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ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤ ΙΑ

Φουρτούνες με το «καλημέρα» για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γκάλοπ της «Σ» με 22 
δημάρχους,  που σχολιάζουν τη μεταρρύθμι-
ση Πετρίδη. Ηχηρό «όχι» από κοινότητες.

ΦΑΚΕΛΟΣ  

Α ΙΟΥ ΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
ΤΗΣ ΚΥ ΡΟΥ

9 χρόνια συμπληρώνονται την Τρίτη από 
το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950. Μια 
σπάνια έκφραση ομοψυχίας για επίτευξη 
του κοινού εθνικού στόχου. 
Ε ΕΤΕΙΟΣ   

ΚΟΙ ΟΥΝΤΑΙ ΝΩΡΙΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΗΝ ΚΡΥΩΝΟΥΝ
Αβάσταχτο το κόστος της θέρμανσης στις ορεινές 
περιοχές, που φτάνει μέχρι και .000 τον  
χρόνο! Επαναφορά του επιδόματος ζητούν 112 
χωριά από την Κυβέρνηση. 

ΡΕ ΟΡΤΑ   

Στη  σκοτεινή παρασυναγω-
γή του διορισμού ΔΣ των 
Ημικρατικών Οργανισμών 

εισέρχεται  αθόρυβα το πολιτικο-
κομματικό σύστημα, καθώς στις 
17 Ιανουαρίου λήγει η 30μηνη 
θητεία των Προέδρων και μελών 
13 Ημικρατικών Οργανισμών, 22 
Συμβουλίων-Οργανισμών και ενός 
Ιδρύματος Έρευνας.

Ενός θεσμού που, από καταβολής 
Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξε ένας 
από τους πλέον προνομιακούς χώρους 
εφαρμογής της ημετεροκρατίας, της 
κομματικής συναλλαγής και του ρου-

σφετιού, γεγονός που έχει προκαλέσει, 
εξακολουθητικά, πολλαπλά προβλή-
ματα στην εύρυθμη λειτουργία τους. 

Η «Σ» της Κυριακής θέτει τον δά-
κτυλον εις τον τύπον των ήλων ως προς 
το τι πρέπει να πράξει, ή, μάλλον, ως 
προς το τι δεν πρέπει να πράξει, αυτήν 
τη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
για να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και ο 
διορισμός των ικανοτέρων. 

Μιλούν οι Μιχάλης Παπαπέτρου, 
Γιώργος Κολοκασίδης, Κρις Τριαντα-
φυλλίδης και Ανδρέας Θεοφάνους, 
γράφει ο Σάββας Ιακωβίδης.

ΟΛΙΤΙΚΗ   

« ν πρόκειται να ρούμε μια λύση 
και να πούμε ότι έ ουμε επιτύ ει λύση  
η οποία λό ω των προνοι ν της να κα-
ταρρεύσει την επ μένη  αυτό δεν α το 
πρ ω    ουν περ σει  ρόνια και 
πρέπει να διαπιστ σουμε πού είμαστε 
σ μερα  πού μπορεί να είμαστε αύριο  
τι είναι τα ειρότερα με λυτο το υπρι-
ακό  τι είναι τα καλύτερα με λύση του 

υπριακού  ό ι όποια λύση  αλλ  λύση 
που να διασ αλί ει ειρ νη και στα ε-
ρότητα  Είναι καιρός να σταματ σουμε 
να λέμε λό ια που περισσότερο είναι 
συν ματα προς τους πρόσ υ ες».

Τ α πιο πάνω τα είπε μόλις την προ-
ηγούμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Και είναι, εξ 
αντικειμένου, ρεαλιστικά. Είναι 

ορθολογιστικές τοποθετήσεις. Μπορεί όμως 
να κάμει μια στοιχειώδη αυτοκριτική και να 
τα συγκρίνει με όσα έλεγε με το Αποστολικό 
Πάθος που εκδήλωνε στην υποστήριξη του 
Σχεδίου Ανάν; Μπορεί να ζητήσει να του 
παρουσιάσουν τις δηλώσεις στις οποίες 
προέβαινε τότε; Τ Α (1) λέγει ότι η λύση 
πρέπει να είναι βιώσιμη και λειτουργική 
για να μην καταρρεύσει, (2) λέγει ότι πρέπει 
να δούμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε 

 (έπρεπε να τα γνωρίζουμε αυτά πριν από 
δεκαετίες ), (3) πρέπει να σταματήσουμε να 
λέγουμε λόγια και συνθήματα.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος, όμως, δεν ξέρει 
ή δεν μας λέγει ΣΗΜΕ Α ποια είναι η 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Δεν πείθει 
τους «φίλους» του, ότι ξέρει  Ο ίδιος ο 
Πρόεδρος δεν γνωρίζει «πού βρισκόμαστε 
και πού θα πάμε». Ο ίδιος ο Πρόεδρος 
υπήρξε πρωταθλητής συνθημάτων και 
παραπλανητικής ρητορικής. Απολογητικό 
λόγο πρέπει να εκφέρει, όχι λόγο υψαυ-
χενικό αφ’ υψηλού θώκου  Έστω ότι δεν 
απολογείται αλλά κατανοεί, πλέον, ο Πρό-
εδρος, ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική και 
στρατηγική κατεύθυνση. Έστω ότι θέλει 
πραγματικά να μάθει πού βρισκόμαστε 
και πού μας παίρνει. Έστω ότι αποφάσισε 
να τερματίσει τα συνθήματα και τις αφόρη-
τες, πλέον, καταστροφικές ρητορικές. Έστω 
ότι αποφάσισε να λυτρωθεί από «λόγια 
και συνθήματα» και να αναζητήσει λύση 
βιώσιμη και λειτουργική στο Κυπριακό. 
Έστω ότι συμβαίνουν (που δεν φαίνεται να 
συμβαίνουν) τα πιο πάνω. Τι έπρεπε να 
πράττει;  Έπρεπε να ξέρει, πλέον, τι λέγει 
και τι ακριβώς θέλει.

Έπρεπε να ι ι τη νέα Κατεύ-
θυνση. Να ρ α ι τη νέα Πορεία. 
Να γνωρίζει και να μεταδίδει τι ακριβώς 
θα επιδιώξει,  ι α α ι ι σ’ 
αυτήν τη νέα Κατεύθυνση. Ουδέν τούτων 
πράττει. Αποπειράται να πείσει τον εαυτό 
του, ίσως, ότι έγινε πιο έμπειρος και πιο 
σοφός και, συνεπώς, πιο ρεαλιστής. Αυτό, 
αν συμβαίνει, δεν είναι δυσοίωνη, είναι 
θετική εξέλιξη. Αλλ’ η απόπειρά του είναι 
πραγματική; Είναι «συνθήματα και λόγια» 
αμηχανίας; Είναι πράγματι λόγια βούλησης 
και απόφασης νέας πορείας; Είναι απλά 
λόγια μοιραίων αδιεξόδων; Ο Κυπριακός 
πράγματι Ελληνισμός έχει καταστραφεί στα 
χέρια και στις αποφάσεις των δικών του 
ηγετών. Όχι των Τρίτων  Όχι των ένων  
Ο Πρόεδρος οφείλει συγκεκριμένες απα-
ντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα. Ο Λαός 
πρέπει να ξέρει  Και αν ξέρει, κι αν είναι 
νέος δρόμος, νέα εποχή, πραγματική νέα 
ελπίδα, θα τον ακολουθήσει.

Όταν για 5 χρόνια ο δρόμος που 
ακολουθήθηκε έφερε μόνο τετελεσμένα 
εις βάρος μας και αξεπέραστα αδιέξοδα, 
είναι πλέον υποχρεωμένος ο Πρόεδρος 
να μην αυταπατάται. Να μην παραπλανά 
τον Λαό ότι δήθεν με νέες Συνομιλίες 
στον ίδιο δρόμο θα υπάρξει καλύτερη 
μοίρα. Πρέπει να αποδείξει στον Λαό ότι 
γνωρίζει τι θέλει και πώς θα το επιδιώξει 
με επιτυχία. Πρέπει, όμως, ταυτοχρόνως 
να διερευνήσει τον Τούρκο Κατακτητή 
πώς αντιδρά στο νέο Σχέδιό του (όταν 
τελικά υπάρξει!). Αν το κλειδί λύσεως του 
Κυπριακού είναι η Τουρκία, τότε ο νέος 
δρόμος πρέπει να είναι ικ  υ η ή-

ι ς από την Άγκυρα. Και νέος δρόμος, 
νέα κατεύθυνση, σημαίνει και απ’ ευθείας 
Συνομιλίες με τον Κατακτητή μας.

,  Λ ...

ιορισμοί επί ξυρού  ημετεροκρατίας

Ι   
   

Προχωρεί κανονικά το πρόγραμμα 
του αμερικανικού κολοσσού, θετικά τα 
πρώτα δείγματα. Δίνουν και παίρνουν 
οι θεωρίες συνωμοσίας.

ΟΛΙΤΙΚΗ  

Ν   
 

Χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες το πήγαι-
νε-έλα της Λουτ. «Σωρεία επιλογών» 
δίνει έκθεση νομικών για την «ιδέα» 
Αναστασιάδη.
ΚΥ ΡΙΑΚΟ   

    
    

Πρόσκαιρη ανάσα από την πλούσια 
βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. 
Μεγάλο πρόβλημα το υδατικό, μόνιμες 
λύσεις εξετάζει ο Καδής.
ΡΕ ΟΡΤΑ   

   
    

εκόρ δεκαετίας στις πωλήσεις τον πε-
ρασμένο χρόνο. Η τάση θα συνεχιστεί 
και το τρέχον έτος, εκτιμούν οι ειδικοί.
ΟΙΚΟΝΟ ΙΑ   

Η Μ   
 Μ   

Άρωμα πρόωρων εκλογών στην 
Ελλάδα. Τέλος του μήνα στη Βουλή η 
Συμφωνία των Πρεσπών.
ΕΛΛΑΔΑ   

Ο   
Κ  
Η βραβευμένη επιστήμονας για την 
έρευνά της στον καρκίνο του μαστού, 
Δρ Κυριακή Μιχαηλίδου, μιλά στη 
«Σ». Σε νέα στρατηγική για την έρευνα 
προχωρεί η Κυβέρνηση.
ΡΕ ΟΡΤΑ     

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ  ΡΗΓΑΣ ΕΡΑΙΟΣ

Α ΙΟΥ ΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
ΤΗΣ ΚΥ ΡΟΥ

9 χρόνια συμπληρώνονται την Τρίτη από 
το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950. Μια 
σπάνια έκφραση ομοψυχίας για επίτευξη 
του κοινού εθνικού στόχου. 
Ε ΕΤΕΙΟΣ   

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ
 CELEBRITIES

Τ   
  Κ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥ ΣΟΥ
ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΔΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
Α Ο ΕΙΣ   

Γ ΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚ ΣΙ ΗΣ
ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, 
ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Α Ο ΕΙΣ   
  

ΣΟΣ ΓΙ Σ ΜΙ ΗΣ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙ ΟΡΑ 
ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟ ΙΑ  

Τα επόμενα βήματα του ΟΑΥ 
στον δρόμο της υλοποίησης του 
ΓεΣΥ μετά το «όχι» του ΠΙΣ, ανα-

λύει στη «Σ» ο αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής του Οργανισμού, Άθως Τσι-
νωντίδης. Για συμφέροντα της ηγεσίας 
του ΠΙΣ κάνουν λόγο οι ασθενείς. 
ΥΓΕΙΑ  

α επόμενα
ήματα για το ε

το κόκκινο  οι αρι μοί, σε συναγερμό οι αρμόδιοι 
ια ασύμμετρη ε νική απειλή  μιλούν αν τατοι αξιωματούχοι  

πιπλέον μέτρα ασφαλείας από τις κυπριακές Αρχές, που ανησυχούν και για αν ρωπιστική κρίση 
ποπτες διαδρομές μέσω κατεχομένων, κομ ικός ο ρόλος της ουρκίας, τον χα  τους οι ρυξέλλες

«Οι αριθμοί είναι τέτοιοι 
που οφείλουμε να 
ανησυχούμε, να λαμβά-

νουμε τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα 
και να αυξάνουμε τους ελέγχους για 
θέματα ασφάλειας», αναφέρει στη 
«Σημερινή» ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, δίνοντας τη διάσταση ενός 
προβλήματος σύνθετου και δύσκολα 

διαχειρίσιμου. Οι αυξητικές ροές, που 
παρατηρήθηκαν το 2018, οδήγη-
σαν στη λήψη πρόσθετων μέτρων 
αξιολόγησης, ελέγχου και ασφάλειας, 
σημειώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, 
Ιωνάς Νικολάου, τονίζοντας ότι «στα-
διακά θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι 
επαναπατρισμοί στη Συρία».

στόσο, παρά τα πρόσθετα μέτρα, 
το μεταναστευτικό ζήτημα τείνει να 

μετατραπεί σε μιαν  «ασύμμετρη εθνική 
απειλή». Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι μιλούν για «όπλο στα χέρια 
της Άγκυρας» και φωτογραφίζουν συ-
γκεκριμένες ύποπτες διαδρομές από τα 
κατεχόμενα. Την ίδια ώρα, ο αντιστράτη-
γος εν αποστρατεία, Φοίβος Κλόκκαρης, 
μιλά ευθέως για στρατηγική προσπά-
θεια «δημογραφικής αλλοίωσης» της 
Κύπρου από την Τουρκία.

Ο Α Ο  
«Σήμερα είναι 20 χιλιάδες. Αύριο 

θα είναι 0 χιλιάδες. Τι θα κάνουμε; 
Θα κτίσουμε μια μικρή πόλη για 
τους Σύριους;», διερωτάται ανώτερο 
κυβερνητικό στέλεχος, προσπαθώ-
ντας να καταδείξει το μέγεθος και 
τη σοβαρότητα του ανθρωπιστικού 
προβλήματος.   
Α ΟΚΑΛΥ ΤΙΚΟ  

•Κ. Πετρίδης: Να μην καταντήσουμε 
τη χώρα αποθήκη ψυχών
•Ι. Νικολάου: Άμεση απόρριψη για 
αβάσιμες αιτήσεις  
•Αρχηγός Εθνικής Φρουράς: Θα το 
εκμεταλλευτεί το 
•Φ. Κλόκκαρης:  Κίνδυνος δημογρα-
φικής αλλοίωσης

•Χ. ότσας: Το Προεδρικό δεν τους 
αφήνει να λάβουν μέτρα
•Χ. Τσέλεπος: Κίνδυνος για την εθνι-
κή μας ασφάλεια
•Ε. Μαύρου: Να δοθούν λύσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο
• H : Οι αριθμοί είναι ακόμα 
διαχειρίσιμοι

Πάνε εννιά χρόνια 
που έφυγες. Άλλος 
ένας ενιαυτός στο 

καλεντάρι της Απώλειας, που 
κάνει την Απουσία ακόμα πιο 
βαρύτιμη. 

Υπάρχει, όμως, η πα-
ραμυθία τού βαθιά ανεξί-
τηλου ίχνους σου σ’ όσους 
σημάδεψες με το χαμόγελο, 
τη φιλία και την ανθρω-
πιά σου. Σε όσα έκανες να 
προχωρούν με τον αέρα του 
μέλλοντος μες στην κακο-
φορμισμένη δυσκαμψία των 
καιρών.

Κι αν σήμερα, όπως λέει ο 
ποιητής, «το να είσαι άνθρω-

πος ζυγίζεται με τα δάκρυα», 
εμείς ζυγιστήκαμε και 
βρεθήκαμε στο σωστό βάρος 
του ανθρώπου, γιατί πιστεύ-
αμε, πάντοτε, έναν άνθρωπο 
που χαμογελούσε, μ’ εκείνη 
την ανεκτίμητη ομορφιά της 
άδολης γενναιοδωρίας. 

Γιατί και τώρα, περνώντας 
μέσ’ απ’ τους δύσθυμους 
ανασασμούς των δακρύων, 
πιστεύουμε, ακόμα, σ’ εκείνο 
το απροσποίητο χαμόγελο, 
που έδινε το σινιάλο της 
ελπίδας, μέσα στη δίνη της 
«βαριάς Ιστορίας»... Απλό και 
απροσμέτρητο, όσο ο κόσμος.
ΑΦΙΕΡΩ Α  

ια λ μ η ο ν ρωπος και αν είδες, είδες
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ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 

ανονικά συνεχίζεται από 
πλευράς Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 
η προσπάθεια υλοποί-
ησης του Γενικού Συ-
στήματος Υγείας (ΓεΣΥ), 
παρά τις αντιδράσεις του 

ιατρικού κόσμου,  που την εβδομάδα που 
μας πέρασε, κορυφώθηκαν με το μεγάλο 
«όχι» του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ). Ο ΟΑΥ, διά στόματος του αναπλη-
ρωτή γενικού διευθυντή του Οργανισμού,  
Άθου Τσινωντίδη, στέλνει το μήνυμα ότι 
οι εργασίες είναι πυρετώδεις με στόχο την 
εφαρμογή του ΓεΣΥ εντός των καθορισμέ-
νων χρονοδιαγραμμάτων. Την ίδια ώρα, 
επεξεργάζεται εναλλακτικές διόδους και 
μέτρα που θα λάβει σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει η απαραίτητη ανταπόκριση των 
ιατρών για ένταξή τους στο ΓεΣΥ. 

 απ ντηση του ΟΑ  
Ο κ. Τσινωντίδης, μιλώντας στη «Σημερι-

νή» και κληθείς να σχολιάσει την απόφαση 
του ΠΙΣ να προτείνει στα μέλη του να μη 
συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ, ανέφερε πως δεν 
επηρεάζονται οι σχεδιασμοί του ΟΑΥ, που 
προχωρούν κανονικά. Ερωτηθείς πόσοι 
ιατροί χρειάζεται να συμβληθούν με τον 
ΟΑΥ για να μπορεί να λειτουργήσει το νέο 
σύστημα, ο κ. Τσινωντίδης εξήγησε πως 
ένας ικανοποιητικός αριθμός ιατρών για να 
εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι σε σχέση με 
τον ενήλικο πληθυσμό είναι κοντά στους 
350 και 130 για τα παιδιά. Βέβαια, όπως 
πρόσθεσε, εάν χρειαστεί, αυτοί οι αριθμοί 
μπορούν να προσαρμοστούν αναλόγως. 
«Ο στόχος του ΟΑΥ είναι η πλειονότητα 
των γιατρών να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. 
Δεν είναι ότι θέλουμε να εξαιρέσουμε 
οποιονδήποτε», δήλωσε και πρόσθεσε 
πως είναι γεγονός ότι και σε άλλες χώρες 
κατά την αρχική εφαρμογή των εθνικών 

συστημάτων υγείας τα ποσοστά των ιατρών 
που συμμετείχαν ήταν αρκετά χαμηλά. 

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα υπάρξει 
πρόβλημα σε συγκεκριμένες ειδικότητες 
λόγω έλλειψης γιατρών, ο κ. Τσινωντίδης 
είπε πως, παρά τις ανακοινώσεις των επι-
στημονικών εταιρειών που καλούν τα μέλη 
τους να μη συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ 
είναι σε συνεχή επαφή μαζί τους. Παράλ-
ληλα, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2019 που 
ξεκινούν οι εγγραφές των ιατρών, ο ΟΑΥ 
έχει προγραμματίσει σεμινάρια ενημέρωσης 
για τους γιατρούς, τα οποία ξεκινούν από 
τις 17 Ιανουαρίου και θα διεξαχθούν σε 
Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Τσινωντίδη, ήδη 
υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για συμμετοχή 
στα σεμινάρια από γιατρούς που μπορούν 
να συμβληθούν ως Προσωπικοί Ιατροί, 
αφού οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 150. 

το μο το  
Ερωτηθείς ποιο είναι το «  » του 

ΟΑΥ, ο κ. Τσινωντίδης αρκέστηκε στο να 
αναφέρει πως έγιναν κάποιοι σχεδιασμοί, 
αλλά στο παρόν στάδιο ο ΟΑΥ επικεντρώ-

νεται στο «  », που είναι να εφαρμοστεί 
το ΓεΣΥ με τους γιατρούς μας. Περαιτέρω, 
κληθείς να σχολιάσει φήμες που λένε πως 
θα κληθούν ιατροί από το εξωτερικό, απάντη-
σε πως «τίποτα δεν είναι αδύνατο, άλλωστε 
οποιοσδήποτε γιατρός από την ΕΕ έχει το 
δικαίωμα να έρθει και να εργαστεί στην Κύ-
προ». Κλείνοντας, ανέφερε πως «μετά και τη 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
όπου επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση 
της Κυβέρνησης να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, 
στον ΟΑΥ εργαζόμαστε πυρετωδώς για να 
γίνουν όλα εντός των χρονοδιαγραμμάτων». 

παίδευση ανε δί ευτων 
Στο μεταξύ, συνεχίζεται και η υποβολή 

αιτήσεων για εκπαίδευση ανειδίκευτων 
ιατρών που έχουν πέραν των έξι χρόνων 
πείρα - με στόχο τη συμμετοχή τους στον 
θεσμό του Προσωπικού Ιατρού για τους 
ενήλικες δικαιούχους του ΓεΣΥ που έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
Η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 
τις 18 Ιανουαρίου 2019 και αφορά τόσο 
τους ιατρούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 
και όσο και αυτούς του δημόσιου τομέα. 
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Στη χώρα του   , αν 
μιλήσεις για τους κινδύνους από 
τις αυξημένες ροές προσφύγων 

και μεταναστών, θα σε πουν «ρατσιστή», 
«ακροδεξιό» και άλλα συναφή επίθε-
τα. Αν τους πιστέψεις, θα καταλήξεις να 
είσαι ακόμα ένας «χρήσιμος ηλίθιος», 
από τους πολλούς που αναπτύσσονται 
στο περιβάλλον του  . 

Όσοι δεν αντιλαμβάνονται (ή όσοι 
φορούν κομματικές παρωπίδες και δεν 
μπορούν να δουν) ότι το μεταναστευτι-
κό πρόβλημα αποτελεί όπλο στα χέρια 
της κατοχικής δύναμης και ασύμμετρη 
απειλή για τη δημογραφική ισορροπία 
του τόπου μας, εξυπηρετούν άθελά τους 
συμφέροντα τρίτων. Είτε αυτοί ονομάζο-
νται δουλέμποροι, είτε Τουρκία, είτε άλλες 
σκοτεινές καταστάσεις. Όσο οφείλουμε 
να δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους 
πραγματικούς πρόσφυγες, τα θύματα ενός 
ανελέητου πολέμου, τόσο σκληρά και άτε-
γκτα οφείλει η Πολιτεία να προστατεύσει 
τα συμφέροντα των πολιτών της απέναντι 
σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν 
την ανθρωπιστική κρίση. 

Η προχθεσινή (μετρημένη) αναφορά 
του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς σε 
τρομοκράτες, που μπορεί να διεισδύσουν 
στις ευρωπαϊκές χώρες μέσω των προ-
σφυγικών ροών, δεν ήταν τυχαία. Και ας 
μην κατονόμασε την Κύπρο ως μιαν από 
αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες. Ούτε βέβαια 
τυχαία οι δουλέμποροι «ανακάλυψαν» νέο 
δρομολόγιο μέσω κατεχομένων. Υπάρχει 
οργάνωση, υπάρχει σχέδιο και υπάρχει 
στόχος. Ο στόχος είναι η Κύπρος. Όσο 
και αν προσπαθούν οι αρμόδιες Αρχές 
να τετραγωνίσουν τον κύκλο, αυτό δεν 
μπορεί να συμβεί. Η Ευρώπη κείται  μα-
κράν. Η ηγεμόνας Μέρκελ ενδιαφέρεται 
περισσότερο να περάσει από την ελληνι-
κή Βουλή η «Βόρεια Μακεδονία» για να 
εξυπηρετήσει τα γερμανικά συμφέροντα 
και λιγότερο το προσφυγικό πρόβλημα 
της Συρίας. Αυτές είναι οι προτεραιότητές 
τους. Και όσο δεν συζητούμε το θέμα στις 
πραγματικές του διαστάσεις, εμμένοντας 
σε αναλύσεις...  , τόσο θα 
ζούμε με εφιάλτες που μπορεί να ξυπνή-
σουν. Αλλά τότε, θα είναι αργά

ρ ρα  Η λεγόμενη Αριστερά 
νομίζει ότι με αναφορές στην αλληλεγγύη 
και λεκτικές ακροβασίες ξεμπερδεύει. 
Είδαμε και την κυβέρνηση Τσίπρα πώς 
κατάντησε τη χώρα με την πολιτική των  
ανοιχτών συνόρων σε μιαν απέραντη 
«αποθήκη ανθρώπινων ψυχών»  

ετ  τον σ λο, στη ουλή οι 

ΝΑΤΑΛΙ Ι ΑΗΛΙΔΟΥ 
 

Αδήριτη η ανάγκη παροχής έννομης 
προστασίας στους μάρτυρες δημο-
σίου συμφέροντος, που αναμένεται 

να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια 
πάταξης της διαφθοράς, υπομνύει σε δηλώ-
σεις του στη «Σ» ο Υπουργός Δικαιοσύνης, 
Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος κατέθεσε σχετικό 
νομοσχέδιο στη Βουλή τον Μάιο του 2017. 
Ο «Περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς 
(Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και 
Επιείκειας) Νόμος του 2017», ο οποίος 
παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής 
Νομικών πριν από ένα και πλέον χρόνο, 
παρέμεινε έκτοτε στα  κοινοβουλευτικά 
συρτάρια (βλ. ρεπορτάζ «Σημερινής»  
Ιανουαρίου 2019). Σε δηλώσεις του σε 
σχέση με την καθυστέρηση που παρατη-
ρήθηκε στην προώθηση του θέματος και 
στην έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης του 
κυβερνητικού νομοσχεδίου, ο πρόεδρος 
της αρμόδιας Επιτροπής και βουλευτής 

του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργος 
Γεωργίου, έκανε λόγο για τροπολογίες 
που αναμενόταν να αποστείλει το αρμόδιο 
Υπουργείο, αλλά και σε εισήγηση τόσο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και της 
Νομικής Υπηρεσίας. 

εν π τησα ρένο
Καμία μομφή εναντίον της Επιτροπής 

Νομικών από πλευράς του αρμόδιου 
Υπουργού, που δηλώνει ότι «έγινε αρ-
κετή δουλειά για πολύ σοβαρά νομοσχέδια 
την τελευταία περίοδο» από τη Βουλή σε 
σχέση με σειρά εναρμονιστικών νομοθε-
τημάτων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 
τον Νέο Γενικό Κανονισμό για Προστασία 
των Προσωπικών Δεδομένων ( ), τα 
δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις 
ονομάτων επιβατών ( ), αλλά και τη λει-
τουργία του Αστυνομικού Σώματος. Παράλ-

ληλα, ξεκαθαρίζει ότι 
ουδέποτε εισηγήθηκε 
«πάγωμα» της συζήτη-
σης, καθώς θεωρεί ότι 
η παροχή νομικής προ-
στασίας στους πληροφο-
ριοδότες (« ») 
θα λειτουργήσει καταλυτικά σε 
σχέση με τον απαιτούμενο βαθμό εν-
θάρρυνσης των πολιτών που κατέχουν 
στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με 
φαινόμενα διαφθοράς τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα. «Εισηγή-
σεις επί του νομοσχεδίου απέστειλε στο 
υπουργείο το ΚΕΒΕ, τον Απρίλη του 2018, 
το οποίο εισηγηθήκαμε όπως κοινοποιή-
σει τις παρατηρήσεις του και στη Βουλή», 
εξηγεί ο κ. Νικολάου, που αναφέρει ότι 
έκτοτε δεν έλαβε άλλη ενημέρωση για το 
θέμα, ενώ προσθέτει ότι δεν κατηγορεί την 

Επιτροπή για ολιγωρία, αλλά «σε καμία 
περίπτωση δεν δέχομαι ότι εγώ τους έβα-
λα φρένο». Χαρακτηρίζει μάλιστα το όλο 
θέμα «προτεραιότητα» της Κυβέρνησης και 
αναφέρει ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε 
από τον ίδιο και στάλθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία από τον Δεκέμβρη του 2015. 
Υπογραμμίζει, δε, ότι στόχος του νομοσχε-
δίου είναι να προστατευθούν οι μάρτυρες 
που «καλόπιστα και εύλογα» παρέχουν 
πληροφορίες στις αρμόδιες Αρχές. Σημει-
ώνεται ότι η κατ’ άρθρον συζήτηση του 
νομοσχεδίου, που βρέθηκε εκ νέου στο 
προσκήνιο λόγω της δημόσιας αντιπαρά-

θεσης του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα 
Μιχαηλίδη, με την Επίτροπο 

Προσωπικών Δεδομένων, 
Ειρήνη Λοϊζίδου, αναμέ-

νεται να ξεκινήσει στην 
Επιτροπή Νομικών 
στις 1  Ιανουαρίου.

Ο  ε σηγήσε ς 
του 

Αδιαμφισβήτητη 
χαρακτηρίζει το ΚΕΒΕ 

την ανάγκη θέσπισης νό-
μου για προστασία προσώπων 

που καταγγέλλουν πράξεις διαφθο-
ράς, υπογραμμίζοντας, στο πλαίσιο των 
παρατηρήσεων που απέστειλε μετά την 
παρουσίαση του εν λόγω νομοσχεδίου, 
ότι «αποτελεί, μεταξύ, άλλων, διεθνή υπο-
χρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας» 
με βάση το άρθρο 33 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, 
που κυρώθηκε με τον Ν. 25(ΙΙΙ)/2008. 
Σημειώνει, επίσης, ότι τον Οκτώβρη 
του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προ-

τάσεις για δημιουργία ενός κοινού ευ-
ρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, που θα 
εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας σε 

. Επικαλούμενο έκθεση 
που δημοσιεύθηκε από τον οργανισμό 

 (στον οποίο συμμετέχει και η οργάνω-
ση «Διεθνής Διαφάνεια»), αναφορικά με 
«καλές πρακτικές στη νομοθεσία για την 
προστασία πληροφοριοδοτών», το ΚΕΒΕ 
διατυπώνει τη θέση ότι «η σχετική ειδική 
προστασία θα πρέπει να παρέχεται μόνο 
σε εργοδοτούμενους που εργάζονται ή 
εργάζονταν στον δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα και οι οποίοι δίδουν πληροφορί-
ες που περιήλθαν στη γνώση τους στα 
πλαίσια εργοδότησής τους. Σύμφωνα με 
τις εισηγήσεις του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου, «η παροχή 
ειδικής προστασίας σε πρόσωπα εκτός από 
εργοδοτούμενους αυξάνει τον κίνδυνο να 
γίνονται συκοφαντικές καταγγελίες» από 
πρόσωπα που επιθυμούν να πλήξουν τον 
καταγγελλόμενο, ενώ σημειώνει ότι ο προ-
τεινόμενος περιορισμός περιλαμβάνεται 
και στην αντίστοιχη νομοθεσία του ΗΒ και 
της Ιρλανδίας. Μεταξύ άλλων, το ΚΕΒΕ 
εισηγείται και την προσθήκη πρόνοιας 
στον «Περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθο-
ράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστα-
σίας και Επιείκειας) Νόμο του 2017», ότι 
«πρόσωπο το οποίο παρέχει στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή στην κατά 
περίπτωση αρμόδια Αρχή πληροφορίες, 
γνωρίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
αναληθείς ή χωρίς εύλογα να πιστεύει ότι 
οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, θα 
υπέχει ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως 
κάθε πρόσωπο που θα υποστεί ζημιά ως 
αποτέλεσμα της παροχής τέτοιων πληρο-
φοριών ή και της δημοσιοποίησής τους».
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Τα επόμενα βήματα για το ΓεΣΥ
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 Ι   
ΡΥΣΑΝ ΟΣ 

ΤΣΟΥΡΟΥΛΗΣ 

Μια ημερομηνία ορόσημο για 
όλους εμάς. Μια ημερομηνία 
που χαράκτηκε στις μνήμες 

μας και πάγωσε τον χρόνο. Εννέα χρόνια 
και εσύ δεν είσαι εδώ, αλλά συνάμα 
δηλώνεις το «παρών» σου καθημερι-

νά. Ο Άντης Χατζηκωστής ήταν για μας ο 
καθοδηγητής, εμπνευστής, οραματιστής, 
μέντορας και οδηγός. ταν, είναι και θα 
είναι ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα. Πίσω 
από κάθε ιδέα, πίσω από κάθε επιτυχία, 
πίσω από κάθε χειροκρότημα. Ταπεινά 
και σιγανά, όπως τότε, φωτίζεις το πνεύμα 
και την ψυχή μας. Εννέα χρόνια και εσύ 
δεν είσαι εδώ, ένας «ελάχιστος χειμώνας», 
όπως λέει ο ποιητής, στάθηκε ικανός να 
μας στερήσει την πιο όμορφη άνοιξη της 

ζωής μας, το «λινό μας καλοκαίρι» και το 
«συνετό φθινόπωρο». 

«  καημός του θανάτου τόσο με πυρ-
πόλησε, που η λάμψη

μου επέστρεψε στον ήλιο.
είνος με πέμπει τώρα μέσα στην 

τέλεια σύνταξη της
πέτρας και του αιθέρος,
Λοιπόν, αυτός που γύρευα, ε ί μ α ι».
(«Λακωνικόν» - Οδυσσέας Ελύτης)

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Αφιέρωμα 3
ΕΝΝΙΑ ΡΟΝΙΑ ΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΗ  ΕΝΝΙΑ ΕΝΙΑΥΤΟΙ Α Ο ΤΟΝ ΕΛΑ ΙΣΤΟ ΕΙ ΩΝΑ  ΟΥ ΑΣ ΤΟΝ ΗΡΕ

«Μυρίσαι το άριστον» 

ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΗ, 
ΣΤΑ ΟΣΑ ΕΠΡΑΞΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟ-
ΜΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΩΗ -ΣΤΗΝ ΑΡΙΦΝΗΤΗ, ΣΕ 
ΛΑΜΨΕΙΣ, ΣΤΙΛΒΗ ΤΗΣ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΑΣ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΑΣΙΓΑΣΤΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟ ΤΟΥ ΠΑΘΟΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΗΣ ΑΠΕΡΙΣΤΑΛΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ-, ΜΟΙΡΑΙΑ, 
ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΙ ΕΞΩ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ, 
ΣΑΝ Η ΜΥΣΤΙΚΗ, ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΘΑΥΜΑΣ-
ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΤΡΗΤΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ    

συνεργάτες του να τον εμπιστεύονται όχι 
με την σαγήνη των τεχνασμάτων ή της 
επιβολής, αλλά με τη δύναμη της πειθούς 
και του οράματός του. 

Γιατί, στα απρόσιτα και κάποτε τρομώδη 
σύμπαντα των επιχειρηματικών λειτουργιών, 
με τις σκληρές, αλύγιστες ιεραρχίες, όπου οι 
περισσότεροι αισθάνονται να συνθλίβονται 
στα γρανάζια αναίσθητων μεγαμηχανών, ο 

Άντης ήταν το θερμό ανάβλυσμα αλλά και 
η αθρόα επίκληση ενός άλλου κόσμου, εκεί 
όπου το πρώτο πρόσωπο προβάλλει με την 
ευθύτητα μιας ανυπόκριτης χειρονομίας, 
χωρίς διαμεσολαβήσεις, με τη συνεκτική 
εγγύτητα μιας απαράγραπτα προσφερόμενης 
παρουσίας. ταν το κατώφλι μιας ανεπιφύ-
λακτης διαθεσιμότητας, που κληροδότησε 
σε όσους κρατούν σήμερα στα χέρια τους 

το έπαθλο αυτής της αφιλοκέρδειας, μιαν 
ανοικονόμητη χειρονομία, που αντισταθμίζει 
το αναπαλλοτρίωτο του ανθρώπινου μέσα 
στην άτεγκτη παντοδυναμία των αριθμών. 

Και εκεί που όλα βυθίζονταν, άλλοτε με 
αθόρυβη δυσθυμία και άλλοτε με πάταγο, 
στο τέλμα της καθημερινής μέριμνας, έχο-
ντας ως ορίζοντα την έλευση του επόμενου 
κοπιαστικού εικοσιτετραώρου, ο Άντης 

ια βιογραφία 
αρχίζει, πάντα, 
με τη γέννηση 
και τελειώνει με 
τον θάνατο.

Α ν ά μ ε σ α 
στην αρχή και 

το τέλος, φιλοτεχνείται το πορτρέτο μιας 
ζωής, εξαιρετικά δύσχωρο για να χωρέσει 
το αχειροποίητο υφαντό των λεπτομερειών 
που το απαρτίζουν.

Στην περίπτωση του Άντη Χατζηκωστή, 
ωστόσο, μια επίμονη άρνηση να ειπω-
θεί ο τελευταίος λόγος, τα ξαναβάζει όλα 
απ’ την αρχή, ξαναρχίζει τη συνομιλία 
με το άφευκτο, ξανανοίγει το κουτί των 
πιθανοτήτων. 

Γι’ αυτό, κάθε αναφορά στον Άντη, στα 
όσα έπραξε στο σύντομο πέρασμά του 
από τη ζωή -στην αρίφνητη, σε λάμψεις, 
στίλβη της ανθρωπιάς του, στο ασίγαστο 
δημιουργικό/επιχειρηματικό του πάθος, 
στο μέγεθος της απερίσταλτης προσφοράς 
του στα κοινά-, μοιραία, αφήνει κάτι έξω 
που δεν έχει εκχωρηθεί στον λόγο, σαν η 
μυστική, ασύλληπτη παρουσία κάποιου 
θαυμαστού και απροσμέτρητου πράγματος.    

Κι αλλιώς ακούγεται στ’ αφτιά εκείνων 
που τον γνώρισαν κι αλλιώς στ’ αφτιά όσων 
μπόρεσαν να αποθησαυρίσουν μερικές 
μόνον εκλάμψεις της λυσιτελούς, μα πάντα 
μετρημένης, δημόσιας παρουσίας του.  

Έχει ξαναγραφεί, πως μέσα στην εικόνα 
του δημιουργικού, αεικίνητου επιχειρη-
ματία, κρυβόταν το παλλόμενο σώμα μιας 
βαθιάς και απροσχημάτιστης ανθρωπιάς, 
που δεν της ταίριαζε να ποζάρει μέσα στη 
ρετουσαρισμένη εικόνα της επιτυχίας. Όσοι 
τη γνώρισαν, την επιμαρτυρούν σιωπηλά, 
σε κάθε εξομολόγηση με τη συνείδησή τους. 

Συνδυασμός, ο οποίος προκάλεσε 
εκείνη τη σεισμογόνο αναταραχή που 
άλλαξε το τοπίο των κυπριακών ΜΜΕ 
στην πρώτη δεκαετία του διαρρέοντος 
αιώνα, αφού, ο Άντης, ως πραγματικός 
«τολμητίας του αδύνατου», άνοιγε δρό-
μους εκεί που άλλοι ορρωδούσαν καν 
να σκεφτούν, εφοδιασμένος με την πιο 
άρτια εκστρατευτική σκευή: Συνδυάζοντας 
το ήθος με την ικανότητα, το ταλέντο με 
τη θέληση, τη σωφροσύνη με την τόλμη.

Ο Άντης άλλαξε το μιντιακό τοπίο και, 
με την πάροδο του χρόνου, το τοπίο της 
δημόσιας ζωής, όχι μόνο με το θάρρος 
και τις καινοτόμες ιδέες του, αλλά και, 
κυρίως, με την ικανότητά του να εμπνέει 
και να αλλάζει προς το καλύτερο τους 
ανθρώπους, να κοινωνεί τα οράματά του 
στους άλλους με την απλότητα που η βροχή 
συνθλίβεται στο καλντερίμι, να κάνει τους 

Ο Άντης αγαπούσε πολύ 
τους ποιητές, και πιο 
πολύ απ’ όλους τον 

Ελύτη. Τον στίχο του «μια λάμψη 
ο άνθρωπος, κι αν είδες, είδες», 
τον είχε καταστήσει σηματοδότη 
και πυρφόρο της ζωής του.

Μια λάμψη, όλη κι όλη, κι αν 
είδες  Όπως η στιγμή, που κρύ-
βει εντός της την αιωνιότητα.

Ο Άντης, σε όλη του τη ζωή 
πάσχισε να εκταμιεύσει αυτήν τη 
λάμψη, να δώσει λίγο περισσότε-
ρη διάρκεια στις ξεθωριασμένες 
της ανταύγειες, που προσπέ-
φτουν στον καθένα μας δω κάτω, 
σημάδι ισχνό μιας ανθρωπινό-
τητας που μας έλαχε, κι ίσως δεν 
μας πρέπει  

Είχε, όμως, ο ίδιος λάμψη 
αρκετή, τουλάχιστον για να το 
δοκιμάσει.

Αν η ομορφιά είναι ένα από 
τα πολλά ονόματα της ικανό-
τητας να είσαι γενναιόδωρος, ο 
ίδιος υπήρξε η λάμψη αυτής της 
γενναιοδωρίας, ένας αβύθιστος 
στον ορίζοντα αστέρας, που 
διαχέει την ακατάλυτη αύρα 
μιας ομορφιάς γεννημένης 
από τις πιο απλές ανθρώπινες 
χειρονομίες, και συστοιχείται με 
τα μετέωρα φωτεινά σύμβολα 
καιρών δίσεκτων. 

Τώρα, που σαστισμένοι από 
τις «ζαβολιές του ανυπόδητου 
ανέμου, που αρπάζεται απ’ την 
άκρη του νυχτικού της μοίρας 
και πάει να μας αφήσει στων 
αιγάγρων το ύπαιθρο έκθετους», 
καθώς λέει ο αγαπημένος του 
Ελύτης, τη λάμψη του, ανυπο-
χώρητη κι ανένδοτη στην ορμή 
ενός άκαρδου κόσμου, τη χρει-
αζόμαστε όσο ποτέ, όπως εκείνα 
τα πράγματα που μεγαλώνουν 
σε σημασία.  

Κι αν εκείνος «στα κρυφά 
έφυγε με όλα τα κλοπιμαία στο 
νου του, για μιαν απ’ την αρχή 
ζωή απροσκύνητη. Χωρίς κεριά, 
χωρίς πολυελαίους» (Ελύτης), 
νιώθεται ανάμεσά μας, «σαν η 
πιο ταιριαστή παρουσία με όλα 
όσα ζούσαν μέσα στην πλησμο-
νή μιας επερχόμενης εκπλή-
ρωσης, ώστε να είναι σήμερα η 
πιο ταιριαστή απουσία με όσα 
χρειάζεται να συντελεστούν, για 
να υπάρξει αυτό που είναι ήδη». 

Σαν ο ρυθμός ενός βημα-
τισμού που διασχίζει τη ζωή, 
επιδαψιλεύοντας το αναρίθμητο 
της δωρεάς «μέσα σε περιβόλια 
του πορτοκαλιού χρυσά και 
της σμίλης όμορα λόγια»  Και 
αλλάζουν τον βουβό θρήνο του 
πένθους, στη μουσική μιας σε-
μνής αφιλοκέρδειας που φέρνει 
η νύχτα όταν τον θυμόμαστε  

   
Ι ΑΛΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥΛΟΣ

papadopoulosm@simerini.com 

Ενεργοποιώντας το κύτταρο της γει-
τονιάς και σε άμεση επαφή με ενερ-
γούς δημότες της περιοχής  

Στροβόλου,  Δήμος Στροβόλου και το 
Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
ξεκίνησαν μία όμορφη πρωτοβουλία! 
Τη δημιουργία της “πρώτης πράσινης 
γειτονιάς” στον τόπο μας.

Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι η 
δημιουργία μιας πρότυπης πράσινης 
γειτονιάς με την εθελοντική συμμετοχή 
κατοίκων και επιχειρήσεων, στην οποία, 
μέσω της αναβάθμισης των υποδομών, των 
υπηρεσιών, της παροχής κινήτρων και της 

εκπαίδευσης, θα επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, 
στόχοι που αφορούν τη μείωση παραγωγής 
αποβλήτων, τη μείωση της κατανάλωσης 
νερού και ενέργειας, τη διαμόρφωση και 
λειτουργία πάρκων ως χώρων συνάθροι-
σης των κατοίκων της γειτονιάς, άσκησης 
και αναψυχής (πυρήνας της γειτονιάς κ.ά.). 

 συγκρότημα ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενο 
θετικά στην πρόσκληση για συμμετοχή 
στη δημιουργία της Πράσινης Γειτονιάς, 
αποφάσισε όπως αναλάβει τη δημιουργία 
ενός οικολογικού-βιώσιμου Πάρκου στη 
μνήμη του αείμνηστου Άντη Χατζηκωστή.

Ο χώρος πρασίνου, μεγέθους 2500 τ.μ., 

βρίσκεται σε γειτνιάζουσα περιοχή των εγκα-
ταστάσεων του συγκροτήματος Δίας στη 
Λευκωσία. Το πρωτοποριακό αυτό πάρκο 
έχει ως στόχο να προωθήσει την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο 
για την αστική ανάπτυξη της πόλης.

 Η σχεδιαστική προσέγγιση του χώρου 
περιλαμβάνει κατασκευές πρωτοπορια-
κές που αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατα-
σκευαστικά υλικά, τα οποία ακολουθούν 
τη φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης. 

Θα τοποθετηθούν όργανα γυμναστι-

κής και θα δημιουργηθούν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις που μπορούν να στεγάσουν 
δραστηριότητες ευεξίας, ψυχαγωγίας και 
μελέτης, με σκοπό να προσελκύσουν το 
κοινό, κυρίως, όμως, τους φοιτητές και 
εργαζόμενους της περιοχής.

 Με αυτόν τον τρόπο,  το πάρκο Άντη 
Χατζηκωστή σηματοδοτεί την αρχή μιας 
καινούργιας αστικής ανάπτυξης με περι-
βαλλοντική ευαισθησία και κοινωνικές 
διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες 
στηρίζουν την οικονομική και οικολογι-
κή βιωσιμότητα και αυτάρκεια του χώρου 
( - ).

ι σιμο π ρκο ντη ατ ηκωστή  στον τρό ολο

ήταν ήδη ένας απαιτητικός συνεργάτης του 
μέλλοντος, ήταν, με την ψυχή και το μυαλό, 
αγκιστρωμένους στους ανέμους των πραγ-
μάτων που έρχονταν, για να πηδαλιουχήσει 
ορθόπλωρα, να κρατήσει «αράγιστες» τις 
θαλασσογραμμές.  

Γιατί ο Άντης συμπύκνωνε ό,τι υπήρξε 
και ό,τι είναι αυτή η «μυρμηγκοφωλιά» 
ανυπότακτων γραφιάδων, που επιμένουν 
να λένε, κατά τα λόγια του ποιητή, «την 
ελευθερία ελευθερία, τον φόνο φόνο, την 
ενοχή ενοχή, μ’ ένα πείσμα τρελού που 
σκαλίζει στον τοίχο τ’ όνομά του με τα νύχια» 
(Λεύκιος αφειρίου).

ο τ οντας προς το μέ ον
Μαζί με όλες αυτές τις αρετές, ήταν ένας 

πλέρια καλλιεργημένος άνθρωπος, που 
πέρα από τα Ελληνικά, μιλούσε άλλες τρεις 
γλώσσες -Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά-, 
ενώ, πριν από τον ερχομό του στην Κύπρο, 
είχε διαπρέψει σε σημαντικές θέσεις στο 
εξωτερικό. Κάτοχος πτυχίων οικονομικών 
και πολιτικών επιστημών (στο Πανεπι-
στήμιο του  στην Αγγλία, 
όπου τελείωσε με «Άριστα»), εργάστηκε 
ως οικονομικός αναλυτής στη Γενική Δι-
εύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες (1992-1993). Επίσης διετέλε-
σε   στον συμβουλευτικό 
οίκο    

 στο Ντίσελντορφ της Γερμανί-
ας (1992-1993). Ερχόμενος στην Κύπρο, 
ανέλαβε διευθυντής μάρκετινγκ του εκ-
δοτικού οίκου ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης 
ΣΙΓΜΑ (199 -1997). Επιπλέον, αποτέ-
λεσε ιδρυτικό και διευθυντικό στέλεχος 
στην εταιρεία H   

 (199 -2010) και διευθυντής 
αναπτύξεως νέων επιχειρήσεων (1997-
1999), για να αναλάβει την διεύθυνση του 
συγκροτήματος ΔΙΑΣ κατά την περίοδο 
1999-2002 και ακολούθως να καταστεί 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τηλεόρασης 
ΣΙΓΜΑ και του εκδοτικού οίκου ΔΙΑΣ. 
Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε συμβούλια 
δημοσίων εταιρειών στην Κύπρο, όσο και 
στο εξωτερικό. Διετέλεσε, ταυτόχρονα, μέλος 
του    και 
διοικητικός σύμβουλος και πρεσβευτής 
των διεθνών τηλεοπτικών βραβείων Έμι.

ταν, ίσως, ο πρώτος που κατάλαβε τη 
δύναμη των νέων Μέσων Μαζικής Επικοι-
νωνίας και τις δυνατότητας του διαδικτύου 
για την ενημέρωση, επενδύοντας, με όραμα, 
σε ό,τι υποσχόταν το μέλλον. 

Δυστυχώς, ο αδόκητος θάνατός του 
άφησε ανολοκλήρωτα τα πιο θαρραλέα 
και πρωτοποριακά σχέδια που ετοίμαζε. 

ταν εκείνος, ωστόσο, που πρώτος έβαλε 
τον θεμέλιο λίθο για όλα όσα σήμερα συ-
ναπαρτίζουν το μιντιακό τοπίο μας, παρά 
την κρίση και τις ολέθριες επιπτώσεις της. 

Σκέφτομαι, ποια τύχη θα μπορούσε να 
έχει σήμερα τούτος ο βαριά  καθημαγμένος 
τόπος, αν αυτός ο σπάνιος, χαρισματικός 
άνθρωπος ήταν εν ζωή. 

Σημ.: Ο τίτλος είναι από τον «Μικρό 
Ναυτίλο» του Οδυσσέα Ελύτη. 

Ο ντης άλλαξε το μι-
ντιακό τοπίο και, με την 

πάρο ο του χρόνου, 
το τοπίο της ημόσιας 
ωής, όχι μόνο με την 

τόλμη και τις καινοτό-
μες ι έες του, αλλά και, 

κυρίως, με την ικανότητά 
του να εμπνέει και να αλ-

λά ει προς το καλύτερο 
τους ανθρώπους
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Σ
ε δύο ημέρες, στις 15 Ια-
νουαρίου, κλείνουν 9 
χρόνια από την επέτειο 
του Ενωτικού Δημοψη-
φίσματος, που αποτελεί, 
πλέον, αναπόσπαστο κομ-
μάτι της Ιστορίας μας και 

του ελληνικού Έθνους. Και η μνήμη πρέπει 
να διατηρείται ζωντανή σε κορυφαία γεγο-
νότα, τα οποία είναι σημαντικό να αναλύο-
νται εξ αποστάσεως και να αξιολογούνται 
ορθά, ειδικότερα όταν πρεσβεύουν ένα 
διαχρονικό σύστημα αρχών και αξιών, 
καθορισμένο παλαιότερα μέσω του ΟΗΕ 
και σήμερα μέσω της Ε.Ε. 

αθο ό αίτημα
Όλοι, πλην πέντε από τους ψηφίσαντες 

στους ιερούς ναούς της νήσου, είπαν ναι 
στην Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην «Ελληνική Κύ-
προ», το εκφραστικό όργανο της Εθναρχού-
σας Εκκλησίας: «Συνολικώς, επί 22 .7 7 
Ελλήνων Κυπρίων οίτινες ήταν εγγεγραμ-
μένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους και 
εδικαιούντο να ψηφίσουν εν Κύπρω εψή-
φισαν, κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας, 
215.108. τοι η σημειωθείσα αποχή ήτο 

,27 επί τοις εκατόν. Εκ των 215.108 οί-
τινες συμμετέσχον του Δημοψηφίσματος, 
215.103 εψήφισαν υπέρ της Ενώσεως και 
5 εναντίον αυτής. Εναντίον της Ενώσεως 
εψήφισεν και εις Άγγλος εις Αμμόχωστον.

Α Ο ΤΑ Σ ΕΔΙΑ ΡΑΝΤΚΛΙΦ  ΑΚ ΙΛΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝ ΣΤΟ ΣΗ ΕΡΑ 

...Και ας τρώγωμεν πέτρες
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ΑΠΟ ΗΘΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΝΟ-
ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΠΙΟ 
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑ ΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
έρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η   , από 

Ευέλθοντος 1 , Διαμ. 1 1, 3 Στρόβολος, Λευκωσία, υπέβαλε στον υπουργό 
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.1 ) 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.

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
έρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η  O  O, 

από ώτη Πίττα 3 , 3 λάμπρα, Λευκωσία, υπέβαλε στον υπουργό Εσωτε-
ρικών αίτηση (Τύπος Μ.1 ), 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 Κοντο ούρκης M  BO
ειρουρ ός Οφθαλμίατρος με ε ειδίκευση στο Γλαύκωμα

ανακοινώνει ότι δέχεται ασθενείς στο ιατρείο του, στο Συνέσειο 
ατρικό Κέντρο, αφαήλ Σάντη 1  στη Λάρνακα.

Για ραντε ού αποτείνεστε στα
τηλ.  και 

a  o r o o o r s.co

Σ ΟΛΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Ταχ.  Θυρ.     ΛΕΜΕΣΟΣ

Αρ. Τηλ.   -  Αρ. Τηλεομ.  
a  s - a o- o a sc oo s.ac.cy 

Η Σχολική Εφορεία Κ. Πολεμιδι ν ζητά τις πιο κάτω προσφορές: 
1. σφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων ( ρ.  Διαγ. 1 1 ) 

. σφάλεια Ευθύνης Εργοδότη ( ρ.  Διαγ. 1 )

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές, να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχο-
λικής Εφορείας Κ. Πολεμιδι ν  Πάροδος Στωικ ν   Κάτω Πολεμίδια 
και να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών όχι αργότερα από τις 1 .  μ. της Τετάρ-
της, 3  ανουαρίου 1 .

ντυπα προσφορών θα παραλαμβάνονται από τη Σχολική Εφορεία Κ. Πολεμιδιών 
από αύριο Δευτέρα, 1 1 1 .

ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Σχολική 
Εφορεία Κ. Πολεμιδι ν  τηλ. .

11 ανουαρίου 1

»Εκτός τούτων εψήφισαν αυθορμήτως 
υπέρ της Ενώσεως και αρκετοί Τούρκοι, 
Αρμένιοι και Καθολικοί Κύπριοι, μολονό-
τι δεν είχαν κληθή προς τούτου και δεν 
είχον συμπεριληφθή εις τους εκλογικούς 
καταλόγους».

α  η Αρ στερ
υπέρ της νωσης

Η διοργάνωση του Δημοψηφίσματος από 
την Εθναρχούσα Εκκλησία της Κύπρου είχε 
την στήριξη όλων, δεξιών, κεντρώων και 
αριστερών. Στις 11.12.19 9, το εκφραστικό 
όργανο του ΑΚΕΛ, «Νέος Δημοκράτης», 
αναφέρει τα εξής: «Το Ενωτικό Δημοψήφι-
σμα της 15ης του Γενάρη είναι η καλύτερη 
υποστήριξη του υπομνήματος της λαϊκής 
παράταξης προς τον ΟΗΕ. Όλοι στη μάχη 
για το δημοψήφισμα. Όλοι με μια φωνή. 
Ενότητα, συμφιλίωση στην πάλη για την 
Ένωση. Στις επάλξεις, στον αγώνα πιστοί και 
τίμιοι μαχητές στην υπηρεσία του λαού μας».

Αυτοδ θεση α
το περ ον της επο ής

Το δημοψήφισμα αποτελεί τη γνήσια 
και άδολη βούληση των Κυπρίων για 
αυτοδιάθεση, Ένωση, όπως το άρθρο 1, 
παράγραφος 2, του Χάρτη των Ην. Εθνών 
αναφέρει. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 
ήταν και είναι ο κεντρικός πυλώνας επί του 
οποίου στηρίζεται η Χάρτα των Ην. Εθνών 
και αφορά στην αξιοπρέπεια και στο δικαί-
ωμα των λαών να αποφασίζουν μόνοι τους, 
και ελεύθερα, για την τύχη και το μέλλον 
τους. Είναι γι’ αυτό το δικαίωμα που χύθηκε 
το αίμα των Ελλαδιτών και των Κυπρίων 
που πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
καθώς και των μαχητών άλλων εθνών. Για 
να ζει ο κόσμος ελεύθερος.

Οι Έλληνες της Κύπρου είχαν μεν το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το οποίο, όμως, 
αρνείτο πεισματικά να αποδεχθεί η Βρετανία. 
Και η νομική τεκμηρίωση του δικαιώμα-
τος της αυτοδιάθεσης για τους Έλληνες της 
Κύπρου εδράζεται επί των θεωριών του 
Τζέλινεκ περί του τι είναι λαός και ποια 
είναι τα δικαιώματά του, καθώς και από τα 
ίδια τα κριτήρια της Χάρτας του ΟΗΕ. ς 
εκ τούτου, οι Έλληνες της Κύπρου είχαν το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, καθότι αποτε-
λούσαν συγκεκριμένο πληθυσμό και λαό, ο 

οποίος κατοικούσε διαρκώς σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο, που ανέπτυξε πολιτισμό 
και δική του οργάνωση, αλλά τελούσε κάτω 
από την αγγλική κατοχή. Από την πλευρά της, 
η Τουρκία με τη Συνθήκη της Λωζάννης είχε 
παυθεί από κάθε δικαίωμα επί της νήσου. 
Άλλωστε και οι ίδιοι οι Άγγλοι θεωρούσαν 
τους Τουρκοκύπριους ως μειονότητα. Όσον 
αφορά το πολιτικό και ιστορικό περιβάλλον, 
αυτό ήταν εύφορο ως προς την έγερση και 
τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης, για τους 
ακόλουθους λόγους:

Πρώτον, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 
ήταν κατοχυρωμένο εντός της Χάρτας του 
ΟΗΕ, ο οποίος ήταν στα πρώτα στάδια της 
ζωής του και, ως εκ τούτου, είχε αρκετή 
επιρροή στο διεθνές σύστημα, καθότι, εκτός 
των άλλων, η ανθρωπότητα εξήλθε από τον 
πόλεμο με εκατόμβες νεκρών, που θυσιά-
στηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Δεύτερον, είχε αρχίσει το ξήλωμα της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης και η ελευθερία των λαών και 
ο αγώνας κατά του άξονα στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο είχαν εμπνεύσει τους υπόδουλους 
λαούς να εξεγερθούν τις δεκαετίες του ‘50 και 
του ‘ 0 κατά της αποικιοκρατίας. Συνεπώς, 
οι Κύπριοι, λόγω της ελληνικής τους ταυτό-
τητας και της ιστορίας, κουβαλούσαν εκ της 
φύσεώς τους το δημοκρατικό σύστημα αρχών 
και αξιών, το οποίο είχε κρατήσει ζωντανό η 
Εθναρχούσα Εκκλησία. Ουδόλως, λοιπόν, θα 
μπορούσαν να απέχουν όταν κλήθηκαν στο 
δημοψήφισμα. Άλλωστε, το δημοψήφισμα 
ήταν μια ειρηνική δημοκρατική έκφραση, 
που, εν συνεχεία, εφόσον οι Βρετανοί ήταν 
ανένδοτοι, νομιμοποιούσε, από κάθε άποψη, 
τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος ήταν 
μονόδρομος.

ρεταν  σ έδ α
μ θο  α  α ήθε ες  

Η διαχρονικότητα του Ενωτικού Δημο-
ψηφίσματος, από ηθικής, πολιτικής, νομι-
κής και γεωστρατηγικής αντίληψης, είναι 
σημαντική. Βεβαίως, εγείρεται σήμερα το 
ερώτημα, εάν ήταν ή όχι ορθός ο αγώνας 
της ΕΟΚΑ και η Ένωση, ως η συνέχεια του 
Δημοψηφίσματος. Η απάντηση προκύπτει 
από μια σειρά μεταβλητών που θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή συ-
μπερασμάτων. Αυτές οι μεταβλητές κωδι-

κοποιούνται ως εξής:
ρ  η νομική βάση του αγώνα, 

όπως και η ηθική, ήταν ορθή. Στηριζόταν 
στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Και 
ήταν κατοχυρωμένη στο άρθρο 1, παρά-
γραφος 2, του Χάρτη των Ην. Εθνών για 
την αυτοδιάθεση των λαών, καθώς και στο 
Ενωτικό Δημοψήφισμα.

ρ  οι Βρετανοί είχαν δημοσί-
ως πει το «ουδέποτε», μέσω του Βρετανού 
Υπουργού των Αποικιών, Χένρι Χόπκινσον. 
Η θέση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά στηρίζεται 
σε στρατηγικές αποφάσεις που λήφθηκαν 
μεταξύ της στρατιωτικής και πολιτικής ηγε-
σίας της Βρετανίας και αποτυπώνονται σε 
δύο συναφή έγγραφα της 8ης και της 25ης 
Μα ου του 1950. Σε αυτά, αναλύεται η γε-
ωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της 
Κύπρου και γιατί δεν μπορούσε να δοθεί, 
ειρηνικώ τω τρόπω, στην Ελλάδα.

Είναι, λοιπόν, μύθος ότι, εάν δεν υπήρχε 
το κόστος που προκάλεσε η ΕΟΚΑ στη Βρε-
τανία, διεθνώς και εσωτερικά, θα υπήρχε 
περίπτωση, έστω και κολοβής, ανεξαρτησίας. 
Είναι, δε, δεύτερος μύθος ότι οι προτάσεις 
των Βρετανών για τη διακοπή του αγώνα 
συνιστούσαν καλές και υποφερτές διευθε-
τήσεις του Κυπριακού. Εάν κάποιος μελε-
τήσει λεπτομερώς τα κείμενα των σχεδίων 

άντκλιφ και Μακμίλαν, θα διαπιστώσει 
ότι ουδόλως αποτελούσαν, όπως κάποιοι 
ισχυρίζονται, χαμένες ευκαιρίες, αφού δεν 
ήταν τίποτε άλλο από πολιτειακές επιλο-
γές, διά των οποίων αφενός προβλεπόταν 
ο ενταφιασμός της Ένωσης και, αφετέρου, 
εγκαθιδρύετο στην Κύπρο, διά της αποδοχής 
των Ελλήνων, η «δικτατορία του Βρετανού 
Κυβερνήτη». Εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης 
αναφοράς είναι ότι τμήματα των σχεδίων 

άντκλιφ και Μακμίλαν περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο Ανάν και στην υπό συζήτηση 
λύση της ομοσπονδίας ως ανάλογης του 
σχεδίου Ανάν. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
τα εξής: 

α) Η τριμελής δικαστική εξουσία, αποτε-
λούμενη από έναν Έλληνα, έναν Τούρκο και 
έναν ξένο, δηλαδή Βρετανό δικαστή (Σχέδιο 

άντκλιφ) - Ανάλογα δεν μας λένε και σήμερα;
β) Στο σχέδιο Μακμίλαν, ο μεν Κυβερ-

νήτης θα είχε ρόλο απολύτου άρχοντα, ο 
οποίος, όπως και στο σχέδιο Ανάν αναφέρεται, 
θα υποβοηθείτο «από εξαμελές Συμβούλιο 

(τέσσερεις Έλληνες και δύο Τούρκους), που 
θα ελέγχονταν από τις αντίστοιχες Συνε-
λεύσεις». Ανάλογη διάταξη υπήρχε και στο 
σχέδιο Ανάν για το λεγόμενο Προεδρικό 
Συμβούλιο με την ίδια αναλογία  προς 2 
(Παραλλαγές δεν συζητούνται και σήμερα;) 
Πέραν τούτων, στο σχέδιο Μακμίλαν γίνεται 
λόγος για «συνεταιρική κυριαρχία» μεταξύ 
Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας. Η περί της 
συνεταιρικής κυριαρχίας αντίληψη συνιστά 
τη νομική βάση του σχεδίου Ανάν, αφού 
στο προοίμιο γινόταν λόγος για μία και ενι-
αία κυριαρχία, αλλά, αυτή η κυριαρχία, εν 
συνεχεία διχοτομείτο, αφού καθοριζόταν ότι 
το νέο πολιτειακό σύστημα της Κύπρου θα 
προέκυπτε από χωριστά δημοψηφίσματα 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων, τα οποία οι Τούρκοι με επιστολή 
τους προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ ερμήνευαν 
ως χωριστά δικαιώματα αυτοδιάθεσης. 
Ανάλογο κείμενο κατέθεσαν και το 201  
στην Ε.Ε.  Η ίδια φιλοσοφία διαπνέει και 
την υπό συζήτηση λύση των δύο ισότιμων 
συνιστώντων κρατών.     

Τρ  το αποικιοκρατικό ρεύμα που 
επικρατούσε την εποχή εκείνη.

Τ αρ  η γεωστρατηγική και γεω-
πολιτική σημασία της Ένωσης ως προκα-
θορισμένος στόχος, που σήμαινε ότι: α) Η 
Ελλάδα θα ήλεγχε έναν γεωστρατηγικό 
- γεωπολιτικό χώρο από τα Βαλκάνια ώς 
τη Μέση Ανατολή και θα ήταν στην ουσία 
περιφερειακή δύναμη. β) Η Κύπρος θα ήταν 
Ελλάδα και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
επίθεση σε βάρος του νησιού θα σήμαινε 
πόλεμο με την Ελλάδα. Εάν προερχόταν από 
την Τουρκία, θα ισοδυναμούσε με διάλυση 
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, 
γεγονός που δεν θα επέτρεπαν οι ΗΠΑ, 
κυρίως στην περίοδο του υχρού Πολέμου. 
Εν ολίγοις, η ασφάλεια της Κύπρου θα ήταν 
κάτω από την ομπρέλα της Δύσης, δηλαδή 
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, εφόσον η Ελλάδα 
ήταν κράτος μέλος της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας. Συνεπώς, ο στόχος της Ένωσης 
δεν ήταν μόνο συναισθηματικός, αλλά και, 
από την πλευρά της ψυχρής στρατηγικής 
και δη της ρεαλιστικής σχολής σκέψης των 
ισοζυγίων δυνάμεων, ορθός.

ότε α  σήμερα
Σήμερα έχουμε την Κυπριακή Δημοκρα-

τία, την οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε 
στη ζωή. Ταυτοχρόνως, η έννοια του Ενι-
αίου Γεωπολιτικού Χώρου με την Ελλάδα 
αποδεικνύεται επιβεβλημένη από τις ίδιες 
τις εξελίξεις και για την τρέχουσα περίοδο. 
Αναβιώνει μέσω της ενέργειας και αποκτά 
συμμάχους, όπως είναι το Ισραήλ και η 
Αίγυπτος, ακόμη και οι ΗΠΑ, καθώς και 
η Ε.Ε. Και αποτυπώνεται στον   ως 
αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και 
ως έναν στρατηγικό προγραμματισμό, που 
συνδέεται με την οικονομική και στρατιωτική 
αποτροπή έναντι της τουρκικής απειλής, 
αλλά και με την ανάπτυξη και την οικο-
νομική ευημερία. Τότε ήταν το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης, σήμερα είναι το ειδικό 
κυριαρχικό δικαίωμα στην ΑΟ , τόσο της 
Κύπρου, όσο και της Ελλάδας, που διακυ-
βεύεται. Και τότε και σήμερα έχουμε νομικό 
και ηθικό πλεονέκτημα. Εκείνος ο τομέας 
όπου διαπιστώνεται διαχρονικό έλλειμμα 
είναι της στρατηγικής, δηλαδή του σχεδια-
σμού σε βάθος χρόνου, και της αξιοπιστίας 
της πολιτικής ηγεσίας, που συνήθως είναι 
παγιδευμένη και αλυσοδεμένη με τις προσω-
πικές και πρόσκαιρες μωροφιλοδοξίες της, 
καθώς και με τις κοντόφθαλμες επιλογές της, 
που συνιστούν εμπόδια για την υλοποίηση 
σοβαρών εθνικών στόχων, μετατρέποντας 
κατά καιρούς τα οράματα σε εφιάλτες. 
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Πολιτική 5

Συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια από 
την ιστορική επέτειο του Ενωτικού 
Δημοψηφίσματος της 15ης Ιανου-

αρίου 1950, κατά  την οποία ο κυπριακός 
λαός με συντριπτική  πλειοψηφία εξέφρασε 
ελεύθερα τη βούλησή του για απόκτηση του 
αναφαίρετου δικαιώματος της Αυτοδιάθεσης 
και Ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα. 
Την ιδέα για διενέργεια δημοψηφίσματος 
προώθησε η Εθναρχούσα Εκκλησία της 
Κύπρου με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, 
σε συνεδρία της στις 18 Νοεμβρίου 19 9. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’ ζήτησε από 

τον Βρετανό Κυβερνήτη όπως η αποικιακή 
κυβέρνηση αναλάβει τη διοργάνωσή του. 
Η αποικιακή κυβέρνηση αρνήθηκε, ενημε-
ρώνοντας ταυτόχρονα τον Αρχιεπίσκοπο ότι 
δεν ετίθετο θέμα αλλαγής του αποικιακού 
καθεστώτος στην Κύπρο, τονίζοντας ότι το 
αποτέλεσμα τυχόν δημοψηφίσματος δεν θα 
είχε καμίαν απολύτως σημασία.

Την πρωτοβουλία της Εθναρχίας στήριξε 
σύσσωμος ο λαός, συμπεριλαμβανομένης 
της Αριστεράς, που είχε ως εκφραστή της 
το ΑΚΕΛ. Τον Ιούλιο του 195  ο Βρετα-
νός Υφυπουργός Αποικιών δήλωσε στη 
Βουλή των Κοινοτήτων ότι «η Κύπρος ως 
στρατηγική περιοχή ΟΥΔΕΠΟΤΕ   
 θα μπορούσε να τύχει Αυτοδιαθέσεως». 

Αυτή η δήλωση ουσιαστικά επενέργησε ως 
ταφόπλακα στην προσπάθεια διεθνοποίη-
σης του κυπριακού αιτήματος, ανοίγοντας 
τον δρόμο για τον ένοπλο αντιαποικιακό, 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, 
που ναι μεν δεν πέτυχε την ΕΝ ΣΗ της 
Κύπρου με την Ελλάδα, οδήγησε όμως στην 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως 
ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ. 

 τροπο ογία 
Στις αρχές του 2017, η Κυπριακή Βουλή, 

εν μέσω σκληρών κομματικών αντιπαραθέ-
σεων και  έντονων πολιτικών αντεγκλήσεων, 
ψήφισε τροπολογία για συμπερίληψη του 
Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 στις 
επετείους που θα εορτάζονται στα σχολεία. 
Οι θλιβερές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη 
Βουλή, η οποία μετετράπη σε αρένα, λόγω 
της αντίδρασης της ΑΚΕΛικής ηγεσίας στην 
εγκριθείσα νομοθεσία, αλλά και της αλλο-
πρόσαλλης τακτικής άλλων κομμάτων,  δεν 
μας τιμούν ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ούτε 
και ως κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της, 
την εθνική φυσιογνωμία της και την ιστορική 

καταβολή της. Η απόφαση έδωσε αφορμή 
στον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, 
Μουσταφά Ακιντζί, να αποσυρθεί από τις 
διεξαγόμενες συνομιλίες για το Κυπριακό. 
Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, το θέμα 
μπαλώθηκε με νέα τροποποιητική πρόταση 
που ενέκρινε  η Βουλή, η οποία προβλέπει 
ότι «την αρμοδιότητα για τον καθορισμό 
των σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται 
ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων στα 
σχολεία, θα έχει το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού». 

