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ΠΑΓ ΝΟΥΝ ΜΙΣ ΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗ ΕΙΣ
Βαρύ το κόστος του ΓεΣ  για επιχειρή-
σεις, οι οποίες σκέφτονται να παγώσουν 
αναθεωρήσεις μισθών, αλλά και 
προσλήψεις. Αιτήματα στην κυβέρνηση 
για φορο-ελαφρύνσεις.  

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΣΥ
 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο σχέδιο γεί-
ας: Οι δικαιούχοι, οι εισφορές, οι ημερομηνίες-
σταθμοί, οι ακριβές επεμβάσεις και οι επιλογές. 
Χρήσιμος οδηγός για κάθε νοικοκυριό.

ΦΑΚΕΛΟΣ     

Σ ΕΔΙΟ ΗΤΑ ΦΕΡΝΟΥΝ
ΤΑ Ο Ι  Τ Ν ΙΑΤΡ Ν 
Δύο σενάρια μελετά ο ΟΑ , καθώς αγεφύρωτο 
παραμένει το χάσμα μεταξύ του ιατρικού κόσμου 
και της Κυβέρνησης. Κρίσιμο το αυριανό ραντεβού 
στο Προεδρικό, χωρίς όμως μεγάλες προσδοκίες. 

 Λα  απα τ   αρ ογ

Η παγκοσμίως θεσμο-
θετημένη πρακτική 
της προστασίας μαρ-

τύρων δημοσίου συμφέροντος 
( ) από τους 
περασμένους αιώνες, στην 
Κύπρο πέφτει σε νομοθετικό 
κενό. Η κυβερνητική πρόταση, 
στο πλαίσιο της πομπωδώς 
εξαγγελθείσας Στρατηγικής 
για την Πάταξη της Διαφθοράς 
το 2013 (!), μπήκε στον πάγο 
με οδηγίες του πουργείου 
Δικαιοσύνης και της Νομικής 

πηρεσίας. Αυτό δηλώνει στη 
«Σημερινή» ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών, που διαβεβαιώνει πα-
ράλληλα ότι το νομοσχέδιο δεν... 
βάλτωσε, αλλά μπαίνει άμεσα 
στην ατζέντα για συζήτηση. 

Μ. ΚΑΠΑΡΔΗ *
την ύπρο

τους ιώκουμε
όταν καταγγέλλουν
τη ιαφθορά
* Πρ τ  Πρ ρο  τ  
Δ νού  Δ α ν α  Κύπρου

Γιατί λοιπόν ο ίδιος Λαός που 
απέρριψε με συντριπτική πλει-
οψηφία το Σχέδιο Ανάν, επέ-
λεξε τον Αναστασιάδη να γίνει 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Πώς ο Λαός 
από το χι είπε αι στον Αναστασιάδη 
ως προς την Προεδρία της Δημοκρατί-
ας; Πώς εξηγείται αυτή η εκκωφαντική 
αντίφαση; Ο Λαός λησμόνησε; Ο Λαός 
συγχώρεσε; Ο Λαός έκρινε ότι άλλο η 
ανε υνη αντιπολίτευση και άλλο η 
υπε υνη συμπολίτευση; Η δική μας 
γνώμη είναι ότι ο Λαός αυταπατήθηκε. 
Πίστεψε ότι αφού το  του Λαού είπε 
ΟΧΙ στο Σχέδιο Ανάν, ο Αναστασιάδης θα 
υποτασσόταν στη θέλησή του. Θα λησμο-
νούσε το Σχέδιο Ανάν και θα αναζητούσε 
άλλη πορεία, άλλη κατεύθυνση, άλλη 
αναζήτηση λύσης του Κυπριακού…

Ο μεν Λαός, ως συνήθως, δια-
ψεύστηκε στις αφελείς προσ-
δοκίες του, ο δε Αναστασιάδης 
διαψεύστηκε στις αυταπάτες 

του ότι ως Πρόεδρος θα μπορούσε δι’ 
άλλων μεθόδων και πιο ΕΞ ΠΝΩΝ χειρι-
σμών να επιβάλει τη Δικοινοτική, Διζωνική 
Ομοσπονδία. Να πουλήσει, δηλαδή, στον 
Λαό του Κό αση για Παρά εισο. Ο Λαός, 
είπε ο σοφός Πλάτωνας, συνήθως διαπράτ-
τει λάθη στις αποφάσεις του. Ο Κυρίαρχος 
Λαός όμως είναι η Δημοκρατία… Και οι 
ηγέτες; Είναι αυτοί που οδηγούν τους 
Λαούς σε λανθασμένες αποφάσεις για να 
υπηρετήσουν εσφαλμένα τα ολέθρια σχέδιά 
τους. Και μικροσυμφέροντά τους. Και οι 
Λαοί; Παρασύρονται από τους λαϊκισμούς 
των (κακή μοίρα) ηγετών τους και αυτοκα-
ταστρέφονται.

Τώρα μετά από τις εμπειρίες και τα αδιέ-
ξοδα του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, μετά 
και τη Σουλτανική δήλωση του Ερντογάν 
ότι θα φέρει και άλλα στρατεύματα στην 
Κύπρο, ο Τσίπρας και ο Αναστασιάδης σκέ-
πτονται και συσκέπτονται, φωτογραφιζόμε-
νοι πληθωρικά για τα παρακάτω. Δηλώ-
νουν τα ίδια. Με τις ίδιες λέξεις. Με την ίδια 
φοβισμένη διπλωματική, δήθεν, γλώσσα. 
Με πληθωρικές κενολογίες δηλώνουν ότι 
δήθεν σχεδιάζουν τι και πώς και πότε θα 
πράξουν. Αξιοθρήνητη είναι η αναμαση-
μένη για 44 χρόνια γλώσσα και εξαπατη-
τική συμπεριφορά των ηγετών Αθηνών 
και Λευκωσίας. Είναι γλώσσα κενολόγα, 
τρομοκρατημένη και αναξιόπιστη. Γλώσσα 
απαξιωμένη Μέσα και Έξω… 

Με ανανεωμένη την αυταπάτη τους ότι 
ξέρουν τι θα κάμουν (ιδέα δεν έχουν τι θα 
κάμουν παρακάτω), εξαπατούν τον Λαό ότι 
δήθεν σκέπτονται και συσκέπτονται τι θα 
πράξουν για να τον προστατεύσουν. Ο Λαός 
όμως πρέπει τώρα (δεν έχει άλλα ελαφρυντι-
κά) να τους πει καθαρά ότι δεν τους εξουσι-
οδότησε να συνομιλούν για κατάργηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το 
αντικείμενο και το περιεχόμενο των Νέων 
Συνομιλιών. Ο Λαός πρέπει να σηκωθεί, να 
ξεσηκωθεί αν δεν θέλει να κρεμαστεί ενώ 
κοιμάται, όπως σφάχτηκε και προσφυγοποι-
ήθηκε το 19 4 όταν, πάλιν, κοιμόταν…

Ουδέν, ουδαμόθεν δικαίωμα έχουν ο 
Αναστασιάδης και οι συνεργάτες εδώ και 
στην Αθήνα, να διαπραγματεύονται τη 
διάλυση της Πολιτείας που ορκίσθηκαν να 
προστατεύουν. Ουδεμία εξουσιοδότηση 
έχουν από το  του Λαού (που αρνήθη-
κε την καταστροφή και τον εξανδραποδι-
σμό του) να συζητούν να υπογράψουν τη 
θανατική πράξη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. υνομι ες μόνο με τον Κατα-
κτητή  όνο για την απε ευ ρωση 
της Κ πρου η οπο α ε ναι υρωπα κό 

αφος, μπορο ν να γ νονται. Κάθε 
φορά που η Κύπρος πήγαινε στις Συνο-
μιλίες εδώ και 44 χρόνια, κατάπινε και 
μια δόση αρσενικού. Τώρα ανήμπορη και 
παραλυμένη από αυτές τις θανατηφόρες 
δόσεις, θα προχωρήσει αυτοπροαίρετα 
στον απαγχονισμό της; Ο Λαός πρέπει να 
βροντοφωνάξει όχι σε νέες Συνομιλίες. 
Όχι στον απαγχονισμό του. ΝΑΙ μόνο στην 
απελευθέρωση των κατακτημένων Ευρω-
παϊκών εδαφών της. γγυητής μόνο το 

υρωπα κό Κεκτημ νο

Κ

Ανάλογα με τις ποσότητες που 
θα εξευρεθούν στις έρευνες 
από την  στο οικόπε-

δο 10 και από άλλες εταιρείες, θα 
εξαρτηθεί εάν τελικά θα φτιαχτεί 
τερματικό στην Κύπρο για να κατα-
στεί το νησί ενεργειακός κόμβος. Επί 
του παρόντος ο  παραμένει 
η πρώτη επιλογή. Ανάλυση δρα 
Γιάννου Χαραλαμπίδη. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

Τερματικό πίσω 
από τον 

Στο ναδίρ οι σχέσεις 
Τουρκίας - Ίσρα λ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

αχνόμαστε για νομοθεσία του 

Δεν α ίνουμε
Βοσνία και Λί ανος  
Προβληματισμένος ο Πρόεδρος για 
το επόμενο βήμα στο Κυπριακό και 
τη διασφάλιση ενός «λειτουργικού 
κράτους». 
ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η  

Σάρ σε ο Φουρλάς 
αλλά έκλεισε την πόρτα
Όλα τα ονόματα για τις Ευρωεκλογές. 
Ποιοι κλείδωσαν θέση στα ψηφοδέλτια 
των κομμάτων, ποιοι παίζουν δυνατά 
και ποιοι απάντησαν αρνητικά. 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ  

Νέες π λ σεις ΜΈΔ από
Κύπρου και Έλληνικ
Το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών τους 
θα συνεχιστεί και εντός του 2019. Στο 
σφυρί και νέα πακέτα δανείων. 
ΤΡΑΠΕ ΕΣ  

Δανεικά και α ύριστα 
με κρατικές ε υ σεις
Σε δεκάδες εκατομμύρια ανέρχονται 
οι καθυστερημένες δόσεις πολλών 
χρόνων για δάνεια που δόθηκαν μέσω 
κρατικών οργανισμών. 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ   
 

ντανό το τέρας
της τρομοκρατίας 

πό την απειλή « S S 2.0» οι ευρωπα-
ϊκές μεγαλουπόλεις. Σε επιφυλακή οι 
Αρχές. 
ΔΙΕ ΝΗ  
  

Κατέρρευσε η σκευ ρία
εναντίον του Σαμαρά
Φιάσκο μεγατόνων το περιβόητο 
«σκάνδαλο» . Σάλος στην 
Ελλάδα από τις αποκαλύψεις.
ΕΛΛΑΔΑ  

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ  ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ
 CELEBRITIES
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΊΟΥΡΩΦ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ   

ΧΡΊΣΤΟΣ 
ΤΡΊΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ
ΦΑΝΗΚΑΜΕ ΟΛΟΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΕΙΣ   
  

ΓΊΩΡΓΟΣ ΠΈΡΔΊΚΗΣ
Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
Α -ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΑΠΟ ΕΙΣ   

ΤΑΣΟΣ ΓΊΑΣΈΜΊΔΗΣ 
Η ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Με την παράδοση σήμερα του 
Τόμου Ιδρύσεως ολοκλη-
ρώνεται και τυπικά η διαδι-

κασία αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής 
Εκκλησίας, γεγονός που έχει οδηγήσει 
στα άκρα τις σχέσεις ανάμεσα στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο και τη Ρωσική 
Εκκλησία, φέρνοντας την Ορθοδοξία 

προ των πυλών ενός ιστορικού σχίσμα-
τος, που απειλεί με πλήρη διάρρηξη 
την ενότητα του Ορθόδοξου Κόσμου, 
με ανυπολόγιστες θρησκευτικές, πολι-
τισμικές αλλά και πολιτικές συνέπειες.  

δη, η Μόσχα έχει προχωρήσει σε 
αντίμετρα έναντι της Κωνσταντινούπο-
λης, με τη δημιουργία Πατριαρχικών 

Εξαρχιών στη Δυτική Ευρώπη και την 
Ασία, διαμορφώνοντας, με αυτό τον 
τρόπο, μια «παράλληλη» εκκλησία 
στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. Στάση αναμονής τηρεί η Κυ-
πριακή Εκκλησία, η οποία θα κληθεί 
πάντως να διαλέξει… στρατόπεδο. 

ΡΗΣΚΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ 01  ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΤΕ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ. 
ΘΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ, 
ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠ. ΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ 
ΟΔΥΣΣΕΑ - ΛΟ ΖΙΔΟΥ. 
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ι θα γίνει όταν 
ένας ασθενής 
ζητήσει μονό-
κλινο δωμά-
τιο με τρεις 
νοσοκόμες;», 
αναρωτιόταν 

ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΙΣ σε τηλε-
οπτικό πάνελ. «Τι γίνεται αν έρθει την 
Πρωτοχρονιά ο ασθενής η ώρα τρεις το 
πρωί;», επανέλαβε με το ίδιο ύφος υπο-
κριτικής απορίας και αυτοθαυμασμού για 
τα σοφά του λόγια. Επαούριζε, (για να το 
γράψουμε κυπριακά που τα καταλαβαίνει 
καλύτερα), ότι «δεν τίθεται σε γερά θεμέλια 
το ΓεΣ », γιατί «ζούμε στην Κύπρο που 
εν τζιαι κάμνουμεν τζιαι τίποτε σωστά». 

Εύλογες οι… ανησυχίες του ΠΙΣ και για 
αυτό, εντελώς συμπωματικά, μια μετά την 
άλλη οι ιατρικές εταιρείες προσπαθούν 
να τινάξουν στον αέρα την εφαρμογή του 
νέου συστήματος. Δεν υπάρχει τίποτα το 
οργανωμένο, τίποτα το προσχεδιασμένο, 
τίποτα το προκλητικό. Διάλογο κάνουν, 
προστατεύουν τα εργασιακά τους δικαι-
ώματα και μόνο αυτά. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η ηγεσία του ΠΙΣ 
σαμποτάρει το ΓεΣ , όχι από ιδιοτέλεια 
αλλά από πραγματικό ενδιαφέρον για τον 
Κύπριο ασθενή. Ξεχνούν ωστόσο πως ο… 
κανονικός Κύπριος ασθενής δεν είναι 
αυτός που έχει τα ριάλλια και μπορεί 
να πληρώνει ρετιρέ και 10 νοσοκόμες, 
ούτε εκείνος που μπορεί να ενοχλήσει 
τον προσωπικό του ιατρό 3 5 μέρες τον 
χρόνο. Ο μέσος Κύπριος ασθενής είναι ένας 
άνθρωπος συνταξιούχος, απόμαχος της 
ζωής, με χρόνιες ασθένειες, με αναπηρικά 
ή άλλα σοβαρά προβλήματα. Είναι ένας 
άνθρωπος που δεν τα βγάζει πέρα, ακόμα 
και τώρα που ζούμε σε περίοδο παχέων 
αγελάδων, όπως μας λένε οι επα οντες 
των οικονομικών. Είναι από τις χιλιάδες 
εκείνους που νυχτοξημερώνονται στα 
δημόσια νοσηλευτήρια για να τους δει 
στο πόδι ένας ιατρός του Δημοσίου. Κυ-
ριολεκτικά στο πόδι -όχι επειδή δεν θέλει, 

απλά επειδή δεν μπορεί. 
Όση λοιπόν σχέση έχει ο φάντης με 

το ρετσινόλαδο, άλλη τόση έχουν οι «εν-
στάσεις» (μέρους) του ιατρικού κόσμου 
με τη λειτουργία του ΓεΣ . Είναι βέβαια 
δικαίωμα του κάθε ΠΙΣ να προστατεύσει τα 
συμφέροντα των μελών του και να λειτουρ-
γεί εξω-συστηματικά. Σε ελεύθερη αγορά 
ζούμε, υπηρεσίες άλλωστε προσφέρουν. 

Είναι όμως και υποχρέωση της Πολι-
τείας να προχωρήσει με την εφαρμογή του 
Γενικού Σχεδίου γείας. Με τις ελλείψεις, 
τα προβλήματα και τα εμπόδια που μπορεί 
να έχει κάθε νέο σύστημα όταν ξεκινά να 
εφαρμόζεται. Ούτε η διοικητική σύνθεση 
είναι σωστή, ούτε και άλλες πρόνοιες φα-
ντάζουν πρακτικές. Μπορούμε όμως να 
συζητούμε με τις ώρες για το «αν μπορεί 
ένας γιατρός να δεχτεί ασθενή σπίτι του 
η ώρα τρεις ή πέντε το πρωί» ή αν θα 
προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση που 
αποτελεί καθολική απαίτηση του κόσμου. 

Και επειδή «ζούμε στην Κύπρο», ο κο-
σμάκης δεν πιστεύει στα θαύματα. Με το 
ΓεΣ  όμως ελπίζει ότι θα βελτιωθούν, έστω 
και κατ’ ελάχιστον, αυτές οι τριτοκοσμικές 
συνθήκες παροχής υγείας που υπάρχουν 
σήμερα στα δημόσια νοσηλευτήρια.  

Πάνω απ’ όλα, με το ΓεΣ  πετυχαίνουμε 
κάτι πολύ πιο σημαντικό. Γινόμαστε όλοι 

συμμέτοχοι σε έναν κοινό σκοπό. Συνει-
σφέρουμε από κοινού για να κτίσουμε ένα 
σύστημα γείας για τις επόμενες γενιές. 
Αν αυτό το απλό, δεν μπορεί να το κατα-
νοήσει ο ΠΙΣ και επιμένει να λειτουργεί 
περισσότερο με βάση τη Λογιστική και 
όχι την Ιατρική, είναι δικαίωμά του. Τα 
ψέματα όμως τέλειωσαν. 

Το ΓεΣ  πρέπει να εφαρμοστεί με ια-
τρούς από την Κύπρο, την Ελλάδα ή το… 
Τατζικιστάν. πάρχει η πολιτική βούληση; 

Υστερόγραφο 1: Ένα παιδίατρος που 
θα έχει συμπληρώσει το όριο των 2.500 
δικαιούχων, θα έχει λαμβάνειν περίπου 

350.000 τον χρόνο, χωρίς να υπολο-
γίζονται οι πρόσθετες εργασίες του σε 
άλλα περιστατικά ή ανάγκες που τυχόν 
θα προκύψουν. Δεν θα χρειάζεται λογικά 
«να ξυπνήσει η ώρα 3 το πρωί»…

Υστερόγραφο : Όταν εφαρμόστηκε 
το μέτρο με την επιβάρυνση των πλαστι-
κών σακούλων, πολλοί γέλασαν και άλλοι 
χλεύασαν. Ένα χρόνο μετά, η μείωση στη 
χρήση της πλαστικής σακούλας είναι 80 . 
Δεν είμαστε βλάκας λαός, ούτε αμάθη-
τοι σε νέες συνήθειες. Όταν μας δώσουν 
την ευκαιρία, τα καταφέρνουμε. Και καλά 
μάλιστα. 
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Κ ρτα ου 
τα ολ α

Στο λ  γ α 
απ τ   ρο  

ανέργων

ΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ ο αργότερο μ χρι τις  α-
νουαρ ου  α πρ πει να 
τε ε  σε εφαρμογή σε ό α 

τα ημοτικά σχο ε α, τα ημόσια 
νηπιαγωγε α και τα ει ικά σχο ε α, 
η ια ικασ α ε γχου εισό ου και 
ε ό ου των μα ητ ν, μ σω της 
εισαγωγής του εσμο  της κάρτας 
εισό ου ε ό ου  

μφωνα με σχετική εγκ κ ιο 
του Υπουργε ου Παι ε ας, α στα-

ε  στους γονε ς και κη εμόνες των 
μα ητ ν ενημερωτική επιστο ή 
με την οπο α α κα ο νται να συ-
μπ ηρ σουν υπε υνη ή ωση με 
τα στοιχε α τους για να μπορο ν να 
εκ σουν κάρτα εισό ου  ε ό ου  

ε την ναρ η του μ τρου, οι κάτο-
χοι της κάρτας, όταν επισκ πτονται 
τα σχο ε α, α κα ο ν αρχικά από το 

υροτη φωνο τη γραμματε α του 
σχο ε ου και α την ενημερ νουν 
για τον όγο της επ σκε ής τους, το 
όνομά τους και τον κω ικό της κάρ-
τας τους  κο ο ως, με την ε σο ό 
τους στο σχο ε ο οι επισκ πτες α 
οφε ουν να παρουσιά ονται απευ-

ε ας στο γραφε ο της γραμματε ας 
για ε ακρ ωση των στοιχε ων τους 
και α συμπ ηρ νουν και α υπο-
γράφουν το ρχε ο πισκεπτ ν  το 
εν όγω αρχε ο α καταγράφονται 
τα στοιχε α του επισκ πτη και του 
μα ητή, ο α μός συγγ νειας των 

ο, ο όγος επ σκε ης και η ρα 
εισό ου και ε ό ου τους  

αήμερο ιάταγμα κράτησης 
ε ωσε χ ες το παρχιακό ι-
καστήριο άρνακας εναντ ον του 

  , ά ως ι ρ-
γου Κρασόπου ου   ποπτος κα-
τηγορε ται ότι ε απάτησε εκά ες 
Κ πριους άνεργους το  υ-
γκεκριμ να, η εταιρε α του υπόπτου 
μ σω αγγε ας ητο σε να προσ ά-

ει τεχν τες και εργάτες για να τους 
εργο οτήσει στη γα ική πό η ι , 
υποσχόμενη ικανοποιητικό μισ ό 
και ιαμονή  ι υπο ήφιοι ανα-

άμ αναν την υποχρ ωση να π η-
ρ σουν αρχικά το ποσό των  
ευρ  κατά την πρόσ η ή τους και 
την υπογραφή του συμ ο α ου και 
στη συν χεια ά α  ευρ , όταν 

α άρχι αν ου ειά      

ε  όπως λέμε  πλαστικά σακούλια
ΑΠΟ Η

αύρη σελί α για τον Τύπο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την υριακή  στον ιερό ναό γίου Προκοπίου  

ετόχι ύκκου  ευκωσία  το ένατο ετήσιο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου και α έχαστού μας

ΑΝΤΗ Κ ΣΤΑ ΑΤ ΗΚ ΣΤΗ

 οικογένεια
και οι λοιποί συγγενείς

Τ ο 2018 αποτελεί μαύρη σελίδα για 
το δημοσιογραφικό λειτούργημα. 
Οι δολοφονίες δημοσιογράφων, 

σε συνδυασμό με τις κρατήσεις και τις 
ομηρίες παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση 
σε σχέση με αντίστοιχα περιστατικά του 
201 . Η ετήσια έκθεση της ΜΚΟ «Δημο-
σιογράφοι Χωρίς Σύνορα», καταδεικνύει 
τη ζοφερή πραγματικότητα. Το αναφαίρετο 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, 
βρίσκεται πλέον υπό διωγμόν. 

Βάσει της έκθεσης των ΔΧΣ, οι θά-
νατοι δημοσιογραφικού προσωπικού 
ανέρχονταν σε 80 μέχρι και τις αρχές 
του 2018. Η αύξηση σε σχέση με το 
201 , είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική, 
συνυπολογίζοντας και τα ποιοτικά ευ-
ρήματα της έρευνας. Από αυτά τα 80 
άτομα, τα 3 αποτελούν επαγγελματίες 
δημοσιογράφους. Αίσθηση επίσης προ-
καλούν τα ευρήματα αναφορικά με τις 

κρατήσεις και τις διώξεις δημοσιογράφων, 
που σχετίζονται με ερευνητική δράση 
και αποκάλυψη διαφθοράς. 

όλ  
Το Αφγανιστάν κρατά για άλλη μια 

χρονιά τα πρωτεία σχετικά με τους θα-
νάτους δημοσιογράφων εν ώρα καθήκο-
ντος. Συγκεκριμένα 15 άτομα έχασαν τη 
ζωή τους μέχρι σήμερα, ενώ στη Συρία 
ο αριθμός ανέρχεται στους έντεκα. Στην 

εμένη ο αριθμός των θανόντων ανέρχεται 
στους οκτώ, σε αντιδιαστολή με τα δύο 
θύματα το 201 .

λ φ  σ τ τ
Περισσότερες από τις μισές απώλειες 

λειτουργών των ΜΜΕ, παρουσιάζονται 
σε περιοχές του πλανήτη που δεν πα-
ρατηρούνται συγκρούσεις. Τα ηνία στην 
κατηγορία αυτή κρατά για ακόμη μια 
χρονιά το Μεξικό, όπου εννέα δημοσιο-
γράφοι έχασαν τη ζωή τους ερευνώντας 
κατά βάση υποθέσεις σκανδάλων και 
διαφθορά κατά βάση τοπικού χαρακτήρα 
όπως καταλήγει η έκθεση.

Αίσθηση προκαλεί και το εύρημα 
της έρευνας, πως περίοπτη θέση στην 
κατηγορία αυτή έχουν οι ΗΠΑ, με έξι 
θανάτους δημοσιογράφων, δείγμα του 
ότι το λειτούργημα δεν διασφαλίζεται 
ούτε στον σύγχρονο «δημοκρατικό» 
δυτικό κόσμο. 

λα σ  σ σ
Ο αριθμός προκαλεί ίλιγγο μόνο και 

μόνο στην ανάγνωσή του. Συνολικά 
348 άτομα έχουν διωχθεί και φυλα-
κιστεί μέχρι και τον Δεκέμβριο ως 
απόρροια της δουλειάς τους. Η Κίνα 
πρωτοστατεί στην κατηγορία αυτή, με 

0 φυλακίσεις δημοσιογράφων. Τα δυο 
τρίτα των ατόμων αυτών προέρχονται 
από την ερασιτεχνική δημοσιογραφία, 
και σχετίζονται με αναρτήσεις τους 
σχετικά με το κομμουνιστικό καθεστώς 
της χώρας.

Το προσωποπαγές καθεστώς  Ερντογάν 
στην Τουρκία, έχει φυλακίσει φέτος 33 
δημοσιογράφους, κυρίως με τις κατηγο-
ρίες της «τρομοκρατικής προπαγάνδας», 
«αποκήρυξης της εθνικής ταυτότητας» 
και «προσβολής προς την κεφαλή του 
κράτους».

η σ ρ φ  σ  ηρ α
Αρκετές φορές οι δημοσιογράφοι 

χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης 
τρομοκρατικών οργανώσεων ή ακόμα 
και απολυταρχικών καθεστώτων με 
σκοπό τη διεθνοποίηση των ζητημάτων 
τους. Στον τομέα αυτό, το Ισλαμικό 
Κράτος, εντός του 2018 έχει θέσει 
σε καθεστώς ομηρίας 24 δημοσιο-
γράφους.

Συνολικά ανά την φήλιο, 0 λει-
τουργοί των ΜΜΕ έχουν απαχθεί φέτος, 
οι 59 εκ των οποίων στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής, την πλέον εύφλεκτη 
περιοχή του πλανήτη τα τελευταία χρό-
νια, ενώ ένας δημοσιογράφος απήχθη 
στην Ουκρανία.

Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ  
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ

Ο ΠΙΣ ΕΧΕΙ ΤΟΣΗ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΣΥ
ΟΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΦΑΝΤΗΣ
ΜΕ ΤΟ  ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΟ

ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 
.   

ια νομο εσ α η οπο α ε ναι 
κατοχυρωμ νη στον πο ιτισμ νο 
κόσμο από το μακρινό , στην 
Κ προ ακόμα συ ητε ται  πορε  
κάποτε να ήταν ευρ ως ια ε ομ νη 
η άπο η ότι εάν καταγγε εις φαινό-
μενα ιαφ οράς, ε σαι καρφ  και 

προ ότης  και προτιμο σαμε να 
γά ουμε τον σκασμό και να τρ με 

από τα χου α που περισσε αν με 
να ιορισμό ή μια μετά εση, α ά 

το ημερο όγιο ε χνει π ον  
Και όσοι εν κατα α α νουν ή 

κάνουν πως εν κατα α α νουν ότι η 
προστασ α των μαρτ ρων ημοσ ου 
συμφ ροντος ε ναι απαρα τητη για 
τη ειτουργ α της ιαφάνειας και 
της ημοκρατ ας να τους το γρά-

ουμε ωμά για να το κατα ά ουν , 
ε υπηρετο ν ά ες σκοπιμότητες  

πι ρα ε ουν τον εκφο ισμό του 
μάρτυρα, τον σκοτα ισμό και τη ι-
αι νιση της ιαπ οκής  

 όγος π ον ανήκει στην πι-

τροπή ομικ ν, που μετά από ο 
χρόνια, αποφάσισε να συ ητήσει το 
επ μαχο νομοσχ ιο  π οντας ότι 
αυτή τη φορά α ειτουργήσουν με 

άση το ημόσιο συμφ ρον και όχι 
τις κομματικ ς τους ατ ντες  ,τι 
και αν πρά ουν, η ευ νη του κά ε 
πο τη παραμ νει η ια  ήκω 
και μ α  

Σ ω α  λα  

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ.
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Το Θέμα 3
ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕ ΙΜΟ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡ ΟΔΟ ΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προς ανοικτή σύγκρουση Πόλη - Μόσχα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΕΩΣ,  
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: 
«Μίλησα μαζί σας ιδιωτικά και με λίγους 
μάρτυρες για τα σχέδια της Εκκλησίας της 
Κωνσταντινούπολης να νομιμοποιήσει το 
σχίσμα στην Ουκρανία. Τώρα, όταν αυτά 
τα σχέδια έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρ-
μογή, ενδεχομένως για τελευταία φορά, 
σας απευθύνομαι ενώπιον ολόκληρης 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας… (Παρακα-
λώ) κάντε πίσω τώρα από την κοινωνία 
με τους σχισματικούς και αρνηθείτε να 
συμμετάσχετε στην πολιτική περιπέτεια 
γύρω από τη νομιμοποίησή τους».

«Μπορώ μόνο να εκφράσω τη λύπη 
μου για το γεγονός ότι οι αποφάσεις σας, οι 
οποίες είναι καταστροφικές για την ενότητα 
της Εκκλησίας, εξαρτώνται από το εξω-
τερικό , δηλαδή από πολιτικές συνθήκες, 
τις οποίες δεν ντρέπεστε να λέτε άμεσα. Η 
αποδοχή τέτοιων προσώπων στην κοι-
νωνία με την Εκκλησία υπονομεύει την 
κανονική διαδοχή και οδηγεί σε σοβαρές, 
καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την 
Ορθοδοξία» συμπλήρωσε ο κ. Κύριλλος.

«Τα δίπτυχα των Αγίων Πατριαρχών 
της Κωνσταντινούπολης μετρούν από μόνα 
τους δεκάδες ονόματα μεγάλων θεολόγων, 
ακολούθων και δασκάλων ευσέβειας οι 
οποίοι δόξασαν την Εκκλησία της Κων-
σταντινούπολης με τη διακονία τους. Αλλά 
υπήρχαν και εκείνοι που την ντρόπιασαν. 
Μην εισάγετε το όνομά σας στον ίδιο κα-
τάλογο με αυτούς τους Επισκόπους της 
Κωνσταντινούπολης. ποχωρήστε τώρα 
από την επικοινωνία με τους σχισματικούς, 
αρνηθείτε τη συμμετοχή σε αυτή την πο-
λιτική περιπέτεια της νομιμοποίησής τους 
και τότε η κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Μη-
τροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. 
Ονούφριο, θα σας ευλογεί και η ιστορία θα 
διατηρήσει τη μνήμη σας ανάμεσα στους 
Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, που 
κατάφεραν να διατηρήσουν την ενότητα 
της Ορθοδοξίας». 

«Εάν ενεργείτε σε συμφωνία με τις 
προθέσεις που τίθενται στην επιστολή 
σας, θα χάσετε για πάντα την ευκαιρία 

να υπηρετήσετε την ενότητα των Ιερών 
Εκκλησιών του Θεού και θα πάψετε να 
είστε ο Πρώτος στον ορθόδοξο κόσμο που 
συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμυρίων 
πιστών, και τα δεινά που προκλήθηκαν 
από εσάς στους ορθόδοξους Ουκρανούς 
θα σας συνοδεύουν μέχρι την Τελική Κρί-
ση… Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά 
ότι αυτό δεν θα συμβεί. Δεν είναι πολύ 
αργά για να σταματήσει», αναφέρει στην 
επιστολή του ο κ. Κύριλλος.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της 
Ρωσίας απαντούσε στην επιστολή του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη, στην οποία τον 
ενημέρωνε για την «αποκατάσταση» των 
ουκρανικών σχισματικών και την «ακύ-
ρωση» του εγγράφου για τη μεταφορά της 
Μητρόπολης Κιέβου στη δικαιοδοσία του 
Πατριαρχείου Μόσχας, έπειτα από περισ-
σότερα από τριακόσια χρόνια ιστορίας, στην 
επικοινωνία των μη-κανονικών κοινοτήτων, 
καθώς και την πρόθεση να παράσχουν 
την Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία.

 ατρ αρ  αρ  
α α τ  η όσ α 

Από την πλευρά της, η Μόσχα έκα-
νε άλλο ένα βήμα προς την πλευρά της 
διάσπασης, αποφασίζοντας, σε συνοδικό 
επίπεδο, τη δημιουργία Πατριαρχικών 
Εξαρχιών στη Δυτική Ευρώπη και στη 
Νοτιοανατολική Ασία, αμφισβητώντας την 
Πρωτοκαθεδρία της Κωνσταντινούπολης.  

Πρόκειται, στην ουσία, για τη δημιουργία 
μιας «παράλληλης εκκλησίας» στους κόλ-
πους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία, 
σύμφωνα με εκπροσώπους του Πατριαρ-
χείου Μόσχας, αποτελεί «απάντηση στις 
αντικανονικές αποφάσεις του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με πληροφορίες της . , 
η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας 
αποφάσισε, την περασμένη βδομάδα, να 
δημιουργήσει Πατριαρχικές Εξαρχίες στη 
Δυτική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική 
Ασία, εις απάντησιν των ενεργειών του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου για το θέμα 
της Ουκρανίας. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Πατρι-
αρχική Εξαρχία στη Δυτική Ευρώπη θα έχει 
έδρα το Παρίσι και θα συμπεριλαμβάνει 
τις ακόλουθες χώρες, που θα είναι στην 
ποιμαντική της ευθύνη: Ανδόρα, Βέλγιο, 
Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, 
Μονακό και Ολλανδία. Θα διευθύνεται, δε, 
από τον Επίσκοπο Ιωάννη ( ), ο 
οποίος διακονούσε στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και πρόσφατα διορίστηκε Διευθυντής 
των πατριαρχικών ενοριών στην Ιταλία.

Το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και στη 
Νοτιοανατολική Ασία «με πολλαπλασια-
σμό Εκκλησιών, κοινοτήτων και πλειάδα 
κληρικών για τον καθημερινά αυξανόμενο 
ρωσόφωνο πληθυσμό σε αυτές τις χώρες».

Η Πατριαρχική Εξαρχία στην Ασία 
θα έχει κέντρο τη Σιγκαπούρη, ενώ θα 
διαποιμαίνει τις ακόλουθες χώρες: Βιετ-
νάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Βόρεια Κορέα, 
Νότια Κορέα, Λάος, Μαλαισία, Μυανμάρ, 
Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη. Την Εξαρχία 
στη Νοτιοανατολική Ασία θα διευθύνει ο 
Αρχιεπίσκοπος Σολτσενογκόρσκι Σέργιος, 
επικεφαλής της διοικητικής γραμματείας 
του Πατριαρχείου Μόσχας.

 
τρα α  α τ τρα

Όπως επισημαίνει στη «Σ» της Κυρια-
κής ο θεολόγος, Θεόδωρος Κυριακού, 
είναι εμφανές, πλέον, ότι οι δύο πλευρές 
έχουν εισέλθει σε μια λογική «μέτρων και 
αντίμετρων», στην πορεία μιας «ανοικτής 
σύγκρουσης», η οποία, υπό τις περιστάσεις, 
εμφανίζεται ως μη αναστρέψιμη.

«Με τη δημιουργία των Εξαρχιών σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, 
η Ρωσική Εκκλησία», εξηγεί, «αναβαθμίζει 
έτι περαιτέρω τις ρωσικές μητροπόλεις 
που διατηρούσε σ’ αυτές τις περιοχές», 
οι οποίες βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενισχύ-
οντας, έτσι, την παρουσία της, εις βάρος 
της Κωνσταντινούπολης. 

Παράλληλα, σημειώνει, ο Πατριάρχης 
Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, διά της 
πρόσφατης επιστολής του, αμφισβητεί ξε-

κάθαρα το Πρωτείο του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη. Όμως, εξηγεί ο κ. Κυριακού, εδώ 
η στάση της Μόσχας εμφανίζεται οξύμωρη, 
καθώς, ενώ διαχρονικά αμφισβητούσε την 
Πρωτοκαθεδρία του Πρωτόθρονου Πατρι-
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σπεύδει, 
τώρα, με αφορμή το ουκρανικό ζήτημα, 
να διαμηνύσει ότι δεν αναγνωρίζει τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη ως Πρώτο. 

Ωστόσο, το πραγματικό εύρος και βάθος 
της ρήξης θα αποτυπωθούν μετά την πα-
ράδοση του Τόμου προς την αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Ουκρανίας -πράξη η οποία 
θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της αυτοκεφαλίας-, ότε και θα 
κληθούν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες 
να τοποθετηθούν, αφού, «ο Ουκρανίας 
Επιφάνιος, μετά την παράδοση του Τό-
μου, θα αποταθεί σε όλες τις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες και θα ζητήσει ανταλλαγή επι-
στολών καθώς και τη μνημόνευσή του ως 
νέου Πατριάρχη. Τότε θα διαφανεί και το 
μέγεθος του ‘σχίσματος’, αφού κανείς δεν 
μπορεί να προδικάσει τη στάση εκάστης 
Εκκλησίας εκ των προτέρων».  

δη, η Μόσχα, προσθέτει ο κ. Κυρι-
ακού, έχει απευθυνθεί στις υπόλοιπες 
Ορθόδοξες Εκκλησίες, ζητώντας να μην 
απαντήσουν στις επιστολές του Ουκρανίας 
Επιφάνιου, «γεγονός που καταδεικνύει την 
αποφασιστικότητά της να μην προβεί σε 
καμία υποχώρηση επί του θέματος… Ως 
προς τη στάση που θα τηρήσει εφεξής η 
ρωσική πλευρά, γνώμη μου είναι ότι το 
Πατριαρχείο Μόσχας αντικρίζει καθαρώς 
στρατηγικά το ζήτημα και θα επιμείνει μέ-
χρις εσχάτων».

Από την άλλη, το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο, όπως έπραττε διαχρονικά σε παρό-
μοιες κρίσεις, «επενδύει στον παράγοντα 
χρόνος, πρεσβεύοντας ότι, μεσοπρόθεσμα 
ή και μακροπρόθεσμα, θα επέλθει η ανα-
γνώριση της νέας αυτοκέφαλης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, όπως γινόταν σε ανάλογες 
περιπτώσεις στο παρελθόν».   

αρ λληλ  ητρ όλ
Αναφερόμενος ειδικότερα στο ζήτημα 
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πικυρώνεται σήμερα, 
με πλήρη αρχιερατική 
μεγαλοπρέπεια, η από-
δοση αυτοκεφαλίας στη 
νεοσύστατη Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας, 
με την παράδοση, από 

τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίο προς τον Μητροπολίτη Επιφάνιο, 
του Τόμου ιδρύσεως της «νέας αδελφής 
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας» της Ουκρα-
νίας. Η πράξη τυπικής επικύρωσης της 
αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας, 
διά της παραδόσεως του Τόμου, θα λάβει 
χώρα στο Φανάρι, στο πλαίσιο αρχιερα-
τικού συλλείτουργου για την εορτή των 
Θεοφανίων. Ενέργεια η οποία αναμένε-
ται να επιφέρει πλήρη ρήξη στις σχέσεις 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το 
Πατριαρχείο Μόσχας, το οποίο θεωρεί 
τη νέα αυτοκέφαλη εκκλησία της Ου-
κρανίας σχισματική, κατηγορώντας την 
Κωνσταντινούπολη ότι, με αυτό τον τρόπο, 
νομιμοποιεί και επισημοποιεί το σχίσμα 
στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  

Δεδομένου ότι η κρίση στους κόλπους 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία αρύεται 
από, αλλά και προεκτείνει, στον χρόνο, 
μακραίωνους ανταγωνισμούς και αξιώσεις 
ισχύος, δεν είναι μόνον εκκλησιαστική, 
αλλά και πολιτική, επιδαψιλεύοντας στο 
σημερινό, ανταγωνιστικό ιστορικό συγκεί-
μενο, τις σωρεύσεις ενός πολυδιάστατου 
αγώνα για επικράτηση, με βαθύτερες 
προεκτάσεις και συνεπαγωγές, θεωρείται 
αναπόδραστο ότι θα διαλάβει χαρακτη-
ριστικά ελλοχεύοντος «σχίσματος», που 
θα ρηγματώσει ανεπανόρθωτα το ήδη 
ασύνοχο σώμα της Ορθοδοξίας.    

ληρ  στ λ  
ρ λλ  ρ  αρ λ α  

Τους σοβαρότατους κινδύνους διά-
σπασης της Ορθοδοξίας, λόγω μιας τέ-
τοιας ενέργειας, επισήμανε, με επιστολή 
του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, 
ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των 
Ρωσιών, Κύριλλος, καλώντας τον, έστω και 
την υστάτη, να αποφύγει την επισφράγιση 
της πνευματικής ανεξαρτητοποίησης της 
Ουκρανικής Εκκλησίας από τη Μόσχα, 
την οποία χαρακτήρισε αντικανονική. 

Άφησε, μάλιστα, ανοικτό το ενδεχόμε-
νο, η Ορθοδοξία να βρεθεί ενώπιον ενός 
ιστορικού σχίσματος, διαμηνύοντας ότι, 
εάν η Κωνσταντινούπολη συνεχίσει να 
πορεύεται στη γραμμή της αναγνώρισης, 
ο κ. Βαρθολομαίος θα πάψει να είναι ο 
Πρώτος στον ορθόδοξο κόσμο.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος κάλεσε, ταυ-
τόχρονα, τον κ. Βαρθολομαίο να αρνηθεί 
να συμμετάσχει «στην πολιτική περιπέτεια 
γύρω από τη νομιμοποίηση» των «σχι-
σματικών μητροπολιτών του Κιέβου», 
σταματώντας την επικοινωνία μαζί τους, 
ενώ τόνισε πως υπάρχει ακόμη χρόνος, 
ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εξε-
λίξεις για την Ορθοδοξία.

Μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης Μόσχας 
αναφέρει στην επιστολή του προς τον 

των «παράλληλων μητροπόλεων» σε περι-
οχές που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Θεόδωρος 
Κυριακού επισημαίνει ότι η τελευταία 
Πανορθόδοξη Σύνοδος επιλήφθηκε του 
θέματος, αποφαινόμενη ότι εκπρόσωπος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα έλυνε 
το εν λόγω πρόβλημα, το οποίο, παρά 
ταύτα, συνεχίζει να υφίσταται. 

Επιπρόσθετα, το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένο 
και από την πρακτική της Μόσχας να 
αποστέλλει ιερείς σε μητροπολιτικές 
περιφέρειες της δικαιοδοσίας του για 
σκοπούς ιερουργίας, χωρίς την εξα-
σφάλιση άδειας εκ μέρους του οικείου 
Μητροπολίτη, όπως προβλέπεται από 
τους Ιερούς Κανόνες. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της 
τέλεσης θείας λειτουργίας στο  της 
Αντάλιας στην Τουρκία στις 22 Δεκεμ-
βρίου 2018 (παραμονές Χριστουγέννων) 
από Ρώσο ιερέα, με την… υποστήριξη του 
Ρωσικού Προξενείου της Αντάλιας, και 
χωρίς την άδεια του οικείου Μητροπολίτη.

Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, 
απαγορεύεται στους κληρικούς κάθε 
βαθμίδος «να μεταβαίνουν από τη δική 
τους Επαρχία σε άλλη και να ιερουργούν 
σε πόλεις που δεν ανήκουν σε αυτούς. 
Αν, δε, αποδειχθεί ότι κάποιος έκανε κάτι 
τέτοιο να καθαιρείται». 

Ως προς τη σημασία που αποδίδει η 
Εκκλησία στο θέμα αυτό, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι ούτε ο ίδιος ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης μεταβαίνει εκτός Κωνσταντι-
νουπόλεως σε άλλη Μητρόπολη, «ακόμη 
και της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, χωρίς τη συγκατάθεση ή 
πρόσκληση του οικείου Μητροπολίτου».

«Καθίσταται, λοιπόν, προφανές, ότι 
η ενότητα της Ορθοδοξίας συνιστά ένα 
διαχρονικό πρόβλημα, κι ότι εκείνοι που 
κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο πως δεν προωθεί την ενότητα της 
Εκκλησίας, οι ίδιοι εδώ και αιώνες την 
υπονομεύουν», σημειώνει περαιτέρω ο 
κ. Κυριακού. 

Η Κυπριακή Εκκλησία τηρεί, 
προσώρας, «στάση αναμο-
νής», αποφεύγοντας να λά-

βει θέση, καθ’ όσον η Ιερά Σύνοδος 
εμφανίζεται διχασμένη ως προς το 
ουκρανικό ζήτημα και τη διαμάχη 
Μόσχας-Κωνσταντινουπόλεως, με 
κάποιους ιεράρχες να τάσσονται υπέρ 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
άλλους υπέρ της Μόσχας».

πό αυτό το πρίσμα, είναι αμφί-
βολο το κατά πόσον η Εκκλησία της 
Κύπρου θα τοποθετηθεί σύντομα, ενώ, 
όπως εκτιμά ο Θεόδωρος Κυριακού, 
η Ιερά Σύνοδος «δεν θα λάβει εύκολα 
απόφαση, αρκούμενη στην έκφραση 
ευχών για ενότητα και ειρήνη στους 
Κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Ωστόσο, όπως παρατηρεί, η εκκρε-
μότητα αυτή δεν μπορεί να διαλάβει 
τα χαρακτηριστικά μονιμότητας και, 
εκ των πραγμάτων, η Κυπριακή Εκ-
κλησία θα αναγκαστεί να τοποθετηθεί 
επί του θέματος, καθώς, «υπό τα δια-
μορφούμενα δεδομένα, πλέον, κάθε 
είδος διαμεσολάβησης έχει τελειώσει». 

Σ  τ  ανα ον  
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Σε μια πρώτη επισημοποίηση προθέσε-
ων, η Εκκλησία της Πολωνίας διακοίνωσε 
πως δεν αναγνωρίζει τη νέα αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, 
με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη  Βαρθολομαίο, ο Μητροπολίτης 
Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας, Σάββας, 
εκφράζει, επισήμως και για δεύτερη φορά, 
την άρνησή του να αναγνωρίσει τη νέα αυ-
τοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Μεταξύ άλλων, ο Βαρσοβίας Σάββας 
επισημαίνει ότι, «σύμφωνα με τους Ιερούς 
Κανόνες, οι σχισματικές ομάδες μπορούν 

να επιστρέψουν στην κανονικότητα μόνο 
μέσω της μετάνοιας, ενώ το επιτίμιο μπορεί 
να το άρει μόνον εκείνος που το επέβαλε», 
προσθέτοντας ότι «ο Φιλάρετος (σχισματικός, 
για τη Μόσχα, Πατριάρχης Κιέβου) και οι 
οπαδοί του δεν έδειξαν μετάνοια και ταπεί-
νωση, τα οποία προηγούνται της άρσης των 
αναθεμάτων. Επομένως, δεν μπορούν να 
αναγνωριστούν ως πραγματικοί ποιμένες 
που μπορούν να τελέσουν μυστήρια, όπως 
ο λεγόμενος ‘Μητροπολίτης’ Επιφάνιος».

Ταυτόχρονα, ο Μητροπολίτης Σάββας, 
σχολιάζοντας το γεγονός της «Ενωτικής Συ-

νόδου» που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Δεκεμβρίου του 2018 στο Κίεβο, τονίζει ότι 
«δεν εξαλείφθηκε το σχίσμα, αλλά μάλλον 
ενισχύθηκε», φέρνοντας στην κοινωνία πολλά 
οδυνηρά γεγονότα όχι μόνον εκκλησιαστικά, 
αλλά και κοινωνικοπολιτικά.

Κλείνοντας, ο Προκαθήμενος της Πολω-
νικής Εκκλησίας, απευθύνει έκκληση προς 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
να εξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση σε 
συνάντηση/σύνοδο Προκαθημένων, η οποία 
θα έχει στόχο την εμπέδωση «Ορθόδοξης 
Ενότητας». 

 πρώτη επίσημη ρή η 

ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΗ, ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
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νάλογα με τις ποσότητες 
που θα εξευρεθούν στις 
έρευνες από την  
στο οικόπεδο 10 και 
από άλλες εταιρείες θα 
εξαρτηθεί, εάν τελικά θα 
φτιαχτεί τερματικό στην 

Κύπρο για να καταστεί το νησί ενεργεια-
κός κόμβος. Επί του παρόντος ο  
παραμένει η πρώτη επιλογή. Άλλωστε 
η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί λίαν 
συντόμως. Βεβαίως, είτε η μία είτε η άλλη 
επιλογή αποφασιστεί, τελικά, είναι θέμα 
στρατηγικής απόφασης που δεν σχετίζεται 
μόνο με τη Λευκωσία, αλλά και με τις 
χώρες της περιοχής και των ΗΠΑ στο 
πλαίσιο συμμαχικών σχέσεων. Αυτές είναι 
οι δυο κύριες επιλογές που συζητήθηκαν 
στην Τριμερή Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας.  

α  ρό α 
τη  ρ α …  

Η Τουρκία, πάντως, είναι εκτός σχε-
διασμού, λόγω των τεταμένων σχέσεων 
με το Ισραήλ, του άλυτου Κυπριακού και 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
με τις ΗΠΑ. Κρίσιμο έτος θεωρείται το 
2023 λόγω του ότι μέχρι τότε θα πρέπει 
να αρχίσει η υλοποίηση αποφάσεων, αλλά 
κυρίως διότι ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να 
προχωρήσει σε εντυπωσιακές κινήσεις, 
αφού θα κλείνουν τα 100 χρόνια από την 
ίδρυση της σημερινής Τουρκίας και θέλει 
να ξεπεράσει σε φήμη ακόμη και αυτό 
τον Κεμάλ Ατατούρκ. Στην δε Κύπρο θα 
έχουμε προεδρικές εκλογές εκτός και αν 
προκύψει λύση.

Ως το 2023 η Άγκυρα υπολογίζει ότι 
θα αλλάξει τα ισοζύγια δυνάμεων στη θά-
λασσα, κυρίως με την απόκτηση μικρού 
αεροπλανοφόρου, καθώς και στον αέρα. 
Και τότε είναι που θα επιδιώξει, εάν δεν 
επιβάλει τις λύσεις που θέλει και αν δεν 
υπάρχει δική μας αποτροπή, την πρό-
κληση κρίσης και νέων τετελεσμένων. 
Η κατάσταση θα γίνει πιο κρίσιμη εάν η 
Ελλάδα μειώσει τη δική της αποτρεπτική 
ικανότητα οπότε μειώνονται οι πιθανότη-
τες καθορισμού της ΑΟΖ στην περιοχή 
του Καστελόριζου, όπου η Τουρκία έχει 
εφαρμόσει σιωπηρώς  . Το θέμα 
αυτό επηρεάζει και την κατεύθυνση που 
θα λάβει ο  υπό την έννοια ότι 
δεν θα μπορεί να περάσει από περιοχή 
την οποία αμφισβητεί η Τουρκία. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η αποτροπή τόσο λι-
γότερες είναι οι πιθανότητες κρίσης και 
ακύρωσης της κατασκευής του .

Συνεπώς, η κατασκευή του  

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥ ΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΡΠΟ ΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΠΛΕΙΟ ΗΦΙΑΣ

Το τερματικό κρύβεται…
πίσω από τον 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟ  ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΛΟΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣ-
ΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΜΟΡΦΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑ-
ΚΟΥ 

ή του τερματικού συναρτώνται: 
1. Με τη σύγκλιση των ενεργειακών 

συμφερόντων των εμπλεκόμενων κρατών
2. Με τις πολιτικές των μεγάλων και 

περιφερειακών δυνάμεων  
3. Με τις αμυντικές και αποτρεπτικές 

ικανότητες των εμπλεκομένων.
Οι αποτρεπτικές ικανότητες είναι δυο 

πυλώνων. Ο ένας είναι ο οικονομικός. Όσο 
περισσότεροι και ισχυρότεροι επενδύσουν 
τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτροπή. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η στρατιωτική επένδυση, 
και όσο περισσότερες χώρες εμπλέκονται, 
τόσο πιο αξιόπιστη είναι η αποτροπή. Οι 
δαπάνες για την άμυνα δεν είναι πεταμένα 
λεφτά, αλλά επένδυση για την ασφάλεια 
και την ανάπτυξη.   

Στη δική μας περίπτωση, η Ελλάδα 
είναι μεν για εθνικούς λόγους η πρώτη 
σύμμαχός μας, αλλά, δεν είναι αξιόπιστη 
για ιστορικούς και πραγματικούς λόγους. 
Συνιστά την αχίλλειο πτέρνα της αλυσίδας 
των συμμαχιών της Κύπρου και ποτέ δεν 
μας υπερασπίστηκε σε ώρα κινδύνου. Η 
Ελλάδα έχει πολιτική και οικονομική αστά-
θεια και μειωμένη διεθνή και αποτρεπτική 
αξιοπιστία και εύθραυστη κοινωνική συνο-
χή. Η αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας 
δεν δοκιμάζεται μόνο στο Αιγαίο, αλλά και 
στην Κύπρο. 

Εάν η Ελλάδα επένδυε γεωπολιτικά 
και γεωστρατηγικά στην Κύπρο και εάν 
επικαλείτο τις Συνθήκες Εγγύησης για να 
διαθέτει ένοπλες δυνάμεις, θα μειώνονταν 
οι πιθανότητες κρίσης και θα αυξάνονταν 
εκείνες για δικαιότερη λύση, καθώς και 
η αποτρεπτική της δύναμη και η διεθνής 
αξιοπιστία της. Η γεωπολιτική αναβάθ-
μιση της Ελλάδας περνά μέσα από την 
ενεργειακή της συνεργασία με την Κύπρο 
και το Ισραήλ.

 λ  τ  σ α
Εφόσον η Ελλάδα δεν μπορεί να εί-

ναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι, οι 
συμμαχικές προτεραιότητες της Κύπρου 
καταγράφονται ως εξής: 

 Πρώτο, το Ισραήλ, διότι η Κύπρος είναι 
η έξοδός του προς την Ευρώπη, αφού είναι 
μια λωρίδα γης χωρίς στρατηγικό βάθος. 
Η Κύπρος και η Ελλάδα προσφέρουν στο 
Ισραήλ στρατηγικό βάθος και ζωτικό χώρο, 
ενώ ταυτοχρόνως ενισχύεται η αποτροπή 
και η συλλογική ασφάλεια στην περιοχή. 
Η σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία θα 
συνεχίσει να είναι ηλεκτρισμένη για όσο 
χρονικό διάστημα η Άγκυρα θέλει να έχει 
ρόλο ηγετικό στον μουσουλμανικό κόσμο 
χρησιμοποιώντας το παλαιστινιακό ως πρό-
σχημα για να αποδυναμώσει το Ισραήλ, 

ηθικά και διπλωματικά, προκειμένου να 
πάρει η ίδια την πρωτοκαθεδρία της πε-
ριφερειακής δύναμης. 

 Δεύτερο, οι ΗΠΑ, διότι βρισκόμαστε 
κάτω από τη δική της σφαίρα επιρροής και 
διότι η Ρωσία επέλεξε να παίζει περισσότερο 
με την Άγκυρα λόγω του  S  
και άλλων συμφερόντων, που σχετίζονται 
με τον περιορισμό και την ανατροπή των 
αμερικανικών συμφερόντων. Για να εδραι-
ωθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα πρέπει 
η Κύπρος να προχωρήσει σε αξιόπιστες 
συμμαχίες όπως με το Ισραήλ, το οποίο 
συνιστά περιφερειακή δύναμη. Ο  
δημιουργεί ένα τόξο στην εξωτερική πλευρά 
της Ευρασίας και μπορεί να ενισχύσει το 
δυτικό υποσύστημα ασφάλειας. Με αυτό 
το αμυντικό τόξο συγκροτείται ένας σχημα-
τισμός κρατών που συνιστούν στην ουσία 
μια τριμερή περιφερειακή δύναμη που 
θα αντισταθμίζει τον ρόλο της Τουρκίας 
και δεν θα της επιτρέπει να εφαρμόζει την 
πολιτική του εκκρεμούς, δηλαδή τη μια με 
τις ΗΠΑ και την άλλη με τη Ρωσία. Αυτή 
είναι μια μορφή στρατηγικής συμμαχίας 
που δένει τα συμφέροντα της Κύπρου και 
άλλων χωρών με τις ΗΠΑ ενεργειακά και 
γεωπολιτικά. 

 Τρίτο, η ΕΕ, διότι τα κοιτάσματα της 
Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου 

μπορούν να αποτελέσουν μερική και ου-
σιαστική ενεργειακή απεξάρτηση από τη 
Ρωσία, μια εξέλιξη την οποία αξιώνουν οι 
ΗΠΑ. Εξού και το γεγονός ότι θέτουν βέτο 
στον Βόρειο Αγωγό 2 και προγραμματίζουν 
κατασκευή τερματικού στην Πολωνία για 
εισαγωγή αερίου. Το ίδιο ισχύει και για 
τον αγωγό  S . Κάθε τι που 
μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τη 
Ρωσία προσεγγίζεται θετικά από τις ΗΠΑ 
και ό,τι δένει τα συμφέροντα της Μόσχας 
και της Άγκυρας δεν τυγχάνει της εύνοιας 
των Αμερικανών.  

αφ ρ τ  στρατη
Η Τουρκία μαζί με τη λύση της ομο-

σπονδίας δεν επιθυμεί μόνο τον συνταγ-
ματικό έλεγχο της Κύπρου, αλλά και τον 
ενεργειακό, καθώς και τον γεωστρατηγικό. 
Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος 
να ανοίξουν εκ νέου τα θέματα της ΑΟΖ 
με Αίγυπτο και Ισραήλ. Και τα θέματα της 
ΑΟΖ είναι δυνατό να ανοίξουν επειδή η 
Άγκυρα δεν αποδέχεται τον καθορισμό 
των υφιστάμενων ΑΟΖ. Αξιώνει τον καθο-
ρισμό των υφαλοκρηπίδων και των ΑΟΖ 
εκ νέου και με τους δικούς της όρους. Τα 
ζητήματα αυτά θα κλείσουν εάν δεθούν τα 
δικά μας συμφέροντα με αυτά του Ισραήλ, 
της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Έτσι ούτε τις 
ΑΟΖ θα μπορούν να αλλάξουν ούτε την 
κατασκευή του   ή του τερματικού. 

Ως εκ τούτου, το φυσικό αέριο δεν είναι 
δώρο προς την Τουρκία για να αποδεχθεί 
μια λύση διχοτομική όπως είναι η ομο-
σπονδία, την οποία η Άγκυρα δεν αποδέ-
χεται διότι τη θεωρεί δεδομένη και ζητά 
περισσότερα επειδή αισθάνεται ισχυρή. Η 
δημιουργία ενεργειακών και αποτρεπτικών 
τετελεσμένων αλλάζει και τις συμμαχίες, 
καθώς και τα συμφέροντα και μπορεί να 
καταστήσει το φυσικό αέριο εργαλείο για 
λύση στη βάση ενός δημοκρατικού και 
βιώσιμου κράτους. 

Επί τούτου υπάρχουν δυο στρατηγικές 
επιλογές: Η μία είναι αυτή που έχουμε ήδη 
αναφέρει και απορρίπτει μεν την Κυπριακή 
Δημοκρατία, αλλά ταυτοχρόνως, προβάλλει 
και την εναλλακτική πρόταση, που θέλει: 
Α. Τη λύση να στηρίζεται στις αρχές και 
τις αξίες της ΕΕ και στη νομική και πολι-
τική λογική της συνέχειας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την αναγνώρισή της από 
την Τουρκία όπως το Πρωτόκολλο 10 και 
η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου κα-
θορίζουν. Β. Ένα σύστημα ασφάλειας που 
θα απαλλάσσει την Κύπρο από την κατοχή 
και την Τουρκία. Αυτό μπορεί να συμβεί 
μόνο μέσα από την ένταξη της Κύπρου 
στο ΝΑΤΟ οπότε θα υπάρχει συμμαχική 
σχέση με την Τουρκία στη λογική του  
-  .

Η άλλη επιλογή είναι η ομοσπονδιακή 
λύση συνομοσπονδιακού χαρακτήρα στη 
λογική του εδάφους έναντι μορφής αναγνώ-
ρισης, για να είναι δυνατή η εμπέδωση των 
δύο ισότιμου χαρακτήρα κρατών. Αυτή η 
αντίληψη αποτυπώνεται στη γνωστή θέση 
του Προέδρου περί χαλαρής ομοσπονδίας. 
Αντιδρούν και το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, 
παρότι ομοσπονδιακά κόμματα και παρότι 
γνωρίζουν, όπως και ο Πρόεδρος, ότι η 
ομοσπονδία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο 
Πρόεδρος για να κερδίσει την έξωθεν καλή 
μαρτυρία και να βοηθήσει τις προσπάθειες 
για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, 
προβάλλει τη χαλαρή ομοσπονδία. Από 
την άλλη, το ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ, ενώ επί 
της ουσίας αντιδρούν και κατανοώντας ότι 
η ομοσπονδία δεν μπορεί να λειτουργήσει, 
φορτώσουν τις ευθύνες μιας διχοτομικής 
λύσης ή αποτυχίας των συνομιλιών στον 
Πρόεδρο. 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Το τραγικό ε ναι ότι τα ικά τους 
ι ήμματα, όγω της αποτυχημ νης 

αντιομοσπον ιακής πο ιτικής, τα με-
ταφ ρουν στον κόσμο, ο οπο ος αγανα-
κτε  και άχνει για σαν ες σωτηρ ας, 

όγω της αποτυχ ας του εν ιάμεσου 
χ ρου, που ωσε την εντ πωση ότι 
η όποια προεκ ογική συμμαχ α την 
περ ο ο των Προε ρικ ν κ ογ ν 
ήταν για όγους συμφ ροντος  ιότι, 

εάν τα πράγματα ήταν α ι ς α ε χαν 
ενό ει υρωεκ ογ ν κοινό ηφο -
τιο αντιομοσπον ιακο  χαρακτήρα με 
ενα ακτική στρατηγική για τη ιατή-
ρηση της Κυπριακής ημοκρατ ας και 
για μια ση ημοκρατική και ι σιμη  

χασαν το η ικό π εον κτημα  
γινε ο αντιομοσπον ιακός χ ρος 

σκορποχ ρι  Και άφησαν ό οι, ρό-
μους ανοικτο ς προς το , το 

οπο ο συν εται με τη ρυσή υγή 
και ως εκ το του ο ε ει το κατε-
στημ νο να συνταυτ ει όσους τάσ-
σονται εναντ ον της ομοσπον ας με 
τους ρατσιστ ς και τα φασιστοει ή της 

ρυσής υγής  Και οι ομοσπον ιακο  
χρησιμοποιο ν αφενός το  και 
τη ρυσή υγή και αφετ ρου την ανα-

ιοπιστ α του εν ιάμεσου χ ρου για 
να π ήττουν το π ειο ηφο ν ρε μα 

των αντιομοσπον ιακ ν, για να το 
στιγματ ουν και να το πο υτεμαχ -
ουν νοντάς τους κά πικο καταφ -

γιο με τη χρήση αντιομοσπον ιακ ν 
ευκαιριακ ν υπο ηφιοτήτων στα 
ομοσπον ιακά τους κόμματα  Τι υπο-
κρισ α  Κατακεραυν νουν το , 
που αυτο  ημιο ργησαν και τον 
Πρόε ρο, που αυτο  επ  μακρόν στή-
ρι αν        

Υπο ρ α  ο ο πον α  ατ τ ένο α  ΕΛΑΜ 

 Γ ατ  ο  απ ν  γ α 
τ ν υνα ν να  

π τα ένα λ τ   

 Π   αποτροπ  
υναρτ τα    

α  τ ρ ατ

 Η ολ τ τα του 
ΕΛΑΜ  ο Εν ο  

α   ρυ  Αυγ
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Συνέντευξη 5

«ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ
ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Γ. 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ 
ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ»

ε βραδυφλεγές φιτίλι που 
απειλεί να τινάξει στον 
αέρα όλο το κεκτημένο 
των συνομιλιών, υπερ-
σκελίζοντας ακόμη και 
τα εξέχουσας σημασίας 
ζητήματα της ασφάλειας 

και των εγγυήσεων, μετατρέπεται εδώ και 
μερικούς μήνες το ζήτημα της πολιτικής 
ισότητας και αποτελεσματικής συμμετοχής 
της τ/κ κοινότητας στη λήψη αποφάσεων 
σε μια ομόσπονδη Κύπρο, μετά από λύση 
του εθνικού θέματος. 

Η ταχύτητα με την οποία το εν λόγω ζή-
τημα προσέλαβε διαστάσεις τσουνάμι που 
απειλεί να παρασύρει όλες τις προοπτικές, 
προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι προ του 
Κραν Μοντανά, ακόμη και κατά τη διάρκειά 
του, δεν έδειχνε να αποτελεί ανυπέρβλητο 
πρόβλημα. Αντίθετα, υπενθυμίζεται, στην 
πρώτη έκθεση του Γενικού Γραμματέα, 
μετά την αποτυχημένη διάσκεψη στο ελ-
βετικό θέρετρο, αναφερόταν ότι ουσιαστικά 
τα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής ήταν 
σχεδόν λυμένα. Έλεγε συγκεκριμένα στις 
30 Σεπτεμβρίου 201 , στη σχετική έκθεσή 
του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας: «μέχρι 
το τέλος της διάσκεψης, οι πλευρές είχαν 
ουσιαστικά καταλήξει σε πλήρη συμφωνία 
για την ομοσπονδιακή εξουσία και την απο-
τελεσματική συμμετοχή». Και αυτά ενώ στα 
θέματα ασφάλειας - εγγυήσεων η Τουρκία 
συνεχίζει, σαν να μην πέρασε μια μέρα, τον 
αμανέ περί ονείρου για κατάργησή τους, όπως 
συχνά επαναλαμβάνει ο Τσαβούσογλου.  

Το εκρηκτικό αυτό μίγμα, «στολίζει» την 
επικαιρότητα του Κυπριακού και «προβλη-
ματίζει» τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο 
οποίος, σε συνέντευξη του στη «Σημερινή» 
και την τηλεόραση Σίγμα, με αφορμή το νέο 
έτος, πάει ένα βήμα παρακάτω και εξηγεί 
γιατί πρέπει με νηφαλιότητα η πολιτική 
ηγεσία να εκτιμήσει ορθά τις εξελίξεις. 
Θετικό στίγμα; Η έμμεση παραδοχή του 
ότι η γεώτρηση της   μπορεί 
να αλλάξει την ιστορία.   

Τι Κ προ ετε να αφήσετε π σω 
σας παρα οντας την Προε ρ α

Όταν θα παραδίδω την Προεδρία, να 
παραδίδω μια χώρα η οποία να είναι ένα 
κράτος σύγχρονο, αν είναι δυνατό, και αυτή 
είναι η βούλησή μας που αποδεικνύεται 
τα τελευταία 45 χρόνια, επανενωμένο στη 
βάση κάποιων βασικών αρχών που είχαν 
συμφωνηθεί, αλλά και βασικών αρχών και 
αξιών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία 
του κράτους για να μπορεί να έχει μέλλον. 
Διαφορετικά, αν είναι να βρούμε μια λύση 
μπαλωματική προς ικανοποίηση τρίτων, ενδε-
χομένως και να πούμε ότι έχουμε επιτύχει 
λύση η οποία λόγω των προνοιών της 
να καταρρεύσει την επομένη, αυτό δεν 
πρόκειται να το πράξω. Όμως είμαι 
αποφασισμένος να εργαστώ για να 
εξευρεθεί η λύση που θέλουμε, να 
μπορεί να ζήσει ο λαός μας είτε Ε/κ 
είτε Τ/κ σε συνθήκες που να έχει 
προοπτική και μέλλον ή τουλάχι-
στον αυτό που θα παραδίδω να είναι 
μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα. Και 
για τους Ε/κ και για τους Τ/κ. 

 
Τι ε ναι οι το μηρ ς πρωτο ου ες 

στις οπο ες κάνατε όγο στο ιάγγε μά 
σας  

Εννοώ πως απαιτείται από την πολιτική 
ηγεσία, με νηφαλιότητα να κρίνουμε τις 
πραγματικότητες, έχουν περάσει 45 χρόνια, 
πρέπει να διαπιστώσουμε πού είμαστε 
σήμερα, πού μπορεί να είμαστε αύριο, τι 
είναι τα χειρότερα με άλυτο το Κυπριακό, τι 
είναι τα καλύτερα με λύση του Κυπριακού, 
όχι την όποια λύση, αλλά λύση που να 
διασφαλίζει ειρήνη και σταθερότητα στην 
Κύπρο, δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων και μέσα από τη λύση 
βεβαίως και συμμαχίες που μπορούμε 
να επιτύχουμε και γιατί όχι και άριστες 
σχέσεις και με την Τουρκία. Αυτή είναι η 
γεωγραφία και πρέπει να δεις πώς ενεργείς. 
Είναι καιρός να σταματήσουμε να λέμε 
λόγια που περισσότερο είναι συνθήματα 
προς τους πρόσφυγες…

 
όγια που μπορε  κάποτε να τα ε -

πατε κι εσε ς, για να ε μαστε καιοι
Βεβαίως δεν το αρνούμαι και αυτός 

ήταν ο στόχος μας 45 χρόνια. Αλλά την 
ίδια ώρα οι εξελίξεις, λόγω της αδιαλ-
λαξίας της Τουρκίας, σου υπαγορεύουν 
να μελετήσεις τρόπους που επιτέλους 
να ξεπεραστούν οι καχυποψίες των δύο 
κοινοτήτων, να υπάρξει ειρήνη σε τούτο 
τον τόπο, προοπτική και μέλλον.

 α 
σ α α  α
ρα οι το μηρ ς πρωτο ου ες εν 

ε αντ ο νται στον προ ηματισμό του 

Προ ρου για αποκ ντρωση ε ουσι ν  
Αυτό που πρότεινα, μέσα από την απο-

κέντρωση εξουσιών, είναι γιατί θέλω να 
είναι λειτουργική και βιώσιμη η λύση. Και 
λειτουργική και βιώσιμη γίνεται όταν οι 
πλείστες όσες των εξουσιών, θα ανήκουν 
στις πολιτείες, συνεπώς οι πολίτες της μιας 
ή της άλλης δεν θα έχουν το άγχος αν θα 
λειτουργήσει το κράτος από δικής μας 
πλευράς, το άγχος αν θα επιβληθεί η ε/κ 
πλευρά στην τ/κ κοινότητα και πώς θα 
μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιες συν-
θήκες στην κεντρική κυβέρνηση ώστε να 
διασφαλιστεί η λειτουργικότητα. Ναι, να 
έχετε τη θετική ψήφο αλλά πότε να την 
ασκείτε; Όχι επί παντός επιστητού και καθ’ 
υπαγόρευση άλλων. Αλλά εκεί και όπου 
ενδεχόμενα να επηρεαστείτε, αυτή είναι 
η ασφαλιστική δικλίδα. Την οποία απο-
δέχομαι γιατί αποδέχομαι τις ανησυχίες 
των Τουρκοκυπρίων…

 

κε νη ε ναι η αφετηρ α σας προ-
φαν ς

Την ίδια ώρα όμως, δεν μπορώ να 
παραγνωρίσω της ανησυχίες των Ε/κ ότι 
μία εφ’ όλης της ύλης θετική ψήφος των 
Τ/κ μπορεί να δώσει λειτουργικό κράτος. 
Έχουμε παραδείγματα, Βοσνία, Λίβανος, 
όπου επιβλήθηκαν λύσεις, οι οποίες στο 
τέλος έδωσαν δυσλειτουργικά καθεστώτα. 
Ο Λίβανος είναι εδώ και έξι μήνες χωρίς 
κυβέρνηση. Η Βοσνία με τριβές και ακυ-
βερνησία. Δεν μπορείς να υιοθετείς ανά-
λογα μοντέλα. Να προσπαθείς να εξεύρεις 
νέα μοντέλα που ανά το παγκόσμιο δεν 
υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα.

