπέστη βασανιστήρια 
και φυλακίστηκε για μικρό 
διάστημα, ως ύποπτος συμμε-
τοχής σε συνωμοσία εναντίον 

των Μεδίκων. Αποσύρθηκε στο πατρικό του 
κτήμα στην περιοχή Σαντ’ Αντρέα και εκεί 
το δεύτερο μισό του 1513 συνέγραψε τον 
«Ηγεμόνα», σε μια αποτυχημένη προσπά-
θεια να αποκτήσει την εύνοια των Μεδίκων.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των Διατρι-
βών, ο Μακιαβέλι κατάφερε να επι-

στρέψει στη λωρεντία και 
το 1520 τού ανατέθηκε 
η συγγραφή της ιστορί-
ας της λωρεντίας. Το 
καθεστώς των Μεδίκων, 
όμως, ανατράπηκε τον 
Μάιο του 1527, η δημο-
κρατία παλινορθώθηκε 
και ο Μακιαβέλι έχασε 
τη θέση του. Απογοη-
τευμένος πέθανε λίγο 
αργότερα στη λωρε-
ντία από πάθηση του 
στομάχου.

Ο Μακιαβέλι είναι 
πεπεισμένος ως προς 
την ένδεια της κλασικής 
φιλοσοφίας και αρνείται 
την αυθεντία στη φυσι-
κή τάξη, που οι αρχαίοι 

σέβονταν. Στον Ηγεμόνα 
υποδεικνύεται ο ουσιώδης δεσμός 

ανάμεσα στην κακία και την ελευθερία. 
Το πρώτο μέλημα είναι να ελεγχθεί η 
τύχη και απ’ εκεί και πέρα να παραχθεί 
έργο. Ο ηγεμόνας υπό αυτήν την έννοια 
συγκεντρώνει την αυθεντία επί παντός 
και τη βούληση να εφαρμόζει στους άλ-
λους ό,τι αποφασίζει. Μάλιστα ο ηγεμόνας 
είναι ο μόνος που μπορεί με τη στάση 
του να αφυπνίσει την ηθικότητα στους 
ανθρώπους. Ο τρόπος που ο λωρεντινός 
στοχαστής βλέπει τη δράση αποτελεί, από 
κάθε άποψη, εγγύηση για την παλινόρ-
θωση του λόγου, που θα πιστεύαμε ότι 
απειλείται, από τη στιγμή που καταργείται 
κάθε υπερβατική τάξη.

Η σκέψη του Μακιαβέλι δέχθηκε είτε 
σημαντικές επικρίσεις είτε πλήρη αποδοχή. 
Είναι πολλοί εκείνοι που τον θεωρούν 
πατέρα της σύγχρονης πολιτικής επιστή-
μης και επίσης αρκετοί εκείνοι που τον 
χαρακτηρίζουν απλά κυνικό, διεφθαρμένο 
και αυταρχικό. Ο Ηγεμόνας επηρέασε την 
πολιτική σκέψη πολλών πολιτικών και 
στοχαστών και άσκησε σημαντική επί-
δραση σε πολιτικές εξελίξεις της εποχής 
του και μεταγενέστερων περιόδων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο . . .

Μακαρίου 71, Λ σία

Νικολό Μακια έλι 

 Ακριβώς. Μοιραζόμαστε 
αυτό το χαρακτηριστικό. Λατρεύω τον 
κινηματογράφο και το θέατρο, σε βαθ-
μό που παραξενεύει τους άλλους. Και ο 
Χάρης μιλά για άγνωστες ταινίες, για τις 
οποίες είναι ο μόνος που γνωρίζω -εκτός 
από τον - που μπορεί  να θυμη-
θεί σκηνές, ατάκες και πλάνα από αυτές.  

 υρ ι αι α  κ ρα  
ι ι   αρ  

 Εγώ ναι, την ταινία « » 
το 1996, όπου ο Α   ήταν δι-
ευθυντής φωτογραφίας.  

α αρ κ ς  Το « » ήταν 

Α Τ ΑΕ Ι
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η η  η  Κ ρ  ς ρ -
κυ  αυ ή η υ ι

 Το 1993 ήρθε ο πρόεδρος των Ελλήνων 
Κυπρίων επιστημόνων Νίκος Κλεοβούλου 
μαζί με τον συνθέτη και στιχουργό Ανδρέα 
Ανδρέου και με ρώτησαν αν θέλω να κάνω 
συμμετοχή στο έργο «Κύπρος Αείζωη», 
μαζί με τον Γιάννη Δημητρά και άλλους, 
παρέα με τον αείμνηστο Τζον Μοδινό. Μετά 
από πολλά χρόνια τουρκικής κατοχής μού 
ζήτησαν να λάβω μέρος. Είμαι υπερήφανος 
για αυτό το έργο. Το παράπονό μου είναι 
ότι οι Αρχές δεν βοήθησαν να γίνει γνω-
στό αυτό στο σημαντικό έργο. Επίσης έχω 
ένα τραγούδι με τίτλο «Κύπρος ελεύθερη 

ωμιά» σε μουσική Δημήτρη Χιονά και 
στίχους Νίκου Παπακλεοβούλου. Ταυτό-
χρονα έχω ερμηνεύσει κομμάτια σε στίχους 
της Κύπριας Έλενας Σιούφτα, η οποία μου 
διοργάνωσε μια εκπληκτική συναυλία στο 
χωριό Αθηένου της Κύπρου. Η Κύπρος με 
συγκλόνισε πάρα πολύ, καθώς επισκέφθηκα 
την Πράσινη Γραμμή και τα υλακισμένα 
Μνήματα του νησιού. Οι ήρωες της ΕΟΚΑ 
είναι άσβεστες φλόγες για τον Ελληνισμό 
και για την Κύπρο μας.

 
ουν μπερδευτεί τα πα δ  

Τι α υ υ ς α   κα ι -
η   ς ι α κ ι  ιρ  υ 

ρα α ικ η α  Τα ρ α α α α  
ρι ικ  ι κ ι  υ  ς -
ρ  κ ι ς ή ρα α ι  ρ -

ικ  υ α κα ς  κα ι ικ  
  αι και  ρ ρ   

Παρακολουθώ τα πάντα σήμερα. Πα-
ρακολουθώ τα λεγόμενα «  » 
στην ελληνική τηλεόραση. Εκμεταλλεύονται 
τα νέα παιδιά... Αυτά τα παιδιά παρόλο το 
ταλέντο που μπορεί να έχουν, δεν μπορούν 
να γίνουν φίρμες από τη μια στιγμή στην 
άλλη. Θέλει δουλειά, θέλει αγώνα.  Θέλει 
αναζήτηση καλών τραγουδιών, ώστε το 
υλικό τους να έχει αξιοπρέπεια. Τα παιδιά 
αυτά ίσως να έχουν την επιθυμία μέσα σε 
μια νύχτα να αποκτήσουν φήμη και δόξα. 
Πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο. Δεν 
μπορεί να αποκτήσουν μέσα σε μια νύχτα 
ακριβό διαμέρισμα, ούτε ακριβό αυτοκίνη-
το. Έχουν μπερδευτεί τα παιδιά. αίνεται 
ότι ο άμεσος στόχος είναι το χρήμα και η 
διασημότητα. Λάθος  Θα σας φέρω σαν 
παράδειγμα μια Κύπρια ερμηνεύτρια, 
που μας εκπροσώπησε στην . 
Η οποία τι έκανε; Της έκανε η εταιρεία 
συμβόλαιο για δίσκο  Όμως, ξαναγύρισε 
στην Κύπρο  Γι’ αυτό πάντα λέω ότι πρέ-
πει να προσέχουνε αυτά τα παιδιά πού 
εμφανίζονται, να προσέχουν τι λένε. Μην 
παρασύρονται με ένα σουξεδάκι της μιας 

βδομάδας. Αυτή η κοπέλα τι έγινε δηλαδή 
που πήρε το πρώτο βραβείο... Εξαφανίζο-
νται όλα τα παιδιά  Πόσα χρόνια πια να 
υπάρχουν αυτά τα « »

 
ις κα α ρ ι α α ρ ις  

α  υ  κα ι ικ   ια 
ρ η ικ ιακή ή    α ις 
 α  η  η  ς α κα ρ ς

 Έχω ένα δικό μου ρητό, που μιλάει για 
τον δρόμο του αετού και τον δρόμο του ερ-
πετού. Διαλέγεις, επιλέγεις και πορεύεσαι, 
αντιμετωπίζοντας όμως τις αντίστοιχες συ-
νέπειες. μουνα στη Αθήνα τριάντα χρόνια. 
Όταν έχασα λοιπόν τους γονείς μου που 
ζούσαν στη Λαμία, πήγα στην πόλη απ’ 
όπου κατάγομαι μαζί με τη γυναίκα μου. 
Σε μια μονοκατοικία, που περιλαμβάνει κι 
ένα στούντιο. Σαν απόφοιτος σχολής Ανω-
τέρων Ηλεκτρονικών, λοιπόν, έμαθα τους 
υπολογιστές στο Μικρό Πολυτεχνείο, εργά-
στηκα σκληρά κι έφτιαξα ένα ραδιόφωνο 
μέσω ίντερνετ, όπου εκπέμπω 24 ώρες το 
24ωρο. Σε αυτόν τον χώρο παράγω όλα τα 
τραγούδια μου, παράλληλα με μια ήρεμη 
οικογενειακή ζωή. Τι πιο όμορφο

 
ι αι ήρης  η ρι 

ρα κα ι ική υ ρ α  ρ-
ι κ ι υ  κ ήρ ς ακ α  
Πόλυ, πρέπει να γνωρίζεις ότι ποτέ δεν 

ευχαριστιέται ο καλλιτέχνης  Ο καλλιτέχνης 
δεν έχει ηλικία. Είναι αχόρταγος  Πολλοί φί-
λοι με ρωτάνε αν ξέρω τι έχω κατορθώσει 
μέχρι σήμερα στη ζωή μου  Ειλικρινά, όμως, 
προσωπικά δεν το αντιλαμβάνομαι διότι κάθε 
φορά αισθάνομαι ότι ξεκινάω σήμερα. Να 
πούμε όμως ότι έχω ερμηνεύσει σε δεύτερη 
εκτέλεση Σταύρο Ξαρχάκο. Δεν έχω ερμη-
νεύσει σε πρώτη εκτέλεση αυτόν τον τεράστιο 
συνθέτη  Και υπάρχουν πολλά όνειρα που 
δεν έχω αγγίξει ακόμα  Όσο αντέχει το λα-
ρύγγι μου, εδώ είμαι και θα τραγουδώ  Είμαι 
66 ετών, τραγουδώ 45 χρόνια. Ερμήνευα 
το «Καλημέρα λιε» στα 22 μου, πέρασαν 
τα χρόνια με εκατοντάδες άλλα τραγούδια