Φρονώ ότι η απόφαση της Βουλής και 
ο σάλος που προκλήθηκε αμαυρώνουν 
την ιστορία της Κύπρου. Βάσει του Συ-
ντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα 
θέματα Παιδείας ανήκουν αποκλειστικά 
στην κάθε Κοινότητα και συνεπώς δεν 
εδικαιολογείτο, με κανένα τρόπο, ούτε 
η αντίθεση κάποιων κομμάτων στην 
ιστορική πραγματικότητα, ούτε ασφαλώς 
νομιμοποιείτο η στάση του Μ. Ακιντζί.  Η 
εκμετάλλευση της Παιδείας για λόγους 
κομματικών σκοπιμοτήτων συνιστά πρά-
ξη απεχθή, που προσβάλλει τον πολιτι-
κό πολιτισμό και την ίδια την ιστορική 
μνήμη. Πέραν τούτου, η Ιστορία είναι το 
βασικότερο θεμέλιο της υπόστασης ενός 
κράτους, έθνους και λαού. Λαός που δεν 
γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί 
να οικοδομήσει το μέλλον του. Όταν η 
αλήθεια της Ιστορίας παραχαράσσεται στο 
όνομα της ειρήνης και της φιλίας των λαών, 
όπως, λόγου χάριν, με τα υπό αναφορά 
διαδραματισθέντα στο Κυπριακό Κοινο-
βούλιο ή με τα κατά καιρούς μεθοδευμένα 
εγχειρήματα κομματικών κύκλων και όχι 
μόνον, για διαστρέβλωση της ιστορικής 
πραγματικότητας, μόνο ζημιά προκαλεί. 

* Δημοσιογράφος, Πρόεδρος
Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού

ΟΥΔΕ ΙΑ ΕΝΔΕΙ Η ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟ ΕΝΩΝ  ΑΛΛΑ Η ΑΙΣΙΟΔΟ ΙΑ  ΑΙΣΙΟΔΟ ΙΑ

Πήγαινε-έλα η Λουτ με
άδειο καλάθι προσδοκιών

 ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΛΟΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΜΑΥΡΩΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΟ, ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ 
ΤΡΟΠΟ, ΟΥΤΕ Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΟΥΤΕ ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙ-
ΕΙΤΟ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΤΖΙ  

άθε Γενάρη το ίδιο, κάθε 
Ιούλιο, επίσης. Στον αστε-
ρισμό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
και της διαδικασίας απρό-
σκοπτης ανανέωσης για 
έξι μήνες της θητείας των 
κυανόκρανων κινείται 

ξανά το Κυπριακό, που κατά τα άλλα πα-
ραμένει προσκολλημένο, χωρίς προοπτική 
αλλαγής, στην αποστολή Λουτ, η οποία δεν 
δείχνει πάντως να βιάζεται. Από Τουρκία 
μεριά κανένα δεδομένο δεν δείχνει αλλα-
γή στάσης, παράλληλα όμως η Λευκωσία 
ισορροπεί επικίνδυνα μεταξύ της ανάγκης 
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων -ως το 
μέρος που βλάπτεται από τη στασιμότητα- 
και του ρίσκου επαναφοράς στον διάλογο 
με ίδια και χειρότερα του Κραν Μοντανά 
δεδομένα, που τελικά θα σφυρίσουν τη 
λήξη, για το Κυπριακό, τουλάχιστον όπως 
το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

π τήδε α τρίτη
με μην ματα 

Η Τουρκία, εδώ και καιρό, το παίζει 
επιτήδεια ουδέτερη, κρατά τις αναγκαίες 
αποστάσεις και χαράσσει, μέσω Οζερσάι 
και συν αυτώ, τις κόκκινες γεωστρατηγικές 
γραμμές της, που ακόμη δεν έχουν κατανοη-
θεί πλήρως από τη Λευκωσία. Όχι μόνο δεν 
έχει αλλάξει θέση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα 
ασφάλειας και εγγυήσεων, αλλά εισήγαγε 
με διπλωματικό τρόπο και τη νέα ορολογία 
της «γαλάζιας πατρίδας». Με αφορμή τα 
ενεργειακά και τον πασιφανή αποκλεισμό 
της από τη μεγάλη εικόνα της περιοχής, η 
Άγκυρα βρυχάται και προειδοποιεί. Έχουν 
όμως οι κυβερνώντες και αντιπολιτευόμε-
νοι εν Κύπρω ευήκοα ώτα; Η προσήλωση 
στην ανάγκη διαπραγματεύσεων δείχνει 

ΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΛΑ ΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Στο άρθρο του στη «Σημερινή» 
( /1/2019), με τίτλο «Αποτελεσμα-
τική συμμετοχή και λειτουργικότη-

τα», ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ (Ν.Κ.), αναλύει 
τις απόψεις του για την ομοσπονδία και 
ταυτόχρονα σχολιάζει την πρόσφατη θέση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας (Π.Δ.), κ. 
Νίκου Αναστασιάδη, για μεταφορά εξου-
σιών από την Κεντρική Κυβέρνηση στις 
Κυβερνήσεις των συνιστωσών πολιτει-
ών, που ονομάστηκε «αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία». Ο Ν.Κ. έχει διδακτορικό 
από γερμανικό πανεπιστήμιο και διδά-
σκει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο 
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών. Όπως δε 
γράφτηκε στα Μ.Μ.Ε., θα είναι υποψήφιος 
του ΑΚΕΛ στις προσεχείς ευρωεκλογές.

Αναλύει τις θέσεις του για τα συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
των αρμοδιοτήτων των δύο κυβερνήσεων, 
δηλαδή την κεντρική και των περιφερειών. 
Παρ’ όλο που δεν είναι σκοπός του άρθρου, 
δεν μπορώ παρά να σχολιάσω την θέση του 
κ. Ν.Κ. ότι «με άλλα λόγια η ομοσπονδιακή 
διοίκηση δεν παρεμβαίνει στα πεδία αρμο-
διοτήτων των ομοσπόνδων διοικήσεων», 
για να αναφέρω ένα παράδειγμα που συνέ-
βη στις ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Κένεντι έστειλε 
τον ομοσπονδιακό στρατό να επιβάλει την 
είσοδο νέγρων φοιτητών, όταν η Πολιτεία 
αρνήθηκε να τους δεχθεί, επομένως είναι 
σημαντικό να υπάρχει Σύνταγμα, το οποίο 
να καταγράφει τις αρμοδιότητες όπως και το 
«τεκμήριο της αρμοδιότητας». Δηλαδή ποια 

κυβέρνηση θα είναι αρμόδια για κάτι που 
θα εμφανισθεί στο μέλλον, για παράδειγμα, 
«Το Δίκαιο του Διαστήματος»;

Προχωρώντας, ο κ. Ν.Κ. έρχεται και στο 
βασικότατο θέμα του αριθμού των πολιτειών 
και γράφει: «Στην Κύπρο, το ομοσπονδιακό 
κράτος θα συγκροτηθεί μόνο από δύο συνι-
στώσες μονάδες. Αυτό αναπόφευκτα περι-
πλέκει τα πράγματα». Για να υποστηρίξει την 
άποψή του, ότι δηλαδή και δύο συνιστώσες 
πολιτείες μπορούν να συγκροτήσουν ομο-
σπονδία, αναφέρει την Τσεχοσλοβακία και το 
Πακιστάν. Όπως ο ίδιος αναφέρει και οι δύο, 
για διαφορετικούς λόγους,  έχουν διαλυθεί. 
Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι χρειάζονται 
τουλάχιστον περισσότερες από δύο πολιτείες 
για να συγκροτήσουν ομοσπονδία. Πράγμα το 
οποίο δεν υπάρχει στην Κύπρο και αν ακόμα 
εξισώσουμε την πλειοψηφία με τη μειοψηφία. 
Η μόνη διζωνική ομοσπονδία που έχουμε στον 
κόσμο είναι της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που, 
όπως γνωρίζουμε, αδυνατεί να λειτουργήσει 
και παραμένουν τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα 
για να εμποδίσουν συρράξεις μεταξύ των δύο 
πολιτειών. 

Όταν λοιπόν μιλούμε για ΔΔΟ στην 
Κύπρο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα γεγονότα που 
συμβαίνουν εκεί. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο, 
πριν αποδεχθούμε τη ΔΔΟ, να εξετάσουμε 
τις προϋποθέσεις εφαρμογής του συστή-
ματος αυτού, όπως έγινε παγκόσμια με 
την ίδρυση των διαφόρων ομοσπονδιών. 
Τότε θα αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις στην Κύπρο 
για εφαρμογή της. Εκτός βέβαια και αν 
αποδεχόμεθα την ίδρυση δύο κρατών. 

Δεν είναι τυχαίο πως απ’ όλα τα ομο-
σπονδιακά μοντέλα η Τουρκία αποδέ-
χεται μόνο διζωνική λύση στην ΚΥΠ Ο. 
Σε συνδυασμό με την επιμονή της για 
παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και 
του δικαιώματος επέμβασης στην Κύπρο, 
δεν χρειάζονται πολλές γνώσεις για ν’ 
αντιληφθούμε πού σκοπεύει και πόσο 
κοντά είναι στην άποψη του Νιχάτ Ερίμ 
(195 ) για επανάκτηση της Κύπρου.

 * Πρώην βουλευτής

ο νωτικό ημο ήφισμα του  και η ντροπή του 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ

ΕΝΗΣ ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

μια λογική εμμονής στην πεπατημένη, 
που δεν λαμβάνει υπόψη, τουλάχιστον 
ρητορικά, πολλούς κινδύνους. Όπως π.χ. 
ο αυτοεγκλωβισμός σε μια διαδικασία που 
θα είναι ατελέσφορη και άρα θα επισωρεύσει 
δεινά ή ακόμη και η βουτιά στα βαθιά με 
λύση που θα είναι ουσιαστικά κλείσιμο 
χωρίς χρόνια ζωής. 

Η ανάγκη ξεκαθαρίσματος του σκηνικού 
στα ενεργειακά και ταυτόχρονης διασφά-
λισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Δημοκρατίας προέχει των όποιων συνο-
μιλιών, όχι γιατί θα μετατρέψει την Κύπρο 
στον δυνατό της διαπραγμάτευσης, αλλά 
γιατί, κυρίως μέσω συνεργειών, θα αφαι-
ρέσει από την Τουρκία όπλα που σήμερα 
δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τις 
συμβατικές πολιτικές συζητήσεις. 

ρο  δ α ορ ν 
Αν κάτι πάντως θεωρήθηκε νέο την 

εβδομάδα αυτή είναι σχετικές προς το 
περιλάλητο ζήτημα των όρων αναφοράς, 
δηλώσεις (στο άδιο Πρώτο) του Υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Ο οποίος, για πρώτη φορά, έστω και διά 
της ατόπου απαγωγής, αποκάλυψε τι θα 
περιλαμβάνεται στο έγγραφο, σημειώνοντας 
πως άποψη της Λευκωσίας είναι πως στο 
σχετικό κείμενο θα πρέπει να γίνεται έστω 
επιφανειακή αναφορά σε όλες τις διαφορές 
που χωρίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάτι 

που, αν τελικώς επιτευχθεί, θα αποτελεί 
ουσιαστικά ένα πλαίσιο εντός του πλαισίου 
Γκουτέρες, το οποίο, ούτως ή άλλως, θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτό. 

πανέρ ετα  
η απο έντρωση 

Η αντιπαράθεση Σεπτεμβρίου - Οκτωβρί-
ου για την ιδέα περί αποκέντρωσης έχασε 
την αίγλη της, μα ετοιμάζεται να επανέλθει 
δριμύτερη. Ο διαπραγματευτής Αντρέας 
Μαυρογιάννης έχει εδώ και μέρες στην 
κατοχή του την περιβόητη μελέτη νομικών 
για τα περιθώρια αποκέντρωσης εξουσιών, 
ως μέτρο αντιμετώπισης του δυσλειτουργι-
κού μορφώματος που οικοδομείται -βάσει 
πάντα της τ/κ αντίληψης- με τις μέχρι σήμερα 
συγκλίσεις. Μελέτη η οποία παρουσιάστηκε 
ήδη στον Πρόεδρο και που θα τύχει εκ-
μετάλλευσης, αν και εφόσον καταλήξει η 
αποστολή Λουτ. Με την έννοια ότι πρόθεση 
της ε/κ πλευράς, που έχει ως όπλο και την 
πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα, 
είναι να εντάξει στο πλαίσιο αναφοράς και 
τις «νέες ιδέες». Με την ξεκάθαρη υποση-
μείωση βεβαίως ότι οι όποιες νέες ιδέες 
δεν θα πρέπει να ξεφεύγουν από την, κατά 
τα άλλα, συμφωνημένη βάση λύσης. 

Αυτό που θα επιχειρηθεί να ξεκαθα-
ρισθεί, όπως μας έλεγε ανώτατη πηγή, 
είναι πως «δεν μιλάμε για αποκέντρωση 
εξουσιών, αλλά για αποκέντρωση εκτελε-

στικών οργάνων εκεί και όπου είναι εφικτό, 
γεγονός που δεν αλλοιώνει καθόλου ούτε 
τη μορφή της επιδιωκόμενης συμφωνίας, 
ούτε επηρεάζει το κύρος της ομόσπονδης 
εξουσίας». 

Μάλιστα, όπως αρμοδίως πληροφορού-
μαστε, η σχετική νομική έκθεση δίνει σωρεία 
επιλογών για τον τρόπο προώθησης της 
αποκέντρωσης, με εναλλακτικά μάλιστα 
σενάρια. «Αυτό που χρειάζεται δεν είναι 
τεχνοκρατική μελέτη, που ούτως ή άλλως 
πάντα προηγείται σε ό,τι αφορά επιμέρους 
ζητήματα του Κυπριακού, αλλά πολιτική 
απόφαση», σχολίασε χαρακτηριστικά στη 
«Σ» ανώτατη πηγή με γνώση των σκέψεων 
στα ενδότερα του Προεδρικού. 

ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΠΕΧΑΡ ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΝΦΙΚΥΠ
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 στον κόσμο  
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Της Κυριακής
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Πολιτική 

πομονή, μέχρι την ολο-
κλήρωση της δεύτερης 
ερευνητικής γεώτρησης 
της εταιρείας   
στο στόχο «Γλαύκος», συ-
στήνει η πολιτειακή ηγεσία 
την ίδια ώρα που οι φήμες, 

τα σενάρια συνωμοσίας και οι καφενειακές 
ερμηνείες δίνουν και παίρνουν. Οι αρχικές 
προσδοκίες ότι αρχές Ιανουαρίου θα άλλαζε 
η μοίρα της Κύπρου λόγω φυσικού αερίου 
παίρνουν αναβολή και τώρα στο τραπέζι 
μπαίνουν σκέψεις (ορθώς και καθηκόντως) 
για μη ανεύρεση τέτοιων κοιτασμάτων που 
να βάλουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε 
ρόλο  οδηγού. 

 
εω ογ  δεδομένα

Παρά το ότι τα πάντα που αφορούν τη 
γεώτρηση στη «Δελφύνη» κρατούνται ως 
επτασφράγιστο μυστικό, ο αμερικανικός 
παράγοντας, όπως αποκαλύπτει η «Σημερι-
νή», είναι αρκούντως ικανοποιημένος από 
τα ευρήματα και δεν συμμερίζεται το κλίμα 
απαισιοδοξίας ή καλύτερα το μούδιασμα 
που επικράτησε στην κοινή γνώμη μετά 
την (παράλογη για κάποιους) απόφαση να 
μην ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και να 
αρχίσει    γεώτρηση στον έτερο 
στόχο «Γλαύκος», επίσης στο οικόπεδο 10 
της Κυπριακής ΑΟ . 

Αυτό που φαίνεται να κλειδώνει, όπως 
σημείωναν συγκεκριμένες πηγές στην εφη-
μερίδα μας, είναι πως ο αμερικανικός κο-
λοσσός, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, 
μετά τη δεύτερη γεώτρηση θα επιστρέψει 
στον στόχο «Δελφύνη» για νέες γεωτρητι-

κές εργασίες. Γεγονός που από μόνο του 
απαντά στις ερμηνείες ότι δεν εντοπίστηκε 
φυσικό αέριο. «Αν δεν είχε εντοπιστεί τότε 
γιατί να επιστρέψει και να σπαταλήσει άλλα 
τόσο εκατομμύρια», έλεγε στην εφημερίδα 
μας τεχνοκράτης με πείρα δεκαετίας στη 
βιομηχανία των υδρογονανθράκων. Και 
είναι μια τεχνοκρατική τοποθέτηση που 
ενισχύεται από πρόσθετες πληροφορίες 
ότι ουσιαστικά αυτό που έγινε στην πρώτη 
γεώτρηση είναι να εντοπιστεί το ανθρακικό 
πέτρωμα που έψαχναν και το οποίο κρύ-
βει το φυσικό αέριο, αλλά την ίδια ώρα να 
έχει διαπιστωθεί το ιδιάζον της γεωλογικής 
δομής που δεν επέτρεπε σε πρώτο χρόνο, 
όχι το εντοπισμό, αλλά την εκτίμηση του 
δυνητικού αποταμιευτήρα, στην περιοχή. 

 
εωρίες  συνωμοσίας
Όπως κάθε φορά, όμως, που ένα μεγάλο 

θέμα εξελίσσεται μη αναμενόμενα και όπως 
συμβαίνει σε κάθε μέρος του πλανήτη, έτσι 
και αυτήν τη φορά στην Κύπρο, οι θεω-

ρίες «πολιτικής συνωμοσίας» δίνουν και 
παίρνουν. Δύο εξ αυτών φαίνονται μεν ως 
στηριζόμενες σε μία κάποια λογική, χωρίς 
όμως να υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία 
που να τις  στηρίζουν. Αυτές είναι οι εξής:

• Η πρώτη θεωρία που κυκλοφόρησε 
πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνω-
σης του Υπουργείου Ενέργειας είναι ότι η 
απόφαση για μη αναφορά σε αποτελέσματα 
ήταν αμιγώς πολιτική, προερχόμενη από το 
Προεδρικό και υπόβαθρο στις εν εξελίξει 
διαδικασίες της Τζέιν Χολ Λουτ για επανε-
νεργοποίηση των συνομιλιών, για επίλυση 
του Κυπριακού. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών 
που το υποστήριξαν, επικαλέστηκαν, προς 
επίρρωση της θεωρίας τους, την αναφορά του 
Προέδρου Αναστασιάδη, στην αποκλειστική 
συνέντευξή του σε «Σίγμα» και «Σημερινή», 
ότι εντοπισμός μεγάλου κοιτάσματος «θα 
ανοίξει την όρεξη της Τουρκίας και ίσως 
λειτουργήσει αρνητικά». 

• Η δεύτερη θεωρία πολιτικής συνωμο-
σίας, που είναι ακόμη πιο απομακρυσμένη, 

αφορά στην ανάγκη, λένε κάποιοι, ελέω 
Ευρωεκλογών, οι ανακοινώσεις να γίνουν 
όσο πιο κοντά στην ημερομηνία της εκλο-
γικής μάχης, για να πιστωθούν Κυβέρνηση 
και Δημοκρατικός Συναγερμός τις όποιες 
επιτυχίες. Μάλιστα, οι υποστηρικτές της 
ακραίας, η αλήθεια, άποψης αυτής, ισχυ-
ρίζονται πως αν τα αποτελέσματα δεν ήταν 
ενθαρρυντικά, η Κυβέρνηση θα προτιμούσε 
να ανακοινωθεί άμεσα ώστε μέχρι και τον 
Μάιο να υπάρξει αποφόρτιση των κακών  
συναισθημάτων.

Βεβαίως, επαναλαμβάνουμε, τα πιο 
πάνω εμπίπτουν στη σφαίρα των θεωριών 
συνωμοσίας και δεν παραθέτουν κανένα 
υποστηρικτικό στοιχείο που να μην επι-
δέχεται αμφισβήτηση. Και αμφότερες οι 
θεωρίες δεν λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο 
της εταιρείας, η οποία ως κολοσσός, δεν 
μπορεί να σύρεται και να φέρεται από τα 
θέλω της όποιας κυβέρνησης, όταν η ίδια 
λογοδοτεί στους μετόχους της που επεν-
δύουν δισεκατομμύρια.

Η ανακοίνωση -στο πλαίσιο της τριμερούς 
συνόδου της Μπερ Σεβά- για την επίτευξη 
διακυβερνητικής συμφωνίας αναφορικά 

με την κατασκευή του αγωγού   μεταξύ 
των κυβερνήσεων Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας 
αποτελεί μια εξέλιξη-ορόσημο για τη γεωπολιτική 
της ενέργειας στη Ν.Α. Μεσόγειο. 

Αποτελεί παράλληλα τεκμήριο υψηλής ωρίμανσης 
ενός σχεδίου, που όταν είχε πρωτο-παρουσιασθεί το 
2010 είχε χαρακτηρισθεί -ενδεχομένως και δικαι-
ολογημένα- ως «  ». Έκτοτε, η τεχνολογία 
κατασκευής αγωγών σε υπερ-βαθιά νερά (και μέρα 
των 3 χλμ) έχει κάνει άλματα. δη στον Κόλπο του 
Μεξικού υπάρχουν αγωγοί (πεδίο ) που λει-
τουργούν σε βάθη μεγαλύτερα από αυτά στα οποία 
επιδιώκεται να κατασκευασθεί ο  . 

Το έργο, βεβαίως, εάν και εφόσον κατασκευασθεί, 
θα αποτελέσει ένα έργο μοναδικής καινοτομίας, καθώς 
θα κληθεί να διατρέξει σχεδόν όλον τον (σεισμογενή) 
πυθμένα της Ανατολικής Μεσογείου σε μήκη άνω 
των 1000 χιλιομέτρων και σε βάθη που αγγίζουν και 
ενδεχομένως οριακά να υπερβούν τα 3000 μέτρα. Η 
κατάληξη επί του προσχεδίου της διακυβερνητικής 
που διαβιβάστηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναμένεται να αποτελέσει τυπική παρά 
ουσιαστική διαδικασία πριν από την τελική υπογραφή 
της συμφωνίας τον ερχόμενο μήνα.  

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί το πλαίσιο προώθη-
σης του έργου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
εναρμονίζοντας την πολιτική στήριξη του σχεδίου 
μακροπρόθεσμα, αλλά δεν εγγυάται την υλοποίησή 
του, ούτε δεσμεύει τις κυβερνήσεις των τεσσάρων 
εμπλεκόμενων κρατών να χρηματοδοτήσουν την 
κατασκευή του. Καμία άλλωστε από τις εμπλεκόμενες 
κυβερνήσεις, με τη μερική εξαίρεση της κυπριακής, 
δεν έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των υπαρκτών 
ή/και των υφιστάμενων (Αφροδίτη, Λεβιάθαν, Τα-
μάρ) κοιτασμάτων φυσικού αερίου που θα πρέπει να 
δεσμευθούν για την κατασκευή του αγωγού. Έχουν, 
ωστόσο, άλλους μοχλούς πίεσης.

α ρ τήρ α γ α 
υ οποίηση του έργου

Η απόφαση δέσμευσης ή μη-δέσμευσης ποσο-
τήτων αερίου προ-απαιτεί την εξεύρεση αγοραστών 
μακροπρόθεσμων (10-15 ετών) συμβολαίων παρο-
χής αερίου στην Ελλάδα και κυρίως την Ιταλία και 
την κεντρική ευρωπαϊκή αγορά. Εάν οι αγοραστές 
αυτοί δεν βρεθούν, οι ιδιωτικές εταιρείες ανάπτυξης/
εκμετάλλευσης των εν λόγω κοιτασμάτων δεν πρό-
κειται να πληρώσουν ούτε ένα  για την κατασκευή 
του  . 

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι τα μοναδικά κρι-
τήρια για την υλοποίηση τέτοιων έργων υποδομής 

είναι εμπορικά. Αντιθέτως, σε περιοχές υψηλού 
γεωπολιτικού ρίσκου, ο ρόλος των κυβερνήσεων 
είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση ή την 
ακύρωση διαφορετικών σχεδίων εξαγωγής. 

Όπως προανέφερα, η Κυπριακή Δημοκρατία 
διαθέτει πολύ σημαντικούς μοχλούς συν-απόφα-
σης -μαζί με τις εταιρείες- για το πού θα διατεθεί 
το αέριό της, ενώ η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει 
να εγκρίνει με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 
σχετική άδεια εξαγωγής (  ) πριν εξαχθεί 
το αέριο των ιδιωτικών ισραηλινών εταιρειών όπως η 

, η , η  και η , εκτός Ισραήλ. 
Σε διαφορετική περίπτωση, οι    θα 
είχαν κατασκευάσει εδώ και χρόνια αγωγό εξαγωγής 
αερίου προς την Τουρκία

Σε ό,τι αφορά τους τελικούς Ευρωπαίους κατα-
ναλωτές, η αγορά αερίου από τον   δεν θα 
αποτελέσει την πρώτη φορά που Ευρωπαίοι αγο-
ραστές αερίου θα πληρώσουν ένα  για τη 
διασφάλιση νέων πηγών τροφοδοσίας. Το ίδιο ακριβώς 
κάνουν ήδη μέσα από τις εισαγωγές αμερικανικού 

 διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αν και σε σαφώς 
μικρότερες ποσότητες από αυτές που θα μεταφέρει 
ο   εάν υλοποιηθεί.  

Το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου -αν και ακρι-
βότερο των υφιστάμενων πηγών τροφοδοσίας- θα 
επιτρέψει στους Ευρωπαίους αγοραστές/μεταπρά-
τες να μειώσουν το ρίσκο της υπερ-εξάρτησής τους 
από έναν ή δύο βασικούς προμηθευτές, όπως π.χ. 
η  ή η αλγερινή . Παράλληλα, 
ενδεχόμενη υλοποίηση του   θα ελαχιστο-
ποιήσει το ρίσκο διακοπής στην τροφοδοσία αερίου 
προς την Ευρώπη λόγω διαμετακομιστικής κρίσης, 
όπως αυτή που προέκυψε το 200  και το 2009 με-
ταξύ ωσίας και Ουκρανίας δίνοντας ώθηση στην 
κατασκευή των δικτύων αγωγών που τώρα παρα-
κάμπτουν την Ουκρανία όπως οι   και 

 .

Ομπρέ α ασ ε ας
με   συνεργασία

Εφόσον ο   προστατευθεί επαρκώς από 
μια   στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλά-
δος-Ισραήλ (και ενδεχομένως της Αιγύπτου) κατά 
τη φάση κατασκευής του, η Τουρκία θα μπορεί να 
κάνει πολύ λίγα πράγματα για να εμποδίσει τη λει-
τουργία του αφού αυτός κατασκευασθεί. Η Άγκυρα, 
που βλέπει αυτόν τον αγωγό ως ανασχετικό τείχος 
των ηγεμονικών της φιλοδοξιών, θα επιχειρήσει να 
εμποδίσει την υλοποίησή του με κάθε μέσο, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τη δέσμευση των εμπλεκομένων κρατών 
να τον προστατεύσουν στρατιωτικά από την ίδια. 

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το τουρκικό 
πολεμικό ναυτικό -συνεπικουρούμενο από το μικρό 
αεροπλανοφόρο που η Άγκυρα έχει υπό κατασκευ-
ήν- θα αποπειραθεί να εμποδίσει την κατασκευή του 
αγωγού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρεμπόδισε 
τη γεώτρηση της ΕΝΙ στο τεμάχιο 3 της Κυπριακής 
ΑΟ  τον Φεβρουάριο του 2018. Για να αποτραπεί 
ανάλογος τουρκικός τυχοδιωκτισμός στην περίπτωση 
του  , οι ναυτικές δυνάμεις Ελλάδος, Ισραήλ 
και Αιγύπτου θα πρέπει να συντονιστούν σε σχετικά 
σενάρια ασκήσεων από τη στιγμή που θα καταστεί 
τεχνικο-οικονομικά βιώσιμη η υλοποίηση του έρ-
γου και παρθεί η τελική επενδυτική απόφαση (  

 - ) για την κατασκευή του. 

ο  η ρίσ μη
από αση γ α αγωγό

Δεδομένου ότι ο αγωγός επιδιώκεται να τεθεί σε 
λειτουργία μέσα στο 2025 και δεδομένου ότι θέλει 
τουλάχιστον τρία έτη κατασκευής, η απόφαση για 
το  του έργου, που αποτελεί το μη-αναστρέψιμο 
σημείο για την υλοποίηση του αγωγού, θα πρέπει 
να ληφθεί το αργότερο μέσα στο 2022. Μια από 
τις μεγάλες προκλήσεις για τον  , ίσως η 
μεγαλύτερη σε αυτήν τη φάση, είναι η αβεβαιότητα 

διαθεσιμότητας αερίου όχι ως δυνητική εμπορική 
επιλογή αλλά ως διαθέσιμη πιστοποιημένη ποσότητα. 

Τα υφιστάμενα υπό παραγωγή πεδία, από τα οποία 
με βάση την ισχύουσα ισραηλινή νομοθεσία μπορεί να 
εξαχθεί αέριο, δηλαδή η πρώτη φάση παραγωγής του 
Λεβιάθαν και η δεύτερη φάση παραγωγής του Ταμάρ, 
έχουν ήδη δεσμευθεί προς εξαγωγή στα τερματικά 
της Αιγύπτου, για όσο χρόνο φυσικά η επιλογή ενός 
ισραηλινο-τουρκικού αγωγού παραμένει κλειστή για 
το Τελ Αβίβ. Ακόμη και το 2025, οι τότε διαθέσιμες 
από το Ισραήλ ποσότητες δεν θα επαρκούν για να 
καλύψουν και τα 20 ΔΚΜ/Ε, δηλαδή τη συνολική 
δυναμικότητα του αγωγού. Θα είναι απαραίτητες 
ποσότητες και από την Κύπρο και ενδεχομένως 
από την Αίγυπτο, ώστε να αυξηθεί η « » 
του έργου. Η Αίγυπτος προς το παρόν δεν διαθέτει 
επιπρόσθετες ποσότητες προς εξαγωγή, αλλά δεν 
αποκλείεται αυτό να αλλάξει στο προσεχές μέλλον, 
ιδίως εάν υπάρξουν νέες ανακαλύψεις στην ΑΟ  της.

Ούτε η Κύπρος διαθέτει αυτήν τη στιγμή επαρκείς 
ποσότητες για να στηρίξει από μόνη της τον , 
καθότι η παραγωγή του δικού της αερίου από το 
κοίτασμα Αφροδίτη, που στην καλύτερη περίπτωση 
θα ξεκινήσει στα τέλη του 2022, μπορεί να δώσει 
μόλις 7ΔΚΜ/Ε από τα 20 ΔΚΜ/Ε που απαιτούνται 
για την «άνετη» χρηματοδότηση του . Εάν η 
Λευκωσία δέσμευε την Αφροδίτη για τον  , θα 
έχανε την πολύ πιο άμεση, εύκολη και προσοδοφόρα 
επιλογή του να κατασκευάσει έναν αγωγό προς το 
αιγυπτιακό τερματικό του νκτου και να υγροποιήσει 
εκεί το αέριό της προς εξαγωγή. Είμαστε ακόμη στην 
αρχή ενός δύσκαμπτου και ανηφορικού δρόμου 
γεμάτου παγίδες και κατολισθήσεις, αλλά τουλάχιστον 
μπορούμε να δούμε πλέον καθαρά την όδευσή του 
και τον τελικό μας προορισμό

* Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής  Ενεργειακής 
Πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Γραμματέας 

Διεθνών Σχέσεων ΔΗ.ΚΟ.

Η σημασία της διακυ ερνητικής συμφωνίας για  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΣΤΗΡΙΟΥ  Ε ΤΗΝ ΡΩΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α ΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ

Ικανοποίηση  που προχωρεί

ΔΡ ΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ * 

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΥ-
ΔΙΑΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩ-
ΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ 
ΣΤΟΧΟ ΔΕΛΦΥΝΗ  ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΓΛΑΥΚΟ  ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΩΡΙΩΝ 

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕΝ 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΔΕΣΜΕΥΕΙ 
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ

ρ  η υ ρ υ α ια η η 
α ακ η α  α  η 

ρη η η  η  α αι 
ακ η α ής    ιακ -

ης  ι υ  ι ή η υρ ι 
και η ρ ή ρ αι ις -

ς  ς η α ή ια  ρ ρα -
α ι ς ρ ι ς  υ κ κρι α  

ς υ  α α αι ι α 
αρ ι ας ς κ κ ς ρή -

 α  ις αιρ ς  και Τ Τ  
κυρι ρη κ   α α -
αι α αι  α  α ι  ι 
ρ ρ α ς   ικ    
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ρ υ ρι  η Τ υρκ α  ι  

ικ   αρ ι 
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«ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕ ΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΑ», ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΣΤΗΝ Ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ. 

ΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΛΑ ΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com
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Εν όψει της πρόσκλησης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προς 
τους ιατρούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΓεΣΥ για την πα-
ροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως Προσωπικοί Ιατροί (ΠΙ), ο ΟΑΥ 
παραθέτει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που θεωρεί απαραίτητες 
για σωστή ενημέρωση.

 ε πο ον τρόπο θα αμεί οντα
ο  ροσωπ οί ατροί του ε  

Οι ΠΙ του ΓεΣΥ θα αμείβονται ως ακολούθως:

 Κα  κ α ή  α ι ή
Κάθε ΠΙ θα αμείβεται με συγκεκριμένο ποσό για κάθε δικαιούχο 

που διατηρεί στον κατάλογό του ανάλογα με την ηλικία του δικαιούχου. 
Συγκεκριμένα, για τα παιδιά οι Παιδίατροι θα λαμβάνουν ετήσια κατά 
κεφαλήν αμοιβή ως ακολούθως:

ικιακή α ή ια κα
 κ α ή  α ι ή

0-3 ετών 210
-7 ετών 155

8-18 ετών    91

Για τους ενήλικες, οι Προσωπικοί Ιατροί για ενήλικες θα λαμβάνουν 
ετήσια κατά κεφαλήν αμοιβή ως ακολούθως: 

ικιακή α ή ια κα
 κ α ή  α ι ή

1 -50 ετών    83
51-70 ετών 117

70 ετών 1 5

 ι ή ια υ κ κρι ς ια ρικ ς ρ ις 

• Κάθε Παιδίατρος θα αμείβεται με το ποσό των €150 για κάθε 
τοκετό και τη φροντίδα του νεογνού μέχρι το εξιτήριο με μεγίστη πε-
ρίοδο παραμονής στο νοσηλευτήριο σαράντα οκτώ ( 8) ώρες.  Σε πε-
ριπτώσεις που χρειάζεται  νοσηλεία του νεογνού πέραν των 8 ωρών, 
τότε ο Παιδίατρος θα αποζημιώνεται για την εν λόγω νοσηλεία, από 
τον προϋπολογισμό της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας μέσω 
του σχετικού . 

• Κάθε Προσωπικός Ιατρός για ενήλικες θα αμείβεται με το ποσό 
των €5 για κάθε δικαιούχο που εγγράφεται στο κατάλογό του και για 
τον οποίο ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο του δικαιούχου με τα 
βασικά ιατρικά του στοιχεία. 

 ι ή ια αρ ή υ ηρ ι  κα  ις ρα ι ς ρ ς  
α α κ ριακα και αρ ς 

Ο ΠΙ θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον δικαιούχο συ-
μπληρωμή μέχρι 25 (ως επιπλέον αμοιβή) για κάθε επίσκεψη, 
όταν η επίσκεψη γίνεται τις καθημερινές μεταξύ 08:00 μ.μ. και 
08:00 π.μ. και οποιαδήποτε ώρα τα Σαββατοκύριακα και τις δη-
μόσιες αργίες.  

Οι ιατροί που θα επιλέγουν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας 
υγείας στον δικαιούχο του ΓεΣΥ κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφορικής του ΟΑΥ 
για να εκδίδουν συνταγές για φάρμακα και παραπεμπτικά για  εργα-
στηριακές εξετάσεις ή για πρόσβαση σε άλλους παροχείς, έτσι ώστε 
να καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 

 ι ή α  ικαι υς υ 

• ηρ ς ρ ς ικαι υς υ  αι ρα -
ι  κα  υ  Ο ΠΙ θα μπορεί να χρεώνει, κατά την 

κρίση του, για παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους που δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του (είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι σε 
κατάλογο άλλου ΠΙ). 
• Κα  κ  ι κ ις  Ο ΠΙ θα μπορεί να χρεώνει, κατά την 

κρίση του, για κατ’ οίκον επισκέψεις για παροχή υπηρεσιών σε δικαι-

ούχους.  Κατά τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ, το Σύστημα  
θα αποζημιώνει τις κατ’ οίκον επισκέψεις σε μόνιμα κατακεκλιμένους 
δικαιούχους.

 ι ή ια υ ηρ ς ρ ς ικαι υς υ η  υ ας 
Κρα   ης 

Ο ΠΙ θα αμείβεται €35 από τον ΟΑΥ για κάθε επίσκεψη από άτομα 
που είναι δικαιούχοι σε συστήματα υγείας άλλου Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 ι ή α  η ικαι υς υ 

Ο ΠΙ θα μπορεί να χρεώνει, κατά την κρίση του, για παροχή υπη-
ρεσιών σε άτομα που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ.

 ι ή α  αρ ή κ ιακή ρ ας

Ο ΠΙ με ειδικότητα στην Παιδιατρική ή στην Παθολογία θα μπορεί 
να νοσηλεύει δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό 
του και να αμείβεται ανάλογα από την αμοιβή τού ενδονοσοκομειακού 
περιστατικού. Το ποσοστό αμοιβής των ιατρών ανά ενδονοσοκομειακό 
περιστατικό και η απευθείας καταβολή του από τον Οργανισμό θα 
εφαρμοστεί κατόπιν συνεννόησης και με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ).

 ότε ατα ετα  η αμο ή στους 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαίως το αργότερο μέχρι το τέλος του 
επόμενου μηνός. 

  συμπερ αμ νε  το σ έδ ο
ενθ ρρυνσης συστέγασης

Σε κάθε ιδιώτη ΠΙ που θα συμβληθεί με το ΓεΣΥ και που συ-
στεγάζεται ή θα επιλέξει να συστεγαστεί με άλλο ΠΙ, θα δοθεί 
οικονομική ενίσχυση ύψους 15.000. Σημειώνεται ότι οι ΠΙ που 
συστεγάζονται ή θα συστεγαστούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δύο Παιδίατροι ή τουλάχιστον δύο ΠΙ για ενήλικες, ώστε να έχουν 
δικαίωμα να λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Η συμμετοχή στο 
σχέδιο θα είναι με σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης μέχρι 
να εξαντληθεί κονδύλι ύψους 3.000.000. 

 Α ε  ο τρόπος που σήμερα
δραστηρ οπο είτα  ο ατρός

Συμμετοχή ιατρού στο ΓεΣΥ δεν τον υποχρεώνει να διαφοροποιήσει το 
καθεστώς βάσει του οποίου δραστηριοποιείται σήμερα. Δηλαδή ιατρός 
θα μπορεί να λειτουργήσει εντός του ΓεΣΥ είτε ως αυτοεργοδοτούμενος 
είτε ως εργοδοτούμενος είτε ως μέρος συνεταιρισμού/συνεργασίας. 
Οι ιατροί που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ δεν θα είναι εργοδοτούμενοι 
του ΓεΣΥ και θα εξακολουθήσουν να διατηρούν την αυτονομία τους. 
Ο κάθε ιδιώτης ιατρός, στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, θα είναι ελεύθερος να 
εφαρμόζει το ωράριο εργασίας που ο ίδιος κρίνει αναγκαίο, ώστε να 
εξυπηρετεί καλύτερα τους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι 
στον κατάλογό του. 

 ς αντ μετωπί ετα  το π θανό α νόμενο 
της υπερεπ σ ε μότητας στον 

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό επισκέψεων ανά δικαιούχο, όμως 
αναμένεται ότι ο ΠΙ θα καθοδηγεί τον δικαιούχο ώστε να αποφεύ-
γονται φαινόμενα υπερεπισκεψιμότητας. Παρόλα αυτά, πριν από 
την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα καθοριστεί μεταξύ του ΟΑΥ και του 
ΠΙΣ ο ορισμός της λογικής/κανονικής επισκεψιμότητας (αριθμός 
επισκέψεων ανά ηλικιακή ομάδα, εξαιρέσεις για χρόνιους ασθε-
νείς κ.λπ) στη βάση ευρωπαϊκών δεικτών και θα συμφωνηθούν 
σχετικά μέτρα.

 ε  δ αίωμα ο δ α ο ος
να α ε  τον  του

Οι γονείς θα μπορούν να αλλάζουν τον παιδίατρο του παιδιού τους 
ανά πάσα στιγμή μέχρι τους πρώτους 3 μήνες από τη γέννησή του. 
Μετά τους πρώτους 3 μήνες και μέχρι τα 2 έτη, οι γονείς θα μπορούν 
να αλλάζουν τον παιδίατρό τους ανά 3 μήνες και μετά τα 2 έτη, η αλλαγή 
παιδιάτρου θα μπορεί να γίνει ανά  μήνες. Όσο αφορά τους ενήλικες, 
μπορούν να αλλάζουν τον ΠΙ τους ανά  μήνες. 

 ς γίνετα  η αναπ ήρωση  που
ρε ετα  να απουσ ε  από το ατρείο του   

Ο ΠΙ δύναται, για προγραμματισμένη απουσία, να ορίζει, μέσω του 
συστήματος πληροφορικής, αντικαταστάτη ΠΙ καθώς και το χρονικό 
διάστημα για το οποίο θα τον αντικαταστήσει, ώστε οι δικαιούχοι που 
είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του να μπορούν να λαμβάνουν 
υπηρεσίες από τον αντικαταστάτη ΠΙ. Ο αντικαταστάτης ΠΙ θα έχει 
πρόσβαση στον  φάκελο των δικαιούχων του ιατρού που αντικαθιστά. 
Ο αντικαταστάτης ΠΙ θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με τον Ορ-
γανισμό και να αποδεχτεί την αίτηση ορισμού του ως αντικαταστάτη, 
μέσω του συστήματος πληροφορικής. Το ΓεΣΥ θα συνεχίζει να αμείβει 
κανονικά τον ΠΙ και δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
αμοιβή στον αντικαταστατή ΠΙ. Οποιαδήποτε θέματα αμοιβής του 
αντικαταστάτη ΠΙ θα διευθετηθούν μεταξύ των δύο ιατρών. Για να 
διευκολυνθούν οι ΠΙ που δυσκολεύονται να εξεύρουν αντικαταστάτη, 
ο Οργανισμός συζητά με το ΥΥ πιθανές λύσεις για διευκόλυνση της 
εν λόγω διαδικασίας.

 πορεί ο  να δ αγρ ε  δ α ο ο 
από τον ατ ογό του

Ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα στον ΠΙ να διαγράψει δικαιούχο από 
τον κατάλογό του νοουμένου ότι η διαγραφή γίνεται χωρίς δυσμενείς 
διακρίσεις. 

 ς θα γίνετα  η εγγρα ή
των δ α ο ων στον ατ ογο του 

Ο Οργανισμός θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα πλη-
ροφορικής του ΓεΣΥ προς κάθε ΠΙ.  Η εγγραφή των δικαιούχων στον 
κατάλογο ΠΙ θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
πληροφορικής. Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα μπορούν να επιλέξουν ηλε-
κτρονικά τον ΠΙ που επιθυμούν να εγγραφούν και ο ΠΙ θα μπορεί 
να αποδεχτεί το δικαιούχο στον κατάλογό του ηλεκτρονικά ή να τον 
καλέσει στο ιατρείο του. 

 ότε θα πρέπε  ο  ενδ α ερόμενο  
ατροί να εγγρα ο ν στο ε

Η εγγραφή των ΠΙ στο ΓεΣΥ ξεκινά στις  α υαρ υ .  
Για να διευκολυνθεί η εγγραφή, ο Οργανισμός διοργανώνει δωρεάν 
σεμινάρια ως ακολούθως:

•  17 Ιανουαρίου 2019, Πέμπτη και ώρα 17:00-19:00, γραφεία ΟΑΥ, 
Λευκωσία. 

•  19 Ιανουαρίου 2019, Σάββατο και ώρα 10:00-12:00, γραφεία 
ΟΑΥ, Λευκωσία. 

•  2  Ιανουαρίου 2019, Πέμπτη και ώρα 17:00-19:00,   
H ,  Λεμεσός. 

•  2  Ιανουαρίου 2019, Σάββατο και ώρα 10:00-12:00,   
 H , Λάρνακα.

•  2 Φεβρουαρίου 2019, Σάββατο και ώρα 10:00-12:00,  H , 
Πάφος.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλε-
κτρονικά στο  ή τη-
λεφωνικά στο τηλ. 17000. 

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
ερωτήσεων για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας από ΠΙ αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο 
ΓεΣΥ. 

α περ σσότερες π ηρο ορίες

Ο Οργανισμός λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ με-
ταξύ 08:00π.μ. και 08:00μ.μ. καθημερινώς και μεταξύ 08:00π.μ. και 
0 :00μ.μ. τα Σάββατα. Η επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του 
ΓεΣΥ μπορεί να γίνει ως ακολούθως: 

•  Μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης στο 17000 για κλήσεις από 
Κύπρο και στο +35722017000 για κλήσεις από εξωτερικό.

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο . .
• Μέσω της ιστοσελίδας  του ΓεΣΥ . . .

Ο Οργανισμός παραμένει στη διάθεση όλων των ιατρών για περαι-
τέρω επεξηγήσεις των πιο πάνω θέσεων και για να απαντήσει σε τυχόν 
ερωτήσεις ή/και ανησυχίες που δυνατόν να υπάρχουν.

Ο ΟΑΥ    
  Φ  Υ   Γ ΣΥ

simerini_6-7_inn.indd   7 12/01/19   12:48



Της Κυριακής
13.01.2019

επορτάζ 8
ΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑ ΕΙΡΙΣΙ ΟΙ ΟΙ ΑΡΙ ΟΙ  ΑΝΗΣΥ ΕΙ Η ΚΔ  ΕΚ ΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Ασύμμετρη απειλή το μεταναστευτικό

ΝΑΤΑΛΙ Ι ΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

ια σοβαρή «εθνική απει-
λή» κάνουν λόγο στη «Σ» 
ανώτατες αρμόδιες πηγές 
με πλήρη γνώση του με-
ταναστευτικού ζητήματος, 
τόσο όσον αφορά την αν-
θρωπιστική πτυχή, όσο και 

σε σχέση με ενδεχόμενους κινδύνους σε 
επίπεδο ασφάλειας. Ανώτερος αξιωματού-
χος, μιλώντας στη «Σ» υπό το καθεστώς 
της ανωνυμίας, χαρακτήρισε ως «όπλο στα 
χέρια της Άγκυρας» τις ροές από τα παράλια 
της Τουρκίας με προορισμό την Κύπρο 
και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ γίνονται 
παράλληλα αναφορές σε «έμμεσο τρόπο 
εποικισμού», που ενδέχεται να οδηγήσει 
σε δημογραφική αλλοίωση. 

Το θέμα, όμως, σε επίπεδο επίσημων 
τοποθετήσεων παραμένει... ταμπού, αφού 
το μεταναστευτικό κύμα παραμένει ως επί 
το πλείστον απόρροια της προσφυγικής 
κρίσης και δεν μπορεί παρά να χρήζει 
λεπτών χειρισμών, αλλά και της επίδει-
ξης της απαιτούμενης ευαισθησίας προς 
τους ανθρώπους που δικαίως αιτούνται 
προστασίας. Εντούτοις, οι αριθμοί που κα-
τατάσσουν την Κύπρο πρώτη σε ροή κατ’ 
αναλογίαν πληθυσμού και δεύτερη στους 
συσσωρευμένους αριθμούς (το άθροισμα, 
δηλαδή, όσων ήδη διαμένουν στην ΚΔ υπό 
καθεστώς πολιτικής προστασίας με τους 
αιτητές ασύλου), καθιστούν βάσιμους, κατά 
κοινή παραδοχή, τους λόγους ανησυχίας 
-η κρίση που καλείται να διαχειριστεί η 
κυβέρνηση, με ανεπαρκή στήριξη από 
την ΕΕ δεν κρύβεται πλέον κάτω από το 
χαλί υπό τον μανδύα της μονοδιάστατης 
προσέγγισης παροχής, αποκλειστικά, αν-
θρωπιστικής βοήθειας. «Σήμερα είναι 20 
χιλιάδες. Αύριο θα είναι 0 χιλιάδες. Τι 
θα κάνουμε; Θα κτίσουμε μια μικρή πόλη 
για τους Σύριους;», διερωτάται ανώτερο 
κυβερνητικό στέλεχος. Και ενώ η Ελλάδα 
και η Κύπρος βρίσκονται εν αναμονή της 
αναθεώρησης της Συνθήκης του Δουβλίνου 
από την ΕΕ, οι ανησυχίες για τη δημο-
γραφική αλλοίωση, για τους τουρκικούς 
σχεδιασμούς, αλλά και την εξάντληση των 
περιθωρίων αντιμετώπισης του θέματος 
σε τοπικό επίπεδο, όλο και εντείνονται. 

 ρίση σε αρ θμο ς
Πέραν των 900 ήταν οι αφίξεις διά θα-

λάσσης ή μέσω κατεχομένων για τις οποίες 
ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο «Ναυκράτης» 
κατά το 2018. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία, καταγράφονται τουλάχιστον πέντε 
περιπτώσεις όπου ο «Ναυκράτης» ενεργο-
ποιήθηκε για αφίξεις μέσω κατεχομένων 
μόνο ανδρών συριακής καταγωγής, κυρίως 
νεαρής ηλικίας, οι οποίοι πλειοψηφούν 
και επί του συνόλου. Το Σχέδιο, το οποίο 
ενεργοποιήθηκε πέρσι περισσότερες από 

0 φορές, αφορά τόσο στην περίπτωση 
που μετανάστες καταφθάνουν με βάρκες 
απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, αλλά 

και για μαζικές αφίξεις ατόμων που περ-
νούν στις ελεύθερες περιοχές μέσω της 
Πράσινης Γραμμής. Ενδεικτικά σημειώνεται 
ότι, το 2018 υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις 
διεθνούς προστασίας που αντιστοιχούν 
σε 77 1 άτομα, κατατάσσοντας την ΚΔ 
πρώτη σε ποσοστό αιτητών σε αναλογία 
πληθυσμού, σύμφωνα με τις εκθέσεις της 

. Η αυξημένη ροή προσφύγων 
προς την Κύπρο συνεχίζει την ανοδική της 
πορεία, όπως επίσης και η αύξηση των 
αφίξεων από Τουρκία, Συρία και Λίβανο. 
Η αυξητική τάση, με βάση στοιχεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κυμαίνεται πέραν 
του 50 , ενώ η πλειοψηφία των αιτητών 
ασύλου είναι Σύριοι υπήκοοι. Μέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2018 αιτήθηκαν ασύλου 
1510 Σύριοι, 70  άτομα από την Ινδία, 

3  άτομα από το Πακιστάν, 705 από την 
Μπαγκλαντές και 382 από το Καμερούν. 
Οι πρόσφατες αφίξεις επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη νέας διαδρομής μέσω Τουρκίας, με 
την Κύπρο να επιλέγεται από τους Σύριους 
ως τελικός προορισμός λόγω συγγενών 
τους που διαμένουν ήδη στη χώρα υπό το 
καθεστώς αιτητή ή δικαιούχου διεθνούς 
προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι, εκ των 31 
άτυπων μεταναστών που αποβιβάστηκαν 
στον κατεχόμενο Λιμνίτη πριν από με-
ρικές μόλις ημέρες (συγκεκριμένα στις 
8 Ιανουαρίου) και εντοπίστηκαν από τις 
Αρχές στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, οι 27 
ήταν άνδρες συριακής καταγωγής. 

 
εν ε ησυ ουμε  

έε  ο ων ς
Κληθείς να περιγράψει τους μηχανι-

σμούς ελέγχου και να αξιολογήσει τη μέχρι 
στιγμής αποτελεσματικότητά τους, ο Υπ. 
Δικαιοσύνης περιγράφει μια ενδελεχή 
διαδικασία, με αφετηρία τη λήψη συνε-
ντεύξεων, το λεγόμενο «σκρίνινγκ» για να 
προσδιοριστούν και να επαληθευτούν η 
εθνικότητα ή τα στοιχεία των ατόμων, που 
ακολουθεί «περαιτέρω διερεύνηση πλη-
ροφοριών ή στοιχείων προσώπων που 
πιθανόν να μετέχουν ή να εμπλέκονται 
σε πράξεις τρομοκρατίας, μέσω και του 
δικτύου που λειτουργεί στην ΕΕ». Κατά 
καιρούς υπήρξαν περιπτώσεις ατόμων που 
εισήλθαν στην ΚΔ, για τα οποία υπήρχαν 
τέτοιες πληροφορίες και «ενεργήσαμε άμε-
σα και στάληκαν στη χώρα που τα επιζη-

τούσε», δηλώνει ο Ιωνάς Νικολάου στη 
«Σ», διαβεβαιώνοντας παράλληλα για την 
ύπαρξη ενός «καλού συστήματος ελέγχου 
τόσο στα αεροδρόμια όσο και σε σχέση 
με τα πρόσωπα τα οποία έρχονται στην 
Κύπρο μέσω κατεχομένων». Παρόλα αυτά, 
σημειώνει ότι «ποτέ και καμία χώρα δεν 
μπορεί να δηλώνει πλήρως ικανοποιημένη 
από την προσπάθεια που καταβάλλεται για 
διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων», εφόσον 
όπως εξηγεί παρατηρήθηκαν ενέργειες 
ακόμα και σε χώρες που αξιοποιούν ιδι-
αίτερα ανεπτυγμένα συστήματα πληρο-
φοριών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η 
Αγγλία. «Κανένας δεν μπορεί να πει ότι οι 
πηγές πληροφόρησής του εξαντλούνται», 
σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει 
ότι «σε τέτοιες περιπτώσεις, πέρα από τις 
έρευνες που γίνονται κατά τον χρόνο της 
εισόδου, λαμβάνονται και μέτρα καθόλη 
τη διάρκεια της παραμονής τους». Όσον 
αφορά ανησυχίες που εκφράζονται για 
τον μεγάλο αριθμό νεαρών ανδρών που 
εισέρχονται στα εδάφη της ΚΔ, κυρίως 
μέσω κατεχομένων, ο κ. Νικολάου τις χα-
ρακτηρίζει ως «εύλογες». Υπογραμμίζει, 
επιπλέον, ότι «δεν πρέπει να εφησυχάζουμε» 
και ότι «είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του κράτους και λαμβάνονται 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα». Λόγω των 
αριθμών, ειδικότερα αυτών που καταγρά-
φηκαν το 2018, «έχουν ενισχυθεί τόσο 
η στελέχωση όσο και τα μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται, έχουν διαφοροποιηθεί οι δι-
αδικασίες αξιολόγησης των μεταναστών 
και των αιτήσεων ασύλου και γίνεται μια 
προσπάθεια ώστε να ανατρέψουμε ή να πε-
ριορίσουμε όλους εκείνους τους λόγους που 
καθιστούν την Κύπρο προορισμό, κυρίως 
από τη Συρία». Ο κ. Νικολάου σημειώνει 
την επικείμενη δημιουργία Διοικητικού 
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας στο 
πλαίσιο της προσπάθειας «επίσπευσης 
της εξέτασης των αιτήσεων, καθώς και 
οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρη-
τικής Αρχής Προσφυγών και συγκροτεί-
ται ειδικό δικαστήριο για να εξετάζει τις 
προσφυγές, ούτως ώστε να περιοριστεί 
ο χρόνος που επιβάλλεται η παραμονή 
αιτητή πολιτικού ασύλου μέχρι την έκδο-
ση τελεσίδικης απόφασης». Επιπρόσθετα, 
λέει ο υπουργός, «γίνεται διαχωρισμός 
των έκδηλα αβάσιμων αιτήσεων για να 

διεθνούς προστασίας, ώστε όπου υπάρ-
χει ευχέρεια επιστροφών και απελάσεων 
να γίνονται», δηλώνει ο Υπ.  Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, απαριθμώντας στη 
«Σ» τα επιπλέον μέτρα για αντιμετώπιση 
της πρόκλησης των αυξανόμενων αριθ-
μών. «Τόσο με τη βοήθεια της ΕΕ, αλλά 
και με τις δικές μας δυνάμεις», προσθέτει, 
«προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο κα-
λύτερα γίνεται την κατάσταση εσωτερικά». 
Επιπρόσθετα, ο κ. Πετρίδης επανέλαβε την 
ανάγκη προώθησης ενός ολοκληρωμέ-
νου σχεδίου μεταναστευτικής πολιτικής 
και της αναθεώρησης της συνθήκης του 
Δουβλίνου, που προωθεί η Κύπρος σε 
συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη. «Η λύση, 
όχι του προβλήματος, αλλά της διαχείρισης 
του προβλήματος -και αυτό επαναλαμ-
βάνουμε ως κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά 
φόρα- είναι η συμπερίληψη του μηχανι-
σμού αυτόματης ανακατανομής σε όλην 
την επικράτεια της ΕΕ των ανθρώπων στους 
οποίους με βάση τις συνθήκες  παρέχεται 
καθεστώς πολιτικής προστασίας». Την ίδια 
ώρα, συμπληρώνει, «η Ευρώπη πρέπει να 
επιδείξει και την τόλμη να μιλήσει με την 
ίδια τη Συρία και να κοιτάξει και προς την 
κατεύθυνση δημιουργίας ζωνών ασφα-
λείας, ενδεχομένως με εγγυήσεις της ΕΕ, 
ενδεχομένως με αποσπάσματα επιτήρη-
σης ευρωπαϊκών ή άλλων χωρών, ούτως 
ώστε να ενθαρρυνθεί ο επαναπατρισμός 
των προσφύγων». Όσον αφορά τα επο-
νομαζόμενα - , ο κ. Πετρίδης δεν 
αποκλείει να προκύψει μελλοντικά η ανά-
γκη δημιουργίας τους και στην Κύπρο, αν 
και εκφράζει την πεποίθηση ότι πρόκειται 
για «προσωρινές λύσεις σε πρωτόγνωρα 
και ασύμμετρα προβλήματα». «Έχουμε 
δει πού οδήγησε η δημιουργία τους σε 
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 
της Ελλάδας -οι πρώτοι που αποτελούν 
θύματα τέτοιων λύσεων είναι οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες ή αιτητές πολιτικού ασύλου, 
που όπως είπε και ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας ‘κατήντησαν τη χώρα μια αποθήκη 
ψυχών’», λέει.

ετοποίηση α  ενο ο ία
Ο Υπ. Εσωτερικών δεν κρύβει την ανη-

συχία του για φαινόμενα γκετοποίησης, 
σχολιάζοντας ότι «δεν μπορούν εύκολα να 
αποτραπούν όταν οι αριθμοί ξεφεύγουν». 
Έντονο προβληματισμό εκφράζει και σε 
σχέση με την αυξητική τάση των ροών, τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων, 
αλλά και τις αφίξεις μέσω Τουρκίας. «Αναμ-
φίβολα μας ανησυχεί -και στην Ελλάδα και 
στη Γερμανία και σε άλλες χώρες είδαμε 
περιπτώσεις όπου είχαν παρεισφρήσει 
ακραία στοιχεία», αναφέρει και προσθέτει 
ότι «οι αριθμοί είναι τέτοιοι που οφείλουμε 
να ανησυχούμε, να λαμβάνουμε τα πλέον 
ενδεδειγμένα μέτρα και να αυξάνουμε τους 
ελέγχους για θέματα ασφάλειας».

Από την πλευρά της, η βουλευτής 
του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένη 
Μαύρου, αναφέρει ότι «χωρίς να υπάρχει 
οποιοδήποτε στοιχείο που να επιτρέπει 
να εκφράζονται αυτές οι ανησυχίες, το να 
καλλιεργούμε τον φόβο και την ξενοφοβία 
στην τοπική κοινωνία μάλλον ζημιά προ-
καλεί παρά διευκολύνει τη διαχείριση του 
θέματος». Σημειώνει δε ότι το θέμα των 
αυξημένων προσφυγικών ροών «πρέπει να 
τυγχάνει χειρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών» και ότι «υπάρχει μια σειρά 
από προγράμματα και ταμεία της ΕΕ, που 
αξιοποιούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε 
σε μεγαλύτερο βαθμό ως ΚΔ, ώστε και σε 
ανθρώπινο επίπεδο να παρέχουμε την 
προστασία που απαιτείται και τα προβλή-
ματα που πιθανόν να δημιουργούνται, να 
περιορίζονται». 

για να χωρέσει όλον τον πόνο της περι-
οχής», δηλώνει στη «Σ» ο πρώην βου-
λευτής, Χρίστος ότσας, υποστηρίζοντας, 
παράλληλα, ότι οι ανεξέλεγκτες μαζικές 
αφίξεις θα έχουν ως αποτέλεσμα «να μην 
έχουμε αύριο τον αναγκαίο χώρο και 
την ικανότητα να φιλοξενήσουμε τους 
πραγματικούς πρόσφυγες». Ο κ. ότσας, 
που κάνει λόγο για «αφύλακτα σύνορα», 
υποδεικνύει την ανάγκη «να ξεχωρίσουμε 
μεταξύ των πραγματικών προσφύγων, των 
μεταναστών και των λαθρομεταναστών». 
«Κάποιοι υπουργοί θέλουν να δράσουν, 
τα σώματα ασφαλείας θέλουν να δράσουν, 
αλλά το Προεδρικό δεν τους αφήνει και 
όλως παραδόξως ούτε τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης ενδιαφέρονται», δηλώνει. «Αυτό 
που δεν κάναμε και πρέπει να κάνουμε 
είναι χώρους υποδοχής και φιλοξενίας, 
στους οποίους να παραμένουν μέχρι τη 
διακρίβωση των στοιχείων τους και την 
εξέταση των αιτήσεων», σημειώνει και 
συμπληρώνει ότι «η Κύπρος έχει γεμίσει 
με παράνομους». «Τι περιμένουμε για να 
δράσουμε; Να μεγιστοποιηθεί περαιτέρω 
το πρόβλημα; Η Ευρώπη δεν έχει λύσει 
το πρόβλημα για τον εαυτό της. Θα βρει 
λύση για εμάς;», διερωτάται. 

Σε «κίνδυνο για την εθνική μας ασφά-
λεια» αναφέρεται από την πλευρά του και 
ο ο πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφυγών, Χριστόδουλος Τσέλεπος. «Πρέ-
πει να ανησυχούμε και πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πληροφορίες 
που συγκεντρώνουμε, ειδικά στην περί-
πτωση των αφίξεων μέσω Τουρκίας, για 
να μπορούμε τουλάχιστον να εντοπίζουμε 
ύποπτα στοιχεία», δηλώνει στη «Σ». Σύμ-
φωνα, πάντως, με πληροφορίες της «Σ», 
υπόψη των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται 
και αξιοσημείωτος αριθμός ατόμων που 
εισέρχονται στα εδάφη της ΚΔ μετά από 
προτροπή και χρηματοδότηση των διακι-
νητών από Σύριους προσφύγων που ήδη 
εξασφάλισαν πολιτικό άσυλο ή βρίσκονται 
εν αναμονή της απόφασης.

την  το ε δί
« δη αρχίσαμε να εφαρμόζουμε ένα 

σύστημα ταχείας εξέτασης των προδήλως 
αβάσιμων αιτήσεων και, σε συνεργασία 
με το Υπ. Δικαιοσύνης, προσπαθούμε να 
επισπεύσουμε τη σύσταση του δικαστηρίου 

ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 
ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΑΥΞΗΤΙΚΗ 
ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΟΩΝ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ  
Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ. 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ ΡΟΛΟ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

«Δεν πρόκειται για κρίση, ούτε 
πρέπει ν’ αφεθεί η κατάσταση 
να οδηγηθεί σε τέτοιο σημείο», 

υποστηρίζει η αντιπρόσωπος της πατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
( H ). «Το ζήτημα θα πρέπει να είναι 
διαχειρίσιμο», δηλώνει στη «Σ» η κ.  

 και υποδεικνύει ότι «μια σφαιρική 
προσέγγιση του συστήματος ασύλου θα βο-
ηθήσει στην αντιμετώπιση της παρούσας 
πρόκλησης», ενώ «η εφαρμογή δίκαιων, 
αποτελεσματικών και γρήγορων διαδικα-
σιών εξέτασης των αιτήσεων είναι προς το 
συμφέρον όλων, καθώς το σύστημα ασύλου 
πρέπει να προορίζεται για τις περιπτώσεις 

εκείνων που χρειάζονται διεθνή προστασία». 
Επιπλέον, όπως αναφέρει, «επιβάλλεται να 
γίνουν περισσότερα σε επίπεδο ενσωμά-
τωσης των προσφύγων στην κοινωνία». Σε 
συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Βουλής 
τον περασμένο Δεκέμβρη, η κ.   ζήτησε 
όπως εξεταστεί παράλληλα το ενδεχόμενο 
επικύρωσης της Σύμβασης του 195  για το 
καθεστώς των Ανιθαγενών, ενώ θέση της 

H  είναι και η παραχώρηση επιπλέ-
ον δικαιωμάτων στα άτομα που διαμένουν 
στην Κύπρο με καθεστώς συμπληρωματι-
κής προστασίας. «Είμαστε μια χώρα που 
βιώνει ακόμα την κατοχή και τον παράνομο 
εποικισμό και οφείλουμε να είμαστε πάρα 

πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις κυρώσεις 
τέτοιων Συμβάσεων, γιατί μπορεί να μας 
δημιουργήσουν σοβαρά πολιτικά θέματα», 
απαντά σχετικά ο κ. Πετρίδης. «Δεδομένων 
και των αριθμών των ροών της προσφυγι-
κής κρίσης, που στην Κύπρο βρίσκεται σε 
έξαρση», συμπληρώνει, «ενδεχομένως να 
προκύπτουν και επιπλέον θέματα». Τέλος, 
ο κ. Πετρίδης υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο 
επίσκεψής του στην Κύπρο, ο περιφερειακός 
αντιπρόσωπος της H  για τη Νότια 
Ευρώπη παραδέχτηκε ότι η Κύπρος έχει 
υπερβεί τη δυνατότητα απορρόφησης και 
ότι η κατάσταση, λόγω των αριθμών, κιν-
δυνεύει να γίνει μη διαχειρίσιμη. 

ς «δαιδαλώδες» νομικό ζήτημα 
θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ο σχεδιασμός απο-

τελεσματικής πολιτικής διαχείρισης 
και απώθησης των μεταναστευτικών 
ροών, σημειώνουν ειδικοί στη «Σ», 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες τόσο 
του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου 
όσο και του Δικαίου των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Το ενδεχόμενο επιστρο-
φής ατόμων που καταφθάνουν στην 
Κύπρο μέσω χωρών που θεωρού-
νται ασφαλείς (όπως για παράδειγ-
μα ο Λίβανος) στο πλαίσιο διμερών 
συμφωνιών, αποτέλεσε αντικείμενο 

συζήτησης στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο. Νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι 
το θέμα χρήζει περαιτέρω μελέτης, 
καθώς δύναται να προσκρούει στην 
Αρχή του -  (μη επα-
ναπροώθησης), που έχει ως αφετηρία 
τη συμβατική της κατοχύρωση στο 
άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης 
του 1951 για το Καθεστώς των Προ-
σφύγων. Από την άλλη, η αρχή του 

- , νοούμενη ως απα-
γόρευση κάθε μέτρου απομάκρυνσης 
του πρόσφυγα ή αιτούντος άσυλο σε 
εδάφη όπου αντιμετωπίζει κίνδυνο 
δίωξης, διαπλάθεται διαρκώς μέσω 

και της εκάστοτε κρατικής πρακτικής. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εν έτει 2018, 
η ΚΔ απέρριψε περίπου το 50  του 
συνόλου των αιτήσεων, αλλά το πρό-
βλημα της επιστροφής μετά την απόρ-
ριψη εξακολουθεί να ταλανίζει τους 
αρμόδιους (ούτε οι ασφαλείς χώρες 
δέχονται προς το παρόν επιστροφές), 
υπό νομικό πρίσμα θα πρέπει να τε-
θούν επίσης οι ποικίλες εκφάνσεις του 
σύγχρονου προσφυγικού και μετανα-
στευτικού προβλήματος, όσον αφορά 
τις μαζικές αφίξεις αιτούντων άσυλο, 
τα μέτρα ελέγχου των συνόρων, τις 
συμφωνίες επανεισδοχής και άλλα.

εξετάζονται σε άμεσο χρόνο και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο να δίδεται ξεκάθαρα το μήνυμα 
προς όσους γνωρίζουν ότι δεν έχουν λόγο 
να υποβάλουν αίτημα για πολιτικό άσυλο, 
να μην εκμεταλλεύονται τη  χρονοβόρα 
διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για να 
εξασφαλίζουν την παραμονή τους». Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, από τον περασμένο 
Σεπτέμβρη οι έκδηλα αβάσιμες αιτήσεις, 
που αφορούν κυρίως μετανάστες από Ασία 
και Αφρική που αγγίζουν περίπου το 0 , 
εξετάζονται και απορρίπτονται άμεσα, σε 
διάστημα 2-3 μηνών. «Σταδιακά, όταν επα-
νέλθει η ηρεμία και η ασφάλεια, θα πρέπει 
να ξεκινήσουν και οι επαναπατρισμοί στη 
Συρία», καταλήγει ο κ. Νικολάου.

π ο  στα έρ α 
της ουρ ίας

Για «πρόσθετο πολιτικό όπλο στα χέρια 
της Τουρκίας, για να εκβιάζει την Ευρώπη 
και να προωθεί τα σχέδιά της και στην 
Κύπρο», κάνουν λόγο αρμόδιες πηγές, 
σχολιάζοντας τον ρόλο και την πολιτική 
της Άγκυρας επί του θέματος. Σε σχετι-
κό άρθρο του στην παρούσα έκδοση (βλ. 
σελίδα 32), ο αντιστράτηγος ε.α. Φοίβος 
Κλόκκαρης αναφέρεται σε ενέργειες δη-
μογραφικής αλλοίωσης της Κύπρου, όχι 
μόνο στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και 
στις ελεύθερες περιοχές, «με την προώ-
θηση από το έδαφός της, προσφύγων που 
προέρχονται από την εμπόλεμη ζώνη της 
Συρίας, στην πλειονότητα τους άνδρες 
μουσουλμάνοι». «Προφανώς υπάρχει 
διασύνδεση του τουρκικού κράτους με 
δουλέμπορους διακινητές και συνεργα-
σία με πυρήνες στην Κύπρο», γράφει ο 
Φ. Κλόκκαρης, υποστηρίζοντας ότι η εν 
λόγω πρακτική εντάσσεται στη γενικότερη 
στρατηγική της Τουρκίας «για έλεγχο ολό-
κληρης της νήσου». Σχετικές και διόλου 
τυχαίες και οι πρόσφατες προειδοποιήσεις 
του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς ότι η 
ΕΕ και τα κράτη-μέλη της πρέπει να προ-
ετοιμαστούν για το ενδεχόμενο εισβολής 
από τον  και η δημόσια δήλωσή του 
ότι μεταναστευτικά ρεύματα  εισάγουν τρο-
μοκράτες σε χώρες μέλη της Ευρώπης 
επηρεάζοντας την ασφάλεια.