 
υτό το επανα ά ατε πο ς φορ ς  

π ά προσπα  να ω να ήμα πα-
ρακάτω  Κάνατε μια κ νηση για αποκ -
ντρωση  ν ακόμη και αυτό εν επι ει 
το πρό ημα, παρακάτω τι  

Αυτή την ώρα προσπαθούμε να επι-
κεντρώσουμε την προσοχή μας στη νέα 
προσπάθεια του Γ.Γ. Δεν θέλω να συζητώ για 
οτιδήποτε άλλο, όμως κανένας δεν μπορεί 
να μου απαγορεύσει να προβληματίζομαι 
για το πώς μπορεί στο μέλλον να ενεργή-
σουμε κατά τρόπο επαναλαμβάνω που να 
φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στον 
τόπο, που την έχουμε απόλυτη ανάγκη. 
Και οι Ε/κ και οι Τ/κ.

 λλ  λλ  
α τ  α ρ

Πάμε στα ματα εν ργειας  πει ή 
πο ς κόσμος συ ητε  για τη γε τρηση 
της  και χουν, όπως αντι αμ ά-
νεστε, αν ει οι προσ οκ ες, α ά ει 
κάτι την επομ νη των ανακοιν σεων, 
ανα όγως ε α ως περιεχομ νου  

Αυτό που δεν θέλω να προβλέπω είναι 
ποια θα είναι τα αποτελέσματα των ερευ-
νών. Ελπίδες έχουμε. Αλλά άλλο οι ελπίδες 
και άλλο να πραγματωθούν μέσα από τις 
έρευνες. Χωρίς αμφιβολία η ανεύρεση 
ποσοτήτων ικανοποιητικών αλλάζει πολλά 
δεδομένα. Άλλα προς τη θετική πλευρά και 
άλλα προς την αρνητική. Αρνητική είναι οι 
ενδεχόμενες πλέον αξιώσεις που μπορεί 
να εγερθούν από πλευράς Τουρκίας, αλλά 
την ίδια ώρα αποκτάς σημαντικό ρόλο στην 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. 

 
εωστρατηγικά εωρε τε η α ή ότι 

α ε ναι κομ ικό το αποτ εσμα αυτής 
της γε τρησης, επανα αμ άνω γιατ  
υπάρχουν πο ς προσ οκ ες

Πολύ σωστά το λέτε και γιατί έτσι αφέ-
θηκε να εννοηθεί και από πλευράς των 

ερευνητών. Συνεπώς, θεωρώ ότι και 
με τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με 
τα γειτονικά κράτη και όχι μόνο, θα 
υπάρξει μια διαφοροποίηση και 
αυτό δεν σημαίνει ότι σου δίνει 
τη δυνατότητα να επιτύχεις πολύ 
περισσότερα, από ό,τι οι προσδο-

κίες που καλλιεργείς, σε ό,τι αφορά 
βεβαίως στη λύση του Κυπριακού.

 
ρετε γιατ  σας ρωτ  Και σας 

το μεταφ ρω όπως μου το ε πε νας 
απ ός πο της προ ημερ ν: α νι σου-
με ότι ε μαστε κα ά α στ  ά ογο  αν 
πραγματω ο ν οι προσ οκ ες

Αυτό που θα προσθέσει είναι η διασφάλιση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το αν θα ενισχύσει τη βελτίωση ή 
τις συνθήκες λύσης του Κυπριακού αυτό είναι 
ένα ερωτηματικό. Με την έννοια ότι οι ορέξεις 
της Τουρκίας ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν 
και σε μια τέτοια περίπτωση οι κίνδυνοι θα 
είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Γι’ αυτό και επείγει 
μέσα από ρεαλιστικές προσεγγίσεις να δο-
θεί ένα τέλος στην αβεβαιότητα που υπάρχει 
λόγω της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας του 
κυπριακού προβλήματος. Έχουμε ανάγκη 
να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ειρήνης, 
έχουμε την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων 
με την Άγκυρα. 

 
κόμη και αν αυτ ς οι συν ήκες ειρή-

νης υπαγορε ουν να κάνουμε υσ ες που 
πριν από  χρόνια εν τις σκεφτήκαμε

Δεν είναι θέμα θυσιών. Είναι θέμα αν προ-
λαβαίνεις αυτά που έχουν θυσιαστεί, λόγω 
της προδοσίας και της εισβολής. Δεν θέλω 
να πω περισσότερα. Θέλω να πω μόνο ότι με 
βασανίζει η ανάγκη λύσης του κυπριακού 
προβλήματος. Που θα δημιουργεί και θα 
διαφυλάττει την κυριαρχία του κράτους, τη 
λειτουργικότητα του κράτους, την απόλυτη 
συμβατότητά του με την ιδιότητα που έχει 
ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. Τότε και μόνο τότε 
θα νιώσεις ασφαλής και ήσυχος ότι αφήνεις 
πίσω σου ένα κράτος, μια λύση, η οποία δεν θα 
επιτρέπει ξανά συγκρούσεις, αμφισβητήσεις, 
εχθρότητες, αντιπαλότητες με την Τουρκία.

ΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Τ ο σκηνικό στο Κυπριακό 
εν επιτρ πει ι ια τερες 

προσ οκ ες  Παρά τα τα 
αναμ νεται στην Κ προ το επόμε-
νο ιάστημα η Τ   ουτ, σε ά ο 

να επεισό ιο της σειράς συνο-
μο όγηση κοιν ν όρων αναφοράς 
για επαν ναρ η συνομι ι ν  Το 
Προε ρικό ει την μερικαν α 
να επανακάμ ει στο νησ  προ του 
τ ους του μήνα, στε να στα ο ν και 
ανά ογα μην ματα στο υμ ο ιο 

σφα ε ας που στις  ανουαρ ου 
α αρχ σει τη συ ήτηση για αναν -

ωση της ητε ας της Υ ΚΥΠ 
για ά ους ι μήνες  τις  του 
μήνα αναμ νεται η γκριση ή όχι 
του ηφ σματος και στο Προε ρικό 

εωρο ν ότι η παρουσ α της ει ικής 
απεστα μ νης του  στην Κ προ 
εκε νο το ιάστημα α υπο οη ήσει 
πο  την προσπά εια για αναν ωση 
χωρ ς προ ήματα  ημει νεται ότι 
ενό ει των συ ητήσεων για την ειρη-
νευτική ναμη, αναμ νεται πως τις 
αμ σως επόμενες μ ρες α ιευ ε-
τη ο ν συναντήσεις της αμπε  

π χαρ με ναστασιά η  κιντ , 
αφο  η ει ική αντιπρόσωπος α 
αναχωρήσει για τις Π  μ χρι τα 
μ σα του τρ χοντος μηνός  

Α      
 ,   

   -
,    

  

Α   -
   -

,     
,     

   Κ ,  
     

 Κ ,   
 

Ν ,     
     

;    
   
  

Ο    Τ  
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α ν α ο  αγ να
τ  ΟΥΝΦΙΚΥΠ

στατη 
προσπάθεια 

και μετά… 
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Πολιτική 

έα επιδείνωση στις 
σχέσεις Άγκυρας - 
Τελ Αβίβ επιφύλασσε 
το 2018, με τους δύο 
πάλαι ποτέ… αγαστούς 
συμμάχους και κύρι-
ους στρατηγικούς πυ-

λώνες του «δυτικού συστήματος ασφάλειας» 
στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται σε 
τροχιά μόνιμης αντιπαράθεσης, προβάλλο-
ντας… αλληλοσυγκρουόμενα προτάγματα 
γεωπολιτικής ηγεμονίας. 

Η… κοσμοϊστορικής εμβέλειας φιλοδοξία 
του Ρ. Τ. Ερντογάν να αναδειχθεί σε ηγέτη 
ολόκληρου του ισλαμικού κόσμου, με τις 
προσίδιες ηγεμονικές αποβλέψεις, στο πλαί-
σιο μιας αναδιαρθρωμένης συγκρουσιακής 
«ρευστότητας» όπου, μοιραία, το Ισραήλ δεν 
θα μπορούσε να βρίσκεται στην ίδια όχθη επι-
διώξεων, στόχων και συμφερόντων, οδήγησε, 
σταδιακά, στη διάρρηξη του τουρκο-ισραηλι-
νού άξονα, δημιουργώντας νέα, αποκλίνοντα 
σύνολα και υποσύνολα ισχύος στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αέριο και η 
ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής 
Μεσογείου αναδεικνύονται σε άλλον ένα 
καθοριστικό παράγοντα αντιπαράθεσης, με 
την Άγκυρα να διεκδικεί, με την ισχύ των 
όπλων και την ωμή επιθετικότητα, ρόλο και 
λόγο στο ενεργειακό παίγνιο στην περιοχή.    

στη  α τ αλότητα
Εννέα χρόνια μετά από την ισραηλινή 

επιδρομή στο Μαβί Μαρμαρά, λοιπόν, οι 
τουρκοϊσραηλινές σχέσεις βρίσκονται και 
πάλι στο ασθενέστερό τους σημείο, με σειρά 
γεγονότων να διαμορφώνουν το σκηνικό 
μιας νέας επιδείνωσης, που τείνει να διαλά-
βει, πλέον, τα χαρακτηριστικά συστημικής 
αντιπαλότητας για την επικυριαρχία στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η αντι-
ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου 
Ρ. Τ. Ερντογάν αλλά και άλλων Τούρκων 
πολιτικών αξιωματούχων βρίσκεται μο-
νίμως στην ημερήσια τουρκική πολιτική 
ατζέντα, στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης 
επιθετικής «εξωστρέφειας» εναντίον του 
πρώην στρατηγικού συμμάχου.  

Η τουρκική ηγεσία, μάλιστα, δεν φεί-

δεται ούτε χρόνου, ούτε… ευκαιριών για 
να εργαλειοποιεί τις «ιδεολογικοπολιτι-
κές» αντιπαραθέσεις με το Τελ Αβίβ, σε 
μια προσπάθεια να περιβληθεί το κύρος 
της ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού 
κόσμου εναντίον των «αλλόθρησκων δυνά-
μεων», στην κορυφή των οποίων βρίσκεται 
το «σιωνιστικό Ισραήλ».

Η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία 
με το Ιράν, η μεταφορά της αμερικανικής 
πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και τα τελευταία 
αιματηρά γεγονότα στη Γάζα έδωσαν άλλη 
μια ευκαιρία στον Ερντογάν να επιτεθεί στο 
Τελ Αβίβ, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ κρά-
τος-απαρτχάιντ και προσφέροντας αμέριστη 
στήριξη στη Χαμάς, το «αντιστασιακό κίνημα 
που υπεραμύνεται της πατρίδας των Πα-
λαιστινίων από τη δύναμη κατοχής», όπως 
την αποκάλεσε χαρακτηριστικά.

α  α  ρ σαλ
Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανταπα-

ντά στους ίδιους τόνους, εγκαλώντας την 
Άγκυρα για την κατοχή της Κύπρου και 
τις επιθετικές ενέργειές της εναντίον των 
Κούρδων στη Συρία αλλά και στο εσωτερικό 
της ίδιας της χώρας, ενώ τους τελευταίους 
μήνες ήχθη ενώπιον της Κνεσέτ νομοσχέδιο 
για την αναγνώριση της γενοκτονίας των 

Αρμενίων, που αποτελεί ζήτημα-ταμπού 
για την Τουρκία.

Θεωρεί, παράλληλα, ότι η Άγκυρα παίζει 
ύπουλα «παρεμβατικά» παιγνίδια εναντίον 
του, με αφορμή τους ιερούς τόπους της παλιάς 
πόλης των Ιεροσολύμων, για την προστασία 
των οποίων το ισραηλινό κράτος έχει λάβει 
αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 

Ταυτόχρονα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, 
σε διαδοχικά του , απαντά δηκτικότατα 
στις αιτιάσεις του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς 
τον εκ των μεγαλύτερων υποστηρικτών της 
Χαμάς και κάποιον που «καταλαβαίνει την 
τρομοκρατία και τη σφαγή. Προτείνω να 
μη μας κάνει μαθήματα ηθικής». Η κρίση 
στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών 
κορυφώθηκε τον περασμένο Μάιο με τις 
αμοιβαίες απελάσεις πρέσβεων και ειδικά την 
ταπεινωτική αντιμετώπιση του Ισραηλινού 
διπλωμάτη στο αεροδρόμιο «Ατατούρκ», 
που καλύφθηκε και τηλεοπτικά. 

 τ ρ ό  α α ρητ σ ό  
Σημείο τομής για τον επιθετικά εκφε-

ρόμενο τουρκικό αναθεωρητισμό στην πε-
ριοχή υπήρξε το αποτυχόν πραξικόπημα 
του Ιουλίου 201 , το οποίο σηματοδότησε 
τη γεωστρατηγική στροφή της Άγκυρας σ’ 
έναν αμφίπλευρο προσανατολισμό «λελο-

γισμένης» απομάκρυνσης από τη Δύση 
και προσέγγισης με τη Ρωσία (και το Ιράν, 
δευτερευόντως), με επίκεντρο την κρίση 
στη Συρία και, ειδικότερα, τη διαχείριση 
του Κουρδικού, που δεν αποτελεί για την 
Τουρκία ένα οιοδήποτε πρόβλημα, αλλά 
υπαρκτικής σημασίας ζήτημα που άπτεται 
της ίδιας της κρατικής της υπόστασης και 
της συνέχειάς της ως κράτους.

Η Τουρκία, έμπρακτα, με τη χρήση της ωμής 
στρατιωτικής ισχύος, και εκμεταλλευόμενη 
την ή και αντιδρώντας στην μεταψυχροπο-
λεμική γεωπολιτική αστάθεια, σ’ ένα ρευστό, 
πολυπολικό και βίαιο διεθνές περιβάλλον, 
με συνεχείς αλλαγές και μετατοπίσεις στους 
συσχετισμούς ισχύος, εκδιπλώνει τις αναθεω-
ρητικές επιδιώξεις της σε όλα τα γεωπολιτικά 
υποσυστήματα της περιοχής, επιχειρώντας 
να ενισχύσει αλλά και να «επιβάλει» δικούς 
του συντελεστές κυριαρχίας. Συμπεριφορά 
που, αναπόδραστα, την έφερε αντιμέτωπη με 
το Τελ Αβίβ, πολλώ μάλλον που προσέδιδε 
σ’ αυτήν έναν καθαρά νεο-οθωμανικό προ-
σανατολισμό, με σαφείς ηγεμονικές βλέψεις. 

 
αταλ τη   ρ τ  
Καταλύτης για την πορεία των τουρκο-

ισραηλινών σχέσεων τα τελευταία χρόνια 
υπήρξε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, επι-

σημαίνει ο διεθνολόγος, Μιχάλης Κοντός, 
σημειώνοντας πως οι σχέσεις των δύο χωρών 
θα πρέπει να ιδωθούν μέσα από το πρίσμα 
των συνεχών διακυμάνσεων της τουρκικής 
πολιτικής στην περιοχή. «Οι σχέσεις Τουρκίας  
- Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, προσδιορί-
ζονται από έναν καθοριστικό παράγοντα: 
Είναι η αλλαγή της τουρκικής πολιτικής, 
μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», εξηγεί. «Η στήριξη 
της Άγκυρας προς τους μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς της περιοχής, με τη φιλοδοξία 
να καταστεί, υπό νεο-οθωμανικό μανδύα, 
η ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού 
κόσμου, οδήγησε στη διάλυση της συμ-
μαχίας των δύο χωρών. Αρχής γενομένης 
με το επεισόδιο στο Μαβί Μαρμαρά και 
την επιτεινόμενη, προκλητική για το Τελ 
Αβίβ, αντι-ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ 
Ερντογάν. Παρότι το Ισραήλ προσπάθησε, 
αρχικά, να περιορίσει τη ζημιά στις σχέσεις 
του με την Άγκυρα, στη συνέχεια επιχείρη-
σε να δημιουργήσει εναλλακτικά σχήματα 
συνεργασιών και συμμαχιών στην περι-
οχή, ίδε τριμερή σχήματα με Ελλάδα και 
Κύπρο, ιδία στα θέματα της ενέργειας και 
της ασφάλειας. Εφεξής, λοιπόν, οι τουρκο-
ισραηλινές σχέσεις προσλαμβάνουν εχθρικό 
χαρακτήρα». 

λ τ ό λα σ
α τ αρ ση  

Πέραν, ωστόσο, των διμερών σχέσεων 
που ολοένα οξύνονται, έχουν λάβει χώρα και 
εξελίξεις, οι οποίες τείνουν να διαμορφώσουν 
ένα άλλο συστημικό, γεωπολιτικά, πλαίσιο 
αντιπαράθεσης, σημειώνει. «Έχουμε, αφε-
νός, την ταύτιση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, τη 
Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και τη σύμπλευση της Τουρκίας με 
τη Ρωσία και το Ιράν. Δημιουργείται, έτσι, 
μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων, 
με εν δυνάμει δομικά χαρακτηριστικά, 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο της 
οποίας ανα-διαρθρώνονται οι σχέσεις των 
δύο πάλαι ποτέ συμμάχων». 

Όσον αφορά στην παρουσία των Αμε-
ρικανών στη Συρία, συνεχίζει ο κ. Κοντός, 
«πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν μεν ση-
μαντική, αλλά δεν είχε ηγεμονικά χαρακτη-
ριστικά. ταν μάλλον υποβοηθητική και δεν 
λειτούργησε ως πραγματικό αντίβαρο στη 
ρωσική ανάμειξη». Με άλλα λόγια, εξηγεί, 
η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, 
Ντόναλντ Τραμπ, για αποχώρηση των αμε-
ρικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη 
Βόρεια Συρία δεν προκαλεί κενό ισχύος, 
ούτε συνιστά ίδιας σημασίας γεγονός με 
την αποχώρηση των Αμερικανών από το 
Ιράκ. Με τα δεδομένα που διαμορφώνονται 
τώρα, βλέπουμε να περιπλέκονται οι σχέσεις 
κάποιων περιφερειακών παικτών, όπως η 
Τουρκία, η οποία επιχειρεί να συμπεριφερθεί 
ως περιφερειακή δύναμη και να επιτεθεί 
κατά των Κούρδων. Δημιουργείται, έτσι, 
ένα εν δυνάμει πεδίο σύγκρουσης μεταξύ 
Τουρκίας-Ρωσίας, που δεν ξέρουμε ακόμη 
πώς θα εξελιχθεί. 

Σ χεδόν σε κάθε δήλωσή του, ο Νίκος Αναστασι-
άδης θέτει πρωτίστως το ζήτημα της λειτουρ-
γικότητας του ομοσπονδιακού κράτους. Είναι 

ξεκάθαρο ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό δεν θα 
επαναρχίσουν χωρίς να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό 
το θέμα. Οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, που 
προβλέπουν την αποτελεσματική συμμετοχή των 
δύο κοινοτήτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
ερμηνεύονται διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Ο 
Αναστασιάδης θεωρεί την πρόνοια για τουλάχιστον 
μία θετική ψήφο στο πουργικό Συμβούλιο και τους 
άλλους ομοσπονδιακούς θεσμούς εμπόδιο για τη 
λειτουργικότητα του κράτους. Για τον Ακιντζί, αυτό 
είναι φυσικό επακόλουθο της πολιτικής ισότητας. 

Διατεινόμενος ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα 
ομοσπονδίας στον κόσμο, ο Αναστασιάδης ζητεί να του 
«δείξουν» ένα ομοσπονδιακό κράτος όπου η τουλά-
χιστον μία θετική ψήφος των συνιστωσών μονάδων 
να αποτελεί προ πόθεση για τη λήψη αποφάσεων. 
Προφανώς, η έννοια το φεντεραλισμού γενικότερα 
αλλά και συγκεκριμένα γνωρίσματα της κυπριακής 
περίπτωσης ειδικότερα δεν γίνονται πλήρως κατανοητά. 

Ας κάνουμε αρχή με τις ομοσπονδίες ευρύτερα. Στα 
ομοσπονδιακά κράτη υπάρχουν δύο ξεχωριστά επίπεδα 
διοίκησης: η ομοσπονδιακή διοίκηση και οι ομόσπον-
δες διοικήσεις (συνιστώσες πολιτείες). Οι αρμοδιότητες 
που εκχωρούνται σε κάθε επίπεδο -ομοσπονδιακό ή 
ομόσπονδο- καθορίζονται από το ομοσπονδιακό σύ-
νταγμα. Σε κάποιες περιπτώσεις εκχωρούνται πρώτα 
οι αρμοδιότητες στις ομόσπονδες διοικήσεις και στη 
συνέχεια οι εναπομείνασες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται 
στην ομοσπονδιακή διοίκηση, ενώ σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, καθο-
ρίζονται πρώτα οι αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής 
διοίκησης και, σε δεύτερο στάδιο, γίνεται η εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στις ομόσπονδες διοικήσεις. πάρχουν 
και φορές που καθορίζονται κοινά πεδία αρμοδιοτήτων. 

Θεμελιώδες γνώρισμα των ομοσπονδιών είναι το 
ισότιμο πολιτικό στάτους των ομόσπονδων διοικήσε-
ων  καμιά δεν είναι ανώτερη της άλλης. Συγχρόνως, οι 
πολιτικά ισότιμες ομόσπονδες διοικήσεις έχουν ισότιμο 
πολιτικό στάτους και με την ομοσπονδιακή διοίκηση. Με 
άλλα λόγια, η ομοσπονδιακή διοίκηση δεν παρεμβαίνει 
στα πεδία αρμοδιοτήτων των ομόσπονδων διοικήσεων. 
Μέχρι σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται να παρουσι-
άζονται οποιεσδήποτε δυσκολίες. Ο Αναστασιάδης 
επιθυμεί τη μείωση του αριθμού των αρμοδιοτήτων 
της ομοσπονδιακής διοίκησης, ώστε, όπως έχει συμβεί 
σε όλες τις ομοσπονδίες, με την πάροδο του χρόνου 
να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών στον διαμοιρασμό 
των εξουσιών. Ωστόσο, πέραν του διαμοιρασμού των 
εξουσιών σε δύο χωριστά επίπεδα, υπάρχει ακόμα ένα 

θεμελιώδες γνώρισμα των ομοσπονδιών, στο οποίο 
στην κυπριακή περίπτωση παρουσιάζονται δυσκο-
λίες: οι ομόσπονδες μονάδες (συνιστώσες πολιτείες) 
συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 
ομοσπονδιακής διοίκησης. Δεν νοείται ομοσπονδία 
χωρίς αυτή την αρχή. Μάλιστα, αυτή είναι σημαντικό-
τερη και από τον διαμοιρασμό της εξουσίας, καθότι ο 
διαμοιρασμός εξουσίας ίσχυε τόσο στα φεουδαρχικά 
καθεστώτα όσο και στις αυτοκρατορίες. Πέραν του δια-
μοιρασμού της εξουσίας ανάμεσα στην ομοσπονδιακή 
και τις ομόσπονδες διοικήσεις, η ειδοποιός διαφορά 
των ομοσπονδιακών κρατών είναι η συμμετοχή των 
ομόσπονδων μονάδων στην ομοσπονδιακή διοίκηση. 
Αυτό το θέμα θα θίξουμε στη συνέχεια. 

Καταρχήν, θα πρέπει να αναφερθούμε στη συμ-
μετοχή στα όργανα της Νομοθετικής και Δικαστικής 
Εξουσίας. Σε αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζονται δυ-
σκολίες, καθότι η συμμετοχή της τουρκοκυπριακής 
συνιστώσας (ομόσπονδης) πολιτείας στα νομοθετικά 
και δικαστικά όργανα γίνεται αποδεκτή. Όπως σε όλες 
τις ομοσπονδίες, έτσι και στο κυπριακό ομοσπονδιακό 
κράτος η ομοσπονδιακή βουλή θα αποτελείται από 
δύο κοινοβουλευτικά σώματα (βουλές). Το πρώτο θα 
στελεχώνεται κατ’ αναλογία του πληθυσμού κάθε πο-
λιτείας και θα εκπροσωπεί το σύνολο του λαού, ενώ το 
δεύτερο θα διαμορφωθεί με την ισάριθμη συμμετοχή 
βουλευτών και από τις δύο συνιστώσες πολιτείες. Οι 
νομοθεσίες που θα ψηφίζονται στη μια βουλή δεν θα 
μπορούν να τεθούν σε ισχύ χωρίς να εγκριθούν από 
την άλλη βουλή.  κανόνας της «ίσης εκπροσώπησης 

άνισων μονάδων» είναι αποτελεσματικός και ζωτικής 
σημασίας για τις μικρές ομόσπονδες πολιτείες, καθότι 
εμποδίζει την επικυριαρχία της εθνοτικής ομάδας με 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό (πλειοψηφία).

Αναμφισβήτητα, τα νομοθετικά όργανα έχουν εξέχου-
σα σημασία στις δημοκρατίες, εφόσον οι κυβερνήσεις, 
ήτοι η εκτελεστική εξουσία, είναι υποχρεωμένες να 
εφαρμόσουν τις νομοθεσίες που ψηφίζονται. Ωστόσο, 
είναι γεγονός ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να υπονομεύ-
σουν τους νόμους που συντάσσει το νομοθετικό σώμα. 
Συνεπώς, η συμμετοχή των ομόσπονδων μονάδων όχι 
μόνο στα νομοθετικά και δικαστικά όργανα, αλλά και 
στην εκτελεστική εξουσία, είναι καίριας σημασίας. Αυτό 
είναι το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε ενώπιόν 
μας: το πώς η τουρκοκυπριακή συνιστώσα (ομόσπον-
δη) πολιτεία θα συμμετέχει στην εκτελεστική εξουσία 
και στους υπόλοιπους ομοσπονδιακούς θεσμούς. Στις 
ομοσπονδίες δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας ο 
οποίος να ρυθμίζει τον τρόπο συμμετοχής των ομό-
σπονδων πολιτειών στην ομοσπονδιακή διοίκηση. Οι 
εφαρμογές είναι πολλαπλές. Θεμελιώδης κανόνας, 
ωστόσο, είναι η αντιπροσώπευση των ομόσπονδων 
διοικήσεων στην ομοσπονδιακή διοίκηση. 

     
 ρ α ό όσ  ρ τ  
Σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε λόγο για το 

ιδιαίτερο γνώρισμα της κυπριακής ομοσπονδίας. Στην 
Κύπρο, το ομοσπονδιακό κράτος θα συγκροτηθεί μόνον 
από δύο συνιστώσες μονάδες. Αυτό, αναπόφευκτα, 
περιπλέκει τα πράγματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα -ομο-

σπονδίας με δύο μόνο συνιστώσες πολιτείες- ήταν η 
Τσεχοσλοβακία πριν από τη διάλυσή της, όπως και 
το Πακιστάν πριν από την απόσχιση του Μπαγκλα-
ντές. Στην περίπτωση που η μια συνιστώσα μονάδα 
μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις κατά βούληση, τότε 
δεν μπορούμε να μιλάμε για ομοσπονδία, αλλά για 
ενιαίο κράτος. Για να μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
ομοσπονδία, είναι απαραίτητη η σύνθεση της βού-
λησης των δύο συνιστωσών μονάδων και στη λήψη 
αποφάσεων από την εκτελεστική εξουσία. Όπως, χωρίς 
τη χωριστή έγκριση των ομόσπονδων διοικήσεων 
δεν μπορεί να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, έτσι και η 
εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις 
στηριζόμενη στη βούληση μόνον της μιας ομόσπονδης 
διοίκησης. Εκ πρώτης όψεως, αυτό μπορεί να θυμίζει 
«συνομοσπονδία». Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι, 
για να λειτουργήσει μια «διπολιτειακή» ομοσπονδία, 
επιβάλλεται να υπάρξουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, 
ώστε η μια πολιτεία να μην μπορεί να κυριαρχήσει 
επί της άλλης. 

Προκειμένου το πρόβλημα να ξεπεραστεί μόνιμα, 
επιβάλλεται να «ομοσπονδοποιηθούν» τα μυαλά των 
πολιτικών κομμάτων και των ελίτ. Είναι μείζονος 
σημασίας να αποκτήσουν φεντεραλιστική αντίληψη 
και πνεύμα και να απαλλαγούν από τη νοοτροπία 
της διάκρισης ανάλογα με την εθνοτική καταγωγή. 

Στην Κύπρο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο 
μέλλον. Τώρα, αυτό που χρειάζεται είναι η υλοποίηση 
της διπολιτειακής ομοσπονδίας.

ποτελεσματική συμμετοχή και λειτουργικότητα
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Οι σύμμαχοι που έγιναν εχθροί…
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ΜΙ ΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
.  

 αποχ ρηση των αμερικανι-
κ ν στρατευμάτων από την περι-
οχή της εράπο ης α μπορο σε, 
ασφα ς, να χαρακτηριστε  ως  
προσφορά καρότου της υάσι-
γκτον προς την γκυρα, μετά την 
επι ε νωση στις σχ σεις των ο 
χωρ ν  Κα ς το Κουρ ικό ήταν 
και παραμ νει να υπαρ ιακό πρό-

ημα για την Τουρκ α, που αφορά 
στην ια την κρατική της υπόστα-
ση, με ορατό τον κ ν υνο ιάχυσης 
αστά ειας και αποστα εροποιητι-
κ ν ιεργασι ν στο εσωτερικό της 
και εντός του τουρκικο  ε άφους  

ρα, α μπορο σε να ειπω ε  
πως η υάσιγκτον, με την κ νηση 
αυτή, ωσε κάτι στην Τουρκ α, στο 
π α σιο, ασφα ς, της υφιστάμε-
νης ισορροπ ας υνάμεων και υπό 
την επ γνωση του γεγονότος ότι, σ  

να τ τοιο π α σιο, εν υπάρχουν 
φι ες και μόνιμες συμπ ε σεις  

Η απο ρ  
των Α ρ αν ν
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το όραμα της Κύπρου αλλά 
και των υπόλοιπων κρατών 
-Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυ-
πτος- που συνεργάζονται 
σε περιφερειακό επίπεδο 
με επίκεντρο την ενέργεια, 
αναφέρθηκε αυτήν τη βδο-

μάδα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χρι-
στοδουλίδης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε 
έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό με σκοπό τη 
δημιουργία ενός οργανισμού που θα προω-
θήσει ένα Σχέδιο Ασφάλειας της Μεσογείου. 
Αυτό είναι που η Τουρκία ονομάζει «περι-
φερειακή συμπαιγνία» του «κουαρτέτου», 
που αποσκοπεί στην περιθωριοποίησή της 
από το ενεργειακό παιγνίδι, χωρίς να αντι-
λαμβάνεται ότι η ίδια με τη νεο-οθωμανική 
της ρητορική και τον επεκτατισμό της θέτει 
εαυτόν εκτός της ενεργειακής αρχιτεκτονικής 
της Ανατολικής Μεσογείου

 λη α τ  ρ τ  
Σε μιαν άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση 

για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ο ειδικός σε θέματα τουρκικής πολιτικής, 
καθηγητής    , 
αναφέρει χαρακτηριστικά στο  

  S  S  πως το νεο-
οθωμανικό πρίσμα πολιτικής της Άγκυρας 
προφανώς εμποδίζει την Τουρκία να δει το 
σύνολο των στρατηγικών, νομικών, οικονομι-
κών και κοινωνικών διαστάσεων στην εξίσωση 
της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως εύστοχα 
παρατηρεί, η σκληρή ρητορική του Τούρκου 
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι 
σε Ισραήλ και Αίγυπτο δημιούργησε, χωρίς 
αμφιβολία, σοβαρές κρίσεις εμπιστοσύνης 
έναντι της Τουρκίας τόσο για το Κάιρο όσο 
και για την Ιερουσαλήμ. «Αυτή η έλλειψη 
εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με την ανα-
κάλυψη του φυσικού αερίου, οδήγησε τις 
δύο αυτές χώρες προς την κατεύθυνση της 
μιας προς την άλλη και στην αγκαλιά της 
Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίες έχουν 
επίσης σοβαρές διαφωνίες με την Τουρκία».

Αναφορικά με τον αγωγό  , ση-
μειώνει πως Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα και 
Ισραήλ έχουν σημαντική υπεροχή έναντι των 
διαφορών με την Τουρκία σε στρατηγικό, 
νομικό και οικονομικό επίπεδο, και αυτό 
θα μπορούσε να τους δώσει τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουν το φιλόδοξο αυτό 
έργο τους - εάν είναι σε θέση να αντλήσουν 
τα απαραίτητα κεφάλαια.

 σ ρ  α α ρ σ ση  
α    α  

Ακολούθως σημειώνει πως, εάν τελικά 
το Ισραήλ και η Αίγυπτος καταφέρουν να 
συνεργαστούν για να σταθεροποιήσουν την 
κρίση στη Γάζα, θα ήταν ευκολότερο για τον 
Ερντογάν να εξηγήσει οποιανδήποτε απότομη 
αλλαγή στάσης ή πολιτικής στο τουρκικό 
κοινό για εξομάλυνση των σχέσεων με τις 
δύο χώρες. «Εάν μια τέτοια ατμόσφαιρα μπο-
ρούσε να διατηρηθεί και να μετατραπεί σε 
πολιτική σταθερής κατάστασης, τότε θα άνοιγε 
ο δρόμος για μια πραγματική περιφερειακή 
συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου, 
χωρίς τον αποκλεισμό οποιουδήποτε παί-
κτη. Μια τέτοια επανάσταση θα μπο-
ρούσε, τουλάχιστον θεωρητικά, να 
συμβάλει στην επίτευξη μιας τελικής 
ειρηνευτικής συμφωνίας στο νησί 
(Κύπρο), η οποία θα διευκόλυνε 
την ευημερία για ολόκληρη την 
περιοχή».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ο δρ 
, η προοπτική μιας ευη-

μερούσας Ανατολικής Μεσογείου 
πιθανότατα θα επισκιάζεται από 
την ανελαστική νεο-οθωμανική 
εξωτερική πολιτική της Τουρκί-
ας, η οποία τροφοδοτείται από 
διπλωματικές εντάσεις - κυρίως 
με μη μουσουλμανικές χώρες. 
«Η ικανότητα του Ερντογάν να 
μετατρέψει τις διπλωματικές 
εντάσεις σε δημόσια στήριξη 
στο εσωτερικό, ενόψει της οικο-
νομικής κρίσης, τον ενθάρρυνε 
να ακολουθήσει αυτή την προ-
σέγγιση και να διαμορφώσει μια 
κληρονομιά που βασίζεται στην 
αντιπαράθεση μεταξύ του σταυρού 
(και του Αστέρα του Δαβίδ) και της 
ημισελήνου».

Καταληκτικά σημειώνει πως, εκτός αν 
η Άγκυρα κάνει μια απροσδόκητη στρο-

φή, η αυξανόμενη εχθρότητα της Τουρκίας 
προς τον αγωγό της Ανατολικής Μεσογείου 
πιθανότατα θα αντιστρέψει ολόκληρη τη 
διαδρομή, καθιστώντας την Αίγυπτο τον 
προορισμό του κυπριακού και του ισραη-
λινού φυσικού αερίου προς εξαγωγή στην 
Ευρώπη ως υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου μέσω των πλοίων. «Η Ευρώπη δεν 
θα ήταν τότε σε θέση να αντισταθμίσει την 
Τουρκία, επειδή η Άγκυρα θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει τη συνεχιζόμενη συριακή 
κρίση των προσφύγων ως ατού. Συνεπώς, η 
Τουρκία θα πρέπει τελικά να αποφασίσει, εάν 
θα συμμετάσχει σε αυτήν την ευημερούσα 
περιφερειακή επιχείρηση ως πραγματικός 
εταίρος ή αν θα ενεργήσει εναντίον της, 
χωρίς να επιτύχει τίποτα συγκεκριμένο 
εκτός από περισσότερη φθορά», σημειώνει.

ό ταλ ό όστ
 θέμα της πολυεπίπεδης συνεργα-

σίας στη Μεσόγειο, με επίκεντρο και τα 
ενεργειακά, αναλύεται και στην τελευταία 
4η Έκθεση «Ρώμη 2018 - Μεσογειακοί 
Διάλογοι - Χτίζοντας Εμπιστοσύνη: Οι Προ-
κλήσεις της Ειρήνης και της Σταθερότητας 
στη Μεσόγειο». Η συγκεκριμένη έκθεση 

εκπονήθηκε από αριθμό ακαδημαϊκών 
και προωθείται μεταξύ άλλων από 
το ιταλικό πουργείο Εξωτερι-
κών και Διεθνούς Συνεργασίας 
και το    

   S  
( S ).

Η Αίγυπτος με το  και το 
, το Ισραήλ με το Λεβιάθαν, το 

Ταμάρ και το Νταλίτ και η Κύπρος 
με την Αφροδίτη και την Καλυψώ, 
επιδιώκουν τη δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής και εναλλακτικής λύσης 
παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, 
εκτός από τα δρομολόγια της Ρωσίας, της 
Αλγερίας και του Κόλπου. Συνεπώς, οι 
προσπάθειές τους φαίνεται να προσανα-
τολίζονται σήμερα προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας ενός είδους ενεργειακού 
καρτέλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενός νέου 
διεθνούς δίκτυου φυσικού αερίου, στο οποίο 
όλα θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο στους 
ενεργειακούς γίγαντες που έχουν γίνει κοινοί 
εταίροι των κρατών.

Για τις επιλογές αξιοποίησης, πέραν 
από τον  , σημειώνεται πως αρ-
κετά από τα αποθέματα θα πηγαίνουν στα 
τερματικά της Αιγύπτου για υγροποίηση ή 
σε τερματικό στο Βασιλικό της Κύπρου και 
από εκεί με πλοία στην Ελλάδα, την Ιταλία 
και τις ευρωπαϊκές αγορές. «Τελικά, αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγάλη 
γεωπολιτική και στρατηγική πρόκληση, στην 
οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να 
διαδραματίσει ενεργό και πρωταγωνιστικό 
ρόλο», αναφέρει.

 τ  λ α στ  όλ
Η έκθεση σημειώνει πως το τρίγωνο 

μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της 
Σαουδικής Αραβίας είναι ζωτικής σημασίας. 
«Το Ριάντ, σύμμαχος του Κα ρου, ενδιαφέ-
ρεται να διατηρήσει τη σύγκλιση των κοινών 
συμφερόντων με το Τελ Αβίβ και χαιρετίζει 
τη συμφωνία αερίου που υπεγράφη μεταξύ 
του Ισραήλ και της Αιγύπτου, την οποία 
εκλαμβάνει ως περαιτέρω απόδειξη της 
συνεργασίας μεταξύ διαφόρων παραγόντων 
με σκοπό την ανάσχεση του Ιράν στη Μέση 
Ανατολή. Την ίδια στιγμή, η πρωτοβουλία 
αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία για το 

βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, που θα 
μπορούσε να εκμεταλλευτεί το ισραηλινό-
αιγυπτιακό φυσικό αέριο για την περαιτέρω 
χρηματοδότηση της φουτουριστικής πόλης 
της  στον Κόλπο της Άκαμπα.

 ση ασ α τη  σ α
Ακολούθως, η ανάλυση αναφέρεται στις 

θαλάσσιες διαφορές Ισραήλ-Λιβάνου, αλλά 
και στην προβληματική στάση της Τουρ-
κίας. Τέλος, δεν παραλείπει να αναφερθεί 
και στον ρωσικό παράγοντα, για τον οποίο 
σημειώνει: «Για να κατανοήσουμε πλήρως 
τη γεωστρατηγική αξία του ενεργειακού 
παιγνιδιού που εκτυλίσσεται, προς το παρόν, 
στη λεκάνη της Λεβαντίνης, δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε τον ρόλο των εμπλεκόμενων 
εταιρειών ενέργειας - ιδιαίτερα των ρωσικών, 
όπως είναι οι  και , οι οποίες 
σε αυτήν τη δεκαετία αγόρασαν μετοχές, 
ξεκίνησαν εξερευνήσεις και άνοιξαν κοι-
νές επιχειρήσεις με άλλους παγκόσμιους 
παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο. ...  Από 
τον Λίβανο στην Αίγυπτο, μέσω του Ισρα-
ήλ, οι ρωσικές εταιρείες χρησιμοποίησαν 
την ενέργεια ως ένα στρατηγικό παράγοντα 
για την επέκταση της ρωσικής ισχύος στην 
περιοχή, καθώς και για να ετοιμάσουν το 
επόμενο βήμα στην ενεργειακή στρατηγική 
του Κρεμλίνου για την επέκταση της επιρ-
ροής του σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ίσως 
ακόμη και να εξεταστεί ένας μελλοντικός 
ρόλος στη Λιβύη. Έτσι, η συμφωνία αερίου 
μεταξύ Ισραήλ και η Αιγύπτου θα πρέπει 
να εκλαμβάνεται καλύτερα ως ένα σημάδι 
της σημασίας αυτού του κουαρτέτου της 
Μεσογείου, προς το παρόν, αλλά, πάνω 
από όλα, τού πόσο σημαντικό θα είναι στο 
εγγύς μέλλον».

τηση σ   τ τ
Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος της ισραη-

λινής Κυβέρνησης δήλωσε την Τετάρτη στο 
24 S ότι ο υπουργός Ενέργειας του 

Ισραήλ, Γιουβάλ Στάινιτς, θα συναντηθεί με 
τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπτέλ Φατάχ Αλ 
Σίσι, στο Κάιρο, αργότερα αυτόν τον μήνα. Η 
συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
μεταξύ 13-14 Ιανουαρίου σε διάσκεψη 
για την ενέργεια στην Αίγυπτο. Ο Στάινιτς 
αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον 
υπουργό Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου Μοχάμεντ 
Σιακέρ Ελ-Μαρκάμπι. Αν και η Αίγυπτος 
ήταν σημαντικός περιφερειακός εξαγωγέας 
φυσικού αέριου στην περιοχή, με το Ισρα-
ήλ πελάτη της, η κατάσταση τα τελευταία 
χρόνια έχει ανατραπεί, εξαιτίας πολλών 
παραγόντων -συμπεριλαμβανομένης της 
αστάθειας στη χερσόνησο του Σινά, όπου 
υπάρχουν αρκετά μεγάλα κοιτάσματα και 
ο ισραηλινός όμιλος   -  
και το Ισραήλ ανακάλυψαν μεγάλα πεδία 
φυσικού αερίου εκτός ανοικτής θάλασ-
σας. Επιπλέον, το αέριο του Λεβιάθαν, 
που ανακαλύφθηκε το 2010 στην ΑΟΖ 
του Ισραήλ και αναμένεται να ξεκινήσει 
την παραγωγή το 2019, εκτιμάται ότι θα 
ανέρχεται σε 18,9 τρισεκατομμύρια κυβικά 
πόδια φυσικού αερίου.

πενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φε-
βρουάριο η ισραηλινή    
υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική 

  για την προμήθεια 4 δισε-
κατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού 
αερίου από το Λεβιάθαν και το Ταμάρ 
στην αιγυπτιακή εταιρεία  για 
περίοδο 10 ετών, σε μια συμφωνία η οποία 
χαρακτηρίστηκε ιστορική.

Η Κύπρος έχει επίσης υπογράψει δι-
ακυβερνητική συμφωνία με την Αίγυπτο 
για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου, ο οποίος θα μεταφέρει 
φυσικό αέριο από το κοίτασμα Αφροδίτη 
στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Ε.Ε. 
Η συμφωνία υπογράφτηκε τον περασμένο 
Νοέμβριο από τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο 
Λακκότρυπη και τον υπουργό Πετρελαίου 
και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Ταρέκ 
Ελ Μόλα. Στην τελετή υπογραφής συμμε-
τείχαν, επίσης, ο επικεφαλής της Μονάδας 
Διεθνών Σχέσεων και Διεύρυνσης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής -   και 
οι εκπρόσωποι της  , της S  
και της , της κοινοπραξίας που έχει 
τα δικαιώματα στην Αφροδίτη.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ε μια παρά η η ε ι η, η 
Τουρκ α εκ νησε αυτήν τη ο-
μά α μ α από τις μεγα τερες με-
ταφορ ς υγροποιημ νου φυσικο  
αερ ου  από το μεσογειακό 

ιμάνι του  μφωνα με 
ανακο νωση του  , 
περιφερειακο  ιευ υντή πετρε-

α κ ν εταιρει ν της  
   

, αυτό το π ο ο  
   

  που ε ναι αγκυρο ο η-
μ νο στο  ε ναι το μεγα τε-
ρο π ο ο  στον κόσμο μήκους 

 μ τρων  Τον ε ρουάριο του 
, η Τουρκ α ρομο όγησε το 

ε τερο  με  εκατομμ ρια 
κυ ικά μ τρα αποστο ής ημερησ -
ως στο ιμάνι του   μονά α 

ια τει χωρητικότητα απο ήκευ-
σης Υγροποιημ νου υσικο  ερ -
ου  κυ ικ ν μ τρων, που 
αποτε ε  τη μεγα τερη παγκόσμια 

υναμικότητα    τόνισε 
ότι το σκάφος  , μήκους  
μ τρων, το οπο ο φ ρνει  από 
το Κατάρ στο τερματικό , 

χει χωρητικότητα  κυ ικά 
μ τρα

Επέν υ  Τουρ α   

Η προοπτ  α  
υ ρού α  Ανατολ  

Μ ογ ου π αν τατα 
α π τα  απ  

τ ν αν λα τ  ν ο
ο ω αν  ωτ ρ  
πολ τ  τ  Τουρ α  
 οπο α τρο ο οτ τα  

απ  πλω ατ έ  
ντ   υρ ω    
ου ουλ αν έ  ρ
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σημειωθεί ότι την πρόθεσή τους να φιγουράρουν 
στο ψηφοδέλτιο του κόμματος εξέφρασαν και οι 
Κυριάκος Χατζηγιάννης, Μιχάλης Σοφοκλέους 
και Χριστόφορος Φωκα δης.  

Όπως πληροφορείται η «Σ», το κόμμα προ-
σέγγισε και τη γνωστή Κύπρια τραγουδίστρια 
Άννα Βίσση, με σκοπό να την εντάξει στην τελική 
εξάδα. Μάλιστα, διεξήχθη και δημοσκόπηση για 
να πιάσουν τον παλμό του κόσμου. Η γνώστη 
τραγουδίστρια, ωστόσο, είπε «όχι» στην πρόταση. 
Στην ίδια εσωτερική έρευνα που διενεργήθηκε 
για λογαριασμό του κόμματος, με σκοπό να μετρη-
θεί το γκελ εν δυνάμει αριστήνδην υποψηφίων, 
συμπεριλήφθηκε και το όνομα του εκπροσώπου 
Τύπου της Βουλής, Λουκά Φουρλά. Σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες της «Σ», τα ποσοστά 
αποδοχής του γνωστού δημοσιογράφου -πρώ-
τος σε προτίμηση σε παγκύπρια κλίμακα- ήταν 
εντυπωσιακά τόσο στη γενέτειρά του, Λεμεσό, 
όσο και στην πρωτεύουσα. Η «Σ» επικοινώνησε 
με τον κ. Φουρλά, ο οποίος όμως δήλωσε ότι 
δεν ενδιαφέρεται να κατέλθει ως υποψήφιος 
ευρωβουλευτής. 

σα α αρ  
α φασ  τ   

Πιο θολό είναι το τοπίο στις τάξεις της Εζε-
κία Παπαϊωάννου, με τις τελικές αποφάσεις 
να λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή 
περί τα μέσα Ιανουαρίου. Πριν την περίοδο 

των εορτών ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες 
στο καταστατικό του κόμματος σχετικά με τις 
εισηγήσεις ονομάτων και τώρα βρίσκονται σε 
εξέλιξη οι διαδικασίες φιλτραρίσματος, με κύριο 
στόχο την αύξηση των ποσοστών αλλά και τη 
διατήρηση των δύο εδρών. Το μόνο που είναι 
ξεκάθαρο, είναι η επαναδιεκδίκηση της έδρας 
από τον ευρωβουλευτή Νεοκλή Συλικιώτη, αλλά 
και η συμπερίληψη ενός Τουρκοκύπριου υπο-
ψήφιου στο ψηφοδέλτιο. Στους «διαδρόμους» 
ακούστηκε και του όνομα της βουλευτού Σκεύης 
Κουκουμά, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται. 

ατ   στ   
Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες το ΔΗΚΟ 

φέρεται να είναι το πλέον ετοιμοπόλεμο κόμμα, 
καθώς ελάχιστες είναι οι εκκρεμότητες σχετικά 
με τους εκλεκτούς που θα «κλειδώσουν» το 
ψηφοδέλτιο. Σίγουρη είναι η υποψηφιότητα του 
ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος θα 
διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία, ενώ επίσημη 
πλέον είναι και η υποψηφιότητα της δημο-
σιογράφου Κατερίνας Χριστοφίδου, η οποία 
αποφάσισε να αξιοποιήσει την πρόταση του 
ΔΗΚΟ. 

Στο ψηφοδέλτιο και ο βουλευτής Ζαχαρίας 
Κουλίας, ο οποίος διεκδικεί έδρα και εκτός συ-
νόρων. Όσον αφορά στο τρίτο όνομα, το κόμ-
μα βρίσκεται μεταξύ των Αλέκου Τρυφωνίδη 
και Μαρίνου Μουσιούττα. Το ψηφοδέλτιο θα 

ενισχύσει και η πρόεδρος της Αλληλεγγύης, 
Ελένη Θεοχάρους, η οποία προχθές πήρε το 
«πράσινο φως» από το κόμμα της. Το παζλ δεν 
αποκλείεται να συμπληρώσει το όνομα του Παύ-
λου Μυλωνά, το οποίο εδώ και μήνες «παίζει» 
δυνατά στο παρασκήνιο.  

  
λό   α α  

Καρπούς απέφερε το έντονο φλερτ των 
Οικολόγων με τη Συμμαχία Πολιτών, με τα 
δύο κόμματα να ενώνουν δυνάμεις για τις 
επερχόμενες Ευρωεκλογές. Σίγουρη είναι 
η υποψηφιότητα του «πράσινου» βουλευτή 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ο οποίος αποδέ-
χθηκε την πρόταση στη διεκδίκηση έδρας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο κοινό ψη-
φοδέλτιο αναμένεται και η συμμετοχή του 
γνωστού Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου 
Σενέρ Λεβέντ. Εντός των ημερών αναμένε-
ται να επαναρχίσουν οι συζητήσεις, μετά το 
διάλειμμα της εορταστικής περιόδου, για να 
κλείσει το ζήτημα Ευρωεκλογές.

 ό η η  
Μετά από έναν παρασκηνιακό διάλογο με-

ταξύ των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου, με 
αντικείμενο τις συνεργασίες για τις Ευρωεκλογές, 
η ΕΔΕΚ φαίνεται πως θα επιλέξει τον μοναχικό 
δρόμο. Η ΕΔΕΚ πολύ πιθανό να προχωρήσει 
σε αυτόνομη κάθοδο, καθώς οι διαβουλεύσεις 
με τα άλλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου 
δεν ευοδώθηκαν. Οι μεν Οικολόγοι απέρριψαν 
την πρόταση για συνεργασία, η δε Αλληλεγγύη 
ενώνει δυνάμεις με το ΔΗΚΟ. 

   λ  ρα
Αρκετά εφικτό θεωρούν στο ΕΛΑΜ την 

κατάκτηση της μιας από τις έξι έδρες στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τραπέζι βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή τα ονόματα των Γεάδη Γεάδη 
και Μάριου Βασιλείου, ενώ σε εξέλιξη είναι 
οι διαδικασίες ξεκαθαρίσματος της λίστας των 
ονομάτων που εξέφρασαν την ετοιμότητα και 
τη θέλησή τους να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Στόχος του 
ΕΛΑΜ, όπως πληροφορείται η «Σ», είναι 
η συμμετοχή και εξωκομματικών στο ψη-
φοδέλτιο με ξεκάθαρο στόχο το κόμμα να 
εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
της επόμενης πενταετίας.

Της Κυριακής
06.01.2019
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ΘΕΡΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΕΝΟ-
ΨΕΙ ΤΩΝ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ  ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΣΤΙΣ  ΜΑ ΟΥ

ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

νόματα δίνουν και παίρ-
νουν, με τα κόμματα να 
βρίσκονται υπ’ ατμόν για 
να κλειδώσουν τη λίστα 
των εκλεκτών τους με 
στόχο την εξασφάλιση 
έδρας στον «αστερισμό» 

της Ευρώπης. Κάθε κόμμα δικαιούται να συ-
μπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιό του από δύο 
μέχρι έξι άτομα, ενώ στο τραπέζι παίζουν και 
συμμαχίες, προσθέτοντας στις υποψηφιότητες 
και Τουρκοκύπριους. Το μεγάλο στοίχημα 
ωστόσο των κομμάτων δεν είναι η εξεύρεση 
των «πουλέν» τους, αλλά «να σηκώσουν από 
τον καναπέ» τον Κύπριο ψηφοφόρο, ο οποίος 
διαχρονικά κλείνει τα μάτια στις Ευρωεκλογές. 

  τη  ρ  
Στο κυβερνών κόμμα, πρώτη έσυρε τον χορό 

των υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές η Ελέ-
νη Σταύρου, η οποία έθεσε εαυτόν στη διάθεση 
του ΔΗΣ . Όσον αφορά στις υπόλοιπες πέντε 
θέσεις, «παίζουν» τα πρωτοκλασάτα στελέχη, 
καθώς το κυβερνών κόμμα επιθυμεί ένα δυ-
νατό ψηφοδέλτιο. Σχεδόν δεδομένο θεωρείται 
το όνομα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 
του ΔΗΣ , Νίκου Τορναρίτη, αλλά και αυτό του 
Ευρωπαίου επιτρόπου Χρίστου Στυλιανίδη, ο 
οποίος φέρεται να αποδέχθηκε την πρόταση να 
στελεχώσει το ψηφοδέλτιο. Βέβαιη θεωρείται και 
η υποψηφιότητα της Στέλλας Κυριακίδου, στην 
οποία σύμφωνα με τα «πηγαδάκια» της Πινδάρου 
θα προταθεί στη θέση του κοινοτικού επιτρόπου. 
Επανεκλογή στα έδρανα των Βρυξελλών θα διεκ-
δικήσει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, και ο 
ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου. Αξίζει να 

ΠΟΙΟΙ ΚΛΕΙΔ ΣΑΝ ΕΣΗ ΣΤΑ ΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙ ΟΥΝ ΔΥΝΑΤΑ

Το παζλ των Ευρωεκλογών

Τ α κόμματα α επιχειρήσουν 
με υνατά ονόματα κρά-
χτες , να ε ασφα σουν ε τε 

και να ιατηρήσουν τις ρες, με τα 
σενάρια να ε ναι αρκετά και να κάνουν 

όγο μ χρι και για απ εια ρας 
μεγά ου κόμματος  πως αν φερε 
στη  ο εκ ογικός ανα υτής άσιος 

ρεινός, αν και ε ναι πο  νωρ ς για 
προ εις κα ς τα κόμματα εν 
χουν κατα ή ει ακόμη στη σ ν εση 

των ηφο ε τ ων τους, εντο τοις, 
το πιο πι ανό σενάριο ε ναι Υ 
και Κ  να ε ασφα σουν από ο 

ρες, το Κ  να αρκε ται στη μ α 
και το μεγά ο παιχν ι να πα εται 
στο κόμμα ή στον σχηματισμό που α 
κατα ά ει την τ ταρτη ση και την 
κτη ρα μφωνα με τον κ ρεινό, 

οι συνεργασ ες ε ναι αυτ ς που σως 
να κα ορ σουν το αποτ εσμα, ωστόσο 
υπάρχει η πι ανότητα το  να 
καταφ ρει να ε ασφα σει την κτη 
και τε ευτα α ρα  Υπαρκτό α ά 
πο  απομακρυσμ νο εωρε ται το 
σενάριο το Κ  να χάσει μια ρα 
και ο Υ να ε ασφα σει τρεις  

σον αφορά στην αποχή, αναμ νεται 
να ε ναι υ η ή και σε αυτή την εκ ο-
γική ια ικασ α, με τον κ  ρεινό να 
σημει νει πως σως να π ησιάσει 
ε τε ακόμη και να επεράσει το , 
αν και, όπως επισημα νει ανά, ε ναι 
νωρ ς για σ γουρα συμπεράσματα   

Τα πρ τα 
ν ρ α
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ο π  

 Συν ργα α
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 Κο ατ έ  
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ΔΗ ΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η T   , από 
Ευέλθοντος 18, Διαμ. 101, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, υπέβαλε στον υπουργό 
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος .127) για πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτιδα, 
και όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον υπουργό Εσωτερικών στη 
Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗ ΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η T   T , 
από Φώτη Πίττα 3Α, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερι-
κών αίτηση (Τύπος .127), για πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτιδα, και όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη 
πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία, 
γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ

Ο Δρ Πρόδρομος Κοντοβούρκης  
Χειρουρ ός Οφ αλμίατρος με ε ειδίκευση στο Γλαύκωμα

ανακοινώνει ότι δέχεται ασθενείς της ειδικότητάς του
στο ιατρείο του, στο Συνέσειο Ιατρικό Κέντρο, 

αφαήλ Σάντη 15 στη Λάρνακα.

Για ραντεβού αποτείνεστε στα
τηλ. 24641111 και 96240001
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ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

«Δ εν ξέρει τίποτα και νομίζει 
ότι τα ξέρει όλα. Αυτό δείχνει 
ξεκάθαρα ότι προορίζεται για 

καριέρα πολιτικού», έλεγε κάποτε ο Τζωρτζ 
Μπέρναρντ Σω, Ιρλανδός συγγραφέας, προ-
σπαθώντας να καθορίσει τη στόφα του ατόμου 
το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί με 
την πολιτική. Ένα απόφθεγμα που θα ήταν 
τρομακτικό ή και άδικο να ασπαστούμε. 

Για να ακολουθήσεις καριέρα πολιτι-
κού και δη πολιτικού ηγέτη ή ηγέτη μιας 
ολόκληρης χώρας, η αλήθεια είναι πως 
δεν υπάρχει κατεύθυνση στο πανεπιστήμιο 
από το οποίο μπορείς να αποφοιτήσεις με 
πτυχίο ηγέτη χώρας ή πολιτικής παράτα-
ξης, ωστόσο, διαχρονικά οι περισσότεροι 
πολιτικοί ηγέτες στον δυτικό κόσμο έχουν 
σπουδάσει είτε Νομική είτε Οικονομικά. 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι 
ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών έχουν 
σπουδάσει Νομική, ενώ υπάρχει και μια 
χώρα που ο αρχηγός του κράτους δεν έχει 
πτυχίο. Πρόκειται για τον πρωθυπουργό 
της Σουηδίας S  ,  οποίος πα-
ρακολούθησε μόνον ένα χρόνο μαθήματα 
στο πανεπιστήμιο.

Τι έχουν σπουδάσει όμως οι δικοί μας 
πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής; 

ό τη 
α  τ  α α ρ  

Ξεψαχνίζοντας τα βιογραφικά σημειώματά 
τους, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως 
και στην Κύπρο, η πλειοψηφία των πολιτικών 
έχουν στο κάδρο τους πτυχίο Νομικής, με 
πρώτο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, ο οποίος σπούδασε Νομική 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό Δίκαιο 
στο   . Η πολιτική μπήκε 
στη ζωή του στα φοιτητικά του χρόνια, όταν 
αναμίχθηκε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα 

και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας της 
Ένωσης Κέντρου επί προεδρίας Γεωργίου 
Παπανδρέου. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο, 
η εμπλοκή του στην πολιτική διανθίστηκε, 
έχοντας ενεργό ρόλο στον ΔΗΣ , ενώ η 
εξέλιξή του με το πέρασμα των χρόνων είναι 
γνωστή, καθώς κατάφερε να αναρριχηθεί 
στο ύψιστο πολιτειακό αξίωμα. 

Τη νομική επιστήμη ακολούθησε και ο 
(κατά πολύ νεότερος) ανθυποψήφιος του 
Προέδρου της Δημοκρατίας στις τελευταίες 
εκλογές και πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας 
Παπαδόπουλος. Εισήχθη στη Νομική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από 
όπου αποφοίτησε και εργάστηκε ως δικη-
γόρος, ενώ από το 200  εκλέγεται συνεχώς 
βουλευτής. Το 2013 εξελέγη πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Κόμματος.

 η α  
τη  λ τ  

Τον τομέα της Μηχανικής ακολούθησε 
η πλειοψηφία των πολιτικών μας. Ο Πρό-

εδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, 
σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο  

  , ασχολήθηκε 
όμως ενεργά με την πολιτική κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του. Διετέλεσε 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων 
(Ε.Φ.Ε.Κ.) Αγγλίας και ήταν ο πρώτος 
πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης 
Κυπρίων «Πρωτοπορία». 

Πολιτικός μηχανικός σπούδασε και ο 
γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού, στο Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο (ΑΤΙ), ενώ παρακολούθησε 
μαθήματα Παιδαγωγικών στο Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο και έτυχε μετεκπαίδευσης 
στο Ρίμινι της Ιταλίας. Εξελέγη δημοτικός 
σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου, ενώ 
πήρε τα ηνία του ΑΚΕΛ από τον Δημήτρη 
Χριστόφια και βρίσκεται από το 2001 στα 
έδρανα της Βουλής. 

Ο επικεφαλής των Οικολόγων, Γιώρ-
γος Περδίκης, σπούδασε επίσης πολιτικός 
μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του 
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Η 
πολιτική έγινε καθημερινή και αποκλειστι-
κή του ενασχόληση από το 2001, όταν και 
εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ενώ 
το 2015 ανέλαβε τα ηνία των Οικολόγων, 
ως πρόεδρος.  

στ ρ στα 
Από την άλλη, ακολουθώντας τα όσα 

ισχύουν και στο εξωτερικό όσον αφορά στην 
επιλογή σπουδών των πολιτικών ηγετών, ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος του ΔΗΣ , 
έλαβε πτυχίο Οικονομικών και Λογιστικής 
από το      
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εισήλθε 
ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθαι το 1991, όταν 
και εξελέγη δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς. 
Η μετέπειτα πορεία του τον οδήγησε στα 
έδρανα της Βουλής, στο υπουργικό αξίωμα, 
ξανά πίσω στα έδρανα και στην προεδρική 
καρέκλα του κυβερνώντος κόμματος. 

ατρ  α … λ σ φ α 
Καταρρίπτοντας τον «νόμο» που θέλει τους 

πλείστους πολιτικούς να έχουν σπουδάσει 
Νομική και Οικονομικά, ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος επέλεξε την 
Ιατρική, καθώς εξασφάλισε πτυχίο Δερ-
ματολόγου-Αφροδισιολόγου. Η πρώτη 
επαφή του με την πολιτική καταγράφεται 
στο μακρινό 19 3, όταν υπήρξε ενεργό 
μέλος της Σοσιαλιστικής Νεολαίας ΕΔΕΝ. 
Αργότερα εξελέγη βουλευτής με το σοσι-
αλιστικό κόμμα και από το 2015 διατελεί 
πρόεδρος της ΕΔΕΚ. 

Γιατρός είναι και η πρόεδρος της Αλ-
ληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους, η οποία 
ξεχωρίζει για τη δράση της ως εθελοντής 
γιατρός σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα 
με το βιογραφικό της, η κ. Θεοχάρους 
έλαβε το πτυχίο της στην Ιατρική και 
Φιλοσοφία από το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε 
με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παι-
δοχειρουργική στο Μάντσεστερ και το 
Παρίσι. Παράλληλα, έλαβε τον τίτλο της 
δόκτορος Φιλοσοφίας από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ συνέχισε τις 
σπουδές της στη Βοστώνη ( . . . .S.). Η 
κα Θεοχάρους εξελέγη βουλευτής αλλά 
και ευρωβουλευτής όπου και παραμένει 
έως σήμερα, αναλαμβάνοντας παράλληλα 
και τα ηνία του κόμματός της. 

Στον τομέα της Ιατρικής είναι και οι 
σπουδές του προέδρου του ΕΛΑΜ Χρί-
στου Χρίστου, ο οποίος σπούδασε Ραδι-
ολογία - Ακτινολογία στο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό δρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθηνών. Η 
ανάμειξή του με την πολιτική ήρθε πα-
ράλληλα με τις σπουδές του ως στέλεχος 
του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, ενώ 
διετέλεσε επί χρόνια μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου του Εθνικιστικού Κινήματος. 
Το 2008 ίδρυσε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο 
(Ε.ΛΑ.Μ.) και οκτώ χρόνια αργότερα έγινε 
ο πρώτος εκπρόσωπος του λεγόμενου 
εθνικιστικού μετώπου στα έδρανα της 
κυπριακής Βουλής.  

ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗ ΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ  

Τι σπού ασαν οι πολιτικοί μας ηγέτες 

ΚΑΔΡΩΣΑΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΑΝ 
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κοντ  το  
υπολογ τα  τ

α τ   απο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΧΑΡΤΟΥ ΣΤΑ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 

ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

ΚΑΙ ΚΡΑΧΤΕΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 

ΤΟΥΣ. ΔΥΣΚΟΛΑ 

ΘΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ 

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 
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ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ  
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΤΟΝ... ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΟΝΟ ΤΟ ΚΥ ΕΡΝΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

Σφυρίζει αδιάφορα η Πολιτεία

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙ ΑΗΛΙΔΟΥ 
.

ύμμαχος της διαφάνειας και 
αρωγός της δικαιοσύνης. 
Αυτό είναι το προφίλ του 
μάρτυρα δημοσίου συμ-
φέροντος και ως τέτοιον 
οφείλει να τον αντιμετω-
πίζει, πρωτίστως, το ίδιο 

το κράτος, παρέχοντάς του εκ προοιμίου 
το ανάλογο νομικό δίκτυ προστασίας. Ο 
κανόνας προστασίας του πληροφοριοδότη 
συναντάται, στη σύγχρονη μορφή του, σε δι-
κόγραφα του 19ου αιώνα και, συγκεκριμένα 
σε υπόθεση που απασχόλησε το αγγλικό 
δικαστήριο το 1890 (   ). Ο 
όρος « » αναφέρεται στα 
άτομα που αποκαλύπτουν πληροφορίες 
για παράνομες πράξεις οι οποίες ενέχουν 
το στοιχείο της κατάχρησης εξουσίας και 
της διαφθοράς στον δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα και βρίσκονται σε κίνδυνο αντιποίνων 
-αφετηρία παροχής έννομης προστασίας 
στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί η εύλογη πεποίθηση παρανομίας. 
Την ώρα, όμως, που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προωθεί περαιτέρω μέτρα των πολιτών οι 
οποίοι μιλούν για χάρη του κοινού καλού 
και του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της 
δημιουργίας ασφαλών διαύλων υποβολής 
καταγγελιών, αποτροπής τυχόν αντιποίνων 
και εκφοβισμού, αλλά και προέκτασης των 
ίδιων προστατευτικών μέτρων σε αυτούς 
που συνδράμουν το πρόσωπο που υποβάλ-
λει την καταγγελία (π.χ. δημοσιογράφοι), 
το κυπριακό νομικό πλαίσιο εξακολουθεί 
να περιορίζεται σε διάσπαρτες διατάξεις 
και να χρήζει ενίσχυσης -ενώπιον της 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών 
εκκρεμούν για συζήτηση δύο σχετικά 
νομοσχέδια για περισσότερο από ένα χρόνο. 

τ  ρ στασ α … λ
Την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης 

νομικού πλαισίου προστασίας των μαρτύ-
ρων δημοσίου συμφέροντος, ώθησε στο 
προσκήνιο η δημόσια αντιπαράθεση δύο 
κρατικών αξιωματούχων -Γενικός Ελεγκτής 
εναντίον Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα- με επίκεντρο την 
απαίτηση από τη μία και την άρνηση, από 
την άλλη, αποκάλυψης της ταυτότητας του 
πληροφοριοδότη στην επίμαχη υπόθεση 
του ΟΠΑΠ, που αφορά καταγγελία για 
διαφθορά, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.  

«Πολλά πρόσφατα σκάνδαλα ίσως να μην 
έβλεπαν ποτέ το φως της δημοσιότητας αν 
οι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών δεν 
είχαν το θάρρος να μιλήσουν», υποστήριξε 
ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Φρανς Τίμερμαν, κατά την πα-
ρουσίαση (23 Απριλίου, 2018) των νέων 
πανευρωπαϊκών κανόνων για την ενίσχυση 
της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, έχοντας κατά νου το , 
τα , τα   και τις απο-
καλύψεις για την  , που 
κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο τον οποίο 
διαδραματίζουν οι  στην 

αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων 
που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον, την 
ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας. 
Και πρόσθεσε: «Αυτό, όμως, ενείχε και τε-
ράστιο ρίσκο. Αν, επομένως, προστατεύσουμε 
καλύτερα τους μάρτυρες δημοσίου συμφέ-
ροντος, θα μπορούμε να εντοπίζουμε και να 
αποτρέπουμε αποτελεσματικότερα τις ζημίες 
στο δημόσιο συμφέρον όπως η απάτη, η δι-
αφθορά, η εταιρική φοροαποφυγή ή η ζημία 
στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. 
Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται τιμωρία στη 
σωστή πράξη». Η κυπριακή πραγματικότη-
τα, όπως καταγράφηκε κατά την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος «S  », 
πόρρω απέχει από το ιδεατό καθεστώς. Οι 
πληροφοριοδότες καταφεύγουν συχνά σε 
ανώνυμες καταγγελίες ή ωθούνται, υπό τον 
φόβο αποκάλυψης της ταυτοτητάς τους και των 
ενδεχόμενων συνεπειών στην επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία και στην προσωπική τους 
ασφάλεια, στη μη υποβολή καταγγελίας. Επι-
πλέον, οι εν δυνάμει  τελούν 
υπό την ανησυχία σπίλωσης της κοινωνικής 
τους υπόστασης με επίθετα όπως «καταδό-
της», «καρφί» ή «προδότης», ελλείψει της 

απαιτούμενης παιδείας, γνώσης και κουλ-
τούρας σε θέματα που άπτονται της έννοιας 
«ενεργός πολίτης» -στην πλειοψηφία τους, με 
βάση παγκόσμιες έρευνες, οι  
προέρχονται από τις τάξεις των ακτιβιστών 
και των δημοσιογράφων.

 ατ ρ ση
αλλα  τρ α

Σε σχετική έκθεση της οργάνωσης Δι-
εθνής Διαφάνεια Κύπρου τεκμαίρεται η 
αναγκαιότητα για ουσιαστικές ρυθμίσεις 
με πρώτιστο στόχο «την ενθάρρυνση των 
πολιτών να μιλήσουν», ώστε η Πολιτεία να 
δύναται να χρησιμοποιήσει την πληροφόρηση 
που θα λαμβάνει «ως ακόμη ένα σημαντικό 
όπλο ενάντια στη διαφθορά». Ως προαπαι-
τούμενα, καταγράφονται η θέσπιση νομικού 
πλαισίου προστασίας και αναγνώρισης των 

 στην Κύπρο, η διαφοροποίηση 
των κοινωνικών αντιλήψεων (στην έκθεση 
σημειώνεται τόσο ο κίνδυνος στοχοποίησης 
λόγω μικρού πληθυσμού όσο και οι λανθα-
σμένες κρατούσες και στερεότυπες αντιλήψεις 
για το θέμα), αλλά και η δημιουργία σχετι-
κής υπηρεσίας (  ) 

που θα παρέχει, μεταξύ άλλων, νομική και 
άλλη υποστήριξη στον μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος. Άλλωστε, το  
αναγνωρίζεται, κατοχυρώνεται και προστα-
τεύται τόσο σε διεθνείς όσο και σε περιφε-
ρειακές συνθήκες, όπως τη Σύμβαση Ποινι-
κού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
του 1999 (άρθρο 22), την απόφαση 1 29 
(2010) της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τις Αρχές του Παγκόσμιου 
Οικονομικού F  για την αντιμετώπιση 
της διαφθοράς του 2005, αλλά και τον περί 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
της Διαφθοράς (Κυρωτικό) νόμο του 2008, 
στον οποίο γίνεται ρητή αναφορά στη λήψη 
μέτρων για «τον σεβασμό, την προαγωγή 
και προστασία της ελευθερίας της αναζή-
τησης, λήψης, δημοσίευσης και διάδοσης 
πληροφοριών σχετικά με τη διαφθορά (άρθρο 
13), αλλά και στην ανάγκη προστασίας του 
καταγγέλλοντος (άρθρο 33)».

