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ΟΡΟΥΝ ΤΗ ΕΝΝΟ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ε ΡΕΣ  
Αδιαφανής και προβληματική η 
υφιστάμενη διαδικασία διορισμού 
δικαστών. Αλλαγές προωθεί ο 
Ιωνάς. 
ΡΕ ΟΡΤΑ     

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Σε έξι αρχές βασίζεται ο κώδικας δεοντολο-
γίας που ανακοινώνουν εντός της εβδο-
μάδας οι δικαστές του Ανωτάτου, μετά τον 
σάλο που προκλήθηκε.
Α ΟΚΑΛΥ ΤΙΚΟ   

ΣΤΗΝ Α  ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
Στα σκαριά μισθολογική αναβάθμιση των νέων 
αποφοίτων της Αστυνομικής Ακαδημίας. Τι σκέ-
φτονται Υπουργός και Αρχηγός για τους υφιστά-
μενους αστυνομικούς, που είναι στην κλίμακα Α3.
ΡΕ ΟΡΤΑ   

Ο Θεόφραστος έδωσε τον κάτωθι 
ορισμό: «Αδολεσχία εστί διήγησις 
λόγων μακρών και απρόβλεπτων». 
Είναι, δηλαδή, η ροπή να λέγει 

κανείς πολλά και απερίσκεπτα. Είναι η ροπή προς 
πληθωρικές κενολόγες ρητορικές. Ασυνάρτητες 
πολυλογίες. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτήν τη λέξη 
τη χρησιμοποίησαν οι Αρχαίοι Έλληνες και την… 
τιμούν οι Νεοέλληνες σε απόδειξη της γνήσιας 
καταγωγής τους. Την τιμούν με φανατική ορμή. 
Είναι… θεσμικός τρόπος συμπεριφοράς. Είναι 
βασικό μέρος του σερνόμενου σημερινού ελ-
λαδικού πολιτικού πολιτισμού.

Όταν κανείς στρέφει την προσοχή του 
προς την πολιτική και κοινωνικο-οικονομική 
ζωή της Ελλάδος (και της Κύπρου), συναντά 
μεγαλοπρεπή την Αδολεσχία. Τα πολιτικά 
κόμματα και τα στελέχη τους αλλάζουν γραμμή 
και θέσεις ανάλογα με τα συμφέροντα και τους 
παίκτες τους. Ανάλογα με τις σκοπιμότητες 
που εξυπηρετούν. Άλλα λέγουν οι βουλευτές 
στις ιδιωτικές συναντήσεις, άλλα στη Βουλή, 
άλλα στο κόμμα. Η φθορά και διαφθορά λόγων 
και έργων κοσμούν δραστηριότητές τους. 
Διακηρύττουν την ανάγκη επικράτησης ήθους 
και αξιών και αρχών και ποδοπατούν τις δια-
κηρύξεις τους. Επιπολαιότητα, ψηφολαγνεία, 
ανευθυνότητα, ωφελιμισμός χαρακτηρίζουν 
(με λίγες εξαιρέσεις) τους πολιτικούς ηγέτες 
(και όχι μόνο).

Το εργαλείο για την ανευθυνολογία και 
τη φτηνολογία είναι η Αδολεσχία. Είναι τα 
πολλά λόγια για κάλυψη της κωφότητας και 
ανεπάρκειας. Ο Πυθαγόρας έλεγε: «Μη εν 
πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ’ εν ολίγοις πολλά». 

η ις α   α    
α  Όπως ακριβώς και ο νεώτερος πραγμα-

τιστικός αφορισμός   ρ  α υ 
ρ  ι ρα . Τα λίγα θέλουν σκέψη. Και 

η σκέψη είναι το θεμέλιο της σοβαρότητος, της 
υπευθυνότητος, της αξιοπρέπειας στον λόγο 
και στη γραφή. Στη Βουλή των Ελλήνων (και 
της Κύπρου), έπρεπε να γραφτούν πινακί-
δες με χρυσές επιγραφές των πιο πάνω. Να 
κοσμούν το Βουλευτήριο. Να θυμίζουν, να 
υποβάλλουν και να επιβάλλουν τους χρυσούς 
αυτούς κανόνες. 

Ο Ιπποκράτης αξίωσε διπλή αμοιβή όταν 
ένας φλύαρος ζήτησε να γίνει μαθητής του. Τη 

ια α ι ή ια α ι α ι  και η  η 
ια α ι α ι  Όπως επιτυχώς έχει 

γραφτεί, οι από καθέδρας και από μπαλκονιών 
και από μικροφώνων Αδόλεσχοι, τους τελευταί-
ους καιρούς δεν ανευθυνολογούν απλώς. Όσα 
λέγουν, συνθέτουν συσσωρευμένη φθορά των 
θεσμών. Και παράγουν διαφθορά στην κοινωνι-
κή, την πολιτική και την πολιτισμική ζωή. 

Ειδικότερα π.χ. τι μας έλεγαν οι εδώ 
διάφοροι η ς πριν από την οικονομική 
κρίση; Μας έλεγαν ότι η Κύπρος οικονομικά 
σκίζει. Τι μας έλεγαν για το τραπεζικό μας 
σύστημα άλλοι η ς; Μας διαβεβαίωναν ότι 
οι Κυπριακές Τράπεζες, που δεν τις χωρούσε 
η Κύπρος, υψιπετούν και στο εξωτερικό. Τι μας 
έλεγαν για τον Συνεργατισμό; Μας έλεγαν ότι 
είναι ιδιάζουσας οικονομικής υγείας και ότι θα 
έμπαινε και στο ρηματιστήριο. Αν όλα αυτά 
τα απερίσκεπτα και ανεύθυνα λόγια δεν είναι 
διαφθορά, τι είναι; Και μετά την κρίση; Συνεχί-
ζονται οι ανεύθυνες πολυλογίες…

Το Κυπριακό; Είναι πρώτο σε μαρτύριο. 
«Έρχεται λύση. Σε λίγους μήνες, είναι λυμένο 
το Κυπριακό». Οι Πρόεδροι έλεγαν ότι θέλουν 
την Προεδρία για να επιτύχουν (επειδή ξέρουν 
πώς!), λύση, εκεί όπου οι προκάτοχοί τους 
δεν ήξεραν και απέτυχαν... Λόγια, αυταπάτες, 
πλάνες, ρητορικές, λαϊκισμοί, ανευθυνόλογες 

ς. Έτσι παράχθηκαν, έτσι συσσω-
ρεύονται, έτσι κυριαρχούν η φθορά και η 
διαφθορά σε μια πολυβασανισμένη Κυπριακή, 
όχι πλέον αθώα, Κοινωνία…

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μπορεί να αλλά-
ξει κατεύθυνση; Να μπει σε πορεία εξωτερικής 
και εσωτερικής αναγέννησης; Έχει τη βούληση; 
Μαζί του θα είναι ο Λαός, παρ’ όλα τα οποιαδή-
ποτε λάθη του. Μέχρι σήμερα οι Λαοί συγχω-
ρούν, αλλά και τιμωρούν. Εδώ και 60 χρόνια 
«Ανεξάρτητης» ζωής,  Κυ ριακ ς η ι ς 
κα α ρ αι α  ις α ις  
η  υ   ι ι  ς  ακ α 
υ αι και αι  Ας προσέξει ο 
Αναστασιάδης να μη μαζέψει και επωμισθεί, στο 
τέλος, όλες τις δόξες όλων των προκατόχων του.

Α
 Α

 Δ  
  

Υπέρ της μεταρρύθμισης Πετρίδη για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση τάσσονται οι 
πολίτες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
σίγουροι αν τελικά θα εφαρμοστεί.  
ΔΗΜΟΣΚΟ ΗΣΗ  

     
  

Μέσω του προγράμματος ήρθαν οι μι-
σές ξένες επενδύσεις στην Κύπρο την 
τελευταία τριετία. Δεν μπορεί να μείνει 
επ’ άπειρον, λέει ο Δ. Γεωργιάδης, ερω-
τήματα για ρ. Στυλιανίδη. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

   
  

Κοινή τροπολογία ετοιμάζει σύσσωμη 
η αντιπολίτευση, αν το νομοσχέδιο 
επιστρέψει ως έχει στη Βουλή. 
ΡΕ ΟΡΤΑ    
 

  
  

Αποκαλύπτουμε έρευνα για Ευρωπαί-
ους και Κύπριους μαθητές. Αυξημένο 
ποσοστό κινδύνου για αναλφαβητισμό 
όσα παιδιά γεννήθηκαν Οκτώβριο - 
Δεκέμβριο.
ΡΕ ΟΡΤΑ    

  
  

Υπό εξέταση το mast r plan για γήπε-
δο στο Κάβο Γκρέκο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΟΠΟΙΟ  Ε ΕΥ ΕΡΑ Υ Ο ΑΤΑΙ Υ Ο ΑΤΑΙ ΚΑ Α  Ρ Α  ΦΕΡΑΙΟ

Η Ε Α  ΑΚΕ
Κ    

Μ  

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Α Θ ΟΓ ΑΦΟΥΝ
Κ ΕΑ  Κ ΙΑΚΙΔΗ

 ΕΠΙ ΡΑ  
ΑΤΑΚΤΟΥ 
Τ  ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ   

ΙΚ  ΚΑ ΙΔΗ  
ΟΧΙ Τ  
Α ΡΑ ΕΙΑ  ΡΑ  
Α Ο ΕΙΣ   

Ι  Κ ΚΚΑ Η
ΤΑ ΠΕΡΙ 
Υ ΦΩ Ε
Υ  ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ  

Κλείνουν σιγά-σιγά τα 
ψηφοδέλτια των κομμά-
των. Τον «έκτο» αναζητά 

το ΔΗΚΟ, αριστίνδην 
ψάχνουν στον ΔΗΣΥ, 

βρήκε τους τρεις η 
νεοσύστατη ΔΗΠΑ. Νέα 

δεδομένα για Οικολό-
γους - Συμμαχία, που 
συνεχίζουν μαζί μετά 
το «όχι» του Λεβέντ. 
εκίνησαν τις μηχανές 

ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ. 
ΟΛΙΤΙΚΗ  

Πίσω από τις… εποικοδομητικές 
ασάφειες του Σχεδίου Β’, που 
παρουσίασε λίγο μετά τη  συντρι-
βή, κρύβεται η στρατηγική της 
Πρωθυπουργού Μέι να κερδίσει 
χρόνο μέχρι τις 29 Μαρτίου, ώστε 
να τεθεί το δίλημμα «αποδοχή ή 
έξοδος χωρίς συμφωνία». Στην 
αντεπίθεση με τροπολογίες η 
αντιπολίτευση του Κόρμπιν, που 
προσπαθεί να αποσπάσει την 
«πρωτοβουλία για το r it», την 
ώρα που η υπομονή των Βρυξελ-
λών φαίνεται να εξαντλείται.
ΔΙΕ ΝΗ   

α τελευταία 
ονόματα για 
υρωεκλογές

Παιχνίδια τακτικ ς
λίγο πριν το χάος 

Η Συμφωνία των Πρεσπών, την 
οποία ψήφισε μια συγκυριακή 
πλειοψηφία στη Βουλή των 

Ελλήνων την Παρασκευή, κόντρα στη 
βούληση του ελληνικού λαού, επικύρω-
σε την παραχώρηση της μακεδονικής 
ταυτότητας, γλώσσας και έθνους σε έναν 
σλαβικής προέλευσης λαό. Η συμφωνία 
έχει πλέον θεσμικό χαρακτήρα, δεν 
μπορεί να υπάρξει επαναδιαπραγμά-
τευση και είναι θέμα σύντομου χρόνου 

να κυρωθεί από τον διεθνή παράγοντα, 
ανοίγοντας, παράλληλα,  τον δρόμο για 
ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και, 
σε μετέπειτα στάδιο, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το νέο κράτος είναι γεγονός. Τα 
νέα δεινά της Ελλάδας έπονται. 

Πέραν του πασιφανούς δημοκρατι-
κού ελλείμματος, η Συμφωνία των Πρε-
σπών αφήνει παράθυρα για αλυτρωτι-
κές βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας, δεν 
επιλύει σοβαρά ιστορικά και πολιτιστι-

κά ζητήματα, ενώ δημιουργεί γκρίζες 
ζώνες για την εμπορική ονοματοδοσία 
προϊόντων που θα παράγονται στη 
Μακεδονία και στα Σκόπια. Το πλέον 
επικίνδυνο είναι ότι η συμφωνία στρώ-
νει χαλί στον αλβανικό αλυτρωτισμό για 
ενσωμάτωση γειτονικών περιοχών και 
δημιουργεί αμφιβολίες για το πώς η 
Ελλάδα θα χειριστεί το ανοιχτό θέμα της 
Βορείου Ηπείρου. 
ΡΕ ΟΡΤΑ   ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Τσουνάμι τουρκι-
κών διεκδικήσεων 
σηκώνει η «Γαλάζια 

Πατρίδα» του Ερντογάν εις 
βάρος των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Στο πλαίσιο 
του σχεδίου, που ήδη έθεσε 
σε εφαρμογή η Τουρκία, 
ο στόλος της αλωνίζει 
στον Ερατοσθένη και στα 
οικόπεδα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, στέλνοντας το 
μήνυμα προς τη διεθνή κοι-
νότητα και τις εταιρείες που 
δρουν στην Κύπρο για την 
πραγματοποίηση ερευνών 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 
ότι στην περιοχή κουμάντο 
κάνει η Άγκυρα και ότι θα 
πρέπει να προσέχουν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΟΣ 
Γ. ΑΡΑΛΑΜ ΙΔΗ   

ΟΛΙΤΙΚΗ     

Αλωνί ουν στα οικόπεδα        και 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ
Κ ΕΙ Ο ΤΑ  

ΕΤΩΠΑ  
Α Ο Η   

ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΟΤΤΑΚΗΣ 
ΟΥΤΕ ΑΡΙ ΤΕΡΑ  
ΟΥΤΕ Ε ΙΑ 
Α Ο Η  

ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΠΡΕ ΠΩ  

Υ ΑΤΙΚ Ι 
Υ Ο Ι ΟΙ

Α Ο Η  

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΓΑ ΙΟΥ

 ΕΦΙΑ ΤΕ
ΧΩΡΙ  ΕΙ Α Ω ΙΚΑ 
Α Ο Η  

Μ  
ΜΙΑΣ ΚΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΥ ΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα γκρίζα σημεία της συμφωνίας, που άφτισε τους Σλά ους Μακεδόνες  

Μ  Μ  Μ  Μ  
ΜΙΑΣ ΚΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΥ ΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ
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ς «προβληματικός» 
και «αδιαφανής» 
περιγράφεται ο υφι-
στάμενος τρόπος δι-
ορισμών δικαστών, 
ο οποίος, παρά την 
προωθούμενη με-

ταρρύθμιση και τις σχετικές συστάσεις 
της r co, θα παραμείνει ως έχει μέχρι 
νεωτέρας. Πλην των ελαχίστων προ ποθέ-
σεων που καθορίζει η νομοθεσία, η οδός 
που ακολουθείται για τον διορισμό, την 
ανέλιξη, τον έλεγχο και την απόλυση δι-
καστών φαίνεται να αποτελεί... προσωπική 
υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
να εδράζεται σε μια διαχρονική κουλτού-
ρα εσωστρέφειας για τα «εν οίκω» του 
συστήματος.

ι νια και  ιο α ικ
Τα προσόντα που οφείλουν να πληρούν 

οι υποψήφιοι δικαστές καθορίζονται στο 
Άρθρο 6 του Περί Δικαστηρίων Νόμου του 
1960, όπου προνοείται ότι «oυδείς θα έχη 
τα πρoσό τα ί α διoρισθή ως Επαρχιακός 
Δικαστής εκτός εά  εί αι δικηγόρoς ασκώ  
τo επάγγελμα αυτoύ επί έξι έτη και εί αι 
υψηλoύ ηθικoύ επιπέδo». Οι δικηγόροι 
που ενδιαφέρονται για διορισμό, κατόπιν 
προκήρυξης θέσεων, υποβάλλουν αίτηση 
(σε μορφή επιστολής εφόσον δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο έντυπο) συνοδευόμενη από 
βιογραφικό σημείωμα, στον Πρόεδρο του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας 
τους. Το βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα 
με σχετικές ανακοινώσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, πρέπει να «συνοδεύεται με 
πρόσφατη φωτογραφία και σ’ αυτό να ανα-
γράφεται ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου». 
«Στην αίτηση δεν είναι απαραίτητο να επι-
συναφθεί απολυτήριο λυκείου, πτυχιακό 
ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή οποιοδήποτε 
άλλο ακαδημαϊκό προσόν, αλλά μόνο ένα 
βιογραφικό σημείωμα», αναφέρει στη «Σ» 
ο δικηγόρος ριστόφορος ριστοφή και 
περιγράφει ότι στη συνέχεια «οι υποψή-
φιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον 
της ολομέλειας των δικαστών του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), η 
οποία διαρκεί συνήθως 10-1  λεπτά και 
σε αυτήν υποβάλλονται νομικής φύσεως 
ερωτήματα». Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι 
«το ΑΔΣ λαμβάνει και τις απόψεις των 
δικαστών των επαρχιακών δικαστηρί-
ων πριν καταλήξει στους υποψηφίους 

που θα διοριστούν, αν και δεν φαίνεται 
να υπάρχει κάτι το θεσμοθετημένο» και 
χαρακτηρίζει ως κεντρικά ζητήματα της 
διαδικασίας, τόσο τη μέθοδο όσο και τα 
κριτήρια επιλογής. 

να ονιστικ  σύστη α
«Είναι φανερό ότι το υφιστάμενο σύστη-

μα διορισμού δικαστών είναι αδιαφανές, 
αναχρονιστικό, προβληματικό και δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών», 
συμπεραίνει, υπογραμμίζοντας ότι «οποιο-
δήποτε σύστημα διορισμού δικαστών στις 
σύγχρονες δημοκρατίες πρέπει να εδράζε-
ται στην αρχή της δημοκρατικής νομιμο-
ποίησης». «Είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
και της γραπτής εξέτασης στα κριτήρια, σε 
συνδυασμό με τη συνέντευξη, για να δια-
σφαλίζεται ότι υπάρχει η απαραίτητη γνώση 
και κατάρτιση», αναφέρει επί του θέματος 
ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου, ο οποίος 
υπογραμμίζει την ανάγκη διορισμού των 
νέων δικαστών τουλάχιστον έξι μήνες πριν 
βρεθούν στην έδρα. «Βέλτιστη πρακτική θα 
ήταν να παρακάθονται σε υποθέσεις και να 
τυγχάνουν εκπαίδευσης, που θα τους καθιστά 
έτοιμους να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
και δυσκολίες, για ένα χρόνο», αναφέρει 
σε σχέση με πρωτοδιόριστους δικαστές και 
προσθέτει ότι «στο Δικαστικό Συμβούλιο, 
στο Σώμα δηλαδή που διορίζει δικαστές 
ή έχει αρμοδιότητα επί των δικαστών, 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται έστω 
και με μικρό αριθμό και οι δικηγόροι και 
σίγουρα ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος 
είναι σημαντικό γρανάζι -ειδικά της ποινικής 
δικαιοσύνης- και πρέπει να έχει λόγο και 
ρόλο στις προτεινόμενες τροποποιήσεις». 
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των συστάσεων 
της , καταγράφεται εισήγηση για 
εισαγωγή εκπαίδευσης σε σχέση με τη δι-
καστική ηθική, συγκρούσεις συμφερόντων 
και πρόληψη διαφοράς, ως καθορισμένο 
μέρος της επαγωγικής εκπαίδευσης των 

νεοπροσληφθέντων δικαστών που να πα-
ρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδι-
κή μνεία περιλαμβάνουν οι συστάσεις της 

 και όσον αφορά τα κριτήρια, βάσει 
των οποίων αποφασίζουν την ακεραιότητα 
του χαρακτήρα ενός ατόμου για τον σκοπό 
διορισμού ή προαγωγής, με την υπόδειξη 
να οριστούν και να είναι μετρήσιμα, αντι-
κειμενικά και να ελέγχονται πριν από τον 
διορισμό ή προαγωγή. Τα κριτήρια, κατά 
την , πρέπει και να δημοσιοποιού-
νται. Περαιτέρω, δομικό φαίνεται να είναι 
το πρόβλημα και σε ό,τι αφορά καταγγελίες 
πειθαρχικών παραπτωμάτων και απολύσεις 
δικαστών. Το θέμα «χρήζει θεσμοθέτησης» 
διατείνονται νομικοί και υπενθυμίζουν την 
απόφαση που εξέδωσε το ΕΔΑΔ τον Οκτώβρη 
του 2017 υπέρ του δικαστή του Εργατικού 
Δικαστηρίου, Κώστα Καμένου, όπου γίνεται 
αναφορά για «λειτουργική ατέλεια». 

Ενδεικτική και η απόφαση (  εβρου-
αρίου  2018), που εξέδωσε το Ανώτατο 
Δικαστήριο, μετά την εξέταση έφεσης κατά 
της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού 
Δικαστηρίου σε προσφυγή του Ανώτερου 
Επαρχιακού Δικαστή, Γιώργου Στυλιανίδη, 
για προαγωγή συναδέλφων του στη θέση 
του Προέδρου, με την οποία αποφάνθηκε 
ότι οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου (ίδια μέλη με το Ανώτατο) δεν 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

ι το αδι οδο
η τα ύ ιση

Η προσπάθεια αναθεώρησης και εκ-
συγχρονισμού του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία 
του Ανωτάτου, επικουρία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και οικονομική συνδρομή 
της ΕΕ, «δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο στο 
πλατύ σώμα των δικηγόρων τι επακρι-
βώς περιλαμβάνει», αναφέρουν νομικοί 
κύκλοι. Παρόλα αυτά, οι συντεταγμένες 
της δικαστηριακής μεταρρύθμισης, που 

επεξεργάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
οι οποίες βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες 
στο μικροσκόπιο, επικεντρώνονται κατά 
κοινή ομολογία κυρίως στην επίλυση του 
ζητήματος της εκκρεμοδικίας, ενισχύοντας 
τις υποδομές και προωθώντας τροποποι-
ήσεις με στόχο την επιτάχυνση της εκδί-
κασης υποθέσεων - αρκετές έχουν ήδη 
ψηφισθεί. Τα μέτρα, σύμφωνα με τον κ. 
Στεφάνου, που αποβλέπουν στην επίλυση 
του προβλήματος των καθυστερήσεων, 
περιορίζονται στο αστικό δίκαιο και «δεν 
έχουμε αγγίξει», όπως λέει, τη διαδικα-
σία της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων. 
«Οχτώ χρόνια εκκρεμοδικίας στο αστικό 
‘αντιστοιχούν’ με τρία-τέσσερα στο ποινικό», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αν θέλουμε να 
υπάρχει αποτροπή της εγκληματικότητας, 
οι υποθέσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται 
άμεσα, να δικάζονται άμεσα και να επι-
βάλλονται άμεσα οι ποινές», δηλώνει και 
προσθέτει ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 
σοβαρό στις υποθέσεις που αφορούν βία 
στην οικογένεια, βία στα γήπεδα, ρατσιστικές 
επιθέσεις, σεξουαλικά αδικήματα εναντί-
ον παιδιών και νεανική παραβατικότητα. 
Ερωτηθείς κατά πόσον η μεταρρύθμιση 
αποτελεί μέσον προς αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό 
και αν επιλύει τα ζητήματα που προέκυ-
ψαν μετά τις καταγγελίες Ν. Κληρίδη, ο 
δικηγόρος Αχιλλέας Αιμιλιανίδης απαντά 
στη «Σ» ότι «οι μεταρρυθμίσεις, και αυτό 
ισχύει γενικά, δεν επιλύουν από μόνες 
τους προβλήματα». Εξηγεί, επίσης, ότι 
«το Δικαστικό Συμβούλιο, για το οποίο 
γίνεται λόγος απ’ όλους, δεν αφορά έλεγχο 
δικαστών Ανωτάτου Δικαστηρίου». εκα-
θαρίζοντας ότι δεν είναι εξ εκείνων που 
υποστηρίζουν την ιδέα του τριτοβάθμιου 
Δικαστηρίου, παραθέτει επιπλέον την άπο-
ψη ότι, «δεν θα λυθούν τα προβλήματα με 
την ύπαρξη Εφετείου αστικού, ποινικού 
και διοικητικού δικαίου».

Της Κυριακής

Ειδήσεις 2
27.01.2019

Κ ΙΑΚΑ ΙΚΗ Α Ε Α Η Η Ε Η Ε ΙΔΑ 
         

Ε   Σ  Κ   Χ
Δ  Δ  Σ   

Χ   

Δ  Ε  Ο  Δ  
Χ  Τ

Ο  Δ  Α  Χ
    Κ

Δ  Σ  Π  Α
Δ   Ε  Ε

Ε  Δ  Ε  
 Τ

Σ    Κ
Α   Α

Υ    Π   
   

Υ  Δ  Ι  
Δ  Χ  Κ  Ε  Κ

Δ   
Ι  Ε  Ο    

Κ  Τ  Ε   
 

Ε  Τ   Φ  
Ι  

Η    

Ε   
Δ    

  Ε  Ο  Δ  Δ  Λ  

Α      
      

       
     

    
         

  Ε  Ο    

PDF EDITION
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ “Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ” ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ SMARTPHONES KAI TABLETS

www.simerini.com.cy

Η  
 
 

 η ρ α η  ρ η ρα  
η ι ή η η ης υρ  ρ α ας  

ρ ιας και Κ ι ικ  α -
 ας ι ι ια υ   α ρ  

η  α η η  α α η υ-
α ι υ ή α ι ς η η 

ικρή ι α ή   υρ ς   η-
ις ης η   ρ ρ  υ 

η ι α  ις  κ ρ υ 
   υ α ι ι α ρια 
ιας   ρ α α ι ι 

α α ι η ικρή ι α ή  κ ι 
υ ι  ρα α ικ η α  α  

α α η υ α   υρ ικ  
υ ι  η  α υ ας 

ρα  
 α η η α κυ α  α   

ς  α α ς υ υς υ 
ή ι υ ι ή α ς κ  α η -

υ α ι υ  και α ηρ ι -
ρ υ  α η υ α ι υς  

ι ι αι α ι  ι  
υ ης υ α ι   α η-

 ι ή α α  ρι α α  
και  α η υ α ι  υ 

α υ   α α η υ-
α ι υ  υ ι υ -

υη υ ι ή α ς   υ ική 
ή ια α η α α ι   

κα ρια  
 ρ η υς ικαι -

 υ αι και ι  υ α ι -
ι  α α υ    α 

 και η  ρ ι η α η η 
και ι  υ α ι ι ρι  

ια αρ ι α  ια ς υ α ι-
  ι η α ικ  ρι  κα ρ -

αι α  και  ρ η 
υς υ α υ  και ι  

η  κα α η α η υς  
η ια ς  α α υ  υ ικ  

και ι    η ι -
αι ι η α η η  α α αι 

υ η ς ι η α ια κ ς 
υ υ α η υ α ι  

ή   υ ρ  ια 
ι η α ικ  ρι

ι ας η    α η η  
η Κ  υ υ ι υς υ α ι-

υς υ α α   ικα α α 
α υ  η ικρή ι α ή ρι  

α  ρ α ρ ια  ι ρ  α υ -
υ  α η η  αρ ρ  ρι 

 ια α α ακ ή υ  
 ικα  υς  ικαι ι  

α α η υ α ι ι αι 
α ικ κυρι  υ  ι η  υς 

αι κ  α   ρι  ης ιας  
η α ή η  ρ η υ ς 

α υ κ  α    ρ  
και  ικ κυρι   α  κ  
α    ρ

ΑΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΟΙ ΑΙΟΙ 
ΜΠ ΟΣΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΑ Α Α Α Η 
ΙΣΤΟ ΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΣΥΓ ΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣ
ΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟ ΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΣΤΑ Κ ΙΤΗ ΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑ
ΤΟ Π ΟΤΑΣΣΕΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ  ΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ
ΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ, 
ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ Ο ΙΩΝΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑ ΙΟΥ 
 

.   

Τ ι κι αν σε όλες τις δημοσκοπήσεις 
(μα σε όλες!) η τεράστια πλειοψη-
φία των Ελλήνων ήταν εναντίον 

της συμφωνίας των Πρεσπών; Τι κι αν η 
συμφωνία δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά, 
παραχαράσσοντας την Ιστορία, δημιουργεί 
νέες γκρίζες ζώνες αλυτρωτισμού; Τι κι αν 
έγκριτοι αναλυτές προειδοποιούσαν, μέχρι 
την υστάτη, για τους κινδύνους που θα προ-
κύψουν μετά την επικύρωσή της; Τι κι αν 
χρειάστηκε να εξαγοραστούν συνειδήσεις 
και να γίνουν αποστασίες για να σχηματιστεί 
μια συγκυριακή, μη-αντιπροσωπευτική, 
μειοψηφία «προθύμων»; 

Οι «1 3», που με την ψήφο τους ανα-
γνώρισαν «μακεδονικό» έθνος δίπλα από 
τη Μακεδονία, πρόδωσαν τη Δημοκρατία, 
πρόδωσαν τον Μακεδονικό Αγώνα, πρό-
δωσαν την Ιστορία και χάρισαν με το έτσι-
θέλω χιλιάδες χρόνια ιστορίας, γλώσσας 
και ταυτότητας σε ένα μωσαϊκό Σλάβων-
Αλβανών-Τούρκων και τσιγγάνων. Αυτά 
είναι τα Σκόπια. Ένα τεχνητό κατασκεύασμα 
της κομμουνιστικής εποχής τού χθες, ένα 

ΝΑΤΟϊκό προπύργιο τού σήμερα. Και ας 
πανηγυρίζει η λεγόμενη Αριστερά για τη 
«συμφωνία της ειρήνης», που εντάσσει τα 
Σκόπια στο ΝΑΤΟ! Ας πανηγυρίζει ότι έλυσε 
ένα πρόβλημα δεκαετιών, δημιουργώντας 
επάλληλα αδιέξοδα για να υπηρετήσει ιδε-
οληψίες και μικροκομματικά συμφέροντα! 

Ούτε, όμως, ο κάθε Καμμένος (που στή-
ριξε αυτήν την κυβέρνηση) έχει δικαίωμα 
να ομιλεί, όπως ούτε δεχόμαστε να μας 
εκπροσωπούν οι έμποροι των ιδεών. Η 
ελληνική πολιτική ηγεσία, σχεδόν στο σύ-
νολό της, αναμετρήθηκε με την Ιστορία και 
αποδείχθηκε, ξανά, μικρή και κοντόφθαλμη. 

Η συμφορά για τον Ελληνισμό είναι ότι 
τέτοιες συμφωνίες, τύπου Πρεσπών, δεν 
ακυρώνονται. Μένουν και εφαρμόζονται. 
Και τα παράγωγα αυτής της συμφωνίας θα 
τα βρούμε μπροστά μας και θα αποτελέσουν 
πηγή δεινών για τις επόμενες γενιές. 

Όσοι έχουν την παραμικρή αμφιβο-
λία, ας ξαναδιαβάσουν τη συμφωνία. Ας 
ξανακοιτάξουν τον χάρτη. Και αν έχουν 
κοντή μνήμη, ας θυμηθούν τον Κατσίφα, 

τους διωγμούς των Ελλήνων στη Βόρεια 
Ήπειρο και τα σχέδια της «Μεγάλης Αλβα-
νίας». Ας σκεφτούν τι θα κάνει η Τουρκία, 
που, μετά τη Βοσνία, τους θύλακες στην 
ελληνική Θράκη, τώρα θα έχει λόγο και 
στο «μακεδονικό» κρατίδιο. 

Δεν έλυσε το πρόβλημα η συμφωνία 
των Πρεσπών. Γέννησε νέα και χειρότερα 
προβλήματα. Με την υπογραφή 1 3 βου-
λευτών της Ελληνικής Βουλής… 

ρ ρα  Μια πρόσκαιρη μειοψηφία 
δεν μπορεί να διαγράψει τους δεσμούς του 
Ελληνισμού με την Ιστορία και τον Πολιτισμό 
του. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των απανταχού 
Ελλήνων, τα Σκόπια θα είναι πάντα Σκόπια. 

ρ ρα   Όσοι εδώ στην Κύπρο 
μιλούν, νομιζόμενοι, εκ του ασφαλούς, περί 
«σεβασμού» στην απόφαση της Ελληνικής 
Βουλής, όταν αύριο-μεθαύριο μάς φέρουν 
ένα παρόμοιο σχέδιο λύσης ενώπιον της 
κυπριακής Βουλής, τι θα πουν; Θα ζητή-
σουν δημοψήφισμα; Ή θα «σεβαστούν» 
την άποψη της πλειοψηφίας της Βουλής;    

 ιάλτες  χωρίς εισαγωγικά

Στην έδρα, με μίνιμουμ κριτήρια
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟ ΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ  ΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Α ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 
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Το Θέμα 3
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΑΛΩΝΙ ΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣ ΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟ ΕΔΑ        ΚΑΙ 

Σηκώνει τσουνάμι διεκδικήσεων 
η «Γαλάζια Πατρίδα»   

έχρι πρότινος εί-
χαμε την τουρ-
κική θάλασσα, 
από τη Μαρ-
μαρίδα ώς την 
Αλεξανδρέττα. 
Τώρα, ενόψει 

του 2023, δηλαδή των 100 χρόνων 
από την εγκαθίδρυση της Τουρκικής 
Δημοκρατίας του Κεμάλ Ατατούρκ, ο 
Ταγίπ Ερντογάν θέλει να παρουσιάσει 
στον λαό του κάτι πιο εντυπωσιακό, για 
να γίνει αυτός ο νέος πατέρας των Τούρ-
κων. Τη «Γαλάζια Πατρίδα». Να γίνει η 
χώρα του θαλασσοκράτειρα.

ια α στη ασσα
Ήδη, o Ερντογάν έχει αλλάξει το πολιτειακό 

σύστημα από Κοινοβουλευτική σε Προε-
δρική Δημοκρατία, για να γίνει Σουλτάνος 
και εμπεδώνει ένα ιδιόμορφο ισλαμικό 
καθεστώς, που θέλει να κυριαρχήσει στην 
περιοχή μας, στον μουσουλμανικό κόσμο, 
αλλά και την ΕΕ, εάν οι εταίροι το επιτρέψουν. 
Μέσα σε αυτήν τη στρατηγική λογική, η υπό 
τουρκική διεκδίκηση θάλασσα διευρύνεται 
και ονομάζεται «Γαλάζια Πατρίδα», περιλαμ-
βάνοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου 
και της Ελλάδας. Κυριαρχία, δηλαδή, της 
Τουρκίας στον θαλάσσιο χώρο που καλύπτει 
μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, φτάνει ώς την 
Κρήτη και από εκεί προς τα πάνω, στρέφεται 
προς το Καστελόριζο και κατευθύνεται προς 
την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. 
Η συγκεκριμένη τουρκική στρατηγική είχε 
αναλυθεί από αυτές τις στήλες προ μηνών. 
Παρουσιάσαμε στοιχεία. Και στρατιωτικά 
και πολιτικά, καθώς και διπλωματικές επι-
λογές. Και θα συνεχίσουμε. Οι χάρτες, που 
δημοσιεύουμε σήμερα, δείχνουν το τσουνάμι  
τουρκικών διεκδικήσεων που σηκώνει η 
«Γαλάζια Πατρίδα». 

ν ο ν στην 
Οι Τούρκοι θέλουν να καταστούν πε-

ριφερειακή δύναμη και να κυριαρχήσουν 
στη θάλασσα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, εκτός 
των χερσαίων, επιβάλλεται η κυριαρχία 
και στον αέρα. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή 
η Άγκυρα έχει θέσει το σχέδιό της σε 
εφαρμογή. Και γινόμαστε συγκεκριμένοι: 

1. Ενώ οι αμυντικοί προ πολογισμοί 
της Κύπρου και της Ελλάδας μειώνονται, 
της Τουρκίας αυξάνονται, και η πολεμική 
της βιομηχανία αναπτύσσεται, που ση-
μαίνει εισαγωγή τεχνολογίας και μείωση 
κόστους παραγωγής, καθώς και μεγα-
λύτερη αυτάρκεια. Η Τουρκία μπορεί 
να ναυπηγεί δικά της πολεμικά πλοία 
και έχει ήδη βάλει πλώρη για την κατα-
σκευή μικρού αεροπλανοφόρου. τιάχνει 
τα δικά της αυτοκινούμενα πυροβόλα 
των 1 , τα οποία έχει στείλει και στην 
Κύπρο, ενώ ταυτοχρόνως δύναται να 
βγάζει στην παραγωγή άρματα μάχης 
με γερμανικές μηχανές «Λέοπαρτ».  Έχει 
Βάσεις στο Κατάρ και στη Σομαλία και 
οικοδομεί ένα δίκτυο που φτάνει στην 
πίσω πλάτη της Ελλάδας, στην Αλβανία.     

2. Ενώ στην Αθήνα, εντός της Βουλής, 
διεξήγετο η συζήτηση για το Σκοπιανό, η 
Τουρκία αλώνιζε τη θαλάσσια περιοχή 
από το Αιγαίο ώς το Καστελόριζο και την 
Κύπρο. Μόλις την περασμένη Πέμπτη 
η τουρκική πολεμική αεροπορία και 
το ναυτικό διενεργούσαν ανενόχλητα 
ασκήσεις πλησίον του Καστελορίζου και 
στα κυπριακά οικόπεδα 1, 2, 7, 9, 11, 13 
και σε ολόκληρο το 8, στον Ερατοσθένη! 
Ο Ερατοσθένης ήταν στο στόχαστρο των 
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και την 
περασμένη εβδομάδα και προφανώς 

ΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, 
ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΤΗΝ Κ ΗΤΗ, 
ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟ Ι Ο ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΥΠ Ο, ΕΠΕ ΝΩΝΤΑΣ 
ΤΑ ΣΥΝΟ Α ΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΚΗΣ ΛΙΜΝΗΣ  

θα είναι και στο επόμενο διάστημα, ενώ 
το «Μπαρμπαρός», τις προηγούμενες 
μέρες, κινείτο εντός του οικοπέδου 4 και 
προς την περιοχή όπου συνορεύουν οι 
ΑΟΖ Κύπρου και Αιγύπτου και η οιονεί 
ελληνική. Η τελευταία τουρκική Ν , 
που εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη, 
καλύπτει τα οικόπεδα 1, 8, 9 και 12 και 
έκταση 3. 98 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

ο κικ  ήν α και σ α    
Το μήνυμα απευθύνεται προς τη διεθνή 

κοινότητα και τις εταιρείες που δρουν στην 
Κύπρο για την πραγματοποίηση ερευνών εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ. Ποιο είναι το μήνυμα; Ότι 
στην περιοχή κουμάντο κάνει η Άγκυρα και 
ότι θα πρέπει να προσέχουν. Το τελευταίο αυτό 
διάστημα η τουρκική διπλωματική γλώσσα της 
Άγκυρας απευθύνεται προς τις εταιρείες που 
δρουν για λογαριασμό της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Και τους καλεί να μην προσχωρήσουν 
με τη  Λευκωσία, αλλά να λάβουν υπόψη τι λέει 
η Τουρκία, η οποία αμφισβητεί την ύπαρξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ’ επέκτα-
σιν την ΑΟΖ της. Στα ανωτέρω προστίθεται η 
επερχόμενη άσκηση με τον κωδικό «Γαλάζια 
Πατρίδα». Τα όρια στα οποία θα εξελιχθεί η 
άσκηση δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Σε 
αυτήν θα συμμετάσχουν και χερσαίες και 
θαλάσσιες και εναέριες δυνάμεις. Για την 
Άγκυρα, ο έλεγχος μιας περιοχής δεν είναι 
συναφής με ό,τι το διεθνές δίκαιο καθορίζει, 
αλλά η τουρκική ισχύς των όπλων. Εφόσον 
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει αξιό-
πιστη αποτροπή, ορθώς διατυπώνει τη θέση 
ότι δεν πρέπει η Τουρκία να μας παρασύρει 
σε μια πολιτική κλίματος έντασης. Από την 
άλλη, όμως, όταν θέλεις να έχεις στρατηγική 
και να αποφεύγεις τα χειρότερα, οφείλεις να 
λαμβάνεις υπόψη το χειρότερο σενάριο. Και 
να οικοδομείς αποτροπή. Κρίσιμο χρονικό 
σημείο για το χειρότερο σενάριο θα είναι η 
περίοδος της εκμετάλλευσης και λίγο πριν 
από αυτήν. Εάν η Άγκυρα χάνει το παιχνίδι, 
θα προχωρήσει σε προκλήσεις και κρίσεις, 
εκτός και αν γνωρίζει ότι το κόστος θα είναι 
μεγαλύτερο από το όφελος και αν οι ΗΠΑ και 
το Ισραήλ θα είναι απέναντί της. Στις ΗΠΑ και 
στο Ισραήλ μπορεί να  προστεθεί η ΕΕ. Η πηγή 
της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής είναι ο 
μεγαλοϊδεατισμός της Άγκυρας, ο οποίος σή-
μερα τροφοδοτείται από τη φιλοδοξία ελέγχου 
και εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, που 
δεν της ανήκει. 

σι ο σ ντ ν 
Προσοχή: Το φυσικό αέριο μπορεί να 

καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της Άγκυρας, 
υπό την έννοια ότι αναγκάζει όσους τελούν 
υπό τουρκική απειλή να συνασπίζονται για 
την εξυπηρέτηση των δικών τους ενεργειακών 
συμφερόντων με ασφάλεια. Υπό αυτές τις συν-
θήκες, δημιουργούνται συνθήκες οικονομικής, 
ενεργειακής και στρατιωτικής αποτροπής, με 
άξονα την κατασκευή του ast  ή και του 
τερματικού στην Κύπρο. Τα συμφέροντα αυτά, 
που συγκλίνουν με εκείνα του Ισραήλ και 
των ΗΠΑ, θα πρέπει να δεθούν τώρα με την 
προοπτική να αποδώσουν στο βάθος χρόνου 
και να εμπλέξουν και άλλες χώρες. 

νική ο  και οτ ο ή 
Στην Κύπρο υπάρχει η λανθασμένη κουλ-

τούρα ότι οι δαπάνες για την άμυνα είναι πε-
ταμένα λεφτά. Η θεωρεί αυτή θα μπορεί να 
έχει βάση, εάν διαθέτει κάποιος μια Εθνική 

ρουρά, η οποία είναι για το θεαθήναι. Δεν 
ήμασταν πότε θιασώτες της αντίληψης αυτής. 
Εμείς υποστηρίζουμε ότι οι δαπάνες για την 

άμυνα είναι επένδυση όταν συντρέχουν μια 
σειρά μεταβλητών, όπως είναι οι εξής: 

1 Υπάρχει όραμα και στόχος για τη 
δημιουργία αξιόπιστης αποτροπής. 

2. Η εκμετάλλευση της γεωπολιτικής 
θέσης της Κύπρου και η παροχή διευκο-
λύνσεων σε λιμάνια και αεροδρόμια προς 
εκείνους με τους οποίους η Κύπρος θα 
συνάψει αμυντικές στρατηγικές συμμαχίες. 

3. Η δημιουργία νέων θεσμών, όπως 
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης 
της Εθνικής ρουράς, για να μπορεί να 
συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
και σε συμπαραγωγές. 

4. Η αναδιάρθρωση της Εθνικής ρου-
ράς και η κάλυψη των υφιστάμενων κενών 
με τη συνδρομή της τεχνολογίας και της 
επιστράτευσης. 

. Προώθηση της πολιτικής για ένταξη στο 
ΝΑΤΟ. Εάν η Άγκυρα πει όχι, θα αποδειχθεί 
ότι δεν θέλει λύση των προβλημάτων και 
του Κυπριακού στη λογική του αμοιβαίου 
οφέλους, αλλά της πλήρους γεωπολιτικής 
και γεωστρατηγικής υποταγής της Κύπρου 

στην Τουρκία, η οποία θα συνεχίσει να 
εισπράττει, μέσω ημών, τα οφέλη που 
θα προκύπτουν από τη συμμαχία. Εάν η 
Τουρκία πει όχι, αυτή θα είναι υποχρε-
ωμένη να εξηγήσει γιατί δεν επιλύονται 
τα προβλήματα μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, 
λόγω του άλυτου κυπριακού ζητήματος. 
Ο ισχυρισμός ότι θα χαλάσουν οι σχέσεις 
μας με την Ρωσία έχει λογική, αλλά και 
απάντηση. Και η Τουρκία είναι μέλος του 
ΝΑΤΟ, αλλά η Μόσχα βρίσκει μια χαρά 
τους τρόπους να συνεργάζεται μαζί της. 
Η ίδια η Ρωσία επέλεξε να μην παίξει με 
το παιχνίδι της ενέργειας στον χώρο της 
Κύπρου, διότι επέλεξε να εξυπηρετήσει 
τα συμφέροντά της, πολύ περισσότερο 
μέσω Τουρκίας, παρά μέσω ημών. Υπάρ-
χει και κάτι άλλο: Στην παρούσα φάση 
πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις με 
τις ΗΠΑ σε διαφορά επίπεδα, προτού 
βελτιωθούν οι σχέσεις των Αμερικανών 
με την Τουρκία. 

Στα ανωτέρω προσθέτουμε και το εξής: 
Μια από τις κύριες ευθύνες του κράτους 
είναι η εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια. 
Εσωτερικά με την Αστυνομία και εξωτερικά 
με τις ένοπλες δυνάμεις. ωρίς ένοπλες 
δυνάμεις, δεν υπάρχει κυριαρχία, δεν μπορεί 
να ασκηθεί αποτελεσματικά και το βλέπουμε 
καθημερινά εντός της ΑΟΖ μας. Βεβαίως, 
μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η Κύπρος 
είναι μικρό κράτος και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία. Ορθό. Γι’ 
αυτό και πρέπει να προχωρεί σε συμμαχίες 
επί τη βάσει σύγκλισης συμφερόντων. Και 
αυτό επαληθεύτηκε με όσα συμβαίνουν 
στην ΑΟΖ. ωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, 
δεν θα γίνονταν έρευνες ούτε στο οικόπεδο 
12, ούτε το 10.  

τ ατη ική α α 
Απλά λέμε ότι θα πρέπει, τώρα, η συ-

γκυρία να εξελιχθεί σε στρατηγική συνερ-
γασία, για να αποτρέψουμε τις αρνητικές 
εξελίξεις, δημιουργώντας, ταυτοχρόνως, 
θετικές. Κλειδί των συμφερόντων είναι η 
ενέργεια, την οποία έχει ανάγκη η Ευρώπη. 
Όταν άλλοι προ ετών υποστήριζαν τον 
αγωγό προς Τουρκία ως τη μόνη επιλογή 
και εμφάνιζαν τον ast  ως δαπανηρό 
και ασύμφορο, εμείς επιμέναμε είτε στο 
τερματικό είτε στον ast . Και επι-
μέναμε, διότι αυτό επιβαλλόταν από τις 
στρατηγικές μεταβλητές, οι οποίες, όταν 
χρησιμοποιούνται ορθά, απαντούν στα 
ερωτήματα, κατά πόσον εξυπηρετούνται 
ή όχι τα εθνικά μας συμφέροντα και κατά 
πόσον δημιουργούνται οικονομικές και 
στρατιωτικές συνθήκες αποτροπής με την 
εμπλοκή της ΕΕ, χώρες της οποίας θα 
επενδύσουν στο όλο έργο, αφού αυτοί θα 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Εάν η 
στρατηγική αυτή υλοποιηθεί σήμερα, τότε: 

Α. Δεν θα είναι εύκολο να γίνει εκείνο 
που επιδιώκει η Τουρκία. Και για το οποίο 
φωνάζει. Με άλλα λόγια, δεν θα αφεθούν 
οι εταιρείες που πραγματοποιούν έρευνες 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ να έρθουν και 
να μας πουν ότι, εάν δεν ακούσουμε τι λέει 
η Άγκυρα, δεν θα γίνει εκμετάλλευση. Η 
τουρκική πολιτική θα αποτραπεί, εάν ο 

ast  κατασκευαστεί με ξένα κεφάλαια. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, τα συμφέροντα 
και τα κέρδη των εταιρειών, οι επενδύσεις 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών ή ακόμη 
και ισραηλινών εταιρειών θα συνθέσουν 
μιαν αποτρεπτική στρατηγική.  

Β. Δεν θα είναι εύκολο να συμβεί εκείνο 
το οποίο η Τουρκία σήμερα αφήνει να 
νοηθεί ότι θα είναι δυνατό να συμβεί, εάν 
δεν υπακούσει η Κύπρος στις αξιώσεις 
της Άγκυρας. Δεν θα είναι, δηλαδή, εύ-
κολη η χρήση όπλων από την Τουρκία, 
αφού δεν είναι μόνο με την Κύπρο που 
θα οφείλει να τα βάλει, αλλά κυρίως με 
τα συμφέροντα των χωρών της περιοχής 
και με τις  ΗΠΑ, με τις οποίες η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα πρέπει να προχωρήσει 
σε ενεργειακές  στρατηγικές συμμαχίες. 

οδι κτισ  
Δεν υποτιμούμε την Τουρκία. Το αντίθετο, 

προσπαθούμε  να δώσουμε εναλλακτικές 
επιλογές δράσης, για να μη φτάσει η Άγκυρα 
στα άκρα ή, ακόμη, και αν έχει κάτι τέτοιο στο 
μυαλό της, να δημιουργηθούν οι συνθήκες 
οικονομικής και στρατιωτικής αποτροπής. 
Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις, γνωρίζουμε ποιο 
είναι το κομματικό σύστημα και οι δυνατότη-
τές του. Τυχοδιωκτισμός. Δείτε τι συμβαίνει 
γύρω μας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα 
πρέπει να βάλουμε τα «όπλα παρά πόδα»...   

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑΜ ΙΔΗΣ
Δ  ΔΙΕΘΝΩΝ Σ ΕΣΕΩΝ

.

Ο ΧΑΡΤ  ΑΥΤΟ  ΑΠΕΙΚΟ Ι ΕΙ ΠΩ  Ο ΕΡ ΤΟ Α  
Ε ΟΕΙ Τ  Α Α ΙΑ ΠΑΤΡΙ Α  ΠΟΥ ΑΙ ΕΙ 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ Τ  Α Α Α ΚΑΙ ΤΟ  ΑΕΡΑ  ΙΑ 
ΠΟ ΙΤΙΚ  ΠΟΥ Ε ΚΩ ΕΙ Τ ΟΥ Α Ι ΙΕΚ ΙΚ
ΕΩ  Ε ΑΡΟ  ΤΩ  ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩ  ΙΚΑΙΩ Α

ΤΩ  Τ  Ε Α Α  ΚΑΙ Τ  ΚΥΠΡΟΥ   

Ο ΧΑΡΤ  ΑΥΤΟ  ΑΠΟΤΥΠΩ ΕΙ ΤΙ  ΠΕΡΙΟ
ΧΕ  ΙΕ Α Ω  ΤΟΥΡΚΙΚΩ  ΑΕΡΟ ΑΥΤΙΚΩ  
Α Κ ΕΩ  ΤΟ ΤΕ ΕΥΤΑΙΟ ΙΑ Τ Α Ε ΤΟ  
Τ  ΚΥΠΡΙΑΚ  ΑΟ  ΚΑΙ Α ΟΥ Π ΙΟ  ΤΟΥ 
ΚΑ ΤΕ ΟΡΙ ΟΥ  ΚΑ Ω  ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΕΙΑ Τ  
ΚΥΠΡΟΥ  ΟΙ Α Κ ΕΙ  ΑΥΤΕ  ΕΙ ΑΙ ΤΟ ΠΡΟ
ΟΙ ΙΟ Τ  Ε Α Ε ΕΙ Α  Α Κ  Ε Τ  
Ο Ο Α ΙΑ Α Α ΙΑ ΠΑΤΡΙ Α  ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕ  
ΦΕ ΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΡΧΕ  ΑΡΤΙΟΥ    
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ταν από το στόμα του 
τέως Αρχηγού των 
Τουρκικών Ενό-
πλων Δυνάμεων 
και νυν Υπουργού 
Άμυνας της Τουρ-
κίας, ουλουσί 

Ακάρ, ακούγαμε, για πρώτη φορά, τον 
όρο «γαλάζια πατρίδα», όλων το μυαλό 
πήγε, αρχικά, στην περιοχή του Αιγαίου 
και στις διεκδικούμενες, εκ μέρους της 
Άγκυρας, θαλάσσιες περιοχές του Αρχι-
πελάγους με τις νήσους που περιβάλλουν.

Σήμερα, έχει καταστεί πλήρως κατανοη-
τό ότι ο όρος «Γαλάζια Πατρίδα» αποτελεί το 
στρατηγικό δόγμα της τουρκικής θαλάσσιας 
κυριαρχίας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, προσδίδοντας περιεχόμενο 
σε ό,τι συνιστά για την Άγκυρα επίτευξη 
περιφερειακής γεωπολιτικής ηγεμονίας.

Η «γαλάζια πατρίδα» αφορά επιβουλές 
που καλύπτουν μια τεράστια έκταση 462.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων θάλασσας, από 
το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη (νοτίως) 
και την Ανατολική Μεσόγειο, με κύριο στόχο 
τον έλεγχο των ενεργειακών διαδρόμων, 
που επαπειλούν να αναδιατάξουν τον χάρτη 
των υφιστάμενων γεωπολιτικών δεδομέ-
νων και τις δομές των συσχετισμών ισχύος 
στην περιοχή. 

Ο ίδιος ο . Ακάρ έδωσε τις απαραί-
τητες διευκρινίσεις, επεξηγώντας ότι «ο 
αγώνας μας σε αυτό που ονομάζουμε 
‘Γαλάζια Πατρίδα’ συνεχίζεται. Στο Αι-
γαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην 
Κύπρο, όπου κι αν αυτή βρίσκεται, δεν 
είναι δυνατόν να απεμπολήσουμε κανέ-
να δικαίωμά μας και κανένα δίκαιό μας 
που απορρέει από διεθνείς συμφωνίες».

Με αυτό τον τρόπο, άρχισαν να διαλαμ-
βάνουν περίγραμμα και περιεχόμενο τα 
περιλάλητα «σύνορα της καρδιάς μας», 
του Τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν, 
ο οποίος, αμφισβητώντας τη Συμφωνία 
της Λωζάννης αλλά και άλλες συνθήκες 
που καθορίζουν τις διμερείς σχέσεις και 
την εδαφική επικράτεια της σύγχρονης 
Τουρκίας, προέβαλλε το όνειρο για ανα-
σύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.   

Οι ρηματικές προκλήσεις της Τουρ-
κίας συστοιχούνται, λοιπόν, προς εν υλο-
ποιήσει σχεδιασμούς και συγκεκριμένες 
ενέργειες, ενώπιον των οποίων ουδείς 
μπορεί να κωφεύει, να εθελοτυφλεί ή 
να καλλιεργεί ψευδαισθήσεις. 

Ούτε μπορεί, ταυτόχρονα, να παλινωδεί 
ανάμεσα σε ανεμώλιους περιστασιακούς 
παλληκαρισμούς και σε μια οσφυοκαμπτι-
κή τακτική μεθοδικής υποχωρητικότητας, 
παραθεωρώντας τον παράγοντα ισχύος 
στις διεθνείς και διακρατικές σχέσεις. 

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής 
και της προσπάθειας συντήρησης του 
σκηνικού έντασης, η Τουρκία προχώρησε 
την περασμένη εβδομάδα στην έκδοση 
νέων a t  αμφισβήτησης των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και 
της Ελλάδας, δεσμεύοντας περιοχές του 
Καστελορίζου και της μεγαλονήσου για 
ασκήσεις με πραγματικά πυρά.  

Συγκεκριμένα, με τη a t  0121/19 
η Άγκυρα δέσμευσε περιοχές που εγκλω-
βίζουν το Καστελόριζο για ασκήσεις με 
πραγματικά πυρά, ενώ με τη a t  
0117/19 δέσμευσε περιοχή νοτιοανα-
τολικώς της Κύπρου, η οποία επικαλύπτει 
διεκδικούμενα, από την ίδια, οικόπεδα 
της Κυπριακής ΑΟΖ, πολύ κοντά στην 
πρώτη γεώτρηση της on o il στον 
στόχο «Δελφύνη 1», για ανάλογους σκο-
πούς στρατιωτικών ασκήσεων. 

Παράλληλα, διά στόματος του ΥΠΕ , 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε 
ότι εντός των ημερών καταφθάνει το νέο 
γεωτρύπανο της χώρας, το οποίο θα προβεί 
σε γεώτρηση στην τουρκική ΑΟΖ και τις 
«περιοχές στις οποίες «αδειοδοτήθηκε» η 
Τουρκία από το ψευδοκράτος», προειδο-
ποιώντας ότι «η γεώτρηση θα ξεκινήσει 
όποιος και να πει, ό,τι και να πει».

ΣΤΟ ΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΣ ΗΤΑΝ 
ΠΑΝΤΑ Η ΔΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑ
ΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤ Ε ΕΙ, 
ΑΦΕΝΟΣ, ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΝΕ ΓΕΙΑΚΟΥ Π Ο
Γ ΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚ ΑΤΙΑΣ ΚΑΙ, ΑΦΕΤΕ
ΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ, 
ΣΥΝΕ Ι ΕΙ ΝΑ Π ΟΒΑΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ   
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Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει το 
δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» μέσα από 
οργανωμένες ενέργειες αμφισβήτησης των 
κυριαρχικών ελληνικών και κυπριακών 
δικαιωμάτων, αυξάνοντας την πολεμική 
ρητορική και τις στρατιωτικές προκλήσεις 
στη θάλασσα και στον αέρα, αλλά και μέσα 
από την έκδοση παραπλανητικών χαρτών, 
οι οποίοι επαναχαράσσουν τις εδαφικές 
και θαλάσσιες επικράτειες κατά το νεο-
οθωμανικό δοκούν.

Πλήρως ευθυγραμμισμένο προς το εν 
λόγω δόγμα είναι και το νέο στρατηγικό 
δόγμα της Τουρκικής Ακτοφυλακής για 
την περίοδο 2019-23, όπου υποστηρίζεται 
-μεταξύ άλλων-  πως στην περιοχή του 
Αιγαίου δεν υπάρχουν όρια δικαιοδοσίας 
που να έχουν καθιερωθεί με συμφωνίες.

Θέση η οποία συνιστά, στην ουσία, 
προφανή αμφισβήτηση της Συμφωνίας 
της Λωζάννης, η οποία καθορίζει σαφώς 
τα θαλάσσια σύνορα Τουρκίας και Ελλάδας 
και στο πλαίσιό της η Τουρκία αποδέχε-
ται ότι παραιτείται από κάθε κυριαρχία σε 
απόσταση τριών μιλίων από τις ακτές της.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στη 
1 η σελίδα (ίδε n s. r): Οι επιχειρήσεις 
της Τουρκικής Ακτοφυλακής στη στεριά 
είναι μέσα από τα σύνορα, αλλά η περιοχή 
ευθύνης στη θάλασσα του Αιγαίου δεν περι-
ορίζεται από χωρικά σύνορα. Ειδικότερα, από 
τη στιγμή που δεν υπάρχουν καθορισμένα 
-με συμφωνίες με την Ελλάδα- θαλάσσια 
σύνορα, δεν υπάρχουν όρια.

Ταυτόχρονα, ο διοικητής της Τουρκικής 
Ακτοφυλακής, ναύαρχος Αχμέτ Κεντίρ, στον 
πρόλογό του, αφού υπογραμμίζει τη σημασία 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», επισημαίνει πως 
«ανάμεσα στις αποστολές που αναλαμβάνει 
πλέον η διοίκησή του είναι και αυτή της 
προστασίας υποδομών στρατηγικής ση-
μασίας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 
περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

Το «νέο» δόγμα της τουρκικής 
επεκτατικής στρατηγικής 

ΜΙ ΑΛΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥΛΟΣ
.  

Η Τουρκία επιδιώκει, μέσω 
της ανάδειξης μιας σειράς 
συμβολισμών, αλλά και 

συγκεκριμένων ενεργειών, να δώσει 
ώθηση στην προσπάθεια περιφερει-
ακής και διεθνούς αναβάθμισης του 
κύρους της, επισημαίνει ο δρ Μιχάλης 
Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής Διε-
θνών Σχέσεων, στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και Διακυβέρνησης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσθέ-
τοντας ότι την ίδια σκοπιμότητα εξυ-
πηρετεί και η μετάβαση της χώρας 
στο καθεστώς θαλάσσιας δύναμης, 
με δυνατότητες προβολής ισχύος στις 
ανοιχτές θάλασσες, κάτι που αποτε-
λεί ίδιον των μεγάλων δυνάμεων του 
διεθνούς συστήματος.

«Επί ημερών Ερντογάν, κυρίως 
από το 2010 και εντεύθεν, η Τουρκία 
ανέπτυξε μια ιδιαιτέρως φιλόδοξη πε-
ριφερειακή ατζέντα, η οποία αποσκο-
πούσε κατά το ελάχιστο στην αύξηση 
της επιρροής της χώρας στην ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και 
κατά το μέγιστο στο να καταστεί πε-
ριφερειακός ηγεμόνας με παγκόσμιο 
εκτόπισμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
η Τουρκία επεδίωξε και επιδιώκει 
την αναβάθμιση του περιφερειακού 
της ρόλου στην ευρύτερη Μέση Ανα-
τολή χρησιμοποιώντας τη «μαλακή 
ισχύ» (δηλαδή την επιρροή και την 
πειθώ) που μπορεί να ασκήσει επί 
των μουσουλμανικών πληθυσμών της 
περιοχής. Μέσω του θρησκευτικού 
στοιχείου και της ιδεολογικοποίησής 
του, η Άγκυρα φιλοδοξούσε να αυ-
ξήσει την αποδοχή της μεταξύ των 
μουσουλμανικών πληθυσμών της 
περιοχής, καλλιεργώντας την εικόνα 

της χώρας-προστάτιδάς τους. Η πολι-
τισμική (και όχι απλώς θρησκευτική) 
αυτή οπτική περί Ισλάμ καθιστούσε τη 
σύγκρουση με τον δυτικό πολιτισμό 
αναπόφευκτη, προκειμένου να προ-
ωθηθεί η εναλλακτική κοσμοθεωρία 
του Ισλάμ. Ταυτόχρονα, η Τουρκία 
επιδιώκει μέσω της ανάδειξης μιας 
σειράς συμβολισμών να δώσει ώθη-
ση στην προσπάθεια περιφερειακής 
και διεθνούς αναβάθμισης του κύ-
ρους της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
ο κ. Ερντογάν και οι συνεργάτες του 
θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί και 
πρέπει να «παίζει» μαζί με τους 
μεγαλύτερος παίχτες του διεθνούς 
συστήματος, άρα έχει ανάγκη τον σε-
βασμό τους και την ένταξη στο ίδιο 
κλαμπ με αυτούς. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, έχει καλλιεργηθεί στην 
Άγκυρα η εντύπωση ότι η ανάπτυξη 
αμυντικής βιομηχανίας θα επιδράσει 
καταλυτικά. Επίσης, την ίδια σκοπι-
μότητα εξυπηρετεί και η μετάβαση 
της χώρας στο καθεστώς θαλάσσιας 
δύναμης, με δυνατότητες προβολής 
ισχύος στις ανοιχτές θάλασσες, κάτι 
που αποτελεί ίδιον των μεγάλων δυ-
νάμεων του διεθνούς συστήματος (εξ 
ου και οι πρόσφατες δηλώσεις περί 
‘Γαλάζιας Πατρίδας’). Επειδή, όμως, 
το συμβολικό στοιχείο είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τις αντιλήψεις που 
επικρατούν στο εξωτερικό για την 
ίδια την Τουρκία, η πολιτική ελίτ 
της χώρας επιχειρεί, μέσω μιας δι-
εθνούς επικοινωνιακής στρατηγικής 
δηλώσεων σχετικά με το ‘μεγαλείο’ 
και της δυνατότητες της χώρας, να 
εδραιώσει διεθνώς την εικόνα του 
‘μεγάλου παίκτη’». 

Το νέο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρί-
δας», όπως το διατύπωσε ο Υπουργός 
Άμυνας της Τουρκίας, ουλουσί Ακάρ, 
εκφράζει και συγκεκριμενοποιεί την 
επεκτατική στρατηγική της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, 
επισημαίνει ο α.ε.α. Αντρέας Πενταράς, 
εμπερικλείοντας όλες τις παράνομες 
διεκδικήσεις της, αφού η Άγκυρα, λόγω 
της Συνθήκης της Λωζάννης, περιορί-
ζεται στα χερσαία της σύνορα. 

Ένα δόγμα το οποίο, όπως εξηγεί, 
«εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, 
αφού, δι’ αυτού, η Τουρκία επιχειρεί 
να ασκήσει γεωπολιτικό έλεγχο στην 
περιοχή, προσβάλλοντας τα ελληνικά 
δίκαια και συμφέροντα».  

Εκφράζει, παράλληλα, την εκτίμη-
ση ότι η Τουρκία θα προχωρήσει στη 
διενέργεια γεωτρήσεων σε θαλάσσια 
τεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
βασιζόμενη στο τεράστιο ανισοζύγιο 
ισχύος ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

«Όσον αφορά τις απειλές για διε-
ξαγωγή γεωτρήσεων στα θαλάσσια 
οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εκτίμησή μου είναι ότι, από τη στιγμή 
που η Κύπρος δεν έχει αποτρεπτική 
δύναμη, η Άγκυρα θα προχωρήσει σε 
γεωτρητικές έρευνες σε οικόπεδα της 
κυπριακής ΑΟΖ, τα οποία έχει ‘εκχωρή-
σει’ παράνομα στο ψευδοκράτος, βάσει 
της μεταξύ τους συμφωνίας του 2011». 

Αυτή η εξέλιξη, εξηγεί, «θα ήταν 
ιδιαιτέρως επικίνδυνη, αφού θα δη-
μιουργούσε εντάσεις οι οποίες δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε πού θα κατα-
λήξουν. Γιατί, στόχος της Τουρκίας ήταν 
πάντα η δημιουργία εντάσεων, ώστε να 
αποτρέψει, αφενός, την υλοποίηση του 
ενεργειακού προγράμματος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και, αφετέρου, την 
κατασκευή του ast . Αντ’ αυτών, 
επιδιώκει να επιβάλει, διά των απειλών 
και της άσκησης στρατιωτικής βίας, τη 
δική της αντίληψη για το ενεργειακό 
μέλλον της περιοχής, η οποία βασίζεται 
πάνω σε τρεις άξονες: Α) Δημιουργία 
κοινής επιτροπής (Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων) για την ενέργεια και 
την εκμετάλλευση των υδρογονανθρά-
κων, Β) ματαίωση της κατασκευής του 

ast , αφού ο συγκεκριμένος αγω-
γός την αποκλείει από το ενεργειακό 
παιγνίδι της Ανατολικής Μεσογείου, 
Γ) κατασκευή αγωγού, ο οποίος να με-
ταφέρει το φυσικό αέριο της περιοχής 
μέσω της Τουρκίας».  

«Πεποίθησή μου, ωστόσο», προσθέτει, 
«είναι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κυπριακή 
πολιτική ηγεσία η οποία να αποδεχθεί 
τις συγκεκριμένες αξιώσεις, αφού αν 
αποδεχθεί τη σύσταση κοινής επιτροπής 

διαχείρισης, αυτό θα σήμαινε, αυτόματα, 
την αναγνώριση του ψευδοκράτους και 
την αποδοχή λύσης του Κυπριακού επί 
τη βάσει των δύο κρατών». 

Η Τουρκία, σημειώνει περαιτέρω, 
γνωρίζει πολύ καλά την τεράστια γεωπο-
λιτική σημασία του ast , ο οποίος 
δεν είναι ένας απλός ενεργειακός αγω-
γός, «αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ασφάλειας για την περιοχή και ιδία για 
την Κύπρο», καθώς «οι υποδομές και 
το σύστημα ασφάλειας που θα δημι-
ουργηθεί γι’ αυτές θα εκτοπίσουν την 
Άγκυρα από το ενεργειακό καθεστώς 
της περιοχής». 

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει, «οι 
τριμερείς και, οιονεί, τετραμερείς ενερ-
γειακές συμμαχίες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές, 
περιλαμβάνουν, ωστόσο, ένα αδύνατο 
σημείο, καθώς δεν περιλαμβάνουν, 
ακόμα, την αμυντική διάσταση, παρά 
το γεγονός ότι έχει ήδη αναβαθμιστεί, σε 
μεγάλο βαθμό, η αμυντική και στρατιω-
τική συνεργασία των συμβαλλομένων 
χωρών. Εδώ ακριβώς παρατηρείται ένα 
κενό, το οποίο σπεύδει να εκμεταλλευθεί 
η Τουρκία, διά των απειλών και της 
δικής της στρατιωτικής ισχύος». 

Υπό αυτό το δεδομένο, «είναι εξό-
χως θετική η αμερικανική επίνευση 
και υποστήριξη για την κατασκευή 
του ast », παρά το γεγονός ότι 
«παραμένει ένα δύσκολο και σύνθετο 
εγχείρημα από τεχνικής, οικονομικής 
και πολιτικής άποψης».      

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΝΤΑΡΑΣ
ΜΙ ΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ  
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η μεγαλύτερη στην ιστορία 
της αεροναυτική άσκηση 
με την κωδική ονομασία 
«Γαλάζια Πατρίδα» ( a i 

atan) ετοιμάζεται να διε-
ξαγάγει η Τουρκία από τις 
27 εβρουαρίου μέχρι και 

τις 3 Μαρτίου και θα καλύπτει μια έκταση 
462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (περί-
που 134.700 τετραγωνικά ναυτικά μίλια). 
Η επιλογή της ονομασίας της άσκησης δεν 
πρέπει να θεωρείται καθόλου τυχαία, καθώς 
παραπέμπει ευθέως στη σχετική φρασεο-
λογία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της 
Τουρκίας και πρώην αρχηγού των Τουρκι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων, ουλουσί Ακάρ, 
για την περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν 
ως δική τους «επικράτεια». Τουρκικά μέσα 
ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η άσκηση 
είναι στην πραγματικότητα ένα μήνυμα-
απάντηση στο όρουμ υσικού αερίου 
της Ανατολικής Μεσογείου ( ), τον 
ενεργειακό συνασπισμό που ιδρύθηκε 
πρόσφατα στο Κάιρο από την Αίγυπτο, το 
Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιτα-
λία, την Ιορδανία και την Παλαιστινιακή 

ΟΙΟ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜ ΟΡΙΚΑ ΙΩΣΙΜΟΣ   

Ο συμβολισμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕ Η ΑΕ ΟΝΑΥΤΙ
ΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙ Η 
ΑΓΚΥ Α ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ  ΑΠΑ
ΝΤΗΣΗ ΣΤΟ . ΟΙ ΕΠΙΔΙΩ
ΕΙΣ Ε ΝΤΟΓΑΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΜΑΥ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΚΑΙ Ο ΟΛΟΣ ΗΠΑ ΩΣΙΑΣ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 

Αρχή με στόχο την εμπορική αξιοποίηση 
των αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Λε-
κάνη της Λεβαντίνης. 