Α α τα σ νορα
«Η Κύπρος είναι πολύ μικρό δοχείο 

    Σ    
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επορτάζ 9
ΟΙ ΔΙΟΡΙΣ ΟΙ ΤΩΝ ΔΣ ΤΩΝ Η ΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣ ΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓ ΑΤΙΚΕΣ Ε ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

Τι δεν πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος 

πό συστάσεως της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, 
οι ημικρατικοί οργανι-
σμοί υπήρξαν ένας από 
τους προνομιακότερους 
χώρους εφαρμογής της 
ημετεροκρατίας, της κομ-

ματικής συναλλαγής και του ρουσφετιού. 
Για δεκαετίες παρακολουθήσαμε, του-

λάχιστον οι αποστασιοποιημένοι από τα 
σαθρά παρασκήνια της διανομής των 
εξουσιαστικών «αγαθών» πολίτες, το 
θλιβερό πηγαινέλα με τις λίστες και τα 
εξουθενωτικά παζαρέματα, κάθε που ερ-
χόταν το  πλήρωμα του χρόνου για τους 
διορισμούς των ΔΣ των ΗΟ. 

Ένα φαινόμενο, που ουδόλως μπορεί 
να έχει οιαδήποτε σχέση με το χαρίεν και 
επίπονο άθλημα της αξιοκρατίας, για το 
οποίο βαυκαλίζονται άπαντες οι θεσμικοί 
και πολιτικοί ταγοί. Δυστυχώς, οι κυβερ-
νήσεις και τα κόμματα, παρά την αλλαγή 
της νομοθεσίας που διέπει τα των ΔΣ των 
ΗΟ, καθημερινά επιβεβαιώνουν τον εαυτό 
τους, εκτιθέμενα σε μια γελοία παράσταση 
παταγώδους αυτοδιάψευσης

Ένα από τα επιχειρήματα που πιπιλίζουν 
διαχρονικά ο κυβερνήσεις και τα κόμματα, 
για να δικαιολογήσουν την αρχολίπαρο 
προσκόλληση στους χρυσοφόρους ημικρα-
τικούς οργανισμούς, είναι ότι αποτελούν 
βραχίονες υλοποίησης της κυβερνητικής 
πολιτικής, άρα, τόσο από την άποψη της 
εφαρμογής όσο και από την άποψη του 
ελέγχου της, θα πρέπει τα κόμματα να 
έχουν λόγο, αλλά και ρόλο σ’ αυτά  

Για να λειτουργήσουν, ωστόσο, αυτοί οι 
βραχίονες, αλλά και να ασκηθεί η κυβερ-
νητική πολιτική, πρέπει να λειτουργήσει το 
κεντρικό σύστημα της κρατικής μηχανής, 
που είναι η δημόσια υπηρεσία. 

Οι ημικρατικοί, ως γνωστόν, είναι οργα-
νισμοί κοινής ωφελείας, η λειτουργία των 
οποίων διέπεται από ορισμένη νομοθεσία.  

υθ νες ομμ των
α  ροέδρων 

Αν ισχύει, λοιπόν, ότι, επειδή η δια-
κυβέρνηση ασκείται από κομματικές ή 
πολυκομματικές κυβερνήσεις, πρέπει τα 
κόμματα να εκπροσωπούνται στα Δ.Σ. των 
ημικρατικών οργανισμών, κατά 
λογική συνεπαγωγή, αξιω-
ματικά, θα έπρεπε η ίδια 
κομματοπαγής λογική 
να επικρατήσει σε όλο το 
φάσμα της δημόσιας υπη-
ρεσίας, γεγονός που θα 
δημιουργούσε ένα πλή-
ρως κομματοκρατούμενο 
κράτος, σε όλη τη διοικητική 
και διευθυντική πυραμίδα.

Επιπρόσθετα, πώς μπορεί να 
έχουν κομματική σφραγίδα -ισομερώς ή 
ανισομερώς κατανεμημένη-, απροϋπό-
θετα, για τη λειτουργία του πολιτειακού 
συστήματος, μεγέθη, όπως η δημοκρατική 
λειτουργία των θεσμών, η βελτίωση της 
άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής και 
η εμπέδωση αξιοκρατικού ήθους; Ποια 
έννοια πολιτικού ορθολογισμού επιτάσσει 
ότι αυτός που θα αναλάβει την Προεδρία 
του ΚΟΤ, της ΚΟΑΜ ή του ΙΚ, πρέπει 
να έχει τη σφραγίδα ή την έγκριση μιας 
κομματικής ηγεσίας, για να είναι άξιος να 
επιτελέσει την αποστολή του; 

Και πώς γίνονται πιο «ευέλικτοι» όλοι 
αυτοί οι  πολυπλόκαμοι βραχίονες της 
κυβερνητικής πολιτικής, αν ο Πρόεδρος 
του ενός ημικρατικού προέρχεται από τον 
ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ και ο αντιπρόεδρος 
του άλλου από το ΔΗ.ΚΟ. ή την ΕΔΕΚ; 
Αυτό, είναι κριτήριο ευελιξίας ή, αντίθετα, 
δυσκαμψίας, δεδομένου ότι η κομματική 
ένταξη συνιστά έναν   περιορισμό 
για τον εκάστοτε θεσμικό αξιωματούχο;  

Στη διαμόρφωση αυτής της δυσάρε-
στης κατάστασης, δυστυχώς, τεράστιες 
ευθύνες είχαν και οι εκάστοτε Πρόεδροι 
της Δημοκρατίας, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να εγκαταλείψουν τη λογική τού πάρε-δώσε, 
λαμβάνοντας τις αποφάσεις τους ανεξαρτή-
τως «δεσμεύσεων» και ανταλλαγμάτων και 
ερήμην των  κομματικών «εισηγήσεων».

Φαίνεται, ωστόσο, ότι το σχήμα «τα 
κόμματα έχουν λόγο, αλλά ο Πρόεδρος 
αποφασίζει», στην εφαρμογή του, περι-
λαμβάνει πολλές περιπλοκότητες, που 
έχουν να κάνουν και με την ίδια τη δομή 
και λειτουργία του πολιτικο-κομματικού 
μας συστήματος. Το οποίο επιφορτίζει τα 
κόμματα με μια λειτουργία πολλαπλών 
και, ενίοτε, αντιφατικών ρόλων, όπου μπο-
ρούν ταυτόχρονα να συγκυβερνούν και να 
αντιπολιτεύονται, να αντιπολιτεύονται και 
να «συγκυβερνούν» κ.ο.κ., αβρόχοις ποσίν 
και κατά παράβασιν των εξαγγελιών τους.  

Τι πρέπει, λοιπόν, να μην κάνει αυτήν 
τη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στους επικείμενους διορισμούς; 

Η «Σημερινή» απευθύνθηκε σε τέσσε-
ρεις έγκυρους σχολιαστές των δημοσίων 
πραγμάτων -τον νομικό Γιώργο Κολοκασί-
δη, τον ακαδημαϊκό Ανδρέα Θεοφάνους, 
τον νομικό Κρις Τριανταφυλλίδη και τον 
Μιχάλη Παπαπέτρου, επίσης νομικό- ζη-
τώντας τη γνώμη τους για το θέμα. 

Καλύπτει, ταυτόχρονα, το θέμα, με την 
πάντοτε καίρια αρθρογραφία του κ. Σάββα 
Ιακωβίδη στη σελίδα 15 της εφημερίδας. 

Ο  Ο Ο Α  
Ας μας δ α ε σε  
ευ ρ στα ο ρόεδρος 

Και πάλι ενώπιον ημικρατικών διορι-
σμών. Ο θεσμός έπαυσε να ενδιαφέρει 
τον πολίτη, μιας και αντικρίζεται πλέον 
ως προέκταση της κομματικής αόρατης 
χειρός που ρυθμίζει τα πάντα. Συνήθως οι 
διορισμοί είτε αποτελούν εξόφληση πολι-
τικών γραμματίων είτε γέφυρα με κάποιες 
αποξενωμένες πολιτικές δυνάμεις. Κάποτε, 
κάποτε βλέπει κανείς να διορίζονται και 
κάποιοι λόγω καλού ονόματος ή δυνατό-

τητας ευδόκιμης υπηρεσίας στον 
οργανισμό όπου διορίζονται. 

Ακόμη και τότε, όμως. Και 
από αυτά τα άτομα ανα-
μένεται ένας σοβαρός 
βαθμός ευκαμψίας και 
προσαρμογής στις επι-
ταγές ενός διεφθαρμένου 

συστήματος. Αν, δηλαδή, 
συστήνεται κάποιος για ημι-

κρατική συμμετοχή από την 
ηγεσία του Δημοκρατικού Συνα-

γερμού, αναμένεται ότι θα είναι δεκτικός 
σε εισηγήσεις διορισμών, μεταθέσεων, 
αξιολογήσεων στον οργανισμό του, ερ-
χόμενες από το συγκεκριμένο κόμμα. Το 
ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τα άλλα κόμματα. 
Σπανίως εντοπίζεται κανείς να επιχειρεί 
να ορθώσει προσωπικό ανάστημα 
αξιοπρέπειας και ευθυκρισίας. 
Σπανίως. Και τότε αντικρί-
ζεται ως μια ενοχλητική 
παραφωνία στη χορωδία 
του κομματισμού. Θα επι-
χειρήσει ο Πρόεδρος να 
αποστασιοποιηθεί από αυ-
τήν την πρακτική; Μάλλον 
όχι. Γιατί και ο ίδιος, κακά 
τα ψέματα, είναι παιδί αυτού 
του επάρατου συστήματος. Και οι 
πατροκτονίες δεν είναι συχνό φαινόμενο. 
Κι όμως. Αν σκεφθεί κανείς το συμφέ-
ρον του τόπου  αν σκεφθεί ότι οι πολίτες 
διψούν για ισονομία  ότι ο τόπος και η 
λειτουργία του την έχουν ανάγκη, όπως 

κάθε μηχανή χρειάζεται τη βενζίνη της  ότι 
η υστεροφημία του πολιτικού εξαρτάται 
από την καταγραφή πολιτικού θάρρους 
και καινοτομίας. Τότε, συνεκτιμώντας τα 
όλα αυτά, εύκολα καταλήγει κανείς στην 
προώθηση της αξιοκρατίας. 

Διαδοχικές κυβερνήσεις και Πρόεδροι 
έχουν διαψεύσει αυτόν τον απλό συλλο-
γισμό, διότι το κομματικό σύστημα έχει 
ανδρωθεί σε τέτοιο βαθμό, που παράγει 
πλέον ανθρώπους οι οποίοι  όχι μόνο εν-
στερνίζονται την κομματική λογική, αλλά 
δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν. 
Γι’ αυτό και το πολιτικό μας σκηνικό έχει 
γίνει πληκτικά προβλέψιμο και αναπό-
δραστα μέτριο. Από την άλλην, η αμυδρή 
βελτίωση στην οικονομία, δυστυχώς, δεν 
δημιουργεί συνθήκες ανατροπής. Οι πο-
λίτες επαναπαύονται, διότι θεωρούν ότι 
γύρισε ο τροχός. Η ανάκαμψη είναι προ των 
πυλών, θεωρούν. Δεν έχουν έτσι, όμως, τα 
πράγματα. Η ανάπτυξη είναι αναιμική και 
εφήμερη, διότι η οικονομία κουβαλά τα 
αμαρτήματα του κομματικού συστήματος. 
Οι πολιτικοί μας, όμως, πιστώνονται με 
έναν άθλο. Έχουν πετύχει, έστω, να ανα-
στείλουν τον οικονομικό κατήφορο χωρίς 
να αποκηρύξουν τις πρακτικές τους. Δεν 
είναι λίγο. Επιβιώνουν σε αυτόν τον κό-
σμο τον αντίξοο, μένοντας πιστοί στους 
εαυτούς τους! 

Τέλος πάντων, ας μην είμαστε ισοπε-
δωτικοί και ας πούμε το χιλιοειπωμένο 
και χιλιοδιαψευσμένο: Ας μας διαψεύσει 
ευχάριστα ο Πρόεδρος και θα τον επαι-
νέσουμε δεόντως!      

Α Α  Ο Α Ο
 σημασία των δ ορ σμ ν 
Αποτελεσματική ηγεσία και αξιοκρατία 

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις εθνι-
κής επιβίωσης και κοινωνικής ευημερίας.

Στη σημερινή δύσκολη εποχή, με τις 
πολλαπλές προκλήσεις και τις υψηλές 
υποχρεώσεις, έχουμε δει την κατάρρευ-
ση κρατών, οικονομιών και κοινωνιών 
ως αποτέλεσμα της απρονοησίας και της 
ανεπαρκούς κατανόησης των δεδομένων. 

Η Κύπρος έφθασε στο χείλος της 
καταστροφής και εξακολουθεί 

να αντιμετωπίζει μια μεγάλη 
και πολυδιάστατη κρίση, 
καθώς οι αποφάσεις 
και η όλη διαχείριση τα 
τελευταία χρόνια ήταν 
απογοητευτικές.  

Τα δεδομένα αυτά ανα-
δεικνύουν την καθοριστική 

σημασία μιας αποτελεσματικής 
ηγεσίας, η οποία πρέπει να δια-

κρίνεται από υψηλό επίπεδο γνώσεων, 
συναισθηματική νοημοσύνη, ψυχικό σθέ-
νος, εργατικότητα, κοινωνική ευαισθησία 
και εντιμότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
πρέπει να διακρίνουν τις ηγεσίες σε όλα 

ανάλυση, αποτελούν κρατική περιουσία.
Για να επιβιώσει η Κύπρος, πρέπει 

να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. 
Τα κόμματα είναι σημαντικό και αναπό-

σπαστο μέρος του πολιτικού συστήματος, το 
οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Παράλληλα, δεν 
πρέπει να θεωρείται απαραίτητη προϋπό-
θεση η κομματική ταυτότητα για διορισμό.

Εν ολίγοις, εάν επιλέγονται οι άριστοι και 
οι εντιμότεροι σε όλους τους τομείς, είναι 
τότε δυνατό να οδηγηθούμε σε καλύτερα 
αποτελέσματα.

Α  Α Α Ο  
α μην α ο ουθήσε

την πεπατημένη ο ρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει 

να αποφύγει να ακολουθήσει την πεπατημέ-
νη.  Από καταβολής κυπριακού κράτους, οι 
διορισμοί στους ημικρατικούς, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, αποτελούν βήμα προώθησης της 
αναξιοκρατίας, της κομματοκρατίας και του 
βολέματος ημετέρων. Σε τέτοιο βαθμό, που ο 
Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου, ως θεραπεία, 
επέλεξε τους κατ’ αναλογίαν διορισμούς, απ’ 
όλα τα κόμματα, μια τακτική με την οποία 
διαφώνησα, διότι όχι μόνον δεν θεραπεύει 
το πρόβλημα, αλλά το θεσμοθετεί.

Οι ημικρατικοί οργανισμοί και ιδιαίτερα 
οι μεγάλοι αποτελούν σημαντικούς φορείς, 
από τις επιδόσεις των οποίων κρίνεται η 
πορεία της οικονομίας και κατά προέκταση 

το βιοτικό επίπεδο του κυπριακού λαού. 
Έχοντας, λοιπόν, να ασχοληθούν 

με πολύ εξειδικευμένο αντικεί-
μενο, το οποίο απαιτεί πολύ 

εξειδικευμένες γνώσεις δι-
αχείρισης και διοίκησης, 
έχοντας να εκτελέσουν 
προϋπολογισμούς εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων 

ευρώ, αντί να διοικούνται 
από κορυφαίους , 

με τα κατάλληλα προσόντα, που 
να λογοδοτούν και να κρίνονται 

σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, κατά 
κανόνα βρίσκονται στα χέρια συμβουλίων, 
των οποίων τα μέλη χρησιμοποιούν το 
αξίωμά τους ως μέσο προσωπικής κατα-
ξίωσης, που έχουν ως κύριο σκοπό την 
εξυπηρέτηση του κόμματος που τους δι-
όρισε, και ασχολούνται με τον Οργανισμό 
τους ευκαιριακά, όποτε θα συνεδριάσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιβάλλεται, συνεπώς, ριζική αλλαγή 
της νοοτροπίας ή του μοντέλου με το οποίο 
διοικούνται οι ημικρατικοί οργανισμοί. Οι 
διοικήσεις θα πρέπει να καταστούν εκτελε-
στικές και υπόλογες, με βάση στόχους που 
θα τίθενται εκ των προτέρων. Πέραν των 
πιο πάνω, το σημερινό μοντέλο των κομμα-
τικών διορισμών παρουσιάζει ελλείμματα 
δημοκρατικότητας. Ασφαλώς τα πολιτικά 
κόμματα αποτελούν κύτταρα δημοκρατίας, 
όμως αποτελεί αναντίλεκτη αλήθεια ότι οι 
πολίτες, που είναι οργανικά δεμένοι με τα 
κόμματα ή έχουν απ’ ευθείας σχέση μαζί 
τους, αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του 
κοινωνικού συνόλου. Κατά συνέπειαν, το 
σημερινό σύστημα αποκλείει, στην πράξη, 
την πλειοψηφία της κοινωνίας, από τη δυ-
νατότητα να εμπλακεί και να προσφέρει.

Σημειώνω, ακόμα, πως, κατά την ταπεινή 
μου γνώμη, η μονοπώληση των διορισμών 
από τα κόμματα διαπαιδαγωγεί αρνητικά 
την κοινωνία. Αντί να προσπαθούμε να 
αναδείξουμε την αξιοκρατία, στην πράξη 
την υποσκάπτουμε. Αντί να προσπαθούμε 
να αξιοποιήσουμε τους ανοιχτούς ορίζο-
ντες της σκέψης και της μόρφωσης, εμείς 
προτιμούμε τα σίγουρα καλούπια και τα 
στεγανά των κομματικών πρακτικών. Και 
αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα 
σε μια χώρα όπου η αναξιοκρατία ωθεί 
τους πολλούς στην αποξένωση και τα 
κόμματα μετατρέπονται, από οργανισμούς 
παραγωγής πολιτικής, σε μηχανισμούς 
προώθησης «ημετέρων».

Για εκαετίες παρακολου-
θήσαμε, τουλάχιστον οι 

αποστασιοποιημένοι από 
τα σαθρά παρασκήνια της 
ιανομής των εξουσιαστι-

κών αγαθών  πολίτες, το 
θλιβερό πηγαινέλα με τις 

λίστες και τα εξουθενωτι-
κά πα αρέματα, κάθε που 

ερχόταν το  πλήρωμα του 
χρόνου για τους ιορι-
σμούς των ΔΣ των ΗΟ 

ΕΝΟΔΟ ΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

ΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το ξενοδοχείο Δ ΟΝΥΣΟΣ στην Κάτω Πάφο ζητά προσφορές 

για την προμήθεια των πιο κάτω:

 1. Τρόφιμα . ραφική ύλη
 . Ποτά . ημικά πισίνας
 3. Είδη καθαρισμού . Είδη εξοπλισμού
 . ναλώσιμα είδη . Ηλεκτρικά είδη

Οι προσφορές πρέπει να σταλούν σφραγισμένες σε φάκελο, στο . . 1 1, 1 1 Πάφος, το αργότερο μέχρι τις 1 ,
και στον φάκελο να αναγράφεται Προσφορά για Προμήθεια Υλικών , διά την προσοχή του κ. αράλαμπου Στεφάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 

τα επίπεδα: κρατών και κυβερνήσεων, 
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, 
πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτη-
ρίων, τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων 
και ούτω καθ’ εξής. 

Η αναξιοκρατία και η ευνοιοκρατία βι-
ώνεται από τους πολίτες σε τέτοιο βαθμό, 
που, ακόμα και αν ένας διορισμός ή/και 
μια προαγωγή γίνει με τον καλύτερο 
δυνατό και αντικειμενικό τρόπο, 
αμφισβητείται, επειδή ακριβώς 
υπάρχει δυσπιστία. 

Η συστηματική παρα-
βίαση της αξιοκρατίας, η 
οποία σχετίζεται με τις πε-
λατειακές σχέσεις και τη 
διαπλοκή, συνιστά κακό-
ηθες καρκίνωμα, το οποίο 
θα πρέπει να αντιμετωπισθεί. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η 
απαξίωση και η κατηφορική πορεία 
θα συνεχισθούν. 

Είναι σημαντικό, όπως η αξιοκρα-
τία καταστεί κύριο χαρακτηριστικό του 
δημόσιο βίου, καθώς: πρώτον, η αξιο-
κρατία επιβάλλεται ως μέσο καλύτερης 
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 
(του πολυτιμότερου κεφαλαίου της Κύ-
πρου), δεύτερον, η αξιοκρατία επιβάλλεται 
και για σκοπούς κοινωνικής συνοχής, η 

οποία είναι υψίστης σημασίας για ομαλό 
δημόσιο βίο, τρίτον, η αξιοκρατία 

προβάλλει, επίσης, ως ύψιστη 
αναγκαιότητα και για σκοπούς 

κοινωνικής δικαιοσύνης.  
Η αναξιοκρατία και η 

ευνοιοκρατία, ως αντίθε-
τες έννοιες της αξιοκρατί-

ας, υποσκάπτουν το δημόσιο 
συμφέρον και ενθαρρύνουν 

την απαξίωση της πολιτικής. Το 
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

επιβάλλει τη στελέχωση των διοικήσεων 
νευραλγικών οργανισμών (π.χ. Κρατικά 
Πανεπιστήμια, ΑΤΗΚ, ΑΗΚ κ.λπ.) από άρι-
στους επαγγελματίες με εξειδικευμένες 
γνώσεις. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέ-
πει να καθοριστούν τα ελάχιστα κριτήρια 
επιλογής, ενώ, επίσης, είναι απαραίτητο 
να παραχωρηθούν οικονομικά και άλλα 
κίνητρα που θα ελκύσουν έναν επιτυχημένο 
επαγγελματία να αφοσιωθεί στη θέση που 
θα διοριστεί, ως ελάχιστη αποζημίωση για 
τον χρόνο που διαθέτει. Ταυτόχρονα, μέσα 
από ασφαλιστικές δικλίδες, θα πρέπει να 
αποφεύγονται περιπτώσεις όπου υφίσταται 
σύγκρουση συμφέροντος. 

Σε κάθε περίπτωση, η στελέχωση των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρα-
τικών Οργανισμών δεν θα πρέπει να 
λαμβάνεται με κυρίαρχο κριτήριο την 
εξόφληση κομματικών ή άλλων συνα-
φών υποχρεώσεων, αλλά το συμφέρον 
των οργανισμών αυτών, που, σε τελική 

Οι Hμικρατικοί ργανι-
σμοί αποτελούν έναν 
ουσιαστικό βραχίονα 

της διακυβέρνησης του τόπου. 
Κατ’ επέκτασιν, τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Ημικρατικών 
Οργανισμών, τα οποία αποτελούν 
τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της 
Κυβέρνησης και των τεχνοκρα-
τών του κάθε Ημικρατικού Ορ-
γανισμού, είναι όργανο το οποίο 
διέπεται από πολύ ευαίσθητα 
χαρακτηριστικά. 

Από τη μια πλευρά, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο οφείλει να 
υλοποιεί την  πολιτική της εκά-
στοτε Κυβέρνησης. Από την άλλη, 
όμως, οφείλει να ικανοποιεί τους 
τεχνοκρατικούς σχεδιασμούς του 
κάθε Ημικρατικού Οργανισμού 
και, πολλές φορές, τα δύο μπορεί 
να μην ταυτίζονται. 

Με βάση τα πιο πάνω, 
εκείνο το οποίο δεν 
πρέπει να κάνει 
ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας 
όταν θα εισηγείται 
στο Υπουργι-
κό Συμβούλιο 
ποια πρόσωπα θα 
διορισθούν -αυτό 
είναι το αρμόδιο όργανο 
για να διορίζει τα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων των 
Ημικρατικών Οργανισμών- εί-
ναι  να διορίσει πρόσωπα, ο 
διορισμός των οποίων θα δώσει 
την εντύπωση στην κοινωνία ότι 
διορίζονται με κριτήρια που δεν 
θα έχουν σχέση με την αξία των 
προσώπων αυτών. Το κομματικό 
κριτήριο, κατά τη δική μου άποψη, 
ουδέποτε πρέπει να αποτελεί 
κριτήριο διορισμού. Και όταν αυτό 
αποφευχθεί, τότε ευκολότερα η 
κοινωνία αποδέχεται ότι οι διορι-
σμοί διέπονται με γνώμονα μόνο 
το καλώς νοούμενο συμφέρον του 
κάθε Ημικρατικού Οργανισμού. 
Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας, 
η κοινωνία δεν έχει ικανοποιηθεί 
ότι αυτό ισχύει.
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Τ ον τελευταίο καιρό εντατικοποιήθη-
καν οι συζητήσεις για την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοί-

κησης. ς ΑΚΕΛ, εδώ και χρόνια τονίζουμε 
πως ωρίμασαν οι συνθήκες για να περάσουμε 
σε μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, ώστε 
η τοπική αυτοδιοίκηση να ξεπεράσει τα 
δομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια και να ανταποκριθεί 
στις σημερινές ανάγκες των πολιτών, ως 
κατ’ εξοχήν λαϊκός δημοκρατικός θεσμός.

    Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και 
ο Υπουργός Εσωτερικών κινούνται, όμως, σε 
λάθος κατεύθυνση. Ποτέ το ζήτημα δεν ήταν 
ο μεγάλος αριθμός των δήμων. Το αντίθετο, 
αν λάβεις υπόψη πως στην ύπαιθρο, όπου 
ζει το 0  του πληθυσμού, δεν υπάρχει 
ουσιαστικά τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κοινό-
τητες έχουν κατ’ όνομα τοπική αυτοδιοίκηση, 
αφού είναι σχεδόν πλήρως εξαρτημένες από 
το κεντρικό κράτος, μέσω των επαρχιακών 
διοικήσεων. 

 Άρα, όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση, 
πρώτιστα πρέπει να συνενώσουμε τις κοι-
νότητες, με την προοπτική να μετατραπούν 
σε περιφερειακούς δήμους, με τη μεταφο-
ρά εξουσιών από το κεντρικό κράτος, και 
να αποκτήσουν επιτέλους τον χαρακτήρα 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, όπου 
είναι αναγκαίο, κοινότητες γειτονικές με 
κοινά προβλήματα και ανάγκες να συνενω-
θούν με τους δήμους. Ένα τέτοιο εγχείρημα 
έγινε με το δημοψήφισμα για ενοποίηση 
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της κοινότητας των Πάνω Πολεμιδιών με 
τον δήμο Κάτω Πολεμιδιών. Δυστυχώς, 
απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Τότε η ιδέα 
αυτή πολεμήθηκε από τους σημερινούς 
κυβερνώντες και τον ΔΗΣΥ, οι οποίοι σήμερα 
τόσο όψιμα διακηρύσσουν την ενοποίηση. 

       ς ΑΚΕΛ, ιεραρχούσαμε πάντοτε τον 
θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υψηλά στις 
προτεραιότητές μας, καθώς είναι η εξουσία 
που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι μορφή άσκησης άμεσης 
δημοκρατίας. Επιδίωξή μας, λοιπόν, είναι 
η θεσμική ολοκλήρωση και αυτονομία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η δια-
σφάλιση της οικονομικής της αυτοτέλειας, 
ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες 
και η ποιότητα ζωής σ’ αυτές.

    Επί διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια οι 
προσπάθειές μας κορυφώθηκαν. Κάναμε 
τεράστια βήματα προς την κατεύθυνση πο-
λυεπίπεδης ισχυροποίησης του θεσμού. 
Σημαντικά μέτρα ήταν η καθιέρωση συμ-
μετοχικών και διαφανών διαδικασιών με 
την πραγματοποίηση πανδημοτικών και 
παγκοινοτικών συνελεύσεων στις διαδικα-
σίες για πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς 
και η πολλαπλή στήριξη με έργα και αύ-
ξηση της κρατικής χορηγίας. Έχοντας ως 
στόχο τη δημιουργία πόλεων, δήμων και 
κοινοτήτων με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, 
μετά από μια διετή διαδικασία μελέτης και 
διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, καταλήξαμε σε μια συμφωνία 
1  σημείων για μεταρρύθμιση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. Βάσει της συμφωνίας 
καταθέσαμε στη Βουλή δύο νομοσχέδια. Η 
μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό 
Κέντρο Διοίκησης και Αποκέντρωσης της 
Ελλάδος με ανάθεση από την Ένωση Δήμων 
και την Ένωση Κοινοτήτων. 

     Συγκεκριμένα, προτείναμε τη συ-
μπλεγματοποίηση των Κοινοτήτων ως Συν-
δέσμων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
με προοπτική την εξέλιξή τους υπό μορφή 
Ενιαίων Περιφερειακών Δήμων. Επίσης, 
προτείναμε τη συνένωση υπηρεσιών, αλλά 
και τη σύσταση Επαρχιακών Συμβουλίων 

για προώθηση του δεύτερου βαθμού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, υπό την ευθύνη των 
οποίων θα ετίθεντο τα διάφορα διαδημοτικά 
και διάσπαρτα Συμβούλια Αποχετεύσεως, 
Υδατοπρομήθειας, Σκυβάλων και άλλων, 
καθώς και η δημιουργία των ενιαίων πο-
λεοδομικών Αρχών για ενιαίο σχεδιασμό.

  Στόχος μας ήταν να ενώσουμε δυνά-
μεις και να αποκεντρώσουμε τις εξουσίες, 
μεταφέροντάς τες στην τοπική αυτοδιοί-
κηση. Επιδίωξή μας ήταν να λειτουργεί 
η τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος του 
πολίτη, ο οποίος ήταν στο επίκεντρο της 
προσπάθειάς μας. Το όραμά μας ήταν να 
δημιουργήσουμε μια σύγχρονη τοπική αυ-
τοδιοίκηση, που θα προήγαγε τη διαφάνεια, 
την αξιοκρατία, καθώς και κανόνες άμεσης 
δημοκρατίας και συμμετοχής των πολιτών. 
Επίσης, θέλαμε να διασφαλίσουμε πως θα 
προσφέρονται στους πολίτες ποιοτικότερες 
και με χαμηλότερο κόστος υπηρεσίες, με τη 
δημιουργία οικονομίας κλίμακας. Αυτό είναι 
το μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί για 
τη μεταρρύθμιση και όχι όσα ελλειμματικά 
και ανακόλουθα προωθούνται σήμερα από 
τους κυβερνώντες. 

      Σήμερα, λανθασμένα η συζήτηση 
επικεντρώνεται στην ανάγκη για μείωση 
των δήμων, τη στιγμή που υπάρχουν πέ-
ραν των 300 κοινοτικών συμβουλίων που 
έχουν περιορισμένες εξουσίες και είναι 
εξαρτημένα από το κράτος. Είναι γι’ αυτό 
που πρέπει να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση 
από τη συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων 
και την ενοποίηση των υπηρεσιών σε μικρά 
συμπλέγματα. Τα συμπλέγματα υπηρεσι-
ών που προτείνονται σήμερα είναι αρκετά 
μεγάλα, δεν έχουν καμία γεωγραφική ή 
εδαφική συνοχή μεταξύ τους και θα είναι 
και πάλι χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει 
πλήρως τον ρόλο της ξεκινώντας από τη 
συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων, με 
προοπτική τη μετατροπή σε Δήμους μέχρι 
τη σύσταση Επαρχιακών Συμβουλίων. 

* Ευρωβουλευτής, Μέλος Πολιτικού Γραφείου 
ΑΚΕΛ

Η μεταρρύ μιση της Α  δεν είναι ήτημα αρι μ ν των δήμων

αίνεται η κρίση 
στους κόλπους 
της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, μετά 
την παράδοση, 
από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη 

Βαρθολομαίο, του Τόμου Ιδρύσεως, στον 
Προκαθήμενο της νέας Αυτοκέφαλης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μητροπολίτη 
Επιφάνιο, πράξη την οποία το Πατριαρχείο 
Μόσχας θεωρεί αντικανονική και εγκαλεί 
την Κωνσταντινούπολη για σχισματική ενέρ-
γεια, κάνοντας λόγο για «τραγική εξέλιξη» 
για την Ορθοδοξία. 

Την περασμένη Δευτέρα, η Ιερά Σύνοδος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέγραψε 
τον Τόμο της Ουκρανίας, ο οποίος υπεγράφη 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη δύο μέρες 
πριν, στις 5 Ιανουαρίου 2019.

στόσο, προσώρας, καμία άλλη Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν έχει προχωρήσει στην ανα-
γνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας, 
γεγονός που καταδεικνύει πόσο δύσκολη 
θα είναι για τον Ορθόδοξο Κόσμο η επόμε-
νη περίοδος, με το ενδεχόμενο ανήκεστου 
ρήγματος να βρίσκεται προ των πυλών. 

Οι «συμφιλιωτικές» ή «συναινετικές» 
προσπάθειες κάποιων Προκαθημένων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών για σύγκληση 
Σύναξης Προκαθημένων της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας για συζήτηση και, ει δυνατόν, 
επίλυση, εν ειρήνη, του προβλήματος δεν 
φαίνεται, προς το παρόν, να καρποφορούν, 
αφού πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο 
ζήτημα, με πολλαπλές πτυχές και προεκτάσεις.

Όπως επισήμανε στη «Σ» της Κυριακής 
ο Μητροπολίτης Πάφου, Γεώργιος, το εν 
λόγω θέμα, δηλαδή η πρόταση για σύγκληση 
σύναξης Προκαθημένων, «δεν είναι καθόλου 
απλό, αφού πρέπει να απαντηθεί, προη-
γουμένως, το ερώτημα πώς θεμελιώνονται 
νομοκανονικά τέτοιου είδους ζητήματα».

Την ίδια ώρα, ο Μητροπολίτης Πάφου 
ανέφερε στην εφημερίδα μας ότι ο Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου, Χρυσόστομος, διερευνά τις 
προοπτικές μιας ύστατης διαμεσολαβητικής 
πρωτοβουλίας, προκειμένου να αποφευ-
χθεί το σχίσμα, το οποίο θα έχει ολέθριες 
συνέπειες για τον Ορθόδοξο Κόσμο.

Αυτή είναι και η βασική θέση της Εκκλη-
σίας της Κύπρου, διευκρίνισε, «ότι πρέπει 
να γίνει διάλογος και να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφευχθεί 
το σχίσμα». Σημείωσε, ταυτόχρονα, ότι οι 
όποιες διαμεσολαβητικές ενέργειες του 
Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου 
θα γίνουν πριν από τη σύγκληση της Ιεράς 
Συνόδου, η οποία είναι καθορισμένη για 
τις 15 Φεβρουαρίου 2019, και η οποία θα 
συζητήσει το Ουκρανικό, λαμβάνοντας, ενδε-
χομένως, άμεσα απόφαση επί του θέματος.

Για εμάς, υπογράμμισε ο Σεβασμιότα-
τος Πάφου, εκείνο που προέχει, «είναι να 
επέλθει η συμφιλίωση στους κόλπους της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανεξαρτήτως του 
ποιος έχει άδικο και ποιος δίκαιο».

Η Ορθοδοξία αντιμετώπισε και στο πα-
ρελθόν ανάλογες κρίσεις, πρόσθεσε, όπως 
το θέμα με την Εξαρχία της Βουλγαρίας και 
την ίδρυση της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της 
Ελλάδος το 1935, που χρειάστηκαν 20 χρόνια 
για να αναγνωριστεί από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, ωστόσο, με πνεύμα συναδέλ-
φωσης και συναλληλίας, ξεπεράστηκαν. 

ή ον της ρ δος ο
Αρ επίσ οπος 

Εν τω μεταξύ, ασάφειες και αμφιλογίες, 
ως προς τη στάση της Εκκλησίας της Κύ-

πρου, προκαλεί ανάρτηση στη σελίδα της 
Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Κύπρο, στο 

, την περασμένη Τετάρτη, έπειτα 
από συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Β’ με τον Ουκρανό Πρέσβη, 
Μπορίς Γκουμενιούκ.

Σύμφωνα με πηγές από την Ουκρανική 
Πρεσβεία, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε ζεστή ατμόσφαιρα και, στη διάρκειά της, 
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επιβεβαίωσε τη 
θέση του για το δικαίωμα της Ουκρανίας να 
έχει ανεξάρτητη και αυτοκέφαλη Εκκλησία. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι, πριν από λίγες 
μόλις μέρες, ο Πρέσβης της ωσίας στην 
Κύπρο, Σ. Οσάτσι, είχε δηλώσει πως ο Αρχι-
επίσκοπος Χρυσόστομος τού είχε υποσχεθεί 
ότι θα στηρίξει τη θέση του Πατριαρχείου 
Μόσχας κατά της Αυτοκεφαλίας της Ου-
κρανικής Εκκλησίας. (Ανακοίνωση, όμως, 
της Αρχιεπισκοπής, δεν επιβεβαίωνε ότι 
είχε δοθεί τέτοια υπόσχεση).

στόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του 
Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων 

. , το οποίο επικαλείται επικοινωνία 
με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της 
Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
διέψευσε όσα αναφέρει στην ανάρτησή της 
η Ουκρανική Πρεσβεία, χαρακτηρίζοντας 
τις εν λόγω πληροφορίες αναληθείς. 

Σύμφωνα με το Πρακτορείο, ο Μακαριό-
τατος τόνισε ότι «κάθε κράτος δικαιούται την 
Αυτοκεφαλία του, και αυτό εξαρτάται από 
τον ουκρανικό λαό. Αυτήν τη στιγμή, όμως, 
βλέπω ότι ο ουκρανικός λαός δεν εκινήθη».

«Αυτήν τη στιγμή, δεν προέχει η Αυτο-
κεφαλία, αλλά να μη διχαστεί η Ορθοδο-
ξία», τόνισε περαιτέρω ο Αρχιεπίσκοπος, 
προσθέτοντας, όπως σημειώνει περαιτέρω 
το δημοσίευμα, ότι εδέχθη πρόταση για επί-
σκεψη του Επικεφαλής της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας στην Κύπρο, κάτι που απέρριψε 
κατηγορηματικά, ενώ υπογράμμισε ότι δεν 
τον μνημόνευσε στη Θεία Λειτουργία και 
ούτε θα τον μνημονεύσει.

Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, αυτήν 
τη στιγμή, η κυπριακή Ιεραρχία εμφανίζεται 
διαφορισμένη ως προς τη στάση που πρέπει 
να τηρήσει έναντι του ουκρανικού ζητήματος, 
ωστόσο, μια πρώτη καταγραφή των θέσεων 
των μελών θα γίνει στην επικείμενη σύγκλη-
ση της Ιεράς Συνόδου. «Τότε, θα διαφανούν 
οι συσχετισμοί εντός της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας και κατά πόσον μπορεί να ληφθεί 

μία απόφαση, η οποία δεν θα προκαλέσει 
τριγμούς και αναταράξεις», πρόσθεσαν. 

 
γ ηση ρο αθημένων
Αντίθεση στην απόφαση του Φαναρίου 

εξέφρασε το Πατριαρχείο Σερβίας, ενώ έντονο 
προβληματισμό εκφράζει και το ιστορικό 
Πατριαρχείο Αντιοχείας.

Στην απαντητική επιστολή του στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο 
Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, 
Ιωάννης, επισημαίνει τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν από την χορήγηση Αυτοκε-
φαλίας στη νέα Εκκλησία της Ουκρανίας.

«Η χορήγηση Αυτοκεφαλίας στη νέα Εκ-
κλησία της Ουκρανίας δεν θα φέρει ειρήνη 
ή αρμονία, ούτε στην Ουκρανία ούτε στον 
υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο», τονίζει χαρα-
κτηριστικά ο Πατριάρχης Αντιοχείας, ενώ σε 
άλλο σημείο της επιστολής του αναφέρει: «Το 
πιο χρήσιμο πράγμα για την ειρήνη και την 
ενότητα στην Εκκλησία θα ήταν να σταματήσει 
και να αναβληθεί αυτή η διαδικασία μέχρι 
να μελετηθεί το ουκρανικό πρόβλημα και 
να βρεθεί μια πανορθόδοξη λύση».

Κλείνοντας, ο κ. Ιωάννης υπογραμμίζει: «Η 
Αγιότητά σας να παροτρύνει τους αδελφούς 
σας, τους Προκαθήμενους των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, να μελετήσουν αυτά τα ζητήματα 
για να προστατεύσουν την Εκκλησία από 
κινδύνους που δεν θα οδηγήσουν στην ει-
ρήνη και την αρμονία, ούτε στην Ουκρανία, 
ούτε στον ορθόδοξο κόσμο».

Διαρρηγμένος ο «χιτών της ενότητας»

 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΥΣΤΑΤΗΣ ΔΙ-
ΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟ-
ΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ, 
ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ 
ΤΕΤΟΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ, ΕΩΣ ΜΗΔΑΜΙΝΕΣ

Ι ΑΛΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥΛΟΣ
 

ΝΕΟΚΛΗΣ  
ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ*
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Θέση της Εκκλησίας της Κύπρου, 
η οποία θα συ ητήσει το ουκρα-
νικό πρόβλημα στη συνε ρία της 
Ιεράς Συνό ου στις  Φεβρου-

αρίου, είναι ότι πρέπει να γίνει 
ιάλογος και να καταβληθεί κάθε 

υνατή προσπάθεια, ώστε να 
αποφευχθεί το σχίσμα. Ωστόσο, 

οι συμφιλιωτικές  προσπάθειες 
κάποιων Προκαθημένων Ορθο-

όξων Εκκλησιών, για σύγκλη-
ση Σύναξης Προκαθημένων της 

Ορθο όξου Εκκλησίας για συ ή-
τηση και, ει υνατόν, επίλυση, του 
προβλήματος, εν φαίνεται, προς 

το παρόν, να καρποφορούν
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ως αναγκαίο κακό τις ντιρεκτίβες και τα εξο-
ντωτικά μνημόνια των τεχνοκρατών της Ε.Ε.; 
Το σύνθημα για «μια Ευρώπη των Λαών» 
χάσκει ως μια παρωδία, ένα εκπορνευμένο 
σύνθημα. Σύνθημα που χρησιμοποίησε και 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας 
πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην πράξη, 
όμως, οδήγησε τους πολίτες της χώρας του 
στην εξαθλίωση, παραδίδοντας τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Ελλάδας στους ξένους.

Είναι αυτοί οι λεγόμενοι Αριστεροί που 
θεωρούν τη συμφωνία των Πρεσπών ως 
παράδειγμα και πρότυπο για να λυθεί το 
Κυπριακό. Δηλαδή, στους κόλπους του 
ΝΑΤΟ και της ιμπεριαλίζουσας Ε.Ε., που 
απειλούν σκαιότατα αν δεν γίνει το δικό τους. 

Κανένας από αυτούς τους γυρολόγους της 
εξουσίας δεν κατεβαίνει πλέον στους δρόμους 
να ενώσει τα χνώτα του με τις καταπιεσμένες 
μάζες. Επιμένουν να κυκλοφορούν με τα 
πολυτελή οχήματα μιας «προστατευμένης» 
αφορολόγητης ασυδοσίας. Εισπράττουν τους 
παχυλούς μισθούς από τα αξιώματα που 
παρέχει στους πολιτικούς και στους θεσμούς 
της η Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστική η οργισμέ-
νη δήλωση ενός διαδηλωτή των Κίτρινων 
Γιλέκων: «Αυτοί (εννοεί τους κυβερνώντες, 
τους πολιτικούς και τους Ευρωπαίους αξιω-
ματούχους) εισπράττουν μηνιαίους μισθούς 
που αποτελούν το συνολικό εισόδημά μας για 
τρία χρόνια ».  Έχουν έτοιμη την απάντηση 
οι πολιτικοί των υφιστάμενων ακροδεξιών, 
δεξιών, κεντρώων κι αριστερών κομμάτων, 
πως αυτά είναι λόγια λαϊκιστών και αταξικών 
προσεγγίσεων.

Η Ε.Ε. πορεύεται ξανά προς τις Ευρωε-
κλογές τον Μάη του 2019, με τρομακτικά 
ελλείμματα δημοκρατίας, καθότι αυτοί που 
θα κερδίσουν έδρανα  στο Ευρωκοινοβούλιο 
είναι όπως τους στρατιώτες χωρίς όπλα. 
Δεν έχουν τόσες εξουσίες για να μπορούν 
ν’ ανατρέψουν τις αδηφάγες πολιτικές των 
τεχνοκρατών της ενωμένης Ευρώπης, οι 
οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, πόρρω απέ-
χουν από το να εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
των λαών, να αναχαιτίσουν την ανεργία, την 
καλπάζουσα φτώχια και να χορτάσουν την 
πείνα εκατομμυρίων αθλίων που ζουν όχι 
μόνο στις παρυφές του Παρισιού, αλλά σε 
όλες της γειτονιές της ενωμένης Ευρώπης.  

Το Κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων δεν είναι 
μόδα, όπως το Κίνημα των Χίπηδων, που 
εξέφραζαν την αντίδρασή τους με μαριχου-
άνα, λουλούδια στα μαλλιά και παραίτηση 
από τους μαζικούς ταξικούς αγώνες. 

Είναι οι οργισμένες ριπές της λαϊκής 
εξέγερσης εναντίον της άρχουσας τάξης, 
η οποία κατάφερε να καταπνίξει, εν είδει 
ομόφωνων αποφάσεων, τα δικαιώματα και 
τις κατακτήσεις των λαϊκών μαζών.   

ρα όντε ο  μη αν σμοί 
ασ υ τ ο  ε έγ ου 

Η φύση της Ε.Ε. δεν μπορεί να αλλάξει, 
ακόμα και αν αλλάξουν οι συσχετισμοί σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μια Ένωση 
της αλληλεγγύης, αλλά χαρακτηρίζεται από 
την ανισοτιμία στις σχέσεις και διέπεται από 
σκληρούς ανταγωνισμούς. Δεν υπάρχουν 
περιθώρια για άλλες αυταπάτες, όπως αυτές 
που καλλιεργούν τα δήθεν αριστερά κόμματα, 
μεταξύ των οποίων ο ΣΥ Ι Α και το ΑΚΕΛ, 
ότι μπορεί να αλλάξει, να εξανθρωπιστεί ή 
να εκδημοκρατικοποιηθεί.

αμιά εναλλαγή Προέδρου της Κομισιόν 
δεν μπορεί να αλλάξει τον αντιδραστικό της 
χαρακτήρα, γιατί αυτή ιδρύθηκε και λει-

τουργεί για να θωρακίσει και να ενισχύσει 
τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των τρα-
πεζικών κολοσσών σε βάρος των λαϊκών 
δικαιωμάτων. Όταν δήθεν αριστεροί ηγέτες 
μετατρέπονται σε στυλοβάτες του σάπιου 
και αντιδραστικού οικοδομήματος της Ε.Ε., 
η μόνη διέξοδος είναι η επιστροφή στην 
πηγή. Στις πλατιές λαϊκές μαζές και στην 
οργή τους ενάντια στην αδικία και την εκ-
μετάλλευση. Όσο περισσότερο αυξάνονται 
τα αδιέξοδα του συστήματος εντός και εκτός 
Ευρώπης, όλο και  περισσότερο σπαράσσεται 
από αντιθέσεις και γίνεται πιο επιθετική 
ενάντια στους λαούς. 

Ο  επ ε τ ές υρ σε ς της 
Στην εκπνοή του 2018 σημειώθηκε ένα 

από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, που δακτυ-
λοδείχνει το σαθρό βασίλειο της Σαουδικής 
Αραβίας. Ούτε από τις ΗΠΑ, μήτε από την 
Ε.Ε. επιβλήθηκαν κυρώσεις εναντίον της 
διεφθαρμένης μοναρχίας των Σαούντ. Η 
φρικιαστική δολοφονία του αυτοεξόριστου 
δημοσιογράφου ζαμάλ Κασόγκι μέσα στην 
Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην 
Τουρκία, ποσώς διαφοροποίησε τις σχέσεις 
Ε.Ε.-ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να πωλούν 
όπλα δισεκατομμυρίων στο διεφθαρμένο 
αυτό καθεστώς. Πλεονάζουν, ωστόσο, οι 
κυρώσεις εναντίον της ωσίας, της Κίνας, 
του Ιράν, της Βενεζουέλας και άλλων χωρών, 
μη αρεστών στην βορειοτλαντική συμμαχία, 
που της «χαλούν» τα επεκτατικά σχέδια.

Την ώρα που οι πεινασμένοι, οι άνεργοι 
και οι άστεγοι στην Ε.Ε. αυξάνονται, συνεχί-
ζεται η παραγωγή και εξαγωγή όπλων σε 
αντιδημοκρατικά και δικτατορικά καθεστώτα. 

Ενδεικτικό παράδειγμα συμφεροντολο-
γικής και εγκληματικής ανοχής είναι και η 
περίπτωση της Κύπρου. Μιας χώρας μέλους 
της Ε.Ε., η οποία για 15η φορά οδεύει προς τις 
Ευρωεκλογές με τα βαρίδια της ημικατοχής, 
της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του σφετερισμού των περιουσιών του 37  
του πληθυσμού της και της κατασταλτικής 
απαγόρευσης ελεύθερης εγκατάστασης και 
διακίνησης των «Ευρωπαίων» πολιτών της 
στα κατεχόμενα εδάφη από το αυταρχικό 
καθεστώς της Άγκυρας. Μιας κατοχικής 
χώρας, την οποία η Ε.Ε. πριμοδοτεί με 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ προστατεύονται 
οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων των γερ-
μανικών, γαλλικών, ολλανδικών και άλλων 
πολυεθνικών κολοσσών στην Τουρκία. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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υρωεκλογές σε μια κλυδωνιζόμενη Ε.Ε.

κοινωνικός ανεμοστρό-
βιλος, που ξεκίνησε 
με τις οργισμένες 
κινητοποιήσεις των 
«Κίτρινων Γιλέκων» 
στη Γαλλία, δεν ανα-
μένεται να κοπάσει. 

Αντίθετα, φυτεύτηκε ο σπόρος της μαζικής 
αντίστασης κατά της αλαζονείας της εξουσίας 
και τείνει να εξελιχθεί σε τυφώνα, εφόσον η 
ελίτ των Βρυξελλών επιμένει να συνεχίζει 
απτόητη και να ενισχύει με την πολιτική 
της την «αυτοκρατορία του πλούτου». Συ-
νεχίζει ακάθεκτη να φτωχοποιεί όλο και 
περισσότερες μάζες, σπρώχνοντάς τες στη 
μιζέρια και στην εξαθλίωση.  

Και ενώ τα λεγόμενα αριστερά κόμματα 
της Ευρώπης ψάχνουν μέσα από επιστη-
μονικές έρευνες να κατανοήσουν πώς 
ένα κίνημα, το οποίο  ξεκίνησε από την 
επαρχία και τα παραμελημένα προάστια, 
χωρίς ηγέτες, κατάφερε να ταρακουνήσει 
συθέμελα την κυβέρνηση του «ενθρονισμέ-
νου» από τους Τραπεζίτες και τον κολοσσό 
των , Εμμανουέλ Μακρόν, οι 
εξελίξεις τα ξεπερνούν. Ο κολοσσός των 

 δεν είναι μυστικό ότι κατέχει 500 
τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή τον μισό 
πλούτο ολόκληρου του πλανήτη, ικανό να 
θρέψει όλους τους πεινασμένους της Γης.

Αυτοί οι κολοσσοί ελέγχουν προέδρους, 
οδηγούν σε χρεοκοπία κράτη, βρίσκονται 
πίσω από πολέμους, πραξικοπήματα και συ-
γκρούσεις, ενώ χρηματοδοτούν τα μεγαλύτερα 
διεθνή συστημικά Μ.Μ.Ε. που «αυτοφιμώ-
νονται», όταν κινδυνεύουν τα συμφέροντα 
της «Μαύρης Αυτοκρατορίας» του πλούτου.  

α συνθη ο ογημένη Αρ στε-
ρ  με ε πορνευμένα συνθήματα

Είτε για λόγους αφόρητων «δεσμεύσων» 
είτε γιατί δεν τολμούν να λερώσουν τα κα-
θωσπρέπει κοστούμια τους, η λεγόμενη 
Αριστερά επιμένει, με λόγια και ανέξοδες 
διακηρύξεις, να διατυμπανίζει -τώρα που 
πλησιάζει η κάλπη- ότι είναι η μόνη δύναμη 
που θα φέρει την αλλαγή. Πώς μπορούν, 
όμως, ηγέτες μιας μεταλλαγμένης και συνθη-
κολογημένης Αριστεράς να φέρουν αλλαγές, 
την ώρα που στα κοινοβούλιά τους -μαζί 
με τους δεξιούς και ακροδεξιούς- ενίσχυαν 
τις τράπεζες και ψήφιζαν με κλειστά μάτια 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

εν πληρ νει η ουρκία, παρ  
τις αποφ σεις του Α

Η Τουρκία αρνείται να καταβάλει ποσό 
30 εκατομμυρίων ευρώ για τους αγνο-
ουμένους και 0 εκατομμυρίων ευρώ 

για τους εγκλωβισμένους, τα οποία επιδίκασε το 
ΕΔΑΔ το 201 . Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών ενημέρωσε την κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων για τις προσπάθειες τις 
οποίες καταβάλλει το Υπουργείο. Μια από τις 
δικαιολογίες, τις οποίες προβάλλει η τουρκική 
πλευρά, είναι η μη ετοιμασία κανονισμών, σύμ-
φωνα με τους οποίους θα διανεμηθούν τα ποσά, 
θέση την οποία απορρίπτει η Κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και 
βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, ανακοί-
νωσε ότι τον ερχόμενο μήνα θα πάει στη Βουλή 
ο Υπουργός Εξωτερικών για να ενημερώσει την 
Επιτροπή, για όλο το φάσμα των εξελίξεων στα 
θέματα αγνοουμένων και εγκλωβισμένων. Κατά 
τη  συνεδρία τέθηκε και η έλλειψη πληροφοριών 

για τους αγνοουμένους, γεγονός το οποίο θέτει 
σε κίνδυνο και το έργο της ΔΕΑ.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Μαριέλλα Αριστεί-
δου κατήγγειλε την τουρκική αδιαλλαξία, αφού 
η κατοχική χώρα δεν δίδει στοιχεία για τάφους 
αγνοουμένων, στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε 
αρχεία του τουρκικού στρατού. 

ΟΤΑΝ ΔΗΘΕΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 
ΗΓΕΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑ-
ΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ Ε.Ε., 
Η ΜΟΝΟ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ. 
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΙΕΣ ΛΑ ΚΕΣ ΜΑΖΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑ-
ΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΔΟ ΕΙΑ 
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δέχονται προσφορές για την περίοδο  -  για προ όντα που χρησιμοποιούν τα ενοδοχεία μας ως κάτωθι:

  Τρόφιμα  Είδη  
  Ποτά  Είδη  
  Είδη καθαρισμού  Λοιπές υπηρεσίες
  ημικά  Πλυντικές υπηρεσίες  
  ραφική ύλη  ενικά αναλώσιμα είδη 

Οι προσφορές θα α ιολο ηθούν ια τη σύναψη αποκλειστικ ν συμ ολαίων.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι εσώκλειστες, να αναφέρονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και να αποστέλλο-
νται στην πιο κάτω διεύθυνση: 
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ΣΗΜ.  Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις   ανουαρίου 1 .
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Η      Ε Ε

Η α ιαφορία των πολιτών 
για τις Ευρωεκλογές ε ρά-
εται ακριβώς στον πυρήνα 
του προβλήματος της Ε.Ε. 

Είναι τα κραυγαλέα ελλείμ-
ματα της ημοκρατίας. Εί-
ναι ο οικονομικός ιμπερια-
λιστικός και αντιλα κός της 
χαρακτήρας και η προώθη-

ση υσβάστακτων πολιτι-
κών, που έχουν ή η ο ηγή-
σει σε πισωγυρίσματα προς 
όφελος των ολίγων και σε 

βάρος των πολλών

ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΟΥΡΗΣ
s.xiouris@cytanet.com.cy

Η Β   
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Στην περίπτωση που τεθεί σε ισχύ 
η επιλογή της αναβολής της 
διαδικασίας του , πέντε 

είναι τα σενάρια για τα επόμενα βήμα. 
Το πρώτο σενάριο θέλει τη Βρετανία 
να ζητάει αναβολή του  βάσει 
του άρθρου 50 της ευρωπαϊκής 
συνθήκης. Σε αυτήν την περίπτωση, 
όμως, θα είναι αναγκαία η ομόφωνη 
έγκριση και από τις 27 χώρες μέλη 
της Ένωσης, κάτι που δεν θα είναι 
δύσκολο να δοθεί. Το δεύτερο σενά-
ριο θέλει το Λονδίνο να ανακαλεί την 
επίκληση του άρθρου 50, καθησυ-
χάζοντας όμως τις αντιδράσεις που 
αναμένεται να ξεσπάσουν από τους 
υποστηρικτές του , υποσχόμενο 
την επανάληψη της ενεργοποίησης. 
Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα 
με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, 
μπορεί να ανακαλέσει την ενεργοποί-
ηση του άρθρου 50 μονομερώς, και 
κατά συνέπειαν δεν θα χρειασθεί την 
έγκριση των 27. Κατά το τρίτο σενάριο, 
η Βρετανία ανακαλεί την ενεργοποίηση 
του άρθρου ενόψει της διεξαγωγής 
εκλογών ή νέου δημοψηφίσματος. Το 
τέταρτο και το πέμπτο σενάριο θέλουν 
καθυστέρηση της διαδικασίας, τριών 
μηνών και ενός έτους αντίστοιχα. Στο 
τέταρτο σενάριο, με την καθυστέρηση 
τριών μηνών, αποφεύγεται ο σκόπελος 
των ευρωεκλογών, ενώ κατά το πέμπτο 
σενάριο τα πράγματα περιπλέκονται, 
αφού η Βρετανία θα πρέπει να εκλέ-
ξει νέους ευρωβουλευτές τον Μάιο, 
ακόμη και αν συνεχίζει να επιδιώκει 
την έξοδο από την Ένωση.

Τ    

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

παίνοντας στην 
τελική πλέον 
ευθεία που θα 
κρίνει την τύχη 
της συμφωνίας 
του  με 
την ΕΕ στην 

ψηφοφορία της 15ης Ιανουαρίου στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, η πολιτική κατά-
σταση στη Βρετανία μοιάζει πιο έκρυθμη 
από ποτέ. Το μικρό διάλειμμα από την 
αναβολή της ψηφοφορίας τον Δεκέμβριο 
δεν ηρέμησε τα πολιτικά πνεύματα, ενώ 
κατά την πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή 
επί της συμφωνίας του  επιβεβαι-
ώθηκε μεν ο κατακερματισμός του Σώ-
ματος, αλλά διαφάνηκε μια διαφορετική 
τάση. Μπορεί η Βουλή των Κοινοτήτων 
να εμφανίζεται διαιρεμένη ως προς τις 
«σωστές» επιλογές εξόδου της χώρας 
από την ΕΕ, εντούτοις υπάρχει συμφωνία, 
τουλάχιστον σε οριακή πλειοψηφία, ότι 
η χώρα δεν πρέπει να αποχαιρετήσει 
με «σκληρούς» όρους το μπλοκ των 27. 
Με την κρίσιμη ημέρα της ψηφοφορίας 
να πλησιάζει, η «αρνητική» τάση στο 
Κοινοβούλιο παραμένει κυρίαρχη, ενώ 
οι επιλογές αλλά και τα χρονικά όρια της 
Κυβέρνησης περιορίζονται δραματικά. 

 
Ο  συντρ πτ ές ήττες  

Η συζήτηση πάντως στο Κοινοβούλιο 
εγκαινιάστηκε με δύο συντριπτικές ήττες 
της Κυβέρνησης, προοιωνίζοντας την 
τελική έκβαση της μάχης που θα δοθεί 
την Τρίτη αλλά και επιβεβαιώνοντας την 
πολιτική κρίση που θα κληθεί να αντι-
μετωπίσει με μαθηματική ακρίβεια η 
Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι. Μετά από 
δύο πρωινά κοινοβουλευτικού «δρά-
ματος», το Σώμα της Βουλής ενέκρινε 
αρχικά τροπολογία που περιορίζει τη 
δυνατότητα του Υπουργείου Οικονο-
μικών σε θέματα φορολόγησης, εάν η 
Κυβέρνηση προσπαθήσει να περάσει 
μία έξοδο χωρίς συμφωνία, χωρίς προ-
ηγουμένως να έχει τη συγκατάθεση της 
Βουλής. Στην ταπεινωτική αυτή ήττα της 

ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑ ΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ 
ΗΤΤΑΣ ΜΕ  ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΛΙΟ 

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ Α ΙΛΛΕΩΣ ΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

ς «εξαιρετικής σημασίας» χαρα-
κτήρισε την ταυτόχρονη λειτουργία 
τεμένους και χριστιανικού ναού 

στη νέα διοικητική πρωτεύουσα της Αιγύ-
πτου, ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης 
Συλλούρης, που παρευρέθη στα εγκαίνια 
την περασμένη Κυριακή. «Η αποδοχή της 
επίσημης πρόσκλησης από την κυβέρνη-
ση της Αιγύπτου και η εκεί παρουσία μου 
υποδηλώνουν το άριστο των σχέσεών μας 
με την Αίγυπτο, σχέσεις που συμβάλλουν 
στη σταθερότητα και ειρήνη στην ευρύτερη 
περιοχή μας», πρόσθεσε σε σχετικές δη-
λώσεις ο κ. Συλλούρης. Σχολιάζοντας την 
παρουσία του Προέδρου της κυπριακής 
Βουλής στα εγκαίνια του μεγαλύτερου 
κοπτικού χριστιανικού ναού αλλά και του 
μεγαλύτερου τζαμιού της Μέσης Ανατολής, 
που πραγματοποιήθηκαν στις  Ιανουαρίου 
από τον Πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι 
και τίμησαν με την παρουσία τους και άλλες 
διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος 
της Παλαιστίνης, ο διάδοχος του θρόνου 
της Σαουδικής Αραβίας αλλά και ο Γενι-
κός Γραμματέας Νέας Γενιάς της Ελλάδας 
Παυσανίας Παπαγεωργίου (παρευρέθησαν 
επίσης ο Κόπτης Πατριάρχης Ταουάντρος Β’ 
και ο Μεγάλος Ιμάμης του Ελ Άζχαρ, Άχμεντ 
Ελ Τάγιεμπ), διπλωματικές πηγές υπογράμ-
μισαν ότι δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο 

τρόπο το πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία 
στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της, και μά-
λιστα σε υψηλό επίπεδο, τις προσπάθειες 
της Χώρας του Νείλου, που επιθυμεί να 
αποτελέσει χώρα-παράδειγμα προς μίμηση 
χριστιανών και μουσουλμάνων.

ο μήνυμα του ροέδρου
Μία μόνο μέρα μετά από απόπειρα βομ-

βιστικής επίθεσης σε κοπτική εκκλησία στο 

Κάιρο, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι τέλεσε τα 
εγκαίνια του μεγαλύτερου καθεδρικού ναού 
της Αιγύπτου, όπου από το 2013 -οπότε 
και ανετράπη ο ισλαμιστής πρόεδρος Μο-
χάμεντ Μόρσι- έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις, 
με στόχο κυρίως δυνάμεις ασφαλείας και 
εκκλησίες της χριστιανικής, κοπτικής μει-
ονότητας. «Είμαστε και θα παραμείνουμε 
ένα», διαμήνυσε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 
αναφερόμενος στους χριστιανούς και μου-
σουλμάνους της χώρας του. Χαρακτήρισε 
μάλιστα τα ταυτόχρονα εγκαίνια σαν «ένα 
δέντρο αγάπης», το οποίο «χρειάζεται ακό-
μα προσοχή και φροντίδα, ώστε οι καρποί 
του να μεταφερθούν από την Αίγυπτο σε 
ολόκληρο τον κόσμο». Στη συνέχεια, επι-
καλέστηκε δήλωση στην οποία προέβη ο 
πνευματικός ηγέτης της Ορθόδοξης Χρι-
στιανικής Εκκλησίας της Αιγύπτου, Πάπας 
Ταβάρδος, ότι  «μια χώρα χωρίς εκκλησίες 
είναι καλύτερη από εκκλησίες χωρίς χώρα». 
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του», είπε ο 
Αιγύπτιος Πρόεδρος, για να προσθέσει ότι 
η φράση του Πάπα Ταβάρδου βοήθησε τη 
χώρα του «όχι μόνο να διορθώσουμε αυτά 
που καταστράφηκαν, αλλά και να κτίσου-
με 1  πόλεις». Κλείνοντας την ομιλία του, 
υπογράμμισε ότι οι Αιγύπτιοι οφείλουν να 
φροντίζουν τη χώρα τους με συνείδηση 
και ετοιμότητα.

Η Ευρώπη και ο κόσμος από χρό-
νια παρουσιάζουν μιαν αύξηση 
της δύναμης της άκρας δεξιάς. Ο 

κυριότερος λόγος είναι οι μετανάστες που 
εισέρχονται παράνομα στις χώρες, η αύξηση 
της διαφθοράς, οι πολιτικές της λιτότητας 
και του Κράτους-Λεβιάθαν και άλλα πολλά. 
Έτσι έχουμε τη    στη Γαλλία 
από χρόνια και τελευταία τον   
στην Ουγγαρία, τα καθεστώτα της Πολω-
νίας και της ουμανίας και, βεβαίως, τον 

  στο Ισραήλ.
Στη Βραζιλία, στις προεδρικές εκλογές της 

28ης Οκτωβρίου 2018 εξελέγη Πρόεδρος ο 
  της άκρας δεξιάς, επικρατώ-

ντας του Κόμματος των Εργατών που ήταν 
στην εξουσία για 13 χρόνια. Ο  
υπεσχέθη με την εκλογή του στον κόσμο 
«να τον απελευθερώσει από τον Σοσιαλι-

σμό» και από τη διαφθορά. Οι αντίπαλοί του 
κατηγορούνταν για διαφθορά και ο κύριος 
αντιπρόσωπός τους, ο     

, γνωστός ως « », είναι στη φυλακή 
κατηγορούμενος για διαφθορά.

Ο κόσμος έχει κουραστεί από το τερά-
στιο Κράτος, τον προστατευτισμό, την κυ-
ριαρχία του Κράτους, τη γραφειοκρατία, 
τη δύναμη της κυβερνητικής μηχανής και 
των εκπροσώπων της, για να μην αναφέρει 
κάποιος την αποπνικτική φορολογία. Στη 
Γαλλία, τα «κίτρινα γιλέκα», που άρχισαν 
διαμαρτυρόμενοι εναντίον της αύξησης των 
καυσίμων, κατέληξαν σε μια διαμαρτυρία 
εναντίον της αβάσταχτης φορολογίας και 
των διαφόρων ενεργειών του κράτους.

Ο  πήρε την εξουσία την 1η 
Ιανουαρίου 2019 ενώπιον ενός πλήθους 
επευφημούντων οπαδών που τον αποκα-
λούσαν «μύθο». Μιλώντας στους οπαδούς 
του ο ηγέτης της άκρας δεξιάς υποσχέθηκε 
να απαλλάξει τη χώρα από τις «ολέθριες 
ιδεολογίες», οι οποίες «καταστρέφουν τις 
οικογένειες», όπως τον μαρξισμό, που 
υπάρχει ακόμα και στα σχολικά βιβλία (βλ. 

 ,     
   »,  , 3 

Ιανουαρίου 2019, σελ. 3). Τελειώνοντας 
την ομιλία του ο  αναφώνησε ότι 
η βραζιλιάνικη σημαία ουδέποτε θα είναι 

κόκκινη (υπονοώντας τους κομμουνιστές).
Ο Αμερικανός Πρόεδρος   

δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή εγκα-
θίδρυσης του , αλλά διαβεβαίωσε 
τον Βραζιλιάνο νέο Πρόεδρο ότι «οι ΗΠΑ 
είναι μαζί του».

Αντιλαμβάνεται κάποιος τη διαφθορά 
και τις δυσκολίες που είχε ο λαός της Βρα-
ζιλίας κάτω από το προηγούμενο σοσια-
λιστικό καθεστώς. Είναι φυσικό, μετά από 
13 χρόνια, ο λαός να θέλει μιαν  αλλαγή 
και με ενθουσιασμό υποδέχθηκε αυτήν 
την αλλαγή στο πρόσωπο του . 
Από την άλλη μεριά, βέβαια, η πολιτική του 
νέου καθεστώτος δεν πρέπει να φτάσει στο 
άλλο άκρο, αλλά σε μια μέση κατάσταση, 
που θα βοηθά την πρόοδο της χώρας και, 
βέβαια, δεν πρέπει να μιμηθεί το προη-
γούμενο καθεστώς. Ο νέος Πρόεδρος, εν 
τω μεταξύ, δήλωσε ότι θα μεταβεί και θα 
λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ του  στις 22-25 Ιανουαρίου 
2019, όπου η οικονομική και πολιτική  
του κόσμου είναι παρούσα. Ας ελπίσουμε 
ότι η νέα κυβέρνηση θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη της μεγάλης αυτής χώρας, που 
είναι η Βραζιλία.

* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
 Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας), 

πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

Η νίκη του   στη ρα ιλίαίμαστε ένα, χριστιανοί και μουσουλμ νοι

ΣΕ ΣΥΓ ΥΣΗ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ  ΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΟΝΗΣ ΟΙ ΒΡΥ ΕΛΛΕΣ

Παγώνουν το 

Κυβέρνησης θεωρείται ότι «έβαλαν τον 
χέρι τους» περίπου 20 βουλευτές του 
Συντηρητικού Κόμματος. 

Το δεύτερο κοινοβουλευτικό χαστούκι 
ήρθε με την επικύρωση της πρότασης, κατά 
την όποια δίνεται προθεσμία στη Μέι μόλις 
τριών ημερών για να διαπραγματευτεί μια 
νέα συμφωνία, αν ηττηθεί την επόμενη 
εβδομάδα στην κρίσιμη ψηφοφορία για 

την έγκριση της συμφωνίας με την ΕΕ. Τα 
αποτελέσματα ερμηνεύονται ως οι πρώ-
τες σαφείς ενδείξεις ότι η πλειοψηφία των 
βουλευτών αντιτίθενται στο ενδεχόμενο 
ενός «  ».