Τελειώνοντας να αναφέρω ότι ο αείμνη-
στος Λουκάς Νταράλας, μέσα στις πολλές 
συμβουλές που μου έδωσε, μου είπε και 
το εξής: Να πηγαίνεις με ζεστασιά και αγά-
πη, εκεί που αισθάνεσαι να σε αγαπάνε 
πραγματικά, και όχι για το θεαθήναι, όχι 
για το δήθεν... Με αυτά τα λόγια θα ήθελα 
να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή μας 
κουβέντα

ο ελληνικό τραγούδι τα-
ξιδεύει σε θάλασσες και 
σε στεριές. Πιάνει λιμά-
νια, χάνεται σε καταιγίδες, 
ανεβαίνει βουνά, σωπαί-
νει μέσα στις ρεματιές κι 
ύστερα, ξανά, γεννάει τα 

λόγια, τις μουσικές, τις μελωδίες, τον πόνο, 
τη χαρά των Ελλήνων. Ένας άνθρωπος που 
πέρασε μέσα από τις μαγικές χαράδρες του 
ελληνικού μας τραγουδιού είναι ο Κώστας 
Σμοκοβίτης. Με μια διαδρομή που μετράει 
πολλές δεκαετίες, έχει καταφέρει να βρεθεί 
στην πηγή. Εκεί που η ποίηση και ο στίχος 
ανάβλυζαν αλήθεια και άγγιζαν την ψυχή 
των ανθρώπων... Όταν οι δυσκολίες της 
ζωής έφερναν το καλό τραγούδι στα χείλη 
τους... Τον συναντήσαμε στην Αθήνα και 
είδαμε τις στάσεις και τους σταθμούς του...

 
Τα τρα ούδ α δεν τ νουν
στον λαό

Κ α  ς η  η α ή ις α 
ρυ  ρ ια ης η ικής ι κ ρα-

ας  η   ας ι  αυ ή  η  ή  
Τι υ η  α  ρικ ς 

κα ς α ρ η α  υ ς  
ι υρ  ρ η υ ς
Είμαι ευλογημένος που ξεκίνησα το 72 

στο στούντιο της , όπου ήταν πα-
ρών ο στιχουργός Πυθαγόρας και άλλοι 
σημαντικοί παράγοντες. Τότε είπα τρία 
τραγούδια. Ένα του Κελαηδόνη, ένα του 
Μούτση και ένα του Χατζηνάσιου. Η πρώτη 
μου δισκογραφία άρχισε το 73, όταν με 
επέλεξε ο αείμνηστος Μάνος Λο ζος με τον 
Δημήτρη Χριστοδούλου να ερμηνεύσω τα 
κομμάτια του δίσκου «Καλημέρα λιε».  
Την ίδια εποχή με επέλεξε ο ασίλης Δη-
μητρίου να ερμηνεύσω το «  Τι κόσμος 
μπαμπά». Σε αυτήν την εποχή που ανα-
φέρεσαι λοιπόν μεγάλωσα, μέσα σε αυτό 
το σκηνικό ανδρώθηκα και χάρηκα τούτη 
τη χρυσή εποχή.

 
αρακ υ ς  η ρι  ρα-
ι  ς  ς  α αι ι α 

κ ις υ κρ ις  α ρ    
και  ή ρα

Οι δημιουργοί του 80 και του 90 ήταν 
τεράστιοι. Πέρα από το μεγάλο ταλέντο 
τους, πρέπει να πούμε ότι μεταξύ τους 
υπήρχε ευγενής άμιλλα, πράγμα που δεν 

υπάρχει σήμερα. Σήμερα το τραγούδι είναι 
εμπόριο. Γι’ αυτό είχαμε όλα αυτά τα αρι-
στουργήματα. Κι επειδή ήταν δύσκολες οι 
εποχές, υπήρχε και το κοινωνικό τραγούδι. 
Πρόκειται για ένα έργο αξεπέραστο. Οι 
σημερινοί νέοι πρέπει να μελετήσουν αυτό 
το έργο, να καταλάβουν και να μάθουν από 
αυτό. Όντως βγαίνουν καλά τραγούδια και 
σήμερα, αλλά δεν φτάνουν στον λαό, δεν 
φτάνουν στον κόσμο. Κάποια μέσα ενημέ-
ρωσης περνάνε τα τραγούδια με «λίστες». 
Δεν φτάνουν με αυτόν τον τρόπο τα καλά 
τραγούδια. Κάποιοι τα πνίγουν...

 
η  ας ια η  ι  ρ α η 

υ ι  υ   η Κ ή
Πρόκειται για τον δίσκο «Μ’ ένα σ’ αγα-

πώ», όπου έγραψε μουσική ο Κεμετζής. 
Είναι ερωτικά τραγούδια αντρικά δοσμένα 
σε στίχους έξι στιχουργών, ανάμεσα στους 
οποίους και δυο Κύπριοι. Οι ξεχωριστοί 
Ελένη Σωφρονίου Στρατή και ο Χάρης Προ-
κοπίου. Δεν με ενδιαφέρει να ερμηνεύω 
μόνο τραγούδια μεγάλων δημιουργών  
Είναι γνωστό σε όλους ότι έχω μεγάλη 
αγάπη στους νέους δημιουργούς και με 
ενδιαφέρει πάρα πολύ να τους συμπαρα-
στέκομαι όσο μπορώ.

Το μόνο που θέλω είναι αυτά τα νέα 
παιδιά να έχουν ταλέντο. Τίποτα άλλο

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΟΝΕΙΡΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ Α ΙΞΕΙ
ΑΚΟΜΑ  ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙ
ΤΟ ΛΑΡΥ Ι  ΜΟΥ, ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΑ ΟΥΔΩ

ι ι ι κα ι ς ρ η-
κα   ρ  υ κα  η ι ρκ ια 
ης ρ ας υ

Συνεργάστηκα με τον Μίκη Θεοδωράκη 
σε πρώτη εκτέλεση στο έργο «Προδομένος 
λαός» και στο έργο «Αυτό το δέντρο δεν το 
λεν υπομονή». Με τη Χαρούλα Αλεξίου, 
με τον ασίλη Παπακωνσταντίνου. Με τον 
Μάνο Λο ζο, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον 
Γιώργο Χατζηνάσιο, τον ασίλη Δημητρίου. 
Ακόμα και με τον Καρβέλα, στον πρώτο του 
δίσκο, άσχετα αν μετά πήρε άλλο δρόμο 
και έγραφε άλλο ύφος. Αν ακούσεις την 
πρώτη δουλειά του Καρβέλα, θα πεις «τώρα 
τι είναι αυτός», Μούτσης είναι, Σπανός είναι 
ή Κουγιουμτζής;.. Συμμετείχα δυο φορές 
στο εστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δούλεψα με 
τον Κώστα ίρβο. Με τον Χρήστο Νικο-
λόπουλο, τον Θανάση Πολυκανδριώτη, 
Τάκη Σούκα, Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον 
Στράτο Διονυσίου και πολλούς άλλους. 

ανταστείτε τότε, ένα μικρό παιδάκι από 
τη Λαμία να βρίσκεται σιγά-σιγά μαζί με 
όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Προσωπικά 
το αισθάνομαι σαν μια μεγάλη ευλογία.

 
Η ύπρο  με συ λόν σε

π ρα πολύ  
α α  υ ρ ή υ ς  

υ ρ ι και α υ ικ    ι 

Μικρ ς  υ αι  υ ι  
και  κ ι  ις α ς 

ια η ις ις ς α -
α  ρ ς η υκ α  Τ  υ 

α αι ικ  και α η ικ  ας ρ ια 
ρι κ υ α   ια ι ρή α ι-
αρ η  κ  υ α  η ια ρι  
ρ α  ι ακαριακ  κι α  η  

η ι ρι ικ  Τα υ  ρα α  
Τα ρ ια ης ι ιας  α ρ ια ης 
α ης και ης α ι ας   

ι ια ρ  κα  ς ρ ηκα  
α  ρα  κι α  α ι-
κ  κ υ α υς α η ς α υ  

υ ή α α α α  α αρ ρ ι 
α  ι α α  κρ  ι ρ α α  

ι  α    ή ς και  -
ρ ή υ  η α κα ς ρ α 
α  

Και η ή κ η  κα ς  η  
α ρ  ι αρι ρ  α  

ρη  α ρ υ  καρ ι  α-
α  ι  και ι  ς  και ι 

ι  ι  κα ρι  ρ -
ι ι κι ι  ιρα ι και 

κ α ια ι  α ρ ια ρι  
α  η  ι ή  ρ ήκα  α  

ια α υ η υ η και α ρ α-
ι  ρ α   ι υκ υ  

η  ρ α η ης Τ υρκ ας  η  
Και α ρ ια ρα α  Τ   
ιρ  ης ιας κ  υ  αρα-

  α η    ή α  
α ρα α ιη  η η ης 

Κ ρ υ  η  α   ρα α-
ιή ηκ    αυ  ρ αι 

  ρ αι  ς  η α ικ α 
και η ρ υ ι

Κρα ας ή ρα η ή η ης 
ης ι ς  αι ικ  ιρ  

ς υ υ ι   αρακ υ  
η  Κ ρ  υ  Τη  αρακ -

υ  κ ια ρ ια  η 
η κρ η η  α  Και ι 

αρα ηρ  ια  α κ η η 
α ι υ  Τη η ρα α 
ραυ α ι η  η η ρα α  

κα κια  ι ς α α α α  -
  ρι  ι ς α α α α  
ι η ρα υ αρ α  η ρα 
υ υκυ η  υ ρη  υ 

η  υ υ  υ Κα α κη α 
ι    Τ   ιρ  

ης ης  ι    υ   
ρα  α  α ας   η υ 
α  υ ρα   α  α υ  
  κα α  α ια

Κα ς ρι ρ α  ς  
ή ρα υς ρ υς ης ικής ας 
ικρής α ρ ας  αυ ής ης α ρ ας 

υ α η ι  ια  α α -
ρ ι ι η ική υ η α ρ α ι 

ιρα  α υ  κα ς α υ-
 α   ι ας ια α ρ α ή-
υ  υς ρ υς ης ι ής 

ας α ρ ας  υ η ι ή ς 
ι ρ ι  ακ α α ιακι α-
 ακ  α  ρι ς ς  

α α α ι  ις κα ρ ς  υς 
ρ υς  α  ι ς ς  

ι ς ι ς ακ  Τις ς 
ης ας  Τις α ικ ς  ή ις 
κα α αρ ικ ς  ς  α  
ις υ  ς ι Κ ρι ι   

