
  
   

Υποστελεχωμένα τα δημόσια 
σχολεία, παρά την πληθώρα παιδιών 
που χρήζουν ειδικής στήριξης και 
βοήθειας.  
Ρ ΟΡΤΑ   

     
  Ε  

Φρέσκο χρήμα 150 εκ. και νέοι 
παίκτες μπαίνουν στην Ελληνική μετά 
τις 18 Μαρτίου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

Ν   

  ΣΕ Κ
«Σταθμός» ο έλεγχος της Κύπρου 

από τη one al, τονίζει ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Λογιστών, Μ. Σκανδά-
λης, στη «Σημερινή». 
ΣΥΝ ΝΤ Υ Η  

Κ   

  

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου μιλά για τις 
«ωδίνες» των Καιρών από την οπτική 
της «Διαλεκτικής της Αρμονίας», το 
ύψιστο πνευματικό του πόνημα, που 
συνέγραψε με τον Μίκη Θεοδωράκη.
ΔΙΑΔΡΟΜ Σ

   
  

Το μέλλον της χώρας με τους  
δύο Προέδρους θα κριθεί, όπως όλα 
δείχνουν, στη μοιρασιά των ισχυρών. 
Για την ώρα, εκατομμύρια λαού ζουν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχιας με 
μισθούς πείνας. 
ΔΙ ΝΗ   

Της Κυριακής
03.02.2019

www.simerini.com.cy ΑΡ.   ΜΑ Ί ΜΕ ΟΚ  ,

43 ΧΡΟΝΙΑ
ΓΡΑ ΟΥΜ  
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Α Ι ΡΩΜΑ  

 ΟΙΝΙΚ Σ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΛΟΓΙΣΤ Σ 
Πάνω από 200 κατηγορητήρια περιλαμβάνει το πρώτο ξεκαθάρισμα από 

το Τμήμα Φορολογίας. Σε αυτό το στάδιο οι ποινικές διώξεις αφορούν τη μη 
καταβολή φορολογικής δήλωσης, αλλά οι έρευνες για τις ομάδες «υψηλού 
κινδύνου» θα συνεχιστούν και για φοροδιαφυγή. Βγαίνουν από το ψυγείο και 
διώξεις κατά φοροοφειλετών που είχαν ανασταλεί. 
Α ΟΚΛ ΙΣΤΙΚΟ  

    Ο Τσίπρας υπήρξε επαναστά-
της φλογισμένος από αριστερές ιδέες 
και οράματα. Ούτε ο ίδιος, προδήλως, 
πίστευε ότι τόσο σύντομα και τόσο 
εύκολα οι συγκυρίες θα τον ανέβαζαν 
στην Πρωθυπουργία. Ήταν, όμως, οι 
συγκυρίες μόνο; Δεν ήταν μόνο συγκυ-
ρίες. Έδειξε ο ίδιος ότι ήταν χαρισματικός 
πολιτικός. Νεαρός, αλλά χαρισματικός 
και, για ορισμένους, και γοητευτικός και 
αποτελεσματικός. Ανήλθε στην Εξουσία 
με πρωτοφανώς λαϊκίστικης εκκοπής 
προπαγάνδα. Με ατέλειωτες ψευδολογί-
ες. Διαμόρφωσε αδίστακτη Κομματική 
Στρατηγική.

      Όταν ανήλθε στην Εξουσία, έγινε 
πρότυπο πολιτικής ασυνέπειας και κωλο-
τούμπας. Άλλα έλεγε και υποσχόταν, 
άλλα έπραττε και σχεδίαζε. Άλλα υπο-
σχόταν, άλλα υπηρετούσε. Και, κυρίως, 
από θανάσιμος πολέμιος του ΝΑΤΟ, 
των Αμερικανών και των Γερμανών, 
τελικά έγινε φανατικός υπηρέτης των 
συμφερόντων τους. Με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών απέδειξε ότι θυσίασε ελλαδικά 
συμφέροντα χάριν ΝΑΤΟϊκών αναγκών 
και σκοπιμοτήτων. Αστάθεια βέβαιη και 
όχι σταθερότητα στην περιοχή θα φέρει η 
«εκκρεμότης» που, δήθεν, διευθέτησε

     Αυτήν τη Συμφωνία την εκθείασε 
και ο δικός μας Πρόεδρος. Γιατί αναμεί-
χθηκε ο Νίκος σε μια τέτοια σοβαρή ιστο-
ρία, που διχά ει τον Ελληνικό Λαό; Το 
έπραξε επειδή είναι φίλος του Τσίπρα; Το 
έπραξε επειδή οι ιστορικές σχετικές του 
γνώσεις είναι ελλιπείς; Το έπραξε γιατί 
του το υπέβαλαν; Το απεφάσισε ο ίδιος; 
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν 
έχουν, πλέον, πρακτική σημασία. Σημα-
σία, όμως, έχει το γεγονός ότι πήρε θέση 
εναντίον της πλειοψηφίας του λαού της 
Ελλάδος, που τάχθηκε κατά της Συμφω-
νίας των Πρεσπών. Μια Συμφωνία, την 
οποία στην καλύτερη εκδοχή της αυτοί 
οι Έλληνες τη χαρακτηρίζουν ΚΑΚΗ και 
στη χειρότερη ΟΛΕΘ ΙΑ.

     Η Συμφωνία των Πρεσπών, σχολία-
σε ο Αναστασιάδης, αποδεικνύει ότι πρέ-
πει να επιβάλλονται «οι πραγματικότητες 
επί των συναισθημάτων». Όπως επεβλή-
θησαν στη Ζυρίχη, είναι η απάντηση  
Όπως συνέχισαν να επιβάλλονται το 
1963, το 1964, το 1967 στην Κύπρο. Και 
όπως γράφτηκαν οι πραγματικότητες του 
1974  Ποιες είναι οι πραγματικότητες 
στη Συμφωνία των Πρεσπών και ποια τα 
συναισθήματα; Τι πήρε η Ελλάδα όταν 
έδωσε Όνομα, Γλώσσα και Εθνικότητα; 
ΤΙΠΟΤΕ. Πήρε τίποτε. Η «πραγματικό-
της» υπήρξε μία: Έπρεπε ο κ. Τσίπρας να 
υπηρετήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. 
Και ο συναισθηματισμός ήταν η πραγ-
ματικότης του ότι: «Η Μακεδονία είναι η 
ψυχή της Ελλάδος»

     Ο κ. Αναστασιάδης δεν είχε λόγο να 
πάει κόντρα στη συντριπτική πλειοψηφία 
του Λαού. Δεν είχε ούτε υποχρέωση, 
ούτε ανάγκη να συγχαρεί τον Τσίπρα. 
Και να εκθειάσει ως πραγματιστικό το 
μοιραίο, εθνικό του επίτευγμα στις Πρέ-
σπες. Ένα επίτευγμα που θα φέρει όχι 
μόνο αποσταθεροποίηση αλλά και πολλά 
δεινά στην περιοχή, όπως κατηγορεί η 
πλειονότης των Ελλήνων. Όπως η Ζυρίχη 
κατέρρευσε με όλα τα δράματα και τις 
τραγωδίες που ακολούθησαν, έτσι και η 
Βόρεια Μακεδονία θα διεκδικεί αύριο τη 
Νότια Μακεδονία. Με Τουρκία, Βουλ-
γαρία, ωσία και όχι μόνο στη νέα φάση 
του. Ήδη ρωτούν οι ξένοι τους Έλληνες 
της Βόρειας Ελλάδος αν είναι πολίτες της 
Βόρειας ή της Νότιας Μακεδονίας. Όπως 
στην Κύπρο, αν είναι πολίτες της Βόρειας 
ή της Νότιας Κύπρου

     Στην Κύπρο ο Τσίπρας συζήτησε με 
τον Αναστασιάδη τι θα πει στον Ερντο-
γάν για το Κυπριακό. Είναι πράγματι 
πολύπτυχα σημαντικό να γνωρίζαμε τι 
είπαν. Δεν γνωρίζουμε, όμως. Και με την 
ελευθερία που μας εξασφαλίζει η άγνοια, 
υποβάλλουμε ότι ο Νίκος είπε στον Τσί-
πρα: «Φίλε Αλέξη, μια υπηρεσία μπορείς 
να προσφέρεις στην Κύπρο. Να πείσεις 
τον Ερντογάν να με καλέσει στην Άγκυρα 
για άμεση και ταχεία κανονική  λύση 
του Κυπριακού». 

 Α

ΟΠΟΊΟΣ Ε ΕΎΘΕΡΑ ΣΎ ΟΓΑΤΑΊ ΣΎ ΟΓΑΤΑΊ ΚΑ Α  ΡΗΓΑΣ ΕΡΑΊΟΣ
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Βαγγέλής έύαγγέλού

αποκαλύπτει για πρώτη φορα ολα οσα σύνεβησαν 
τισ 16 μερεσ απαγώγησ τού. στιγμεσ, ανθρώποι, 
σύναισθηματα σ' ενα βιβλιο με την ύπογραφη τού
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SAG AWARDS
Τα αναΤΡΕΠΤιΚα 
ΒΡαΒΕια, Οι νιΚΗΤΕΣ 
Και ΤΟ ΚΟΚΚινΟ Χαλι

ΚΥΡιαΚΟΣ ΠΕλΕΚανΟΣ
ΣΥΓΚινΗΤιΚΕΣ ΣΤιΓμΕΣ 
λιΓΟ ΠΡιν αναΧωΡΗΣΕι 
Για ΤΟ SURVIVOR

ΚΥΡιαΚΟΣ ΠΕλΕΚανΟΣ
ΘΕλΕι να ΦΕΡΕι ΤΟ 
ΤΡΟΠαιΟ ΣΤΗν ΚΥΠΡΟ!

ΣΗΜΕ  Σ Ο ΚΕ Ο
ΟΚ   Ο Ο Ο ΙΚΟΣ Ο Η ΟΣ

 ΜΕ Ο Η Ι  
ΗΣ Ε Σ ΚΥ ΟΥ

ΑΟ  Κύπρου  ρα κρίσης

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΆΡΘΡΟΓΡΆΦΟΥΝ
Μ Ν ΗΣ ΚΟ ΚΗΣ
Η ΕΝΝΟΊΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΊΑΣ
Α Ο ΙΣ   

Ι ΝΝ ΚΗΣ ΟΜΗ ΟΥ
Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΊ 
ΤΗΣ ΡΕΤΑΝΊΑΣ 
Α Ο ΙΣ   

ΣΟΣ 
Ι ΣΕΜΙ ΗΣ 

ΡΟΤΑ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ
ΑΠΟ ΝΑΎΤΊ ΊΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

Γονείς λένε ψέματα 
για να μη στείλουν τα 
παιδιά σε σχολεία όπου 
αλωνίζουν βαποράκια. 
Καταγγελίες από τον 
πρόεδρο των οργανω-
μένων γονιών Μέσης 
και Τεχνικής στη «Σ».
Ρ ΟΡΤΑ    

Χλώρακα, Έμπα, Κισσό-
νεργα και Λέμπα βάζουν 
«βέτο» στη μεταρρύθμιση 
Πετρίδη και θέτουν στο τρα-
πέζι το σενάριο συνένωσής 
τους. Οι τέσσερεις κοινότητες 
εδώ και 15 χρόνια λειτουρ-
γούν υπηρεσίες συμπλεγμα-
τοποίησης.  

Α ΟΣ  

αταγγε ίες 
που σοκάρουν
για ναρκ τικά 
σε σχο εία 

έ ουν να 
γίνουν μος  

υτικ ς ά ου   

Ο Ο Ο ΙΚΟΣ 
Ο Η ΟΣ

Δύο σημαντικές τάσεις φανε-
ρώνει η πρώτη δημοσκοπική 
ανάγνωση των επικείμενων 
Ευρωεκλογών, οι οποίες, αν 

τελικά εκδηλωθούν στις κάλπες, ενδεχο-
μένως να προκαλέσουν ισχυρές σεισμικές 
δονήσεις στο κομματικό στερέωμα. 

Εν πρώτοις, σχεδόν τρεις στους 
τέσσερεις πολίτες δηλώνουν ότι θα 
ψηφίσουν «τους υποψηφίους που 
είναι πιο κατάλληλοι, ανεξάρτητα 
από το κόμμα που υποστηρίζω» ή 
θα αποφασίσουν «ανάλογα με τις 

θέσεις των υποψηφίων». Η σκληρή 
κομματική ψήφος αποτελεί μειοψη-
φική τάση και επιβεβαιώνεται από 
επιμέρους ευρήματα της δημοσκό-
πησης που διεκπεραίωσε το  
Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τη 
«Σημερινή». Την ίδια ώρα, τα πρώτα 
δείγματα για την αποχή αποτυπώ-
νουν μια συμπαγή τάση απαξίωσης 
της επικείμενης εκλογικής διαδικασί-
ας, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία ψηφίζει  «Ευρώπη».  
ΔΗΜΟΣΚΟ ΗΣΗ     

ος κατά συνείδησιν στις Ευρ εκ ογές

  
  

Θολό παραμένει το τοπίο για το 
e it, 54 ημέρες πριν από την ημέρα 

«μηδέν».
ΔΙ ΝΗ  

ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚ Σ ΛΙ ΙΣ ΓΙΑ Γ ΩΤΡΗΣ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚ Σ ΡΟΚΛΗΣ ΙΣ 

Οι επί θύραις εξελίξεις στην κυ-
πριακή ΑΟ  θα καθορίσουν, 
αν χι αναπ δραστα, τουλά-

χιστον σε μεγάλο βαθμ , τα επ μενα 
βήματα και σχεδιασμούς της Κυπρι-
ακής ημοκρατίας σε βάθος χρ νου. 
Την ίδια ώρα που τα μηνύματα για τις 
γεωτρήσεις της   και οι 
διακηρύξεις στη Σύνοδο των  
αφήνουν χαμ γελα αισιοδοξίας, η 
Τουρκία κλιμακώνει στο κ κκινο  
τις απειλές της, εντείνοντας την αβε-
βαι τητα για την επ μενη μέρα.  

Η ώρα της κρίσης πλησιά ει. Η ανθε-
κτικ τητα των τριμερών συνεργασιών 
και η βοήθεια των υτικών μας συμμά-
χων θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, 
καθώς η ημοκρατία είναι ανήμπορη 
να αποτρέ ει οποιαδήποτε τουρκικά 
τετελεσμένα ή, έστω, να προσφέρει 
ένα υποτυπώδες δίχτυ ασφαλείας στην 
Κυπριακή ΑΟ . Η μ νη μας ελπίδα 
είναι μην επαναληφθεί η ιστορία με 
τους Βυ αντινούς, που περίμεναν τα 
καράβια της Γαληνοτάτης για να τους 
σώσουν απ  τον  Πορθητή.
Ρ ΟΡΤΑ   ΑΝΑΛΥΣΗ  

 ΆΜΉΧΆΝΉ Ή ΛΈΥΚΏΣΙΆ ΠΆΡΆΚΟΛΟΥΘΈΙ ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΈΠΈΛΆΣΉ ΔΙΆ ΘΆΛΆΣΣΉΣ  
 ΜΟΙΡΆΖΟΥΝ ΜΈΡΙΔΙΆ ΓΙΆ ΤΆΜΈΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΆΝΘΡΆΚΏΝ, ΆΛΛΆ ΞΈΧΆΣΆΝ ΤΉΝ ΆΜΥΝΆ 

 ΚΙΝΉΣΈΙΣ ΣΤΡΆΤΉΓΙΚΉΣ ΆΠΟ ΡΏΣΙΆ ΣΈ ΛΙΒΆΝΟ ΚΆΙ ΣΥΡΙΆ

Υ Ο Ο Η ΟΥ  
ΜΕ Ο ΕΣ 

Υ Ο Ο ΙΚΟΥ
εκαθαρίζει το  αδιέξοδο μετά 

την κάθοδο Λουτ. Απόδοση ευθυνών 
ζητά η Λευκωσία, κόβει βόλτες στην 
κυπριακή ΑΟΖ το «Μπαρμπαρός». 

ΟΛΙΤΙΚΗ  ,    

Στα 32 της χρ νια, μία 
τυχαία ηλάφηση του μαστού 
της, ήταν η αρχή του δικού της 
Γολγοθά. Ακολούθησε ένας 
χρ νος μεγάλης δοκιμασίας με 
χημειοθεραπείες, μαστεκτομή 
και ακτινοθεραπείες. Η Ελπίδα 
νίκησε τον καρκίνο και σήμε-
ρα, 1  χρ νια μετά, εξιστορεί 
στη Σ  την περιπέτειά της. 
Αύριο η Παγκ σμια Ημέρα 
κατά του Καρκίνου.  
ΜΑΡΤΥΡΙΑ   

Η Ε πίδα γύρισε την π άτη στον καρκίνο

κφραση πολιτικής 
αβρ τητας ή παραπειστική 
εξαγγελία επικείμενων προ-
σεγγίσεων και στα υπ λοιπα 
εθνικά θέματα  Οι πολιτικοί 
αρχηγοί σχολιά ουν στη Σ  
τη δήλωση του Προέδρου 
της ημοκρατίας για τις 
Πρέσπες και, δι  αυτής, την 
ίδια τη συμφωνία, εν ει 
των κρίσιμων εξελίξεων στο 
Κυπριακ . 

ΟΛΙΤΙΚΗ  

ι ρέσπες και ο ναστασιάδης  



σ ο υ ν ά μ ι » 
ποινικών δι-
ώξεων, άνευ 
προηγουμέ-
νου, προωθεί 
το Τμήμα Φο-
ρολογίας, στο 

πλαίσιο των εκστρατειών φορολογικής 
συμμόρφωσης. 

Έγκυρες πηγές της «Σημερινής» της 
Κυριακής αποκαλύπτουν πως βρίσκονται 
σήμερα υπό ετοιμασία κατηγορητήρια 
για πέραν των 200 προσώπων, τα οποία 
ανήκουν σε επιλεγμένες επαγγελματικές 
ομάδες, που θεωρούνται «υψηλού κινδύ-
νου», όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές κ.ά. 
Ο αριθμός των διώξεων δεν αποκλείεται 
να αυξηθεί.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η 
εφημερίδα μας, το Τμήμα Φορολογίας 
έχει ήδη ασκήσει τις πρώτες διώξεις, τις 
τελευταίες ημέρες. Ο μεγαλύτερος, όμως, 
όγκος κατηγορητηρίων αναμένεται να 
καταχωρισθεί στο δικαστήριο το αμέσως 
επόμενο διάστημα.

Οι ποινικές διώξεις αφορούν, σε πρώ-
το στάδιο, τη μη καταβολή φορολογικής 
δήλωσης. Οι έρευνες αναμένεται, ωστόσο, 
να επεκταθούν και σ’ άλλα πιο σοβαρά 
θέματα, όπως ενδεχόμενη φοροδιαφυγή. 
Στο στόχαστρο θα βρεθούν επιλεγμένα 
πρόσωπα, όπως μας λέχθηκε, καθότι έχουν 
ολοκληρωθεί και οι αναλύσεις κινδύνου.

Τους προηγούμενους μήνες, το Τμή-
μα Φορολογίας είχε αποστείλει χιλιάδες 
επιστολές -προειδοποιήσεις σε επαγγελ-
ματίες, από συγκεκριμένες ομάδες υψη-
λού κινδύνου, για μη υποβολή δήλωσης 
εισοδήματος και δήλωσης ΦΠΑ.  

 έλε οι και 
εί πρα   εκ  ια 

Βάσει των τελευταίων επίσημων στοι-
χείων, που εξασφάλισε η «Σ», για το 2018, 
το Τμήμα Φορολογίας πραγματοποίησε 
φορολογικούς ελέγχους σε πέραν των πέντε 
χιλιάδων προσώπων για θέματα ΦΠΑ και 
επιστροφής φόρου. Ως αποτέλεσμα αυτών 
των ελέγχων, για το 2018, έχει επιστραφεί 
στο κράτος φόρος που ανέρχεται σε 33 εκατ. 
ευρώ περίπου. Έχουν εξεταστεί άλλες 500 
και πλέον υποθέσεις που αφορούν εταιρείες, 
που δεν κατέβαλαν φόρο άμυνας επί των 
μερισμάτων που έλαβαν ή σε περιπτώσεις 

λογιζόμενης διανομής μερίσματος. 
Επιπρόσθετα, μετά τη λήξη της προ-

θεσμίας για το Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων, 
το Τμήμα Φορολογίας θα αρχίσει την 
ανάλυση, ανά Επαρχιακό Γραφείο, όλων 
των υποθέσεων χρεωστών με στόχο την 
εξεύρεση τρόπων είσπραξης των ποσών, 
τα οποία είχαν διευθετηθεί μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας. 

Την ίδια ώρα, αναμένεται να «βγουν 
από το ψυγείο» και οι ποινικές διώξεις 
οφειλετών, που είχαν ανασταλεί σε μεγάλο 
βαθμό, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
του Σχεδίου Ληξιπρόθεσμων.

Της Κυριακής
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αβ ς  και 
Μούττη

στον ρη

Κάπου εκεί μακριά, περίπου 
225 εκατομμύρια χιλιόμε-
τρα από τη Γη, πάνω στον 

παγωμένο πλανήτη Άρη, ανάμεσα 
στις σφοδρές αμμοθύελλες, τους κρα-
τήρες και τα βουνά, βρίσκονται δύο 
βράχοι οι οποίοι αποκτούν πλέον ιδι-
αίτερη σημασία για την Κύπρο, αφού 
πρόσφατα τους δόθηκαν ονόματα 
στην κυπριακή διάλεκτο. 

Για πρώτη φορά, η ΝΑΣΑ υιοθέ-
τησε λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο, 
ονομάζοντας δύο βράχους στον πλα-
νήτη Άρη, τιμώντας έτσι το έργο του 
33χρονου Κύπριου επιστήμονα Δρα 
Κωνσταντίνου Χαραλάμπους, ο οποί-
ος εργάζεται στην αποστολή της δια-
στημοσυσκευής n ig t της ΝΑΣΑ, 
που προσεδαφίστηκε πρόσφατα 
με τεράστια επιτυχία στον κόκκινο 
πλανήτη. «Αυτή είναι η πρώτη φορά 
που έχουμε κυπριακής διαλέκτου 
ονόματα στον κόκκινο πλανήτη», δή-
λωσε στο ΚΥΠΕ ο Δρ Χαραλάμπους, 
ο οποίος είναι ερευνητικό μέλος του 
Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνη-
σης Διαστήματος ( ). 

Στον κ. Χαραλάμπους δόθηκε 
η ευκαιρία να επιλέξει λέξεις στην 
κυπριακή διάλεκτο προκειμένου 
να δοθούν ονόματα σε δύο βράχους 
που βρίσκονται στη γειτονική περι-
οχή του n ig t. Ο κ. Χαραλάμπους 
έστειλε στη ΝΑΣΑ διάφορες εισηγή-
σεις και τη σημασία των λέξεων και 
η ΝΑΣΑ έκανε την τελική επιλογή. 
«Έτσι, κάπου εκεί μακριά στο πλανή-
τη Άρη υπάρχει ένα μικρό κομμάτι 
από την Κύπρο μας», είπε στο ΚΥΠΕ 
ο κ. Χαραλάμπους. Από τώρα και στο 
εξής, λοιπόν, στον γεωλογικό κατά-
λογο του n ig t περιλαμβάνονται 
τα ονόματα «ζαβός» και «μούττη».  
«Αυτός είναι ο κατάλογος με τους πιο 
σημαντικούς βράχους που γειτονεύ-
ουν στο n ig t lan e  και οι οποίοι 
θα αναφερθούν και θα αναλυθούν 
στα αντίστοιχα επιστημονικά άρθρα, 
συνεντεύξεις, συνέδρια και συναντή-
σεις», είπε ο κ. Χαραλάμπους.  

ΆΛΉΘΈΙΆ, 
ΠΈΣΤΈ ΜΟΥ, 
ΤΙ ΘΆ ΓΙΝΈΙ ΤΏΡΆ

ΈΓΚΥΡΈΣ ΠΉΓΈΣ ΆΠΟΚΆΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΏΣ ΈΧΟΥΝ ΉΔΉ ΆΣΚΉΘΈΙ 
ΟΙ ΠΡΏΤΈΣ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΔΙΏΞΈΙΣ
ΤΙΣ ΤΈΛΈΥΤΆΙΈΣ ΜΈΡΈΣ
ΚΆΙ ΟΤΙ Ο ΜΈΓΆΛΥΤΈΡΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΚΆΤΉΓΟΡΉΤΉΡΙΏΝ ΆΝΆΜΈΝΈΤΆΙ 
ΝΆ ΚΆΤΆΧΏΡΙΣΘΟΥΝ ΤΟ ΆΜΈΣΏΣ 
ΈΠΟΜΈΝΟ ΔΙΆΣΤΉΜΆ

ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ ΆΣΘΈΝΈΙΣ
ΚΆΤΈΛΉΞΆΝ ΜΈΣΆ 
ΣΈ ΔΥΟ ΜΉΝΈΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑ ΙΟΥ 
 

.   
Το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950 

υπήρξε η πρώτη και μοναδική φορά 
στην κυπριακή Ιστορία που οι μάζες 

επέβαλαν επίσημα στην ηγεσία την ιδέα της 
Ένωσης ως κεντρικό εθνικό στόχο. Δεν ήταν 
απλώς ένα όραμα. Ήταν η κύρια πολιτική 
επιδίωξη. Πάνω σε αυτόν τον εθνικό στόχο 
στηρίχθηκε και ο Αγώνας του 55. Ακόμα και 
μετά τη Ζυριχική ανεξαρτησία, το 1967, με 
πρωτοβουλία του Γλαύκου Κληρίδη και του 
Εζεκία Παπαϊωάννου η κυπριακή Βουλή, 
με ομόφωνο ψήφισμά της, τάχθηκε υπέρ 
της Ένωσης με την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτός 
ο προαιώνιος πόθος, με τον οποίο μεγάλω-
σαν γενιές και γενιές Κυπρίων, ανακόπηκε 
βίαια το 1974 με την τουρκική εισβολή. 
Η κατοχή ανέτρεψε τον στόχο της Ένωσης 
πέρα από τα όρια του εφικτού. 

Τα νέα πολιτικά δεδομένα, και η ιστορική 
ανάγκη επιβίωσης στα έσχατα όρια του Ελλη-
νισμού, υποχρέωσαν σε επαναπροσδιορισμό 
του «εφικτού» και έθεσαν ως κεντρικό πολι-
τικό αφήγημα την Απελευθέρωση. Αφήγημα 
που σταδιακά (με απαρχή τις συμφωνίες του 
1977) αποκτά αλλοτριωμένο περιεχόμενο, 
προτού καταλήξει σήμερα να οριοθετείται 
ως κεντρικός πολιτικός στόχος η επί του 
εδάφους διχοτόμηση με τη δημιουργία 
μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.   

Παρόλα αυτά -ακόμα και μετά την τραγω-

δία του 1974 και τα αλλεπάλληλα αποτυχη-
μένα στρατηγήματα της πολιτικής ηγεσίας 
για επίλυση του Κυπριακού- ένα μεγάλο 
μέρος της μάζας του Κυπριακού Ελληνισμού 
εξακολουθεί να πιστεύει στο «ευκταίο». Στην 
Ιδέα της Ένωσης. Στο αδιόρατο εκείνο νήμα, 
που συνδέει την ιστορική αλληλουχία με τα 
σημερινά δεδομένα. Αυτό που καθορίζει τις 
αξίες και την ταυτότητά μας: «ποιοι είμαστε;», 
«τι κάνουμε;» και «πού πάμε;». 

Η Ένωση, εξ ορισμού, δεν έχει διχαστικό 
περιεχόμενο, αλλά θέτει τα όρια του «εφι-
κτού». Και μπορεί κάποιοι σήμερα να εκ-
μεταλλεύονται εκείνον τον προαιώνιο πόθο 
για να παραπλανήσουν τις μάζες ή για να 
εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ατζέντες 
και συμφέροντα, αλλά η Ιδέα παραμένει 
αναλλοίωτη. Δεν μεταλλάσσεται, ούτε προ-
σαρμόζεται σε νέα πολιτικά αφηγήματα, 
ξένα προς αυτήν.   

Είναι οι αξίες όπως εκφράζονται μέσα 
από το «ευκταίο» που (καθ)ορίζουν τα όρια 
του εφικτού. Τα έσχατα όρια. Και τα έσχα-
τα όρια δεν είναι η διχοτόμηση. Είναι η 
Απελευθέρωση.  

στερ γραφο 1: Οι ιδέες δεν πεθαί-
νουν ποτέ.  

στερ γραφο 2: Ο Ελληνισμός είναι 
ένας και αδιαίρετος. Ο ακρωτηριασμός 
της Μακεδονίας  ματώνει και την Κύπρο.

στερ γραφο 3: Αντί επιλόγου, κλείνω 
με τα λόγια του Κώστα Μόντη: 
Και τι θα γίνει τώρα,
θα σχίσουμε τα παλιά μας τετράδια
που ‘ταν γεμάτα χρωματιστή «Ένωση»,
θα σχίσουμε τα παλιά μας σχολικά τετράδια
που ‘ταν γεμάτα «Ένωση» διακοσμημένη 
με γιασεμιά και
λεμονανθούς και μαργαρίτες,
θα σχίσουμε τα παλιά αναγνωστικά των 
παιδιών μας
με τις ελληνικές σημαίες,
θα πετάξουμε τ’ αγαπημένο αναμνηστικό 
σκουφί του Γυμνασίου
με την «Ένωση» στο γείσο,
θα πετάξουμε τον χάρακά τους
και την τσάντα και την μπάλα και το ποδήλατο
που ‘γραφαν «Ένωση»;
Αλήθεια, πέστε μου, τι θα γίνει τώρα;

(ΚΥΠ ΟΣ 1974-1976, Β,605)

Η ιδέα της ν σης  δεν πε αίνει ποτέ

«Τσουνάμι» ποινικών διώξεων
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝ ΤΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΙΜΑ Ι ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τέσσερεις θάνατοι από γρίπη Α ση-
μειώθηκαν μέσα σε δύο μήνες στην 
Κύπρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο 

Υγείας, η δραστηριότητα της γρίπης στον 
κυπριακό πληθυσμό φέτος παρουσίασε 

αύξηση την τρίτη εβδομάδα Δεκεμβρίου 
2018. Από τη δεύτερη εβδομάδα Ιανουαρί-
ου 2019 μέχρι και σήμερα η δραστηριότητα 
της γρίπης παραμένει αρκετά αυξημένη. 
Την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2018 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 έχουν κα-
ταγραφεί 25 σοβαρά περιστατικά σε όλη 
την Κύπρο με εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένη γρίπη. Τα 10 από τα 25 σοβαρά 
περιστατικά νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας, ενώ 18 από τους 
25 αυτούς ασθενείς είχαν προδιαθεσικούς 
παράγοντες κινδύνου όπως σακχαρώδη 
διαβήτη, άσθμα, χρόνια αναπνευστική ή 

αιματολογική νόσο. Οι ηλικίες των σοβαρών 
περιστατικών κυμαίνονται από 20 μηνών 
έως και 91 ετών με διάμεση ηλικία 59 
ετών. Σημειώνεται ότι τέσσερα από τα 25 
σοβαρά περιστατικά κατέληξαν. Οι τρεις 
από τους τέσσερεις θανάτους συνέβησαν σε 
ασθενείς με υποκείμενα χρόνια προβλήματα 
υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν από τη 
γρίπη Α, ενώ στην τέταρτη περίπτωση η 
γρίπη Α επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη 
κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει πως η 
αντιμετώπιση της γρίπης περιλαμβάνει 
μέτρα προσωπικής υγιεινής που θα πρέπει 

να εφαρμόζονται απ’ όλον τον πληθυσμό 
και κυρίως από τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού (βρέφη, παιδιά, χρόνιοι πά-
σχοντες, εγκυμονούσες, κ.λπ). Ο καλύτερος 
τρόπος προφύλαξης από τη νόσο, ιδίως 
για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
είναι το εμβόλιο κατά της γρίπης, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες θεράποντος ιατρού 
και του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερα, 
σε ό,τι αφορά τα παιδιά με παράγοντες 
κινδύνου για σοβαρή γρίπη και συγκε-
κριμένα τα πάσχοντα με χρόνια νοσήματα 
του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού 
συστήματος, των νεφρών, καθώς και ανο-

σοκατασταλμένα παιδιά, θα πρέπει να 
εμβολιάζονται ακόμα και τώρα είτε στον 
παιδίατρό τους είτε, εφόσον πρόκειται 
για δικαιούχους, στα Κέντρα Μητρότητας 
και Παιδιού μετά από συνταγογράφηση 
από παιδίατρο. Σε ό,τι αφορά τον εμβο-
λιασμό ενηλίκων, αυτός μπορεί να γίνει 
στα Κέντρα Εμβολιασμού κάθε Επαρχίας. 
Στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και 
Λάρνακας τα Κέντρα Εμβολιασμού βρί-
σκονται στα αντίστοιχα παλαιά νοσοκομεία. 
Στις Επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου 
τα Κέντρα Εμβολιασμού βρίσκονται στα 
Γενικά Νοσοκομεία των πόλεων.

ροσοχή στη γρίπη Α 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΗΝΤΑ
. .. .

Μετά τη λή η του 
σχεδίου ρύθμισης 

λη ιπρ θεσμων χρε ν, 
αναμένεται να βγουν 

απ  το υγείο  και 
οι ποινικές δι εις 

φοροοφειλετ ν που 
είχαν ανασταλεί

ΠΕΡΣΊ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟ ΟΓΊΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊ-
ΗΣΕ ΟΡΟ ΟΓΊΚΟΎΣ Ε ΕΓΧΟΎΣ ΣΕ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 

 ΧΊ ΊΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑ ΚΑΊ 
ΕΠΊΣΤΡΟ ΗΣ ΟΡΟΎ ΚΑΊ ΩΣ ΑΠΟΤΕ ΕΣΜΑ ΑΎ-
ΤΩΝ ΕΧΕΊ ΕΠΊΣΤΡΑ ΕΊ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΎ 
ΑΝΕΡΧΕΤΑΊ ΣΕ 33 ΕΚΑΤ. ΕΎΡΩ ΠΕΡΊΠΟΎ.
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Το Θέμα 3

Ο «ατυχής» εκθειασμός μιας «ατυχούς» συμφωνίας

οικίλες αντιδράσεις, 
τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στην Κύπρο, 
προκάλεσε η απρο-
κάλυπτη στήριξη 
που πρόσφερε ο 
Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στον 
Έλληνα Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, 
για τη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ 
Ελλάδας-Σκοπίων, με την οποία εκχωρού-
νται στο κρατίδιο της Νότιας Βαλκανικής 
το όνομα της Μακεδονίας, η μακεδονική 
εθνότητα και η μακεδονική γλώσσα.  

Στη διάρκεια των εναρκτήριων δη-
λώσεών του στο Προεδρικό Μέγαρο, 
στο πλαίσιο της πρόσφατης συνόδου 
των e -7 στη Λευκωσία, απευθυνό-
μενος προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε:

«Για άλλη μια φορά θέλω να ευχη-
θώ ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, για 
τις προσπάθειες που καταβάλλεις, και 
κατέβαλες ιδιαίτερα με την επικύρωση 
της Συνθήκης, κάτι που μαρτυρεί πως, 
όταν υπάρχει θάρρος και πραγματισμός, 
ιδιαίτερα διάλογος, και όταν επικρατεί η 

ΜΙ ΑΛΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥΛΟΣ
.  

Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΈΚΘΈΙΆΖΈΙ 
ΜΙΆ ΣΥΜΦΏΝΙΆ ΠΟΥ ΈΓΙΝΈ 
ΧΏΡΙΣ ΔΉΜΟ ΉΦΙΣΜΆ ΚΆΙ 
ΆΠΟΡΡΙΠΤΈΤΆΙ ΆΠΟ ΤΉΝ 
ΠΛΈΙΟΝΟΤΉΤΆ ΤΟΥ ΈΛΛΉΝΙ
ΚΟΥ ΛΆΟΥ, ΈΝΏ Ο ΙΔΙΟΣ, ΣΤΟ 
ΚΥΠΡΙΆΚΟ, ΈΙΝΆΙ ΔΈΣΜΈΥ
ΜΈΝΟΣ ΣΈ ΔΉΜΟ ΉΦΙΣΜΆ 
ΣΈ ΠΈΡΙΠΤΏΣΉ ΣΥΜΦΏΝΙΆΣ 
ΓΙΆ ΛΥΣΉ

λογική αντί του συναισθήματος, υπάρχει 
προοπτική να υπάρξουν καταλήξεις σε 
διενέξεις που εν τη ουσία δεν δικαιολο-
γούνταν. Από την ώρα που διαγράφονται 
τα περί αλυτρωτισμού, από την ώρα που 
έχει κατά τον καλύτερο τρόπο αντιμετω-
πιστεί το θέμα, ώστε να μην υπάρχουν 
αμφισβητήσεις κατά πόσον αποτελούν τους 
διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή 
όχι, έχω την εντύπωση ότι αυτό που απο-
τυπώνει η Συμφωνία είναι όχι μόνο την 
αποφασιστικότητα, αλλά διασφαλίζει και τη 
μελλοντική προοπτική άριστων σχέσεων, 
άριστης συνεργασίας - που ούτως ή άλλως 
υπήρχε η συνεργασία. Δυστυχώς ή ευτυ-
χώς, ούτως ή άλλως, το όνομα είχε δοθεί 
από το 1992 και έχω την εντύπωση ότι 
θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε 
συναισθηματισμούς που δεν έχουν σχέση 
με την πραγματικότητα», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

πορίες
Η δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη 

επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις, ενώ βρί-
θει και αρκετών ανακριβειών, καθώς, μεταξύ 
άλλων, η συμφωνία των Πρεσπών: πρώτον, 
δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά το διευθετεί 
μέσα στη λογική της συγκυρίας, χάριν της εξυ-
πηρέτησης συμφερόντων άλλων χωρών και 
διεθνών οργανισμών που «υπέρκεινται» του 
εθνικού συμφέροντος, αγνοώντας τη διάσταση 
της ιστορικότητας, δεύτερον, δεν καταργεί τον 
αλυτρωτισμό των Σκοπίων, αλλά, αντίθετα, τον 
επικυρώνει και τον μοχλεύει περαιτέρω, ανα-
γνωρίζοντας στους Σκοπιανούς εθνική ταυτότητα 
και γλώσσα, τρίτον, αποτελεί αναλήθεια ότι «το 
όνομα είχε δοθεί από το 1992», πράγμα το 
οποίο, έτσι κι αλλιώς, δεν αποτελεί το πρωτεύον 
προβληματικό στοιχείο της συμφωνίας, τέταρτον, 
ο διεξαχθείς διάλογος συντελέστηκε μέσα σε 
κλίμα έντονων, έως αφόρητων, εξωτερικών 
πιέσεων, ιδία προς την ελληνική πλευρά, με 
αποκορύφωμα το πρωτοφανές γεγονός της 
επίσκεψης αρχηγού τρίτου κράτους (Μέρκελ), 
προκειμένου να εκμαιευθεί η επικύρωση της 
συμφωνίας, ενώ στο εσωτερικό της χώρας ο 
διάλογος ήταν προσχηματικός, έως ανύπαρ-
κτος. Η έγκρισή της, δε, κατέστη δυνατή μέσα σ’ 

ένα πρωτόγνωρο κλίμα έκνομων συναλλαγών, 
που την καθιστούν, τόσο πολιτικώς, όσο και 
ηθικώς, αίολη. 

Επιπλέον τούτων, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης προέβη στον εκθειασμό μιας 
συμφωνίας, η οποία δεν έτυχε της λαϊκής 
κύρωσης (δεν πέρασε από δημοψήφισμα, 
όπως συνέβη στα Σκόπια) και φαίνεται πως 
απορρίπτεται από τη συντριπτική πλειο-
ψηφία του ελληνικού λαού. Γεγονός που 
προκαλεί επιπρόσθετες απορίες, καθότι 
ο ίδιος είναι δεσμευμένος για διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος σε περίπτωση συμφωνίας 
για λύση του κυπριακού προβλήματος.  

Ο Νίκος Αναστασιάδης αποδύεται, πα-
ράλληλα, σε μια προσπάθεια ένταξης της 
συμφωνίας στην προοπτική του «πολιτικού 
πραγματισμού» και της «λογικής» αντίκρισης 
των πραγμάτων, σε αντίθεση με ό,τι επιτάσσει 
ο συναισθηματισμός, «που δεν έχει σχέση 
με την πραγματικότητα», όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε - στάση που παραπέμπει 
στη γνωστή  παντιέρα τού ανεδαφικού και 
αθεμελίωτου ρεαλισμού των εγχώριων ζη-

λωτών της λύσης για τη λύση, τώρα.  
Είναι απορίας άξιον, εν προκειμένω, εάν 

η αναγνώριση μιας προδήλως επίπλαστης 
εθνικής ταυτότητας, που συνιστά ξεκάθαρο 
σφετερισμό μιας άλλης ιστορίας, έχει οιαδή-
ποτε ιστορική ή λογική θεμελίωση, πέρα από 
την επιδίωξη να ικανοποιηθούν εργαλειακές 
ανάγκες του παρόντος, που διερωτάται κανείς 
πώς συνδέονται ή εξυπηρετούν τα εθνικά 
συμφέροντα. Παραμένει, δε, αδιευκρίνιστο, 
το τι κερδίζει η Ελλάδα από τη συμφωνία, 
ενώ εξακολουθούν να προβάλλουν ως εξαι-
ρετικά αμφίβολες οι πιθανές ωφέλειες από 
την εφαρμογή της, όπως διατάσσονται στο 
απλουστευτικό αφήγημα των αυτουργών της.

Επιπρόσθετα, αποτελεί πλήρη προσβολή 
και, ταυτόχρονα, ακύρωση της λαϊκής βού-
λησης η ταύτισή της μ’ έναν περιφρονητικά 
δηλούμενο «συναισθηματισμό», ο οποίος 
αντιτίθεται, δήθεν, στην ιστορική λογική των 
πραγμάτων. Αντιθέτως, πρέπει να υποδειχθεί 
ότι, αυτή η τελευταία, δεν νοείται χωρίς τη 
λαϊκή βούληση - λαϊκή κυριαρχία, που στην 
περίπτωση της συμφωνίας των Πρεσπών 
παραθεωρήθηκε βάναυσα. 

Ευλόγως, λοιπόν, διερωτάται κανείς, 
κατά πόσον τα όσα υπερασπιστικά των 
Πρεσπών ανέφερε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας αποτυπώνουν ή προεικονίζουν 
τις βαθύτερες προσεγγίσεις του και στο 
Κυπριακό, το οποίο, ενδεχομένως, σύντομα 
θα διέλθει των δικών του Συμπληγάδων 
επίλυσης. Και θα πρέπει να διευκρινίσει 
με σαφήνεια, πού είναι το θάρρος και πού 
η ατολμία, πού είναι ο πραγματισμός και 
πού το συναίσθημα, όταν μιλά γι’ αυτά. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η «Σ» απευ-
θύνθηκε στους αρχηγούς των πολιτικών 
κομμάτων, καλώντας τους να σχολιάσουν 
τις δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη για 
τη συμφωνία. Τις παραθέτουμε κάτωθι. 

έρ φ εοφ ου
Δεν σχολιάζω τη δήλωση του Προέδρου 

της Δημοκρατίας. Θα διατυπώσω, ωστόσο, τη 
θέση του κόμματός μου. Εμείς, ως Δημοκρα-
τικός Συναγερμός, σεβόμαστε τις αποφάσεις 
της Ελληνικής Πολιτείας, χωρίς να παραγνω-
ρίζουμε τα αισθήματα του ελληνικού λαού. 

ρος υπρια ο
Δεν νιώθω καμιάν ανάγκη να σχολιάσω 

τη συγκεκριμένη δήλωση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Είναι δικαίωμα του κ. Αναστασιάδη να έχει 
οποιαδήποτε άποψη θέλει. Ωστόσο, γενικά 
μιλώντας, θέλω να επισημάνω ότι το ΑΚΕΛ 
τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ συμφωνιών που 
επιλύουν περιφερειακά προβλήματα υπέρ 
των συμφερόντων των λαών και κανενός άλ-
λου.  Μέσα, ακριβώς, στο πλαίσιο αυτών των 
διευθετήσεων, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να 
υπάρχουν δεσμεύσεις ή πρόνοιες για ένταξη 
κρατών σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. 

ικ λας απα πουλος
Σεβόμενος πλήρως τις ευαισθησίες 

που υπάρχουν γι’ αυτό το ζήτημα, θέλω 
να επισημάνω ότι πρόκειται για μια ιστο-
ρική συμφωνία, η οποία ελπίζουμε ότι 
θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για την 
περιοχή των Βαλκανίων. 

αρί ος ι πουλος
Είναι θέμα που αφορά τον ίδιο τον ελ-

ληνικό λαό, ο οποίος έχει την ωριμότητα 
να κρίνει. Πέραν τούτου, όπως εμείς στο 
δημοψήφισμα του 2004 είχαμε αντιταχθεί 
σε οιασδήποτε μορφής παρέμβαση στην 
έκφραση της βούλησης του κυπριακού 
λαού, έτσι και τώρα, στην περίπτωση των 
Σκοπίων, θεωρούμε ότι αντενδείκνυται 
οιαδήποτε παρέμβαση από τη μεριά μας.  
Σεβαστή είναι και η απόφαση της Κυβέρνη-
σης, αλλά σεβαστή είναι και η άποψη που 
θα εκφράσει στην ετυμηγορία του ο λαός. 

λέ  εο ρους
Αν η «τόλμη» του Τσίπρα συνοδεύε-

ται από τη γοητεία των ανταλλαγμάτων, η 
αχρείαστη διαμάχη δυστυχώς τώρα αρχίζει 
και θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Οι 
Σκοπιανοί ήδη αμφισβητούν το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας, ενώ ο εθνικός τους ύμνος 
παραμένει ο ίδιος και η λέξη Μακεδονία 
αναφέρεται τέσσερεις φορές σ’ αυτόν.

Έλυσαν το Σκοπιανό και τώρα πάνε στην 
Άγκυρα για να λύσουν και το Κυπριακό. 

Αν ζούσαν οι Σεφέρης - Ελύτης και δοθεί 

το Νόμπελ Ειρήνης στον Σκοπιανό και 
στον Σκοπιανίζοντα, είμαι βέβαιη ότι οι 
δύο ποιητές θα επέστρεφαν τα δικά τους. 

ι ρ ος ερ ίκ ς
Δεν θέλω να προσδώσω πολιτική ση-

μασία στη δήλωση του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας. Θεωρώ, μάλλον, ότι εντάσσεται 
στο κλίμα πολιτικής αβρότητας μεταξύ 
των δύο Κυβερνήσεων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αλληλοϋποστήριξη των 
δύο χωρών στις διάφορες αποφάσεις και 
επιλογές τους. Εν προκειμένω, εκφράζει 
τη διάθεση του Προέδρου Αναστασιάδη 
να στηρίζει τις εκάστοτε επιλογές της ελ-
ληνικής Κυβέρνησης σε ό,τι πράττει, καλό 
ή κακό, ώστε να εξασφαλίζει και τη δική 
της στήριξη στις δικές του αποφάσεις.  

ι ρ ος ιλλ κας
Είναι πεποίθησή μας, ότι μεγάλα εθνικά 

θέματα, όπως το θέμα της Μακεδονίας 
και το Κυπριακό, πρέπει να τίθενται σε 
δημοψήφισμα, τόσο για λόγους αρχής όσο 
και για λόγους ουσίας. Βεβαίως, πρόκειται 
για δύο εντελώς διαφορετικά προβλήματα, 
μη συγκρίσιμα, αφού στη μια περίπτωση 
έχουμε μια διμερή διαφορά, που αφορά 
την ονοματολογία, και στην άλλη ένα διε-
θνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής, με 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου.  Ως εκ τούτου, είναι εντελώς διαφο-
ρετικά. Ωστόσο, πρέπει να υπομνήσουμε 
ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι 
δεσμευμένος για τη διεξαγωγή δημοψη-
φίσματος, σε περίπτωση συμφωνίας για 
το Κυπριακό, κάτι που δεν έγινε, όπως 
γνωρίζουμε, για το Μακεδονικό.  

ρί ος ρί ου
Η θέση του ΕΛΑΜ είναι ξεκάθαρη. Θε-

ωρούμε μεγάλο σφάλμα της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη ότι στήριξε τους χειρισμούς 
της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα στο θέμα 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Για μας, η 
Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι πάντα 
μία και ελληνική. Ως Κίνημα, στεκόμαστε 
δίπλα στον ελληνικό λαό, που αγωνίζεται 
να αλλάξει αυτήν την κακή συμφωνία. 



Ελλάδα και να δημιουργήσουν, εκ των 
πραγμάτων, εμφύλιο πόλεμο, έτσι ώστε να 
εφαρμόσουν τη λύση της διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας, την οποία θεωρούσαν 
ως μορφή διχοτόμησης. Μια λύση, η οποία 
θα ανέτρεπε την ιστορία και τα γεωπολιτικά 
αποτελέσματα της ΕΟΚΑ. Έτσι, η Βρετανία 
παίρνει τη ρεβάνς της στρατιωτικής ήττας που 
υπέστη το 55-’59 και διαλύει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, την οποία θεωρούσε ως το 
προηγούμενο στάδιο των δυο συνιστώντων 
κρατών. Τα γράφουν οι ίδιοι οι Βρετανοί 
στα έγγραφά τους. Το ΑΚΕΛ, που μέχρι το 
67 ήταν Ενωτικό, εν συνεχεία υιοθετεί τη 
διεθνιστική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης 
και μετατρέπει το Κυπριακό από αγώνα για 
ελευθερία και Ένωση σε καθαρά ταξικό, στη 
λογική του ανεξάρτητου κράτους και της 
κυπροκεντρικής συνείδησης. Διότι αυτό 
βόλευε τη Σοβιετική Ένωση, η οποία ήταν 
αντίθετη με την Ένωση, αφού, αν συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, η Κύπρος θα ήταν ΝΑΤΟ και η 
Μόσχα δεν το ήθελε. Γι’ αυτό και πριν από το 
σχέδιο Άτσεσον υποστήριζε την Κυπριακή 
Δημοκρατία και, όταν αυτό ματαιώθηκε, όταν, 
δηλαδή, απετράπη η Ένωση με ανταλλάγ-
ματα και η ΝΑΤΟποίηση, υιοθέτησε, τον 
Φεβρουάριο του 65, την τουρκική θέση για 
λύση ομοσπονδίας. Τότε και ο Μακάριος 
και το ΑΚΕΛ αντέδρασαν, διότι η ομοσπον-
δία χαρακτηριζόταν ως διχοτόμηση. Εκείνο, 
λοιπόν, που τότε αφόριζαν ως διχοτόμηση, 
σήμερα έγινε παντιέρα δήθεν επανένωσης!  

Διε ι μ ς Δ  και 
Η βρετανική πολιτική της κυπροκεντρικής 

συνείδησης πέρασε από το κομμουνιστικό 
ΑΚΕΛ στον νεοφιλελεύθερο ΔΗΣΥ, ο οποίος, 
χωρίς την ενωτική παράταξη, δεν θα υπήρχε 
ως κόμμα. Από το σύνθημα, «η Κύπρος είναι 
ελληνική», έχει μεταπέσει σε μια ουτοπική 
ευρωλαγνεία, που δεν συμφωνεί καν με 
την ευρωπαϊκή δεξιά του ΕΛΚ, αφού το 
ΕΛΚ δεν υποστηρίζει τις νεοφιλελεύθερες 
θέσεις του ΔΗΣΥ, που θα έπρεπε να ανήκει 
στους Φιλελευθέρους. Υπάρχει ακόμη κάτι 
που επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές: Οι 
φιλελεύθεροι υποστηρίζουν, όπως και η 
ηγεσία του ΔΗΣΥ, την ομοσπονδοποίηση 
της ΕΕ, ενώ το ΕΛΚ αναφέρεται μερικώς 
στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στη βάση 
του κοινωνικού, όμως, φιλελευθερισμού 
και χωρίς να τάσσεται υπέρ της ομοσπον-
δοποίησης της Ευρώπης. Άλλωστε, η θέση 
για τον αποκλεισμό της ομοσπονδοποίησης 
της ΕΕ είχε αποφασιστεί προ ετών, όταν 
καταρτιζόταν το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύ-
νταγμα, που εξελίχθηκε σε Συνθήκη της 
Λισσαβώνας. Αυτές δεν είναι θέσεις ΕΛΚ. 
Είναι θέσεις των Φιλελευθέρων! Οι νεο-
φιλελεύθερες διεθνιστικές αντιλήψεις της 
ηγεσίας του ΔΗΣΥ, ότι, δηλαδή, mone  talks 
(που θεωρούν το χρήμα ως τη μέγιστη αξία), 
συμπίπτουν στο Κυπριακό με τις αριστερές 

διεθνιστικές αντιλήψεις περί της πάλης των 
τάξεων στην ακόλουθη λογική: Ο μεν ΔΗΣΥ 
έχει την ψευδαίσθηση ότι ο πατριωτισμός 
και η εθνική ταυτότητα είναι γραφικότη-
τες και αχρείαστοι συναισθηματισμοί και 
ότι μόνο το χρήμα μπορεί να ενώσει τους 
Κυπρίους, άρα δεν χρειαζόμαστε εθνικές 
ταυτότητες. Το δε ΑΚΕΛ ζει στη δική του 
ψευδαίσθηση ότι το πρόβλημα θα επιλυ-
θεί ριζικά μέσω του ταξικού αγώνα και της 
κοινής πάλης της εργατικής τάξης. Άρα, δεν 
χρειάζονται εθνότητες. Μιλά μεν το ΑΚΕΛ 
για το προλεταριάτο, αλλά, εάν γίνει ένας 
έλεγχος στα οικονομικά της ηγεσίας και 
των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ, θα διαπιστωθεί 
ότι ουδόλως ανήκουν στην εργατική τάξη. 
Στην εργατική τάξη ανήκουν ο Αβέρωφ, 
που δήλωσε ότι έχει 800 ευρώ στην τρά-
πεζα, και οι υπόλοιποι τότε Υπουργοί, όπως 
έχει η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων, 
πλην του κ. Παμπορίδη. Είναι, πάντως, πρό-
δηλον ότι οι ταξικές διαφορές θα φέρουν 
σύγκρουση και όχι λύση, ενώ οι νεοφιλε-
λεύθερες αντιλήψεις του ΔΗΣΥ θα φέρουν, 
εάν εφαρμοστούν, εκτός της στρατιωτικής, 
την οικονομική υποδούλωση στην Τουρ-
κία, η οποία θα θέσει την Κύπρο υπό την 
πλήρη εξάρτησή της. Εάν, δε, ακουστούν 
οι απόψεις του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για 
να περάσει αγωγός μέσω Τουρκίας, τότε 
θα είναι το νησί και το όποιο πολιτειακό 
του σύστημα στο έλεος της Άγκυρας. Διότι 
ξεχνούν κάτι οι ηγέτες μας και δη εκείνοι 
του ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Η Τουρκία δεν πι-
στεύει ούτε στις λογικές του ΔΗΣΥ, ούτε του 
ΑΚΕΛ. Εάν πίστευε: Α) Θα ήταν μια άλλη 
μορφή Σοβιετίας. Όμως, ούτε ήταν, ούτε 
είναι. Όσο, δε, για τις αντιλήψεις του ΔΗΣΥ, 
εάν η Τουρκία ήταν νεοφιλελεύθερη στην 
οικονομία και δημοκρατική στο πολιτειακό 
σύστημα, ενδεχομένως να είχε την τύχη της 
Σοβιετικής Ένωσης. Να διαλυόταν. Διότι, το 
σύστημα και η συνοχή της Τουρκίας, όπως 
και της Σοβιετικής Ένωσης, δεν στηρίζεται 
στην ενίσχυση του δημοκρατικού δείκτη, 
αλλά σε εκείνο των δημοκρατικών ελλειμμά-
των. Γνωρίζει και η Τουρκία ότι ομοιάζει το 

σύστημά της με ένα μαύρο κουτί, όπου είναι 
μέσα φυλακισμένες αντίρροπες δυνάμεις 
και η ίδια η δημοκρατία. Και ότι, εάν ανοίξει 
αυτό το κουτί, θα μοιάζει πλέον με εκείνο 
της Πανδώρας. Εξ ου και το γεγονός ότι δεν 
προχωρούν οι εκδημοκρατικοποιήσεις και 
η ενταξιακή της πορεία. 

