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ΔΙΠΛΟ ΝΤΟΥ  ΧΑΡΗ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ  
Προπληρώθηκε χρέος 800 εκατομμυρίων 
πριν από λίγες ημέρες. Βουνό οι λήξεις 
χρεών μέχρι το 2023. Διπλή έξοδο για το δη-
μόσιο χρέος σχεδιάζει το Υπ. Οικονομικών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μετρά κουκκιά ο Τσίπρας για τους «151» 
προθύμους που θα στηρίξουν τη Συμφω-
νία των Πρεσπών. Σφοδρό κύμα αντιδρά-
σεων και μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα.
ΕΛΛΑΔΑ   

ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ .  ΠΑΙΔΙΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
Η κρίση είναι εδώ. Συγκλονισμό 
προκαλούν τα στοιχεία για τα παιδιά 
που πάνε πεινασμένα στα δημόσια 
σχολεία.
ΡΕΠΟΡΤΑ   

96%
Στο εδ λιο
οι δικαστές

«Η εκδίκαση υποθέσεων 
από μέλη της δικαστικής 
εξουσίας, τα οποία έχουν 
συγγενικές σχέσεις με μέλη 
των νομικών αντιπροσώπων 
των διαδίκων, επηρεάζει την 
απονομή της Δικαιοσύνης».

71%
ούμε σε κράτος 

διαπλοκ ς
«Οι θεσμοί καλύπτουν ο 

ένας τον άλλο σε περίπτωση 
μη ορθής εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους». Επίσης, 
το 80% των πολιτών λένε 
ότι «υπάρχει διαπλοκή στο 
δικαστικό Σώμα».

77%
Έλέγ τε 
το Αν τατο

«Θα έπρεπε να υπάρχει 
ανεξάρτητος έλεγχος της δι-
καστικής εξουσίας από άλλο 
θεσμό πέραν του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου».

71%
Χάθηκε η
εμπιστοσύνη

«Έχει αποδομηθεί η 
εμπιστοσύνη στην κυπρι-
ακή Δικαιοσύνη και στο 
ανεξάρτητο της δικαστικής 
εξουσίας» 

Η πολιτική ηγεσία της Μητέρας 
Ελλάδος μάς έσπρωξε στις Συμ-
φωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου το 
1959. Το 1963 δεν απέτρεψε 

την άπειρη Μακαριακή  Εθναρχική ηγε-
σία, από το να φθάσει στον διαλυτικό Δε-
κέμβριο του 1963. Το 1964 δεν μπόρεσε 
να μπει «στο φρενοκομείο» του πολέμου 
(όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου ότι θα 
πράξει), όταν οι τουρκικές βόμβες Ναπάλμ 
κατέκαιαν την Τηλλυρία. Ούτε το 1967 
μπόρεσε η περιβόητη Στρατιωτική Χούντα 
των Αθηνών να αντισταθεί στο Τουρκικό 
Τελεσίγραφο, για απόσυρση της Ελληνικής 
Μεραρχίας από την Κύπρο. Και βεβαίως το 
1974 συνετελέσθη και η μεγάλη προδοσία 
και η τραγική καταστροφή.

Σ’ όλες τις πιο πάνω κρίσιμες ώρες 
η Μητέρα Ελλάδα ήταν είτε θεατής είτε 
συνεργός στις μοιραίες εξελίξεις. Αποκο-
ρύφωμα της Μητρικής αδυναμίας ήταν 
η περιβόητη διακήρυξη του 1974, ότι «η 
Ελλάς θα προτιμήσει τον πόλεμο από την 
ατίμωση». Τ λικ  ί  και ον π λ μο 
και ην α ίμ η. Με την ατιμωτική, 
πράγματι, δήλωση ότι «η Ελλάς λόγω 
αποστάσεως» δεν μπορεί να αντισταθεί 
στην Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο, ο 
Εθνάρχης(;) Καραμανλής άφησε και τον 
Εθνάρχη(;) Μακάριο ορφανό και τον Κυ-
πριακό Ελληνισμό πρόσφυγα, καθημαγ-
μένο, ξεκληρισμένο στον τόπο του

Η Μητέρα Πατρίδα το 2019 τι πράττει; 
Για την Κύπρο δεν μπορεί να πράξει. 
Για την ίδια, όμως, την Ελλάδα; Για τον 
εαυτό της; Πράττει νέα Ζυρίχη, η οποία 
αποκαλείται Συνθήκη των Πρεσπών. Και 
με τους Τούρκους; Τους καταγγέλλει στο 
ΝΑΤΟ ότι καθημερινά παραβιάζουν την 
Κυριαρχία της. Η Τουρκία, όμως, κατέρ-
ριψε ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος όταν 
παραβίασε την Κυριαρχία της. Και οι Ρώ-
σοι όχι μόνο σίγησαν, αλλά και εντός ημε-
ρών εναγκαλίσθησαν τον Τούρκο ηγέτη. 
Ο ψοφοδεϊσμός και ο «κατευνασμός» δεν 
συγκρατεί, δεν αποτρέπει, αλλά ερεθίζει 
την τουρκική βουλιμία. 

Η Ελλάδα καταγγέλλει -άκουσον  
άκουσον - στο ΝΑΤΟ την τουρκική πα-
ραβίαση της Κυριαρχίας της. Αδυναμία, 
φοβία, εξευτελισμός από την πλευρά της 
Ελλάδας. Αηδιαστικός ποντιοπιλατισμός 
από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Είναι ασή-
κωτος ο πόνος του κάθε γνήσιου Έλληνα 
από το κατάντημα της πολιτικής Ελλάδος. 
Είναι αφόρητη η απελπισία και η οργή 
από την παρακμή του Ελληνισμού και 
του Ελληνικού Κράτους. Η Μητέρα μας 
Ελλάδα ζει σε χάος. Ένα χάος, που το 
συνθέτουν η πολιτική ασυναρτησία, η 
ανεκδιήγητη διαφθορά θεσμών και ηγε-
τών, η ατέλειωτη οικονομική κρίση και 
η ανασφάλεια έναντι της Τουρκίας. Ένα 
χάος, που παράγει εθνικό εξευτελισμό 
και εθνική ταπείνωση και θρυμματίζει 
προσδοκίες και ελπίδες για ένα καλύτερο 
και αξιοπρεπέστερο μέλλον.

Τι μπορεί να αναμένει, λοιπόν, ο 
Κυπριακός Ελληνισμός (με τη δική του 
ανεπαρκή πολιτική ηγεσία) από την ανα-
ξιόπιστη Ελλαδική Πολιτεία; Μπορεί να 
αναμένει επανόρθωση των ζημιών που 
προκάλεσε κατ’ επανάληψιν στην Κύπρο; 
Μπορεί να αναμένει «αποζημιώσεις» των 
όσων δεινών υπέστη ο Κυπριακός Ελλη-
νισμός από τις πράξεις και παραλείψεις 
της; Τι μπορεί να περιμένει ως βοήθεια, 
όταν η ίδια η Μητέρα δεν μπορεί να βο-
ηθήσει τον εαυτό της να σταθεί στα πόδια 
του και όταν δεν μπορεί να διασφαλίσει 
την αυτοπεποίθησή της; Όταν δεν μπορεί 
να πείσει ότι γνωρίζει πού ρί κ αι και 
πού π ι

Στις μαύρες αυτές στιγμές του Ελλαδι-
κού πολιτικού χάους, στις ώρες αυτές του 
εξευτελισμού αρχών και αξιών, στις ώρες 
αυτές της Μητρικής γενικής δυσπρα-
γίας και κατάπτωσης, η Κύπρος και ο 
Κυπριακ ς λληνι μ ς μ νο να κλ -

ουν  να πον ουν και να προ υ η-
ούν μπορούν. Να προσευχηθούν να 

μη βγει τώρα ο Τούρκος στην έμπρακτη 
διεκδίκηση της «Γαλάζιας του Πατρίδας». 
Γιατί ο Τούρκος μάς έμαθε ότι βγαίνει σε 
αρπα ς όταν επικρατεί πολιτικό (και όχι 
μόνο) χάος στην Ελλάδα

Η Ε  ...

Απαντ σεις πολιτ ν στην έρε να της «Σημεριν ς»
ΛΑ ΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ Χ ΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Διπλωματία πιας 
ισ ύος από Βουλ
Τη συνεργασία των κρατών της περιο-
χής προωθεί ο Δημήτρης Συλλούρης. 
«Σημαντικά μηνύματα» από Σίσι. 
ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η    

Βρο  οι γεωτρ σεις
εντός του  
Απανωτές γεωτρήσεις σε Κύπρο-Ελ-
λάδα-Ισραήλ. Σταθμός η υπογραφή 
EastMed, πονοκέφαλος σε Άγκυρα, 
προβληματισμός σε Μόσχα. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

Οι εκλογές Ισρα λ
και η τριμερ ς
Προβάδισμα Νετανιάχου, απρόσμε-
νος αντίπαλος ο πρώην Αρχηγός του 
στρατού. 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
  

Βρετανικ  ρουλέτα 
για την Έυρ. νωση 
Στην παράταση κρίνεται το rexit. 
Ανοιχτό το σενάριο για «no deal».
ΔΙΕΘΝΗ  
 

Τα τσούγκρισαν και
για τα τετράμηνα
Αντιδρούν εκπαιδευτικοί, μαθητές 
αλλά και γονείς. Εναλλακτική πρόταση 
από ΟΕΛΜΕΚ για αξιολόγηση των 
μαθητών. 
ΠΑΙΔΕΙΑ  

Κοκκινί ει ημερ ματα
το φεγγάρι
Ολική έκλειψη της Σελήνης τα ξημε-
ρώματα της Δευτέρας. 
ΚΟΙΝ ΝΙΑ  

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ  ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ
 CELEBRITIES

  
 Δ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Α Γ Α ΥΝ
ΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΑΦΙΕΡ ΜΑ   

Α. ΓΚΙΟΥΡ Φ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΤΟΥ ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ   

ΔΡ ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΕ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ 
ΤΟΛΜΗΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΑΙ 
ΣΤΟ ΓΕΣΥ
ΑΠΟ ΕΙΣ    

Ο    Π      
   Δ  Κ    

Δ        

Χιλιάδες εται-
ρείες, λόγω της 
οικονομικής 

κρίσης, αναγκάστηκαν 
να βάλουν λουκέτο. 
Υπερτριπλασιασμό των 
εκκαθαρίσεων εταιρειών 
δείχνουν τα στατιστικά 
στοιχεία των τελευταί-
ων 18 ετών. Μόνο την 
περσινή χρονιά, έβαλαν 
λουκέτο συνολικά 2.509 
νομικά αλλά και φυσικά 
πρόσωπα.
ΡΕΠΟΡΤΑ   

 εταιρείες
έβαλαν λο κέτο
λόγω της κρίσης 

ΤΙ Α ΚΑΝΈΙ Ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Προωθεί μεταρρύθμιση 
των δικαστηρίων. Αύριο 
συνάντηση με Ιωνά, στις 
24 Ιαν. βλέπει και τους 
Δικαστές του Ανωτάτου. 
•Καθ’ οδόν η Greco με 
σωρεία εισηγήσεων.
•Για πολυεπίπεδη κρίση 
μιλά ο νομικός κόσμος.  

Γκρεμίστηκε και το τελευταίο 
προπύργιο, στο οποίο οι πολίτες 
εναπόθεταν τις όποιες ελπίδες τους 

ως αντίβαρο σε αυτό που οι ίδιοι περιγρά-
φουν ως κράτος διαπλοκής. Η απότομη 

κατάρρευση του τελευταίου θεσμικού 
πυλώνα, πέρα από τα αισθήματα αποτρο-
πιασμού και θλίψης, προκαλεί την καθο-
λική οργή και αποστροφή των πολιτών. 
Η δημοσκόπηση-χαστούκι, την οποία 

παρουσιάζει η «Σημερινή», θα μπορού-
σε να ερμηνευτεί και ως ο επιθανάτιος 
ρόγχος ενός συστήματος, το οποίο έχει 
απογοητεύσει πλήρως και τις ελάχιστες 
προσδοκίες του κόσμου, προσβάλλοντας 

ανεπανόρθωτα το περί δικαίου αίσθημα. 
Οι πολίτες λένε καθαρά ότι, σήμερα στην 
Κύπρο η Δικαιοσύνη ούτε απονέμεται, 
ούτε φαίνεται ότι απονέμεται. 
ΕΡΕΥΝΑ  ΡΕΠΟΡΤΑ      

ΞΕΔΙ ΑΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ-ΧΡΥΣΑΦΙ. ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ. (ΦΩΤ.  ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ) 

ΡΕΠΟΡΤΑ   

Ο    Π      
   Δ  Κ    

Δ        

Ο    Π      
   Δ  Κ    

Δ        
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τράπεζα δεν κάνει 
προνομιακές ρυθμί-
σεις σε πρόσωπα που 
κατέχουν υψηλά αξι-
ώματα της Πολιτείας, 
υπομνύει ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της 

τράπεζας, Τζον Πάτρικ Χούρικαν, ο οποίος 
δηλώνει ενοχλημένος από το γεγονός ότι 
«μια διαφορά μεταξύ δύο υψηλών αξι-
ωματούχων της Πολιτείας παίζεται στο 
γήπεδο της Τράπεζας Κύπρου».

 
εν ε μαι μ ος

του ατεστημ νου
 «Αρνούμαι και εξοργίζομαι με την 

ιδέα ότι κάποιοι εισηγούνται κάτι τέτοιο 
σε αυτήν την περίπτωση», δήλωσε ο Ιρ-
λανδός τραπεζίτης σε συνέντευξή του στο 
ΚΥΠΕ, σχολιάζοντας τις καταγγελίες του 
Νίκου Κληρίδη για εξωδικαστική ρύθμιση 
υπόθεσης αξιογράφων της θυγατέρας του 
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
που ώθησαν τους αγανακτισμένους κα-
τόχους αξιογράφων να ζητούν και οι ίδιοι 
ανάλογες ρυθμίσεις. Συμπλήρωσε πως η 
τράπεζα διευθετεί «υποθέσεις σε ατομική 
βάση και μία προς μία για πρόσωπα, τα 
οποία μπόρεσαν να μας αποδείξουν ότι τα 
γεγονότα δείχνουν πως η τράπεζα πρέπει 
να κάνει κάτι να τους βοηθήσει. Αυτός 
είναι ο τρόπος που ενεργούμε και αυτή 
είναι η φύση με την οποία προσεγγίζουμε 
αυτές τις υποθέσεις».

 «Προκαλεί», πρόσθεσε, «αναστάτωση 
και είναι ενοχλητικό σε κάποιον που δεν 
είναι μέλος του κατεστημένου, και γνωρίζετε 
ότι δεν είμαι μέλος του κατεστημένου, αυτό 
που ξεκάθαρα αποτελεί μια διαφορά μεταξύ 
δύο υψηλών αξιωματούχων να παίζεται 

στο γήπεδο της Τράπεζας Κύπρου. Αυτό 
δεν είναι ορθό και επιζήμιο για τη φήμη 
της χώρας και θα ενθάρρυνα όλους μας 
να επικεντρωθούμε, και να διασφαλίσου-
με, στο ότι δεν κάνουμε ζημιά στη φήμη 
της χώρας». Όπως είπε, «χρειαστήκαμε 
πέντε χρόνια να διορθώσουμε τη χώρα, 
χρειαστήκαμε πέντε χρόνια να αποκα-
ταστήσουμε την εμπιστοσύνη στη χώρα, 
να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη 
στο τραπεζικό σύστημα και είναι λάθος 
πρόσωπα με προσωπικές διαφορές να 
τις δημοσιοποιούν με αυτόν τον τρόπο». 
«Υπήρχαν πολλά παραδείγματα», είπε, 
«όπου πρόσωπα πήραν ένα ψήγμα 
πληροφορίας και, διαστρεβλώνοντας 
και αποπροσανατολίζοντας, δίνουν μια 
λανθασμένη εικόνα του τι συμβαίνει. Σας 
λέω ξανά, δεν δίνουμε προνομιακή με-
ταχείριση σε άτομα ή συγγενείς υψηλών 
μελών της κυπριακής κοινωνίας».

ου ειά μου  να π οστατε -
σ  την τ άπε α

Σε παρατήρηση πως παρουσιάζεται 
μια εικόνα ότι η τράπεζα υποστηρίζει 
τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, 
Ανδρέα Ηλιάδη, ο κ. Χούρικαν λέει ότι 
δεν γνωρίζει τον προκάτοχό του. «Εγώ 
διαχειρίζομαι τις συνέπειες του πώς δι-
ευθύνετο η τράπεζα για πολλές δεκαετίες. 
Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη διεύθυνση μιας 
τράπεζας από τη νομιμότητα ζητημάτων 
που σχετίζονται με πρόσωπα που ήταν 
αξιωματούχοι ή όχι της τράπεζας. Δεν εί-
ναι δική μου δουλειά να καταπιάνομαι 
με τη νομιμότητα, είναι αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων και πρέπει να τα αφήσουμε 
να κάνουν τη δουλειά τους», είπε.

Η δουλειά μου είναι να προστατέψω την 
τράπεζα η οποία ανήκει στους καταθέτες, 
σημείωσε ο κ. Χούρικαν, υπενθυμίζοντας 
ότι η τράπεζα ουσιαστικά κατέρρευσε και 

ανακεφαλαιοποιήθηκε από τους καταθέτες, 
ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκε να εκδώσει 
πρόσθετο κεφάλαιο για να απορροφήσει 
τις απώλειες «λόγω των προηγούμενων 
δανειοδοτικών πράξεων και των λοιπών». 
«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, εργαζόμαστε 
για να καταστήσουμε την τράπεζα ασφα-
λή, να καταστήσουμε τη χώρα ασφαλή, να 
ξανασταθεί η χώρα στα πόδια της και να 
διασφαλίσουμε ότι ενισχύουμε τη χώρα 
παρέχοντας δανεισμό», είπε, για να προσθέ-
σει πως σε αυτό επικεντρώνεται, και ότι η 
προσοχή του δεν δίνεται στο «να προστατέψω 
ή να διασφαλίσω οτιδήποτε που σχετίζεται 
με την προηγούμενη διεύθυνση».

 
εν υπά ουν

γενι ευμ νες σεις
Αναφορικά με τη συγκέντρωση διαμαρ-

τυρίας του Συνδέσμου Κατόχων Τραπε-
ζικών Αξιογράφων έξω από τα κεντρικά 

γραφεία της τράπεζας, αλλά και την αξίωση 
για ανάλογη ρύθμιση με αυτήν της οποίας 
έτυχε η κόρη του Προέδρου του Ανωτάτου, 
ο κ. Χούρικαν είπε πως ο ίδιος τρέφει 
«τεράστια συμπάθεια για την κατάσταση 
στην οποία έχουν βρεθεί οι κάτοχοι αξιο-
γράφων».  Απαντώντας σε ερώτηση τι κάνει 
η τράπεζα για να τερματιστεί η εκκρεμότητα 
των αξιογράφων, ο κ. Χούρικαν είπε πως 
υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην απάντηση 
του ερωτήματος και συμπλήρωσε πως 
«δεν μπορεί να υπάρξει μια γενικευμέ-
νη διευθέτηση από τη δική μου οπτική. 
Πρέπει να ανακτήσουμε τα χρήματα των 
καταθετών μας προτού προχωρήσουμε 
προς τα πάνω στην κεφαλαιακή δομή, 
δεν υπάρχει δυνατότητα στην τράπεζα να 
κερδίσει αρκετά για να τους αποζημιώσει 
όλους. Ατομικά, θα συζητήσουμε με όποιον 
έλθει να μιλήσει μαζί μας, θα εξετάσουμε 
τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης και αν η 
τράπεζα έχει κάνει κάτι λάθος στις πρακτι-
κές της και τα λοιπά θα το διορθώσουμε, 
αλλά δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε 
μια γενικευμένη αποζημίωση για κάποιον 
ο οποίος ανέβαλε ρίσκο σε ένα εργαλείο 
που απέτυχε», είπε.

 
Επη εά ονται επεν υτ ς

Τέλος, ερωτηθείς αν οι συζητήσεις και 
ο θόρυβος γύρω από το όλο θέμα ενέχουν 
κίνδυνο για τη φήμη της τράπεζας και 
επηρεάζουν επενδυτές, ο κ. Χούρικαν 
απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι 
«το τραπεζικό σύστημα είναι μια αντα-
νάκλαση της εμπιστοσύνης». «Έχουμε 
εργαστεί εξαιρετικά σκληρά τα τελευταία 
πέντε χρόνια για να αποκαταστήσουμε 
τη φήμη της τράπεζας στον βαθμό που 
μπορούμε, να αποκαταστήσουμε την εμπι-
στοσύνη σε αυτό που κάνει η τράπεζα και 
να συνεισφέρουμε στην εμπιστοσύνη της 
χώρας στο εξωτερικό. Όλα αυτά θέτουν 
ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα 
της χώρας και επιφέρουν κίνδυνο όχι μόνο 
για το τραπεζικό σύστημα ή την τράπεζα 
αλλά και για τη χώρα ευρύτερα», είπε. 
Καταλήγοντας, ο κ. Χούρικαν είπε πως 
«το έργο της διοίκησης της χώρας είναι 
σοβαρή υπόθεση και θα ενεθάρρυνα 
όλους όσοι έχουν την ευθύνη ή μέρος 
στην ευθύνη της διοίκησης της χώρας, 
είτε είναι στο δικαστικό σώμα είτε στην 
Κυβέρνηση, να το πάρουν σοβαρά και να 
το επιλύσουν σωστά και όχι να έχουμε 
αυτήν τη γενικευμένη συζήτηση, που 
είναι επιζήμια για όλους».
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Μία πρ οφανής υπ η 
ια α κυπριακ  δ δομ να 
ίδ  ις λ υ αί ς μ ρ ς 

ο φ ς ης δημο ι η ας. ρ κ ι αι 
ια ην υπ η α οραπ λη ίας ν ς 
ρ φους απ  να ομ φυλο ύ ος αν-

δρ ν  ια ην οποία μ ου α φ ρ αι 
να ή αν μία ρονη υναίκα  που 

λ ί υπ  κρ η η. Οι δύο νδρ ς  
που κα α η ούν αι απ  ην υνομία 
και πι αν ν να ουν διαφύ ι ο 

ρικ  ίναι νας λληνοκύπριος 
και νας Τούρκος. Οι ίδι ς πληροφο-
ρί ς αναφ ρουν ι οι δυο ους ίναι 
παν ρ μ νοι  μ  απο λ μα ο Τούρ-
κος να ανα ν ρί αι ην Κυπριακή 

ημοκρα ία ς υρ παίος πολί ης. 
κυρ ς πη ς αναφ ρουν ι ο 

μη ανι μ ς ης ημοκρα ίας κινη-
οποιή ηκ  αν ο λληνοκύπριος 
ή η  απ  κυπριακ  ικα ήριο ην 

πλήρη ονική μ ριμνα ου ρ φους  
ο οποίο ήμ ρα υπολο ί αι να ίναι 
.    ν. Ο ίδιος  π ς αναφ ρουν 

οι ίδι ς πληροφορί ς  ί  ανα ν ρί ι 
ο ρ φος και ι  αυ  ή η  απ  ο 
ικα ήριο και ην πλήρη ονική μ -

ριμνα.  κα α λία ο ραφ ίο Κα α-
πολ μη ης μπορίας ρο π ν ιν  
απ  ο ραφ ίο υημ ρίας  ο οποίο 
και αν ιλήφ ηκ  προφαν ς ην πα-
ρανομία. Σύμφ να μ  ις πληροφορί ς 
ου «Σ »  α αδικήμα α διαπρ -

ηκαν  Κύπρο και ιλιππίν ς απ  
ον ρ η ου  μ ρι ον ν ρη 
ου .  ύποπ η ρονη φ ρ αι 

να α ίδ  ις ιλιππίν ς ον ρ ιο 
ου . Τ  η ιολο ική μ να ου 
ρ φους υπολο ί αι π ς ή αν  

μην ν.  ύποπ η α ίδ  αν  ις 
ιλιππίν ς ον ούνιο ου ίδιου ους 

και ο ρ φος ήρ  ον κ μο ον 
ούλιο ου .  ιολο ική μη ρα 

φ ρ αι να ύνα  υμφ νία μ  ον 
λληνοκύπριο ια να ης απο λλ ι ο 
λ υ αίος  υρ  ον μήνα μ ρι 

να ννή ι. λι α  π ς υπολο ί-
αι  η ιολο ική μη ρα λα  μ ρι 

να ννή ι  υρ  ια να 
παραδ ι ους δύο νδρ ς ο ίδιο 
ης ο παιδί. 

ΕΥΓ  Μ Υ Ν 
ΑΝΔ Ν Ε Ε Α  

ΝΑ Υ Ε Ε 
ΠΑ ΑΝ ΜΑ Β Ε  
ΑΠ   ΠΠ ΝΕ  

Ε ΝΑ  ΓΕ  ΝΑ Υ
ΥΜΕ ΜΕ Α Γ Α Α 

ΑΥ Ν Α ΑΝ  
ΚΥ  Υ Α Κ  Υ 
Υ ΜΑ  Δ ΚΑ Υ

Ν  Ε Ε  Ε Α Ε

ΚΑΜ Α Π Ν Μ ΑΚ  ΜΕ
Α Ε  Ε Π ΠΑ Ε 

Υ Α Α ΜΑ Α, ΑΠΑΝ Α 
 ΕΠ ΚΕ Α   ΑΠΕ
Α  ΚΥΠ Υ ΚΑ  Δ ΝΕ  

 ΔΕΝ Ε ΝΑ  ΜΕ  Υ 
ΚΑ Ε ΜΕΝ Υ

ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 
aga io g  
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Α ν  ζούσε ο Αριστοφάνης στη ση-
μερινή Κύπρο, θα έσκιζε τους 
«Ιππείς», τους «Βαβυλώνιους», 

τις «Σφήκες» και τα άλλα περισπούδα-
στα έργα του και θα τα ξανάγραφε. Θα 
επινοούσε λέξεις για να περιγράψει την 
κωμωδία που ζούμε, ιδιαίτερα την τε-
λευταία παράσταση που ανεβαίνει στη 
δημόσια σκηνή με θέμα τους «ανέγγι-
χτους» και τη Δικαιοσύνη. Κάποτε η 
κατάσταση ήταν για κλάματα, σήμερα 
είναι απλώς για γέλια. 

Το γελοιωδέστερον είναι ότι, αυτοί 
που υποτίθεται πως θα φέρουν την 
κάθαρση στην «τραγωδία», είναι οι 
ίδιοι που θα έπρεπε να «δικάζονται» 
για τη χρεοκοπία των θεσμών και το 
κούρεμα της αξιοπρέπειάς μας. Αυτοί 
που δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες της 
Greco, καλούν τον ευρωπαϊκό οργα-

νισμό να τους υποδείξει τι θα κάνουν 
με την κυπριακή Δικαιοσύνη  Πόση 
υποκρισία  

Το γελοιωδέστερον είναι ότι, αυτοί που 
ξέχασαν τις εξαγγελίες τους το 2013, για 
μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, 
αυτοί που συντηρούν ένα καθεστώς δια-
πλοκής, αναζητούν σήμερα «θεραπεία» για 
τη θεσμική κρίση της Δικαιοσύνης. Πόση 
υποκρισία

ρες-ώρες νομίζουμε ότι παρακολου-
θούμε celebrit  sho  και όχι σοβαρούς 
ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να 
επιλύσουν θεμελιώδη ζητήματα, που 
αφορούν τον πυρήνα ενός Κράτους. Ο 
θίασος επί σκηνής βιάζει ασυστόλως 
την κοινή μας λογική με δικολαβισμούς, 
ακαταλαβίστικες ατάκες και νεοφανείς 
κανονισμούς, κομμένους και ραμμένους 
στα μέτρα της διαπλοκής. 

Είναι γελοίο να συζητούμε σήμερα 
για τα αυτονόητα, όταν το κύριο συστα-
τικό του συστήματος Δικαιοσύνης έχει 
χαθεί και δύσκολα (πολύ δύσκολα, όχι 
τουλάχιστον σε αυτήν τη γενιά), θα ξανα-
βρεθεί. Δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη 
στον Θεσμό. Εξα λώθηκε. Μαζί με τις 
τελευταίες καταγγελίες, έπεσε και το τε-
λευταίο οχυρό των πολιτών. Και μαζί 
του εξανεμίστηκαν οι όποιες ελπίδες 
ότι μπορεί, μπορεί κάποτε, να υπάρξει 
Δικαιοσύνη σ’ αυτόν τον τόπο. 

Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τους 
Φύλακες, ποιους να εμπιστευτείς; Τους 
κομματικούς ή τους τραπεζίτες;

Ας γελάσουμε λοιπόν  Ας γελάσουμε 
με την καρδιά μας, ας γελάσουμε δυνατά, 
ας γελάσουμε ξανά και ξανά  Γιατί είμα-
στε για γέλια, όχι για κλάματα. Είμαστε 
για γέλια     

Γελοιωδέστερον είναι  

Δεν ευνοήσαμε κανέναν, 
διαμηνύει ο Χούρικαν

Μ ε γραπτή ανακοίνωση 
απάντησε χθες ο Γενικός 
Εισαγγελέας σε δημοσιεύ-

ματα που τον φέρουν να γνώριζε και 
να συναίνεσε στην έκβαση της υπόθε-
σης της θυγατέρας του Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Συγκεκριμέ-
να, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Πολίτης», με τίτλο «Με 
τις ευλογίες του Γενικού Εισαγγελέα 
έκλεισε η υπόθεση της θυγατέρας 
Νικολάτου - Γνώριζε από το 2015 

για τον συμβιβασμό», σημειώνει ότι 
«στην απέλπιδα προσπάθεια κάποιων 
να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγη-
τα», διοχετεύουν στοιχεία για εξαγω-
γή παραπλανητικών και αυθαίρετων 
συμπερασμάτων.

«Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επειδή 
στις 18.12.2015, για την απόσυρση της 
αγωγής της θυγατέρας του κ. Νικολάτου, η 
οποία εστρέφετο και κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, είχε συγκατατεθεί γραπτώς 
λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας, από 

αυτό συνάγεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας  
γνώριζε προσωπικά ότι η ενάγουσα έτυ-
χε ευνοϊκής μεταχείρισης και απέσυρε 
την αγωγή της, και πάρα ταύτα, όταν το 
2018 εκδικάστηκε η έφεση της Τράπεζας 
Κύπρου, δεν ήγειρε κανένα θέμα, παρά 
μόνο το έπραξε μετά την αθωωτική για 
την Τράπεζα απόφαση», συνεχίζει στην 
ανακοίνωσή του. Προσθέτει δε ότι, «στο 
έγγραφο απόσυρσης της αγωγής, δεν 
δίδεται καμιά πληροφορία ως προς το 
κατά πόσον συμφωνήθηκε η καταβολή 

οποιωνδήποτε αποζημιώσεων, ή άλλη 
λεπτομέρεια».

Ουδέποτε στις περιπτώσεις αυτές 
και σε άλλες παρόμοιες, αναφέρει, 
«ζητείται η προσωπική συναίνεση του 
Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος και δεν 
ενημερώνεται είτε εκ των προτέρων, 
είτε εκ των υστέρων για την απόσυρση 
καθεμιάς αγωγής». «Πέραν επομένως 
του ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είχε, 
ή όφειλε να έχει γνώση της διευθέ-
τησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

όπως προφανώς δεν είχε ούτε και η 
άλλη λειτουργός που χειρίστηκε την 
Έφεση, το σοβαρό θέμα που παραμένει 
είναι ότι ο Πρόεδρος του Εφετείου, 
που είχε γνώση, ούτε εξαιρέθηκε, 
ούτε και έθεσε το θέμα ενώπιον των 
διαδίκων, ούτε και ο δικηγόρος της 
Τράπεζας, που επίσης γνώριζε τη δι-
ευθέτηση τόσο αυτής της υπόθεσης 
της θυγατρός, όσο και της αδελφής 
του Προέδρου, ανέφερε οτιδήποτε», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Γ  ισαγγελέας  « ύτε εί α  ούτε ό ειλα να έ ω γν ση»

ν ίναι λοι οι δικα ς ο ίδιο. 
Και δ ν ρ ι ον αι λοι οι δικα ς 
κανονι μούς και νομολο ί ς ια να 
υπ ρα πι ούν πρ α αυ οί ο κύρος 
και ην αμ ρολη ία ους. π ρ ουν 
και ικα ς που αν ιλαμ νον αι 

ι   ναν κ μο που κυριαρ ούν 
α « ή μα α πληροφ ρη ης» και η 

διαφ ορ  ο «φαίν αι» ι ι ι-
μη α ία μ  ο « ίναι». ν ίναι υ αίο 
που  ον νομικ  κ μο  ο νομα ου 

Κ ΣΤ  λ ανδρου Σ ν η ι 
αυ ι ί μ  η ικαιο ύνη. ια ί δ ν 

μπορ ί να υπ ρ ι ικαιο ύνη αν δ ν 
υπ ρ ι Κ .   

Τ   
 Α . Σ
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Mη μου τους κύκλους τάραττε

ως στην άκρη 
του σκοτεινού 
τούνελ, που 
δημιούργησε 
η αποτυχία της 
διάσκεψης στο 
Κραν Μοντα-

νά, ψάχνει το Προεδρικό, που βλέπει 
κάθε σχεδιασμό και πλάνο για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών να τίθεται στον 
πάγο, λόγω έλλειψης βούλησης από την 
τουρκική πλευρά. Η στασιμότητα, φυσι-
κά, τροφοδοτεί φυγόκεντρες δυνάμεις, 
πρωτίστως όπως αυτές εκφράζονται από 
τον Κουντρέτ Οζερσάι, την ίδια ώρα που 
μεγαλώνει τον χώρο για τις λεγόμενες 
άτυπες διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά, 
ενώ αναμένονται αυστηρά μηνύματα 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου 
επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον, 
ενόψει της έγκρισης του ψηφίσματός του 
για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ στις 30 του μήνα. 

ε ευτα α ευ αι α
Μπορεί η έκθεση του Γενικού Γραμ-

ματέα για ανανέωση της θητείας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ να ικανοποίησε εν μέρει (το 

σημείο για το φυσικό αέριο δεν άρεσε) τη 
Λευκωσία, ωστόσο στο Προεδρικό και 
στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν παύουν 
να ανησυχούν. Όχι γι’ αυτήν καθαυτή την 
παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης -είναι 
πλέον δεδομένη-, αλλά για τα μηνύματα 
που αναμένεται να στείλει με το ψήφισμά 
του το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την 
περιρρέουσα στη Νέα Υόρκη ατμόσφαιρα, 
αλλά και από τις τοποθετήσεις διαφόρων 
εμπλεκομένων προκύπτει ως αβίαστο 
συμπέρασμα ότι η αποστολή Λουτ είναι 
ίσως μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για 
κορύφωση της διαδικασίας, που θα επι-
τρέψει, έτσι, να μην προκύψουν αλλαγές 
στην παρουσία ή τους όρους εντολής των 
κυανοκράνων. Αν τα πράγματα δεν εξελι-
χθούν κατ’ ευχήν, είναι σαφές, μας έλεγαν 
διπλωματικές πηγές, ότι πολύ δύσκολα 
θα ξεπεραστεί αναίμακτα ο σκόπελος της 
ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
τον ερχόμενο Ιούλιο. Άλλωστε, ο λεγόμενος 
υπουργός εξωτερικών των κατεχομένων, 

Κουντρέτ Οζερσάι, φρόντισε και όργωσε 
ήδη τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ 
είχε συναντήσεις και με υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους της Ουάσιγκτον, απαιτώντας 
αλλαγή του ρόλου των κυανοκράνων και 
μετατροπή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από στρατι-
ωτική σε πολιτική δύναμη. Κάτι που, αν 
προωθηθεί, θα φέρει μαζί του μύρια κακά, 
ενώ θα ανοίξει την Κερκόπορτα για δήθεν 
συνεργασία των δύο πλευρών σε διάφορα 
επεισόδια, που θα σημαίνει και έμμεση 
αναγνώριση των παράνομων αρχών. 

τ π ν συν εια
Όσο λοιπόν οι εξελίξεις μετατίθενται, 

άλλο τόσο μεγαλώνει ο χώρος για τις, για 
πολλούς, αναγκαίες άτυπες επαφές. Όλων 
με όλους απαιτεί η Τουρκία, αλλά περιο-
ρίζονται τώρα σε ανταλλαγή απόψεων με 
την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Τελευταία 
προς τούτη την κατεύθυνση εξέλιξη, η 
κοινωνική συνάντηση του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού, με 

τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και σφόδρα 
πιεζόμενο από τις  μη εξελίξεις στο Κυ-
πριακό, Μουσταφά Ακιντζί. Απόσταγμα 
της συνάντησης, όπως πληροφορήθηκε 
η «Σημερινή», οι φόβοι του κατοχικού 
ηγέτη ότι, ενόψει αδιεξόδου και διαφόρων 
κινήσεων ελέγχου από την Τουρκία, τα 
πράγματα θα δυσκολέψουν και τα ηνία 
θα περάσουν σε πολιτικούς των Τ/κ που 
διαφωνούν με τη βάση λύσης του Κυπρι-
ακού. Αρχής γενομένης από τον κύριο 
Οζερσάι, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα έχει 
επιδοθεί σε ένα μπαράζ δηλώσεων περί 
αλλαγής του στρατηγικού στόχου, που 
θα πρέπει να μετατραπεί σε συνεργασία 
των δύο κοινοτήτων και όχι διαμοιρασμό 
της εξουσίας. Όπερ μεθερμηνευόμενον, 
Συνομοσπονδία. 

υντη ε  την άπο  του  
Το ότι τα πράγματα στο Κυπριακό 

ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί, επι-
βεβαιώνει με τις δικές του τοποθετήσεις 

και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο 
οποίος, με τη σειρά του, συντηρεί την 
εικόνα ότι, από το κάδρο των σκέψεων 
της ε/κ πλευράς, δεν πρέπει να αφαι-
ρεθεί ένας ευρύτερος προβληματισμός 
για το πού οδεύει το εθνικό θέμα. Χω-
ρίς να λέει πολλά, υπονοεί, όμως, πολύ 
περισσότερα, ο έχων το πρόσταγμα της 
διαπραγμάτευσης Νίκος Αναστασιάδης 
και κρατά σε εγρήγορση άπαντες. Τε-
λευταία αναφορά του με νόημα, αυτή 
στην κοπή της βασιλόπιτας του Συγκρο-
τήματος ΔΙΑΣ και της Τηλεόρασης Σίγ-
μα. Αρκέστηκε να πει -λέγοντας, όμως, 
πίσω από τις γραμμές πάρα πολλά-, ότι 
το 2019 θα είναι καθοριστική χρονιά 
για το Κυπριακό. «Πρέπει», σημείωσε 
με νόημα, «επιτέλους, με ρεαλισμό και 
πραγματισμό, να αντιμετωπίσουμε τους 
κινδύνους και να κάνουμε εκείνες τις 
επανορθωτικές κινήσεις που θα φέρουν 
την ειρήνη». Και ο νοών νοείτω... 

Τ ις ευχές του στο Προσωπικό και τη Διεύ-
θυνση του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και της 
τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, αλλά και τα εύσημά 

του στη «Σημερινή», απέδωσε ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του 
συγκροτήματος, την περασμένη Παρασκευή. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τον 
απεριόριστο σεβασμό του στον αείμνηστο Άντη 
Χατζηκωστή, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας χα-
ρισματικός νέος άνθρωπος, που είχε όλα τα προ-
σόντα να ηγηθεί του χώρου τον οποίο διηύθυνε, 
καθώς επίσης και στον πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Συγκροτήματος, Κωστή Χατζηκωστή. Ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στην εφημερίδα «Σημερινή», σημειώνοντας πως 
είναι η πιο προσφιλής του εφημερίδα, καθώς, στις 
σελίδες της, βλέπει την αυτοκριτική που ασκεί 
ο ίδιος στον εαυτό του. «Είναι η πιο προσφιλής 
μου εφημερίδα. Μη γελάτε, το εννοώ», δήλωσε, 
για να προσθέσει: «Διαβάζοντας κάθε Κυριακή 
τη Σημερινή , βλέπω την αυστηρή αυτοκριτική 
που ασκώ στον εαυτό μου». Παράλληλα, ανέφερε 
ότι ο ίδιος, εκτός από την κριτική, η οποία είναι 
πάντα καλοδεχούμενη, ακόμα κι αν είναι αυστηρή, 
αναμένει και εισηγήσεις. Επίσης, δήλωσε ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση να ενεργεί κανείς, χωρίς να 
διαπράττει και λάθη, τονίζοντας ότι είναι καθήκον 
του Τύπου να επισημαίνει τα λάθη της ηγεσίας.

«Ο ρόλος των δημοσιογράφων δεν είναι να 
εκθειάζουν. Είναι ακριβώς να επικεντρώνουν 
την προσοχή τους, έτσι ώστε, δρώντας με αντι-
κειμενικότητα, να διορθώνουν σφάλματα που η 
εκάστοτε εξουσία διαπράττει», υπέδειξε. Την ίδια 
ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε 
το 2019 καθοριστική χρονιά για το Κυπριακό. 
Πρέπει, επιτέλους, με ρεαλισμό και πραγματισμό, 
σημείωσε, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους 
και να κάνουμε εκείνες τις επανορθωτικές κινή-
σεις που θα φέρουν την ειρήνη. Από την πλευρά 
του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος 
ΔΙΑΣ, Χρύσανθος Τσουρούλλης, δήλωσε ότι «η 
σημερινή ημέρα είναι έντονα συναισθηματικά 
φορτισμένη. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι πε-
ράσαμε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως 
ξέρετε, χάσαμε τόσο άδικα τον φυσικό μας ηγέτη. 
Βιώσαμε όσο λίγοι την καταστροφή του 2013 και 
τα χρόνια που ακολούθησαν». στόσο, ο Χρύ-
σανθος Τσουρούλλης τόνισε ότι σήμερα, παρά τις 
δυσκολίες, βρισκόμαστε εδώ όρθιοι και δυνατοί 
στη θέση που μας αξίζει.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Από την περιρρέουσα 
στη Νέα Υόρκη ατμό-

σφαιρα, αλλά και από τις 
τοποθετήσεις διαφόρων 

εμπλεκομένων προκύπτει 
ως αβίαστο συμπέρα-

σμα ότι η αποστολή ουτ 
είναι ίσως μια από τις 

τελευταίες ευκαιρίες για 
κορύφωση της διαδικα-
σίας, που θα επιτρέψει, 

έτσι, να μην προκύψουν 
αλλαγές στην παρουσία 

ή τους όρους εντολής 
των κυανακράνων
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πιφυλάξεις για την κα-
τασκευή του αγωγού 
EastMed είχε διατυπώσει 
ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας και 
προς το Ισραήλ και προς 
την Κύπρο. Οι επιφυλά-

ξεις είναι συναφείς με  προβλήματα που 
ενδεχομένως να προκληθούν από την 
κατασκευή ενός τέτοιου έργου στην Ελ-
λάδα, λόγω των τουρκικών απειλών και 
του θέματος της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ 
που εγείρει η Άγκυρα και φτάνουν ώς την 
Κρήτη. Η εναλλακτική επιλογή για τον Έλ-
ληνα Πρωθυπουργό θα μπορούσε να ήταν 
η Αίγυπτος. Στους προβληματισμούς του Α. 
Τσίπρα απάντησε ο Ισραηλινός ομόλογός 
του, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υπο-
στήριξε, για διάφορους λόγους, την επιλογή 
του EastMed, ενώ αναλόγως της ποσότητας 
των κοιτασμάτων που θα εξευρεθούν εντός 
των κυπριακών οικοπέδων, θα αποφασιστεί 
κατά πόσον θα  κατασκευαστεί τερματικό 
στην Κύπρο, η οποία θα καταστεί ενερ-
γειακός κόμβος. 

Η Αίγυπτος, ως επιλογή, παρουσιάζει 
κατά καιρούς ζητήματα ασφάλειας, ενώ από 
την πλευρά του, ο κ. Νετανιάχου -και για 
ευνόητους λόγους η ίδια η Αίγυπτος- δεν 
θα ήθελε επί του παρόντος μια τέτοια σχέση, 
όταν είναι ακόμη ανοιχτό το Παλαιστινιακό 
και το θέμα της ΑΟΖ του Λιβάνου. Καταλυ-
τική για τον καθησυχασμό των ανησυχιών 
του Αλέξη Τσίπρα ως προς την κατασκευή 
του EastMed ήταν η σύμφωνη γνώμη των 
ΗΠΑ, οι οποίες, με τη δική τους συμμετο-
χή στις εργασίες της τριμερούς (Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ), θέτουν το όλο έργο υπό 
τη δική τους οιονεί εποπτεία. 

 α ά ια ατ α
Η Ελλάδα συνιστά εκ των πραγμάτων τον 

αδύναμο κρίκο, λόγω οικονομικών προβλη-
μάτων αλλά και ένεκα της  κλιμακούμενης 
τουρκικής απειλής, η οποία, στην παρούσα 
φάση, με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», 
αναδεικνύει την κυριαρχία της Τουρκίας στη 
θάλασσα και στον αέρα, στην εξής λογική: 
Η κυριαρχία μιας χώρας και ενός έθνους 
δεν περιορίζεται στην ξηρά, αλλά και στον 
αέρα, καθώς και στη θάλασσα, όπου εξελίσ-
σεται παιχνίδι σκληρών συμφερόντων. Και 
η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά 
της με κάθε τρόπο. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο 
που η Άγκυρα προσδοκά ότι τα επόμενα 
χρόνια θα αποκτήσει μικρό αεροπλανοφόρο 
και ώς το 2023 θα έχει ανατρέψει ριζικά τα 
ισοζύγια δυνάμεων με την Ελλάδα. 

Από τη στιγμή, κατά  την οποία η Τουρ-
κία θέτει σιωπηρώς τον καθορισμό των 
διμερών συμφωνιών της Ελλάδας με την 
Κύπρο και την Αίγυπτο για τη μεταξύ τους 
ΑΟΖ ως αιτία πολέμου, και το πράττει έναντι 
κυρίως των Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας 
φοβάται τις εξελίξεις. Συνεπώς, επί δικής 
του Πρωθυπουργίας, ώς το τέλος δηλαδή 
της θητείας του, δεν θα κηρύξει ΑΟΖ στο 

Ο ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟ  Ο   ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟ Τ Ν ΗΠΑ

Οι φόβοι του Τσίπρα και
τα φτερά της ενέργειας
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ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Δ  Δ Ε Ν Ν Ε Ε Ν
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Καστελόριζο και στην ευρύτερη περιοχή. 
Βεβαίως, είτε θα είναι ξανά Πρωθυπουργός 
είτε θα είναι κάποιος άλλος, το πρόβλημα 
θα είναι εκεί και θα αναμένει λύση. 

ο παι ν ι τ ν
αγ γ ν αι οι   

Κλειδί για την ασφάλεια και της Ελλάδας 
και της Κύπρου είναι οι συμμαχίες μέσω του 
φυσικού αερίου και κυρίως αυτή με το Ισραήλ. 
Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των ΗΠΑ, που 
μπορούν να χαλιναγωγήσουν την Τουρκία 
με οικονομικό πλέον τρόπο, καθώς και της 
ΕΕ και δη των ισχυρών κρατών μελών της, 
όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. 
Οι κύριες επιλογές για να προμηθευτεί η Ευ-
ρώπη φυσικό αέριο είναι, ο Βόρειος Αγωγός 
2, o urkish Stream και ο EastMed. Επί του 
Βόρειου Αγωγού 2 ασκούν βέτο οι ΗΠΑ, 
προβαίνοντας σε μια σειρά κινήσεων με το 
επιχείρημα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύ-
σει την εξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου από 
τη Μόσχα με μακροπρόθεσμες αρνητικές 
γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τη 
Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ 
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο 
Ιούλιο να μην προχωρήσει στον αγωγό, 
ενώ ταυτοχρόνως έδωσε πλήρη στήριξη 
στην Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες, οι 
οποίες εκτιμούν ότι, από την κατασκευή 
του EastMed θα καταστούν το περιεχόμενο 
ενός γεωπολιτικού σάντουιτς μεταξύ της 
Γερμανίας και της Ρωσίας. Έχουν, δε, αρ-
νητικά ιστορικά σύνδρομα, τα οποία τους 
προκλήθηκαν και από τη στάση της Γερμανί-

ας και από εκείνη της Ρωσίας στα χρόνια της 
Σοβιετικής Ένωσης και του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ταυτοχρόνως, η διακυβέρνηση 
Τραμπ απείλησε προσφάτως ότι εταιρείες 
που θα εμπλακούν στον Βόρειο Αγωγό 2 
θα υποστούν κυρώσεις, ενώ επί του ίδιου 
θέματος, μιλώντας τον Νοέμβριο του 2018, 
στο European olic  Centre, ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στις Βρυξέλλες Gordon Sondland είπε 
τα εξής: «Ο Πρόεδρος (εννοεί τον Τραμπ) 
δεν έχει εξαντλήσει όλα τα εργαλεία του» για 
την αποτροπή της κατασκευής του Βόρειο 
Αγωγού 2. Λίαν δε, προσφάτως, το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του, που 
εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2018, 
εκφράζει την αντίθεσή του στην κατασκευή 
του Βόρειου Αγωγού 2, διότι «θέτει απει-
λές για την ενεργειακή ασφάλεια». Και έτσι 
ανοίγει τον δρόμο για τον EastMed, αφού η 
άλλη επιλογή θεωρείται και αυτή επικίνδυνη, 
δηλαδή του urkish Stream, καθότι και 
αυτός ο αγωγός, λιγότερο ενδεχομένως από 
τον Βόρειο Αγωγό 2, θέτει την Ευρώπη υπό 
ενισχυμένη ενεργειακή εξάρτηση, βάζοντας 
στο παιχνίδι και την Τουρκία. 

Η τάση στην Ευρώπη δεν είναι περισ-
σότερη εξάρτηση σε σχέση με τη Ρωσία και 
την Τουρκία,  αλλά το αντίθετο. Η Ευρώπη 
-και αυτό είναι φυσιολογικό- κινείται προς 
την απεξάρτηση,  γεγονός που ευνοούν και 
οι ΗΠΑ. Γιατί να πωλούν οι Ρώσοι το δικό 
τους φυσικό αέριο και να μην έχει προ-
τεραιότητα ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, όπως 
αυτό του EastMed, το οποίο θα μεταφέρει 
φυσικό αέριο της Κύπρου και του Ισραήλ 
με τη συμμετοχή αμερικανικών, γαλλικών 
και ιταλικών εταιρειών;

Ακόμη και η Αίγυπτος εξέφρασε την 
επιθυμία να συμμετάσχει στον EastMed, επί 
του οποίου θα επενδύσουν μεγάλα funds 
του εξωτερικού και δη της ΕΕ. Και ο οποίος 
EastMed όχι μόνο δημιουργεί μια οικονομική 
αποτροπή έναντι της τουρκικής απειλής, διότι 
η Άγκυρα δεν θα τολμήσει να πλήξει τόσα 
πολλά ξένα συμφέροντα, αλλά ταυτοχρόνως 
κλείνει την πόρτα και προς τον αγωγό από 
την Κύπρο προς τα τουρκικά παράλια. Μια 
θέση την οποία επανέλαβε λίαν προσφάτως 
ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντησή του με 

τον Κύπριο Επίτροπο Χρίστο Στυλιανίδη. 
Τόσο ο κ. Στυλιανίδης όσο και οι  ηγεσίες 
του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ ήταν υπέρμαχοι 
αυτής της τουρκικής θέσης. Εξήγηση για τη 
στάση τους έδωσε ο πρώην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Δ. Χριστόφιας, σε πρόσφατη 
συνέντευξή του: «Είπα στον κ. Αναστασιάδη 
ότι οι υδρογονάνθρακες είναι το δικό μας 
λουκούμι, το οποίο κρατάς στα χέρια σου  
Κάνε την Τουρκία να ανοίξει το στόμα της 
και να το πάρει το λουκούμι». Μπας και 
βρούμε λύση...

Υπάρχει λογική στη θέση που διατύπωσε 
ο Πρόεδρος Χριστόφιας. Πλην, όμως, επί 
δικής του Προεδρίας είχε δώσει πολλά 
δώρα, χωρίς αντίδωρο. Το ίδιο συνέβη και 
επί πρώτης Προεδρίας Νίκου Αναστασιά-
δη. Οι Τούρκοι δεν τσιμπούν... από τέτοια 
δολώματα, γιατί είναι Γκρίζοι Λύκοι. Εάν 
τους προσφέρεις το λουκούμι της ενέργει-
ας, δεν θα μείνουν ώς εκεί, αλλά  θα σε 
καταβροχθίσουν. Θα σε κατασπαράξουν, 
εκτός και αν φροντίσεις να έχεις επαρκή 
όπλα μαζί σου και ισχυρούς συμμάχους, 
για να γνωρίζει ο επιτιθέμενος ότι, εάν τολ-
μήσει να σε ενοχλήσει,  το κόστος που θα 
αποκομίσει, θα είναι μεγαλύτερο από το 
όφελος. Όταν Πολωνοί και Βαλτικές χώρες 
έχουν αμφιβολίες για τη Γερμανία και τη 
Ρωσία και ζητούν απεξάρτηση, λογικό δεν 
είναι και στη δική μας περίπτωση να ανα-
ζητούμε τις επιλογές εκείνες, που θα μας 
παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και τώρα 
και στο μέλλον; Θα πρέπει να βρούμε τις 
επιλογές εκείνες που θα μας απεγκλωβίζουν 
από την Τουρκία. Ενώ, δηλαδή, τα συμφέ-
ροντα συγκλίνουν, στην παρούσα φάση, 
με τα δικά μας, υπάρχουν ημέτεροι που 
επιμένουν  να στρέψουμε και τα δικά μας 
και των ξένων προς την Άγκυρα, με την 
ψευδαίσθηση ότι θα αλλάξει η πολιτική 
της στο Κυπριακό και στο Αιγαίο. Καμιά 
τέτοια ένδειξη δεν υπάρχει. Αντιθέτως, η 
Τουρκία εισβάλλει στη Συρία και διενεργεί 
την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα». 

 
ο ισο ναμο

αντά αγμα 
Υπάρχει και άλλο ένα σημείο, που θα 

πρέπει να λεχθεί. Είναι η λογική του ισοδύ-

ναμου ανταλλάγματος. Δηλαδή θα δώσει 
η Κύπρος το φυσικό αέριο και τον αγωγό 
προς τα τουρκικά παράλια για να δεχθούν 
οι Τούρκοι τις υποτιθέμενες δικές μας περί 
ομοσπονδίας θέσεις, που ήταν δικές τους, 
αλλά επειδή έθεσαν νέες μαξιμαλιστικές, για 
να συνεχιστούν οι συνομιλίες,  εμφανίστηκαν 
ως δικές μας;  θα πρέπει, εάν αποφασι-
στεί μια τέτοια ανταλλαγή, να υπάρχει το 
πραγματικά ισοδύναμο αντάλλαγμα; Εμεί 
υποστηρίζουμε ότι το ισοδύναμο αντάλλαγμα 
σημαίνει  λύση επί τη βάσει: 

1. Της επανενσωμάτωσης των κατεχομέ-
νων στην Κυπριακή Δημοκρατία με πλήρη 
εφαρμογή των αρχών και αξιών της ΕΕ με 
διοικητικές αλλαγές, ώστε να απαλειφθούν 
τα κακώς έχοντα του Συντάγματος του 60 
και να αποφευχθούν διχοτομικές καταστά-
σεις, όπως τις δημιούργησε η εισβολή και 
η κατοχή μέσω του πληθυσμιακού, γεω-
γραφικού και διοικητικού διαχωρισμού 
του νησιού, καθώς και ο εποικισμός.

2. Της αναγνώρισης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας από την Τουρκία όπως καθορίζει 
η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 
2005 και την οποία όλοι υμνολογούν, αλλά 
την θέτουν στο ράφι. Μια τέτοια εξέλιξη 
επιλύει και το πρόβλημα της συνέχειας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αυτές οι φυσιολογικές δημοκρατικές 
απαιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από 
δικέφαλη στρατηγική. Η μία είναι η διά-
σωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η 
άλλη είναι η ασφαλής εκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου με ή χωρίς λύση. Και ο 
EastMed είναι η κοινή συνισταμένη υπό 
την έννοια ότι η υφιστάμενη θετική -για 
τους λόγους που έχουμε ήδη αναλύσει- 
συγκυρία κατασκευής του, θα εξελιχθεί 
σε στρατηγικό σχεδιασμό με βάθος χρό-
νου. Αυτή η στρατηγική, στηριγμένη στη 
λογική της οικονομικής και στρατιωτικής 
αποτροπής, όπως αυτές προκύπτουν μέσα 
από συμμαχίες συμφερόντων, μπορεί να 
καθησυχάσει τις ανησυχίες του κ. Τσίπρα 
και του κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού. Εάν 
δεν εφαρμοστεί μια τέτοια στρατηγική, τότε 
είναι που θα ενισχυθούν και οι ανησυχίες 
και η τουρκική απειλή και οι κίνδυνοι θα 
αυξηθούν. 

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ , ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΕΤΕΙ ΥΠΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΡΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ  ΟΙ ΗΠΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΛΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
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ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
michaelidoun@simerini.com

Α
νεπανόρθωτη ζημιά υπέστη ο 
μέχρι πρότινος αλώβητος θεσμός 
της Δικαιοσύνης, μετά τις δημοσι-
οποιηθείσες καταγγελίες και τον 
πρωτόγνωρο -για το δικαστικό 
Σώμα- σάλο που προκλήθηκε. Εκ 
του αποτελέσματος, η εμπιστοσύνη 

των πολιτών και στους τρεις βασικούς πυλώνες του 
κράτους (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία) 
βρίσκεται πλέον στο ναδίρ και το σύστημα Δικαιο-
σύνης  οδηγείται στο  εδώλιο, υπό την κατηγορία 
της ενδεχόμενης διαπλοκής. Έλεγχο του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου ζητούν 8 στους 10, ενώ καθολική είναι η 
πεποίθηση ότι ούτε αντικειμενική, ούτε αμερόληπτη 
μπορεί να θεωρείται η απονομή της δικαιοσύνης όταν 
συγγενικές σχέσεις  παρεμβάλλονται στην εκδίκαση 
των υποθέσεων.

Η απαίτηση του κόσμου «η γυναίκα του Καίσαρα 
να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια» είναι διάσπαρτη 
στο σύνολο των ευρημάτων της δημοσκόπησης που 
διεκπεραίωσε το MR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
για λογαριασμό της κυριακάτικης «Σημερινής», την 

ώρα που η παραίτηση του Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου θεωρείται επιβεβλημένη από το 77% 
των ερωτηθέντων. Ταυτόχρονα, η κοινή γνώμη εμφα-
νίζεται πεπεισμένη ότι οι θεσμοί αλληλοκαλύπτονται 
και προτάσσει ως επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης 
από πλευράς Κυβέρνησης για να αρθεί το αδιέξοδο 
και να παραμείνουν ζωντανές οι ελπίδες για κάθαρση 
και επανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης.

«Καθαροί», πάντως, παραμένουν στην αντίληψη του 
κόσμου τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και ο Γενικός 
Εισαγγελέας, που με βάση τα ευρήματα τυγχάνει της 
εμπιστοσύνης πέραν του 60%.

 Ε Ε
Γραφείο: MR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: 

«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Ιανουάριος 
2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές 
περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες 
άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή 
δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 
Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη 
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Ν Α Π Ε Ν  Κ  
Ν Ε Μ Ν   ΝΑΔ

 ΕΜΠ ΥΝ  Ν Π Ν,
Π Υ ΚΑ ΑΓΓΕ ΥΝ Δ Α Α
ΚΑ  ΑΠΑ ΥΝ Δ Α ΑΝΕ Α, Ε ΕΓ
ΚΑ  ΚΑ Α

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ

Στο εδώλιο η Δικαιοσύνη

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΈΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝ ΜΗ ΚΑΙ ΈΠΙΤΑΣΣΈΙ ΈΛΈΓΧΟ Τ Ν ΔΙΚΑΣΤ Ν

ΣΕ ΠΟ Ο ΒΑ ΜΟ ΕΜΠ ΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ Π Ο ΚΑΤ  ΕΣΜΟΥΣ

στατα προπύργια των πολιτών ο Γενικός Ελεγκτής και ο Γενικός Εισαγγελέας, με τον πρώτο 
να εξακολουθεί να απολαύει της μεγάλης εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης. Η κρίση της 
αξιοπιστίας των θεσμών, που εμφανίζονται καταρρακωμένοι στην αντίληψη του κόσμου, 
αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Εμφανέστατες και οι πληγές στο Δικαστικό Σώμα, 
με 6 στους 10 να δηλώνουν ότι έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη τους μετά τις καταγγελίες 
που είδαν το φως της δημοσιότητας. 

Π ΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤ  ΤΑ Π ΟΣ ΠΑ ΠΟΥ Η ΟΥ ΤΑ  Τ  ΚΥ  ΕΣΜ  ΣΤΗ  
ΚΥΠ Ο ΤΟΥΣ ΕΚΠ ΟΣ ΠΟΥ  ΕΠΑ Α Η ΤΟΥΣ Ε ΟΥ

Στους ίδιους τους ανώτερους αξιωματούχους στρέφουν τα βέλη τους οι πολίτες, αποδίδοντας 
προσωπικές ευθύνες στους επικεφαλής των θεσμών για τη διολίσθησή τους. Πενιχρό δε 
το ποσοστό που θεωρεί ότι τυγχάνουν επάξιας εκπροσώπησης (13%). 

Ε Ε ΤΕ ΟΤ  Ο  ΕΣΜΟ  ΚΑ ΥΠΤΟΥ  Ο Ε ΑΣ ΤΟ  Α Ο ΣΕ ΠΕ ΠΤ ΣΗ 
ΜΗ Ο ΗΣ ΕΚΤΕ ΕΣΗΣ Τ  ΚΑ ΗΚΟ Τ  ΤΟΥΣ Η Ο

Συγκάλυψη και διαπλοκή εντοπίζουν οι πολίτες στη συντριπτική πλειοψηφία τους, καθι-
στώντας την ανάγκη για ανάληψη ευθυνών, διαφανείς διαδικασίες, αλλά και τιμωρία εκεί 
και όπου χρειάζεται, ακόμα πιο επιτακτική.

ΣΕ ΠΟ Ο ΒΑ ΜΟ Ε Ε ΤΕ ΟΤ  ΥΠΑ Ε  ∆ ΑΠ ΟΚΗ ΣΤΟΥΣ Π Ο ΚΑΤ  
ΕΣΜΟΥΣ  

εκάθαρη και απόλυτη η κοινή γνώμη 
στην απαίτησή της η δικαιοσύνη «να απο-
νέμεται και να φαίνεται ότι απονέμεται». 
Δεν πείθεται από τους δικολαβισμούς και 
τα επιχειρήματα που επικράτησαν στη 
συζήτηση των τελευταίων ημερών (περί 
στενών περιθωρίων αποτροπής τέτοιων 
ενδεχομένων λόγω μικρού πληθυσμού) 
και απορρίπτει με κατηγορηματικό τρόπο 
τις  δικαιολογίες που προσκρούουν στο 
περί δικαίου αίσθημα του κόσμου.
 

ΑΟ

23% 77%

ΣΕ ΠΟ Ο ΒΑ ΜΟ Π ΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤ  Τ ΕΤΑ  ΕΜΑ Ε ∆Ε ΟΜΕ ΗΣ
∆ ΑΠ ΟΚΗΣ ΣΤΟ ∆ ΚΑΣΤ ΚΟ Σ ΜΑ

Κραυγαλέο το ποσοστό που εμφανίζεται πεπεισμένο για διαπλοκή στο δικαστικό 
Σώμα, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι το φαινόμενο απλώνε-
ται σε όλες τις εκφάνσεις της εξουσίας και, κυρίως, στους τρεις βασικούς πυλώνες 
του κράτους. Στο  εδώλιο οδηγούν 7 στους 10 τη δικαστική εξουσία μετά τον σάλο, 
ενώ αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό που προσάπτει διαπλοκή και στη Γενική 
Εισαγγελία.

37 %

39 %

37 %

24 %

21 %

24 %

20 %

26 %

12 %

10 %

ΣΕ ΜΕ Α Ο ΒΑ ΜΟ   ΣΕ Α ΚΕΤΟ ΒΑ ΜΟ   ΣΕ Μ Κ Ο ΒΑ ΜΟ      ΚΑ Ο ΟΥ

27 %

30 %

24 %

37 %

31 %

12 %

11 %

13 %

27 %

38 %

ΕΚΤΕ ΕΣΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α

ΟΜΟ ΕΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α 

∆ ΚΑΣΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α

Ε ΚΗ Ε ΣΑ Ε Α

Ε Ε ΚΤ ΚΗ ΥΠΗ ΕΣ Α 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ

29%
ΟΧΙ

13% 58% 26% 3%

Α , ΤΟΥΣ 
ΕΚΠ ΟΣ

ΠΟΥ  
ΕΠΑ Α

Ο , ΤΟΥΣ 
Ε ΟΥ

ΟΥΤΕ ΤΟ 
Ε Α, ΟΥΤΕ 
ΤΟ Α Ο

∆ ∆Α

16 %

21 %

27 %

37 %

33 %

3 %

4 %

2 %

15 %

25 %

ΣΕ ΜΕ Α Ο ΒΑ ΜΟ   ΣΕ Α ΚΕΤΟ ΒΑ ΜΟ   ΣΕ Μ Κ Ο ΒΑ ΜΟ      ΚΑ Ο ΟΥ

35 %

42 %

33 %

29 %

25 %

46 %

33 %

38 %

19 %

17 %

ΕΚΤΕ ΕΣΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α 

ΟΜΟ ΕΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α

∆ ΚΑΣΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α

Ε ΚΗ Ε ΣΑ Ε Α

Ε Ε ΚΤ ΚΗ ΥΠΗ ΕΣ Α

Ε Ε ΤΕ ΟΤ  Α ΕΠ ΕΠΕ Α ΥΠΑ Ε  
Α Ε Α ΤΗΤΟΣ Ε Ε ΟΣ ΤΗΣ ∆ ΚΑΣΤ ΚΗΣ 
Ε ΟΥΣ ΑΣ ΑΠΟ Α Ο ΕΣΜΟ ΠΕ Α  ΤΟΥ 
Α ΤΑΤΟΥ ∆ ΚΑΣΤΗ ΟΥ Η Ο

Κατηγορηματικό «ναι» των πολιτών στην ανάγκη 
ελέγχου στον χώρο της Δικαιοσύνης, προτάσσο-
ντας άμεση απαίτηση για διόρθωση του κενού που 
εντοπίζουν με βάση τα ευρήματα.

 

ΜΕ Α Ο 
ΒΑ ΜΟ

Α ΚΕΤΟ 
ΒΑ ΜΟ

Μ Κ Ο 
ΒΑ ΜΟ

ΚΑ Ο ΟΥ

51% 18% 2%29%

77%
ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Π ΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤ  Ο Α Η ΕΣ Α ΜΕ Α 
∆ΗΜΟΣ ΟΠΟ Η ΗΚΑ  Ο  ΚΑΤΑ Ε ΕΣ 
ΠΟΥ Α Ο ΟΥ  ΤΗ ∆ ΚΑΣΤ ΚΗ Ε ΟΥΣ Α  ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΗΣ ∆ ΚΑ ΟΣΥ ΗΣ ΣΤΗ  
ΚΥΠ Ο  

Λαϊκή απαίτηση η διαφάνεια, ώστε να οδηγηθού-
με στην κάθαρση, σ’ ένα κράτος διαπλοκής που 
στην αντίληψη της κοινής γνώμης πάσχει σε όλα 
τα επίπεδα, ακόμα και στην απονομή της ίδιας της 
δικαιοσύνης.

71%
ΝΑΙ

Ο Α         94%
ΕΣ Α ΜΕ Α   6%

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥ ΗΤ ΟΥ ΤΑ  Τ Σ ΤΕ ΕΥΤΑ
ΕΣ ΜΕ ΕΣ, Π ΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤ  Ε Ε  ΑΠΟ∆ΟΜΗ Ε  
Η ΕΜΠ ΣΤΟΣΥ Η Τ  ΠΟ Τ  ΣΤΗ  ΚΥΠ
ΑΚΗ ∆ ΚΑ ΟΣΥ Η ΚΑ  ΣΤΟ Α Ε Α ΤΗΤΟ ΤΗΣ 
∆ ΚΑΣΤ ΚΗΣ Ε ΟΥΣ ΑΣ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΑ Ε ΟΥ  ∆Ε  ΤΟ Σ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΟΤΗΤΑΣ Τ Σ ΤΕ ΕΥΤΑ ΕΣ ΜΕ ΕΣ, 

Ε Ε ΤΕ ΟΤ  Ο Π ΟΕ∆ ΟΣ ΤΟΥ Α ΤΑΤΟΥ 
∆ ΚΑΣΤΗ ΟΥ Ο Ε Ε  Α ΠΑ Α ΤΗ Ε  Η Ο

Επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, το τεράστιο πλήγμα του κύρους και της αξιοπιστίας του σχεδόν αλώβητου, μέχρι χθες, 
θεσμού της Δικαιοσύνης.  ς ελάχιστο μέτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης 
στον θεσμό, ζητείται από τους πολίτες (8 στους 10) η παραίτηση του Μύρωνα Νικολάτου.

11 % Α , ΣΕ Μ Κ Ο ΒΑ ΜΟ

18 %Ο , ΚΑ Ο ΟΥ

49 % Α , ΣΕ ΜΕ Α Ο ΒΑ ΜΟ

22 % Α , ΣΕ Α ΚΕΤΟ ΒΑ ΜΟ 

Ε Ε ΤΕ ΟΤ  Η ΕΚ∆ ΚΑΣΗ ΥΠΟ ΕΣΕ  
ΑΠΟ ΜΕ Η ΤΗΣ ∆ ΚΑΣΤ ΚΗΣ Ε ΟΥΣ ΑΣ, ΤΑ 
ΟΠΟ Α Ε ΟΥ  ΣΥ Ε ΚΕΣ Σ ΕΣΕ Σ ΜΕ 
ΜΕ Η Τ  ΟΜ Κ  Α Τ Π ΟΣ Π  Τ  
∆ Α∆ Κ , ΕΠΗ ΕΑ Ε  ΤΗ  ΑΠΟ ΟΜΗ Ε
ΣΜΟ ΤΗΣ ∆ ΚΑ ΟΣΥ ΗΣ Η Ο  

ΠΟ Ο ΑΠΟ ΤΑ Π Ο ΚΑΤ  Α ΜΟ∆ Α ΑΤΟΜΑ Α Π ΕΠΕ  Α ΠΑ ΕΜΒΕ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ  ΥΠΟ ΕΣΗ
Παρά την αρχική στάση των κυβερνώντων, οι πολίτες θεωρούν επιβεβλημένη την 
παρέμβαση της Κυβέρνησης είτε από πλευράς ΠτΔ είτε από πλευράς Υπουργού 
Δικαιοσύνης.

Ο Ο

14 %

ΥΠΟΥ ΟΣ 
∆ ΚΑ ΟΣΥ ΗΣ

35 %

Ε ΚΟΣ Ε
ΣΑ Ε ΕΑΣ

15 %

Π ΟΕ∆ ΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟ

Κ ΑΤ ΑΣ

36 %
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Δικαιοσύνη, που δια-
χρονικά αποτελεί την 
ελπίδα και το τελευταίο 
καταφύγιο των πολιτών, 
διανύει πλέον περίοδο 
βαθιάς κρίσης. Ολό-
κληρο το δικαστικό 

οικοδόμημα βρίσκεται υπό πρωτοφανή 
αμφισβήτηση, μετά τις καταγγελίες του 
δικηγόρου Νίκου Κληρίδη πριν από ένα 
μήνα, οι οποίες ενισχύθηκαν αργότερα από 
τις καταγγελίες του αδελφού του, Γενικού 
Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Αφορούσαν 
ύπαρξη συγγενικών σχέσεων μεταξύ δι-
καστών του Ανωτάτου και δικηγόρων 
συγκεκριμένου γραφείου που χειρίζεται 
σοβαρές ποινικές υποθέσεις της Τράπεζας 
Κύπρου, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται 
δυσμενώς δικαστικές αποφάσεις. Οι καταγ-
γελίες προκάλεσαν σάλο και θύελλα αντι-
δράσεων, διαψεύσεων και αντιπαραθέσεων 
μεταξύ εμπλεκομένων. Στα «θετικά» του 
κυκλώνα που κτύπησε τη Δικαιοσύνη, η 
τροφή που αφέθηκε για προβληματισμό 
και βελτιώσεις.