ι κ σι  ιο  ια κ α
Αναλυτές εκτιμούν πως η διεξαγωγή 

μιας ναυτικής άσκησης από τον Ερντογάν 
μεγάλου μεγέθους δεν φαίνεται ρεαλιστικά 
υλοποιήσιμος στόχος. Το αραβικό l- onitor, 
επικαλούμενο ασφαλείς πηγές, αναφέρει πως 
ενδεχομένως μικρότερα τμήματα του τουρκι-
κού ναυτικού θα μπορούσαν να εκτελέσουν 
αεροναυτικές ασκήσεις μικρής κλίμακας με 
πραγματικά πυρά ταυτόχρονα στην Ανατολική 
Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα 
στα τέλη εβρουαρίου, επειδή η Άγκυρα 
αισθάνεται ότι απαιτείται μια πιο σθεναρή 
επίδειξη ισχύος σε αυτές τις ναυτικές ζώνες.

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα πολεμι-
κού ναυτικού και συγγραφέας, m rim 

a lali,  δήλωσε στην l- onitor ότι οι τα-
κτικές ασκήσεις του ναυτικού της Τουρκίας 
πραγματοποιούνται συνήθως τον Απρίλιο και 
τον Μάιο. Μίλησε, επίσης, για μια σημαντική 
άσκηση που είχε πραγματοποιήσει το Ναυτικό 
τον Ιούνιο του 1998, λέγοντας: «Στην άσκηση 
«Θαλάσσιος Λύκος»  ( a ol ) εκείνου του 
έτους, τα τουρκικά πλοία διασκορπίστηκαν 
στη Μεσόγειο. Μια μονάδα που αναπτύχθηκε 
ανατολικά της Μάλτας και η άλλη δυτικά της 
Κρήτης προτού ξεκινήσει μια εικονική μάχη 
με τη συμμετοχή της τουρκικής αεροπορίας. 
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη άσκηση που διεξή-
γαγε ποτέ το τουρκικό ναυτικό στη Μεσόγειο 
και θεωρήθηκε ως αντίδραση στην ένταση 
με την Ελλάδα», είπε.

ι να τικ  σ ι  τη  ο κ α
Τον Δεκέμβριο του 2018, η Άγκυρα άρ-

χισε την κατασκευή της ένατης ναυτικής 
της βάσης στην Τραπεζούντα στις ακτές της 
Μαύρης Θάλασσας (Εύξεινος Πόντος). Η 
Τουρκία διαθέτει σήμερα ναυτικές βάσεις 
στη Μερσίνα και την Αλεξανδρούπολη στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, το Ακσάζ στη νοτιοα-

νατολική ακτή του Αιγαίου Πελάγους, στη 
Μαρμαρίδα, τη oca στη Σμύρνη, το olcu  
στη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Ερεγκλί στον 
Εύξεινο Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη και 
στο Τσιανάκαλε, στα στενά του Βοσπόρου 
και των Δαρδανελλίων.

Όπως ορθά αναφέρει το l onitor, η 
συγκεκριμένη ναυτική βάση της Άγκυρας 
στην Τραπεζούντα κατασκευάζεται μετά την 
είδηση τον Δεκέμβριο ότι οι Ηνωμένες Πολι-
τείες ενδέχεται να στείλουν πλοία στη Μαύρη 
Θάλασσα μετά το περιστατικό των στενών 
του Κερτς μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 
Αν και η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στη 
Μόσχα αυτήν την εβδομάδα με επίκεντρο 
τη Συρία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο 
κλίμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, αν και 
πώς η Μόσχα θα αντιδράσει στη νέα αυτή 
τουρκική ναυτική βάση.

Τούρκος αξιωματικός του Ναυτικού, ο 
Ναύαρχος εν Αποστρατεία Αμνπτουλάχ 
Κορτούρκ, δήλωσε ότι στην πραγματικό-
τητα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέ-
λουν τη ναυτική βάση στην Τραπεζούντα. 
«Είναι γνωστόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
επιθυμούσαν μια βάση ΝΑΤΟ στη Μαύρη 
Θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Οι ΗΠΑ χρειάζονται μια στρατιωτική βάση 
στην Τραπεζούντα για να κυριαρχήσουν 
στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, να 
μεταφέρουν τον πλούτο αυτής της περι-
οχής στη Δύση, να αδρανοποιήσουν την 
Τουρκία και να απομονώσουν το Ιράν», 
επεσήμανε. Εάν, όπως ισχυρίζεται ο Κορ-
τούρκ, η Τουρκία γίνεται οικοδεσπότης του 
Ναυτικού του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό σίγουρα θα 
δυσαρεστήσει τη Μόσχα. 

Η τ ση τη  κ αν α
Η σημαντικότερη, ωστόσο, τριβή στις σχέσεις 

Τουρκίας-Μόσχας μπορεί να προέλθει και 
από έναν ακόμη λόγο, που έχει να κάνει με τη 
συνεχιζόμενη ενδυνάμωση της στρατηγικής 
συνεργασίας Τουρκίας-Ουκρανίας. Στις 12 Ια-

νουαρίου, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο 
Ποροσένκο δήλωσε ότι υπέγραψε συμφωνία 
για την αγορά 12 μη επανδρωμένων εναέριων 
οχημάτων ( ) για τον ουκρανικό στρατό από 
την Τουρκία. Ο Ποροσένκο μίλησε για συμφωνία 
με τον κατασκευαστή όπλων a ar a ina, 
που ανήκει στην οικογένεια του γαμπρού του 
Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 

lcu  a ra tar, και την rsp tspro ct 
t . Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της διμερούς 

στρατιωτικής συνεργασίας Άγκυρας-Κιέβου 
δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από την 
πρόσφατη «κρίση των στενών του Κερτς», η 
οποία προέκυψε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας 
στις 2  Νοεμβρίου 2018. Στη Μαύρη Θάλασ-
σα, η Άγκυρα και το Κίεβο εξακολουθούν να 
συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας εργα-
σίας ( as  orc ) για τη ναυτική συνεργασία 
της Μαύρης Θάλασσας ( ). 
Πρόσφατα, μάλιστα, ο ηγέτης των Τατάρων 
της Κριμαίας (τουρκική εθνοτική ομάδα που 
εδώ και αιώνες κατοικεί στην Κριμαία), Μου-
σταφά Τσεμίλεφ, δήλωσε σε συνέντευξή του 
στο rin orm ότι ο Ερντογάν υποστηρίζει τη 
θέση της Ουκρανίας για την ελευθερία της 
ναυσιπλο ας στα στενά του Κερτς, κάτι που η 
Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει. 

 άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» αποσκοπεί 
στη σύνδεση της Ανατολικής Μεσόγειου, 
του Αιγαίου και της Μαύρη Θάλασσα. 

Αφενός, σε Μεσόγειο-Αιγαίο η Τουρκία, 
με τη συνεργασία της Ρωσίας, σκοπεύει να 
αναχαιτίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του 

 και, αφετέρου, στη Μαύρη Θάλασσα 
να αντιμετωπίσει την πίεση που δέχεται με 
τη συνεργασία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 
Η εξέλιξη των γεγονότων θα καταδείξει το 
επόμενο διάστημα πού θα οδηγήσουν οι 
ακροβατισμοί της Τουρκίας και η πολιτική 
του εκκρεμούς μεταξύ ΗΠΑ-Τουρκίας. 

ο στικ  
ιτ α  το   
Μεγαλύτερος εφιάλτης για την Άγκυρα 

είναι η κατασκευή του αγωγού ast  
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ-Ιταλίας, αφού εν-
δεχόμενη υλοποίηση του έργου αφήνει την 
Άγκυρα εκτός παιγνιδιού στη Μεσόγειο. 
Αντιτίθεται στον αγωγό, αφού γνωρίζει ότι 
μια τέτοια γεωπολιτική κίνηση θα ενισχύσει 
τους αντιπάλους της, ιδιαίτερα την Ελλάδα, 
την Αίγυπτο, το Ισραήλ, αλλά και την Κύπρο, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαδικασία 
επίλυσης του Κυπριακού. Τον τελευταίο 
καιρό, οι Τούρκοι αξιωματούχοι συζήτησαν 
μάλιστα τη δημιουργία ενός εναλλακτικού 
«βορειοανατολικού φόρουμ της Μεσογείου», 
που θα περιλαμβάνει τη Συρία, τον Λίβανο 
και... το ψευδοκράτος με έδρα τα κατεχόμενα.

Η ιδέα του ast  προκαλεί έναν ελα-
φρύ, προς το παρόν, πονοκέφαλο και στη 
Ρωσία, έναν σημαντικό εξαγωγέα φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη. Το Ισραήλ αντιμετω-
πίζει με προσοχή τις ανησυχίες της Μόσχας, 
ειδικά λόγω της στρατιωτικής παρουσίας και 
των συμφερόντων της στη Συρία. Οι ΗΠΑ, 
από την άλλη πλευρά, εμφανίζονται ως έν-
θερμοι υποστηρικτές του έργου. Πρόσφατα ο 
Πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντέιβιντ 

ρίντμαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
τον αγωγό ως ένα έργο «εξαιρετικά σημαντικό 
για την ευημερία και τη σταθερότητα της 
Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης».

Πέρα από τα όποια γεωπολιτικά και τεχνικά 
εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσει ο ast 

 για να υλοποιηθεί, τίθεται ακόμη ένα 
πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως εύστοχα πα-
ρατηρεί ο αναλυτής Νίκος Τσάφος, ανώτερος 
συνεργάτης του Προγράμματος Ενέργειας και 
Εθνικής Ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών 
και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, το 
τελικό συστατικό είναι η ηγεσία.

«Όχι πολιτική ή διπλωματική ηγεσία, 
η οποία μπορεί να βοηθήσει, αλλά και να 
εμπλουτίσει περαιτέρω το έργο με τη σύν-
θετη γεωπολιτική της περιοχής. Αντ’ αυτού, 
το έργο χρειάζεται εμπορική ηγεσία - μια 
εταιρεία που μπορεί να φέρει μαζί όλους 
τους αγοραστές και τους πωλητές. Ένας 
βασικός μοχλός-οδηγός στη διάθεση των 
προμηθευτών για ανάληψη κινδύνου: μέχρι 
στιγμής, οι περισσότερες από τις συμβάσεις 
πώλησης φυσικού αερίου περιελάμβαναν 
μια σταθερή εγγύηση τιμών στους παραγω-
γούς. Αυτός ο τύπος θα είναι δύσκολο να 
αναπαραχθεί στην Ευρώπη. ...  Ένας νέος 
προμηθευτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
θα παλεύει να ανταγωνιστεί, ενώ απαιτεί ένα 
σταθερό επίπεδο τιμών. Οι προμηθευτές 
θα πρέπει να αποδεχτούν ένα μεγαλύτερο 
ρίσκο τιμών», εξηγεί.

«Η εικόνα ζήτησης στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί για να συνε-
χιστεί το έργο αυτό ( ast ) ...  Πρέπει 
να αναδυθεί ένας σημαντικός παίκτης με 
την ικανότητα και την προθυμία να συγκε-
ντρώσει τους αγοραστές και τους πωλητές, 
βρίσκοντας μια εμπορική φόρμουλα που 
προσφέρει ασφαλή έσοδα στους παραγωγούς, 
προσφέροντας παράλληλα επαρκή ανταγω-
νιστικότητα και ευελιξία στους αγοραστές. 
Όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα - και τα 
γεωπολιτικά μερίσματα που ονειρεύονται οι 
σημερινοί χορηγοί του έργου είναι απίθανο 
να υλοποιηθούν, ακόμη και αν κατασκευαστεί 
ο αγωγός, ειδικά εάν o ur tr am φέρει 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη», πρόσθεσε στην ανάλυση 
που δημοσιεύτηκε στο nt r or trat ic 
an  nt rnational tu i s ( )

ΜΑΡΙΟΣ ΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive. 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την οποία στήνει, ουσια-
στικά, στον «τοίχο» για μη 
ενεργό στάση τους τελευ-
ταίους μήνες, στρέφει το 
βλέμμα της η Λευκωσία, 
που βλέπει το αδιέξοδο στο 

Κυπριακό να παρατείνεται, μεγεθύνοντας 
τα τουρκικά τετελεσμένα στα κατεχόμενα 
εδάφη και διευρύνοντας, παράλληλα, τον 
χώρο για εισαγωγή νέων, εκτός πλαισίου, 
προσεγγίσεων.

Την ίδια ώρα, ο Τσαβούσογλου, σε επί-
σκεψη αστραπή στα κατεχόμενα, ανανέωσε 
τις οδηγίες του προς το υποτελές μόρφωμα 
και πιστοποίησε την περιθωριοποίηση του 
Ακιντζί προς όφελος του σκληροπυρηνι-
κού και υπέρ της συνεργασίας των δύο 
κοινοτήτων αντί λύσης, λεγόμενου υπεξ, 
Κουντρέτ Οζερσάι.

 
 ασ δα το  

Την Τρίτη φιλοξενείται στη Λευκωσία η 
η στη σειρά σύνοδος κορυφής των νοτίων 

χωρών της Ε.Ε., γνωστή ως 7. Και η 
στόχευση της Λευκωσίας, σε ό,τι αφορά το 
Κυπριακό -γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα 
θέματα στην ατζέντα-, είναι να βάλει στην 
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας την «εκ 
των ων ουκ άνευ», όπως θα χαρακτηρίζεται, 

ανάγκη για ενεργότερη και πιο επιθετική 
εμπλοκή της Ε.Ε. στα ανοικτά ζητήματα 
του Κυπριακού, τα οποία οδήγησαν σε 
τέλμα. Θέματα όπως η ασφάλεια και οι 
εγγυήσεις, αλλά και η λειτουργικότητα 
της λύσης, ώστε να μη δημιουργηθεί 
ένα κράτος μέλος 2ης κατηγορίας, θα 
μπορούσαν να λυθούν με τη σφραγίδα 
των Βρυξελλών, αν τελικά η πρωτεύου-
σα της Ε.Ε. αποφασίσει να αναλάβει τον 
ρόλο που της αρμόζει, έλεγαν στη «Σ» 
διπλωματικές πηγές.

Η ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής των 
Βρυξελλών, ειδικά αυτήν την περίοδο, 
δεν είναι καθόλου άσχετη, μας εξηγούσαν 
διπλωματικοί κύκλοι, με τις εξελίξεις στα 
κατεχόμενα και την ντε φάκτο -μέχρι να 

γίνει ντε γιούρε- επικράτηση στο πολιτικό 
σκηνικό του αγαπημένου της Τουρκίας, 
Κουντρέτ Οζερσάι. Το γεγονός ότι ο λεγό-
μενος υπουργός εξωτερικών του κατοχικού 
καθεστώτος ενεργεί ως οιονεί ηγέτης της 
τ/κ κοινότητας, αφήνοντας κυριολεκτικά 
στο περιθώριο τον Ακιντζί, μετατρέπει, είτε 
το θέλουμε είτε όχι, σε ύστατη ευκαιρία  
την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη 
από την Αμερικανίδα Τζέιν ολ Λουτ. 
Αν ούτε τώρα τα πράγματα οδηγηθούν 
σε μια λύση αμοιβαία αποδεκτή, που θα 
δημιουργεί ένα κανονικό κράτος, τότε η 
ιστορία του Κυπριακού θα αλλάξει και θα 
διολισθήσουν τα δεδομένα σε ατραπούς 
που συζητούνται μεν στο παρασκήνιο, 
αλλά ουδέποτε υπήρξαν πραγματικές 

επιλογές. 

κιντ   α τ
Βεβαίως, όπως διαμορφώνονται τα 

δεδομένα, ο μόνος που κυριολεκτικά 
αντιμετωπίζει πολιτικούς πονοκεφάλους 
είναι η ελληνική κυπριακή πλευρά. Και 
αυτό, γιατί ενόψει της πολιτικής αλλαγής 
στα κατεχόμενα -που δεν έχει γυρισμό- 
πιέζεται (δήθεν) για να εκμεταλλευτεί  
την σε… αντίστροφη μέτρηση παρουσία 
του δήθεν διαλλακτικού Ακιντζί. Αμ, δε. Το 
δίλημμα, όπως τίθεται από τους θιασώτες 
της γρήγορης λύσης, αφαιρεί επιχειρή-
ματα από τη διπλωματική φαρέτρα της 
ε/κ πλευράς, η οποία βλέπει, από τη μια, 
τον Ακιντζί να επιμένει σε λογικές λύσης 

με ολίγα στρατεύματα, ολίγες εγγυήσεις 
και σίγουρα οριζόντια αποτελεσματική 
συμμετοχή των Τ/κ, και, από την άλλη, 
έναν Οζερσάι, που, παίζοντας καλά το 
παιχνίδι της Τουρκίας, ενεργεί ως δα-
μόκλειος σπάθη για λύση δύο κρατών. 
Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελί-
ξεις, γίνεται σαφές ότι ο κ. Οζερσάι, έχο-
ντας τη στήριξη της Άγκυρας, το παίζει 
σε διπλό ταμπλό, έχοντας το κεφάλι του 
ήσυχο. Δηλαδή, γνωρίζει ότι η Τουρκία 
δεν χαλιέται από μία λύση, όπως την πε-
ριγράφει ο Μουσταφά Ακιντζί, γιατί αυτή 
κεφαλαιοποιεί τα ελάχιστα θέλω της, από 
την άλλη, ωστόσο, ενδεδυμένος τον μανδύα 
του μπαμπούλα της συνομοσπονδίας ή 
και της λύσης δύο κρατών, λειτουργεί ως 
το κίνητρο για να πιεστεί η ε/κ πλευρά να 
κλείσει άρον-άρον το ζήτημα, για να μη 
βρεθεί ενώπιον δυσμενέστερων δεδομέ-
νων. Αυτό, βεβαίως, θυμίζει την περίοδο 

ριστόφια - Ταλάτ, όταν έφτασαν κοντά 
σε συμφωνία, αλλά υπήρξε αλλαγή στην 
ηγεσία, με τον σκληροπυρηνικό Έρογλου 
να τα τινάζει όλα στον αέρα. 

Σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής 
ζωής της Κύπρου βρίσκεται το θέμα 
της επανάληψης των συνομιλιών για 

λύση του Κυπριακού. Οι διεργασίες επικε-
ντρώνονται στον προσδιορισμό από τα ΗΕ 
συμφωνημένων όρων αναφοράς (νέα ορολογία 
στο Κυπριακό), που ουσιαστικά παραπέμπουν 
σε μια συμφωνημένη βάση λύσης, η οποία θα 
αποτελέσει το υπόβαθρο για την επανέναρξη 
των συνομιλιών με τη συγκατάνευση όλων 
των ενδιαφερομένων μερών.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε 
και στο παρελθόν με το κοινό ανακοινωθέν 
της 23 Μα ου του 2008 και αργότερα το 
2014, όταν η επανέναρξη των συνομιλιών 
βασίστηκε στο κοινό ανακοινωθέν της 11 

εβ. 2014 για λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ). Οι διατάξεις του εν 
λόγω ανακοινωθέντος ήσαν διατυπωμένες 

με αριστοτεχνικά παραπλανητικό τρόπο, για 
να ικανοποιούνται και οι δύο κοινότητες, 
προκειμένου να αρχίσουν οι συνομιλίες. Δια-
μορφώθηκε ένα οικοδόμημα ψευδαισθήσεων 
με στοιχεία που ετύγχαναν διαφορετικής 
ερμηνείας μεταξύ των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) 
και Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) και οδήγησαν 
σε πλήρες αδιέξοδο των συνομιλιών στη 
διάσκεψη της Γενεύης το 2017 στο Κραν 
Μοντανά, μετά από χρονοβόρες και ατέρ-
μονες συνομιλίες. Τα βασικά στοιχεία του 
ανακοινωθέντος, που είχαν συμφωνηθεί 
αλλά ετύγχαναν διαφορετικής ερμηνείας 
μεταξύ ΕΚ και ΤΚ, ήσαν:

 onstitu nt tat s: Συνιστώσες Πολι-
τείες (ΕΚ)  - Ιδρυτικά Κράτη (ΤΚ)

 Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία (ΕΚΟ): 
Μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ΕΚ) - Συνεταιρισμός δύο ιδρυτικών κρα-
τών (ΤΚ).

 Κρατική Υπόσταση ΕΚΟ: Κράτος με 
μία κυριαρχία, ιθαγένεια, διεθνή προσω-
πικότητα (ΕΚ) - Κράτος με διχοτομημένες 
τις βασικές συνιστώσες του (ΤΚ).

 Διασφάλιση ευρωπαϊκών αξιών: Πλή-
ρης εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημέ-
νου (ΕΚ) - Αποκλίσεις (για να εφαρμοσθεί 

η διζωνικότητα), οι οποίες να καταστούν 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ (ΤΚ).

 Απαράδεκτο status uo: Κατοχή, εποι-
κισμός, εθνοκάθαρση (ΕΚ) - Απομόνωση 
ΤΚ (ΤΚ).

Στο κοινό ανακοινωθέν ουδαμού ανα-
φέρεται η υφιστάμενη κατάσταση στην 
Κύπρο, όπως διαμορφώθηκε βίαια και 
παράνομα από την Τουρκία (στρατιωτική 
κατοχή, εποικισμός, εκρίζωση ελληνικού 
στοιχείου, παράνομη ΤΔΒΚ κ.ά.), αλλά ούτε 
μνημονεύεται η ύπαρξη του κράτους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), προφανώς 
για να ικανοποιηθεί η Τουρκία, η οποία 
θεωρεί την ΚΔ εκλιπούσαν από το 1963, 
προκειμένου να συγκατανεύσει στην έναρξη 
των συνομιλιών, όπως και  έγινε.

Με βάση την κτηθείσα εμπειρία συνο-
μιλιών 40 χρόνων δεν πρέπει να επαναλη-
φθεί η ίδια διαδικασία περί συμφωνημένης 
βάσης λύσης, που κατήντησε εμπαιγμός, 
γιατί μόνο κατ’ επίφασιν είναι συμφωνημένη 
και θα οδηγηθούμε πάλι σε αδιέξοδο. Είναι 
στρουθοκαμηλισμός να συμφωνούν οι δύο 
κοινότητες στον αγγλικό όρο « onstitu nt 

tat s», τον οποίον εμείς να μεταφράζου-
με σε «συνιστώσες πολιτείες» και οι ΤΚ 

α περί συμ ωνημένης άσης λύσης στο Κυπριακό
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σε «ιδρυτικά κράτη», και αυτό να είναι σε 
γνώση μας, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες 
να οικοδομούνται σε σαθρά θεμέλια.

α ή στ ατη ική
Οι διακοινοτικές συνομιλίες (ΔΣ) που δι-

εξάγονται υπό την απειλή των τουρκικών 
δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) με την «ΤΔΒΚ», 
την υποτελή διοίκηση που εγκατέστησε βίαια 
και παράνομα η Τουρκία στην Κύπρο, δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε κοινό βιώσιμο 
κράτος, γιατί ΕΚ και ΤΚ δεν μοιράζονται κοινά 
συμφέροντα. Οι ΤΚ, εξαρτημένοι πλήρως από 
την Τουρκία (πλειοψηφία εποίκων - διμε-
ρείς συμφωνίες εξάρτησης από την Τουρκία) 
υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας 
σε βάρος εκείνων της Κύπρου, όπως η μη 
αναγνώριση του κράτους της ΚΔ, η διατήρηση 
τουρκικών εγγυήσεων και στρατευμάτων, 
η υποστήριξη θέσεων της Τουρκίας στα 
θέματα της ΑΟΖ, του φυσικού αερίου και 
του αγωγού , των ευρωπαϊκών 
ελευθεριών στους Τούρκους υπηκόους κ.ά. 
Οι χρονοβόρες ούτω καλούμενες ΔΣ με την 
υποτελή διοίκηση της Τουρκίας συνέβαλαν 
στην παγίωση των τετελεσμένων της κατοχής 
και σε συγκλίσεις που είναι μόνο οι δικές 
μας υποχωρήσεις. Η ΔΔΟ επιβλήθηκε 
από την Τουρκία και τη Βρετανία για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων 
προς έλεγχο της Κύπρου και διαιώνιση της 
παραμονής των βρετανικών Βάσεων στο νησί. 
Καταλύει την ΚΔ, νομιμοποιεί τα τετελεσμέ-
να της κατοχής και την «ΤΔΒΚ», διχοτομεί 
το έδαφος, τον λαό και την εξουσία με την 
επιβολή ζωνών, παραβιάζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με την απαίτηση εγγυημένων 
πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών στις 
ζώνες, παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή της 
πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με τα 
ΒΕΤΟ των ΤΚ (διατυπώνονται ως θετική ψή-
φος των ΤΚ) που θα οδηγούν σε παράλυση 
του κράτους και έλεγχο όλης της Κύπρου 
από την Τουρκία. Πέραν τούτου, αφαιρεί 
από το κυπριακό κράτος το δικαίωμα να 
έχει ένοπλες δυνάμεις, που ισοδυναμεί με 
αφαίρεση του δικαιώματος αυτοάμυνας 

(άρθρο 1 του Καταστατικού άρτη των ΗΕ).
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη ριζικής 

αλλαγής στρατηγικής στο Κυπριακό. Η 
ακολουθούμενη στρατηγική απέτυχε πα-
ταγωδώς, επειδή ο στόχος της για λύση 
ΔΔΟ επιβλήθηκε από την Τουρκία και τη 
Βρετανία και δεν οδηγεί σε επανένωση της 
Κύπρου, όπως διατείνονται οι υποστηρικτές 
της, αλλά στη νομιμοποίηση της διχοτόμη-
σης. Σε καμιά χώρα του κόσμου δεν έχει  
εφαρμοσθεί πολίτευμα τύπου ΔΔΟ, παρά 
μόνο στη Βοσνία, με συνέπεια να έχει πα-
ραλύσει η λειτουργία του κράτους. Αυτό 
δεν προβληματίζει την Κυβέρνησή μας, τα 
κόμματα και τους πολίτες που υποστηρίζουν 
αυτήν τη μορφή λύσης; Παράλληλα με τη 
διαμόρφωση νέας στρατηγικής (αναπτύ-
χθηκε σε προηγούμενο άρθρο), απαιτείται 
ενδυνάμωση και όλων των συντελεστών 
ισχύος της ΚΔ και ιδιαίτερα της αμυντικής 
θωράκισής της, αναζωογόνηση του δόγμα-
τος του ΕΑ   Κύπρου-Ελλάδας, ανάπτυξη 
αμυντικών συμμαχιών με φιλικές χώρες στη 
βάση κοινών συμφερόντων  στους τομείς της 
ασφάλειας και ενέργειας και εξύψωση του 
εθνικού φρονήματος. Η Τουρκία, παράλληλα 
με την πολύχρονη διεξαγωγή των ΔΣ, δεν 
σταμάτησε ούτε στιγμή την επιθετικότητά 
της κατά της ΚΔ. Εφαρμόζει τη στρατηγική 
του εξαναγκασμού με την απειλή χρήσης 
ισχύος, για να αναγκάσει τους Έλληνες της 
Κύπρου να αποδεχθούν λύση τουρκικών 
όρων. Ενισχύει τις ΤΔΚ και σχεδιάζει τη 
δημιουργία τουρκικής ναυτικής βάσης  στην 
κατεχόμενη Καρπασία, διεκδικεί δυναμικά 
μεγάλο μέρος της ΑΟΖ της ΚΔ, παρεμποδίζει 
το πρόγραμμα γεωτρήσεών της, προβαίνει 
σε έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ 
της Κύπρου, εκδίδει  παράτυπες  
και  που διαρκούν μεγάλα χρονικά 
διαστήματα και προκαλούν τεράστια προ-
βλήματα ναυσιπλο ας και αεροπλο ας στο 

 και στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, 
και επεμβαίνει με τις ΤΔΚ στην ουδέτερη 
ζώνη. Συνεχίζει τη δημογραφική αλλοίωση 
της Κύπρου στις κατεχόμενες  και  ελεύθερες 
περιοχές (Τούρκοι έποικοι, Σύροι πρόσφυγες), 

τις ενέργειες εξάρτησης των κατεχομένων 
με παράνομες διμερείς συμφωνίες σε όλους 
τους τομείς, ακόμα και μεταφορά νερού και 
ρεύματος από την Τουρκία με θαλάσσιο 
αγωγό, και τον οικονομικό πόλεμο κατά της 
ΚΔ με την απαγόρευση προσέγγισης σκαφών 
της Κύπρου στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά 
της. Ο Ελληνισμός της Κύπρου διατρέχει 
θανάσιμο κίνδυνο τουρκοποίησης. Όσοι τον 
υποτιμούν, ζουν σ’ έναν κόσμο ψευδαισθή-
σεων και συμβάλλουν στη συνέχιση της 
καταστροφικής πορείας μας.

* Αντιστράτηγος ε.α.
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ουλάρουν μηχανές για Ευρωεκλογές
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ο ΔΗΣΥ, Π Ο Ω ΟΥΝ ΜΟΝΟΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΑ ΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ Ο Ι  ΤΟΥ ΛΕΒΕΝΤ

ποσοστά και, υπό δεδομένες συνθήκες, η 
διεκδίκηση ακόμα και μιας τρίτης έδρας 
(αν και το σενάριο αυτό συγκεντρώνει λίγες 
πιθανότητες). Για την ώρα, δεδομένη θεω-
ρείται η επαναδιεκδίκηση της έδρας από 
τον ευρωβουλευτή Λευτέρη ριστοφόρου, 
ενώ στο «παιχνίδι» μπαίνει και το δυνατό 
χαρτί, το οποίο ακούει στο όνομα Νίκος 
Τορναρίτης. Το όνομα του Ευρωπαίου επι-
τρόπου ρίστου Στυλιανίδη «παίζει» έντονα, 
με τον ίδιο να φέρεται ότι αποδέχθηκε την 
πρόταση να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο. Το 
ίδιο, όπως όλα δείχνουν, ισχύει και για τη 
Στέλλα Κυριακίδου, η οποία φαίνεται πως 
επιθυμεί να «μπει» στη μάχη των Ευρωε-
κλογών. Δεδομένη θεωρείται και η υπο-

ψηφιότητα της Ελένης Σταύρου, η οποία 
μπήκε πρώτη στη διεκδίκηση της μάχης. 

 
τοι ο το 

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου όλα είναι 
ξεκάθαρα, καθώς το κόμμα ανακοίνωσε 
ήδη τους υποψηφίους του, μετά από έντονες 
διεργασίες που είχαν προηγηθεί. Η Κεντρική 
Επιτροπή του ΑΚΕΛ στις 19  Ιανουαρίου 
κατέληξε στα ονόματα που θα φιγουράρουν 
στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευ-
ρωπαϊκές εκλογές και μπήκε στην τελική 
ευθεία. Το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαρτίζουν 
οι: Γιώργος Γεωργίου, ρύσανθος (Άθως) 
Γεωργίου, Niyazi Kızılyürek, Γιώργος 

Κουκουμάς, Μαρίνα Νικολάου και ο ήδη 
Ευρωβουλευτής Νεοκλής Συλικιώτης. Η 
επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων του 
ΑΚΕΛ ήταν προγραμματισμένη για χθες 
βράδυ. 

νο ν τον κτο στο Η
Σχεδόν έτοιμο είναι και το Δημοκρατικό 

Κόμμα, το οποίο φουλάρει μηχανές για την 
επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, με την 
πρόεδρο της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους 
να κατέρχεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, διεκδι-
κώντας την επανεκλογή της στη Βουλή. Οι 
κομματικοί υποψήφιοι που είναι ήδη στη 
γραμμή εκκίνησης είναι ο ευρωβουλευτής 
Κώστας Μαυρίδης, η δημοσιογράφος Κατε-

ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑΜ ΟΥΣ 

ις τελευταίες πινελιές στα 
ευρωψηφοδέλτιά τους 
βάζουν τα κόμματα, τα 
οποία μπήκαν αισίως 
στη τελική ευθεία για τη 
νέα εκλογική αναμέτρη-
ση, διεκδικώντας τις έξι 

έδρες που αναλογούν στην Κύπρο. Μέχρι 
στιγμής το μόνο κόμμα το οποίο ανακοί-
νωσε και επίσημα τους «εκλεκτούς» του 
για την κούρσα των Ευρωεκλογών είναι 
το ΑΚΕΛ, με τα υπόλοιπα κόμματα εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου να ανοίγουν 
τα χαρτιά του εντός εβρουαρίου. Κοινό 
στοίχημα για όλους, πέρα από ένα ισχυρό 
και πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, είναι «να 
σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ» 
την ημέρα των εκλογών, καθώς κάθε ψή-
φος θα μετρά διπλά και τριπλά λόγω της 
αναμενομένης μεγάλης αποχής. 

 
α ντα ι στον Η  

Στην Πινδάρου δεν βιάζονται για ανα-
κοινώσεις, καθώς το κυβερνών κόμμα 
αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα τους 
εκλεκτούς του περί τα τέλη εβρουαρίου. 
Ο ΔΗΣΥ αποσκοπεί σε ένα δυνατό ψηφο-
δέλτιο, που θα του εξασφαλίσει άνετα τις 
δύο έδρες και το στοίχημα είναι τα υψηλά 

ρίνα ριστοφίδου και οι βουλευτές Ζαχαρίας 
Κουλίας και Μαρίνος Μουσιούττας. Απομένει 
ο έκτος εκλεκτός, με το ΔΗΚΟ να βρίσκεται 
σε συνεχείς επαφές με ενδιαφερομένους 
κυρίως από την επαρχία Πάφου. 

νη η  α
 κα  η οδ τιο
Μετά από πολύμηνες συζητήσεις με τα 

κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου 
και το ναυάγιο που επήλθε τόσο με τους 
Οικολόγους, όσο και με την Αλληλεγγύη, 
η ΕΔΕΚ επέλεξε τον μοναχικό δρόμο. Το 
ψηφοδέλτιο του κόμματος ωστόσο χαρακτη-
ρίζεται ισορροπημένο και ελκυστικό, καθώς 
πέραν των πρωτοκλασάτων κομματικών 

στελεχών, συγκεντρώνει και ονόματα-κρά-
χτες. Οι έξι υποψήφιοι της ΕΔΕΚ είναι ο 
ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, 
ο βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους, ο διε-
θνολόγος-αναλυτής ρίστος Ιακώβου, η 
δημοσιογράφος Νατάσα Ιωάννου, ο πρώην 
επικεφαλής της ΔΕΟΚ Διομήδης Διομήδους 
και το πρώην στέλεχος της Αλληλεγγύης 
Θέα Νικολάου.  

 ο ντ  
α  σ ν ο ν

Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών τρέχουν 
να κλείσουν την «τρύπα» που άφησε ο Τ/κ 
δημοσιογράφος και εκδότης, Σενέρ Λεβέντ, 
μετά το σκωτσέζικο ντους της απόσυρσης 
ενδιαφέροντος του δημοσιογράφου. 

Ο Λεβέντ την Πέμπτη τούς ανακοίνωσε ότι 
δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας 
τους, καθώς θα κατέλθει με δικό του ψηφο-
δέλτιο. Τα δύο κόμματα πάντως αναμένεται 
να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, 
αν και τώρα θα πρέπει να αναζητήσουν 
εκ των έσω λύσεις. Για την ώρα, οι μόνοι 
βέβαιοι υποψήφιοι είναι ο αντιπρόεδρος 
της Συμμαχίας Πολιτών Αντρέας Θεμιστο-
κλέους και ο βουλευτής των Οικολόγων 

αράλαμπος Θεοπέμπτου.
 
ν ι ονται στο  
Ασκήσεις επί χάρτου και στο Εθνικό Λαϊκό 

Μέτωπο, το οποίο θέλει να μπει δυναμικά 
στον «χορό» της διεκδίκησης μιας έδρας 
στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τρα-
πέζι βρίσκονται αυτήν τη στιγμή τα ονόματα 
των Γεάδη Γεάδη και Μάριου Βασιλείου, 
ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες ξεκα-
θαρίσματος της λίστας των ονομάτων που 
εξέφρασαν την ετοιμότητα να κατέλθουν 
ως υποψήφιοι. Στόχος του ΕΛΑΜ, όπως 
πληροφορείται η «Σ», είναι η συμμετοχή 
και εξωκομματικών στο ψηφοδέλτιο, ενώ 
θεωρούν αρκετά εφικτό το ενδεχόμενο της 
κατάκτησης της έκτης έδρας. 
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Βάφτισαν τους Σλάβους, «Μακεδόνες»

ο υ δ ι α σ μ έ ν ο ι 
παραμένουν οι 
απανταχού Έλ-
ληνες 48 ώρες 
μετά την κύρωση 
της Συμφωνίας 
των Πρεσπών 

από την Ελληνική Βουλή. Το γεγονός 
της αποδοχής εκχώρησης μακεδονικής 
ταυτότητας, γλώσσας και έθνους σε έναν 
σλαβικής προέλευσης λαό χωρίς να έχει 
προηγηθεί η απαραίτητα και επιβαλλόμενη 
δημοκρατική διαδικασία, όπως αυτή απορ-
ρέει από το ελληνικό Σύνταγμα, αποτελεί 
ακόμη και σήμερα το κύριο ζήτημα στις 
συζητήσεις ανθρώπων όλων των ηλικιών. 

α δη οκ ατικ  ατα 
Παρά τις συνεχείς υπενθυμίσεις του άρ-

θρου 28 του ελληνικού Συντάγματος, το οποίο 
άλλοι αποκαλούν θεμέλιο και άλλοι αγκάθι 
-λόγω της εξουσιοδότησης παραχώρησης 
εθνικής κυριαρχίας σε τρίτα κράτη- ο Αλέ-
ξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αποφάσισαν να το αψηφήσουν και να προ-
χωρήσουν με ψήφιση της συμφωνίας των 
Πρεσπών, στην ολομέλεια της Βουλής των 
Ελλήνων, με απλή πλειοψηφία την οποία και 
κατέκτησαν με 2 επιπλέον ψήφους. 

στόσο, η μη ενεργοποίηση του άρ-
θρου 28 αποτελεί «πολιτικό πραξικόπημα» 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και αυτή 
η παραδοχή γίνεται ακόμη και από τους 
ίδιους τους υπέρμαχους της συμφωνί-
ας, μεταξύ των στρωμάτων του λαού, οι 
οποίοι έχουν αποτάξει τον μανδύα του 
φανατισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 28, 
παράγραφο 2, για να εξυπηρετηθεί σπου-
δαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί 
η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να 
αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, 
σε όργανα διεθνών οργανισμών, αρμοδι-
ότητες που προβλέπονται από το Σύνταγ-
μα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει 
αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται 
πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου 
αριθμού των βουλευτών. Το άρθρο 28 
αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της 
χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Αυτό το σημείο αποτελεί 
μόνο ένα από τα δημοκρατικά ελλείμματα.

Η μη σύγκληση του Συμβουλίου των 
Αρχηγών αποτελεί το δεύτερο, μη δημο-
κρατικό, ολίσθημα των κυβερνώντων. Σε 
αντίθεση με το 1992, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας δεν συγκάλεσε το Συμβούλιο των 
αρχηγών και δεν επιδιώχθηκε σε κανένα 
στάδιο επίτευξης της Συμφωνίας, από την 
περίοδο της διαβούλευσης μέχρι και την 
κύρωση, κοινή εθνική εξωτερική πολιτική, 
όπως πάντα συνέβαινε στο παρελθόν για 
τα εθνικά ζητήματα.

Σε όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός της 
μη διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Σύμφωνα 
με το άρθρο 44 του ελληνικού Συντάγματος, 

προβλέπονται δύο ειδών δημοψηφίσματα: 
το πρώτο είναι για «κρίσιμα εθνικά θέματα» 
και το δεύτερο για ήδη ψηφισμένο νομο-
σχέδιο, εκτός από δημοσιονομικό ζήτημα. 
Ο Αλέξης Τσίπρας το 201  ζήτησε τη διε-
ξαγωγή δημοψηφίσματος κάνοντας λόγο 
για κρίσιμο εθνικό ζήτημα. Προφανώς σε 
αντίθεση με την αποδοχή ενός μνημονίου, 
το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπί-
ων σε «Βόρεια Μακεδονία» δεν είναι για 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας «κρίσιμο 
εθνικό ζήτημα». Τη δύναμη, ωστόσο, για 
τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος είχε και η 
αξιωματική αντιπολίτευση σε συνεργασία με 
τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
αφού με βάση το Σύνταγμα, η πρόταση για 
δημοψήφισμα πρέπει να γίνει από τουλά-
χιστον 120 βουλευτές και για να εγκριθεί 
από την Ολομέλεια απαιτείται απόλυτη 
πλειοψηφία, δηλαδή 1 0 βουλευτές. 

Γυρίζοντας την πλάτη σε αυτά τα δεδο-
μένα, ο νόμος που κυρώνει τη Συμφωνία 
των Πρεσπών με την υπερψήφισή του έχει 
γίνει πλέον νόμος του ελληνικού κράτους. 

 δ ο  ο  τη 
ια ακ δον α

Τα «βαφτίσια» των Σκοπίων είναι θέμα 
ημερών. Οι διαδικασίες που απομένουν 
είναι πλέον θεσμικές και αναμένεται να 
ολοκληρωθούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πριν 
η Ελλάδα μπει σε κλυδωνισμούς πρόωρων 
εκλογών. Άλλωστε γι’ αυτό η αξιωματική 
αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
κράτησε τον άσο της πρότασης μομφής 
στο μανίκι της και δεν τον «χαράμισε» για 
τη Μακεδονία. 

Ήδη η Ελλάδα κίνησε τις διαδικασίες 
για αποστολή στα Σκόπια της ρηματικής 
διακοίνωσης με την οποία δηλώνει ξε-
κάθαρα την κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών από το εθνικό Κοινοβούλιο. Με 
την παραλαβή της ρηματικής διακοίνωσης 
η Συμφωνία των Πρεσπών τίθεται σε ισχύ 
και σε αυτήν υποχρεούνται να ανατρέχουν 
και τα δύο μέρη της Συμφωνίας -τα ονό-
ματα των οποίων δεν αναγράφονται στο 
κείμενο της συμφωνίας- για οποιεσδήποτε 
διευκρινίσεις. Αυτόματα ενεργοποιείται και 
το αναθεωρημένο Σύνταγμα των Σκοπίων. 

Μάλιστα, αυτό είναι και το βασικό επι-
χείρημα εκείνων που θέλουν να δικαιο-
λογήσουν τις αδικαιολόγητες αλυτρωτικές 

αναφορές της κυβέρνησης των Σκοπίων, 
ακόμη και στην ίδια την ανακοίνωση συγχα-
ρητηρίων προς την Ελλάδα για την κύρωση 
της Συμφωνίας. Στην ανακοίνωση αναφέρει 
πως «η Δημοκρατία της Μακεδονίας» -όπως 
είναι το μη αναγνωρισμένο συνταγματικό 
όνομα της χώρας- «χαιρετίζει θερμά την 
απόφαση της ελληνικού Κοινοβουλίου 
να κυρώσει την ιστορική Συμφωνία των 
Πρεσπών, με την οποία μπαίνει τέλος σε 
μία διένεξη τριών δεκαετιών που εμπόδιζε 
την εξέλιξη στην περιοχή». «Δεν θέλουν 
να προκαλέσουν τον λαό τους, πριν την 
ενεργοποίηση του αναθεωρημένου συ-
ντάγματος», υποστήριξαν διπλωματικές 
πηγές, αγνοώντας πλήρως την πρόκληση 
που υφίσταται ο ελληνικός λαός.

 ιστ ο ή
Αυτό που θα ακολουθήσει εντός της 

εβδομάδας που έρχεται είναι η ενημέρωση 
των διεθνών Οργανισμών και από τις δύο 
χώρες. Την πρώτη επιστολή ενημέρωσης θα 
παραλάβουν τα Ηνωμένα Έθνη, ακολούθως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αναγνωριστεί 
και επίσημα η ονομασία «Βόρεια Μακε-
δονία», και ακολούθως το ΝΑΤΟ, ώστε με 
επίσπευση να αρχίσουν οι διαδικασίες ένταξης 
στη συμμαχία. Δεν αποκλείεται το σχετικό 
Πρωτόκολλο Εισδοχής των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ να έρθει ενώπιον της Βουλής των 
Ελλήνων και των άλλων κρατών-μελών, για 
επικύρωση, πριν από το Πάσχα.

Η κύρωση του Πρωτοκόλλου Εισδοχής 
από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι με τρόπο 
αμετάκλητο τα Σκόπια βαφτίζονται «Βόρεια 
Μακεδονία». Η συμφωνία των Πρεσπών 
δεν έχει προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης. 
Μεταξύ αυτών των βημάτων, αφού όμως 
πρώτα τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίσουν 
τη «Βόρεια Μακεδονία», οι δύο χώρες θα 
ανοίξουν τις πρεσβείες τους και θα αρχί-
σουν πλέον και επίσημα να διατηρούν 
διπλωματικές σχέσεις, καταργώντας τον 
τυπικό χαρακτήρα των διπλωματικών 
αποστολών που η κάθε χώρα διατηρεί 
στην άλλη. Πλέον θα υπάρχει πρεσβεία της 
Ελλάδος στα Σκόπια και Γενικό Προξενείο 
στην Μπίτολα και αντίστοιχα θα υπάρχει 
Πρεσβεία της «Δημοκρατίας της Βόρει-
ας Μακεδονίας» στην Αθήνα και Γενικό 
Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

ο ι ητο  
Το επόμενο διάστημα τα Σκόπια θα πρέ-

πει να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές 
όλων των δημόσιων εγγράφων για χρήση 
στο εξωτερικό και εσωτερικό. Οι προθεσμί-
ες για κάθε πτυχή είναι διαφορετικές. Τα 
επίσημα έγγραφα για διεθνή χρήση και τα 
εσωτερικά έγγραφα που μπορούν να έχουν 
διεθνή χρήση και αναφέρονται σε «πΓΔΜ» 
θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί σε διά-
στημα  ετών από την ημέρα που τα Σκόπια 
θα παραλάβουν την ρηματική διακοίνωση 
της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια έγ-
γραφα για εσωτερική χρήση, οι προθεσμίες 
συνδέονται με την ενταξιακή διαδικασία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε άνοιγμα ενός «δι-
απραγματευτικού κεφαλαίου» με την Ε.Ε. 
θα σημαίνει και την εκκίνηση πενταετίας 
για την αλλαγή των εσωτερικών δημόσιων 
εγγράφων στο πεδίο για το οποίο θα αρχίζει 
η διαπραγμάτευση για την ΕΕ.

 α να  ια α α οι ή 
τ ν α τ τισ ν

Τα Σκόπια έχουν στη διάθεσή τους 
έξι μήνες, με την αρχή να γίνεται από 
την ενεργοποίηση της Συμφωνίας, προ-
κειμένου να αποσύρουν πλήρως όλα τα 
σύμβολα της αρχαίας Ελλάδας και αρχαίας 
Μακεδονίας, τα οποία καπηλεύτηκαν προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις σε μια επιχείρηση 
εξεύρεσης εθνικής ταυτότητας του σλα-
βο-αλβανο-τουρκικού κράματος του λαού 
των Σκοπίων. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
και η χρήση του ήλιου της Βεργίνας με 
οποιονδήποτε τρόπο, αλλά και η αρχική 
σημαία του κράτους όταν αποσχίστηκε από 
τη Γιουγκοσλαβία και αυτοανακηρύχθηκε 
ανεξάρτητο, η οποία φέρει επίσης τον ήλιο 
της Βεργίνας. Θεωρητικά η αρχική αυτή 
σημαία, που καπηλεύεται την ελληνική 
ιστορία, αποσύρθηκε το 199  με την εν-
διάμεση συμφωνία, ωστόσο εξακολουθεί 
να κυματίζει σε διάφορους χώρους, μεταξύ 
των οποίων και σε κυβερνητικές εγκατα-
στάσεις. Καμιά αναφορά δεν γίνεται για την 
ιδιωτική χρήση της σημαίας, αφού κανένας 
νόμος του αναθεωρημένου Συντάγματος 
των Σκοπίων δεν αναφέρεται σε αυτό, όπως 
ούτε και κάποια πρόνοια της συμφωνίας. 
Η χρήση του Συμβόλου στο έδαφος των 
Σκοπίων δεν έχει ποινικοποιηθεί και δεν 
επισύρει ποινή. 

Η ΚΥΒΕ ΝΗΣΗ ΑΛΕ Η ΤΣΙΠ Α, ΜΑ Ι ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
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Με όλους τους τρόπους η κυ-
βέρνηση της Ελλάδας επιχειρεί 
να πείσει τους πολίτες ότι δεν θα 
υπάρξει παραχάραξη της Ιστορίας 
των Ελλήνων και ότι, αντίθετα, η 
συμφωνία θα διαφυλάξει πλέον τον 
Ελληνισμό από τους αλυτρωτισμούς 

της παιδείας των Σκοπιανών. Η 
λειτουργία της επιτροπής, που θα 
εξετάσει τα σχολικά βιβλία και των 
δύο χωρών για να μπορέσουν να 
αφαιρεθούν οι αναφορές που θα 

κριθούν αλυτρωτικές, θα αρχίσει άμεσα.
Η διαδικασία, ωστόσο, αναμένεται 

να διαρκέσει για αρκετά χρόνια και οι 
εκατέρωθεν υποχωρήσεις κρίνονται ήδη 
αναγκαίες, γεγονός που εύλογα γεννά ερω-
τήματα σε σχέση με τα επίμαχα κεφάλαια 
της Ιστορίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά και 
την περίοδο των μαχών του Μακεδονικού 
Αγώνα. Υπό την κρίση των επιτροπών θα 
τεθούν μεταξύ άλλων ο Παύλος Μελάς 
και ο Τέλλος Άγρας.

α κρίνουν και 
τον Παύλο ελά Η ιθαγένεια θα είναι Μακεδονική/

Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, όπως θα εγγράφεται σε όλα 
τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

 Η επίσημη γλώσσα θα είναι η «μακεδο-
νική γλώσσα» όπως αναγνωρίστηκε από την 
Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 
για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονο-
μάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977.

 Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδό-
νας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο 
άρθρο 7 της συμφωνίας.

Το άρθρο 7
 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέ-

ρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους 
«Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται 
σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και ιστο-
ρική κληρονομιά.

2. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος (Ελ-
λάδα), με αυτούς τους όρους νοούνται όχι 
μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας 
Ελλάδας αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, 
καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η Ιστορία, 
η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της 
περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

 Αναφορικά με το δεύτερο μέρος 
της συμφωνίας (Σκόπια), με αυτούς τους 
όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, 

ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, 
με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κλη-
ρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά 
που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο 
(άρθρο 7.2).

4. Το δεύτερο μέρος (Σκόπια) σημειώ-
νει ότι η επίσημη γλώσσα, η Μακεδονική 
γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νότιων 
σλαβικών γλωσσών. Επίσης, τα δύο μέρη 
σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα 
άλλα χαρακτηριστικά της χώρας δεν έχουν 
σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, 
την Ιστορία, την κουλτούρα και την κληρο-
νομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδας. 
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Οι διαδικασίες που 
απομένουν είναι πλέον 
θεσμικές και αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν 

με ιλιγγιώδη ταχύτητα, 
πριν η Ελλάδα μπει σε 
κλυδωνισμούς πρόω-

ρων εκλογών

Οι ειδικές επιτροπές για τα εμπο-
ρικά σήματα θα πιάσουν αμέσως 
δουλειά. Δεν θα τεθούν υπό αμφι-
σβήτηση σε καμιά περίπτωση τα 
προϊόντα για τα οποία η Ελλάδα έχει 
κατοχυρώσει ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) και γεωγραφικής ένδειξης 
(ΠΓΕ), όπως είναι ο Μακεδονικός 
χαλβάς και το ούζο Μακεδονίας. 
Όλα τα προϊόντα με αναφορά σε 
Μακεδονία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν τίθενται υπό αίρεση. 
Παρόλα αυτά, εκκρεμούν αρκετές 
εμπορικές ονομασίες που απαιτούν 
την ανάλογη κατοχύρωση και σε 
εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και 
αυτά θα τεθούν υπό αμφισβήτηση 
την ώρα που προφανώς και επιχει-
ρήσεις των Σκοπίων θα δοκιμάσουν 
να κατοχυρώσουν ανάλογα εμπο-
ρικά σήματα.

Δεν κινδυνεύουν
χαλ άς και ού ο



σ τητα
«Η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης 

σε όλους ενώπιον των δικαστηρίων είναι 
ουσιώδης για την εκτέλεση του δικαστικού 
αξιώματος».

.1. Ο δικαστής πρέπει να γνωρίζει και 
να κατανοεί την ποικιλομορφία στην κοι-
νωνία και τις διαφορές, που προκύπτουν 
από διάφορες πηγές, όπως φυλή, χρώμα, 
φύλο, θρησκεία, εθνική καταγωγή, ανα-
πηρία, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 
σεξουαλικό προσανατολισμό, οικονομική 
κατάσταση κ.ά. 

.2. Δεν μπορεί, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, με λόγια ή συμπεριφο-
ρά, να προκαλέσει προκατάληψη έναντι 
οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας.

.3. Ασκεί ορθά τα δικαστικά του καθή-
κοντα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πρόσω-
πα, όπως διάδικοι, μάρτυρες, δικηγόροι, 
δικαστικοί υπάλληλοι και συνεργάτες.

.4. Ο δικαστής δεν πρέπει να επιτρέπει 
στους υπαλλήλους του δικαστηρίου ή σε 
άλλους που υπόκεινται στην επιρροή, την 
κατεύθυνση ή τον έλεγχό του να κάνουν 
διάκριση μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
σε υπόθεση ενώπιον του δικαστή, για 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Έξι αρχές για τους δικαστές

ε έξι αρχές (Ανεξαρτησία, 
Αμεροληψία, Ακεραιότη-
τα, Ορθότητα, Ισότητα και 
Επάρκεια- Αξιοπιστία) θα 
διαχωρίζονται τα άρθρα 
του Κώδικα Δεοντολογίας, 
που ετοιμάζει για τους δι-

καστές το Ανώτατο Δικαστήριο. Αναμένεται 
να εκδοθεί εντός της εβδομάδας, όπως 
γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση της 
Πέμπτης, στο Προεδρικό, μεταξύ των με-
λών της Ολομέλειας και του Προέδρου 
Αναστασιάδη. 

Ο Κώδικας εντάσσεται στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης, η οποία επισπεύδεται λόγω 
της κρίσης που προκάλεσαν, τις τελευταίες 
εβδομάδες, οι γνωστές καταγγελίες του 
δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, αλλά και η 
«θύελλα» αντιδράσεων και τοποθετήσεων 
που ακολούθησε από εμπλεκομένους. Μαζί 
με τον Κώδικα το Ανώτατο επικαιροποιεί 
και τη δικαστική πρακτική της, η οποία θα 
ρυθμίζει την εξαίρεση δικαστών από δίκες 
σε περιπτώσεις  που προκύπτουν θέματα 
σύγκρουσης συμφερόντων. Παράλληλα, 
η Κυβέρνηση προωθεί εννέα νομοσχέδια, 
που ετοίμασε το αρμόδιο Υπουργείο, τα 
οποία επιφέρουν ριζικές αλλαγές στη δομή 
και λειτουργία της Δικαιοσύνης. 

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Ση-
μερινής» της Κυριακής, ο Κώδικας Δεο-
ντολογίας, που ετοιμάζει το Ανώτατο, θα 
είναι ιδίου ή παρομοίου περιεχομένου με 
τον κώδικα δικαστικής συμπεριφοράς του 
« an alor , 2001», όπως αναθεωρήθηκε 
στη συνάντηση των επικεφαλής δικαστών, 
στο Παλάτι της «Ειρήνης» στη άγη, στις 
2 -26 Νοεμβρίου 2002. Ο συγκεκριμένος 
Κώδικας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Σ» εξασφάλισε και παρουσιάζει κατά 
άρθρο τον εν λόγω Κώδικα, ο οποίος είναι 
γραμμένος στην αγγλική γλώσσα. 

ν α τησ α
«Η δικαστική ανεξαρτησία αποτελεί 

προ πόθεση για το κράτος δικαίου και 
θεμελιώδη εγγύηση για μια δίκαιη δίκη. 

ς εκ τούτου, ο δικαστής πρέπει να υπο-
στηρίξει και να αποδείξει την ανεξαρτησία 
της δικαστικής εξουσίας τόσο σε ατομικό, 
όσο και σε θεσμικό επίπεδο». 

1.1 Ο δικαστής ασκεί ανεξάρτητα τη 
δικαστική λειτουργία με βάση την εκτίμησή 
του επί των πραγματικών γεγονότων και 
σύμφωνα με τη συνειδητή κατανόησή 
του επί του νόμου, χωρίς οποιεσδήποτε 
εξωτερικές επιρροές, κίνητρα, πιέσεις, 
απειλές ή παρεμβολές.

1.2. Θα πρέπει να ενεργεί ως ανεξάρ-
τητος, από την κοινωνία, γενικότερα, αλλά 
και από τους διαδίκους σε μια διαφορά, 
για την οποία θα πρέπει να αποφανθεί.

1.3. Ο δικαστής δεν πρέπει μόνο να 
είναι απαλλαγμένος από ανάρμοστες συν-
δέσεις, και να μένει ανεπηρέαστος, από 
την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, 
αλλά και να φαίνεται ότι είναι ελεύθερος 
σ’ έναν λογικό παρατηρητή. 

1.4. Κατά την άσκηση των δικαστικών 
καθηκόντων, ο δικαστής να είναι ανεξάρ-
τητος από τους δικαστικούς συναδέλφους 
προς σεβασμό των αποφάσεων, που ο 
δικαστής είναι υποχρεωμένος να λάβει 
ανεξάρτητα. 

1. . Να ενθαρρύνει και να περιφρουρεί 
την εκτέλεση των δικαστικών καθηκόντων 
του προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η θεσμική και λειτουργική 
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 

1.6. Ο δικαστής να εκθέτει και προωθεί 
υψηλά πρότυπα δικαστικής συμπεριφο-
ράς για να

ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού 
στη Δικαιοσύνη, η οποία είναι θεμελιώ-
δης για τη

διατήρηση της δικαστικής ανεξαρτησίας.

ο η α
«Η αμεροληψία είναι απαραίτητη για 

την ορθή εκτέλεση του δικαστικού αξιώ-
ματος. Ισχύει όχι μόνο για την απόφαση 
από μόνη της, αλλά και για ολόκληρη τη 
διαδικασία, με την οποία λαμβάνεται η 
απόφαση».

2.1. Ο δικαστής εκτελεί τα δικαστικά του 
καθήκοντα χωρίς εύνοια ή προκατάληψη. 

2.2. Ο δικαστής εξασφαλίζει ότι η συ-
μπεριφορά του, τόσο εντός όσο και εκτός 
δικαστηρίου, διατηρεί και ενισχύει την 
εμπιστοσύνη του κοινού, του νομικού 
επαγγέλματος και των διαδίκων στην 
αμεροληψία του δικαστή και του δικα-
στικού σώματος. 

2.3. Ο δικαστής, στο μέτρο του λογικού, 
να συμπεριφέρεται έτσι ώστε να ελαχιστο-
ποιεί το ενδεχόμενο εξαίρεσής του από 
την ακρόαση. 

2.4. Ο δικαστής δεν πρέπει εις γνώσιν 
του, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να 
προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, που λογικά 
θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλε-
σμα της διαδικασίας ή να υπονομεύσει το 
δίκαιο της διαδικασίας. Ούτε ο δικαστής 
να σχολιάσει δημοσίως ή με άλλον  τρόπο 
που μπορεί να επηρεάσει τη δίκαιη δίκη 
οποιουδήποτε προσώπου ή ζητήματος. 

2. . Ο δικαστής να αυτοεξαιρείται 
από οποιαδήποτε διαδικασία, κατά την 
οποία ο δικαστής δεν είναι σε θέση να 
αποφασίσει με αμεροληψία το ζήτημα ή 
όταν ένας λογικός παρατηρητής μπορεί 
να θεωρήσει ότι ο δικαστής δεν είναι σε 
θέση να αποφασίσει αμερόληπτα. Τέτοιες 
διαδικασίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν πε-
ριορίζονται, περιπτώσεις όπου: (2. .1) ο 
δικαστής έχει προτίμηση ή προκατάληψη 
για τη μία πλευρά ή προσωπική γνώση των 
αμφισβητούμενων αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με τη διαδικασία, (2. .2) ο δικαστής 
υπηρετούσε προηγουμένως ως δικηγό-
ρος ή ήταν μάρτυρας στην υπόθεση ή (2. .3) 
ο δικαστής ή ένα μέλος της οικογένειας 
του δικαστή έχει οικονομικό συμφέρον 
σε σχέση με την έκβαση της υπόθεσης.

κ αι τητα
«Η ακεραιότητα είναι απαραίτητη για την 

ορθή εκτέλεση του δικαστικού αξιώματος». 
3.1. Ο δικαστής να διασφαλίζει ότι η 

συμπεριφορά του/της δεν μπορεί να κα-
τηγορηθεί από έναν λογικό παρατηρητή. 

3.2. Η συμπεριφορά ενός δικαστή πρέ-
πει να επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη 
του λαού στην ακεραιότητα του δικαστι-
κού Σώματος. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει 
απλώς να απονέμεται, αλλά να φαίνεται 
ότι απονέμεται.

τητα
«Η ιδιότητα και η εμφάνιση της ευπρέ-

πειας είναι απαραίτητες για την απόδοση
του συνόλου των δραστηριοτήτων του 

δικαστή».
4.1. Ο δικαστής να αποφεύγει την 

παρατυπία, αλλά και να φαίνεται ότι δεν 
παρανομεί σε όλες του τις δραστηριότητες. 

4.2. ς αντικείμενο συνεχούς δημόσιου 
ελέγχου, ο δικαστής πρέπει να αποδέχεται 
προσωπικούς περιορισμούς που μπορεί 
να θεωρηθούν ως επιβαρυντικοί για τον 
απλό πολίτη και να το κάνουν ελεύθερα 

και οικειοθελώς. Συγκεκριμένα, ο δικαστής 
πρέπει να συμπεριφέρεται κατά τρόπο που 
συνάδει με την αξιοπρέπεια του δικαστικού 
αξιώματος. 

4.3. Στις προσωπικές σχέσεις του με 
μεμονωμένα μέλη του δικηγορικού επαγ-
γέλματος, που ασκούν τακτική άσκηση στο 
δικαστήριο, ν’ αποφεύγει καταστάσεις που 
θα μπορούσαν ευλόγως να οδηγήσουν 
στην υποψία ευνοιοκρατίας ή μεροληψίας. 

4.4. Ο δικαστής δεν θα συμμετέχει στην 
έκβαση μιας υπόθεσης, σε περιπτώσεις 
που μέλος της οικογένειάς του εκπροσωπεί 
έναν διάδικο ή συνδέεται με οποιονδήποτε 
τρόπο με την υπόθεση. 

4. . Δεν πρέπει να επιτρέπει τη χρήση 
της κατοικίας του από ένα μέλος του νομικού 
επαγγέλματος για την υποδοχή πελατών ή 
άλλων μελών του νομικού επαγγέλματος. 

4.6. Ο δικαστής, όπως και κάθε άλλος 
πολίτης, έχει δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης, της πίστης, του συνεταιρίζεσθαι 
και του συνέρχεσθαι, αλλά κατά την άσκηση 
αυτών των δικαιωμάτων, ο δικαστής πρέ-
πει να συμπεριφέρεται πάντα κατά τρόπον 
που να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του 
δικαστικού αξιώματος, την αμεροληψία και 
την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

4.7. Ενημερώνει τον εαυτό του για τα 
προσωπικά και οικονομικά συμφέροντά 
του δικαστή και καταβάλλει εύλογες προ-
σπάθειες για να ενημερώνεται και για τα 
οικονομικά συμφέροντα των μελών της 
οικογένειάς του.

4.8. Ο δικαστής δεν πρέπει να επιτρέπει 
στην οικογένεια, τις κοινωνικές ή άλλες 
σχέσεις του να επηρεάσουν αθέμιτα τη 
δικαστική συμπεριφορά και κρίση του. 

4.9. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ή να 
δανείζει το κύρος του δικαστικού αξιώματος 
για την προώθηση των ιδιωτικών συμφε-
ρόντων του ιδίου, μέλους της οικογένειάς 
του ή οποιασδήποτε άλλης οικογένειας, 
ούτε μεταβιβάζει ή επιτρέπει σε άλλους 
να μεταφέρουν την εντύπωση ότι κάποιος 
βρίσκεται σε ειδική θέση που δεν μπορεί να 
επηρεάσει τον δικαστή κατά την εκτέλεση 
δικαστικών καθηκόντων. 

4.10. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
που αποκτώνται από τον δικαστή με την 
ιδιότητά του δεν χρησιμοποιούνται ή απο-
καλύπτονται, για σκοπό που δεν σχετίζεται 
με τα καθήκοντά του.

4.11. Στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης 
των δικαστικών καθηκόντων, ο δικαστής 
μπορεί: (4.11.1) να γράφει, να διδάσκει 
και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που 
αφορούν το δίκαιο, το νομικό σύστημα, 
τη διοίκηση της δικαιοσύνης ή συναφή 
θέματα, (4.11.2) εμφανίζεται σε δημόσια 
ακρόαση ενώπιον επίσημου φορέα που 
ασχολείται με θέματα που αφορούν το 
δίκαιο, το νομικό σύστημα, τη διοίκηση 
της δικαιοσύνης ή συναφή θέματα, (4.11.3) 
υπηρετεί ως μέλος ενός επίσημου οργάνου 
ή άλλης κυβερνητικής επιτροπής, επιτρο-
πής ή συμβουλευτικού οργάνου, εάν η 
ιδιότητα αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με 
την αμεροληψία και την πολιτική ουδετε-
ρότητα ενός δικαστή, (4.11.4) ν’ ασκεί άλλες 
δραστηριότητες, εάν αυτές δεν μειώνουν 
την αξιοπρέπεια του δικαστικού αξιώματος 
ή παρεμποδίζουν άλλως την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

οποιοδήποτε άσχετο λόγο.
. . Υποχρεώνει τους δικηγόρους να 

μην εκδηλώνουν με λόγια ή συμπεριφορά 
προκατάληψη, που βασίζεται σε άσχετους 
λόγους, πλην εκείνων που σχετίζονται νομι-
κά με ένα ζήτημα στο πλαίσιο διαδικασίας 
και μπορεί ν’ αποτελέσουν αντικείμενο 
νόμιμης υπεράσπισης.

κ ια και α ιο ιστ α
«Η ικανότητα και η αξιοπιστία είναι 

προ ποθέσεις για την ορθή εκτέλεση 
του δικαστικού αξιώματος».

6.1. Τα δικαστικά καθήκοντα ενός 
δικαστή υπερισχύουν όλων των άλλων 
δραστηριοτήτων του.

6.2. Ο δικαστής αφοσιώνει τις επαγ-
γελματικές δραστηριότητές στα δικαστικά 
καθήκοντα.

6.3. Λαμβάνει λογικά μέτρα για να 
διατηρεί και να ενισχύει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται 
για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.

6.4. Ο δικαστής πρέπει να ενημερώνε-
ται για τις σχετικές εξελίξεις του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δι-
εθνών συμβάσεων και άλλων πράξεων 
που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα. 

6. . Εκτελεί όλα τα δικαστικά καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης δε-
σμευμένων αποφάσεων, αποτελεσματικά, 
δίκαια και με εύλογη ταχύτητα.

6.6. Διατηρεί την τάξη και τη νομιμό-
τητα σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον του 
δικαστηρίου και είναι υπομονετικός, αξιο-
πρεπής και ευγενικός έναντι των διαδίκων, 
άλλων δικαστών, μαρτύρων, δικηγόρων 
και άλλων. 

6.7. Ο δικαστής δεν πρέπει να ασκεί 
συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την επιμελή 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο δικαστής να αυτοεξαι-
ρείται από οποιαδήποτε 

διαδικασία, κατά την οποία 
ο δικαστής δεν είναι σε 
θέση να αποφασίσει με 

αμερολη ία το ζήτημα ή 
όταν ένας λογικός παρα-
τηρητής μπορεί να θεω-
ρήσει ότι ο δικαστής δεν 

είναι σε θέση να αποφασί-
σει αμερόληπτα .

ΣΤΑ Π ΟΤΥΠΑ ΤΟΥ   , 
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4.12. Δεν μπορεί να ασκεί δικηγορία, 
εφόσον κατέχει δικαστικό αξίωμα.

4.13. Ο δικαστής μπορεί να σχηματίζει 
ή να συμμετέχει σε ενώσεις δικαστών ή 
να συμμετέχει σε άλλες οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των δικαστών.

4.14. Ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς 
του δεν πρέπει, ούτε να ζητήσουν ούτε να 
δεχθούν οποιοδήποτε δώρο, κληροδοσία, 
δάνειο ή εύνοια σε σχέση με την εκτέλεση 
των δικαστικών καθηκόντων του.

4.1 . Ο δικαστής δεν πρέπει να επιτρέπει 
στους υπαλλήλους του δικαστηρίου ή σε 
άλλους που υπόκεινται στην επιρροή, την 
κατεύθυνση ή την εξουσία του, να ζητούν 
ή να δέχονται οποιοδήποτε δώρο, κλη-
ροδοσία, δάνειο ή εύνοια σε σχέση με τα 
καθήκοντα ή τις λειτουργίες του δικαστή.

4.16. Με την επιφύλαξη του νόμου και 
των τυχόν νομικών απαιτήσεων δημοσι-
οποίησης, ένας δικαστής μπορεί να λάβει 
ένα συμβολικό δώρο, να απονείμει ή να 
επωφεληθεί, ανάλογα με την περίσταση, 
ότι μια τέτοια δωρεά, αποζημίωση ή πα-
ροχή δεν μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί 
ότι αποσκοπεί στο να τον επηρεάσει κατά 
την εκτέλεση δικαστικών καθηκόντων του.



Η διαφθορά στον τόπο μας είναι καλά 
παγιωμένη, σε όλους σχεδόν ανε-
ξαίρετα τους τομείς της δημόσιας 

ζωής. Κατήντησε «εθιμικό δίκαιο», από 
την άποψη ότι είναι «αποδεκτή» από ένα 
μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. 

Αυτό που ανεχόμαστε και παρακολου-
θούμε από τους «κίτρινους καναπέδες» 
μας είναι προϊόν υψηλής κομματικής, πε-
λατειακής σχέσης, σε μια πολιτεία πλήρως 
εναρμονισμένη με το κεκτημένο του προ-
σωπικού συμφέροντος και της ιδιοτέλειας.

Αυτό, φυσικά, δεν είναι παράξενο, αφού 
οι κανόνες της χρηστής διοίκησης είναι 
λειψοί, η απαράδεκτη αναξιοκρατία ακόμη 
βασιλεύει, η αριστεία απουσιάζει, όπως 
επίσης η διαφάνεια και η ατιμωρησία. 