α μπαλ μα α ου 
α ρο καλου 
Πώς πάμε, λοιπόν, σε συνομιλίες, όταν σε 

Κύπρο και Ελλάδα το κομματικό σύστημα 
πάσχει από έναν αθεράπευτο τυχοδιωκτισμό, 
στον οποίο κάνουν πλάτη, σε ουκ ολίγες 
περιπτώσεις, τα ΜΜΕ; Με ποια Ελλάδα 
θα πάμε σε συνομιλίες ως στήριγμα; Με 
αυτήν του Αλέξη Τσίπρα, με κείνη του Μη-
τσοτάκη ή της Χρυσής Αυγής; Ο κ. Τσίπρας 
αρνήθηκε να φέρει τη συμφωνία για τη 
Μακεδονία ενώπιον του ελληνικού λαού σε 
δημοψήφισμα, ενώ αποκάλεσε -ενώπιον του 
Κύπριου και άλλων ξένων ηγετών τις προ-
άλλες στη Λευκωσία- όσους διαφωνούσαν 
μαζί του ως ακροδεξιούς, εθνικιστές που 
δεν μπορούν να σκεφτούν λογικά. Με ποιαν 
Ελλάδα, λοιπόν, πάμε σε συνομιλίες; Με την 
Ελλάδα του Υφυπουργού των Εξωτερικών, 
του κ.  Κατρούγκαλου, ο οποίος έλεγε σε 
σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην 
παρουσία του κ. Κοτζιά (και άλλων), όταν ήταν 
Υπουργός Εξωτερικών, για το Κυπριακό, τα 
εξής: «Έλα, μωρέ, θα βρούμε έναν τρόπο να 
τα μπαλώσουμε...». Όπως τον βρήκαν και 
στο Σκοπιανό. Ο Κοτζιάς κατάφερε σε ένα 
χρόνο και κάτι να το κλείσει. Ένα «αχρείαστο 
πρόβλημα», όπως το χαρακτήρισε ο κ. Τσί-
πρας ενώπιον του Προέδρου Αναστασιάδη, 
τελείωσε. Συνεπώς, ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος 
θεωρείται επιτυχημένος και πολιτικά αίλου-
ρος, άλλοτε κομμουνιστής, άλλοτε ολίγον 
Σοσιαλιστής επί Γ. Παπανδρέου, άλλοτε με 
τους ώσους και τελευταίως κολλητός, κάτι 
σαν κομισάριος, των Αμερικανών,  μπορεί 
να είναι ο κύριος σύμβουλος Αθηνών και 
Λευκωσίας στο Κυπριακό. Ιδανικός. Και 
αυτό, διότι τυγχάνει της υποστήριξης της 
Αριστεράς (ήταν επιστήθιος σύντροφος με 
τα στελέχη του ΑΚΕΛ), της νεοφιλελεύθερης 
δεξιάς του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, που τον 
εξυμνούσε, και γενικότερα του λεγόμενου 
ενδιάμεσου χώρου, καθώς και πολλών άλ-
λων απορριπτικών, εθνικοφρόνων και δη 
αντιομοσπονδιακών, που τον εμφάνιζαν από 
το ΜΜΕ ως την ασπίδα μας στο Κυπριακό. 
Και πότε συνέβαινε αυτό; Όταν ο δικός του 
πλανήτης ήταν ευθυγραμμισμένος με εκείνον 
του Νίκου Αναστασιάδη, στον οποίον ασκού-
σαν και ασκούν κριτική για την ομοσπονδία 
και την υπό συζήτηση λύση. Για να είναι, 
μάλιστα, πειστική η πρόταση θα πρέπει να 
υποβληθεί από τον ενδιάμεσο χώρο, όπου 
και αν υπάρχει, που τόσο πολύ τον στήριξε, 
και από τους απορριπτικούς γενικότερα. 
Μπράβο, Κοτζιά, άτυχοι Μακεδόνες! 

ι ο κ ες 
Για να είμαστε δίκαιοι. Εάν έρθει ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης με την παρέα του και 
την αδερφή του, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, 
δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα σηκώ-
σουν κεφάλι στην Τουρκία. Όπως δεν θα 
σήκωναν κεφάλι και στο Σκοπιανό. Θα τα 
μπαλώσουν και αυτοί! Τόσον ο πατέρας 
Μητσοτάκης, όσο και τα παιδιά του ήταν υπέρ 
της σύνθετης ονομασίας και είχαν ξαποστείλει 
επί τούτου παλαιότερα τον Σαμαρά. Ήταν, 
δε, εμφανής η διαφορά πολιτικών θέσεων 
μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη στη Βου-
λή των Ελλήνων, όπως και στο Κυπριακό. 
Οι Μητσοτάκηδες ήταν σφόδρα υπέρ του 
σχεδίου Ανάν. Άτυχη Ελλάς! 

Δεί μα ουρκικ  έ ε
Πώς να πάμε σε συνομιλίες, όταν: 1. Οι 

Τούρκοι αλωνίζουν την Κυπριακή ΑΟΖ. 
Εξέδωσαν νέες V  για ασκήσεις με 
συμμαχικές  δυνάμεις, υπονοώντας τους 
Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Έχουν εμπλέξει 
εκ νέου τις ΗΠΑ, οι οποίες, όμως, διέψευσαν 
δική τους συμμετοχή. 2. Το Συμβούλιο Εθνι-
κής Ασφάλειας της Τουρκίας, σε σύσκεψή 
του την περασμένη εβδομάδα, παραμένει 
αμετακίνητο στις θέσεις του για το Αιγαίο 
και την Κύπρο. 3. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Τουρκίας, με αφορμή την έκθεση του Σ. 
Ασφαλείας για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εκφράζει τη 
δυσφορία της Άγκυρας, επειδή δεν δόθηκε 
η έγκριση του ψευδοκράτους για την λήψη 
της απόφασης. Ταυτοχρόνως, αναφέρεται 
σε νέες ιδέες για το Κυπριακό και αφήνει 
ανοικτό το παράθυρο ακόμη και για μια 
μορφή λύσης ομοσπονδίας, γεγονός, που παρ’ 
ολίγον να αναγκάσει στελέχη των ηγεσιών 
ΔΗΣΥ,  ΑΚΕΛ και  ΔΗΚΟ να κτυπήσουν 
τις καμπάνες, ισχυριζόμενοι αλλαγή της 
τουρκικής στάσης! 4. Η τουρκική πολιτική 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», που είναι η προ-
έκταση της πολιτικής της τουρκικής λίμνης, 
τίθεται στην πράξη σε εφαρμογή το τέλος 
Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου με μεγάλη 
τουρκική διακλαδική άσκηση. Την περα-
σμένη Κυριακή δημοσιεύσαμε τον σχετικό 
χάρτη με τις τουρκικές διεκδικήσεις, που 
θέλουν την Άγκυρα να ελέγχει μια θαλάσσια 
περιοχή από τον Βόσπορο ώς το Αιγαίο, 
και η οποία φθάνει πλησίον της Κρήτης, 
μετά κινείται προς Καστελόριζο και, από 
εκεί, προς την Κύπρο, καταλήγοντας στην 
Αλεξανδρέττα. Ο τουρκικός στόχος είναι, 
μεταξύ άλλων, ο έλεγχος των πηγών φυσικού 
αερίου. Η πολιτική αυτή περνά μέσα από μια 
ομοσπονδιακή λύση συνομοσπονδιακού 
χαρακτήρα στο Κυπριακό, που θα αλλάζει 
τις ΑΟΖ μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 
5. Η Τουρκία ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί 
λύση με μηδέν εγγυήσεις και μηδέν στρατό. 
6. Η Άγκυρα ελέγχει ήδη τα κατεχόμενα 
μέσω του νερού, του ηλεκτρισμού, των επι-
κοινωνιών, της οικονομίας και των εποίκων. 

Αλλά και στρατιωτικά. Και στόχος της είναι 
να συνεχίσει να το πράττει και μετά τη λύση, 
όχι μόνο στον βορρά, αλλά και στον νότο. 7. 
Η Τουρκία και οι κατοχικές «αρχές» θέλουν 
τον διαμερισμό του φυσικού αερίου. Εάν 
δει κάποιος τους χάρτες και ό,τι η Άγκυρα 
διεκδικεί, κατανοεί το εξής: Ό,τι βρίσκεται 
στον βορρά ανήκει στην Τουρκική Εταιρεία 
Πετρελαίων και τα λοιπά στον «νότο» είναι, σε 
μεγάλο μέρος, προς διεκδίκηση. 8. Εάν δεν 
δοθεί η εκ περιτροπής Προεδρία, δηλαδή 
η διχοτόμηση της εκτελεστικής εξουσίας, 
δεν υπάρχει λύση. 
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Εκπρόσωπος του ΓΓ 
του ΟΗΕ Τζέιν Χολ 
Λουτ αφικνείται στην 
Κύπρο, όπου θα έχει 
σήμερα επαφές με 
τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και τον 

κατοχικό ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, για να 
συζητήσει μαζί τους τούς όρους αναφοράς. 
Και όλα αυτά συμβαίνουν υπό την σκιάν 
των θέσεων του Τούρκου Υπουργού των 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
περί νέων συνομοσπονδιακών ιδεών και 
υπό τον πολεμικό παιάνα του Ναυτικού 
της Άγκυρας, που αλωνίζει εντός της Κυ-
πριακής ΑΟΖ, στη λογική της «Γαλάζιας 
Πατρίδας». 

λίμα εμπι ο ς 
Ερώτημα: Πώς να πάμε σε συνομιλίες 

και επί τη βάσει ποιου κλίματος εμπιστο-
σύνης; Το ΑΚΕΛ δεν έχει εμπιστοσύνη 
στον Πρόεδρο, τον οποίο κατηγορεί ότι 
αυτός τροφοδοτεί με την πολιτική του και 
τις θέσεις του στο παρασκήνιο, τη λύση 
των δύο κρατών και της συνομοσπονδί-
ας. Ερώτημα συναφές: Και οι θέσεις του 
ΑΚΕΛ πόσο απέχουν από τις συνομο-
σπονδιακές, όπως τον κατηγορεί, θέσεις 
του Προέδρου; Μα το ΑΚΕΛ δεν είναι το 
κόμμα που υποστηρίζει την εκ περιτρο-
πής Προεδρία, που σημαίνει την, εκτός 
των άλλων, διχοτόμηση της εκτελεστικής 
εξουσίας; Δεν υπάρχει λόγος να σχολιά-
σουμε το  ΔΗΚΟ. Αναφέρεται στην καλή 
ομοσπονδία, χωρίς να προσδιορίσει ποτέ 
το ορθό της περιεχόμενο, επειδή γνωρίζει 
καλά ότι πρόκειται για πολιτική θέση, επί 
τη βάσει της οποίας θέλει να βρίσκει λό-
γους διαφοροποίησης από το ΑΚΕΛ και 
τον ΔΗΣΥ. Άλλωστε, το ΔΗΚΟ έπλεκε το 
εγκώμιο στον Νίκο Κοτζιά, τον αρχιτέκτονα 
της μεγαλειώδους, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, 
λύσης της «βορείου Μακεδονίας», για να 
κτυπά τον Αναστασιάδη ενόψει προεδρικών 
εκλογών. Και τι υποστήριζε και υποστηρίζει 
ο Ν. Κοτζιάς; Θέσεις πιο προχωρημένες 
από τον Κύπριο Πρόεδρο. Ένας από τους 
λόγους, για τους οποίους ο τέως Υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας είπε όχι στο σχέδιο 
Ανάν, είναι διότι, όπως υποστήριζε, δεν 
δημιουργήθηκε στην Κύπρο ένα καντόνιο 
στη Λευκωσία, το οποίο θα ανήκε στην 
κοινή ομοσπονδιακή Αρχή. Ο κ. Κοτζιάς, 
τον οποίο υποστήριξαν «απορριπτικοί», 
εθνικόφρονες και επώνυμοι αντιομοσπον-
διακοί, εισηγείτο ότι, αυτό το κοινό καντόνιο, 
έπρεπε να στηριχθεί στην κυπριακή και 
μόνο ταυτότητα. Να μην υπάρχουν Έλληνες 
και Τούρκοι. Μόνον Κύπριοι. Και, σταδι-
ακά, όπως ισχυρίζεται, αυτή η κυπριακή 
συνείδηση θα περνούσε σε ολόκληρο το 
νησί ως στοιχείο βιωσιμότητας της λύσης. 
Και εξαφάνισης του Ελληνισμού. Δεν τα 
αναφέρουμε αυτά τυχαία. Τα έχει γράψει ο 
ίδιος. Αρκετοί από αυτούς που υμνολογού-
σαν τον κ. Κοτζιά, που είναι δικαίωμά του 
να πιστεύει ό,τι θέλει, είναι ελληνολάτρες, 
με ή χωρίς εισαγωγικά, και ασκούσαν και 
ασκούν κριτική στη διπρόσωπη πολιτική 
Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ. Άφησαν, όμως, 
στο απυρόβλητο τον Κοτζιά.  

κ ς κομμου ι ς 
και ι ο μ    

Στο διά ταύτα, λοιπόν: Η πολιτική πρό-
ταση Κοτζιά για τη δημιουργία του κράτους 
των Κυπριλλίδων έχει δύο πηγές: Η πρώτη 
είναι οι διεθνιστικές κομμουνιστικές του 
καταβολές, τις οποίες αντάλλαξε με πο-
λιτειακά αξιώματα, γενόμενος, μάλιστα, 
μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, ένας 
«ΝΑΤΟϊκός κομμουνιστής». Η δεύτερη 
αφορά στη βρετανική και κομμουνιστική 
πολιτική στην Κύπρο. Οι Βρετανοί, μέσα 
από το ανεξάρτητο κράτος, επιχείρησαν 
από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσουν 
κρατική και δη κυπριακή συνείδηση, 
για να αποκόψουν την Κύπρο από την 

Ο Ν. ΚΟΤ ΙΑΣ, ΚΟΙΝΑ Α ΟΔ ΚΤΟΣ ΣΥΜ ΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ Μ  ΡΟΤΑΣΗ ΝΔΙΑΜ ΣΟΥ ΚΑΙ Α ΟΡΡΙ ΤΙΚΩΝ 

Υποδοχή στη Λουτ με τουρκικές κανονιές...  

ΔΥΟ ΠΡΟΤΆΣΈΙΣ ΣΤΟ ΠΛΆΙΣΙΟ 
ΤΏΝ ΜΟΈ ΜΈ ΤΉ ΣΥΜΜΈΤΟ
ΧΉ ΤΏΝ ΉΓΈΤΏΝ, ΤΏΝ ΠΡΈΣ
ΒΈΏΝ ΤΏΝ Μ. ΜΈΛΏΝ ΤΟΥ Σ. 
ΆΣΦΆΛΈΙΆΣ ΚΆΙ ΤΉΣ ΈΈ ΓΙΆ 
ΝΆ ΓΙΝΈΙ ΚΆΛΥΤΈΡΆ ΆΝΤΙΛΉ
ΠΤΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ    

Κάτω από ποιες προ πο-
θέσεις η Λουτ στην Κύπρο 

Ή διεθνιστική σύμπλευση 
ΔΉΣΥ  ΆΚΈΛ και 

η Τουρκία

Τι συμ αίνει σε Κύπρο 
και Έλλάδα και τι 

αξιώνει η γκυρα  

ΑΎΤΕΣ ΕΊΝΑΊ ΟΊ ΤΟΎΡΚΊΚΕΣ 
ΝΑ ΤΕΧ ΤΩΝ ΤΕ ΕΎΤΑΊΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ, ΠΟΎ ΚΑΤΑΜΑΡΤΎΡΟΎΝ 
ΟΤΊ Η ΚΎΠΡΊΑΚΗ ΑΟ  ΤΕ ΕΊ ΎΠΟ 
ΤΟΎΡΚΊΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. ΜΕ ΑΝΟΊΚΤΟ 
ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΟΊΚΟΠΕΔΟ  ΚΊΝΕΊΤΑΊ 
ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ . Η ΔΕ Κ. ΟΎΤ 
ΓΊΝΕΤΑΊ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΊ Α 
ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΊΣ ΚΑΊ Ο ΕΣ ΠΎΡΟ Ο-

ΊΚΟΎ ΚΑΊ ΑΡΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ...  

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑΜ ΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΈΘΝΏΝ ΣΧΈΣΈΏΝ

.

α μπορούσαμε να παραθέσουμε 
και άλλες τουρκικές αξιώσεις, επί τη 
βάσει των οποίων μπορεί ο καθένας, 
αλλά και η κ. ουτ να κατανοήσουν, 
κατά π σον μπορεί να λυθεί, ή χι, 
δημοκρατικά και βιώσιμα το Κυ-
πριακ , με σα σήμερα συ ητούνται, 
χωρίς την αλλαγή της τουρκικής στά-
σης. Εκτ ς του γεγον τος τι ο τουρ-
κικ ς στ λος και το Μπαρμπαρ ς   
αλωνί ουν στην κυπριακή ΑΟ , ο  
Αττίλας, που εδρεύει στην Κύπρο, 
υποδέχεται την κ. ουτ με κανονιές  
Οποία  τιμή  Με ασκήσεις, δηλαδή, 
και βολές πυροβολικού πλησίον της 
Μ ρφου και αρμάτων μάχης κάτω 
απ  τον Πενταδάκτυλο, απέναντι απ  
το Σοπά . Κατά καιρούς προβαίνου-
με σε εισηγήσεις, δι τι δεν είμαστε 
απορριπτικοί. δού, λοιπ ν, ακ μη 
δύο: α πάρει την κ. ουτ, είτε ο Πρ -
εδρος είτε κάποιος των συνεργατών 
του, να δει με τις δι πτρες και να 
ακούσει της κανονιές της κατοχής. 

πάρχει και πιο καλή εισήγηση, επα-
ναπροσεγγιστική, στο πλαίσιο των 
ΜΟΕ: α παρακολουθήσουν μα ί με 
την κ. ουτ οι ηγέτες των δύο Κοινο-
τήτων, με τους πρέσβεις των μονίμων 
μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και της ΕΕ, καθώς και στην παρου-
σία του Επιτρ που της Κύπρου ρ. 
Στυλιανίδη, προσωπικού φίλου και 
θαυμαστή του Ταγίπ Ερντογάν, τις 
τουρκικές κανονιές. Και, μετά, ας 
προβούν σε δηλώσεις. σως να είναι 
μια κλασική ευκαιρία να κατανοή-
σουν λοι την πραγματική διάσταση 
του Κυπριακού  Την κατοχή. 

.Γ.: Καθ λου τυχαία δεν αναφέρ-
θηκε ο γραφών στις ηγεσίες ΗΣ  
και ΑΚΕ . Αυτοί θα σπεύσουν, ούτως 
ή άλλως, απ  μ νοι τους. έρουν τον 
δρ μο... τυχη Κύπρος      

ροτάσεις για Ε
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ύο, αντίθετα, ρεύματα καταγράφονται 
στην πρώτη μέτρηση της κοινής 
γνώμης ενόψει των επερχόμενων 
Ευρωεκλογών. Αφενός, κυριαρχεί 
η τάση για ψήφο κατά συνείδησιν 
και, αφετέρου, επιβεβαιώνεται ότι 
πάμε σε εκλογές υψηλής αποχής.

Ειδικότερα, ένας στους δύο ψηφοφόρους (το 53 ) 
δηλώνει ότι θα  σταυρώσει όσους θεωρεί ως τους 
πιο κατάλληλους ευρωβουλευτές «ανεξάρτητα από 
το κόμμα που συνήθως ψηφίζω», το 18  θα ψηφί-
σουν «ανάλογα με τις θέσεις των υποψηφίων» και 
μόλις το 25  ακολουθούν την κομματική γραμμή. 
Οι αδιόρατες ζυμώσεις στην κοινωνία των πολιτών 
επιβεβαιώνονται από επιμέρους ευρήματα της έρευ-
νας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά «που θα πρέπει 
να έχει ένας ευρωβουλευτής». Ως  οριζόντια προ-
ϋπόθεση (σε ποσοστό 60 ) θεωρείται η «ισχυρή 
προσωπικότητα» του υποψηφίου και σε μικρότερο 
βαθμό (35 ) να έχει «μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά 
δρώμενα» ή να είναι «ενεργό μέλος της κοινωνίας» 
(22 ), την ώρα που το «κριτήριο»  της κομματικής 
ταυτότητας καταποντίζεται με μόλις 6 .  

Το μήνυμα του κόσμου είναι ξεκάθαρο και το 

ερώτημα (που θα κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο 
τους) είναι κατά πόσον αυτή η τάση θα εκδηλωθεί στην 
κάλπη. Για την ώρα, εκείνο που με σχετική ασφάλεια 
αποτυπώνεται είναι μια συμπαγής τάση απαξίωσης 
της εκλογικής διαδικασίας. Αν και οι πολίτες ψηφίζουν 
δαγκωτό «Ευρώπη» (σε ποσοστό 83 ), εντούτοις το 
ενδιαφέρον για τις φετινές εκλογές κυμαίνεται σε 
ρηχά ποσοστά. Σχεδόν ένας στους δύο (44 ), απ’ 
όσους απάντησαν στην έρευνα που διεκπεραίωσε 
η  για λογαριασμό της «Σημερινής», δεν ενδια-
φέρεται για τις εκλογές - σχήμα οξύμωρο, καθώς το 
αποτέλεσμά τους εκτιμάται ότι θα επιφέρει ισχυρές 
αναταράξεις στο κομματικό πεδίο. 

 
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανά-

θεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: ΙΑ-
ΝΟΥΑ ΙΟΣ 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές 
και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: 
Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγμα-
τος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρω-
ματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου.
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Υψηλά βάζουν τον πήχη οι ψηφοφόροι σε ακόμα μια πτυχή, ζητώντας «καλύτερη 
εκπροσώπηση και καλύτερη Ευρώπη», χωρίς να διαχωρίζουν τα δύο θέματα. ΘΕΤ Κ       
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Αμελητέα για την πλειοψηφία των πολιτών η προηγούμενη θητεία σε κοινοβουλευτικά 
και κυβερνητικά πόστα. Στα βιογραφικά των υποψηφίων, ο κόσμος υπογραμμίζει μεν την 
εμπειρία, αλλά δίνει περισσότερο βάρος στην προσωπικότητα ως κριτήριο καταλληλότητας 
για τα έδρανα των Βρυξελλών.

 ΠΟΣΟ Π ΘΑΝΟ Ε ΝΑ  ΝΑ ΣΕΤΕ 
ΣΤ Σ ΕΠΕΡ ΟΜΕΝΕΣ Ε Ρ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ακόμα ένα εύρημα, που ενισχύει τις εκτι-
μήσεις για υψηλή αποχή. Σχεδόν ένας στους 
τρεις που απάντησε στη δημοσκόπηση δηλώνει 
ευθαρσώς ότι «σίγουρα δεν θα ψηφίσει», ποσοστό 
που σε πραγματικούς αριθμούς αναμένεται να 
είναι υψηλότερο.
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Δαγκωτό «Ευρώπη» ψηφίζει η πλειοψηφία των Κυπρίων πολιτών σε συντριπτικά πο-
σοστά που ξεπερνούν το 80 . Οι απαντήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου 
του κουρέματος καταθέσεων του 2013, αλλά και του κύματος ευρωσκεπτικισμού που 
κυριαρχεί σε πολλές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό νότο.  
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Θετική ψήφο στους νυν και τέως ευρωβουλευτές δίνουν οι ψηφοφόροι, αν και το πο-
σοστό που κρίνει αρνητικά την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρωβουλή θεωρείται 
ιδιαίτερα υψηλό,  λαμβάνοντας υπόψη ότι την προηγούμενη δεκαετία οι ευρωβουλευτές 
προέρχονταν από τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα του τόπου.
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Το  ενδιαφέρον στα συγκεκριμένα ευρήματα είναι ότι μια ισχυρή τάση εντός της κοι-
νωνίας παρακολουθεί εκ του μακρόθεν (29 ) ή και καθόλου (15 ) τις φετινές εκλογές. 
Δείγμα κόπωσης, αποχής ή και απαξίωσης; Τα μηνύματα, πάντως, δεν είναι ευοίωνα
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Ε Ρ ΒΟ ΛΕ Τ Σ

Με την κομματική ταυτότητα να πατώνει κυριολεκτικά και την «ισχυρή προσωπικό-
τητα» να κυριαρχεί στα κριτήρια που θέτουν οι πολίτες για την επιλογή ευρωβουλευτή, 
επιβεβαιώνεται η τάση της κοινωνίας των πολιτών για... κατά συνείδησιν ψήφο. 

ΜΕ ΠΟ ΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΠΡΟ
Τ ΜΟ ΣΑΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑ
ΤΟΠΟ ΘΕ   Δ ΑΔ ΚΑΣ Α 

Ο ΟΡ ΑΣ ΣΤ Σ ΕΤ
ΝΕΣ Ε Ρ ΕΚΛΟΓΕΣ

 Άλλες οι βουλές της κοινωνί-
ας και άλλες οι βουλές των  
κομμάτων. Τον περασμένο 
Νοέμβριο, η Βουλή καταψήφισε 
πανηγυρικά τρεις προτάσεις 
νόμου για εφαρμογή της οριζό-
ντιας ευρισκόμενη, όπως απο-
δεικνύεται, απέναντι στη λαϊκή 
απαίτηση για επιλογές προσώ-
πων πέρα  από τα κόμματα. 
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Ίσως το πιο σημαντικό εύρημα της σημερινής δημοσκόπησης. Σε συνδυασμό με 
άλλα ευρήματα, καταγράφονται ισχυρές ζυμώσεις εντός της κοινωνίας με βάση αξιο-
κρατικά και όχι κομματικά κριτήρια. Εν ολίγοις, ο κόσμος λέει πως θα ψηφίσει  κατά 
συνείδησιν εκείνους που θεωρεί πιο κατάλληλους και όχι κατ’ ανάγκην τους «άριστους 
των αρίστων», που επιλέγει αντ’ αυτών το κόμμα τους.
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ΤΟ Τ ΛΙΚΟ ΚΑ ΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ Η Υ ΥΝΗ ΤΟΥ Γ ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤ Α

Ήλθε η Λουτ, τα ψέματα τελειώνουν
και  «έκαστος εφ’ ώ ετάχθη»

ε τα δυο πόδια 
σ’ ένα παπού-
τσι καλείται 
πλέον να 
πολιτευτεί , 
εν είδει δια-
μεσολαβητή, 

η Ειδική Απεσταλμένη του Γ.Γ., Τζέιν 
Χολ Λουτ, που ήλθε στην Κύπρο και 
ετοιμάζεται για τον τέταρτο γύρο επα-
φών της, στο πλαίσιο της αποστολής 
που της ανατέθηκε για συνομολόγηση 
όρων αναφοράς. Το περιβάλλον είναι 
δυσοίωνο, οι προοπτικές όσο περνά ο 
καιρός διολισθαίνουν, με καθαρή τουρ-
κική ευθύνη, και ο Γενικός Γραμματέας 
μοιάζει να σφυρίζει αδιάφορα, ωσάν 
να μην επείγεται. 

Οι σημερινές και αυριανές (τελικά) 
συναντήσεις ξεπερνούν πλέον τον όρο 
«τροχιοδεικτικές» και ενδύονται, δικαίως, 
τον μανδύα των «κρίσιμων», καθώς 
ο μπαμπούλας των «άλλων λύσεων» 
τρίζει φανερά τα δόντια. 

κα ος εφ   ε
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο στενός 

του περίγυρος και τα πολιτικά κόμματα 
αναμένουν με αγωνία να ακούσουν τι 
έχει να πει σήμερα και αύριο η Τζέιν 
Χολ Λουτ, που επιστρέφει στον «τόπο 
του εγκλήματος» μετά από περισσότερο 
από ένα μήνα. Ζητούμενο; Βήματα προς 
τα εμπρός. Ευκταίο, μα ίσως όχι εφικτό; 
Η συνομολόγηση, τώρα, όρων αναφοράς. 
Αναμενόμενο; Να καταθέσει ιδέες η κυρία 
Λουτ στη βάση της προεργασίας, που, 
σύμφωνα με τη Λευκωσία, έχει κάνει 

όλο αυτό το κενό διάστημα. 
Η Λευκωσία πάντως στο παρασκήνιο 

αφήνει να εννοηθεί πως ό,τι είχε να πει το 
είπε και πως το μπαλάκι βρίσκεται ξεκά-
θαρα στο γήπεδο της τ κ πλευράς και της 
Τουρκίας. Με αυτό ως κεντρική γραμμή 
προσέγγισης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
όπως μαθαίνει η «Σ», θα ζητήσει από την 
Αμερικανίδα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με 
το επίπλαστο χρονοδιάγραμμα που θέτει 
η Άγκυρα, περί εξελίξεων το καλοκαίρι, 
χρησιμοποιώντας προφάσεις, όπως οι 
Ευρωεκλογές κ.λπ. 

Η διαρροή του χρόνου, άλλωστε, επιτρέ-
πει διολίσθηση σε θέσεις και απόψεις που 
ουδόλως συνάδουν με τα συμφωνηθέντα 
και τις διαχρονικές συνεννοήσεις, την ίδια 
ώρα που δυστυχώς ο μπαμπούλας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αν και πέρασε, δείχνει να 
επανέρχεται δριμύτερος το καλοκαίρι, με 
τουρκικές κυρίως πιέσεις. Και η απαίτηση 
για να πιεστεί η Τουρκία να αλλάξει στάση, 
σε ό,τι αφορά πρωτίστως το χρονοδιάγραμμα 
εξελίξεων, έχει πολιτική βαρύτητα, καθότι 

θα πρέπει επιτέλους ο διεθνής οργανισμός 
να δακτυλοδείξει τι και ποιος καθυστερεί 
τις όποιες εξελίξεις. 

αμι ές προ οκίες
Τα θέλω της Λευκωσίας για άμεση 

κατάληξη σε όρους αναφοράς (που και 
αυτά τα θέλω πίνουν νερό ) προσκρού-
ουν μετωπικώς με τη θλιβερή πολιτική 
πραγματικότητα, από τη μια στην Τουρκία 
και από την άλλη στο κατοχικό καθεστώς. 
Η Τουρκία, όσο και αν κάποιοι μιλούν 
για απρόβλεπτο παράγοντα, είναι ίσως ο 
πιο προβλέψιμος πολιτικός παίκτης στο 
θέμα του Κυπριακού. Ό,τι λέει το κάνει και 
αντίστροφα, ό,τι θα κάνει το προαναγγέλλει 
και δεν το ξεχνά. Άρα, όταν λέει ότι πριν 
το καλοκαίρι «δεν έχει τίποτα», το εννοεί. 

Στον αντίποδα, και οφείλει η ε κ ηγε-
σία να βλέπει τις πραγματικότητες, το εν-
δεχόμενο κατάληξης σύντομα σε όρους 
αναφοράς θα αποτελέσει ένα ανέλπιστο 
πολιτικό σωσίβιο για τον Μουσταφά Ακιντζί, 
ο οποίος μοιάζει να διάγει τα τελευταία 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές». Και κατέληξε 
με το απαισιόδοξο μήνυμα πως «δεν φαίνε-
ται να πιστεύει ότι είναι εφικτό να υπάρξει 
κατάληξη σε αυτήν την επίσκεψή της».

ια ί εμπλέκε αι  ε έρ εια
Στο μεταξύ, όσο και αν δημοσίως λέγεται 

ότι η ενέργεια είναι κεφάλαιο πλήρως 
ανεξάρτητο από τις πολιτικές εξελίξεις, 
στην πράξη αυτό δεν αποτυπώνεται. Η 
επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας 
να πιέσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα, 
ώστε αύριο να τεθεί επί τάπητος η σύσταση 
του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων - Υδρο-
γονανθράκων, έχει ξεκάθαρη στόχευση. 

Η Λευκωσία εμμένει, ορθώς, ότι πρόκει-
ται για κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά αυτό 
δεν τυγχάνει πλήρους σεβασμού από τη 
διεθνή κοινότητα και αυτή είναι η στυγνή 
πραγματικότητα. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο 
Νίκος Αναστασιάδης έλεγε μεσοβδόμαδα 
στη σύσκεψη Αρχηγών ότι θέλει να έχει κάτι 
χειροπιαστό ενόψει της σημερινής συνά-
ντησής του με την Αμερικανίδα, σημαίνει 

ΣΧΈΔΟΝ ΠΈΠΈΙΣΜΈΝΉ ΟΤΙ 
Ή ΆΠΟΣΤΟΛΉ ΤΉΣ ΔΈΝ 
ΈΙΝΆΙ ΆΠΛΏΣ ΔΥΣΚΟΛΉ 
ΆΛΛΆ ΣΧΈΔΟΝ ΆΝΈΦΙΚΤΉ, 
ΈΦΤΆΣΈ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ 
Ή ΛΟΥΤ

Στον κυπριακό Τύπο (20 1 2019) 
δημοσιεύτηκε η απάντηση του Υπ. 
Εξ. του Η.Β. στους δέκα Κύπριους 

πρόσφυγες που διαμένουν στο Η.Β., όπου 
βεβαιώνει τις θέσεις του. Στο δημοσίευμα 
αναφέρονται αρκετά που θα πρέπει να 

σχολιασθούν από ειδικούς και από την 
Κυβέρνηση. Προσωπικά θα σχολιάσω 
μόνο μία θέση. Αναφέρει η απάντηση ότι 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης των 
ζητημάτων που άπτονται του Κυπριακού 
είναι μέσω δίκαιης και με διάρκεια λύσης 

Το αρνητικό περιβάλλον, που εδώ 
και καιρό διέπει τις προοπτικές στο 
Κυπριακό, δεν διαχέεται στα ενεργει-

ακά, τα οποία βαίνουν καλώς. Η γεώτρηση 
στον στόχο «Γλαύκος» του οικοπέδου 10 
της Κυπριακής ΑΟΖ, από τον αμερικανικό 
κολοσσό on o il, μυρίζει έντονα «φυ-
σικό αέριο». Η αποκάλυψη της τηλεόρασης 
του Σίγμα ότι έχει εντοπιστεί κοίτασμα και η 
γεώτρηση διάγει τις πλέον κρίσιμες μέρες, τόσο 
για επιβεβαίωση του αποτελέσματος όσο και 
για ογκομέτρηση του δυνητικού κοιτάσμα-
τος, επιβεβαιώνεται πλήρως, προφανώς όχι 
δημοσίως. Συγκεκριμένα, ανώτατες πηγές με 
γνώση κάθε εξέλιξης της γεώτρησης, έλεγαν 
πως δεν μπορούν να κρύψουν ότι τα δεδομέ-
να είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά 
και πως εντός των επόμενων 15 ημερών θα 
υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Άλλωστε, 
οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ένταση των 
προκλήσεων από την Τουρκία, είτε αυτό λέγεται 
αλλεπάλληλες na te  είτε προετοιμασίες για 
γεώτρηση σε παρανόμως αδειοδοτημένα από 
το κατοχικό καθεστώς οικόπεδα στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ, δεν είναι καθόλου άσχετη με τις 
θετικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
και με δεδομένη την ανώμαλη προσγείωση 
που ουδείς περίμενε για τη γεώτρηση στον 
στόχο «Δελφύνη», κυβερνητικοί παράγοντες 
συνέστηναν «λίγη ακόμη υπομονή» για επι-
βεβαίωση των καλών νέων.   

Ο Γλαύκος  ήδη 
χαμογελάει

Οι θέσεις του αγγλικού Υ  για το Κυπριακ

Στην περίπτωση της 
Κύπρου υπάρχουν 
δύο αντικειμενικά 

δεδομένα, που καθι-
στούν την ομοσπονδία, 
και πολύ περισσότερο 

τη διζωνική,  
ανεφάρμοστη

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ

πίρρι η ευθυν ν εκεί 
που πρέπει, χωρίς  

διπλωματικά μισ λογα, 
πρέπει να απαιτήσει η 

Λευκωσία 

ΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΛΑΜ ΟΥΣ 
charalambousc@sigmatv.com

αυτόματα ότι η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ, 
είτε απευθείας είτε πλαγίως, έθεσε ή θα θέσει 
το ζήτημα των ερευνών και γεωτρήσεων. Άλ-
λωστε ουδείς πρέπει να ξεχνά τις πρόσφατες 
εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος στα 
θέματα των γεωτρήσεων υιοθέτησε φράσεις 
και εκφράσεις που ουδόλως ικανοποιούν 
τη Λευκωσία. 

Δεδομένων όλων αυτών, αλλά κυρίως 
του ανεδαφικού επιχειρήματος της Τουρκίας 
και των Τουρκοκυπρίων, πως δήθεν η ε κ 
πλευρά δεν είναι έτοιμη να διαμοιραστεί 
τον πλούτο και την εξουσία με το σύνοικο 
στοιχείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ετοιμάζει τα όπλα του. Και έχει απαντήσεις 
και για τα δύο. Πρώτον για την εξουσία 
έχει καταθέσει τον προβληματισμό του για 
παραχώρηση πρόσθετων εξουσιών στα συ-
νιστώντα κρατίδια -για διασφάλιση βεβαίως 
της λειτουργικότητας της λύσης- ενώ σε 
ό,τι αφορά τον διαμοιρασμό του φυσικού 
πλούτου θα προτάξει το ταμείο, το οποίο 
θα διασφαλίζει όλα τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων και όχι μόνο. 

 

Ο Κυπριακ ς Οργανισμ ς Αγροτικ ν Πληρωμ ν (ΚΟΑΠ) ανακοιν νει την προκ ρυξη ανοικτο  διαγωνισμο  με κριτ ριο αν θεσης την πλέον 
συμφέρουσα απ  οικονομικ  ποψη προσφορ  β σει βέλτιστης σχέσης τιμ ς - ποι τητας, για τη διεξαγωγ  μελ της για τις αν γκες του 

 σε αν ρ πινο δυναμικ  και τον τρ πο δι ρ ρωσ ς του , , , ,  
και , με αριθμ  ΟΑΠ ΜΑΔ 01 18 10. Εκτιμ μενη Αξ α Σ μβασης 50.000, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑ.

Για τα έγγραφα, πρ σθετες πληροφορ ες και διευκριν σεις επ  των εγγρ φων του διαγωνισμο , οι ενδιαφερ μενοι οικονομικο  φορε ς μπορο ν 
να αποταθο ν στο λεκτρονικ  Σ στημα Δημ σιων Συμβ σεων, στη διε θυνση:  https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do.

Οι Προσφορές υποβ λλονται ηλεκτρονικ  μέσω του χ ρου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμ  στο λεκτρονικ  Σ στημα Σ ναψης Συμ-
β σεων . . .  μέχρι τις 27 02 2019 και ρα 10.00 π.μ.  

Για οποιεσδ ποτε πληροφορ ες, παρακαλο με πως επικοινωνε τε με την αρμ δια λειτουργ  αγορ ν, κ. λενα Αντων ου, στο ηλεκτρο-
νικ  ταχυδρομε ο eantoniou@capo.gov.cy,  στο τηλέφωνο .

         Τ     
 φιγενε ας 34, 2007 Στρ βολος, Τηλ.: 22 446 500, αξ: 22 446 501 7777 1999
 Αγχ στου 4, 3048 Λεμεσ ς, Τηλ.: 25 818 026, αξ: 25 818 027 Τ     
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του κυπριακού ζητήματος, βασισμένης στο 
διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΔΔΟ) 
(κεφαλαία δικά μου).

λια
1. Αν αυτό το μοντέλο είναι «διεθνώς απο-

δεκτό», μπορεί το ΥΠΕ  να μας πει, από 
τις πολλές ομοσπονδίες που είναι μέλη του 
ΟΗΕ, πόσες βασίζονται στο «διεθνώς απο-
δεκτό μοντέλο της ΔΔΟ»; Εκτός βεβαίως και 
αν έχει υπόψη του άλλο διεθνή οργανισμό. 
Παράκληση είναι να αναφέρει τον οργανι-
σμό και από που εξάγει το συμπέρασμα ότι 
το μοντέλο αυτό είναι «διεθνώς αποδεκτό», 
καθώς και τον αριθμό των χωρών και ποιες 
είναι που βασίζονται στο πιο πάνω μοντέλο.

2. Στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχουν 
δύο αντικειμενικά δεδομένα που καθιστούν 
την ομοσπονδία, και πολύ περισσότερο τη 
διζωνική, ανεφάρμοστη. Αυτά τα δεδομένα 
είναι: α) ο αριθμός των κυρίων κοινοτήτων 
που είναι δύο και β) η αριθμητική τους κατά-
σταση. Ε Κ 80 , Τ Κ 18  και 2  διάφοροι. 
Αυτά έκαναν και την αγγλική κυβέρνηση 
τον καιρό της αποικιοκρατίας να σκεφθεί 
πρώτα τη χρήση του θεσμού του κυβερ-
νήτη, ως τρίτου μέρους,  και αργότερα να 
εγκαταλείψει την ιδέα.

3. Η φράση που χρησιμοποιείται στα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ είναι δι-ζωνική, δι-κοινοτική 
ομοσπονδία και όχι δικοινοτική, διζωνική 
όπως κατέληξε να γράφεται.

4. Όπως παραδέχονται και μερικοί υπο-
στηρικτές της ΔΔΟ και η πραγματικότητα 
επιβεβαιώνει, εκεί όπου εφαρμόστηκε, ή απέ-
τυχε (Βοσνία- Ερζεγοβίνη), ή έχει καταλήξει 
σε δύο κράτη (Τσεχοσλοβακία - Πακιστάν). Η 
διζωνική είναι μια s i gene is ομοσπονδία, 
που στην πρακτική της εφαρμογή καταλήγει 
είτε στη διχοτόμηση είτε σε δύο κράτη. Όπως 
δηλαδή η συνομοσπονδία έχει εξαφανισθεί, 
έτσι και η ΔΔΟ τείνει να εξαφανισθεί. Άρα 
δεν υπάρχει «διεθνώς παραδεχτό μοντέλο 
ΔΔΟ». Εκτός βέβαια αν το ΥΠΕ  του ΗΒ ή 
ο εδώ εκπρόσωπός του μας δώσουν άλλα 
στοιχεία. Με το να λένε απλώς ότι το μοντέλο 
ΔΔΟ είναι διεθνώς αποδεκτό, δεν πείθουν. 
Αντίθετα, δημιουργούν άλλους συνειρμούς.

ε ικ  λιο
Μια λύση που δεν είναι βασισμένη σε 

αρχές, αλλά απλώς βασίζεται σε υποθέσεις, 
που ούτε σε αρχές βασίζεται, ούτε διεθνώς 
και ιστορικά έχει δικαιωθεί, είναι μια «όποια 

λύση» που επιβάλλεται για να λύσει κάποιο 
πρόβλημα και με το πρώτο αδιέξοδο κα-
ταρρέει και κάνει τα πράγματα χειρότερα. 

Αν οι ενδιαφερόμενες και οι εγγυήτριες 
χώρες θέλουν να συμβάλουν θετικά στην επί-
λυση του Κυπριακού, ας παρουσιάσουν μια 
μελέτη καταγράφοντας τις προϋποθέσεις που 
αποδέχονται για κάθε σύστημα, ποιες από 
αυτές υπάρχου στην Κύπρο, καθώς και τις 
συνέπειες από την εφαρμογή της όποιας λύσης 
στο Κυπριακό. Το να μη μας λένε την αλήθεια 
δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους αλλά 
αντιθέτως, ίσως μακροχρόνια τα βλάπτουν. 

Βέβαια εκείνοι που έχουν την απαραίτητη 
ευθύνη είναι η κυβέρνηση του τόπου και 
τα κόμματα. Σαράντα πέντε χρόνια πέρασαν 
χωρίς να δούμε τέτοια μελέτη.

* Πρώην βουλευτής

νούμερα της αντίστροφης μέτρησης που 
θα τον οδηγήσει στην πολιτική ανεργία e 

e, αφού e facto έχει περιθωριοποιηθεί 
εδώ και αρκετό καιρό. 

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η τοποθέτηση 
άριστα ενημερωμένης πηγής, που έχει με 
κάποιον τρόπο διπλωματική επαφή με την 
κυρία Λουτ, που έλεγε και επαναλάμβανε 
στη «Σ» ότι «θέλει μεν να συζητήσει συγκε-
κριμένο περιεχόμενο των όρων αναφοράς, 
είναι όμως πολύ επιφυλακτική και θεωρεί ότι 
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Περιμένοντας τη  Γαληνοτάτη

ξακολουθεί να συντηρεί 
την ένταση στην κυπριακή 
ΑΟΖ η Άγκυρα και όλα 
δείχνουν ότι θα συνεχίσει 
να κλιμακώνει τις προ-
κλήσεις της όσο περισ-
σότερο πλησιάζει η ώρα 

της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 
γεώτρησης της on o il σε «Δελφύνη» 
και «Γλαύκο», που φαίνονται ελπιδοφό-
ρες. Οι νέες τουρκικές na te  για ναυτικές 
ασκήσεις αυτήν την εβδομάδα αποτελούν 
ουσιαστικά την απάντηση της Άγκυρας στη 
Σύνοδο των Επτά Μεσογειακών Κρατών 
που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Ο Ερντογάν, εμφανώς ενοχλημένος 
από τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου 
Μακρόν για την προοπτική περαιτέρω σύ-
σφιγξης των σχέσεων Κύπρου-Γαλλίας σε 
θέματα ασφάλειας και ενέργειας, ανακοι-
νώνει ασκήσεις «ναυτικών μονάδων της 
Τουρκίας και του ΝΑΤΟ» και έρευνες σε 
θαλασσοτεμάχια της ΑΟΖ, όπου θίγονται 
τα γαλλο-ιταλικά συμφέροντα ΤΟΤΑ  και 
ΕΝΙ. Μέχρι πού, όμως, είναι διατεθειμένη 
να φτάσει η Τουρκία και ποια τα περιθώρια 
αντίδρασης της Κύπρου και των εταίρων της;

 ρα ς αλ ειας 
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Με-

βλούτ Τσαβούσογλου προειδοποίησε ότι 
εντός του Φεβρουαρίου ο «Πορθητής» 
θα ξεκινήσει γεωτρήσεις σε περιοχές 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, για τις οποίες 
το ψευδοκράτος σε συνεργασία με την 
Τουρκία έχει εκδώσει άδειες ερευνών 
για το «Μπαρμπαρός», για λογαριασμό 
της . Σε δηλώσεις του, μάλιστα, στην 

e tc e Welle, o λεγόμενος «υπουργός 
εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ 
Οζερσάι, είπε πως το «Μπαρμπαρός» κα-
θορίζει το σημείο όπου θα γίνει η γεώτρηση 
και γι’ αυτό μετακινείται στις περιοχές  
και  (τεμάχια 2, 3, 8, 9, 13 της ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας).

Τις κινήσεις αυτές παρακολουθεί αμή-
χανη η Λευκωσία, γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων πως δεν διαθέτει τα στρατιωτι-
κά μέσα, επειδή ουσιαστικά δεν φρόντισε 
να τα αποκτήσει, για να αποτρέψει τυχόν 
τετελεσμένα γεωτρήσεων εντός της ΑΟΖ 
της. Μπορεί στην κοινή Διακήρυξη των 

7 να εκφράζεται η πλήρης στήριξη 

των 7 νοτίων χωρών της Μεσογείου στην 
Κυπριακή Δημοκρατία για εκμετάλλευση 
των φυσικών της πόρων βάσει του Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου, συμπεριλαμβα-
νομένης της Σύμβασης του Δικαίου της 
Θάλασσας του 1982, ωστόσο η Άγκυρα 
απέδειξε ότι κατανοεί μόνο τη γλώσσα της 
ισχύος και όχι του Δικαίου.

ε ρου ριος
Ο Φεβρουάριος κρίνεται ιδιαίτερα κρί-

σιμος μήνας, καθώς αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί η τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-
Ισραήλ στην Κρήτη, προκειμένου να πέσουν 
οι τελικές υπογραφές για κατασκευή του 
αγωγού ast e . Υπενθυμίζεται ότι τον 
περασμένο Φεβρουάριο η Τουρκία με τα 
πολεμικά της πλοία παρεμπόδισε το ιταλικό 
γεωτρύπανο ai em 12000 της ΕΝΙ από 
το να διενεργήσει γεώτρηση στον στόχο 
«Σουπιά» του Οικοπέδου 3. Όπως πέρσι 
έτσι και φέτος, η Κυπριακή Δημοκρατία 
θέλει να πιστεύει πως κάποιοι άλλοι θα 
«καθαρίσουν» γι’ αυτήν αν παρουσιαστεί 
ανάγκη. Η ιστορία, όμως, μας διδάσκει 
ακριβώς το αντίθετο.

 ορ ς
μερα και ε
Το 1453 τη Βασιλεύουσα Κωνσταντι-

νούπολη πολιόρκησαν και τελικά άλω-
σαν οι Οθωμανοί με τον Μωάμεθ  τον... 
«Πορθητή». Εντός των τειχών της Πόλης, 
οι Βυζαντινοί περίμεναν μάταια τα καράβια 
της Γαληνοτάτης να τους σώσουν από τα 
κανόνια και τα γιαταγάνια των Τούρκων. 
Τα δυτικά κράτη όμως της εποχής, έχοντας 
να αντιμετωπίσουν και αυτά τα δικά τους 
εσωτερικά προβλήματα και εξωτερικούς 

εχθρούς, δεν ήταν σε θέση -ακόμη και αν το 
ήθελαν- να βοηθήσουν τους Βυζαντινούς, 
που είχαν προ πολλού παραμελήσει το 
ναυτικό τους. 

Έτσι λοιπόν και σήμερα, ενώ βρισκόμα-
στε εν μέσω της πολιορκίας της Κυπριακής 
ΑΟΖ από έναν άλλο «Πορθητή», το γεω-
τρύπανο της νεο-οθωμανικής Τουρκίας, 
η Κυπριακή Δημοκρατία  ελπίζει πως οι 
Δυτικοί θα σπεύσουν με καράβια προς 
υπεράσπισή της. Μήπως όμως και σήμε-
ρα τα κράτη της Δύσης δεν υποφέρουν 
από τα δικά τους εσωτερικά και εξωτε-
ρικά προβλήματα; Ο Μακρόν παλεύει 
να συμμαζέψει τα Κίτρινα Γιλέκα και τα 
Κόκκινα Φουλάρια από τους δρόμους 
του. Η Ιταλία, αντιμέτωπη με σοβαρά οι-
κονομικά προβλήματα, ταλανίζεται επίσης 
από μεταναστευτική κρίση. Και η Ελλάδα, 
οικονομικά λαβωμένη, κινδυνεύει με με-
τασεισμικές δονήσεις από το ζήτημα των 
Σκοπίων, βαθιά διχασμένη.

 απρο υμία 
αμυ ικ ς ρ κι ς

Το ανησυχητικό είναι ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν φρόντισε τόσες δεκαετίες 
να αποκτήσει η ίδια τα στρατιωτικά μέσα 
για να υποχρεώσει σήμερα την Άγκυρα να 
σκεφτεί διπλά και τριπλά προτού επιχει-
ρήσει να «αλώσει» την ΑΟΖ της. Το πλέον 
θλιβερό είναι πως, Κυβέρνηση και πολιτικό 
σύστημα, δεν φαίνονται καν διατεθειμένοι 
ή πρόθυμοι να θωρακίσουν το κράτος στο 
άμεσο μέλλον. Αυτό αποδεικνύεται και από 
τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών μετά 
την έκτακτη συνεδρία στο Προεδρικό, κατά 
την οποία έγινε συζήτηση για τον ρόλο 
του Εθνικού Ταμείου Υδρογονανθράκων.

ΜΑΡΙΟΣ ΟΥΛΛΑΔΟΣ
.  

ΠΛΉΣΙΆΖΈΙ Ή ΏΡΆ ΠΟΥ
ΘΆ ΔΟΚΙΜΆΣΤΈΙ Ή ΆΝΘΈΚΤΙΚΟΤΉΤΆ 
ΤΏΝ ΤΡΙΜΈΡΏΝ ΣΥΝΈΡΓΆΣΙΏΝ 
ΜΈ ΈΛΛΆΔΆ, ΙΣΡΆΉΛ ΚΆΙ ΆΙΓΥΠΤΟ

Από κανέναν πολιτικό αρχηγό δεν 
ακούστηκε η εισήγηση όπως μέρος των 
εσόδων από τα κέρδη των υδρογοναν-
θράκων αξιοποιηθεί για την αεροναυτική 
θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αντιθέτως, οι περισσότεροι έσπευσαν να 
ξεκαθαρίσουν το αυτονόητο, ότι οι Τ κ συ-
μπατριώτες μας έχουν διασφαλισμένο το 
μερίδιο από τα κέρδη του φυσικού αερίου, 
νομίζοντας ουσιαστικά πως με αυτόν τον 
τρόπο θα καθησυχάσουν ή θα αποτρέψουν 
τα σχέδια του Ερντογάν στην περιοχή.

Η Ιστορία 
επαναλαμβάνεται  

με τον ορθητή  προ 
των πυλ ν, περιμένουμε 

να μας σ σουν οι 
Δυτικοί

Αμήχανη και ανήμπορη
παρακολουθεί η 

Λευκωσία
τις τουρκικές κινήσεις, 
γνωρίζοντας τι δεν 

διαθέτει τα στρατιωτικά 
μέσα για ν  αποτρέ ει 

τετελεσμένα

ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟ ΊΤΊΚΟ ΑΡΧΗΓΟ ΔΕΝ ΑΚΟΎΣΤΗΚΕ Η ΕΊΣΗΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΎ ΑΕΡΊΟΎ ΑΞΊΟΠΟΊΗΘΟΎΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΎΤΊΚΗ ΘΩΡΑΚΊΣΗ ΤΗΣ ΚΎΠΡΊΑΚΗΣ ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΊΑΣ. ΑΝΤΊΘΕΤΩΣ, ΟΊ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟΊ ΕΣΠΕΎΣΑΝ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΟΎΝ ΤΟ ΑΎΤΟΝΟΗΤΟ, ΟΤΊ ΟΊ Τ Κ ΣΎΜΠΑΤΡΊΩΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΎΝ ΔΊΑΣ Α ΊΣΜΕΝΟ ΤΟ ΜΕΡΊΔΊΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΎ ΎΣΊΚΟΎ ΑΕΡΊΟΎ, 

ΝΟΜΊ ΟΝΤΑΣ ΟΎΣΊΑΣΤΊΚΑ ΠΩΣ ΜΕ ΑΎΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΚΑΘΗΣΎΧΑΣΟΎΝ Η ΘΑ ΑΠΟΤΡΕ ΟΎΝ ΤΑ ΣΧΕΔΊΑ ΤΟΎ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΟΧΗ.

Ρωσικές ασκήσεις
και επενδύσεις 

Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρα-
τός ξεκίνησε την τέταρτη και 
τελευταία φάση των μεγάλων 

ναυτικών ασκήσεων κατά μήκος των 
ακτών της Συρίας αυτήν την εβδομά-
δα. Την Πέμπτη τα ρωσικά πολεμικά 
πλοία πραγματοποίησαν σε κοντινή 
απόσταση από τις ανατολικές ακτές 
της Κύπρου πυραυλική στρατιωτική 
άσκηση, γεγονός που συνδέεται άμεσα 
με την προσπάθεια της Μόσχας να 
επεκτείνει την επιρροή της στοχεύο-
ντας στις θαλάσσιες ζώνες της Συρίας 
αλλά και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. 
Σημειώνεται ότι από το καλοκαίρι η 
Μόσχα ενίσχυσε τις δυνάμεις της στην 
περιοχή με τις φρεγάτες igo o ic , 

ssen και tli ι, μαζί με το αερο-
πλανοφόρο  ikolai ilc enko  και 
την κορβέτα Vis n  Voloc ek.

Η ωσία έχει ως στόχο να δια-
δραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα 
φυσικού αερίου της Ανατολικής Με-
σογείου, συγκεκριμένα στον Λίβανο 
και τη Συρία. Σε αυτό το πλαίσιο, την 
περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο 
Ενέργειας και Υδατικών Πόρων του 
Λιβάνου υπέγραψε σύμβαση λει-
τουργίας και παροχής υπηρεσιών 
με τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή 
εταιρεία osneft, για την αποκα-
τάσταση, επέκταση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πε-
τρελαίου στο λιμάνι της Τρίπολης. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, 
Ιγκόρ Σεχίν, εξέφρασε την ελπίδα 
του «για την περαιτέρω επέκταση 
της συνεργασίας με τον Λίβανο και 
για την υλοποίηση άλλων δυνητικών 
έργων στον τομέα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στη χώρα».