 
αθο ιστι ς 

συναντ σεις τ
Όπως γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση και ειδικότερα 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται 
την προώθηση αριθμού νομοσχεδίων, τα 
οποία επιδιώκουν ριζικές αλλαγές στη δομή 
και τη λειτουργία του δικαστικού Σώματος. 
Τα σχέδια θα τεθούν επί τάπητος σε συ-
νάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσι-
ας Τάξης. Η συνάντηση, ενδεχομένως, να 
πραγματοποιηθεί ακόμη και αύριο. Στις 
24 του μήνα έχουν κληθεί να ανέβουν τον 
λόφο του Προεδρικού και οι δικαστές του 
Ανωτάτου. Κάποιες από τις πρόνοιες των 
νομοσχεδίων αναμένεται να βασίζονται 
στις συστάσεις της έκθεσης που ετοίμασε, 
τον περασμένο Ιούνιο, η ομάδα Κρατών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της 
διαφθοράς, η γνωστή ως «GRECO». Με 
αφορμή τις καταγγελίες Νίκου Κληρίδη, 
κλιμάκιο της GRECO θα επισκεφθεί την 
Κύπρο, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019, για 
να μελετήσει ενδεχόμενες νέες εισηγήσεις 
για νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια, σύμφωνα 
με πληροφορίες που μετέδωσε το ΣΙΓΜΑ 

το βράδυ της Παρασκευής, θα περιλαμβά-
νουν τον διαχωρισμό του Εφετείου από το 
Ανώτατο Δικαστήριο, μέσω της δημιουρ-
γίας Δευτεροβάθμιου Σώματος (Εφετείο) 
και Τριτοβάθμιου Σώματος (Ανώτατο). Οι 
προτεινόμενες αλλαγές θα αγγίζουν και τη 
σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν και 
Δικαστές από άλλα Δικαστήρια, όπως του 
υπό ίδρυση Εφετείου, αλλά και Δικαστών 
από τα Επαρχιακά Δικαστήρια. Πρόκειται 
για αλλαγή, που είχε προτείνει η GRECO 
στην έκθεση Ιουνίου, αλλά δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε 
διατυπώσει αρνητική θέση αναφορικά με τη 
συγκεκριμένη σύσταση, καθώς συνιστούσε 
μείωση της εκπροσώπησής του στο Δικαστι-
κό Συμβούλιο. «Μια τέτοια μεταρρύθμιση 
θέλει τη συνέργεια όλων των θεσμών και 
των πολιτικών κομμάτων, στους οποίους ο 
επικεφαλής του κράτους έτεινε χείρα φιλίας», 
δήλωσε στο ΣΙΓΜΑ ο Νίκος Αναστασιάδης, 
την Παρασκευή. 

η επα  στοι ε α 
για ποινι  ευνα 

Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να τίθεται 
θέμα έναρξης ποινικής έρευνας εναντίον 
δικαστών. Όπως αποκάλυψε προ ημερών 
το ΣΙΓΜΑ, η ποινική πτυχή έχει ήδη απα-
σχολήσει τη Νομική Υπηρεσία, η οποία 
έχει ολοκληρώσει τη σχετική διερεύνηση. 
Έγκυρες πηγές της Υπηρεσίας επισήμαναν 
πως τα μέχρι στιγμής δεδομένα και στοιχεία 
δεν φαίνεται να δικαιολογούν την έναρξη 
ποινικής έρευνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όσα κα-
τήγγειλε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης 
και στη συνέχεια ο αδελφός του, Γενικός 
Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, για τους 

χειρισμούς των δικαστών του Ανωτάτου και 
του Προέδρου του, ότι δηλαδή δεν δήλωσε 
τον εξώδικο συμβιβασμό της θυγατέρας του 
με την Τράπεζα Κύπρου, αποδεικνύουν 
τη μη εφαρμογή βασικών κανονισμών 
από τους δικαστές, αλλά και την ίδια την 
αναποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
κανονισμών.

Αναφορικά με το τι θα μπορούσε να γίνει 
στο ενδεχόμενο που προέκυπταν επαρκή 
στοιχεία για ποινική έρευνα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη συγγενική σχέση του Γενικού 
Εισαγγελέα με τον καταγγέλλοντα, οι πηγές 
της Νομικής Υπηρεσίας μάς ανέφεραν ότι 
το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία 
να διατάξει ποινική έρευνα. Επιπρόσθετα, 
δύναται να δώσει οδηγίες για σύσταση και 
Ερευνητικής Επιτροπής, όπως έγινε σε άλλες 
περιπτώσεις. Στο μεταξύ, ο Γενικός Εισαγ-
γελέας, Κώστας Κληρίδης επιβεβαίωσε με 
δήλωσή του τις πληροφορίες ότι μελετάται 
το ενδεχόμενο, έστω και αν αυτό θεωρείται 
εξαιρετικά δύσκολο, για επανάνοιγμα της 
τελεσίδικης υπόθεσης Ανδρέα Ηλιάδη και 
Τράπεζας Κύπρου.

 
ε ε ισε το 

ποτ ι της ο γ ς
Εξάλλου, οι εξελίξεις προκάλεσαν την 

οργίλη αντίδραση των κατόχων αξιογρά-
φων, οι οποίοι, όπως πληροφορείται η Ση-
μερινή , θα εντείνουν τη διαμαρτυρία τις 
επόμενες ημέρες. Μετά την εκδήλωση της 
Παρασκευής σε Τράπεζα Κύπρου, Ανώτατο 
Δικαστήριο και Βουλή, αντιπροσωπία των 
διαμαρτυρομένων θα έχουν συνάντηση με 
τον Γενικό Εισαγγελέα, την ερχόμενη Πέ-
μπτη. Αφορμή για τη νέα αντίδρασή τους 
αποτέλεσαν οι καταγγελίες Νίκου Κληρίδη 
για τα διαδραματιζόμενα στη Δικαιοσύνη 

και ειδικότερα για το θέμα του εξώδικου 
συμβιβασμού της Τράπεζας Κύπρου με 
τη θυγατέρα του Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου σε σχέση με αξιόγραφα. Οι 
διαμαρτυρόμενοι ζητούν ίση μεταχείριση 
από την Πολιτεία.

ο ονι ό της σης
Όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα πε-

ρίπου, όταν ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, 
αδελφός του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα 
Κληρίδη, κατήγγειλε, με ανάρτησή του σε 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι συγγενικές 
σχέσεις μεταξύ δικαστών του Ανωτάτου και 
δικηγόρων συγκεκριμένου γνωστού γραφεί-
ου, που χειρίζεται τις ποινικές υποθέσεις τις 
Τράπεζας Κύπρου, πιθανόν να επηρέασαν 
δυσμενώς δικαστές αποφάσεις. Το Ανώτατο 
Δικαστήριο κατήγγειλε τον κ. Κληρίδη στον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος 
κάλεσε το μέλος του να δώσει γραπτές εξη-
γήσεις. Ο δικηγόρος απάντησε με επιστολή, 
παραθέτοντας ονόματα και λεπτομέρειες-
φωτιά, εμμένοντας στις καταγγελίες του για 
πιθανό επηρεασμό υποθέσεων. Επισήμανε, 
ταυτόχρονα, πως «η Δικαιοσύνη δεν πρέπει 
απλώς να απονέμεται, αλλά να φαίνεται ότι 
απονέμεται».

Ακολούθησε θύελλα αντιδράσεων από 
εμπλεκομένους, οι οποίοι απέρριψαν τους 
ισχυρισμούς Νίκου Κληρίδη. Σε ανακοίνωσή 
του το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε λόγο για 
απροκάλυπτη επίθεση και σκοπιμότητες που 
προσβάλλουν το κύρος της Δικαιοσύνης. 
Χωριστή ανακοίνωση εξέδωσε ο Πρόεδρος 
του Σώματος, Μύρων Νικολάτος, ο οποίος 
αναφέρθηκε σε προσπάθεια σπίλωσης του 
ονόματός του. Την περασμένη Τρίτη, ήταν 
η σειρά του Γενικού Εισαγγελέα και αδελ-
φού του καταγγέλλοντος, να τοποθετηθεί. Ο 

Κώστας Κληρίδης, μέσω γραπτής δήλωσης, 
στήριξε τη θέση του αδελφού του, Νίκου 
Κληρίδη, ότι οι συγγενικές σχέσεις μετα-
ξύ δικαστών και δικηγορικών γραφείων 
επηρέασαν δυσμενώς το κύρος της Δικαι-
οσύνης. Ο Γενικός Εισαγγελέας επέκρινε 
τους χειρισμούς του Ανωτάτου αναφορικά 
με τρεις εφέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν 
αθωωτικές αποφάσεις υπέρ της Τράπεζας 
Κύπρου και στελεχών της. Για τη μία πε-
ρίπτωση, άφησε αιχμές κατά των τριών εκ 
των πέντε δικαστών ότι δεν αποκάλυψαν, 
εξαρχής, τη συγγενική τους σχέση με το 
δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε 
την τράπεζα, παρότι λίγες ημέρες προη-
γουμένως είχε εκδοθεί η επικριτική για 
την Κυπριακή Δικαιοσύνη απόφαση του 
ΕΔΑΔ, «Νίκολας». Οι εν λόγω δικαστές, 
έγραφε ο κ. Κληρίδης, αποκάλυψαν τις 
συγγενικές σχέσεις τους, μόνον όταν τους 
ζητήθηκε από τη Δικηγόρο της Δημοκρα-
τίας. Πέραν τούτου, δεν έκριναν αναγκαίο 
να εξετάσουν, περαιτέρω, το ενδεχόμενο 
αυτοεξαίρεσής τους από τη διαδικασία. Σε 
σχέση με τις άλλες δύο εφέσεις, οι οποίες 
κατέληξαν με ανατροπή των πρωτόδικων 
αποφάσεων και αθώωση της Τράπεζας 
Κύπρου και του Ανδρέα Ηλιάδη, ο Γενι-
κός Εισαγγελέας εξέφρασε την άποψη ότι 
η κρίση του Ανωτάτου ήταν εσφαλμένη.

Ακολούθως, άφησε να νοηθεί ότι ο Πρό-
εδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρων 
Νικολάτος, έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από 
τη διαδικασία. «Όπως αποκαλύφθηκε μετά 
την έκδοση της απόφασης, στενά συγγενικά 
πρόσωπα του Προέδρου του Εφετείου, η 
ψήφος του οποίου έκρινε την αθωωτική 
έκβαση της υπόθεσης υπέρ της Τράπεζας, 
ήτοι η θυγατέρα και η αδελφή του, είχαν 
τύχει του οφέλους μιας συμβιβαστικής 
εξώδικης διευθέτησης αγωγών που είχαν 
κινήσει εναντίον της Τράπεζας, σχετικά με 
διεκδικήσεις τους από τη μετατροπή κατα-
θέσεών τους σε αξιόγραφα. Στην περίπτωση 
δε της θυγατρός, η οποία κατά τον ουσιώδη 
χρόνο ήταν ανήλικη, η όλη δικαιοπραξία 
των αξιογράφων είχε γίνει από τον ίδιο τον 
δικαστή, ενεργώντας ως πατέρας της ανή-
λικης», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Στην τοποθέτηση Κώστα Κληρίδη απά-
ντησε με ανακοίνωση το Ανώτατο Δικαστή-
ριο. Παρέθεσε απόσπασμα από πρακτικά 
και συγκεκριμένα τον διάλογο μεταξύ της 
εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Πο-
λίνας Ευθυβούλου, με τους Δικαστές έφεσης 
της Τράπεζας Κύπρου. Στην ανακοίνωση 
αναφερόταν ότι η απόφαση «Νίκολας» 
είχε εκδοθεί μόλις δύο ημέρες προηγου-
μένως και ότι, κατά την αμέσως επόμενη 
δικάσιμο, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, 
εμφανίστηκε ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, 
ο οποίος αγόρευσε πλέον επί της ουσίας, 
χωρίς, όμως, να εγείρει οποιοδήποτε ζήτημα 
για εξαίρεση Δικαστών.

Ακολούθησε ανταπάντηση από τον Γε-
νικό Εισαγγελέα, ο οποίος επισήμανε ότι η 
παράθεση του πρακτικού από το Ανώτατο 
επιβεβαίωνε πλήρως την προηγούμενη 
δήλωσή του. 

Η συνέχεια στο όλο ζήτημα δόθηκε σε 
συνεδρία του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, την Πέμπτη. «Δεν τίθεται θέμα 
αξιοπιστίας των δικαστών», τόνιζε σε ανακοί-
νωση ο Σύλλογος και ότι δεν προτίθεται να 
εμπλακεί σε συζήτηση των όσων περιέχουν 
οι διάφορες ανακοινώσεις. 

ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Εφοδιασμένοι με κίτρινα γιλέκα, πανό 
με το σύνθημα «τυφλή δικαιοσύνη» 
και βροντοφωνάζοντας «εφκάτε έξω, 

ρε κλέφτες», εξέφρασαν την οργίλη αντίδρασή 
τους οι κάτοχοι αξιογράφων, σε έναν νέο γύρο 
έντασης γύρω από το ζήτημα-πληγή της κυ-
πριακής κοινωνίας μετά το bail-in του 2013. 
Τον Ασκό του Αιόλου άνοιξαν οι βαρύτατες 
καταγγελίες του νομικού Νίκου Κληρίδη για 
εξωδικαστικό διακανονισμό και αποζημίωση 
για αξιόγραφα που έλαβαν η θυγατέρα και η 
αδελφή του Προέδρου του Ανωτάτου, Μύρωνα 
Νικολάτου, διευθέτηση που έγινε μέσω του 
δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε 
την Τράπεζα Κύπρου και σε αυτό εργάζονται 
τέκνα τριών Δικαστών. Οι καταγγελίες είχαν ως 
αποτέλεσμα το ξέσπασμα οργής των κατόχων 
αξιογράφων, οι οποίοι, πέραν των πέντε ετών, 
αιτούνται αποζημιώσεις, τις οποίες, παρά τις 
κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από την Κυβέρ-
νηση, δεν έλαβαν ποτέ. Πέραν των τριγμών 

που προκάλεσαν γενικότερα οι καταγγελίες 
του Νίκου Κληρίδη στο μέχρι πρότινος «κα-
λοκουρδισμένο ρολόι» που ακούει στο όνομα 
Κυπριακή Δικαιοσύνη, σείοντας συθέμελα τα 
θεμέλια του θεσμού, έβγαλαν στον δρόμο εκ 
νέου και τους κατόχους αξιογράφων, οι οποίοι 
διαδήλωσαν έξω από τα Κεντρικά Γραφεία 
της Τράπεζας Κύπρου, αλλά και έξω από το 
Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ίση μεταχείριση 
και όχι εξαιρέσεις, ενώ, παράλληλα, χαριτο-
λογώντας, ζήτησαν να τους εκπροσωπήσει 
και στις δικές τους υποθέσεις ο Πρόεδρος 
του Ανωτάτου, Μύρωνας Νικολάτος. 

Η «Σ» επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, Φοίβο Μαυ-
ροβουνιώτη -μετά και τον σάλο που καλά κρατεί 
εδώ και μια εβδομάδα-, ο οποίος εξέφρασε 
την έντονη δυσαρέσκειά του για τη βόμβα 
μεγατόνων που έριξε ο Νίκος Κληρίδης, τονί-
ζοντας πως, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση 
των κατόχων αξιογράφων είναι απελπιστική, 
δόθηκαν αποζημιώσεις επιλεκτικά σε άτομα 
με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. 

Γίνονται, είπε, διακρίσεις με τους κατόχους 

αξιογράφων, που έχασαν αξιόγραφα ύψους 
1,5 δισ. στις δύο τράπεζες, με το bail-in του 

Μαρτίου το 2013, να αιτούνται εδώ και χρόνια 
όπως αποζημιωθούν, χωρίς, ωστόσο, κανένα 
αποτέλεσμα και με την Τράπεζα Κύπρου να 
τους «δείχνει» τη νομική οδό για τη διευθέτηση 
του προβλήματός τους. Όσες φορές ζήτησαν 
από την Τράπεζα να γίνει εξώδικη διευθέτηση 
των υποθέσεών τους, η Τράπεζα είχε αρνηθεί, 
ανέφερε. Ο κ. Μαυροβουνιώτης τόνισε ότι οι 
κάτοχοι αξιογράφων αξιώνουν ίση μεταχεί-
ριση και όχι εξαιρέσεις, αισθανόμενοι πως 
συντελείται μια νέα σε βάρος τους αδικία.  

«Μείναμε με θεωρίες και λόγια και δεν 
πήραμε ούτε σεντ», ήταν η απάντησή του στο 
εάν το κράτος τήρησε τις δεσμεύσεις που τους 
είχαν δοθεί κατά καιρούς. Ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου έκανε λόγο για παρασκηνιακές 
κινήσεις, ενώ μίλησε και για πιθανή αλλη-
λοσυγκάλυψη, χωρίς να θέλει να επεκταθεί 
περαιτέρω, καθώς δεν υπάρχουν, όπως είπε, 
στοιχεία. Οι Κάτοχοι Αξιογράφων αναμένεται 
να έχουν συνάντηση την ερχόμενη Πέμπτη 
με τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, 

ο οποίος με ανακοίνωσή του είχε στηρίξει τις 
καταγγελίες του αδελφού του, Νίκου Κληρίδη. 

 επιστο  στον ο ι αν 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κάτοχοι Αξιο-

γράφων ζήτησαν εξηγήσεις και από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου, 
Τζον Χούρικαν.

Με επιστολή του ο Σύνδεσμος σημειώνει 
πως ανέμενε ότι η Τράπεζα θα «ανταποκρινόταν 
στην έκκλησή μας, να μας πληροφορήσετε 
κάτω από ποιες συνθήκες προβήκατε στην 
καταβολή αποζημιώσεων σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα, και πώς τα πρόσωπα αυτά απέ-
κτησαν τα αξιόγραφά τους, σε σύγκριση με 
άλλους κατόχους αξιογράφων».

«Αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απο-
κτήθηκαν τα αξιόγραφα των εν λόγω προσώπων 
είναι παρόμοιες με αυτές άλλων κατόχων, θα 
πρέπει να αποζημιωθούν και οι τελευταίοι», 
προστίθεται. «Αναμένουμε τη γραπτή σας 
απάντηση και ταυτόχρονα ζητούμε άμεση συ-
νάντηση μαζί σας, για να μελετήσουμε τρόπους 
χάραξης μια κοινής πορείας, προς αμοιβαίον 

όφελος», καταλήγει η επιστολή. Στις καταγγε-
λίες του κ. Κληρίδη απάντησε η θυγατέρα του 
Μύρωνα Νικολάτου, Σοφία Νικολάτου, μέσω 
του δικηγορικού γραφείου Πατρίκιος Παύλου 

 Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο πατέρας 

της, Μύρωνας Νικολάτος, υπέγραψε εκ μέρους 
της αίτηση, για απόκτηση αξιογράφων της 
Τράπεζας Κύπρου, ενώ τονίζει ότι «η Σοφία 
σε εκείνο τον χρόνο ήταν ανήλικη».

«Σύμφωνα με τη νομική μας γνωμάτευση», 
αναφέρει το Δικηγορικό Γραφείο Πατρίκιος 
Παύλου  Συνεργάτες, «η πελάτισσά μας μπο-
ρούσε να επιμένει στην απόδοση σε αυτήν 
ολόκληρου του ποσού που μετατράπηκε σε 
αξιόγραφα και να είναι σίγουρη ότι θα κερδί-
σει. Όμως, ακριβώς, λόγω του ότι είναι κόρη 
του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
αυτή επέλεξε να χάσει σημαντικά ποσά και να 
συμβιβάσει την υπόθεσή της, παρά να πάει 
σε πλήρη ακρόαση ενώπιον των κυπριακών 
δικαστηρίων, φέρνοντας σε δύσκολη, ενδε-
χομένως, θέση οποιονδήποτε εκδικάζοντα 
δικαστή».

« ίτρινη» οργ  των κατό ων α ιογρά ων 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  Τ Ν ΠΟΛΙΤ Ν  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΙΚΕΣ 

Βαθιά πληγωμένη η Δικαιοσύνη

Υ Α  Π ΠΑ Ε Α  
ΚΥΒΕ Ν  Γ Α Ε ΑΠΕ Α 
ΜΕ  Κ Ν Α ΑΓ Ν  
Δ Μ  Υ Δ ΚΑ Κ Υ ΜΑ
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Ε  Υ Π ΕΔ Υ ΑΝΑ Α
ΑΔ  ΜΕ ΝΑ ΚΑ  Δ ΚΑ Ε  
Υ ΑΝ Α Υ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕ
k.penintaex@sigmatv.com
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Το Θέμα 7
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝ ΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΝΟΜΙΚΟΙ 

Υπάρχει διέξοδος από το αδιέξοδο; 

 Κ   Δ ΚΑ ΥΝ  
Ε ΝΑ  Π ΥΜ  ΚΑ  Π

ΥΕΠ ΠΕΔ  ΠΕ ΑΜΒΑΝ
Ν Α   ΕΥ Υ Ε  Π ΕΓΜΑ 
Α Κ  ΚΑ  ΑΠ Δ  , 
ΚΑ  ΚΑ   Ε Ε  ΑΝΑ
ΜΕ Α  Δ ΚΑ Κ  Ε Υ Α 
ΚΑ  Ν Δ Κ Γ Κ  Κ Μ

νει ότι, από το 1964 και εντεύθεν, ότε και 
καταργήθηκε το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, έπαψε να υπάρχει ένα σώμα 
το οποίο να ασχολείται με συνταγματικά 
θέματα και να επιλαμβάνεται, διεξοδικώς, 
ανάλογων κρίσεων.

Στην ίδια γραμμή πλεύσης, ο δικηγόρος 
Κωστής Ευσταθίου υποδεικνύει ότι, με 
ενεργοποίηση του δικαίου της ανάγκης, 
το οποίο συνεχίζει να υφίσταται, θα μπο-
ρούσε να ψηφιστεί ένας νέος νόμος, που 
να καθορίζει τα της ευθύνης και τα του 
οίκου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει, θα 
μπορούσε να αντικριστεί και η δυνατότητα 
επαναφοράς του Ανωτάτου Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, το οποίο θα μπορούσε να 
λειτουργήσει με Ελληνοκύπριους δικαστές, 
ελέγχοντας, στο προσίδιο θεσμικό επίπεδο, 
τη δικαστική εξουσία.

 Ε  
Κατά τη γνώμη μου, υφίσταται συ-

νταγματικό κενό, υπό την έννοια ότι δεν 
υπάρχει θεσμοθετημένο όργανο, για να 
μπορεί να επιλαμβάνεται τέτοιων κρίσεων 
και να τις επιλύει. 

Όταν το 1964 καταργήσαμε το Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο και το ενοποιήσαμε 
με το Ανώτατο Δικαστήριο, καταργήσαμε, 
ουσιαστικά, ένα σώμα το οποίο να μπορεί 
να ασχολείται με συνταγματικά θέματα. 

Τροποποιήσαμε το ανώτατο δικαστικό 
συμβούλιο, αφαιρώντας από τη σύνθεσή 
του τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας και τον εκπρόσωπο του δικηγορικού 
κόσμου. Το αφήσαμε, έτσι, να λειτουργεί 
αποκλειστικά με μέλη από το δικαστικό 
σώμα και, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν 
μπορεί οι ίδιοι να κρίνουν τους εαυτούς 
τους ή ενάντια στους εαυτούς τους.

Πώς, λοιπόν, μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αυτό το συνταγματικό κενό; Κατά τη γνώμη 
μου, υπό τις παρούσες συνθήκες, με δύο 
τρόπους: Είτε με τροποποίηση του Συντάγ-

ματος, πράγμα που αυτήν τη στιγμή δεν 
υφίσταται, είτε με παρέμβαση της Greco, της 
αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της 
Ευρώπης κατά της Διαφθοράς, που, όπως 
διαφαίνεται, προς αυτήν την κατεύθυνση 
κινούνται τα πράγματα. 

Η Greco, βεβαίως, αφού έρθει και 
μελετήσει την κατάσταση, θα υποβάλει 
κάποιες εισηγήσεις, οι οποίες είναι μεν 
καθοδηγητικές, αλλά μόνον προαιρετικές, 
καθότι δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής. 

Εδώ ακριβώς εγείρεται ο ρόλος της εκτε-
λεστικής εξουσίας και του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ο οποίος έχει την κύρια και 
πρωταρχική ευθύνη για την εύρυθμη και 
ομαλή λειτουργία του Κράτους. 

Θα μπορούσε, λοιπόν, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να παρέμβει, καλώντας όλους 
τους εμπλεκομένους, προκειμένου να δια-
σφαλίσει την ομαλή λειτουργία του κράτους 
και των θεσμών, είτε μέσω παραιτήσεων 
είτε μέσω επιβολής αλλαγών, τις οποίες 
ο ίδιος θα αποφασίσει.  

 Ε
Όπως δημιουργήθηκε ο νόμος για την 

απονομή της δικαιοσύνης με βάση το δίκαιο 
της ανάγκης, θα μπορούσε και τώρα να ψη-
φιστεί ένας νέος νόμος, που να καθορίζει τα 
της ευθύνης και τα του οίκου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα κενό  
Ένας τέτοιος νόμος, που μπορεί να είναι και 
εμπλουτιστικός της υφιστάμενης νομοθεσίας, 
μπορεί να συμπληρώσει αυτό το κενό, ενερ-
γοποιώντας συγκεκριμένες συνταγματικές 
διατάξεις. Το δίκαιο της ανάγκης υπάρχει, 
άρα υφίσταται το δικαίωμα, βάσει αυτού, 
ψήφισης νέων νόμων, που να καλύπτουν 
εμφανιζόμενα κενά. Δυστυχώς, στερούμα-
στε προνοητικότητας, αλλά και λελογισμένης 
έγνοιας για το μέλλον, εφησυχάζοντες στα 
δεδομένα και στα υφιστάμενα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να 
αντικριστεί και η δυνατότητα επαναφοράς 
του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, 

το οποίο καταργήθηκε το 1964, ενοποι-
ούμενο με το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Γνώμη μου είναι ότι τίποτα δεν εμποδίζει 
την επαναφορά του συγκεκριμένου θεσμού, 
ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει με 
Ελληνοκύπριους δικαστές, ελέγχοντας, στο 
προσίδιο θεσμικό επίπεδο, τη δικαστική 
εξουσία. Θα μπορούσε, βεβαίως, να γίνει 
μείωση των δικαστών, για παράδειγμα στους 
5-6. Εδώ θα πρέπει να υπομνήσω ότι, κατά 
το παρελθόν κατατέθηκε μελέτη από ομά-
δα Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, με βάση 
το κατά γενικήν ομολογίαν επιτυχημένο 
ιρλανδικό μοντέλο, για μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος, η οποία, δυστυ-
χώς, παραθεωρήθηκε και μόνον κάποιες 
επουσιώδεις εισηγήσεις της υιοθετήθηκαν. 

Ειδικότερα, τώρα, όσον αφορά το προκύ-
ψαν ζήτημα με τις συγκεκριμένες δικαστικές 
αποφάσεις και το θέμα της «αντικειμενι-
κής αμεροληψίας» που ήγειρε ο Γενικός 
Εισαγγελέας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
θεωρητικώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να ασκήσει 
ποινική δίωξη εναντίον δικαστού, αυτή, 
όμως, πρέπει να είναι πλήρως και επαρ-
κώς τεκμηριωμένη και όχι βασισμένη σε 
απλές «πεποιθήσεις» ή την έξωθεν κακή 
μαρτυρία. Τέτοιες προσεγγίσεις δεν μπορεί 
να υπάρχουν. Δυστυχώς, όμως, εδώ που 
έφτασαν τα πράγματα, διερωτάται κανείς 
ποια μπορεί να είναι η διέξοδος. 

σως θα μπορούσε να γίνει ένα βήμα 
προς την ορθή κατεύθυνση, αν έκανε ο 
καθένας, στο δικό του επίπεδο, την επιβαλλό-
μενη αυτοκάθαρση και αυτομεταρρύθμιση. 

πο ση  του υντάγματος 
Εν τω μεταξύ, νομικοί κύκλοι, που θέ-

λησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, 
επισημαίνουν στην εφημερίδας μας ότι η 
εντεινόμενη θεσμική κρίση πλήττει βα-
θύτατα το κύρος και την αξιοπιστία της 
Δικαιοσύνης, τονίζοντας πως ο χώρος της 
δικαστικής εξουσίας βρίθει πολλαπλών 

ην ανάγκη διενέργειας 
δραστικών αλλαγών στον 
χώρο της Δικαιοσύνης, 
προκειμένου να αρθούν 
στρεβλώσεις και δυσρυθ-
μίες στην άσκησή της,  
επισημαίνουν έγκριτοι 

νομικοί, με αφορμή τη μείζονα θεσμική 
κρίση της τελευταίας περιόδου.

Απαντώντας στο ερώτημα, αν και πώς 
μπορεί να αντιμετωπιστεί συνταγματικώς 
η ανακύψασα θεσμική «ανωμαλία», καθώς 
και για το αν και με ποιον τρόπο μπορεί να 
παρέμβει η εκτελεστική εξουσία, σημει-
ώνουν τις δυνατότητες τροποποίησης του 
Συντάγματος, με ενδεχόμενη επαναφορά 
του θεσμού του Ανώτατου Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, αλλά και την προοπτική 
παρέμβασης του ίδιου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, ως θεματοφύλακα 
της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας 
του Κράτους.  

Μιλώντας στη «Σ» της Κυριακής, ο 
νομικός Μιχάλης Παπαπέτρου επισημαί-

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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δυσλειτουργιών, που χρήζουν άμεσων 
διορθωτικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του δικαστι-
κού συστήματος. Χαρακτηρίζουν, ωστόσο, 
δυσοίωνες τις προοπτικές εξόδου από την 
υφιστάμενη κρίση, σημειώνοντας πως είναι 
«εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν παγι-
ωμένοι θεσμοί, κανονισμοί και πρακτικές 
δεκαετιών», που αποδεικνύεται, σήμερα, 
ότι «λειτουργούν ανασχετικά στην εύρυθμη 
λειτουργία της δικαστικής εξουσίας». 

Σημειώνουν, ταυτόχρονα, ότι, με την 
πάροδο του χρόνου, αποψιλώθηκε εντε-
λώς το Σύνταγμα απ’ όλες τις εγγυητικές 
δικλίδες για την ομαλή ρύθμιση ανάλογων 
θεμάτων, επισημαίνοντας ως απαρχή της 
συγκεκριμένης διαδικασίας την κατάργηση 
του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Τονίζουν, παράλληλα, ότι είναι επιβαλ-
λόμενη «η επαναφορά στη συνταγματική 
τάξη», με το δίκαιο της ανάγκης εν ισχύι για 
56 ολόκληρα χρόνια. ς εκ τούτου, υπο-
δεικνύουν, «πρέπει να εξετάσουμε όλες 
τις δυνατότητες αλλαγών, και, εκεί όπου 
μπορούμε, να το πράξουμε». 

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτουν, επιβάλλεται 
η πλήρης κατοχύρωση της εξισορρόπησης 
των εξουσιών, «αλλά και της κάθε εξουσίας 
ξεχωριστά».

πε συγ ντ ση ε ουσι ν 
Αφήνουν, ταυτόχρονα, αιχμές, για «υπερ-

συγκέντρωση εξουσιών εις τας χείρας του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου», το οποίο, «προφα-
νώς, βολεύεται με αυτήν την κατάσταση».

Την ίδια ώρα, εγείρουν θέμα «πλήρους 
απουσίας κριτικής της δικαστικής εξουσίας», 
η οποία προβάλλει, λίγο πολύ, ως απρό-
σβλητη και αδιαμφισβήτητη. Με αυτό δεν 
υπονοείται, διευκρινίζουν, ότι οι αποφάσεις 
των δικαστηρίων είναι λανθασμένες, «παρότι 
κάποτε μπορεί να είναι», αλλά ότι υπάρχουν 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της 
δικαιοσύνης, που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
καλόπιστα απ’ όλους τους εμπλεκομένους. 

 
Όσον αφορά τη διαφαινόμενη παρέμ-

βαση της Greco, σημειώνουν ότι η αρμόδια 
Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης 
κατά της Διαφθοράς έχει κάθε δικαίωμα 
να παρέμβει, χωρίς την πρόσκληση οιου-
δήποτε γηγενούς θεσμού, «πόσω μάλλον 
της Βουλής ή βουλευτού, η οποία Βουλή 
είναι ο θεσμός εν Κύπρω που έχει δεχθεί 
τις περισσότερες παρατηρήσεις από την 
Επιτροπή χωρίς να πράξει, ακόμη, τα δέοντα 
προς συμμόρφωσιν».  

ο υεπ πε η ση 
Προσθέτουν, επίσης, ότι η κρίση στη 

Δικαιοσύνη είναι πολύμορφη και πολυεπί-
πεδη περιλαμβάνοντας το ευρύτερο πλέγμα 
άσκησης και απόδοσής της, καθώς και τις 
σχέσεις ανάμεσα στη δικαστική εξουσία 
και στον δικηγορικό κόσμο.

Υπογραμμίζουν, ταυτόχρονα, ότι, πέρα από 
το πρόβλημα της αξιοπιστίας και του κύρους 
της Δικαιοσύνης, υπάρχουν διαφορετικού 
τύπου προβλήματα, που «θα πρέπει, κάποια 
στιγμή, να αχθούν στο επίπεδο του προ-
βληματισμού και του δημόσιου διαλόγου» 
και να τεθούν «με όρους διαφορετικούς 
από αυτούς που τίθενται αυτήν τη στιγμή». 

Κάνουν, μάλιστα, λόγο για «εξακο-
λουθητικά τεταμένες σχέσεις ανάμεσα 
στη δικαστική εξουσία και στους δικη-
γόρους», ενώ προσθέτουν ότι, «αντίθετα 
με ό,τι τείνει να διαμορφωθεί σήμερα ως 
κυρίαρχη εντύπωση της κοινής γνώμης, τα 
δικαστήρια, στον χειρισμό μιας υπόθεσης 
και στις αποφάσεις τους, δεν λαμβάνουν 
τόσο υπ’ όψιν τους δικηγόρους, αλλά τους 
διαδίκους. Και για το γεγονός ότι λαμβά-
νουν υπ’ όψιν τους διαδίκους, δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία και ουδείς μπορεί να το 
αμφισβητήσει».    

Χαρακτηρίζουν, τέλος, την εκδηλωθείσα 
κρίση ως σύμπτωμα, απλώς, «μιας ευρύτερης 
κατάπτωσης του θεσμού της Δικαιοσύνης» 
και όχι ένα απλό επικαιρικό φαινόμενο.  
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Καταιγισμός γεωτρήσεων εντός του 2019

ίδρυση  του οργανι-
σμού  EastMed Gas 
Forum με έδρα το 
Κάιρο από τους 
Υπουργούς Ενέρ-
γειας Κύπρου, Ελ-
λάδας, Ισραήλ,  Αι-

γύπτου και εκπροσώπους της Ιταλίας, των 
Παλαιστινίων και της Ιορδανίας αποτελεί 
αναμφισβήτητα την είδηση της εβδομά-
δας. Η εξέλιξη αυτή δίνει αφενός μια νέα 
δυναμική στην προσπάθεια ασφαλούς και 
αμοιβαία επικερδούς εκμετάλλευσης του 
φυσικού πλούτου της Ανατολικής Μεσο-
γείου από φιλικά κράτη, ενώ παράλληλα 
στέλνει το μήνυμα στην Άγκυρα πως, όσο 
φλερτάρει με τον ακραίο Ισλαμισμό και 
διαταράσσει τη σταθερότατα στην περιοχή, 
η πόρτα της συνεργασίας θα παραμένει 
γι’ αυτήν ερμητικά κλειστή.

Η πρώτη αντίδραση των Τούρκων σε 
αυτήν τη συνεργασία, που κύριο σκοπό 
έχει τη δημιουργία μιας περιφερειακής 
αγοράς φυσικού αερίου και τη μείωση του 
κόστους υποδομών, ήταν να απειλήσει 
με κίνδυνο διχοτόμησης της Μεσογείου. 
Σε δηλώσεις του στη φιλο-ερντογανική 
εφημερίδα Yeni Safak o Πρόεδρος του 
Κέντρου Ερευνών Ενεργειακής Πολιτι-
κής της χώρας,  Gurkan umbaroglu, 
ανέφερε ότι η Τουρκία, το ψευδοκράτος, 
ο Λίβανος και η Συρία θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν αντιστοίχως στην ίδρυση 
του «Φόρουμ Βορειοανατολικής Μεσο-
γείου» με έδρα τα κατεχόμενα. Προχω-
ρώντας, μάλιστα, ένα βήμα πάρα πέρα 
ισχυρίστηκε πως «η Ρωσία, η οποία 
έχει το δικαίωμα να ασχολείται με τις 
γεωτρήσεις στα ύδατα της Συρίας, θα 
μπορούσε να διαπραγματευτεί εξ ονό-
ματος της Συρίας».

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα, θέλοντας 
προφανώς να στείλει τα δικά της πολιτι-
κά μηνύματα, εξέδωσε αυτήν την εβδο-
μάδα παράτυπες Navtex, με ισχύ μέχρι 
τέλους Ιανουαρίου, δήθεν για έρευνες του 
«Μπαρμπαρός» και πολεμικές ασκήσεις 
στα όρια του τεμαχίου 8, όπου αυτό το 
διάστημα διενεργεί για λογαριασμό της 
ΕΝΙ/ΤΟΤΑL εξειδικευμένες έρευνες το 
ειδικό ερευνητικό σκάφος Nautical Geo 
για καθορισμό γεωτρητικών στόχων. 

Σε συνέντευξη στον «Φιλελεύθερο», 
ο Βρετανός πατος Αρμοστής στην 
Κύπρο, Στίβεν Λίλι,  προτρέπει να 

πούμε καθαρά, τάχα, τι θέλουμε για τις εγ-
γυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα των 
Τούρκων  Συστήνει να κάνουμε προτάσεις, 
για το πώς θα ξεπεραστούν οι «ανησυχίες» 
για τις εγγυήσεις. Μόνο που δεν υπάρχουν 
ανησυχίες, αλλά σοβαροί και δικαιολογη-
μένοι φόβοι για την επιμονή εκχώρησης 
εγγυήσεων στην Τουρκία. 

Σε επανειλημμένες δηλώσεις πολιτεια-
κών αξιωματούχων και του Πρόεδρου της 
Δημοκρατίας δηλώθηκε κατηγορηματικά 
ότι επιδίωξη είναι ένα σύγχρονο, ευρω-

παϊκό κράτος, κυρίαρχο και ανεξάρτητο, 
απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων μέσα 
από επεμβατικά ή εγγυητικά δικαιώματα, 
τα οποία επιβλήθηκαν από τη βρετανική 
αποικιοκρατική δύναμη το 1960. 

Δυστυχώς, η αγγλική διπλωματία εξα-
κολουθεί, όπως και δεκαετίες πριν, να είναι 
πολύπλοκη και αρνητική στο Κυπριακό. 
Όλα σχεδόν τα σχέδια, πρωτοβουλίες, άτυ-
πες εισηγήσεις, δείχτες, ιδέες, παράμετροι, 
Πράσινη Γραμμή, παρθενογένεση, εκ πε-
ριτροπής προεδρία, πολιτική ισότητα και 
άλλες «εποικοδομητικές ασάφειες» έχουν 
τη βρετανική σφραγίδα. Έτσι, σκόπιμα ανα-
μειγνύονται τα θέματα των εγγυήσεων, με τη 
λειτουργικότητα του ομοσπονδιακού κρά-
τους και της ούτω καλούμενης πολιτικής 
ισότητας, ώστε να μπει η Τουρκία από την 
πίσω πόρτα, αν όχι ως εγγυήτρια, ως τοπο-
τηρητής, διαιωνίζοντας, έτσι, την προσφιλή 
πολιτική τού «διαίρει και βασίλευε».

Υποστηρίζει ο πατος Αρμοστής ότι: 
«Είναι η ώρα να διευκρινίσουν οι πλευρές 

το μοντέλο που επιθυμούν και το οποίο 
θα συμβάλει στο να επιτευχθούν οι στόχοι, 
που σταθερά και διαχρονικά έχουν καθορι-
στεί σε πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και αποσκοπούν να 
πετύχουν πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων. Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά 
ανησυχεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολιτικό 
αδιέξοδο, τότε η Κυβέρνηση θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει πώς θα επιλύσει αυτό το ζήτημα».

παγε, πατε Αρμοστή, στα ψηφίσματα 
για αποχώρηση του τουρκικού κατοχικού 
στρατού, για τους εποίκους, για επιστροφή 
της Αμμοχώστου, για τους αγνοουμένους, 
που ποτέ δεν δείχνετε τον ίδιο ζήλο για εφαρ-
μογή τους. Η αναφορά των ΗΕ για πολιτική 
ισότητα δεν εννοεί αριθμητική ισότητα, γιατί 
τότε θα ήταν κατάφωρα αντίθετη με τις αρχές 
του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ. Ελέχθη 
πολλές φορές ότι η πολιτική ισότητα αφο-
ρά την αποτελεσματική συμμετοχή της τ/κ 
κοινότητας, στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού 
κράτους, στη διαμόρφωση αποφάσεων και 

στη διαχείριση του κράτους.
Ο ορισμός της πολιτικής ισότητας, όπως 

καθορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών το 1992, και είχε 
υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, 
ορίζει ότι: «Πολιτική ισότητα δεν σημαί-
νει ίση αριθμητική συμμετοχή σε όλα τα 
ομοσπονδιακά κυβερνητικά τμήματα και 
διοίκηση, αλλά θα πρέπει να αντανακλά-
ται, μεταξύ άλλων, με διάφορους τρόπους: 
Με την ανάγκη όπως το ομοσπονδιακό 
Σύνταγμα υιοθετείται και τροποποιείται 
με τη συναίνεση και των δύο κοινοτήτων. 
Με την αποτελεσματική συμμετοχή των δύο 
κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και αποφά-
σεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Με 
διασφαλίσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν θα 
μπορεί να υιοθετεί οποιαδήποτε μέτρα 
εναντίον των συμφερόντων μιας εκ των 
κοινοτήτων. Με την ισότητα και τις ταυτό-
σημες εξουσίες και λειτουργίες των δύο 
ομόσπονδων πολιτειών». 

Άλλο, λοιπόν, η πολιτική ισότητα στο 
πλαίσιο της λειτουργίας ενός ομοσπονδι-
ακού συστήματος και εντελώς άλλο τα ειδικά 
προνόμια που συνιστούν παρέκκλιση από 
διεθνώς αποδεκτά ομοσπονδιακά θέσμια, 
ώστε να επιβάλλεται στην άλλη μέσα από 
πολυδαίδαλους μηχανισμούς. 

Η ε/κ πλευρά πολεμά για ένα κανονικό 
κράτος, ενώ η βρετανική πολιτική επιδιώκει 
το πασίγνωστο «Διαίρει και βασίλευε». Πιο 
απλά τα πράγματα δεν μπορούν να ειπωθούν.

Αν ανατρέξουμε στην παγκόσμια ιστο-
ρία, όπου η αποικιοκρατική τότε Μεγάλη 
Βρετανία έκοβε χώρες και έραβε λαούς, για 
να διαιωνίζει την πολιτική της ισχύ, τότε η 
ιστορία γίνεται πραγματικά καταθλιπτική, 
αν όχι θλιβερή. Όσο για το «δεν ξέρουμε τι 
θέλουμε», είναι ένα υποβολιμαίο σύνθημα 
-μεταξύ πολλών άλλων-, που κυκλοφόρησε 
με επιτυχία ομολογουμένως μέσα στην κοι-
νωνία μας, από ξένα κέντρα αποφάσεων, για 
αποσυντονισμό της κρίσης μας  Μόνο που, 
ευτυχώς, ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε.

ε τ σεις
σε σ α Ε ά α

Συγκεκριμένα, τέσσερεις ερευνητικές 
γεωτρήσεις αναμένεται να πραγματοποι-
ηθούν εντός του 2019 σε αδειοδοτημένα 
θαλασσοτεμάχια της ΑΟΖ  με την κοινο-
πραξία otal/Eni να προγραμματίζει και 
επιβεβαιωτική γεώτρηση, για να εκτιμηθεί 
με ακρίβεια η ποσότητα του φυσικού αερί-
ου της ανακάλυψης «Καλυψώ». Επιπλέον, 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, 
το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να 
λάβει και την τελική απόφαση για την πα-
ραχώρηση του τεμαχίου 7 στη γαλλική 

O AL. Αγκάθι εξακολουθεί να παραμένει 
η συμφωνία για εμπορική εκμετάλλευση 
του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδί-
τη», με την Κυβέρνηση να βρίσκεται αυτό 
το διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τις 
εταιρείες, για να βρεθεί η χρυσή τομή για 
τελική απόφαση, που θα ανοίξει τον δρόμο 
για τη μεταφορά του στην Αίγυπτο προς 
υγροποίηση.

Δεν είναι μόνον η Κύπρος που προγραμ-
ματίζει γεωτρήσεις το 2019. Συγκεκριμένους 
στόχους ανάπτυξης της παραγωγής και 
των αποθεμάτων θέτει γι’ αυτήν τη χρο-
νιά η Energean, που δραστηριοποιείται σε 
Ισραήλ και Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όπως 
αποτυπώνεται στην Επενδυτική και Επι-
χειρησιακή Ενημέρωση που δημοσιοποί-
ησε η εταιρεία, προβλέπεται η διενέργεια 
συνολικά έξι γεωτρήσεων σε Ισραήλ και 
Ελλάδα, ενώ, ταυτόχρονα, υψηλά στην ατζέ-
ντα της εταιρείας παραμένει η επέκταση 
των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές. 

Στην Ελλάδα θα γίνει η πρώτη οριζόντια 
γεώτρηση στο κοίτασμα Έψιλον στον Πρίνο, 

ενώ η εταιρεία προγραμματίζει τουλάχιστον 
ακόμη δύο γεωτρήσεις εντός του έτους, με 
το ιδιόκτητο γεωτρύπανο Energean Force. 
Παράλληλα, στο Ισραήλ θα πραγματοποιή-
σει τρεις γεωτρήσεις ανάπτυξης στο arish, 
όπου μαζί με το κοίτασμα anin έχουν 
διαπιστωθεί συνολικά 67 δισεκ. κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπολιτευόμενη 
ισραηλινή Haaret  εκτιμά πως η συμμετοχή 
στο Φόρουμ συνεπάγεται επίσης ορισμένα 
μειονεκτήματα για το Τελ Αβίβ, αφού, όπως 
σημειώνει, οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να 

πρότζεκτ ανταγωνιστικός για τον Νότιο 
Διάδρομο Αερίου (South Gas Corridor). 
Μέχρι στιγμής, o SCG διαθέτει μόνον το 

rans Adriatic ipeline ( A ) με περίπου 
10 CM ετήσια διακίνηση. O EastMed 
μπορεί να καταστήσει δευτερεύοντα για 
την Ε.Ε. τον SGC, δυσχεραίνοντας ακόμη 
περισσότερο το όραμα της Άγκυρας να 
μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο. Πάντως, 
μια κίνηση ματ εκ μέρους της Μόσχας 
θα ήταν η ενεργότερη εμπλοκή της στην 
κυπριακή ΑΟΖ.

ο αναπάντητο ε τημα
Το μεγάλο, όμως, ερώτημα που παρα-

μένει αναπάντητο δεν είναι κατά πόσον 
οι γεωπολιτικές έριδες και η στάση της 
Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο θα 
επιτρέψουν την κατασκευή του αγωγού. 
Το ζήτημα είναι από πού θα βρεθούν 
τα χρήματα για την κατασκευή του. Οι 
περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι  το 
μέλλον του EastMed θα εξαρτηθεί από 
τις ποσότητες που θα ανακαλυφθούν 
στην Κυπριακή ΑΟΖ και από τον επό-
μενο γύρο αδειοδοτήσεων σε Ισραήλ και 
ενδεχομένως και Κύπρο. H χρηματοδότηση 
της κατασκευής μπορεί να προέλθει από 
ιδιωτικά επενδυτικά funds του εξωτερι-
κού, ένα μέρος από ευρωπαϊκά ταμεία, ή 
από κοινοπραξίες εταιρειών. Επομένως, η 
επερχόμενη διακρατική συμφωνία στην 
Κρήτη μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας 
τις επόμενες βδομάδες θα ανοίξει πλέον 
ένα νέο κύκλο συζητήσεων προς αυτήν 
την κατεύθυνση.

 γό ιος εσμός
Μέχρι στιγμής, μόνο δύο επιβεβαιωμένες 

ανακαλύψεις υπάρχουν στην Κυπριακή 
ΑΟΖ  - η Καλυψώ (που τη διαχειρίζεται 
η ιταλική EN ) και η Αφροδίτη (που τη 
διαχειρίζονται οι Νoble, Shell, Delek). O συν-
δυασμός αυτών των δύο κοιτασμάτων δεν 
επαρκεί για να τροφοδοτήσουν τον EastMed. 
Εν τω μεταξύ, η κυπριακή Κυβέρνηση 
υπέγραψε ήδη διακρατική συμφωνία για 
την αποστολή της Αφροδίτης στον τερματι-
κό σταθμό LNG dku της Αιγύπτου. Αυτό 
σημαίνει πως για εξαγωγή μέσω EastMed 
μένει η Καλυψώ, τις ποσότητες της οποίας 
δεν γνωρίζουμε επακριβώς, και όσο μείνει 
διαθέσιμο το Λεβιάθαν του Ισραήλ. Την 
ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η γεώτρηση 
της Exxon Mobil στο θαλασσοτεμάχιο 10, 
με τον αμερικανικό κολοσσό να δηλώνει 
πως σε περίπτωση ανακάλυψης μεγάλου 
κοιτάσματος θα προτιμήσει την επιλογή 
κατασκευής σταθμού υγροποίησης στο 
νησί. Τον γόρδιο δεσμό για βιωσιμότητα 
του EastMed σε επίπεδο ποσοτήτων μπορεί, 
όμως, να λύσει η Αίγυπτος, αφού υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα σύνδεσης του αγωγού 
με το αιγυπτιακό ohr. Η πάσα αλήθεια για 
το μυστήριο που κρύβει το τεμάχιο 10 της 
Κυπριακής ΑΟΖ θα αποκαλυφθεί μετά και 
την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους 
του παρόντος ερευνητικού προγράμματος 
της Exxon Mobil στη γεώτρηση «Γλαύκος».

 Σε κάθε περίπτωση, αυτό που χρειά-
ζεται είναι υπομονή και διασφάλιση ότι 
οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ θα 
πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα, χωρίς 
νέες τουρκικές παρενοχλήσεις.

συνολικό μήκος περίπου 1,180 μίλια, 
είναι πιθανό να είναι και ο μακρύτερος 
και βαθύτερος υποθαλάσσιος αγωγός που 
κατασκευάστηκε ποτέ. Η ετήσια δυναμικό-
τητα παραγωγής του αγωγού στα αρχικά 
στάδια υπολογιζόταν στα 20 δισ. κυβικά 
μέτρα ( CM). H διάρκεια κατασκευής ενός 
τέτοιου έργου υπολογίζεται σε τέσσερα 
έως πέντε χρόνια, πράγμα που σημαίνει 
ότι ο αγωγός δεν θα αρχίσει να λειτουργεί 
μέχρι τουλάχιστον το 2025.

ο ημμα της όσ ας
Η Ρωσία είναι ο κύριος προμηθευτής 

φυσικού αερίου στην ΕΕ και μια παραδοσι-
ακά φιλική χώρα προς Κύπρο και Ελλάδα. 
Εάν η ΕΕ είναι σε θέση να συνεχίσει να 
διαφοροποιεί τις ενεργειακές της ανάγκες 
από τους ρωσικούς γίγαντες του φυσικού 
αερίου -εκ των οποίων ο EastMed είναι 
ένα μικρό, αλλά σημαντικό πρώτο βήμα- η 
Μόσχα θα χάσει έναν σημαντικό μοχλό 
πίεσης έναντι της ΕΕ, στο πλαίσιο τόσο 
των τιμών του φυσικού αερίου, όσο και 
των γεωπολιτικών ζητημάτων.

Είναι γεγονός πως η στενή, ιστορικά, 
σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας αυτήν 
την περίοδο δοκιμάζεται με αφορμή και τις 
εξελίξεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών και 
την προοπτική ένταξης των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ. Ο ΕastMed φαίνεται να υποστηρί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και, αν συνυπολογίσει κανείς 
τους στενούς δεσμούς Μόσχας-Άγκυρας, 
η Ρωσία φαίνεται να χάνει μια ιστορικά 
σημαντική σχέση σε μια όλο και πιο στρα-
τηγικά αναβαθμισμένη περιοχή.

Επιπλέον, o EastMed θα είναι ως 
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το χρησιμοποιήσουν ως έναν τρόπο άσκη-
σης πιέσεων στο Ισραήλ πολιτικά. Ένα άλλο 
πρόβλημα, συνεχίζει η Haaret , θα είναι η 
δυνατότητα του Φόρουμ να δέσει τα χέρια 
του Ισραήλ για άλλες επιλογές μελλοντικής 
ανάπτυξης του φυσικού του αερίου, συμπε-
ριλαμβανομένης και της κατασκευής σταθ-
μού υγροποίησης φυσικού αερίου, καθώς 
η Αίγυπτος επιδιώκει να καταστεί ο κόμβος 
της αναδυόμενης περιφερειακής αγοράς, 
που θα την κάνει το πιο ισχυρό μέλος της 
ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ότι 
το φόρουμ θα μπορούσε επίσης να δώσει στο 
Κάιρο λόγο στην ιδέα κατασκευής του αγωγού 
EastMed, φέρνοντας το Ισραήλ σε δύσκολη 
θέση, με την έννοια ότι αυτό θα εγκλωβιστεί 
στο να μεταφέρει τα κοιτάσματά του στους 
σταθμούς υγροποίησης της Αιγύπτου. 

την τη τα σπου α α
Επόμενο σημείο-σταθμός στα ενεργειακά 

θα είναι η επερχόμενη διακρατική υπογρα-
φή για κατασκευή του αγωγού East Med 
από Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ στην Κρήτη 
τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, που 
αναμένεται, εκτός απροόπτου, να πραγ-
ματοποιηθεί παρουσία του Αμερικανού 
Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, 
γεγονός που προσδίδει μια ευρύτερη 
γεωπολιτική σημασία. O EastMed ανα-
μένεται να ξεκινήσει με απόσταση 105 
μίλια από τη νότια ακτή της Κύπρου και 
να φτάσει στο Οτράντο της περιφέρειας 
Απούλια της Ιταλίας, μέσω της Κρήτης και 
της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δεδομένου ότι 
το μεγαλύτερο μέρος του υποθαλάσσιου 
αυτού τμήματος προβλέπεται να τοποθε-
τηθεί σε βάθη 1,8 έως 2,2 μίλια και έχει 

παγε  πατε Αρμοστ  με την ανάρμοστη βρετανικ  πολιτικ

ΦΟΙ ΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΔΗΣ

 αναφορά των Ε για 
πολιτική ισότητα δεν εννο-
εί αριθμητική ισότητα, γιατί 

τότε θα ήταν κατάφωρα 
αντίθετη με τις αρχές του 
Καταστατικού άρτη των 

.Ε. Ελέχθη πολλές φο-
ρές ότι η πολιτική ισότητα 
αφορά την αποτελεσματι-
κή συμμετοχή της τ κ κοι-
νότητας, στο πλαίσιο του 
ομοσπονδιακού κράτους, 
στη διαμόρφωση αποφά-
σεων και στη διαχείριση 

του κράτους

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigma iv .com 
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περιοχής για την ανάπτυξη του τουρισμού, 
την εξέταση των ζητημάτων των μερών, 
τη συνεργασία στις θάλασσες στη βάση 
της γαλάζιας οικονομίας και στα θέματα 
Υγείας, Παιδείας και Υψηλής Τεχνολογίας. 

υ ού ου ίδους η διπλ μα ία νδ -
αι να προ φ ρ ι και ον αφορ  ο 

Κυπριακ  ή ον ομ α ης ν ρ ιας
Άμεσα όχι. Βάση της προσέγγισης εί-

ναι ν’ αναπτυχθούν και να ενδυναμωθούν 
οι συνεργασίες μας στη βάση της ήπιας 
ισχύος, των ήπιων προσεγγίσεων. Μπο-
ρεί να μην αρέσει σε κάποιους αυτή η 
φράση, ακόμα και από τους ομολόγους 
μου, αλλά εξαιρούνται σκληρά πολιτικά 
και γεωπολιτικά ζητήματα άμεσα. Έμμεσα, 
όταν γίνεται μια συνεργασία, βεβαίως και 
επηρεάζονται. 

ού υπ ρ ουν μ αλύ ρα π ρι -
ρια δρ ης

Πέρα από όσα γίνονται στο πλαίσιο της 
περιοχής μας, η Βουλή διεύρυνε τους ορί-
ζοντές της προσανατολιζόμενη σε προο-
πτικές που διανοίγονται για το εμπόριο, τις 
επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία 
πέραν της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά 
και της Ασίας. Μετά την προεργασία που 
κάναμε, θέλοντας να αξιοποιήσουμε την 
ασιατική διάσταση στο πλαίσιο της Πρωτο-
βουλίας «Μια Ζώνη - Ένας Δρόμος» και τη 
διαπίστωση ότι η Κύπρος περιλαμβανόταν 
στο project περισσότερο για πολιτιστικά 
ζητήματα,  συνυπογράψαμε σχετικό Μνη-
μόνιο Συναντίληψης με την Κίνα, το οποίο 
σε συνδυασμό και με άλλες ενέργειες θα 
συμβάλει στο να αποτελέσουμε βασικό 
πυλώνα στην περιοχή. Δώσαμε, επίσης, 
έμφαση στη συνεργασία και τη περαιτέρω 
σύσφιγξη των δεσμών με την Κοινοπολιτεία. 
Όταν το φθινόπωρο θα είμαστε για πρώτη 
φορά οι φιλοξενούντες της ομάδας μικρών 
κρατών Ευρώπης, χωρίς να παραβλέπουμε 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Διπλωματία ήπιας ισχύος

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
mic a i o sim i i.com

οινο ουλ υ ική διπλ -
μα ία η φιλο οφία 
ης ήπιας ι ύος. οια 
ίναι α απ  απο λ -
μα α ν προ ί -
ν που αναπ ύ α  ο 

δι ν ς κηνικ
Πέραν της κοινοβουλευτικής τριμερούς 

συνάντησης μεταξύ Αιγύπτου - Ελλάδας 
- Κύπρου, που με δική μας πρωτοβουλία 
θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην 
Κύπρο, στις 11 Φεβρουαρίου, αναλάβαμε 
την πρωτοβουλία για δημιουργία Κέντρου 
Συνεργασίας στη Μέση Ανατολή με βάση 
την Κύπρο και συντονισμό από τον ΠτΒ 
της Κύπρου, προοπτική που έχει συζη-
τηθεί τόσο με τον Ισραηλινό όσο και με 
τον Αιγύπτιο ομόλογό μου. Εργαστήκαμε, 
επίσης, στην ιδέα της συνεργασίας των 
μικρότερων -και όχι μικρών- κρατών της 
περιοχής, επιδιώκοντας την ανάδειξη των 
δυνατοτήτων τους στη διεθνή σκακιέρα 
ως παραγόντων ειρήνης, σταθερότητας 
και προόδου. Έχω ήδη τη συμφωνία του 
Προέδρου της Βουλής (Συμβουλίου) του 
Κουβέιτ και του Ομάν να αναλάβω τον 
συντονισμό αυτής της ιδέας, την οποία κα-
τέθεσα από την εκλογή μου και την πρώτη 
επίσκεψή μου στο Κουβέιτ και ο διάλογος 
θα συνεχιστεί με στόχο τη μετεξέλιξη, η 
οποία θα ξεκινήσει μ’ έναν πολύ πρακτικό 
και συγκεκριμένο τρόπο.

ηλαδή
Η πρώτη σημαντική ενέργεια είναι η 

συνάντηση με τους Αραβόφωνους πρέ-
σβεις, που θα πραγματοποιηθεί στη Βου-
λή στις 30 Ιανουαρίου, τη παρουσία του 
Υπουργού Παιδείας, για να συζητηθούν 
τρόποι ενίσχυσης της αραβοφωνίας στην 
Κύπρο. Είχαμε αναλάβει μια πρωτοβουλία 
με τους πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών που 
ενδιαφέρονταν να βελτιωθεί η μάθηση ευ-
ρωπαϊκών γλωσσών, πέραν της αγγλικής 
και της γαλλικής και, τώρα, αναπτύσσουμε 
αυτήν τη δράση όσον αφορά την αραβι-
κή γλώσσα ως έναν από τους πρακτικούς 
τρόπους δημιουργίας τής συνεργασίας για 
ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Επόμενα 
κατά νουν σχέδια, που έχουμε, είναι να 
γίνει συζήτηση με άλλη ομάδα κρατών της 

οποιοδήποτε πολιτικό ή πολιτιστικό θέμα 
που ήταν μέχρι σήμερα στην ατζέντα, θα 
προστεθεί στη συζήτηση και η διάσταση 
της εμπλοκής στα συνέδρια εκπροσώπων 
που να ενισχύουν τη νεανική επιχειρημα-
τικότητα και η παρουσία εκπροσώπων των 
χωρών της Μ. Ανατολής. Με τον τρόπο 
αυτό, πέραν της προσπάθειας της Κύπρου 
να γίνει το κέντρο συνεργασίας της περι-
οχής, θα μπορέσει να μετατραπεί και σε 
κέντρο συνεργασίας περιοχών της Μέσης 
Ανατολής με τις μικρές χώρες της ΕΕ. Σε 
αυτό το επίπεδο θα μπορούν να συζητού-
νται και θέματα που ίσως να θεωρούνται 
δευτερευούσης και τριτευούσης σημασί-
ας, αλλά για μένα είναι σημαντικά. Έχω 
ήδη υποσχεθεί στην οργάνωση Σπάνιων 
Παθήσεων ότι θα αποτελέσει ένα κύριο 
ζήτημα, γιατί το πρόβλημα του μικρού 
αριθμού εντοπισμού και κατ’ επέκτασιν 
της έρευνας και της θεραπείας, είναι κοινό.

μ α π μ να ήμα α
Είναι πολλά. Γι’ αυτό και δεν θέλουμε να 

μιλάμε πολύ δημόσια, γιατί έχουμε πολλή 
δουλειά να κάνουμε για το αποτέλεσμα. Θα 
προχωρήσουμε άμεσα στη διοργάνωση του 
τρίτου συνεδρίου για την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση - το πρώτο είχε στόχο να ξεκι-
νήσει ο διάλογος γύρω από το ζήτημα για 
να υπάρχει πλέον η αντίληψη ότι υπάρχει 
μια τέτοια εξέλιξη στον πλανήτη μας, και 
το δεύτερο για να επιβεβαιώσει ότι πλέον 
έγινε μέρος της κοινωνίας μας ο προβλη-
ματισμός. Στο επόμενο, θα καταθέσουμε 
αποτελέσματα, όπως είναι η εθνική στρα-
τηγική για το lockchain, για την οποία 
συνεργαζόμαστε με την Κυβέρνηση και 
ιδιαίτερα το Υπ. Οικονομικών. Ο μεγαλύτερος 
στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου 
που να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης (τεχνητή 
νοημοσύνη, έξυπνες πόλεις και λοιπά) και 
είμαι βέβαιος ότι θα ανακοινώσουμε αποτε-
λέσματα τον ερχόμενο Ιούνιο. Προχωρούμε 
φυσικά με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της Βουλής και θα θεσμο-
θετήσουμε μέχρι το καλοκαίρι την αλλαγή 
των κανονισμών λειτουργίας, καθιστώντας 
την πολύ πιο σωστή και αποτελεσματική.
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Ένας πολυκομματικός  θίασος ποικιλιών, με 
κυρίαρχο το κεντροδεξιό χρώμα, είναι ο νέος 
χάρτης των Διοικητικών Συμβουλίων των 

Ημικρατικών Οργανισμών, όπως διαμορφώθηκε 
μετά τους διορισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας 
την περασμένη Πέμπτη.

Οι επιλογές του Προέδρου Αναστασιάδη δεν επι-
φύλασσαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, ούτε αναπάντεχες 
ανατροπές, αλλά χαρακτηρίζονται από πνεύμα μιας 
«λελογισμένης» εξισορρόπησης ανάμεσα στις δια-
χειριστικές/τεχνοκρατικές ανάγκες των ημικρατικών 
οργανισμών και στις πολιτικές προ ποθέσεις των 
διορισμών, αφού ο πολιτικός τους χαρακτήρας είναι 
πρόδηλος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιλογών 
του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η μείωση του 
ορίου ηλικίας - η συμμετοχή των νέων κάτω των 40 
ετών στα συμβούλια αυξήθηκε κατά 5%, ενώ ο μέσος 
όρος ηλικίας των επιλεγόμενων προσώπων είναι τα 48 
έτη. Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών 

στα Διοικητικά Συμβούλια, αντιπροσωπεύοντας το 
36% των συμβούλων (το 2016 το αντίστοιχο ποσο-
στό ήταν 30%), αύξηση η οποία αντανακλάται και 
στις Προεδρίες των ΗΚ, όπου στο 33% βρίσκονται 
γυναίκες, σε σύγκριση με 24% το 2016.  

στόσο, το σημαντικότερο, ίσως, χαρακτηριστικό 
των διορισμών είναι η προέλευση της πλειοψηφίας 
των διορισθέντων, που ανήκουν κυρίως στον χώρο 
των επιχειρήσεων. Επιλογή, η οποία ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με τις νεοφιλελεύθερες ιδεολογικές προ-
σηλώσεις της Κυβέρνησης περί  αναθρόνισης του 
σύγχρονου κράτους στους όρους λειτουργίας μιας 
επιχείρησης (ίδε μοντέλο κράτους-επιχείρησης), αλλά 
και στην ιδέα της σύστασης ενός κράτους κυριαρ-
χούμενου και νομιμοποιημένου από τη θεωρούμενη 
«οικονομική ορθολογικότητα» της αγοράς.  

Σ’ αυτό το στρατηγικό ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, 
οι δημόσιοι οργανισμοί ή οι δημόσιες υπηρεσίες, 
επιτελώντας μια παροχική λειτουργία προς την κοι-
νωνία, απαιτείται να λειτουργούν ως επιχειρήσεις/
εταιρείες, εκχωρώντας περισσότερες εξουσίες στον 
επιχειρηματικό τρόπο δράσης. 

Επιβεβαιώνει, παράλληλα, τη διασύνδεση πολιτι-
κών και επιχειρηματικών ελίτ, παρέχοντας, σ’ αυτές 
τις τελευταίες, τη δυνατότητα να εμφανίζονται ως 
φορείς και δράστες καθολικοποιητικών κοινωνι-
κο-οικονομικών προταγμάτων, στο πλαίσιο μιας 
δημόσιας πολιτικής.  

 ς  θεατ ι  εμπει α
Την ίδια ώρα  αρνητικό ενδιαφέρον προκαλούν 

επιλογές σε συγκεκριμένους οργανισμούς όπου οι 
επιλεγέντες δεν έχουν καμία σχέση με το προσίδιο 
αντικείμενο - ίδε, για παράδειγμα, Θεατρικός Οργανι-
σμός Κύπρου (Πρόεδρος η Αντιγόνη Αθηαινίτη Πα-
παφιλίππου και Αντιπρόεδρος η Σούλα Κυθραιώτου 
Ζαβού, που μετείχαν και στο προηγούμενο συμβούλιο). 
Δυστυχώς, η  διάχυση της μη εξειδικευμένης γνώσης 
και εμπειρίας όσον αφορά το Θέατρο συντελείται σε 
ολόκληρο σχεδόν το πλέγμα των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού, αφού ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει την «αρ-
μοδιότητα να καταρτίζει επιτροπές όταν είναι αναγκαίες 
για την ενίσχυση των εργασιών του Οργανισμού. Οι 
επιτροπές αυτές αποτελούνται από μέλη του ΔΣ και 
οι εισηγήσεις τους υποβάλλονται στο ΔΣ για λήψη 
σχετικών αποφάσεων». 

ο εντ ο ε ιό  μο ασμα 
Όσον αφορά την πολιτική προέλευση των μελών 

των ΔΣ, αυτή αποτελεί ένα κεντροδεξιό σύνθεμα, με 
πρωτεύουσα την παρουσία συμβούλων προερχομένων 
από τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, αλλά και τη ΔΗΠΑ, του 
Μάριου Καρογιάν, σε μια, κατά το μάλλον ή ήττον, 
εξισορροπητική σύνθεση. 

Δεν απουσιάζουν, ωστόσο, επιλογές ατόμων προ-
σκείμενων στο ΑΚΕΛ, όμως, η κύρια μέριμνα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν να ικανοποιήσει τα 

πολιτικά του στηρίγματα εντός Βουλής, απευθυνόμενος, 
κυρίως, προς το ΔΗΚΟ. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, 
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης προχώρησε στον επανα-
διορισμό αρκετών συμβούλων που συμμετείχαν στα 
προηγούμενα συμβούλια, ενώ ανέθεσε τις Προεδρίες 
ουκ ευάριθμων ΔΣ σε υφιστάμενα, ήδη, μέλη. 

οιος  πο
Συγκεκριμένα, στην ΑΗΚ, Πρόεδρος διορίστηκε η 

δικηγόρος Έμιλη Γιολίτη και Αντιπρόεδρος ο Μιχάλης 
Κωμοδρόμος. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διατήρησε 
ως μέλος τη δικηγόρο Αγνή Σιάλαρου (πρώην ΔΗΚΟ, 
νυν ΔΗΠΑ), ενώ διόρισε τον επιχειρηματία Πολύ-
βιο Λεμονάρη, υποψήφιο του ΔΗΚΟ στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές. Διόρισε, ταυτόχρονα, ως νέο 
μέλος του ΔΣ, τον πρώην πρόεδρο της ΡΑΕΚ, Γιώργο 
Σιαμμά, που πρόσκειται στο ΑΚΕΛ.  Επαναδιορισμό 
είχαμε στην Προεδρία της C ta, με την οικονομολόγο 
Ρένα Ρουβιθά Πάνου να συνεχίζει, ενώ επαναδιορί-
στηκαν η τραπεζικός Λένια Ματθαίου (ΔΗΠΑ) και 
ο επιχειρηματίας Γιάννης Κρεμμός (ΔΗΚΟ). Στην 
Αντιπροεδρία της C ta διορίσθηκε ο μέχρι πρότινος 
Αντιπρόεδρος του ΚΟΤ, Κώστας Κουμής, ο οποίος 
ήταν ο βασικός υποψήφιος της επαρχίας Αμμοχώ-
στου για το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

Στην Προεδρία του ΚΟΑ, ο Πρόεδρος διόρισε 
τον πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ, Ανδρέα Μιχαη-
λίδη, ενώ ως μέλη την προερχόμενη από το ΑΚΕΛ, 

Δώρα Κυριάκου, τον προερχόμενο από το ΔΗΚΟ, 
Ανδρόνικο Ανδρονίκου και τον Ανδρέα Μυλωνά, ως 
προερχόμενο από τη ΔΗΠΑ. Αναβάθμισε, ταυτόχρο-
να, τον ρόλο της Καίτης Χατζηκυριάκου Λουκα δου, 
διορίζοντάς την Αντιπρόεδρο. 

Στην Αρχή Λιμένων ο Πρόεδρος διόρισε (επα-
ναδιορισμός) Πρόεδρο τον διευθυντή της εταιρείας 
Τρικωμίτη (Su uki) Πέτρο Κρασσά και Αντιπρόεδρο 
τη λογίστρια Τατιάνα Μιχαηλίδου, η οποία θεωρείται 
ότι πρόσκειται στο ΔΗΚΟ. Επαναδιορίζεται, επίσης, 
ο επιχειρηματίας Γιάννης Κωνσταντίνου, που θεω-
ρείται ότι προέρχεται από τη ΔΗΠΑ. Ο Πρόεδρος 
διόρισε, ακόμα, ως μέλος την υποψήφια του ΔΗΣΥ 
στις βουλευτικές εκλογές Άρτεμη Σαββίδου και τον 
υποψήφιο της Συμμαχίας Πολιτών Απόστολο Νικολάου.

Στο Ραδιοφωνικό δρυμα Κύπρου διορίστηκε ο 
μέχρι πρότινος Πρόεδρος στον Οργανισμό Ανάπτυξης 
Γης, Ανδρέας Φράγκου, ενώ προσκείμενος στο ΑΚΕΛ 
θεωρείται ο διορισθείς Ιορδάνης Παλληκαράς. ς 
μέλη του ΔΣ προερχόμενα από ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ 
θεωρούνται οι Χάρης Νεοφύτου και Νεόφυτος Λα-
μπερτίδης αντίστοιχα.

Στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ο κ. 
Αναστασιάδης τοποθέτησε ως Πρόεδρο, τον Πρόε-
δρο της οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗΣΥ, 
Μάριο Πελεκάνο. Προσκείμενος στη ΔΗΠΑ θωρείται 
ο δρ Μιχάλης Μιχαήλ και στο ΔΗΚΟ ο Κυριάκος 
Τσιουπανής.