Παρά το ότι γίναμε μέλος της Ε.Ε., η 

ημετεροκρατία, η κομματικοποίηση των 
πάντων και η έλλειψη βαθιάς δημοκρατικής 
συνείδησης, που υπονομεύεται από την 
απληστία, τη δωροδοκία και το ρουσφέτι, 
σχεδόν κυριαρχούν. Όλα αυτά, μαζί με την 
έλλειψη δεοντολογίας, έχουν ως φυσικό 
επακόλουθο την αντιδημοκρατική συμπε-
ριφορά, την καταρράκωση των θεσμών, 
την κατασπατάληση εθνικών πόρων και 
την εκμετάλλευση από επιτήδειους του 
δημόσιου πλούτου.

Δυστυχώς, η Κύπρος έχει θεμελιωθεί 
επάνω στην αποικιοκρατική νοοτροπία, της 
ασυδοσίας, του λειψού ελέγχου της εξουσίας 
και του υψηλού βαθμού διαπλοκής. Στα 
χρόνια που πέρασαν, η κατάσταση αυτή 
έχει διαμορφώσει συμπεριφορές και νο-
οτροπίες, καταφέρνοντας να γίνει μέρος 
της καθημερινότητάς μας και, στο τέλος, 
της κουλτούρας μας. Ποιος τολμούσε, ώς 
χτες, να αμφισβητήσει την παντοδυναμία 
ενός Προέδρου, ενός υπουργού, ενός 
βουλευτή, ενός εισαγγελέα, ενός δικαστή 
ή ενός δημάρχου; 

Είναι μεγάλη η αυθαιρεσία που έγινε 
από την ίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ώστε να βασιλεύσει η διαφθο-
ρά, όπως την ανακαλύπτουμε σήμερα με 
αδικαιολόγητη έκπληξη!

Η δια οκή 
αίνεται ότι το εθιμικό δίκαιο της δια-

πλοκής εξακολουθεί ακόμη να είναι πανί-
σχυρο και οι απορρέουσες από αυτό αρχές 
συνιστούν κριτήρια, τα οποία καθορίζουν 
πρακτικές και πλαίσια διαδικασιών, χωρίς 
παραμέτρους δεοντολογίας και θεσμικούς 
κανόνες ηθικής. Αν αναλογιστεί κανείς ότι 
το ίδιο το Εθνικό Συμβούλιο ή το Υπουργικό 
Συμβούλιο ή ακόμη και η ίδια η Βουλή δεν 
έχουν κώδικα δεοντολογίας, φανταστείτε 
τι γίνεται σε κατώτερα επίπεδα… 

Δεν ζούμε σε φυσιολογικό κράτος. 
Αυτό είναι πια δεδομένο και αναγνω-
ρισμένο από τους πολλούς. Γι’ αυτό και 
μοιραία, πολλές πράξεις και παραλείψεις 
στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων 

δεν είναι οι αρμόζουσες. Αντίθετα, είναι 
γεμάτες σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια. Στο 
λεξιλόγιο, δε, της δημόσιας ζωής απουσι-
άζουν τρεις σημαντικές λέξεις -Αποστολή, 
Ευθύνη, Λογοδοσία- που μαζί με τους 
ελλιπείς νόμους χειροτερεύουν ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση.

ρόνια τώρα φωνάζουν μερικοί για 
τις ελλιπέστατες δικλίδες ασφαλείας στην 
ομαλή απόδοση δικαιοσύνης και τα μεγά-
λα δικηγορικά κατεστημένα, αλλά φωνή 
βοώντος.

Όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί ήσαν 
γνωστά στους πολλούς και ιδιαίτερα στο 
πολιτικό προσωπικό.

Η κρίση στη Δικαιοσύνη με την οι-
κογενειοκρατία και τη διαπλοκή στο 
δικαστικό σώμα έφερε, για μιαν ακόμη 
φορά, στην επιφάνεια, την παντελή έλλειψη 
ηγετισμού (l a rs ip), για ανάληψη όχι 
μόνον ευθύνης, αλλά και πρωτοβουλι-
ών για εκσυγχρονισμό του κράτους. Όχι, 
φυσικά, κάθε φορά που αποκαλύπτεται 
κάτι, αλλά εκ των προτέρων και συνει-
δητά, για αλλαγή προς το καλύτερο, ως 
όφειλαν και ως έχουν ευθύνη πάντες οι 
κρατούντες.

Είναι εύκολο να εξακολουθούμε να βο-
λευόμαστε με τη διαχείριση της εξουσίας, 
της δικαιοσύνης, της κομματικής ζωής 
και να το παίζουμε ως «άλλοι» εκτός από 
τους εαυτούς μας, αντί να παράγουμε πο-
λιτική για ουσιαστικές αλλαγές και ένα 
ευνομούμενο κράτος. 

Ποιοι, άραγε, από το πολιτικό προσω-
πικό έχουν την τόλμη και το όραμα τού 
αύριο, για να γυρίσει μια ιστορική σελίδα 
και στην Κύπρο στον τομέα διακυβέρνη-
σης του τόπου; Η τρέχουσα κατάσταση 
δίνει μια ευκαιρία στην Κυβέρνηση, στη 
Βουλή και στα κόμματα, αν, πραγματικά, 
το θέλουν, το πιστεύουν και το εννοούν, 
να οργανώσουν ένα σύγχρονο κράτος, να 
πρωτοστατήσουν και να βοηθήσουν με τις 
απαραίτητες αλλαγές, που τόσο ανάγκη 
έχει ο τόπος. Το έχουν, εξάλλου, υποσχεθεί 
πλειστάκις, προφορικώς και γραπτώς.

Μετά την κατάρρευση της κυπριακής 
οικονομίας τον Μάρτιο του 2013 
υπήρξαν διάφορες αναλύσεις, 

που προσπάθησαν να επεξηγήσουν πώς 
η χώρα έφθασε σε αυτό το κατάντημα. Θα 
ήταν όμως προτιμότερο να εισακούονταν 
εισηγήσεις, οι οποίες κατατίθεντο συστη-
ματικά προηγουμένως για να αποτραπεί η 
κατάρρευση. Πέραν των εξωγενών παρα-
γόντων, είναι προφανές ότι υπήρχαν σοβα-
ρότατες ενδογενείς ευθύνες της πολιτείας, 

όπως η ανεπαρκής ηγεσία, ο νεποτισμός, 
η διαπλοκή, η διαφθορά, η ευνοιοκρατία 
και η μετριοκρατία. Ευθύνες αναλογούν και 
στην κοινωνία, όχι μόνο για τις υπερβολές, 
αλλά και για την ανοχή στα κακώς έχοντα.

Μπροστά στην κατάρρευση και τις πολύ 
αρνητικές συνέπειες της κρίσης δημιουργή-
θηκε και η αμυδρή ελπίδα ότι, τουλάχιστον, θα 
γινόταν μια νέα ουσιαστική προσπάθεια για 
την ανόρθωση μέσα από τα ερείπια. Ακόμα 
ηχούν στ’ αφτιά των πολιτών οι διακηρύξεις για 
εξυγίανση, διαφάνεια και για αξιοποίηση «των 
άριστων των αρίστων» σε όλα τα επίπεδα. Στην 
πορεία ο λαός αντιλήφθηκε ότι ουσιαστικά 
δεν υπήρξαν σοβαρές διαφοροποιήσεις σε 
παλιές πρακτικές και νοοτροπίες.

Επί της ουσίας, το πελατειακό κράτος 
παρέμεινε αναλλοίωτο. Ο λαϊκισμός και η 
κακοδιαχείριση διαιωνίζονται, ενώ δεν προ-
χωρούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ούτε 
και ο εξορθολογισμός των δημόσιων δαπανών 
λαμβάνει χώραν στον βαθμό που θα έπρε-
πε. Το χειρότερο είναι ότι η διαφθορά και η 
διαπλοκή δεν αντιμετωπίσθηκαν επαρκώς.

Μια σειρά από σκάνδαλα, άλλα γεγονότα 
και αντιπαραθέσεις διεύρυναν το έλλειμμα 
αξιοπιστίας των πολιτών έναντι της πολιτικής, 
των πολιτικών και των θεσμών. Οι πρόσφα-
τες εξελίξεις στον χώρο της Δικαιοσύνης 
δημιούργησαν μεγαλύτερους πονοκεφά-
λους. Ο θεσμός της Δικαιοσύνης, ο οποίος 
είναι καθοριστικής σημασίας για τον ομαλό 
δημόσιο βίο σε οποιαδήποτε χώρα, ήταν 
και θα πρέπει να παραμείνει πολύ ψηλά 
στην εκτίμηση των πολιτών. Ελλείμματα 
ασφαλώς και υπήρχαν, με πρώτο το σοβαρό 
πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή 
δικαιοσύνης. Θέμα ποιότητας της δικαιο-
σύνης ουδέποτε τέθηκε, όμως, όπως τώρα. 

ς εκ τούτου, οι υπόνοιες περί διαπλοκής 
και διαφθοράς στο δικαστικό σώμα, έστω 
και στις πολύ λίγες περιπτώσεις, πλήττουν 
καίρια τον θεσμό. Γι’ αυτό επιβάλλεται η 
άμεση λήψη μέτρων, ώστε η διολίσθηση 
να ανακοπεί το συντομότερον. 

Η οικονομική κρίση ανέδειξε τα σοβαρά 
προβλήματα που μαστίζουν την κυπρια-

κή κοινωνία σε όλους τους τομείς και στην 
επιφάνεια αναδύθηκαν ζητήματα ζωτικής 
σημασίας, τα οποία μαρτυρούν ότι η κρίση 
είναι πολυδιάστατη. Δεν είναι μόνον οικο-
νομική, είναι επίσης πολιτική, πολιτειακή, 
κοινωνική και αξιακή. Τα θλιβερά αυτά δε-
δομένα υφίστανται, παρά τους υπαρξιακούς 
κινδύνους και τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος. Υπήρχαν υψηλές 
προσδοκίες, αλλά οι πραγματικότητες είναι 
οδυνηρές. Αυτό εν μέρει επεξηγεί την απα-
ξίωση που παρατηρείται, η οποία εκφρά-
ζεται ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, στις 
διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή 
που παρατηρείται είναι αξιοσημείωτη. Και 
αυτοί που τελικά ψηφίζουν, θεωρούν ότι 
επιλέγουν το «λιγότερο κακό».  

Η Κύπρος πλήρωσε και εξακολουθεί να 
πληρώνει ακριβά τις υπερβολές, τις οξείες 
αντιπαραθέσεις και την απουσία πραγμα-
τισμού. Η κοινωνία διακαώς επιθυμεί ένα 
κράτος με ευημερία, ευνομία, αξιοπιστία, 
αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Για την επίτευ-
ξη των στόχων αυτών, καθώς και για εθνική 
επιβίωση απαιτούνται υπερβάσεις, ανανέ-
ωση, καθώς και μια νέα νοοτροπία. Για μια 
τέτοια προσέγγιση υπάρχουν υποχρεώσεις 
και ευθύνες του πολιτικού συστήματος, της 
ίδιας της κοινωνίας, αλλά και του κάθε πολίτη 
ξεχωριστά. Η απαξίωση δεν είναι η απάντηση, 
καθώς έτσι διαιωνίζονται τα προβλήματα. 

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των 
ζητημάτων απαιτείται, μεταξύ άλλων, ένας 
ελάχιστος βαθμός αλληλοσεβασμού και 
πνεύμα συνεργασίας. Πάνω απ’ όλα, θα 
πρέπει να επέλθει η ουσιαστική αναβάθ-
μιση του πολιτικού συστήματος, καθώς οι 
λύσεις στα ζητήματα αυτά είναι εν πολλοίς 
πολιτικές. Οι ηγεσίες σε όλες τις εκφάνσεις 
του δημόσιου βίου θα πρέπει όχι μόνο να 
είναι αποτελεσματικές, αλλά ταυτόχρονα 
οφείλουν να αποτελούν πρότυπα και να 
εμπνέουν σεβασμό.

* Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρ-
νησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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ΜΙΑ ΦΟ Α ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙ Ο 
ΥΠΗ ΑΝ ΓΙΑΤ ΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 
Ω ΙΣ ΑΜΟΙΒΗ, ΟΠΩΣ,

ΓΙΑ ΠΑ ΑΔΕΙΓΜΑ, 
Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ 
Ο ΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΤ ΗΚΑΚΟΥ

ρόνια, τώρα, παρακολουθώ με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις συ-
ζητήσεις και τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται, ώστε επιτέλους να εφαρμοσθεί 
ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας στην 
Κύπρο, το οποίο να υπηρετεί τις αδύνα-
μες οικονομικά τάξεις. Κάνω λόγο για τη 
φτωχολογιά, αφού για τους ευκατάστατους 
πρόβλημα επιλογής γιατρού δεν υπήρχε 
ποτέ! Πλούσιοι και επώνυμοι, ως γνωστόν, 
προτιμούν τα καλύτερα νοσοκομεία του 
κόσμου προκειμένου να βρουν την υγεία 
τους… Σιγά μη στριμωχτούν στις Πρώτες 
Βοήθειες των διαλυμένων νοσοκομείων μας! 

Από αυτά που διάβασα και άκουσα, κα-
τέληξα στο συμπέρασμα πως το κυριότερο 
πρόβλημα για τη μη εφαρμογή ενός υγιούς, 
προς όφελος των πολιτών, συστήματος υγείας, 
είναι το ότι οι πλείστοι γιατροί βάζουν ως 
πρώτιστη προτεραιότητά τους, όχι τη σωστή 
εξυπηρέτηση και την υγεία των πολιτών, 
αλλά τις οικονομικές απολαβές τους! Τα 
πάντα στον βωμό του χρήματος! 

Άκουσα ότι οι απολαβές για τους γιατρούς 
που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ θα πλησιά-
ζουν τα 1 0.000 ευρώ ετησίως! Και μάλλον 
αληθεύει η πληροφορία, αφού, σύμφωνα 
με μελέτη της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Πασχόντων και ίλων (ΠΟΣΠ ), 
οι Κύπριοι προσωπικοί γιατροί πρόκειται 
να βρεθούν στην τρίτη θέση των καλύτερα 
αμειβόμενων γιατρών του κόσμου κατά την 
εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

Θα μου πείτε ο γιατρός σπουδάζει, αφι-
ερώνει χρόνο, εκτελεί μια δύσκολη απο-
στολή και άλλα πολλά. Καμία αντίρρηση. 

στόσο, δεν είναι οι μοναδικοί επιστήμονες. 
Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που σπούδασαν 
και ξόδεψαν και ξοδεύουν καθημερινά τον 
εαυτό τους για την επιστήμη τους και την 
κοινωνία και αμείβονται με μισθούς λογικούς, 
ενίοτε και με ψίχουλα! Η ιατρική, άλλωστε, 
είναι πρωτίστως κοινωνικό λειτούργημα, 
είναι Αποστολή, δεν είναι επάγγελμα! Αυτό 
δεν σημαίνει ότι οι γιατροί δεν πρέπει να 
αμείβονται ικανοποιητικά. Οι προκλήσεις, 
όμως, πρέπει να απαγορεύονται! 

Οι γιατροί πιέζουν ακόμη την Κυβέρνηση, 
ώστε η συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ να μην 
απαγορεύει την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής! 
Πρόκειται για μια διαδικασία, που εδώ και 
χρόνια εφαρμόζεται στην Ελλάδα, και κατά 
γενικήν ομολογίαν μόνο τους γιατρούς εξυ-
πηρετεί. ιλιάδες είναι τα παραδείγματα με 
ασθενείς που χρήζουν άμεσης ιατρικής θε-
ραπείας (συνήθως χειρουργικής επέμβασης), 
με τους γιατρούς να τους παραπέμπουν σε 
μακρινά ραντεβού (ακόμη και ετών), επικα-
λούμενοι μεγάλο φόρτο εργασίας. στόσο, 
οι ίδιοι γιατροί προτείνουν στους ασθενείς 
λύσεις σε ιδιωτικά νοσοκομεία στα οποία 
εργάζονται, ακόμη και την επαύριον, με το 
αζημίωτο ασφαλώς! Κι αν ο ασθενής δεν 
έχει χρήματα, υπάρχει και το κοιμητήριο 
της αιωνίου αναπαύσεως!  

Για όσους ενδεχομένως τον αγνοούν, να 

πούμε πως οι γιατροί, με την αποπεράτωση 
των σπουδών τους, δίνουν τον γνωστό όρκο, 
τον όρκο του Ιπποκράτη. Ο όρκος του Ιπ-
ποκράτη είναι ο όρκος που λαμβάνεται από 
ιατρούς και αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση 
της ιατρικής. Στην τελευταία παράγραφο του 
όρκου διαβάζουμε:     

  ,   , 
      -

      
     -

,   Απόδοση στα 
Νέα Ελληνικά: «Αν τηρώ τον όρκο αυτό και 
δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολή-
ψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή 
και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ 
και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα». Τώρα 
εσείς τι λέτε; Πόσους γιατρούς γνωρίζετε που 
δεν παραβιάζουν τον όρκο τους; 

Σίγουρα ο τομέας της υγείας συνιστά 
έναν από τους σημαντικότερους -αν όχι 
τον σημαντικότερο- πυλώνες της ζωής των 
πολιτών ενός κράτους και συνακόλουθα η 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
του αποτελεί στοίχημα για την πολιτική της 
κάθε κυβέρνησης. Η παρούσα κυβέρνηση 
μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα μόνο 
αν είναι αποφασισμένη να μην κάνει συμ-
βιβασμούς και να μην υποκύψει σε εκβια-
σμούς! Κακά τα ψέματα, οι πιο επικερδείς 
επιχειρήσεις στις μέρες μας (στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα), είναι οι επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Οι πλείστοι πολίτες πιστεύουν (μεταξύ 
αυτών και ο γράφων), ότι η βασική αιτία 
που η συζήτηση για το ΓεΣΥ κατήντησε σαν 
της Άρτας το γεφύρι, είναι μόνο το χρήμα το 
«άτιμο»! Κι όμως, Ελλάδα και Κύπρος, με 
βάση το Σύνταγμά τους, έχουν υποχρέωση 
να παρέχουν στους πολίτες τους δωρεάν 
Παιδεία και Υπηρεσίες Υγείας. Τώρα γε-
λάστε με την καρδιά σας, δίκαιο θα έχετε! 

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχαν γιατροί 
που έκαναν τα πάντα για τους ασθενείς τους 
χωρίς αμοιβή. Άμα μάλιστα καταλάβαιναν 
πως οι ασθενείς τους ήταν φτωχοί άνθρωποι, 
τους έδιναν και χρήματα. έρνω στη μνήμη 
των παλαιότερων το πιο χαρακτηρισμό πα-
ράδειγμα. Ορθοπεδικός Κώστας ατζηκακού 
(1924-1982), με την πλατιά αναγνώριση, την 
ανιδιοτέλεια, το χαρακτηριστικό χαμόγελο 
και τον γραφικό του μύστακα που ενίοτε 
έκανε και ιατρικά θαύματα! Συνάδελφοί του 
σήμερα θυμούνται ότι λεωφορεία γεμάτα 
ασθενείς κατέφθαναν καθημερινά ακόμη 
και από τη μακρινή Πάφο στην κλινική 

ατζηκακού στην Αμμόχωστο. Όπως 
διαβάζουμε στο βιβλίο «Κυπρίων ιατρών 
έργα, η ιατρική στην Κύπρο 19 0-1960» 
του Λάκη Κ. Αναστασιάδη: «Έξω δε από 
την κλινική του και στην γύρω περιοχή η 
εικόνα έμοιαζε με εμποροπανήγυριν, με 
μικροπωλητές να διαλαλούν τις πραμάτειες 
τους και οι ασθενείς να συναγελάζονται με-
ταξύ τους ώσπου να έρθει η σειρά τους να 
εξεταστούν…».  

Υστερόγραφο 1: Η εξυπηρέτηση στα 
δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου ήταν 
και εξακολουθεί να είναι πανάθλια! Το 
έζησα ο ίδιος, δύο φορές μάλιστα. Την 
πρώτη φορά, πριν από πολλά χρόνια, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (ΓΝΛ), όπου 
από το πρωί μέχρι το απόγευμα σφάδαζα 
από τους πόνους και ουδείς γιατρός με εξέ-
τασε. Έφυγα με δική μου ευθύνη υστέρα 
από προτροπή του αείμνηστου ΓΙΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡ ΠΟΥ Τάκη Αριστείδου, και 
κατέφυγα σε ιδιωτική κλινική όπου υπο-
βλήθηκα κατεπειγόντως σε εγχείρηση, και 
έτσι επέζησα! Παρόμοια ιστορία έζησα και 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πριν από λίγες 
ημέρες ο φίλος Παπα-Λεωνίδας μεταφέρθηκε 
στο ΓΝΛ μετά από σοβαρά κατάγματα που 
προκλήθηκαν από πτώση, την ώρα που 
έψελνε με τα  μικρά παιδιά τα κάλαντα των 
Θεοφανίων. Αγγειοχειρουργός στο ΓΝΛ δεν 
υπάρχει! Ο χρόνος που χάθηκε, μέχρι να 
μεταφερθεί στη Λευκωσία, αποδείχθηκε 
μοιραίος. Δυο μέρες μετά, ο Παπα-Λεωνίδας 
ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων! Με 
τον Σταυρό στο χέρι, κατευθείαν για τον 
παράδεισο! 

Υστερόγραφο 2: Αν είσαι ηλικιωμένος 
και καταφύγεις σε δημόσιο νοσοκομείο, 
καλού-κακού ετοίμαζε και την κηδεία σου. 
Εκτός αν είσαι εύπορος και επώνυμος!  

* Αναπλ. καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.a oustis otmail.com  
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ΔΥΣΤΥ ΩΣ, Η ΚΥΠ ΟΣ Ε ΕΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΙΚΙΟΚ ΑΤΙΚΗ ΝΟΟ
Τ ΟΠΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΛΕΙ ΟΥ ΕΛΕΓ ΟΥ ΤΗΣ 
Ε ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ ΗΛΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ. ΣΤΑ 

ΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕ ΑΣΑΝ, Η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ Ε ΕΙ ΔΙΑ
ΜΟ ΦΩΣΕΙ ΣΥΜΠΕ ΙΦΟ ΕΣ 
ΚΑΙ ΝΟΟΤ ΟΠΙΕΣ, ΚΑΤΑΦΕ
ΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕ ΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 
ΚΑΙ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΤΗΣ ΚΟΥΛ
ΤΟΥ ΑΣ ΜΑΣ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥ
ΝΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟ
ΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΜΑΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ω Α, ΗΤΑΝ 
ΚΑΙ ΘΑ Π ΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑ Α
ΜΕΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΗΛΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗ ΑΝ, ΜΕ Π ΩΤΟ ΤΟ 
ΣΟΒΑ Ο Π ΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕ ΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ
ΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.  ΘΕΜΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥ
ΝΗΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΕΘΗΚΕ, 
ΟΜΩΣ, ΟΠΩΣ ΤΩ Α.  ΩΣ ΕΚ 
ΤΟΥΤΟΥ, ΟΙ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΠΕ Ι 
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟ ΑΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΕΣΤΩ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ ΠΕ Ι
ΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑ 
ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΗ*

 Τ  Γ  Σ  Υ      Ι

ΟΙ ΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΕΟ ΑΝΟΥΣ*



ίποτα, πλέον, δεν μπορεί 
να προκαλεί έκπληξη. 
Όλα ισοπεδώνονται με 
μια πρωτοφανή ταχύτητα 
και σε τέτοιο βαθμό, που 
δεν μπορείς να προλάβεις 
να καταλάβεις, αν τα πάνω 

είναι τα κάτω και τα κάτω πάνω. 
Ο κόσμος έχασε την ικανότητα να εκ-

πλήσσεται. Του την αφαίρεσαν οι πολιτικοί 
με την πολιτική τους αγυρτεία, τις πολιτικές 
μεταμφιέσεις και τις μεταλλάξεις τους. Όταν 
εμφανίζονται αριστεροί, αντι-ιμπεριαλιστές, 
προασπιστές των λαϊκών συμφερόντων και 
στο τέλος αποδεικνύονται   χειρότεροι από 
τους δεξιούς και τους χειραγωγούμενους 
των ξένων δυνάμεων, τι άλλο απομένει;  

Η διαδρομή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
Τσίπρα -ΑΝΕΛ στην Ελλάδα -που οδεύει 
προς το τέλος της- είναι μια τοιχογραφία 
αντιθέσεων, αντιπερισπασμών και αντιλα-
ϊκών προσεγγίσεων. Ένα κατασκεύασμα, 
που εκ των υστέρων διαπιστώνεται πως 
ήταν μια εξωμήτριος πολιτική γέννα, προ-
κειμένου να «σαγηνεύσει», να παγιδεύσει 
και να καθυποτάξει τις λαϊκές μάζες, που 
πίστεψαν πως «η πρώτη φορά Αριστερά» 
θα έφερνε την πολυπόθητη αλλαγή και 
απαλλαγή από τις ξένες επιβουλές και επι-
βολές στην καθημαγμένη Ελλάδα. Μια 
Ελλάδα, που για εβδομήντα τόσες δεκαετίες 
είναι δεμένη χειροπόδαρα σε ξένα κέντρα 
αποφάσεων και έχει υποφέρει τα πάνδει-
να από αμερικανόδουλες κυβερνήσεις, 

δικτάτορες, μειοδοσίες, πραξικοπήματα 
και χαμένες πατρίδες. 

Αυτοί που θα έσκιζαν τα μνημόνια της 
κακόχρονης Τρόικας μετεξελίχθηκαν σε 
υμνητές της. Μεταλλάχθηκαν σε  υπε-
ρασπιστές της Μέρκελ και του υβριστή 
των Ελλήνων Σόιμπλε. Αυτοί που δεν θα 
δέχονταν ούτε μύγα στο σπαθί τους κατά 
των συμφερόντων του ελληνικού λαού,  
χρησιμοποιούν σήμερα δακρυγόνα και 
χημικά για να διαλύσουν τον ξεσηκωμό και 
την οργή του εναντίον μιας ιμπεριαλιστικής 
συμπαιγνίας, που φέρει την ονομασία Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Μια δράκα σλαβό-
φωνων, που συνομιλούν και συνεννοούνται 
αναμεταξύ τους εις άπταιστον βουλγαρική 
διάλεκτο με αλυτρωτικά συνθήματα και 
βλέψεις, θα ανακηρυχθούν σε Μακεδόνες 
με τις ψήφους μιας Βουλής που πλέον δεν 
εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Με αυτήν 
την ιδιότητα και «εθνική» καταγωγή οι ψευ-
δομακεδόνες θα εισέλθουν μετά βα ων και 
κλάδων εις την αιμοσταγή βορειοτλαντική 
συμμαχία του ΝΑΤΟ και με τα τσαρούχια 
μιας διεφθαρμένης πολιτικής σε μέλος της 
ωραίας και «καλοκάγαθης» οικογένειας 
της Ε.Ε. Τι και αν δεν πληρούν κανέναν 
από τους «πολιτικούς» ή «οικονομικούς 
όρους» της Ενωμένης Ευρώπης… 

σ  και ν ν
Η φωνή του λαού ακούγεται μόνο στους 

δρόμους και στις πλατείες, αλλά η δήθεν 
Αριστερά κωφεύει στο αίτημά του για 

δημοψήφισμα, όπου θα φανεί η γύμνια 
της κυβέρνησης και όσων βρίσκονται 
πίσω από την επιβολή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών.

 Κατά τις συζητήσεις των τελευταίων 
ημερών για την επαίσχυντη αυτή συμφωνία-
συμπαιγνία ακούστηκαν πολλά κακόηχα 
και εξωφρενικά, προκειμένου να τονιστεί 
η αναγκαιότητα της επικύρωσής της από 
τη Βουλή των Ελλήνων. 

Η γνωστή και στην Κύπρο πρώην 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Σία Αναγνωστοπούλου, χαρακτήρισε τη 
συμφωνία των Πρεσπών ως «αντι-ιμπε-
ριαλιστική συμφωνία», που θα συμβάλει 
στην πρόοδο και την ευημερία των δύο 
γειτονικών λαών.

Δεν είναι τυχαίο. Η ίδια κυρία είχε εκ-
θειάσει το 2004 το εκτρωματικό σχέδιο 
Ανάν, χαρακτηρίζοντάς το τη μοναδική 
λύση για το Κυπριακό. Είναι η ίδια που 
πριν από μερικά χρόνια (πριν ανέλθει στην 
εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ), σε ταβέρνα στην εντός 
των τειχών Λευκωσία, κατηγορούσε την 
τέως Γ.Γ. του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, και 
το κόμμα της ως αναχρονιστές που δεν 
μπορούν να συμβαδίσουν με τη σύγχρονη 
εποχή.

Σήμερα, αυτοί οι «σύγχρονοι αριστεροί» 
έχουν μετατραπεί σε νεροκουβαλητές της 
στρατιωτικής πολιτικής των ΗΠΑ του κάθε 
Τραμπ, Πομπέο και Μπόλτον. Είναι οι ίδιοι 
που θεωρούν «πρόοδο» να υποστηρίξουν 

τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια για τα Βαλκάνια και 
«πατριωτικό χρέος» την κοπτοσυρραφή 
ψήφων από άλλα κόμματα, προκειμένου 
να περάσει με πλειοψηφία από τη Βουλή 
η εν λόγω συμφωνία.

ασ στ  σοι δια νούν
Όσοι διαφωνούν μαζί τους είναι φασίστες, 

τραμπούκοι και εθνικιστές. Δηλαδή, το 
80  του ελληνικού λαού, που δημοκρα-
τικά διεκδικεί να έχει λόγο σε ένα μείζον 
θέμα που αφορά τη χώρα του, είναι εχθρός 
του ίδιου του εαυτού του. Εχθροί της δη-
μοκρατίας, αυτοί που ανησυχούν από τις 
προειδοποιητικές απειλές του μεσολαβητή, 
Μάθιου Νίμιτς, πως, αν δεν επικυρωθεί 
η συμφωνία, θα ακολουθήσουν πολλά 
επικίνδυνα σενάρια…

Ο Μάθιου Νίμιτς, λοιπόν, ο Αμερικα-
νός που έβαλε τη σφραγίδα του σε πολλές 
συμφωνίες για τον πολυτεμαχισμό των 
Βαλκανίων μετά τον ανηλεή βομβαρδι-
σμό τους, εμφανίζεται ως προστάτης των 
Ελλήνων που γνοιάζεται για το καλό τους.

Ακόμα και αν η συμφωνία των Πρε-
σπών επικυρωθεί, το σίγουρο είναι πως 
στη συνείδηση του ελληνικού λαού θα είναι 
άκυρη και καταδικασμένη. Η επικύρωσή 
της εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τις 
προοδευτικές δυνάμεις. Για τους ανθρώ-
πους που σκέφτονται ακόμα σωστά και 
η έννοια της δημοκρατίας έχει ακόμα τη 
βαρύτητα της λαϊκής κυριαρχίας, που είναι 
η καθοριστική και αμετάκλητη βούληση 
των πολλών.

Η μεταλλαγμένη Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ-
Τσίπρα δεν θα έχει, δυστυχώς, μόνον το 
κρίμα στον λαιμό της για την επικύρωση 
μιας συμφωνίας που σχεδιάστηκε σε ξένα 
κέντρα αποφάσεων, αλλά θα επιτρέψει την 
άνοδο της ακροδεξιάς, που θα κεφαλαιοποι-
ήσει τον ψευδοπατριωτισμό της στην κάλπη. 
Σε μιαν ακροδεξιά επικίνδυνη, που, ενώ 
η ίδια ασπάζεται τον ναζισμό, θα πουλάει 
δεξιά και αριστερά ψευδοπατριωτισμό. Και 
την κατάλληλη στιγμή θα χρησιμοποιηθεί 
ως σφήνα, για να περάσουν από τις Κερ-
κόπορτες άλλα υποχθόνια σχέδια κατά 
της Ελλάδας.

Το ποια θα είναι η κατάληξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ή του Τσίπρα κανέναν δεν ενδιαφέρει, 
πέρα από κάποιες μάζες, που παραμένουν 
εγκλωβισμένες στα ψευδεπίγραφα. Το τρα-
γικότερο είναι πως η ιστορία θα καταγρά-
ψει στα κατάστιχα μια μειοδοσία και θα τη 
φορτώσει σε μιαν Αριστερά που ποτέ δεν 
υπήρξε Αριστερά. Και τους πρωταγωνιστές 
της ως υπάκουα φερέφωνα των ξένων.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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 κόσμος έχασε την ικανότητα να εκπλήσσεται!
Στα καθ’ ημάς, το τοπίο είναι εξίσου 

καταθλιπτικό. 
Το ξεκατίνιασμα λειτουργών της Δι-

καιοσύνης, που παρακολουθήσαμε στην 
τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Θε-
σμών της Βουλής, δεν προκάλεσε καμιά 
έκπληξη. , κατά πολλούς και διάφορους, 
τελευταίος πυλώνας της δημοκρατίας, 
που θα πρέπει να προστατευθεί με με-
ταρρυθμίσεις, δυστυχώς πάσχει. Όπως 
πάσχουν όλοι οι θεσμοί  του κράτους 
μας. Η Δικαιοσύνη έκλεινε τα μάτια ερ-
μητικά όταν η οικονομική κρίση σάρωνε 
όλα τα στρώματα του λαού και άφηνε 
αλώβητους και περιχαρείς μόνον όσους 
κατάφεραν να στείλουν στο εξωτερικό 
τα εκατομμύρια των καταθέσεών τους. 
Σήμερα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που 
κουνούν το δάκτυλο απειλητικά και μας 
λεν πως θα σώσουν την κατάσταση με 
τροπολογίες και αλλαγές. Την ίδια ώρα, 
οι διεργασίες στα κόμματα συνεχίζονται 
για τον καταρτισμό των υποψηφίων για 
τις Ευρωεκλογές. Το ΑΚΕΛ επέλεξε να 
τοποθετήσει στην εξάδα των υποψηφίων 
του τον γνωστό Τ/κ ακαδημαϊκό Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ. Έναν δεξιό, που, επειδή 
υποστήριξε την υποψηφιότητα Μαλά 
στις προεδρικές εκλογές, κρίθηκε άξιος 
να εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή και 
στη λεγόμενη ομάδα της Αριστεράς, που 
κάθε άλλο παρά Αριστερά είναι. Το ΑΚΕΛ 
θα μπορούσε να κέρδιζε το στοίχημα, αν 
κοσμούσε το ψηφοδέλτιό του με Τουρ-
κοκύπριους πατριώτες προοδευτικούς, 
όπως ο γνωστός δημοσιογράφος Σενέρ 
Λεβέντ, ο οποίος, ως γνήσιος Κύπριος, 
στρέφει συνεχώς τα πυρά του εναντίον 
της κατοχικής Τουρκίας και δεν λυγίζει 
ούτε με τις απειλές, ούτε με τις αγωγές 
του Τούρκου δικτάτορα Ερντογάν. Ίσως, 
όμως, να μη χρειάζεται πατριώτες της 
στόφας και της εμβέλειας του Σενέρ. Άλ-
λωστε, κάποιοι τον αποκάλεσαν «χρήσιμο 
ηλίθιο» και δεν ντράπηκαν τα μούτρα 
τους, όταν καθημερινά αυτός ο άνθρω-
πος, με χιλιάδες άλλους προοδευτικούς 
Τ/κ, δίνουν τον δικό τους αγώνα για μια 
Κύπρο ενωμένη, χωρίς την παρουσία 
και τις εγγυήσεις της Τουρκίας.

Βίοι παράλληλοι με τις «Αριστερές» 
προσεγγίσεις του ΣΥΡΙΖΑ; 

Με την προσωπική απεσταλμένη του, Τζέιν 
ολ Λουτ ( ut ), ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο 

Γκουτέρες αναζητεί «όρους αναφοράς» 
για επανέναρξη των συνομιλιών/διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό. Για τέσσερεις και πλέον δεκαετίες με 
ποιους «όρους αναφοράς» διεξάγονταν οι συνομιλίες; 
Εκτός και αν ήταν «κουβέντες του καφενείου», όπως 
πολύ επιτυχώς τις χαρακτήρισε ο Άγγλος δημοσι-
ογράφος Ρόμπερτ ισκ, προ μερικών ετών στην 
έγκριτη εφημερίδα « n p n nt». Καθήκον του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ και των κατά καιρούς αντιπροσώπων, 
απεσταλμένων και συμβούλων του, έπρεπε να ήταν 
η εφαρμογή των αποφάσεων και ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού και όχι η αναζήτηση «όρων αποδο-
χής» και η τήρηση «ίσων αποστάσεων». Εκτός και αν 
οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα είναι επιταγές χωρίς 
αντίκρισμα, όπως ορθά έχει λεχθεί. Ο αείμνηστος 
Θεμιστοκλής Δέρβης, που άφησε εποχή για τα σκω-
πτικά του Ευφυολογήματα, χαρακτήρισε τον ΟΗΕ 
ως «Λέσχη Διεθνών Απατεώνων». Και είχε απόλυτο 
δίκαιο. Αυτοί οι εκπρόσωποι που, κατά καιρούς, μας 
απέστειλαν οι εκάστοτε Γ.Γ., στερούνταν σοβαρότητας, 
με εξαίρεση τον Γκάλο Πλάζα, αργότερα Πρόεδρο 
του Ισημερινού, που σαφώς και απεριφράστως κα-
τέγραψε στην έκθεσή του το ανεφάρμοστο οποιασ-
δήποτε μορφής Ομοσπονδίας και εισηγείτο ως λύση 
την «αδέσμευτη ανεξαρτησία» (Αν, στο μεταξύ, δεν 
βρίσκεται στη ζωή, «αιωνία του η μνήμη»). Αλλά, ας 
σχολιάσουμε τους τρεις τελευταίους εκπροσώπους του 
Γ. Γ. του Οργανισμού.  Ο Λατινοαμερικανός Άλβαρο 
Ντε Σότο στερείτο σοβαρότητας και χαρακτηρίζετο 
από επιπολαιότητα, αφού ήθελε να μας καθιερώ-
σει «σημαία» και «κρατικό ύμνο» προκαταβολικά, 
προκήρυξε δε και σχετικούς διαγωνισμούς. Για τον 
Αυστραλό Αλεξάντερ Ντάουνερ, πρώην Πρόεδρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι, όταν 
τον έβλεπε, «έβγαζε σπυρούδκια». Ο Έσπεν Μπαρθ 
Έιντε, μετά το Κραν Μοντανά, χαρακτηρίστηκε πε-
ρίπου ως ψεύτης, διότι μετέφερε στην πλευρά μας 
λανθασμένα και παραπλανητικά μηνύματα για τις 
τουρκικές θέσεις. Τώρα έχει ανατεθεί το πρόβλημά 
μας σε γυναίκες, προφανώς διότι η Κύπρος είναι 
«νήσος της Αφροδίτης».

Ιδού πόσες ασχολούνται με το Κυπριακό: 1) Ελί-
ζαμπεθ Σπέχαρ, ειδική σύμβουλος του Γ.Γ. 2) Τζέιν 

ολ Λουτ, ειδική απεσταλμένη. 3) Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, 
βοηθός Γ.Γ. για πολιτικές υποθέσεις και 4) Σέριλ Πιρς 
(Αυστραλία), φερόμενη ως νέα Διοικητής της Ειρη-
νευτικής Δύναμης. ) ς γνωστόν η επικεφαλής της 
Αστυνομικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο είναι 
και αυτή γυναίκα (μου διαφεύγει το  όνομά της). Πριν 
από μερικούς μήνες, όταν ξέσπασε στο όλιγουντ το 
σκάνδαλο στο οποίο ήταν αναμεμειγμένος ο εκ των 
παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών της Εταιρείας 

, arr  inst in, που κατηγορήθηκε 
για σεξουαλικές παρενοχλήσεις αλλά και βιασμούς, 
πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ κατήγγειλε ευθαρσώς 
ότι παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν και στην έδρα 
του ΟΗΕ, αλλά η είδηση παρήλθε απαρατήρητη από 
τα κυπριακά ΜΜΕ. Όσον αφορά τον πολυτελή βίο 
και την πολιτεία αυτών που εκπροσωπούν τις χώρες 
τους στον ΟΗΕ και ιδιαίτερα των Αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων, που μεταβαίνουν κάθε Σεπτέμβριο 
για να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση, ενώ οι λαοί τους λιμοκτονούν, 
πολλά έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί. Συνεπώς, 
ας μην περιμένουμε ότι όλοι αυτοί που λυμαίνονται 
τον ΟΗΕ θα σεβαστούν πρωτίστως οι ίδιοι τις αρχές 
του Καταστατικού άρτη του Οργανισμού και θα 
ενεργούν ανάλογα και στην περίπτωση της Κύπρου. 

 Η ούτω καλούμενη συμφωνία των Πρε-
σπών δεν συνομολογήθηκε για να εξυπηρετήσει 
τα εθνικά συμφέροντα του Ελληνισμού, αλλά εκεί-
να των ξένων. Γι’ αυτό και θα επισωρεύσει μύρια 
δεινά, όπως συνέβη με τις επάρατες συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου, που παρέδωσαν την Κύπρο 
στην Τουρκία.

* Πρώην συνδικαλιστής

Δεν είναι μόνο στην πολιτική που 
παρουσιάζεται πολλές φορές το 
φαινόμενο της υπεροψίας από 

μέρους των δυνατών, αλλά δυστυχώς 
κι από οργανωμένα επαγγελματικά 
σύνολα. Έχω κατά καιρούς αναφερ-
θεί στις δυσμενείς συνέπειες που το 
πείσμα συνδικαλιστικών οργανώσεων 
είχε ακόμη και για τα μέλη τους (π.χ. το 
αναλογικό σχέδιο κοινωνικών ασφα-
λίσεων). Σήμερα θα ασχοληθώ με τις 
οργανώσεις των εκπαιδευτικών και τη 
διαχρονική στάση τους στο θέμα της 
αναβάθμισης της εκπαίδευσης.

Θα ανέμενε κανένας από τις εκ-
παιδευτικές οργανώσεις να ασχολη-
θούν περισσότερο με το θέμα αυτό. 
Απεναντίας, όποτε επιχειρήσαμε να 
εισαγάγουμε κάποιες καινοτομίες, 
τις βρήκαμε αντιμέτωπες ή αδιάφο-
ρες. Από τότε που ασχολήθηκα με τα 
θέματα της Παιδείας, προσπάθησα να 
τις αναμείξω στον προγραμματισμό/
συντονισμό της ανάπτυξής της. Κατά 
την ετοιμασία του Δεύτερου Σχεδίου 
Ανάπτυξης, 1967-1971, σχηματίσαμε 
Συμβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, μια 
από αριθμό τέτοιων επιτροπών που 
συνεστήθησαν για πρώτη φορά, για να 
δοθεί η ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα 
και άλλους φορείς να κάμουν εισηγή-
σεις για το πρόγραμμα της επόμενης 
πενταετίας κι όχι μόνο. Ο θεσμός της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 

έγινε μόνιμος για κάποιο καιρό. Δυ-
στυχώς, εγκαταλείφθηκε.

Ανταποκριθέντες στην παράκληση 
του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, Υπουργού 
Παιδείας, βοηθήσαμε κι άνοιξε ο δρόμος 
για την υιοθέτηση από το σχολικό έτος 
1972-1973 της σταδιακής εισαγωγής 
της δωρεάν παιδείας μέχρι το 18ο έτος 
και της υποχρεωτικής μέχρι το 1 ο 
έτος της ηλικίας. Το Δεύτερο Σχέδιο 
Ανάπτυξης διελάμβανε την αναβάθμιση 
της υποδομής του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, ώστε να δεχθεί τη μεγαλύτερη 
εισροή μαθητών. Όμως, από τότε έγινε 
φανερόν ότι ουδεμία καινοτομία μπορεί 
να συντελεστεί, για τον απλούστατο λόγο 
ότι δεν υπήρχε ελεύθερος χρόνος για 
τίποτε πρόσθετο (είχε ήδη θεσμοθετηθεί 
και στη δημοτική η πρωινή φοίτηση) 
και γιατί οι εκπαιδευτικοί διορίζονται 
με τρόπο μη αξιοκρατικό. 

Ο πολύ λίγος χρόνος λειτουργίας 
των σχολείων (καθημερινά/ετήσια) δεν 
αρκεί ούτε για την ομαλή ανάπτυξη της 
διδακτέας ύλης, πολύ δε περισσότερο για 
την εμπέδωσή της. Το σύστημα το μόνο 
που καταφέρνει είναι να δημιουργεί άγ-
χος στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 
κι ασφαλώς τους γονείς. Πού να βρεθεί 
χρόνος για κάποια επιπλέον ασχολία 
ή μάθημα; Η παντελής παραγνώριση 
της πραγματικότητας αυτής οδηγεί και 
στην παραπαιδεία. Συνεχώς μιλούμε για 
τον ευεργετικότατο ρόλο της Παιδείας 
πάνω στη διάπλαση του χαρακτήρα και 
τη διάνοιξη του πνευματικού ορίζοντα 
των παιδιών. Σκεφτήκαμε, όμως, πόσο 
λίγο χρόνο είναι εκτεθειμένα τα παιδιά 
στη θετική επήρεια της εκπαίδευσης; 
Ελάχιστο! 

ο ο οή ο σ ο ο 
Τα θέματα αυτά επανέφερα κατά τη 

σύντομη παραμονή μου στο Υπουργείο 
Παιδείας το 1988/89. Με την ευκαιρία 
της εισαγωγής της πενθήμερης βδομά-
δας εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, 
προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την 
εισαγωγή του ολοήμερου σχολείου. 
Καθορίστηκαν οι σκοποί κι οι στόχοι 
του, οι ώρες λειτουργίας σε όλες τις 
βαθμίδες και υπολογίστηκαν οι ανά-
γκες σε κτήρια, εξοπλισμό και διδακτικό 
προσωπικό. Λύση βρέθηκε και για τη 
μεσημεριανή σίτιση των μαθητών, που 
ενέχει μεγάλη σημασία για την κοινω-
νικοποίηση των παιδιών.  

Αφού εξασφαλίσαμε την έγκριση 
του Υπουργού Οικονομικών, προχω-
ρήσαμε με τις αναγκαίες διαβουλεύσεις. 
Η απάντηση της ΠΟΕΔ/ ΟΕΛΜΕΚ/
ΟΛΤΕΚ ήταν ένα σκέτο όχι. Δυστυχώς 
κι οι Γονιοί Μέσης Εκπαίδευσης απέρ-
ριψαν την πρότασή μας. Σε λίγον καιρό 
έφευγα από το Υπουργείο Παιδείας. 
Συνέχισα, όμως, να έχω την άποψη ότι 
ακρογωνιαίος λίθος της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι 
η λελογισμένη επέκταση του χρόνου 
εκπαίδευσης των παιδιών μέσα στο 
σχολικό έτος.

ι διο ισ ο  
Εξάλλου, από τότε που άρχισα να 

ασχολούμαι με τα θέματα της Παιδείας, 
με ενοχλούσε ο αυτόματος διορισμός 
στη δημόσια εκπαίδευση των αποφοί-
των πανεπιστημίων μόλις ερχόταν η 
σειρά τους. Κι η σειρά αυτή δεν είχε να 
κάμει με την επίδοση, τις ικανότητες ή 
τα προσόντα τους, αλλά με τον χρόνο 
που πήραν το πτυχίο. Παρά τις προ-
σπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για 
αλλαγή του συστήματος, τα επιχειρήματα 
υπέρ της διατήρησης του καταλόγου 
συνεχώς αυξάνονταν, με προμετωπίδα 

την αποφυγή πολιτικών κι άλλων πα-
ρεμβάσεων στους διορισμούς. Οποία 
ειρωνεία! Για να αποφευχθούν οι τυχόν 
αναξιοκρατικοί διορισμοί, να συντη-
ρούμε ένα σύστημα διορισμών που 
από μόνο του είναι αναξιοκρατικό!  

Η πρότασή μας τo 1988/89 ήταν 
να βελτιωθεί ριζικά η λειτουργία του 
συστήματος με τη δημιουργία ενός 
αξιοκρατικού καταλόγου. Η κατάταξη 
των υποψηφίων κάθε χρόνο να γίνε-
ται με βάση μετρήσιμα αξιοκρατικά 
κριτήρια (γενική αξιολόγηση των 
επιδόσεων, πρόσθετων προσόντων, 
των αποτελεσμάτων ειδικών εξετάσε-
ων, γνώσεων παιδαγωγικών) και σε 
λιγότερο βαθμό με τα αποτελέσματα 
προφορικής συνέντευξης. Για να μην 
υπάρξει κενό κατά τη μετάβαση στο 
νέο, η εισήγηση ήταν οι διορισμοί να 
γίνονται κι από τους δύο καταλόγους 
για όσο διάστημα χρειάζεται να ισχύσει 
φυσιολογικά ο νέος. Το σχέδιο εγκρί-
θηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
αλλά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
το απέρριψαν. Το θέμα προσπάθησαν 
να προωθήσουν οι επόμενοι Υπουργοί 

ρ. ριστοφίδης και Κλ. Αγγελίδου, 
χωρίς αποτέλεσμα. 

ρειάστηκε να φτάσουμε στο 2018 
για τη λήψη απόφασης για τη λειτουργία 
ενός αξιοκρατικού καταλόγου διορισί-
μων. Εξάλλου, μόλις πρόσφατα συμ-
φωνήθηκε ότι ο Υπουργός Παιδείας 
θα πραγματοποιεί μια συνάντηση κάθε 
μήνα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, 
για να ανταλλάζονται απόψεις για τα 
θέματα που αφορούν την κάθε βαθμί-
δα εκπαίδευσης. Ας ελπίσουμε ότι και 
τα δύο θα έχουν αίσια και ουσιαστική 
κατάληξη.

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευ-
θυντής Γραφείου Προγραμματισμού
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Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΚΟΥΓΕ
ΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ Δ ΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ Η 
ΔΗΘΕΝ Α ΙΣΤΕ Α ΚΩΦΕΥΕΙ 
ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟ

ΗΦΙΣΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΝΕΙ Η 
ΓΥΜΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕ ΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΣΩΝ Β ΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙ
ΑΣ ΤΩΝ Π ΕΣΠΩΝ

Η διαδρομή της κυ έρνη-
σης ΣΥ Ι Α Τσίπρα ΑΝΕΛ 
στην Ελλάδα που οδεύει 
προς το τέλος της  είναι 

μια τοιχογραφία αντιθέσε-
ων, αντιπερισπασμών και 
αντιλα κών προσεγγίσεων. 

να κατασκεύασμα που εκ 
των υστέρων διαπιστώ-
νεται πως ήταν μια εξω-
μήτριος πολιτική γέννα, 
προκειμένου να σαγη-

νεύσει , να παγιδεύσει και 
να καθυποτάξει τις λα κές 
μάζες, που πίστε αν πως 
η πρώτη φορά Αριστερά  

θα έφερνε την πολυπόθη-
τη αλλαγή και απαλλαγή 
από τις ξένες επι ουλές 
και επι ολές στην καθη-

μαγμένη Ελλάδα
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Βαδίζοντας προς τις Ευρωεκλογές 
του Μα ου, όπου οι αντιευρωπαϊκές 
- ακροδεξιές δυνάμεις θα επιχει-

ρήσουν να κεφαλαιοποιήσουν κέρδη από 
την απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών 
από τα πολλαπλά προβλήματα της Ε.Ε., 

χρειάζεται μια ειλικρινής ενδοσκόπηση 
για τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση. 

Οι λαοί και οι πολίτες διατυπώνουν 
ερωτήματα και εκφράζουν ανησυχίες 
για το παρόν και το μέλλον. Οι λαοί και 
οι πολίτες ζητούν πειστικές απαντήσεις 
στα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους. 
Για την ανεργία, για τους χαμηλούς ή 
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, για 
την οικονομική στασιμότητα, για την 
ανεξέλεγκτη μετανάστευση αλλά και 
για την απουσία μιας αποτελεσματικής 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής, Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας.

Κοινό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώ-
πη «δεν τα πάει καλά». Ότι χρειάζονται 
αλλαγές. Και ότι αυτές οι αλλαγές προ -
ποθέτουν περισσότερη και όχι λιγότερη 
Ευρώπη, όπως εισηγούνται και επιδιώκουν 
οι καραδοκούντες ευρωσκεπτικιστές. Οι 
οποίοι φαίνεται να καλπάζουν, εν όψει 

ευρωεκλογών, καθώς τα ακροδεξιά κόμ-
ματα προσδοκούν βάσιμα σε σημαντικά 
εκλογικά οφέλη. 

Δεν είναι δυνατόν η Ε.Ε., που αποτελεί 
σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά του κό-
σμου, που πραγματοποιεί περισσότερες 
εξαγωγές από τις ΗΠΑ, να παραμένει 
ανήμπορη να επιλύσει τα προβλήματα 
και να ξεφύγει από το σημερινό τέλμα.

Απέναντι στις προκλήσεις και τους 
κινδύνους του παγκοσμιοποιημένου 
οικονομικού περιβάλλοντος πρωταρχι-
κό καθήκον αποτελεί η συμφιλίωση της 
οικονομίας της αγοράς με την κοινωνία 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ανάπτυξη να μην 
αφήνει εκτεθειμένους τους ασθενέστερους 
στον παγερό αέρα ενός απάνθρωπου οι-
κονομικού νεοφιλελευθερισμού, αλλά να 
επιμερίζεται σε ευκαιρίες και κέρδη για 
όλες τις ομάδες της κοινωνίας. Ο πλούτος 
να διανέμεται σε πολλούς. Η παιδεία και η 

γνώση να αποτελούν κοινό και προσβάσιμο 
για όλους αγαθό. Οι μηχανισμοί και οι 
δομές της οικονομίας να μη διαμορφώ-
νουν μια κοινωνική εξέλιξη που οδηγεί 
στην ανεργία και την περιθωριοποίηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το κόστος της 
ανάπτυξης για το περιβάλλον, που είναι η 
κοινή παγκόσμια κληρονομιά. Και βέβαια 
η ποιότητα της ζωής, τα ανθρώπινα και 
τα κοινωνικά δικαιώματα όλων. 

Μέσα στο πολυσύνθετο και εξαιρετι-
κά δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, η 
προοδευτική  πρόταση είναι μια δέσμη 
μέτρων, που θα αποκαθιστά συνθήκες 
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, 
θα ενισχύει τον ρόλο της Ε.Ε. στη διεθνή 
πολιτική σκηνή, ενώ θα διατηρεί αλώβητο 
και ζωντανό το όραμα της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. 

Τα μέτρα αυτά να στοχεύουν τη δια-
σφάλιση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρω-

παϊκό επίπεδο, ότι θα δοθούν πειστικές 
απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα 
των απλών ανθρώπων κατά τρόπο που η 
παγκοσμιοποίηση να μετατρέπεται από 
απειλή σε ευκαιρία, να δημιουργούνται 
θέσεις εργασίας, να αναπτύσσονται απο-
τελεσματικές μορφές κοινωνικής ασφά-
λισης και να υπάρχει αποτελεσματική 
διαχείριση της μετανάστευσης. 

Αυτές είναι οι προτεραιότητες, αυτή 
είναι η προοδευτική απάντηση στην κρί-
ση. Ανάπτυξη με επενδύσεις τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, 
παροχή ευκαιριών σε όλους για γνώση 
και παιδεία και εξοικείωση με την τε-
χνολογία. Εργασία για όλους. Κοινωνική 
Ευρώπη για άνδρες και γυναίκες. Καθαρό 
περιβάλλον για το σήμερα και το αύριο. 
Αλληλεγγύη στη διευρυμένη Ευρώπη, 
όχι Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. 

Για την υλοποίηση αυτών των πολι-

τικών είναι αναγκαία η απόρριψη μιας 
ανάλγητης, ασύδοτης και άπληστης οι-
κονομίας της αγοράς. Η υιοθέτηση μιας 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Που 
θα μπορεί να δώσει πειστικές απαντήσεις 
στα αγωνιώδη ερωτήματα των ανθρώπων. 
Που θα κάμει τη διαφορά στη ζωή τους. 
Τα «Κίτρινα γιλέκα» της Γαλλίας είναι 
ίσως μια ύστατη προειδοποίηση. 

Αυτές οι προοδευτικές πολιτικές, σε 
συνδυασμό με την ισχυροποίηση των 
ευρωπαϊκών θεσμών, με την αναβάθμιση 
των δομών συνεργασίας και τη δημιουρ-
γία μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
ενός ευρωπαϊκού συλλογικού συστήμα-
τος ασφάλειας, μπορούν να οδηγήσουν 
την Ευρώπη σε γρήγορη έξοδο από την 
κρίση. Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, η 
προοδευτική απάντηση στην κρίση είναι 
μονόδρομος.
 * Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Η  σε δοκιμασία

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΟ ΙΣΤΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕ ΕΙ ΤΟ Σ ΕΔΙΟ 
Β Β ΙΣΚΕΤΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΜ
ΜΕΝΗ Η ΣΤ ΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
Π ΩΘΥΠΟΥ ΓΟΥ ΝΑ ΟΚΑ
ΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΟΝΟ  ΜΕ Ι 
ΤΙΣ  ΜΑ ΤΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟ Ο 
ΝΑ ΦΕ ΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥ
ΕΣ ΜΠ ΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜ

ΜΑ ΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕ ΤΟΥΝ 
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΤΕ 
ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗ Ω Α ΝΑ 
ΣΥΝΤ ΙΒΕΙ  ΜΕ ΜΙΑ Ε ΟΔΟ 
Ω ΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

 ΣΤΑΥΡΟΛΕ Ο ΓΙΑ  ΑΚΟΜΑ ΙΟ ΓΕΡΟΥΣ ΛΥΤΕΣ 

«Παίζει» με τον χρόνο η Μέι 
Ε

πιστρέφοντας στη Βουλή των 
Κοινοτήτων λίγες ημέρες 
μετά την ολοκληρωτική 
της συντριβή, η Πρωθυ-
πουργός Τερέζα Μέι πα-
ρουσίασε το σχέδιο Β για 
το r it, αποτυγχάνοντας 

να πείσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου 
και τους επικεφαλής επιχειρηματικών 
φορέων. Το λεγόμενο «σχέδιο Β» τελικά 
δεν έμοιαζε με τίποτε άλλο παρά με ένα 
«ξαναζεσταμένο» σχέδιο Α, αφού όχι μόνο 
δεν πρόσθεσε κάτι καινούργιο στη συζή-
τηση για την έξοδο της Βρετανίας από την 
ΕΕ, αλλά απέτυχε να αποσαφηνίσει προς 
ποια κατεύθυνση οδηγεί η κυβερνητική 
πολιτική τη χώρα. Μετά την τοποθέτησή 
της, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο βρίσκεται βαλτωμένο στο 
ίδιο σημείο όπου βρισκόταν δύο χρόνια 
πριν, βαθιά διαιρεμένο και χωρίς καμιά 
ελπίδα να διαφαίνεται στον ορίζοντα για 
άρση του αδιεξόδου της βαθιάς πολιτικής 
κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

ι ανα ο κ ιδι  τη  ι
Η Τερέζα Μέι, πατώντας με ασφάλεια 

πάνω σε γκρίζες ζώνες, προχώρησε μεταξύ 
άλλων σε δύο αναφορές-«κλειδιά». Αρχικά 
απέκλεισε την πιθανότητα της διεξαγωγής 
ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, καθη-
συχάζοντας έτσι τους Συντηρητικούς και 
ειδικά τους r itt rs, μετά το άνοιγμα 
που έκανε με τις διακομματικές συνομι-
λίες με κόμματα που υποστηρίζουν την 
παραμονή στην ΕΕ, ενώ κατέστησε σαφές 
ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στο πλάνο της 

κυβέρνησης. Η δεύτερη αναφορά-«κλειδί» 
αφορά στο «αγκάθι» της συμφωνίας, το 
λεγόμενο « ac stop» για τα ιρλανδικά 
σύνορα. Αυτή η κομβικής σημασίας 
πρόνοια της συμφωνίας με την ΕΕ «ανα-
θεματίζεται» τόσο από τους υποστηρικτές 
του r it, αφού, όπως ισχυρίζονται, θα 
εγκλωβίσει τη Βρετανία σε μιαν ατέρμονα 
παραμονή στην Τελωνειακή Ένωση, όσο 
και από το Ενωτικό Κόμμα της Βόρειας 
Ιρλανδίας, το οποίο ανησυχεί ότι, με αυτήν 
τη ρύθμιση, οι κάτοικοι της περιοχής θα 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από 
την υπόλοιπη Βρετανία. Η δήλωση, όμως, 
ότι θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες για να 
συζητήσει ξανά το « ac stop» στερείται 
σαφήνειας, αφού δεν ξεκαθαρίζει εάν οι 
αλλαγές, τις οποίες θα ζητήσει, θα έχουν 
νομικά δεσμευτική ισχύ ή εάν αυτές θα 
γίνουν στο κείμενο της συμφωνίας ή στην 
πολιτική διακήρυξη. Πίσω, όμως, από την 
αοριστία, που διακατέχει το σχέδιο Β, βρί-
σκεται συγκαλυμμένη η στρατηγική της 
Πρωθυπουργού να «ροκανίσει τον χρόνο» 
μέχρι τις 29 Μαρτίου, με στόχο να φέρει 
όλες τις πλευρές μπροστά στο δίλημμα 
είτε να αποδεχτούν τη συμφωνία της είτε 
να αφήσουν τη χώρα να «καταποντιστεί» 
με μια έξοδο χωρίς συμφωνία.

Η αντ ση 
τη  αντι ο τ ση

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης 
το «πάθημα έγινε μάθημα» για τον ηγέτη 
των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος, 
αφήνοντας πίσω, για λίγο, τουλάχιστον, τις 
σκέψεις για δεύτερη πρόταση μομφής κατά 

της κυβέρνησης, προσπάθησε να χρησιμο-
ποιήσει το Κοινοβούλιο για να αποσπάσει 
την «πρωτοβουλία επί του r it» από την 
Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι. Με όπλο τις 
τροπολογίες που κατέθεσαν, οι βουλευτές 
στοχεύουν στην ανάληψη του ελέγχου των 
διευθετήσεων για την έξοδο της χώρας από 
την ΕΕ από την εξασθενημένη κυβέρνηση 
μειοψηφίας της Μέι. Ειδικότερα, οι Εργα-
τικοί πρότειναν τροπολογία, με την οποία 
θα αναγκάσουν την κυβέρνηση να δώσει 
στους βουλευτές χρόνο για να εξετάσουν 
και να ψηφίσουν επί των επιλογών που 
έχουν, για να αποτρέψουν ένα σκληρό 
διαζύγιο. Μέσα σε αυτές τις επιλογές συ-
μπεριλαμβάνεται η μόνιμη τελωνειακή 
ένωση με την ΕΕ, πρόταση, η οποία απο-
τελεί κόκκινη γραμμή για τη Μέι και για 
μερίδα Συντηρητικών. Μέσα στις προτάσεις 
αναμενόταν να κατατεθεί και τροπολογία 
για δεύτερο δημοψήφισμα, εντούτοις, οι 
Βρετανοί βουλευτές αποφάσισαν να μην 
το πράξουν, αφού ο ηγέτης της μείζονος 
αντιπολίτευσης ακόμα κρατάει κλειστά τα 
χαρτιά του για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας 
επιλογής. Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις 
τροπολογιών επί της κυβερνητικής πολιτικής 
για τα επόμενα βήματα στο r it, ενόψει 
της ψηφοφορίας της ερχόμενης Τρίτης. Ήδη 
έχουν κατατεθεί 14 τροπολογίες, με τις πιο 
σημαντικές να επιδιώκουν παράταση της 
διαδικασίας εξόδου υπό το Άρθρο 0.

Η η α κ ι  στο 
Την ίδια ώρα, η υπομονή των Βρυ-

ξελλών φαίνεται να τελειώνει, ενώ η 

ρητορική των αρμοδίων οργάνων πλέον 
επικεντρώνεται στο κρίσιμο ζήτημα των 
ιρλανδικών συνόρων και στη διασφάλισή 
τους με κάθε κόστος, αφού, σε αντίθετη 
περίπτωση, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση 
η συνοχή της ενιαίας αγοράς. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, αφού αποδόμησε το 
νέο πλάνο της Μέι, επισημαίνοντας ότι 
«δεν υπάρχει τίποτα καινούριο από το 
Λονδίνο», υπενθύμισε στους Βρετανούς 
βουλευτές ότι η μη συμφωνία θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα στην επιστροφή «σκληρών 
συνόρων» στην Ιρλανδία. Αυτή η «φιλική» 
υπενθύμιση κατακεραυνώθηκε από τους 
σκληρούς r itt rs, οι οποίοι έκαναν 
λόγο για χρήση ρητορικής φόβου για να 
περάσει η συμφωνία από το βρετανικό 
Κοινοβούλιο. Τις όποιες ελπίδες ότι η 
Τερέζα Μέι θα μπορούσε να εξασφαλίσει 
ένα χρονικό περιθώριο στη δέσμευση 
για αποτροπή συνόρων στην ιρλανδική 
νήσο εξανέμισε, με τη σειρά της, η αρμό-
δια ομάδα για το r it του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ανακοινώνοντας ότι δεν 
θα εγκρίνει μια συμφωνία, η οποία δεν 
θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη 
πρόβλεψη για το ac stop. Τέλος, ο Ευ-
ρωπαίος διαπραγματευτής για το r it, 
Μισέλ Μπαρνιέ, μιλώντας στην αγγλικά 
γλώσσα, ώστε να προσέξουν ιδιαίτερα τις 
παρατηρήσεις του οι Βρετανοί πολιτικοί, 
απέκλεισε την επαναδιαπραγμάτευση έστω 
μιας «προσωρινής» δικλίδας ασφαλείας 
για να αποφευχθεί ένα σκληρό σύνορο, 
αφού ουσιαστικά με τη χρονική διάστα-
ση δεν θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης η 
συγκεκριμένη πρόνοια. 

ΟΙ Π ΟΤΕ ΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ Η Π ΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Κ ΙΣΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

Η  
 

Η έκρηξη βόμβας σε ένα όχη-
μα στην πόλη rr  (για κά-
ποιους on on rr ) της Βό-

ρειας Ιρλανδίας μπορεί να πέρασε 
στα ψιλά γράμματα, όμως φαίνεται να 
είναι μια προειδοποίηση που κανείς 
δεν πρέπει να αγνοήσει. Το τελευταίο 
διάστημα, μάλιστα, στη διχασμένη πε-
ριοχή της βορειοϊρλανδικής επικράτει-
ας παρατηρείται η χειρότερη έκρηξη 
βίας των τελευταίων δύο δεκαετιών, 
όπου και υπογράφηκε η Συμφωνία 
της Μεγάλης Παρασκευής. Αναλυ-
τές επισημαίνουν ότι, παρόλο που 
το r it δεν είναι η αιτία πίσω από 
τέτοια περιστατικά, εντούτοις μπορεί 
να λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
«επιτάχυνση» της εμφάνισής τους. Με 
τις παλιές διαιρέσεις και εντάσεις να 
παραμένουν ζωντανές, τέτοια φαινό-
μενα εύκολα μπορούν να αναδυθούν 
στην επιφάνεια την ώρα που οι παρα-
στρατιωτικές οργανώσεις και από τα 
δύο στρατόπεδα παραμένουν ενερ-
γές και στρατολογούν. Παράλληλα, 
η πολιτική αστάθεια που επικρατεί 
στην υπόλοιπη Βρετανία οπλίζει τη 
φαρέτρα αυτών των οργανώσεων. Το 
δημοψήφισμα του 2016 έφερε στην 
επιφάνεια τα παλιά «πάθη», με τους 
καθολικούς να τάσσονται υπέρ της 
παραμονής της χώρας στην ΕΕ και 
τους προτεστάντες να υποστηρίζουν 
την έξοδο. Το ήδη τεταμένο κλίμα δυ-
σχέρανε το συνοικέσιο του Ενωτικού 
Δημοκρατικού Κόμματος με τους Συ-
ντηρητικούς στην κυβέρνηση, αλλά 
και το ενδεχόμενο επιβολής σκληρών 
συνόρων με την Ιρλανδία. 

 ι τη  τ ν 
κ ο ν

Ενώ οι ευρωσκεπτικιστές της 
Ιταλίας και της Ουγγαρίας 
ετοιμάζονται για τις ευρωε-

κλογές, οι οποίες αναμένουν ότι θα 
είναι η «μητέρα των μαχών», το χάος 
που επικρατεί στη Βρετανία ίσως τους 
ωφελήσει με έναν αναπάντεχο τρό-
πο. Ειδικότερα, με το αδιέξοδο της 
διαδικασίας του r it να παραμένει 
ελάχιστες εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη έξοδο του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ, ολοένα 
μεγαλώνει η πιθανότητα οι Βρετανοί να 
ψηφίσουν βουλευτές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Αυτή η πιθανότητα τρο-
μάζει τους αξιωματούχους της ΕΕ, με 
μιαν από τις μεγαλύτερες ανησυχίες να 
είναι το βέτο κατά την ψηφοφορία του 
επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που θα έχουν στα χέρια 
τους οι Βρετανοί ευρωβουλευτές, οι 
οποίοι θα προέλθουν από ένα απο-
γοητευμένο εκλογικό σώμα, το οποίο 
τρία χρόνια πριν είχε ψηφίσει έξοδο 
από το μπλοκ των 27. Σε μια χρονική 
συγκυρία, στην οποία υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα το ευρωκοινοβούλιο να 
«κατακλυστεί» από ευρωσκεπτικιστές, 
η εκλογή 73 Βρετανών ευρωβουλευ-
τών φαντάζει, για τις Βρυξέλλες, ένα 
εφιαλτικό σενάριο. 
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τις 14 Ιανουαρίου 2019 
συγκλήθηκε στο Κάιρο 
για πρώτη φορά το πε-
ριφερειακό φόρουμ για 
την ενέργεια, στο οποίο 
συμμετείχαν η Κύπρος, η 
Ελλάδα, η Ιταλία, ως επί-

σης η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Αρχή και 
το Ισραήλ. Το γεγονός αυτό σχολιάσθη-
κε ποικιλοτρόπως στο Ισραήλ, μιας και 
ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά μετά το 
ρήγμα ατάχ- αμάς, το 2006, που αξι-
ωματούχοι από το Ισραήλ, την Ιορδανία 
και την Παλαιστινιακή Αρχή βρίσκονται 
γύρω από το ίδιο τραπέζι. Εάν αναλογιστεί 
κανείς ότι το φόρουμ της 14ης Ιανουαρίου 
στοχεύει να μετεξελιχθεί -και μάλιστα έως 
τον ερχόμενο Μάιο- σε επίσημο περιφε-
ρειακό οργανισμό, που θα προάγει την 
ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τότε σίγουρα μιλάμε για μία 
εξαιρετικά σημαντική επιτυχία, όχι μόνο 
της Αιγύπτου, αλλά και όλων των χωρών 
που προωθούν μία τέτοια προοπτική. 