Αναλυτές αξιολογούν την κίνηση 
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η osneft 
είναι η δεύτερη ρωσική πετρελαϊκή 
εταιρεία που εισέρχεται στον αναδυ-
όμενο τομέα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου του Λιβάνου. Το περασμένο 
έτος, η o atek, ως μέρος μιας κοι-
νοπραξίας με την ιταλική ni και τη 
γαλλική otal, υπέγραψε συμφωνία 
υπεράκτιας εξερεύνησης και παραγω-
γής πετρελαίου και φυσικού αερίου με 
την Κυβέρνηση, την πρώτη του είδους

Ή ΜΟΣΧΆ ΘΈΛΈΙ ΝΆ 
ΔΙΆΔΡΆΜΆΤΙΣΈΙ ΉΓΈΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΆ ΤΉΣ 
ΆΝΆΤΟΛΙΚΉΣ ΜΈΣΟΓΈΙΟΥ,
ΜΈΣΏ ΣΥΝΈΡΓΆΣΙΏΝ
ΜΈ ΛΙΒΆΝΟ ΚΆΙ ΣΥΡΙΆ

Αναπόφευκτα, η Αν. Μεσόγειος μετατρέ-
πεται σε πόλο έλξης αλλά και σημείο αντιπα-
ράθεσης για τις μεγάλες δυνάμεις, ακριβώς 
λόγω του υποθαλάσσιου πλούτου και της 
μελλοντικής ανάγκης εμπορικής αξιοποίησής 
του. Μπορεί η Κύπρος να μη  διαθέτει τα 
στρατιωτικά μέσα, οφείλει όμως να διαγνώσει 
ορθά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και 
να προβεί σε εκείνους τους διπλωματικούς 
ακροβατισμούς προκειμένου να καταφέρει 
να διαφυλάξει την κρατική της υπόσταση. 
Πλησιάζει η ώρα που ενδεχομένως θα δο-
κιμαστεί η ανθεκτικότητα των τριμερών συ-
νεργασιών με Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο. Η 
ευθυγράμμιση των οικονομικών-ενεργειακών 
συμφερόντων με ισχυρούς περιφερειακούς 
παίκτες γίνεται πραγματικότητα και χτίζεται 
μια σχέση όπου όλοι, πλην της Άγκυρας, είναι 
κερδισμένοι. Το ειδικό στρατηγικό βάρος 
όμως σε τέτοιου είδους συνεργασίες δίνει 
η «ευλογία» από μεγάλες δυνάμεις. Η Αν. 
Μεσόγειος, που κάποτε ήταν «γήπεδο» της 
Μεγάλης Βρετανίας, θα είναι ο γεωγραφι-
κός εκείνος χώρος όπου Κίνα, ωσία και 
ΗΠΑ αλλά και ΕΕ θα ανταγωνιστούν και θα 
συνεργαστούν για να διευρύνουν την επιρ-
ροή τους. Επομένως, μέσω μιας έξυπνης 
ενεργειακής στρατηγικής, η ΚΔ, ως μέλος 
της ΕΕ, μπορεί να διαφυλάξει τα ζωτικά της 
συμφέροντα έναντι της τουρκικής βουλιμίας. 
Εξάλλου, η στρατηγική επινοήθηκε για τους 
αδύναμους που επιδιώκουν να πετύχουν το 
αδιανόητο εκεί που οι δυνατοί προσπαθούν 
να πετύχουν τους στόχους τους μόνο μέσω 
της επιβολής ισχύος. 

Η στρατηγική 
του αδύναμου



ΝΑΤΑΛΙ ΜΙ ΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

λλάς - Κύπρος 
- Ένωσις». 
Αναχρονιστι-
κό σύνθημα, 
επικίνδυνη 
και ζημιογό-
να έκφραση 

πολιτικής θέσης, απόρροια ιστορικής 
μνήμης και μόνο ή χρήσιμο  εργαλείο 
για αλίευση ψήφων; Σε κάθε περίπτωση, 
πρόσφατα «κρούσματα» στη σφαίρα του 
δημόσιου διαλόγου επαναφέρουν ερω-
τήματα -ανάλογες επιπτώσεις είχε και η 
κοινοβουλευτική διένεξη για την τρο-
πολογία που έμεινε γνωστή ως «νόμος 
Ακιντζί»- ως προς το «τι σημαίνει σήμερα 
η Ένωση» και ποιοι παράγοντες συμβάλ-
λουν τελικά στην πυροδότηση σάλου κάθε 
που ακούγεται η λέξη. Στον χρονικό άξονα 
Ένωση - ΔΔΟ (ή λύση δύο κρατών), η 
«Σημερινή» επιχειρεί να καταγράψει τις 
σύγχρονες διαστάσεις του θέματος. 

«Το Ενωτικό Κίνημα είναι ένα πολύ 
σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία της 
Κύπρου, που εκφράζεται για μια περίοδο 
150 χρόνων, κατά την οποία έχουμε απτές 
αποδείξεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
επιθυμούσε την Ένωση με την Ελλάδα», 
αναφέρει στη «Σ» ο επιστημονικός συνερ-
γάτης του Μουσείου Αγώνος, Ανδρέας 
Κάρυος, ενώ ο Νίκος Κουτσού επιτάσσει 
τη «μεγάλη ανάγκη να καθορίσουμε τι 
σημαίνει Ένωση σήμερα, με τις σημερινές 
συνθήκες». Στο πλαίσιο της πολιτικής 
ανάλυσης, ο Γιάννος Κατσουρίδης δι-
ατυπώνει την άποψη ότι «η επαναφορά 
της Ένωσης σήμερα δεν εκφράζει ούτε 
κάποια ανεπίλυτη ιστορική εκκρεμό-
τητα, ούτε κάποιο σύγχρονο πολιτικό 
αίτημα». Επιχειρώντας εξήγηση της πα-
ρεκκλίνουσας συζήτησης εξ αφορμής 
της ανάρτησης της βουλευτού Ελένης 
Σταύρου, ο Γιώργος Κέντας κάνει λόγο 
για «πολιτική φυλακή» και προσθέτει 
ότι «το κλειδί βρίσκεται στο υπόβαθρο 
της πολιτικής τους ανατροφής, η οποία 
είναι σε σύγκρουση και αναντιστοιχία 
με τις νέες κομματικές συμβάσεις και 
την εντελώς διαφορετική κατεύθυνση 
που ακολουθεί η κομματική ηγεσία».

 ρ ια ιο με
Ο Ανδρέας Κάρυος προβαίνει σε 

μια ιστορική αναδρομή του Ενωτικού 
Κινήματος -που κορυφώθηκε ως λαϊκό 
αίτημα στο δημοψήφισμα του 1950 και 
μετουσιώθηκε σε επαναστατική πρά-
ξη μέσα από τον Αγώνα της ΕΟΚΑ το 
1955- εντοπίζοντας τις απαρχές του στο 
1821, όταν «ταυτόχρονα με την έκρηξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, εκφράζε-
ται επίσημα η επιθυμία για Ένωση με 
την Ελλάδα, από μια ομάδα επιφανών 
Κυπρίων στη ώμη». Στη συνέχεια, «το 
1914 γίνεται προσπάθεια διοργάνω-
σης ενός δημοψηφίσματος, που μένει 

Της Κυριακής
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Δεν φταίνε οι λέξεις και τα συνθήματα
ιδεολογία του εθνικισμού». Προσθέτει, 
δε, ότι «ως αίτημα ήταν εγγενώς αντιφατι-
κό, δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των 
δυνάμεων που προωθούσαν το αίτημα 
έβλεπαν την επίλυση του Κυπριακού 
στο πλαίσιο της ελληνοαγγλικής φιλίας 
και που πολλές φορές συνεργάζονταν με 
τους Βρετανούς - μερίδα μάλιστα των πιο 
ακραίων εξ αυτών των δυνάμεων δήλωναν 
δημόσια, το 1948, ότι δεν είχαν πρόβλη-
μα να μείνουν όσα χρόνια χρειαστεί υπό 
αγγλικό ζυγό, παρά να γίνουν εκλογές και 
να πλειοψηφήσουν οι κομμουνιστές». Αν 
και θα έπρεπε, κατά τον ίδιο, να είχε τεθεί 
στο περιθώριο με την ίδρυση της ΚΔ, 
εντούτοις «λαθροβίωσε για μια 15ετία 
οδηγώντας στο 1974 - εκεί, ουσιαστικά, 
τέθηκε η ταφόπλακα της Ένωσης, αλλά 
δυστυχώς με τίμημα τη μισή Κύπρο». Το 
αφήγημα του «ενταφιασμού» της Ένω-
σης, σύμφωνα με τον Γ. Κέντα, «ήταν το 
ιδεολογικοπολιτικό υπόβαθρο των με-
ταπολεμικών κομμάτων και η ευκαιρία 
του ΑΚΕΛ να πατήσει κάπου για να γίνει 
ένα κόμμα εξουσίας». Διευκρινίζει, πά-
ντως, ότι, «σε πλαίσιο ρομαντισμού, ως μια 
υποθάλπουσα προσδοκία, η ιδέα ακόμα 
υπάρχει, παρόλο που δεν υπάρχει ως 
πολιτική διεκδίκηση, εφόσον δεν υπάρχει 
κανένα οργανωμένο πολιτικό Σώμα που 
να διεκδικεί την Ένωση - ακόμα και το 
ΕΛΑΜ μιλά για ενιαίο κράτος». 

ερ κλ α οι εία
και πολι ικ  ι οφρέ εια

«Τόσο το Ενωτικό και η εξέλιξή του -με 
την έννοια ότι κατέστη ανέφικτο προς το 
τέλος της αποικιοκρατικής περιόδου- όσο 
και η ανεξαρτησία ήταν αποτέλεσμα επιλο-
γών της κυπριακής Δεξιάς», αναφέρει ο Γ. 
Κατσουρίδης και συμπληρώνει ότι «όλες 
οι αμφισβητήσεις αυτών των επιλογών και 
πάλι προήλθαν και προέρχονται μέσα από 
τους κόλπους της Δεξιάς». Η Δεξιά αποτέλεσε 
ιστορικά ένα συνονθύλευμα ανόμοιων και 
ετερόκλητων στοιχείων και τάσεων, υποστη-
ρίζει, εξηγώντας ότι, αυτό το συνονθύλευμα 
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά ιστορικά το 
1976 από τον Γ. Κληρίδη και υπό το βάρος 
των γεγονότων του 1974. «Βέβαια, Δεξιά δεν 
είναι μόνον ο ΔΗΣΥ, αφού υπάρχουν και 
άλλα μορφώματα πέραν αυτού του κόμματος», 
λέει. Καταληκτικά συμπεραίνει τα εξής: «Η 
επαναφορά της Ένωσης σήμερα δεν εκφράζει 
ούτε κάποιαν ανεπίλυτη ιστορική εκκρεμό-
τητα, ούτε κάποιο σύγχρονο πολιτικό αίτημα. 
Εκφράζει, ουσιαστικά, τα (πραγματικά ή και 
τεχνητά) ρήγματα εντός της δεξιάς παράταξης 
που συνεχίζουν να την ταλανίζουν, εκφράζει 
προφανώς μια μερίδα του κοινωνικού και 
πολιτικού ακροατηρίου της Δεξιάς που έχει 
εκπροσώπους και στα ηγετικά κλιμάκια κι 
εκφράζει επίσης έναν πολιτικό και κομματικό 
ανταγωνισμό εντός της Δεξιάς, έναν εσωτερικό 
αγώνα επικράτησης, ο οποίος πάντα δικαιώ-
νεται’ και νομιμοποιείται’ όταν συγκρούεται 
με την Αριστερά». 

Για «πολιτική σχιζοφρένεια» κάνει 
λόγο ο Γιώργος Κέντας και για σύγκρουση 
«της ιδεολογικοπολιτικής ανατροφής των 
στελεχών του Συναγερμού -στο πλαίσιο 
της οποίας η Ελλάδα, η ΕΟΚΑ και η Ένω-
ση ήταν στο κεντρικό μενού της πολιτι-
κής εκπαίδευσης- με τις νέες πολιτικές 
συμβάσεις του κόμματος όσον αφορά το 
Κυπριακό». Περιγράφει, επιπλέον, μια 
«ασυμβατότητα ανάμεσα στο υπόβαθρο 
που θα φέρει ψήφους και στις κομματικές 
συμβάσεις για το Κυπριακό - όλο αυτό 
είναι μια τραγέλαφος». Χαρακτηρίζοντας 
την κατάσταση ως «πολιτική φυλακή», που 
έγκειται στην «αναντιστοιχία της πολιτικής 
τους ανατροφής, με τις νέες κομματικές 
συμβάσεις και την εντελώς διαφορετική 
κατεύθυνση που ακολουθεί η κομματική 
ηγεσία», αναφέρεται σε απόπειρα διεύ-

ρυνσης της Δεξιάς εν έτει 1998. Τότε, «ο 
ΔΗΣΥ προσπάθησε να ξεκολλήσει’ από 
τον ελληνοκεντρισμό και τα συνθήματα 
τύπου την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώ-
σω’ και την ελληνική σημαία - υπήρχε 
μια ομάδα στον ΔΗΣΥ που έβλεπε τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ ως 
μια προοπτική για μία νέα ιδεολογική 
βάση». Παράλληλα, προσθέτει, «υπήρχε 
και η διαπίστωση ότι οι ψηφοφόροι του 
κόμματος δεν μπορούν να παρακινη-
θούν από το ευρωπαϊκό όραμα’, αλλά 
παρακινούνται εντονότερα από ιστορικο-
ιδεολογικά αντανακλαστικά».

α  ο μα
Ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα αποτελεί 

το γεγονός ότι η Ένωση ως πολιτική διεκδί-
κηση δεν αποτελεί θέση κανενός πολιτικού 
σχηματισμού μετά το 1974, «αλλά υπάρχει 
ακόμα σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο σε 
τρία ζωντανά πεδία της κυπριακής κοινω-
νίας», συνεχίζει ο Γ. Κέντας. Και αναλύει 
ως εξής: «Πρώτον, στις ιστορικές μνήμες 
που προκαλούν το αίσθημα ενός αδικαίω-
του αγώνα, ο οποίος προσωποποιείται σε 
συγκεκριμένα συνθήματα, σύμβολα και 
ανθρώπους. Δεύτερον, σε μια μερίδα της 
πολιτικοποιημένης νεολαίας της Κύπρου 
-κυρίως φοιτητές που σπουδάζουν στην 
Ελλάδα- η οποία στην προσπάθειά της να 
καταλάβει την ιστορία και την ουσία του 
Κυπριακού, συζητά το ζήτημα της Ένωσης, 
ως μια πάλη κατανόησης του πολιτικού 
περιβάλλοντος. Το τρίτο επίπεδο είναι η 
καθαρά εργαλειακή ή μουσειακή’ διά-
σταση, που προκύπτει και φαίνεται όταν 
για παράδειγμα ένα στέλεχος του ΔΗΣΥ 
βρίσκεται στο βήμα, μπροστά του υπάρχει 
η Κύπρος με την ελληνική σημαία στη 
μέση, πίσω του η φωτογραφία του Γρίβα 
και η ελληνική σημαία και στην ομιλία του 
εξηγεί ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές’ 
και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα 
με διαφορετικό μάτι. Εκείνη τη στιγμή 
βρίσκεται ουσιαστικά σ’ ένα μουσείο’, 
γεμάτο με συμβολισμούς της Ένωσης, 
ενώ ο λόγος που βγάζει είναι εντελώς 
αποκομμένος από αυτήν την ιδέα». «Από 
όραμα, κατέληξε δυστυχώς σήμερα σε 
θέμα κυνηγητού ψήφων», δηλώνει στη 
«Σ» ο Νίκος Κουτσού, αναφερόμενος σε 
δύο παραμέτρους που συνέβαλαν στον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον 
το ζήτημα, ήτοι «τις αλλαγές στις διεθνείς 
σχέσεις και την προσπάθεια που έκαναν 
Ελλάδα και Κύπρος (να δημιουργήσουν, 
δηλαδή, την Ένωση και να αντιμετωπί-
σουν τον αλυτρωτισμό), η οποία απέτυχε». 
Σαν όνειρο δεν θα σβήσει, προσθέτει ο 
κ. Κουτσού, «αλλά σαν πραγματικότητα 
-από τη στιγμή που η Κύπρος εντάχθηκε 
στην ΕΕ- έχει κλείσει κι έχει καταλήξει 
στα δεδομένα της χρησιμοποίησης για 
τη συλλογή ψήφων και μόνο, κάτι που 
είναι απαράδεκτο». Επί της ορθής βάσης 
προσέγγισης επισημαίνει ότι «δεν πρέπει 
ένα όνειρο για το οποίο έγινε δημοψήφι-
σμα, για το οποίο έγινε ένας Αγώνας, ένα 
όνειρο που θα διατηρηθεί για πολύ καιρό 
ακόμα και δεν σβήνει εύκολα, αυτήν τη 
στιγμή να δαιμονοποιείται». Πρέπει, όπως 
λέει, «πραγματικά να καταλάβουμε ότι 
η Ένωση στην περίπτωση της Κύπρου 
θα παραμείνει ως όνειρο, ως όραμα και 
είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκριζωθεί 
αμέσως». Στο ίδιο μήκος κύματος και 
η άποψη που παραθέτει ο Γ. Κέντας, 
παρατηρώντας ότι «αντί το ζήτημα της 
Ένωσης να αντιμετωπίζεται μέσα από μία 
ψύχραιμη και διερευνητική συζήτηση, 
αντί σεβασμού στους αγώνες των Ελλή-
νων της Κύπρου, κάποιοι προσπαθούν 
να εκμεταλλευθούν τις ευαισθησίες των 
ανθρώπων και κάποιοι άλλοι να τους γε-
μίσουν ενοχικά σύνδρομα».

όμως ανολοκλήρωτη». Όχι όμως και το 
1921, προσθέτει, «όπου σε επίπεδο  κοι-
νοτικών, σχολικών και εκκλησιαστικών 
συμβουλίων, οι εκπρόσωποι των Ελλήνων 
Κυπρίων ψηφίζουν υπέρ της Ένωσης». 
Ορισμένοι, λέει, το θεωρούν ως το πρώ-
το ενωτικό δημοψήφισμα «και είναι πολύ 
σημαντική και η χρονολογία» και αυτό 
γιατί πρόκειται για τα εκατοντάχρονα από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 
«Αυτό επαναλαμβάνεται το 1930, με την 
ίδια μορφή, στα εκατοντάχρονα από την 
ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους», 
συνεχίζει. «Ο κόσμος της Κύπρου ταυτίζεται 
και αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με την 
Ελλάδα, γι’ αυτό και επιζητεί την Ένωση 
και χρησιμοποιεί ιστορικά ορόσημα για 
να εκφράσει ξανά τον πόθο του», εξηγεί. 

Μετά την κυπριακή ανεξαρτησία και 
παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα απαγο-
ρεύει την Ένωση, «πολλές φορές αφήνονται 
υπονοούμενα στον δημόσιο διάλογο, γιατί 
προφανώς αυτό υπέβοσκε στην ελληνική 
κυπριακή κοινωνία, ενώ το 1967 έχουμε 
το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής για την 
Ένωση, το οποίο μάλιστα υπερψηφίζει και 

το ΑΚΕΛ», υπενθυμίζει ο Α. Κάρυος. Σε 
άρθρο του, ο ιστορικός Πέτρος Παπαπο-
λυβίου γράφει σχετικά: «σε διακηρυκτικό 
τουλάχιστον επίπεδο, τον Ιούνιο του 1967 
όλοι οι Έλληνες Κύπριοι βουλευτές, με 
προεξάρχοντες τον Γλαύκο Κληρίδη και 
τον Εζεκία Παπαϊωάννου, τους δύο πατρι-
άρχες’ των δύο μεγαλύτερων σημερινών 
κομμάτων της Κύπρου, όχι μόνο ένιωθαν 
Έλληνες, αλλά θεωρούσαν απολύτως φυ-
σικό να διακηρύττουν τον πόθο τους να 
ενωθούν με τη Μητέρα Πατρίδα’». 

Πιο πρόσφατα, τη δεκαετία του 90, όταν 
η κυπριακή Δεξιά ανεβαίνει για πρώτη 
φορά στην εξουσία, σημειώνει ο Α. Κά-
ρυος, «πανηγυρίζει με ελληνικές σημαί-
ες, υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία, είναι 
έντονο το ελληνικό στοιχείο και ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία του 
δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου 
Ελλάδος-Κύπρου». Αναφέρει, μάλιστα, ότι 
«πρόκειται για αίτημα που δεν επέβαλε 
η ελίτ προς τις μάζες, αλλά οι μάζες προς 
την ελίτ», και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι 
«σε διαδοχικές δεκαετίες παρατηρείται μια 
ταύτιση του κυπριακού Ελληνισμού με τον 

ελλαδικό Ελληνισμό». Περιγράφοντας το 
ενωτικό κίνημα ως «ένα πολύ σημαντικό 
κεφάλαιο για την ιστορία της Κύπρου, που 
εκφράζεται για μια περίοδο 150 χρόνων, 
δηλαδή για ενάμιση αιώνα, κατά την οποία 
υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία επιθυμούσε την Ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα», καταλήγει ότι 
«όλα αυτά αντικατοπτρίζουν τα θέλω’ μιας 
κοινωνίας και συμβαίνουν γιατί υπάρχει 
μια σειρά γενεών που ανατράφηκε με το 
όραμα της Ένωσης».

 ς ρικολ κια μα  
και ς ερ αλείο  

«Περιστασιακά, το πολιτικό και κομ-
ματικό προσωπικό της Κύπρου επανα-
φέρει στον δημόσιο διάλογο θεματικές, 
οι οποίες αποτελούν ιστορική ανάμνηση 
ή ιστορική εκκρεμότητα», διαπιστώνει 
ο Γ. Κατσουρίδης και εξηγεί ότι ο λόγος 
επαναφοράς είναι συνήθως διττός, εφόσον 
«είτε εξυπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές, 
κομματικές, εκλογικές σκοπιμότητες, είτε 
αφορά σε ζητήματα τα οποία εκ των πραγ-
μάτων δεν έχουν κλείσει’ και απαιτούν μιαν 
αντιμετώπιση». Η πρόσφατη επαναφορά 
του ενωτικού ζητήματος, όπως αναφέρει, 
«δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι 
εμπίπτει στην κατηγορία των ανεπίλυτων 
ιστορικών ζητημάτων και, μάλλον, απαιτεί 
μιαν άλλου είδους εξήγηση». Υπό αυτό το 
πρίσμα, σημειώνει ότι «το ενωτικό αίτη-
μα, εισαγόμενο αρχικά στο πλαίσιο του 
ελληνικού αλυτρωτισμού και της Μεγά-
λης Ιδέας, μεταπλάστηκε πολύ γρήγορα σε 
μαζικό τοπικό κίνημα, το οποίο εξέφρασε 
στο πολιτικό πεδίο την ανερχόμενη και 
ηγεμονούσα από ένα σημείο και μετά 

«Η συζήτηση για το Κυπρια-
κό γίνεται στο πλαίσιο μίας 
σύμβασης συμβιβασμού και, 

ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια να συνε-
πάρουν την εκλογική βάση με αναφορές 
στην ΕΟΚΑ, τους αγωνιστές, τις θυσίες τους», 
λέει ο Γ. Κέντας. Φέρει ως παράδειγμα ότι, 
«εκφωνούνται επιμνημόσυνοι λόγοι για 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ ή ομιλίες σε ιστορικές 
επετείους και γίνεται προσπάθεια να παρου-
σιαστούν κάποιες συγκυριακές πολιτικές 
θέσεις ως δικαίωση των αγωνιστών» και 
δηλώνει ότι «αυτό είναι ύβρις». ητορικά, 
θέτει το ερώτημα: «Ποια είναι η δικαίωση 

του Αυξεντίου, η διζωνική ομοσπονδία, 
η χαλαρή ομοσπονδία ή τα δύο κράτη;», 
για να καταλήξει ότι «ενώ γίνεται προσπά-
θεια αποεθνικοποίησης του Κυπριακού, 
τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται 
είναι ουσιαστικά εθνικιστικά». 

Στη δεξιά παράταξη εντοπίζει «μεγά-
λη ευθύνη» και ο κ. Κουτσού, «και για 
τον τρόπο που αντιμετωπίζεται σήμερα 
η έκφραση της ιδέας και γιατί διάλυσε 
το Ενωτικό Κίνημα για να δημιουργηθεί 
ένας μεγάλος Συναγερμός». Η στάση της 
ελληνικής ηγεσίας, κατά τον ίδιο, δεν είναι 
άμοιρη ευθυνών. «Έχουμε συγκεκριμένες 

καταδίκες υπουργών Άμυνας, οι οποίοι 
εκμεταλλεύτηκαν το Κυπριακό», σημειώνει 
χαρακτηριστικά. «Αυτό και μόνο αποδει-
κνύει ότι πλέον από όραμα έχει μετατραπεί 
σε μέσο πλουτισμού», υποστηρίζει. «Στην 
Ελλάδα την ευθύνη την φέρουν οι ηγεσίες 
που το έπραξαν και στην Κύπρο η ίδια 
η δεξιά, η οποία αφομοίωσε το Ενωτικό 
Κίνημα και φτάσαμε στο σημείο σήμερα οι 
ηγεσίες του Συναγερμού και του ΑΚΕΛ να 
συμφωνούν σε μια λύση ΔΔΟ», συμπλη-
ρώνει, διευκρινίζοντας ότι «από τη στιγμή 
που ενταχθήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη, 
η πραγματικότητα του αλυτρωτισμού για 

την Κύπρο έκλεισε και μόνον ως όραμα 
μπορεί πλέον να διατηρηθεί». Επιτακτική, 
όπως λέει, είναι και η ανάγκη να καθορί-
σουμε τι σημαίνει Ένωση σήμερα, με τις 
σημερινές συνθήκες, «για να μην έχουμε 
εκλογικές αναμετρήσεις που να βασίζονται 
σε αυτά τα ζητήματα και από την άλλη να 
μη δίνουν την ευκαιρία σε άλλους που δεν 
ευνοούν την ανάπτυξη του Ελληνισμού 
να τον πολεμούν και να παρουσιάζονται 
ως οι προασπιστές της ανεξαρτησίας». Η 
Ένωση σήμερα, κατά την έκφρασή του, 
«δεν μπορεί δυστυχώς να είναι άλλο παρά 
το όραμα, όχι η πραγματικότητα». 

ν μέσω  αποεθνοποίησης

ΤΟ ΣΤΈΛΈΧΟΣ ΒΡΙΣΚΈΤΆΙ ΣΤΟ ΒΉΜΆ. 
ΜΠΡΟΣΤΆ ΤΟΥ Ή ΚΥΠΡΟΣ ΜΈ ΤΉΝ 
ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΣΉΜΆΙΆ ΣΤΉ ΜΈΣΉ, 
ΠΙΣΏ ΤΟΥ Ή ΦΏΤΟΓΡΆΦΙΆ ΤΟΥ ΓΡΙΒΆ 
ΚΆΙ ΣΤΉΝ ΟΜΙΛΙΆ ΤΟΥ ΈΞΉΓΈΙ ΟΤΙ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΆ ΈΙΜΆΣΤΈ  ΡΈΆΛΙΣΤΈΣ
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ετά την κα-
τάρρευση της 
Οθωμανικής 
αυτοκρατορί-
ας, οι εκάστοτες 
κυβερνήσεις 
της Τουρκίας 

ανέπτυξαν τη νοοτροπία της κλεψιάς, 
του σφετερισμού και του πλιάτσικου. 
Της ασυδοσίας και της πρακτικής «τα 
δικά μου, δικά μου και τα δικά σας, πάλι 
δικά μου». 

Τα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη εδώ 
και 44 χρόνια έχουν μετατραπεί σε ένα 
απέραντο πλιάτσικο, όπου τα κάθε λο-
γής εγκληματικά στοιχεία, από τα βάθη 
της Ανατολίας μέχρι την «ευρωπαϊκή» 
Τουρκία, εισρέουν και απομυζούν τις 
περιουσίες και τον πλούτο που άφησαν 
πίσω τους οι εκτοπισμένοι Ε κ. ενοδο-
χεία, γεωργικές καλλιέργειες, τεράστιες 
εκτάσεις εσπεριδοειδών, αγροκτήματα 
και «φιλέτα» παράλιας γης, πέρασαν 
στα χέρια των ευνοούμενων από τις 
κυβερνήσεις της Τουρκίας.

Σε τεράστιες εκτάσεις γης -ιδιοκτησίας 
Ε κ- κτίστηκαν ξενοδοχειακές μονάδες, 
πολυτελείς επαύλεις και συγκροτήμα-
τα διαμερισμάτων που πωλήθηκαν σε 
Άγγλους, Γερμανούς, ώσους, Άραβες 
και ων ου εκ έστι αριθμός παρανόμων, 
παρανομιών και παραβιάσεων του διε-
θνούς δικαίου. Το εμπόριο ναρκωτικών, 
η πορνεία και ο τζόγος βρίσκονται σε 
άνθηση, όπως και οι σχέσεις εγκλη-
ματικών στοιχείων ένθεν κακείθεν τη 
Πράσινης Γραμμής.

Η διεθνής κοινότητα, πέρα από 
τις φραστικές διακηρύξεις, ουδέποτε 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Στον αστερισμό του... πλιάτσικου
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩ
a.giourov@gmail.com

Ή ΤΈΛΈΥΤΆΙΆ ΜΆΣ ΙΣΏΣ 
ΈΛΠΙΔΆ ΝΆ ΆΠΟΤΙΝΆΞΟΥΜΈ 
ΆΠΟ ΠΆΝΏ ΜΆΣ ΤΉΝ 
ΚΆΤΟΧΉ, ΚΆΙ ΝΆ 
ΆΠΆΛΛΆΓΟΥΜΈ ΆΠΟ ΤΟ 
ΈΓΚΛΉΜΆΤΙΚΟ ΠΛΙΆΤΣΙΚΟ 
ΤΉΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ, ΈΙΝΆΙ 
ΝΆ ΔΙΈΚΔΙΚΉΣΟΥΜΈ 
ΜΆΖΙ, Έ Κ ΚΆΙ Τ Κ, 
ΤΆ ΔΙΚΆΙΆ ΜΆΣ

 Τ  Τ   
Εντατικοποιο νται οι διεργασ ες στα Κ μματα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές. Τα 
πρ τα ψηφοδέλτια έχουν ανακοινωθε  και μέσα στις επ μενες δ ο εβδομ -
δες θα οριστικοποιηθο ν λα. Οι πολιτικές διεργασ ες φέρνουν στο προσκ -
νιο τα δ ο σημαντικ  ορ σημα εν ψει των εκλογ ν: 

 την υποβολ  αιτ σεων για εγγραφ  νέων ψηφοφ ρων στον εκλογικ  
  κατ λογο μέχρι τις 2 Απριλ ου, και 
 την κατ  εξοχ ν ημερομην α των εκλογ ν, στις 26 Μα ου.

Το Ευρωκοινοβο λιο επιδι κει με πανευρωπαϊκ  εκστρατε α να θέσει στους 
πολ τες λο το φ σμα των πληροφορι ν για να κ νουν αντικειμενικ  την επι-
λογ  τους. Το σ νθημα  αυτ τηφορ ηφ ω υποδη-
λο  τι ε ναι σημαντικ  σο ποτέ να εκφραστε  η βο ληση των πολιτ ν στην 
κ λπη.  αποχ  δεν συμβ λλει στη δημοκρατικ  ζω  της Ευρ πης.  δραστ -
ρια συμμετοχ  και στο επ πεδο των πολιτ ν η σκηση του εκλογικο  δικαι -
ματος αποτελο ν έμπρακτη συμβολ  στην πορε α που θα π ρουν τα πολιτικ  
πρ γματα τα επ μενα 5 χρ νια.
Στις επικε μενες εκλογές δικα ωμα ψ φου έχουν λοι οι πολ τες της Δημο-
κρατ ας, ηλικ ας 18 χρον ν και νω, που έχουν τη συν θη διαμον  τους στην 
Κ προ, καθ ς και οι πολ τες λλων κρατ ν-μελ ν της Ευρωπαϊκ ς νωσης, 
οι οπο οι επιθυμο ν να ψηφ σουν για την αν δειξη των Κυπρ ων Ευρωβου-
λευτ ν.

 εγγραφ  στους εκλογικο ς καταλ γους μπορε  να γ νεται στις Επαρχιακές 
Διοικ σεις, τα Γραφε α Εξυπηρέτησης του Πολ τη και τα Επαρχιακ  Ταχυδρο-
μικ  Γραφε α. 
Οι ψηφοφ ροι στην Κ προ θα εκλέξουν έξι μέλη του Ευρωπαϊκο  Κοινοβουλ ου. 

έκανε τον κόπο να εισέλθει στην ουσία 
του προβλήματος από το 1974, όταν 
συντελέσθηκε σε ξένα κέντρα μυστικών 
υπηρεσιών η συνωμοσία και η σφαγή 
της Κύπρου με το πραξικόπημα και την 
τούρκικη εισβολή. Όχι πως «οι διεθνείς 
προστάτες» θέλουν να πάρουν μερτικό 
από την πίτα του πλιάτσικου, αλλά έχουν 
να παίρνουν πολλά από τις εμπορικές, 
οικονομικές, διπλωματικές και διμερείς 
σχέσεις με την Τουρκία. Γι’ αυτό δεν 
την ενοχλούν όσο επιβάλλεται, με τους 
κανόνες τους διεθνούς δικαίου,  να την 
ενοχλήσουν και να την πιέσουν. Πέραν 
αυτών, η Τουρκία είναι και σημαντικός 
εταίρος τους στη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία και 
αυτό δένει τα χέρια των περισσοτέρων 
δυτικών χωρών, που αν και μέλη τής Ε.Ε., 
δεν έχουν καμιά διάθεση να τα χαλάσουν 
με τους δικτάτορες της Άγκυρας για μια 
Κύπρο των 800.000 ψυχών. 

Η τραγική ειρωνεία και η 
κακή μας μοίρα, είναι ότι 
οι εγγυήτριες δυνά-
μεις της ανεξαρτη-
σίας της Κύπρου 
ασκούν και οι 
ίδιες πολιτι-
κή πλιάτσι-
κου. Όπως η 
Βρετανία, για 
παράδειγμα, 
η οποία κατα-
κρατεί τα εδάφη 
των Βρετανικών 
Βάσεων ως να είναι 
κτήμα της (η δήθεν κυ-
ριαρχία τους είναι ένας 
μύθος) και ουδέποτε πλήρω-
σε ή εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της. 
Αντίθετα υπέσκαπτε και εξακολουθεί να 
υποσκάπτει τα συμφέροντα των Κυπρίων 
υποδαυλίζοντας τη διαφορετικότητα, τα 
μίση και τις αντιπαραθέσεις Ε κ και Τ κ. 
Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να παραμένει 
ο κακός μας δαίμονας.

Από την πλευρά της η άλλη εγγυήτρια, 
η Ελλάδα, ανίκανη να κάνει οτιδήποτε, 
έχει μετατραπεί η ίδια σε πλιάτσικο ξε-
πουλώντας και εκχωρώντας κυριαρχικά 
δικαιώματά της σε ξένους εκμεταλλευτές 
δήθεν προστάτες. Ακόμα και ιστορικοί 
χώροι και μνημεία διεθνούς αρχαιολογικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν πε-
ράσει σε χέρια ξένων «επενδυτών». Μόνο 
τον Παρθενώνα έμεινε να ξεπουλήσουν. 

Η τελευταία παράνομη επίσκεψη στα 
κατεχόμενα του Τούρκου ΥΠΕ  Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου και οι προκλητικές του 
δηλώσεις, δυστυχώς, δεν προσγείωσαν 
πολλούς στην πικρή πραγματικότητα. 
Ματαίως βέβαια ο ίδιος κάθε λίγο και 

λιγάκι μάς καλεί να «ξυπνήσουμε από 
τα όνειρα», αλλά πέρα βρέχει  Στον κό-
σμο μας εμείς. Η έγνοια μας τώρα είναι 
ποιος θα πάρει περισσότερες ψήφους στις 
ευρωεκλογές  

κουπι οπος
ς ουρκίας

ίναι ενδεικτικές οι καταγγελίες του 
επικεφαλής της συντεχνίας των Τουρ-
κοκύπριων δασκάλων Σενέρ Ελτζίλ, σε 
συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε πριν 
από μερικούς μήνες στην εφημερίδα 
«Ο Φιλελεύθερος», όπου χαρακτήρισε 
τα κατεχόμενα «σκουπιδότοπο» για την 
Τουρκία. «Είμαστε μια καλή αποικία για 
την Τουρκία, μια «υποτελής διοίκηση», 
που ξεπλένει βρόμικο χρήμα στα καζίνα 
και τα πορνεία, συνεργεί στην παράνομη 
διακίνηση ανθρώπων και χρησιμοποιείται 
από την Άγκυρα ως κανονικός σκουπιδό-

τοπος», είχε αναφέρει ο κ. Ελτζίλ.
Είπε επίσης ότι πιστεύει 
ακόμα στην επανένωση 

με μια ομοσπονδία, 
αλλά θα έβλεπε 

και προσέγγιση 
των Τουρκοκυ-
πρίων στην 
Κυπριακή Δη-
μοκρατία, αν οι 
Ελληνοκύπρι-
οι δεχθούν να 

τους εκχωρή-
σουν τα πολιτικά 

δικαιώματα που 
εκπηγάζουν από το 

Σύνταγμα του 1960. Είπε, 
επίσης, ότι η παιδεία και οι 

εκπαιδευτικοί φέρουν μεγάλο μέρος 
της ευθύνης για την καχυποψία και την 
αποξένωση που κυριαρχεί μεταξύ των 
ανθρώπων στις δύο κοινότητες. Ο Σενέρ 
Ελτζίλ τόνιζε, μεταξύ άλλων, ότι πιστεύει 
πως είναι τώρα η ώρα να διεκδικήσουν 
από κοινού Ελληνοκύπριοι και Τουρ-
κοκύπριοι τα δίκαιά τους.

Η τελευταία αναφορά του κ. Ελτζίλ, 
την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, επανα-
λαμβάνει φορτικά και επίμονα εδώ και 
πολλά χρόνια ο συμπατριώτης μας Σενέρ 
Λεβέντ είναι ίσως και η τελευταία μας 
ελπίδα να αποτινάξουμε από πάνω μας 
την κατοχή και να απαλλαγούμε από το 
εγκληματικό πλιάτσικο της Τουρκίας. 
Αγωνιζόμενοι Ε κ και Τ κ από κοινού 
πάνω σε μια πλατφόρμα να διεκδικήσουμε 
τα δίκαιά μας. Όχι με συνθήματα, φρου-
φρου και αρώματα και υποστηρίζοντας τις 
προτροπές των ξένων, που αποδείχθηκε 
πως δεν είναι το καλό μας που επιδιώκουν 
αλλά τα δικά τους συμφέροντα. 

Το είχα γράψει και παλιότερα από τις 
στήλες της «Σημερινής», το επανα-
λαμβάνω και τώρα. Μόνο με ένα 

ισχυρό ενιαίο μέτωπο, μια κοινή πλατφόρ-
μα, ένα μαζικό Κίνημα Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων με μια ενιαία φωνή 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 

Να αποκαλύψουμε τις εγκληματικές 
προθέσεις της Τουρκίας, να καταγγεί-
λουμε όλα όσα μεθοδεύονται και από 
άλλες ξένες δυνάμεις σε βάρος της 
Κύπρου και του λαού μας. 

Πέραν τούτου, να απομονωθούν οι 
ακροδεξιές δυνάμεις ένθεν κακείθεν 
οι οποίες «κωπηλατούν» μετά μανίας 
ενισχύοντας τη λύση της διχοτόμησης 
με συνθήματα όπως «ένωση» ή «δύο 
κράτη». Και οι μεν και οι δε (ε κ ακρο-
δεξιά και τ κ) στο τέλος καταλήγουν και 
συμφωνούν στον αρχικό στόχο που απέ-
βλεπαν  όλα τα σχέδια σε βάρος της 
Κύπρου με αποκορύφωμα το προδοτικό 
πραξικόπημα και την τούρκικη εισβολή. 

Τη διχοτόμηση και την προσάρτηση 
στις δήθεν μητέρες πατρίδες. 

Μισός αιώνας είναι αρκετός. Δεν 
πάει άλλο. Πρέπει να πάψουμε να πε-
ριμένουμε από τις ξένες δυνάμεις να 
μας λύσουν το πρόβλημα που οι ίδιες 
δημιούργησαν. 

Ε κ και Τ κ προοδευτικοί, πατριώτες 
και όσοι αισθάνονται ως αδήριτη την 
ανάγκη να ζήσουμε μαζί και όχι πλάι 
πλάι ως γείτονες, πρέπει να αγωνιστούμε 
από κοινού για να απαλλαγούμε από 
ξένες κηδεμονίες και λύσεις που με-
θοδεύουν για το δικό τους καλό και όχι 
για το δικό μας, οι διεθνείς ταξιαρχίες 
των ιμπεριαλιστών.

Οι συναντήσεις ε κ και τ κ κομμάτων, 
που γίνονται εδώ και 40 χρόνια υπό την 
αιγίδα της πρεσβείας της Σλοβακίας, δεν 
έχουν αποδώσει. Γίνονται για να γίνο-
νται. Το κάθε κόμμα εξακολουθεί να λέει 
χωριστά τον δικό του αμανέ. Ούτε και οι 
λεγόμενες Μη  Κυβερνητικές Οργανώσεις, 

οι πλείστες εκ των οποίων χειραγωγούνται 
ή χρηματίζονται από ξένα κέντρα,  μπο-
ρούν να αποδώσουν. Γιατί λειτουργούν 
πέρα από τις προσδοκίες του λαού μας. 

Δεν τις είδαμε π.χ. να διαμαρτύρονται 
για τις προκλητικές δηλώσεις Τσαβού-
σογλου, ούτε και να κατεβαίνουν σε οργι-
σμένες κινητοποιήσεις μετά την απόφαση 
των κατοχικών δυνάμεων να περάσουν 
στα χέρια τους σπίτια Ε κ που βρίσκονται 
στη νεκρή ζώνη, κοντά στο οδόφραγμα 
της Δερύνειας, και να τα μετατρέψουν σε 
καφενεία και κέντρα αναψυχής. 

Σίγησαν και οι φωνές εκείνων που 
«γιόρταζαν» το άνοιγμα του οδοφράγ-
ματος της Δερύνειας. 

Τέρμα στα πανηγύρια και στα δήθεν. 
Από κοινού μόνοι μας Ε κ και Τ κ να 

σταματήσουμε το πλιάτσικο της Τουρκίας 
στα κατεχόμενα και να κτίσουμε την κοινή 
μας πατρίδα όπως την οραματίστηκαν 
όσοι έβαψαν με το αίμα τους το δέντρο 
της ελευθερίας της Κύπρου.

νιαίο μέτωπο για την Κύπρο και τους Κυπρίους
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Η νέα ψηφοφορία στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο, που έλαβεν χώραν 
στις 29 Ιανουαρίου 2019 επί 

των τροπολογιών στη Συμφωνία Αποχώ-
ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και απορρίφθηκε με 
τεράστια πλειοψηφία στις 15 Ιανουαρί-
ου 2019, σηματοδοτεί την απαρχή μιας 
εκτιμώμενης συγκρουσιακής πορείας του 
Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η οριακή επικράτηση της τροπο-
λογίας που αφορούσε τη βούληση των 
βουλευτών για επαναδιαπραγμάτευση 
της συμφωνίας, ειδικά στο σημείο που 
αφορά την ασφαλιστική δικλίδα για τα 
ιρλανδικά σύνορα -το γνωστό acksto - 
και η επανατοποθέτηση της Βρετανίδας 
Πρωθυπουργού σε σχέση με την προη-
γούμενη άρνησή της να επιστρέψει στις 

Βρυξέλλες για επαναδιαπραγμάτευση, 
οριοθετούν, πλέον, το νέο σκηνικό.
Η αβεβαιότητα, φυσικά, για το μέλλον 
του e it παραμένει σταθερή και εν-
δεχομένως αυξημένη, αφού, πρώτον, 
η τροπολογία που έχει υιοθετηθεί 
δεν είναι δεσμευτική για την Κυβέρ-
νηση, αν και η κ. Μέι δεσμεύτηκε 
ότι θα τη χρησιμοποιήσει ως μοχλό 
πίεσης προς τις Βρυξέλλες, και, 
δεύτερον, οι Βρυξέλλες έχουν ήδη 
αντιδράσει αρνητικά ως προς την 
πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης, 
με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου αλλά και Ευρωπαίους 
ηγέτες να τονίζουν το γεγονός ότι η 
Συμφωνία που έχει συνομολογη-
θεί μετά από δύο και πλέον χρόνια 
διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο 

Βασίλειο δεν μπορεί να τύχει επανα-
διαπραγμάτευσης και ότι το acksto  
αποτελεί ουσιαστικό μέρος εκείνης 
της Συμφωνίας. Οι Βρυξέλλες φαίνε-
ται να παραμένουν πρόθυμες για μια 
ενδεχόμενη παράταση του χρονικού 
ορίου εξόδου που έχει ήδη προσδι-
οριστεί για την 29η Μαρτίου 2019, 
αφ  ης στιγμής, φυσικά, υπάρχουν 
λόγοι που δικαιολογούν μια τέτοια 
παράταση.
Η οποιαδήποτε παράταση της εξόδου 
θα πρέπει φυσικά να λάβει υπόψη 
το γεγονός ότι τον Μάιο του 2019 θα 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η σύσταση του οποίου 
θα γίνει τον Ιούλιο του 2019. Αν το 
Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει μέχρι 

τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε 
τίθεται το ζήτημα κατά πόσον θα πρέ-
πει να εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο.
Επιπρόσθετα, παρόλο που τροπολο-
γία που απέρριπτε την έξοδο χωρίς 
συμφωνία είχε απορριφθεί, παραμέ-
νει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν ώς τις 
15 Φεβρουαρίου 2019 η κ. Μέι δεν 
καταφέρει να επαναδιαπραγματευ-
τεί τη Συμφωνία Αποχώρησης ή η 
οποιαδήποτε συμφωνία απορριφθεί 
ξανά από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, 
μια τέτοια τροπολογία να επανέλθει, 
με τις πιθανότητες να αναφέρουν ότι 
τότε θα υπερψηφιστεί. Αυτό διαφαίνε-
ται μέσα από τις διαδοχικές ψηφοφο-
ρίες που διεξήχθησαν στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο και οι οποίες καταδει-

κνύουν την επιθυμία των βουλευτών 
για έξοδο με συμφωνημένους όρους 
ή ακόμη και το ενδεχόμενο μιας στε-
νότερης εμπορικής και τελωνειακής 
σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μετά την έξοδο της χώρας, παρά το 
«σκληρό» e it που ορίζεται μέσα 
από την υφιστάμενη Συμφωνία. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, οι εξελίξεις το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
αναμένεται να είναι ραγδαίες και 
όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο 
τραπέζι.

* Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας,  a  ( istol), .  in a  

- nte national a  an  man ig ts 
( ent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλι-

νικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το αβέβαιο μέλλον του 

Ο ΚΆΤΏΤΆΤΟΣ ΜΉΝΙΆΙΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΛΙΣ ΠΟΥ ΆΓΓΙΖΈΙ
ΤΆ ΤΡΙΆ ΔΟΛΆΡΙΆ,  
ΈΝΏ ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΣΤΆ ΒΆΣΙΚΆ 
ΠΡΟ ΟΝΤΆ ΔΙΠΛΆΣΙΆΖΟΝΤΆΙ
ΚΆΘΈ  ΜΈΡΈΣ  

Υ ΡΟ ΟΛ ΜΙΚΟ ΟΚ Ρ ΤΗΝ ΩΡΑ ΟΥ Ο ΛΑΟΣ Ι Σ  ΣΥΝ ΗΚ Σ Α ΟΛΥΤΗΣ ΤΩ ΙΑΣ

Βενεζουέλα: Η χώρα των δύο Προέδρων

Χουάν Γκουαϊδό έχει 
ήδη αναλάβει τα ηνία 
της Βενεζουέλας, 
με τις ευλογίες της 
Εθνοσυνέλευσης. Ο 
Νικολάς Μαδούρο, 
ωστόσο, αρνείται να 

παραδώσει. Ανάμεσα στους δύο Προέ-
δρους, μια χώρα διχασμένη και ένας λαός 
που ζει σε συνθήκες ένδειας, ενώ στον 
περίγυρο οι ισχυροί της Γης παίζουν μια 
ακόμη παρτίδα πόκερ, για να κερδίσουν 
την επιρροή τους και τον πλούτο της χώρας. 
Η Βενεζουέλα βιώνει εδώ και χρόνια την 
αυξανόμενη πολιτική δυσαρέσκεια που 
τροφοδοτείται περαιτέρω από τον υπερ-

ΟΙ ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ ΦΆΙΝΈΤΆΙ ΝΆ 
ΠΆΡΆΜΈΝΟΥΝ ΠΡΟΘΥΜΈΣ 
ΓΙΆ ΜΙΆ ΈΝΔΈΧΟΜΈΝΉ ΠΆΡΆ
ΤΆΣΉ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙ
ΟΥ ΈΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΈΧΈΙ ΉΔΉ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΈΙ ΓΙΆ ΤΉΝ Ή 
ΜΆΡΤΙΟΥ 

Στην πραγματικότητα ο Γκου-
αϊδό βασίζεται στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και ο Μαδούρο στη ωσία. 
Αυτή είναι ακόμη μια παρτίδα στο 
ευρύτερο πολεμικό παιχνίδι των 
ισχυρών. Το κλειδί κρατούν ο λαός 
και ο στρατός. Ο λαός μοιάζει δι-
χασμένος. Ο στρατός, αν και επί 
του παρόντος δηλώνει αφοσίωση 
στον Μαδούρο, αφήνει τους εξε-
γερμένους να περνούν ανάμεσα 
από τα τανκς και δεν χρεώνεται το 
αίμα που χύνουν στους δρόμους 
οι διαδηλωτές. 

Πρακτικά ο Γκουαϊδό δεν έχει 
ισχύ, παρά μόνο τον λαό που υπό-
σχεται να παραμείνει στους δρό-
μους και τις αμερικανικές δυνάμεις. 
Ο Μαδούρο έχει ισχύ, αλλά δεν 
έχει υποστήριξη. Προειδοποιεί με 
δεύτερο Βιετνάμ, αν «ο στρατός του 
Τραμπ» επέμβει στη χώρα με το 

πρόσχημα της ειρηνευτικής επέμ-
βασης ή της προστασίας του λαού. 

Σε επίπεδο καθημερινότητας, 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι 
ο υπερπληθωρισμός. Ο ετήσιος 
ρυθμός πληθωρισμού ανήλθε σε 
1.300.000  τους τελευταίους 12 
μήνες. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός 
μόλις που αγγίζει τα 3 δολάρια, τη 
στιγμή που οι τιμές στα βασικά 
προϊόντα διπλασιάζονται κάθε 
19 μέρες. 

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη 
Βενεζουέλα σε συνθήκες χάους. 
Πρώτη επιλογή είναι η προκήρυξη 
εκλογών από τον ίδιο τον Μαδού-
ρο. Αν αυτό το σενάριο δεν γίνει 
ιστορικό γεγονός, τότε τα ηνία θα 
αναλάβουν οι ισχυροί, οι οποίοι 
αρχικά θα χειριστούν το ζήτημα 
διά της διπλωματικής οδού και 
ακολούθως θα παίξουν «σκλη-
ρό» πόκερ πίσω από τις κλειστές 
πόρτες της διπλωματίας. Όποιος 
κερδίσει το παιχνίδι θα επιβάλει 
τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, 
έχοντας ωστόσο υποκύψει έστω 
και μερικώς σε άλλο σημείο του 
πλανήτη. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Όταν συναντήσαμε 
την αντιπολίτευση 

Τον Δεκέμβριο του 2017 η αντιπολί-
τευση της Βενεζουέλας τιμήθηκε με 
το βραβείο Ζαχάρωφ. Μια μέρα από 
την τελετή απονομής συνάντησα στο 
Στρασβούργο την Πατρίτσια Γκουτιέ-
ρεζ Σεμπάγιος, του κόμματος «Λαϊκή 
Θέληση» και σύζυγο του Ντανιέλ 
Σεμπάγιος, ο οποίος βρισκόταν μέχρι 
και τότε στη φυλακή. Είναι προφανές 
ότι η απόφαση για την απονομή του 
βραβείου Ζαχάρωφ ήταν πολιτική, 
γι  αυτό άλλωστε η αριστερή πτέρυγα 
είχε αντιδράσει έντονα. Αυτό, όμως, 
που δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί 
ήταν οι εικόνες που μας μετέφερε η 
ίδια και άλλα μέλη του κόμματος, για 
την καθημερινότητα των Βενεζουε-
λάνων. Μεταξύ άλλων ανέφεραν πως 
«άνθρωποι πεθαίνουν από έλλειψη 
φαρμάκων, φαγητού και πόσιμου 
νερού. Η Παιδεία είναι επίσης ελλι-
πής. Το κόστος των τροφίμων σήμερα 
(2017) αυξάνεται κατά 2000  λόγω 
του πληθωρισμού. Τέσσερα στα δέκα 
παιδιά πάσχουν από κάποιου είδους 
υποσιτισμό. Εννιά στα δέκα φάρμακα 
είναι σε έλλειψη».

Η επόμενη μέρα

ΉΠΆ ΚΆΙ ΡΏΣΙΆ 
ΚΡΆΤΟΥΝ ΤΟ ΜΆΧΆΙΡΙ 
ΚΆΙ ΤΟ ΚΆΡΠΟΥΖΙ

βολικό πληθωρισμό, τις διακοπές του ηλεκτρικού 
και την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων. Μόνο τα 
τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια 
Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.   

α ε ο α ς 
ς α ουαρίου

Όλος ο κόσμος προσπαθεί να απαντήσει στο ίδιο 
ερώτημα: «Ποιος είναι ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας;». 
Τι ακριβώς συμβαίνει μετά τα γεγονότα της 23ης 
Ιανουαρίου, οπόταν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, 
Γκουαϊδό, δήλωσε ότι ενεργεί ως προσωρινός 
Πρόεδρος και ότι θα αναλάβει τις εξουσίες του 
εκτελεστικού κλάδου; Δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 
Μαδούρο, ο οποίος σήκωσε το γάντι που του πέταξε 
η εξεγερμένη αντιπολίτευση, είχε ορκιστεί για μια 
δεύτερη εξαετή θητεία. Πριν προλάβει να χαθεί ο 
ήχος της φωνής του Μαδούρο,  που κατηγορού-
σε τον Γκουαϊδό για συνωμοσία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ο Τραμπ έδωσε εντολή για παράδοση 
στον Γκουαϊδό όλων των περιουσιακών στοιχείων 
της Βενεζουέλας εντός της επικράτειας των ΗΠΑ.  

οιος  ελικ  
α α ρί ει ποιο

Ο Πρόεδρος Τραμπ έγινε ο πρώτος επικεφαλής 
κράτους που ανακοίνωσε τη στήριξή του στον Γκου-
αϊδό. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων 
Πολιτειών κάλεσε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού 
Αμερικανικών Κρατών να αναγνωρίσουν τον Γκου-
αϊδό ως «μεταβατικό Πρόεδρο της Βενεζουέλας». 
Λίγο πιο ουδέτερος ο Υπουργός Εξωτερικών του 
Καναδά, δήλωσε πως η χώρα του στηρίζει τη δέ-
σμευση του Γκουαϊδό να οδηγήσει τη Βενεζουέλα 

σε προεδρικές εκλογές. Η Βραζιλία, η Χιλή, η Αργε-
ντινή, η Κολομβία, η Κόστα ίκα, η Γουατεμάλα, η 
Ονδούρα, ο Παναμάς, η Παραγουάη και το Περού, 
που είναι επίσης μέλη της «Ομάδας της Λίμας», 
ανέφεραν ότι τάσσονται υπέρ του Γκουαϊδό και 
τον αναγνωρίζουν ως μεταβατικό Πρόεδρο. Το ίδιο 
έπραξαν η Γεωργία και το Κοσσυφοπέδιο, καθώς 
επίσης η Βρετανία. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνω-
ρίσουν τον Γκουαϊδό. 

Στον αντίποδα η ωσία δήλωσε τη στήριξή της στον 
Νικολάς Μαδούρο. Μάλιστα ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 
τον Μαδούρο, «εξέφρασε την υποστήριξή του στη 
νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας σε συνθήκες 
όξυνσης μια εσωτερικής πολιτικής κρίσης, που έχει 
προκληθεί από το εξωτερικό». Στον ίδιο άξονα η 
Τουρκία, το Ιράν και η Κίνα. Η Κούβα και η Βολι-
βία στηρίζουν επίσης τον Μαδούρο. Τα Ηνωμένα 
Έθνη προτάσσουν τον διάλογο και καλούν τις δύο 
πλευρές να αποφύγουν τις ακραίες ενέργειες.

 αμφιλε με ος ρ ε ρος 
Ο Νικολάς Μαδούρο ανέλαβε τα ηνία της Βε-

νεζουέλας μετά τον θάνατο του Ούγκο Τσάβες, το 
2013.  Κέρδισε τις τότε εκλογές με μόλις 1,6  δια-
φορά. Από την αρχή αμφισβητήθηκε. Αμφισβήτηση 
που γιγαντώθηκε μετά το τέλος της πρώτης του 
θητείας, αφού κατά τη διάρκεια της πενταετίας του 
η οικονομία της χώρας υπέστη ελεύθερη πτώση.