Ο ατα ερματ σμός της 
ου ής των ο νοτήτων

Παρά το γεγονός όμως ότι βρέθηκε 

τουλάχιστον μια κοινή συνισταμένη, η 
Βουλή των Κοινοτήτων ενόψει της καθο-
ριστικής ψηφοφορίας όχι μόνο εμφανίζεται 
κατακερματισμένη, αλλά δεν μπορεί να 
εντοπίσει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτι-
κή. Στις ψηφοφορίες διεφάνη η πρόθεση 
να μπλοκάρουν το «  », όμως δεν 
υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδη-
λώνει τι υποστηρίζουν τελικά, ούτε την 
εναλλακτική του νορβηγικού μοντέλου, 
αλλά ούτε και την επιλογή ενός δεύτερου 
δημοψηφίσματος. Την ίδια ώρα, η οριακή 
ενότητα πάνω στην αποτροπή της εξόδου 
χωρίς συμφωνία κρίνεται μάταιη, καθώς, 
εν απουσία άλλης εναλλακτικής, το «  

» θα είναι η μόνη επιλογή, ανεξαρτήτως 
τι θα πει το Κοινοβούλιο. 

Εάν το σχέδιο της Μέι καταψηφιστεί 
και δεν φέρει στο τραπέζι ένα άλλο, η Βρε-
τανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς 
συμφωνία. Το σχέδιο της Μέι δεν είναι 
ένα απλό σχέδιο, αλλά νομική συμφωνία 
αποχώρησης που συμφωνήθηκε με τις 
Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι όμως ότι η 
αδυναμία συμφωνίας μιας εναλλακτικής 
στη Βουλή των Κοινοτήτων είναι κενή πε-
ριεχομένου. Το νομικό κείμενο που κα-
λούνται να ψηφίσουν έχει συμφωνηθεί 
με την ΕΕ αλλά δεν έχουν την επιλογή 
ή τη δυνατότητα τροποποίησης του. Οι 
οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να τύχουν 
έγκρισης από τα ευρωπαϊκά όργανα.  

 από ρυ έ ες  
Στο στρατόπεδο των Βρυξελλών διατεί-

νονται ότι το «όχι» σημαίνει «όχι». Καμιά 
νομική εγγύηση, κανένα χρονικό περι-
θώριο για οικονομική συμφωνία, καμιά 
καταληκτική ημερομηνία για την ισχύ του 

 για τα ιρλανδικά σύνορα. Με λίγα 
λόγια, η ΕΕ δεν επαναδιαπραγματεύεται 
τη συμφωνία αλλά και δεν προτίθεται να 
βοηθήσει τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό πριν 
«μιλήσουν» οι βουλευτές. Με πιθανότερο 
σενάριο η Μέι να χάσει την ψηφοφορία 
της Τρίτης, λόγω της αντίθεσης μερίδας 
των Τόρις αλλά και του Δημοκρατικού 
Ενωτικού Κόμματος της Βορείου Ιρλανδίας, 
στις Βρυξέλλες τηρείται από τη μια στάση 
αναμονής και από την άλλη εξετάζεται το 
σενάριο παράτασης της προθεσμίας της 
βρετανικής αποχώρησης, που λήγει στις 
29 Μαρτίου. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, 
επειδή η συντριβή της Μέι θεωρείται πλέον 
ως η πιο πιθανή εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξετάζει τρόπους αναβολής του 

. Η ήττα της Μέι στο κοινοβούλιο 
αναμένεται ότι θα οδηγήσει τη διαδικασία 
σε αχαρτογράφητο έδαφος, όμως κανένα 
από τα δύο μέρη δεν θέλει μία έξοδο χωρίς 
συμφωνία. Εντούτοις, δεν είναι καθόλου 
σίγουρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο με την 
παρούσα πολιτική κατάσταση θα είναι σε 
θέση να επιλύσει τα προβλήματά του, ακόμα 
και στο σενάριο αναβολής της διαδικασίας. 

Ο     Τ   

Χωρίς κάποια ουσιαστική στήριξη από την ΕΕ και με πιθανότερη έκβαση την 
καταψήφιση της συμφωνίας, στην Τερέζα Μέι θεωρητικά απομένουν μόνο 
δύο επιλογές. Η μία από αυτές είναι να σχηματίσει έναν διακομματικό συνα-

σπισμό που θα αποτελείται από Εργατικούς και άλλους βουλευτές, στα πρότυπα του 
μεγάλου συνασπισμού της Γερμανίας. Αυτή η επιλογή προϋποθέτει ότι θα πατήσει 
πάνω στις κόκκινες γραμμές της για ένα πιο «μαλακό» , το οποίο ίσως προνοεί 
μόνιμη παραμονή στην Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση. Η επιλογή αυτή μάλιστα είναι 
«κληρονομιά» της πρότασης μομφής του κόμματός της, αφού θα είναι ασφαλής για 
τους επόμενους 12 μήνες. Παράλληλα, απαλείφει την ανάγκη για δίκτυ ασφαλείας στα 
ιρλανδικά σύνορα και κερδίζει την υποστήριξη των Εργατικών στην κρίσιμη ψηφοφορία. 
Η δεύτερη επιλογή, η οποία θεωρείται πιο ρεαλιστική, είναι η προκήρυξη εκλογών, 
χωρίς να περιμένει πρόταση δυσπιστίας από την αντιπολίτευση. Αυτή η εξέλιξη θα ανα-
γκάσει τους Εργατικούς, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το χάος 
των Τόρις σε εκλογικά ποσοστά, να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους για τη διαδικασία 
του . Την ίδια ώρα, θα εξαναγκάσει σε συσπείρωση τους Συντηρητικούς, ώστε να 
υποστηρίξουν το σχέδιο της Μέι για έξοδο της χώρας από την ΕΕ. 
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ιασταυρώνουν τα ξίφη 
τους μεν, όλο και νερώ-
νουν το κρασί του δε, οι 
ΣΥ Ι ΑΝΕΛ. Καμιά από 
τις δύο πλευρές του κυ-
βερνητικού συνασπι-
σμού της Ελλάδας δεν 

επιθυμεί πρόωρες εκλογές. Οι μεν πρώτοι 
(Συριζαίοι) φοβούμενοι πως θα καταπο-
ντιστούν τα ποσοστά τους. Οι δε δεύτεροι 
(ΑνΕλ), φοβούμενοι πως θα μείνουν εκτός 
Βουλής. Το Σκοπιανό είναι η μόνη αιτία 
αντιπαράθεσης, τα υπονοούμενα δίνουν 
και παίρνουν -προφανώς για λόγους εσω-
τερικής κατανάλωσης- ωστόσο με κάθε 
τρόπο αποφεύγονται οι καθοριστικές για 
τις εξελίξεις συναντήσεις. 

Το ραντεβού της περασμένης Παρασκευ-
ής, μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου 
Καμμένου, αναβλήθηκε λόγω επίσκεψης 
Μέρκελ. Θεωρείται δεδομένο, ωστόσο, πως 
ό,τι κι αν συμβεί, οι οριστικές αποφάσεις 
θα ληφθούν περί τα μέσα του μήνα, όταν 
η Συμφωνία των Πρεσπών έρθει ενώπιον 
της Βουλής των Ελλήνων. 

ο ε αθ ρ σμα 
του Α

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων υπό τον Πάνο Καμμένο, ο 
Υπουργός Αμύνης της Ελλάδος έχει πλήρη 
επίγνωση της απομόνωσής του, καθώς η 
απόπειρά του να αποσπάσει την έγκρισή 
τους να αποχωρήσουν από την κυβέρνη-
ση και από την κυβερνητική πλειοψηφία 
έπεσε στο κενό. Δήλωσε λοιπόν πως δεν 
παραιτείται, πως δεν είναι απερχόμενος 
και πως τα δεδομένα θα αλλάξουν όταν η 
Συμφωνία των Πρεσπών έρθει στη Βουλή. 

Η Ε ΙΣΚΕ Η ΕΡΚΕΛ Ε ΙΒΡΑΔΥΝΕ ΤΙΣ Ε ΕΛΙ ΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΔΟ

Άρωμα πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα

Νωρίτερα, με αφορμή τη διήμερη επί-
σκεψη της Άγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα, 
Τσίπρας και Καμμένος ανέβαλαν τη με-
ταξύ τους συνάντηση, η οποία, ούτως ή 
άλλως, ήταν προγραμματισμένη για μετά 
την αναχώρηση της Γερμανίδας Καγκε-
λαρίου. Ακολούθως ο κύριος Καμμένος 
δήλωσε πως δεν πρόκειται να συναντή-
σει τον Πρωθυπουργό, «μέχρι να αρθεί 
η εμπλοκή στα Σκόπια».

ους πρό α αν 
ο  ε ε ί ε ς

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ολοκληρώσει 
τις δηλώσεις του περί εμπλοκής στη Βουλή 
των Σκοπίων ο Καμμένος και οι εξελίξεις 
τον έφεραν ξανά ενώπιον των ευθυνών του. 
Ο όραν άεφ, με γερμανική υποστήριξη, 
κατάφερε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
ψήφους για να οριστικοποιήσει τις αναθε-
ωρήσεις του Συντάγματος. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε με κυβερνητική επιτυχία 
και πλέον τα Σκόπια βγήκαν από το, ελπι-

δοφόρο για τον Πάνο Καμμένο, αδιέξοδο. 
Η τελευταία πράξη αναμένεται εντός της 
επόμενης εβδομάδας. Δεν είναι άλλη από 
την προεδρική επικύρωση και πλέον οι 
διαδικασίες μεταφέρονται στο γήπεδο της 
Ελλάδας, περί τα τέλη Ιανουαρίου. 

Οι τέσσερεις τροπολογίες που υιοθέτησε 
η Βουλή των Σκοπίων αφορούν στην αλλαγή 
της ονομασίας της χώρας, το προοίμιο του 
Συντάγματος, τη μέριμνα της Πολιτείας για 
τη διασπορά και τον σεβασμό της εδαφικής 
ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας 
των γειτονικών χωρών της ΠΓΔΜ.

Ο δ τυ ος έρ ε
Καθόλου τυχαία δεν ήταν, πάντως, η επί-

τευξη συμφωνίας στη Βουλή των Σκοπίων με 
την επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου 
στην Ελλάδα. Όχι μόνο ο ελληνικός, αλλά 
και ο γερμανικός Τύπος σχολίασαν εντόνως 
πως ο κύριος άξονας της επίσκεψης ήταν το 
ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων. 
Μάλιστα, η Άγκελα Μέρκελ αναφερόταν 

συνεχώς σε Βόρεια Μακεδονία, ωσάν να 
έχει ήδη εφαρμοστεί η συμφωνία. 

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή 
είναι η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη της 
Άγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα, δεδομένου 
και του ισχυρού σεναρίου των πρόωρων 
εκλογών. Η Άγκελα Μέρκελ, Ευρωπαία 
σύμμαχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, επέ-
λεξε να αδειάσει τον πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας για τη στάση που τηρεί στο 
ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων. 
Εκείνος,  βέβαια, μετά τη συνάντηση που 
είχε με την Καγκελάριο, δήλωσε πως δεν 
θα νερώσει το κρασί του σε αυτό το ζήτη-
μα. Το συμπέρασμα που εξάγουμε είναι 
πως το Βερολίνο στηρίζει τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη για τη θέση του επόμενου 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας, αλλά δεν 
στηρίζει διεξαγωγή πρόωρων εκλογών 
πριν από την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών και μετονομασία των Σκοπίων, σε 
Βόρεια Μακεδονία. 

Σημαντική και βαρύνουσας σημασίας 

λεπτομέρεια το γεγονός ότι η Άγκελα Μέρ-
κελ με κάθε ευκαιρία, έχοντας δίπλα της 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφερόταν 
συνεχώς σε Βόρεια Μακεδονία και αυτό στη 
γλώσσα της διεθνούς διπλωματίας σημαίνει 
πολλά. Παράλληλα τέτοιες αναφορές από 
αρχηγούς κράτους δημιουργούν εντυπώ-
σεις, προηγούμενο και διεθνή κοινωνική 
κουλτούρα.

Το μήνυμα ήταν διπλής κατεύθυνσης. 
Αφενός, αν και κάκισε τον Τσίπρα για τα 
ζητήματα της οικονομίας και του προσφυγι-
κού, του έδωσε εύσημα για τους χειρισμούς 
του στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αφετέρου 
δήλωνε τη στήριξή της στην κυβέρνηση 

άεφ, που εκείνες τις ώρες έδινε μάχες στη 
Βουλή των Σκοπίων. 

Καθόλου τυχαίο το γεγονός πως, σε κάθε 
μάχη που δίδεται στη Βουλή των Σκοπί-
ων, εμφανίζεται ένας Αμερικανός ή ένας 
Ευρωπαίος αξιωματούχος να περιοδεύει 
είτε στην Ελλάδα είτε στα Σκόπια. Τελικά 
ο άεφ κέρδισε το στοίχημα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ*

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφα-
τα την απόσυρση των στρατευμάτων των 
Ηνωμένων Πολιτειών από την εμπόλεμη 

ζώνη της Συρίας, τερματίζοντας την εμπλοκή της 
υπερδύναμης, στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά, 
στη Μέση Ανατολή. Δεκαπέντε και πλέον χρόνια 
μετά την έναρξη της ενεργού εμπλοκής των Ηνω-
μένων Πολιτειών στα της Μέσης Ανατολής (με το 
περίφημο και αμφιλεγόμενο «   » του 
Τζορτζ Μπους Τζούνιορ), η πολιτική επιρροή που 
ασκεί η υπερδύναμη σε αυτές τις περιοχές φαίνεται 
να βρίσκεται σε βαρομετρικό χαμηλό.

Την ίδια όμως στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επι-
λέγει την εξωτερική πολιτική του «απομονωτισμού» 
και την οικονομική πολιτική του «προστατευτισμού», 
ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αποδεικνύει εμ-
φαντικά ότι το μέλλον της παγκόσμιας κοινότητας 
βρίσκεται, αντίθετα, στην εξωστρέφεια.

Διανύοντας ήδη πλέον τον έκτο χρόνο από τα 

εγκαίνια (2013) της κινεζικής Πρωτοβουλίας « ώνη 
και Δρόμος (    )» είναι εμφανές 
ότι η Κίνα είναι πλέον έτοιμη να καλύψει το κενό που 
αφήνει πίσω της η Αμερική στη Μέση Ανατολή και 
στην Κεντρική Ασία και επιπρόσθετα να εκτοπίσει 
με την εξωτερική της πολιτική τις παραδοσιακές δυ-
νάμεις τής Ευρώπης, χωρίς καν να χρησιμοποιήσει 
στρατιωτικές δυνάμεις.

νε ή αγ οσμ οποίηση
Η εναλλακτικά και ανεπίσημα αποκαλούμενη 

«Κινεζική Παγκοσμιοποίηση» με επενδύσεις δισε-
κατομμυρίων δολαρίων των κρατικά ελεγχόμενων 
επιχειρήσεων της Κίνας αναβαθμίζει τα κράτη που 
συμμετέχουν, δημιουργώντας υποδομές και εμπο-
ρικούς δρόμους για τα κινεζικά εξαγωγικά προϊόντα, 
αλλά και τα αντίστοιχα προϊόντα του κάθε κράτους που 
διασχίζει, τόσο διά της χερσαίας « ώνης» που ξεκινά 
από το Πεκίνο και καταλήγει στην Κεντρική Ευρώπη 
διαμέσου της ωσίας, του Ιράν, της Τουρκίας και των 
Βαλκανίων, όσο και διά του θαλάσσιου «Δρόμου», 
που καταλήγει στα ευρωπαϊκά μεσογειακά λιμάνια 
διαμέσου του Περσικού Κόλπου και του Πειραιά 
στην Ελλάδα. Έχοντας ήδη επενδύσει πάνω από 250 
δισεκατομμύρια δολάρια, με απώτατο δεδηλωμένο 
στόχο το ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, 
η Κίνα διακηρύσσει ότι θα φέρει εις πέρας το με-
γαλύτερο σε έκταση αναπτυξιακό έργο ολόκληρης 
της ανθρώπινης ιστορίας, διασχίζοντας πάνω από 

8 χώρες, επηρεάζοντας το 5  του παγκόσμιου 
πληθυσμού και καθορίζοντας το 0  του παγκόσμιου 
εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος.

Υπόσχεται, δε, ότι ο μόνος στόχος της «Κινεζικής 
Παγκοσμιοποίησης» είναι η ειρηνική «οικοδόμηση 

μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρω-
πότητα», διά στόματος του ίδιου του Σι Τζινπίνγκ, 
του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Δεν είναι, όμως, όλα ρόδινα, καθώς η Πρωτοβουλία 
αυτή της Κίνας δεν δίδεται ανιδιοτελώς. Οι χώρες που 
συμμετέχουν, παρόλο που πράγματι αναβαθμίζουν 
δραματικά τις υποδομές τους, το καταφέρνουν με 
υπέρογκο δανεισμό κινεζικών χρημάτων και μέσω 
ανάθεσης, εν είδει μονοπωλίου, των έργων στις κι-
νεζικές (κυρίως κρατικές) εταιρείες.

Η συντριπτική ήττα στις εκλογές του 2018 του 
Πρωθυπουργού της Μαλαισίας, ο οποίος είχε εντά-
ξει τη χώρα στην Πρωτοβουλία, είναι ενδεικτική 
του αρνητικού αντίκτυπου που δημιουργείται στις 
εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και της αντίδρασης που 
καλλιεργείται από τις ανταγωνίστριες δυνάμεις, όπως 
ΗΠΑ και ΕΕ. Η Κίνα, λόγω του ποσού που επενδύεται 
αλλά και του όγκου των προϊόντων που διακινούνται, 
αυξάνει δραματικά τη λεγόμενη «μαλακή επιρροή» της 
στην πολιτική κατάσταση των εμπλεκόμενων Κρατών, 
αποκτώντας συμφέροντα και βαρύνοντα λόγο.

Πολλοί διεθνείς αναλυτές θεωρούν την Πρωτοβου-
λία ως «νεοαποικιακή» τακτική της Κίνας, που πλέον 
δεσπόζει στην Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή με 
βλέψεις επικυριαρχίας ώς και την Κεντρική Ευρώπη.

Η απόφαση, όμως, του Ντόναλντ Τραμπ για 
απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Μέση 
Ανατολή επιτρέπει στην Κίνα να προχωρήσει στο 
επόμενο στάδιο της ολοκληρωτικής επικυριαρχίας 
των συμμετεχόντων Κρατών.

δη από τον Γενάρη του 2018, με τον αιφνίδιο 
τερματισμό της οικονομικής βοήθειας για εξοπλιστι-
κούς σκοπούς από την Αμερική προς το Πακιστάν, 
οι    αποκάλυψαν ότι το Ισλαμαμπάντ 

προχώρησε σε συμφωνία με την Κίνα, στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας « ώνη και Δρόμος», για από κοινού 
ανάπτυξη και κατασκευή οπλικών συστημάτων και 
μαχητικών αεροσκαφών.

τρατ ωτ ές οδο ίες 
Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που 

η Κίνα προωθεί ενεργά και στρατιωτικές φιλοδοξίες, 
πέραν των πολιτικών και οικονομικών, προκαλώντας 
μούδιασμα, δυσαρέσκεια έως και φόβο στη διεθνή 
διπλωματική κοινότητα, καθώς η ανάπτυξη, κατασκευή 
και εμπορία οπλικών συστημάτων είναι προνόμιο 
μιας κλειστής ελίτ Κρατών.

Συνεπακόλουθα, οι σκεπτικιστικές περί την αγα-
θότητα των κινεζικών κινήτρων φωνές πολλαπλασι-
άστηκαν και προβάλλουν επιχειρήματα, που πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

ρόσ ηση προς την προ
Και η Κύπρος; Ποιος είναι ο ρόλος και ποιες 

οι ευκαιρίες ή οι κίνδυνοι της Κύπρου σε αυτό το 
κολοσσιαίο κινεζικό εγχείρημα, που ήδη έχει υπο-
στηρικτές όσο και σκεπτικιστές αντιπάλους;

Όπως έχει κατ’ επανάληψιν τονίσει ο Κινέζος Πρέ-
σβης Χουάνγκ Σινγκιουάν, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
λόγω της μοναδικής στρατηγικής της θέσης (στο σημείο 
σύζευξης της χερσαίας « ώνης» μέσω του Ιράν και 
της Τουρκίας και του θαλάσσιου «Δρόμου» από την 
Αίγυπτο προς την Ελλάδα), αποτελεί, ως διαμετακομι-
στικός κόμβος, κύριο σημείο ενδιαφέροντος της Κίνας.

Έχοντας ήδη αρχίσει οι κινεζικές επενδύσεις ανά 
το παγκύπριο, επαφίεται στην Κυβέρνηση να εκμε-
ταλλευτεί την τεράστια και μοναδική γεωστρατηγική 
σημασία της χώρας μας και να επενδύει όχι σε ευ-

καιριακούς ή πρόσκαιρους τομείς ανάπτυξης, αλλά 
στη συστηματική ανάπτυξη της υποδομής της χώρας.

Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης των 
διμερών σχέσεων (π.χ. εξαγωγές χαλλουμιού, κρασιού 
και στους τομείς των ναυτιλιακών και των ενεργεια-
κών πόρων), αλλά τούτο απαιτεί εξωτερική πολιτική 
διεθνούς επιπέδου και εμβέλειας, διαυγές μυαλό, 
ορθολογισμό και σαφή διαχρονική στόχευση για τη 
βελτίωση των υποδομών της Κύπρου.

Η αναζήτηση εταίρων και συμμάχων είναι δι-
αδικασία δυναμική και όχι στάσιμη. Δεν χωρούν 
εμμονές ή ιδεοληψίες στο ραγδαία μεταβαλλόμενο 
διεθνές σύστημα.

Σε πρόσφατο άρθρο του με τον τίτλο «Η Πρω-
τοβουλία “ ώνη και Δρόμος” και οι ευκαιρίες για 
την Κύπρο» (  , ημερ. 18/11/2018), ο κ. 
Σινγκιουάν δήλωσε ότι η Κίνα παρακολουθεί πολύ 
στενά την πολυδιαφημισμένη στρατηγική συνεργα-
σία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ και καταγράφει 
πλήθος προτάσεων για περαιτέρω σύσφιγξη των 
διμερών σχέσεων και την «προώθηση ενός ακόμα 
λαμπρότερου μέλλοντος για την Κίνα και την Κύπρο».

Δίνεται, επομένως, η δυνατότητα στην Κύπρο να 
συγκατανεύσει στην ανοιχτή πρόσκληση της Κίνας, 
καθώς τα οφέλη μπορεί να είναι τεράστια και για 
τις δύο πλευρές. Τούτο, όμως, δεν πρέπει να γίνει 
παραβλέποντας τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες 
υπαγορεύουν επιφυλακτικότητα και επιφυλακή 
σχετικά με τις επιπτώσεις και τους κινδύνους μιας 
τέτοιας επιλογής. Είναι εκ των ων ουκ άνευ πως η 
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να 
είναι αδιαπραγμάτευτη. 

*Δικηγόρος - Διεθνολόγος, Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών 
Σχέσεων  Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΙΝΕ

 ρόλος της Κύπρου στον κινε ικό σχεδιασμό 
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υπογραφή του Ενω-
τικού Δημοψηφίσμα-
τος του 1950 έλαβεν 
χώραν μεταξύ 15 
και 22 Ιανουαρίου. 
Το αποτέλεσμα του 
Δημοψηφίσματος εί-

ναι γνωστό: Το 95,7  των Ελλήνων της 
Κύπρου τάχθηκε υπέρ της Ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 
πρέπει να θεωρηθεί κομβικής σημασίας 
στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, αφού 
αποτέλεσε ουσιαστικά το αποκορύφωμα 
της ειρηνικής προσπάθειας του ελληνικού 
πληθυσμού του νησιού για ευόδωση του 
εθνικού τους αιτήματος. Στο εξής, το ενω-
τικό κίνημα θα περνούσε σε μαχητικότε-
ρη φάση. Στο παρόν επετειακό άρθρο θα 
επιχειρήσουμε μια σύντομη σκιαγράφηση 
της ατμόσφαιρας της περιόδου και των 
αντιδράσεων των διαφόρων εμπλεκομένων 
στις εξελίξεις.

Ενωτικά δημοψηφίσματα είχαν διε-
ξαχθεί και στις προηγούμενες δεκαετίες. 
Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε συλλογή 
υπογραφών υπέρ της Ένωσης το 191 , 
αλλά το εγχείρημα έμεινε ανολοκλήρωτο 
λόγω της έναρξης του Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Στα 1921 και 1930 υπογράφτηκαν 
επίσης ενωτικά ψηφίσματα, αλλά μόνο από 
τις Χωρητικές Αρχές και εκκλησιαστικές 
επιτροπές των κατά τόπους κοινοτήτων. 
Το Δημοψήφισμα του 1950, λοιπόν, ήταν 
καινοτόμο ως προς τη διαδικασία του, αφού 
απέκτησαν για πρώτη φορά (με εξαίρεση 
το 1905, όταν ψήφισαν στις εκλογές των 
σχολικών εφορειών) δικαίωμα ψήφου, όχι 
μόνο ο αντρικός πληθυσμός, αλλά και οι 
γυναίκες του νησιού. Παράλληλα, το ηλι-
κιακό όριο των εν δυνάμει ψηφοφόρων 
μειώθηκε από τα 21 έτη (191 ) στα 18. 

Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, που παρου-
σιάζει το Δημοψήφισμα του 1950, ήταν η 
συμμετοχή Κυπρίων του εξωτερικού. Από 
τα μέσα Δεκεμβρίου 19 9 εμφανίζονται 
δημοσιεύματα στον Τύπο, με τα οποία οι 
απόδημοι Κύπριοι ζητούσαν να εξευρεθεί 
τρόπος συμμετοχής τους. Ενδεικτικά κατα-
γράφουμε την αναφορά της «Ελευθερίας» 
της Λευκωσίας στις 2  Ιανουαρίου 1950 
για υπογραφή των δέλτων του Δημοψη-
φίσματος από 935 Κυπρίους της Αθήνας.

Πριν εξετάσουμε τις διάφορες αντιδράσεις 
και την ατμόσφαιρα της εποχής, πρέπει να 
έχουμε υπ’ όψιν ότι το Ενωτικό Δημοψήφισμα 
της 15ης Ιανουαρίου 1950 διεξήχθη σε ένα 
τεταμένο εθνικά και πολωμένο παραταξιακά 
κλίμα, στον απόηχο του ελληνικού εμφυλίου 
και των συγκρούσεων των προηγουμένων 
ετών με αφορμή τις δημοτικές εκλογές του 
Μα ου 19 9 στο νησί και τη Διασκεπτική 
Συνέλευση, την οποία προκήρυξε η αποι-
κιακή Διοίκηση του νησιού τον Ιούλιο του 
19 7, με στόχο την παραχώρηση μορφής 
αυτοκυβέρνησης στους Κυπρίους. 

ροεργασία
Η ιδέα ενός δημοψηφίσματος, που θα 

λειτουργούσε ως η λυδία λίθος της βούλησης 
των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση του 
νησιού με την Ελλάδα, άρχισε να προβάλλεται 
από τον Τύπο σε Ελλάδα και Κύπρο από 
τις αρχές του 19 9 (ιδίως κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης στην Κύπρο τού   

, βοηθού Υφυπουργού Αποικιών). Το 
ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος 
είχε συζητήσει ο Μακάριος στα τέλη του 
19 9, ο οποίος ως Μητροπολίτης Κιτίου 
περιόδευσε στην Ελλάδα μετά το τέλος 
του εμφυλίου πολέμου. Την ίδια περίο-
δο, ζήτημα δημοψηφίσματος έθετε και ο 
Εθνικός Απελευθερωτικός Συνασπισμός 
(ΕΑΣ), ο οποίος ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 
του 19 7 και βρισκόταν υπό τον έλεγχο του 
ΑΚΕΛ. Ο ΕΑΣ σε υπόμνημά του (το οποίο 
έφερε τις υπογραφές ηγετικών στελεχών 
του ΑΚΕΛ), προκαλούσε την αποικιακή 
διοίκηση: «Επαναλαμβάνουμε πως ολό-
κληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου 
ομόφωνα και ολόψυχα επιθυμεί την Ένωσή 
του με την Ελλάδα, μα αν τυχόν υπάρχει 
και η παραμικρή αμφιβολία, ένα ελεύθερο 
δημοψήφισμα, κάτω από την επίβλεψη του 
Ο.Η.Ε., θα διαλύσει όλες τις αμφιβολίες».

Τον Σεπτέμβριο του 19 9 ο ΕΑΣ ειση-
γήθηκε συνεργασία με την Εθναρχία, με 
στόχο την υποβολή κοινού υπομνήματος 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό, αλλά η Εθναρχία τήρησε αρ-
νητική στάση. Όμως, παρά την απάντηση 
της Εθναρχίας, στις 3 Δεκεμβρίου 19 9 η 
Αριστερά εγκαινίασε τη συλλογή υπογρα-
φών προς υποστήριξη του υπομνήματος 
που θα απέστελλε στον ΟΗΕ.

ου εο  δ ρον 
είνα  η ε ευθερία

Στις 18 Νοεμβρίου 19 9, υπό την πίεση 
της πρωτοβουλίας της Αριστεράς για συλλογή 
υπογραφών, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Κύπρου αποφάσισε τη διενέργεια δημο-
ψηφίσματος προκειμένου να διακηρυχθεί 
επισήμως η βούληση των Ελλήνων της 

Κύπρου για εθνική αποκατάσταση. Την 
απόφαση της Ιεράς Συνόδου επικύρωσε 
λίγες μέρες αργότερα (1η Δεκεμβρίου) το 
Γραφείο Εθναρχίας. ς ημέρα διεξαγωγής 
του δημοψηφίσματος ορίστηκε η 15η Ια-
νουαρίου 1950, έπειτα από συνεδρία της 
5ης Δεκεμβρίου 19 9. Στην ίδια συνεδρία 
αποφασίστηκε όπως η αποικιακή Κυβέρ-
νηση του νησιού κληθεί να διεξαγάγει η 
ίδια το δημοψήφισμα. Για τον σκοπό αυτό, 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’ απέστειλε 
στις 12 Δεκεμβρίου 19 9 επιστολή προς 
τον Κυβερνήτη της Κύπρου,   

, για να λάβει αρνητική απάντηση 
πέντε μέρες αργότερα. Στην απάντηση του 
Κυβερνήτη επισημαινόταν ότι το ζήτημα της 
Ένωσης θεωρείτο «κλειστό» για την αποικια-
κή Διοίκηση, ενώ ο Βρετανός αξιωματούχος 
υπεδείκνυε στον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν θα 
αναγνώριζε το δημοψήφισμα, παρά ως μια 
συλλογική δήλωση των Ελλήνων του νησιού, 
μέσω της οποίας εξέφραζαν τους πόθους 
τους. ς εκ τούτου, η Διοίκηση δεν είχε 
λόγο να αναμειχθεί στη διαδικασία. Στη 
δική του απαντητική επιστολή της 21ης 
Δεκεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
έγραφε ότι το Κυπριακό θα έκλεινε μόνον 
όταν ικανοποιείτο το παγκύπριο και πα-
νελλήνιο αίτημα για Ένωση.

Η εθναρχική εγκύκλιος, με την οποία 
οι Έλληνες της Κύπρου καλούνταν σε 
δημοψήφισμα, εκδόθηκε στις 8 Δεκεμ-
βρίου 19 9. Η εγκύκλιος άρχιζε ως εξής: 
«Κυπριακέ λαέ, Του Θεού δώρον είναι η 
ελευθερία. Της θείας ταύτης ευλογίας η 
μικρά Πατρίς μας στερείται από αιώνων 
πολλών». Ακολούθως καλούσε: 

«Ουδέποτε να λησμονώμεν ότι η Ελευ-
θερία εδωρήθη μεν υπό του Θεού προς 
τον άνθρωπον, αλλά μόνον δι’ αγώνων 
επιμόνων και συνεχών εξαναγκάζονται 
οι Κυρίαρχοι ν’ αναγνωρίζουν εις τους 
υπ’ αυτών κυριαρχουμένους το δικαίω-
μα της αυτοδιαθέσεως.  Εντεύθεν, ως 
τεταγμένοι φρουροί των συμφερόντων 
της Νήσου, προεκρίναμεν, κατά τα ήδη 
εξαγγελθέντα, ως πρώτον μέτρον του πε-

ραιτέρω απελευθερωτικού αγώνος την 
διεξαγωγήν δημοψηφίσματος. Τούτο διά 
να καταδειχθή διά μίαν εισέτι φοράν, ότι 
σύμπας ο λαός ουδέν άλλο επιζητεί, ειμή 
την Ένωσιν.  Κυπριακέ λαέ, Καλείσαι 
όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος υπέρ 
πάσαν άλλην περίπτωσιν, επιτελέσης και 
τώρα το προς την δούλην πατρίδα καθή-
κον σου μετ’ ενθουσιασμού.  Σύνθημα 
μοναδικόν έστω διά παντός: Ένωσιν και 
μόνον Ένωσιν. Και δι’ αυτήν να δοθή η 
ψήφος και του τελευταίου Κυπρίου».

Στις 3 Ιανουαρίου 1950, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Β’ εξέδωσε οδηγίες για τη διεξα-
γωγή της διαδικασίας του δημοψηφίσματος 
προς τους ιερείς και τους εκκλησιαστικούς 
επιτρόπους των κατά τόπους ναών. ς προς 
τη διαδικασία διευκρινίζεται ότι παράλληλα 
με τις δέλτους με την επιγραφή «Αξιούμεν 
την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα», 
υπήρχαν οι αντίστοιχες για τους διαφωνού-
ντες με την επισήμανση «Ενιστάμεθα εις 
την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα». 
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η εκ μέρους 
της αποικιακής Διοίκησης απαγόρευση 
της συμμετοχής των δημοσίων υπαλλή-
λων στη διαδικασία υπογραφής. Όταν τον 
Φεβρουάριο του 1950 γινόταν απολογι-
σμός των πεπραγμένων στο περιοδικό της 
Εθναρχίας, «Ελληνική Κύπρος», το γεγο-
νός αυτό χρησιμοποιήθηκε ως απόδειξη 
του προβληματισμού που προκάλεσε το 
δημοψήφισμα στους Βρετανούς, παρά την 
αρχική απαξιωτική τους στάση.

 στ ση της Αρ στερ ς
Όπως προαναφέρθηκε, η Αριστερά, 

μέσω του ΕΑΣ, επιχείρησε πρώτη τη 
συλλογή υπογραφών προς αποστολή 
υπομνήματος στον ΟΗΕ. Η αντίδραση 
στην προσπάθεια αυτή είναι ενδεικτική 
της άρνησης της Δεξιάς - Εθναρχίας να 
παραχωρήσει την πρωτοκαθεδρία του 
ενωτικού αγώνα. Όταν ανακοινώθηκε η 
πρόθεση της Εθναρχίας να προχωρήσει 
στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το 
ΑΚΕΛ αποφάσισε να αναστείλει τη δική 

του εκστρατεία και επεδίωξε συστράτευση, 
παρ’ όλο που εκφράστηκαν απόψεις για 
παράλληλη συλλογή υπογραφών από την 
Αριστερά. Εν τέλει, η προσπάθεια του ΑΚΕΛ 
εκ των πραγμάτων διακόπηκε και ο ΕΑΣ 
διακήρυττε ότι «η λαϊκή παράταξη, πάντα 
πιστή στη γραμμή της εθνικής ενότητας 
στην πάλη για τη λευτεριά του λαού μας, 
δηλώνει κατά τον πιο απερίφραστο τρόπο 
ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει μ’ όλες της 
τις δυνάμεις το δημοψήφισμα της Εθναρ-
χίας, εφ’ όσον τούτο θα είναι πραγματικά 
ενωτικό δημοψήφισμα». 

Στις 10 Δεκεμβρίου 19 9, το Παγκύπριο 
Συμβούλιο του ΕΑΣ ανακοίνωσε ότι, με 
βάση το εθνικό συμφέρον και παρά «τις 
επιφυλάξεις μας, και όλους τους φόβους 
μας για την ασυνέπεια της Εθναρχίας, 
καλούμε όλον τον λαό στη μάχη για το 
Δημοψήφισμα». ς προς τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας, ο ΕΑΣ εισηγήθηκε όπως 
το δημοψήφισμα διεξαχθεί με μυστική 
ψηφοφορία σε κάλπες με σφαιρίδια. 

στόσο, οι παράγοντες της Δεξιάς και η 
Εθναρχία δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόθεση 
της Αριστεράς για συνεργασία. Ένα τέτοιο 
εγχείρημα ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο 
κατά τη δεδομένη περίοδο. Επισημαίνουμε 
ενδεικτικά την εκκλησιαστική εγκύκλιο που 
εξεδόθη το προηγούμενο έτος (  Σεπτεμ-
βρίου 19 8), στην οποία καταδικαζόταν ο 
κομμουνισμός και γινόταν προτροπή προς 
αποφυγήν συνεργασίας με τους οπαδούς 
του. Στο πνεύμα φανατισμού που επικρα-
τούσε, η «Ελευθερία» της Λευκωσίας στις 

 Δεκεμβρίου 19 9 οδυρόταν ότι η κίνηση 
της Αριστεράς αποσκοπούσε στην αποκα-
τάστασή της έναντι του κυπριακού λαού: 
«Αξιοθρήνητοι άνθρωποι! Ενώ αφ’ ενός καθ’ 
ημέραν εξυβρίζουν τους αποτελούντας την 
Εθναρχίαν Ιεράρχας, ζητούν αφ’ ετέρου από 
αυτούς να τους καλέσουν εις συνεργασίαν!». 

Ο  αντ δρ σε ς
των ο ρ ων  

Μετά τις δημοτικές εκλογές του 19 9 
κλιμακώθηκε η εθνική κινητοποίηση των 

Ελλήνων του νησιού, ταυτοχρόνως, όμως (και 
ως αποτέλεσμα), εντάθηκαν οι αντιδράσεις 
της τουρκικής κοινότητας του νησιού και 
το ενδιαφέρον της Τουρκίας για το Κυπρι-
ακό. Στα τέλη του ιδίου έτους οι Τούρκοι 
της Κύπρου οργανώθηκαν ιδρύοντας την 
Ομοσπονδία Τουρκοκυπριακών Οργανώ-
σεων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση για 
αντιμετώπιση των κινήσεων των Ελλήνων.

Οι δημόσιες αναφορές σε δημοψήφισμα 
κινητοποίησαν τον τουρκικό πληθυσμό της 
Κύπρου. Αντιδρώντας στο ενδεχόμενο, η 
H   υπέδειξε ότι σε ενδεχόμενο δημο-
ψήφισμα θα έπρεπε να συμμετέχουν και τα 
μέλη της τουρκικής κοινότητας που είχαν 
μεταναστεύσει στην Τουρκία. Το Έθνος της 
Λευκωσίας απαντούσε σε ειρωνικό τόνο στις 
15 Νοεμβρίου 19 9 ότι: «Και εις τον Άρην 
ακόμα εάν υπήρχον Τούρκοι η «Χουρ Σοζ» 
θα εζήτει την γνώμην των». Είναι γεγονός ότι 
οι τουρκικές αντιδράσεις δεν είχαν ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψιν, ούτε μετά το ογκώδες αν-
θενωτικό συλλαλητήριο που οργανώθηκε 
στις 11 Δεκεμβρίου 19 9 στην κυπριακή 
πρωτεύουσα. Σε σχέση με το δημοψήφισμα 
καθ’ εαυτό, είχε επικρατήσει η άποψη ότι 
πολλοί Τούρκοι (πιθανώς με καταβολές 
από τους εξισλαμισθέντες χριστιανούς) 
αγνόησαν τις υποδείξεις της ηγεσίας τους 
και υπέγραψαν για την ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Τουρκολό-
γο Σώτο Κτωρή (Τουρκοκύπριοι - Από το 
περιθώριο στον συνεταιρισμό (1923-19 0), 
εκδ. Παπαζήση, 2013), κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
-ως προς τη μαζικότητα- αφού στις δέλτους 
περιέρχονται μόλις 2 τουρκικά ονόματα.

 
πό πίεση η Αθήνα 

Στις 1  Δεκεμβρίου 19 9, λίγες ημέρες 
αφότου οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία 
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, ο Βρε-
τανός πρέσβης στην Αθήνα επισκέφθηκε 
τον Παναγιώτη Πιπινέλη, Υφυπουργό Εξω-
τερικών. Τη συνάντησή τους ακολούθησε 
ανακοίνωση από μέρους του ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία επι-
σημαινόταν ότι οι συζητήσεις στη Βουλή 
και στον Τύπο σχετικά με το Κυπριακό 
μπορούσαν να αποβούν επιβλαβείς για τα 
ελληνικά συμφέροντα. Ο «Νέος Κυπριακός 
Φύλαξ» απαντούσε ότι ήταν προφανές πού 
αποσκοπούσαν οι συγκεκριμένες δηλώσεις 
και τι είχε προηγηθεί, εν τούτοις ήταν ανε-
πίτρεπτη εξέλιξη εκ μέρους των Ελλήνων 
αξιωματούχων. Μάλιστα, η εφημερίδα της 
Λευκωσίας σχολίαζε ότι θα ήταν προτιμότερο 
να παραιτηθεί η ελληνική Κυβέρνηση, παρά 
να επιδείξει στάση δειλίας και να επιτρέψει 
τέτοιες δηλώσεις. Από την πλευρά του, ο 
ΕΑΣ καταδίκασε τις δηλώσεις τονίζοντας ότι 
«το πανελλήνιον αίτημα» για Ένωση έπρεπε 
να θεωρείται το πλέον απαραβίαστο εθνικό 
συμφέρον. Πάντως, στις 22 Δεκεμβρίου 19 9, 
στη συνεδρία του ελληνικού Κοινοβουλίου,  
αναγνώστηκε τηλεγράφημα από την Κύπρο, 
στο οποίο σημειωνόταν ότι ο κυπριακός λαός 
«κατανοεί την πίεσιν της Ελληνικής Κυβερ-
νήσεως έναντι του κυπριακού αγώνος και 
αναμιμνήσκεται παρομοίαν στάσιν εις αγώνας 
Ιονίου και Κρητικούς». Κατά την εν λόγω 
περίοδο καταγράφονται διάφορες εκφράσεις 
αλληλεγγύης του αγώνα των Ελλήνων της 
Κύπρου και επιδοκιμασίας της πρωτοβουλίας 
τους για δημοψήφισμα στις συνεδρίες της 
ελληνικής Βουλής. Αποκορύφωμα ήταν η 
κατάθεση ψηφίσματος αλληλεγγύης στον 
αγώνα για Ένωση από ομάδα δέκα βουλευ-
τών. ήφισμα συμπαράστασης έστειλε και 
η Εκκλησία της Ελλάδος στις 13 Ιανουαρίου 
1950, ενώ πολλές οργανώσεις ανά το πα-
νελλήνιο εκδήλωσαν την αλληλεγγύη τους 
στον αγώνα των Κυπρίων.

* Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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πικυριαρχούμενης νης επίσκε η
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ικη ρ ς   Κ ηρ ης   και ι-
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κα υ η ς  ας ικη ρ ς 

α ι  ρ ς  α α ι αι  
 ι υς κ ηρι υς ι υρι-

ς  υς  ς και α ι ς 
ης  ρ η ης ικα ικής υ -

ας  η η ρα ικ
 ς  κα  α ι α αρ  

η  η  α κα  αρ ρη η 
α ή ης ικαι ης  ι ι  

α  κ  ρ  α   
α ς α η υ  ιαρκ ς η  
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αρ α υ ια  υ υ υ αι 
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α αι ι αι α ια η  η Κ ρ ς 
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αυ ή η ι α  αυ   ι ικ  
η α  α κα  α   
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 υ υρ ικ  υ ι  η υ-
ή  υς κρα ικ ς και η ικρα ικ ς 
ρ α ι ς   ρ ις α  υς 

 ρ ρ υς ης η κρα ας  ι 
α η ι ρ ς Κυ ρια  α -
κ ς  Κ ηρ ης  Τ ς α α υ-

ς και  υ  ια ρη α α 
 ρ ρικ   κ ς α α ι ης  

ικη ρ ι ή α   α  υ 
η α ι ι  α  ή α  και αι α  
υς α  υ υ ή α ς  

ή ρα  και ρ υ  α ρ ή-
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α ή υ  α ρ α α α υ ακ υ  
α α α  κ  ρ  α

Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, επισκέ-
φθηκε την Αθήνα, αφού προηγήθηκε τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο αντίστοιχη επίσκεψη στα Σκόπια, 

για να επιβραβεύσει τις κυβερνήσεις των δύο χωρών για 
την Συμφωνία των Πρεσπών και να επιβεβαιώσει, να δι-
ασφαλίσει, εν τέλει, την υπερψήφισή της στις Βουλές των 
δύο χωρών. Η επίσκεψη τούτη είναι σχεδόν ταυτισμένη 
με την ενεργό προσπάθεια του γερμανικού παράγοντα 
να στηρίξει τα μέρη που συνομολόγησαν την Συμφωνία, 
η οποία, για τη γερμανική θεώρηση, ήταν και παραμένει 
μια «ιστορική ευκαιρία», όπως οι ίδιοι την αποκαλούν. 

Αυτό πέραν της «φιλικά», ως θέλει να εμφανίζεται, πα-
ρεμβατικής λειτουργί-
ας του Βερολίνου στις 
δύο χώρες, δεν παύει 
να αποτελεί μία υποτι-
μητική εκδήλωση για το 
κύρος και την πολιτική 
παρουσία των Αθηνών 
διαχρονικά στον κόσμο, 
όταν η καγκελάριος 
έρχεται, ταυτίζοντας, 
προς στιγμήν, το ελ-
ληνικό εθνικό κράτος 
με το νεοπαγές τιτοϊκό 
κατασκεύασμα των 
Σκοπίων, επιδαψιλεύο-
ντας και στους δύο την 
ικανοποίηση και την εν 
γένει μεγάθυμο παρά-
σταση αναγνώρισης 
πολιτικών, έτσι ώστε 
να στηρίξει αμφότερες 
τις κυβερνήσεις και 
τους συμπράττοντες 
στη συμφωνία. Είναι 
παλαιόθεν γνωστό το 
διαρκές και ζωηρό 
ενδιαφέρον του Βε-
ρολίνου για την έντα-
ξη των Σκοπίων στους 
βορειοατλαντικούς, τους 
ευρωπαϊκούς και δυτι-
κούς εν γένει θεσμούς. 
Τα Σκόπια είναι ένας 
ανέκαθεν προσφιλής 

επενδυτικά χώρος του διεθνούς δυτικού παράγοντα, 
ιδιαιτέρως της Γερμανίας, όχι μόνο γιατί το επενδυτικό 
κλίμα και οι δυνατότητες οικονομικής διείσδυσης προ-
σελάμβαναν το καθεστώς ενός είδους  , αλλά 
και γιατί βρίσκονται στα νώτα της Σερβικής Ομοσπονδίας, 
σε μια θέση στρατηγικής αλληλεξάρτησης και εκδήλωσης 
αναγκαιοτήτων προστασίας και υπεράσπισης του χώρου 
ως εσαεί διεκδικούμενης ζώνης. 

 στρατηγ ή του ερο ίνου 
Πρόκειται για ασταθή και αμφιβόλου βιωσιμότητας 

πολιτικό χώρο, που με την ένταξή του σε συνθήκες στα-
θερότητας, όπως το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ή και η 
ΕΕ, επιχειρείται η διασφάλιση της περαιτέρω πορείας 
του ως κρατικής οντότητας. Η στρατηγική του Βερολίνου 
απεικονίζει επιδιώξεις μεγάλης δύναμης, που επιχειρεί 
την ηγεμόνευση του χώρου, τη φινλανδοποίηση της πε-
ριοχής και την υπαγωγή της σε διαδικασίες πολιτικής 

αποικιοποίησης. Πρόκειται για μια συνήθη, θα λέγαμε, 
συνεπή, αντίληψη πολιτικού ρεαλισμού, ιδίως μάλιστα 
του διεθνούς παράγοντα και των κρατικών οντοτήτων εν 
γένει, οι οποίες προβάλλουν τα συμφέροντά τους, αδια-
φορώντας εάν τούτα ως διεκδικήσεις ταυτίζονται ή όχι 
με υφιστάμενους κανόνες δικαίου ή εάν κείνται πέραν 
ή και εκτός του δικαίου.

Η περιοχή των Σκοπίων αντανακλά ένα γεωστρατηγικά 
ευκόλως αποτυπούμενο ενδιαφέρον, αφού εκλαμβάνεται 
ως το γεωπολιτικό, δηλαδή το στρατηγικής υφής μαλακό 
υπογάστριο της Βαλκανικής, εκπέμποντας πολιτικά δρώμενα, 
που απεικονίζουν συμφέροντα ως πολιτικές επιδιώξεις 
ικανοποίησης αναντιρρήτως προφανών στρατηγικών. 
Επισημαίνεται πως η υφιστάμενη σύνθετη κατάσταση του 
βαλκανικού φαινομένου δεν βρίσκεται μόνο σε διάσταση, 
απλώς, περιφερειακών, εθνικών συγκρούσεων και εθνι-
κιστικών ανακατατάξεων, αλλά εκδηλώνει και ένα διεθνές 
πλαίσιο αντιθέσεων, στον βαθμό που τόσο η ωσία, όσο 
και οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται και παρεμβαίνουν στην περιο-
χή, με στόχο τη διασφάλιση συμφερόντων σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι διαδρομών επιρροής, όπως είναι τα Δυτικά 
Βαλκάνια και η βαλκανική, εν γένει, χερσόνησος, η επονο-
μαζόμενη στο παρελθόν πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης. 

Η γερμανική πολιτική στα Βαλκάνια, πέραν του εγνω-
σμένου σε μια ιστορική διαδρομή ειδικού ενδιαφέρο-
ντος του Βερολίνου για τα Σκόπια, στηρίζει την ανάπτυξη 
και την ενσωμάτωση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς των 
Δυτικών Βαλκανίων, ιδιαιτέρως, μάλιστα, του Κοσόβου 
και της Αλβανίας, πράγμα που στη γερμανική αντίληψη 
αντικρίζεται ως διαδικασία εξευρωπαϊσμού της περιοχής. 
Αυτό βεβαίως είναι μία προσέγγιση σε επίπεδο πολιτικού 
ευχολογίου, στον βαθμό που το αλβανικό σύστημα, για να 
μετατραπεί σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, θα πρέπει να 
αναδομηθεί εκ βάθρων, όπερ όχι μόνο δυσχερές, αλλά 
κατά το μάλλον ή ήττον αδύνατο. 

Επανερχόμενοι στο αρχικό ζήτημα της επίσκεψης 
και τις επισημάνσεις που αφορούν στο προσφυγικό, 
εστιάσθηκαν οι αναφορές στις ευθύνες του τουρκικού 
παράγοντα και την αναγκαιότητα αναζήτησης τρόπων 
περιορισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ροών 
προς την Ευρώπη, κυρίως δε εκπόνησης ενός σχεδίου, 
που να κατορθώνει να κρατήσει τους ανθρώπους στις 
χώρες προέλευσής τους. Το τελευταίο αναδεικνύει ταυ-
τόχρονα δομικές αδυναμίες της Ευρώπης ως προς την 
ικανότητά της να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές κατά 
τρόπο ενιαίο, καθολικό και αδιαίρετο, όπως συμβαίνει με 
πολιτικούς οργανισμούς και κράτη που είναι σε θέση να 
λαμβάνουν και να πραγματώνουν αποφάσεις.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση του σκοπιανού ζητήματος, 
που άπτεται εθνικών συμφερόντων της Ελλάδος, το γεγονός 
πως η Γερμανίδα καγκελάριος απηύθυνε την ευγνωμονούσα 
ικανοποίησή της για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ουδόλως 
πρέπει να προσδίδει στην ελληνική κοινωνία και τον πολιτικό 
κόσμο την αίσθηση μιας αληθούς επιβράβευσης, αλλά πολύ 
περισσότερο αποδίδεται τούτο ως συγκατάνευση προς την 
εκπλήρωση διά της ελληνικής πολιτικής των στρατηγικών 
στοχεύσεων του Βερολίνου στην περιοχή. Η ιστορία μάς 
διδάσκει πως στην διεθνή πολιτική τα κράτη δεν σέβονται 
εκείνους που υποχωρούν και παραδίδουν τα συμφέροντα 
και τα δίκαιά τους, αλλά εκείνους που είναι σε θέση να υπε-
ρασπίζονται τις εθνικές τους υποθέσεις.

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό 

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑ ΑΡΟΣ ΑΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ  ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*
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ρόεδρε, πέταξε τα κομματόσκυλα έξω 
από Ημικρατικούς υμ ούλια  Κλοτσηδόν

Τ ην περασμένη Κυριακή, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης, σε συνέντευξη στη «Σ», ρωτήθηκε: «Τι 
Κύπρο θέλετε να αφήσετε πίσω σας παραδίδο-

ντας την Προεδρία;». Απάντησε: «Όταν θα παραδίδω 
την Προεδρία, να παραδίδω μια χώρα, η οποία να 
είναι ένα κράτος σύγχρονο, αν είναι δυνατόν, και αυτή 
είναι η βούλησή μας, που αποδεικνύεται τα τελευταία 

5 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». 

Τον τελευταίο 
καιρό, ο Πρόεδρος 
επαναλαμβάνει κατά 
κόρον ότι επιθυμεί ένα 
κράτος λειτουργικό, 
σύγχρονο, βιώσιμο και 
ευρωπαϊκό. Δηλαδή, 
κράτος δημοκρατικό, 
στηριγμένο σε αρχές 
όπου η αξιοκρατία, η 
ικανοκρατία, η ακεραι-
ότητα, η εντιμότητα, η 
φιλοπατρία, το όραμα 
και η δημιουργία, η 
υπεράσπιση του δημο-
σίου συμφέροντος και 
η εύθικτη λογοδοσία 
με την εξίσου αξιοπρε-
πή παραίτηση, να απο-
τελούν τα πανίσχυρα 
θεμέλιά του. Υπό την 
προϋπόθεση, φυσικά, 
ότι στο Κυπριακό θα 
επιτευχθεί λειτουργική 
και βιώσιμη λύση.

υπνήστε! Προσγει-
ωθείτε!  Ανώμαλα! Ο 
Πρόεδρος είναι ένας 
μοναδικός τακτικιστής, 
ένας εξαιρετικός πο-
λιτικάντης και ένας 

αμετανόητος κομματάρχης. Όλα τα πιο πάνω ωραία, 
θεμιτά και λειτουργικά σε ένα σοβαρό κράτος με σοβαρή 
κυβέρνηση και εξίσου σοβαρό Πρόεδρο ή Πρωθυ-
πουργό, ΔΕΝ λειτουργούν στην τελευταία αφρικανική 
χώρα, που αποκαλείται «Κύπρος». Από μεγάλα, κούφια 
και ψιμυθιοποιημένα λόγια, οι σκεπτόμενοι πολίτες 
έχουν κυριολεκτικά μπουχτίσει, αηδιάσει και έφτασαν 
στα όρια εμετού.  Θέλετε ένα κλασικό παράδειγμα, το 
οποίο επιβεβαιώνει βροντωδώς όσα γελοιωδώς τεκταί-
νονται ξανά αυτές τις μέρες στα κομματικά παρασκήνια, 
αλλ’ επικαλύπτονται από τα καιρικά φαινόμενα και 
την τραγικότητα του ΓεΣΥ; Στις 17 Ιανουαρίου λήγει η 
30μηνη θητεία των Προέδρων και μελών 13 Ημικρα-
τικών Οργανισμών, 22 Συμβουλίων-οργανισμών και 
ενός Ιδρύματος Έρευνας. Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί 
και τα Συμβούλια είναι εντεταλμένα να προσφέρουν 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας στους πολίτες. Ο ρόλος 
και η αποστολή τους είναι να υλοποιούν μεν την εκά-
στοτε κυβερνητική πολιτική, αλλά με τέτοια ευελιξία 

στις αποφάσεις, ώστε να μη καταντούν απλά όργανα 
κυβερνητικής και κομματικής πολιτικής και πρακτικής. 

Προσγειωθείτε ξανά! Ανέκαθεν και ειδικά από 
την εποχή της προεδρίας Βασιλείου τα κόμματα 
εκπροσωπούνται αναλογικά στα Δ.Σ. των Ημικρα-
τικών και των Συμβουλίων. Εύλογη απορία: Αφού 
υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, γιατί τα κόμματα να 
εκπροσωπούνται; Με ποιο κριτήριο; Με ποια δικαι-
ολογία; Ο Πρόεδρος νομιμοποιείται να διορίζει ή να 
απορρίπτει άτομα που τα κόμματα προτείνουν προς 
διορισμό. Τίθεται ένα καίριο ερώτημα και προς τον 
νυν Πρόεδρο: Γιατί δεν αποκόπτει, επιτέλους, τους 
Ημικρατικούς από τον ομφάλιο κομματικό λώρο; Να 
το πούμε πιο ωμά και σκληρά: «Πρόεδρε, πέταξε έξω 
από τους Ημικρατικούς και τα Συμβούλια ΟΛΑ τα 
κομματόσκυλα, αν πράγματι θέλεις να παραδώσεις 
ένα σύγχρονο και λειτουργικό κράτος».

Σας προκαλούμε δημόσια, κύριε Πρόεδρε: Γιατί 
διορίζετε στα Δ.Σ. αυτών των Οργανισμών κομματό-
σκυλα; Τι ξέρει ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας 
επιχειρηματίας, κ.λπ. -χωρίς να υποτιμούμε αυτές 
τις ειδικότητες- από την τεχνολογία της ΑΤΗΚ, της 
ΑΗΚ, από τις δουλειές και ανάγκες των λιμανιών ή 
ακόμα από τα θεατρικά έργα του ΘΟΚ; Ο Ν. Ανα-
στασιάδης γνωρίζει άριστα ότι τα κόμματα είναι η 
πυώδης και δυσώδης γάγγραινα των Ημικρατικών. 
Οι διορισμένοι, διατεταγμένοι πράκτορές τους στα 
Δ.Σ. λυμαίνονται τους Οργανισμούς διά της ευνοιο-
κρατίας, της κουμπαροκρατίας, της ανικανοκρατίας, 
της ασχετοκρατίας και της κακιστοκρατίας.

ωτάμε: Γιατί στα ταμεία συντάξεων Ημικρατι-
κών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
παρατηρήθηκαν ελλείμματα 5 εκ. ευρώ, όπως 
ανακοινώθηκε μόλις προ διμήνου; Δηλαδή: : 
13  εκ. ευρώ, ΑΗΚ: 23  εκ., ΙΚ: 130 εκ. Τοπική 
Αυτοδιοίκηση: 1  εκ., ΚΟΑ: 3,1 εκ., Κυπριακός 
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ): 19,7 
εκ. Ποιοι ευθύνονται; Οι κομματικές διοικήσεις και 
τα κομματόσκυλα που διόρισε ο Πρόεδρος! Στην 
Αρχή Λιμένων, π.χ., (όπως αποκάλυψε το «Σίγμα», 
28/10/2018) ξέσπασε σκάνδαλο τεραστίων διαστά-
σεων από κατ’ ισχυρισμόν αυθαίρετες και ετσιθελι-
κές αποφάσεις του Δ.Σ., παρά τις περί του αντιθέτου 
υποδείξεις του αρμόδιου υπουργείου. Διατάχθηκε 
έρευνα, αλλ’ έκτοτε ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Δια-
πλοκή; Προεδρικές πλάτες; Κομματική υποστήριξη; 

Ερώτηση: Ο Πρόεδρος θα επαναδιορίσει το Δ.Σ. της 
ΑΛΚ, το οποίο είναι υπό έρευνα για κατ’ ισχυρισμόν 
παράνομες αποφάσεις, όπως αποφάνθηκε και ο Γεν. 
Ελεγκτής; Τα σκάνδαλα σε Ημικρατικούς (π.χ. στην 
ΑΤΗΚ) και η κατερείπωση ταμείων συντάξεων, η λεη-
λασία και διαρπαγή πόρων, ατασθαλίες, ανεπάρκειες 
και κακοδιαχείριση βαρύνουν αποκλειστικά διορι-
σμένους κομματικούς προέδρους και μέλη των Δ.Σ. 
Ένα σύγχρονο κράτος δεν διοικείται με κομματικούς 
παρατρεχάμενους, ούτε από «άριστους των αχρήστων, 
ανικάνων και αχάμπαρων». Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας θα τολμήσει να εκβάλει τα κομματόσκυλα 
κλοτσηδόν από τους Ημικρατικούς;  Απάντηση: Όχι 
βέβαια! Προφανώς δεν τον ενοχλούν οι δηλητηριώδεις 
κομματικές αναθυμιάσεις. Ούτε το περιπαίξιμο των 
πολιτών περί δήθεν «σύγχρονου κράτους».   

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Αν σας έβαζαν μπροστά στο δίλημμα 
«τι προτιμάτε; Να φάτε μια φάσσα ή να 
πάρετε 70 κοτόπουλα, να τρώτε ολό-
χρονα;», τι θα απαντούσατε; ς λογικός 
άνθρωπος, ασφαλώς θα απαντούσατε 
«ας μείνει γέρημη η φάσσα, δώστε μου 
τα 70 κοτόπουλα». Η ως άνω σκέψη δεν 
είναι προϊόν φαντασίας. Έχει πραγματική 
βάση. Ας πάρουμε τα πράματα από την 
αρχή. Η Αστυνομία συνέλαβε στην Πάφο, 
σε μόνιμα απαγορευμένη περιοχή για 
το κυνήγι, δύο λαθροθήρες, στην κατοχή 
των οποίων βρήκε 29 φάσσες. Και τους 
επέβαλε εξώδικο πρόστιμο 23.000 ευρώ! 
Με βάση τους αριθμούς αυτούς, καταλή-
γουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε φάσσα 
στοίχισε στους λαθροθήρες κάπου 800 
ευρώ. Με 800 ευρώ θα μπορούσαν να 

αγόραζαν 70 κοτόπουλα, αξίας 12 ευρώ 
περίπου έκαστον. Και, συνολικά, με το 
ποσό του προστίμου των 23.000 ευρώ, 
θα μπορούσαν να αγοράσουν ολόκληρη 
φάρμα με κοτόπουλα και να στήσουν και 
επιχείρηση. Έχασαν, όμως, την ευκαιρία 
και οι 23.000 ευρώ της πιθανής επένδυ-
σης πήγαν στο πρόστιμο για τη λαθρο-
θηρία. Για 29 φάσσες! Και δεν πρόλαβαν 
κιόλας να... φάνε καμιά στα κάρβουνα, να 
τους μείνει και κάτι. Αυτά τα εξοντωτικά 
πρόστιμα ελπίζεται ότι θα λειτουργή-
σουν αποτρεπτικά για άλλους επίδοξους 
λαθροθήρες. Να ξέρουν ότι με κάθε 
φάσσα που θα κυνηγούν παράνομα, θα... 
φτερουγίζουν από την τσέπη τους 800 
ευρώ! Αξίζει τον κόπο, ρε κοπέλια;

ΚΥΠΡΟΦΡ ΝΗΣ

Αν δεν κάνεις από την αρχή μια καλή, 
ξεκάθαρη, πλήρη και ακριβοδίκαιη 
συμφωνία, κάποια στιγμή θα ανακαλύ-
ψεις ότι έκανες μια μεγάλη πατάτα, την 
οποία ακριβοπληρώνεις. Στην μπανανία 
μας ακούμε κατά καιρούς για τη σύναψη 
εξωφρενικών συμφωνιών από το 
κράτος ή από άλλους θεσμούς, οι οποίες 
μοιάζουν με καταβόθρες εκατομμυρίων, 
τα οποία βγαίνουν από τις τσέπες των 
φορολογουμένων. Τέτοιες συμφωνίες 
έχουν συναφθεί με τις εταιρείες λεωφο-
ρείων, και ενώ έχουν καταβληθεί μέχρι 
τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ 
από το κράτος, τα λεωφορεία αντί να κά-
νουν στάσεις, κάνουν στάσεις... εργασίας, 
ταλαιπωρώντας τον κόσμο. Παράλογη 
συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί και αυτή 
που έχει συνάψει το κράτος με τη διαχει-
ρίστρια των αεροδρομίων μας, με βάση 

την οποία η εταιρεία παίρνει αποζημιώ-
σεις λόγω των απωλειών που έχει από 
τη λειτουργία του... παράνομου αεροδρο-
μίου της Τύμπου. Η εταιρεία έχει λάβει 
μέχρι τώρα 5 εκατ. ευρώ και διεκδικεί 
άλλα 23. Στο μπάχαλο που ονομάζεται 
Πλατεία Ελευθερίας έχουν συναφθεί 
τέτοιες ακατανόητες συμφωνίες και 
συμβόλαια, που φθάσαμε σήμερα στο 
σημείο να καταβάλλονται εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ είτε σε εργολάβους που 
έφυγαν, είτε στους αρχιτέκτονες λόγω 
καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του 
έργου. Οι εκ των υστέρων διαπιστωνό-
μενες αδυναμίες συναφθεισών συμφω-
νιών και τα λάθη συμβολαίων, προσο-
μοιάζουν απλώς με το... «ρομανίσιν» που 
έβαλεν η ρκα μετά τον ανεπανόρθωτον 
χαττάν που υπέστη.

ΜΠΟ Ρ
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Είναι γνωστές οι περίφημες «προφητείες του 
Αγαθάγγελου», που διατυπώθηκαν το 1279 
από τον Έλληνα μοναχό Αγαθάγγελο, ο οποίος 
τις έγραψε μετά από οπτασία που είδε. Εν έτει 
2019, όμως, έχουμε τις «προφητείες... Αγαθαγ-
γέλου», προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου. Ο κ. Αγαθαγγέλου προφήτεψε ότι 
το Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι καταδικασμένο 
σε αποτυχία, εάν δεν γίνουν δεκτές όλες οι 
αξιώσεις των ιδιωτών γιατρών. Σε μια σκληρή 
προφητεία του, σε μήνυμά του προς τα μέλη 
του ΠΙΣ, έγραψε επίσης: «Δεν έχω αμφιβολία 
ότι θα υπάρξουν κι άλλες απόπειρες να καμ-
φθεί το ηθικό μας από τα γνωστά κέντρα. Κάθε 
προσπάθεια, όμως, διάσπασης της ενιαίας μας 
φωνής είναι καταδικασμένη. Δύσκολα μπορώ 
να φανταστώ γιατρό, που σέβεται την ιστορία 
του, πρόθυμο να αναλάβει ρόλο αποστάτη...». 

Εντυπωσιάζει πραγματικά η ένταση των 
«προφητειών Αγαθαγγέλου», που δίνουν μια 
ζοφερή εικόνα των όσων πρόκειται να ακολου-
θήσουν. Οι παλαιές «προφητείες του Αγαθάγ-
γελου» χρησιμοποιήθηκαν τότε για να τονωθεί 
το ηθικό των υπόδουλων Ελλήνων, με στόχο 
την απελευθέρωσή τους. Δυστυχώς οι νεότε-
ρες «προφητείες Αγαθαγγέλου» δεν τονώνουν 
καθόλου το ηθικό των ταλαιπωρημένων, κου-
ρασμένων και ξεγελασμένων Κυπρίων, αλλά 
τους ρίχνουν σε πιο βαθιά απελπισία. Την ίδια 
στιγμή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε 
τη δική του προφητεία, ότι το ΓεΣΥ «βεβαίως 
θα εφαρμοστεί με βάση την ομόφωνη από-
φαση της Βουλής των Αντιπροσώπων». Και, 
βεβαίως, ο λαός προσεύχεται να επαληθευθεί 
η τελευταία προφητεία...

ΚΥΠΡΟΦΡ ΝΗΣ
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• Τέσσερεις στους δέκα Κύπριους δεν έκαναν 
φέτος διακοπές. Οι υπόλοιποι έξι είμαστε σε 
μόνιμες. Έχουμε φύγει, αλλά δεν το ξέρουμε.
• Προφανώς δεν είναι πρόβλημα οι χαμηλοί 
τόνοι των κομμάτων στις τουρκικές προκλήσεις,  
αλλά τα  χαμηλά παντελόνια.
• Αλλαγή κλίματος για την Κύπρο στις ΗΠΑ 
διαπιστώνει η Κυβέρνηση. Από μαύρο πρόβατο,  
μας βλέπουν τώρα σαν αρνί για σφάξιμο.
• Αμάν αυτή η εθνική υστερία! Χάλασε ο κόσμος 
γιατί παραβιάζει η Τουρκία τον εναέριό μας 
χώρο; Αφού έφυγαν.
• Μην γκρινιάζετε που τα κανάλια εξακολουθούν 
να ασχολούνται με τους πολιτικούς. Το σκέφτε-
στε ότι όπου να ‘ναι θ’ αρχίσουν να προσκαλούν 
καλλιτέχνες;
• Περίεργο είναι με τόσους σερίφηδες-αστυνο-
μικούς να μένουν ασύλληπτοι τόσα χρόνια οι 
παράνομοι. Αν και η υπόθεση θυμίζει ελάχιστα 
γουέστερν και περισσότερο Λούκι Λουκ.
• Αν κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς 
χάσει στις εκλογές θα χάσει και την αρχηγία,   
όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, σε ολόκληρο 
τον πλανήτη; Α, μπα. Κάποιος άλλος θα φταίξει. 
Εξάλλου μιλάμε για σοβαρά κράτη. 

Κ   
 

«Είμαστε όλοι Κύπριοι!» αναφώνησε με ενθου-
σιασμό ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος φιλοξε-
νήθηκε στην Κύπρο από τον ΔΗΣΥ, αρχίζοντας 
την προεκλογική του εκστρατεία για το αξίωμα 
που διεκδικεί. « 0 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
είναι μαζί με τους Κύπριους για λύση του Κυ-
πριακού. Θέλουμε μια Κυπριακή Δημοκρατία 
ανεξάρτητη, που δεν θα έχει εγγυητές και όπου 
δεν θα υπάρχουν πλέον ξένα στρατεύματα», 
τόνισε ο κ. Βέμπερ, ο οποίος έκλεισε και την 
πόρτα στην Τουρκία για πλήρη ένταξη στην ΕΕ. 
Και ο Αβέρωφ στεκόταν δίπλα του πανευτυχής, 
λες και τον έλουζαν με ροδόσταγμα. Είναι θετικό 
να έχουμε φίλους σε ανώτατους θεσμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι να μας 
θυμούνται και σε κρίσιμες και καθοριστικές 
στιγμές. Τα όμορφα λόγια και οι φιλοκυπριακές 
κορόνες ακούγονται μεν ευχάριστα, αλλά στην 
πράξη εκείνο που υπερισχύει καταλυτικά είναι 
τα συμφέροντα των μεγάλων και ισχυρών χωρών 
της ΕΕ, που αν σε κάποια στιγμή έρθουν σε 
σύγκρουση με τα δικά μας, δύσκολα θα βρούμε 
φίλους να μας υπερασπίσουν. Θυμίζουμε ότι και 
η Μέρκελ είχε έρθει προεκλογικά στην Κύπρο 
και ασπαζόταν εγκάρδια τον Νίκο Αναστασιάδη, 
αλλά μόλις αυτός ανήλθε στην προεδρία, του 
έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο για το κούρεμα. 

ταν τότε που ακουγόταν ευκρινώς το τικ-τακ της 
ωρολογιακής βόμβας, αλλά ο Νίκαρος νόμιζε ότι 
ήταν η... καρδιά της Άγκελας.