Στο Ισραήλ, η σύγκληση του ενεργεια-
κού φόρουμ στο Κάιρο παρουσιάσθηκε ως 
ακόμα μία σημαντική διπλωματική νίκη της 
χώρας, μιας και για πρώτη φορά συμπε-
ριλαμβάνεται σε έναν (έστω εν τη γενέσει 
του) περιφερειακό οργανισμό. Συγχρόνως, 
όμως, σχολιάσθηκε από τα ισραηλινά μέσα 
με ικανοποίηση το γεγονός ότι ο Λίβανος 
δεν συμμετείχε στο ενεργειακό φόρουμ του 
Κα ρου, κάτι που αποδεικνύει ότι σταδιακά 
η Βηρυτός «απομονώνεται» σε ό,τι αφορά 
τις ενεργειακές της επιδιώξεις. 

Πράγματι, ο Λίβανος ήταν απών στο 
ενεργειακό φόρουμ του Κα ρου και αυτή 
η απουσία είναι επόμενο να χαροποιεί 
την Ιερουσαλήμ. στόσο, μία ενδεχόμενη 
απομόνωση του Λιβάνου από τους ενερ-
γειακούς σχεδιασμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ 
στην περιοχή, θα πρέπει να προβληματίσει 
τον ελληνικό περιφερειακό παράγοντα και, 
κυρίως, τη Λευκωσία, για πολύ συγκεκρι-
μένους ιστορικούς λόγους, και όχι μόνο.

ο α νιτικ  
ήτη α  στην ύ ο 

Ο Λίβανος είναι η μόνη αραβική χώρα 
με αδιάλειπτη διπλωματική παρουσία στην 
Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσιμης 
δεκαετίας του 19 0. Όταν η νασερική 
Αίγυπτος διέκοψε τις διπλωματικές της 
σχέσεις με τη Βρετανία, ως απόρροια της 
Κρίσης του Σουέζ το 19 6, το αιγυπτιακό 
προξενείο στη Λευκωσία έκλεισε. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα ο Λίβανος να αναλάβει τον 
ρόλο του θεματοφύλακα των αραβικών 
συμφερόντων στο νησί. Έτσι, κατά τη Με-

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΙ Ε ΙΔΙΩΚΕΙ Η ΗΡΥΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΙΚΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΕΡΙΟ ΗΣ

Το (ιστορικό) δίλημμα του Λιβάνου

ταβατική Περίοδο (19 9-1960), η πολιτική 
του Λιβάνου στην Κύπρο κινείτο σε δύο 
βασικούς άξονες: Αφ’ ενός ν’ αποτελέσει 
ανάχωμα στις προσπάθειες του Ισραήλ να 
διεισδύσει διπλωματικά και οικονομικά στο 
κυπριακό πολιτικό σύστημα που τότε δια-
μορφωνόταν - ακολουθώντας κατά γράμμα 
τις εντολές του Αραβικού Συνδέσμου που 
στόχευε να απομονωθεί το Ισραήλ από το 
άμεσο γεωγραφικό του περιβάλλον. Αφ’ 
ετέρου να δημιουργήσει τις προ ποθέσεις, 
ώστε το νέο κυπριακό κράτος να εφαρμόζει 
μία όσο το δυνατόν φιλοαραβική πολιτική 
στις διεθνείς του σχέσεις.  

Εκείνη την εποχή, ο Λίβανος γι’ ακόμα μια 
φορά αντιμετώπιζε σημαντικές ιδεολογικές 
εντάσεις στο εσωτερικό του. Το καλοκαίρι 
του 19 8 βρέθηκε στα πρόθυρα εμφυλίου 
πολέμου μεταξύ φιλονασεριστών και μη - 
γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να παρέμβουν 
στρατιωτικά. Όταν το 19 9 η Κύπρος ζούσε 
στους ρυθμούς της Μεταβατικής Περιόδου, 
χωρίς ακόμα να έχουν καθορισθεί πλήρως 
ποιες ακριβώς θα ήταν οι συνταγματικές 
ισορροπίες μεταξύ των κοινοτήτων και των 
θρησκευτικών ομάδων, την ίδια στιγμή η 
κυβέρνηση της Βηρυτού προσπαθούσε να 
ενισχύσει στη λιβανική κοινωνία το αίσθημα 
της «εθνικής ομοψυχίας».   

Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο για τη 
φιλοδυτική κυβέρνηση του Λιβάνου να 
βρει σοβαρές αιτίες που θα «ένωναν» τον 
διχασμένο λιβανικό λαό. στόσο, στην 
Κύπρο, λίγα μίλια δυτικά των λιβανικών 
ακτών, υπήρχε μία πολύ καλή αφορμή για 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο: Να αναγνωρισθεί 
ειδικός θεσμικός ρόλος στο κυπριακό πο-
λιτικό σύστημα, που τελούσε ακόμα υπό 
διαμόρφωση στη μαρωνιτική κοινότητα 
του νησιού. Το αίτημα αυτό αναδείχθηκε 
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Αποτιμώντας τη στάση του Λιβάνου 
ως προς την Κύπρο, τόσο κατά τη 
διάρκεια της Μεταβατικής Περι-

όδου το 19 9, όσο και κατά τη σύντομη 
αναλαμπή του ξεχασμένου μαρωνιτικού 
ζητήματος στο Μον Πελεράν Ι το 2016, 
παρατηρούμε τις εξής χρήσιμες αναλογίες: 

Το 19 9 ο Λίβανος, προκειμένου να 
επιλύσει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα 

(εθνικός διχασμός), αναζήτησε λύσεις εκτός 
των συνόρων του (προάσπιση «λιβανικής» 
εθνικής μειονότητας στην Κύπρο). Είχε 
όμως την επίγνωση ότι, χωρίς έναν ισχυρό 
εξωτερικό παίκτη, δεν θα μπορούσε να 
προωθήσει τις επιδιώξεις του. Τότε ήταν 
πρόθυμη να τον βοηθήσει το «ανήσυ-
χο» καθεστώς Νάσερ, που ανησυχούσε 
μήπως η ανεξάρτητη Κύπρος, λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης, αποτελέσει και 
πάλι το ορμητήριο της Βρετανίας ή/και 
του Ισραήλ κατά της Αιγύπτου. Έτσι, ο 
Λίβανος, υποβοηθούμενος από την Αί-
γυπτο, προσπάθησε να παρεισφρήσει στο 
κυπριακό πολιτικό σύστημα, που ακόμα 
βρισκόταν υπό διαμόρφωση.

Ενώ το 19 9 η τουρκοκυπριακή πλευ-
ρά είχε ξεκάθαρα ταχθεί εναντίον κάθε 
ιδιαίτερης συνταγματικής αναβάθμισης 
μίας τρίτης «αραβικής-λιβανικής εθνι-
κής κοινότητας», το 2016 ανακάλεσε στη 

μνήμη της το ξεχασμένο εκείνο ζήτημα, 
θέλοντας προφανώς να οδηγήσει τις συ-
νομιλίες εκεί όπου τελικά κατέληξαν. Το 
2016 ο Λίβανος αντιμετώπιζε και πάλι 
σοβαρά ζητήματα εθνικής συνοχής και 
γι’ ακόμα μια φορά αναζητούσε λύσεις 
εκτός συνόρων - και χάρη στις καλές 
υπηρεσίες δύο κρατών-μελών της ΕΕ, 
της Ελλάδας και της Κύπρου, έλαβε αυτό 
που αναζητούσε (οικονομική στήριξη εκ 
μέρους της ΕΕ) και δεν αναμείχθηκε σε 
ζητήματα ξεχασμένα - παρότι κάτι τέτοιο 
θα χαροποιούσε ιδιαίτερα την Άγκυρα. 

Εάν πράγματι αληθεύουν οι ισραηλι-
νές εκτιμήσεις περί της περιφερειακής 
απομόνωσης του Λιβάνου όσον αφορά 
τους ενεργειακούς του σχεδιασμούς, δεν 
αποκλείεται να έχουμε ενώπιόν μας την 
απαρχή μίας παραλλαγής των όσων συ-
νέβησαν το 19 9 και το 2016.  

Και τώρα ο Λίβανος έχει ενώπιόν του 

δύο σοβαρά εσωτερικά ζητήματα: Την 
αντιμετώπιση του προσφυγικού ρεύματος 
από τη Συρία αφ’ ενός, και, αφ’ ετέρου, την 
προώθηση των ενεργειακών του σχεδια-
σμών, που όμως σχετίζονται με κυριαρχικές 
διεκδικήσεις έναντι του Ισραήλ. Το 19 9 ο 
«ανήσυχος» περιφερειακός παίκτης ήταν η 
νασερική Αίγυπτος, αλλά σήμερα, το 2019, 
ο αντίστοιχος «ανήσυχος» παίκτης είναι η 
Τουρκία του Προέδρου Ερντογάν. Το πα-
ρελθόν έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που ο 
Λίβανος δεν είναι σε θέση να επιλύσει ένα 
εσωτερικό του πρόβλημα, αναζητά λύσεις 
εκτός συνόρων, έχοντας όμως εξασφαλίσει 
τη στήριξη ενός ισχυρότερου περιφερειακού 
παίκτη, που όμως ανησυχεί μήπως τα δικά 
του συμφέροντα θιγούν (και καλό θα ήταν 
να μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο του 2016, 
λίγο προτού καταρρεύσουν οι συνομιλίες 
στο Μον Πελεράν Ι, οι «ανήσυχοι παίκτες» 
ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος). 

Με άλλα λόγια, εάν ο Λίβανος αφεθεί 
«απομονωμένος» από τις ενεργειακές 
συμπράξεις της Ανατολικής Μεσογείου, 
το παρελθόν μάς διδάσκει ότι θα είναι 
ζήτημα χρόνου να αποταθεί σε κάποιον 
άλλον «ανήσυχο παίκτη» της περιοχής, που 
και αυτός πιθανόν να ήθελε πάρα πολύ να 
συμμετάσχει τόσο στο ενεργειακό φόρουμ 
του Κα ρου της 14ης Ιανουαρίου 2019, 
όσο και στον νέο διακρατικό περιφερειακό 
φορέα, που εκκολάπτεται με ορίζονται τον 
ερχόμενο Μάιο. Ο σημερινός «ανήσυχος 
παίκτης» δεν είναι άλλος από την Τουρκία, 
η οποία αναζητά να βρει τον δικό της ρόλο 
στον ενεργειακό χάρτη και, έως ότου τον 
βρει, δεν θα βιάζεται να επιλύσει το Κυ-
πριακό. Εάν, μάλιστα, ο Λίβανος αφεθεί 
στην τουρκική αγκαλιά, η Άγκυρα δεν 
αποκλείεται να θυμηθεί ξανά παλιά ξε-
χασμένα θέματα, που θα της χρησιμεύσουν 
ως τροχοπέδη της όποιας λύσης. 

ς εκ τούτου, Αθήνα και Λευκωσία 
θα πρέπει να εντείνουν τον περιφερει-
ακό τους διάλογο με τη Βηρυτό. Ήρθε 
η στιγμή να εμπλουτισθεί ουσιαστικά η 
ατελής τριμερής συνεργασία με τον Λίβανο, 
καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος άπτο-
νται του τομέα της ενέργειας. Κύπρος και 
Ελλάδα θα πρέπει να προωθήσουν την 
υγιή ένταξη του Λιβάνου στα υφιστάμενα 
ενεργειακά σχήματα, ως επίσης και να μη 
διστάσουν να μεσολαβήσουν καλόπιστα, 
ώστε Ισραήλ και Λίβανος να επιλύσουν 
τα ζητήματα δικαιωμάτων έρευνας και 
αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Διαφορετικά, εάν 
ο ελληνικός περιφερειακός παράγοντας 
αδρανήσει, τότε η Ιστορία δεν αποκλείεται 
να επαναληφθεί, με τον Λίβανο να αναζητά 
λύσεις στα εσωτερικά του προβλήματα, 
ακολουθώντας λανθασμένες ατραπούς. 

ο ξεχασμένο τημα και τα παιχνίδια της ουρκίας

ΤΑ ΠΑ ΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΤΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ 
Π ΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ
Ο ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
Σ ΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΕΕ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΕΑΝ Ο ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΦΕΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ, 
Η ΑΓΚΥ Α ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΠΑΛΙΑ 
Ε ΑΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΑ ΡΙΗΛ ΑΡΙΤΟΣ * 

σεις Κύπρου-Λιβάνου είναι αγαστές. Οι 
Μαρωνίτες εντάχθηκαν πλήρως στην ελ-
ληνοκυπριακή κοινωνία, φροντίζοντας πα-
ράλληλα να κρατούν σοφές ισορροπίες στη 
διένεξη Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων. 
Μετά την εισβολή του 1974, η κυπριακή 
οικονομία ωφελήθηκε σημαντικά από την 
αθρόα έλευση λιβανικών κεφαλαίων, όταν 
η οικονομία του Λιβάνου κατέρρεε λόγω 

του εμφυλίου της δεκαετίας του 
‘80. 

Σήμερα, ο συριακός 
εμφύλιος δημιούρ-

γησε νέες ανακα-
τατάξεις στη λιβα-
νική κοινωνία, η 
οποία κλήθηκε 
να απορροφήσει 
μεγάλο αριθμό 
προσφύγων. Ο 

Λίβανος -ακο-
λουθώντας το 

παράδειγμα της Ιορ-
δανίας- απευθύνθηκε 

στον ΟΗΕ, στην ΕΕ και 
σε άλλους διεθνείς οργανι-

σμούς, προκειμένου να εξασφαλί-
σει οικονομική και τεχνική βοήθεια για 
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
προσφυγική κρίση. Αρωγοί στη λιβανική 
προσπάθεια ανεύρεσης ευρωπαϊκών κον-
δυλίων στάθηκαν η Κύπρος και η Ελλάδα, 
οι οποίες εκείνη την περίοδο είχαν ήδη 
μπει στη λογική των τριμερών σχημάτων 
περιφερειακής συνεργασίας. 

Για πρώτη φορά γίνεται επίσημα λόγος 
για τριμερή συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-
Λιβάνου τον εβρουάριο του 2016, και 
δεν αποτελεί απλή σύμπτωση ότι εκείνη η 
συνάντηση των τριών Υπουργών Εξωτε-

δότηση αιγυπτιακή. 
Ένας τέτοιος «κοινοτικός πληθωρισμός» 

δεν άρεσε ούτε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη 
αζίλ Κιουτσούκ και την Άγκυρα, αλλά, 

στην πραγματικότητα, ούτε στον Μακάριο 
και στην Αθήνα. Παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες της Βηρυτού, τελικά οι φιλοδοξίες 
της δεν εφαρμόσθηκαν, επειδή στο μεταξύ 
το καθεστώς Νάσερ κατάφερε τελικά να 
βρει ισορροπίες στον νεόδμητο κυπριακό 
δικοινοτισμό. Έτσι, χωρίς τη βοήθεια του 
Νάσερ, ο Λίβανος δεν είχε τη δύναμη να 
τραβήξει στα άκρα το μαρωνιτικό ζήτημα 
(το οποίο, ουσιαστικά, αποσοβήθηκε εν 
τη γενέσει του, λόγω της αποφασιστικής 
αντιαραβικής στάσης, που τήρησε επ’ αυτού 
η Άγκυρα εξ αρχής).

 
α δ δο να 
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Από την ανακήρυξη της κυπριακής 

ανεξαρτησίας έως και σήμερα, οι σχέ-

ρικών πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 
στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ. Αν και οι τριμερείς 
της Ελλάδας και της Κύπρου με όλες τις 
υπόλοιπες χώρες της περιοχής είχαν ως 
κύριο αντικείμενο τον τομέα της ενέργειας, 
στα κοινά ανακοινωθέντα του 2016 με 
τον Λίβανο δεν γινόταν καμία νύξη για 
το φυσικό αέριο. Μπορεί η Κύπρος να 
οριοθέτησε την ΑΟΖ της με την αντίστοιχη 
του Λιβάνου, ωστόσο δεν ήταν ώριμη η 
στιγμή να τεθεί στο τραπέζι το θέμα του 
λιβανικού φυσικού αερίου για τον εξής 
απλό λόγο: Η παρατεταμένη πολιτική κρίση 
στον Λίβανο και οι εθνοτικές διαφωνίες 
σε εσωτερικό επίπεδο είχαν κυριολεκτικά 
παγώσει κάθε ενεργειακό σχεδιασμό. 

νδια ον ια 
τη ι ανική 

Τη χρονιά που μας πέρασε, ο λιβανικός 
ενεργειακός χάρτης εν πολλοίς κατάφερε 
να σχηματοποιηθεί και διεθνείς εταιρεί-
ες (μεταξύ των οποίων και μία ρωσική) 
έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία αδειοδοτήσεων στη λιβανική 
ΑΟΖ. Παρ’ όλα αυτά, οι αμοιβαίες διεκδι-
κήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για τα 
δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων επί θαλάσσιας ζώνης 
8 0 τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ 
των ΑΟΖ τους συνεχίζουν να υφίστανται, 
παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των 
διαμεσολαβητών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Και, 
κάπως έτσι, ο Λίβανος έμεινε έξω από το 
ενεργειακό φόρουμ του Κα ρου της 14ης 
Ιανουαρίου 2019, δίνοντας την εντύπωση 
ότι η Βηρυτός καλείται να ακολουθήσει μία 
δική της πορεία στην περίπλοκη ενεργει-
ακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ο κ α στο 
ον ν 

Το ερώτημα που πρέπει να θέσει ο ελ-
ληνικός περιφερειακός παράγοντας στον 
εαυτό του είναι εάν θα εξυπηρετούσε τα 
συμφέροντά του ένας Λίβανος «ανένταχτος» 
και ανεξάρτητος από τα ήδη υπάρχοντα 
περιφερειακά σχήματα.  

Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώ-
τημα, είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στις 
διακοινοτικές συνομιλίες του Μον Πελε-
ράν Ι και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου 
2016, όταν η τουρκοκυπριακή πλευρά 
έθεσε ξαφνικά θέμα περί υπαγωγής ή μη 
των μαρωνιτικών οικισμών του Βορρά υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αναμφίβολα 
δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη-αστραπή που 
πραγματοποίησαν λίγες ημέρες αργότερα 
στη Βηρυτό οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών 
της Κύπρου και της Ελλάδας, Κασουλίδης 
και Κοτζιάς. 

Ο Λίβανος επαναδιατύπωνε τις εκκλή-
σεις του για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους 
της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
το προσφυγικό ρεύμα από τη Συρία. Την 
ίδια περίοδο διατυπωνόταν στην Κύπρο 
από επίσημα χείλη ότι οι Μαρωνίτες είναι 
ελεύθεροι να αποφασίσουν σε ποιαν από 
τις δύο συνιστώσες πολιτείες θα ήθελαν 
να υπάγονται. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
από τη μια πλευρά ο Λίβανος έλαβε την 
ευρωπαϊκή βοήθεια που ζητούσε και, από 
την άλλη, το ζήτημα των Μαρωνιτών (αν 
βέβαια μπορούμε πράγματι να μιλάμε για 
ζήτημα) είχε την ίδια τύχη με τις διακοι-
νοτικές συνομιλίες: Τέθηκε στις καλένδες.

* Δρ Διεθνών Σχέσεων, Ερευνητής του Ινστι-
τούτου Μπεν-Γκουριόν, Ισραήλ

από την τότε κυβέρνηση της Βηρυτού και 
από την Καθολική Μαρωνιτική Εκκλησία 
του Λιβάνου ως ένα καινούργιος «εθνικός 
στόχος», ικανός να δημιουργήσει ένα κοινό 
«εθνικό όραμα». Δεδομένου, όμως, ότι ο 
Λίβανος δεν είχε ούτε τη διπλωματική ισχύ, 
αλλά ούτε και την οικονομική δύναμη να 
θέσει μειονοτικό ζήτημα σε μια ξένη χώρα, 
η νασερική Αίγυπτος δήλωσε πρόθυμη να 
βοηθήσει τις λιβανικές επιδιώ-
ξεις. Με αυτόν τον τρόπο, 
το Κάιρο θεωρούσε ότι 
εάν θα δημιουργείτο 
ένας θεσμοθετημέ-
νος συνταγματικά 
φιλοαραβικός 
παράγοντας, η 
πολιτική ηγεσία 
της ανεξάρτητης 
Κύπρου θα είχε 
πρόσθετους λό-
γους να ακολουθεί 
φιλοαραβική εξω-
τερική πολιτική. 

Ενόσω γινόταν η επε-
ξεργασία του τελικού κειμέ-
νου του κυπριακού Συντάγματος, ο 
Λίβανος άρχισε να επιδιώκει την αναγνώρι-
ση μίας τρίτης κοινότητας στην ανεξάρτητη 
Κύπρο, τη  Μαρωνιτική, στην οποία, όμως, 
προσέδιδε εθνικό «λιβανικό» χαρακτήρα. 
Επεδίωκε τη διακριτή της εκπροσώπηση 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο 
Υπουργικό Συμβούλιο (όπως ακριβώς 
συνέβαινε με τους Ελληνοκυπρίους και 
τους Τουρκοκυπρίους), ενώ γινόταν λόγος 
για  διδασκαλία της αραβικής γλώσσας 
από Λιβανέζους δασκάλους σε σχολεία 
της Κύπρου, τη  μισθοδοσία των οποίων 
θα την κάλυπτε ο Λίβανος, με χρηματο-

ΕΡΑ  ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ Α Α ΤΙ ΕΤΩΠΙ
ΕΙ ΥΟ Ο ΑΡΑ Ε ΩΤΕΡΙΚΑ Τ Α

ΤΑ  Τ  Α ΤΙ ΕΤΩΠΙ  ΤΟΥ ΠΡΟ ΦΥ
ΙΚΟΥ ΡΕΥ ΑΤΟ  ΑΠΟ Τ  ΥΡΙΑ ΚΑΙ 

Τ  ΠΡΟΩ  ΤΩ  Ε ΕΡ ΕΙΑΚΩ  
Τ  ΧΕ ΙΑ Ω  ΠΟΥ Ο Ω  ΧΕΤΙ
Ο ΤΑΙ Ε ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΕ  ΙΕΚ ΙΚ ΕΙ  
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Η δολοφονία του Σαουδάραβα 
δημοσιογράφου Κασόγκι έφε-
ρε στο φως της δημοσιότητας 

εικόνες λιμοκτονίας από τη φτωχή χώρα 
της Υεμένης. Σε αυτές τις εικόνες κυριαρ-
χούν παιδιά δύο χρονών, που ζυγίζουν 
ελάχιστα κιλά, με τις κοιλιές τους να είναι 
φουσκωμένες και τις πιθανότητες επι-
βίωσής τους περιορισμένες, λόγω της 
υποσίτισης. Το 201  ο συνασπισμός 
των χωρών του Κόλπου με επικεφαλής 
τη Σαουδική Αραβία επιτέθηκαν στους 
Σιίτες αντάρτες ούτι, με αποτέλεσμα ο 
λαός της Υεμένης να αντιδράσει, ενώ οι 
αντάρτες ούτι έφτασαν από τα βόρεια 
της χώρας, κατακτώντας αρκετές περιοχές, 
μαζί και την πρωτεύουσα Σανάα. Αυτή η 
εξέγερση προφανώς ενόχλησε τη Ριάντ, 
γιατί οι ούτι θεωρούνται συνεργάτες 
του Ιράν, του μεγαλύτερου εχθρού της 
Σαουδικής Αραβίας. Ο Σαουδάραβας 
πρίγκιπας και υποψήφιος βασιλιάς δεν 
επιθυμεί με κανέναν τρόπο να θέσουν 
οι ούτι τα 30 εκατομμύρια πληθυσμού 
της γειτονικής του χώρας υπό τον έλεγχό 
τους, αφού, ως νέος στην ιεραρχία της μο-
ναρχίας, επιθυμεί να καταστήσει τη χώρα 
του ηγετική περιφερειακή δύναμη, για 
να αναρριχηθεί έτσι στον θρόνο. Για να 
ηγηθεί, όμως, αυτού του άνισου πολέμου 
χρειάζεται φίλους και συμμάχους από τον 
αραβικό κόσμο, αλλά και από τη Δύση. 
Η Δύση συμμετέχει μαζί με τον Σαου-
δάραβα πρίγκιπα σ’ έναν άδικο πόλεμο, 
που προκαλεί αστάθεια σ’ ολόκληρη την 
περιοχή. Θύμα τους είναι ο απλός κόσμος 
που λιμοκτονεί, ενώ η χώρα βρίσκεται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε έκτακτη 
ανάγκη. Το ριάλ, το εθνικό νόμισμα της 
χώρας, έχει υποτιμηθεί και ο κόσμος, όπως 
αναφέρει σε κύριο άρθρο του το περιο-

δικό r pi l, αδυνατεί να αγοράσει 
αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως ψωμί, ρύζι 
και λαχανικά, από τη στιγμή που το 90  
των προϊόντων είναι εισαγόμενα. 

Η υποτίμηση του νομίσματος προκαλεί 
επίσης προβλήματα στην αγορά υπηρεσι-
ών για προμήθεια τροφίμων, πετρελαίου 
για τις γεννήτριες στα νοσοκομεία, για τα 
αυτοκίνητα, για την προμήθεια πόσιμου 
νερού, την καθαριότητα και περισυλλο-
γή σκυβάλων. Ο κόσμος, ως εκ τούτου, 
αναγκάζεται να πωλήσει την περιουσία 
του, για να μην πεινάσει. Και ενώ η Υε-
μένη δονείται απ’ όλα αυτά, σε γυναικεία 
κλινική σαράντα γυναίκες φέρνουν κα-
θημερινά στον κόσμο τα παιδιά τους, ενώ 
άλλες περιμένουν έξω στην ουρά, για να 
γεννήσουν σε άσχημες συνθήκες υγιεινής. 
Τα φαρμακεία από την άλλη και οι γιατροί 
παραπονιούνται ότι τους πωλούν φάρμακα 
μόνο σε δολάρια ή σε σαουδαραβικά ριάλ. 
Ταυτόχρονα, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν 
πληρώνονται και αφήνουν τον κόσμο να 
πεινάσει προς ικανοποίηση των οπαδών 
των χωρών του Κόλπου. Οι μισθοί των 
υπαλλήλων παραμένουν στάσιμοι, ενώ 
τα τρόφιμα στις υπεραγορές της πρωτεύ-
ουσας παραμένουν στα ράφια, λόγω των 
υψηλών τιμών. Η οικονομική ανέχεια και η 
ανάγκη για έναν αξιοπρεπή μισθό στέλνει 
τους νέους στον στρατό, εφόσον με την 
κατάταξή τους κερδίζουν περισσότερα 
απ’ ό,τι οι γεωργοί, αν και αναγκάζονται 
με αυτόν τον τρόπο να στρέψουν τα όπλα 
κατά των συμπατριωτών τους. 

τικ  ο ισ
Όσον αφορά τα όπλα που χρησιμοποιεί 

η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, αυτά 
προέρχονται από τη Δύση, με τις ευλογίες 
των Η.Π.Α., της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Γερμανίας. Έτσι, όταν ο κόσμος αναγκάζεται 
να βγει στους δρόμους, για να διαδηλώσει 
κατά των άσχημων συνθηκών διαβίω-
σης, πυροβολείται από συμπατριώτες του 
στρατιώτες με τη βοήθεια του δυτικού 
οπλισμού. Σήμερα, οκτώ εκατομμύρια 
άνθρωποι στην Υεμένη έχουν ανάγκη 
από τροφή, ενώ σύντομα αναμένεται να 
φτάσουν στα δεκατέσσερα εκατομμύρια, 
εξαιτίας των υποσιτισμένων παιδιών. Οι 
εικόνες που προβάλλονται στα ΜΜΕ 
από την Υεμένη είναι περιορισμένες ή 
άφαντες. Εξίσου άφαντοι παραμένουν οι 
δυνάστες και οι θύτες αυτής της ανθρω-
πιστικής καταστροφής και ανέχειας των 
δυνατών. Για να φτάσουν εικόνες σ’ εμάς 
μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, θα έπρεπε να λιμοκτονήσουν και να 
πεθάνουν εκατομμύρια άμαχοι, εκ των 
οποίων μικρά παιδιά, όπως έγινε με το 
δίχρονο αγοράκι από τη Συρία που το 
ξέβρασε η θάλασσα της Τουρκίας. Το 
διαδικτυακό μήνυμα «  suis m n», 
που χρησιμοποιήθηκε ευρέως για άλλες 
παρόμοιες περιπτώσεις, αντί του ονόμα-
τος της Υεμένης, δεν μοιάζει, ωστόσο, 
αρκετό, για να σώσει, έστω και αργά, τον 
δοκιμαζόμενο λαό της κατεστραμμένης, 
με τις ευλογίες της Δύσης, χώρας. 

* Δήμαρχος Δερύνειας 

Σ τη Γαλλία από αρκετό καιρό 
υπάρχει το κίνημα των «Κίτρινων 
γιλέκων», το οποίο έχει επεκταθεί 

και σε άλλες χώρες, περιλαμβανομένης 
και της Κύπρου.

Το κίνημα αυτό άρχισε με διαμαρτυ-
ρίες των πολιτών σχετικά με τις τιμές των 
καυσίμων, προχώρησε, όμως, σε πολλά 
θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και 
ζητά, μεταξύ άλλων, μείωση ορισμένων 
φορολογιών, μείωση του φόρου εισοδή-
ματος, αντιμετώπιση των προνομίων των 
πολυεθνικών, καλυτέρευση της κατάστα-
σης των συνταξιούχων και άλλα πολλά.

Είναι, όμως, πρώτη φορά που κινη-
τοποιούνται τέτοια κινήματα στη Γαλλία; 
Ασφαλώς όχι. Η Γαλλία είναι η χώρα 
των ιδεών και των κινημάτων. Η Γαλ-
λική Επανάσταση του 1789 χάραξε με 
ανεξίτηλα γράμματα την παρουσία της 
στην Παγκόσμια Ιστορία (βλ. ρίστου Α. 
Θεοδούλου Θέσεις: Από τη Διεθνή και 
Κυπριακή Πολιτική ζωή (19 7-1970), 
Λευκωσία, Εκδόσεις « έλκα», 1971, σε-
λίδες 13-18 «Γαλλία ‘68, «Η Κομμούνα 
της Νιότης»). 

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 
1789, που είναι ένα ορόσημο στην Πα-
γκόσμια Ιστορία, είχαμε τέτοια κινήματα, 
π.χ. τις «Μέρες του Ιουλίου 1830», που 
ξανάφεραν στη Γαλλία τα οδοφράγματα 
και έβαλαν στον θρόνο το Λουδοβίκο-

ίλιππο, τον πολίτη βασιλιά. Το 1848 
είχαμε τις «Μέρες του λεβάρη», όταν 
πήρε την εξουσία ένας άλλος Βοναπάρτης, 
ο οποίος αργότερα ανέβηκε στον θρόνο 
ως ο Ναπολέοντας ο Τρίτος.

Μετά την ήττα της Γαλλίας από την 

Πρωσία στο Σεντάν (1870), ο Ναπολέων Γ’ 
έχασε τον θρόνο του και δημιουργήθηκε 
αυτό που είναι γνωστό στην Παγκόσμια 
Ιστορία ως η «Κομμούνα του Παρισιού» 
(1871). Πάλι το Παρίσι γέμισε με οδο-
φράγματα και οδομαχίες. 

Η «Κομμούνα» έδωσε τη θέση της 
στην 3η Γαλλική Δημοκρατία που, αφού 
γέμισε από δόξα με τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, τελείωσε με τη γαλλική παρά-
δοση του Μα ου του 1940, για να δώσει 
τη θέση της στην 4η Δημοκρατία στο 
τέλος του πολέμου.

Οι δυσκολίες μετά τον πόλεμο και ο 
πόλεμος της Αλγερίας έφεραν στην εξου-
σία τον Σαρλ Ντε Γκωλ και μαζί του την 

η Γαλλική Δημοκρατία (οπ. παρ.). Η 
πολιτική του «μεγαλείου» του Ντε Γκωλ, 
μαζί με την παραμέληση της εσωτερι-
κής πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία, 
έφεραν, ως αποτέλεσμα, τις «Μέρες του 
Μάη» 1968, που αποκάλεσα στο άνω 
αναφερόμενο άρθρο μου «Κομμούνα της 
Νιότης». Οι «Μέρες του Μάη» του ‘68 
άρχισαν με εξέγερση των φοιτητών στη  
Σορβόννη και γενικεύθηκε με ξεσήκωμα 
των εργατών, των αγροτών και όλων των 
δυσαρεστημένων με το γκωλικό καθεστώς. 
Πάλιν η Γαλλία γέμισε με οδοφράγματα 
και οδομαχίες.

Σήμερα έχουμε τα «Κίτρινα γιλέκα», 
κίνημα το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέ-
λιξη. Ας μου επιτραπεί να τελειώσω αυτό 
το σύντομο άρθρο με ένα απόσπασμα 
από το βιβλίο μου Θέσεις… σχετικά με 
τον Μάιο του ‘68 (οπ. παρ., σελ. 17-18): 
«Η Γαλλία δεν είναι η πρώτη φορά που 
είδε οδοφράγματα και στιγμιαία αναρχία. 
Είναι η φύση της, ο αέρας της, ο τρόπος 
τού σκέπτεσθαι και ενεργείν των παιδιών 
της. Να απορεί κανείς για τον τρόπο αυτόν 
της διεκδίκησης από τους Γάλλους των 
αιτημάτων και δικαιωμάτων τους και να 
κυκλοφορεί κάθε μέρα - όπως πολλές 
μη γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά 
- «Γαλλική Επανάσταση» με πηχυαίους 

τίτλους, δείχνει άγνοια της Ιστορίας. Επι-
προσθέτως, με τα εγγλέζικα «sit-in» οι 
Γάλλοι στήνουν και οδοφράγματα και, 
για να στήσουν οδοφράγματα, πρέπει 
να ξεριζώσουν δέντρα και να αναποδο-
γυρίσουν αυτοκίνητα. Αυτήν, όμως, τη 
φορά είναι οι φοιτητές που «έβαλαν τον 
πρώτον λίθον»». 

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστη-
μών  Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, 

Ελβετίας), πρώην Μέλος της Γραμματείας 
του ΟΗΕ

Η εμένη πεινά και η Δύση σιωπά ο κίνημα των «Κίτρινων γιλέκων»
και μια ανασκόπηση

ΑΝΤΡΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ Α ΙΛΛΕΩΣ 
ΕΟΔΟΥΛΟΥ* 

c.a.theodoulou@ 
cytanet.com.cy

Η Γ   
    
   

 .
Ε    

     
 
 

  



Της Κυριακής

Απόψεις 1
www.simerini.com.cy

           

Πρεσπ ν μηνυματικ ί συμ ολισμοί

Μ   κα ρι  ρ
ρ ς  η κυ ρ η η ης 

ρ ι ι    
α ι ης υ υ ι ι  α
ι υ  η  αρ α Τ ρ η   
α υαρ υ   ρα ή ή η υ 

υ υρ     υ   
α ρ ι η ικα ική κα α κη η  

  ρα ης   α ρ  
α α ι ηρ  υ ι ρα α  ια
α α και κα  υ η α ικ  ρ  
ι ρ α  και Κ ρι ι η  
ρ α ικ   υ  και 

υ η ι υ α ς   ρ ς 
 υ α α  α  α ρ α α 

υ α ς  α ι  ή υ  
ς α ι  ης Κ  κα  η ι
ρκ ια υ υ α ια ικιακ  και 

ικ α υ ρ ικ  α α ης Κ
ρ υ   

  ης α ακ ης 
υ    υ  ρ ι

κ   η  α ι  ης ρ αρης 
α ης  α  ακρι ς υ 
α ς  α α ικ  κρα η ήρια  

α ρ   α υαρ υ  υ 
ρ υ ι ή ης Κ  

κ υ ρ υ α   α αι ρι  Τ  
α  υ ι  α    υ α

ι ή υ ρ ι  η ι ι  
ς ρ ς ρ ρα  Κρη  

 ρι  αρ ι  Τ  κα α η α  
α  ις  ρι υ  α   κα

αρι ήρι  υ ρ α α  α ακ υ
α  κρυ α υρ α ικ  Κα ρ  

 α ια ι  Τ  α  ικηρ ι 
     ιρ

 ι ακρι ς υ α ς α 
κρα η ήρια  α ρ  κα α κ

ς   α α α ι ήρι  
υς   κα ρα  α υ   
η υ ικ  ης Κ  α   

α υ
  ρ ι ς ης α η ή ηκ  

και α ής    ι α  κ  
υ ρι κ υ  α κ ι  α  

υς α α ι ς α ή υς υ 

α ς ης ι   υ κ
η   κ ι  κ  ρ υ 

κ  υ  α ι α  και α ς  
α α ρ ι  α ρ ι α   α 

υ  ι   κ α  υς 
α α

Κ Τ  Τ  ι  ρ  α η 
  υ  και ι υ

η ι υ α ς  α α α ι
ήρια υ υ η α ικ  ι ρα α  

α α  υς κα ρ ις 
υ ι  α  υς υ η ς 

α ι ς  ρ ς και υ α κ ς  ης 
Κ  α ια η α κ  ς 
α υ  α ακρι ήρια ης ρ 

ι  η    
 κ ς ι α α ι ς  

υ ρι ρ υ   α α ρι ια ικ ς 
ρ ι ς α ρικ  α α ι ήρια 

α α υ η α  α  α ια α
α ρ α α υ α ς  η α  

ια α ιη η  ις α ι ικ ς 
υς  ρ α  ρ η  υ

ι  α  υ α ι  υ 
ρ και υ α ι  υ υ

ι  ις  κα ρ ια ρ ρα
 α ή η υ ική ή

η η α ή η η α  υ κρα υ υς 
α ρικ  α ακρι ήρια   

 α υ ικ  α  ρ ας 
 α υ ρι   α α η α 

α α ι ήρια και α η κ ρ κ υ 
 ρ ς υ η κ  και  κ  

κ ρυ α  α ι  ης Κ  
Κυρι κ ς ης

  ακα   κ ρ   
ρήκ  κ  α α  ή  α  
α ρ ι   ρ ς   ι ς 

ρ ικ   Κυ ρ ή ης  ρα ρ
ης υ α ς  ρ Τ  ρ
ι κ υ ρη α υ ς ια η  

ρ η η η ης α
α ης  υ υ η  Κ υα 

 κ ρ ς κα αρ ς   
    ης ρ 

ι
 ηκ ηκ   Κυρι κ ς ης  

κ η  η ρ ι  υ  ρα ι 
και υ α η  υ ρ  ρη

  α α ι α  α  ρ  
αρ ής  α  ι  η  ρ α 
και ρι   κ  υ

 υ ι ι ρ ια αρ ρα και 
α   ης  ρα ι 

και α α  Τ ρ ης ης Κ  
η  Κ ρ ια  ι ς υ ις 
υ α ς  ρικ κ α  
 ρ υ   ρ  

Κρη  υ  κ   
α α α α  και  α α   και 

υ α  α υ ακι α ή α α 
 Κ ρικ  υ ακ  υς
 Τ Κ  υ α ς  

η ικακ α  α  υ α ια ικι
ακ  α α ης Κ   υ  
υ η    υ α  η  α  

υ αρ  η  κυριαρ α ης 
ρ ι η  κ ής α

αρ η ας Κυ ριακή η κρα α  
ια ηρ ας  ης α ή υ 

 ια και  ια  και  α
ι ς ι η ς ρ α ι ς  ις 

κυρ αρ ς  ρ α ικ ς ης ις 
η  ι κ ή   κρ ήρι  η 
κ ια   Τρ ς   ρ ρ

ι  υκ ας κ  και καυ η 
υ α ια ις ρι ς ις ης 

 η  Κ ρ  Τ  ρ  
 ι ή  η  κ ρ  

ης ρ α ικής κυ ρ η ης α κα α
ι  και α ι ιας 

α υ ακι α ή α α
 κ η και α  ι ρ η  υ υ

ι υ α ς  κα ρ ας 
η  ια η  ρ ι ι   

η  Κ ρ    ης α  
υρ ικ ς υ ικ α α  και  

ρυ  Κ ι  ης υκ ας
 ς κ υ η  

ρ α  η α αρ αι α αρα
ρ ι και αρα ι ις ς 
υ ι ή ις υ  α ική υ αι ι η
ι   υ ρ ι αρα ρα ή  ι

 Τη  Τ ρ η  η α υαρ υ 
    υ υρ ς ης 

ρ ι      
 ρ ι  ς κα υρ υ  

ακρι ς ι ι  κ    
ι ι  υ  ρα ρ ης   

 ρ ρ   Κυρι κ  
η  ρη υ  α 

ρικ  α ακρι ήρια ης ρ ας 
ια α ι  ρ ης  ρ η  
α κ ι και α κρ ι α ρικ  

κακ υρ ή α α υ ι ρα α  η  
Κ ρ  α ια α α η  

 υ  και υ α ή  
υ α ς

Η ανθρώπινη, κοινωνική, αλλά και ευρύτερη δι-
εθνής δράση δεν εξικνείται απλώς στα εθνικά 
σύνορα, αλλ’ εκτείνεται παντού στην οικουμένη. 

Συμβαίνοντα ή επερχόμενα σε εθνικό, διεθνικό ή περι-
φερειακό επίπεδο μεταδίδονται παντού, μεταφέρονται 
ως εικόνα σε πλανητική διάσταση. Αυτό σημαίνει πως, 
όπως εν προκειμένω συμβαίνει με την Συμφωνία των 
Πρεσπών, η παράσταση μιας κατά ταύτα υποχωρητικό-
τητας μεταδίδεται ως διάσταση, αλλά και ως βήμα εθνι-
κής συμβιβαστικής, νεφελώδους στάσης, εκχωρούσης 
ανωφέλως εθνικές θέσεις και ιστορικές παρακαταθήκες 
στην άλλη πλευρά.

Τούτο γεννά αφεύκτως και στους τρίτους, συμμετέχοντες 
στο διεθνές σύστημα 
παράγοντες, τη βούλη-
ση ανάπτυξης διεκδι-
κητικής στάσης έναντι 
κράτους, παραχωρού-
ντος εθνικό χώρο σε 
επίπεδο δικαιωμάτων 
και συμφερόντων. 
Αυτό αποδίδεται στον 
φυσικό κανόνα που 
διέπει, δεδομένης της 
παγκόσμιας αναρχίας, 
τις σχέσεις λαών, εθνών 
και κρατών παλαιόθεν 
και διατυπώνεται εν γέ-
νει σε έναν διαγκωνι-
σμό πρωτοκαθεδρίας 
ισχύος στη δομή και 
στις διεργασίες της 
διεθνούς πολιτικής 
έναντι του δικαίου. 
Κυριαρχεί η αρχή 
της υποχωρητικότη-
τας του δικαίου έναντι 
της ισχύος στη διεθνή 
πολιτική, βρίσκοντας 
εφαρμογές παντού, των 
Πρεσπών μη εξαιρου-
μένων. Επομένως, η 
εκχώρηση της μακεδο-
νικής ταυτότητας στην 
τιτοϊκή κατασκευή των 
Σκοπίων, δεν μπορεί 

να παραπέμπει ούτε σε τακτικό ελιγμό, ούτε σε δευτε-
ρευούσης σημασίας ζητήματα πολιτικής, αλλά άπτεται 
αυτής τούτης της στρατηγικής του κράτους.

Η σημερινή συνθήκη υποτελούς στάσης βρίσκεται απέ-
ναντι στην υποχρέωση της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας 
να υπερασπίζεται πρωτίστως και άνευ εταίρου το εθνικό 
συμφέρον. Το τελευταίο συμπυκνώνει, όχι μόνο την βού-
ληση των πολλών, δηλαδή τη δημοκρατική επιταγή της 
πολιτικής, αλλά πολύ περισσότερο την ιστορία, τις παρα-
δόσεις, τον πολιτισμό και το σύστημα αξιών. Οι Πρέσπες 
παραμένουν παρούσες στην καθημερινότητα της πολιτικής, 
απλώνοντας σε κάθε πτυχή του πολιτικού συστήματος τη 
σκιά τους, όπου εν είδει στίγματος προσανατολίζουν την 
πολιτική ως πορεία και βηματισμό στο μέλλον. 

Κατόπιν τούτων, η ως άνω Συμφωνία αποτελεί ένα ση-
μείο αναφοράς, το οποίο εκπέμπει αρνητικά μηνύματα ως 
προς την προβολή αποτρεπτικής ισχύος και δεδηλωμένης 

αντίληψης εθνικής αποφασιστικότητας. Το μηνυματικό 
πλαίσιό της συνίσταται στην προβολή της εικόνας μιας 
χώρας, της οποίας η ηγεσία δεν υπερασπίζεται, ως οφείλει, 
με αποφασιστικότητα, πολιτική θέληση και στρατηγική 
οργάνωση, το εθνικό συμφέρον, κυρίως δεν αναπτύσσει 
συγκροτημένες πολιτικές σε συνάρτηση και συνεννόη-
ση με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, της 
αντιπολιτεύσεως μη υπολειπομένης. 

Στην περίπτωση που βιώνουμε σήμερα αντιμετωπίζουμε 
μία πολιτική κομματικών αντιλήψεων και προσωπικών 
στάσεων, η οποία δεν μπορεί να εκφράσει ούτε το σύνολο 
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, ούτε την ιστορία, ούτε τον 
πολιτισμό της. Η κρατική οντότητα, το πολιτικό σύστημα, 
ακόμη δε και το ίδιο το έθνος των Ελλήνων υπέστη από 
αυτήν τη Συμφωνία ένα πλήγμα, που αφενός μεν αποτυ-
πώνεται στην ίδια την επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα 
Συμφωνία, αφετέρου δε παραπέμπει σε ένα πρόβλημα 
αξιοπιστίας της χώρας, στον βαθμό που συνομολογήθηκε 
μία συμφωνία μεταξύ ανίσων, της Ελλάδος ούσας από 
θέση ισχύος, με επιβαρυντικά για τη χώρα στοιχεία. 

Το γεγονός ότι κάποτε θα έπρεπε να επέλθει μια συμ-
φωνία με τον βόρειο γείτονα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
πως θα απέβαινε λεόντιος τέτοια. Πρέπει να κατανοήσου-
με πως οι σχέσεις μεταξύ των κρατών παραπέμπουν σε 
μία αδυσώπητη μάχη συμφερόντων, επικράτησης του 
ισχυρότερου επί του ασθενέστερου. Στην περίπτωση της 
Συμφωνίας με τα Σκόπια εσυνέβη ακριβώς το αντίθετο. 
Ο ασθενέστερος επεβλήθη του ισχυρότερου. 

Δεδομένης της εικόνας υποχωρητικότητας της χώρας 
έναντι πάντων, θα πρέπει να αναμένεται η αύξηση διεκ-
δικητικών προθέσεων και ενεργειών πανταχόθεν, στον 
βαθμό που η εικόνα των τρίτων έναντι ημών μαρτυρεί 
μιαν αδυναμία ή ανικανότητα υπεράσπισης συμφερόντων. 
Θα λέγαμε πως Τουρκία και Αλβανία, που αποτελούν 
τους συνήθεις επιθετικά υπόπτους, στα μεθεόρτια των 
Πρεσπών θα δηλώσουν παντί τρόπο παρουσία, καθώς 
έχουν λάβει ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Οι Πρέσπες καλλιεργούν εύφορο έδαφος ανάπτυξης 
διεκδικητικών προβολών από υπαρκτούς και ανύπαρ-
κτους αντιπάλους, τόσο εντός της χώρας, όπως συμβαίνει 
με το «Ουράνιο Τόξο», του οποίου ο εκπρόσωπος, 
ειρήσθω εν παρόδω, με δηλώσεις του προτίθεται να 
συμβάλει στην αποκατάσταση της «εθνικής αυτογνωσίας 
των Ελλήνων!», ενώ σημειώνεται, επίσης, πως και μετά 
τη Συμφωνία, θέτουν οι ίδιοι και πάλι θέμα «μακεδο-
νικής μειονότητας» στη βόρειο Ελλάδα. Σε συνάρτηση 
με τα ανωτέρω, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει και 
κίνηση των Τιράνων σε σχέση με ανύπαρκτη, πλην 
όμως εκκολαπτόμενη αλβανική μειονότητα στη χώρα. 
Στο ίδιο πλαίσιο η Τουρκία θα εντείνει τις πιέσεις της 
εν είδει ασφυκτικού κλοιού, ευρισκόμενη σε άξονα με 
τα Τίρανα ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής 
μειονότητας στη Θράκη. 

Αυτό που επέρχεται είναι πως η Συμφωνία των Πρε-
σπών ανοίγει τον Ασκόν του Αιόλου, δηλαδή δημιουργεί 
εκ του μη όντος ένα διεκδικητικό πλαίσιο πολιτικών από 
τρίτες χώρες, στον βαθμό που η παράσταση που μεταδίδει 
το ελληνικό κράτος είναι μιας κρατικής οντότητας υπο-
χωρούσης και έτοιμης να μοιράσει ανευθύνως εθνικά 
δικαιώματα.

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατο-
λικών Σπουδών Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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Ανα ητείται ένας Ηγέτης  για να συντρί ει 
το τέρας της κομματοκρατίας-ευνοιοκρατίας

Αθάνατε, πάντα επίκαιρε, στρατηγέ Μακρυγιάννη: 
«Αχ, πατρίδα μου, δεν θα σ’ αφήσουν ζωντανή, 
ότι αυτήνοι σε κυβερνούν κι άλλοι τοιούτοι, κι 

απ’ αυτούς κρέμεσαι. Η ψυχή τους ολουνών είναι η 
ίδια. Δόλον θυσιάζουν διά εσένα πλήθος, κι αρετή και 
πατριωτισμόν τελείως. Και κιντυνεύεις. Μ’ αυτά δεν θα 
πας ομπρός» (Απομνημονεύματα, τ. Α , σελ. 1 4). Ποιος 
ευθύνεται για την κατάπτωση, τη διάλυση σχεδόν των 
πάντων, την κατάρρευση κάθε προοπτικής, το σκοτεινό 
παρόν και το ερεβώδες μέλλον; Το διασάλπισε ο Δάντης 
πριν από οκτώ αιώνες. Δεν ευθύνεται ο λαός. Η ευθύνη 

ανήκει στο κομματικο-
πολιτικό και κοινωνι-
κό σύστημα και στην 
κακή, ανάξια και ανε-
παρκή διακυβέρνηση: 
«Νογάς, λοιπόν, πως η 
κακιά κυβέρνια/ είναι 
αφορμή που σάπισεν 
ο κόσμος» ( anto , 
στ. 103-10  - μετ. Ν. 
Καζαντζάκης).

Από την ανακή-
ρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μέχρι 
σήμερα, ο τόπος και 
ο Ελληνισμός δεν 
είδαν μέρα καλή. 
Μία ατελείωτη σειρά 
δεινών, συμφορών, 
τραγωδιών, αίματος 
και καταστροφής, με 
κατάληξη το πραξικό-
πημα και την τουρκική 
εισβολή και κατοχή. Η 
Τουρκιά βυσσοδομεί 
και αλυχτά, μαίνεται 
και απειλεί με πλήρη 
τουρκοποίηση αλλ’ η 
ηγεσία μας περί άλλα 
τυρβάζει. Το περ. κα-
λοκαίρι αναλώθηκε 
στην αντιμετώπιση του 
αληταμπουρισμού των 

αναρχοσυνδικαλιστών των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια 
έχουμε τη σύγκρουση των γιατρών για το ΓεΣΥ και 
ευθύς αμέσως όσα διαθρυλούνται στη Δικαιοσύνη. Οι 
πολίτες απαξιώνουν τους σημαντικότερους θεσμούς 
του κράτους και αποστασιοποιούνται. 

Ο Αριστοφάνης περιέγραψε πριν από 2 00 και 
πλέον χρόνια την κατάντια: «Πονάω που βλέπω όλα 
να σαπίζουν σ’ αυτόν τον τόπο. Στην εξουσία πάντοτε 
οι φαύλοι. Κι αν φανεί κάποιος μια μέρα έντιμος, σε 
δέκα μέρες σκαρτεύει. έρνεις άλλον, βγαίνει χειρό-
τερος» (Εκκλησιάζουσες, στ. 174-179). Αυτήν ακρι-
βώς την αίσθηση και εντύπωση έχουν οι πολίτες. Ότι, 
δηλ., τα πάντα σαπίζουν, καταρρέουν, γκρεμίζονται, 
απαξιώνονται. Γιατί ο τόπος και οι άνθρωποι έφτασαν 
στο σημερινό κατάντημα; Πώς η γενιά του 19 - 9 
δημιούργησε εκείνο το ανεπανάληπτο έπος, ενώ η 
σημερινή κατρακυλά στην αδιαφορία, στον ωχαδερ-

φισμό και στον ξενόφερτο πιθηκισμό; 
Πώς καταντήσαμε τόσο παχυλά αδιάφοροι, μουδια-

σμένοι, απόμακροι και μικροί μπροστά στους μέγιστους 
κινδύνους οι οποίοι απειλούν τη βιολογική και εθνική 
επιβίωσή μας; Διότι, είπε ο Ευριπίδης, «από τη διε-
φθαρμένη εξουσία μολύνονται και οι έντιμοι πολίτες κι 
ακολουθούν το παράδειγμά τους». Έτσι, συμπληρώνει 
ο Ισοκράτης, «το ήθος όλων των πολιτών γίνεται όμοιο 
με το ήθος των κυβερνώντων» (Προς -τον Κύπριο- Νι-
κοκλέα). Δεν περνά ημέρα χωρίς να αποκαλύπτεται 
και ένα νέο σκάνδαλο, μια νέα υπόθεση διαφθοράς, 
κατάχρησης εξουσίας, διαπλοκής, συναγελασμού, εξάρ-
τησης, σίτισης σε περίεργα πρυτανεία, με εμπλοκή 
ανθρώπων που θεωρούνται υπεράνω πάσης υποψίας. 
Ή ηγητόρων, οι οποίοι είναι ταγμένοι να στηρίζουν, 
να εκφράζουν και να θωρακίζουν τους θεσμούς, τους 
οποίους εκπροσωπούν και αποδεικνύονται κατώτατοι 
των περιστάσεων και των κινδύνων.

Η σημερινή Κύπρος διέρχεται περίοδο βαθύτατης 
κοινωνικής, πολιτικής, κομματικής και ηθικής κρίσης, 
σήψης και παρακμής. ωρίς να παραγνωρίζουμε την 
ευμάρεια των αριθμών και τη δυστυχία δεκάδων χιλιά-
δων ανθρώπων, οι οποίοι διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχιας. Πανάρχαιες, πανίσχυρες και πανοικουμενικές 
ελληνικές λέξεις έχουν λεηλατηθεί και εξευτελισθεί. Αρχές 
και αξίες που χαλκεύθηκαν από τους ελληνικούς αιώνες 
πετάχτηκαν στην άβυσσο της χλεύης και της απαξίωσης. 
Ο λαός αγελοποιείται, εκμαυλίζεται και εκφαυλίζεται ώστε, 
κατά τον ποιητή (Π. Μηχανικός - Κατάθεση) «να δεχθεί/ 
και πάλιν/ ντόπιους ή ξένους/ ταχύτερους του ουρανίου 
Αγγέλου/ επιβήτορες».

Κοιτάξτε γύρω σας! Ρωτήστε τους συμπολίτες σας. 
Θα σας πουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι δεν πάει άλλο, 
ξεπεράσαμε και τον πάτο, βυθιζόμαστε, αλλά πουθενά 
αχτίδα και ελπίδα ανάκαμψης, εξανάστασης και ανόρ-
θωσης. Για να γίνουν, όμως, αυτά, χρειάζεται μια επανά-
σταση μυαλών και θέλησης. Απαιτείται αυτογνωσία και 
αντίσταση στους δημοκόπους και στους καιροσκόπους, 
πολιτικούς, κομματικούς, οικονομικούς και άλλους. Προ-
πάντων χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον γνήσιο, 
άδολο πατριωτισμό με εκείνη την αποφασιστικότητα της 
αυτοθυσίας, της ανθρωπιάς, του ελληνικού φιλότιμου, 
της μόνης έγνοιας πρώτα για την πατρίδα, πρώτα για τη 
σωτηρία της. 

ρειαζόμαστε έναν Ηγέτη! Έντιμο! Πατριώτη! Με γνώση, 
ικανότητες, ανάστημα, αξιοπιστία, χωρίς διαπλοκές και 
εξαρτήσεις. ωρίς κομματικές υστεροβουλίες και προ-
εκλογικές ιδιοτέλειες. Αναζητείται ένας Ηγέτης, ο οποίος 
να συντρίψει το τέρας της κομματοκρατίας, να σπάσει 
το απόστημα της ευνοιοκρατίας, οικογενειοκρατίας, να 
εξοστρακίσει την ανικανοκρατία και να ξεπαστρέψει την 
αριστεία των αχρήστων και τη βασιλεία των πολιτικών 
και οικονομικών αγυρτών. 

ρειαζόμαστε έναν νέο Ηρακλή, να καθαρίσει τον κυ-
πριακό στάβλο του Αυγεία, επειδή παραβρόμισε ο τόπος 
από τη σαπρία και τη δυσωδία. Επιτέλους, οι Έλληνες της 
Κύπρου καλούνται να ξυπνήσουν, να ξεσηκωθούν και 
να επαναστατήσουν. Δεν βαρέθηκαν να είναι δούλοι και 
υποτελείς στους λογής-λογής κομματικούς, πολιτικούς, 
οικονομικούς και άλλους αδίστακτους κομματάρχες και 
φεουδάρχες;

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚΩ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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αφνικά, όλοι κατέβασαν ιδέες για το τι 
πρέπει να γίνει. Η Κυβέρνηση κατέβασε 
νομοσχέδια, το Ανώτατο Δικαστήριο 
υπέβαλε προτάσεις, η Βουλή προσπα-
θεί να παρέμβει με τον δικό της τρόπο 
και όλοι θυμήθηκαν ότι υπάρχουν και 
οι εισηγήσεις της Επιτροπής . 
Όλα αυτά κάθονταν ήσυχα-ήσυχα στον 
βυθό της λίμνης, μέχρι τη στιγμή που 
έπεσε απροσδόκητα η πέτρα που έριξε 
ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης. Και όλα 
αναδύθηκαν στην επιφάνεια αυτοστιγμεί, 
προκαλώντας θορυβώδη αναταραχή των 
λιμναζόντων υδάτων. Από μια άποψη, η 
πέτρα που έριξε ο κ. Κληρίδης θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ως ο... θεμέλιος λίθος 
για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στον χώρο της Δικαιοσύνης. Δύο βασικά 
μέτρα, που πρέπει να προωθηθούν 

επειγόντως, είναι η θέσπιση αυστηρών 
κανόνων δεοντολογίας και η δημιουργία 
τριτοβάθμιου δικαστηρίου, όπως υπέ-
δειξε και ο Γενικός Εισαγγελέας. Για έναν 
ανεξήγητο λόγο, ο Γενικός Εισαγγελέας 
και η Νομική Υπηρεσία δεν κλήθηκαν να 
εκφέρουν απόψεις στο θέμα της μεταρ-
ρύθμισης της Δικαιοσύνης, ως να είναι 
μια υπηρεσία άσχετη με την απονομή της 
Δικαιοσύνης. αίνεται ότι το Ανώτατο Δι-
καστήριο δεν θέλει τη Νομική Υπηρεσία 
μέσα στα πόδια του, για κάποιους λόγους. 
Εντάξει, υπάρχει η διάκριση των εξουσι-
ών, αλλά και οι εξουσίες δεν πρέπει να 
κάνουν... διακρίσεις, σε ένα θέμα που και 
άλλες Υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι 
χρήσιμες, χωρίς να είναι... αρεστές, όπως 
θα έλεγε και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ε

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρί-
ου Μύρων Νικολάτος ανέφερε ενώπιον 
της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής 
πως η 4 ετής φιλία του με τον Γενικό 
Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη τερματί-
στηκε μόλις εκδόθηκε η απόφαση του 
Ανωτάτου για την υπόθεση Ηλιάδη και 
Τράπεζας Κύπρου (που ήταν αθωωτι-
κή). Επέρριψε, έτσι, στον κ. Κληρίδη την 
ευθύνη για την καταστροφή αυτής της 
μακράς φιλίας. Η στήλη πληροφορείται 
ότι ο Γενικός Εισαγγελέας σχολίασε 
αργότερα: « ίλος μεν Μύρων, φιλ-
τάτη δε αλήθεια»! Η αλήθεια είναι ότι 
μετά τις καταγγελίες για τις συγγενικές 
σχέσεις στον χώρο των δικαστών και 
των δικηγόρων, η αξιοπιστία της απο-
νομής της Δικαιοσύνης επλήγη καίρια. 
Ας είμαστε, όμως, ειλικρινείς. Μόνο 
στον τομέα της Δικαιοσύνης υπάρχει 

συγγενοκρατία που μπορεί να επηρε-
άζει αποφάσεις; Σε όλο το φάσμα της 
δημόσιας ζωής υπάρχει. Στον δημόσιο 
και τον ημιδημόσιο τομέα δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που υπηρετούν 
οι γονείς και τα τέκνα αυτών, ή άλλα 
συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλά και 
συγγενείς να μην είναι, μπορεί να είναι 
φίλοι, γνωστοί και κουμπάροι. Είμαστε 
πολύ μικρός τόπος, ξέρει ο ένας τον 
άλλον, υπάρχει ένα έντονο αίσθημα 
αλληλο ποστήριξης και όλες αυτές οι 
στενές σχέσεις μεταφέρονται και στο 
εργασιακό και επαγγελματικό πεδίο, 
ενισχύοντας την κουμπαροκρατία, την 
οικογενειοκρατία και τη συγγενοκρατία. 
Α! Να μην ξεχάσουμε και την πανίσχυ-
ρη... κομματοκρατία, που συνεργάζεται 
αρμονικά με όλες τις άλλες «κρατίες»... 

Κ Ε Η
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Πώς ακριβώς πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος 
το 323 π. .; Το ερώτημα αυτό εξακολου-
θεί να απασχολεί τους ιστορικούς και τους 
επιστήμονες. Τώρα διατυπώθηκε μια νέα 
θεωρία από την Κάθριν ολ, διδάσκουσα 
στη Σχολή Ιατρικής un in, της Νέας Ζη-
λανδίας. Σύμφωνα με αυτήν, ο θάνατος του 
Έλληνα στρατηλάτη δεν οφειλόταν σε αλκο-
ολισμό ή δολοφονία, όπως πιστευόταν μέχρι 
τώρα, αλλά σε μια νευρολογική διαταραχή. 
Όλα αυτά, βέβαια, είναι θεωρίες και ούτως ή 
άλλως εμείς δεν είμαστε ειδικοί για να διαπι-
στώσουμε πώς πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Εκείνο, όμως, που μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα είναι ότι ο Αλέξανδρος... ξαναπέ-
θανε το 2019 με τη συμφωνία των Πρεσπών, 
στην οποία η Κυβέρνηση Τσίπρα κατέληξε 
με την ηγεσία των Σκοπίων. Μια συμφωνία, 

την οποία ο ελληνικός λαός απορρίπτει στη 
συντριπτική του πλειοψηφία. Μια συμφωνία, 
την οποία ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη 
Βουλή των Ελλήνων, αποκάλεσε επαίσχυ-
ντη. «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς. Την 
ώρα που γράφεται το κείμενο αυτό δεν είχε 
διεξαχθεί ακόμα η ψηφοφορία στη Βουλή 
των Ελλήνων για τη συμφωνία. Οι ενδείξεις, 
όμως, ήταν ότι θα εγκρινόταν με ελάχιστη 
πλειοψηφία. Και για να επανέλθουμε στην 
αρχή του κειμένου, αναφορικά με τον θάνα-
το του στρατηλάτη, όταν η μυθική Γοργόνα, η 
αδερφή του, θα ρωτάει πια τους περαστικούς 
ναυτικούς αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα 
παίρνει την απάντηση «ζει, αλλά τώρα τον 
λένε... Αλεξάνδροβιτς»!

Κ Ε Η

  Α  

Προσέξαμε με ιδιαίτερη προσοχή ότι στην γρα-
πτή, μάλιστα, δήλωση του Υπουργού Ευρώπης 
και Βορείου και Νοτίου Αμερικής, ir lan 

uncan, ανακοινώνοντας στις 23.1.2019 από τη 
Βουλή των Κοινοτήτων τη συνθηκολόγηση της 
βρετανικής κυβέρνησης στο αίτημα των Αγωνι-
στών της ΕΟΚΑ 19 - 9 για αποζημίωση για τα 
βασανιστήρια που υπέστησαν τότε από τα Σώμα-
τα Ασφαλείας, άλλαξε το λεξιλόγιο του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας. Εγκατέλειψαν 
την από το 19 6 αναφορά τους προς τους Αγω-
νιστές ως «τρομοκράτες» και προς τον αγώνα ως 
«τρομοκρατία». Στη δήλωση ο ir lan uncan 
επίσης αναφέρει ότι ο αγώνας είχε στόχο την 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Έγραψε: «Ελ-
ληνοκύπριοι παραστρατιωτικοί διεξήγαγαν μιαν 
ένοπλη αντάρτικη εκστρατεία, προσπαθώντας να 
τερματίσουν την Αγγλοκρατία στην Κύπρο και 
να εγκαθιδρύσουν ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα» ( r  priot paramilitari s ou t 
an arm  u rrilla campai n to tr  to rin  to 
an n  ritis  rul  in prus an  sta lis  a 
union t n prus an  r c ).   
Πόσο εύκολα, όμως, το 19 6 υιοθέτησαν τη λέξη 
«τρομοκράτες»; Με τηλεγράφημά του προς τον 
Υπουργό Αποικιών στο Λονδίνο ο τότε αποικι-
ακός κυβερνήτης, Στρατάρχης Σερ Τζον άρ-
ντινγκ,  δέχθηκε να ονομάζονταν οι αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ «τρομοκράτες». Ήταν τότε που στο 
Λονδίνο προσπαθούσαν να καθορίσουν στους 
αντάρτες της ΕΟΚΑ έναν χαρακτηρισμό. Είτε 
παράνομους, φυγόδικους και άλλα ή τρομοκρά-
τες. Η πρόταση έγινε λοιπόν από το Λονδίνο και, 
σύμφωνα με το απαντητικό τηλεγράφημα του 
Σερ Τζον άρντινγκ, ημερομηνίας 31 Μα ου 
19 6 με τίτλο « υγοδικία» ( utla r ), προς τον 
Υπουργό Αποικιών, για το θέμα της ονομασίας,  
έγραψε: «Όσον αφορά την παράγραφο τέσσε-
ρα (που αναφερόταν στην ονομασία), δεν δίνω 
και μεγάλη σημασία στην επιλογή λέξεως. Ας 
τους ονομάσουμε «τρομοκράτες». ( s r ar s 
para rap  our,  attac  no r at importanc  
to c oic  o  or s. t us call t m ‘t rrorists’). 
Όπερ και έγινε και διατηρήθηκε μέχρι τις 
23.1.2019!

Α Α Α   
 Ε

 

 Α  
  

Τους πολιτικούς δεν τους εμπιστεύεται ο κόσμος. 
Τους τραπεζίτες τούς κοιτάζει με καχυποψία. Για 
την Αστυνομία, έχει τις αμφιβολίες του. Τους εκ-
παιδευτικούς δεν τους έχει και σε τόση υπόληψη, 
όπως παλιά. Για τους γιατρούς υποψιάζεται ότι 
τον βλέπουν μόνο ως αγελάδα για άρμεγμα. Και 
τώρα τελευταία έχασε την εμπιστοσύνη του και 
στους δικαστές και στη Δικαιοσύνη γενικά. Αυτό 
ήταν και το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της 
εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. 
Δεν θα αποκατασταθεί τόσο εύκολα η εμπιστο-
σύνη του κόσμου στην απονομή Δικαιοσύνης. 
Ο πολίτης θα στέκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης 
και θα του περνάνε από το μυαλό διάφορες ιδέες: 
«Ρε, αυτή έχει τα μάτια δεμένα, αλλά με... διαφανή 
κορδέλα. Και μάλιστα μού φάνηκε ότι την είδα 
σε κάποια στιγμή να... μιτσοκαμμά στον δικη-
γόρο του αντιδίκου μου»! Όλοι μιλούν για την 
ανάγκη να υπάρξει μεταρρύθμιση στον τομέα της 
Δικαιοσύνης.  ραία. Να εφαρμοστεί η μεταρ-
ρύθμιση. Ελπίζουμε μόνο να μην ακολουθήσει 
κι αυτή την τύχη των άλλων μεταρρυθμίσεων, 
που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν υλοποι-
ηθεί. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, 
η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η 
μεταρρύθμιση στην Παιδεία... Εν πάση περιπτώ-
σει, εκείνο που μπορούμε να εισηγηθούμε είναι 
ότι, ωσότου εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση, πρέπει 
να υπάρξει αυτορρύθμιση (των δικαστών), για να 
αποφευχθεί η απορρύθμιση (της Δικαιοσύνης)... 

Κ Ε Η
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Ιδιαίτερα ανησυχητικό κρίνεται το περιστατικό 
που διαδραματίστηκε πριν από μερικές μέρες σε 
χώρο σχολείου στην Πάφο, όπου νεαροί μετέβη-
σαν για να πουλήσουν ναρκωτικά. Δύο πρόσωπα 
ηλικίας 20 και 19 ετών μετέβησαν με όχημα στο 
σχολείο με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών σε 
16χρονο μαθητή. Και οι τρεις συνελήφθησαν από 
την ΥΚΑΝ, που τους παρακολουθούσε. Για την 
παρουσία των ναρκωτικών σε σχολεία φωνάζει 
εδώ και καιρό ο Δήμαρχος Πάφου, αίδωνας 

αίδωνος. Τελικά πιάστηκαν τρεις νεαροί, που 
δεν είναι βέβαια οι μεγάλοι νονοί του εμπορίου 
ναρκωτικών. Εκείνοι παραμένουν ασύλληπτοι. Επί 
τη ευκαιρία, να υπενθυμίσουμε περσινή δήλωση 
του Ιωνά Νικολάου ότι «μπορεί στη δομή μιας 
πυραμίδας εμπορίας ναρκωτικών να έχει άτομα 
που θαυμάζουμε για τη σωστή επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα». Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν 
είδαμε να γραπώνουν κανέναν από αυτούς, οι 
οποίοι προφανώς είναι γνωστοί στις Αρχές, για να 
τους περιγράψει με αυτόν τον τρόπο ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης. Τη ζοφερή εικόνα της μάστιγας 
αυτής κάνουν ακόμα χειρότερη οι καθημερινές 
ανακαλύψεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, 
αλλά και οι φόνοι που σχετίζονται με τον έλεγχο 
του εμπορίου της μαστούρας. Θα πρέπει κάποια 
στιγμή, κύριε Πρόεδρε, να συγκαλέσετε στο 
Προεδρικό και μια σύσκεψη γι’ αυτόν τον εφιάλτη 
που απειλεί τη νεολαία μας και την κοινωνία μας 
γενικά. Και έχει οδηγήσει στη δραματική διαπί-
στωση ότι το «χρυσοπράσινο φύλλο» κατέληξε να 
είναι... φύλλο κανναβουριάς.