Ωστόσο, επανεξελέγη τον Μάιο του 2018, μέσα 
από μια εκλογική διαδικασία που τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης μποϊκόταραν  και η επανεκλογή του 
δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από την αντιπολίτευση.

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

Ο Α ΑΡΧΊΣΑΝ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΊΑ. ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ, Η 
Α ΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ, Ο ΔΊΧΑΣΜΟΣ ΚΑΊ Η ΔΊΑ ΤΗΣ ΊΑΣ Α ΑΓΗ 

ΣΚΎΤΑ ΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ ΤΗΣ ΕΝΕ ΟΎΕ ΑΣ ΔΕΝ ΕΓΊΝΑΝ 
ΜΊΑ ΜΕΡΑ ΞΑ ΝΊΚΑ, ΟΎΤΕ ΗΤΑΝ ΜΊΑ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΜΕΡΊΚΩΝ 
Ε ΔΟΜΑΔΩΝ. ΑΠΟ ΤΟ 201 , ΜΟ ΊΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΎ ΟΎΓΚΟ ΤΣΑ ΕΣ ΚΑΊ Α ΟΎ Ο ΎΠΟΎΡΓΟΣ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΊΚΩΝ ΤΟΎ ΝΊΚΟ ΑΣ ΜΑΔΟΎΡΟ ΑΝΕ Α Ε ΤΑ ΗΝΊΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΡΧΊΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΊΚΡΗΣ ΕΜ Ε ΕΊΑΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
ΣΤΊΣ ΕΎΡΩΣΤΕΣ ΠΕΡΊΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕ ΟΎΕ ΑΣ. ΤΑ ΔΊΕΘΝΗ 
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΝ Α ΤΊΣΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
Π ΟΎΣΊΩΝ  ΚΑΊ ΟΊ ΟΠΑΔΟΊ ΤΗΣ ΘΕΩΡΊΑΣ ΤΗΣ ΣΎΝΩΜΟΣΊΑΣ, 
ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΎ ΑΜΕΡΊΚΑΝΊΚΟΎ ΠΡΑΞΊΚΟΠΗΜΑΤΟΣ.

Ο ΝΊΚΟ ΑΣ 
ΜΑΔΟΎΡΟ 

Ο ΧΟΎΑΝ ΓΚΟΎΑ ΔΟ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

όλις 54 ημέρες 
πριν από την κα-
θορισμένη ημερο-
μηνία για το e it, 
τα ακανθώδη ζητή-
ματα μεταξύ Ηνω-
μένου Βασιλείου 

και Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν 
ανοιχτά, ενώ οι δύο πλευρές μοιάζουν 
ακόμα και σε αυτό το κρίσιμο χρονικό 
σημείο να είναι ανυποχώρητες από τις 
κόκκινες γραμμές τους. 

Από τη μια η βρετανική κυβέρνηση με 
τις ευλογίες της Βουλής των Κοινοτήτων 
αποφάσισε να δοκιμάσει την υπομονή της 
ΕΕ και να επαναδιαπραγματευτεί την «ιερή» 
συμφωνία αποχώρησης την ώρα που η 
κλεψύδρα του χρόνο αδειάζει επικίνδυ-
να. Από την άλλη, οι Βρυξέλλες «έδειξαν 
τα δόντια» στο επίμονο Κοινοβούλιο της 
Βρετανίας, αφού με ομοβροντία δηλώσεων 
επιβεβαίωσαν ότι δεν είναι πρόθυμες να 
αγγίξουν τη συμφωνία που συνομολογή-
θηκε για το e it. 

έλ ου   έι 
πί  ις ρυ έλλες 

Στη μαθημένη πλέον από δράματα 
βρετανική Βουλή, με αργούς ρυθμούς οι 
νομοθέτες άρχισαν να δίνουν στίγματα για 
το πώς θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία 
του e it. Με μια καθαρά συμβολική κίνη-
ση, που σηματοδοτεί την αντίθεσή τους σε 
μια έξοδο χωρίς συμφωνία, υπερψήφισαν 
τη σχετική τροπολογία, αλλά παραδόξως 
καταψήφισαν την τροπολογία που θα τους 
έδινε πρακτικά τη δύναμη να σταματήσουν 
αυτήν την «άτακτη έξοδο». 

Την ίδια ώρα «ευλόγησαν» την επιστρο-
φή της Μέι στις Βρυξέλλες για επαναδια-
πραγμάτευση της συμφωνίας, αδιαφορώντας 
για τα αδιάκοπα «όχι» των Ευρωπαίων 
αξιωματούχων. Η Μέι «τζόγαρε» τα τε-
λευταία ίχνη της πρωθυπουργικής της 
εξουσίας και πέρασε τελικά την τροπο-
λογία για την επαναδιαπραγμάτευση των 
λεγόμενων «δεσμευτικών» τροποποιήσεων 
του acksto  στη συμφωνία αποχώρησης, 
χωρίς να διευκρινίζει όμως ποιες θα είναι 

ΑΝΟΙ ΤΑ ΑΡΑΜ ΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΑΝ ΩΔΗ ΗΤΗΜΑΤΑ  Μ Ρ Σ ΡΙΝ Α Ο ΤΟ 

Κόκκινες γραμμές σε  νεφελώδες τοπίο

οι τροποποιήσεις αυτές. Το αποτέλεσμα 
αυτής της ψηφοφορίας για πολλούς ανα-
λυτές δείχνει ότι, παρόλο που διαφάνηκε 
μια τάση στο Κοινοβούλιο, η Βρετανία 
βρίσκεται ακόμα σε σύγχυση για το τι θα 
ακολουθήσει, την ώρα που τα χρονικά 
περιθώρια βρίσκονται σε οριακό σημείο. 

 μα ία 
 ροπολο ι

Αν και στη θεωρία το Κοινοβούλιο υπερ-
ψήφισε σχετική τροπολογία, ώστε να μην 
αφήσει τη  χώρα να «συντριβεί» με έξοδο 
χωρίς συμφωνία, εντούτοις απέτυχε να 
εξασφαλίσει τα εργαλεία για να αποτρέψει 
τελικά το ενδεχόμενο. Παρόλο που η άρνηση 
της πλειοψηφίας να αποτρέψει ένα σκληρό 
διαζύγιο μπορεί να ερμηνευτεί ως μέτρο 
πίεσης στη Μέι, ώστε υπό την απειλή του 
«no eal» να απαιτήσει καλύτερους όρους 
για τη συμφωνία στις Βρυξέλλες, δύσκολα 
μπορούμε να μιλήσουμε για «επιτυχία», 
καθώς μετά από δύο χρόνια αδιάκοπων 
συζητήσεων το ιδανικό αποτέλεσμα δεν 
θα έπρεπε να είναι μόλις μια συμβολική 
τροπολογία.

Εξίσου προβληματική είναι η τροπο-
λογία για την επαναδιαπραγμάτευση της 
πρόνοιας των ιρλανδικών συνόρων. Η Μέι, 

ενώπιον των Ευρωπαίων αξιωματούχων, 
έκανε σαφές ότι η κύρια αιτία της αντίθεσης 
των Τόρις ήταν η πρόνοια του acksto . 
Μάλιστα, αμέσως μετά τη ψηφοφορία επε-
σήμανε ότι τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι 
η πλειοψηφία των βουλευτών θα υποστη-
ρίξει μια συμφωνία με αλλαγές σε αυτήν 
την πρόνοια. Όμως, αυτή η στήριξη δεν 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε καμία 
περίπτωση. Σε συνάντηση που είχαν οι 

e itee s, πριν από την ψήφιση των τρο-
πολογιών, έκαναν σαφές ότι η στήριξή τους 
δεν μεταφράζεται αυτόματα σε υπερψήφιση 
της συμφωνίας με τις όποιες αλλαγές θα 
φέρει η Μέι από τις Βρυξέλλες. 

ί  απ  α ι  
Ενώ υπήρχε η αίσθηση στη Βρετανία 

μετά την ψήφιση των τροπολογιών ότι το 
μπαλάκι είναι πλέον στο γήπεδο της ΕΕ, 
οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι το έστειλαν 
πίσω με τη σημείωση ότι «τίποτα δεν έχει 
αλλάξει». Άμεσα και συντονισμένα, διέλυσαν, 
στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής τους 
τακτικής, κάθε ελπίδα για επαναδιαπραγ-
μάτευση της συμφωνίας αποχώρησης, εάν 
πρώτα δεν επανακαθορίσει τις κόκκινες 
γραμμές του το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-

Ο ρος για 
επαναδιαπραγμάτευση 
προ ποθέτει τη ριζική 
αλλαγή της θέσης του 

Λονδίνου για τη 
μελλοντική σχέση με 

την . Το πιθαν τερο 
σενάριο είναι η σύνα η 

μιας συμφωνίας 
ελεύθερου εμπορίου 

ΆΔΙΈΥΚΡΙΝΙΣΤΈΣ ΆΠΟ ΠΛΈΥΡΆΣ 
ΜΈ  ΟΙ ΔΈΣΜΈΥΤΙΚΈΣ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΈΙΣ ΤΟΥ O  
ΣΤΉ ΣΥΜΦΏΝΙΆ ΆΠΟΧΏΡΉΣΉΣ

ας α α ι πι ος 
υ ομιλ ς

Στις Βρυξέλλες, όμως, εδώ και καιρό 
άρχισαν να βλέπουν τη Βρετανία ως έναν 
αναξιόπιστο συνομιλητή. Η άρνηση της ΕΕ 
να επαναρχίσει τις διαβουλεύσεις για τη 
συμφωνία, πέρα από διαπραγματευτική 
τακτική, δείχνει ότι υπάρχουν φόβοι πως 
ακόμα και με περαιτέρω υποχωρήσεις, 
αυτή η προσπάθεια ίσως οδηγήσει σε νέο 
αδιέξοδο. Η επίμονη ερώτηση των Βρυ-
ξελλών στη Μέι να τους προσδιορίσει τι 
πραγματικά θέλουν οι Βρετανοί βουλευτές 
για να συγκεντρώσουν πλειοψηφία ώστε 
να εγκριθεί η συμφωνία δεν είναι κενή 
περιεχομένου, αλλά αντανακλά αυτήν την 
ανησυχία.  Ακόμα και μετά την υπερψήφιση 
της τροπολογίας για το acksto , η Βουλή 
των Κοινοτήτων αδυνατεί να διασαφηνίσει 
τι είδους συμφωνία θέλει. Οι «νεφελώδεις» 
αναφορές της Μέι για τροποποιήσεις στο 
Βacksto  δεν μπορούν να αποτελέσουν 
βάση για συζήτηση λίγες εβδομάδες πριν 
από την 29η Μαρτίου. Η ΕΕ δεν θέλει να 
ανοίξει νέο κύκλο συνομιλιών που δεν 
έχουν εγγύηση ότι θα φέρουν αποτέλεσμα, 
όταν μπορεί εναλλακτικά να ετοιμάζεται 
για το χειρότερο δυνατό σενάριο, αυτό του 
«no eal».

λίου, Ντόναλντ Τουσκ, επαναλαμβάνοντας 
ότι «η συμφωνία είναι και παραμένει ο 
καλύτερος και μοναδικός τρόπος για να 
αποχωρήσει η Βρετανία από το μπλοκ των 
28», ζήτησε από το Λονδίνο να αποσαφη-
νίσει ποιο σχέδιο θα μπορούσε να συγκε-
ντρώσει την πλειοψηφία στη Βουλή των 
Κοινοτήτων. Όμως, η άκαμπτη στάση των 
Βρυξελλών αφήνει ένα παράθυρο διαπραγ-
μάτευσης, το οποίο δείχνει τις προθέσεις 
τους για τη μελλοντική συνεργασία που 
επιθυμούν με τη Βρετανία. Συγκεκριμέ-
να, ο όρος για επαναδιαπραγμάτευση της 
συμφωνίας προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή 
της θέσης του Λονδίνου για τη μελλοντική 
σχέση με την Ένωση. Εάν μείνουν ως έχουν 
τα πράγματα, το πιθανότερο σενάριο μετά 
το e it είναι η σύναψη μιας συμφωνίας 
ελεύθερου εμπορίου. 

Οι Βρυξέλλες, όμως, θέλοντας να απαλεί-
ψουν το πρόβλημα των «σκληρών» συνόρων 
μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας 
με τον πιο «ανώδυνο» τρόπο, αλλά και 
να διατηρήσουν στους κόλπους τους ένα 
σημαντικό εταίρο, καλούν τη Βρετανία σε 
αναθεώρηση των κόκκινων γραμμών της, 
με την προοπτική να παραμείνει τελικά 
στην Τελωνειακή Ένωση ή στην Ενιαία 
Αγορά. 

Τ Τ  
Το ξενοδοχε ο .  ζητ  προσφορές για την περ οδο   
31/03/20, για λων των ειδ ν προμηθει ν, πως:

  Τρ φιμα  Γραφικ  λη
  Ποτ   Καθαρισμ  Τζαμι ν
  Ε δη Καθαρισμο   Ε δη Πισ νας
  Αναλ σιμα Ε δη  Ε δη Καθαριστηρ ου

Οι προσφορές να σταλο ν μέχρι 17/02/19, στη διε θυνση:

.  
Τμ μα γορ ν
. .  

 

Μαζ  με την προσφορ  παρακαλο με πως σταλο ν πιστοποιητικ  , 
 και δεια λειτουργ ας υποστατικο . Οι αγορές θα γ νουν β σει προ-

διαγραφ ν.
Λ γω της μεγ λης σημασ ας που δ νει η εταιρε α σε θέματα περιβ λλοντος, 
προμηθευτές που διαθέτουν σ στημα περιβαλλοντικ ς διαχε ρισης θα τ -
χουν ιδια τερης αξιολ γησης.

Για περισσ τερες πληροφορ ες  διευκριν σεις παρακαλο με πως αποτε -
νεσθε στο Τμ μα Αγορ ν, τηλ. , κ. αυ δ ημητρι δη. 
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ΑΚΟΜΑ ΚΑΊ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΎΠΕΡ Η ΊΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟ Ο-
ΓΊΑΣ ΓΊΑ ΤΟ , Η ΟΎ Η ΤΩΝ ΚΟΊΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΔΎΝΑΤΕΊ ΝΑ ΔΊΑΣΑ ΗΝΊΣΕΊ ΤΊ ΕΊΔΟΎΣ ΣΎΜ ΩΝΊΑ 
ΘΕ ΕΊ. Η ΕΕ ΔΕΝ ΘΕ ΕΊ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΊ ΝΕΟ ΚΎΚ Ο 
ΣΎΝΟΜΊ ΊΩΝ, ΠΟΎ ΔΕΝ ΕΧΟΎΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΤΊ ΘΑ 

ΕΡΟΎΝ ΑΠΟΤΕ ΕΣΜΑ, ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΊ ΕΝΑ ΑΚΤΊΚΑ 
ΝΑ ΕΤΟΊΜΑ ΕΤΑΊ ΓΊΑ ΤΟ ΧΕΊΡΟΤΕΡΟ ΔΎΝΑΤΟ ΣΕΝΑ-
ΡΊΟ, ΑΎΤΟ ΤΟΎ  .

Νικήτρια μέσα 
απ  το αδιέ οδο
Το διακύβευμα πάντως και για 

τα δύο μέρη κρίνεται αποτρεπτικ  
για να αφήσουν τ σο εύκολα το 
Ηνωμένο Βασίλειο να συντριβεί  
χωρίς κάποια συμφωνία. Στην 
περίπτωση στην οποία, μως, οι 
Βρυξέλλες αρνηθούν να παίξουν το 

παιχνίδι  της Βρετανίας και δεν 
συναινέσουν σε αλλαγές στη συμ-
φωνία, παραδ ξως η Μέι αναμέ-
νεται να βγει η νικήτρια απ  αυτ  
το αδιέξοδο . Για τους σκληρούς 

 φαντά ει εφιαλτική η 
προοπτική το  να μαλακώ-
σει  ή ακ μα και να αναβληθεί 
απ  τους  στη Βουλή 
των Κοινοτήτων. Εάν η νέα ηφο-
φορία για τη συμφωνία της Μέι 
ακολουθήσει τη μοίρα της πρώτης, 
ενδεχομένως να εξεταστούν άλλες 
επιλογές για άρση του αδιεξ δου. 
Ανάμεσα σε αυτές τις εναλλακτικές 
ίσως να είναι πρ ωρες εκλογές ή 
ένα δεύτερο δημο ήφισμα. 

Σε αυτ  το σημείο, η Μέι 
αναμένεται να παίξει το τελευταίο 
της χαρτί, αφού θα παρουσιάσει 
τη συμφωνία της στους  
ως τη μοναδική επιλογή, η οποία 
θα εμπεριέχει τουλάχιστον τις 
βασικές αρχές για έξοδο της χώρας 
απ  την ΕΕ. ωρίς εναλλακτική 
θα βρεθούν και οι βουλευτές που 
δεν θέλουν ένα άτακτο  . 
Αναλυτές επισημαίνουν τι εάν η 
Μέι καταφέρει να κινητοποιήσει 
τους βουλευτές μέσω του φ βου, η 
συμφωνία θα περάσει τελικά απ  
τη Βουλή των Κοινοτήτων. 



Της Κυριακής

Αφιέρωμα 14
03.02.2019

 ΡΟΝΙΑ ΣΗΜ ΡΙΝΗ ,  ΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛ ΙΣ ΤΗΣ ΝΗΜ ΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Μαχητική, ελεύθερη, υπεύθυνη

ΙΣΏΣ, Ή ΜΈΓΆΛΥΤΈΡΉ 
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΉΣ Σ  

ΈΓΚΈΙΤΆΙ Σ  ΆΥΤΟ  ΟΤΙ, 
ΜΈ ΤΉΝ ΤΟΛΜΉ ΚΆΙ ΤΟ 

ΆΚΆΤΆΒΛΉΤΟ ΠΆΘΟΣ 
ΤΏΝ ΔΉΜΟΣΙΟΓΡΆΦΏΝ 
ΤΉΣ, ΚΆΘΙΈΡΏΣΈ ΈΝΆΝ 
ΝΈΟ ΚΏΔΙΚΆ ΈΚΦΟΡΆΣ 
ΤΟΥ ΔΉΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 

ΔΙΆΜΟΡΦΏΝΟΝΤΆΣ 
ΈΝΆΝ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΣΙΟΓΡΆΦΈΙΝ, ΠΟΥ 

ΆΝΟΙΞΈ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΆ 
ΤΉΝ ΈΞΈΛΙΞΉ ΤΉΣ ΔΉ
ΜΟΣΙΟΓΡΆΦΙΆΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ, ΣΥΝΔΈΟΝΤΆΣ 

ΤΉΝ, ΆΡΡΉΚΤΆ, ΜΈ ΤΉΝ 
ΈΥΘΥΝΉ ΓΙΆ ΤΆ ΚΟΙΝΆ

Ή
ταν σαν σήμερα, πριν από 43 
ολόκληρα χρόνια. Μέσα στα συ-
ντρίμμια της μεγαλύτερης εθνικής 
καταστροφής που γνώρισε, στη 
σύγχρονη ιστορία του, ο τόπος. Και 
μέσα σ’ ένα ασφυκτικά δυσοίωνο 
τοπίο απουσίας δημόσιου λόγου, 

κριτικής σκέψης, «θεσμοθετημένης» διαφωνίας, όπου 
κάθε  ακαλαισθησία του δημόσιου βίου χρεωνόταν 
στο «δίδυμο έγκλημα» του 1974.  

Ήταν σαν ένα κάλεσμα της Ιστορίας, που το ’φερναν 
οι μανιασμένοι αγέρηδες των Καιρών «γαντζωμένο» 
στην ανάγκη ανόρθωσης του τόπου και των ανθρώπων 
του, το σάλπισμα για έναν αγώνα, άνισο, έστω, απέναντι 
στις Ερινύες και στις Συμπληγάδες της εποχής. Αυτός, 
όμως, ο αγώνας δεν ήταν νοητός χωρίς την ύπαρξη 
ενός ανοικτού δημόσιου χώρου, που θα καθιστούσε 
δυνατή την ελευθερία της έκφρασης, απερίσταλτη τη 
διακίνηση των ιδεών, σεβαστή την εκφορά της αντίθετης 
γνώμης, αδιάβλητο τον έλεγχο της ανέλεγκτης εξουσίας, 
κατοχυρωμένη, πράξει και έργω, την άρθρωση λόγου 
και αντιλόγου. Χωρίς την ύπαρξη, με άλλα λόγια, μιας 
άλλης δημοσιογραφίας, αδέσμευτης και ανεξάρτητης, 
ελεύθερης και μαχητικής, ακηδεμόνευτης από τα κε-
λεύσματα των κάθε λογής ισχυρών.Χρειαζόταν, λοιπόν, 
τόλμη, θάρρος, πνεύμα φιλαλήθειας και φρόνημα 
πατριδοφιλίας αδολίευτης για να αναλάβει κανείς το 
παράτολμο και ριψοκίνδυνο διάβημα να διακονήσει 
το αγώνισμα του κριτικού λόγου, να αποτολμήσει τη 
σύγκρουση με τις ποικιλώνυμες κατεστημένες εξουσίες, 
να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα της απάθειας και του 
φίλαρχου βολέματος. 

Είχα την τύχη να μεγαλώσω σ’ ένα σπίτι, από το οποίο 
η «Σ» δεν έλειψε ούτε μέρα από τότε που εκδόθηκε. 
Έτσι, γνώρισα τον κίνδυνο να διαβάζεις, αλλά και τη 
δύναμη να τον επωμίζεσαι, σε καιρούς που έννοιες 
όπως «ελευθερία της έκφρασης» και «δικαίωμα στην 
αντίθετη άποψη» ήταν πράγματα περίπου άγνωστα για 
την κυπριακή κοινωνία - μια κοινωνία που ομφαλο-
σκοπούσε, φιλήδονα, μπροστά στους παραπλανητικούς 
καθρέφτες των καθεστωτικών εκμαγείων της. Και, 
μαζί με αυτόν, τον άλλο κίνδυνο, τον διακυβευτικό της 

υπεύθυνης γνώμης, με τη βούληση να αναδειχθεί 
και να κριθεί η πραγματικότητα σε όλες τις πτυ-

χές και διαστάσεις της, κυρίως στις δυσήλατες 
αγκυρώσεις της με την εξουσία.

υ  ια α κοι
Ίσως, η μεγαλύτερη προσφορά της «Σ» 

έγκειται σ’ αυτό: Ότι, με την τόλμη και το 
ακατάβλητο πάθος των δημοσιογράφων της, 

καθιέρωσε έναν νέο κώδικα εκφοράς του δη-
μόσιου λόγου, διαμορφώνοντας έναν άλλο τρόπο 

τού δημοσιογραφείν, που άνοιξε δρόμους για την 
εξέλιξη της δημοσιογραφίας στον τόπο, συνδέοντάς 

την, άρρηκτα, με την ευθύνη για τα Κοινά. Πράγματα 
«ξένα» για τους κυρίαρχους λόγους της καθεστωτικής 
μονομέρειας, που απλώνονταν, με επαναληπτική κα-
κογουστιά, στο φαραωνικό στερέωμα της απρόσβλητης 
και διεφθαρμένης εξουσίας.     

Συνέβαλε, έτσι -υποστηρίζοντας, μέχρις εσχάτων, σε 
μια περίοδο μισαλλόδοξου παραταξιακού οπαδισμού, 
το αγαθό της ελεύθερης ενημέρωσης-, στη διαμόρφωση 
της έννοιας του υπεύθυνου δημοκρατικού πολίτη. Ενός 
πολίτη προβληματισμένου και κριτικά σκεπτόμενου. 
Ταυτόχρονα, με την ερευνητική, υπεύθυνη και μαχη-
τική γραφίδα της έφερε τον αναγνώστη μπροστά στα 
προβλήματα της καθημερινότητας, βοηθώντας τον να 
σχηματίσει άποψη γι’ αυτά και να αγωνιστεί για την 
επίλυσή τους, έδωσε λόγο στους απαξιωμένους και 
φωνή στους μη «εισακουστούς», τους παρακίνησε να 
σκεφτούν, να διεκδικήσουν, να δράσουν.

Είναι αναντίλεκτο ότι η «Σ», παρά τις όποιες -κα-
λοπροαίρετες, πάντοτε-, αστοχίες και αβλεψίες της, 
ήταν εκείνη η εφημερίδα που, περισσότερο απ’ όλα 
τα δημοσιογραφικά έντυπα του τόπου, εδραίωσε στον 
δημόσιο βίο το ελευθέρως λέγειν και διανοείσθαι, εκείνη 
την αναπαλλοτρίωτη ελευθερία που ο l e t am s 
θεωρούσε όρον εκ των ων ουκ άνευ για να υπάρξει 
Τύπος αντάξιος της αποστολής του: «Ο ελεύθερος Τύ-

πος μπορεί να είναι είτε καλός είτε κακός, αλλά χωρίς 
ελευθερία, είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Τύπος δεν μπορεί 
να είναι οτιδήποτε άλλο από κακός». Και μετουσίωσε 
σε πράξη τη ρήση του a  l e - tton, ότι «η 
πένα είναι πιο δυνατή από το ξίφος».

ροφείο μιας α υ κολ ς 
έ ερ ς

Αν, δημοσιογράφος, είναι αυτός που προχωρεί εκεί 
όπου όλοι σταματούν, αυτός που επιμένει εκεί όπου 
όλοι παραιτούνται, αυτός που γρηγορεί εκεί όπου 
όλοι εφησυχάζουν, η «Σ» υπήρξε το τροφείο μιας 
ασυνθηκολόγητης έγερσης, μια «μυρμηγκοφωλιά» 
ανυπότακτων γραφιάδων, που επιμένουν να λένε, 
κατά τα λόγια του ποιητή, «την ελευθερία ελευθερία, 
τον φόνο φόνο, την ενοχή ενοχή, μ’ ένα πείσμα τρελού 
που σκαλίζει στον τοίχο τ’ όνομά του με τα νύχια» 
(Λεύκιος Ζαφειρίου). Με τα λόγια του φίλου και 
δασκάλου Σάββα Ιακωβίδη: «Ήταν μέρες σκληρού 
Φεβρουαρίου του 1976. Μια ομάδα γνωστών δημοσι-
ογράφων αποφάσισαν, τολμητίες και αμφισβητίες, να 
εκδώσουν μιαν ανεξάρτητη, σοβαρή εφημερίδα, πέρα 
από τα γνωστά, τότε, δημοσιογραφικά κατεστημένα, 
τα οποία έθυαν λίβανο και σμύρνα στους ισχυρούς. 
Και πότε; Σε μια εποχή, που απείχε μόλις 18 μήνες 

από την αποφράδα μέρα του πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής. Δύσκολοι καιροί, πικρές μέρες, 
εξίσου δύσκολο εγχείρημα να εκδοθεί εφημερίδα στο 
στυλ, στο ύφος και στη γραμμή της Σ’. Αλλά υπήρχε 
το πάθος της ελεύθερης έκφρασης, επειδή για χρόνια 
πολλά υπήρχε η στέρηση και η καταπίεση αυτής της 
ελευθερίας. Υπήρχε το πάθος της δημιουργίας, αφού 
για χρόνια τα δημοσιογραφικά πράγματα βρίσκονταν 
σε αδιατάρακτο τέλμα. Και υπήρχε το πάθος της προ-
σφοράς σ’ έναν πολύπαθο τόπο, που χάθηκε από τις 
φωτιές του Αττίλα»

Και «η εφημερίδα αυτή αγαπήθηκε πολύ, επειδή 
ήταν γνήσια στις θέσεις και στις απόψεις της. Εκτιμή-
θηκε, επειδή ήταν θαρραλέα στην αρθρογραφία της. 
Ήταν σεβαστή, επειδή έλεγε εύτολμα και άφοβα όσα 
έπρεπε να λεχθούν για το συμφέρον του τόπου. Ήταν 
γνήσια στις προθέσεις της, γι’ αυτό και ήταν πικρή 
στις επισημάνσεις και σκληρή στις επικρίσεις της ».

Με αυτό το πνεύμα, 43 χρόνια μετά, συνεχίζει 
αλύγιστη την πορεία της  ενάντια στους «νέους Αλε-
ξανδρείς», φορτωμένη το άχθος της ιστορικής ευθύνης 
και πλήρως συνειδητοποιημένη γι’ αυτό. Γιατί ποτέ δεν 
υπέστειλε, ούτε θα υποστείλει, το αγλαό θησαύρισμα 
της προμετωπίδας της: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, 
συλλογάται καλά». 

    Ε  Ε Α ΕΤΑ  η Στρατηγι-
κή  του ίντελ αρτ για να πληροφο-
ρηθεί κανείς την αρχή τι ο ηθικ ς 
παράγων σε σχέση με το φυσικ  
είναι σε σχέση τρία προς ένα . Η 
ιστορία λων των αών και λων των 
εποχών άφησε ανεξίτηλα γραμμένα 
μερικά διδάγματα με απρ σβλητη 
διαχρονική δύναμη. να απ  αυτά τα 
διδάγματα είναι τι η καταρράκωση 
της υχολογικής ισορροπίας είναι 
το πρελούδιο στην τελική κάμ η 
και υποδούλωσή του. Είναι ήδη απ  
χρ νου πολλού Π ΑΓΜΑΤ ΚΟΤΗΣ 
στην Κύπρο η καταρράκωση της 

υχικής ισορροπίας και αντίστασης 
του Κυπριακού Ελληνισμού.

     ΤΑ ΤΕ Ε ΤΑ Α 3  χρ νια ο 
Τούρκος προγραμμάτι ε και υλοποι-
ούσε αυτήν τη Στρατηγική. Η δική 
μας πλευρά μιλούσε και η τουρκική 
έπραττε. κουαν οι λληνες και της 
Ελλάδος και της Κύπρου  εδώ και 
3  χρ νια τους υπεύθυνους ηγέτες 
τους να διακηρύττουν: Πάμε καλά. 
Κερδί ουμε έδαφος. ικήσαμε. Γο-
νατίσαμε τον τενκτάς. Καταρρέουν 
οι Τούρκοι. Ο διεθνής παράγων είναι 
μα ί μας. Ο κ σμος λος κατάλαβε το 
πρ βλημά μας

     ΤΑ ΤΕ Ε ΤΑ Α είναι ακ μα πιο 
τραγικά: Για πρώτη φορά πείσαμε 

τους Τρίτους . ύση μέχρι τον ού-
νιο του 1 . Η άτσερ ξέρει τι θα 
κάμει . Το αποκορύφωμα, βέβαια, 
της επιτηδευμένης αφέλειας υπήρξε 
η πρ σφατη γραφική δήλωση εξ 
Αθηνών για νίκες  που πετύχαμε 
προχθές στη έα ρκη.

     ΤΟ Ε Α  ήταν πάντοτε 
τι Ελλάς και Κύπρος εμμένουν 

στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών 
για ειρηνική λύση του Κυπριακού. 
Η πολιτική αυτή, η μετά το 1 , 
έγινε πιο έντονη. Ε Σ ΗΚΕ με τη 
βολική θεωρία σφάξε με αγά μου ν  
αγιάσω . Μας έσφαξε  Και αγιάσαμε  
Απ  το 1  νικούμε και κερδί ου-
με έδαφος, αλλά η Κύπρος έμεινε 
η μισή και απειλείται ο εκτουρκι-
σμ ς ολ κληρης. Και ενώ έγιναν 

λες αυτές οι εθνικές τραγωδίες, οι 
μεν νίκες  μας συνεχί ονται, οι δε 
Τούρκοι πανηγυρί ουν χι τ σο για 
τις δικές τους νίκες, σο για το δικ  
μας  άγιασμα

     ΤΟ 1  προσφύγαμε στα Ηνω-
μένα θνη για την εφαρμογή, στην 
υπ δουλη Κύπρο, της Αρχής της Αυ-
τοδιάθεσης. Τι συνέβη μετά  Το 1  
άρχισε εδώ ο αγώνας της Ελευθερί-
ας  Σε λίγους μήνες ήλθε η ιταμή 
εντολή του τάλες να καταπιούν οι 

λληνες τις κτηνωδίες του τουρκι-

« υπνάτε, Έλληνες»
κού χλου στην Κωνσταντινούπολη. 

άριν της Ειρήνης. Της μον πλευ-
ρης ειρήνης. Το 1  η διχοτ μηση 
ΤΑ Μ  μεθοδευ ταν με τις γνωστές 

βρετανικές αποικιοκρατικές δολι -
τητες. Το 1  απ  την Αυτοδιάθεση 
φθάσαμε στη υρίχη, απαρχή των 
μετέπειτα δεινών της Κύπρου. άριν 
και πάλιν της ειρήνης, το 1 3 
κατέρρεε η υρίχη, και κατέφθαναν 
πρ σφυγες στην Ελλάδα οι λληνες 
της Κωνσταντινουπ λεως. άριν και 
πάλιν της ειρήνης, το 1  αφήνο-
νταν άταφα τα πυρίκαυστα κ κκαλα  
των Ελλήνων στις βουνοκορφές της 
Τηλλυρίας απ  τις τουρκικές β μβες 

απάλμ. Το 1  απ λεμη, ντροπια-
σμένη έφευγε η Ελληνική Μεραρχία 
απ  την Κύπρο, που ήλθε εδώ για να 
μας σώσει απ  τον Τούρκο. Το 1  
ήλθε η Τραγωδία

     ΕΚΑΠΕ ΤΕ χρ νια μετά την 
Εθνική της τραγωδία, η Κύπρος είναι 
ανυπεράσπιστη. Αιχμάλωτη των 
Τούρκων. Σ  αυτήν τη σκλαβωμένη 
και πανταχ θεν εμπαι μενη Κύπρο, 
Α Ε  ΚΑ  ΤΕ Ε Ε  Η Ε ΑΣ. 
Αυτή η Ελλάς απ  ετών πολλών 
βάπτισε τον Εθνικ  εκμαυλισμ  της 
ηγεσίας της και την καλοπέρασή της 
με το νομα ΑΠΟΣΤΑΣΗ . Απ στα-
ση που απαγορεύει την προστασία 
και σωτηρία της Κύπρου  Ο Τούρ-

κος πήρε είδηση τους λληνες. Κάθε 
χρ νο αναβαθμί ει τις αξιώσεις του. 

έλει να κάμει το Κράτος της Κύ-
πρου Ελληνική Κοιν τητα. Και μετά 
τους λληνες ασήμαντη ΜΕ Ο Ο-
ΤΗΤΑ, για να τους ξεκληρίσει μ  ένα 
ανώδυνο πλήγμα την ώρα που θα 
επιλέξει

     ΠΟΒΑ ΑΜΕ στον νικη-
τή  Πρ εδρο τι, κι αν ακ μα πει 
στον τενκτάς χθες  τι δέχεται 
Ο ΕΣ τις αξιώσεις του, ο Τούρκος 
θα ητήσει κι άλλα. Και αν δεχθούμε 
και τα άλλα θα ητήσει κι άλλα. Γιατί  

πλούστατα επειδή τα θέλει Ο Α. 
Και επειδή η Τουρκία ήδη έβαλε την 
Κύπρο ολ κληρη στον Γεωγραφικ  
της άρτη σαν τουρκική επαρχία. 
Το θνος των Ελλήνων,  δυστυχώς, 
συνεχί ει να παραπαίει. Ούτε μετρά 
τους κινδύνους, ούτε αναμετράται 
με τον Κατακτητή του. Τι πράττει  
Τρώγεται φύλλο φύλλο

Κ. . ΑΤ ΗΚ ΣΤΗΣ
1 3 1

.Γ.: Πρόεδρος τότε ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, 
ο οποίος ήθελε «λύση χθες» και ο οποίος δια-

κήρυττε ότι ήθελε να υπηρετήσει τα Στρατηγικά 
Συμφέροντα της Τουρκίας, με ανάλογη λύση του 

Κυπριακού  Πέρασαν έκτοτε 29 αδιέξοδα και 
μοιραία χρόνια για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Οι 
αυταπάτες της πολιτικής ηγεσίας συνεχίζονται!..
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Ο Τσίπρας στον ρντογάν

Η ιστορικότητα επικαιροποιεί πο ιτικές

ΜΕ ΤΟ  θριαμβολογούντα 
για την, επιμελώς μεθοδευ-
θείσα ώστε να μην τεθεί σε 

δημοψήφισμα εγκρίσεως της απ’ τον 
λαό, Συνθήκη των Πρεσπών για το 
Σκοπιανό Πρόβλημα, Πρωθυπουργό 
του ελλα-δικού μας κράτους κ. Αλέξη 
Τσίπρα,

- ταξιδεύοντα τώρα για συνομιλίες 
με τον νεο-σουλτάνο, νεο-οθωμανι-
στή, ισλαμιστή, απόλυτο άρχοντα της 
Τουρκίας - Κατακτητή μας και επι-
μόνως, λόγοις τε και έργοις, επιβου-
λευόμενο (με πολεμικούς στόλους, 
αεροπορίες, και «Μπαρμπαρός») 
τον «ισότιμο» έλεγχο ολόκληρης της 
Κύπρου, του Αιγαίου, της ΑΟΖ και 
της Ανατολικής Μεσογείου, κ. ετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν,

- οι ελπίδες, «μη μας συμβεί το 
χειρότερο», της πλειονότητας των 
διαχρονικά εγκυρότερων τουρκολό-
γων αναλυτών, όπως και των πολιτών 

σε Ελλάδα, σε Κύπρο κι αλλαχού οι 
οποίοι καλώς γνωρίζουν της Τουρτζιάν, 
εναποτίθενται περισσότερο στον  
Ερντογάν:

- Στους μαξιμαλισμούς της νεο-οθω-
μανικής του βουλιμίας.

- Και στην αποδεδειγμένη κατ’ επα-
νάληψιν επί 17ετία ήδη (2002-2019) 
υπεροψίαν και μέθην που επιδεικνύει 
αδιαλείπτως  ο νέος  Δαρείος, για να 
μη λησμονούμε και τον Κ. Π. Καβάφη.

Ο Ε ΤΟΓΑ  αναμένει (και δεν 
έδειξε μέχρι τώρα ότι αλλιώς μεταχει-
ρίζεται) τον κ. Τσίπρα - όπως και κάθε 
πρωθυπουργό της Ελλάδος - ως  
«παλαιστής βαρέων βαρών έναντι 
αντιπάλου μεσαίων βαρών»!

- Έτσι ακριβώς. Όπως το είχε γράψει 
και το είχε υποδείξει, ο στρατηγικός 
μέντορας του κ. Ερντογάν, καθηγητής, 
μετέπειτα υπουργός του, πρωθυπουρ-
γός του και νυν «άφωνος συνταξιού-
χος» κ. Αχμέτ Νταβούτογλου. Στο  
κοράνι στρατηγικής, από το 2001, της 
Ερντογανικής Τουρκίας βιβλίο του: «Το 
Στρατηγικό Βάθος - Η διεθνής θέση της 
Τουρκίας», ελληνική μετάφραση 2010, 
εκδ. Ποιότητα σελ. 236.

ΣΤΗ Ε Κ Σ Α πριν από τέσσε-
ρεις μέρες, Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου, ο 
κ. Τσίπρας συζήτησε με τον Πρόεδρο 

Αναστασιάδη τα της μεθαυριανής 
συνάντησής του με τον κ. Ερντογάν. Για 
την «παρούσα φάση» του Τουρκικού 
Προβλήματος εισβολής - κατοχής 
- συνεχιζόμενης επί 44 χρόνια και 
πέντε μήνες τουρκικής επιδρομής, 
που υφίσταται η Κύπρος και (κακώς, 
παλαιόθεν, από  συνήθεια) ονομάζεται 
«Κυπριακό».

ΠΟ , ευλόγως, αυξήθηκαν οι 
ανησυχίες.

Όχι μόνο εξ αιτίας των Πρεσπών 
του ενός, ως «υποδείγματος επιτυχίας» 
εκθειαζομένων υπό του ετέρου.

Και όχι μόνο γιατί δεν εμπιστεύο-
νται, ακόμη, το μη εκφωνηθέν εισέτι 
ευθαρσώς κι ευθέως υπό του κ. Ανα-
στασιάδη, «απεταξάμην»,

- για το ΝΑΙ στο Σχέδιο Ανάν του 
οποίου ο ίδιος ηγήθηκε το 2004 και

- για την Κοινή Διακήρυξή του, της 
11ης Φεβρ. 2014, με τον Έρογλου περί 
ισότιμης τουρκικής συγκυριαρχίας 
επί μίας κάποιας  «ισοτίμως συνεται-
ρικής» ΕΚΟ («Ενωμένης Κυπριακής 
Ομοσπονδίας»),

- ούτε μόνο διά τον φόβον της εν μιά 
νυχτί «κωλοτούμπας», σε δείπνο με 
τον Ακιντζί, αιφνιδιαστικής αποδοχής 
της πάγιας τουρκικής απαίτησης για 
Πενταμερή Διάσκεψη ή και

- για τις δήθεν «n ll an   oi » 
(«άκυρες και μη υποβληθείσες») 
προτάσεις Αναστασιάδη στο ans-

ontana, μ’ επιστέγασμα και την 
τουρκική εκ περιτροπής προεδρία, 
καταχωρημένες ως τουρκικό κεκτημέ-
νο στο «πλαίσιο Γκουτέρες»,

Α Α και διότι, έναντι της Τουρκίας, 
διάγουν, άχρι τούδε, εν Αθήναις και 
εν Λευκωσία, υπό την επιρροή των 
Ηττημένων Μυαλών («ηττηθήκαμε το 
1974, ας τα μπαλώσουμε για να τελειώ-
νουμε») και επιμένουν σε διάφορες 
εκδοχές της Πολιτικής Κατευνασμού 
του συνεχιζόμενου Αττίλα.

- Πιεζόμενοι κιόλας, από τους 
παριστάνοντες την αντιπολίτευση, ώστε 
να «κάνουν την Τουρκία ν’ ανοίξει το 
στόμα της και να πάρει το λουκούμι» 
και των υποθαλασσίων κοιτασμάτων 
της κυπριακής ΑΟΖ, κατά τις υποδεί-
ξεις Χριστόφια - ΑΚΕΛ.

ΤΟ  ΤΣ Π Α η περί Πρεσπών ρη-
τορική διατεινόταν ότι, τοιουτοτρόπως, 
η Αθήνα απαλλάσσεται από τα βαρίδια 
του Σκοπιανού, προκειμένου ν’ αντιμε-
τωπίσει απερίσπαστη και ισχυρότερη 
και με περισσότερη αυτοπεποίθηση, 
την  μόνη πραγματική, την εξ ανατολών 
τουρκική απειλή.

ΜΑ  με τον Αναστασιάδη, στις 

αναπτυσσόμενες Τριμερείς Συνεργασί-
ες με την Αίγυπτο αφ’ ενός, τον Ισραήλ 
αφ’ ετέρου, προσέθεσαν σημαντικές 
δυνατότητες αύξησης των εξωτερικών 
συντελεστών εθνικής ισχύος. Δυνατό-
τητες οι οποίες, όμως, χρειάζονται (που 
θα έπρεπε να την είχαν από πριν) και 
την απολύτως αναγκαιότατη ενδυνά-
μωση των παραμελημένων εσωτερι-
κών συντελεστών ισχύος:

- Εθνική ενότητα, κοινωνική συνοχή, 
οικονομική ευρωστία και:

- Πρωτίστως ενίσχυση των ενόπλων 
αεροπορικών, ναυτικών και χερσαίων 
δυνάμεων αμφοτέρων των κρατών του 
Ελληνισμού.

- Ικανών να αποτρέπουν την Τουρ-
κία από του «ν’ ανοίξει την πόρτα του 
φρενοκομείου», στην ΑΟΖ, στο Αιγαίο 
κ.α.

- Και, συνάμα, να λαμβάνονται σο-
βαρά υπ’ όψιν και να λογαριάζονται ως 
σημαντικοί «παίχτες», από τις ενδιαφε-
ρόμενες για την φλεγόμενη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής μεγάλες δυνάμεις 
ΗΠΑ, ωσία κ.ο.κ.

ΜΑ  με τον Αναστασιάδη πέτυχαν, 
επί πλέον, την παρελθούσα βδομάδα, 
και τη συνάντηση στο Συνεδριακό 
της Λευκωσίας, των ηγετών των Επτά 
Μεσογειακών της ΕΕ, Πορτογαλίας, 

Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, 
Ελλάδος, Κύπρου:

- Κατά τρόπον που, προφανώς, δεν 
ενθουσιάζει τον μεσογειακό νεο-οθω-
μανισμό του κ. Ερντογάν, τον πολεμικό 
του στόλο, τις παράνομές του «ναύτεξ» 
και τις πολεμικές του ασκήσεις στις 
νότιες θάλασσες και του Καστελορίζου 
και της Κύπρου...

ΜΕ Α ΤΑ, υποτίθεται ευλόγως ότι 
πάει στην Άγκυρα ο κ. Τσίπρας.

- Ωστόσο στο μυαλό του κ. Ερντογάν, 
όπως και όλων ανεξαιρέτως των προη-
γούμενων κυβερνητών της Τουρκίας, η 
Συνθηκολόγηση των Πρεσπών εκλαμ-
βάνεται όπως περίπου το περί Μεγαρέ-
ων Ψήφισμα του 432 π.Χρ., ένα χρόνο 
πριν από την έναρξη του Πελοποννησι-
ακού Πολέμου.

- Για το οποίο, στην πρώτη προς 
Αθηναίους δημηγορία του Περικλή 
(Θουκυδίδης Α-141) εξηγούσε ότι: 
«Αυτό το ασήμαντο, αποτελεί δοκιμή 
του φρονήματος και της αποφασιστικό-
τητάς σας. Αν υποχωρήσετε, θα προβά-
λουν ευθύς αμέσως άλλη μεγαλύτερη 
απαίτηση. Επειδή θα νομίζουν ότι και 
τώρα ενδώσατε από φόβον  «οις ει 
ξυγχωρήσετε, και άλλο τι μείζον ευθύς  
επιταχθήσεσθε ως φόβω και τούτο 
υπακούσαντες»...

Οι σχέσεις των κρατών, λαών και εθνών στο διεθνές 
σύστημα δεν αποτυπώνουν μόνο συνθήκες και 
γεγονότα της στιγμής, αλλά απεικονίζουν μια 

διαχρονικότητα ιστορικής πορείας διαμορφούμενης δια-
δρομής, μαρτυρούσης μια κατά ταύτα συνέχεια, απτόμενης 
τόσο του παρόντος, ως πλαισίου εξελίξεων, όσο και των 
προβλέψεων και προσδοκιών ενός επερχόμενου μέλλοντος. 

Η πολιτική κουλτούρα, που σημαίνει στάσεις και πολιτικές 
συμπεριφορές, απλώνει διαχρονικά την ιδεολογική αύρα 
της στο σώμα της πολιτικής οργάνωσης και ιδεολογίας των 
πρωταγωνιστών ενός εν εξελίξει προσκηνίου, σφραγίζει δε 
και την ταυτότητα των κατά ταύτα εμπλεκομένων. Η στάση 
και η συμπεριφορά των πρωταγωνιστών της πολιτικής, η 
στρατηγική ως πολιτική πράξη που αντικρίζει το μέλλον, προ-

βάλλει αντιλήψεις και 
πρακτικές πολιτικών 
της επόμενης μέρας, 
που αντλούν εμπειρία 
και προσανατολισμούς 
στρατηγικής από το πα-
ρελθόν. 

Επομένως και κατά 
τα ανωτέρω, τα εν Πρέ-
σπες συμβαίνοντα ση-
ματοδοτούν ιστορικές δι-
εργασίες, που απειλούν 
την αληθινή ιστορία της 
Μακεδονίας με παρα-
χάραξη και δυναμικώς 
συντελούμενη αλλοτρί-
ωση με χαρακτηριστικά 
μιας μόνιμης, δομικής, 
εν προκειμένω, μεταβο-
λής, να λαμβάνει χώραν 
και να βαίνει προδήλως 
διαμορφούμενη ως πα-
ρουσία στον κόσμο των 
κρατών εν είδει αδια-
λείπτου πλέον πλαστο-
γράφησης της ιστορίας, 

όπως συντελείται στον κόσμο της διεθνούς πολιτικής, που 
χαρακτηρίζει την καθημερινότητα κρατών και λαών. 

Στις διεργασίες αυτές συμπράττει ενεργώς ο διεθνής παρά-
γων, ο οποίος στήριξε από διαλύσεως της Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας την υπόθεση του κρατιδίου των Σκοπίων ως 
«Μακεδονίας» αποσκοπώντας σε δύο τινά. Αφενός στην εν-
δυνάμωση του κρατιδίου και την εμφύσηση στις δομές του 
μιας διεθνώς παρισταμένης πλαστογραφημένης ιστορικής 
προέλευσης οντότητας κράτους, που θα λειτουργούσε ως 
προτεκτοράτο του στην περιοχή, αφετέρου δε στόχευε και 
στοχεύει στην αποδυνάμωση της ελληνικής πατριωτικής 
υπεράσπισης της Μακεδονίας, έτσι ώστε να συρρικνωθεί 
τόσο η εσωτερική δύναμη του ελληνικού έθνους, όσο και η 
αναμενόμενη διεισδυτική ανάπτυξη επιρροής στο εγγύς εξω-
τερικό της Ελλάδος, που συνιστά τη βαλκανική της ενδοχώρα. 

Εξάλλου, ο γεωγραφικός χώρος των Σκοπίων αποτυπώνει 
εν τοις πράγμασι σημείο άμεσης γεωγραφικής εγγύτητας της 
Ελλάδος, που μπορεί δυνητικά να ελεγχθεί κοινωνικοοικονο-
μικά και επομένως πολιτικά, όπερ σημαίνει ελληνική στρα-
τηγική υπεροχή και δυνατότητα προβολής όρων συναφών 
προς το ελληνικό, κατά ταύτα, εθνικό συμφέρον. Οι κατά τα 

ανωτέρω επερχόμενες κοινωνικοπολιτικές διεργασίες στο 
ελληνικό εγγύς εξωτερικό της Μακεδονίας θα μπορούσαν 
να συμβούν άνευ εταίρου, δηλαδή αφεύκτως και χωρίς τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. 

Επομένως, το επιχείρημα, προβαλλόμενο ως δικαιο-
λόγηση της ατυχούς συμφωνίας, ότι με αυτήν διευκολύ-
νεται η ελληνική κοινωνικοοικονομική διείσδυση στον 
χώρο των Σκοπίων, είναι τόσο αίολο, όσο και ατυχές. Η 
ελληνική οικονομική διείσδυση στον χώρο της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, ιδιαιτέρως μάλιστα σε αυτόν των Σκοπίων, 
αποτελούσε ανέκαθεν μια πολιτική πραγματικότητα ελληνι-
κής πολιτικής, ιδίως μάλιστα οικονομίας που επέρχετο και 
επέρχεται, δεδομένου του ενδιαφέροντος που υφίστατο και 
υφίσταται εδώ και δεκαετίες από Έλληνες επιχειρηματίες 
και παράγοντες της οικονομίας να διεισδύουν οικονομικά, 
αναπτύσσοντας ευρύτατη οικονομική και κοινωνική δράση 
στη βαλκανική ενδοχώρα, των Σκοπίων προεξαρχόντων. 

Οφείλει κανείς να υπενθυμίσει ότι το κρατίδιο των 
Σκοπίων, που αποτελεί μια πολιτική κατασκευή του Τίτο 
και που στόχευε δι’ αυτού στην έξοδο της Γιουγκοσλα-
βίας στην Θεσσαλονίκη και στο Αιγαίο, δεν είχε μετά τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δυνατότητες βιωσιμότητας, 
δεδομένης της πολυεθνικής του δομής, ιδιαιτέρως, μάλιστα, 
αυτής του αλβανικού στοιχείου. Αυτό συνιστούσε πάντοτε 
μια προβληματική ικανότητα συνέχισης της πολιτειακής 
του πορείας, άνευ της στήριξης του διεθνούς παράγοντα 
ή της συνεργατικής, παρεμβατικής στήριξης της Ελλάδος. 
Υπογραμμίζεται, εν προκειμένω, πως το εν λόγω κρατίδιο 
υπήρξε ανέκαθεν από γενέσεώς του ως ανεξάρτητης δο-
μής, εύθραυστο και επιρρεπές σε διάλυση. Πρόκειται για 
κρατική δομή που, ούτως η άλλως, δεν ανταποκρίνεται σε 
σύγχρονες δημοκρατικές κρατικές λειτουργίες. Εξ ου και η 
διαρκής παρεμβατική λειτουργία του διεθνούς παράγοντος 
μέσω διεθνών κερδοσκοπικών, «επενδυτικών» σχημάτων.

Παρά ταύτα, η ελληνική πολιτεία συνέπραξε διά της 
συμφωνίας των Πρεσπών στην επιβίωση του τιτοϊκού 
κατασκευάσματος, χωρίς διασφάλιση μιας πολιτικής που 
να αποτρέπει τον σφετερισμό της μακεδονικής ταυτότητας, 
πράγμα που αποτελούσε πάντοτε το μείζον ζήτημα υπε-
ράσπισης και προβολής πολιτικής εθνικών συμφερόντων. 
Κατά τα ανωτέρω και κατόπιν της εν Πρέσπες επελθούσης 
εξέλιξης, δεδομένης της παλαιόθεν υφισταμένης δομικής 
διεθνούς αναρχίας, η διεθνής παράσταση της Μακεδονίας 
στον κόσμο θα τρωθεί σοβαρά, ίσως μάλιστα και ανεπανόρ-
θωτα, τόσο ως ιστορική διάσταση στην παρουσία της ως 
παρόντος, πολύ περισσότερο ως προβολή του μέλλοντος. 
Ενός τέτοιου μέλλοντος που οφείλει να συνυφαίνεται με την 
αξιόπιστη και ισχυρή παρουσία ενός Ελληνισμού σε έναν 
άναρχα συγκρουόμενο και ανταγωνιστικά πορευμένο κόσμο.

Συναφώς, πρέπει κανείς να υπογραμμίσει πως υπάρ-
χουν ορισμένες στιγμές στην ιστορία και στη διαχρονική 
πορεία των κρατών που τα σφραγίζουν, σηματοδοτώντας 
την παρουσία τους ως ζώσας ταυτότητας και ως διαφαινό-
μενης ή απολειπόμενης προοπτικής μέλλοντος. Μια τέτοια 
στιγμή αποτύπωσης ενός φωτεινού ή ως, εν προκειμένω, 
σκιασμένου μέλλοντος εκδηλώνει η κατά τα ανωτέρω 
«μακεδονική» ατυχής, άνυδρη σύγχρονη διαδρομή επι-
σφραγισθείσα διά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

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

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙ ΗΣΘΩ

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Όταν το τουρκικ  
γεωτρύπανο θα τρυπήσει 

στην κυπριακή ΑΟ , τι 
να αναμένει η Κύπρος 
απ  τη Γαλλία και τους 
φίλους  των τριμερ ν 

και τετραμερ ν 
συναντήσεων  Απλ ς 
ανησυχίες, ευχολ για 

και παροτρύνσεις να τα 
βρούμε . Κανείς δεν θα 
προστρέ ει σε βοήθειά 
μας σε μια νέα κατοχή 
της ΑΟ  της Κυπριακής 

Δημοκρατίας  και της  

Οφείλει κανείς να 
υπενθυμίσει τι το κρατίδιο 
των Σκοπίων, που αποτελεί 

μια πολιτική κατασκευή 
του Τίτο και που στ χευε 
δι  αυτού στην έ οδο της 

Γιουγκοσλαβίας στην 
εσσαλονίκη και στο Αιγαίο, 

δεν είχε μετά τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας δυνατ τητες 

βιωσιμ τητας, δεδομένης 
της πολυεθνικής του δομής, 
ιδιαιτέρως, μάλιστα, αυτής 
του αλβανικού στοιχείου

 στρατηγικός δεσμός  α ίας- ύπρου
και το τουρκικό τρυπάνι στην κυπριακ  

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, 
θέλει να επανεκκινήσει και να ξανακτίσει την 
Ευρώπη. Το διακήρυξε στην περίφημη ομιλία 

του στη Σορβόννη (26.9.2017). Το επαναβεβαίωσε με 
τη Συνθήκη του Άαχεν ( i -la- a elle), την οποία 
συνυπέγραψε στις 22.1.2019, με την Καγκελάριο της 
Γερμανίας, Μέρκελ, στη γενέτειρα του Καρλομάγνου, 
ο οποίος πρώτος επιχείρησε να ενοποιήσει τη Γηραιά 
Ήπειρο. Η επανεκκίνηση και η επανοικοδόμηση της 
Ευρώπης θα γίνει, φυσικά, από κοινές γαλλογερμα-
νικές δράσεις. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός απαιτείται, λένε Μα-
κρόν-Μέρκελ, «η ανά-
πτυξη κοινής στρατιωτι-
κής κουλτούρας, κοινή 
πολεμική βιομηχανία 
και κοινή γραμμή εξα-
γωγών όπλων. Θέλου-
με να συμβάλουμε στη 
δημιουργία ευρωπαϊ-
κού στρατού».  Όμως, 
ο Γάλλος Πρόεδρος 
φαίνεται να βιάζεται. 
Οι ταχύτατα μεταβαλ-
λόμενες εξελίξεις στη 
Μέση Ανατολή και η 
εξαγγελθείσα αποχώρη-
ση των Αμερικανών από 
τη Συρία ενισχύουν τη 
θέση του Παρισιού, ότι 
η Γαλλία επιβάλλεται να 
διαδραματίσει ενεργό-
τερο ρόλο στα πράγματα 
της εύφλεκτης αυτής 
περιοχής. 