ΚΥΠΡΟΦΡ ΝΗΣ
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Η πρόθεση του Υπουργού Εσωτερικών για 
μείωση του αριθμού των Δήμων, στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
προκάλεσε ήδη τις πρώτες σεισμικές δονήσεις. 
Συγκεκριμένοι Δήμοι βγήκαν και ανακοίνωσαν 
ότι δεν δέχονται συγχώνευσή τους με άλλους 
Δήμους, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους μοναδικό 
και σπάνιο, ενώ στο παιχνίδι άρχισαν να μπαίνουν 
και κόμματα, παίρνοντας θέση υπέρ Δήμων που 
δεν θέλουν να τους «καταπιεί» κάποιος άλλος 
Δήμος. Τα κόμματα θα έχουν καθοριστικό λόγο 
στην εφαρμογή ή μη της μεταρρύθμισης. Και είτε 
θα αναλάβουν ρόλο... «προξενήτρας» για τους 
«γάμους» των Δήμων, είτε θα παραμείνουν στον 
ρόλο... «αντροχωρίστρας» (ή καλύτερα... «Δημοχω-
ρίστρας»). Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα κυβερ-
νητικά νομοσχέδια θα εξασφαλίσουν την απαιτού-
μενη πλειοψηφία στη Βουλή. Αν προβλέπεται, ας 
πούμε, να συγχωνευθούν τρεις Δήμοι που σήμερα 
έχουν τρεις Δημάρχους τριών διαφορετικών 
κομμάτων, θα δεχτούν τα κόμματα να χάσουν τη 
δική τους καρέκλα για να στηθεί μια μεγαλύτερη 
καρέκλα, την οποία πιθανόν να πάρει το αντίπαλο 
κόμμα; Και ποιο κόμμα θα διακινδυνεύσει να χά-
σει τους ψηφοφόρους πολυπληθούς Δήμου, που 
δεν δέχεται να τον ζευγαρώσουν με το ζόρι, ενόψει 
μάλιστα και των ευρωεκλογών;  Όσοι αντικρίζουν 
με σκεπτικισμό το όλο εγχείρημα, προβάλλουν 
και την εξής απορία: Πώς θα ονομάζονται οι νέοι 
Δήμοι που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις; 
Αν ενωθεί, για παράδειγμα, ο Δήμος Λευκωσίας 
με τον Δήμο Αγλαντζιάς, θα έχουμε τον Δήμο... 
Λευκαντζιάς; Φορέστε την... πανοπλία σας, κύριε 
Πετρίδη μου. Η μάχη μόλις τώρα αρχίζει!

ΚΥΠΡΟΦΡ ΝΗΣ

Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουμε ποιος σας έκανε 
ποδαρικό στο Προεδρικό την πρώτη του χρό-
νου, αλλά από εκείνη τη μέρα όλα στραβά πάνε. 
Από πού να ξεκινήσουμε; Από τη γεώτρηση στη 
«Δελφύνη»; Εκεί που περιμέναμε να ακούσουμε 
χαρμόσυνα νέα, ότι βρήκαμε κοίτασμα ανάλογο 
με το γειτονικό αιγυπτιακό ορ, κάτι σαν... όρ-
μπα δι Γκρικ, ο κ. Λακκοτρύπης τήρησε σιγήν 
ιχθύος, παραπέμποντάς μας στον Φεβρουάριο, 
όταν θα τελειώσει και η γεώτρηση στον «Γλαύκο». 
Και αιφνιδίως μαύρες σκέψεις κατεβήκανε στο 
καχύποπτο μυαλό μας, ότι ίσως κάναμε μια ακόμα 
αποτυχημένη τρύπα στο νερό. Ας ευχηθούμε τα 
πράματα να εξελιχθούν καλύτερα απ’ ό,τι φοβό-
μαστε και πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ελπίζουμε. Όσο 
για το ΓεΣΥ, κι εκεί έχουμε γκαντεμιές. Δεν έφτανε 
ο πόλεμος του ΠΙΣ, τώρα προέκυψε και θέμα 
αμφισβήτησης του διορισμού του Σερ Ντέιβιντ 
Νίκολσον στη θέση του Προέδρου του Οργανι-
σμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η αυτονόμηση των 
Νοσοκομείων. Άσχημα μαντάτα έρχονται και από 
τον χώρο της παιδείας, όπου το καζάνι άρχισε πάλι 
να κοχλάζει, με τους δασκάλους να διαφωνούν 
ακόμα και για την κάρτα εισόδου στα σχολεία, ενώ 
δεύτερο καζάνι, που ήδη κοχλάζει, είναι και αυτό 
των αντιδράσεων Δήμων στο ενδεχόμενο συγχω-
νεύσεων. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε, 
κύριε Νίκο μου, είναι να καλέσετε... τον Αρχιεπί-
σκοπο στο Προεδρικό για κανένα αγιασμό. Μη 
σας πω και για κανένα... εξορκισμό!

ΜΠΟ Ρ

Χιλιάδες μαθητές έμειναν πάλι στο έλεος 
των λεωφορειούχων, αφού είχαμε νέα 
απεργία στα λεωφορεία της Πάφου, με 
τους οδηγούς να τραβάνε χειρόφρενο, 
επειδή δεν έχουν πληρωθεί τον μισθό 
Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο 
Μεταφορών ανακοίνωσε 
ότι έχει καταβάλει την 
προβλεπόμενη χορηγία 
προς τον Οργανισμό 
Λεωφορείων Πάφου για 
τον μήνα Δεκέμβριο και 
εναπόκειται σε αυτόν να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις 
του προς τους εργαζομέ-
νους. Ο οργανισμός λέει ότι 
τα λεφτά δεν αρκούν, οι οδηγοί (με 
το δίκιο τους) θέλουν να πληρωθούν και 
τελικά την πληρώνουν οι πολίτες. Στην 
κυριολεξία πληρώνουν. Αφού το Κράτος, 
δηλαδή οι πολίτες, έχει καταβάλει μέχρι 
τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ 
για να λειτουργούν οι δημόσιες συγκοι-
νωνίες. Το Υπουργείο κάλεσε τη διεύ-

θυνση του ΟΣΥΠΑ να προβεί σε όλες 
τις αναγκαίες ενέργειες για να αρθούν 
τα απεργιακά μέτρα και προειδοποίησε 
ότι, σε αντίθετη περίπτωση, «θα λάβει 
όλα τα νόμιμα και ενδεδειγμένα μέτρα, 

προκειμένου να αποκαταστα-
θεί η παροχή υπηρεσιών 

δημόσιων μεταφορών 
στην επαρχία Πάφου». 
Μα έπρεπε ήδη να είχε 
πάρει αυτά τα μέτρα, από 
τις προηγούμενες φορές 
που είχαμε το ίδιο φαι-

νόμενο. Αλλά προφανώς 
και το Υπουργείο Μεταφο-

ρών... μεταφέρει το πρόβλημα 
ώς πάρατζιει, με την ελπίδα ότι θα 

λυθεί ως διά μαγείας. Και τελικά αντί να 
έχουμε λεωφορεία που να μεταφέρουν 
τον λαό (άλλωστε αυτό ακριβώς σημαίνει 
η λέξη «λεωφορείο»), έχουμε λεωφορεία 
που ταλαιπωρούν τον λαό. Τα... λεωταλαι-
πωρεία!

ΜΠΟ Ρ
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ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑ ΟΥΣ 

σουχτερό κρύο, κατά-
λευκα τοπία και υπερ-
χείλιση φραγμάτων 
έφεραν τα διαδοχικά 
χαμηλά βαρομετρικά 
που χτύπησαν την Κύ-
προ, με την έλευση του 

2019. Ο χειμώνας έτριξε τα δόντια του 
για τα καλά, με τις ορεινές περιοχές να 
επηρεάζονται περισσότερο, λόγω υψό-
μετρου, το θερμόμετρο να καταγράφει  
πολικές θερμοκρασίες και τους κατοίκους 
να ζητούν επιτακτικά την επιστροφή του 
επιδόματος θέρμανσης, καθώς δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν οικονομικά στο 
κόστος που απαιτείται για να ζεσταθούν. 

ς επί το πλείστον, οι κάτοικοι των 
ορεινών περιοχών είναι ηλικιωμένοι 
και χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι 

επιλέγουν είτε να μετακομίσουν προ-
σωρινά σε συγγενείς τους στην πόλη για 
να περάσουν τον βαρύ χειμώνα, είτε να 
χρησιμοποιήσουν καυσόξυλα που τους 
προσφέρουν τα χωράφια τους, όση πο-
σότητα κι αν είναι αυτή. Εν αναμονή των 
νέων έντονων καιρικών φαινομένων, που 
αναμένονται από σήμερα, η «Σημερινή» 
επικοινώνησε με κοινοτάρχες των ορεινών 
περιοχών, οι οποίοι και σκιαγράφησαν 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
καταφέρθηκαν εναντίον της Κυβέρνησης, 
από την οποία αναμένουν, όπως λένε, να 
πράξει τα δέοντα. 

 
ο μο ντα  γ α

να  γ τ σουν
Ο κόσμος για να ζεσταθεί και να γλι-

τώσει το κόστος της θέρμανσης, πάει από 
νωρίς για ύπνο, μας λέει ο κοινοτάρχης 
Κυπερούντας, Γιώργος Παναγιώτου. Ση-
μειώνει ότι η ανάγκη για θέρμανση ξεκι-
νά περί τα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί 
μέχρι και τον Απρίλιο, με το κόστος για 
έξι μήνες να είναι δυσβάσταχτο. Σύμ-
φωνα με στοιχεία, τα οποία επικαλείται 
ο κοινοτάρχης Κυπερούντας, το κάθε 
νοικοκυριό χρειάζεται περίπου 3.500 
χιλιάδες ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, 
ποσό το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τη 
χρήση. Συνήθως, πρόσθεσε, οι κάτοικοι 
προτιμούν την ξυλεία ως μέσο θέρμανσης, 
ανάβοντας τα τζάκια ή τις ξυλόσομπες, 

ωστόσο και αυτά «είναι ιδιαιτέρως ακριβά 
εάν κάποιος δεν διαθέτει δική του γη». 
Πολλοί πάντως είναι αυτοί που κατα-
φεύγουν στα καφενεία του χωριού για 
να περάσουν όσο πιο ζεστά μπορούν 
την ώρα τους. 

 δ π ο μπ να 
α τον ρόνο 

Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζει 
και η κοινότητα του Πεδουλά, όπου σύμ-
φωνα με τον κοινοτάρχη, Μάριο Θεο-
χάρους, σχεδόν κάθε μήνα, οι κάτοικοι 
που επιλέγουν το πετρέλαιο θέρμανσης 
για να αντέξουν τον χειμώνα, χρειάζονται 

ένα τόνο πετρέλαιο, δηλαδή γύρω στους 
έξι τόνους για να βγάλουν ολόκληρο τον 
χρόνο. Αρκετοί προτιμούν να πληρώνουν 
περίπου 15 την ημέρα για να ζεσταίνο-
νται από σόμπες πετρελαίου, ενώ όσοι 
που έχουν τζάκια ή ξυλόσομπες χρει-
άζονται περίπου 10-12 διπλοκάμπινα 
γεμάτα ξυλεία!

Ο κ. Θεοχάρους επισημαίνει ότι το 
επίδομα θέρμανσης δόθηκε για τελευταία 
φορά το 2011 και περιεκόπη το 2012. 
Οι πλείστοι, προσθέτει, που διαμένουν 
στον Πεδουλά ασχολούνται με γεωργικές 
εργασίες ή οικοδομικές, αλλά τις τελευ-
ταίες εβδομάδες το ψύχος που επικρατεί 

κράτησε πολλούς στο σπίτι τους. Προ-
σθέτει ότι την Τετάρτη θα πραγματοποι-
ηθεί συνάντηση στην Κυπερούντα, με τη 
συμμετοχή 115 χωριών του Τροόδους 
υπό τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων Γιαννάκη Παπαδούρη και 
θέμα συζήτησης την ενέργεια και τη 
θέρμανση.  

 
όσο οστί ε  

το πετρέ α ο 
Με τη θέρμανση πετρελαίου να εί-

ναι ίσως το καλύτερο μέσο θέρμανσης, 
αλλά και αυτό με το υψηλότερο κόστος, 
ανατρέξαμε στις τιμές του καυσίμου 
για να δούμε αναλυτικά πόσο κοστίζει 
στους κατοίκους των ορεινών περιοχών 
ο χειμώνας. Σύμφωνα με το Παρατηρη-
τήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων του 
Υπουργείου Εμπορίου, η μέση τιμή σε 
παγκύπρια βάση, ανέρχεται στα 0,7 1 
σεντ του ευρώ, με τη φθηνότερη στα 0,717 
σεντ και την ακριβότερη στα 0,887. Σε 
περίπτωση που ο καταναλωτής γεμίσει 
το ντεπόζιτό του με ένα τόνο πετρέλαιο, 
θα πληρώσει γύρω στα 7 1 ευρώ, με 
βάση τη μέση τιμή πώλησης. 

Συμπερασματικά, εάν συνυπολογισθεί 
το πόσο για πέντε μήνες (δηλαδή για πέντε 
περίπου γεμίσματα που χρειάζονται στις 
ορεινές περιοχές), οι κάτοικοι θα πρέπει 
να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να 
πληρώνουν περίπου 3,805 τον χρόνο. 

ση τα αυσό υ α
Όσοι επιλέξουν να καταφύγουν στα 

καυσόξυλα, σύμφωνα με τους κοινοτάρχες, 
δεν θα δουν και τεράστια διαφορά στην 
τσέπη τους, καθώς όπως ανέφεραν στη 
«Σ», η τιμή δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 
Οι τιμές στην αγορά κυμαίνονται από 
80-120 ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο, 
με την τιμή να κυμαίνεται ανάλογα με την 
ποιότητα της ξυλείας. Για παράδειγμα, 
τα καυσόξυλα από πεύκο είναι φθηνό-
τερα, με τις τιμές στα πλατύφυλλα (ελιά, 
αμυγδαλιά και χαρουπιά) να είναι πιο 
ακριβές καθότι έχουν καλύτερη αποδο-
τικότητα αλλά και λιγότερο καπνό. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι χρειάζονται τρία χωρικά 
κυβικά μέτρα καυσόξυλου (500 ευρώ) για 
να αντισταθμίσεις έναν τόνο πετρέλαιο.

οικονομία 17
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Ε ΡΙ  ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡ ΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΕΡΙΟ ΕΣ

Φ   
   

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΑΝΕ
ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΥΠΝΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

χουν να λάβουν επί-
ομα θέρμανσης από το 

, και την Τετάρτη 
 χωριά θα τα πουν 

με τον Επίτροπο Τροό-
ους στην Κυπερούντα

Μέχρι και το 2011 είχε δοθεί το αναγκαίο για τη διαβίωση των κατοί-
κων των ορεινών περιοχών επίδομα, ωστόσο περιεκόπη το 2012. 
Όπως ανέφερε ο Κοινοτάρχης Κυπερούντας, Γιώργος Παναγιώ-

του, δινόταν ποσό 200 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και περίπου 200 ευρώ για 
κάθε άτομο. Το ποσό αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, όπως σημείωσε, καθώς 
έδινε ανάσες στους κατοίκους. Λακωνικό ήταν πάντως το σχόλιο του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος κληθείς να σχολιάσει την 
περικοπή του επιδόματος και το πάγιο αίτημα των ορεινών κοινοτήτων για 
επαναφορά του, μας είπε ότι «με την Ένωση Δήμων βλέπουμε όλα τα θέματα 
που απασχολούν τις κοινότητες και τα μελετούμε».  

Ε     
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φορολογική συμπεριφο-
ρά των κατοίκων μιας 
χώρας ή μιας κοινό-
τητας αποτελεί ανα-
πόφευκτα μέρος της 
κουλτούρας της, αλλά 
και της «ανταμοιβής» 

(με την έννοια της ποιότητας των υπηρε-
σιών που προσφέρονται στους πολίτες) 
που έχουν οι πληρωμές των πωλητών 
προς την Κυβέρνηση. Θέμα κουλτούρας 
είναι και οι συμβαλλόμενοι να εκδίδουν 
αποδείξεις για τις συναλλαγές τους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
ανακοινώνονται, το πρόγραμμα ρύθμισης 
των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρε-
ώσεων σημείωσε επιτυχία. Αυτός ήταν και 
ένας από τους λόγους που το Κοινοβούλιο 
προχώρησε στην επέκταση της περιόδου 
εφαρμογής. Φυσικά, τείνει να γίνει «θεσμός» 
η επέκταση τέτοιων μέτρων, αρκεί να θυ-
μηθούμε τις παρατάσεις που δίνονταν στην 
εφαρμογή του περί Ειδικού Διακανονισμού 
Φορολογικών Οφειλών Νόμου του 2011 
και στην περίοδο παραχώρησης έκπτωσης 
10  για πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδι-
οκτησίας (όταν βρισκόταν σε ισχύ ο νόμος) 
μέσω διαδικτύου, πριν από την πάροδο 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

ε ευταία ευ α ρία  
Σημειώνεται ότι τέτοιες ρυθμίσεις δεν 

είναι κυπριακό φαινόμενο και αυτό κα-
ταδεικνύεται και από μελέτη του ΟΟΣΑ, 
όπου αναλύονται οι διάφορες ρυθμίσεις 
που τροχοδρομήθηκαν σε άλλες χώρες. 
Σε κάποιες χώρες παρόμοιες ρυθμίσεις 
συνδυάστηκαν με την εφαρμογή του προ-
τύπου ανταλλαγής πληροφοριών, δίνοντας 
την «τελευταία ευκαιρία» στους φορολο-
γουμένους να αποκαλύψουν εθελοντικά 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Φορολογική συμπεριφορά και νομοθεσία
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕ ΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

τα εισοδήματά τους, τις καταθέσεις και τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι άγνωστα 
στις φορολογικές Αρχές.

Για παράδειγμα, ο νόμος που εφαρ-
μόστηκε στην Ιταλία συμπεριελάμβανε, 
πέραν των εισοδημάτων, την εθελοντική 
αποκάλυψη στοιχείων για επενδύσεις 
όπως ακίνητα, μετοχές, τοποθετήσεις 
σε επενδυτικά, χρηματοοικονομικά και 
ασφαλιστικά προϊόντα και την καταβολή 
του προβλεπόμενου φόρου, χωρίς όμως 
να καταβάλλονται οποιαδήποτε πρόστιμα, 
τόκοι ή να ασκείται οποιαδήποτε δίωξη. 
Για να μπορούσε ένας φορολογούμενος 
να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
θα έπρεπε να συμπληρώσει τη σχετική 
δήλωση εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος. Την ίδια στιγμή, οι ποινές για 
τα κρούσματα φοροδιαφυγής ενισχύονταν.

Αν γ η ρ θμ σης
Στη Κύπρο υπάρχουν στοιχεία που 

δικαιολογούν την ανάγκη ρύθμισης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

1. Το πρώτο στοιχείο είναι η έλλειψη 
μηχανισμών είσπραξης των οφειλόμενων 
φόρων πριν από το 2012. Υπενθυμίζεται ότι, 
με την εφαρμογή του μνημονίου, το Τμήμα 
Φορολογίας έχει τη δυνατότητα δέσμευσης 
καταθέσεων φορολογουμένων που έχουν 
υπόλοιπα με το Τμήμα καθώς και τη καταχώ-
ρηση (χωρίς τη συγκατάθεση) βαρών ( ) 
επί ακίνητων περιουσιών φορολογουμένων.

 Το δεύτερο στοιχείο είναι το χρονικό 
κενό που υπάρχει από τη μέρα κατάθεσης 
της φορολογικής δήλωσης και της εξέτασής 
της (υπενθυμίζεται ότι από το 2017 η κατά-
θεση των φορολογικών δηλώσεων φυσικών 
προσώπων υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, 
διευκολύνοντας την εξέτασή της), με την έκ-
δοση φορολογίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα, 
η οικονομική κατάσταση του φορολογουμέ-
νου θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί προς 
το χειρότερο, περιορίζοντας τη δυνατότητά 
του για αποπληρωμή των υποχρεώσεών 
του. Σημειώνεται η αλλαγή στη νομοθεσία 
για τους μισθωτούς, οι οποίοι πρέπει να 
καταβάλουν οποιονδήποτε επιπλέον φόρο 
εντός δύο μηνών από την προβλεπόμενη 
από τον νόμο ημερομηνία κατάθεσης των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων.

 Το τρίτο στοιχείο ήταν η ομολογου-
μένως απότομη και μεγάλη αύξηση στους 
συντελεστές φορολόγησης ακίνητης ιδιο-

κτησίας την περίοδο 2012 - 2013, την ίδια 
ώρα που τα εισοδήματα των επιχειρήσεων 
και των νοικοκυριών είχαν συρρικνωθεί. 
Πολλά από τα ποσά που παρουσιάζονται ως 
ληξιπρόθεσμα αφορούν τη συγκεκριμένη 
νομοθεσία, η οποία καταργήθηκε το 2017 (το 
αν ήταν κοινωνικά δίκαιη η πλήρης κατάρ-
γηση, δηλαδή να φτάσουμε στο άλλο άκρο, 
είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση). 

 Σημειώνεται ότι η δυνατότητα απο-
πληρωμής με δόσεις (ανάλογα με την πε-
ρίοδο αποπληρωμής θα επιβαλλόταν και 
τόκος) θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί πολύ πιο 
νωρίς, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον 
φορολογούμενο να μπορεί ν’ αντεπεξέλθει. 
Η μη παροχή αυτής της δυνατότητας, σε 
συνδυασμό με τους τόκους και τα πρόστιμα 
που επιβάλλονταν, οδηγούσαν στη δημι-
ουργία ενός μεγάλου ανείσπρακτου ποσού.

 Επιπλέον, είναι σημαντικό να υπάρ-
ξει συγκέντρωση των προστίμων που επι-
βάλλονται επί των ανείσπρακτων φόρων, 
εφόσον πρόστιμα βρίσκονται διάσπαρτα σε 
διαφορετικές νομοθεσίες και για διαφορετικά 
γεγονότα. Είναι αναγκαίο, δηλαδή, να είναι 
εύκολα αντιληπτό στον φορολογούμενο το 
ποσό της επιβάρυνσης, στην περίπτωση 
που δεν διεκπεραιώσει τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις. 

ομείς  επ ρρεπείς 
στη οροδ α υγή 

Φυσικά τα πιο πάνω δεν αποτελούν 
δικαιολογία ούτε άλλοθι σε αυτούς που 

επιλέγουν να μην καταβάλλουν τους φό-
ρους τους ή να φοροδιαφεύγουν. Είναι 
σημαντικό ο καθένας να προγραμματίζει 
τα οικονομικά του και να καταβάλλει 
την ανάλογη φορολογία (ειδικά φορο-
λογίες που αφορούν εισοδήματα που ο 
φορολογούμενος έχει εισπράξει). Φυσικά 
τώρα υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, 
το εργαλείο της δέσμευσης καταθέσε-
ων και της επιβολής επιβαρύνσεων επί 
ακινήτων.

Τοποθετήσεις για κατηγορίες εταιρειών 
και επαγγελματιών ότι φοροδιαφεύγουν 
πρέπει να γίνονται με προσοχή, εφόσον 
σημαντικό μέρος των ατόμων που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα ενδεχομένως να 
είναι συνεπείς φορολογούμενοι. Αυτό που 
θα μπορούσε κάπως καλύτερα να λεχθεί, 
είναι ότι υπάρχουν τομείς που εκ φύσε-
ως είναι ενδεχομένως πιο επιρρεπείς στη 
φοροδιαφυγή. Σε αυτούς τους τομείς είναι 
σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι ασφαλι-
στικές δικλίδες που θα διασφαλίζουν την 
εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. 
Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα 
επιβολής φόρου στην πηγή για πληρωμές 
στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά υπηρεσίες 
που παραχωρήθηκαν στην Κύπρο. Θα 
ήταν καλό να εξεταστούν τα ποσά τα οποία 
πληρώνονται ως έξοδα προώθησης στο 
εξωτερικό και οποιαδήποτε πληρωμή 
να εκτελείται από τις τράπεζες, εφόσον 
προσκομιστεί η απόδειξη φορολογικής 
συμμόρφωσης.

ΕΛΔΥΚ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το Στρατιωτικό Πρατήριο της ΕΛΔΥΚ επιθυμεί να συνάψει 
συμφωνίες συνεργασίας ενός έτους, δηλαδή από  Μαρ.  έως και  Μαρ. 

 και με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος για τις κάτωθι ομά-
δες Προ όντων:

 1. ρώματα . Είδη Ταξιδίου
 3. Στρατιωτικά Είδη . Κοσμήματα
 . Καλλυντικά . ρολόγια 
 . υναικεία  νδρικά ξεσουάρ . υναικείες  νδρικές Τσάντες
 . Ηλεκτρονικά Είδη  Ηλεκτρικές Συσκευές 1 . Υποδήματα
 11. Ορειβατικά Είδη  Είδη  1 . Είδη Οίνου
 13. Είδη Κινητής Τηλεφωνίας και ξεσουάρ 1 . Είδη Βιβλιοπωλείου και αρτικά
 1 . θλητικά Είδη

Ο μέγιστος αριθμός συμφωνιών που θα προκύψουν είναι είκοσι τέσσερεις ( ).
Κατόπιν των παραπάνω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με 
την ΕΛΔΥΚ στα τηλέφωνα:  (Τμ. Προμηθειών),  ( εν. Δχση. 
Κ Μ) και  (Στρ. Πρατήριο) για πληροφορίες και για να παραλάβουν τη 
σχετική αίτηση.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: . Καταληκτική ημερο-
μηνία κατάθεσης αιτήσεων (σε σφραγισμένο φάκελο στη ραμματεία της ΕΛΔΥΚ): 

.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΔΔ

1. Η Κυπριακή καδημία Δημόσιας Διοίκησης (Κ ΔΔ)  ΤΔΔΠρ του Υπουργείου Οι-
κονομικών, για σκοπούς στέγασης, ενδιαφέρεται να ενοικιάσει κτήριο και ζητά την 
υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν 
προς ενοικίαση κτήριο στην Επαρχία Λευκωσίας. Το κτήριο θα πρέπει να είναι συ-
νολικού εμβαδού περίπου .  τ.μ. (με απόκλιση ), και να διαθέτει ικανοποι-
ητικούς χώρους στάθμευσης τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους συνεργάτες 
και πελάτες της Κ ΔΔ (περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στην κτηριολογική 
μελέτη). Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για πέντε ( ) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης 
για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Κ ΔΔ. 

. Σχετική πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος, κτηριολογική μελέτη και προδι-
αγραφές για το κτήριο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κ ΔΔ .

o .go .cy ca a.

3. Η Δήλωση Ενδιαφέροντος (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πιστοποιητικά) πρέπει να απευθύνεται στην ν. Διευθύντρια Κ ΔΔ ΤΔΔΠρ και να 
υποβληθεί σε δύο αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο Δήλωση Εν-
διαφέροντος για την Ενοικίαση Κτηρίου στην Κ ΔΔ , στην Κ ΔΔ, οδός Κλήμεντος 
1   1 , 1 3 Λευκωσία, πρώτο όροφο, αρ. γραφείου 111 ή 113, το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 και η ώρα 14.00.
ια περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 

τηλέφωνο   , βη εοφίλου, νώτερη Λειτουργό Επιμόρφωσης. 

Όταν το 19  έγινε η μεγάλη επέκταση 
του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων για να καλύψει κάθε εργαζόμενο 

στην Κύπρο, άφησε ακάλυπτες τις οικοκυρές 
και τις γυναίκες των γεωργών και όσους 
αμελούσαν να εγγραφούν στο Σχέδιο. Το 
θέμα της συνταξιοδότησης των οικοκυρών 
ηγέρθη το 1990 από οργανώσεις τους. Άρχισα 
μια συζήτηση μαζί τους και καταλήξαμε να 
προωθήσουμε ένα σχέδιο συνταξιοδότησής 
τους στο 8ο έτος της ηλικίας τους, με το μί-
νιμουμ ποσό σύνταξης του γενικού σχεδίου 
και ανάλογη συνεισφορά εκ μέρους τους ως 
αυτοεργοδοτουμένων. Ευρύτερος σκοπός 
του σχεδίου ήταν η συμβολή στη βελτίωση 
της θέσης της οικοκυράς στην κοινωνία, μαζί 
με άλλα μέτρα και σχέδια πολιτικής που 
προωθήθηκαν (εκσυγχρονισμός του οικο-
γενειακού δικαίου, παροχή προληπτικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικογένειες, 
δημιουργία βρεφοπαιδοκομικών σταθμών 
και κέντρων φροντίδας ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, προστασία της μητρότητας, εκπαί-
δευση κι επανεκπαίδευση της γυναίκας για 
διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής της 
στην αγορά εργασίας). 

Παράλληλα εξετάσαμε τη δυνατότητα να 
καλύψουμε και τις αγρότισσες. Οι αγρότισσες 
δεν ήταν σε θέση, όπως οι οικοκυρές, να συνει-
σφέρουν για την ασφάλισή τους. Επιπλέον, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έβλεπαν με 
καλό μάτι να επιβαρυνθεί το Τ.Κ. Ασφαλίσεων 
με έναν μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων με 
περισσότερα δικαιώματα από υποχρεώσεις. 
Έτσι, καταλήξαμε στην κοινωνική (λαϊκή) σύ-
νταξη, δηλαδή το Κράτος να καταβάλλει το 

ίδιο, από δικούς του πόρους, σύνταξη μετά 
από κάποια ηλικία στα άτομα αυτά. 

Όταν παρουσίασα στο Υπουργικό Συμβού-
λιο ένα περίγραμμα του Σχεδίου Κοινωνικής 
Σύνταξης προς το τέλος του 1992, ο Πρόεδρος 
Βασιλείου, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, 
παρέπεμψε την εισαγωγή του στη νέα θητεία 
του, μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου 1993. 
«Άσε και κάτι για την επόμενη πενταετία!». Η 
Κυβέρνηση Κληρίδη έσπευσε να προωθήσει 
το Σχέδιο, εξασφαλίζοντας, έτσι, στα γεράματά 
τους όλες εκείνες τις αφανείς εργάτριες της 
οικογένειας και της γης.                 

ο ρατ ό οήθημα 
Η παροχή κρατικού βοηθήματος σε 

άπορους πολίτες εισήχθη από την Αποικιο-
κρατική Κυβέρνηση. Το Τμήμα Ευημερίας 
ήθελε από την εποχή της Ανεξαρτησίας να το 
καλύψει νομοθετικά, ώστε η βοήθεια να μην 
παρέχεται, απλώς, ως ‘φιλανθρωπία’, αλλά 
δικαιωματικά. Ο φόβος μας ήταν μήπως, 
με την παραχώρηση τέτοιου δικαιώματος, 
ανοίγαμε τον Ασκό του Αιόλου κι ωθού-
σαμε πολλούς στο περιθώριο, όπως έγινε 
αλλού. Με την καταστροφή που επισώρευσε 
η τουρκική εισβολή, ο αριθμός των εξαρ-
τημένων από την κρατική βοήθεια πήρε 
τρομακτικές διαστάσεις. Σχεδόν ο μισός 
πληθυσμός κατέστη εξαρτημένος από το 
κυβερνητικό πρόγραμμα περίθαλψης και 
αποκατάστασης εκτοπισθέντων και παθό-
ντων. Το όλο έργο ανέλαβε η συσταθείσα 
προς τούτο Υπηρεσία Μέριμνας κι Απο-
κατάστασης Εκτοπισθέντων και Παθόντων. 

Με τις διαστάσεις που πήραν οι ανάγκες, 
οι παλιοί μας ενδοιασμοί ήρθησαν εκ των 
πραγμάτων. Τι ειρωνεία! Προσπαθούσαμε 
να προστατεύσουμε την κοινωνία από τους 
λίγους, που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν 
το δικαίωμά τους σε δημόσιο βοήθημα και 
ελέω εισβολής ο μισός πληθυσμός κατέστη 
αναγκαστικά δικαιούχος από τη μια μέρα στην 

άλλη. Έτσι, η παροχή δημοσίου βοηθήματος 
μετατράπηκε σε δικαίωμα του κάθε πολίτη. 
Σήμερα διαθέτουμε ένα κράτος ευημερίας, 
όπου κανένας δεν μπορεί να πέσει κάτω από 
ένα μίνιμουμ επίπεδο διαβίωσης. ς Υπουρ-
γός Εργασίας, είχα κηρύξει την τελευταία 
δεκαετία του 20ού αιώνα, 1990-2000, ως 
δεκαετία ανάπτυξης κοινωνικής ευημερίας, 
ώστε, ‘στο τέλος του απερχόμενου αιώνα, να 
έχει εδραιωθεί ένα κράτος ευημερίας, στο 
οποίο ο κάθε πολίτης θα είναι κοινωνός στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στα 
αγαθά της, και σε μια κοινωνία βασιζόμενη 
στην αμοιβαία στήριξη των μελών της και σ’ 
εκείνους τους θεσμούς και αξίες που ανα-
πτύσσουν κι εξυψώνουν τον άνθρωπο και 
προσδίδουν ποιότητα στη ζωή’.

ο νων ή ευημερία
Παρόλη την πρόοδο που έγινε στον το-

μέα της κοινωνικής ευημερίας, πιστεύω 
ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, 
αν το θέμα αντιμετωπίζετο σφαιρικά κι όχι 
αποσπασματικά. Γιατί, την ευημερία δεν τη 
διασφαλίζουν από μόνα τους ούτε το δημό-
σιο βοήθημα (Τμήμα Ευημερίας), ούτε η 
κοινωνική σύνταξη  (ΤΚΑσφαλίσεων), ούτε 
τα στεγαστικά σχέδια (Τμήμα Πολεοδομίας, 
Οργανισμοί Χρηματοδότησης Στέγης και 
Ανάπτυξης Γης), ούτε ο Φορέας Ισότιμης 
Κατανομής των Βαρών της Εισβολής. Χωρίς 
να εισηγούμαι την υπαγωγή όλων σε ένα 
φορέα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να συντο-
νίζονται περισσότερο, ώστε πιο αποτελε-
σματικά να προωθείται ο κοινός σκοπός 
τους, η ανύψωση του επιπέδου διαβίωσης 
των πολιτών. Τον συντονισμό θα έπρεπε 
να αναλάβει το Τμήμα Ευημερίας, αφού 
διαρθρωθεί και στελεχωθεί κατάλληλα.  

Αυτήν τη διάσταση προσπαθήσαμε να 
εισαγάγουμε στις εργασίες του Τμήματος 
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 
Χαρακτηριστικό είναι το πιο κάτω απόσπασμα 

από το Τρίτο Σχέδιο, 1972-197 : ‘Η τοποθέ-
τηση του προγραμματισμού της κοινωνικής 
ανάπτυξης γενικότερα... πάνω σε καλύτερη 
βάση... ς μέρος της συνολικής προσπάθειας 
ανάπτυξης θα προωθήσει περισσότερο την 
ενσωμάτωση του κοινωνικού και οικονο-
μικού προγραμματισμού’. Η εφαρμογή του 
Τρίτου Σχεδίου διακόπηκε, ως γνωστόν, από 
την τουρκική εισβολή. Όμως, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 μετακαλέσαμε ειδικό εμπει-
ρογνώμονα, ο οποίος υπέβαλε έκθεση για την 
ανάπτυξη των υπηρεσιών του Τμήματος Ευη-
μερίας στους τομείς της έρευνας, αξιολόγησης, 
συγκέντρωσης κι επεξεργασίας στατιστικών 
στοιχείων και προγραμματισμού κοινωνικής 
ανάπτυξης. Δυστυχώς, το Τμήμα Ευημερίας 
παλινδρόμησε προς εκείνα τα πράγματα που 
παραδοσιακά έμαθε να κάνει καλύτερα και 
ούτε επήρε την ανάλογη επίσημη στήριξη 
προς την κατεύθυνση αυτή από τότε. 
* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 

Γραφείου Προγραμματισμού

Η κοινωνική ευημερία και η κρατική πολιτική

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

Το θέμα της συνταξιο ότησης 
των οικοκυρών ηγέρθη το 
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ρι υ ας α υ ρι α αι 
  υ η ι η  υ ς 

και ια ή  ρι υ α αι 
ρα η α αι ι

 α ρ  α η-
ή ι α ι α η ρ ική 
υ ρ η και η αυ α -

η η κ ι    αρ ικ  
ι  α η ή ι η ρική 

α υ ρη η υ ρ υ ρ-
α ι   Τ ή α ρ ας  

 ι α ρ  ις α ις  ς 
ι η ηκ  και η  αρ ή -

αι α κ υ ρας  ς α 
ρ α  α  κ ια 

κ η ρα υ α η η ι υρ  
α ρ  ι ικη ικ  κ ς  ια 

α η αι ι ς α ις  
 η   

Δ  
   

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 
Ο,ΤΙ Α ΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΑΙΝΟΜΕ-
ΝΩΝ ΟΡΟΔΙΑ ΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΤΑ-
ΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕ ΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ.

Η αλλαγή στην κατάσταση 
περιουσίας, όταν αφαιρε-
θούν λογικά έξο α ιαβί-
ωσης, θα πρέπει να συνά-

ει με το εισό ημα που ο 
φορολογούμενος ήλωσε 
για το υπό αναφορά έτος
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Αυξημένα κατά  ήταν τα έσοδα από 
τον τουρισμό τον Οκτώβριο του 2018, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2017. Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέ-
σματα της «Έρευνας Ταξιδιωτών», τα έσοδα από 
τον τουρισμό τον Οκτώβριο 2018 ανήλθαν σε 

293,8 εκ. σε σύγκριση με 277,1 εκ. τον αντί-
στοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 τα έσοδα 
από τον τουρισμό υπολογίζονται σε 2.5 2,3 
εκ. σε σύγκριση με 2. 93,8 εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,7 . 

Η κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών για τον 
Οκτώβριο 2018 ανήλθε σε 77, 0 σε σύγκριση 
με 81,05 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμε-
νου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 0,5 . Η κατά 
κεφαλήν/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον 
Οκτώβριο 2018 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 
2017 σημείωσε αύξηση ,0  (από 73,23 σε 

7 ,13). Μείωση της τάξης του ,3  σημειώθηκε 
στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,3 μέρες τον 
Οκτώβριο 2017 σε 8,9 μέρες τον Οκτώβριο 2018.

ατ  ε α ήν  δαπ νη τουρ στ ν
Η κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών για την 

περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 ανήλθε σε 
97,5  σε σύγκριση με 731, 3 την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνο-

ντας μείωση ,7 . Η κατά κεφαλήν/κατά ημέρα 
δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Οκτωβρίου 2018 σε σύγκριση με την περίοδο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 σημείωσε επίσης 
μείωση 1,5  (από 77,01 σε 75,82).

Αυτοί που οδε ουν
τα περ σσότερα

Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της «Έρευ-
νας Ταξιδιωτών», οι Βέλγοι αποδείχθηκαν οι πιο 
χουβαρντάδες τουρίστες για τον φετινό Οκτώβριο, 
με τους Ελλαδίτες να τερματίζουν τελευταίοι στα 
ποσά που ξόδεψαν επί κυπριακού εδάφους κατά 
την επίσκεψή τους στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για τον 
συγκεκριμένο μήνα, τα κατά κεφαλήν έξοδα των 
επισκεπτών από το Βέλγιο διαμορφώθηκαν στα 

 1.118,01, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 13 ,3  
την ημέρα. Δεύτεροι στη λίστα των χουβαρντάδων 
έρχονται οι Ελβετοί με κατά κεφαλήν έξοδα που 
φτάνουν τα 985,79 με ημερήσιες δαπάνες τα 

11 , 3 και τρίτοι οι Γερμανοί με κατά κεφαλήν 
έξοδα 8 ,2  και ημερήσιες δαπάνες 88,15. 
Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι επισκέ-
πτες από τις ΗΠΑ με 783,37, οι Βρετανοί με 

775,81, οι Νορβηγοί με 720,92, οι Αυστρι-
ακοί με 70 ,05, οι Φινλανδοί με 23,9 , οι 
Σουηδοί με 1 ,19 και οι ώσοι με 07,01.

οδα με μέτρο
Στην αντίπερα όχθη, οι εξ Ελλάδος επισκέπτες 

ξόδεψαν μόλις 315,3  ανά άτομο, με τις ημερή-
σιες δαπάνες τους να διαμορφώνονται σε 3,80, 
και τους Ισραηλινούς να βρίσκονται σε σχετικά 
κοντινή απόσταση με κατά κεφαλήν δαπάνες 
ύψους 22, 7 και ημερήσια έξοδα 100, . 
Τέλος, σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε και η κατά 
κεφαλήν δαπάνη των Γάλλων, Πολωνών, Δανών, 
Ουκρανών και Λιβανέζων επισκεπτών, η οποία 
κυμάνθηκε μεταξύ 30-530.

Υπάρχει πάντως αισιοδοξία πως η κατά κε-
φαλήν δαπάνη των τουριστών θα αυξηθεί μετά 
και τη λειτουργία των καζίνων και με άλλα έργα, 
που είτε έχουν αποπερατωθεί είτε βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους, τα οποία 
εμπλουτίζουν το τουριστικό μας προϊόν.

Συγκεκριμένα έγγραφα βαρύ-
νουσας σημασίας ζήτησε από 
αριθμό εμπλεκομένων φορέων 

η τριμελής Ερευνητική Επιτροπή για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού. 
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, είναι η Κυπριακή Εταιρεία Δια-
χείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ 
(ΚΕΔΙΠΕΣ), η οποία δημιουργήθηκε 
μετά την πώληση της ΣΚΤ, η Κεντρι-
κή Τράπεζα και η Βουλή. Αρμόδια 
πηγή επισημαίνει ότι, κατά τη μελέτη 
του ογκωδέστατου υλικού, στο πλαίσιο 
ετοιμασίας του πορίσματος για τα αίτια 
κατάρρευσης, η Επιτροπή διαπίστωσε 
κάποια κενά, τα οποία ευελπιστεί να 
καλύψει μέσα από την εξασφάλιση των εν 
λόγω επιπρόσθετων στοιχείων. Κάποια 
από τα ζητούμενα έγγραφα λήφθηκαν 
τα τελευταία 2 ωρα και τα υπόλοιπα 
αναμένεται να αποσταλούν τις επόμενες 
ημέρες. δη το συγκεντρωθέν μαρτυρικό 
υλικό έχει ξεπεράσει τις 800 σελίδες. 

όρ σμα μέ ρ  
τ ς  αρτίου

Στόχος των μελών της Επιτροπής 
(Γεώργιος Αρέστη, Γεώργιος Γεωργίου 
και Γεώργιος Χαραλάμπους) είναι να 
ετοιμάσουν το πόρισμα μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου ή το αργότερο μέχρι τις  
Μαρτίου. Υπενθυμίζεται, ότι η Επιτροπή 
κατά την περίοδο 3 Αυγούστου 2018 
μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2018 πραγ-
ματοποίησε 0 δημόσιες ακροάσεις και 
εξέτασε 75 μάρτυρες. Το πόρισμα θα 
αρχίζει από το 1981, οπότε και δημοσι-
εύτηκε το πόρισμα άλλης Ερευνητικής 
Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Στη 
συνέχεια, θα χωρίζεται σε κεφάλαια 
ανάλογα με την περίοδο. Ένα από τα 
κεφάλαια θα αφορά στην περίοδο εισόδου 
της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 200  και ακολούθως θα καταπιαστεί 
με την περίοδο 2013 και μετά, που ήταν 
και η πιο σημαντική για την ανακεφα-
λαιοποίηση του Συνεργατισμού.

 ρ ματα α  θ ματα
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 

διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», 
έδρα της τριμελούς Ερευνητικής Επι-
τροπής, παρέλασαν σωρεία πρώην και 
νυν στελεχών της πρώην τράπεζας και 
άλλοι φορείς που είχαν εμπλοκή στα 
θέματα του οργανισμού. Καταγγέλθη-
καν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις που 
αφορούσαν κυρίως την προ του 2013 
περίοδο σε σχέση με παράτυπες πα-
ραχωρήσεις δανείων εκατομμυρίων, 
χωρίς εξασφαλίσεις, από Συνεργατικά 
Πιστωτικά Ιδρύματα σε πολίτες, αλλά 
και στελέχη των ιδίων των ιδρυμάτων, 
μέχρι και δάνεια σε νεκρούς, με πλα-
στογραφίες. 

Οι καταγγελίες επεκτάθηκαν στις 
υποθηκεύσεις κοιμητηρίων και εκ-
κλησιών. Οι ενέργειες «αφαίμαξης» 
της Τράπεζας, όπως υποστηρίχθηκε 
κατά την ακροαματική διαδικασία, 

περιελάμβαναν και υπερεκτιμήσεις 
ακινήτων, αλλά και περιπτώσεις που 
«βγάζουν μάτια», όπως την πολύκροτη 
υπόθεση του 2009 με την παραχώ-
ρηση δανείου σε 90χρονη μοναχή με 

0ετή αποπληρωμή! Καταγγέλθηκε, 
επίσης, έντονη κομματική εμπλοκή 
στη λήψη αποφάσεων και στους διο-
ρισμούς σε Γραμματείες και Επιτρο-
πείες των Συνεργατικών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων.

Ορισμένες καταθέσεις εστιάστη-
καν και στις ασφυκτικές πιέσεις που 
ασκήθηκαν, μετά το 2013, από τους 
επόπτες, εντός και εκτός Κύπρου, για 
τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων, αλλά και για την αποκρατι-
κοποίηση και πώληση της Τράπεζας. 

ς εκ τούτου, η Ερευνητική Επιτροπή 
ζήτησε και έλαβε γραπτές απαντήσεις 
και στοιχεία από τον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας ( ).

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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έλγοι και λ ετοί οι πιο

χου αρντ δες τουρίστες Νέα δέσμη στοιχείων για τον υνεργατισμό
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΡΥΝΟΥΣΑΣ ΣΗ ΑΣΙΑΣ ΗΤΑ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε ΙΤΡΟ Η

ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟ ΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 
ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩ-
ΣΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΔΙΠΕΣ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ. 
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΑΡΧΕΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ Ι
socratis79@gmail.com

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΗΝΤΑΕ
k.penintaex@sigmatv. 
com
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επορτάζ 20
ΡΕΚΟΡ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ  

Αλλάζουν χέρια 10.000 ακίνητα

ΞΕΝΟΣ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΤΡΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, 
ΜΕΔ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΣ 
ΠΕΝΤΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

Γ ια δεύτερη συνεχή χρονιά η Κύπρος 
κατατάσσεται πρώτη απ’ όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και έκτη για όλα τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.  
Η Κύπρος ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό 
έργων αξιοποιώντας πλήρως τα αναπτυ-
ξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, με βάση τις πιστοποιημένες 
δαπάνες, η Κύπρος πέτυχε όχι μόνο την 
πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλιών, αλλά, σύμφωνα με στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατατάσσεται 
μεταξύ των κρατών μελών με τις καλύτερες 
επιδόσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου. Σημειώνεται 
ότι για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 
περιόδου 201 -2020 (Ανταγωνιστικότη-
τα και Αειφόρος Ανάπτυξη, Απασχόληση, 
Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή, 
ΘΑΛΑΣΣΑ 201 -2020 και Βασική Επισι-
τιστική και Υλική Βοήθεια) υποβλήθηκαν 

αιτήσεις πληρωμών ύψους περίπου 138 
εκ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο για 
απορρόφηση (127 εκ. ευρώ) κατά περίπου 
11 εκ ευρώ. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις 
στοχεύουν, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδο-
μών για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Επι-
χειρηματικότητα, Ενέργεια, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής, Έρευνα και Καινοτομία, 
Περιβάλλον, Μεταφορές, δράσεις που απο-
σκοπούν στη αύξηση της απασχόλησης 
και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
καθώς και μέτρα για προώθηση της αλι-
είας και υδατοκαλλιέργειας.  Ο Υπουρ-
γός Οικονομικών εκφράζει την ιδιαίτερη 
ικανοποίησή του και συνεχάρη ήδη τις 
αρμόδιες υπηρεσίες για την εξαιρετική 
δουλειά που έχει γίνει. Υπογραμμίζει πα-
ράλληλα τη σημασία αξιοποίησης των εν 
λόγω χρηματοδοτήσεων για εξασφάλιση 
αειφόρου ανάπτυξης σημειώνοντας την 
ετοιμότητα τόσο της κυβέρνησης όσο και 
των αρμόδιων υπηρεσιών για συνέχιση 
των προσπαθειών προς τον σκοπό αυτό. 

Η πολυκατοικία , στην 
περιοχή Μακένζι, αποτελεί το 
πρώτο έργο του Ομίλου  

στη Λάρνακα. Τα επτά καταπληκτικά δια-
μερίσματα με θέα προς τη θάλασσα έχουν 
πωληθεί εδώ και καιρό. 

Πλέον, οι ένοικοι του έργου  
είναι με τη «βούλα» οι ιδιοκτήτες των μο-
ντέρνων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, 
καθώς εκδόθηκαν όλοι οι τίτλοι των διαμε-

ρισμάτων και γίνονται ήδη οι μεταβιβάσεις 
προς τους ιδιοκτήτες. 

Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημα-
ντικότερη οικονομική επένδυση ζωής. Ο 
Όμιλος  τής δίνει πραγματική αξία, 
προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευ-
ής, συνέπεια στην παράδοση και σίγουρο 
τίτλο ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
80005757 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας). 

Τ α ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο 
αυξήθηκαν σε 9,2  τον Νοέμβριο 
του 2018 (8,9  στους άνδρες 

και 9,  στις γυναίκες), κάτι που αντι-
στοιχεί σε 1.000 άτομα, σε σύγκριση 
με τον Οκτώβριο του 2018, που ήταν 
8,8  ή 39.000 άτομα, αλλά παραμέ-
νουν χαμηλότερα από τον ίδιο μήνα 
του 2017 (10,2  ή 3.000 άτομα). Τα 

στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την 
, τη στατιστική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειωθεί, 
επίσης, ότι, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα δεδομένα, η ανεργία των νέων 
στην Κύπρο ανερχόταν στο 23,0  (8.000 
άτομα) τον Νοέμβριο του 2017 και 19,3  
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 
2018 (7.000 άτομα). 

αταγράφοντας ετήσια 
αύξηση , σε σύγκρι-
ση με αύξηση 23,7  το 
2017, ολοκληρώθηκε 
το 2018 στις πωλήσεις 
ακινήτων στις ελεύθερες 
περιοχές της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
στοιχεία που ανακοίνωσε το Κτηματολό-
γιο για ολόκληρο το 2018, τα πωλητήρια 
έγγραφα που κατατέθηκαν ανήλθαν στα 
9.2 2 τεμάχια, έναντι 8.73  το 2017. Η 
αύξηση θα μπορούσε να ήταν και με-
γαλύτερη αν δεν παρατηρείτο σημαντι-
κή μείωση στις πωλήσεις τον τελευταίο 
μήνα του προηγούμενου έτους, καθώς 
οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 8  
σε σύγκριση με το 2017. 

Ανά μήνα πάντως η μεγαλύτερη αύξηση 
στις πωλήσεις παρατηρήθηκε τον Ιανου-
άριο του 2018, όταν ανήλθε στο 70  και 
ακολούθησαν ο Φεβρουάριος με αύξηση 

5 , ο Μάρτιος με 35 , ο Απρίλιος με 
28  και ο Ιούλιος με 17 . Όλοι οι μήνες 
του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση τον 
Δεκέμβριο και τον Μάρτιο, όπου η μείωση 
περιορίστηκε στο 5 , έκλεισαν με θετικό 
πρόσημο στις πωλήσεις, με την μικρότερη 
ύψους μόλις 2  να καταγράφεται τους μήνες 
Ιούνιο και Νοέμβριο.  

Πρόκειται με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
του Κτηματολογίου για τον καλύτερο χρόνο 
σε πωλήσεις ακινήτων από το 2008, κάτι 
το οποίο αποδίδεται, σύμφωνα με ειδικούς, 
αφενός στο αυξημένο ενδιαφέρον για αγο-
ρά ακινήτων από ξένους αγοραστές και, 
αφετέρου, στην ανταλλαγή ακινήτων έναντι 

χρεών, τα οποία πέρασαν στο χαρτοφυλάκιο 
των κυπριακών τραπεζών.

ρωτ ές ευ ωσίας 
α  εμεσο   

Τα σκήπτρα στην αύξηση των πω-
λήσεων ακινήτων το 2018 κατέλαβε η 
επαρχία Λευκωσίας,  καθώς τα πωλητήρια 
έγγραφα ανήλθαν στα 1. 0  από 1.  
το 2017, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 
10 . Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η 
Λεμεσός, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 8  φθάνοντας στις 3. 11 σε σύ-

γκριση με 3.1 7 πωλήσεις το 2017. Σε 
ό,τι αφορά τις υπόλοιπες επαρχίες, στην 
Πάφο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5  
φθάνοντας στις 2.2 2 από 2.135 το 2017, 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο κατά 2 , 
φθάνοντας στις 38 από 28 το 2017, 
ενώ στη Λάρνακα μειώθηκαν κατά 0,5 , 
καθώς έφθασαν τις 13 5 από 13 0 την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 συνε σ ορ  των ένων  
Όπως ανέφερε στη «Σ» ο αντιπρό-

εδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων 

Εκτιμητών Ακινήτων,  Πόλυς Κου-
ρουσίδης, οι ξένοι αγοραστές ήταν το 
1/3 του συνόλου των αγοραστών, ήτοι 
περίπου στις 3.000 πωλήσεις, ωστόσο 
σε αξία κρατούν τα σκήπτρα. «Οι ξένοι 
αγοράζουν κατά κύριο λόγο ακριβά 
ακίνητα με σκοπό την πολιτογράφηση 
και την άδεια μόνιμης παραμονής», 
είπε. Πρόσθεσε δε ότι μεγάλο ποσοστό, 
της τάξεως του 15 -20 , αποτελούν 
και οι πωλήσεις λόγω αναδιαρθρώ-
σεων μη εξυπηρετούμενων δανείων 
στο πλαίσιο της ανταλλαγής χρέους 
έναντι ακινήτων. «Οι καθαρά κυπρι-
ακές πωλήσεις στο παζάρι ήταν γύρω 
στις .000, αριθμός ο οποίος αποτελεί 
ρεκόρ δεκαετίας», τόνισε. 

 τ ση του  
Ερωτηθείς κατά πόσον η τάση της περ-

σινής χρονιάς θα διατηρηθεί και για το 
2019, ο Πόλυς Κουρουσίδης απάντησε 
ότι η αύξηση των πωλήσεων που παρα-
τηρείται είναι συνεχόμενη για τα τελευταία 
πέντε χρόνια, ήτοι από το 2013 μέχρι το 
2018, θεωρώντας πως και η νέα χρονιά 
θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, κυρίως σε 
επίπεδο αύξησης πωλήσεων και όχι τιμών. 
«Ένα μεγάλο στοίχημα είναι αν θα σπά-
σει το φράγμα των 10.000 πωλήσεων, το 
οποίο εξαρτάται κυρίως από την εξωγενή 
ζήτηση. Αν αυτή συνεχιστεί καλύπτοντας 
το 30 -35 , θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε 
τις 10.000 πωλήσεις. Από την άλλη», επι-
σήμανε, «θα πρέπει να πούμε ότι οι τιμές 
δεν ανεβαίνουν σε όλα τα είδη ακινήτων». 
Καταλήγοντας, ο κ. Κουρουσίδης εξέφρα-
σε την εκτίμηση ότι σήμερα η καλύτερη 
επένδυση στην αγορά ακινήτων αφορά 
τα εμπορικά ακίνητα και η χειρότερη τα 
γεωργικά τεμάχια.

Μείωση 5,  δις παρουσίασε 
στο τέλος Σεπτεμβρίου το ύψος 
των μη εξυπηρετούμενων χο-

ρηγήσεων (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα 
σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου, κυρίως 
λόγω της μεταφοράς των κόκκινων δα-
νείων της πρώην Συνεργατικής Κυπρι-
ακής Τράπεζας στον φορέα διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων, τη ΣΕΔΙΠΕΣ, 
ύστερα από την πώληση του καλού τμή-
ματος της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας για τον Σεπτέμβριο του 2018, τα 
συνολικά ΜΕΧ στο κυπριακό τραπεζικό 
σύστημα υποχώρησαν από τα 1 ,  δις 
τον Ιούνιο στα 11,02 δισεκατομμύρια, 
που αποτελεί το ιστορικά χαμηλότερο 
σημείο μετά την οικονομική κρίση του 
2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, 
από την αρχή του χρόνου οι ΜΕΧ μει-
ώθηκαν κατά 10 δις.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΚΥΠΕ, 
ως ποσοστό επί των συνολικών δανείων, 
οι ΜΕΧ υποχώρησαν στο 31,8  από 

0,3  στο τέλος Ιουνίου και 3  στο 
τέλος Δεκεμβρίου του 2017, ενώ οι 
συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν 
στο 51,9  από 8,3  στο τέλος Ιουνίου. 

«H καθοδική πορεία των μη εξυπηρε-
τούμενων χορηγήσεων οφείλεται κυρίως 
στην αφαίρεση από το τραπεζικό σύστημα 
του δανειακού χαρτοφυλακίου της Συ-
νεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, που 
μεταφέρθηκε στην ΚΕΔΙΠΕΣ», αναφέρει 

η ΚΤΚ. Υπενθυμίζεται πως η Συνεργα-
τική Κυπριακή Τράπεζα απώλεσε την 
άδεια τραπεζικών εργασιών στο τέλος 
Αυγούστου. 

 
ουτ  στα  

των νο ο υρ ν
Παράλληλα, η μεταφορά των κόκκι-

νων δανείων στη ΣΕΔΙΠΕΣ επέφερε και 
αλλαγή στην αναλογία των ΜΕΧ μεταξύ 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έτσι τα 
ΜΕΧ των νοικοκυριών από 10,2 δις υπο-
χώρησαν κατά το ήμισυ, φτάνοντας στα 

5,32 δις και αντιστοιχούν στο 8,3  
των συνολικών ΜΕΧ, ενώ τα επιχειρη-
ματικά κόκκινα δάνεια ανέρχονταν στο 
τέλος Σεπτεμβρίου στα 5,35 δις και 
αντιστοιχούσαν στα 8,5  των συνο-
λικών ΜΕΧ, εκ των οποίων τα ,5 δις 
ανήκει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές 
χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχονταν 
στα 7.33 δις, από τα οποία .82 δις 
εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις 
μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερι-
κώς λόγω του ορισμού των μη εξυπη-
ρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός 
επεξηγείται πιο πάνω. 

Τα συνολικά δάνεια παρουσίασαν μεί-
ωση σε ποσοστό ,  δις υποχωρώντας 
στα 3 ,  δις στο τέλος Σεπτεμβρίου του 
2018 από 1,2 δις στο τέλος Ιουνίου 
του ιδίου έτους.

Τα δύο μεγαλύτερα κυπριακά 
τυπογραφεία,  και 

, προχωρούν σε 
συγχώνευση από την 1η Ιανουαρίου 
2019 και εγκαινιάζουν μια νέα εποχή 
στις εκτυπώσεις. Ενώνοντας τη σύγχρο-
νη τεχνολογία και το προσωπικό τους, 
συνθέτοντας την πείρα και την τεχνο-
γνωσία τους, ανοίγουν νέους δρόμους 
πρωτοπορίας στην κυπριακή τυπογρα-
φία. Οι δύο ιστορικοί εκτυπωτικοί οίκοι 
της Κύπρου έχουν μια μακρά ιστορία 
εκτύπωσης εφημερίδων, περιοδικών, 
βιβλίων, διαφημιστικών εντύπων και εκ-
δόσεων, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας και των υλικών της κάθε 
εποχής. Η συγχώνευσή τους αναμένε-
ται να δώσει νέα ώθηση στις εργασίες 
τους, επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν 
και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. 
Το τυπογραφείο  έριξε το 
πρώτο μελάνι σε μηχανή εκτύπωσης 
το 192 , φτάνοντας σήμερα να ηγείται 
στον τομέα της επαγγελματικής εκτύ-
πωσης υψηλών προδιαγραφών. Με τον 

πιο σύγχρονο διαθέσιμο εξοπλισμό και 
μια μεγάλη γκάμα επιλογών για κάθε 
είδους εκτύπωση, αποτελεί μια καινοτόμο 
επιχείρηση, με κύριο χαρακτηριστικό 
της τη συνεχή εξέλιξη. Η τυπογραφική 
εταιρεία  ιδρύθηκε το 1959, 
με σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες 
ανάγκες στον τομέα των εκτυπώσεων 
μαζικής κυκλοφορίας. Η ανάπτυξή της 
υπήρξε ραγδαία και ο εξοπλισμός της 
ήρθε να καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα 
εργασιών στην εκτύπωση εφημερίδων, 
περιοδικών, βιβλίων και διαφημιστικών 
εντύπων. Σε μια εποχή που τα έντυπα 
αντιμετωπίζουν διεθνώς νέες προκλήσεις 
και οι απαιτήσεις για εξειδικευμένες εκ-
δόσεις αυξάνονται, τα δύο τυπογραφεία 
αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους και να επενδύσουν από κοινού στην 
ακόμη υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, 
προσβλέποντας σε περαιτέρω ανάπτυξη 
και εξέλιξη στον τομέα της τυπογραφί-
ας, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν 
στους πελάτες τους τις υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες τους.

ρωτι  Κύπρου στα 
κοινοτικ  κονδύλια

κδό ηκαν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας της 

το ,  η ανεργία 
τον Νοέμ ριο

είωση ,  δις στα κόκκινα 
δ νεια λόγω υνεργατισμού 

Νέα εποχή για την 
κυπριακή τυπογραφία

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ Ι
socratis79@gmail.com
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ BOHΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, ο οποίος δραστηριοποιείται στους το-
μείς των λιμανιών και της ναυτιλίας, ζητά να προσλάβει  ικανό, προσοντούχο και 
δυναμικό άτομο στη θέση του Βοηθού Διευθυντή με προοπτική την ανέλιξή του 
ως Διευθυντή του Συνδέσμου.

Καθήκοντα και ευθύνες

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ατόμου που θα προσληφθεί (άνδρας ή γυναίκα) 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητες του 
Συνδέσμου στους  τομείς των λιμανιών και της ναυτιλίας καθώς και των υπηρε-
σιών των Μελών του.

Απαιτούμενα Προσόντα

•  Πανεπιστημιακός τίτλος στους Κλάδους Οικονομικών, Νομικών, Λογιστικής, 
Ναυτιλιακών ή άλλου παρόμοιου ή ισότιμου  κλάδου.

• Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
•  Άριστη γνώση της ελληνικής και  αγγλικής γλώσσας (να υποβληθούν σχετικά  

πτυχία  και πιστοποιητικά).
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
• Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

Προσωπικά χαρακτηριστικά

•  Δυναμικός χαρακτήρας με αυτοπεποίθηση και ικανότητα ανάληψης πρωτο-
βουλιών.

•  Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης 
προβλημάτων.

•  Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική 
διαχείριση χρόνου.

•  Να μπορεί να εργάζεται και να αποδίδει κάτω από έντονες εργασιακές συν-
θήκες και ανάγκες. 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και εμπει-
ρίας, το οποίο περιλαμβάνει 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας και άλλα ωφελήματα.  

Oι αιτήσεις να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του Συνδέσμου:  info@
csa-cy.org 

Mόνο οι  υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις είναι άκρως εμπιστευτικές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
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άθετες τομές για να υπάρξουν ση-
μαντικές βελτιώσεις σε βάθος χρό-
νου φαίνεται ότι απαιτούνται για την 
«εγκατάσταση» της έρευνας και της 
καινοτομίας στη χώρα. Η Κύπρος 
έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια 
στην αναγνώριση του εδάφους, ενώ 

σχετικά πρόσφατα η Κυβέρνηση έχει λάβει αποφά-
σεις, για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος 
έρευνας και καινοτομίας. Το Σύστημα περιλαμβάνει 
νέους θεσμούς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Έρευ-
νας και Καινοτομίας, το οποίο θα συμβουλεύει την 
Κυβέρνηση για θέματα στρατηγικής, και ο θεσμός 
του Επικεφαλής Επιστήμονα, ο οποίος, στο πρότυπο 
του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ρόλο 
συντονιστή και καθοδηγητή για την προώθηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα.

Ο Κυριάκος Κόκκινος, ο οποίος διορίσθηκε πρό-
σφατα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη  νευ-
ραλγικής σημασίας θέση του Θεσμού του Επικεφαλής 
Επιστήμονα και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλί-
ου Έρευνας και Καινοτομίας, Φίλιππος Πατσαλής, 
σκιαγραφούν στη «Σ» τα επόμενα βήματά τους. H 
επένδυση ενός κράτους στην Έρευνα και Ανάπτυξη 
«είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη καινο-
τομίας, λειτουργώντας, κατ’ επέκτασιν, ως βασικός 
μοχλός για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και 

κοινωνική ευημερία», σημειώνει ο κ. Κόκκινος. «Ο 
στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα σωστό οικο-
σύστημα στη χώρα μας, το οποίο να παρέχει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για να ανθίσει η έρευνα και η 
καινοτομία, σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, νεοφυείς 
επιχειρήσεις, ακόμη και στις υφιστάμενες εταιρείες, 
οι οποίες θα επενδύουν περισσότερο σε καινοτόμα 
προϊόντα», δηλώνει ο κ. Πατσαλής.

 προς στα αμη  
Τα στοιχεία της  για την Έρευνα και 

Ανάπτυξη (Ε Α), βρίσκουν την Κύπρο το 2017 να 
κινείται ανοδικά σε σύγκριση με το 201 , πλην όμως 
στην τέταρτη θέση από το τέλος του καταλόγου των 
χωρών μελών της Ε.Ε. Η Κύπρος δαπάνησε το 2017 

109 εκ. για Έρευνα και Ανάπτυξη, αυξάνοντας την 
ένταση στο 0,5  του ΑΕΠ. Οι δαπάνες το 201  
ήταν 99 εκ. και το 2015 85 εκ. Ο στόχος της Ε.Ε. 
το 2020, σε ό,τι αφορά το συνολικό ποσοστό που 
επενδύεται ετησίως για Ε Α, θα ανέλθει στο 3 , 
ενώ για το 2017 παραμένει στο 2,07 .

Ο επικεφαλής επιστήμονας επισημαίνει το γεγονός 
ότι 2  των δαπανών για Ε Α (το 3ο υψηλότερο 
ποσοστό στην Ε.Ε.) πραγματοποιείται στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. «Η θετική πορεία της έρευνας που 
πραγματοποιείται εντός των ακαδημαϊκών και ερευ-
νητικών μας κέντρων, ωστόσο, δεν μας εφησυχάζει. 
Αντιθέτως, μας επιβάλλει την ανάγκη για διατήρη-
ση και περαιτέρω ενίσχυση αυτής της δυναμικής, 
μέσω της διεύρυνσης της επιστημονικής μας βάσης 
και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται 
σε υψηλού επιπέδου ερευνητικές δραστηριότητες, 
εστιάζοντας σε τομείς με υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία για την οικονομία»,  σημειώνει ο κ. Κόκκινος.

α εν
Η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε καινο-

τομία είναι, σύμφωνα με τον επικεφαλής επιστήμονα, 
μια από τις σημαντικότερες ελλείψεις. Όπως εξηγεί 
ο κ. Κόκκινος, «η χώρα μας φαίνεται να υστερεί ση-
μαντικά στην εμπλοκή των επιχειρήσεων σε δρα-
στηριότητες Ε Α και καινοτομίας, καθώς και στην 
επένδυση που γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα στο εν 
λόγω πεδίο. Όπως διαφαίνεται, υπάρχει βασικό κενό 

στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που 
παράγεται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα 
των κυπριακών επιχειρήσεων». Οι ελλείψεις έχουν 
καταγραφεί, σημειώνει ο πρόεδρος του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. «Φέραμε 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μας έδωσαν τα ‘φώτα’ 
τους και έχουμε μελετήσει το μοντέλο πέντε επι-
τυχημένων χωρών (Ισραήλ, Φινλανδία, Ιρλανδία, 
Σιγκαπούρη και Ηνωμένο Βασίλειο), ώστε να υιο-
θετήσουμε επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές, που 
χρησιμοποιούνται σ’ αυτές τις χώρες».          

τό ος το  
Ο πήχης των προσδοκιών για την ανάπτυξη της 

έρευνας και της καινοτομίας τοποθετείται στο 1,5  του 
ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας. Ο πρόεδρος του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας αναφέρει στη 
«Σ» ότι ο τριπλασιασμός θα επιτευχθεί με διάφορους 
τρόπους. «Η αύξηση της χρηματοδότησης είναι ένα 
μέτρο πολιτικής, που συνδέεται με μια στρατηγική, 
η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη μεγαλύτερου και 
πιο σωστού μοντέλου ανάπτυξης, που θα στηρίζεται 
στην έρευνα και στην καινοτομία», λέει ο κ. Πατσαλής. 
Προλειαίνει το έδαφος για σειρά μέτρων πολιτικής, τα 
οποία θα κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
της έρευνας και της καινοτομίας. «Για παράδειγμα, να 
ενισχύσουμε όχι μόνο οικονομικά, αλλά θεσμικά ή 
μέσω της κουλτούρας ή μέσω κινήτρων τα πανεπιστή-
μια και τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα να παράγουν 
περισσότερη μεταφραστική έρευνα. Δηλαδή, έρευνα 
η οποία να παράγει νέα γνώση, να μεταφράζεται σε 
προϊόντα, που να μπορούν να διατεθούν στον κόσμο 
εντός και εκτός Κύπρου. Μπορεί οι επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν περισσότερο την οικονομική τους δρα-
στηριότητα, τα πλάνα τους, την κουλτούρα τους, ώστε 
να επενδύουν σε νέα καινοτόμα προϊόντα με αυξημένη 
αξία», προσθέτει ο Φίλιππος Πατσαλής. 

ο απ ές δρ σε ς
α  πο τ ές

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας σημειώνει ότι θα δρομολογηθούν πολιτι-

κές, οι οποίες θα βοηθούν τη δημιουργία κουλτούρας 
έρευνας και καινοτομίας μέσω του εκπαιδευτικού 
συστήματος «στους φοιτητές, στους μαθητές, στους 
πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη 
έρευνα και καινοτομία, άρα και ανάπτυξη αυτού του 
οικονομικού μοντέλου. Μπορούμε να δημιουργή-
σουμε τα κατάλληλα θεσμικά ή νομικά πλαίσια, τα 
οποία υποβοηθούν αυτήν τη στρατηγική. Να δημι-
ουργήσουμε εκείνους τους φορείς, που μας λείπουν 
και θα βοηθήσουν τον κάθε νέο να δημιουργήσει 
τη δική του καινοτόμο επιχείρηση, παρέχοντάς του 
τις υπηρεσίες ή το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να 
μπορέσει να βρει όλα όσα χρειάζεται για να δομήσει 
γρήγορα και σωστά μια νεοφυή επιχείρηση, που 
να στηρίζεται σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, και-
νοτομίας». Ομοίως και ο Επικεφαλής Επιστήμονας 
σημειώνει ότι το νέο σύστημα αναμένεται να στοχεύσει 
σε πεδία όπως «η περαιτέρω ενίσχυση της ερευνη-
τικής και επιστημονικής αριστείας, η καλλιέργεια 
κουλτούρας για δημιουργικότητα, επιχειρηματι-
κότητα και καινοτομία μέσα από το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
κυπριακών επιχειρήσεων και των ερευνητικών 
φορέων, η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων 
και υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού 
από το εξωτερικό και η ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των κυπριακών επιχειρήσεων να καινοτομήσουν».  