τησ … φρ
τ  ρ

Σε «θέμα συλλογικών προτεραιοτήτων της 
ατζέντας» αποδίδεται η καθυστέρηση που 

παρουσιάστηκε στη συζήτηση του σχετι-
κού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Νομικών, 
σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», ενώ 
γίνεται λόγος και για ανάγκη επίσπευσης 
της προώθησης άλλων νομοθετημάτων, 
«όχι ήσσονος σημασίας» και συναφών με 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν βουλευτές. Το 
κυβερνητικό νομοσχέδιο παρουσιάστηκε 
ενώπιον της Επιτροπής τον Νοέμβρη του 
201  και έκτοτε, εκκρεμεί η κατ’ άρθρον 
συζήτηση που θα το οδηγήσει στην Ολο-
μέλεια για ψήφιση. Η διαδικασία, πάντως, 
λόγω και της διάστασης που έλαβε το θέμα 
μέσα από τη διένεξη Οδυσσέα Μιχαηλίδη 
- Ειρήνης Λοϊζίδου, δεν προβλέπεται να 
χρονοτριβήσει περαιτέρω. «Η νομοθεσία 
δεν βάλτωσε» υπομνύει ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Νομικών Γιώργος Γεωργίου σε 
δηλώσεις του στη «Σ», ενώ διαβεβαιώνει 
ότι ο «Περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς 
(Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και 
Επιείκειας) Νόμος του 201 » πρόκειται 
να τεθεί επί τάπητος για δεύτερη φορά 
στις 1  Ιανουαρίου. «Αναμέναμε κάποιες 
τροπολογίες από το πουργείο» αναφέ-
ρει και προσθέτει ότι η συζήτηση του 
νομοσχεδίου «δεν συνεχίστηκε κατόπιν 
εισήγησης του πουργείου Δικαιοσύνης 
και της Νομικής πηρεσίας». Επιπλέον, 
άλλα μέλη της επιτροπής αναφέρουν ότι 
παρεισέφρησαν στην ατζέντα αρκετά εναρ-
μονιστικά νομοσχέδια, που συζητήθηκαν 
κατά προτεραιότητα λόγω των μεγάλων 
προστίμων που θα επέσυρε αναβολή στην 
ψήφισή τους. 

Σημειώνεται ότι το κυβερνητικό νομο-
σχέδιο, στο οποίο γίνεται για πρώτη φορά 
ρητή αναφορά στον όρο « », 
ετοιμάστηκε από το πουργείο Δικαιοσύνης 
στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας Στρατηγικής 
κατά της Διαφθοράς, ως πρόσθετο μέτρο για 
την προστασία των καταγγελλόντων τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 
και κατατέθηκε στη Βουλή τον Μάιο του 
201 . Όσον αφορά στην προστασία του 
πληροφοριοδότη, το νομοσχέδιο περιέχει 
εδάφιο που προνοεί τη μη δημοσίευση ή 
με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη της 
ταυτότητας του προσώπου που καταγγέλ-
λει ή οποιουδήποτε στοιχείου τείνει να τον 
ταυτοποιήσει.

ρ  α  τ ρ  
σ

Σχετική πρόταση νόμου, που τιτλοφο-
ρείται «ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών 
προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος», 
κατάθεσε από το 201  η βουλευτής Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου. Η κατ’ άρθρον συζήτηση 
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τους 
« » ξεκίνησε τον Μάρτη του 
201  και σκοπός της πρότασης ήταν η 
παροχή έννομης προστασίας σε πολίτες 
με σημαντικές πληροφορίες, η κατάθεση 
των οποίων συμβάλλει στη διαλεύκανση 
φαινομένων διαφθοράς. Σημειώνεται ότι 
στην πρόταση, που επίσης εκκρεμεί για 
συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, 
περιλαμβάνεται πρόνοια για τις περιπτώσεις 
εκείνες όπου οι καταγγελίες γίνονται με 
στόχο την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμ-
φερόντων και όχι την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος. «Αναμένουμε 
ότι η Επιτροπή Νομικών κάποια στιγμή 
θα αποφασίσει να τα επεξεργαστεί και να 
οδηγήσει τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια», 
δήλωσε στη «Σ» η κα Χαραλαμπίδου. Πα-
ράλληλα, υπογράμμισε ότι «είναι υψίστης 
σημασίας η θεσμοθέτηση της προστασίας 
των πληροφοριοδοτών -γεγονός που γνω-
ρίζαμε, εξ ου και καταθέσαμε τη σχετική 
πρόταση νόμου- και αποδεικνύεται αυτήν 
τη στιγμή από τον τρόπο που η Επίτροπος 
Προσωπικών Δεδομένων διαχειρίζεται 
το όλο θέμα».

Κατά τη ιε νή ι ιογραφ α και 
εμπειρ α μια νομο εσ α για την 
προστασ α των ατόμων που ανα-

φ ρουν κρο σματα ιαφ οράς ε ναι πο  
σημαντική, α ά από μόνη της εν ε ναι 
πανάκεια , υποστηρ ει η πρ τη πρό-
ε ρος και ι ρυτικό μ ος της ιε νο ς 

ιαφάνειας Κ πρου, αρ α Κραμ ιά
Καπαρ ή  Τα εταιρικά σκάν α α ε ναι, 
συνή ως, το αποτ εσμα εκτε ειμ νων 
παράνομων και ανή ικων ραστηριο-
τήτων, αναφ ρει σε η σεις της στη 

 και ε ηγε  ότι η εοντο ογική και 
νομική συμπεριφορά των οργανισμ ν 
και ατόμων στον ημόσιο τομ α ε ναι το 
επ κεντρο της συμμόρφωσης, όπως ε ναι 
ευρ ως κατανοητό, με το  
να εωρε ται να από τα πιο συχνά χρη-
σιμοποιο μενα εργα ε α  πό ρευνες 
που πραγματοποιή ηκαν το , όπως 
αναφ ρει, προκ πτουν εν ιαφ ροντα ευ-
ρήματα   Κεφα αιαγορά των Π  ε χε 
π ρα από  καταγγε ες από άτομα 
που εργά ονταν στην εταιρε α που ι -

πρα ε το α κημα     
, το  την επαγγε ματικής 

απάτης καταγγ εται από υπα ή ους 
    και πο ο  ορ-

γανισμο  χουν ή η προχωρήσει στη 
ημιουργ α   

     ι 
εργα όμενοι, συνεχ ει, ε ναι πι ανόν να 
γνωρ ουν σχετικά με την παρά αση και, 
ως εκ το του, αποτε ο ν την κα τερη 
πηγή π ηροφορι ν για η ικά και νομικά 
προ ήματα   καταγγε α και η αποτε-
εσματική ιαχε ρισή της, συμπ ηρ νει 

η κα Καπαρ ή, ε ναι σημαντική στε οι 
οργανισμο  στον ημόσιο και ι ιωτικό 
τομ α να αμ άνουν τις απαρα τητες 
π ηροφορ ες για να εντοπ ουν και να 
αντιμετωπ ουν εγκα ρως τα περιστατικά 
μη συμμόρφωσης  α μην εχνάμε ότι 
μερικά περιστατικά μπορε  να επηρεά-
ουν την αν ρ πινη ωή και ασφά εια 

και το κόστος να μην ε ναι μόνο οικονο-
μικό , τον ει και εκφρά ει την άπο η 
ότι η σχετική νομο εσ α εν α πρ πει 

να επικεντρ νεται μόνο στη ιαφ ορά  
Τι γ νεται με περιστατικά που επηρεά-
ουν την αν ρ πινη ωή και ασφά εια  
ιερωτάται

Παρότι με την πάρο ο του χρόνου 
ό ηκε νομο ετική προσοχή σχετικά με 

την προστασ α των ατόμων που φ ρνουν 
στην επιφάνεια πο ς περιπτ σεις ια-
φ οράς και όχι μόνο, εν χει απο ειχ ε  
αποτε εσματική η προστασ α αυτ ν των 
ατόμων ο τε ε ασφα στηκε ο απαιτο -
μενος α μός εν άρρυνσής τους , ει  

Πο ά από τα άτομα που χουν αναφ -
ρει κρο σματα ιαφ οράς, κακο ιαχε -
ρισης, εκφο ισμο , ή και ασφά ειας για 
την αν ρ πινη ωή , αναφ ρει, ε χαν 
μια κακή αντιμετ πιση από τους εργο-

ότες και την κοινων α  ς αποτ εσμα, 
ε ηγε , όχι μόνον χασαν την εργασ α 
τους, α ά ρ ηκαν αντιμ τωποι με 
νομικ ς αγωγ ς, επιπτ σεις στην υχική 
τους υγε α και στην οικογενειακή τους 
ηρεμ α   κα Καπαρ ή αναφ ρει, ως 
παρά ειγμα, τα πορ σματα ρευνας που 

ιε ήγαγε η ια πριν μερικά χρόνια, 
που κατ ει αν ότι άτομα που ε χαν 
π ηροφορ ες για την κρη η στο αρ , 
την αεροπορική τραγω α ή και για οικο-
νομικά σκάν α α εν προχ ρησαν στην 
καταγγε α ή αναφορά στις ρχ ς γιατ  
π στευαν ότι τ ποτα εν α γ νει  Κα-
τα ηκτικά, σχο ιά οντας το κυ ερνητικό 
νομοσχ ιο για τους , 
αναφ ρει ότι πρ πει να περι αμ άνει τα 
ακό ου α: Πρ τον, νομική υποχρ ωση 
των ατόμων που χουν π ηροφορ ες 
αναφορικά με περιστατικά ή πρά εις 
όπου υπάρχει κ ν υνος αν ρ πινης 
ωής ή οικονομικής καταστροφής να 

αναφ ρουν τα περιστατικά άμεσα α ι ς 
α ε ναι νομικά υπε υνοι  ε τερον, 

πρόνοια για ημιουργ α μιας ε νικής 
αρχής υποχρεωμ νης να ανα αμ άνει 
άμεση ράση όταν αμ άνει π ηροφο-
ρ ες και, τρ τον, την επι ο ή τιμωρ ας σε 
όσους εν συμμορφ νονται με τον νόμο, 
ε τε αυτο  ε ναι οι εργο ότες ή τα άτομα 
που όφει αν να ενημερ σουν τις ρχ ς

Π π ένο  τ  τ ποτα ν α γ ν

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκδίκηση 30 υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, από τις 7 Ιανουαρίου 
2019, ώρα 2:00 μ.μ. και μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ. 

Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις €4.000 ετησίως και η διάρκειά της ορίζεται μέχρι 3 έτη. 
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο διά χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκω-
σία. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
Η ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής των αιτήσεων, θα τηρηθεί αυστηρά. Ως εκ τούτου, αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, 
δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα της ανακοίνωσης με αρ. 431 και της σχετικής αίτησης με αρ. ΙΚΥΚ 99, από:

• τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
• τις Επαρχιακές Διοικήσεις,  
• τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και 
• την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην Κάτω Πάφο ζητά προσφορές 

για την προμήθεια των πιο κάτω:

 1. Τρόφιμα 5. Γραφική ύλη
 2. Ποτά 6. Χημικά πισίνας
 3. Είδη καθαρισμού 7. Είδη εξοπλισμού
 4. Αναλώσιμα είδη 8. Ηλεκτρικά είδη

Οι προσφορές πρέπει να σταλούν σφραγισμένες σε φάκελο, στο T.K. 60141, 8101 Πάφος, το αργότερο μέχρι τις 22/2/2019,
και στον φάκελο να αναγράφεται «Προσφορά για Προμήθεια Υλικών», διά την προσοχή του κ. Χαράλαμπου Στεφάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 26933414
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Απόψεις 10

Στην Κύπρο με το γλωσσικό ζήτημα, τόσα 
χρόνια μετά τον τερματισμό της ελεεινής 
αγγλικής αποικιοκρατίας, βιώνουμε 

μία κατάσταση κοινωνικής σχιζοφρένειας. Επι-
σκεπτόμενοι τα κατεχόμενα διαπιστώνουμε 
ότι όλες οι επιγραφές στον χώρο της αγοράς 
είναι στα τούρκικα. Επιστρέφοντας στις ελεύ-
θερες περιοχές βλέπουμε πως όλες σχεδόν 
οι επιγραφές, με εξαίρεση τις επιγραφές των 
δημοσίων Αρχών, είναι στα αγγλικά. Αηδιάζει 
ο έχων στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μ’ 
όλη αυτή την άκρατη δουλοπρέπεια απέναντι 
στους πρώην αποικιακούς δυνάστες μας.

Το άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
Περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 
του ΟΗΕ διαλαμβάνει: «Όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια 
και τα δικαιώματα…». Να σημειώσουμε ότι 
από το σύνολο της ανθρωπότητας εξαιρούνται 
οι Έλληνες Κύπριοι, οι οποίοι είναι όντα που 
μπορούν να ζουν χωρίς αξιοπρέπεια. Σε ποια 
άλλη χώρα της Ευρώπης στην οποία ανήκουμε, 
ομοεθνείς - ομόγλωσσοι επικοινωνούν μεταξύ 
τους, όσον αφορά στη γραπτή επικοινωνία, 
ιδιαιτέρως δε στον ιδιωτικό τομέα της οικο-
νομίας, σε ξένη γλώσσα; Η αγγλική είναι η 
διεθνής γλώσσα και αναπόφευκτα αυτή θα 
χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις οποιασ-
δήποτε φύσεως επικοινωνίας, δοσοληψίας, 
συμβατικής ή άλλης σχέσης με αλλόγλωσσους. 
Αποτελεί, όμως, αναμφίβολα παραβίαση του 
θεμελιωδέστερου ανθρώπινου δικαιώματος, 
του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια, η ντε φάκτο 
υφιστάμενη κατάσταση, η κατάσταση ακραίας 
κατάχρησης της αγγλικής γλώσσας, η οποία 
εξαναγκάζει Έλληνες Κυπρίους να επικοινω-
νούν μεταξύ τους γραπτώς σε ξένη γλώσσα 
στον εργασιακό τομέα, μέσα στην ίδιά τους 
την πατρίδα. φίσταται όμως και η διάσταση 
της κατάφωρης κοινωνικής αδικίας, η οποία 
προκύπτει από την κατάχρηση της Αγγλικής. 

Το δημόσιο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο - Τεχνική Σχολή), γνωσιολογικά προ-
σφέρει στους μαθητές πέντε αγγλικά. Όταν 
όμως έρθει ο καιρός οι αποφοιτούντες να 
ενσωματωθούν ως εργαζόμενοι στην παρα-

γωγική διαδικασία, η εργοδοσία (η ιδιωτική 
αλλά εν πολλοίς και η δημόσια), απαιτεί από 
αυτούς να κατέχουν τριάντα πέντε αγγλικά. 
Έτσι, καθίστανται άκρως προνομιούχοι μέσα 
στο οικονομικό σύστημα, αφενός μεν όσοι 
ακολουθούν στη ζωή τους τη δημόσια παιδεία 
και έχουν την οικονομική δυνατότητα του 
εντατικού φροντιστηρίου στην ξένη (αγγλι-
κή) γλώσσα και Παιδεία, αφετέρου δε όσοι 
ακολουθούν την ιδιωτική Παιδεία, η οποία 
προσφέρει αγγλική Παιδεία. Αυτές οι δύο 
κατηγορίες όμως, κατά τεκμήριο προέρχονται 
από τις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις. Μ’ αυτό 
τον τρόπο η ανισότητα ευκαιριών αναπαράγεται 
και διαιωνίζεται και έχουμε κοινωνία δύο 
ταχυτήτων, κοινωνία των 2/3. Όταν μιλάμε 
για εφαρμοσμένη κοινωνική δικαιοσύνη, εν-
νοούμε ακριβώς τη θεσμοθέτηση κανόνων 
κοινωνικού παιχνιδιού που να εξασφαλίζουν 
κατά το δυνατόν κοινή αφετηρία και ισότητα 
ευκαιριών για την ατομική εξέλιξη / ανέλιξη 
του καθενός μέσα στην κοινωνία. Όταν π.χ. σε 
έναν αγώνα εκατόν δέκα μέτρων μετ’ εμπο-
δίων κάποιοι τοποθετούνται να αρχίσουν τον 
αγώνα από την αφετηρία και κάποιοι άλλοι, 
π.χ. είκοσι μέτρα πριν την αφετηρία, εγείρεται 
θεμελιώδες ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Η ύπαρξη πρόνοιας, ότι αυτούς που θα τερ-
ματίσουν τελευταίοι σ’ αυτόν τον αγώνα δεν 
θα τους γιουχα σει η κερκίδα, δηλαδή να 
έχουν και αυτοί μια αξιοπρεπή θέση στην 
κοινωνία, δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη, 
είναι κοινωνική πρόνοια. Κοινωνική δικαι-
οσύνη και κοινωνική πρόνοια είναι δύο δι-
αφορετικά κοινωνικά προτάγματα, τα οποία 
αλληλοδιαπλέκονται μεν μεταξύ τους, είναι 
όμως διαφορετικά προτάγματα. Στη χώρα μας 
από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστε-
ρά, ως κοινωνική δικαιοσύνη εννοούν την 
κοινωνική πρόνοια.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, πώς γίνεται πράξη 
η κοινωνική δικαιοσύνη; Θα πρέπει να υλο-
ποιηθούν δύο θεμελιακά μέτρα, με τη θεσμο-
θέτηση των αναγκαίων ρυθμίσεων. Αφενός 
μεν να τερματισθεί η κατάχρηση της αγγλικής 
γλώσσας. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας να 
περιορισθεί στον χώρο που δικαιωματικά της 
ανήκει, ως η υπ’ αριθμόν ένα διεθνής γλώσσα. 
Η χρήση της Αγγλικής να περιορισθεί μόνο 
στη γραπτή και προφορική επικοινωνία με 
αλλόγλωσσους.  Αφετέρου δε να αναβαθμι-
σθεί η διδασκαλία της Αγγλικής στο δημόσιο 
σχολείο, έτσι ώστε οι αποφοιτούντες από τη 
Δημόσια Μέση Παιδεία να κατέχουν την Αγ-

γλική σε προχωρημένο ( ) και όχι 
σε ενδιάμεσο ( ) επίπεδο, όπως 
συμβαίνει σήμερα με το γνωσιολογικό επί-
πεδο στο οποίο προσφέρει την Αγγλική το 
δημόσιο σχολείο. Αυτό επιτάσσει η κοινωνική 
πραγματικότητα του οικονομικού συστήμα-
τος, καθ’ ότι η κυπριακή οικονομία είναι μια 
μικρή ανοικτή οικονομία αναπόσπαστα συν-
δεδεμένη με την παγκόσμια οικονομία.  Η 
αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής 
στο δημόσιο σχολείο, μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με την καθιέρωση του ολοήμερου 
σχολείου, κυρίως σε επίπεδο Γυμνασίου, 
Λυκείου - Τεχνικής Σχολής. Λέει σχετικά ο 
διακεκριμένος καθηγητής της Γλωσσολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μπαμπινιώτης 
σε σχετική αρθρογραφία του τη δεκαετία του 
‘90: «Το σχολείο του 2000 πρέπει να είναι 
σχολείο με διευρυμένο σχολικό χρόνο, όπως 
αυτόν που ισχύει διεθνώς, ήτοι σχολεία που 
λειτουργούν 8 π.μ. - 5 μ.μ. Μόνο μέσα σε έναν 
τέτοιο σχολικό χρόνο μπορεί να εφαρμοστεί 
ένα πολύπλευρο σχολικό πρόγραμμα με την 
αναγκαία σχολική ζωή (μουσική, αθλητισμό, 
συνεργασία μαθητών, μελέτη στο σχολείο κτλ.). 
με ενταγμένες τις ξένες γλώσσες, ομίλους εν-
διαφερόντων κτλ.».

Βεβαίως για την υλοποίηση αυτού του 
στόχου «δει δη χρημάτων και άνευ τούτων 
ουδέν γαρ εστί γενέσθαι των δεόντων». Απαι-
τείται υπερπολλαπλασιασμός των κρατικών 
κονδυλίων για την Παιδεία. Η Παιδεία, όμως, 
αναμφίβολα είναι η υπ’ αριθμόν ένα εθνική 
προτεραιότητα, επειδή είναι τομέας κοινωνικά 
και πολιτισμικά στρατηγικός.Ο τερματισμός 
της κατάχρησης της αγγλικής γλώσσας και 
ιδιαιτέρως στον ιδιωτικό τομέα της οικονο-
μίας, συνεπάγεται νομοθετικές παρεμβάσεις, 
σε χώρους όπου σήμερα αδικαιολόγητα η 
αγγλική έχει εκτοπίσει την ελληνική μητρι-
κή - εθνική μας γλώσσα. Όταν μάλιστα δε, 
ο τέτοιος εκτοπισμός συνιστά παραβίαση 
και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
πολιτών. Πρόκειται περί κεφαλαιώδους ζη-
τήματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιτέλους 
η Βουλή πρέπει να πάψει να αντικρύζει τον 
άνθρωπο της πατρίδας μας αποκλειστικά 
και μόνο ως ζώο καταναλωτικό.

*Νομικός του Α.Π.Θ. και διπλωματούχος στην 
αγγλική γλώσσα, στο   
και στο    , 
μέλος του      

     της 
Βρετανίας.

ια την αποκατάσταση της κοινωνικής ικαιοσύνης

Στην ετήσια γενική συνέλευση της 
Ένωσης Δήμων οι τοπικοί άρχοντες 
αναγνώρισαν την ανάγκη εκσυγ-

χρονισμού και αναβάθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.), ώστε αυτή να ανταπο-
κρίνεται στις νέες προκλήσεις της σημερινής 
εποχής. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης της 
Τ.Α. τονίζεται και στις διάφορες μελέτες 
που εκπονήθηκαν για τη μεταρρύθμισή 
της, από τη στιγμή που γίνεται κατάδηλο 
ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ανα-
βαθμιστεί η άσκηση πολιτικής, η οποία 
αλλάζει, λόγω της χρήσης της τεχνολογίας 
και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.   

Αρκετός κόσμος ίσως πείστηκε ότι στην 
Κύπρο έχουμε πολλούς για το πληθυσμι-
ακό μέγεθός μας δήμους. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην παραπληροφόρηση, στον λα-
ϊκισμό, αλλά και σε λάθη που γίνονται 
από τοπικούς άρχοντες. σως, όμως, οι 
πολίτες να αγνοούν ότι, εν αντιθέσει με 
πολλές χώρες, στις οποίες οι κοινότητες 
και οι δήμοι αναγνωρίζονται ως τοπικές 
κυβερνήσεις, στη χώρα μας, λόγω των 
περιορισμένων εξουσιών, ονομάζονται 
Τοπικές Αρχές, αφού επιτηρούνται και 
εξαρτώνται από τα εμπλεκόμενα και αρ-
μόδια υπουργεία. 

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων 
και Περιφερειών της Ελλάδας επεσή-
μαναν σε εμάς ότι, παρά τα 30 χρόνια 
εμπειρίας για τη μεταρρύθμιση της Τ.Α. 
μέσω του προγράμματος Καποδίστριας, 
Καλλικράτης και Κλεισθένης, το κράτος 
παραμένει συγκεντρωτικό. Εμείς στην Κύ-
προ, αντί, βέβαια, να αξιοποιήσουμε αυτή 
την εμπειρία και να προβληματιστούμε 
από τη δυσλειτουργία της μεταρρύθμι-
σης σε άλλες χώρες, προσπαθούμε να τις 
ακολουθήσουμε και να υιοθετήσουμε το 
παράδειγμά τους. Γίνεται αντιληπτό ότι 
μελέτες από εμπειρογνώμονες μεγαλύ-
τερων χωρών από την Κύπρο ίσως να 
μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις 
ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες κάθε 
δήμου και κοινότητας της χώρας μας. Αυτό, 

όμως, δεν πρέπει να αποτελεί για εμάς 
μονόδρομο.  Αντιθέτως, θα ήταν σοφότερο, 
αν συμβουλευόμασταν χώρες του δικού 
μας μεγέθους, όπως η Μάλτα, το Λουξεμ-
βούργο, η Σλοβακία και οι Βαλτικές ώρες, 
όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της Τ.Α. 

ητ  α τ α 
Η διοικητική αυτονομία, η οικονομική 

αυτοτέλεια των δήμων και οι συγχωνεύσεις 
και συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων για 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και της ποιότητας ζωής των πολιτών εξαρ-
τώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η 
αύξηση των εσόδων και η διατήρηση της 
τοπικής ταυτότητας. Αυτός που θα νιώσει 
πρώτος την αποχή της Τ.Α. από τον δήμο, 
το σύμπλεγμα ή το δημοτικό διαμέρισμα 
που θα συσταθεί, είναι ο πολίτης, ο οποίος 
θα διαπιστώνει σταδιακά ότι προβλήματα 
της καθημερινότητάς του δεν μπορούν να 
λυθούν άμεσα. Όσο πιο μεγάλο είναι το 
επαρχιακό σύμπλεγμα, τόσο μεγαλύτερη 
θα είναι η απόσταση και η έλλειψη εγγύτη-
τας μεταξύ πολιτών και αιρετών. Ναι, όλοι 
αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας, λόγω 
του μικρού της μεγέθους, θα μπορούσε, 
πληθυσμιακά, να είναι μια μικρή γειτο-
νιά μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Ως 
μικρή χώρα, χρειαζόμαστε, όμως, αιρετούς 
αξιωματούχους, όχι σε κάθε γειτονιά, για 
να ικανοποιούμε το τοπικιστικό αίσθημα, 
αλλά επειδή ακριβώς η βάση δεν πρέπει 
να χάσει την επαφή με την κορυφή. 

Πράγματι, έχουν εκπονηθεί πολλές με-
λέτες για τη μεταρρύθμιση της Τ.Α., όμως 
δεν είδαμε καμιά οικονομική μελέτη που 
να μας πείθει ότι η μείωση των δήμων 
θα επιφέρει εξοικονομήσεις στο κράτος. 
Άλλωστε, η χορηγία του κράτους προς 
τους δήμους μειώθηκε στο 4  περίπου, 
άρα, αν δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση 
προς τους δήμους, είναι φυσικό να μην 
μπορούν να παράξουν έργο προς όφελος 
των δημοτών. Τα έσοδα από τα δημοτικά 
τέλη, όπως δικαιώματα χρήσης παραλιών, 
ξενοδοχειακές κλίνες και άδειες οικοδομής, 
είναι περιορισμένα σε κάποιες περιοχές. 
Ποιος μπορεί να μας διασφαλίσει ότι τα 
συμπλέγματα ή τα επαρχιακά συμβούλια 
θα διαθέτουν αρκετούς πόρους από τον 
τουρισμό, τις πολεοδομικές άδειες και 
τον πρωτογενή τομέα, αφού ανά πάσα 
στιγμή μια σύρραξη στη γειτονιά μας θα 

μπορούσε να στείλει τους τουρίστες σε 
άλλες χώρες; 

Οι Τοπικές Αρχές στην Κύπρο είναι 
αυτές που προωθούν άμεσα τα προβλήματα 
της καθημερινότητας των πολιτών στους 
εμπλεκόμενους φορείς. Η προσπάθεια 
αφαίρεσης εξουσιών και η ανάληψή τους 
από άλλους οργανισμούς θα προκαλέσει 
αντιδράσεις, τόσο στους αιρετούς άρχοντες 
όσο και στους πολίτες. Για αυτόν τον λόγο, 
σε καμία περίπτωση οι Τοπικές Αρχές δεν 
θα πρέπει να καταστούν διακοσμητικό 
στοιχείο, γιατί  συμβάλλουν παραδοσιακά 
στη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας, τόσο 
της επαρχίας, της ενδοχώρας, όσο και της 
μικρής μας Κύπρου, ενισχύοντας, έτσι, το 
τουριστικό μας προϊόν και όχι μόνο. Οι 
τοπικές κοινωνίες χρειάζονται, συνεπώς, 
ενδυνάμωση και όχι απορρύθμιση. Εμείς 
είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον εκσυγ-
χρονισμό της τοπικής διακυβέρνησης, 
αλλά μέσα στο πλαίσιο της λογικής και 
όχι του ετσιθελισμού.

*Δήμαρχος Δερύνειας

Εκσυγχρονισμός  της Τοπικής υτο ιοίκησης

Κάθε φορά που αρχίζει ένας νέος χρό-
νος όλοι κάνουμε τις προσδοκίες μας 
ευχές. Και πρώτη προσδοκία μας, 

που ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί, είναι 
η επίλυση του Κυπριακού, για να ελευθε-
ρωθεί η πατρίδα μας, να επιστρέψουμε στα 
σπίτια μας και να εφαρμοστούν τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα για όλους τους νόμιμους 
κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όμως, από την αρχή πρέπει να ξεκαθα-
ρίσουμε μερικά πράματα. Γιατί, καθημερινά, 
βλέπουμε ηγεσίες κομμάτων και κινήσεις 
πολιτών να μιλούν για μια λύση, που δεν θα 
είναι λύση, αλλά διάλυση και νομιμοποί-
ηση των κατοχικών δεδομένων. Και πολύ 
φοβούμαστε ότι θα μας φέρουν μια λύση με 
απαράδεκτες πρόνοιες. Για τούτο, πρέπει 
όλοι, και προπάντων οι ηγεσίες του ΔΗΣ  
και του ΑΚΕΛ, να δηλώσουν αν αποδέχονται 
πρόνοιες που να προνοούν ένα ή μερικά 
από τα πιο κάτω, για χάρη της λύσης και 
της «επανένωσης»:

 Κατάργηση της Κ.Δ. και αντικατάστα-

σή της με συνεταιρισμό δύο συνιστώντων 
κρατιδίων, όπως προνοεί η συμφωνία 
Χριστόφια - Ταλάτ.

 Η εξουσία να προέρχεται όχι από τον 
λαό της Κύπρου, αλλά να έχει δύο πηγές, 
όπως προνοεί η συμφωνία της 11ης Φε-
βρουαρίου.

 Τα συνιστώντα κρατίδια να εκδίδουν 
εσωτερική υπηκοότητα, εκτός από την 
υπηκοότητα που θα εκδίδει η κεντρική 
Κυβέρνηση, όπως προνοεί η συμφωνία 
της 11ης Φεβρουαρίου.

 Οι κυβερνήσεις των συνιστώντων 
κρατιδίων να έχουν δικαίωμα υπογραφής 
διεθνών συμφωνιών.

 Οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων 

να χρειάζονται έστω και μια ψήφο της κάθε 
κοινότητας.

 Οι τρεις ελευθερίες και το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο να μην εφαρμόζονται για τους 
πολίτες του κράτους, αλλά να περιορίζο-
νται από τους νόμους των δύο συνιστώντων 
κρατιδίων.

 Οι σφετεριστές των περιουσιών να 
έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους 
νόμιμους ιδιοκτήτες.

 Όλοι οι έποικοι να παραμείνουν ως 
νόμιμοι πολίτες.

 Οι Τούρκοι πολίτες να εξισωθούν με 
τους Ευρωπαίους πολίτες και να έχουν 
δικαίωμα εγκατάστασης στην Κύπρο.

 Να παραμείνουν τουρκικά κατοχικά 

στρατεύματα σε ειδική τουρκική βάση, πολύ 
λιγότερα από τα σημερινά, για να εγγυώνται 
την ασφάλεια του κράτους.

 Η Προεδρία της Δημοκρατίας να 
ασκείται εκ περιτροπής από Έλληνα και 
Τούρκο Πρόεδρο.

Όπως δείχνουν τα γεγονότα, οι μέχρι τώρα 
συγκλίσεις, το πλαίσιο Γκουτέρες και άλλες 
ενδείξεις, τα πιο πάνω θα είναι μέρος της 
συμφωνίας. Για τούτο είναι ανάγκη όλοι να 
δηλώσουν, αν αποδέχονται τέτοιες πρόνοιες. 
Απλώς να δηλώσουν, ιδιαίτερα οι κομματικές 
ηγεσίες, αν αποδέχονται τέτοια λύση. Δεν 
χρειάζεται να μας πουν ότι χωρίς λύση οι 
κίνδυνοι θα είναι περισσότεροι. Εμείς προ-
τιμούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους 

μεγάλους κινδύνους, έχοντας ως έπαλξη της 
αντίστασής μας την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Γιατί, αν την αντικαταστήσουμε, θα γίνου-
με μια «κοινότητα, χωρίς δικαίωμα λόγου 
διεθνώς». Αν το νέο κράτος καταρρεύσει, 
η Κύπρος δεν θα έχει την υπόσταση κρά-
τους-μέλους του ΟΗΕ, δεν θα είναι ισότιμο 
μέλος της Ε.Ε. και το μόνο αποτέλεσμα θα 
είναι η Τουρκία να επανακτήσει την Κύπρο, 
όπως είναι τα διαχρονικά της σχέδια. Θα 
τη διευκολύνουμε να το πετύχει; 

Κάποιοι θα πουν ότι κινδυνολογώ. Εγώ 
νομίζω πως απλώς αντιλαμβάνομαι τον επερ-
χόμενο κίνδυνο της φυσικής μας επιβίωσης 
και δεν θέλω η Κύπρος να τουρκοποιηθεί 
νόμιμα και με την υπογραφή μας.

Είναι υνατόν το  να πετύχουμε ιώσιμη λύση

ΠΕΤΡΟΣ . ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣ*

ΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Στις 29 Δεκεμβρίου 2018 απεδήμησεν 
εις Κύριον, πλήρης ημερών, ετών 88, 
πνευματικά έτοιμος και ειρηνικός, 

ο αγωνιστής και τομεάρχης Σολέας της 
ΕΟΚΑ αείμνηστος Φρίξος Δημητριάδης. 
Ο Φρίξος Δημητριάδης, ο αγωνιστής με 
το ψευδώνυμο ΡΑΛΛΗΣ ή και Ζ.Θ., γεν-
νήθηκε στην Τεμβριά της Λευκωσίας στις 
14/10/1930. ταν το πρώτο από τα επτά 
παιδιά φτωχής και ευσεβούς οικογένειας, 
του Γιώργου και της Μαρίας Δημητριάδη. 
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο της Τεμβριάς, 
στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού και στην 
Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας. Ως μα-
θητής, υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της 
Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως Νέων, 
ΟΧΕΝ Λεμεσού, του πατρός Σολομώντος 
Παναγίδη και της ΟΧΕΝ Λευκωσίας του 
Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου. Ο αγώνας 
της ΕΟΚΑ τον βρίσκει φοιτητή της Μαθη-
ματικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. Τον Ιούνιο του 195 , μη μπορώντας 
να αγνοήσει τη φωνή της αγωνιζόμενης 
ιδιαίτερης του πατρίδας, και αφού τυγχά-
νει μυστικής στρατιωτικής εκπαίδευσης 
στην Αθήνα, διακόπτει τις πτυχιακές του 

εξετάσεις, επιστρέφει στην Κύπρο και ανα-
λαμβάνει δράση στην ΕΟΚΑ. Ο αρχηγός 
Διγενής, ενημερωμένος για τον αγνό και 
αδαμάντινο του χαρακτήρα, καθώς και για 
τη μεγάλη του φιλοπατρία, του εμπιστεύεται 
και του αναθέτει άμεσα την οργάνωση και 
διοίκηση του τομέα Σολέας. Με υπέρτατο 
ζήλο αναδιοργανώνει τη δράση της ΕΟΚΑ 
στην περιοχή, ενώ παράλληλα υπηρετεί 
στο Γυμνάσιο Σολέας ως καθηγητής. Τον 
Φεβρουάριο του 195 , λίγο μετά από τον 
ηρωικό θάνατο του στενού του συνεργάτη 
Μάρκου Δράκου, συλλαμβάνεται από τους 
Άγγλους και μεταφέρεται στα ανακριτήρια 
Πλατρών, Ομορφίτας και Λεύκας, όπου υπο-
φέρει φρικτά και ανελέητα βασανιστήρια 
από τους Άγγλους ανακριτές.

Μετά το ατελείωτο μαρτύριο των ανακρί-
σεων μεταφέρεται ως πολιτικός κρατούμενος 
στα Κρατητήρια Πύλας. Ένα χρόνο αργότερα, 
τον Μάρτιο του 1958, δραπετεύει κατόπιν 
εντολής του αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή μαζί 
με τους Φώτη Πήττα και Ανδρέα Κάρυο που 
έπεσαν στον Αχυρώνα Λιοπετρίου και τον 
Χριστάκη Τρυφωνίδη. Καταζητούμενος πια 
βγαίνει αντάρτης στα παλιά του λημέρια και 
αναλαμβάνει και πάλι τη διοίκηση του Το-
μέα της Σολέας μέχρι το τέλος του ένοπλου 
αγώνα. Η απόδραση του Φρίξου Δημητριάδη 

και η επιστροφή του πίσω στην περιοχή της 
Σολέας τον Μάρτη του 1958 ήταν ιδιαίτε-
ρα σημαντική και είχε δρομολογηθεί από 
τον ίδιο τον αρχηγό, αφού ο τομέας Σολέας 
είχε υποστεί βαριά πλήγματα και έπρεπε 
να αναδιαρθρωθεί. Με αποκορύφωμα τον 
άδικο θάνατο των ηρώων Ευαγόρα Παπα-
χριστοφόρου και Χρύσανθου Μυλωνά τον 
Οκτώβριο του 195 , ο τομέας ήταν ακέφαλος 
και κόντευε να διαλυθεί. Αναλαμβάνοντας 
δράση ως τομεάρχης και πάλι της περιοχής, 
ο Φρίξος Δημητριάδης δημιουργεί δύο νέες 
αντάρτικες ομάδες με επτά μάχιμα μέλη και 
έντονη δράση, και αναδιοργανώνει και επι-
βλέπει στενά νέες ομάδες ΕΟΚΑ, ΠΕΚΑ, ΑΝΕ, 
καθώς και άλλων επικουρικών σχηματισμών 
και σωματείων, σε όλα τα χωριά. Η θυσία του 
ήρωα Παναγιώτη Τουμάζου έχει λαμπρύνει 
ένδοξα το έπος του αγώνα της ΕΟΚΑ κατά την 
περίοδο αυτή, και έχει ποτίσει με αίμα ηρωικό 
τα βουνά της Σολέας. Το οργανωτικό επίπεδο 
και αγωνιστικό φρόνημα που ο ΡΑΛΛΗΣ της 
ΕΟΚΑ επέδειξε αλλά και ενέπνευσε κατά τη 
διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ υπήρξε υψηλό και παραδειγματικό. 
Όπως τίμια και παραδειγματική ήταν η ζωή 
του και ο αγώνας του προς την πατρίδα, μέχρι 
την τελευταία του πνοή. Ας είναι αιωνία του 
η μνήμη.

Γ ια το 2019, το μέγα στοίχημα είναι 
να προτάξουμε με πειστικότητα 
τα δίκαιά μας στη διεθνή πολι-

τική σκηνή, με δόρυ μας την οντότητα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ιδι-
ότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την ειλικρινή συνεργασία 
με την Ελλάδα Αναμφίβολα, τ  201  
άφησε πίσω του τραυματικές αναμνή-
σεις, με τα πλείστα νοικοκυριά σε δεινή 
οικονομική κατάσταση, τους θεσμούς 
κατακρεουργημένους και το Κυπριακό 
σε στασιμότητα. Ωστόσο, μέσα από το 
σκοτεινό σκηνικό, κάπου-κάπου ξε-
πρόβαλαν ακτίδες φωτός, στις οποίες 
η κοινωνία εναποθέτει τις ελπίδες της 
για οικοδόμηση ενός ελπιδοφόρου αύ-
ριο. Οι μεγαλύτερες απογοητεύσεις του 
λαού προήλθαν από:

 Το κλείσιμο του Συνεργατισμού
 Την αδυναμία της Πολιτείας να τιμω-

ρήσει τους ενόχους και συνενόχους της 
οικονομικής τραγωδίας και να αποκατα-
στήσει την κλονισθείσα εμπιστοσύνη των 

πολιτών προς τους πολιτειακούς θεσμούς.
  Τη συνεχιζόμενη αδυναμία συνεν-

νόησης των πολιτικών δυνάμεων στο κυ-
πριακό ζήτημα.

Όαση μέσα στην κυπριακή έρημο του 
2018 θεωρείται: 

 Η αταλάντευτη στάση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για εφαρμογή του Γε-
νικού Σχεδίου γείας. 

 Η σθεναρή στάση του Γενικού Ελε-
γκτή της Δημοκρατίας να καθαρίσει, στο 
μέτρο του δυνατού, τους «Στάβλους του 
Αυγεία» που μολύνουν τον δημόσιο βίο. 

 Η ανοδική πορεία της οικονομίας, 
που πέρασε από τη φάση της ανάκαμψης 
στην τροχιά της ανάπτυξης. 

   ρ σ  
Οι εργαζόμενοι και γενικότερα οι πο-

λίτες, που εξακολουθούν να πληρώνουν 
πολύ ακριβά το μάρμαρο της οικονομικής 
κρίσης και της αποχαύνωσης των θεσμών, 
προσδοκούν ότι το 2019 θα αποτελέσει 
εφαλτήριο για κοινωνική ανασυγκρότηση 
και εθνική αναγέννηση, με κορωνίδα:

  Την εφαρμογή του ΓεΣ  όπως έχει 
σχεδιασθεί. 

 Την τιμωρία των ενόχων και συνενό-
χων της τραπεζικής κατάρρευσης και εν 
γένει της οικονομικής τραγωδίας.

 Την μεταρρύθμιση του κράτους με 

εδραίωση της ισοπολιτείας, της αξιοκρα-
τίας και της χρηστής διοίκησης, δημι-
ουργώντας μία σύγχρονη ευνομούμενη 
δημοκρατία. 

 Τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας 
και ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους με δημιουργία αξιοπρεπών θέ-
σεων εργασίας, ιδίως για τη νέα γενιά, και 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.  

 Την επίλυση του καυτού θέματος των 
Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων με λελο-
γισμένη προστασία της πρώτης κατοικίας. 

 Την εξυγίανση του πολιτικού βίου 
και τον εκσυγχρονισμό του κομματικού 
συστήματος, με σκοπό να υπηρετεί την 
πατρίδα και να αναβαθμίζει την ποιότητα 
της Δημοκρατίας.

 Τον καθορισμό ξεκάθαρης εθνικής 
στρατηγικής για αντιμετώπιση της νεο-
οθωμανικής πολιτικής της Άγκυρας, 
αποσκοπώντας στη δίκαιη επίλυση του 
Κυπριακού και προώθηση των ζωτικών 
συμφερόντων του Ελληνισμού. 

Για το 2019, το μέγα στοίχημα είναι 
να προτάξουμε με πειστικότητα τα δίκαιά 
μας στη διεθνή πολιτική σκηνή, με δόρυ 
μας την οντότητα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, την ιδιότητά μας ως μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ειλικρινή 
συνεργασία με την Ελλάδα. 

*Δημοσιογράφος  

πογοητεύσεις   Προσ οκίες  αγωνιστής και τομεάρχης
της ολέας Φρί ος Δημητριά ης
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σωποληψίας κάπου τώρα υπεισέρχεται η 
αμφισβήτηση. Είναι πάντα αμερόληπτοι και 
χωρίς βαρίδια; Και αν ναι γιατί δεν σέρνουν 
στις δικαστικές αίθουσες τους ψιθυριστές 
και τους χωρίς τεκμήρια και αποδείξεις 
επικριτές;  Αν επιβάλλεται να γίνει έρευνα 
γιατί δεν γίνεται;

 ρ  α τ ρ σ α
Ακούστηκαν πολλές ευχες για τον νέο 

χρόνο και περισσότερες υποσχέσεις απ’ όλους 
τους έχοντες και κατέχοντες εξουσία και 
θέσεις-κλειδί σε κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Όπως και την περασμένη χρονιά και την 
προπερασμένη έτσι και αυτές του 2019, 
αναμένεται να μπουν στα χρονοντούλαπα και 
να αραχνιάζουν μαζί με τις προηγούμενες. 

πάρχουν έντονες φήμες και κυκλοφορούν 
ευρέως στα παρασκήνια, πως σε κάποιους 
επώνυμους ή με θέσεις ισχυρές χαρίστηκαν 
δάνεια, σβήστηκαν με τη γομολάστιχα του 
βολέματος Μη Εξυπηρετούμενα Χρέη. Πού 
και πού ξεμυτίζουν και κάποιες πληροφο-
ρίες πως δεν κουρεύτηκαν το 2013 και οι 
καταθέσεις κάποιων άλλων παραγόντων.

Κανένας δεν θέλει να αγγίξει πάνω στο 
καυτό σίδερο. Όμως, για το ανώνυμο πλή-
θος και τους παρίες, οχι μόνο οι καταθέσεις 
τους κουρεύτηκαν αλλά τους έμειναν και 
τα χρέη. Οι τόκοι πολλαπλασιάζονται και 
παραπέμπουν σε εποχές τοκογλυφίας.

Στήνονται επιτροπές, διορίζονται εμπει-
ρογνώμονες, για να ειπωθεί το γνωστόν… 
ουδέν μεμπτόν επι της κεφαλής των επω-
νύμων και εξαφανίζονται οι όποιοι λεκέ-
δες της υποψίας επί «αμερόληπτης» και 
επιβλητικής τηβέννου.

Στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων στοι-
βάζονται οφειλές πολλών εκατομμυρίων, 

που θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να 
αποπληρωθούν προ ετών. Ουδείς τους 
αγγίζει μέχρι νεωτέρας όταν θα γίνουν οι 
ετήσιες εκθέσεις και θα διαβαστούν στη 
Βουλή ποιοι χρωστούν και πόσοι φορο-
διαφεύγουν. Έχουν φαίνεται και οι νόμοι 
τις δικές τους ταχύτητες. Αργά και βολικά 
για κάποιους και με ταχύτητα φωτός βαριά 
πρόστιμα στους άλλους.

Στη χειρότερη των περιπτώσεων έρχεται 
μια κυβερνόσταλτη απόφαση αμνήστευσης 
φοροφυγάδων με «κίνητρα» και ξεμπερ-
δεύουν. Και οι παρίες τραβούν το κουπί 
πληρώνοντας μέχρι και το τελευταίο ευρώ 
των οφειλών τους προς το κράτος.

 α ρτητ  σ  
  α  τόσ  α ρτητ
ι θεσμοί έχουν προ πολλού τρωθεί με 

τους επικεφαλής τους να έχουν συγχύσει 
τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Η 
τελευταία δημόσια σύγκρουση ανάμεσα 
στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων και τον Γενικό Ελεγκτή 
καταδεικνύει το μέγεθος και την έκταση της 
αναξιοπιστίας των θεσμών. Οι λεγόμενοι 
ανεξάρτητοι θεσμοί φαίνεται να μην είναι 
και τόσο ανεξάρτητοι όσο προβάλλονται 
και ουδείς φαίνεται να είναι έτοιμος να 
αποδώσει τα του Θεού τω Θεώ και τα του 
Καίσαρος των Καίσαρι.

Ηδη γίνεται «σφαγή» και έντονο παρα-
σκήνιο για το ποιος θα είναι ο επόμενος Γε-
νικός Εισαγγελέας και ο επόμενος Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας. Η «κλήρωση» θα 
γίνει από τις κομματικές κληρωτίδες για να 
βαπτισθούν ως ανεξάρτητοι αμέσως μετά 
τον διορισμό τους. Τόσο απλά και τόσο πε-
ριπαικτικά για τη νοημοσύνη των πολιτών.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Στο βασίλειο του νεποτισμού

ι επαγγελματί-
ες πολιτικοί, οι 
«επαναστάτες» 
της γραβάτας, 
τα λαμόγια με τα 
«λευκά κολάρα», 
οι  «αμερόληπτοι» 

με τη δικαστική τήβεννο, οι «ευπρεπείς» 
νεόπλουτοι, γόνοι «εθνικών ευεργε-
τών», οι οποίοι μάχονται με νύχια και 
με δόντια να βρίσκονται στην εξουσία. 
Αλλοι με «παραφουσκωμένα» πορτο-
φόλια αγνώστου προελεύσεως, τραπε-
ζίτες και τοκογλύφοι, είναι δίπλα μας 
και απέναντί μας. Απέναντι από τους 
φτωχούς και τους νεόπτωχους, τους 
χαμηλοεισοδηματίες και τους παρίες.

Οι διακηρύξεις περί κοινωνικού 
και «κανονικού» κράτους, συγκρούο-
νται με την καθημερινότητα. Μια κα-
θημερινότητα που δυστυχως πέραν 
από τις κραυγαλέες ανισότητες βγάζει 
μπόχα και αναδεικνύει κατα καιρούς 
μια εγκληματική συχνότητα, η οποία 
τείνει να γίνει ρουτίνα.

Γράφτηκε και λέχθηκε κατα καιρούς 
πως ακόμα και στη δικαστική εξουσία 
κατοικοεδρεύει ο νεποτισμός, τα «συμπε-
θεριά» με μεγαλοδικηγορικά γραφεία 
να εργοδοτούν γόνους δικαστών, ή να 
δημιουργούνται εξ αγχιστείας συγγένει-
ες. Όπως γράφτηκε έτσι και ξεχάστηκε 
μέσα στα επόμενα 24ωρα. Λέχθηκε πως 
θα εξεταστούν οι καταγγελίες αλλά δεν 
είδαμε το αποτελέσμα καμιάς έρευνας, 
όπως όταν παρόμοιες ή και οι ίδιες κα-
ταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας 
πριν δέκα χρόνια. Και ακόμα πιο πριν. 
Φαίνεται πως η τήβεννος -η οποία έχει 
υιοθετηθεί από αιώνων ως δικαστική 
περιβολή σχεδόν παγκοσμίως και 
υποβάλλει σε όλους τους παράγοντες 
μιας δίκης τον σεβασμό στο πρόσωπο 
του δικαστή- δεν είναι τόσο άτρωτη όσο 
φαίνεται.

Όσο και να θέλει η εικόνα να υπο-
βάλλει την εμφάνιση των δικαστών ως 
σύμβολο αντικειμενικότητας και απρο-
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ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡ Φ
a.giourov@gmail.com

ΓΙ ΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ *

Με τη βοήθεια του Θεού απο-
χαιρετήσαμε το 2018. Τι να 
πούμε γι’ αυτό τον χρόνο που 

πέρασε; Προσωπικές απώλειες, άνθρωποι 
αγαπημένοι που έφυγαν κτυπημένοι από 
την αρρώστια και τον πόνο… Συλλογικές 
απώλειες, όπως ο εξευτελιστικός θάνατος 
του Συνεργατισμού. Ένας και πλέον αιώνας 
προσφοράς στον αγρότη, τον εργαζόμενο, 
τον βιοτέχνη, θυσιάστηκε στον βωμό των 
ίδιων συμφερόντων, σε περιτύλιγμα με 
συστατικά τις απειλές, τον φόβο και την 
επίκληση του δημοσίου συμφέροντος. 

Πάει ο παλιός ο χρόνος λοιπόν! Τώρα 
τι μπορούμε όμως να γιορτάσουμε παι-
διά; Τίποτα. Η Κυβέρνηση πήρε ψήφο 
εμπιστοσύνης από τον λαό, λόγω κυρίως 
των τραγικών επιλογών της αντιπολίτευ-
σης και συνεχίζει με τις ίδιες επιδώσεις 
το έργο της. Η ελπίδα για να καλύτερο 
μέλλον φαίνεται να αναβάλλεται. 

«Φτώχεια είναι να μην υπάρχει μέλλον, 
αυτή είναι η χρεοκοπία μιας χώρας». Αυτό 
δήλωσε πρόσφατα ο γνωστός σκηνοθέτης 
Κώστας Γαβράς. Η χώρα μας βρίσκεται 
σήμερα σε μια τέτοια κατάσταση. 

Η φτώχεια ως έλλειψη των βασικών 
αγαθών για μια στοιχειώδη ποιότητα 
ζωής μπορεί να περιορίζεται σε συγκε-
κριμένες ομάδες του πληθυσμού και να 
βρίσκεται -στατιστικά- κοντά στον μέσο 
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως η φτώχεια, όπως την καθορίζει ο 
κ. Γαβράς, είναι σχεδόν καθολική. Ρωτήστε 
τους νέους ανθρώπους αυτής της χώρας αν 
αισθάνονται ή πιστεύουν ότι αυτή η χώρα 
έχει μέλλον και ποιο είναι αυτό το μέλλον. 

Στο Κυπριακό, μια σειρά διαχρονικών 
υποχωρήσεων απέναντι στο άδικο, μας 
φέρνει σε απροχώρητο σημείο. Έχουμε 
να διαλέξουμε ανάμεσα στα απαράδεκτα 
και τα ανυπόφορα ή καλύτερα μεταξύ 
των θανατηφόρων και των μοιραίων. Η 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που 

τείνει στη συνομοσπονδία, απέκτησε πλέον 
και όνομα: αποκεντρωμένη ή χαλαρή 
ομοσπονδία. Κάτι, δηλαδή, χειρότερο και 
από τη διχοτόμηση. Πλήρης εφαρμογή 
του οράματος Νιχάτ Ερίμ (195 ).

Όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, 
το περιβάλλον, την υγεία μας, το άμεσο 
μέλλον μας δεν προοιωνίζεται πράσινο. 
Οι ειδήσεις ακούγονται ως καρφιά πάνω 
στο φέρετρο του μέλλοντος της χώρας 
μας και του λαού μας. 

Τα στατιστικά για την παραγωγή σκου-
πιδιών, των επιπτώσεων των κλιματικών 
αλλαγών, για την αδυναμία της Κύπρου να 
ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές της υποχρε-
ώσεις, αποτελούν οιωνούς ενός μέλλοντος που 
δεν μας εμπνέει και δεν είναι καλοδεχούμενο. 

Τι κάνουμε λοιπόν αυτή τη φορά; 
Αποφασίζουμε ότι φέτος ο Χριστός δεν 
θα γεννηθεί; Ότι ο Άγιος Βασίλης έχει 
πεθάνει; ( πάρχει, άκουσα, και Κίνημα 
στις ΗΠΑ κατά του Άγιου Βασίλη). Και τα 
Θεοφάνια δεν θα αποκαλυφθεί το Άγιο 
Φως «εν είδει περιστεράς»; 

Κι όμως εγώ πιστεύω ότι υπάρχει Άγιος 
Βασίλης. Μάλιστα η στολή του δεν είναι αυτή 
που μας επέβαλε η διαφημιστική καμπάνια 
της  . Όχι, φοράει πράσινη στολή, 
φέρνει την ελπίδα και στη σακούλα του 
τα «δώρα των εθελοντών». Όσοι από εμάς 
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι «κατά βάθος 
όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί», ακόμα και 
στην πιο μεγάλη πτώση της ανθρωπότητας 
(ημερολόγιο Άννας Φρανκ), οφείλουν να 
καλωσορίζουν τη νέα χρονιά με τη βεβαιό-
τητα της ελπίδας. Θα πάμε καλύτερα!

* Πρόεδρος Κινήματος 
Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών 

 πράσινος ασίλης 

Μέσα σε αυτό το κλίμα της 
σήψης, της διαφθοράς, του 
νεποτισμού, της αρπακτής, 

του βολέματος και της αναξιοκρατίας, 
στα ανώτατα στρώματα της κοινωνίας  
τους πολιτικούς που αλλα δηλώνουν 
και άλλα συνεννοούνται στα μουλωχτά 
με τους φερόμενους αντιπάλους τους, 
αναμένουμε και την απεσταλμένη του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ Αμερικανίδα Τζέιν Χολ 
Λουτ να ξεκινήσει τη διαδικασία επανέ-
ναρξης του διαλόγου για το Κυπριακό. 

Είναι και αυτή μια κάποια λύση... 
Παρότι δύσκολο να φτάσουμε στην πο-
λυπόθητη λύση, εφόσον ο κάθε ένας τη 
μετρά με τις επικύψεις, τις υποκύψεις 
και τις χρόνιες οπισθοχωρήσεις 
μπροστά στα «θέλω» του Τούρ-
κου εισβολέα.

Ο κ. Αντρος Κυπριανού, πίνο-
ντας και τρώγοντας μεζεδάκια 
από σουβλιστά κοψίδια, πα-
ραμονές της Πρωτοχρονιάς, 
βγήκε ξανά να κατηγορή-
σει όσους δεν συμφωνούν 
μαζί του στο Κυπριακό. 
Ο δε Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας αναφέρθηκε 
στο πρωτοχρονιάτι-
κο του μήνυμα σε 
«τολμηρές ιδέες» 
στο Κυπριακό, πα-
ραπέμποντάς μας 
μια 20ετία πίσω, 
όταν ο τότε Πρόεδρος της 

Περιμένοντας τους  αρ άρους  

Και εμείς περιμένοντας τη Λουτ , τους Αμερικανούς, και τους... Βαρ-
βάρους νομίζουμε  πως θα μας βρουν τη λύση ξεχνώντας από πού 
ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Με ξεχασμένους ήρωες, με ματωμένες 

ελπίδες, μοιραίοι και άβουλοι... Κωπηλατούμε σε ένα ρεύμα αποχαύνωσης και 
δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε και να διαδηλώσουμε. Ως 
να μας έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου κάποιες ορατές και αόρατες δυνάμεις. 

Ως να έφτασε ως εδώ το «πείραμα» της  .

Κωπ λατού   ρ ύ α απο αύνω

Δημοκρατίας Γλ. Κληρίδης εξήγγελλε στον 
πρωτοδιορισθέντα για το Κυπριακό Ευρω-
παίο Επίτροπο Σερζ Αμπου το 1994, «τις 
θαρραλέες ιδέες» του (θαρραλέα βήματα τα 
αποκάλεσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 
όταν ρωτήθηκε από την υποφαινόμενη). 
Αυτές οι «ιδέες» ήταν η αρχή των οπισθο-
χωρήσεων και ολισθήσεων στο Κυπριακό.

Στην προσπάθεια να κατευναστεί η Τουρ-
κία και να δώσει την έγκρισή της να ενταχθεί 
η Κύπρος στην Ε.Ε., πρότεινε «εξωτερική 
και εσωτερική κυριαρχία». Δηλαδή εντός 
της κυρίαρχης ομοσπονδίας, τα κρατίδια 
να εχουν τη «δική τους κυριαρχία».

Επίσης, είχε εντάξει το θέμα της εκ περι-
τροπής προεδρίας σε μια λογική πάρε-δώσε. 

Είχε πει πως θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή 
η αρχή της εκ περιτροπής προεδρίας σε 
συνδυασμό με την αποστρατιωτικοποί-
ηση. Την ίδια ώρα ωστόσο πρότεινε (σε 

σεμινάριο που οργάνωσε η σύζυγος 

του περιβόητου Χόολμπρουκ στη Νέα όρκη 
) «αύξηση του αριθμού των εγγυητριών δυ-
νάμεων με δικαιώματα επέμβασης». Έκτοτε 
ων ουκ έστιν αριθμός υποχωρήσεων που 
ακολούθησαν οι διάδοχοί του.

Η εκ περιτροπής προεδρία η οποία 
προβλήθηκε από την Τουρκία λίγο μετά 
την τουρκική εισβολή το 19 4 στη βάση 
προεδρικού συστήματος, έγινε σημαία δι-
εκδίκησης για κάποιους πολιτικούς, ενώ 
για άλλους «κόκκινο πανί» και όνειδος για 
την πλειοψηφία του λαού. Οι πολιτικοί μας 
ψάχνοντας τη χαμένη επαναστατικότητά τους 
κάνουν βουτιές στο παρελθόν. Ανασύρουν 
ένδοξες σελίδες από την ιστορία των προ-
κατόχων τους για να εμφανιστούν με δανει-
κά δεκανίκια ως σύγχρονοι επαναστάτες 
ή άμεμπτοι ιδεολόγοι. Καλή ώρα σαν τον 
Ελληνα πρωθυπουργό και το Σ ΡΙΖΑ που 
η επανάστασή τους ξεκίνησε και τελειώνει 
με την απόρριψη της γραβάτας.

Ο  α ρύ  
π ρ  ο νων ού α  
ανον ού  ρ του  
υγ ρούοντα   τ ν 

α ρ ν τ τα

 ο  έ ουν προ 
πολλού τρω   

του  π αλ  του  
να έ ουν υγ ύ  
του  ρ λου  α  τ  
αρ ο τ τέ  του

ΕΧΟΥΝ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ. ΑΡΓΑ
ΚΑΙ ΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΒΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
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ΠΑΡΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙ ΣΗ Τ Ν ΚΤΥΠΗΜΑΤ Ν  
ΤΑ Ε ΤΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙ ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ

Το τέρα  
ν πέ αν

επίθεση με μαχαίρι την 
παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς στο Μάντσεστερ, 
αλλά και το τρομοκρατικό 
κτύπημα στο Στρασβούργο 
στις αρχές του Δεκέμβρη 
αποτελούν μια τραγική 

υπενθύμιση ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να 
βρίσκεται εκτεθειμένη στα σχέδια των εξτρε-
μιστικών ομάδων. Η πρόσφατη μείωση των 
αριθμών των τρομοκρατικών κτυπημάτων στην 
Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη συντριβή του 
Ισλαμικού Κράτους σε Συρία και Ιράκ, οδή-
γησαν στην «ψευδαίσθηση» ότι η εποχή των 
θηριωδιών -που άρχισε από το 2015 με την 
επίθεση στα γραφεία της   στο 
Παρίσι και συνεχίστηκε με τις επιθέσεις στις 
Βρυξέλλες, το Βερολίνο, τη Βαρκελώνη και το 
Λονδίνο- έχει φτάσει στο τέλος της. Μάλιστα, την 
πεποίθηση τείνουν να ενισχύουν τα νούμερα. 
Ειδικότερα, στην Ευρώπη οι θάνατοι από τρο-
μοκρατικά κτυπήματα το 201  έφτασαν τους 
82 , το 201  μειώθηκαν στους 204, ενώ το 
2018 καταγράφηκαν μόλις 12 θάνατοι. Εντού-
τοις, η ίδια η φύση της τρομοκρατίας, αλλά και 
οι λόγοι που βρίσκει πρόσφορο έδαφος και 
αναπτύσσεται δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία 
ότι η Ευρώπη, παρότι έχει οχυρωθεί σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται 
στη σκιά του φόβου των ακραίων στοιχείων. 

 ρα ατ  φ ση 
τη  α λ

Αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι σύνηθες 
λάθος να μετριέται η τρομοκρατική απειλή 
από τον αριθμό των επιθέσεων που έχουν 
σημειωθεί. Για να γίνει κατανοητή η έκταση και 
η φύση της απειλής δεν πρέπει να ληφθούν 
υπόψη μόνο τα «πετυχημένα» κτυπήματα, 
αλλά και τα κτυπήματα τα οποία δεν έγιναν 
χάρη στις προσπάθειες των αντιτρομοκρα-
τικών υπηρεσιών. Ενδεικτικό είναι ότι, μέσα 
στο 2018, στην Ευρώπη τέθηκαν εις γνώσιν 
των Αρχών 12 καλά τεκμηριωμένα σχέδια 
για τρομοκρατικές επιθέσεις από τζιχαντιστές, 
με τα έξι από αυτά να καταλήγουν τελικά σε 
κτυπήματα. πάρχουν, επίσης, ακόμα 11 υπο-
θέσεις που δεν έχουν επαρκώς στοιχειοθετηθεί, 
ώστε να τύχουν ανάλυσης. Τα στοιχεία του 
2018 δείχνουν ότι υπάρχει συνολικά μείωση 
περίπου 50  του αριθμού των υποθέσεων 
σε σχέση με το 201 .  

 φ λτη  τ   
Ακόμα και εάν υπάρχει εφησυχασμός για 

τη δράση του S S τώρα, ο κίνδυνος για ένα 
νέο κύμα τρομοκρατίας τα αμέσως επόμενα 
χρόνια είναι ορατός. Οι ευρωπαϊκές φυλακές 
«φιλοξενούν» εκατοντάδες άτομα που συνδέ-
ονται με κάποιο τρόπο με την τρομοκρατία. 
Επισημαίνοντας αυτό τον κίνδυνο ο γενικός 

γραμματέας της Ιντερπόλ, Γιούργκεν Στοκ, 
εξήγησε ότι άτομα που έχουν καταδικαστεί 
για ήσσονος σημασίας αδικήματα, τα οποία 
συνδέονται με την τρομοκρατία, θα αποφυλα-
κιστούν τα επόμενα χρόνια. Το πρόβλημα είναι 
ότι ελλείψει απτών στοιχείων για συμμετοχή 
σε τρομοκρατικές επιθέσεις, στα άτομα αυτά 
έχουν επιβληθεί μικρές ποινές φυλάκισης, 
από δύο μέχρι και πέντε χρόνια. Έτσι, οι απο-
φυλακίσεις αυτές μπορεί να επιφέρουν τη 
δεύτερη εκδοχή του Ισλαμικού Κράτους, το 
« S S 2.0». πάρχει ο φόβος ότι με τον S S 
να έχει ηττηθεί τουλάχιστον γεωγραφικά, τα 
ριζοσπαστικοποιημένα αυτά άτομα είτε θα 
καταφύγουν σε άλλες περιοχές στην Ασία ή 
Αφρική είτε θα μείνουν στην Ευρώπη για να 
οργανωθούν και να εξαπολύσουν επιθέσεις. 

 α τ  α  τ  ό λ  
τ  τρ σ  

Η αδιαμφισβήτητη, όμως, μείωση που 
καταγράφεται δεν καταδεικνύει ότι η απει-
λή έχει αποσοβηθεί, αφού οι γενεσιουργές 
αιτίες του εξτρεμισμού υπάρχουν ακόμα. Η 
κύρια αιτία που πυροδοτεί την εμφάνιση της 
παγκόσμιας τρομοκρατίας είναι η εμπλοκή 
σε σύγκρουση ή πόλεμο και εισβολή από 
ξένες δυνάμεις. Ενδεικτικό είναι ότι τα κράτη 
στα οποία έλαβε χώρα το 89  των θανάτων 
από τρομοκρατικά κτυπήματα είχαν άμεση 
εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η εισβολή στο Ιράκ το 2003 
αποτέλεσε το έναυσμα για τις τζιχαντιστικές 
επιθέσεις στην Ευρώπη. Από την άλλη, στον 
«πόλεμο» των δικτύων (βασικό όπλο των εξτρε-
μιστών), η Ευρώπη έχει καταφέρει -προσωρινά 
τουλάχιστον- μέσω των αντιτρομοκρατικών 
υπηρεσιών, να περιορίσει την επιρροή τους. 
Όμως, η έξοδος σχεδόν 5.000 Ευρωπαίων 
στη Συρία, για να ταχθούν στις τάξεις του 
Ισλαμικού Κράτους, πολύ πιθανόν να απο-
τελέσει το μελλοντικό εργαλείο επιστράτευσης 
νέων ακραίων στοιχείων. Αυτοί οι Ευρωπαίοι 
μαχητές είναι καλύτερα δικτυωμένοι με τις 
εξτρεμιστικές ομάδες, ενώ ίσως αποτελέσουν 
τους ουραγούς νέων εξτρεμιστικών ομάδων. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι βετεράνοι τζιχαντιστές 
έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην υποκι-
νούμενη βία, μέσα από κέντρα υποστήριξης 
που δημιούργησαν, αλλά και μέσα από τις 
φυλακές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές είναι αυτό 
του δράστη της επίθεσης του Στρασβούργου. 

  τ   
τρ ρατ  

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η δύση 
του τζιχαντιστικού εξτρεμισμού συμπίπτει με 
την άνοδο των τρομοκρατών από την πρώ-
ην Σοβιετική Ένωση. Επισημαίνουν δε ότι ο 
τρόπος που οι Δυτικοί αντιλαμβάνονται την 

τρομοκρατία είναι απαρχαιωμένος. Ενώ δη-
λαδή έχουν το βλέμμα μονίμως στραμμένο 
στη Μέση Ανατολή, παραβλέπουν την απειλή 
που κρύβεται στις χώρες της πρώην Σοβιε-
τικής Ένωσης, από τις στρατιωτικές ομάδες, 
οι οποίες στρέφονται πλέον προς τη Δύση. 
Ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά 
του Ισλαμικού Κράτους, οι συγκεκριμένες 
τρομοκρατικές ομάδες βρίσκονταν πίσω από 
κτυπήματα σε δυτικές χώρες. Για παράδειγμα, 
τα τρομοκρατικά κτυπήματα στη Νέα όρκη 
και στη Στοκχόλμη το 201 , είχαν διαπραχθεί 
από Ουζμπέκους. Επίσης, βρίσκονταν πίσω 
από πιο σύνθετες «επιχειρήσεις» όπως την 
επίθεση αυτοκτονίας το 201  στο αεροδρόμιο 
της Κωνσταντινούπολης και την επίθεση σε 
νυχτερινό κέντρο στην ίδια πόλη το 201 . 
Μέχρι το 201 , πάνω από 8.500 μαχητές από 
τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ είχαν 
αναχωρήσει για τη Συρία και το Ιράκ για να 
μπουν στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους. Αυτή 
η εμπειρία τους έδωσε την πρώτη γεύση της 
μάχης κατά των δυτικών δυνάμεων, αφήνοντάς 
τους όμως μια «ανάγκη» για εκδίκηση στις 
μελλοντικές επιχειρήσεις που στόχο θα έχουν 
την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Οι προβλέψεις για τη 
δράση της τρομοκρατίας από αυτές τις χώρες 
πάντως είναι δυσοίωνες. Με την πτώση του 
S S, αυτοί οι εξτρεμιστές μπόρεσαν να φύγουν 

από το Ιράκ και τη Συρία σχετικά πιο εύκολα 
απ’ ό,τι οι συναγωνιστές τους από τη Μέση 
Ανατολή και τώρα βρίσκονται κρυμμένοι είτε 
στις χώρες καταγωγής τους είτε στην Ευρώπη. 

 α ρ  τρ ρατ α 
Παράλληλα μια άλλη μορφή τρομοκρατίας 

βρίσκεται σε έξαρση, αλλά λόγω της φύσης 
της τείνει να περνά απαρατήρητη. Μελέτες 
δείχνουν ότι η ακροδεξιά τρομοκρατία έχει 
ανοδική τάση στη δυτική Ευρώπη και τη Βό-
ρεια Αμερική. Ακροδεξιές οργανώσεις αλλά 
και άτομα που δρουν μόνα τους βρίσκονται 
πίσω από τον θάνατο  ανθρώπων από 
το 2013 μέχρι το 201 . Το 2018 δε 1  άν-
θρωποι σκοτώθηκαν και 4  τραυματίστηκαν. 
Στη Βρετανία, σημειώθηκαν 12 ακροδεξιές 
τρομοκρατικές επιθέσεις τον προηγούμενο 
χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της επίθεσης 
έξω από πάρκο, όπου ένας άντρας κτύπησε 
με το όχημά του μουσουλμάνους, σκοτώνο-
ντας έναν και τραυματίζοντας άλλους εννέα. 
Στη Σουηδία σημειώθηκαν έξι επιθέσεις, 
ενώ στην Ελλάδα και τη Γαλλία άλλες δύο. 
Η πλειονότητα αυτών των κτυπημάτων έχει 
ως δράστες άτομα που δρουν μόνα τους, ενώ 
έχουν ακροδεξιές πεποιθήσεις και αρνητικά 
αισθήματα για τους Μουσουλμάνους. Η άνοδος 
της ακροδεξιάς από την άλλη, σε συνδυασμό 
με την πολιτική και οικονομική αστάθεια που 
επικρατεί, δείχνει ότι αυτά τα φαινόμενα θα 
ακολουθήσουν αυξητική τάση.  