μικρατικοί  νας ίασος  κεντροδε ι ν ποικιλι ν  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
a a o o osm sim i i.com 

«Σ  μία ρα που δ αι ρ μι-
ικ ς  φανα ικ ς πι ις λ ν ν 

ιδ ν και μ  υ ία αίμα ος  η ν ρ ια 
να καινια ούν αυ ρονα να α-
μί και μια ρι ιανική κκλη ία -
ρ ια και πολύ ν υπ ιακ  και α 
δύο ς οικοδομήμα α  ίναι αιρ ι-
κής ημα ίας»  υπο ραμμί ι ο  
ο οποίος παρ η ις  ανουαρίου 

α αυ ρονα καίνια μ νους και 
ρι ιανικού ναού η ν α διοικη ική 

πρ ύου α ης ι ύπ ου  μία μ λις 
ημ ρα μ  ην απ π ιρα ομ ι ικής 

πί ης  κοπ ική κκλη ία ο Κ -
ιρο.  κ ί παρου ία ου δ ι  μ  ον 
πλ ον κ αρο ρ πο ι η Κυπριακή 

ημοκρα ία ηρί ι μ  λ ς ις δυν -
μ ις ης  και μ λι α  υ ηλ  πίπ δο  

ις προ π ι ς ης ρας ου ίλου  
που πι υμ ί να απο λ ι ρα πα-
ρ δ ι μα προς μίμη η ρι ιαν ν και 
μου ουλμ ν ν. Κ νον ας μν ία και ην 
πρα μα ι ική α ία « ης λης προ π -

ιας που προη ή ηκ  ης υλοποίη ης 
και παρου ία ης αυ ού ου ρ ου»  ο κ. 
Συλλούρης π ρι ρ φ ι «μια αυμ ια 

ικ να που ρ ι αι η ί υπ ος  αλλ  
και η π ριο ή». ρ κ ι αι  υμπληρ -
ν ι  ια «μ λη λμη και μ λο ρ-
ρος απ  ον ρ δρο Σί ι». ιλ ν ας 

ια ην παρου ία ου ο αρυ ήμαν ο 
αυ  ον ς  κφρ ι υναι ήμα α 
« κ ίμη ης ου ρρους που νι ύ ι 
ην λπίδα ια ην ί υπ ο και ια ην 

π ριο ή». Σ η δι ρκ ια ης λ ής  
μου ουλμ νοι και ρι ιανοί καλλι-

ν ς ήκαν αυ ρονα η κηνή 
και ρα ουδού αν « ην ίδια ρα ο 

λλ  κμπαρ  ο οποίο η υν ίδη-
η και ην αν ίλη η η δική μας ίναι 
κφρα η δολοφονίας  φ νου  αίμα ος  
ν υνδυα μ  μ  ο  αρία  που 

ι ο να πρ π ι να ουδ ρ ι ο 
λλο  αλλ  ο να μπορ ί να αιρι ι 

και να νι ύ ι ο λλο και αυ  ια 
μ να πρ π ι να υπο ραμμι ί μ  κ -
φαλαία ρ μμα α». « ρι ιανοί και 
μου ουλμ νοι ίμα  να»  διαμήνυ  
ο  ο μπν λ α  αλ Σί ι. ήνυμα 
που ι υν φ ια και μ  ην κυπριακή 
πρα μα ικ η α  « ι»  απαν  ο κ. 
Συλλούρης και υμπληρ ν ι ι ην 
Κύπρο « ι νουμ  ι ολή και κα ο ή 
και ουδ πο  ο δικ  μας πρ λημα  

ουλ ι ον μ ρι ι μής  δ ν ν ο-
πί ηκ  ς ρη κ υ ική ύ κρου η». 

π  ην λλη  ημ ι ν ι ι «οποιαδή-
πο  ν ρ ια προς ην κα ύ υν η ης 

υμφιλί ης και ης ιρήνης οη  ην 
π ριο ή και ην αν ρ π η α». ς  
προ ι  «να λν ι και α μηνύμα α 

ον πρ δρο ης Τουρκίας  που λ ι 
να κμ αλλ υ ί και να δρ ι καρ-
πούς απ  ρη κ υ ικ  κινήμα α και 
προ ί ις. ίδαμ  ις προφ ις που 

ρί κ ι ια να ον ι ους Κούρ-
δους  ίδαμ  π ς υμπ ριφ ρ ηκ  

η Συρία  ον λ πουμ  π ς υμπ -
ριφ ρ αι ν ς Τουρκίας »  λ ι ο κ. 
Συλλούρης. « πορ ί να π ρ ι α μη-
νύμα α ή αν δ ν α π ρ ι ο ίδιος να α 
π ρουν κ ποιοι ύρ  ου»  κα αλή ι.

Ε      Σ

ΜΑΝ ΚΕ  Δ Α Ε  ΚΑ  Π Β Υ
Ε  Ε Κ Ν Β Υ ΕΥ Κ ΕΠ ΠΕΔ  

ΑΝΑ ΑΜΒΑΝΕ   Π ΕΔ   Β Υ
, Π Υ Π Ε   ΥΝΕ ΓΑ Α 

Ν Μ Κ Ν Κ Α Ν  ΠΕ  
ΚΑ  Ε ΜΑ Ε Α  Γ Α Ν ΜΕ  
Α ΓΥΠ Υ  Ε ΑΔΑ   ΚΥΠ Υ
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την κυπριακή πανίδα δεν 
καταγράφεται να ευδοκιμεί 
το μυθικό ζώο με κεφάλι 
τράγου και πόδια ελαφιού 
(τραγέλαφος). στόσο, πλε-
ονάζουν τα τραγελαφικά, τα 
παράδοξα, τα παράλογα και 

ο βάναυσος εμπαιγμός του λαού. 
Όλα όσα ζούμε και παρακολουθούμε 

σήμερα και τα τελευταία χρόνια συσσω-
ρεύουν έναν θυμό και μια οργή, η οποία, 
πρώτα ύστερα, θα εκδηλωθεί, γιατί δεν 
πάει άλλο. Δυστυχώς, οι πολίτες, με όλες 
αυτές τις προκλήσεις και τον εμπαιγμό της 
νοημοσύνης τους, αντί να γίνονται όλο και 
πιο ενεργοί, πιο μαχητικοί, μετατρέπονται 
σε άβουλους τηλεθεατές. Οι μάχες, πλέον, 
δεν δίνονται σε «εξωτερικά σκηνικά». Δεν 
γίνονται στους δρόμους και στις πλατείες, όπου 
η οργή μπορεί να βρει απήχηση και αντίλαλο. 
Δίνονται στους βολικούς καναπέδες, όπου 
η αποχαύνωση είναι πιο αποτελεσματική 
όταν συνοδεύεται με την πολιτική ύπνωση 
και τον ωχαδελφισμό. Ο Άντρος συγκάλεσε 
ξανά σε γεύμα τους πρέσβεις ξένων χωρών 
που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο, για να 
προειδοποιήσει εκ νέου, ως πολιτική μοιρο-
λογίστρα, πως «αν η λύση του Κυπριακού 

δεν είναι στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, θα γίνει διχοτόμηση». Άσχετο, 
αν, από τους μιναρέδες της Τουρκίας μέχρι 
και τα κατεχόμενα, τα εδώ ανδρείκελά της Τ/κ 
πολιτικοί επαναλαμβάνουν στη διαπασών 
για λύση δύο κρατών. Και το 18% να έχει ίσα 
δικαιώματα με το 80%. Πόσα «λουκούμια», 
άραγε, χρειάζεται να ρίξουμε στην καταβό-
θρα του μακελάρη εισβολέα για να χορτάσει 
τη βουλιμία του; Βουλιμία είναι αυτή, δεν 
χορταίνεται με τίποτα. Ό,τι και να δώσουμε, 
ό,τι και να του ρίξουμε, αυτός θα θέλει και 
άλλα, μέχρι να μας καταβροχθίσει όλους. Την 
πρακτική τού δώσε περισσότερα χωρίς να 
παίρνεις, δυστυχώς δεν την έχουν αντιληφθεί 
οι πολιτικοί ταγοί μας, που έχουν συνηθίσει να 
μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα, μετέχοντας 
σε «κοινωνικές» συναντήσεις-συναθροίσεις, 
ως να πατούν στο έδαφος του άλλου μισού 
μιας ξεχασμένης πατρίδας.

Ο ηγέτης της κυβερνώσας παράταξης συ-
νεχίζει τις πολιτικές πιρουέτες, επιδεικνύοντας 
την αμερικανόφιλη πολιτική του. Θέλει, λέει, 
ειρήνη, και λύση ΔΔΟ, αλλά δεν ανησυχεί ότι 
η χώρα  κατήντησε ένα άθλιο προτεκτοράτο 
του κάθε ξένου αμερικανοφασίστα και της κάθε 
ξεδοντιασμένης Βρετανίας. Μια «Ελεύθερη 
Κέρκυρα» με ξένα αεροπλάνα και βαπόρια 
να μαζεύονται στους ουρανούς και στις θά-
λασσές μας. Και αφού δίνουν που δίνουν 
απλόχερα διευκολύνσεις στους Αμερικανο-
βρετανο-εβραίους (μπάτε σκύλοι αλέστε), ας 
ζητήσουν και «αλεστικά». Κάποιες εγγυήσεις, 
τουλάχιστον, για την ασφάλεια των ιθαγενών. 
Ούτε και αυτά δεν διεκδικούν. Κάποιοι μοι-
ρολογούν για τις σοβαρές συνέπειες που 
θα έχει για την Κύπρο ένα άτακτο RE , 
αλλά δεν σκέφτονται να βάλουν μπροστά  το 
ξήλωμα των στρατιωτικών τους βάσεων. Να 
κοπεί και ο βήχας της Μέι, που τις αποκαλεί 
«πατρίδα μακριά από την πατρίδα». Και ενώ 
πορευόμαστε από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, στην 
ατμόσφαιρα διαχέεται ένα κλίμα διαγκωνι-
σμού ποιος θα πάρει την εξουσία όταν λήξει 
η θητεία του νυν Προέδρου, με κάποιους να 
σχεδιάζουν χωρίς να υπολογίζουν τα απρό-
βλεπτα. Να σχεδιάζουν από τώρα «κτίζοντας 
κάστρα», συγκεντρώνοντας από τώρα τους 
μελλοντικούς «αυλικούς». 

την ανο σια μά η
τ ν εντυπ σε ν 

Τα τηλεοπτικά κανάλια μετατρέπονται 
σε «θεατρικό σανίδι», με σκηνικά και παρα-
στάσεις όπου οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι και 

το βασικό μέλημα των «πρωταγωνιστών» 
είναι να πάρουν περισσότερη δόξα από τους 
«συμπρωταγωνιστές» τους, σε μιαν ανηλεή 
και ανούσια μάχη εντυπώσεων.   

Την ώρα που ο «ψευτοπόλεμος» συνεχί-
ζεται και οι πολιτικές μοιρολογίστρες διαρ-
ρηγνύουν τα τσεμπέρια τους κατεβάζοντας 
μαύρες πλερέζες, ουδείς μέμφεται εαυτόν 
ή έστω κάνει μια επιδερμική αυτοκριτική 
ότι συνέβαλε με τον πολιτικό οβολό του στη 
«νομιμοποίηση» των παράνομων και παρα-
γώγων μιας βάρβαρης εισβολής, που στον 
χάρτη του διεθνούς δικαίου καταγράφεται ως 
έγκλημα πολέμου με θύματα, ένθεν κακείθεν, 
Ε/κ και Τ/κ. Κανένας δεν τολμά να βγάλει 
από τα χρονοντούλαπα της Ιστορίας εκείνα τα 
ψηφίσματα περί εισβολής, περί παράνομου 
μορφώματος υποτελούς στην Τουρκία και 
να αρχίσουν να συζητούν σοβαρά, πλέον, 
πάνω σ’ αυτήν τη βάση. Δεν κουράστηκαν, 
πενήντα σχεδόν χρόνια, να λένε τα ίδια και 
η Τουρκία να απαντά στο ίδιο τέμπο. 

α γά ες σε  νον α υ να  
Στα κατεχόμενα, οι σφετεριστές τσακώ-

νονται αναμεταξύ τους ποιος θα πάρει τη 
διαχείριση του ιστορικού ξενοδοχείου «Ντομ» 
στην κατεχόμενη Κερύνεια, με τον εθνικιστή 
Τατάρ να κατηγορεί τους άλλους σφετεριστές, 
που επίσης το διεκδικούν, ως «εισβολείς». 
Ουδείς βγαίνει να φωνάξει: Πού πάτε, ωρέ 
κλέφτες, σφετεριστές πλιατσικολόγοι; «Δύο 
γαϊδούρια μαλώνουν σε ξένον αχυρώνα» 
-κατά που λέει και μια κυπριακή παροιμία-, 
αλλά εμείς τον χαβά μας. 

Της Κυριακής
20.01.2019
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Σ ε τούτες τις δύσκολες ώρες που 
βιώνει ο τόπος μας, Κοινωνία και 
Πολιτεία, περνώντας μέσα από 

Συμπληγάδες, βρισκόμαστε στα πρόθυρα 
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινωνικό 
επίτευγμα στην 59χρονη πορεία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (μαζί με το Αναλο-
γικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 
η επιτυχία του οποίου θα φεγγοβολήσει 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην Κύπρο 
του 21ου αιώνα. Μια αξιοπρέπεια, η οποία 
τσαλακώνεται καθημερινά στους διαδρόμους 
των νοσοκομείων και στις ουρές των εξω-
τερικών ιατρείων, αλλά και στην αδυναμία 
πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του 
ιδιωτικού τομέα, λόγω απρόσιτου κόστους.

Με απόλυτο σεβασμό προς τον ιατρικό 
κόσμο της Κύπρου και τις ανησυχίες που 
διατυπώνει για διάφορες πτυχές του Γενι-
κού Σχεδίου Υγείας, η κοινωνία των πολιτών 
απευθύνει θερμή έκκληση στους γιατρούς 
να θέσουν ως κορυφαία προτεραιότητά τους 
την αναγκαιότητα για ομαλή εφαρμογή του 
Σχεδίου, στα χρονικά πλαίσια που έθεσε ομό-
φωνα η Πολιτεία. Με τραγικό δεδομένο ότι 
το υφιστάμενο σύστημα υγείας κατέρρευσε 
προ πολλού, η εισαγωγή του ΓεΣΥ επείγει 
και κάθε λεπτό που χάνεται στην εφαρμο-
γή του αποβαίνει πολλαπλώς επιζήμιο για 
την κυπριακή κοινωνία. Κάθε αρχή είναι 
δύσκολη και, ως εκ τούτου, οφείλουμε ως 
Κοινωνία και Πολιτεία να παραμείνουμε 
αταλάντευτα προσκολλημένοι στον στόχο, 

για να προσφέρουμε ένα υπέρτατο αγαθό 
προς τους συμπολίτες μας. Τα όποια προ-
βλήματα αναφύονται στην πορεία, μπορεί 
κάλλιστα να συζητούνται με καλή πίστη και 
αγνές προθέσεις μέσω ειλικρινούς διαλόγου, 
έχοντας πάντοτε στο μυαλό μας την εξυπη-
ρέτηση του συνόλου, με αιχμή τις αρχές της 
αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Καλούνται, 
λοιπόν, οι ιατροί και οι εμπλεκόμενοι φορείς 
να επιδείξουν την αναγκαία κοινωνική ευ-
αισθησία, για να τερματιστεί η καθημερινή 
ταλαιπωρία των ασθενών, που έχουν ανάγκη 
ενός ποιοτικού συστήματος υγείας. Αναμφίβολα, 
η λειτουργία του ΓεΣΥ είναι ιστορικός σταθμός 
στην κυπριακή κοινωνία και, μπροστάρης 
για να εδραιωθεί και να πετύχει το μέγιστο 
αυτό επίτευγμα, είναι ο ιατρικός κόσμος. Η 
ιστορία, λοιπόν, κτυπά δυνατά την πόρτα του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο 
καλεί να κάνει τις αναγκαίες υπερβάσεις, ώστε ο 
τόπος να αποκτήσει ένα καθολικό, αλληλέγγυο 
και ποιοτικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Μια ταπεινή συμβουλή δίνω προς 
τον ιατρικό κόσμο της Κύπρου: Μη δώσετε 
την αφορμή σε κανέναν να σας απαξιώσει  

* Δημοσιογράφος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

Όλοι συμφωνούμε ότι το διοι-
κητικό μοντέλο του κράτους 
μας χρήζει σειράς δραστικών 

μεταρρυθμίσεων, οι οποίες, αφενός θα 
το καταστήσουν πιο σύγχρονο, ευέλικτο 
και αποτελεσματικό και, αφετέρου, θα το 
θωρακίσουν έναντι κινδύνων, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά σε 
περιπέτειες, όπως αυτές που βιώσαμε τα 
τελευταία χρόνια. Μεταρρυθμίσεις, όμως, 
σημαίνει τομές. Σημαίνει συνειδητοποίηση 
των προβλημάτων, των δυσλειτουργιών 
και των αναγκών. Σημαίνει, πάνω απ’ 
όλα, διάθεση για αλλαγή νοοτροπιών, 
πρακτικών και πολιτικών που δοκιμάστη-
καν για δεκαετίες και ολοκλήρωσαν τον 

κύκλο τους. Προ πόθεση επιτυχίας κάθε 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι να 
τίθεται υπεράνω όλων η εξυπηρέτηση των 
πολιτών και της κοινωνίας ως συνόλου 
και όχι επιμέρους ομάδων συμφερόντων. 
Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, εάν ο κάθε 
εμπλεκόμενος ή επηρεαζόμενος, επαγ-
γελματικός ή άλλος φορέας, αρχίζει να 
σκέφτεται ατομικά, σωματειακά ή συντε-
χνιακά, προβάλλοντας και διεκδικώντας 
τη διατήρηση ή ακόμη και την αύξηση 
των όποιων «κεκτημένων» ή ωφελημάτων 
του. Ενώ λοιπόν όλοι, τουλάχιστον φρα-
στικά, συμφωνούμε με την αναγκαιότητα 
μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς, σε αρκετές 
περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες, γίνα-
με μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών και 
τάσεων. Αρχίζοντας από την κρίση στην 
εκπαίδευση και τη στάση που τήρησαν 

και τηρούν οι επηρεαζόμενες επαγγελματι-
κές και άλλες ομάδες και συνεχίζοντας στις 
πρόσφατες αντιπαραθέσεις γύρω από το 
ΓεΣΥ, διαπιστώνουμε μιαν αδυναμία ορθής 
ιεράρχησης στόχων και προτεραιοτήτων. 

Οι ίδιες περίπου τάσεις καταγράφονται 
δυστυχώς και στο επίπεδο των προσπα-
θειών για μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Εμείς, ως τοπικοί αξιωμα-
τούχοι, πρώτοι απ’ όλους διαπιστώσαμε 
τις αδυναμίες, θεσμικές και λειτουργικές, 
του συστήματος αυτοδιοίκησης στον τόπο 
μας. Πρώτοι υποδείξαμε την ανάγκη για 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρω-
τίστως θα έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση 
των αρμοδιοτήτων και εξουσιών και με τη 
διασφάλιση επαρκών πόρων για υλοποί-
ηση σχεδιασμών και πολιτικών. Κακώς η 
όλη συζήτηση επικεντρώνεται στον αριθμό 
των δήμων και στις συμπλεγματοποιήσεις 
υπηρεσιών. Η διόρθωση των κακώς εχό-
ντων απαιτεί επικέντρωση στις αρχές της 
αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας, της 
λειτουργικότητας, θα πρόσθετα, ακόμη, 
της διαφάνειας, του ελέγχου και της λο-
γοδοσίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας. Είναι 
η πιο άμεση και η πιο αντιπροσωπευτική 
μορφή διοίκησης. Αυτόν της τον ρόλο πρέπει 
να τον διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. 
Λιγότερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημαίνει 
λιγότερη δημοκρατία. 

Σήμερα, οι τοπικές Αρχές στην Ευρώπη 
ασχολούνται με την προώθηση της γνώσης, 
της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαί-
δευσης και της ψηφιακής κοινωνίας, με 
τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης 
των πόρων στο πλαίσιο της παραγωγι-
κής διαδικασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, με την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την 
ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων και 
της καταπολέμησης της φτώχιας. Κι εμείς, 
ακόμη δεν έχουμε λύσει τα στοιχειώδη. 
Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτόνομα και 
να υλοποιήσουμε αποφάσεις και σχεδι-

ασμούς. Δεν μπορούμε να εκδώσουμε 
άδειες, είτε αυτές είναι οικοδομικές και 
πολεοδομικές είτε αφορούν οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως κέντρων αναψυ-
χής, κολυμβητικών δεξαμενών, πώλησης 
καπνικών προϊόντων ή πετρελαιοειδών. 
Κάθε βήμα μας σκοντάφτει σε δαιδαλώ-
δεις γραφειοκρατικές διαδικασίες του 
Δημοσίου και εξαρτάται από εγκρίσεις 
υπουργείων, επαρχιακών διοικήσεων και 
άλλων υπηρεσιών του κράτους.  

Χρειαζόμαστε, κατά συνέπειαν, μιαν 
αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, 
στο επίκεντρο της λειτουργίας της οποίας 
θα είναι οι πολίτες και η δυνατότητα παρο-
χής ποιοτικών υπηρεσιών και ευκαιριών. 
Δεν χρειαζόμαστε λιγότερη τοπική αυτο-
διοίκηση. Χρειαζόμαστε καλύτερη τοπική 
αυτοδιοίκηση, με διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια, εφοδιασμένη με τις εξουσίες, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους που απαιτεί 
ο σύγχρονος ρόλος και η αποστολή της. Ένα 
τέτοιο, πραγματικά αυτόνομο και ουσιαστικά 
αποκεντρωμένο σύστημα αυτοδιοίκησης, 
δεν θα βοηθήσει μόνο τις τοπικές κοινωνίες, 
αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα βελτιώσει και την κεντρική 
διοίκηση, αφού θα απελευθερώσει δημι-
ουργικές, παραγωγικές δυνάμεις. 

* Δήμαρχος Αραδίππου

 πέρτατη ε ύνη το  
ιατρικού κόσμο  έναντι το  

αγα ού της γείας

Στη χώρα του τραγέλαφου

Ν Π ΑΚ Κ  Υ Δ Ε 
ΠΕ Ε Α  ΝΑ ΠΑ
ΝΕ , ΔΥ Υ  ΔΕΝ Ν 
Ε ΥΝ ΑΝ Ε   Π

Κ  ΑΓ  ΜΑ , Π Υ Ε ΥΝ 
ΥΝ Ε  ΝΑ ΜΠΑ Ν ΒΓΑ

Ν ΥΝ Α ΚΑ Ε ΜΕΝΑ, ΜΕ
Ε Ν Α  Ε Κ Ν Ν ΚΕ  
ΥΝΑΝ Ε  ΥΝΑ Ε , 

 ΝΑ ΠΑ ΥΝ  ΕΔΑ  
Υ Α Υ Μ Υ Μ Α  Ε

Α ΜΕΝ  ΠΑ ΔΑ

ί ον μα δημιουρ ή ηκ  μ  
ις κα α λί ς ου δικη ρου ίκου 

Κληρίδη ια δικα ς  δικη ρους και 
ραπ ικ  ίδρυμα που φ ρον αι να 

ουν μπλοκή και διαπλοκή. λοι οι 
αίνουν ήμ ρα να πουν ο μακρύ και 

ο κον  ους α ή αν πιο π ι ικοί  
πιο ν ιμοι  κυροι και καιροι  αν 
α λ αν ον ου ι δη ρ νο. Την 
ρα  δηλαδή  που οι δίκ ς ή οι δι-

κ ς δι υ ή ις λ μ αναν ρο και 
ρ νο δημ ια. Καν νας δ ν μπορ ί 

να π ι π ς δ ν α ν ρι . ί  ην 
π ρίπ η ίκολ ον  ναν ίον Κύπρου 

ο  (που οι φορολο ούμ νοι α 
πληρ ουν ον λο αρι μ )  ί  ην 
π ρίπ η μ  υ ν ίς πρ ου α -
μού ου ρο δρου ου ν ου ια 
απο ημι ις κα α ν που ιναν 
α ι ραφα. Τ ρα ιν μα  και π λιν 

α ς μιας φαρ οκ μ δίας  που 
δια αι ο φος και η μπ α μιας 
παρακμ ου ας δημοκρα ίας  μ  δι -

ρη ους μούς και μ  αλι ρί ια να 
ίνον αι πλ ον  ρ πος ής. ολι ικ  

πρ πα  που ουν υ ύ ι ις δια-
κρι ς ου ί ς και ους αν ρ η ους 

μούς  η ούν μ η παρ μ α η. 
ραίος καιρ ς  παρ ι υ ρ ς και 

αν ποδος  μ  μια Κύπρο ης ημικα ο-
ής να πορ ύ αι  αρ ο ραφημ να 

ν ρ  που η α ιμ ρη ία ίναι η π ια 
πρακ ική ια λα α ρα ικ  και -
λ ίδικα μ ς ρήκαν α λ υ αία  

ρ νια. Σ ον ου ι δη ρ νο φ ιλαν οι 
π ν ς να κα α ρ ουν ις διαφ νί ς 
ους. α ίρουν μα α υμ ί α ου. 

ι κα πιν ορ ής και αφού ύ ι αν 
οι  ύ ι αν  ις ποι ς κοπιμ η-

ς να μφανί ον αι ς ρακλ ίς που 
α κα αρί ουν ους λους ους 

οποίους  ιρή  ν παρ δ  ουν 
λοι υ ύν ς ια ην υ ρ υμ νη 
α ούρα  η ρομι   και ους αποπνι-

κ ικούς ρους. Τ ρα  ρ α ύρ υ  
ην « κρ κο»  ρ α ύρ υ   ρ υν ς 

και  ο λος  να ρ ιο μηδ ν ις 
ο πηλίκον να μας ι λ α. υ  
κ φ αι ι πηρ  ή φ νακ  ο λα ς  

που ι ι πλ ον ην μπι ο ύνη 
ου προς λους αυ ούς που μιλούν 

και απ ιλούν μ  ηκ μ νο ο δ κ υ-
λο. νος και α οή η ος αδί ι ην 
ανηφ ρα ο αν νυμος πολί ης.  α 
δ ν ια να ον αραίνουν  α ρ η να 
ον λιανί ουν και ο φ μα ης απ ιλής 

να μ ίν ι ος απ  ους πλ ι ηρια-
μούς ραπ ν και οίκ ν δια ίρι ης 
η υπηρ ούμ ν ν αν ί ν να ον 

κο ν ι. Σ η ρα ου ρα λαφου 
πλ ον ουν οι ρα δί ς. λλ  ποιος 
ις λ π ι και ποιος ις ακού ι  αν 

αυ οί που πρ π ι να ις κ π ουν  
να ις αποκαλύπ ουν  να νημ ρ νουν 
και να  κα οδη ούν  κυκλοφορούν μ  
φίμ ρο και παρ πίδ ς

Και μ νον αν π ι υ αία να 
απ ημα  η ούν ον λ ο και η ούν 

ρ υν ς.    

Γ    

 ντρος συγκάλεσε ξανά σε 
γεύμα τους πρέσβεις ξένων 
χωρών που είναι διαπιστευ-

μένοι στην Κύπρο, για να 
προειδοποιήσει εκ νέου, ως 

πολιτική μοιρολογίστρα, πως 
αν η λύση του Κυπριακού 

δεν είναι στη βάση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, θα 
γίνει διχοτόμηση . σχετο, αν, 
από τους μιναρέδες της ουρ-
κίας μέχρι και τα κατεχόμενα, 

τα εδώ ανδρείκελά της κ 
πολιτικοί επαναλαμβάνουν στη 

διαπασών για λύση δύο κρα-
τών. Και το  να έχει ίσα 

δικαιώματα με το  

Καλούνται, λοιπόν, οι ιατροί 
και οι εμπλεκόμενοι φορείς 
να επιδείξουν την αναγκαία 

κοινωνική ευαισθησία, για 
να τερματιστεί η καθημερινή 

ταλαιπωρία των ασθενών, που 
έχουν ανάγκη ενός ποιοτικού 

συστήματος υγείας. Αναμφίβο-
λα, η λειτουργία του Γε Υ είναι 
ιστορικός σταθμός στην κυπρι-
ακή κοινωνία και, μπροστάρης 
για να εδραιωθεί και να πετύ-
χει το μέγιστο αυτό επίτευγμα, 

είναι ο ιατρικός κόσμος

Κακώς η συζήτηση για την ο-
πική Αυτοδιοίκηση επικεντρώ-
νεται στον αριθμό των δήμων 
και στις συμπλεγματοποιήσεις 
υπηρεσιών.  διόρθωση των 

κακώς εχόντων απαιτεί επικέ-
ντρωση στις αρχές της αποτε-
λεσματικότητας, της ευελιξίας, 
της λειτουργικότητας, θα πρό-
σθετα ακόμη, της διαφάνειας, 

του ελέγχου και της λογοδοσίας

CAPLAN LIMITED
Company No. 1743899

(in voluntary liquidation)

The company CAPLAN LTD. Registration #122,540 registered in accordance 
to the International Business Companies Act. Chapter 270 of the Laws 
of Belize Revised Edition 2000 on 02.08.2012, has been dissolved on 
2nd of January 2019. Mr. Michalakis Tsitsekkos of 113, Georgiou Griva 
Digeni Str., Astromeritis, P.C. 2722, Nicosia, Cyprus was the liquidator 
of the Company.

AIRSTREAM TRADING AND INVESTMENTS LIMITED
Company No. 1743899

(in voluntary liquidation)
 
NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 
that the above named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation 
commenced on 15th January 2019 and Harry J. Thompson of Harbour House, P.O. 
Box 4428, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator.

Dated: 15th January 2019
Harry J. Thompson
Voluntary Liquidator

ΕΝΗΣ ΕΝΟΦ ΝΤΟΣ 
xfontos@cytanet.com.cy

εταρρ μίσεις για ε πηρέτηση της κοινωνίας

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡ Φ
a.giourov@gmail.com
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Σαράντος Καργάκος δεν 
είναι πια ανάμεσά μας. 
Ταξιδέψε για τη γειτονιά 
των Αγγέλων,  σκορπί-
ζοντας απέραντη θλί-
ψη στους αμέτρητους 
εκτιμητές του τεράστιου 

έργου του. Δυο χρόνια κράτησε η μάχη του 
διαπρεπούς ιστορικού και φιλολόγου με την 
επάρατη νόσο, που δεν τον λύγισε ούτε στιγ-
μή. Έδωσε παλληκαρίσια τη μάχη και έφυγε 
όρθιος, με ψηλά το κεφάλι. Η απώλειά του 
αφήνει πίσω της δυσαναπλήρωτο κενό στον 
χώρο των Γραμμάτων, της διανόησης και 
της πνευματικής ζωής του τόπου.   

Ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος καταγό-
ταν από το Γύθειο της Λακωνίας και δήλωνε 
περήφανος για τη μανιάτικη καταγωγή του. 
Υπήρξε Ιστορικός της πρώτης γραμμής και 
Δάσκαλος ξεχωριστός. Υπόδειγμα αξιοσύνης 
και λεβεντιάς, με αστείρευτες πνευματικές 
αξίες και γνώσεις. Διακρινόταν από αγνό 
πατριωτισμό, αξιοπρέπεια θαυμαστή, εντι-
μότητα κρυστάλλινη και ήθος απροσμέτρητο. 
Υπηρέτησε με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, 
πάθος και δημιουργικότητα την κοινωνία, 
την επιστήμη και την εκπαίδευση, αφήνοντας 
ως πολύτιμη πνευματική κληρονομιά, όχι 
μόνο το ανεκτίμητης αξίας πολυσύνθετο έργο 
του, αλλά και το παράδειγμά του.

Δίδαξε σε υψηλό επίπεδο, στα μεγαλύτερα 
εκπαιδευτήρια των Αθηνών και στους μεγα-
λύτερους φροντιστηριακούς οργανισμούς, 
στους οποίους πάντα ήταν ιδρυτικό μέλος 
(«Ηράκλειτος», «Αριστοτέλης»). Δίδαξε ακόμη 
στη Σχολή Πολέμου του Ελληνικού Ναυτικού, 
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) και στη 
Διακλαδική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι 
μαθητές και σπουδαστές του τον ευγνωμο-
νούν για όσα σπουδαία τούς έμαθε.

Συνέγραψε 75 βιβλία (ιστορικού κυρί-
ως περιεχομένου) και αρκετές γλωσσικές 
μελέτες. Δημοσίευσε αμέτρητο αριθμό άρ-
θρων-αναλύσεων σε διάφορες εφημερίδες 
και περιοδικά. 

Κατέθετε με παρρησία, χωρίς υπεκφυγές 
και τεκμηριωμένα τις θέσεις του για το «Σκο-
πιανό», κάτι που ενοχλούσε εκείνους, που 
δειλοί και παραδομένοι, δεν αντιστέκονται 
στις ξένες επιβουλές και ενδίδουν σε λύσεις 
απαράδεκτες, θνησιγενείς και εμβαλωματικές. 
Ο Σαράντος Καργάκος είχε προβλέψει από 
το 1992 ότι η Ελλάδα θα δεχθεί τον όρο Νέα 
ή Βόρεια Μακεδονία, όπως αποκάλυψε σε 
συνέντευξή του στις αρχές του 2018. «Γι’ 
αυτό το ζήτημα, που είχα ονομάσει σκοπια-
νή εμπλοκή  σε βιβλίο μου που εκδόθηκε 
το 1992, ήμουν ανήσυχος από τότε. Στον 
επίλογο είχα γράψει: Είμαι ανήσυχος διότι 

ο ρεαλισμός  στο τέλος θα νικήσει. Η Ελλάς 
και πάλι θα υποχωρήσει, θα δεχθεί τον όρο 
Νέα Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία, ωστόσο 
δεν πρέπει να υποκύψει. Δυστυχώς, υποκύ-
ψαμε. Ο όρος FYROM ήταν παγιδευτικός, 
διότι μέσα σε αυτό το μακροσκελές όνομα, το 
μόνο που έμενε ήταν η Μακεδονία», δήλωσε 
με νόημα. Και τόνισε ακόμη: «Οι Σκοπιανοί 
υπήρξαν ανώτεροι ημών ως λαός και ως ηγε-
σία. Παρά το γεγονός ότι το 1992 πεινούσαν 
και όμως έμειναν σταθεροί στις θέσεις τους, 
διότι μπορεί να ήταν γυμνοσκελείς αλλά από 
διπλωματία ήξεραν... Μονοπωλούν το όνομα 
της Μακεδονίας, την ιστορία της Μακεδονίας 
μας και όποιος μονοπωλήσει το όνομα θα 
διεκδικήσει μονοπώλιο και για το έδαφος .».

Αργότερα έγραψε: «Περισσότερο αξίζει για 
τους συμμάχους  το κρατίδιο των Σκοπίων 
από την Ελλάδα». 

Και η άποψή του για τη στάση των Γερμα-
νών: «Αν σήμερα οι Γερμανοί δυστροπούν 
να πληρώσουν την επιδικασθείσα από τα 
Δικαστήρια αποζημίωση στους μαρτυρικούς 
κατοίκους του Διστόμου (και όχι μόνον του 
Διστόμου), δεν το κάνουν μόνον από τσι-
γκουνιά, το κάνουν για να μας ταπεινώσουν 
ακόμη μια φορά, αρνούνται υπόσταση στα 
δικαστήριά μας. Ουσιαστικά δεν αναγνωρίζουν 
σε μας υπόσταση κράτους. Παραπέμπουν 
το ζήτημα στον Υπουργό. Αυτός είναι ένας 
περιδεής εκπρόσωπος της Νέας Τάξης, που 
δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό αλλά στα 
Διευθυντήρια των Νέων Καιρών. Οι Γερμα-
νοί δεν μπορούν να μας συγχωρέσουν για 
την αντίσταση που καθυστέρησε την προ-
έλασή τους προς τη Σοβιετική Ένωση, την 
ίδια ώρα που πολλοί Ευρωπαίοι κατέθεταν 
τον θαυμασμό τους στον Άξονα ή τηρούσαν 
ουδετερότητα » 

Για την ιστορία να θυμηθούμε ότι οι Δανοί 
παρέδωσαν τη σημαία τους σε έναν μοτο-
σικλετιστή του Χίτλερ, οι Αλβανοί πολέμη-

σαν μαζί με τον Χίτλερ, ενώ και οι Τούρκοι 
είπαν «περάστε, ναζί»  Η Τουρκία, που με 
την ανοχή και σε πολλές περιπτώσεις με τη 
στήριξη των νέων παγκόσμιων αφεντικών, 
εν ονόματι της ειρήνης ( ), σφάζει, ατιμάζει 
και κατακρατεί με τη λόγχη στηριζόμενη στα 
ματωμένα άρβυλα της, ξένα εδάφη στην Κύ-
προ, τη Συρία και αλλού  

Αυτός ο ξεχωριστός Έλληνας, με τις αστεί-
ρευτες γνώσεις και το τεράστιο επιστημονικό 
και πατριωτικό εκτόπισμα, δεν αξιοποιήθηκε 
ποτέ από την πατρίδα  Η καυτή γραφίδα του 
και η στεντόρεια φωνή του, κραυγή αγωνί-
ας και εγερτήριο σάλπιγμα για ανόρθωση 
της χώρας από το βούρκο, ενοχλούσε τους 
σημερινούς μετριότατους από κάθε άποψη 
πολιτικούς (ελάχιστες μόνο λαμπρές εξαιρέσεις 
υπάρχουν). Για τους οποίους έλεγε συχνά: 
«Υποχωρούν για να φαίνονται ευπρεπείς 
απέναντι στους συμμάχους ».

Απαιτούσε μέτρα για το παιδί: «Δεν αρκεί 
η γονιμότητα στα λόγια και στις υποσχέσεις. 
Απαιτούνται έργα, συγκεκριμένα μέτρα. Μέ-
τρα για το παιδί, ώστε να μη γίνεται θύμα της 
αστοργίας. Να μη ζει την αγωνία της αγονίας, 
της έλλειψης δηλαδή γονιών, όχι επειδή είναι 
ορφανό αλλά επειδή ο γονιός είναι απών».

«Μέτρα για την προστασία των προσφύγων, 
ώστε να μην καταντούν της γης οι κολασμένοι. 
Γιατί αλλιώς η δική τους κόλαση θα μετα-
φερθεί στον δικό μας δήθεν παράδεισο», είχε 
γράψει σε ένα από τα χιλιάδες διεισδυτικά 
κείμενά του που παραμένουν διαχρονικά 
επίκαιρα. «Πάρτε μαζί σας νερό, το μέλλον 
θα έχει πολλή ξηρασία », είπε με νόημα, 
χρησιμοποιώντας τα λόγια του ποιητή, σε 
μιαν από τις τελευταίες ραδιοφωνικές συ-
νεντεύξεις του   

Το ήθος της οικογένειάς του: «Κάποτε τα 
δεινά έληξαν και στον τόπο εγκαθιδρύθηκε 
μια κουτσή και στραβή τάξη. Η οικογένειά 
μου περνούσε δύσκολες ώρες αφόρητης 
φτώχιας. Η Κατοχή μάς είχε εξουθενώσει. 
Κάποιοι δικηγόροι ξεκίνησαν έναν αγώνα 
για αποζημιώσεις. Μάζευαν υπογραφές από 
συγγενείς θυμάτων. Υπόσχονταν -αν θυμά-
μαι καλά- δύο χιλιάδες το κεφάλι . Πήγαν 
και στον πατέρα μου να υπογράψει, μα ο 
φτωχούλης αρνήθηκε με βδελυγμία. Δεν 
κοστολογούνται τα κεφάλια των αδελφών μου , 
είπε. Κι ένιωσε πως ανταπέδιδε με τη φράση 
αυτή την καλύτερη τιμωρία στην επηρμένη 
μεταπολεμική Γερμανία, τη Γερμανία του 
οικονομικού θαύματος, που στηρίχθηκε στην 
ξένη εργασία και στην αφειδώς παρεχόμενη 
αμερικανική βοήθεια».

* Αναπλ. καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis hotmail.com

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Καλό ταξίδι, ΔΑΣΚΑΛΕ

Α ΑΝ  ΚΑ
ΓΑΚ  Ε Ν Κ  
ΚΕ Α Α , Π Υ 
ΕΝ Υ Ε  
ΑΠ  Π Κ  
Υ ΜΑ

Τ ο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα 
της Γερμανίας CD  ανέδειξε την 
πρωθυπουργό και γενική γραμματέα 

του κόμματος του ομόσπονδου κρατιδίου 
Ζάαρλαντ, Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ, 
ως διάδοχο της καγκελαρίου Άγκελα Μέρ-
κελ στην ηγεσία του κόμματος. Η Άνεγκρετ 
Κραμπ-Καρενμπάουερ, γνωστή ως ΑΚΚ, 
επιβλήθηκε των δύο ανθυποψηφίων της, του 
πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του CD , Φρίντριχ Μερτς, και του 
σημερινού Υπουργού Υγείας Γενς Σπαν.

Η ΑΚΚ έτυχε υποστήριξης από τη Μέρκελ, 
αλλά και από τις γυναικείες οργανώσεις του 
χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, οι οποίες 
υποστηρίζουν ότι η γυναικεία παρουσία 
είναι περιορισμένη στη γερμανική Βουλή, 
την undestag, της οποίας προεδρεύει ο 
αντίπαλος της καγκελαρίου και θερμός 
υποστηρικτής των δύο ανθυποψηφίων 
της ΑΚΚ, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. 

Ο Σόιμπλε προετοίμαζε εδώ και καιρό 
την εκδίκησή του προς τη Μέρκελ, η οποία 
του απόσπασε την προεδρία του CD  το 
2000, ενώ λίγο αργότερα απομάκρυνε τον 
Φρ. Μερτς από την προεδρία της κοινο-
βουλευτικής ομάδας. Ενδεικτική είναι η 
πρόσφατη αποτυχία της Μέρκελ να εκλέξει 
τον αρεστό της στη θέση του επικεφαλής 
της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας.

Μετά  το αποτυχημένο αποτέλεσμα, αλλά 
και τα χαμηλά ποσοστά που απέσπασε το 
CD  στις εκλογές σε ομοσπονδιακά κρατίδια, 
προπύργια του κόμματος, ο εσωκομματικός 
πόλεμος υπό την ηγεσία του Σόιμπλε άρχισε 
ήδη για τα καλά. Το περιοδικό der Spiegel, 
σε κύριο άρθρο του, απευθυνόμενο στη 
Μέρκελ, της ζητούσε ανοιχτά να φύγει από 
την προεδρία του κόμματος, για να γίνει μια 
νέα αρχή, ενώ η εφημερίδα Sueddeutsche 

eitung έκανε λόγο για αντιπολίτευση στο 
ίδιο της το κόμμα.

Τόσο ο εκατομμυριούχος Φρ. Μερτς, 
ιδιοκτήτης ιδιωτικού αεροπλάνου και 
εκλεκτός των πλουσίων, όπως έγραψε 
το περιοδικό der Stern, όσο και ο νεαρός 
Υπουργός Υγείας, ο οποίος από τα 22 
του χρόνια εκλεγόταν για 4 συνεχόμενες 
θητείες στη θέση του βουλευτή, ανήκαν 
στους σκληροπυρηνικούς και πιο φιλε-
λεύθερους υποψηφίους. Και οι δύο υπό-
σχονταν επαναφορά των χαμένων ψήφων 
του CD  προς το ακροδεξιό κόμμα της 
Εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD. Ο Γ. 
Σπαν λόγω της ομοφυλοφιλίας του και 
του γάμου με τον σύντροφο του, ίσως να 
ενόχλησε αρκετούς συντηρητικούς ψηφο-
φόρους των χριστιανοδημοκρατών. Η δε 
σκληρή στάση του Φρ. Μερτς ιδιαίτερα 
έναντι στο προσφυγικό ζήτημα σχολιάστηκε 
αρνητικά από το ίδιο περιοδικό.

Η Μέρκελ δεν πτοήθηκε, όμως, ούτε 
από την εσωκομματική αντιπολίτευση 
ούτε από την κριτική των έγκυρων ΜΜΕ. 
Είχε κρυμμένο άσο στο μανίκι, βγάζοντας 
στο τραπέζι την υποψηφιότητα της ΑΚΚ, 
η οποία «κτύπησε» με τις δηλώσεις της 
περί ενός κόμματος του λαού, το κέντρο 
των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του 

CD .  Μίλησε για επαφή με τη βάση του 
κόμματος, κάτι που οι δύο ανθυποψήφιοί 
της άρχισαν να εφαρμόζουν στο τέλος της 
προεκλογικής περιόδου. Παρόλο που η 
ΑΚΚ έχει πιο συντηρητικές απόψεις στο 
προσφυγικό ζήτημα απ’ ό,τι η Μέρκελ, πα-
ρουσιάζει αρκετά λαϊκά χαρακτηριστικά, τα 
οποία την καθιστούν αποδεκτή και προσιτή 
προς τον απλό πολίτη.

Ενάντια στις απόψεις των συντηρητικών 
οπαδών του CD , που υποστηρίζουν πως 
έφτασε  ο καιρός να ηγηθεί του κόμματος 
μια ανδρική προσωπικότητα, η Μέρκελ και 
η ΑΚΚ επιβλήθηκαν της τριάδας Σόιμπλε, 
Μερτς και Σπαν. Η νέα ηγέτιδα του CD  
πολύ πιθανόν να είναι και η νέα διάδοχος 
της Μέρκελ στην καγκελαρία το 2021, όταν 
θα εκπνεύσει η τέταρτη θητεία της νυν κα-
γκελαρίου.

Η νίκη της ΑΚΚ φέρνει, έτσι, το CD  
πιο κοντά στη συνεργασία με τους Πρά-
σινους παρά με τους Φιλελεύθερους, 
που ήταν οι εκλεκτοί των δύο ανθυπο-
ψηφίων της, όπως ανέφερε εξάλλου η 
εφημερίδα die eit.

Η Μέρκελ, μετά τον επίμονο αγώνα, που 
έκανε για σχηματισμό κυβέρνησης συνα-
σπισμού, κατάφερε να χαράξει τον δρόμο 
διαδοχής της στην εκλεκτή της, αφήνοντας 
πίσω το παρελθόν και την προσπάθεια πε-
ριθωριοποίησής της από τον τέως Υπουργό 
Οικονομικών. Η Γερμανίδα Καγκελάριος 
δεν έφυγε πυροβολώντας, αλλά παίρνοντας 
εκδίκηση από αυτούς που την αμφισβη-
τούσαν. Η ίδια φρόντισε να αφήσει τη δική 
της σφραγίδα στο κόμμα, εκτοπίζοντας τους 
εσωκομματικούς αντιπάλους της, λίγο πριν 
από την οριστική έξοδό της.

* Δήμαρχος Δερύνειας    

Π ριν από οχτώ χρόνια, όταν 
εκλέγηκα για πρώτη φορά στο 
ΔΣ της Παιδιατρικής Εταιρείας 

Κύπρου (ΠΕΚ), ένα μεγάλο μέρος της 
δράσης μας ήταν η μελέτη των προνοιών 
του σχεδιασμού για το ΓΕΣΥ και η κατά-
θεση εισηγήσεων και προτάσεων στον 
ΟΑΥ για τη βελτίωση του σχεδιασμού σε 
ό,τι αφορούσε την επαγγελματική ομά-
δα των παιδιάτρων. Υπηρέτησα για 4 
χρόνια από τη  θέση του γραμματέα της 
εταιρείας και για όλον αυτόν τον καιρό 
δώσαμε μαζί με το υπόλοιπο ΔΣ, έναν 
μεγάλο, επίμονο και συνεχή αγώνα για 
τα δίκαια αιτήματά μας. Τόσο για τις 
πρακτικές δυσλειτουργίες που εντοπί-
σαμε αλλά και για τις αμοιβές μας, που 
αρχικά κρίναμε ότι δεν ανταποκρίνονταν 
σε αξιοπρεπείς ιατρικές αμοιβές σε μια 
ευρωπαϊκή χώρα. 

Σκοπός μας ήταν να ενταχθούμε και να 
εργαστούμε στο πλαίσιο ενός συστήματος 
υγείας με τις καλύτερες προ ποθέσεις. 
Καθ’όλη την διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων με τον ΟΑΥ όλα αυτά τα χρόνια, 
ακόμα και προ 2 βδομάδων, σταδιακά, 
έχουμε ικανοποιήσει όλα μας τα αιτήματα 
ως παιδίατροι, εκτός από την παράλληλη 
άσκηση ελεύθερης ιδιωτικής ιατρικής, για 
τον απλούστατο λόγο ότι ΔΕΝ προνοείται 

από τον Νόμο. Είναι παράνομο.
Η ισχυρή εντολή που δόθηκε στην 

έκτακτη γενική συνέλευση στην ηγεσία 
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ), τον Οκτώβρη 2018, αφορούσε 
τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης με 
επιμονή και ευελιξία για να βελτιώσει 
όλες τις πρόνοιες που κρίναμε προ-
βληματικές. Τους τελευταίους 2 μήνες 
ικανοποιήθηκαν και άλλα αιτήματα του 
ΠΙΣ, αλλά μετά από κάποιο σημείο η 
αρνητικότητα και η στάση της ηγεσίας 
του ΠΙΣ ξεκίνησε να δημιουργεί ερω-
τηματικά.

Αναμφίβολα η παθητική στάση που 
υιοθέτησε αυτήν την κρίσιμη στιγμή η 
ηγεσία του ΠΙΣ, διακόπτοντας τον διά-
λογο, δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αφήνει 
τον ιατρικό κόσμο στην εγκατάλειψη και 
χάνει τον έλεγχο των διαπραγματεύσεων. 
Η ιατρική κοινότητα έχει εκτεθεί στα μάτια 
της κοινής γνώμης, όπου ο μέσος πολίτης 
πιστεύει πλέον ότι όλα αυτά οφείλονται 
στην απληστία των ιατρών στο σύνολό τους. 
Γι’ αυτό,  φταίει η τακτική και η ρητορική 
που ακολούθησε η ηγεσία σε όλην αυτήν 
τη διαδρομή. 

Αν σκοπός ΟΛ Ν ήταν να βελτιώσουμε 
το ΓΕΣΥ, η στάση αυτή της ηγεσίας τότε 
μάλλον επιβεβαιώνει τις φήμες ότι κάποιοι 
συνάδελφοι με υπερκέρδη θα προτιμού-
σαν τη μη έναρξη ή/και κατάρρευση του 
ΓεΣΥ, παρά την μετ’ εμποδίων λειτουργία 
του με χαμηλότερα υπερκέρδη.

Εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι απ’ όλες 
τις ειδικότητες ανά το παγκύπριο δείξαμε 
υπομονή και σεβασμό  στις διαδικασίες των 
σωμάτων και κατά τις διαβουλεύσεις της 
ηγεσίας με τον ΟΑΥ. Έχουμε διαχωρίσει τη 

θέση μας πλέον από τις επιστημονικές μας 
εταιρείες. Η εγκατάλειψη του αγώνα από 
την ηγεσία μάς έχει απογοητεύσει. Εμείς 
δεν θα τα βάλουμε κάτω. ς η γενιά των 
Κυπρίων γιατρών που θα βιώσει αυτήν 
την τεράστια μεταρρύθμιση, εμείς θα επιλέ-
ξουμε να στηρίξουμε τον θεσμό του ΓεΣΥ 
με την ένταξή μας, αλλά θα συνεχίσουμε 
με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα 
να διεκδικούμε και να διαβουλευόμαστε 
μέχρι την ομαλοποίηση του ΓεΣΥ για μας 
αλλά και για τους ασθενείς μας.

Να πούμε εδώ ότι αν αυτή η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ, η οποία εδώ 
και 8 χρόνια έχει προκαλέσει τόση φτώ-
χια, δυσπιστία, ανασφάλεια, οικονομική 
καταστροφή, ξεσπίτωμα δυσπραγούντων 
συμπολιτών μας, ενδιαφέρεται για τη βι-
ωσιμότητα του συστήματος, θα πρέπει να 
επιδείξει ένα άλλο πρόσωπο, έτοιμο να 
επενδύσει απλόχερα στην Υγεία.

Πάρα τις αρνητικές πρόνοιες του συ-
στήματος, αναλογιζόμενοι την αποστολή, 
τον βασικό μας ρόλο στην αλυσίδα της 
υγείας και γενικότερα τις υπηρεσίες 
υγείας ως αγαθό για την κοινωνία, 
συνάδελφοι απ’ όλες τις ειδικότητες 
επιλέξαμε θα συμβληθούμε με αυτό 
σε μια προσπάθεια να εργαστούμε μαζί 
με τον ΟΑΥ για την ομαλότερη δυνατή  
εφαρμογή του σχεδίου και για τη  συ-
νεχή επιτήρηση για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών και των συνθηκών άσκησης 
της ιατρικής πράξης.

Εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε,  θα πα-
ρακολουθούμε, θα παρεμβαίνουμε και 
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε.
* M.D, Παιδίατρος, Πρώην γραμματέας Παιδι-

ατρικής Εταιρείας Κύπρου

 « ριαμβε τικ » έ οδος της έρκελ ΓεΣΥ  ε αρετ ν και τόλμην εντάσσομαι
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Στο κλίμα πρωτοφανούς αβεβαι-
ότητας που κυριαρχεί τόσο στο 
«θρυμματισμένο» στρατόπεδο 

του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται να προ-
στεθεί και η παράμετρος του χρόνου. 
Η μόνη περίπτωση να αποφευχθεί 
μια έξοδος χωρίς συμφωνία είναι όλες 
οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν μέ-
χρι το τέλος Μαρτίου. Την ίδια ώρα, 
το σενάριο να απορριφθεί το plan 

, το οποίο θα οδηγήσει η Πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας τη Δευτέρα 
στο Κοινοβούλιο, δεν είναι καθόλου 
απίθανο, μιας και οι παραχωρήσεις 
που αναμένει η Μέι από πλευράς 
ΕΕ δύσκολα θα γίνουν.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, 
η παράταση της ημερομηνίας απο-
χώρησης της Βρετανίας μοιάζει να 
είναι αναπόφευκτη. Παρόλα αυτά όμως 
ακόμα και στην περίπτωση παράτα-
σης μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οπότε θα 
σχηματιστεί το νέο Ευρωκοινοβούλιο, 
υπάρχουν ισχυρές επιφυλάξεις, αφού 
εύλογα διερωτάται κανείς τι μπορεί 
να επιτευχθεί σε τρεις μήνες, όταν δεν 
έχει βρεθεί η χρυσή τομή μετά από 
δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. 

Σ   
o a  

Ε Α Υ   ΜΕ ,
Π Υ ΕΠΑ Ε Α 
Α Α Α , 

Ε Ν Α  Ν 
ΑΝ Π ΕΥ  
Ε Μ Α Π  

Π Α  Μ Μ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙ ΡΓΑΛΛΗΣ 

ΣΤ Ν ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΤΟ 

Βρετανική  ρουλέτα 
ε μια χώρα στην οποία 
το πολιτικό δράμα έγινε 
πλέον καθημερινότητα, 
οι εξελίξεις γύρω από τον 
γόρδιο δεσμό του rexit, 
δύσκολα πλέον προκαλούν 
εντύπωση. Μέσα σε μία μό-

λις εβδομάδα, το «ανυπότακτο» στις επιταγές 
της Τερέζα Μέι, αλλά και των Βρυξελλών, 
βρετανικό Κοινοβούλιο απέρριψε μία συμ-
φωνία, οι διαπραγματεύσεις της οποίας κρά-
τησαν δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ κλήθηκε 
να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του στο 
πρόσωπο της Πρωθυπουργού της χώρας. 
Πλησιάζοντας πλέον στο τέλος αυτής της 
διαδρομής, οι βουλευτές εξέρχονται της κάθε 
κοινοβουλευτικής διαδικασίας σίγουροι από 
τη μια ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν είναι 
η σωστή, αλλά ανίκανοι από την άλλη να 
διαμορφώσουν μιαν εναλλακτική. Με την 
κλεψύδρα πια να αδειάζει επικίνδυνα, ένα 
σενάριο που λίγους μήνες πριν θα φάνταζε 
αδύνατο, σιγά-σιγά γίνεται πραγματικότητα. 

ια υ νηση 
αν ανη να υ ε ν σει 

Η επόμενη ημέρα της ψηφοφορίας επί 
της συμφωνίας του rexit επιβεβαίωσε την 
αδυναμία της κυβέρνησης να εκπληρώσει 
τη λαϊκή εντολή που πήρε για να οδηγήσει 
τη χώρα σε μια συντεταγμένη έξοδο από 
την ΕΕ. Η άνευ προηγουμένου συντριβή 
στο Κοινοβούλιο, με 432 βουλευτές να 
τάσσονται κατά, εκ των οποίων μεγάλος 
αριθμός να προέρχεται από το κυβερνών 
κόμμα, και μόλις 202 να υποστηρίζουν τη 
συμφωνία της Μέι για το rexit, κατέδειξε 
τον κατακερματισμό της χώρας, η οποία 
βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια στ’ αχνάρια 
ενός άτακτου rexit, χωρίς κάποιο κόμμα 
ή ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο να μπορεί 
να διατυπώσει μια ξεκάθαρη άποψη που να 
οδηγεί προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Το κοινό έδαφος συνοψίζεται στην ιδέα 
ότι πρέπει να αποφευχθεί μια έξοδος χωρίς 
συμφωνία υπό την απειλή οικονομικής 
καταστροφής, χωρίς να υπάρχει όμως η 
προοπτική υιοθέτησης ενός μηχανισμού 
για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο. Το 
αδιέξοδο πάντως φαντάζει σχεδόν αδύνατο 
να αρθεί, αφού το διαιρεμένο Υπουργικό 
Συμβούλιο, αδυνατώντας να φτάσει σε συμ-
βιβασμό, ρίχνει το μπαλάκι στο γήπεδο 
του Κοινοβουλίου, το οποίο θα επωμιστεί 
τελικά και την ευθύνη ενός «σκληρού» 
διαζυγίου με την ΕΕ.  

 α αγ  ητο ι ς 
της ε α ι

Μέσα όμως σε αυτήν την απελπιστι-
κή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλ-
θει η πολιτική σκηνή στη Βρετανία, δύο 

πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει, τα 
οποία δύνανται να οδηγήσουν προς μια 
πιο ξεκάθαρη βάση τα επόμενα βήματα 
της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι και θα 
ενισχύσουν την προσπάθεια αποτροπής 
μιας «άτακτης» εξόδου της χώρας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την πρωτοφανή 
συντριβή στη Βουλή, για πρώτη φορά η 
Μέι έκανε άνοιγμα στους διαφωνούντες 
βουλευτές της, παραδεχόμενη ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει αποδοχή της συγκε-
κριμένης συμφωνίας. Επεσήμανε όμως 
ότι η απουσία οποιουδήποτε μηνύματος, 
που να δείχνει μια εναλλακτική από τους 
Συντηρητικούς που την καταψήφισαν, 
μπορεί να έχει συνέπειες. 

Υπό μορφήν «εκβιασμού» η Πρωθυ-
πουργός συνέστησε στους βουλευτές του 
κόμματός της, και ειδικότερα στους υπερ-
μάχους του rexit, να αναθεωρήσουν τις 
προσδοκίες τους, διαφορετικά θα στραφεί 
στην αντιπολίτευση για συμβιβασμό, ο οποί-
ος θεωρείται σίγουρο ότι θα περιλαμβά-
νει πρόνοιες ενός πιο «μαλακού» rexit. 
Πολλοί αναλυτές μάλιστα επισημαίνουν 
ότι η φαινομενική νίκη των «σκληρών» 

rexiteers στην ψηφοφορία στην πραγ-
ματικότητα έσπρωξε τη διαδικασία προς 
την αντίθετη κατεύθυνση. 

Η δεύτερη αλλαγή είναι η οριστική 
εγκατάλειψη της ρητορικής της Μέι, η 
οποία ήθελε «το no deal να είναι καλύτερο 
από μια κακή συμφωνία». Η αλλαγή στη 
στάση της Κυβέρνησης επιβεβαιώθηκε 
διά στόματος της Πρωθυπουργού, η οποία 
«υπενθύμισε» στη Βουλή των Κοινοτήτων 
ότι οι Βρετανοί δεν ψήφισαν το 2016 μια 
έξοδο χωρίς συμφωνία, αλλά είχαν πάρει 
την υπόσχεση για μια συμφωνία με τις 
Βρυξέλλες.

 τα τι  π σ  από 
την π όταση μομ ς 

Η επόμενη ημέρα της απόρριψης της 
συμφωνίας βρήκε το Κοινοβούλιο να δι-
εξάγει άλλη μία δραματική ψηφοφορία, 
αυτήν τη φορά για την τύχη της κυβέρνη-
σης. Η Τερέζα Μέι κλήθηκε για δεύτερη 
φορά σε μόλις ένα μήνα να δώσει μάχη 
για τη θέση της μετά την πρόταση μομ-
φής της αντιπολίτευσης. Η «εφτάψυχη» 
πρωθυπουργός τελικά επιβίωσε οριακά 
της ψηφοφορίας (325 υπέρ και 306 κατά), 
με το αποτέλεσμα να μη θυμίζει σε τίποτα 
το Βατερλώ της προηγούμενης ημέρας. 
Η Τερέζα Μέι ουσιαστικά καλωσόρισε 
την πρόταση μομφής του ηγέτη του Ερ-
γατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, αφού ήρθε ως 
«θείο δώρο» σε μια πολιτική συγκυρία 
στην οποία η συνοχή των Τόρις βρισκόταν 
σε οριακά επίπεδα. 

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, παίζο-

ντας σωστά τα χαρτιά της, εξώθησε την 
αντιπολίτευση σε μια πρόωρη πρόταση 
μομφής, η οποία της έδωσε την ευκαιρία 
να μετατρέψει την ψηφοφορία σε δήλωση 
εμπιστοσύνης και να σφυγμομετρήσει 
με αριθμητικά δεδομένα τις προθέσεις 
στήριξης των βουλευτών της. Έτσι κι 

αλλιώς, η πολιτική συμπεριφορά των 
Τόρις δεν μπορούσε να είναι η ίδια, 
αφού το διακύβευμα πλέον είχε αλλά-
ξει. Οι Συντηρητικοί rexitteers μπορεί 
να καταψήφισαν τη συμφωνία της Μέι, 
όμως, η πρόταση μομφής δημιούργησε 
την πόλωση που χρειαζόταν η ηγέτιδα 

Αμέσως μετά τη συντριπτική 
απόρριψη της συμφωνίας από 
τους Βρετανούς βουλευτές, η 

απάντηση των Βρυξελλών ήταν άμεση 
και συντονισμένη, επαναλαμβάνοντας 
αυτό που ήξερε καλά το Λονδίνο - η 
συμφωνία δεν είναι προς επαναδια-
πραγμάτευση. Η ΕΕ, χωρίς καμιά διά-
θεση αυτοκριτικής για τυχόν ευθύνες 
για την «εκκωφαντική» καταψήφιση της 
συμφωνίας που είχαν συνομολογήσει με 
τη βρετανική κυβέρνηση, έκανε σαφές 
στο «άναρχο» βρετανικό κοινοβούλιο διά 
στόματος των ανώτατων εκπροσώπων 
της ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει 
ούτε τις κόκκινες γραμμές της, ούτε και 
τους Ιρλανδούς συμμάχους της για να 
κάνει τη ζωή ευκολότερη σε ένα κράτος 
μέλος που ετοιμάζεται να αποχωρήσει. 

Οι ελπίδες των Βρετανών βουλευτών 
για κάμψη της «αδιαλλαξίας» των Βρυξελ-
λών στο κρίσιμο ζήτημα του «backstop» 
μετά και την ταπεινωτική ήττα της Μέι 
διαψεύστηκαν γρήγορα, αφού διεφάνη ότι 
προτεραιότητα του μπλοκ είναι πρωτίστως 
η διαφύλαξη των θεμελιωδών αρχών, 
όπως η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς 
και ακολούθως το οικονομικό κόστος 
που μπορεί να επωμιστεί από ένα μη 

συναινετικό διαζύγιο με τη Βρετανία.
Μέσα όμως σε αυτό το κύμα άρνη-

σης ο επικεφαλής διαπραγματευτής της 
ΕΕ για το rexit, Μισέλ Μπαρνιέ, άφησε 
ένα παράθυρο ανοιχτό για κάποιου είδους 
επαναδιαπραγμάτευση, αναφέροντας ότι 
θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετικού 
είδους συμφωνία υπό έναν όρο. Το Λον-
δίνο να αλλάξει τα βασικά του αιτήματα, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Βρυξέλλες 
περιμένουν από τη Βρετανία να εγκαταλείψει 
την αποφασιστικότητά της να αποχωρήσει 
από την τελωνειακή ένωση και την κεντρι-
κά ρυθμιζόμενη ενιαία αγορά. Εντούτοις, 
ο Μπαρνιέ με τη σειρά του υπεραμύν-
θηκε της συμφωνίας που επιτεύχθηκε 
και προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος μιας 
άτακτης υποχώρησης είναι τώρα μεγα-
λύτερος από ποτέ. Οι διεργασίες για μια 
άτακτη έξοδο είναι πυρετώδεις στο μπλοκ 
των 27 και επιβεβαιώνουν την αποδοχή 
από μέρους της ΕΕ του γεγονότος ότι η 
Βρετανία δεν θα αλλάξει εύκολα στάση. 
Δέκα μόλις εβδομάδες πριν από την 29η 
Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε 
τις προετοιμασίες για «άτακτο» rexit, ενώ 
Γαλλία και Γερμανία ψήφισαν νομοσχέ-
δια για οχύρωση των συμφερόντων των 
πολιτών τους που επηρεάζονται.

των Τόρις, ώστε να κινητοποιήσει τους 
βουλευτές της για να στηρίξουν τελικά 
την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, οι Βο-
ρειοϊρλανδοί εταίροι της Μέι, έχοντας 
εκπληρώσει τον στόχο της απόρριψης 
της συμφωνίας, δεν είχαν πρόθεση να 
στηρίξουν την πρόταση μομφής.

Ο   

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΡ-
ΡΙΦΘΕΙ ΤΟ   ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΛΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟ, 
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΙ 
Η ΜΕ  ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΕ 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ. 
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ταν στα τέλη του περα-
σμένου Δεκεμβρίου 
ανακοινώθηκε στο 
Ισραήλ η προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών 
για τις 9 Απριλίου 
2019, κανείς δεν 

περίμενε ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες ο 
κομματικός χάρτης της χώρας θα μεταβαλ-
λόταν τόσο δραστικά. Μέχρι τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, κανείς δεν 
μπορεί να είναι σίγουρος ποιες ακριβώς θα 
είναι οι πολιτικές δυνάμεις και συμμαχίες 
που θα συναγωνιστούν στις κάλπες. Εν μέσω 
κομματικών διασπάσεων, προσωπικών 
ανταγωνισμών και απρόσμενων συγκλίσεων, 
φαίνεται για την ώρα πως δύο θα είναι οι 
κύριοι μονομάχοι για το πρωθυπουργικό 
αξίωμα: ο νυν Πρωθυπουργός Βενιαμίν 
Νετανιάχου και ο νεοεμφανιζόμενος στην 
πολιτική, τέως Αρχηγός των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, στρατηγός Μπένι Γκαντς.

ι π ο σεις 
του ετανιά ου

Όλα δείχνουν ότι οι επερχόμενες εκλογές 
είναι κρίσιμες όχι μόνο για το Λικούντ, το 
μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, που εδώ 
και χρόνια αποτελεί τον κορμό εκάστοτε 
κυβερνητικού συνασπισμού, αλλά και για τον 
ίδιο τον αρχηγό του, Βενιαμίν Νετανιάχου. 
Μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να 
μην κατάφεραν να αρθρώσουν πολιτικό 
λόγο, ικανό να μειώσει τη  δημοτικότητά 
του, ωστόσο, δύο ήταν οι σημαντικότεροι 

Α Ε ΑΙΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Εκλογές σε κινούμενη άμμο
Η παρατεταμένη σιωπή του 

Γκαντς στοχεύει να αξιοποι-
ήσει το διάστημα που δια-

νύουμε, εν αναμονή του πορίσματος 
περί τυχόν ποινικών ευθυνών του 
Νετανιάχου. Βλέποντας, όμως, αφενός 
τα ποσοστά του κεντροδεξιού Λικούντ 
να παραμένουν υψηλά και, αφετέρου, 
το Κόμμα των Εργατικών να καταρρέ-
ει δημοσκοπικά, ο στρατηγός Γκαντς 
έλυσε την περασμένη εβδομάδα τη 
σιωπή του, δηλώνοντας λακωνικά 
ότι τάσσεται υπέρ της επαναδιατύ-
πωσης του αμφιλεγόμενου «Νόμου 
του Έθνους», που στηρίχθηκε με πά-
θος από την εθνοθρησκευτική Δεξιά, 
ενώ επικρίθηκε έντονα τόσο από την 
ισραηλινή αριστερή αντιπολίτευση, 
όσο και διεθνώς. 

Έτσι, χωρίς να θεωρείται τίποτα 
βέβαιο, το νέο κόμμα του Μπένι Γκαντς 
μάλλον προσβλέπει  στις ψήφους που 
θα διαρρεύσουν από τους Εργατικούς. 
Αυτή, όμως, η ιδεολογική στόχευση 
ενδέχεται να αλλάξει, εάν το πόρισμα 
για τις ποινικές ευθύνες του Νετανιά-
χου προκαλέσει τριγμούς στο δεξιό 
Λικούντ. Μέχρι τότε, εκτιμάται ότι 
ο Γκαντς θα προτιμά τη σιωπή - αν 
και είναι κοινό μυστικό ότι ο ίδιος 
πρόσκειται ιδεολογικά στον χώρο της 
Δεξιάς, συμφωνώντας με τους μέχρι 
τώρα χειρισμούς στο Παλαιστινιακό. 

Η Τριμερής Κύπρου-Ελλά-
δας-Ισραήλ ουδέποτε τέ-
θηκε στο πεδίο κομματικής 

αντιπαράθεσης, είτε εντός είτε εκτός 
κυβέρνησης. ς εκ τούτου, δεν ανα-
μένεται να υπάρξει κάποια μεταβολή 
της ισραηλινής στάσης ως προς τον 
ελληνικό περιφερειακό παράγοντα. 
Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι κύριος υποστηρικτής 
της ενίσχυσης των σχέσεων με την 
Κύπρο και την Ελλάδα αποδείχθηκε 
το περιβάλλον Νετανιάχου, παρά τις 
επιφυλάξεις που εκφράζονταν κατά 
καιρούς από τοπικά think tanks και 
επιχειρηματικούς κύκλους. 

Η πρόσφατη αμερικανική ενθάρ-
ρυνση δεν θα πρέπει να μας εφησυχά-
ζει, καθότι η τελευταία λέξη θα ανήκει 
πάντοτε στους διεθνείς επενδυτές. Παρά 
τις αισιόδοξες προβλέψεις, το εγχείρη-
μα του Eastmed βρίσκεται ακόμα σε 
φάση κρίσιμη. Θα ήταν, λοιπόν, καλό, 
οι ισραηλινές εκλογές του Απριλίου 
να μη φέρουν νέα πρόσωπα στα ισρα-
ηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων σε 
ό,τι αφορά την εμβάθυνση του άξονα 
Λευκωσίας-Αθήνας-Ιερουσαλήμ, τη 
στιγμή, μάλιστα, που η διακυβέρνηση 
Νετανιάχου από το 2010 και εντεύθεν 
απέδειξε ότι έχει τη βούληση να εξυ-
πηρετήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις 
ελλαδικές και κυπριακές επιδιώξεις. 
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παράγοντες που τόνισαν δυσάρεστες πτυχές 
της θητείας του: Ο Τύπος και η Δικαιοσύνη.

Έτσι, ιδίως κατά την τελευταία τριετία, ο 
Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρίσκεται αντι-
μέτωπος με έναν ιδιότυπο «πόλεμο σκιών», 
με δημοσιεύματα που επίμονα συνδέουν 
τον ίδιο, τα μέλη της οικογένειάς του και 
στενούς του συνεργάτες, με υποθέσεις δια-
φθοράς. Συγχρόνως, βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη ανακριτικές πράξεις, το αποτέλεσμα 
των οποίων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. 
Η πλήρης εικόνα για το εάν συντρέχουν 
στο πρόσωπο του Νετανιάχου αποχρώσες 
ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων 
διαφθοράς θα φανεί στην έκθεση του Νομι-
κού Επιτρόπου παρά τη Κυβερνήσει, η οποία 
φημολογείται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα 
τις ερχόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι 
η δημοσιοποίηση της έκθεσης αυτής θα 
συμπέσει χρονικά με τις εσωκομματικές 
εκλογές στο Λικούντ, που θα καθορίσουν 
την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. 

ια από αση 
που νει πο ά

Από την άλλη, και ενώ πολλές υποθέσεις 
που ενέπλεκαν τον Νετανιάχου σε σκάνδαλα 
έχουν μπει στο αρχείο, η κοινή γνώμη δεν 
φαίνεται να επηρεάζεται από τις υπόνοιες 
που βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα. 
Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 
ο Νετανιάχου διατηρεί τη  δημοτικότητά του 
ψηλά, συγκεντρώνοντας ποσοστό 44% ως 
προς την καταλληλότητά του να διατηρήσει 
το πρωθυπουργικό αξίωμα. Παρ’ όλα αυτά, 
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Στο Νταβός της Ελβετίας θα διεξαχθεί και 
φέτος το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. 
Το γεγονός αυτό,  παρόλο που από άποψη 

θεματολογίας παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, 
είθισται να τραβά τα βλέμματα κυρίως λόγω των 
προσωπικοτήτων που το απαρτίζουν.