ι α ι  ας α α ηκ   η  
η ική   α κα α αρ ικα  

ι α ρ  α ς υ ρ-
υ  ή ρα    η  

ι ρ ι ακι ή ηκα  
α  η  α ια α ρ  α 

ρ αι ή α υ υ  η  
Κ ρ  ι ς ρ  υ υ 

υς η  η  Κα ς  αρ-
ρ   η ης ας και ης 
Κ ρ υ  ικ  ρα α ιή ηκ  

 α ρ  ρ   α κη ια 
ρ α α ρ  υς α ρ υς 
ης ας κ ς ας   ια η 

ή ρ  η  α η  Κ ρ  
αρ  α ι  α  α η ι-

 υ  κα ς ρ κ αι  α 
κα η α η  Κ ρ  υ α ς 

ς α ς  ι ι   
 υ ικ  ρ  αι ι-

ι α  υ ηρ ή υ  Κ ι ς 

ρ ς  αρ υρ  η ι υ α α 
ρ ή  αυ ς υς α ρ υς  

ια  ρ κ  η  Κ ρ  Και 
η ι ικρι ής α η η αι ια α 

ρ  ρ α α   υ κι η ικ  
 α η ι  και α ρ ι  Τ ικ  

η ια η ή ς ι υ αυ ή 
ι  α κι α  ρ α υ  α 

κι α  ιρ υ  ρ αι η ια η 
ή κι α ι α ρια
 υ υς  η  ι  
ι ή ης α κης α ρα α και 

ης ιας  ι  α  η  
κ ι α και    α ι  

ας υ υ  α ια υ υ 
υ ρ υ  Κι ς α ρ -

υ  ι  ς  α ι ς  ι αι 
α   η ρι ή κ η   η -

ρι ή ια κ υή

Ελλάς Κ προς ν σις;

ΠΟΛΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΜΕ ΤΟ ΝΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ  ΣΙΓΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΤΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

«Σήμερα το τραγούδι είναι εμπόριο»
ΠΟΛΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

χ  ένα δικό μου 
ρητό, που μιλάει 
για τον δρόμο 

του αετο  και τον 
δρόμο του ερπετο  
Διαλέγεις, επιλέγεις 

και πορε εσαι, 
αντιμετ πί οντας 

όμ ς τις αντίστοιχες 
συνέπειες
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υ ή υ  α  
Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπή-
θηκες,
όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες,
αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα
γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά,
κ’ ετρέμανε μες στην φωνή - και κάποιο
τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε.
Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν,
μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες
εκείνες σαν να δόθηκες - πώς γυάλιζαν,
θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν·
πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυ-
μήσου, σώμα. 

Κ.Π. Καβάφης

ΙΣΑΓ ΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗ-
ΤΗ: Ο Καβάφης είναι μια 
ιδιωτική ποίηση, ακόμα 
κι όταν μιλά ιστορικά εν-
δεδυμένος σε ύφος ρή-
τορα στην Αγορά. Ακόμα 
κι όταν γράφει στο πρώτο 

πληθυντικό πρόσωπο κι όχι στο τρίτο ενικό, 
όπως μερικοί υπό - ψήφιοι ή... ήδη, φευ, 
προέδροι, για τον εαυτό τους: ’ο Κύριος 
Πάμπος θα κρατήσει τον λόγον του’’  Θυ-
μούμαι την εξής ατάκα στην τηλεόραση 
πριν από πολλά χρόνια, από υποψήφιο 
πρόεδρο, σε δημοσιογράφο, που του καμε 
μια ερώτηση που δεν άρεσε στον υποψή-
φιο: ’Ξέρεις σε ποιον μιλάς; Μιλάς στον 
επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας’’. Παγώσαμε. (Ο δημοσιογράφος 
κι... εγώ). Για ό,τι συνέβη μετά, επί πέντε 
χρόνια συναπτά, δύο τουλάχιστον άνθρω-
ποι, είχαμε προειδοποιηθεί. Εγκαίρως. Ο 
άλλος συνέχισε. ’Ο Πρόεδρος Πάμπος θα 
βοηθήσει τους γέρους του’’  Ο δημοσιο-
γράφος ανταμείφθη. Εγώ, ως λαός, έστω 
γυναίκα, ψηφοφόρος, ετιμωρήθην. Σκληρά. 

Ο Καβάφης, όμως, μαθαίναμε τότε στο 

σχολείο, ότι είναι ιστορικός’ και φιλοσο-
φικός’, Η Πόλη, Τα Κεριά, Η Ιθάκη, Οι 

άρβαροι. Και τα ζήσαμε ΟΛΑ, προσωπικά 
και ΙΔΙ ΤΙΚΑ, ως μεγάλοι. Η ομοφυλοφιλία 
του δεν αναφερόταν ποτέ τότε, γιατί για να 
εξηγήσεις τα Ερωτικά του πώς παρακά-
μπτεις τον ερωτισμό του; Μυστήριο πώς 
’διδάσκεται’’: Πήγα να διαβάσω μια σοβαρή 
μελέτη, γνωστού σοβαρού μελετητή τού ’τα 
μέσα και τα έξω στον Καβάφη’’. Είπα -από 
μέσα μου- θα ναι τα πιο εσωστρεφή και τα 
πιο εξωστρεφή του. Λάθος. ταν πόσα και 
ποια ποιήματα γράφτηκαν με αναφορές τα 
μέσα... δωμάτια (1 στο χωλ, 3 στο σαλόνι, 5 
στο υπνοδωμάτιο, μπάνιο(;), και πόσα και 
ποια γράφτηκαν στη... βεράντα, τον κήπο, 
τον δρόμο... Πώς να ’διδάξεις Κ.Π. Καβάφη’’; 
ΝΑ ΜΗΝ: Κάντε αυτό που γίνεται: Σεάνς’ 
ποιητικές, κανονικές, με καλούς αφηγητές, 
δηλ., που καταλαβαίνουν το ΚΕΙΜΕΝΟ 
που διαβάζουν ( ), που τους αρέσει κιόλα, 
που χουν μια καλή φωνή και άρθρωση 
- και δεν είναι πομπώδεις. Καλέστε τους 
στην τάξη σας και δείτε τα παιδιά με τον 
Καβάφη, αν πέφτει στην διδακτέα ’ύλη’’ σας. 
Πιο σόκιν είναι οι κρυφές διαπλεκόμενες 
συμφεροντολογικές, ετερόφυλες ερωτικές 
σχέσεις λειτουργών της εκπαίδευσης, με 
συνακόλουθα ευνοιοκρατικά και οικονο-
μικά (αντι)κοινωνικά, παρά το να μάθουν 
τα παιδιά τον ερωτισμό στην ποίηση του 
Κ.Π. Καβάφη.

λ ρ  τε μηρ μένη συν ε α
Η βραδιά Καβάφη - Μαργκερίτ Γιουρ-

σενάρ -  Σαρλότ άμπλινγκ με τον τίτλο 
’ εγγάρια κι Αστέρια’’ ήταν σε επιμέ-
λεια του Γάλλου ηθοποιού  -  

, με παρουσιαστές - ερμηνευτές 
την σημαντική ρετανίδα ηθοποιό Σαρ-
λότ άμπλινγκ, που μόλις πριν από δυο 
μήνες πήρε το Όσκαρ Γυναικείου ρόλου 
στο εφετινό 74ο εστιβάλ της ενετίας, 
στην ταινία Χάννα του Αντρέα Παλαόρο, 
και τον Ελληνογάλλο ηθοποιό Πολύδωρο 

ογιατζή, μαζί με την κιθαρίστα αρβάρα 
Γύρα. Η ανάγνωση κειμένων της Γιουρσε-
νάρ και ποιημάτων του Καβάφη από την 

άμπλινγκ γινόταν στα Αγγλικά, σε πολύ 
καλή μετάφραση (ποιανού;) και στα Ελλη-
νικά τα ποιήματα του Καβάφη καθώς και 
κείμενα της Γιουρσενάρ ακολουθούσαν, 
χωρίς να ξέρουμε τα δεύτερα από ποιον 
μεταφρασμένα (την Ιωάννα Χατζηνικολή, 
ίσως).  Η Σαρλότ άμπλινγκ είχε αναβά-
λει την παράστασή  της στον Πολιτιστικό 
Μήνα στην Κύπρο που θα γινόταν στις 
18 Αυγούστου στο Αρχαίο δείον Πά-
φου, ’για επαγγελματικούς λόγους’’. Αλλά 
έγινε γνωστό ότι εκτός από το εστιβάλ 
Κινηματογράφου τον Σεπτέμβριο, έπαιρνε 
μέρος και στην Αφηγηματική Εγκατάσταση 
των Γρίβα - Ανδρεαδάκη στο ’Εργαστήριο 

Διλημμάτων’’ στο Ελληνικό Περίπτερο της 
Διεθνούς Έκθεσης Εικαστικών στη ενετία.  
Η συνάφειά της με τον ελληνικό πολιτισμό 
είναι πλήρως τεκμηριωμένη. 