Ο  προτερα ότητες 
Πέραν της λειτουργίας των γραναζιών του συστή-

ματος Έρευνας και Καινοτομίας, έχουν δρομολογηθεί 
οι πρώτες ενέργειες. Όπως αναφέρει ο Κυριάκος 
Κόκκινος, «επιθυμούμε να έρθουμε σε επαφή με 
όλους τους βασικούς εταίρους στο εθνικό σύστη-
μα έρευνας και καινοτομίας, να καταγράψουμε τις 
βασικές τους ανάγκες και να συναποφασίσουμε 
τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν, από τη δική τους 
μεριά, να συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών 
μας στόχων. Δρομολογείται, επίσης, ανάπτυξη μιας 
σειράς στοχευμένων μέτρων που θα ενταχθούν στο 
πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής Έρευνας και 
Καινοτομίας, καθώς και η ανάπτυξη στοχευμένης 
στρατηγικής συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και 

αινοτομίας με το Ισραήλ.

Υπό έρευνα η... ανάπτυξη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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έχρι πρόσφατα 
μιλούσαμε και 
προσπαθούσαμε 
να αναδείξουμε τη 
δυναμική μιας πο-
ρείας προς τη νέα 
πραγματικότητα 

του   όπως υπαγορεύεται από 
τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρω-
μών 2 και άλλες κανονιστικές οδηγίες, 
τις δυνατότητες προσαρμογής των τραπεζών 
σε στρατηγικές, πολιτικές, στην καινοτομία 
και τις τεχνολογίες αιχμής βασισμένες στη 
φιλοσοφία της χρήσης  .

Περιγράφαμε το πώς το ευρύτερο φά-
σμα τεχνολογιών αιχμής, οι πλατφόρμες 
Ανοικτής Αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με 
το κανονιστικό περιβάλλον θα οδηγούσαν 
σε μια νέα πραγματικότητα για το  

. Πλέον, δεν χρειάζεται να μιλάμε. 
Τα λόγια γίνονται πράξεις. Όλα αυτά είναι 
γεγονός. Οι τράπεζες μεταμορφώνονται και 
εισέρχονται δυναμικά στο παιχνίδι του ψη-
φιακού μετασχηματισμού, κάνοντας χρήση 
της τεχνολογίας και των τεχνολογιών αιχμής.

Η Τράπεζα Κύπρου διαγράφει ήδη τη 
δική της πορεία και συμβάλλει ενεργά 
στο εγχείρημα της στροφής προς την  

. Από πέρσι υιοθέτησε το  
 (Ανοικτή Τραπεζική) και έθεσε στη 

διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών τη λει-
τουργικότητα των συστημάτων της, σε μορφή 

   ( ) 
με ασφαλή τρόπο. Πρόσφερε το  

  ( . .
), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε 

προγραμματιστές και άλλους ενδιαφερό-
μενους να εγγραφούν και να δοκιμάσουν 
ελεύθερα τη λειτουργικότητα των . 

Τώρα, η Τράπεζα προχωρεί ακόμη ένα 
βήμα πιο μπροστά. Με την πρωτοποριακή 
κίνηση της 1 , η οποία αναβαθμίζε-
ται και παρέχει πρόσβαση, μέσω του νέου 
σύγχρονου   , σε λογα-
ριασμούς που διαθέτουν οι πελάτες της σε 
άλλες τράπεζες του εξωτερικού.

Η νέα δυνατότητα προσφέρεται μέσω του 
διαδικτύου και του   σε ιδιώ-
τες και εταιρικούς συνδρομητές της 1 . 
Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, πέραν 
των υφιστάμενων προσωπικών και εξου-
σιοδοτημένων λογαριασμών τους οποίους 

διαχειρίζονται μέσω του    
 της 1 , έχουν πλέον τη δυνα-

τότητα να συνδέονται στη συνδρομή τους 
με ασφάλεια και άνεση, με λογαριασμούς 
που διατηρούν σε αγγλικές τράπεζες όπως η 

 , H  και   . 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ σύντο-
μα θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες.

ατ όρμα η ε τρον ής 
τραπε ής 

Συνδεόμενοι επιτυχώς με τους λογαρια-
σμούς που διατηρούν στις  τράπεζες αυτές, 
οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία να ενη-
μερώνονται για τα υπόλοιπα των λογαρια-
σμών τους, να λαμβάνουν πληροφορίες για 

τους λογαριασμούς τους, το ιστορικό των 
κινήσεών τους και άλλες  λεπτομέρειες για 
τις συναλλαγές τους. 

Σημαντική προϋπόθεση για τη σύνδεση 
των λογαριασμών με τις τράπεζες που προ-
αναφέρθηκαν είναι όπως οι πελάτες έχουν 
πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
τραπεζικής τους (  ).

Αυτή η σημαντική είδηση μπορεί και να 
χαρακτηριστεί ως η συνέχεια της εφαρμογής της 

2. Μια οδηγία με την οποία καθορίστηκε  
το κοινό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση 
των πληρωμών τους στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκεί όπου οι 
πελάτες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
τους αποκαλούμενους παρόχους υπηρεσιών 
εκκίνησης πληρωμών ( )   και παρόχους 
υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού ( ), 
και ο λογαριασμός πληρωμών να είναι προ-
σβάσιμος στο διαδίκτυο εφόσον έχουν δώσει 
τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Βέβαια, η 2 και η Ανοικτή Τρα-
πεζική είναι πολύ περισσότερα από την 
ανάπτυξη της αγοράς στις δραστηριότητες 
ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση των 
πληρωμών μέσω του διαδικτύου και της 
κινητής τηλεφωνίας. Είναι βήματα μπρο-
στά στις αλλαγές που διευκολύνουν τις 
πληρωμές μέσω διαδικτύου και κινητών 
τηλεφώνων και στηρίζουν τους πελάτες στην 
απόφασή τους να  διαχειρίζονται μόνοι τους 
λογαριασμούς τους και να προβαίνουν σε 
καλύτερες συγκρίσεις προσφορών για χρη-
ματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι, από τις αρχές του 2018, η 
Τράπεζα Κύπρου έβαλε μπροστά τις μηχανές 
της επιστρατεύοντας την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει 
το οικοσύστημά της και να διευκολύνει την 
ενοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών προς 
όφελος των πελατών της και της οικονομίας. 

Τώρα, η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί 
ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά. Και μέσα από 
τα μικρά και μεγαλύτερα βήματα έρχεται 
η καλύτερη και πιο ποιοτική προσφορά 
προϊόντων και υπηρεσιών προς τον πελάτη. 
Στην εποχή της ψηφιακής μεταμόρφωσης 
και της Ανοικτής Τραπεζικής. Γιατί τώρα 
εκείνα που μετρούν είναι τα δεδομένα.

Η   ανακοινώνει ότι 
ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανα-
βάθμιση στο νέο σύστημα κρατή-

σεών της. Η σουίτα   είναι ένα 
τεχνολογικό σύστημα προηγμένης γενιάς, 
που θα βοηθήσει τη   να 
ενισχύσει την εμπειρία των πελατών της, 
παρέχοντας περισσότερο ολοκληρωμένη 
και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, να 
αναπτύξει νέες ροές εσόδων και να βελτιώ-
σει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 
εταιρείας. Η μετάβαση της   
στο σύστημα   θα εξασφαλί-
σει επίσης και τη μελλοντική κάλυψη των 
αναγκών των επιβατών, καθώς η εταιρεία 
θα αναπτύσσεται.

Το νέο Σύστημα Κρατήσεων θα συμ-
βάλει στη μεγιστοποίηση των κρατήσεων 
της  , αλλά και στην αύξηση 
των εσόδων μέσα από τα ευρείας κάλυψης 
κανάλια διανομής. Τα συνεργαζόμενα με 
την  ταξιδιωτικά γραφεία θα έχουν 
πλέον το μοναδικό πλεονέκτημα να παρακο-
λουθούν άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή επη-
ρεάζει μια κράτηση που έχει γίνει μέσω του 
συστήματος , πράγμα που σημαίνει ότι 

θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν καλύτερα 
τους πελάτες τους, αλλά και να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων 
της  . 

«Αναζητούμε πάντα νέους τρόπους να 
βελτιώνουμε την εμπειρία των επιβατών 
μας, σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους, και 
αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει και τη 

διαδικασία κρατήσεων. Οι προσδοκίες των 
πελατών μας μεταβάλλονται με ταχύτατους 
ρυθμούς και η μετάβαση στην πλατφόρμα 
της  θα μας επιτρέψει όχι μόνο να 
ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, 
αλλά και να τις ξεπεράσουμε τα επόμενα 
χρόνια», δήλωσε η  ,  

  της  .

«Ο ρυθμός των αλλαγών που συντελούνται 
στον ταξιδιωτικό κλάδο είναι ιδιαίτερα ταχύς, 
καθώς η εξατομίκευση γίνεται ολοένα και 
πιο κρίσιμη για την παροχή υψηλού επι-
πέδου υπηρεσιών»,  δήλωσε ο  

,     
    . 

«Η αναβάθμιση στο   θα επιτρέψει 
στη   να παραμείνει ανταγω-
νιστική και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται 
στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των επιβατών 
σε αυτό το σημαντικό στάδιο ανάπτυξής της», 
πρόσθεσε.  Πάνω από τα δύο τρίτα των αε-
ροπορικών εταιρειών της συμμαχίας  

, τα τρία τέταρτα των αεροπορικών 
εταιρειών της συμμαχίας  και οι 
μισές αεροπορικές εταιρείες της συμμαχί-
ας  χρησιμοποιούν τη σουίτα . 

ς  πλατφόρμα για αεροπορικές 
εταιρείες, η  καθιστά δυνατή την καλύτε-
ρη ενοποίηση μεταξύ των συνεργαζόμενων 
αεροπορικών εταιρειών, παρουσιάζοντας σε 
πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα, τους 
ναύλους, τις πληροφορίες πελατών και κρα-
τήσεων, προσφέροντας μια εναρμονισμένη 
ταξιδιωτική εμπειρία.

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη της συνεργασίας στα θέματα 
έρευνας και καινοτομίας, στο 

πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας μετα-
ξύ Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, εκπρόσω-
ποι από κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις 
( ), φορείς φιλοξενίας, επιτάχυνσης 
και χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσε-
ων, καθώς και εκπρόσωποι του Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), φιλοξενήθηκαν 
πρόσφατα από την Κυβέρνηση του Ισραήλ 
για δώδεκα συνολικά ημέρες. 

Ειδικότερα, η κυπριακή αποστολή συμ-
μετείχε μαζί με αντίστοιχη αποστολή από 
την Ελλάδα σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

θέματα καινοτομίας και νεοφυούς επιχει-
ρηματικότητας με τίτλο «   

: H       ». Το 
πρόγραμμα διοργανώθηκε στη Χάιφα από 
τον ισραηλινό φορέα « H » και συ-
γκεκριμένα το «     

   », σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών 
του Ισραήλ. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εμπει-
ρογνώμονες από το ισραηλινό οικοσύ-
στημα καινοτομίας μοιράστηκαν με τις 
αποστολές της Κύπρου και Ελλάδας 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες. 
Στα θέματα εκπαίδευσης περιλαμβάνο-

νταν, μεταξύ άλλων, οι αναγκαίες δράσεις 
για ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας, ο τρόπος σχεδιασμού της 
εθνικής πολιτικής για καινοτομία και 
ο τρόπος λειτουργίας υποστηρικτικών 
μηχανισμών, όπως τα εκκολαπτήρια 
επιχειρήσεων ( ), επιταχυ-
ντές καινοτομίας ( ) και τα 
επενδυτικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου. 
Παρουσιάστηκαν, επίσης, μέθοδοι για 
ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής 
για νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και 
τρόποι προσέγγισης και επικοινωνίας με 
πιθανούς επενδυτές. Μεταξύ των ομιλητών 
ήταν και ο διακεκριμένος, βραβευμένος 

με Νόμπελ Χημείας, Καθηγητής  
 του Πανεπιστημίου , 

 οποίος ανέπτυξε το θέμα της τεχνολο-
γικής επιχειρηματικότητας ως κλειδί για 
την παγκόσμια ευημερία και ειρήνη.  

Η κυπριακή αποστολή επέστρεψε στην 
Κύπρο έχοντας αποκομίσει άριστες εντυ-
πώσεις από το οικοσύστημα καινοτομίας 
του Ισραήλ. Το οικοσύστημα υποστηρίζεται, 
βάσει των αποτελεσμάτων της χώρας, από 
έναν κατάλληλο συνδυασμό κουλτούρας, 
εκπαίδευσης και εθνικής πολιτικής, ενώ 
ζητούμενο των δύο χωρών είναι, η γνώση 
που αποκτήθηκε, να αξιοποιηθεί στα πεδία 
δράσης των συμμετεχόντων.

Της Κυριακής

Επιχειρείν 22
13.01.2019

Με ένα  του κινητού, έχετε πρόσβαση
σε λογαριασμούς σας σε Κύπρο και Αγγλία!

  Ανα α μί ει το σύστημα κρατήσε ν της 

κπαίδευση σε έματα καινοτομίας
Τ ο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 

το Ισραήλ αναβαθμίζουν περαιτέ-
ρω τις σχέσεις τους στους τομείς 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πρόσφατη 
επίσκεψή  του στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας καθ. Νίκος Καρτακούλλης 
πραγματοποίησε την 3η από σειρά πα-
ρουσιάσεων στη διετία 2018-2019, σε 
αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και αθλητικούς διευθυντές από το 
Ισραήλ. Οι παρουσιάσεις εντάσσονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρ-
φωσης αξιωματούχων και στελεχών του 
Ισραήλ όσον αφορά την τοπική αυτο-
διοίκηση και τον αθλητισμό/τουρισμό 
και πραγματοποιούνται σε συνεργασία 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με το 

   ,   
 του    

. Στο πλαίσιο της προγραμματι-
σμένης επιμόρφωσής τους από το Πανε-

πιστήμιο Λευκωσίας, εντός των επόμενων 
δύο μηνών θα επισκεφθούν την Κύπρο 
και το Πανεπιστήμιο δύο 20μελείς ομάδες 
Ισραηλινών αξιωματούχων. 

Επιπρόσθετα στο τέλος Μαρτίου ανα-
μένεται να επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας 20 δήμαρχοι από το Ισραήλ 
για παρακολούθηση του τριήμερου προ-
γράμματος επιμόρφωσης για την ανάπτυξη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του αθλητι-
σμού και του αθλητικού τουρισμού, από 
τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η όμορφη Επαρχία της Πάφου, η 
οποία θεωρείται μια από τις πιο 
ελκυστικές και κοσμοπολίτικες 

περιοχές της Μεσογείου, συνεχίζει να είναι 
πόλος έλξης για τους επενδυτές και τους 
επιχειρηματίες κυρίως από την Ευρώπη 
αλλά και από υπηκόους τρίτων χωρών. 
Η ασφάλεια και το τέλειο κλίμα, μαζί με 
τη νέα κοσμοπολίτικη κουλτούρα στην 
περιοχή, αύξησαν την παρουσία ξένων 
αγοραστών, επενδυτών και επιχειρημα-
τιών τα τελευταία χρόνια.

Η Πάφος παρέμεινε πρώτη και το 2018 
με ποσοστό 0,  σε σύγκριση με τη 
Λεμεσό, η οποία ακολουθεί με 29,7 . Η 
Λάρνακα είναι τρίτη με 15,8 , ακολουθεί 
η Αμμόχωστος με 8,8  και τελευταία η 

Λευκωσία με μόλις 5,3 . 
Κατά το 2018 κατατέθηκαν συνολικά 

.3 7 συμβάσεις πώλησης ακινήτων από 
ξένους αγοραστές, από τις οποίες 1. 28 
κατατέθηκαν από πολίτες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και 2.939 από υπηκόους 
τρίτων χωρών. Παράλληλα, κατά την ίδια 
περίοδο, ο συνολικός αριθμός πωλήσεων 
σε αλλοδαπούς αυξήθηκε κατά 81  σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το τέλειο κλίμα μαζί με τη νέα κο-
σμοπολίτικη κουλτούρα στην περιοχή 
αύξησαν τη παρουσία ξένων αγοραστών 
και επενδυτών. Η Πάφος έχει αναγνωρι-
στεί το 2017 και το 2018 ως η καλύτερη 
πόλη, όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει 
ένα εξοχικό σπίτι στο εξωτερικό.

Η φος πρωτα λήτρια στις 
πωλήσεις ακινήτων σε ξένους

υνεργασία ανεπιστημίου 
ευκωσίας με το σραήλ

Η  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥ-
ΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ  

 , ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Ολοένα και αυξάνονται οι πληρο-
φορίες που φέρουν τον τομέα των 
ακινήτων της Ελλάδας να εισέρχεται 

δυνατά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
μεγάλων ξένων επενδυτών.

Πέρα από τους πολλούς μεμονωμένους 
ξένους, που ήδη επένδυσαν στα ακίνητα της 
Ελλάδας, τώρα εκδηλώνονται σημαντικές 
αγορές και από οργανωμένα και επώνυμα 
ξένα , τα οποία διαβλέπουν ευκαιρίες 
στην ελληνική αγορά.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τρα-
βούν ως μαγνήτης τους ξένους επενδυτές 
προς την ελληνική αγορά ακινήτων είναι 
πολλά (όμορφη χώρα, μοναδικό νησιώτι-
κο σύμπλεγμα, ήλιος, θάλασσα, πολύ καλή 
ποιότητα ζωής, κ.ά.), κυριότερο, όμως, όλων 

είναι οι χαμηλές τιμές των ακινήτων, λόγω 
της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Έρευνα κατέδειξε ότι η Αθήνα είναι 
σήμερα από 2.5 έως 7 φορές φθηνότερη 
από τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
και αποτελεί μιαν από τις πρώτες επιλο-
γές για τους επενδυτές που επιλέγουν να 
αγοράσουν ακίνητα σε χαμηλές τιμές και 
να πουλήσουν σε υψηλότερα επίπεδα σε 
δύο με τρία χρόνια.

Οι αποδόσεις στην Αθήνα κυμαίνονται σή-
μερα από 3,8  έως ,15  στα διαμερίσματα, 
και στις μονοκατοικίες από ,  έως ,5 .

Επικεντρωνόμενοι στην Αθήνα, η οποία 
ενδιαφέρει και τους Κύπριους για αγο-
ρά ακινήτων, παρατηρούμε ότι σήμερα 
υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες τόσο για 
καινούρια, όσο και για παλιά ακίνητα. 
Με δεδομένο τις χαμηλές τιμές, αλλά και 
τις προοπτικές σημαντικών αποδόσεων 
σε λίγα χρόνια, η Αθήνα προβάλλει ως 
η καλύτερη επιλογή για κάποιον που 
επιζητά μια σίγουρη και προσοδοφόρα 
επένδυση σε ακίνητα.

Μάλιστα, με την έξαρση που έχουν 
προσλάβει στην Αθήνα οι μισθώσεις με 
τη μέθοδο του , τα ακίνητα μπορούν 
εύκολα να ενοικιαστούν, εξασφαλίζοντας 
σημαντικά εισοδήματα στους ιδιοκτήτες 
τους. Ακόμα, η πρόθεση της κυβέρνησης 
να μειώσει τη φορολογία επί των ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ), λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο 
για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που 
επιχειρηματίες και όσοι ασχολούνται με τον 
τομέα του   άρχισαν και πάλι να 
μιλούν για μεγάλη επιστροφή της αγοράς 
ακινήτων, για την αρχή ενός νέου ανοδικού 

κύκλου και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, 
όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε ολόκληρη 
την Ελλάδα.

Για τους Κύπριους όλοι γνωρίζουμε ότι 
η Αθήνα είναι ένας ελκυστικός προορισμός 
για επενδύσεις στα ακίνητα και όχι μόνο. 

Πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας που 
διαθέτουν ένα ή και περισσότερα ακίνητα 
(κυρίως διαμερίσματα) και τα διαθέτουν είτε 
για ενοικίαση είτε για να διαμένουν οι ίδιοι.

Πολλοί είναι, επίσης, οι συμπατριώτες μας, 
που έχουν θέσει στόχο να προχωρήσουν στο 
εγγύς ή το μακρινό μέλλον σε επενδύσεις 
στα ακίνητα, στην ελληνική πρωτεύουσα.

Με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία 
που παραθέσαμε, είναι φανερό ότι αυτή η 
περίοδος είναι η καταλληλότερη για αγορά 
ακινήτου και ειδικά διαμερίσματος στην 
ελληνική πρωτεύουσα.

Και ειδικά οι Κύπριοι, έχουν και δύο 
βασικά πλεονεκτήματα έναντι των επενδυτών 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρώτο, πρόκειται για χώρα με την ίδια 
γλώσσα, ίδια κουλτούρα και γενικά ίδια 
νοοτροπία και δεύτερο γιατί οι Κύπριοι 
ταξιδεύουν ολόχρονα στην Αθήνα για δι-
άφορους λόγους. Αυτήν τη στιγμή δραστη-
ριοποιούνται στην Αθήνα πολλοί Κύπριοι 
στον τομέα του  , με τους οποίους 
μπορούμε να έλθουμε σε επαφή (ακόμα 
και εδώ στην Κύπρο) και αφού πάρουμε 
τις απαραίτητες πληροφορίες, να προχω-
ρήσουμε στο επόμενο βήμα.

Αυτά είναι τα δεδομένα. Κατά συνέπειαν, 
είναι ξεκάθαρο ότι όσοι ενδιαφέρονται για 
επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων στην 
Αθήνα, τώρα υπάρχουν σημαντικές ευκαι-
ρίες για υποσχόμενες αγορές

Ο τουρισμός είναι ένας αναπτυσσό-
μενος κλάδος. Αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους οικονομι-

κούς τομείς κάθε χώρας και αποτελεί στόχο 
αυξημένης προσοχής λόγω της δυνατότητάς 
του να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει 
σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
οικονομικούς τομείς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών 
( ), ο αριθμός των ταξιδιωτών 
αναμένεται να ανέλθει σε 1.8 δισεκα-
τομμύρια έως το 2030. Ο παγκόσμιος 
τουρισμός δίνει τεράστιες δυνατότητες 
βιώσιμης ανάπτυξης και συνάμα επίτευξης 
σημαντικών οικονομικών οφελών για τις 
τοπικές κοινότητες. Ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης ( ), μέσω μιας μεγάλης 
γκάμας προτύπων, στηρίζει τις προσπά-
θειες της τουριστικής βιομηχανίας για 
αειφόρο ανάπτυξη.

Το νέο διεθνές πρότυπο  21 01: 
2018, Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες 
- Σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας 
για τα καταλύματα - Απαιτήσεις, προσδιο-
ρίζει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
οικονομικές απαιτήσεις για την εφαρμογή 
ενός συστήματος διαχείρισης της βιωσι-
μότητας στα καταλύματα του τουριστικού 
τομέα. Οργανισμοί κάθε είδους στον τομέα 
του τουρισμού αναγνωρίζουν όλο και πε-
ρισσότερο την ανάγκη αντιμετώπισης των 
θεμάτων αειφορίας στις πρακτικές τους. 
Το πρότυπο δύναται να χρησιμοποιηθεί 
σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα, 
ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος 
ή τη θέση του, το οποίο επιθυμεί: α) να 
εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει 
βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές 
του, και β) να διασφαλίσει τη συμμόρφωση 
με την καθορισμένη πολιτική βιωσιμότητας. 

Συγκεκριμένα, το  21 01 παρέχει 
απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης 
βιωσιμότητας για τα καταλύματα που 

επιθυμούν να αναπτύξουν και να εφαρ-
μόσουν βιώσιμες πολιτικές και στόχους 
στη διαχείριση των δραστηριοτήτων, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

Το πρότυπο αυτό έχει σχεδιαστεί για 
να βοηθήσει τα καταλύματα όλων των 
μεγεθών, από διαφορετικό γεωγραφικό, 
πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο, να 
βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των συναφών 
δραστηριοτήτων τους. 

Περιλαμβάνει τέσσερα παραρτήματα. 
Τα παραρτήματα Α, Β και Γ είναι κανονι-
στικά και αφορούν κάθε μία από τις τρεις 
διαστάσεις της βιωσιμότητας (περιβαλλο-
ντική, κοινωνική και οικονομική). Το Πα-
ράρτημα Δ είναι ενημερωτικό και παρέχει 
παραδείγματα πρακτικών βιωσιμότητας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προ-
μηθευτεί ή να μελετήσει το προαναφερόμενο 
Πρότυπο από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης ( ), τον Εθνικό φορέα τυ-
ποποίησης στην Κύπρο επικοινωνώντας 
στους αριθμούς τηλεφώνων 22- 11 13  
22- 11 1  ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο . . . . 

* Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων 
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης ( )

ΑΡΙΟΣ Α ΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ *   

Γαλάζια Οικονομία 
αναφέρεται στην 
αειφόρο χρήση 
και διατήρηση των 
θαλάσσιων, εσωτε-
ρικών υδάτινων και 
παράκτιων πόρων 

για την ασφάλεια τροφίμων, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την οικονομική 
ανάπτυξη των χωρών. Πρόκειται για την 
αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τα ορυκτά, 
την ενέργεια, τις μεταφορές, το εμπόριο, 
την εκμετάλλευση των θαλάσσιων βυθών, 
τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τον 
τουρισμό, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
καθώς και την προστασία του θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος. Το σημαντικότερο 
είναι ότι συμβάλλει στην αναβάθμιση 
του τρόπου ζωής μέσα από τις παραπάνω 
δραστηριότητες. Σε προηγούμενο άρθρο 
μας (Σημερινή, 7 Οκτ., σελ. 23), έγινε μια 
επισκόπηση στη Γαλάζια Οικονομία και 
Επιχειρηματικότητα, με αναφορά στις 
ευκαιρίες και δυνατότητες που διανοί-
γονται για τη νησιωτική οικονομία μας. 
Στην παρούσα έκδοση θα αναφερθού-
με στην κυπριακή θαλάσσια αλιεία, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της γαλάζιας οικονομίας.

σε ς στην α εία
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία 

από την Οργάνωση Τροφίμων και 
Γεωργίας του ΟΗΕ ( ), το 201 , η 
παγκόσμια παραγωγή ψαριού ανήλθε 
σε 171 εκατ. τόνους. Με την αλιευτική 
παραγωγή ψαριών από σύλληψη να πα-
ραμένει σχετικά στατική από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, η υδατοκαλλιέργεια 
έχει διαχρονικά συμβάλει καθοριστικά 
στην εντυπωσιακή αύξηση της προσφο-

ΒΙΩΣΙ Η ΑΝΑ ΤΥ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 

Γαλάζια Οικονομία και Κύπρος 

Α ήνα  Η καλύτερη επιλογή 
για επενδύσεις σε ακίνητα

Νέο ιε νές ρότυπο 
στα τουριστικ  καταλύματα 

Ε ΗΣ ΟΛΥΒΙΟΥ ΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*
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ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗ 
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΠΟΥ .  Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΟΣΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ράς ψαριών για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Η παγκόσμια συνολική αλιευτική παρα-
γωγή ανήλθε σε 91 εκατ. τόνους το 201 , 
παρουσιάζοντας μικρή μείωση συγκριτικά 
με το 2011. στόσο, η Μεσόγειος και η 
Μαύρη Θάλασσα χαρακτηρίζονται από 
υψηλό ποσοστό μη βιώσιμων αποθεμά-
των, σε συνδυασμό με την υπεραλίευση. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφού 
καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήμα-
τος των αποθεμάτων -ειδικά στη Μεσόγειο 
Θάλασσα- και την ανάγκη για στροφή σε 
μια βιώσιμη «γαλάζια» αλιεία. 

εγ ος στό ος  
μ ρ  σ η

Ο αλιευτικός στόλος των 23 παράκτιων 
χωρών-μελών της ΕΕ αριθμούσε 3.97  
ενεργά σκάφη το 2015. Η άμεση απασχόληση 
ανερχόταν σε 152.700 αλιείς (11 .8 3 αλιείς 
πλήρους απασχόλησης). Ο μέσος ετήσιος 
μισθός ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλη-
σης υπολογίζεται σε 2 .800, και κυμαίνεται 
από 1. 00 στην Κύπρο έως 75.000 στο 
Βέλγιο. Η μεικτή προστιθέμενη αξία για τον 
στόλο της ΕΕ (εκτός της Ελλάδας) ανήλθε 
σε 3,9 δισ. ευρώ και τα μεικτά κέρδη (εκτός 
επιδοτήσεων) σε 1,  δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το 7  του ενεργού 
αλιευτικού στόλου της ΕΕ αποτελείται από 
μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας και το 2  
αποτελείται από μεγάλα σκάφη βιομηχανικής 
αλιείας. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό σκαφών παράκτιας αλιείας, που 
ανέρχεται σε 1 .538, ενώ ακολουθούν η 
Ιταλία με 8.710 και η Πορτογαλία με 7.331 

σκάφη. στόσο, αν και η παράκτια αλιεία 
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου, η οι-
κονομική της απόδοση παραμένει σχετικά 
στάσιμη, ενώ ο αριθμός των σκαφών έχει 
μειωθεί την τελευταία δεκαετία. 

Ο υπρ α ός τομέας  
Ο εγχώριος τομέας αποτελείται από την 

παράκτια αλιεία (σκάφη μήκους -12 μέ-
τρων), που απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό 
των αλιέων, την αλιεία της τράτας βυθού 
(άνω των 12 μέτρων) και την πελαγική 
αλιεία (σκάφη άνω των 18 μέτρων), που 
αποτελείται κυρίως από την αλιεία ξιφία 
και τόνου. Εκτιμάται ότι για το 2017 ο συνο-
λικός αριθμός ενεργών σκαφών ανερχόταν 
περίπου σε 800, εκ των οποίων τα 7 2 είναι 
μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας. Ο αριθ-
μός των εργαζομένων ανέρχεται αντίστοιχα 
σε 1.205 (705 πλήρους απασχόλησης). Ο 
κλάδος αποτελείται αποκλειστικά από μι-
κρές οικογενειακές επιχειρήσεις άνω της 
μίας γενιάς και στοχεύει δύο κατηγορίες 
ψαριών: τα μεγάλα πελαγικά είδη (ξιφία, 
μακρύπτερο τόνο, ερυθρό τόνο κ.λπ), και 
τα βυθόβια είδη (μπαρπούνι, σκάρο, κουρ-
κούνα, στρίλια, γόπα, χταπόδι κ.λπ).  

Με βάση στοιχεία του Ετήσιου Απολο-
γισμού για την Αλιευτικό Στόλο στην ΕΕ το 
2017, η ετήσια συνεισφορά του κυπριακού 
αλιευτικού τομέα σε έσοδα ανέρχεται περίπου 
στα 7 εκατ. ευρώ και παρουσιάζει κάμψη 
σε σχέση με την τελευταία δεκαετία, ενώ ο 
κλάδος σε όρους μεικτού και καθαρού κέρ-
δους χαρακτηρίζεται ως ζημιογόνος (2017 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
υφιστάμενα προβλήματα, 
προκύπτει επείγουσα 

ανάγκη για στροφή σε μια βιώ-
σιμη «γαλάζια» αλιεία. Η γαλάζια 
ανάπτυξη είναι αγκυροβολημένη 
στην αρχή ότι οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα υδρόβια οικοσυ-
στήματα είναι θεμελιώδεις για την 
ανθρώπινη ευημερία. Ειδικότερα, 
οι υπηρεσίες των θαλάσσιων οικο-
συστημάτων παρέχουν περισσό-
τερο από το 0  της οικονομικής 
αξίας της παγκόσμιας βιόσφαιρας, 
εξ ου και η παγκόσμια κοινότητα 
επικεντρώνεται όλο και περισσότε-
ρο στην ανάπτυξη της οικονομικής 
ικανότητας για την εκμετάλλευση 
των υδάτινων οικοσυστημάτων και 
των υπηρεσιών που παρέχουν με 
βιώσιμο τρόπο. Αυτό αναμένεται 
να συμβάλει στη βελτίωση για την 
ασφάλεια των τροφίμων και τη  δι-
αβίωση ή την επίτευξη των στόχων 
της αειφόρου ανάπτυξης. 

Στοχεύοντας στην αειφόρο χρήση 
της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου 
και στην αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, 
κρίθηκε αναγκαία από το 201  η 
εφαρμογή μιας Εθνικής Ολοκλη-
ρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Στο 
πλαίσιο αυτό και της Κοινής Αλιευ-
τικής Πολιτικής της ΕΕ, θα υλοποι-
ηθούν δράσεις για ορθολογιστική 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων, 
ανάπτυξη και βελτίωση των φιλικών 
προς το περιβάλλον αλιευτικών 
μεθόδων, προστασία και ανάπτυξη 
των αποθεμάτων και αναβάθμιση 
των επαγγελματικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων. Επίσης, η θέσπιση 
θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο, 
περιλαμβανομένων των Αποκλει-
στικών Οικονομικών ωνών (και 
της κυπριακής ΑΟ ), αναμένεται ότι 
θα ωφελήσει στη γαλάζια ανάπτυ-
ξη, αφού οι ΑΟ  συμβάλλουν σε 
μιαν αποτελεσματικότερη πολιτική 
χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία 
με τη σειρά της θα προσελκύσει 
επενδύσεις και περαιτέρω οικονομι-
κές δραστηριότητες. 

Κ   
  

       
). Η αρνητική οικονομική κατάσταση 

σημαίνει ότι ο κυπριακός στόλος ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο μέλλον και 
να οδηγήσει στην παύση της δραστηριότητας 
πολλών σκαφών, κυρίως μικρής κλίμακας, 
λόγω της αύξησης των δαπανών και της 
μείωσης της αξίας αλιευτικής παραγωγής. Αν 
και οι μέσες τιμές αλιευμάτων παρουσιάζουν 
μια πτωτική τάση από το 2011, παραμένουν 
συγκριτικά σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με 
άλλες μεσογειακές χώρες.

Περίπου 1.500 τόνοι ψάρι αλιεύονται κάθε 
χρόνο στα κυπριακά θαλάσσια ύδατα - ο 
τομέας δεν συνεισφέρει σημαντικά (λιγό-
τερο από 0,5 ) στο κυπριακό ΑΕΠ, αλλά 
παραμένει σημαντικός για τις εξαρτώμενες 
από την αλιεία περιοχές για άμεση απασχό-
ληση (πλοιοκτήτες και μέλη πληρώματος) 
και βοηθητικές υπηρεσίες (όπως ψαροτα-
βέρνες, ιχθυοτροφεία, κατασκευές σκαφών), 
καθώς και για τον αλιευτικό τουρισμό. Τα 
κυριότερα προβλήματα βιωσιμότητας που 
αντιμετωπίζει είναι η χαμηλή παραγωγικότητα 
των νερών, η ρύπανση, αλλά και η έλλειψη 
ζωτικού αλιευτικού χώρου.

* Ο Δρ Παναγιώτης Κοντάκος είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα, 

Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος 
ΜΒΑ στο Πανεπιστήμιο  , καθώς 
και Συνδιευθυντής στο Κέντρο Επιχειρηματικό-

τητας .
 κ. Μάριος Παπαγεωργίου ( , , ), 
είναι Θαλάσσιος Βιολόγος και κεανογράφος, 
απόφοιτος των Πανεπιστημίων  και 

  και Ερευνητής στο   

Η παραδοσιακή ή παρά-
κτια αλιεία αποτελείται 
από τοπικές επιχει-

ρήσεις που αλιεύουν ψάρια τα 
οποία προορίζονται αποκλειστι-
κά για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Η παραδοσιακή χρησιμοποιεί 
λιγότερα καύσιμα από τη βιομη-
χανική ανά τόνο εκφορτωθέντων 
ιχθύων και είναι πιο επιλεκτική 
από τη βιομηχανική, αφού χρη-
σιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία, 
τα οποία βασίζονται σε μια βαθιά 
γνώση της συμπεριφοράς των 
ψαριών, που επιτρέπουν στα 
ψάρια κυριολεκτικά να «σαγη-
νεύονται». Σε μεγάλο βαθμό, η 
παραδοσιακή αλιεία ανταγωνίζε-
ται τους βιομηχανικούς στόλους, 
αφού εκμεταλλεύονται τα ίδια 
παράκτια αποθέματα με μηχα-
νότρατες και γρι-γρι.  στόσο, η 
λήψη αποφάσεων, συνήθως δίνει 
μικρή σημασία στην παραδοσι-
ακή αλιεία, αφού έχει χαμηλή 
οικονομική συνεισφορά και 
συχνά αγνοείται. 

Α   
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υμφωνία υνεργασίας μεταξύ ραφείου πιτρόπου ροεδρίας 
και Ανοικτού ανεπιστημίου Κύπρου

ο υρωπα κό ανεπιστήμιο Κύπρου στηρί ει τον
εσμό πιχειρηματικής Αριστείας στην λλ δα

Η καινούργια χρονι  ξεκιν  με τον πιο όμορφο τρόπο

   Νέα υνεργασία 
 έξυπνο οικολογικό 

  

  ετική εξέλιξη η λειτουργία
του φυπουργείου ουρισμού

τις ιτρίνες της   η 
ανανεωμένη  

ι  τηλεορ σεις της 
α προσφέρουν ταινίες και

τηλεοπτικ  προγρ μματα  και
α υποστηρί ουν το   

ργο φοιτητή του ανεπιστημίου 
  σε ένα από τα κορυφαία 

δημιουργικ  δίκτυα παγκοσμίως

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που 
υπεγράφη μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας 
και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), στις 
10 Φεβρουαρίου 201 , αποφασίστηκε ο περαιτέρω 
συντονισμός για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο φορέων με την υπογραφή 
συμφωνίας για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των 
αποδήμων Κυπρίων μας. Τη Συμφωνία Συνεργασίας 
υπέγραψαν στις 21 Δεκεμβρίου 2018, ο Επίτροπος, 
Φώτης Φωτίου και ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής 
Σωκράτης Κάτσικας. Οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος, 
τους οποίους θα αναπτύξουν το Γραφείο του Επιτρόπου 
και το ΑΠΚΥ αφορούν, μεταξύ άλλων, στη στήριξη των 
Κυπρίων αποδήμων σε θέματα γλώσσας, ιστορίας και 
πολιτισμού και στην εδραίωση της αγαστής συνεργασίας 
με τον απόδημο Ελληνισμό. δη οργανώνονται, μέσω 
του ΑΠΚΥ, με χρηματοδότηση του Γραφείου Επιτρόπου 
Προεδρίας, διαδικτυακά προγράμματα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας και προγράμματα για την Ιστορία 
της Κύπρου, ενώ το ΑΠΚΥ χορηγεί και υποτροφίες σε 
αποδήμους της Κύπρου. Στόχος είναι και η εδραίωση 
συνεργασίας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων 

Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), την Παγκύπρια Συντονιστική Επι-
τροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και την Παγκόσμια 
Οργάνωση Νέων Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ). 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι πρόνοιες της Συμφω-
νίας θα γνωστοποιηθούν στις Παγκόσμιες Οργανώσεις 
Αποδήμων Κυπρίων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποτείνονται στην οικεία Ομοσπονδία της χώρας 
όπου διαμένουν για να μπορέσουν, μέσω αίτησης, να 
αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τον 
Θεσμό της Επιχειρηματικότητας, αφού συμμετείχε φέ-
τος στη Μεγάλη Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας, 
με τίτλο: «Η Ουσία της Επιχειρηματικής Αριστείας!». 
Διοργανωτής ήταν η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και, κατά τη διάρκεια της τελε-
τής, απονεμήθηκαν Πιστοποιήσεις    

,    καθώς και του Βραβείου 
για τον Έλληνα      2018. Όπως 
κάθε χρόνο, οι σημαντικότεροι θεσμοί της Ελλάδας που 
επιβράβευσαν την Αριστεία παρουσιάστηκαν όλοι μαζί 
από την ΕΕΔΕ στέλνοντας το μήνυμα για ανάπτυξη και 
επιβράβευση της επιχειρηματικότητας σε μια εποχή 
πολυδιάστατων προκλήσεων. Η εκδήλωση «Α ΙΣΤΕΙΑ 
2018» πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της 
ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογεώργης», στην οποία και συμμετείχαν 
περισσότεροι των 00 στελεχών, μελών της Εταιρίας, 
ακαδημαϊκών, εκπροσώπων του πολιτικού και επιχει-
ρηματικού χώρου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιπροσώπευσε 
ο Επικεφαλής Εσωτερικών Διαδικασιών και Ποιότητας 
του πανεπιστημίου, επ. Καθηγητής Πιερής Χουρίδης, ο 
οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό. Η ΕΕΔΕ και το Ευρω-

παϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν συνάψει Μνημόνιο 
Συνεργασίας και προσφέρουν σύγχρονες ποιοτικές και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας 
και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εκπαίδευση, 
την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και την προώθηση της 
Επιχειρηματικής Αριστείας. Παράλληλα, η συνεργασία 
των δύο μερών επιδιώκει τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών και 
κυπριακών επιχειρήσεων, μέσα από το μοντέλο . 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι ο εθνικός εταίρος 
του  στην Κύπρο, σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ. 

Τα   καλωσορίζουν μιαν από τις κορυφαίες 
φίρμες καλλυντικών στον κόσμο, την  Γαλλίας. Το 
όνομα  περιλαμβάνει ιστορία και παράδοση. Μια 
από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς που αποφοιτήσαν 
ποτέ από τη Ιατρική Σχολή της Λωζάννης, η  

, ανέπτυξε μια φιλοσοφία ομορφιάς βασισμένη 
σε κάτι που αποκαλούσε «φυσική κουλτούρα» και 
πάνω σε αυτό βασίστηκε και δημιούργησε τις πρώτες 
κρέμες και προϊόντα καθαρισμού. Από το 1927, το 
εργαστήριο  έχει αφιερώσει όλες τις μελέτες 
στη δημιουργία φόρμουλων που προσανατολίζονται 
στη φροντίδα και περιποίηση κάθε τύπου δέρματος. 
Αυτή η έρευνα και η ανάπτυξη ποιότητας συμβάλ-
λουν σε μια καινούργια προσέγγιση της ομορφιάς: 
μια μέθοδο που βασίζεται στην υγεία του σώματος 
και του προσώπου, με στόχο τη συνολική ευεξία. Η 

  είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον 
τομέα της κοσμετολογίας και η κληρονομιά της ζει 
στις μέρες μας με την απίστευτα μεγάλη και θαυμά-

σια σειρά προϊόντων ομορφιάς . Η σειρά  
βρίσκεται αποκλειστικά στα καταστήματα  . 
Επισκεφθείτε τα   και βρείτε τα κατάλληλα 
προϊόντα για τον δικό σας τύπο δέρματος.

Με ιδιαίτερη επιτυχία έχει ολοκληρωθεί το Πρό-
γραμμα Επιμόρφωσης του Τμήματος Επιμόρφω-
σης Μελετών Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το οποίο οργανώθηκε προσφάτως στην Αθήνα. Το 
Πρόγραμμα παρακολούθησαν Αξιωματικοί της Ελ-
ληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας και είχε δίμηνη 
διάρκεια. Μεταξύ των Εισηγητών συγκαταλέγεται και ο 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Πρόεδρος 
της Σχολής Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις, ο οποίος ανέπτυξε θέματα 
απτόμενα των σχέσεων Αστυνομίας/Αστυνομικών με 
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Επίσης, ο κ. Αθα-
νασόπουλος υπογράμμισε το γεγονός ότι οι σχέσεις 
αυτών των δύο οντοτήτων ισχύος δεν είναι πάντοτε 
σχέσεις στοργής, αλλά πολλές φορές εξελίσσονται σε 
σχέσεις πλήρους αντιπαράθεσης.  Τέλος, υπογράμμισε 
ακόμη ότι η Αστυνομία πρέπει να λειτουργεί πάντοτε 

εντός των πλαισίων του Νόμου, αλλά με ανθρωπο-
κεντρικό πνεύμα, δεδομένου ότι είναι το τελευταίο 
σημείο καταφυγής των πολιτών μετά τον θεσμό της 
Δικαιοσύνης.

ρόγραμμα πιμόρφωσης Αστυνομικ ν

Αν ονειρεύεστε 
καιρό ένα τζάκι στην 
αγαπη ένη γωνία 
του σπιτιού σας, αν 
αναζητείτε έξυπνη 
λύση χωρίς φουγάρα 
και πρόνοιες και αν 
έχετε οικολογική συ-
νείδηση, τώρα είναι 
η καλύτερη ευκαιρία 
για να το αποκτήσε-
τε. Η , με 
μακροχρόνια εξειδίκευση σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσφοράς στην αειφορία, προχωρεί 
σε αποκλειστική συνεργασία με την   ως πρότυπη επιλογή 
και σημείο αναφοράς στα τζάκια βιο-αιθανόλης  . Τα οικο-
λογικά τζάκια βιοαιθανόλης δεν χρειάζονται καμινάδα, προσαρμόζονται 
σε κάθε διαρρύθμιση και διατίθενται σε μια μεγάλη γκάμα επιλογών ως 
προς τον σχεδιασμό και εφαρμογή διατηρώντας υψηλό επίπεδο  

. Ακολουθώντας την προσωπική αισθητική σας, ανταποκρίνονται 
στις πιο  και  απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η H   συγχαίρει τον κ. Σάββα Περδίο 
για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υφυπουργού 
Τουρισμού και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του. 

ς η διαχειρίστρια εταιρεία των δύο αεροδρομίων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, με ουσιαστική συμβολή στη 
μεγάλη αύξηση του τουρισμού ρεύματος προς την Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια, η H   θεωρεί πως 
η ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού είναι μια θετική 
εξέλιξη, που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή 
για τον τουριστικό τομέα της χώρας μας και την ευκαιρία 
για περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος, 
στη βάση βέλτιστων πρακτικών με οριζόντιες και στοχευ-
μένες δράσεις και πολιτικές. Η H  , ως ένας 
από τους βασικούς εταίρους του τουρισμού,  δηλώνει 

την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον Υφυπουργό 
Τουρισμού, καταθέτοντας τις προτάσεις της για ενίσχυ-
ση της συνδεσιμότητας του νησιού, αντιμετώπιση της 
εποχικότητας και επαναπροσδιορισμό της τουριστικής 
ταυτότητας της Κύπρου. 

Στους εκθεσια-
κούς χώρους της 

. .  , 
αντιπροσώπων των 
αυτοκινήτων  
στην Κύπρο, βρίσκε-
ται ήδη η ανανεωμέ-
νη . Πρόκειται 
για ένα μοντέλο που 
χάρισε στο γερμανικό 
εργοστάσιο πάνω από 
350 χιλιάδες πωλή-
σεις από τα τέλη του 
201 , όταν πρωτοεμ-
φανίστηκε. Αριθμός 
που το καθιστά ως το δημοφιλέστερο μοντέλο της . Η  

 2018 προσφέρει σωρεία αλλαγών και αναβαθμίσεων, τόσο σε 
σχεδιαστικό όσο και τεχνολογικό επίπεδο. Καθ’όλα μοντέρνος αλλά συ-
νάμα και πιο δυναμικός είναι ο εξωτερικός του σχεδιασμός, ο οποίος, 
όμως, διατηρεί τη γνωστή ταυτότητα της  στην κατηγορία αυτή. 

εχωρίζουν τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας , τα οποία πλέον 
ανήκουν στον βασικό της εξοπλισμό, ενώ ο τονισμένος προφυλακτήρας, οι 
μεγάλοι αεραγωγοί και οι τροχοί των 20 και 21 ιντσών φροντίζουν για την 
όλη δυναμική εμφάνιση. Πιο εμφανείς είναι οι αλλαγές στο πίσω τμήμα, 
καθώς η  ακολουθεί το παράδειγμα της μεγαλύτερης  αλλά 
και της  με το μεγάλο και ενιαίο φωτιστικό. Μαζί με αυτά και η 
είσοδος νέων και εντυπωσιακών χρωμάτων στην παλέτα του μοντέλου. 
Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, η σημαντικότερη προσθήκη έρχεται με 
την τοποθέτηση ενός νέου τετρακύλινδρου  κινητήρα 2,0 λίτρων, ο 
οποίος αποδίδει 2 5 ίππους και ροπή 37,7 . Το συγκεκριμένο σύνο-
λο διαθέτει νέας σχεδίασης θάλαμο καύσης, βελτιώνοντας την απόδοσή 
του, ενώ συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη , 
προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις, με το 0-100 /  να έρχεται σε ,7 
δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 225 / . Εξαίρεση 
θα αποτελέσει ο  κινητήρας, που δεν αναμένεται να προσφέρεται 
στην ανανεωμένη εκδοχή της , η οποία θα είναι αποκλειστικά 
διαθέσιμη ως βενζινοκίνητη.

Η  
 . 

. ανακοίνω-
σε ότι θα προ-
σφέρει ταινίες 
και τηλεοπτικά 
προγράμματα 

 καθώς 
και υποστήριξη 
για το  2 
της Α  στα μο-
ντέλα των  
τηλεοράσεών της για το 2019, ξεκινώντας από την προσεχή άνοιξη. Η 
υποστήριξη στα μοντέλα  τηλεοράσεων του 2018 της  θα 
είναι διαθέσιμη μέσω ενημέρωσης λογισμικού. Για πρώτη φορά, μια νέα 
εφαρμογή για ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα  θα παρου-
σιαστεί μόνο στις  τηλεοράσεις της  σε περισσότερες από 
100 χώρες. Η υποστήριξη στο  2 θα είναι διαθέσιμη στις  
τηλεοράσεις της  σε 190 χώρες παγκοσμίως. Με τη νέα εφαρμογή 
για ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα  στις  τηλεοράσεις 
της , οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
υπάρχουσα βιβλιοθήκη  και να περιηγ ύνται στο   για 
να αγοράζουν ή να νοικιάζουν επιλέγοντας από μια σειρά εκατοντάδων 
χιλιάδων ταινιών και τηλεοπτικών επεισοδίων - συμπεριλαμβανομένης 
της μεγαλύτερης επιλογής ταινιών  H . Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές 
εκπομπές  θα λειτουργούν άψογα με τις υπηρεσίες για τις  
τηλεοράσεις της , όπως το  , το   και 
το , δημιουργώντας μια εμπειρία σταθερής ποιότητας σε όλη την 
πλατφόρμα της . Με την υποστήριξη του  2, οι πελά-
τες της  θα μπορούν να παίζουν αδιάλειπτα , μουσική, 

, να προβάλλουν φωτογραφίες και άλλα από τις συσκευές  
απευθείας στις  τηλεοράσεις της , συμπεριλαμβανομένων 
των τηλεοράσεων   και 8 , των  τηλεοράσεων  
και , καθώς και άλλων μοντέλων H  και H .

ς μέρος του προγράμματος φοίτησης  (H )    
 του Πανεπιστημίου  , οι φοιτητές έχουν 

την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρακτική εξάσκηση κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους και να εργαστούν σε ευρέως γνωστές εταιρείες της 
βιομηχανίας ηφιακών Μέσων. ς αποτέλεσμα, οι φοιτητές έρχονται 
σε επαφή με πραγματικούς πελάτες, αναπτύσσουν ένα πορτφόλιο ερ-
γασιών, βελτιώνουν το βιογραφικό τους και δικτυώνονται με πιθανούς 
μελλοντικούς εργοδότες προτού αποφοιτήσουν, αυξάνοντας έτσι τις πιθα-
νότητες εργοδότησής τους μετέπειτα. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 
του πρακτικής εξάσκησης στην εταιρεία   (  , μία 
θυγατρική εταιρεία της    ), ο Κλεάνθης 
Λο ζου, τριτοετής φοιτητής στο πρόγραμμα    , 
εργάστηκε με την ομάδα της εταιρείας   και σχεδίασε ένα ενη-
μερωτικό δελτίο τύπου εφημερίδας για έναν πελάτη. Μετά από λίγες 
εβδομάδες, το σχέδιό του παρουσιάστηκε από την  στο  

  , που αποτελεί το επίσημο δημιουργικό δίκτυο 
της  (μιας από τις κορυφαίες σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμες για 
την παρουσίαση και ανακάλυψη δημιουργικών εργασιών) και λαμβάνει 
χιλιάδες έργα καθημερινά απ’ όλον τον κόσμο. Η ομάδα τους επιλέγει 
προσεχτικά τα καλύτερα έργα από κάθε γκαλερί για να τα παρουσιάσει.

Πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Προεδρικού 
Μεγάρου, η παρουσί-
αση του «Σχεδίου Αει-
φορικής Ανάπτυξης 
του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου του Ακάμα». 
Η παρουσίαση του 
Σχεδίου έγινε από τον 
Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, 
Κώστα Καδή, στην πα-
ρουσία του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, εκπροσώπων των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, κοινοτήτων της περιοχής, Τμημάτων της 
κυπριακής Κυβέρνησης, και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Όραμα του 
Σχεδίου είναι, μέχρι το 2028, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα να είναι το 
εθνικό πρότυπο για αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 
στην Κύπρο. Το σχέδιο προβλέπει την ορθή διαχείριση της χερσονήσου 
του Ακάμα προς όφελος τού εξαιρετικής σημασίας περιβάλλοντός του, ενώ 
παράλληλα περιλαμβάνει και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των κοινοτήτων 
που υπάρχουν στην περιοχή. Το Σχέδιο Ακάμα αναμένεται να εγκριθεί 
πριν από το τέλος του 2019, με εκτιμώμενη έναρξη των εργασιών το 2020 
και πλήρη υλοποίηση του συνόλου των έργων εντός του 2022. Το Σχέδιο 
ετοιμάστηκε από την κοινοπραξία   - Πανεπιστήμιο  
και παραδόθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Δασών) τον Φεβρου-
άριο 2018. Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν επιπρόσθετες διαβουλεύσεις 
και συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες κατέληξαν στην 
έγκριση των βασικών στόχων και σκοπών του Σχεδίου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο τον Νοέμβριο 2018. Για την ετοιμασία του Σχεδίου συνερ-
γάστηκε πολυμελής, διαθεματική ομάδα εμπειρογνωμόνων από τους 
δύο φορείς, περιλαμβανομένων ξένων εμπειρογνωμόνων με εκτεταμένη 
εμπειρία στη διαχείριση φυσικών περιοχών. Το Πανεπιστήμιο  
έχει πια δημιουργήσει παράδοση στα θέματα του Περιβάλλοντος και 
της Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στη διάχυση και στην ανάδειξη των πτυχών της αειφορίας μέσω των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του προγραμμάτων. 

ημαντική η συνεισφορ
του ανεπιστημίου 

στο σχέδιο Αειφόρου Αν πτυξης του 
νικού ασικού ρκου του Ακ μα

ο εντυπω-
σιακό καφεστι-
ατόριο , 
η έκπληξη που 
κανένας δεν πε-
ρίμενε να δει σε 

, άνοιξε τις 
πόρτες του, εντός 
του  . 
Ένας χώρος, που, 
όπως αναμενό-
ταν, ήρθε για 
να αλλάξει τα 
δεδομένα στον 
χώρο της εστί-
ασης εντός του , καθώς προσφέρει  , ξεφεύγοντας από 
το συνηθισμένο   που μπορεί κάποιος να βρει στα  μέχρι 
σήμερα. ο   θα σε μαγέψει με τον εντυπωσιακό κατα-
πράσινο σχεδιασμό του, τόσο με στοιχεία στον χώρο του όσο και με τα 
πλούσια φυτά που το περιβάλλουν σε συνδυασμό με την πανοραμική 
του θέα προς τη γύρω περιοχή, που προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση 
και ηρεμία σε οποιονδήποτε το επισκεφθεί. Το   είναι το 
μεγαλύτερο καφεστιατόριο που στεγάζεται στο  , με πέραν 
των 2 0 θέσεων τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό του χώρο 
και βρίσκεται στο κέντρο της εξωτερικής πλατείας, στη νότια πλευρά του 

, στον πρώτο όροφο.  χώρος περιλαμβάνει επίσης και τον δικό του 
άνετο και ασφαλές παιχνιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Εντύπωση 
έχει προκαλέσει και το πλούσιο μενού του! Όποιες και να είναι οι ανάγκες 
σας, το   υπόσχεται να σας εκπλήξει με τις απολαυστικές 
του γεύσεις σε έναν χώρο που ήρθε για να εντυπωσιάσει!
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Σ
το 125  της αντίστοι-
χης κανονικής (από 1η 
Οκτωβρίου) κατα-
γράφεται η ποσότητα 
βροχόπτωσης κατά τον 
φετινό Ιανουάριο, πο-
σοστό το οποίο αφήνει 

ιδιαίτερα ικανοποιημένους γεωργούς 
και αρμόδιους για την πληρότητα των 
φραγμάτων. Την παρατεταμένη περίοδο 
ανομβρίας, η οποία έπληξε τη χώρα 
μας κατά την περασμένη χρονιά, δια-
δέχτηκε κατά το φετινό φθινόπωρο και 
χειμώνα, η περίοδος έντονων βροχο-
πτώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η μετάφραση 
των στατιστικών στοιχείων δεν προκαλεί 
αισιοδοξία όσον αφορά την πρόγνωση, 
καθώς η βροχόπτωση κατά τον μήνα 
Ιανουάριο βρίσκεται μέχρι στιγμής στο 
82  σε σύγκριση με την κανονική για 
τον μήνα ποσότητα.

ντονες ρο ές 
θε  ρόν α 
Ο ανώτερος μετεωρολογικός λει-

τουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, 
Φίλιππος Τύμβιος,  ανέφερε στη «Σ» ότι 
οι βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών 
δεν μπορούν παρά να μας αφήνουν 
ικανοποιημένους από άποψη ποσότητας 
βροχής. Συγκεκριμένα, η βροχόπτωση 
κατά τον μήνα Δεκέμβριο κατατάσσεται 
στη 18η θέση της σειράς με τους πιο 
πλούσιους, από άποψη βροχοπτώσε-
ων, Δεκεμβρίους κατά τα τελευταία 120 
χρόνια και από την αρχή της βάσης δε-
δομένων του Τμήματος Μετεωρολογίας. 
Από την άλλη, οι βροχοπτώσεις παρου-
σιάζουν πτωτική τάση. Λαμβάνοντας 
υπόψη, σύμφωνα με τον κ. Τύμβιο, το 
γεγονός ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια, 
μόνο το έτος 2012 καταγράφηκαν υψηλές 
ποσότητες βροχοπτώσεων, τότε εξάγεται 
το συμπέρασμα, βάσει στατιστικής, ότι 
ανά έξι χρόνια η χώρα μας περιμένει 
έντονες βροχοπτώσεις.  

Όπως εξήγησε στη «Σ», τα φετινά 
καιρικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα 
του υψηλού βαρομετρικού που έχει επε-
κταθεί πάνω από την κεντρική Ευρώπη, 
το οποίο οδηγεί τα συστήματα προς την 
κεντρική Μεσόγειο, ενώ συγκεκριμένα, 
ψυχρές αέριες μάζες οδηγούνται προς τη 
θερμή θάλασσα και με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνται τα χαμηλά βαρομετρι-

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ Α Ο ΤΗΝ ΛΟΥΣΙΑ ΒΡΟ Ο ΤΩΣΗ  ΑΛΛΑ ΡΟΒΛΗ ΑΤΙΣ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ

     

Σε δηλώσεις του στη «Σ», ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστας Κα-

δής, ανέφερε ότι οι τελευταίες βροχο-
πτώσεις είναι ιδιαίτερα επωφελείς και 
αναμένεται να δώσουν μια σημαντική 
ανάσα στην κυπριακή γεωργία, η οποία 
ομολογουμένως υπέφερε πολύ από τη 
συνεχιζόμενη ανομβρία των τελευταίων 
ετών. Με αποθηκευμένη ποσότητα νερού 
στα φράγματα 82,3 εκ. κυβικά μέτρα, 

η πληρότητα των φραγμάτων σήμερα 
έχει αυξηθεί στο 28,3  από το 18,  
που ήταν στις αρχές Ιανουαρίου. Πέρυ-
σι την ίδια περίοδο, η αποθηκευμένη 
ποσότητα ήταν 0,2 εκ. κυβικά μέτρα (ή 
13,8  πληρότητα). Ο κ. Καδής πάντως 
σημείωσε ότι το Υπουργείο δεν επανα-
παύεται, αναλογιζόμενοι ότι ούτε το ένα 
τρίτο των φραγμάτων δεν έχει γεμίσει, 
αν και σημείωσε ότι οι εισροές νερού 
της τελευταίας περιόδου στα φράγματα, 

παρέχουν τη δυνατότητα και το χρονικό 
περιθώριο να σχεδιάσει το Υπουργείο 
προσεκτικά τα επόμενά βήματα για 
τη διαχείριση του νερού στον τόπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλα-
γή και την αυξημένη ζήτηση νερού για 
την άμεση προώθηση της αναθεώρησης 
της υδατικής πολιτικής. Στόχος, όπως 
ανέφερε στη «Σ», είναι η αύξηση των 
διαθέσιμων υδατικών πόρων, μέσω της 

χρήσης ανακυκλωμένου νερού και της 
δημιουργίας νέων ή επέκτασης υφιστά-
μενων μονάδων αφαλάτωσης, αλλά και 
η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων που έχει το κράτος στη διάθεσή 
του. Επεσήμανε, τέλος, ότι η αύξηση του 
νερού στα φράγματα όντως αποτελεί μια 
σημαντική ανακούφιση για τους γεωρ-
γούς,  αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε 
το νερό ως έναν πολύτιμο φυσικό πόρο.

Κ  Σ      

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑ ΛΟΓΩ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Τελεσίδικη είναι η απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας για την 
εφαρμογή των εξετάσεων τετρα-

μήνων από την επόμενη σχολική χρονιά. 
Όπως ενημέρωσε τους διευθυντές των 
σχολείων, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, 
τους μαθητές και τους οργανωμένους 
γονείς, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου, Κυπριανός Λούης, η 
αξιολόγηση των τετραμήνων θα τεθεί 
σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 
2019-2020 για τους μαθητές της Α’ και 
Β’ τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών, 
ενώ θα επεκταθεί και στη Γ’ Λυκείου 
για το 2020-2021, όπως και σε όλες τις 
τάξεις του Γυμνασίου από τη σχολική 
χρονιά 2021-2022. 

 νέα μορ ή α ο όγησης 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, με 

την εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων 
μειώνεται ο μεγάλος αριθμός διαγωνισμά-
των -τα οποία θα είναι μόνο προειδοποι-
ημένα- ανά γνωστικό αντικείμενο κατά τη 
διάρκεια κάθε τετραμήνου. Παράλληλα, με 
αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης, η ετήσια 
εξεταστέα ύλη θα μοιράζεται στις εξετάσεις 
των δυο τετραμήνων: στο τέλος του πρώτου 
τετραμήνου οι μαθητές θα παρακάθονται σε 
εξέταση που θα έχει τη μορφή κοινού, σε 
κάθε σχολική μονάδα, διαγωνίσματος και 
θα αφορά σε μέρος της διδαχθείσας ύλης 
του τετραμήνου και στο τέλος του σχολικού 
έτους οι μαθητές θα εξετάζονται μόνο πάνω 
σε μέρος της ύλης του δεύτερου τετραμήνου. 

Μειώνονται τα διαγωνίσματα, τα οποία είναι 
μόνον προειδοποιημένα. Τα εν λόγω κοινά 
διαγωνίσματα θα είναι 90λεπτα για όλα τα 
εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός των Νέων Ελ-
ληνικών, που θα έχουν διάρκεια 135 λεπτά. 

Σημειώνεται πως η εν λόγω εξέταση θα 
αφορά μόνο στο 0  της αξιολόγησης του 
μαθητή για το τετράμηνο, ενώ το υπόλοιπο 

0  της αξιολόγησης θα απορρέει από την 
προφορική επίδοση του μαθητή. Στην προ-
φορική εξέταση θα περιλαμβάνονται: κατ’ 
οίκον εργασίες, γραπτές προειδοποιημένες 
βαθμολογητέες ασκήσεις/δραστηριότητες 
στην τάξη, ατομικά ή ομαδικά πρότζεκτ και 

, δραστηριότητες εκτός της αίθουσας 
διδασκαλίας όπως ιδιαίτερες επιδόσεις και 
δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχολικές 

δραστηριότητες, σε ενδοσχολικούς ή/και 
εξωσχολικούς διαγωνισμούς και εκδη-
λώσεις, η όλη συμπεριφορά και επίδοση 
του μαθητή στα εργαστηριακά μαθήματα 
και στις ειδικές αίθουσες, ενώ παράλληλα 
στα φιλολογικά μαθήματα θα γίνονται και 
εκθέσεις. Από τις πιο πάνω μορφές προ-
φορικής αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός θα 
χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις. 

υνε ί οντα  ο  αντ δρ σε ς 
Οι αντιδράσεις και οι διαφωνίες από πλευ-

ράς εκπαιδευτικών συνεχίζονται. Μιλώντας 
στη «Σ» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Γιάννος 
Σωκράτους, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του 
για το γεγονός ότι έτυχαν αυτής της ενημέ-
ρωσης για ένα θέμα για το οποίο κλήθηκαν 

να καταθέσουν εισηγήσεις μέχρι τις 18 του 
μήνα. Ο κ. Σωκράτους επαναβεβαίωσε τη 
θέση των εκπαιδευτικών εναντίον των εξετά-
σεων στα τέλη των τετραμήνων και σημείωσε 
πως στις 17 Ιανουαρίου θα συνέλθει επί του 
θέματος το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
(ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ, για να επικυρώσει την 
ολοκληρωμένη πρόταση με άλλες μορφές 
αξιολόγησης που ετοιμάζει η οργάνωση, 
την οποία ακολούθως θα αποστείλει στο 
Υπουργείο Παιδείας. 

Κάθετα αντίθετοι με τις εξετάσεις τετρα-
μήνων είναι και οι μαθητές, με τον πρόεδρο 
της ΠΣΕΜ Παναγιώτη Γεωργίου να δηλώνει 
στη «Σ» πως αν δεν εισακουστεί η θέση 
των μαθητών, πολύ σύντομα θα προβούν 
στην ανακοίνωση μέτρων αντίδρασης. 

τσι α γίνονται οι εξετ σεις τετραμήνων
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κά, τα οποία επηρεάζουν την περιοχή. 
Όσον αφορά την πρόγνωση, ανέφερε 
ότι η ποσότητα της βροχόπτωσης είναι 
ήδη πολύ υψηλή, όμως, αναμένονται 
περαιτέρω βροχές. 

 ματ ή α αγή 
Εξάλλου, παρά τις φετινές ευεργετι-

κές βροχές, το μέλλον όσον αφορά την 
πρόγνωση δεν προβλέπεται ευοίωνο. 
Σύμφωνα με τον Ανώτερο Μετεωρο-
λογικό Λειτουργό, θα έχουμε αύξηση 
της θερμοκρασίας και μείωση της βρο-
χόπτωσης, την οποία θα λαμβάνουμε 
σε μικρότερο χρονικό διάστημα και με 
πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, αντί με 
οργανωμένα συστήματα. Η κλιματική 
αλλαγή είναι ο κυριότερος παράγοντας 
της απότομης αλλαγής των καιρικών 
συνθηκών, της παρατεταμένης ξηρασίας 
και των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Περιβάλλοντος για την Κλι-
ματική Αλλαγή το 2017, προβλέπεται 
να επηρεαστεί η διαθεσιμότητα νερού 
στην Ευρώπη, ασκώντας ακόμα μια με-
γαλύτερη πίεση στις νότιες περιοχές 
που ήδη αντιμετωπίζουν φαινόμενα 
εξάντλησης των υδάτινων πόρων. Σε 
άλλα μέρη της Ευρώπης αναμένεται να 
αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης πλημ-
μυρικών φαινομένων, ενώ οι περιοχές 
που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασ-
σας κινδυνεύουν από μετεωρολογικές 
παλίρροιες και άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας. Συγκεκριμένα, για την περιοχή 
της Μεσογείου και ειδικότερα για την 
Κύπρο, προβλέπεται μεγάλη αύξηση 
των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών, 
υψηλότερος κίνδυνος ξηρασιών, αύξη-
ση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, 
αυξανόμενη ζήτηση υδάτινων πόρων 
για γεωργικές δραστηριότητες, χαμηλό-
τερες αποδόσεις καλλιεργειών, ακόμη 
και μειωμένη τουριστική κίνηση κατά 
τη θερινή περίοδο. Οι προβλέψεις αυ-
τές καταγράφονται και στην πρόσφατη 
Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων 
Προστασίας της Στρατηγικής και του 
Σχεδίου Δράσης Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (2018).

Όσον αφορά τη μεταβολή των βρο-
χοπτώσεων, στην έκθεση καταδεικνύ-
εται ότι η ποσότητα βροχής που πέφτει 
κάθε χρόνο στην περιοχή μειώνεται. Ο 
μέσος όρος της ετήσιας βροχόπτωσης 
μειώθηκε από 559 χιλιοστά (κλιματική 
περίοδος 1901 - 1930) σε 3 χιλιοστά 
(κλιματική περίοδος 1971-2000) που 
ανάγεται σε μείωση 17 . Η μείωση της 
βροχόπτωσης για την περίοδο 1905 έως 
2005 ήταν περίπου 170 χιλιοστά, ενώ 
το 2008 η μείωση της βροχόπτωσης 
ήταν κατά 5  χαμηλότερη από τον 
μέσο όρο της περιόδου 2000-2007, 
οδηγώντας σε σοβαρή ξηρασία. Μια 
άλλη σημαντική παράμετρος για την 
Κύπρο είναι η αύξηση της εξατμισο-
διαπνοής, η οποία σε συνδυασμό με 
την αύξηση της θερμοκρασίας και τη 
μείωση της βροχόπτωσης, θα εντείνει 
την ξήρανση των εδαφών και θα οδηγή-
σει σταδιακά στην ερημοποίησή τους. 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι όσον αφορά 
τις προβλεπόμενες αλλαγές, κατά την 
περίοδο 2021-2050, η προβλεπόμενη 
βροχόπτωση της Κύπρου γενικά θα 
μειωθεί με εποχικές και περιφερειακές 
διακυμάνσεις.
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είωση του αριθμού 
των δήμων στις 
ελεύθερες περι-
οχές της Κύπρου 
από 30 σε 15 προ-
βλέπει ένα από τα 
σενάρια που μελετά 

το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της 
ετοιμασίας τού σχετικού νομοσχεδίου για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΤΑ). Το εν λόγω νομοσχέδιο προνοεί 
τη συγχώνευση μεγάλων δήμων με άλλους 
πιο μικρούς ή με άλλες κοινότητες και ήδη 
από τα πρώτα δείγματα που είδαν το φως της 
δημοσιότητας φαίνεται πως θα φέρει νέο κύμα 
αντιδράσεων, με τους πλείστους μικρούς να 
λένε «όχι» και τους μεγάλους να λένε «ναι». 
Πάντως, παρά τις αντιδράσεις, η Κυβέρνηση 
έθεσε ως στόχο της η μεταρρύθμιση της ΤΑ 
να προχωρήσει εντός του 2019. 