Κατά την περσινή χρόνια, το ενδιαφέρον μονο-
πώλησε η εμβληματική φυσιογνωμία του Αμε-
ρικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, ο όποιος κώφευε 
στις εκκλήσεις Ευρωπαίων και λοιπών εταίρων 
για αποφυγή ενός νομισματικού πολέμου εκ μέ-
ρους των ΗΠΑ.  Φέτος τα πράγματα αναμένεται 
να είναι πολύ διαφορετικά, μιας και ο Αμερικα-
νός Πρόεδρος δεν αναμένεται να παραστεί στις 
εργασίες του συνεδρίου.

Πέραν του Τραμπ, αναμένεται να καταγραφεί 
ακόμη μια ηχηρή απουσία, αυτή του Γάλλου 
Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αυτό το 
διάστημα έχει την προσοχή του στραμμένη στην 
κλιμακούμενη εσωτερική κρίση και τις μεταρρύθ-
μισες. ς εκ τούτου, εύλογα αναρωτιούνται αρκετοί 
αναλυτές για το ποια προσωπικότητα θα επισκιάσει 
τις υπόλοιπες κατά το τριήμερο 22-25 Ιανουαρίου.

Από τους παγκόσμιους ηγέτες, που κατά τα 
φαινόμενα θα δώσουν το «παρών» τους στις εργα-
σίες του συνεδρίου, ηγετικό ρόλο αναμένεται να 
επιχειρήσει να αναλάβει η Γερμανίδα Καγκελά-
ριος Άγκελα  Μέρκελ, σε μιαν από τις τελευταίες 
της παραστάσεις ως επικεφαλής του κράτους. 
Η ισχυρή κυρία της Γερμανίας αποτελεί, με τα 
υφιστάμενα δεδομένα, την πλέον αναγνωρίσιμη 
παρουσία της ευρωπαϊκής ηπείρου, παρόλα αυτά 
υπάρχουν και άλλες σημαντικές παρουσίες που 
αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή.

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται ασφαλώς 
ο νέος Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζα χ Μπολσονά-
ρο, ο οποίος έχει διχάσει όχι μόνο τη χώρα του, 
αλλά και την υφήλιο με τις απροκάλυπτα ακραίες 
θέσεις του για ευαίσθητα ζητήματα. Μισογύνης, 
φυλετικός ρατσιστής αλλά και υπέρμαχος της 
απρόκλητης βίας, ο νέος ηγέτης της Βραζιλίας 

μπορεί να μην έχει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στις όλες εργασίες του συνεδρίου, αλλά σίγουρα 
θα κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, ελλείψει και 
του αντίπαλου πόλου, θα έχει ενδιαφέρον να δι-
αφανεί ποιο ρόλο θα κρατήσει στο όλο γεγονός. 
Δεδομένου όμως του όλου κλίματος ανάμεσα σε 
Ρωσία και ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, και εν τη 
απουσία Τραμπ, ενδεχομένως ο Ρώσος ηγέτης 
να επιχειρήσει μια ηγετική εμφάνιση, την οποία 
χρειάζεται πολύ.

Για την ιστορία αλλά βεβαίως και την πραγματική 
αξία του τριήμερου φόρουμ στο Νταβός, το θέμα 
που θα συζητηθεί φέτος είναι «Παγκοσμιοποίηση 
4.0: οικοδόμηση μιας διεθνούς αρχιτεκτονικής 
στην εποχή της Δ  βιομηχανικής επανάστασης». 
Όπως γράφει ο ιδρυτής του Οικονομικού Φό-
ρουμ, Κλάους Σβαμπ,  σε επιστολή προς τους 
συμμετέχοντες, «περιβαλλοντικές κρίσεις, κυρίως 
μετά την αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, αποτελούν πιθανότατα τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες προκλήσεις της επόμενης δεκαετί-
ας». Κατά τα φαινόμενα, όμως, και δεδομένης της 
πρότερης εμπειρίας από αντίστοιχες εκδηλώσεις, 
οι προσδοκίες δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα 
αυξημένες.

Σε ανα τηση παγκόσμιο  ηγέτη 
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ΓΑ ΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ * 

Η Δημοκρατία του Congo (RDC) είναι η μεγα-
λύτερη χώρα της Αφρικής, νότια της Σαχάρας. 
Συνορεύει με 9 χώρες, είναι πλουσιότατη σε 

πρώτες ύλες, η πρώτη παραγωγός και εξαγωγέας παγκο-
σμίως του κοβάλτιου και «δημοφιλής» των πολυεθνικών, 
μεγάλη σε έκταση όπως η Δυτική Ευρώπη. Τη χώρα 
κυβερνούσε από το 2001 ο Joseph abila, που ανήκε, 
όπως και οι αντίπαλοί του, σε μια πολιτική οικογένεια 
της χώρας. Ο abila μετά από 18 χρόνια στην εξουσία 
αναγκάστηκε να προκηρύξει εκλογές, χωρίς βέβαια να 
έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή 
της χώρας, έχοντας υπόψη πάλι να επανέλθει.

Στις 10 του Ιανουαρίου τα αποτελέσματα των εκλο-
γών έφεραν ως νικητή τον F lix shisekedi με 38,54% 
των ψήφων και τον αντίπαλό του Martin Fa ulu με 
34,8% των ψήφων. Τα αποτελέσματα, όμως, αυτά δεν 
είναι αποδεκτά από τους αντιπάλους του shisekedi, 
που ισχυρίζονται αντίθετα. Επίσης, η Γαλλία κρατά 
αποστάσεις από τα αποτελέσματα και προς αυτήν την 
κατεύθυνση έκανε δηλώσεις ο Γάλλος Υπουργός των 

Εξωτερικών (βλ.  Joan ilouine En RDC, la ictoire 
Contestee de shisekedi , Le Monde, 11/01/2019, 
σελ. 2).

Ποια είναι η κατάσταση, προς το παρόν, στη Δη-
μοκρατία του Congo; Ο shisekedi, ο οποίος ανήκει 
επίσης σε μεγάλη πολιτική οικογένεια της χώρας και 
ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του στην αρχηγία του 
κόμματος  D S, αποφάσισε, για να πάρει την εξουσία 
πιο εύκολα και χωρίς ταραχές, να συμμαχήσει με τον 
Joseph abila. Ο τελευταίος, προς το παρόν, πιστεύει 
ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του και έτσι οι δύο 
προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της αντιπολί-
τευσης, για να αναλάβει την εξουσία ο shisekedi με 
τον abila στο πλευρό του. Αυτή είναι η κατάσταση 
σήμερα (11/01/2019), με τη χώρα να βρίσκεται σε 
ανήσυχη και ταραχώδη κατάσταση και με την αντι-
πολίτευση να προσπαθεί να αποτρέψει την άνοδο του 

shisekedi στην εξουσία.
Είναι ενθαρρυντικό ότι επιτέλους έγιναν εκλογές. 

Ας ελπίσουμε ότι η μεταβίβαση της εξουσίας θα λά-
βει χώραν χωρίς πολλές ταραχές, με τρόπον ώστε να 
επανέλθει ηρεμία στη Δημοκρατία του Congo. Αυτό, 
βέβαια, δεν φαίνεται τόσο εύκολο.

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

πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

ι εκλογές στη Δημοκρατία το  

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕ Σ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

οι επιτυχίες που σημείωσε. Ενδεικτικά: 
Μεταφορά της πρεσβείας των  ΗΠΑ και της 
Γουατεμάλας στην Ιερουσαλήμ, συντονισμός 
με τη Ρωσία στο Συριακό, ανάπτυξη διαύλων 
επικοινωνίας με τη Σαουδική Αραβία και 
τους συμμάχους της στον Περσικό Κόλπο, 
αξιοποίηση του διαμεσολαβητικού ρόλου 
του Κατάρ σε ό,τι αφορά την κατάσταση 
στη Γάζα, ενίσχυση των σχέσεων με την 
Ινδία, στρατιωτική συνεργασία με την Αί-
γυπτο στο Σινά, ανάπτυξη της παρουσίας 
του Ισραήλ στην Αφρική, εμβάθυνση της 
συνεργασίας με Ελλάδα-Κύπρο-Ιταλία-ΕΕ 
για τον Eastmed (γεγονός που συνετέλεσε 
στη δραστική μείωση των επικρίσεων της 
ΕΕ κατά της πολιτικής του Ισραήλ έναντι 
των Παλαιστινίων).

Οι καλές επιδόσεις του Νετανιάχου 
στην ισραηλινή εξωτερική πολιτική τα 
τελευταία χρόνια αποτελούν και το με-
γάλο του «επικοινωνιακό ατού» για την 
προεκλογική του εκστρατεία, και απ  ό,τι 
φαίνεται πρόκειται να το αξιοποιήσει τους 
επόμενους μήνες στο έπακρον. δη χθες 
(Σάββατο, 19/1), ο Νετανιάχου μετέβη στο 
Τσαντ για να ανακοινώσει και επίσημα πια 
την πλήρη αποκατάσταση των διπλωμα-
τικών σχέσεων με την αφρικανική αυτή 
χώρα, ύστερα από την πλήρη διακοπή 
τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 
Επιπροσθέτως, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος 
της Βραζιλίας πρόκειται να επισκεφθεί 
επίσημα το Ισραήλ, ακριβώς μία εβδο-
μάδα πριν από τις εκλογές - και φυσικά, 
έπεται συνέχεια. Εκτιμάται μάλιστα ότι, εάν 
οι δημοσκοπικές επιδόσεις δεν θα είναι 
ενθαρρυντικές για τον Νετανιάχου τους 
επόμενους μήνες, φαίνεται πως οι ΗΠΑ 
θα φροντίσουν να μειώσουν τις απώλειες: 
Μόλις ανακοινώθηκε η προκήρυξη των 
πρόωρων εκλογών, κύκλοι του Λευκού 
Οίκου άφησαν να διαρρεύσει ότι η ανα-
κοίνωση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ 
για τη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιηθεί 
«σε συνάρτηση με τον χρόνο διεξαγωγής 
των εκλογών στο Ισραήλ», με ό,τι άλλο 
υπονοείται... Οι οιωνοί για τον Νετανιάχου 
είναι καλοί - πλην, όμως, υπό την δαμό-
κλειο σπάθη της ισραηλινής δικαιοσύνης.  

Ε γατι ο  σε ση
ε μα για αντς

Ενώ το Κόμμα των Εργατικών της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει σοβαρό 
κίνδυνο διάσπασης λόγω των κραδασμών 
που προκάλεσε η προσωπική αντιπαράθεση 
μεταξύ του (εξωκοινοβουλευτικού) αρχηγού 
του, Άβι Γκάμπαϊ, και της αρχηγού της κοι-
νοβουλευτικής του ομάδας, Τσίπι Λίβνι, το 
«αντιπολιτευτικό κενό» φιλοδοξεί να καλύψει 
ο στρατηγός Μπένι Γκαντς (είχε διατελέσει 
Αρχηγός του στρατού κατά την περίοδο 
2011-2016), ιδρύοντας το κόμμα «Σθένος 
για το Ισραήλ». Χωρίς να προβεί σε καμία 
απολύτως δήλωση περί του ιδεολογικού του 
στίγματος, ο Γκαντς συγκέντρωσε αμέσως το 
38% της κοινής γνώμης ως προς το εάν είναι 
κατάλληλος για την πρωθυπουργία. Αυτό 
το «υψηλό σκορ» αποδεικνύει γι’ ακόμα μια 
φορά πόσο ψηλά βρίσκεται ο θεσμός του 
στρατού στα μάτια του μέσου Ισραηλινού. 

* Δρ Διεθνών Σχέσεων, Ερευνητής
του Ινστιτούτου Μπεν-Γκουριόν, Ισραήλ

Υ ΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑ-
ΝΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗ-
ΝΗ ΜΠΕΝΙ ΓΚΑΝΤΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ. 

εάν το πόρισμα του Νομικού Επιτρόπου τον 
οδηγήσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, 
η δημοτικότητά του αναμένεται να πληγεί 
σημαντικά - αλλά και πιθανότατα να ενθαρρύ-
νει τους εσωκομματικούς του ανταγωνιστές 
να τονίσουν την παρουσία τους, αλλάζοντας 
άρδην τις ισορροπίες στο Λικούντ, το οποίο 
(μέχρι τώρα τουλάχιστον) δείχνει να είναι 
συσπειρωμένο γύρω από τον αρχηγό του. 

εγά ες επιτυ ες 
στον ιεθν  στ ο 

Ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι συγχρόνως 
και Υπουργός Εξωτερικών, μπορεί να αι-
σθάνεται ικανοποιημένος για τον τρόπο με 
τον οποίον διαχειρίστηκε τις διεθνείς σχέσεις 
της χώρας του. Διόλου ευκαταφρόνητες 
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«
ι πολίτες θα 
έχουν έτσι 
την ευκαι-
ρία να ακού-
σουν και να 
συγκρίνουν 
επιχειρή-

ματα, και να αντιμετωπίσουν τη συμφωνία 
των Πρεσπών, με γνώμονα την αλήθεια, 
και με κριτή τη συνείδησή τους, χωρίς να 
υποκύπτουν σε μικροκομματικά παιχνίδια 
και υστερικές εκδηλώσεις δήθεν πατριω-
τικού ανταγωνισμού». Με αυτά τα λόγια, 
στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το μέγαρο 
Μαξίμου, η ελληνική Κυβέρνηση κάλεσε 
σε debate τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης με μόνο θέμα τη συμφωνία των 
Πρεσπών. Μάλιστα, η Κυβέρνηση πρότεινε 
αυτή η δημόσια αντιπαράθεση να μεταδοθεί 
ταυτόχρονα απ’ όλα τα κανάλια της χώρας.

ο ό ι  του υ ιά ου
Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης της Ελλάδος και πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν 

σήκωσε το γάντι που του πέταξε το Μαξίμου 
και απέρριψε την πρόταση για διεξαγωγή 
Debate με διακαναλική μετάδοση. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, «οι δι-
εθνείς συμφωνίες της χώρας συζητιούνται 
και κυρώνονται στη Βουλή» και σε αυτήν 
τη διαδικασία συμμετέχουν όλα τα κόμματα 
και όλοι οι Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι 
και αναλαμβάνουν τις ιστορικές ευθύνες 
τους. Κατηγορεί, μάλιστα, τον Αλέξη Τσίπρα 
πως «εργαλειοποίησε το εθνικό ζήτημα για 
μικροκομματικούς λόγους και καθύβριζε 
ως ακροδεξιούς τη μεγάλη πλειονότητα των 
Ελλήνων που διαφωνούσαν μαζί του. Αυ-
τήν τη διχαστική αντίληψη επιβεβαιώνει 
και με τη σημερινή και γεμάτη αλαζονεία 
ανακοίνωσή του». Προτείνει, μάλιστα,  στον 
Έλληνα πρωθυπουργό, αν θέλει διεξαγωγή 
debate, να προκηρύξει εκλογές, ή ακόμη 
αν αυτή η πρόταση δεν του αρέσει, να προ-
χωρήσει σε debate με τον Πάνο Καμμένο 
και να μιλήσουν ανοιχτά για τη σχέση τους.

ι εν ε πε ο σ π ας 
για τη συμ ν α

Με έντονο πάθος από το βήμα της Βου-
λής των Ελλήνων ο Αλέξης Τσίπρας υπε-
ρασπίστηκε τη συμφωνία των Πρεσπών, 
λέγοντας πως, μόλις παρέλαβε την κοινοτική 
διακοίνωση των Σκοπίων, ξεκαθάρισε ότι 
η αναφορά στον όρο «εθνικότητα» γίνεται 
μόνο υπό την έννοια της ιθαγένειας και δεν 
υποδηλώνει ή καθορίζει εθνοτική καταγωγή. 
Ορίζεται, είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, ως «Μακεδονική/πολίτης της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». 
Η ρηματική διακοίνωση έφτασε διά της 
διπλωματικής οδού από τα Σκόπια στην 
Αθήνα και ο Αλέξης Τσίπρας την ανέγνω-
σε. Αυτό που δεν είπε, λοιπόν, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός, αλλά είναι ξεκάθαρο από το 
αυτούσιο κείμενο, είναι πως σε τρία σημεία 
η ρηματική διακοίνωση κάνει αναφορές σε 

«Μακεδονικό λαό». Συγκεκριμένα, σε μια 
περίπτωση αναφέρει πως «η Δημοκρατία 
(της Βόρειας Μακεδονίας) θα προστατεύει, 
εγγυάται και ενισχύει τα χαρακτηριστικά και 
την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του 
Μακεδονικού λαού». Στην ίδια παράγραφο 
σημειώνεται ότι η Δημοκρατία θα προνοεί 
για τη διασπορά των Μακεδόνων,  μακε-
δονικού λαού και τμήματος των Αλβανών, 
των Τούρκων, των Βλάχων των Βόσνιων 
και των Ρομά  προάγοντας τους δεσμούς 
με την πατρίδα. Το κείμενο αναφέρεται και 
στη γλώσσα της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με 
τη σχετική παράγραφο,  «όπως αναφέρεται 
στο Άρθρο 1 (3) (γ), το Άρθρο 7 και συγκεκρι-
μένα στο Άρθρο 7 (3) και (4), η «μακεδονική 
γλώσσα» αναφέρεται στην επίσημη γλώσσα 
του Δεύτερου Μέρους, όπως αναγνωρίστηκε 
από την Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών 
ονομάτων που έγινε στην Αθήνα το 1977, 
και η οποία ανήκει στην ομάδα των νοτιο-
σλαβικών γλωσσών». Στις προβληματικές 
διατυπώσεις λογίζεται και η παραμονή των 
αναφορών στο ASNOM. 

 απάντηση τ ν αμμα ε ο-
νι ν ο γαν σε ν

Είναι γεγονός πως η Κυβέρνηση της 
Ελλάδας βρίσκεται ενώπιον μιας επικίν-
δυνης στροφής, αφού οι εξελίξεις καθό-
λου δεν μπορούν να προβλεφθούν, παρά 
την εξασφάλιση της ψήφου εμπιστοσύνης 
με ψήφους ίσες με τις απαραίτητες για τη 
διατήρηση της σταθερότητας και περισ-
σότερες από εκείνες που θα έριχναν τον 
Αλέξη Τσίπρα στη δύνη της κυβέρνησης 
ανοχής.  Οι Παμμακεδονικές οργανώσεις 
κατέθεσαν την Πέμπτη στην Εισαγγελία του 

Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά «κατά 
παντός υπευθύνου, ο οποίος εμπλέκεται στη 
Συμφωνία των Πρεσπών και έχει διαπράξει 
τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικών 
προσώπων, παθητικής και ενεργητικής 
δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματική δραστηριότητα». Στο πε-
ριεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς της 
γίνεται λόγος για αναφορά του τέως Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου στο 
Υπουργικό Συμβούλιο (20.10.2018) ότι ο 
Τζωρτζ Σόρος χρηματοδότησε με 50 εκα-
τομμύρια ευρώ την ελληνική Κυβέρνηση, με 
σκοπό την εξαγορά πολιτικών προσώπων 
στην Ελλάδα και τα Σκόπια, σχετικά με τη 
συμφωνία των Πρεσπών.

Ουσιαστικά οι Παμμακεδονικές ορ-
γανώσεις ζητούν τη διερεύνηση τριών 
καταγγελιών. Πρώτον, κατά πόσον ο Πά-
νος Καμμένος κατήγγειλε ενεργητική και 
παθητική δωροδοκία των βουλευτών των 
Κοινοβουλίων των Σκοπίων και της Ελλάδος, 
όπως ανήρτησε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο itter. Δεύτερον σε περίπτωση 
που το αδίκημα της δωροδοκίας δεν έχει 
διαπραχθεί, να διερευνηθεί εάν ο Πάνος 
Καμμένος διέπραξε το αδίκημα της συκοφα-
ντικής δυσφήμησης κατά του Νίκου Κοτζιά 
για τον προσπορισμό πολιτικού οφέλους. 
Και, τρίτον, αν υπάρχουν άλλα αδικήματα. 
Σχετική δήλωση εξέδωσε και ο δικηγόρος 
της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας, Στυ-
λιανός Γρηγορίου, με την οποία αναφέρει 
ότι «το άρθρο 50 της Διεθνούς Σύμβασης 
της Βιέννης καθιστά μια τέτοια συνθήκη (των 
Πρεσπών) απολύτως άκυρη».

ο αντε ο  σ με α 
στο νταγμα 

Στο Σύνταγμα είναι προκαθορισμένο το 
σημερινό ραντεβού των Παμμακεδονικών 
Οργανώσεων με τους Έλληνες που επιθυ-
μούν να διατρανώσουν την αντίθεσή τους 

με τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι διοργα-
νωτές του νέου συλλαλητηρίου έξω από τη 
Βουλή των Ελλήνων επιμένουν στη θέση 
της διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Σύμφωνα 
με το κείμενο της διακήρυξης «μία ευκαι-
ριακή και πλασματική οριακή πλειοψηφία 
στη Βουλή προκειμένου να υπερψηφίσει 
τη  Συμφωνία αναδεικνύει το άγχος της 
επιβολής μίας ξενόφερτης εφεύρεσης για 
ένα θέμα τόσο καυτό και σοβαρό για την 
Ελλάδα. Και μόνο οι πανηγυρισμοί των 
διαφόρων ξένων Υπουργών Εξωτερικών 
δείχνουν πόσο κακή και μειωτική για την 
Ελλάδα είναι η «Συμφωνία». Την αντίθεσή 
της στη Συμφωνία των Πρεσπών εξέφρασε 
γι’ ακόμα μία φορά και η Ιερά Κοινότητα 
του Αγίου Όρους.

Η ΜΑΧΗ Τ Ν ΜΑΧ Ν  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦ ΝΙΑ Τ Ν ΠΡΕΣΠ Ν 

Επί ξυρού ακμής η Μακεδονία

Κ Ν Ε  ΑΚ Κ  ΑΠ
ΜΕΓΑ  ΜΑ Μ Υ Π Υ
ΑΝΑ Ε  Π ΥΜ Υ
ΚΑ  ΚΑ Ε  Μ ΑΚ
Ε ΕΜΑ Α  

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤ ΗΚ ΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

 προ η η ης υμφ νίας 
ν ρ π ν ην ολομ λ ια 

ης λληνικής ουλής δ ν ίναι 
πια απλή υπ η ια ον λ η 
Τ ίπρα  αφού οι ι ορροπί ς 
μ  ην απομ κρυν η ου 

νου Καμμ νου ουν κ ν 
πρα μ ν αλλ ι. Συνολικ  η 
Κυ ρνη η δια ι  ουλ υ-

ς  ναν ι  ης αν ιπολί υ-
ης. νον ας η ρυ ή ομή 

ο ρ δρος ης ουλής ν λ-
λήν ν αποφ ύ ι μ ρι ι μής 
να κα αρί ι η διαδικα ία 
ης ηφοφορίας και κα  π ον  
νδ αι να υπ ρ ουν αναλο ι-

κ ς αλλα ς η ύν η  π ς 
κα α λλ ι η α ημοκρα ία   
κ νον ας λ ο ια κοινο ουλ υ-
ικ  πρα ικ πημα.

Π  
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Δ    

ρεσπ ν και ρί ης βίοι παράλληλοι

Α Ο  προκρίνα  ορ ς  ην 
ν ρ ιακή α ιοποίη η ν 

υπο αλα ί ν κοι α μ ν 
ην ποκλ ι ική Οικονομική νη 

( Ο ) ης Κυπριακής ημοκρα ίας (Κ )  
ια ί  ρα  δ ν μ ριμνή α  και δ ν 

φρον ί α   ν  αποκ ή ι η Κ  ην 
απολύ ς ανα καία  αυ ονα  ρο
πορική πο ρ π ική ύ

 ια ί δ ν φρον ί α  πί ης  η 
Κ  να δια ι  η ίδια  δική ης αυ
ική πο ρ π ική ύ

 Τ  αμ λ ί  αρν ί  κ λυ
ι ρ ί  και δ ν αποφα ί  να νι

ύ  ις νοπλ ς υν μ ις ης Κ  
ην νική ρουρ  ( )  μ  Κ  
ολ μική ροπορία και ολ μικ  
αυ ικ

Ο  προκρίνα  ορ ς  ην 
ύ ι η αν κα ν ανα και η α ρ

ης Κ Σ απο ρ π ικής ι ύος 
ης  απ ναν ι ην πί ου κλα

μ νου απ  ον ίλα δ φους ης 
Κύπρου υπαρκ ή ουρκική πολ μική 

 ια ί  ρα  υν ί  να 
αρν ί  ην ανα καία νί υ η και 
ον κ υ ρονι μ  ν Τ ρακι
μ ν ν  ου υρο ολικού και ν 

ικ ν δυν μ ν ης 
Ο  προκρίνα  ορ ς  η 

ύνα η ν πολύ ιμ ν Τριμ ρ ν 
Συν ρ α ι ν

(α) Κύπρου  λλ δος  ι ύπ ου
( ) Κύπρου  λλ δος  ραήλ

ην προοπ ική  μ λι α  μ λι
ής ους  υμμα ί ς  ια ί ολι ρ ί

 και αρν ί  να κα α ή  η υμ
μ ο ή ης Κ   αυ ς  μπρ κ ς 
ικαν ρη  ην ηρ  η λα α και 
ον α ρα  μ  ην αν λο η πο ρ π ική 

Σ ρα ι ική ύ που ης αρμ ι  
 αυ ο ν ς να μην κινδυν ύ ι 

να κα αν ή ι ρμαιο οιουδήπο
Ο  προκρίνα  ορ ς  και  

διακηρύ  ι η Κ  κρ ος μ λος 
ης υρ πα κής ν ης  λ  ν  

απο λ ί πυλ να Σ Σ και 
α ρ η ας  ην κρί ιμη  φλ

μ νη και διακυ υ μ νη π ριο ή ης 
να ολικής ο ίου  ια ί παρα

μ λ ί  και παρα λ π  ην ανα
και η α και ο κα ήκον ας (δικ  
ας πρ ί ς κα ήκον)  αυ ς ο 

πυλ νας να δια ι  «κα  ύλην» και 
«κα  αρμοδι η α»  και ην αν λο η 
ανα καία ρα ι ική ύ φ λ ι
ας  η οποία αρμ ι και υν δ ι ις 
απο ολ ς α φ λ ιας ον νη ι ικ  

ης ρο  πο ολ ς που μπορούν 
λλ  να π ί ουν  ις πρ υμ ς 

και να προ φ ρουν οπλι μ  ην Κ  
ι υρ ρ ς ην  ρ ς  π ς 
π. . η αλλία  κα α κ υ ρι ς και 

καφ ν ια ην ολ μική ροπορία 
και ο ολ μικ  αυ ικ

Ο  αι ήκα  πι λους 
κι ίς  ι οι πί  υναπ  η 
διαδικα ί ς υνομιλι ν πίλυ ης ου 
Κυπριακού α ιοποιούν αι απ  ην 
Τουρκία Κα ακ η ή   αφ  ν ς να 
διαι νί ι αν ν λη η και α ιμ ρη η 
α κα ο ικ  λ μ να ου ίλα 

 ην Κύπρο κι αφ  ρου να 
μ οδ ύ ι ην ΟΤ  ν λλή
ν ν Κυπρί ν ις δικ ς ης απαι ή

ις και ουλιμί ς  ια να κα α ή ι 
ν λ ι Κ Ο Σ  ην Κ  και δικ  
ης προ κ ορ ο ην ποια « ν μ

νη Κυπριακή Ομο πονδία»  
Κ  Ο  ν ρί  ήδη π ς 

λος ο κ μος ρ ι και λ π ι  ι η 
Τουρκία  προ κ ίνον ας και ι αν
νον ας πίμονα η Σ ρα η ική ι  

ρίμ και η Σ ρα η ική μ  α
ού ο λου  κδιπλ ν ι μπρ κ ς  
ν πλ ς και διπλ μα ικ ς  ς 

λος αίκ ης  ις ο Ο μανικ ς και 
λαμι ικ ς λ ις ου ρν ο ν  

 να κα α ί η υπ ρδύναμη και ο 
η μ νας ης π ριο ής

 Τ  αρν ί  παραμ λ ί  
παρα ν ρί  ο κα ήκον (δικ  ας 
πρ ί ς κα ήκον) να νι ύ  

μπρ κ ς και απο λ μα ικ  ην 
πο ρ π ική ύ ν ί α ης ης 

Κ  πί που και ου λληνι μού 
υρύ ρα

 Τ  δ ν μ οδ ύ  πίμονα  
υπομον ικ  κι ανυπο ρη α  να π ί

 ους κυ ρν ν ς και πολι ύ
ον ς ο λλα δικ  μας κρ ος  ια 
ην κα π ί ου α (ήδη πολύ αρ οπο

ρημ νη) ανα και η α Ο Σ Σ 
ν ς ΣΤ Κ Σ πλ ον α ιοπι ίας 
πο ρ π ικής ύος ν ου « μα ος 
νιαίου μυν ικού ρου» λλ δος 
 Κύπρου  ικανού να π ί ι πρ  

απ  λους ην Τουρκία  πί ουλο 
πιδρομ α  και ικανού αύ ς να 

π ί ι προ λκύον ας και λους 
ους πρ υμους ια υν ρ α ί ς 

και υμμα ί ς ί ον ς  μα ί και 
ους « ρα η ικούς αίρους» ν 

μ λ ν δυν μ ν ν ς και κ ς 
υρ πα κής ν ης

Ο Σ  απ ν η η  λα 
αυ  δ ν μπορ ί πλ ον να ίναι λ ια 
ή λο ύδρια  αλλ  αποφ ις μπρα
κ ης νί υ ης ης απο ρ π ικής 
ι ύος ης Κ  ην ηρ  η λα α 
και ον α ρα. ρ ί ς ικαν ς να 
π ί ουν ην Τουρκία ι η Κύπρος 

 προ φ ρ αι ς «λουκούμι ο 
ανοικ  ης μα»

Πολιτική σημαίνει συμμετοχική λειτουργία λαού, 
μερών και ατόμων, καθώς και παντός εμπλεκoμέ-
νου σε ζητήματα που άπτονται του συνόλου της 

ευρύτερης κοινωνίας, του πληθυσμού, του έθνους και της 
Ιστορίας. Οι επιλογές κατά ταύτα που λαμβάνουν χώραν 
στο πολιτικό γίγνεσθαι επηρεάζουν τη ζωή ως πολιτισμό 
και την πολιτική ως επερχόμενο μέλλον. 

Εν προκειμένω εστιάζουμε σε δύο κρίσιμες ώρες στη 
σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, που σφραγίζουν 
αρνητικά τη διαδρομή της, όπου επικεντρώνεται η κοινή 
αναφορά σε εθνικού επιπέδου επαναλαμβανόμενα πολι-
τικά λάθη. Εδώ συνάγεται προδήλως πως διά ταύτα δύο 

διαφορετικά σημεία του 
Ελληνισμού, στον Βορ-
ρά και στον Νότο, τίθε-
νται σε μία παράλληλη 
τροχιά ιστορικοπολιτι-
κής αναφοράς, όπου 
στη μία περίπτωση η 
απειλή εκδηλώθηκε ως 
πραγματικότητα εις βά-
ρος της χώρας και του 
λαού, ενώ στην άλλη ο 
κίνδυνος του μέλλοντος 
εκτιμάται ως δυνάμει 
επερχόμενος από τα 
διαδραματιζόμενα του 
παρόντος.

Α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε 
αφενός στις Συμφωνί-
ες Ζυρίχης - Λονδίνου 
του 1959, με τις οποίες 
ιδρύθηκε το κυπριακό 
κράτος ως ελληνοτουρ-
κικός συνεταιρισμός, 
που συνιστούσαν την 
λυδία λίθο των τραγι-
κών γεγονότων που 
ακολούθησαν στη Με-
γαλόνησο τα επόμενα 
χρόνια και δη το 1964, 
το 1967, με κορύφωση 
την τουρκική εισβολή. 
Τη δεκαετία του 1960 
μέχρι και το 1974 ο Ελ-
ληνισμός κυριαρχούσε 

στην κυπριακή επικράτεια. Το γεγονός της υπογραφής των 
Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου από μία χώρα, όπως η 
Ελλάδα, που εξήλθε νικηφόρα από τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, μαρτυρεί τη σοβαρότητα του λάθους που διεπράχθη 
το 1959 και το εθνικό επίπεδο των συνεπειών, οι οποίες 
αφεύκτως έκτοτε συνοδεύουν την πορεία Ελλάδας και Κύ-
πρου. Οι Συμφωνίες συνομολογήθηκαν, υπεγράφησαν και 
ετέθησαν σε λειτουργία χωρίς να ερωτηθεί ο κυπριακός 
αποικιακός λαός, ενώ το όλο γεγονός έλαβεν χώραν και 
υλοποιήθηκε κατόπιν πιέσεων του επικυριαρχούντος το 
ελληνικό πολιτικό σύστημα βρετανικού παράγοντος και 
της Αθήνας προς τη Λευκωσία.

Από την άλλη, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία 
βιώνεται ως πολιτική εξέλιξη καθορίζουσα μια ολόκληρη 
εποχή, επικαιροποιούνται σύγχρονα διλήμματα του Ελληνι-
σμού. Με την ως άνω Συμφωνία αποδίδεται η Μακεδονία 
ουσία ως ταυτότητα, δηλαδή ως γλώσσα και ως ιθαγένεια 
στους Σκοπιανούς. Τούτο σημαίνει πως το τι προβλέπει 
η Συμφωνία στο λεκτικό της δεν ανταποκρίνεται στο πώς 
προσλαμβάνουν οι τρίτοι τις έννοιες που εκπέμπει η φιλο-
σοφία του κειμένου και κυρίως το πολιτικό της υπόβαθρο. 

Ο διεθνής παράγων αναγνωρίζει πλέον και επισήμως διά 
ελληνικής υπογραφής τη «Βόρεια Μακεδονία» ως υπαρ-
κτή οντότητα των «Μακεδόνων», το οποίο παραπέμπει εν 
προκειμένω σε μία ραγδαίως εδραιούμενη αντίληψη στη 
διεθνή κοινότητα περί της «Μακεδονίας» των Σκοπίων ως 
της πραγματικής χώρας των Μακεδόνων. Αυτό βεβαίως 
σημαίνει μία σταδιακή δημιουργία εικόνας, που αφεύκτως 
ανταποκρίνεται σε μια νέα ταυτότητα, η οποία θα παραχα-
ράσσει εις το διηνεκές την παρουσία της Μακεδονίας στον 
κόσμο. Σημειώνεται πως στη Συμφωνία των Πρεσπών οι 
ελληνικές υπογραφές τέθηκαν από μία κυβέρνηση και 
ένα πολιτικό σύστημα σαφώς υπερέχον του Σκοπιανού 
και επομένως από μία ελληνική θέση ισχύος, που δεν 
δικαιολογεί το προϊόν της συμφωνίας. 

Ενώ κατά τα ανωτέρω στη Ζυρίχη ετέθησαν οι προ -
ποθέσεις επερχόμενου τουρκικού στρατηγικού ελέγχου 
της Κύπρου, στις Πρέσπες μπορεί κανείς αντιστοίχως να 
διακρίνει το σπέρμα ενός αυριανού «Μακεδονισμού». Η 
καθιέρωση της «Μακεδονικής» κρατικής οντότητας, που 
προβάλλει διεθνώς και ως «μακεδονική» εθνική ταυτότητα, 
θα μπορούσε στο απώτερο μέλλον να εκδηλωθεί και σε 
μια διεκδικητική διάσταση ιδιοποίησης του ιστορικού 
ονόματος και της ελληνικής κατά ταύτα Μακεδονίας ως 
ταυτισμένης με το τιτοϊκό κατασκεύασμα των Σκοπίων. 
Ουδείς ξένος θα ασχοληθεί στο μέλλον με τις λεπτομέρειες 
της Συμφωνίας, κατά πόσον δηλαδή στους τακτικισμούς 
της σκοπιανής πλευράς, η οποία ειρήσθω εν παρόδω 
τυγχάνει και το «αγαπημένο παιδί» του δυτικού παράγο-
ντα, επέρχονται κινήσεις παραβιάζουσες σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

Πρόκειται για ένα σκηνικό που υπομιμνήσκει τα κατά 
Ταλλε ράνδο υπερβαίνοντα το έγκλημα κατά τούτο λάθη, 
αφού άπτονται του έθνους. Εξάλλου επαναλαμβανόμενα 
λάθη σε μια ιστορική διαδρομή, όπως αποτιμώνται και 
στην οπτική του Μαρξ, εκδηλώνονται κατά πρώτον ως 
τραγωδία και κατά δεύτερον ως φάρσα. 

Η απορία κατόπιν τούτων είναι προφανής. Παραπέμπει 
δε στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένας Ελληνισμός, που 
προβάλλει στο διεθνές στερέωμα με δύο ελληνικές κρατικές 
οντότητες, οι οποίες εκπροσωπούν ενιαία συμφέροντα και 
κοινές στρατηγικές, να μην είναι αξιόπιστα και αποτρεπτι-
κά σε θέση ανάπτυξης τέτοιων δομών προβολής πολιτι-
κών, που να υπερασπίζουν αποτελεσματικά το απτόμενο 
ολόκληρου του λαού εθνικό συμφέρον. Η υποχρέωση 
της χώρας, της κοινωνίας, απασών των πολιτικών δυ-
νάμεων, που συμπράττουν στο πολιτικό σύστημα είναι 
σαφώς προσδιορισμένη και ασφαλώς δρομολογημένη 
να οριοθετεί πλαίσιο ενάσκησης πολιτικής, που παρα-
πέμπει στα όρια διασφάλισης του εθνικού συμφέροντος. 
Εν κατακλείδι, η συνομολογηθείσα συμφωνία αποτελεί 
ζήτημα που προβάλλει αναφορές ζωτικής σημασίας για 
την πορεία του έθνους, ελλοχεύοντας κινδύνους ενός κατά 
ταύτα υπονομευμένου εθνικού μέλλοντος.

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατο-
λικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*
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 Γενικός ισαγγελέας και το Αν τατο 
να διασ σο ν το κύρος της Δικαιοσύνης

Ποια είναι η θλιβερή εικόνα, η οποία έχει απο-
τυπωθεί στους πολίτες; Ότι, όλα σε αυτόν τον 
τόπο κατέρρευσαν ή καταρρέουν. Τίποτε δεν 

έμεινε όρθιο. Φαίνεται τα πάντα να σάπισαν και να 
βρόμισαν. Κυρίως οι θεσμοί. Έτσι, η κομματοκρατία, 
η ευνοιοκρατία, η ημετεροκρατία, η αναξιοκρατία και 
η κακιστοκρατία επιβάλλονται και καταδυναστεύουν 
κράτος και ανθρώπους. Η διαφθορά, η ιδιοτέλεια, ο 
άκρατος και ακραίος ωφελιμισμός και ο ασύγγνωστος 
εγωισμός συνέτριψαν όλες εκείνες τις ωραίες αρετές, 
οι οποίες κάποτε χαρακτήριζαν τους Έλληνες της Κύ-

πρου: Εντιμότητα, «ο 
λόος του αδρώπου», 
εργατικότητα, αξιοπρέ-
πεια, φιλοπατρία, αυ-
τοθυσία για τον τόπο, 
προσφορά, γνησιότητα, 
φιλότιμο. 

Οι δάσκαλοι (και 
εννοώ όλους τους 
εκπαιδευτικούς), οι 
παπάδες, οι γιατροί, οι 
δικαστές, οι δικηγόροι, 
ήταν αγαπητοί και σε-
βαστοί όχι μόνο για τη 
μόρφωση και την προ-
σφορά τους, αλλά και 
για την ακεραιότητα, την 
ευγένεια, το ανάστημα 
και την προσωπικότητά 
τους. Γενικά ομιλούντες, 
ήταν οι άξιοι και αποδε-
κτοί εκπρόσωποι μιας 
κοινωνίας, η οποία στη-
ριζόταν στις αρχές και 
αξίες τις οποίες αυτές 
οι τάξεις αναδείκνυαν 
διά του παραδείγματος, 
του αναστήματος, της 
αμεροληψίας και του 
κύρους των. Τα τελευ-
ταία χρόνια, και κυρίως 
πρόσφατα, μία-μία αυτές 
οι τάξεις απαξιώνονται 

στη συνείδηση του απλού πολίτη, ο οποίος διαπιστώ-
νει ότι, αρκετοί από αυτούς, στους οποίους αναζητούσε 
αποκούμπι και εμπιστευόταν, τον απογοητεύουν και τον 
απελπίζουν. 

Προσέξτε: Σε διάστημα μόλις εφτά μηνών, τρεις ση-
μαντικές τάξεις ανθρώπων κατάφεραν δι’ έργων, λόγων, 
παραλείψεων ή και ανεπίτρεπτων ενεργειών, δικών τους 
και άλλων, να απαξιωθούν στα μάτια της κοινής γνώμης: 
Πρώτα οι εκπαιδευτικοί, ύστερα οι γιατροί και τώρα οι 
δικαστές και οι δικηγόροι. Χωρίς να παραγνωρίζουμε 
τις ευθύνες της Κυβέρνησης, αρμόδιων υπουργών, κομ-
μάτων και ημών των πολιτών. 

Η πιο ανησυχητική εξέλιξη είναι η σοβαρή κατάσταση, 
η οποία παρατηρείται στη Δικαιοσύνη, μετά από ισχυρι-
σμούς δικηγόρου για «πιθανό επηρεασμό της Δικαιο-
σύνης από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο» και για 
«πιθανό επηρεασμό Δικαστών σε εκδικάσεις υποθέσεων 
συγκεκριμένου Τραπεζικού Οργανισμού, λόγω συγγε-
νικών και/ή εργασιακών σχέσεων που διατηρούν με 
δικηγορικό γραφείο, που έχει τον ουσιαστικό χειρισμό 
όλων των σοβαρών υποθέσεων που σχετίζονται με την 
ίδια Τράπεζα». 

ηγ μ νη  α ιοπιστ α 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ισχυρισμοί του εν λόγω 

δικηγόρου και οι αντιδράσεις, διαξιφισμοί και υποψίες 
συντάραξαν συθέμελα το οικοδόμημα της Δικαιοσύνης. 
Μέχρι σήμερα, η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, παρά 
τα επιμέρους προβλήματα, δυσλειτουργίες, καθυστερή-
σεις στην απονομή της, στεκόταν ψηλά στην εκτίμηση και 
στη συνείδηση των πολιτών. Κρίνουμε ότι ο σάλος που 
προκλήθηκε με τους ισχυρισμούς για «πιθανό επηρεα-
σμό της Δικαιοσύνης» από «συγκεκριμένο δικηγορικό 
γραφείο» και οι εκατέρωθεν αμφισβητήσεις πλήττουν 
καίρια το κύρος, την αξιοπιστία και την αμεροληψία της 
Δικαιοσύνης. 

Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε όσα λέγονται, καταγγέλ-
λονται ή διαθρυλούνται για πρόσωπα και καταστάσεις. Όμως, 
θέλουμε να επισημάνουμε μερικά σημαντικά ζητήματα, 
που άπτονται ακριβώς του κύρους και της αμεροληψίας 
της Δικαιοσύνης στην Κύπρο και της εμπιστοσύνης που 
οι πολίτες καλούνται να έχουν προς αυτήν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο και ο Γενικός Εισαγγελέας είναι 
οι κορυφές και οι θεματοφύλακες της Δικαιοσύνης και 
της απονομής της. Είναι διορισμένοι από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Λογικά, θα έπρεπε να παρέμβει πυροσβε-
στικά και να κατασιγάσει τα πάθη και τις αντιπαραθέσεις, 
όντας και ο ίδιος νομικός. Όμως, ενδεχόμενη παρέμβασή 
του πιθανόν να όξυνε το κλίμα και ίσως να κατηγορείτο 
ότι δεν επέσπευσε τις επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις 
στη Δικαιοσύνη. Εξάλλου, είναι γνωστή η σύγκρουσή 
του με τον Γενικό Εισαγγελέα.  

Συνεπώς, η ευθύνη για την αποκατάσταση του κύρους, 
της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη 
Δικαιοσύνη εναπόκειται στους δικαστές του Ανωτάτου και 
στον Γενικό Εισαγγελέα. Θα πει κάποιος: «Αφού πρώτα 
καθαρίσουν το σπίτι τους και ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους». 
Σωστά  Διότι, ήδη το κύρος του θεσμού έχει τρωθεί σχεδόν 
ανεπανόρθωτα από εκατέρωθεν υποβολές, ενέργειες και 
καταγγελίες. Όμως, ο τρώσας και ιάσεται  Οι δικαστές του 
Ανωτάτου και ο Γενικός Εισαγγελέας καλούνται να θέσουν 
την μάχαιρα στο θηκάρι, να μειώσουν τους τόνους και να 
ακούσουν τι μουρμουρά ο απλός πολίτης.

Είναι γεγονός ότι ο πολίτης απαιτεί, αιτιολογημένα, 
ταχύτερη και καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Ζητά 
αμερόληπτους και αδιάφθορους δικαστές, οι οποίοι να 
επιλέγονται με συγκεκριμένα, θεσμοθετημένα κριτήρια 
από ειδική, εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, Επι-
τροπή. Ο απλός πολίτης αξιώνει από τους δικαστές τού 
Ανωτάτου και τον Γενικό Εισαγγελέα να επαναφέρουν, 
να στερεώσουν και να ορθοτομήσουν ξανά το κύρος, 
την αμεροληψία και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. 
Γι’ αυτό και καλούνται να τιθασεύσουν εγωισμούς, να 
ηρεμήσουν σκοπιμότητες, να κατασιγάσουν θυμό και 
προσωπικά ζητήματα και να ξαναδώσουν στη Δικαιο-
σύνη σοβαρότητα, ποιότητα, κύρος και ευθυκρισία. Για 
να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και 
να δυναμώσουν και να στερεώσουν ένα κράτος δικαίου.                                                                                                                                 

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Eξ Απορρήτων
«ΈΧΈΙΣ ΠΑΚΈΤΟ... ΜΈ DRONE»

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ... 
«ΒΟΥΡΑΤΈ ΓΈΙΤΟΝΟΙ»!

ίναι αν υ υν η α  ίναι νοια 
κινδύνου  ίναι ικκιμ ι μ ς  

ίναι απλ ς λακ ία  ίναι λα 
μα ί  αν η υνομία (αλλ  και 
η κοινή λο ική)  προ ιδοποι ί 
να μην πι ιρή ις να δια ί ις 
μ  αυ οκίνη ο ορμη ικ  πο αμ  
ή πλημμυρι μ νο δρ μο  ον 
οποίο δ ν μπορ ίς να υπολο ί-

ις ο ύ ος ου ν ρού  αλλ  ύ 
απ η ος προ ρ ίς και ο κ -
ν ις  μ  απο λ μα να πα ιδ υ-

ίς και να κινδυν ύ ι η ή ου  
ι ίναι απ  λα α πιο π ν  αν 

η υνομία  υμ ουλ ύ ι να 
μην αν ίς ο Τρ οδος μ  ο 
αυ οκίνη ο αν υπ ρ ι πυκνή 

ιον π η  αλλ  ύ α νο ίς 
ην προ ροπή  π ιδή αμ ν αμ ν 

λ ις να παί ις ιονοπ λ μο 
και να κ ν ις ιονοπα ιαμ  και 

λικ  κλ ί αι ο ι νι  ι 
ίναι απ  λα α πιο π ν  αν η 

υνομία ού υπο λλ ι να φο-
ρ ς η νη και ο κρ νος  αλλ  

ύ παί ις ον μ κα και δ ν 
υμμορφ ν αι  μ  απο λ μα 

να κα αλή ις ο νο οκομ ίο  αν 
ί αι υ ρ ς  ή ο ν κρο ομ ίο  

αν  κα αλ ί ι η ύ η ου  ι 
ίναι απ  λα α πιο π ν  ουμ  

μπρο  μας να απ  α αρακ η-
ρι ικ  μας ς λαού. ν ρ ούμ  
αυ ρμη α και κ φ α  ρίς να 
υπολο ί ουμ  ις υν π ι ς ν 
πρ ν μας  και αν ρ ού-
μ   δύ κολη και απ λπι ική 

η  αρ ί ουμ  να φ ν ουμ  
ν ρομοι « ουρ  ι νοι»  
λλ  καμι  φορ  οι ι νοι μπο-

ρ ί να κοιμούν αι α ι  και να μη 
μας ακού ουν  ή να ρι κ μα  

 π ριο ή που... δ ν υπ ρ ουν 
κα λου ι νοι  

ΜΠΟΞΈΡ

ΈΧΈΙ ΑΛΛΈΣ 
ΠΡΟΤΈΡΑΙΟΤΗΤΈΣ
Ο ΤΑΓΙΠ

Σ ρα ς  ιλι δ ν Τούρκ ν 
ρα ι ν αναμ ν ι δια α ή ια 

να μπ ι η Συρία ια ην πι ί-
ρη η ο νμπι  και ανα ολικ  
ου υφρ η  κ ι που ημαίν ι 

ι ο αρι μ ς α ίναι δύο φορ ς 
μ αλύ ρος απ  ις  ιλι δ ς 
Τούρκ ν ρα ι ν που ι α-
λαν ην Κύπρο ο  δημο ί-

υ  η φιλοκυ ρνη ική ουρ-
κική φημ ρίδα « νί Σαφ κ». 
Σύμφ να μ  ουρκικ ς πη ς  α 

ίναι η μ αλύ ρη ρα ι ική 
πι ίρη η ην ι ορία ου 
ουρκικού κρ ους και α δι υ-
ύν αι απ  ο ρα η ίο που α 
η ί η Σανλιούρφα και ο Κι-

λίς. Την ίδια ρα  ο κπρ πος 
ου νικού Σ ρα ού ης ι ύης  

μ ν  αλ μ ρι  κα η ρη  
ην Τουρκία ια ο ος ο οποίο 
υ ί αι η ρα ου. «Κα αλο ί-
ουμ  ην Τουρκία ην κα α-

ροφή ν ν α φ λ ιας 
και ιρήνης η ι ύη  κα ς 
και ις δολοφονί ς ις ις ης 
α φ λ ιας  ου ρα ού και ν 
δικα ν  π ρα απ  ην μπλο-
κή ης  πολλ ς ρομοκρα ικ ς 

πι ιρή ις»  ίπ . «Ο Τούρκος 
πρ δρος .Τ. ρν ο ν πιδι κ ι 
να πολιορκή ι η ι ύη»  νι  
ο ί υος κπρ πος.  ι 

λλ ς προ ραι η ς και λλ ς 
δουλ ι ς ο ρν ο ν αυ ήν η 

ι μή. ι ολή η Συρία και πο-
λιορκία ης ι ύης. ν ι ρ -
νο να α ολη ί μ  ο Κυπριακ . 

ήπ ς ο κ. ν ρος Κυπριανού 
να ρί ι μια μα ι  και ι ίν αι 

α π ρι  προ ού υν ί ι ον 
αμαν  ης πίρρι ης υ υν ν 

η δική μας πλ υρ
ΜΠΟΞΈΡ

Νέα μέθοδος μεταφοράς δεμάτων με 
drones αναμένεται να εφαρμοστεί στην 
Κύπρο στο τέλος του 2019 ή τις αρχές 
του 2020. Την τεχνολογία αυτή μελε-
τούν ήδη τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, 
στο πλαίσιο συνεργασίας τους με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως δήλωσε 
ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρο-
μικών Υπηρεσιών, Ανδρέας Γρηγορίου, 
υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δεμάτων 
μέχρι τέσσερα κιλά. Προσπαθήστε να 
φανταστείτε τη σχετική σκηνή που θα 
επικρατεί σύντομα στους ουρανούς μας. 
Κάμποσα drones να ταξιδεύουν σαν... 
πεζούνια πάνω από τα κεφάλια μας για 
να παραδώσουν δέματα σε διάφορους 
παραλήπτες. Συν διάφορα άλλα από 
τα ιπτάμενα αυτά μαραφέτια που ήδη 
πετούν για να βγάζουν φωτογραφίες και 

βίντεο, ενώ σε κάποια πιο μελλοντική 
εποχή ίσως να χρησιμοποιούνται για να 
μεταφέρουν επίσης πίτσες, γύρο, σουβλά-
κια, γλάστρες από ανθοπωλεία και ό,τι 
φανταστεί κανένας. Δεν ξέρω εσάς, αλλά 
εμένα με τρομάζει το ενδεχόμενο κάποια 
στιγμή ένα drone να πάθει βλάβη εν πτή-
σει και με ένα πακέτο βάρους τεσσάρων 
κιλών να προσγειωθεί στο κεφάλι μου. 
Θα μου πείτε, έτσι είναι η τεχνολογία, 
προχωρεί και θα πρέπει να συμβαδίζου-
με κι εμείς μαζί της. Εντάξει, αλλά εκείνο 
που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι ζούμε 
σε μια χώρα της υπερβολής και, εάν δεν 
ληφθούν έγκαιρα νομοθετικά και άλλα 
προληπτικά μέτρα, θα έρθει μια στιγμή 
που θα υποχρεωθούμε να κυκλοφορού-
με με... σιδερένιες ομπρέλες

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Η Δικαιοσύνη παρουσιάζεται να έχει 
κλειστά τα μάτια. Προφανώς δεν θέλει... 
να βλέπει αυτά που γίνονται εν ονόματί 
της. Από την άλλη, η Δικαιοσύνη έχει μεν 
κλειστά τα μάτια, αλλά όχι και τα... αφτιά. 
Έτσι μπορεί να ακούει ευκρινώς τα ονό-
ματα συγγενών, κουμπάρων και φίλων, 
όταν έρθουν ενώπιόν της. Αλίμονο αν ο 
πολίτης χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη 
του στη Δικαιοσύνη και πιστέψει ότι δεν 
μπορεί να βρει πουθενά το δίκιο του. Μια 
κυπριακή παροιμία (από την εποχή της 
Τουρκοκρατίας, φαντάζομαι) λέει: «Να 
καταγγείλω τον καδήν, για να τον δικάσει 
ο καδής»; Ασφαλώς οι δικαστές δεν είναι 
«ιερές αγελάδες», ώστε να μην μπορούν 
να κριθούν. Ελπίζω, όμως, να μην τους 
μετατρέψουμε όλους και σε... «αποδιοπο-

μπαίους τράγους». «Η Θέμις έχει κέφια» 
και «Η Θέμις έχει νεύρα» ήταν δυο 
χιουμοριστικά βιβλία του αξέχαστου και 
αμίμητου Δημήτρη αθά, εμπνευσμένα 
από τον χώρο των δικαστηρίων. Αν ζούσε 
σήμερα ο μακαρίτης, ίσως να έγραφε και 
το «Η Θέμις έχει... αδέρφια»  Ακούμε συ-
χνά ότι «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί 
να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια». Εντά-
ξει. Αλλά πρέπει να ισχύει και το άλλο: «Ο 
Καίσαρας δεν αρκεί να είναι, αλλά και να 
φαίνεται τίμιος σε υποθέσεις όπου εμπλέ-
κεται... η γυναίκα του». Χρειαζόμαστε, λέει, 
νέα δικαστικά μέγαρα, διότι τα παλιά είναι 
έτοιμα να καταρρεύσουν. Το πρόβλημα 
είναι να μην καταρρεύσει η... Δικαιοσύνη 
πριν από τα κτήρια...

ΜΠΟΞΈΡ

ΜΈ ΚΛΈΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΚΑΙ... ΑΦΤΙΑ

ΣΑΝ ΣΈ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ... EL GRECO

Κ ... ΤΙ ΒΙ  

Μ   ΔΗΣΥ

Ε    
Τ

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στον 
χώρο της Δικαιοσύνης στεγάστηκαν δημοσιο-
γραφικώς υπό τον τίτλο «Η Δικαιοσύνη σείεται 
συθέμελα». Χμ  Η εμπιστοσύνη του απλού 
πολίτη προς τη Δικαιοσύνη να δείτε πόσο «σεί-
εται»  Αναμφίβολα έχουν δημιουργηθεί νέφη 
αμφισβήτησης αναφορικά με την απονομή της 
Δικαιοσύνης, του τελευταίου αυτού προπυρ-
γίου το οποίο εμπιστεύεται ο πολίτης μέσα 
στα ερείπια της αναξιοπιστίας του πολιτικού, 
οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. 
Στο επίκεντρο της θύελλας βρέθηκε ο Πρό-
εδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρων 
Νικολάτος, μετά την ανακοίνωση του Γενικού 
Εισαγγελέα με την οποία ρίχνονται σκιές σε 
αποφάσεις και ενέργειες του κ. Νικολάτου σε 
σχέση με την αθώωση της Τράπεζας Κύπρου, 
σε συνδυασμό με το ότι η θυγατέρα και η αδελ-

φή του «είχαν τύχει του οφέλους μιας συμβι-
βαστικής εξώδικης διευθέτησης» αγωγών που 
είχαν κινήσει εναντίον της εν λόγω Τράπεζας, 
σχετικά με αξιόγραφα. Ασφαλώς κανένας 
δεν μπορεί να αποδείξει ότι επηρεάστηκε η 
αμεροληψία του Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. Από την άλλη, όμως, υπήρξε μια 
κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει 
αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία του. Τι 
σκέφτονται άραγε οι χιλιάδες κάτοχοι αξιογρά-
φων; Ότι δεν έχεις ελπίδες για αποζημίωση, 
αν δεν είσαι κάτοχος και... συγγενικής σχέσης 
με άτομα της δικαστικής εξουσίας; Πάντως δεν 
έχουν απαντηθεί οι απορίες και τα ερωτήματα 
των πολιτών. Οι οποίοι ελπίζουν ότι τα προ-
βλήματα δεν θα κρυφτούν τελικά κάτω από 
την... τήβεννο.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Σείεται και το τελευταίο προπύργιο

• Παρά να λαϊκίζουν ασύστολα, επιρρίπτοντας 
ευθύνες ο ένας στον άλλο για την κατάντια του 
τόπου, καλύτερα να καθίσουν κάτω και να στύ-
ψουν το μυαλό τους, παρέχοντας νομικά εργαλεία 
στον Γενικό Εισαγγελέα, για να μπορέσουν όσοι 
καταδικαστούν για τη ζημιά στην οικονομία να 
επιστρέψουν πίσω τα λεφτά που αποκόμισαν από 
την παράνομη δράση τους. 
• Μιλάνε γενικά για όλα τα θέματα, αλλά για τα 
συγκεκριμένα επικρατεί μια θολούρα, λες και 
δεν θέλουν να οριοθετηθεί και να θεσμοθετηθεί 
η επιστροφή των κλεμμένων στο Δημόσιο. Να 
αναφέρουν τις σχετικές νομοθεσίες, να ενδια-
τρίψουν, να σπαταλήσουν ώρες και να ψάξουν 
τις καλύτερες λύσεις. Για όλα τα θέματα κάνουν 
δηλώσεις και φιλολογικές συζητήσεις, για το 
σχετικό θέμα της επιστροφής των κλεμμένων 
σιωπούν από επικίνδυνα έως και ένοχα.
• Ας αναλάβει, επιτέλους, κάποιος σχετική 
πρωτοβουλία για να υποχρεώσει και τους 
υπόλοιπους να κάνουν το αντίστοιχο. Μπορεί οι 
σχετικές νομοθεσίες να χρειαστεί να μπουν κάτω 
από μια ομπρέλα και να γίνουν, με τη βοήθεια 
του Γ. Εισαγγελέα, οι σχετικές παρεμβάσεις και 
τροποποιήσεις. Σήμερα, όμως, όχι αύριο  Εκτός 
κι αν φοβούνται κάτι. Δεν λέμε τίποτε, ούτε υπο-
νοούμε κάτι. Αλλά η σιωπή τους είναι προφα-
νώς  ύποπτη.
• Και να ξέρουν ότι οι πολίτες, όσο και αν τους 
υποτιμούν, γνωρίζουν να επιμερίζουν,  αναλό-
γως της εμπλοκής τους, τις ευθύνες στον καθένα 
για την ασυδοσία και την οικονομική καταστρο-
φή.

Ξιουρ.

Τα παρανόμως κτηθέντα 
να επιστρέφονται
στο Δημόσιο

Πρέπει να μεταδίδεται στην Κύπρο και τι επιση-
μαίνουν σε κύρια άρθρα τους ομογενειακές εφη-
μερίδες. Αντιπροσωπεύουν μια μικρή Κύπρο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάπου 300.000. Πέρα  
από το κύριο άρθρο «Δικαστές και Δικαιοσύνη», 
σε ένα άλλο -με τίτλο «Σημεία και τέρατα»- η 
«Ελευθερία Λονδίνου» στις 17.1.2019 επέκρινε 
τόσο τον Ρώσο πρέσβη στη Λευκωσία όσο και 
τον Βρετανό π. Αρμοστή, αλλά και τον Επίτροπο 
Χρήστο Στυλιανίδη. Μεταξύ άλλων, έγραψε: «Η 
Ρ ΣΙΑ πρέπει να καταλάβει ότι η Κύπρος και η 
Ελλάδα δεν είναι αποικίες της  Και στην Κύπρο, 
ο πρέσβης της Ρωσίας Οσάτσι να σταματήσει να 
μας υποδεικνύει με ποιους θα κάνουμε τριμερείς 
συμμαχίες και αν συνεργαζόμαστε με αμερικανι-
κές εταιρείες στην κυπριακή ΑΟΖ. ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΓΚΗ να ξεκαθαρίσουν «οι πλευρές στην Κύπρο 
τι επιδιώκουν και τι μπορούν να αποδεχθούν στα 
θέματα των Εγγυήσεων, της Ασφάλειας, της πολι-
τικής ισότητας και της λειτουργικότητας» ζήτησε 
σε συνέντευξή του ο Βρετανός πρέσβης στη Λευ-
κωσία, Στίβεν Λίλι  Είσαι 10 μήνες στην Κύπρο, 
κύριε Λίλι. Αν δεν κατάλαβες ακόμα τι επιδιώκει 
η ε/κ πλευρά, καλύτερα να γυρίσεις σπίτι σου. Ο 
Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης συνάντησε τον 
Τούρκο ΥΠΕ  Μ. Τσαβούσογλου για θέματα των 
προσφύγων. Σύμφωνα, όμως, με δημοσιογραφι-
κές πληροφορίες, συζήτησε μαζί του τη λύση του 
Κυπριακού και το Φυσικό Αέριο στην κυπριακή 
ΑΟΖ, Ποίος τον εξουσιοδότησε;». 

Φ. Α.

Προς Οσάτσι, Λίλι 
και Στυλιανίδη

Ένα είναι το βέβαιο. Δεν πρόκειται ποτέ να πλή-
ξουμε σ’ αυτήν την απίστευτη και όμως αληθινή 
νήσο. Ενώ οι μπανανιοπολίτες παρακολουθούν 
ακόμη εμβρόντητοι όσα διαδραματίζονται στον 
χώρο της Δικαιοσύνης, ξεπήδησαν καταγγελίες 
για πιθανή νέα υπόθεση διαφθοράς σε ανεξάρτητο 
θεσμό του κράτους. Συγκεκριμένα, καναλάρχης 
της Λεμεσού κατέθεσε γραπτώς στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία ότι χρημάτισε δύο μέλη της Αρχής Ρα-
διοτηλεόρασης Κύπρου (ένα νυν και ένα πρώην). 
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο καναλάρχης 
φαίνεται να λάδωνε τους δύο για να μεταχειρίζο-
νται ευνοϊκά τον σταθμό του στο θέμα της επιβο-
λής προστίμων. Όταν, όμως, σύμφωνα πάντα με τις 
καταγγελίες του ιδίου, του ζήτησαν περισσότερες 
μίζες κι αυτός αρνήθηκε, άρχισαν να επιβάλλονται 
βαριές «καμπάνες» στο κανάλι του. Η υπόθεση 
βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας. Ασφα-
λώς ισχύει η αρχή ότι όλοι είναι αθώοι μέχρις 
αποδείξεως του αντιθέτου, οπότε θα πρέπει να 
περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί κι αυτή 
η ιστορία. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η διαφθορά 
φαίνεται να αγγίζει και τη λεγόμενη 4η εξουσία, 
ο πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης 
ανέφερε, χαριτολογώντας, πως αν στην Κύπρο 
υπήρχε και... 5η εξουσία θα χρηματιζόταν και 
εκείνη ή θα έμπλεκε σε σκάνδαλα και διαπλοκή. 
Μα... υπάρχει 5η εξουσία, αγαπητέ μου Γιώργο. 
Είναι η... τραπεζική εξουσία, η οποία εξουσιάζει 
τους πάντας και τα πάντα. Και έχει ήδη εμπλακεί 
και σε σκάνδαλα και σε διαπλοκή  

ΜΠΟΞΈΡ

Καλά-καλά δεν πρόλαβαν τα κόμματα να διαμορ-
φώσουν τα ψηφοδέλτιά τους και το εσωκομματικό 
παρασκήνιο ενόψει ευρωεκλογών πήρε φωτιά. 
Στον κυβερνώντα ΔΗΣΥ φαινομενικά τα πράγμα-
τα είναι ήσυχα. Φαινομενικά, όμως. Στα ενδότερα 
και γκρίνια υπάρχει και μουρμούρα. Διότι άμα 
πάρεις θέση στο ψηφοδέλτιο, προφανώς θέλεις να 
εκλεγείς κιόλας. Ε, δεν γίναμε όλοι ίσα και όμοια, 
λένε κάποιοι και, αναλόγως, κινούνται κατά εσω-
κομματικών αντιπάλων. Και ακόμη δεν αρχίσαμε

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΥΡΈΜΈΝΟΣ

Νομίζαμε ότι το μαρτύριο του Ταντάλου ανήκε στον 
χώρο της μυθολογίας. Αλλά κάναμε τραγικό λάθος. 
Ζήσαμε την εμπειρία του Ταντάλου την περασμένη 
Πέμπτη, όταν κόπηκε ξαφνικά η υδροδότησή μας 
από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 
Ανάλογα προβλήματα εμφανίστηκαν και σε άλλες 
περιοχές της βραχονησίδας μας. Να θυμίσουμε με 
δυο λόγια την ιστορία του Ταντάλου. Του επιβλή-
θηκε αιώνια τιμωρία από τον Δία, να βρίσκεται σε 
έναν λάκκο γεμάτο νερό, αλλά όταν έσκυβε να πιει, 
το νερό εξαφανιζόταν ή απομακρυνόταν από τα 
πόδια του  Λοιπόν. Κάπως έτσι νιώσαμε κι εμείς, 
όταν μείναμε διψασμένοι, ενώ γύρω μας κατέβαιναν 
ορμητικοί ποταμοί και στους υδατοφράκτες κατέ-
ληγαν δεκάδες εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, 
σημειώνοντας ρεκόρ τριακονταετίας  Κι εμείς οι 
σύγχρονοι Τάνταλοι διερωτόμαστε τι ακριβώς έγινε 
και μείναμε χωρίς νερό, αποκλείοντας το ενδεχόμε-
νο να μας καταράστηκε κι εμάς ο Ολύμπιος Ζευς. 
Μας εξήγησαν ότι η διακοπή της παροχής νερού 
οφειλόταν στο ότι σταμάτησαν να λειτουργούν οι 
μονάδες αφαλάτωσης, λόγω της κακοκαιρίας. Αλλά 
δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο πρέπει να πίνουμε 
ακόμα το νερό της αφαλάτωσης, πληρώνοντας και 
τα ανάλογα εκατομμύρια, τη στιγμή που από τον 
περασμένο Δεκέμβριο η ροή στα φράγματα ήταν 
ικανοποιητική. Γιατί δεν έχουν γίνει διευθετήσεις, 
ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη παροχή νερού 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες; Από τόσα άλλα 
προβλήματα ταλανίζονται οι πολίτες. Πρέπει να... 
τανταλίζονται κιόλας; 

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Μόνοι μας, προφανώς, δεν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι αξιόλογο χωρίς έξωθεν 
βοήθεια. Για την οικονομία αναγκαστή-
καμε να φέρουμε την Τρόικα. Για το 
ΓεΣΥ θα αναγκαστούμε να εισαγάγουμε 
γιατρούς από το εξωτερικό. Ακόμη και για 
την μάππα κάποιοι θέλουν να φέρνουμε 
ξένους διαιτητές, επειδή η διαφθορά και σ’ 
αυτόν τον χώρο το επιβάλλει. Η τελευταία 
κρίση στον τομέα της Δικαιοσύνης οδηγεί 
σε νέα έξωθεν παρέμβαση. Αυτήν τη 
φορά έρχεται η Ομάδα Εμπειρογνωμό-
νων κατά της Διαφθοράς του Συμβου-
λίου της Ευρώπης (GRECO). Και όλοι 
περιμένουμε τη δική της ετυμηγορία, για 
να πληροφορηθούμε αντικειμενικά και 
ακριβοδίκαια πόσο... ισοζυγισμένη είναι 
η ζυγαριά της Θέμιδος. Η πλάκα είναι 
που τα κόμματα, τα οποία εμφανίζονται 
ένθερμοι υποστηρικτές της καθόδου της 
GRECO, έχουν επικριθεί πολλάκις από 
την εν λόγω ομάδα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης επειδή παρέλειψαν, μεταξύ άλ-
λων, να συμμορφωθούν με εισηγήσεις για 

το θέμα της διαφάνειας στη χρηματοδότη-
ση των κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, 
όλοι περιμένουν την κάθοδο της GRECO 
για τα περαιτέρω. Εγώ θα την έβλεπα ως 
νέον... El Greco που θα μπορούσε να απο-
τυπώσει στον καμβά τη γενική κατάσταση 
της διαφθοράς στην Κύπρο. Σε έναν πίνα-
κα ανάλογο με τον περίφημο «Μυστικό 
Δείπνο» του μεγάλου Κρητός ζωγράφου. 
Δηλαδή με έναν Κύπριο πολίτη στη 
μέση, περιστοιχιζόμενο από πολιτικούς, 
αξιωματούχους, δικαστές, δικηγόρους, 
τραπεζίτες κ.λπ., να διερωτάται ποιοι από 
όλους αυτούς τους οποίους εμπιστεύθηκε 
θα τον... προδώσουν.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ
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ο Υπουργείο Οικονομικών 
έχει αρχίσει εκ νέου να ρο-
κανίζει το χρέος της χώρας 
μετά την εκτόξευσή του 
άνω του 100% του ΑΕΠ το 
περασμένο καλοκαίρι. Το 
δημόσιο χρέος διογκώθη-

κε περισσότερο συνεπεία των κινήσεων του 
κράτους στην πρώην Συνεργατική Κυπρι-
ακή Τράπεζα. Εάν αφαιρεθεί, άλλωστε, από 
το δημόσιο χρέος η επίδραση της πρώην 
Συνεργατικής, το ύψος του περιορίζεται 
στο 89% περίπου.  

Έκτοτε, και συγκριμένα στην εκπνοή του 
2018, έχουν γίνει, όπως πληροφορείται η 
«Σ», σημαντικές πρόωρες αποπληρωμές 
δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. 
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που αφο-
ρούν στον Οκτώβριο του 2018, ανεβάζουν 
το δημόσιο χρέος στα 22,7 δισ. Η μέση 
σταθμική διάρκεια είναι στα 6,1 έτη και 
το μέσο σταθμικό κόστος στο 2,32%. Το 
ύψος του αντικρίζεται μεν με ανησυχία, 
από εσωτερικούς και εξωτερικούς παρα-
τηρητές της κυπριακής οικονομίας, παρά 
ταύτα κρίνεται βιώσιμο. 

  
υο ιν σεις  
Το 2019, σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-

φορίες της «Σ», ετοιμάζονται δύο κινήσεις. 
«Στο πλαίσιο της διαχείρισης του δημοσίου 
χρέους, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε δύο 
εκδόσεις στις διεθνείς αγορές τη φετινή 
χρονιά», σημειώνουν έγκυρες πηγές. Στο 
Υπουργείο Οικονομικών δεν κλείνουν, παρά 
ταύτα, την πόρτα στην ολοένα αυξανόμενη 
ζήτηση, η οποία παρατηρείται στο εσωτε-
ρικό για άντληση δανεισμού. Το ζωηρό 
ενδιαφέρον, που επιδεικνύουν τράπεζες 
και ταμεία από την Κύπρο, δεν περνά απα-
ρατήρητο. Σοβαρά υπόψη λαμβάνεται και 
παράμετρος των μικρών πιθανοτήτων, που 
έχουν οι ντόπιοι δυνητικοί επενδυτές να 
αποκτήσουν σημαντικό κομμάτι, στο πλαί-
σιο των πράξεων διεθνούς δανεισμού, από 
τα ομόλογα που εκδίδει η Δημοκρατία. 
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον 
οποίο αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο 
διαφοροποίησης του πλάνου της διπλής 
εξόδου στις διεθνείς αγορές. «Άρα είτε θα 
κάνουμε δύο εκδόσεις στις διεθνείς αγορές 
είτε μια και εσωτερικό δανεισμό», τονίζουν 
οι ίδιες πηγές. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο η 
Δημοκρατία θα προχωρήσει, κατά πάσα 
πιθανότητα, σε μια μεγάλη έκδοση στις 
διεθνείς αγορές και μια μικρότερη στο 
εσωτερικό.  