ρί  ασίδ α α  στολίδ α
Η βραδιά στο Παττίχειο, που εγκαινιά-

στηκε μαζί της, δεν ήταν όπως τις φαντασι-
ώνεις στο Αρχαίο δείο Πάφου, στο φως 
του φεγγαριού με υπομνήσεις παλαιού 
παρηκμασμένου ελληνικού πολιτισμού. 
Ούτε ήταν στα Γαλλικά με ελληνικούς και 
αγγλικούς υπότιτλους, όπως έλεγε το παλιό 
πρόγραμμα. Είεν  ταν σε μια μεγάλη σκη-
νή, με λίγα έπιπλα, καρέκλες,  τραπεζάκια 
καφενείου, τραπέζι, κεριά. Μα η σκηνή και 
το θέατρο ολόκληρο πλημμύρισε από την 
εκφραστική φωνή της, να βγαίνει από μια 
λεονταρίνα που γλίτωσε λαβωμένη από 
όπλο κυνηγού. Κανένα βήξιμο δεν ήταν 
ανεκτό, κανένα θρόισμα από πλαστικό 
για χαρτομάντηλο. Η Σαρλότ άμπλινγκ 
ανέγνωσε τα κείμενα του Αλεξανδρινού 
ποιητή και της σπουδαίας Γιουρσενάρ, 
μονοφωνικά, σαν εκεί που συναντώνται δυο 
άνθρωποι, χωρίς φκιασίδια και στολίδια, 
δίχως ναρκισσισμούς, δυο σώματα που 
ξέρουν, που πονούν, που θυμούνται, που 
πεθαίνουν. ταν μια ελεγεία θανάτου η πα-
ράσταση, διόλου θανατερή, μα ευφρόσυνη, 
με την τέχνη να σου δίνει την αλήθεια της 
ζωής, χωρίς να την ’μιμείται’’ και δίχως 
να ’υποκρίνεται’’ ούτε κάν να ’ερμηνεύει’’. 
Όλα τούτα τα μυστήρια, εγγλέζικα κι ελλη-
νικά, να ηχούν οικεία, μέσα σε δυο ηχεία: 
Τα ενορχήστρωσε η Σαρλότ άμπλινγκ 
δίπλα σε ακόμα δυο συντελεστές άνισους, 
ιδίως μουσικά.  στερα βρεθήκαμε έξω, 
στην βάρβαρη προεκλογική, παραλογική 
πραγματικότητα  της Κύπρου. 

 Κριτικός πολιτισμού και πολιτικής

Η ζωή αποποίηση της ποίησης

Ο ΚΑΒΑ ΗΣ, ΜΑΘΑΙΝΑΜΕ 
ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΙΛΟΣΟ
ΙΚΟΣ , Η ΠΟΛΗ, ΤΑ ΚΕΡΙΑ, Η 

ΙΘΑΚΗ, ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ. ΚΑΙ ΤΑ 
ΗΣΑΜΕ ΟΛΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ, ΩΣ ΜΕ ΑΛΟΙ

Καθώς τα προεκλογικά μας τεκταινό-
μενα ολοένα και μοιάζουν με «τοπίο 
στην ομίχλη», όπου, παρά τις απε-

γνωσμένες προσπάθειες της επικοινωνιακής 
εντυπωσιοθηρίας, κυριαρχεί η σύγχυση των 
αντιφάσεων και παλινωδεί η πομπώδης 
αοριστολογίαα της συσκότισης, δίνουν την 
έμπνευση μιας επίκαιρης και διαχρονικής 
σύζευξης: της πολιτικής ως τηλεοπτικής, 
ιδίως, παράστασης με πρωταγωνιστές  πο-
λιτικούς και αναδυόμενους κομματικούς 
πολιτικολογούντες, που αυτοσκηνοθετούνται 
είτε μάλλον τους σκηνοθετούν τα επιτελεία 
ειδικών συμβούλων, επαγγελματιών επι-
κοινωνιολόγων, δημοσκόπων και άλλων 
κατασκευαστών όχι απλώς δημόσιας αλλά 
δημοφιλούς εικόνας, βελτιστοποιώντας τις 
υποκριτικές τους δεξιότητες.

Η νέα ε ουσία τη  ηθοπο ία  
Τη θεατρικότητα της πολιτικής ή την πο-

λιτική του τεχνητού θεατρινισμού σε σχέση 
με την υποδούλωσή της στην παντοδυναμία 
των ΜΜΕ είχε αναλύσει ο   
στο βιβλίο του «Η πολιτική ως θέατρο. Η νέα 
εξουσία της ηθοποιίας». Με διεισδυτικότητα 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και επαγωγι-
κές παρατηρήσεις πνευματώδους γραφίδας 
επισημαίνει την ανατρεπτική στρέβλωση του 

ήθους και του ύφους της πολιτικής ως διαφη-
μιστικής ή προπαγανδιστικής αλλοτρίωσης, 
μιας ευτελούς, εντέλει, γελοίας συνθηματολο-
γίας. Αντί της λελογισμένης αξιοποίησης των 
μέσων για αποτελεσματικότερη προώθηση 
των στόχων και προτεραιοτήτων της, κάνει 
αλόγιστη χρήση διαμεσολαβητικών τεχνολο-
γιών και εξελιγμένων μορφών επικοινωνίας, 
διακυβεύοντας την αποικιοποίησή της από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο συγγραφέας, 
ευστόχως, εξηγεί γιατί είναι άλλο πράγμα να 
σκηνοθετεί κανείς τον επιτυχή τρόπο διά-
δοσης και προώθησης των οραμάτων και 
άλλο να αναγάγει σε όραμα της πολιτικής 
την επιτυχή σκηνοθεσία των μέσων. Το μέσο 
δεν αποτελεί μόνο εξουσία για εκείνους που 
αυτόχρημα το ελέγχουν, αλλά και παραγω-
γό θεατρικής εξουσιαστικής αυταπάτης. Ο 
πολιτικός αφενός τρέφει την ψευδαίσθηση 
ότι εξουσιάζει ένα πεδίο επιστητού που δεν 
γνωρίζει και αφετέρου το μέσο προσπαθεί 
να παρουσιάζει το (πολιτικό) έργο που έχει 
στήσει ο σκηνοθέτης, προσομοιάζοντάς το με 
την ίδια την πραγματικότητα. σάν αυτό να 
μην είναι μια προεπιλεγμένη και μονομερής 
απεικόνιση ή σχολιασμός της πραγματικό-
τητας, αλλά μια αυθεντική της επανάληψη. 

Παρ’ όλες τις συστηματικές αξιολογικές 
κρίσεις και τις συμπερασματικές του θέσεις, 
ο Γερμανός πολιτικός φιλόσοφος, που μέσα 
από την εντρύφησή του, προφανώς, στο 
θέατρο το παραλληλίζει με την πολιτική, 
είναι αισιόδοξος, πιστεύοντας ότι η πολι-
τική μπορεί να υποτάξει στις ανάγκες της 
τους «μαγικούς» μηχανισμούς της εικόνας, 
που προσπορίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης, επειδή πρέπει: «η εικόνα του 
πολιτικού κόσμου που παράγουν τα μέσα 
να υπηρετεί την πληροφόρηση, τη διαμόρ-
φωση της γνώμης και της βούλησης, την 
παιδεία εν γένει και την ψυχαγωγία... να είναι 
ισορροπημένη, περιεκτική και πλουραλι-
στική, να πληροφορεί με αλληλοσεβασμό 
αληθώς και αντικειμενικά, και να έχουν όλοι 
πρόσβαση σ’ αυτή».

Η επ ο ν ν α  σ ηνοθεσία
Έχουν, όμως, περάσει δύο δεκαετίες 

από την έκδοση του βιβλίου του και ενός 
άλλου που συνέγραψε με συνεργάτες με 
θέμα τη «Σκηνοθεσία των πολιτικών» και 
η πολιτική συνεχίζει να αυτοεγκλωβίζεται 
σε ναρκισσευόμενους και σοφιστικότερους 
επικοινωνιακούς δαιδάλους, συγχέοντας τα 
παραπλανητικά ψεύδη του μέσου με τον 
σκοπό της αληθινής αποστολής της. 

Η επικοινωνιακή σκηνοθεσία αποκα-
λύπτεται πιο ευφάνταστη και επινοητική 
στο θέατρο της πολιτικής, στρατολογώντας 
σήμερα, ειδικότερα σε προεκλογικές περι-
όδους ψηφοθηρικής σταυροφορίας, στρα-
τευμένους της ρητορικής πειθούς και της 
παραπειστικής ρητορείας μέσα από ηχηρά 
μηνύματα σημειολογικών συμβολισμών. 
Έτσι, η προβληματική περί πολιτικής και 
πολιτικών εγείρει το πολύ σοβαρότερο πρό-
βλημα των πολιτών-θεατών της κερκίδας ή 
του καναπέ, για να μιλήσουμε με θεατρικούς, 
ποδοσφαιρικούς και τηλεοπτικούς όρους. 
Είναι, εντούτοις, αδύνατο, όσο κι αν μια όχι 
ευκαταφρόνητη μερίδα καταγράφεται απο-
λιτικοποιημένη είτε απαθώς αδιάφορη, να 

έχει διαφορετικά αντανακλαστικά απ’ ό,τι 
εκείνοι στο εξόχως θεατρικής υποβλητι-
κότητας Καβαφικό ποίημα «Αλεξανδρινοί 

ασιλείς»: «Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια
που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά.
ήξευραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια 
ήσανε αυτές η βασιλείες». Και ο καθένας 
μας νιώθει και ξέρει τι αξίζουν τα κούφια 
λόγια των ταγών και της ακολουθίας τους, 
μέσα από την υποτιμητική διαβουκόληση 
της στοιχειώδους νοημοσύνης του  και ο 
καθένας συναισθάνεται και διαισθάνεται 
την πανουργία της αθέτησης προεξαγγελ-
τικών λόγων προς τον λαό και την απώλεια 
εμπιστοσύνης προς τους ηγέτες του  εκτός 
αν πάσχει από το σύνδρομο της γνωστικής 
ασυμφωνίας και του μιθριδατισμού. 