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΔΙΩΝ, 
ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ  ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 

  ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, 
ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙ ΡΓΑΛΛΗΣ 
giorgallisg@sigmalive.com
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ε φιάσκο οδηγείται η πο-
λύκροτη δικαστική διε-
ρεύνηση της υπόθεσης 

 και κυρίως το 
σκέλος των κατηγοριών 
σε βάρος δέκα πολιτικών 
προσώπων. Μετά από τους 

ισχυρισμούς του Νίκου Μανιαδάκη - που στις 
αρχές του 2018 προσερχόταν αυτοβούλως 
στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς για να 
καταθέσει, υπό τον μανδύα του προστατευό-
μενου μάρτυρα με το ψευδώνυμο «Γιάννης 
Αναστασίου»- και δεύτερος μάρτυρας θα 
προβεί σύντομα σε καταγγελίες περί άσκησης 
πιέσεων. Συγκεκριμένα, εντός των επόμενων 
ημερών ένας εκ των «Μάξιμου Σαράφη» 
και «Αικατερίνης Κελέση» αναμένεται να 
δώσει ανάλογη με τον Μανιαδάκη μαρτυρία 
σχετικά με πιέσεις που δεχόταν και ο ίδιος 
από εισαγγελείς για να στοχοποιήσει συγκε-
κριμένα πολιτικά πρόσωπα και να μιλήσει 
για δωροδοκίες. Σε τέτοια περίπτωση, δύο 
από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυ-
ρες θα έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση 
ολόκληρης της σκευωρίας που στήθηκε 
πριν από ένα χρόνο, ώστε να τύχουν δικα-
στικής έρευνας οι εν λόγω δέκα, μεταξύ των 
οποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι κ. 
Σαμαράς και Πικραμμένος, ο νυν κεντρικός 
τραπεζίτης, Γ. Στουρνάρας, ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ, Αδ. Γεωργιάδης, ο νυν επίτροπος 
Δ. Αβραμόπουλος.

 τρ  ρτ ρ
Στις 8 Νοεμβρίου 201  η μάρτυρας με 

την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέ-
ση» κατέθεσε ότι: «Η  υποστήριζε 
οικονομικά την εταιρεία της γυναίκας του 
Μανιαδάκη με το όνομα ΗΜΙΤΗ, μέσω 

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΣΚΕΥ ΡΙΑ ΣΕ ΑΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚ Ν

Φιάσκο η « »

της οποίας δωροδοκήθηκε με 50.000 
ευρώ». Ο μάρτυρας με την κωδική ονο-
μασία «Μάξιμος Σαράφης» είχε καταθέσει 
πως ο Μανιαδάκης πήρε 120 χιλ. ευρώ 
από τη , ενώ σε τρίτη κατάθεσή 
της, η «Κελέση» ανέφερε ότι ο Μανιαδάκης 
πήρε 200 χιλ. ευρώ, μια κατάθεση που 
αργότερα άλλαξε επειδή διαμαρτυρήθηκε 
ο κατηγορούμενος. πενθυμίζεται ότι η 
όλη υπόθεση, όπως και το πόρισμα της 
προανακριτικής, στηρίχθηκε στις καταθέσεις 
των τριών μαρτύρων, οι οποίοι άφηναν 
υπόνοιες για τους συγκεκριμένους πο-
λιτικούς, χωρίς όμως να είναι σε θέση να 
τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους. 

Οι τελευταίες εξελίξεις, ακυρώνουν εκ των 
πραγμάτων τις προηγούμενες καταθέσεις των 
τριών, καθώς κατά παράβαση του ελληνικού 
νόμου, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα προστα-
σίας μαρτύρων παρά το γεγονός ότι ήταν 
εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο της . 
Σημειώνεται, ότι ο Μανιαδάκης -που πέρασε 
πλέον στην αντίπερα όχθη και από μάρτυρας 
κατηγορίας έγινε ο ίδιος κατηγορούμενος- 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα, παρότι υπήρχαν 
σε βάρος του καταγγελίες για δωροδοκία, 
ενώ από το βήμα της ελληνικής Βουλής, 
ο Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει τους 
μάρτυρες «ήρωες» κι όχι «κουκουλοφόρους» 

όπως τους έλεγε η αντιπολίτευση.

 ρ τ τ α
Σχολιάζοντας το «εκκρεμές» των προ-

στατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση 
, ειδικοί κάνουν λόγο για «νομική 

πρωτοτυπία», ενώ από την αντιπολίτευση 
γίνεται λόγος για «φιάσκο». Δεν είναι τυχαίο 
πως από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση 
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαι-
ρότητας, αφενός αμφισβητήθηκε έντονα η 
αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύ-
ρων και αφετέρου ακόμα και πρόσωπα από 
τον χώρο των δικαστηρίων έλεγαν πως το 
«στοίχημα της Δικαιοσύνης είναι να... δέσει 
τις κατηγορίες με απτά στοιχεία και στέρεο 
αποδεικτικό υλικό». Οι ύποπτες συναλλαγές 
για τις οποίες κατηγορήθηκε ο πρώην προ-
στατευόμενος μάρτυρας από τον «Σαράφη» 
και την «Κελέση», που σε μεταγενέστερη 
κατάθεσή της ανακάλεσε όσα είχε αρχικά 
καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, 
δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το πώς 
ο εν λόγω μάρτυρας κρίθηκε αξιόπιστος και 
κατάλληλος για να θεωρηθεί προστατευόμε-
νος παρά τις καταθέσεις εις βάρος του, και 
μάλιστα για τόσο σοβαρή υπόθεση όσο η 
δικογραφία κατά 10 πολιτικών προσώπων. 
Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Θεόδωρος 

Μαντάς, επισημαίνει πως οι εισαγγελικές 
Αρχές είτε έκαναν λάθος όταν τον ενέταξαν 
στους μάρτυρες του δημοσίου συμφέροντος, 
αν είχαν υπόνοιες περί της ποινικής του 
εμπλοκής, είτε έκαναν λάθος τώρα που τον 
κατέστησαν κατηγορούμενο.

α  στ  σ τ  τ  
Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή 

διατάχθηκε η διενέργεια έρευνας παρουσία 
εισαγγελέα στην οικία του Νίκου Μανι-
αδάκη, στον Διόνυσο, κατά τη διάρκεια 
της οποίας το σπίτι βρέθηκε άδειο. Νομι-
κοί εκτιμούν ότι το... εύρημα του άδειου 
σπιτιού δεν αποκλείεται να επηρεάσει 
την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή του. 
Πάντως, ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες Αρχές, 
ενώ δημοσιεύματα θέλουν τον Ν. Μανια-
δάκη να ζήτησε στις 2 /12/2018 από την 
Εισαγγελία Διαφθοράς να προχωρήσει σε 
άρση των μέτρων προστασίας του. Από την 
πλευρά του, ο συνήγορός του επισκέφθηκε 
την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς Μαρίνα 
Μπόζνου, ενημερώνοντάς την ότι ο εντολέας 
του είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της 
Δικαιοσύνης και έτοιμος να απολογηθεί για 
την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας 
που του αποδίδεται.

Όποιος επισκέπτεται σήμερα το 
Όσλο θα συναντήσει πολλά ηλε-
κτροκίνητα οχήματα αλλά και μια 

υποβρύχια σήραγγα που αποσυμφορίζει 
το κυκλοφοριακό στη νορβηγική πρωτεύ-
ουσα. Η πόλη αναπτύσσεται με γρήγορο 
ρυθμό και κοινό χαρακτηριστικό των νέων 
πρότζεκτ είναι οι οικολογικές τους ιδιότη-
τες, όπως εξηγεί η Ανίτα Λίνταλ Τρόσνταλ, 

  στην πόλη του Όσλο ως 
οικολογικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την  , τα 
πράσινα πρότζεκτ βοήθησαν το Όσλο ώστε 

να επιλεγεί μεταξύ 13 πόλεων ως Πράσινη 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019. Ο εν λόγω 
διαγωνισμός δημιουργήθηκε το 2008 από 
την Κομισιόν με στόχο να γίνονται προτάσεις 
για βιώσιμες λύσεις, που θα μπορούν να 
υιοθετηθούν και από άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις ή έστω να αποτελέσουν έμπνευση 
γι’ αυτές. Το 50  περίπου των νέων οχη-
μάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους 
του Όσλο είναι ηλεκτροκίνητα. Τραμ, τρόλεϊ 
και φέρι-μποτ κινούνται με υδροηλεκτρική 
ενέργεια, ενώ τον χειμώνα πολλά σπίτια 
θερμαίνονται από τις εγκαταστάσεις καύσης 

απορριμμάτων.
Μέχρι το τέλος του χρόνου το Όσλο 

θέλει να μειώσει τις εκπομπές του κατά 
3  σε σχέση με το 1990 και μέχρι το 
2030 κατά 95 . Γι’ αυτό τον λόγο η πόλη 
δημιούργησε έναν προ πολογισμό για το 
κλίμα - πιθανώς τον πρώτο παγκοσμίως.

Οι περισσότεροι πολίτες στηρίζουν τους 
κλιματικούς στόχους της πόλης τους. Σύμ-
φωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση το 5  
πιστεύει ότι είναι σημαντικό να γίνει ό,τι 
χρειάζεται προκειμένου να μειωθούν μέχρι 
το 2030 οι εκπομπές κατά 95 . 

Με την πρώτη προσελήνωση στην 
«κρυφή» πλευρά του Φεγγαριού 
η Κίνα εγγράφει μια καθοριστική 

επιτυχία στο ενεργητικό του διαστημικού 
της προγράμματος. Επόμενος στόχος για 
το 2030 μια στελεχωμένη αποστολή στο 
Φεγγάρι. 

Την Πέμπτη η δημόσια κινεζική τηλεό-
ραση μετέδωσε την είδηση για το ιστορικό 
διαστημικό επίτευγμα που έφερε εις πέρας 
το μη στελεχωμένο -4, το οποίο 
φέρει το όνομα κινεζικής θεότητας του Φεγ-
γαριού. «Στις 10:2  το πρωί το -4 
προσεληνώθηκε σε κρατήρα στη «σκοτεινή» 
πλευρά του Φεγγαριού κοντά στον νότιο 
πόλο στο σημείο που είχε προβλεφθεί», 
ανακοίνωσε ο παρουσιαστής του κεντρικού 
δελτίου ειδήσεων της  Τσανγκ Σιάο. 

Οι υπεύθυνοι του φιλόδοξου διαστημι-
κού κινεζικού προγράμματος στο Πεκίνο 
πανηγύρισαν την επιτυχημένη πτήση και 
προσελήνωση του μη στελεχωμένου αερο-
σκάφους. Ο επικεφαλής σχεδιασμού του 
διαστημικού αεροσκάφους Σουν Ζεζχού 

τόνισε: «Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία όπως είχε προγραμματιστεί, 
η προσελήνωση έγινε με ακρίβεια και με 
μεγάλη σταθερότητα. Επιλέξαμε το ιδανικό 
σημείο και η προσελήνωση μας δικαίωσε». 

Λίγες μόνο ώρες μετά το ιστορικό δι-
αστημικό επίτευγμα, το Πεκίνο έθεσε σε 
εφαρμογή το επόμενο βήμα του διαστημικού 
του προγράμματος. Με το μη στελεχωμένο 

 5 η Κίνα προτίθεται να μεταφέρει 

δείγματα πετρωμάτων από το Φεγγάρι στη 
Γη. Το 2030, σε περίπου 11 χρόνια από 
σήμερα, το Πεκίνο σχεδιάζει την πρώτη 
του στελεχωμένη αποστολή στο Φεγγάρι. 

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία θα πρέπει 
να συνηθίσουν ότι η Κίνα είναι πλέον ένας 
σημαντικός ανταγωνιστής στην κούρσα για 
την κατάκτηση του Διαστήματος. Το Πεκίνο 
έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται 
να αρκεστεί στην αποστολή διαστημικών 
αεροσκαφών στο Φεγγάρι, τα οποία με μι-
κρά ρομπότ στέλνουν απλά φωτογραφίες 
πίσω στη Γη. 

Με τις διαστημικές αποστολές η Κίνα 
δεν θέλει μόνο να ενισχύσει το κύρος της 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Κινέζοι ειδικοί σε 
στρατιωτικά ζητήματα έχουν επανειλημμέ-
να δηλώσει ότι οι μελλοντικοί πόλεμοι θα 
κριθούν στο Διάστημα. Αντιδρώντας στα 
κινεζικά σχέδια οι ΗΠΑ δρομολόγησαν 
μετά από απόφαση του προέδρου Τραμπ το 
στρατιωτικό διαστημικό πρόγραμμα S  

. 
Πηγή: . .  

Πράσινη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης το σλο

ι ινέ οι στην αθέατη 
πλευρά της ελήνης

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κ. 
Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι 
αμερικανικές δυνάμεις θα 

αποχωρήσουν από τη Συρία. Δήλω-
σε ότι εφόσον το Ισλαμικό Κράτος έχει 
εξουδετερωθεί δεν υπάρχει λόγος να 
διατηρεί τους Αμερικανούς στρατιώτες 
στη Συρία.

Το γεγονός αυτό έφερε άμεσες αντι-
δράσεις απ’ όλα τα μέτωπα. Ο Γάλλος 
Πρόεδρος κ. Μακρόν επέκρινε την από-
φαση του κ. Τραμπ λέγοντας ότι «ένας 
σύμμαχος πρέπει να είναι αξιόπιστος».

Πολλοί αναλυτές βιάστηκαν να βγά-
λουν συμπεράσματα για την αποχώρηση 
των 2.000 Αμερικανών στρατιωτών από 
τη Συρία. Πιστεύουμε, όμως, ότι ακό-
μα είναι η αρχή για μια τελική κρίση 
πάνω στο θέμα.

Ας δούμε τα πράγματα από την 
αρχή και όσο πιο απλά μπορούμε: 
υπάρχουν στη Συρία οι δυο μεγάλες 
δυνάμεις με τα συμφέροντά τους, που 
είναι αντικρουόμενα, ήτοι οι ΗΠΑ και 
η Ρωσία. Η Ρωσία ανεμείχθη στη Συρία 
από το 2015. Δεν ήθελε να αφήσει τις 
ΗΠΑ μαζί με τους Δυτικούς και άλλους 
συμμάχους τους να «αλωνίζουν» στην 
περιοχή και βέβαια ήταν ένας τρόπος 
για προώθηση της πολιτικής του κ. 
Πούτιν να είναι παρούσα η χώρα του 
στη διεθνή σκηνή ως μεγάλη δύνα-

μη. Επιπλέον αντελήφθη ότι χωρίς 
να αναμειχθεί ενεργά, ο Αλ Άσαντ θα 
εκδιώκετο από την εξουσία.

Οι Δυτικές Δυνάμεις, σύμμαχοι των 
ΗΠΑ, καθώς και οι ΗΠΑ είναι εναντίον 
του Άσαντ. Άλλοι παίκτες στην περιοχή 
με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα 
είναι η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος 
των ΗΠΑ, το Ιράν, που υποστηρίζει 
τον Άσαντ, το Ισραήλ και η Τουρκία. 

Το θέμα της Τουρκίας, το οποίο μας 
ενδιαφέρει για τη χώρα μας, είναι ότι 
εκτός από τη μεγαλομανία του κ. Ερ-
ντογάν να είναι περιφερειακή δύναμη, 
επιπλέον χρησιμοποιεί το θέμα της Συ-
ρίας για να καταπολεμήσει κατά βάθος 
τους Κούρδους και βεβαίως, όπως όλες 
οι άλλες δυνάμεις, για να υποστηρίξει τα 
γενικά του συμφέροντα. Είναι πρόωρο 
να αρχίσουμε από τώρα να κρίνουμε 
τα αποτελέσματα από την αποχώρηση 
των αμερικανικών στρατευμάτων από 
τη Συρία. Άλλωστε για μερικούς που 
άρχισαν να μιλούν για τον κ. Ερντογάν 
και για τα πλεονεκτήματα που θα έχει 
ας θυμηθούμε ότι υπάρχουν πολλές 
άλλες δυνάμεις παρούσες στην περιοχή, 
μεταξύ των οποίων η Ρωσία, το Ιράν, η 
Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και όλες 
οι Δυτικές Δυνάμεις. 

Φαίνεται ότι ο κ. Άσαντ προς το 
παρόν βρίσκεται σε καλύτερη θέση 
από πριν. Τα δύο όμως σχέδια για 
επίλυση του συριακού προβλήματος 
παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες και 
δεν φαίνεται να είμαστε κοντά στη λύση 
αυτού του προβλήματος. πομονή…
* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστη-

μών  Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, 
Ελβετίας). Πρώην Μέλος της Γραμματείας 

του ΟΗΕ 

 κατάσταση στη υρία

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ Α ΙΛΛΕ Σ ΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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Της Κυριακής

Διαδρομές 14
06.01.2019

ια εξαίρεση μέσα 
στον κυκεώνα 
των ρηχών και 
απονευρωτικών 
εξειδικεύσεων, 
ένας ανεπίκαι-
ρος  

 στον καιρό της μονοδιάστατης 
και ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, ο 
Τίτος Χριστοδούλου κινείται βουστροφη-
δόν από τα… υπόγεια του φιλοσοφικού 
γέλωτος στα υπερώα του στοχασμού, πάντα 
μ’ έναν μετρημένο βηματισμό καυστικής 
περιήγησης στα πράγματα του καιρού μας…      

χετε εκ σει πρόσφατα ο συ-
ναρπαστικά ι α, στε ον ε ναι  
και κρεμ νες , ανα ιφ ντας το 
ι αροτραγικό των αν ρωπ νων, με 
την υπό ει η να σο αρευτο με γο, 
αστειευόμενοι, α ά και την προει-

οπο ηση ότι ο Τ τος ριστο ο ου 
εν  αστειε εται   φι οσοφ α, 

ωστόσο, μπορε  να αστειε εται   
Νομίζω το ερώτημα παραπέμπει στην 

αυγή της φιλοσοφίας. Στον Ευθύφρονα 
του Πλάτωνα, η ανατροπή τής βαθιά, μα 
άκριτα, θεμελιωμένης πίστης του καλό-
τροπου Ευθύφρονα, από τον Σωκράτη, 
φέρνοντας, με την επιμονή των ειρωνι-
κών αμφισβητήσεων τού ανελέητα παι-
γνιώδους, στην «αφελή» περιέργεια τού 
κακομούτσουνου Σωκράτη, μια κωμική 
διάσταση στον φιλοσοφικό διάλογο. Που 
καταλήγει στο απόλυτο μούδιασμα του 
νεαρού Ευθύφρονα των καλών μα ακρίτων 
προθέσεων: «Σωκράτη, τι να απαντήσω, 
εδώ; Ό,τι πω φεύγει, κάνει τον γύρο του 
και μου γυρνά αντίθετο απ’ ό,τι νόμιζα!» 
Η φιλοσοφία ως δοκιμή με την ανατροπή. 
Κι η γνώση ως αναγνώριση του άλλου, 
της διαφεύγουσας ετερότητας, του . 

 . Δηλαδή, η φιλοσοφία 
στην αδήριτη ζεύξη της με το χιούμορ. Ως 
νοητικό παίγνιο της ανατροπής. Δεν είναι 
περίεργο, λοιπόν, που στον κανόνα της 
διδασκαλίας της φιλοσοφίας, στα αγγλο-
σαξωνικά τουλάχιστον πανεπιστήμια, το 
κουρίκουλουμ αρχίζει με τον πλατωνικό 

υθύφρονα.

… φ λ σ φ ό ρ
 φι οσοφ α, οιπόν, εγκυμονε  

εντός της τον  κ ν υνο της ανατρο-
πής και του χιο μορ  

Ω, ναι! Η ανατροπή, το χιούμορ και 
το γέλιο ως αναγνώριση του κρυμμένου 
«άλλου», πίσω από την «απρόσβλητη», 
αδοκίμαστη πίστη. Έκανε, άραγε, τίποτα 
διαφορετικό, από το να περιγελά τις εύκολες 
πίστεις, διαβρώνοντας τις συγχύσεις και τις 
ασάφειες στις έννοιες και τη γλώσσα μας 
ο , έχοντας διαγνώσει στην 
έκπληξη αυτή του «αχά», το « » 
της αναγνώρισης, τη σχέση χιούμορ και 
φιλοσοφίας;

κκιν ντας, οιπόν, από τη ιακη-
ρυγμ νη υπο ήκη της παντε ο ς -

ει ης σο αρότητας, τι α προτρ πατε 
τ υς αναγν στες των ι ων σας

Δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος. Τρα-
γικός θα έλεγα, ή έτσι θα αποφαίνονταν 
το   μου. Οι περιπέτειες, 

με την τραγική έννοια του όρου. Άπους - 
Άπαις - Άπαικτος, μια ζωή στο λεξιπαικτικό 
τρίλεκτο, επιτύμβιο επίγραμμα ευσύνοπτον, 
να μην κοστίσει μια περιουσία -που δεν 
μάζεψα- ο μαρμαράς. Αλλά, αυτά δεν ενδι-
αφέρουν κανέναν, κι ακόμη λιγότερο τον 
αναγνώστη ενός ενθάδε κείται - κειμένου 
με τη γαργαλιστική πρόσκληση «Αστείον 
είναι». Αυστηρώς προσωπική υπόθεση ο 
πόνος, ιδιωτική και καθορίζουσα κι εσω-
στρεφής η αλήθεια του θρήνου που μας 
γνωρίζει στον εαυτό μας. Κλαίει κανείς σαν 
τα καβουράκια, τυλιγμένος στην άμμο και 
στα φύκια καρκινοβατώντας πίσω στην 
τρύπα απ’ όπου τολμήσαμε να ξεμυτίσουμε. 
Εδώ, στο ανά χείρας πονημάτιον (πονεί 
μάτιον; - βγάλει μάτιον!) ήλθατε για να 
γελάσουμε μαζί. Κοινός και κοινωνικός 
ο γέλως, ο πιο διακριτός τρόπος του συ-
ναγελάζεσθαι των ανθρώπων, του ζώου 
γελαστικού. Είναι ν’ αγελάς, αγεληδόν με 
τους άλλους. Όταν στην 40ή ημέρα του 
πρωτογελά το βρέφος, οι Ινδιάνοι Ναβάχο 
οργανώνουν στη φυλή γιορτή, για να το 
καλωσορίσουν στην ανθρώπινη κοινότητα. 
Με κλάμα, στην αποκοπή από τη μήτρα 
της μητέρας η πρώτη μοναξιά, με γέλιο η 
επιστροφή στην κοινωνία των ανθρώπων.

στ ρ α α … στ ρ
ι άτε, παρά η α, για την ιστο-

ρ α, τις συγκρο σεις και τις  υστε-
ρ ες, κα ς και για τις ικαιο ογ ες 
που γράφουν ιστορ α   μπορε  
να σκεφτε  κανε ς και τη ική μας 
ιστορ α

Είναι πολλές και… κακάσχημες οι 
δικαιολογίες που γράφουν ιστορία. Οι 
συγκρούσεις είναι μια πραγματικότη-
τα, αλλά όταν γράφεται η ιστορία μιας 

σύγκρουσης, η πραγματικότητα μπορεί 
να είναι περισσότερες από μία. Η ιστο-
ρία μιας σύγκρουσης μοιραία γράφεται 
σαν σύγκρουση με την ιστορία. Αλαζών 
ο νικητής τη δική του ιστορία, άλλα ζων ο 
ηττημένος τη δική του. Είναι θέμα «φαντα-
σιακό». Κι όταν δεν έχεις ιστορία, περνάς 
αφάνταστα. Αλλά, όταν έχεις, αισθάνεσαι 
το βάρος της. Τις αξίες της ως χρέος, την 
αλήθεια της ως επιταγή.

Βρισκόμαστε, ταυτόχρονα, μπροστά σε 
μια μάχη των σημασιών. Όπως επεσή-
μανα ήδη, η ιστορία μιας σύγκρουσης 
μοιραία γράφεται σαν σύγκρουση με την 
ιστορία. Αλλά και η αποϊδεολογικοποίηση 
της ιστορίας, της διδασκαλίας, εν προκει-
μένω, της ιστορίας, μπορεί να φέρει μαζί 
της τη δική της ιδεολογικοποίηση, τη δική 
της ανελαστική και ξύλινη ιδεολογία. Κι η 
αλήθεια της ιστορίας κρύβεται στην αχλύ 
της ιστορίας της αλήθειας.

 α ό λ ση τη  τα τότητα
πορε τε να επισημάνετε το πε ο 

αυτής της ν ας ι εο ογικοπο ησης, 
πάνω στο αφος της απο εο ογικο-
ποιημ νης ιστορ ας

Μα είναι προφανές. Βλέπουμε ότι επι-
διώκεται μια «κριτική» αποστασιοποίηση 
από την εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα, 
σαρώνοντας, κάτω από την «ελευθερία» αυτή, 
την απόπλυση από κάθε ίχνος κοινοτικής 
ταυτότητας και των ηθικών δεόντων που 
απορρέουν από αυτήν. Εννοείται η απόσπαση 
του ανθρώπου από κάθε έννοια του δεδομέ-
νως ανήκειν, της κοινοτικής ταυτότητας, για 
να παραχθεί με τους όρους της νεωτερικής 
αποτελεσματικότητας ο Μακντοναλντο-ποι-
ημένος (πώς θα τον έλεγεν ο ), πανο-
μοιότυπος, καθαρός ταυτότητας, ευχείριστος 
στα διαφημιζόμενα πρότυπα, ελεγχόμενος 
κι ελέγξιμος, ο προβλέψιμος « » 
άνθρωπος του νεοφιλελευθερισμού.

πως επισημα νετε, αν η ανα-
τροπή ε ναι στη φ ση του αστε ου, 
το το παραπ μπει και στην πο ιτική  

εν ι νουμε ταυτόχρονα και την 
ειρωνε α της

Μα, εύγλωττο παράδειγμα εδώ είναι το 
ίδιο το εθνικό μας πρόβλημα! Όπου βιώ-
νουμε κι… επι-βιώνουμε στο Κυπριακό την 
απελπισία του διλήμματος να «αγωνιζόμαστε» 
ανάμεσα σ’ έναν τύπο διχοτόμησης που θα 
το λέμε επανένωση και μιαν άτυπη διχοτό-
μηση που θα τη λέμε αταλάντευτο αγώνα 
για το ενιαίο κράτος, που, ωστόσο, αμαχητί 
κι ακονιτί πουλήθηκε το ‘ 4. Κάθε σχέδιο 
λύσης που συζητείται έκτοτε είναι εγγενώς 
διαιρετικό, κρύβοντας τη νομιμοποίηση των 
τετελεσμένων της εισβολής πίσω από διεκδί-
κηση μιας ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης, 
που ωστόσο θα είναι...  μοιρασμένη με τους 

Τούρκους, με καταλυτικό τον παρεμβατικό 
τους λόγο στην κεντρική κυβέρνηση, με 
βέτο και όρους μερισμού της κυριαρχίας! 
Δείχνοντας στο «άλλο» της πραγματικότητας, 
και μάλιστα αυτού που μας προβάλλεται από 
τους ταγούς της υποταγής ως δεδομένη κι 
αδήριτη πραγματικότητα, το αστείο δείχνει 
στο άλλο και σαν δυνατότητα. Απελευθερω-
τικό με αυτή την έννοια, το χιούμορ είναι 
εγγενώς πολιτικό.

όη α α  σ ό  τη  
Και η ωή, χει σκοπό και νόημα  

πό τον οπενάουερ στον τσε και 
από εκε  στον Καμ  και τον ον σκο 
κινο μαστε, όπως ο ακρο άτης στο 
σκοιν , πάνω στη γραμμή της απουσ -
ας νοήματος

Μπορεί η ζωή να έχει νόημα, αν δεν 
έχει σκοπό; Ρωτούμε για το νόημα της 
ζωής, γιατί σκοπεύουμε να βρούμε ή να 
της αποδώσουμε ένα νόημα. Η ζωή είναι 
φτιαγμένη από σκοπούς, μικρούς ή μεγά-
λους, καθημερινούς ή μακροπρόθεσμους, 
αλλά τι σημαίνει για τη ζωή, σαν τέτοια, ή 
εν γένει, να έχει «έναν» σκοπό; Με ποια 
έννοια μπορούμε να ταυτίζουμε το νόημα 
με τον σκοπό, και με ποια έννοια ζητούμε 
οποιοδήποτε από τα δύο από τη ζωή;

Σε μια οριακή περίπτωση ελλείψεως 
νοήματος στη ζωή, ο Καμύ στον «Μύθο 
του Σισύφου» βλέπει ως μόνο σκοπό στη 
ζωή την αυτοκτονία. Αυτό μπορεί να εί-
ναι αποτέλεσμα της πλήρους απουσίας 
νοήματος, του παραλόγου της, που αντι-
προσωπεύει η αέναα επαναλαμβανόμενη 
προσπάθεια του Σισύφου να μεταφέρει 
μια κοτρώνα στην κορυφή ενός λόφου. 
Άσκοπα, χωρίς νόημα. Είναι αυτό μια 
ακριβής αναπαράσταση της ζωής; Θα 
τη θέλαμε να είναι έτσι, κι αν όχι, εξαρ-
τάται το νόημα της ζωής από θέματα της 
βούλησής μας; Μπορεί ο σκοπός μας για 
το νόημα της ζωής να το συνεπάγεται;

Τι σημαίνουν, ποια η σημασία λοι-
πόν, σε όλα αυτά; σως το πρόβλημα να 
ανακεφαλαιώνεται, να συνοψίζεται σε αυ-
τήν την μία λέξη: τη σημασία, το νόημα, 
τον σκοπό, σε αυτό το συγκεκριμένο. , 
πάλι, απλωμένο στο σύνολο της ζωής, σαν 
βούληση και σαν αναπαράσταση, όπως 
θα το έθετε ο Σοπενάουερ, ο φιλόσοφος 
της απαισιοδοξίας: η βούληση αποφασί-
ζοντας για το νόημα, κι όχι το νόημα, η 
γνώση ή θεωρία γι’ αυτό καθοδηγώντας 
τη βούληση. Ο Σοπενάουερ, ο μουσικός 
του αυλού μετά το δείπνο, αντλεί την απελ-
πισία για τη ζωή από το γεγονός ότι κάθε 
προσπάθεια γι’ αυτήν ή οτιδήποτε σ’ αυτήν, 
οδηγεί στην απογοήτευση, όταν δεν έχει 
ακόμη επιτευχθεί, ή την ανία, τον θάνατο 
της επιθυμίας, ένα αίσθημα κενότητας, 
όταν έχει επιτευχθεί. Ο φιλόσοφος της 

απαισιοδοξίας τοποθετεί την απελπισία 
στην ίδια τη δομή της στοχοθεσίας, του 
επιθυμείν, ενώ ο φιλόσοφος του Παρα-
λόγου αδειάζει οποιονδήποτε σκοπό από 
νόημα και αξία. Αλλά… αφού κάθε θέση 
μιας αλήθειας είναι κάτι μάταιο, παράλογη 
κάθε «σημασία», τι σημασία κι αυτό να έχει;

… ητό τ λ
τη  λ ρ α

Και ποιες οι τε ικότητες  της 
πο ιτικής στον κόσμο των ιοτεχνο-

ογι ν και της τεχνοεπιστήμης  εν 
συνιστο ν απει ή για την ε ευ ερ α, τη 

ημοκρατ α
Τώρα, ακριβώς, αυτήν τη στιγμή που 

μιλάμε, κτυπά το τηλέφωνο! Κινητό, άρα 
όπου κι αν βρίσκομαι, σέρνω μαζί τις αλυ-
σίδες της επικοινωνιακής μου σύνδεσης. 

, συνδεσίματος, τα δεσμά της ηλεκτρο-
νικής εξάρτησης… Κτυπά το τηλέφωνο. 
Πρέπει οπωσδήποτε να το απαντήσω; «Το 
κινητό τι το έχεις;», ωρύεται, γαυγίζει ο 
καλών, απαιτώντας την προσοχή μας, να 
σταθούμε δηλαδή προσοχή! Ανακλαστικά 
και πειθήνεια, στην κλήση του στο κινητό.

Πώς ξεχάσαμε, πώς παραδώσαμε αμα-
χητί κι ακονιτί, πώς παραιτηθήκαμε από 
το δικαίωμα στην απουσία; Ελευθερία, 
μου λέει ο Φιλόσοφος, στο ο των Πολι-
τικών, είναι η δυνατότητα να διαθέτω τον 
εαυτό μου ως εγώ βούλομαι, «εξουσία 
αυτοπραγίας ο ζων ως βούλεται», όχι υπο-
κείμενος στη βούληση κάποιου άλλου. Η 
«αυτονομία», επιμένει αριστοτελικά κι ο 
Καστοριάδης. Κι είναι αυτή την ελευθερία 
που διασώζει η δημοκρατία, οριζόμενη, 
λέγει ο Αριστοτέλης, από αυτήν: « πόθεσις 
μεν ουν της δημοκρατικής πολιτείας η 
ελευθερία» (131 40-1). Και δεν είναι η 
μόνη, βοηθούσης της τεχνολογίας, και της 
ανακλαστικής Παυλώφειας εθελοδουλείας 
μας κατάλυση, σήμερα, της δημοκρατίας. 
Της υπόστασής μας ως ανθρώπων.

 α α τη  α
ρφ

Κ ε νοντας, π ς α μπορο σαμε 
να απα αγο με ή να εφ γουμε, 
κάπως, από τα ε κτήρια κάτοπτρα 
της πιο σαγηνευτικής π ευράς της 
ε ουσ ας, την εμπορική παγ α της 
ι ανικής ομορφιάς

Εννοείτε, προφανώς, την άκρατα και δαψι-
λή, χωρίς έρωτα, ερωτικοποίηση των πάντων, 
τη γενική υποταγή στην αγορά της επιθυμίας, 
με επίκεντρο τη φιγούρα της γυναίκας. Λοι-
πόν, παρά τις βαυκαλιστικές αυτοκολακείες 
του θεάματος και του , η γυναίκα, 
πιασμένη στο δόκανο της αναζήτησης της 
ιδανικής, άρα ιδεατής και απρόσιτης και 
διαρκώς αναβαλλόμενης υπόσχεσης της 
ιδανικής ομορφιάς, υποβιβάζεται σε ένα 
ποντίκι του Παυλώφ, σε συνεχή αγορά 
των «  », του Οβιδίου, 
καλλυντικά και ψιμύθια και συνταγές αυ-
τοτιμωρητικής πειθαρχίας και ασκητικού 
αδυνατίσματος, για την επίτευξη της αγγε-
λικής, εξωπραγματικής μορφής μπροστά 
στη στυγνή πραγματικότητα ενός πάντα 
ανικανοποίητου, εξευτελίζοντος καθρέφτη.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, όπως και 
η πραγματική ομορφιά της, δεν είναι ιδα-
νική, τελεία, εικονική. Είναι υλική, απτή, 
βιωτή, τσαλακωμένη. Γι’ αυτό και πιο άξια 
να αγαπηθεί, να ζητηθεί, να θαυμαστεί. 
Όμορφη όσο η αλήθεια της, ωραία όσο η 
ώρα της, ο βιωμένος, γνήσιος, ανθρώπινος 
καιρός και η ιστορία της. Ομορφιά για 
τους άλλους και με τους άλλους…

Τίτος Χριστοδούλου: ώντας το ως 
αστείον, είμαι ένας τραγικός άνθρωπος...
ΜΙ ΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

.  

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΚΑΣ-
ΧΗΜΕΣ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ 
ΓΡΑΦΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΟΙ ΣΥ-
ΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ 
ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ. Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΑΝ ΣΥ-
ΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Το λου ού  το ανο τ  τ α του τλ ρ

Δικαιοσύνης ειρήνη

Μ  κάπως όμοια και 
παραπ ήσια η εν τει  

ο ηση για προσφορά του 
ουκουμιο  στο ανοικτό στόμα της 

Τουρκ ας  Κατακτητή , με εκε νο το 
γ υκό καρυ άκι  που προσφ ρ ηκε 

στους πρα ικοπηματ ες κατά την απο-
φρά α η ου ου  του προ οτικο  
χουντικο  πρα ικοπήματος

 και παραπ ήσια με την 
προ υμ α κα ησυχασμο  το  επι-
μ νοντος στα εντα α κατά οιπα της 

ρετανικής ποικιοκρατ ας, εκ των 
ργατικ ν τότε πρω υπουργο  της 

  κ  κόρντον πράουν, 
τον ο νιο του  στο ον νο, ότι 
το πρό ημα των εν Κ πρω ρετανι-
κ ν άσεων α το σουν τα παι ιά 
και τα εγγόνια μας

ε επανα ιατ πωση της ιας προ-
ε ρικής των Κυπρ ων ο ησης και 
προ υμ ας, ημοσ ως π ον, στην πρω-
τε ουσα κιό ας των  μερικανο α-
το κ ν ιμπερια ιστ ν,  επτεμ ρ ου 

 στο   , 
,  των Π :

   , 
      

      
      

       
     ,   

       
     

,     
,     

      
  , 

    
,    

  , , 
 ,  

Υ  Κα ημερινή εφημε-
ρ α της αριστερονομι όμενης  ηγε-
σ ας του Κ  από το τος  την 

κ οσή της, αντιπροχ ς, την Π μπτη 
 ανουαρ ου , στην η σε α, 

αναφερόμενη στη συν ντευ η που 
ωσε ο πρ ην Πτ  και πρ ην ρ  

του Κ  κ  ημήτρης ριστόφιας 
στην τ κ εφημερ α Κκο πρους  

γρα ε και τα ε ής:   ριστόφιας 
απάντησε: πα στον κ  ναστασιά η 
ότι οι υ ρογονάν ρακες ε ναι το ικό 
μας ουκο μι, το οπο ο κρατάς στα 
χ ρια σου  Κάνε την Τουρκ α να 

ανο ει το στόμα της και να το πάρει 
το ουκο μι

 Π Υ  να σταχυο ογη-
ο ν π ή ος παρόμοια και παραπ ή-

σια από η σεις και πο ν ά ων, 
ά ων κομμάτων, πάρα πο ν, επ  
πάρα πο ά τη και εκαετ ες, ων 
ουκ στι αρι μός, με την ια περ -
που στάση ωής  και αντ η ης, 

ο ησης και προ υμ ας  Κάτι σαν 
προαι νιο και ιαχρονικό, κο η-
μ νο στο , σημαντικής εκάστοτε 
μερ ας της  ηγετοκρατ ας, α ά και 
του ιακυμαινόμενου π ή ους των 
ακο ο ων και ηφοφόρων της  
Προς επι ε α ωση τής επ   ή η 
αι νες επα η ευόμενης, σοφότατης 
πρό ε ης του ουκυ η  

κατά το αν ρ πινον τοιο των και 
παραπ ησ ων σεσ αι

ιαμ σου των αι νων, στην εκά-
στοτε  συγκυρ α:

 Π ς οι αρχα οι μα ο σιοι, 
παρα ε γματος χάριν, αποκεφά ισαν 
τον υσιασ ντα αρχηγό της αντ -
στασης νήσι ο στην πε ομαχ α της 

α αμ νας ες γην ενα αν Κ προν 
κατά των Περσ ν κατακτητ ν το  
προ ριστο  και κρ μασαν το κεφά ι 
του στην π η της μα ο ντας, εν , 
κατόπιν, ο α ε φός του νήσι ου, ο 

όργος, γιος του ρση, εκστράτευσε 

με  κυπριακά π ο α συμμετ χο-
ντας στον στό ο του ρ η εισ ο α  
κατακτητή, ο περσό ου ος, εναντ ον 
της ά ος και υπ στησαν, ευτυχ ς, 
την πανω ε ρ α στη αυμαχ α της 

α αμ νος του αρωνικο  μας  το 
π

Κ Π  τσι, ιαχρονικά  Κι ε  
και α ο :

 Π ς προσ φεραν ουκο μι στο 
ανοικτό στόμα του ό φου τ ερ, 
εκε νο το μφωνο του ονάχου,  

επτεμ ρ ου  μα  και την προ-
σάρτηση της ου ητ ας της Τσεχο-
σ ο ακ ας στο Τρ το άιχ, οι πρω υ-
πουργο  Τσάμπερ ε ν της ρεταν ας 
και τα αντι  της α ας, χοντας 
την ευ α σ ηση Κατευνασμο  του 

α ιστικο  ηρ ου, πρωτα τια του 
παγκόσμιου μακε ειο  και ο οκαυ-
τ ματος, που προκ ή ηκε από τον 
επόμενο χρόνο  μ χρι και το 

, ονόματι  Παγκόσμιος Πό ε-
μος  Κάπως τσι

Τ , ε σου πάντα κι ε σου 
αν κα εν, ο ε ναι οι πρωτε ουσας 
σημασ ας επι ογ ς  ε αμ τρητες 
παρα αγ ς  ε άπειρους στον 
αρι μό τρόπους και με ο ε σεις  
Και μυριά ες επινοήσεις  οφ ας ή 
αφροσ νης  τρατηγικ ν ή αστρατή-
γητων μυα ν  γκαιρου, επ μονου 

σχε ιασμο  ή απε πισ ας:
 τε αντιστ κεσαι ε τε υποτάσσεσαι:
 ντ σταση ή Υποταγή
 ε ικηφόρα ή με ττημ να 

υα ά
 ε ναν, όμως, κοινό παρονομαστή:

Τη Υ  Την ε νική ισχ
 Την οπο α, αν σου ε πει, πρ τιστο 

κα ήκον σου ε ναι να την αποκτήσεις
 Προκειμ νου να μην υποτα-

χ ε ς, με τις ευ αισ ήσεις ντι-
μου ή εν  συμ ι ασμο  και τις 
π σεις εγκεφά ων, στον ιαι νιο 
κανόνα ότι οι ισχυρο  πράττουν ό,τι 
τους επιτρ πει η ναμή τους και οι 
αν σχυροι υποχωρο ν και υποτάσ-
σονται όσο τους επι ά ει η α υνα-
μ α τους  ουκυ η  η ων 

ιά ογος
Τ  , από τον προσεχή ο ιο  
γουστο, μετρι ται επακρι ς το ο 

τος της συνεχι όμενης τουρκικής κα-
τοχής, της σκ α ωμ νης από τον ττ α 

 ε ηνικής γης στα όρεια ε άφη 
της Κ πρου: Κερ νεια, όρφου, μμό-
χωστος, Καρπασ α, μισή ευκωσ α

 τρησε κανε ς πόσα ια οχικά, 
επιπρόσ ετα ουκο μια  χουν 
προσφερ ε  στο ανοικτό στόμα  της 
Τουρκ ας κτοτε

 Πόσα ουκο μια , για την Τουρ-
κ α, συσσ ρευσε, ματα ως άχρι το -

ε, από το , ο ο τω κα ο μενος 
ντιμος συμ ι ασμός  στις ο τω κα-

ο μενες ιακοινοτικ ς συνομι ες  
ακαρ ου, Κυπριανο , ασι ε ου, 

Κ ηρ η, Τάσσου, ριστόφια, ναστα-
σιά η, της Κυπριακής ημοκρατ ας, 
με τους τενκτάς, Τα άτ, ρογ ου, 

κιντ , του κατοχικο  ευ οκράτους 
του ττ α Κατακτητή

Π  την ά η: ετρήσιμη ε ναι, 
στην ια ετ α, και πόση Υ -

 φρόντισαν να σχε ιάσουν, να 
με ο ε σουν, να π ηρ σουν, να 
εκπαι ε σουν εκπαι ευόμενοι  
και ν  αποκτήσουν οι α ναμοι, που 
υποφ ρουν από το  την τουρκι-
κή κατοχή, τη συνεχι όμενη τουρκι-
κή επι ρομή και τις προστι μενες 
τουρκικ ς απει ς

 ε α ως ε ναι μετρήσιμα  
Προπάντων το γεγονός ότι, στην ια 

ιάρκεια των  χρόνων, ο μετρημ -
νος και με τις ήφους του την η 

πρι ου  σε ημο ήφισμα 
αός, εν επ τρε ε, εν άφησε, τους 

αν κα εν πρό υμους να προσφ -
ρουν ουκο μι στο ανοικτό στόμα της 
Τουρκ ας , να το πρά ουν τε ειωτικά 
και τε εσ ικα

Υ , οιπόν, ακόμη καιρό 
ενάντια στα κά ε ουκο μια προς 
τους κά ε ό φους τ ερ

πάρχουν παραδοσιακές προσεγγίσεις ειρήνης, που 
ανάγονται στη συμβατική αντίληψη της ειρήνης 
και του περιεχομένου της, που παραπέμπουν 

στην αρνητική διάστασή της, δηλαδή του μη πολέμου. 
Αυτό σημαίνει πως η ειρήνη αποδίδεται ως «απουσία 
πολέμου». Ο Νορβηγός θεωρητικός της ειρήνης,  

, αντιλαμβανόμενος την ειρήνη ως μια πολυδιά-
στατη φιλοσοφικοπολιτική έννοια, προσδίδει σε αυτήν το 
περιεχόμενο της θετικής και, κατ’ αντιδιαστολήν, αρνη-
τικής ειρήνης. Η θετική ειρήνη είναι ταυτισμένη με την 
ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αυτοδιάθεση, την ισότητα 
και την αξιοπρέπεια ατόμων και λαών, που σημαίνει την 
άρση των συνθηκών φτώχειας και εξαθλίωσης, αναλφα-
βητισμού και ανισότητας ως στοιχείων που συνιστούν 
την κατά  δομική βία. 

Παραλλήλως, δε, διεκδικείται η εμπέδωση δομών και 
λειτουργιών που ενισχύουν συνθήκες κοινωνικής και 
οικονομικής ισότητας και δικαιοσύνης, δηλαδή κράτους 
δικαίου, που σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα και ατομικές 
ελευθερίες, που άπτονται των συνθηκών ζωής ατόμων, 
αλλά και κοινωνικών και εθνικών ομάδων. Αντιθέτως, η 
αρνητική ειρήνη είναι κατά τα ανωτέρω συνυφασμένη με 
μια στατικώς και περιορισμένα προσδιορισμένη θέαση 
της έννοιας ως διαδραματιζομένων γεγονότων και εξελί-
ξεων, όπου δεν εκδηλώνεται το στοιχείο της βίας και της 
πολεμικής αναμέτρησης μεν, χωρίς όμως να αποκλείεται 
η ικανότητά του να εμφιλοχωρεί στις δομές των πολιτικών 
συστημάτων και των κρατικών οντοτήτων. Δομική βία, κατά 
ταύτα, προσδιορίζεται ως η στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του πολιτικού συστήματος αναπτυσσόμενη «ικανότητα» 
των δομών του, δηλαδή του θεσμικού του πλαισίου, για 
παραγωγή και αναπαραγωγή βίας και συγκρουσιακού 
φαινομένου.

Εκείνο που υφίσταται σήμερα στην Κύπρο αποδίδεται 
ως «ειρήνη της κατοχής» κατά τα ανωτέρω, δηλαδή 
ως συστηματική και μαζική παραβίαση δικαιωμάτων 
και ελευθερίων, όπερ σημαίνει πως στην Κύπρο, μη 
υφισταμένης μέχρι τούδε της δυναμικής διεκδίκησης 
ελευθερίας, παραχωρείται στον κατακτητή η ικανότητα 
της διατύπωσης του επιχειρήματος περί ειρήνης δεδο-
μένης της απουσίας πολέμου. Ουδέν αναληθέστερον 
τούτου. Μπορεί να μην είναι ευδιάκριτη μια δυναμική 
και ένοπλη διεκδίκηση ελευθερίας στην Κύπρο, αλλά 
το γεγονός της κατοχής συνιστά μια πραγματικότητα 
παρανομίας, την οποία δεν έχει αποδεχθεί ο ελληνι-
σμός. Είναι, δε, γνωστό πως τόσο η ελευθερία όσο και 
η αξίωση επιστροφής στις πατρογονικές εστίες απο-
τελούν απαράγραπτα δικαιώματα του ελληνισμού της 
Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία δεν 
μπορεί να απαλείψει καμία υπέρτερη, εν προκειμένω 
τουρκική, δύναμη.

Από τη δεκαετία του 1950 παρατηρείται στην Κύπρο 
παραβίαση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, ενώ σαφώς 
και αναντιρρήτως η κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείσα 
ως συνθήκη θετικής ειρήνης ουδόλως εκδηλώνεται 
πραγματοποιούμενη στο πλαίσιο των κυπριακών εξε-
λίξεων. Τούτο, γιατί όχι μόνο υπάρχει άρνηση εφαρμογής 
της αυτοδιάθεσης ως δικαίου και ως δικαιώματος, αλλά 
και γιατί η Κύπρος από το 19 4 και εντεύθεν υφίσταται 
ως κατεχόμενη χώρα, όπου το δικαίωμα του λαού για 
ελευθερία τελεί υπό ένοπλη απαγόρευση. Το διεθνές 
πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού εκδηλώνεται στην 

προσδιοριζόμενη ως διζωνική αντίληψη διευθέτησης 
του προβλήματος, ενώ παραλλήλως δεν συζητείται το 
φλέγον ζήτημα της αποχώρησης των στρατευμάτων κα-
τοχής πριν και πέρα από κάθε διαπραγμάτευση με την 
Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά. 

 ρ η α  σ φασ η
 τη α σ η 
Αυτό που καλούμεθα να υπογραμμίσουμε είναι πως 

η ειρήνη είναι συνυφασμένη με τη δικαιοσύνη, τη δη-
μοκρατία και την ελευθερία. Επομένως και στην Κύπρο 
η θέση του ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας δεν μπορεί να παραπέμπει στην αναγνώριση των 
τετελεσμένων της εισβολής ως σημείο αφετηρίας για τη 
διευθέτηση της κυπριακής υπόθεσης. Η αναγνώριση 
των τετελεσμένων επέρχεται   διά της διεξαγωγής 
συνομιλιών επίλυσης του προβλήματος μεσούσης της 
κατοχής. Κάτι τέτοιο αντανακλά στην κατά Θουκυδίδη 
διαπραγμάτευση ανίσων, που αφεύκτως οδηγεί τα πράγ-
ματα σε διαδικασίες επίλυσης που δεν ανταποκρίνονται 
ούτε στο κράτος δικαίου, ούτε στη δημοκρατική αρχή, 
ούτε στην ελευθερία εν γένει. 

Πρόκειται για μια ιδιότυπη πρωτοτυπία να διεξάγονται 
συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού, δηλαδή για 
την εμπέδωση συνθηκών ειρήνης, μεσούσης της τουρ-
κικής κατοχής. Κατ’ αναλογίαν, θα μπορούσε κανείς να 
αντιληφθεί ευκρινέστερα την ουσιαστική παραδοξότητα της 
προσέγγισης εφαρμοζομένου του συγκεκριμένου πλαισίου 
σε διαφορετικούς δρώντες και εποχές σε μια ιστορική 
αναγωγή και δη στη Γαλλία του Β  Παγκοσμίου Πολέμου, 
κατεχόμενης ούσης από τα ναζιστικά στρατεύματα. Ο Γάλ-
λος συνταγματάρχης, τότε, Ντε Γκωλ, ευρισκόμενος στο 
Λονδίνο ως επικεφαλής της γαλλικής αντίστασης κατά του 
κατέχοντος την Γαλλία Τρίτου Ράιχ, να προσχωρούσε, κατά 
το υποθετικό μας σχήμα, σε μια διαπραγμάτευση με την 
ηγεσία του ναζιστικού καθεστώτος, όπου, αποδεχόμενος 
την κατοχή, θα συζητούσε όρους και συνθήκες επιστροφής 
του στο κατεχόμενο από τα γερμανικά στρατεύματα Παρίσι. 
Εκείνο που συνέβη, όμως, στην πραγματικότητα ήταν 
διαφορετικό. Ο συνταγματάρχης Ντε Γκωλ ακολούθησε 
την ακριβώς αντίθετη πορεία, κηρύσσοντας πόλεμο μέχρι 
τελικής απελευθέρωσης της Γαλλίας, όπερ και επήλθε.

Συμπερασματικά, η κατοχή είναι η υπέρτατη συνθή-
κη δομικής βίας και επομένως κατάσταση μη ειρήνης, 
επηρεάζουσα πολυδιάστατα και σε μακρά διαδρομή τον 
λαό εν τω συνόλω του, την εθνική υπόστασή του και το 
πολιτικό σύστημα ως τέτοιο. Η διαδικασία συνομιλιών και 
διαπραγμάτευσης με τις κατοχικές δυνάμεις προϊόντος 
του χρόνου και του πλαισίου ανισότητας, δηλαδή του 
ανισοζυγίου ισχύος που εκ των πραγμάτων υφίσταται, 
ενισχύει και νομιμοποιεί έτι περαιτέρω, ως μη όφειλε, 
τα κατοχικά δεδομένα. Συνεπώς, η διαδικασία, που πα-
ρουσιάζεται εν Κύπρω ως προωθούσα την ειρήνη, στην 
πραγματικότητα εμπεδώνει συνθήκες ακραίας δομικής 
βίας, δηλαδή φαινομένων πολεμικής κατοχής, καλλιερ-
γώντας κατά ταύτα άκρατες μορφές ανελευθερίας και 
ανισότητας. Πρόκειται για μια κατάσταση, όπου η απο-
καλούμενη ως διαδικασία ειρήνης αντιμάχεται, επί της 
ουσίας, αυτό τούτο το περιεχόμενό της. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η τουρ ο ρ ν  ων  
αντ τρατ ύ τα  τ  

τρ ρ  α  τ τρα ρ  
υν ργα  α  α υρ ν  

τ ν α οπ τ α τ  
Κυπρ α  Δ ο ρατ α  
τουλ τον έναντ  του 

Ι ρα λ α  τ  Α γύπτου. 
Ο Πρ ρο  Ανα τα  

έλ  α λ α α  
τα ρ τ τα  Α  

προ το τα  γ α 
π λ ο

ιατί επείγει η τάχιστη ανα ίωση του Δόγματος
του Ε  και η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς

Κάθε σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση έχει 
δύο μείζονες στόχους: Πρώτον, την ασφάλεια 
του κράτους και των πολιτών έναντι εσωτερι-

κών και, κυρίως, εξωτερικών κινδύνων και απειλών. 
Δεύτερον, την δι’ όλων των μέσων υπεράσπιση των 
ζωτικών συμφερόντων του τόπου. Η Κύπρος βρίσκεται 
στην πλέον ασταθή, επικίνδυνη και εύφλεκτη περιοχή 
του κόσμου. Μετά τη λεγόμενη «αραβική άνοιξη», 
η οποία κατάντησε «αραβικός σκληρός χειμώνας» 
και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Συρία, οι εξελίξεις 
στην περιοχή είναι τόσο ραγδαίες, ώστε απαιτείται 
ικανότητα άριστου πολιτικού ακροβάτη και δεινού 

διπλωμάτη για να είναι 
σε θέση ένας ηγέτης να 
αναλύει, να ερμηνεύ-
ει και να αποφασίζει 
ανάλογα. 

Η Κύπρος κατέχεται 
από την Τουρκία από 
το 19 4. Στοιχειώδης 
πολιτικός σχεδιασμός 
και διπλωματική προ-
βλεπτικότητα επέβαλ-
λαν όπως η εκάστοτε 
κυβέρνηση έχει τις 
δύο πιο πάνω προτε-
ραιότητες ως κορωνί-
δα μιας μακράς πνοής 
πολιτικής, η οποία να 
στοχεύει στην απελευ-
θέρωση του τόπου και 
την απαλλαγή του από 
τον Αττίλα. Οι Ένο-
πλες Δυνάμεις είναι 
οι κατ’ εξοχήν εγγυ-
ητές της ασφάλειας, 
της σταθερότητας και 
της υπεράσπισης των 
συμφερόντων της Κύ-
πρου. 

Ανέκαθεν, όλοι οι 
Πρόεδροι και όλες οι 
κυβερνήσεις υποτίμη-
σαν, σε βαθμό ασύγ-

γνωστου πολιτικού κακουργήματος, την άμυνα του 
τόπου. Μέχρι σήμερα, οι πολίτες εισέφεραν πέραν των 
3,5 δισ. αλλά άμυνα δεν έχουμε και η Εθνική Φρουρά 
είναι εξουθενωμένη. Ακόμα και ο μ. Γλ. Κληρίδης, ο 
οποίος παρήγγειλε τους ρωσικούς πυραύλους S-300, 
το έπραξε, πρώτον, υποτιμώντας ότι η Κύπρος ανή-
κει στη σφαίρα επιρροής των Αγγλοαμερικανών και 
παραγνωρίζοντας τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της 
Τουρκίας. Δεύτερον, μπλόφαρε για να επιδιώξει λύση 
του Κυπριακού και απέτυχε.

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν τρία κρίσιμης 
σημασίας γεγονότα. Πρώτον, Τάσσος, Χριστόφιας και 
Αναστασιάδης καθόρισαν την κυπριακή ΑΟΖ σε συ-
νάρτηση προς το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Λίβα-
νο (εκκρεμεί ακόμα το «ναι» της Βηρυτού) και ορθά 
συνέπηξαν τριμερείς και τετραμερείς συμμαχίες με 

την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. 
Δεύτερον, στην κυπριακή ΑΟΖ ανακαλύφθηκε φυσικό 
αέριο, ενώ εταιρείες-κολοσσοί διεξάγουν έρευνες με 
ακόμα πιο ενθαρρυντικές προοπτικές για νέα, πλούσια 
κοιτάσματα. Τρίτον, η υπογραφή από την Ελλάδα, την 
Κύπρο και το Ισραήλ συμφωνίας για την κατασκευή 
του αγωγού . Όπως ήταν αναμενόμενο, η κα-
τοχική Τουρκία εξαγριώθηκε και καθημερινά απειλεί 
και προκαλεί στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Εξαιτίας των πιο πάνω εξελίξεων, θα ανέμενε κα-
νείς ότι η κυβέρνηση θα μεριμνούσε για την τάχιστη 
ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, αν μη τι άλλο για 
την προστασία εξεδρών άντλησης φυσικού αερίου και 
εγκαταστάσεων στην ξηρά. Όπως ακριβώς έπραξε το 
Ισραήλ. Όταν το 2009 ανακαλύφθηκε φυσικό αέριο 
στο κοίτασμα Ταμάρ και ακολούθως στο Λεβιάθαν, το 
Ισραήλ διέθεσε αμέσως πέραν των 00 εκατ. δολαρίων 
και σχημάτισε ειδική δύναμη προστασίας, εξοπλισμένη 
με πυραύλους, ναυτικό και αεροπορία.

Τι έπραξε η κυπριακή κυβέρνηση; Ας μιλήσουν οι 
αριθμοί: Το 1995, επί προεδρίας Κληρίδη οι δαπά-
νες για την άμυνα ανέρχονταν στα 288 εκ. λίρες για 
να φτάσουν στα 350 εκ. λίρες το 1998 (πριν από τον 
ενταφιασμό των S-300 στο κρητικό κοιμητήριό τους). 
Σήμερα, παρά τις επικίνδυνες εξελίξεις στη μεσανα-
τολική σκακιέρα, την αστάθεια και την εντεινόμενη 
τουρκική επιθετικότητα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
προβλέπει για το 2019 μόλις 51,8 εκ. ευρώ για την 
άμυνα, για το 2020 μόνο 34,  εκ. ευρώ και για το 2021 
το γελοίο ποσό των 2 ,9 εκ. ευρώ. Και πότε αυτές οι 
ολέθριες για την άμυνα του τόπου, αποφάσεις; Πρώτον, 
ο Ν. Αναστασιάδης κομπάζει ότι η Κύπρος είναι δήθεν 
«πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας». 

Ο Πρόεδρος και ο υπουργός των Οικονομικών (σε-
σημασμένοι εχθροί της άμυνας) επιμένουν να αγνοούν 
ότι, σταθερότητα και ασφάλεια πηγάζουν και στηρίζονται 
μόνο σε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και στη μαχητική 
ικανότητά τους να υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη 
και τα συμφέροντα της Κύπρου. Δεύτερον, πέρσι τον 
Φεβρουάριο, οι Τούρκοι εισέβαλαν στο θαλασσοτεμάχιο 
3, το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και εμπόδισαν με 
τα πολεμικά πλοία τους το γεωτρύπανο της ιταλικής 
ΕΝΙ να διεξαγάγει έρευνες. Τρίτον, ποιος θα προστα-
τεύει τον  και τις εξέδρες και εγκαταστάσεις 
φυσικού αερίου;

Είναι εμφανές ότι, έστω και τώρα επείγει, πρώτον, η 
αναβίωση του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώ-
ρου Ελλάδος-Κύπρου, με την εμπλοκή του Ισραήλ 
και της Αιγύπτου. Δεύτερον, να επαναρχίσουν κοινές 
ασκήσεις Ελλάδος-Κύπρου με συμμετοχή της ελληνι-
κής πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού. Τρίτον, 
να σχεδιαστεί Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ). 
Τέταρτον, τάχιστη οπλική ενίσχυση της ΕΦ με διάθεση 
των εισφορών των πολιτών μόνο για την άμυνα. Πέ-
μπτον, η τουρκοφρενής διζωνική αντιστρατεύεται τις 
τριμερείς και τετραμερείς συνεργασίες και ακυρώνει 
την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχι-
στον έναντι του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θέλει «ασφάλεια και σταθερότητα»; Ας 
προετοιμάζεται για πόλεμο!

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Της Κυριακής

ξ Απορρήτων
ΤΑ ΤΡΊΑ ΚΑΛΑ (‘Η ΚΑΚΑ) ΤΗΣ ΜΟΊΡΑΣ ΜΑΣ ΈΤΟΊΜΟΊ ΝΑ ΣΦΑΞΟΥΝ 

ΚΑΊ ΠΑΛΊ

 αποστο ή του τ ιτ τιπάρ-
τμεντ α ε ναι από τ ρα και στο 
ε ής η εκτ εση των ο ηγι ν του 
Προ ρου τόνα ντ Τραμπ για 
τη υρ α  υτ ς, περι αμ άνουν 
και τη ιασφά ιση ότι οι Το ρκοι 

εν α σφά ουν τους Κο ρ ους , 
ή ωσε ο μερικανός υπουργός 
ωτερικ ν άικ Πομπ ο, σε 

σχ ση με την απόφαση Τραμπ 
για αποχ ρηση των αμερικανι-
κ ν υνάμεων από τη υρ α  ι 

μερικανο  ουν να ιασφα-
σουν ότι οι Το ρκοι εν α 

σφά ουν τους Κο ρ ους  Και το 
ει τσι ωμά ο Πομπ ο  α σφά-

ουν  Πα ιά τους τ χνη κόσκινο, 
η α ή  εν χόρτασαν τις σφαγ ς 

των ά ων α ν  σφα αν τους 
ρμ νιους, σφα αν τους η-

νες του Πόντου, σφα αν τους 
ηνες της μ ρνης, σφα αν 

τους Κυπρ ους το , σφα αν 
ά ους αο ς επ  ωμανικής 

υτοκρατορ ας, τ ρα το ηρ ο 
ει να σφά ει και τους Κο ρ-

ους  Και το ιαπιστ νουν οι 
ιοι οι μερικανο  ια να ει 

ο μερικανός ΥΠ  ότι οι Π  
ουν να ιασφα σουν πως οι 

Το ρκοι εν α σφά ουν τους 
Κο ρ ους, σημα νει ότι εωρο ν 

ε αιότητα πως ο τουρκικός 
στρατός, μό ις ρει την ευκαι-
ρ α, α επι ο ε  σε σφαγ ς του 
κουρ ικο  π η υσμο  της 

υρ ας  π ω αυτή η ανησυχ α 
του άικ Πομπ ο να προ ημα-
τ σει και την επ σης μερικαν α 
κυρ α Τ ιν ο  ουτ  α πρ πει 
να κατανοήσει κι αυτή ότι εκε νο 
που ουμε να ιασφα σουμε 
εμε ς, ε ναι ότι οι Το ρκοι εν α 
μας ανασφά ουν

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

ΣΤΊΣ ΦΛΈΒΈΣ ΜΑΣ 
ΡΈΈΊ... ΠΟΤΟ!

Τα ποτά και τα τσιγάρα απορρο-
φο ν να σημαντικό μ ρος των 

απαν ν των Κυπρ ων, σ μ-
φωνα με την ακτινογραφ α των 
ε ό ων ενός κυπριακο  νοικο-
κυριο  από τη  υγκε-
κριμ να, οι Κ πριοι ιοχετε -
ουν το ,  των απαν ν τους 
για καπνό και ποτό, σε σ γκριση 
με το ,  που αντιστοιχε  στον 
ευρωπα κό μ σο όρο  ι ικά 
για τα ποτά, ιαπιστ νεται από 
ά ες ε ει ικευμ νες ρευνες, 
ότι στην Κ προ το α κοό  ε ναι 
η πιο ημοφι ής ουσ α ανά-
μεσα στους ν ους η ικ ας  
ετ ν  Και μά ιστα σε μια από τις 

ρευνες, η Κ προς ε χε το τρ το 
υ η ότερο ποσοστό χρήσης α -
κοό  από παι ιά  ανάμεσα 
στις  συμμετ χουσες ευρω-
πα κ ς χ ρες  Τα αποτε σματα 
της υπ ρμετρης κατανά ωσης 
α κοό  από τους ν ους ε ναι 
εμφανή στους χου ιγκανισμο ς 
των γηπ ων, α ά και εκτός γη-
π ων, ω από μπιραρ ες, και 
ι ια τερα στην επικ ν υνη και 
συχνά αιματηρή ο ήγηση υπό 
την επήρεια α κοό  εν ε ναι 
ε κο η η ανακοπή της κατανά-

ωσης α κοό  από τους ν ους, 
κα ς το ποτό ε ναι ι ια τερα 

ημοφι ς και ανάμεσα στους 
μεγα τερους  α πο  το ά-
ουμε ρε χριστιανο  μου τόσο 

ποτό  εν ε ναι τυχα ο που εμε ς 
οι Κυπρα οι ό ο και περισσό-
τερο μοιά ουμε στο σχήμα με  

αρ ια  Κανονικά α πρεπε να 
ε μαστε ο υγι στερος αός στον 
κόσμο  φο  εν κάνουμε ά η 

ου ειά από το να π νουμε και 
να ευχόμαστε ο νας στον ά ον 

τε  εις υγε αν, κουμπάρε
ΜΠΟΞΈΡ

Ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου ανα-
μένεται να αποδειχθεί πολύ σημαδιακός 
και καθοριστικός των γεγονότων που θα 
ακολουθήσουν σε τρεις κρίσιμους τομείς. 
Μέσα στον Γενάρη θα επανέλθει η Τζέιν 
Χολ Λουτ για νέες επαφές, οπότε θα 
ξεκαθαρίσει προς τα πού πηγαίνουν (αν 
πηγαίνουν) τα πράγματα στο Κυπριακό. 
Στις 21 Ιανουαρίου ξεκινά η εγγραφή 
γιατρών στο ΓεΣ , έτσι θα πάρουμε μια 
πρώτη γεύση (ελπίζουμε όχι πικρή) για 
τις προοπτικές εφαρμογής του σχεδί-
ου. Εντός Ιανουαρίου θα μάθουμε και 
τα αποτελέσματα της γεώτρησης της 

 στο οικόπεδο 10, οπότε θα 
ξέρουμε πλέον αν οι Αμερικανοί βρήκαν 
κάτι αξιόλογο εκεί κάτω, ή αν το κοίτασμα 
«Δελφύνη» περιέχει μόνο αέριο κοπα-
νιστό. Οι ανακοινώσεις για τη γεώτρηση 
ίσως καθυστερήσουν για μερικές μέρες, 

αφού, σύμφωνα με δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, σημειώθηκε κάποια βλάβη 
στο γεωτρύπανο. Εν πάση περιπτώσει, θα 
περιμένουμε με ανυπομονησία τα απο-
τελέσματα της γεώτρησης, για την οποία 
οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες, όπως 
δήλωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
σε αποκλειστική συνέντευξη στον συνά-
δελφο Χρίστο Χαραλάμπους του ΣΙΓΜΑ. 
Με την ίδια ανυπομονησία παρακολου-
θεί και... η Τουρκία, ώστε, ανάλογα με 
τα ευρήματα, να αυξομειώσει και τις απαι-
τήσεις της, εκ μέρους, τάχα, των Τουρ-
κοκυπρίων. Κυπριακό, ΓεΣ , γεώτρηση, 
λοιπόν, είναι τα τρία.. φαντάσματα που θα 
μας εμφανιστούν μεταχριστουγεννιάτικα, 
και είτε θα εκπληρώσουν τις επιθυμίες 
και τις ελπίδες μας είτε θα μας βυθίσουν 
σε μαύρη απελπισία...

ΜΠΟΞΈΡ

Η κυβέρνηση μάς διαβεβαίωνε (και μας 
διαβεβαιώνει ακόμα) ότι η εφαρμογή 
του Γενικού Σχεδίου γείας θα ξεκινήσει 
όπως είχε προγραμματιστεί και ότι το μό-
λις αφιχθέν 2019 θα είναι ιστορικό έτος 
γι’ αυτήν τη μοναδική λαϊκή κατάκτηση. 
Αλλά οι διαβεβαιώσεις δεν είμαι σίγου-
ρος ότι θα τιθασεύσουν το ανεξέλεγκτο 
χάος που βρίσκεται μπροστά μας αυτή 
τη στιγμή. Πέρα από τις επιστημονικές 
οργανώσεις των ιδιωτών γιατρών, που 
βγαίνουν μία-μία και καλούν τα μέλη τους 
να μη συμμετάσχουν στο ΓεΣ , φαίνεται 
να αρνούνται τη συμμετοχή τους και οι 
γιατροί του δημόσιου τομέα. Η Παγκύ-
πρια Συντεχνία Εκτάκτων και Συμβασι-
ούχων Ιατρών απέρριψε τα προτεινόμενα 
συμβόλαια, ενώ πολυάριθμα αναπάντητα 
ερωτήματα υπέβαλε και η Παγκύπρια 

Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών. Η γενι-
κή εικόνα που υπάρχει, λίγο πριν από την 
έναρξη εφαρμογής του ΓεΣ , είναι ότι το 
σχέδιο υγείας ασθενεί βαριά, αλλά κανέ-
νας γιατρός δεν έχει τη διάθεση να ασχο-
ληθεί μαζί του. Διερωτώμαι. Δηλαδή στο 
τέλος, αν δεν υπάρξει επαρκής αριθμός 
γιατρών που να συμμετάσχουν στο ΓεΣ , 
τι θα γίνει; Θα εφοδιαστεί ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας... με ένα στηθοσκόπιο και 
θα καταφεύγουν οι πονεμένοι στο Προ-
εδρικό για να τους εξετάζει, αφού τους 
υποσχέθηκε ένα σχέδιο υγείας, που όμως 
δεν θα είναι λειτουργικό; Η άλλη επιλογή 
είναι να παραπέμπει το πουργείο γείας 
τους ασθενείς, για δωρεάν περίθαλψη, 
στον... Άην Τζιεγκιάν, άγιο θεραπευτή των 
πόνων!