 
οπ η μ   ισ  

Χωρίς τυμπανοκρουσίες το οικονομι-
κό επιτελείο του κράτους προχώρησε τον 
περασμένο Δεκέμβριο σε δύο πρόωρες 
αποπληρωμές δανείων συνολικού ύψος 
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Διπλή έξοδος στις αγορές το 2019

ΜΑΝ ΚΕ  Κ Ν Ε  
ΑΠ  Υ 
Υ Υ Δ Μ Υ Ε Υ
ΜΕ  ΚΑ  ΝΕ Ν Π Α Ε Ν 
ΔΑΝΕ Μ Υ ΕΔ Α Ε

 Α  Γ Α  

807,5 εκ. Με δύο κινήσεις στην εκπνοή 
του 2018, το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους «έσβησε από τα δεφτέρια του», με 
προπληρωμές, το δάνειο των 342,1 εκ. 
της πρώην Συνεργατικής και το υπόλοιπο 
του δανείου προς την Κεντρική Τράπεζα 
ύψους 483,4 εκ. Και τα δύο δάνεια έληγαν 
το 2032. Η πρόωρη αυτή αποπληρωμή 
φαίνεται ότι έρχεται  να επιβεβαιώσει την 
εκτίμηση του Υπουργείου, όπως είχε απο-
τυπωθεί στον κρατικό προ πολογισμό του 
2019, η οποία φέρει το δημόσιο χρέος στο 
τέλος του 2018 στο 104,2%.

Τον Νοέμβριο του 2017 είχε 
αποπληρωθεί και πάλι πρό-
ωρα το πρώτο μεγάλο 
μέρος του δανείου 
προς την Κεντρική 
Τράπεζα ύψους 

615 εκ. Εκεί-
νη η πρόωρη 
αποπληρωμή 
ήταν και η αιτία 
της μείωσης του 
δημοσίου χρέους 
στο τέλος του 2017 
κάτω από το 100% 
του ΑΕΠ της χώρας. 
Το καλοκαίρι του 2017 
είχε εξοφληθεί πρόωρα άλλο 
ένα σημαντικό μέρος του δανείου 
προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 

271,1 εκ.  Συνολικά και μόνο κατά τη 
διετία 2017 - 2018 έχει εξοφληθεί πρόωρα 
χρέος σχεδόν 1,7 δισ. 

Ε οι ονομ σεις 
Το επιτόκιο του δανείου προς την Κε-

ντρική Τράπεζα ήταν αρκετά υψηλό και 
συγκεκριμένα στο 3%, άρα η πρόωρη 
εξόφλησή του φέρνει σημαντικές εξοι-
κονομήσεις, οι οποίες θα μπορούν να 
διοχετευθούν στην οικονομία, ενώ υψηλό 
σε σύγκριση με τα επιτόκιο δανεισμού της 
Δημοκρατίας είναι και αυτό του ΔΝΤ. Το 

Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να 
κυνηγά πρόωρες αποπληρωμές χρέους. 
Επισημαίνεται, βεβαίως, ότι δεν μπορούν 
να γίνονται πρόωρες αποπληρωμές κατά 
βούληση. «Μπορείς να προβείς σε πρόωρη 
αποπληρωμή νοουμένου ότι το προβλέ-
πει η δανειακή σύμβαση ή νοουμένου 
ότι συναινεί ο κάτοχος του ομολόγου»,  
επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.  

ο τ μ νο το   
Το τρέχον έτος οι λήξεις χρέους ξεπερ-

νούν τα 2 δισ. Ο «ανήφορος» αρχίζει 
βεβαίως από τον Μάρτιο κι έπειτα, 

οπότε και θα πληρωθεί άλλη 
μια δόση του ρωσικού 

δανείου, η οποία 
ξεπερνά τα 300 

εκ.. Μέχρι τότε, με 
βάση τα στοιχεία 
του Γραφείου 
Διαχείρισης Δη-
μοσίου Χρέους, 
δεν υπάρχουν 

μεγάλες λήξεις. 
Τον Ιούνιο λήγει 

χρέος πέραν των 
200 εκ. και τον 

Ιούλιο χρέος 368 εκ.    
Τον Σεπτέμβριο θα πρέ-

πει να πληρωθεί η δεύτερη, για το 
2019, δόση του ρωσικού δανείου ύψους 

300 εκ. περίπου. Το δάνειο προς τη Ρω-
σική Ομοσπονδία θα εξοφληθεί πλήρως 
μέχρι το 2021. Η μεγαλύτερη όμως λήξη 
χρέους καραδοκεί στον τελευταίο μήνα του 
2019. Τον Δεκέμβριο λήγει χρέος 750 εκ. 

ουνό μ ι το 
Πενταετία φωτιά με λήξεις χρέους 

σχεδόν 10 δισ. διανύει η Κύπρος. Συ-
γκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2023 η 
χώρα θα πρέπει να αποπληρώσει χρέος 

9,862 δισ. Από το 2020 αρχίζει και επι-
σήμως η αποπληρωμή των δανείων προς 

τους διεθνείς δανειστές ΔΝΤ και ΕΜΣ, οι 
οποίοι κλήθηκαν να στηρίξουν την Κύπρο 
το 2013 στο πλαίσιο του Μνημονίου. Οι 
πληρωμές στους διεθνείς δανειστές θα 
ολοκληρωθούν 11 χρόνια αργότερα, το 
2031. Αναλυτικότερα, από το 2020 μέχρι το 
2025 θα πληρωθούν σε δόσεις προς τους 
διεθνείς δανειστές κάτι περισσότερο από 

1 δισ. Απ’ εκεί και πέρα όμως και μέχρι 
το 2031 θα πληρώνονται δόσεις της τάξης 
του 1 δισ. κατ’ έτος. Μοναδική εξαίρεση 
το 2030, οπότε και θα πρέπει να πληρωθεί 
δόση 900 εκ. προς ΔΝΤ και ΕΜΣ.

εγα τε η άνεση 
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο η 

Κύπρος «περπατά» στις διεθνείς αγορές 
με μεγαλύτερη άνεση, αντλώντας φθηνό-
τερο δανεισμό. Αυτό αποτυπώθηκε στην 
τελευταία έξοδο της Κύπρου στις διεθνείς 
αγορές τον περασμένο Σεπτέμβριο, αμέσως 
μετά την αναβάθμισή της στην επενδυτική 
βαθμίδα από τον οίκο Standard  oor’s. 
Οι σχετικά πρόσφατες αναβαθμίσεις της 
κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική 
βαθμίδα από άλλους δύο διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης,  τους Fitch και D RS, ανα-
μένεται ότι θα επιδράσουν θετικά.  

Εν τη απουσία ελλειμμάτων και στην 
παρουσία πλεονασμάτων, και δη μεγάλων, 
οι κινήσεις που θα γίνουν, συμβάλλουν 
στην καλύτερη διαχείριση του υφιστά-
μενου χρέους, μέσω αποπληρωμών και 
αντικατάστασης ακριβού δανεισμού με 
νέο φθηνότερο δανεισμό ενίοτε και με-
γαλύτερης διάρκειας. «Το χρέος είναι σε 
πτωτική πορεία για δύο λόγους: Πρώτον, 
δεν δημιουργείται καινούργιο χρέος. Έχουμε 
πλεονάσματα, τα οποία ρίχνουν το χρέος 
επιτρέποντας εκεί και όπου είναι εφικτό 
και πρόωρες αποπληρωμές. Δεύτερος 
σημαντικός λόγος είναι η μεγέθυνση του 
ΑΕΠ, η οποία μειώνει το δημόσιο χρέος 
ως ποσοστό», σημειώνουν πηγές από το 
Υπουργείο Οικονομικών. 
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Μέχρι το τέλος του  η 
χώρα θα πρέπει να αποπληρώ-

σει χρέος ,  δισ.

 αποτελεσματική διαχείριση του 
δημόσιου χρέους είναι εξόχως 
σημαντική για το παρόν και το 

μέλλον της κυπριακής οικονομίας  
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Της Κυριακής

Αναλύσεις 18
20.01.2019

ημαντικά σημάδια ανάκαμ-
ψης παρουσίασε το 2018 η 
κατανάλωση στην Κύπρο 
και αυτό επιβεβαιώνεται 
από τα στατιστικά που 
αφορούν τη χρήση των 
πιστωτικών καρτών στη 

χώρα μας και τον δείκτη τιμών καταναλωτή. 
Είναι ξεκάθαρο ότι η βελτίωση στην πορεία 
της οικονομίας και η ενίσχυση των οικο-
γενειακών εισοδημάτων, με τις περικοπές 
στο κρατικό μισθολόγιο να αποκαθίστανται 
σταδιακά και την ανεργία να ακολουθεί 
μια συνεχόμενη πτωτική τάση, ενισχύει 
την εγχώρια ζήτηση και κατανάλωση. 

Σημειώνεται ότι η πορεία της κατανάλωσης 
αποτελεί σημαντική ένδειξη για το υγιές μιας 
οικονομίας και ταυτόχρονα καταδεικνύει τις 
διαθέσεις των καταναλωτών/πολιτών. Η ενί-
σχυση της εσωτερικής ζήτησης συνεισφέρει 
σημαντικά στον κύκλο εργασιών των επιχει-
ρήσεων και ενισχύει τα δημόσια οικονομικά 
μέσω της είσπραξης φορολογιών. 

οι πα τες στο πα ά ι 
Τονίζεται ότι ο λιανικός τομέας αναδι-

αρθρώθηκε σημαντικά λόγω της κρίσης, 
με αρκετές εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες 
(παρόλο που είδαμε και μεγάλες αλυσίδες 
να πτωχεύουν), να αναστέλλουν δραστηριό-
τητες λόγω οικονομικών προβλημάτων, και 
νέους «παίκτες» να μπαίνουν στην αγορά 
ή υφιστάμενους να ενισχύουν τον κύκλο 
εργασιών τους. Επιπλέον, παρατηρείται 
αλλαγή στη νοοτροπία των καταναλωτών, 
οι οποίοι είναι πιο προσεκτικοί στις αγο-
ρές και στις δαπάνες τους και προχωρούν 

οδεύουν περισσότερα τα νοικοκυριά 
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

σε έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε 
αυτές. Επιπρόσθετα, σημειώνεται αύξηση 
στις διαφημίσεις των εταιρειών του τομέα 
και των κονδυλίων που δαπανώνται για 
σκοπούς προβολής και προώθησης.

 ια ε ιση 
της ευστότητας  

Η κατανάλωση, πέρα από τη διάθεση 
των καταναλωτών, επηρεάζεται και από τη 
ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και 
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 
καθώς και τη διάθεση των πολιτών να απο-

ταμιεύσουν. Με τα καταθετικά επιτόκια στο 
ναδίρ και τον υψηλό φόρο επί των τόκων 
εισπρακτέων, η διάθεση για αποταμίευση 
είναι περιορισμένη. 

Σημειώνεται ότι η διαχείριση των ρευ-
στών διαθεσίμων, είτε αναφερόμαστε σε 
επιχειρήσεις είτε σε οικογένειες, θα πρέ-
πει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε 
περιόδους ευφορίας να δημιουργούνται 
«αναχώματα» για τις περιόδους που οι 
οικονομικές προκλήσεις θα είναι περισ-
σότερες. Η αύξηση του πληθωρισμού δεν 
είναι φαινόμενο μόνο κυπριακό, αλλά αυ-
ξητικές τάσεις παρουσιάζονται και στην 
Ευρωζώνη, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να ανακοινώνει την ολοκλήρωση 
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. 
Αυτό σταδιακά θα συνοδευτεί με τη  στα-
διακή αύξηση των επιτοκίων. 

 εισαγόμενη  
ατανά ση 

Η αυξητική πορεία του τουρισμού 
ενισχύει και την κατανάλωση, αν και το 
μέγεθος αυτής της ενίσχυσης μπορεί να 
μην είναι ανάλογο, εφόσον τα έσοδα από 
τον τουρισμό δεν αυξάνονται ποσοστιαία 
με τον ίδιο ρυθμό όπως οι αφίξεις του-

ριστών. Η «εισαγόμενη» κατανάλωση 
αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο ενίσχυσης 
της εμπορικής και επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας της χώρας. Η προσέλκυση 
υψηλής εισοδηματικής τάξης τουριστών 
ενισχύει άμεσα και έμμεσα την οικονομία, 
εφόσον πέραν των ξενοδοχείων και άλλες 
επιχειρήσεις, όπως καταστήματα ρούχων 
και εστιατόρια, μπορούν να ευνοηθούν.

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να αναλυθούν 
με περισσότερη λεπτομέρεια οι επιμέρους 
τομείς που παρουσιάζουν αύξηση στη ζή-
τηση. Όπως γίνεται κατανοητό, η αύξηση 
της ζήτησης σε προϊόντα εισαγωγής θα 
επηρεάσει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

νητ α εν σ υσης 
της οι ονομ ας 

Την ίδια στιγμή, στον προ πολογισμό του 
2019 αυξημένες εμφανίζονται οι δαπάνες του 
κράτους κυρίως σε ό,τι αφορά τους μισθούς, 
λόγω των νέων προσλήψεων που έγιναν, 
κάτι που επίσης ενισχύει την κατανάλωση. 
Η πολιτεία προχώρησε τα τελευταία χρόνια 
σε παραχώρηση κινήτρων ενίσχυσης της 
οικονομίας. Σε περιόδους οικονομικής κρί-
σης, είναι απόλυτα θεμιτό να παραχωρούνται 
διαφόρων μορφών κίνητρα για προσέλκυση 

επενδύσεων και ενίσχυση της εγχώριας και 
της εξωτερικής ζήτησης. Είναι σημαντικό 
τα αποτελέσματα αυτών των κινήτρων να 
αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και να λαμβάνονται οι δέουσες αποφάσεις. 

Αποτελεί αναγκαιότητα η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων που έχουν οι αποφά-
σεις δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής και η λήψη αναγκαίων μέτρων 
για αποτροπή δυσάρεστων γεγονότων στο 
μέλλον, όπως η δημιουργία φούσκας στις 
χρηματαγορές ή στην αγορά ακινήτων. 

α μην υπά ει
ε ησυ ασμός

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θα 
ήταν φρόνιμο να αναλυθεί συνδυαστικά η 
πορεία της κυπριακής οικονομίας με την 
πορεία του πληθωρισμού και το ενδεχόμενο 
λήψης τέτοιων μέτρων και κινήτρων που θα 
περιορίσουν την εσωτερική ζήτηση, όχι εις 
βάρος της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά σε 
ένα πλαίσιο ορθολογιστικού σχεδιασμού. 
Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει εφησυ-
χασμός από την πορεία της οικονομίας, η 
οποία βρίσκεται σε θετικό πρόσημο, εφόσον 
κύριο χαρακτηριστικό των οικονομιών είναι 
η κυκλικότητα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, 
που απαιτείται όταν παραχωρούνται δια-
φόρων ειδών κίνητρα, είναι η δημιουργία 
μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας, εφόσον 
πολλές φορές αυτά τα κίνητρα αποτελούν 
μια μορφή χαλάρωσης και διευκολύνσε-
ων. Είναι φυσικό ότι οποιαδήποτε «κακή 
χρήση» αυτών των κινήτρων θα ζημιώσει 
την οικονομία και την εικόνα της χώρας. 

Απ’ εκεί και πέρα, απαιτείται μακροχρό-
νιος και προσεκτικός σχεδιασμός, ώστε τα 
οφέλη που προκύπτουν από προσωρινές 
πολιτικές να μεταφέρονται στην πραγματική 
οικονομία και να δημιουργούνται προοπτι-
κές βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένης σε 
θεμελιώδη στοιχεία. Την ίδια στιγμή, αυτός 
ο σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει τον 
τρόπο και τον ρυθμό απόσυρσης αυτών 
των προσωρινών μέτρων ή την τροποποί-
ησή τους. Η προώθηση των έργων υπο-
δομής, η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, η προώθηση τομέων της 
οικονομίας που θα προσελκύσουν υψηλά 
αμειβόμενους επαγγελματίες, είναι κάποια 
από τα μέτρα που μπορούν να υποβοηθή-
σουν στη δημιουργία πραγματικής αξίας 
στις επενδύσεις. 

Η ελληνική οικονομία εισέρχεται 
στο 2019 με βελτιωμένη δυνα-
μική, αξιοποιώντας τις θετικές 

τάσεις που καταγράφηκαν, ήδη, στο εν-
νεάμηνο του 2018 (αύξηση ΑΕΠ κατά 
2,1% ετησίως), εκτιμούν οι αναλυτές της 
Εθνικής Τράπεζας σε έκθεσή τους με 
τίτλο «Ελληνική οικονομία το 2019: Η 

εγχώρια ζήτηση ανακάμπτει, περιορί-
ζοντας την αβεβαιότητα σε ένα διεθνές 
περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας». 

ι νε οι ανα υτ ς 
Οι αναλυτές της Εθνικής αναφέρουν 

ότι, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, η υποχώρηση της αβεβαιότητας, σε 

ε βελτιωμένη δ ναμικ  η λλάδα το  

Τα λ υ αία δημο ιονομικ  
οι ία που ανακοιν ηκαν κα-

αδ ικνύουν ι ο δημο ιονομι-
κ  πλ να μα ι αυ η ί  λ  
ης νικ ρης αν καμ ης ης 

οικονομίας και ης υν ι φορ ς 
υ κ κριμ ν ν ομ ν ( π ς ο 
ουρι μ ς)   μ αλύ ρο α μ . 

Σ  αυ  προ ί ν αι α οδα απ  
η νομο ία ια ις λη ιπρ -
μ ς οφ ιλ ς απ  ο Τμήμα ο-

ρολο ίας και απ  ην αυ ημ νη 
δρα ηρι η α που παρα ηρ ί αι 

ον κα α κ υα ικ  ομ α  λ  
ν υ κ κριμ ν ν κινή ρ ν που 

παρα ρή ηκαν. Το ή ημα που 
προκύπ ι ίναι αν αυ ή η αυ ημ -
νη ροή δ ν διο ύ αι ην 
οικονομία μ  η υ κ κριμ νο 
πλ νο   να απ λ υ ρ ούν οι 
παρα ικ ς μον δ ς και να οδη η-

ούμ   μ νιμα ικούς ρυ μούς 
αν π υ ης ή κα αναλ νον αι  

ρα υπρ μ ς δαπ ν ς (οι οποί-
ς ναι μ ν νι ύουν προ ριν  
ην κα αν λ η  αλλ  δ ν ουν 

πολλαπλα ια ικ  αρακ ήρα). 
υ υ ς  η κυπριακή οικονομία 

παρου ι ι να ι ορικ  δυ μ ν ν 
π ρι δ ν λ  κακ ν δια μ ν 
και απου ίας μη ανι μ ν λ ου. 

ν ς λ ου ι μ  ην ννοια ης 
κρα ικής παρ μ α ης αλλ  ης απο-
φυ ής δημιουρ ίας νικής υφο-
ρίας  π ς ή αν ια παρ δ ι μα οι 
« νδο ς» πο ς ου ρημα ι η-
ρίου.  ική πορ ία ης κα αν -
λ ης νι ύ ι ην οικονομία  μ ς 
οποι δήπο  υπ ρ ολ ς πρ π ι 
να ύ ουν ής δια ίρι ης. Ο 

ρος ου λιανικού μπορίου και οι 
υνή ι ς ν κα αναλ ν ουν 

αλλ ι μ  ην κρί η ου  μ  
ις μικρομ αί ς πι ιρή ις να μη 
ρί κουν ου ια ικ  π ρι ριο 
παναδρα ηριοποίη ης α προ 

κρί ης πίπ δα.  
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ο ζήτημα είναι αν αυτή 
η αυξημένη ροή εσόδων 

διοχετεύεται στην
οικονομία με βάση

συγκεκριμένο πλάνο, ώστε 
να απελευθερωθούν

οι παραγωγικές μονάδες,
ή καταναλώνονται σε

βραχυπρόθεσμες δαπάνες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑ ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: 
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 Μια  η τη α ί α Επίκουρου Κα ηγητή ή Λ κτορα τη  ει ικ τητα:
  «Αλληλεπιδράσεις φυτών - παθογόνων»
Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, ώρα 2.00 μ.μ.  

ΤΜΗΜΑ EMΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Μια  η Ει ικού Εκπαι ευτικού Προ ωπικού ΕΕΠ  ε ύ α η τη  Ει ικ τητα:
  «Λογιστική»

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, Παρασκευή, 15 εβρουαρίου 2019, ώρα 2.00 μ.μ.  
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∆ιά της παρούσης δίδεται ειδοποίησις ότι μετά την περέλευσιν οκτώ 8  ημερών από της επι-
δόσεως εις εσάς και ή της δημοσιεύσεως της παρούσης Αιτήσεως ∆ιαχειρίσεως θα υποβλη-
θεί εις το Πρωτοκολλητείον ∆ιαχειρίσεων του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου άρνακας αίτησις, 
διά την παραχώρησιν εις τον κ. Ανδρέα Πετουφά, εξ Αθηαίνου, των εγγράφων διαχειρίσεως 
της περιουσίας της ως άνω αποβιωσάσης,  εξ Αθηαίνου, μετά συνημμένης ∆ιαθήκης εκτός 
εάν εντός της ως άνω προθεσμίας καταχωρηθεί σχετική ένστασις  υπό οιουδήποτε 
ενδιαφερομένου κληρονόμου, σύμφωνα με τον όμον εναντίον της τοιαύτης χορηγήσεως.

Α ρ ας Πετου ς 
Εκτε ε τής της Δια ήκης της ως ω απο ιω ης

συνδυασμό με την ώθηση από τον τουρισμό 
και τις εξαγωγές, στήριξαν την απασχόληση, 
την κερδοφορία των ανταγωνιστικών επι-
χειρήσεων, τα εισοδήματα και την εγχώρια 
ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 
κατά 0,8%, σε ετήσια βάση, στο εννεάμηνο 
του 2018 ( 0,7% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 
2018), ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
κινήθηκε σε σταθερά ανοδική τροχιά καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2018, καταγράφοντας 
περαιτέρω ενίσχυση το 4ο τρίμηνο του 2018. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, 
η δυναμική αυτή στηρίχθηκε, κυρίως, από την 
υγιή αύξηση της απασχόλησης (1,8% ετησίως 
το 9μηνο), τη μικρή ανάκαμψη των ωριαίων 
αμοιβών ιδίως σε πιο ανταγωνιστικούς κλά-
δους (κατά 0,5%, σε ετήσια βάση, το 2018 
στο σύνολο της οικονομίας) και την αύξηση 
των δαπανών εκείνων των νοικοκυριών, που 
δεν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρει-
ες, αλλά ανέβαλαν τις δαπάνες τους, λόγω 
αυξημένης αβεβαιότητας τα προηγούμενα 
χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι οι υποδείκτες της 
έρευνας καταναλωτικής εμπιστοσύνης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτυπώνουν 
την πρόθεση των νοικοκυριών να προβούν 
σε σημαντικές δαπάνες τόσο άμεσα όσο και 
σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών, ανήλθαν σε 
υψηλό 9 ετών τον Δεκέμβριο του 2018. 

Ενισ ονται 
οι θετι ς τάσεις 

Οι τάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν 
περαιτέρω το 2019, όταν η εγχώρια ζήτηση 
αναμένεται να λάβει περαιτέρω ώθηση από 
τις μισθολογικές αυξήσεις, που προκύπτουν 
από τη σταδιακή επανενεργοποίηση των κλα-
δικών διαπραγματεύσεων (από το 2ο εξά-
μηνο του 2018) και πιθανή νομοθέτηση της, 
προτεινόμενης από την κυβέρνηση, αύξησης 
του βασικού μισθού κατά 5%-10% (από τις 
αρχές του 2019). Οι ανωτέρω παράγοντες, 
όπως αναφέρουν οι αναλυτές, συνδυαστικά, 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των 
ωριαίων ονομαστικών αμοιβών της τάξης 
του 2% ετησίως, κατά μέσο όρο, το 2019 
(εξαιρουμένων πιθανών δευτερογενών επι-

δράσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις). 
Οι μισθολογικές αυξήσεις, σε συνδυασμό 
με την εκτιμώμενη ενίσχυση της απασχόλη-
σης κατά 1,3% ετησίως το 2019 (από 1,7% 
ετησίως το 2018), τη θετική επίδραση των 
νομοθετημένων μέτρων δημοσιονομικής 
επέκτασης για το 2019 (σχεδόν 0,5% του 
ΑΕΠ) και την, εν εξελίξει, αύξηση άλλων πη-
γών εισοδήματος (λ.χ. έσοδα από ενοίκια και 
μερίσματα), εκτιμάται ότι θα μεταφραστούν 
σε ενίσχυση του πραγματικού (αποπληθω-
ρισμένου) διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών κατά 1,9% ετησίως το 2019 
από 1,1% ετησίως το 2018. Παράλληλα, η 
καταναλωτική δαπάνη θα υποστηριχθεί και 
από την εκτιμώμενη μείωση των διεθνών 
τιμών πετρελαίου σε ετήσια βάση. ς εκ 
τούτου, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 1,6% ετησίως το 2019, 
έναντι 0,9% ετησίως το 2018, συνιστώντας 
βασικό πυλώνα της αύξησης του ΑΕΠ, η 
οποία εκτιμάται στο 2,1% ετησίως το 2019 
από 2,0% ετησίως το 2018. 

Επεν σεις αι α νητα 
Σύμφωνα με την ανάλυση, οι επενδύσεις 

συνέχισαν να υπολείπονται των προσδοκιών 
σε αυτήν  τη φάση του οικονομικού κύκλου. 

στόσο, η βελτίωση της εγχώριας ζήτησης, 
σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του προ-
γράμματος δημοσίων επενδύσεων και τις 
συνέργειες με ιδιωτικά έργα, που υστέρησαν 
το 2018, αναμένεται να υποστηρίξουν μία 
ετήσια αύξηση των επενδύσεων κατά 10,9% 
σε σταθερές τιμές το 2019 (από χαμηλή βάση 
σύγκρισης) σε σχέση με την αναιμική επί-
δοση του 2018. 

Στην ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας 
επισημαίνεται επίσης ότι η αγορά ακινήτων 
εμφανίζει σταθερά σημάδια βελτίωσης με τις 
τιμές των κατοικιών να αυξάνονται κατά 1,3% 
ετησίως στο 9μηνο και κατά 2,5% ετησίως το 
3ο τρίμηνο του 2018 - για 3ο συνεχές τρί-
μηνο - και τις τιμές των εμπορικών ακινήτων 
υψηλής ποιότητας (μέσος όρος καταστημά-
των και γραφείων) να αυξάνονται κατά 5,3% 
ετησίως το 1ο εξάμηνο του 2018 έναντι 1,7% 

ετησίως το 2017. Η αύξηση της οικιστικής 
κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 12,3% 
ετησίως το 9μηνο του 2018, αλλά και η ισχυ-
ρή αύξηση στην έκδοση νέων οικοδομικών 
αδειών (αύξηση κατά 22,0% ετησίως την ίδια 
περίοδο, σε επιφάνεια νέων ακινήτων σε τ.μ.), 
προοιωνίζονται περαιτέρω ενίσχυση της οι-
κιστικής κατασκευαστικής δραστηριότητας 
το 2019 (22,3% ετησίως σε σταθερές τιμές, 
η υψηλότερη ετήσια αύξηση από το 1998, 
ξεκινώντας ωστόσο από πολύ χαμηλή βάση). 

Ε αγ γ ς  εισαγ γ ς 
Οι εξαγωγές αγαθών διατήρησαν αξιο-

σημείωτες αντοχές έως τα τέλη του 2018, 
σημειώνοντας νέα ετήσια αύξηση κατά 8,6% 
στο 9μηνο του 2018 (σε σταθερές τιμές), με 
το ποσοστό τους στο ΑΕΠ να ανέρχεται στο 
ιστορικό υψηλό του 18,7% το 3ο τρίμηνο του 
2018. στόσο, η αναμενόμενη επιβράδυνση 
της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη 
το 2019, σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο 
ανταγωνισμό, σε επίπεδο τιμών, ο οποίος προ-
κύπτει από τις εξαγωγές που πραγματοποιούν 
στην ΕΕ και άλλες εξαγωγικές αγορές, χώρες 
με υποτιμημένα νομίσματα (λ.χ. Τουρκία), 
αναμένεται να οδηγήσουν σε επιβράδυνση 
των εξαγωγών αγαθών στο 3,9% ετησίως το 
2019, από 8,0% ετησίως το 2018 (σε σταθερές 
τιμές). Αντιστοίχως, τόσο τα τουριστικά έσοδα 
όσο και οι αφίξεις αναμένεται να σημειώ-
σουν χαμηλή (μονοψήφια) αύξηση το 2019, 
κατόπιν αυξήσεων ρεκόρ που σημειώθηκαν 
τα προηγούμενα έτη. 

Αντιθέτως, οι εισαγωγές αγαθών θα συ-
νεχίσουν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό 
(4,6% ετησίως το 2019 έναντι 3,8% ετησίως 
το 2018), αντανακλώντας τη δυναμική της 
εγχώριας ζήτησης καθώς και τη σταθερά 
υψηλή εξάρτηση της χώρας από εισροές 
παραγωγικών υλών, κεφαλαιουχικών αλλά 
και διαρκών καταναλωτικών αγαθών. ς εκ 
τούτου, οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να 
ασκήσουν αρνητική επίδραση στη μεταβολή 
του ΑΕΠ το 2019 (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες, 
έναντι θετικής επίδρασης 1,1 ποσοστιαίων 
μονάδων το 2018). 

Η   
 
 

  
   

  
 

 ΒΕ   Κ Ν Μ Α  Ε Ε Ε
ΚΑ  Ν ΑΝΑΚΑΜ  Υ ΑΝ Κ Υ
ΕΜΠ Υ ΚΑ Α  

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΙΣ-
ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.
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ι αβεβαιότητες στην 
παγκόσμια αγορά, 
η αύξηση του προ-
στατευτισμού και οι 
γεωπολιτικές εξελί-
ξεις, όπως το rexit, 
επηρεάζουν αναπό-

φευκτα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς βασίζονται κυρίως 
στις άμεσες ξένες επενδύσεις. στόσο, η 
σταθεροποίηση και η ανάκαμψη της κυπρι-
ακής οικονομίας, η συνεχής ανάπτυξη και 
η αναβάθμιση από όλους τους μεγάλους 
οίκους αξιολόγησης, επηρεάζουν θετικά την 
επενδυτική δραστηριότητα στην Κύπρο, η 
οποία αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, 
μόλις επιστρέψει η κινητικότητα στη διεθνή 
αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Εν ια ον για ο 
ι ι τι ά νοσο ομε α 

Στην Κύπρο αρμόδιες πηγές εκτιμούν, 
λοιπόν, ότι το 2019 θα είναι χρονιά εξαγο-
ρών και συγχωνεύσεων κατά κύριο λόγο 
στον τομέα της υγείας και κατά δεύτερο στο 
λιανικό εμπόριο, στον χρηματοπιστωτικό 
και ασφαλιστικό τομέα. Σύμφωνα με απο-

ΕΝ  Υ  
Α Δ ΥΜΕ Ε ΑΓ Ε  

ΔΥ  ΜΕΓΑ Ν Δ Κ Ν 
Ν ΕΥ Ν Ε 

ΕΥΚ Α ΚΑ  ΕΜΕ  

ΥΓΕΙΑ  ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤ ΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Μπουμ εξαγορών και συγχωνεύσεων
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κλειστικές πληροφορίες της «Σ», ήδη στον 
τομέα της Υγείας μεγάλο επενδυτικό ταμείο 
αμερικανικών συμφερόντων βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο επαφών για εξαγορά 
δύο μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
και συγκεκριμένα του Απολλώνειου στην 
επαρχία Λευκωσίας και του Υγεία στη Λε-
μεσό. Στον τραπεζικό τομέα αναμένεται 
επίσης περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου 
τη φετινή χρονιά κυρίως μέσω εξαγορών 
και συγχωνεύσεων μικρότερων τραπεζών, 
με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την 
CD  ank να θεωρούνται, σύμφωνα με 
αρμόδιες πηγές, οι πιο πολύφερνες νύφες.

η ε αγο ν 
αι συγ νε σε ν 

Όπως δήλωσε στη «Σ» ο γενικός γραμ-
ματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, το 
Επιμελητήριο ενθαρρύνει τις εξαγορές και 
τις συγχωνεύσεις εκεί όπου οι οικονομί-
ες κλίμακος το δικαιολογούν. « ς ΚΕΒΕ 

θεωρούμε ότι η λογική των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων πρέπει να εξετάζεται σο-
βαρά, καθώς γίνεται καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, αυξάνεται η 
παραγωγικότητα, γίνονται πιο δυνατά σχή-
ματα και αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό 
οι εξαγωγές και επεκτάσεις των εταιρειών 
στο εξωτερικό. Επιβάλλεται, όμως, κατά 
την άποψή μας, να γίνεται σωστή μελέτη 
από εξειδικευμένους οργανισμούς, η οποία 
θα δίνει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη», υπογράμμισε.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο 
Μάριος Τσιακκής εξέφρασε την άποψη 
ότι οι κλάδοι όπου υπάρχουν οι περισ-
σότερες πιθανότητες να δούμε εξαγορές 
και συγχωνεύσεις εντός του 2019, είναι 
αυτοί των μικρών ιατρείων, ενόψει και της 
υιοθέτησης του ΓεΣΥ, και του λιανικού 
εμπορίου. «Στον τομέα των υπηρεσιών 
εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο να δούμε 
ουσιαστικές κινήσεις το 2019», πρόσθεσε.

ο  υπά ει εν ια ον 
Από την πλευρά του ο Μιχάλης Αντω-

νίου, γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τόνισε 
στη «Σ» πως, παρά το ότι τα φορολογικά 
κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις στην 
Κύπρο δεν είναι ελκυστικά, κατά την άποψή 
του, εντούτοις θα δούμε αρκετές εξαγορές 
και συγχωνεύσεις εταιρειών το 2019. «Οι 
ανάγκες για οικονομίες κλίμακας οδηγούν 
σε καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει κα-
ταγεγραμμένο ενδιαφέρον στον τομέα της 
Υγείας ιδιαίτερα σε κλινικά εργαστήρια σε 
Λευκωσία και Λεμεσό. Παράλληλα και στις 
Υπεραγορές εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν 
συγχωνεύσεις εντός του 2019 λόγω του 
έντονου ανταγωνισμού, ενώ συγκεντρώσεις 
εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν επίσης στον 
τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο (λόγω 
του πολυδιάστατου χαρακτήρα της αγο-
ράς), όπως επίσης και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση», κατέληξε.

 ευνα της Ε  
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με 

πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, το 46% 
των στελεχών παγκοσμίως σχεδιάζουν να 
προχωρήσουν σε εξαγορές τους επόμενους 
12 μήνες. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, 
ορισμένα στελέχη επιλέγουν να παγώσουν 
τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές λόγω 
κανονιστικής, εμπορικής και δασμολογικής 
αβεβαιότητας όπως το rexit - αλλά παρόλα 
αυτά  το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο δεύτερος 
δημοφιλέστερος επενδυτικός προορισμός. 
Η έρευνα καταδεικνύει επίσης το ότι είναι 
ισχυρές οι μακροπρόθεσμες προοπτικές, 
καθώς νέες πηγές ιδιωτικών κεφαλαίων 
τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό.

ε τι ια ουν 
Με γενική έννοια, οι συγχωνεύσεις και 

οι εξαγορές είναι πολύ παρόμοιες εταιρικές 
πράξεις - συνδυάζουν δύο προηγουμένως 
ξεχωριστές επιχειρήσεις σε μία και μόνο 

νομική οντότητα. Σημαντικά λειτουργικά 
πλεονεκτήματα μπορούν να προκύψουν 
όταν συνδυάζονται δύο επιχειρήσεις και, 
στην πραγματικότητα, ο στόχος των περισ-
σότερων συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι 
να βελτιωθεί η απόδοση των εταιρειών και 
η αξία των μετοχών μακροπρόθεσμα.

Τα κίνητρα για τη συνέχιση μιας συγχώ-
νευσης ή εξαγοράς μπορεί να είναι σημαντικά. 
Μια εταιρεία που συνδυάζεται με μιαν άλλη 
μπορεί να βιώνει ενισχυμένες οικονομίες 
κλίμακας, μεγαλύτερα έσοδα από πωλήσεις 
και μερίδιο αγοράς στην αγορά της, διευρύ-
νοντας τη διαφοροποίηση και αυξάνοντας 
τη φορολογική αποδοτικότητα. στόσο, η 
βασική επιχειρηματική λογική και η μεθο-
δολογία χρηματοδότησης για συγχωνεύσεις 
και εξαγορές είναι ουσιαστικά διαφορετικές. 
Μια συγχώνευση περιλαμβάνει την αμοι-
βαία απόφαση δύο εταιρειών να συνδυάσουν 
και να γίνουν μία οντότητα. Η συνδυασμένη 
επιχείρηση, μέσω των διαρθρωτικών και λει-
τουργικών πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει 
η συγχώνευση, μπορεί να μειώσει το κόστος 
και να αυξήσει τα κέρδη, ενισχύοντας τις αξίες 
των μετοχών και για τις δύο ομάδες μετόχων. 

Από την άλλη πλευρά, η εξαγορά χαρα-
κτηρίζεται από την αγορά μιας μικρότερης 
εταιρείας από μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία. 
Αυτός ο συνδυασμός «ανισοτήτων» μπορεί 
να αποφέρει τα ίδια οφέλη με τη συγχώνευ-
ση, αλλά δεν πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
αμοιβαία απόφαση. Μια μεγαλύτερη εταιρεία 
μπορεί να ξεκινήσει μια εχθρική εξαγορά μιας 
μικρότερης επιχείρησης, η οποία ουσιαστικά 
ισοδυναμεί με την αγορά της εταιρείας ενάντια 
στην αντίσταση από τη διοίκηση της μικρότερης 
εταιρείας. Σε αντίθεση με τη συγχώνευση, σε μιαν 
απόκτηση, η απορροφούσα εταιρεία συνήθως 
προσφέρει μια τιμή ανά μετοχή σε μετρητά 
στους μετόχους της επιχείρησης-στόχου ή της 
μετοχής της εξαγοράζουσας εταιρείας στους 
μετόχους της επιχείρησης στόχου σύμφωνα 
με συγκεκριμένο λόγο μετατροπής.

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com
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ΤΟ  ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΑΥ ΗΣΗ  ΣΤΙΣ ΑΦΙ ΕΙΣ

Χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό

 Ν Α Π Υ ΜΑ  
ΠΕ Α Ε Ε Α ΑΝ Α 
ΚΥΠ ΑΚΑ ΑΕ Δ Μ Α 

. .  ΕΠ ΚΕΠ Ε

ε τον μεγαλύτερο 
ιστορικά αριθμό 
αφίξεων έκλεισε 
για τον κυπρια-
κό τουρισμό το 
2018, σύμφωνα 
με στοιχεία που 

ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπη-
ρεσία Κύπρου. Συγκεκριμένα, η περυσινή 
χρονιά έκλεισε με αύξηση 7,8% στις αφί-
ξεις σε σύγκριση με το 2017,  φθάνοντας 
στους 3.938.625 επισκέπτες σε σύγκριση 
με 3.652.073 την αντίστοιχη περίοδο του 
2017. Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, είναι η έκτη χρονιά που η Κύπρος 
καταγράφει αύξηση στις αφίξεις, ωστόσο η 
αύξηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, 
καθώς το 2017 αυξήθηκε κατά 14,6% και 
το 2016 κατά 19,8%. 

ο   
Τη μερίδα του λέοντος στους ξένους επι-

σκέπτες, όπως ήταν φυσικό, είχε γι’ ακόμη 
μια χρονιά το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 
ανήλθαν στο 1,33 εκ. από 1,25 εκ. το 2017, 

σημειώνοντας αύξηση 5,9%. Δεύτερος μεγα-
λύτερος παίκτης για τον κυπριακό τουρισμό 
το 2018 ήταν η Ρωσία, της οποίας, ωστόσο, 
οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 5% στις 783,6 

χιλ. από 824,5 χιλ. που ήταν το 2017. Στην 
τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των αφίξεων 
τερμάτισε το Ισραήλ με 232.561 αφίξεις και 
μείωση 11,2% σε σύγκριση με το 2017, στην 

τέταρτη η Γερμανία με αύξηση 0,2% και 
αφίξεις 189,2 χιλ. από 188,8 χιλ. το 2017, 
ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η 
Ελλάδα, από την οποία το 2018 αφίχθηκαν 
στο νησί μας 186,4 χιλ. τουρίστες από 169,7 
χιλ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 9,8%.

Από πλευράς ποσοστών οι Βρετανοί 
κατέλαβαν ποσοστό 33,7% του συνόλου 
των αφίξεων, οι Ρώσοι το 19,9%, οι Ισρα-
ηλινοί το 5,9%, οι Γερμανοί το 4,8% και οι 
Ελλαδίτες το 4,7%.

υν  π ην στις α εις 
Τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με 

το 2017 παρουσίασαν πάντως οι αφίξεις 
τουριστών από:

•Πολωνία 58%
•Ουκρανία 44,5%
•Ελβετία 29%
•Φινλανδία 26,5%
•Δανία 23,1% 
Στην αντίπερα όχθη, η μεγαλύτερη μείωση 

παρατηρήθηκε στις αφίξεις από:
•Ισραήλ -11,2%
•Ρωσία -5%

υσο ό ος ο ο ιος 
Από πλευράς αφίξεων καλύτερος μήνας 

ήταν ο Ιούλιος με 539.626 επισκέπτες και 
ακολούθησαν ο Αύγουστος με 534.487, ο 
Σεπτέμβριος με 520.138 και ο Ιούνιος με 
511.073 επισκέπτες. Χειρότεροι μήνες από 
πλευράς αφίξεων το 2018 ήταν ο Ιανουάριος 
με 75.867 επισκέπτες και ο Φεβρουάριος 
με 101,481.

νο ος αι στα σο α 
Πέραν των αφίξεων, άνοδος σημειώνεται 

και στα έσοδα από τον τουρισμό. Σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για την 
περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 τα 
έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε 

2.562,3 εκ. σε σύγκριση με 2.493,8 εκ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημει-
ώνοντας αύξηση 2,7%.

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η επιβατική 
κίνηση και στα ελληνικά αεροδρόμια, 
με τους διακινούμενους επιβάτες το 

2018 να φτάνουν τα 63,7 εκατομμύρια. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

της ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την κίνηση των 
αεροδρομίων της χώρας, ο συνολικός 
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το 
δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 
του 2018 έφθασε τα 63.728.596, παρου-
σιάζοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2017, οπότε 
είχαν διακινηθεί 57.864.593 επιβάτες. 
Οι διακινούμενοι επιβάτες το 2018 ήταν 
περισσότεροι κατά 5.864.003. 

Ο συνολικός αριθμός των πτήσε-
ων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε 
στις 532.631 (από τις οποίες 207.367 
εσωτερικού και 325.264 εξωτερικού), 
παρουσιάζοντας άνοδο 10% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2018, οπότε 
είχαν πραγματοποιηθεί 484.129 πτήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον μήνα Δεκέμβριο, 
από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ 
προκύπτει ότι στα αεροδρόμια της χώ-
ρας διακινήθηκαν 2.445.140 επιβάτες 
και η άνοδος έφτασε μεσοσταθμικά το 
11,8%. Ο συνολικός αριθμός των πτή-
σεων ανήλθε στις 24.299, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 13,2% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2017, οπότε 
είχαν πραγματοποιηθεί 21.459 πτήσεις. 
Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού έφτα-
σαν τις 674.850, παρουσιάζοντας επίσης 
άνοδο 12,7% σε σχέση με το 2017, που 
ανήλθαν στις 598.923.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλο-
νίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου 
καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική 
κίνηση για τον μήνα Δεκέμβριο. Στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν 
1.546.569 επιβάτες, της Θεσσαλονίκης 
449.340, του Ηρακλείου 118.263, των 
Χανίων 57.635 και στο αεροδρόμιο της 
Ρόδου 56.917 επιβάτες.

α αεροδρόμια Σητείας, Μήλου και 
Νάξου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση επιβατών το δωδεκάμηνο 

Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2018. Ο 
αερολιμένας που είχε το μεγαλύτερο πο-
σοστό αύξησης διακίνησης επιβατών 
ήταν το αεροδρόμιο Σητείας με άνοδο 
90,6% (διακίνησε 61.892 επιβάτες το 
δωδεκάμηνο του 18 έναντι 32.479 του 
17). Το αεροδρόμιο Μήλου κατέγραψε 
άνοδο επιβατικής κίνησης 61,8% (δια-
κίνησε 75.556 επιβάτες έναντι 46.710 
το περσινό διάστημα) και το αεροδρόμιο 
της Νάξου κατέγραψε αύξηση 52,2%, 
καθώς διακίνησε 86.212 επιβάτες το 
δωδεκάμηνο του 2018, έναντι 56.647 
επιβατών που είχε διακινήσει το 2017.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της επιβα-
τικής κίνησης για το 2018, ο διοικητής 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, τόνισε: «Τον 
Ιανουάριο του 2015 παραλάβαμε τα 
αεροδρόμια με επιβατική κίνηση στα 
44.592.274 επιβάτες. Μετά από έναν 
συνεχή και αδιάκοπο αγώνα στήριξης 
και εργασίας των υπαλλήλων της ΥΠΑ 
στα αεροδρόμια κατορθώσαμε να εξυ-
πηρετήσουμε με ασφάλεια 63.728.596 
επιβάτες, τη μεγαλύτερη επιβατική κίνη-
ση που δέχτηκε η χώρα. Η προσπάθεια 
των εργαζομένων και της διοίκησης της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας θα συ-
νεχιστεί, προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση 
της αεροπορικής επιβατικής κίνησης, 
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το 
οικονομικό όφελος της χώρας και εφαρ-
μόζοντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
και τα πρότυπα ασφαλείας».
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Για τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση 
τα αποτελέσματα της έρευνας 
ταξιδιωτών, οι αφίξεις ανήλθαν 

στις 106.563 σε σύγκριση με 98.924 
τον Δεκέμβριο του 2017, σημειώνοντας 
αύξηση 7,7%. Πρόκειται για τις υψηλό-
τερες αφίξεις που είχαμε ιστορικά στην 
Κύπρο για τον μήνα Δεκέμβριο καθώς 
έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 
100 χιλιάδων τουριστών. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σάββας 
Περδίος τόνισε πρόσφατα πως 

στα θέματα τουρισμού δεν έχει δικαίωμα 
κανένας να αποφασίζει μόνος του. «Αυτό, 
εξάλλου, επιβάλλει και η συμβολή του 
τομέα στην οικονομία, εάν αναλογιστεί 
κανείς ότι πέρσι οι αφίξεις προσέγγισαν 
τα 4 εκατ. με στόχο της εθνικής στρατη-
γικής τα 4,8 εκατ. έως το 2030», είπε.

Ο 
Δ
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Η κυπριακή φαρμακοβιομηχανία διαδρα-
ματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην τοπι-
κή οικονομία και την κοινωνία ευρύτε-
ρα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα κυπρια-

κά φάρμακα αποτελούν τον 1ο εξαγωγικό τομέα 
της Κύπρου εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2017 οι 
εξαγωγές των κυπριακών φαρμάκων έφεραν συ-
νάλλαγμα αξίας 272 εκατ. ευρώ, ενώ ο αμέσως 
επόμενος τομέας των τροφίμων προσέφερε 166 
εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές για τις χώρες της Ε.Ε. και 
ειδικά της ομάδας του ευρώ αποτελούν κρίσιμο 
δείκτη για την επάρκεια της συναλλαγματικής ρευ-
στότητας και της ομαλής οικονομικής λειτουργίας 
της αγοράς. Ο μοναδικός τομέας της κυπριακής 
οικονομίας στον οποίο υπάρχει ισοζύγιο εισαγω-
γών - εξαγωγών είναι αυτός των φαρμάκων, λό-
γω του δυναμισμού και της αποτελεσματικότητας 
της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας. Στον τομέα 
εργοδοτούνται περίπου 2.000 άτομα στην Κύπρο, 
με το μεγαλύτερο ποσοστό, λόγω των μεγάλων 
απαιτήσεων του τομέα της υψηλής τεχνολογίας, 
να καταλαμβάνεται από επιστήμονες.
Πολύ σημαντική είναι επίσης η επάρκεια ενός κρά-
τους στα φάρμακα, δυνατότητα την οποία προσφέ-
ρει σήμερα η κυπριακή φαρμακοβιομηχανία, αφού 
εκτός από την ανθρωπιστική συνεισφορά της με 
την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των πο-
λιτών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, προσδί-
δει επιπλέον προστιθέμενη αξία με την ανάπτυξη 
του τομέα της υψηλής τεχνολογίας.  
Η αξία τού να διαθέτει μια χώρα ισχυρό παραγω-
γικό τομέα έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρόσφα-
τη οικονομική κρίση, η οποία επέφερε συρρίκνωση 
όλων σχεδόν των τομέων της οικονομίας και πο-
λύ μεγάλο αριθμό ανέργων. Η κυπριακή φαρμα-
κοβιομηχανία, όχι μόνο στάθηκε όρθια σε αυτήν 

την οικονομική λαίλαπα, όχι μόνο δεν μείωσε τον 
αριθμό των υπαλλήλων, αλλά επιπλέον κατάφερε 
να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κράτησε σταθερούς 
τους μισθούς και προχώρησε στην εργοδότηση δε-
κάδων νέων του τόπου μας. Μόνο η Medochemie 
προσέλαβε τα τελευταία πέντε χρόνια τριακόσιους 
εβδομήντα νέους οικογενειάρχες. Η Medochemie 
ιδρύθηκε το 1976 από τον ∆ρα Ανδρέα Πίττα. Σχε-
δόν αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα της εισβο-
λής, τα οποία κατέστρεψαν εκτός των άλλων και 
την οικονομία του τόπου, ο ∆ρ Πίττας αποφάσισε 
να πραγματοποιήσει το όραμά του με τη δημιουρ-
γία μιας φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να μπορέσει 
να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της οικονομίας 
και να στηρίξει πρακτικά και ηθικά τους συμπολί-
τες του. Από την αρχή δεν δίστασε να εμπιστευτεί 
τους ανθρώπους του τόπου του και να πιστέψει 
στις δυνατότητές τους. Με τη διαρκή της ανάπτυ-
ξη η Medochemie συνέβαλε σημαντικά στην ανα-
γέννηση της οικονομίας του τόπου, επιβεβαιώνο-
ντας με αυτόν τον τρόπο την άποψη ότι η ευημερία 
ενός λαού κατακτάται με ανάπτυξη και ευκαιρίες 
για εργοδότηση. Η προσήλωση των εργαζομένων 
στην άριστη πρακτική και το πάθος για ποιότητα 
έφεραν αποτέλεσμα.

ΥΨΗΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η Medochemie, εδώ και 42 χρόνια, συνεχίζει να 
αναπτύσσεται σταθερά και δυναμικά στον τομέα 
των φαρμάκων. ∆ιαθέτει 13 υπερσύγχρονες παρα-
γωγικές Μονάδες, 9 στην Κύπρο, 1 στην Ολλανδία 
και 3 στο Βιετνάμ. Παράγει τα προϊόντα της σύμ-
φωνα με το πιο υψηλό ποιοτικό επίπεδο παραγω-
γής φαρμάκων GMP και έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτό 
από την Ε.Ε. ∆ιαθέτει 630 διαφορετικά φάρμακα 

και 4.355 άδειες κυκλοφορίας παγκόσμια. Εξάγει 
τα προϊόντα της και συνεργάζεται με 107 χώρες, 
διαθέτοντας γραφεία σε 21 από αυτές. Υπολογίζε-
ται ότι 300 εκατομμύρια ασθενείς κάθε χρόνο λαμ-
βάνουν θεραπεία από φάρμακα της Medochemie. 
Είναι η πρώτη εξαγωγική εταιρεία της Κύπρου με 
28% των συνολικών εξαγωγών. Έχει βραβευτεί 
13 φορές για τις εξαγωγές της από την Κυπριακή 
∆ημοκρατία και 3 φορές από την Ε.Ε. Επίσης έχει 
κερδίσει αρκετές διακρίσεις για καινοτόμες ενερ-
γειακές, παραγωγικές και περιβαλλοντικές δρα-
στηριότητες. Μέσω του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, παρεμβαίνει στην κοινωνία, 
στηρίζοντας δράσεις για την προστασία του περι-
βάλλοντος, την καλλιέργεια του πολιτισμού και της 
κουλτούρας, του αθλητισμού ως θετικού προτύπου 
ζωής και του ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, κα-
θώς και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα υγείας σε συνεργασία με 
την ιατρική κοινότητα. Η Medochemie, αυτά τα 42 
χρόνια, δεν συνέβαλε μόνο στην ευημερία του κυ-
πριακού λαού με την προσφορά της στην οικονο-
μία, στην απασχόληση και στην παροχή ποιοτικής 
και οικονομικά προσιτής φαρμακευτικής αγωγής. 
Προσέφερε κάτι εξίσου σπουδαίο: το φάρμακό 
της, μια κυπριακή δημιουργία που γίνεται αποδε-
κτή παγκόσμια, προσδίδοντας κύρος και προστι-
θέμενη αξία στο όνομα της Κύπρου. Το μέλλον 
μιας εταιρείας αλλά και ενός λαού θεμελιώνεται 
πιο ισχυρά από οραματιστές όπως ο ∆ρ Ανδρέας 
Πίττας, οι οποίοι ανοίγουν τον δρόμο της προόδου 
και δημιουργούν συνθήκες ελπίδας για όλους και 
ειδικά για τους νέους.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEDOCHEMIE

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ 300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Medochemie:
Η πρώτη εξαγωγική εταιρεία της Κύπρου
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έραν των 11,5 χιλιάδων 
εταιρειών στην Κύπρο 
αναγκάστηκαν να κη-
ρύξουν πτώχευση μέσα 
στα τελευταία πέντε χρό-
νια. Ο λόγος προφανής: 
η οικονομική κρίση είχε 

ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αφερέγγυ-
οι, οπότε να αυξηθούν και οι πτωχεύσεις. 
Μόνο το έτος που μας πέρασε - δηλαδή το 
2018- προχώρησαν σε εκκαθάριση, είτε 
εκούσια είτε με διάταγμα δικαστηρίου, συ-
νολικά 2.509 νομικά και φυσικά πρόσωπα. 
Έτσι, φτάσαμε μέχρι το τέλος του 2018 το 
σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών να 
ανέρχεται στις 216.572. 

πε τ ιπ ασιάστη αν 
από το   

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
δημοσιεύει το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών 
και η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, από το 
2000 μέχρι και το τέλος του 2018 στο σύνο-
λό τους οι πτωχεύσεις και οι εκκαθαρίσεις 
υπερ-τριπλασιάστηκαν, αφού το 2000 ήταν 
μόλις 707, ενώ το 2018 ήταν 2.509. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το φράγμα 
των χιλίων πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων 
έσπασε το 2006, ενώ από εκείνη τη χρονιά 
και έπειτα η τάση ήταν αυξητική. Απότομη 
αύξηση σημειώθηκε το 2008, όταν έφτασαν 

στο σύνολό τους τις 1.490, ενώ περαιτέρω 
αυξήθηκαν και την επόμενη χρονιά φτά-
νοντας τις 2.036. Το 2010 είχαμε 1.862 
πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών, το 
2011 είχαμε 2.012, το 2012 άλλες 1.838, 
το 2013 οι πτωχεύσεις/ εκκαθαρίσεις ήταν 
2.031, ενώ το 2014 ήταν 1.963. Μέσα στην 
επόμενη τετραετία εκτοξεύτηκαν οι εκούσιες 
εκκαθαρίσεις με αποτέλεσμα οι πτωχεύσεις 
μαζί με τα διατάγματα να φτάσουν στο σύνολό 
τους το 2015 στις 2.329, το 2016 στις 2.582, 
το 2017 στις 2.626 και το 2018 στις 2.509.  

ει θη αν τα ιατάγματα  
αυ θη αν οι ε ο σιες 

Η αύξηση των εκούσιων εκκαθαρίσεων 
ξεκίνησε από το 2010 και μετά, η οποία 
συνδυάστηκε με την παράλληλη μεγάλη 
μείωση των διαταγμάτων του δικαστηρίου 
τόσο για τις πτωχεύσεις ατόμων όσο και 
για τις εκκαθαρίσεις εταιρειών, η οποία, 
όμως, ήρθε λίγο αργότερα, για να συνεχιστεί 
σταδιακά μέχρι και το 2018. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως το 2009 
οι εκούσιες εκκαθαρίσεις εταιρειών ήταν 
συνολικά 548, αριθμός οποίος αυξήθηκε 
στις 750 το 2010 και στις 981 το 2011, 
ενώ το 2012 σημείωσαν περαιτέρω αύξηση 
φτάνοντας τις 1.144, το 2013 στις 1.478 και 
το 2014 στις 1.674. Από το 2015 και έπειτα 

συνεχίστηκε η κατακόρυφη αύξηση, με τις 
εκούσιες εκκαθαρίσεις να φτάνουν τις 2.113 
το προαναφερόμενο έτος, τις 2.426 το 2016 
και τις 2.497 το 2017, ενώ ελαφριά μείωση 
σημείωσαν το 2018, που έφτασαν τις 2.378. 

Την ίδια ώρα, τα διατάγματα εκκαθάρι-
σης εταιρειών το 2009 ανήλθαν στα 159, το 
2010 στα 171 και το 2011 στα 182. Αισθητή 
μείωση σημείωσαν το 2012, που έφτασαν 
τα 133, για να αυξηθούν το 2013 στα 189 
και να πάρουν και πάλι την κατιούσα από 
το 2014 και έπειτα. Συγκεκριμένα, το 2014 
μειώθηκαν στα 163, το 2015 στα 236, το 
2016 στα 106 και το 2017 στα 92, ενώ 
μικρή αύξηση σημείωσαν το 2018, όταν 
ανήλθαν στα 97. 

Όσον αφορά τα διατάγματα πτώχευσης 
ατόμων, το 2009 ανήλθαν στα 1329, το 2010 
μειώθηκαν στα 941, το 2011 στα 849, το 
2011 μειώθηκαν περαιτέρω στα 561, το 
2013 στα 364, το 2014 στα 126, ενώ το 
2015 ήταν 80, το 2016 ήταν 60, το 2017 
ήταν μόλις 37 και το 2018 μειώθηκαν κι 
άλλο, φτάνοντας στα 34. 

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή», ο Έφο-
ρος Εταιρειών, Σπύρος Κόκκινος, κληθείς 
να σχολιάσει γιατί παρατηρείται τόσο με-
γάλη μείωση στα διατάγματα εκκαθάρισης 
και αύξηση στις εκούσιες εκκαθαρίσεις, 
εξήγησε ότι με την εκούσια εκκαθάριση 

επιτυγχάνεται ο σκοπός τον οποίο η ίδια η 
εταιρεία επιδιώκει και παράλληλα μένουν 
ικανοποιημένοι στον βαθμό που μπορούν 
οι πιστωτές. 

 ι ιά ες από 
την ση αι μετά 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, παρά τη μείωση 
που σημειώνεται στα διατάγματα δικαστη-
ρίου για πτωχεύσεις εταιρειών, τα τελευταία 
πέντε χρόνια (από το 2014 μέχρι και το 
τέλος του 2018) έχουν κηρύξει πτώχευση 
συνολικά 11.682 εταιρείες, είτε με διάταγμα 
δικαστηρίου είτε εκούσια. 

Ερωτηθείς για ποιο λόγο προχωρούν 
σε εκκαθαρίσεις οι εταιρείες, ο κ. Κόκκινος 
είπε πως ένας αριθμός -σίγουρα αρκετά 
μεγάλος- είναι οι λεγόμενες αναγκαστικές 
εκκαθαρίσεις, που εκδίδονται από το δι-
καστήριο. Οι εκούσιες, συνέχισε, γίνονται 
επειδή κρίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να 
υφίσταται η εταιρεία, ενώ υπενθύμισε πως για 
να γίνει μία εκούσια εκκαθάριση η εταιρεία 
πρέπει να είναι φερέγγυα. Στην περίπτωση, 
πρόσθεσε, που στην πορεία παρουσιαστούν 
πιστωτές, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει 
η εκούσια εκκαθάριση και τίθεται υπό την 
επίβλεψη των δικαστηρίων. 

Περαιτέρω, σε ερώτηση εάν αναμένεται 
να συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση και το 

2019, ο κ. Κόκκινος είπε πως «πρέπει να 
περιμένουμε τα αποτελέσματα του πρώ-
του τριμήνου για να μπορούμε να κάνουμε 
εκτιμήσεις». «Είναι πολύ νωρίς ακόμη», 
πρόσθεσε, ενώ σημείωσε πως τα πρώτα 
στοιχεία για το 2019 θα είναι έτοιμα στις 
αρχές Φεβρουαρίου. 

ι ονι ς ε ό  
Οι περισσότερες πτωχεύσεις εταιρειών 

με διατάγματα δικαστηρίου σημειώθηκαν το 
2013 (189) και οι λιγότερες το 2017 (92), ενώ 
οι περισσότερες εκούσιες διαλύσεις προέκυ-
ψαν το 2017 (2.497) και οι λιγότερες το 2000 
(98). Όσον αφορά τις πτωχεύσεις ατόμων, τη 
χρονιά που μας πέρασε είχαμε τις λιγότερες 
των τελευταίων 18 ετών (34), ενώ αξιοσημεί-
ωτο είναι και το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος 
αριθμός ατόμων που αναγκαστικά κήρυξαν 
πτώχευση ήταν το 2009 (1.329). 

τες οι 
οι ο ομι ς εται ε ες 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας και τις στατι-
στικές διαταγμάτων εκκαθαρίσεων εταιρει-
ών με βάση τη φύση εργασιών, τα οποία 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (τελευταία 
πενταετία μέχρι το 2016), το 36% των εται-
ρειών που κήρυξαν πτώχευση ασχολούνταν 
με οικοδομικές και εργοληπτικές εργασίες, 
το 12% με γενικό εμπόριο, επίσης το 12% 
αφορούσε κέντρα αναψυχής, το 6% ήταν 
εταιρείες που ασχολούνταν με την κατα-
σκευή επίπλων ή ρούχων, ενώ αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν εταιρείες που ασχολούνταν 
με επενδυτικές εργασίες και ασφάλειες. 
Οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν τουριστικά ή 
κτηματομεσιτικά γραφεία, γραφεία στοιχη-
μάτων, γαλακτοκομεία, υπεραγορές, μουσικά 
καταστήματα ή εταιρείες που ασχολούνταν 
με εγκαταστάσεις θερμάνσεων, κατασκευές 
σιδήρων ή κεραμικών, εμπόριο ηλεκτρονι-
κών ειδών ή ζωοτροφών ή με την εκτροφή 
πουλερικών. 

11.682 εκκαθαρίσεις σε 5 χρόνια 
ΑΠ    ΜΕ  ΚΑ  
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Τ     
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Για τους λόγους που οδήγησαν στην 
αύξηση των εκούσιων εκκαθαρίσεων και 
στην παράλληλη μείωση των εκκαθαρίσεων 
από πιστωτές, μίλησε στη «Σ» ο Σύμβου-
λος Αφερεγγυότητας και νεοδιορισμένος 
πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), Μάριος Πελε-
κάνος. Όπως μας εξήγησε ο κ. Πελεκάνος, 
πλέον οι πιστωτές αντιλαμβάνονται ότι 
με το να προχωρήσουν σε εκκαθάριση 
μίας εταιρείας που δεν έχει περιουσία, 
ούτε καν εισοδήματα, δεν κερδίζουν κάτι. 
Αντιθέτως, συνέχισε, πρόκειται για μία 
ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία. 

Την ίδια ώρα, σημείωσε, οι ίδιοι οι 
δανειολήπτες και αυτοί που αντιμετωπί-
ζουν πολύ σοβαρές οικονομικές δυσκο-
λίες, βλέπουν την πτώχευση ως λύση ή 
μία διέξοδο και σε αυτό, όπως πρόσθεσε, 
συνεισέφερε η αλλαγή της νομοθεσίας, που 
επήλθε το 2015, η οποία προνοεί ότι τρία 
χρόνια μετά την πτώχευση κάποιος μπο-
ρεί να αποκατασταθεί και να απαλλαχθεί 
από τα χρέη του, με κάποιες εξαιρέσεις 
που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις και 
χρέη προς το κράτος. Σύμφωνα με τον κ. 
Πελεκάνο, σημαντικό είναι και το γεγονός 
ότι μετά την αποκατάσταση κάποιος μπο-
ρεί να επαναδραστηριοποιηθεί κανονικά 
και να επανεκκινήσει την οικονομική του 
δραστηριότητα. Περαιτέρω, όπως είπε, 
πλέον υπάρχει στην αγορά ένας μεγάλος 
αριθμός συμβούλων αφερεγγυότητας, 
οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και την 
εξειδίκευση να αναλύσουν στον κόσμο τα 
υπέρ και τα κατά τού να πτωχεύσει κανείς, 
οπότε οι δανειολήπτες έχουν αναλυτικά 
δεδομένα πριν κάνουν την επιλογή τους.  

Τέλος, κληθείς να δώσει εναλλακτικές 
λύσεις ούτως ώστε να αποφευχθούν οι 
εκκαθαρίσεις εταιρειών, αναφέρθηκε στον 
θεσμό του εξεταστή (examinership), ο οποί-
ος θεσπίστηκε με την νομοθεσία του 2015 
και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες μέσω 
μίας διαδικασίας να αναδιαρθρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους, ώστε να καταστούν 
βιώσιμες. Άλλος τρόπος, όπως είπε, είναι 
η κατευθείαν διαπραγμάτευση με τους 
πιστωτές για να καταρτιστεί ένα πλάνο 
βιωσιμότητας της εταιρείας. 

ΠΤ ΧΕΥΣΕΙΣ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ 
ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ
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Τ ο 2013, η Ευρωπαϊκή Οδηγία Δι-
αφάνειας (Τransparenc  Directive) 
τροποποιήθηκε με στόχο τη βελτίω-

ση της διαφάνειας στις κεφαλαιαγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την ενδυνά-
μωση της προστασίας των επενδυτών μέσω 
της παροχής πληρέστερης και αμεσότερης 
πληροφόρησης. Μέρος των τροποποιήσεων 
αφορά την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Ενιαί-
ου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European 
Single Electronic Format, ESEF). 

Το ESEF είναι η νέα ηλεκτρονική μορφή με 
την οποία οι εκδότες, των οποίων οι κινητές 
αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά στη ΕΕ, υποχρεώνο-
νται να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές 
τους εκθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2020.

υθμιστι ό π α σιο
Στο παρόν στάδιο, οι ετήσιες εκθέσεις ετοι-

μάζονται μεν ως έγγραφα σε ηλεκτρονική 
μορφή, αλλά είναι αναγνώσιμα μόνο από 
ανθρώπινο μάτι. Επίσης, δεν ακολουθούν 
διεθνώς αναγνωρίσιμη ηλεκτρονική δομή, με 
αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα αναγνώσιμα 
από λογισμικά προγράμματα. 

Για την υλοποίηση του ESEF, η ΕΕ ανά-
θεσε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξι-

ών και Αγορών (European Securities and 
Markets Authorit , ESMA) τον σχεδιασμό 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (regulator  
technical standards). Οι κύριες αρχές των 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων του ESEF, 
που καθορίζουν τη νέα ψηφιακή μορφή κα-
τάρτισης οικονομικών εκθέσεων, προνοούν 
τα ακόλουθα:

- Οι Ετήσιες Οικονομικές εκθέσεις θα συ-
ντάσσονται σε γλώσσα HM L (Extensible 
H per ext Markup Language Format), που 
επιτρέπει στον χρήστη να διαβάζει τις εκθέσεις 
σε τυπικά προγράμματα περιήγησης ιστού 
( eb bro ser), τόσο με το ανθρώπινο μάτι 
όσο και με λογισμικά προγράμματα.

- Οι ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που θα 
περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση, 
θα επισημαίνονται με ετικέτες RL, καθι-
στώντας τις ετικετοποιημένες δημοσιεύσεις 
δομημένες και μηχανοαναγνώσιμες.

-  Οι ετικέτες RL θα είναι ενσωματωμένες 
στο έγγραφο H ML, χρησιμοποιώντας το 
μορφότυπο nline RL.

Για τη χρήση του RL, το ESEF χρη-
σιμοποιεί μια επέκταση της Ταξινόμησης 
ΔΠΧΑ ( FRS axonom ), το οποίο αποτε-
λεί μετάφραση των ΔΠΧΑ σε ηλεκτρονική 
γλώσσα RL. 

ια π εονε τ ματα 
της μο ς του 

Η χρήση ετικετών RL συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών ανταλλαγής 
και διανομής πληροφοριών μεταξύ διαφορε-
τικών συστημάτων και ως αποτέλεσμα επι-
τρέπει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στην 
αναφορά και ανάλυση χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών. Οι πιο πάνω τεχνικές αρχές 
επιτρέπουν, για παράδειγμα, την ανάλυση 
μεγάλων ποσοτήτων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών χωρίς εκτεταμένη χειρωνα-
κτική επεξεργασία, η οποία είναι επίσης 
επιρρεπής σε σφάλματα. 

Επιπλέον, καθώς οι ταξινομήσεις RL 
μπορούν να περιέχουν ετικέτες σε πολλές 
γλώσσες, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν 

τις αριθμητικές πληροφορίες στις οικονομικές 
καταστάσεις μεταξύ των εκδοτών, παρόλο 
που οι εκδότες θα ετοιμάζουν τις οικονομικές 
τους καταστάσεις σε διαφορετικές γλώσσες 
από αυτές των χρηστών. 

Επίσης, οι πληροφορίες RL είναι άμε-
σα αναγνώσιμες από ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, ούτως ώστε να μπορούν εύκολα να 
μετατραπούν σε άλλες μορφές, όπως S L 
ή Excel που είναι αναγκαίο για περαιτέρω 
χρηματοοικονομική ανάλυση από ειδικά λο-
γισμικά. ς αποτέλεσμα, θα αποφεύγεται η 
περαιτέρω χειροκίνητη επανεισαγωγή και 
ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων 
για μετατροπή σε άλλη μορφή, που χρει-
άζεται με την υφιστάμενη μορφή ετήσιων 
εκθέσεων. Επιπλέον, μειώνεται το περιθώριο 
σφάλματος στη μεταφορά σε άλλες μορφές 
και η ασάφεια. 

Οι ετικέτες RL καθιστούν τις πληρο-
φορίες δομημένες και μηχανοαναγνώσιμες, 
γεγονός που θα διευκολύνει την ανάλυση 
που βασίζεται σε λογισμικό, πιο προηγμένα 
εργαλεία ανάλυσης και μέσων τεχνητής νοη-
μοσύνης (artificial intelligence), σε σύγκριση 
με την τρέχουσα μορφή που προ ποθέτει 
την ανασκόπηση ετήσιων εκθέσεων απο-
κλειστικά από το ανθρώπινο μάτι. 

ς αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα έχουν στη 
διάθεσή τους ένα βασικό εργαλείο για την 
υποστήριξη των επενδυτικών τους αποφάσεων. 
Επίσης, η χρήση λογισμικών και τεχνητής 
νοημοσύνης ακολουθεί τη μεταμόρφωση του 
υφιστάμενου μοντέλου χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης (από μοντέλο που βασίζεται 
σε έγγραφα, σε μοντέλο που βασίζεται σε 
δεδομένα). Αυτή η καινοτομία συνάδει με τη 
γενικότερη εισαγωγή συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου 
δεδομένων (big data) στις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, και ίσως οδηγεί τη χρηματοοι-
κονομική αναφορά στην ψηφιακή εποχή. 

οινά ο η σε ε ότες 
αι εμπ ε όμενα μ η 

Κύρια οφέλη του ESEF περιλαμβάνουν: 
ευκολότερη υποβολή των ετήσιων εκθέσεων 
για τους εκδότες, διευκόλυνση στην προ-

σβασιμότητα, ανάλυση και συγκρισιμότητα 
των πληροφοριών για τους επενδυτές και 
τις ρυθμιστικές Αρχές, συνεισφορά στην τα-
χύτερη και έγκαιρη παροχή και ανάλυση 
πληροφοριών σε μορφή που είναι περισσό-
τερο φιλική προς τον χρήστη, πρόσβαση σε 
αναλυτές και επενδυτές να παρακολουθούν 
τη χρηματοοικονομική κατάσταση και επί-
δοση περισσότερων εκδοτών.

Γενικότερα και ως αποτέλεσμα των πιο 
πάνω, η εισαγωγή του ESEF αναμένεται να 
αυξήσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα 
των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. 

 πιθανός ό ος του 
ε τε ι ο  ε εγ τ  

Πιθανή εμπλοκή του εξωτερικού ελε-
γκτή σχετικά με το ESEF περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, εξέταση της ορθότητας των 
ετικετών RL, που θα μπορούσε είτε να 
ζητηθεί υποχρεωτικά από τις ρυθμιστικές 
Αρχές, είτε από τους ίδιους τους εκδότες. Στο 
παρόν στάδιο, οι σχετικές υποχρεώσεις του 
εξωτερικού ελεγκτή δεν έχουν οριστικοποι-
ηθεί από τις ρυθμιστικές Αρχές. 