Ο , βεβαίως, δεν ανακαλύπτει την 
πυρίτιδα ή τον τροχό, πραγματευόμενος την 
πυροδότηση της πολιτικής από την υπόδυση 
ρόλων, τις ιδιοτελείς μεταμφιέσεις και την 
περιστασιακή αλλαγή προσωπείων στη 
διαδρομή των εποχών. Στη δεοντολογική 
μεθοδολογία της λειτουργικής μέθεξης, της 
διαλεκτικής αλληλεπίδρασης, αλλά και στη 
μετάλλαξη της πολιτικής σε θέατρο από κά-
ποιους επιτήδειους «υποκριτές» πίσω από 
την αυλαία της αδιαφάνειας και στα σκοτεινά 
παρασκήνια της φαυλότητας ευγλώττως ανα-
φέρεται ο Πλούταρχος με θεατρολογικές και 
ηθικοδιδακτικές υποδείξεις στα «Πολιτικά 
Παραγγέλματά» του: Εν πρώτοις, οι πολιτι-
κοί «πρέπει να μιμούνται τους ηθοποιούς, 
που προσθέτουν (στον ρόλο τους) το δικό 
τους πάθος και ήθος και επιβολή, ακούν 
όμως τον υποβολέα και δεν ξεφεύγουν από 

τους ρυθμούς και τα μέτρα του έργου  έτσι 
και οι κρατούντες δεν πρέπει να ξεπερνάνε 
τα όρια της εξουσίας που τους δόθηκε». 
Ενώ ξεσκεπάζει, εν συνεχεία, τον ανάξιο 
και επικίνδυνο πολιτικό με επιτίμηση καυ-
στικής ειρωνείας: «Και συ (ο πολιτικός) να 
ζεις σαν μέσα σε θέατρο ανοιχτό στα μάτια 
όλων...». Και συμπληρώνει: «Η ανατροπή 
και η ταπείνωση ενός φαύλου ανθρώπου, 
που με θράσος κι επιδεξιότητα έκανε υπο-
χείριό του την πολιτική, αποτελεί λαμπρή 
«πάροδο» (είσοδο) στην πολιτική, όπως και 
στο θέατρο»( 800 , 805 , 813 ).

Η σ η τη  παθο ένε α
στόσο, η φαυλοκρατία των πολιτικών 

σε όλες τις εκφάνσεις και τις διαστάσεις της 
πολιτικής τους, από την κενολογία ή την 
ψευδολογία της ανακολουθίας λόγων και 
έργων και την αμετροέπεια της ύβρεως μέ-
χρι τη βάναυση εξαπάτηση και την ποταπή 
εκμετάλλευση του λαού με τις υποχθόνιες 
πλεκτάνες της διαπλοκής, της διαφθοράς 
και της παρεπόμενης αποδόμησης θεσμών 
και αξιών, αποτέλεσε ανεξάντλητη πηγή 
έμπνευσης για το πολιτικό θέατρο με αρχική 
αιχμή του δόρατος τον Αριστοφάνη. Στην 
κατ’ εξοχήν πολιτική κωμωδία του «Ιππής», 
που κατά τον άρναλη «είναι ίσως η πιο 
ανελέητη και η πιο ολοκληρωμένη πολιτική 
του σάτιρα εναντίον των δημαγωγών του 
καιρού του και τόσο αληθινή που ξεπερνά 
τα φράγματα των καιρών», διακωμωδείται ο 
δόλιος ανταγωνισμός για την άσκηση εξου-
σίας μέσω του λαϊκισμού. Ο διεφθαρμένος, 
εξάλλου, «δήμος» θα αντικαταστήσει έναν 

αχρείο δημαγωγό ηγέτη με έναν αχρειότερο: 
«Μ’ ευχαριστεί να βυζαίνω το καθημερινό 
μου, τρέφοντας έναν κλέφτη, μα προστάτη 
μου. Έπειτα σαν παχύνει, αφού τον σηκώνω 
ψηλά, τον κτυπώ καταγής »(124-130).

Από τις νεότερες ελληνικές κωμωδίες, 
που σατιρίζουν αήθεις συμπεριφορές της 
εξουσιολαγνείας και στηλιτεύουν την αυ-
θαιρεσία και τη ληστεία, την «αυθεντική 
καταγωγή» της πολιτικής, κατά τον Παπαδια-
μάντη, μνημονεύουμε ενδεικτικά: τον «Τυ-
χοδιώκτη» του Χουρμούζη, τον «Υποψήφιο 

ουλευτή» του Καρύδη, «Του Κουτρούλη 
ο γάμος» του αγκαβή, τον «Γενικό Γραμ-
ματέα» του Καπετανάκη, τον «Θανασάκη 
τον Πολιτευόμενο» των Σακελλαρίου και 
Γιαννακόπουλου, καθώς και τις κωμωδί-
ες του αθά « ητείται εύτης» και « ον 
Δημητράκης». Οι ιδέες, οι χαρακτήρες, οι 
πράξεις και οι αντιδράσεις τους στο επίκε-
ντρο ενός διάτρητου κοινωνικοπολιτικού 
κατεστημένου, που αποπνέει τη σήψη της 
παθογένειας και τη θνησιγένεια της παρακ-
μής, «διανθίζουν» πανελληνίως τις μέρες 
μας. Τραυματικές εμπειρίες, ωσαύτως, και 
χασματικά ελλείμματα πολιτικής και πολι-
τικών, ηγεσίας και λαού απηχούν πολλά 
έργα του ευρωπαϊκού και αμερικανικού 
δραματολογίου: από τον Σαίξπηρ έως τον 
ψεν, τον Μπρεκτ, τον Μπέκετ και τον Ιο-

νέσκο μέχρι τον Ο’Νηλ.
Αν, ωστόσο, πολιτική είναι «τέχνη βίου», 

χωρίς προσωπείο στο θέατρο της ζωής, κατά 
τον φιλόσοφο του Δικαίου Κωνσταντίνο Τσά-
τσο, «η πολιτική κάθε ανθρώπινου βίου 
δεν επιτρέπεται να χρεωκοπεί». 

ΙΔΕΟΣΚΟΠΙΟ  Θεατροποίηση της Πολιτικής και Πολιτικοποίηση του Θεάτρου 
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Ξεκινώντας 20 χρόνια πριν, ήταν όλα πιο απλά και πιο αγνά…

Ο Γιάννος µε την Έλενα, έχοντας τη βοήθεια όλης της οικογένειας, 
χρησιµοποιούσαν παραδοσιακές συνταγές που θα χρησιµοποιούσε 

και µια νοικοκυρά, για να φτιάξουν παραδοσιακά ψωµιά και 
παξιµάδια που τελικά έγιναν σε όλους γνωστά. 

Τώρα, 20 χρόνια µετά, συνεχίζουν µε τις ίδιες αξίες και ζήλο να 
παράγουν παραδοσιακά ψωµιά και γλυκά, µαγειρευτά φαγητά και 
αλµυρά, όπως χαλλουµωτή και σιεφταλόπιτα από τους δικούς τους 
παραδοσιακούς Ξυλόφουρνους Έλενας που βρίσκονται σε Έγκωµη 

και Παλλουριώτισσα µοιράζοντας τα µυστικά της γεύσης και της 
παράδοσης µε όλο τον κόσµο.

ΠΟΥΡΕΚΚΙΑ ΚΙΜΑ

ΧΑΛΛΟΥΜΩΤΗ

ΣΙΕΦΤΑΛΟΠΙΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ

Παξιµάδια Έλενα Λτδ
Paximadia Elena LTD (Elena’s Crisp Rolls)

elenapaximadia@cytanet.com..cy   @paximadiaelenas  paximadia_elenas
www.paximadiaelena.com

  ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΕ∆ΙΟΥ



Τα 85 χρόνια ζωής του γιόρτασε 
πριν από λίγες ημέρες ο ΑΣΙΛ 
Λύσης, σε μια όμορφη και 

λιτή εκδήλωση, στην παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη. Ο ΑΣΙΛ είναι από τα 
πιο ιστορικά σωματεία της Κύπρου 
και από τα πρωτοπόρα σε εκδηλώσεις,  
με μεγάλη προσφορά όχι μόνο στον 
αθλητισμό αλλά και στους εθνικούς 
αγώνες, την κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή του τόπου μας. Το σωματείο της 
Λύσης είναι το πρώτο που είχε γήπεδο 
με χόρτο και προβολείς στην Κύπρο και 
αξέχαστα θα μείνουν τα ποδοσφαιρικά 
τουρνουά που διοργανώνονταν κάθε 
καλοκαίρι στο γήπεδό του, το «Γρηγό-
ρης Αυξεντίου». Μπορεί ο εκτοπισμός 
και τα προβλήματα να έφεραν κάτω την 
ομάδα, όμως οι άνθρωποι του ΑΣΙΛ 
κρατούν το σωματείο ζωντανό, αφού 
αυτό αποτελεί τον φάρο του αγώνα τους 
για επιστροφή στη Λύση.  

Στις 26 Ιουνίου 1932 ιδρύθηκε ο Αθλη-
τικός Σύλλογος «Ισχύς» Λύσης (ΑΣΙΛ), από 
μερικά φτωχόπαιδα που ακόμα δεν είχαν 
ικανοποιήσει ούτε τις βασικές ανάγκες επι-
βίωσής τους. Όραμά τους η εθνική αγωγή 
των νέων και η τόνωση και διάδοση των 
ελληνοχριστιανικών ιδεωδών με κύρια επι-
δίωξη την προαγωγή του αθλητισμού και 
ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου, που εκείνα τα 
χρόνια ξαπλώνεται και μαγεύει τους νέους  
της Κύπρου. Έμβλημά του καθιερώνουν τον 
δισκοβόλο, σύμβολο του αρχαίου πνεύματος, 
του ωραίου και το αληθινού, για να τους 
καθοδηγεί στο Ολυμπιακό ιδεώδες. Για τη 
σύνταξη του καταστατικού του σωματεί-

ου, η ιδρυτική επιτροπή αποτάθηκε στην 
Ανόρθωση. Ιδρυτές ήταν οι Χρ. ωκα δης, 
Χρ. Παναγίδης, Κ. ουσής και Ν. Πέτρου. 

Α Α 
Εκεί που ο ΑΣΙΛ διακρίθηκε ιδιαίτερα 

και έγινε θρύλος, ξεπερνώντας ακόμη και 
τα στενά όρια της Κύπρου, ήταν το ποδό-
σφαιρο. Η ποδοσφαιρική του ομάδα, πριν 
ακόμα εισέλθει στη δύναμη της ΚΟΠ, είναι 
γνωστή και σεβαστή παντού. Ο ΑΣΙΛ εντά-
χθηκε στην ΚΟΠ το 1966. Αγωνίστηκε στη 
β’ κατηγορία και πήρε αήττητος τον τίτλο 
και την επόμενη σεζόν έπαιξε για πρώτη 
φορά στην Α’ Κατηγορία. Έπαιξε συνολικά 
οκτώ φορές στην Α’ Κατηγορία, όπου μετρά 
198 αγώνες, 37 νίκες, 40 ισοπαλίες και 
121 ήττες και τέρματα 104-430. Πέραν 
της ομάδας, ο ΑΣΙΛ πρωτοτυπεί με τη 

δημιουργία χορτοφυτεμένου γηπέδου 
που ηλεκτροφωτίζεται. 