 
υμ νετα  το νομοσ έδ ο 
Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στη «Σημε-

ρινή» ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, το προαναφερόμενο σενάριο είναι ένα 
από τα πολλά που εξετάζονται στο πλαίσιο της 
οριστικοποίησης του νομοσχεδίου που αφορά 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ερωτηθείς σχετι-
κά, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο 
δεν έλαβε ακόμη την τελική του μορφή και ότι 
βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης τόσο 
με την Ένωση Δήμων όσο και με την Ένωση 
Κοινοτήτων, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι 
τυχόν απόψεις που αποστέλλουν στο Υπουργείο 
οι Δήμοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Δήμοι από 
30 θα μειωθούν είτε στους μισούς είτε στους 
1  είτε στους 17, ενώ ανοικτό παραμένει και 
το ενδεχόμενο δημιουργίας τεσσάρων μητρο-
πολιτικών δήμων στις επαρχίες Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, οι οποίοι θα 
συνυπάρχουν παράλληλα με άλλους μικρό-
τερους περιφερειακούς Δήμους. 

Ο   πυ νες 
Ο κ. Πετρίδης, αφού υπενθύμισε πως 

η τελευταία προσπάθεια που έγινε από 
την Κυβέρνηση για μεταρρύθμιση της ΤΑ 
ήταν το 2015, επί Σωκράτη Χάσικου -ενώ 
προηγουμένως είχαν γίνει και άλλες προ-
σπάθειες που δεν προχώρησαν, επί Νεοκλή 
Συλικιώτη-, τόνισε πως είναι καιρός να δούμε 
ζεστά το θέμα και να προχωρήσουμε με τη 
μεταρρύθμιση. Περαιτέρω, σημείωσε πως η 
ουσία της μεταρρύθμισης δεν είναι το ποιος 
θα συνενωθεί με ποιον, αλλά το να μπορούν 
οι δήμοι να παρέχουν καλύτερες και περισ-
σότερες υπηρεσίες στους πολίτες τους. Γι’ 
αυτό, συνέχισε, η μεταρρύθμιση στηρίζεται 
στους εξής τέσσερεις πυλώνες: 

1. στην οικονομική αυτοτέλεια των δή-
μων, δηλαδή τι πόρους χρειάζονται για ν’ 
αντεπεξέλθουν, 

2. στη διοικητική τους αυτοτέλεια, δηλαδή 
το πώς θα απεξαρτηθούν από την κεντρική 

κυβέρνηση και να απαλλαχθούν από τη 
γραφειοκρατία, 

3. στο τι αρμοδιότητες πρέπει να έχουν 
για να εξυπηρετούν τους πολίτες, και 

. στη δημιουργία μεγαλύτερων διοικη-
τικών οντοτήτων, κάτι που θα προκύψει με 
τη συνένωση των δήμων και κατ’ επέκτασιν 
τη μείωσή τους.  

α ρ τήρ α της 
συμπ εγματοποίησης 

Ερωτηθείς για το πώς γίνεται η επιλογή 
των δήμων που θα συνενωθούν, ο κ. Πε-
τρίδης εξήγησε πως η συμπλεγματοποίηση 
στηρίζεται σε γεωγραφικά, πληθυσμιακά και 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Για παράδειγ-
μα, όπως είπε, η Αγλαντζιά μπορεί κάλλιστα 
να συνδεθεί με τον Στρόβολο, όπως επίσης 

μπορεί και με τη Λευκωσία. Καταλήγοντας, 
είπε πως το νομοσχέδιο βρίσκεται σε πολύ 
προχωρημένο στάδιο και θα είναι έτοιμο το 
προσεχές διάστημα. «Στόχος μας είναι να πάει 
στη Βουλή εντός του έτους - και μάλιστα όχι 
προς το τέλος του», διαμήνυσε. 

ασμένο  ο  ήμο  
Επί του θέματος τοποθετήθηκε στη «Σ» 

και ο πρόεδρος Ένωσης Δήμων,  Ανδρέας 
Βύρας, ο οποίος είπε πως οι μεγαλύτερες 
αντιδράσεις φαίνεται ότι προέρχονται από 
τους Δήμους Αγίας Νάπας, Γεροσκήπου 
και Αθηένου, ενώ υπάρχουν και άλλοι που 
έχουν επιφυλάξεις. Περαιτέρω εξήγησε ότι 
από πλευράς της η Ένωση Δήμων κατέθε-
σε τις απόψεις της και αναμένει να λάβει το 
προσχέδιο του νομοσχεδίου μέχρι τα μέσα 

Ιανουαρίου, για να τοποθετηθεί εκ νέου με 
στόχο να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο. 
«Για μας ουσία δεν είναι μόνο οι συνενώσεις, 
αλλά να πετύχουμε δήμους οικονομικά και 
διοικητικά αυτόνομους», εξήγησε. 

θετα αντίθετες 
ο  ο νότητες  

Την ίδια ώρα, κάθετα αντίθετος με τις προ-
τεινόμενες συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων 
παρουσιάστηκε, μιλώντας στη «Σ», ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κοινοτήτων, Ανδρέας Κιτρομη-
λίδης. Όπως ανέφερε, θέση της Ένωσης είναι 
να προχωρήσει η συμπλεγματοποίηση των 
υπηρεσιών των κοινοτήτων και όχι η συνέ-
νωση των κοινοτήτων με τους δήμους, γιατί 
θα χαθεί η οντότητά τους. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ »
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Μία εκ των πιθανών συνενώσεων 
που προκάλεσε έκπληξη είναι αυτή 
του Δήμου Αγλαντζιάς με τον Δήμο 

Στροβόλου. Πρόκειται για ένα σενάριο που 
αφήνει ικανοποιημένο τον Δήμαρχο Στροβόλου, 
Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίος δήλω-
σε στη «Σ» πως η πρόταση τού Υπουργείου 
Εσωτερικών κινείται στα σωστά πλαίσια, αφού 
η μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει για 
να μπορέσουν οι δήμοι να αποκτήσουν οικο-
νομική και διοικητική αυτοτέλεια. Ο Δήμος 
Στροβόλου, είπε, είναι ο κεντρικός δήμος της 
ευρύτερης Λευκωσίας και συνορεύει με τους 

πλείστους δήμους και ένας εξ αυτών είναι η 
Αγλαντζιά. «Το ίδιο μας κάνει είτε ενωθούμε 
με την Αγλαντζιά είτε με την Έγκωμη», δήλωσε. 

Την ίδια ώρα, την Αγλαντζιά διεκδικεί 
και ο Δήμος Λευκωσίας, με τον Δήμαρχο 
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη να προτείνει την ορι-
οθέτηση της αστικής Λευκωσίας, δηλαδή της 
Αγλαντζιάς, της Έγκωμης, του Αγίου Δομετίου 
και μέρους του Στροβόλου. Ο κ. Γιωρκάτζης 
θεωρεί πως γεωγραφικά υπάρχουν μεγα-
λύτερες ομοιότητες του Δήμου Λευκωσίας 
με τον Δήμο Αγλαντζιάς, λόγω της νεκρής 
ζώνης και του μετώπου που μοιράζονται, και 

γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να διοικούνται 
ενιαία. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό 
θα έδινε και την ευκαιρία αναζωογόνησης 
της περιοχής ΣΟΠΑ , που συνορεύει με τον 
Δήμο Αγλαντζιάς, και βρίσκεται πολύ κοντά 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περαιτέρω, 
θέση του κ. Γιωρκάτζη είναι πως η Λευκωσία 
θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα Πανεπι-
στημιούπολης, γι’ αυτό και θεωρεί ότι τα 
Πανεπιστήμια της Έγκωμης, αλλά κυρίως 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα πρέπει να είναι 
εντός του Δήμου της πρωτεύουσας. 

Από πλευράς του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, 

Χαράλαμπος Πετρίδης, μιλώντας στη «Σ», 
ανέφερε πως στο παρόν στάδιο δεν τον απα-
σχολεί το ποιος θα πάει με ποιον, όσο το 
να δούμε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, 
τονίζοντας πως «το ζητούμενο είναι να έχουμε 
πλήρη οικονομική και διοικητική αυτοτέ-
λεια». «Είμαστε υπέρ του να γίνουν κάποιες 
συνενώσεις και είμαστε ανοικτοί ως Δήμος, 
αλλά αναμένουμε να δούμε με ποιους μας 
προτείνουν να πάμε και για ποιους λόγους», 
είπε. Απ’ εκεί και πέρα, πρόσθεσε πως η 
Αγλαντζιά συνορεύει τόσο με τη Λευκωσία 
όσο και με τον Στρόβολο. 

τρό ολος και ευκωσία έλουν την Αγλαντ ι  τους

ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Ανοικτό παραμένει το εν-
εχόμενο ημιουργίας 

τεσσάρων μητροπολιτικών 
ήμων στις επαρχίες Λευ-

κωσίας, Λεμεσού, Λάρνα-
κας και Πάφου, οι οποίοι 

θα συνυπάρχουν παράλλη-
λα με άλλους μικρότερους 
περιφερειακούς Δήμους

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΝΟ-

ΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ , ΑΝΑ ΕΡΕΙ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 

ΣΤΗ Σ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ. 

ΓΙΑ ΜΑΣ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ 

ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ 

ΔΗΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ , ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ.
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 ΔΗ ΑΡ ΟΙ Σ ΟΛΙΑ ΟΥΝ ΣΤΗ Σ  ΤΗ ΕΤΑΡΡΥ ΙΣΗ ΕΤΡΙΔΗ

Φουρτούνες με το «καλημέρα»

Α 
•  Αρνητικά βλέπει το σενάριο 

συνένωσής του με τα Λατσιά ο Δήμος 
Ιδαλίου, που στηρίζει τη μεταρρύθμιση 
αλλά διαφωνεί με τον χάρτη της ΤΑ όπως 
διαμορφώνεται, αφού όντας ένας οικονομικά 
υγιής Δήμος, επιθυμεί να συμπλεγματο-
ποιηθεί με τις γύρω κοινότητες. 

•  Την ίδια στάση φαίνεται να τηρεί 
και ο Δήμαρχος Γερίου, Νεόφυτος Παπα-
λαζάρου, ο οποίος, μιλώντας στη «Σ», τόνισε 
ότι η Κυβέρνηση όφειλε να προχωρήσει 
πρώτα σε συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών 
και όχι σε κατάργηση παραδοσιακών και 
ιστορικών δήμων. Εξάλλου, υπενθύμισε 
πως, σε δημοψήφισμα το 2011, η ολότητα 
των δημοτών του Γερίου τάχθηκαν υπέρ 
της μετατροπής της κοινότητας σε δήμο, 
ενώ υπέδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο 
θα γίνει αυτή η συνένωση θα καταστήσει 
το Γέρι «γειτονιά» των Λατσιών. 

• Τ  Περαιτέρω, ο Δήμαρχος 
Λατσιών, Χρίστος Πιτταράς, σε δηλώσεις 
του στη «Σ»,  εξέφρασε την άποψη ότι από 
τη στιγμή που θα υπάρχει αυτοτέλεια στα 
διαμερίσματα και στους δήμους, δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα. «Πάντα θα υπάρχουν 
αντιδράσεις, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε. 

• Τ  Τους ενδοιασμούς του εξέ-
φρασε μιλώντας στη «Σ» και ο Δήμαρχος 
Τσερίου, Σταύρος Μιχαήλ, ο οποίος είπε 
πως το Τσέρι θα γίνει ουσιαστικά ένα δι-
αμέρισμα της Λακατάμειας. «Είμαστε ο 
πιο μικρός δήμος της Λευκωσίας. Δεν θα 
σηκώσουμε παντιέρα, αλλά δεν είμαστε 
υπέρ της συμπλεγματοποίησης», δήλωσε. 

• Κ  Από την άλλη, με θετικό 
μάτι φαίνεται ότι βλέπει τη μεταρρύθμιση 
ο Δήμος Έγκωμης, ο οποίος, βάσει των 
σεναρίων, θα συνενωθεί με τον Δήμο Λευ-
κωσίας, που στηρίζει τη μεταρρύθμιση, 
φτάνει να διασφαλίζεται η οικονομική και 
διοικητική αυτοτέλεια των δήμων. 

Ο
•   Όσον αφορά 

τα σενάρια της Λεμεσού, έντονες αντιδρά-
σεις εκφράζονται από τον Δήμο Αγίου 
Αθανασίου. Μάλιστα, όπως μας δήλωσε 
ο Δήμαρχος, Μαρίνος Κυριάκου, την ερ-
χόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο θα 
μελετήσει το θέμα και ενδέχεται να λάβει 
και μέτρα αντίδρασης. «Δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους το σενάριο αυτό. Δεν μπορεί 
να μας καταπιεί η Λεμεσός», τόνισε, ενώ 
εξήγησε ότι με θετικό μάτι θα έβλεπε τη 
συνένωση με τον Δήμο Γερμασόγειας. 

•  Τ  Ο Δήμαρχος 
Μέσα Γειτονιάς, Δώρος Αντωνίου, δή-

λωσε στη «Σ» πως δεν είναι αρνητικός 
σε οποιαδήποτε συνένωση. Τόνισε πως 
πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση του χάρτη 
της ΤΑ και πρόσθεσε πως γίνεται ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς 
Κυβέρνησης.  

•  Υπέρ της μεταρρύθ-
μισης και της συνένωσης της Γερμασόγειας 
με τις γύρω κοινότητες τάχθηκε και ο Δή-
μαρχος Γερμασόγειας, Κυριάκος υδιάς, 
σημειώνοντας πως «η ουσία είναι το πώς 
θα διασφαλιστεί η αυτοτέλεια των δήμων». 

•  Την ίδια ώρα, συνένωση 
με τις γύρω κοινότητες θέλει και ο ψω-
νας, ο οποίος εδώ και καιρό κατέθεσε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών σχετική πρόταση, 
ούτως ώστε να δημιουργηθεί ο Δήμος Κου-
ρίου. Όπως εξήγησε στη «Σ» ο Δήμαρχος 

ψωνα, Παντελής Γεωργίου, τα σενάρια 
που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση είναι 
πέντε. Το ένα λέει ότι ενώνεται ο ψωνας 
με τα Πολεμίδια και στο άλλο ο ψωνας 
ενώνεται με τις κοινότητες ώς το Καντού 
και γίνεται «περιφερειακός Δήμος» στην 
περίπτωση που γίνουν οι «μητροπολιτικοί 
Δήμοι» και τα Πολεμίδια ενωθούν με τον 
Δήμο Λεμεσού. 

Α Α Α
•  Πιο έντονα απ’ όλους 

τους Λαρνακείς αντιδρούν οι Αθηενίτες, 
οι οποίοι, μάλιστα,  διοργανώνουν πανδη-
μοτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 1η 
Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Γυμνασίου Αθηένου, η ώρα 
7 το βράδυ, όπου θα παρευρεθούν και 

ηγέτες κομμάτων για να διατρανώσουν 
τη θέση ότι «εθνικοί λόγοι επιβάλλουν η 
Αθηένου να μείνει αυτόνομη». Μιλώντας 
στη «Σ» ο Δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος 
Καρεκλάς, εξήγησε ότι η Αθηένου είναι 
ο μοναδικός δήμος στην Κύπρο που το 

5  της γης του είναι κατεχόμενο και 
το υπόλοιπο είναι σε νεκρή ζώνη, κάτω 
από την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών. 
Πρόσθεσε πως είναι ο μεγαλύτερος και 
ένας από τους αρχαιότερους δήμους της 
Κύπρου και τόνισε πως δεν θα δεχθεί τη 
συνένωσή του με άλλο Δήμο. 

•  Με θετικό μάτι βλέπει 
τη συνένωση των δύο Δήμων ο Δήμαρ-
χος Αραδίππου, Ευάγγελος Ευαγγελίδης, 
ο οποίος δήλωσε πως οι συγχωνεύσεις 
είναι κάτι που πρέπει να γίνουν, για να 
προχωρήσει επιτέλους αυτή η μεταρρύθ-
μιση για το καλό των δημοτών.

•  Τις δια-
φωνίες του με την οποιαδήποτε συνένωση 
εξέφρασε στη «Σ» ο Δήμαρχος Δρομο-
λαξιάς - Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, 
υποδεικνύοντας πως η μεταρρύθμιση 
πρέπει να γίνει χωρίς να αλλοιώνεται η 
μορφή των δήμων. 

•  Υπέρ των συνενώσεων 
τάχθηκε ο Δήμαρχος Λιβαδιών, Μάριος 
Αρμένης, φτάνει -όπως είπε- να γίνουν 
με τον σωστό τρόπο και να μπουν ασφα-
λιστικές δικλίδες, για να μην αδικηθούν 
οι μικροί Δήμοι. 

Α Ο
• Κ  Μιλώντας στη «Σ» 

ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυ-
λίδης, τόνισε ότι ως Δήμος τάσσεται υπέρ 
της μεταρρύθμισης, ωστόσο εξέφρασε τη 
διαφωνία του για τους χειρισμούς που έγι-
ναν μέχρι στιγμής από την Ένωση Δήμων. 
Ο κ. Παυλίδης κατηγόρησε την Ένωση 
Δήμων ότι φαίνεται έτοιμη να αποδεχθεί τις 
όποιες συνενώσεις με ανταλλάγματα, ενώ 
δήλωσε ότι «δημιουργείται η εντύπωση 
πως μεγάλοι δήμοι -που συμμετέχουν και 
στην εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης 
Δήμων- ξεπουλούν τους μικρούς για να 
ισχυροποιηθούν διοικητικά και κοινωνι-
κά». Περαιτέρω, όσον αφορά το σενάριο 
συνένωσης της Γεροσκήπου με την Πάφο, 
εξέφρασε τη διαφωνία του. «Προσδοκού-
με ότι η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση δεν 
θα λειτουργήσει ισοπεδωτικά», δήλωσε 
και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να μας 
απορροφήσει η Πάφος». 

•  Υπέρ της μεταρρύθμισης 
τάχθηκε από πλευράς του ο Δήμαρχος 
Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, μιλώντας 
στην τηλεόραση του «ΣΙΓΜΑ». Η συντρι-
πτική πλειοψηφία, είπε, συμφωνεί ότι «δεν 
μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημερινό 
διοικητικό σύστημα». Στην Πάφο, ανέφερε, 
πρέπει να υπάρχουν μόνο -8 Δήμοι, ενώ 
τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν 10  κοινό-
τητες και τέσσερεις δήμοι. Πρέπει, τόνισε, 
να δημιουργηθούν δήμοι που να έχουν 
την κρίσιμη μάζα και γεωγραφική έκταση. 
Η μεταρρύθμιση, ανέφερε ο Δήμαρχος, 
είναι απαραίτητη και δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε με έτσι λογικές, σχολιά-
ζοντας τις αντιδράσεις από δήμους. 

Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε 
στις 8 Απριλίου 1798 και πέθανε 
στις 9 Φεβρουαρίου 1857. ταν 

Έλληνας ποιητής, περισσότερο γνωστός 
για τη συγγραφή του ποιήματος « μνος εις 
την Ελευθερίαν», οι πρώτες δύο στροφές 
του οποίου έγιναν ο Εθνικός μνος της 
Ελλάδας και ύστερα της Κύπρου. Κεντρικό 
πρόσωπο της Επτανησιακής Σχολής, ο 
Διονύσιος Σολωμός θεωρήθηκε και θεω-
ρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι 
μόνο γιατί έγραψε τον Εθνικό μνο, αλλά 
και γιατί αξιοποίησε την προγενέστερη 
ποιητική παράδοση (κρητική λογοτεχνία, 
Δημοτικό τραγούδι) και ήταν ο πρώτος 
που καλλιέργησε συστηματικά τη δημο-
τική γλώσσα και άνοιξε τον δρόμο για 
τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία.

Εκτός από τον « μνον εις την Ελευθε-
ρίαν», τα σπουδαιότερα έργα του είναι: «Ο 
Κρητικός», «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», 
«Ο Πόρφυρας», «Η Γυναίκα της άκυθος», 
«Λάμπρος». Το βασικό χαρακτηριστικό 
της ποιητικής παραγωγής του είναι η 
αποσπασματική μορφή: κανένα από τα 
ποιήματα που έγραψε μετά τον « μνον εις 
την Ελευθερίαν» δεν είναι ολοκληρωμένο 
και, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τίποτα δεν 

δημοσιεύτηκε από τον ίδιο.
Ο ποιητής πέρασε τα παιδικά του χρό-

νια ώς το 1808 στο πατρικό του σπίτι στη 
άκυνθο, υπό την επίβλεψη του δασκάλου 

του, αβά Σάντο όσι, Ιταλού πρόσφυγα. 
Ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην 

ελληνόγλωσση δημιουργία του Σολωμού 
ήταν ο « μνος εις την Ελευθερίαν», που 
ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1823, ποίημα 
εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανά-
σταση του 1821. Το ποίημα δημοσιεύθηκε 
στην Ελλάδα το 182  στο πολιορκούμενο 
Μεσολόγγι και στην Ευρώπη το 1825, στο 
Παρίσι. Η φήμη του ποιητή εξαπλώθηκε 
πέρα από τα στενά όρια του νησιού του. 
Σε αυτό το έργο εξάλλου οφείλεται και η 
εκτίμηση που απολάμβανε ο Σολωμός 
μέχρι τον θάνατό του. 

Ο Σολωμός μετά το 18 7 άρχισε να 
ξαναγράφει στα Ιταλικά. Τα έργα της πε-
ριόδου είναι ημιτελή ποιήματα και πεζά 
σχεδιάσματα και κάποια από αυτά ίσως 
σχεδίαζε να μεταφέρει στα Ελληνικά. Το 
1851 εμφανίστηκαν και σοβαρά προβλή-
ματα υγείας και ο χαρακτήρας του έγινε 
ακόμη πιο ιδιόρρυθμος. Αποκόπηκε από 
φιλικά του πρόσωπα, όπως τον Πολυλά (οι 
σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν το 185 ) και 

μετά και την τρίτη εγκεφαλική συμφόρηση 
που έπαθε το 185  δεν έβγαινε πλέον από 
το σπίτι. Πέθανε τελικά τον Φεβρουάριο 
του 1857. ταν τόσο γενική και στέρεη η 
φήμη του, ώστε όταν μαθεύτηκε ο θάνατός 
του, όλος ο λαός πένθησε. Το θέατρο της 
Κέρκυρας έκλεισε, η Ιόνιος Βουλή στα-
μάτησε τις εργασίες της και αποφάσισε να 
κηρυχθεί πένθος για τον ποιητή. Τα οστά 
του μεταφέρθηκαν στη άκυνθο το 18 5.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

. . .
Μακαρίου 71, Λ/σία

Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, 
ικανή να δημιουργήσει μεγάλα 
πράγματα, και ο Μαραθώνιος Λευ-

κωσίας 2019 είναι ένα από αυτά. Πρόκειται 
για έναν μεγάλο και σημαντικό αγώνα, που, 
επιτέλους, γίνεται στην πρωτεύουσα. «Στις 
2  Φεβρουαρίου 2019, όλοι μαζί, τρέχουμε 
για την πόλη μας, βγαίνουμε από το σπίτι και 
γινόμαστε μέλη της ίδιας χαρούμενης παρέας, 
στέλνοντας το μήνυμα ότι η Λευκωσία είναι 
η δική μας πόλη!». Αυτό είναι το μήνυμα 
των διοργανωτών. Οι αγώνες 5 χλμ, 10 χλμ, 
ο αγώνας δρόμου  5 , ο 
Ημιμαραθώνιος 21 χλμ, η Μαραθώνια 
Σκυταλοδρομία 10,550 μέτρα, καθώς 
και ο Μαραθώνιος 2.195 μέτρων θα έχουν 
αφετηρία τη διασταύρωση της Λεωφόρου 
Ιωσήφ Χατζηϊωσήφ  Σταυρού, αλλά διαφο-
ρετικές ώρες εκκίνησης. Οι αγώνες για παιδιά 
1.000 μέτρων έως  ετών, 1.500 μέτρων 
για -9 ετών και 1.800 μέτρων για 9-12 
ετών, θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο 
Στροβόλου, το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 
2019, μεταξύ 10:00 - 12:00. Οι εγγραφές 
ξεκίνησαν στις 10 Νοεμβρίου και συνε-
χίζονται με αμείωτη ένταση. Μπορείτε να 
μπείτε στο . .  
και να επιλέξετε τη διαδρομή που ταιριάζει 

σ’ εσάς και στην οικογένειά σας.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 

μεγάλο γεγονός της 2 ης Φεβρουαρίου 
2019, τον  Μαραθώνιο Λευκωσίας, γίνονται 
δράσεις για να βγαίνουμε από το σπίτι μας 
και μας δίνουν τη δυνατότητα να αθλού-
μαστε και να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας. 
Το «Τρέχω στην Πόλη μου» διεξάγεται 
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 7 η ώρα 
το απόγευμα, στους δρόμους της Λευκω-
σίας. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται 
σε προκαθορισμένα σημεία και γνωρίζουν 
τη Λευκωσία μέσα από το χαλαρό τρέξιμο 
με πολύ κέφι. Μπορείτε να ενημερωθείτε 
για το πρόγραμμα του «Τρέχω στην Πόλη 
μου» μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα 
του Μαραθωνίου Λευκωσίας στο .

.  και στη σελίδα 
του στο . 

Παράλληλα, η Παιδική Ακαδημία Μα-
ραθωνίου Λευκωσίας δημιούργησε δύο 
δράσεις, που θα συναρπάσουν μικρούς 
και μεγάλους. Με εργαλείο το Θεατρικό 
Παιχνίδι, τη φαντασία και το κέφι, αναπτύσ-
σουν την έκφραση του συναισθηματικού 
και δημιουργικού κόσμου του παιδιού, 
τη  συναισθηματική νοημοσύνη του και 
την κριτική του σκέψη σε μια χαλαρή και 

άκρως διασκεδαστική ατμόσφαιρα. Οι συ-
ναντήσεις πραγματοποιούνται τις Κυριακές 
με συντονίστρια την Ελεάνα Παστελλά και 
φιλοξενούμενους μία πλειάδα επιστημόνων 
και ειδικών. Για πληροφορίες, στη σελίδα 
του Μαραθωνίου Λευκωσίας. 

Επίσης, κάθε Σάββατο, στις 09:00 π.μ., 
στο πάρκο Αθαλάσσης (είσοδος από τη 
νότια είσοδο - παρά το Καραϊσκάκειο) τη 
σκυτάλη παίρνει το «Τρέχω και Γελώ», με 
τη συμμετοχή προπονητών και ειδικών, 
οι οποίοι μέσα από το αθλητικό παιχνίδι 
μεταφέρουν συμβουλές και  γνώσεις για την 
απόκτηση κινητικών και άλλων δεξιοτήτων.

  Δ  Σρέχω για την πόλη μου   

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 

ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΓΗΚΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 
 Θα πρέπει να υπάρχει 
ενίσχυση των ήμων με 

εξουσίες ιοικητικές

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ, 
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΕΝΟΥ
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Σ πασμένο τηλέφωνο έχει κα-
ταντήσει η επικοινωνία του 
Υπουργείου Παιδείας και 

των οργανωμένων δασκάλων. Από 
τη μια το Υπουργείο προχωρεί στην 
εφαρμογή μέτρων που δεν βρίσκουν 
σύμφωνους τους δασκάλους και, από 
την άλλη, οι δάσκαλοι αποφασίζουν να 
μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Γι’ ακόμη 
μια φορά οι οργανωμένοι δάσκαλοι 
εξέφρασαν τους ενδοιασμούς τους όσον 
αφορά το θέμα της κάρτας εισόδου και 
εξόδου από τα δημοτικά σχολεία, σε 
συνάντηση που είχαν την περασμένη 
Τετάρτη με τον αναπληρωτή γενικό 
διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, 
Ηλία Μαρκάτζιη. Η ανακοίνωση που 
εξέδωσε το Υπουργείο μέσα από εγκύ-
κλιο προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της 
ΠΟΕΔ, η οποία καλεί τα μέλη της να 
μην μπουν στη διαδικασία έκδοσης 
καρτών εισόδου για κανέναν. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Φίλιος 
Φυλακτού, σε δηλώσεις του στη «Σ», 
ανέφερε πως αισθάνεται ότι έχει χα-
θεί η επικοινωνία με το Υπουργείο 
Παιδείας. «Ούτε πως υπάρχουμε, ούτε 
πως καταθέτουμε προτάσεις για λύ-
σεις των διαφόρων ζητημάτων που 
προκύπτουν», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. «Παίρνονται αποφάσεις χωρίς 
να λαμβάνονται πολλές παράμετροι 
υπόψη, πραγματοποιούνται συναντή-
σεις για θέματα που μας αφορούν, 
όπως για παράδειγμα του γραμμα-
τειακού προσωπικού, και η ΠΟΕΔ 
δεν καλείται», είπε. 

ν ντ α στην
ρτα ε σόδου 
Όσον αφορά το θέμα της κάρτας ει-

σόδου στα δημοτικά σχολεία, η ΠΟΕΔ 
ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί πως το μέτρο 
αυτό δεν θα προσθέσει κάτι στο θέμα 
ασφάλειας των παιδιών. «Εμείς δεν το 
δεχόμαστε. Τι θα προσθέσει μια απλή 
πλαστικοποιημένη κάρτα, που θα τυ-
πώσει το ίδιο το σχολείο; Η κάρτα αυτή 
δεν θα μπορούσε να αντιγραφεί από 
τον οποιοδήποτε και να εισέλθει πάλι ο 
οποιοσδήποτε μέσα στα σχολεία; Επίσης, 
κάποιος για να παραλάβει την κάρτα θα 
πάει στη γραμματεία του σχολείου. Η 
γραμματεία του κάθε σχολείου δεν είναι 
εκτός του κτηρίου; Θα πρέπει να μπει 
μέσα στο σχολείο, να περπατήσει μέχρι 
τη γραμματεία και να ‘ελεγχθεί’ εκεί. Αντί 
κάρτα εισόδου εμείς προτείνουμε την 
κάρτα επισκέπτη. Αυτό θα ήταν πολύ 
χρήσιμο. Όπως υπάρχουν οι κάρτες 
επισκέπτη σε δημόσια κτήρια, έτσι να 
υπάρχουν και στα σχολεία μαζί με την 
απαραίτητη παρουσίαση της ταυτότη-
τας». Από πλευράς του το Υπουργείο 
Παιδείας διαψεύδει τις κατηγορίες της 
ΠΟΕΔ, τονίζοντας πως τόσο ο Υπουργός, 
όσο και οι Διευθύνσεις του Υπουργείου 
ουδέποτε αρνήθηκαν οποιαδήποτε συνά-
ντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. 
Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει 
πως αύριο Δευτέρα έχουν προγραμ-
ματιστεί διαδοχικές συναντήσεις του 
Υπουργού Παιδείας με αντιπροσωπίες 
των Οργανώσεων.

ΝΑΤΑΛΙ Ι ΑΗΛΙΔΟΥ

Σ τα χέρια της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Τυφλών πέρασαν πρόσφατα οι ξενώ-
νες στη Λευκωσία, δίνοντας με τον 

τρόπο αυτό λύση στο πρόβλημα που προέκυψε 
τον περασμένο Δεκέμβρη, ωθώντας τους 
οικότροφους, αλλά και το υπό απόλυση, τότε, 
προσωπικό σε κινητοποιήσεις. Υπενθυμίζεται 
ότι, στις  Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
διαμαρτυρία, με τη συμμετοχή και πολιτι-
κών αξιωματούχων, λόγω απόφασης του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών 
ότι η συνέχιση λειτουργίας ήταν οικονομικά 
ασύμφορη, προχωρώντας παράλληλα και 
στην απόλυση του συνόλου του προσωπικού, 
που έλαβε σχετική επιστολή και ενημέρωση 
ότι η εργοδότησή του θα τερματιζόταν στις 
12 Δεκεμβρίου. Προς αποφυγήν  λουκέτου 
και υπό το σύνθημα «Τίποτα για εμάς χωρίς 
εμάς», οι τυφλοί είπαν όχι στο κλείσιμο της 
Στέγης στη Λευκωσία, όπου διέμεναν -και 
συνεχίζουν να διαμένουν- 7 άτομα, εκ των 
οποίων 5 σε μόνιμη βάση. Το θέμα οδηγήθηκε 
εσπευσμένα στα γραφεία του Υπουργείου 
Εργασίας, όπου και δόθηκε η λύση αμέσως 
μετά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

α ανα α ο σαμε 
τ ς απο σε ς

«Καταφέραμε να ελευθερώσουμε τους 
τυφλούς που κρατούσαν δέσμιους οι του 
Παγκύπριου Σύνδεσμου Ευημερίας Τυ-
φλών», δηλώνει στη «Σ» ο κ. Χριστάκης 
Νικολα δης εκ μέρους της ΠΟΤ, αφήνοντας 
παράλληλα αιχμές για οικονομικά κίνητρα 
του Συνδέσμου. «Αναλάβαμε τη διαχείριση 
των ξενώνων προς μεγάλη ικανοποίηση 
των τυφλών που διαμένουν εκεί», προσθέτει 
και σημειώνει ότι τα έξοδα λειτουργίας της 
Στέγης, όπως επίσης και οι μισθοί του προ-
σωπικού που επαναπροσλήφθηκε άμεσα 
«καλύπτονται πλέον από τους πόρους της 
Οργάνωσής μας». Ο κ. Νικολα δης ανα-

φέρει, επίσης, ότι τυφλοί που αιτήθηκαν 
στο παρελθόν διαμονή στους ξενώνες και 
απορρίφθηκαν «πλέον έγιναν αποδεχτοί 
και θα φιλοξενηθούν». Από πλευράς του, 
ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ευημερίας Τυφλών, Γιάννης Καραπατάκης, 
διευκρινίζει ότι πρόθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ήταν να ανακαλέσει τις επιστολές 
απόλυσης που επιδόθηκαν στις εκεί φροντί-
στριες και νοσηλεύτριες, «εάν δεν υλοποιείτο 
η εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής 
ενσωμάτωσης», για το οποίο γινόταν λόγος 
σε συναντήσεις μελών του Συνδέσμου με 
το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου. «Δεν 
λάβαμε καμία επίσημη ενημέρωση από 
το αρμόδιο Υπουργείο μετά τη διαμαρ-
τυρία, για τη διαχείριση των ξενώνων της 
Λευκωσίας», υποστηρίζει παράλληλα ο κ. 
Καραπατάκης, ο οποίος σημειώνει τη ση-
μασία του εθελοντισμού σε σχέση με την 
ευημερία των τυφλών.

αταγγέ ουν ατ ρηση
Πληροφορίες της «Σ», πάντως, αναφέ-

ρουν ότι σειρά καταγγελιών καταγράφεται 
μέσω αλληλογραφίας των εμπλεκομένων 
όσον αφορά και τη διαχείριση κτηρίου που 
παραχωρήθηκε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ευημερίας από τη Μητρόπολη Λεμεσού. 
Πρόκειται για χώρο πλησίον του παλαιού 
κοιμητηρίου της πόλης, όπου βρίσκονται 
σήμερα τα γραφεία της επαρχιακής επιτρο-
πής του Συνδέσμου και στον οποίο μέχρι 
πρότινος λειτουργούσε εργαστήρι καλαθο-
πλεκτικής απασχολώντας άτομα με οπτική 
αναπηρία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά 
και το κλείσιμο του εργαστηρίου, ο Σύνδεσμος 
προχώρησε στην ενοικίαση του κτηρίου σε 
καταστηματάρχες. «Γίνεται κατάχρηση των 
ενοικίων, δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουν 
αυτά τα λεφτά, εξ ου και προγραμματίζου-
με σύντομα νέα διαμαρτυρία στη Λεμεσό», 
δηλώνει καταγγέλλοντας στη «Σ».

Ι ΑΛΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 

«
ιστεύω πως αν 
καταφέρουμε 
να αναδείξουμε 
το ερευνητικό 
έργο με έναν 
τρόπο κατανο-
ητό και προσιτό 

στον κόσμο, θα επιτευχθεί και η προώθηση 
της έρευνας στην Κύπρο. Νομίζω πως είναι 
ευθύνη και εμάς των ερευνητών να εξηγή-
σουμε πόσο αναγκαία είναι η έρευνα και η 
καινοτομία για την ανάπτυξη μιας χώρας», 
λέει η Δρ Κυριακή Μιχαηλίδου, μια νεαρή 
επιστήμονας από τα Κούκλια της Πάφου.

Σήμερα, η Δρ Μιχαηλίδου εργάζεται 
στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου, ένα ημεδαπό «κέντρο αριστείας 
με έργο διεθνώς αναγνωρισμένο», σημει-
ώνοντας, ωστόσο, ότι «στην Κύπρο, λόγω 
του μικρού μεγέθους, δεν υπάρχουν αρκετά 
ερευνητικά κέντρα για να απορροφήσουν 
όλους τους νεαρούς και πολύ καταρτισμένους 
επιστήμονες». Η γιατρός, η οποία βραβεύτηκε 
από το δρυμα Προώθησης Έρευνας για το 
ερευνητικό της έργο στην πρόβλεψη του 
κίνδυνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, 
αναφέρει ότι «το κυριότερο είναι να έχουμε 
πάντα στο μυαλό μας πως αν καταφέρουμε 
να βρούμε κάτι, έστω και αν αποτυγχάνουμε 
μερικές φορές, θα βοηθήσει πολύ κόσμο. 
Αυτή είναι και η πηγή έμπνευσης, ότι έστω 
και ένα άτομο να βοηθήσουμε μέσω της 
έρευνας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή 
είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή». 

ρευνα γ α τον 
αρ ίνο του μαστο

Η έρευνά της, ανέφερε αφορά στην «ανα-
κάλυψη γενετικών δεικτών, οι οποίοι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη 
πρόβλεψη του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου 

του μαστού», σημειώνοντας ότι σήμερα μια 
στις οκτώ γυναίκες προσβάλλεται από την 
ασθένεια. «Ο απώτερος σκοπός», συνεχίζει, 
«είναι να μπορούμε να προβλέψουμε ποια 
άτομα ενδέχεται να εμφανίσουν καρκίνο του 
μαστού, ώστε να ενταχθούν σε ένα συστηματικό 
πρόγραμμα παρακολούθησης, με στόχο την 
έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου. 
Προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο 
πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου 
του μαστού, που θα είναι προσαρμοσμένο 
στον κυπριακό πληθυσμό και θα οδηγήσει 

μελλοντικά σε στοχευμένο προσυμπτωματικό 
έλεγχο των γυναικών που έχουν τις μεγαλύ-
τερες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του 
μαστού στην κατάλληλη ηλικία».  

 
 αναγν ρ ση 
α  η συνέ ε α

Το βραβείο ήταν η αναγνώριση της 
προσπάθειας, η οποία την έπιασε πάντως 
εξαπίνης. «Δεν μπορώ να πω ότι το περί-
μενα. Όταν μου ανακοίνωσαν την απόφαση 
για βράβευσή μου ήμουν ακόμα στο σπίτι 
με άδεια μητρότητας. Το πρώτο πράγμα 
που έκανα ήταν να τηλεφωνήσω εδώ στη 
δουλειά και να τους το ανακοινώσω, όπως 
επίσης και να ενημερώσω την οικογένειά 
μου. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις πως 
αναγνωρίζεται η προσπάθεια και οι κόποι 
σου και σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις».

Επισημαίνει ακόμη ότι, σε μια πολύ δύσκολη 
ερευνητική δραστηριότητα, «το να έχεις κα-
λούς συνεργάτες είναι πολύ σημαντικό. Όπως 
είπε και ο Νεύτωνας, “     

 ”. Είναι σημαντικό να μπορείς να 
στηριχθείς σε άτομα με μεγάλη εμπειρία και 
γνώσεις, τα οποία θα σε βοηθήσουν και θα 
σε εμπνεύσουν για να πας παραπέρα. Το να 
έχεις σωστούς μέντορες και συνεργάτες που 
θα σε βοηθήσουν και θα σε καθοδηγήσουν 
στο ξεκίνημα της καριέρας σου είναι πάρα 
πολύ σημαντικό για να προχωρήσεις παρα-
πέρα με επιτυχία».   Σε όσους δε κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα στον τομέα της έρευνας, 
η Δρ Μιχαηλίδου τούς καλεί «να μη χάνουν 
τον ενθουσιασμό τους. Αυτό που έχει σημα-
σία είναι να μην τα βάζεις κάτω και να είσαι 
αισιόδοξος. Αναποδιές πάντα θα υπάρχουν, 
αλλά πρέπει να προχωράμε. Στην Κύπρο», 
σημειώνει, «τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
την περικοπή ερευνητικών κονδυλίων, κάτι 
που άρχισε σιγά-σιγά μέσα από τις προκηρύ-
ξεις του ΙΠΕ για χρηματοδότηση ερευνητικών 
προγραμμάτων να αντιμετωπίζεται».   

πασμένο τηλέφωνο
αμπιαούρη  

Δ     Λ

Η ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΘΑΙΝΕΙ 
ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗ-
ΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΟΙ ΤΥ-
ΦΛΟΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sig-
matv.com

Η ΒΡΑΒΕΥ ΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΟΥ
ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΑΗΛΙΔΟΥ ΙΛΑ ΣΤΗ ΣΗ ΕΡΙΝΗ

Οι προκλήσεις ενός Κύπριου ερευνητή

α ικ  ρ ι α ια η  ρ υ-
α αι η ρι ρ ια  ρα  υ 

ι ις α  α ρ  κ  α 
α ακα ις  κ ι   α -
η ή ι η  κ ι α  ρ ι ρα -

α ικ  α αι α ι ς  
αυ  υ κ ις και α η  α -
η αι α  η  ρ η α α ι  

υ ρ  α ρ κ ι  Τ  ι  
η α ικ  υ ι η ρ ι α-

η υ  αι ς α  ις ι ι -
ς ρ α α υ α ι ι αι 

και ρη ι ι αι η  ρ -
η  ρ η ή ηκ  α κα ρι  

α ι υ  α  Κ  
α υ α  α ι κ ια η 

ρ α και  ρ ι α α α ς  
ι ς  ρ ι  ρ ι α 

υ ι α η α ρ ρ ς  
α ρ ις κ ι   ρ  υ 

υρα κ υ α  η ή ι  
ρ ι α  κ υ  ια α -

η η  αι αι  ική 
κ η και κ ηρή υ ι    

υ ι   α α  ις ις 
ι  ις α αι ρ  

α  η  ικαιρ η α  α η -
ρ αι  ια ρ ικ  υ ρ ς  

α  ρ ι α αι αυ ρ α 
και η ρα και ρ υ η ής   

  
 

ΚΑΘΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ 
ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ. ΑΝΑ-
ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ», ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ Η ΔΡ  ΜΙΧΑΗ-
ΛΙΔΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
πιρίτου αρία  εωφ  σερίου  απέ-

ναντι από Κ Α Ν Η , δίπλα από ΑΝ -
Α , τρό ολος, τηλ  ,  
ωκρ τους ουί α  ειραι ς  έναντι 

καταστήματος υφασμ των , τρό-
ολος, τηλ  ,  
κουμπρής αρ λαμπος  υ αντίου  Α  
δίπλα από ολ νειο ι λιοπωλείο , τρό ο-

λος, τηλ  ,  
ατ ηιω ννου Αννίτα, Αντωνίου λένη  

Ν ξου  π ροδος ακαρίου και ιγενή 
Ακρίτα απέναντι από , ευκωσία, τηλ  

,  
Νεοφύτου αρίνα  ερμανού ατρ ν  
πίσω από το  της γκωμης , γκωμη, 

τηλ  ,  

ΛΕ ΕΣΟΣ
απαδόπουλος ίλιππος  εωργίου Α   

έναντι Αστυνομίας ερμασόγειας , ερμασό-
γεια, τηλ  ,  

ετρίδου ρύσω  εωφ  μονοίας  , 
Αλέξια Κ ρτ, εμεσός, τηλ  , 

 
ενελ ου αυλίνα  εκορπου ιέ , Ν αφι 

όρεια φ των  , ο 
στρί ιμο αριστερ , και μ  στα αριστερ , 

εμεσός, τηλ  ,  
Νικολ ου Νικόλας  λ δστωνος  έναντι 
Κεντρικού υνεργατικού αμιευτηρίου , εμε-
σός, τηλ  ,  

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κωνσταντινίδου ρυσοστομία  ήνωνος 
Κιτιέως , ρνακα, τηλ  , 

 
ακω ίδης ταύρος  εωφ  ανερωμένης 
αρ  , ρνακα, τηλ  , 

 

ΑΦΟΣ
ιαννιού ταυρούλλα  λευ ερίου ενι-
έλου και ανι ν  μ  από μπορικό 

Κέντρο εοφ νη προς Κονι , φος, τηλ  
,  

ΑΡΑΛΙ ΝΙ
τυλιανού τέλιος  ωτήρας Α έναντι 

Κλινικής ητ , αραλίμνι, τηλ  , 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α ολόγος  ιχ λης α ίδης, τηλ  

,  
δοντίατρος  ταύρος οφοκλέους, τηλ  

, 

ΛΕ ΕΣΟΣ
δοντίατρος  αρία Κοιλ νη, τηλ  

Ιατροί

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤΕΙΤΑΙ οδοντίατρος για εργοδότηση σε 

κεντρικό οδοντιατρείο, που ρίσκεται σε καλό 
προ στιο της ευκωσίας  ια περισσότερες πλη-
ροφορίες αποτείνεστε στα τηλ   ή 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ μοντέρνο διαμέρισμα  υπν  

στον τρό ολο, απέναντι από το Απολλ νειο 
Νοσοκομείο   ερ ντες, καλυμμένο χ ρο στ -
μευσης, υποδαπέδια έρμανση  ια περισσότερες 

πληροφορίες στο 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ κατ στημα  τ μ  στο  

  , στην πολυσύχναστη 
εωφόρο Κολωνακίου στη εμεσό  ο κατ στημα 
α είναι δια έσιμο από ε ρου ριο  ια 

πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
στο , κ  οφοκλή οφοκλέους

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο υγείο κατα ύκτης 

με  συρτ ρια και  λίτρα χωρητικότητα  ια 
πληροφορίες στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες 

Χρηματική εισφορά προσέφερε η 
/Ε  Κύπρου στον Αντικαρ-

κινικό Σύνδεσμο Κύπρου, στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της εταιρείας. Ο Αντικαρκινικός 
Σύνδεσμος Κύπρου παρέχει υπηρεσίες 
Ανακουφιστικής Φροντίδας σε  καρκινο-
παθείς συνανθρώπους μας για 7 χρό-
νια. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ασθενών 
στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία, υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας στο «Ευαγόρειο» Κέ-
ντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας στη Λεμεσό, κατ’ οίκον φροντίδα ασθενών παγκύπρια 
και σε 2 ωρη βάση στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη ασθενών και μελών των οικογενειών τους, προγράμματα κοινωνικής συμμε-
τοχής ασθενών, υπηρεσίες φυσιοθεραπείας και αρωματοθεραπείας, όπως επίσης και 
καθημερινή μεταφορά ασθενών από τις πόλεις τους στα ογκολογικά κέντρα στη Λευ-
κωσία. Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους καρκινοπαθείς 
της χώρας μας, ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του ασθενούς, 
την καταγωγή ή το θρήσκευμά του. 

Η Γκαλερί «Γκλόρια» υποδέχτηκε το νέο 
έτος με τη νέα εικαστική πρόταση « » 
του Κίκου Λανίτη, που πάντα εκπλήσσει με 
τις πολιτικοκοινωνικές του θέσεις και τη μο-
ναδική του εικαστική γραφή. Στον ημιώροφο 
της γκαλερί θα συνυπάρχει έκθεση φωτογρα-
φίας της Αννίτας, που ξεχωρίζει τόσο για τον 
ιδιαίτερο τρόπο που βλέπει τις θεματικές της 
προτάσεις, όσο και για τις πρωτοποριακές 
εκτυπώσεις της.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 9  Ιανου-
αρίου και θα διαρκέσει έως τις  27 Ιανουαρίου 
2019.  

Γράφει ο καλλιτέχνης για τη δουλειά του: Η 
διανόηση είναι κομμάτι της γνώσης, που περι-
πλέκει (χειρίζεται) το απλό και  ξεπηδά όταν η 
όραση  τυφλώνεται.

Οι οραματιστές δεν έχουν σχέση με διανοούμε-
νους και ακαδημαϊκούς, που έχουν ως εργαλεία 
αναμασημένες  ιδέες.

Η μόχλευση της τέχνης με ιδέες δεν την τρέ-
φει, αντίθετα την οξειδώνει και την αχρηστεύει.

Ενώ είναι  οφθαλμοφανής η εξαφάνιση πο-
λιτισμών, η βίαιη μετακίνηση πληθυσμών, ο 
εξευτελισμός, ο θάνατος και η παγκόσμια πε-
ριβαλλοντική καταστροφή, κανείς δεν φωνάζει 
« », γιατί η όραση έχει τυφλωθεί. 

Οι εργάτες της διανόησης των συνεδρίων, της 
εκπαίδευσης και των κογκρέσων θα αναλώνονται 
με κάτι που ήδη έχει πεθάνει.

Κ κ ς α ης 

ποσ έσε ς γ μου
Ο κ. Κωνσταντίνος Παντζιαράς του Πα-

ναγιώτη, από τη Σκυλλούρα, και της Χρυ-
σούλας Φιλίππου, από το Μάμμαρι και η 
δ. Αγάθη Βρόντη του Γεώργιου, από την 
Κυπερούντα και της Μαρίας Γεωργίου, από 
την Κατωκοπιά, και τώρα στον Αστρομερίτη, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

- Ο κ. Χριστάκης Λιλή του Σαββή από τη 
Λύση και της Τασούλας Παπαπαντελή από 
τα Γέναγρα και τώρα στο Κολόσσι, και η δ. 
Κατερίνα ενοφώντος του Βασιλείου από 
τη Λεμεσό και της Γεωργίας Χριστοδούλου, 
από την Αμμόχωστο και τώρα στη Λεμεσό, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

- Ο κ. Νικόλας Αβραάμ Χαραλάμπους, 
από τη Λεμεσό, και η δ. Στέλλα Γεωργίου 
του Δημητράκη, και της Ελένης Σταύρου, 
από τα Πυργά Αμμοχώστου και τώρα στη 
Λεμεσό, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.  

σοδα
H   Κύπρου ανα-

κοινώνει ότι από τον έρανο (Αρ. Άδειας 
12/2018) και το Χριστουγεννιάτικο Παζα-
ράκι που πραγματοποίησε στο ξενοδοχείο 

«  », στις 22 Δεκεμβρίου 2018, 
καθώς και τις πωλήσεις χριστουγεννιάτικων 
κατασκευών με αποδείξεις εισπράξεων, 
έχει συγκεντρώσει το συνολικό ποσό των 

520, 0 ως έσοδα. Τα χρήματα αυτά θα 
διατεθούν προς ενίσχυση του Ταμείου του 
Συνδέσμου. 

νωση υπρίων Ο ο υρ ν
Η Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών Λάρ-

νακας - Αμμοχώστου διοργανώνει γιορ-
ταστική εκδήλωση - κόψιμο βασιλόπιτας, 
αύριο Δευτέρα, 1  Ιανουαρίου 2019 και 
ώρα .00 μ.μ., στο Κτήμα Μακένζι, στη 
Λάρνακα .

αρουσίαση ίου
Ο Δήμος Λεμεσού και το Παττίχειο Δη-

μοτικό Μουσείο Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού 
σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βι-
βλίου «Θυμάμαι», του ήνωνα Σιερεπεκλή. 
Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή, 
18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ., 
στην αίθουσα Διαλέξεων του Παττιχείου 
Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου 
Λεμεσού (Βύρωνος 5).

Ο Υπουργός Εσωτερικών 
Κωνσταντίνος Πετρίδης τέλε-
σε το βράδυ της Τετάρτης, 9 
Ιανουαρίου 2019, τα εγκαίνια 
της ανακαινισμένης αίθουσας 
εκδηλώσεων της Δημοσιο-
γραφικής Εστίας. Η αίθουσα, 
η οποία αποτελεί σημείο 
αναφοράς για σημαντικές 
εκδηλώσεις για την πολιτι-
στική, πνευματική, πολιτική 
και κοινωνική ζωή του τόπου, 
ανακαινίστηκε με τη στήριξη 
της ΟΠΑΠ Κύπρου. «Είναι 
μια πράξη η οποία θα συμ-
βάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που η Δημοσιογραφική Εστία 
προσφέρει, όχι μόνο στους δημοσιογράφους αλλά στο σύνολο της κυπριακής κοινωνί-
ας», είπε στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης 
Αλετράρης, τονίζοντας τον πολυσήμαντο ρόλο της Ένωσης Συντακτών από της εγκα-
θίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Αλετράρης πρόταξε επίσης τον ιδιαίτερο 
ρόλο που ο κυπριακός Τύπος διαδραμάτισε το 19 9, ώστε το Π Ο-ΠΟ και ο ΟΠΑΠ 
τότε, να αγκαλιαστούν με αγάπη από την κοινωνία μας, επισημαίνοντας και εκτιμώντας 
από την πρώτη στιγμή, τον καθοριστικό ρόλο που θα είχε στην ανάπτυξη του τόπου η 
λειτουργία του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. Καταλήγοντας, ο κ. Αλετράρης διαβεβαίωσε ότι η 
ΟΠΑΠ Κύπρου θα εξακολουθήσει να στηρίζει κάθε αγώνα της κοινωνίας του τόπου 
αλλά και κάθε αγώνα της Ένωσης Συντακτών και των δημοσιογράφων προς όφελος της 
ενημέρωσης και, βέβαια, καλύτερων συνθηκών διεκπεραίωσης του σημαντικού τους 
ρόλου. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος, μετέφερε τις 
ευχαριστίες του δημοσιογραφικού κόσμου για τη στήριξη της ΟΠΑΠ Κύπρου, τόσο για 
την αναβάθμιση της Δημοσιογραφικής Εστίας όσο και για τη συνολική αρωγή της στην 
κυπριακή κοινωνία. Ο κ. Φράγκος διαβεβαίωσε ότι η Δημοσιογραφική Εστία, με την 
ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων, θα εξακολουθήσει να αποτελεί χώρο δημιουργίας 
με τις ποιοτικές εκδηλώσεις που φιλοξενεί. Τελώντας τα εγκαίνια ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, αναφέρθηκε  στον πολυσήμαντο ρόλο της Δημοσιογραφικής 
Εστίας και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, αλλά και στη συνεπή στήριξη της ΟΠΑΠ 
Κύπρου σε όλα τα επίπεδα της ζωής του τόπου.

ισφορ   Κύπρου
στον Αντικαρκινικό ύνδεσμο 

 του Κίκου ανίτη
στην καλερί κλόρια

Η Α  Κύπρου στηρί ει την νωση υντακτ ν 
και τη ημοσιογραφική στία

Το νεοσύστατο Σωματείο Χειμερινών 
Κολυμβητών Κουρίου γιόρτασε φέτος 
για πρώτη φορά τον ερχομό του νέου 
χρόνου με κολύμπι και πλούσιο φαγο-
πότι στην παραλία του Κουρίου,  αψη-
φώντας  το τσουχτερό κρύο! Η Πρόεδρος 
του Σωματείο, δρ. Ελένη Λο ζου, έκοψε 
τη βασιλόπιτα και ευχήθηκε σε όλους 
τους παρευρισκομένους μια όμορφη 
και δημιουργική  χρονιά. Ακολούθως 
ευχαρίστησε θερμά όλους τους κολυμβητές που αγκάλιασαν με ιδιαίτερη χαρά αυτήν 
την πρώτη επίσημη γιορταστική εκδήλωση του Σωματείου τους, υποσχόμενη πως το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί σκληρά στο μέτρο των δυνατοτήτων του για όσο το 
δυνατόν  πιο ασφαλείς και καθαρές  παραλίες!

Μία διασκευή της ταινίας «Φθινοπωρινή Σονάτα» του   αποτελεί η 
θεατρική παράσταση «Σονάτα για δύο», σε σκηνοθεσία Γιώργου Μουα μη, που κάνει 
πρεμιέρα στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο Λευκωσίας την Κυριακή, 13 Ιανουαρίου. 
Σύμφωνα με το έργο, η Σάρλοτ (Φωτεινή Πετροπούλου) έπειτα από μακρόχρονη απουσία 
από τις ζωές των παιδιών της, εξαιτίας της αφοσίωσής της στην καριέρα της, αποδέχεται 
την πρόσκληση της μεγαλύτερης κόρης της Εύας (Κρίστη Χαραλάμπους) με σκοπό να 
περάσουν λίγες μέρες μαζί στο σπίτι της δεύτερης. Η Εύα αδημονεί και την υποδέχεται 
με ιδιαίτερη χαρά. Σύντομα όμως τη χαρά θα διαδεχθεί η θλίψη και ο θυμός των παιδι-
κών αναμνήσεων της στέρησης της μητρικής αγκαλιάς ακόμα κι όταν εκείνη, σπανίως, 
ήταν παρούσα. Θα καταφέρουν μάνα και κόρη να συμφιλιωθούν μετά από μια φρικτή 
νύχτα εξομολογήσεων ή μήπως είναι πολύ αργά πια για να επουλωθούν πληγές και 
να γεφυρωθεί το χάσμα; (Στην Ελένα «δανείζει» τη φωνή της η Μαρία Μαχλαμούζη.)

Αγκαλιάζοντας τις κοινότητες της περιοχής όπου δραστηριοποιείται, η   
 ( ), αποδεικνύει γι’ ακόμα μια φορά την προσήλωσή της στην ενίσχυση των 

τοπικών κοινωνιών, στηρίζοντας για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο υγίου-Μαρί. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της , Γιώργος Παπανα-
στασίου, παρέδωσε στον Διευθυντή του κοινοτικού σχολείου επιταγή ύψους 10.000, 
με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
ο κ. Παπαναστασίου δήλωσε πως από την έναρξη της λειτουργίας της στο Βασιλικό, 
η  επιδιώκει να αποτελεί ενεργό και αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής, βελ-
τιώνοντας μέσω στοχευμένων δράσεων την καθημερινότητα των κατοίκων. Θερμές 
ευχαριστίες προς τη  για την πολύτιμη συνεισφορά της εξέφρασε από πλευράς 
του ο Διευθυντής του σχολείου, Χρίστος Χριστοφόρου. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη 
δράσεων που συνάδουν με τις αρχές και αξίες της, η  επενδύει ενεργά στην 
υλοποίηση ενός προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασικούς άξονες 
την υποστήριξη κοινωνικών και ευπαθών ομάδων, την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προώθηση του αθλητισμού. 

Το “H   ”   
 οργανώνει και υλοποιεί ένα εξει-

δικευμένο διήμερο εργαστήριο για εκπαιδευ-
τικούς και σχολικούς συμβούλους σχετικά 
με θέματα βίας με βάση το φύλο και ισότητας 
των φύλων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτού-
μενου από την ΕΕ προγράμματος “  
- Αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και 
παρενόχλησης: Εμπλέκοντας ενεργά τους 
νέους στα σχολεία στην ψηφιακή εκπαίδευση 
σχετικά με τα στερεότυπα φύλου’’. Το εργα-
στήριο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 13 
Δεκεμβρίου 2018 και συμμετείχαν σχολικοί 
σύμβουλοι όπως η Πατρίτσια Φαίδωνος 
από το Κυπριακό Παρατηρητήριο για τη 
Σχολική Βία του Υπουργείου Παιδείας, οι 
Χριστιάνα Χριστοδούλου και Μελίνα Δη-
μητρίου από την Ομάδα Παρέμβασης για τη 
Βία στα Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας 
και η εκπαιδευτικός σύμβουλος Άννα Χα-
ραλάμπους από το “H   ” 

  . Ο κύριος στόχος του 
εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για την εμπειρία σε θέματα φύ-
λου και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του 

πιλοτικού προγράμματος για την ισότητα 
των φύλων για τους νέους χρησιμοποιώ-
ντας το ψηφιακό εργαλείο « ,  

 », το οποίο σχεδιάστηκε και ανα-
πτύχθηκε για το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό το 
εργαλείο είναι ένα διασυνδεμένο παιχνίδι 
πολυμέσων και βασίζεται σε πραγματικές 

μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν υποστεί 
βία. Το εργαστήριο περιελάμβανε 5 συνε-
δρίες με θέμα τα στερεότυπα των φύλων, 
την αντικειμενοποίηση  των γυναικών στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους μύθους για 
τη σεξουαλική βία και την παρενόχληση, τα 
βήματα αποκάλυψης και την ευαισθησία, 

τον εορτασμό της διαφορετικότητας και την 
ψηφιακή εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν το 
πιλοτικό πρόγραμμα για τους Νέους στους 
πρώτους μήνες του 2019 στην αντίστοιχη 
δικαιοδοσία τους. Το πιλοτικό πρόγραμ-
μα θα υποστηριχθεί από μια σειρά από 
ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που 
σχεδιάστηκαν από τους εταίρους του προ-
γράμματος  και θα εντοπίσει 
αλλαγές στάσης και συμπεριφοράς καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του. Το 
πρόγραμμα  αναπτύχθηκε από 
έξι εταίρους στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων 
το    (Βουλ-
γαρία), “H   ” (Κύπρος), “Το 
Χαμόγελο  του Παιδιού” (Ελλάδα),  

   (Ιρλανδία), και το 
   (Ηνωμένο 

Βασίλειο). Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα και το παιχνίδι, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την  

, Συντονίστρια Τμήματος Εκπαίδευσης, 
Ενημέρωσης και Κατάρτισης στο .

. .

Η πρ τη ασιλόπιτα για τους ειμερινούς 
Κολυμ ητές Κουρίου 

Ανοίγει η αυλαία για τη ον τα για δύο  

 Αρωγός του προγρ μματος
 σίτισης των μα ητ ν υγίου  αρί

ο       φέρνει κοντ  εκπαιδευτικούς 
για να ενδυναμ σουν τους νέους στην ισότητα των φύλων

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ροσκαλείστε όπως τιμήσετε με την παρουσία σας το φιλολογικό μνημόσυνο 
του αείμνηστου

ΗΤΡΟ ΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
ΚΥ ΡΙΑΝΟΥ

που α γίνει στις  ανουαρίου , ημέρα ρίτη και ρα μ μ ,
στην Αί ουσα Ηρ ων των υνδέσμων Αγωνιστ ν ΚΑ 

ροδρόμου , τρό ολος

μιλητής α είναι ο κ  ρύσαν ος κας, ημοτικός ύμ ουλος ευκωσίας,
ρόεδρος Αστρονομικής ταιρείας Κύπρου

πιτροπή νημοσύνων Ηρ ων Κακοπετρι ς, υναγωνιστές
και συγγενείς του

ι συναγωνιστές και οι συγγενείς του
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Το 2019 σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα 
σημαντική χρονιά για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που έχει να αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένες προκλήσεις, εν μέσω μάλιστα 
μιας εκλογικής διαδικασίας και πλήρωσης 
κορυφαίων θέσεων, που θα οριοθετήσουν 
το μέλλον της για την επόμενη πενταετία. 
Το πλέον σημαντικό ζήτημα, το οποίο κα-
λείται η Ευρώπη να αντιμετωπίσει, είναι η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση, που, όπως έχει ανακοινωθεί, θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019, 
ενώ, παράλληλα, σημαντικό ορόσημο για το 
2019 αποτελούν οι εκλογές για την ανάδειξη 
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, που θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο 
δεκαήμερο του Μα ου. 

Οι εξελίξεις για το  αναμένεται να 
είναι ραγδαίες, ειδικά εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2019, αφού το Βρετανικό 
Κοινοβούλιο θα κληθεί εντός του δεύτε-
ρου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου να 
ψηφίσει ή να καταψηφίσει τη Συμφωνία 
των όρων αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που συμφωνήθηκε μεταξύ 
της βρετανικής Κυβέρνησης και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Σε 
περίπτωση καταψήφισης της Συμφωνίας 
από το βρετανικό κοινοβούλιο, τότε η όλη 
διαδικασία εισέρχεται σε αχαρτογράφητα 
νερά, αφού, σε τέτοια περίπτωση, παρα-
μένουν ανοιχτά πολλά σενάρια, όπως, για 
παράδειγμα, της εξόδου χωρίς συμφωνία 
ή ακόμη και της πραγματοποίησης ενός 
δεύτερου δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
Όσον αφορά το σημαντικό ορόσημο των 

Ευρωεκλογών και της πλήρωσης σημαντι-
κών θέσεων στην ηγετική πυραμίδα της 
Ένωσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτά θα 
πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα της ευ-
ρύτερες συζήτησης που αφορά στο μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άνοδο εθνικι-
στικών κινημάτων αλλά και τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις στις πολιτικές που ακολουθεί 
η Ένωση, μεταξύ ευρωπαϊκού βορρά και 
ευρωπαϊκού νότου. Πρωτίστως, σημαντικές 
αυτές καθαυτές είναι οι διαδικασίες για την 
εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου,  που αποτελεί το μόνο δημοκρατικά 
εκλελεγμένο από τον λαό θεσμικό όργα-
νο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτίμηση 
είναι ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις θα 
κερδίσουν τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρά την εκτίμηση ότι θα 
υπάρξει ταυτόχρονα, ως διαφαίνεται, μια 
άνοδος ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, που 
ενδεχομένως να επηρεάζει κατά τη διάρκεια 
της νέας θητείας του Ευρωκοινοβουλίου 
την ψήφιση νομοθεσιών.  

Τονίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος πλέον έτους, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση θα κληθεί για πρώτη φόρα να 
πληρώσει εντός του ίδιου έτους, πέραν των 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, με μείζονα ζητήματα 
την κατάληξη σε μια ηγετική πυραμίδα που 
θα οδηγήσει στη μεταρρύθμιση της Ευρω-
ζώνης αλλά και της οικονομικής πολιτικής 
της Ένωσης, την ίδια στιγμή που υπάρχουν 
χώρες-κλειδιά που αντιμετωπίζουν έντονη 
εσωτερική αντιπολίτευση σε σχέση με τα 
μείζονα ζητήματα που απασχολούν την 
Ένωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος 
όλων στην Ένωση παραμένει η αναβάθ-
μισή της, μέσα από τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνικής συνοχής που να 
αφουγκράζεται καλύτερα τις κοινωνίες των 
πολιτών της Ένωσης. 

* Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, .  ( ), .    - 

   H   ( ), 
Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανε-

πιστημίου Λευκωσίας

Το 2019 βρίσκει την Κύπρο ενώπιον 
σοβαρών διλημμάτων, τα οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπισθούν απο-

τελεσματικά. Και τούτο σε μια περίοδο 
περιφερειακής και διεθνούς αστάθειας 
και ρευστότητας σε διάφορα επίπεδα. 

1H πολιτική στο Κυπριακό απέτυχε να 
οδηγήσει σε μια διευθέτηση. Τυχόν 
εφαρμογή του διαπραγματευτικού 

κεκτημένου θα οδηγήσει σε περιπέτειες, με 
απρόβλεπτες συνέπειες.  Λαμβάνοντας επίσης 
υπ’ όψιν ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι και από το 

 , το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται, 
προβάλλει η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση.  
Βασικός στόχος θα εξακολουθήσει να είναι 
ένα ομοσπονδιακό πολίτευμα, διαφορετικού, 
όμως, τύπου απ’ αυτό που συζητείτο μέχρι 
σήμερα, ούτως ώστε να ενισχυθεί η λειτουρ-
γικότητά του. Η υιοθέτηση μιας εξελεγκτικής 
προσέγγισης, η οποία θα αντιμετωπίζει τόσο 
τα εσωτερικά όσο και τα διεθνή ζητήματα του 
Κυπριακού, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

2Παρά τις περιφερειακές συνεργασίες 
που έχει πετύχει, αξιοποιώντας και 
τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-

λασσας, η Κυπριακή Δημοκρατία δύσκολα 
θα μπορέσει να υλοποιήσει απρόσκοπτα 
το ενεργειακό της πρόγραμμα χωρίς κά-
ποιου είδους συμφωνία με την Τουρκία επί 
του συγκεκριμένου θέματος. Τα ζητήματα 
αυτά, πέραν της προώθησής τους μέσω 
των διαφόρων συνεργασιών, μπορεί να 
αποτελέσουν μέρος των συζητήσεων στο 
πλαίσιο της προτεινόμενης νέας προσέγ-
γισης στο Κυπριακό, περιλαμβανομένης 
και της εξελικτικής διαδικασίας. 

3Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιστορία 
της Κύπρου και το νέο διεθνές περι-
βάλλον, εξ ορισμού η εξωτερική μας 

πολιτική θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη. 
Ένας βασικός στόχος είναι η δημιουργία 
πρόσθετης αξίας τόσο στο περιφερειακό, 
όσο και στο διεθνές γίγνεσθαι. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία καλείται, επίσης, να εμβαθύνει 
τις σχέσεις της σε όλα τα επίπεδα με τα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ - ΗΠΑ, ωσία, Κίνα, Βρετανία 
και Γαλλία. Υπογραμμίζεται,  επίσης, η 
σημασία των περιφερειακών συνεργασιών 
και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων 
με το Ισραήλ και τις άλλες χώρες της ευ-
ρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

4Οι σχέσεις με την ΕΕ και τη Βρετανία 
(με ή χωρίς ) είναι κεφαλαιώ-
δους σημασίας. Η Κυπριακή Δημο-

κρατία καλείται να περάσει το μήνυμα ότι 
αποτελεί το νοτιοανατολικότερο σύνορο 
της ΕΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ταυ-
τόχρονα να έχει μεγαλύτερη συμβολή στο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Εκτός από τις πολυ-
επίπεδες σχέσεις σε διάφορους τομείς, η 
Βρετανία είναι μία από τις τρεις εγγυήτριες 

δυνάμεις, η οποία ταυτόχρονα διατηρεί 
βάσεις στη χώρα μας.  Ενώ η Βρετανία 
έχει τις δικές της ευθύνες στο Κυπριακό, 
μπορεί να έχει μια θετική συμβολή τόσο στο 
Κυπριακό, όσο και στα θέματα ασφάλειας 
της Ανατολικής Μεσογείου.

5Έξι σχεδόν χρόνια μετά την κατάρρευ-
ση τον Μάρτιο του 2013, η Κύπρος 
εξακολουθεί να είναι σε αναζήτηση 

νέου οικονομικού υποδείγματος, το οποίο 
να δημιουργεί επαρκή αριθμό θέσεων 
εργασίας υψηλών προδιαγραφών, για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία, η υποαπασχό-
ληση και το  . Είναι σημαντικό 
να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και να 
μειωθεί το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Η 
αύξηση των εισφορών για τις Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, καθώς και η φορολογία για 
το ΓεΣΥ, εξ ορισμού αυξάνουν το κόστος 
εργασίας, με αρνητικές συνέπειες για την 
οικονομική δραστηριότητα και την απα-
σχόληση. Γι’ αυτό θα πρέπει να επέλθει 
εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών, 
ούτως ώστε οι φορολογίες που επιβάλλονται 
να είναι οι απαραίτητες.