Εδώ ακριβώς η 
Κύπρος εντάσσεται 
στη γαλλική εξίσωση 

ασφάλειας και άμυνας ως το απώτατο ευρωπαϊκό 
άκρο. Οι δηλώσεις στις οποίες ο Γάλλος Πρόεδρος 
προέβη στις 29 Ιανουαρίου 2019, κατά τη Σύνοδο 
των Εφτά Νότιων Κρατών-Μελών της ΕΕ ( 7), 
είναι ενδεικτικές των σχεδιασμών της Γαλλίας και 
της εντυπωσιακής αναβάθμισης και εμβάθυνσης των 
σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αφού 
ευχαρίστησε τη Λευκωσία για τον «στρατηγικό δεσμό», 
ο οποίος δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο χωρών, ο 
Μακρόν υπογράμμισε:

«Η διμερής σχέση μεταξύ της Κύπρου και της 
Γαλλίας είναι εξαιρετική και τροφοδοτείται από μια 
υποδειγματική συνεργασία ιδιαίτερα στους τομείς της 
άμυνας και της ενέργειας. Ειδικότερα, η Κύπρος απο-
τελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό για το γαλλικό Ναυτικό 
και ιδιαίτερα για το αεροναυτικό συγκρότημα που 
σχηματίστηκε γύρω από το αεροπλανοφόρο a les 

e a lle. Υπολογίζω πολύ σε αυτήν τη συνεργασία, 
η οποία απεικονίζει τη φιλοδοξία μιας κυρίαρχης 
Ευρώπης, που εξασφαλίζει τα μέσα για να προφυλάξει 
τον εαυτό της. Αυτή η συνεργασία αποτελεί για μένα 

ένα σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού 
άμυνας, τον οποίο έχουμε ενισχύσει πολύ στη διάρ-
κεια του τελευταίου χρόνου».

Η ενίσχυση και εμβάθυνση των γαλλο-κυπριακών 
σχέσεων ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2017. Όπως 
δήλωσε ο τότε Κυβ. Εκπρόσωπος, Ν. Χριστοδουλίδης, η 
επίσκεψη Αναστασιάδη στο Παρίσι αποτέλεσε «σταθμό 
στις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία» 
και εστιάστηκε σε τρεις ενότητες. Διμερείς σχέσεις με 
έμφαση στην ασφάλεια και στην άμυνα. Στο Κυπριακό 
και στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ. Και στο μέλλον 
της Ευρώπης. Ερωτηθείς, τότε (7.11.2017), «τι ζητούν 
οι Γάλλοι από τη ναυτική βάση στο Ζύγι», ο Ν. Χριστο-
δουλίδης είπε ότι «υπάρχει σχεδιασμός για αναβάθμιση 
της ναυτικής βάσης, κάτι στο οποίο η Γαλλία βλέπει την 
προστιθέμενη αξία».

Αυτή η «προστιθέμενη αξία» της ναυτικής βάσης Ζυγίου 
φαίνεται ότι θα αποκτήσει προσεχώς σάρκα και οστά, αν 
αληθεύουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία ενδέχεται να παραχωρήσει βάση για το 
γαλλικό ναυτικό. Η Γαλλία προφανώς θέλει την Κύπρο, 
ως εφαλτήριο για την υπεράσπιση σημαντικών γαλλικών 
ενεργειακών, στρατηγικών και άλλων συμφερόντων στην 
περιοχή της Αν. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής. Ειδικά 
και μετά το e it.

Ο Γάλλος Πρόεδρος επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της 
αλληλεγγύης προς την Κύπρο. «Θέλω να υπενθυμίσω 
εδώ», είπε, «την αναγκαιότητα να τύχει σεβασμού η 
κυριαρχία της Κύπρου και να πω πόσο ανησυχούν τη 
Γαλλία περιστατικά που κατ’ επανάληψιν λαμβάνουν 
χώραν στην κυπριακή θάλασσα. Και να σας εκφράσω, 
κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο την αλληλεγγύη, αλλά και 
την υποστήριξή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο είχα, 
εξάλλου, την ευκαιρία να θίξω πολλές φορές στον 
Πρόεδρο Ερντογάν».

Την ώρα, όμως, που ο Μακρόν εξέφραζε την αμέ-
ριστη αλληλεγγύη και υποστήριξη της Γαλλίας προς 
τη Λευκωσία και την ανησυχία του, η Τουρκία, διά 
του ερευνητικού πλοίου «Βάρβαρος», παραβίαζε και 
εισέβαλλε ξανά σε θαλασσοτεμάχια της κυπριακής 
-και ευρωπαϊκής- ΑΟΖ. Πώς αυτή η αλληλεγγύη 
και η ανησυχία μεταποιούνται σε πράξη και αντί-
δραση κατά της τουρκικής επιθετικότητας; Δεν θα 
μεταποιηθούν! Η Λευκωσία το ξέρει. Και όταν το 
τουρκικό γεωτρύπανο θα τρυπήσει στην κυπριακή 
ΑΟΖ, τι να αναμένει η Κύπρος από τη Γαλλία και τους 
φίλους  των τριμερών και τετραμερών συναντήσεων; 
Απλώς «ανησυχίες, ευχολόγια και παροτρύνσεις να 
τα βρούμε».

Κανείς δεν θα προστρέξει σε βοήθειά μας σε μια νέα 
κατοχή της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας - και της 
ΕΕ. Τι θα κάνει η Λευκωσία σε ένα τέτοιο, σίγουρο πλέον, 
ενδεχόμενο; Θα επιδοθεί στο εύκολο άθλημα των καταγ-
γελιών. Στην πλάστιγγα των συμφερόντων της Γαλλίας 
και άλλων χωρών με την Τουρκία, ο δήθεν «πυλώνας 
σταθερότητας και ασφάλειας» θα μείνει απροστάτευτος 
και αβοήθητος. Η μόνη παρηγοριά και ίσως κάποιο 
αντίβαρο να είναι -αν θα είναι - ναυτική παρουσία της 
Γαλλίας στο νησί.

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚΩ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



03.02.2019
Της Κυριακής

ξ Απορρήτων
Ο ΕΣΥ ΟΣ ΗΘΗΚΕ Ο  Ι Η 

ΜΙ  ΚΥ Ι ΚΗ 
ΜΟΥ Η  Σ ΟΝ Η

Η «Μούττη του Πεζουνόκρεμμου», 
η «Μούττη της Παπαδκιάς», η 
«Μούττη του Πελλού» είναι μερικά 
από τα πολυάριθμα κυπριακά 
τοπωνύμια, που εμπεριέχουν τη 
λέξη «μούττη». Δεν φανταζόμουν 
ποτέ ότι ένα τέτοιο κυπριακό 
τοπωνύμιο θα δινόταν και σε 
τοποθεσία στον... πλανήτη Άρη! Και 
όμως είναι πραγματικότητα. Τόσο 
η ονομασία «μούττη», όσο και η 
επίσης κυπριακή ονομασία «ζαβός», 
έχουν δοθεί σε δυο βράχους στον 
κόκκινο πλανήτη, που βρίσκονται 
στη γειτονική περιοχή της αμερικα-
νικού διαστημικού σκάφους n ig t, 
της , που προσεδαφίστηκε 
πρόσφατα επιτυχώς στον πλανήτη. 
Οι ονομασίες οφείλονται σε έναν 
Κύπριο επιστήμονα, τον 33χρονο 
Δρα Κωνσταντίνο Χαραλάμπους, ο 
οποίος εργάζεται στην αποστολή του 
n ig t. Στον Δρα Χαραλάμπους 

δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξει 
λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο 
προκειμένου να δοθούν ονόματα 
σε δύο βράχους, στην περιοχή της 
προσεδάφισης. Τελικά επελέγησαν 
οι ονομασίες «μούττη» και «ζαβός». 
«Έτσι, κάπου εκεί μακριά στον πλα-
νήτη Άρη υπάρχει ένα μικρό κομμά-
τι από την Κύπρο μας», δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Δρ Χαραλάμπους. Το πιο 
σημαντικό, βέβαια, είναι ότι ακόμα 
ένας Κύπριος επιστήμονας κάνει 
περήφανη την πατρίδα μας στο εξω-
τερικό με τις λαμπρές επιδόσεις του. 
Ο Δρ Χαραλάμπους ανέφερε επίσης 
ότι όνειρό του είναι να συμμετάσχει 
στις έρευνες για την πρώτη απο-
στολή ανθρώπων στον Άρη. Κύριε 
Κωνσταντίνε μου, εσείς που έχετε τα 
μέσα με τη , μήπως μπορείτε 
να κανονίσετε, σ’ αυτήν την πρώτη 
αποστολή στον Άρη, να περιλη-
φθούν και οι... Κύπριοι πολιτικοί; 

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Μ ΟΥ Ο  Ι  
Κ Ι Ε ΗΣ
Η Βενεζουέλα δεν ανήκει στα «σύ-
νορα της καρδιάς» των Τούρκων, 
όπως τα καθόρισε ο Ερντογάν. Αυτό, 
όμως, δεν εμποδίζει τον σουλτάνο να 
επιδεικνύει πρωτοφανές ενδιαφέ-
ρον για τη λατινοαμερικανική αυτή 
χώρα και να στηρίζει με πάθος 
τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο. 
«Αδερφέ μου Μαδούρο, κρατήσου, 
η Τουρκία είναι μαζί σου!», ήταν το 
μήνυμα που έστειλε τηλεφωνικώς 
ο Ερντογάν στον αμφισβητούμενο 
ηγέτη της Βενεζουέλας. Τη στιγμή 
που οι Αμερικανοί κάνουν ό,τι 
περνάει από το χέρι τους για να ανα-
τρέψουν τον Μαδούρο, ο Ερντογάν 
στέκεται στο πλευρό του και μάλιστα 
με πολύ επιδεικτικό τρόπο. Υπάρχει, 
βέβαια, και εξήγηση γι’ αυτό το πε-
ρίεργο ενδιαφέρον του Ταγίπ για τη 
μακρινή Βενεζουέλα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, τόνοι ακατέργαστου 
χρυσού, που εξορύσσονται υπό την 
επίβλεψη του στρατού της Βενεζου-
έλας, αποστέλλονται στην Τουρκία 
για επεξεργασία. Σε πλήρη αρμονία 
με τον Ερντογάν, τον Μαδούρο 
υποστηρίζει και ο Αλέξης Τσίπρας, 
αλλά αυτός το κάνει λόγω αριστερής 
ιδεολογίας. Η αλήθεια, όμως, είναι 
ότι το σύστημα κομμουνιστικής 
διακυβέρνησης που είχε χτίσει 
προηγουμένως ο Ούγκο Τσάβες και 
συνέχισε ο διάδοχός του, Μαδούρο, 
οδήγησε τη χώρα στη φτώχια και 
την εξαθλίωση. Τα άδεια συνθήματα 
του Τσαβισμού οδήγησαν στα άδεια 
στομάχια του λαού της Βενεζουέλας. 
Και μιλάμε για τη χώρα με τα μεγα-
λύτερα αποθέματα πετρελαίου στον 
κόσμο και άλλες πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές!  Ευχόμαστε ειλικρινά να 
μη δούμε να κυλάει περισσότερο 
αίμα, παρά πετρέλαιο, στην ταλαι-
πωρημένη αυτή χώρα...

Μ Ο Ε

eaking e s! Το Γενικό Σχέδιο Υγείας 
έχει προσβληθεί από τον ιό της γρίπης Α! 
Όχι του είδους που κάνει θραύση μεταξύ 
του τοπικού πληθυσμού τις τελευταίες 
μέρες. Πρόκειται για τη γρίπη Α (Ασυνεν-
νοησία) μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, 
όπως προέκυψε και μέσα από τη σύσκεψη 
των πολιτικών αρχηγών με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας την περασμένη Πέμπτη. 
Μπορεί μεν να εξέφρασαν όλοι, σε γενικές 
γραμμές, την υποστήριξή τους στο ΓεΣΥ, 
αλλά μέσα από τις λεπτομερείς τοποθετή-
σεις τους φάνηκαν αμφιβολίες, διαφωνίες, 
δισταγμοί και ίσως ακόμη και υπονόμευ-
ση του σχεδίου. Η εικόνα που σχηματί-
στηκε είναι ότι, λίγο πριν από την έναρξη 
εφαρμογής της μεγάλης αυτής αλλαγής, 
υπάρχει μια χαώδης κατάσταση, που 
δεν μπορεί κανένας να ελέγξει. Το ΑΚΕΛ 
διαπίστωσε «αδυναμίες της Κυβέρνησης 

για την υλοποίηση του ΓεΣΥ». Το ΔΗΚΟ 
υπενθύμισε ότι ψήφισε το νομοσχέδιο 
για το ΓεΣΥ «με την προϋπόθεση ότι θα 
προχωρήσει παράλληλα και η αυτονό-
μηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και 
ότι θα υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί για 
τη συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών και 
ιδιωτικών κλινικών στο ΓεΣΥ. Δυστυχώς, 
παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα 
σε σχέση και με τις δύο αυτές προϋπο-
θέσεις». Η δε ΕΔΕΚ θεωρεί ότι «τόσο το 
Υπουργείο Υγείας όσο και ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Υγείας δεν έχουν συγκροτη-
μένη και ολοκληρωμένη άποψη για το 
πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ». 
Συμπέρασμα: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει 
να έχουμε ΓεΣΥ. Το θέμα είναι τι σόι ΓεΣΥ 
θα έχουμε στο τέλος. Το σκεφτόμαστε και... 
αρρωστούμε.

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Αρχικά όλοι θορυβήθηκαν από τους ισχυ-
ρισμούς για δήθεν προμήθεια ναρκωτι-
κών σε μαθητές από καντινιέρη σε σχολείο 
της Λεμεσού. Και πιο πολύ οι γονείς, οι 
οποίοι άρχισαν να ρωτάνε υποψιασμένοι 
τα παιδιά τους, αν το χόρτο που έβαλε ο 
καντινιέρης στο σάντουίτς τους δεν ήταν... 
μαρουλόφυλλο, αλλά κάτι που μύριζε 
παράξενα. Τελικά οι ισχυρισμοί, που προ-
βλήθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας, δεν αποδείχθηκαν. 
Μένουν, ωστόσο, τρία πράματα. Πρώτον, 
ότι οποιαδήποτε σοβαρή καταγγελία 
τέτοιου είδους, προτού διατυπωθεί δημο-
σίως, θα πρέπει να δίνεται στην ΥΚΑΝ για 
διερεύνηση. Διότι όταν ξεσηκώσει τέτοιον 
πανικό και μετά αποδειχθεί αβάσιμη 
φήμη, προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά απ’ 
όσο όφελος υποτίθεται ότι είχε σκοπό να 
προσφέρει. Δεύτερον, τα μέλη κοινοβου-

λευτικών Επιτροπών, αλλά και τα ΜΜΕ, 
πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικά 
και να μην αρπάζουν αμέσως οτιδήποτε 
μπορεί να προκαλέσει εντύπωση και να 
το υπερπροβάλλουν. Το τρίτο σημείο είναι 
ότι οι καταγγελίες έδωσαν την αφορμή για 
να τεθεί και πάλι επί τάπητος το θέμα της 
εισόδου των ναρκωτικών στα σχολεία, που 
δεν είναι καθόλου fake ne s. Κανένας δεν 
αμφισβητεί πως υπάρχει αυξητική τάση 
χρήσης ναρκωτικών από μαθητές και 
συνεπώς πρέπει να υπάρξει και ανάλο-
γη αυξητική τάση στα μέτρα πρόληψης. 
Ωστόσο, αν δεν χτυπηθεί από το κράτος 
δραστικά και με ηράκλεια αποτελεσμα-
τικότητα η πολυκέφαλη λερναία ύδρα 
των ναρκωτικών, δηλαδή οι έμποροι του 
θανάτου, όποια μέτρα κι αν ληφθούν στα 
σχολεία, θα είναι ανεπαρκή. 

Μ Ο Ε

ΟΙ ΕΜ Ο ΟΙ ΟΥ Θ Ν ΟΥ 
ΕΙΝ Ι Ο Ο ΗΜ

Ο ΜΕΙΟ Σ Ν  ΟΥΚΟΥΜΙ

Ο    
  

Π  ...  
 

Π      ΚΔ, 
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Μπροστά στις κάμερες, στο Προεδρικό, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέπεμψε υμνολόγιο 
προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα 
για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ένα δημόσιο 
λιβάνισμα, που μεταδόθηκε απ’ όλα τα κανάλια, 
σε Κύπρο και Ελλάδα, ακριβώς για να ακουστεί 
και να προβληθεί. Ένιωσε την ανάγκη ο Πρόε-
δρος να επαινέσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
για μια αμφιλεγόμενη συμφωνία, η οποία έχει 
προκαλέσει την οργή της πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού και εγκρίθηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων με διάφορα μικροπολιτικά κόλπα 
και παζαρέματα. Αλλά αξίζει να σημειωθούν και 
εν λεπτομερεία όσα είπε ο Νίκος Αναστασιάδης 
στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχουν τη σημασία 
τους και ίσως να κρύβουν και κάποια μηνύμα-
τα. «Όταν υπάρχει θάρρος και πραγματισμός, 
ιδιαίτερα διάλογος, και όταν επικρατεί η λογική 

αντί του συναισθήματος, υπάρχει προοπτική 
να υπάρξουν καταλήξεις σε διενέξεις που εν τη 
ουσία δεν δικαιολογούνταν», είπε ο Πρόεδρος. 
Δηλαδή ο Αλ. Τσίπρας επέδειξε «θάρρος και 
πραγματισμό» και «λογική» έναντι του «συναι-
σθήματος» για να συνάψει μια συμφωνία που 
έχει παραχωρήσει τη «μακεδονικότητα» στα 
Σκόπια, σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. 
Μια διαπίστωση που ίσως παραπέμπει και στο 
Κυπριακό, όπου ο Πρόεδρος επιθυμεί, προφα-
νώς, να επιδείξει κι αυτός «θάρρος και πραγ-
ματισμό» και «λογική» έναντι του «συναισθή-
ματος». Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εξέλιξη αυτή θα 
βοηθήσει και στην επίλυση του Κυπριακού. 
Η «Βόρεια Μακεδονία» πρότυπο και για τη 
«Βόρεια Κύπρο»;

Μ Ο Ε

Μ     Κ

Συνεχίζουν να παίρνουν, λένε κάποιοι εκ 
των αξιωματούχων του κράτους, που είναι και 
συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, και τον 
μισθό τους και σύνταξη, που θα συμποσούνται 
σε έξι-επτά χιλιάδες τον μήνα. Την ίδια ώρα 
που ακόμη λειτουργούν κοινωνικά παντοπω-
λεία και ο κόσμος βασανίζεται. Κάθονται και 
οι βουλευτές και απολαμβάνουν το θέαμα. 
Μα, τι να κάνουν και αυτοί οι κακόμοιροι; 
Αφού υπάρχουν και συνάδελφοί τους που τα 
παίρνουν κανονικά. Για όλα έχουν άποψη και 
τοποθετούνται με ταχύτητα και πάθος, αλλά 
για το σημαντικό αυτό θέμα  σιωπή. Για το 
μέγεθος του μορίου έκαναν επανάσταση και 
φώναζαν όλοι τους, για να βρουν λύση στις 
διπλές συντάξεις  κρύβονται οι υποκριτές.

Και καλά, αυτοί ξέρουμε ότι είναι όλοι συμφε-
ροντολόγοι και αχάπαροι. Αλλά και οι πολίτες  
δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Πέστε μου έναν και 
μοναδικό λόγο που ψηφίζετε συνταξιούχους 
σε πολιτειακά αξιώματα. Δεν τους εκλέγουν 
εξωγήινοι όλου αυτούς που παίρνουν δι-
πλούς μισθούς. Εσείς με την ψήφο σας τους 
δώσατε την ευκαιρία να καρπούνται και μισθό 
και σύνταξη. Δεν βρήκατε κάποιους άλλους 
στα κομματικά ψηφοδέλτια και επιλέξατε να 
δώσετε την ψήφο σας σε συνταξιούχους, που 
ό,τι είχαν να δώσουν το προσέφεραν και τους 
ευχαριστούμε γι’ αυτό; Οπόταν μη διαμαρτύ-
ρεστε στα καφενεία και στα κομμωτήρια για 
τους ανάλγητους, που δεν σκέφτονται τους 
πολίτες που πεινούν. Εσείς τους Όσο για τους 
εκάστοτε Προέδρους της Δημοκρατίας, που 
διορίζουν συνταξιούχους σε πολιτειακά αξι-
ώματα, ας τους τεθεί και αυτούς ως όρος στις 
προεκλογικές εκστρατείες. Ας το απαιτήσουν 
και οι ψηφοφόροι μέσω των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης και όποιων άλλων τρόπων 
έχουν στη διάθεσή τους. Ας μην ασχολούνται 
μόνο με τα καμώματα των βουλευτών και τα 
παρεμφερή θέματα που έρχονται στην επικαι-
ρότητα. Πιέστε τους βουλευτές να βρουν τρόπο 
να στερούν από τους συνταξιούχους μισθό και 
σύνταξη και, επιτέλους, ΜΗΝ ΑΝΑΨΗΦΙΣΕ-
ΤΕ ΣΥΝΤΑ ΙΟΥΧΟΥΣ.

  
  

Έτσι όπως έβλεπα τους επτά ηγέτες του ευρω-
παϊκού νότου παραταγμένους ο ένας δίπλα στον 
άλλον, στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσί-
ας, μου ήρθε αυθόρμητα στο μυαλό η παλιά 
εκείνη ταινία γουέστερν... «Και οι επτά ήταν 
υπέροχοι» (« e agnificent e en»), με τους 
αξέχαστους Γιουλ Μπρίνερ, Τσαρλς Μπρόν-
σον, Στιβ Μακου ν κ.ά. Η υπόθεση της ταινίας 
είναι περίπου η εξής: Ένα μικρό μεξικανικό 
χωριό δέχεται κάθε χρόνο επιδρομή από μια 
συμμορία ληστών, που τους αρπάζει τη σοδειά. 
Οι χωρικοί αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια 
από μια ομάδα επτά πιστολέρο, οι οποίοι τελικά 
κάνουν ζάφτι τους ληστές. Οι «Επτά του Νότου», 
βέβαια, δεν έχουν τη δυνατότητα να διώξουν 
τους ληστές (ή, αν προτιμάτε, τους... Αττιληστές) 
που λυμαίνονται το βόρειο τμήμα του δικού μας 
χωριού, αλλά τουλάχιστον εξασφαλίσαμε την 
ισχυρή υποστήριξή τους, τόσο στο Κυπριακό, 
όσο και στην ενεργειακή μας στρατηγική. Με 
κάποιους, μάλιστα, από τους Επτά, όπως ο... 

agnificent  ac on, έχουμε αναπτύξει ιδιαί-
τερη σχέση, που αγγίζει ενεργειακά, αλλά και 
αμυντικά θέματα. Σημειώνουμε χαρακτηριστικά 
ότι ο Μακρόν θεωρεί την Κύπρο ως «στρατηγι-
κό σημείο για την αεροναυτική δύναμη της Γαλ-
λίας». Είναι ενδιαφέρον, πάντως, να δούμε πώς 
θα αντιδράσει... ο αρχηγός της συμμορίας των 
Αττιληστών, όταν πληροφορηθεί τις αποφάσεις 
των « agnificent e en», που θα του μεταφέ-
ρει μεθαύριο ο Αλέξης Τσίπρας. 

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

  
 

Χωρίς ίχνος ανθρωπιάς, χωρίς οίκτο, χωρίς έλεος. 
Ένας νέος μόλις 21 χρονών σκοτώνει έναν ηλικιω-
μένο και μετά ανάβει φωτιά και τον απανθρακώνει. 
Για να κλέψει ένα πενηντάευρω! Σύμφωνα με τα 
όσα ανέφερε στους ανακριτές, στις 5.30 το πρωί 
εισήλθε στο σπίτι ενός 76χρονου στη Λάρνακα 
παραβιάζοντας την πλαϊνή είσοδο και τον χτύπησε 
μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια παρέμεινε στον χώρο 
μέχρι να σιγουρευτεί ότι ο ηλικιωμένος πέθανε και, 
αφού του έκλεψε το ποσό των 50 ευρώ, έβαλε φωτιά 
με αναπτήρα στο στρώμα του για να καλύψει τα ίχνη 
του. Η Αστυνομία βρήκε το πρωί το απανθρακωμένο 
πτώμα. Την ίδια ώρα, στο Κακουργιοδικείο Λευκω-
σίας ακούγονταν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 
ενός από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα, του φόνου του 
ζεύγους Χατζηγεωργίου, με δράστη έναν 33χρο-
νο. Πριν από μερικούς μήνες είδαμε τη στυγερή 
δολοφονία μιας 56χρονης στον Οίκο Μαραθάσας, 
που ένας 40χρονος την έσφαξε μέσα στο αυτοκίνητό 
της, με το οποίο η γυναίκα προθυμοποιήθηκε να τον 
μεταφέρει. Σκοτώνουν ανθρώπους με τόση ευκολία, 
λες και σκοτώνουν φιγούρες σε βίντεογκεϊμ. Για 
να κλέψουν μερικά χρήματα. Έτσι απλά. Η ζωή των 
άλλων δεν έχει καμιά σημασία γι’ αυτούς. Ψυχροί 
δολοφόνοι σε μια κοινωνία που αλλοτριώνεται όλο 
και πιο πολύ. Και όπου ο φόβος απλώνει πια τη 
βαριά σκιά του. Το επόμενο θύμα μπορεί να είναι 
οποιοσδήποτε άτυχος, που θα βρεθεί στο στόχαστρο 
ενός αδίστακτου πωρωμένου Τζακ Αντεροβγάλτη. 

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Όταν ψήνετε χαλλούμι στη σχάρα ή στο τηγάνι, πώς 
συμπεριφέρεστε; Φαντάζομαι συμπεριφέρεστε με 
μεράκι, με προσοχή, με φροντίδα, με επιμέλεια, 
ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν 
συμπεριφέρεστε με «αμέλεια» και «νωθρότητα», 
διότι σε τέτοια περίπτωση το πιθανότερο είναι να 
έχετε ένα χαλλούμι ποζαύλι στο πιάτο σας. Τα γράφω 
αυτά, γιατί η «νωθρότητα» και η «αμέλεια», που επέ-
δειξαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εμπορίου, είχε 
ως αποτέλεσμα να χάσουμε το εμπορικό σήμα του 
χαλλουμιού στη Βρετανία, με απόφαση βρετανικού 
δικαστηρίου, ενώ με δεύτερη δικαστική απόφαση, 
χάσαμε και το δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση στην 
πρώτη απόφαση. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας 
Κώστας Κληρίδης πιστεύει ότι ακόμα δεν έχουν τε-
λειώσει όλα όσον αφορά την απώλεια του εμπορικού 
σήματος στη βρετανική αγορά. Μιλώντας στην εκπο-
μπή «Όλα στο φως» του άδιο Πρώτο, ο κ. Κληρίδης 
ανέφερε πως, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε η αί-
τηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υποβολή 
έφεσης έναντι της πρωτόδικης απόφασης, υπάρχει 
ακόμα η δυνατότητα λήψης ενός έσχατου ένδικου 
μέσου, ενώ παράλληλα έχει υποβληθεί εκ μέρους 
του Υπουργείου Εμπορίου αίτηση για νέα εγγραφή 
του σήματος στη Βρετανία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το 
έσχατο ένδικο μέτρο, στο οποίο αναφέρθηκε ο Γενι-
κός Εισαγγελέας, θα αποδώσει, γιατί τυχόν οριστική 
απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού 
θα ισοδυναμεί με άναρχο... allo me it της Κύπρου 
από τη Βρετανία!

Μ Ο Ε

Η κυβέρνηση της Μάλτας έχει ήδη δώσει στη 
δημοσιότητα, στα Αγγλικά, τα σχέδιά της σε περίπτω-
ση ενός «άτακτου» e it. Πού είναι τα σχέδια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είτε στα ελληνικά είτε στα 
αγγλικά ή, ακόμα, στα τουρκικά; Πού οφείλεται και 
αυτή η καθυστέρηση ή ασχετοσύνη; Μήπως στα ίδια 
αίτια με την υπόθεση του χαλλουμιού;  29η Μαρ-
τίου είναι μόνο λίγες εβδομάδες μακριά και ενόσω η 
ίδια η βρετανική κυβέρνηση εκδίδει εδώ και μέρες 
κατεβατό οδηγιών, συμβουλών και πληροφοριών, η 
Μάλτα ήδη έδωσε στο κοινό τα δικά της σχέδια και 
οδηγίες, τα σχέδια της ΚΔ είναι ακόμα απόντα! 

Το τουρκικό πειρατικό ερευνητικό 
σκάφος «Μπαρμπαρός» εξακολουθεί 
να ψάχνει νοτίως της Κύπρου, μέσα στην 
κυπριακή ΑΟΖ, να βρει το κατάλληλο 
σημείο για να κάνει η Τουρκία γεώτρη-
ση, για λογαριασμό, τάχα, του ψευδο-
κράτους. Ο βοηθός βεζίρης που θέλει να 
γίνει βεζίρης, ο «υπέξ» των κατεχομένων 
Κουντρέτ Οζερσάι, δήλωσε ότι, όταν 
ολοκληρωθούν οι έρευνες του «Μπαρ-
μπαρός», η τουρκική εταιρεία πετρελαί-
ου, , θα καθορίσει την ακριβή θέση 
της γεώτρησης. «Επειδή η γεώτρηση, 
που θα γίνει στο όνομα της ΤΔΒΚ, δεν 
θα γίνει για το φαίνεσθαι, θα πραγμα-
τοποιηθεί στο σημείο όπου υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα εξεύρεσης φυσικού 
αερίου», πρόσθεσε ο Οζερσάι. Σ’ αυτές 
τις αφόρητες προκλήσεις, εμείς νομίσαμε 
ότι βρήκαμε το αντίδοτο. Πρόκειται για 

ένα δέλεαρ υπό τη μορφή του Ταμείου 
Υδρογονανθράκων, το οποίο απασχό-
λησε και τη σύσκεψη των αρχηγών στο 
Προεδρικό. Τα δυο μεγαλύτερα κόμματα 
θεωρούν ότι το Ταμείο στέλνει το μήνυμα 
στους Τουρκοκυπρίους ότι είμαστε έτοι-
μοι να μοιραστούμε μαζί τους τον φυσικό 
πλούτο. Είναι αστείο να πιστεύουμε ότι 
η τουρκική πλευρά θα δελεαστεί από το 
Ταμείο και θα αλλάξει την αξίωσή της να 
εμπλακούν και οι Τουρκοκύπριοι στη 
διαχείριση του φυσικού αερίου. Το πιο 
πιθανό είναι να προχωρήσουν εκβια-
στικά σε γεώτρηση, την οποία εμείς δεν 
θα μπορέσουμε να παρεμποδίσουμε. 
Έτσι, θα επιχειρήσουν να πάρουν μόνοι 
τους το... «λουκούμι» που περιέγραψε ο 
Δημήτρης Χριστόφιας και δεν θα περι-
μένουν να τους το δώσουμε εμείς...

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ



κλεισε «αναίμακτα» για 
την κυπριακή οικονομία 
το κεφάλαιο της  ή, 
καλύτερα, το πλέον ση-
μαντικό της κεφάλαιο, 
που αφορούσε στις διεκ-
δικήσεις των ιδιοκτητών 

της Τράπεζας για αποζημιώσεις πέραν του 
1 δις.  Όποιος ισχυριστεί ότι κοιμόταν 

ήρεμος όσο εκκρεμούσε η απόφαση του 
διαιτητικού δικαστηρίου για την  
είναι τουλάχιστον ψεύτης, ειδικότερα εάν 
είναι ή ήταν αξιωματούχος της Κεντρι-
κής Τράπεζας. Η ικανοποίηση όλων στο 
άκουσμα της απόφασης του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου ήταν, φυσιολογικά, διάχυτη 
καθώς απομακρύνθηκε από τα θεμέλια της 
κυπριακής οικονομίας ένας σημαντικός 
κίνδυνος. Πέραν του οικονομικού σκέ-
λους, η απόφαση υπέρ της Δημοκρατίας 
θεωρείται  βαρύνουσας σημασίας για το 
κύρος των κυπριακών Αρχών.  

Παρά ταύτα, παραμένει ανοικτό ένα 
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ΣΤΟ ΤΡΆΠΈΖΙ ΤΟ ΦΛΈΓΟΝ
ΘΈΜΆ ΆΠΟΠΛΉΡΏΜΉΣ 
ΤΏΝ ΧΡΉΜΆΤΏΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ
ΠΛΉΡΏΘΈΙ ΆΠΟ ΤΟ ΤΆΜΈΙΟ
ΈΓΓΥΉΣΉΣ ΚΆΤΆΘΈΣΈΏΝ  

Σε διαπραγματεύσεις με 
τον Τανζανό εκκαθαρι-

στή για να εξευρεθεί μια 
συμ ι αστική φόρμουλα 
και να κλείσει οριστικά η 

πολύκροτη υπόθεση

σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της 
. Δεν είναι άλλο από το «σίριαλ» 

της εκκαθάρισης της Τράπεζας, με έδρα 
την Τανζανία, το οποίο εκτυλίσσεται σε 
αίθουσες δικαστηρίων και όχι μόνο. Τον 
Ιούνιο του 2018 το Ανώτατο Δικαστήριο 
είχε τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα τις 
όποιες ελπίδες για εκκαθάριση της , 
καθώς είχε απορρίψει, τότε, την έφεση της 
Κεντρικής Τράπεζας. Ο Τανζανός εκκαθα-
ριστής διεκδικεί, εδώ και καιρό, την εκκα-
θάριση του κυπριακού υποκαταστήματος 
της Τράπεζας. Το 90  των καταθέσεων 
της Τράπεζας βρίσκονται στην Κύπρο.

 εκκρεμ α και 
 αλλα  προ π  

Το αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας και 
της Αρχής Εξυγίανσης για εκκαθάριση της 
τανζανικής Τράπεζας απορρίφθηκε από το 
δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι δεν είχαν 
δικαιοδοσία να προχωρήσουν. Η Κεντρι-
κή άσκησε έφεση, η οποία απορρίφθηκε 
και από το Ανώτατο Δικαστήριο την 21ην 
Ιουνίου 2018. Ωστόσο, το υποκατάστημα 
της  εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Από τον περασμένο Νοέμβριο διαχει-
ριστής της  έχει αναλάβει ο Κλε-
όβουλος Αλεξάνδρου, ο οποίος εκτελεί 
χρέη διαχειριστή και στην πρώην Λαϊκή 
Τράπεζα. Την ίδια ώρα, όμως, οι τανζανι-
κές Αρχές προβαίνουν σε εκκαθάριση της 

 στη χώρα τους. Παράλληλα, εδώ 
και μήνες εκκρεμεί αίτημα του Τανζανού 
διαχειριστή σε δικαστήριο της Κύπρου, για 
αναγνώρισή του, ώστε να προχωρήσει σε 
εκκαθάριση και του υποκαταστήματος της 

 στην Κύπρο. Ενάντια στο αίτημά 
του τάσσονται Αρχή Εξυγίανσης, Κεντρική 

Τράπεζα και Ειδικός Διαχειριστής. Σύντο-
μα, αναμένεται να οριστεί η εκδίκαση και 
αυτής της υπόθεσης.

ρί ιμ  απ φα
Αν και νομικά η απόφαση του Διαιτη-

τικού Δικαστηρίου δεν επηρεάζει το θέμα 
της εκκαθάρισης της Τράπεζας, νομικοί 
κύκλοι εκτιμούν ότι «ενδέχεται να καθορίσει 
ή να προκαλέσει εξελίξεις, εάν γίνουν πιο 
επιδεκτικοί οι Τανζανοί στο να εξευρεθεί 
μια καλύτερη φόρμουλα’ για να προωθηθεί 
η διαδικασία με κάποια συνεννόηση. Να 
βρεθεί ένα mo s i en i’ μεταξύ Τανζα-
νού εκκαθαριστή και της αρμόδιας Αρχής 
στην Κύπρο». Αυτή φαίνεται να ήταν και η 
σταθερή επιδίωξη της Αρχής Εξυγίανσης 
από την πρώτη στιγμή προκειμένου να 
βρεθεί, στο μέτρο του δυνατού, μια λύση, 
η οποία να συντομεύει την εξέλιξη των 
πραγμάτων χωρίς συγκρούσεις. «Στην 
πορεία του χρόνου άλλοτε υπήρχε αντα-
πόκριση και άλλοτε όχι», σημειώνουν στη 
«Σ» έγκυρες πηγές. 

 ου ία και οι πι ές
Στη διαπραγμάτευση με τον Τανζανό 

εκκαθαριστή κατείχε και κατέχει περίοπτη 
θέση το φλέγον θέμα της αποπληρωμής 
των χρημάτων, που έχουν πληρωθεί από 
το ταμείο εγγύησης καταθέσεων σε κατα-
θέτες της . «Στην περίπτωση που 
θα εκδιδόταν διάταγμα εκκαθάρισης από 
ντόπιο δικαστήριο, η κυπριακή νομοθεσία 
προβλέπει ότι έχει σειρά προτεραιότητας 
το Ταμείο. Το ορίζει ο Νόμος, άρα εκείνα 
τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί για να 
καλύψουν τις 100 χιλ. ευρώ των κατα-
θετών θα μπορούσε να τα ανακτήσει μέσω 
αυτής της διαδικασίας».  

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «δεν 
ισχύει το ίδιο για το Ταμείο της Κύπρου στην 
Τανζανία. Ενδεχομένως θα ετύγχανε μετα-
χείρισης όπως ένας οποιοσδήποτε άλλος 
πιστωτής. Επίσης αρκεί να ληφθεί υπόψη 
ότι, ενώ ο καταθέτης στο υποκατάστημα 
της  στην Κύπρο έλαβε 100 χιλ., 
ο ίδιος καταθέτης εάν είχε κατάθεση στην 
Τανζανία, με την εκκαθάριση στη χώρα  
αυτή, θα έπαιρνε κάποιες εκατοντάδες 
δολάρια ως προστατευμένη κατάθεση». 
Συνεπώς, πρώτη προτεραιότητα είναι 
να καλυφθούν τα κεφάλαια του Ταμείου 
και αμέσως μετά να λάβει το μερίδιο της 
κατάθεσης, το οποίο αναλογεί σε κάθε 
καταθέτη της .   

Η διαπραγμάτευση στοχεύει στην εξεύ-
ρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, στη βάση 
της οποίας ο Τανζανός εκκαθαριστής θα 
χειριστεί την απαίτηση του ταμείου της 
Κύπρου ως προνομιούχου όταν θα έρ-
θει η ώρα, που θα ξεκινήσει η διαδικασία 
πληρωμής των πιστωτών. Σε μια τέτοια 
περίπτωση η Κεντρική Τράπεζα άφηνε, 
στο πρόσφατο παρελθόν, να διαφανεί ότι 
συζητά ακόμη και το ενδεχόμενο άρσης 
των ενστάσεων, που έχει εγείρει ενώπι-
ον του δικαστηρίου για την αναγνώριση 
του Τανζανού εκκαθαριστή, ώστε να του 
ανοίξει τον δρόμο για εκκαθάριση του 
υποκαταστήματος της  στην Κύπρο.    

Ακόμη όμως και σε αυτήν την περίπτω-
ση ο Τανζανός εκκαθαριστής, επειδή δεν 
είναι διορισμένος από κράτος-μέλος της 
Ε.Ε., θα χρειαστεί να περάσει από ανάλογες 
δικαστικές διαδικασίες αναγνώρισής του 
όταν θα σπεύσει για να λάβει χρήματα της 
Τράπεζας, που βρίσκονται σε ευρωπαϊ-
κές χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η 
Αυστρία και άλλες. 

Δεκ ες εκα ομμ ρια
Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2018 είχαν 

προσέλθει στην Κεντρική Τράπεζα μόλις 
1.600 από τους 6.000 περίπου καταθέτες 
της  για να λάβουν το εγγυημένο 
ποσό των 100 χιλ. από τις καταθέσεις 
τους. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση 
εκπροσώπου της Κεντρικής Τράπεζας στη 
Βουλή από τον Απρίλιο του 2016, οπότε 
και είχε ενεργοποιηθεί η νομοθεσία για 
παραχώρηση των εγγυημένων καταθέσεων, 
δόθηκαν συνολικά 65 εκατ. σε αυτούς 
τους καταθέτες της Τράπεζας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Σ», το ποσό έχει 
αυξηθεί και προσεγγίζει πλέον τα 90 
εκατ. περίπου. 

   
 ε αλλακ ικ
Η μοναδική εναλλακτική σε περίπτωση 

αποτυχίας στην εξεύρεση συμβιβασμού 
είναι, όπως είχε γράψει και παλαιότερα η 
«Σ», η υποβολή αίτησης στο δικαστήριο 
από την Κεντρική Τράπεζα για εκκαθάρι-
ση μόνο του υποκαταστήματος της  
στην Κύπρο. «Είναι ένα όπλο, το οποίο 
μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως εφε-
δρεία στη φαρέτρα σου προσπαθώντας να 
διαπραγματευτείς κι αν δεν αποδώσει η 
προσπάθεια, να το χρησιμοποιήσεις πλέον 
αποφασιστικά για να δώσεις μια λύση μέσω 
δικαστηρίου. Βέβαια στο δικαστήριο δεν 
μπορεί να προεξοφλήσει κάποιος κάτι», 
σημειώνουν οι ίδιες πηγές.  

Τα χρονικά περιθώρια για κατάληξη 
της διαπραγμάτευσης σε συμβιβαστική 
φόρμουλα ή ναυάγιο δεν είναι απεριόρι-
στα, επισημαίνουν στη «Σ» έγκυρες πηγές. 
Πηγές από νομικούς κύκλους εκτιμούν ότι 
«η καταχώριση τέτοιας αίτησης θα λειτουρ-
γήσει και ενισχυτικά στην οποιαδήποτε 

εναντίωση στην αναγνώριση του Τανζανού 
εκκαθαριστή. Θα προκληθεί μια νέα εκ-
κρεμοδικία παράλληλη με την αίτησή του 
για αναγνώριση, η οποία δεν θα μπορεί να 
αγνοηθεί από ένα κυπριακό δικαστήριο.  

Εάν αναγνώριζε το κυπριακό δικα-
στήριο τον Τανζανό εκκαθαριστή και 
έξι μήνες μετά, για παράδειγμα, έβγαινε 
απόφαση για διορισμό εκκαθαριστή του 
κυπριακού υποκαταστήματος, τότε οι δύο 
αποφάσεις των κυπριακών δικαστηρίων 
θα έρχονταν σε σύγκρουση. Αυτό το ενδε-
χόμενο από μόνο του επηρεάζει αρνητικά 
ένα δικαστήριο να αποφασίσει ελαφρά 
τη καρδία αναγνώριση του Τανζανού 
εκκαθαριστή. Θα μπορούσε κάλλιστα 
να σκεφτεί το δικαστήριο ή να γίνει και 
διάβημα αναστολής της αίτησης αναγνώ-
ρισης του Τανζανού μέχρι να υπάρξει 
απόφαση για τη διαδικασία διορισμού 
εκκαθαριστή για το υποκατάστημα της 
Τράπεζας στην Κύπρο.  Αναπόφευκτα 
επηρεάζουν αυτές οι διαδικασίες και 
θα δημιουργηθούν και πρόσθετοι λό-
γοι ένστασης», σημειώνουν πηγές από 
νομικούς κύκλους.

Ν ΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛ ΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Ανοικτή η μάχη 
της εκκαθάρισης  

Η  είχε τεθεί από την 
Κεντρική Τράπεζα υπό κα-
θεστώς εξυγίανσης τον Ιούλιο 

του 2014, μετά από καταγγελίες της 
υπηρεσίας καταπολέμησης οικονομικού 
εγκλήματος των ΗΠΑ ( in ), για 
διασύνδεση της Τράπεζας με τη διεθνή 
τρομοκρατία και ξέπλυμα παράνομου 
χρήματος. Τον Δεκέμβριο του 2015, 
η Κεντρική Τράπεζα είχε ανακαλέσει 
την άδεια του κυπριακού υποκαταστή-
ματος της . Στις 28 Οκτωβρίου 
2014 οι μέτοχοι ιδιοκτήτες της , 
από τον Λίβανο, o  a i  ic el 

aa  και a i ic el aa , καταχώρι-
σαν αίτηση για διεξαγωγή διαιτησίας 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Στις 
29 Ιανουαρίου εκδίδεται η διαιτητι-
κή απόφαση, η οποία απορρίπτει τις 
απαιτήσεις των δύο Λιβανίων.

Η απόφαση είχε γίνει δεκτή με ικα-
νοποίηση από τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας. Στο πρώτο του σχόλιο για 
το θέμα ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας 
Κληρίδης, είχε αναφέρει στο «Σίγμα» 
ότι «είναι μεγάλη νίκη στη διαιτησία για 
την . Η Κύπρος κινδύνευε να κα-
ταβάλει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε 
αποζημιώσεις». Η απόφαση χαροποίησε 
όμως και την Κεντρική Τράπεζα, η οποία 
είχε χειριστεί την βαρύνουσας σημασίας 
υπόθεση και στην πράξη δικαζόταν η 
ορθότητα των ενεργειών της. Η εκπρό-
σωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας 
στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση 
είχε αναφέρει, επίσης στο «Σίγμα», ότι  
«η Κεντρική Τράπεζα είναι πλήρως ικα-
νοποιημένη από την απόφαση, η οποία 
δεικνύει τις ορθές και αποτελεσματικές 
ενέργειες, που έγιναν από τη Διοίκηση 
και το προσωπικό της».  

Απ  τη  
στο αρίσι



Το 2018 έκλεισε βρίσκοντας την κυ-
πριακή οικονομία σε καλή τροχιά, με 
τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ ώς 

το τέλος του τρίτου τριμήνου να κυμαίνεται 
στο 4 . Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι 
τομείς των ακινήτων και του τουρισμού 
κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνθηση. Βιώ-
νοντας μια δραστική αναδιαμόρφωση τα 
τελευταία έξι χρόνια, το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα 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 πο-
ρεία ανάπτυξης με θετικές προοπτικές 
περαιτέρω προόδου. 

Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν θα πρέπει 
να μας καθησυχάζουν. Παρά τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
τη συρρίκνωση των άλλοτε δυσανάλογα 
μεγάλων τραπεζικών εργασιών, η Κύπρος 
συνεχίζει να εμφανίζει πολύ υψηλό χρέ-
ος 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 
εστιάσουμε 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 επικεντρώνο-
νται στην ποιότητα και τη διαχρονικότητα. 

Στους τομείς όπου ήδη δραστηριοποι-
είται δυναμικά η κυπριακή οικονομία, 

όπως είναι ο τουρισμός, η γεωργία και η 
κτηνοτροφία, η ναυτιλία, η φαρμακοβιο-
μηχανία, και οι υπηρεσίες, θα πρέπει να 
εστιάσουμε περισσότερο στην προσφορά 
υψηλού επίπεδου προϊόντων και υπηρεσι-
ών. Επιπλέον, χρειάζεται να επικεντρωθούμε 
σε έργα μακροπρόθεσμα βιώσιμα, που θα 
εγγυώνται επαναλαμβανόμενα εισοδήματα, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
σταθερότητας 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, δεδομέ-
νου μάλιστα ότι η σχετική νομοθεσία έχει 
εκσυγχρονιστεί με γνώμονα τις ανάγκες 
διαχειριστών και επενδυτών. 

Ακόμη, ως χώρα με πολύ μεγάλο πο-
σοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, η Κύπρος μπορεί να εστιάσει 
στις sta t  επιχειρήσεις, κυρίως στον 
χώρο της τεχνολογίας, δεδομένου εξάλλου 
ότι η χώρα μας προσφέρεται για στήριξη 
τέτοιων επιχειρήσεων και προσέλκυση 
ξένων κεφαλαίων για καινοτόμο επιχει-
ρηματικότητα. 

Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος ανερ-
χόμενος τομέας με σημαντική συνεισφορά 

στην εθνική οικονομία που, εφόσον εξελι-
χθεί 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 καινο-
τόμες 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 κερ-
δίσει 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 επο-
χής, αξιοποιώντας σχετικά το ανθρώπινο 
δυναμικό της χώρας.

Καταλήγοντας, οι προοπτικές για την 
κυπριακή οικονομία είναι μεν θετικές, 
χρειάζεται, ωστόσο, περισσότερη εστία-
ση στις επενδύσεις με μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις, ώστε να διασφαλιστεί η αει-
φόρος ανάπτυξη. 

*Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοι-
κονομικών Αναλυτών Κύπρου (  ociet  

s)

Της Κυριακής

Αναλύσεις 18
03.02.2019

αναδιάρθρωση μιας 
οικονομίας είναι δύ-
σκολο εγχείρημα, το 
οποίο απαιτεί προσή-
λωση και σχεδιασμό 
απ  όλους τους φορείς, 
καθώς και από την ίδια 

την κοινωνία. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει 
να διαχωρίζεται σε δύο ενότητες. Η μια 
ενότητα θα πρέπει να αφορά τη διατήρηση 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των παραδοσιακών δομών της οικονομίας 
(και τη διόρθωση των στρεβλώσεων όπου 
αυτές εντοπίζονται). Η δεύτερη θα πρέπει 
να αφορά προσεκτική επιλογή των νέων 
τομέων της οικονομίας που ως χώρα θα 
θέλουμε να αναπτύξουμε και την εκπόνη-
ση ενός ολοκληρωμένου μακροχρόνιου 
σχεδιασμού για την ανάπτυξή τους, με τη 
προσήλωση όλων στην εφαρμογή του, 
ανεξαρτήτως διακυβέρνησης.

Η αναπροσαρμογή ενός οικονομικού 
μοντέλου στην πράξη δεν είναι καθόλου 
εύκολο εγχείρημα. Κατ  αρχήν, είναι 
πρωταρχικής σημασίας να αποδεχτεί η 
κοινωνία την αναγκαιότητα αλλαγής του 

Εμπορική ναυτιλία σε  ρότα ανάπτυξης
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣ ΜΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

μοντέλου αυτού και ακολούθως οι κυβερ-
νήσεις να παραμείνουν προσηλωμένες 
στον στρατηγικό χάρτη που θα καθορι-
στεί. Η αναδιάρθρωση μιας οικονομίας 
απαιτεί χρόνο πέραν της μιας πενταετίας. 
Δυστυχώς, σε περιόδους ανάπτυξης, όπου 
η αναπροσαρμογή θα ήταν πιο εύκολη, 
αυτά λησμονούνται και επανέρχονται σε 
περιόδους κρίσης και ύφεσης.

Δια ρο ικ  α εκ ικ ς 
ομέας

Πολλές είναι οι συζητήσεις που γίνονται 
για την ανάπτυξη νέων τομέων της κυπρι-
ακής οικονομίας, όπως για παράδειγμα η 
έρευνα και τεχνολογία (όπως φαίνεται θα 
αρχίσει να χρηματοδοτείται μέσα από το 
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων). Για την 
ανάπτυξη ενός τομέα χρειάζεται διαχρονικά 
στρατηγικό πλάνο, γρήγορες αποφάσεις 
(ειδικά στο περιβάλλον όπου ζούμε) και 
σκληρή δουλειά. Κάτι που φαίνεται να 
γίνεται στον τομέα της ναυτιλίας, χωρίς 
όμως να μένουν στο περιθώριο σημαντικές 
δυσκολίες, προκλήσεις και προβλήματα 
που προκύπτουν. 

Ο τομέας της εμπορικής ναυτιλίας πα-
ρουσιάστηκε ανθεκτικός κατά την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης και διαχρονικά 
αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
και σταθερούς αιμοδότες του κυπριακού 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, με μεγά-
λες προοπτικές ανάπτυξης. Η επιτυχία του 
τομέα είναι ακόμη μεγαλύτερη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο 
τομέας διεθνώς από το ξέσπασμα της κρίσης, 
με τις τιμές των ναύλων να μειώνονται, τη 
σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου 
(καθιστώντας συγκεκριμένες θαλάσσιες 
μεταφορές ασύμφορες), τα προβλήματα 
χρηματοδότησης και υψηλής μόχλευσης 
και τις ακυρώσεις στις κατασκευές πλοίων.

Το κυπριακό Νηολόγιο κατέχει εξέχου-
σα θέση τόσο παγκοσμίως όσο και εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ η χώρα 
αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδι-

αχείρισης στην Ευρώπη και ένα από τα 5 
μεγαλύτερα παγκοσμίως, εφόσον έχουν 
εγκατασταθεί στην Κύπρο πέραν των εξήντα 
εταιρειών πλοιοδιαχείρισης (κάποιες εκ 
των οποίων θεωρούνται οι μεγαλύτερες 
του είδους τους παγκόσμια). 

ιλικ  ομικ  πλαί ιο
Η Κύπρος διαθέτει ένα από τα πιο φιλικά 

και ανταγωνιστικά φορολογικά καθεστώτα 
στην Ευρώπη, το οποίο έχει εγκριθεί από 
την ΕΕ και ενισχύει τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρονται στους πλοιοκτήτες κυπρι-
ακών και αλλοδαπών πλοίων, στους ναυ-
λωτές και στους διαχειριστές πλοίων. Το 
συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς θα 
πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από αρμόδια 
σώματα της ΕΕ και η χώρα μας οφείλει 
να είναι έτοιμη σε περίπτωση προσπά-

θειας επαναδιαπραγμάτευσης. Επιπλέον, 
η εμπορική ναυτιλία είναι ένας τομέας, ο 
οποίος κινείται ολόκληρο το εικοσιτετρά-
ωρο, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη για 
γρήγορες αποφάσεις και υψηλής ποιότητας 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, αν επιθυμεί μια 
χώρα να θεωρείται και να διατηρείται ως 
ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό 
κέντρο. Η δημιουργία του υφυπουργείου 
ναυτιλίας ενισχύει αυτήν την προσπάθεια, 
ενώ είναι επίσης σημαντικό να τονιστούν 
οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προ-
σφέρονται στην Κύπρο, σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο τομέα.

Το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν από τις 
πρώτες χώρες που υιοθέτησε νομοθεσία 
για αντιμετώπιση της πειρατείας, το εξειδι-
κευμένο προσωπικό με τις υψηλής ποιό-
τητας υπηρεσίες που προσφέρονται και η 

γεωγραφική θέση του νησιού, αποτελούν 
σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχο-
νται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται 
στον συγκεκριμένο τομέα. Σημειώνεται, 
επιπλέον, ότι η χώρα μας διαθέτει ένα 
ισχυρό νομικό πλαίσιο, που διασφαλίζει 
τις επενδύσεις στον τομέα, ενώ διαθέτει 
διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πέ-
ραν των είκοσι χωρών, μέσω των οποίων 
παρέχονται συγκεκριμένα προνόμια στα 
κυπριακά πλοία σε ό,τι αφορά τα λιμάνια 
των χωρών αυτών.

Ο ρόλος του ναυτιλιακού τομέα της Κύ-
πρου είναι ακόμη μεγαλύτερος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις στο νησί, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευ-
ση του φυσικού μας πλούτου. Οφείλουμε 
να τον εντάξουμε σε κάθε στρατηγικό μας 
σχεδιασμό που αφορά τις νέες ευκαιρίες 
που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα 
αυτές με το φυσικό αέριο. Η εξεύρεση κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή 
ήδη έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό 
ξένων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες 
έχουν δημιουργήσει βάσεις στην Κύπρο, 
καθώς και εταιρειών που παρέχουν υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες.

Ο τομέας της ναυτιλίας έχει όλες τις 
προοπτικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος σε 
παγκόσμιο επίπεδο άρχισε σταδια-
κά να ανακάμπτει, με τις αξίες των 
ναύλων να ανακάμπτουν, όπως και 
των παραγγελιών για κατασκευή 
νέων πλοίων.

Όπως διαφαίνεται, υπάρχουν δύο 
σημαντικά γεγονότα που δίνουν τη 
δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης 
του τομέα, όπως είναι η έξοδος του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και 
η πίεση που ασκείται σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε χώρες που θε-
ωρούνται ως φορολογικοί παράδεισοι. 
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυ-
τιλία είναι η επιβολή εκ μέρους της 
Τουρκίας εμπάργκο στα πλοία υπό 
κυπριακή σημαία. Το γεγονός αυτό 
μειώνει τις δυνατότητες για περαιτέρω 
επέκταση και προσέλκυση εταιρειών 
που έχουν εμπορικές σχέσεις με την 
Τουρκία και τις γύρω χώρες. 