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

ΓΈ(ΝΊΚΟ) Σ(ΑΝΤΑΝΩΜΑ) Υ(ΓΈΊΑΣ)

Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΚΑΊ ΤΟ ΧΊΟΝΊ

Η   

Σ   ... Ι

Τ  Α   ... 
Κ

Άρχισε να μυρίζει ττενέκκα! Εισήλθαμε ήδη 
στον χρόνο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στα μαγειρεία των κομμά-
των γίνονται οι ανάλογες διεργασίες για την 
ετοιμασία του μενού που θα παρουσιάσουν 
στους ψηφοφόρους. Επίσημα τα κόμματα δεν 
έχουν ανακοινώσει οποιοδήποτε όνομα και 
όσα μαθαίνουμε είναι από κάποιες διαρροές ή 
εικασίες. Το μόνο σιγουράκι είναι η συμμετοχή 
τής μέχρι πρότινος παρουσιάστριας του ΣΙΓΜΑ 
Κατερίνας Χριστοφίδου στο ψηφοδέλτιο του 
ΔΗΚΟ. Η οποία έχει όλα τα εφόδια για να... 
ανακρίνει εξονυχιστικά τους αξιωματούχους της 
ΕΕ, έτσι και βρεθεί στις Βρυξέλλες. Εντυπωσια-
κές είναι και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες 
για πιθανή συμπερίληψη της Άννας Βίσση στο 
ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αν 

τελικά η Αννούλα κοσμήσει το ψηφοδέλτιο του 
ΔΗΣ , θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε 
μια τέτοια μουσική διασημότητα να κατέρχεται 
σε εκλογική αναμέτρηση. Η απόφαση να συ-
μπεριληφθούν τέτοιες περσόνες στα ψηφοδέλ-
τια των κομμάτων, ίσως να είναι και ένας τρόπος 
για να αυξηθεί η προσέλευση των ψηφοφόρων 
στις κάλπες τον ερχόμενο Μάιο. Θα μπορούσε, 
μάλιστα, η Βίσση να προβάλει τη μοναδικό-
τητά της με τη γνωστή της επιτυχία... «Σαν κι 
εμένα καμιά». Το 2013 η συμπατριώτισσά μας 
τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τον δίσκο «Η πιο 
μεγάλη απάτη είναι ο έρωτας». Ελπίζω να μην 
απογοητευθεί από τη νέα της εμπειρία και να 
μας δώσει και τον δίσκο «Η πιο μεγάλη απάτη 
είναι η... πολιτική»!

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Βισση-νάδα στο μενού του ΔΗΣΥ;

 Κι ενώ εμείς βρισκόμαστε σε κατάσταση 
προχωρημένης αποσύνθεσης ως κράτος, αφού 
οι επικεφαλής μας αποτελούν και την κύρια αιτία 
για να ασθενήσουν κομμάτια της κρατικής μη-
χανής και της κοινωνίας μας και να πεθάνουν, οι 
Τούρκοι προχωρούν στα σχέδιά τους ακάθεκτοι. 

 Είδατε πώς πάλλεται η καρδιά των εποίκων για 
εμάς τους αχάριστους. Μας πήραν τα σπίτια αλλά 
θέλουν να τους αφήνουμε να έρχονται και ελεύ-
θερες περιοχές για να διαλέξουν τι θα θέλουν 
να πάρουν κι από αυτά που στο μεταξύ χτίσαμε. 
Όλα δικά τους. 

 Οι εγκέφαλοι του Προεδρικού και του Εθνικού 
Συμβουλίου, ετοίμασαν σενάρια και είναι έτοιμοι 
να αντιδράσουν στις προθέσεις των Τούρκων; 
Γιατί αυτή η ιστορία είναι καλά οργανωμένο 
σχέδιο της Τουρκίας που αποσκοπεί στη δημι-
ουργία προβλημάτων. Αν αύριο εμφανιστούν 
χιλιάδες έποικοι στη γραμμή αντιπαράταξης και 
επιθυμούν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές 
διά της βίας, δήθεν για ν’ ασκήσουν τα θρησκευ-
τικά τους δικαιώματα, τι θα κάνει η Κυβέρνηση; 

 Προφανώς δεν σπατάλησαν όλες τις εμπνεύσεις 
τους και όλη τη φαιά ουσία που διαθέτουν οι παρα-
τρεχάμενοι του Προεδρικού και λοιπά εμπνευσμέ-
να κομματόσκυλα για να πλάσουν ιστορίες παρα-
πλάνησης και να μας πείσουν περί της αθωότητας 
του βασιλιά και των αυλικών του, για να ασχολη-
θούν και με σοβαρά εθνικά θέματα. Κι επειδή αυτοί 
φαίνεται ότι δεν ασχολούνται, αν έμειναν κάποιοι 
πολιτικοί σ’ αυτό τον τόπο που έχουν επίγνωση των 
καταστάσεων ας προβληματιστούν…

Ξιουρ.

Το σχέδιο με τους 
εποίκους

Καλημέρα τζιαι τα Φώτα τζιαι την πουλουστρίναν 
πρώτα,
γιατί εφκέρωσεν η πούγκα, ώσπου να ‘ρτουσιν 
τα Φώτα.
Σάζε τζι άλλες πουλουστρίνες, φίλε υπουργέ μου 
Χάρη,
γιατί έρκεται ο Φούλλης τζι ο Νικόλας να τες πάρει.
Πουλουστρίνες θέλουν ούλλοι, οι γιατροί, οι 
ουρολόγοι,
οι ωτορινολαρυγγολόγοι τζιαι οι γαστρεντερολόγοι.
Πουλουστρίνες οι υπαλλήλοι, που αυξήσεις σάς 
ζητούσιν
πουλουστρίνες τζιαι οι γέροι στα χωρκά που 
τουρτουρούσιν.
Έρκουνται ούλλοι να ζητήσουν πουλουστρίνες 
ορεξάτοι
αφού ξέρουν, υπουργέ μου, πως η... κάσια εν 
γεμάτη.
Πρέπει όμως να το πούμεν, αν μοιράζεις που-
λουστρίνες
ανεξέλεγκτα, θα κλαίμεν πάλε σε πεντέξι μήνες.
Φώτα σήμερα τζιαι θα ‘ρτουν οι παπάες να 
ραντίσουν 
τζιαι στην θάλασσαν να ρίξουν τον σταυρόν, να 
τον βαφτίσουν.
Τζι όπως το έθιμον προστάσσει, με τ’ αγιασμού 
την χάριν
εν να φύουσιν βουρώντα σήμμερα οι Καλικα-
ντζάροι.
Δεν θα φύουν όμως ούλλοι, εν να μείνουσιν 
σιηλιάες,
οι Αττίλες της Τουρκίας, μεσ’ στον κόρφον μας 
κουφάες.
Τούτοι οι Καλικαντζάροι, πάντα θα μας «συντρο-
φεύκουν»,
μόνον με την αγιαστούραν δυστυχώς ποττέ δεν 
φεύκουν.
Άμαν νιώθουν πως φοάσαι, στα ζινίσια σου 
μεινίσκουν,
για να κάτσουν εις την Κύπρον, σιήλιες αφορμά-
ες βρίσκουν.
Τάχα τους Τουρκοκυπρίους που «απειλούνται» 
προστατεύκουν,
μα στ’ αέριόν μας σιέριν για να βάλουσιν γυρεύκουν.
Γι’ αυτόν πρέπει ο Πρόεδρός μας, συφφωνεί τζι η 
Θεοχάρους,
να λαλεί «μηδέν εγγυήσεις τζιαι μηδέν... Καλικα-
ντζάρους»!

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Καλημέρα τζιαι
τα Φώτα

Η φοβερή αεροπορική τραγωδία της « λιος», που 
βύθισε την Κύπρο στο πένθος στις 14 Αυγούστου 
2005, επανέρχεται στο προσκήνιο, αφού σύντομα 
οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
μαρτυρίες για τα αίτια της πτώσης του αερο-
σκάφους Μπόινγκ που είχε ως αποτέλεσμα τον 
θάνατο 121 ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες που δημοσίευσε ο «Φιλελεύθερος», ο ποινικός 
φάκελος της υπόθεσης, που είχε παρουσιαστεί 
στο δικαστήριο, θα παραδοθεί στο Κρατικό Αρχείο 
και θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το κοινό. Τώρα, 
βέβαια, ποια σημασία έχει να αξιοποιηθεί από το 
κοινό, όταν δεν αξιοποιήθηκε τότε από τη Δικαιο-
σύνη και ουσιαστικά κανένας δεν πλήρωσε για το 
ιπτάμενο εκείνο φέρετρο; Αυτή είναι και η τραγω-
δία της τραγωδίας εκείνης. Η δίκη, στην Κύπρο, 
πέντε στελεχών της « λιος» άρχισε τέσσερα χρό-
νια μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, δηλαδή το 
2009. Δύο χρόνια αργότερα, το Κακουργιοδικείο 
έκρινε ότι το κατηγορητήριο «είναι ατεκμηρίωτο, 
αφού δεν υπάρχει μαρτυρία, η οποία να συνδέει 
τους κατηγορούμενους με την τραγωδία», και τους 
αθώωσε. Μια παράλληλη δίκη στην Αθήνα κατα-
δίκασε μεν τρία στελέχη της « λιος» σε φυλάκιση, 
αλλά τους έδωσε το δικαίωμα να εξαγοράσουν την 
ποινή με 80.000 ευρώ ο καθένας. «Της Δικαι-
οσύνης ήλιε νοητέ», έγραψε ο ποιητής. Αλλά τα 
πράματα εδώ εξελίχθηκαν κάπως αλλιώς. Ο μεν 
« λιος» εξαφανίστηκε, η δε Δικαιοσύνη έμεινε 
στη σφαίρα του νοητού...

ΜΠΟΞΈΡ

Ο ζήλος και η επιμονή αποτελούν προτερήματα, 
τα οποία -εφόσον χρησιμοποιούνται με όρια και 
αυτοέλεγχο- αποδίδουν καρπούς. Όταν, όμως, 
μετατρέπονται σε εμμονές, οδηγούν σε επικίνδυ-
νους παράδρομους. Σε σύγχυση του ουσιαστικού 
με το μη ουσιώδες, της σιγουριάς με την απολυτό-
τητα, της διερεύνησης με τη διύλιση του κώνωπα. 
Μεγάλος είναι ο κίνδυνος να οδηγηθεί κάποιος να 
πιστεύει ότι έχει μονίμως δίκαιο και να αρνείται 
να δει και το δίκαιο της άλλης άποψης. Μια τέτοια 
προσέγγιση, δυνατόν να μετατρέψει τον ελεγκτή σε 
διώκτη. Σε κυνηγό θηράματος και όχι κυνηγό γε-
γονότων. Αυτό, καλό θα είναι να το έχει υπόψη και 
ο κατεξοχήν θεσμός ελέγχου στον τόπο, ο Γενικός 
Ελεγκτής. Γιατί αλλιώς κινδυνεύει να μετατραπεί 
σε Ιαβέρη. Ούτε ο έλεγχος είναι αυτοσκοπός, ούτε 
η τιμωρία, ούτε η αυτοδικαίωση.

Μικρός Κουρεμένος

Αγιασμός των υδάτων σήμερα. Εν μέσω υδάτων 
αφθόνων! δάτων ποταμών που κατεβαίνουν ορ-
μητικοί. δατοφρακτών που αρχίζουν να γεμίζουν. 
Και λιμνών που πιάνουν νερό για πρώτη φορά 
εδώ και πολλά χρόνια. Τα τηλεοπτικά μας κανάλια 
πλημμυρίζουν τις τελευταίες μέρες από εικόνες 
νερών που τρέχουν, προκαλώντας μας μιαν απέ-
ραντη ευφορία. Ο Γενάρης μπήκε με βροχές και 
καταιγίδες κι όλοι ελπίζουν ότι έτσι θα πάνε και 
οι επόμενοι μήνες. Όμως το υδατικό πρόβλημα 
παραμένει οξύ. Φθάνει να σημειώσουμε ότι ο με-
γαλύτερος υδατοφράκτης μας, εκείνος του Κούρη, 
έχει χωρητικότητα 115.000.000 κυβικά μέτρα κι 
αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο 15.000.000 κυβικά 
μέτρα νερού. Να μην αππωθούμε, λοιπόν, από την 
καλή εισροή νερού στα φράγματα, διότι ναι μεν η 
κατάσταση είναι καλύτερη από πέρσι, αλλά είναι 
πολύ χειρότερη από άλλες, προηγούμενες χρονιές. 
Σωστά ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής 
δήλωσε ότι συνεχίζονται οι υδατικοί σχεδιασμοί, 
ως να εξακολουθούμε να έχουμε ανομβρία. Διότι 
έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και ο λαός, κι 
έτσι από τη σημερινή πολυομβρία μπορεί ξαφνικά 
να επανέλθουμε στην ανεπιθύμητη ανομβρία. Στο 
πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να συντη-
ρούμε πάντα τις εφιαλτικές εικόνες του παρελθό-
ντος, τότε που κουβαλούσαμε νερό με τα τάνκερ 
από την Ελλάδα για να μην κορακιάσουμε από τη 
δίψα και ήμασταν η μοναδική χώρα της Ευρώπης 
όπου ένιωθες ένοχος επειδή... έκανες μπάνιο!

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πέρασε 
ήρεμα τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς στο ειδυλλιακό 
τοπίο του Τροόδους, στην εκεί προε-
δρική εξοχική κατοικία. Μιλώντας 
στην κάμερα του ΣΙΓΜΑ, ο 
κ. Αναστασιάδης ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Το 
Τρόοδος είναι ένας τό-
πος απομόνωσης που 
σου δίνει την ευκαιρία 
να ξεκουραστείς, να 
προβληματιστείς, να 
κάνεις μια ενδοσκό-
πηση». Ωραία, λοιπόν. 
Προσπάθησα κι εγώ να 
αποκωδικοποιήσω τις βαθύ-
τερες σκέψεις του Προέδρου, καθώς 
έβλεπε από το παράθυρο το χιόνι να πέ-
φτει και να σκεπάζει τα πάντα. Το πρώτο 
πράμα που θα ήρθε στη σκέψη του, φα-
ντάζομαι, θα ήταν ότι με την επιστροφή 
του στη Λευκωσία από το Τρόοδος, τον 
περιμένει... χιονοστιβάδα προβλημάτων. 

Από την αναμενόμενη επίσκεψη Λουτ, 
μέχρι τις δυσκολίες στην εφαρμογή του 
ΓεΣ . Ειδικά για το τελευταίο, μετά τις 
συνεχείς ανακοινώσεις ιατρικών ειδικο-

τήτων ότι δεν θα συμμετάσχουν στο 
σχέδιο, πρέπει να σκέφτηκε ότι 

η κατάσταση ισοδυναμεί με 
προσπάθεια να κάνεις σκι 

χωρίς... χιόνι. στερα θα 
του πέρασε από το μυα-
λό η σκέψη ότι από τη 
μαγεία του χιονιού στο 
Τρόοδος, θα βρεθεί στην 

παγωνιά των... σχέσεών 
του με το ΑΚΕΛ. Μη σας 

πω ότι μόλις που συγκρα-
τήθηκε και δεν βγήκε έξω να 

φτιάξει χιονάνθρωπο που να μοιάζει... 
στον Άντρο. Τέλος, ίσως αναλογίστηκε 
ότι όπως το χιόνι, που κάποια στιγμή θα 
λιώσει, έτσι θα λιώσει και η υπομονή των 
πολιτών οι οποίοι περιμένουν ακόμα τις 
καλύτερες μέρες που τους υποσχέθηκε...

ΜΠΟΞΈΡ
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την ακίδα του στοχά-
στρου των τραπεζιτών 
βρίσκονται τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) 
και το 2019 αναμένε-
ται να χρησιμοποιηθεί 
ολόκληρη η γκάμα των 

διαθέσιμων εργαλείων για περαιτέρω 
μείωσή τους.  Η πώληση δανείων έχει 
δοκιμαστεί το 2018 από τις δύο, πλέον, 
μεγάλες τράπεζες του τόπου, έχει αρέσει 
και πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα 
ξαναχρησιμοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, 
καλώς εχόντων των πραγμάτων και το 
2019. Τουλάχιστον οι τράπεζες, Κύπρου 
και Ελληνική, αναμένεται ότι θα επιχει-
ρήσουν να ξεφορτώσουν προβλήματα 
από τους ισολογισμούς τους και μέσω 
νέων πωλήσεων ΜΕΔ.

Οι εξελίξεις του 2018 στην πρώην 
Συνεργατική έφεραν και τη βελτίωση 

του νομοθετικού πλαισίου για την αντι-
μετώπιση των ΜΕΔ. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η μεγαλύτερη πώληση δανείων, αυτή 
της Τράπεζας Κύπρου, των 2,  δισ. 
ΜΕΔ, έγινε αμέσως μετά και ενώ στις 
10 Ιουλίου είχαν περάσει, ομόφωνα, 
από την Ολομέλεια της Βουλής πέντε 
προτάσεις νόμου για φορολογικές 
ελαφρύνσεις, στις περιπτώσεις που η 
ακίνητη ιδιοκτησία πωλείται σε τρί-
τα πρόσωπα και το προϊόν πώλησης 
διατίθεται για τη μείωση ή εξόφληση 
δανείων. 

 η όρ η 
τη  ρ  ρ

Στην Τράπεζα Κύπρου έχουν γλυ-
καθεί από την εμπειρία της πώλησης 
δανείων και δεν κρύβουν ότι τους εν-
διαφέρει. «Πωλήσεις δανείων θα ξανα-
κάνουμε. Κυνηγάμε μια νέα πώληση, 
αλλά δεν έχει αποφασιστεί ή έχει κλείσει 
κάτι. Πρόθεσή μας είναι να φύγουν 
από τον ισολογισμό μας τα ΜΕΔ. Μια 
από τις επιλογές εξακολουθεί να είναι 
η πώληση. Επομένως δεν είναι κάτι 
το οποίο δεν θα έχει και συνέχεια», 
σημειώνουν στη «Σ» πηγές από την 
Τράπεζα. 

Ιδανικά, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, 
η Τράπεζα θα επιδιώξει μεγάλες πωλή-
σεις δανείων, κάτι το οποίο είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο και με τα «πακέτα», που 
θα δημιουργηθούν. Πολύ περισσότερο, 
βεβαίως, εξαρτάται από τους δυνητικούς 
αγοραστές, οι οποίοι θα επιδείξουν ενδι-
αφέρον και θα καθορίσουν εν πολλοίς 
το αποτέλεσμα. «Αν υπάρχουν ενδιαφε-
ρόμενοι αγοραστές για μεγάλη πώληση 
θα προχωρήσουμε, εάν δεν βρούμε θα 
μπορούσαμε για παράδειγμα, να κά-

νουμε ένα πακέτο  όλο ξενοδοχεία ή 
όλο αποθήκες και να επιδιώξουμε να 
το πωλήσουμε».

Η πρακτική εφαρμογή της πώλησης 
δανείων, δεικνύει, σύμφωνα με τραπε-
ζικούς κύκλους ότι είναι ευκολότερο να 
επιτευχθεί η πώληση μεγάλων δανείων. 
«Το δύσκολο είναι να πωληθούν δάνεια 
μικρών επιχειρήσεων. Όσο απομακρύ-
νεσαι από τις μεγάλες επιχειρήσεις και 
συναντάς μικρότερες είναι πιο δύσκο-
λο να κλείσει συναλλαγή», σημειώνουν. 
Επί του παρόντος στην Τράπεζα Κύπρου 
αναμένουν τις απαραίτητες εγκρίσεις της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 

 , οι οποίες εκτιμάται ότι 
δεν θα αργήσουν.

ό ταση 
στη  λλη

Τις πιθανότητες μιας νέας πώλησης 
δανείων και δη ΜΕΔ κυνηγά και η Ελ-
ληνική Τράπεζα, η οποία θέλει να συρ-
ρικνώσει περαιτέρω το πρόβλημα. Στις 
9 Δεκεμβρίου ο ανώτατος εκτελεστικός 
διευθυντής της Τράπεζας, ξεκαθάριζε σε 
συνέντευξή του στη «Σ» ότι βρίσκεται στα 
πλάνα της Τράπεζας μια νέα πώληση 
δανείων. Συγκεκριμένα ο Ιωάννης Μά-
τσης τόνιζε, χαρακτηριστικά, ότι «καθήκον 
μας είναι, να εξετάζουμε συνεχώς την 
πιθανότητα πώλησης πακέτου δανεί-
ων και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε 
εκεί που το κρίνουμε σαν την ορθότερη 
λύση. Τώρα κατά πόσο θα καταλήξουμε 
σε πώληση ή όχι αυτό δεν είναι κάτι, 
το οποίο γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά 
είναι κάτι που θα το κοιτάξουμε και το 
κοιτάζουμε».

Οι πληροφορίες φέρουν την Ελληνική 
να επιδιώκει, επίσης, μια μεγάλη πώληση.
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ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 
ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το  α συνεχ σουν και 
οι αντα αγ ς ακινήτων ναντι 
χρ ους, οι ανα ιαρ ρ σεις, οι 
εκποιήσεις και ό,τι ά ο πε-
ρι ά εται από τον φ οιό των 

εγόμενων οργανικ ν σεων  
 εφαρμογή του χε ου στ α, 

το οπο ο ρχεται για να συμ ά ει 
στην αντιμετ πιση του υσκο-

οκατά ητου κομματιο  
των , που σχετ εται με την 
πρ τη κατοικ α, ασφα ς και 

α σει σεις σε σκο ες 
ε ισ σεις

Α ν τα
α  Ε τ α 

Το μέτρο της πώλησης πακέτων 
δανείων από τραπεζικά ιδρύματα σε 
τρίτους εμπεριέχει θετικά και αρνητικά 
στοιχεία για τα τραπεζικά ιδρύματα:   

 Μπορεί να θεωρηθεί ως «καθαρή 
λύση» εφόσον φεύγουν άμεσα από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια (αν αυτά επιλεγούν 
να πωληθούν).

 Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης μη 
εξυπηρετούμενου δανείου, το δάνειο 
παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο για 
ένα χρόνο.

 Αντί τα τραπεζικά ιδρύματα να 
αναμένουν σταδιακή αποπληρωμή των 
δανείων σε βάθος χρόνου, λαμβάνουν 
άμεση ρευστότητα.  

 Οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούν 
εάν χρειάζονται την επιπλέον ρευστό-
τητα, αν μπορούν να χορηγήσουν νέα 
δάνεια, ώστε στην τελική να μην τους 
δημιουργεί ζημιές μέσω καταθέσεων 
με αρνητικά επιτόκια.

Κύριο ζητούμενο είναι αφενός η τιμή 
πώλησης και αφετέρου τα δάνεια, τα 
οποία θα πωληθούν, δεδομένου ότι η 
πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων 
συνεπάγεται μεγάλη έκπτωση στην τιμή. 
Γι’ αυτό είθισται στα πακέτα δανείων 
να συμπεριλαμβάνονται και εξυπηρε-
τούμενα δάνεια, ώστε να γίνονται πιο 
ελκυστικά προς τους πιθανούς αγοραστές. 

Παράλληλα, τα τραπεζικά ιδρύματα 
πρέπει να μελετήσουν πώς επηρεάζονται 
οι κεφαλαιακές τους βάσεις κυρίως από 
την τιμή πώλησης, αν και οι αυξημένες 
επισφάλειες, που έχουν καταγράψει, τους 

δίδουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν 
χαμηλότερες τιμές. Εάν, για παράδειγμα, 
έχουμε ένα δάνειο 100 χιλ. για το οποίο 
η τράπεζα προέβλεψε ζημιές 40 χιλ. 
(και βάσει αυτών ανακεφαλαιοποιήθηκε), 
τότε εάν αυτό το δάνειο το πωλήσει η 
τράπεζα στις 5 χιλ. καταγράφει κέρ-
δος. Εάν πωληθεί κάτω των 0 χιλ. 
τότε προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη.

Να σημειωθεί επίσης ότι η αγορά 
προβληματικών δανείων (  

) είναι αναπτυγμένη σε άλλες 
χώρες όπως η Ιρλανδία, η Βρετανία 
ακόμη και η Ελλάδα. Συνήθως η αγο-
ρά γίνεται σε χαμηλές τιμές, ανάλογα 
φυσικά με τα δάνεια που πωλούνται, 
από ξένα επενδυτικά ταμεία ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Κύρ ο τού νο 
να   τ  π λ

 Τ . Κ  Α   
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σωστή αξιολόγηση της 
πορείας μιας επιχείρη-
σης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, ώστε να 
διασφαλίζεται η βιω-
σιμότητά της. Την ίδια 
στιγμή, είναι απαραίτη-

τος ο μακροχρόνιος προγραμματισμός και 
η συνεχής αξιολόγηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την κερδοφορία και τη 
ρευστότητα μιας επιχείρησης, ώστε να 
οχυρωθεί σωστά για τις περιόδους ύφεσης.

Έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις 
στο πρόσφατο παρελθόν επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 
επιβίωσης, παρά τον μεγάλο κύκλο ερ-
γασιών που έχουν. Αυτό κυρίως εστιά-
ζεται στο γεγονός ότι δεν κατάφεραν να 
προγραμματίσουν σωστά τις δαπάνες και 
τα ρευστά διαθέσιμά τους, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.

Ο έλεγχος και η διατήρηση, με την προ-
οπτική αύξησης του περιθωρίου κέρδους, 
είναι από τους πιο σημαντικούς παράγο-
ντες επιτυχίας μιας επιχείρησης. Αν για 
παράδειγμα παρουσιάζεται αύξηση στις 
πωλήσεις με ασύμφορα υψηλή αύξηση 
των εξόδων (π.χ. αύξηση των προμηθειών), 
τότε ίσως θα ήταν καλύτερα η επιχείρηση 
να έμενε στα προηγούμενα επίπεδα τζίρου.

ρφ  ό
Σε μια επιχείρηση υπάρχουν τα σταθερά 

και τα μεταβαλλόμενα έξοδα. Τα σταθερά 
είναι αυτά που είτε ανοίξει η επιχείρηση 
είτε όχι, θα τρέχουν, όπως για παράδειγ-
μα το ενοίκιο και οι αποσβέσεις. Από την 
άλλη, τα μεταβαλλόμενα είναι τα έξοδα τα 
οποία αυξομειώνονται ανάλογα με τον κύ-
κλο εργασιών της επιχείρησης, όπως τα 
έξοδα προώθησης. 

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέ-
πει να προσέξουν και τις δύο μορφές εξόδων. 
Τα σταθερά έξοδα θα πρέπει να καλύπτονται 
σημαντικά από τον όγκο των πωλήσεων 
(αλλιώς η επιχείρηση θα έπρεπε να έχει 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ 
ΣΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟ ΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΑΣΕ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ 
ΜΙΑ ΕΤΙΑ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΑΝ 
ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΑΣ 
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΚΑ

Η (σωστή) αξιολόγηση του επιχειρείν 

Όταν το 1992 βρέθηκα σε μια σύ-
ναξη των Ευρωπαίων υπουργών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ιρ-

λανδία, όλοι διεκτραγωδούσαν την άσχημη 
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα Ταμεία 
αυτά. Ο μόνος που εξέφρασε ικανοποίηση 
ήμουν εγώ, γιατί τότε τα αποθέματα έφταναν 
να καλύψουν τις ανάγκες μέχρι το 2020, 
είχαμε ένα συγκριτικά υψηλό ρυθμό ανά-
πτυξης και το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 
στην Ευρώπη, καθώς κι έναν πολύ καλό 
λόγο συνταξιοδοτουμένων προς εισφορείς. 

Φεύγοντας από το συνέδριο σκέφτηκα 
τις δυσκολίες των συναδέλφων κι άρχισα να 
προβληματίζομαι για το μέλλον. Πέραν του ότι 
οι καλοί δείκτες της οικονομίας δεν έπρεπε 
να θεωρούνται δεδομένοι, το δημογραφικό 
πρόβλημα άρχισε να διαφαίνεται και στην 
Κύπρο. Ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του 
πληθυσμού και το μικρό καθαρό ποσοστό 
αναπαραγωγής, η αυξανόμενη γήρανση 
του πληθυσμού και ο συνεχώς μικρότερος 
αριθμός των εισφορέων του Ταμείου έναντι 
των συνταξιοδοτούμενων, έστω κι αν δεν 
ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά, συνηγορούσαν 
υπέρ της επανεκτίμησης της κατάστασης. Ας 
σημειωθεί πως η οικονομική βιωσιμότητα 
του Ταμείου, σύμφωνα με αναλογιστική 
μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
του 201 , με τα μέτρα μεταρρύθμισης του 
Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που λή-
φθηκαν στο μεταξύ διασφαλίζεται πέραν 
του 2080.

δη στο Έκτακτο Σχέδιο Οικονομικής 
Δράσης, 1982-198 , είχαμε επισημάνει 
τις αναμενόμενες αρνητικές εξελίξεις ανα-
φορικά με τον πληθυσμό και την ανάγκη 
επεξεργασίας μιας ολοκληρωμένης πληθυ-
σμιακής πολιτικής. Ένα «βασικό στοιχείο της 
πληθυσμιακής πολιτικής θα έχει ως στόχο 
τη συγκράτηση της τάσης για μείωση της 
γεννητικότητας... θα δοθεί συνεπώς ώθηση 
σε μέτρα που θα επιτρέπουν στον γυναικείο 
πληθυσμό να συνδυάζει τη μητρότητα με 
την οικονομική δραστηριότητα».     

Μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης 
και συζήτηση στο Συμβούλιο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, 
προωθήσαμε, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω 
αλλαγές αναφορικά με τις συντάξεις: Προχω-
ρήσαμε σε μια στρατηγική κίνηση μείωσης 
της ηλικίας συνταξιοδότησης του Ταμείου 
από τα 5 στα 3, όπως είχε ήδη γίνει για 
τις γυναίκες, ώστε να μπορέσουμε να ανε-
βάσουμε τους υπόλοιπους επίσης στα 3. 
Δεν ήταν δίκαιο άλλωστε ορισμένες τάξεις 
εργαζομένων να συνταξιοδοτούνται στα 0 
ενώ άλλοι, που είναι εκτεθειμένοι σε αντίξοες 
συνθήκες εργασίας, στα 5.

Η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης 
στα 3 ήταν πια δικαίωμα των εργαζομένων, 
εάν ήθελαν να το ασκήσουν, νοουμένου 
ότι πληρούσαν τις ελάχιστες προ ποθέσεις 
από πλευράς εισφορών. Όμως παρείχετο η 
επιλογή κάποιος, αν ήθελε ή έτσι τον συνέ-
φερε, να μην το ασκήσει και να συνεχίσει 

να συνεισφέρει μέχρι τα 5, ή ακόμη και 
μέχρι τα 8, για να πάρει πλήρη ή αυξη-
μένη σύνταξη. Αυτή η ευελιξία, που για 
πρώτη φορά εισήχθη τότε, θα μπορούσε 
να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν πολλά 
προβλήματα που παρουσιάζονται σε ένα 
σύνθετο θέμα όπως αυτό. Δυστυχώς δεν 
καλλιεργήθηκε αρκετά στη συνέχεια. Θα 
μπορούσε με την ευελιξία αυτή και με τα 
κατάλληλα κίνητρα να παραταθεί το όριο 
συνταξιοδότησης ακόμη και στα 8 για όσους 
ήθελαν ή μπορούσαν να εργάζονται παρα-
γωγικά κι αποδοτικά, ενώ παράλληλα να 
αντιμετωπιστούν νωρίτερα τα προβλήματα 
των εργαζομένων σε βαριά και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα, των ανίκανων για εργασία, 
καθώς και των μη αποδοτικών σε συγκε-
κριμένα επαγγέλματα.    

Τότε υπήρχαν κάπου 40.000-45.000 
εργαζόμενοι (κυβερνητικοί, εκπαιδευτικοί, 
ημικρατικοί, τραπεζικοί και ασφαλιστικοί) 
που συνταξιοδοτούνταν στα 0 τους. Στον 
διάλογο, που προλάβαμε να κάνουμε, οι 
οργανώσεις των ημικρατικών και τραπε-
ζικών υπαλλήλων δέχτηκαν την εισήγηση 
για παράταση του ορίου συνταξιοδότησης 
στα 3. Η μόνη εργατική οργάνωση που 
αντιτάχθηκε στην εισήγηση ήταν η ΠΑ.Σ .Δ. . 
(γι’ αυτό δεν προχωρήσαμε τότε με τις εκ-
παιδευτικές οργανώσεις). Η αρνητική το-
ποθέτησή της οφειλόταν σε ένα διαδικα-
στικό πρόβλημα, ένα παλαιό ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης να μη δεχτούν αλλαγή 

του ορίου συνταξιοδότησης από εκείνο των 
0. Δυστυχώς έκτοτε πέρασε πολύς καιρός 

μέχρι το πουργείο Εργασίας, αλλά και το 
πουργείο Οικονομικών, το οποίο από τότε 

εμπλέξαμε, να προωθήσουν το θέμα. 
Πέρασε ανεκμετάλλευτη μια δεκαπεντα-

ετία, οι πιο πάνω κοινωνικοί δείκτες χει-
ροτέρευσαν και χάθηκε πολύτιμος χρόνος 
για αντιμετώπιση μιας επερχόμενης κρίσης 
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 
θέμα επανήλθε, όχι υπό τις ορθές του δι-
αστάσεις, αλλά διότι έπρεπε να γίνει κάτι 
με τα δημοσιονομικά ελλείμματα μέσα 
στα πλαίσια του Προγράμματος Σύγκλι-
σης της Ε.Ε. Στην τελευταία συζήτηση για 
την επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης 
των κρατικών λειτουργών μονοπώλησε τη 
σκηνή το πουργείο Οικονομικών, ενώ η 
κύρια πτυχή του προβλήματος, η διάσωση 
των κοινωνικών ασφαλιστικών θεσμών και 
ταμείων, καθόλου δεν αναφέρθηκε ούτε 
προβλήθηκε.  

Οι πτυχές αυτές εξέλιπαν κι από την 
περίπτωση των εκπαιδευτικών. Προβλή-
θηκαν κατά κόρον από την οργάνωση των 
καθηγητών δύο άλλες πτυχές: Η έγκαιρη 
παραχώρηση της θέσης των παλαιοτέρων 
καθηγητών για την εργοδότηση νέων και η 
ανάγκη ανανέωσης του καθηγητικού κό-
σμου με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες 
και σύγχρονες γνώσεις για το καλό της 
παιδείας. Ειλικρινά απορεί κανένας με την 
εφευρετικότητα επιχειρημάτων στον τόπο 

μας, όταν κάποιοι θέλουν να υποστηρίξουν 
το τι τους συμφέρει. Και μάλιστα πώς μπορεί 
άσχετα επιχειρήματα να χρησιμοποιούνται 
από τόσους πολλούς για υποστήριξη της 
θέσης τους. Και τέλος, πώς μπορεί να επι-
μένουμε να κτίζουμε πάνω σε λανθασμένες 
βάσεις, ενώ θα έπρεπε να προσπαθούμε να 
τις αλλάξουμε. Κι εννοώ εδώ το μέχρι τώρα 
αναχρονιστικό και καταστροφικό σύστημα 
διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.
* Πρώην πουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 
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ριο κέρδους χάνεται). Και αυτό μόνο για 
τους τόκους, με τη «μάνα» του δανείου να 
παραμένει η ίδια.

Το πιο πάνω παράδειγμα καταδεικνύει με 
απλά λόγια τους κινδύνους που συνδέονται 
με την υψηλή μόχλευση. Αν ο τζίρος στο 
πιο πάνω παράδειγμα μειωθεί στα 50 εκ. 
ευρώ, τότε το 24  του τζίρου θα πηγαίνει 
μόνο για την αποπληρωμή των τόκων.

ρό  ση  
τ  α σ

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που αρκετές 
επιχειρήσεις, σε συνεννόηση με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εκ-
μεταλλευόμενες την τροποποίηση των 
νομοθεσιών που απαλλάσσουν από 
φόρους και τέλη ανταλλαγές δανείων 
και ακινήτων, προχώρησαν σε παρα-
χώρηση ενυπόθηκων ακινήτων έναντι 
χρέους. Με αυτό τον τρόπο ο δανεισμός 
μειώθηκε, το περιθώριο κέρδους στις 
εναπομείνασες εργασίες αυξήθηκε και η 
διαχείριση της ρευστότητας έγινε ευκο-
λότερη, αφού μειώθηκαν οι υποχρεώσεις 
για αποπληρωμές.

πάρχουν και οι περιπτώσεις όπου επι-
χειρήσεις αποφασίζουν να πωλήσουν τα 
υποστατικά στα οποία βρίσκονται, μειώνοντας 
σημαντικά τον δανεισμό τους και την ίδια 
στιγμή προχωρούν στην ενοικίασή τους.

α ρ ση ρ η τ
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η 

διαχείριση των προμηθευτών. Σε αυτή τη 
σχέση θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο. 
Για παράδειγμα, γρηγορότερη αποπληρωμή 
τους θα πρέπει να συνδέεται με μεγαλύτε-
ρες εκπτώσεις, κάτι που μειώνει το κόστος 
πωλήσεων και αυξάνει το περιθώριο κέρ-
δους. πάρχουν και άλλα ζητήματα όπως 
η διαχείριση των παραγγελιών, η σωστή 
αξιολόγηση των προσφορών και πάνω απ’ 
όλα ο σωστός έλεγχος του προ πολογισμού.

τα ρ  α λό ηση 
Σημαντική αδυναμία αρκετών επιχει-

ρήσεων είναι η ετοιμασία ενός σωστού και 
λεπτομερούς προ πολογισμού, ο οποίος 
να κατευθύνει τη διοίκηση στις αποφάσεις 
της. Είναι πολλές οι φορές που ο αρχικός 
προ πολογισμός απέχει σημαντικά από τα 
τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα. 

Τότε είναι πολύ αργά να ληφθούν οποια-
δήποτε διορθωτικά μέτρα. Η αξιολόγηση 
της πορείας των εργασιών μιας επιχείρησης 
θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση και η 
διοίκηση θα πρέπει να έχει την ικανότητα 
και την τόλμη να προχωρεί σε διορθωτικές 
κινήσεις.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα τε-
λευταία χρόνια υπήρξε βελτίωση στη δι-
αχείριση των πιο πάνω θεμάτων, κυρίως 
λόγω της πίεσης των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων να λαμβάνουν πληροφόρηση σε 
τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία 
των δραστηριοτήτων των δανειοληπτών.

ήδη κλείσει), ενώ συνέργειες θα πρέπει 
να αναπτύσσονται για τα μεταβαλλόμενα, 
ώστε μια ποσοστιαία μονάδα αύξησης στις 
πωλήσεις να μην προ ποθέτει ίση ή και 
μεγαλύτερη αύξηση στα έξοδα.

ρη ατ ότηση α
ηλό  α σ ό

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας 
μιας επιχείρησης είναι ο τρόπος χρη-
ματοδότησής της. Η υψηλή μόχλευση 
προκαλεί προβλήματα στην κερδοφορία, 
αλλά και στη ρευστότητα. Δυστυχώς στην 
Κύπρο, λόγω της μεγάλης πιστωτικής 
επέκτασης που είχαμε πριν από το 2013, 
η χώρα κατατάσσεται στη λίστα με αυτές 
που διατηρούν τον υψηλότερο ιδιωτικό 
δανεισμό.

Για παράδειγμα, μεγάλοι όμιλοι με τζίρο 
100 εκ. ευρώ έχουν δανεισμό (δάνεια, 
εγγυήσεις ή άλλες μορφές χρηματοπι-
στωτικών διευκολύνσεων) πέραν των 300 
εκ. ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα επι-
τόκια έχουν μειωθεί και κατά μέσο όρο 
είναι στο 4 , τότε κάθε χρόνο ο όμιλος 
θα πρέπει να καταβάλλει 12 εκ. ευρώ 
στις τράπεζες (ουσιαστικά 12  που θα 
μπορούσε να προσμετρηθεί ως περιθώ-

ε να οικονομικό, εποπτικό και 
πο ιτικό περι ά ον που συνεχ ς με-
τα ά εται, η αναγκαιότητα για συνεχή 
ε ι η των επιχειρηματικ ν οργανι-
σμ ν ε ναι επι ε ημ νη  ι α αγ ς 
στις ο ηγ ες και τους κανονισμο ς που 
αφορο ν τα χρηματοπιστωτικά ι ρ -
ματα, τις ασφα ιστικ ς και επεν υτικ ς 
εταιρε ες, ει ικά μετά την παγκόσμια 
οικονομική κρ ση, χουν αυ ήσει τις 
υποχρε σεις τους και την ανάγκη ι-
ατήρησης ισχυρότερης κεφα αιακής 

άσης  Το ιο, σως σε μικρότερο α -
μό, συμ α νει και με ά ες μορφ ς 
επιχειρήσεων, εφόσον οι ανάγκες και 
οι συνή ειες των κατανα ωτ ν χουν 
α ά ει, οι κανόνες του εμπορ ου ι-
αφοροποιο νται και το εσμικό και 
φορο ογικό π α σιο τροποποιε ται  

σα σε αυτό το περι ά ον παρου-
σιά ονται ανακατατά εις σε ιάφορους 
οικονομικο ς τομε ς, σε παγκόσμιο 

επ πε ο  αμε κο οσσο ς, όπως την 
, να καταρρ ουν σε μια ν χτα, 

ά ους να συγχωνε ονται και ά ους να 
προ α νουν σε σημαντικ ς οργανικ ς 
μεταρρυ μ σεις

 σωστή α ιο όγηση του οικονομι-
κο  περι ά οντος ε ναι ι ια τερα ση-
μαντική για τις επιχειρήσεις, στις οπο ες 
η ήτηση των προ όντων τους επηρεά-
εται από την αγοραστική ναμη των 

κατανα ωτ ν, τις ια σεις των νων 
επεν υτ ν α ά και τη υνατότητα προ-
σ κυσης ν ων κεφα α ων  χουμε ει 
τα τε ευτα α χρόνια πο ς επεν -
σεις από το ε ωτερικό  Το ητο μενο 
παραμ νει ο τρόπος ιαχε ρισης των 
κεφα α ων που α αν οι κυπριακ ς 
επιχειρήσεις, αν η α ή ιασφα στηκε 
η μεσο μακροπρό εσμη επι ωση και 
ανάπτυ ή τους ή εάν οι ιοικήσεις τους, 

ρ ντας σε ραχυπρό εσμο ορ οντα, 
σμευσαν τα κεφά αια αυτά σε ευ-

καιριακο  τ που επεν σεις  
ι α αγ ς εντός των επιχειρήσεων, 

πο ς φορ ς, τροφο οτο νται ε τε 
όγω των προ ημάτων που χουν συσ-

σωρευ ε  ε τε όγω των ευκαιρι ν που 
ημιουργο νται  ια παρά ειγμα, αν 

ο επιχειρήσεις εωρο ν ότι με τη 
συγχ νευσή τους α ημιουργη ο ν 
συν ργειες που α μει σουν το κόστος 
και α ενισχ σουν το συνο ικό μερ ιο 
αγοράς, τότε παρά να ρουν ανε άρτητα 
ανταγωνι όμενες η μια την ά η, το πιο 
πι ανό ε ναι πως α προχωρήσουν 
σε συγχ νευση  ναι σημαντικό σε 
περιό ους ανάπτυ ης και ευφορ ας να 
γ νονται σωστ ς α ιο ογήσεις των εν ε-
χόμενων κιν νων και του π ς μια επι-
χε ρηση α επηρεαστε  από αρνητικ ς 
ε ε εις ασκήσεις ευαισ ησ ας  Την 

ια στιγμή, ε ναι ι ια τερα σημαντική 
η σωστή α ιοπο ηση οποιων ήποτε 
π εονασμάτων κερ ν  

Ο  αλλαγέ  του ο ονο ού π ρ λλοντο
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εγγυητής πρέπει να 
είναι και καλοπληρω-
τής, όπως αναφέρεται 
στη λαϊκή θυμοσοφία 
και αυτό πρέπει να 
έχουν υπόψη τους 
οι επα οντες των οι-

κονομικών του κράτους. Ειδικότερα, από 
τη στιγμή που το Κράτος έχει προχωρήσει 
σε σημαντικό αριθμό κυβερνητικών εγγυ-
ήσεων σε δάνεια εκ των οποίων ορισμένα 
έχουν ήδη μπει στην κατηγορία των Μη 
Εξυπηρετούμενων και τα οποία ενδέχεται 
να επιφέρουν οικονομική τρύπα. Σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία, τα μεγαλύτερα δάνεια 
δόθηκαν στους εξής οργανισμούς:

 Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών (201 : 401,01 εκ., 201 : 400,  εκ.) 

 Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
για σκοπούς υλοποίησης της στεγαστικής / 
δανειοδοτικής πολιτικής του κράτους (201 : 

148,3 εκ., 201 : 15 ,1 εκ.)
 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (201 : 

11 ,  εκ., 201 : 145,8 εκ.) 
 Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης 

με σκοπό την εφαρμογή Σχεδίου Στέγασης 
Οικογενειών με Χαμηλά Εισοδήματα (201 : 

0,3 εκ., 201 : 5,3 εκ.)  
Τα δάνεια που παραχωρήθηκαν στον Κε-

ντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, 
στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
και στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης 
Γης έχουν κατά βάση διοχετευθεί από τους 
οργανισμούς που τα έλαβαν προς ιδιώτες. Η 
αποπληρωμή των δανείων αυτών εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο από την είσπραξη των δανεί-
ων που παραχωρήθηκαν προς τους τελικούς 
δικαιούχους. πάρχουν επίσης δάνεια που 
προέκυψαν κυρίως από συμφωνία μεταξύ 
του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για παραχώρηση κεφαλαίων 
υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου και τα 
οποία δόθηκαν σε ιδιωτικούς οργανισμούς 
με σκοπό τη συμμετοχή τους στο μετοχικό 
κεφάλαιο ανταγωνιστικών κυπριακών επι-
χειρήσεων του παραγωγικού τομέα. 

α α τ  
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

(ΟΧΣ) έχει παραχωρήσει δάνεια χρησιμοποι-
ώντας κυβερνητικές εγγυήσεις για υλοποίηση 
διαφόρων σχεδίων. Σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία (31/3/2018), από σύνολο 
2.812 δανείων, τα 1. 08 θεωρούνται εξυπη-
ρετούμενα (συνολικού ύψους 1,  εκ., ποσό 
που αντιπροσωπεύει περίπου το 50  των δα-
νείων). Όσον αφορά τώρα στα υπόλοιπα 1.204 
δάνεια, από τα οποία ο ΟΧΣ έχει λαμβάνειν 

4,  εκ., θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα 
αφού παρουσιάζουν περισσότερες από τρεις 
καθυστερημένες δόσεις. Σε πολλά μάλιστα 
από αυτά (συνολικά 2 δάνεια), οι καθυ-
στερημένες δόσεις ξεπερνούν τα τρία χρόνια. 

 
α α τ  ρ α

Κυρίως σπουδαστικά (σε ποσοστό σχεδόν 
90 ) είναι τα δάνεια που έχει παραχωρήσει 
ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών με βάση το Σχέδιο Αποκατάστασης 
Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Σύμφωνα με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (31/3/2018), 

από τα 21.401 δάνεια που έδωσε ο Φορέ-
ας, τα 1 . 8 (με υπόλοιπο 2 1,  εκ.) θε-
ωρούνται εξυπηρετούμενα. Ωστόσο, 4. 33 
δάνεια (με υπόλοιπο 100,2 εκ.), θεωρούνται 
μη εξυπηρετούμενα και από αυτά, σχεδόν 
στα μισά (2.005 δάνεια) οι καθυστερημένες 
δόσεις ξεπερνούν διάστημα τριών ετών. Να 
σημειώσουμε πάντως ότι ο Οργανισμός, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι τα δάνεια καλύπτονται 
με κυβερνητική εγγύηση ή με την αξία της 
κατοικίας, έχει προχωρήσει σε τερματισμό 
συμβολαίου ή λήψη δικαστικών μέτρων σε 
1 0 από τα πιο πάνω δάνεια. 

α α τ  
Όσον αφορά στον Κυπριακό Οργανισμό 

Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής του Σχεδίου Στέγασης Οικογενειών 
με Χαμηλά Εισοδήματα (ΣΣΧΑ) του 2001, 
παραχώρησε 881 δάνεια, εκ των οποίων τα 
112 έχουν ξοφληθεί πλήρως. Τα 9 που 
παραμένουν, παρουσιάζουν υπόλοιπο 54,  
εκ. και ποσό καθυστερημένων δόσεων (μέχρι 
τις 31/3/18) ,  εκ.. Από αυτά, τα 2 1 (με 
υπόλοιπο 13,8 εκ.) θεωρούνται εξυπηρε-
τούμενα και τα 498 (με υπόλοιπο 40,9 εκ.) 
είναι μη εξυπηρετούμενα. Από τα ΜΕΔ του 
ΚΟΑΓ, τα 254 ξεπερνούν καθυστερημένες 
δόσεις 3 ετών. Όσον αφορά στα 94 δάνεια 
που παραχωρήθηκαν σε «μέτρια αμειβόμε-
νους», στις 31 Μαρτίου 2018 παρουσίαζαν 
υπόλοιπο 5,2 εκ. και ποσό καθυστερημένων 
δόσεων μόλις 83.5 1.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός έχει προ-
χωρήσει σε λήψη δικαστικών μέτρων στις 
99 περιπτώσεις δανείων που παρουσιάζουν 
μεγάλες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα, η κυ-
ριότητα όλων των κατοικιών που παραχω-
ρούνται παραμένει στον ΚΟΑΓ μέχρι και την 
αποπληρωμή της τελευταίας δόσης από τον 
δανειολήπτη. Να πούμε ακόμα ότι από το 
ποσό των 0,3 εκ., το οποίο υπολογίζεται 
ότι ο ΚΟΑΓ οφείλει στην Κυβέρνηση, τα  
εκ. αναμένεται να εισπραχθούν σταδιακά με 

την καταβολή των δόσεων των δανειοληπτών. 
Η διαφορά των 4,3 εκ. θεωρείται άμεσα 
επιστρεπτέα και ανακτήσιμη, αφού αφορά 
ποσό το οποίο εισπράχθηκε από τον ΚΟΑΓ 
στο παρελθόν (είτε από τους δανειολήπτες 
είτε από την Κυβέρνηση όταν αρχικά πα-
ραχωρήθηκε το δάνειο για το ΣΣΧΑ) και 
παραμένει να το καταβάλει στην Κυβέρνηση.

α α τη  
Με βάση τη συμφωνία πώλησης της Συ-

νεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το Σχέδιο 
Εγγυήσεων (   S ) προς την 
Ελληνική Τράπεζα δεν αναμένεται να οδηγήσει 
σε ενεργοποίηση κυβερνητικής εγγύησης (οι 
πληρωμές αναμένεται να καλύπτονται από την 
εναπομένουσα οντότητα της ΣΚΤ). Ενδέχεται 
όμως να χρειαστούν εγγυήσεις για παλαιά μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια της ΣΚΤ και σε μια 
τέτοια περίπτωση το ποσό που αναμένεται 
να καταβληθεί υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί 
μεταξύ 45 εκ.-95 εκ. Το πιο πάνω υπολογισθέν 
ποσό πιθανώς να αυξηθεί σε περίπτωση που 
κληθούν και άλλες κυβερνητικές εγγυήσεις 
ΜΕΔ από άλλους χρηματοπιστωτικούς ορ-
γανισμούς, ειδικά για δάνεια τα οποία έχουν 
τερματιστεί εδώ και αρκετό καιρό και παρα-
μένουν σε εκκρεμότητα.

 τ    
Σημειώνεται επίσης ότι κρατικές εγγυήσεις 

έχουν δοθεί και για 119 δάνεια δήμων και 
κοινοτήτων, συνολικού ύψους 290,  εκ. Την 
ίδια στιγμή, υπάρχουν και οι εγγυήσεις σε 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος και αφορούν 

 δάνεια ύψους 9 2,  εκ. Η πλειονότητα 
αυτών των δανείων ( 1), ύψους 03,9 εκ., 
αφορά τα Συμβούλια Αποχετεύσεως. Στα ΜΕΔ 
με κρατικές εγγυήσεις πάντως βρίσκονται 25 
δάνεια δήμων και κοινοτήτων που ξεπερνούν 
τα  εκ. Την ίδια στιγμή, άλλα 10 δάνεια των 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος ύψους 25 
εκ. (ανάμεσά τους και Συμβούλια Αποχετεύ-
σεως) παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις.  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΜΕΔ με... κρατικές εγγυήσεις
ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΟΥΡΗΣ
s.xiouris@cytanet.com.cy

ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ-
ΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Τα παγιοποιημ να άνεια όγω της 
τουρκικής εισ ο ής το , αφορο ν 
κυρ ως ποσό ,  εκ  που παραχω-
ρή ηκε στη υνεργατική Κυπριακή 
Τράπε α με σκοπό την αποπ ηρωμή 
προσφυγικ ν κατα σεων σε εκτο-
πισ ε σες υνεργατικ ς ταιρε ες, 

α ά και ποσό ,  εκ  προς την ρχή 
ιμ νων Κ πρου, που αφορά στην 

α α των περιουσιακ ν στοιχε ων 
ιμανι ν κάτω από τουρκική κατοχή 

και μετα ι άστηκαν με σχετικά ια-
τάγματα το  από το Κράτος στην 

ρχή ιμ νων Κ πρου    

Δ ν α λ γω τ  ολ
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ε τη S   
να τερματίζει με 
μεγάλη διαφορά 
στην πρώτη θέση, 
ολοκληρώθηκε 
στο τέλος Δεκεμ-
βρίου το «πρωτά-

θλημα» των 19 μελών του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΧΑΚ, η συνο-
λική αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών 
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 18 .59 . 4 , 
εκ των οποίων τα 93.351.118 αφορούν 
σε προσυμφωνημένες συναλλαγές και τα 

93.245.528 σε συναλλαγές εξαιρουμένων 
των προσυμφωνημένων.

ρ τα λ τρ α
η  

Από το σύνολο των συναλλαγών η S  
απορρόφησε το 41,98  των συναλλαγών 
με πακέτα και το 32,19  χωρίς πακέτα, 
με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών 
ύψους 8.325.0 2 και μέση ημερήσια 
αξία συναλλαγών ύψους 214.589. Στη 
δεύτερη θέση ακολουθεί η   
F . S .  με μερίδιο αγοράς στις 
συναλλαγές χωρίς πακέτα με 25,59  και με 
πακέτα στο 1 ,0  και με αθροιστική αξία 
συναλλαγών μετοχών ύψους 29.988.891 
και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 

ύψους 82.1 1. Τ  «  3» συμπληρώ-
νει η   S   F  S   
με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών 
ύψους 28.0 3.483 και μέση ημερήσια 
αξία .88 , καταλαμβάνοντας μερίδιο 
15,04  στις συναλλαγές με πακέτα και 
4,39  στις συναλλαγές χωρίς πακέτα.

 λ σα  
τη  ρ τη α

Από εκεί και πέρα ακολουθούν η S 
S S  με αθροιστική αξία 
συναλλαγών μετοχών ύψους 12.3 1.2 2 
και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους 

33.8  και μερίδιο , 2  με πακέτα και 
,2  χωρίς πακέτα, ενώ πέμπτη έρχεται η 

 S S  με αθροι-
στική αξία συναλλαγών μετοχών ύψους 

11. 8 .049 και μέση ημερήσια αξία 
συναλλαγών ύψους 32.293 και μερίδιο 
11,1  χωρίς πακέτα και ,32  με πακέτα.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι 
 Χρηματιστηριακή ΛΤΔ με μερίδια 

αγοράς ,19  χωρίς πακέτα και 5,91  με 
πακέτα και αθροιστική αξία συναλλαγών 

11,03 εκατ., η  F  S 
ΑΕΠΕ  με μερίδιο ,0  χωρίς πακέτα 
και 3,99  με πακέτα και αθροιστική αξία 
συναλλαγών ,44 εκατ., η S  
S S με αθροιστική αξία συναλλαγών 

3 εκατ. και μερίδιο 2,94  χωρίς πακέτα 
και 1, 1  με πακέτα, η  S 

  με μερίδιο 1, 3  χωρίς πακέτα 
και 1,05  με πακέτα και αθροιστική αξία 
συναλλαγών το 1,9  εκατ. και η  

. .Ε.Π.Ε. . με αθροιστική αξία συναλλαγών 
95  χιλιάδες και μερίδιο αγοράς 1,03  

χωρίς πακέτα και 0,51  με πακέτα.

 σ στό 
τ  τ  
Στις υπόλοιπες θέσεις τερμάτισαν κατά 

σειρά τα ακόλουθα χρηματιστηριακά γραφεία:
  S   0,41
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ-

ΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔ ΤΙΚΩΝ 0,31
 ΕΠΕΝΔ ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ 0,05
 ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε. 0,04
 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩ-

Ν ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 0,03
 ΑΛΦΑ F  ΑΝΩΝ ΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔ ΤΙΚΩΝ 0,03
 S S S S ΑΧΕΠΕ  
   0,01
 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.Ε. . 0,01

Της Κυριακής
06.01.2019
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Οι  του ΧΑΚ
Με το… αριστερό εισήλθε στο 

2019 το τουρκικό νόμισμα, 
καθώς έχει απολέσει τουλά-

χιστον το 3,5  της αξίας του, έναντι του 
δολαρίου, κατά τη διάρκεια των πρώτων 
τριών ημερών του νέου έτους. Μάλιστα, 
όχι απλώς έχει παρουσιάσει τη χειρό-
τερη επίδοση διεθνώς, αλλά είναι και 
σχεδόν διπλάσια της δεύτερης χειρότερης, 
η οποία ανήκει στη σουηδική κορώνα. 
Αιτία αποτελεί η ανησυχία των επενδυτών 
για μία πρώιμη και πρόωρη νομισματική 
«χαλάρωση», μετά την αποκλιμάκωση 
των πληθωριστικών πιέσεων κατά τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, επι-
καλούμενη πληροφορίες του , 
αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση της σου-

ηδικής κορώνας ανέρχεται στο 2,1 , ενώ 
ακολουθεί η «βουτιά» της βρετανικής 
λίρας κατά 1,4 , του ουγγρικού φιορίνι 
κατά 1,4  και του νοτιοαφρικανικού ραντ 
κατά 1,3 . 

Νωρίτερα, η στατική υπηρεσία της 
Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι τιμές κατα-
ναλωτή διαμορφώθηκαν στο 20,3  τον 
Δεκέμβριο έναντι 21,  τον Νοέμβριο 
και 25,5  τον Οκτώβριο. Το καλοκαίρι, 
η τουρκική λίρα εκτινάχθηκε στο υψηλό-
τερο επίπεδο όλων των εποχών, εξαιτίας 
των ανησυχιών των επενδυτών για τις 
οικονομικές πολιτικές του προέδρου 
Ερντογάν. Στο κλίμα ανησυχίας συνέβαλε, 
επίσης, τόσο η διπλωματική κρίση με τις 
ΗΠΑ, όσο και η επιβολή περιοριστικών 
μέτρων στο εμπόριο των δύο χωρών.

ε το αριστερό στο 
 η τουρκική λίρα

,  ΚΑΙ  
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ

Απονεμήθηκαν την Πέμπτη  
Δεκεμβρίου και για 5η συνεχή 
χρονιά τα ΚΕΒΕ   
, στη διάρκεια εκδήλωσης που 

πραγματοποιήθηκε στο F  S  
 στη Λεμεσό, στην παρουσία του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και πλήθους εκπροσώπων της επιχειρη-
ματικής κοινότητας. 

Κύριος χορηγός των βραβείων ήταν 
για ακόμη μια χρονιά η Ε  Κύπρου, στο 
πλαίσιο της σταθερής προσήλωσής της στη 
στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. 
Τα ΚΕΒΕ   , έχουν 
ως στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση 
των Κύπριων επιχειρηματιών που έχουν 
αναπτύξει την επιχείρησή τους και το 

ίδιο το κυπριακό επιχειρείν, έχοντας ως 
κύριες αρχές τη δύναμη, την καινοτομία 
τη διορατικότητα και τη γνώση. Στη φετι-
νή διοργάνωση απονεμήθηκαν συνολικά 
οκτώ βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες: 

  στην κατηγορία Ναυτι-
λία, ο Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος 
του Οργανισμού Σαλαμίς. Στην κατηγορία 
Χρηματοοικονομικά και Επαγγελματικές 

πηρεσίες, ο  , διευθύνων 
σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου. Στην 
κατηγορία Τουρισμός, Εστίαση και υχα-
γωγία αναδείχθηκε ο Σπύρος Θ. Καραολής, 
εκτελεστικός πρόεδρος ομίλου εταιρειών 
ΚΑΝΙΚΑ. Στην κατηγορία Βιομηχανία, ο 
Παύλος Παραδεισιώτης, διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου Παραδεισιώτης. Στην 

κατηγορία Εμπόριο, ο Γιώργος Σκορδέλης, 
διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της  F  

. 
Στην κατηγορία πηρεσίες, ο Χριστό-

δουλος Στεφανής, ιδιοκτήτης και γενικός 
διευθυντής του Δικτύου Καταστημάτων 
Στεφανής. Στην κατηγορία Ακίνητα - Κα-
τασκευές - Ανάπτυξη Γης, ο Κυριάκος 
Χρυσοχός, ιδρυτής του ομίλου εταιρειών 

. Βραβείο Επιχειρηματικής Αρι-
στείας  έλαβε ο Νίκος Κυπριανού 
Σιακόλας, ιδρυτής και επί σειρά ετών 
εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Σι-
ακόλα. Το τιμητικό βραβείο Ε  έλαβε ο 
Γιώργος Βασιλείου, πρώην πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες 
κερδίζουν δολάρια πουλώντας το 
πετρέλαιό τους, είτε άμεσα, μέσω 

κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων, είτε 
έμμεσα μέσω των δικαιωμάτων εκμετάλλευ-
σης που πληρώνουν οι ξένες πετρελαϊκές 
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα 
εδάφη τους. Το συγκεκριμένο επιχειρημα-
τικό μοντέλο δεν αποδίδει ιδιαίτερα όταν οι 
τιμές μειώνονται. Για παράδειγμα, κατά την 
περίοδο των ψηλών τιμών του πετρελαίου, οι 
πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες συσσωρεύουν 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από 
την πώληση φυσικού αερίου και αργού 
πετρελαίου.

Για παράδειγμα στα μέσα του 2014, όπου 
η τιμή του πετρελαίου έφτασε τα 120 δολάρια 
το βαρέλι, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των 
μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών κρατών 
έφτασαν περίπου στα 2,5 τρισεκατομμύρια 

δολάρια. Το 201 , που οι τιμές του πετρε-
λαίου μειώθηκαν μέχρι τα 30 δολάρια το 
βαρέλι, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, 
κατανάλωναν γρήγορα το απόθεμά τους σε 
δολάρια. Δηλαδή, με την πτώση στην τιμή 
του πετρελαίου, οι χώρες αυτές χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους για να 
συνεχίσουν να υλοποιούν τα κοινωνικά τους 
προγράμματα. Μετά από έξι μήνες χαμηλών 
τιμών το 201 , χώρες όπως η Αλγερία εξα-
ντλούσαν τα αποθέματά τους σε δολάρια με 
τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα τουλάχιστον 
25 ετών. Και αυτό αφού η τιμή πώλησης του 
πετρελαίου ήταν πιο κάτω από το «νεκρό 
σημείο» της τιμής του. Δηλαδή, την τιμή στην 
οποία τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου 
καλύπτουν το κόστος των εισαγωγών για τις 
διάφορες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Για 
παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα χρειάζονται τιμές πετρελαίου πάνω από 
περίπου 5 δολάρια το βαρέλι για να είναι 
στο «νεκρό σημείο» και η Σαουδική Αραβία 
χρειάζεται 5 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική 
Αραβία ήταν το πιο χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της ταχύτητας και του μεγέθους των 
ρευστοποιήσεων. Τα συναλλαγματικά της 
αποθέματα συρρικνώθηκαν κατά περίπου 

20 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρου-
άριο 2015, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη 
μηνιαία πτώση των τελευταίων τουλάχιστον 
15 ετών. Ευτυχώς για τους Σαουδάραβες, τα 
αποθέματά τους ξεπερνούσαν τα 00 δισε-
κατομμύρια δολάρια, έτσι με τον τότε ρυθμό 
ρευστοποιήσεων, διέθεταν αρκετά αποθέματα 
για να αντέξουν σχεδόν τρία χρόνια.

Η αγορά πετρελαίου, όπως όλοι γνωρί-
ζουμε, έχει σκαμπανεβάσματα, κορυφές και 
πεδιάδες. Μεγάλος παράγοντας για τις χώρες 
της Ευρωζώνης είναι η ισοτιμία δολαρίου 
- ευρώ όπου κατά τις περιόδους χαμηλών 
τιμών μπρεντ αλλάζει προς όφελος του δο-
λαρίου. Αποτέλεσμα η μικρότερη πτώση 
της τιμής μπρεντ σε ευρώ σε σχέση με την 
αντίστοιχη σε δολάρια. Με μειωμένες τιμές 
πετρελαίου μειώνεται το ενεργειακό κόστος 
σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και μαζί με 
αυτό και το συνολικό κόστος παραγωγής. 
Για κάθε πτώση 10 δολαρίων στην τιμή του 
πετρελαίου το αμερικανικό ΑΕΠ επωφε-
λείται κατά 0,2 , ενώ ο κάθε οδηγός στις 
ΗΠΑ εξοικονομεί περίπου 120 δολάρια 
τον χρόνο για κάθε 10 σεντ του δολαρίου 
πτώσης ανά λίτρο στο καύσιμο κίνησης. 
Στην Ευρωζώνη η πτώση κατά 10 ευρώ της 

τιμής του πετρελαίου οδηγεί σε αύξηση του 
ΑΕΠ της κατά 0,1 . Η Κύπρος εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, καθώς 
η τελική ενέργεια που καταναλώνεται στη 
χώρα μας ανά καύσιμο αφορά πέραν του 
90  προϊόντα πετρελαίου. Άρα η κυπριακή 
οικονομία είναι αρκετά ευαίσθητη στα σκα-
μπανεβάσματα της τιμής του πετρελαίου.

Οι παράγοντες που πρέπει να συνυπο-
λογίσουμε, εκτός από τη διεθνή τιμή του 
πετρελαίου, για να καταλήξουμε στο αν τε-
λικά θα μειωθεί ή όχι η τιμή και στη χώρα 
μας είναι: (α) η ισοτιμία ανάμεσα σε ευρώ 
και δολάριο, (β) οι απαιτήσεις της αγοράς 
από τα διυλιστήρια, καθώς μπορεί λόγω 
αυξημένης διύλισης ακόμα και να αυξηθεί η 
τιμή του τελικού προϊόντος, (γ) οι συνθήκες 
της τοπικής αγοράς πετρελαϊκών προϊόντων 
(καύσιμα κίνησης, καύσιμα θέρμανσης κ.λπ.) 
αφού η μείωση ή η αύξηση μπορεί να μην 
μεταφερθεί τελικά στους καταναλωτές και 
(δ) το πετρέλαιο είναι ένα χρηματιστηρια-
κό προϊόν, άρα υπεισέρχονται εξωγενείς 
παράγοντες που ανεβάζουν ή κατεβάζουν 
την τιμή των προϊόντων του. 

*Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου

Η , η μεγαλύτερη αερο-
πορική εταιρεία παγκοσμίως, 
ολοκλήρωσε ακόμη μία χρονιά 

με πρωτοποριακά προϊόντα και υπη-
ρεσίες, ορίζοντας τις τάσεις της χρονιάς 
μέσω του στόλου και του δικτύου της 
και μεταφέροντας «καλύτερα» τους επι-
βάτες της. Τους τελευταίους 12 μήνες, 
η  μετέφερε περισσότερους 
από 59 εκατομμύρια επιβάτες σε περισ-
σότερες από 3. 00 επιβατικές πτήσεις, 
κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα (οι αριθμοί 

των πτήσεων αφορούν το 2018). Η αε-
ροπορική προσέφερε με υπερηφάνεια 
ένα ποικίλο μενού σε  εκατ. γεύματα 
στις πτήσεις της από το Ντουμπάι και 
έφτασε τα 3  εκατομμύρια κομμάτια 
αποσκευών (οι αριθμοί αφορούν μόνο 
στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι). Το 2018, 
η  πραγματοποίησε 192.000 
πτήσεις με στόλο 2 4 αεροσκαφών, 
ταξιδεύοντας περισσότερα από 908 
εκατομμύρια χιλιόμετρα γύρω από 
την φήλιο. 

 Ε  κύριος χορηγός των Ε Ε    

Πώς καθορί εται η τιμή των πετρελα κών προ όντων

:  χρονιά 
της  

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΟΥΛΛΙΚΑΣ*

Τον περασμ νο εκ μ ριο, η 
 κατ α ε μερ ιο ,  

κ α ι  α κ ο ο η σ α ν  ο ι   
 με , ,   

 με , ,   
με μερ ιο ,  και  

 με μερ ιο αγοράς 
,   α ροιστική α α συνα -
αγ ν για τον τε ευτα ο μήνα του 

 ανή ε μό ις στα ,  εκατ

Συναλλαγέ
 ατ. τον 

π ρα ένο να
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συνολικός αριθμός 
των χρηστών κινητής 
τηλεφωνίας το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 
παρουσίασε αύξηση 
κατά 12.3 8, κάτι το 
οποίο οφείλεται στις 

συνδρομές συμβολαίου, οι οποίες έχουν 
σπάσει το φράγμα των 00 χιλιάδων για 
πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
το μηνιαίο στατιστικό δελτίο του Γραφείου 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων, οι συνδρομητές 
στη βάση συμβολαίου έφθασαν στις 25.433 
σε σύγκριση με 99.855 στο τέλος του 201  
και 4. 5  την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Αντίθετα, οι χρήστες προπληρωμένης κινητής 
τηλεφωνίας μειώθηκαν στους 4 3. 3  σε 
σύγκριση με 4 .94  στο τέλος του 201  
και 49 . 93 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Το σύνολο των χρηστών κινητής τηλεφωνίας 

στην Κύπρο ανήλθε στους 1.189.1 9, που 
αποτελεί τον υψηλότερο ιστορικά αριθμό στην 
Κύπρο. Οι συνδρομητές/χρήστες που ανα-
φέρονται στο στατιστικό δελτίο δεν αφορούν 
διακριτά πρόσωπα, καθότι ο αριθμός τους 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του πληθυσμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ανέρχεται 
σε 854.800, ανεξαρτήτως ηλικίας (σύμφωνα 
με τη Στατιστική πηρεσία). Ως εκ τούτου, 
ένα άτομο μπορεί να διαθέτει περισσότερες 
από μία συνδέσεις.

υν ρομ ς συμ ο α ου: Το ποσοστό 
συνδρομών συμβολαίου κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 παρουσιάζει αύξηση 
1,53  σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο 
του 201 , έχοντας σπάσει το φράγμα του 

0  με αντίστοιχη πτώση του ποσοστού 
κάτω από το φράγμα του 40  για πρώτη 
φορά. Η αναλογία συνολικού αριθμού χρη-
στών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον 
πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας 

παρουσίασε μικρή άνοδο το πρώτο εξάμηνο 
του 2018, φτάνοντας στο 139 .

ι εταιρε ες: Το μερίδιο αγοράς της 
 στην κινητή συνδρομητική τηλε-

φωνία αυξήθηκε κατά 0,38 , ξεπερνώντας 
για πρώτη φορά το φράγμα του 10 . Η ΜΤΝ 
και η  παρουσιάζουν επίσης μικρή 
αύξηση στο ποσοστό τους και η  μικρή 
πτώση. Συγκεκριμένα, η  ελέγχει πλέον 
το 5 ,25  της αγοράς, η ΜΤΝ το 33,02 , η 

 το 10,34  και η  το 0,39 .
Προπ ηρωμ νη κινητή τη εφων α: 

Παρατηρείται πτώση του ποσοστού της ΜΤΝ 
κατά 0,43 . Η  παρουσιάζεται σταθε-
ρή μαζί με την , ενώ η  
παρουσιάζει άνοδο 0, 1 . Αναλυτικά, η 

 είναι πρώτη με 50,3 , η ΜΤΝ κα-
τέχει το 38,88 , η  το 8,89  και 
η  το 1,94 .

ερ ια αγοράς κινητής τη εφων ας: 
Στο σύνολο της αγοράς η  με μειωμέ-

να ποσοστά παραμένει πρώτη με μερίδιο 
53,93 , ακολουθούμενη από την ΜΤΝ 
με 35,30 , την  με 9,  και την 

, η οποία μπήκε φέτος στην αγορά 
με ποσοστό 1 .