Ε

Ένα λεπτό βιβλιαράκι ήταν η ετήσια έκθεση για 
το 2017 του Γενικού Ελεγκτή που επέδωσε στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε αντίθεση με άλλα 
χρόνια, και κυρίως επί ρυστάλλας Γιωρκάτζη, 
όταν η έκθεση αποτελούσε έναν ογκώδη τόμο 
(που διακοσμούσε συνήθως τις κυβερνητικές βι-
βλιοθήκες). Όχι πως το 2017 έλειψαν τα σκάνδαλα 
και οι ατασθαλίες. Απλώς, ο Οδυσσέας Μιχαηλί-
δης ακολουθεί νέα τακτική και δημοσιοποιεί τα 
μεγάλα σκάνδαλα κατά τη διάρκεια του έτους και 
δεν τα αφήνει να σημειώσουν... τζάκποτ για να τα 
δώσει όλα μαζί στο τέλος. Και, μάλιστα, με τη νέα 
μέθοδο, αρκετοί ελεγχόμενοι φορείς πήραν διορ-
θωτικά μέτρα στη διάρκεια του χρόνου, για επίλυ-
ση προβλημάτων που είχε υποδείξει η Ελεγκτική 
Υπηρεσία. Στην έκθεση για το 2017 καταγράφεται 
και το εντυπωσιακό ποσό των καθυστερημένων 
εσόδων του κράτους που ανήλθε σε 
2. 21.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 
1.8 7.000.000 είναι καθυστερημένα έσοδα του 
Τμήματος ορολογίας. Από τα συνολικά καθυ-
στερημένα έσοδα, ένα ποσό 8 7 εκατομμυρίων 
φαίνεται να έχει κάνει φτερά, αφού θεωρείται δύ-
σκολο έως και αδύνατο να εισπραχθεί. Ένα ποσό 
που θα μπορούσε, ας πούμε, να χρηματοδοτήσει 
πλουσιοπάροχα το ΓεΣΥ. Ας ελπίσουμε ότι από 
τα υπόλοιπα 1.664.000.000 καθυστερημένα θα 
εισπραχθούν τα περισσότερα, διότι αυτά τα οποία 
δεν πληρώνουν εκείνοι που τα οφείλουν, τα πλη-
ρώνουν τελικά οι υπόλοιποι που δεν τα χρωστούν.

Κ Ε Η

Σε στενό μαρκάρισμα της Κύπρου για το 
θέμα των λεγόμενων «χρυσών διαβατη-
ρίων» προχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τα πήρε στο 
κρανίο και μίλησε για στοχοποίηση της 
Κύπρου, αποδίδοντάς την σε σκοπιμότη-
τες και ανταγωνισμό. Σημείωσε, μάλι-
στα, ότι η Κύπρος παραχωρεί μόνον το 
0,3  από τις 180.000 υπηκοότητες που 
δίνονται στην ΕΕ κάθε χρόνο και τόνισε 
ότι έχουμε τα αυστηρότερα κριτήρια ανά-
μεσα στις 20 χώρες που προσφέρουν τη 
δυνατότητα απόκτησης της ευρωπαϊκής 
υπηκοότητας. Πληροφορίες της στήλης 
αναφέρουν ότι ο Νίκαρος ακούστηκε να 
σχολιάζει: «Εν κανεί που μας εκουρέψαν 
το 2013, θέλουν να μας κουρέψουν πάλε 
τες δκυο-τρεις τρίσιες που εφκάλαμεν με 
τα εκατομμύρια όσων παίρνουν την κυ-
πριακήν υπηκοότηταν». Βέβαια, στις Βρυ-
ξέλλες έχουν άλλη εικόνα για μας, πολύ 
αρνητική, στο θέμα των υπηκοοτήτων και 
αυτό είναι που μετρά τελικά. Γι’ αυτό θα 

πρέπει τα κριτήρια παραχώρησης να γί-
νουν ακόμη πιο αυστηρά, αλλά ταυτόχρο-
να θα πρέπει να γίνει και διαφοροποίηση 
στην επιλογή εκείνων που φέρνουν τα 
λεφτά, ώστε να μην περιορίζεται κυρίως 
στην απόκτηση ακινήτων. Εκείνο που 
ξενίζει, όμως, είναι η στάση του ΑΚΕΛ, 
που επικρίνει έντονα την Κυβέρνηση στο 
θέμα της παραχώρησης υπηκοοτήτων. 
Τη στιγμή που γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των υπηκοοτήτων παραχωρείται... 
σε Ρώσους. Ρε, μπας και άλλαξε κάτι στο 
ΑΚΕΛ και δεν το πήραμε πρέφα;

Ε



Ε
πιθετική γραμμή έναντι 
σε οτιδήποτε αρνητικό 
προσεγγίζει το πρόγραμ-
μα πολιτογράφησης 
ξένων επενδυτών της 
Δημοκρατίας τηρεί η 
Κυβέρνηση, η οποία 

προσθέτει κομμάτια στο παζλ και επιδιώκει 
να το εμπλουτίσει και να το διευρύνει. 
Καλώς ή κακώς, οι Ευρωπαίοι εταίροι της 
Κύπρου δεν φαίνεται να καλοβλέπουν 
το πρόγραμμα πολιτογράφησης ξένων 
επενδυτών, που «τρέχει» η Δημοκρατία, 
και το έχουν θέσει στο στόχαστρο, γεγονός 
το οποίο εγείρει ανησυχίες. 

Όποτε ανακινηθεί το όλο θέμα, είτε υπό 
μορφή έκθεσης, όπως η πρόσφατη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή και επικριτι-
κών δημοσιευμάτων, επικρατεί αναβρα-
σμός. Στο εσωτερικό μέτωπο υπάρχουν 
οι υποστηρικτές του προγράμματος, οι 
οποίοι θεωρούν ότι μπορεί να εμπλουτι-
στεί περαιτέρω και να αποδώσει πολλά 
περισσότερα στην κυπριακή οικονομία. 
Σε αυτήν την πλευρά συναντάται και η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη. 
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ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π ΟΓ ΑΜΜΑΤΟΣ
Η ΚΥΠ ΟΣ Π ΟΣΕΛΚΥΣΕ ΤΟ 

 ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤ ΟΦΙΚΟ ΚΟΥ ΕΜΑ

Δ. Γεωργιάδης  Τέτοιου 
τύπου σχέδια δεν μπορούν 

να παραμείνουν επ  άπει-
ρον, ούτε να διευρυνθούν 
για δύο ασικούς λόγους

Γ. Μισιρλής  Το πρόγραμ-
μα είναι πετυχημένο κι 

έχει αποφέρει στη χώρα 
μας σημαντικά έσοδα τα 

τελευταία χρόνια

Υπάρχουν οι επικριτές του προγράμμα-
τος, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε 
να λειτουργήσει ποτέ, χαρακτηρίζοντάς το 
ως ένα όχημα για ξέπλυμα παράνομου 
χρήματος. Υπάρχουν και αυτοί που δια-
φωνούν με τη συνέχισή του, εκτιμώντας ότι 
έχει εκπληρώσει την αποστολή του, στην 
μετά το 2013 εποχή, και πλέον άρχισε να 
υποβόσκει ο κίνδυνος παραγωγής ρυπο-
γόνων αερίων για την οικονομία. Σε αυτήν 
την πλευρά βρίσκεται το Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο.    

ναι ο  τα τ
Οι αριθμοί θα μπορούσαν, εν πολλοίς, 

να εξηγήσουν τη στάση της Κυβέρνησης, 
η οποία πόνταρε πολλά στη μετά «κουρέ-
ματος» εποχή στο συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα. Όχι μόνο απέδωσε η επένδυση, αλλά 
«ευθύνεται» και για το 0 , περίπου, των 
άμεσων ξένων επενδύσεων, που προσέλ-
κυσε η χώρα, τουλάχιστον, μέχρι το 2017.  

Σε απόλυτους αριθμούς από τα 9,2 
δισ. των άμεσων ξένων επενδύσεων, 
που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο 
την τετραετία 2014 - 2017, τα 4,  δισ. 
έχουν προέλθει από επενδύσεις μέσω του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

ναν ση κ ν  
Η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να εγκρίνει 

το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
αλλαγές, «ανανεώνοντας τους όρκους» 
της με το Πρόγραμμα. Οι αλλαγές, όπως 
είχε αποκαλύψει το «Σίγμα» από την πε-
ρασμένη Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, δεν θα 
έρθουν για να αλλοιώσουν τη μορφή του. 
Θα πρόκειται για βελτιώσεις, οι οποίες θα 
καθιστούν το Πρόγραμμα πιο στοχευμένο 
και αποτελεσματικό. Μια από τις αλλαγές, 
που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι 
θα προκύψει,  θα αφορά στην παροχή κι-

νήτρων για την έρευνα και την καινοτομία.
Προς υλοποίηση βαίνει όμως άλλη μια 

πολύ σημαντική αλλαγή, που είχε αποφα-
σιστεί πέρυσι. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
βρίσκεται στο στάδιο που θα προκηρύξει 
προσφορές για την επιλογή τεσσάρων ξένων 
οίκων, οι όποιοι θα διενεργούν ενισχυμέ-
νο έλεγχο διακρίβωσης των πραγματικών 
στοιχείων και δεδομένων των επενδυτών, 
που αιτούνται πολιτογράφησης.  Σύντομα 
αναμένεται να είναι έτοιμα τα έγγραφα προ-
κειμένου να προχωρήσει η όλη διαδικασία. 

α ια τ τ ο  τ ο
Σε αντίθεση με τις προθέσεις της Κυ-

βέρνησης, ο πρόεδρος του Δημοσιονο-
μικού Συμβουλίου δηλώνει στη «Σ» ότι 
η Κυβέρνηση θα πρέπει να αρχίσει να 
σκέφτεται πότε θα βάλει τελεία για να κλεί-
σει τον κύκλο του προγράμματος. «Αυτά 
είναι καθαρά πολιτικές αποφάσεις, που θα 
πρέπει να ληφθούν από άτομα, τα οποία 
έχουν περισσότερη πληροφόρηση από 
εμάς και μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα 
μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί η εφαρ-
μογή αυτού του Σχεδίου ή πότε θα πρέπει 
να τερματιστεί. Εκείνο, το οποίο λέμε ως 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι ότι δεν 
πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί για 
πολύ καιρό και να επεκταθεί περισσότερο, 
διότι θα προκαλέσει προβλήματα στην οι-
κονομία. Εμείς, άλλωστε, είχαμε αναφέρει 
ότι μετά από μια κρίση, από την οποία ένας 
συγκεκριμένος τομέας, όπως ο κατασκευ-
αστικός, είχε δεχτεί πλήγμα,  τέτοια σχέδια 
ήταν θετικά και δεν υπήρχαν αντιδράσεις 
από κανέναν να εφαρμοστούν», σημειώνει. 

Η ι ι η ατο ο α
Ο Δημήτρης Γεωργιάδης εξηγεί γιατί το 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά ότι θα 
πρέπει η Κυβέρνηση να γυρίσει τα νερά 

του ποταμού. «Είχαμε προειδοποιήσει», 
σημειώνει, «ότι τέτοιου τύπου σχέδια δεν 
μπορούν να παραμείνουν επ’ άπειρον, 
ούτε να διευρυνθούν, για δύο βασικούς 
λόγους. Πρώτον για τα προβλήματα, τα 
οποία αρχίζουν να προκαλούν εντός της 
χώρας με παράπλευρες απώλειες σε άλ-
λους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, 
διότι απορροφούν πόρους και αυξάνουν 
το κόστος άλλων τομέων». 

Σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θα 
πρέπει να προσμετρηθούν και οι εξωγενείς 
παράγοντες, «επειδή άλλοι Οργανισμοί 
ή και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αργά ή 
γρήγορα, θα αντιδράσουν και θα θέσουν 
τέρμα σε αυτού του είδους την ανάπτυξη 
για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Εάν 
υπάρξει απότομος τερματισμός του, εξαιτίας 
για παράδειγμα κάποιας παρέμβασης των 
Ευρωπαίων εταίρων μας, τότε ένα μεγάλο 
μέρος της οικονομίας μας θα μείνει εκτε-
θειμένο. Εάν έχει βασιστεί και η δημοσιο-
νομική πολιτική υπό την προ πόθεση ότι 
αυτά τα σχέδια θα έχουν και συνέχεια για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και θα φέρνουν 
έσοδα, τότε μπορεί να προκληθούν και 
άλλα δημοσιονομικά προβλήματα», λέγει 
ο κ. Γεωργιάδης.

ύ ση και σ ν ια   
Από την άλλη, οι επιχειρηματίες ανάπτυ-

ξης γης και οικοδομών ευνοούν τη συνέχιση 
του προγράμματος, το οποίο «ανέστησε» 
τον τομέα τους και ευνοούν την ενίσχυση 
της πανοπλίας, που το περιβάλλει, ώστε 
να αντέξει στον χρόνο. Ο αναπληρωτής 
πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οι-
κοδομών, Γιάννης Μισιρλής, κληθείς να 
σχολιάσει την επίδραση του Προγράμματος 
της Δημοκρατίας στην οικονομία και δη στον 

κλάδο δραστηριοποίησής του, αναφέρει στη 
«Σ» ότι «το πρόγραμμα είναι πετυχημένο 
κι έχει αποφέρει στη χώρα μας σημαντικά 
έσοδα τα τελευταία χρόνια. Καλό θα ήταν να 
εισαγάγουμε επιπρόσθετους ελέγχους, εάν 
χρειαστεί, για να το προστατεύσουμε. Όσον 
αφορά τις εισηγήσεις για πιο αυστηρούς 
κανόνες Δέουσας Επιμέλειας, αυτές τις επι-
κροτούμε και τις στηρίζουμε», σημειώνει 
ο Γιάννης Μισιρλής.

Κληθείς να σχολιάσει και την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε: «Έχω 
μελετήσει την τελευταία έκθεση με μεγάλη 
προσοχή. Στους τέσσερεις τομείς, στους 
οποίους επικεντρώνεται, φαίνεται ότι η 
Κύπρος παίρνει αρκετά υψηλή βαθμολογία».  

Προσθέτει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή παρουσιάζεται ικανοποιημένη με τους 
ελέγχους που διενεργούνται εντός του πλαι-
σίου του Προγράμματος Πολιτογράφησης 
της Δημοκρατίας. Η έκθεση παρουσιάζει 
κάποιες γενικές εισηγήσεις, οι οποίες είναι 
αποδεχτές και καλοδεχούμενες».

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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«Αχίλλειο πτέρνα» στην 
έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τις 

πολιτογραφήσεις εντοπίζει ο n st 
prus. Η έκθεση, λέγει, δεν περι-

λαμβάνει τις βαρύνουσας σημασίας 
αλλαγές, που επέφερε στο πρόγραμμα 
τον Μάιο του 2018 η Κυβέρνηση, 
όπως το ανώτατο όριο των 700 πολι-
τογραφήσεων ανά έτος. «Στη σελίδα 
4 του εγγράφου, στην υποσημείωση 
1 , αναφέρεται ότι ενώ από τον Μάιο 
του 2018 η Κύπρος είχε προβεί σε 
αλλαγές επί του Σχεδίου, εντούτοις δεν 
κατέστη δυνατό χρονικά οι λειτουργοί 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον 
Μάιο του 2018 έως τις 23/1/2019, 
να λάβουν υπόψη τις αλλαγές», ση-
μειώνεται. 

Ο πρόεδρος του Οργανισμού, 
Μιχάλης Μιχαήλ, διερωτάται γιατί 
βιάστηκαν και «προτίμησαν να παρα-
δώσουν προς τα άλλα επίσημα Όργανα 
της Ε.Ε. μια μη ολοκληρωμένη έκθεση 
και ενδεχομένως παραπλανητική». 
Επισημαίνεται ότι οι εκθέσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής επιβάλλεται να 
είναι λεπτομερείς, ώστε οι αποδέκτες 
τους να αξιολογούν αντικειμενικά τις 
όποιες εισηγήσεις.

Γενικότερα ο n st prus εντο-
πίζει οκτώ τουλάχιστον σημεία, τα 
οποία ελέγχονται για ανακρίβειες 
σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Μεταξύ 
άλλων απορρίπτει ότι υπάρχει με-
γάλη προώθηση του προγράμματος, 
υποδεικνύοντας τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί στο πρόσφατο παρελθόν, για 
τερματισμό των διαφημίσεων με την 
εικόνα του κυπριακού διαβατηρίου. 
Πλέον υπάρχει, σημειώνεται, ειδική 
τριμελής Επιτροπή, η οποία μελετά 
τα θέματα διαφημίσεων. Εντοπίζεται 
σύγχυση της φορολογικής έδρας (ta  
r si nc ) με την παραχώρηση υπη-
κοοτήτων. Αυτό,  σημειώνεται, οφεί-
λεται στο γεγονός ότι ο Οργανισμός 
για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) διατηρεί το κυπρι-
ακό Πρόγραμμα στον κατάλογο των 
χωρών με ρίσκο στην εφαρμογή του 
συστήματος ανταλλαγής φορολογι-
κών πληροφοριών ( ), το οποίο η 
Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες 
που είχε εφαρμόσει.

Ερωτήματα εγείρονται και για 
τη στάση, την οποία έχει τηρή-
σει στο συγκεκριμένο θέμα ο 

Ευρωπαίος Επίτροπος ρήστος Στυ-
λιανίδης. Ποια ήταν η τοποθέτησή 
του κατά την έγκριση της έκθεσης 
από το κολέγιο των επιτρόπων; Εάν 
ήταν θετική, τότε εγείρεται το ερώτημα 
κατά πόσον  ο Ευρωπαίος Επίτρο-
πος συμφωνεί με το περιεχόμενο της 
έκθεσης, το οποίο αμφισβητείται ευ-
θέως από τον n st prus και έχει 
προκαλέσει την αντίδραση ακόμη 
και του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Προφανώς και δεν θα ήταν ορθό 
και πρέπον ο κ. Στυλιανίδης να «παίξει 
για τη φανέλα της Κύπρου», σ’ ένα 
ζήτημα, που αφορά στη χώρα του. Θα 
μπορούσε όμως να προστατέψει τα 
Όργανα της Ε.Ε., τα οποία θα είναι και 
οι αποδέκτες της έκθεσης από κακοτο-
πιές, εάν θεωρήσουμε ότι είναι ορθές 
οι παρατηρήσεις του n st prus.       

Δ   
   

Σ  
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ο 2019 ξεκίνησε με τις 
εκτιμήσεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου 
αλλά και της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για επι-
βράδυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης της παγκό-

σμιας οικονομίας. Μεταξύ των χωρών 
που καταγράφουν επιβράδυνση στις 
οικονομίες τους συμπεριλαμβάνεται και 
η Κίνα, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Σημει-
ώνεται, επίσης, η αναταραχή που υπήρξε 
στις διεθνείς αγορές το τέταρτο τρίμηνο του 
2018. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές 
προεξοφλούν τη μελλοντική πορεία της 
οικονομίας, οι επενδυτές στοιχηματίζουν 
στην οικονομική επιβράδυνση.

ο α  οκ ήσ ι  
Οι προκλήσεις για την παγκόσμια οι-

κονομία είναι πολλές, όπως η επικείμενη 
έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), οι πολιτικές εντάσεις σε διεθνές 
επίπεδο, ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των 
δύο κυριότερων οικονομιών του κόσμου 

Τα μηνύματα θέλουν προσοχή
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

και γενικότερα ο εθνικός προστατευτισμός, 
ο οποίος αναπτύσσεται το τελευταίο δι-
άστημα. Οι έντονες πολιτικές και οικο-
νομικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομι-
κών κυρώσεων (όπως για παράδειγμα η 
περίπτωση της Ρωσίας), δημιουργούν ένα 
νέο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο οδηγεί 
σε αδυναμία διαμόρφωσης κοινών πολι-
τικών για αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικο-
νομίας και αντιμετώπισης των σημαντικών 
συγκεντρώσεων ιδιωτικού και δημόσιου 
χρέους του παρελθόντος.

Σε ό,τι αφορά την κινεζική οικονομία, 
η οποία χρηματοδοτεί έργα υποδομής 
σε πολλές χώρες (με πολλούς Κινέζους 
επενδυτές να επενδύουν και σε τομείς της 
κυπριακής οικονομίας, κυρίως στον τομέα 
των ακινήτων), η επιβράδυνση, πέρα από 
τα θέματα εμπορίου, οφείλεται και στην 
προσπάθεια της κινεζικής κυβέρνησης να 
περιορίσει το ύψος του ιδιωτικού χρέους 
( l ra in ), που αποτελεί έναν από τους 
πιο σημαντικούς μακροοικονομικούς κιν-

δύνους. Η μεγάλη ανάπτυξη της κινεζικής 
οικονομίας τα τελευταία χρόνια βασίστηκε 
εν πολλοίς στην πιστωτική επέκταση. Ο 
περιορισμός των πιστωτικών διευκολύνσε-
ων από τη μια συρρικνώνει τους ρυθμούς 
ανάπτυξης, από την άλλη θεωρείται μια 
«υγιής» διόρθωση, εφόσον επίπεδα χρέ-
ους που δεν μπορούν να υποστηριχθούν 
από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της 
χώρας και τα οικογενειακά εισοδήματα, 
δεν είναι σε καμιά περίπτωση βιώσιμα. 
Η σταδιακή αναδιάρθρωση μιας τέτοιας 
μεγάλης οικονομίας δημιουργεί σημαντικές 
προκλήσεις, όμως επιτυχία του εγχειρή-
ματος θα τη θέσει σε πιο στέρεες βάσεις 
για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το ζητούμενο για την παγκόσμια οικονο-
μία δεν είναι μια πιθανή βραχυπρόθεσμη 
διόρθωση, αλλά το πλαίσιο στο οποίο αυτή 
συμβαίνει και κατά πόσον θα υπάρξουν 
κοινές πολιτικές για διατήρηση μιας βι-
ώσιμης, μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
πολιτικής. Οι πολιτικές αναταράξεις και η 
εξάντληση ασφαλών μέσων για πιστωτι-
κή επέκταση θα καταστήσουν δύσκολη τη 

διαχείριση ακόμα και μιας σύντομης και 
περιορισμένης επιβράδυνσης.

Η κ ιακή οικονο α 
Η κυπριακή οικονομία καλείται να λει-

τουργήσει σε αυτό το δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον. ς εξωγενής, η οικονομία της 
Κύπρου επηρεάζεται από την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας. Την ίδια στιγμή, 
υπάρχουν και ευκαιρίες που πρέπει να 
αξιοποιηθούν, με πρόσφατο παράδειγμα 
την εγγραφή πλοίων μεγάλης εταιρείας του 
Ηνωμένου Βασίλειου κάτω από κυπριακή 
σημαία. Στην τελευταία έκθεση δημοσι-
ονομικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η Κύπρος αναγνωρίζεται ως 
η μοναδική χώρα, η οποία αναμένεται να 
αντιμετωπίσει σημαντικούς βραχυπρόθε-
σμους δημοσιονομικούς κινδύνους. Η Επι-
τροπή στην αναφορά της επισημαίνει ότι 
η κυπριακή οικονομία είναι εκτεθειμένη 
σε δημοσιονομικές πιέσεις λόγω των μα-
κρο-οικονομικών και χρηματοοικονομικών 
εξελίξεων, ενώ σημαντικές είναι οι αναφορές 
για τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας 
της χώρας και την αύξηση του δημόσιου 
χρέους. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης και 
για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο παραμένει 
σε υψηλά επίπεδα.

Η αφαίρεση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ) από τους ισολογισμούς 
των τραπεζικών ιδρυμάτων ενισχύει τα 
κεφάλαιά τους, όμως αυτό δε σημαίνει 
ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα για 
την οικονομία και την κοινωνία. Ο υψηλός 
δανεισμός των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων, είτε αυτά τα ποσά οφείλονται σε 
τραπεζικά ιδρύματα είτε σε εταιρείες εξα-
γοράς και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών 
διευκολύνσεων, συνεχίζει να περιορίζει 
το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα και 
τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, εφόσον 
τα συγκεκριμένα δάνεια πρέπει να εξυ-
πηρετηθούν.

Το πρόβλημα των ΜΕΔ για μια οικο-
νομία δεν λύνεται με την μεταφορά τους 

εκτός των ισολογισμών των τραπεζών, 
εφόσον ο υπερδανεισμός επιβαρύνει τον 
οικογενειακό προ πολογισμό και αφαι-
ρεί τη δυνατότητα των επιχειρήσεων για 
νέες επενδύσεις και περαιτέρω επέκταση. 
Από την άλλη, η εικόνα των ισολογισμών 
των τραπεζών βελτιώνεται, κάτι που εν-
δεχομένως θα επιτρέψει την αύξηση των 
δανειοδοτήσεων, εκεί και όπου το προφίλ 
του δανειολήπτη το επιτρέπει.

Πέραν της λογιστικής αποτύπωσης της 
συναλλαγής Συνεργατισμού - Ελληνικής, 
η οποία οδήγησε σε καταγραφή μεγάλου 
ελλείμματος, η χώρα παρουσιάζει σημαντικά 
πλεονάσματα, τα οποία θα υποβοηθήσουν 
σταδιακά στην αποκλιμάκωση του δημόσιου 
χρέους. Ήδη, απ’ ό,τι διαφαίνεται, υπήρ-
ξαν σημαντικές αποπληρωμές δημόσιου 
χρέους τον Δεκέμβριο του 2018, κάτι το 
οποίο θα αποτυπωθεί στα στατιστικά που 
θα ανακοινώσει η Μονάδα Διαχείρισης 
Δημόσιου ρέους.

ιο ηση τ ν
ο ιτο α ήσ ν
Τα πιο πάνω και οι εκθέσεις που αφο-

ρούν την παγκόσμια και την κυπριακή 
οικονομία θα πρέπει να αξιολογηθούν 
σωστά και έπειτα να σχεδιαστούν πο-
λιτικές απορρόφησης οποιωνδήποτε 
κραδασμών. Η διόρθωση της πορείας 
μιας οικονομίας μέσα από μια σειρά 
διαρθρωτικών αλλαγών οδηγεί βρα-
χυπρόθεσμα σε επιβράδυνση, αλλά 
διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που θα πρέπει να 
αξιολογηθεί η πορεία κάθε τομέα, τα κίνητρα 
που έχουν δοθεί και το πώς επηρεάζεται 
η κυπριακή οικονομία. Θα πρέπει να γίνει 
επίσπευση της ολοκλήρωσης της μελέτης 
για τον αντίκτυπο του προγράμματος πο-
λιτογραφήσεων στην οικονομία, κάτι που 
θα αναδείξει το οικονομικό όφελος από 
τη μια, αλλά και το πόσο εκτεθειμένη θα 
μείνει η κυπριακή οικονομία σε περίπτωση 
περιορισμού του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα για την 
κυβέρνηση και την πολιτεία, εφόσον 
οι ανάγκες των επενδυτών, των επι-
χειρηματιών αλλά και της κοινωνίας 
μεταβάλλονται συνεχώς, κυρίως με 
την εφαρμογή νέων, τεχνολογικά 
ανεπτυγμένων, διαδικασιών.

Η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού 
μοντέλου λειτουργίας είναι σημαντι-
κή τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και 
για τα κράτη. Ενδεχόμενη αδυναμία 
προσαρμογής στις αλλαγές και τη 
μεταβλητότητα που παρουσιάζει 
το διεθνές οικονομικό και πολιτικό 
περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσάρεστα αποτελέσματα. Οι παρά-
γοντες που επηρεάζουν τον δείκτη 
ανταγωνιστικότητας είναι πολλοί και 
δεν συνδέονται μόνο με τη μείωση των 
δαπανών. Αυτό που παίζει σημαντικό 
ρόλο είναι η σωστή διαχείριση των 
πόρων της επιχείρησης ή του κράτους, 
ώστε να καταστεί πιο παραγωγικό. 
Αν, για παράδειγμα, μια επένδυση 
θα έχει πολλαπλάσια θετικά οφέλη 
στην παραγωγικότητα και τον κύκλο 
εργασιών, τότε δεν υπάρχει κανένας 
λόγος για να μην προχωρήσει. Η 
δημιουργία υποδομών, οι οποίες θα 
ενισχύσουν το βιοτικό επίπεδο τόσο 
των ντόπιων αλλά και των ξένων, 
σαφέστατα θα ενισχύσει την αξία 
των επενδύσεων που έχουν γίνει 
στη χώρα μας.

Κατά την περίοδο που παρουσι-
άζονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης 
είναι ευκολότερο να προωθούνται 
μεταρρυθμίσεις. Είναι επιπλέον απα-
ραίτητο να αξιολογείται το εξωτερικό 
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, 
ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ενδε-
χόμενοι κίνδυνοι για την κυπριακή 
οικονομία. 

εταρρυ μίσεις 
και διατ ρηση

ανταγωνιστικότητας

ΟΙ ΑΝΑΤΑ Α ΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑ
ΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
Η Ε ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΤΗ 
ΔΙΑ ΕΙ ΙΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΙΣΜΕ
ΝΗΣ ΕΠΙΒ ΑΔΥΝΣΗΣ



ην αποδέσμευση του κον-
δυλίου των 33 εκατ. που 
προ πολόγισε για το 2019 
το Υπουργείο Οικονομι-
κών, για την εφαρμογή του 
σχεδίου Εστία, ενέκρινε 
την περασμένη Δευτέρα η 

Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής κατά 
πλειοψηφία και με τις ψήφους του Δημο-
κρατικού Συναγερμού, του ΔΗΚΟ και της 
Αλληλεγγύης. Το κονδύλι βρίσκεται πλέον 
στη διάθεση της Κυβέρνησης και, όπως 
προνοεί το σχέδιο Εστία, θα καταβάλει το 
ένα τρίτο της προκαθορισμένης δόσης 
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όλων των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
για προστασία της πρώτης κατοικίας με 
αγοραία αξία μέχρι 3 0 χιλιάδες κατά 
την τριακοστή Σεπτεμβρίου του 2017. 

Παράλληλα η Επιτροπή ενέκρινε την 
αποδέσμευση του αναγκαίου κονδυλίου 
για τους λειτουργούς του Υπουργείου Ερ-
γασίας, που θα απασχοληθούν στο Σχέδιο, 
ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα εξετάσει 
την πρόταση νόμου που κατέθεσε το Κί-
νημα Οικολόγων για τους αφερέγγυους 
δανειολήπτες και το σχέδιο αφερεγγυότητας, 
για το οποίο αναμένονται οι εισηγήσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο Εστία, 
πάντως, δεν μπορεί να μπει σε εφαρμογή εάν 
δεν υπογραφεί το μνημόνιο συναντίληψης 
μεταξύ κράτους και πιστωτικών ιδρυμάτων, 
με τον πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών 
Άγγελο Βότση να υποδεικνύει ότι η μπάλα 
δεν είναι πλέον στα πόδια της Βουλής. 

η  ιν α  
το τ ο  το  νο  

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομι-
κών, άρη Γεωργιάδη, οι πληρωμές για 
το σχέδιο Εστία θα ξεκινήσουν τέλος του 
χρόνου, αφού διαφανεί η συμμόρφωση 
των δανειοληπτών στο μεσοδιάστημα, 
δήλωσε ο Υπουργός οικονομικών άρης 
Γεωργιάδης. «Είμαστε στο στάδιο του λε-
πτομερούς προσδιορισμού της εφαρμογής 

του σχεδίου όπως προβλέπεται μέσα από 
το ίδιο το Σχέδιο. Αυτό προ ποθέτει ένα 
συμφωνημένο κείμενο, που θα δεσμεύει 
νομικά όλες τις πλευρές, το οποίο είναι 
σχεδόν έτοιμο αλλά θα πρέπει να ελεγ-
χθεί από τη Νομική Υπηρεσία και μετά να 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένη 
ημερομηνία για το πότε θα ανοίξει το σχέδιο 
Εστία, είπε ότι «θεωρώ πως είναι ζήτημα 
μερικών εβδομάδων να ολοκληρωθούν 
όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες 
και να ανοίξει το Σχέδιο, πρώτα για τις τρά-
πεζες και τους φορείς διαχείρισης δανείων, 
και στη συνέχεια για τους δανειολήπτες».

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «ούτως ή 
άλλως έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας 

διότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν τώρα. 
Άρα θα μας πάρει κάποιους μήνες μέχρι 
να υποβληθούν και να ελεγχθούν οι αιτή-
σεις. Οι πληρωμές θα γίνουν τέλους του 
έτους, όταν διαφανεί η συμμόρφωση στο 
χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει».

ν τ ται α α α ν  
Ο άρης Γεωργιάδης στις δηλώσεις 

του υπενθύμισε ότι ολοκληρώθηκε το 
στάδιο διαπραγμάτευσης και εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον 
περασμένο μήνα (Δεκέμβριο) το σχέδιο 
Εστία, ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά 
ότι «δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσης ή 
αλλαγών στο σχέδιο». Σημείωσε, δε, ότι 
κάποιες τράπεζες έχουν ήδη επικοινωνή-

σει με δανειολήπτες που δυνητικά είναι 
επιλέξιμοι. «Το Σχέδιο δεν είναι ζήτημα 
ταλαιπωρίας αλλά ευκαιρίας για τον δα-
νειολήπτη, που θέλει να εξυπηρετήσει το 
δάνειό του»,  υπέδειξε, υπογραμμίζοντας 
ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και για 
τη χώρα, και για τους δανειολήπτες.

ο στ α 
Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών 

τέθηκαν και επτά προτάσεις νόμου του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΔΗΚΟ, 
που στοχεύουν να διευκολύνουν δανει-
ολήπτες ώστε να αναδιαρθρώσουν ή να 
εξοφλήσουν δάνεια μέσω συγκεκριμένων 
φοροαπαλλαγών. Συγκεκριμένα, έγιναν 
δύο αλλαγές, εκ των οποίων η μία καταρ-
γεί την καταβολή φόρου σε περίπτωση 
που άτομο συνδεδεμένο με δανειολήπτη 
δίνει την περιουσία του στην τράπεζα για 
αναδιάρθρωση ή εξόφληση δανείου εάν 
το υποθηκευμένο ακίνητο δεν αρκεί για 
αναδιάρθρωση ή εξόφληση. 

Η δεύτερη αλλαγή αφορά σε δάνεια που 
για να εξοφληθούν δίδεται στην τράπεζα 
ακίνητο, του οποίου η αξία υπερβαίνει 
το δάνειο. Με τα νέα δεδομένα, μόνο η 
διαφορά που προκύπτει θα φορολογεί-
ται και όχι το ποσό που αντιστοιχεί στην 
εξόφληση του δανείου.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
.

Το σχέδιο Εστία θα αφορά δάνεια ή 
πιστωτικές διευκολύνσεις που το δάνειο 
-οικιστικό ή άλλο- είναι εξασφαλισμένο με 
υποθήκη κύριας κατοικίας, αλλά με την 
αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην 
υπερβαίνει τις 3 0.000 ευρώ. 

Για να γίνει επιλέξιμος κάποιος δανει-
ολήπτης θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του τα 0 
χιλιάδες ευρώ ετησίως. 

Για να εμπίπτει ο δανειολήπτης στο 
Σχέδιο θα πρέπει στο τέλος Σεπτεμβρίου 
του 2017 να είχε ένα μη εξυπηρετούμενο 
δάνειο για περισσότερες από 90 ημέρες. 

Η τράπεζα θα μπορεί -ανά περιπτώ-
σεις- να κουρεύει το δάνειο του δανειολή-
πτη έως και 32 , ενώ η μείωση θα είναι 
αναλογικά μεγαλύτερη στις περιπτώσεις 
που η αγοραία αξία της υποθηκευμένης 
κύριας κατοικίας θα είναι μικρότερη σε 
σχέση με το υπόλοιπο του δανείου. 

Εάν ο δανειολήπτης ενταχθεί στο 
Σχέδιο, τότε το κράτος, μέσω του Υπουρ-
γείου Εργασίας, θα καταβάλει το 1/3 της 
δανειακής δόσης με την προ πόθεση ότι 
ο δανειολήπτης θα καταβάλλει ανελλιπώς 
τα 2/3. Μόλις φτάσει στο επιθυμητό σημείο 
αποπληρωμής, η Τράπεζα θα προχωρεί 
στο κούρεμα έως 32  του δανείου του.

Το κράτος για τα παραπάνω υπολογίζει 
πως θα επιβαρύνεται 33 εκατ. τον χρόνο, 
σε ανώτατο βάθος χρόνου διευθέτησης και 
εφαρμογής του Σχεδίου τα 2  έτη. Υπο-
λογίζεται πως το Σχέδιο θα έχει 1 .000 
δανειολήπτες και το ποσό των δανείων 
που θα εξυπηρετεί θα φτάνει τα 3,4 δις. 

Ο    
 Σ
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τοιμα να καταθέσουν ση-
μαντικές τροποποιήσεις επί 
του αρχικού κυβερνητικού 
νομοσχεδίου που επιφέρει 
αυξήσεις φωτιά στα τέλη 
κυκλοφορίας κυρίως για τα 
μεταχειρισμένα οχήματα, με 

στόχο τη μείωση των ρύπων, δηλώνουν τα 
κόμματα. Προς το παρόν η κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών βρίσκεται στην αναμο-
νή, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση 
μεταξύ των επηρεαζόμενων μερών, η οποία 
θα διαρκέσει ένα μήνα. Σε περίπτωση, όμως, 
που δεν βρεθεί η χρυσή τομή στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης και το επίμαχο νομοσχέδιο 
επιστραφεί στη Βουλή ως έχει, τότε το μπα-
λάκι θα είναι στο γήπεδο των κομμάτων, που 
δεν συμφωνούν με σημαντικές πρόνοιες του 
νομοσχεδίου. Βασική διαφωνία όλων είναι ο 
καθορισμός του ύψους των τελών κυκλοφορίας 
με βάση την ηλικία του οχήματος. 

ο  κύκ ο  δια ο ύσ ν 
Κατά την πρώτη συζήτηση του νομο-

σχεδίου για τα τέλη κυκλοφορίας στην κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, στις 
18 Ιανουαρίου, εκφράστηκαν από πλευράς 
των επηρεαζόμενων μερών -κυρίως από 
πλευράς των εισαγωγέων μεταχειρισμένων 
οχημάτων- έντονες αντιδράσεις αλλά και 
καταγγελίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων 
των εισαγωγέων καινούργιων οχημάτων. 
Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι διαμαρτύρο-
νταν επειδή, όπως είπαν, δεν προηγήθηκε 
διάλογος. ς εκ τούτου, όπως δήλωσε στη 
«Σ» ο πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών 
και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Γιώργος Προ-
κοπίου, το νομοσχέδιο τέθηκε εκ νέου σε 
διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων 
μερών, με την Επιτροπή Μεταφορών να 
τους δίνει ένα μήνα προθεσμία. 

Όπως ανέφερε, το σημείο διαφωνίας είναι 
το ότι εισάγεται τέλος με βάση τα χρόνια 
και όχι μόνο με βάση τους ρύπους. Με 
αποτέλεσμα, όπως είπε, να παρατηρείται 
η εξής ανισορροπία: όταν δύο καταναλω-

τές αγοράσουν το ίδιο όχημα ηλικίας δύο 
ετών, το ένα από την αντιπροσωπία και το 
άλλο εισαχθεί από την Αγγλία, τότε για το 
ένα θα πληρώνουν 200 ευρώ για τέλη και 
για το άλλο 600 ευρώ. Σύμφωνα με τον 
κ. Προκοπίου, η συζήτηση αναμένεται ότι 
θα συνεχιστεί στην Επιτροπή μετά τα μέσα 

εβρουαρίου και, σε περίπτωση που βρεθεί 
η χρυσή τομή και δεν υπάρχουν διαφωνίες, 
θα τεθεί το συντομότερο προς ψήφιση στην 
Ολομέλεια του Σώματος. Τονίζεται, πως, 
έως ότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο, όσοι 
καταναλωτές αγοράσουν ή φέρουν από 
το εξωτερικό μεταχειρισμένο όχημα, δεν 
θα επηρεαστεί από τη νέα νομοθεσία και 
θα εντάσσεται στην υφιστάμενη ως έχει. 

Εκτός των άλλων, ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Μεταφορών ζήτησε από την Κυβέρνηση 
να καταθέσουν στη Βουλή ένα νέο σχέδιο 
απόσυρσης οχημάτων, που να δίνει κίνητρα, 
καθώς -όπως είπε χαρακτηριστικά- «με αυτό 
που έφεραν ο καταναλωτής κερδίζει μόνο 
3 0 ευρώ και είναι κοροϊδία». 

τ ο ν την 
δια τ ο ο ο α 

Σε περίπτωση, πάντως, που εκπνεύσει 
η προθεσμία των βουλευτών χωρίς να 
υπάρξει αποτέλεσμα στις διαβουλεύσεις 
και το νομοσχέδιο επιστρέψει στη Βουλή 
ως είχε αρχικά, τότε όλα τα κόμματα που 
εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Μετα-
φορών -πλην του ΔΗΣΥ- αναμένεται να 
καταθέσουν μία κοινή τροπολογία, με στόχο 
να μην καθορίζονται τα τέλη με βάση την 
ηλικία του οχήματος. 

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο βουλευτής 
του ΔΗΣΥ και μέλος της Επιτροπής Μετα-
φορών,  Ζαχαρίας Ζαχαρίου, δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο τροποποίησης του νομοσχε-
δίου, αναφέροντας πως είναι δικαίωμα της 
Βουλής να το πράξει, ωστόσο τόνισε πως η 
νέα νομοθεσία δεν πρέπει να ξεφεύγει από 
τη λογική τού «ο ρυπαίνων πληρώνει». Απ’ 
εκεί και πέρα, όπως είπε, θα γίνει διάλογος 
με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και αναλό-
γως θα αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. 
Περαιτέρω, τόνισε κι αυτός με τη σειρά του 
την ανάγκη θέσπισης σοβαρών κινήτρων 
για απόσυρση οχημάτων. 

Από πλευράς του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Αντρέας ακοντής, δήλωσε στη «Σ» πως 
το νομοσχέδιο ως έχει δεν είναι αποδεκτό 
και τα μέλη του ΑΚΕΛ θα το απορρίψουν. 
Πρόσθεσε πως τα τέλη πρέπει να καθορί-
ζονται με βάση τους ρύπους και όχι την 
ηλικία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει 
ένα καλό σχέδιο για απόσυρση οχημάτων. 
Παράλληλα, όπως είπε, πρέπει να συζητηθεί 
και η κατάργηση του φόρου κατανάλωσης, 
που προτείνει η Κυβέρνηση, καθώς η απώ-
λεια αυτή θα μετακυλιστεί στα τέλη κυκλο-
φορίας. «Αν δεν τα βρουν τα μέρη μεταξύ 

τους, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις 
από τα κόμματα και θα είμαστε έτοιμοι να 
τις καταθέσουμε», τόνισε. 

Περαιτέρω, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας 
Μυριάνθους, μιλώντας στη «Σ», χαρακτήρισε 
το νομοσχέδιο ετεροβαρές, καθώς, όπως είπε, 
ευνοεί τους εισαγωγείς καινούργιων οχη-
μάτων και λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο 
σταθμά, αν λάβουμε υπόψη ότι εάν αγοράσω 
καινούργιο όχημα από την Κύπρο μετά από 
2 ή 3 χρόνια δεν θα έχω επιβάρυνση στα 
τέλη, ενώ αν το φέρω μεταχειρισμένο δύο 
χρόνων θα έχω επιβάρυνση. Ο κ. Μυριάν-
θους εξέφρασε την ετοιμότητα και της ΕΔΕΚ 
να καταθέσει τροποποιήσεις επί του νομο-
σχεδίου, σημειώνοντας ότι δεν θα δεχτούν 
να μείνουν στο απυρόβλητο οι εισαγωγές 
οχημάτων μεγάλης ηλικίας, ωστόσο τόνισε 
ότι τα οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας από 1 
μέχρι  ετών το πολύ δεν πρέπει να τύχουν 
μιας διαφορετικής μεταχείρισης. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι 
Οικολόγοι, με τον βουλευτή του Κινήματος 

αράλαμπο Θεοπέμπτου να δηλώνει στη «Σ» 
πως η πολιτική τους είναι ότι τα τέλη πρέπει να 
καθορίζονται με βάση τους ρύπους και όχι την 
ηλικία των οχημάτων. Μάλιστα, ο ίδιος έθεσε 
και σχετικό ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία 
σχετικά με το δικαίωμα των καταναλωτών 
που αγοράζουν μεταχειρισμένα οχήματα 
να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για άνιση 
μεταχείριση. Μία πιθανή τροπολογία επί του 
νομοσχεδίου, όπως είπε, είναι να μην υπάρχει 
αναφορά στην ηλικία αλλά μόνο στους ρύπους 
και να ισχύει για όλους και όχι μόνο για τα 
εισαγόμενα οχήματα. Περαιτέρω, όπως είπε, 
η ΕΔΕΚ αναμένει από την Κυβέρνηση ένα 
σχέδιο απόσυρσης ρυπογόνων οχημάτων,  που 
να δίνει κίνητρα για αγορά μικρών οχημάτων 
με χαμηλούς ρύπους. 

 
α το ανα ι 

ο δ ο  
Από πλευράς της η ανεξάρτητη βουλευ-

τής, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, Άννα 
Θεολόγου,  εξέφρασε την άποψη ότι το νομο-
σχέδιο ως έχει παραβιάζει την αρχή τού «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» απλώς και μόνο επειδή 
εξυπηρετούνται συμφέροντα των εισαγωγέων 
καινούργιων οχημάτων. Μιλώντας στη «Σ», 
σημείωσε πως το παράξενο είναι ότι το Τμήμα 
Περιβάλλοντος συμφώνησε με τη ρύθμιση 
να πληρώνεις ανάλογα με τα χρόνια και όχι 
μόνο με τους ρύπους. «Υπάρχει διάκριση 
στο κόστος που πληρώνει ο πολίτης για ένα 
ίδιο αυτοκίνητο και δεν πιστεύω ότι θα ψη-
φιστεί ως έχει το νομοσχέδιο», σημείωσε. 
«Δεν χρειάζεται καν να γίνουν τροποποιήσεις, 
απλώς θα το καταψηφίσουμε», πρόσθεσε, 
υποδεικνύοντας παράλληλα πως θεωρεί 
ότι αν γίνουν τροποποιήσεις που αλλάζουν 
άρδην το νομοσχέδιο, τότε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα το αναπέμψει. 

Της Κυριακής
27.01.2019
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Κ οντά σε ακόμα περισσότερες κοινό-
τητες φτάνει η Ελληνική Τράπεζα 
με τη δεύτερη κινητή Τραπεζική 

Μονάδα της, η οποία βρίσκεται ήδη στους 
δρόμους. Μετά την επιτυχημένη λειτουργία 
της πρώτης κινητής Τραπεζικής Μονάδας, 
η οποία από τον Νοέμβριο εξυπηρετεί 12 
κοινότητες σε διάφορες επαρχίες του νησιού, 
μια δεύτερη κινητή Τραπεζική Μονάδα ξε-
κίνησε δρομολόγια, καλύπτοντας ακόμα 1  

κοινότητες. Με τις δύο κινητές μονάδες σε 
λειτουργία η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει 
πλέον τις υπηρεσίες της σε άτομα που διαμέ-
νουν σε 27 κοινότητες και δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε τραπεζικά καταστήματα. Οι 
κινητές μονάδες έχουν τη δυνατότητα ταυ-
τόχρονης εξυπηρέτησης των πελατών τόσο 
της Ελληνικής Τράπεζα όσο και της πρώην 
ΣΚΤ. Είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη 
βάσει ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας και 

τηρεί όλες τις προδιαγραφές, ώστε να παρέχει 
άρτια εξυπηρέτηση και ευχάριστη εμπειρία 
στους πελάτες, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 
σεβασμό προς το περιβάλλον.  Το δρομολό-
γιο της νέας κινητής Τραπεζικής Μονάδας 
καλύπτει τις εξής κοινότητες: Παλώδια, Παρα-
μύθα, Σπιτάλι, ασούλα, Ορούντα, Μιτσερό, 
Κλήρου, Πέρα Ορεινής, Καμπιά, Καπέδες, 
Νικητάρι, Βυζακιά, Αγία Μαρίνα, Αλάμπρα, 
Μοσφιλωτή.

Τ ο νέο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρ-
νησης για Έρευνα και Καινοτομία 
(Ε Κ) της Κυπριακής Δημοκρατίας 

παρουσιάστηκε στην 2 η Γενική Συνέλευση 
της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών 
Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019, στο Πα-
νεπιστήμιο r ric , στη Λευκωσία. Την 
παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Επικεφαλής 
Επιστήμονας ( i  ci ntist) της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος και 
ο πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, 
καθηγητής ίλιππος Πατσαλής. 

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας παρουσίασε 
στη Σύνοδο των Πρυτάνεων το Σύστημα 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προ-

βλέπεται η συμβολή των πανεπιστημίων 
στην εθνική στρατηγική για Ε Κ. Όπως 
ανέφερε κατά την παρουσίαση ο κ. Κόκ-
κινος, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Κύπρου υιοθετείται ένα σύστημα, το οποίο 
ενσωματώνει και αντιμετωπίζει, με ενιαίο 
και ολοκληρωμένο τρόπο, τα θέματα της 
έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα 
επίπεδα, ενώ παράλληλα συντονίζει και 
ενορχηστρώνει τη συνεισφορά όλων των 
εταίρων στο Εθνικό Σύστημα Ε Κ. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εθνι-
κού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, 
καθ. ίλιππος Πατσαλής, ανέφερε ότι στην 
παρούσα φάση βρισκόμαστε στην αρχή μιας 
νέας τάξης πραγμάτων και εκσυγχρονισμού 
για το Εθνικό Σύστημα Έρευνας και Καινο-

τομίας, με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί το 
όραμα της Πολιτείας για εξέλιξη της Κύπρου 
σε περιφερειακό πόλο αριστείας και καινο-
τομίας. Κατά τη συζήτηση, που ακολούθησε, 
τέθηκαν επί τάπητος βασικοί προβληματισμοί 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι αφο-
ρούσαν στην ανάγκη για υλοποίηση πρωτο-
ποριακής έρευνας χωρίς διακρίσεις, εντός 
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, καθώς και για συνέχιση 
της στήριξης της βασικής έρευνας, ώστε να 
διασφαλιστεί η αειφορία του συστήματος 
έρευνας και καινοτομίας σε βάθος χρόνου. 
Το νέο σύστημα διακυβέρνησης για Έρευ-
να και Καινοτομία (Ε Κ) υιοθετήθηκε τον 
περασμένο Οκτώβριο, με σχετική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου.

η κινητ  μονάδα από
την λληνικ  ράπε α

ο ο ολοκληρωμένο σύστημα
ρευνας και Καινοτομίας

Με παρέμβαση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννη Στουρνάρα, συνεχί-

ζεται την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, ο 
3ος Κύκλος της Σειράς Διαλέξεων Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), 
ο οποίος συνδιοργανώνεται για τρίτο 
συναπτό έτος από το ΑΠΚΥ, το Σπίτι της 
Κύπρου στην Αθήνα και τον Ελληνικό 
Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος. 
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία στο 
πολιτικό σκηνικό και με γεγονότα που 
επηρεάζουν την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία, ο Γιάννης Στουρνάρας θα ανα-
λύσει επίκαιρα και φλέγοντα ζητήματα 
στην εισήγησή του με θέμα «Η Ελληνική 
Οικονομία: Προκλήσεις και Προοπτικές». 
Η εκδήλωση, με ώρα έναρξης τις 18.30, 
θα λάβει χώραν στο Σπίτι της Κύπρου, 
στην Αθήνα ( ενοφώντος 2Α, Σύνταγμα). 
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Κυριά-
κος Κενεβέζος, Πρέσβης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο Καθηγη-
τής Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
ο Ηρακλής Ζαχαριάδης, Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου 
Κυπρίων Ελλάδος.

«Η λληνικ  Οικονομία: 
Προκλ σεις και 

Προοπτικές»

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΛΗΝ
ΤΟΥ ΔΗΣΥ, ΕΤΟΙΜΑ ΟΥΝ
ΚΟΙΝΗ Τ ΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΚΑΘΟ Ι ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ 
Ο ΗΜΑΤΟΣ
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ια περισσότερα από σαράντα 
χρόνια επιχειρηματίες και 
ξενοδόχοι της ελεύθερης 
Αμμοχώστου πηγαινοέρ-
χονται στις Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες έχοντας στα χέρια 
τα σχέδια δημιουργίας γη-

πέδου γκολφ και αντιμετωπίζοντας την επί 
δεκαετίες παρακώλυση των διαδικασιών, 
την ίδια ώρα που άλλες επαρχίες μπορούν 
να απολαμβάνουν μαζί με τους επισκέπτες 
τους την πολυτέλεια των υπηρεσιών και 
των υποδομών παρόμοιων αναπτύξεων.

Την περασμένη Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, 
η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον παρακάθισε σε συνεδρία στην 
παρουσία δέκα συνολικά κυβερνητικών 
τμημάτων και οργανώσεων, για να εξετάσει 
το Γενικό ωροταξικό Σχέδιο (mast r plan) 
για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην πε-
ριοχή του Κάβο Γκρέκο στην Αγία Νάπα.

ι ι τ σ ι
Στην Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιο-

λόγησης Επιπτώσεων σε Προστατευόμενες 
Περιοχές με βάση το Άρθρο 16 του Περί 
Προστασίας και Διαχείρισης της ύσης και 
της Άγριας Ζωής Νόμου του 2018, διαπιστώ-
νεται ότι «η κατασκευή και λειτουργία του 
γηπέδου γκολφ εντός της προστατευόμενης 

περιοχής και των συναφών τουριστικών 
αναπτύξεων θα έχει σημαντικές αρνητικές 
μη ανατρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους 
διατήρησης, στη συνεκτικότητα, τη δομή 
και λειτουργία των οικοτόπων του Τόπου 
Κοινοτικής Σημασίας  300000  «Κάβο 
Γκρέκο» και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας 

 3000002 «Κάβο Γκρέκο»».
Όπως αναφέρεται συνοπτικά στην έκθεση, 

οι κυριότερες επιπτώσεις που θα προκύ-
ψουν είναι, μεταξύ άλλων, η υποβάθμιση 
σημαντικών ειδών χλωρίδας, η απώλεια 
φυσικών οικοτόπων και η όχληση για τα 
είδη πτηνοπανίδας. Οι επιπτώσεις αυτές 
οφείλονται, σύμφωνα με την έκθεση, στον 
χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου, το 
οποίο χωροθετείται εντός προστατευόμε-
νης περιοχής, σε περιοχή με άγρια φυσική 
βλάστηση (κυρίως αόρατοι), ενώ υπογραμ-
μίζεται ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη στην 
περιοχή θα δημιουργήσει επιπρόσθετες 
πιέσεις αλλαγής χρήσεων γης, με διάνοιξη 
δρόμων και άλλων υποδομών, όπως ηλε-
κτροδότηση, υδροδότηση και οδικό δίκτυο. 
Σημειώνεται, δε, πως η εν λόγω περιοχή, 
«Αετόπετρες-Περνέρες» και «Μαζερή του 
Κούκου» γειτνιάζει με άναρχη οικοδομική 
ανάπτυξη από δεκάδες τουριστικές επαύλεις.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στους υδάτινους 
πόρους, όπως έχουν κατά καιρούς ακουστεί 
διάφορες φωνές διαμαρτυρίας, τόσο η μελέτη 
όσο και η έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων 

δεν κάνουν ειδική αναφορά, αφού ήδη με 
επιστολή του το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας στις 9 Μα ου του 
2018, προς το Τμήμα Πολεοδομίας, δίνει 
θετικές απόψεις για το έργο, ενημερώνοντας, 
παράλληλα, ότι το προτεινόμενο έργο γειτνι-
άζει με τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου 
Επεξεργασίας Λυμάτων και η σύνδεσή του 
τόσο για σκοπούς άρδευσης με τριτοβάθμιο 
νερό όσο και για σκοπούς παραλαβής λυ-
μάτων θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες.

ντιστα ιστικ  τ α
Παράλληλα, η Μελέτη Εκτίμησης Επι-

πτώσεων στην περιοχή του Δικτύου atura 
2000 (ΤΚΣ «Ακρωτήρι Κάβο Γκρέκο» και 
ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο») από την κατασκευή 
και λειτουργία του γηπέδου γκολφ, που 
εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2018 από την 

 lt , προτείνει και σειρά επανορθωτικών 
και αντισταθμιστικών μέτρων, που αφενός 
στοχεύουν στο μετριασμό των επιπτώσεων 
από την υλοποίηση του έργου και αφετέρου 
στην ενίσχυση των σημαντικών στοιχείων 
της περιοχής atura 2000.

Η μελέτη σημειώνει ότι κάποια από τα 
μέτρα αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί κατά τη 
φάση του σχεδιασμού του έργου προκειμένου 
να συμβάλουν στη διατήρηση της περιοχής. 
Όπως αναφέρεται, η κατασκευή ενός γηπέδου 
γκολφ εντός μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης 

περιοχής μπορεί να υιοθετήσει στοιχεία σχε-
διασμού, μεθόδους κατασκευής, δράσεις και 
πρακτικές λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να 
ελαχιστοποιήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στους 
οικοτόπους, και τα είδη χλωρίδας και πανίδας 
της περιοχής. Πέρα από την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων, η μελέτη προτείνει αντισταθμιστικά 
μέτρα, τα οποία δύνανται να αντισταθμίσουν 
την επίπτωση της ανάπτυξης στην περιοχή 

atura 2000 με μηχανισμούς οι οποίοι μπο-
ρούν να δημιουργήσουν μετρήσιμα οφέλη 
σε μία άλλη περιοχή. Επισημαίνεται, δε, ότι το 
σύστημα αντισταθμίσματος της βιοποικιλότη-
τας ( io i rsit  o s ttin ) χρησιμοποιείται 
ευρέως στο εξωτερικό (Αυστραλία, Αγγλία, 
ΗΠΑ κ.λπ.) και στις πλείστες περιπτώσεις πε-
ριλαμβάνεται και μέσω της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας. 

Μεταξύ άλλων προτείνεται η διατήρηση 
συστάδων φυσικής βλάστησης εντός του 
τεμαχίου σε εκτάσεις ικανές να διατηρήσουν 
τη συνεκτικότητα των οικοτόπων της περι-
οχής, η ενίσχυση της βλάστησης και των 
οικοτόπων με φυτεύσεις γηγενών ειδών, η 
χρήση κατάλληλου φωτισμού, η υιοθέτηση 
αποτελεσματικού συστήματος άρδευσης και 
η συλλογή όμβριων υδάτων, καθώς και η 
επέκταση της περιοχής atura 2000 σαν 
αντιστάθμισμα των επιπτώσεων.

ο ιστο ικ
Όμως, ενώ βρισκόμαστε ήδη εν έτει 2019, 

η ιδέα αλλά και οι προσπάθειες για τη δημι-
ουργία τέτοιας ανάπτυξης χρονολογούνται 
από τη δεκαετία του 1980, όταν σαράντα 
και πλέον ξενοδόχοι από την επαρχία, με 
στόχο την αντιμετώπιση της εποχικότητας 
και την προσέλκυση χειμερινού τουρισμού, 
προχώρησαν στη σύσταση εταιρείας για την 
από κοινού προώθηση του αιτήματός τους.

Ακολούθως, επί Προεδρίας Γλαύκου 
Κληρίδη, κατατέθηκε αίτηση προς το κρά-
τος και παραχωρήθηκε η πρώτη έγκριση. 
Αρχικά το έργο δεν περιελάμβανε οποιαδή-

ποτε άλλη ανάπτυξη πέραν του γηπέδου και 
των υποδομών του, όμως η αναγκαιότητα 
βιωσιμότητας της επένδυσης, αλλά και 
η δημιουργία ελκυστικότερης πρότασης 
για εξεύρεση επενδυτών, οδήγησε στη 
συμπερίληψη και εμπορικών καθώς και 
ξενοδοχειακών αναπτύξεων. 

Τον εβρουάριο του 2014, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενέταξε το έργο στα γή-
πεδα γκολφ με κίνητρα σύμφωνα με την 
απόφαση του 201 , παραχωρώντας του τη 
14η άδεια. Επίσης, το Υπουργικό Συμβού-
λιο αποφάσισε τη μετακίνηση του χώρου 
που ήταν η προηγούμενη εκμίσθωση στην 
άκρη του atura 2000 όπου βρίσκονται 
ιδιωτικά τεμάχια των επιχειρηματιών που 
ενδιαφέρονται να κάνουν το έργο κι έτσι 
δόθηκε η δυνατότητα στην εταιρεία ia 

apa or st ol  t  α προχωρήσει σε 
αναπτύξεις γύρω από την περιοχή του γη-
πέδου,  περιλαμβανομένου ξενοδοχείου  
αστέρων, επαύλεων, διαμερισμάτων, εστι-
ατορίων, καταστημάτων και άλλων, όπως 
προβλέπεται από τη «Νέα πολιτική για την 
ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο».

Η συνολική προς ανάπτυξη γη, την οποία 
αναμένεται να καταλαμβάνει το προτεινόμενο 
έργο,  ανέρχεται σε 1.037.628 m2, εκ των 
οποίων 90.000 m2 μισθωμένη κρατική 
δασική γη, 139.479 m2 μισθωμένη κρατική 
γη και 308.149 m2 ιδιωτική γη. 

Για την εν λόγω περιοχή έχει κατατεθεί 
Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια που αφορά 
γενικό χωροταξικό σχέδιο ( ast r lan) 
που περιλαμβάνει δημιουργία γηπέδου 
γκολφ 18 οπών, περιλαμβανομένων των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων ( lu ous , 

ώροι στάθμευσης, ώρος συντήρησης 
γηπέδου κλπ), και άλλων συναφών ανα-
πτύξεων που περιλαμβάνουν τουριστική 
ανάπτυξη με πολυτελές ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων και δυναμικότητα πεντακοσίων 
κλινών, εμπορική ανάπτυξη με καταστήματα 
καθημερινής χρήσης και αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων καθώς και οικιστική ανάπτυξη, 

σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 16/02/200 . 

Αξίζει να σημειωθεί πως η κρατική γη θα 
παραχωρηθεί με ετήσιο αγοραίο μίσθωμα 
που θα υπολογιστεί από το Τμήμα Κτηματο-
λογίου σε ποσοστό μέχρι  επί της συνο-
λικής αγοραίας αξίας μετά τον υπολογισμό 
της συνολικής ζητούμενης έκτασης και το 
μίσθωμα θα αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. 
Η μίσθωση ισχύει για περίοδο 33 ετών και 
μπορεί να ανανεωθεί για δεύτερη και τρίτη 
περίοδο 2  ετών εκάστη, εκτός εάν ο ένας εκ 
των συμβαλλομένων ειδοποιήσει τον άλλο, 
6 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου, 
ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθω-
σης για ουσιαστικούς λόγους. Η κρατική 
γη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και 
μόνο για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 
με τις συναφείς εγκαταστάσεις του χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη.

ι ούν διακα  το κο  
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Του-

ριστικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής 
Εταιρείας Αμμοχώστου, Πέτρος Πέτρου, 
ανέφερε ότι έργα όπως το γήπεδο γκολφ 
αλλά και οι μαρίνες είναι ζωτικής σημα-
σίας για την επαρχία Αμμοχώστου και ότι 
οι επιχειρηματίες δεν επιδέχονται καμία 
διαπραγμάτευση. Είναι, ανέφερε, έργα τα 
οποία έχουν προγραμματιστεί πριν από 
άλλα έργα που έχουν υλοποιηθεί σε άλλες 
επαρχίες και αυτό που διεκδικεί σήμερα η 
επαρχία Αμμοχώστου, ανέφερε, είναι κάτι 
που οι υπόλοιπες επαρχίες απολαμβάνουν.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥ Ε 
Αμμοχώστου Θεόδωρος Τάκκας τόνισε ότι 
σύσσωμοι οι ξενοδόχοι της επαρχίας Αμ-
μοχώστου είναι υπέρ της δημιουργίας του 
γηπέδου γκολφ, αφού το θεωρούν ως ένα 
εμπλουτιστικό έργο, το οποίο θα συμβάλει 
στην καταπολέμηση του μεγαλύτερου προ-
βλήματος της περιοχής, που είναι η εποχικό-
τητα, με την προσέλκυση τουριστών ειδικού 
ενδιαφέροντος κατά τους χειμερινούς μήνες.

40 χρόνια παλεύουν για γήπεδο γκολφ
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ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΜ ΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ Υ ΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕ ΝΕΣ Ε Ι ΕΔΟ

Chambersfield Economides Kranos 

«Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων 
σχέσεων, που βασίζονται στις αρχές της 
εμπιστοσύνης, ήθους και ποιότητας».
Μιχάλης Οικονομίδης, Νομικός και
Διευθύνων Σύμ ουλος της  

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΥΛΙΚΚΑΣ
.



ο 2018, επτά χώρες 
της νότιας Ευρώπης, 
που μετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχουν συμφωνήσει 
όπως προωθήσουν 
την εφαρμογή της 

τεχνολογίας « istri ut  r»/ 
« loc c ain». Η εν λόγω τεχνολογία, πα-
ρόλο που έχει συνδεθεί με τη χρήση των 
κρυπτονομισμάτων («cr ptocurr nci s»), 
έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και για 
πολλούς άλλους σκοπούς.

Για να κατανοήσουμε με απλούς 
όρους τι αντιπροσωπεύει η πιο πάνω 
τεχνολογία, ας φανταστούμε ένα μητρώο, 
στο οποίο καταγράφονται και αποθηκεύ-
ονται διάφορες πληροφορίες ή δεδο-
μένα. Αυτά τα δεδομένα ταξινομούνται, 
ενσωματώνονται σε ένα μπλοκ με τη 
χρήση κρυπτογράφησης, δημιουρ-
γώντας μιαν αλυσίδα πληροφοριών/
δεδομένων, με την κάθε τροποποίηση 
μιας πληροφορίας που έχει καταγραφεί 
σε αυτό το μητρώο να επηρεάζει όλες 
τις μετέπειτα καταχωρίσεις δεδομένων. 

Η διαφορά του μητρώου loc c ain 
σε σχέση με άλλα μητρώα, όπως τα γνω-
ρίζουμε σήμερα, έγκειται στο γεγονός 
ότι η ενημέρωση/τήρηση του μητρώου 

loc c ain δεν αποτελεί ευθύνη μίας 
κεντρικής Αρχής αλλά των χρηστών 
του μητρώου, οι οποίοι έχουν εγκατα-
στήσει και χρησιμοποιούν το σχετικό 
λογισμικό. Οι χρήστες ενημερώνουν 
το μητρώο ταυτόχρονα σε σχέση με 
τα δεδομένα μίας πράξης/συναλλα-
γής, ούτως ώστε όλοι οι χρήστες του 
μητρώου ανά πάσα στιγμή να έχουν 
την ίδια κατάσταση του μητρώου. Αυτό 
συνεπάγεται ότι το μητρώο θα τηρείται 
από περισσότερους από ένα χρήστες, 
δημιουργώντας μιαν αποκέντρωση ως 
προς την τήρηση του μητρώου με την 
οποία επιτυγχάνεται διαφάνεια, αφού 
μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επα-
λήθευση της συναλλαγής. Στην πράξη, 
οι πληροφορίες καταχωρούνται σε μία 
πλατφόρμα Βloc c ain με τη χρήση αλ-
γορίθμων και την «παραγωγή» αριθμών, 
οι οποίοι ενσωματώνουν τα δεδομένα 
μιας συναλλαγής (μεταξύ των οποίων 
και το «κλειδί» κάθε χρήστη).

Αυτά τα κρυπτογραφικά στοιχεία κάθε 
συναλλαγής κρυπτογραφούνται περαι-
τέρω ανά δύο ή περισσότερες συναλλα-
γές, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας 
τελικός αριθμός, ο οποίος να αναφέρεται 
στο συγκεκριμένο μπλοκ συναλλαγών. 
Για να ενσωματωθεί ένα μπλοκ στην 
αλυσίδα των μπλοκ (Βloc c ain), απαι-
τείται περίπλοκη μαθηματική εργασία 
και επίλυση μαθηματικού γρίφου (απαι-
τεί συγκεκριμένο λογισμικό μεγάλης 
υπολογιστικής ισχύος).

Η ολοκλήρωση της πιο πάνω ερ-
γασίας απαιτεί την άντληση/χρήση 
στοιχείων από προηγούμενο μπλοκ 
που έχει δημιουργηθεί, φτάνοντας έτσι 
στην πρώτη συναλλαγή. Η διασύνδεση 
του μπλοκ με στοιχεία από το προη-
γούμενο μπλοκ είναι σημαντική, γιατί 
οποιαδήποτε κακόβουλη προσπάθεια 
τροποποίησης δεδομένων προηγούμενης 
συναλλαγής θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία διαφορετικού «αριθμού», 
με αποτέλεσμα η κρυπτογράφηση όλων 
των μεταγενέστερων συναλλαγών να 
είναι διαφορετική. Αυτό θα δημιουρ-

γούσε μιαν ανακολουθία, η οποία δεν 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί/ισχύσει, 
αφού οι χρήστες/υπολογιστές που με-
τέχουν στο μητρώο σαν συμβαλλόμενοι 
στις συναλλαγές θα είχαν διαφορετικά 
δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή, 
άρα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί η 
συναίνεση («cons nsus») που απαιτείται 
από τους μετέχοντες στο δίκτυο για να 
μπορέσουν να αλλάξουν τα δεδομέ-
να. Αυτή η ασφάλεια που παρέχει το 
Βloc c ain αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά του πλεονεκτήματα. 

Συνοπτικά, μερικά από τα πιο κύρια 
πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας 
είναι τα ακόλουθα:

(α) Τήρηση του μητρώου από έναν 
αριθμό χρηστών και όχι από μια κε-
ντρική Αρχή.

(β) Η μονομερής τροποποίηση/αλλαγή 
στοιχείων για συναλλαγές που έχουν 
καταχωρηθεί είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
αφού απαιτείται το «cons nsus» των 
χρηστών, διασφαλίζοντας έτσι την ασφά-
λεια των πληροφοριών.

(γ) Οι χρήστες του δικτύου μπορούν να 
επαληθεύσουν οποιαδήποτε συναλλαγή 
στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή, κάτι το οποίο 
προσδίδει εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

α ο ή τη  ν α  
τ νο ο α  στην η

Ακολουθούν κάποια παραδείγματα 
σε σχέση με το πώς η εν λόγω τεχνολο-
γία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

ρηματοπιστωτικός τομέας
(α) Μεταφορά χρημάτων από μια 

εταιρεία σε μια άλλη. Αντί οι εταιρείες 
να αναμένουν την επιβεβαίωση της με-
ταφοράς των χρημάτων από την τράπε-
ζα (κάτι που απαιτεί κάποιο χρόνο), η 
επαλήθευση μπορεί να γίνει από τους 
χρήστες, με την ταυτόχρονη ενημέρωση 
του μητρώου.