Σε ένα δύσκολο και συνεχώς με-
ταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η 
ανάδειξη της Κύπρου ως ενός αντα-
γωνιστικού ναυτιλιακού κέντρου είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Είναι απαραί-
τητο να γίνεται συνεχής ανάλυση 
των αναγκών των οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα και 
των μέτρων που λαμβάνουν άλλες 
ανταγωνιστικές χώρες, ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται εκείνες 
οι αποφάσεις που θα δημιουργούν 
τις συνθήκες για διατήρηση της Κύ-
πρου ως  ανταγωνιστικού ναυτιλιακού 
κέντρου. 

ροοπτικές 
επέκτασης

Ο τομέας της εμπορικής 
ναυτιλίας 

παρουσιάστηκε 
ανθεκτικ ς 

κατά την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης 

και διαχρονικά αποτελεί 
έναν απ  τους πιο 

σταθερούς αιμοδ τες 
του κυπριακού Α

ΙΔΙΆΙΤΈΡΆ ΣΉΜΆΝΤΙΚΉ Ή 
ΆΝΆΔΈΙΞΉ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΈ 
ΆΝΤΆΓΏΝΙΣΤΙΚΟ ΝΆΥΤΙΛΙΆΚΟ 
ΚΈΝΤΡΟ, ΣΤΟ ΔΙΆΡΚΏΣ 
ΜΈΤΆΒΆΛΛΟΜΈΝΟ ΔΙΈΘΝΈΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΈΡΙ
ΒΆΛΛΟΝ

ναγκαία η στρο  
στις διαχρονικές αναπτύ εις

ίναι πλέον η ρα να 
εστιάσουμε σε τομείς 
μακροπρ θεσμης και 
βι σιμης ανάπτυ ης,  
που θα θέσουν την 
οικονομία μας σε 
στέρεες και υγιείς 

βάσεις, πως είναι ο 
τουρισμ ς, η γεωργία 
και η κτηνοτροφία, 

η ναυτιλία, η 
φαρμακοβιομηχανία και 

οι υπηρεσίες  

ΣΤ ΛΛΑ ΗΛΙΑΔΟΥ*



Σ
τις 18 Μαρτίου αναμένεται 
να ξεκαθαρίσει το σκηνικό 
σε ό,τι αφορά τους νέους 
μεγαλομετόχους της Ελλη-
νικής Τράπεζας. Ήδη, από 
την περασμένη Δευτέρα, 
«τρέχει» η διαδικασία αύ-

ξησης του μετοχικού κεφαλαίου του τραπε-
ζικού ομίλου, συνολικού ύψους 150,03 
εκ., μετά την έγκριση του Ενημερωτικού 
της Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς (βλ. και πληρωμένη καταχώριση 
της Ελληνικής στις σελίδες 6 και 7 της πα-
ρούσας έκδοσης). 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα 
γίνει μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτί-
μησης (για άντληση μέχρι 100,03 εκ.) 
και ιδιωτικής τοποθέτησης (ύψους 50 
εκ.) και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου των δικαιωμάτων προτίμη-
σης που θα εκδοθούν μέσω της Έκδοσης 

ΣΤΙΣ  ΜΆΡΤΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΉΡΏΝΈΤΆΙ 
Ή ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ  

ΑΛΛΑΓ Σ ΣΤΗ Μ ΤΟ ΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ ΤΑ ΤΗΝ ΑΥ ΗΣΗ Κ ΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ  ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Φρέσκο χρήμα και νέοι παίκτες

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

επορτάζ 19

Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων 
συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από 
την Εταιρεία ονομαστικής αξίας 0,50 η 
καθεμία, που θα προκύψουν από την άσκη-
ση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την 
Ιδιωτική Τοποθέτηση.

  και 
Wargaming

Με βάση τις πληροφορίες της «Σ», από 
τους υφιστάμενους μεγαλομετόχους η i  

oint που σήμερα ελέγχει το 26,2  του 
μετοχικού κεφαλαίου δεν θα συμμετάσχει 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
κάτι το οποίο θα μειώσει το ποσοστό που 
ελέγχει στον Όμιλο στο 12,6 . Σε περίπτωση 
που συμμετείχε, το ποσοστό θα μειωνόταν 
στο 21,6 . Όσον αφορά τη Wa gaming, 
η οποία ελέγχει σήμερα το 24,8 , οι πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο ότι θα ασκήσει τα 
δικαιώματα προτίμησής της με αποτέλεσμα 
το ποσοστό της να υποχωρήσει στο 20,5 . 
Σε περίπτωση που δεν θα συμμετάσχει, 
τότε το ποσοστό της θα μειωθεί στο 11,9 .

Δ μ ρα πε υ ικ  
 και 

Δεδομένη, με βάση το ενημερωτικό δελ-
τίο, είναι η πρόθεση της Δήμητρας Επεν-
δυτικής, που σήμερα ελέγχει το 10,05 , να 
συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, κάτι το οποίο σε πρώτη φάση θα 
φέρει το ποσοστό της στο 8,3 . Η Δήμητρα, 
με βάση τη συμφωνία, μπορεί να επενδύ-
σει το λιγότερο 10 εκατ. και το μέγιστο 

50 εκατ. σε περίπτωση που υφιστάμε-
νοι μέτοχοι δεν ασκήσουν τα δικαιώματα 
προτίμησής τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως το ποσοστό που θα ελέγχει μπορεί 
να κυμανθεί μεταξύ του 8,3 -22,1  με 
τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο 
πως στο τέλος της διαδικασίας θα ελέγχει 
ποσοστό κοντά στο 15 . 

Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μεγα-
λομετόχους, δεδομένη θεωρείται η συμ-
μετοχή της , η οποία από το 5,39  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

ΣΤ ΛΙΟΣ ΙΟΥΡΗΣ 

Στην τελική ευθεία, έστω και με καθυ-
στερήσεις, βρίσκεται η εφαρμογή της αντα-
γωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
η οποία θα δώσει στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να επιλέγουν εταιρεία, από την 
οποία θα αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα, όπως 
δηλαδή συμβαίνει σήμερα με την τηλεφω-
νία. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία 
συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου και 
Ενέργειας της Βουλής, κατά την οποία τέ-
θηκε επί τάπητος και σχετική πρόταση του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), το 
οποίο εξέφρασε ετοιμότητα να αναλάβει τη 
διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιρει-
ών παραγωγής ενέργειας και των τιμών 
πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στους 
καταναλωτές.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του ΧΑΚ, 
από τον Μάρτιο του 2020 θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λογισμικό πρόγραμμα 
(όπως συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστή-
ριο ενέργειας, στο οποίο το ΧΑΚ κατέχει το 
10  των μετοχών). Το Υπουργείο Ενέρ-
γειας πάντως κάλεσε το ΧΑΚ να καταθέσει 
μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου τεκμηριωμένη 
μελέτη, η οποία να αποδεικνύει ότι μπορεί 
να προσφέρει γρηγορότερα τη δυνατότητα 
ανταγωνιστικής αγοράς. Να σημειωθεί ότι 
η απόφαση για εισαγωγή της ανταγωνιστι-
κής αγοράς είχε ληφθεί το 2013, με ημέρα 
έναρξης τον Ιούλιο 2016. Ακολούθως, η 
ημερομηνία μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 
2019 και, τελικά, τον  Ιούλιο του 2021. Η 
ευθύνη ανατέθηκε στον Διαχειριστή Συστή-
ματος Μεταφοράς, αλλά ο διαγωνισμός για 
αγορά λογισμικού ακυρώθηκε και τώρα 
θα πρέπει να γίνουν νέες διαδικασίες. Στο 
μεταξύ, η Κύπρος κινδυνεύει με επιβολή 
προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

εύμα όπ ς
έμε  κινητ
τη ε νία

 ΣΗΜΕ Α  18 ΜΑ ΤΙΟΥ 
i  oint 26,2   12,6

Wa gaming 24,8  20,6  **
Δήμητρα Επ.  10,05  15  ***

 5,39  4,4
en est  4,77  3,9

Εκκλησία  3,6  1,7
  - μέχρι 9

imco  - 17,3

* Με βάση πληροφορίες της «Σημερινής».
** Εάν ασκήσει τα δικαιώματα Προτίμησης. Εάν δεν συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, το ποσοστό της θα μειωθεί στο 11,9  
*** Υπολογίζεται ότι θα ελέγχει ένα ποσοστό μεταξύ 8,3 -22,1

που ελέγχει σήμερα, θα ελέγχει στα μέσα 
Μαρτίου το 4,4  και της en est, η οποία 
θα δει το ποσοστό της να μειώνεται στο 3,9  
από το 4,77  που είναι σήμερα.

ρ ιεπι κοπ  
και  

Αντίθετα η Αρχιεπισκοπή, που σήμε-
ρα ελέγχει το 3,6 , φαίνεται ότι δεν θα 
συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, κάτι το οποίο θα μειώσει το 
ποσοστό της στο 1,7 . Σε περίπτωση που 
συμμετείχε, τότε το ποσοστό της θα υπο-
χωρούσε στο 3 . 

Δεδομένη πάντως είναι η πρόθεση της 
 , μεγαλομετόχου της ΟΠΑΠ 

στην Ελλάδα, να συμμετάσχει στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτω-
ση που, είτε δεν ασκηθούν τα ig ts είτε 
υφιστάμενος μέτοχος αποφασίσει να της 
πωλήσει τα δικαιώματα προτίμησής του. 
Το μέγιστο ποσοστό πάντως που μπορεί 
να αποκτήσει το τσέχικων συμφερόντων 
f n  είναι το 9 .   

Η έκδοση και παραχώρηση Νέων Συ-
νήθων Μετοχών στη Δήμητρα ή και στην 

mma l a (ανάλογα με την περίπτωση), 
αναφορικά με Δικαιώματα Προτίμησης 
που δεν θα ασκηθούν από τους Κατόχους 
Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα λάβει μέρος 
μετά το πέρας της Περιόδου Άσκησης. Η 
συμφωνία εγγραφής με την Εmma l a 
υπόκειτο σε τελική ημερομηνία ολοκλή-
ρωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία 
παρατάθηκε με βάση τις παρούσες προσ-
δοκίες για την ολοκλήρωση της Αύξησης 
Κεφαλαίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Η 
συμφωνία εγγραφής που συνήφθη μεταξύ 
της Τράπεζας και της Δήμητρα Επενδυτική 
Δημόσια Λίμιτεδ είναι ήδη άνευ όρων και 
παραμένει σε ισχύ. 

Να θυμίσουμε, τέλος, πως η  
υπέγραψε συμφωνία μέσω ιδιωτικής το-
ποθέτησης για το ποσό των 50 εκατ., κάτι 
το οποίο θα την φέρει να ελέγχει πλέον 
ποσοστό 17,3 .  

ΟΙ Μ ΓΑΛΟΜ ΤΟ ΟΙ Μ ΤΑ ΤΗΝ ΑΥ ΗΣΗ Κ ΑΛΑΙΟΥ *

Υπ  μελέτη πρ ταση 
ΑΚ για δημιουργία 
αγοράς ενέργειας



ο e it έχει 
τα θετικά και 
τα αρνητικά 
του για την 
Κύπρο. Βέ-
βαια σε τυχόν 
αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, 
τότε ενδεχομένως να υπερισχύσουν τα 
αρνητικά», σημειώνει ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ), Μάριος Σκανδάλης. 
Στη συνέντευξή του στη «Σημερινή», ο 
κ. Σκανδάλης σκιαγραφεί τα νέα δεδο-
μένα που θα προκύψουν και τονίζει την 
ανάγκη «να ενεργήσουμε προληπτικά σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα». 

Παράλληλα θέτει στο τραπέζι την πρό-
ταση του Συνδέσμου για αναδιοργάνωση 
του μοντέλου παροχής υπηρεσιών, «από 
προορισμό σύστασης και διαχείρισης ιθυ-
νουσών εταιρειών, σε προορισμό όπου θα 
υπάρχει πραγματική υπόσταση, παρουσία 
και οικονομική δραστηριότητα».

 
  Τα νέα που έρχονται απ  το μέτωπο 

του  δεν είναι και τα καλύτερα. 
Μπορεί να υπάρξει εκτίμηση για τον 
αντίχτυπ  του στον τομέα των υπη-
ρεσιών  

Η κατάσταση, δυστυχώς, παραμένει 
γκρίζα, ως προς την τελική κατάληξη της 
διαδικασίας, αν και οι μέχρι στιγμής προ-
βλέψεις δείχνουν έξοδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. 
Το e it έχει τα θετικά και τα αρνητι-
κά του για την Κύπρο. Βέβαια, σε τυχόν 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
χωρίς συμφωνία, τότε ενδεχομένως να 
υπερισχύσουν τα αρνητικά. Θα πρέπει 
να παρακολουθήσουμε προσεκτικά όλες 
τις εξελίξεις και να ενεργήσουμε προλη-
πτικά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με 
σκοπό να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και 
αποτελεσματικά τυχόν αρνητικά στοιχεία, 
μετατρέποντας έτσι όλες τις προκλήσεις 
σε ευκαιρίες. Αυτό σίγουρα μπορεί να 
επιτευχθεί εφόσον υπάρξει συλλογική 
και συντονισμένη προσπάθεια απ’ όλους 
τους φορείς. 

Ποια είναι τα θετικά  
Στα θετικά βρίσκονται οι ομοιότητες 

του νομικού και δικαστικού συστήματος, 
της εκπαίδευσης  που προέρχεται από τα 
πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου 
και επαγγελματικών προσόντων, η στα-
θερότητα και η ασφάλεια που προσφέρει 
η χώρα, έτσι θα μπορούσε να αποτελέσει 
η Κύπρος την επόμενη καλύτερη εναλ-
λακτική λύση για τις επιχειρήσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου που θα επιθυμούν 
να διατηρήσουν την επαφή τους με την ΕΕ. 
Επίσης, η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει και 
την πύλη για τις βρετανικές επιχειρήσεις 
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ρα για νέο μοντέλο στις υπηρεσίες

Το  θα επηρεάσει 
σημαντικά την ελεύθερη 

διακίνηση προσώπων, 
αγαθών, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων, ενώ θα 
απαιτηθούν σημαντικές 
νομοθετικές και άλλες 

τροποποιήσεις  

Ο βαρύνουσας σημασίας 
έλεγχος της χώρας απ  τη 

 πλησιά ει. Ποιες είναι 
οι προσδοκίες σας  

Όντως ο προσεχής έλεγχος 
από τη one al, τον ερχόμενο 
Μάιο, είναι κομβικής σημασίας 
για την Κύπρο. Είναι ο σταθμός, 
που, είτε θα επιβεβαιώσει τα 
όσα διατυπώνουμε για σημαντι-
κή βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου της Κύπρου είτε όχι. 
Συνεπώς αυτή η διαβεβαίωση 
δεν πρέπει να αποτελεί προσ-
δοκία, αλλά απαραίτητο στόχο 
και προϋπόθεση. Η Κύπρος 
διαθέτει σήμερα το αυστηρότερο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για πάταξη 
του οικονομικού εγκλήματος 
στην Ευρώπη και αποδεδειγμένα 
απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι 
εφαρμόζει αποτελεσματικά αυ-
τούς τους αυστηρούς όρους, αφού 
υπήρξε αυξημένος τερματισμός 
πελατειακών σχέσεων απ’ όλες τις 
ρυθμιστικές Αρχές (ΣΕΛΚ, Πα-
γκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, 
Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς), και σημαντική 
αύξηση του κόστους συμμόρφω-
σης τόσο σε επίπεδο καταρτισμέ-
νου ανθρώπινου δυναμικού, όσο 
και σε δαπάνες σε εξειδικευμένα 
συστήματα πληροφορικής. Εάν 
αυτό δεν διαπιστωθεί από τη 

one al στον προσεχή τους 
έλεγχο, τότε όλοι οι κόποι και θυ-
σίες μας των τελευταίων χρόνων 
θα πάνε χαμένοι.

Κρίσιμος ο 
έλεγχος απ  
τη 

Τ  Τ  
   

Το Τεχνολογικ  Πανεπιστ μιο Κ πρου δέχεται αιτ σεις για την πλ ρωση 
των πιο κ τω κεν ν θέσεων: 

Τ  Τ      
 

  ια  ση ιδικο  κπαιδευτικο  ροσωπικο   με 
σ μ αση στην ειδικ τητα  Τηλεπικοινων ες και ηφιακ  Συστ ματα  

Τ     Τ
 ια  ση ιδικο  κπαιδευτικο  ροσωπικο   με 

σ μ αση στην ειδικ τητα
Στατιστικ

Τελευτα α ημερομην α για υποβολ  των αιτ σεων, Πέμπτη, 28 εβρουα-
ρ ου 2019, ρα 2.00 μ.μ. 

Για περισσ τερες πληροφορ ες, οι ενδιαφερ μενοι μπορο ν να επισκε-
φθο ν την ιστοσελ δα του Πανεπιστημ ου : . . .

- - -  
 να αποτε νονται στο τηλέφωνο:  . 

προς τη Μέση και Άπω Ανατολή. Ακόμη, αν 
γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, η Κύπρος 
ενδεχομένως να επωφεληθεί σημαντικά 
στους τομείς της εκπαίδευσης, ναυτιλίας 
και επαγγελματικών υπηρεσιών, που να 
στηρίζονται στο εταιρικό δίκαιο.

Και τα αρνητικά
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

θα επηρεάσει σημαντικά την ελεύθερη δια-
κίνηση προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίων, ενώ θα απαιτηθούν σημαντικές 
νομοθετικές και άλλες τροποποιήσεις, έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση του stat s 

o σε σχέση με την αναγνώριση ακαδη-
μαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, 
την αναγνώριση επαγγελματιών καθώς και 
οτιδήποτε άλλο διαλαμβάνει προηγούμενη 
νομοθετική ρύθμιση βασισμένη σε Ευρω-
παϊκές Οδηγίες. 

έο μο έλο
Ποιες χώρες μπορούν ν  αποτελέσουν 

στ χους για ενίσχυση του τομέα των 
υπηρεσιών

Κατ’ αρχάς θα ήταν ευχής έργον η Κύπρος 
να εξυπηρετεί επιχειρήσεις, οι οποίες να 
προέρχονται απ’ όλον τον κόσμο, αναδει-
κνύοντάς την ως ένα διεθνές κέντρο πα-
ροχής υπηρεσιών. Είναι σημαντικό όμως 
να αναδιοργανωθεί το μοντέλο παροχής 
υπηρεσιών, από προορισμός σύστασης 
και διαχείρισης ιθυνουσών εταιρειών, σε 
προορισμό όπου θα υπάρχει πραγματική 
υπόσταση, παρουσία και οικονομική δρα-
στηριότητα. Ενδεχομένως, οι πιο προσιτές 

χώρες αυτήν τη στιγμή να είναι η Κίνα, η 
Ινδία, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και 
της Αφρικής. Επίσης, σοβαρή προοπτική θα 
μπορούσε να υπάρξει και με το Καζακστάν, 
με το οποίο έχει σημειωθεί πρόοδος στο 
θέμα των διπλωματικών σχέσεων. Για ό,τι 
κάνουμε, απαιτείται να προϋπάρχει συντο-
νισμένη προσέγγιση μεταξύ των αρμόδιων 
υπουργείων και κρατικών τμημάτων αλλά 
και με τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σημαντικός 
είναι επίσης ο ρόλος του  και γι’ αυτόν 
τον λόγο διατηρούμε μια πολύ εποικοδο-
μητική σχέση. Σημασία έχει πρωτίστως το 
είδος και η ποιότητα του Προϊόντος και των 
Υπηρεσιών μας, ενώ ευπρόσδεκτες είναι οι 
επενδύσεις και οι επιχειρήσεις απ’ οπου-
δήποτε έρθουν.

φιοποί  και
αλλα  κουλ ο ρας

Σε αυτ  το πλαίσιο, τι θεωρείτε τι 
πρέπει να αλλάξει άμεσα προς το συμ-
φέρον της οικονομίας

Η κυπριακή οικονομία ακολουθεί την 
παγκόσμια εξέλιξη, η οποία τα τελευταία 
χρόνια χαρακτηρίζεται από έναν βομβαρ-
δισμό ρυθμιστικών υποχρεώσεων, που 
ανάγκασαν τους πλείστους οργανισμούς 
να αυξήσουν σημαντικά τους πόρους τους 
μόνο και μόνο για να μπορέσουν να κατέχουν 
τη ρυθμιστική άδεια λειτουργίας. Το μεγάλο 
στοίχημα είναι να γίνει αποτελεσματική λει-
τουργική αφομοίωση αυτού του αυξημένου 
ρυθμιστικού πλαισίου μέσω καινοτόμων 
και επαναστατικών αναδιαρθρώσεων με 
κύριο πυρήνα την ψηφιοποίηση και την 

αλλαγή κουλτούρας. Το θεμέλιο μιας τέ-
τοιας επιτυχούς μετάλλαξης αποτελεί την 
εισαγωγή του επιχειρηματικού ήθους στη 
βάση λειτουργίας των οργανισμών, ούτως 
ώστε η στοχοθέτηση να μην εστιάζεται στο τι 
θεωρείται ορθό, αλλά σε ό,τι είναι πραγματικά 
ορθό και ηθικό. Τα στοιχεία της ακεραιότη-
τας και διαφάνειας θα πρέπει ν’ αποτελούν 
τον πυρήνα της όλης εταιρικής διακυβέρ-
νησης του κάθε οργανισμού, τα οποία και 
θα επιβεβαιώσουν την ορθολογιστική του 
λειτουργία χωρίς ιδιαίτερο κόπο και κόστος. 
Αυτή είναι η μοναδική κατεύθυνση που θα 
οδηγήσει την οικονομία σε μιαν ανοδική 
και σταθερή πορεία εν μέσω των πολλών 
και πολύπλοκων προκλήσεων, που προ-
διαγράφονται στο εγγύς μέλλον.

υ υφα μέ ο με 
 οικο ομία

Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του 
λογιστικού επαγγέλματος   

Το λογιστικό επάγγελμα αναπτύσσεται 
ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Σε 
περιόδους άνθησης σημειώνει αντίστοιχη 
πρόοδο, όμως σε περιόδους ύφεσης πα-
ρουσιάζει σχετική στασιμότητα. Συνεπώς, 
το μέλλον του επαγγέλματός μας είναι κατ’ 
αρχήν συνυφασμένο με τη διακύμανση της 
οικονομίας, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί 
και να καθορίσει εν μέρει την πορεία της 
οικονομίας. Είναι επίσης γεγονός ότι έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι υποχρεώσεις των λο-
γιστικών ελεγκτικών οίκων σε ό,τι αφορά 
θέματα κανονιστικής και ρυθμιστικής συμ-
μόρφωσης, γεγονός που αυξάνει τόσο την 

ευθύνη όσο και το κόστος λειτουργίας των 
γραφείων αυτών.

Προσωπικά, παραμένω συγκρατημένα 
αισιόδοξος για το εγγύς μέλλον του επαγ-
γέλματός μας, αφού είναι στη φύση των 
λογιστών να είναι πρωτοπόροι στη δη-
μιουργία οικονομικής δραστηριότητας, 
όπως ακριβώς γίνεται διαχρονικά. Ως 
ΣΕΛΚ προσπαθούμε να καταστήσουμε τον 
επαγγελματία λογιστή απαραίτητο συνεργά-
τη στέλεχος του επιχειρηματικού κόσμου 
και του δημόσιου τομέα, ενώ εξετάζονται 
νέες αγορές, με τις οποίες θα μπορούσε 
να εγκαθιδρυθεί επιχειρηματική σχέση. 
Παράλληλα, ως ΣΕΛΚ και ως επάγγελμα, 
εργαζόμαστε και σε άλλους τομείς, όπως την 
υποβολή προτάσεων για την ενδυνάμωση 
και συνεχή βελτίωση της ελκυστικότητας 
και ανταγωνιστικότητας της χώρας προς την 
Κυβέρνηση και τη Βουλή. Διαβλέπουμε και 
ευελπιστούμε ότι στο προσεχές διάστημα 
θα αναπτυχθούν περισσότερο και άλλοι 
τομείς της οικονομίας, όπως ο τομέας της 
Υγείας και της Παιδείας, γεγονός που θα 
διατηρήσει την ανάπτυξη της οικονομίας 
της χώρας σε θετικό πρόσημο, κάτι που 
θα επιτρέψει τη διατήρηση του λογιστικού 
επαγγέλματος σε αξιοζήλευτα επίπεδα.

 
Ποιες είναι οι προκλήσεις, με τις οποί-

ες έρχονται αντιμέτωποι οι επαγγελματίες 
του κλάδου   

Όπως έχω αναφέρει πιο πάνω, οι συνε-
χόμενες αυξημένες υποχρεώσεις σε θέματα 
κανονιστικής και ρυθμιστικής συμμόρφωσης, 
που αυξάνουν συνάμα την ευθύνη και το 

κόστος λειτουργίας των λογιστικών γραφείων, 
αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερή τους πρό-
κληση. Επίσης, πρόκληση θα αποτελέσει και 
η διατήρηση των ξένων πελατών (κυρίως 

ώσων), οι οποίοι αποτελούσαν για χρόνια 
σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριό-
τητας, ενώ για να είναι ολοκληρωμένη η 
παροχή υπηρεσιών, αποτελεί προϋπόθεση 
και η αντίστοιχη ευκολία συναλλαγών με 
τον τραπεζικό τομέα. Ενδεχομένως, για να 
διατηρήσουν υψηλό επίπεδο παροχής υπη-
ρεσιών με αντίστοιχα ικανοποιητικό κύκλο 
εργασιών, και από την άλλη, για να μπορέ-
σουν να διαχειριστούν τους κινδύνους και τις 
υποχρεώσεις τους όσο πιο αποτελεσματικά 
μπορούν, αριθμός επαγγελματιών ή και 
γραφείων να επιλέξουν τις συγχωνεύσεις 
και ενοποιήσεις δραστηριοτήτων, κάτι το 
οποίο αντιμετωπίζουμε θετικά.

Ή ΚΥΠΡΟΣ ΜΠΟΡΈΙ ΝΆ ΆΠΟΤΈΛΈΣΈΙ 
ΤΉΝ ΚΆΛΥΤΈΡΉ ΈΝΆΛΛΆΚΤΙΚΉ ΛΥΣΉ 
ΓΙΆ ΤΙΣ ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΙΣ ΤΟΥ ΉΝ. ΒΆΣΙΛΈΙΟΥ 
ΠΟΥ ΘΆ ΈΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΆ ΔΙΆΤΉΡΉΣΟΥΝ 
ΈΠΆΦΉ ΜΈ ΤΉΝ ΈΥΡΏΠΆ ΚΉ ΈΝΏΣΉ

ΕΊΝΑΊ ΣΤΗ ΎΣΗ ΤΩΝ 
ΟΓΊΣΤΩΝ ΝΑ ΕΊΝΑΊ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΊ ΣΤΗ ΔΗ-
ΜΊΟΎΡΓΊΑ ΟΊΚΟΝΟΜΊ-
ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΑΣ. 
ΩΣ ΣΕ Κ , ΑΝΑ ΕΡΕΊ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΎ ΣΎΝΔΕ-
ΣΜΟΎ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΜΕ 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΎΜΕ 
ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕ ΜΑΤΊΑ 

ΟΓΊΣΤΗ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ 
ΣΎΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΕ ΕΧΟΣ 
ΤΟΎ ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΎ 
ΚΟΣΜΟΎ ΚΑΊ ΤΟΎ ΔΗ-
ΜΟΣΊΟΎ ΤΟΜΕΑ . 

Ν ΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛ ΙΟΥ
.
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Σ
ειρά αλλαγών ετοιμάζει 
η κυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη στο επεν-
δυτικό πρόγραμμα πολι-
τογραφήσεων, με στόχο 
να κατευναστούν αφενός 
οι ανησυχίες που διατυ-

πώθηκαν από την Κομισιόν και, αφετέ-
ρου, να σταματήσουν τα δημοσιεύματα 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
ξένα μέσα ενημέρωσης. Το στίγμα των 
αλλαγών που προωθούνται αναμένεται 
να δώσει την προσεχή Τετάρτη, μετά τη 
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο 
Υπουργός Οικονομικών,  Χάρης Γεωργι-
άδης, ο οποίος αναμένεται να θέσει προς 
έγκριση τη νέα  πρόταση θωράκισης του 
επενδυτικού προγράμματος. Μεταξύ των 
αλλαγών που προωθεί είναι η σύνδεση 
του σχεδίου με τη στεγαστική πολιτική 
του κράτους και την επιδότηση αγοράς 
ενοικίου. Συγκεκριμένα, γίνονται σκέψεις 
για να περιληφθεί πρόνοια στο πρόγραμ-
μα, ώστε να επιστρέφεται στις ευάλωτες 
ομάδες συγκεκριμένο ποσοστό εσόδων 
από την επένδυση ξένου στην Κύπρο. 
Παράλληλα δεν αποκλείεται να υιοθε-

τηθεί και η εισήγηση του Συμβουλίου 
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 
Κύπρου για τα «χρυσά» διαβατήρια, το 
οποίο στην πρώτη του επίσημη σύσταση 
πολιτικής  προτείνει μέρος των εσόδων 
από τα διαβατήρια να κατευθυνθεί σε 
παραγωγικές επενδύσεις,  όπως είναι 
οι τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της καινοτομίας.

Η Κυβέρνηση, να σημειωθεί,  έχει βγει 
σε προσφορά για την επιλογή διεθνούς 
οίκου, ο οποίος θα αναλάβει τους ελέγχους 

e iligence προκειμένου να υπάρχει η 
γνώση για τις οικονομικές δραστηριότη-
τες σε διεθνές επίπεδο των αιτουμένων 
συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο της 
Κύπρου.

ι α υ ίες 
 

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου 

πέρασαν την περασμένη Τετάρτη οι επι-
χειρηματίες ανάπτυξης γης και οικοδομών  
και ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων 
Κύπρου. Οι e elo e s εξέφρασαν την 
ανησυχία τους ότι πιθανές αλλαγές στο 
πρόγραμμα θα δυσκολέψουν τις προσπά-
θειες εντοπισμού ξένων επενδυτών, την 
ίδια στιγμή που τα σχέδια για ανέγερση 
οικιστικών κτηρίων βρίσκονται είτε σε 
αρχικό είτε σε προχωρημένο στάδιο υλο-
ποίησης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, 
Γιάννης Μισιρλής, σε δηλώσεις του μετά 
τη συνάντηση, ανέφερε ότι «αναλάβαμε 
την ευθύνη να καταθέσουμε προτάσεις οι 
οποίες να βελτιώνουν το πρόγραμμα της 
παραχώρησης κυπριακού διαβατηρίου 
έναντι επενδύσεων». Υπογράμμισε ότι η 
προσπάθεια είναι κοινή, ώστε να διατη-
ρηθεί η αξιοπιστία του προγράμματος της 
Κύπρου. «Εάν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι 

πρέπει να διευρυνθεί το επενδυτικό σχέδιο 
για να επωφεληθούν και άλλοι τομείς ή 
να υπάρξουν περισσότερα προγράμματα, 
εμείς θα συμφωνήσουμε», είπε. Οι επιχει-
ρηματίες ανάπτυξης γης αύριο Δευτέρα 
θα παραδώσουν στους Υπουργούς Οικο-
νομικών και Εσωτερικών (τη διυπουργική 
επιτροπή που συστάθηκε για το θέμα) τις 
δικές τους προτάσεις.   

Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος 
Μεγάλων Αναπτύξεων έστειλε το μήνυ-
μα ότι, αν και δεν συμφωνεί με όλες τις 
προτάσεις της Κυβέρνησης, εντούτοις θα 
στηρίξει την προσπάθεια να εξαλειφθεί και 
η τελευταία κακόπιστη κριτική εναντίον 
της Κύπρου από άλλες ανταγωνιστικές 
χώρες. Ο Σύνδεσμος αναμένεται εντός 
της επόμενης εβδομάδας να καταθέσει 
και τις δικές του εισηγήσεις. 

ι υ εις 
ς ομι ι
Να υπενθυμίσουμε ότι η Κομισιόν, 

στην έκθεσή της για την Κύπρο, τη 
Μάλτα και τη Βουλγαρία σημείωνε ότι 
τα προγράμματα (χορήγησης) υπηκοό-
τητας και άδειας διαμονής εγείρουν σειρά 
απειλών για τα κράτη-μέλη και συνολικά 
για την Ένωση: ειδικότερα απειλές για 
την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της πι-
θανότητας διείσδυσης μη ευρωπαϊκών 
οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, 
καθώς και απειλές για ξέπλυμα «μαύρου» 
χρήματος, διαφθορά και φοροδιαφυγή. 
Η Κυβέρνηση, απαντώντας σε αυτές τις 
συστάσεις, έκανε λόγο για στοχοποίηση 
της Κύπρου από την ΕΕ, στο θέμα της 
παραχώρησης υπηκοοτήτων, αποδίδοντας 
αυτήν την στοχοποίηση σε σκοπιμότητες 
και ανταγωνισμό. Τονίστηκε επίσης ότι 
η Κύπρος παραχωρεί μόνο το 0,3  των 
υπηκοοτήτων που δίνονται στην ΕΕ και 
ότι έχει τα αυστηρότερα κριτήρια από τις 
20 χώρες που παρέχουν τη δυνατότητα 
απόκτησης της ευρωπαϊκής υπηκοότητας.

Λίφτινγκ στα «χρυσά» διαβατήρια

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΤΉΝ ΤΈΤΆΡΤΉ
Ή ΠΡΟΤΆΣΉ ΧΆΡΉ ΓΙΆ 
ΆΛΛΆΓΈΣ ΣΤΟ ΈΠΈΝΔΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ  

Με τη γεωγραφική της θέση στο 
σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, 
Αφρικής και Μέσης Ανατο-

λής, η Κύπρος διαθέτει όλα τα φυσικά 
πλεονεκτήματα που απαιτούνται για να 
καταστεί περιφερειακό κέντρο. Ενδεικτι-
κή αυτού η επιτυχία του τερματικού της 

 Wo l  στη Λεμεσό, το οποίο σήμερα 
προσφέρει επιβατικές υπηρεσίες και υπη-
ρεσίες εφοδιασμού και τροφοδοσίας στις 
αγορές της γύρω περιοχής. Ωστόσο, ένα 
θέμα το οποίο έχει συζητηθεί λιγότερο 
είναι η προοπτική ανάδειξης της Κύπρου 
ως ενεργειακού κέντρου στην ευρύτερη 
Ανατολική Μεσόγειο.

Ερευνητικές γεωτρήσεις εκτιμούν ότι 
τα αποθέματα του κοιτάσματος Αφροδίτη, 
το οποίο ανακαλύφθηκε το 2011 εντός της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέρχονται σε 
4,5 τρισ. κυβικά πόδια ποιοτικού φυσικού 
αερίου. Δεδομένου ότι η εσωτερική ζήτηση 
στην Κύπρο για φυσικό αέριο είναι χαμηλή, 
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα 
εξάγεται. Παρόλα αυτά, λόγω του μεγέθους 
των κοιτασμάτων, δεν είναι εφικτή η το-
ποθέτηση εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου ( ) για εξαγωγή στον 
χώρο παραγωγής, γεγονός που διανοίγει 
νέες προοπτικές για την ανάπτυξη μίας 
οικονομικά αποδοτικής τοποθεσίας για 
εξερεύνηση  και χερσαίες εργασίες.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας (ΔΟΕ), το πετρέλαιο και ειδι-
κότερα το φυσικό αέριο πρόκειται να δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο μαζί με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο εγγύς 

ι προοπτικές του ενεργειακού κ άδου 

ΚΆΘΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΣΉΜΆΣΙΆΣ Ή 
ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΉΣ  O  

O  ΣΤΉ ΔΙΆΜΟΡΦΏΣΉ 
ΤΟΥ ΤΟΜΈΆ ΤΏΝ ΥΔΡΟΓΟ
ΝΆΝΘΡΆΚΏΝ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ 

ΛΑ ΑΡΟΣ 
ΑΡΑΛΑΜ ΟΥΣ*

μέλλον. Ο ΔΟΕ προβλέπει ότι, σε συνθήκες 
βιώσιμης ανάπτυξης, η ζήτηση φυσικού 
αερίου θα αυξηθεί κατά 20  έως το 2030, 
με το φυσικό αέριο να μετατρέπεται στο 
μεγαλύτερο ενιαίο καύσιμο παγκοσμίως. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβολή της  
Wo l  imassol στη διαμόρφωση του 
τομέα των υδρογονανθράκων στην Κύπρο 
είναι καθοριστικής σημασίας. Η εφοδια-
στική ζώνη του πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στο τερματικό της εταιρείας είναι 
συνολικής έκτασης 100.000 m2. Διαθέτει 
επίσης προβλήτα μήκους 430 μέτρων 
αποκλειστικά για τον κλάδο ενέργειας, 
ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και οι 
υπόλοιπες προβλήτες μήκους 1.2 χλμ.   

Το τερματικό είχε χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς στο πλαίσιο των θαλάσσιων 
γεωτρήσεων της ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Παράλληλα, άλλες διεθνείς πετρελαϊκές 
εταιρείες, όπως η on o il, έχουν 
επίσης υποδείξει τη ζώνη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου της  Wo l  imassol, 
ως εφοδιαστική βάση στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει γεωτρήσεων.

Οι ίδιες εγκαταστάσεις διαθέτουν την 
ευελιξία να ανταποκριθούν άμεσα στις 
ανάγκες των πελατών, στοιχείο απαραίτητο 
στον ευμετάβλητο κόσμο των ορυκτών 
καυσίμων. Αξιοποιώντας πλήρως τη δυ-
ναμική των παγκόσμιων πόρων και της 
τεχνογνωσίας μας σε διεθνές επίπεδο, οι 
εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν 

έναν στόλο από σκάφη υψηλών προδια-
γραφών, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα 
τεχνικών υπηρεσιών για υπεράκτια λει-
τουργία. 

Το πιο σημαντικό είναι πως μέσα από 
το επιχειρησιακό μας μοντέλο, το οποίο 
θέτει στο επίκεντρο το λιμάνι Λεμεσού, 
μπορούμε να παρέχουμε εγκαταστάσεις 
που ενσωματώνουν τις υπηρεσίες βάσης 
ανεφοδιασμού και τις υποθαλάσσιες υπη-
ρεσίες καθώς και μία βιομηχανική περιοχή 
για εταιρείες παροχής και υπηρεσιών. 
Εστιάζοντας στην ανάπτυξη εκτάσεων, πε-
ριουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων, 
που θα καταστούν επίκεντρο των κοινο-
τήτων και της γειτνιάζουσας βιομηχανίας.  

Με τη ζήτηση για φυσικό αέριο και τις 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας να κινείται 
συνεχώς ανοδικά και τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις να καθιστούν περισσότερα πεδία 
προσβάσιμα και οικονομικά βιώσιμα, οι 
διαχειριστές λιμένων πρέπει να κατανο-
ήσουν καλύτερα τις θετικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη φιλοξενία τέτοιων 
εγκαταστάσεων, έχοντας παράλληλα την 
ευελιξία για τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
πολλαπλών χρήσεων. Για τους διαχειριστές 
που έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν 
τη φιλοξενία τέτοιων εγκαταστάσεων με 
την ανάλογη εξειδίκευση, οι προοπτικές 
που διανοίγοντες είναι τόσο μεγάλες, όσο 
και η ποσότητα των φυσικών πόρων.

* Εμπορικός Διευθυντής  Wo  imassol 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

Η ΚΎΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΜΟΝΟ ΤΟ 
0,3% ΤΩΝ ΎΠΗΚΟΟΤΗΤΩΝ ΠΟΎ ΔΊ-
ΝΟΝΤΑΊ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΊ, ΜΕΣΩ ΑΎΤΟΎ 
ΤΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΓΊΝΑΝ ΠΕ-
ΡΊΠΟΎ ΟΊ ΜΊΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΊΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΊ ΕΝΤΕΎΘΕΝ.  

Τη νέα του ενημερωτική μπροσούρα, 
με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα συνολικής 
αξίας 8 δισ. ευρώ, για την προώθηση της 
Κύπρου ως ιδανικού επενδυτικού προο-
ρισμού, εξέδωσε και κυκλοφόρησε στις 
διεθνείς αγορές ο Σύνδεσμος Μεγάλων 
Αναπτύξεων. Το νέο ενημερωτικό έντυπο 
έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την 
Κύπρο και την προσέλκυση ξένων επενδύ-
σεων απαραίτητων για την ολοκλήρωση και 
την ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων. 
Τα 21 μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία 
παρουσιάζονται στην ενημερωτική αυτή 
μπροσούρα, είναι, μεταξύ άλλων, γήπεδα 
γκολφ, ψηλά κτήρια, μεικτές αναπτύξεις, 
ξενοδοχεία αλλά και επαύλεις. Τα έργα 
που περιλαμβάνει η έκδοση εκπροσω-
πούν 18 εταιρείες μέλη του Συνδέσμου.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, Ανδρέας 
Δημητριάδης, υπογράμμισε πως «αρκετά 

από τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη 
νέα μπροσούρα  διαθέτουν ένα επαρκές 
επίπεδο ωριμότητας, που επιτρέπει την 
ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό 
διάστημα». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η 
υλοποίηση των έργων αυτών θα εμπλου-
τίσει και θα αναβαθμίσει το τουριστικό 
μας προϊόν, δημιουργώντας μάλιστα πάνω 
από 9000 θέσεις εργασίας».

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, 
με την ενεργό του παρουσία σε επιχειρη-
ματικά fo ms του εξωτερικού, προβάλλει 
συστηματικά το επιχειρηματικό περιβάλλον 
που συγκεντρώνει η Κύπρος ως επενδυτι-
κός προορισμός. Κοινό όραμα των μελών 
του Συνδέσμου είναι η διαμόρφωση της 
Κύπρου ως σύγχρονου περιφερειακού 
κέντρου μέσα από την προώθηση και την 
υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών αναπτύ-
ξεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας.

Στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας 
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και της Πρεσβείας του Ισραήλ 
στην Κύπρο για ενίσχυση της διμερούς 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Ια-
νουαρίου, επίσκεψη του  του s ael 
nno ation t o it , a on a on, 

στην Κύπρο. 
Το πρωί της Πέμπτης ο κ. a on 
a on είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

με τους Υπουργούς Εξωτερικών και 
Οικονομικών, ενώ ακολούθησε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΣΕΚ), Καθ. Φίλιππο Πατσαλή και τον 
Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Κόκκινο. Κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων, τα δύο 

μέρη εξέφρασαν την πρόθεσή τους να 
στηρίξουν έμπρακτα την ενδυνάμωση 
των δεσμών μεταξύ των οικοσυστημάτων 
καινοτομίας των δύο χωρών.

Ακολούθησε η διεξαγωγή Συζήτησης 
Στρογγυλής Τραπέζης με εκπροσώπους 
από αρμόδιους Φορείς της Κύπρου. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευ-
ρές συζήτησαν στη βάση ενός  Σχεδίου 
Δράσης, με ενέργειες που αφορούν, με-
ταξύ  άλλων, στην επικαιροποίηση και 
διεύρυνση της Στρατηγικής Συνεργασίας 
σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και 
ανάπτυξης που υφίσταται από το 2011 
μεταξύ των δύο χωρών, στην υποστή-
ριξη της υλοποίησης κοινών έργων σε 
επιλεγμένα θεματικά πεδία και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Εκδό ηκε η νέα μπροσούρα 
τ ν μεγά ν αναπτύ ε ν

  του e   
 στην ύπρο 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφο-
ρούν τις καταθέσεις πωλητήριων 
εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολο-

γίου τον Δεκέμβριο του 2018, παρατη-
ρείται σημαντική μείωση σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2017 (μείωση 48 ). 
Θα ήταν όμως δόκιμο να εξετάσουμε 
σε λεπτομέρεια τα στοιχεία ανά μήνα, 
πριν από την εξαγωγή οποιωνδήποτε 
συμπερασμάτων.

Τον Νοέμβριο του 2017 το σύνολο 
των πωλητήριων εγγράφων ήταν 906 
και τον Δεκέμβριο του 2017 παρου-
σιάστηκε απότομη αύξησή τους στα 
1537 (ο μέσος όρος των πωλητηρίων 
για τους έντεκα μήνες του 2017 ήταν 
655). Το ζήτημα που προκύπτει είναι 
αν η τεράστια και απότομη αύξηση στις 
καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων τον 
Δεκέμβριο του 2017 αφορά πραγματική 
ζήτηση ή υπήρξαν άλλα γεγονότα, όπως, 
για παράδειγμα, το γεγονός ότι πολλοί 
να έτρεξαν να καταθέσουν πωλητήρια 
έγγραφα για αγορά γης πριν από την 
εφαρμογή του ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες 
γης και οικοπέδων (η εφαρμογή του 
αναθεωρημένου νόμου ξεκίνησε την 
1η Ιανουαρίου 2018). Σε ό,τι αφορά 
το 2018, τον Νοέμβριο κατατέθηκαν 
925 και τον Δεκέμβριο 800 πωλητή-
ρια συμβόλαια (ο μέσος όρος για τους 
έντεκα μήνες του 2018 ήταν 767). Άρα 

ο Δεκέμβριος του 2018 κινήθηκε μέσα 
στα ίδια επίπεδα με τους άλλους μήνες 
του 2018. Συγκρινόμενος όμως με τον 
Δεκέμβριο του 2017, η διαφορά είναι 
τεράστια. Στο σύνολό τους τα πωλητή-
ρια έγγραφα για το 2018 έφτασαν τα 
9.242 (κοντά στα επίπεδα του 2009), 
παρουσιάζοντας αύξηση 6  σε σχέση 
με το 2017. 

Η πιο πάνω ανάλυση δεν σημαίνει σε 
καμία περίπτωση ότι ο τομέας των ακινή-
των δεν αντιμετωπίζει καμία πρόκληση 
και δεν θα πρέπει να παρακολουθείται, 
ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει τάση 
για μειωμένη ζήτηση.

Ο τομέας των ακινήτων χαρακτη-
ρίζεται από την κυκλικότητα, όπως 
άλλωστε και η οικονομία στο σύνολό 
της, με περιόδους αύξησης της ζήτησης 
των ακινήτων και αύξηση των τιμών 
και περιόδους διόρθωσης. Σημειώνεται 
όμως ότι όσο πιο ορθολογιστική είναι η 
αύξηση στη ζήτηση, δηλαδή να μην είναι 
αποτέλεσμα ευκαιριακών συνθηκών, 
τόσο πιο εύκολη είναι η απορρόφηση 
των κραδασμών από πιθανή διόρθωση.

Οι τομείς των ακινήτων και των κα-
τασκευών αποτελούσαν παραδοσιακά 
σημαντικούς ρυθμιστές του Ακαθάρι-
στου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας 

και της οικονομίας γενικότερα, εφόσον 
απορροφούν σημαντικό μέρος του εργα-
τικού δυναμικού, κυρίως σε περιόδους 
ανάκαμψης.

Η πορεία του τομέα και οι συνέπειες 
των κινήτρων που έχουν παραχωρηθεί 
θα πρέπει να εξετάζονται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται 
η σταθερή και βιώσιμη ανάκαμψη του 
τομέα, καθώς και οι επενδύσεις όσων 
εμπιστεύτηκαν την κτηματαγορά της 
Κύπρου. Επιπλέον, θα πρέπει να δι-
αχωριστεί η αγορά σε τομείς και να 
αναλυθεί η πορεία τους, αλλά και να 
αναλυθούν διάφορα σενάρια, με πρώτο 
την ενδεχόμενη μείωση της εξωγενούς 
ζήτησης. 

Όντως πλέον η ζήτηση στα ακίνητα 
τροφοδοτείται κυρίως από ίδια κεφάλαια 
επενδυτών, σε αντίθεση με την κατάσταση 
που επικρατούσε πριν από μια δεκαετία, 
που κύριος οδηγός της ζήτησης ήταν η 
πιστωτική επέκταση, κάτι που οδήγησε 
σε υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Αυτό από μόνο του, όμως, 
δεν είναι αρκετό. Η μόχλευση πολλών 
επιχειρήσεων του τομέα συνεχίζει να 
είναι υψηλή, ενώ σταδιακά αναμένε-
ται να δούμε περισσότερα ακίνητα να 
πωλούνται μέσω της διαδικασίας των 

εκποιήσεων.
Σημαντικό ρόλο στην αγορά αναμέ-

νεται να διαδραματίσουν και οι εταιρείες 
που έχουν ήδη αγοράσει δάνεια από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον 
σταδιακά θα αρχίσουν τη διαχείριση των 
συγκεκριμένων δανείων με ανακτήσεις 
και πωλήσεις ακινήτων. Σημειώνεται 
ότι πολύ δύσκολα τέτοιες εταιρείες 
θα δεχθούν αναδιαρθρώσεις, εφόσον 
προσανατολίζονται είτε στην εξόφληση 
του δανείου (με έκπτωση, μέσω άλλων 
πηγών), είτε στην πώληση των υποθηκών 
για ανάκτηση του ποσού που οφείλεται. 

Το 2019 είναι σημαντικό έτος τόσο 
για τον συγκεκριμένο τομέα αλλά και την 
οικονομία γενικότερα, εφόσον μεγάλη 
πρόκληση παραμένει η διατήρηση των 
βιώσιμων θετικών ρυθμών ανάπτυξης, 
ειδικά σε ένα δύσκολο και διαρκώς με-
ταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Την 
ίδια στιγμή, η αναγκαιότητα για προώθη-
ση και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
γίνεται πιο έντονη, εφόσον η διατήρηση 
ενός ανταγωνιστικού μοντέλου, φιλικού 
προς τους επιχειρηματίες, τους επενδυτές 
και τους πολίτες, αποτελεί προϋπόθεση 
για ενίσχυση της οικονομίας της χώρας. 

* enio  ssociate,  
imite , τηλ. 22209000
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Το μέλλον ανήκει στους «παγκόσμια χρήσιμους» 
 ,    

Τα τελευταία στοιχεία για τα ακίνητα

Η  ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας 
στρατηγικής συμμαχίας με τη mantec 

o ., για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
να προστατεύσουν καλύτερα την πνευματική 
ιδιοκτησία και τα δεδομένα τους. Παράλληλα, 
τις στηρίζουν για να διαχειριστούν αποτελε-
σματικότερα τις κυβερνοαπειλές σε έναν όλο 
και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, ενώ προστα-
τεύουν, βελτιστοποιούν, και αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους.Η συμμαχία αυτή έρχεται 
να αντιμετωπίσει τις συνεχείς προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ως προς την 
προστασία των δεδομένων σε όλο το οικοσύστημά 
τους και τη συμμόρφωση με κανονισμούς που 
αφορούν στην ιδιωτικότητα, όπως ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 
- ), που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνεργασία της  και της mantec συν-
δυάζει την ηγετική θέση της ΕΥ στην αγορά, το 
εύρος των υπηρεσιών της για την κυβερνοα-
σφάλεια, και την κατανόηση των παγκόσμιων 
προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφά-
λειας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, 
με την κορυφαία πλατφόρμα ολοκληρωμένης 
προστασίας της mantec, nteg ate  e  

efense latfo m, και τη βαθιά κατανόηση των 

παγκόσμιων απειλών. Οι πελάτες της  και 
της mantec θα μπορούν να επωφεληθούν 
από ολοκληρωμένες λύσεις, με επίκεντρο την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, αλλά 
και τη συνοχή ενός ολιστικού συστήματος κυ-
βερνοασφάλειας, αντί για διαφορετικά, ασύνδε-
τα μεταξύ τους συστήματα, προερχόμενα από 
διαφορετικούς παρόχους. 

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί βασικό 
στόχο της συνεργασίας  και mantec, ιδιαίτερα 
καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούνται στο clo . Η 
λύση προστασίας δεδομένων της  βοηθά τους 
πελάτες να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες 
αποφάσεις σχετικά με τα πληροφοριακά τους 
στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους, 
την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται 
με τον ανθρώπινο παράγοντα, και τη μετακίνησή 
τους σε clo  με μεγαλύτερη σιγουριά. 

Σχολιάζοντας τη συνεργασία της ΕΥ με τη 
mantec, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συ-

νέταιρος και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν σημαντικές 
ευκαιρίες αλλά και απειλές για τις επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα το κανονιστικό περιβάλλον γί-
νεται ολοένα αυστηρότερο».     

Σε μια σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε 
στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Νίκου Αναστασιάδη και του Υπουρ-
γού Γεωργίας,  Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ta oil, 
Γιώργος Πέτρου, παρέλαβε το τι-
μητικό βραβείο του «Αργυρού 
Προστάτη του Περιβάλλοντος» για 
τις δράσεις και τις ενέργειες που υλο-
ποίησε η εταιρεία κατά το 2018. Μέσω του 
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
« ta oil oes een», η εταιρεία από τις αρχές 

του περασμένου έτους έχει προχωρήσει σε μια 
σειρά ενεργειών και δράσεων με στόχο τη 

μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
αλλά και την προστασία του. Δίνοντας 

κύρια έμφαση στην ενίσχυση του 
οικοσυστήματος, αλλά και στους 
τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούμε να αποβάλουμε από την 

καθημερινότητά μας λανθασμένες 
πρακτικές, η ta oil επιδιώκει να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό και άλλες 
εταιρείες να αγκαλιάσουν τέτοιου είδους 

ενέργειες, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε την αρχή 
της αλλαγής. 

Συνεργασία Υ και 

Αναγν ριση της  
στα εριβαλλοντικά ραβεία 

Υ ΟΓΡΑ Ι  Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

η γνωστή φράση του 
  που 

κάποτε είχε πει, «It 
is not the strongest 
of the species that 
survives, nor the most 
intelligent, it’s the one 

that is the most adaptable to change», 
μπορούσε να φέρει κανείς στο μυαλό, 
μετά το τέλος της ομιλίας του a on 
Α a on, Ο της Ισραηλινής Αρχής Και-
νοτομίας, στην τελετή Αποφοίτησης του 
3ου κύκλου του προγράμματος . 
Δηλαδή στο τέλος, δεν επιβιώνει ο πιο 
δυνατός ή ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός 
που είναι περισσότερο προσαρμόσιμος 
στην αλλαγή. 

Μέσα σε 9’ ο a on Α a on μετέ-
φερε μηνύματα, τα οποία δεν αφορού-
σαν μόνο την ίδρυση και την επιτυχία 
των ta t- s, των νεοφυών δηλαδή 
επιχειρήσεων, αλλά και αυτούς των 
οποίων η δουλειά επηρεάζεται από τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Γι’ αυτό και 
η απλή, κατανοητή σε όλους, γλώσσα 
που χρησιμοποιεί, θεωρείται επιδρα-
στική στον κόσμο που έχει την τύχη να 
τον ακούσει σε διαλέξεις ή ομιλίες του.  

Ιδιαίτερα μάλιστα ενθαρρυντικές 
διαλέξεις, θα έλεγε κανείς, μια που 
ξεκίνησε λέγοντας ότι κάποιος μπορεί 
να αρχίσει μια ta t  επιχείρηση, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του. 
«Εγώ» ανέφερε, «δημιούργησα την 
πρώτη δική μου νεοφυή επιχείρηση 
στην ηλικία των 50 ετών». 

«Ας ξεκινήσουμε», είπε στη συνέ-
χεια, «έχοντας υπόψη πως η αλλαγή 
και ο μετασχηματισμός είναι πολύ 
πιο γρήγορος στις μέρες μας, απ’ ό,τι 
ίσως αντιλαμβανόμαστε. Ένα απλό πα-
ράδειγμα, που το αποδεικνύει, είναι η 
απάντηση στο ερώτημα: 

Πόσος χρόνος χρειαζόταν στο πα-
ρελθόν, για να φτάσει ένα προϊόν στα 
50 εκατομμύρια χρήστες και πόσος 
σήμερα;

 τηλεφωνική συσκευή χρειάστηκε 
75 χρόνια για να φτάσει στον συγκε-

ΜΈΙΏΣΉ  ΣΤΙΣ 
ΚΆΤΆΘΈΣΈΙΣ ΠΏΛΉΤΉΡΙΏΝ 
ΈΓΓΡΆΦΏΝ ΣΤΟ 
ΚΤΉΜΆΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΆΡΆΤΉΡΉΘΉΚΈ 
ΤΟΝ ΔΈΚΈΜΒΡΙΟ

   
αποφοίτησαν 
απ  τον ο 
κύκλο 
o Κέντρο Καινοτομίας  

πραγματοποίησε την τελετή αποφοί-
τησης ακόμη 7 νεοφυών επιχειρή-
σεων. Οι νέες ta t s με γνώσεις, 
εμπειρίες και εφόδια συνεχίζουν 
τώρα το ταξίδι για υλοποίηση του 
οράματός τους. 