τά ιο υιοθ τησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2018, η ESMA έκ-

δοσε το τελικό προσχέδιο των ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων, το οποίο έχει κατατεθεί 
προς έγκριση και υιοθέτηση στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή 
της τρεις μήνες για να πάρει την τελική της 
απόφαση.

οετοιμασ α για την 
εισαγ γ  του 

Αναμένεται ότι η εισαγωγή του ESEF θα 
απαιτήσει την εφαρμογή νέων διαδικασι-
ών για την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης, 
νέο λογισμικό και νέες δικλίδες εσωτερι-
κού ελέγχου. ς εκ τούτου, οι εκδότες που 
επηρεάζονται από το ESEF, θα πρέπει να 
προσβλέπουν ως προς την τελική έγκριση 
των τεχνικών προτύπων από την Επιτροπή 
και αναλόγως να σχεδιάσουν το δικό τους 
σχέδιο δράσης για το ESEF.

* Διοικητικός Σύμβουλος, MG Limited.
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οινωνικ  ολιτικ  οινοτικ  ανάπτ η 
άλλα προγράμματα

Σ έδιο πολιτογρα σεων  
α μην ε αστεί
η ε κωσία

Στο εύοντας στο 

ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕΛΕΤΙΕΣ* 
panayiotis.peleties@ 
kpmg.com.cy

Στην παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Ανα-
στασιάδη, του Προέδρου της 

Βουλής, Υπουργών και άλλων επι-
σήμων, έγινε στη Λευκωσία η πρώτη 
επίσημη παρουσίαση του έργου της 
Μαρίνας Παραλιμνίου, στον Πρωταρά. 
Η Μαρίνα αναμένεται να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς και πόλο έλξης στην 
περιοχή, αφού θα συμβάλει έμπρακτα 
στην ανάπτυξη του ναυτικού τουρι-
σμού και γενικά στον εμπλουτισμό 
του τουριστικού προϊόντος στην ελεύ-
θερη Αμμόχωστο. Επιπρόσθετα, θα 
προσελκύσει επενδυτές και θα φέρει 
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Στο 
πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής 
δραστηριότητας που περιλαμβάνει το 
καζίνο και τις άλλες μαρίνες, η Μαρίνα 
Παραλιμνίου θα διαδραματίσει τον 
δικό της ρόλο, στην καθιέρωση της 
χώρας μας ως προορισμoύ υψηλών 
τουριστικών προδιαγραφών.

Η Μαρίνα Παραλιμνίου θα διαθέτει 
300 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, με 
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υπο-
στήριξης, όπως παροχή ηλεκτρισμού 
και νερού, χώρο απορριμμάτων, καύ-

σιμα, χώρο υποδοχής για ιδιοκτήτες 
σκαφών και πληρώματα, acht club, 
ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκα-
φών, ειδικό κατάστημα εξοπλισμού 
σκαφών, καθώς και αστυνομία, τελω-
νείο και υπηρεσία αλλοδαπών και 
μετανάστευσης, αφού θα αποτελεί 
επίσημο σημείο εισόδου στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Μια προσεκτική 
επιλογή από καταστήματα, καφετε-
ρίες, μπαρ και εστιατόρια έρχεται να 
προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
επισκέπτη. Όλα, σχεδιάστηκαν για να 
δένουν αρμονικά με το περιβάλλον, 
στο οποίο τοποθετούνται επίσης 
123 διαμερίσματα και 4 επαύλεις, 
παραλιακό πάρκο και μονοπάτια που 
οδηγούν στις παραλίες του Πρωταρά. 
Πέραν της ιδιοκτήτριας εταιρείας M  
Maritime Holdings Ltd, συνεργάτες 
στο έργο είναι η J , η Marina rojects 
Ltd, καθώς επίσης και η Nicolaides 

 ountouris Metal Compan  Ltd. 
Αρχιτέκτονες του έργου είναι ο βρετα-
νικός οίκος Harper Do nie Creative 
Architecture σε συνεργασία με τους 

threotis Architects και για την το-
πιοτέχνηση ο οίκος Camlins. 

πίσημη παρο σίαση
της αρίνας αραλιμνίο

Η ανάπτυξη κατά κανόναν απαιτεί 
σπάσιμο της παράδοσης και δι-
άνοιξη νέων δρόμων. Ένα τέτοιο 

άλμα έγινε με τα Προγράμματα Κοινοτικής 
Ανάπτυξης. Από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 συμφωνήσαμε με το Τμήμα 
Ευημερίας τη συμπερίληψη στον Προ -
πολογισμό Ανάπτυξης ενός μικρού πο-
σού (ΛΚ3.000) για ενίσχυση εθελοντικών 
οργανισμών για προώθηση διαφόρων 
προγραμμάτων στις κοινότητές τους. Το 
σχέδιο αυτό μεγάλωσε και καθιερώθηκε, 
αφού έγιναν οι απαραίτητες διοικητικές 
διευθετήσεις. Ολοένα και μεγαλύτερος 
αριθμός εθελοντών και κοινοτήτων πα-
ρουσιάζονταν, που οργανώθηκαν κάτω 
από μια πυραμίδα, τα Συμβούλια Κοινοτι-
κής Ευημερίας (ΣΚΕ), που λειτούργησαν 
παγκύπρια. Ο θεσμός επεκτάθηκε και 
κάλυψε μεγάλο αριθμό προβλημάτων 
των κοινοτήτων: ημερήσια φροντίδα 
παιδιών και ηλικιωμένων, φροντίδα και 
περίθαλψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους και 
εργαζόμενες μητέρες στο σπίτι κ.ά. 

Όταν το 1990 κλήθηκα να υπηρετή-
σω ως Υπουργός Εργασίας, το κονδύλι 
αυτό ήταν στις ΛΚ60.000. Στις επισκέψεις 
σε διάφορες κοινότητες διαπίστωσα την 
απήχηση που είχε το πρόγραμμα στο 
να κινητοποιήσει τον κόσμο για να προ-
σφέρει στους συνανθρώπους του και τις 
δυνατότητές του να καλύψει πρόσθετες 
ανάγκες. Μέχρι να λήξει η θητεία μου 
κατάφερα να ανεβάσω το ποσό του Προ -
πολογισμού στις ΛΚ800.000. Ο Υπουργός 
Οικονομικών, ο συμπαθέστατος Γιώργος 
Συρίμης, δεν μπορούσε να αντισταθεί στο 
επιχείρημά μου ότι η επένδυση αυτή ήταν 
η πιο αποδοτική: Για κάθε μια λίρα της 
Κυβέρνησης, η ιδιωτική πρωτοβουλία 
μάζευε πέντε σε εθελοντικές συνεισφορές. 
Πρέπει να σημειώσω ότι το πρόγραμμα 
αυτό όχι μόνο δεν περιστάληκε από τις 
μετέπειτα Κυβερνήσεις, αλλά απεναντίας 

ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.  
Άλλα κοινωνικά προγράμματα που 

προωθήσαμε ήταν η αύξηση της περιόδου 
άδειας μητρότητας και του επιδόματος 
τέκνου, η επέκταση του θεσμού ημερήσιας 
φροντίδας μικρών παιδιών, η ημερήσια 
φροντίδα των γερόντων, η εφαρμογή του 
Νόμου για ση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών 
και Γυναικών για Εργασία σης Αξίας, 
η άνετη εξασφάλιση των συντάξεων των 
αποδήμων συμπατριωτών μας από το 
εξωτερικό κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή δόθη-
κε στη βελτίωση του περιβάλλοντος για 
την άνετη διακίνηση αναπήρων και η 
προώθηση της απασχόλησής τους με τη 
δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας Μέριμνας 
Αναπήρων στο Τμήμα Εργασίας. Πέραν 
της εισαγωγής του θεσμού επιδόματος 
βαριάς αναπηρίας και της βελτίωσης του 
σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας 
για την προμήθεια τεχνικών βοηθημά-
των/οργάνων, εισήχθησαν σχέδια για 
επαγγελματική αποκατάσταση εκτός 
του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπή-
ρων, αυτοεργοδότησή τους, καθώς και 
διευκόλυνση εργοδοτών για εργονομικές 
διευθετήσεις στον χώρο απασχόλησής 
τους. Για την άνετη κι ασφαλή διακίνηση 
αναπήρων περιλήφθηκαν ειδικές πρόνοιες 
στον Περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών 
Νόμο, που δυστυχώς δεν έτυχαν γενικής 
εφαρμογής μέχρι σήμερα.      

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα άτομα 

της τρίτης ηλικίας με άξονα την αποφυγή 
ιδρυματοποίησής τους, την παροχή διευ-
κολύνσεων για βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσής τους στο δικό τους περιβάλ-
λον. Η Υπηρεσία κατ’ Οίκον Φροντίδας 
του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας 
επεκτάθηκε κι ενισχύθηκε σημαντικά 
με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Ταυτόχρονα αναθεωρήθηκαν και εκσυγ-
χρονίστηκαν ο Περί Στεγών για Ηλικι-
ωμένους και Αναπήρους Νόμος και οι 
Κανονισμοί, με αποτέλεσμα να βελτιω-
θούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς 
τους ηλικιωμένους και αναπήρους από 
τις Κοινοτικές και Ιδιωτικές Στέγες. Άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες περιελάμβαναν 
τις υπηρεσίες διημερεύουσας φροντί-
δας με τη λειτουργία Κέντρων Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 
άμεσης επιτόπου πρακτικής εξυπηρέτη-
σης ηλικιωμένων και αναπήρων, καθώς 
και άλλα προγράμματα αξιοποίησης και 
απασχόλησης ηλικιωμένων.    

 
ο οιν νι ό οι ο όμημα

Τα πιο πάνω προγράμματα στόχευαν 
στην προώθηση γενικότερων επιδιώξε-
ων. Η φροντίδα του Κράτους για τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες ήταν απαραίτητη, γιατί η εισβο-
λή ανέτρεψε τα ισοζύγια στη λειτουργία 
των οικογενειακών και κοινοτικών-κοι-
νωνικών θεσμών. Η εξέλιξη αυτή, που 
δεν ήταν αποτέλεσμα μιας προϊούσας 
ομαλής μετάβασης από μια κατάσταση 
σε άλλη, οδήγησε στην αναγκαιότητα 
νέου σχεδιασμού της παρέμβασης του 
Κράτους κι άλλων φορέων.

Η αύξηση του χρόνου άδειας μη-
τρότητας από 12 σε 16 εβδομάδες δεν 
απέβλεπε μόνο στην εξυπηρέτηση της 
νέας μητέρας, αλλά και στην αντιμετώπιση 
του μεγάλου προβλήματος της υπογεν-
νητικότητας. Το ίδιο και στην περίπτωση 
του επιδόματος τέκνου πολυμελών οικο-
γενειών (αύξηση από ΛΚ7 σε ΛΚ20 το 
μήνα). Τότε επεκτάθηκε κι ο θεσμός των 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας (Τμήμα Ευημερίας), 
ενώ καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε 
τα κέντρα να φροντίζουν και μικρά παι-
διά σχολικής ηλικίας μετά τη λήξη του 
κανονικού σχολικού προγράμματος. Η 
ενθάρρυνση αυξημένων γεννήσεων ήταν 

κι εδώ ο σκοπός μας.
Το Υπουργείο Εργασίας είναι το κατ’ 

εξοχήν κοινωνικο-οικονομικό Υπουργείο. 
Ενδιαφέρεται κι εργάζεται, όχι μόνο για 
την αύξηση του εθνικού εισοδήματος, 
αλλά και τη δικαιότερη κατανομή του, είτε 
μέσω των συλλογικών συμβάσεων, είτε 
με την παροχή κοινωνικών ωφελημάτων/
υπηρεσιών προς τις ασθενέστερες εισοδη-
ματικές τάξεις. Επιπρόσθετα ενδιαφέρεται 
κι εργάζεται για την κοινωνική ανάπτυξη. 
Η κορυφαία πράξη του Υπουργείου, η 
ενσυνείδητη προώθηση από μέρους του 
πνεύματος συναίνεσης και η λειτουργία 
θεσμών ελεύθερων διαπραγματεύσεων 
στην αγορά εργασίας, αποτελεί η ίδια συ-
στατικό στοιχείο κοινωνικής προόδου. Η 
επέκταση των θεσμών και των διαδικασιών 
αυτών και σε άλλους τομείς της κοινω-
νίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα 
μπορούσε να οδηγήσει ώστε ο διάλογος, 
η συναίνεση κι η αλληλοκατανόηση να 
αποτελέσουν τις θεμελιακές βάσεις του 
κοινωνικού μας οικοδομήματος. Πόσο 
καλύτερα θα ήταν τα πράγματα σ’ αυτόν 
τον Τόπο αν το πνεύμα αυτό διέπνεε και 
την κομματική ζωή.

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

ς γνωστόν, το σχέδιο πολιτογραφήσε-
ων της Κύπρου τελεί υπό αυστηρή 
κριτική τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όσο και από χώρες που μας αντα-
γωνίζονται στη χορήγηση υπηκοοτήτων. Το 
βασικό επιχείρημα της κριτικής είναι ότι 
το κυπριακό σύστημα πολιτογραφήσεων 
είναι πολύ χαλαρό  και εύκολα κάποιος 
ξένος αιτητής εξασφαλίζει την κυπριακή 
υπηκοότητα και άρα τα πολλά προνόμια 
που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. 

Για αντιμετώπιση αυτής της κριτικής, αλλά 
και της δημόσιας επίκρισης κατά της χώρας 
μας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε 
στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθε-
ση σε εξειδικευμένους οίκους της διεξαγωγής 
ενισχυμένου ελέγχου δέουσας επιμέλειας 
σε επενδυτές που αιτούνται τη χορήγηση 
κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του 
κυπριακού επενδυτικού προγράμματος . 

Η πρωτοβουλία αυτή της Κύπρου 
στοχεύει αφενός στο να διασκεδάσει τις 
αρνητικές κριτικές και, αφετέρου στο να 
βάλει περισσότερη τάξη στη διαδικασία 
χορήγησης υπηκοοτήτων. 

Την ίδια ώρα, η Ε. Ένωση, επειδή πα-
ρατηρούνται και σ’ άλλες χώρες μέλη της 
παρόμοια προβλήματα, άρχισε να μελετά 
τον καταρτισμό ενός νέου συστήματος πο-
λιτογραφήσεων, το οποίο στοχεύει να είναι 
ενιαίο για όλες τις χώρες - μέλη της. Και 
αυτό για να μην υπάρχουν διαφορετικές 
διαδικασίες σε κάθε κράτος - μέλος και να 
προκαλούνται αντιπαραθέσεις. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις μπορεί να 
δημιουργούν κάποια προβλήματα στην 
Κύπρο με την έννοια ότι ενδέχεται να χά-
σουμε κάποιους ξένους επενδυτές (κυρίως 
στον τομέα των ακινήτων), όμως, από την 
άλλη, προσφέρουν την ευκαιρία για να 
αναπροσαρμόσουμε σωστά το πλαίσιο 
πολιτογραφήσεών μας για να καλύψου-
με κι άλλες ανάγκες. 

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 

περίοδο 2014-2017 παραχωρήθηκαν από 
την Κύπρο 2.956 υπηκοότητες σε ξένους 
επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πιστεύουμε ότι 
οι αλλαγές στο σχέδιο πολιτογραφήσεων, 
πέραν της εναρμόνισης με τις απαιτήσεις 
της ΕΕ, θα πρέπει να αφορούν και ειδικές 
περιπτώσεις που σχετίζονται με την Κύπρο. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι η χορήγηση 
κινήτρων σε επενδυτές που ενδιαφέρονται 
να επενδύσουν σε ακίνητα της Λευκωσίας. 
Η πρωτεύουσα σήμερα αλλάζει πρόσωπο, 
αποκτά νέα, σύγχρονη και μοντέρνα όψη 
και μπορεί να προσελκύσει επενδυτικό 
ενδιαφέρον από ξένους. 

Όμως, για να γίνει αυτό, απαιτούνται κί-
νητρα, παρόμοια μ’ αυτά που χορηγήθηκαν 
για τη Λεμεσό και την Πάφο. 

Μια τέτοια εξέλιξη, θα βοηθήσει την πρω-
τεύουσα να αναπτυχθεί σε επιχειρηματικό 
κέντρο, κάτι που αποτελεί πάγιο στόχο τόσο 
του Δήμου Λευκωσίας, όσο και αναπτυξια-
κών φορέων της πόλης (Επιμελητήρια κ.λπ.). 
Η Λευκωσία, με τον βόρειο πνεύμονά της 
νεκρό, λόγω της τουρκικής κατοχής, μπορεί 
να αποκτήσει μια νέα διάσταση, αν όλοι συμ-
βάλουμε στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της. 

Σήμερα, που προωθούνται πολλά δημόσια 
και ιδιωτικά έργα ανάπτυξης, είναι η ώρα 
να ενισχύσουμε τη Λευκωσία και να της 
δώσουμε τα εφόδια που χρειάζεται για να 
εξελιχθεί σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό 
και ιατρικό κέντρο, όχι μόνον της Κύπρου, 
αλλά της ευρύτερης περιοχής μας.

Η αναθεώρηση, λοιπόν, του συστήμα-
τος και των διαδικασιών πολιτογραφήσε-
ων πρέπει να καλύψει με επάρκεια και τη 
Λευκωσία, ώστε να σταματήσει να είναι ο 
φτωχός συγγενής της ανάπτυξης. 

Η διεύρυνση των κινήτρων δεν θα λει-
τουργήσει μόνον υπέρ της Λευκωσίας, αλλά 
και στην προσέλκυση περισσότερων επεν-
δυτών, γεγονός που ικανοποιεί ακόμα ένα 
στόχο μας, που είναι η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων. Με στοχευμένες και μελετη-
μένες κινήσεις μπορούμε να πετύχουμε 
πολλαπλούς στόχους, που εξυπηρετούν 
την οικονομία και τον τόπο μας. Από εμάς 
εξαρτάται, λοιπόν, η επιλογή σύνθετων με-
θόδων για να διευρύνουμε την ανάπτυξη 
και την πρόοδο της χώρας μας.

Ε ΑΓΕ Α   ΕΥ ΠΑ Κ
ΕΝ Α  ΕΚ Ν Κ  
Μ ΥΠ   

  
,  

ΘΕΜΗΣ ΠΟΛΥ ΙΟΥ

ΔΡ ΙΑΚ ΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristi-
dou.com
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Η Astro ank Limited ανακοίνωσε την Πα-
ρασκευή την ολοκλήρωση της συμφωνίας 
με την S  ank LC για την απόκτηση 

των τραπεζικών εργασιών της SΒ ank (περιλαμ-
βανομένου του προσωπικού και εξαιρουμένων 
ορισμένων ακινήτων), έναντι τιμήματος ύψους 

40,2 εκ. Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από 
ίδιους πόρους και υποστηρίχθηκε από αύξηση 
κεφαλαίου ύψους 54 εκ., κυρίως από τους 
υφιστάμενους μετόχους της Astro ank. Με την 
εξαγορά αυτή, η Astro ank ενισχύει σημαντικά 
τη θέση της στην κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα, 
το Σύνολο Ενεργητικού της Τράπεζας μεγαλώνει 
πέραν του 50% και φθάνει τα 2,1 δισ., ενώ οι 
Μεικτές Χορηγήσεις ανέρχονται σε 1,2 δισ., οι 
Καταθέσεις Πελατών σε 1,9 δισ. και Κεφάλαια 
πέραν των 160 εκατ. Σε δηλώσεις του, ο Πρώ-
τος Εκτελεστικός Διευθυντής της Astro ank, κ. 
Γιώργος Άππιος, ανέφερε πως «με την πράξη 
αυτή η Διοίκηση και οι Μέτοχοι της Τράπεζας 
επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην κυ-

πριακή αγορά, τους πελάτες και όλα τα εμπλεκό-
μενα μέρη για ανάπτυξη, με στόχο η Astro ank 
να καταστεί ακόμη πιο ισχυρή, προσφέροντας 
τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες». Με την 
εξαγορά αυτή, η Astro ank ενισχύει σημαντικά 
τη θέση της στην κυπριακή αγορά, αξιοποιώντας 
τις συνέργειες που δημιουργούνται. Συγκεκρι-
μένα, ο ισολογισμός της Astro ank μεγαλώνει 
πέραν του 55%, με το Σύνολο Ενεργητικού της να 
ξεπερνά τα 2 δισ., τις Μεικτές Χορηγήσεις στο 

1,2 δισ., τις Καταθέσεις Πελατών στο 1,9 δισ. 
και τα δια Κεφάλαια να αγγίζουν τα 160 εκατ.  

Σ ε δημοσιογραφική διάσκεψη, 
που πραγματοποιήθηκε στις 
15 Ιανουαρίου 2019, στους 

χώρους του C M, παρουσιάστηκαν 
τα αποτελέσματα του όγδοου κύματος 
της Μέγα Επιχειρηματικής Έρευνας , 
που διεξάγεται από την εταιρεία 
CMRC CY RRONE OR  L D 
του ομίλου CΥ RONE OR  και 
το C M - C prus nternational nstitute 
of Management, με τη χορηγία των 
Eurobank Κύπρου και aker ill . 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, μια στις τέσσερεις επιχειρήσεις 
(24%) έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο του 
2018, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με 
το πρώτο εξάμηνο (39%). Αναφορικά 
με τον αριθμό νέων θέσεων εργασίας, 
αυτός δεν διαφοροποιείται σε σχέση 
με το πρώτο εξάμηνο (1,6), διαφορο-
ποιείται σημαντικά όμως σε σχέση με 
τα αποτελέσματα του 2017 (4,8). Από 
την άλλη το ποσοστό των εταιρειών 

που έχουν χάσει θέσεις εργασίας δεν 
μεταβάλλεται (9%), όπως αναλλοίωτος 
είναι και ο μέσος αριθμός χαμένων 
θέσεων (0,2). Οι θέσεις αυτές και στις 
δύο περιπτώσεις (νέες και χαμένες) 
προέρχονται κυρίως από τους τομείς 
της παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών 
καθώς και των πωλήσεων/ Μάρκετινγκ. 

Παράλληλα, επτά στις δέκα επιχειρή-
σεις (71%) εξακολουθούν να αναμένουν 

ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους 
το επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει 
σταθερός. Αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων προβλέπει το 22%, ενώ 
όσοι εξέφρασαν αντίθετη άποψη, δη-
λαδή έκαναν αναφορά σε μείωση του 
προσωπικού, ανέρχονται μόλις στο 3%. 

Ο βαθμός ικανοποίησης από την 
πορεία της επιχείρησης το τελευταίο 
εξάμηνο δεν παρουσιάζει σημαντι-

κές αλλαγές (μέση ικανοποίηση της 
τάξης του 3,0 σε σχέση με 3,1), με τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα 
να εξακολουθούν να είναι η έλλειψη 
ρευστότητας, ο ανταγωνισμός και η 
μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος 
εργασιών. 

Ο κύκλος εργασιών των επιχει-
ρήσεων παρουσιάζει σταθερότητα 
το δεύτερο εξάμηνο του 2018,  με 
την πλειοψηφία να αναφέρουν ότι 
έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 
Από την άλλη οι επιχειρήσεις που 
αναφέρονται σε μειωμένο κύκλο ερ-
γασιών ανέρχονται στο 14%, με όσες 
είχαν αύξηση στον κύκλο εργασιών 
τους να αυξάνονται από το 28% στο 
32%. Όσον αφορά τις προβλέψεις των 
επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών 
το επόμενο εξάμηνο, αυτός αναμένεται 
ότι μάλλον θα παραμείνει ο ίδιος, όπως 
στα ίδια επίπεδα αναμένεται να είναι και 
το κέρδος γενικότερα της επιχείρησης. 

Επίδομα θέρμανσης για τα ορεινά

λοκληρ ηκε το 
     

Τα αποτελέσματα της « έγα πι ειρηματικ ς ρε νας»
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1Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίζει 
τους πολίτες σε ό,τι αφορά μιαν αξιοπρεπή 
διαβίωση, αλλά και για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. Οι κάτοικοι των ορεινών είναι μια 
ομάδα ανθρώπων που διατηρεί ζωντανές τις συ-
γκεκριμένες περιοχές, προς όφελος της κοινω-
νίας και της οικονομίας. Πιστεύω ότι οι ορεινές 
περιοχές χρειάζονται και δικαιούνται τη στήριξη 
του κράτους για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
Πέραν τούτου, όμως, χρειάζονται τη στήριξη του 
κράτους στη βάση κοινωνικών κριτηρίων, όπως 
και πολλοί άλλοι σε αστικές περιοχές. Με βάση 
τα πιο πάνω, πιστεύω ότι η Πολιτεία πρέπει να 
προσφέρει οικονομική βοήθεια στους κατοίκους 
ορεινών περιοχών κατά συγκεκριμένο και στο-
χευμένο τρόπο.

2Το Σχέδιο Εστία είναι σχεδιασμένο για να 
ενισχύει οικονομικά τους δανειολήπτες που 
μπορούν να πληρώνουν μέρος της δόσης 

του δανείου τους, το οποίο έχει ως εξασφάλιση 
την πρώτη κατοικία. Δεν καλύπτει τους δανει-
ολήπτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν 
καθόλου τα δάνειά τους, όπως είναι οι ευάλωτες 
ομάδες, και δεν καλύπτει επίσης αυτούς που δεν 
πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια του Σχεδίου. 
Συνεπώς, η Κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει 
τις ευάλωτες ομάδες με άλλους τρόπους, όπως 
είναι η κοινωνική στέγη, το ενοίκιο κ.λπ. Υπάρχει 
βεβαίως και μια άλλη λύση, πιο ριζοσπαστική, 
να αγοράσει η Κυβέρνηση τα δάνεια των ευάλω-
των ομάδων, μαζί και τις κατοικίες τους. Αυτή η 
επιλογή, όμως, χρειάζεται σοβαρή μελέτη για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον είναι εφικτή, με βάση τα 
οικονομικά του κράτους. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
οι δανειολήπτες θα μπορούν να παραμένουν στα 
σπίτια τους χωρίς να κινδυνεύουν με έξωση και 
θα πληρώνουν μικρό ενοίκιο στην Κυβέρνηση.

3Δεν είναι επαρκές μέτρο αντιστάθμισης 
των φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς 
δεν αγγίζει αυτούς που πραγματικά επι-

βαρύνονται με τις φορολογίες που επιβάλλει το 
κράτος. ς γνωστόν, τα χαμηλά εισοδηματικά 
στρώματα πληρώνουν αναλογικά περισσότερα 
σε φόρους σε σχέση με τα υψηλά εισοδηματικά 
στρώματα, διότι ξοδεύουν όλα σχεδόν τα εισο-
δήματά τους. Με άλλα λόγια, ένα νοικοκυριό με 
χαμηλά εισοδήματα πληρώνει μεγαλύτερο πο-
σοστό των εισοδημάτων του σε φόρους παρά ένα 
νοικοκυριό με υψηλότερα εισοδήματα, κυρίως 
λόγω ΦΠΑ, φόρων κατανάλωσης και άλλων τελών. 
Το πρόβλημα βεβαίως είναι ο μεγάλος δημόσιος 
τομέας που δαπανά οκτώ δισεκατομμύρια από 
το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα. Το καλύτερο, 
λοιπόν, μέτρο που θα μπορούσε να προωθήσει η 
Κυβέρνηση για να ανακουφίσει τους πολίτες από 
τις βαριές φορολογίες είναι να μειώσει το κράτος.

4Έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν επα-
ναφορά των απολαβών τους στα προ της 
κρίσης επίπεδα, όμως αυτό επηρεάζει τα 

οικονομικά του κράτους. Για να μπορεί το κράτος 

να αναπληρώσει τις απολαβές των εργαζομένων 
στον δημόσιο τομέα, θα πρέπει να αυξήσει τις 
φορολογίες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε και την 
πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο. Αν, λοιπόν, 
η Κυβέρνηση επιθυμεί αύξηση των απολαβών 
των εργαζομένων στο Δημόσιο, θα πρέπει να 
βρει και τα ανάλογα έσοδα, τα οποία βεβαίως 
προέρχονται από φορολογίες. Δηλαδή, από τη 
μια θέλουμε αύξηση των δαπανών και από την 
άλλη εκφράζουμε δυσαρέσκεια για την αύξηση 
των φόρων.

5Όλοι οι ημικρατικοί οργανισμοί θα πρέπει να 
λειτουργούν υπό συνθήκες ανταγωνισμού 
για να προσφέρουν στους πολίτες, στα νοι-

κοκυριά και στις επιχειρήσεις χαμηλότερες τιμές, 
καλύτερη ποιότητα, περισσότερες επιλογές αλλά 
και καινοτομίες. Τα μονοπώλια αυξάνουν τις τιμές 
και περιορίζουν την ποιότητα. Σήμερα η ΑΤΗΚ 
λειτουργεί και επιβιώνει υπό συνθήκες ανταγω-
νισμού, άρα δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησής της, 
διότι είναι και ασύμφορο - όσα χρήματα εισπράξει 
η κυβέρνηση θα τα πληρώσει σε αποζημιώσεις 
προς τους εργαζομένους. Με τα σημερινά δεδομένα 
της αγοράς, δεν πιστεύω ότι η πώληση της ΑΤΗΚ 
θα προσθέσει αξία στην κοινωνία.

6« ίπος» υπ ρ ι  λ ς ις υπηρ -
ί ς και μήμα α ης Κυ ρνη ης 

και  λους ους ορ ανι μούς ου 
υρύ ρου δημ ιου ομ α. υ  ύκολα 

κ ποιος μπορ ί να ο διαπι ι μ  μιαν 
αν λυ η ν προ πολο ι μ ν ους. Σ  λ ς 
ις π ριπ ις  οι προ πολο ι μοί ίναι 

φου κ μ νοι ια να ουν οι υπηρ ί ς 
να οδ ύουν ρίς π ριορι μούς. π δ ι η 
ού ου ίναι ο ον ς ι ια λα δ ν 
α ρ νια  οι πρα μα ικ ς δαπ ν ς ον 

προ πολο ι μ  ίναι αμηλ ρ ς απ  ις 
προ πολο ι μ ν ς. ηλαδή  οι υπηρ ί ς 
οδ ύουν α μπορούν και ακ μα π ρι ύ-

ουν ρήμα α. υ  ίναι μια πρα μα ικ η α. 
α λ α ι ο λίπος ο οποίο αναφ ρ  
ην ρ η ή ας αφορ  υπηρ ί ς που α 

πρ π  να προ φ ρ ι ο ιδι ικ ς ομ ας αν ί 
ο δημ ιος  μ ς δ ν α μπ  ον π ιρα μ  
να ις αναφ ρ  αφού η αναφορ  μου δ ν 

α ι καν να απο λ μα.

7Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι τέτοιος, 
που να προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση 
στον εργαζόμενο και ο καθορισμός του θα 

πρέπει γίνεται με βάση τα λογικά έξοδα διαβίωσης 
για ένα άτομο. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει το 
ύψος του κατώτατου μισθού να μην επηρεάζει τις 
θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις ούτε και τα 
κίνητρα εργασίας από τους εργαζόμενους. Δεν 
είμαι σε θέση να υποστηρίξω κατά πόσον ο κα-
τώτατος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί, αυτό είναι 
δουλειά των τεχνοκρατών και ερευνητών. Αυτό 
που γνωρίζω πολύ καλά όμως είναι ότι ο κάθε 
εργαζόμενος θα πρέπει να αμείβεται σύμφωνα 
με την αξία της παραγωγής του.

Α Σ
ΑΥ Δ Σ 

Από τη μια θέλουμε αύξηση των
δαπανών και από την άλλη
εκφράζουμε δυσαρέσκεια για
την αύξηση των φόρων

Α Α
Γ Υ 

Με το να συζητείται εκ νέου η αποκρα-
τικοποίηση της Α Κ χωρίς να προσπα-
θήσουμε πρώτα να εκσυγχρονίσουμε τον 
οργανισμό, το μόνο που διαφαίνεται είναι 
η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων

1Θεωρώ ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων 
ως έχει διαφανεί από τον φετινό χειμώνα, 
θα πρέπει να επαναφερθεί το επίδομα θέρ-

μανσης. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών είναι 
ως επί το πλείστον άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, 
χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και νέοι με χαμηλά 
εισοδήματα, που στηρίζονται στις γεωργοκτη-
νοτροφικές δραστηριότητες κατά κύριο λόγο 
και σίγουρα η εν λόγω περικοπή επιβάρυνε το 
διαθέσιμο εισόδημά τους. Το ποσό αυτό θα απο-
τελούσε σημαντικό βοήθημα για τους ιδίους, όσον 
αφορά τη διαβίωσή τους στις ορεινές περιοχές 
ιδιαίτερα σε περιόδους έντονου χειμώνα, όπως 
είναι η φετινή χρονιά. Το Κράτος θα μπορούσε 
να διαθέτει αυτό το πόσο στη βάση αξιολόγησης 
των αναγκών σε χρονιαία βάση. Είναι και αυτό 
ένα σημαντικό μέτρο στήριξης του κόσμου στις 
ορεινές περιοχές που αποτρέπει την ενίσχυση 
του φαινομένου της αστυφιλίας.

2Το Σχέδιο Εστία, δυστυχώς, δεν βοηθά τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως 
είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι 

ή οι λήπτες ΕΕΕ, καθότι δεν θα πληρούν τα ει-
σοδηματικά κριτήρια στη βάση των πληρωμών 
των δόσεων για να ενταχθούν στο σχέδιο και εδώ 
παραμένει ο κίνδυνος να χάσουν την πρώτη κα-
τοικία. Η εισήγησή μου προς την Κυβέρνηση ήταν 
να εξετάσουν και την κλιμακωτή επιδότηση στη 
βάση των εισοδηματικών δεδομένων, δηλαδή 
αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι να επιδοτούνται 
περισσότερο από 1/3 της δόσης σε σχέση με 
αυτούς που το έχουν λιγότερη ανάγκη, ώστε να 
βοηθηθούν περισσότεροι από το εν λόγω Σχέδιο.

3Το εν λόγω μέτρο είναι προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή 
αξιολόγηση, γιατί διαχρονικά παρουσιάζεται 

το φαινόμενο στην αγορά, όταν υπάρχει μείωση 
της τιμής των πετρελαιοειδών στις διεθνείς αγορές, 
να μην παρουσιάζεται η ανάλογη μείωση στην 
αγορά και όταν υπάρχει αύξηση της τιμής να αυ-
ξάνονται αμέσως οι τιμές των καυσίμων. Πιστεύω 
ότι αυτή η μείωση που επήλθε δεν θα διατηρηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και μακάρι να έχω 
λάθος εκτίμηση. Επίσης, να μην αφαιρούμε από 
την εξίσωση το γεγονός ότι θα υπάρξουν άλλες 
επιβαρύνσεις στο θέμα των μεταφορών, όπως 
είναι η αύξηση των τελών κυκλοφορίας.

4Δυστυχώς, η οικονομία δεν έφτασε στα επί-
πεδα όπου βρισκόταν πριν από την οικονο-
μική κρίση για να μπορεί να τεκμηριωθεί 

δικαίως το εν λόγω αίτημα, καθότι έχουμε ένα 
υψηλότατο δημόσιο χρέος ως Κράτος και φαι-
νόμενα ανεργίας και αστέγων να ταλανίζουν την 
κοινωνία. Όταν θα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο 
οικονομικής ευρωστίας ως ήμασταν πριν από την 
οικονομική κρίση και εφόσον γίνουν οι σωστές 
μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα η 
μισθολογική μεταρρύθμιση, τότε θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι δικαίως συζητούν για επαναφορά 
των μισθών και των επιδομάτων. 

5 Ο Υπουργός Οικονομικών, κατά την ομιλία 
του για τον Προ πολογισμό του 2018, 
ένεκα προεδρικών εκλογών, ανέφερε ότι 

δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει στην αποκρα-
τικοποίηση της ΑΤΗΚ πλέον. ς εκ τούτου, με 
το να συζητείται εκ νέου η αποκρατικοποίηση 
της ΑΤΗΚ χωρίς να προσπαθήσουμε πρώτα να 
εκσυγχρονίσουμε τον οργανισμό, το μόνο που 
διαφαίνεται είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συμφερόντων. Αυτό δεν θα ήταν επιθυμητό για 
τα οικονομικά του Κράτους, καθώς θα χάσουμε 
πολλά εκατομμύρια έσοδα από τις δραστηριό-
τητας της ΑΤΗΚ.

6 ρ  ι δ ν υπ ρ ι μήμα ου ημο-
ίου που δ ν υπ ρ ι «λίπος».  λύ η 

δ ν ίναι απλ ς η υν ής πρ λη η 
ν ν υπαλλήλ ν.  η ή και κυρί ς 
αν ικ ιμ νική α ιολ η η ν υφι μ ν ν 
υπαλλήλ ν και ην οπο η η ικαν ν  προ-

ον ού ν και ι ν α μ ν  ν υραλ ι-
κ  π α ου ημο ίου α μπορού αμ  να 

οικονομή ουμ  ρήμα α ου ημο ίου  
ον ας ναν ι υρ  ποιο ικ  δημ ιο ομ α.

7 Ναι, ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί 
καθότι τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά 
στρώματα είναι οι τάξεις που «επιστρέ-

φουν» το χρήμα πίσω στην αγορά μέσω της 
κατανάλωσης και υποβοηθούν την οικονομική 
δραστηριότητα. Με την αύξηση του κατώτατου 
μισθού θα μπορούν να ικανοποιούν ανάγκες που 
δεν καλύπτονται από τον χαμηλό κατώτατο μισθό 
και στερούνται βασικών αγαθών, όπως είναι π.χ. 
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Α Π ΑΠ Α ΕΠ ΠΕΔΑ 
ΕΔ Α Μ Υ ΚΑ  Ε Α Μ Γ  

 Κ Ν Μ Κ  Π
Κ  ΑΝ ΠΑ Α ΕΝ Α   

ΑΠ Ε  Υ Β Υ ΕΥ  Υ 
Δ Υ, ΜΑ Υ ΜΑΥ Δ  ΚΑ  

 ΑΝΕ Α  Β Υ ΕΥ
Υ, ΑΝΝΑ  Ε Γ Υ

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

1. Οι κάτοικοι των ορεινών 
περιοχών ζητούν επιτακτικά 
την επαναφορά του επιδό-
ματος θέρμανσης, που περι-
κόπηκε το 2011. Θεωρείτε 
ορθό να ικανοποιηθεί το 

αίτημά τους;

2. Η ανάγκη προστασίας 
των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού καλύπτεται από 
το Σχέδιο Εστία ή χρειάζο-

νται περαιτέρω μέτρα; 

3. Η μείωση στην τιμή των 
καυσίμων κατά 6 σεντ το 
λίτρο είναι επαρκές μέτρο 

αντιστάθμισης των φορολο-
γικών επιβαρύνσεων για τα 

νοικοκυριά;

4. Είναι δίκαια τα αιτήματα 
του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα όσον αφορά την επα-
ναφορά μισθών και επιδο-
μάτων στα προ της κρίσης 

επίπεδα;

5. Είναι ή όχι προς όφελος 
των πολιτών να προχωρήσει 

η Κυβέρνηση με τη μερι-
κή αποκρατικοποίηση της 

CYTA;

6. Σε ποιο συγκεκριμένο 
τομέα του δημόσιου τομέα 
υπάρχει ακόμα «λίπος» και 
περιθώρια εξοικονόμησης;

7. Πρέπει ή όχι ν’ αυξηθεί
ο κατώτατος μισθός;
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Τ    στο αρίσι για την νοι η 

 ρόνια μεταρρ μίσεων στην ίνα
στο ρωπα κό ανεπιστ μιο ύπρο

Αν α πας στο Τρόοδος  κιν σο  «έ πνα»

 νικητές  κέρδος για όλο ς

τά ρόνια οδηλάτες ε κωσίας

αρο σίαση σε δημοσιογρά ο ς από τον ργανισμό 
εολαίας ύπρο  με έμα  «Γν σεις  Δε ιότητες 

με αρακτ ρα  Το σ ολείο πο  έλο με»

Υπεύ νο  από την Α ΤΑ
αλωσορί ο με το νέο αρμάνι 

  

λοκληρ ηκε με επιτ ία 
το   στο εάπολις

Το omm  Hilfiger γκρουπ ανακοινώνει ότι το 
εμπειρικό run a  event OMMYNO  για την Άνοιξη 
2019 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο της 
Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, το Σάββατο, 2 Μαρτίου 
2019, φέρνοντας τη μοναδική αυτή εμπειρία κοντά σε 
νέα κοινά. Η πλατφόρμα της omm  Hilfiger’s «See 
No , u  No » συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από ένα 
καινοτόμο και βιωματικό περιεχόμενο, συνδυασμένο 
με ζωντανές εμπειρίες προσβάσιμες τόσο σε εικονικά 
ακροατήρια παγκοσμίως όσο και σε αυτούς που συμμε-
τέχουν προσωπικά. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει 
τη συνεχή δέσμευση του omm  Hilfiger να φέρνει το 

OMMYNO  σε νέες πόλεις και ακροατήρια σε όλον 
τον κόσμο. Μετά τις επιτυχημένες παρουσίες του στη 
Σανγκάη για το Φθινόπωρο του 2018, στο Μιλάνο για 
την Άνοιξη του 2018, στο Λονδίνο για το Φθινόπωρο 
του 2017, στο Λος Άντζελες για την Άνοιξη του 2017 
και στη Νέα Υόρκη για το Φθινόπωρο του 2016, όπου 
έκανε και το ντεμπούτο του. Η πρώτη capsule συλλογή 

omm enda a, που σχεδιάστηκε από τον omm  
Hilfiger σε συνεργασία με την Αμερικανίδα ηθοποιό και 
νέα παγκόσμια πρέσβειρα του brand, enda a, θα κάνει 
το ντεμπούτο της στο βιωματικό event OMMYNO  
για την Άνοιξη του 2019. Η enda a, η οποία πρόσφατα 

πρωταγωνίστησε στις μεγάλες επιτυχίες Spider-Man: 
Homecoming και he Greatest Sho man, φέρνει στη 
συλλογή αυτήν τη μοναδική και γεμάτη αυτοπεποίθηση 
αίσθηση του στυλ της. Μετά τη μεγάλη επιτυχία των 
πέντε πρώτων omm no  sho s, το βιωματικό event 
για την Άνοιξη του 2019 συνεχίζει να βασίζεται στο 
μοναδικό format της omm  Hilfiger «See No , u  
No ». Όλα τα run a  looks θα είναι διαθέσιμα προς 
πώληση μέσα από ένα δίκτυο καναλιών σε περισσότερες 
από 70 χώρες, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων 
καταστημάτων omm  Hilfiger, συνεργατών χονδρικής 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ορόσημο το έτος που αποχαιρετήσαμε για την Κίνα, 
αφού συμπληρώθηκαν 40 χρόνια μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών, που οδήγησαν σε αύξηση του ΑΕΠ της 
κατά ογδόντα φορές και την έχουν θέσει σε πορεία να 
ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη οικονομία του κό-
σμου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε 
ημερίδα με τίτλο: «Η ανάπτυξη της Κίνας και ο εορτα-
σμός των 40 χρόνων Μεταρρυθμίσεων», με διοργανωτή 
την Πρεσβεία της Κίνας στην Κύπρο. Αναδείχθηκε η 
σημασία των μεταρρυθμίσεων τόσο σε πολιτικό όσο 
και σε οικονομικό επίπεδο. Το εργαστήριο προέβη σε 
ανασκόπηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της 
Κίνας μέσω συστηματικής ανάλυσης και με τη χρήση 
θεωρητικών εργαλείων. Στην ομιλία του ο Πρέσβης της 
Κίνας στην Κύπρο Huang ing uan έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στις δυνατότητες αλλά και στα σημαντικά απο-
τελέσματα της συνεργασίας της Κύπρου με τη χώρα του, 
στον εμπορικό και οικονομικό τομέα. Χαιρετισμό στην 
εναρκτήρια τελετή απηύθυνε ο Πρύτανης του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας 
Γουλιάμος. Επεσήμανε ότι «η Κίνα έχει μετασχηματισθεί 
με επιτυχία από ένα «κλειστό κράτος» σε μια ανοικτή 
Οικονομία ενσωματωμένη στο διεθνές σύστημα, ενώ 
παράλληλα υλοποιεί την παγκόσμια οικονομική και 
εμπορική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη Ένας Δρόμος» με 
στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής, εμπορικής 

και οικονομικής καινοτομίας, από την Ασία μέχρι την 
Αφρική και από την Αφρική, μέχρι την Ευρώπη». Ο 
Πρύτανης έδωσε επίσης έμφαση στο γεγονός ότι «στον 
21ο αιώνα η Κίνα είναι πλέον μια δύναμη σταθερό-
τητας και πυλώνας για την παγκόσμια ασφάλεια και 
ειρήνη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κινητήριο μοχλό για 
την ανάπτυξη στα πεδία του πολιτισμού, της οικονομί-
ας και της εκπαίδευσης». Στην ημερίδα συμμετείχαν 
ανώτεροι αξιωματούχοι της Πρεσβείας της Κίνας στην 
Κύπρο, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, διευθυντές 
ερευνητικών ιδρυμάτων, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και 
εκπρόσωποι βιομηχανικών και εμπορικών συνδέσμων.   

Ειδικά αυτές τις μέρες, ντύσου καλά, βάλε αντιολισθη-
τικές αλυσίδες και κατέβασε την εφαρμογή « roodos 
National Forest ark (iL FE- ROODOS)». Η εφαρμο-
γή ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό 
Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών 
και οικοσυστημικών υπηρεσιών» (iL FE- ROODOS), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα L FE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή παρέχει πληρο-
φορίες στους επισκέπτες του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους σχετικά με τις φυσικές αξίες του Πάρκου και 

τις οικοσυστημικές του υπηρεσίες. Με την εφαρμογή 
μπορείς να βρεις (μεταξύ άλλων): Το χιονοδρομικό κέντρο 
Τροόδους, Χώρους εστίασης για φαγητό ή ζεστό καφέ 
στο κατάλευκο τοπίο, Καταλύματα για διανυκτέρευση 
στη μαγευτική φύση του Τροόδους, Σημεία ειδικού εν-
διαφέροντος, όπως εκκλησίες, λαογραφικά μουσεία και 
περιβαλλοντικά κέντρα. Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος 
είναι geotagged και παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης 
στο επιλεγμένο σημείο μέσω των χαρτών της Google. H 
εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού «GE  G F S  GO », του Drive Safe 
App των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, οι 50 οδηγοί με την υψηλότερη 
βαθμολογία (μεταξύ 3 - 31 Δεκεμβρίου 2018), έχουν επιβραβευθεί 
με δώρα από τα πρατήρια etrolina, Agip και Eni. Ο πρώτος νικητής 
κέρδισε καύσιμα αξίας 200, ο δεύτερος 150, ο τρίτος 100, ενώ 
47 άλλοι οδηγοί κέρδισαν καύσιμα αξίας 25. (Όλοι οι νικητές έχουν 
ενημερωθεί προσωπικά.) Το Drive Safe App αναγνωρίζει την έναρξη 
και λήξη κάθε διαδρομής και βαθμολογεί τον οδηγό στο τέλος κάθε 
διαδρομής με ένα σκορ (0-100).  Έτσι, ο οδηγός ενημερώνεται για την 
οδηγική του συμπεριφορά και είναι σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα 
αδύνατα σημεία και να τη βελτιώσει. Πρόσθετα, ο οδηγός μπορεί να δει 
την οδηγική του συμπεριφορά διαχρονικά και πώς αυτή συγκρίνεται 
με συμπεριφορά άλλων οδηγών. Το Drive Safe βοηθά τους οδηγούς 
να γίνουν ακόμη καλύτεροι στον δρόμο και, πρόσθετα, επιβραβεύει 
την καλή οδηγική συμπεριφορά με πλούσια δώρα   Εγκαταστήστε το 
Drive Safe στο κινητό σας, οδηγήστε με ασφάλεια και δείτε το όφελος 
σε κάθε χιλιόμετρο.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 
11 Ιανουαρίου 2019, σε καφετερία της Λευκωσίας, ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Πανα-
γιώτης Σεντώνας παρουσίασε στους δημοσιογράφους 
το πρόγραμμα S EAM schools, την πολιτική πρόταση 
του ΟΝΕΚ που αποσκοπεί στην εισαγωγή καινοτομι-
ών στην εκπαίδευση της Κύπρου. Η εν λόγω παρου-
σίαση,  με θέμα «Γνώσεις  Δεξιότητες με χαρακτήρα: 
Το σχολείο που θέλουμε», είχε στόχο την ενημέρωση 
των δημοσιογράφων για τις προσδοκίες που έχουν οι 
νέοι για το σχολείο, τη διαδικασία μάθησης και τους 
προσανατολισμούς τους για επιτυχή επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα, ο κ. Σεντώνας αναφέρ-
θηκε στο πρόγραμμα S EAM schools που θα αρχίσει 
να λειτουργεί πειραματικά στις αρχές του έτους, προ-
ωθώντας ένα σχολείο το οποίο θα εστιάζει στους τομείς 
της επιστήμης, της μηχανικής, των τεχνών, των μαθη-
ματικών και θα εμπεριέχει βασικές αρχές όπως είναι η 
θεματική και εξατομικευμένη μάθηση. Όπως εξήγησε 
ο κ. Σεντώνας, το σχολείο S EAM, από τα αρχικά των 

λέξεων «Science», « echnolog », «Engineering», «Art» 
και «Mathematics», αναπτύσσει άριστα τις οριζόντιες 
δεξιότητες, όπως αυτές της επικοινωνίας, της ομαδικότητας 
και της δημιουργικότητας. Τέλος, σημειώνεται ότι την 
πρωτοβουλία του ΟΝΕΚ στηρίζει επίσης ο Κυριάκος 
Κόκκινος, Επικεφαλής Επιστήμονας - Μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Η ΚΕΑΝΙΤΑ δεν είναι 
απλώς ένα brand που 
απευθύνεται κυρίως στα 
παιδιά προσφέροντας 
απολαυστικά προϊόντα με 
μοναδική γεύση. Είναι ένα 
υπεύθυνο brand, ως προς 
τον ρόλο του στην κοινωνία, 
το οποίο αξιοποιεί θετικά 
την πολύχρονη σχέση 
εμπιστοσύνης που έχει 
αναπτύξει με τους κατα-
ναλωτές. Με βασικό άξονα την προσφορά εφοδίων για έναν ενημερωμένο 
και ισορροπημένο τρόπο ζωής, η ΚΕΑΝΙΤΑ έχει αναπτύξει τη δική της φιλο-
σοφία, που επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσης και εκπαίδευσης μέσα 
από ευχάριστες και ευφάνταστες δράσεις. Οι ενέργειες του αγαπημένου brand 
περιστρέφονται γύρω από τέσσερεις κρίσιμους πυλώνες της καθημερινότητάς 
μας: το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, την Υγεία και Διατροφή, και την Κοινω-
νική Δράση. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ημέρες οικογένειας, εθελοντισμό, 
αθλήματα, μαθήματα oga και μαγειρικής, και εορτασμούς ξεχωριστών στιγμών 
όπως τα γενέθλια, τα Χριστούγεννα και η πρώτη μέρα των παιδιών στο σχολείο. 
Αυτός ο προσανατολισμός ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες, να 
προσφέρουν στην κοινωνία και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, να λειτουργούν 
υπεύθυνα ως προς το περιβάλλον και να φροντίζουν το σώμα τους με σωστή 
διατροφή και συχνή άσκηση. Ενέργειες που ξεχωρίζουν: Η περιβαλλοντική 
εκστρατεία «Η ΚΕΑΝΙΤΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ», για 15 τώρα χρόνια ευ-
αισθητοποιεί χιλιάδες παιδιά σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα 
από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και εκθέσεις που διεγείρουν το 
ενδιαφέρον και τη φαντασία τους, προσφέροντάς τους παράλληλα πολύτιμες 
γνώσεις γύρω από διάφορες θεματικές περιβαλλοντικές ενότητες. Η ΚΕΑΝΙΤΑ 
χάρισε φέτος ένα ωραίο οικολογικό στολίδι στα 14.000 μέλη του EAN A 
Club, για να δώσουν μια νότα ΚΕΑΝΙΤΟ-περιβάλλοντος στο χριστουγεννιά-
τικό τους δέντρο. Όσον αφορά τη θεματική Υγεία και Διατροφή, η ΚΕΑΝΙΤΑ 
χορηγεί εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στα σχολεία με τίτλο «Η παρέλαση των 
φρούτων» από την ομάδα του «Μικρού Οδυσσέα». Συμπληρωματικά, η ΚΕ-
ΑΝΙΤΑ συνεργάστηκε με την Ακαδημία ΛΕΜΑΣΙΑ για τη διοργάνωση ειδικά 
σχεδιασμένων αθλητικών δραστηριοτήτων για τα μέλη του EAN A Club 
με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν μια πρώτη θετική επαφή με 
την άσκηση και τον αθλητισμό, να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και να 
διευρύνουν τις κινητικές και γνωστικές τους δεξιότητες. Και φυσικά με κάθε 
ευκαιρία η EAN A προσφέρει στην κοινωνία. Για παράδειγμα, διαθέτει όλα 
τα έσοδα από τα καθιερωμένα της γενέθλια, που γιορτάζονται με ένα μεγάλο, 
φαντασμαγορικό πάρτι στον χώρο του εργοστασίου της ΚΕΑΝ, στο παραλια-
κό μέτωπο της Λεμεσού, σε κοινωφελείς οργανισμούς. ΚΕΑΝΙΤΑ και Άγιος 
Βασίλης, οι δύο πιο αγαπημένες φιγούρες των παιδιών στην Κύπρο, ένωσαν 
φέτος τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ευχάριστες, γιορτινές στιγμές. 

Η έναρξη κάθε νέου χρόνου σηματοδοτεί τη θέλησή μας για 
αλλαγή και ανανέωση σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Αυτόν τον 
χειμώνα τα Starbucks, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των φίλων του 
καφέ, καλωσορίζουν το 2019 με το νέο τους χαρμάνι Starbucks  

londe Roast, το πρώτο ελαφρά καβουρδισμένο χαρμάνι, που 
προσφέρει μιαν απαλή και γλυκιά εμπειρία καφέ, αλλά με την 
ίδια απαράμιλλη ποιότητα και ένταση που χαρακτηρίζει όλες τις 
ποικιλίες καφέ των Starbucks. Το νέο χαρμάνι ήρθε για να μείνει 
και μπορείτε να το απολαμβάνετε σε όλα τα ροφήματα με βάση 
τον espresso, ζεστά ή κρύα. Με αυτόν τον τρόπο τα Starbucks κά-
νουν πράξη την υπόσχεσή τους να προσφέρουν στους λάτρεις του 
καφέ τη δύναμη της επιλογής σε κάθε τους ρόφημα. Από αυτόν 
τον χειμώνα, εκτός από τις αμέτρητες εναλλακτικές εξατομίκευσης 
ροφημάτων, θα έχετε δύο βασικές επιλογές χαρμανιού για όλα τα 
ροφήματα με βάση τον espresso. Δεν συμφωνείτε, άλλωστε, πως δύο 
χαρμάνια είναι καλύτερα από ένα; Αυτό που κάνει τον Starbucks  

londe Roast να ξεχωρίζει είναι ότι διαθέτει ένα ήπιο, διακριτικά 
γλυκό και ταυτόχρονα απίστευτα δυναμικό προφίλ. Και αυτό γιατί 
οι επιλεγμένοι κόκκοι καφέ 100% Arabica που προμηθεύονται τα 
Starbucks, μέσω ηθικών διαδικασιών, καβουρδίζονται σε ελαφρώς 
χαμηλότερη θερμοκρασία από το κλασικό χαρμάνι Starbucks  
Signature Espresso Roast. Αυτό προσδίδει στο νέο χαρμάνι μια 
εκλεπτυσμένη καραμελένια γεύση με νότες εσπεριδοειδών. Πα-
ράλληλα, είναι γευστικά απόλυτα ισορροπημένο, αφού το ελαφρύ-
τερο καβούρδισμα (εξ ου και το « londe»), δημιουργεί ένα απαλό 
προφίλ καφέ με υψηλή οξύτητα και ελαφρύ σώμα. Επιπλέον, το 
χαρμάνι αυτό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες νότες λουλουδιών που 
αναδεικνύουν τον έντονο χαρακτήρα του καφέ. Το νέο Starbucks  

londe Roast είναι η απάντηση σε όσους ζητούσαν ένα ελαφρύτερο 
καβουρδισμένο χαρμάνι με πιο ήπια γεύση στον καθημερινό τους 
καφέ. Εκτός από το νέο χαρμάνι Starbucks  londe Roast, που 
μπορείτε να απολαμβάνετε καθημερινά σε κάθε αγαπημένο σας 
ρόφημα espresso, όπως Americano, Latte, Cappuccino, κ.α., από τις 
αρχές Ιανουαρίου θα βρείτε ακόμη μια νέα επιλογή ροφήματος για 
να ζεσταθείτε  και να χαλαρώσετε τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Το 
Νέο Cereal latte με κρεμώδες γάλα βρώμης, espresso και τραγανές 
νιφάδες δημητριακών θα αποτελέσει την καλύτερη επιλογή για το 
ξεκίνημα ή και το τελείωμα της ημέρας. Και μην ξεχνάτε  Για κάθε 
τέλειο ρόφημα υπάρχει και ένα τέλειο θερμός. Στα καταστήματα 
Starbucks θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία, με υπέροχα μοντέρνα 
σχέδια που θα διατηρούν τον καφέ σας ζεστό ή κρύο. Κάθε φορά 
που φέρνετε το δικό σας θερμός ή επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι 
για το ρόφημά σας, τα Starbucks σας προσφέρουν δωρεάν adds-
ons, όπως σαντιγί, σιρόπι γεύσεων ή επιπλέον δόσεις espresso ως 
ένα μικρό ευχαριστώ που με τον δικό σας τρόπο συμβάλλετε στη 
μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο διεθνές συνέδριο στο Μάρκε-
τινγκ και την Επιχειρηματικότητα ( CME 2018), που διοργανώθηκε από 
το Open nstitute - nnovative raining με την επιστημονική υποστήριξη 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις.  Στο συνέδριο έλαβαν μέρος ακαδημαϊ-
κοί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και επαγγελματίες από 
τον χώρο αγοράς του μάρκετινγκ. Συζητήθηκαν οι τελευταίες τάσεις στο 
μάρκετινγκ και την καινοτομία και έγινε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων 
και εισηγήσεων μεταξύ των συνέδρων. Το δεύτερο διεθνές συνέδριο 
CME 2019 θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις. Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο δρ Ανδρέας Μασούρας του 
usiness School του Νεάπολις.

Έχοντας στο ενεργητικό 
τους αμέτρητες ποδηλατικές 
διαδρομές, συμμετοχές σε εκ-
δηλώσεις, πορείες και άλλες 
δραστηριότητες, οι Ποδηλάτες 
Λευκωσίας γιόρτασαν τη συ-
μπλήρωση εφτά χρόνων δυ-
ναμικής παρουσίας στα αθλη-
τικά δρώμενα της Κύπρου. 
Μέλη και φίλοι του Ομίλου 
συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο 
Αθαλάσσας, στη Λευκωσία, 
όπου πραγματοποίησαν εορ-
ταστική εκδήλωση. Παρόντες 
στην εκδήλωση ήταν και εκ-
πρόσωποι της  asiliko 
Ltd ( ), η οποία αποτελεί 
επίσημο χορηγό του Ομίλου 
και συμβάλλει έμπρακτα στην προώθηση και ανάπτυξη της ποδηλασίας 
στην Κύπρο. Μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του 
Ομίλου Ποδηλάτες Λευκωσίας, Έλενα Χαρτούτσιου, ευχαρίστησε όλους 
όσοι δούλεψαν άοκνα με γνώμονα το καλό του Ομίλου και γενικότερα 
του αθλήματος της ποδηλασίας. Αναφερόμενη στη διαχρονική στήριξη 
της , η κ. Χαρτούτσιου απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς την 
εταιρεία, η οποία, όπως είπε, από την ημέρα της ιδρύσεως του Ομίλου 
βρίσκεται συνεχώς δίπλα του κι αποτελεί πυλώνα για την εύρυθμη λει-
τουργία του. Με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας που προωθεί το 
πνεύμα της συνεργασίας καθώς και της σωματικής και ψυχικής υγείας, 
η  στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και την ευγενή 
άμιλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετακινήσεις του προσωπικού εντός 
του τερματικού της εταιρείας γίνονται με ποδήλατα, ενώ κάθε χρόνο οι 
Ποδηλάτες Λευκωσίας πραγματοποιούν ποδηλατική πορεία στα χωριά 
της επαρχίας Λάρνακας, που γειτνιάζουν με το τερματικό της  στο 
Βασιλικό. Στην πορεία, εκτός από τους ποδηλάτες του Ομίλου, συμμετέχουν 
μέλη του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και κάτοικοι της περιοχής. 
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αθητές, γονείς 
και εκπαιδευ-
τικοί τοποθε-
τούνται φανερά 
εναντίον του 
νέου θεσμού 
εξετάσεων με το 

τέλος κάθε τετραμήνου, μεταφέροντας 
αντιπροτάσεις για αποτελεσματικότερες 
αξιολογήσεις και προειδοποιώντας για 
μέτρα σε περίπτωση που οι διαδικασίες 
προχωρήσουν χωρίς να ληφθούν υπό-
ψη όλες οι παράμετροι. Το Υπουργείο 
Παιδείας ήδη έχει μπροστά του τις θέσεις 
της ΟΕΛΜΕΚ και των μαθητών και όλοι 
αναμένουν τη συνέχεια. Ο Πρόεδρος της 
ΟΕΛΜΕΚ Γιάννος Σωκράτους δήλωσε 
στη «Σ» γι’ ακόμη μια φορά ότι η εφαρ-
μογή των εξετάσεων τετραμήνων έρχεται 
σε σύγκρουση με όλη τη φιλοσοφία των 
αναλυτικών προγραμμάτων. Εμείς, θέ-

ΣΥΝΕΧΙ ΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝ Ν 

Καλά κρατεί ο πονοκέφαλος 

ΜΕ Π Κ  ΥΓΚ Υ  
ΕΚΠΑ ΔΕΥ Κ Ν, Γ ΝΕ Ν 
ΚΑ  ΜΑ Ν ΜΕ  
ΥΠ Υ ΓΕ  ΠΑ ΔΕ Α

Την πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ για 
την αξιολόγηση των μαθητών η 
οποία αξιοποιεί στοιχεία της πρό-

τασης του Υπουργείου Παιδείας για το 
«Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/
Μαθήτριας», ωστόσο δεν περιλαμβά-
νει τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος 
των τετραμήνων, παρουσιάζει σήμερα 
η «Σ». Η πρόταση, που δεν στάληκε 
ακόμη στο Υπουργείο Παιδείας καθώς 
την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 
2019, θα τεθεί ενώπιον των μελών της 
οργάνωσης για να  αποφασίσουν εάν 
την υιοθετούν, αφορά, σε πρώτη φάση, 
το Λύκειο και ακολούθως θα επεκταθεί 
και στο Γυμνάσιο, αφού αξιολογηθεί 
πρώτα η εφαρμογή της στις  τρεις τάξεις 
του Λυκείου. 

Ε ετα όμενα μαθ ματα 
Η οργάνωση των καθηγητών προτείνει, 

στα εξεταζόμενα μαθήματα η γραπτή αξι-
ολόγηση να έχει το 40% της βαθμολογίας 
και να περιλαμβάνει ένα ενιαίο κοινό δι-
αγώνισμα 90 λεπτών ανά τετράμηνο, που 
θα ετοιμάζεται κεντρικά, για το οποίο ως 
εξεταστέα ύλη θα καθορίζεται το 50% της 
διδακτέας ύλης μέχρι τη διεξαγωγή του 
κοινού διαγωνίσματος και θα έχει 25% 
βαρύτητα, όπως επίσης και ένα προει-
δοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών ανά 
τετράμηνο με 15% βαρύτητα. Εισηγείται, 
επίσης, όπως η προφορική αξιολόγηση 
αποτελεί το 60% της βαθμολογίας και να 
περιλαμβάνει: μέχρι δύο μικρές (20λε-
πτες) γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις 
στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/

Επάρκειας (προειδοποιημένες) ή μέχρι 
δύο ui  ή παρόμοιων τύπων ασκήσεις 
ή ένα project, συμμετοχή του μαθητή στις 
καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην 
τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστη-
ριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας 
και κατ’ οίκον εργασίες.

α οινά ιαγ ν σματα 
Η ΟΕΛΜΕΚ προτείνει τα κοινά διαγω-

νίσματα για το Λύκειο να είναι ενιαία και 
να ετοιμάζονται κεντρικά από το Υπουργείο 
Παιδείας. Εισηγείται επίσης να διενερ-
γούνται κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 
(από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη του 
Α’ τετραμήνου και από τα τέλη Μαρτίου 
μέχρι τα τέλη του Β’ τετραμήνου), χωρίς 
να υπάρχει λήξη μαθημάτων, ενώ τονίζει 

ότι δεν θα διενεργούνται τελικές εξετάσεις 
σε κάθε γνωστικό αντικείμενο στο τέλος 
κάθε σχολικής χρονιάς. 

η ε ετα όμενα μαθ ματα
Όσον αφορά τα μη εξεταζόμενα μα-

θήματα, η ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται όπως η 
γραπτή αξιολόγηση (40%), περιλαμβάνει 
ένα διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο ή 
ένα project. Επίσης προτείνει όπως η προ-
φορική αξιολόγηση (60%) περιλαμβάνει 
μία μικρή (20λεπτη) γραπτή βαθμολογη-
τέα άσκηση στην τάξη βάσει των Δεικτών 
Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένη), 
ή μέχρι δύο ui  ή παρόμοιων τύπων 
ασκήσεις ή ένα project, συμμετοχή του 
μαθητή στις καθημερινές εργασίες του 
μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο 

ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθου-
σας διδασκαλίας και κατ’ οίκον εργασίες.

ναγ α ες συνθ ες 
για επιτυ  ε α μογ  

Σύμφωνα με την Οργάνωση των καθη-
γητών, αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή 
εφαρμογή της συγκεκριμένη πρότασης εί-
ναι: α) η προσαρμογή της διδακτέας ύλης 
στον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο 
(αναθεώρηση Αναλυτικών Προγραμμάτων), 
β) η πρόβλεψη επαρκούς χρόνου για την 
εφαρμογή άλλων μορφών αξιολόγησης, 
πέραν της γραπτής, γ) η δημιουργία τράπεζας 
υλικού αξιολόγησης για όλες τις μορφές 
αξιολόγησης και δ) η επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών σε όλα τα θέματα που άπτονται 
της αξιολόγησης των μαθητών. 

Τ    ΟΕΛΜΕΚ    

Ε ΓΕ Α   Δ ΕΝΕ ΓΕ Α 
ΕΝ  Δ ΑΓ Ν ΜΑ  

ΚΑ Α  Δ Α ΚΕ Α 
Ν Ε ΑΜ Ν Ν ΚΑ  

  Ε  Υ

ΘΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

λοντας να απαριθμήσουμε τα όποια θετικά 
και αρνητικά της ενδεχόμενης εφαρμογής 
των εξετάσεων των τετραμήνων, συγκεντρώ-
σαμε τις πληροφορίες που μας δόθηκαν 
από Υπουργείο και οργανωμένα σύνολα 
και τις παραθέτουμε πιο κάτω. 

στημα που θα 
ε τι σει μαθητ ς

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας, οι εξετάσεις θα εφαρμοστούν στην 
Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου από την επόμενη 
σχολική χρονιά, ενώ την αμέσως επόμενη θα 
εφαρμοστεί και στη Γ’ Λυκείου. Θα χωρίζονται 
σε δύο τετράμηνα και αυτές θα αφορούν τα 
τέσσερα κύρια μαθήματα. Ο τελικός βαθμός 
θα συνυπολογίζεται από το 40% του βαθμού 
της εξέτασης και από το 60% σε προφορική 
αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. 
Θα αποτελούν το 50% της διδακτέας ύλης του 
τετραμήνου και θα έχουν διάρκεια 90 λεπτών. 

Όταν λέμε προφορική αξιολόγηση, εννοούμε 
την αξιολόγηση του μαθητή μέσα από εννέα 
διαφορετικές μορφές. Από τις εννέα μορφές 
ο υπεύθυνος διευθυντής θα επιλέγει μόνο 
τρεις για κάθε μάθημα και θα είναι κοινές για 
όλους. Κατ’ οίκον εργασία, γραπτές ασκήσεις, 
ατομικές ή συνεργατικές εργασίες, συμμετοχή 
του μαθητή σε καθημερινές εργασίες, κου-
ίζ, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, είναι 
μόνο μερικές από τις μορφές προφορικής 
αξιολόγησης. Στόχος του νέου συστήματος 
είναι να μειώσει την παραπαιδεία και να 
δημιουργήσει μαθητές με κρητική σκέψη, 
όπως δηλώνει το Υπουργείο. 

ιο όγηση 
άτ  από π εση

Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί 
εξέφρασαν ουκ ολίγες φορές τη διαφωνία 
τους προς το νέο αυτό μέτρο εφόσον, όπως 
λένε οι ίδιοι, ο τρόπος εφαρμογής του συ-

στήματος θα ενισχύσει  περισσότερο την 
παραπαιδεία αντί να τη μειώσει. 

Συγκεκριμένα, τα αρνητικά που έχει η 
εφαρμογή των εξετάσεων ως έχουν, σύμ-
φωνα με την ΟΕΛΜΕΚ, είναι: 

•Αύξηση του άγχους και της πίεσης 
των μαθητών.

•Δημιουργία πιεστικού και βεβαρημένου 
σχολικού προγράμματος, γεγονός που έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς 
και μαθητές. 

•Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, που 
δεν θα λειτουργήσουν. 

•Μείωση διδακτικού χρόνου, μετατρέ-
ποντας τα τετράμηνα σε τρίμηνα, την ίδια 
στιγμή που ο όγκος της διδακτέας ύλης 
παραμένει τεράστιος. 

•Κίνδυνος να επιστρέψουμε στα δα-
σκαλοκεντρικά μοντέλα μάθησης, αφού 
δεν θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση και 
μαθητοκεντρική προσέγγιση. 

Με καθόλου καλό μάτι δεν είδαν τις 
εξελίξεις οι μαθητές, οι οποίοι 
δήλωσαν ότι δεν θα δεχθούν τα 

νέα εξεταστικά μέτρα που θέλει να εισάγει 
το Υπουργείο. Μάλιστα, προχώρησαν σε 
προειδοποιητικά μέτρα βγαίνοντας έξω από 
τις τάξεις για δύο περιόδους την περασμένη 
Παρασκευή, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν 
τη διαμαρτυρία αν δεν εισακουστούν οι 
απόψεις τους. Για ελλιπή πληροφόρηση 
κάνει λόγο η Παιδοβουλή σχετικά με 
το θέμα των τετραμήνων, ζητώντας να 
συνεχιστεί ο διάλογος χωρίς ενέργειες 
που να τορπιλίζουν την προσπάθεια που 
γίνεται για ένα καλύτερο σύστημα προς 
όφελός τους. 

Από την άλλη μεριά οι οργανωμένοι 
γονείς, σε συνεδρία που είχαν την περα-
σμένη Τετάρτη,  συγκέντρωσαν τις δικές 
τους θέσεις και προτάσεις, τις οποίες θα 
καταθέσουν ενώπιον του Υπουργού στις 
25 Ιανουαρίου, όταν θα μιλήσουν για τα 
θέματα αξιολόγησης. Ο Πρόεδρος της 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης, Κυριάκος Νικη-
φόρου, δήλωσε στη «Σ» ότι «καλό θα 
ήταν να παραμείνουμε ψύχραιμοι έως 
ότου ολοκληρωθεί ο διάλογος. Προτάσεις 
υπάρχουν και θα τις καταθέσουμε, οι 
οποίες πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν 
τον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή και 
θα διευκολύνουν πολλές καταστάσεις». 

Μ     

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com
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ετα θμιση της οπι ς
υτο ιο ησης
Ο ρ ίκος αρουδι ς  μ λος ου .Σ. ου 

Συνδ μου « ίλοι ης υκ ίας»   αναφ ρ -
αι η μ αρρύ μι η ης Τοπικής υ οδιοί-

κη ης: «Επιτέλους, 10 χρόνια μετά που άρχισε 
η παρούσα προσπάθεια για μεταρρύθμιση στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, βλέπουμε να αρχίζει μια 
πρωτοβουλία για υλοποίησή της. Οι μελέτες που 
έγιναν τα τελευταία χρόνια για τη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο επιβε-
βαιώνουν την πολυδιάσπαση του συστήματος και 
την αδυναμία του να προσφέρει αποτελεσματικά 
υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, κάτι που επιβε-
βαιώνεται από τις κακές εμπειρίες των πολιτών.