(β) Στην περίπτωση συναλλαγών που 
αφορούν τίτλους όπου εμπλέκεται ένας 
αριθμός διαφορετικών οντοτήτων μέχρι 
την εκκαθάριση της συναλλαγής (όπως 
θεματοφύλακες, ro rs), οι οντότητες 

που διεξάγουν συναλλαγές μπορούν να 
τις καταχωρούν στο loc c ain (αντί 
η κάθε μια να διατηρεί τα δικά της αρ-
χεία), ούτως ώστε να υπάρχει στην ουσία 
ένα αρχείο στο οποίο όλοι θα έχουν 
πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, κάτι το 
οποίο θα μειώσει δραστικά τον χρόνο 
που χρειάζεται για την ολοκλήρωση 
και καταχώριση μιας συναλλαγής, μει-
ώνοντας συνάμα σημαντικά το κόστος 
για όλους. Ένας από τους στόχους της 

loc c ain τεχνολογίας, άλλωστε, είναι 
η απάλειψη της ανάγκης των ενδιάμε-
σων μερών.

(γ) Ο έλεγχος των συναλλαγών από 
τους ελεγκτές των εταιρειών/χρηστών 
του δικτύου θα καταστεί πιο εύκολος και 
πιο αποτελεσματικός, αφού θα μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στο μητρώο, στο 
οποίο οι συναλλαγές που έχουν κατα-
γραφεί, έχουν συμφωνηθεί ήδη μεταξύ 
των μερών (αφού έχει επιτευχθεί το 
«cons nsus» μεταξύ των χρηστών το 
οποίο απαιτείται για την καταχώριση 
στο μητρώο της συναλλαγής), χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/παρα-
ποίησης των στοιχείων της καταχώρισης.

(δ) Περιουσιακά στοιχεία ψηφιακής 
φύσης ( i ital ass ts). 

Σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία 
ψηφιακής φύσης, πολλές φορές είναι 
πραγματικά πολύ δύσκολο να παρε-
μποδιστεί η χρησιμοποίηση τέτοιων 
στοιχείων παράγοντας αντίγραφα, χωρίς 
να υπάρχει ένας τρόπος όπου δημόσια 
να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευ-
σης της μεταφοράς τέτοιων στοιχείων 
σε συγκεκριμένη οντότητα. 

Συμπερασματικά, η ολοένα και μεγα-
λύτερη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας 
θα βελτιώσει τη γνώση γύρω από αυτή, 
με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
να αντιλαμβάνονται τα οφέλη τα οποία 
μπορεί να προσθέσει. Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι η πιο πάνω τεχνολογία θα 
αξιοποιηθεί και η χρήση της θα επεκταθεί 
σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς 
μας στο εγγύς μέλλον. 

* Διοικητικός Σύμβουλος,  imit

Της Κυριακής
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o Ι  γιορτάζει για τις ιδέες που έγιναν έργα! 
Α Ο ΟΙΤΗΣΑΝ Α Ο ΤΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΤΑ ΝΕΕΣ ΝΕΟ ΥΕΙΣ Ε Ι ΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ  ΕΜ ΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ Ε ΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η     

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΔΡΟΜΟΥ*  
.

Τ ο 2018 έκλεισε βρίσκοντας την κυπριακή 
οικονομία σε καλή τροχιά, με τον ρυθμό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ ώς το τέλος του 

τρίτου τριμήνου να κυμαίνεται στο 4 . Ο αριθ-
μός των εγγεγραμμένων ανέργων έχει μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι τομείς των ακινήτων και του 
τουρισμού κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνθιση. 
Βιώνοντας μια δραστική αναδιαμόρφωση τα 
τελευταία έξι χρόνια, το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα της χώρας έχει αναδιαμορφωθεί αρκετά 
και η άκρατη παραχώρηση νέων πιστώσεων 
αποφεύγεται χάρη και στους πιο αυστηρούς 
κανονισμούς που έχουν τεθεί. Σε γενικές γραμμές, 
η κυπριακή οικονομία φαίνεται να βρίσκεται 
σε πορεία ανάπτυξης με θετικές προοπτικές 
περαιτέρω προόδου. 

Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας 
καθησυχάζουν. Παρά τη μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων και τη συρρίκνωση των άλλοτε 
δυσανάλογα μεγάλων τραπεζικών εργασιών, η 
Κύπρος συνεχίζει να εμφανίζει πολύ υψηλό χρέος 
προς οικονομική δραστηριότητα, σε ιδιωτικό και 
δημόσιο επίπεδο, κάτι που δυσχεραίνει την εγχώρια 
οικονομία να χρηματοδοτήσει νέα, βιώσιμα έργα 
χωρίς την εισροή ξένων κεφαλαίων. Παρά την 
κυρίαρχη αισιοδοξία, η οικονομία μας βρίσκεται 
ακόμα σε μεταβατικό στάδιο, με δεδομένο ότι η 
ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από συνεισφορές 
που δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, κάνοντάς 
την να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε οποιεσδήποτε 
δυσμενείς εξελίξεις. Είναι πλέον η ώρα να εστιά-
σουμε σε τομείς μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, που θα θέσουν την οικονομία μας σε 
στέρεες και υγιείς βάσεις. Για το 2019, το ζητούμενο 
είναι να επιδιώξουμε συνεισφορές που δεν θα 
είναι πρόσκαιρες, αλλά θα επικεντρώνονται στην 
ποιότητα και τη διαχρονικότητα. 

Στους τομείς όπου ήδη δραστηριοποιείται 
δυναμικά η κυπριακή οικονομία, όπως είναι 
ο τουρισμός, η γεωργία και η κτηνοτροφία, η 

ναυτιλία, η φαρμακοβιομηχανία, και οι υπηρε-
σίες, θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην 
προσφορά υψηλού επίπεδου προϊόντων και 
υπηρεσιών. Επιπλέον, χρειάζεται να επικεντρω-
θούμε σε έργα μακροπρόθεσμα βιώσιμα, που 
θα εγγυώνται επαναλαμβανόμενα εισοδήματα, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον σταθερό-
τητας χωρίς σημαντικές κυκλικές διακυμάνσεις. 

Πέραν τούτων, ο τομέας των συλλογικών 
εναλλακτικών επενδύσεων γίνεται όλο και πιο 
δημοφιλής και παρουσιάζει θετικές ενδείξεις για 
το μέλλον, με προοπτικές για επαναλαμβανόμενα 
εισοδήματα, δεδομένου μάλιστα ότι η σχετική 
νομοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί με γνώμονα τις 
ανάγκες διαχειριστών και επενδυτών. 

Ακόμη, ως χώρα με πολύ μεγάλο ποσοστό 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Κύπρος 
μπορεί να εστιάσει στις start up επιχειρήσεις, 
κυρίως στον χώρο της τεχνολογίας, δεδομένου 
εξάλλου ότι η χώρα μας προσφέρεται για στήριξη 
τέτοιων επιχειρήσεων και προσέλκυση ξένων 
κεφαλαίων για καινοτόμο επιχειρηματικότητα. 

Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος ανερχόμενος 
τομέας με σημαντική συνεισφορά στην εθνική 
οικονομία που, εφόσον εξελιχθεί σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο, θα μπορεί να προσελκύει πιο υψηλού 
επιπέδου αποφοίτους, οι οποίοι με τη σειρά 
τους θα μπορούν να στελεχώσουν την εγχώρια 
αγορά ή να δημιουργήσουν νέες, καινοτόμες 
επιχειρήσεις και έργα. 

Αν θα υπήρχε ένα διεθνές παράδειγμα να 
ακολουθήσουμε, αυτό θα μπορούσε να είναι του 
κοντινού Ισραήλ, που καίτοι μικρό και σχετικά 
νεοσύστατο κράτος σε μια εύθραυστη περιοχή, 
κατάφερε να κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στον 
χάρτη των ξένων επενδύσεων και να ξεχωρίσει 
στον τομέα της τεχνολογίας. Έχοντας παρόμοια 
χαρακτηριστικά, η Κύπρος μπορεί να επενδύσει 
στις επενδύσεις της νέας εποχής, αξιοποιώντας 
σχετικά το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Καταλήγοντας, οι προοπτικές για την κυπριακή 
οικονομία είναι μεν θετικές, χρειάζεται, ωστόσο, 
περισσότερη εστίαση στις επενδύσεις με μακρο-
πρόθεσμες αποδόσεις, ώστε να διασφαλιστεί η 
αειφόρος ανάπτυξη. 

* Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ρηματοοικονομι-
κών Αναλυτών Κύπρου (  oci t  prus)

Αναγκαία η στρο
στις διαχρονικές αναπτύξεις

ι ιδέες γίνονται έργα. Και 
το πρόγραμμα  
δίνει την ευκαιρία σε 
νέους με ιδέες να δη-
μιουργήσουν τις δικές 
τους startups και να 
έχουν την κάθε δυνα-

τή στήριξη για να τις υλοποιήσουν. Την 
περασμένη Πέμπτη, άλλη μια φουρνιά 
νεοφυών επιχειρηματιών και επιχειρή-
σεων αποφοίτησαν από το πρόγραμμα 

. Με γεμάτες τις βαλίτσες τους οι 
startups βγαίνουν ακόμη πιο δυναμικά 
στην αγορά, υλοποιώντας το όνειρό τους. 
Εφτά νέες επιχειρήσεις με γνώσεις, εμπει-
ρίες, εφόδια για το αύριο. Οι mon a s, 

llr tr at, monic ro ct, amos 
t , nu , pissis.com.c  και m l .

Σε εκδήλωση προς τιμήν των νέων απο-
φοίτων του , ο Δρ ριστάκης Πατσαλί-
δης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
και Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών 
Εργασιών της Τράπεζας Κύπρου, αναφέρ-
θηκε στη συνεισφορά της Τράπεζας στο 
πρόγραμμα, τονίζοντας ότι «νοιαζόμαστε 
για τους ανθρώπους μας, για την οικονομία 
μας, για τη χώρα μας, δεν μπορούμε να 
μείνουμε πίσω. Είμαι περήφανος να πω 
ότι η Τράπεζα δυναμικά οδηγεί το ταξίδι 
τής τεχνολογικής επανάστασης και είναι 
ο κύριος υποστηρικτής της καινοτομίας 
στη χώρα. Έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλης 
κλίμακας πλάνο τεχνολογικής μεταμόρφω-
σης, σε συνεργασία με την Ι , ώστε να 
προετοιμαστούμε για το μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον». 

να δ κτ ο σ ν ατ ν
και ν

Αναφερόμενος ειδικότερα στο , το 
οποίο η Τράπεζα υποστηρίζει από το 201 , 
ο Δρ Πατσαλίδης επεσήμανε: «Είχαμε τη 
χαρά να δούμε το  να αναπτύσσεται 
και από ένα μικρό πρόγραμμα να γίνεται 
σήμερα ένα ολόκληρο σύμπλεγμα δραστη-
ριοτήτων, ένα τεράστιο εθνικό και διεθνές 
δίκτυο συνεργατών και φίλων. Το  
έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα, τα οποία 
οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως Εθνικού 
Νικητή 2018 στον τομέα της «Προώθησης 
του Επιχειρηματικού Πνεύματος», ενός δι-
αγωνισμού που πραγματοποιείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 

Ο Δρ Πατσαλίδης ανέφερε πως «στην 
Τράπεζα Κύπρου μάς αρέσει να μετουσιώ-
νουμε τις λέξεις σε δράσεις. Δεσμευόμαστε 
να συνεχίσουμε να επενδύουμε τη δυνατή 
μας συμπαράσταση στον τομέα της καινοτο-
μίας. Το κέρδος επί της επένδυσης « turn 
on n stm nt» θα επιστρέψει σε όλους 
εμάς». Επίσης, κάλεσε τον επιχειρηματικό 
και ακαδημαϊκό τομέα να αγκαλιάσουν τις 
καινοτόμες δράσεις των νέων ανθρώπων, 
ώστε να τοποθετήσουμε τη χώρα μας εκεί 
που της αξίζει. ηλά στον χάρτη της και-
νοτομίας. 

Ο κ. Πατσαλίδης αναφέρθηκε ακόμη 
σε διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώ-
σεις, τις οποίες υποστήριξε η Τράπεζα, 
όπως είναι: Η μελέτη για την i ital 

prus από την cc ntur , οι inancial 
c nolo  ac at ons, τα nic 

an  imassol, οι   και μια 

σειρά έργων της, το « all all r » από 
το Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου και το 

o ot , που διοργανώνεται από τη prus 
omput r oci t .

σ τ  τη  καινοτο α
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Δρ 

άρης Πουαγκαρέ, Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του , αναφέρθηκε 
στην ανάπτυξη των επτά μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα από 
το πρόγραμμα και τη συνεισφορά της Τρά-
πεζας Κύπρου και των συνεργατών της 
στην όλη προσπάθεια, παρέχοντας εκπαί-
δευση, καθοδήγηση, χρηματοδότηση και 
ευκαιρίες δικτύωσης.

Ο Δρ Πουαγκαρέ αναφέρθηκε επίσης 
στον ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα 
στη διεθνή παρουσία της Κύπρου, τονίζο-
ντας ότι «είμαστε πρεσβευτές της καινο-
τομίας, συνεργαζόμενοι με 11 πρεσβείες 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Συγκρο-
τήσαμε και συμμετείχαμε σε 3 εθνικές 
αποστολές στο Ισραήλ και την Ευρώπη 
μαζί με τις startups μας σε συνεργασία 
με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης 
Επενδύσεων και το Ίδρυμα Προώθησης  
Έρευνας. Νιώθουμε περήφανοι που εί-
μαστε ο μοναδικός ιδιώτης οργανισμός 
που έχει στείλει μέχρι στιγμής 23 startups 
στο εξωτερικό, μέσα σε τρία χρόνια». Ο 
Δρ Πουαγκαρέ αναφέρθηκε στη στενή 
συνεργασία με διάφορα Υπουργεία για 
προώθηση των συνεργασιών μεταξύ ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα.

Επίσης αναφέρθηκε στη συνεργασία 
με τους ιδρυτικούς και στρατηγικούς 
συνεργάτες , o- urn tt, llos . 

m tria s an  , οι οποίοι αγκά-
λιασαν και στήριξαν την όλη προσπάθεια. 
Στη συνέχεια καλωσόρισε στην οικογέ-
νεια του  την inisis ntur s, μια 
ομάδα οραματιστών Κυπρίων που ζουν 
στις ΗΠΑ και την Κύπρο και θα βοηθή-
σει ουσιαστικά στη δραστηριοποίηση των 
κυπριακών startups και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Καταλήγοντας, ο Δρ Πουαγκαρέ αναφέρ-
θηκε στη στενή συνεργασία του  με 
την Τράπεζα Κύπρο, τονίζοντας ότι «εφαρ-
μόζουμε πρωτοβουλίες και εργαστήρια 
οικονομικής τεχνολογίας και τεχνολογικής 
επανάστασης».

ο ο  και οι σ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ισρα-

ηλινής Αρχής Καινοτομίας κ. aron 
aron παρουσίασε στην εκδήλωση το 

ενδιαφέρον θέμα «Πώς να γίνεις Εκτε-
λεστικός Διευθυντής και Ιδρυτής μιας 
νεοφυούς επιχείρησης».  Μέσα από την 
παρουσίαση έδωσε σημαντικά στοιχεία 
αναφορικά με τις εξελίξεις στην περίοδο 
της τεχνολογικής επανάστασης:

 Το 2020 θα έχετε συχνότερα μια συ-
νομιλία με ένα c at ot απ’ ό,τι με τον/τη 
σύζυγό σας. 

 Οι αλγόριθμοι του oo l  έμαθαν 
να διαβάζουν τα χείλη καλύτερα από 
έναν επαγγελματία αναγνώστη μετά 
από παρακολούθηση της τηλεόρασης 
μόνο 00 ώρες.

   atson: πορεί να προβλέψει 
ένα καρδιακό επεισόδιο 4 ώρες προηγου-
μένως με ποσοστό ακριβείας 80 .

 Τα αυτόνομα οχήματα θα μειώνουν 
τα θύματα των αυτοκινητιστικών δυστυχη-
μάτων κατά 80 .

πευθυνόμενος σε όσους αρχίζουν 
τη δική τους επιχείρηση, υποβάλλει μια 
σειρά από ερωτήματα για προβληματι-
σμό όπως «Έχετε ακαταμάχητο πάθος;», 
«Είσαι έτοιμος για θυσίες;», «Έχετε υψηλό 
επίπεδο στην τεχνολογία ή στην αγορά;», 
«Είστε έτοιμοι για ένα παιχνίδι σε τρενάκι;», 
«Έχετε χάρισμα;», «Είστε έτοιμος να λάβετε 
σκληρές αποφάσεις;», «Είστε έτοιμος να 
είστε μόνος;». Και κατέληξε με μια φράση 
του t  o s: «Η καινοτομία διαχωρίζει 
τον ηγέτη από τον οπαδό».

Στην παρουσίασή του ο Επικεφαλής 
Επιστήμονας ( i  ci ntist) της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κόκκινος 
αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας δυναμι-
κής startup κοινότητας, η οποία έχει την 
υποχρέωση να αντιμετωπίσει μεγάλες κοι-
νωνικές και οικονομικές προκλήσεις. «Γίνε 
ευκίνητος! Έτοιμος να αλλάξεις το ταξίδι 
και να παραμείνεις επικεντρωμένος στον 
προορισμό!».

Ο κ. Κόκκινος, μεταξύ άλλων, είπε ότι 
«στόχος είναι και η σύνδεση της έρευνας 
με την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δη-
λαδή να έχει απτά οφέλη για την κυπριακή 
κοινωνία».

ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Η
ΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ 

ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕ ΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΗΛΙΑΔΟΥ*
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Με δύο διακρίσεις τιμήθηκε 
το τμήμα ρηματοοικονο-
μικών Συμβούλων της ΕΥ 

στα r rmar t  ar s 2018 
της Ευρώπης, τα οποία διοργανώνει το 

r rmar t, ένας ανεξάρτητος φορέας 
παροχής δεδομένων και πληροφοριών 
για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ Ε). Τα 

r rmar t  ar s αποτελούν 
κορυφαία διάκριση στον χώρο των συμ-
φωνιών στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΥ διακρίθηκε 
ως Λογιστική Εταιρεία της ρονιάς 2018 
( ccountanc  irm o  t  ar 2018) για 
όγδοη φορά μέσα σε εννέα χρόνια, καθώς 
είχε κερδίσει ξανά τα έτη 2017, 2016, 201 , 
2014, 2013, 2012 και 2010. Παράλληλα, η 
ΕΥ κατέκτησε τον τίτλο ρηματοοικονομικός 
Σύμβουλος Εταιρειών Ιδιωτικού Κεφαλαίου 
της ρονιάς 2018 ( ri at  uit  inancial 

isor o  t  ar 2018) στην Ευρώπη.
 κ. Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος 

και Επικεφαλής Συναλλακτικών Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύ-
πρου, σχολιάζοντας τις διακρίσεις της 
ΕΥ, ανέφερε: «Η νέα αυτή βράβευση της 

ΕΥ από τα r rmar t  ar s 
κάνει όλους εμάς στην ΕΥ υπερήφανους. 
Αποτελεί αναγνώριση της επίμονης σκλη-
ρής δουλειάς των ομάδων μας, της κατα-
νόησης του κλάδου και της αφοσίωσής 
μας στην αριστεία. Πρόκειται για τα ίδια 
χαρακτηριστικά που έχουν κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των πελατών μας τα τελευταία 
χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο 
και στην Κύπρο. Θα συνεχίσουμε στην 
ίδια πορεία, με βάση τη δέσμευσή μας 
να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες 
μας και να ενισχύουμε την υποστήριξή 
μας προς τους πελάτες μας σε ένα ευρύ 
φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων».

Η mirat s παρουσίασε μια νέα και-
νοτόμο λειτουργία στα application 
της, η οποία επιτρέπει στους 

πελάτες της να δημιουργήσουν ειδικές 
pla lists πριν από το ταξίδι τους και να 
τις συγχρονίσουν είτε πριν είτε κατά τη 
διάρκεια της πτήσης. Οι επιβάτες μπο-
ρούν πλέον να σχεδιάσουν το ταξίδι τους 
ακόμη πιο αποτελεσματικά και να κάνουν 
ακόμη καλύτερη την εμπειρία τους, χρη-
σιμοποιώντας τα application της mirat s, 
σερφάροντας στον ανανεωμένο κατάλο-
γο του συστήματος ψυχαγωγίας ic , ανά 
πάσα στιγμή. 

Το ic , το πολυβραβευμένο in li t σύ-
στημα ψυχαγωγίας της mirat s, ξεπέρασε 
το όριο των 4.000 καναλιών on- man   
διασκέδασης. Τo m nu του περιλαμβάνει 
δημοφιλή o  s ts τηλεοπτικών σειρών, δε-
κάδες χιλιάδες μουσικά κομμάτια, po casts, 
παιχνίδια και πάνω από 1.000 ταινίες. Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται πλέον σε περισ-
σότερα από 100 αεροσκάφη τύπου o in  
777 και θα είναι σταδιακά διαθέσιμη σε 
όλον τον στόλο τής mirat s τους επόμενους 
μήνες. Η mirat s προσφέρει περιεχόμενο 
ψυχαγωγίας σε 44 διαφορετικές γλώσσες, 
ανταποκρινόμενη στην πελατειακή βάση 
της απ’ όλον τον κόσμο. Κάθε μήνα προστί-
θενται περισσότερες από 100 ταινίες στο 
σύστημά της. Παράλληλα, οι νεαροί επιβάτες 
της μπορούν να βρουν μια μεγάλη ποικιλία 
από παιδικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. 

Επιπροσθέτως των 7  ταινιών της isn  και 
της ar l, υπάρχουν ακόμη πάνω από 0 
τηλεοπτικά κανάλια, μεταξύ των οποίων τα 

artoon t or , ic lo on, i s 
και isn  ann l. Το ic  περιλαμβάνει 
ακόμη ποικίλες επιλογές, όπως τα ειδικά 
σχεδιασμένα για την mirat s κανάλια oo  
an  in , τα οποία δίνουν στους επιβάτες τη 
δυνατότητα να δουν τι συμβαίνει ac sta  
και πώς ετοιμάζονται τα φαγητά που σερβί-
ρονται στις πτήσεις. Παράλληλα, τα κανάλια 
εκπαίδευσης παρουσιάζουν ειδικούς που 
παραδίδουν μαθήματα πάνω στο in n, 
αλλά και μαθήματα ξένων γλωσσών, μέσα 
από πλατφόρμες σαν τη u al . 

Τέλος, το application της mirat s 
δίνει τη δυνατότητα για 3  χάρτες των 
αεροσκαφών της, κάτι που επιτρέπει 
στους επιβάτες να περιηγηθούν νοητά στα 

380 και o in  777. Το application της 
mirat s είναι διαθέσιμο για o nloa  

σε περιβάλλον i  και n roi . 

Δ     ΕΥ 

Ν    
  

Ν     Λ

Σύμφωνα με νέες προβλέψεις της  
όπως καταγράφονται στην τελευταία 
έκδοση του lo al conom  atc , 

η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της 
αναμένεται να σημειώσει το 2019 επιβρά-
δυνση, καθώς οι χώρες της ομάδας των 

7 επιστρέφουν σε μακροπρόθεσμους 
μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η  αναμένει ότι η 
ανάκαμψη της ανάπτυξης που παρατηρή-
θηκε στις πλείστες από τις μεγαλύτερες 
οικονομίες μεταξύ τέλους του 2016 και 
αρχής του 2018 έχει ολοκληρώσει τον 
κύκλο της. Στις ΗΠΑ, η ώθηση της ανά-
πτυξης ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών 
κινήτρων αναμένεται να εξασθενήσει, τα 
υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να μετριά-
σουν τις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ το 
ισχυρό δολάριο θα συνεχίσει να επηρεάζει 
τις καθαρές εξαγωγές. Η  προβλέπει 
ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα μειωθεί από 
περίπου 2,8 , που ήταν το 2018, γύρω 
στο 2,3  το 2019.

Παράλληλα, επιβράδυνση θα σημειώσει 

και η ανάπτυξη στην Κίνα, συγκριτικά με 
το 2018, αφού, παρά τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να διασφαλίσει την ελάχιστη 
δυνατή επιβράδυνση, ο αντίκτυπος των 
δασμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και 
η ανάγκη για έλεγχο των επιπέδων του 
χρέους ενδέχεται να οδηγήσουν το 2019 
σε μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης. 

Την ίδια ώρα, η στενότητα στις αγορές 
εργασίας των προηγμένων οικονομιών ανα-
μένεται να συνεχιστεί, με περαιτέρω μείωση 
της ανεργίας ακόμη και σε συνδυασμό με 
μια επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει μεν 
σε αύξηση των μισθών, θα δημιουργήσει, 
ωστόσο, προβλήματα στις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να καλύψουν τις ελλείψεις σε 
ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Η  
προβλέπει ότι το 2019 η ανεργία θα μειωθεί 
λίγο περισσότερο στις ΗΠΑ και στη Γερμα-
νία, όπου η δημιουργία θέσεων εργασίας 
έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να 
πέσει στην κατάταξη των μεγαλύτερων οι-
κονομιών του πλανήτη, αφού τόσο η Ινδία 
όσο και η Γαλλία ενδέχεται το 2019 να 
καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις, εκτο-
πίζοντάς το από την πέμπτη στην έβδομη 
θέση του παγκόσμιου πίνακα. Η  προ-
βλέπει πραγματική αύξηση του ΑΕΠ της 
τάξης του 1,6  για το Ηνωμένο Βασίλειο, 
1,7  για τη Γαλλία και 7,6  για την Ινδία.

 Κύπρου, σε συ-
νεργασία με την ελληνι-
κή εταιρεία τεχνολογίας 
και ψηφιακής καινο-
τομίας ro polic  

p n nno ation, με 
καταλύτες βιομηχα-

νίας τη Γενική Ασφαλιστική Κύπρου, την 
n tim  και την an ir ct αλλά και με την 

υποστήριξη και τη χορηγία των , 
icroso t, an, conom  o a  και 

Ρ , διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία τον δεύτερο καινοτόμο τεχνολογικό 
μαραθώνιο  ro ac at on c  

insurt c . Η τριήμερη εκδήλωση έλαβεν  
χώραν στα κεντρικά γραφεία της  
Κύπρου στη Λευκωσία στις 18, 19 και 20 
Ιανουαρίου 2018.

Το  ro ac at on c  
insurt c  2 έδωσε την ευκαιρία σε 

νέους επιχειρηματίες, προγραμματιστές, 
αναλυτές, si n rs, στελέχη επικοινωνίας, 
mar tin , εξυπηρέτησης πελατών, usin ss 
consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον 
ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, 

φοιτητές και μαθητές να βρεθούν στο ίδιο 
χώρο, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν 
και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη 
εφαρμογών που εισάγουν την καινοτομία 
και την ψηφιακή αναβάθμιση στον τομέα 
των ασφαλειών. Είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί πως το  ro ac at on 
c  insurt c  2 αποτελεί τον προθάλαμο 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επι-
χειρηματικής και τεχνολογικής επιτάχυνσης 
για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην 
πράξη και στο επιχειρησιακό περιβάλλον 
των εταιρειών που συμμετείχαν.

Τις ομάδες που έλαβαν μέρος στον μαρα-
θώνιο καθοδηγούσαν και στήριζαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια τόσο μέντορες και επαγγελματίες 
του χώρου, όσο και διεθνούς επιπέδου 
στελέχη της ασφαλιστικής βιομηχανίας. 

Κατόπιν επιλογής, επτά ιδέες-λύσεις που 
παράχθηκαν άφησαν πολύ υποσχόμενα 
σχόλια, με σοβαρές πιθανότητες περαιτέρω 
χρηματοδότησης ή/και δικτύωσης. Οι τρεις 
πρώτες πιλοτικές εφαρμογές βραβεύθη-
καν με τα χρηματικά έπαθλα των 3.000, 

2.000 και 1.000 αντίστοιχα, ενώ οι άλλες 
τέσσερεις κέρδισαν από μία υποτροφία από 
το πανεπιστήμιο an. Όλες οι ομάδες 
θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα επιχει-
ρηματικής και τεχνολογικής επιτάχυνσης, 
που θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο 
διάστημα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
πως αξιοποιήθηκε στο μέγιστον η γνώση 
και η εμπειρία προγραμματιστών, νέων 
επιχειρήσεων, ομάδων και στελεχών για 
τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών.

Ο Διοικητικός Σύμβουλος της  

Κύπρου και Επικεφαλής της Ομάδας Επι-
χειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων, κ. Παγκράτιος Βανέζης, ανέφερε: 
«Αυτές οι επτά ιδέες υψηλής ποιότητας 
εισάγουν την καινοτομία και την ψηφιακή 
αναβάθμιση στον τομέα των ασφαλειών 
τόσο τεχνολογικά αλλά και επιχειρηματικά, 
συμβάλλοντας στη συνεχώς εντεινόμενη 
τεχνολογική μετεξέλιξη της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας, που σκοπό έχει να βελτιώ-
σει την εμπειρία του καταναλωτή με την 
ασφαλιστική βιομηχανία. τίζοντας στην 
επιτυχία της φετινής αλλά και της περσινής 
εκδήλωσης, αναδεικνύουμε και αναπτύσ-
σουμε υποσχόμενα minimum alua l  
pro ucts, τα οποία δίνουν το έναυσμα για τη 
μετεξέλιξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας 
στην Κύπρο».

Την ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους 
ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ 
της Κύπρου και του Ισραήλ σε θέματα και-
νοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
είχαν ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο 
και αρμόδιοι φορείς στα θέματα  έρευνας 
και καινοτομίας, στο πλαίσιο ειδικής συνά-
ντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλ-
λων, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής ίλιπ-
πος Πατσαλής, ο Επικεφαλής Επιστήμονας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος 
Κόκκινος, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ 
Βασίλης Τσάκαλος,  καθώς επίσης και εκ-
πρόσωποι από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, εκπρόσωποι 
του ΙΠΕ που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για θέματα καινοτομίας και νε-
οφυούς επιχειρηματικότητας, « nno ation 

oa map: o  to scal -up our tart-up», 

το οποίο πραγματοποιήθηκε στη άιφα τον 
περασμένο Δεκέμβριο, είχαν την ευκαιρία να 
μοιραστούν με τους παρευρισκομένους τις 
εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισαν από 
το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ισραήλ. 

Βασικό μήνυμα από την εν λόγω συνάντη-
ση ήταν η ανάγκη για συνέχιση της στενής 
συνεργασίας με το Ισραήλ για εκπαίδευση 
κυπριακών ομάδων σε θέματα καινοτομίας 
και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων ειδικά σχεδιασμένων 
και στοχευμένων δράσεων. Από τη μεριά 

τους, οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο δήλωσαν την πρόθεσή τους να 
εφαρμόσουν τις πρακτικές γνώσεις που 
αποκόμισαν κατά την εκπαίδευσή τους στο 
Ισραήλ, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους 
δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τη λειτουργία και υποστήριξη 
νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), την πα-
ροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαχείριση 
εθνικών Προγραμμάτων για ενίσχυση της 
έρευνας και της καινοτομίας.

Η Εταιρεία o r n r  prus ( . . .) 
t  προχωρεί με γρήγορους ρυθ-

μούς στην κατασκευή του πρώτου 
ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην 
Κύπρο. ιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ιδιωτική 
εταιρεία που θα καταφέρει να εισέλθει στον 
τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στην 
παραγωγή συμβατικού ρεύματος, με στόχο 
να προσφέρει φθηνότερο ρεύμα για τους Κύ-
πριους καταναλωτές. Από τα τέλη του 2017 

η o r n r  prus ( . . .) t  πέρασε 
στα χέρια του Κυριάκου ρυσοχού και του 
ομίλου i l . Διευθυντής του έργου για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτροπα-
ραγωγού σταθμού στο Βασιλικό ανέλαβε ο 
Γιώργος ρυσοχός, Διευθύνων Σύμβουλος 
της i l . Η Τελετή Τοποθέτησης του Θε-
μέλιου Λίθου του Νέου Ηλεκτροπαραγωγού 
Σταθμού της o r n r  prus ( . . .) 

t  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 

1  εβρουαρίου 2019, στις 11.30 π.μ., στον 
χώρο ανέγερσης του σταθμού στην περιοχή 
Βασιλικού. Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου 
θα γίνει από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Θα παρευ-
ρεθούν πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, 
διευθυντές και  στελέχη από τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις της Κύπρου, καθώς κι εκλεκτοί 
συνεργάτες των διοργανωτών. Η τελετή θα 
είναι κλειστή για το κοινό.

Α   Κ   Ι

     
 

   
   

Η ΑΝΑΚΑΜ Η ΠΟΥ 
ΠΑ ΑΤΗ ΗΘΗΚΕ 
ΜΕΤΑ Υ  ΚΑΙ  
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ Ε ΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗ ΩΣΕΙ 
ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ

Η  ΚΥΠ ΟΥ ΔΙΟ ΓΑ
ΝΩΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥ ΙΑ 
ΤΟΝ ΔΕΥΤΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΤΕ ΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑ ΑΘΩΝΙΟ 
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Καινοτόμες τεχνολογίες 
για τον ασφαλιστικό κλάδο

Στην αγορά νέου εξοπλισμού προχώρη-
σε η  orl  imassol, στο πλαίσιο 
των προσπαθειών αναβάθμισης των 

υποδομών του λιμανιού Λεμεσού. Ένας νέος, 
υπερσύγχρονος κινητός λιμενικός γερα-
νός και ένας τροχοφόρος φορτωτής έχουν 
προστεθεί στο ενεργητικό της εταιρείας με 
στόχο την επιτάχυνση των λειτουργιών και 
την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών 
στο τερματικό πολλαπλών χρήσεων. 

Ο νέος εξοπλισμός, ο οποίος πρόκειται να 
αξιοποιηθεί για σκοπούς φορτοεκφόρτωσης 
γενικών εμπορευμάτων, χύδην φορτίου και 
εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότη-

τα, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια των 
λιμενικών εργασιών, μειώνοντας ταυτόχρονα 
τον χρόνο εξυπηρέτησης των σκαφών. Αξίζει 
να σημειωθεί πως, πέρα από τη γρηγορότερη 
φορτοεκφόρτωση, η καμπίνα ελέγχου των 
νέων αυτών μηχανημάτων είναι εργονομικά 
σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει καλό οπτικό 
πεδίο, εργασιακή άνεση, ενώ τα μηχανήματα 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον με χαμηλές 
εκπομπές και επίπεδα θορύβου. 

Οι πρόσφατες προσθήκες αντικατοπτρί-
ζουν τη δέσμευση της  orl  imassol 
να επενδύει συνεχώς στο λιμάνι, παρέχο-
ντας καινοτόμες και βιώσιμες υπηρεσίες, 
βελτιώνοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση 

των πελατών. 
Σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής 

της  orl  imassol, arl s a , 
ανέφερε πως «η προσθήκη του νέου εξο-
πλισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τη δέσμευσή μας να παρέχουμε υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες που ενισχύουν την 
προώθηση του εμπορίου στην Κύπρο». 

«Οι νέοι γερανοί θα επιτρέψουν στην  
orl  imassol να εργαστεί ακόμη πιο μεθο-

δικά, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο κύκλο εργα-
σιών σε όλες τις αποβάθρες του τερματικού», 
ανέφερε από πλευράς του ο or lc n o, 
Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων της 

i rr o il  ar our ran s.  
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 : ηλεόραση όπου κι αν είσαι
κά ε στιγμ  σε κά ε συσκευ

ικητές διαδικτυακ ν παιχνιδι ν 
« ραμπολίνο» και «Α  - 

παταριοσυλλέκτης»
Παγκόσμια πρεμιέρα για τη νέα   

  

έα εικόνα στις συσκευασίες
ρέσκου άλακτος αραλαμπίδης 

Κρίστης

Με τη νέα εφαρμογή rim l 2  όλοι οι συν-
δρομητές τηλεόρασης μπορούν να απολαμβάνουν τα 
αγαπημένα τους προγράμματα και από το smartp on  
ή το ta l t τους, όπου κι αν βρεθούν! Μια χρονιά ανα-
νέωσης ξεκίνησε για την τηλεόραση της rim l, η 
οποία υποδέχεται τη νέα σεζόν με μια φρέσκια ματιά 
στον ψηφιακό κόσμο. Η νέα εφαρμογή rim l 2  
ήρθε για να κάνει την τηλεοπτική εμπειρία των συνδρο-
μητών ακόμα πιο συναρπαστική! Μέσω της εφαρμογής 

rim l 2 , η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν σε 
oo l  la  και pp tor , οι συνδρομητές τηλεόρασης 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά 
περισσότερα από 23 διεθνή και τοπικά κανάλια με μια 

κίνηση μέσα από το smartp on  ή το ta l t. Ντοκι-
μαντέρ, παιδικά, li st l , ειδησεογραφία και αθλητικά 
κανάλια είναι διαθέσιμα  μέσω της εφαρμογής χωρίς 
μηνιαίο πάγιο, ενώ οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν 
στην εφαρμογή ταυτόχρονα από τρείς διαφορετικές συ-
σκευές! Παράλληλα, η εφαρμογή υποστηρίζει τη λήψη 
αναλυτικών πληροφοριών για κάθε εκπομπή μέσω του 
ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων, αλλά και τη δη-
μιουργία λίστας αγαπημένων καναλιών. Ανακάλυψε κι 
εσύ τον συναρπαστικό τηλεοπτικό κόσμο της rim l 
εύκολα και γρήγορα, κατεβάζοντας την εφαρμογή rim l 

2  για να μη χάνεις στιγμή από το περιεχόμενο 
που σε ενδιαφέρει! 

Η i l Κύπρου διανύει πλέον 9 χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή 
αγορά, έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 00 
εργαζομένους. Έχει διεθνή παρουσία και 
απασχολεί συνολικά πάνω από 31 .000 
εργαζομένους σε 30 χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΗΠΑ. 

Από την πρώτη στιγμή που εισήχθη στην 
κυπριακή αγορά προσφέρει ελκυστικές αμοι-
βές και παροχές, που βελτιώνουν την επαγ-
γελματική καθημερινότητα των ανθρώπων 
της. Δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, 
εντός και εκτός κυπριακών συνόρων, σε 
όλους τους ανθρώπους της. Καταφέρνει, έτσι, 
να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για 
την αγορά εργασίας και την απασχόληση 
στο λιανεμπόριο στην Κύπρο. 

Και συνεχίζει εξίσου δυναμικά. Έτσι, από 
1 Μαρτίου 2019 και προχωρώντας ένα βήμα 
παραπέρα, η i l Κύπρου θα εφαρμόσει 
μια νέα μισθολογική πολιτική, με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση των βασικών αρχών 
της όπως είναι η αξιοκρατία, η εμπιστοσύνη 
και η δικαιοσύνη αλλά και η ισότητα ευκαι-
ριών για όλους. Η νέα αυτή μισθολογική 
δομή θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
των απολαβών όλων των εργαζομένων και 
κατά συνέπεια την αυξημένη επένδυση σε 
μισθούς με τη συνολική μισθοδοσία να ξε-
περνάει τα 12.000.000 το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις των μι-
σθών θα είναι της τάξεως του:

 1  στους Υπάλληλους Αποθήκης σε 
βάθος τριετίας, αυξάνοντας το ωρομίσθιο 
από από 6,48 σε 6,81 για τον πρώτο 
χρόνο, 7,12 για τον δεύτερο χρόνο και 
φτάνει στα 7,4  τον τρίτο χρόνο.

 4,63  στους Υπάλληλους Καταστή-
ματος (το ωρομίσθιο αυξάνεται από 7,12 
σε 7,4  τον τρίτο χρόνο). 

 2  σε όλους τους υπόλοιπους εργαζο-
μένους στα κεντρικά γραφεία στη Λάρνακα, 
συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων 
Πωλήσεων.

Η i l Κύπρου, όμως, δε σταματάει εκεί. 
Με στόχο να ενισχύσει την ελκυστικότη-
τά της ως εργοδότη, εξελίσσει και όλες τις 
υπόλοιπες παροχές που ήδη προσέφερε 
στους εργαζομένους της:

 Άδειες: αυξάνει σε 22 ημέρες τις άδειες 
μετ’ αποδοχών για όλους τους εργαζομένους 
που συμπληρώνουν το 2ο έτος εργασίας 
και σε 2  σε αυτούς που συμπληρώνουν 
10 έτη εργασίας.

 Διαλείμματα: καθιερώνει ένα διάλειμ-
μα 10’ στην εργασία 4 ωρών, διατηρεί το 

διάλειμμα 1 ’ στην εργασία 6 ωρών και 
το αυξάνει σε 20’ για πάνω από 8 ώρες 
εργασίας.

 Επίδομα ψυγείου: καθιερώνει επίδομα 
1 ανά ώρα για τους εργαζόμενους σε ψυγεία.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2019, προ-
γραμματίζει νέες προσλήψεις, ενδυναμώ-
νοντας περαιτέρω την παρουσία της στην 
κυπριακή αγορά λιανεμπορίου με στόχο 
να παραμείνει ένας εργοδότης επιλογής, 
σταθερός και υπεύθυνος.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

έχει ως προτεραιότητα την παρακίνηση, 
την ικανοποίηση και τη δέσμευση των 
ανθρώπων της i l, έχοντάς τους στο επί-
κεντρο. Γι’ αυτό και υιοθέτησε πέρυσι το 
«n  a  o  or in » στα νέα της γρα-
φεία στη Λάρνακα, με μοντέρνους χώρους 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εργαζομένων. Άλλωστε ο ανεξάρτητος 
οργανισμός, op mplo rs, με έδρα το 
Άμστερνταμ, της χάρισε το 2018 τον τίτλο 
« op mplo r» τόσο στην Κύπρο όσο 
και, συνολικά, στην Ευρώπη. Κατατάσσεται 

έτσι, και επίσημα, στους δυναμικότερους 
εργοδότες της χώρας.

Η i l Κύπρου έχει στόχο να παραμείνει 
εργοδότης επιλογής, τόσο για το νέο ταλέντο 
όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της. 
Διατηρεί σταθερά ένα θετικό, σύγχρονο και 
ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, παρα-
μένοντας μία αναγνωρισμένα υπεύθυνη 
εταιρεία στην Κύπρο.

Σπύρος Κονδύλης,  
Γενικός Διευθυντής i l Κύπρου 

πένδυση σε μισ ούς στη  Κύπρου από 

Το διεθνές σαλόνι αυτοκινήτου του os n l s 
ήταν ο χώρος όπου η orsc  παρουσίασε την ολο-
καίνουρια γενιά της θρυλικής 911. Η όγδοη γενεά της 

orsc  911 συνεχίζει να βάζει τον πήχη ψηλά όσον 
αφορά τον αποκλειστικό σπορ χαρακτήρα με τον πιο 
μυώδη σχεδιασμό του και την τεχνολογία αιχμής. Η 
911 είναι ένα διαχρονικό και συνάμα μοντέρνο μοντέλο 
με ρετρό χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
στον οδηγό ένα έξυπνο αυτοκίνητο με ψηφιακά συστή-
ματα, αλλά την ίδια στιγμή, ένα κλασικό σπορ όχημα 
με τον κινητήρα τοποθετημένο στο πίσω μέρος. Η νέα 
γενιά εξακύλινδρων κινητήρων με επίπεδο σχεδιασμό 
έχουν εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, παράγοντας πε-
ρισσότερη δύναμη, ενώ στα χαρακτηριστικά της 911 
συναντούμε τρία αποκλειστικά ψηφιακά συστήματα: 
Το app orsc  oa  rip για μεγάλες περιπέτειες 

και μακρινούς δρόμους, τον προσωπικό βοηθό στο 
orsc  360 , και το διαδικτυακό βοήθημα της orsc  

που υπολογίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
χρήστη και τους ρύπους του αυτοκινήτου. Η orsc  
πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά στην 911 με το νέο 

t mo , που προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό. 
Το σύστημα αυτό ανιχνεύει νερό στην άσφαλτο και 
προειδοποιεί τον οδηγό, ο οποίος/οποία θα μπορεί 
με ένα κουμπί στο τιμόνι ( port rono ac a ) 
να ετοιμάσει το αυτοκίνητο κατάλληλα γι’ αυτές τις 
συνθήκες. Την ίδια στιγμή το σύστημα βοήθειας στα 
φρένα, φρενάρει από μόνο του σε περίπτωση που 
ανιχνεύσει πιθανή σύγκρουση. Την ίδια στιγμή μπορεί 
ο οδηγός να προσθέσει και κάμερα με i t ision 

ssist, όπως επίσης και συστήματα όπως a apti  
cruis  control, stop-an - o και άλλα πολλά!

Αγαπήστε το δέρμα σας, για να αγαπήσετε ουσιαστικότερα τον εαυτό 
σας: μήπως αυτό συνοψίζει τον έρωτα των γυναικών για το μέικάπ τους; 
Δεν πρόκειται απλώς για κάλυψη, αλλά για την αποκάλυψη όλου του 
αισθησιασμού του δέρματος - εκεί βρίσκεται η αληθινή μαγεία του μέι-
καπ. Το 2019, ο t r ilips, Δημιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής 
Εικόνας του Μακιγιάζ ior, επαναπροσδιορίζει την έννοια της αποπλά-
νησης και της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης με το ior or r. Το 

or r lui  oun ation έχει αναχθεί σε έμβλημα χάρη στην ανάλαφρη 
σύνθεση εξαιρετικής τελειότητας που χαρίζει μακρά διάρκεια. Σήμερα, 
προσφέρει σε όλες τις γυναίκες ακόμα μεγαλύτερη, 24ωρη διάρκεια με 
αισθησιακή άνεση λόγω της ενισχυμένης δράσης περιποίησης δέρματος. 
Ένα νέο, λαχταριστό μέικαπ, το ior or r in lo  έχει προστεθεί στη 
λατρευτή συλλογή των μέικαπ με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Οι γυναίκες 
θα αμφιταλαντευτούν μεταξύ του ior or r και του ior or r in 

lo , ανάλογα με το στυλ, τη διάθεσή τους και την ώρα της ημέρας. Μια 
υπερπλήρης σειρά 44 αποχρώσεων είναι σίγουρο ότι θα καλύψει το ευρύ 
φάσμα όλων των τόνων. Η παλέτα των μπεζ αποχρώσεων είναι διαθέ-
σιμη σε τόνους τριανταφυλλί, κεχριμπαριού, λαδί και ροδακινί, ώστε να 
ταιριάζει με κάθε τόνο δέρματος, από τον πιο ανοιχτό έως τον πιο σκούρο. 
Το or r ενισχύει και φροντίζει το δέρμα κάθε γυναίκας, δίνοντάς της 
τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί ο καλύτερος εαυτός της. Οι γυναίκες θα 
αγαπήσουν το δέρμα τους με ior.

Οι νέες συσκευασίες του φρέσκου γάλακτος αραλαμπίδης Κρίστης 
κυκλοφορούν με νέα ανανεωμένη εικόνα. Η αραλαμπίδης Κρίστης, με 
γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των καταναλωτών, δεν σταματά ποτέ να 
εξελίσσει την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών, ακολουθώντας τις 
σύγχρονες τάσεις αλλά και διατηρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτες τις αξίες 
της. Οι νέες συσκευασίες εντυπωσιάζουν με τη σύγχρονη σχεδιαστική τους 
αντίληψη, την έντονη μονοχρωμία τους να κυριαρχεί ανά τύπο γάλακτος 
σε κάθε συσκευασία, στα χρώματα που πρώτη η αραλαμπίδης Κρίστης 
παρουσίασε στην κυπριακή αγορά. Όλες οι ανανεωμένες συσκευασίες 
αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την γκάμα φρέσκου γάλακτος σε 
όλους τους τύπους, 1, , 0 , 3 , lus 40  Ασβέστιο, lact, Αιγινό 
και καθιστούν  τις πληροφορίες που αναζητά ο καταναλωτής πιο ευδι-
άκριτες από ποτέ.

o ala as aralam i s ristis o alit ro as

Ο Οργανισμός Α ΗΣ Κύπρου, στο 
πλαίσιο της επικοινωνιακής του δράσης, 
δημιούργησε τα διαδικτυακά παιχνί-
δια «Τραμπολίνο» και «  - 
Μπαταριοσυλλέκτης». Σκοπός των 
δύο παιχνιδιών ήταν να προβάλουν 
την ανακύκλωση μπαταριών μέσα 
από έναν διασκεδαστικό τρόπο και 
παράλληλα να ενημερώσουν το κοινό 
για τους διάφορους τύπους μπαταριών 
που ανακυκλώνει ο Οργανισμός μας. Η 
προώθηση των δύο παιχνιδιών έγινε 
κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο του 2018, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Οργανισμού. Η συμμε-
τοχή του κοινού ήταν μεγάλη, αφού πέραν των 8200 ατόμων έπαιξαν τα 
παιχνίδια, οι νικητές των οποίων κέρδισαν από ένα mountain i . Για το 
παιχνίδι «Τραμπολίνο» νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Αντρέου, ενώ για 
το παιχνίδι «  - Μπαταριοσυλλέκτης» ο Αντρέας ρυσοστόμου.

Το καταναλωτικό κοινό της πρωτεύουσας θα μπορεί να ετοιμάζει 
σπιτικό ourm t φαγητό εύκολα και γρήγορα και μάλιστα χωρίς να 
επισκεφτεί υπεραγορά!  Πρόκειται για την υπηρεσία που προσφέρει η 
εταιρία amil c  με έδρα τα Λατσιά. Μπορείτε να επισκεφτείτε τo -s op 
της εταιρείας στο . amil c .com.c  και να διαλέξετε τη συνταγή 
που θέλετε να ετοιμάσετε και τις μερίδες που χρειάζεστε και τα υλικά 
της συνταγής θα παραδοθούν στο σπίτι σας πλυμένα, διαχωρισμένα και 
προετοιμασμένα την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.  Το μόνο που θα 
έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της 
καρτέλας συνταγής που περιλαμβάνεται στο κουτί και το γεύμα σας θα 
είναι έτοιμο από  μέχρι 30 λεπτά, ανάλογα με τη συνταγή.

Ο Σιακ Βασιλείου, διευθυντής της εταιρείας, έχει αναφέρει: «Ευχή μας 
είναι να κάνουμε τη ζωή των πελατών μας λίγο πιο εύκολη και ποιοτική. Η 
κάθε οικογένεια αξίζει το καλύτερο φαγητό στο τραπέζι. Αυτό δεν πρέπει 
να σημαίνει όμως και ταλαιπωρία γι’ αυτόν που θα το ετοιμάσει ή που 
πρέπει να ψωνίσει.  ωρίς να χάνεται η μαγεία του σπιτικού φαγητού 
από την οικογένεια για την οικογένεια, προσφέρουμε στο σπίτι όλα τα 
υλικά ολόφρεσκα, πλυμένα, διαχωρισμένα και προετοιμασμένα από το 
εργαστήριό μας για να μπορεί ο καθένας να ετοιμάσει ποιοτικό φαγητό 
μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που θα ανοίξει το κουτί. Εξίσου σημα-
ντικό είναι ότι με τη φιλοσοφία μας δεν γίνεται σπατάλη φαγητού. Είναι 
κάτι που πάντα με προβλημάτιζε.  Παραδίδουμε ακριβώς τα υλικά στις 
ποσότητες που χρειάζονται. Κάθε 1  μέρες το μενού θα ανανεώνεται με 
καινούργιες συνταγές για να ικανοποιούμε το κάθε γούστο».

εύματα εύκολα και γρ γορα 
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.  

εγαλύτερο ρίσκο 
να μείνουν 
αναλφάβη -
τοι παρου-
σιάζουν οι 
μαθητές που 
γεννήθηκαν 

το τέταρτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή 
κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα, πολύ κα-
λύτερα μαθησιακά αποτελέσματα απ’ 
όλους έχουν οι μαθητές που γεννήθηκαν 
μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, ενώ 
πρώτες στις επιδόσεις των μαθητών 
τους είναι οι χώρες που έχουν όριο 
ηλικιακής εισδοχής στο δημοτικό τα 
έξι χρόνια ή ακόμα και τα επτά, γεγο-
νός που υποστηρίζει την επικείμενη 
αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής 
στα δημοτικά και στην Κύπρο. 

α ύτ οι α ητ  
οι οι  

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή του το Υπουργείο Παιδείας, 
τα οποία αποκαλύπτει η «Σημερινή», 
από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στα 17 το όριο ηλικίας για 
εγγραφή στην Α’ τάξη καθορίζεται στα 
6 χρόνια, σε οκτώ χώρες στα 7 χρόνια 
και σε μόνο τρεις σε μικρότερη ηλικία 
- Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο στα  
χρόνια και Κύπρος στα  χρόνια και 
8 μήνες. 

Στην έρευνα  201 , οι πρώ-
τες σε επίδοση χώρες στα Μαθηματικά 
και στις υσικές Επιστήμες στη Δ’ τάξη, 
είναι αυτές με ηλικία εισδοχής των παι-
διών στο δημοτικό τα 6 χρόνια ( ονγκ 
Κόνγκ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κορέα) ή τα 7 
χρόνια (Σιγκαπούρη, Κινεζική Ταϊπέι). 
Όσον αφορά την Κύπρο, οι επιδόσεις 
των παιδιών που γεννήθηκαν το πρώτο 
τρίμηνο, συγκρινόμενες με τις επιδόσεις 
των παιδιών που γεννήθηκαν το τέταρτο 
τρίμηνο, τόσο στα Μαθηματικά όσο και 
στις υσικές Επιστήμες, παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντική διαφορά, η οποία 
ανέρχεται στις 2 ,99 και 23,9  μονάδες, 
αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στα Μαθη-
ματικά οι επιδόσεις των μαθητών που 
γεννήθηκαν Ιανουάριο - Μάρτιο ανέρχο-
νται στις 37,77 μονάδες, των μαθητών 
που γεννήθηκαν Απρίλιο - Ιούνιο σε 

ΤΙ ΔΕΙ ΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑ ΗΣΙΑΚΑ Α ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥ ΡΙΩΝ ΜΑ ΗΤΩΝ

Αναλφαβητισμός με ημερομηνία γέννησης

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗ ΙΩΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΑΥ ΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Π ΩΤΗΣ ΕΓΓ ΑΦΗΣ 
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τους τελευταίους μήνες διεξάγεται 
ένας αδυσώπητος πόλεμος. Αντί-
παλοι φαίνεται να είναι ο ΟΑΥ, 

που έχει εντολή να εφαρμόσει τον νόμο 
για το ΓεΣΥ, που ψήφισε η Βουλή, και ο 
ΠΙΣ, που υπερασπίζεται τα εργασιακά 
συμφέροντα των γιατρών. Αυτό όμως είναι 
μόνον το φαίνεσθαι. Γιατί, στην πραγμα-
τικότητα, ο πόλεμος είναι ανάμεσα στο 
κεφάλαιο, που στην περίπτωση αυτή 
είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες από τη 
μια και τα οργανωμένα σύνολα του λαού 

από την άλλη, που σωστά ή λανθασμένα 
(αυτό θα φανεί στο μέλλον), πίστεψαν ότι 
θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για την 
προσπάθειά του λαού να διατηρεί την υγεία 
του και να θεραπεύει τις ασθένειές του σε 
ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας. Αναμένει 
πως θα τελειώσουν οι ουρές για να γραφτεί 
στο νοσοκομείο ή το ιατρικό κέντρο, να 
αναμένει σε ουρά να τον δει γιατρός, να 
αναμένει στην ουρά του φαρμακείου και 
να αναμένει σε λίστες αναμονής μέχρι να 
μπει σε χειρουργείο ή να αναχωρήσει 
για τον άλλο κόσμο.

Ο ΟΑΥ στην περίπτωση αυτή εκπρο-
σωπεί το μονοασφαλιστικό σύστημα και 
στην άλλη πλευρά οι μεγαλογιατροί και 
τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που μπορούν 
να συνεργάζονται καλύτερα και να έχουν 
περισσότερα εισοδήματα, ένα πολυασφα-
λιστικό σύστημα υγείας. Από το σημείο 

αυτό ξεκινά και η ελλιπής ενημέρωση του 
κόσμου, που η μόνη πληροφόρηση που 
δέχεται είναι από τα πολεμικά ανακοινω-
θέντα του ΠΙΣ και από τις προσδοκίες που 
του δημιουργούν τα ανακοινωθέντα του 
ΟΑΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Από την αρχή ο λαός βρίσκεται σε άγνοια. 
Πριν από την ψήφιση του νόμου, εκείνοι που 
υποστήριζαν πολυασφαλιστικό σύστημα 
κρύβονταν. Προσπαθούσαν και ενεργού-
σαν στο παρασκήνιο να εισαγάγουν ένα 
πολυασφαλιστικό σχέδιο υγείας. Από την 
άλλην, οι ασθενείς και οι μαζικές οργανώσεις 
θεωρούσαν αιτία πολέμου την αναφορά σε 
πολυασφαλιστικό σχέδιο υγείας. Ο νόμος 
ψηφίστηκε και προνοεί μονοασφαλιστικό 
σχέδιο υγείας. Έτσι έχουμε αντιληφθεί πώς 
λειτουργεί αυτό το σχέδιο, πώς εφαρμόζεται 
η αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες και 
ποια διαδικασία θα ακολουθεί.

Όλοι έχουμε ακούσει για τα πλεονε-
κτήματα του μονοασφαλιστικού σχεδίου 
και για τον τρόπο λειτουργίας του. Προς το 
παρόν, θεωρητικά. Και αναμένουμε την 
εφαρμογή του, για να δούμε στην πράξη 
πώς θα λειτουργούν όλα τα πλεονεκτήματά 
του. Ιδιαίτερα, όταν, από τώρα, ξέρουμε 
πως το ΓεΣΥ θα δέχεται πυρά, φανερά 
και μυστικά, από πολλές πλευρές που θα 
θέλουν να το καταστήσουν προβληματικό.

Όμως, όλοι οι θιασώτες του πολυασφα-
λιστικού θα έπρεπε να μας εξηγήσουν τον 
τρόπο λειτουργίας ενός πολυασφαλιστικού 
σχεδίου υγείας, που πιστεύουν ότι θα έδινε 
καλύτερη ποιότητα και επιλογή εξυπηρέ-
τησης στο κοινό. Η μεγάλη απορία αφορά 
τους ηλικιωμένους με τα πολλά προβλήματα 
υγείας και τα ελάχιστα εισοδήματα. Αυτοί 
θα ένιωθαν την κοινωνική αλληλεγγύη ή 
θα ήταν θύματα των ασφαλιστικών εται-

ρειών, που δεν θα δεχόντουσαν να τους 
ασφαλίσουν; Ποιοι και πού θα πλήρωναν 
εισφορές; Ποιος θα εισέπραττε τις εισφορές 
και ποιος θα τις διαχειριζόταν;

Το μονοασφαλιστικό σύστημα επιβάλλει 
διά νόμου την κοινωνική αλληλεγγύη. Έτσι, 
όλοι οι πολίτες, πλούσιοι, φτωχοί, νέοι και 
ηλικιωμένοι έχουν θεωρητικά τις ίδιες, 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο σύστημα, 
ώστε να μπορούν να έχουν καλή εξυπη-
ρέτηση και ποιότητα στα θέματα υγείας. 
Το πολυασφαλιστικό σύστημα με ποιον 
τρόπο διασφαλίζει αυτήν την κοινωνική 
αλληλεγγύη, τις ίσες ευκαιρίες και την 
ίδια ποιοτική εξυπηρέτηση για όλους;

Αναμένουμε πληροφόρηση, για να 
μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα. Ποια 
πλεονεκτήματα έχει και ποιους εξυπη-
ρετεί καλύτερα το πολυασφαλιστικό, για 
το οποίο γίνεται αυτός ο πόλεμος;

Μ     

ΑΠΟ ΤΗΝ Α Η Ο ΛΑΟΣ Β Ι
ΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΓΝΟΙΑ. Π ΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, 
ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗ Ι ΑΝ 

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κ ΥΒΟΝΤΑΝ. Π ΟΣΠΑΘΟΥ
ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΝΕ ΓΟΥΣΑΝ ΣΤΟ 

ΠΑ ΑΣΚΗΝΙΟ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΟΥΝ 
ΕΝΑ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Σ Ε
ΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ, 
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑ ΙΚΕΣ 

Ο ΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩ ΟΥΣΑΝ 
ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑ

ΦΟ Α ΣΕ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Σ ΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

31,10 μονάδες, εκείνων που γεννήθηκαν 
Ιούλιο - Σεπτέμβριο σε 23,38 μονάδες και 
όσων γεννήθηκαν Οκτώβριο - Δεκέμβριο 
σε 11,78 μονάδες. Όσον αφορά τις υσι-
κές Επιστήμες, οι επιδόσεις μαθητών που 
γεννήθηκαν Ιανουάριο - Μάρτιο ανέρχονται 
σε 49 ,20 μονάδες, των μαθητών που γεν-
νήθηκαν Απρίλιο - Ιούνιο σε 489,03 μονά-
δες, όσων γεννήθηκαν Ιούλιο - Σεπτέμβριο 
σε 481,90 μονάδες και όσων γεννήθηκαν 
Οκτώβριο - Δεκέμβριο σε 471,2  μονάδες. 

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και 
στις έρευνες  2012 και 201 , όπου οι 
επιδόσεις των παιδιών που γεννήθηκαν το 
πρώτο τρίμηνο παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές με τις αντίστοιχες 
επιδόσεις εκείνων που γεννήθηκαν το 
τέταρτο τρίμηνο. Στην τελευταία έρευνα 

 201 , η διαφορά της επίδοσης ανά-
μεσα στους μαθητές που γεννήθηκαν το 
πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο κυμαίνεται 
από 13,70 μονάδες στα Μαθηματικά μέχρι 
και 21,21 στην Κατανόηση Κειμένου, και 
σε όλες τις περιπτώσεις οι διαφορές είναι 
στατιστικά σημαντικές. Όσον αφορά την 
κατανόηση κειμένου -όπως αναφέρεται 
στην έρευνα  201 - οι επιδόσεις των 
μαθητών που γεννήθηκαν μεταξύ Ιανουα-

ρίου και Μαρτίου ανέρχονται στις 4 2,02 
μονάδες, των μαθητών που γεννήθηκαν 
Απρίλιο - Ιούνιο σε 4 2,60 μονάδες, όσων 
μαθητών γεννήθηκαν Ιούλιο - Σεπτέμβριο 
σε 438,06 μονάδες και όσων γεννήθηκαν 
Οκτώβριο - Δεκέμβριο σε 430,81 μονάδες. 

ι ύ ιοι ανα ητοι 
Όσον αφορά τα δεδομένα της Κύπρου, 

στην έρευνα που διεξάγει κάθε χρόνο το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξι-
ολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παι-
δείας, στη Γ’ και Στ’ τάξη  διαπιστώνεται 
ότι υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις 
ομάδες ρίσκου λειτουργικού αναλφαβητι-
σμού έχουν, ανάμεσα σε άλλα, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες που εισήλθαν στο δημο-
τικό σε ηλικία μικρότερη των 6 χρονών. 
Διαχρονικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές και μαθή-
τριες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, σε 
σχέση με τους μεγαλύτερους συμμαθητές 
και συμμαθήτριές τους, φαινόμενο που 
στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως 
«επίδραση της ημερομηνίας γέννησης». 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών 
του ΚΕΕΑ των τελευταίων τριών σχολικών 
χρόνων, στη Γ’ τάξη του Δημοτικού το ποσο-

στό των μαθητών που γεννήθηκαν Ιανουάριο 
μέχρι Μάρτιο που παρουσιάζουν ρίσκο να 
μείνουν γλωσσικά αναλφάβητοι τη σχολική 
χρονιά 2014 - 201  ήταν στο 8,8 , τη χρο-
νιά 201  - 2016 στο 10,4  και τη χρονιά 
2016 - 2017 στο 8,2 . Την ίδια ώρα, σχεδόν 
διπλάσια ήταν τα ποσοστά των μαθητών με 
γλωσσικό αναλφαβητισμό που γεννήθηκαν 
Οκτώβριο - Δεκέμβριο (14,6  τη χρονιά 2014 
- 201 , 14,1  τη χρονιά 201  - 2016 και 
12,3  το 2016 - 2017). Παρόμοια είναι και 
τα ποσοστά των μαθητών με ρίσκο μαθη-
ματικού αναλφαβητισμού: Το 2014- 201  
το ποσοστό των μαθητών που γεννήθηκαν 
Ιανουάριο - Μάρτιο ανερχόταν στο 9,4 , το 
201  - 2016 στο 10,2  και το 2016 - 2017 
στο 9,8 , ενώ το ποσοστό των μαθητών που 
γεννήθηκαν Οκτώβριο - Δεκέμβριο το 2014 
- 201  ανερχόταν στο 1 ,6 , το 201  - 2016 
στο 16,1  και το 2016 - 2017 στο 14, . 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της έρευνας για τη Στ’ τάξη του δημοτικού, 
το ποσοστό των γεννηθέντων Ιανουάριο 
με Μάρτιο, με ρίσκο γλωσσικού αναλ-
φαβητισμού, το 2014 - 201  ανερχόταν 
στο 6,6 , το 201 -2016 στο ,6  και το 
2016 - 2017 στο 9,3 , ενώ το ποσοστό των 
γεννηθέντων Οκτώβριο με Δεκέμβριο το 

2014 - 201  ανερχόταν στο 8,4 , το 201  
- 2016 στο 6,  και το 2016 - 2017 στο 
12,4 . Επίσης το ποσοστό των μαθητών 
με ρίσκο μαθηματικού αναλφαβητισμού 
που γεννήθηκαν Ιανουάριο - Μάρτιο το 
2014 - 201  ανερχόταν στο ,2 , το 201  
- 2016 στο ,4  και το 2016 - 2017 στο 
8,7 , ενώ το ποσοστό των γεννηθέντων 
Οκτώβριο - Δεκέμβριο τη χρονιά 2014 - 
201  ανερχόταν στο 7,2 , το 201  - 2016 
στο 6,8  και το 2016 - 2017 στο 12, . 

νο ν στ σι οι 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Υπουργείου Παιδείας, από το σύνολο 
των 48 αναστολών φοίτησης στο δημοτικό, 
που αφορούν τη σχολική χρονιά 2017-2018, 
το 12  δόθηκε σε παιδιά που γεννήθηκαν 
το πρώτο τρίμηνο, ενώ το 2  δόθηκε σε 
παιδιά που γεννήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο. 
Όσον αφορά τη στασιμότητα στο Δημο-
τικό, από τα 141 παιδιά που παρέμειναν 
στάσιμα, τη σχολική χρονιά 2016-2017, 
το 18  των παιδιών γεννήθηκαν το πρώτο 
τρίμηνο και το 36  το τέταρτο τρίμηνο. 

ι α ι στην ύ ο 
Τα πιο πάνω δεδομένα φαίνεται να τεκμη-

ριώνουν ότι υπάρχει συσχέτιση της ηλικίας 
εισδοχής στο δημοτικό σχολείο με τα αποτελέ-
σματα και τη μαθησιακή και συναισθηματική 
ετοιμότητα των παιδιών να παρακολουθήσουν 
το σχολικό πρόγραμμα. Σε αυτά τα δεδομένα 
στηρίχθηκε και η απόφαση της Κυβέρνησης 
για αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής 
στην προδημοτική τάξη και στην Α’ τάξη του 
δημοτικού σχολείου. Ρύθμιση που γίνεται 
πράξη μετά την έγκριση που έδωσε πρόσφατα 
η Βουλή. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο, που 
ψηφίστηκε σε νόμο από την πλειοψηφία της 
Βουλής στις 18 Ιανουαρίου 2019, προνοεί 
αύξηση του ορίου ηλικίας για υποχρεωτική 
φοίτηση των παιδιών στην Προδημοτική, από 
την ηλικία των 4 χρονών και 8 μηνών, που 
είναι σήμερα, στην ηλικία των  χρονών, και 
για την Α’ τάξη του δημοτικού από την ηλικία 
των  ετών και 8 μηνών, που είναι σήμερα, 
στην ηλικία των 6 ετών. Σημαντικό είναι να 
αναφέρουμε πως η ημερομηνία συμπλήρωσης 
της ηλικίας είναι η 31 Αυγούστου εκάστου 
έτους. Για την Προδημοτική η νέα ρύθμιση 
θα τεθεί σε ισχύ για τη σχολική χρονιά 2019 
- 2020, ενώ για την Α’ τάξη του Δημοτικού θα 
ισχύσει για τη σχολική χρονιά 2020 -2021 και 
η αύξηση του ορίου ηλικίας θα γίνει σταδιακά 
για τις επόμενες σχολικές χρονιές. 

ΕΤΡΟΣ . 
ΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομέ-
να, που δημοσιοποιήθηκαν 
τον Νοέμβριο του 2018, από 

την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου του ar ar , υποδηλώνουν 
την πιθανότητα μεγάλος αριθμός 
παιδιών να διαγιγνώσκονται και να 
παρακολουθούνται για Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής με ή χω-
ρίς Υπερικινητικότητα (ΔΕΠΥ), ενώ 
στην πραγματικότητα είναι απλώς 
ανώριμα σε σύγκριση με τους με-
γαλύτερους συμμαθητές τους, στα 
πρώτα χρόνια του Δημοτικού. Τα 
ευρήματα αυτά δημοσιοποιήθηκαν 
στο τεύχος 28 του «   n lan  
ournal o  icin » και δείχνουν 

ότι τα παιδιά που είχαν γεννηθεί τον 
Αύγουστο είχαν κατά 30  περισσό-
τερες πιθανότητες να διαγνωστούν με 
ΔΕΠΥ, σε σύγκριση με τα  λιγότερο 
μεγαλύτερα παιδιά που φοιτούσαν 
στην ίδια τάξη. Επιπλέον, τα ευρή-
ματα της συγκεκριμένης έρευνας, 
της οποίας ηγήθηκε ο καθηγητής 

imot  a ton, υποδεικνύουν ότι 
οι διαφορές που εντοπίζονται στις 
μαθητικές επιδόσεις εξισώνονται 
όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, όμως, 
σε θέματα συμπεριφοράς, οι δια-
φορές μεταξύ ενός παιδιού 6 ετών 
και ενός παιδιού 7 ετών είναι σαφώς 
μεγαλύτερες. 

Δ  
 ΔΕ Υ    

  

ΜΑ ΗΤΕΣ Γ  ΤΑ ΗΣ ΜΕ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑΛ Α ΗΤΙΣΜΟΥ 
 Γλωσσικός αναλφα ητισμός  Μαθηματικός αναλφα ητισμός
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 Ι       
 Ο       

ΜΑ ΗΤΕΣ ΣΤ  ΤΑ ΗΣ ΜΕ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑΛ Α ΗΤΙΣΜΟΥ 
 Γλωσσικός αναλφα ητισμός  Μαθηματικός αναλφα ητισμός
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 Ι       
 Ο       

Κοινή σημείωση για τους δύο πίνακες  Οι έρευνες του ΚΕΕΑ για τις τελευταίες τρεις σχολικές χρονιές δείχνουν πως οι μαθητές που γεννήθηκαν το τέταρτο 
τρίμηνο παρουσιάζουν πιο υ ηλό ρίσκο αναλφα ητισμού, από αυτούς που γεννήθηκαν το πρώτο τρίμηνο. 



Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 26
27.01.2019

ια βδομάδα 
διήρκεσαν τα 
συμπτώματα 
της ίωσης στην 
πεντάχρονη 
κόρη μου, η 
οποία, αν και 

ξεπέρασε τις εμπύρετες ημέρες, εντούτοις 
εξακολουθεί να παλεύει με ξηρό βήχα. 
Μόνο στην τάξη της απουσίαζαν δώδεκα 
παιδιά. Στο σχολείο όλο έλειπαν τα μισά. 

αίνεται ότι διανύουμε τη « i  s ason» 
των ιών και των μικροβίων, που κάνουν 
πάρτι στους χώρους μας, εφόσον λόγω 
του κρύου κλειδαμπαρωνόμαστε μέσα 
και αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο στα μι-
κρόβια να ζήσουν και να μεταφερθούν 
ανενόχλητα από τον έναν στον άλλο. 

Ο επιδημιολόγος Δρ Μιχάλης Βωνιά-
της μίλησε στη «Σ» για την έξαρση της 
γρίπης και τόνισε τι πρέπει να προσέξου-
με, ώστε τα «αθώα» συμπτώματά της να 

μην αποβούν μοιραία! Σύμφωνα με τον 
επιδημιολόγο, ο λόγος της έξαρσης των 
ιώσεων δεν είναι τόσο ο κρύος καιρός, 
όσο ο εγκλεισμός μας σε μικρούς ζεστούς 
χώρους χωρίς καθαρό αέρα αλλά και η 
μειωμένη αντίστασή μας, λόγω εποχής, 
στα μικρόβια. 

ια ι ού α 
ναι  α σ ι
Ο Δρ Βωνιάτης ξεκαθάρισε ότι η γρίπη, 

που θεωρούν οι πλείστοι ακόμη ως μια 
ήπια ασθένεια, μπορεί να προκαλέσει τε-
ράστια προβλήματα, ειδικά στις ευάλωτες 
ομάδες. «Άτομα μεγάλης ηλικίας, ή άτομα 
με προβλήματα υγείας, καπνιστές και μικρά 
παιδιά ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά. Ο ιός 
είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να προκα-
λέσει τεράστια προβλήματα, όπως λοίμωξη 
του αναπνευστικού, καρδιαγγειακά προ-
βλήματα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Τα 
άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες 
μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με τις 
επιπλοκές της γρίπης και καταλήγουν συ-
νήθως σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 
σοβαρής μορφής, η οποία ίσως να μην 
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
και μπορεί ακόμη να οδηγήσει και στον 
θάνατο». 

ν ναι κ τι ν ο
Διανύουμε την περίοδο της κορύφωσης, 

σύμφωνα με τον Δρα Βωνιάτη. «Βρισκόμα-
στε στην κορύφωση της επιδημίας και αυτό 
θα διαρκέσει μέχρι και τον εβρουάριο. 
Αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι 
εποχική γρίπη, στην οποία όμως πρέπει 
να δώσουμε την απαραίτητη σημασία». 
Αυτήν τη στιγμή ένας στους δύο ταλαιπω-

ρείται με τα συμπτώματα της γρίπης. Τα 
νοσηλευτήρια ασφυκτιούν και ο κόσμος 
εξακολουθεί να πηγαινοέρχεται, ελπίζοντας 
πως θα βρει άμεση ανταπόκριση.

Ο επιδημιολόγος τόνισε τη σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης, 
ώστε να περάσουμε ανώδυνα την εποχική 
γρίπη. «Τα συμπτώματα είναι ο ψηλός 
πυρετός (στους ενήλικες η θερμοκρασία να 
είναι άνω των 38 βαθμών), η υπερβολική 
καταβολή δυνάμεων, ο έντονος βήχας, ο 
ερεθισμός στον λαιμό. Αν κάποια από τα 
συμπτώματα δεν υποχωρούν εύκολα ή 
εμφανιστούν άλλα συμπτώματα, που δεν 
είναι συνηθισμένα, όπως η δύσπνοια, τότε 
θα πρέπει να τρέξουμε αμέσως στον ειδικό». 

 
ύο  τ ι  
νατοι τον νο
Η γρίπη δεν είναι κάτι που πρέπει 

να μας ανησυχεί, τόνισε ο Δρ Βωνιάτης. 
«Υπάρχουν δύο με τρεις θάνατοι τον χρόνο 
που προέρχονται από τις επιπλοκές της 
ασθένειας, όμως αφορούν άτομα με πολύ 
βεβαρημένο ιστορικό υγείας. Οι ιατρικές 
μας υπηρεσίες είναι σε πολύ υψηλά επίπε-
δα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τους ασθενείς, ακόμη και τα σοβαρά πε-
ριστατικά που χρήζουν φροντίδας στην 
εντατική μονάδα θεραπείας», δήλωσε ο 
ειδικός, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως δεν 
χρειάζεται να δημιουργείται πανικός για 
την εποχική αυτή ασθένεια, η οποία όμως 
για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά θα 
πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και 
πρόληψη από μέρους μας. «Ο καθένας 
είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, γι’ αυτό 
καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη και να 
τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής 
για να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις». 

ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑΜ ΟΥΣ

Τ ις ελπίδες τους στη δημιουρ-
γία του Ταμείου Αλληλεγγύ-
ης φαίνεται να εναποθέτουν 

οι κουρεμένοι καταθέτες της Λαϊκής, 
που εδώ και έξι χρόνια αναζητούν 
τρόπο να ανακτήσουν τα ποσά που 
έχασαν εν μιά νυχτί , μετά το ail-in 
του 2013. Η συζήτηση στην Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής αναμένεται 
να λάβει συνέχεια εντός των επόμενων 
εβδομάδων, όπου αναμένεται να τοπο-
θετηθούν τα μέλη της επί του θέματος 
με απώτερο στόχο τα νομοσχέδια να 
οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας 
της Βουλής προς ψήφιση. Κατά την 
προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, 
στις 14 Ιανουαρίου, η πρόθεση των 
εισηγητών του Ταμείου Αλληλεγγύης 
για να συμπεριληφθούν σε αυτό και 
εταιρείες προσέκρουσε σε συνταγμα-
τικά ζητήματα αλλά και κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφο-
ρούν στις κρατικές ενισχύσεις. Ο εκ 
των εισηγητών της πρότασης νόμου 
για το Ταμείο Αλληλεγγύης, Αβέρωφ 
Νεοφύτου, εξέφρασε την πρόθεσή του 
να καταθέσει τροπολογία που θα προ-
βλέπει συμπερίληψη εταιρειών, μετόχων 

αλλά και επαναπατρισθέντων. 
Μιλώντας στη «Σ» ο πρόεδρος του 

Συνδέσμου Καταθετών της Λαϊκής 
Τράπεζας, Άδωνις Παπακωνσταντίνου, 
ανέφερε πως το Ταμείο ενισχύθηκε με 

 εκατομμύρια ευρώ αλλά και μια 
λίστα ακινήτων της Κυβέρνησης, ύψους 
120 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που 
ουδόλως αντικατοπτρίζει το ύψος των 
3 δισεκατομμυρίων που έχει κουρευ-
τεί. Ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε, 
επίσης, ότι τα περιουσιακά στοιχεία της 
πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία διάγει 
πλέον την έκτη χρονιά εξυγίανσης και 
διαχείρισης, έχουν μειωθεί δραματι-
κά: από τα 900 εκατομμύρια έφτασαν 
στα 200 εκατομμύρια. Πέραν τούτου, ο 
Σύνδεσμος αναμένει την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εκκαθάρισης, ούτως 
ώστε να διανεμηθεί το εναπομείναν 
ποσό στους δικαιούχους.  Σημείωσε, 
ακόμη, πως στα επόμενα βήματα είναι 
η σύσταση της Επιτροπής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης,  που θα συζητήσει και 
τους τρόπους εκταμίευσης των ποσών 
στους πολίτες που επλήγησαν από τις 
αποφάσεις του uro roup το 2013. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, από το εν λόγω ταμείο, 
θα αποζημιωθούν και οι Κάτοχοι Αξι-
ογράφων, με αξιώσεις που ανέρχονται 
περίπου σε 400 εκατομμύρια.

ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
.  

Ενθαρρυντικά ήταν τα πρώτα 
δείγματα των προθέσεων των 
ιατρών να συμβληθούν με τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 
και να συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα 
Υγείας (ΓεΣΥ). Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τις πρώτες πέντε πρώτες ημέρες, 
πέραν των 70 ιατρών εγγράφηκαν στους 
καταλόγους του ΓεΣΥ, παρά το κάλεσμα 
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ) να μην συμβληθούν με τον ΟΑΥ. 

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Αναπλη-
ρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΥ, 
Άθως Τσινωντίδης, ανέφερε πως από την 
πρώτη εικόνα που έχει ο Οργανισμός, 
φαίνεται πως οι εγγραφές των ιατρών 
κινήθηκαν σε αρκετά καλά επίπεδα. 
Ο κ. Τσινωντίδης, ερωτηθείς για τον 
αριθμό των εγγραφών, επέλεξε να 
μην απαντήσει, ωστόσο αναφέρθηκε 
στα σεμινάρια που πραγματοποιεί ο 
Οργανισμός τις τελευταίες ημέρες για 
ενημέρωση των ιατρών, σημειώνοντας 
πως ήδη πραγματοποιήθηκαν σε Λευ-
κωσία, Λεμεσό και Λάρνακα με πολύ 
μεγάλη προσέλευση, γεγονός που εί-
ναι ενθαρρυντικό. Συγκεκριμένα, όπως 
είπε, στη Λευκωσία συμμετείχαν πέραν 
των 170 ιατρών, ενώ στη Λεμεσό οι 
συμμετέχοντες ήταν γύρω στους εκατό. 

Το επόμενο σεμινάριο, σημείωσε, θα 
γίνει στην Πάφο, στις 2 εβρουαρίου. 

Όσον αφορά τους καταλόγους, ο κ. 
Τσινωντίδης είπε πως θα παραμείνουν 
ανοικτοί για τουλάχιστον 3 μήνες, άρα, 
όπως είπε, αναμένεται να κλείσουν στις 
21 Απριλίου. Περαιτέρω, ερωτηθείς 
σχετικά με τον αριθμό των γιατρών που 
χρειάζεται να εγγραφούν στους κατα-
λόγους για να μπορεί να εφαρμοστεί το 
νέο σύστημα, εξήγησε ότι δεν υπάρχει 
ταβάνι. στόσο,  πρόσθεσε πως υπολο-
γίζεται ότι ο μέσος όρος των δικαιούχων 
που αναλογεί ανά προσωπικό ιατρό 
ανέρχεται στους 1300, με ανώτατο όριο 
τους 2 00, ενώ ο μέσος όρος των δι-
καιούχων παιδιών που αναλογεί ανά 
παιδίατρο ανέρχεται στα 77  με επίσης 
ανώτατο όριο τα 2 00 παιδιά. Πάντως, 
μέχρι στιγμής, ο ίδιος δήλωσε ικανο-
ποιημένος από τις εγγραφές, οι οποίες 
συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, 
παρά τις όποιες αντιδράσεις υπήρχαν 
από πλευράς του ΠΙΣ. Τέλος, κληθείς να 
σχολιάσει την πρόταση της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για 
αναβολή των εισφορών του ΓεΣΥ μέχρι 
να ολοκληρωθεί η σύμβληση των για-
τρών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
με τον ΟΑΥ, ο κ. Τσινωντίδης τόνισε 
πως τα χρονοδιαγράμματα του ΓεΣΥ 
προνοούνται στη σχετική νομοθεσία 
και δεν τίθεται θέμα καθυστέρησης. 

Ο Σερ Γουόλτερ Σκοτ γεννήθηκε 
στο Εδιμβούργο στις 1  Αυγού-
στου 1771 και πέθανε στις 21 

Σεπτεμβρίου 1832. Ήταν Σκωτσέζος μυ-
θιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας 
και ποιητής, ο οποίος θεωρείται ένας από 
τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων 
των εποχών. Έμεινε γνωστός ως κυρίαρχη 
προσωπικότητα των σκωτικών γραμμάτων, 
καθώς με τα ποιήματα και τα μυθιστορή-
ματά του (ιδίως με τις σειρές Γουέιβερλι) 
δημιούργησε διαχρονικές εικόνες μίας 
ηρωικής άγριας περιοχής, όπου ξεχειλίζει 
ο ρομαντισμός των κλαν.

Ο Σκοτ ήταν ο πρώτος συγγραφέας που 
έγραφε στην αγγλική γλώσσα και γνώρισε 
μία πραγματικά διεθνή καριέρα κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, έχοντας πολλούς 
αναγνώστες στην Ευρώπη, την Αυστραλία 
και τη Βόρεια Αμερική. Τα μυθιστορήματα 
και τα ποιήματά του διαβάζονται ακόμα και 
σήμερα, και πολλά από τα έργα του παρα-

μένουν κλασικά έργα της σκωτσέζικης και 
της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Μεταξύ των 
διάσημων έργων του περιλαμβάνονται τα 
«Ιβανόης», «Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος», 
«Ρομπ Ρόυ» και «Η Κυρά της Λίμνης».

Όταν ήταν 2 ετών έπαθε πολιομυελίτιδα, 
γεγονός που του προκάλεσε παράλυση στο 
δεξί του χέρι και μία έντονη χωλότητα για 
όλη του τη ζωή. Ο πατέρας του, με την ελπί-
δα πως ο γιος του θα ξαναβρεί τις δυνάμεις 
του, τον έστειλε στη φάρμα του παππού του, 
στην αγροτική περιοχή Μπόρντερς. Παρά 
την αναπηρία του, ο μικρός Σκοτ έτρεχε δι-
αρκώς έξω και έτσι ανάκτησε σιγά-σιγά όλη 
του τη σωματική υγεία. Η θεία του, Τζέννυ, 
του έμαθε να διαβάζει και από αυτήν ο Σκοτ 
έμαθε επίσης ιστορίες και θρύλους που χα-
ρακτήρισαν μεγάλο μέρος του έργου του.

Τον Οκτώβριο του 1779 γράφτηκε στο 
Βασιλικό Γυμνάσιο του Εδιμβούργου. Ο 
Σκοτ ήταν πλέον σε θέση να περπατήσει 
και να εξερευνήσει την πόλη και τη γύρω 

περιοχή. Μεγαλώνοντας απέκτησε καλοδε-
μένο σώμα και έγινε ένας εξαιρετικά γερός 
και δραστήριος νέος. Όλοι τον θεωρούσαν 
ατρόμητο καβαλάρη και καλό παλαιστή. Οι 
βαθμοί του στο σχολείο άλλοτε ήταν από 
τους υψηλότερους και άλλοτε από τους 
χαμηλότερους κι αυτό γιατί, αν και είχε 
εξαιρετική μνήμη, θυμόταν μονάχα όσα τον 
ενδιέφεραν. Ο Σκοτ στράφηκε από νωρίς 
στη μελέτη της ιστορίας και της λαογραφίας, 
ενώ στα αναγνώσματά του περιλαμβάνο-
νταν ιπποτικά μυθιστορήματα, ποιήματα 
και ταξιδιωτικά βιβλία. Επίσης έμαθε να 
μιλά γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά, για να 
μπορεί να διαβάζει τις ιστορίες των άλλων 
χωρών, ενώ έλαβε και ιδιαίτερα μαθήματα 
από τον Τζέιμς Μίτσελ στην αριθμητική και 
τη γραφή και από αυτόν έμαθε την ιστορία 
της Εκκλησίας της Σκωτίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
.arta ri.com.
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«Στην περιοχή Σύφιλλος (χώματα Πλα-

τανιστάσας και Κάτω Μονής) υπάρχει 
χωμάτινος δρόμος,  ο οποίος συνδέει τον 
αυτοκινητόδρομο από Κάτω Μονή προς 
Πλατανιστάσα με την περιοχή Παλλούρα. 
Στην περιοχή Παλλούρα υπήρχε παλιά 
μικρός οικισμός, ο οποίος με την πάροδο 
του χρόνου αφανίστηκε και παρέμειναν 
μόνο μερικά σπίτια ερημωμένα. Τελευ-
ταίως, όμως, άρχισαν να κτίζονται και νέα 
σπίτια. Υπάρχει και άλλη πρόσβαση προς 
την περιοχή αυτή από τον   Δασονομικό 
Σταθμό «Γεφύρι της Παναγιάς» με από-
σταση περίπου 8-10 χιλιομέτρων. Ενώ η 
απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο προς 
την περιοχή είναι ένα χιλιόμετρο περίπου. 

»Στον εν λόγω δρόμο υπάρχει γεφύρι 
με κιούγκια, το οποίο κατασκευάστηκε πριν 
από 40- 0 χρόνια. Δυστυχώς, όταν βρέχει 
υπερχειλίζει το γεφύρι και τα νερά περνούν 
πάνω από αυτό με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούμε να επισκεφτούμε τα χωράφια μας που 
βρίσκονται απέναντι από τον κύριο δρόμο.

»Εδώ και δεκαετίες (από το 2010), οι ιδι-
οκτήτες της γης ζητούμε από τον Έπαρχο 
Λευκωσίας και τα Κοινοτικά Συμβούλια 
Πλατανιστάσας και Κάτω Μονής (στα οποία 
ανήκει το γεφύρι), την κατασκευή νέου γεφυ-
ριού, που να ενώνει τον κύριο δρόμο με τις 
περιουσίες μας. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία 
και η ολιγωρία των υπευθύνων δεν κατέστησε 
δυνατή την κατασκευή νέου γεφυριού για 
να λυθεί το πρόβλημα διά παντός.

»…Το 201  ο Έπαρχος ζήτησε να γίνει 
υδρολογική μελέτη από τα δύο Κοινοτικά 
Συμβούλια Πλατανιστάσας και Κάτω Μονής, 
πράγμα που έπραξαν και την απέστειλαν προς 
αυτόν στις 29 Ιανουαρίου  2016. Δυστυχώς, 
η μελέτη παρέμεινε καταχωνιασμένη στα 
αρχεία του Επάρχου,  χωρίς να προωθηθεί 
στο αρμόδιο τμήμα, και η παράλειψη αυτή 
διαπιστώθηκε όταν στείλαμε άλλη επιστολή 
έναν χρόνο μετά (στις 2.1.2017).

»Τώρα αντιλαμβανόμαστε από επικοινω-
νία που είχαμε με τα Κοινοτικά Συμβούλια 

ότι τους ζητήθηκε να ετοιμάσουν και περι-
βαλλοντική μελέτη. Και διερωτόμαστε, δεν 
μπορούσαν να ζητήσουν την υδρολογική και 
την περιβαλλοντική μελέτη ταυτόχρονα το 
201  και έρχονται το 2018 να το πράξουν;».   
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«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, αν ερωτήσετε, 

παραδείγματος χάριν, 100 άτομα και των δύο 
φύλων και με διαφορετική ηλικία έκαστο, το 
πιθανότερο είναι να σας πούνε -εκτός από 
την υγεία, που χωρίς αυτήν δεν μπορείς να 
χαρείς οτιδήποτε- ότι ευτυχισμένο, θεωρούν 
τον πλούσιο άνθρωπο. Αυτόν που μπορεί 
να αποκτήσει με την οικονομική ισχύ που 
διαθέτει ό,τι επιθυμεί η ψυχή του!.. Παλάτια, 
ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια, πανέμορφες 
γυναίκες και ούτω καθεξής!..

»Όμως, είναι έτσι τα πράγματα; Νομίζω 
πως όχι. Και θα αναφερθώ σε έναν διάλογο 
μεταξύ δύο φίλων. Πρόκειται για μια αμε-
ρικανική ταινία, νομίζω σκηνοθέτης ήταν ο 
Γερμανός im n rs, που είχα παρα-
κολουθήσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν 
ήμουνα φοιτητής στη Θεσσαλονίκη... Δύο 
φίλοι, λοιπόν, o ένας ήταν ψυχολόγος και 
ο άλλος απλός εργάτης, τα πίνανε σε ένα 
μπαρ. Σκέφτηκαν να βάλουν ένα στοίχημα. 
Λέγει ο ψυχολόγος: Στατιστικά, υπάρχει 
μια λέξη που συνδέεται με την έννοια της 
ευτυχίας, αφού σε έρευνα που κάναμε, ένα 
9 -97  των πελατών μας συμφωνούν. Τους 
ρωτήσαμε: Ποια είναι η πρώτη λέξη, που 
έρχεται στο μυαλό σας, όταν ακούσετε τη 
λέξη ευτυχία; Αν την βρεις, όλα τα επόμενα 
ποτά που θα πιούμε απόψε, αλλά και το 
φαγητό, θα ‘ναι πληρωμένα από εμένα... .

»Ο άλλος, σκέφτηκε λίγο και του απαντά, 
με ένα χαμόγελο, μονολεκτικά: amil !.. . 
Αυτή ήταν η μαγική λέξη, και ο απλός άν-
θρωπος κέρδισε το στοίχημα!.. Ο ψυχολόγος 
φίλος του ενθουσιάστηκε, πλήρωσε τα ποτά 
και το φαγητό και έφυγαν για τα σπίτια τους… 

»…Η οικογένεια, λοιπόν! Ναι, αυτή εί-
ναι η πραγματική ευτυχία! Και δακρύζω, 

κάθε φορά που έρχονται στη μνήμη μου 
οι ωραίες στιγμές που έζησα όταν ήμουνα 
σύζυγος και -κυρίως- πατέρας...! Τώρα, στα 
60 μου, δεν έχω τίποτα!.. Περιμένω στωικά, 
την ώρα που θα φύγω . Ούτε παιδί (το 
έχασα πριν από  χρόνια από σάρκωμα 
μαλακών μορίων, είδος καρκίνου,  κεραυ-
νοβόλου διασποράς-μετάστασης), αλλά ούτε 
και σύζυγο!.. ωρίσαμε, διότι μόλις χάσαμε 
τον Άκη μας, μου ‘πε ότι αγαπάει άλλον!..

»Συνάγοντας: Μια απλή συμβουλή, 
από έναν πονεμένο, άτυχο και μοναχικό 
άνθρωπο. Ζήστε την κάθε στιγμή, μαζί με 
την οικογένειά σας, φίλοι μου! Όσοι, φυσικά, 
έχετε την ευλογία της οικογένειας. Μην σκέ-
φτεστε τα διάφορα οικονομικά προβλήματα. 

Αρκεσθείτε στην αγάπη, στη   στοργή και τη 
θαλπωρή, που σας προσφέρουν η γυναίκα 
σας και τα παιδάκια σας...».

ακ δον α    α ινι τη  
και το  δ νο ν τη ύση

 υ ς ρα η ικής  Και -
ας κ ς  κας α α ρ αι  

ή η α  η  α α ης ακ ας  
η ι ας ς  

«…Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
Μαύρου Κύκνου : ασυμμετρίες, καταστρο-

φικά ρίσκα και τεράστιες, μη αναστρέψιμες 
συνέπειες, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα 
« inn r-ta s-all ct». Σε περίπτωση που 
επικυρωθεί η συμφωνία για την ονομασία 
«Βόρεια Μακεδονία», η ΠΓΔΜ τα κερδίζει 
όλα, η δική μας πλευρά χάνει τα πάντα. 
Θα είναι ένας αρνητικός Μαύρος Κύκνος  
για την Ελλάδα και ένας θετικός Μαύρος 
Κύκνος  για τα Σκόπια. Επαναλαμβάνω: 
είναι δρόμος χωρίς επιστροφή, η ζημιά θα 
είναι ασύλληπτη -από πολιτικής, ιστορικής, 
πολιτιστικής, τουριστικής και οικονομικής 
άποψης- και μη αναστρέψιμη.   

»Ο Μαύρος Κύκνος  -μια θεωρία που 
παρουσιάστηκε από τον assim al , τον 
κορυφαίο παγκοσμίως ειδικό στο is  

ana m nt- συνιστά ένα απροσδόκητο 
γεγονός με τεράστιο αντίκτυπο, είτε αρνητικό 
είτε θετικό, που μπορεί να αλλάξει δραματικά 
τα δεδομένα. Υπάρχουν θετικοί Μαύροι 
Κύκνοι  (ευκαιρίες) και αρνητικοί Μαύροι 
Κύκνοι  (με καταστροφικές συνέπειες). Μια 
από τις ιδιότητες του Μαύρου Κύκνου  
είναι η ασυμμετρία στις συνέπειες - θετικές 
ή αρνητικές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του Μαύρου Κύκνου  είναι ο τεράστιος 
αντίκτυπος και οι πολύ σοβαρές συνέπειες 
που επιφέρει.

»Όπως υποδεικνύει ο assim al , 
μπορούμε να έχουμε μια γενική ιδέα για το 
ενδεχόμενο εμφάνισης ενός Μαύρου Κύ-
κνου , να κατανοήσουμε τη δυναμική  του 
φαινομένου και τις πιθανές συνέπειες και να 
είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορούμε να με-
τατρέψουμε έναν Μαύρο Κύκνο  σε Γκρίζο 
Κύκνο . Ο assim al  χρησιμοποιεί τον 
όρο tr mistan  (Εξτρεμοχώρα) για να χα-
ρακτηρίσει πολύπλοκες καταστάσεις ακραίων 
διαστάσεων, που θεωρούνται αδιανόητες ακόμη 

και στο επίπεδο πρόβλεψης ενδεχομένων. Η 
Εξτρεμοχώρα εμπεριέχει εκρηκτικά ρίσκα 
και ασύμμετρους κινδύνους που μπορεί να 
οδηγήσουν σε βαριά κλιμάκωση των φαι-
νομένων, με σύνθετη και υψηλή τυχαιότητα 
και σε δραματικές ανατροπές.

»Το θέμα της Μακεδονίας έχει όλα τα 
στοιχεία της Εξτρεμοχώρας: ένα εξαιρετι-
κά επικίνδυνο περιβάλλον με χαοτικές, 
περίπλοκες και ακραίες καταστάσεις και 
συνθήκες που ενθαρρύνουν την εμφάνιση 
Μαύρων Κύκνων … Εάν αύριο διεξαχθεί 

δημοψήφισμα ή δημοσκόπηση, ώστε ο ίδιος 
ο Ελληνικός λαός να επιλέξει ανάμεσα σε 
δύο ονομασίες: 1. Βόρεια Μακεδονία και 2. 
Σλαβομακεδονία (εισήγηση του πιο έγκριτου 
-και βραβευμένου πολλές φορές- Καθηγητή 
Γλωσσολογίας, πρώην Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργού 
Παιδείας της Ελλάδος Γ. Μπαμπινιώτη), 
πιστεύω σχεδόν το 100  των πολιτών θα 
επέλεγε το δεύτερο. Γιατί δεν λήφθηκε υπόψη 
η πρόταση του Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, 
την οποία ανέλυσε ο ίδιος πολλές φορές 
στα ΜΜΕ;     

»Για το ran in , η διαφορά μεταξύ των 
όρων Βόρεια Μακεδονία  και Σλαβομα-
κεδονία  είναι από τον ουρανό μέχρι τη γη. 
Με τον όρο Βόρεια Μακεδονία  χάνουμε 
τα πάντα. Με τον όρο Σλαβομακεδονία  
ουσιαστικά δεν χάνουμε τίποτα. Αυτό λέει 
η τέχνη και η επιστήμη του ran in …».
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 «Η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

αναφορικά με τις οικονομικές κυρίως επι-
πτώσεις της τουρκικής εισβολής και κατοχής 
απέδειξε με τρόπο επιστημονικό την τερά-
στια καταστροφή και ζημιά που επέφερε 
αυτή στον τόπο. Απέδειξε την τόσο μεγάλη 
οικονομική διάσταση μεταξύ προσφυγικού 
κόσμου και μη, ώστε το πρόβλημα δεν μπορεί 
εύκολα να επιλυθεί, για να καλυφθούν οι 
απώλειες των εισοδημάτων των προσφύ-
γων και οι τεραστίων διαστάσεων αξίες των 

περιουσιών τους.
»Δυστυχώς, κάποιοι επωφελήθηκαν 

από την εισβολή και τον προσφυγικό πόνο 
και πλούτισαν σε βάρος του προσφυγικού 
κόσμου. Οι ανεπαρκείς κρατικές χορηγίες 
και φορολογικές ελαφρύνσεις, εκπτώσεις 
και πιστώσεις για την ενίσχυση των προ-
σφύγων είχαν σαν αποτέλεσμα τη συνεχή 
διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων 
μεταξύ προσφύγων και μη. Δυστυχώς, ο 
πρόσφυγας συνεχίζει να είναι πολίτης 2ης 
κατηγορίας και να παραμένει πρόσφυγας 
στην ίδια του την πατρίδα, που η κυπρια-
κή κοινωνία συνεχίζει να εκμεταλλεύεται 
παράφορα και δεν έχει ανταποκριθεί όσο 
έπρεπε στην υποχρέωσή της έναντι του 
προσφυγικού κόσμου. Όταν έχασε σε μια 
νύκτα τις περιουσίες του, που με αίμα και 
πολύ κόπο απέκτησε, βρέθηκε στις ελεύ-
θερες περιοχές και επέζησε, ίσως μεγα-
λούργησε μετά από πολλή εργατικότητα 
και προσπάθεια. Δεν μπορεί όμως μόνος 
αποκλειστικά  να σηκώνει το βάρος της 
εισβολής και της κατοχής.

»Όλα τα προσφυγικά σωματεία θα 
πρέπει ενωμένα να βροντοφωνάξουν 
ότι τέρμα, ως εδώ, ας σταματήσουν να 
εμπαίζουν τον προσφυγικό κόσμο και 
ας εφαρμοσθούν τα δικαιώματά του 
που δεν είναι άλλα, από το να ληφθούν 
περαιτέρω ανακουφιστικά μέτρα, για να 
μικρύνει η ψαλίδα πρόσφυγα και μη. Τα 
παραχωρηθέντα αποτελούν στάχτη στα 
μάτια του, εκτός του ότι τελευταία όλες 
αυτές οι φορολογικές απαλλαγές σχεδόν 
καταργήθηκαν. Δεν μπορεί ο μη πρό-
σφυγας να κατέχει τις περιουσίες του, να 
τις εκμεταλλεύεται, χωρίς να δίνει ένα 
σεντ για την υπεραξία που απέκτησε η 
γη του και να κερδίζει τεράστια ποσά από 
εισοδηματικά και κεφαλαιουχικά κέρδη. 

  »Ας σταματήσουν να εμπαίζουν τον 
προσφυγικό κόσμο και ας εφαρμοσθούν τα 
δικαιώματά του, που δεν είναι άλλα από τη 
δίκαιη, ισότιμη κατανομή βαρών. Ιδίως τώρα, 
που το κόστος ζωής έχει φθάσει σε σημείο 
που πολλές προσφυγικές οικογένειες έχουν 
πει το ψωμί ψωμάκι και θα διερωτηθούμε 
όλοι κατά πόσον η οικονομική ανάπτυξη 
πέρασε μέσα από τον περισσότερο προ-
σφυγικό κόσμο χωρίς καν να τους αγγίξει». 

ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
.  

νοίγει, όπως φαίνεται, ο 
δρόμος για μισθολογική 
αναβάθμιση των νεοπρο-
σληφθέντων αστυνομικών, 
αφού η πρώτη εικόνα των 
εμπειρογνωμόνων του 

ορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαί-
δευσης, οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο για να 
αξιολογήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (ΑΑΚ), 
ήταν θετική. Η αξιολόγηση γίνεται με στόχο 
να αναγνωριστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
της ΑΑΚ και κατ’ επέκτασιν το δίπλωμα 
που θα λάβουν με την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους οι δόκιμοι αστυνομικοί. Σε 
περίπτωση που όλα πάνε κατ’ ευχήν, θα 
σημάνει η έναρξη ενός νέου κεφαλαίου 
στην Αστυνομία, αφού τόσο ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου όσο και ο 
Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας ρυσοστόμου 
είχαν δηλώσει παλαιότερα πως μια τέτοια 
εξέλιξη θα τους έδινε το πράσινο φως, ώστε 
να διεκδικήσουν τη μισθολογική αναβάθμιση 
των νεοπροσληφθέντων αστυνομικών από 
την κλίμακα Α3 στην κλίμακα Α . 

ην καναν ύ ο και τ  
Ειδικότερα, ομάδα εμπειρογνωμόνων 

από το εξωτερικό ήρθαν στην Κύπρο στις 
16 Ιανουαρίου 2019 με σκοπό την αξιο-
λόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης 
-θεωρητικού και πρακτικού-  που λαμβά-
νουν οι δόκιμοι αστυνομικοί στη χώρα 
μας, με απώτερο στόχο την αναγνώριση 

του διπλώματος το οποίο θα λάβουν με την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους, γιατί περί 
σπουδών πρόκειται με την αναβάθμιση 
που επήλθε στο πρόγραμμα τα τελευταία 
χρόνια. Ο ορέας μαζί με εκπροσώπους 
του ΕΤΕΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου 
έκαναν «φύλλο και φτερό» το πρόγραμ-
μα σπουδών στην ΑΑΚ, ενώ «ανέκριναν» 
διεύθυνση, εκπαιδευτές και σπουδαστές, 
οι οποίοι κλήθηκαν να πουν τις εντυπώ-
σεις τους για το πρόγραμμα. Περαιτέρω, 
οι εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν την 
ΑΑΚ αλλά και τη Μηχανοκίνητη Μονά-
δα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ), όπου είδαν 
ιδίοις όμμασι τις εγκαταστάσεις όπου οι 
δόκιμοι αστυνομικοί περνούν από μία 
στρατιωτική εκπαίδευση 10 εβδομάδων.

Αυτό που φαίνεται να ικανοποίησε 
τον ορέα, όμως, είναι η φοίτηση των 
δοκίμων αστυνομικών στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, αφού είναι η πρώτη φορά 
που, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους,  
θα παρακολουθήσουν μια σειρά μαθη-
μάτων σε θέματα όπως η υχολογία, η 
Κοινωνιολογία κ.α.. Συγκεκριμένα, οι 
δόκιμοι αστυνομικοί, που εισήχθησαν 
στην Ακαδημία τον Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο του 2017, θα έχουν ένα εξάμηνο 
διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη 
ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους τόσο 
στην ΑΑΚ όσο και στο Πανεπιστήμιο, ενώ 
κάποιοι άλλοι βρίσκονται τώρα στην ΑΑΚ 
και θα περάσουν από το Πανεπιστήμιο 
τον Σεπτέμβριο του 2019. 

τική η τη ντύ ση 
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», η 

πρώτη εντύπωση του ορέα ήταν θετική, 
καθώς οι εμπειρογνώμονες έμειναν ευ-

χαριστημένοι, ωστόσο ο δρόμος για την 
αναγνώριση είναι ακόμη μακρύς. Οι εμπει-
ρογνώμονες ετοίμασαν και απέστειλαν ήδη 
στην ΑΑΚ έκθεση, η οποία περιέχει θετικά 
σχόλια αλλά και κάποιες παρατηρήσεις. 
Απ’ εκεί και πέρα, η Αστυνομία μέχρι τον 
Απρίλιο θα πρέπει να αποστείλει στους 
εμπειρογνώμονες τις δικές της απαντή-
σεις στα σχόλιά τους και μετά να προχω-
ρήσει ο ορέας με την αξιολόγηση του 
προγράμματος. Σχολιάζοντας το γεγονός 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, 
Ανδρέας Αγγελίδης, μιλώντας στη «Σ», 
ανέφερε πως πλέον στην ΑΑΚ παρέχε-
ται αναβαθμισμένη εκπαίδευση, η οποία 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με 
αποτέλεσμα ο αστυνομικός να είναι πιο 
καταρτισμένος όταν τελειώσει την εκπαί-
δευσή του για να μπορεί ν’ ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 
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ΕΡΑΣΕ Α Ο ΚΟΣΚΙΝΟ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΜΑ ΡΟΝΟΥ Η ΜΙΣ ΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑ Α ΜΙΣΗ

Στην Α  οι νέοι αστυνομικοί  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩ ΙΣΗ ΤΟΥ 
Π ΟΓ ΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΛΛΑ ΟΥΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΟΙ ΝΕΟΠ ΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΗΜΕ ΙΝΗΣ   
Σ ΟΛΙΑ, ΑΠΟ ΕΙΣ ΚΑΙ 
Ε ΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

SINTAXI@SIMERINI.COM

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να 
σχολιάσουν ή να καταθέσουν 
ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν 
τις επιστολές τους στο mail 
sinta i sim rini.com, με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά 
προτεραιότητα 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 χαρακτη-
ρισμούς και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης

Γ     Σ

Α  
Υ   

Α  

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με 
παλαιότερες δηλώσεις, τόσο του 
Υπουργού όσο και του Αρχη-

γού Αστυνομίας, οι προσλήψεις των 
δόκιμων αστυνομικών είχαν γίνει με 
πολύ αξιοκρατικές διαδικασίες, ενώ 
τα κριτήρια πρόσληψης ήταν αυστη-
ρότερα από κάθε προηγούμενη φορά. 
Έτσι, αν τελικά δοθεί και επίσημα η 
έγκριση για περαιτέρω αναγνώριση 
του προγράμματος εκπαίδευσης του 
οποίου τυγχάνουν οι δόκιμοι αστυ-
φύλακες στην ΑΑΚ, τότε αναμένεται 
πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
το Αρχηγείο θα προχωρήσουν με τις 
ενέργειες τις οποίες είχαν προαναγ-
γείλει, δηλαδή την κατάθεση σχετικών 
προτάσεων στο Υπουργικό Συμβού-
λιο για μισθολογική αναβάθμιση των 
αστυνομικών. 

Επί τούτου, ο Υπουργός σε παλαι-
ότερές του δηλώσεις είχε πει πως η 
μισθολογική κλίμακα των αστυνομικών 
πρέπει να αλλάξει από την Α3. .7 σε 
Α .7, ώστε να ανταμείβονται με αυτά 
που δικαιούνται. Αυτό θα σημαίνει πως 
οι τώρα δόκιμοι αστυνομικοί, οι οποί-
οι αναμένεται να μονιμοποιηθούν τον 
Νοέμβριο του 2020, θα «πηδήξουν» 
στην κλίμακα Α  και αυτό λόγω της 
αναβαθμισμένης εκπαίδευσης που 
έλαβαν, ενώ μέχρι σήμερα οι νεοπρο-
σληφθέντες αστυνομικοί ξεκινούσαν 
από την κλίμακα Α3 και έπρεπε να 
«κλείσουν» 12 χρόνια υπηρεσίας στο 
Σώμα για να μπορούν να περάσουν 
στην κλίμακα Α . 

Για να μην υπάρχει όμως διάκριση, 
σύμφωνα με πηγές της «Σ», Υπουργείο 
και Αρχηγείο κάνουν σκέψεις για μερική 
εκπαίδευση των υφιστάμενων αστυνο-
μικών που κατέχουν την κλίμακα Α3, 
με την παρακολούθηση μαθημάτων, τα 
οποία θα τους δώσουν την αναβάθμιση 
που απαιτείται, έτσι ώστε να μεταβούν 
και αυτοί στην κλίμακα Α , χωρίς να 
χρειάζεται να «κλείσουν» 12 χρόνια στο 
Σώμα. Βέβαια, όλα αυτά είναι ακόμη στα 
αρχικά στάδια, καθώς υπάρχει ακόμη 
πολύς χρόνος για να γίνουν οι όποιες 
αλλαγές μέχρι να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους οι δόκιμοι. 

Υ   Α  
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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΠΕ



Της Κυριακής

Δημοσκόπηση 28
27.01.2019

48% 11%41%

ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

T
η στήριξή της στην προσπάθεια του 

πουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου 
Πετρίδη, για μεταρρύθμιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, εκφράζει η κοινή 
γνώμη. Σε έρευνα, που διεκπεραίωσε 
το  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
για λογαριασμό της «Σημερινής» της 

Κυριακής, διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των δημοτών 
θεωρoύν πως είναι επιτακτική ανάγκη η μείωση των 
δήμων και τάσσονται υπέρ της μεταρρύθμισης.

Θετικά αποτιμάται το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες 
λένε πως είναι αρκετά καλά ενημερωμένοι σχετικά με 
την πρόταση Πετρίδη. στόσο, όσον αφορά το πάντρεμα 
των δήμων, όπως έγινε στην πρόταση της Κυβέρνησης, το 
τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο. Αρκετοί ερωτηθέντες απάντη-
σαν πως συμφωνούν με τις προτεινόμενες συνενώσεις, 
ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και η άλλη άποψη αυτών που 
διαφωνούν.

Οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από τον δήμο και την κοινότητά τους 
σήμερα. Βέβαια δεν λείπουν και τα παράπονα, κυρίως 
όσον αφορά το οδικό δίκτυο και την καθαριότητα των 
γειτονιών.

Το παράδοξο που προκύπτει από τη δημοσκόπηση είναι 

το γεγονός ότι από τη μια οι πολίτες τάσσονται υπέρ της 
μεταρρύθμισης, ενώ από την άλλη θεωρούν ότι το όφελος 
γι’ αυτούς έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς πιστεύουν 
πως περισσότερο από τη μεταρρύθμιση θα επωφεληθεί 
το ίδιο το κράτος, που την προωθεί.

Οι δημότες βλέπουν θετικές αλλά και αρνητικές επι-
πτώσεις από τη μείωση των δήμων. Συγκεκριμένα, θε-
τικό αντίκτυπο θεωρούν ότι θα έχει στα οικονομικά τόσο 
της Κυβέρνησης όσο και των ίδιων των δήμων και κατ’ 
επέκτασιν και των πολιτών, ενώ την ίδια ώρα πιστεύουν 
πως οι συνενώσεις των δήμων θα έχουν ως αποτέλεσμα 
την υπερφόρτωση των τοπικών Αρχών και την απώλεια 
θέσεων εργασίας, που θα επιφέρουν ένα νέο κύμα αντι-
δράσεων και σύγχυσης.

 
Η  

Γραφείο: /Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: 
«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Ιανουάριος 2018. 
Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. 

αρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 
18. Μέγεθος δείγματος: 00 άτομα. Επιλογή δείγματος: 
τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοι-
χείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου.

ΠΑ ΑΠΟΝΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑ ΙΟΤΗΤΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η Ι ΟΥΝ  ΟΙ ΟΛΙΤΕΣ

Στηρίζουν τη μεταρρύθμιση Πετρίδη

ΙΑΚΗ ΕΙ Η ΙΑ Η Α Ι  Α Ι  Ι Ε  Ι Η ΕΙ Η  ΔΗ  Ε ΙΚΑ Α Ε Ι Ε ΕΙ
 

ΠΌΣΌ ΙΚΑΝΌΠΌΙΗΜΈΝΌΣ/Η ΈΙΣΤΈ ΑΠΌ ΤΌΝ ΔΗΜΌ/ΚΌΙΝΌΤΗΤΑ ΌΠΌΥ 
ΚΑΤΌΙΚΈΙΤΈ;   

Αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους οι πολίτες από τον 
δήμο τους όπως λειτουργεί σήμερα. Από την άλλη, ένα μεγάλο ποσοστό, που δεν μπορεί 
να αγνοηθεί,  φαίνεται ότι έχουν παράπονα. 

ΈΧΈΤΈ ΑΚΌΥΣΈΙ ΓΙΑ ΤΌ ΠΡΌΚΑΤΑΡΚΤΙΚΌ ΝΌΜΌΣΧΈΔΙΌ ΠΌΥ ΈΧΈΙ ΈΤΌΙΜΑ-
ΣΘΈΙ ΑΠΌ ΤΌ ΥΠΌΥΡΓΈΙΌ ΈΣΩΤΈΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΌΒΛΈΠΈΙ ΤΗ ΜΈΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΜΈΣΩ ΣΥΝΈΝΩΣΗΣ ΤΌΥΣ;

Ενημερωμένοι λένε πως είναι οι δημότες σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που 
ετοίμασε η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Πετρίδη, με βάση το οποίο οι 
δήμοι μειώνονται κατά το ήμισυ.

ΠΌΙΑ ΈΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΈΡΑ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ ‘Η ΑΔΥΝΑΜΙΈΣ ΠΌΥ ΠΑΡΌΥ-
ΣΙΑΖΌΝΤΑΙ ΣΤΌΝ ΔΗΜΌ/ΚΌΙΝΌΤΗΤΑ ΣΑΣ ΣΗΜΈΡΑ;

Το οδικό δίκτυο και η καθαριότητα των γειτονιών και των οδών αποτελούν τα μεγαλύτερα 
προβλήματα στους δήμους και τις κοινότητες, σύμφωνα με τους πλείστους ερωτηθέντες. 
Την ίδια ώρα, αδυναμίες εντοπίζουν οι δημότες και στα αναπτυξιακά έργα.

ΠΌΙΌΙ ΠΙΣΤΈΥΈΤΈ ΌΤΙ ΘΑ ΈΠΩΦΈΛΗΘΌΥΝ ΠΈΡΙΣΣΌΤΈΡΌ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΗ 
ΜΈΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ;

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ οι πολίτες θέλουν να εφαρμοστεί η μεταρ-
ρύθμιση και συμφωνούν με αυτή, θεωρούν ότι από αυτήν πρώτα θα επωφεληθεί η 
Κυβέρνηση και μετά οι ίδιοι οι δημότες.

ΈΣΈΙΣ, ΠΡΌΣΩΠΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΈΙΤΈ ‘Η ΔΙΑΦΩΝΈΙΤΈ ΜΈ ΤΗΝ ΠΡΌΘΈΣΗ ΜΈΙΩ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΔΗΜΩΝ;

Υπέρ της μεταρρύθμισης Πετρίδη τάσσεται η μεγαλύτερη μερίδα των ερωτηθέντων, που 
θεωρούν πως η μείωση των υφιστάμενων δήμων είναι αναγκαία. Βέβαια, υπάρχουν κι 
αυτοί οι λίγοι που εκφράζουν τη διαφωνία τους.

ΠΌΙΑ ΈΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΈΡΑ ΠΛΈΌΝΈΚΤΗΜΑΤΑ ΠΌΥ ΠΙΣΤΈΥΈΤΈ ΌΤΙ 
ΘΑ ΠΡΌΚΥΨΌΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΜΈΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ;

Οικονομικό όφελος από τη μεταρρύθμιση βλέπουν ως επί το πλείστον οι δημότες. 
Όφελος που επηρεάζει τόσο τους δήμους, όσο και την Κυβέρνηση, αλλά και τους 
ίδιους τους πολίτες εάν βέβαια υπάρξει μείωση των τελών.

Η ΚΈΝΤΡΙΚΗ 
ΈΞΌΥΣΙΑ/ 

ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ  

ΌΙ ΠΌΛΙΤΈΣ ΌΙ ΦΌΡΈΙΣ ΤΗΣ 
ΤΌΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΌΔΙΌΙΚΗΣΗΣ 

ΛΙΓΌ 

ΚΑΘΌΛΌΥ

 ΠΌΛΥ
ΑΡΚΈΤΑ
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%
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%
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77% 23%

ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΑ/ ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ 4 % 

ΌΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ  8 %

ΈΚΔΌΣΗ ΠΌΛΈΌΔΌΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΌΙΚΌΔΌΜΙΚΩΝ ΑΔΈΙΩΝ 5 %
ΑΣΤΥΝΌΜΈΥΣΗ   6 %

ΠΑΡΚΑ/ ΧΩΡΌΙ ΠΡΑΣΙΝΌΥ  9 %
ΥΓΈΙΌΝΌΜΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ  12 %

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΈΡΓΑ ΤΌΥ ΔΗΜΌΥ  18 %
ΣΥΛΛΌΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 23 %

ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΌΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 34 %
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΠΈΖΌΔΡΌΜΙΩΝ 35 %
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ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΓ/ΔΑ ΔΙΑΦΩΝΩ 

26%9% 65%

ΣΈ ΠΌΙΌ ΒΑΘΜΌ ΘΈΩΡΈΙΤΈ ΌΤΙ ΈΓΙΝΑΝ ΌΡΘΈΣ ΈΠΙΛΌΓΈΣ ΣΤΌΝ ΔΙΑΧΩ-
ΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΌΙΝΌΤΗΤΩΝ ΌΙ ΌΠΌΙΌΙ/ΈΣ ΠΡΌΒΛΈΠΈΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΈΝΩΘΌΥΝ;

Δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο για το αν έγινε σωστά το πάντρεμα των δήμων που θα συ-
νενωθούν. Κάποιοι θεωρούν πως ορθά έγινε, άλλοι διαφωνούν, ενώ υπάρχουν και αυτοί 
που περιμένουν να δουν ολοκληρωμένη την πρόταση.

ΣΈ ΜΈΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΈ ΑΡΚΈΤΌ 
ΒΑΘΜΌ 

ΣΈ ΜΙΚΡΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΚΑΘΌΛΌΥ ΔΓ/ΔΑ

13% 24% 16% 11% 36%

Υπερφόρτωση των δήμων, απολύσεις, αντιδράσεις και σύγχυση, φο-
βούνται οι πλείστοι πολίτες ότι θα επιφέρουν οι συμπλεγματοποιήσεις. 
Παράλληλα, αρκετοί είναι κι αυτοί που δεν βλέπουν κάποιο μειονέκτημα 
στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών.

26% 9%24% 7%19% 4%16% 15%

ΥΠΈΡΦΌΡ-
ΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΤΌΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΌΔΙΌΙΚΗ-
ΣΗΣ 

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΈΩΝ 
ΣΤΙΣ ΈΠΗΡΈ-
ΑΖΌΜΈΝΈΣ 
ΠΈΡΙΌΧΈΣ     

ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΈΛΩΝ/

ΧΡΈΩΣΈΩΝ 
ΠΡΌΣ ΤΌΥΣ 
ΔΗΜΌΤΈΣ 

ΑΠΩΛΈΙΑ 
ΘΈΣΈΩΝ 
ΈΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΌΣ 
ΣΥΓΧΥΣΗΣ

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙ-
ΚΩΝ ΠΡΌ-

ΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΈΠΗΡΈΑ-

ΖΌΜΈΝΈΣ 
ΠΈΡΙΌΧΈΣ 

ΔΈΝ 
ΥΠΑΡΧΌΥΝ 

ΜΈΙΌΝΈΚΤΗ-
ΜΑΤΑ

ΥΠΌΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΡΈ-
ΧΌΜΈΝΩΝ 
ΥΠΗΡΈΣΙΩΝ 

ΠΙΣΤΈΥΈΤΈ ΌΤΙ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΈΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΘΑ ΥΛΌΠΌΙΗΘΈΙ ΤΈΛΙΚΑ ‘Η ΌΧΙ;

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη όσον αφορά την τελική 
έκβαση της όλης προσπάθειας. Οριακή πλειοψηφία σχηματίζουν 
αυτοί που είναι βέβαιοι πως η μεταρρύθμιση τελικά θα γίνει 
σύμφωνα με την πρόταση της Κυβέρνησης.

54% 46%
ΝΑΙ OXI

ΚΑΝΈΝΑ ΠΛΈΌΝΈΚΤΗΜΑ 

14%

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ 
ΒΈΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ 34%

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ 
ΒΈΛΤΙΩΣΗ ΤΌΥ 

ΚΡΑΤΌΥΣ  
27%

ΑΠΌΤΈΛΈ-
ΣΜΑΤΙΚΌΤΈΡΗ 
ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
18%

ΒΈΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΈΧΌΜΈΝΩΝ 

ΥΠΗΡΈΣΙΩΝ 
6%

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΌΥ 
ΡΌΛΌΥ ΤΗΣ ΤΌΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΌΔΙΌΙΚΗΣΗΣ 
13%

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΈΠΗΡΈΑΖΌΜΈ-
ΝΩΝ ΠΈΡΙΌΧΩΝ

4%

ΜΈΙΩΣΗ ΤΈΛΩΝ/ 
ΧΡΈΩΣΈΩΝ ΠΡΌΣ \ΤΌΥΣ 

ΔΗΜΌΤΈΣ 26%

ΠΌΙΑ ΈΙΝΑΙ ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΈΡΑ 
ΜΈΙΌΝΈΚΤΗΜΑΤΑ ΠΌΥ 
ΠΙΣΤΈΥΈΤΈ ΌΤΙ ΘΑ 
ΠΡΌΚΥΨΌΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΗ ΜΈΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ;
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ιασ  Κατερίνα: εω  Αρχ  ακαρίου   

έναντι εστιατορίου  ακατάμεια  
τηλ :   
Πατάτας Αντ νιος: εω  Αρχ  ακαρίου  

 δίπλα από κατάστημα  ευκω-
σία  τηλ :   

ατ ηγεωργίου ρρίκος: εω  Κυρηνείας 
 μεταξύ κκλησίας Απ  Ανδρέα και 

Αγ  εκταρίου  Αγλαντ ιά  τηλ :  
 

εωργίου λένη: Αγίου Παύλου  κο-
ντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου  προς 

γιο Δομέτιο  ευκωσία  τηλ :  
 

ρηγορίου - Παραν  αρία: Προδρόμου  
 - Δ έναντι τρατοπέδου  τρό ολος  τηλ : 

  

ΛΕΜΕΣΟΣ
εωνίδου- ιασκουρ  Α ηνούλα: εω  

Κολωνακίου  δίπλα από γειονομικό 
Κέντρο ινόπετρας  γιος Α ανάσιος  τηλ : 

  
νωνος Ανδρέας: ραγκλίνου ούσ ελτ 

  ακάκι έναντι Πετρολίνας  εμεσός  

τηλ :   
Διδαγγέλου Δανάη: Αγίας υλάξεως  
πλησίον  εμεσός  τηλ :  

 
υαγόρου Αντωνία: Αγίας νης  Α  α κό 

Αρ   εμεσός  τηλ :   

ΛΑΡΝΑΚΑ
Περικλέους όριτσα: εω  ρί α Διγεν  

 μεταξύ των Δροσιάς και των 
πυροσ εστικ ς  έναντι  άρνακα  τηλ : 

  
Δημητρίου Ανδρέας: Αρχ  ακαρίου  

 τα  ΚΗ  τράπε ας - έναντι 
 άρνακα  τηλ :  

 

Α ΟΣ
ικολα δου Κωνσταντία: ρί α Διγεν   

έναντι  Πά ος  τηλ :  
 

ΑΡΑΛΙΜΝΙ
τυλιανού τέλιος: ωτ ρας Α έναντι Κλι-

νικ ς « ητ »  Παραλίμνι  τηλ :  
 

αρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οδοντίατρος: ταύρος ο οκλέους  τηλ : 

 

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος: ι ργος Κουτσα άκης  τηλ : 

  

Ιατροί

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤΕΙΤΑΙ οδοντίατρος για εργοδότηση σε 

κεντρικό οδοντιατρείο  που ρίσκεται σε καλό 
προάστιο της ευκωσίας  ια περισσότερες πλη-
ρο ορίες αποτείνεστε στα τηλ    

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ στη άρνακα διαμέρι-

σμα υπνοδωματίων  κοντά στην περαγορά 
Ο  ιμ   μηνιαίως  περιλαμ ανο-

μένων κοινόχρηστων και σκυ άλων  εσίτες 
αποκλείονται  ηλ : 

Ο  γρα είο στη εω όρο 
Ακροπόλεως  στη ευκωσία  Καλυμμένος 

χ ρος  τ μ  με δύο χ ρους στά μευσης  
κατάλληλο για ιατρείο  αρχιτεκτονικό γρα είο 
κ ά  Αποτα είτε: ηλ  

ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ κατάστημα  τ μ  στο 
    στην 

πολυσύχναστη εω όρο Κολωνακίου στη 
εμεσό  ο κατάστημα α είναι δια έσιμο από 
ε ρουάριο  ια πληρο ορίες παρακα-

λούμε όπως επικοινων σετε στο  
κ  ο οκλ  ο οκλέους

ΔΙΑ ΟΡΑ
ΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο υγείο κατα ύκτης 

με  συρτάρια και  λίτρα χωρητικότητα  ια 
πληρο ορίες στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες 

Η Σχολή χορού utur  anc  ntr , 
στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφο-
ράς, παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου την Κυριακή, 3 εβρουαρίου 
2019, στις 11.30 και στις 18.00, την παρά-
σταση μπαλέτου « arli   t  ocolat  

actor ». Μια μαγική ιστορία που ζωντα-
νεύει στη σκηνή με πρωταγωνιστές τον 

arli , την παρέα του και τον ιδιοκτήτη 
τού πιο διάσημου εργοστασίου σοκολά-
τας, ill  on a! Τιμή εισόδου 10. 
Τα καθαρά έσοδα των παραστάσεων θα 
δοθούν για την οικονομική στήριξη του 
Καραισκάκειου Ιδρύματος…για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα και του Πνευμα-
τικού Ομίλου Αποστόλου Μάρκου - Αρχαγγέλου. Εισιτήρια και πληροφορίες: Σχολή 

utur  anc  ntr , τηλ.22383626 ή .o ionarc an lou.com. 

σοδα
Στις 24 Νοεμβρίου 2018 ο Παγκύπρι-

ος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος Ζ Η  δι-
οργάνωσε απογευματινό τσάι με Αρ. Αδ. 
66/2018, με πρωτοβουλία της κ. Λίλιαν 
Παναγιώτου, στο at au tatus. Τα έσοδα 
ήταν 1.830, τα έξοδα  180 και τα καθαρά 
έσοδα για τον Σύνδεσμο  16 0. Ο Σύν-
δεσμος ευχαριστεί την κ. Παναγιώτου για 
την πρωτοβουλία και την προσφορά της 
στον Σύνδεσμο.

- Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος «Μέριμνα» 
ανακοινώνει ότι τα έσοδα από την πώλη-
ση λαχνών που έγινε με αρ. άδειας Α/Α: 

/2018, του Υπουργείου Οικονομικών, 
είναι 4.0 0. Οι τυχεροί λαχνοί είναι: 3727, 
1111, 3216 και 3438.

-  Έσοδα 3.430 είχε η φιλανθρωπι-
κή συναυλία «Τραγουδάμε για τη Ζωή», 
που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018, 
στο o -  στη Λευκωσία, με Αρ. Αδ. Ερ. 
141/2018). Όλο το ποσό δόθηκε για τα 
ιατροφαρμακευτικά έξοδα της 16χρονης 
Ζωής, που δίνει τη δική της μάχη στη ζωή.

κδ ο   
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού ανα-

κοίνωσε τις ανοιξιάτικες εκδρομές του στην 
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν  συμμετοχή το συντομότε-
ρον στα τηλ. 22 720000, 99373000. Α. 
8ήμερη πεντάστερη Πασχαλινή εκδρομή 
στην Κέρκυρα και στα Ζαγοροχώρια, από 
τις 2 /4-2/ , τιμή 690 με ημιδιατροφή. 
Β. Πεντάστερη εκδρομή σε Θράκη - Νέστο 
από τις 30/3 - 4/4, τιμή  49  σε  * με 
ημιδιατροφή. Γ. Αποκριάτικη εκδρομή σε 
Αλεξανδρούπολη-Έβρο από τις  9-13/3, 
τιμή 4 0 σε 4* με ημιδιατροφή. Περι-
λαμβάνεται, αεροπορικό με φόρους και 
βαλίτσα, διαμονή και περιηγήσεις βάσει 

του προγράμματος  που είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα .i p-c prus.com. Οι 
θέσεις είναι  περιορισμένες  και θα δοθούν 
κατά σειρά προτεραιότητας. 

αν ιστή ιο το  ο τη
Ο Δήμος Λεμεσού και η Βιβλιοθήκη 

του ΤΕ.ΠΑ.Κ «Βασίλης Μιχαηλίδης» σάς 
προσκαλούν στην εναρκτήρια διάλεξη του 
κύκλου με τον ομώνυμο τίτλο Γλώσσα και 
Πολιτισμός , που θα δοθεί από τον κ. ρι-
στόφορο αραλαμπάκη, Ομότιμο Καθηγητή 
Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τρίτη, 
29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 7.30μ.μ., στο 
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού. Της διάλεξης 
προηγείται: Καταγραφή συμμετεχόντων από 
7.00-7.1  μ.μ. Το Πανεπιστήμιο του Πολίτη 
θα προσφέρει Πιστοποιητικό Παρακολού-
θησης στους συμμετέχοντες σε όλες τις δια-
λέξεις του κύκλου «Γλώσσα και Πολιτισμός». 
Μουσικό πρόγραμμα από την Ορχήστρα 
Εγχόρδων του Παπαδάκειου Δημοτικού 

δείου από 7.1 -7.30 μ.μ. αιρετισμός από 
τον κ. Νίκο Νικολα δη, Δήμαρχο Λεμεσού 
και Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου του Πολίτη. 

νική ν ση
Καλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών Κύπρου, 
η οποία θα γίνει την 20ή εβρουαρίου 
2019 και ώρα .00μ.μ., στο εντευκτήριο 
του Συνδέσμου, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 
10-12, Λευκωσία, Κτήριο Τομπόλη, 1ος 
όροφος. Θέματα: Ομιλία από τον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου, Αναφορά από  τον Γενι-
κό Γραμματέα, Αναφορά στην Ταμειακή 
Κατάσταση από τον Ταμία, Εισηγήσεις για 
δραστηριότητες του 2019, Διάφορα.

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο σάς 
προσκαλούν στη Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, 
και ώρα 7.30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Μ. Κύκκου Αρχάγγελος. αιρετισμό θα 
απευθύνουν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας αμπιαούρης και ο 
Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, Ηλίας ωτόπουλος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
θα τιμηθεί ο εκπαιδευτικός και πρώην λυκειάρχης κ. Γαβριήλ Μηνάς. Για τον τιμώμενο 
θα μιλήσει ο κ. Δημήτρης Ταλιαδώρος, λυκειάρχης - ιστορικός.εκδήλωση τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Δήμος Στροβόλου, το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών και η Ομάδα 
Εθελοντών Σιας διοργανώνουν την εκδήλωση «Το δικό μας δεντράκι μεγαλώνει στην 
καμένη γη της Αττικής», με στόχο την αποκατάσταση χώρου πρασίνου και παιδότοπου, 
που κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή, 2  Ιανουαρίου και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η 
εκδήλωση θα είναι μία κυπριακή παραδοσιακή βραδιά με αξιόλογους καλλιτέχνες, 
όπως το μουσικό σχήμα του Μιχάλη ατζημιχαήλ, ο Λεωνίδας Πιτσιλλίδης, η Άντρη 
Καραντώνη, ο Δημήτρης Μεσημέρης, η Στέλλα Στυλιανού, η Δήμητρα ατζημιχαήλ, 
ο Λευτέρης Πιτσιλλίδης και ο Σάββας Στεφάνου. Συμμετέχουν, επίσης, ο Λαογραφικός 
Όμιλος και η Δημοτική ορωδία Στροβόλου. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφι-
λοκερδώς στη συναυλία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, 

υσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Καδή, καθώς και 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος, Γεώργιου Δημαρά, οι 
οποίοι θα παρευρεθούν και θα χαιρετίσουν την εκδήλωση. Για πληροφορίες και ει-
σιτήρια: 22470470.

πίσκε η Κα ηγητ  ομποτικ ς
από το  

Η lo al Ε ucation έχει προσκαλέσει τον καθηγητή και Υπεύθυνο Προγραμμάτων 
Ρομποτικής, κ. ic  l in, από το πανεπιστήμιο του i l s , για να οργανώσει και 
παρουσιάσει  βιωματικά εργαστήρια Ρομποτικής κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
έκθεσης «Εκπαίδευση και παγγέλματα», που διοργανώνει για πρώτη φορά η Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, σήμερα Κυριακή, 
27 Ιανουαρίου 2019, και ώρα 10.00π.μ.-8.30μ.μ., στην Κρατική Έκθεση. αθητές και 
φοιτητές προσκαλούνται να επισκεφθούν την έκθεση και να παρακολουθήσουν δωρεάν 
τα εργαστήρια Ρομποτικής που θα διεξαχθούν στις ώρες: 3.30-4.30, 4.30- .30, 6.30-7.30. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του θα επισκεφτεί διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 
για να ενημερώσει τους μαθητές για τον νέο αυτό κλάδο και τις προοπτικές του. Θα 
τους παρουσιάσει επίσης τις διάφορες εφαρμογές ρομποτικής σε διάφορους κλάδους 
σπουδών του πανεπιστημίου.  Όσοι επιθυμούν μια προσωπική συνάντηση με τον κα-
θηγητή Ν c  l in, μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία της lo al ucation (22 
Σινά, Μπλοκ Β, Γραφείο 003, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία), αύριο Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 
2019, από τις 4.00μ.μ.- .30μ.μ., μετά από διευθέτηση ραντεβού.

ιλαν ρωπικ  Παράσταση παλέτου

ιορτ  των ραμμάτων

ο δικό μας δεντράκι μεγαλ νει
στην καμένη γη της Αττικ ς

Με τη συμμετοχή της στους Μαραθωνίους της Αθήνας και της Λεμεσού εντός του 
2018, η Ομάδα Δρομέων της Τράπεζας Κύπρου τάσσεται γι’ ακόμα μια φορά στο πλευρό 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, στη μάχη ενάντια στον καρκίνο. 3  μέλη του 
προσωπικού της Τράπεζας, με την αφιλοκερδή υποστήριξη του προπονητή Γιώργου 
Λουκα δη και της διατροφολόγου Νικολέτας Μιχαηλίδου, συμμετείχαν συνολικά στους 
δύο μαραθωνίους και μέσω εισφορών και χορηγιών συνέλεξαν περισσότερα από 26.000, 
τα οποία διατέθηκαν αυτούσια για ενίσχυση των υπηρεσιών Ανακουφιστικής ροντίδας 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. «Οι αυθόρμητες ενέργειες του προσωπικού της 
Τράπεζας Κύπρου μάς συγκινούν διαρκώς», ανέφερε η Εκτελεστική Διευθύντρια του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Μαρία Ιωαννίδου. «Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί 
διαχρονικό μας σύμμαχο και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι και το προσωπικό 
της Τράπεζας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο ως προς το έργο και την αποστολή μας 
και από μόνο του προχωρεί με ενέργειες, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για στήριξη των 
υπηρεσιών που προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που τους άγγιξε ο καρκίνος, 
αλλά και στις οικογένειές τους». Εκ μέρους της Ομάδας Δρομέων της Τράπεζας Κύπρου, 
ο Στέλιος Παπαευτυχίου πρόσθεσε: «Με την ενεργό συμμετοχή της νεοσύστατης Ομάδας 
Δρομέων της Τράπεζας Κύπρου στους μαραθωνίους της Λεμεσού και της Αθήνας και 
με τη συμβολή των χορηγών μας, στηρίξαμε τον ιερό αυτό σκοπό καταφέρνοντας να 
συγκεντρώσουμε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο 
Κύπρου. Η όλη προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε αυτό συνέβαλαν και 
όλοι αυτοί που μας στήριξαν με οποιοδήποτε ποσό, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η 
ισχύς εν τη ενώσει , τους οποίους ευχαριστούμε θερμά». 

α ματα έλησης και ιλαν ρωπίας από την 
Ομάδα Δρομέων της ράπε ας Κύπρου

ΜΑΡΚΟΣ ΔΥΜΙΩΤΗΣ

Π αρόλο που το τηγάνισμα ήταν μέρος 
της παραδοσιακής διατροφής, έχει 
αδικαιολόγητα δαιμονοποιηθεί με 

ανακρίβειες και μύθους. Όμως, όταν το τη-
γάνισμα και η κατανάλωση γίνουν σύμφωνα 
με τις αρχές της παραδοσιακής διατροφής, 
υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Οι επόμενες 
παρατηρήσεις ίσως φανούν χρήσιμες στον 
μοντέρνο καταναλωτή:

 Τα κορεσμένα λίπη (συνήθως ζωικά) 
έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα σε υψηλές 
θερμοκρασίες και τα πολυακόρεστα (συ-
νήθως σπορέλαια) είναι λιγότερο σταθερά.

 Τα μονοακόρεστα λίπη, όπως το ελαι-
όλαδο, είναι μια καλή εκλογή.

 Ενδιαφέρον και θετικό στοιχείο είναι 
ότι το χοιρινό λίπος, συγκριτικά με άλλα 

λίπη ζωικής προέλευσης, είναι πλούσιο σε 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (περίπου 4 ).  

 Η συνήθης θερμοκρασία τηγανίσματος 
είναι 18 .

 Ένας από τους λόγους που το ελαιόλαδο 
καπνίζει σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία 
(210 ) είναι η υψηλή περιεκτικότητά του σε 
φυσικά αντιοξειδωτικά (φαινόλες). Όμως, οι 
φαινόλες προστατεύουν το ελαιόλαδο προτού 
καταστραφούν (μετά από μερικά τηγανίσματα). 
Επίσης,  περίεργο αλλά θετικό, είναι ότι οι 
φαινόλες εμπλουτίζουν τα τηγανητά φαγητά.

 Εάν το λίπος καπνίσει, πρέπει να πεταχτεί 
και να αποφευχθεί ακόμη και η εισπνοή 
του καπνού.

 Η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία κα-
πνίσματος του ελαιολάδου είναι πλεονέκτη-
μα. Λειτουργεί ως ‘ασφαλιστική δικλείδα’ 
εναντίον της ζημιογόνου υπερθέρμανσης.

 Ανεξάρτητα από το είδος του λίπους 
που χρησιμοποιείται, όσο πιο υψηλή είναι 
η θερμοκρασία τηγανίσματος, τόσο μεγα-
λύτερη είναι η δημιουργία καρκινογόνων 
ουσιών όπως ακρυλαμίδη και αλδε δες.

 Τα βιομηχανικά παρασκευασμένα σπο-

ρέλαια, παρόλο που είναι ασταθή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, έχουν υψηλότερη θερμοκρασία 
καπνίσματος, που επιτρέπει στα εστιατόρια 
να υπερθερμαίνουν το λάδι για πιο γρήγορο 
τηγάνισμα, αλλά οδηγεί σε αύξηση δημιουργίας 
ζημιογόνων ουσιών τηγανίσματος.

 Περιμένετε να ζεσταθεί το λίπος προτού 
βάλετε το φαγητό στο τηγάνι. Η γρήγορη 
δημιουργία κρούστας που σχηματίζεται 
εμποδίζει την εισροή ζεστού λίπους στο 
φαγητό που, μαζί με άλλα προβλήματα, 
καταστρέφει τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες 
(όπως βιταμίνη ). Επίσης, η κρούστα 
εμποδίζει τη διαρροή θρεπτικών ουσιών 
από το φαγητό στο λίπος του τηγανίσματος.

 Η επάλειψη του φαγητού με αλεύρι ή 
χυλό επιταχύνει τη δημιουργία της προ-
στατευτικής κρούστας.