Ο  της Ισραηλινής Αρχής 
Καινοτομίας κ. a on a on, 
που συμμετείχε στην εκδήλωση, 
παρουσίασε το θέμα «Πώς να γί-
νεις Εκτελεστικός Διευθυντής και 
Ιδρυτής μιας νεοφυούς επιχείρη-
σης», δίνοντας σημαντικά στοιχεία για 
τις εξελίξεις στην εποχή του igital 
t ansfo mation. 

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση 
προς τιμήν των νέων αποφοίτων του 

, ο Δρ Χριστάκης Πατσαλίδης, 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου-
λος και Διευθυντής Διεύθυνσης Λει-
τουργικών Εργασιών της Τράπεζας 
Κύπρου, τόνισε πως το πρόγραμμα 
αυτό έχει αναπτυχθεί σε ένα σημαντικό 
σύμπλεγμα  δραστηριοτήτων. Ένα 
τεράστιο εθνικό και διεθνές δίκτυο 
συνεργατών και φίλων. 

Έχει επιτύχει σημαντικά όπως 
την αναγνώρισή του ως «Εθνικού 
Νικητή 2018», στον τομέα της 
«Προώθησης του Επιχειρηματικού 
Πνεύματος», διαγωνισμού που πραγ-
ματοποιείται από την Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή». 

Διαδραματίζει ταυτόχρονα ρόλο 
στη διεθνή παρουσία της Κύπρου, ως 
Πρεσβευτής της καινοτομίας, διατη-
ρώντας συνεργασίες με 11 πρεσβείες 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι επτά νέες ta t s είναι οι 
emon a s, Well et eat, egemonic 
o ect, amos t , en , issis.

com.c  και eem l .

κριμένο αριθμό καταναλωτών,
το ραδιόφωνο 38 χρόνια, 
η τηλεοπτική συσκευή 13 χρόνια. 
Το  παιχνίδι okemon- o έφτασε 

τους 50 εκατομμύρια χρήστες, μέσα σε 
35 μέρες». 

Όσο μάλιστα περνάει ο καιρός, ση-
μείωσε, τόσο ο χρόνος αυτός θα μειώ-
νεται. Τι σημαίνει στην πράξη; Πως οι 
κοινωνίες έχουν πάψει να λειτουργούν 
σε ένα προστατευόμενο τοπικό επίπεδο. 
Εξελίσσονται σε ένα απόλυτα παγκοσμι-
οποιημένο περιβάλλον, σε ανοικτές πια 
αγορές. Όποια λοιπόν ta t  μπαίνει 
σήμερα στην αγορά, σύμφωνα με τον 
ομιλητή, πρέπει να έχει παγκόσμιο χα-
ρακτήρα. «Εάν κάποιος θέλει να φτάσει 
στους 50 εκατομμύρια χρήστες, πρέ-
πει να φτιάξει μια εταιρεία παγκόσμιας 
χρησιμότητας».

 Ή αλλιώς, όπως εύκολα μπορεί να 
παρομοιάσει κανείς, όποιος εργάζεται σε 
μια εταιρεία, μια Τράπεζα λόγου χάρη, 
για να μπορέσει να προχωρήσει σε ατο-
μικό, ή σε εταιρικό επίπεδο, πρέπει να 
έχει υπόψη του τη συγκεκριμένη ανα-
γκαιότητα. Πρέπει, δηλαδή, να είναι σε 
θέση να παρέχει υπηρεσίες τις οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρή-
στες, ή πελάτες σε ένα παγκοσμιοποι-
ημένο περιβάλλον. Και οι υπηρεσίες 
του αυτές να είναι εξίσου σύγχρονες και 
να συμβαδίζουν με την igital εποχή 
στην οποία ζούμε σήμερα.   

 «Μέχρι το 2020, που είναι μιαν 
ανάσα μακριά μας», ανέφερε ο  του 
s ael nno ation t o it , «ο κόσμος 

θα έχει περισσότερες πιθανότητες να 
ανταλλάξει στη διάρκεια μιας μέρας 
περισσότερες  κουβέντες με ένα c at-

ot (τον έξυπνο βοηθό αυτοματοποι-
ημένης γραπτής επικοινωνίας), παρά 
με τον την σύντροφό του». Αυτό είναι 
ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Δεν είναι 
μια θεωρία, ενός ομιλητή. Ο οποίος 
προχώρησε δίνοντας στο ακροατήριο 
και άλλα παραδείγματα, όπως λόγου 
χάρη ότι ο αλγόριθμος oogle έμαθε 
να διαβάζει χείλη καλύτερα από τους 
επαγγελματίες ανθρώπους, μέσα από 
ένα πρόγραμμα διάρκειας μόνο 500 
ωρών. Ποιος μπορεί να ανταγωνιστεί 
το συγκεκριμένο επίτευγμα, είναι το 
αναπόφευκτο ερώτημα και η απάντηση 
φυσικά είναι, κανείς.  

Δεχόμενοι, λοιπόν, τη συγκεκριμέ-
νη πραγματικότητα, με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες αιχμής, την  ψηφιοποίηση 
που αλλάζει δραστικά όλο το φάσμα 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 
μπορούμε να επενδύσουμε στο αν-
θρώπινο δυναμικό και στην ικανότητα 
του ανθρώπου να διαφοροποιηθεί από 
τις έξυπνες μηχανές, γιατί εκτός από 
το να μπορεί να τις χειριστεί, μπορεί 
ταυτόχρονα να σκεφτεί με έναν τρόπο 
μοναδικά διαφορετικό. «Θέστε λοιπόν 
στον εαυτό σας», σημείωσε ο κ. a on, 
«το ερώτημα αν είστε διαφορετικός, αν 
έχετε χάρισμα, αν πιστεύετε πραγμα-
τικά ότι θέλετε να αλλάξετε κάτι στον 
κόσμο, αν είναι αυτό το όνειρό σας. Αν 
η απάντηση είναι ναι, προχωρήστε».



Μεγαλύτερο κατάστημα ο  καναπές
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Υ ΥΜΙΟΣ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Α
ν ήταν από 
το χέρι μου, 
θα έκλεινα 
περισσό -
τερα κατα-
στήματα», 
δήλωσε ο 

Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωρ-
γιάδης, όταν, προ διμήνου, κλήθηκε να 
σχολιάσει το κλείσιμο καταστημάτων της 
πάλαι ποτέ Συνεργατικής που κληροδο-
τήθηκαν στην Ελληνική. Πιο πρόσφατα, 
ενοποίηση καταστημάτων ανακοίνωσε 
και η Τράπεζα Κύπρου, κάτι που θα 
οδηγήσει στην κατάργηση 15 συνολικά 
καταστημάτων της τράπεζας. 

Το κλείσιμο καταστημάτων των τρα-
πεζών, όμως, θα πρέπει να αναμένεται 
πως θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. 
Κι αυτό, διότι οι τράπεζες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τρεις αφόρητες πιέσεις:

Πρώτο, το κόστος διατήρησης των 
καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και 
της ασφάλειας και του ρίσκου, αυξάνεται. 

Δεύτερο, οι ψηφιακές υπηρεσίες 
ενισχύονται ραγδαία, με τους πελάτες 
να επιδεικνύουν όλο και πιο έντονη 
στροφή Τρίτο, οι τράπεζες δέχονται 
αφόρητες πιέσεις από νέες υπηρεσίες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τις πλη-
ρωμές, με τράπεζες που είναι αμιγώς 
ψηφιακές, όπως τη e ol t και την 26, 
να «κλέβουν» μερίδια αγοράς ταχύτατα.  

ροφ  πελα
Όταν η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε 

στο προσωπικό της την κατάργηση 15 
καταστημάτων, ο Διευθυντής Λιανικής 
Τραπεζικής, Χάρης Πουαγκαρέ, έκανε 
αναφορά σε στοιχεία που καταδεικνύουν 
πως η στροφή των πελατών προς την 
ψηφιακή εξυπηρέτηση έφτασε ήδη σε 
ιλιγγιώδη επίπεδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 75  των 
συνολικών συναλλαγών της Τράπεζας 
Κύπρου γίνονται «εκτός πάγκου», κατά 
την έκφραση του κ. Πουαγκαρέ. Ακόμα 
πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το 92  
των χρηματικών μεταφορών, που γίνο-
νται ηλεκτρονικά. Ακόμα και οι πράξεις 
που ολοκληρώνονται στον «πραγματικό 

Σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται συνε-
χώς και χαρακτηρίζεται από τάσεις 
έντονου ανταγωνισμού, η προσή-

λωση σ’ έναν συγκεκριμένο αναπτυξιακό 
σχεδιασμό αποτελεί βασικό συστατικό για 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
οποιουδήποτε Οργανισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμ-
φωνία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, για 
την απόκτηση των τραπεζικών εργασιών 
της  ank από την st o ank. Πρό-
κειται για μια εξέλιξη που διπλασιάζει το 
μέγεθος της st o ank, καθιστώντας το 
νέο, ενοποιημένο σχήμα, πιο ισχυρό και 
ανταγωνιστικό, με σύνολο ενεργητικού 
πέραν των 2,1 δις, μεικτές χορηγήσεις 

1,2 δις, καταθέσεις πελατών 1,9 δις και 
κεφάλαια πέραν των 160 εκ. Ως εκ τού-
του, με σημαντικά αυξημένη κεφαλαιακή 
βάση, πελατολόγιο και ακόμη πιο εξειδι-
κευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τέθηκαν 
γερές βάσεις για την επίτευξη των στρα-
τηγικών στόχων της Τράπεζας, που είναι 
η αξιοποίηση κάθε καλής ευκαιρίας για 
ανάπτυξη και εδραίωσή της στην τοπική 
αγορά, μέσα από την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών και προϊόντων.

Βασικός στόχος παραμένει η καθιέρωση 
της Τράπεζας στη συνείδηση του κοινού 
ως ενός σύγχρονου και ευέλικτου οργα-
νισμού που προσφέρει ολοκληρωμένες 
χρηματοπιστωτικές λύσεις, γρήγορη και 
ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες του, 
με γνώμονα πάντα την επένδυση στην τε-
χνολογία και την καινοτομία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, αναπτύσσονται τα νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες της Τράπεζας, όπως το ηλεκτρο-
νικό πορτοφόλι «s as », μια υπερσύγχρονη 
εφαρμογή κινητών τηλεφώνων, αλλά και 
τα επιτυχημένα καταναλωτικά προϊόντα 
της σειράς « ast», τα οποία έχουν εδραι-

ωθεί ως αξιόπιστες λύσεις για γρήγορη 
και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Στην 

st o ank, η επένδυση στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό δεν εκλαμβάνεται μόνο ως 
μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
Τράπεζας, αλλά και ως μοχλός ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας και της κυπριακής 
οικονομίας ευρύτερα. 

Η ανάπτυξη αποτελεί κινητήριο μοχλό 
της δράσης και του προσανατολισμού της 
Τράπεζας, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί 
είτε οργανικά είτε με εξαγορές. Η Τράπεζα  
είναι ανοικτή σε κάθε ελκυστική προοπτική 
και  πανέτοιμη να αξιοποιήσει κάθε καλή 
ευκαιρία που θα προκύψει και θα ανταπο-
κρίνεται στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς 
της. Κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται στην 
αγορά, πρέπει να αξιολογείται προσεκτι-
κά και σε βάθος. Απαιτούνται υπεύθυνοι 
χειρισμοί, διότι, αποκτώντας ένα έτοιμο 
χαρτοφυλάκιο, μαζί απορροφούνται και 
άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις και 
φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται, 
λοιπόν,  σωστή ανάλυση πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης. 

Η st o ank και οι μέτοχοί της παρα-
μένουν πιστοί στη δέσμευσή τους προς 
την κυπριακή αγορά, στους πελάτες, το 
προσωπικό και όλους τους συνεργάτες τους 
για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των 
δραστηριοτήτων της, με στόχο να καταστεί 
ισχυρή Τράπεζα στην Κύπρο και η καλύ-
τερη στην κατηγορία της.

* Διευθύνων Σύμβουλος st o ank

 Σε πορεία ανάπτυ ης
και συνεχούς ε έλι ης

ΒΆΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΆΡΆΜΈΝΈΙ 
Ή ΚΆΘΙΈΡΏΣΉ ΤΉΣ ΤΡΆΠΈΖΆΣ 
ΏΣ ΈΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΆΙ ΈΥ
ΈΛΙΚΤΟΥ ΟΡΓΆΝΙΣΜΟΥ, 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ ΟΛΟΚΛΉΡΏ
ΜΈΝΈΣ ΧΡΉΜΆΤΟΠΙΣΤΏΤΙΚΈΣ
ΛΥΣΈΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΈΛΆΤΈΣ ΤΟΥ, 
ΓΡΉΓΟΡΉ ΚΆΙ ΠΟΙΟΤΙΚΉ 
ΈΞΥΠΉΡΈΤΉΣΉ,  ΜΈ ΓΝΏΜΟΝΆ 
ΠΆΝΤΆ ΤΉΝ ΈΠΈΝΔΥΣΉ 
ΣΤΉΝ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΆ ΚΆΙ ΤΉΝ 
ΚΆΙΝΟΤΟΜΙΆ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΙΟΣ * 

κόσμο», όπως τις αναλήψεις μετρητών, αυτές 
γίνονται εκτός καταστήματος, αφού εννιά 
στις δέκα αναλήψεις μετρητών γίνονται μέσα 
από τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές και 
όχι από τον «πάγκο» της τράπεζας. 

Το φαινόμενο δεν προκαλεί έκπληξη. 
Εδώ και χρόνια παρατηρείται η στροφή των 
τραπεζικών πελατών προς την άνεση, την 
ταχύτητα και την αμεσότητα των ψηφιακών 
τραπεζικών υπηρεσιών. Εταιρείες όπως την 

a al ή ακόμα και την ma on έχουν 
αρχίσει να αντιδρούν, μπαίνοντας δυναμικά 
στο παιχνίδι των ψηφιακών πληρωμών, όχι 
μόνο μέσα από το διαδίκτυο αλλά και μέσα 
από την τηλεφωνία. 

Οι ίδιες οι τράπεζες ακολουθούν με την 
ανάπτυξη των δικών τους εφαρμογών σε μια 
προσπάθεια να απορροφήσουν αυτήν τη 
νέα τάση. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες 
παρατηρείται ένα μπαράζ από νέα ψηφιακά 
προϊόντα από τις τράπεζες. Χαρακτηριστικό 
είναι το σχόλιο στελέχους της Τράπεζας 
Κύπρου, που σημειώνει πως το μεγαλύτερο 
κατάστημα της τράπεζας είναι σήμερα «ο 
καναπές του πελάτη και το κινητό του», 
προσθέτοντας ότι αυτό το κατάστημα ολοένα 
και θα μεγαλώνει με νέες υπηρεσίες. «Από 
τη στιγμή που το θέμα της ταχύτητας και 
της ασφάλειας έχει λυθεί, πλέον ο δρόμος 
είναι ορθάνοικτος για ραγδαία ανάπτυξη των 
ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών», είπε.

Μέσα σε αυτήν τη λογική, η Κύ-
πρου και η Ελληνική έχουν 
εκδώσει ea a les, αυτο-
κόλλητα και βραχιολάκια 
που αντικαθιστούν τις 
παραδοσιακές πιστω-
τικές κάρτες. Σύμφω-
να με πληροφορίες, η 
Τράπεζα Κύπρου έχει 
ήδη αρχίσει το δικό της 
ψηφιακό πορτοφόλι, με 
το οποίο «ψηφιοποι-
ούνται» οι πιστωτικές 
κάρτες, καταργώντας 

εντελώς τις ίδιες τις κάρτες. Οι πληρωμές 
θα γίνονται με το άγγιγμα του κινητού στο 
σημείο πληρωμής. Η st o ank κινήθηκε 
στα ίδια πλαίσια, με την υπηρεσία kas  
να κάνει αισθητή την παρουσία της. 

Επιπλέον υπηρεσίες, όπως τη μεταφορά 
χρημάτων από άτομο σε άτομο μέσα από το 
κινητό τηλέφωνο, έχουν ήδη εδραιωθεί, με 
υπηρεσίες όπως το ick a  της Τράπε-
ζας Κύπρου να γίνεται συνήθης πρακτική 
ακόμα και σε ηλικίες πέρα των 40 ετών. 
Η ίδια Τράπεζα σχολιάζει πως οι αιτήσεις 
δανείων μέσα από την 1 ank, χωρίς επίσκε-
ψη στο κατάστημα, τείνει να απορροφήσει 
διψήφιο ποσοστό των συνολικών αιτήσεων 
που λαμβάνει. 

Στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, 
μάλιστα, η ίδια η Τράπεζα δεν κρύβει την 
προτίμησή της για τα ψηφιακά κανάλια. Πέρα 
α π ό τη μεγάλη επένδυση, που 
γίνε- ται με σκοπό τη συνεχή 

αναβάθμιση και επέκτα-
ση των ψηφιακών υπη-

ρεσιών, η Τράπεζα 
έχει επίσης επιβάλει 
αυξημένα τέλη για την 
εξυπηρέτηση μέσα 
από το «πραγματικό» 
ταμείο, σε αντίθεση με 

τις ψηφιακές υπηρεσίες 
που είναι φθηνότερες ή 

και δωρεάν. 
 

Η ανάπτυξη των ψηφιακών 
υπηρεσιών και η μείωση της 
εξάρτησης από τα «πραγματικά» 

καταστήματα, όμως, είναι παγκόσμιο φαι-
νόμενο και η αντίδραση των κυπριακών 
τραπεζών είναι μάλλον φυσιολογική, αν 
όχι και καθυστερημένη. Η βιομηχανία 
της ψηφιακής τραπεζικής έχει αναγκάσει 
τις τράπεζες να επενδύουν στα ψηφιακά 
τους κανάλια, σε βάρος της ανάπτυξης του 
δικτύου «πραγματικών» καταστημάτων. 
Η μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια, 
αλλά και η ραγδαία επέκταση της ψηφι-
ακής κατάρτισης ανάμεσα στους πελάτες 
των τραπεζών, όλων των ηλικιών, έχουν 
μειώσει τα βασικότερα από τα εμπόδια 
σε αυτήν τη στροφή.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κλείσιμο 
τραπεζικών καταστημάτων γινόταν με 
ρυθμό 60 κάθε μήνα το 2018, ενώ 4.500 
καταστήματα έκλεισαν συνολικά από το 
2014 μέχρι σήμερα. Μεγάλες τράπεζες 
κλείνουν μαζικά καταστήματα από το 
2007, με την  (440), την lo s 

(360)  και την a cla s (243) να δείχνουν 
την τάση. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
κατά την περίοδο 2008-2018, έκλεισαν 
18.000 καταστήματα, μειώνοντας το δί-
κτυο καταστημάτων κατά 21 .  

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην πιο 
συγκρίσιμη ελλαδική αγορά, όπου μέσα 
στο 2019 αναμένεται πως θα κλείνουν 
περισσότερα και 10 καταστήματα την 
εβδομάδα, μειώνοντας έτσι το συνολικό 
δίκτυο από 2080 σε 1400 σε ολόκληρη 
την επικράτεια. Τραπεζικές πηγές σχο-
λιάζουν πως το συνολικό δίκτυο των εν 
Ελλάδι τραπεζών θα μειωθεί κατά 50  
μέχρι το 2021. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι φυ-
σιολογικό να υποθέσει κανείς πως η 
σημερινή εικόνα σταδιακής σμίκρυνσης 
του δικτύου καταστημάτων των κυπρια-
κών τραπεζών θα πρέπει να συνεχιστεί 
και κατά τη διάρκεια του 2019, με νέες 
ανακοινώσεις για κλείσιμο καταστημάτων 
να είναι μάλλον φυσιολογικές, αν όχι 
και αναπόφευκτες.   

ΤΟ  ΤΏΝ ΣΥΝΆΛΛΆΓΏΝ 
ΤΉΣ ΤΡΆΠΈΖΆΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΝΟΝΤΆΙ ΠΛΈΟΝ ΉΦΙΆΚΆ, 
ΜΈ ΤΟ ΦΆΙΝΟΜΈΝΟ 
ΝΆ ΈΠΈΚΤΈΙΝΈΤΆΙ ΡΆΓΔΆΙΆ

 Δεν είναι επιλογή των 
τραπεζών αλλά επι ολή 
των πελατών , σχολίασε 

προς το προσωπικό 
της Τρ. Κύπρου ο Χάρης 

Πουαγκαρέ 

αγκ σμιο φαιν μενο
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Συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των 
σχέσεών τους υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και η o is lc, o μεγαλύτερος ξενοδοχειακός 
και τουριστικός οργανισμός στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας, η o is otels προσφέρει πλήρεις υπο-
τροφίες χορηγώντας τα δίδακτρα για πτυχιακές σπουδές 
στη Διοίκηση ενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωση 
Εκδηλώσεων. Στόχος της o is otels είναι να προσφέρει 
υποτροφίες σε νέους που ενδιαφέρονται να εργαστούν 
στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Οι συμμε-
τέχοντες θα μπορούν να  σπουδάζουν και να εργάζονται 

ταυτόχρονα, αποκτώντας έτσι εργασιακή εμπειρία και τις 
απαραίτητες δεξιότητες για ανάπτυξη μιας επιτυχημένης 
καριέρας στον χώρο της Τουριστικής Βιομηχανίας. Η 

o is otels, μέλος του Ομίλου εταιρειών o is, αποτελεί 
σήμερα μιαν από τις κορυφαίες κυπριακές εταιρείες στον 
κλάδο του τουρισμού στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η 

o is lc επικεντρώνεται περισσότερο στον ξενοδοχει-
ακό τομέα, σε Κύπρο και Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής 

o is otels lic om an  t  (25 ξενοδοχεία και 
υπηρεσίες επισιτισμού) και στον τομέα του θαλάσσιου 
τουρισμού μέσω της θυγατρικής elest al ises t .

 Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Κυ.Συ.Π.,  - s 
om te  ociet ) ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με 

τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), για την προώθηση του 
κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), προς όφελος της νεολαίας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του , κ. 
Κώστας Αγρότης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ των δύο οργανισμών, στις 17 Ια-
νουαρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, ο Κυ.Συ.Π. και ο ΟΝΕΚ θα 
διοργανώνουν από κοινού δράσεις σχετικά με τους κλάδους της 
πληροφορικής, του προγραμματισμού και της ρομποτικής, οι οποίες 
απευθύνονται ή και αφορούν τους νέους. Παράλληλα, οι δύο οργα-
νισμοί θα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς 
διοργανώσεις.  

Ο  Κυ.Συ.Π., ως ο κατ’ εξοχήν οργανισμός για την προώθηση και 
αναβάθμιση της πληροφορικής στην Κύπρο, υλοποιεί με επιτυχία 
έργα και δράσεις προς όφελος της νεολαίας, όπως είναι η διοργάνω-
ση Παγκύπριων διαγωνισμών πληροφορικής, προγραμματισμού, 
ρομποτικής και κυβερνοασφάλειας. Παρακολουθώντας τις ευοίωνες 
προβλέψεις για τη συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης των θέσεων 
εργασίας στον κλάδο των ΤΠΕ, ο Σύνδεσμος έθεσε ως κύρια επιδί-
ωξή του την προσέλκυση περισσότερων νέων σε επαγγέλματα του 
κλάδου καθώς και την παροχή των κατάλληλων εφοδίων, που δεν 
είναι άλλα από την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Με 
συνοδοιπόρο τον ΟΝΕΚ, που έχει ως γνώμονά του την ευημερία των 
νέων ανθρώπων, ο Κυ.Συ.Π. προσβλέπει  στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των νεανικών δράσεων προς επίτευξη των στόχων του.  

Της Κυριακής
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ανεπιστ μιο εάπο ις ά ου  
ιανύουμε μια ιδιαίτερα περίπ οκη 

περίοδο  που την ίδια στιγμ  όμ ς  
δημιουργεί και ευκαιρίες

αρουσίαση του νέου μα ματος του έντρου για α αντούχα αιδιά
e e   e ed   ee e  του ο εγίου νατό ια

Ένα νέο μάθημα προστίθεται από το καλοκαίρι 
του 2019 στο πρόγραμμα μαθημάτων του Κέντρου 
για Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια (  

eece) με την υποστήριξη της i l Κύπρου. Πρόκειται 
για το μάθημα « t ition: ig a  to ealt » και 
θα προσφέρεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 
που έχουν επιλεγεί για τα θερινά προγράμματα του 
Κέντρου. Το μάθημα παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 23 
Ιανουαρίου 2019, σε δημοσιογραφική ενημέρωση στη 

i l oo  ca em , στη Λευκωσία. Το νέο μάθημα 
αφορά τόσο στη χημεία των τροφίμων όσο και στις 

αρχές της υγιεινής διατροφής. Η i l s, στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει 
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το  eece, προ-
σφέροντας υποτροφίες συνολικής αξίας 40.000, που 
θα καλύψουν το κόστος συμμετοχής 20 τουλάχιστον 
μαθητών από την Κύπρο για τα θερινά προγράμμα-
τα του  eece. Χορηγός αερομεταφορών είναι 
η egean i lines. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και ημερομηνίες εξετά-
σεων, επισκεφθείτε το  .ct -g eece.g  tt :

.ct -g eece.g  

Ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης παρέστη και χαιρέτισε 
εκδήλωση με θέμα «Γεωπολιτική και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσό-
γειο: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Κύπρο και την Ελλάδα» και με 
ομιλητές επίσης τον  Μαρίνο Σιζόπουλο, Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Άμυνας και Αντώνη Κλάψη, Επίκουρο Καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου, που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο 
Νεάπολις. Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόσκληση που δέχτηκε από το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις να παραστεί στην εκδήλωση, σημειώνοντας 
πως στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ανάλυση των απόψεών τους όσον 
αφορά τη στρατηγική που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και τον 
ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις προσκλήσεις τόσο της 
Ελλάδας όσο και της  Κύπρου. Ο πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Μαρίνος 
Σιζόπουλος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην εισήγησή του, που 
ουσιαστικά, είπε, περιλαμβάνει τη γραπτή πρόταση την οποία η ΕΔΕΚ 
κατέθεσε προ μηνών στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο κ. Κλάψης αναφέρθηκε 
στον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Υποστήριξε ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις εις 
βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου κλιμακώνονται μέσα στον χρόνο 
και ανέλυσε τις αναθεωρητικές τάσεις που εκδηλώνει η Τουρκία, ιδίως 
κατά τα τελευταία χρόνια, υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Καθ. 
Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις, είπε πως 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου συμμετέχει ενεργά και δυναμικά 
στον δημόσιο διάλογο. Είπε ότι διανύουμε μια ιδιαίτερη περίπλοκη 
περίοδο, που την ίδια στιγμή, όμως, δημιουργεί και ευκαιρίες. Αυτές 
τις ευκαιρίες, σημείωσε, επιθυμούν να αναδείξουν και εξέφρασε την 
ελπίδα ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αποτελεί πλέον πρωτοπόρο 
βραχίονα και πυλώνα προς αυτήν την κατεύθυνση.

ποτρο ίες για σπουδές στο Ευρ πα κό ανεπιστ μιο από τη  

υνεργασία -  για ενδυνάμ ση 
τ ν νέ ν σε έματα Ε
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ΣΥΝΑΝΤΗ ΗΚ  Μ  ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣ  ΤΗΝ ΛΑΤΗ 

Ένας αγώνας 
με λπίδα

Με το σύνθημα Έσύ 
ποιος είσαι και τι μπο-
ρείς να κάνεις για έναν 
κόσμο χωρίς καρκίνο  
ξεκίνησε η παγκύπρια 
εκστρατεία ενημέρω-
σης και ευαισθητοποί-
ησης του κοινού για 

τον καρκίνο 

Έίμαι μητέρα και θα 
μαγειρεύω υγιεινά για 

την οικογένειά μου. 
Έίμαι δάσκαλος και 
θα διδάξω τα οφέλη 
της υγιεινής διατρο-
φής. Έίμαι φοιτητής 

και θα σταματήσω το 
κάπνισμα. Έίμαι νέος 
και θα γυμνάζομαι 

περισσότερο

Ή ΠΆΓΚΟΣΜΙΆ 
ΉΜΈΡΆ ΚΆΤΆ ΤΟΥ 
ΚΆΡΚΙΝΟΥ ΜΆΣ 
ΆΦΟΡΆ ΟΛΟΥΣ

Ελπίδα γνώρισε τον 
καρκίνο στα 32 της 
χρόνια. Θυμάται τον 
εαυτό της να δουλεύει 
ασταμάτητα -όπως οι 
περισσότεροι- με τα 
δύο της μικρά παιδιά 

να τρέχουν με λαχτάρα ξωπίσω της να 
χορτάσουν λίγη ώρα μαζί της! Είχε όρεξη 
για τη ζωή, για τη δημιουργία, για την 
προσφορά. Έδινε σημασία στον καρκίνο 
μόνο όταν άκουγε κάποια δυσάρεστη είδη-
ση, όταν γίνονταν κάποιοι ετήσιοι έρανοι 
ή την ημέρα που είχε την τιμητική του. 
Όπως ακριβώς όλοι οι υπόλοιποι που 
δεν έτυχε να νοσήσουν ή να έχουν ένα 
οικογενειακό περιστατικό. Κι ας είχε η 
ίδια στην οικογένεια άτομα που νόσησαν 
και χάθηκαν από το επιθετικό κτύπημά 
του. Η ίδια συναντήθηκε με τον καρκί-
νο πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια. 
Ήταν τότε 32. Σε ηλικία που το μόνο που 
έπρεπε να την απασχολεί ήταν η ανατρο-
φή των μικρών της παιδιών και η δική 
της καριέρα. Όμως μια τυχαία -ίσως και 
όχι- ψηλάφηση του μαστού ήταν η αρχή 
της δικής της περιπέτειας. 

«Για τον καρκίνο του μαστού είχα κάποιες 
πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά την πρό-
ληψη, μέσα από φυλλάδια και ενημερωτικές 
καμπάνιες. Εφόσον είχα ιστορικό στην οι-
κογένεια, είχα συγκρατήσει κάποια βασικά 
πράγματα και αρκετές φορές στο μπάνιο έκανα 
ψηλάφηση του στήθους μου. Να σκεφτείτε 
ότι μαστογραφία δεν είχα κάνει ποτέ, εφόσον 
δεν βρισκόμουν στην ηλικία που γινόταν ο 
προληπτικός έλεγχος. Με μια ψηλάφηση του 
στήθους μου, εντόπισα ένα ογκίδιο που δεν 
πονούσε καθόλου. Δεν πήγε ο νους μου στο 
κακό αλλά πήγα άμεσα σε ειδικό γιατρό για 
εξετάσεις. Οι αρχικές εξετάσεις δεν έδειξαν 
κακοήθεια και αυτό με ηρέμησε. Όμως οι 
μήνες που ακολούθησαν ήταν καθοριστικοί 
για την εξέλιξη της ασθένειας. Άρχισα να 
πονώ, οι λεμφαδένες μου ήταν πρησμένοι, 
ο όγκος μεγάλωνε και ένιωθα ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά. Η διάγνωση τότε δεν άργησε 
να έρθει. Το σοκ στο άκουσμα του καρκίνου 
του μαστού ήταν πολύ μεγάλο. Εκεί χάνεις 
τη γη κάτω από τα πόδια σου. Οι αρνητικές 
σκέψεις σε καταβάλλουν, πριν καν προλάβει ο 

γιατρός να σου εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, 
αν υπάρχει θεραπεία και ποια είναι, ποια 
είναι τα επόμενα στάδια κλπ. Η εικόνα των 
κοριτσιών μου και του συζύγου μου ήταν 
χαραγμένη στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν πώς 
θα αποχαιρετήσω τα αγγελούδια μου, τι θα 
προλάβω να τους πω, πώς θα τους εξηγήσω, 
ένιωθα χαμένη με τύψεις. Ένιωθα πως για 
κάποιο λόγο εγώ έφταιγα για το κακό που 
ίσως να προκαλούσα με τη φυγή μου. Όλα 
αυτά μέσα στα επόμενα λεπτά της διάγνωσης. 
Δεν θυμάμαι πόσος χρόνος πέρασε μέχρι 
να συνειδητοποιήσω ότι ο γιατρός εξακο-
λουθούσε να μου μιλά και να μου εξηγεί 
τα υψηλά ποσοστά ίασης της ασθένειας. Το 
λύγισμα, όμως, ήταν στιγμιαίο. Δεν μπορώ να 
εξηγήσω πώς, αλλά μια δύναμη εσωτερική 
με σήκωσε και με έκανε να αντιληφθώ επί 
τόπου ότι η ζωή μού ανήκει και πρέπει να 
παλέψω γι’ αυτήν. Οι προτεραιότητες αμέσως 
άλλαξαν. Οι αποφάσεις γι’ αυτά που θα ακο-
λουθούσαν, πάρθηκαν σχεδόν ενστικτωδώς. 
Δεν θα πω ότι δεν φοβόμουν για την επόμενη 
μέρα, ότι δεν ένιωθα αγωνία και άγχος για 
όλα όσα θα ακολουθούσαν. Όμως ήξερα 
ότι έπρεπε να φανώ δυνατή. Για μένα και 
για τους άλλους», εξιστορεί η ίδια. 

Στην ερώτηση πού κρύβεται τόσο θάρ-
ρος και δύναμη, η απάντησή της είναι 
καθηλωτική: «Δεν μπορείς να κάνεις αλ-
λιώς. έρεις, πολλές φορές ακούς ιστορίες 
με ασθένειες, με δύσκολες καταστάσεις 
και λες, εγώ δεν θα μπορούσα, εγώ θα 
λύγιζα, εγώ θα έκλαιγα όλη μέρα ή ακό-
μη θαυμάζεις αυτούς που τα περνούν 
με τόσο ψυχικό σθένος και συνεχίζουν 
όσο μπορούν τη ζωή τους. Ε, λοιπόν, σαν 
θαύμα, η δύναμη που κρύβουμε όλοι 
μέσα μας, φανερώνεται και μπορεί να 
σηκώσει τα πιο μεγάλα βάρη».  

Ο αγώνας της κράτησε σχεδόν ένα χρόνο. 
Ένας αγώνας με χημειοθεραπείες με όλα 
τα συνεπακόλουθά των, με μαστεκτομή και 
ακτινοθεραπείες. «Ο αγώνας δεν θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί δίκαιος χωρίς απώλει-
ες. Απώλειες σωματικές, συναισθηματικές, 
ψυχικές. Η ζωή ανατρέπεται ολοκληρωτικά. 
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι είμαι εδώ, 
απολαμβάνω τη ζωή εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια καθαρή, βλέπω τα παιδιά μου να 
μεγαλώνουν και αυτό πλέον είναι που έχει 
αξία», αναφέρει η ίδια. Η στήριξη που πρέπει 
να έχει ένας καρκινοπαθής είναι επιβεβλη-
μένη και ευτυχώς στην Κύπρο υπάρχουν 
πολλοί φορείς και σύνδεσμοι, που μπορούν 
να σταθούν δίπλα στον πάσχοντα αλλά και 
στην οικογένειά του.   

πο με ες 
οι ελευ αίες μελέ ες

Τα άλματα στην ιατρική επιστήμη και 
τεχνολογία είναι τεράστια και τόσο γρή-
γορα. Δεν είναι τυχαίο που μέσα σε λίγα 
χρόνια πέτυχαν βελτιώσεις σε πολλούς 

τομείς όσον αφορά την αντιμετώπιση όλων 
των μορφών καρκίνου. Οι ελπιδοφόρες 
ανακοινώσεις ότι οι επιστήμονες βρίσκο-
νται πολύ κοντά στην καταπολέμηση του 
καρκίνου ολοένα και πληθαίνουν, με την 
τελευταία να έχει δημοσιοποιηθεί λίγες 
μόλις ημέρες προηγουμένως. Η είδηση 
προέρχεται από μια ομάδα Ισραηλινών 
επιστημόνων, που πιστεύουν ότι ίσως 
να βρήκαν την πρώτη πλήρη θεραπεία 
για τον καρκίνο. Την είδηση, που δη-
μοσιεύτηκε στην ισραηλινή εφημερίδα 
e salem ost, μεταφέρει ο ιδιοκτήτης της 

εταιρείας, η οποία προέβη στις έρευνες 
και ανέπτυξε τη νέα θεραπεία που, όπως 
υποστηρίζει, θα λειτουργήσει καταλυτικά 
και θα αντιμετωπίσει πλήρως την ασθέ-
νεια. Στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού 
Έρευνας για τον Καρκίνο καταδεικνύουν 

ότι εκδηλώνονται 18,1 εκατομμύρια νέες 
περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως κάθε 
χρόνο, ενώ κάθε έκτος θάνατος στον κό-
σμο οφείλεται στον καρκίνο, καθιστώντας 
τον τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά 
τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο i o , 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
της i, και ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας, Δρ lan o a , ανέφεραν 
ότι η θεραπεία τους, την οποία ονομάζουν 

a o (m lti-ta get to in), λειτουργεί 
ουσιαστικά ως αντιβιοτικό, ενώ χρησιμοποι-
εί πεπτίδια, ενώσεις δύο ή περισσότερων 
αμινοξέων που συνδέονται σε μια αλυσί-
δα. Σύμφωνα με τον o a , τα πεπτίδια 
έχουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των 
αντισωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
ότι είναι μικρότερα, φθηνότερα και ευκο-
λότερα να παραχθούν και να ρυθμιστούν. 

Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου 
(4 Φεβρουαρίου) είναι αφιερωμέ-
νη στις ενέργειες που μπορεί να 

κάνει ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την 
ιδιότητα και τις δυνατότητές του, ώστε να 
μάθει περισσότερα για το θέμα πρόληψη και 
αντιμετώπιση του καρκίνου και να αναλάβει 
δράση αλλάζοντας τον δικό του τρόπο ζωής. 
Όλοι μαζί μπορούν να συνεισφέρουν στην 
προσπάθεια δημιουργίας ενός κόσμου χωρίς 
καρκίνο. Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανι-
σμοί (ΜΚΟ), ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, η o a onna 
Κύπρου, ο o a omo Κύπρου, το Κα-
ραϊσκάκειο Ίδρυμα, το Ίδρυμα Χριστίνα Α. 
Αποστόλου, ο Σύνδεσμος «Ένα όνειρο, μια 
Ευχή», το Γκολ στη Ζωή, ο Σύνδεσμος Δι-
αιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, ο 
Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής Κύπρου και 
το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, 

υπό την αιγίδα και συμβολή του Υπουργείου 
Υγείας και τη στήριξη της Εθνικής Επιτροπής 
για τον Καρκίνο, συστρατεύονται γι’ ακόμα 
μια χρονιά για να μας ρωτήσουν ποιοι εί-
μαστε και τι μπορούμε να κάνουμε για έναν 
κόσμο χωρίς καρκίνο. «Είμαι μητέρα και θα 
μαγειρεύω υγιεινά για την οικογένειά μου. 
Είμαι δάσκαλος και θα διδάξω τα οφέλη της 
υγιεινής διατροφής. Είμαι φοιτητής και θα 
σταματήσω το κάπνισμα. Είμαι νέος και θα 
γυμνάζομαι περισσότερο». Οι εκδηλώσεις 
έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται σε όλες 
τις πόλεις, με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα 
που αφορούν τον καρκίνο. Το πρόγραμμα 
έχει ως εξής: σήμερα Κυριακή, 03 02 2019, 
στο all of s (11:00-14:00), Παρα-
σκευή, 08 02 2019, στη Μουσική Σκηνή 

 (21:30), Φιλανθρωπική Μουσική Βρα-
διά από τον Σύνδεσμο Φοιτητών Ιατρικής 

Κύπρου, σήμερα στο  all της Λεμεσού 
(11:00-14:00) και στις 16 02 2019 στο ings 

en e all της Πάφου (11:00-14:00). 
Σε όλες τις πόλεις, κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων, φοιτητές ιατρικής και φοιτητές 
νοσηλευτικής θα κάνουν δωρεάν μετρήσεις 
αρτηριακής πίεσης, ζαχάρου και χοληστερόλης, 
και φοιτητές δικαιολογίας και διατροφολογίας 
θα κάνουν δωρεάν σωματομετρικές μετρή-
σεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια διατροφής, 
λειτουργοί των Προγραμμάτων Διακοπής του 
Καπνίσματος του Υπουργείου Υγείας και του 
ΠΑΣΥΚΑΦ θα κάνουν μετρήσεις μονοξει-
δίου του άνθρακα ( ), ενώ θα διεξάγονται 
δειγματοληψίες (με τη μέθοδο του σάλιου)  
για εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού 
των οστών. Τα παιδιά θα απασχολούνται με 
ζωγραφική και παιχνίδια με θέμα την υγιεινή 
διατροφή και οι Υπεραγορές ΆλφαΜέγα θα 
προσφέρουν δωρεάν φρούτα. 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com

Είμαι και α  
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ραγικές διαστάσεις λαμ-
βάνει τα τελευταία χρόνια 
η μάστιγα των ναρκωτι-
κών στα γυμνάσια και στα 
λύκεια του τόπου μας. Τα 
όσα ακούστηκαν μετά τη 
συνεδρία της Επιτροπής 

Παιδείας της Βουλής, την περασμένη Τε-
τάρτη, αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι 
του παζλ της καταστροφής, που παρασύρει 
μαζί του ολόκληρες οικογένειες.  

Και μπορεί η συζήτηση να επικεντρώθηκε 
κυρίως στην καταγγελία για κυλικειάρχη 
που διακινεί ναρκωτικά, η οποία ελέγχε-
ται ως αβάσιμη, ωστόσο, το πραγματικό 
πρόβλημα εξακολουθεί να είναι μεγάλο 
και ιδιαίτερα σοβαρό.  

Να αναφέρουμε ότι μόνο το 2018 η 
ΥΚΑΝ έχει προβεί σε 70 συλλήψεις μα-
θητών για χρήση ή κατοχή ναρκωτικών 
στα σχολεία, αριθμός που, σύμφωνα με 
πληροφορίες, παρουσιάζει αυξητική τάση 
τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ο Πρόε-
δρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 
Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης, Κυριάκος Νικηφόρου, μιλώντας στη 
«Σημερινή» της Κυριακής, ανέφερε ότι, 
όπως φαίνεται, το τελευταίο διάστημα τα 
ναρκωτικά έχουν τρυπώσει, αν όχι σε όλα, 
στα πλείστα σχολεία μας.  

Οι πληροφορίες δε που φθάνουν στους 
Συνδέσμους Γονέων αναφέρουν ότι σε ουκ 
ολίγα σχολεία επικρατεί πανικός και φόβος. 
Γονείς επινοούν μυθεύματα, χρησιμοποι-
ούν «μέσο» ή και άλλους τρόπους για να 
αποφύγουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε 
συγκεκριμένα σχολεία, τα οποία θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου χρήσης και διάδοσης 
ναρκωτικών. Ποιος, όμως, θα μπορούσε 
να τους καταλογίσει ευθύνες;  

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα 
που παραθέτει η Παγκύπρια Συνομοσπον-
δία Γονέων:

Χρήστες ναρκωτικών έχουν χτυπήσει 
συμμαθητές τους ή καθηγητές, με επιπό-
λαιους αλλά και σοβαρούς τραυματισμούς.

Διευθυντές τρέχουν στην αυλή να 
προλάβουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, με 

Η προσφορά των εκλελεγμένων 
τοπικών Αρχών στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των δη-

μοτών πιστεύω πως από κανέναν δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί. 

Ως τοπική Αρχή με την αμεσότητά 
της προς τους δημότες, την άμεση 
αναγνώριση των προβλημάτων, έχει 
προσφέρει πολλά, ώστε μικρές κοι-
νότητες να γίνουν σήμερα σύγχρονες 
πολιτείες. Έγιναν λάθη και παραλεί-
ψεις, ακόμα και εγκλήματα, για τα 
οποία κάποιοι φυλακίστηκαν. Αυτό 
δεν μειώνει καθόλου την τεράστια 
προσφορά των εκλελεγμένων τοπικών 
Αρχών στην ανάπτυξη της ποιότητα 
ζωής των απλών ανθρώπων. Είναι 
η μείωση των Δήμων η πανάκεια 
για τη μεταρρύθμιση των Τοπικών 
Αρχών;

Νομίζω, ηθελημένα ή άθελα, όσοι 
υποστηρίζουν ότι είναι πολλοί οι Δήμοι, 
κάνουν τραγικό λάθος, απαξιώνουν τον 
θεσμό και την προσφορά του. Μα δεν 
είναι αυτή η Πολιτεία που κάλεσε, μέσα 
από δημοψηφίσματα, τους πολίτες να 
ταχθούν υπέρ ή κατά της μετάβασης 
από Συμβούλιο Βελτιώσεως σε Δή-
μους; Πώς τώρα καταργούμε αυτήν 
τη λαϊκή επιθυμία, που θα ωφελήσει 
τους δημότες;

μείς εκτιμούμε πως η όποια ενο-
ποίηση θα πρέπει να είναι εκούσια από 
τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Κυριότε-
ρο, όμως, είναι πως η Κυβέρνηση θα 
έπρεπε να ξεκινούσε με τη λειτουργία 

συμπλεγματικών υπηρεσιών Δήμων και 
κοινοτήτων και όχι με μια συγκυριακή 
πλειοψηφία, να μειώσει τους Δήμους. 
Αλήθεια, πώς η Πολιτεία στηρίζει τους 
Δήμους, όταν πολλοί από αυτούς εκλι-
παρούν για να τους δοθεί ένας πολι-
τικός μηχανικός ή ένας υγειονομικός 
λειτουργός;

Πώς αφήνει η Πολιτεία Δήμους 
υποστελεχωμένους, χωρίς την επαρκή 
στήριξη, πώς οι Δήμοι θα λειτουργήσουν 
ως Τοπικές Κυβερνήσεις; Πώς μπο-
ρούν να  ανταποκρίνονται στις ολοένα 
κι αυξημένες απαιτήσεις των δημοτών;

Στόχος της μεταρρύθμισης θα πρέπει 
να είναι η παροχή δυνατοτήτων στους 
Δήμους  για να μπορούν, με τη σειρά 
τους, ως τοπικές Αρχές, να προσφέρουν 
ποιοτική αναβάθμιση μέσα από έργα 
και δράσεις που να ωφελούν τον δημότη  
κι ευρύτερα την κοινωνία.

Η επιμονή να μειωθούν εδώ και 
τώρα οι Δήμοι, μόνον αντιπαραθέσεις, 
που δεν βοηθούν κανέναν, θα έχουν 
ως αποτέλεσμα. Το χειρότερο είναι 
που με τη συνένωση, όπως διακη-
ρύττει η Κυβέρνηση, δύο ή και τριών 
Δήμων ή Κοινοτήτων, θα έχουμε στο 
τέλος τεράστιους γεωγραφικά Δήμους 
με γειτονιές υποβαθμισμένες. Αν θέ-
λουμε να ενισχύσουμε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, λοιπόν, θα πρέπει 
να της προσφέρουμε τα απαραίτητα 
εργαλεία, για να μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις 
του κόσμου.

Η μετεξέλιξη μιας κοινότητας σε 
Δήμο, υπογραμμίζουμε και πάλι, έγινε 
μετά από δημοψήφισμα με πολύ υψη-
λή συμμετοχή των δημοτών. Αυτήν 
τη λαϊκή ετυμηγορία, δυστυχώς, είναι 
που έρχεται να καταστρατηγήσει η 
Κυβέρνηση. Υπάρχει σύνταγμα και 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα πρέπει 
η Κυβέρνηση να τα σεβαστεί, και 
όχι με ευκαιριακές πλειοψηφίες να 
συρρικνώνονται η δημοκρατία και 
η λαϊκή βούληση. Εμείς πιστεύουμε 
ότι οι Τοπικές Αρχές χρειάζονται ενί-
σχυση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. 
Χρειάζεται οι Δήμοι να μετεξελιχθούν 
πραγματικά σε τοπικές κυβερνήσεις. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει και 
παρόν και μέλλον, και η ζωή έχει 
αποδείξει ότι βρίσκεται κοντά στον 
πολίτη, αγωνίζεται για την ποιοτι-
κή αναβάθμισή του. Υπήρξαν και 
υπάρχουν λάθη και αδυναμίες. Αυτό, 
όμως, που μετρά είναι η προσπάθεια 
να βρισκόμαστε πάντα κοντά στον 
δημότη και τα προβλήματά του. Να 
βρισκόμαστε στα καθημερινά, μικρά 
και μεγάλα, προβλήματά του. 

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να 
ακούσει αυτήν τη λαϊκή ετυμηγορία, 
γιατί, η όποια μεταρρύθμιση, ένα και 
μόνο στόχο θα πρέπει να έχει: το όφελος 
των δημοτών. 

* Δήμαρχος Γερίου

Σ ΟΔΡ Σ ΚΑΤΑΓΓ ΛΙ Σ ΣΤΗ Σ  Α Ο ΤΟΝ ΡΟ ΔΡΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

Γέμισαν ναρκωτικά οι σχολικές αυλές

Ο Γουώλτερ Έλιας Ντίσνεϋ γεν-
νήθηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ 
στις 5 Δεκεμβρίου 1901 και 

πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου 1966. Ήταν 
Αμερικανός animato , επιχειρηματίας, 
ηθοποιός φωνής και παραγωγός ταινιών. 
Θεωρείται πρωτοπόρος στη βιομηχανία 
του αμερικανικού animation. Μαζί με 
τον αδερφό του, όι Ντίσνεϋ, ίδρυσε το 

isne  ot e s t io.
Ως παραγωγός ταινιών, κατέχει ρεκόρ 

για τα περισσότερα Βραβεία Ακαδημίας που 
απέσπασε ποτέ ένα άτομο, έχοντας κερδίσει 
συνολικά 26 Όσκαρ από 59 υποψηφιό-
τητες. Κέρδισε τρεις Χρυσές Σφαίρες, δύο 
εκ των οποίων στην κατηγορία Σπουδαίο 
Επίτευγμα και ένα Βραβείο Έμμυ, μεταξύ 
άλλων τιμών. Αρκετές από τις ταινίες του 
συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο 
Κινηματογράφου της Βιβλιοθήκης του Κο-
γκρέσου.

Για να αντικαταστήσουν τον χαρακτήρα 
s al  t e ck  a it, ο Ντίσνεϋ και 

ο animato  Ουμπ Άιουερκς δημιούργη-
σαν τον χαρακτήρα icke  o se. Ο 
ίδιος περιέγραψε τον τρόπο προσέγγι-
σης του χαρακτήρα ως εξής: «Έπρεπε ο 
Μίκι να είναι απλός στον σχεδιασμό του. 
Τα αυτιά του ήταν στρογγυλά, ο κορμός 
του είχε το σχήμα αχλαδιού και τα πόδια 
του κατέληγαν σε δύο μεγάλες πατούσες, 
όπως ενός παιδιού που χρησιμοποιεί τα 
παπούτσια του πατέρα του. Δεν θέλαμε να 

του δώσουμε χέρια ποντικού, γιατί έπρεπε 
να θυμίζει άνθρωπο. Έτσι του φορέσαμε 
γάντια και του αφαιρέσαμε ένα δάκτυλο, 
γιατί τα πέντε έμοιαζαν υπερβολικά σε ένα 
τόσο μικρό σώμα».

Ο icke  o se παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά τον Μάιο του 1928, σε ένα 
τεστ προβολής της ταινίας μικρού μήκους 

lane a , αλλά αυτή και η δεύτερη 
ταινία παρωδίας, e allo in’ a c o, 
απέτυχαν να βρουν διανομέα. Μετά την 
επιτυχία που σημείωσε η ταινία του 1927, 

e a  inge , ο Ντίσνεϋ χρησιμοποί-
ησε συγχρονισμένο ήχο στην τρίτη ται-
νία μικρού μήκους, team oat Willie, 
εμπνευσμένη από την ταινία team oat 

ill . (1928), για να δημιουργήσει το 
πρώτο καρτούν με ήχο. 

Στις 9 Ιουνίου του 1934 έκανε την πρώτη 
της κινηματογραφική εμφάνιση σε δευτε-
ρεύοντα ρόλο η πάπια onal  a ntle o  

ck, στο επτάλεπτο επεισόδιο της σειράς 
ill  m onies, ονόματι e Wise ittle 
en. Το όνομά του είναι παρμένο από τον 

Αυστραλό παίκτη κρίκετ, Ντόναλντ Μπρά-
ντμαν. Η κακόκεφη και νευρική πάπια 
δημιουργήθηκε ως αντίθεση στον καλό 

icke  o se. 
Ο Γουώλτ Ντίσνεϋ νυμφεύθηκε το 1925 

την εικαστική καλλιτέχνιδα Λίλιαν Μπάουντς, 
η οποία εργαζόταν στο τμήμα «μελάνι και 
ζωγραφική» του isne  t io.

Απεβίωσε στις 15 Δεκεμβρίου του 1966, 

σε ηλικία 65 ετών, από καρκίνο του πνεύ-
μονα. Είχε δηλώσει: «Θα ήθελα το όνομα 
Ντίσνεϋ να είναι συνώνυμο με θεάματα 
ποιότητας που απευθύνονται σε όλες τις 
ηλικίες», αφήνοντας μιαν άτυπη διαθήκη 
στους κληρονόμους του. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτα-
θείτε στο .a tae i.com.
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  ουώ τερ τίσνε

ΓΟΝΈΙΣ ΛΈΝΈ ΈΜΆΤΆ 
ΓΙΆ ΝΆ ΜΉ ΣΤΈΙΛΟΥΝ 
ΤΆ ΠΆΙΔΙΆ ΤΟΥΣ 
ΣΤΆ ΣΧΟΛΈΙΆ ΟΠΟΥ 
ΆΛΏΝΙΖΟΥΝ ΒΆΠΟΡΆΚΙΆ

Μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς φελος των 
δημοτ ν και μ νο των δημοτ ν

ΥΠΉΡΞΆΝ ΚΆΙ ΥΠΆΡΧΟΥΝ 
ΛΆΘΉ ΚΆΙ ΆΔΥΝΆΜΙΈΣ. 
ΆΥΤΟ, ΟΜΏΣ, ΠΟΥ ΜΈΤΡΆ 
ΈΙΝΆΙ Ή ΠΡΟΣΠΆΘΈΙΆ ΝΆ 
ΒΡΙΣΚΟΜΆΣΤΈ ΠΆΝΤΆ ΚΟ
ΝΤΆ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟΤΉ ΚΆΙ ΤΆ 
ΠΡΟΒΛΉΜΆΤΆ ΤΟΥ. ΝΆ ΒΡΙ
ΣΚΟΜΆΣΤΈ ΣΤΆ ΚΆΘΉΜΈ
ΡΙΝΆ, ΜΙΚΡΆ ΚΆΙ ΜΈΓΆΛΆ, 
ΠΡΟΒΛΉΜΆΤΆ ΤΟΥ. Ή ΚΥ
ΒΈΡΝΉΣΉ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΦΈΙ
ΛΈΙ ΝΆ ΆΚΟΥΣΈΙ ΆΥΤΉΝ ΤΉ 
ΛΆ ΚΉ ΈΤΥΜΉΓΟΡΙΆ, ΓΙΆΤΙ, 
Ή ΟΠΟΙΆ ΜΈΤΆΡΡΥΘΜΙΣΉ, 
ΈΝΆ ΚΆΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΘΆ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΆ ΈΧΈΙ  ΤΟ ΟΦΈ
ΛΟΣ ΤΏΝ ΔΉΜΟΤΏΝ 

ΤΏΡΆ ΠΟΥ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ 
ΈΙΣΉΛΘΈ ΣΈ ΠΟΡΈΙΆ ΆΝΆΠΤΥΞΉΣ, 
Ή ΠΟΛΙΤΈΙΆ ΟΦΈΙΛΈΙ ΝΆ 
ΠΡΟΏΘΉΣΈΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ 
ΓΙΆ ΒΈΛΤΙΏΣΉ ΤΟΥ 
ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΈΠΙΠΈΔΟΥ 
ΤΏΝ ΜΉ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΏΝ 

«Η συγκέντρωση του πλούτου 
επιταχύνθηκε ακόμη περισ-
σότερο το 2018, με 26 δισε-

κατομμυριούχους να κατέχουν περιουσίες 
που ισούνται με το σύνολο των εισοδημάτων 
του φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας». 