Η πορεία του στην Α’ Κατηγορία είναι 
αρκετά πετυχημένη και ο Τύπος χαρα-
κτηρίζει τον ΑΣΙΛ «φονέα των γιγάντων», 
γιατί νίκησε όλα τα μεγάλα ονόματα στην Α’ 
Κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. 
Προπονητής που ανέβασε την ομάδα στην 
Α’ Κατηγορία ήταν ο Κώστας Ταλιάνος. Την 
πιο καλή παρουσία του είχε την περίοδο 
1968-69 με τεχνικό τον Γιουγκοσλάβο Γ. 
Σβεκάνοβιτς (πήρε την 5η θέση). Από τον 
πάγκο της ομάδας μέχρι το 1974 πέρασαν 
και οι Λο ζος Παντελίδης, Πανίκος Ιακώβου, 
Κυρ. Λαμπής και Γκιούσμαν.

Πολλοί και μεγάλοι παίκτες πέρασαν 
αυτά τα χρόνια από τον ΑΣΙΛ: Α. Ξυστούρης, 
Μιτής, Κόκος, Πάτρος, Χρ. Παπαπέτρου, 
Π. Ιακώβου, Τέκκης, Στέφανος, Παπέττας, 

Πανίκος, Α. Ττοφατζιάης, Χριστόφορος, Κ. 
Παπαντής, ωκα δης, Καλλής, Ντάκκας, 
Κατέμης κ.α. Αυτό όμως που ακόμα δεν έχει 
επαναληφθεί ξανά και δεκάδες χρόνια μετά 
φίλαθλοι απ’ όλη την Κύπρο θυμούνται με 
θαυμασμό και νοσταλγία, είναι τα νυχτερινά 
τουρνουά του ΑΣΙΛ στη Λύση από το 1967 
μέχρι το 1974, που είναι ανεπανάληπτα. 

Η ποδοσφαιρική πανδαισία στο μοναδικό 
στην Κύπρο γήπεδο με χορτοτάπητα και 
ηλεκτροφωτισμό, η γεωγραφική θέση της 
Λύσης στο κέντρο τριών πόλεων, ο δρο-
σερός νυχτερινός λίβας του μεσαρίτικου 
κάμπου και η γνωστή λυσιώτικη σούβλα με 
τις γραφικές ταβέρνες, αποτελούσαν πόλο 
έλξης για χιλιάδες φιλάθλους που συνέρ-
ρεαν κάθε νύχτα μαζικά στη Λύση απ’ όλη 
την Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό πως το 
1973 τους αγώνες παρακολούθησαν  183 

χιλιάδες φίλαθλοι

Τ ΗΤ  Α
Ο ΑΣΙΛ Λύσης σε μια όμορφη τελετή, 

που έγινε στην προσωρινή έδρα του στη 
Λάρνακα ενώπιον αρκετών μελών και φί-
λων του, τίμησε πρωτεργάτες του συλλόγου 
όπως και τους μόνιμους χορηγούς του στην 
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
κ. Νίκου Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος στην 
ομιλία του εξήρε την ιστορική πορεία του 
ΑΣΙΛ και το πλούσιο έργο που έχει επιτελέ-
σει όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και άλλους 
τομείς της ζωής μας. Ο κ. Αναστασιάδης 
εξήγγειλε και οικονομική βοήθεια προς 
το προσφυγικό σωματείο για να μπορέσει 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχει 
τα τελευταία χρόνια. Ο ΑΣΙΛ τίμησε τους 
ακόλουθους: 

1. Με την υπέρτατη τιμητική διάκριση 
του σωματείου, τον «χρυσό δισκοβόλο», 
τίμησε τον επίτιμο πρόεδρό του, κ. Γιώργο 
Πυρίσιη, που αποτελεί τον μόνιμο αιμοδότη 
του συλλόγου. Εδώ και αρκετά χρόνια ο κ. 
Πυρίσιης με την οικονομική στήριξή του 
κρατεί ζωντανό τον ΑΣΙΛ.

2. Τον επίτιμο πρόεδρό του, κ. Παντε-
λή Καουρή, για τη μεγάλη προσφορά του 
στα διοικητικά, ειδικά στα πρώτα δύσκολα 
χρόνια του εκτοπισμού, όταν η προσωρινή 
έδρα της ομάδας ήταν στη Λεμεσό. 

3. Τον κ. Ανδρέα Λυσάνδρου, για την 
πολυετή προσφορά του από το πόστο του 
Γ. Γραμματέα. 

4. Τον διαχρονικό χορηγό του συλλό-
γου, την ασφαλιστική εταιρεία «Ατλάντικ».

5. Τα τέσσερα ιδρυτικά στελέχη του 
συλλόγου, μετά θάνατον: Χρ. ωκα δη, 
Κ. ουσή, Χρ. Παναγίδη και Ν. Πέτρου. 

6. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. 
Νίκο Αναστασιάδη, για την προσφορά του 
στον τόπο και στο σωματείο. Σημειώνεται ότι 
είναι ο πρώτος Πρόεδρος που παρίσταται 
σε εκδήλωση του ΑΣΙΛ. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν και ο Δήμαρ-
χος Λύσης Α. Καουρής και ο πρόεδρος του 
ΑΣΙΛ Ν. Ππύριλλος. Παρέστησαν επίσης 
ο Υπουργός Άμυνας, Χριστόφορος ω-
κα δης, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Κλεάνθης 
Γεωργιάδης, βουλευτές και άλλοι επίσημοι.        

ετά το πέρας των 
πρώτων πέντε 
αγωνιστικών 
στο πρωτάθλη-
μα ΟΠΑΠ 

 , 
φαίνεται ξεκά-

θαρα ότι πρόκειται για ένα πρωτάθλημα 
δύο ταχυτήτων. Κι αυτό γιατί η διαφορά 
που χωρίζει τις τρεις ομάδες, που κατά τα 
φαινόμενα θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ΑΕΚ, 
Κεραυνός και ΑΠΟΕΛ, από τις υπόλοιπες 
τέσσερις, Ένωση, ΕΘΑ, Απόλλωνα και ΑΠΟΠ, 
είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Η ΑΕΚ 
διαγράφει μέχρι στιγμής αψεγάδιαστη πο-
ρεία, έχοντας τέσσερεις νίκες σε ισάριθμους 
αγώνες, ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με απολογισμό 
τρεις νίκες και δύο ήττες και ο Κεραυνός 
με τρεις νίκες και μια ήττα.

Σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, η 
ομάδα της Λάρνακας δείχνει να διαθέ-
τει όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να 
έχει μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο. 
Σταθερότητα στην απόδοσή της και κυρίως 
ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα. Η ομάδα 
του Δημήτρη Κουκούρη έδειξε από την 
πρεμιέρα τις προθέσεις της, κερδίζοντας 
στο ντέρμπι τον Κεραυνό με 84-75. Ακο-
λούθησε το διπλό επί της Ένωσης (74-62), 
στη συνέχεια κέρδισε πολύ εύκολα τον 
νεοφώτιστο ΑΠΟΠ με 106-77 και τέλος 
πήρε το ροζ φύλλο αγώνος απέναντι στη 
φιλόδοξη ΕΘΑ, μέσα στο «Τάσσος Παπα-
δόπουλος - Ελευθερία» με 91-69. 

έα ομ δα
Στον ΑΠΟΕΛ θέλουν φέτος να κάνουν 

μια νέα αρχή, με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη 
στον πάγκο. Οι «γαλαζοκίτρινοι» θα μπορού-
σαν να έχουν καλύτερο συντελεστή από το 
3-2, όμως όλοι γνωρίζουν ότι το πραγματικό 
πρωτάθλημα θα παιχτεί στα πλέι-οφ. Πά-
ντως η ομάδα έδειξε κάποιαν αστάθεια στην 
απόδοσή της, λόγω κυρίως του γεγονότος 
ότι πρόκειται για μια νέα ομάδα, που τώρα 
«κτίζεται», με τον Κύπριο τεχνικό κατά την 
διάρκεια της διακοπής να δίνει έμφαση σε 
αυτό το κομμάτι. Σίγουρα «πόνεσε» πολύ 
περισσότερο η εντός έδρας ήττα στην τελευταία 
αγωνιστική από την ΕΘΑ με 76-66, παρά 
αυτή από τον Κεραυνό στη 2η αγωνιστική 
(74-67). Απ’ εκεί και πέρα, οι «γαλαζοκίτρινοι» 
κέρδισαν τον Απόλλωνα (96-67), την Ένωση 
(65-59) και τον ΑΠΟΠ (75-58). 

ε δ πλό ταμπλό 
Ο Κεραυνός το παίζει σε δύο ταμπλό 

και θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο και το 
επόμενο διάστημα, καθώς έχει εξασφαλίσει 
την πρόκρισή του στην επόμενη φάση 
του   . Στο πρωτάθλημα 
η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη 
έχει δεχτεί μια ήττα, στην πρεμιέρα από 
την ΑΕΚ, και έχει κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ 
(74-67), τον Απόλλωνα (75-68) και την 
Ένωση (69-58).    

Γενικότερα, θα έλεγε κανείς ότι οι τρεις 
ομάδες προσπαθούν να «ρολάρουν», ώστε 
να παρουσιαστούν πανέτοιμες στη δια-
δικασία των πλέι-οφ, εκεί δηλαδή όπου 
είναι όλα τα λεφτά. εβαίως κανείς δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι στην κανονική 
περίοδο δεν θα κυνηγήσουν το ροζ φύλλο, 
αφού κάθε βαθμός θα αποδειχτεί πολύ-

τιμος στη συνέχεια. Πάντως, πολλά θα 
εξαρτηθούν και από τις προσθαφαιρέ-
σεις που θα κάνουν στους ξένους, μιας 
και αρκετές φορές στο παρελθόν γίναμε 
μάρτυρες μεγάλων αλλαγών, αφού παίκτες 
που ήρθαν αργότερα αποδείχτηκαν λίρα 
εκατό και έκαναν τη διαφορά. 