»Στη σημερινή Κύπρο, της σχεδόν ολοκληρω-
τικής εξάρτησης της τοπικής διοίκησης από την 
κεντρική διοίκηση που ασκεί ρόλο επικυρίαρχου, 
φαίνεται να υπάρχουν ακόμα τοπικοί άρχοντες  
που εθελοτυφλούν με ψευδαισθήσεις μεγαλειό-
τητας. Οι Φίλοι της Λευκωσίας επικροτούν και 
χαιρετίζουν τη μεγάλη αυτή  προσπάθεια της 
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

»Οι Δήμοι πρέπει να αποκτήσουν διευρυ-
μένες εξουσίες και αρμοδιότητες με σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών τους, π.χ. 
κοινωνική πολιτική, σχολικές εφορείες, κυκλοφο-
ριακό, κ.ά. Πρέπει να έχουν μέγεθος πληθυσμού 
και γεωγραφίας (οικονομία κλίμακος),  αλλά και 
πόρους που να τους εξασφαλίζουν το κατάλλη-
λο μέγεθος, το οποίο θα μειώνει τα κόστη και 
ταυτόχρονα να προσφέρουν περισσότερα. Για 
τη Λευκωσία πιστεύουμε σίγουρα ότι η πρω-
τεύουσα πρέπει να έχει το μέγεθος που αρμόζει 
σε αυτήν. Αυτό ελπίζεται να οδηγήσει και στην 
αύξηση του ελέγχου και της διαφάνειας στο τοπικό 
επίπεδο Δήμων, και στη γενικότερη αύξησης 
της υπευθυνότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των τοπικών πολιτικών. 

»Τέλος, δυστυχώς η δημόσια συμμετοχή 
απουσιάζει και πάλι. Ούτε η Κυβέρνηση, ούτε 
τα πολιτικά κόμματα, ούτε οι τοπικοί παράγοντες 
έχουν εν λευκώ εξουσιοδότηση να χειρίζονται το 
θέμα αυτό όπως μέχρι τώρα, δηλαδή σε κλειστές 
συσκέψεις. Είναι καιρός να ανοίξει ο διάλογος 
και να αρχίσει να ενημερώνεται ο πολίτης και 
ουσιαστικά να συμμετέχει  στα τεκταινόμενα 
προτού μετατραπούν σε νομοσχέδια».

α γε πο ιτι ά πό ε  
μετά την από αση  

Ο αρ λαμπος ρακλής ρ φ ι 
ια ην απ φα η ναλ  Τραμπ 
ια απ υρ η ν αμ ρικα-

νικ ν ρα υμ ν απ  α 
ανα ολικ  ου υφρ η ης 
Συρίας και απ  φ ανι ν  

ημ ι νον ας π ς: « Πάγωσε 
συμμάχους και μη επειδή τους 
έπιασε εξ απροόπτου και χωρίς 
να προηγηθεί καμιά συνεννόηση 
μαζί τους και ούτε ήττα των τζιχαντι-
στών στο πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο, 
αλλ’ ούτε πολιτική σταθεροποίηση και διαρκής 
κατάπαυση του πυρός και τρομοκρατίας σε 
Συρία και Αφγανιστάν.

»Η τηλεφωνική επικοινωνία με Ταγίπ Ερ-
ντογάν έδωσε σ’ αυτόν το πράσινο φως για να 
εισέλθει στο Μανμπίτζ, που απέχει 30 χλμ. από 
την τουρκοσυριακή μεθόριο και που κατοικείται 

από Άραβες και Κούρδους, για να κτυπήσει την 
τρομοκρατία. Αμέσως αντέδρασε η πολιτοφυλακή 
των Κούρδων Y G και κάλεσε τον συριακό στρατό 
να εισέλθει μετά από 6 χρόνια στην περιοχή για 
να τους προστατεύσει από τις τουρκικές ορδές 
της τρίτης τουρκικής εισβολής, που θα πραγμα-
τοποιείτο στην περιοχή.

»Οι σημειούμενες εξελίξεις στη Συρία δίδουν 
μια νέα δυναμική πολιτική στη Ρωσία για να προ-
ασπίσει τον Άσαντ και στις εξελίξεις στο Συριακό, 
που για τους πολλούς εθεωρείτο υπεύθυνος για 

την τραγωδία της χώρας του και κόκκινο πανί 
γιατί δεν παρέδιδε την εξουσία στους 

αντικαθεστωτικούς για να δημιουργή-
σουν το δικό τους καθεστώς. Αυτή 

η εξέλιξη διευκολύνει τη Συρία για 
να δημιουργήσει μια υβριδική 
Ομοσπονδία, αλλά συνάμα βά-
ζει και φρένο στους σχεδιασμούς 

της Τουρκίας για γενικό έλεγχο 
της περιοχής και την υποχρεώνει 

να αναγνωρίσει τη συριακή επικρά-
τεια. Στόχος τώρα της Τουρκίας είναι να 

αγκαλιάσει τον  σουνιτικό ισλαμικό πληθυσμό 
της περιοχής, για να τον έχει στο πλευρό της σε 
μια μελλοντική μάχη με τους Κούρδους που θα 
αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Αυτές οι εξελίξεις δεν απομακρύνουν τις 
εντάσεις, αβεβαιότητες, γεωπολιτικούς ανταγω-
νισμούς και στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την 
ψυχρότητα που υπάρχει ανάμεσα στις Μεγάλες 

και περιφερειακές δυνάμεις και τις υπάρχουσες 
πολιτικές διαφορές σε διάφορα μέρη του πλανήτη,  
που υποχρεώνουν λαούς να γίνονται πειραμα-
τόζωα για χάρη των ξένων συμφερόντων και 
διαθέτουν ακόμα τον επιφανειακό και υπόγειο 
πλούτο τους προς τους ξένους σε τιμή ευκαιρίας, 
επειδή αδυνατούν να τον αξιοποιήσουν και να 
τον προστατεύσουν οι ίδιοι ή και για να τύχουν 
κάποιας ιδιαίτερης μεταχείρισης, ιδίως στα πο-
λιτικά τους ζητήματα όπως συνέβη και στη δική 
μας περίπτωση με το κυπριακό.

»Σ’ αυτούς τους ανταγωνισμούς συμπερι-
λαμβάνεται και ο αγωγός Nord Stream , που 
θα μεταφέρει φυσικό αέριο από Ρωσία μέσω 
Γερμανίας προς τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
με συνολική ροή 55 δ.κιβ.μέτρων τον χρόνο και 
με κόστος 9,5 δις ευρώ. Τώρα καταβάλλονται 
ιδιαίτερες προσπάθειες για ακύρωσή του και 
για ανέγερση νέων υποδομών από πλευράς 
Γερμανίας για να στηριχθεί πολιτικά, οικονο-
μικά και στρατηγικά ο τερματικός που θα δέχεται 
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από Κατάρ 
- Νορβηγία - ΗΠΑ, που ανεγείρεται από την 
Πολωνία στη Βαλτική Θάλασσα».

ναμν σεις από 
την α ιά ευ σ α 

Ο ιανν κης Τ α αρίδης υμ αι ην παλι  
αί λη ης λα ίας λ υ ρίας και κ ν ι μία 

ύ κρι η μ  ο ήμ ρα  αρακ ηρί ον ας ο 
ρ ο που ολοκληρ ν αι ι ι  ς να 

κ ρ μα: «Περνούσα την 1η Ια-
νουαρίου 2019 από την τωρινή 
Πλατεία Ελευθερίας και αμέσως 
ήλθαν στη μνήμη μου τα παλιά 
εκείνα αξέχαστα παιδικά και νεανικά 
μου χρόνια, στην άλλοτε σφύζουσα από 
ζωή Πλατεία Μεταξά, μετέπειτα Πλατεία Ελευθε-
ρίας, την πιο πολυσύχναστη πλατεία που ένωνε το 
εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας, εδώ όπου εγί-
νοντο όλες οι συγκεντρώσεις (συλλαλητήρια κ.ά.). 
Πώς μπορώ να ξεχάσω την περίοδο 1945-1969, 
τις άμαξες και τους ιππότες με τα χρυσοποίκιλτα 
μπαστούνια τους, τους νυκτερινούς περιπάτους 
των Λευκωσιατών τις νύκτες που ο ύπνος δεν 
ερχόταν και τις καντάδες και τις μαντολινάτες 
των Ανδρέου και Γεωργίου, που τραγουδούσανε 
« ύπνα αγάπη μου, η νύκτα τελείωσε» και «Κύ-
μινο-Κύμινο» κ.ά. και έφταναν μέχρι το τέλος της 
οδού Λήδρας-«Μακρύδρομος».

Τώρα όλα άλλαξαν. Η παλιά πλατεία έγινε ένα 
μεγάλο γεφύρι. Στην προσπάθεια να την μοντερ-
νοποιήσουν σύμφωνα με τις δήθεν ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, δεν έγινε με σωστό σχεδιασμό, 
έγινε ένα μεγάλο γεφύρι με λανθασμένες ράμπες 
και περιτριγυρίσματα, που έθαψαν   αντί να ανα-
δείξουν την ομορφιά των παλαιών τειχών της 
πάλαι ποτέ ωραίας Παλιάς Λευκωσίας.   Με τον 
τρόπο που έγινε αυτό το γεφύρι με μπετόν αρμέ, 
και τους στενούς δρόμους που θα συνδέσουν την 
εντός των τειχών παλιά Λευκωσία, κατά τη γνώμη 
μου, δεν θα υπάρχει πλέον  εμπορικό κέντρο». 

ός α ς α ο γεται  
πο ά ντου ια π τουν 

Ο . α ηαν νης ρ φ ι ια ο νι-
κ  μας μα  μ  αφορμή ην κινη ικ η α 
που προ κυ  μ  ον ρ ομ  ης κ. ου  
αναφ ρον ας π ς δ ν ον φη  να «α ι -

ι»:  «Πώς να αποκαλέσουμε την παρέκκλιση 
από την, υποτίθεται, ορθή γραμμή της ιερής , 
απαρέγκλιτης ΔΔΟ, από τον κ. Αναστασιάδη; 
Ο οποίος βάζει στο τραπέζι νεοφανείς λύσεις 
τύπου ΑΧΟ; Αποκεντρωμένης Χαλαρής Ομο-
σπονδίας; Τι όρος κι αυτός αλήθεια; Δεν σας 
θυμίζει το δημώδες: Αχός βαρύς ακούγεται, 
πολλά ντουφέκια πέφτουν;.. .

»Εγώ, τον παραδέχομαι πάντως  Είναι πραγ-
ματικά ένας κομψός statesman, που με το κα-
τάλληλο αυστηρό ύφος, άνετα, μας σερβίρει ό,τι 
θέλει .. Θα μπορούσε, π.χ., ο μ. Σπ. Κυπριανού, 
ή ακόμη και ο κ. Γ. Βασιλείου, να κάνουν χρήση 
αυτού του όρου; Δεν νομίζω .. Κάποιος που ασχο-
λείται, έστω και στοιχειωδώς, με το Κυπριακό, 
τα τελευταία 44 χρόνια, διαπιστώνει ότι το όλο 
θέμα έχει ξεφτίσει τόσο πολύ, που έγινε σχεδόν 
αγνώριστο. Από πού ξεκινήσαμε, θυμάστε; Κάτι 
παλλαϊκές συγκεντρώσεις στις επετείους, κάθε 
που ερχόταν η αποφράς 20ή του Ιούλη; 

»Τι ωραία συνθήματα ακούγαμε τότε  Όλοι 
οι πρόσφυγες στα σπίτια τους  Τα σύνορά μας 
είναι στην Κερύνεια, έξω όλοι οι στρατοί-ανε-
ξάρτητο νησί  Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο εύηχο 
σύνθημα, άκρως πατριωτικό, που είχαν εφεύρει 
οι εκάστοτε κυβερνώντες, έφτανε στα αφτιά μας .. 
Τη στιγμή, που κάποιοι πανηγύριζαν, τρίβοντας 

από χαρά τα χέρια τους από την υπεραξία 
που αποκτούσαν τα παλιοχώραφά 

τους στις ελεύθερες περιοχές .. 
Οποία απίστευτη καπηλεία, ή ας 
την πούμε αυθαίρετη ερμηνεία 
του όρου Διζωνική Δικοινοτι-
κή Ομοσπονδία, έγινε από το 
1977, όταν έγινε για πρώτη φορά 

αναφορά στον όρο αυτό, από τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο; 
»Αν ανατρέξουμε στα ΑΠΑΝΤΑ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ, Τόμος ΙΗ’, σελ. 61, βλέ-
πουμε ότι ο τότε Πρόεδρος  δεν αναφερόταν σε 

γεωγραφικό διαχωρισμό. Μπορεί να αναφερόταν 
σε περιφέρειες, καντόνια και λοιπά, αλλά ποτέ σε 
δύο ζώνες. Και τόνισε την ανάγκη να ζητήσουμε 
χάρτη, που να δείχνει το ποσοστό εδάφους που 
θα παραχωρηθεί στην ε/κυπριακή πλευρά. Από 
τότε, υπήρξε μια απίστευτη παραφιλολογία. Τε-
χνηέντως θα έλεγα. Για να μπερδευτεί ο ατυχής 
πρόσφυγας, και να μην ξέρει ούτε κατ’ ελάχιστον 
τι διαπραγματεύονταν οι ηγέτες του. 

»Μα, μήπως τώρα μας διαφώτισε κανένας 
απ’ όσους αποτελούν τη διαπραγματευτική 
ομάδα; Ποιος μας εξήγησε, έστω τα ουσιώδη 
στοιχεία που περιλαμβάνει η Αποκεντρωμένη 
που εισηγούνται; Ούτε αν θα κληθούμε να 
αποφασίσουμε με ελεύθερο δημοψήφισμα, 
αν εγκρίνουμε τέτοιου είδους λύση, γνωρίζει 
κανένας. Ακούγονται πολλά. Ένα είναι το σί-
γουρο, που εγώ τουλάχιστον κατάλαβα: Όπως 
όλα κοστίζουν σε αυτόν τον κόσμο, έτσι και η 
μελλοντική λύση -όπως και να την ονομάσου-
με- θα στοιχίσει πολύ ακριβά. Και προκύπτει 
το βασικό ερώτημα: Πού θα βρεθούν οι πόροι, 
για την ίδρυση και -κυρίως- την διατήρηση, 
ενός πολύπλοκου, τρικέφαλου κράτους ;». 

Γράμματα από αναγνώστες της «Σ»

Ο Ιούλιος Βερν γεννήθηκε στη Ναντ 
στις 8 Φεβρουαρίου 1828 και 
πέθανε στις 24 Μαρτίου 1905. 

ταν Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και 
θεατρικός συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός 
για τα περιπετειώδη μυθιστορήματά του 
και τη βαθιά επιρροή του στο λογοτεχνι-
κό είδος της επιστημονικής φαντασίας. 
Είναι περισσότερο γνωστός από τα μυ-
θιστορήματά του «Ταξίδι στο Κέντρο της 
Γης» (1864), «20.000 λεύγες κάτω από τη 
θάλασσα» (1870) και «Ο γύρος του κόσμου 
σε 80 ημέρες» (1873). Ο Βερν έγραφε για 
αεροπορικά και διαστημικά ταξίδια πριν 
εφευρεθούν πρακτικά τα αεροπλάνα και 
πριν επινοηθούν τα μέσα ενός διαστημικού 
ταξιδιού. Είναι ο δεύτερος πιο μεταφρα-
σμένος συγγραφέας στον κόσμο (μετά την 
Αγκάθα Κρίστι). Μερικά από τα βιβλία του 
γυρίστηκαν σε κινηματογραφικές ταινίες, 
κινούμενα σχέδια και τηλεοπτικές σειρές. 
Ο Βερν αναφέρεται συχνά ως ο «Πατέρας 
της Επιστημονικής Φαντασίας», τίτλο που 
μερικές φορές μοιράζεται με τον Χιούγκο 
Γκέρνσμπακ και τον Χ. Τζ. Γουέλς.

ς φοιτητής στο Παρίσι, ο Βερν ζούσε 
στις τυπικές φοιτητικές συνοικίες μ’ ένα 
πενιχρό επίδομα, το περισσότερο από το 
οποίο το ξόδευε στα βιβλιοπωλεία και 
στα θέατρα. Η δίψα για διάβασμα ήταν 
ακόρεστη και ρουφούσε οτιδήποτε βιβλίο 

μπορούσε να αγοράσει ή να δανειστεί. 
Τα βιβλία του Βερν, που απευθύνονταν 

κυρίως σε νεανικό και σχετικά μορφωμένο 
αρσενικό κοινό, δεν ήταν επιτυχημένα 
μόνο στη Γαλλία αλλά, χάρη στις μεταφρά-
σεις τους, και σε όλη την Ευρώπη και την 
Αμερική. Τα γνωστότερα έργα του είναι: 
«Ταξίδι στο κέντρο της Γης» (1864), «Από 
τη Γη στη Σελήνη» (1865), «20.000 λεύγες 
κάτω από τη θάλασσα» (1869) και «Ο 
γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» (1873), 
τα οποία και σταθεροποίησαν τη φήμη 
του συγγραφέα σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ο 
«Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» ήταν η 
μεγαλύτερη επιτυχία του Βερν από άποψη 
πωλήσεων και διασκευάστηκε επιτυχώς 
για το θέατρο. 

Το 1862 ο Ιούλιος Βερν γνώρισε τον 
Πιέρ-Ζυλ Ετζέλ, έναν από τους πιο σημα-
ντικούς Γάλλους εκδότες του 19ου αιώνα, 
που επηρέασε σημαντικά τα γραπτά του 
Βερν, ο οποίος ήταν τόσο χαρούμενος, 
που βρήκε έναν πρόθυμο εκδότη, ώστε 
συμφώνησε σχεδόν σε όλες τις αλλαγές 
που του πρότεινε. Μία από τις πιο σημα-
ντικές αλλαγές που ο Ετζέλ επέβαλε στον 
Βερν ήταν η υιοθέτηση της αισιοδοξίας 
στα μυθιστορήματά του. Για παράδειγμα, η 
«Μυστηριώδης Νήσος» αρχικά τελείωνε 
με όλους τους επιζώντες να επιστρέφουν 
στην ηπειρωτική χώρα αλλά στη συνέχεια 

είχαν πάντα το αίσθημα της νοσταλγίας για 
το νησί. Ο Ετζέλ αποφάσισε ότι αυτοί οι 
άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι, γι’ αυτό και στο αναθεωρημένο μυθι-
στόρημα χρησιμοποίησαν τις περιουσίες 
τους για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του 
νησιού. Επίσης, για να μην προσβάλει τον 
στρατιωτικό σύμμαχο της Γαλλίας εκείνη 
την εποχή, τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η 
καταγωγή και το παρελθόν του πλοιάρχου 
Νέμο άλλαξαν σημαντικά. Αρχικά ήταν 
Πολωνός πρόσφυγας και τελικά έγινε 
Ινδός πρίγκιπας.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Αυξάνεται η ηλικία εγγραφής των 
παιδιών στη Δημοτική Εκπαίδευση 
και, παράλληλα, και η διάρκεια της 

υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, τα παιδιά θα εγγράφονται 
στα έξι τους χρόνια στα δημοτικά σχολεία, 
ενώ στην Προδημοτική θα πηγαίνουν στα 
πέντε τους χρόνια. Αυτά προνοεί τροποποι-
ητικό νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Ιανουαρίου 
2018 (δηλαδή πριν από ένα χρόνο, αλλά 
κατατέθηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο). Το 
νομοσχέδιο, το οποίο ζητείται να ψηφιστεί 
ως επείγον, προβλέπει τα εξής: 

Το δικαίωμα καθορισμού της ηλικίας εισδο-
χής στην Προδημοτική θα καθορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και όχι από τη Βουλή, 
στη βάση κριτηρίων, τα οποία θα καθορίζει το 
Υπουργείο Παιδείας. Η υποχρεωτική φοίτηση 
παιδιών στην Προδημοτική Εκπαίδευση, από 
την ηλικία 4 ετών και 8 μηνών, η οποία ισχύει 
σήμερα, θα αυξηθεί στα 5 χρόνια και θα ισχύει 
από την επόμενη σχολική χρονιά. Η ηλικία 
καθορίζεται στη βάση της 31ης Αυγούστου. 

Σήμερα τα παιδιά τα οποία εγγράφονται στην 
πρώτη τάξη Δημοτικού Σχολείου θα πρέπει 
να κλείσουν 5 χρόνια και 8 μήνες μέχρι την 
31η Αυγούστου. Η ηλικία εισδοχής θα αυξη-
θεί σταδιακά και θα φθάσει στα 6 χρόνια. Το 
2021 θα αυξηθεί κατά 2 μήνες και το 2022 
κατά άλλους δύο μήνες. 

ια α τε α αποτε σματα  
Επιστημονική μελέτη, η οποία παρουσι-

άστηκε στην Επιτροπή Παιδείας, κατέδειξε 
ότι σήμερα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 
πρώτο τετράμηνο και εντάχθηκαν στο Δη-
μοτικό Σχολείο σε μεγαλύτερη ηλικία, κατά 
μερικούς μήνες, παρουσιάζουν καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Έδειξε επίσης 
ότι παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το δεύτερο 
τετράμηνο παρουσιάζουν μειωμένα μαθη-
σιακά αποτελέσματα, καθώς και ότι παιδιά 
τα οποία γεννήθηκαν το τρίτο τετράμηνο, 
παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα.

 
α μει θε  ο 

ανα α ητισμός
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Κυ-

ριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε ότι τα μαθησι-
ακά προβλήματα στη Δημοτική Εκπαίδευση 
μεταφέρονται και στη Μέση Εκπαίδευση. 
Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου 
σημειώνεται, επίσης, ότι με την αύξηση της 
ηλικίας εισδοχής των παιδιών αναμένεται 

να μειωθούν τα ποσοστά παιδιών, τα οποία 
θα παραμείνουν γλωσσικά και μαθηματικά 
αναλφάβητα και θα προωθηθεί η σχολική 
επιτυχία σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. 
Βουλευτές εξέφρασαν έντονες ανησυχίες, 
αφού με την αλλαγή θα αναγκαστούν γονείς 
να πληρώνουν περισσότερα για φοίτηση 
των παιδιών στα νηπιαγωγεία. Διερωτή-
θηκαν, επίσης, πώς θα καλυφθούν οι νέες 
ανάγκες σε νηπιαγωγούς και δασκάλους.

τάσιμα  παι ιά 
O Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Χρίστος Χατζηαθανασίου, διαβεβαίωσε ότι 
δεν θα υπάρξουν προβλήματα, ούτε και οι-
κονομική επιβάρυνση, αφού, λόγω της υπο-
γεννητικότητας, για πρώτη φορά μειώθηκαν 
οι μαθητές στην Προδημοτική Εκπαίδευση 
κάτω από τις 7 χιλιάδες, λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Τόνισε, επίσης, ότι θα αντιμετωπιστεί 
και μεγάλο πρόβλημα  παιδιών, τα οποία 
παραμένουν στάσιμα ή αναστέλλουν τη φοί-
τησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Τη σχολι-
κή χρονιά 2017-18 ανέστειλαν τη φοίτησή 
τους 548 παιδιά και έμειναν στάσιμα 141 
παιδιά. Ο κ. Χατζηαθανασίου, υπέρμαχος 
της εν λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας, 
επιμένει ότι, βάσει επιστημονικών μελετών 
που διενεργήθηκαν, η Παιδεία θα επωφεληθεί 
τα μέγιστα, ενώ παρουσιάζεται σίγουρος για 
την επιτυχία του εν λόγω μέτρου. 

ART AERI: Ι  Βεγαλύτερα παιδιά στα σ ολεία 
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Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο email sintaxi simerini.com, με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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ανταστείτε ένα σχο-
λείο στο κέντρο 
ενός πλούσιου 
προαστίου μιας 
μεγάλης πόλης, 
όπως το  Παρίσι, 
ή άλλων εξίσου 

ακριβών και χλιδάτων ευρωπαϊκών πρω-
τευουσών, όπου τα ενοίκια ξεπερνούν 
κάθε πραγματικότητα, και οι μαθητές να 
μην έχουν ούτε τα αυτονόητα. Ούτε καν 
για ν’ αγοράσουν τροφή στη διάρκεια της 
σχολικής ημέρας. Δυστυχώς, δεν είναι 
θέμα φαντασίας,  ούτε ένα σενάριο που 
εκτυλίσσεται κάπου μακριά. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα της σημερινής κυπριακής 
κοινωνίας. 

Μόνο στη Λεμεσό της επιχειρηματι-
κότητας, των κροίσων και των μεγάλων 
εταιρειών ξένων και Κυπρίων -και μόνο 
στη Μέση Εκπαίδευση- 1500 μαθητές 
δέχονται βοήθεια από το Υπουργείο 
Παιδείας. Παρέχεται, δηλαδή, δωρεάν 
πρόγευμα στους μαθητές που αντιμετω-
πίζουν προβλήματα, χρήζουν οικονομικής 
βοήθειας και εμπίπτουν στις κατηγορίες 
δικαιούχων που έχουν καθοριστεί από 
το αρμόδιο Υπουργείο.

Στο σχολικό περιβάλλον του 2019 
-αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας- 
Κυπριόπουλα και παιδιά Ευρωπαίων ή 
άλλων που διαμένουν μόνιμα στη χώρα 
μας στερούνται ακόμα και το φαγητό. Οι 
περιπτώσεις παιδιών που λαμβάνουν το 
δωρεάν σάντουιτς είναι πολλές. Στη δημόσια 

εκπαίδευση, που περιλαμβάνει κοινοτικά 
και δημόσια νηπιαγωγεία, δημόσια δημοτικά 
σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 
στις ελεύθερες περιοχές, οι τραγικές αυτές 
περιπτώσεις αριθμούν, σύμφωνα με τα 
στοιχεία των Συνδέσμων Γονέων, 10.146 
παιδιά. Ο αριθμός συγκλονίζει και τρομάζει, 
ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι τα νούμερα 
θα ήταν μεγαλύτερα αν περιελάμβαναν 
και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια 
προβλήματα χωρίς να έχουν καταγραφεί, 
για διάφορους λόγους. Απέναντι σε αυτό 
το φαινόμενο, που συνεχώς διογκώνεται, 
αναζητείται ο ρόλος που οφείλουν να δια-
δραματίσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, αλλά 
και η ευρύτερη κοινωνία, κοιτώντας στα 
μάτια αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων.

Επ  πο ός οι ονε ς
Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυριακής 

ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπον-

δίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Κυριά-
κος Νικηφόρου, ανέφερε ότι οι Σύνδεσμοί 
Γονέων λειτουργούν ως ο τρίτος πυλώνας 
της σχολικής μονάδας. «Πέρα από τις όποιες 
άλλες υποχρεώσεις τους συνεισφέρουν 
οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
κριθεί αναγκαίος, στην ανακούφιση των 
απόρων παιδιών του σχολείου. Με μόνο 
γνώμονα την ευημερία των παιδιών, όλων 
των παιδιών, διαθέτουν χρόνο και χρήμα 
για να διευκολύνουν τόσο τη μάθησή τους, 
όσο και την ευημερία τους», αναφέρει.

Ο κ. Νικηφόρου πρόσθεσε πως κάθε 
σχολική μονάδα έχει ένα αριθμό παιδιών, 
τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προ-
βλήματα. «Οι Οργανωμένοι γονείς δεν θα 
μπορούσαν να παραμείνουν απαθείς στο 
γεγονός ότι κάποια παιδιά δεν έχουν ίσως 
τα απαραίτητα. Με προθυμία και αγάπη 
βοηθούν τα παιδιά αυτά χωρίς καμία δι-
άκριση. Είτε βοηθούν στη σίτισή τους, ή 

Της Κυριακής
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Στην ουρά για ένα  σάντουιτς

Για τα θετικά που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη θεραπεία της περιτοναϊκής 
καρκινωμάτωσης  μιλά στη «Σ» ο Επι-

κεφαλής της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 
πατος, Χοληφόρων και Παγκρέατος, Δρ 

Αθανάσιος Πέτρου. Δίνει απαντήσεις στο 
ποιος είναι ο σκοπός και τι ακριβώς συνιστά 
η μέθοδος αυτής της μορφής χειρουργικής 
ογκολογίας, αλλά και το πώς γίνεται η Εν-
δοπεριτοναϊκή διεγχειρητική υπέρθερμη 
χημειοθεραπεία - H EC. 

ρ ρου  μ  ον ρο νικ υμ νη 
Καρκιν μ η ης κοιλίας ι ννοούμ  

Η γενικευμένη καρκινωμάτωση της 
κοιλιάς ή αλλιώς περιτοναϊκή καρκινω-
μάτωση αφορά τη γενικευμένη διασπορά 
της καρκινικής νόσου στην επιφάνεια του 
περιτοναίου και των οργάνων της κοιλίας. 
Προέλευση της, διάφορες μορφές πρω-
τοπαθούς νόσου του περιτοναίου είτε η 
μεταστατική νόσος προερχόμενη από εν-
δοκοιλιακά όργανα όπως οι ωοθήκες, το 
παχύ έντερο, η σκωληκοειδής απόφυση, 
το λεπτό έντερο, στομάχι, κ.λπ.

οια η ύ ρονη ραπ ία ης π ρι-
ονα κής καρκιν μ ης  φί α αι η 

απαι ιοδο ία ου παρ λ ν ος   
Η διαφοροποίηση και τα αποτελέσματα 

την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει σημα-
ντικά μιας και από την παρηγορική θεραπεία 
και τα φτωχά αποτελέσματα περάσαμε στη 
σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση. Πλέον, 
με την επιστημονικά τεκμηριωμένη συνεργα-
σία κλινικών ογκολόγων κι εξειδικευμένων 
χειρουργών, προχωρήσαμε στην 
επιθετική πολυπαραγοντική 
προσέγγιση, όπου η Συ-
στηματική Χημειοθερα-
πεία σε συνδυασμό 
με το δίπτυχο της 
Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς 
Κυτταρομείωσης 
και Υπερθερμίας 
ή αλλιώς H EC, 
έδωσαν ρεαλιστι-
κή ελπίδα στους 
ασθενείς και άλ-
λαξαν σημαντικά 
την πρόγνωση και το 
προσδόκιμο επιβίωσης.

οιος ίναι ο κοπ ς και ι ακρι-
ς υνι  η μ οδος αυ ής ης μορ-

φής ιρουρ ικής ο κολο ίας
Σκοπός της κυτταρομειωτικής χειρουρ-

γικής είναι η εξαίρεση του μακροσκοπικά 
ορατού καρκινικού φορτιού, δηλαδή αυτού 
που είναι αντιληπτός με γυμνό μάτι. Η αφαί-
ρεση πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή και 
το τελικό αποτέλεσμα προκειμένου να είναι 
το επιθυμητό, εναπόκειται σε ένα σύνολο 
πραγμάτων. Ανεξάρτητοι αλλά αδιαμφισβή-
τητοι παράγοντες, όπως η εκπαίδευση στο 
αντικείμενο, η εξειδίκευση της χειρουργικής 
ομάδας και του νοσηλευτικού προσωπικού, 
ειδική αναισθησιολογική ομάδα, ο ειδικός 
ιατρο-τεχνολογικός εξοπλισμός και οι νοσο-
κομειακές υποδομές, είναι που εξασφαλίζουν 
τόσο το επιθυμητό ογκολογικό αποτέλεσμα, 
όσο και την απαραίτητη φροντίδα και περι-
εγχειρητική ασφάλεια. Με γνώμονα αυτές 

τις ποιοτικές προδιαγραφές, και αφού τις 
εξασφαλίσαμε προς όφελος των ασθενών μας, 
εντάξαμε και ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη 
μορφή θεραπείας στο πλαίσιο του N  
of H   S RG CAL ONCOLOGY, στο 
AMER CAN MED CAL CEN ER.

Οπ  ο παρκής ιρουρ ικ ς κα α-
ρι μ ς απο λ ί ην απαρ ή ης ής 

ραπ ίας  
Εν μέρει ισχύει, ωστόσο ακόμη 

και με πολύ καλό χειρουργικό 
καθαρισμό, θα υπάρχει 

πάντοτε μικροσκοπι-
κή υπολειπόμενη 

νόσος, που δεν 
αναγνωρίζεται 
από το ανθρώπινο 
μάτι και παραμέ-
νει στην κοιλιακή 
χώρα. Σε αυτό το 

σημείο, ο ρόλος 
της ενδοπεριτονα-

ϊκής διεγχειρητικής 
υπέρθερμης χημειοθε-

ραπείας (H EC) είναι ση-
μαντικότατος, καθώς πρακτικά 

η μέθοδος μπορεί να καταστρέψει την 
υπολειμματική μικροσκοπική νόσο, που 
αποτελεί τον απόλυτο μελλοντικό παράγοντα 
υποτροπής.

ς ίν αι η νδοπ ρι ονα κή δι -
ιρη ική υπ ρ ρμη ημ ιο ραπ ία 

 
Με μια μείζονα και χειρουργικά απαι-

τητική επέμβαση, αφαιρείται εξολοκλήρου 
το περιτόναιο που καλύπτει τα κοιλιακά 
τοιχώματα και το διάφραγμα και στη συ-
νέχεια εκτέμνεται οποιαδήποτε εστία είναι 
μακροσκοπικά ορατή. Η συναφαίρεση του 
πρωτοπαθούς όγκου, ή σπλάχνων που έχουν 
επηρεαστεί, ή ακόμη και η καταστροφή 
με διαφορετικές τεχνολογίες άλλων μετα-
στατικών εστιών, είναι συχνά απαραίτητη. 
Η διαδικασία της κυτταρομειώσης και της 
εκτομής του περιτοναίου προκειμένου να 

είναι ογκολογικά αποτελεσματική, ασφα-
λής και αναίμακτη στο κέντρο μας πραγ-
ματοποιείται με χρήση J- lsma και ειδικής 
διαθερμίας με ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 
που αποτελούν την κορωνίδα της μοντέρνας 
χειρουργικής τεχνολογίας. 

Μετά το πέρας του προαναφερθέντος, 
καθαρά χειρουργικού μέρους, η χορήγηση 
των ενδεδειγμένων ανά περίσταση χημειοθε-
ραπευτικών φαρμάκων γίνεται στοχευμένα 
στην κοιλιά του ασθενούς. Η διαδικασία 
πραγματοποιείται με την απαραίτητη αρωγή 
και συνεργασία ειδικού κλινικού ογκολόγου, 
ειδικού νοσηλευτή (perfusionist) και της 
ομάδας H EC. Κοινός μας σκοπός η άμεση 
καταστροφή των υπολειπόμενων καρκινι-
κών κυττάρων και η βελτιστοποίηση της 
πρόγνωσης. Το δεύτερο αυτό μέρος της 
επέμβασης στηρίζεται αποκλειστικά στη 
χρήση ειδικής συσκευής H EC (στο κέ-
ντρο μας στηριζόμαστε σε ένα από τα πλέον 
διαδεδομένα συστήματα, hermoChem  
H , στο οποίο και έχει εκπαιδευτεί η ομά-
δα μας). Σε προκαθορισμένη από κλινικές 
μελέτες και πρωτόκολλά, σταθερά υψηλή 
θερμοκρασία και πίεση, τα οποία ελέγχονται 
από το λογισμικό της συσκευής H EC, 
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κυτ-
ταροτοξικότητα της θερμότητας αλλά και 
την καλύτερη διάχυση και απορρόφηση 
του φαρμάκου από τους ιστούς.

π ρ ουν υ κ κριμ ν ς νδ ί ις 
ια ην φαρμο ή Κυ αρομ ι ικής 

ιρουρ ικής και   
Στις πλέον σαφείς ενδείξεις περιλαμβάνο-

νται παθήσεις όπως το ψευδομύξωμα και το 
μεσοθηλίωμα του περιτοναίου, ο μεταστατικός 
καρκίνος των ωοθηκών, του παχέος εντέρου, 
αλλά και επιλεγμένες περιπτώσεις όγκων 
όπου έχει γίνει διασπορά καρκινικών κυτ-
τάρων λόγω ρήξης του όγκου. Οι ασθενείς 
υποβάλλονται σε αυτήν τη θεραπεία πάντα 
κατόπιν ενδείξεων και μετά από απόφαση 
που λαμβάνεται στα πλαίσια ογκολογικού 
συμβουλίου, και φυσικά μετά από πλήρη 
ενημέρωση του ασθενούς.

ΘΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ico ao t sim i i.com 

Ολική έκλειψη Σελήνης, ή αλλιώς 
το φαινόμενο του «κόκκινου 
φεγγαριού», θα σημειωθεί τα 

ξημερώματα της Δευτέρας και θα έχουμε 
την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε, 
αφού θα είναι ορατό απ’ όλη 
την Κύπρο. Όπως εξήγησε 
μιλώντας στη «Σ» ο Αστρο-
φυσικός, Χρύσανθος 
Φάκας, το φαινόμενο 
πρακτικά θα είναι ορατό 
στο κυπριακό κοινό από 
τις 05:34, όταν η Σελήνη 
θα αρχίσει να εισέρχεται 
στη σκιά της Γης, ενώ στις 
06:41, που η Σελήνη θα εισέλ-
θει ολόκληρη στη σκιά της Γης, θα 
παρατηρούμε την ολική έκλειψη Σελήνης. 
Σύμφωνα με τον κ. Φάκα, το φαινόμενο 
δεν θα παρατηρηθεί στην ολότητά του 
διότι στις 06:52 θα ανατείλει ο λιος, ο 
οποίος πρακτικά θα σηματοδοτήσει τη 
λήξη του φαινομένου από την Κύπρο. 

στόσο, πρόσθεσε, θα συνεχίζει να εξε-
λίσσεται στο ουράνιο στερέωμα και μετά 
τις 06:52, χωρίς όμως να είναι ορατό από 
την Κύπρο, διότι ο λιος θα ανατείλει 
και η Σελήνη θα δύσει. 

Ο κ. Φάκας εξήγησε πως έκλειψη 
ενός ουρανίου σώματος έχουμε όταν 
ένα τρίτο σώμα παρεμβάλλει ανάμεσα 
σε δύο άλλα σώματα, με αποτέλεσμα τα 

δύο αυτά σώματα να μην έχουν οπτική 
επαφή. Στην προκειμένη περίπτωση, 
όπως είπε, την «τριπλέτα» αυτού του 
συστήματος αποτελούν ο λιος, η Γη 
και η Σελήνη και οι εναλλαγές μεταξύ 
των τριών προκαλούν τις Ηλιακές και 
Σεληνιακές εκλείψεις σε συνδυασμό με 
την πιο συγκλονιστική «σύμπτωση» του 
Ηλιακού μας συστήματος. Η σύμπτωση 
αυτή, συνέχισε, είναι ότι η φαινόμενη δι-
άμετρος της Σελήνης και του λιου όπως 
την βλέπει ένας γήινος παρατηρητής είναι 
σχεδόν η ίδια.

ιατ  γ νεται ό ινο 
Σύμφωνα με τον κ. Φάκα, κατά τη δι-

άρκεια μια έκλειψης Σελήνης η Γη πα-
ρεμβάλλεται ανάμεσα  στη Σελήνη και 
τον λιο και έτσι αποκρύβει τον λιο 

από τη Σελήνη. «Κατά τη διάρκεια της 
εκλείψεως η Σελήνη δεν γίνεται 

αόρατη, διότι η Γη διαθλά 
και σκεδάζει έντονα την 

Ηλιακή ακτινοβολία και 
έτσι έμμεσα η Σελήνη 
γίνεται κόκκινη», πρό-
σθεσε. Αυτό, όπως είπε, 

έχει ως αποτέλεσμα κατά 
την είσοδο της Σελήνης 

στη σκιά της Γης να αρχίζει 
η Σελήνη να κοκκινίζει, αντί να 

γίνεται αόρατη. «Έτσι, ένας γήινος 
παρατηρητής στις 05:34 θα ξεκινήσει να 
παρατηρεί την αλλοίωση της φωτεινότητας 
της Σελήνης και όσο η Σελήνη εισέρχεται 
περισσότερο στη  σκιά της Γης, και ειδι-
κά γύρω στις 06:41, θα παρατηρήσει τη 
Σελήνη να γίνεται ολόκληρη κόκκινη», 
εξήγησε. Ο κ. Φάκας παρότρυνε το κοινό 
να βγει να δει το φεγγάρι που θα γίνεται 
κόκκινο και να απολαύσει το θέαμα. 

Καταληκτικά και ερωτηθείς σχετικά, 
ο κ. Φάκας μάς είπε πως το κυπριακό 
κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναπα-
ρακολουθήσει έκλειψη της Σελήνης το 
καλοκαίρι, στις 16 Ιουλίου 2019, η οποία 
όμως δεν θα είναι ολική αλλά μερική.

ΜΑ ΥΝ ΚΑ  ΑΥ ΑΝ Ν Α  
 Α Μ  Ν ΑΠ Ν 

ΜΑ Ν  Ε ΥΝ Α  
 ΑΓ  ΚΑ  Ε Α Ν Α  
Κ Ν Μ Κ  Β Ε Α
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ΑΠΑ Κ Π Κ  
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Ν ΚΑ  
ΠΑΓΚ ΕΑ , 
Δ  ΠΕ Υ, Μ Α   

Κ  ΕΚ Ε  
Ε Ν  

ΜΕ ΜΑ Α 
ΔΕΥ Ε Α  

     

Σ ΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
a a o o oss sigmatv.com

Κ     

στην ένδυσή τους, στις ασθένειές τους, ή 
καλύπτοντας άλλες τους ανάγκες». 

Ερωτηθείς για τις ενέργειες στις οποίες έχουν 
προβεί οι Σύνδεσμοι, απάντησε ότι πολλές 
φορές βοήθησαν στην αντιμετώπιση αναγκών 
ακόμα και των οικογενειών των παιδιών αυ-
τών. Όπως εξήγησε, οι οικονομικοί πόροι των 
Συνδέσμων Γονέων είναι περιορισμένοι και 
στηρίζονται κυρίως στην ετήσια συνδρομή 
των μελών τους. Για να μπορέσουν, όμως, να 
ανταποκριθούν σε όσα επιβάλλει η αγάπη 
τους για τα παιδιά, διοργανώνουν εκδηλώσεις, 
ούτως ώστε να ενισχύσουν το ταμείο τους και 
να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται. 
«Μόνο η αγάπη ενός γονιού μπορεί να κατα-
νοήσει και να αγκαλιάσει ένα παιδί που έχει 
ανάγκη», κατέληξε.

τα σ ο ε α της ευ σ ας
το μεγα τε ο π ό ημα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκύπριας 
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σωτήρη 
Χριστοφή, ο συνολικός αριθμός των απόρων 
παιδιών σε 296 σχολεία είναι σχεδόν 4.500. 
Η επαρχία με τα περισσότερα άπορα παιδιά 
στη δημοτική εκπαίδευση είναι η Λευκωσία, 
που έχει και τα περισσότερα σχολεία, συ-
νολικά 105. Η Λεμεσός 72, η Αμμόχωστος 
18, η Λάρνακα 52 και η Πάφος 48.

Σε δηλώσεις του στη «Σ», ο πρόεδρος της 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπον-
διών Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής 
Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, είπε ότι 
τα άπορα παιδιά που φοιτούν στα δημό-
σια και κοινοτικά νηπιαγωγεία φθάνουν 
τα 1.200. Η επαρχία με τον μεγαλύτερο 
αριθμό άπορων παιδιών είναι και σε αυτήν 
την περίπτωση η Λευκωσία, πιθανόν και 
λόγω του μεγαλύτερου αριθμού λειτουργίας 
σχολικών μονάδων.

«Πρέπει να αλλάξουν οι όροι συμμετο-
χής στα συγκεκριμένα προγράμματα που 
αφορούν στα άπορα παιδιά, όχι για να μει-
ωθεί ο αριθμός των σημερινών ληπτών, 
αλλά για να προστεθούν αυτοί που έχουν 
πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Γιάννος 
Ιωάννου. Όπως είπε, με τα σημερινά κοι-
νωνικά κριτήρια που θέτει το Υπουργείο 
Παιδείας δεν καλύπτονται όλα τα παιδιά 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εξηγώντας 
ότι κάποιοι μαθητές αποκλείονται λόγω της 
εργασίας και σχετικού μισθού ενός από 
τους δύο γονείς.

Σ ,        
        Μ    

 :

ΛΕΥΚ ΣΙΑ
Σ    ............................................................................................... .

 ............................................................................................................................................... .

ΛΕΜΕΣΟΣ
Σ    ............................................................................................... .

 ... . ,          

ΛΑΡΝΑΚΑ
Σ    .................................................................................................. .

 ... . ,          

ΠΑΦΟΣ
Σ    .................................................................................................. .

 ....... ,          

ΑΜΜΟΧ ΣΤΟΣ
Σ    .................................................................................................. .

 ......... ,          

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
a ama ia c io  

otmai .com
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λημμύρισαν οι 
ποταμοί τις τελευ-
ταίες μέρες στην 
Κύπρο και, όπως 
ήταν αναμενόμενο, 
ένας-ένας υπερχει-
λίζουν και οι υδα-

τοφράκτες του νησιού. Μαζί με τους 
ποταμούς και τους υδατοφράκτες όμως 
πλημμύρισε και το διαδίκτυο και τα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με φω-
τογραφίες και βίντεο από το μοναδικό 
υπερθέαμα που έρχεται από κάθε άκρη 
του νησιού. 

Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι 
μαγευτικές φωτογραφίες και τα εντυπω-
σιακά βίντεο από τις χιονισμένες κορφές 
του Τροόδους, αυτήν την εβδομάδα οι 
εικόνες από τα φράγματα. 

Η Πάφος, σύμφωνα με τη Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία, δέχθηκε την περισ-
σότερη βροχόπτωση. δη στις πρώτες 
μέρες του χρόνου έχει υπερκαλυφθεί 
σε χιλιοστά βροχόπτωσης ολόκληρος 
ο μήνας Ιανουάριος, ενώ σε κάποιες 
περιοχές, όπως η Παναγιά, το ποσοστό 

ξεπέρασε ήδη το 200% στις πρώτες δεκα-
πέντε ημέρες του μήνα.

Οι βροχές είχαν ως επακόλουθο να τρέ-
ξουν τα ποτάμια. Ρυάκια, χείμαρροι, ποταμοί 
κατέβηκαν ορμητικοί δημιουργώντας ένα 
μοναδικό θέαμα και προκαλώντας ένα εξαι-
ρετικό συναίσθημα στον κόσμο. Η ανομβρία 
των προηγούμενων ετών, οι εικόνες από τα 
άδεια φράγματα αλλά και οι εκκλήσεις για 
περισυλλογή και μείωση στη χρήση του 
νερού, συν τα προβλήματα που κατά καιρούς 
έχουμε με τις αφαλατώσεις, δημιούργησαν 
μια ψυχολογική πίεση γύρω από το θέμα 
που εκτονώθηκε με την πρώτη υπερχείλιση 
του μικρού φράγματος της Αργάκας.

Βέβαια η ευλογία δεν έμεινε μέχρις εκεί. 
Αρχής γενομένης με την Αργάκα σειρά πή-
ραν και άλλα φράγματα στο νησί, με ένα-ένα 
να καλύπτουν την πληρότητά τους και να 
υπερχειλίζουν.

Ακολούθησε ο Πωμός, ο Μαυροκόλυ-
μπος, η Αρμίνου και η Αγία Μαρίνα στην 
Πάφο, το φράγμα του Καλοπαναγιώτη, της 
Κλήρου, του υλιάτου και άλλα μικρότερα, 
που δημιούργησαν ευφορία και χαρά.

Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι σε αυτές 
τις ιστορικές, όπως καταγράφονται, στιγ-
μές μπορούμε να σημειώσουμε πως η 
15η Ιανουαρίου ήταν η καλύτερη ώς τώρα 
μέρα, μόλις σε ένα εικοσιτετράωρο, που η 
ροή νερού στα φράγματα ακούμπησε την 
εξωπραγματική  εισροή για τα έως τώρα 

δεδομένα της Κύπρου με 26 εκατομμύρια 
885 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού. 

Η ποσότητα αυτή που εισέρρευσε στα 
φράγματά μας ανέβασε τον μεγαλύτερο τα-
μιευτήρα νερού της Κύπρου, που είναι του 
Κούρρη, από το 24% πληρότητα σε 28,7% 
μέσα σε 24 ώρες, ήτοι 33,046 ΕΚΜ από τα 
115.000 ΕΚΜ συνολικής χωρητικότητας. 

Στο δεύτερο πιο μεγάλο φράγμα του νησιού, 
του Ασπρόκρεμμου στην Πάφο, το ποσοστό 
σε μια μόλις ημέρα εκτοξεύτηκε από 41,5% 
σε 57,5%, μια αύξηση 16 ποσοστιαίων μο-
νάδων, που μεταφράζεται σε 8,355 ΕΚΜ 
σε ένα εικοσιτετράωρο.

Τα δεδομένα ενώ γραφόταν αυτό το άρθρο 
άλλαζαν άρδην και είναι πέραν από βέβαιο 
ότι μέχρι να φτάσει στους αναγνώστες της 
«Σημερινής» της Κυριακής οι αριθμοί θα 
είναι ήδη μεταχρονολογημένοι, αφού έχου-
με να κάνουμε με ρέον νερό που αλλάζει 
τους αριθμούς με ρυθμούς υπερταχείας 
προς τα πάνω. 

Την περασμένη Πέμπτη, μια ημέρα, δη-
λαδή, μετά τη «χρυσή Τετάρτη», ο Κούρρης 
είχε ήδη σκαρφαλώσει στο 32% με επιπλέον 
4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και 
ο Ασπρόκρεμμος στο 66% με σχεδόν 35 
εκατομμύρια Κ.Μ.. Το τρίτο φράγμα του 

νησιού, σε μέγεθος, της Ευρέτου επίσης στην 
Πάφο, ξεπέρασε το 60% εν ριπή οφθαλμού. 
Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι οι αντίστοιχες 
περυσινές πληρότητες στον Κούρρη ήταν 
8% έναντι 32,3% φέτος, ο Ασπρόκρεμμος 
19,2% το 2018 έναντι 66% φέτος και της 
Ευρέτου ήταν πέρσι στις μισές απ’ ό,τι είναι 
τώρα, δηλαδή 29,2%. 

Η βροχόπτωση αυτή, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, δεν έφερε μόνο χαρά και ευφορία 
αλλά και κάποια προβλήματα. Η υπερχείλιση 
ποταμών και ρυακιών δημιούργησε εκ των 
πραγμάτων ζημιές. Ζημιές για τις οποίες 
σίγουρα ευθύνη δεν φέρει η Φύση αλλά ο 
ίδιος ο άνθρωπος. Περβόλια, μεμονωμένα 
δέντρα και υποστατικά παρασύρθηκαν από 
τα ορμητικά νερά των ποταμών, γιατί με 
την ξηρασία κάποιοι από εμάς θεώρησαν 
δεδομένο, δυστυχώς, ότι η κοίτη του ποτα-
μού είναι στη διάθεσή τους και μπορούν 

να «κτίσουν παλάτια». 
Οι ζημιές κυρίως σε κοινότητες της Πά-

φου, τις οποίες διασχίζουν μεγάλοι ποταμοί, 
όπως ο Διαρίζος και ο ερός, έφεραν μαζί 
τους και γκρίνια και παράπονα. Δυσφορία 
και μουρμουρητά, τα οποία, ωστόσο, αν τα 
βάλει κανείς στη ζυγαριά, απέναντι στην 
πλούσια και ευεργετική για τη γη και τον 
υπόγειο υδροφορέα, βροχόπτωση, δεν 
πιάνουν ούτε το 1% σε βαρύτητα. 

Η φετινή χρονιά μπήκε με το δεξί και 
η βροχόπτωση αυτή θα μας βγάλει από 
μεγάλους μπελάδες. Αν στην εξίσωση 
προστεθεί και ο παράγοντας χιόνια, που 
σήμερα είναι αισίως στον Όλυμπο στα 70 
εκατοστά και στην πλατεία Τροόδους στα 50 
εκατοστά, τότε οι ευοίωνες προβλέψεις ότι 
θα έχουμε ροή νερού στα φράγματα μέχρι 
τον Απρίλη μόνο ικανοποίηση μπορούν 
να δημιουργούν.  

ΡΟΧΕΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

εδιψάει η γη

Π Α  ΚΑ Α Α
Α ΑΓΜΑ Α  

ΥΓΚ ΚΑ
ΑΠ Ε Ε ΜΑ Α

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ 

ΤΖΙΕΛΕΦΟΥ, ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ 
ΠΟΤΑΜΟ ΔΙΑΡΙΖΟ, ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥ. 

ΡΥΑΚΙΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ, ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΟΡΜΗ-
ΤΙΚΟΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣ-
ΜΟ (ΦΩΤ.: Μ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΥΦΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΡΜΙΝΟΥ). 
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ΛΕΥΚ ΣΙΑ
Σολωμού ρανία  εω  Στροβόλο   ύ-

ωνος  δίπλα από Γ άλινη ολ κατοικία  
Στρόβολος  τηλ    

ατ η αραλάμπο ς ίκος  εω  ροδρόμο  
 δίπλα από τη βεν ίνη  Στρόβολος  

τηλ    
ιασ  αρία  Στασίνο   Γ Δ έναντι ε-

ντρικ ς Τράπε ας ύπρο  Στρόβολος  τηλ  
  

ίτσα αρίνα  εω  ρ  άτση Γ  Σά-
μο  στα τα τρο αίας  γιοι μολογητές  

ε κωσία  τηλ    
ατ ηγιάννη λει  εω  άρνακος  
πλησίον αν οπωλείο   Αγλαντ ιά  

τηλ    

ΛΕΜΕΣΟΣ
ι αηλίδης ι άλης  ης  κτωβρίο    

 παραλιακός δρόμος  εμεσός  
τηλ    
ηνοβίο  Σπύρος  γενίο  ο λγάρεως   
έναντι πρ ην ρο ταρίας ΑΓ  άτω 
ολεμίδια  τηλ    

απα ριστοδούλο  Αναστασία  Γκρόπιο ς  
ασ  ων νο  Α’  έναντι Τσιρείο  Δημοτι-

κού  εμεσός  τηλ    
αμάρη άτια  εω  ακαρίο    

πλησίον Α  εμεσός  τηλ   
 

ΛΑΡΝΑΚΑ
λε ερίο  ασιλικ  αύλο  αλδασερίδη 

 δρόμος  έναντι ΑΣ  
άρνακα  τηλ    
αλούδη ριστιάνα κάβη  ηλίο   δρόμος 
εμεσού  άρνακα  τηλ   

ΠΑΦΟΣ
Δημητρίο  Γι ργος  ινύρα  δρόμος 
από Δικαστ ριο προς Τε νικ  Σ ολ   δίπλα 
απο   ά ος  τηλ   

 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ε άλα ούλα  ης Απριλίο   αραλίμνι  

τηλ    

Φαρμακεία

ΛΕΥΚ ΣΙΑ
α ολόγος  Αριστομένης Δημ τριος Το ρβάς  

τηλ   
αλμίατρος  Αντ νης Γλ κερίο  τηλ  

δοντίατρος  αρία απαγιάννη  τηλ  
 

ΛΕΜΕΣΟΣ
δοντίατρος  αρία αγγελίδο  τηλ  

 

Ιατροί

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤΕΙΤΑΙ οδοντίατρος για εργοδότηση σε 

κεντρικό οδοντιατρείο  πο  βρίσκεται σε καλό 
προάστιο της ε κωσίας  Για περισσότερες πλη-
ρο ορίες αποτείνεστε στα τηλ    

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ο  γρα είο στη εω όρο 

Ακροπόλεως  στη ε κωσία  αλ μμένος 
ρος  τ μ  με δύο ρο ς στά με σης  

κατάλληλο για ιατρείο  αρ ιτεκτονικό γρα είο 

κ ά  Αποτα είτε  Τηλ  
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ κατάστημα  τ μ  στο  

   στην πολ σύ ναστη 
εω όρο ολωνακίο  στη εμεσό  Το κατάστημα 
α είναι δια έσιμο από εβρο άριο  Για 

πληρο ορίες παρακαλούμε όπως επικοινων σετε 
στο  κ  Σο οκλ  Σο οκλέο ς

ΔΙΑΦΟΡΑ
Π ΛΕΙΤΑΙ καινούργιο ψ γείο καταψύκτης 

με  σ ρτάρια και  λίτρα ωρητικότητα  Για 
πληρο ορίες στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες 

Εκδήλωση για τον αγιασμό 
των υδάτων των Δημοτικών 
Μπάνιων πραγματοποίησαν το 
πρωί του Σαββάτου οι χειμερι-
νοί κολυμβητές του Σωματείου 
Βρυσούθκια Κέλπετερη  της Πά-

φου. Ο πρόεδρος του Σωματείου 
Ματθαίος Ιεροκηπιώτης τόνισε 
χαρακτηριστικά: Όπως γνωρίζε-
τε, στο Σωματείο μας μάς αρέσει 
να πρωτοτυπούμε και, σ’ αυτό το 
πλαίσιο, αποφασίσαμε να καθιε-
ρώσουμε αυτήν την εκδήλωση για 
τον αγιασμό των υδάτων των Δημοτικών Μπάνιων, για να πάρουν όλοι οι κολυμβητές 
την ευλογία του πατρός Γεώργιου και να έχουμε μια καλή και ασφαλή κολυμβητικη 
χρονιά . Και κατέληξε ο Ματθαίος Ιεροκηπιώτης: Ευχαριστούμε όλους τους κολυμ-
βητές που αγκάλιασαν με ξεχωριστή θέρμη άλλη μια εκδήλωση του Σωματείου μας 
και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να τους προσφέρουμε παρόμοιες 
εκδηλώσεις, αφού είναι κάτι που το επιζητούν . Πέρα από τον αγιασμό, έγινε και το 
ρίξιμο του σταυρού στη θάλασσα, από τον πατέρα Γεώργιο, με τους κολυμβητές να το 
απολαμβάνουν με την ψυχή τους.

H DHL Express Κύπρου, μαζί 
με το προσωπικό και τους φίλους 
της, πραγματοποίησε με δική της 
πρωτοβουλία το Σάββατο, 12 Ιανου-
αρίου, δενδροφύτευση στο Εθνικό 
Δασικό Πάρκο Λεμεσού. Με τη 
φύτευση 250 πεύκων και κυπα-
ρισσιών, η DHL Express Κύπρου 
συνέβαλε στην περιβαλλοντική και 
αισθητική αναβάθμιση του Πάρ-
κου, πρασινίζοντας μια σημαντική 
έκτασή του και δίνοντάς του ζωή. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς 
καμπάνιας του Ομίλου της Deutsche ost DHL «Go Green», που σκοπό έχει την προστασία 
του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία στοχεύει να μειώσει στο μηδέν όλες τις 
εκπομπές ρύπων της που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το 2050, καθώς 
και να επενδύσει στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων της ως ειδικών της 
GoGreen έως το 2025. Με περίπου 510.000 εργαζομένους παγκοσμίως, η Deutsche ost 
DHL αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον κόσμο, επομένως ο θετικός 
αντίκτυπος που μπορεί να έχει στην προστασία του περιβάλλοντος είναι καίριας σημασίας.  Η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής του 
Ομίλου της Deutsche ost DHL. Διάφορες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς 
γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση καταστροφών, την εκπαίδευση, 
καθώς και την ενδυνάμωση της αξίας του εθελοντισμού ανάμεσα στους εργαζομένους. 

πόσ εση γάμου
Ο κ. Μιχάλης Παύλου του Παύλου και 

της Ζωής, από Αμμόχωστο, Λεμεσό και τώρα 
Λεμεσό, και η δ. Μαγδαληνή Πενηνταέξ του 
Γεωργίου και της Ευθυμίας, από Αλάμπρα,  
Έγκωμη Λευκωσίας και τώρα Αγλαντζιά, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

ανος
Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα , με αριθ-

μό εράνου 121/2018, ανακοινώνει ότι από 
τον έρανο που διεξήχθη από τις 5/11/18 
- 8/12/18 σχετικά με το χριστουγεννιάτικο 
τσάι, τα έσοδά του ανήλθαν σε 6.468 και 
τα έξοδά του σε 362,70.

όσ ηση
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου στη 
Λάρνακα σάς προσκαλούν στην εκδήλω-
ση που διοργανώνουν με την ευκαιρία της 
Γιορτής των Γραμμάτων και το κόψιμο της 
βασιλόπιτας την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 
2019 και ώρα 4 μ.μ., στον χώρο του οική-
ματός τους, Λεωφόρος Φανερωμένης και Ελ 
Αλαμέιν (απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο 
«Άγιος Λάζαρος» Α,) στη Λάρνακα. Πρόγραμ-
μα: Καλωσόρισμα, Σύντομο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, Λογοτεχνικό μέρος - Ευαγγελία 
Καλδέλη, Μουσικό μέρος - Κυριακή Χρυ-
σάνθου Στεφανίδου στο πιάνο και Αριάνα 

Οικονομίδου τραγούδι, Κόψιμο Βασιλόπιτας, 
Τόμπολα. Είσοδος: 10. Για κρατήσεις στα 
τηλέφωνα  99456840/99353467.

αταστατι  υν ευση
Καλούνται όλα τα Τακτικά μέλη του Σκο-

πευτικού Ομίλου Λάρνακας στην Καταστατι-
κή Συνέλευση του Ομίλου που θα γίνει την 
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, 
στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας, 
που βρίσκεται παρά την έξοδο Κλαυδιάς 
- Τερσεφάνου. Η Καταστατική Συνέλευση 
συγκαλείται για τροποποίηση του τίτλου του 
Καταστατικού και των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 11Α, 11Γ, 13, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 
26 και 29. Οι τροποποιήσεις είναι απόρροια 
του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 
άλλα συναφή θέματα Νόμου του 2017 (Ν. 
104(Ι)/2017). Αντίγραφα των τροποποιήσεων 
θα είναι διαθέσιμα στα μέλη από τη γραμματεία 
του Ομίλου, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
σωματείου: http:// .larnacashootingclub.
org/ p-content/uploads/2018/10/ EL O-

A AS A O- RO O O HMENO.pdf. 
Οιονδήποτε μέλος του Ομίλου έχει οποιαδήποτε 
εισήγηση, παρακαλείται όπως την υποβάλει 
γραπτώς, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την 
Καταστατική Συνέλευση, στη γραμματεία του 
Ομίλου, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνα-
κας. Η παρουσία όλων των Τακτικών μελών 
του Ομίλου κρίνεται απαραίτητη.  

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό 
Πολιτισμό» (ΕΛΠΟΛ), του Ανοικτού Πανε-
πιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), το Σωματείο 
Φοιτητών και Αποφοίτων ΕΛΠΟΛ, το Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Δήμος 
Αγλαντζιάς και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
συνδιοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με τίτ-
λο «Κυριάκου Χαραλαμπίδη Επίσκεψις: O 
ποιητής των ευρέων ελληνικών οριζόντων». 

Το Συνέδριο θα λάβει χώραν από τις 
31 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρί-
ου 2019, στην αίθουσα «Διαλεκτική» 

(Πολιτιστικό Κέντρο ΣΠΕ Αγλαντζιάς 
- Παλιά πλατεία) και διεξάγεται με την 
ευγενή χορηγία του Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης». Στις 31 Ιανουαρίου 2020, ο 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας από τους 
μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες ποιητές, 
προταθείς για βραβείο Νόμπελ από έξι 
καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
κάτοχος του Κρατικού Βραβείου Ποίησης 
της Κύπρου (τρεις φορές), της Ελλάδας 
(μία) και της Ακαδημίας Αθηνών (δύο 
φορές, τη δεύτερη για το σύνολο του ποι-
ητικού του έργου), αντεπιστέλλον μέλος 

της Ακαδημίας Αθηνών, συμπληρώνει 
ογδόντα χρόνια ζωής (1940-) και σχεδόν 
εξήντα χρόνια δημιουργικού βίου (1961-). 
Παρότι η πνευματική του παραγωγικότητα 
συνεχίζεται ακάθεκτη (η τελευταία του 
συλλογή δημοσιεύτηκε το 2017, ενώ μία 
ακόμη είναι σχεδόν έτοιμη για το τυπο-
γραφείο), τα δύο αυτά μεγάλα ορόσημα, 
σε συνάρτηση και με την κυκλοφορία της 
συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων 
του εντός του 2019, επιβάλλουν και επι-
τρέπουν μια συνολική θεώρηση-ρετροσπε-
κτίβα στο έργο του με τη μορφή διεθνούς 

επιστημονικού συνεδρίου.Το συνέδριο 
«Κυριάκου Χαραλαμπίδη Επίσκεψις» σχε-
διάζεται πολυήμερο, πολυπρόσωπο και 
πολυθεματικό, ανάλογο του μεγέθους του 
ποιητή. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο 
που αφιερώνεται στον ποιητή και ένα από 
τα μεγαλύτερα που αφιερώθηκαν ποτέ σε 
εν ζωή Κύπριο δημιουργό. Ενδεικτική της 
διεθνούς καταξίωσης της οποίας χαίρει ο 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης είναι η αθρόα 
συμμετοχή ενός εύρους διακεκριμένων 
ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα, την 
Αγγλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Αγιασμός των Υδάτων των Δημοτικ ν πάνιων

   ύπρο  πρασίνισε
το νικό Δασικό άρκο εμεσού

Διε νές σ νέδριο « ριάκο  αραλαμπίδη πίσκεψις»
με α ορμ  τα ογδοντά ρονα  το  ποιητ

Ο Όμιλος Φώτος Φω-
τιάδης, στο πλαίσιο των 
δράσεων της εταιρικής 
κοινωνικής του ευθύνης, 
και πιο συγκεκριμένα της 
στήριξη ευπαθών ομά-
δων και της κάλυψης 
ουσιαστικών αναγκών 
τους, δώρισε πρόσφατα 
όχημα στην Οργάνωση 
Παραπληγικών Κύπρου 
(Ο.ΠΑ.Κ), για την εξυπη-
ρέτηση μελών της στην 
καθημερινότητά τους. 
Κατά την παράδοση ο κ. 
Λαμπριανίδης ευχαρίστησε τον Όμιλο για την ευγενή προσφορά του και εξήγησε ότι 
«με αυτό το πλήρως προσβάσιμο αυτοκίνητο για διακίνηση ατόμων σε τροχοκάθισμα, 
θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα να διακινούνται άνετα και ασφαλισμένα με 
στόχο την καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωσή τους». Η παράδοση του οχήματος πραγμα-
τοποιήθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΚ, από την κ. Καρολίνα Φωτιάδου, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, στον Πρόεδρο της Οργάνωσης, Δημήτρη 
Λαμπριανίδη, στην παρουσία της Αντιπροέδρου Τούλας Καρατζιά και του μέλους της 
Οργάνωσης κ. Αντρέα Σμυρίλλη, ο οποίος, ως γνωστόν, αφυπηρέτησε από τον Όμιλο 
Φώτος Φωτιάδης το 2018, μετά από 34 και πλέον χρόνια ευδόκιμης και παραγωγικής 
υπηρεσίας, από τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων. 

«Έ λα παππού να σου δείξω τα 
αμπελοχώραφά σου», θυμίζει 
η εκτενής παρουσίαση στην 

Κύπρο, όπου δύο ειδικοί γευσιγνωσίας 
ελαιολάδου από την Αμερική παρουσίασαν 
μοντέρνες μεθόδους παραγωγής, γεύσης και 
χρησιμοποίησης του ελαιολάδου. Μεταξύ 
άλλων συστήνουν την επιλογή ελαιολάδου 
από διαφορετικές ποικιλίες ελιάς ανάλογα 
με το φαγητό, προτίμηση σε ελαιόλαδο από 
πράσινες ελιές και έμφαση στο φρέσκο λάδι. 
Υποστηρίζουν επίσης ότι είναι μύθος να 
θεωρείται το αφιλτράριστο ελαιόλαδο ως 
καλύτερο.

Πρόκειται για άσκοπες επιδιώξεις τελει-
ότητας που ταιριάζουν με την κουλτούρα 
των μοντέρνων εστιατορίων, τα οποία, όμως, 
είναι απομακρυσμένα από τη Μεσογειακή 
διατροφή (πριν από τη δεκαετία του 1960). 
Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο πατέρας 
της Μεσογειακής διατροφής, Ancel e s, 
τα ιταλικά εστιατόρια της Αμερικής παι-

νεύονται μεν για τη Μεσογειακή διατροφή, 
αλλά σερβίρουν μια παρωδία αυτής της 
διατροφής. 

Άλλες ακατανόητες μοντέρνες εξελίξεις 
είναι οι γλωσσικές ανακρίβειες και περί-
εργες παρατυπίες που άσκοπα μπερδεύ-
ουν τον καταναλωτή. Σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου: Απίστευτο αλλά αληθινό, η 
ιστορική λέξη ελαιόλαδο σήμερα σημαίνει 
μείγμα τουλάχιστον 70% ραφινέ ελαιολά-

δου (άχρωμο, άοσμο και άγευστο) και το 
υπόλοιπο παρθένο ελαιόλαδο. Για να πάρει 
κανείς καλό ελαιόλαδο πρέπει να ζητήσει 
παρθένο ελαιόλαδο, παρόλο που είναι υπο-
βαθμισμένο από τη μείωση αντιοξειδωτικών 
(φαινολών) που υφίσταται τόσο από τη χρήση 
νερού όσο και από το φιλτράρισμα κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής, διαδικασίες οι 
οποίες νομιμοποιήθηκαν από το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου. Η βιομηχανία 
ελαιολάδου καυχιέται υπερβολικά για τη 

σημαντική μείωση της οξύτητας του ελαι-
ολάδου (που επιτεύχθηκε με τις μοντέρνες 
τεχνολογικές εξελίξεις) αλλά σιωπά για τη 
μοντέρνα μείωση αντιοξειδωτικών. 

α α οσια ά
Σε αντίθεση, το παραδοσιακό ελαιόλαδο 

(κοινώς λάδι) της Μεσογειακής διατροφής 
ήταν απλό και εύκολο στη χρήση καθώς 
επίσης και σημαντικός αρωγός υγείας 
και πλούσιας γεύσης που βοήθησε στην 
αυξημένη κατανάλωση χορταρικών και 
οσπρίων. Ιστορικά, η συγκομιδή του ελαι-
όκαρπου γινόταν μόλις μαύριζαν οι ελιές, 
για: Πλήρη απόδοση ελαιολάδου, πλούσια 
γεύση και αυξημένη περιεκτικότητα σε 
ευρύτερο φάσμα φυσικών αντιοξειδω-
τικών, τα οποία, εκτός από πηγή υγείας 
και γεύσης, προστατεύουν το λάδι έναντι 
οξείδωσης.

Το σπάσιμο των ελιών γινόταν με τις πα-
ραδοσιακές μυλόπετρες, όπου συγχρόνως 
γινόταν και η ανάδευση της ελαιόμαζας που 
διευκολύνει την εξαγωγή του ελαιολάδου. 
Το καθάρισμα του ελαιολάδου γινόταν με 
φυσική μετάγγιση. Επίσης, ήταν πολύ συ-
νηθισμένο να αποθηκεύεται το φρέσκο λάδι 
για ένα διάστημα για να φύγουν η πικράδα 
και το κάψιμο του λαιμού (που είναι ένδει-
ξη φρεσκάδας) και το θόλωμα που δείχνει 

αυξημένα αντιοξειδωτικά. Η υψηλή περιε-
κτικότητα σε φαινόλες επέτρεπε την καλή 
αποθήκευση για περισσότερο από ένα χρόνο. 
Άλλωστε, στην αρχαία Αθήνα αποθήκευαν 
το λάδι μέχρι και τρία χρόνια για να δοθεί 
ως έπαθλο στους Παναθηναϊκούς Αγώνες 
που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια.

οντ να
Στη δεκαετία του 1950, μαζί με την 

έναρξη εγκατάλειψης της παραδοσιακής 
διατροφής, άρχισε και η αντικατάσταση 
των παραδοσιακών ελαιοτριβείων με μο-
ντέρνα συστήματα, όπου το σπάσιμο της 
ελιάς γίνεται με πολύστροφους μεταλλικούς 
σπαστήρες, η ανάδευση της ελαιόμαζας 
γίνεται με προσθήκη ζεστού νερού και η 
εξαγωγή του ελαιολάδου γίνεται με φυγο-
κεντρικά συστήματα με προσθήκη περισ-
σότερου νερού. Ακολουθεί ο καθαρισμός 
του ελαιολάδου που γίνεται με δεύτερη  
φυγοκέντρηση πάλι με χρήση ζεστού νε-
ρού. Επίσης, εάν οι σπαστήρες είναι από 
μαλακό σίδηρο, τα ιχνοστοιχεία σιδήρου 
που διαφεύγουν στο λάδι  λειτουργούν 
ως καταλύτες οξείδωσης. Εξίσου απογο-
ητευτικό είναι ότι προτού διατεθεί στην 
αγορά το ελαιόλαδο, φιλτράρεται. Όμως, 
σύμφωνα με επιστημονική βιβλιογραφία 
και συγγράμματα του Διεθνούς Συμβου-

λίου Ελαιολάδου, τόσο η χρησιμοποίηση 
νερού όσο και το φιλτράρισμα οδηγούν 
σε απώλεια φαινολών. Παρόλο που οι 
θεραπευτικές ιδιότητες του πράσινου 
ελαιολάδου (πλούσιο σε ελαιοκανθάλη και 
ελαιασίνη - δύο ισχυρές αντιοξειδωτικές 
φαινόλες) ήταν γνωστές στους αρχαίους 
Έλληνες, η λαϊκή σοφία καθιέρωσε το λάδι 
από ημι-ώριμες ελιές (μόλις μαυρίσουν) 
για υπέροχη γεύση και υγιεινή διατροφή. 
Παρόλο που το πράσινο λάδι είναι προ-
σφιλές στα μοντέρνα εστιατόρια, υπάρχουν 
σημαντικά προβλήματα: Οξειδώνεται πολύ 
εύκολα στο φως. Η έντονη γεύση του είναι 
απωθητική στους παραδοσιακούς και ιδι-
αίτερα στους νεοφερμένους καταναλωτές. 
Είναι πολύ ακριβό για καλή εφαρμογή της 
παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής.