 ε αρμογή του ε  

6Σε σχέση με το ΓεΣΥ, υπογραμμίζεται 
ότι ένα μέρος των εμπλεκόμενων 
μερών εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες 

για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητά 
του. Θα ήταν σοβαρή απρονοησία να επω-
μισθεί ο λαός επιπρόσθετες φορολογίες 
για ένα Σχέδιο που δεν θα είναι λειτουρ-
γικό και ταυτόχρονα να εξακολουθήσει 
να πληρώνει στα διάφορα ασφαλιστικά 
σχέδια ή «απ’ ευθείας» (φακελάκια) για την 

περίθαλψή του.  Δεν είναι μόνο οι αμοιβές 
των γιατρών.  Είναι, πάνω απ’ όλα, ένα 
υπερσυγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο θα 
δημιουργήσει πολλές στρεβλώσεις. Είναι 
απαραίτητο να υπάρξουν οι απαραίτητες 
διαβουλεύσεις για την επιτυχή εφαρμογή 
ενός Σχεδίου Υγείας που να εξυπηρετεί 
τους πολίτες. 

7Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να 
δοθεί και στο θέμα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. ς έχει, το σύστη-

μα δεν είναι βιώσιμο. Ο εξορθολογισμός 
δαπανών καθίσταται απαραίτητος. Είναι, 
λοιπόν, σημαντικό να προχωρήσουν οι 
συγχωνεύσεις με τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων δυνάμεων και φορέων, για 
μια πραγματική μεταρρύθμιση.

8Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής και σε συνεργασία με 
την ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπι-

σθεί η παράνομη μετανάστευση, καθώς 
ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι.

9Η ελληνοκυπριακή κοινότητα γερ-
νά σταδιακά, αλλά σταθερά. Πέραν 
των ζοφερών πολιτικών και εθνι-

κών συνεπειών, οι κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις θα είναι αρνητικές. ς εκ τού-
του, η Κύπρος καλείται να αποκτήσει μια 
ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική.

10Το ζήτημα της αξιοκρατίας 
έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. 
Δεν είναι μόνο θέμα δικαιο-

σύνης.  Είναι, επίσης, ουσιαστικός μοχλός 
προώθησης της κοινωνικής συνοχής και 
της αποτελεσματικότητας.  Δυστυχώς, στο 
θέμα αυτό, διαχρονικά υπήρξαν πολλές 
διακηρύξεις, αλλά όχι οι ανάλογες πράξεις.

Εν κατακλείδι, για την καλύτερη δυνα-
τή προώθηση των στόχων μας απαιτείται 
αποφασιστικότητα, πολιτική βούληση, η 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση, καθώς και η 
στήριξη της κοινωνίας. Οι πρωτοβουλίες, 
όμως, ανήκουν στην Κυβέρνηση.
* Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-

ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-

βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Οι εξελίξεις που θα φέρει το νέο έτος 
για το τρίγωνο Τουρκία-Ελλάδα-Κύ-
προς αναμένονται με ενδιαφέρον. 

Το πρώτο διάστημα του 2019 αναμένεται 
να συνοδευθεί με εντάσεις στα εσωτερικά 
ζητήματα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στις 
31 Μαρτίου 2019, η Τουρκία οδηγείται σε 
δημοτικές εκλογές, οι οποίες για πρώτη φορά 
βλέπουμε να αποκτούν τόσο μεγάλη σημασία. 
Έχοντας κατά νουν το προσωπικό του μέλλον, 
ο Πρόεδρος  δίνει μεγάλη σημασία 
στις επερχόμενες εκλογές και, με κάθε τρόπο, 
επιδιώκει το κόμμα του να εξέλθει νικητής. ς 
αποτέλεσμα της συνεργασίας ΑΚ -ΜΗ , ανα-
μένονται νικηφόρα αποτελέσματα στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, τη στιγμή που φαίνεται ότι, μετά 
τις εκλογές, η τουρκική λίρα θα υποτιμηθεί 
περαιτέρω, λόγω των οικονομικής πολιτικής 
που εφαρμόζεται προεκλογικά. 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την 
Τουρκία είναι οι εξελίξεις στη Συρία. Με 
την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν τα 
στρατεύματά τους από τη Συρία, μια νέα 

κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή. 
Λέγοντας ότι θα χειριστεί το θέμα των , η 
Τουρκία επιδιώκει να εισέλθει στην περιοχή 
με κυριότερο στόχο τη συντριβή των κουρ-
δικών δυνάμεων. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι 
Κούρδοι αναμένεται να συνεργαστούν με 
το καθεστώς Άσαντ, ώστε να έχουν στήριξη 
στα μετόπισθεν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε εντάσεις στη γραμμή ωσίας-Τουρκίας. 
Υπάρχει η πιθανότητα η ωσία να στραφεί 
κατά της Τουρκίας, υποδεικνύοντας τα εξής: 
«Εσείς, ως Τουρκία, λέτε ότι υπερασπίζεστε 
την ακεραιότητα της Συρίας. Οι Κούρδοι 
καλούν τη συριακή κυβέρνηση στις κουρ-
δικές περιοχές... Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
δεν πρόκειται να παραβλέψω οποιεσδήποτε 
επιθέσεις σας κατά των Κούρδων».

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βε-
βαιότητα τις εξελίξεις, ωστόσο η πιθανότητα 
για μια νέα θυελλώδη περίοδο στις ρωσο-
τουρκικές σχέσεις είναι σοβαρή. 

Στην Ελλάδα κυριαρχεί το θέμα της 
συμφωνίας των Πρεσπών. Μετά την ψή-
φιση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο 
των Σκοπίων, αυτή θα έρθει προς ψήφιση 
και στην ελληνική Βουλή. Είναι σίγουρο 
ότι οι ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου δεν 
πρόκειται να τη στηρίξουν. Συνεπώς, έστω 
και αν η συμφωνία περάσει με τη στήριξη 
άλλων δυνάμεων, η Κυβέρνηση θα χάσει 
την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνεπώς, όλα 
δείχνουν ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια 

προεκλογική ατμόσφαιρα. 
Στην Κύπρο κυριαρχούν τα θέματα της 

γεώτρησης της  Μ , των Ευρωε-
κλογών και της πρωτοβουλίας της κ. Λουτ. 
Σύντομα θα αρχίσουν να καταφθάνουν τα 
πρώτα αποτελέσματα της γεώτρησης από 
την αμερικανική εταιρεία. Σε περίπτωση 
που αποδειχθεί ότι υπάρχουν πλούσια κοι-
τάσματα φυσικού αερίου, αναμφίβολα αυτό 
θα καθρεφτιστεί και στις συνομιλίες για το 
Κυπριακό. Έχοντας ακόμα ένα δυνατό χαρτί, 
η ελληνοκυπριακή πλευρά θα έχει τη δυνα-
τότητα να τηρήσει μια πιο άκαμπτη στάση 
στις διαπραγματεύσεις. στόσο, όποια και 
να είναι τα αποτελέσματα στον τομέα της 
ενέργειας, φαίνεται ότι οι συνομιλίες δεν 
πρόκειται να επαναρχίσουν χωρίς να γίνει 
αποδεκτή η αποτελεσματική συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων στα ομοσπονδιακά 
όργανα. Για την τουρκοκυπριακή πλευρά, 
αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή».     

     
υσ έρε ες γ α ουτ
Η παρούσα κατάσταση δυσχεραίνει 

την πρωτοβουλία της κ. Λουτ, καθότι εί-
ναι ξεκάθαρον ότι υπάρχουν προβλήματα 
στη συμφωνία επί των Όρων Αναφοράς. 
Αν συνέβαινε το αντίθετο, η κ. Λουτ δεν 
θα ήταν αναγκασμένη να πηγαινοέρχεται 
επανειλημμένως στο νησί. Είναι προφανές 
ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες αφορούν στα 
κεφάλαια της αποτελεσματικής συμμετοχής, 
της ασφάλειας και των εγγυήσεων. 

Η Τουρκία δεν προτίθεται να κάνει βή-
ματα στο Κυπριακό πριν από τις δημοτικές 
εκλογές και ο Νίκος Αναστασιάδης δεν βιά-
ζεται, εφόσον αναμένει τα αποτελέσματα 
των γεωτρήσεων. 

στόσο, είναι μεγάλη η πιθανότητα, 
όταν η Τουρκία και οι Ελληνοκύπριοι εί-
ναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στο τραπέζι 
των συνομιλιών, η Ελλάδα να βρίσκεται σε 
έντονη προεκλογική περίοδο, με τις εκλο-
γές να αναμένονται είτε τον Μάιο είτε τον 
Σεπτέμβριο. 

Εν ολίγοις, το φθινόπωρο φαίνεται να 
είναι το χρονικό σημείο στο οποίο όλες οι 
πλευρές θα είναι έτοιμες για να εμπλακούν σε 
διαπραγματεύσεις. Τότε, όμως, θα απομένει 
πολύ λίγος χρόνος, καθότι οι Τουρκοκύ-
πριοι θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για 
τις εκλογές του 2020. 

Όπως όλα δείχνουν, το 2019 δεν υπάρχει 
αρκετός χρόνος για το κυπριακό πρόβλημα! 

Η είσοδος σε ένα νέο ημερολογιακό 
έτος συνδέεται πάντοτε με ελπί-
δες, προσδοκίες και όσο γίνεται 

αισιόδοξη ενατένιση προς το μέλλον. Κα-
θώς το μέλλον είναι η πιο ενδιαφέρουσα 
διάσταση του χρόνου. 

Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική έχει 
να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. Κι 
αυτό γιατί, περισσότερο από κάθε άλλη 
ανθρώπινη δράση, η πολιτική πρέπει να 
απαντά με θάρρος στην πρόκληση του 
μέλλοντος. Και να έχει ως σημείο ανα-
φοράς τη ζώσα πραγματικότητα και τα 
φαινόμενα της εποχής μας. 

Η νέα εποχή προσφέρει ευκαιρίες, 
υποκρύπτει κινδύνους, αλλά κυρίως 
είναι η εποχή των μεγάλων προκλήσεων. 

Το τέλος του ψυχρού πολέμου δημιούρ-
γησε αισιοδοξία. στόσο, η επικράτηση 
της δημοκρατίας σε παγκόσμια  κλίμακα 
ως πολιτεύματος απαιτεί την αναβάθμισή 
της. Το ίδιο αίτημα αφορά τις κοινωνίες. 
Είναι αναγκαία η διαμόρφωση ισχυρών 
κοινωνιών πολιτών. Η ιδεολογία του 
ατομικισμού εξακολουθεί να επιχειρεί  
να πείσει ότι η κοινωνική ευθύνη και 
αλληλεγγύη είναι περίπου ένα περιττό 
βάρος. Οφείλουμε να αντιταχθούμε σε 
αυτήν την κυνική άποψη. 

Επιχειρώντας την απάντηση στην πρό-
κληση του μέλλοντος με προοδευτικές 

στρατηγικές λαμβάνουμε υπόψη τα φαι-
νόμενα της νέας εποχής. Τη νέα διεθνή τάξη 
πραγμάτων, που παίρνει τη μορφή διεθνούς 
αταξίας και αλαζονικής χρήσης της μονο-
πωλιακής ισχύος, την ενωμένη Ευρώπη με 
την αρχιτεκτονική της αλλά και τα αδιέξοδά 
της, την έξαρση των εθνικιστικών και των 
θρησκευτικών κινημάτων, την κατάρρευση 
της οικολογικής ισορροπίας, την πλημμυρίδα 
των μεταναστευτικών ρευμάτων, τα φαινό-
μενα νεορατσισμού, την τρομοκρατία και τα 
αίτια που τη δημιουργούν, την έκρηξη των 
τεχνολογιών και το διευρυνόμενο χάσμα των 
περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. 
Αλλά και αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, 
τον σταυρό μαρτυρίου του Τρίτου Κόσμου, 
την επισιτιστική κρίση και τον εφιάλτη των 
κλιματικών αλλαγών. 

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα 
πράγματα μέχρι και πριν λίγα χρόνια, έχει 
αλλάξει ριζικά. Ελάχιστοι είναι πια αυτοί 
που δεν κατανοούν ή κάνουν πως δεν 
κατανοούν τις αλλαγές που έχουν επέλθει. 

Απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα 
του νέου πολυσύνθετου παγκοσμιοποι-
ημένου οικονομικού και πολιτικού πε-
ριβάλλοντος θα πρέπει να καθορίσουμε 
ποια είναι η προοδευτική πολιτική. Πώς 
θα επιτυγχάνουμε την αναδιανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου σε ένα καθε-
στώς αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού 
και ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων;  
Πώς εξασφαλίζουμε ισότητα ευκαιριών 
και δυνατοτήτων; Πώς προχωρούμε τις 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία, 
την Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια; Πώς 
διαφυλάσσουμε το περιβάλλον από μια 
αδηφάγο και άπληστη ανάπτυξη που 
οδηγεί στην ανατροπή της οικολογικής 
ισορροπίας και στις κλιματικές αλλαγές. 

ήτημα αιχμής παραμένει η συμφι-
λίωση της οικονομίας της αγοράς με την 
κοινωνία, ώστε η ανάπτυξη να μην εκθέτει 
τους ασθενέστερους στον παγερό αέρα 
ενός απάνθρωπου οικονομικού φιλελευ-
θερισμού, αλλά να επιμερίζεται σε κέρδη 
για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πλούτος 
να διαχέεται στους πολλούς.   

Οι οικονομικοί μηχανισμοί να μην 
οδηγούν σε μια κοινωνική εξέλιξη με 
μόνιμα χαρακτηριστικά την ανεργία και 
την περιθωριοποίηση. Ιδιαίτερη σημα-
σία έχει το κόστος της ανάπτυξης για το 
περιβάλλον, που είναι ο φυσικός χώρος 

της ανθρωπότητας, ο αέρας που όλοι ανα-
πνέουμε. Αλλά και η ποιότητα ζωής, η 
ποιότητα των δικαιωμάτων μας, το αν και 
σε ποιο βαθμό το κοινωνικό περιβάλλον 
στο οποίο ζούμε προωθεί τις αξίες μας και 
ειδικότερα την ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Για κάθε προοδευτικό πολίτη της Ευ-
ρώπης ο προνομιακός χώρος για την ανά-
πτυξη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι 
στις συντηρητικές δυνάμεις οφείλουμε 
να προβάλουμε τις δικές μας θέσεις, τις 
δικές μας προτάσεις. Οι πολιτικές για την 
απασχόληση, την κοινωνική Ευρώπη. Η 
σημερινή Ευρώπη είναι το πεδίο για να 
αναπτύξουμε μια προοδευτική πολιτική 
με παγκόσμια διάσταση. 

Όμως οι κοινωνικές εξελίξεις δεν προ-
χωρούν μόνο με διακηρύξεις. Χρειάζονται 
θεσμοί, κοινωνικός έλεγχος και κοινωνικός 
παρεμβατισμός για την αποτροπή φαινο-
μένων κοινωνικού αποκλεισμού και κατα-
στροφής του περιβάλλοντος. Χρειάζονται 
οράματα και συνειδητές κοινωνικές επι-
λογές. Και χρειάζονται πολιτικές δυνάμεις, 
που θα τις διαμορφώσουν σε κοινωνικές 
συμμαχίες και κοινωνικές πλειοψηφίες. 

Η σχέση εμπιστοσύνης και αντιπροσω-
πευτικότητας, που πρέπει να τα συνδέει 
με τους πολίτες και τον λαό. Με τις ζωτι-
κές δυνάμεις της κοινωνίας. Με την πιο 
καλή και αισιόδοξη πλευρά των χωρών 
και των λαών μας.

Στη σημερινή ιστορική φάση, όπου, 
για μια ακόμα φορά, δοκιμάζονται οι 
ιδεολογίες και οι δυνατότητές τους να 
αναλύσουν τα φαινόμενα, να δώσουν 
ερμηνείες και να διατυπώσουν φερέγ-
γυες πολιτικές προτάσεις δεν πρέπει να 
υπάρχει δισταγμός να οριοθετηθεί μια 
προοδευτική στρατηγική απέναντι στις 
νεοφιλελεύθερες συνταγές, που έσπρωξαν 
τις κοινωνίες στην περιθωριοποίηση και 
τον αποκλεισμό. Διαφορετικά η ακροδεξιά 
απειλή θα μεγεθύνεται και η παθογένεια 
του νεορατσισμού, του σοβινισμού και 
της μισαλλοδοξίας διευρύνεται συνεχώς. 

Χρέος μας να αγωνιστούμε για κοι-
νωνίες δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, 
για ανάπτυξη, για τον άνθρωπο, για εκ-
συγχρονισμό με ελευθερίες, δικαιώματα 
και κοινωνικό περιεχόμενο και για τις 
άφθορες διαχρονικές αξίες της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
* Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Η νέα χρονι  και το Κυπριακό λπίδες και προσδοκίες για το 

ι προκλήσεις για την  το έκα καυτ  ητήματα για το 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΟΦΑΝΟΥΣ*ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

, ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΕΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΕΦΟ-
ΣΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 
ΩΣΤΟΣΟ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΙ-
ΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΤΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΟΥΝ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙ-
ΩΝ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΕ ΕΝΤΟΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΤΟΝ ΜΑ Ο 
ΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΦΑΣΗ, ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ 
ΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΕΟ-
ΛΟΓΙΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ
ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΟ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΕΝΑ-
ΝΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΣΠΡΩΞΑΝ ΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ. ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ, ΜΕ ΑΠΡΟ-
ΒΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. ΛΑΜ-
ΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ 
ΟΤΙ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  , ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕ-
ΤΑΙ, ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ  Ο ΗΡΟΥ*
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για να επιτευχθούν οι στόχοι που σταθερά 
και διαχρονικά έχουν καθοριστεί σε πολ-
λά ψηφίσματα του Σ.Α. του ΟΗΕ », γιατί 
«δεν βλέπει πώς μπορεί να επανενωθεί η 
Κύπρος χωρίς ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, 
η εναλλακτική (δύο κράτη) είναι μια πολύ 
ριζοσπαστική προσέγγιση». Και για το θέμα 
των εγγυήσεων και ασφάλειας μάς καλεί 
να του πούμε καθαρά τι θέλουμε!

«Γενί Ντουζέν» - «Εξ όσων γνωρίζω, 
στο τραπέζι, εκτός από τη ΔΔΟ, δεν υπάρ-
χει κάτι άλλο  Μπορείτε να ιδρύσετε μια 
ομοσπονδία ισχυρή, όπως της Γερμανίας, 
ή μια χαλαρή, όπως εκείνη του Βελγίου  
Είναι δύσκολο να υπάρξει ισορροπία μεταξύ 
των συμφερόντων της Κύπρου και των 
εθνικών συμφερόντων κάποιων άλλων 
χωρών ». 

ο ε γ ό μοντέ ο
Εξοχότατε κύριε Λίλι, κατ’ αρχήν δεν 

μπορούσατε να επιλέξετε χειρότερο μο-
ντέλο από εκείνο του Βελγίου για να μας 
συστήσετε. ο οποίο βρίσκεται υπό πλή-
ρη κατάρρευση. Μια χώρα μοιρασμένη, 
δυσλειτουργική, αποτυχημένη, μια φωλιά 
ριζοσπαστών, το χειρότερο προηγούμενο 
μοντέλου! (Βλέπε άρθρο γράφουσας, «Ση-
μερινή», 2 .3.201 , «Το δυσλειτουργικό 
βελγικό μοντέλο»). 

Εξοχότατε κύριε Λίλι, το Λονδίνο στηρίζει 
διαχρονικά τη ΔΔΟ, γιατί, αν δεν σας το 
εξήγησαν, είναι το ίδιο που την εμπνεύστη-
κε σε συνεργασία με τον Δρα Νιχάτ Ερίμ 
από το 1955/5  - κακής αρχής γενομένης 
με τη δήλωση του Υπουργού Αποικιών 
Λένοξ Μπόιτ, 19.12.195 , από τη Βουλή 
των Κοινοτήτων.

Και την προώθησε αποφασίζοντας αδί-
στακτα από τις 1 .8.197  ως ΤΗ λύση του 
Κυπριακού, αφού πρώτα επέτρεψε στις 
17.7.197  στην Τουρκία να εισβάλει, για 
να αλλάξουν το στάτους στην Κύπρο σε 
δύο ομόσπονδες ζώνες, δηλαδή τη ΔΔΟ. 
(Βλέπε ομολογία Τζέιμς Κάλαχαν προς τη 
Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ιανου-
άριος 197 , «Οι πραγματικές προθέσεις 
του Λονδίνου, «Σημερινή», 10.9.2015). 

ρεταν  σ έδ α γ α 
δ οτόμηση ή ομοσπονδία

Πριν, όμως, ξεκινήσει η Διάσκεψη στη 
Γενεύη Ι, στις 22 Ιουλίου 197 , ο τότε Υπ. 
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας  

 ζήτησε και πήρε επειγόντως 
αξιολόγηση από το Φόρεϊν Όφις ως προς 
τον προσανατολισμό «λύσης» που έπρεπε 
να ακολουθήσει σχετικά και με τα βρετανικά 
συμφέροντα. Το έγγραφο ετοιμάστηκε με 
μεγάλη βιασύνη και σημείωνε ότι θα χρει-

αζόταν επεξεργασία. Όμως, το περιεχόμενό 
του είναι υψίστης σημασίας, γιατί εκθέτει 
τη  βρετανική πολιτική για το Κυπριακό 
από τον Ιούλιο του 197  μέχρι σήμερα. 
Μεταξύ των διαφόρων λύσεων το Φόρεϊν 
Όφις πρότεινε ανταλλαγή πληθυσμών εντός 
της Κύπρου: διχοτόμηση ή ομοσπονδιακή 
λύση, όπως απαιτούσε και η Τουρκία  

πανένωση
Έτσι εννοεί την «επανένωση» το Λονδίνο, 

Εξοχότατε. Επανένωση με δύο ομόσπον-
δα, δικοινοτικά, διζωνικά κράτη. Δίχως να 
λαμβάνει καν υπόψη τον λαό στο νησί αυτό, 
που, για να επιβάλει αυτήν τη ρατσιστική 
διαιρετική λύση τύπου Μιλέτ, δεν πτοήθηκε 
να εκτοπίσει  κοντά 200.000 Έλληνες Κύ-
πριους στην ίδια τους την πατρίδα. Για να 
προσφέρει γη στον κατακτητή «συνεταίρο» 
του στο έγκλημα του 197  

Εξοχότατε κύριε Λίλι, μήπως σας ενημέ-
ρωσαν στο Φόρεϊν Όφις προτού αναλάβετε 
τα καθήκοντά σας στο νησί μας, ότι στις 1  
Σεπτεμβρίου 19 5 το Φόρεϊν Όφις απά-
ντησε ως εξής στον τότε συνάδελφό σας, 
μ. Υπ. Αρμοστή   H , ο οποίος, 
στην άγνοιά του, ζήτησε από το Λονδίνο 
να κάνει κάτι, εξηγώντας τις επιπτώσεις με 
μια λύση ομοσπονδίας που ζητούσαν οι 
Τούρκοι και είχε υποστηρίξει και η Μόσχα: 
«Η δυσκολία είναι πως ομοσπονδία είναι 
μια λέξη με πολλές ερμηνείες και έχοντας 
υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει 
να τη θεωρεί ως την ιδανικότερη λύση 
για το κυπριακό πρόβλημα, οι κίνδυνοι 
να αμαυρώσουμε εμείς την ιδέα, όσο επι-
δέξια και να το κάνουμε, θα υπερτερούν 
των πλεονεκτημάτων... Εκτός τούτου, οι 
περισσότερες ομοσπονδίες ανά τον κό-
σμο, οι οποίες σήμερα -ή στο πρόσφατο 
παρελθόν- αντιμετωπίζουν προβλήματα, 
είναι δικά μας δημιουργήματα ». 

η ίσματα του Α  
Εξοχότατε κύριε Λίλι, αναφέρεστε στα 

ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ που υποστηρίζουν λύση ΔΔΟ 
(κακής αρχής γενομένης, βέβαια, με το 

9/1990 επί Γιώργου Βασιλείου, τον 
οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε να 
αναλάβει Πρόεδρος της ΚΔ για να κάνει 
πέρα τον μ. Σπύρο Κυπριανού, που δεν 
δεχόταν τη βρετανο-τουρκική ΔΔΟ). Μή-
πως δεν γνωρίζετε ότι οι « » για 
τα περί Κύπρου ψηφίσματα είναι Βρετα-
νοί αξιωματούχοι; (Υπολογίζουμε ότι η 
σημερινή « » είναι η Πρέσβης 

 , με βοηθούς συνεργάτες στο 
Φόρεϊν Όφις). 

Σ
τις  Ιανουαρίου 2019 
μάς έκανε... αρχή του νέου 
χρόνου με συνέντευξή 
του στον «Φιλελεύθερο» 
(Λευτέρης Αδειλίνης) ο 
‘Υπατος Αρμοστής της 
«εγγυήτριας Βρετανίας» 

Στίβεν Λίλι. Για να μας θυμίσει τη θέση 
της «κηδεμόνος» (των μαστόρων του στο 
Φόρεϊν Όφις) στην υποστήριξη των βρε-
τανο-τουρκικών απαιτήσεων.

Ο Εξοχότατος κ. Λίλι, προτού φθάσει 
στην Κύπρο και αναλάβει τα νέα του καθή-
κοντα, αντικαθιστώντας τον συνάδελφό του 
κ. Μάθιου Κιντ (εμπνευστή από το 1983 
τής εσαεί παραμονής τουρκικών στρατευ-
μάτων, βλέπε άρθρο μου στη «Σημερινή», 
7.12.201 , «Μερική ‘μόνιμη’ παραμονή 
τουρκικών στρατευμάτων»), παρακολούθησε 
εντατικά μαθήματα γλώσσας (ελληνικής και 
τουρκικής ίσως), αλλά και κάποια μαθήματα 
βρετανικής πολιτικής σε σχέση με το Κυ-
πριακό. Διερωτώμαι, όμως, αν οι ανώτεροί 
του στο Φόρεϊν Όφις το θεώρησαν ορθό να 
τον κατατοπίσουν για όλες τις παραμέτρους 
της διαχρονικής βρετανικής εξωτερικής 
πολιτικής στο Κυπριακό, μιας και ο ίδιος 
ασχολείτο με θέματα Άπω Ανατολής   

Ας δούμε τι μας είπε τόσο στις  Ια-
νουαρίου 2019 στον «Φιλελεύθερο», όσο 
και στη «Γενί Ντουζέν» τον Οκτώβριο του 
2018 («Φ», 15.10.2018). 

«Φ» - «Το Λονδίνο στηρίζει διαχρονικά 
λύση με βάση το μοντέλο της διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, το οποίο και 
θεωρεί ότι διασφαλίζει την επανένωση της 
Κύπρου και την ανάδειξη του νησιού σε 
ενεργειακό και εμπορικό παίκτη στην 
περιοχή. Υπογραμμίζει το δικαίωμα της 
ΚΔ να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της 
πόρους, αλλά επισημαίνει σύσταση Ταμείου 
Υδρογονανθράκων, που θα καθορίζει και 
τα δικαιώματα των Τ/κ στο φυσικό αέριο, 
καθώς θα συμβάλει στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και την εξουδετέρωση των 
προκλήσεων». 

Μας είπε ότι, ουσιαστικά, δικαιούμα-
στε να  συζητούμε για το ομοσπονδιακό 
σύστημα, «αυτό είναι εντάξει», μιας και 
υπάρχουν πολλά ομοσπονδιακά μοντέλα. 
«Είναι, όμως, τώρα η ώρα να διευκρινίσουν 
οι πλευρές το μοντέλο που επιθυμούν  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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«Στο τραπέζι υπάρχει μόνον η ΔΔΟ» 
ΕΙΔΗ ΤΗΝ Α ΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ  Κ  ΣΤΙΒΕΝ ΛΙΛΙ   

αμείο δρογονανθρ ων
Μήπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει Ταμεία 

φυσικού αερίου για τη Σκωτία, τη Βόρειο 
Ιρλανδία ή την Ουαλία, Εξοχότατε; Δηλαδή, 
αντί να καταδικάσετε την κατοχική Τουρ-
κία που παραβιάζει την κυπριακή ΑΟ , 
όπως είστε υποχρεωμένοι, υπό κανονικές 
συνθήκες, με την περιβόητη Συνθήκη Εγ-
γυήσεως -αλλά που ποτέ δεν το πράξατε, 
απλώς συμμαχείτε μαζί της-, ξεδιάντροπα 
μας ζητάτε να της προσφέρουμε τα μισά 
μας θαλάσσια κοιτάσματα για να σταματή-
σει τις προκλήσεις!!! (Αυτή, βέβαια, είναι 
η γραμμή του ανωτέρου σας στο Φόρεϊν 
Όφις, Σερ Άλαν Ντάνκαν). 

 θέ ουμε γ α εγγυήσε ς 
α  ασ ε α 

Εφόσον δεν γνωρίζετε, να σας πούμε, 
Εξοχότατε. Δεν δεχόμαστε τη συνταγή του 
προκατόχου σας κ. Μάθιου Κιντ (1983) για 
εσαεί παραμονή τουρκικών στρατευμάτων 
προς ικανοποίηση της Τουρκίας, ζητούμε 
ΑΠΕΛΕΥΘΕ ΣΗ της πατρίδας μας, απο-
χώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων, όλων των κουβαλητών εποί-
κων και επανάκτηση των κλεμμένων μας 
περιουσιών στα κατεχόμενά μας εδάφη. Ο 
κάθε πολίτης στο σπίτι του, είτε Ε/κ είτε Τ/κ, 
σε ένα ΕΠΑΝΕΝ ΜΕΝΟ Π ΑΓΜΑΤΙΚΑ 
Κράτος Δικαίου. Μήπως ζητούμε πολλά, λέτε; 

Το θέμα μας δεν είναι «η  ύπαρξη 
ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων 
της Κύπρου και των εθνικών συμφερό-
ντων κάποιων άλλων χωρών», δηλαδή της 
κατοχικής Τουρκίας, αλλά λύση υπέρ των 
συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και του λαού της. Και ο κύριος λόγος 
που δεν επιτεύχθηκε σωστή λύση για  
χρόνια είναι το Λονδίνο και η φιλοτουρκική 
πολιτική του εις βάρος αυτού του νησιού 
και του λαού του. Λόγω και ανίκανων και 
άσπονδων ηγετών του, που δεν έχουν το 
θάρρος να απαιτήσουν τα πρέποντα για 
την πατρίδα τους. 

Εξοχότατε, μήπως γνωρίζετε ότι μέχρι σή-
μερα τα Ηνωμένα Έθνη δεν ενδιαφέρθηκαν 
για  χρόνια να προσαγάγουν ενώπιον της 
Δικαιοσύνης όλους εκείνους τους υπευθύ-
νους για τα εγκλήματα βιασμών εναντίον 
γυναικών, και όχι μόνο, δολοφονιών, και, 
γενικά, εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπό-
τητας, παραβιάσεων Διεθνών Συμβάσεων 
της Γενεύης του 19 9, που διέπραξαν οι 
Τούρκοι το 197  και μετά εις βάρος των 
Ελλήνων εγκλωβισμένων;

Λέτε να αναμένουμε μια τέτοια κίνηση, 
έστω και τώρα, από την Πρέσβη  ; 

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*

Διαβάζοντας τα λεχθέντα στη συνέντευξη 
του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Δημήτρη Χριστόφια, στην εφημερίδα 

“ ”, διερωτάται κάποιος πόσο βοηθούν την 
υπόθεσή μας για απαλλαγή από την τουρκική 
κατοχή.

εκινώντας με τα προσφιλή πυρά κατά του 
αγώνα της ΕΟΚΑ -χωρίς οποιαδήποτε καταδίκη 
του αποικιοκρατικού βρετανικού καθεστώτος- 
προχώρησε στον ιμπεριαλισμό, με ρητορική 
της δεκαετίας του ‘ 0, καταλήγοντας στον αγωγό 
μέσω Τουρκίας, απαντώντας ως εξής:

«Είπα στον κ. Αναστασιάδη ότι οι υδρογο-
νάνθρακες είναι το δικό μας λουκούμι, το οποίο 
κρατάς στα χέρια σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις, 

κάνε την Τουρκία να ανοίξει το στόμα της και να 
πάρει το λουκούμι. Διαφορετικά, εάν δεν λυθεί 
το Κυπριακό, θα περιμένει κακή μοίρα τους 
Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους».

Πιο γλαφυρή υπόδειξη δεν θα μπορούσε 
να γίνει! Λουκούμι στο στόμα του λύκου, δια-
φορετικά, κακή μοίρα στην Κύπρο. Μόνο που 
ο λύκος δεν τρώει γλυκά, αλλά μόνο σαρκία!

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η γλώσσα, μεταξύ 
άλλων, αποκαλύπτει τον εσωτερικό κόσμο και το 
ήθος του ανθρώπου. Αποκαλύπτει όμως και το 
γνωστικό περιεχόμενο, τη γλωσσική επάρκεια, 
αλλά και το γενικότερο επίπεδο των ομιλούντων.

Φυσικά, δεν αναμένεται από έναν που 
εκπαιδεύτηκε στο κουρμπέτι της σοβιετικής 
προπαγάνδας περί κομμουνισμού και άλλων 
ιδεοληψιών, να χειρίζεται καλά την ελληνική 
γλώσσα  των «ξιπετσισμένων κουρκουτά-
δων», όπως αποκάλεσε κάποτε την Ελλάδα, 
με υστερόβουλο στόχο την απαξίωσή της ως 
στηρίγματος της Κύπρου. 

στορ ές ανα ρί ε ες
Ολόκληρη η συνέντευξη βρίθει ανακριβών 

ιστορικών αναφορών και ξεπερασμένων δογ-
ματικών συνθημάτων. Πριν, όμως, βάλουμε 
στο στόμα του λύκου ακόμη ένα λίζο, όπως 
περίπου βάζουν στο στόμα των παιδιών μετά το 
σουνέτι, καλόν θα ήταν να απαντηθούν από την 
Τουρκία μερικά ερωτήματα καίριας σημασίας:

•Αναγνωρίζεται τουρκοκυπριακή ταυτότητα;
•Είναι αποδεχτή μια λύση που να έχει προ-

οπτική συνεργασίας μεταξύ Ε/κ και Τ/κ;
•Εγκαταλείφθηκε η επιδίωξη του ρόλου ως 

κυρίαρχου κηδεμόνα της Κύπρου;
•Είναι αποδεκτό ένα φυσιολογικό, κανονικό 

κράτος για την Κύπρο; 
Όταν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, τότε 

μπορεί να γίνει μια σοβαρή εκτίμηση της κα-
τάστασης, χωρίς φαντασιώσεις, γιατί, σίγουρα, 
ούτε με ‘κοκκά’, ούτε με καφέ με φίλους Τ/κ 
αλλάζει στάση η Τουρκία. Η κοιλιά από την 

οποία βγήκε το τέρας είναι πάντα γόνιμη και 
το στόμα του τέρατος που γέννησε, ποτέ δεν 
χορταίνει  Αυτή η ανιστόρητη και αμελέτητη 
πλειοδοσία προσφορών προς την Τουρκία, εκτός 
από γραφική, στο τέλος καταντά μονομερώς 
ετεροβαρής.

Παρά τη χρεοκοπία και την κατάρρευση 
του «υπαρκτού σοσιαλισμού», ο τέως Πρόε-
δρος  εξακολουθεί να πιστεύει στον Μαρξι-
σμό, ανεξάρτητα εάν αυτός υπήρξε μια μεγάλη 
φαντασίωση, όπως καταμαρτυρούν άνθρωποι 
που τον βίωσαν και όχι απλώς τον μελέτησαν

Ο τέως Πρόεδρος Χριστόφιας πιστεύει ότι: 
«Η Ανθρωπότητα περνά μία επίπονη εγκυμο-
σύνη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτή 
η εγκυμοσύνη, αλλά στο τέλος θα έχουμε γέννα. 
Και το παιδί που θα γεννηθεί, θα είναι ένα υγι-
έστατο παιδάκι συνώνυμο με τον σοσιαλισμό».

Καλά γεννητούρια, λοιπόν, φτάνει να μην 
είναι ‘παιδί του σωλήνα’ και το νέο κυπριακό 
κράτος, που θα εξαρτάται από τον τουρκικό 
αναπνευστήρα, αλλά ένα υγιέστατο παιδάκι 
συνώνυμο με την ομοσπονδία!

Όλα τα εγκλήματα του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού» είχαν γίνει στο όνομα του ανθρωπισμού! 
Όλη η κτηνωδία, ο σκοταδισμός, ο αυταρχισμός, 
η βία και η τρομοκρατία στο όνομα των ατομι-
κών δικαιωμάτων! Κάτι ανάλογο που προωθεί 
συστηματικά και μεθοδευμένα η Τουρκία σε 
βάρος Ε/κ και Τ/κ, επικαλούμενη σωρεία γε-
λοίων ισχυρισμών, και αντί να αντιτάσσονται 
επιχειρήματα, υιοθετείται ασμένως η τουρκική 
εκδοχή, δίνοντάς της άλλοθι.

Φαίνεται ότι εκτός από την «Αποσιωπηθείσα 
Ιστορία» (τίτλος βιβλίου του τέως Προέδρου), 
θα πρέπει να γραφτεί και η «Αποσιωπηθείσα 
πραγματικότητα», της εισβολής, της κατοχής, 
της καταπίεσης, των κουβαλητών, της τρομο-
κρατίας και των αντιδημοκρατικών πρακτικών 
του καθεστώτος της Τουρκίας σε βάρος Ε/κ και 
Τ/κ, που χάριν, δήθεν, του καλού κλίματος, τα 
καταπίνουμε συνέχεια αμάσητα.

Η πρωτογενής σημασία μιας 
σύνθετης λέξης καθορίζεται 
κυρίως από τη σημασία των 

λέξεων που την συνθέτουν. Έτσι, η λέξη 
πληροφοριοδότης ορίζει, σε πρώτη 
σημασία, εκείνον που δίνει πληρο-
φορίες. Η σημασία, όμως, διαφορο-
ποιείται, όταν υπεισέλθουν κοινωνικά, 
συναισθηματικά και άλλα στοιχεία. Για 
παράδειγμα, στα χρόνια του αγώνα της 
ΕΟΚΑ ο πληροφοριοδότης ήταν συνή-
θως εκείνος που έδινε πληροφορίες ή 
απεκάλυπτε στους Άγγλους μυστικά 
και αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Ο πληρο-
φοριοδότης, δηλαδή, ήταν συνώνυμη 
έννοια με τον προδότη. Για τούτο, η 
έννοια πληροφοριοδότης δεν είναι η 

πιο κατάλληλη για τον ορισμό εκείνου 
που καταγγέλλει εγκληματικές πράξεις 
ή αποκαλύπτει παράνομες ενέργειες 
και δοσοληψίες. Και τούτο, γιατί όταν 
ο προδότης δίνει πληροφορίες, κάνει 
μιαν ανήθικη και καταδικαστέα πράξη, 
ενώ οι καταγγελίες του καταγγέλλοντος 
νομοταγούς πολίτη είναι μια ηθικότατη, 
επαινετή ενέργεια. Οι ανήθικοι πληρο-
φοριοδότες, οι συκοφάντες, αλλά και οι 
καταγγέλλοντες που υπερασπίζονται 
την ηθική και τη δικαιοσύνη έχουν 
ανάγκη προστασίας.

Στα χρόνια του αγώνα της ΕΟΚΑ οι 
Βρετανοί αποικιοκράτες προστάτευαν 
τους πληροφοριοδότες τους με κου-
κούλες και με απόκρυψη των στοιχείων 
της ταυτότητάς τους. Και όταν ο ρόλος 
τους τερματιζόταν, τους προσέφεραν 
αρκετά χρήματα και τους φυγάδευαν 
στο Η.Β. για να ζήσουν με ασφάλεια, 
μακριά από την Κύπρο. Αυτά για τους 
πληροφοριοδότες του εχθρού, τους 
προδότες, δηλαδή, και τα μέτρα για 
την προστασία τους.

Οι καταγγέλλοντες στην Αστυνομία 
παράνομες πράξεις ή προσπάθειες 
εξαπάτησης και καταδολίευσης δεν 
είναι πληροφοριοδότες με την αρνη-
τική σημασία της λέξης. Είναι νομο-
ταγείς πολίτες, που καταγγέλλουν τις 
παρανομίες, για να προστατεύσουν 
το κράτος, την περιουσία του και το 
κοινωνικό σύνολο. Επομένως, πρέ-
πει να τους ορίζουμε με μια έννοια 
που ενέχει θετικά στοιχεία. Με μια 
έννοια που να περιέχει το στοιχείο 
της ηθικής και της υπηρεσίας του 
κράτους και της δικαιοσύνης. Και η 
προστασία τους από το κράτος πρέ-
πει να είναι δεδομένη. Τα στοιχεία 
τους πρέπει να αποκρύπτονται και 

να προστατεύονται, ιδιαίτερα από 
εκείνους που καταγγέλλουν. 

Αυτή είναι η απλή λογική της ηθι-
κής και της δικαιοσύνης, την οποία 
υπερασπίζεται ο Γενικός Ελεγκτής και 
η οποία ενοχλεί την Επίτροπο Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην 
περίπτωση αυτή υπερέχει η προστασία 
των προσωπικών στοιχείων και της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
όχι το συμφέρον και οι διαμαρτυρίες 
του καταγγελλομένου για υποτιθέμενο 
οικονομικό ή άλλο έγκλημα. Και αν 
διαμαρτύρεται ο καταγγελλόμενος, 
πρέπει να του τονιστεί ότι προτεραι-
ότητα έχει η προστασία του καταγ-
γέλλοντος και όχι η προστασία ή τα 
δεδομένα του καταγγελλομένου για 
την παράνομη πράξη.

Στην Κύπρο, εκτός από αυτήν τη 
λογική της ηθικής και της δικαιοσύνης, 
υπάρχει και η ανάγκη να ενθαρρυν-
θεί ο κάθε πολίτης να μην ανέχεται 
τις δολοπλοκίες και τις συναλλαγές ή 
την κλοπή του Δημοσίου, αλλά να τα 
καταγγέλλει, συμβάλλοντας, έτσι, στην 
προσαγωγή των ενόχων ενώπιον της 
Δικαιοσύνης. Είναι ένας τρόπος για να 
καταπολεμηθεί το έγκλημα της παρά-
νομης συναλλαγής και της κλοπής του 
Δημοσίου. Για τούτο, επιβάλλεται η 
διπλή προστασία του καταγγέλλοντος 
και των μαρτύρων, ακόμα και σε βάρος 
των δικαιωμάτων των ενόχων.

Προσωπικά, έχω την εντύπωση 
ότι και το θέμα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων χρειάζεται 
αναθεώρηση, επειδή, πολλές φορές, 
με την προστασία δεδομένων, στην 
ουσία προστατεύονται παρανομούντες 
και παράνομες ενέργειές των. Αλλά, 
η άποψη αυτή πρέπει να συζητηθεί.

υνέντευξη του ημήτρη ριστόφια στην ερί πληροφοριοδοτ ν και προσωπικ ν δεδομένων

ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΡ-
ΚΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ  ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ  
ΟΛΗ Η ΚΤΗΝΩΔΙΑ, Ο ΣΚΟΤΑΔΙ-
ΣΜΟΣ, Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, Η ΒΙΑ ΚΑΙ 
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΙ 
ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ Η 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ Ε Κ ΚΑΙ Τ Κ, 
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΣΩΡΕΙΑ ΓΕΛΟΙΩΝ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙ-
ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΥΙΟ-
ΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΣΜΕΝΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΕΚΔΟΧΗ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΘΙ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΗΘΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ 
ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΕΙ Ο ΚΑΘΕ 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ 
ΤΙΣ ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΝΑ 
ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ, ΣΥΜΒΑΛ-
ΛΟΝΤΑΣ, ΕΤΣΙ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑ-
ΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΕΝΩΠΙ-
ΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΤΡΟΣ  
  ΑΝΤΕΛΙΔΗΣΦΟΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΔΗΣ

 τσι εννοεί την επανένωση  
το Λον ίνο  Επανένωση με ύο 
ομόσπον α, ικοινοτικά, ι ω-
νικά κράτη. Δίχως να λαμβάνει 

καν υπόψη τον λαό στο νησί 
αυτό, που, για να επιβάλει αυτήν 

τη ρατσιστική ιαιρετική λύση 
τύπου Μιλέτ, εν πτοήθηκε να 

εκτοπίσει κοντά .  λλη-
νες Κυπρίους στην ί ια τους την 

πατρί α. Για να προσφέρει γη 
στον κατακτητή συνεταίρο  του 

στο έγκλημα τού  

 Εξοχότατε κύριε Λίλι, κατ’ 
αρχήν εν μπορούσατε να επι-
λέξετε χειρότερο μοντέλο από 
εκείνο του Βελγίου για να μας 
συστήσετε. ο οποίο βρίσκεται 

υπό πλήρη κατάρρευση. Μια 
χώρα μοιρασμένη, υσλειτουρ-
γική, αποτυχημένη, μια φωλιά 

ρι οσπαστών, το χειρότερο 
προηγούμενο μοντέλου
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Της Κυριακής

Η εκτίμηση ότι το κύριο, το πρω-
ταρχικό το οποίο ενδιαφέρει 
την Τουρκία στην Κύπρο και 

την περιοχή μας είναι το Φυσικό Αέριο 
και η δική της ουσιαστική συμμετοχή 
στους ενεργειακούς σχεδιασμούς και 
την εκμετάλλευση των παραγομένων 
ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, φαίνεται 
να επιβεβαιώνεται από δηλώσεις των 
ιδίων των Τούρκων αξιωματούχων. Για 
παράδειγμα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Λέγεται ότι γύρω από 
το νησί υπάρχουν αποθέματα πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου. Είναι σωστό. Ο 
κάθε λαός έχει δικαίωμα; Ναι, έχει. Και 
η ε/κ πλευρά το λέει. Τώρα η επιθυμία 
μας είναι να τεθούν υπό εγγύηση τα δι-
καιώματα του τ/κ λαού. Τώρα αυτό δεν 
μπορούμε να το κάνουμε, λένε. Γιατί δεν 
μπορείτε να το κάνετε; Θα το κάνουμε 
όταν αρχίσουμε να πουλάμε το φυσικό 
αέριο, λένε. Αν θα το κάνεις τότε, γιατί 
δεν το κάνεις τώρα; Τώρα υπάρχει πίεση 
της κοινής γνώμης, λένε. Αν υπάρχει 
τώρα πίεση της κοινής γνώμης θα υπάρ-
χει και τότε. Μπορεί να σημαίνει αυτό 
αναγνώριση της “τδβκ”; Εμείς λέμε ότι 
υπάρχουν και άλλες φόρμουλες. Μπορεί 
να γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μέσω εταιρειών μπορεί να γίνει. Αν δεν 
θα γίνει μεταξύ κρατών, να γίνει μέσω 
εταιρειών. Το δικό μας αίτημα είναι πολύ 
νόμιμο, είναι ένα αίτημα που δεν θα 
φέρει κανέναν σε δύσκολη θέση. Να 
τεθούν υπό εγγύηση τα δικαιώματα των 
Τ/κ και, χωρίς να υπάρξει ένταση, να 
εξορυχθεί το φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, 
ό,τι υπάρχει», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε 
ότι όλοι έχουν μια κοινή άποψη. «Συζητούν 
και άλλα πράγματα, αλλά για να θολώσουν 

τα νερά. Αν δεν πάει μέσω της Τουρκίας 
δεν θα είναι πραγματοποιήσιμο και δεν 
θα έχει νόημα να εξορυχθούν. Επομένως, 
ελάτε τότε με αυτήν τη συναντίληψη, όλοι 
μαζί, ο τ/κ λαός, η ε/κ πλευρά, όλοι μαζί να 
συνεργαστούμε και να πάει μέσω Τουρκίας. 
Όλοι να κερδίσουν και το νησί Κύπρος 
να γίνει ένα νησί ειρήνης και γαλήνης. 
Φυσικά τώρα για τη λύση μέχρι τον Μάιο 
δεν είναι δυνατόν να γίνει τίποτα αλλά συ-
νεχίζουμε τις ανεπίσημες επαφές μας. Τι 
κακό υπάρχει σε αυτό που ζητάμε; Αλλά 
το πρόβλημα είναι άλλο. Αλλά εμείς δεν το 
επιτρέπουμε αυτό. Εμείς θα ξεκινήσουμε 
τη γεώτρησή μας και θα προστατεύσουμε 
τα συμφέροντα του τ/κ λαού και της Τουρ-
κίας. Αυτό είναι δικαίωμά μας», ανέφερε.

Μέσα από τις δηλώσεις του Τούρκου 
Υπουργού Εξωτερικών υπάρχουν δύο στα-
θερές. Η αναφορά στην τ/κ κοινότητα ως 
λαό και η διέλευση του αγωγού μεταφο-
ράς του Φυσικού Αερίου μέσω Τουρκίας. 
Η αναφορά σε λαό και όχι σε κοινότητα 
παραπέμπει σε κυριαρχικά δικαιώματα, 
και ουσιαστικά ερμηνεύει και την περί 
διαμοιρασμού αντίληψη της Τουρκίας. Το 
από πού θα περάσει ο αγωγός, αν θα είναι 
μέσο αγωγού ή μεταφορά, είναι θέμα προς 
συζήτηση. Η Τουρκία, όχι τυχαία, θέλει 
να το διασφαλίσει «εγγυημένα» μάλιστα 
πριν από τη λύση. Δηλαδή όσα γι’ αυτήν 
αποτελούν ζωτικό συμφέρον θέλει να τα 
διασφαλίσει πριν από τη λύση, ενώ για όσα 
αποτελούν για μας ζήτημα ύπαρξης (Ασφά-
λεια - Εγγυήσεις) δεν θέλει δεσμεύσεις. 
Επιθυμεί άλλες λύσεις. Δηλαδή τα δικά 
μας δικά της Τουρκίας «εγγυημένα», ενώ 
η ελευθερία και εδαφική μας ακεραιότητα 
υπό την κηδεμονία της! Απεριόριστη όρεξη.

Σε ανάλογο πνεύμα και δηλώσεις 
του Οζερσάι: Συγκεκριμένα, ο κ. Οζερ-
σάι υποστήριξε ότι χωρίς να περιμένου-

με την επίτευξη λύσης μεταξύ των δύο 
πλευρών στην Κύπρο και γενικότερα στην 
Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να μπορεί 
να υπάρξει συνεργασία σε θέματα φυσι-
κού αερίου, έκδοσης κρατουμένων, τις 
ενέργειες ενάντια στο ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος και την  τρομοκρατία και άλλα 
παρόμοια, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί 
σωστή προσέγγιση το να αναβάλλονται 
ή να συνδέονται όλα στην Κύπρο με ένα 
πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί εδώ 
και μισό αιώνα. Το να υπάρξει συνεργα-
σία μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο 
χωρίς να περιμένουμε τη λύση, είναι πολύ 
σημαντικό για την επίτευξη ειρήνης και 
σταθερότητας στην περιοχή, ανέφερε ο 
«ΥπΕξ» των κατεχομένων, ενώ για το θέμα 
του φυσικού αερίου είπε ότι η ε/κ πλευρά 
δεν είναι υπέρ μιας συνεργασίας και ο πιο 
σημαντικός λόγος είναι η προσέγγιση της 
διεθνούς κοινότητας.

«Η διεθνής κοινότητα», είπε, «επιδει-
κνύει μια στάση ότι, σε κάθε περίπτωση, ο 
ένας, που κατέχει αυτές τις πηγές, μπορεί 
να επωφεληθεί, αλλά οι Τ/κ, που είναι ο 
άλλος εταίρος αυτών των πηγών, μπο-
ρούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία 
μόνο και εφόσον υπάρξει μια περιεκτική 
λύση», πρόσθεσε.

Άρα η συνεργασία μπορεί να υπάρξει 
και πρέπει και χωρίς τη λύση. Η συνεργασία 
ποιων; Σαφές το τι λέει ο κ. Οζερσάι. Η 
συνεργασία των δύο ισότιμων οντοτήτων 
που υπάρχουν, κατά την αντίληψή του, στο 
νησί. Δηλαδή η «ΤΔΒΚ» και η Κυπρια-
κή Δημοκρατία. Άρα μέσω του Φυσικού 
Αερίου επιδιώκουν την αναγνώριση της 
«ΤΔΒΚ». Γιατί αν ήταν το θέμα τα όποια 
δικαιώματα των Τ/κ, τότε θα στήριζαν τη 
σχετική σύγκλιση Χριστόφια - Ταλάτ. Ένα 
είναι το ζήτημα. Όντως υπάρχει θέληση 
για λύση Ομοσπονδίας ή όχι;

Γύρισε ακόμη ένας χρόνος. Ευχές 
βελτίωσης και προκοπής πέφτουν 
βροχή. Όπως, εξάλλου,  κάθε χρόνο. 

Αισιόδοξη ανθρώπινη φύση γαρ. Ένα μείγμα 
ρομαντισμού και ευσεβοποθισμού. Δεν μας 
απασχολεί η τρέχουσα δύσμορφη εικόνα 
της πραγματικότητας. Μόνη πραγματικό-
τητά μας μια οπτικοποιημένη εκδοχή των 
επιθυμιών μας. Και είμαστε επίμονα όντα. 
Δεν περνά από τον νου μας να νερώσουμε 
τις προσδοκίες μας, λαμβάνοντας υπόψη 
απανωτές αυτοδιαψεύσεις. Ευχές που μένουν 
κάθε χρόνο στη σφαίρα του ανεκπλήρωτου. 

Και ενώ το τέλος ενός χρόνου και η αρχή 
ενός άλλου είναι ευκαιρία επαναξιολόγη-
σης, προσωπικής και κοινωνικής, τίθεται το 
ερώτημα: Ποιο είναι το δικό μας όραμα για 
τον νέο χρόνο; Από ατομικά οράματα ένα 
κάρο. Συνήθως, όλα υλικού περιεχομένου. 
Συχνά πυκνά ρίχνουμε και την υγεία. Και 
αυτή, όμως, ως μέσο για να επιβιώνουμε 
αρτιμελείς και νουνεχείς για να μπορού-
με να πετύχουμε τα υλιστικά μας οράματα. 
Διαφορετικά, τι να την κάνουμε την υγεία; 
Έτσι και αλλιώς αν έχεις υγεία και δεν έχεις 
στόχους οικονομικής επιτυχίας, τότε κάποιο 
πρόβλημα πρέπει να ‘χεις. Στο μυαλό, δηλαδή. 

Σαφείς και οικονομικοκεντρικοί, λοι-
πόν, οι ατομικοί μας στόχοι. Οι συλλογικοί; 
Δύσκολο να εντοπιστούν τέτοιοι. Εκτός και 
αν αθροίσουμε όλους μαζί τους ατομικούς 
οικονομικούς μας στόχους σε μια γιγάντια 
συλλογική επιδίωξη αύξησης του ΑΕΠ κατά 
περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες. Εκτός από 
γελοία, τεχνητή επιπλέον θα ήταν μια τέτοια 
άθροιση. Διότι δίδει την ψευδή εντύπωση ότι 
αυτοί οι ατομικοί οικονομικοί στόχοι μπορούν 
να συνυπάρξουν σε μια κοινή συλλογική στό-
χευση. Δεν έχουν, όμως, έτσι τα πράγματα. 
Και το γνωρίζουμε. Επιδιώκουμε την ατομική 
περιουσιακή μεγέθυνση, έστω και αν αυτό 
αποβεί εις βάρος των συμπολιτών μας. Έστω 
και αν στην πορεία λόγου χάρη βλάπτουμε 

το οικολογικό μας περιβάλλον κατά τρόπο 
που δημιουργεί κοινωνικό, συλλογικό κόστος. 
Από τη στιγμή που το ατομικό όφελος είναι 
μεγαλύτερο από την αναλογούσα στον καθένα 
από μας ζημία, τότε η βλάβη στο κοινωνικό 
σύνολο είναι απόλυτα αποδεκτή. Πληθώρα 
οι ενδείξεις πρόταξης ατομικού συμφέροντος 
εις βάρος του συλλογικού. Οι περιπτώσεις 
εξαπάτησης, δόλιας απόσπασης χρημάτων, μη 
τήρησης δεσμεύσεων είναι πλέον καθημερινό 
φαινόμενο. Τι είναι όμως αυτά τα συμπτώμα-
τα; Ακριβώς η πλήρης αγνόηση της όποιας 
κοινωνικής ευθύνης έναντι της απέλπιδας 
προσπάθειας προσωπικής επιτυχίας. Ας μην 
ντύνουμε λοιπόν τις ατομιστικές, αμοραλιστικές 
ενίοτε, προσπάθειες ατομικής οικονομικής 
καταξίωσης με συλλογικό μανδύα.

Αν  η οικονομική επιτυχία δεν είναι η 
συλλογική συνισταμένη ενός συλλογικού 
οράματος, τότε ποιο είναι αυτό το συλλο-
γικό όραμα; 

Παλαιότερα είχαμε το όραμα της απο-
κατάστασης της αδικίας από την τουρκική 
εισβολή. Κάθε τέλος του χρόνου άκουγες 
την ευχή «και του χρόνου στο χωριό μας» ή 
κάτι παρόμοιο. Τώρα σπανίως τα ακούς και 
αυτά. Μόνο από γέροντες που αναπολούν 
μια χαμένη ζωή, παρά αναγέννηση μιας 
νέας. Ο κυνισμός και η απογοήτευση έχουν 
ξεσχίσει και αυτήν την εύλογη συλλογική 
επιδίωξη απελευθέρωσης. 

Η πραγματικότητα είναι ότι αυτήν τη 
στιγμή δεν έχουμε κάτι το οποίο να μοιά-
ζει με συλλογικό όραμα. Οι πιο ακραιφνείς 
υποστηρικτές της κοινωνίας της αγοράς μάς 
καθησυχάζουν,  βλέποντας τα πράγματα 
από μια σκοπιά στυγνού ρεαλισμού: Δεν 
χρειάζεται συλλογικό όραμα. Απλώς ατομικές 
επιδιώξεις μέσα σε ένα νεοφιλελεύθερο 
οικονομικό πλαίσιο. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι ένας στοιχειώδης σεβασμός αυτού 
του λειτουργικού οικονομικού πλαισίου 

της αγοράς. Πέραν αυτού, ούτε συλλογικό 
όραμα, ούτε αλληλεγγύη, ούτε κοινωνική 
ανησυχία χρειάζονται. Αυτά είναι για τους 
αδύνατους θα έλεγαν και οι νιτσεϊκοί. Μέσα 
από τις προσωπικές αδυσώπητες επιδιώξεις 
πετυχαίνεται και η συλλογική καταξίωση. 

Δεν είναι, όμως, έτσι το πράγμα. Χρειάζεται 
απαραιτήτως μια κοινή αφετηρία. Ένα κοινό 
όραμα προκοπής, που να συνενώσει πολίτες 
και να συσφίξει κοινωνικούς δεσμούς. Μόνο 
έτσι μια πολιτεία μπορεί να πάει μπροστά. Δι-
αφορετικά, ο ένας θα στήνει τρικλοποδιά στον 
άλλο και αντί να συνενώνουμε δυνάμεις θα 
αυτοκαταστρεφόμαστε. Και το κοινό όραμα 
δεν μπορεί να είναι άλλο από μια σύγχρονη 
εκδοχή μιας χιλιοειπωμένης φόρμουλας: να 
μπορέσουμε να ζήσουμε ως κοινότητα σε αυτόν 
τον χώρο οργανωμένη σε μια πολιτεία που να 
διασφαλίζει ότι ο καθένας θα έχει ίσες ευκαι-
ρίες προσωπικής επιτυχίας αλλά και η οποία 
θα διασφαλίζει ότι θα ζήσουμε προοπτικά ως 
κοινωνία με τις πρακτικές, ήθη και έθιμα που 
μας χαρακτήριζαν και μας χαρακτηρίζουν. 

Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν φαίνεται 
απλή και υλοποιήσιμη αυτή η φόρμουλα, 
δεν είναι. Ιδιαίτερα για μας εδώ στην Κύπρο. 
Κινδυνεύουμε από πανίσχυρο εξωτερικό 
εχθρό. Ταυτόχρονα, όμως, κινδυνεύουμε 
και από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Διότι 
ο μηδενισμός και η παραίτηση ροκανίζουν 
κάθε ελπίδα και προοπτική συλλογική. Και η 
στροφή στα προσωπικά μας δεν είναι λύση. 
Είναι απλώς φυγή από την πραγματικότητα. 

Ας κάνουμε στάση, λοιπόν. Ας επαναξιο-
λογήσουμε την πορεία μας. Ας αναζητήσουμε 
την κοινωνική μας πυξίδα. Ας νιώσουμε καλά 
με αυτό που είμαστε. Και ας μείνει μόνο η 
εξωτερική απειλή. Και αυτή καλύτερα αντι-
μετωπίζεται αν έχουμε κοινωνική ενότητα. 
Και όχι μόνο αυτό. Γλυκύτερος ο αγώνας 
όταν γίνεται για την προστασία διαχρονικών, 
αμόλυντων, ανιδιοτελών αρχών. 

Την 27η Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύ-
θηκε στον ημερήσιο Τύπο και στο 
διαδίκτυο ένα σημαντικό άρθρο της 

Μάρθας Παρασκευά Γιατρού, με τίτλο «Το 
μεταναστευτικό, ασύμμετρη απειλή για την 
κυπριακή κοινωνία». Με το άρθρο της 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την 
απειλή αφελληνισμού και εξουδετέρωσης 
της εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτό-
τητας από τα ανεξέλεγκτα μεταναστευτικά 
κύματα, που κατακλύζουν την Κύπρο τα 

τελευταία χρόνια. 
Με αφορμή το άρθρο, χρήσιμο είναι να 

θιγεί και μια άλλη πτυχή του προβλήματος, 
που σχετίζεται με τον ρόλο και την πολιτική 
που ακολουθεί η Τουρκία στο θέμα αυτό. 
Προβαίνει σε ενέργειες δημογραφικής 
αλλοίωσης της Κύπρου όχι μόνον στις 
κατεχόμενες περιοχές, όπου πέτυχε τον 
στόχο της με τους παράνομους Τούρκους 
εποίκους (που έγιναν πλειοψηφία έναντι 
των Τουρκοκυπρίων) και την εκρίζωση των 
Ελλήνων (εγκλήματα πολέμου που παρα-
μένουν ατιμώρητα), αλλά και στις ελεύθε-
ρες περιοχές, με την προώθηση, από το 
έδαφός της, προσφύγων που προέρχονται 
από την εμπόλεμη ζώνη της Συρίας, στην 
πλειονότητά τους άνδρες μουσουλμάνοι. 
Η διακίνησή τους γίνεται με μικρά σκάφη 
που αποπλέουν από τις νότιες ακτές της 
Τουρκίας έναντι της Κύπρου (κυρίως από 
την περιοχή Μερσίνας) και αποβιβάζονται 
κυρίως σε ακτές των  κατεχομένων εδαφών 
μας και, από εκεί, προωθούνται διά ξηράς 
στις ελεύθερες περιοχές από σημεία μετα-
ξύ των οδοφραγμάτων/σημείων διέλευσης 
της εκτεταμένης γραμμής αντιπαράταξης, 
που δεν επιτηρείται επαρκώς. Προφα-
νώς υπάρχει διασύνδεση του τουρκικού 
κράτους με δουλέμπορους διακινητές 
και συνεργασία με πυρήνες στην Κύπρο. 
H Τουρκία εκμεταλλεύεται την κρίση στη 
Συρία και χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες 
που εισέρχονται στο έδαφός της από την 
εμπόλεμη ζώνη της χώρας αυτής, ως μέσο 
δημογραφικής αλλοίωσης της Κύπρου, που 
εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της 
για έλεγχο ολόκληρης της νήσου, την οποία 
ακολουθεί από τη δεκαετία του 1950 στη 
βάση των εκθέσεων Νιχάτ Ερίμ.

Αδυναμία αποτροπής 
Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) παρουσι-

άζει αδυναμία στον τομέα της αποτροπής και 
παρεμπόδισης εισόδου στις ελεύθερες πε-
ριοχές προσφύγων που προωθεί η Τουρκία 
από το έδαφός της. Οι αδυναμίες εστιάζονται: 
(1) Στο γεγονός ότι η ΚΔ δεν ασκεί έλεγχο 
στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, και 
(2) στις αδικαιολόγητες ελλείψεις προσωπι-
κού και μέσων της Αστυνομίας και Εθνικής 
Φρουράς (ΕΦ) στους επιχειρησιακούς τομείς 
τους και στην ανάγκη ανακατανομής του 
διατιθέμενου προσωπικού και των μέσων 
τους. Συγκεκριμένα:

•Η Αστυνομία, λόγω χαμηλής επάν-
δρωσης και περιορισμένων μέσων, δεν 
αναπτύσσει ικανοποιητική περιπολιακή 
δραστηριότητα με ναυτικά και αεροπορικά 
μέσα στον θαλάσσιο χώρο, ούτε στη γραμμή 
αντιπαράταξης με εποχούμενα περίπολα 
σε ευαίσθητες περιοχές μεταξύ των οδο-
φραγμάτων/σημείων διέλευσης. Το έργο 
της περιορίζεται κυρίως στην υποδοχή και 
διαχείριση των εισερχομένων και όχι στην 
αποτροπή και απαγόρευση εισόδου τους 
με τοπικά διαθέσιμες δυνάμεις επέμβασης.

•Η ΕΦ στη γραμμή αντιπαράταξης έχει 
περιορισμένες δυνατότητες επιτήρησης και 
έγκαιρης προειδοποίησης, λόγω ελλείψεων 
σε μέσα και αδικαιολόγητης μείωσης της 
στρατιωτικής θητείας και των φυλακίων της 
γραμμής αντιπαράταξης χωρίς να έχει μειωθεί 
η τουρκική απειλή, με αποτέλεσμα η συνδρομή 
της προς την Αστυνομία για άμεση επέμβα-
ση προς απαγόρευση εισόδου προσφύγων 
από Τουρκία να είναι περιορισμένη. Το ίδιο 
συμβαίνει και στον θαλάσσιο χώρο, όπου η 
συνδρομή της ΕΦ προς την Αστυνομία είναι 
περιορισμένη, λόγω ελλείψεων σε ναυτικά 

και αεροπορικά μέσα.
•Οι εγγενείς αδυναμίες της Αστυνομίας 

και της ΕΦ, από πλευράς προσωπικού και 
μέσων, επηρεάζουν σοβαρά τη μεταξύ τους 
συνεργασία, που είναι τελείως αναγκαία 
στην ξηρά και τη  θάλασσα. Πέραν τού-
του, η αποτελεσματικότητά τους επηρεά-
ζεται αρνητικά και από την πολιτική των 
κυβερνήσεών μας, που δίδουν το βάρος 
στην υποδοχή και διαχείριση των παράνομα 
εισερχομένων, παρά στην αποτροπή και 
απαγόρευση εισόδου τους. 

 Ευαίσθητες περιοχές στη γραμμή αντιπα-
ράταξης παρουσιάζουν κενά στην επιτήρηση 
και φύλαξή τους, καθώς και περιοχές των 
ακτών της Κύπρου, και έχουν γίνει πύλες 
εισόδου προσφύγων, που διακινεί η Τουρκία 
από το έδαφός της, το οποίο δεν αποτελεί 
εμπόλεμη ζώνη. Τους τελευταίους μήνες  
του 2018 έγινε μόνιμη η επωδός στα δελτία 
ειδήσεων των ΜΜΕ της ΚΔ  ότι «πρόσφυγες 
(περί τα 30 άτομα κάθε φορά) αποβιβάζονται 
στην ακτή του κατεχόμενου Λιμνίτη από 
πλοιάρια προερχόμενα από τη Μερσίνα 
της Τουρκίας, τα οποία παρακολουθεί η 
Λιμενική Αστυνομία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας (ΚΔ), περνούν με τα πόδια στις 
ελεύθερες περιοχές από αφύλακτα σημεία 
της γραμμής αντιπαράταξης και εντοπίζονται 
στην περιοχή του χωρίου Πύργος». Σημει-
ώνεται ότι η δύναμη 30 ανδρών ισοδυναμεί 
με  διμοιρία στρατού και αυτό θα έπρεπε να 
προβληματίσει σοβαρά την ΚΔ και ιδιαί-
τερα το Υπουργείο Άμυνας και την ΕΦ. Το 
φαινόμενο αποδεικνύει ότι υπάρχουν κενά 
στη γραμμή αντιπαράταξης, που παρέχουν 
την δυνατότητα στις Τουρκικές Δυνάμεις 
Κατοχής (ΤΔΚ) να διεισδύουν στις ελεύ-
θερες περιοχές από συγκεκριμένα σημεία 

της με δυνάμεις αυτού του επιπέδου, χωρίς 
να γίνονται αντιληπτές, και αυτό συνιστά 
μείζον πρόβλημα ασφάλειας. Απαιτείται 
επείγουσα αναθεώρηση της πολιτικής που 
ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στο θέμα 
του ελέγχου και επιτήρησης της γραμμής 
αντιπαράταξης (δυνάμεις, φυλάκια, περί-
πολα, μέσα της ΕΦ). 

Οργανωμένη μεθόδευση 
Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να εγκύψει η 

ΚΔ στο μεταναστευτικό πρόβλημα με βα-
ρύτητα στη δημογραφική αλλοίωση, που 
μεθοδεύεται από την Τουρκία (εποικισμός 
κατεχομένων-προώθηση από το έδαφός 
της προσφύγων στις ελεύθερες περιοχές) 
και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα αντι-
μετώπισής του, χωρίς καμία χρονοτριβή. Η 
επιθετικότητα της Τουρκίας σε βάρος του 
Ελληνισμού της Κύπρου είναι συνεχής και 
αδίστακτη. Η ΚΔ, πέραν της προσφυγής 
της στα ΗΕ, την ΕΕ και άλλους διεθνείς ορ-
γανισμούς, πρέπει και η ίδια να λαμβάνει 
αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της, και αυτό 
προϋποθέτει πολιτική βούληση και ενίσχυ-
ση της αμυντικής θωράκισής της. Οι ΤΔΚ 
όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά ενισχύονται 
συνεχώς, με πρόσφατη ενίσχυση εκείνη 
του πυροβολικού και των αρμάτων τους 
και αναπτύσσουν επιθετική δράση, όπως 
πρόσφατα στην ουδετέρα ζώνη στην περιοχή 
του χωρίου Δένεια. Η ΕΦ και η Αστυνομία, 
που είναι οι φορείς υλοποίησης των απαιτή-
σεων εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας 
της ΚΔ, πρέπει επειγόντως να ενισχυθούν 
από την Πολιτεία στους επιχειρησιακούς 
τομείς ευθύνης τους στην ξηρά, τη θάλασ-
σα και τον αέρα (προσωπικό, μέσα, οπλικά 

συστήματα), αλλά και να προβούν άμεσα σε 
ανακατανομή του υφισταμένου προσωπικού 
και των μέσων τους προς κάλυψη των κενών 
σε ευαίσθητες περιοχές της ξηράς και των 
ακτών που παρουσιάζουν τρωτότητα στον 
τομέα της παράνομης εισόδου προσωπικού 
στην επικράτεια της ΚΔ. Πέραν τούτου, και 
ο πολιτικός κόσμος, καθώς και τα ΜΜΕ, 
πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα 
στο πρόβλημα, που αποτελεί μείζον θέμα 
εθνικής ασφάλειας.

* Αντιστράτηγος ε.α.
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