ε ρί ε  η Α
Στο δεύτερο γκρουπ συγκαταλέγονται 

οι υπόλοιπες τέσσερεις ομάδες, με την 
ΕΘΑ μέχρι στιγμής να ξεχωρίζει. Η ομάδα 
του Γιώργου Μπιτζάνη είναι η μοναδική 
που δείχνει ικανή να «σπάσει» την τριάδα 
και να μπει σφήνα ανάμεσά τους, ωστόσο 
ο μεγάλος της στόχος είναι το πλασάρι-
σμά της στην τετράδα. Μεγαλύτερή της 
επιτυχία μέχρι στιγμής είναι η νίκη επί 
του ΑΠΟΕΛ στο «Κίτιον» με 76-66, ενώ 

κέρδισε και στην πρεμιέρα την Ένωση 
με 83-76. Έχασε από ΑΕΚ (91-69) και 
ΑΠΟΠ (72-71), μια ήττα που θεωρητικά 
ήταν εκτός προγράμματος.  

νοντα  α όμα
Η Ένωση ψάχνεται ακόμα, αφού δεν 

έχει βρεθεί η κατάλληλη χημεία, με απο-
τέλεσμα η ομάδα του Παραλιμνίου να 
έχει απολογισμό μια νίκη και τέσσερεις 
ήττες. Ο Απόλλωνας ξεκίνησε τη σεζόν με 
στόχο να «κτίσει» για το μέλλον δίνοντας 
έμφαση σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές. 
Μέχρι στιγμής έχει απολογισμό μία νίκη 
και τρεις ήττες. Τον ίδιο απολογισμό έχει 
και ο νεοφώτιστος ΑΠΟΠ, που φέτος θέλει 
να κάνει μιαν αξιοπρεπή πορεία. Το κατά 
πόσον η ομάδα θα είναι και ανταγωνιστική, 
αυτό θα φανεί στη συνέχεια.  

Κο ρσα δ ο ταχυτήτ ν
ΚΥΡΙΑΚΗ, 

ρ η α α ρ υ  
Κα η ρ ας   η α ι-

ική
ΑΕΚ-ΠΑΦΟΣ F.C. 16:00
ΔΟΞΑ-ΟΜΟΝΟΙΑ 17:00
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΛΚΗ 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ, 
ρ η α   Κα η-
ρ α υ αικ  η α ι ική

Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠPΟΥ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ 18:00 
Α. ΣΩΜ. ΛΑΤΣΙ-ΘΟΙ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 18:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 
ρ η α α ρ υ  

Κα η ρ ας   η α ι-
ική

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ 19:00

ΤΡΙΤΗ, 
ρ η α  ρ   

Κα η ρ ας η α ι ική
ΑΠΟΠ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ 19:00
ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 19:00
ΕΘΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ 19:45

ΤΡΙΤΗ, 
 ρ η α   

υ αικ  η α ι ική
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.
ΑΕΛ-ΑΕΚ
ΘΟΪ ΑΥΓΟΡΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ρ η α α ρ υ  

Κα η ρ ας    α α ής 
α ας ια η  η α ι ική
ΕΡΜΗΣ-ΑΠΟΕΛ 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
 ρ η α   

ρ  η α ι ική
ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ
Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΦΙΑΚΟΣ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ.-Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 
ρ η α α ρ υ  

Κα η ρ ας   η α ι-
ική

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΠΑΦΟΣ F.C. 17:00
ΑΠΟΕΛ-ΕΡΜΗΣ 17:00
ΑΛΚΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ, 
ρ η α  ρ   

Κα η ρ ας η α ι ική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΕΘΑ 17:00

ΣΑΒΒΑΤΟ, 
ρ η α   Κα η-
ρ ας ρ  η α ι ική

ΕΝ.Ν.ΑΓ. ΑΘΑΝ.-Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤ.16:00
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΑΠΟΕΛ/ΣΠΕΣ 16:30
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ-Α.Ο.Κ.Ν.  17:00

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

C AV S S S 
ΑΕΚ - ΠΑΦΟΣ 16:00
C AV S S S 
ΔΟΞΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ 17:00
C AV S S S 
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΛΚΗ ΟΡ. 18:00

VAS S 
ΜΟΝΑΚΟ-ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 22:00

Η ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ   
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Γιόρτασε τα χρονά του ο ΑΣΙΛ Λ σης 

ΡΕΤΡΟ ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Η ΑΕΚ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ 
ΑΠΟΛΥΤΟ, ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ 
ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ,  ΕΝΩ 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΕΛ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΤΗΣ ΒΑΛΟΥΝ ΠΙΕΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΤΕΛΟΥΣ. Η ΕΘΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΜΠΕΙ 
ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ

///////////////////////////

///////////////////////////



ΟΜΟΝΟΙΑ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ 

Η ΟΜΟΝΟΙΑ «ΚΑΙΓΕΤΑΙ» 
ΓΙΑ ΝΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ 
ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ

///////////////////////////
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Κ
ανένα κλισέ, είτε αυτό 
λέγεται «μονόδρομος» 
είτε «αγώνας μιας επι-
λογής», δεν καλύπτει την 
αναγκαιότητα νίκης για 
την Ομόνοια στο Μακά-
ρειο. Μια ματιά στη βαθ-

μολογία τα λέει όλα. Αν σε προηγούμενες 
αγωνιστικές οι απώλειες άλλων μεγάλων 
ομάδων λειτουργούσαν σαν καταπραϋντικό 
στις αποτυχίες της Ομόνοιας, αυτό πλέον 
δεν ισχύει. Οι λοιποί μεγάλοι κερδίζουν 
πλέον με συχνότητα, η ψαλίδα έχει μεγα-
λώσει ήδη επικίνδυνα. Όσο και αν υπάρχει 
δρόμος, πολύς δρόμος, η μέχρι σήμερα 
εικόνα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για 
αισιοδοξία. Αν υπολογίσουμε ότι, μετά τη 
Δόξα, ακολουθούν αγώνες με ΑΕΚ και 
Απόλλωνα, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο 
ζόρικα. Ακόμη και αν κάποιος ισχυριστεί 
πως η Ομόνοια είναι καλή στα ντέρμπι, 
δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι 
τόσο οι Λαρνακείς όσο και η ομάδα της 
Λεμεσού υπερτερούν σε σύνολο και μο-
νάδες. Αλλά αυτά (τα ντέρμπι), θα μπουν 
στην ατζέντα από αύριο. Σήμερα υπάρχει 
η Δόξα, και η Ομόνοια έχει τον πρώτο 
λόγο μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη η ομά-
δα της Κατωκοπιάς δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από τους «πράσινους», με δείγμα 
12 αγωνιστικές. Ξεκάθαρα, η ομάδα του 
Πάμπου Χριστοδούλου έχει μία πολύ δύ-
σκολη αποστολή. Θυμίζουμε ότι κέρδισε 
μόνο δύο φορές κόντρα σε ομάδες που 
δεν υπάγονται στην «κλασική εξάδα». Δύο 
φορές με την ψυχή στο στόμα. Απώλεσε δε 
σε τέτοια παιχνίδια 12 βαθμούς (δύο ήττες, 
τρεις ισοπαλίες).  Δεν έχει ακόμη βγάλει 
ένα «ήρεμο» βράδυ, πέρα από την 5άρα 
στην ΑΕΚ, που ήταν μία πολύ ξεχωριστή 
περίπτωση. Αυτή της η αδυναμία, είναι 
ένας από τους πολλούς κρίκους με λάσκο, 
στην προβληματική φετινή αλυσίδα. Ο κα-
θένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει η 
σημερινή αναμέτρηση. 

Αδυναμία παντού
Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Κάκιστη 

βαθμολογική συγκομιδή, η χείριστη των 
τελευταίων ετών. Η επίθεση πρακτικά είναι 
η 3η στο πρωτάθλημα, πέτυχε γκολ σε 
όλα τα παιχνίδια, αλλά υπάρχει και άλλη 
πλευρά του νομίσματος. Μόλις σε 5 παι-
χνίδια πέτυχε πάνω από ένα γκολ, μόλις 
σε δύο στα τελευταία εφτά, πανηγύρισε 
πάνω από μία φορά. Πέραν αυτού, υπάρχει 
ξεκάθαρα η αίσθηση ότι η Ομόνοια, εκτός 
από τον Ντάρμπισαϊαρ, δεν έχει άλλους 
παίκτες που να βλέπουν δίχτυα (όσο και 
αν ο Μαργκάσα μετρά ήδη τρία). Από την 
ώρα που σίγησε και ο Άγγλος (έχει να 
σκοράρει γκολ σε ροή αγώνα και όχι με 
πέναλτι από την 4η αγωνιστική), το πρό-
βλημα αρχίζει να φαίνεται όλο και πιο 
έντονα. Αλλά, πόσες φορές τροφοδοτήθηκε 
σωστά, πόσες και πόσες φορές βρέθηκε 

μόνος στην αντίπαλη περιοχή να παλεύει 
με 3-4 αμυντικούς; Στην κυκλοφορία έχει 
επίσης θέματα, η δυσκολία μεταφοράς της 
μπάλας από πίσω, όταν ο αντίπαλος πιέσει 
ψηλά, μεγάλη. Τα τρεξίματα χωρίς μπάλα, 
λίγα. Για την άμυνα, πέρα από τα 17 γκολ 
παθητικό (τα μισά τουλάχιστον τζάμπα), 
υπάρχει συνεχής ανασφάλεια. Το πρόβλημα 
είναι ξεκάθαρο. Η Ομόνοια πονάει στον 
άσο, πονάει στα στόπερ, πονάει στη θέση 
του ανασταλτικού (πόσο καιρό θα κάνει τον 
«τζόκερ» ο Μαργκάσα). Η ομάδα έχει θέμα 
συνολικής λειτουργίας, συνοχής γραμμών. 
Όταν γίνεται επιθετική, μπάζει πίσω, όταν 
προσπαθήσει να σφίξει, αδυνατίζει μπρο-
στά. Ειδικά με τις «μικρές» ομάδες. Για 
την εικόνα αυτή, υπάρχει μεγάλη ευθύνη 
του Πάμπου Χριστοδούλου (στις επιλογές 