Κινητή υρυ ωνική Πρόσ αση: Στις 
συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό 
τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων, η  έχει 
την πλειονότητα των συνδρομητών στην 
κατηγορία αυτή με ποσοστό 92,5 , έναντι 
4,4  της ΜΤΝ και 3,2  της . Τέ-
λος, στην κατηγορία «Κινητή Ευρυζωνική 
Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προ-
σθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής», η 

 και η  παρουσιάζουν μικρή 
πτώση το 2ο τρίμηνο του 2018 σε σχέση 
με το 4ο τρίμηνο του 2018, σε αντίθεση 
με την ΜΤΝ, που κατά την ίδια περίοδο 
παρουσιάζει μικρή άνοδο. Συγκεκριμένα η 
ΜΤΝ έχει μερίδιο 49, , η  ελέγχει το 
38,5  και η  το 11,  της αγοράς.

έο συμ όλαιο για την 
 στο σραήλ

Φορολογικός ο ηγός 
του  από την 

Νέο συμβόλαιο πώλησης για 
συνολικά 5,5 δισ. κυβικά μέ-
τρα φυσικού αερίου (  S  

   - S ) για 
χρονικό διάστημα 19 ετών, αρχής γενο-
μένης από το 2024, και συνολικής αξίας 
περίπου 900 εκατ. δολαρίων, υπέγραψε 
η  με τον ανεξάρτητο παραγωγό 
ηλεκτρισμού . . .   . ( ) 
που δραστηριοποιείται στο Ισραήλ. Με 
την υπογραφή του νέου συμβολαίου, η 

 έχει πλέον συμβολαιοποιήσει 
ετήσιες ποσότητες 4,  δισ. κυβικών μέ-
τρων φυσικού αερίου από την Πλωτή 
Μονάδα Παραγωγής, Αποθήκευσης 
και Εκφόρτωσης (F S ) στα θαλάσ-
σια οικόπεδα  και  στο 
Ισραήλ, αποκτώντας μερίδιο άνω του 
40  της σημερινής εγχώριας ζήτησης 
φυσικού αερίου. Στόχος της εταιρείας 
είναι η διάθεση της επιπλέον ετήσιας 
δυναμικότητας 3,4 δισ. κυβικών μέτρων 
του F S  μεσοπρόθεσμα, εξέλιξη που 

εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τα 
οικονομικά της μεγέθη. 

Ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβου-
λος του ομίλου , δήλωσε σχετικά: 
«Η υπογραφή του νέου συμβολαίου, ενό-
ψει των αποτελεσμάτων του γεωτρητικού 
προγράμματος του 2019, καταδεικνύει όχι 
μόνο την ελκυστικότητα των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου  και , αλλά 
και την αυξανόμενη ζήτηση αερίου από 
το F S  της , δεδομένα που μας 
επιτρέπουν να στοχεύουμε σε νέους πελά-
τες». Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο με την 

 υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων 
εγκρίσεων, καθώς και στα αποτελέσμα-
τα του γεωτρητικού προγράμματος της 
νέας χρονιάς. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει συνολικά την εκτέλεση τεσσάρων 
γεωτρήσεων στο Ισραήλ και ξεκινά με τη 
γεώτρηση στο   τον Μάρτιο, 
όπου στόχος είναι 3 ,8 δισ. κυβικά μέτρα 
(1,3 τρισ. κυβικά πόδια) φυσικού αερίου, 
με 9  γεωλογικές πιθανότητες επιτυχίας.

Η  Κύπρου ανακοινώνει τη 
νέα έκδοση του φορολογικού 
οδηγού για το 2019. Ο πρακτι-

κός αυτός οδηγός παρέχει γενικές πλη-
ροφορίες για το φορολογικό σύστημα 
της χώρας, καθώς το περιεχόμενό του 
βασίζεται στην ισχύουσα κυπριακή νο-
μοθεσία και πρακτική και περιλαμβάνει 
τις πιο πρόσφατες αλλαγές στις άμεσες 
και έμμεσες φορολογικές νομοθεσίες.

Αποτελεί πλούσια πηγή πληρο-
φόρησης για την έγκαιρη και αποτε-
λεσματική φορολογική συμμόρφωση 
και προγραμματισμό των νομικών και 
φυσικών προσώπων χωρίς, ωστόσο, να 
υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελ-
ματική συμβουλή. Πρόκειται για την 2 η 
έκδοση του φορολογικού οδηγού από 
την  Κύπρου, η οποία διατίθεται στην 
αγγλική γλώσσα, ενώ σύντομα θα είναι 

διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Ρωσικά. 
Ο Στέλιος Βιολάρης, συνέταιρος Συμβου-

λευτικών Φορολογικών πηρεσιών στην 
 Κύπρου, σχολίασε: «  φορολογικός 

οδηγός 2019 παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 
λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν τις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις του φορολογικού 
συστήματος της Κύπρου τόσο σε φυσικά 
πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις που 
είτε δραστηριοποιούνται είτε σχεδιάζουν 
να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες στην Κύπρο. Στόχος μας 
είναι η μεταφορά γνώσεων που προσφέ-
ρουν αξία στους πελάτες μας αλλά και στην 
ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα μέσω 
αυτού του ευκολόχρηστου και συνοπτικού 
εργαλείου αναφοράς». Ο οδηγός, με τίτλο 
«Φορολογικές Πληροφορίες 2019 - Κύ-
προς», είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα 
του οργανισμού. 

Αύξηση-ρεκόρ στους 
χρήστες κινητών 

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΕΝΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
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διευθύντρια του προγράμ-
ματος  Αγγέλα Πα-
ναγιώτου σε συνέντευξή 
της στην εφημερίδα «Η 
Σημερινή» μιλά για το 
καινοτόμο πρόγραμμα 
και τη συμβολή του στη 

δημιουργία καινοτόμων  . 

 Καταρχάς α αμε να μας πε τε 
μερικά όγια σχετικά με το πρόγραμμα 
IDEA...

Το  είναι ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα που στοχεύει να βοηθήσει μικρές 
ομάδες, τα λεγόμενα - , τα οποία έχουν 
μια καινοτόμο ιδέα στα αρχικά στάδια, να 
φθάσουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
και υλοποίησή της σε επιχειρηματική 
οντότητα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Τα αρχικά του  προέρχονται από το 

 (Καινοτομώ),  (Αναπτύσ-
σω και Εξελίσσω),  (Διακρίνομαι) και 

 (Επιτυγχάνω). Αυτά είναι μερικά 
από τα συστατικά επιτυχίας μιας . 
Ωστόσο η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στη δέσμευση και την έντονη επιθυμία 
της ομάδας για υλοποίησή της.

Το πρόγραμμα φιλοξενεί χωρίς χρέωση 
μέχρι 10 ομάδες τον χρόνο με στόχο να τις 
στηρίξει πρακτικά, επιλέγοντας τις μέσω 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.

 ρ τη τ α
  πρ τος κ κ ος αιτήσεων για 

υπο ο ή προτάσεων στο Πρόγραμμα 
ήταν επιτυχής  Κι αν ναι, τι ι ες πεσαν 
στο τραπ ι

Ο πρώτος κύκλος ήταν ιδιαίτερα επιτυ-
χής, αφού στην πρόσκληση συμμετείχαν 
συνολικά 8 ομάδες, 59 από την Κύπρο 
και 9 από το εξωτερικό.

Οι 19 προτάσεις που πέρασαν το όριο 
αξιολόγησης, κλήθηκαν να παρουσιάσουν 
την επιχειρηματική τους ιδέα ενώπιον 12με-
λούς Επιτροπής Αξιολόγησης. Επιλέγηκαν 
εννέα ομάδες στο πρόγραμμα, οι οποίες 
δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως τεχνο-
λογία με διαδικτυακές πύλες, εφαρμογές 
κινητών (  ) και άλλες 
καινοτόμες εφαρμογές. 

Οι ομάδες συμμετείχαν σε εντατική εκπαί-
δευση τριών μηνών (Στάδιο Α: ) 
για 13 εβδομάδες δουλεύοντας παράλληλα 
την επαλήθευση και υλοποίηση της επιχει-

ρηματικής τους ιδέας. Οι ομάδες οι οποίες 
πέρασαν επιτυχώς το Στάδιο Α προκρίθηκαν 
στο Στάδιο Β ( ) και παρέμειναν 
για αρκετούς μήνες, με πρόσβαση σε δίκτυο 
διακεκριμένων μεντόρων, δωρεάν γραφειακό 
χώρο, τηλεφωνία, διαδίκτυο, πρόσβαση σε 
συμβουλές και καθοδήγηση, καθώς και 
πρόσβαση σε δίκτυο πελατών, συνεργατών 
και πιθανών επενδυτών των στρατηγικών 
εταίρων και συνιδρυτών.

Από τις πιο πάνω 9 ομάδες αποφοιτούν 
σήμερα οι 4, οι οποίες έχουν καταφέρει να 
δημιουργήσουν μια υποσχόμενη επιχεί-
ρηση. Αυτό το γεγονός θα το τιμήσουμε 
όπως αρμόζει, σε τελετή αποφοίτησης που 
προγραμματίζουμε σύντομα. 

 Ποιος μπορε  να συμμετάσχει και 
π ς

Στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν 
συμμετοχής ομάδες 2-5 ατόμων που έχουν 
μια καινοτόμο ιδέα, σχεδόν από όλους του 
τομείς της οικονομίας και το προϊόν τους ή 
η υπηρεσία που θα προσφέρουν επιλύνει 
κάποιο πρόβλημα ή κάποια ανάγκη που 
έχει όμως διεθνή απήχηση. 

Οι ομάδες πρέπει να περιγράψουν σε 10 
μικρές ενότητες τα ακόλουθα: α) το προϊόν/η 
υπηρεσία και το ανταγωνιστικό της πλεο-
νέκτημα, β) την ομάδα που θα υλοποιήσει 
το προϊόν αυτό και τις ικανότητές της να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και γ) άλλες 
πληροφορίες σχετικά με πόσο μελετημένη 
είναι η ομάδα στην υλοποίηση της ιδέας.

 Π ς γ νεται η α ιο όγηση και τι 
προσφ ρει σε όσους κατα σουν τις 
κα τερες προτάσεις

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από αξιολογητές 
που προέρχονται από τον χώρο των  
και των επιχειρήσεων. Οι ομάδες με την 
υψηλότερη βαθμολογία θα ανακοινωθούν 
στις 15 Μαρτίου και θα κληθούν στις 24 
Μαρτίου να παρουσιάσουν την επιχειρη-
ματική ιδέα τους μπροστά σε ένα  
καταξιωμένων αξιολογητών. 

Η Τράπεζα Κύπρου παραχωρεί στις 
ομάδες που περνούν στο Στάδιο Β το ποσό 
των 10.000 έναντι 5  του κεφα-
λαίου της νέας επιχείρησης. Η 
υπεραξία που μπορεί να 
δημιουργηθεί στο μέλ-
λον από τη συμμετοχή 
στα -  αυτά, θα 
αξιοποιηθεί μόνο για 
σκοπούς επέκτασης 
και ανάπτυξης των 
παροχών του  
στις ομάδες που θα 
φιλοξενεί, δηλαδή θα 
επιστρέφονται πίσω στα 

-  και στην κοινότητα.

ρ σ  α ό τ  η
 α υπάρ ει συν χεια και με άση 

την ως τ ρα εμπειρ α σας
Είναι αδιαμφησβήτητο πλέον ότι θα 

υπάρξει συνέχεια. Το οικοσύστημα της 
Κύπρου έχει προχωρήσει σε σημαντικό 
βαθμό και αποτελεί γεγονός. Σημαντικός 
αριθμός άλλων σοβαρών φορέων έχει δη-
μιουργήσει ξεχωριστά τμήματα, αφοσιω-
μένα στην ανάπτυξη της καινοτομίας και 
της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Πέραν των όσων προσφέρουν η Τρά-
πεζα Κύπρου, το  και ο στρατηγικοί 
εταίροι με το πρόγραμμα , αρκετά 
άλλα πανεπιστήμια, μεγάλες εταιρείες 
λογιστικών υπηρεσιών, εταιρείες τηλεπι-

κοινωνιών και ιδιωτικές πρωτο-
βουλίες, έχουν κατακλύσει 

το κυπριακό οικοσύστημα 
προσφέροντας ουσιαστι-

κές υπηρεσίες δωρεάν. 
Η πίεση είναι μεγάλη 
που δεν μπορεί να 

αγνοηθεί. Καλωσορίζουμε με ευχαρίστηση 
την πρόσφατη ψήφιση των φορολογικών 
κινήτρων για επένδυση σε νεοφυείς, και-
νοτόμες επιχειρήσεις και συντασσόμαστε 
με τις προσπάθειες των αρμοδίων φορέων, 
όπως και του υπουργού Εσωτερικών Κων-
σταντίνου Πετρίδη, για περαιτέρω προώθηση 
της καινοτομίας μέσω της δημιουργίας του 
κατάλληλου κλίματος επενδύσεων. 

Ο πυλώνας «επενδυτές» είναι αναμφίβολα, 
ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας ενός 

- . Και είναι σε αυτόν τον πυλώνα που 
καλούμαστε όλοι, ιδιαίτερα η επιχειρηματική 
κοινότητα του νησιού μας, να τολμήσουμε 
να συμβάλουμε.

Έχουμε δει ιδέες από το μηδέν να γίνονται 
επιχειρήσεις. Έχουμε δει διστακτικά παιδιά 
να μεταμορφώνονται σε τολμηρούς επιχει-
ρηματίες. Και αυτό μας δίνει την ακλόνητη 
πεποίθηση ότι ναι, ο κυπριακός επιχειρη-
ματικός, ακαδημαϊκός και κρατικός τομέας 
μπορούν να δώσουν αυτήν την ώθηση που 
απαιτείται, για να μεταμορφωθεί η Κύπρος 
στο επιχειρηματικό κέντρο που οραματι-
ζόμαστε.

  Ποιες ράσεις προγραμματ εται να 
γ νουν στο π α σιο του Προγράμματος

Οι δράσεις του Προγράμματος θα είναι 
πολύ πλούσιες. Θα περιλαμβάνουν τρίμηνη 
εκπαίδευση των επιλεγμένων ομάδων, εντα-
τική καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, 
έμπρακτη στήριξη από τους στρατηγικούς 
μας εταίρους και σίγουρα, την έκθεσή τους 
σε επενδυτές του κλάδου. Επειδή όμως στον 
τομέα τον οποίο βρισκόμαστε πρέπει να μας 
χαρακτηρίζει η ευελιξία, το πρόγραμμα θα 
εμπλουτίζεται και με άλλες πρωτοβουλίες, 
αναλόγως της στιγμής και των ευκαιριών 
που παρουσιάζονται.

Κλείνοντας, ήθελα να τονίσω το το εξής: 
Η οικονομική συνεισφορά των συμ-

βαλλόμενων του Προγράμματος είναι 
σίγουρα πολύτιμη και αποτελεί το πε-
ριβάλλον επώασης μιας επιτυχημένης 

. Όμως, το ζωτικό συστατικό επιτυ-
χίας είναι η ίδια η ομά α και η ι α της. 
Η αφοσίωση, η δέσμευση και το πάθος 
με το οποίο το κάθε μέλος της ομάδας θα 
κυνηγήσει την επιτυχία, είναι αυτό που 
θα την οδηγήσει στον στόχο. 

Ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω 
την αγγλική λέξη « », η οποία 
είναι διεθνώς άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
επιτυχία των - . 

Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙ ΤΗΣ * 
ckypriotis@kpmg.com

Σε περιόδους τραπεζικών κρίσεων, είτε 
σε παγκόσμιο είτε σε τοπικό επίπεδο, 
μια από τις λύσεις που υιοθετούνται 

είναι η δημιουργία των λεγόμενων «κα-
κών» τραπεζών (  ). Τι σημαίνει, 
όμως, «κακή» τράπεζα, πώς προκύπτει 
και πόσο αναγκαία είναι; Σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία, ως «κακή» τράπεζα 
ορίζεται η εταιρική δομή που έχει στόχο 
την απομόνωση μη ρευστών και υψηλού 
κινδύνου περιουσιακών ή άλλων «τοξικών» 
στοιχείων που κατέχονται από ένα χρημα-
τοπιστωτικό ίδρυμα. 

Η ραγδαία αύξηση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (ΜΕΔ) τα τελευταία χρόνια 
έχει οδηγήσει στη διόγκωση του πιστωτικού 
κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Κατά συνέπεια, η ανάγκη των τραπεζών για 
εξασφάλιση κεφαλαίων μέσω διάφορων 
μηχανισμών, όπως για παράδειγμα η πώ-
ληση ομολόγων, δεν αποτελεί ελκυστική 
επιλογή από τους επενδυτές, εξαίτιας της 
παραπάνω πιστωτικής αβεβαιότητας που 
σταδιακά συσσωρεύτηκε στους τραπεζικούς 
ισολογισμούς. Παράλληλα, η άντληση δι-
αθέσιμων πόρων, μέσω της αύξησης των 
μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών, δεν 
μπορεί να γίνεται σε συνεχή βάση από τους 
υφιστάμενους μετόχους, προκείμενου να 
καλύπτουν τις ζημιές που προκύπτουν από 
τα περιουσιακά στοιχεία με υψηλό ρίσκο.

α 
Επομένως, η εξυγίανση από τα παραπά-

νω στοιχεία αποτελεί μονόδρομο για μια 
τράπεζα, ώστε να ξανακερδίσει την πιστω-
τική της αξιοπιστία. Η ανάγκη αυτή οδηγεί 
στη δημιουργία της «κακής» τράπεζας. Η 
«κακή» τράπεζα μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί είτε από τον διαχωρισμό του ίδιου του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε καλό και 
κακό, ή από την παρέμβαση ενός θεσμικού 
μηχανισμού ή φορέα που θα αναλάβει τον 
ρόλο της «κακής» τράπεζας, ως μέρος ενός 
σχεδιασμού αντιμετώπισης μιας δύσκολης 

οικονομικής κατάστασης, όπως για παρά-
δειγμα μια ενδεχόμενη τραπεζική χρεοκοπία. 
Η νέα δομή επιτρέπει την αποτελεσματικό-
τερη και εξειδικευμένη διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ώστε να 
επιτυγχάνεται η εξυγίανση του υφιστάμε-
νου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτό 
γίνεται μέσω της πώλησης των στοιχείων 
υψηλού ρίσκου σε άλλους οργανισμούς, που 
συνήθως έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια 
να αναλάβουν αντίστοιχα ρίσκα.

 σ η ό τ λ
Ένα από τα πρώτα παραδείγματα δημι-

ουργίας «κακών» τραπεζών συναντάται στο 
τέλος της δεκαετίας του ‘80 στην Αμερική με 
τη δημιουργία της   , η 
οποία συστάθηκε με σκοπό την απόκτηση 
επισφαλών περιουσιακών στοιχείων από τη 

 . Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, μια 
από τις πιο γνωστές επιτυχημένες περιπτώ-
σεις δημιουργίας τέτοιων τραπεζών έγινε 

κατά τη διάρκεια της σουηδικής τραπεζι-
κής κρίσης το 1991. Τότε δημιουργήθηκαν 
δύο «κακές» τράπεζες, η , η οποία 
ανέλαβε τα στοιχεία της  , και η 
S , η οποία ανέλαβε τα στοιχεία της 

. Η επιτυχία του σουηδικού 
μοντέλου βασίστηκε κυρίως στην άμεση 
αντίδραση και υποστήριξη του κράτους και 
της ενότητας των πολιτικών σχηματισμών, οι 
οποίοι δημιούργησαν ένα επαρκές νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο εκκαθάρισης εταιρειών που 
περιόρισε τον ηθικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα 
προέβησαν στον σχεδιασμό κατάλληλων 
μακροοικονομικών πολιτικών. Αντίστοιχη 
προσέγγιση λειτουργεί και στην Ελλάδα 
από το 201 , όπου η εταιρεία  Ενιαία 
Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ έχει αναλάβει ως 
εκκαθαριστής 1  ελληνικών  Β , 
με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση 
της περιουσίας τους. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η συγκεκριμένη εταιρεία εποπτεύεται 
από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος και 
είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει τακτικά 
εκθέσεις για την πορεία των εργασιών της.

 η ρη ατ ότηση
Το πρόβλημα στη δημιουργία μιας «κα-

κής» τράπεζας είναι κυρίως η χρηματοδό-
τηση. Το κράτος σε αρκετές περιπτώσεις 
αδυνατεί να καλύψει αυτό το χρηματοδοτικό 
κενό. Έτσι λοιπόν, η λύση που συνήθως προ-
τείνεται, και αυτό ισχύει και για την Κύπρο 
την τελευταία διετία, είναι η διαχείριση των 
προβληματικών χαρτοφυλακίων να γίνε-
ται κυρίως από εξειδικευμένες εταιρείες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, 
ενώ η κυριότητα των χαρτοφυλακίων να 
παραμένει στην τράπεζα. Στις περιπτώ-
σεις, όμως, που το κράτος αποφασίζει να 
συμμετέχει χρηματοδοτικά, η ίδρυση και 
λειτουργία μιας εθνικής «κακής» τράπεζας 
έχει να αντιμετωπίσει, επίσης, ζητήματα που 
αφορούν τα απαιτούμενα κεφάλαια, τη με-
τοχική σύνθεση, τους όρους συνεργασίας 
κράτους-ιδιωτών αλλά και τον ευρύτερο 
αντίκτυπο στην οικονομία, π.χ. την αύξηση 
στο δημόσιο χρέος, την απασχόληση κτλ., 
μετά από μια τέτοια κρατική παρέμβαση. 

Στο πλαίσιο των κρατικών επεμβάσεων, 
σημαντική υπήρξε και η πρωτοβουλία του 
προγράμματος ΕΣΤΙΑ, του οποίου οι τελικές 
παράμετροι θα καθοριστούν εντός των επόμε-
νων εβδομάδων. Στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων μέσω της κρατικής επιχορήγησης 
μέρους των δόσεων των αναδιαρθρωμένων 
δανείων, υπό προ ποθέσεις. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις το 
πρόγραμμα θα καλύπτει στεγαστικά δάνεια 
και επιχειρηματικά δάνεια που δόθηκαν 
με εξασφάλιση την κύρια κατοικία του ιδι-
οκτήτη της επιχείρησης.

στατ  τρ
Από τα παραπάνω, αβίαστα προκύπτει 

ότι η δημιουργία των «κακών» τραπεζών 
αποτελεί, υπό προ ποθέσεις, όχι μόνο ένα 
σημαντικό, αλλά απαραίτητο εργαλείο στην 
προσπάθεια εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων από μεγάλα ποσοστά ΜΕΔ. Ο 
διαχωρισμός των κακών περιουσιακών 
στοιχείων επιτρέπει στις νέες διοικήσεις να 
επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές 
τους, καθώς και τον υγιή δανεισμό, που θα 
στοχεύει στην πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων και θα είναι απαλλαγμένος από 
τα βάρη και τα λάθη του παρελθόντος. Η 
«κακή» τράπεζα αντίστοιχα, θα αφοσιωθεί 
στη μεγιστοποίηση της αξίας εκείνων των 
περιουσιακών στοιχείων με τον μεγαλύτερο 
πιστωτικό κίνδυνο. 

Ωστόσο, η δημιουργία «κακών» τραπεζών 
θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα τελευταία 
μέτρα αντιμετώπισης προβληματικών κα-
ταστάσεων που προκύπτουν από τη συσ-
σώρευση ΜΕΔ. Η πρόκληση έγκειται στο 
γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
με τη βοήθεια των τελευταίων λογιστικών 
εργαλείων, είναι σε θέση να υπολογίζουν 
έγκαιρα τις αναμενόμενες καθυστερήσεις 
από τα χαρτοφυλάκιά τους και να λαμβάνουν 
τα αντίστοιχα μέτρα, ώστε να αποφεύγουν 
να μετατρέπουν τον χορηγούμενο δανεισμό 
τους σε μη εξυπηρετούμενο.
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Το  στηρίζει καινοτόμες ομάδες και ιδέες

Δημιουργία κακής  τράπε ας ως μέσο ε υγίανσης

Τ ο κέντρο καινοτομίας  εκκολα-
πτήριο - επιταχυντήριο νεοφυών 
επιχειρήσεων ( ) , 

είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
ότι δέχεται αιτήσεις από νέους και φιλό-
δοξους επιχειρηματίες που επιθυμούν 
να μετατρέψουν την καινοτόμο ιδέα τους 
σε βιώσιμη επιχείρηση. Το  είναι 
μη-κερδοσκοπικό και έχει στόχο, αφενός 
τη δημιουργία επιτυχημένων  και 
αφετέρου να συμβάλει  δυναμικά στην 
εμπέδωση της κουλτούρας για ανάπτυξη 
της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
στη χώρα μας. 

Πρόκειται για τον 4ο κύκλο ομάδων 
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
Στα  που φιλοξενούνται για 9 μή-
νες στο  παρέχεται: ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχεί-
ρησης, μέντορινγκ από καταξιωμένους 

επιχειρηματίες, συμβουλευτικές υπηρε-
σίες σε θέματα επιχειρηματικά, νομικά, 
λογιστικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίας 
( ), πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές 
εγκαταστάσεις, επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες και επαφή με επιχειρηματίες του 
κλάδου τους, δικτύωση με άτομα-κλειδί, 
πρόσβαση σε επενδυτές στην κατάλληλη 
χρονική στιγμή, καθοδήγηση σε ευρω-
παϊκά προγράμματα και αρχικό κεφάλαιο 
(  ) ύψους 12.000 από την 
Τράπεζα Κύπρου. 

Ταυτόχρονα, ο μη-κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός  θα αποκτά 5  μετοχικό 
κεφάλαιο στην κάθε εταιρεία, εξασφαλίζο-
ντας έτσι την επιτυχή συνέχιση του έργου 
του για στήριξη νεαρών επιχειρηματιών 
και στους επόμενους κύκλους. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του . 

Τ ο τρίτο επίπεδο του πιστοποιη-
τικού  για τη μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα κατέκτησε η  , 
ένα μόλις χρόνο μετά την κατάκτηση του 
δεύτερου σχετικού επιπέδου πιστοποίησης. 
Το πιστοποιητικό  (   

) εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Αερολιμένων  (  

 ) και επικεντρώνεται 
στις προσπάθειες χαρτογράφησης, υπολο-
γισμού, μείωσης, αλλά και αντισταθμιστικής 
δράσης, σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. 

πάρχουν 4 επίπεδα του πιστοποιητικού 
, τα οποία σήμερα ικανοποιούνται από 

251 αεροδρόμια παγκοσμίως, σε 9 χώρες, 
που αντιπροσωπεύουν το 43  της παγκό-
σμιας επιβατικής κίνησης. Η πιστοποίηση 
που κατέκτησε η  έχει δοθεί μέχρι 
σήμερα μόνο σε 53 αεροδρόμια παγκοσμί-
ως. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη 

πιστοποίηση  που εκδίδεται από το 
 και αφορά στην εμπλοκή ολόκληρης 

της κοινότητας του αεροδρομίου στις προ-
σπάθειες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Η κατάκτησή του απαιτεί την 
καταγραφή όλων των πηγών εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα στο αεροδρόμιο 
(κίνηση αεροσκαφών, μεταφορά προς το 
αεροδρόμιο, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και καυσίμων), την πιστοποίηση από 
εξωτερικό ελεγκτή όλων των εκπομπών, 
την εμπλοκή ολόκληρης της κοινότητας του 
αεροδρομίου και τη μείωση, σε σχέση με τα 
τρία προηγούμενα χρόνια, των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για τις οποίες η 

  έχει την απόλυτη δικαι-
οδοσία. Το τελευταίο σημείο σχετίζεται με 
τις προσπάθειες που έχει καταβάλει από 
το 2010 η  σε θέματα διαχείρισης 
ενέργειας, χάρη στις οποίες έχει μειώσει 
κατά 32  την ενεργειακή κατανάλωση 
στις εγκαταστάσεις της. 

Παγκόσμιες ιακρίσεις για 
τα αερο ρόμια της ύπρου

Πρόσκληση για υπο ολή 
νέων αιτήσεων στο 
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ρίσιμο, αλλά όχι καθοριστι-
κό, θεωρείται το αυριανό 
ραντεβού του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη με την ηγε-
σία του Παγκύπριου Ια-
τρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), 

όσον αφορά στην εξέλιξη της εφαρμογής 
του Γενικού Συστήματος γείας (ΓεΣ ). Η 
συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στην παρουσία του υπουργού γείας και 
εκπροσώπων του ΟΑ , καθορίστηκε μετά 
από πρόσκληση που απηύθηνε ο ΠτΔ στον 
ΠΙΣ στον απόηχο της άρνησης πέραν των 
δεκαπέντε επιστημονικών εταιρειών του 
ιατρικού κόσμου, καθώς και του Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηριών 
(ΠΑΣΙΝ) να ενταχθούν στο ΓεΣ . 

πενθυμίζεται ότι βάσει των χρονοδια-
γραμμάτων, η εφαρμογή του ΓεΣ  αρχίζει 

επισήμως τον ερχόμενο Ιούνιο, ενώ περί 
τα τέλη του τρέχοντος μήνα θα αρχίσει η 
εγγραφή των ιατρών στους καταλόγους 
του Οργανισμού Ασφάλισης γείας (ΟΑ ). 
Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο ΠΙΣ εξακολουθεί 
να διατηρεί τις διαφωνίες του, εμμένοντας 
στην παραχώρηση του δικαιώματος ελεύ-
θερης άσκησης της ιδιωτικής ιατρικής σε 
περιβάλλον ΓεΣ , θέση που θα επαναλάβει 
και στην αυριανή συνάντηση με τον ΠτΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημε-
ρινής» της Κυριακής, η ηγεσία του ΠΙΣ θα 
μεταφέρει τα όσα θα ακούσει αύριο από 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στα μέλη του 
μέχρι τις 21 Ιανουαρίου και από εκεί και 
πέρα ο κάθε γιατρός θα κληθεί να επιλέξει 
από μόνος του αν θα συμβληθεί ή όχι με 
τον ΟΑ . 

 α τ   
 αστασ η

Πληροφορίες της «Σ» αναφέρουν ότι 

στη συνάντηση της Δευτέρας, ο Νίκος 
Αναστασιάδης θα ζητήσει από τον ΠΙΣ να 
τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να καταθέσει 
τις θέσεις του, καθώς και τους λόγους 
άρνησης συμμετοχής του, ενώ πηγές 
εντός Προεδρικού σημειώνουν ότι εί-
ναι έτοιμος να ακούσει όλα όσα θα του 
αναφέρουν οι γιατροί και αναλόγως να 
κινηθεί. Περαιτέρω, ίδιες πηγές υπογραμ-
μίζουν ότι ο Πρόεδρος δεν πρόκειται να 
δεχθεί θέμα αναβολής ή καθυστέρησης 
της εφαρμογής του ΓεΣ  και προτίθεται 
να επαναλάβει τη θέση του, ότι δηλαδή 
η εφαρμογή του ΓεΣ  θα προχωρήσει 
κανονικά την 1η Ιουνίου 2019, όπως 
καθορίζεται άλλωστε στη σχετική νομο-
θεσία που ψήφισε η Βουλή. «Δεν είναι 
διατεθειμένος να πρωτοστατήσει, ούτε 
να κάνει ριζικές αλλαγές», δηλώνουν στη 
«Σ» κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν 
ότι «ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα δη-
λώσει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει 

κανονικά», ενώ διευκρινίζουν ότι «δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να παρέμβει 
στη νομοθεσία». 

Τέλος, όσον αφορά στις αμοιβές των 
ιατρών, διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα 
διαφοροποίησής τους από το Προεδρικό 
«αφού δεν είναι αυτό που διαβουλεύεται 
με την ιατρική κοινότητα, αλλά ο ΟΑ ». 
Επισημαίνουν δε ότι «αύξηση στις αμοιβές, 
θα σήμαινε και αύξηση των εισφορών των 
πολιτών, κάτι που δεν θα ήταν φρόνιμο». 
Πάντως, στο Προεδρικό βρίσκονται σε στάση 
αναμονής για τα επόμενα βήματα μέχρι 
το άνοιγμα των καταλόγων εγγραφής των 
ιατρών στις 21 Ιανουαρίου, όπου «θα δι-
αφανούν οι προθέσεις και θέσεις όλων».

   τ   
Σε εναλλακτικές επιλογές, σε περίπτω-

ση που δεν ανταποκριθεί ικανοποιητι-
κός αριθμός γιατρών που επιθυμούν να 
συμβληθούν μαζί του για να εγγραφούν 
στο ΓεΣ , προσανατολίζεται από πλευράς 
του ο ΟΑ , με στόχο την ομαλή εφαρ-
μογή του νέου συστήματος από την 1η 
Ιουνίου 2019. Έγκυρες πληροφορίες, τις 
οποίες επιβεβαίωσε στη «Σ» στέλεχος 
του ΟΑ , αναφέρουν ότι ο Οργανισμός 
θα προχωρήσει σε ταχύρρυθμα μαθή-
ματα σε ανειδίκευτους ιατρούς που θα 
ενταχθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα, 
για να αναλάβουν καθήκοντα προσωπι-
κού ιατρού. Παράλληλα, γίνεται λόγος 
και για έτοιμο σχέδιο πρόσκλησης για 
εργοδότηση ιατρών από το εξωτερικό και 
δη από την Ελλάδα, ώστε να καλυφθούν 
κενά που τυχόν θα προκύψουν. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, με βάση τις ανάγκες 
του πληθυσμού, είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν 130 παιδίατροι και 350 
προσωπικοί ιατροί για ενήλικες. 
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Σ  παρ λλ λου  ρ ου
Μία μετά την άλλη οι εταιρείες των 

ιατρών καλούν τα μέλη τους να μην συμ-
μετάσχουν στο ΓεΣ . Οι κλάδοι που είπαν 
«όχι» στον ΟΑ  είναι, μέχρι στιγμής, οι 
εξής:

1. Κυπριακή Εταιρεία Αγγειακής και 
Ενδαγγειακής χειρουργικής

2. Κυπριακή Εταιρεία Εντατικής Θε-
ραπείας

3. Ουρολογική Εταιρεία Κύπρου
4. Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου
5. Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου

. Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου

. Κυπριακή Εταιρεία Πυρηνικής 
Ιατρικής

8. Ωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία 
Κύπρου

9. Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου
10. Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
11. Γαστρεντερολογική Εταιρεία Κύπρου
12. Στοματική και Γναθοπροσωπική 

Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου
13. Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας
14. Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου 

(ΕΝΙΚ)
15. Κυπριακή Εταιρεία Πυρηνικής 

Ιατρικής (Κ .Ε.Π.Ι.). 
Επιπλέον, ως ιδιαίτερης σημασίας 

κρίνεται το «όχι» και του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 
(ΠΑΣΙΝ), ο οποίος διέκοψε τις διαβου-
λεύσεις με τον ΟΑ  σε σχέση με τον 
καθορισμό των παραμέτρων και όρων 
συμμετοχής των μελών του στο ΓεΣ . 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο 
ΠΑΣΙΝ, η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά 
από σοβαρό προβληματισμό, «αφού από 
τον Οκτώβρη του 2018 όταν ξεκίνησαν 
οι διαβουλεύσεις μέχρι και σήμερα, και 

παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουμε 
λάβει, εξακολουθούμε να αναμένουμε 
τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει και τα 
οποία απαιτούνται για τον σχηματισμό 
ολοκληρωμένης εικόνας για τις συνθή-
κες ένταξης των μελών μας στο ΓεΣ ». 
Αντιθέτως, σημειώνεται στην ανακοίνωση, 
«στη βάση των ελάχιστων στοιχείων που 
μας έχουν δοθεί, δημιουργούνται σοβαρές 
ανησυχίες για το μέλλον του κλάδου και 
η λειτουργία των μελών μας καθίσταται 
μη βιώσιμη», ενώ προστίθεται ότι «ως 
έχουν τα δεδομένα σήμερα, ο ΠΑΣΙΝ 
δεν μπορεί να εισηγηθεί στα μέλη του 
να συμμετάσχουν στο ΓεΣ ». Παρόλα αυτά, 

Διαφοροποιώντας τη θέση του από 
την απόφαση του Συνδέσμου, το ιδιωτι-
κό νοσηλευτήριο « » της 
Λεμεσού, έκανε αυθημερόν την έκπληξη 
λέγοντας ουσιαστικά το πρώτο «ναι» στον 
ΟΑ , εκφράζοντας με σχετική ανακοίνωση 
την πεποίθηση ότι «μέσω της συμμετοχής 
του στο ΓεΣ , θα συμβάλει ενεργά στη 
δικαιότερη και αποτελεσματικότερη χρήση 
των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των 
ασθενών και του συνόλου». 

  α  ένα να

Μ      
  -

    
Γ ΣΥ    
    

πενθυμίζεται συναφώς πως «όχι» 
στη σύμβληση με τον Οργανισμό 
Κρατικών πηρεσιών γείας 

(ΟΚ Π ), είπαν και όλοι οι γιατροί και 
νοσηλευτές που εργάζονται στο Δημόσιο, 
συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων 
ιατρών. Κάτι που, ωστόσο, σύμφωνα με 
τον υπουργό γείας -τουλάχιστον για 
τους γιατρούς που εργάζονται ως μόνιμο 
προσωπικό- ήταν αναμενόμενο. 

Οι ανακοινώσεις των ΠΑΣ ΚΙ, ΠΑ-

Σ Δ , ΣΕΣΙΚ, ΠΑΣ ΝΟ και ο κλάδος 
νοσηλευτών της ΠΑΣ Δ  καταλήγουν 
ότι το συμβόλαιο εργοδότησης με τον 
ΟΚ Π  που καλείται να υλοποιήσει την 
αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτη-
ρίων είναι απογοητευτικό, ωστόσο όλες 
οι συντεχνίες ζητούν χρόνο για διαβού-
λευση. Σημειώνεται πως οι διευθυντικές 
ομάδες του ΟΚ Π  ανέλαβαν επίσημα τη 
διοίκηση των κρατικών νοσηλευτηρίων 
από την 1η του χρόνου. 

Π ρτα τον ΟΚΥΠΥ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥ ΙΟΥ
 

.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ 
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παντήσεις στα ερωτή-
ματα που μπορεί να 
δημιουργούνται εύλογα 
στο μυαλό οποιουδήπο-
τε πολίτη σχετικά με την 
επικείμενη εφαρμογή 
του Γενικού Συστήματος 

γείας (ΓεΣ ), δίνει το τελευταίο διάστημα 
στις εκδόσεις της η «Σημερινή». Με τη 
βοήθεια των αρμοδίων, επιχειρούμε να 
καταγράψουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την εφαρμογή του ΓεΣ  μαζέψαμε τις 
50 πιο σημαντικές ερωταπαντήσεις που 
δημοσιεύσαμε και σας τις παρουσιάζουμε 
πιο κάτω: 

1Τι ε ναι το ε Υ  
Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστη-
μα γείας, το οποίο έρχεται να 

αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα, που 
είναι αποδεδειγμένα προβληματικό. Το 
νέο σύστημα έχει στόχο την προσφορά 
υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους 
πολίτες εφ’ όρου ζωής, στο πλαίσιο της 
ισότιμης μεταχείρισης. 

2Ποιος ε ναι ο ρό ος του Υ  
Ο Οργανισμός Ασφάλισης γείας 
(ΟΑ ) είναι οργανισμός δημοσί-

ου δικαίου και έχει την ευθύνη για την 
εφαρμογή και τη διαχείριση του ΓεΣ . 

3Ποιοι ε ναι οι ικαιο χοι του ε Υ  
Δικαιούχοι του ΓεΣ  θεωρού-
νται όλοι οι πολίτες που έχουν 

συνήθη διαμονή στις ελεγχόμενες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, οι 
οποίοι μπορεί να είναι Κύπριοι πολίτες, 
Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες τρίτης χώ-
ρας που εργάζονται ή έχουν αποκτήσει 
δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, 
πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς 
συμπληρωματικής προστασίας και τα μέλη 
των οικογενειών όσων προαναφέραμε. 

4 Πότε τ εται σε εφαρμογή  
Το ΓεΣ  θα τεθεί σε εφαρμογή σε 
δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα τεθεί 

σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2019 και 
αφορά την εξωνοσοκομειακή φροντίδα 
υγείας. Σε αυτήν τη φάση θα παρέχονται 
υπηρεσίες προσωπικού ιατρού, ειδικού 
ιατρού, εργαστηριακών εξετάσεων και φαρ-
μάκων. Η δεύτερη και τελευταία φάση, η 
οποία θα σηματοδοτεί την πλήρη εφαρμογή 
του ΓεΣ ,  δρομολογείται για τον Ιούνιο 
του 2020. Σε αυτήν τη φάση, θα εισαχθούν 
οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντί-
δας υγείας, των ΤΑΕΠ, των ασθενοφόρων, 
των νοσηλευτών, των μαιών και άλλων 
επαγγελματιών υγείας, ενώ θα περιλαμ-
βάνει επίσης υπηρεσίες ανακουφιστικής 
φροντίδας, ιατρικής αποκατάστασης και 
προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας. 

5Ποιοι παρ χουν τις υπηρεσ ες 
φροντ ας στο π α σιο του ε Υ; 

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
θα παρέχονται από ιδιώτες και δημόσι-
ους παροχείς, οι οποίοι θα επιλέξουν 
να συμβληθούν με τον ΟΑ . Δηλαδή, 
προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, 
φαρμακοποιούς και κλινικά εργαστήρια, 
ΤΑΕΠ, νοσηλευτές, μαίες, φυσιοθεραπευτές, 
κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτο-
λόγους, λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές 
και κέντρα που παρέχουν ανακουφιστική 
φροντίδα υγείας και ιατρική αποκατάσταση. 

6Τι α π ηρ νω  
Το ΓεΣ  θα χρηματοδοτείται κυ-
ρίως από τις εισφορές. Το ποσό 

εισφοράς υπολογίζεται με ποσοστό επί 
των συνολικών αποδοχών κάθε φυσικού 
προσώπου, με ανώτατο άθροισμα αποδο-
χών τις 180.000 ευρώ. Η είσπραξη των 
εισφορών θα γίνεται από τις πηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Φο-
ρολογίας και το Γενικό Λογιστήριο. Τα 
ποσοστά εισφορών από την 1η Μαρτίου 
2019 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 θα 
είναι μειωμένα και από την 1η Μαρτίου 
του 2020 θα αυξηθούν. Στην Α’ φάση του 
ΓεΣ , οι εισφορές ανά κατηγορία θα έχουν 
ως εξής: για μισθωτούς, συνταξιούχους, 
εισοδηματίες και αξιωματούχους, ανέρ-
χονται στο 1, 0 , για τους εργοδότες στο 
1,85 , για το κράτος στο 1, 5  και για 
τους αυτοτελώς εργαζομένους στο 2,55 . 
Από την 1η Μαρτίου του 2020 τα ποσοστά 
των εισφορών θα αυξηθούν ως εξής: για 

ΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
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τους μισθωτούς, τους εισοδηματίες και 
τους αξιωματούχους στο 2, 5 , για τους 
εργοδότες στο 2,90 , για το κράτος στο 
4, 0  και για τους αυτοτελώς εργαζο-
μένους στο 4,00 . 

7Τι ιαφορά α πω στον μι-
σ ό μου από τις εισφορ ς  α 
περικόπτεται και το ,  για 

τις εισφορ ς του εργο ότη μου  
Για απλή κατανόηση παρατίθεται ένα 
παράδειγμα: ποθέτουμε ότι λαμβά-
νετε 1000 μηνιαίο εισόδημα. Τότε θα 
εισφέρετε μηνιαίως 1  ( 1000 Χ 1, 0 ). 
Δηλαδή αντί 1.000 θα λαμβάνετε 983 
(πέραν βέβαια των άλλων περικοπών 
που ήδη εισφέρετε, π.χ. ΚΑ κ.λπ.). Την 
ίδια ώρα ο εργοδότης σας θα καταβάλλει 

18,5 ( 1000 Χ 1,85 ), όμως αυτό το 
ποσό δεν θα περικόπτεται από τον μισθό 
σας. Οι εν λόγω εισφορές (μισθωτού και 
εργοδότη) θα πραγματοποιούνται μηνιαί-
ως ακριβώς με την ίδια διαδικασία που 
σήμερα καταβάλλεται η εισφορά για τις 

ΚΑ. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 
τα εν λόγω ποσοστά αφορούν την Α’ φάση 
του ΓεΣ . Στη Β’ φάση τα ποσοστά θα 
διαφοροποιηθούν και κατ’ επέκτασιν θα 
διαφοροποιηθούν και τα ποσά που θα 
εισφέρετε εσείς και  εργοδότης σας. 

8  εγγραφή μου στο σ στημα ε ναι 
υποχρεωτική  

Όπως αναφέραμε και προη-
γουμένως, ο κάθε πολίτης της Δημο-
κρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή 
του στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία 
περιοχές θα είναι δικαιούχος του ΓεΣ . 
Για να ενεργοποιήσετε το δικαίωμά σας 
ώστε να λαμβάνετε υπηρεσίες θα πρέπει 
να ακολουθήσετε μιαν απλή διαδικασία 
εγγραφής, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά 
(θα δοθούν λεπτομέρειες από τον Οργανι-
σμό σε κατοπινό στάδιο). Θα μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε το δικαίωμά σας όποτε 
εσείς επιθυμείτε, αφού δεν υπάρχουν 
χρονικά περιθώρια. 

Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως του πότε 
θα εγγραφείτε στο ΓεΣ , εξακολουθείτε 
να έχετε υποχρέωση να καταβάλλετε 
εισφορές στο ΓεΣ . 

9Πότε και π ς α γ νονται οι εγ-
γραφ ς των ικαιο χων  
Για να έχει πρόσβαση στις υπηρε-

σίες φροντίδας υγείας που παρέχονται στο 
πλαίσιο του ΓεΣ , κάθε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο 
Δικαιούχων του ΓεΣ  και σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού. Οι εγγραφές θα 
αρχίσουν να γίνονται εντός του πρώτου 
τριμήνου  του 2019.

  

10Π ς μπορ  να εγγραφ  
στο ητρ ο ικαιο χων 
του ε Υ  

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο 
Δικαιούχων του ΓεΣ  είτε μέσω διαδι-
κτύου είτε μέσω επίσκεψης σε ΠΙ. Για να 
μπορέσετε να εγγραφείτε στο Μητρώο 
Δικαιούχων του ΓεΣ , είναι απαραίτητο 
να είστε καταχωρημένος/η είτε στο Αρχείο 

Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε 

για το ΓεΣ  

 ΕΡ ΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
αντίστροφη μέτρηση 
για την εφαρμογή του 
πολυσυζητημένου 
Γενικού Συστήματος 

γείας (ΓεΣ ), ξεκί-
νησε με την αλλαγή 
του έτους. Μετά από 

χρόνια συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, σχε-
διασμών και επανασχεδιασμών, το ΓεΣ  
με το νέο έτος θα περάσει από τη θεωρία 
στην πράξη. Αν και οι αντιδράσεις και οι 
διαφωνίες των ιατρών δεν εξαλείφθηκαν 
ακόμη, ο Οργανισμός Ασφάλισης γείας 
(ΟΑ ) δηλώνει έτοιμος και αποφασισμένος 
να προχωρήσει κανονικά με την εφαρ-
μογή του νέου συστήματος. Με βάση τα 
τελικά επίσημα χρονοδιαγράμματα, που 

τέθηκαν από το πουργείο γείας και τον 
ΟΑ , εντός του 2019 θα εφαρμοστεί η 
πρώτη φάση του ΓεΣ , ενώ ένα χρόνο 
μετά θα έχουμε την πλήρη εφαρμογή 
του συστήματος. 

Κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής 
του, το ΓεΣ  θα παρέχει στους δικαιούχους 
μόνο εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, στ  
πλαίσι  της οποίας θα εισαχθεί ο θεσμός 
του προσωπικού ιατρού και του ειδικού 
ιατρού, ενώ θα καλύπτονται επίσης τα 
φάρμακα και οι εργαστηριακές εξετάσεις. 
Με την πλήρη εφαρμογή του νέου συστή-
ματος, θα παρέχεται στους δικαιούχους 
και η ενδονοσοκομειακή φροντίδα, γι’ 
αυτό θα αυξηθούν και οι εισφορές των 
πολιτών, οι οποίες θα ξεκινήσουν από 

την 1η Μαρτίου φέτος. Βέβαια, για να 
εφαρμοστούν όλα τα πιο πάνω, προέχουν 
οι εγγραφές στους καταλόγους του ΟΑ  
των παροχέων, δηλαδή των ιατρών, των 
φαρμακοποιών και των εργαστηρίων, όπως 
επίσης και οι εγγραφές των δικαιούχων. 
Το πρώτο βήμα της εφαρμογής του νέου 
συστήματος, όπως ανακοίνωσε στις αρχές 
του χρόνου ο ΟΑ , θα γίνει το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου με τη δι-
οργάνωση σεμιναρίων από τον οργανισμό, 
κατά τα οποία θα γίνεται επεξήγηση της 
διαδικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής 
των παροχέων. Πάντως, εμείς μαζέψαμε 
τις πιο σημαντικές ημερομηνίες του ΓεΣ  
και σας παρουσιάζουμε τον οδικό χάρτη 
της εφαρμογής του. 

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο οδικός χάρτης της γείας 
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του Τμήματος Πληθυσμού είτε στο Αρ-
χείο του Τμήματος  Μετανάστευσης και, 
αναλόγως της περίπτωσης, και στο Αρχείο 
των πηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων. Επιπλέον, για σκοπούς επιβεβαίωσης 
των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται 
σύμφωνα με τον περί ΓεΣ  Νόμο του 
201 , ο Οργανισμός Ασφάλισης γείας 
(ΟΑ ) δύναται να απαιτεί την προσκό-
μιση επιπρόσθετων πιστοποιητικών και 
αποδεικτικών στοιχείων.

11Π ς μπορ  να εγγραφ  
ως ικαιο χος μ σω ια-

ικτ ου  
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δι-
καιούχων του ΓεΣ  γίνεται ηλεκτρονικά, 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαι-
ούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση 
στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία 
λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του 
ΟΑ , καθώς και η ενεργοποίησή του. 
Ακολούθως, μπορείτε να συνδεθείτε 
στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και 
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη να 
προχωρήσετε στην υποβολή αιτήματος 
για εγγραφή στο ΓεΣ . Κατά την εγγρα-
φή σας, θα συμπληρώσετε συγκεκριμένα 
πεδία για σκοπούς ταυτοποίησής σας με 
τα προαναφερόμενα Αρχεία (Τμήματος 
Πληθυσμού, Τμήματος  Μετανάστευσης 
και πηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 
και ακολούθως θα συμπληρώσετε κάποια 
επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τη-
λέφωνο επικοινωνίας). 

12 άν χω ι ιωτική ασφά εια 
υγε ας, πρ πει να την ακυ-
ρ σω  

Εναπόκειται στον κάθε πολίτη να απο-
φασίσει πώς θα χειριστεί το ιδιωτικό του 
σχέδιο (αν έχει). Μια επιλογή είναι να 
αναπροσαρμόσετε το ιδιωτικό σας σχέ-
διο, ώστε να καλύπτει υπηρεσίες που δεν 
καλύπτει το ΓεΣ . 

13Π ς ια γω τον γιατρό μου  
Οι δικαιούχοι αρχικά θα 
κληθούν να επιλέξουν τον 

προσωπικό τους ιατρό και θα εγγραφούν 
στους καταλόγους τους. Προσωπικοί ιατροί 
για τους ενήλικες είναι ιατροί με ειδικό-
τητα στην παθολογία, γενική ιατρική ή 
γηριατρική και για τα παιδιά κάτω των 
18 ετών είναι οι γιατροί με ειδικότητα 
στην παιδιατρική. Σημειώνεται ότι ο κάθε 
δικαιούχος μπορεί να αλλάξει, αν δεν είναι 
ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες του 
προσωπικού του ιατρού κάθε έξι μήνες, 
με εξαίρεση τα παιδιά μέχρι δύο ετών που 
έχουν δικαίωμα (ουσιαστικά οι γονείς τους) 
ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν παιδίατρο. 

14Π ς μπορ  να εγγραφ  
σε κατά ογο προσωπικο  
ιατρο  

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν 
τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι εί-
ναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑ  για την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 
προσωπικού ιατρού στο πλαίσιο του 
ΓεΣ  είτε στην ιστοσελίδα του ΟΑ  είτε 
στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε 
σε έντυπους καταλόγους, τους οποίους 
θα διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα 
σημεία που θα κοινοποιηθούν προς τους 
δικαιούχους.   

15 χω εγγραφε  στο ε Υ και 
σε κατά ογο Π  η εκτρονικά, 
πότε πρ πει να επισκεφ  

τον Π  μου
Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω της Διαδικτυακής 
Πύλης Δικαιούχων ότι ο ΠΙ που επιλέξατε 
αποδέχθηκε το αίτημα εγγραφής σας στον 
κατάλογο δικαιούχων του και ακολούθως, 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής 
σας, πρέπει απαραίτητα  να επισκεφθείτε 
τον προσωπικό σας ιατρό. Κατά την πρώτη 
αυτή επίσκεψη, ο προσωπικός σας ιατρός 
θα συμπληρώσει ή, καλύτερα, θα επιβε-
βαιώσει στοιχεία που σας αφορούν και 
θα υπογράψετε από κοινού το «έντυπο 
κοινής αποδοχής». Επίσης, ο προσωπικός 
ιατρός θα σας παραδώσει έναν μοναδικό 
αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
θα λάβετε, θα σας δώσει τη δυνατότητα να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό 
Φάκελο των Ιατρικών σας Δεδομένων.

16Ποια ια ικασ α α ακο-
ου  για να ε εταστ  

Όταν έχετε οποιοδήποτε 
πρόβλημα υγείας, ο πρώτος στον οποίο 
θα αποτείνεστε είναι ο προσωπικός σας 
ιατρός, ο οποίος θα σας παραπέμπει, αν 
χρειάζεται, στον ειδικό ιατρό. Ο προσωπικός 
ιατρός είναι υπεύθυνος για να κατευθύ-
νει σωστά τον ασθενή στο Σύστημα και, 
αν κριθεί αναγκαίο, να τον παραπέμπει 
σε ειδικό ιατρό, να συνταγογραφεί για 
εργαστηριακές εξετάσεις και φάρμακα, 
κ.λπ. Το ΓεΣ  επιτρέπει και την απευθείας 
πρόσβαση σε ειδικό ιατρό,  όμως ο ασθε-
νής θα καταβάλλει ανά επίσκεψη 25.

17 πορ  να επι ω τον 
ει ικό ιατρό που α με ει  

πάρχει ελεύθερη επιλογή 
παροχέα είτε στον ιδιωτικό είτε στον δη-
μόσιο τομέα σε όλες τις υπηρεσίες. Είτε 
είναι προσωπικός είτε ειδικός ιατρός, 
ακόμα και για τα φαρμακεία και τους 
νοσηλευτές. 

18 άν ω να επισκεφτ  να 
γιατρό που ε συμμετ χει 
στο ε Υ, μπορ  Και αν 

ναι, α π ηρ σω  
Έχετε το δικαίωμα να δείτε ιατρό εκτός 
συστήματος, αλλά θα πληρώσετε κα-
νονικά, όπως πληρώνετε σήμερα όταν 
επισκέπτεστε τον γιατρό σας. 

19 πορ  να πάρω υπηρεσ ες 
φροντ ας υγε ας από το 
ε ωτερικό  Ποια ε ναι η 

ια ικασ α
πάρχει η δυνατότητα λήψης υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας βάσει διαδικασιών που 
θέτει ο ΟΑ  και κατόπιν εξέτασης του 
κάθε αιτήματος ξεχωριστά.  Άρα, ναι, ο 
δικαιούχος εντός του ΓεΣ  θα μπορεί να 
αποσταλεί στο εξωτερικό για προγραμμα-
τισμένη θεραπεία, αφού πρώτα περάσει 
από Ιατροσυμβούλιο. 

20 ια τις υ η ο  κόστους 
ε ετάσεις ή επεμ άσεις, 

α π ηρ νω  
Όχι. Καλύπτονται από τις εισφορές όταν 
είναι από συμβαλλόμενους παροχείς. Το 
ΓεΣ  παρέχει διά βίου οικονομική προ-
στασία για τον κάθε δικαιούχο, ακόμα και 
για απρόβλεπτες και δαπανηρές ανάγκες 
σε υπηρεσίες υγείας. 

21Πο τες χωρ ς εισό ημα 
α συμμετ χουν στο ε Υ  

Και αν ναι, π ς  
Το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας είναι 

ανεξάρτητο από την καταβολή εισφοράς. 
Οι δικαιούχοι χωρίς εισόδημα (άνεργοι, 
παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες, κ.ά.) έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

22 μαι Κ πριος φοιτητής 
στο ε ωτερικό  μαι ι-
καιο χος του ε Υ  

Εφόσον είσαι πολίτης της Δημοκρατίας, 
ηλικίας κάτω των είκοσι έξι ετών και φοι-
τάς τακτικά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώ-
τερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους 
εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία 
λειτουργεί, θεωρείται ότι διατηρείς τη 
συνήθη διαμονή σου στη Δημοκρατία 
και άρα είσαι δικαιούχος του ΓεΣ .

23Τα παι ιά μου α 
κα πτονται από τις 
εισφορ ς μου  

Στο πλαίσιο του ΓεΣ , το κατά πόσον 
κάποιος είναι δικαιούχος του Συστή-
ματος δεν σχετίζεται καθόλου με την 
καταβολή εισφορών. Δικαιούχοι του 
ΓεΣ  είναι όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας 
που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. 
Συνεπώς, όλα τα παιδιά, όπως και όλοι 
οι υπόλοιποι πολίτες της Δημοκρατίας 
που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, 
θα είναι δικαιούχοι του ΓεΣ  ανεξάρτητα 
από την καταβολή εισφορών.

24Τι ε ναι το σ στημα π ηρο-
φορικής και ποια τα οφ η 
του για τον ασ ενή  

Το Σύστημα Πληροφορικής (ΣΠ) του 
ΓεΣ  είναι ένα ενιαίο και ολοκληρωμέ-
νο σύστημα πληροφορικής, το οποίο θα 
καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας 
και διαχείρισης του ΓεΣ . Τα οφέλη για τον 
ασθενή από το ΣΠ είναι πολύ σημαντικά, 
αφού θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο 
για την εγγραφή του ασθενούς στο ΓεΣ , 
ώστε να μπορέσει να λαμβάνει υπηρεσίες, 
την εξυπηρέτησή του από τους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας όταν θα λαμβάνει υπη-
ρεσίες (π.χ. μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης 
παραπεμπτικών, συνταγών κλπ.), καθώς 
και τη σταδιακή δημιουργία του ηλεκτρο-
νικού του φακέλου υγείας με την έναρξη 
του ΓεΣ . Επιπρόσθετα, ο ρόλος του ΣΠ 
είναι πολύ σημαντικός για την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο της χρήσης των 
υπηρεσιών και των δαπανών υγείας, τη 
βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα της 

γείας και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
γείας ( - ). 

25Ποιες ιατρικ ς ει ικότητες 
περι αμ άνει η παροχή 
υπηρεσι ν φροντ ας υγε -

ας από ι ικο ς ατρο ς σε ασ ενε ς 
στο π α σιο του ε Υ
Οι ειδικότητες ή και εξειδικεύσεις που είναι 
αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο 
Κύπρου και με τις οποίες θα συμβληθεί 
ο ΟΑ  είναι οι ακόλουθες: Αιματολογία, 
Παθολογία, Ακτινοδιαγνωστική, Παθολογική 
Ανατομική (Ιστοπαθολογία), Ακτινοθεραπευ-
τική Ογκολογία, Παθολογική Ογκολογία, 
Αλλεργιολογία, Παιδοκαρδιολογία, Αναι-
σθησιολογία, Παιδοψυχιατρική, Γαστρεντε-
ρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Γενική 
Χειρουργική, Πνευμονολογία-Φυματολογία, 
Δερματολογία - Αφροδισιολογία, Πυρηνι-
κή Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ρευματολογία, 
Καρδιολογία, Στοματογναθοπροσωποχει-
ρουργική, Κυτταρολογία, Φυσική Ιατρική 
και Αποκατάσταση, Μαιευτική - Γυναικο-
λογία, Χειρουργική Αγγείων, Νευρολογία, 
Χειρουργική Θώρακος, Νευροχειρουργική, 
Χειρουργική Παίδων, Νεφρολογία, υχια-
τρική, Ορθοπεδική, Ωτορινολαρυγγολογία, 
Ουρολογία, Εξειδίκευση στην Παιδονευ-
ρολογία, Οφθαλμολογία. 

26 ια πόσες επισκ εις ι-
αρκε  το παραπεμπτικό 
σε ι ικό ατρό  

Από προσωπικό ιατρό ισχύει για τρεις 
συνολικά επισκέψεις και τρεις μήνες, ενώ 
από νοσηλευτήριο ισχύει για τρεις συνο-
λικά  επισκέψεις στον θεράποντα ιατρό 
του δικαιούχου και τρεις μήνες (κατά τη 
δεύτερη φάση του ΓεΣ , που θα εφαρ-
μοστεί τον Ιούνιο του 2020). 

27Π ς ε ασφα εται η πρό-
σ αση ικαιο χων σε  
και τι π ηρ νει ο ικαι-

ο χος κά ε φορά  
Ο δικαιούχος έχει πρόσβαση σε ΕΙ της 
επιλογής του για την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς 
είτε μέσω παραπομπής από άλλο παρο-
χέα υγείας, είτε απευθείας. Σε περίπτωση 
απευθείας πρόσβασης σε ΕΙ, χωρίς πα-
ραπεμπτικό, ο δικαιούχος θα καταβάλλει 
τη «Συνεισφορά Ι», δηλαδή το ποσό των 
25 ευρώ. Σε περίπτωση πρόσβασης σε 
ΕΙ μέσω παραπεμπτικού ο δικαιούχος θα 
καταβάλλει συμπληρωμή ύψους  ευρώ.  

Η κάθε ακτινοδιαγνωστική εξέταση από 
ακτινολόγο μετά από παραπομπή ΠΙ ή ΕΙ 
θα χρεώνεται με συμπληρωμή 10 ευρώ. 

Οι εξετάσεις από κυτταρολόγους και 
παθολογοανατόμους δεν θα χρεώνονται 
με συμπληρωμή. 

Σημειώνεται ότι η απευθείας πρόσβα-
ση στην Ειδική Ομάδα ΕΙ για διαγνω-

στικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό 
δεν θα καλύπτεται καθόλου από το ΓεΣ . 

28Υπάρχουν περιπτ σεις 
απευ ε ας πρόσ ασης 
στον ι ικό ατρό όπου 

ο ικαιο χος εν κατα ά ει επιπρό-
σ ετο χρηματικό ποσό  
Οι γυναίκες δικαιούχοι που έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας 
τους θα έχουν απευθείας πρόσβαση σε 
γυναικολόγους και μαιευτήρες χωρίς 
να καταβάλλουν 25 ευρώ, αλλά με την 
καταβολή της συμπληρωμής των  ευρώ 
που ισχύει και στις περιπτώσεις πρόσβα-

σης σε Ειδικό Ιατρό με παραπεμπτικό.   

29 ι επισκ εις ικαιο χων 
με χρόνιες ασ νειες σε 

ι ικό ατρό α απο ημι-
νονται από τον Υ  

Ναι. Θα αποζημιώνονται από τον ΟΑ  
εφόσον έχουν παραπεμπτικό από τον 
Προσωπικό Ιατρό. Τα παραπεμπτικά από 
τον Προσωπικό Ιατρό σε Ειδικό Ιατρό για 
δικαιούχους με χρόνιες ασθένειες θα περι-
λαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων 
από το κανονικό παραπεμπτικό (δηλαδή 

 επισκέψεις αντί 3) και επίσης θα έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια (12 μήνες αντί 3 μήνες). 

30Κα πτονται από το ε Υ 
οι κατ  ο κον επισκ εις 
από ι ικό ατρό  

Το ΓεΣ  δεν καλύπτει τις κατ’ οίκον επισκέ-
ψεις από Ειδικό Ιατρό σε δικαιούχους. Οι 
κατ’ οίκον επισκέψεις που περιλαμβάνονται 
στις υπηρεσίες που καλύπτει το ΓεΣ  είναι 
αυτές από τους Προσωπικούς Ιατρούς σε 
μόνιμα κατακεκλιμένους ασθενείς (  επισκέ-
ψεις τον χρόνο ανά μόνιμα κατακεκλιμένο 
ασθενή) όπως και η κατ’ οίκον φροντίδα 
υγείας από νοσηλευτές (η οποία θα ενταχθεί 
στη δεύτερη φάση, τον Ιούνιο του 2020). 

31 ε ποιους παροχε ς παρα-
π μπει ο  
Ο ΕΙ παραπέμπει δικαιού-

χους σε άλλους παροχείς ως ακολούθως:
 σε εργαστήρι ,
 σε ειδική ομάδα ΕΙ για τη διεξαγωγή 

διαγνωστικών εξετάσεων. Στην ειδική ομάδα 
ΕΙ ανήκουν οι πιο κάτω ιατρικές ειδικότητες:

- ακτινοδιαγνωστική,
- πυρηνική ιατρική,
- κυτταρολογία,
- παθολογική ανατομική (ιστοπαθο-

λογία).
 σε νοσηλευτήριο για την παροχή 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας 
(2η Φάση του ΓεΣ , Ιούνιος 2020),

 σε ΤΑΕΠ (2η Φάση του ΓεΣ , Ιού-
νιος 2020),

 σε νοσηλευτή, μαία και άλλο επαγ-
γελματία υγείας (2η Φάση του ΓεΣ , 
Ιούνιος 2020),

 σε κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας 
υγείας (2η Φάση του ΓεΣ , Ιούνιος 2020),

 σε κέντρο ιατρικής αποκατάστασης 
(2η Φάση του ΓεΣ , Ιούνιος 2020),

Επίσης ο ΕΙ εκδίδει συνταγές για 
φάρμακα. 

32Ποιο το ωράριο εργασ ας 
των Π  και των 
Τόσο οι ΠΙ όσο και οι ΕΙ 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα 
με το ωράριο που οι ίδιοι επιλέγουν. Οι 
ιατροί και το προσωπικό τους θα πρέπει να 
είναι σε θέση να οργανώνουν το πρόγραμμα 
επισκέψεων σύμφωνα με τις ανάγκες των 
δικαιούχων, π.χ. ειδικές ρυθμίσεις θα πρέπει 
να γίνουν για μια επείγουσα ή/και σύνθετη 
περίπτωση αλλά και για ένα δικαιούχο με 
επιδείνωση μιας χρόνιας πάθησης. 

33 ε ποιες περιπτ σεις η ε α-
σφά ιση παραπεμπτικο  
από τον Προσωπικό ατρό 

εν ε ναι απαρα τητη
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επι-

σκέπτονται τους ακόλουθους παροχείς 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας χωρίς 
παραπεμπτικό: οδοντίατρο για παροχή 
προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας 
(δεύτερη φάση ΓεΣ ) και τα Τμήματα 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστα-
τικών (ΤΑΕΠ) για όλες τις επείγουσες 
περιπτώσεις (δεύτερη φάση ΓεΣ ).

34Παραπ μπει ο Π  τον ασ ε-
νή του στα Τμήματα τυ-
χημάτων και πειγόντων 

Περιστατικ ν Τ Π
Ο ΠΙ θα μπορεί να εκδίδει παραπεμπτι-

κό για τα ΤΑΕΠ ή να ρυθμίζει επείγουσα 
μεταφορά με ασθενοφόρο στα ΤΑΕΠ ανά-
λογα με την περίπτωση. Οι δικαιούχοι θα 
μπορούν να επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ και 
χωρίς παραπεμπτικό. 

35Πόσο συχνά μπορε  ο ι-
καιο χος να επισκ πτεται 
τον Π

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό επι-
σκέψεων που μπορεί να διενεργήσει ο 
δικαιούχος στον προσωπικό ιατρό του.

36Π ς α χουν πρόσ αση σε 
Π  οι κάτοικοι απομακρυσμ -
νων και ορειν ν περιοχ ν

Οι σχεδιασμοί του πουργείου γείας προ-
βλέπουν τη διατήρηση των υφιστάμενων 
αγροτικών κέντρων για εξυπηρέτηση των 
κατοίκων απομακρυσμένων ή/και ορει-
νών περιοχών. Οι δικαιούχοι διατηρούν 
όμως το δικαίωμα να εγγραφούν σε ΠΙ 
της επιλογής τους, τον οποίο θεωρούν ότι 
θα τους εξυπηρετεί καλύτερα.  

37Υπάρχει εγκεκριμ νος 
κατά ογος Π  που ε ναι 
συμ ε ημ νοι με τον Υ

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμβεβλη-
μένων με τον ΟΑ  προσωπικών ιατρών 
για ενήλικες και των προσωπικών ιατρών 
για παιδιά θα αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του ΟΑ  και στην Πύλη Δικαιούχων. Οι 
εγγραφές των ΠΙ θα ξεκινήσουν να γίνονται 
στις αρχές του νέου χρόνου. 

38Υπάρχει οροφή στον κα-
τά ογο ικαιο χων που 
μπορε  να εγγρά ει ο Π

Με βάση τον περί ΓεΣ  Νόμο, ο ανώ-
τατος αριθμός δικαιούχων που μπορεί 
να εγγράψει ο προσωπικός ιατρός στον 
κατάλογό του είναι 2.500. Οπότε εάν ο 
γιατρός που επιθυμείτε να βλέπετε έχει 
φτάσει αυτό το όριο, θα πρέπει να επιλέξετε 
άλλο γιατρό από τον κατάλογο του ΟΑ . 

39 α ε ναι πιο γρήγορη η 
ια ικασ α με το ε Υ  

Αναμένεται ότι με την εφαρ-
μογή του ΓεΣ  θα μειωθούν οι λίστες 
αναμονής του δημόσιου τομέα εφόσον 
οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν τον παροχέα υγείας που μπορεί 
να τους εξυπηρετήσει. 

40 χρι να εφαρμοστε  το 
ε Υ, α ω α αγ ς στα 

κρατικά νοση ευτήρια  
Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι σε διαδικασία 
αναδιοργάνωσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
αυτής της προσπάθειας θα γίνουν ορατά 
κυρίως μετά την εφαρμογή του ΓεΣ . 

Συνέχεια στη σελίδα 2

Το Γ ΣΥ παρέ  
 ου ο ονο  

προ τα α γ α τον
 α ού ο  α α 

α  γ α απρ λ πτ  
α  απαν ρέ  αν γ  

 υπ ρ  υγ α .
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Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ΓεΣ  
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41 πό ποιες χ ρες πήραμε 
παρα ε γματα για να σχε-

ιάσουμε το ε Υ  
Στο σχεδιασμό του ΓεΣ  έχουν περιλη-
φθεί σχεδόν όλες οι βέλτιστες πρακτικές 
που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Για παράδειγμα, η ενδυνάμωση της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας και η θέσπιση 
του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού είναι 
μια πρακτική που εφαρμόζεται σε Ολλανδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Νορβηγία, 
Ιταλία, Εσθονία, Γαλλία, Δανία κ.λπ. Αυτές 
οι πρακτικές έχουν προκύψει από την πο-
λυετή εμπειρία των άλλων κρατών μελών 
σε συστήματα υγείας και η προέλευσή τους 
δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες χώρες. 
Σημειώνεται δε ότι κανένα σύστημα υγείας 
στον κόσμο δεν είναι πανομοιότυπο με κά-
ποιο άλλο,  αφού αυτά αναπτύσσονται στη 
βάση και των πραγματικών δεδομένων της 
κάθε χώρας. Έτσι και στην περίπτωση του 
ΓεΣ , ο σχεδιασμός του λαμβάνει υπόψη 
τις πρακτικές και εμπειρίες άλλων χωρών 
αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη και τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας μας.

42 ε περ πτωση που χω ασφά-
εια υγε ας σε συντεχν α, τι 

γ νεται  ε το ε Υ συνε-
χ ω να την χω ή εν χρειά εται και 
μπορ  να σταματήσω τη συν ρομή μου  
Ο Νόμος του ΓεΣ  δεν καθορίζει το μέλλον 
των συντεχνιακών ή άλλων ταμείων. Οι δι-
αχειριστές αυτών των ταμείων, δηλαδή οι 
συντεχνίες, θα αποφασίσουν για το μέλλον 
τους. Προφανώς κάποια ταμεία θα σταματή-
σουν και κάποια άλλα θα προσαρμοστούν, 
ώστε να καλύπτουν κυρίως υπηρεσίες που 
δεν καλύπτονται από το ΓεΣ .