 Συστήνεται όπως το μέγεθος για τη-
γανητές πατάτες είναι αυτό του δακτύλου 
του χεριού - κάτι που συμβαδίζει με τον 
παραδοσιακό τρόπο τηγανίσματος. Μικρό-
τερο μέγεθος οδηγεί σε υπερθέρμανση στο 
εσωτερικό της πατάτας, ενώ μεγαλύτερο 
οδηγεί σε μακρύτερο χρόνο τηγανίσματος, 

σε χοντρή κρούστα και κίνδυνο σπασίματός 
της που προκαλεί την εισροή ζεστού λίπους 
στις πατάτες. Η χοντρή κρούστα είναι επίσης 
πηγή ζημιογόνων ουσιών τηγανίσματος.

 Στην Κρήτη χρησιμοποιούσαν το ίδιο 
ελαιόλαδο για τηγάνισμα περίπου τρεις φο-
ρές. Μετά το τηγάνισμα, χρησιμοποιούσαν 
το λάδι για πάχυνση των χοίρων ή για πα-
ρασκευή σαπουνιού.

 Σε αντίθεση τα σπορέλαια, που χρησι-
μοποιούνται εκτενώς στα εστιατόρια, χρη-
σιμοποιούνται πάρα πολλές φορές προτού 
πεταχτούν - με αποτέλεσμα δημιουργίας 
περισσότερων ζημιογόνων ουσιών. 

 Πιστεύεται ότι οι παραδοσιακές σαλάτες, 
που ήταν φτιαγμένες με χόρτα και δεν έλειπαν 
από το τραπέζι, με τα πλούσια αντιοξειδωτικά 
τους προσφέρουν προστασία εναντίον των 
ζημιογόνων ουσιών τηγανίσματος. 

* Επίτιμος Ερευνητής-Συνεργάτης, a ro  
ni rsit , Μελβούρνη. Απόδημος κάτοικος 

Μελβούρνης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μεσο-
γειακή διατροφή και την προώθησή της με αρ-

θρογράφηση, διδασκαλία, ομιλίες και σεμινάρια. 
m. miotis latro . u.au 

ηγάνισμα και ασικές αρχές
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ημοσιοποιήθηκε στις 21 
Ιανουαρίου 2019 η ανοι-
κτή επιστολή άμεσης και 
ιδιαίτερης σημασίας και 
σπουδαιότητας, που έστειλε 
την ίδια μέρα ο Καθηγητής 
Νομικής Δρ  Κλέαρχος Α. 

Κυριακίδης* στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου 
Βασιλείου και τον Διοικητή των Κυρίαρχων 
Περιοχών των Βάσεων (ΚΠΒ). Ο Καθηγητής 
εξηγεί απαρχής ότι το θέμα της επιστολής του 
είναι η πιθανή επίδραση του όποιου no- al 

r it πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία, κα-
θώς και στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων 
Ακρωτηρίου και Δεκέλειας. Και τονίζει ότι 
Κυπριακή Δημοκρατία και ΚΠΒ βρίσκονται 
στη νοτιο-ανατολική άκρη της Ευρώπης (εξηγεί 
στο τέλος γι’ αυτό). 

Σύμφωνα  με το Τμήμα της βρετανικής 
Κυβέρνησης για την έξοδο του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ ( r it), γράφει, το 
σενάριο δίχως συμφωνία, όπου το ΗΒ φεύγει 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει πως 
αυτό «γίνεται μια τρίτη χώρα (σε σχέση με την 
ΕΕ) στις 11μ.μ. στις 29 Μαρτίου 2019 δίχως 
Συμφωνία Αποχώρησης και δίχως σχέδιο 
για τη μελλοντική σχέση μεταξύ του ΗΒ και 
της ΕΕ» και προσθέτει ότι μετά τη «σημαντι-
κή ψήφο» της Βουλής των Κοινοτήτων στις 
1 .1.2019, όπου, με συντριπτική πλειοψηφία, 
η Βουλή απέρριψε τη Συμφωνία της Πρω-
θυπουργού, Τερέζα Μέι,  η προοπτική για 
«no- al r it» αυξήθηκε. Και ως έχουν 
σήμερα τα πράγματα, το αποτέλεσμα της «ση-
μαντικής ψήφου» σημαίνει ότι το r it θα 
γίνει διά νόμου, στις 11μ.μ., 29.1.2019, αλλά 
εν τη απουσία μιας συμφωνίας, δεσμευτικής, 
και εφαρμόσιμης μεταξύ ΗΒ-ΚΔ, η οποία 
να καλύπτει τις ειδικές καταστάσεις που 
επικρατούν μεταξύ της ΚΔ-ΚΠΒ». 

(Νο- al r it: αποχώρηση του ΗΒ 
από την ΕΕ δίχως Συμφωνία). 

νητικ  ι τ σ ι  
Ο Δρ Κυριακίδης γράφει ότι στην επι-

στολή του αναφέρει τις ανησυχίες του και 
τις πιθανότητες όσον αφορά το τι μπορεί να 
συμβεί και γιατί, μέχρι σήμερα, απέτυχαν 
να προσελκύσουν την δημοσιότητα που 
τους αξίζει τόσο στη Βρετανική Βουλή, όσο 
και στη Λευκωσία.  Εκθέτει, ως εκ τούτου, 
τις ανησυχίες του με τις πιο κάτω έξι επι-
σημάνσεις/προτάσεις. 

«1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρ-
νηση του ΗΒ, η Διοίκηση των ΒΚΠ και η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν επέδειξαν ικανοποιητική διαφάνεια ως 
προς το πώς ένα no- al r it μπορεί να 
επηρεάσει την ΚΔ και τις ΚΠΒ.

 Ένα no- al r it μπορεί να αποβεί 
επιβλαβές ή με αρνητικές επιπτώσεις για 
τους πολίτες και νόμιμους κατοίκους της ΚΔ 
που υπηρετούν, εργάζονται, σπουδάζουν, 
εμπορεύονται, καλλιεργούν, ζουν, ταξιδεύ-
ουν ή με οποιοδήποτε τρόπο δουλεύουν 
στις ΚΠΒ.

 Σε περίπτωση ενός οποιουδήποτε no-
al r it, η ΚΔ μπορεί να επηρεαστεί 

αρνητικά πολύ περισσότερο από οποιαδή-
ποτε άλλη χώρα των  υπολοίπων 27 χωρών 
μελών της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία.

 Η Κυβέρνηση της ΚΔ δεν φαίνεται να 
έχει πάρει ικανοποιητικά, διαφανή και καλά 
δημοσιοποιημένα μέτρα για την προετοι-
μασία του κοινού και του ιδιωτικού τομέα 
στην ΚΔ για ένα no- al r it.

 Ένα no- al r it μπορεί να έχει 
βαθιές επιπτώσεις για τα βρετανικά στρα-
τεύματα στην Κύπρο, οι οποίες, με τη σει-
ρά τους, μπορεί να επιφέρουν αρνητικές 
συνέπειες για την ΚΔ.

 Ένα no- al r it μπορεί να έχει 
επιβλαβείς, αποδιοργανωτικές ή άλλες 
αρνητικές επιπτώσεις πάνω στους πολίτες 
του ΗΒ στην ΚΔ, αν όχι επίσης και στους 
πολίτες της ΚΔ στο ΗΒ». 

Όλες τις έξι επισημάνσεις του ο Καθηγητής 
τις τεκμηριώνει πλήρως με παραπομπές. 
«Εξάλλου (γράφει), το r it είναι εγγενώς 
πολύπλοκο για τους λόγους που συνόψισε 
στις 1 .1.2019 ο Γενικός Εισαγγελέας για 
την Αγγλία και Ουαλία, o r  o  , 
και βουλευτής, όταν είπε:

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε τη νομική 
πολυπλοκότητα της απεμπλοκής μας μετά 
από 4  χρόνια νομικής ενσωμάτωσης (από 
την ένταξη του ΗΒ στην τότε Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα)… 4  χρόνια νομικής 
ενσωμάτωσης έχουν φέρει τα δύο νομικά 
μας συστήματα σε μια κατάσταση όπου 
οργανικά είναι συνδεδεμένα…».

ι η ν  οι δια αν  
διαδικασ  

Η επιστολή, αφού παραθέτει πολλές 
παραπομπές και άλλες αναφορές σχετι-
κές πηγαίνοντας πίσω στο 1960 και στα 
Πρωτόκολλα 3 και 10 και το moran um 
o  n rstan in  που υπογράφτηκε στη 
Λευκωσία στις  Ιουνίου 2003, στην ένταξη 
της ΚΔ στην Ευρωζώνη, στις  1.1.2008, τονίζει:

«Υπεράνω όλων, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, η Κυβέρνηση του ΗΒ, ο Διοικητής των 
ΚΠΒ και η Κυβέρνηση της ΚΔ πρέπει να 
κατονομάσουν τα διαβήματα που η κάθε 
πλευρά έχει ήδη κάνει, ή επεξεργάζεται ή 

θα κάνει για να ετοιμαστεί για οποιασδήποτε 
μορφής r it. Επομένως, για να βοηθήσουν 
τον καθένα (πολίτη) στο ΗΒ, στις ΚΠΒ, στην 
ΚΔ και αλλού να ετοιμαστεί, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η κυβέρνηση του ΗΒ, η Διοίκηση 
των ΚΠΒ και η κυβέρνηση της ΚΔ πρέπει 
η κάθε πλευρά να προβεί σε μια πλήρη, 
ειλικρινή και ανοικτή αποκάλυψη». 

Στη συνέχεια καλεί όλους όπως μη προχω-
ρήσουν σε r it στις 29 Μαρτίου 2019, αν δεν 
έχουν φθάσει σε μια συμφωνία εφαρμόσιμη 
μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ - ή μεταξύ του ΗΒ 
και της ΚΔ, η οποία ξεκάθαρα να καλύπτει ή 
που να είναι αποκλειστικά αφοσιωμένη στις 
ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την ΚΔ, τις 
ΚΠΒ και τα όρια ( oun ari s) των ΚΠΒ. Αυτού 
λεχθέντος, σε αντίθεση με το κακότυχο Πρω-
τόκολλο για τις ΚΠΒ, το οποίο έτυχε μυστικής 
διαπραγμάτευσης προτού το εμφανίσουν στις 14 
Νοεμβρίου 2018 στο κοινό και στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο ως ένα μη-διαπραγματεύσιμο 
ait accompli, οποιαδήποτε νέα συμφωνία 

πρέπει να είναι προϊόν διαφάνειας με δίκαιη 
διαδικασία και διαβούλευση για εκτιμήσεις 
κινδύνου (ris  ass ssm nts). 

Όχι μόνο (και αναμφίβολα), τονίζει ο συγ-
γραφέας, η ΚΔ και οι ΚΠΒ συνεργάζονται 
σε εθνικό επίπεδο μυστικών πληροφοριών 
(int lli nc ), εθνικής στρατηγικής ασφάλειας, 
αντι-τρομοκρατικής στρατηγικής, στρατηγικής 
εναντίον σοβαρού και οργανωμένου εγκλή-
ματος, άμυνας…, αλλά, επιπλέον, από την 1 
Μα ου 2004 οι μέχρι τότε υπάρχουσες σχέ-
σεις μεταξύ ΗΒ και ΚΔ, που χρονολογούνται 
από το 1960, έχουν εμβαθύνει με τη δομή 
της ΕΕ.  Με αυτά υπόψη, ο Δρ. Κυριακίδης 
θέτει το ερώτημα: «Τι μπορεί να προκύψει 
για την ασφάλεια του ΗΒ, των ΚΠΒ και της 
ΚΔ, αν, λόγω οποιουδήποτε no- al r it, 
το ΗΒ εκδιωχθεί απότομα από την ΕΕ και 
τις δομές της ΕΕ για συνεργασία σε θέματα 
αστυνόμευσης, αντι-τρομοκρατίας, ποινικής 
δικαιοσύνης και έκδοσης εγκληματιών; Η 
ερώτηση αυτή γίνεται πιο επιτακτική, αν ένας 
θυμηθεί ότι η ΚΔ και οι ΚΠΒ βρίσκονται 
σε μιαν από τις πιο επικίνδυνες περιοχές 
στον κόσμο. Στον βορρά, η Τουρκία συνε-
χίζει να έχει υπό κατοχήν την περιοχή (της 

ΚΔ), στην οποία έκανε εθνικο-θρησκευτικό 
ξεκαθάρισμα, μετατρέποντάς την σε χώρο 
εγκλήματος. Το 2018 η ετήσια έκθεση του 
αμερικανικού  Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την 
Εμπορία Προσώπων έχει χαρακτηρίσει τα 
κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της 
ΚΔ ως ζώνη ατιμωρησίας για ανθρώπινο 
λαθρεμπόριο και μέρος όπου άνθρωποι, 
περιλαμβανομένων και παιδιών, κινδυνεύ-
ουν από αναγκαστική πορνεία, σεξουαλική 
εκμετάλλευση, εξαναγκαστική δουλεία και 
άλλες απάνθρωπες πράξεις.

»Στα ανατολικά της ΚΔ βρίσκεται η Συρία, 
μια περιοχή την οποία το 2017 ο Επίτρο-
πος για Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ 
χαρακτήρισε ως «τη χειρότερη περιοχή κα-
ταστροφής που δημιούργησε ο άνθρωπος 
από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»…

»Έναντι αυτής της κατάστασης, υπενθυ-
μίζω την Πρωθυπουργό του ΗΒ και όλους 
τους άλλους βουλευτές ότι το ΗΒ θεωρεί τον 
εαυτό του ως να έχει «έναν σημαντικό ρόλο 
ως Εγγυήτρια Δύναμη» της ΚΔ που έχει 
αναλάβει να εγγυηθεί την ασφάλεια της ΚΔ…». 

Τέλος, ο Δρ Κυριακίδης ολοκληρώνει 
με τη σοβαρή επισήμανση ότι συνέταξε 
την επιστολή στο πλαίσιο της διπλής του 
ιδιότητας ως ακαδημαϊκού και ως πολίτη 
του ΗΒ που ζει και εργάζεται στην περιοχή 
Λάρνακας, που απέχει μόνο 200 χιλιόμετρα 
από τη δυτική ακτή της Συρίας. Η Δεκέλεια 
είναι ακόμα πιο κοντά, 190 χιλιόμετρα. Μια 
απόσταση λιγότερη των 270 χιλιομέτρων 
μεταξύ ristol και o r. Και κλείνει με το 
εξής: «Αναφέρομαι στις αποστάσεις αυτές, 
για να τονίσω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο 
θέμα αυτό. Το r it δεν επηρεάζει μόνον 
το ΗΒ στη συγκριτικά σταθερή βορειο-δυ-
τική άκρη της Ευρώπης. Το r it επίσης 
επηρεάζει ανθρώπους και στην ταραχώδη 
άκρη της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης». 

η  Ολόκληρη η επιστολή του Δρος 
Κλέαρχου Α. Κυριακίδη εδώ: «  impact 
o  an  no- al r it upon t  pu lic o  

prus an  t  o r i n as  r as in t  
slan  o  prus» .a ora- ialo u .com
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πολιτών, προτού υποβληθεί στο κοινό υπό 
προκαταρκτική μορφή στις 14 Νοεμβρίου 
2018 και, στη συνέχεια, σε οριστική μορφή 
έντεκα ημέρες αργότερα.

Στις 21 Ιανουαρίου 2019, έξι ημέρες 
μετά την ψηφοφορία στο stminst r, 
υπέβαλα μιαν  ανοικτή επιστολή προς 
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(«ΚΔ»), την Πρωθυπουργό του ΗΒ και 
τον Βρετανό Διοικητή των Περιοχών των 
Κυρίαρχων Βάσεων, δηλαδή τον κυβερ-
νήτη των δύο καταλοίπων της Αποικίας 
του Βρετανικού Στέμματος στην Κύπρο 
(Αναφέρομαι σε «κατάλοιπα» υπό το 
πρίσμα των παραγράφων 62 και 69 της 
ιστορικής απόφασης του upr m  ourt 
του ΗΒ στην υπόθεση  ( as ir  ot rs) 

 om  cr tar  2018   4 . Βλ. 
.supr m court.u /cas s/u sc-2017-

0106. tml ttps:// .supr m court.
u /cas s/u sc-2017-0106. tml ).  

Η ανοικτή επιστολή μου είχε τον τίτλο 
«Η επίδραση οποιουδήποτε «Άτακτου 

r it» στην Κυπριακή Δημοκρατία και 
στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων στη 
Νήσο Κύπρο». Δημοσιεύθηκε από το ora 

ialo u  (στο ttps://a ora- ialo u .com/
p-cont nt/uploa s/2019/01/ - p n-
tt r-on-a-no- al- r it-as-at-21.01.2019-

at-144 - - ull- rsion-2.p )
 
στη ατική στικ τητα 
Στην επιστολή μου έθεσα έξι επιχειρή-

ματα, μαζί με αρκετά αποδεικτικά στοιχεία.
ρ  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

κυβέρνηση του ΗΒ, η διοίκηση των δύο 
προαναφερθέντων αποικιακών καταλοί-
πων («τα s») και η κυβέρνηση της ΚΔ 
δεν έχουν παρουσιάσει επαρκή διαφάνεια 
στο θέμα τού πώς ένα «άτακτο r it» θα 
επηρεάσει την ΚΔ και τα s. άλιστα, 
σχετικά με το r it γενικά στην ΚΔ, αν όχι 
στα s, φαίνεται ότι υπάρχει συστηματική 
μυστικότητα, έλλειψη προετοιμασίας και 
ανάληψη κινδύνων. Λόγω των δεσμών 
που συνδέουν την ΚΔ με το ΗΒ και τα 

s μέσω της ΕΕ, η προσέγγιση αυτή 
είναι παράλογη, καθώς και επικίνδυνη.

ρ  οποιοδήποτε «άτακτο r it» 
μπορεί να έχει τρομακτικές και πολυδιάστατες  
συνέπειες για τους πολίτες και τους νόμι-
μους κατοίκους της ΚΔ και άλλων χωρών 
της ΕΕ που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, 
εμπορεύονται, ταξιδεύουν ή λειτουργούν 
με άλλον τρόπο στα s. Για παράδειγμα, 
τα πρωτόκολλα σχετικά με τα s που 
τέθηκαν σε ισχύ κατά την προσχώρηση 
της ΚΔ στην ΕΕ την 1η Μα ου 2004 θα 
λήξουν, τα s θα βγουν από το τελωνει-

ακό έδαφος της ΕΕ, οι γεωργοί στα s 
μπορεί να χάσουν ορισμένα δικαιώματα 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
της ΕΕ και η ΚΔ μπορεί να υποχρεωθεί να 
εισαγάγει διάφορα τελωνειακά και άλλα 
μέτρα στα όρια της ΚΔ με τα s. Αυτοί 
και άλλοι κίνδυνοι είχαν ταφεί στις σελίδες 

 έως 60 μιας βρετανικής κοινοβουλευ-
τικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε στις 24 
Ιουλίου 2018.  (Βλ. ttps://pu lications.
parliam nt.u /pa/cm201719/cms l ct/
cm ul /301- /301- .p ). 

Τρ  οποιοδήποτε «άτακτο r it» 
θα έχει για την ΚΔ περισσότερους κιν-
δύνους από όλα τα υπόλοιπα μέλη της 
ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία. Οι λόγοι 
είναι αυτονόητοι. o ΗΒ είναι ο κύριος 
εμπορικός εταίρος της ΚΔ. Επίσης, λόγω 
της «μαλακής» διχοτόμησης της Κύπρου 
του 1960, το ΗΒ διατηρεί τα δύο προανα-
φερθέντα αποικιακά κατάλοιπα. 

Τ αρ  η Κυβέρνηση της ΚΔ δεν 
φαίνεται να έχει κάνει επαρκή, διαφανή και 
δημοσιευμένα βήματα για την προετοιμασία 
του δημόσιου τομέα -και του ιδιωτικού- της 
ΚΔ για οποιοδήποτε «άτακτο r it». Στις 
19 Δεκεμβρίου 2018, η κυβέρνηση της 
Ιρλανδίας δημοσίευσε ένα σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης με 139 σελίδες. Έτσι, η κυβέρνηση 
της Ιρλανδίας αποκάλυψε τους τρόπους με 

τους οποίους ένα «άτακτο r it» μπορεί 
να επηρεάσει τον λαό ενός ευρωπαϊκού 
νησιού, το οποίο έχει διχοτομηθεί από 
τους Βρετανούς. Σε αντίθεση, μέχρι τώρα, 
η κυβέρνηση της ΚΔ φαίνεται ότι δεν έχει 
κάνει το ίδιο στο μόνο άλλο διχοτομημένο 
νησί στην Ευρώπη (Για το σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης της Ιρλανδίας, βλ. . a.i /
m ia/ a/ u/ r it/ r itcontin nc /

o- al- r it- ontin nc - ction- lan-
c m r-18.p  ttps:// . a.i /

m ia/ a/ u/ r it/ r itcontin nc /
o- al- r it- ontin nc - ction- lan-

c m r-18.p ).
 οποιοδήποτε «Άτακτο r it» 

μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τις 
Βρετανικές Δυνάμεις Κύπρου ( ritis  orc s 

prus). Επίσης, αν το ΗΒ βγει απότομα 
από τις δομές συνεργασίας της ΕΕ σε τομείς 
όπως η αστυνόμευση, η αντιτρομοκρατία, 
η ποινική δικαιοσύνη και η έκδοση, θα 
μπορούσε να υπονομευθεί η ασφάλεια 
της ΚΔ και η ασφάλεια των s.

κ  οποιοδήποτε «άτακτο r it» 
μπορεί να έχει καταστροφικές, ενοχλητικές 
ή άλλες αρνητικές συνέπειες για τους πο-
λίτες του ΗΒ στην ΚΔ, αν όχι και για τους 
πολίτες της ΚΔ στο ΗΒ. Απ’ ό,τι φαίνεται 
μέχρι τώρα, η κυβέρνηση της ΚΔ δεν έχει 
δώσει στους 70.000 περίπου Βρετανούς 
πολίτες στην ΚΔ -από τους οποίους είμαι 
ένας- εγγύηση ότι στην περίπτωση ενός 
«άτακτου r it» τα δικαιώματα διαμονής 
δεν θα αφαιρεθούν.

 
νδ νοι ασ ια  

ς συνέπεια αυτών των παραγόντων, 
οποιοδήποτε «άτακτο r it» θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την οικονομική ασφάλεια ή 
την εθνική ασφάλεια της ΚΔ. Οποιοδήποτε 
τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να παραβιάσει 
την πρώτη παράγραφο του άρθρου ΙΙ της 
Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960, υπό την 
οποία το ΗΒ υποσχέθηκε να «εγγυηθεί την 
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και 
την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ταυτόχρονα, οποιοδήποτε «άτακτο 
r it» θα μπορούσε να έχει ως άμεσο ή 

έμμεσο αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση των 
μέχρι τώρα «μαλακών» ορίων των s 
σε «σύνορα», τα οποία θα μπορούσαν να 
γίνουν «σκληρά». Οποιοδήποτε τέτοιο απο-
τέλεσμα μπορεί να παραβιάσει τη δεύτερη 

Ε
άν οι πολιτικές συνθήκες 
δεν επιτύχουν αλλαγή του 
νόμου στις επόμενες εβδο-
μάδες, κάτι απίστευτο θα 
συμβεί στη μία το πρωί, ώρα 
Κύπρου, στις 30 Μαρτίου 
2019. Το Ηνωμένο Βασί-

λειο (ΗΒ) θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (‘ΕΕ’), χωρίς οποιαδήποτε συμφωνία 
μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ. Η πιθανότητα αυτή 
αυξήθηκε, λόγω των δραματικών γεγονότων 
που συνέβησαν στο stminst r στις 1  
Ιανουαρίου 2019. Η Βουλή των Κοινοτή-
των απέρριψε κατηγορηματικά την «τελική 
συμφωνία» που συνήψε το ΗΒ με την ΕΕ 
στις 2  Νοεμβρίου 2018. 

Επομένως, η Βουλή των Κοινοτήτων 
απέρριψε ένα από τα κείμενα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της «τελικής συμφω-
νίας» - το «Πρωτόκολλο για τις Περιοχές 
των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο». Αυτό το 
Πρωτόκολλο φαίνεται ότι «μαγειρεύτηκε» 
πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς καμία 
διαδικασία διαβούλευσης προς όφελος των 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η επίδραση οποιουδήποτε «άτακτου r it» στην Κύπρο
παράγραφο του άρθρου ΙΙ της Συνθήκης 
Εγγυήσεων του 1960, υπό την οποία το ΗΒ 
ανέλαβε «να απαγορεύσει… οποιαδήποτε 
δραστηριότητα αποσκοπούσε στην άμεση 
ή έμμεση διχοτόμηση του Νησιού».

Σε περίπτωση που ένα «άτακτο r it» 
παράγει μία ή περισσότερες παραβιάσεις της 
Συνθήκης Εγγυήσεως, μήπως η Τουρκία 
θα έχει το πρόσχημα για να επικαλεσθεί 
το Άρθρο  της Συνθήκης και να αναλά-
βει στρατιωτική δράση για να ασκήσει το 
«δικαίωμα ανάληψης δράσης»; Ενόψει της 
προσέγγισης της Τουρκίας όσον αφορά τη 
Συνθήκη Εγγυήσεων, πρέπει να τεθεί το 
ερώτημα αυτό. 

Γι’ αυτούς και για άλλους λόγους, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση του 
ΗΒ, η διοίκηση των s και η κυβέρ-
νηση της ΚΔ πρέπει να είναι διαφανείς, 
πρέπει να διαβουλεύονται και πρέπει 
να είναι κατά τα άλλα δίκαιες. Πρέπει να 
αποκαλύψουν τι γνωρίζουν για τη φύση, 
το εύρος, το κόστος και τις άλλες συνέπειες 
κάθε είδος r it, συμπεριλαμβανομένου 
ενός «άτακτου r it».

Στις 17 Ιανουαρίου 2019, ο Υπουργός 
Εξωτερικών της ΚΔ ανέφερε ότι, εν όψει 
ενός «άτακτου r it», η ΕΕ -και όχι η ΚΔ- 
ενδέχεται να χρειαστεί να συνάψει «προ-
σωρινή συμφωνία» με το ΗΒ σχετικά με 
τα s. Οποιαδήποτε «συμφωνία» αυτού 
του χαρακτήρα θα πρέπει να επιτευχθεί 
με διαφάνεια μέσω των κοινοβουλίων του 
ΗΒ, της ΚΔ   και της . Δεν πρέπει να είναι 
προϊόν μυστικών και αντιδημοκρατικών 
διπλωματικών συνομιλιών ή αποικιακών 
διαδικασιών, όπως αυτές που προέκυψαν, 
π.χ., σε σχέση με τις Συμφωνίες της Ζυ-
ρίχης-Λονδίνου του εβρουαρίου του 
19 9 και του Πρωτοκόλλου για τα s 
τον Νοέμβριο του 2018.

Κλείνω αυτήν τη σύνοψη της ανοικτής 
επιστολής μου παραπέμποντας στo άρθρο 
10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με αυτό: «Κάθε πολίτης έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό 
βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 
όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα 
στους πολίτες». Αυτές οι λέξεις πρέπει να 
εφαρμοστούν στην πράξη. 

* Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου an Κύπρου. Οι απόψεις 

του είναι προσωπικές.

ΚΛΕΑΡ ΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

«Όταν μια κοινωνία αποδεχτεί την 
προτεραιότητα των γεγονότων σε 
βάρος της ηθικής, θα οπισθοδρο-

μήσει στη βαρβαρότητα», είναι το απόφθεγμα 
του Πωλ Βαλερύ στον πρόλογο των «Περσικών 
Επιστολών». Και, αντικρίζοντας την  άποψη του 
Γάλλου διανοουμένου στο βάθος του νοήματος, 
προκαλούμεθα να προβούμε σε συγκρίσεις και 
συμπεράσματα και να αποπειραθούμε να ερ-
μηνεύσουμε φαινόμενα της ζωής ανθρώπων, 
ομάδων και κοινωνιών. Και να ερμηνεύσουμε 
χαρακτήρες και συμπεριφορές «υποταγής», που 
στροβιλίζονται αναγκαστικά στους φυγοκεντρι-
σμούς τους. Για να καταλήξουμε στην παραδο-
χή ότι οι χαρακτήρες είναι δημιουργήματα των 
καταστάσεων που μοιραία μας περιβάλλουν και 
μας επηρεάζουν, στην εξέλιξη ή ακόμα στις κα-
τολισθήσεις της ζωής μας.

Δείγμα ηχηρό οι μετασχηματισμοί των συ-
νειδήσεων στους κύκλους των γεγονότων που 
καταγράφονται στο ιστορικό γίγνεσθαι. Και εν 
προκειμένω εστιάζουμε στις εντάσεις των εθνικών 
εξελίξεων πολλών δεκαετιών του «ανεξάρτητου»(!) 
εθνικού βίου, για να οδηγηθούμε στην ερμηνεία 
της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Επί παραδείγματι να αναλύσουμε την αυ-
τοκτονία του «Δαιμονισμένου» Κυρίλλωφ, στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα του ιόντορ Ντοστογιέφ-
σκυ ή του Καρυωτάκη στην Πρέβεζα και ακόμα 
την ανατίναξη του Σαμουήλ ή την πυρπόληση 
της λαβυρνίδας του Λαλλά Μουσταφά από τη 
Μαρία τη Συγκλητική (6 Οκτωβρίου 1 70) στο 
λιμάνι της Αμμοχώστου, τις ηρωικές επιλογές 
των Λευκωσιάτισσων μητέρων με τα άλματα του 
θανάτου από τις επάλξεις των  τειχών, αλλά και 
τη σκυταλοδρομία του θανάτου της 2ας Σεπτεμ-
βρίου 19 8 στον Αχυρώνα, τη θυσία του Αυξε-
ντίου στα καταράχια του Μαχαιρά (3η Μαρτίου 
19 7), εκείνη του Μάτση (19 Νοεμβρίου19 8) 
στο Δίκωμο.

Τα γεγονότα επηρέασαν βαθιά τον κόσμο και 

άσκησαν επιρροές στις κοινωνίες που τα έζησαν. 
Αρύομαι όμως τα δείγματα από το ιστορικό ημε-
ρολόγιο προς επίρρωση της αρχικής γνώμης 
ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας είναι γέννημα των 
γεγονότων και, άρα, ο ελληνικός χαρακτήρας 
αντανάκλαση των συμβάντων. Ο μεταπολεμι-
κός Έλληνας δεν μπορεί να ‘ναι άσχετος από τις 
επιδράσεις της κατοχής, όταν ο άνθρωπος που 
λιμοκτονούσε γινόταν σαλταδόρος, όπως τον πε-
ριγράφει ο Ηλίας Βενέζης στο θεατρικό « loc ». 
Ιδού γεγονότα τεράστιας σημασίας:

 12.5.185: Κριμαϊκός πόλεμος. Οι Αγγλογάλλοι 
έκαναν απόβαση και κατάληψη του Πειραιά,  που 
κράτησε 3 χρόνια. Μετέδωσαν τη χολέρα αποδε-
κατίζοντας τον πληθυσμό που πεινούσε, επειδή 
οι κατακτητές επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό και 
κατέστρεψαν την εμπορική διακίνηση στα νησιά 
και στην ενδοχώρα.

 26.4.1886: Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί απέκλεισαν 
τα παράλια για να παραλύσουν την επιστράτευση 
που ενδεχομένως να άλλαζε τις συνθήκες προς 
ζημία των συμφερόντων τους.

  Απόβαση των Αγγλογάλλων στη 
Θεσσαλονίκη και κατάληψη του Καστελορίζου 
από τους Γάλλους. 

  Απόβαση Αγγλογάλλων στον Ισθμό 
και στον Πειραιά, υπό τον onnart, προς εξανα-
γκασμό του βασιλιά σε παραίτηση (Παραίτηση 
11.6.1917).

  Οι Γερμανοί με ουρά Βουλγάρους 
πατούν τη Μακεδονία.

 10.11.1916: Κήρυξη πολέμου κατά Γερμα-
νίας-Βουλγαρίας.

  Κατάληψη Καβάλας από Βουλ-
γάρους. Σφαγές. Η Ελλάδα μπαίνει επίσημα στον 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

  υ υ  υ υ , η Συνθήκη 
των Σεβρών. Αύγουστος 1922, Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Νεκροί 7 0.000, πρόσφυγες 1. 00.000. 
Ποντιακή Καταστροφή 3 0.000.

  κ ρ υ  ο Μουσολίνι εισβάλλει 
στην Ελλάδα.

  ρι υ  οι γερμανικές μεραρχίες 
καταπατούν την Ελλάδα.

  ρι υ  ο Τσολάκογλου συνθη-
κολογεί.

 400.000 Έλληνες σκοτώνονται στον πόλεμο. 
1.000.000 πεθαίνουν από τις κακουχίες της 
κατοχής.

 1946 αρχίζει ο εμφύλιος. 4.000 νεκροί.
  υ υ  οι Τούρκοι εισβάλλουν στην 

Κύπρο. 6.000 νεκροί, 2.000 αγνοούμενοι, 200.000 
διωγμένοι από τα πάτρια εδάφη.

 2018 το 37  παραμένει υπό τουρκική κατοχή...
Τέτοια γεγονότα συνέτειναν στον σχηματισμό 

του ανθρώπινου χαρακτήρα. Μετασχημάτισαν τη 
συνείδηση. Μετά τα πλήθη των περιπετειών, ήταν 
φυσικό να επηρεαστούν οι ατομικοί χαρακτήρες 
και να εμφυλοχωρήσει μια διαφορετική συλλογική 
συνείδηση. Ο φίλος δρ Ν. Μαλακουνίδης μού 
υπέβαλε το ερώτημα: Ανέμενες να μην παραλύσει 
η γεννητικότητα μετά τις χιλιάδες των θανάτων και 
τη λιμοκτονία της κατοχής; Η Ελλάδα παρέμεινε στα 
11 εκατομμύρια κι η απόλεμη Τουρκία ανέβηκε 
στα 80. Οι γυναίκες αλλοιώθηκαν, το σύστημα 
υπέστη πλήγμα ασύλληπτων συνεπειών. Το ίδιο 
και στην Κύπρο. Δεν γεννιούνται πια 8 παιδιά 
αλλά 1 ή το πολύ 2. Η δυστυχία τερμάτισε τους 
ρυθμούς των γεννήσεων. Δίπλα οι εισαγόμενοι 
γεννούν πολλά παιδιά. 

Σε προβλεπόμενο χρόνο θα εγερθεί τεράστιο 
δημογραφικό πρόβλημα, που θα επηρεάσει τη 
δημογραφική εικόνα. Και θα προκαλέσει νέες 
κοινωνικές αναδιαμορφώσεις και συνειδησιακές 
αλλοτριώσεις. Σε έναν αιώνα θα δημιουργηθεί  
νέος χαρακτήρας. Η παρακμή θα διαδεχθεί την 
άνθηση του συστήματος του πολιτισμού και της 
ιστορικής εικόνας. Θα αλλάξει την πορεία της 
ιστορίας.

Κατά συνέπειαν, οφείλουμε να «απεξαρτηθού-
με» από τη διολίσθηση στην απροβλημάτιστη 
υποτακτικότητα, να δούμε τα πράγματα με άλλο 
φακό. Δεν είναι νοητό να παρουσιάζονται κυβερ-
νητικοί και κομματικοί σχηματισμοί όπως στη 
μεταπολεμική δεκαετία, με υποτελείς διοικήσεις, 
όπως στα χρόνια του σχεδίου «Μάρσαλ» και τις 
οικονομικές παρεμβάσεις Τρούμαν, ή στην «ανε-
ξάρτητη»(!) Κύπρο, με τις φίλαγγλες εμμονές και 
τις δουλοπρεπείς ροπές πολιτικών διεισδύσεων 
και εθνικών υποχωρήσεων. Όταν στην Αθήνα 
αλώνιζαν ο Λήπερ, ο Πιούριφοϊ κι ο «πατήρ Δη-
μήτριος» της Ιντέλιτζενς Σέρβις και στη Λευκωσία 
οι Άγγλοι πραίτωρες. Αποδεικτική η περιφρονη-
τική για την ελληνική πολιτική επιστολή Άντονυ 
Ήντεν του 1944 προς τις διπλωματικές αποστολές, 
καταπέλτης για την υποτέλεια προτεκτοράτου 
και η επιρροή Κλαρκ με την ολέθρια «πράσινη 
γραμμή» ή την καταχθόνια διπλωματία Ντ. άνι.

Τα τελευταία χρόνια, πάνω σε 
καθημερινή βάση, γινόμα-
στε μάρτυρες σκανδάλων, 

μικρών ή μεγάλων. Δεν προλα-
βαίνουμε να κατανοήσουμε τις 
ραδιουργίες των πρωταγωνιστών 
ενός σκανδάλου και να ‘σου ένα 
νέο εμφανίζεται. Οι οσμές από 
τους οχετούς της διαπλοκής και 
της διαφθοράς εξακολουθούν 
να αναδύονται ολοένα και εντο-
νότερες, παρά τις κατά καιρούς 
διακηρύξεις της Πολιτείας, ότι 
έχει τη βούληση και τη θέληση 
να καθαρίσει τους Στάβλους του 
Αυγείου. 

Η κοινή γνώμη παρακολουθεί 
τα τεκταινόμενα αμήχανη. Πολλοί 
αναρωτιούνται, πώς είναι δυνατόν, 
κάποιοι, που κλήθηκαν να υπη-
ρετήσουν τον τόπο από δημόσια 
και πολιτειακά αξιώματα, να επιδί-
δονται σε ατελείωτο φαγοπότι. Οι 
ευσυνείδητοι πολίτες, που τηρούν 
στο ακέραιο τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις, ακούγοντας τις κραυγα-
λέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, 
διερωτώνται κατά πόσον ζουν σε 
βαθύ κράτος της Ασίας ή της Νότιας 
Αμερικής. Απορούν, εξίστανται και 
αναλογίζονται κατά πόσον υπάρχουν 
θεσμοί στο κυπριακό κράτος. Και, 
αν υπάρχουν, ποια αόρατα χέρια 
τούς εμποδίζουν να λειτουργήσουν 
σωστικά.  Είναι ηλίου φαεινότερον 
πως η διαφθορά και η διαπλοκή 
στην Κύπρο έχουν βαθύτατες ρίζες 
και επενεργούν ως Λερναία δρα, 
την οποία εκτρέφει το σάπιο πολιτικό 

σύστημα εδώ και δεκαετίες. Είναι 
αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο 
μερίδιο ευθύνης για την άνθηση 
της διαφθοράς και της διαπλοκής 
φέρει η ανορθόδοξη λειτουργία του 
κομματικού συστήματος, που εξέ-
θρεψε την αναξιοκρατία, ανήγαγε το 
ρουσφέτι σε επιστήμη και άφησε 
διάτρητο το νομοθετικό πλαίσιο, 
ανοίγοντας τον δρόμο στους επι-
τήδειους κερδοσκόπους, ντόπιας 
ή ξένης κοπής, να λεηλατούν ανε-
νόχλητοι το δημόσιο χρήμα. Το 
τραγικό της όλης υπόθεσης είναι 
πως, όποιος τολμήσει δημόσια να 
ορθώσει ανάστημα ενάντια στο δι-
εφθαρμένο καθεστώς, πολυβολεί-
ται ασύστολα από τους γνωστούς 
- άγνωστους, που θέλουν τους μη-
χανισμούς θωράκισης των θεσμών 
ανενεργούς ή αναποτελεσματικούς.

Η δικαιοσύνη
Ο κόμπος, όμως, έφθασε στο 

χτένι. Τα όσα βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, 
στον νευραλγικό και ευαίσθητο χώρο 
της Δικαιοσύνης, δεν αφήνουν άλλα 
περιθώρια εφησυχασμού σε κανέναν. 
Οι πολίτες έχουν χάσει την υπο-
μονή τους, φρονώντας ότι η μπάλα 
βρίσκεται αποκλειστικά στο γήπεδο 
της Πολιτείας, η οποία οφείλει να 
δράσει θεραπευτικά, προτού εκραγεί 
η λαϊκή οργή. Ήλθε, λοιπόν, η ώρα 
εκπόνησης και εφαρμογής ενός οδι-
κού χάρτη για απαλλαγή του τόπου 
από τον σαρκοφάγο της διαπλοκής 
και της διαφθοράς, που κατατρώει 
τα σωθικά της κυπριακής κοινωνίας. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, οι υγιείς 
κοινωνικοί φορείς και γενικότερα η 
κοινωνία των πολιτών έχουν χρέος 
να προτάξουν τη μέγιστη επιρροή 
τους, συγκροτημένα, τεκμηριωμένα 
και διεκδικητικά.  

* Δημοσιογράφος

Η μάστιγα της παρακμ ς σχατα όρια δια οράς
και διαπλοκ ς

Η ΕΥ ΩΠΑ ΚΗ ΕΠΙΤ ΟΠΗ, Η 
ΚΥΒΕ ΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΒ, Η ΔΙΟΙ
ΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΚΑΙ Η ΚΥΒΕ
ΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΔ Π ΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, Π ΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Π ΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΔΙΚΑΙΕΣ. 
Π ΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥ ΟΥΝ 
ΤΙ ΓΝΩ Ι ΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ, 
ΤΟ ΕΥ ΟΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΣ , ΣΥΜΠΕ ΙΛΑΜ
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΑΚΤΟΥ 

ΕΝΗΣ 
ΕΝΟ ΩΝΤΟΣ*

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΑΝΟΣ

Είναι αποδεδειγμέ-
νο ότι το μεγαλύτε-
ρο μερίδιο ευθύνης 
για την άνθηση της 
διαφθοράς και της 
διαπλοκής φέρει η 

ανορθόδοξη λει-
τουργία του κομμα-

τικού συστήματος, 
που εξέθρε ε την 

αναξιοκρατία, ανή-
γαγε το ρουσφέτι 

σε επιστήμη και 
άφησε διάτρητο το 

νομοθετικό πλαί-
σιο, ανοίγοντας 

τον δρόμο στους 
επιτήδειους κερδο-

σκόπους, ντόπιας 
ή ξένης κοπής, να 
λεηλατούν ανενό-
χλητοι το δημόσιο 

χρήμα



27.01.2019
Της Κυριακής

Στις 22 Ιουλίου 2018 έγραφα στη 
«Σημερινή»: «Σήμερα, 44 χρόνια 
μετά, κουρασμένοι, απογοητευμένοι, 

στριμωγμένοι και αγωνιούντες για χίλια 
δύο, βρισκόμαστε με το εσωτερικό μέτωπο 
σμπαραλιασμένο απέναντι σε μιαν άκρως 
επικίνδυνη κατάσταση. Μια κατάσταση 
πραγμάτων που επιτείνεται από τη νίκη 
του Ερντογάν και την καθιέρωση του καθε-
στώτος του στην Τουρκία και τις εξελίξεις 
στη Συρία. Μια κατάσταση πραγμάτων που 
έχει προσλάβει μιαν άλλη διάσταση, μετά 
την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων 
στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και σε ολόκληρη 
την Ανατολική Μεσόγειο».  

Και πρόσθετα: «Σ’ αυτό το πλαίσιο εκκι-
νεί η νέα προσπάθεια στο Κυπριακό. Μια 
προσπάθεια, η οποία, δυστυχώς, ενέχει 
πολλά τελεολογικά στοιχεία. Είναι η άποψή 
μου ότι, όντως, το τέλος για το Κυπριακό 
πλησιάζει. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 
Ένα τέλος που η Τουρκία προσπαθεί να 
το προδιαγράψει στοχεύοντας, στο παρόν 
στάδιο, δύο πράγματα. Πρώτον, μια ρύθμιση, 
όχι λύση, του Κυπριακού, της οποίας το 
περιεχόμενο να μοιάζει Ομοσπονδία, αλλά 
να είναι περισσότερο Συνομοσπονδία και 
να της διασφαλίζει ρόλο επικυρίαρχου. 
Δεύτερον, μαζί με τη ρύθμιση, να διασφα-
λίσει στο όνομα των δήθεν υποχωρήσεών 
της, ρόλο και λόγο στην Κυπριακή ΑΟΖ 
και ευρύτερα στην ΑΟΖ της Ανατολικής 
Μεσογείου». 

Σήμερα ζούμε καθημερινά δηλώσεις 
και ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες 
επιβεβαιώνουν τους διχοτομικούς της 
στόχους. Η Τουρκία, απροκάλυπτα, 
πλέον, στοχεύει συνομοσπονδία ή συ-
νεταιρισμό δύο κρατών. Και, δυστυχώς, 
στο ίδιο πνεύμα βρίσκονται δηλώσεις και 
τοποθετήσεις αρκετών πολιτικών ηγετών 
στην τ/κ  κοινότητα. Ευτυχής συγκυρία 
το ότι ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν 
λύση επανένωσης υπό την μορφήν Ομο-

σπονδίας είναι και ο κ. Ακιντζί.  Και ας 
μη μου υποδείξει κάποιος το άλφα ή το 
βήμα για τον κ. Ακιντζί. Γιατί, προφανώς, 
το περιεχόμενο της ομοσπονδιακής λύσης, 
όπως το κατανοεί, δεν ταυτίζεται με την ε/κ 
πλευρά. Το θέμα είναι άλλο. Αν ΟΛΟΙ οι 
Τ/κ ηγέτες ταχθούν ενάντια στη λύση και 
την επανένωση, το Κυπριακό ουσιαστικά 
τελειώνει. Κατά συνέπειαν, το πρώτιστο το 
οποίο οφείλουμε να προωθήσουμε είναι 
την κοινή, με όσους Τ/κ την ασπάζονται, 
προσπάθεια για λύση, στο πλαίσιο που και 
η διεθνής κοινότητα αποδέχεται. Λύση, 
φυσικά, όχι χάριν της λύσης. Αλλά λύση, 
η οποία, όπως λέει και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, 
θα αποδώσει ένα φυσιολογικό/κανονικό 
κράτος. Δράση λοιπόν και όχι αδράνεια 
είναι το ζητούμενο. Πέραν τούτων…

 Στις 28 Οκτωβρίου 2018 έγραφα 
και πάλι στη ΣΗΜΕΡΙΝΗ: «Από τις 22 
Ιουλίου μέχρι σήμερα προέκυψαν δύο 
νέα στοιχεία αναφορικά με το ενδεχόμενο 
της επανέναρξης των συνομιλιών και ένα 
πρακτικό δεδομένο αναφορικά με την  ΑΟΖ 
μας.  Για τις συνομιλίες έχουν προκύψει η 
ιδέα που έριξε ο Πρόεδρος περί ‘χαλαρής 
Ομοσπονδίας’, η οποία έχει αποδειχθεί 
δύσπεπτος, από τη μια, και η έκθεση του Γ.Γ.  
για την Κύπρο. Αν κάτι συνενώνει τα δύο 
είναι η κοινή αντίληψη, όπως προκύπτει, 
για την ανάγκη εμπλουτισμού του πλαισίου 
συζήτησης με νέες ιδέες. Υπό αυτό το πρί-
σμα, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη τα περί 
νέων ιδεών και προβληματισμών, ρίχνει 

στο τραπέζι των ιδεών τη Συνομοσπονδία 
και τα δύο κράτη, συζητά και τη ‘χαλαρή’ 
και ζητά διαμοιρασμό της ΑΟΖ».   

Και συμπλήρωνα: «Είναι τραγικό, με όλη 
τη σημασία της λέξης, να προχωρούμε σε 
νέο κύκλο διαβουλεύσεων για το Κυπριακό 
και να μην έχουμε πλέον οι Ε/κ μεταξύ μας 
κοινό στόχο. Και, αντί να πολεμούμε την 
τουρκική πολιτική και τους τουρκικούς 
σχεδιασμούς, πολεμούμε ακατάπαυστα 
μεταξύ μας». 

Από τα πιο πάνω, τα οποία επιβεβαίωσε 
η παρέλευση του χρόνου, προκύπτει η 
άμεση ανάγκη να ξεκαθαρίσουν ορισμένα 
πράγματα. Πρώτον, οι νέες ιδέες δεν μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν καμιάν απολύτως 
ιδέα αντίθετη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.  
Δεύτερον, ότι η ΑΟΖ της Κύπρου ανήκει 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και, εφόσον 
λυθεί το Κυπριακό, στην Ομόσπονδη Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Τρίτον, στον στόχο 
της λύσης αρχών, το πλαίσιο των οποίων 
έχει διαμορφωθεί και διατυπωθεί με την 
ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβου-
λίου το 2009, είμαστε όλοι ενωμένοι.  Θε-
ωρώ ότι σ’ αυτά τα τρία μπορεί να είμαστε 
προσηλωμένοι όλοι. Ας τα κυνηγήσουμε 
με αποφασιστική δράση και συνέπεια.

Μιλώντας με μια φίλη εξ Ελλάδος, 
ακαδημαϊκό, όταν ξεκίνησε η 
υπόθεση των Πρεσπών ζήτησα τη 

γνώμη της προσπαθώντας να διαμορφώσω 
μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική άποψη. 
Νοείται βέβαια ότι, λόγω άλλων συναφών 
απόψεων, η φυσική μου κλίση ήταν προς 
την απόρριψη. Ήξερα βέβαια ότι αυτό το 
ζήτημα ταλάνιζε χρόνια την ελληνική εξω-
τερική πολιτική και απορροφούσε κρίσιμο 
διπλωματικό κεφάλαιο από άλλα, σαφώς πιο 
ώριμα και κρίσιμα μέτωπα. Όπως είναι του 
Αιγαίου αλλά και το ζήτημα της οικονομίας 
και βεβαίως τα ενεργειακά και η Κύπρος. 
Δεν μου διέφευγε επίσης το γεγονός ότι η 
Νέα Δημοκρατία κατά ένα μεγάλο μέρος 
τοποθετείτο με τόσο έντονους όρους μάλλον 
ευκαιριακά. Είναι γνωστές οι προηγούμενες 
θέσεις Μπακογιάννη αλλά και Μητσοτάκη.

Η απάντησή της ήταν κάθετη. Η συμφωνία 
είναι απαράδεκτη. Γιατί; ρώτησα. Προσπαθώ-
ντας να εκμαιεύσω επιχείρημα παρά στεγνή 
θέση. Η διεκδίκηση των Σκοπίων συνιστά 
πολιτισμική ιδιοποίηση, μου απάντησε. 
Μάλιστα, η απάντηση ήταν στην Αγγλική: 
‘cultural misappropriation’,  πράγμα που 
δείχνει ότι το βασάνισε το θέμα. Και όντως. 
Σε πρώτη εκτίμηση η επιμονή των Σκοπίων 
να χρησιμοποιούν το λήμμα ‘Μακεδονία’ 
συνιστά λαθροχειρία ξένης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, 
οι Μακεδόνες ήταν φύλο ελληνικό και το 
μακεδονικό ιδίωμα ήταν ελληνικό. Σίγουρα 
δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή γλώσσα 
των Σκοπιανών. Ορθώς εντάσσεται, λοιπόν, 

η ιστορία της Μακεδονίας μέσα στον ευρύ-
τερο κορμό της ελληνικής ιστορίας. Όσο δε 
για τη ‘μακεδονική γλώσσα’, χαρακτηρισμό 
που διεκδίκησαν και κέρδισαν τα Σκόπια, 
αυτή είναι βουλγαροσλαβική. 

Δεν θα ξεχάσω τραγελαφικό στιγμιότυπο 
που μου περιέγραψε Βούλγαρος φίλος όταν 
κατέπλευσε στη Βουλγαρία Σκοπιανός επί-
σημος και, ενώ μιλούσε με τον Βούλγαρο 
ομόλογό του και συνεννοούνταν περίφημα, 
ξαφνικά έθεσε θέμα παρεμβολής διερμηνέα. 
Διότι η ‘μακεδονική γλώσσα’, ισχυρίστηκε, είναι 
ξεχωριστή. Και συνέχισαν να μιλούν μέσω 
διερμηνέα αν και οι δύο καταλάβαιναν τέλεια 
τα λεγόμενά τους. Είναι εντυπωσιακό πώς το 
πολιτικό δέον κατισχύει της απλής λογικής! 
Βεβαίως μπορεί η ‘μακεδονική γλώσσα’ να 
έχει τις ιδιότητες της ομάδας αίματος «Ο αρ-
νητικό» και να μπορεί να γίνεται κατανοητή 
απ’ όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Αφήνοντας 
κατά μέρος αυτήν την πιθανότητα, είναι σαφές 
ότι οι Σκοπιανοί εργαλειοποίησαν τη μακεδο-
νική γλώσσα για να μπορέσουν να κτίσουν 
διακριτή ταυτότητα. Κάτι που θα μπορεί να 
τους διακρίνει από τους Βούλγαρους και τους 
υπόλοιπους Σλάβους αλλά, σημαντικότατα, 
να τους εξασφαλίσει μια οικουμενική εθνική 
ταυτότητα για απορρόφηση του εγχώριου 
φυγόκεντρου αλβανικού αλυτρωτισμού. 

Και αν συμβαίνουν όλα αυτά γιατί να 
αντιδρά τόσο η Ελλάδα; Δεν τη βολεύει πο-
λιτικά η ομαλοποίηση με τα Σκόπια; Δεν τη 
βολεύει η ενίσχυση της κρατικής οντότητας 
των Σκοπίων; Κατ’ αρχάς ξεκινούμε από 
το γεγονός ότι με τη χρήση του λήμματος 
‘Μακεδονία’ από τα Σκόπια επιτελείται μια 
πολιτισμική λαθροχειρία. Για να φτάνει στο 
σημείο μια κυβέρνηση να μοιράζεται την 

κληρονομιά της με έναν παραχαράκτη, πρέ-
πει να υπάρχουν συντριπτικά, διαχρονικά 
πλεονεκτήματα. Αφήστε που η διαχρονία 
του πολιτισμού δεν μπορεί να αφήνεται στα 
χέρια μιας περαστικής κυβέρνησης. Έστω, 
όμως. Ποια είναι αυτά τα τόσο θελκτικά 
πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας; Να 
έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί που επείγονται 
είναι οι ίδιοι οι Σκοπιανοί και οι Αμερικανοί 
προκειμένου να ενταχθούν τα Σκόπια στο 
ΝΑΤΟ και να τεθούν οριστικά εκτός σφαίρας 
ρωσικής επιρροής. Εξ ου και η αντίδραση 
των Ρώσων. Αυτά όμως τα πολιτικά οφέλη 
περιέρχονται σε τρίτους και όχι στην Ελλάδα. 

Μήπως η συμφωνία σηματοδοτεί νέο 
ξεκίνημα στις σχέσεις Σκοπίων - Ελλάδας; 
Πολύ αμφίβολο. Ήδη οι Σκοπιανοί ρίχνουν 
υπονοούμενα για μακεδονική μειονότητα εντός 
Ελλάδος. Να μη γίνει στο τέλος ο ‘Μακεδονισμός’ 
τους Δούρειος Ίππος εις βάρος της Ελλάδας. 
Περαιτέρω, όμως, ακόμη δεν είναι βέβαιο τι 
μορφή θα λάβει το σκοπιανό σύνταγμα και 
αν πράγματι θα είναι ελεύθερο αλυτρωτικών 
διεκδικήσεων εναντίον της Ελλάδας.   

Στο τέλος της ημέρας, η απόφαση για 
συνομολόγηση της συμφωνίας των Πρε-
σπών δεν φαίνεται καθόλου μελετημένη. Η 
πολιτική επιχειρηματολόγηση είναι λειψή 
και το μόνο που μένει είναι ένας αόριστος 
κοσμοπολιτισμός, που αίρεται πάνω από 
τους θεωρούμενους πολεμοχαρείς εθνικι-
σμούς του έθνους-κράτους. Δηλαδή, στο 
τέλος αυτό που μένει δεν είναι το πολιτικό 
όφελος αλλά μια κοσμοπολίτικη υπερο-
ψία, που θέλει πρωτόγονους τους έχοντες 
σεβασμό στην πολιτισμική κληρονομιά.

Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποτε το μεγάλο 
βήμα από το έθνος - κράτος ή πιο σωστά 
από την εθνοκεντρική θέαση των πραγμά-
των σε κάτι άλλο. Σε άλλες συσσωματώσεις. 
Υποψιάζομαι ότι αυτό θα αργήσει πολύ. 
Διότι η εθνική οπτική κτίζεται φυσικώ τω 
τρόπω εδώ και αιώνες. Δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από την εκδήλωση της ανά-
γκης του ανθρώπου να ζήσει εν κοινωνία 
με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές αρχές, 
τις οποίες επιθυμεί να προστατεύσει.

Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ‘οραμα-
τικό’ βήμα δεν έχει γίνει ακόμα. Τα έθνη 
πασχίζουν να επικρατήσουν και να προω-
θήσουν τον πολιτισμό και τα συμφέροντά 
τους. Μήπως έχει αποφασίσει μόνη της η 
Ελλάδα να προχωρήσει στο άγνωστο;    

Συνήθως ο Αλέξης Τσίπρας τα πάει 
καλά στη Βουλή. Έχει την άνεση του 
ρήτορα, ρισκάρει να αυτοσχεδιάζει 

και να μιλά από στήθους χωρίς κείμενο, οι 
εξάρσεις του είναι συνήθως θεατρικές. Στη 
συνεδρίαση για τη Συμφωνία των Πρεσπών 
δεν ήταν στη μέρα του όμως. Η σκιά της 
Μακεδονίας έπεσε βαριά πάνω του και 
τον πλάκωσε.

Αντιθέτως, στην κατά τα λοιπά εξαιρετι-
κή και υψηλού επιπέδου συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου,  στη διάρκεια της οποίας 
ακούστηκαν επιχειρήματα και όχι κραυ-
γές, αυτή που κέρδισε ήταν η συντηρητική 
παράταξη στο σύνολό της. Οι ομιλίες του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντώνη Σαμαρά, 
της Ντόρας Μπακογιάννη σε συνδυασμό 
με την αιχμηρή δήλωση Καραμανλή συνέ-
τριψαν τα επιχειρήματα της Αριστεράς και 
κατέστησαν σαφές ότι η μεγάλη κεντροδε-
ξιά παράταξη είναι ενωμένη στις μεγάλες 
ιστορικές στιγμές, παρά τις αποχρώσεις της.

Ο Κυριάκος εκφώνησε μια ομιλία, την 
οποία θεωρώ πλήρη. Αποδόμησε σημείο 
προς σημείο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο 
Αντώνης, όπως μου είπε και μία φίλη μου από 
την Αριστερά, ήταν αυτήν τη φορά εξαιρετικός, 
διότι κατ’ αυτήν «άφησε τον κουτσαβακισμό 
και τις μαγκιές και με μετριοπαθές ύφος 
έκανε ένα συγκλονιστικό μάθημα Ιστορίας 
μέσα στην αίθουσα». Η Ντόρα κατέρριψε, 
προσφεύγοντας σε απόρρητα έγγραφα, τις 
θεωρίες ότι η κυβέρνηση Καραμανλή δέχθηκε 
ποτέ συζήτηση για μακεδονική γλώσσα και 
μακεδονικό έθνος. Ο Καραμανλής ο ίδιος 
εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι δεν σεβάστηκε 
τις ευαισθησίες του κόσμου.

Παρά ταύτα ο Πρωθυπουργός δεν συ-
νέλαβε τη μεταβολή. Δεν κατάλαβε ότι με το 
Μακεδονικό ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη 
αρραγή ενότητα της ΝΔ. Δεν έπιασε το κλίμα, 
γιατί δεν ξέρει αυτό το κόμμα και, ζώντας 
μέσα στις αυταπάτες του, ψάχνει εναγωνίως 

να βρει «τρύπα» για να το διασπάσει. Και 
μολονότι δεν το κατάφερε ένα χρόνο τώρα, το 
αποπειράθηκε και προχθές κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του και συνεχίζει και σήμερα. 
Αδιόρθωτος. Και το ακόμη ωραιότερο που 
δείχνει πως αντιλαμβάνεται την επίλυση των 
εθνικών θεμάτων ο κύριος Πρωθυπουρ-
γός: Εκτός από τα Δεξιά επιχείρησε χθες 
να βγει και από τα Αριστερά ζητώντας τον 
λόγο από το ΚΚΕ για την αρνητική ψήφο 
του με αναφορές στην πρώτη Σλαβομακε-
δόνισσα νεκρή του εμφυλίου πολέμου, στο 
σλαβομακεδονικό αλφαβητάρι, στους 70.000 
πολιτικούς πρόσφυγες, στον Λένιν και στο 
δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Κοινώς 
έπαιξε με τις μνήμες των κομμουνιστών ο 
κύριος Τσίπρας για να συγκινήσει τη βάση 
του ΚΚΕ και να της θυμίσει τις ταλαιπωρίες 
της εξαιτίας των επιλογών της στον Εμφύλιο. 
Ούτε αυτό του ‘’βγήκε’’ του κυρίου Πρωθυ-
πουργού. Η απάντηση που έλαβε από τον 
Γενικό Γραμματέα του κόμματος Δημήτρη 
Κουτσούμπα αργά το βράδυ ήταν πληρωμένη.

Το μόνο που απέμεινε στον κύριο Αλέξη 
Τσίπρα μετά τις αποτυχημένες προσπάθειές 
του να διασπάσει τη Δεξιά και την Αριστε-
ρά, με όπλο το Σκοπιανό, ήταν οι δημόσιοι 
έπαινοί του προς τον Νίκο Κοτζιά, τον οποίο 
επαναπροσεγγίζει δημοσίως με αμφίβολες 
πιθανότητες επιτυχίας. Και τούτο διότι ο 
Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνεται 
συνεχώς στον δημόσιο διάλογο εδώ και 
μήνες, δεν λέει κάτι καινούργιο, μόνο η επι-
στολή παραίτησής του είναι άγνωστη. Κατά 
συνέπειαν, το εσωτερικό ταμείο Τσίπρα μετά 
τη συζήτηση στη Βουλή είναι μείον. Είναι 
βεβαίως το εξωτερικό, εξ ου και οι ύμνοι 
προς τον Πρωθυπουργό από τον γερμανικό 
και τον αμερικανικό τύπο. Αυτοί δεν έχουν 
εκλογικό βιβλιάριο όμως... 

*Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» 

Με καθυστέρηση και αντιφατι-
κά με ό,τι έγινε πριν από λίγα 
χρόνια, όταν ψηφίστηκε η 8η 

Τροποποίηση του Συντάγματος, η Εκτε-
λεστική εξουσία και η Βουλή θυμήθηκαν 
την ανάγκη διαχωρισμού του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στα αντίστοιχα δύο Δικα-
στήρια ως το Σύνταγμα προβλέπει. Μά-
λιστα ακούστηκαν δηλώσεις στα ΜΜΕ 
για, δήθεν, τεράστιο λάθος της Βουλής, 
όταν το 1964 ψήφισε ως Δίκαιο της Ανά-
γκης το Ν.33/1964, που συγκέντρωσε τις 
εξουσίες στο Ανώτατο Δικαστήριο. Άποψη 
που υποβιβάζει ατεκμηρίωτα και αβάσιμα 
τη σημασία του Νόμου εκείνου, γιατί της 
διαφεύγει σε ποια κατάσταση περιήλθε η 
δυνατότητα παροχής δικαιοσύνης τότε, που 
χωρίς τον Νόμο αυτό θα παρέλυε, μαζί με 
τη λειτουργία και ύπαρξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τούτο, γιατί η μεθοδευμένη 
«απόσυρση» των Τουρκοκυπρίων απ’ όλες 
τις θέσεις που κατείχαν θεσμικά, επέφερε 
τις ίδιες συνέπειες «παράλυσης» και άλλων 
θεσμικών Οργάνων. Ευτυχώς, η νομική 
τότε σκέψη οδήγησε στην ψήφιση Νόμων 
από τη Βουλή, ως Δίκαιο της Ανάγκης, 
με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης 
της λειτουργίας όλων των θεσμικών ορ-
γάνων και έτσι επιτεύχθηκε η διάσωση 
της Δημοκρατίας. 

Όμως, η συγκέντρωση σε ένα Δικα-
στήριο όλων αυτών των αρμοδιοτήτων 
οδήγησε, με το πέρασμα του χρόνου, φυ-
σιολογικά, σε καθυστερήσεις, παρά την 
αύξηση του αριθμού των Δικαστών του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου που κατά περι-
όδους αποφασίστηκαν και που σήμερα 
είναι δεκατρείς. Πρόσθετα, συνέτρεχαν 
άλλα προβλήματα, όπως η παράδοξη 
κατάσταση στην εκδίκαση κατ’ έφεση 
θεμάτων διοικητικής δικαιοσύνης, όπου 
η πρωτόδικη απόφαση, τελικά, εκρίνετο 

από ομόβαθμους άλλους Δικαστές του 
Ανωτάτου που την εξέταζαν ως Αναθε-
ωρητικό Εφετείο! 

Ο όγκος των υποθέσεων και οι εξ αυ-
τού του γεγονότος καθυστερήσεις προ-
βλημάτιζαν, χωρίς να υπάρξει, όμως, μια 
σε βάθος και σφαιρική, από τότε, μελέτη. 
Υπό την ιδιότητα του βουλευτή υποστή-
ριξα, όπως και μεταγενέστερα, ως απλός 
δικηγόρος, τη λύση με διαχωρισμό του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου στα αντίστοιχα δύο 
Δικαστήρια που το Σύνταγμα πρόβλεψε 
(λύση πλησιέστερη στο ίδιο το Σύνταγμα), 
όμως προτιμήθηκε από την Εκτελεστική 
Εξουσία και επικυρώθηκε από τη Βουλή 
με Νόμο, η δημιουργία ενός νέου Δικα-
στηρίου ως μορφή «μπαλώματος», προς 
αποφόρτιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
Στο νέο, «Διοικητικό», όπως ονομάστηκε, 
Δικαστήριο, η 8η τροποποίηση του Συ-
ντάγματος και η νέα Νομοθεσία κληρο-
δότησαν, ως άμεση δικαστική ύλη, όλες 
τις πρωτόδικες εκκρεμούσες προσφυγές 
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου!

Μ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, ο Νομοθέτης, 
με τη σύμφωνη γνώμη Υπουργού, Γενικού 
Εισαγγελέα και Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως 
προκύπτει από τα πρακτικά της Επιτροπής 
Νομικών της Βουλής, αφ’ ενός δεν τήρησε 
τη διάκριση των εξουσιών και, αφ’ ετέρου, 
απλώς αφαίρεσε δικαστική εκκρεμούσα 
ύλη και δικαιοδοσία από το Ανώτατο Δι-

καστήριο, ενώ κατά το Σύνταγμα αυτή η 
δικαιοδοσία (περί την διοικητική δικαι-
οσύνη) είχε αποδοθεί αποκλειστικά στο 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Μά-
λιστα, η διαδοχή των αποφάσεων από το 
1964 διαμόρφωσε ένα καθαρά Κυπριακό 
Δίκαιο, του οποίου τη σημασία και προ-
σφορά αναγνώρισε η ίδια η Βουλή και 
«κωδικοποίησε» σε Νόμο τις κυριότερες 
τουλάχιστον αρχές, το 1999 (περί των Αρ-
χών του Διοικητικού Δικαίου). Πρέπει να 
θυμίσω ότι, όταν ο Παγκύπριος Δικηγορι-
κός Σύλλογος διοργάνωνε ενημερωτικές 
ανοικτές συνεδριάσεις, για προβληματισμό 
περί την ανάγκη της συγκεκριμένης 8ης 
συνταγματικής τροποποίησης, εκεί κάποιοι 
από εμάς τάχθηκαν με διαφωνία, γιατί επρό-
κειτο για μια σπασμωδική ή μεμονωμένη 
κίνηση, χωρίς περαιτέρω προβληματισμό 
ή σφαιρικό προγραμματισμό που δεν θα 
μπορούσε να λύσει τα ευρύτερα προβλήματα, 
όπως και δεν τα έλυσε, ως προκύπτει από 
τη «σκιά» που τώρα προέκυψε.

Η διοικητική δικαιοσύνη 
Βέβαια, δεν πρέπει να διαφύγει της 

προσοχής ότι η διοικητική δικαιοσύνη 
με το νέο Δικαστήριο σε πρώτο βαθμό 
απονέμεται από Δικαστές που διορίστη-
καν με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις 
προσόντων, γνώσεων και πείρας στον 
συγκεκριμένο τομέα. Όμως, η έναρξη 

της λειτουργίας του νέου Διοικητικού 
Δικαστηρίου, ενώ αποτέλεσε μια σημα-
ντική κατακόρυφη διαφοροποίηση στην 
απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, έξω 
από την αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, 
δεν σχεδιάστηκε ως μέρος μιας ευρύτε-
ρης αναδιοργάνωσης των διαδικασιών 
για την απονομή της δικαιοσύνης. Απλώς 
αφαίρεσε την αποκλειστική αρμοδιότητα 
που κατά το Σύνταγμα ανήκε στο Ανώτατο 
Συνταγματικό Δικαστήριο και πρόσθετα 
κατέστησε το Ανώτατο Δικαστήριο, μόνο 
ως Εφετείο, περί την ορθότητα της πρω-
τόδικης απόφασης.

Οι όποιες απόψεις για συνταγματικές 
διαφοροποιήσεις ή λειτουργία έξω από το 
Δίκαιο της Ανάγκης ή ακόμη η δημιουρ-
γία τριτοβάθμιου Δικαστηρίου απαιτούν 
σοβαρότατη και σε βάθος μελέτη για όλα 
τα υπαρκτά προβλήματα. Κάτι που δεν έγινε, 
ενώ ήταν οφειλόμενο να γίνει με συνέπεια και 
διορατικότητα. Με τις σημερινές καταστάσεις 
και αμφισβητήσεις είναι απαραίτητη ανάγκη. 
Έχει όμως προεκτάσεις περί την έννοια του 
Κράτους Δικαίου, που δεν επιτρέπουν πει-
ραματισμούς υπό σπουδήν και πρόχειρες 
λύσεις, γιατί αφορά το δικαίωμα για δίκαιη 
δίκη, χωρίς σκιές και αμφισβητήσεις.

*Δικηγόρος

Ούτε από Δεξιά ούτε από Αριστερά Η «επάνοδος» στη λειτουργία των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων

Όχι στην αδράνεια - δράσηΠρέσπες: Κλείνοντας μέτωπα;

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ

Η συγκέντρωση σε ένα 
Δικαστήριο όλων αυτών 
των αρμοδιοτήτων οδή-
γησε, με το πέρασμα του 
χρόνου, φυσιολογικά, σε 
καθυστερήσεις, παρά την 
αύξηση του αριθμού των 
Δικαστών του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου που κατά 
περιόδους αποφασίστη-

καν και που σήμερα είναι 
δεκατρείς 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ   

Το πρώτιστο το οποίο 
οφείλουμε να προωθή-
σουμε είναι την κοινή, 

με όσους Τ/κ την ασπά-
ζονται, προσπάθεια για 
λύση, στο πλαίσιο που 

και η διεθνής κοινότητα 
αποδέχεται. Λύση, φυ-
σικά, όχι χάριν της λύ-

σης. Αλλά λύση, η οποία, 
όπως λέει και ο Γ.Γ. του 
ΟΗΕ, θα αποδώσει ένα 
φυσιολογικό/κανονικό 
κράτος. Δράση λοιπόν 

και όχι αδράνεια είναι το 
ζητούμενο

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ * 

Το εσωτερικό ταμείο 
Τσίπρα μετά τη συζήτηση 

στη Βουλή είναι μείον

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*