μονάδων και στην ταυτότητα της ομάδας) 
και φυσικά των περισσοτέρων παικτών. 
Οι πολλές αλλαγές και τα ατομικά λάθη 
δεν αποτελούν πλέον ελαφρυντικά. Μετά 
από 11 επίσημους αγώνες, ακόμη και μία 
σχεδόν ολοκληρωτικά νέα ομάδα έπρεπε 
να είναι σαφώς καλύτερη, ενώ παίκτες που 
κουβαλούν εμπειρίες δεν επιτρέπεται να 
συμπεριφέρονται τόσο επιπόλαια. Έπονται 
διορθώσεις, αλλά μέχρι τότε μεσολαβεί 
ένας μήνας με σοβαρές κρίσιμες υποχρε-
ώσεις. Οπότε, το ερώτημα είναι: Μπορεί 
η Ομόνοια να βγάλει στο γήπεδο πράγ-
ματα που δεν έβγαλε μέχρι σήμερα και 
να αφαιρέσει μέρος των αδυναμιών της; 
Μπορεί να επιβληθεί πραγματικά απέναντι 
σε ομάδες με μικρότερο μπόι; Να κάνει 
πειστικές εμφανίσεις και πειστικές νίκες;   

Θ’ αφήσει κατά μέρος αδυναμίες και κλισέ;

Αμφότερες θέλουν 
το ίδιο πράγμα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ VS AΛΚΗ

Σε άσχημη βαθμολογική θέση. Τις χωρίζει 
ένας βαθμός (9 με 8) και ένα σκαλί (12η η 
Αλκή, 13η η Σαλαμίνα). Είναι σε παρόμοια 
κατάσταση και παίζουν απόψε σε κοινή 
έδρα. Με τον ίδιο στόχο. Πρακτικά, οι δύο 
ομάδες θέλουν επείγον να κερδίσουν. Μόνο 
που απόψε μόνο μία υπάρχει περίπτωση 
να χαμογελάσει. Η χαμένη, θα βρεθεί σε 
ακόμη πιο δύσκολη θέση, ειδικά αν αυτοί 
είναι οι «ερυθρόλευκοι». Η Αλκή έχει σαν 
μαξιλαράκι την ισοπαλία (δεν σημαίνει ότι 
θα χαρεί κιόλας), αλλά για τη Σαλαμίνα ούτε 
το «Χ» είναι αρκετό. Πάει καιρός πάντως να 
χαμογελάσουν οι ομάδες. Η Αλκή μετά το 
εξαίρετο ξεκίνημα έκανε κοιλιά και μετρά 
πέντε συνεχόμενες ήττες. Η Νέα Σαλαμίνα 
έχει μία νίκη και αυτή στην 5η  αγωνιστική. 
Με τις ισοπαλίες (τρεις) που μάζεψε από τότε 
δεν έκοψε δρόμο. Θα έχει λοιπόν μεγάλο 
ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στο 
«Αμμόχωστος».

Οι μοναδικές «εκτός προγράμμα-
τος» απώλειες για την ΑΕΚ ήταν 
απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Στους 

υπόλοιπους αγώνες, εκτός των ντέρμπι, 
μετρά το απόλυτο. Έξι συνολικά νίκες. Με 
ποικίλους τρόπους. Είτε σκοράροντας νωρίς 
και φτάνοντας σε επιβλητικά σκορ, όπως 
με Ερμή και Άρη. Είτε έχοντας υπομονή 
μέχρι να έρθει το γκολ. Περισσότερη με 
την Αλκή, όταν σκόραρε στο 68’ είτε λιγό-
τερη, όπως με Εθνικό και Ολυμπιακό, όταν 
και πέτυχε το πρώτο τέρμα προς το τέλος 
του ημιχρόνου. Υπάρχει και η περίπτωση 
που προηγήθηκε γρήγορα, ισοφαρίστηκε 
πριν από την ανάπαυλα, αλλά είχε την ηρε-
μία και την ικανότητα να επανέλθει στην 
επανάληψη (στο 3-1 με τη Δόξα). Σήμερα 
αντιμετωπίζει την Πάφο. Την κατά τεκμή-
ριο καλύτερη «εκτός εξάδας», ομάδα που 
κερδίζει εντυπώσεις και πολλούς βαθμούς. 
Η ΑΕΚ είναι φυσικά το φαβορί, λόγω ανω-
τερότητας και έδρας. Αυτό που πρέπει να 
κάνει είναι να εφαρμόσει τις γνωστές της 
συνταγές, ανάλογα με τις συνθήκες και 
τη ροή. Δεδομένο ότι θα κυνηγήσει από 
την αρχή το γκολ. Δεδομένο ότι, αν δεν 
το πετύχει, έχει τα εναλλακτικά σενάρια, 
με πρόσωπα και τακτικές για να κάνει τη 
δουλειά της. 

Το τρομερό 15λεπτο
Η ΑΕΚ έχει σκοράρει σε όλα τα 15λε-

πτα των αγώνων και η στατιστική έχει 
ενδιαφέρον. Έχει καλή εκκίνηση (3 γκολ 
μέχρι το 15’), αλλά εκεί που υπερτερεί 
είναι όταν το κάθε ημίχρονο μπαίνει στο 
τελευταίο του στάδιο. Ειδικά στο διάστημα 
31’-45’, η ομάδα της Λάρνακας γίνεται 

κίνδυνος-θάνατος. Έχει σκοράρει συνολικά 
10 φορές, δηλαδή το 40% των τερμάτων 
της. Ικανότητα στο γκολ έχει και από το 
75’ και μετά. Σύνολο έξι γκολ, πολύ καλή 
επίδοση για δείγμα 12 αγώνων. Σε ό,τι 
αφορά τα υπόλοιπα διαστήματα, έχει ως 
«αδύναμα» το μεσαίο (16’-30’) του πρώτου 
μέρους και το πρώτο της επανάληψης με 
2 γκολ. Σε ό,τι αφορά την αναλογία ημι-
χρόνων, υπερτερεί στο 1ο με 15 τέρματα 
(11 στην επανάληψη)  

Η υπόθεση έδρα
Ο φετινός απολογισμός καταγράφει 

οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. 
Με γκολ 26 υπέρ και 10 κατά.  Αυτό που 
εντυπωσιάζει είναι, σε πρώτη ματιά, η 
υπεροχή στα εκτός. Έχει σκοράρει τα 18 

από τα 26 γκολ μακριά από την «Αρένα». 
Έχει μαζέψει τους 15 από τους 26 βαθ-
μούς μακριά από την έδρα της. Μία 2η 
ματιά λέει όμως πως από τους 12 αγώ-
νες, έχει δώσει μόλις τους πέντε εντός. 
Εκ των οποίων οι τέσσερεις σε ντέρμπι.  
Κατέγραψε τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες 
(με Απόλλωνα, Ανόρθωση) με απολογι-
σμό γκολ 8-3. Μπορούσε και καλύτερα; 
Έχασε δύο βαθμούς στην εκπνοή, πήρε 
ένα στα τελευταία στάδια. Το ζητούμενο 
είναι ένα. Να αξιοποιήσει στο έπακρον την 
«Αρένα» στα παιχνίδια με τους «βατούς» 
αντιπάλους, όπως ήδη έκανε εκτός, αρχής 
γενομένης από σήμερα. Θα φιλοξενήσει 
Πάφο, Ερμή, Σαλαμίνα, Άρη, Δόξα, Αλκή, 
Εθνικό. Έξοδο, εκτός από τα ντέρμπι, έχει 
μόνο με τον Ολυμπιακό. 

ΠΑΦΟΣ FC

Η πιο ευχάριστη έκπληξη στο πρω-
τάθλημα είναι η Πάφος, έχοντας υπό-
ψη ότι ανήλθε από τη 2η κατηγορία 
και κτίστηκε σχεδόν από το μηδέν. Οι 
19 βαθμοί είναι εξαιρετική επίδοση. 
Προκαλεί δε εντύπωση, πως απέναντι 
στις μεγάλες ομάδες έχει πάρει 7 από 
τους διαθέσιμους δώδεκα, με τις νίκες 
επί της ΑΕΛ, Ομόνοιας και την ισο-
παλία με την Ανόρθωση. Τσαλάκωσε 

λίγο την εικόνα με τη συντριβή απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ, αλλά με βάση όσα 
βλέπουμε συνολικά και μετά τη 2η 
αγωνιστική, η Πάφος είναι εξαιρετικά 
υπολογίσιμη. Σημειώστε πως σε 8 από 
τα 10 παιχνίδια έχει δεχτεί μέχρι ένα 
γκολ (σε πέντε κράτησε το μηδέν πα-
θητικό) και είναι την ίδια στιγμή ομάδα 
που φτιάχνει ευκαιρίες. Σήμερα θα 
δώσει φυσικά έμφαση στην αμυντική 
λειτουργία, αλλά σίγουρα θα κάνει το 
παιχνίδι της, θα ψάξει την κόντρα και 
θα πάρει πρωτοβουλίες.

ΔΟΞΑ

Η Δόξα έχει παράδοση καλών εμ-
φανίσεων και αποτελεσμάτων απέναντι 
στην Ομόνοια. Το απόγευμα η ομάδα 
της Κατωκοπιάς έχει περισσότερους 
λόγους να πιστεύει σε συγκομιδή. Οι 
πολλές καλές της εμφανίσεις από τη 
μία, η βαθμολογική της θέση, αλλά και 
η εικόνα του αντιπάλου, συνθέτουν ένα 
σκηνικό που μοιάζει σχεδόν ιδανικό. 
Από την άλλη, στη Δόξα έχουν υπόψη 

τους πως η Ομόνοια έρχεται λαβωμένη 
και με τεράστια ανάγκη να κερδίσει. 
Χρειάζεται άρα μεγαλύτερη προσοχή. 
Ο Λούκας Χατζηλούκας έχει βάλει όλα 
τα δεδομένα στο τραπέζι, μαζί με τους 
παίκτες του. Υπάρχει και το επιπλέον 
κίνητρο. Το 1ο κέρδος απέναντι σε 
μεγάλη ομάδα. Η Δόξα έχει χάσει με 
Απόλλωνα, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ. 
Η ικανότητά της να κερδίζει ομάδες 
του δικού της εκτοπίσματος την έφερε 
εκεί ψηλά, αλλά κάθε επιπλέον βαθμός 
μπορεί να κάνει διαφορά. 

Θα κάνει το παιχνίδι της

Πολλοί λόγοι και κίνητρα

Τις συνταγές τις ξέρει καλά

ΑΕΚ ///
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ 
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