 

43 τις περιπτ σεις κατά τις 
οπο ες νας η ικιωμ νος 

ρ σκεται σε πο  άσχημη 
κατάσταση και εν μπορο ν π ον να τον 
φροντ ουν τα παι ιά του και χρειά εται 
κα ημερινή και συνεχή φροντ α, τι μπο-
ρε  να του προσφ ρει το ε Υ  
Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται 
στο πλαίσιο του ΓεΣ  από συμβεβλημένους 
παροχείς υπηρεσίων φροντίδας υγείας, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, είναι οι εξής:

 Φροντίδα υγείας από προσωπικούς 
ιατρούς.

 Φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς.
 Εργαστηριακές εξετάσεις.
 Φαρμακευτικά - ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και υγειονομικά είδη που χο-
ρηγούνται κατόπιν συνταγής. 

 Φροντίδα υγείας από νοσηλευτές 
και μαίες.

 Φροντίδα υγείας από άλλους επαγ-
γελματίες υγείας όπως Φυσιοθεραπευτή, 
Εργοθεραπευτή, Λογοπαθολόγο, Κλινικό 
Διαιτολόγο και Κλινικό υχολόγο.

 Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας.
 Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας.
 Ανακουφιστική φροντίδα υγείας.
 Ιατρική αποκατάσταση.
 Κατ’ οίκον επισκέψεις. 
 Μεταφορά με ασθενοφόρο.
 Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυ-

χημάτων και επειγόντων περιστατικών. 
Βάσει των πιο πάνω, οι ανάγκες σε υπη-

ρεσίες φροντίδας υγείας των ηλικιωμένων 
όπως και του υπόλοιπου πληθυσμού κα-
λύπτονται από το ΓεΣ  διά βίου χωρίς όριο 
ηλικίας. Όσον αφορά τη στέγαση και τη 
γενική καθημερινή φροντίδα ηλικιωμένων 
ή άλλων φυσικών προσώπων, αυτές δεν 
καλύπτονται από το ΓεΣ .   

44 ήμερα, εάν μια οικογ νεια 
χρειαστε  να μεταφ ρει ναν 
η ικιωμ νο σε τ γη ι-

κιωμ νων  με ασ ενοφόρο, αναγκά εται 
να πάρει τη φωνο να ι ιωτικό νοσο-
κομε ο και να ενοικιάσει  ασ ενοφόρο 
για τη μεταφορά του η ικιωμ νου για 
μια μονή ια ρομή  για περ που  
ευρ  Τι α προσφ ρει το ε Υ σε αυτήν 
την περ πτωση  

Ο δικαιούχος μετά την έκδοση σχετικού 
παραπεμπτικού για προγραμματισμένη 
μεταφορά, μπορεί να καλέσει ή να χρησι-
μοποιήσει ασθενοφόρο, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 μεταφορά δικαιούχου από συμβε-
βλημένο με τον ΟΑ  παροχέα στον χώρο 
διαμονής του δικαιούχου και αντίστροφα, 
σε περίπτωση που άλλο μέσο μεταφοράς 
κρίνεται ως ιατρικά ακατάλληλο, 

 μεταφορά δικαιούχου από έναν συμ-
βεβλημένο με τον ΟΑ  παροχέα σε άλλο 
συμβεβλημένο παροχέα, σε περίπτωση 
που άλλο μέσο μεταφοράς κρίνεται ως 
ιατρικά ακατάλληλο.

Αυτό δηλαδή καλύπτει και περιπτώσεις 
μεταφοράς ηλικιωμένων από και προς τον 

χώρο διαμονής τους που μπορεί να είναι 
οι Οίκοι Ευγηρίας σε και από συμβεβλη-
μένους με τον ΟΑ  παροχείς. 

45 τις περιπτ σεις ανάτου από 
ατ χημα, όταν οι συγγενε ς 
ητο ν να γ νει νεκρο α 

για να εντοπισ ο ν επακρι ς τα α τια 
ανάτου, το ε Υ α κα πτει το κόστος  

Η ειδικότητα της ιατροδικαστικής δεν 
καλύπτεται στο πλαίσιο του ΓεΣ  και, κατά 
συνέπειαν, δεν αποζημιώνεται οποιαδή-
ποτε υπηρεσία παρέχεται από ιατρό που 
κατέχει αυτήν την ειδικότητα.

46 τις πο  σο αρ ς περιπτ -
σεις, όπου για παρά ειγμα 

να νεογνό χρειά εται επει-
γόντως μια σο αρή καρ ιοχειρουργική 
επ μ αση, ποιος α αποφασ ει πο  α 
στα ε  το νεογνό  

Στην περίπτωση που απαιτείται επει-
γόντως χειρουργική επέμβαση, και άρα 
εισαγωγή σε νοσηλευτήριο, αυτή γίνεται 
μετά από παραπομπή από τον ειδικό ιατρό, 
ο οποίος έκανε τη σχετική διάγνωση. Οι 
γονείς του παιδιού θα επιλέξουν ελεύθερα 
σε ποιο νοσηλευτήριο θα εισαχθεί το παιδί. 

Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη 
υπηρεσία δεν προσφέρεται στην Κύπρο ή 
η προσφορά της δεν αρκεί για την κάλυψη 
του συγκεκριμένου περιστατικού, τότε τίθεται 
σε ισχύ η διαδικασία αποστολής ασθενών 
στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες για τη συ-
γκεκριμένη διαδικασία θα καθοριστούν με 
εσωτερικούς κανονισμούς. Η διαδικασία αυτή 
θα προβλέπει και τη διαχείριση περιστατικών 
που χρήζουν άμεσου χειρισμού. Σημειώνε-
ται ότι κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του 
ΓεΣ , το πρόγραμμα αποστολής στο εξωτερικό 
θα συνεχίσει να τυγχάνει διαχείρισης από το 

πουργείο γείας. πενθυμίζεται, επίσης, ότι 
η παροχή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής 
φροντίδα υγείας, όπως η περίπτωση που 
περιγράφετε, θα ενταχθεί στο ΓεΣ  την 1η 
Ιουνίου 2020.    

47 άν να μικρό παι άκι 
χρειαστε  επειγόντως για 
παρά ειγμα μια σο αρή 

καρ ιοχειρουργική επ μ αση στο ε ω-
τερικό, μπορο ν οι γονε ς να επι ουν 
τον κορυφα ο παι οκαρ ιοχειρουργό στο 
ε ωτερικό με κά υ η ε ό ων από το ε Υ  
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, οι αποστο-

λές στο εξωτερικό κατά τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του ΓεΣ  θα συνεχίσουν να 
τυγχάνουν διαχείρισης από το πουργείο 

γείας. Σε κάθε περίπτωση (είτε η διαχεί-
ριση γίνεται από το πουργείο είτε από το 
ΓεΣ ), είναι αυτονόητο ότι ο δικαιούχος 
θα περνά από μια διαδικασία έγκρισης. 
Δηλαδή θα εξετάζεται από ιατροσυμβούλιο 
η περίπτωση του ασθενούς και θα αποφασί-
ζεται κατά πόσον ο ασθενής δικαιολογείται 
να αποσταλεί στο εξωτερικό και σε ποιο 
ακριβώς ιατρικό κέντρο ή ιατρό. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις βεβαίως και λαμβάνεται υπόψη 
η άποψη των γονέων, όμως δεν αποτελεί 
το μοναδικό κριτήριο.

48 τομα με χρόνιες πα ήσεις 
μ χρι τ ρα ε χαν ωρεάν 
ιατρική περ α η στα 

ημόσια νοση ευτήρια  ε το ε Υ α 
συνεχ σουν να χουν  
Με το ΓεΣ  ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός θα 
αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας. Μεταξύ αυτών θα είναι και οι χρόνιοι 
ασθενείς. Για συγκεκριμένες υπηρεσίες ο δι-
καιούχος του ΓεΣ  θα καταβάλλει ένα μικρό 
ποσό προς τον παροχέα (καταβολή συμπλη-
ρωμής). Για την οικονομική προστασία των 
δικαιούχων, έχει καθοριστεί μέγιστη ετήσια 
οροφή, ώστε κανένα άτομο και σε καμία πε-
ρίπτωση να μην επιβαρυνθεί συσσωρευτικά 
μεγάλα ποσά σε συμπληρωμές. 

49Τι ε ναι οι συμπ ηρωμ ς 
και σε ποιες περιπτ σεις 
εφαρμό ονται  

Ο δικαιούχος καταβάλλει μικρά ποσά συ-
μπληρωμής κατά τη λήψη υπηρεσιών από 
ειδικούς ιατρούς, εργαστήρια, φαρμακεία, 
νοσηλευτές, μαίες, άλλους επαγγελματίες 
υγείας και τα ΤΑΕΠ, όπως για παράδειγμα 

1 ανά φαρμακευτικό προϊόν, 1 ανά ερ-
γαστηριακή εξέταση,  ανά επίσκεψη σε 
ειδικό ιατρό. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση 
σε προσωπικούς ιατρούς και σε ενδονοσο-
κομειακή φροντίδα υγείας είναι δωρεάν. 

50Ποια ε ναι η κα ορισμ νη 
οροφή στις συμπ ηρωμ ς  
Για τον γενικό πληθυσμό η 

ετήσια οροφή έχει καθοριστεί στα 150, 
ενώ για τα παιδιά (κάτω των 21 ετών), για 
τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λή-
πτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
το ποσό έχει καθοριστεί στα 5.

τον αέρα αυ ήσεις και προσλή εις 

ήφο εμπιστοσύνης στο ΓεΣ  
δίνει η κοινή γνώμη η οποία, 
παρά τις συγκρούσεις και τις 

διαφωνίες των γιατρών, εναποθέτει τις 
ελπίδες της στο νέο προωθούμενο από 
την κυβέρνηση σύστημα. Αυτό  προκύπτει 
από σειρά δημοσκοπήσεων που διεκ-
περαίωσε το  του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, για λογαριασμό της «Σημε-
ρινής» της Κυριακής, που κατέδειξαν 
ότι οι περισσότεροι πολίτες επενδύουν 
στο ΓεΣ  για την αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας, τις οποίες 
θεωρούν προβληματικές. Παράλληλα 
δηλώνουν ότι θέλουν και πρέπει το νέο 
σύστημα να εφαρμοστεί βάσει των καθο-
ρισμένων χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή 
εντός του 2019. Σημαντική είναι επίσης 
η πεποίθηση του κόσμου ότι εν τέλει η 
εφαρμογή του ΓεΣ  θα προχωρήσει, παρά 
τις αντιδράσεις των παροχέων υγείας οι 
οποίες εντείνονται μέρα με τη μέρα. 

 σ φ ρ  
τ  λ τη 

Όπως διαφάνηκε σε δημοσκόπηση 
που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2018, 
η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
θεωρεί πως το ΓεΣ  είναι προς συμφέρον 
των ιδίων. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση εάν 
πιστεύουν ότι με την εφαρμογή του ΓεΣ  

θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του 
απλού πολίτη, το 9  απάντησε «ναι», 
το 15  «όχι», ενώ ένα  απάντησε «δεν 
γνωρίζω/δεν απαντώ». 

Ακολούθως, σε δημοσκόπηση που 
διενεργήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, οι 
πλείστοι ερωτηθέντες (39 ), απαντώντας 
σε παρόμοια ερώτηση, ανέφεραν πως 
κατά την άποψή τους με το ΓεΣ  εξυπη-
ρετούνται τα συμφέροντα του κόσμου, 
παρά των γιατρών (13 ) ή των μεγάλων 
εταιρειών (21 ). Στάση αναμονής επέλεξε 
να διατηρήσει το 11  των ερωτηθέντων, 
μη εκφράζοντας γνώμη. 

ρ  ότ  
α φαρ στ  

Στην ίδια δημοσκόπηση, η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων ( 1 ) εμφανίστηκε 
πεπεισμένη ότι θα εφαρμοστεί το ΓεΣ , 
την ώρα που ένα υψηλό ποσοστό που δεν 
περνά απαρατήρητο (39 ) δήλωσε ότι 
δεν πιστεύει πως θα προχωρήσει τελικά 
το νέο σύστημα υγείας στον τόπο μας. 

Παράλληλα, στην τελευταία δημοσκό-
πηση που δημοσίευσε η εφημερίδα μας 
περί τα τέλη Δεκεμβρίου, η οποία αφο-
ρούσε στις προκλήσεις της Κύπρου για 
το 2019, οι πλείστοι πολίτες «ψήφισαν» 
υπέρ της προώθησης του Σχεδίου γεί-
ας στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων. 
Παράλληλα, σε ερώτηση για το ποιες θα 
πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της 
κυβέρνησης για τη νέα χρονιά, ψηλά στις 
επιλογές των πολιτών (μετά την οικονομία 
και το Κυπριακό) ήταν το ΓεΣ  (38 ). Την 
ίδια ώρα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες -το 
51 - θεωρούν ότι παρά τις αντιδράσεις 
που υπάρχουν από γιατρούς, εν τέλει 
το ΓεΣ  θα εφαρμοστεί. Απαισιοδοξία 
δηλώνει το 38  των πολιτών, ενώ το 
11  επέλεξε να μην εκφέρει άποψη. 

ΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
.  

Ορατός είναι ο κίνδυνος για πάγω-
μα των μισθολογικών αυξήσεων 
αλλά και των νέων προλήψεων από 

τις επιχειρήσεις, ενόψει της επικείμενης 
εφαρμογής του Γενικού Συστήματος γεί-
ας (ΓεΣ ). Αιτία η έναρξη των εισφορών, 
το κόστος των οποίων ίσως αποδειχθεί 
βαρύ για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένες 
εισηγήσεις για ελάφρυνση του εν λόγω 
κόστους έθεσαν εδώ και καιρό ενώπιον 
του πουργείου Οικονομικών η ΟΕΒ και 
το ΚΕΒΕ.  

 ρ σ  
τ  ρ σ  

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή», ο γενι-
κός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, 
αρχικά ανέφερε πως η ένσταση της ΟΕΒ 
όσον αφορά στις εισφορές του ΓεΣ  ήταν 
ότι θα έπρεπε να ήταν ισόποσες για εργαζο-
μένους και εργοδότες και ότι δεν θα έπρεπε 
να ξεκινήσει η καταβολή τους πριν από την 
ολοκλήρωση της αυτονόμησης των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων. Περαιτέρω, ο κ. Αντωνίου 
εξήγησε ότι από τον Μάρτιο του 2019 το 
κόστος των επιχειρήσεων θα είναι αυξημένο 
κατά 2,35 , καθώς εκτός από το 1,85  που 
θα επωμίζονται για τις εισφορές στο ΓεΣ , 

με τον νέο χρόνο αυξάνονται και οι εισφορές 
στις κοινωνικές ασφαλίσεις κατά 0,5 . Ερω-
τηθείς για το αν μπορούν να ανταποκριθούν 
οι κυπριακές επιχειρήσεις στο κόστος του 
ΓεΣ  και αν υπάρχουν κίνδυνοι, είπε πως 
αυτό που προκύπτει από την αξιολόγηση 
των προθέσεων των επιχειρήσεων είναι ότι 
σίγουρα θα επηρεαστεί η αναθεώρηση των 
απολαβών των εργαζομένων κατά το 2019, 
ενώ επιπτώσεις θα έχουμε και στον προ-
γραμματισμό για τις νέες προσλήψεις. Το 
θετικό, πρόσθεσε, είναι ότι δεν υπάρχουν 
προθέσεις για απολύσεις. 

ση σ  α 
φ ρ λαφρ σ  

Με στόχο τη μείωση του κόστους για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν οι επιχειρή-
σεις, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η ΟΕΒ 
εδώ και μήνες εισηγήθηκε στο πουργείο 
Οικονομικών να προχωρήσει σε φορο-
ελαφρύνσεις, όπως για παράδειγμα: να 
καταργηθεί η εισφορά του εργοδότη στο 
ταμείο κοινωνικής συνοχής ύψους 2  επί 
του μισθολογίου, να μειωθεί από 1,2  σε 
0,  η εισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος 
Προσωπικού και να μειωθεί από 12,5  σε 

10  η εταιρική φορολογία. Μάλιστα, όπως 
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Σ», πρόκειται 
για εισηγήσεις οι οποίες αυτό το διάστημα 
τυγχάνουν μελέτης από το αρμόδιο υπουργείο. 
Στο ίδιο πλαίσιο, τις δικές του εισηγήσεις για 
φοροελαφρύνσεις έθεσε στην κυβέρνηση 
και το ΚΕΒΕ. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. του ΚΕΒΕ, 
Μάριο Τσιακκή, το αυξημένο κόστος που 
προκύπτει από τις εισφορές των επιχειρήσεων, 
οι οποίες για την πρώτη φάση του ΓεΣ  θα 
ανέρχονται στο 1,85  και για τη δεύτερη 
φάση -δηλαδή με την πλήρη εφαρμογή του 
ΓεΣ - θα αυξηθούν στο 2, 5 , θα πρέπει 
να ελαφρύνει. Ένας τρόπος, όπως είπε, είναι 
η μείωση του εταιρικού φόρου κατά 2,5 , 
ώστε να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν 
προ Τρόικας. 

ρ  ατ ρ ηση  
τ  ασφ λ  

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει με 
την εισαγωγή των εισφορών από πλευράς 
επιχειρήσεων και εργαζομένων, είναι τα 
ιδιωτικά συμβόλαια ασφάλισης υγείας που 
παρέχουν οι εργοδότες στους υπαλλήλους 
τους και επωμίζονται μαζί το κόστος. Ερω-
τηθείς εάν θα καταργηθούν τα εν λόγω 

σχέδια, ο κ. Τσιακκής εξήγησε ότι αυτό θα 
το αποφασίσει η κάθε επιχείρηση σε συνεν-
νόηση με τους εργαζομένους της. Βέβαια, 
πρόσθεσε πως με την πλήρη εφαρμογή 
του ΓεΣ , η οποία θα επέλθει από την 1η 
Ιουνίου του 2020, θα τεθεί στο τραπέζι η 
κατάργηση των ασφαλιστικών σχεδίων, 
καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν 
να πληρώνουν εις διπλούν. «Εμείς προ-
τρέψαμε τις επιχειρήσεις να κρατήσουν 
τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον τα σχέδιά 
τους και ίσως και για τον δεύτερο χρόνο 
μέχρι να δούμε ότι το σύστημα λειτουρ-
γεί ομαλά», συμπλήρωσε. Την ίδια άποψη 
εξέφρασε και ο κ. Αντωνίου από πλευράς 
ΟΕΒ, σημειώνοντας πως είναι αδύνατο για 
τις επιχειρήσεις να πληρώνουν διπλά για 
τις ίδιες καλύψεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
πως όταν φανεί ότι το ΓεΣ  λειτουργεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό, τότε θα καταργηθούν 
ή θα προσαρμοστούν αναλόγως τα σχέδια 
για τις παροχές που δεν καλύπτει το ΓεΣ .  

τη  ρ α  ασφαλ στ  
Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του 

εμποροβιομηχανικού κόσμου, ο γενικός 
διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), Ανδρέας Αθα-
νασιάδης, ανέφερε στη «Σ» πως εναπόκειται 
στην κάθε επιχείρηση το τι θα πράξει, ενώ 
πρόσθεσε πως ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες 
είναι σε συνεννόηση με τους πελάτες με 
τους οποίους διατηρούν ομαδικά συμβόλαια 
και συζητούν τις πιθανές τροποποιήσεις 
που μπορούν να γίνουν στα υφιστάμενα 
συμβόλαια για να συνεχιστούν τουλάχι-
στον γι’ αυτή τη μεταβατική περίοδο. Από 
εκεί και πέρα, όπως είπε, τα σχέδια των 
ασφαλιστικών εταιρειών θα διαφοροποι-
ηθούν αναλόγως με το πώς θα λειτουργεί 
η ιδιωτική ιατρική μετά το ΓεΣ , κάτι το 
οποίο δεν ξεκαθάρισε ακόμη. «Προς το 
παρόν είμαστε σε αναμονή», ανέφερε 
καταληκτικά. 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΗΦΟ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

α κή απαίτηση 
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Περάσαμε ήδη το κατώφλι του 2019. 
Νέα χρονιά που βρίσκει το δημόσιο 
σχολείο και τη δημόσια παιδεία 

αντιμέτωπα με νέες προκλήσεις. Η μετάβα-
ση σε μια νέα χρονιά αποτελούσε πάντοτε 
μια νέα προσπάθεια, με νέους στόχους και 
προσδοκίες, αγωνίες αλλά και νέες ελπίδες. 
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές 
που δρομολογήθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα δεν διευκόλυναν την καθημερινότητα 
του εκπαιδευτικού ούτε υπήρξε επιτυχής η 
όποια προσπάθεια για ουσιαστική, ποιοτική 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η έναρξη της διαδικασίας του θεσμικού 
διαλόγου στα πλαίσια της ΜΕΠΕ  (Μικτής 
Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής πη-
ρεσίας) για εξεύρεση οριστικών ρυθμίσεων 
για σημαντικά ζητήματα στην Παιδεία ήταν 

το ζητούμενο, το απότοκο της προηγούμε-
νης πρωτοφανούς ταραχώδους περιόδου. 
Παρόλο που η διαδικασία που ξεκίνησε 
κινείται με ρυθμούς χελώνας, εντούτοις ο 
θεσμικός αυτός διάλογος είναι ο δρόμος αλλά 
και η ελπίδα του εκπαιδευτικού κόσμου 
ότι σε αυτό τον δρόμο θα δοθούν σύντομα 
απαντήσεις σε όλα τα ανοικτά και πιεστικά 
εκπαιδευτικά ζητήματα που υπάρχουν: 

Πίστωση διδακτικών ωρών που αφαι-
ρέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς μετά την 
απόφαση του πουργικού Συμβουλίου της 
3ης Οκτωβρίου 

πεύθυνος τμήματος 
Αναδιάρθρωση διδακτικού χρόνου 

εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα χρόνια 
υπηρεσίας τους

Δημιουργία Ταμείου Πρόνοιας για εκ-

παιδευτικούς που δεν καλύπτονται σήμερα 
από το σχέδιο κρατικής σύνταξης

Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης εκ-
παιδευτικών που συμπλήρωσαν το 0ό 
έτος στη Μέση και το 58ο στη Δημοτική 
Εκπαίδευση

Μείωση διδακτικού χρόνου για εξω-
διδακτικά και άλλα καθήκοντα 

Σχολικές αργίες
Ασφάλεια και γεία
Βία και Παραβατικότητα

Την ίδια ώρα η ΠΟΕΔ έθεσε παράλληλα 
και άλλα σχετικά θέματα:

1. Τη μείωση του διδακτικού χρόνου 
των απλών εκπαιδευτικών για εκτέλεση 
άλλων εξωδιδακτικών καθηκόντων μέσα 
στο σχολείο.

2. Την αύξηση του διοικητικού χρόνου 

των Β. Διευθυντών και Διευθυντών με την 
αντίστοιχη μείωση του ανάλογου διδακτικού 
τους χρόνου.

3. Την παραχώρηση 2 διδακτικών περι-
όδων για τον υπεύθυνο τμήματος σε όλες τις 
τάξεις του Δημοτικού, την Προδημοτική και 
την Ειδική Εκπαίδευση για να μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να εκτελούν αποτελεσματικά 
τα καθήκοντά τους.

Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη ο θεσμι-
κός διάλογος στα πλαίσια της ΜΕΠΕ  
να εντατικοποιηθεί άμεσα, έτσι ώστε η 
βελτίωση του παρεχόμενης προς τα παι-
διά μας εκπαίδευσης, να επέλθει μέσα 
από προώθηση ουσιαστικών αλλαγών σε 
επίπεδο σχολικών μονάδων και εκπαι-
δευτικής καθημερινότητας και την ίδια 
ώρα να διευκολύνουν και να συνδράμουν 

το δύσκολο και βαρυσήμαντο έργο που 
επιτελεί καθημερινά ο εκπαιδευτικός. Οι 
ενέργειες και οι χειρισμοί που απαιτού-
νται κυρίως από πλευράς ΠΠ πρέπει να 
είναι τέτοιες που να απομακρύνουν κάθε 
ενδεχόμενο ύπαρξης μιας νέας κρίσης 
στον τομέα της Παιδείας. Αυτό το οποίο 
αναμένει κάθε εκπαιδευτικός είναι να κυ-
λήσει ομαλά το υπόλοιπο της σχολικής 
χρονιάς σε κλίμα ήρεμο και παραγωγικό. 
Αναμένει να δει το Κράτος να επενδύει 
σε ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, αναμένει 
να εργαστεί περήφανα σε αξιοπρεπείς 
συνθήκες. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι 
σε κάθε συνάδελφο Καλή Χρονιά και καλή 
εκπαιδευτική συνέχεια. 

* Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Πρόεδρος ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Λεμεσού

 ιάλογος κλει ί για την εκπαι ευτική μεταρρύθμιση

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΑΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΩΣ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΦΗΒΟ

«Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η 
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

ΛΟ ΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗ*

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ   

Απόφαση ζωής για τους μαθητές   

ι έφηβοι, οι οποίοι 
γνωρίζουν ακρι-
βώς τι θέλουν να 
κάνουν στη ζωή 
τους, δεν αποτε-
λούν την πλειονό-
τητα δυστυχώς. Οι 

περισσότεροι σημερινοί δεκατετράχρονοι 
αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην 
επιλογή του κλάδου που θα ακολου-
θήσουν, καθώς αγνοούν τα ίδιά τους 
τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. 
Από την άλλη μεριά, πολλοί γονείς, 
παρασυρόμενοι από τις σημερινές 
ενδείξεις στην αγορά εργασίας, από 
τις «φήμες» και από τις «μόδες» της 
εποχής, τείνουν στο να προσπαθούν να 
πείσουν τα παιδιά τους σε λανθασμένες 
ίσως επιλογές για τα ίδια. 

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας όπου οι 
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου καλούνται να 
δηλώσουν τον κλάδο ή αλλιώς την Ομάδα 
Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ) 
ή Κατεύθυνση, που θα ακολουθήσουν 
στην επόμενη σχολική βαθμίδα. Ο σύμ-
βουλος σπουδών, Αντώνης Δημητρίου, 
μίλησε στη «Σ» για τη δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν μαθητές και γονείς στο 
να επιλέξουν ορθά μια κατεύθυνση, αλλά 
και για τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να βοηθηθούν ούτως ώστε να 
κατανοήσουν πού πραγματικά πρέπει 
να στοχεύσουν. «Καταρχήν, η πρώτη 
επιλογή που έχουν να κάνουν τα παιδιά 
μας είναι σε ποιο τύπο σχολείου θα πάνε. 

πάρχει το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή, 
ενώ παράλληλα υπάρχει η επιλογή του 
μουσικού λυκείου και του αθλητικού. 
Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής έχει 
να επιλέξει μεταξύ του Κλασικού (Αρχαία 
και Ιστορία), Πρακτικού (Μαθηματικά 
και Φυσική), Οικονομικού (Μαθημα-
τικά και Οικονομικά) και Εμπορικού 
(Οικονομικά και Αγγλικά), ενώ στην 
περίπτωση της Τεχνικής Σχολής, έχει να 
επιλέξει μεταξύ θεωρητικής ή πρακτικής 
κατεύθυνσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

1 πορε  να παι  να πάρει 
τη σωστή απόφαση που α 
κρ νει το μ ον του

Μια εύλογη ερώτηση που ακούει 
συχνά ο σύμβουλος επαγγελματικού 
προσανατολισμού, η οποία βρίσκει την 
απάντησή της στη σωστή προετοιμασία 
του παιδιού. «Το ερώτημα που προ-
κύπτει και βασανίζει πολλούς γονείς 
είναι το πώς μπορεί το παιδί μου σε 
αυτή την ηλικία να κάνει μια σωστή 

επιλογή. Δεν είναι θέμα αν είναι νωρίς. 
Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που 
είναι και θα πρέπει να δούμε πώς εμείς 
ενεργούμε και εναρμονιζόμαστε με αυτό. Το 
μυστικό είναι να εντοπίσει ο μαθητής και ο 
γονιός ποιος ή ποιοι είναι οι τελικοί στόχοι 
των αποφάσεών τους, δηλαδή ο τομέας 
σπουδών, και να κάνουν τις επιλογές τους 
με βάση αυτό. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται 
επαρκής και σφαιρική ενημέρωση, λαμ-
βάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους, 
όπως εξηγεί στη συνέχεια ο κ. Δημητρίου. 
Πολλές φορές όμως, τα κριτήρια επιλογής 
των γονιών και των μαθητών είναι εντε-
λώς διαφορετικά. πάρχουν κάποιοι που 
επιλέγουν κατευθύνσεις οι οποίες τους 
αφήνουν περισσότερες ανοικτές πόρτες, 
όπως είναι τα Μαθηματικά και Φυσική. 
Άλλοι πάλι αποφεύγουν μαθήματα κλασικής 
κατεύθυνσης και επιλέγουν οικονομικής, 

χωρίς όμως να γνωρίζουν πραγματικά τι 
θα συναντήσουν. Ως αποτέλεσμα, έρχονται 
κοντά μας παιδιά στην Β’ και Γ’ Λυκείου για 
να τα βοηθήσουμε να εντοπίσουν τον τομέα 
σπουδών τους και αυτό που εντοπίζουμε 
είναι ότι έχουν κάνει λανθασμένη επιλο-
γή κατεύθυνσης ή ακόμη και σχολείου, 
κάτι το οποίο επηρέασε και αρνητικά τις 
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Παιδεύονται 
με μαθήματα στα οποία δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν, ενώ οι κλίσεις τους είναι 
αλλού και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην ψυχολογία και στη στάση τους απέναντι 
στο σχολείο. Άρα η ελλιπής ενημέρωση 
μπορεί να αποβεί αρκετά επικίνδυνη για 
το μέλλον των παιδιών μας. Μη επαρκής 
πληροφόρηση υπάρχει και γύρω από την 

εχνική Εκπαίδευση. Δυστυχώς πολλοί 
γονείς και μαθητές δεν σκέφτονται καν την 
επιλογή της Τεχνικής Σχολής, ενώ αυτή 

η επιλογή θα μπορούσε να δώσει φτερά 
στο παιδί τους, που ίσως να μην έπρεπε να 
πάει στο Λύκειο. Η Τεχνική Σχολή απαρ-
τίζεται από πολύ ενδιαφέροντες κλάδους 
και μπορεί να δώσει αρκετές επιλογές τις 
οποίες πολλοί αγνοούν. Για παράδειγμα, 
ένα παιδί το οποίο ενδιαφέρεται για τον 
κλάδο του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, εί-
ναι προτιμότερο να ενταχθεί στην Τεχνική 
Σχολή αντί στο Λύκειο».

2Τι μπορ  να κάνω ως γονιός 
για να οη ήσω το παι  μου 
να επι ει ορ ά

Ο κ. Δημητρίου τόνισε την ανάγκη εξεύ-
ρεσης της κλίσης στα παιδιά. «Πρέπει πρώτα 
να κατανοήσουμε το ίδιό μας το παιδί και 
το παιδί τον εαυτό του, τα ενδιαφέροντά 
του και τις κλίσεις του. Λόγω του νεαρού 
της ηλικίας και της έλλειψης εμπειριών, 

σπουδών αλλά και η γνωριμία με το 
περιβάλλον εργασίας ενός επαγγέλματος 
μπορεί να αποβεί ευεργετική, καθώς 
θα βοηθήσει το παιδί να αντιληφθεί 
πιο παραστατικά τι το περιμένει και να 
δημιουργήσει εικόνες και στόχους που 
θα του δώσουν το κίνητρο στο σχολείο 
για να πετύχει».

4Υπάρχουν υχομετρικά εργα-
ε α που μπορο ν να οη ή-

σουν σε αυτή την απόφαση
πάρχουν διάφορα χρήσιμα ερω-

τηματολόγια στην αγορά, τα οποία 
εξετάζουν την προσωπικότητα και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών. Χρειάζε-
ται όμως τεράστια προσοχή στο πώς 
χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία, 
σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου. «Αυτό 
που παρατηρούμε πολλές φορές είναι 
γονείς και παιδιά να βασίζουν απόλυτα 
τις αποφάσεις τους στα αποτελέσματα 
των διαφόρων τεστ με αποτέλεσμα να 
επικρατεί περισσότερη σύγχυση. Για 
παράδειγμα, «έκανα ένα τεστ και μου 
έβγαλε ότι είμαι 5  στους τομείς της 
υγείας» ή «πήρα μια έκθεση 100 σελίδων 
που μου δείχνει τα αποτελέσματα του 
τεστ που έκανα». Αυτό όμως δεν λέει 
κάτι από μόνο του και ούτε βοηθά το 
παιδί να πάρει σωστές και ξεκάθαρες 
αποφάσεις. Όπως εξηγεί ο κ. Δημητρί-
ου, τα ψυχομετρικά εργαλεία θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο για να κατανοήσουμε καλύτερα το 
παιδί μας. Από εκεί και πέρα, η συζή-
τηση και η ανάλυση διαφόρων άλλων 
παραμέτρων μαζί με την προσωπικό-
τητα και τα ενδιαφέροντα, όπως είναι το 
εκπαιδευτικό σύστημα τις Κύπρου, τα 
οικονομικά της οικογένειας, οι ακαδη-
μαϊκές επιδόσεις, η αγορά εργασίας, τις 
οποίες δεν εξετάζει το τεστ, είναι αυτή 
που καθορίζει τις αποφάσεις.  Άρα τα 
ψυχομετρικά εργαλεία χρησιμεύουν στο 
να καταλάβουμε ποιο είναι το παιδί και 
όχι στο τι θα κάνει το παιδί».

5 ναι αρκετό να εντοπ σουμε 
μόνο την κατε υνση για το 

κειο
Το λάθος που γίνεται συχνά, είναι 

ότι πολλά παιδιά μπαίνουν στο Λύ-
κειο ή στην Τεχνική Σχολή χωρίς να 
έχουν συγκεκριμένους στόχους, όπως 
επισημαίνει ο κ. Δημητρίου. «Ακόμη 
και παιδιά τα οποία έχουν πολύ κα-
λές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του 
Λυκείου, πολλές φορές δεν έχουν τα 
ανάλογα αποτελέσματα στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις, γιατί δεν ξέρουν πού πρέπει 
να στοχεύσουν και τι προτεραιότητες 
να βάλουν. Επίσης, υπάρχουν πολλά 
παιδιά τα οποία αναλώνουν χρόνο και 
χρήμα σε φροντιστήρια τα οποία δεν 
τους χρειάζονται. Συνεπώς, χρειάζεται να 
εντοπίσουμε τον τομέα σπουδών και να 
αναπτύξουμε τουλάχιστον 3 διαφορετικά 
σενάρια σπουδών με σχολές και χώρες. 
Θα πρέπει να βάλουμε σε εφαρμογή 
ένα λεπτομερές πλάνο ενεργειών από 
το Γυμνάσιο, οι οποίες θα βοηθήσουν το 
παιδί να αναπτυχθεί ακαδημαϊκά, αλλά 
και να αναπτύξει δεξιότητες τις οποίες 
ζητούν πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά 
και εργοδότες. Συνεπώς, τα παιδιά μας 
δεν χρειάζονται απλά ένα ψυχομετρικό 
εργαλείο, αλλά έναν μέντορα ο οποίος 
θα τους καθοδηγεί καθ’ όλη την πορεία 
του Λυκείου με βάση το πλάνο που έχει 
αναπτυχθεί από το Γυμνάσιο».

τα πλείστα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμη 
καλά τον εαυτό τους. Το κάθε παιδί, ασχέτως 
ακαδημαϊκών δυνατοτήτων, έχει κάποιες 
διαδικασίες που του αρέσουν και κάνει 
καλά. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που 
τους αρέσει να ασχολούνται με κατασκευές, 
άλλα που έχουν κλίση στο σχέδιο, ενώ άλλα 
παίρνουν ικανοποίηση με το να βοηθούν 
κόσμο ή να μιλούν. Όταν κατανοήσουμε 
και συνθέσουμε αυτές τις διαδικασίες, τότε 
θα είναι πολύ πιο εύκολο να βοηθήσου-
με το παιδί μας να κάνει επιλογές που θα 
το οδηγήσουν σε μια σπουδή και σε ένα 
μελλοντικό επαγγελματικό περιβάλλον στο 
οποίο θα είναι ευτυχισμένο και όχι επιλογές 
οι οποίες θα στηρίζονται αποκλειστικά και 
μόνο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις». 

3Π ς α κατανοήσω το παι  μου
«Χρειάζεται να αφιερώσουμε χρό-

νο και να συζητήσουμε με το παιδί 
μας. Να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
τον τρόπο που σκέφτεται, τα όνειρά του, 
τις φιλοδοξίες του και να βγάλουμε από 
μέσα του αυτά που θέλει και αυτά που δεν 
θέλει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσουμε 
τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά μας 
για να ενισχύσουν και να κατανοήσουν 
καλύτερα τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά 
τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριό-
τητες όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα 
Δημιουργικότητα - Δράση - Κοινωνική 
Προσφορά (ΔΔΚ) του πουργείου Παιδεί-
ας, το Θερινό Σχολείο του Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ή πανεπιστημίων του εξωτερικού, 
προγράμματα του Οργανισμού Νεολαί-
ας Κύπρου, εθελοντισμός, ρομποτική κτλ. 
Επίσης, η επίσκεψη σε σχολές και χώρες 

6Ποιες συμ ου ς α νατε στους 
γονε ς και ει ικά σε αυτο ς που 
τα παι ιά τους εν ρουν τι 

ουν και ε χνουν αποστροφή προς 
το σχο ε ο

«Αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία 
και όχι βεβιασμένες κινήσεις. Η απόφαση 
αυτή μπορεί να αλλάξει και τον Μάιο. Το 
σημαντικό είναι ο χρόνος που θα δώσου-
με σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται να 
αναλώσουμε χρόνο με το παιδί μας, είτε 
από μόνοι μας είτε με τη βοήθεια κάποιου 
ειδικού. Όλα τα παιδιά έχουν ενδιαφέροντα 

και κλίσεις, αρκεί να μιλήσουμε μαζί τους 
και να τους δώσουμε ερεθίσματα για να τα 
ανακαλύψουν. Επίσης, πρέπει να είμαστε 
ρεαλιστές με τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να 
παρασυρθούμε από σκέψεις που κάνουν, 
λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, όπως 
π.χ. ‘θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής’. Δεν 
σημαίνει όμως ότι αν δεν γίνει ποδοσφαι-
ριστής δεν θα έχει τον αθλητισμό μέσα 
στη ζωή του. Επίσης, χρειάζεται διαρκής 
ενημέρωση όσον αφορά στις αλλαγές που 
ανακοινώνει το πουργείο Παιδείας. 

Για παράδειγμα, μετά τη σύσταση του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 
Αθήνα, ο τρόπος πρόσβασης σε αρκετές 
σχολές θα αλλάξει από την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2020-2021, κάτι το οποίο επη-
ρεάζει άμεσα τα παιδιά τα οποία είναι 
τώρα στην Γ’ Γυμνασίου και πρέπει να 
είναι ενήμερα γι’ αυτό. Τέλος, θα πρέπει 
να  συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρ-
χουν επαγγέλματα του μέλλοντος αλλά 
δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα 
παιδιά μας και οι οποίες θα τους βοηθή-
σουν να αναπτυχθούν σε ένα συνεχώς 
ευμετάβλητο εργασιακό περιβάλλον».

Δεν υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος  αλλά ε ιότητες
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Εκ ήλωση με θέμα μέρα νθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και ύπρος  από το Πανεπιστήμιο  

Το Πανεπιστήμιο εάπολις μέλος του υν έσμου κα ημα κής 
Επιρροής του ργανισμού νωμένων Εθνών

έντρο αριέρας του Ευρωπα κού Πανεπιστημίου ύπρου : Τα ί ι νασκόπησης  
από τον ργανισμό εολαίας ύπρου

    σχε ιασμένο από την  

ρα είο στον άιο ιαπή  καθηγητή στο 
νοικτό Πανεπιστήμιο ύπρου

νακάλυ ε τη νέα απόλαυση 
με ανίτης αλακτοκομικά  

Ε Τ κά ος στο πλαίσιο της 
εκστρατείας Ε Τ   χρόνια 

σκέφτομαι πράσινα

Επιτυχημένη παρουσία και ρα εύσεις 
της   στη  

  στο ον ίνο

 Πετρολίνα συμπαραστάτης του 
ι ρύματος οφία για τα Παι ιά  

Με αφορμή την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και τα 0 χρόνια της Οικουμενικής Διακήρυ-
ξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου   και ο Σύνδεσμος 
Ηνωμένων Εθνών της Κύπρου ( ), διοργάνωσαν 
ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Κύπρος». Η εκδήλωση διεξήχθη την 
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου  , με κύριο ομιλητή τον 
υπουργό Εξωτερικών δρα Νίκο Χριστοδουλίδη που 
έδωσε δημόσια διάλεξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Έλαβε μέρος επίσης και στη συζήτηση που ακολούθησε, 
δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που του τέθηκαν από 
τους παρευρισκομένους με επίκεντρο τα ανθρώπινα δι-
καιώματα στην Κύπρο καθώς και ευρύτερα. Τη συζήτηση 
διηύθυνε ο δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης συνοδευόμενος 
από τη S   S , καθηγήτρια Ευρωπα-
ϊκού Δικαίου και Μεταρρύθμισης και κοσμήτορα της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου  , 
και τον κ. Χρήστο Α. Θεοδούλου, πρόεδρο του  

    και αντιπρόεδρο του 
 F     . Σε 

χαιρετισμό του ο κ. Φλώρος Βωνιάτης, διευθύνων σύμ-
βουλος του Πανεπιστημίου  , επισήμανε 
για ακόμα μια φορά πως το Βρετανικό Πανεπιστήμιο 

της Κύπρου παραμένει πιστό στην κύρια αποστολή του 
ως προς τη μόρφωση των φοιτητών του καθώς και του 
ευρύτερου κοινού με παρόμοιες ανοικτές διαλέξεις. Στη 
συνέχεια, ακολούθησε ομιλία του κ. Χρήστου Α. Θεο-
δούλου. Ευχαριστίες δόθηκαν και από την καθηγήτρια 
S   S . Το Πανεπιστήμιο  

 και ο Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών της Κύπρου 
( ) δράττονται της ευκαιρίας να ευχαριστήσουν 
τον υπουργό Εξωτερικών για τη δημόσια διάλεξη στο 
Πανεπιστήμιο και την ενεργή συμμετοχή του στη όλη 
συζήτηση, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες. Η εκ-
δήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
ενδυναμώνει συνεχώς την εξω-
στρέφεια του και προχωρεί  σε 
συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο 
με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και διεθνείς οργανισμούς, ακολου-
θώντας υψηλά ποιοτικά πρότυπα 
και διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτής 
της διεύρυνσης δραστηριοτήτων, 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έγινε 
πρόσφατα μέλος του Συνδέσμου 
Ακαδημαϊκής Επιρροής του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών ( ). 
Το  είναι δράση του Τμή-

ματος Δημόσιας Πληροφόρησης 
των Ηνωμένων Εθνών και έχει ως 
στόχο τη συνεργασία εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων υψηλής ποιότητας για 
την ενημέρωση των πολιτών, μέσω 
εκδηλώσεων των συνεργαζομένων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τα 
προβλήματα με τα οποία έρχεται 
αντιμέτωπη σήμερα η ανθρωπότητα. 
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεται 
ενεργό μέλος με τη συμμετοχή του 
στο , μιας δυναμικής κοι-
νότητας 1.120 πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων.

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος S -    
S  την Τετάρτη 28/11/2018 στο    
από τη  . Η ημερίδα διοργανώθηκε 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων και στόχο είχε να παρουσιάσει την κινητι-
κότητα εργαζομένων, θέμα το οποίο πραγματεύεται το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σε σύμβουλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Στην ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ 
άλλων το δρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, το , ο Οργα-
νισμός Νεολαίας Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο  ο Κυπριακός Οργανισμός 
Προώθησης Επενδύσεων και το Κέντρο Καριέρας του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διευθύντρια 
του Κέντρου Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου Ελένη Μαρκαντώνη,  παρουσίασε το θέμα: 
«Ανάγκες και Προοπτικές στην Πολυπολιτισμική Αγορά 
Εργασίας». Η κ. Μαρκαντώνη παρουσίασε τις δράσεις, 
εργαλεία και υπηρεσίες του Κέντρου Καριέρας του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεντρώθηκε 
στις μελλοντικές εξελίξεις και τους παράγοντες που θα 
επηρεάσουν τα επαγγέλματα, τις εργασιακές μεθοδολογίες 
αλλά και τους τομείς εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η 
αυτοματοποίηση, η ρομποτική αλλά και η ραγδαία εξέλιξη 

της τεχνολογίας αναμένεται να επιφέρουν αλλεπάλληλες 
αλλαγές τόσο στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων όσο 
και στους τρόπους που θα διατελείται η εργασία. Έρευνες 
αποδεικνύουν πως στην επόμενη δεκαετία θα χαθούν 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργηθούν 
νέα και πολλαπλά επαγγέλματα τα οποία δεν υφίστανται 
αυτή τη στιγμή. Ως εκ τούτου η συνεχής εκπαίδευση, η 
τεχνολογική κατάρτιση και η διάθεση για αναπροσαρ-
μογή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 
διαθέτει ο «πολυπολιτισμικός εργαζόμενος».

 αγαπημένη αλυσίδα εστιατο-
ρίων , βρίσκεται πλέον και 
στο  . Το νέο εστιατόριο, 
στο   του πρώτου ορόφου 
του νεόδμητου εμπορικού κέντρου της 
πρωτεύουσας, προσφέρει τη μοναδική 
ασιατική  κουζίνα σε όλους τους 
επισκέπτες του. Με μια ευρεία γκάμα 
από δεκάδες γεύσεις βγαλμένες από 
χώρες της Άπω Ανατολής όπως η Ια-
πωνία, η Κίνα, η Ταϊλάνδη, η Κορέα και 
η Ταϊβάν, το Α  2 , μέλος της 

 , καλεί ακόμα και τους πιο 
εκλεκτικούς να δοκιμάσουν τα νόστιμα 
πιάτα του και να βρουν το αγαπημένο 
τους. ε μια ματιά στην ποικιλία του 
μενού, ο καθένας μπορεί να εντοπίσει 
τον συνδυασμό που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον, να 
δοκιμάσει ή να επιλέξει ξανά το αγαπημένο του πιάτο. 
Το ευφάνταστο μενού είναι εμπλουτισμένο με γλυκιές, 
αλμυρές, πικάντικες ή ξινές γεύσεις, ανάλογα με τις… 

διαθέσεις του ουρανίσκου του καθενός. 
Οι λάτρεις της ασιατικής κουζίνας έχουν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν σούσι, 
νουντλς, σαλάτες, σούπες, χορτοφαγικά 
γεύματα αλλά και γεύματα με βοδινό, 
χοιρινό, κοτόπουλο, πάπια και άλλα. 
Όλα τα πιάτα περιέχουν ολόφρεσκα 
υλικά και ετοιμάζονται στο εστιατόριο, 
αμέσως μετά την παραγγελία, ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και οι γεύ-
σεις να παραμένουν αναλλοίωτες. Η 
ποιότητα συνδυάζεται πάντα με την τα-
χύτητα προετοιμασίας και παράδοσης 
των φαγητών. Σε αυτό συμβάλλουν οι 
άρτια καταρτισμένοι σεφ του  
2 . Το εστιατόριο είναι ανοιχτό από 
τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 23.00 και 

οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το φαγητό τους 
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του   του 
Ν  , είτε να το πάρουν μαζί τους στο σπίτι. Για 

 παραγγελίες στο . . . .

έο  O στο  

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε με επιτυχία, την 
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, την εκδήλωση « S  2018 - Ταξίδι 

νασκόπησης».  πρωτοβουλία S  υλοποιείται στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος  και αποσκοπεί στην προώθηση 
κοινών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η δημοκρατία, η πολιτότητα, η αλληλεγ-
γύη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ενσωμάτω-
ση, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας και της σημασίας 
μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τη σημασία της πρωτοβουλίας 

S , το τι πέτυχε, τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαί-
σιό της, ενώ παράλληλα είχαν και την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία 
ανοιχτή συζήτηση με τα  , τους πρωταγωνιστές του S , 
για να ενημερωθούν και να εμπνευστούν από τη δράση και το έργο τους 
στην κυπριακή κοινωνία. Η πρωτοβουλία S  θα συνεχίσει και 
τη νέα χρονιά με νέους πρωταγωνιστές και νέες ενδιαφέρουσες ιστορίες, 
με στόχο πάντα να εμπνεύσει, να ενδυναμώσει, να συγκινήσει και να 
προβληματίσει.

Για το φετινό «  », το  καλωσορίζει με 
ιδιαίτερη χαρά για πρώτη φορά μία νεαρή Γαλλίδα ζωγράφο, 
την  , που καλείται να σχεδιάσει το ετήσιο  
μπουκάλι περιορισμένης έκδοσης. Από το 200 , το  
κάνει πρωτοπόρες συνεργασίες με πασίγνωστα ονόματα από 
τον χώρο της μόδας, όπως οι  ,  και 

 . Η τέχνη πάντα αποτελούσε σημείο έμπνευ-
σης για τη μόδα. Γι’ αυτό και φέτος το  αποφάσισε να 
εξυμνήσει αυτή τη μοναδική σχέση, προσκαλώντας τη νεαρή 
και ταλαντούχα καλλιτέχνιδα  , να δημιουργήσει 
τα νέα αριστουργήματα που θα ενταχθούν στη συλλογή. Έχο-

ντας ως βάση της το Παρίσι, η 28χρονη καλλιτέχνις έχει γίνει 
γνωστή ανά το παγκόσμιο, μέσα από εκθέσεις της στο Παρίσι, 
το Βερολίνο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Για τον 
σχεδιασμό του μπουκαλιού  , η   
εμπνεύστηκε από το ταξίδι του  μέσα από τις Γαλλικές 
Άλπεις που διαρκεί 15 χρόνια. Τα     

  θα είναι διαθέσιμα σε γυάλινα μπουκάλια ( 5 ) 
σε περιορισμένο αριθμό. Στην Κύπρο τα  εισάγονται 
και διατίθενται από την εταιρεία   F  
S   και μπορείτε να τα βρείτε σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και καταστήματα.

Το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα 
Νέα Ελληνικά απονεμήθηκε στον Βάιο 
Λιαπή, καθηγητή στο ΜΠΣ «Θεατρικές 
Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου για τη φιλολογική δουλειά του 
-Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις- 
στο έργο Κύκλωψ του Ευριπίδη, εκδό-
σεις Κίχλη, 201 . Η Εισαγωγή και οι 
Σημειώσεις του Βάιου Λιαπή δίνουν 
ιστορικές, γραμματολογικές και ερμη-
νευτικές πληροφορίες αναγκαίες για 
την κατανόηση του έργου. Τα Κρατικά 
Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης του 
201  ανακοίνωσε το πουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2018. Το βραβείο Απόδοσης Έργου 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά απονεμήθηκε εξ 
ημισείας στον Βάιο Λιαπή και στην Ηλέκτρα Ανδρεάδη για τη δουλειά της 
-Εισαγωγή, σχολιασμένη Μετάφραση, Σημειώσεις- στο έργο Τραχίνιαι 
του Σοφοκλή, εκδόσεις Στιγμή, 201 .

Τα Λανίτης Γαλακτοκομικά είναι πλέον γεγονός και καλούν το κυπρι-
ακό καταναλωτικό κοινό να ανακαλύψει τη νέα απόλαυση, μέσα από ένα 
ολοκαίνουργιο χαρτοφυλάκιο. Η Α/φοί Λανίτη επεκτείνεται δυναμικά στην 
κατηγορία τυροκομικών προϊόντων, δημιουργώντας για πρώτη φορά το 
δικό της , προσφέροντας έτσι μοναδικές επιλογές κορυφαίας ποιό-
τητας που αντανακλούν τις αξίες, την παράδοση και τη συνεχή εξέλιξη της 
εταιρείας. Τα Λανίτης Γαλακτοκομικά περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο 
εύρος προϊόντων, το οποίο βρίσκεται στα ράφια των αγορών από τον Οκτώ-
βριο. Το νέο χαρτοφυλάκιο της Α/φοί Λανίτη αφορά την κατηγορία των 
τυριών και συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα: Χαλλούμι, Κυπριακό 
Τυρί (τύπου χαλλούμι) , με χαμηλά λιπαρά, Παραδοσιακό Κυπρι-
ακό Αιγοπρόβειο Χαλλούμι, Φρέσκια Αναρή Αλατισμένη και Ανάλατη 
και Παραδοσιακή Ξηρή Αναρή. Η νέα γκάμα επιλογών της Α/φοί Λανίτη 
ακολουθεί όλες τις εγκεκριμένες μεθόδους και πιστοποιήσεις, αλλά και 
τους επίσημους κανονισμούς της κυπριακής κυβέρνησης για τη χρήση 
του όρου «Χαλλούμι».

Η ΚΕΑΝΙΤΑ, ένα κατεξοχήν υπεύθυνο , με μοχλό την αμφίδρομη 
επικοινωνία που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά, παρουσιάζει τη νέα της 
πρωτοβουλία που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των 
μικρών της φίλων για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν 
ειδικά σχεδιασμένο ΚΕΑΝΙΤΟ-κάδο ανακύκλωσης, φτιαγμένο από χαρτί, που 
πρόσφερε σε νηπιαγωγεία παγκύπρια, με στόχο τη δημιουργία μιας γωνιάς 
ανακύκλωσης που θα αναδεικνύει την αξία της δράσης και θα την εντάσσει 
στην καθημερινότητα των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό η ΚΕΑΝΙΤΑ στηρίζει 
την προσπάθεια ενθάρρυνσης των παιδιών, από πολύ μικρή ηλικία, να λει-
τουργούν υπεύθυνα και να σέβονται τον χώρο τους και φυσικά το περιβάλλον. 
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας «15 χρόνια ΚΕΑΝΙΤΑ 
σκέφτομαι πράσινα» και στόχο έχει να μεταδώσει σε όλα τα παιδιά το μήνυμα 
ότι με απλές κινήσεις μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού μας 
κόσμου και να γίνουν οι ΚΕΑΝΙΤΟφύλακες του Πλανήτη. Για την καλύτερη 
ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής δράσης, η ΚΕΑΝΙΤΑ επισκέφτηκε επιλεγμένα 
νηπιαγωγεία και με την ομάδα της και τους πολυαγαπημένους ΚΕΑΝΙΤΟ-
ήρωες παρουσίασε στους μικρούς της φίλους διδακτικά θεατρικά δρώμενα, 
παίζοντας μαζί τους διαδραστικά παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση με στόχο 
να «ανακαλύψουν» μαζί την ιδανική θέση για τον ΚΕΑΝΙΤΟ-κάδο. Παράλληλα 
μοίρασε δωράκια και αναμνηστικά της πρωτοβουλίας.

Η   είχε και φέτος μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στη 
διεθνή έκθεση τουρισμού    στο Λονδίνο. Στο εντυπω-
σιακό της περίπτερο, η   παρουσίασε σε χιλιάδες επισκέπτες 
της έκθεσης, οι περισσότεροι επαγγελματίες στον τομέα τουρισμού, τα ξε-
νοδοχεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Παράλληλα, εκπρόσωποι της 

  είχαν επαφές με τουριστικούς οργανισμούς και πράκτορες 
από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις επαφές δόθηκε στην 
προώθηση των υφιστάμενων αλλά και νέων ξενοδοχείων της, όπως το 

  , του πολυτελούς ξενοδοχείου που βρίσκεται στην Πάφο και 
πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Μάιο του 2019. Επιπρόσθετα, 
σε μια ξεχωριστή βραδιά, σε δείπνο που παράθεσε η  σε πάνω από 300 
επιλεγμένους συνεργάτες της από όλο τον κόσμο, δύο ξενοδοχεία της  

, το    και το  , έλαβαν χρυσά βραβεία 
καθώς ψηφίστηκαν από τους πελάτες της  ανάμεσα στα 4 καλυτέρα 
ξενοδοχεία στην κατηγορία τους. Συγκεκριμένα, το   έλαβε το 
«    » στην κατηγορία F    ενώ 
το   το «    » στην κατηγορία  
F  . Οι διακρίσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, αφού 
κάθε χρόνο οι απαιτήσεις της  αυξάνονται και ως εκ τούτου γίνονται 
όλο και πιο επιλεκτικοί στα ξενοδοχεία που βραβεύουν διεθνώς.

Αφού επισκέφθηκε, μαζί με τα άλλα 19 «αδελφάκια» του, το Προ-
εδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, το    και το Αεροδρόμιο 
Λάρνακας, ο ιπποπόταμος του ’  , που υιοθέτησε η Πετρολίνα 
στο πλαίσιο ενίσχυσης του φιλανθρωπικού προγράμματος «Μαγειρεύω 
και προσφέρω» του ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά», θα εκτίθεται πλέον 
μόνιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λάρνακα! Η κλήρωση 
και η ανάθεση κάθε ιπποπόταμου στην στηρίκτρια εταιρεία του, 
έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Εκεί παρευρέθησαν και οι 20 εταιρείες που πρόσφεραν από 

5.000 για την υιοθεσία ενός ιπποπόταμου. Το ’   ήταν μία 
πρωτότυπη ιδέα του «Σοφία για τα Παιδιά», που έγινε για να χαρίσει 
χαμόγελα σε παιδιά, μέσα από την προσφορά γευμάτων σε σχολεία. Σε 
όλη τη διαδρομή, η οποία άρχισε τον περασμένο Ιούνιο, οι 20 ο , 
μετέφεραν μηνύματα αγάπης, φροντίδας και συμπαράστασης για τα 
παιδιά της Κύπρου. Πλήθος κόσμου αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και 
συμμετείχε στις δράσεις και στις εκδηλώσεις του « ’  ». Όλα τα 
έσοδα δόθηκαν για τη στήριξη του έργου του «Σοφία για τα Παιδιά» και 
για τη συνέχιση του προγράμματος, το οποίο προσφέρει μεσημεριανό 
στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τη φιλοτέχνηση των ιπποπόταμων 
ανέλαβαν αφιλοκερδώς αναγνωρισμένοι Κύπριοι καλλιτέχνες. Το έργο 
που υιοθέτησε η Πετρολίνα ονομάζεται «Ο  κουκουμάς» και είναι 
έργο του καλλιτέχνη Γλαύκου Κουμίδη. Όπως και οι άλλοι 19 ιπποπό-
ταμοι, ο «  κουκουμάς» είναι κατασκευασμένος από   
(διαστάσεων 80   120   1 0 ). 
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ΛΕΥΚ ΣΙΑ
ανάρη  εωνί ου αρία  εωφ  ρχ  
ακαρίου    μ  πριν από το σού

περμαρκετ κολιάς  ίπλα από την Τράπε α 
ύπρου  ακατάμια  τηλ :  

 
ριστοφί ης άρης  Περικλέους  μετ  

φώτων ώστα Θεο ώρου και ληματαριάς  
τρό ολος  τηλ :   

Τσαγγαρί ης αράλαμπος  ακε ονιτίσσης 
  πλησίον  τρό ολος  

τηλ :   
εωργίου  Τίφα ατερίνα  εωφ  υρηνεί

ας  απέναντι από την εκκλησία γίου 
ν ρέα  Πλατύ  γλαντ ιά  τηλ :  

 
ακω ί ης ωνσταντίνος  ρήτης  πλα
γιό ρομος   μετά από τη 
ιασταύρωση Τρουλλί η  ευκωσία  τηλ : 

  

ΛΕΜΕΣΟΣ
ικολάου ασίλης  αραλάμπους Ευαγόρου 
 ορείως   ινόπετρας  

ε ιά  ίπλα από εστιατόριο εύση  γιος 
θανάσιος  τηλ :   

Παλλαρή ριστίνα  Πάφου   ρόμος 
ωνα   μ  από φώτα μονοίας  άτω 

Πολεμί ια  τηλ :   

ιάννακας ίκης  εοντίου   ρόμος 
Παλαιού οσοκομείου  έναντι ΠΕ όρφου  

εμεσός  τηλ :   
ρηγορίου ρηγόρης  ωστή Παλαμά  
γιος εκτάριος  ορείως ανιτείου  έσα 

ειτονιά  τηλ :   

ΛΑΡΝΑΚΑ
ρηγοράς ντώνης  υριάκου άτση  Θέ

ατρο κάλα  κάτω από Διόφαντο  άρνακα  
τηλ :   

έρνη ένια  ιάννου ρανι ιώτη  
μετα ύ Τροχαίας άρνακας  τηνιατρείου  
άρνακα  τηλ :   

ΠΑΦΟΣ
ρακλέους αίρη  καμαντί ος    

μέτρα από το περίπτερο  O  προς τη 
λώρακα  απέναντι από την Τράπε α ύ

πρου  Πάφος  τηλ :   
απου ιώτη ντρη  Θεσσαλονίκης  έναντι 

Πυροσ εστικής  Πάφος  τηλ :  
 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ιαγιάς ιώργος  ωτήρας  πλησίον 

κλινικής ητώ  Παραλίμνι  τηλ :  
 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚ ΣΙΑ
Παθολόγος: ώστας χί ας  τηλ :   

 
υρολόγος: χιλλέας ορέλλης  τηλ : 

  
οντίατρος: υριάκος αρρής  τηλ :  

ΛΕΜΕΣΟΣ
οντίατρος: Παναγιώτης ιαφάκας  τηλ :  

Ιατροί

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ κατάστημα  τ μ  στο  

   στην πολυσύχναστη 
εωφόρο ολωνακίου στη εμεσό  Το κατάστημα 

θα είναι ιαθέσιμο από Φε ρουάριο  ια 
πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
στο  κ  οφοκλή οφοκλέους

ΔΙΑΦΟΡΑ
Π ΛΕΙΤΑΙ καινούργιο υγείο κατα ύκτης 

με  συρτάρια και  λίτρα χωρητικότητα  ια 
πληροφορίες στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες 

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου προβάλ-
λουν για ακόμα μια φορά την πολιτιστική 
ταυτότητα του τόπου μας, επιλέγοντας για 
την εικονογράφηση του ετήσιου ημερο-
λογίου τους χάρτες της Κύπρου από τη 
χαρτογραφική συλλογή του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Οι δρα-
στηριότητες του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τράπεζας Κύπρου στον τομέα αυτό έχουν 
τύχει διεθνούς αναγνώρισης, με επιστέ-
γασμα τη βράβευσή του, το 1990, από τον 
Διεθνή Οργανισμό Συλλεκτών Χαρτών (   ’ S - S). 
Η αξιόλογη αυτή σειρά χαρτών δίνει μια λεπτομερή εικόνα της εξέλιξης της κυπριακής 
χαρτογραφίας και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πολιτιστική αξία του τόπου 
μας μέσα από το ημερολόγιο των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου. Οι Γενικές Ασφάλειες 
Κύπρου είναι μια εταιρεία με  χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική βιομηχανία του 
τόπου μας, με συνετή και σοβαρή εταιρική κουλτούρα και διαχείριση. Από το 1951, 
ως η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία του τόπου, οι Γενικές διακρίνονται για το κύρος και 
την αξιοπιστία τους, καθώς επίσης και για τον επαγγελματισμό του έμπειρου και άρτια 
καταρτισμένου προσωπικού τους. Προσφέρουν ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών 
προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων και 
διατηρώντας διαχρονικά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης τόσο στο στάδιο της πώλησης 
όσο και στον χειρισμό απαιτήσεων μετά από ζημιές. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
είναι χορηγός του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ (  ’   

) για τη συμμετοχή του στον 21ο  Μαρα-
θώνιο που θα πραγματοποιηθεί στις 1  Μαρτίου 2019 
στην Πάφο. Ο Μαραθώνιος Πάφου αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους αγώνες που λαμβάνουν χώρα στην 
Κύπρο με αρκετές συμμετοχές τόσο από το εσωτερικό 
όσο και από το εξωτερικό. Το Κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας Αρχαγγέλου Μιχαήλ (  ’  

 ) θα διαθέσει όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις χορηγίες 
για τη λειτουργία της πρωτοβουλίας «S   » και αφορά στην εκπαίδευση και 
πρόσληψη νοσοκόμων αλλά και στην κάλυψη των γενικών εξόδων του Κέντρου. Το Γραφείο 
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις προωθεί δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα 
και υποστηρίζει εκδηλώσεις που ενισχύουν και ενεργοποιούν την κοινωνική προσφορά 
και ευαισθησία.

σ σ  
Ο κ. Σωτήρης Παντελή του Παντελά-

κη, από την Άσσια και της Ελένης, από 
τον Καραβά και τώρα στον Άγιο Αθανάσιο 
Λεμεσού, και η δ. Εύη Οικονομίδου του 
Λο ζου, από τη Φιλιά και της Στέλλας, από 
τη Μια Μηλιά και τώρα στο Τσέρι, έδωσαν 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

- Ο κ. Αλέξανδρος Στυλιανού του Μιχα-
λάκη, από την Περιστερώνα Αμμοχώστου 
και της Μαρίας Λίγγη από την Άχνα, και η 
δ. Σεβάστεια Νοταρίδου του Αβραάμ, από 
τη Δράμα και της Σωτήρας Θεμιστοκλέους, 
από τον Βαθύλακα Αμμοχώστου και οι δύο 
τώρα κάτοικοι Λεμεσού, έδωσαν αμοιβαία 

υπόσχεση γάμου.
- Ο κ. Μιχάλης Πιτσιλλίδης του Αντρέα 

και της Αθηνούλας, από το Αγριδάκι Κε-
ρύνειας και τώρα στους Εργάτες, και η δ. 
Ειρήνη Σίμου του Θωμά και της Ελένης, 
από το Παλιομέτοχο, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

σ α
Ο Σύνδεσμος Αγάπης και Αλληλεγγύης 

ανακοινώνει ότι τα έσοδα από την πώληση 
λαχνών που κληρώθηκαν στις 20/12/2018, 
με αρ. άδειας του πουργείου Οικονομικών 
Α/Α 31/2018, είναι 4.4 0. Οι τυχεροί 
λαχνοί είναι: 1355, 480, 183 .

Η εταιρεία     
 στηρίζει έμπρακτα, για 8η συνεχόμενη 

χρονιά, το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί 
η   Κύπρου. Μέσα στο πλαίσιο 
της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, πα-
ρέδωσε επιταγή ύψους 5.000 για στήριξη 
των προγραμμάτων των ασθενών με καρκίνο 
του μαστού. Το ποσό αποτελεί μέρος των 
εσόδων από τις πωλήσεις Οκτωβρίου των 
ροζ σακούλων, που διατέθηκαν με ειδική 
ετικέτα του συνδέσμου. Η παράδοση έγινε στο σπίτι της   στη Λεμεσό 
από τον διευθυντή  Χρίστο Μιχαήλ. Την επιταγή παρέλαβε εκ μέρους της 

  η κα Εύη Παπαδοπούλου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και 
η κα Γιάννα Μασούρα.

Παρά τις δυνατές βροχές 
και το τσουχτερό κρύο γιόρ-
τασαν και φέτος οι Χειμερινοί 
Κολυμβητές του σωματείου 
«Βρυσούθκια Κέλπετρη», τον 
ερχομό του νέου χρόνου. Την 
Πρωτοχρονιά, οι κολυμβη-
τές βούτηξαν στα παγωμένα 
νερά στα αγαπημένα τους 
Δημοτικά Μπάνια καλω-
σορίζοντας τη νέα χρονιά. 
Στην όμορφη γιορταστική 
εκδήλωση, προσφέρθηκαν πλούσια χριστουγεννιάτικα εδέσματα στη σχάρα, άφθονο 
ποτό και μουσική. Ο Νίκος Σιμιλλίδης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Πάφου, έκοψε τη 
βασιλόπιτα και ευχαρίστησε τους κολυμβητές της Πάφου για την προσφορά τους στα 
κοινά, ενώ τόνισε ότι με χαρά είδε πως οι Χειμερινοί Κολυμβητές αυξάνονται χρόνο με 
τον χρόνο. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Ματθαίος Ιεροκηπιώτης, στον απολογισμό του, 
αναφέρθηκε στις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, αλλά και σε αυτές που 
θα ακολουθήσουν. Το χρυσό φλουρί βρήκε ο Γιώργος Ασβεστάς, ο οποίος κέρδισε μια 
διαμονή για 2 άτομα με πρωινό, στο ξενοδοχείο  στη Λευκωσία. 

ι ενικές καλωσορί ουν το  ανα εικνύοντας 
την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας

Το Πανεπιστήμιο εάπολις προωθεί ράσεις 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα

 χρόνια ίπλα στη  

ιόρτασαν οι ειμερινοί ολυμ ητές της Πάφου

Μια μέρα γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις και χαρά 
περίμενε τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο Μακά-
ρειο Νοσοκομείο αυτές τις γιορτές, αφού είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον επιβλητικό, 
αυθεντικό Άγιο Βασίλη και να φωτογραφηθούν 
μαζί του. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο 
Άγιος Βασίλης, παρέα με τη μασκότ της ΚΕΑΝΙΤΑ, 
πρόσφερε δώρα σε όλα τα παιδιά, σκορπίζοντας 
χαμόγελα ευτυχίας. Ο Άγιος Βασίλης κατέφθασε 
από τη χιονισμένη Λαπωνία στην Κύπρο ειδικά 
για την τετραήμερη καθιερωμένη ενέργεια στο    , κατά τη διάρκεια της 
οποίας φωτογραφήθηκε με τους μικρούς του φίλους λίγο πριν υποδεχτούν το νέο έτος, με 
την πολύτιμη στήριξη της ΚΕΑΝΙΤΑ, του αγαπημένου φρουτοποτού όλων των παιδιών.

Η S , μέλος του Ομίλου 
, στο πλαίσιο του έργου κοινωνικής 

προσφοράς παρέδωσε μεγάλη ποσότητα 
πλαστικών πωμάτων για ανακύκλωση, τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, η συλλογή των πλαστικών 
πωμάτων, αποτελεί προσπάθεια που ξεκίνησε 
στις αρχές του 2018 με την τοποθέτηση κάδων 
ανακύκλωσης στα γραφεία της εταιρείας. Σε 
αυτούς τους κάδους, εργαζόμενοι και επι-
σκέπτες είχαν την ευκαιρία να βάλουν τα 
πλαστικά πώματα άδειων συσκευασιών. Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος θα χρησιμοποιήσει 
τα έσοδα από την ανακύκλωση των εν λόγω πωμάτων για τη χρηματοδότηση του προ-
γράμματος αγοράς βοηθημάτων αυτοεξυπηρέτησης. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια 
της εφαρμογής του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της S . 
Από την ίδρυσή της το 2008, η S  πραγματοποίησε διάφορες ενέργειες, όπως 
προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε κοινωνικά παντοπωλεία, εθελοντική 
εργασία και χρηματικές εισφορές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. ετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του 2018 στην Αττική, η S  συνεισέφερε το ποσό των 8.000 για 
τους πυρόπληκτους. Άλλες ενέργειες περιλαμβάνουν συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας 
βρεφικού γάλακτος για τις ανάγκες του κοινοτικού παντοπωλείου Λάρνακας και τη συμ-
μετοχή σε καθαριότητα παραλιών. Πρόσφατα πραγματοποίησε αιμοδοσία με την οποία 
βοήθησε ασθενείς των Γενικών Νοσοκομείων Λάρνακας και Πάφου. 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση 
των Προγραμμάτων Σπουδών, σε όλες τις βαθμίδες, με την ενσωμάτωση σύγχρονων 
πρακτικών. Σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γυμνάσιο 
Παλουριώτισσας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Επαυξημένη Πραγματικότητα και 
Διαθεματικότητα στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών», το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 
από τις 8:30 έως τις 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου -S , που συγχρη-
ματοδοτείται από το πρόγραμμα  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα θέματα που 
θα παρουσιαστούν και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν απευθύνονται τόσο 
σε εκπαιδευτικούς Μέσης όσο και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον την ημερίδα 
μπορούν να παρακολουθήσουν Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές. ο -S  
στοχεύει στον συνδυασμό σύγχρονων τεχνολογιών όπως η Επαυξημένη και η Μικτή 
Πραγματικότητα, με τα σχολικά εργαστήρια για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και τη 
βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μεταξύ 12 και 18 ετών, σε μαθήματα στο πεδίο 
των S , και όχι μόνο. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των αναδυόμενων αυτών τεχνολογιών 
και της διαθεματικότητας στα μαθήματα S , ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τους 
μαθητές τους στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη αγορά εργα-
σίας, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία κ.ά. Για εγγραφές στην 
ημερίδα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο :// . / / 4 9 2 Η 
συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το -S  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου 
στο :// .

Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία 
με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία 
Πολιτών, πραγματοποίησε δεντροφύτευ-
ση στον χώρο πρασίνου που βρίσκεται 
στη γωνία των οδών Σπυρίδωνος Νο-
μπέλη και Ανδρέα Αναστασοπούλου, 
παρά το πάρκο ΟΠΑΠ. Η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Σάβ-
βα Φιλίππου, αναπληρωτή προέδρου 
του Κινήματος Οικολόγων και δημότη 
Έγκωμης. Ο δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχα-
ρίας Κυριάκου, σε σύντομο χαιρετισμό 
του, τόνισε ότι ο Σάββας Φιλίππου υπήρξε ενεργός δημότης Έγκωμης, πάντοτε παρών στα 
δρώμενα του δήμου του, και ακάματος εργάτης για την προστασία του περιβάλλοντος και 
της οικολογίας. Ακολούθησε μονόλεπτος σιγή και χαιρετισμός του προέδρου του Κινήματος 
Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη. Ο δήμαρχος Έγκωμης και ο πρόεδρος του Κινήματος Οικο-
λόγων αποκάλυψαν από κοινού τιμητική πινακίδα με την οποία αναγράφεται ότι ο χώρος 
πρασίνου αφιερώνεται στη μνήμη του εκλιπόντος. Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι 
φύτευσαν συμβολικά δένδρα στον χώρο, με στόχο ο χώρος αυτός να αποτελέσει πνεύμονα 
πρασίνου για την περιοχή της Μακεδονίτισσας. Τη μνήμη του Σάββα Φιλίππου τίμησαν 
με την παρουσία τους ο δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, η επίτροπος 
Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου, η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολα δου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του 
Δήμου Έγκωμης Δημήτρης Σιεηττάνης, ο δημοτικός σύμβουλος Έγκωμης Κώστας Λύ-
μπουρας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης, στελέχη του Κινήματος Οικολόγων, 
συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος και περίοικοι.

Το     και
η Ε Τ  χάρισαν μιαν α έχαστη μέρα
στα παι ιά του ακάρειου οσοκομείου

   στηρί ει
τον ντιρευματικό ύν εσμο

Επαυ ημένη Πραγματικότητα στο Ευρωπα κό 
Πανεπιστήμιο

 Εκ ήλωση στη μνήμη ά α Φιλίππου 

Αυτή η χρονιά σηματοδότησε την 
τέταρτη επέτειο ίδρυσης του   

 ’  F , ενός φιλαν-
θρωπικού οργανισμού με κύριο στόχο 
τη βοήθεια προς κάθε πρωοτοβουλία 
ή πρόσωπο που έχει πραγματική ανά-
γκη, χωρίς προκαταλήψεις ή διακρίσεις. 
Από το 2014, το    ’  
F  έχει δωρίσει περισσότερο 
από μισό εκατομμύριο ευρώ στους το-
μείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος 
στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη παιδιών με λιγότερες ευκαιρίες. Κατά τη 
διάρκεια του 2018, το δρυμα οργάνωσε, χορήγησε και συμμετείχε σε μια πληθώρα από 
έργα και εκδηλώσεις. Οι κυριότερες ενέργειες περιλαμβάνουν τη χορηγία του   

 ’  F  αγώνα νεολαίας στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Λεμεσού, τη 
διοργάνωση μιας σειράς εκδρομών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά που 
διαμένουν σε στέγες σε όλη την Κύπρο και την αναγνώριση του έργου του Ιδρύματος από 
τον ανεξάρτητο φορέα κοινωνικής στήριξης και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Αλκυονίδες για 
τη βοήθειά του στη χρηματοδότηση ακαδημαϊκών σπουδών για μειονεκτούντες φοιτητές, 
καθώς και τη βοήθειά του προς οικογένειες με οικονομικά και ιατρικά προβλήματα. Το 

   ’  F  έχει επίσης στηρίξει τις τέχνες και τον πολιτισμό του 
νησιού με τη χορηγία θεατρικών έργων σε διάφορα αναγνωρισμένα φεστιβάλ. Επιπλέον, το 
δρυμα ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για οικονομική βοήθεια από διάφορες γνωστές φιλαν-

θρωπικές οργανώσεις, όπως τη  , στο πλαίσιο εκστρατείας της για τον καρκίνο 
του μαστού και το Καραϊσκάκειο δρυμα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία στην Κύπρο. 
Παράλληλα στήριξε διάφορα τοπικά προγράμματα, όπως τη χορηγία παιδικών χαρών, τη 
διαφύλαξη κουκουβάγιων στο ζωολογικό κήπο της Πάφου και τον περιβαλλοντικό ΜΚΟ 

 . Η χρονιά τελείωσε με την εκστρατεία των Χριστουγέννων του Ιδρύματος, που 
στόχο είχε να σκορπίσει χαρά και να προωθήσει τη συνεισφορά σε όσους έχουν ανάγκη, 
κατά την περίοδο των εορτών. Σε συνεργασία με το Τμήμα Νεολαίας του Ερυθρού Σταυρού 
Κύπρου, το δρυμα χάρισε 1000 «Πακέτα Αγάπης» γεμάτα προμήθειες τροφίμων και άλλων 
ειδών πρώτης ανάγκης, μαζί με 500 δωροεπιταγές, σε άπορες οικογένειες σε όλο το νησί. Το 

   ’  F  συνεργάστηκε επίσης με τον Δήμο Λεμεσού και δύο 
κοινωνικά του προγράμματα, το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και τα «Ελεύθερα Χέρια», προ-
σφέροντας διάφορα προϊόντα και παιχνίδια σε οικογένειες και παιδιά που τα έχουν ανάγκη.

Το      
ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των 

φιλανθρωπικών του ραστηριοτήτων για το 

ε επιτυχία στέφθηκε 
το πρώτο και πιο πολυ-
αναμενόμενο  

 στην Κύπρο, κα-
θώς χιλιάδες  
πλημμύρισαν το Συνε-
δριακό Κέντρο Φιλοξενία 
στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2018. Το  , το οποίο διοργανώθηκε από 
την  σε συνεργασία με την  , τα είχε πραγματικά όλα!  

,  , , , μεγάλα χρηματικά έπαθλα και συλλε-
κτικά δώρα! Κατά τη διάρκεια του πρώτου   περισσότεροι από 5.000 
επισκέπτες παρευρέθησαν στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ενώ 4.000 λάτρεις του 

 παρακολούθησαν τα τουρνουά μέσω  . Συνολικά, διοργανώθηκαν 
8 τουρνουά  στους δημοφιλέστερους τίτλους παιχνιδιών, ενώ οι συμμετέχοντες 
είχαν ως σύμμαχό τους τον πιο -  εξοπλισμό. 50  υπολογιστές της σειράς 

  , 40  οθόνες υψηλής ευκρίνειας και 1   S  4 οδήγησαν στη 
νίκη και σε έπαθλα άνω των 10.000 τους ικανότερους  της Κύπρου. Παράλ-
ληλα με τα τουρνουά, οι λάτρεις της τεχνολογίας και των S  είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν τους αγαπημένους τους , -  και  στο 
διεθνών προδιαγραφών  μήκους 18 μέτρων, το οποίο επιμελήθηκε η  . 
Τρεις γιγαντο-οθόνες και φώτα  μήκους 50 μέτρων ανέδειξαν τους πρωταγωνιστές 
του διημέρου, οι οποίοι εκτός από χρηματικά έπαθλα κέρδισαν συλλεκτικά δώρα από 
τους μεγάλους χορηγούς της βραδιάς. Επίσης, στο πλαίσιο του  πραγματοποιήθηκαν 

, το γρηγορότερο   της Κύπρου, ομιλίες, παρουσιάσεις νέων παιχνι-
διών, διαγωνισμός  και πλήθος παράλληλων δράσεων. Τις εντυπώσεις κέρδισε 
ο νούμερο ένα  σε Ελλάδα και Κύπρο 2 , η δημοφιλής Γερμανίδα  
F , η ελληνική εταιρεία παιχνιδιών  S ,    S   
και ο   Χάρης Αβραάμ. Το ενδιαφέρον των γονέων απέσπασαν τα σεμινάρια 
της κοινωνιογλωσσολόγου Ελισάβετ Κιούρτη, καθώς και η παρουσίαση του   

 από τη δημοσιογράφο Δόνα Καπαρτή. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να 
περιπλανηθούν στα περίπτερα των μεγαλύτερων κατασκευαστών τεχνολογίας, όπως 

, 3   και , παίζοντας δημοφιλείς τίτλους παιχνιδιών και αγο-
ράζοντας τα πιο   της αγοράς.

Δυναμικό εκίνημα για το πρώτο
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Γράμματα από αναγνώστες της «Σ»
τ  στ λ  στ  

αρ  λα τ  
Η Λία Ιωάννου και η Μαργαρίτα Ζερ-

βίδου, εκ μέρους της ομάδας «Μαζί για 
την Αγλαντζιά», σε ανοικτή επιστολή τους 
προς τον δήμαρχο Αγλαντζιάς, Χαράλαμπο 
Πετρίδη, απαντούν στο ευχετήριο μήνυμα 
του δημάρχου στο τελευταίο τεύχος του 
«Εν Δήμω Αγλαντζιάς» (9/12/18): 

Διαβάσαμε το μήνυμα και τις ευχές σας 
και αντευχόμαστε. Πολύ παράδοξο όμως 
να μας εύχεστε Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο και 
να ανακοινώνετε συνάμα έργα που θα 
επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της 
ζωής μας και ιδιαίτερα την υγεία μας. 

Προωθείτε και ανακοινώνετε, εν μέσω 
εορτών, ένα έργο όπως αυτό της επέκτασης 
της Λεωφόρου Ακαδημίας, ενώ γνωρίζετε 
την έντονη αντίθεση πάρα πολλών δημοτών 
σας γι’ αυτό, χωρίς μάλιστα οποιανδήποτε 
διαβούλευση μαζί τους; 

Ανακοινώνετε, εν μέσω εορτών, ένα 
δρόμο διαμέσου του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Αθαλάσσας (ΕΔΠΑ) και των γει-
τονιών, με μόνο στόχο, όπως δηλώσατε στο 

, «την αποσυμφόρηση της 
Λεωφ. Λεμεσού»; 

Θα επιλύσετε το πρόβλημα σ’ αυτήν τη 
Λεωφόρο και θα διοχετεύσετε όλον αυτόν 
τον όγκο αυτοκινήτων διαμέσου του ΕΔΠΑ 
μας και των γειτονιών μας προς το κέντρο 
της Αγλαντζιάς και θα τον καταστήσετε ένα 
δήμο διερχομένων για να αποσυμφορήσετε 
μια υπεραστική Λεωφόρο;

Μα ποια υποχρέωση έχει ο Δήμος 
Αγλαντζιάς;

Παραλείψατε όμως κ. δήμαρχε να ενη-
μερώσετε επίσης για τον ανισόπεδο κόμβο 
Σταυρού (ΑΗΚ) στην είσοδο της Λευκω-
σίας, που δημιουργείται για να ενώσει τα 
δυτικά προάστια (Έγκωμη, Στρόβολο) με τα 
ανατολικά (Παλ/σσα, Καϊμακλί) διαμέσου 
της Οδού Φυτωρίου και Λεωφ. Ακαδημί-
ας που θα καταστρέψει ακόμη ένα μέρος 
του ΕΔΠΑ και θα δημιουργήσει ακόμη 
μεγαλύτερο πρόβλημα συμφόρησης στην 
Αγλαντζιά. Μπορείτε άραγε να φανταστείτε 
τι επιπρόσθετη ροή αυτοκινήτων θα διο-
χετευτεί διαμέσου της;... 

...Δεν θέλουμε τον δρόμο μέσα στο δάσος 
μας. Ούτε δίπλα από τα σχολεία, τα ινστι-
τούτα μας, και έξω από τα παράθυρα των 
σπιτιών μας. Δεν θέλουμε το καυσαέριο 
και την ηχορύπανση δίπλα και γύρω μας. 
Είναι δικαίωμά μας αλλά και των παιδιών 
μας να ζούμε σε καθαρό και ασφαλές περι-
βάλλον. Γι’ αυτό θα έπρεπε να φροντίζατε. 
Τη διατήρηση και αναβάθμισή του και όχι 
αναβάθμιση του Καρναβαλιού, μια ολίγων 
ημερών εορτή…

...Αυτό είναι το όραμά σας δήμαρχε; Να 
γίνετε διεκπεραιωτής των κυβερνητικών 
σχεδίων και των παρωχημένων εποχών 
«οραμάτων» τους για ανάπτυξη των πόλεών 

μας; Και μάλιστα χωρίς καμία διαβούλευση 
με τους δημότες σας;

Πού πάνε κ. δήμαρχε οι ωραίες εξαγ-
γελίες σας ότι «οι σύγχρονες πόλεις δημι-
ουργούνται με τη διαρκή συμμετοχή και 
αλληλεπίδραση των κατοίκων» και ότι 
«η διεύρυνση των σχέσεων σύμπραξης 
με φορείς που δραστηριοποιούνται στην 
Αγλαντζιά αποτελεί πάγια επιδίωξη της 
Δημοτικής Αρχής» («Εν Δήμω» 5/8/1 );

Δυστυχώς μόνο λόγια. Οι πράξεις σας 
πόρρω απέχουν από αυτά. 

σ  α α  
στ ρ α  στη λ ρα α

Μία ομάδα κατοίκων της Χλώρακας, 
εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια 
στον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Χλώρακας για την ιστορική 
απόφαση που πήραν (κατά πλειοψηφία) να 
μετατραπεί το σπίτι του αείμνηστου Νικόλα 
Αζίνα σε Μουσείο Αγώνα της ΕΟΚΑ και 
της Ιστορίας της Χλώρακας: 

Ως γνωστόν, το σπίτι του Νικόλα Αζίνα 
στη Χλώρακα είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με την πρόσφατη Ιστορία του τόπου μας 
και του χωριού μας. Από τη Χλώρακα και 
από το σπίτι του Νικόλα Αζίνα ξεκίνησε ο 
απελευθερωτικός αντιαποικιακός αγώνας 
της Κύπρου εναντίον των Άγγλων κατα-
κτητών του νησιού. Το σπίτι αυτό αποτελεί, 
κατά κοινή ομολογία, ιστορικό μνημείο 
όχι μόνο για το χωριό μας, τη Χλώρακα, 
αλλά για ολόκληρη την Κύπρο. Είναι τοις 
πάσι γνωστό πως το σπίτι αυτό υπήρξε 
το πρώτο κρησφύγετο του Διγενή και το 
πρώτο οπλοστάσιο της ΕΟΚΑ. Δίκαια χα-
ρακτηρίστηκε από πολλούς ως η «Αγία 
Λαύρα» της Κύπρου.

Επικροτούμε ανεπιφύλακτα την απόφαση 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για 
την ίδρυση ιστορικού μουσείου, το οποίο 
θα στεγάσει όλους τους αγώνες του λαού 
μας, δεδομένου ότι άνθρωποι του χωριού 
μας πήραν μέρος σε όλους τους αγώνες 
του έθνους και της πατρίδας μας για την 
ελευθερία και τη δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, πολλοί συγχωριανοί μας 
συμμετείχαν στους βαλκανικούς πολέμους, 
στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον 
απελευθερωτικό αγώνα του ’55-’59, στην 
απόκρουση της τουρκικής ανταρσίας το 
’ 3-’ 4 και πολέμησαν στο πραξικόπημα 
και την τουρκική εισβολή του 19 4 υπε-
ρασπιζόμενοι τα αγαθά της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας. Τι λέτε; Όλοι αυτοί δεν 
έχουν θέση σε ένα ιστορικό μουσείο; Δεν 
είναι πρέπον και δίκαιον να τιμήσουμε 
και με αυτόν τον τρόπο τους αγώνες και 
τις θυσίες τους;

Και κάτι τελευταίο: Ματαιοπονούν όσοι 
προσπαθούν να συνδέσουν τον εθνοαπε-
λευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59 
και το συγκεκριμένο σπίτι με τη μετέπειτα 
δράση της λεγόμενης ΕΟΚΑ Β, την οποία 

απεριφράστως καταδικάζουμε.

α ση τ  ρ ρ ατ  
σ  ταλ τ  

Ο Σύνδεσμος Γονέων, Κηδεμόνων 
και Φίλων του Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης Μουσικών Ταλέντων, εκφράζει την 
έκπληξη, τη δυσαρέσκεια και τον έντονο 
προβληματισμό του για την απόφαση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου να ανακοινώσει 
την αναστολή της λειτουργίας του Προ-
γράμματος: 

Μια τέτοια εξέλιξη, η βίαιη παύση των 
μαθημάτων για άγνωστο χρονικό διάστημα, 
δεν είναι απλώς επικίνδυνη αλλά εν δυνά-
μει καταστροφική. Μας προκαλεί απορία 
πώς το μεγαλύτερο κρατικό ακαδημαϊκό 
ίδρυμα της Κύπρου που περηφανεύεται 
ότι διατηρεί βασικό στοιχείο της αποστολής 
και της κουλτούρας του την επιδίωξη της 
αριστείας, δεν λαμβάνει υπόψη τις αλυσιδω-
τές συνέπειες που θα έχει τυχόν εφαρμογή 
αυτής της απόφασης για τη φυσική πορεία 
του Προγράμματος. Ότι δηλαδή έτσι μένουν 
ανενεργοί οι μαθητές που παρακολουθούν 
τα τακτικά και απαιτητικά μαθήματα στη 
βάση της φιλοσοφίας του προγράμματος, 
αλλά και επαγγελματικά ξεκρέμαστοι οι 
βοηθοί καθηγητές, η εκπαιδευτική σχέση 
με τους οποίους έχει χτιστεί στην ίδια βάση, 
σε βάθος χρόνου και με συγκε-
κριμένες προδιαγραφές. 

Το Πρόγραμμα δεν 
είναι πιλοτικό και 
πειραματικό και 
δεν ξεκίνησε ούτε 
χθες, ούτε φέτος. 
Δημιουργήθη-
κε και λειτουρ-
γεί με συνέπεια 
και αφοσίωση 
από τον Οκτώ-
βριο του 200 . 
Κι έμαθε να πο-
ρεύεται με υπομονή 
και πίστη στο αρχικό 
του όραμα, παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου μουσική 
εκπαίδευση σε δεκάδες παιδιά. Και 
συνεχίζοντας να πετυχαίνει εντυπωσιακά κι 
αποδεδειγμένα αποτελέσματα, παρά τις υπέρ-
τερες αντιξοότητες, κόντρα σε κάθε είδους 
εμπόδια και σε πείσμα ενός απρόκλητου, 
ανελέητου και πολυετούς πολέμου λάσπης 
που εκπορεύεται από ανθρώπους που συ-
νειδητά παραλείπουν να αντιληφθούν ότι 
έχουν να κάνουν με παιδιά και αρνούνται 
να αποδεχθούν το γεγονός της επιτυχίας του 
Προγράμματος για τους δικούς τους λόγους 
και σκοπιμότητες. Τα παιδιά μας θυσίασαν 
τον ελεύθερό τους χρόνο επενδύοντας τα 
παιδικά και εφηβικά τους χρόνια, για να 
ταχθούν με επαγγελματική αφοσίωση σ’ 
αυτό που αγαπούν κάνοντας πολλές φορές 
την Κύπρο περήφανη στο εξωτερικό, για να 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟ ΟΥ

Τα έργα τέχνης ξεκινούν να φθείρονται 
από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας 
τους, καθώς εκτίθενται στον χώρο και 

τον χρόνο. Η συντήρηση είναι η διαδικασία της 
διατήρησης του χρόνου ζωής του έργου, έχοντας 
ως χρέος την παρουσίασή του, όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στην αρχική του κατάσταση. Η δι-
αδικασία αυτή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
διεπιστημονική συνεργασία, εφαρμόζοντας μια 
ποικιλία μεθόδων αισθητικής, ιστορίας, επιστή-
μης και τέχνης. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, 
αντί να χάνουν την αξία τους, λόγω της φθοράς 
που υφίστανται, τη διατηρούν και την αυξάνουν. 

Ο συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
αναλαμβάνει τη συντήρηση ή και την αποκατάστα-
ση αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων έργων 
τέχνης. Ασχολείται με αντικείμενα ή μνημεία που 
έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική 
αξία, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην αρχική 
τους κατάσταση ή να επιβραδύνει τη φυσική τους 
φθορά. Συγκεκριμένα, εξετάζει προσεκτικά τη 
σύσταση των υλικών και τον τρόπο κατασκευής 
των αντικειμένων που αναλαμβάνει να συντηρήσει. 

Στη συνέχεια, διερευνά την έκταση της φθοράς 
και τα αίτια που την προκάλεσαν και αποφασίζει 
για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για τη 
συντήρησή τους. Με τη βοήθεια εργαλείων ή/
και τη χρήση χημικών υλικών, προχωρά στον 
καθαρισμό των επιφανειών, στην ενίσχυση 
των φθαρμένων τμημάτων και στην ανάδειξη 
των χρωμάτων. Επίσης, δίνει συμβουλές για τη 
συντήρηση των αντικειμένων και τις συνθήκες 
που πρέπει να επικρατούν στους χώρους (σχε-
τική υγρασία, θερμοκρασία, φωτισμός), όπου 

φυλάσσονται ή εκτίθενται (μουσεία, ανοιχτοί 
χώροι, ιδιωτικές συλλογές). 

Εκτός από την απαιτούμενη εκπαίδευση, ο 
συντηρητής πρέπει να έχει και τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες όπως είναι ο σεβασμός και η 
τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η υπομονή, 
η καλή ιστορική γνώση, η ικανότητα για λεπτές 
χειρωνακτικές εργασίες, η ικανότητα αντίληψης 
χώρου και χρόνου, η επιδεξιότητα, η καλλιτεχνική 
ευαισθησία και η παιδεία και το πιο σημαντικό 
να έχει υπευθυνότητα. 

Ο Νικηφόρος Λύτρας γεννήθη-
κε στον Πύργο της Τήνου το 
1832 και πέθανε στην Αθήνα 

στις 13 Ιουνίου 1904. ταν ένας από 
τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους 
και δασκάλους της ζωγραφικής κατά 
τον 19ο αιώνα. Θεωρείται από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους της 
Σχολής του Μονάχου και πρωτοπό-
ρος στη διαμόρφωση της διδασκαλίας 
των Καλών Τεχνών στην Ελλάδα. Η 
πολυσήμαντη τέχνη του καλύπτει τα 
τρία τέταρτα του πρώτου αιώνα της 
ελληνικής αναγέννησης.

ταν γιος ενός λαϊκού μαρμα-
ρογλύπτη, ο οποίος περιπλανή-
θηκε σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις 
των Βαλκανίων αναζητώντας την 
τύχη του και τελικά κατέληξε στην 
Τήνο. Ο πατέρας μετέδωσε στον γιο 
του τη μεγάλη αγάπη του προς την 
καλλιτεχνία και ο Νικηφόρος Λύτρας 
από μικρή ηλικία είχε εκπλήξει με το 
πλούσιο ταλέντο του όσους έτυχε να 
τον γνωρίσουν.

Το 18 0, με υποτροφία του βα-
σιλιά Όθωνα, πήγε στο Μόναχο 
για να σπουδάσει στη Βασιλική 
Ακαδημία των Καλών Τεχνών 
και έτσι βρέθηκε στην καρδιά της 
ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ζωής. 
Την εποχή εκείνη, στην πρωτεύου-
σα της Βαυαρίας ζωντάνευε ξανά ο 
αθηναϊκός 5ος αιώνας π.Χ.. Η τέχνη, 
που είχε πηγή τον αρχαίο κλασικισμό, 
βρισκόταν στην ακμή της. Μέσα σ’ 

αυτή τη Σχολή και με δάσκαλό του 
τον Καρλ φον Πιλότι, ο οποίος ήταν 
βασικός εκπρόσωπος της ιστορικής 
ρεαλιστικής ζωγραφικής στη Γερμανία, 
ο Νικηφόρος Λύτρας ανέπτυξε στέρεες 
ρίζες για την κατοπινή του εξέλιξη.

Με την επιστροφή του στην Αθήνα, 
ο Λύτρας διορίστηκε καθηγητής στο 

Σχολείο Καλών Τεχνών, στην έδρα 
της Ζωγραφικής, την οποία κατείχε 
για 38 ολόκληρα χρόνια, διδάσκοντας 
με υποδειγματική ευσυνειδησία και 
ζήλο. Το 18 3, συντροφιά με τον Γύζη, 
έκανε ένα τρίμηνο ταξίδι στη Σμύρνη 
και τη Μικρά Ασία, όπου πλούτισε 
το ταλέντο του με ισχυρές και φω-
τεινές εντυπώσεις και με τον ρυθμό 
ενός άλλου κόσμου. Φιλοτέχνησε τα 
μετάλλια των πρώτων Ολυμπιακών 
Αγώνων του 189 .

Προς το τέλος της ζωής του, ασκητι-
κές και μαυροντυμένες υπάρξεις με 

κέρινα πρόσωπα πήραν τη θέση των 
λυγερόκορμων κοριτσιών. Η πο-
λύχρονη θητεία του ως καθηγητής 
στη Σχολή Καλών Τεχνών έθεσε 
τα θεμέλια για την ανάπτυξη της 

σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. 
Αν και προσκολλημένος πάντα στις 

αρχές του ακαδημαϊσμού της Σχολής 
του Μονάχου και ανεπηρέαστος από 
το ρεύμα των ιμπρεσιονιστών, εντού-
τοις προέτρεπε πάντα τους μαθητές 
του να είναι ανοιχτοί στις νέες τάσεις. 

Ως καλλιτέχνης και ως δάσκαλος, ο 
Λύτρας σημάδεψε την πορεία της 
νεοελληνικής ζωγραφικής. «Η αγά-
πη προς το ωραίον είναι η γέφυρα 
μεταξύ Θεού και ανθρώπου», έλεγε. 

Το 1903 παρασημοφορήθηκε με 
τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο . . .

Μακαρίου 1, Λ/σία.

  Ν  Λ συντήρηση έργων τέχνης

εισπράξουν για τους κόπους τους λάσπη, 
χλεύη, φθόνο και αγνωμοσύνη. 

Ως γονείς προφανώς και δεν έχουμε 
καμία διάθεση να πετάξουμε στον κάλαθο 
των αχρήστων τους κόπους και τις θυσίες 
που έκαναν τα παιδιά μας, αλλά κι εμείς 
οι ίδιοι με τεράστιο προσωπικό κόστος…

Καλούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
συγκεκριμένα το Συμβούλιο του Πανεπι-
στημίου να ανακαλέσει την απόφασή του. 
Καλούμε κάθε πολίτη που γνώρισε το Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων 
μέσα από την πολιτιστική αλλά και πλούσια 
εθελοντική του δράση κι αντιλήφθηκε το 
μέγεθος της ποιότητάς του, να στηρίξει το 
Πρόγραμμα και να μην επιτρέψει την κα-
ταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών 
του, αλλά και όλων των εν δυνάμει μαθητών 
του. Καλούμε τέλος την Πολιτεία να παρέμ-
βει αμέσως και να μη γίνει συνεργός στο 
έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή.

η τ  τ
λλα λ  σ τ
Ο Κυριάκος Πολυκάρπου σε επιστολή 

του με τίτλο «Αν είστε πατριώτες αποποι-
ηθείτε των πολλαπλών συντάξεων», τονί-
ζει ότι, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, 
πατριωτική πράξη δεν είναι να πάρεις το 
όπλο και να κυνηγήσεις τον εχθρό, αλλά 

να βοηθήσεις να ορθοποδήσει 
η πατρίδα σου με οποιον-

δήποτε τρόπο: 
Η αποποίηση 

των πολλαπλών 
συντάξεων, της 

χ ρ η μ α τ ι κ ή ς 
υπεραμοιβής 
και η κατάθε-
σή τους προς 
όφελος των 

δ υ σ π ρ α γ ο ύ -
ντων συμπατρι-

ωτών μας είναι 
υπέρτατη εθνική 

πράξη, υπέρμετρος 
πατριωτισμός και κοι-

νωνική ευαισθησία.
Τα υπόλοιπα που σκαρφίζονται 

οι πρόσκαιροι επίγειοι προνομιούχοι είναι 
φληναφήματα για να ξεφεύγουν από το 
κυρίαρχο ζήτημα του διαμοιρασμού της 
πίτας, που αυτή η κοινωνία προσφέρει. Το 
θέμα είναι πρωτίστως ηθικό και εδώ θα 
φανεί πόση και ποια είναι η υπόστασή τους. 

Φυσικά η Κυβέρνηση και η Βουλή 
πρέπει να επεξεργαστούν τρόπους για 
να σταματήσουν την παραχώρηση προ-
νομίων που απορρέουν από τις πολλα-
πλές συντάξεις, ανεξάρτητα από τη στάση 
των προνομιούχων. Αλλά και οι πολίτες 
πρέπει να ξυπνήσουν και να αρχίσουν να 
διαμαρτύρονται για τα εξωπραγματικά τε-
κταινόμενα. Γιατί μόνον με τις δυναμικές 
κινητοποιήσεις πετυχαίνεις τον στόχο σου!

«ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ» 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ»
- ΣΧΟΛΙΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

.

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν ή να καταθέσουν ερωτήματα 
για οποιοδήποτε θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους στο  

. , με θέμα «Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτε-
ραιότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν ξεπερνούν σε έκταση τις 400 
λέξεις, έχουν σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του συγγραφέα. Δεν 
θα δημοσιεύονται επιστολές που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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Ο ερχομός του καινούργιου χρόνου 
βρίσκει και πάλιν τον ελληνισμό 
να δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα. 

Και όσο κι αν θέλουμε να είμαστε αισιόδο-
ξοι, οι θετικές/ρεαλιστικές προσδοκίες για το 
2019 παραμένουν εξαιρετικά περιορισμέ-
νες. Πολλά προβλήματα εξακολουθούν να 
υπάρχουν ακόμα στην οικονομία, ωστόσο 
σίγουρα υπάρχουν ζητήματα πολύ πιο 
σοβαρά από τα οικονομικά, τα οποία, αν 
δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και 
με τη δέουσα σοβαρότητα, είναι δυνατόν 
να φέρουν πολλά δεινά στην πατρίδα μας 
(Ελλάδα και Κύπρο). 

Στη σκέψη όλων (έτσι πρέπει τουλά-
χιστον) βρίσκονται τα σκλαβωμένα εδά-
φη μας με τα βουβά καμπαναριά που 
χάσκουν σαν ανοικτή πληγή πάνω στις 
συλημένες εκκλησίες μας. Η στοιχειωμένη 
Αμμόχωστος, η κουρσεμένη Κερύνεια, η 
Μόρφου, τα χωριά μας, τα ιερά και όσιά 
μας ευρίσκονται υπό τουρκική κατοχή 
για περισσότερο από 44 χρόνια. Και μην 
μας ξεγελά το γεγονός ότι, από καιρού εις 
καιρόν, πανηγυρίζουμε για την τέλεση 
θείας λειτουργίας σε κάποιες ελάχιστες 
εκκλησίες μας. Ούτε που, από καιρού εις 
καιρόν, δρασκελούμε με τους όρους της 
κατοχής τα αιματοβαμμένα συρματοπλέγ-
ματα. Σημεία των καιρών είναι και συμβι-
βασμοί που πληρώνονται πολύ ακριβά.  

Το Κυπριακό ταλανίζει γενεές γενεών 
για πολλές δεκαετίες, για να μην πω αιώνες, 

χωρίς ποτέ να βρει μια αξιοπρεπή και έστω 
κατ’ ελάχιστον δίκαιη λύση, που θα φέρει 
παντοτινά ειρήνη και γαλήνη στο νησί. 

Τα εθνικά προβλήματα και τα ανοικτά 
μέτωπα γίνονται όλο και πιο δισεπίλυτα, 
ένεκα κυρίως της αδιάλλακτης και προ-
κλητικής στάσης των κακών γειτόνων μας. 
Μεγαλύτερο κίνδυνο ασφαλώς ενέχει η 
απροκάλυπτη και προς κάθε κατεύθυνση 
επεκτατική πολιτική της Άγκυρας, που, 
εσχάτως, εκτός της μόνιμης παρουσίας 
της στα κατεχόμενα της Κύπρου, με την 
ανοχή της διεθνούς κοινότητας, ο Αττίλας 
επανέλαβε την παλιά κακή συνήθειά του 
και στρατοπέδευσε και εντός των συρι-
ακών εδαφών.  

Σε αντίθεση με αυτήν την πειρατική και 
επεκτατική/ιμπεριαλιστική πολιτική της 
Άγκυρας (με την Αλβανία και τα Σκόπια 
να την ακολουθούν πιστά), η ελληνική 
εξωτερική πολιτική μονίμως αυτοσχε-
διάζει και πειραματίζεται. Ουδέποτε, 
δυστυχώς, υπήρξε από μέρους μας μια 
σταθερά γραμμή πλεύσης που να ακολου-
θείται αταλάντευτα χωρίς παλινωδίες, απ’ 
όλους ανεξαρτήτως, είτε βρίσκονται στην 
αντιπολίτευση είτε είναι Κυβέρνηση. Με 
αποτέλεσμα ο ελληνισμός να εξαφανίζεται 
από μέρη που μεγαλουργούσε για αιώνες 
και να συρρικνώνεται επικίνδυνα.

Κατά καιρούς άλλοι κοιτούσαν στην 
Ανατολή και άλλοι προς τη Δύση, με την 
πατρίδα να θυσιάζεται για τα συμφέροντα 

των ξένων. Εμφύλιος στην Ελλάδα που 
ισοπέδωσε ό,τι άφησε όρθιο η γερμανική 
λαίλαπα. Και, λίγο μετά, ο ενωτικός αγώνας 
των Κυπρίων, με την Αθήνα να ερωτο-
τροπεί με τους Άγγλους αποικιοκράτες, 
αντί να στηρίζει τον κυπριακό ελληνισμό 
στον υπέρ βωμών και εστιών αγώνα του! 
Γι’ αυτό, άλλωστε, έγινε, προς έκπληξη 
όλων, Πρωθυπουργός ο φίλαγγλος και 
πολύ χαμηλών προδιαγραφών πολιτικός 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, αντί του Στε-
φανόπουλου ή του Κανελλόπουλου! 
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι που 
δημιουργήθηκε, ύστερα από τον επικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ για λευτεριά και Ένωση, 
η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος από-
λυτα εξαρτώμενο από τις επιβουλές των 
ξένων, με εγγυητή της βιωσιμότητάς του, 
τον δικό τους χωροφύλακα στην περιοχή, 
την επεκτατική Τουρκία. Αντί, λοιπόν, η 
διεθνής κοινότητα να δώσει στον λαό της 
Κύπρου αυτό που εδικαιούτο, δηλαδή την 
αυτοδιάθεσή του, αναφαίρετο δικαίωμα 
των λαών που εκπορεύεται μέσα από τον 
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
δημιούργησαν ένα συνεταιριστικό κράτος, 
με την Τουρκία να έχει λόγο σε όλες τις 
αποφάσεις του!

Την ίδια ώρα, μέναμε βουβοί και 
άλαλοι, όταν όλοι αποκαλούσαν τα 

Σκόπια Μακεδονία (κρεμούσαμε και 
εμείς χάρτες στα σχολεία μας, όπου αντί 
Σκόπια έγραφαν Μακεδονία), μόνο και 
μόνο για να μη χαλάσουμε χατίρι στους 
«συμμάχους» μας. Με τη σιωπή μας και 
την ανοχή μας γκριζάραμε αργότερα το 
Αιγαίο και αφήσαμε τους Τούρκους να 
αλωνίζουν ασταμάτητα στη Θράκη! Και 
τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε!

Και επειδή πολύ λόγος γίνεται τε-
λευταίως για νέο γύρο συνομιλιών στο 
Κυπριακό... Διερωτώμαι, στ’ αλήθεια, τι 
στο καλό μπορούμε να κουβεντιάσουμε 
με την τουρκική ηγεσία, δηλαδή με την 
κατοχική Τουρκία, δηλαδή με τον ανα-
ξιόπιστο, απρόβλεπτο και κυκλοθυμικό 
Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και όχι τον κατο-
χικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, που δεν 
μπορεί να αρθρώσει λέξη, αν δεν δώσει 
τη συγκατάθεσή της η τουρκική Κυβέρ-
νηση! Όταν, εν μέσω παραληρήματος, ο 
Τούρκος ΠΕΞ προειδοποιεί: «Εκείνοι 
που λένε μηδέν εγγυήσεις και ασφάλεια να 
ξυπνήσουν από το όνειρο». Όταν ενώπιον 
της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης απειλούν 
τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο με 
πολεμική σύρραξη! 

Όταν καθημερινά, κατ’ εντολήν Ερντο-
γάν, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, 
Χουλουσί Ακάρ, χρησιμοποιεί τη γνωστή 
ρητορική των απειλών! Μόλις προχθές, 
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μονά-
δες του τουρκικού στρατού στα σύνορα 

με τη Συρία, αναφερόμενος στη γνωστή 
επιθετική πολιτική αξιώσεων της Τουρκίας 
στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο μέσω της χρή-
σης του όρου «γαλάζια πατρίδα», δήλωσε: 
«Ο τουρκικός στρατός δεν θα διστάσει να 
υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμ-
φέροντα της ‘γαλάζιας πατρίδας’ μας των 
4 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων…». 

Οι νέες προκλήσεις από το καθεστώς 
Ερντογάν στο Αιγαίο και στην κυπρια-
κή Α.Ο.Ζ. κινούνται πέραν κάθε όριο 
και, σίγουρα, αν δεν αλλάξουν μυαλό οι 
Τούρκοι, τίποτε δεν αποκλείεται… κι ο 
Θεός να βάλει το χέρι του!

στερόγραφο: Δεν πούλησαν μόνον οι 
Αμερικανοί τους Κούρδους μαχητές, οι 
οποίοι έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά 
στη Συρία, καταφέρνοντας συντριπτικά 
κτυπήματα κατά του S S. Να μην ξεχνάμε 
και μια μικρή «ατιμία» που διέπραξε το 

πουργείο Εξωτερικών της μητέρας πα-
τρίδας! Όταν παρέδωσε στους Τούρκους, 
σαν γουρούνι σε σακί, τον Οτσαλάν! Που, 
έκτοτε, παραμένει στα μπουντρούμια των 
τουρκικών φυλακών! Τότε που ο Έλληνας 

ΠΕΞ, κατά δήλωση του τότε αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ, κυριολεκτικά μας γελοιοποίησε, 
υποστηρίζοντας ότι την ελληνική σημαία 
στα μια δεν την υφάρπαξαν Τούρκοι κομά-
ντος, αλλά παρασύρθηκε από τον άνεμο…  
* Αναπλ. καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, από το 

Μονάγρι Λεμεσού

μη λειτουργικής λύσης, τώρα τι λέγεται 
στον Λαό; Λέγεται ότι λειτουργική είναι 
και πάλιν η Διζωνική Ομοσπονδία αλλά… 
‘αποκεντρωμένη’… Λέγει, δηλαδή, ότι δεν 
φεύγει από τον Στόχο της Διζωνικής, Δικοι-
νοτικής, αλλά τώρα αυτή πρέπει να είναι 
άλλου είδους. Να είναι «αποκεντρωμένη».

Ο δε βετεράνος συνάδελφος και πρώην 
αρχισυντάκτης της «Σ», Σάββας Ιακωβίδης, 
στο άρθρο του «Η ανυπαρξία στρατηγικής 
και το Κυπριακό ως κλασική περίπτωση 
ψυχιατρικής ανάλυσης» (25/11/2018) τό-
νισε: «Οι ηγέτες της Κύπρου υποτιμούν, 
σε βαθμό πολιτικού κακουργήματος, τις 
νεο-οθωμανικές, επιθετικές και κατακτη-
τικές βλέψεις της Τουρκίας σε βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και συ-
μπεριφέρονται με τόση αφόρητη ανωρι-

μότητα και έκδηλη ανευθυνότητα. Όταν η 
διορατικότητα, η προβλεπτικότητα και η 
αξιοπιστία δραπετεύουν, τότε αναλαμβάνει 
η ψυχιατρική. Αν τα καταφέρει…»

Πιο πίσω στον χρόνο, στις 1  Σεπτεμβρί-
ου 2018, ο δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης στο 
άρθρο του στη «Σ», με τίτλο «Δημοκρατία 
ή νεο-Οθωμανισμός;» είχε επισημάνει τα 
εξής: «Ο νεο-οθωμανισμός είναι το ραγι-
σμένο θεμέλιο του ‘κυπριακού προβλή-
ματος’. Άρα, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
ότι εάν οι νεο-οθωμανικές αξίες, όπως ο 
‘δικοινοτισμός’, η ‘πολιτική ισότητα και η 
διζωνικότητα’ κατοχυρωθούν σε ένα μέρος 
της Ένωσης, θα δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά 
επικίνδυνο προηγούμενο…». Και σωστά 
επισήμανε ο δρ Κυριακίδης στο άρθρο του, 

εφόσον είναι πάνω σε «οθωμανικά θεμέλια» 
που, οι «αρχιτέκτονες» (ο τότε Βρετανός 
πρωθυπουργός Χάρολτ Μακμίλαν και ο 
δρ Ισμα λ Νιχάτ Ερίμ), δημιούργησαν την 
«Κυπριακή Δημοκρατία», με θεμέλιο τον 
ρατσιστικό «συνεταιρισμό» των «δύο κοινο-
τήτων» και όχι επί του συνόλου των πολιτών 
της πρώην αποικίας σε μια πραγματική 
δημοκρατία. (Πάντως, πρέπει να λεχθεί 
ότι στα βρετανικά έγγραφα, οι Βρετανοί 
αποκαλούν ως κατεξοχήν «αρχιτέκτονα» 
των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου 
τον δρα Νιχάτ Ερίμ). 

Παρόλα ταύτα, στην επιμονή της διζω-
νικής αυτής κοροϊδίας των 44 χρόνων, 
που αγνοεί τα ιστορικά γεγονότα και την 
τουρκική πολιτική -από τότε που το Φόρεϊν 
Όφις (1 /8/19 4) επέλεξε τον Γλ. Κληρίδη 

ως το «άλογό» του για την επιβολή της 
ΔΔΟ στους Έλληνες της Κύπρου- δεν 
είναι μόνος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 
Ολόκληρο το «διζωνικό κατεστημένο» 
της Λευκωσίας -ΑΚΕΛ, ΔΗΣ , ΔΗΚΟ- 
επιμένει να την υποστηρίζει (βλ. άρθρο 
Άθου Κοιρανίδη «ΑΚΕΛ, ΔΗΣ  και ΔΗΚΟ 
τη διζωνική και τα μάτια σας» και δρα 
Γιάννου Χαραλαμπίδη «Καβαλιέροι της 
διχοτόμησης και πλασιέδες του τουρκικού 
αγωγού» στη «Σ», 5/10/2018), αν και τα 
υπόλοιπα μικρά κόμματα, εν τω μεταξύ, 
εκτός του ΕΛΑΜ δεν είναι και τόσο ξε-
κάθαρα στο θέμα της ΔΔΟ, εφόσον δεν 
απέσυραν την υποστήριξή τους σ’ αυτήν 
από τη λεγόμενη «ομόφωνη απόφαση 
του λεγόμενου Εθνικού Συμβουλίου 
του 2009».

Π
ολύ πρόσφατα, στις 
24 Νοεμβρίου 2018, 
πραγματοποιήθηκε 
στη Δημοσιογραφι-
κή Εστία ημερίδα της 
Πνοής Λαού με τίτλο 
«Μετά τη ΔΔΟ τι; Συ-

νομοσπονδία ή ενιαίο κράτος;». Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν αξιόλογοι 
και διακεκριμένοι ομιλητές, ενώ σκοπός 
ήταν να εκτεθεί το ασυμβίβαστο μιας δι-
ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
να υπογραμμιστεί η ανάγκη να απαλλαγεί 
η Κύπρος από τα οθωμανικά κατάλοιπα, 
να επισημανθούν οι τραγικές επιπτώσεις 
τυχόν αποδοχής της και να υποστηριχτεί 
ως εναλλακτική λύση ένα συνταγματικό 
πλαίσιο ενιαίου κράτους.

«Στην τελευταία του έκθεση προς το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, κάλεσε τα μέρη να αναζητήσουν 
νέες ιδέες. Και αυτό σε συνδυασμό με τις 
ευνοϊκές γεωπολιτικές συγκυρίες προσφέρει 
μια εξαιρετική ευκαιρία για διεκδίκηση 
ενός σύγχρονου κυρίαρχου προηγμένου 
κράτους, απαλλαγμένου από αποικιακά 
και οθωμανικά κατάλοιπα, εγγυήσεις και 
επεμβατικά δικαιώματα», δήλωσε ο συ-
ντονιστής Άθως Κοιρανίδης. 

 ρ  τη
λ τ ρ  

Παράλληλα, το κύριο άρθρο της «Σημε-
ρινής» στις 9/12/2018 -με τίτλο «Ο Δρά-
κος της λειτουργικής», του διευθύνοντος 
συμβούλου του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ, 
Κώστα Ν. Χατζηκωστή- επιβεβαιώνει τα 
λεχθέντα στο σεμινάριο, καθώς τονίζει 
ότι: «Ο Αναστασιάδης σήμερα λέγει στον 
Λαό καθαρά ότι η Διζωνική, Δικοινοτική 
Ομοσπονδία είναι Πολιτειακός στόχος ανε-
φάρμοστος. Λέγει στον Λαό ότι η πολιτική 
πορεία των τελευταίων 45 ετών κατέληξε 
σε αδιέξοδα. Γιατί;… Επειδή παρανόησε, 
αγνόησε, υποτίμησε τον επιθετικό και ασυμ-
βίβαστο τουρκικό επεκτατικό ρεαλισμό… 
Μετά από 45 χρόνια ολέθριου κυνηγητού 
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ΤΟ «ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ» ΤΗΣ ΔΔΟ 
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΟΣ Σ Σ ΣΤΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ Σ ΤΗΡΙΑΣ

Διζωνική, δικοινοτική κοροϊδία ετών 44
α  ρ τ

Το έχω γράψει και σε προηγούμενά 
μου άρθρα: η πιο σωστή, δίκαιη και δη-
μοκρατική λύση για το Κυπριακό, είναι ο 
απεγκλωβισμός από τα δεσμά της ΔΔΟ 
και η απαίτηση για ενιαίο κράτος, απελευ-
θερωμένο από κατοχικά στρατεύματα και 
εγγυήσεις. Εφόσον εγκαταλειφθεί επίσημα 
η διαιρετική ΔΔΟ και ο τερματισμός της 
διαχρονικής, αδίστακτης, ελεεινής κοροϊ-
δίας του λαού με ψευδο-υποσχέσεις και 
αυταπάτες, ότι με αυτήν τη λύση θα πάνε 
όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Από 
το 19  που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος τον περιβόητο διζωνικό χάρ-
τη, μέσω Τάσσου Παπαδόπουλου, στους 
Τούρκους είχε επίσημα πλέον συνθηκο-
λογήσει -δίχως εξουσιοδότηση από τον 
λαό- επί χάρτου στη γεωγραφική (ΔΔΟ) 
μοιρασιά της πατρίδας μας, εγκαταλείπο-
ντας την απελευθέρωσή της από τις δύο 
τουρκικές εισβολές και τη συνεχιζόμενη 
κατοχή. (Η συνθηκολόγηση, βέβαια, είχε 
ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 19 5, με 
προτάσεις μετά τη συνάντηση στην Αθήνα.)

Αν θέλει αυτός ο λαός να επιβιώσει και 
να ζήσει σε μια πραγματική Δημοκρατία, 
ας πάρει την απόφαση να ρίξει στον κά-
λαθο των αχρήστων τις δικαιολογίες που 
του τα ζουν οι  αποτυχημένοι «ηγέτες» του 
ότι, τάχα, θα μας… περιφρονήσει η διεθνής 
κοινότητα αν αλλάξουμε πορεία (αν, δη-
λαδή, σταματήσουμε να επιμένουμε στην 
«αυτοκτονία», που μας διέταξαν οι ίδιοι 
της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας). Να 
το απαιτήσει από τους «ηγέτες» του και να 
περιφρονήσει τις άνευ εξουσιοδότησης από 
το 19 4 υποχωρήσεις και παραχωρήσεις 
τους υποκύπτοντας στις ξένες απαιτήσεις. Το 
κόστος θα είναι μόνο δικό τους και εκείνων 
που εισήγαγαν και επιμένουν στην Απαρ-
τχάιντ αυτή «λύση» και όχι της Κύπρου.

*Ερευνήτρια / Δημοσιογράφος 

  του , ντόνιο κουτ -
ρες, κά εσε τα μ η του υμ ου -
ου σφα ε ας να ανα ητήσουν ν ες 
ι ες  ιατ  και με ποιο ικα ωμα 

εν κά εσε τον κυπριακό αό, τον 
άμεσα εν ιαφερόμενο  Παρά μόνο 
τους νους, μ η του  που 
α ιωματο χοι πο ν από τα μ η 
του σως να μην γνωρ ουν και κατά 
πο  π φτει η νήσος Κ προς με 
ε α ρεση τα μόνιμα μ η αια 
που ευ νονται για την προ ηση 
αυτής της καταστροφικής σης   

ρ ς συ ητε ται: ιατ  καν νας 
εν το μά να απαιτήσει από τον 

εντο ο όχο κουτ ρες ότι εν συ-

νομι ο με με την Τουρκ α, προτο  
αποσ ρει τα κατοχικά της στρατε -
ματα και την απο αναγν ριση της 
Κ , παρά μόνο εκ ιπαρο ν για το 
αντ ετο, τι και ποιους φο ο νται 
οι κυ ερν ντες και αντιπρόσωποι 
του αο  

ήπως η απάντηση ρ σκεται 
στο γεγονός ότι η Κ  ακόμα εν χει 
το προνόμιο να ε ναι πραγματική 

ημοκρατ α, εφόσον υφ σταται 
ιαιρεμ νη με το όγμα ακμ αν 

των ο κοινοτήτων και ε αρτ μενη 
από τους κη εμόνες  της ρετα-
νο ς  Υπεν υμ εται η ή ωση του 
υπουργο  ωτερικ ν και Κοινο-

πο ιτε ας, Τ ρεμι αντ, σε συγκ -
ντρωση των υντηρητικ ν ων 
της Κ πρου  ευ ερ α ον νου 

, ότι εν ε ναι α νατο 
να υ ε  το Κυπριακό η ομοσπον ι-
ακή ομή η κα τερη ση  υπάρχει 
μια ομοσπον ιακή ομή που α ε ναι 
κα τερη ση για ό ους όσους ουν 
στην Κ προ , α ά και η επιμονή του 
σερ αν τάνκαν του όρειν φις 
που ή ωσε πως συνεχ ουμε να 
πιστε ουμε ότι το ιε ν ς απο εκτό 
μοντ ο της  ε ναι ο κα τερος 
τρόπος επ τευ ης αυτο  του στόχου 
της επαν νωσης , γκρ νουμε την 

άπο η που εκφράστηκε από τον  

του  στην κ εσή του στις  
κτω ρ ου  ευ ερ α ον νου 

, πιμ νει φι οτουρκι-
κά ο αν τάνκαν  

Και αια, η ν α ευ α σ ηση 
και κορο α που αποπειράται ε ναι 
ότι τάχα εγκατα ε πεται η  για 
την αποκεντρωμ νη  ση  χως 
να ε ηγε ται ότι ε τε ομοσπον α 
ε τε συνομοσπον α ε τε ο κράτη, 

ε ο ινα ια για, αποκεντρωμ να 
και μη ή ιχοτόμηση  ό ες αυτ ς οι 

σεις  ασ ονται στη ιαιρετική, 
ικοινοτική, , χως τα ιαιρετι-

κά συστατικά της οπο ας εν μπο-
ρο ν να σχηματιστο ν  

Νέ  έ  τον Γ ουτέρ  απ  ένου  
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λα  να π  
α  να   α 

πραγ ατ  Δ ο ρατ α  
α  π ρ  τ ν απ α  
να ρ  τον λα ο 

των α ρ των τ  
α ολογ  που του 

τα ουν ο  αποτυ ένο  
γέτ  του τ  τ α  

α α  π ρ ρον  
 ν  ο ν τ τα αν 

αλλ ου  πορ α
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Όσοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν 
για στροφή της αμερικανικής εξω-
τερικής πολιτικής, για σύγκρουση 

του Τραμπ με την Τουρκία του Ερντογάν, 
προφανώς τώρα θα πρέπει να έχουν αντι-
ληφθεί την πλάνη τους. Όχι βέβαια από 
την λάθος εκτίμηση για τα όσα είχαν δια-
δραματιστεί στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας 
(S400, F35, Αμερικανός πάστορας, σχέσεις 
Τουρκίας - Ρωσίας) αλλά γιατί παραγνώρισαν 
ασυλλόγιστα το αδυσώπητο και διαχρονικό 
αξίωμα στις διεθνείς σχέσεις. Το αξίωμα των 
συμφερόντων. Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο 
γεωστρατηγικό οικόπεδο και μια μεγάλη 

αγορά. Κανένας απρόβλεπτος Τραμπ δεν 
μπορεί να παραγνωρίσει αυτά τα μεγέθη. 

Οι χιλιοπροδομένοι Κούρδοι πληρώ-
νουν με τον πιο επώδυνο τρόπο αυτή την 
αμείλικτη αληθή αποτύπωση των αδίστα-
κτων γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών και 
γεωοικονομικών συμφερόντων. 

Χωρίς αναστολές και ηθικούς δισταγμούς, 
ο Τραμπ τους εγκατέλειψε στη Συρία στο 
έλεος της πολεμικής μηχανής του Ερντογάν. 
Εννέα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου 
στη Συρία και τη θυσία χιλιάδων νεκρών 
του κουρδικού κινήματος κατά του ισλα-
μικού κράτους, οι ΗΠΑ αφήνουν απελπι-
στικά μόνους, τους Κούρδους μαχητές. Και 
Ρωσία, Ιράν και Τουρκία παραμένουν οι 
κερδισμένοι της εννιάχρονης αιματοχυσίας 
στη Συρία. 

Το Δίδαγμα. Χίμαιρες, αυταπάτες και 
ευσεβοποθισμοί είναι ανεπίτρεπτοι στην 
εκτίμηση των γεωπολιτικών δεδομένων, 
συμφερόντων και ισορροπιών. Στην εξω-
τερική πολιτική το τίμημα είναι βαρύτατο 
όταν γίνονται αυτού του είδους οι επιπόλαιες 
εκτιμήσεις.  

Η υποτιθέμενη ρήξη των αμερικανοτουρ-
κικών σχέσεων και το κυριότερο, η επένδυση 
σε αυτή την πεπλανημένη υπόθεση από 
την Κύπρο και Ελλάδα, «βλάπτει σοβαρά» 
την εθνική στρατηγική. Όσο γρηγορότερα 
κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια, τόσο γρη-
γορότερα θα διαμορφώσουμε στρατηγικές, 
που θα στηρίζονται στην ψυχρή πραγματι-
κότητα και όχι σε χίμαιρες.  

* Τέως Προέδρος Βουλής των Αντιπροσώπων 

06.01.2019
Της Κυριακής

Ουδείς αμφισβητεί ότι η ανακά-
λυψη κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου στην ανατολική λεκάνη 

της Μεσογείου έχει επιφέρει δραματική 
αλλαγή στα δεδομένα της περιοχής. Είναι 
επίσης παγκοίνως αποδεκτό ότι η ύπαρ-
ξη τέτοιων κοιτασμάτων στην κυπριακή 
ΑΟΖ άλλαξε δραστικά τις προτεραιότητες 
στο Κυπριακό. Άποψή μου, την οποία 
επαναλαμβάνω από καιρό, ότι, για την 
Τουρκία, πρώτη προτεραιότητα στόχευσης 
σε σχέση με την Κύπρο είναι το φυσικό 
αέριο και μετά η ρύθμιση του Κυπριακού, 
όπως αυτή την αντιλαμβάνεται. Φυσικά, 
παραμένει πρώτη προτεραιότητα η συ-
νέχιση της παρουσίας της στην Κύπρο 
και μετά τη λύση, όπως υπήρξε πάντα. 
Τι, όντως, άλλαξε τότε; Προηγουμένως, 
η προτεραιότητα ήταν η παρουσία στην 
Κύπρο και μετά τη λύση, για λόγους δικής 
της ασφάλειας, όπως την αντιλαμβάνεται, 
βέβαια, και όχι η εσωτερική ρύθμιση της 
σχέσης Ε/κ  και Τ/κ. Σήμερα και πάλι 
πρώτη προτεραιότητα είναι η δική της 
παρουσία στην Κύπρο και μετά τη λύση, 
αλλά με προεξάρχοντα στόχο την ύπαρξη 
οφέλους από την παραγωγή φυσικού αε-
ρίου. Αυτό το όφελος μπορεί να προέλθει 
με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους. 
Και όταν μιλάμε για όφελος, εννοούμε ότι 
η Τουρκία αναμένει ένα διπλό όφελος 
από τη συμμετοχή της στη «γιορτή» του 
φυσικού αερίου. Στην μια περίπτωση θα 
έχει οικονομικό όφελος και στην άλλη θα 
έχει οικονομικό και γεωπολιτικό. Γιατί, 

η Τουρκία, δεν καλοβλέπει μόνον το 
φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ, και 
ευρύτερα της ανατολικής λεκάνης της Με-
σογείου, αλλά πάει και παραπέρα μέχρι 
τη Λιβύη.  Την διπλή αυτή ωφελιμότητα 
έχει στοχεύσει η Τουρκία και προχωρά, 
βάσει σχεδίου, να την υλοποιήσει. Εμείς, 
δυστυχώς, μπορεί να λέμε ότι κατανοού-
με αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά στην 
πράξη αποδεικνύουμε το αντίθετο. Όπως, 
δυστυχέστατα, πράξαμε για πολλές δε-
καετίες, αρχής γενομένης, τουλάχιστον, 
από τη δεκαετία του 1940. Η Τουρκία, 
λοιπόν, προχωρεί να υλοποιήσει τους 
στόχους της με προσοχή και επιμέλεια. 
Και έστω κι αν φωνάζει πολύ δημόσια, 
υλοποιεί τα σχέδιά της χωρίς να αποκα-
λύπτει τους τρόπους. Έχει αποκαλύψει 
τους στόχους, προϊόν αυτοπεποίθησης, 
δύναμης, τακτικής και ενίοτε αλαζονείας, 
αλλά όχι τους τρόπους. Τις οδούς μέσω 
των οποίων θα φτάσει στους στόχους.

Όλα στη… φόρα 
Εμείς, από την άλλη, βρισκόμαστε 

εσωτερικά σε μια τραγική κατάσταση. 
Γιατί; Διότι, για τους μεν στόχους ακό-
μα ερίζουμε μεταξύ μας και για τους δε 
τρόπους και διαφωνούμε μεταξύ μας 
και τους αποκαλύπτουμε όλους δημό-
σια, προς τέρψιν της Τουρκίας. Τόσο στο 
Κυπριακό ευρύτερα όσο και στα θέματα 
του φυσικού αερίου ειδικότερα. Έχουμε 
εξαντλήσει δημόσια το θέμα ενδεχόμενης 
αξιοποίησης του φυσικού αερίου τόσο 

εμπορικά/οικονομικά όσο και ευρύτερα 
πολιτικά και, εξειδικευμένα, στο Κυπρι-
ακό. Με τα επιχειρήματα υπέρ της μιας 
ή της άλλης επιλογής να «αστράφτουν» 
τακτικά από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφη-
μερίδες και κάθε άλλο βήμα. Δίνοντας 
από μόνοι μας εφόδια στην Τουρκία να 
μας πολεμά και να βελτιώνει τους με-
σοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
σχεδιασμούς της. Έχουμε, για παράδειγμα, 
παραθέσει δημόσια όσα επιχειρήματα 
χρειάζεται ο όποιος αντίπαλος, πολιτικός, 
οικονομικός ή εμπορικός, γύρω από όλα 
τα επίμαχα θέματα του φυσικού αερίου.  
Από τον τρόπο κατανομής των θαλασσίων 
οικοπέδων, στη δημιουργία ή όχι πλωτών 
εξεδρών, τον τρόπο μεταφοράς και την 
όδευση αυτής της μεταφοράς στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ή αλλού, στους πιθανούς 
εμπορικούς ή πολιτικούς εταίρους, και 
όλα όσα σχετίζονται με την ανεύρεση, 
εξόρυξη και εκμετάλλευση του φυσικού 
αερίου.  Και, το χειρότερο, πράξαμε το ίδιο 
σχετικά με τη σχέση φυσικού αερίου και 
Κυπριακού. Και συνεχίζουμε ακάθεκτοι 
να αποκαλύπτουμε όλα τα βέλη τα οποία 
διαθέτουμε στη φαρέτρα μας. Επιπόλαιοι 
και αφελείς και σε μια διαρκή προσπάθεια 
αυτοδικαίωσης, οδηγούμαστε σε δρόμους 
χωρίς επιστροφή. Σε δρόμους όπου εμείς 
θα κάνουμε ωτοστόπ για να ξεφύγουμε 
και θα βλέπουμε, από την αντίθετη πο-
ρεία, το λεωφορείο Τουρκία να έρχεται για 
μόνιμη και νόμιμη εγκατάσταση. Καιρός 
να συνέλθουμε.

Τ ο 2018 τέλειωσε με το χειρότερο 
τρόπο για τον θεσμό της Δικαι-
οσύνης.  

Ο μοναδικός θεσμός ο οποίος δεν 
τελούσε υπό αμφισβήτηση μέσα στην 
κοινωνία ή τουλάχιστο το «μικρόβιο» 
της αμφισβήτησης τον είχε επηρεάσει 
σε πολύ λιγότερο βαθμό από όλους τους 
άλλους θεσμούς, «δέχθηκε κτυπήματα» 
από όλες τις πλευρές και δικαιολογημένα 
πλέον η κοινωνία διερωτάται αν η Δι-
καιοσύνη πράγματι είναι τόσο αδέκαστη 
και ανεπηρέαστη όσο πίστευε.   

Ποίος ευθύνεται; ΟΛΟΙ οι συντελε-
στές της, άλλοι σε λιγότερο και άλλοι σε 
μεγαλύτερο βαθμό. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο: - Δικηγόρος 
τοποθετήθηκε ότι δικαστές του, τα παιδιά 
των οποίων εργοδοτούνται από δικηγορικό 
γραφείο, επηρεάζονται από αυτό κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Λογικά, 
κατ’ ελάχιστο, για να προστατευθεί ο θε-
σμός της Δικαιοσύνης, όφειλαν αμέσως 
να τοποθετηθούν ρητά και απερίφραστα. 
Δεν το έπραξαν. Η σιωπή σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις δίδει το δικαίωμα στον καθένα 
να εξάξει το δικά του συμπεράσματα.  

Ο Γενικός Εισαγγελέας: - Ο δικηγόρος, 
ο οποίος προέβη στον ανωτέρω ισχυρισμό, 
είναι αδελφός του. Διετέλεσε και ο ίδιος 
δικαστής, συνάδελφος με τους δικαστές 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου για πάνω 
από δύο δεκαετίας. Όταν ήταν δικαστής 
δικηγορούσαν ο πατέρας του και ο αδελ-
φός του. Λογικά, κατ’ ελάχιστο, για να 
προστατευθεί ο θεσμός της Δικαιοσύνης, 
όφειλε αμέσως να τοποθετηθεί ρητά και 
απερίφραστα σχετικά με τους ισχυρισμούς 
του αδελφού του. Δεν το έπραξε. Η σιω-

πή, και σ’ αυτήν την περίπτωση, δίδει το 
δικαίωμα στον καθένα να εξάξει τα δικά 
του συμπεράσματα. 

Οι δικηγόροι: - Άφησα τελευταία τη 
δική μου επαγγελματική «οικογένεια». 
Ενδεχόμενα έχουμε και τη μεγαλύτερη 
ευθύνη. Ο δικηγόρος ο οποίος προέβη 
στον σχετικό ισχυρισμό είναι ένας από 
εμάς. Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου. Δεν προβήκαμε αμέσως σε 
καμία ενέργεια. Θα ενεργήσει ο Παγκύ-
πριος Δικηγορικός Σύλλογος διότι -από 
ό,τι λέγεται αφού δεν υπήρξε επίσημη 
ανακοίνωση από το Ανώτατο Δικαστήριο- 
του το ζήτησε το τελευταίο. Θα τον καλέσει 
να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του. 
Ως Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
όμως τι πιστεύουμε; Δεν έχουμε άποψη; 
Οφείλαμε άμεσα, ρητά και απερίφραστα, 
να τοποθετηθούμε. Η σιωπή και σ’ αυτή 

την περίπτωση δίδει το δικαίωμα στον 
καθένα να εξάξει τα δικά του συμπεράσμα-
τα. Και επειδή πρόκειται για Σώμα εις το 
οποίο ανήκω εκφράζω και μια δική μου 
επιπρόσθετη απορία. Πώς καταντήσαμε, 
ως Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
και ως δικηγόροι, τόσο ασπόνδυλοι; 

Προσωπικά δεν αποδέχομαι τους 
ισχυρισμούς του συναδέλφου μου. Δι-
κηγορώ για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. 
Οι δικαστές δεν μου έχουν δώσει αφορμή 
ή ένδειξη ότι δεν είναι αδέκαστοι. Το ίδιο 
ήταν και ο Γενικός Εισαγγελέας όταν ήταν 
δικαστής και εξακολουθεί να είναι. Λάθη 
κάνουν όλοι αλλά αυτά δεν σχετίζονται 
με το στοιχείο του επηρεασμού. Λάθη 
κάνουν βέβαια και οι δικηγόροι όλοι. 
Όπως λάθος έκαμε και ο συγκεκριμέ-
νος συνάδελφος δικηγόρος που προέβη 
εις τους ισχυρισμούς του χωρίς να τους 

τεκμηριώσει περιοριζόμενος στο κλασικό 
«θα τεκμηριώσω εάν και όταν κληθώ να 
το πράξω». Ο θεσμός της Δικαιοσύνης 
όμως είναι πολύ ευαίσθητος και εύθραυ-
στος για μια τέτοιας μορφής τοποθέτηση.  

Δυστυχώς ΟΛΟΙ αποδειχθήκαμε 
κατώτεροι των περιστάσεων. Πλήξαμε 
τον θεσμό της Δικαιοσύνης αλλά και τη 
κοινωνία γενικότερα. Πλήξαμε όμως και 
τη μνήμη όλων εκείνων που την υπηρέ-
τησαν στο παρελθόν ως δικαστές, Γενικοί 
Εισαγγελείς και δικηγόροι και που με 
το επίπεδο που διατήρησαν ανέβασαν 
τον θεσμό της Δικαιοσύνης σε ζηλευτό 
επίπεδο αξιοπιστίας. Φανήκαμε, ΟΛΟΙ, 
υποδεέστεροί τους. Στο χέρι ΟΛΩΝ μας 
είναι να επανορθώσουμε. Απαιτείται να 
υψώσουμε όλοι ανάστημα. Το διαθέτουμε; 
Μπορούμε;

* Δικηγόρος 

Φανήκαμε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων
Θύμα: O θεσμός της Δικαιοσύνης

Εμείς θα κάνουμε ωτοστόπ να φύγουμε
και η Τουρκία θα έρχεται

/// Κάθε που άλλαζε η χρονιά είχε μια 
χαρμολύπη. Μετρούσε αυτά που έχασε, 
ξεσκόνιζε τις αναμνήσεις, ξεψάχνιζε κάτι 
πέρα από τα συνηθισμένα του. Τους 
κτύπους της καρδιάς του.

/// Είχε πάψει από καιρό να πενθεί 
τις απώλειες. Άνθρωποι, στιγμές, 
ευκαιρίες που πέταξαν σαν τα 
τρελά πουλιά.

/// Κατάλαβε πια πως τα όνειρα και 
η αγάπη είναι για τους θαρραλέους. 
Αυτούς, που το λέει ψυχή τους να βάλουν 
πλώρη ή να απομείνουν ξέμπαρκοι στις 
ακρογιαλιές των ποιητών. Ευλογημένοι 
απ’ τον Θεό, αλλά παρατημένοι από τους 
ανθρώπους.

/// Τον είχε φάει τον μισό αιώνα 
ζωής... Μα στα μισά αφέθηκε να 
τον παρασέρνει η εν λευκώ πορεία 
της ρουτινιάρικης καθημερινότη-
τάς του. Έβαζε τελεία στις προσ-
δοκίες του και έδενε στην άκρη 
των οριζόντων την ελπίδα και τις 
συναισθηματικές πολυπλοκότητες.

/// Αν κι έκανε ενίοτε τις προσωπικές 
του επαναστάσεις, εντούτοις νικημένος 
από τη δύναμη της συνήθειας και τις 
κοινωνικές επιταγές, άφηνε τις μέρες και 
τα χρόνια να σβήνουν στο ποτήρι του, 
λες και η μοίρα θα του ‘κανε το χατίρι να 
ζήσει δεύτερη φορά.

/// Αυτός ήταν ο Ξενοφών. Γοη-
τευόταν με την αλήθεια της ζωής 
και της ανθρώπινης ύπαρξης, πλην 
όμως λιποψυχούσε και παρέμενε 

άπραγος στην ασφάλεια του προ-
σωπικού εγκλεισμού του. Κοίταγε 
τη θάλασσα και ήταν σε μια ξέρα 
κι έβλεπε ως αυταπάτες τις όποιες 
επιλογές.

/// Κάθε που εξέπνεε μια χρονιά κι έκα-
νε την είσοδό της η καινούργια, όμως, 
μια πνοή άλλαζε τα εντός του. Έπιανε το 
μέτρημα των στιγμών, των ευτυχισμένων 
στιγμών και βγαίναν πάντα λίγες. Και τον 
έσκιαζε τότε μια λύπη ή μάλλον καλύ-
τερα αυτολύπηση. Το ταξίδι αφέθηκε 
μισό… Κι όμως, έστω κι ετεροχρονισμένα 
είχε χρέος απέναντι στον εαυτό του να 
ολοκληρωθεί.

/// Το καράβι ανέμενε φέτος στο 
λιμάνι. Φυσούσε και ούριος άνε-
μος. Τα πανιά άνοιξαν. Δόθηκε το 
πρόσταγμα. Σεβασμός στην ελευ-
θερία της βούλησης. Σεβασμός στις 
προσωπικές επιθυμίες.

/// Ο χρόνος εξέπνευσε και ήρθε ο και-
νούργιος για να τον ακολουθήσει στον 
τελικό προορισμό. Στη δικιά του ευτυχία.

Παρεμπιπτόντως, στην πλώρη γράφει 
λεύτερος!

Και το άσχετον, δεν είναι μάταιη η 
επίδειξη ισχύος, όταν κανείς δεν είναι 
κτήμα κανενός;

Υστερόγραφο: Είναι ατρόμητοι οι αλη-
θινοί! Καλή χρονιά…

Εν πλω

ΠΕΤΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ 
Πέτρα Αργυρού
argyroup@sigmalive.com
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