Άλλοι επιστήμονες επισημαίνουν τον 
κίνδυνο απόδοσης της θρεπτικής αξίας 
μιας δίαιτας σε μεμονωμένα θρεπτικά συ-
στατικά ή φαγητά και υποστηρίζουν ότι η 
θρεπτικότητα μιας  διατροφής έγκειται στην 
ολότητά της.

* Επίτιμος Ερευνητής-Συνεργάτης, La robe 
niversit , Μελβούρνη. Απόδημος κάτοικος 

Μελβούρνης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 
Μεσογειακή διατροφή και την προώθησή της με 
αρθρογράφηση, διδασκαλία, ομιλίες και σεμινά-

ρια. m.d miotis latrobe.edu.au 

Δωρεά ο ματος στην ργάνωση αραπληγικ ν 
ύπρο  από τον μιλο τος ωτιάδης
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Γ ίνεται πολλές φορές λόγος για ανα-
ζωογόνηση του εμπορικού κέντρου. 
Κύριος άξονας του εμπορικού κέ-

ντρου είναι η οδός Ζήνωνος Κιτιέως, όπου 
βρίσκονται τα περισσότερα μικροκαταστή-
ματα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ανε-
ξέλεγκτη στάθμευση είναι ένας από τους 
λόγους που είναι μειωμένη η εμπορική 
κίνηση, αφού μερικοί, αν ήταν δυνατό  
θα εισέρχονταν στα καταστήματα με τα 
αυτοκίνητά τους, αντί να χρησιμοποιούν 
παρακείμενους χώρους στάθμευσης. Έτσι, 
ο πολύς κόσμος προτιμά να ψωνίζει στις 
υπεραγορές, όπου υπάρχουν μεγάλοι χώροι 
στάθμευσης που προσφέρονται δωρεάν, 
αλλά μπορούν να προμηθευτούν όλα τα 
αγαθά και προϊόντα, χωρίς να μετακινούνται 
από το ένα κατάστημα στο άλλο. (Ειρήσθω 
εν παρόδω, πού βρίσκεται η εξαγγελθείσα 
πρόθεση για ανέγερση μεγάλου εμπορικού 
κέντρου -MALL- μεταξύ του στρατοπέδου 
της Εθνικής Φρουράς και του νέου ΓΣΖ;).

Προέκταση της οδού Ζήνωνος Κιτιέως 
είναι η δυτική πλευρά της πλατείας Βασιλέως 
Παύλου μπροστά από το Ταχυδρομείο, όπου 
η στάθμευση είναι ανεξέλεγκτη και ενώ θα 
έπρεπε να μονοδρομηθεί σαν προέκταση 
της ως άνω οδού.

Χαώδης είναι η κατάσταση μπροστά από 
την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας στη 
συμβολή των οδών Αρχ. Μακαρίου, Γρ. 

Αυξεντίου και Βασιλέως Παύλου, όταν η 
Λεωφόρος Αθηνών κλείνει λόγω διαφό-
ρων εκδηλώσεων και δεν υπάρχει σχετική 
σήμανση σε ικανή απόσταση και από τις 
τρεις κατευθύνσεις.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί όταν ανεγερ-
θεί πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων 
στη γωνία των ως άνω οδών.

ε ο όμια αι
εν οστοι ες

Αλληλένδετη με το κυκλοφοριακό χάος, 
όπου τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν να γίνουν  
ακίνητα,  είναι η κατάσταση των πεζοδρομίων 
και οι επ’ αυτών δεντροστοιχίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακατα-
στασίας είναι η Λεωφόρος Αρτέμιδος από το 
παλαιό Γ.Σ.Ζ. μέχρι το παλαιό αεροδρόμιο. 
Λεκάνες όπου έπρεπε να υπάρχουν δέντρα 
είναι γεμάτες με αγριόχορτα, πλακάκια είναι 
σηκωμένα γιατί φυτεύτηκαν δέντρα, όπως 
π.χ. φοινικιές, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι 
κάποτε θα μεγαλώσουν, οι κορμοί θα χοντρύ-
νουν και θα καταστρέψουν τα πεζοδρόμια.

Σε άλλες συνοικίες ο καθένας φυτεύει 
στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του  
ό,τι του καπνίσει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
φυτεύουν εντός της αυλής τους δέντρα που, 
όταν μεγαλώσουν, οι κορμοί και οι κλώνοι 
τους καλύπτουν τα πεζοδρόμια ή φτάνουν 
μέχρι τα καλώδια της ΑΗΚ. Πολύ πρόσφατα, 
υπάλληλος της ΑΗΚ, στην προσπάθειά του να 
κλαδεύσει τέτοιο δέντρο που ήταν φυτεμένο 
σε αυλή σπιτιού, έχασε τη ζωή του, όταν ο 
κλωβός έπεσε από τον γερανό, με αποτέλεσμα 
ο άτυχος να βρει, πέφτοντας, ακαριαίο θάνατο.

Η μόνη βελτίωση που έγινε είναι στη 
Λεωφόρο Φανερωμένης, όπου οι καρποί 
από τις κιτρομηλιές (νεραντζιές), όταν ωρί-
μαζαν, έπεφταν στον δρόμο και στη συνέ-
χεια περνούσαν οχήματα και η κατάσταση 
γινόταν ανυπόφορη. Ευτυχώς αντικαταστά-

θηκαν πρόσφατα με μουριές που δεν θα 
καρποφορούν.

Παρομοίως, ο Δήμος Λάρνακας και πάσα 
άλλη Αρχή θα πρέπει να αναλάβουν εκ-
στρατεία για αποκοπή όλων των δέντρων 
που φυτεύτηκαν αυθαίρετα, να αποκοπούν 
όχι μόνο για λόγους ευπρεπισμού, αλλά 
και ασφάλειας, και να δημιουργηθούν 
ομοιόμορφες δεντροστοιχίες από φυτά 
της κυπριακής χλωρίδας. Τέτοια εκστρατεία 
διεξήχθη με αρκετή επιτυχία σε Δήμο της 
μείζονος Λευκωσίας πριν από λίγα χρόνια. 

ιοπο ηση ά ν ν
• Έγινε λόγος όπως αξιοποιηθεί ο χώρος 

της Στέγης «Άγιος Χαράλαμπος» (Λεπροκο-
μείο) βόρεια της Αλυκής και δημιουργηθεί 
Πανεπιστημιακή Σχολή, κατά προτίμηση 
για σπουδές και επαγγέλματα που έχουν 
σχέση με τη θάλασσα και την ΑΟΖ. Πού 
βρίσκεται η ιδέα αυτή;

• Εάν μελλοντικά απομακρυνθεί το 
στρατόπεδο της Αλυκής, θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί Πανεπιστημιακή Σχολή για 
σπουδές που να έχουν σχέση με το φυσικό 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

• Στον χώρο της πρώην Διανελλείου 
Τεχνικής Σχολής να προωθηθεί τάχιστα η 
ανέγερση νέων εκπαιδευτηρίων, η κατεύ-
θυνση των οποίων θα αποφασισθεί κατόπιν 
επιστημονικής μελέτης και αναλόγως των 
αναγκών της Παιδείας.

• Το παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας 
να αναπαλαιωθεί και εκσυγχρονιστεί με 
την προοπτική να καταστεί ένα σύγχρονο 
Δημοτικό Μέγαρο.

Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαν να 
προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν 
με όραμα και στόχο να γίνει η Λάρνακα 
μια σύγχρονη πόλη, που να μην υστερεί 
οποιασδήποτε άλλης πόλης της Κύπρου. 

* Πρώην συνδικαλιστής

ια πρώτη φορά, όπως ευστό-
χως μου έχει επισημανθεί, 
έχουμε μια πεντάδα γυναι-
κών να ηγούνται της ανάμει-
ξης του ΟΗΕ στην Κύπρο. 
Αλλά όχι λιγότερο σημαντικό 
από το φύλο της καθεμιάς 

αξιωματούχου, είναι η ιθαγένειά (citi enship) 
της. Η τελευταία που συμπλήρωσε την πε-
ντάδα αυτή είναι η Major General (Αρχι-
στράτηγος) της Ειρηνευτικής Δύναμης του 
ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ)  στην Κύπρο, Cher l 

earce, από την Αυστραλία. 
Η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ είναι 

η κ. Eli abeth Spehar, από τον Καναδά. 
Η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ είναι η κ. Jane Holl 
Lute, από τις ΗΠΑ. Και η Μόνιμη Αντι-
πρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον 
ΟΗΕ είναι η Πρέσβης aren ierce. Να 
σημειωθεί, η Πρέσβης είναι η πρώτη γυ-
ναίκα που διορίστηκε αντιπρόσωπος του 
Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ. (Όπως 
έγραψα στο άρθρο μου την περασμένη 
Κυριακή, 13.1.2019, στη «Σημερινή», η 

τελευταία είναι και η «penholder» για την 
Κύπρο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ). 

Και η 5η, βεβαίως, η Βρετανίδα Πρω-
θυπουργός heresa Ma . 

 Όλοι οι σπόνσορες του αποτυχημένου 
αμερικανο-βρετανο-καναδικού σχεδίου 
του 1978 (που υπήρξε ο πρόδρομος του 

ηφίσματος 750/1992  του Συμβουλίου 
Ασφαλείας) αντιπροσωπεύονται, δηλαδή 
οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και οι Καναδοί. 
Τέσσερα από τα «Πέντε Μάτια» του αγγλό-
φωνου δικτύου παγκόσμιας κατασκοπίας 
αντιπροσωπεύονται, δηλαδή, Αυστραλία, 
Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Η 
εξαίρεση είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία, 
ειρωνικά, είχε στείλει μιαν από τις πρώ-
τες γυναίκες που αναμείχτηκαν στενά στην 
Κύπρο σε υψηλό επίπεδο, την Dame Ann 
Hercus, Ειδική Αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ από την 1.7.1998 μέχρι 28.7.1999. 

.un.org/press/en/1999/19990728.
sgsm7079.html <https:// .un.org/
press/en/1999/19990728.sgsm7079.html>

Για να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρι-
σμό φίλου, «η «νεο-αποικιοκρατία» είναι 
ολοζώντανη στην Κύπρο»  

 Θα πρέπει, βέβαια, να λεχθεί εδώ ότι οι 
εν λόγω γυναίκες στα αξιώματα αυτά δεν 
ευθύνονται για τα γεγονότα στην Κύπρο, 
αν και όλες τους, ασυνείδητα ίσως, και δεν 
αποκλείεται δίχως να τους έχει δοθεί πλήρης 
πληροφόρηση, παλεύουν να φέρουν εις πέρας 
τα κληροδοτήματα που άφησαν άνδρες επί της 
Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα, 
οι Δόκτορες Nihat Erim, Alan Lennox- o d, 
Harold Macmillan, Harold ilson, James 
Callaghan, lent Ecevit και ο τουρκικός 
στρατός, Henr  issinger, urt aldheim, 
Έλληνες Συνταγματάρχες της Χούντας, Βρετανοί 
αποικιοκράτες κυβερνήτες, Κώστας Καραμαν-
λής, Γλ. Κληρίδης, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 
Ραούφ Ντενκτάς, Γιώργος Βασιλείου (υπεύθυ-
νος από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για 
το ψήφισμα 649/90), Δημήτρης Χριστόφιας, 
περιλαμβανομένων και των αρχιτεκτόνων του 
«Σχεδίου Ανάν» Λόρδου Hanna  και του τότε 
Γενικού  Γραμματέα του ΟΗΕ Κofi Annan, 
καθώς και των Σπύρου Κυπριανού, Τάσσου 
Παπαδόπουλου, Νίκου Αναστασιάδη  Ειρω-

νικά, το ψήφισμα 649/90 είναι κληρονομιά 
της Πρωθυπουργού Margaret hatcher.   

Η κ. Eli abeth Spehar, καλωσορίζοντας  
την Αρχιστράτηγο Cher l earce στο αρ-
χηγείο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη νεκρή ζώνη, 
αναφέρθηκε στον   στόχο της Δύναμης για 
το όνειρο μιας «ενωμένης Κύπρου». «Έχετε 
έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσετε  Οι 
ειρηνευτές υπό την ηγεσία σας δουλεύουν 
για τη διατήρηση της σταθερότητας των 180 
χιλιομέτρων της νεκρής ζώνης  που είναι 
αναγκαία για τη διατήρηση της ειρήνης στην 
Κύπρο», είπε, μεταξύ άλλων. 

(Παρεμπιπτόντως, η κ. Eli abeth Spehar 
δεν ανέφερε στην Αρχιστράτηγο ότι τα 180 
χιλιόμετρα «νεκρής ζώνης», που ο ΟΗΕ 
εκμεταλλεύεται για «ειρήνη στην Κύπρο», 
ανήκουν σε Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι 
τα στερούνται για δεκαετίες, δεν πληρώ-
νονται ούτε ένα σεντ σε αποζημίωση για 
στέρηση χρήσης των περιουσιών τους, ούτε 
καν ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους όταν 
από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία 
αποφάσισαν να τις μετατρέψουν σε  «νεκρή 
ζώνη» και ότι τα περισσότερα έξοδο για την 
παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τα πληρώνει ο 
Κύπριος και ο Ελλαδίτης φορολογούμενος).

 
το ου α π ό η ης

σε ουα ι ς ας 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι 

επί Πρωθυπουργίας Τερέζα Μέι ( heresa 
Ma ) το Φόρεϊν Όφις (Υπουργείο Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου) 
ξεκίνησε μιαν αξιόλογη πρωτοβουλία για την 
Πρόληψη Σεξουαλικής Βίας σε εμπόλεμες 
ζώνες. Δυστυχώς, όμως, δεν είδαμε τη Κυπρι-
ακή Δημοκρατία να παρουσιάζεται μεταξύ 
των χωρών που περιλαμβάνει η πρωτοβουλία 
αυτή. Δίδεται έμφαση σε χώρες όπως η Κένυα, 
η Βιρμανία, το Μπανγκλαντές, αλλά όχι η 
Κύπρος, παρόλο που η τελευταία υπέφερε 
από βιασμούς το 1974. Λεπτομερέστατες 
είναι οι εκθέσεις του μ. Ζήνωνα Ρωσσίδη, 
Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον ΟΗΕ. Σε σημείο που το 
1974 ο τότε Πρόεδρος μ. Γλαύκος Κληρίδης 
ζήτησε και τη βοήθεια των νοσοκομείων στις 
βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να αντι-

μετωπιστούν τα περιστατικά βιασμών (βλέπε 
άρθρο της γράφουσας στη «Σημερινή», 12 
Ιανουαρίου 2016, «Δεύτερος βιασμός 42 
χρόνια μετά»). Και παρόλο που τα κατεχόμενα 
χαρακτηρίζονται ως «ζώνη ατιμωρησίας» 
( one of impunit ) για σεξουαλική εκμε-
τάλλευση και ανθρώπινο λαθρεμπόριο στις 
ετήσιες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (βλέπε 
άρθρα Δρος Κλ. Α. Κυριακίδη, «Εγκλήματα 
κατά των παιδιών και η ζώνη ατιμωρησίας’ 
στα κατεχόμενα», «Σημερινή», 23.9.2018, 
και της γράφουσας «Έκθεση Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ - Ζώνη ατιμωρησίας τα κατεχόμενα», 
3.7.2017). 

 
Το 2017 , η Ms Angelina Jolie, Ειδική 

Απεσταλμένη του Επιτρόπου του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και συν-ιδρύτρια της Πρω-
τοβουλίας για την Πρόληψη Σεξουαλικής Βίας 
σε Διενέξεις,  επισκέφθηκε τη Κένυα, αλλά 
δεν ακούσαμε για καμία τέτοια επίσκεψη 
στην Κύπρο για συνάντηση με Ελληνίδες 
γυναίκες που βιάστηκαν από τους Τούρκους 
κατά τις δύο τουρκικές βάρβαρες εισβολές. 
Δεν ακούσαμε, βέβαια, ούτε για ενέργειες 
από δικής μας πλευράς προσκαλώντας την 
Angelina Jolie στο νησί για ενημέρωση  

Με την παρουσία και ηγεσία των πέντε 
αυτών γυναικών επί του Κυπριακού εγείρεται 
εδώ και ένα ερώτημα κλειδί: Μήπως τώρα 
τα Ηνωμένα Έθνη, έστω και μετά πάροδο 
44 χρόνων αδιαφορίας και περιφρόνησης 
διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων περί 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνών Εγκλη-
μάτων και Αρχών του ιδίου του ΟΗΕ σε 
σχέση με όλα όσα συνέβησαν και συνεχίζουν 
να συμβαίνουν στην Κύπρο (κατεχόμενα, 
εγκλωβισμένοι κ.ά.), θα αναλάβουν ενεργό 
δράση με σκοπό να προσαγάγουν ενώπιον 
της Δικαιοσύνης και όλους εκείνους τους 
άνδρες που ευθύνονται για τα εκατοντάδες 
εγκλήματα βιασμών γυναικών στην Κύπρο 
κατά ή μετά τις δύο βάρβαρες τουρκικές 
εισβολές; 

 
 ά ος πό εμος

τ ν γιατ ν του 
«Συγκλονιστικές ήταν οι αφηγήσεις των 

γιατρών του 1974, οι οποίοι βίωσαν την 
τουρκική θηριωδία. Ο ιατρικός σύλλογος 
τίμησε τον Ιούνιο του 2014  τους γιατρούς 
του πολέμου σε μια λιτή, αλλά συγκινητική 
τελετή, με την ευκαιρία της έκδοσης του 
ιστορικού βιβλίου «Ο άλλος πόλεμος των 
γιατρών του 1974». 

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες τους 
βρίσκονται στο βιβλίο και αποτυπώνουν 
τα αίσχη των εισβολέων. Ανατριχιαστικές 
είναι και οι μαρτυρίες των γυναικολόγων 
που χειρίστηκαν εκατοντάδες κτηνωδίες 
βιασμών και κακοποίησης γυναικών 
κάθε ηλικίας » (Τα Νέα Λονδίνου,  
19.6.2014).

Μαρτυρίες ιατρών επίσης περιλαμβά-
νονται και στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 
υιοθετήθηκε στις 10 Ιουλίου 1976, αλλά 
κρατήθηκε μυστική μέχρι τις 31 Αυγού-
στου 1979 και βρήκε ένοχη την Τουρκία 
για πολλαπλά εγκλήματα. (Βλέπε βιβλίο « 
Αιματηρή Αλήθεια - lood  ruth»).

ς γυναίκες, μητέρες, αδελφές, πώς 
νιώθουν για τα δικά μας θύματα βιασμών; 
Που μένουν περιφρονημένα με την ανοχή 
και ενοχή του ιδίου του διεθνούς Οργανι-
σμού που αντιπροσωπεύουν; Και οι ένο-
χοι ελεύθεροι, ατιμώρητοι; Και, αντίθετα, 
ακούμε για το  όνειρό τους, την επίτευξη 
μιας «ενωμένης Κύπρου»  

Την οποία ο οργανισμός τους την εννοεί 
με τη ρατσιστική βρετανο-τουρκική δι-
κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία - για να 
νομιμοποιηθούν τα παράνομα αποτελέ-
σματα δύο τουρκικών εισβολών, βιασμών 
και άλλων εγκλημάτων. Ζητώντας ουσια-
στικά από τους ιδιοκτήτες της κατεχόμενης 
Κύπρου να τη χαρίσουν στην Τουρκία, 
επιβραβεύοντάς την για όλα της τα εγκλή-
ματα εις βάρος των Ελλήνων και άλλων 
κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Με κερασάκι, να μας ζητούν μέσω του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ (καθοδηγούμενου από το 
Φόρεϊν Όφις και τον Σερ Άλαν Ντάνκαν) 
να τους δώσουμε και για  «λουκούμι» 
τον μισό μας θαλάσσιο πλούτο για να 
σταματήσουν τις προκλήσεις

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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Αμερικής.
Σε μια διάλεξη που έδωσε στη Νέα 

Υόρκη, στις 15 Δεκεμβρίου 1956, ο Δρ 
Κινγκ ισχυρίστηκε ότι «segregation is evil», 
δηλαδή «ο διαχωρισμός είναι μοχθηρός». 
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι η αγγλική 
λέξη «evil» συνδέεται με τον Σατανά. 

 
Σύμφωνα με τον Δρα Κινγκ:
«Ο διαχωρισμός πάντοτε υπήρξε μοχθη-

ρός και μόνον ο λανθασμένος αντιδραστικός, 
ντυμένος με τα λεπτά ενδύματα του παρά-
λογου συναισθηματισμού, θα προσπαθή-
σει να τον υπερασπιστεί. Ο διαχωρισμός 
είναι τόσο ορθολογικά ανεξήγητος, όσο 
και ηθικά αδικαιολόγητος».

Ο Δρ Κινγκ εξήγησε ότι ο διαχωρι-
σμός «προκαλεί ανισότητα», «σφίγγει την 
ψυχή τόσο του διαχωρισμένου, όσο και 
του διαχωριστή» και «καταλήγει να απο-
προσωποποιεί τον διαχωρισμένο» υπό 
συνθήκες που σημαίνουν ότι «ο διαχωρι-
σμένος μετατρέπεται απλώς σε ένα πράγμα 
ευάλωτο στην εκμετάλλευση, και όχι ένα 
άτομο το οποίο πρέπει να τύχει σεβασμού». 
(Πηγή:<https://kinginstitute.stanford.edu/
king-papers/documents/desegregation-
and-future-address-delivered-annual-
luncheon-national-committee>)

Η ανάλυση του Δρος Κινγκ στις 15 
Δεκεμβρίου 1956 για τη «μοχθηρία του 
διαχωρισμού» δεν είχε καμία επίδραση 
στη βρετανική Κυβέρνηση στο Λονδίνο. 
Μάλιστα, τέσσερεις μέρες αργότερα, ο Alan 
Lennox- o d, ο Βρετανός τότε Υπουργός 
Αποικιών, ουσιαστικά προέβλεψε ότι στην 
Κύπρο, τότε μια Αποικία του Βρετανικού 
Στέμματος, «η μοχθηρία» του «δικοινοτι-
κού» διαχωρισμού θα μπορούσε κάποια 
μέρα να συμπληρωθεί με τη «διχοτόμηση» 

(«partition»), δηλαδή με «τη μοχθηρία» 
του «διζωνικού» γεωγραφικού διαχωρι-
σμού. (Πηγή: Hansard, House of Commons 
Debates, 19 December 1956, Columns 
1267-1279.)

Στις 16 Αυγούστου 1960 ιδρύθηκε 
η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπό ενός 
ενδημικά διχαστικού και μεροληπτικού 
«δικοινοτικού» συντάγματος. Αργότερα, 
μετά τις δύο τουρκικές εισβολές της ΚΔ του 
1974, ο νομιμοποιημένος «δικοινοτικός» 
διαχωρισμός συμπληρώθηκε από τον εθνο-
θρησκευτικό «καθαρισμό» και την επιβολή 
του de facto «διζωνικού» γεωγραφικού 
διαχωρισμού. Έτσι, η Τουρκία ενήργησε 
αντίθετα σε διάφορες συνθήκες, μεταξύ 
των οποίων ήταν δύο που εισήχθησαν, 
εν μέρει, ως απαντήσεις στις προσπάθειες 
του Δρος Κινγκ. 

Η μία ήταν η Διεθνής Σύμβαση για 
την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυ-
λετικών Διακρίσεων, όπως εγκρίθηκε 
στις 21 Δεκεμβρίου 1965. Το άρθρο 3 
προβλέπει ότι: «Τα Κράτη μέλη καταδι-
κάζουσι την φυλετικήν απομόνωσιν και 
apartheid και αναλαμβάνουσι την υπο-
χρέωσιν παρεμποδίσεως, απαγορεύσεως 
και εκριζώσεως πάσης μεθόδου τοιαύτης 
φύσεως διενεργουμένης εις τα εδάφη της 

δικαιοδοσίας των». (Πηγή: Οργάνωση των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ): .ref orld.
org/cgi-bin/texis/vtx/r main/opendocpdf.
p d f r e l d o c d o c i d 4 c 2 a f f 2 b 2 
<http:// .ref orld.org/cgi-bin/
t e x i s / v t x / r m a i n / o p e n d o c p d f .
pdf reldoc docid 4c2aff2b2>) 

Η δεύτερη ήταν το Διεθνές Σύμφωνο 
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 
όπως εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1966. 
Το άρθρο 26 ορίζει ότι «όλα τα πρόσωπα 
είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν 
δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση 
προστασία του νόμου...». 

Το 1974, η Τουρκία δεν ήταν συμ-
βαλλόμενο μέρος σε καμιάν από αυτές 
τις δύο συνθήκες.

 
 π τος όε ος πους
O αείμνηστος Πρόεδρος Μπους γεν-

νήθηκε στις 12 Ιουνίου 1924 και έζησε 
έως τις 30 Νοεμβρίου 2018, όταν πέθανε 
στην ηλικία των 94 ετών. Υπηρέτησε ως 
Πρόεδρος των ΗΠΑ από τις 20 Ιανουα-
ρίου 1989 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 1993. 

ς Πρόεδρος, ο κ. Μπους δημιούρ-
γησε την εντύπωση ότι συμφωνούσε με 
τον Δρα Κινγκ. Παραδείγματος χάριν, στις 
9 Ιανουαρίου 1990, ο Πρόεδρος Μπους 
εξέδωσε μια προεδρική προκήρυξη 
ανακοινώνοντας ότι «όπως ο Πρόεδρος 
Λίνκολν», ο Δρ. Κινγκ όχι μόνο ήξερε ότι 
οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσαν να πα-
ραμείνουν σ’ «ένα ελεύθερο και μεγάλο 
έθνος, εφόσον τα δικαιώματα οποιουδή-
ποτε ατόμου καταπατούνται», αλλά «η 
υπόσχεση της Αμερικής για ελευθερία 
και δικαιοσύνη για όλους έχει τις ρίζες της 
στον υπέροχο σχεδιασμό του Δημιουργού 
μας». Έτσι, ο Δρ Κινγκ «γνώριζε ότι αυτή 

η υπόσχεση δεν πρέπει να στρεβλώνεται 
ή να καταστρέφεται από τον φανατισμό 
και τις διακρίσεις». (Πηγή: .govinfo.
gov/content/pkg/S A E-104/pdf/
S A E-104- g5205.pdf <http:// .
govinfo.gov/content/pkg/S A E-104/
pdf/S A E-104- g5205.pdf>)

Δυστυχώς, αυτές οι σοφές λέξεις απο-
δείχθηκαν υποκριτικές. Η Κυβέρνηση του 
Προέδρου Μπους όχι μόνο δεν έκανε 
τίποτα, επί της ουσίας, για να βοηθήσει 
τους αμέτρητους εκτοπισμένους στην ΚΔ. 
Ακόμη χειροτέρα, σε συνεργασία με το 
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και άλλα κράτη, 
ενέκρινε ορισμένα ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία 
επιδίωκαν τη σύνθεση του «δικοινοτικού» 
συνταγματικού διαχωρισμού με τη «διζωνι-
κή» γεωγραφική πόλωση, τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων και την προώθηση των 
διακρίσεων. 

Το κλασικό παράδειγμα είναι το ή-
φισμα 750 της 10ης Απριλίου 1992, η 
παράγραφος 4 του οποίου εγκρίνει την 
παράγραφο 20 της έκθεσης της 8ης Μαρ-
τίου 1992 του τότε Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ. Η παράγραφος 20 επιβεβαιώνει ότι:

«20. Η διζωνικότητα της [προτεινόμενης 
δικοινοτικής, διζωνικής] ομοσπονδίας [θα] 
αντανακλάται στο γεγονός ότι κάθε ομό-
σπονδο κράτος [δηλαδή κάθε ένα από τα 
δύο προτεινόμενα συνιστώντα κρατίδια] 
θα διοικείται από μία κοινότητα, η οποία 
θα εξασφαλίζεται με σαφή πλειοψηφία 
του πληθυσμού και της ιδιοκτησίας της 
γης στην περιοχή της ». (Πηγή: Έγγραφο 
S/23780 του ΟΗΕ: <https://digitallibrar .
un.org/record/141467 ln el>). 

Σήμερα, το ήφισμα 750 επιβιώνει 
μέσω του ηφίσματος 2430 της 26ης 

Έ
χω συντάξει αυτό το άρθρο 
για να τονίσω γιατί η Κύ-
προς είναι συνδεδεμένη 
με δύο βαρυσήμαντους 
Αμερικανούς, που γεν-
νήθηκαν τη δεκαετία του 
1920. Ο ένας, o αείμνη-

στος Αιδεσιμότατος Δρ Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ Τζούνιορ, ήταν εύγλωττος κληρικός. 
Ο άλλος, o αείμνηστος Τζορτζ Χέρμπερτ 
Ουόκερ Μπους, υπηρέτησε ως Πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
(ΗΠΑ) και ήταν πατέρας ενός Προέδρου.

 
  ινγ
Ο Δρ Κινγκ γεννήθηκε πριν από 90 

χρόνια, στις 15 Ιανουαρίου 1929, αλλά 
στις 4 Απριλίου 1968 δολοφονήθηκε, στην 
ηλικία των 39 ετών. Σήμερα, είναι ευρέως 
σεβαστός ως ο Νομπελίστας Ειρήνης του 
1964 και ως ένας από τους μεγαλύτερους 
Αμερικανούς όλων των εποχών. Μάλιστα, 
στις ΗΠΑ, η γέννησή του τιμάται κάθε Ια-
νουάριο με μια δημόσια αργία.

Το 1955, ο Δρ Κινγκ απέκτησε διδακτο-
ρικό στη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο 
της Βοστώνης, το ίδιο ίδρυμα στο οποίο 
ένας άλλος κληρικός, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Γ’, είχε σπουδάσει προηγουμέ-
νως. Όμως, ο Δρ Κινγκ δεν επηρεάστηκε 
μόνον από τον Χριστιανισμό. Επίσης εμπνεύ-
στηκε από τις διδασκαλίες των Σωκράτη, 
Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Ενόψει αυτών 
των γεγονότων, δεν ήταν τυχαίο το ότι ο 
Δρ Κινγκ αγωνιζόταν αμείλικτα υπέρ της 
δικαιοσύνης μέσω της ηθικής, ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ισότητας και ενσωμάτωσης. 
Για τον στόχο αυτό, παρεμπιπτόντως, έλαβε 
υποστήριξη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Απόψεις 31
Ο Μ. Λ. Κινγκ και «η μοχθηρία του διαχωρισμού» στην Κύπρο

Ιουλίου 2018. (Δείτε το άρθρο μου που 
δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά από τη «Ση-
μερινή» στις 5 Δεκεμβρίου 2018). 

Όταν το ήφισμα 750 εγκρίθηκε το 
1992, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του ΗΒ 
στο ΟΗΕ ήταν ο Sir David Hanna . Επτά 
χρόνια αργότερα, στις 22 Ιουλίου 1999, 
καθώς υπηρετούσε ως Ειδικός Απεσταλμένος 
του ΗΒ στην Κύπρο, του ξέφυγε η στρε-
βλωμένη λογική υπέρ του «δικοινοτικού» 
και «διζωνικού» διαχωρισμού σύμφωνα 
με το ήφισμα 750:

«Για το κυπριακό πρόβλημα η λύση 
είναι προφανής. Πρέπει να αφήσετε τους 
Τούρκους και τους Έλληνες αυτόνομους 
στις δικές τους περιοχές, αλλά πρέπει να 
υπάρχουν μερικές κεντρικές δυνάμεις για 
μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αλλά οι 
περισσότερες εξουσίες πρέπει να βρίσκο-
νται στις ζώνες, κάθε μια από τις οποίες θα 
έχει χαρακτήρα που θα είναι κατά κύριο 
λόγο μονοεθνικός [«largel  mono ethnic»]. 
Έτσι, δεν προσπαθούμε να τους κάνουμε 
όλους να πάνε και να ζήσουν μαζί πάλι, 
επειδή αυτή δεν ήταν μεγάλη επιτυχία προ-
ηγουμένως... Θα πρέπει να βρούμε κάποια 
λύση για τους πρόσφυγες, που πρέπει να 
περιλαμβάνει κάποια ουσιαστική αποζη-
μίωση για εκείνους που δεν θα μπορούν 
να επιστρέψουν». (Πηγή: .chu.cam.
ac.uk/media/uploads/files/Hanna .pdf, 
σελίδες 25-26.) 

Αυτή είναι μια εντελώς απάνθρωπη 
συνταγή για «τη μοχθηρία του διαχωρι-
σμού» μέσω νομιμοποιημένων ζωνών και 
διακρίσεων. Οποιοσδήποτε νόμος υπέρ 
αυτών των στόχων θα ήταν προσβολή στο 
κράτος δικαίου. Επιπλέον, θα ήταν άδικος 
και, όπως έγραψε ο Άγιος Αυγουστίνος και 
επαναλήφθηκε από τον  Δρα Κινγκ στην επι-
στολή του από τη φυλακή του Μπέρμιγχαμ, 
Αλαμπάμα, στις 16 Απριλίου 1963, «ένας 
άδικος νόμος, δεν είναι καθόλου νόμος». 

 
υμπε άσματα

 Όλα αυτά είναι ελάχιστα γνωστά στην 
ΚΔ. Φαίνεται ότι διαδοχικές κυπριακές 
Κυβερνήσεις (ι) δεν τοποθέτησαν τον Δρα 
Κινγκ στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής 
συνείδησης, (ιι) δεν εξήγησαν ειλικρινά 
στον λαό τι πραγματικά προβλέπουν τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, όπως το ήφισμα 
750, και (ιιι) δεν έχουν διευκολύνει ούτε 
την διαφάνεια, ούτε τις αποτελεσματικές 
διαβουλεύσεις.

Τελειώνοντας, στέλνω μια προειδοποίηση 
στα κράτη τα οποία υποστηρίζουν την αδικία 
μέσω της «μοχθηρίας του διαχωρισμού» 
στην ΚΔ. Όπως έγραψε ο Δρ Κινγκ από τη 
φυλακή του Μπέρμιγχαμ, «η αδικία κάπου, 
αποτελεί απειλή για τη δικαιοσύνη παντού».

* Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου CLan C prus. Οι απόψεις του 

είναι προσωπικές.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί στον 
καταρτισμό σχεδίου και προγράμματος για 
αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η θεωρία είναι να συγχωνευτούν δήμοι και να 
οργανωθούν συμπλέγματα κοινοτήτων, ώστε να 
υπάρχουν λιγότερες Αρχές για Τοπική Αυτοδι-
οίκηση σε ολόκληρη την Κύπρο. Σε δημοσίευμα 
στις εφημερίδες καταγράφονται οι εξουσίες που 
προβλέπεται να παραχωρηθούν στους νέους Δή-
μους και οι υπηρεσίες που θα τους ανατεθούν για 
εξυπηρέτηση των δημοτών. Τις ίδιες εξουσίες και 
υπηρεσίες θα μπορούν φυσικά να έχουν και όλα 
τα συμπλέγματα κοινοτήτων που θα καλύπτουν 
όλες τις κοινότητες της Κύπρου.

Οι προτεινόμενες εξουσίες και υπηρεσίες που θα 
αναλάβουν τα νέα συμβούλια των τοπικών Αρχών 

είναι πράγματι αρκετές και σημαντικές και η συγ-
χώνευσή τους θα επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση 
χρημάτων με ανάλογη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Όμως, κανένας δεν στρέφει το ενδιαφέρον του σε 
αυτές τις εξουσίες και τις υπηρεσίες. Αυτά είναι 
ασήμαντα πράματα και δεν ενδιαφέρουν κανέναν. 
Το μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκεται στις καρέκλες. Όλοι 
επικεντρώνουν τη συζήτηση και συγκεντρώνουν τα 
επιχειρήματά τους στους λόγους για τους οποίους 
υποστηρίζουν, ότι δεν πρέπει να καταργηθούν οι 
καρέκλες τους και να χαθούν οι εξουσίες, τα φίτσια 
και τα προνόμιά τους.

Δεν υπάρχει δήμος που να μην έχει τα επιχει-
ρήματά του και να υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να 
συγχωνευθεί ή να συνενωθεί με άλλο δήμο. Αυτό 
θεωρείται απαράδεκτο και καταστροφικό για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ιστορία και την παράδοση 
του τόπου και οπισθοδρόμηση των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της περιοχής.

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί η μεταρρύθμιση. Οι δήμαρχοι και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι είναι ενεργά κομματικά στελέχη 
και χρησιμοποιούνται για τον κομματικό έλεγχο 
στην περιοχή τους. Έτσι τα κόμματα συμφωνούν 
με τα επιχειρήματά τους και θα προσπαθήσουν να 
εμποδίσουν τη συγχώνευση ή κατάργηση «δικών» 
τους δήμων και δημάρχων. Για τούτο προσωπι-
κά πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να 
προχωρήσει. Θα σκοντάψει και θα τερματιστεί με 
τη συζήτηση για τους δήμους που θα πρέπει να 
καταργηθούν. Ο κατάλογος θα διαφοροποιείται 
συνεχώς, μέχρι που η μεταρρύθμιση θα αυτοκα-
ταργηθεί. Οι δήμοι θα μείνουν ως έχουν και θα 
ζήσουν εκείνοι καλά κι εμείς χειρότερα.

ντε επα ια ο  μοι
Δεν κατέχω το μαγικό κλειδί για να λύσω το 

πρόβλημα. Έχω, όμως, μια εισήγηση που μπορεί 
να δώσει λύση. Να δημιουργηθούν μόνο πέντε 
επαρχιακοί δήμοι, ένας σε κάθε μιαν από τις πέντε 
επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου με πυρήνες των 

δήμων τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την 
Πάφο και το Παραλίμνι. Στους δήμους αυτούς 
να ενσωματωθούν όλοι οι γειτονικοί δήμοι, που 
έχουν κοινά σύνορα και ιδιαίτερα όταν οι οικιστι-
κές τους περιοχές είναι ενωμένες και τα όρια δεν 
είναι διακριτά. Οι άλλοι δήμοι, που βρίσκονται 
στην επαρχία, να αποτελέσουν τους πυρήνες για 
να συγκροτηθούν περιφερειακοί δήμοι, που να 
περιλαμβάνουν όλες τις κοινότητες τις περιοχής 
τους. Παράλληλα, να δημιουργηθούν και τα άλλα 
συμπλέγματα κοινοτήτων. Έτσι θα σταματήσουν 
οι συζητήσεις και η επιχειρηματολογία για την 
ιστορικότητα και τη μοναδικότητα κάποιων δή-
μων, όπως και η άλλη επιχειρηματολογία για 
τους προ πολογισμούς, την ιστορία, τον τουρισμό.

Το κυριότερο επιχείρημα των μικρών δήμων είναι 
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται κοντά στον δημότη 
και τα προβλήματά του και του δίνει την ευκαιρία 
να συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων. 
Αυτή η στενή σχέση έχει μόνον ένα αποτέλεσμα: Το 
ρουσφέτι και τη διαπλοκή των αρχόντων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των ψηφοφόρων τους να βρίσκεται 
σε μεγάλη έξαρση. Και είναι η μεγαλύτερη παθογέ-
νεια των δήμων, η οποία δημιουργεί πολλά άλλα 
προβλήματα, όπως μεροληπτικές αναθέσεις έργων, 
αχρείαστους, αδιαφανείς διορισμούς και προαγωγές, 
έκδοση παράτυπων αδειών και άλλα πολλά κακά, 
που εξανεμίζουν κάθε καλό που μπορεί να προέλθει 
από τη στενή σχέση αρχόντων και δημοτών.

Ριζική μεταρρύθμιση είναι η μόνη λύση. Και 
φυσικά η θεσμοθέτηση μεταρρυθμισμένων μέ-
τρων ελέγχου, για να αποφευχθούν τα σημερινά 
παρατράγουδα, που απομυζούν μεγάλο μέρος των 
πόρων των δήμων σε αχρείαστες προσλήψεις, σε 
έργα προβολής, σε εκδηλώσεις φανταχτερές και 
άλλες αρχοντοχωριάτικες επιδείξεις. Ένα πρόβλη-
μα φυσικά θα είναι και τι θα γίνουν τα πολυτελή 
μέγαρα που έχουν ανεγερθεί και οι λιμουζίνες 
που θα μείνουν χωρίς τους άρχοντές τους. Θα 
βρεθεί όμως και γι’ αυτά λύση. Φτάνει να γίνει η 
σωστή μεταρρύθμιση και όχι απλώς  κατάργηση 
κάποιων δήμων.

εκινώντας να γράψω το άρ-
θρο αυτό, οι συνειρμοί στο 
μυαλό μου ήταν πολλαπλοί. 

Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είχε 
τίτλο «Η ταφόπλακα στην Κυπριακή 

παιθρο» ή «Το κύκνειον άσμα 
της Κυπριακής Υπαίθρου».

Δικαιολογημένα ο κάθε κάτοι-
κος της υπαίθρου θα μπορούσε 
να το σκεφτεί έτσι, μιας και βιώνει 
για αρκετά τώρα χρόνια ένα αρ-
νητικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, το οποίο συνεχώς 
χειροτερεύει.

Η κυπριακή ύπαιθρος ταλαι-
πωρείται από το πρόβλημα της 
γήρανσης του πληθυσμού της. Η 
αναζήτηση εργασίας στα αστικά 
κέντρα, λόγω μαρασμού των αγρο-
τικών επαγγελμάτων, η μόρφωση 
των παιδιών και η μη ύπαρξη για 
αρκετά χρόνια κατάλληλου οδικού 
δικτύου και δημόσιων συγκοινω-

νιών, οδήγησε τους περισσότερους 
από τους κατοίκους της υπαίθρου 
στις πόλεις. 

Τα πολλά και μικρά χωριά, 
με τους 50-100 συνταξιούχους 
κατοίκους, αντιμετωπίζουν σο-
βαρά προβλήματα. Αφέθηκαν 
στην τύχη τους να μαραζώνουν 
με την πάροδο του χρόνου. Οι 
κατά καιρούς εξαγγελίες, από 
όλες τις κυβερνήσεις, για ουσια-
στικά μέτρα αναζωογόνησης της 
υπαίθρου, παρέμειναν δεσμεύσεις 
χωρίς υλοποίηση.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων 
νιώθουν μόνοι, παραμελημένοι, 
αβοήθητοι, χωρίς τις ανέσεις των 
πόλεων. Αντίθετα, παρατηρούν 
πως όλα τα σχέδια και κίνητρα 
για ανάπτυξη αφορούν τις αστικές 
και παραλιακές περιοχές. 

Όσοι ζουν και μεγαλώνουν σ’ 
αυτούς τους χώρους, βιώνουν τις 
αρνητικές εξελίξεις και τις μεγάλες 
μεταβολές στην κυπριακή ύπαι-
θρο και τον αγροτικό τομέα, και 
διερωτώνται αν υπάρχει μέλλον. 

Γνωρίζουν πως χρειάζεται γενι-
κή, ριζική αναθεώρηση και βαθιές 
τομές, για επιβίωση και ανάπτυ-
ξη της υπαίθρου. Απαιτούν νέο 
σχεδιασμό, που θα δίνει έμφαση 
στην προώθηση έργων υποδομής 
με πολλαπλασιαστικό όφελος, σε 
στεγαστικά σχέδια, στην ενίσχυση 
του αγροτικού τομέα, στη στήριξη 
και ασφάλιση των εισοδημάτων 
των αγροτών, στην ενθάρρυνση της 
επενδυτικής δραστηριότητας, στην 
προώθηση της ντόπιας παραγω-
γής, καθώς και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 

προϊόντων του αγροτικού κλάδου. 
Τώρα, που αρχίζει σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συζήτη-
ση για τη διαμόρφωση της Στρα-
τηγικής για τη Νέα Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την περίοδο 2021-2027, εί-
ναι η ώρα για προώθηση θέσεων 
με σειρά μέτρων, για ουσιαστική 
αγροτική πολιτική. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης πρέπει να αποτελεί μετου-
σίωση ενός ολοκληρωμένου και 
πολυδιάστατου σχεδιασμού, που 
να στοχεύει στην αναζωογόνηση 
της υπαίθρου και στην ενίσχυση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
ιστού των αγροτικών περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.  

Η Κυβέρνηση έχει καθήκον 
να αναλογισθεί τον δικό της ρόλο, 
να αναλάβει πρωτοβουλίες και 
δράσεις στήριξης και ενίσχυσης 
της κυπριακής υπαίθρου. Να 
ανοίξει μια νέα σελίδα προοπτι-
κής, ανάπτυξης και προόδου. Να 
προχωρήσει με ένα νέο φιλόδοξο 
Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του 
Αγροτικού Τομέα, που θα διαμορ-
φωθεί με βάση τις ειδικές ανάγκες 
και ιδιαιτερότητές του.

Κι όλα αυτά πρέπει να γίνουν 
τώρα.

Για να αποφευχθεί η ώρα εκεί-
νη, που θα χρειαστεί να τοποθε-
τηθεί ταφόπλακα στην κυπριακή 
ύπαιθρο. 

Για να μη φθάσει ποτέ η στιγμή 
που θα αναγνώσουμε το κύκνειον 
άσμα της κυπριακής υπαίθρου.

*Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΚΟ.
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Της Κυριακής

Τ ο αξίωμα ή αρχή δικαίου που πρέπει 
να διαφυλαχθεί είναι το δικαίωμα 
δίκαιης δίκης, ως αυτό προβλέπεται 

στο Σύνταγμα, στην ΕΣΔΑ αλλά και μέσα 
από την αρχή nemo judex in causa sua. Πιο 
ειδικά, το αξίωμα βασίζεται στην ανάγκη 
να είναι, αλλά και να φαίνεται αμερόλη-
πτη, δίκαιη και αντικειμενική η απονομή 
της δικαιοσύνης. Κάθε πράξη, ενέργεια, 
παράλειψη ή σχέση οικονομική, συγγε-
νική ή άλλη, μεταξύ δικαστή, δικηγόρου 
ή διαδίκου, η οποία μπορεί να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την πιο πάνω αρχή, θα πρέπει 
να αποκαλύπτεται και σε κάθε περίπτωση 
να λαμβάνονται κατά κύριο λόγο από το 
Δικαστήριο τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε 
να μην μπορεί να τεθεί ή να υπάρξει αμφι-
βολία περί την εμπιστοσύνη στην απονομή 
δικαιοσύνης. Έτσι, το όποιο υποκειμενικό 
ή αντικειμενικό στοιχείο αμεροληψίας θα 
εκλείψει και κάθε πολίτης θα αισθάνεται 
ασφάλεια ότι η υπόθεσή του θα τύχει δί-
καιης και ορθής αντιμετώπισης. 

Το ΕΔΔΑ έχει εξετάσει το θέμα σε σω-
ρεία υποθέσεων και παραπέμπω ενδει-
κτικά σε νομολογία στην οποία ο καθένας 
μπορεί να ανατρέξει.  Ramjak v. Croatia No 
5856/13, 27 June 2017, Morice v. France 
[GC], no. 29369/10 <http://hudoc.echr.coe.
int/eng> 23 April 2015, Micallef v. Malta 
[GC], no. 17056/06 <http://hudoc.echr.coe.
int/eng>, ECHR 2009, and Mitrov v. the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, 
no. 45959/09 <http://hudoc.echr.coe.int/
eng>, 2 June 2016 αλλά και αποφάσεις 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
την Κυπριανού, Nicholas και Καμένου. 
Πιο πρόσφατη απόφαση, Danieliene v. 
Lithuania ημερομηνίας 16.10.2018. Προ-
κύπτει ότι στο ΕΔΔΑ αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, ότι στη διαπίστωση αμεροληψίας, 
ακόμα και οι όποιες περιρρέουσες εντυ-
πώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το 
καθοριστικό είναι κατά πόσον  η ανησυχία 
για έλλειψη δίκαιης δίκης μπορεί αντικει-
μενικά να θεωρηθεί ως εύλογη. Αυτό που 
διακυβεύεται, σημειώνει το ΕΔΔΑ, είναι η 
εμπιστοσύνη που πρέπει να εμπνέουν τα 
Δικαστήρια σε μια δημοκρατική κοινωνία. 
Έτσι, κάθε Δικαστής, για τον οποίο φαίνεται 
να συντρέχει νόμιμη ανησυχία ότι υπάρχει 
ενδεχόμενο έλλειψης αμεροληψίας, πρέπει 
να αποσυρθεί. Μάλιστα, αυτή η υποχρέ-
ωση αποκάλυψης και εξαίρεσης ανήκει 
στον ίδιο τον Δικαστή, χωρίς να απαιτείται 

υποβολή αιτήματος από τους διαδίκους, 
ακριβώς για να προστατευθεί εξ υπαρχής 
η αναγκαία για όλους αξιοπιστία του ιδίου 
του Δικαστηρίου. Βέβαια, ο Δικαστής που 
αισθάνεται ότι δεν εμποδίζεται από το να 
δικάσει, μπορεί να γνωστοποιήσει τη σχέση 
και να αναμένει την ύπαρξη αιτήματος 
εξαίρεσής του. Εξίσου σημαντική αρχή 
είναι η υπεροχή του νόμου. Παραπέμπω 
σε ένα απόσπασμα από την Προσφυγή 
140/91, ημερομηνίας 17.1.1992, όπου το 
Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η τήρηση του νόμου και η διασφάλι-
ση της νομιμότητας αποτελεί όρο για τη 
λειτουργία κάθε διοικητικής αρχής και 
οργάνου της Πολιτείας. Η υπεροχή του 
νόμου έναντι πάντων και κατά πάντα χρό-
νο αποτελεί τη συνισταμένη του κράτους 
δικαίου. Η συμμόρφωση με την αρχή του 
κράτους δικαίου επιβάλλει την παλινόρ-
θωση κάθε εκτροπής από το δίκαιο, άσχετα 
και ανεξάρτητα από πειθαναγκασμό από 
τη δικαστική εξουσία».

Επανάνοιγμα της υπόθεσης 
Αναφέρω, αφού έχει ήδη συζητηθεί 

κατά πόσον δύναται το Δικαστήριο, μετά 
τη λήψη των ενδεδειγμένων νομικών δι-
αβημάτων από τους Διαδίκους, να προ-
χωρήσει σε επανάνοιγμα υπόθεσης, ότι 
τούτο κρίθηκε ήδη παλαιότερα, αλλά και 
πρόσφατα (Αναθεωρητικές Εφέσεις Αρ. 
54/2014 κ.α. 15 Oκτωβρίου, 2015), όπου 
το Εφετείο έκρινε τα ακόλουθα απόλυτα 
σχετικά: «Θεωρήσαμε ορθό να επανανοί-
ξουμε την υπόθεση για να μην παραμείνει 
χωρίς επίλυση το θέμα, ακολουθώντας 
αναλογικά την πρακτική που υιοθετή-
θηκε στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Ζήνα 
Πουλλή, (2001) 3Β Α.Α.Δ. 1060,  ως μέρος 
των εγγενών εξουσιών του Δικαστηρίου 
και αφού το συγκεκριμένο θέμα έμεινε 
ανοικτό χωρίς τελεσιδικία.  Επιπλέον στη 
Sofocli ν. Leonidou (1988) 1 C.L.R. 583 
- επισημάνθηκε ότι ενυπάρχει σύμφυτη 

δικαιοδοσία προς θεραπεία ατέλειας στη 
δικαστική διαδικασία, οποτεδήποτε τούτο 
επιβάλλεται από τη διασφάλιση της λει-
τουργίας του δικαστηρίου ως δικαστηρίου 
της δικαιοσύνης».

Ένα τέτοιο διάβημα επανανοίγματος 
και επανεκδίκασης σε περίπτωση που 
υποβληθεί, μπορεί να αμφισβητηθεί, 
γιατί, ενδεχομένως, πλήττει τα δικαιώματα 
των κατηγορουμένων οι οποίοι έχουν ήδη 
απαλλαγεί από τις κατηγορίες και, άρα, 
ίσως παραβιάζει την αρχή Non-bis in idem 
ή γενικά το αξίωμα ουδείς διώκεται εκ 
δευτέρου για το ίδιο αδίκημα. Απάντη-
ση σε αυτόν τον προβληματισμό δίνει το 
Πρωτόκολλο 7 της ΕΣΔΑ Άρθρο 4(2), το 
οποίο προνοεί ότι «Οι διατάξεις της προ-
ηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζουν 
την επανάληψη της διαδικασίας, σύμφωνα 
με τον νόμο και την ποινική δικονομία 
του Κράτους, για το οποίο πρόκειται, εάν 
υπάρχουν αποδείξεις νέων ή μεταγενέστε-
ρων της απόφασης γεγονότων, ή υπήρξε 
θεμελιώδες σφάλμα της προηγούμενης 
διαδικασίας, που θα μπορούσαν να επη-
ρεάσουν το αποτέλεσμα της υπόθεσης». 

Συνεπώς, αντί ανακοινώσεων και αντι-
δηλώσεων από το Δικαστήριο, τη Νομική 
Υπηρεσία, Δικηγόρους και τον Παγκύ-
πριο Δικηγορικό Σύλλογο, υπήρχαν και 
υπάρχουν κατά τον Νόμο διαβήματα τα 
οποία μπορούσαν και πρέπει να ληφθούν 
άμεσα από όλους τους εμπλεκομένους 
για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης κάθε 
πολίτη στην απονομή δικαιοσύνης και 
γενικότερα στο δίκαιο. 

Ρ ίγη ανησυχίας για το τι άλλο μπορεί 
να έπεται, προκαλεί (φυσιολογικό δεν 
είναι;) η πρωτοφανής (sic) ανοικτή 

σύγκρουση όλων με όλους στον υπερευ-
αίσθητο τομέα της Δικαιοσύνης. 

Αρκετά 24ωρα μετά την έκρηξη της 
βραδυφλεγούς (αποδείχθηκε) βόμβας 
και με τον χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων 
να συνεχίζεται, ΟΥΔΕΙΣ μπορεί να δει το 
φως στην άκρη του σκοτεινού αυτού τούνελ. 

Μήτε το Ανώτατο Δικαστήριο, μήτε ο 
Γενικός Εισαγγελέας, μήτε η Εκτελεστική 
Εξουσία, μήτε τα κόμματα, μήτε τα εμπλεκό-
μενα δικηγορικά γραφεία έχουν δώσει, έστω, 
ψήγμα ενός ρεαλιστικού πλάνου επίλυσης 
του προβλήματος και εξόδου από το τελευ-
ταίο αδιέξοδο, που μπορεί να αντιμετωπίσει 
μια υγιής Δημοκρατία. 

Ουδείς μηχανισμός αυτοκάθαρσης 
έχει ακόμη κινητοποιηθεί, καμία πρόθεση 
σοβαρής διερεύνησης των κενών και των 
παραλείψεων δεν έχει εκφρασθεί, κανένας 
λόγος επί της ουσίας για την ανάγκη βελτί-
ωσης αδυναμιών στον τομέα έχει ορθωθεί. 

Η δημοσιοποίηση πρακτικών με δι-
κονομικές τοποθετήσεις και η επίκληση 
αποφάσεων του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου) για τους 
τρόπους αντιμετώπισης της σύγκρουσης 
συμφερόντων (νεποτισμός, συγγενοκρατία, 
διαφθορά) ΔΕΝ γίνονται (εύκολα) κατανοητά 
από τον απλό πολίτη. Ο οποίος πολίτης -και 
εδώ είναι η πεμπτουσία- ένιωθε και θέλει 
να συνεχίσει να νιώθει τη Δικαιοσύνη ως 
το τελευταίο αποκούμπι. Οι καταγγελίες 
λοιπόν -αποδειχθείσες ή όχι- καλώς ή κακώς 
φθείρουν την εικόνα που έχει ο πολίτης. Και 
όλα αυτά, σε μια περίοδο της παγκόσμιας 
ιστορίας που θεμελιακές αρχές της ζωής 
καταρρέουν, ήθη συναντούν την κατάπτωση 
και η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και όχι 
μόνο θεσμούς κλονίζεται όσο ποτέ άλλοτε. 

Ερωτήματα προκύπτουν πολλά, οι απα-
ντήσεις όμως είναι, λόγω του ύφους του 
δημόσιου λόγου, σχεδόν ανύπαρκτες. Ο 
μέσος πολίτης, αρχόμενος από την κοινή 
λογική, ρωτά, μεταξύ πολλών άλλων:

• Είναι οι Δικαστές ιερές αγελάδες και 
ουδείς μπορεί να καταφερθεί εναντίον τους;

• Μπορεί ο Δικαστής να υπερβεί τις 
ανθρώπινες αδυναμίες των σχέσεων που 

αναπτύσσονται είτε προσωπικώς είτε δια 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς του 
με έναν διάδικο;

• Αν μπορεί να τις υπερβεί, μπορεί κανείς 
να αδικήσει την ανάγκη όχι μόνο να είναι, 
αλλά και να φαίνεται αμερόληπτος;

• Αν όντως, λόγω ήθους (που ουδόλως 
αμφισβητείται) και αμεροληψίας ο Δικα-
στής κρίνει ορθώς σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν τέτοιου είδους συμφέροντα, τότε 
γιατί το ΕΔΔΑ διαφορετικώς αποφάσισε 
καταδικάζοντας την Κύπρο; 

• Αν ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι 
οι αποφάσεις του Ανωτάτου σε δύο τουλά-
χιστον υποθέσεις για τη γνωστή Τράπεζα 
δεν στηρίχθηκαν στη θεμελιακή αρχή του 
δικαίου για τη δικαιοσύνη, γιατί ΔΕΝ το 
είπε ο ίδιος και ανέμενε αυτά να ακουστούν 
από εξ αίματος συγγενή του;

• Ποιος μπορεί να πείσει τον οποιονδή-
ποτε ΜΗ αφελή ότι, έστω και αν νομότυπα 
έγιναν όλα, η Τράπεζα Κύπρου δεν ήλθε σε 
εξώδικη ρύθμιση με κατόχους αξιογράφων, 
συγγενείς του Προέδρου του Ανωτάτου, 
λόγω ακριβώς αυτής της σχέσης, δεδομένου 
ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις εκκρεμούν 
εκατοντάδες; Μήπως εδώ δεν κολλά και η 
πάντα επίκαιρη ρήση του Μέγιστου Αφρο-
αμερικανού ηγέτη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 
που έλεγε: «Δεν είναι δυνατό να είσαι υπέρ 
της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους 
και να μην είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για 
όλους τους ανθρώπους».

Και αυτά είναι μόνο μερικά - ίσως δε 
και επιφανειακά. 

Το ζήτημα όμως δεν είναι αμιγώς νομικό, 
δεν είναι δε ούτε αμιγώς πολιτικό. Είναι 
αμιγώς κοινωνικό, γιατί η Δικαιοσύνη, 

ως ελέχθη πιο πάνω, αποτελεί το ύστατο 
αποκούμπι του λαού. 

Προτεραιότητα της Πολιτείας και των 
εμπλεκόμενων θεσμών δεν είναι να βα-
πτισθούν στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ, 
πιστεύοντας πως δικαιώνονται. Αλλά να 
κινητοποιήσουν εκείνους τους μηχανισμούς 
και να αναλάβουν εκείνες τις πρωτοβου-
λίες που θα αποκαταστήσουν (όσο γίνεται 
βέβαια) το πληγέν ανεπανόρθωτα, εκτιμώ, 
κύρος του θεσμού. Τα υπόλοιπα έπονται. 

Σημ.: Τίτλος: Αλλά η Δικαιοσύνη βλέπει 
και στο σκοτάδι

Σοφοκλής («Οιδίπους Τύραννος»)

Παρά το γεγονός ότι η Βουλή στις 
16 Ιουνίου 2017 ψήφισε ομό-
φωνα Νόμο που προβλέπει την 

εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας 
(ΓεΣΥ), διαπιστώνεται ότι ακόμη δεν έχουν 
γίνει οι απαραίτητες συμφωνίες με όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη ούτως ώστε να αρχίσει 
απρόσκοπτα η υλοποίησή του. Το παράδοξο 
είναι ότι, ενώ υπήρξε ομοφωνία στη Βουλή, 
εμφανίζονται τώρα όχι μόνο οι διαφωνίες, 
αλλά και τα ζητήματα τα οποία έπρεπε να 
συζητηθούν εξαντλητικά κατά τη διάρκεια 
των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν και 
όχι παραμονές εφαρμογής του Συστήματος 
Υγείας. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά 
που παρατηρείται ένα τέτοιο φαινόμενο, 
γεγονός που αποτελεί σημάδι προχειρό-
τητας και επιπολαιότητας. 

Είναι προφανές ότι η συμμετοχή της πλειο-
ψηφίας των κοινωνικών και επαγγελματικών 
εταίρων είναι εκ των ων ουκ άνευ για την 
επιτυχία του τεράστιου αυτού εγχειρήμα-
τος. Ενώ όλοι συμφωνούν επί της αρχής ότι 
επιβάλλεται η εφαρμογή ενός συστήματος 
υγείας, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις και 
ενστάσεις, ιδιαίτερα από τον ιατρικό κόσμο 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και από ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Πέραν τούτων, δεν μπορεί να αγνοηθεί 
η οικονομική διάσταση του όλου Σχεδίου. 
Η αύξηση των εισφορών για τις Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις καθώς και η επιβολή νέας φο-
ρολογίας για το ΓεΣΥ, εξ ορισμού αυξάνουν 
το κόστος εργασίας. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση του ΓεΣΥ, από την 1η Μαρτίου 
2019 (Α’ ΦΑΣΗ), οι μισθωτοί θα καταβάλλουν 
1,70%, οι εργοδότες 1,85%, οι αυτοεργο-
δοτούμενοι 2,55% και το κράτος 1.65%.  
Από την 1η Μαρτίου 2020 (Β’ ΦΑΣΗ), οι 
αντίστοιχες φορολογίες θα αυξηθούν στο 
2,65% για τους μισθωτούς, 2,90% για τους 
εργοδότες, 4% για τους αυτοεργοδοτούμε-
νους και 4,70% για το κράτος.  

Ενώ θα επιβληθούν οι συγκεκριμένες 
φορολογίες με αρνητικές συνέπειες για την 
οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση 
και τους πραγματικούς διαθέσιμους μισθούς, 
δεν είναι σίγουρο ότι θα προκύψει η ανά-
λογη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. 
Μεταξύ άλλων, έχει κατατεθεί η άποψη ότι 
αρκετά από τα προβλήματα που υφίστανται 
στα δημόσια νοσοκομεία θα μεταφερθούν 
και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ένα άλλο 
επιχείρημα είναι ότι τα κρατικά νοσηλευ-
τήρια ακόμη δεν είναι σε θέση να προσαρ-
μοστούν με τη νέα κατάσταση πραγμάτων 
και ότι κινδυνεύουν με κατάρρευση, εάν 
δεν προετοιμασθούν κατάλληλα για την 
αυτονόμησή τους. 

Επιπλέον, οι συντεχνίες των δημοσίων 
υπαλλήλων αντιδρούν ως προς τη φορολό-
γησή τους με το 1,7%, με το επιχείρημα ότι 
ήδη πληρώνουν το 1,5% για να έχουν δωρεάν 
περίθαλψη στα κρατικά νοσοκομεία.  Από 
την άλλη, ένα μέρος των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υποστηρίζει ότι 
η επιλογή Σχεδίου Υγείας πρέπει να είναι 
σε εθελοντική βάση. Με βάση αυτήν την 
προσέγγιση, εάν ένα νοικοκυριό αποφα-
σίσει να επιλέξει την ιδιωτική ασφάλιση, 

δεν θα πρέπει να του επιβάλλεται και η 
συμμετοχή στο ΓεΣΥ.

Εν ολίγοις, το όλο ζήτημα δεν περιορίζεται 
στο θέμα των αμοιβών των γιατρών. Είναι 
καλύτερα για την Κύπρο να έχει ένα υπερ-
συγκεντρωτικό εθνικό σύστημα υγείας ή 
ένα άλλο σύστημα με πολλαπλούς πυλώνες; 
Και ποιες θα είναι οι προεκτάσεις για την 
ποιότητα και για το κόστος των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών; Επιπρόσθετα, εγείρεται 
το ερώτημα κατά πόσον οι πολίτες όπως 
και οι γιατροί πρέπει να έχουν επιλογές. 
Δυστυχώς, στην περίπτωση του ΓεΣΥ δεν 
προηγήθηκε ο ανάλογος προβληματισμός. 
Το μέγα ζήτημα είναι κατά πόσον οι ανά-
γκες της χώρας, της κοινωνίας και του 
κάθε πολίτη μπορούν να εξυπηρετηθούν 
καλύτερα μέσα από ένα πολυασφαλιστικό 
ή μονοασφαλιστικό σύστημα.

Η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η 
διεθνής πρακτική υποδεικνύει ότι, σε χώρες 
που επέλεξαν να στηριχθούν αποκλειστικά 
είτε σε κρατικά είτε σε ιδιωτικά σχέδια υγείας, 
τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα. Η 
καλύτερη δυνατή προσέγγιση και για την 
Κύπρο θα ήταν η προώθηση ενός Σχεδίου 
που θα στηριζόταν στη συνεργασία μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όχι με όρους 
επιβολής αλλά στη βάση μιας ορθολογιστικής 
οικονομικής προσέγγισης και με σεβασμό 
της ισοτιμίας όλων των πολιτών. Έστω και 
την υστάτη. Και με την απαραίτητη ενίσχυση 
των κρατικών νοσοκομείων και άλλων νο-
σηλευτηρίων για τη στήριξη των οικονομικά 
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

* Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρ-
νησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η Δικαστική Εξουσία στην Κύπρο, 
δίκαια απέκτησε διαχρονικά την 
ευρύτατη εκτίμηση των πολιτών 

για ανεπίληπτη συμπεριφορά, ανεξαρτη-
σία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Αυτή η εκτίμηση και αυτά τα χαρα-
κτηριστικά που προσιδιάζουν στο κράτος 
δικαίου, πρέπει να διαφυλάσσονται ως 
κόρη οφθαλμού. Έμπρακτα.

Οι τελευταίες καταγγελίες και οι διατυ-
πωθέντες ισχυρισμοί τείνουν να αφήσουν 
βαρύτατες σκιές και οδηγούν σε κλονι-
σμό της εμπιστοσύνης της κοινωνίας σε 
σχέση με την ανεπηρέαστη και αδέκαστη 
απονομή της δικαιοσύνης.

Η απλή απόρριψη των καταγγελιών 
και η απόδοση χαρακτηρισμών για τους 
καταγγέλλοντες δεν είναι ούτε αρκετή, ούτε, 
κυρίως, πειστική.

Αυτή η αντιμετώπιση του ζητήματος, 
που έχει προκύψει, δεν είναι προφανώς 
αποτελεσματική. Διότι θα συντηρήσει αμ-
φιβολίες, ερωτηματικά και δυσπιστία. Οι 
σκιές θα εξακολουθήσουν να αιωρούνται. 
Χρειάζονται απόλυτα τεκμηριωμένες και 
πειστικές απαντήσεις στους προβληθέ-
ντες ισχυρισμούς, πολύ περισσότερο που 
δεν διατυπώνονται πλέον από έναν απλό 
δικηγόρο, αλλά από τον ίδιο τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Για να υπάρξει ξανά ή να αποκατασταθεί 

η απολύτως αναγκαία εμπιστοσύνη προς 
τη δικαστική εξουσία, ως κορωνίδας και 
βασικού πυλώνα τους κράτους δικαίου 
και ως μιας εκ των τριών συντεταγμένων 
εξουσιών της Πολιτείας.

Αναμένεται ότι οι λειτουργοί της Δι-
καιοσύνης θα ενεργήσουν ταχύτατα με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, για να τεθεί τέρμα 
στον φθοροποιό κλονισμό, που πλήττει 
τις τελευταίες ημέρες το ύψιστο αγαθό της 
δικαιοσύνης.Γιατί οι πολίτες, δικαίως, με 
όσα παρακολουθούν τις τελευταίες ημέρες, 
αμφιβάλλουν και δυσπιστούν.

Αν χρειάζονται αποφάσεις για αλλα-
γές, για αναστήλωση και αποκατάσταση 
του αισθήματος εμπιστοσύνης προς την 
αδέκαστη λειτουργία της Δικαιοσύνης, αυ-
τές πρέπει να ληφθούν. Και προς αυτήν 
την κατεύθυνση έχουν ευθύνη και ρόλο 
να διαδραματίσουν και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ως ο ανώτατος θεσμικός 
πολιτειακός παράγοντας του Κράτους 
και η Βουλή των Αντιπροσώπωνν ως το 
κατ’  εξοχήν Όργανο της λαϊκής κυριαρ-
χίας, και ασφαλώς η Δικαστική Εξουσία 
και η Νομική Υπηρεσία. Λέγεται, για να 
υπογραμμίζεται με έμφαση η ανεξαρτησία 
και η αμεροληψία της, ότι η Δικαιοσύνη 
είναι τυφλή. Στη σημερινή ωστόσο φάση, 
που η Δικαιοσύνη βρίσκεται στο μάτι του 
κυκλώνα, χρειάζονται μάτια ορθάνοικτα για 
να γίνει κατανοητή η διάσταση και η έκταση 
της κρίσης και κυρίως για να ληφθούν 
οι σωστικές για το κύρος της αποφάσεις.

Σημ: Στο επίκεντρο της κρίσης στη 
Δικαιοσύνη, βρίσκεται για μια ακόμα φορά 
το τραπεζικό σύστημα. Τα τελευταία χρό-
νια ζήσαμε τις σκοτεινές υποθέσεις της 

κραιπάλης που επικράτησε στον τραπεζικό 
τομέα. Της απουσίας εποπτείας και ελέγ-
χου. Της ασυδοσίας των μπόνους και της 
διαγραφής  δανείων. Της καταλήστευσης 
και της χρεοκοπίας τραπεζών μέσα από 
αδιαφανείς και παράνομες διαδικασίες. 
Θα υπάρξει άραγε τώρα, η αναγκαία 
επιτέλους ευαισθησία, για να πάψουν οι 
τράπεζες να λειτουργούν ως υπερκράτος 
και παρακράτος;
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Σκέψεις και προβληματισμοί για το ΓεΣΥ Για την κρίση στη Δικαιοσύνη

Το δικαίωμα της δίκαιης δίκης «Αλλ’ η Δίκη γαρ
και κατά σκότος βλέπει» 

    Αν χρειάζονται απο-
φάσεις για αλλαγές, για 
αναστήλωση και αποκα-
τάσταση του αισθήματος 
εμπιστοσύνης προς την 

αδέκαστη λειτουργία της 
δικαιοσύνης, αυτές πρέπει 
να ληφθούν. Και προς αυ-
τήν την κατεύθυνση έχουν 

ευθύνη και ρόλο να δια-
δραματίσουν και ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας, ως 
ο ανώτατος θεσμικός πο-
λιτειακός παράγοντας του 
Κράτους και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ως το κατ’  
εξοχήν Όργανο της λαϊκής 
κυριαρχίας, και ασφαλώς 
η Δικαστική Εξουσία και η 

Νομική Υπηρεσία

Μήτε το Ανώτατο Δικα-
στήριο, μήτε ο Γενικός 

Εισαγγελέας, μήτε η 
Εκτελεστική Εξουσία, 

μήτε τα κόμματα, μήτε τα 
εμπλεκόμενα δικηγορικά 

γραφεία έχουν δώσει, 
έστω, ψήγμα ενός ρεαλι-
στικού πλάνου επίλυσης 

του προβλήματος και 
εξόδου από το τελευταίο 
αδιέξοδο, που μπορεί να 
αντιμετωπίσει μια υγιής 

Δημοκρατία

Κάθε πράξη, ενέργεια, 
παράλειψη ή σχέση 

οικονομική, συγγενική 
ή άλλη, μεταξύ δικαστή, 

δικηγόρου ή διαδίκου, 
η οποία μπορεί να θέσει 

υπό αμφισβήτηση την 
πιο πάνω αρχή, θα πρέ-

πει να αποκαλύπτεται και 
σε κάθε περίπτωση να 

λαμβάνονται κατά κύριο 
λόγο από το Δικαστήριο 
τα αναγκαία μέτρα, ού-

τως ώστε να μην μπορεί 
να τεθεί ή να υπάρξει 

αμφιβολία περί την εμπι-
στοσύνη στην απονομή 

δικαιοσύνης
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