ε αιχμή το κείμενο αυτό, η μη κυβερνητική 
fam  καταγγέλλει πως oι πλούσιοι γίνονται 

πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, με 
τον πλούτο των κροίσων να αυξάνεται με 
ιλιγγιώδη ρυθμό που μεταφράζεται σε 2,5 
δισ. δολάρια την ημέρα.  Πραγματικά, δεν 
μπορεί ο ανθρώπινος νους να χωρέσει αυτήν 
την εξωφρενική πραγματικότητα,  η οποία 

καταδυναστεύει την ανθρωπότητα προκαλώ-
ντας εκατόμβες δυστυχούντων καθημερινά, 
γεννώντας ταυτόχρονα το έγκλημα, τη βία 
και την τρομοκρατία. Φρονώ ότι στον 21ον 
αιώνα το οξύτερο πρόβλημα του πλανήτη δεν 
είναι πώς θα θρέψει τους φτωχούς αλλά πώς 
θα χορτάσει τους πλούσιους, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τη σχιζοφρενική κατάσταση 
που επικρατεί παγκοσμίως. Είναι ευκόλως 
αντιληπτό πως η αδικία και η φτώχια είναι η 
μήτρα του εγκλήματος,  το οποίο έχει πλέον 
εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της Γης.

Στην Κύπρο, η φτώχια κτυπά την πόρτα 
ολοένα και περισσότερων νοικοκυριών, 
ενώ η κοινωνική ανισότητα μεγαλώνει. 
Λόγω της τραπεζικής κατάρρευσης και της 
οικονομικής κρίσης, η μικρομεσαία τάξη 
στην Κύπρο έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα, 
ενώ οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
έχουν συρθεί στη φτωχοποίηση και την 
κοινωνική περιθωριοποίηση. Τώρα που η 
οικονομία εισήλθε σε πορεία ανάπτυξης, η 
Πολιτεία οφείλει να προωθήσει πολιτικές 
για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μη 
προνομιούχων συμπολιτών μας. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, τούτη την ώρα προέχει: 

1. Να αυξηθούν ουσιαστικά οι χαμηλές 
συντάξεις, οι οποίες σήμερα είναι σε πολύ 
χαμηλά  επίπεδα, που προσβάλλουν την 
αξιοπρέπεια των πρεσβυτέρων  συμπολιτών 
μας και δεν μας τιμούν ως χώρα, ως κοινω-
νία και ως λαό.  πρόσφατη απόφαση της 
Κυβέρνησης για αύξηση του επιδόματος 

των χαμηλοσυνταξιούχων κινείται προς 
την ορθή κατεύθυνση. Ωστόσο, απαιτείται 
η υιοθέτηση ριζοσπαστικών πολιτικών, 
ώστε η χαίνουσα κοινωνική πληγή των 
χαμηλών συντάξεων να κλείσει οριστικά.

2. Να κατοχυρωθούν νομοθετικά βα-
σικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας για να σταματήσει η εργασιακή 
εκμετάλλευση.

3. Να παταχθεί η αδήλωτη εργασία, η 
οποία κάνει θραύση, πλήττοντας τα κοι-
νωνικά ταμεία αλλά και τον υγιή αντα-
γωνισμό, μεταξύ εργαζομένων αλλά και 
μεταξύ επιχειρήσεων.

4. Να θωρακισθεί και ενδυναμωθεί ο 
θεσμός των Ταμείων Προνοίας ως  δεύτε-
ρου πυλώνα συνταξιοδότησης, καλύπτοντας 
το σύνολο των εργαζομένων.

5. Να λειτουργήσει ποιοτικό και αξιό-
πιστο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών 
και οπωσδήποτε να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ.

6. Να φορολογηθεί ο πλούτος στη βάση 
του τεκμηρίου πολυτελούς διαβίωσης και 
μέρος των εσόδων να κατατίθενται σε ξε-
χωριστό ταμείο για στήριξη των χαμηλο-
συνταξιούχων,  μέχρις ότου η κατώτατη 
σύνταξη φθάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Με αυτές τις πολιτικές, είναι βέβαιο 
ότι η φτώχια θα μειωθεί, η κοινωνική συ-
νοχή θα ενδυναμωθεί ουσιαστικά και η 
κοινωνία θα εισέλθει σε τροχιά ελπίδας, 
αποτρέποντας τα χειρότερα.

* Δημοσιογράφος 

Η σχι ο ρενικ  παγκοσμιοποίηση

ΝΗΣ ΝΟ ΩΝΤΟΣ*

Ν Ο ΥΤΟΣ 
Α ΑΛΑ ΑΡΟΥ*

κίνδυνο τη ζωή τους. Περιστατικό που ση-
μειώθηκε σε Λύκειο της Λεμεσού αναφέρει 
ότι εκπαιδευτικός, ο οποίος εντόπισε και 
έδιωξε εξωσχολικούς μαθητές που που-
λούσαν ναρκωτικά σε μαθητές του σχολείου 
του, δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του.

Μαθητές, λόγω χρήσης και ανεξέλε-
γκτης συμπεριφοράς στην τάξη και στα 
διαλείμματα,  «ανάγκασαν» τις Διευθύνσεις 
σχολείων να τους αποβάλουν ακόμα και 
διά παντός.

Σε σχολεία καταγράφηκαν υλικές ζημιές 
από μαθητές χρήστες ναρκωτικών, που 
συχνάζουν εκεί τα βράδια για να πάρουν 
τη δόση τους.

Σε συγκεκριμένα σχολεία της Λεμεσού 
και Πάφου το φαινόμενο ήταν μη διαχει-
ρίσιμο, με αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις να 
δώσουν οδηγίες για τοποθέτηση ιδιωτικής 
ασφάλειας για να αποφευχθεί η είσοδος 
ενηλίκων που πουλούσαν εξαρτησιογόνες 
ουσίες και εισέβαλλαν ακόμα και με το 
όχημά τους στα σχολεία.

Μαθητής, ο οποίος εκφραζόταν με ιδι-
αίτερα έντονη συμπεριφορά και ήταν εκτός 
εαυτού,  καταγγέλθηκε στην Ομοσπονδία 
για να έχει «ανοιχτά τα μάτια της».   

  
Δε  μπορο με α 

κλεί ουμε α μ ια
Τα λεφτά του κράτους θα έπρεπε να 

οδηγούνται στην πρόληψη και όχι, όπως 
γίνεται σήμερα, στην καταστολή, σχολιάζει 
ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Κυριάκος 
Νικηφόρου. «Είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα 
σχολεία, ένας σε κάθε σχολείο από τις δύο 
ειδικότητες. Επίσης επιβάλλεται να αυξηθεί 
και ο αριθμός των συμβούλων των σχολείων 
για να έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με 
τους μαθητές που αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα και να λάβουν βοήθεια», αναφέρει και 
προτείνει «την εισαγωγή του μαθήματος 
της Αγωγής Υγείας, κάτι που προτείνει και 
η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων». Οι 
οργανωμένοι Γονείς πιστεύουν ότι το εν 
λόγω μάθημα πρέπει να ξεκινήσει να δι-
δάσκεται από το Δημοτικό Σχολείο και όχι 
από το Γυμνάσιο. 

α ε ικα
εκ κα

Επίσης, ο κ. Νικηφόρου σημειώνει ότι, με 
βάση τη νομοθεσία, οι Διευθυντές είναι οι 
κατά νόμον  υπεύθυνοι να εκδίδουν εξώδικα 
για τους καπνιστές μαθητές ή καθηγητές 
στα σχολεία. «Αλλά ας μας απαντήσουν 
πόσα εξώδικα έχουν εκδοθεί;», διερωτή-
θηκε. «Οι νομοθεσίες δεν εφαρμόζονται. 
Οι γονείς γνωρίζουν τα σχολεία υψηλού 
κινδύνου, αλλά δεν γίνονται οι απαραίτητες 
ενέργειες να συλλάβουμε τους πωλητές». 
Ο κ. Νικηφόρου υποστηρίζει, επίσης, ότι 
υπάρχουν και περιπτώσεις Διευθυντών 
που προτιμούν να αποκρύβουν τέτοια 
προβλήματα. «Θα έπρεπε να τα βγάζουν 
για να δοθεί η κατάλληλη βοήθεια. Δεν 
μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια».

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΥΤΥ ΙΟΥ
 

.

Συλλέγουν νέα στοιχεία σοκ

Σύμφωνα με την τελευταία 
πανευρωπαϊκή έρευνα του 
2015, οι μαθητές στην Κύπρο 

σε ποσοστό 10  έχουν δοκιμάσει 
ναρκωτικές ουσίες έστω και μια 
φορά. Πάντως, η επόμενη έρευ-
να που αναμένεται να δοθεί στη 

δημοσιότητα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα καταγράφει, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες μας, πολύ μεγαλύ-
τερα νούμερα. Την ίδια ώρα, ας μην 
ξεχνούμε ότι οι μαθητές στην Κύπρο 
είναι δεύτεροι πανευρωπαϊκά στην 
κατανάλωση αλκοόλ  



έα έρυ α ε ικο
ο οκομείου ρ ακας
Η Πρ εδρος του Συνδέσμου Καρ-

διοπαθών και ίλων άρνακας, υγία 
υσεντ ίδου, γράφει για τη νέα πτέρυ-

γα στο Γεν. οσοκομείο άρνακας, την 
οποία αναμένουν εδώ και έξι χρ νια να 
αποπερατωθεί: 

«Τα χω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. 
Από την εποχή της αποικιοκρατίας ώς τη  
Δημοκρατία, καμία κυβέρνηση δεν έκτισε 
νοσοκομείο στη Λάρνακα, και εξηγούμαι: 
Το παλαιό Νοσοκομείο το έκτισε η μεγάλη 
ευεργέτιδα της Λάρνακας, Ευανθία Πιερίδου, 
το 1935, το υφιστάμενο, ο λαός των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών το 1985. Για τη Λευκωσία 
κτίστηκαν 3 Νοσοκομεία, για τη Λεμεσό 2, 
για την Πάφο 2, για την Αμμόχωστο 2, για 
την Κερύνεια 1 και για τη Λάρνακα κανένα!

»Η ταλαιπωρία του κόσμου που ανα-
γκάζεται να επισκεφτεί το Νοσοκομείο δεν 
περιγράφεται, αφού δεν υπάρχει επάρκεια 
χώρου για στάθμευση, λόγω της επέκτασης. 
Τι να πω για τους καρδιοπαθείς της πόλης 
και επαρχίας Λάρνακας, που ταλαιπωρού-
νται, αφού ούτε ένα ιατρείο δεν υπάρχει; Οι 
καρδιολόγοι εξετάζουν όπου βρουν, πότε 
στο Γυναικολογικό, στο Παθολογικό, στο 
Ουρολογικό, το Οφθαλμολογικό, όπου λάχει! 

»Όσο για τη νοσηλεία των καρδιοπαθών, 
παρόλο που από το 2012 δημιουργήθηκε 
καρδιολογική πτέρυγα νοσηλείας με 10 κρε-
βάτια, οι καρδιοπαθείς νοσηλεύονται όπου 
λάχει! Στο Παθολογικό, στο Χειρουργικό, 
στο Ορθοπεδικό, στο Γυναικολογικό κ.λπ, 
χωρίς την απαιτούμενη εξειδικευμένη ομάδα 
νοσηλευτών, χωρίς τηλεμετρία  Ευτυχώς 
που κάποιοι επιβιώνουν

»Επίσης, αντιλήφθηκε κάποιος υπεύθυνος 
την ταλαιπωρία όλων των ασθενών που επι-
σκέπτονται το Νοσοκομείο (δεν πηγαίνουν 
για ψυχαγωγία στο νοσοκομείο αλλά για 
τον γιατρό); Εδώ και 6 χρόνια σταθμεύουν 
όπου βρουν χώρο σε απόσταση πέραν του 
μισού χιλιομέτρου. Κανενός δεν ιδρώνει το 
αφτί γι’ αυτήν την κατάσταση που επικρα-

τεί. Από χρόνο σε χρόνο και από μήνα σε 
μήνα, μόνο υποσχέσεις ακούμε. Στο τέλος 
θα περιμένουμε άλλα τόσα χρόνια σίγουρα 
για τον εξοπλισμό!!! Να είστε βέβαιοι γι’ 
αυτό κι όποιος αντέξει

»Έλεος, πια, τι αμαρτίες έχει να ξεπλη-
ρώσει η Λάρνακα;».  

οια α εί αι ελικ  
 λυπ ερ  ια ο ε

Ο Κυριάκος Πολυκάρπου αναφέρε-
ται στις εξελίξεις που αλλά ουν μέρα 
με τη μέρα σχετικά με την επικείμενη 
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος 

γείας ΓεΣ : 
«Ο φαύλος κύκλος με το Γενικό Σχέδιο 

Υγείας καλά κρατεί. Οι εξελίξεις τρέχουν και 
τα δεδομένα αλλάζουν σχεδόν καθημερινά. 
Εκεί που όλα έδειχναν ότι το νερό μπαίνει 
στ’ αυλάκι και η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα 
έχει αίσιο τέλος, και μάλιστα λίαν συντό-
μως, άρχισαν οι ανατροπές. Άλλος το πι, 
άλλος το ξι, άλλος το κοντό και άλλος το 
μακρύ... Και ο πόλεμος συμφερόντων για το 
περιβόητο σίριαλ, που παίζεται εδώ και 20 
περίπου χρόνια, ξαναφουντώνει. Η ανεύ-
ρεση κοινής συνισταμένης απ’ όλους τους 
εμπλεκομένους αιωρείται κάπου ανάμεσα 
στις διαφωνίες για το περιεχόμενο, όπως 
δηλαδή και στο Κυπριακό, όπου μοναδική 
σύγκλιση απόψεων είναι η διαφωνία στο 
περιεχόμενο της λύσης. Και το παιχνίδι συ-
νεχίζεται απ’ όλους τους συντελεστές. Κυ-
βέρνηση, κόμματα, ασφαλιστικές, εργοδότες, 
εργαζόμενοι παντός είδους στον τομέα της 
υγείας, ιδιώτες γιατροί και νοσηλευτήρια, 
φαρμακευτικές κ.λπ.

»Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που 
διακυβεύονται, δυστυχώς, παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στην εφαρμογή ή όχι ενός 
τέτοιου Σχεδίου. Για να λέμε και τα πράγ-
ματα με τ’ ονοματάκι τους, προς αποφυγήν 
οποιασδήποτε παρεξήγησης, όλοι θέλουν 
την εφαρμογή του ΓεΣΥ! Αλλά, με το δικό 
τους κοστούμι, κομμένο και ραμμένο στα 
δικά τους μέτρα... όπως είπαμε και παραπά-

νω, με το δικό τους περιεχόμενο! Και όπως 
λέει και η παροιμία, όπου λαλούν πολλά 
κοκόρια αργεί να ξημερώσει... . 

»Στην αντίπερα όχθη οι πολίτες, η μάζα 
του πληθυσμού, αναμένοντας τον τελικό 
λογαριασμό, παρακολουθούν τα τερτίπια 
των προαναφερομένων, που διαφεντεύουν 
και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον 
θεσμό προς ίδιον όφελος. Όσο λοιπόν τα 

δεδομένα αλλάζουν και όσο οι απαιτήσεις 
αυξάνονται, αυτονόητη θα πρέπει να θε-
ωρείται και η αύξηση στον λογαριασμό. 
Της συνεισφοράς και των συμπληρωμών 
σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες».

ορεία προς ο  λε ρο
 ριστος Αθηνάκης περιγράφει 

τη στιγμή της αποσυναρμολ γησης 
της ταμπέλας της ΣΠΕ στην κεντρική 
οδ  της κοιν τητας Πάχνας, πως αυτ ς 
την έ ησε: 

ταν γύρω στο μεσημέρι μερικές 
μέρες πριν και, καθώς διέσχιζα περπατητός 
την κεντρική οδό της κοινότητας Πάχνας, 
βρέθηκα αντιμέτωπος με το πιο αποκρου-
στικό θέαμα της ζωής μου. Ήταν η στιγμή 
κατά την οποία κάποιος υπάλληλος, ανε-
βασμένος σε μια σκάλα, είχε σαν αποστολή 
την αποσυναρμολόγηση της ταμπέλας στην 
οποία αναγράφονταν τα αρχικά Σ.Π.Ε. και 
ασφαλώς δίπλα από τα αρχικά αναγραφόταν 
επίσης και το όνομα της κοινότητας. 

»Και αντικρίζοντας αυτό το θλιβερό θέ-
αμα, μου ήταν αδύνατο να παραμείνω στο 
σημείο εκείνο έστω και για ένα δευτερόλεπτο, 
αντιθέτως ήθελα να απομακρυνθώ όσο πιο 
γρήγορα μπορούσα. 

»Και ενώ απ’ τη μια πλευρά δεν έβλεπα 
τίποτε άλλο παρά μόνο φτωχούς αγρότες 
του μόχθου και της βιοπάλης, ρακένδυτα 
παιδιά, καθώς και τις μάνες της παλιάς επο-
χής που δεν ήξεραν ποιον να πρωτοκλά-
ψουν -αφού τα παιδιά τους πουλιόντουσαν 
για ένα κομμάτι ψωμί, ενώ κάποια άλλα 
κατέληγαν στο σανατόριο είτε στα φτωχά 
στενοσόκακα των πόλεων, όπου κυκλο-
φορούσαν σαν αδέσποτα σκυλιά- στην 
αντίπερα όχθη και στην απέναντι πλευρά 
που εκείτετο πλέον νεκρή η πινακίδα της 
Σ.Π.Ε., διέκρινα όλους τους τοκογλύφους 
και απατεώνες της παλιάς εποχής να ξυ-
πνούν από βαθύ λήθαργο και να γίνονται 
ένα με τους σημερινούς χρηματοπαίκτες, 
τους χρηματολάτρες, τους τζογαδόρους και 
τους κάθε λογής μαφιόζους και όλοι μαζί 

να στήνουν ένα τρελό πανηγύρι κανιβάλων, 
έτοιμοι να χορέψουν τον χορό του Ησα α 
στο άψυχο κουφάρι του Συνεργατισμού, 
που έβαζε πάντοτε φρένο και φραγμό στα 
δόλια και πονηρά σχέδια όλων εκείνων, 
που πάντοτε νοσταλγούσαν το αμαρτωλό 
παρελθόν. 

»Θα πρέπει όμως όλοι αυτοί να ξέρουν 
ότι αυτό το άψυχο αντικείμενο, στο οποίο 
αναγραφόταν η Σ.Π.Ε. της κοινότητας και 
το οποίο θα ερίχνετο προδομένο και κα-
ταφρονημένο σε κάποιο σκουπιδότοπο, 
έχει όνομα, έχει και φωνή αλλά και μια 
ένδοξη ιστορία. Και εκεί που θα βρίσκεται, 
θα δακτυλοδείχνει για πάντα τους ηθικούς 
αυτουργούς, τους νεροκουβαλητές αλλά 
και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους 
του λαού, οι οποίοι την 8η Ιουλίου 2018 
και την 3η μεσημβρινή επικύρωναν στην 
πράξη τη συναλλαγή του αίσχους και του 
ξεπουλήματος του Συνεργατισμού, αλλά και 
τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, ενώ ταυτό-
χρονα εθυσιάζετο ένα ολόκληρο δάσος για 
να σωθεί ένα ρημαγμένο δέντρο ». 

ποιοι αλ ε  καλ  
εικ α που έ ουμε προς α 
έ  ρίμα  

Ο Α. ατ ηαντώνης γράφει για μία 
εμπειρία που είχε σε ένα σουβλατ ίδικο 
στο κέντρο της ευκωσίας και εκφρά-
ει τον θυμ  του για τη συμπεριφορά 

κάποιων Κυπρίων: 
«Πρόσφατα είχα πάει στη Λευκωσία, όπου 

επισκέπτομαι έναν καλό φίλο, πίνουμε καφέ, 
παίζουμε τάβλι και λοιπά. Το περασμένο 
Σάββατο, ωστόσο, του έτυχε κάτι και δεν 
συναντηθήκαμε. Έτσι, μια και ήμουνα στην 
κυπριακή πρωτεύουσα, ε, για να μη γυρίσω 
Λεμεσό άπραχτος, πήγα εκεί στην πλατεία 
Σολωμού, σε ένα μικρό σουβλατζίδικο, το 
οποίο έχει ένας πολύ ευγενικός, Τ κ συ-
μπατριώτης μας...

» Κάποια στιγμή, μπαίνει ένας τύπος, 
θα τανε γύρω στα 40-45, ψηλός, γεμάτος, 
με χρυσή αλυσίδα στο χέρι. Συνοδευόταν 

από μια κοπέλα. Φαινόταν ματσωμένος. Κά-
θισε και παρήγγειλε κι αυτός δυό mi e . 
Ενισχυμένη με σεφταλιές δηλαδή, και 
μια παγωμένη a ls e g... Σε λίγο, του τα 
έφερε η ξένη σερβιτόρα (ουδείς Κύπριος 
καταδέχεται αυτό το επάγγελμα σήμερα), 
και άρχισαν να τρώνε με τη φίλη του... Σε 
λίγο, ήρθε και το δικό μου φαγητό. Κάποια 
στιγμή, μπαίνει στο μικρό σουβλατζίδικο 
ένας νεαρός, αξύριστος, ντυμένος με πολύ 
φτωχικά ρούχα, Ελληνοκύπριος. Πρέπει 
να ήταν γνωστοί, διότι τον φώναξε μέσα, ο 
τύπος που λέγαμε.

»Άκουγα πολύ καλά τι λέγανε, αφού 
ήταν πολύ κοντά στο τραπεζάκι που καθό-
μουν εγώ. Έχω που τα χτες να φάω, κύριε 
Κώστα... Γυρίζω ούλλη μέρα... Τίποτα! Εν 
υπάρχει ππαράς στο παζάρι!.. . Ο πρώτος, 
τρώγοντας σαν πεινασμένος λύκος, καλεί 
τη σερβιτόρα να φέρει ακόμη ένα ποτήρι. 
Φέρε αλλόναν ποτήριν, Ιβάνκα μου, για 

το φιλούιν μου!.. . Εκείνη το φέρνει. Βάζει 
λίγη μπύρα στο ποτήρι του καημένου του 
νεαρού. Εκείνος, τον ευχαριστεί και πίνει λίγο. 
Αλλά, η συνέχεια είναι που με εκνεύρισε 
αφάνταστα. Εισέρχεται ένας καλοντυμένος, 
θα τανε γύρω στα 52-55. Χαιρετάει τον τύπο 
που έτρωγε και κοντοστέκεται. Σημειώστε, 
ότι δεν υπήρχε ελεύθερη καρέκλα εκεί, 
ήταν σχετικά μικρός ο χώρος. Και τι λέγει 
στον φτωχοντυμένο νέο; Ακόμα κάθεσαι, 
ρε Σαββή; Σήκου πάνω, ρε, να κάτσω!.. . 
Ο φίλος του, δεν αντέδρασε... Συνέχισε να 
τρώγει σαν γουρούνι!..

»Ο νέος, φανερά θιγμένος, σηκώθηκε, 
τους χαιρέτησε ντροπαλά και σεμνά, πήρε 
και μια φθαρμένη σακουλίτσα που είχε μαζί 
του, και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Εκνευ-
ρίστηκα τόσο με την αγένεια και των δύο 
συμπατριωτών μας, που μου ήρθε να τους 
βρίσω. Ή να τους πετάξω το πιάτο μου στο 
κεφάλι. Έλεος, μα έλεος δηλαδή! Αυτή η 
συμπεριφορά αμαυρώνει την σχετικά καλή 
εικόνα, που διατηρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, 
ως λαός. Φιλόξενος και ευγενής. Προσηνείς, 
καλοσυνάτοι και καλοί ως Κύπριοι ». 

ΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
.  

ράση για αύξηση των 
παιδοψυχολόγων και 
πρόσληψη κοινωνικών 
λειτουργών στα σχολεία  
αναλαμβάνουν οι οργα-
νωμένοι γονείς της Μέ-
σης Εκπαίδευσης, μετά 

τα τελευταία ανατριχιαστικά γεγονότα που 
είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά 
με τη χρήση ναρκωτικών από μαθητές. 

ο αί μα  ο έ  
Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομο-

σπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, 
Κυριάκος Νικηφόρου, σε δηλώσεις του 
στη «Σ», ανέφερε πως οι οργανωμένοι 
γονείς θα αναλάβουν σημαντική δράση 
για να πετύχουν τους στόχους που έθεσαν. 
Πρωτίστως, όπως είπε, θα έρθουν σε επαφή 
με τους αρμόδιους φορείς, την Υπηρεσία 
Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
και την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου, ενώ προγραμματίζουν να διορ-
γανώσουν και μία διάσκεψη Τύπου, κατά 
την οποία θα θέσουν και επίσημα το αίτημά 
τους για ένταξη κοινωνικών λειτουργών 
στα σχολεία και για αύξηση των παιδο-
ψυχολόγων. 

Σύμφωνα με τον κ. Νικηφόρου, αυτήν 
τη στιγμή σε κάθε παιδοψυχολόγο που 
εργάζεται στα σχολεία αναλογούν γύρω 
στους 3 χιλιάδες μαθητές. Η πρόταση των 
γονέων είναι να αυξηθούν,  ώστε να υπάρχει, 
για παράδειγμα, ένας ψυχολόγος σε κάθε 
δύο σχολεία. Αυτό, βέβαια, όπως εξηγεί, 
θα καθοριστεί ανάλογα με τον πληθυσμό 
του κάθε σχολείου. Ταυτόχρονα, οι Γονείς 
προτείνουν όπως ο κάθε παιδοψυχολό-
γος πλαισιώνεται από έναν κοινωνικό 

Της Κυριακής
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Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να 
σχολιάσουν ή να καταθέσουν 
ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν 
τις επιστολές τους στο email 
sinta i sime ini.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

Γράμματα απ  αναγν στες της Σ

οιν νικοί ειτουργοί 
επί το έργον

Τον ρ λο των κοινωνικών λειτουργών, μέσα απ  
τις δικές της εμπειρίες, αναλύει μιλώντας στη Σ  η 
μοναδική κοινωνική λειτουργ ς που εργάστηκε ποτέ 
σε σχολικ  πλαίσιο επί καθημερινής βάσεως μέσω του 
προγράμματος Γέφυρα: Η κοινωνία σύμμαχος του 
σχολείου , σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης για επτά 
ολ κληρα χρ νια 2 2 1 . Πρ γραμμα το οποίο 
στήριξε το ημαρχείο Στροβ λου και συγκεκριμένα 
το δρυμα Πολυδύναμο ημοτικ  Κέντρο Στροβ λου 
σε συνεργασία με το πουργείο Παιδείας. 

πως μας είπε, αναλάμβανε περιπτώσεις μαθητών 
που χρειά ονταν τη βοήθεια και την επαγγελματική 
της στήριξη. Τους επισκεπτ μουν στα σπίτια τους, 
έκανα μία κουβέντα με τους ίδιους και τους γονείς 
τους, τους συμβούλευα και ενημέρωνα το σχολείο 
για τα προβλήματα που έβλεπα τι υπήρχαν και ει-
σηγούμουν στη ιεύθυνση και τους καθηγητές μία 
διαφορετική μεταχείριση για τα παιδιά αυτά, ανάλογα 
με την περίπτωση. βλεπα επίσης τις κοινωνικοοι-
κονομικές ανάγκες που είχε ο κάθε μαθητής. Για 
παράδειγμα είχαμε έναν μαθητή που μετά απ  έρευνα 
κατάλαβα τι κοιμ ταν σε φάρμα και ενημέρωσα το 
σχολείο σχετικά για να λάβει βοήθεια. 

Αναλάμβανα, επίσης, υποθέσεις μαθητών με 
πρ θεση για εγκατάλει η του σχολείου. Μάλιστα, θυ-
μάμαι μία περίπτωση εν ς μαθητή που καταφέραμε 
μα ί και παρέμεινε στο σχολείο και τελικά το τελείωσε 
στα 21 του χρ νια. Είχαμε και περιπτώσεις μαθητών 
που ήταν χρήστες ναρκωτικών. Είχα εντοπίσει έναν 
1 χρονο μαθητή που έκανε χρήση και παρέπεμ α 
την υπ θεση στην αρμ δια κρατική δομή, για να λάβει 
τη στήριξη και τη βοήθεια που χρεια ταν.

να άλλο θέμα που συνάντησα αρκετές φορές 
ήταν ο σχολικ ς εκφοβισμ ς, ή αλλιώς το γνωστ  

. Είχαμε βίαιους μαθητές, που κτυπού-
σαν ακ μα και καθηγητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
συ ητούσαμε εναλλακτικούς τρ πους διεκδίκησης 
του δικαίου ή έκφρασης συναισθημάτων και με 
κάποιους λειτουργούσε αυτ  το σύστημα και είχαμε 
αποτελέσματα.

πήρξαν και πολλές άλλες περιπτώσεις παιδιών 
με διάφορα κοινωνικά προβλήματα, με τα οποία 
συ ητούσαμε και προσπαθούσαμε μα ί να βρούμε 
τη λύση που ταιριά ει στον καθένα. Για παράδειγμα 
είχαμε μαθήτριες, οι οποίες δεχ ντουσαν παθητικά 
την οποιαδήποτε συμπεριφορά απ  τους εκάστοτε 
συντρ φους τους και κυρίως στο σεξουαλικ  κομμάτι. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις δουλεύονταν θέματα για τον 
σεβασμ  στον εαυτ  τους και ανακατασκευά αμε την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεικ να τους. Γενικ τερα, 
συ ητούσαμε τους στ χους τους για το μέλλον και 
μέσα απ  τη συ ήτηση αναδεικνύαμε κίνητρα για να 
βελτιώσουν την ποι τητα ωής τους , εξιστορεί η ίδια. 

Καταληκτικά και ερωτηθείσα γιατί σταμάτησε να 
επιτελεί το κοινωνικ  της έργο στα σχολεία, μας είπε 
πως το πρ γραμμα ακυρώθηκε για οικονομικούς 
λ γους απ  το πουργείο Παιδείας.

λειτουργό, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα βάσει 
του νόμου να επισκέπτεται κατ’ οίκον τα παιδιά και 
τους γονείς τους και να επιλαμβάνεται των προβλη-
ματικών θεμάτων που προκύπτουν. Όσον αφορά 
το έργο των Συμβούλων Επαγγελματικής Αγωγής 
(ΣΕΑ), που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία, εξήγησε 
πως δεν μπορούν να ασχολούνται και με αυτά τα 
ζητήματα, καθώς έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας από 
τα υπόλοιπά τους καθήκοντα, ενώ δεν έχουν ούτε 
τη νομική ευχέρεια πολλές φορές για να επέμβουν. 

ρ ες απ  ο υμ ιο 
Ο κ. Νικηφόρου κατέληξε στο ανησυχητικό 

συμπέρασμα πως υπάρχουν χρήστες ναρκωτικών 
ακόμα και από την Α’ Γυμνασίου, οπότε θεωρεί ότι η 
ενημέρωση των μαθητών για την πρόληψη θα πρέπει 
να γίνεται από το Δημοτικό. Περαιτέρω, σημείωσε ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένα σχολεία που αντιμετωπίζουν 

μεγάλο πρόβλημα και τόνισε πως σε αυτά θα έπρεπε 
να υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση. Ως παράδειγμα 
έφερε ένα σχολείο στη Λεμεσό, στο οποίο το πρόβλημα 
των ναρκωτικών ήταν τεράστιο, αφού τα βαποράκια 
εισέρχονταν ανενόχλητα μέσα στο σχολείο για να 
πουλήσουν ναρκωτικά στους μαθητές. «Μετά από 
αυτήν τη διαπίστωση, ζήτησα από την Εφορεία να 
βάλει φύλακες για να μην επιτρέπετε η είσοδος σε 
κανέναν. Μέσα σε 6 μήνες το σχολείο καθάρισε από 
τα βαποράκια. Είναι περιφραγμένο και δεν μπορεί να 
μπει κανένας», δήλωσε ο κ. Νικηφόρου. Περαιτέρω, 
ανέφερε πως έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως 
τα βαποράκια παραμονεύουν έξω από τα σχολεία, 
καθώς στο συγκεκριμένο σχολείο, σε μία περίοδο 
τεσσάρων ημερών που δεν υπήρχε φύλακας, την 
πρώτη ημέρα δεν παρουσιάστηκε κάποιο περιστατικό, 
αλλά τις υπόλοιπες τρεις μέρες έκαναν και πάλι την 
εμφάνισή τους βαποράκια. 

ομ α υλλ εις 
α λίκ  ε έ α ρ ο   

Ο κ. Νικηφόρου ανέφερε πως οι αριθμοί των 
υποθέσεων χρήσης ναρκωτικών από ανηλίκους 
αυξάνονται, ενώ οι ηλικίες μειώνονται. 

Χαρακτηριστικά του μεγέθους του προβλή-
ματος είναι και τα στατιστικά της Αστυνομίας, 
σύμφωνα με τα οποία εντός του 2018 συνελή-
φθησαν για υποθέσεις ναρκωτικών, συνολικά 
70 ανήλικοι. Παράλληλα -πέρα από τα ναρκωτι-
κά- όπως είπε, προβληματισμό προκαλούν και 
τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης της ΕΕ για το 
αλκοόλ, που δείχνουν πως η Κύπρος είναι η 
3η χώρα μεταξύ των κρατών μελών στην προ-
σβασιμότητα των ανηλίκων στο αλκοόλ και η 
2η στη χρήση, με τους μαθητές μας να πίνουν 
πέντε ποτήρια στην κάθε τους έξοδο. 



Της Κυριακής

επορτάζ 28
03.02.2019

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com

ΛΩΡΑΚΑ, Μ Α, ΚΙΣΣΟΝ ΡΓΑ ΚΑΙ Λ Μ Α ΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΣΗ  ΚΑΙ Α ΟΥΝ ΣΤΟ  ΣΤΗ Μ ΤΑΡΡΥ ΜΙΣΗ ΤΡΙΔΗ 

Δήμος  Δυτικής Πάφου

ΈΔΏ ΚΆΙ  ΧΡΟΝΙΆ 
ΈΧΟΥΜΈ ΈΦΆΡΜΟΣΈΙ 
ΤΉ ΣΥΜΠΛΈΓΜΆΤΟΠΟΙΉΣΉ
ΥΠΉΡΈΣΙΏΝ ΣΤΉΝ ΠΡΆΞΉ ,
ΔΙΆΜΉΝΥΟΥΝ ΟΙ ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ 
ΚΟΙΝΟΤΆΡΧΈΣ

ι αντιδράσεις που 
προκαλούνται από 
την πρόθεση του 
Υπουργείου Εσω-
τερικών για τις συγ-
χωνεύσεις Δήμων, 
στο πλαίσιο της 

επικείμενης αναδιάρθρωσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,  δεν μένουν μέχρι εκεί. 
Οι Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο, που 
βρίσκονται γεωγραφικά δίπλα από μεγα-
λύτερους ή μητροπολιτικούς Δήμους και 
βλέπουν το ενδεχόμενο «προσάρτησης», 
συγχώνευσης ή απορρόφησής τους ως 
καταστροφικό, άρχισαν ήδη να στέλνουν 
τα πρώτα μηνύματα. Είναι, όμως, μόνο οι 
Δήμοι που αντιδρούν; Η απάντηση είναι 
ασφαλώς αρνητική. Αντιδρούν και κοινό-
τητες και μάλιστα ουκ ολίγες. Στην Πάφο, 
για παράδειγμα, το «δυτικό σύμπλεγμα» 
κοινοτήτων Χλώρακα, Έμπα, Κισσόνεργα 
και Λέμπα ήδη συντονίζονται και οργα-
νώνουν τις επόμενές τους κινήσεις, στέλ-
νοντας μηνύματα με αποδέκτη κυρίως το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 

α ί μπορο με καλ ερα  
Οι τέσσερεις κοινότητες, με κοινή ανα-

κοίνωσή τους, διαμήνυσαν πως οποιαδή-
ποτε προσπάθεια απορρόφησης ή προ-
σάρτησής τους, όπως την χαρακτηρίζουν, 
δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Για τον 
σκοπό αυτό μάλιστα οι πρόεδροι των Κοι-
νοτικών Συμβουλίων Χλώρακας, Έμπας, 
Κισσόνεργας και Λέμπας σημειώνουν ότι 
«η πρόταση της Ένωσης Κοινοτήτων για 
συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών είναι 
λογική και προς τη σωστή κατεύθυν-
ση, εφόσον», όπως αναφέρουν, «ήδη οι 
κοινότητές μας εδώ και 15 χρόνια έχουν 
συμπλεγματοποιήσει αρκετές υπηρεσίες 
και λειτουργούν ομαλά εξοικονομώντας 
πόρους για τις κοινότητες μας. Θεωρούμε», 
προσθέτουν, «ότι αφού θεσμοθετηθούν 
τα συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων 
και λειτουργήσουν, θα μπορούν να με-

τεξελιχθούν σε πλήρες σύμπλεγμα ή και 
Δήμο, δεδομένου ότι ο απώτερος στόχος 
είναι η άρτια εξυπηρέτηση του πολίτη».  

ι αρι μοί
Να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω κοινό-

τητες στις τελευταίες εκλογές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (τον  Δεκέμβριο του 
2016) είχαν συνολικά πέραν των 6,5 
χιλιάδων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, 
δηλαδή περισσότερους απ’ όσους έχει ο 
Δήμος Γεροσκήπου (4.799) ή ακόμη και 
περισσότερους απ’ όσους έχουν συνολικά 
οι άλλοι δυο μικροί Δήμοι της επαρχίας, 
Πέγειας  (2.750) και Πόλεως Χρυσοχούς 
(2.110). Ωστόσο, επειδή στις τοπικές εκλογές 
περιλαμβάνεται και ο αριθμός των κοινο-
τικών κατοίκων που ενεγράφησαν στους 

ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους, 
κάναμε τη σύγκριση 
και με τις Προεδρικές 
Εκλογές του 2018, ώστε 
να μπορέσουν οι αναγνώστες 
της «Σ» να αντιληφθούν τα πραγματικά 
μεγέθη των πιο πάνω κοινοτήτων.  

Βάσει λοιπόν των τελευταίων εκλογών, 
στις οποίες εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι 
μόνο Κύπριοι πολίτες, το σύμπλεγμα των 
κοινοτήτων Χλώρακας, Έμπας, Κισσόνεργας 
και Λέμπας είχε στους εκλογικούς καταλό-
γους συνολικά 6.170 πρόσωπα σε σχέση 
με 4.496 που είχε ο Δήμος Γεροσκήπου, 
1.750 που είχε ο Δήμος Πέγειας και 1.561 
που είχε ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς. Να 
σημειωθεί ότι ο Δήμος Πάφου, ο μητροπο-

λιτικός Δήμος της Επαρχίας, στις Δημοτικές 
Εκλογές είχε 19.406 ψηφοφόρους και στις 
Προεδρικές 16.069. 

 οικο ομικ  αυ ο υ αμία  
Επιπρόσθετα, οι τέσσερεις κοινότητες, 

εκτός από την αριθμητική τους υπεροχή 
έναντι αρκετών Δήμων, όχι μόνο στην Πάφο 
αλλά και σε παγκύπριο επίπεδο, διαθέτουν 
μεγάλο παραλιακό τόξο,  στο οποίο φιλο-
ξενούνται σήμερα αρκετά ξενοδοχεία 3-5 
αστέρων και τουριστικές μονάδες. Μόνο 
από τα τέλη διανυκτέρευσης, αλλά και τις 
εισπράξεις από φόρους και άλλες υπηρε-
σίες, τα κοινοτικά έσοδα είναι αρκούντως 
ικανοποιητικά για να προσφέρουν στις 
κοινότητες οικονομική αυτοδυναμία και 

αναπτυξιακούς  προϋπολογισμούς 
με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα 

υποδομών. 
Πέραν πάντως των 

αριθμών, οι τέσσε-
ρεις κοινότητες από 
μόνες τους έχουν ήδη 
προχωρήσει σε κοι-
νές δράσεις π.χ. για 
αγορά υπηρεσιών δι-

ακομιδής σκυβάλων. 
Επίσης, πρόκειται για 

περιοχές που φημίζονται 
για το φυσικό τους κάλ-

λος, τους αρχαιολογικούς 
θησαυρούς και τα καταλύματα 

που διαθέτουν, γεγονός που τις καθιστά 
πόλο έλξης παγκυπρίως και όχι μόνο. Τέ-
τοια παραδείγματα είναι οι αρχαιολογικοί 
οικισμοί στην Κισσόνεργα, η επικείμενη 
δημιουργία του Πολιτιστικού Χωριού στη 
Λέμπα, η προγραμματισμένη κατασκευή της 
μαρίνας στην Κισσόνεργα και άλλα πολλά. 
Αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα εντείνουν 
το αίσθημα των κατοίκων για «αυτοδιάθεση» 
και ενδυναμώνουν τις ενστάσεις τους σε 
οποιοδήποτε σενάριο προσάρτησής τους 
είτε στην Πάφο είτε στην Πέγεια.  

ια ί ι Δ μος  
Λαμβάνοντας μάλιστα όλα αυτά υπόψη, 

το αίτημα των κοινοτήτων για μελλοντική 
πιλοτική μετεξέλιξη τους σε Δήμο, μόνο 
παράλογο δεν φαντάζει. Αν δε το Υπουργείο 
Εσωτερικών «προσθέσει» τις κοινότητες 
Τάλα, Τρεμιθούσα, ενδεχομένως και την 
(κάπως γεωγραφικά απομακρυσμένη) 
Μεσόγη στις τέσσερεις προαναφερθείσες 
κοινότητες, τότε τα δεδομένα, όχι απλώς 
αλλάζουν ραγδαία προς τα πάνω, αλλά θα 
μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους 
Δήμους σε παγκύπρια βάση. Με πληθυσμό 
που θα υπερβαίνει τους 20.000 κατοίκους 
(9.500 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι το 2016), 
αλλά και με «πλούσιες» και κερδοφόρες 
παραλίες, πολλά ξενοδοχεία, τουριστικά 
καταλύματα και εστιατόρια, μαρίνα, μίνι 
γήπεδα γκολ, μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και πάρκα. 

ο παρ ει μα
ς λ ρακας 
Χαρακτηριστικό των όσων περιγράφουμε 

είναι ένα σχετικό άρθρο του προέδρου του 
Κ.Σ. Χλώρακας, Νικόλα Λιασίδη, ο οποίος 
τονίζει πως η κοινότητά του έχει περισσό-
τερο πληθυσμό από αρκετούς Δήμους της 
Κύπρου, όπως τα Λεύκαρα, η Αθηένου, 
η Αγία Νάπα, η Δρομολαξιά, η Σωτήρα 
και άλλοι. Σημειώνει, επίσης, ότι ο προϋ-
πολογισμός της Χλώρακας είναι μεγαλύ-
τερος των Δήμων Αγίου Δομετίου, Αγίου 
Αθανασίου, Σωτήρας, Δερύνειας, Γερίου, 
Τσερίου, Δρομολαξιάς, Αθηένου, Πόλεως 
Χρυσοχούς και Λευκάρων. Αναφέρει δε 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ένα 
τρίτο των εξόδων αυτών των Δήμων τα 
πληρώνει το κράτος, αφού η τακτική κρα-
τική χορηγία ξεκινά από 600.000 και 
φτάνει μέχρι 1.500.000, ενώ, σύμφωνα 
με τον κ. Λιασίδη, το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Χλώρακας, που λαμβάνει κρατική χορηγία 

150.000, έκανε περισσότερα έσοδα από 
αυτές τις τοπικές Αρχές. 
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Λ ΥΚΩΣΙΑ
σαγκάρης ούκας  ρί α ιγεν    

Βύρ νος  d e e  ευκ σία  τη  
7   

Η ιάδου - αννίδου τίνα  ε  ένεντ  
7  έναντι περαγοράς ηαινίτη  α-
ουριώτισσα  τη    
αυρομμάτη ένα ρυστα ένη  ε  
κροπό ε ς  μετα ύ M  d 
e e  και εκκ ησίας γίου ημητρίου  

δίπ α απο  τρό ο ος  τη  
 7  

ο μού ύπρος  ε  ρχαγγέ ου  Ε  
 αρισινός  π ησίον μεγάρου  -  

 δίπ α από d  και e e  τρό ο-
ος  τη  7 7   
ντ νίου έσπ  Ε ευ ερίας  έναντι ούρ-

νου  προς το συνοικισμό ν ούπο ης  
ακατάμεια  τη  7  7  

Λ Μ ΣΟΣ
ετρίδης έτρος  γίας υ ά ε ς  

νοτί ς ε όρου ακαρίου  από ανίτειο 
προς ιαμούδα  εμεσός  τη   

 
Βασι είου άννα  ε  ρί α ιγεν  7  

ο υκατοικία  έναντι M   
εμεσός  τη  77   

κούρου ατερίνα  αν  ναγν στοπού ου 
 π ησίον εκκ ησίας ποστό ου Βαρ-

νά α  άτ  ο εμίδια  τη  7  
7  

ο υκάρπου ντρέας  ε  ακαρίου 
  περιοχ  Εναερίου  εμεσός  τη  

 7  

ΛΑΡΝΑΚΑ
υσέ ς Βάσ  τρατηγού ιμάγια  

υντεχνιακό αρμακείο Ε  άρνακα  τη  
  

α α τ  αναγιώτα  ε  εοντίου αχαι-
ρά  έναντι πρώην π  αρρ  νυν  

 άρνακα  τη   
 

Α ΟΣ
Ηρακ έους αίρη  καμαντίδος    
μέτρα από το περίπτερο e  προς τη  

ώρακα  απέναντι από την ράπε α ύ-
πρου  ά ος  τη  7  7  

ΑΡΑΛΙΜΝΙ
αμη άρης νδρέας  ορα   απέναντι 

από το ύκειο αρα ιμνίου  αρα ίμνι  τη  
7  7  

Φαρμακεία

Λ ΥΚΩΣΙΑ
α ο όγος  ριστομένης ημ τριος ουρ άς  

τη  7  
α μίατρος ντώνης υκερίου τη  7 7

υρο όγος  χι έας ορέ ης  τη  
7 777  

δοντίατρος  υριάκος αρρ  τη   

Λ Μ ΣΟΣ
δοντίατρος  ιχά ης ουτσα άκης  τη   

Ιατροί

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤ ΙΤΑΙ οδοντίατρος για εργοδότηση σε 

κεντρικό οδοντιατρείο  που ρίσκεται σε κα ό 
προάστιο της ευκ σίας  ια περισσότερες π η-
ρο ορίες αποτείνεστε στα τη  7 7   

ΝΟΙΚΙΑΣ ΙΣ
ΝΟΙΚΙΑ ΤΑΙ στη άρνακα διαμέρι-

σμα υπνοδ ματί ν  κοντά στην περαγορά 
Ε  ιμ  7  μηνιαί ς  περι αμ ανο-

μέν ν κοινόχρηστ ν και σκυ ά ν  εσίτες 
αποκ είονται  η  77

Ο  γρα είο στη ε όρο 
κροπό ε ς  στη ευκ σία  α υμμένος 

χώρος  τ μ  με δύο χώρους στά μευσης  
κατά η ο για ιατρείο  αρχιτεκτονικό γρα είο 
κ ά  ποτα είτε  η  

ΩΛΟΥΝΤΑΙ Ι ΙΡΗΣ ΙΣ
ΩΛ ΙΤΑΙ επιχείρηση e  σου-

άκια  με ό ον τον ε οπ ισμό  σε κεντρικό 
δρόμο στον τρό ο ο  όγ  συντα ιοδότησης  

ι ενδια ερόμενοι παρακα ούνται να αποτεί-
νονται στο τη  7

Μικρές Αγγελίες ει ουρ ίες  ρ μα α 
Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνά-

βας αύριο Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019, 
θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην ιερά 
μονή Αγίου Μηνά στη Βάβλα. 

- Ο Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος 
αύριο Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019, θα 
λειτουργήσει και θα κηρύξει στον ιερό ναό 
Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. 

πο έ εις μου
Ο κ. Σωτήρης Σταύρου του Ανδρέα και 

της Αστέρως από Μουσουλίτα και Άσσια 
και τώρα στη Δρομολαξιά, και η δ. Έλενα 
Σπύρου του Λούκα και της Στέλλας, από 
Αγία Τριάδα και Αμμόχωστο, και τώρα στο 
Φρέναρος, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση 
γάμου.

Δι λε
Το Σωματείο «Ναι στη Ζωή» σάς προ-

σκαλεί την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου και ώρα 
18.30, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις, σε διάλεξη με θέμα: «Κτίζοντας 
γέφυρες επικοινωνίας με τους εφήβους». 
Ομιλητής θα είναι ο κ. Γιώργος Πεπέτσιος, 
Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής «Εφηβεία: 
Αλλαγές, διαχείριση και τεχνικές αποτε-
λεσματικής επικοινωνίας». Χαιρετισμό θα 
απευθύνει η Δρ Στέλλα Σπύρου, ιδρυτικό 
μέλος του Σωματείου «Ναι στη ζωή».

π α  ς
Η οικογένεια του Νεκτάριου Πεττεμερίδη 

και ο Δήμος Στροβόλου σάς προσκαλούν 
στα αποκαλυπτήρια του έργου «Απόστα-
ση Ζωής» την Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 
2019, και ώρα 10.45π.μ., στη συμβολή της 
Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και οδού 
Σινώπης, στον Στρόβολο. 

Των αποκαλυπτηρίων θα προηγηθεί το 
ετήσιο μνημόσυνο του Νεκτάριου, στον ιερό 
ναό του Τιμίου Σταυρού, στον Στρόβολο. Ο 
Νεκτάριος Πεττεμερίδης, σε ηλικία 30 ετών, 
τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενο 
όχημα ενώ ποδηλατούσε κατά τη διάρκεια 
προπόνησης της ομάδας του. 

Διάλεξη - ανοικτή συζήτηση με θέμα  «Το 
Μακεδονικό: Η συμφωνία των Πρεσπών και 
οι ευρύτερες προεκτάσεις της», διοργανώνει 
η Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας - Αμμοχώ-
στου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ.
ΚΕ.Μ.), την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, στις 
7.00 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

Λάρνακας. Εισηγητές: Ιωάννα Συγκρασίτη, 
Διεθνολόγος «Η διαδρομή για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και η αποτίμησή της». Δρ 
Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Διεθνολόγος 
« Η διεθνής διάσταση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών και οι ισορροπίες στα Βαλκάνια». 
Τηλ. 99758896.  Είσοδος ελεύθερη.

μιλίες
Ομιλία με θέμα: «Ψυχική Υγεία και ο 

ρόλος της οικογένειας» διοργανώνουν η Ιερά 
Μητρόπολη Τριμυθούντος, ο Δήμος Αθη-
ένου και ο Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικών 
Σχολείων Αθηένου την Τρίτη, 5 Φεβρουα-
ρίου 2019, στις 7:00μ.μ., στο Καλλινίκειο 
Δημοτικό Μουσείο Αθηένου. Ομιλήτρια: 
Δρ Άννα Παραδεισιώτη, Διευθύντρια Υπη-
ρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

- Ομιλία για τα ναρκωτικά διοργανώνει 
ο οταριανός Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη, 
5 Φεβρουαρίου 2019, στις 8.00μ.μ., στο 
ξενοδοχείο « a isson l », στη Λάρνακα. 
Ομιλητής ο Δρ  Παναγιώτης Γεωργάκας, 
Ψυχίατρος. 

Δ μος ρα ίππου
Εκδήλωση  παρουσίασης προγράμματος 

εφαρμογής πιλοτικής δράσης για μηδε-
νική παραγωγή οικιακών αποβλήτων θα 
πραγματοποιήσει ο Δήμος Αραδίππου την 
Τρίτη,  5 Φεβρουαρίου 2019, στις 6.30 μ.μ., 
στο Αμφιθέατρο του Λυκείου Αραδίππου 
«Τάσος Μητσόπουλος». Την εκδήλωση θα 
χαιρετίσει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας 
Καδής. Εισηγήτρια θα είναι η Δρ Μαρία 
Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Εκδήλωση παρουσίασης των υποψη-
φίων του στις επερχόμενες εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει το 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις την Τρίτη, 
5 Φεβρουαρίου 2019, στις 7.30μ.μ., στο 
Θέατρο ΣΚΑΛΑ, στη Λάρνακα. Ομιλητής 
ο Γ. Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Α. Κυπριανού.

καί ια  Διε υ ς 
μμο ου
Τα εγκαίνια της Νέας Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, 
θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα, 4 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ., 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Κυριών Ακριτικών Ενοριών Χρυσαλινιώ-
τισσας και Αγίου Κασσιανού διοργανώνει 
φιλανθρωπικό τσάι το Σάββατο, 9 Φεβρουα-
ρίου 2019 και ώρα 3.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο 

«Κλεοπάτρα». Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
και τόμπολα. Τραγουδούν Νικόλας και Τά-
κης Πισίας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη 
διατροφή των παιδιών του νηπιαγωγείου 
Αγίου Κασσιανού. Τιμή 10.

υπριακά Βρα εία ρευνας 
Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προχώρησε 

στην προκήρυξη των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας, στοχεύοντας στην αναγνώριση, 
μέσα από τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της έρευνας στην Κύπρο, του έργου των 
άριστων διακεκριμένων και νέων ερευνητών του τόπου. Βασικός σκοπός των Διαγωνι-
σμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2019» και «Κυπριακό 
Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2019», είναι η ανάδειξη τόσο του έργου όσο και της 
προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν 
να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το «Κυ-
πριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2019» απονέμεται σε επιστήμονες 
με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, οι οποίοι ες τιμούν την Κύπρο μέσα από την υψηλής 
ποιότητας και αντίκτυπου ερευ-
νητική τους δραστηριότητα. Για το 
2019 η απονομή του Βραβείου 
θα γίνει στον τομέα Κοινωνικές 
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
( ocial ciences  manities). 
Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας 
- Νέος Ερευνητής 2019» απονέ-
μεται σε νέους νέες ερευνητές
τριες που έχουν να επιδείξουν 
υψηλής ποιότητας ερευνητική 
δραστηριότητα, από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας, σε μία από τις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, 
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι 
διδακτορικού τίτλου με μέγιστη ερευνητική εμπειρία επτά ετών. Στους νικητές όλων 
των κατηγοριών θα απονεμηθεί ως βραβείο έργο τέχνης το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί 
ειδικά για τους Διαγωνισμούς. Παράλληλα, επιδιώκοντας την έμπρακτη υποστήριξη 
των νέων ερευνητών, στους νικητές της εν λόγω κατηγορίας θα παραχωρηθεί χορηγία 
ύψους 60.000 για τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. Οι υποψήφιοι
ες ερευνητές τριες, θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο, μέσω της διαδικασίας 
υπόδειξης υποψηφιότητας και οι νικητές θα αναδειχθούν μέσα από ειδική διαδικασία 
αξιολόγησης, με βάση το έργο που έχουν επιτελέσει, τα επιτεύγματά τους και τον αντίκτυ-
πο αυτών. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα υπόδειξης όσων υποψηφίων επιθυμεί και για τις 
δύο κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα 
«Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «  2016 - 2020» για 
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Οι υποδείξεις υποψηφίων θα πρέπει 
να γίνουν μέσα από την ηλεκτρονική πύλη : tt s: i is. esea c .o g.c  μέχρι την 
15η Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ: . esea c .o g.c .

ι αν ρ πικό τσάι

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα πραγματοποι-
ηθεί, για τρίτη συνεχή χρονιά, Ημερίδα με 
θέμα: «Μαζί για Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο», 
την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου, στις 8.30 π.μ., 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη 
Λευκωσία. Την Ημερίδα θα χαιρετίσει, εκ 
μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πο-
λιτισμού, η Αν. Γενική Διευθύντρια, Δρ 
Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου. Η Ημε-
ρίδα διοργανώνεται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία 
με τη  και την , με την υποστή-
ριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου 

Υ e afet  και της Εθνικής Στρατηγικής 
για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παι-
διά στην Κύπρο. Μέσα από το σύνθημα 
«Μαζί για Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο» και 
τις δραστηριότητες της Ημερίδας, στόχος 
είναι να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα, ο 
σεβασμός και η κριτική αξιοποίηση του 
Διαδικτύου στη ζωή μας. Είναι καθήκον 
όλων, της Πολιτείας, των εκπαιδευτικών, 
των φορέων που ασχολούνται με το Δι-
αδίκτυο, των γονιών και των παιδιών, να 

συνεισφέρουν, ούτως ώστε το Διαδίκτυο να 
καταστεί ένας καλύτερος και ασφαλέστερος 
χώρος επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθη-
σης για τα παιδιά. Η Ημερίδα απευθύνεται 
σε μαθητές μαθήτριες Δημοτικής, Μέσης 

Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 
όλα τα σχολεία της Κύπρου, καθώς και σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Στην Ημερίδα, 
θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους σημαντικοί ομιλητές ομιλήτριες, με 
εξειδίκευση στο θέμα. Οι συμμετέχοντες
συμμετέχουσες στην Ημερίδα θα έχουν την 
ευκαιρία να απευθύνουν σχετικές ερωτήσεις 
και να καταθέσουν προβληματισμούς και 
εισηγήσεις. Η Ημερίδα θα αναμεταδίδε-
ται ζωντανά στο Διαδίκτυο και η γλώσσα 
διεξαγωγής της θα είναι η ελληνική. Θα 
προβληθούν τα βραβευθέντα βίντεο των 
μαθητών μαθητριών από τον διαγωνισμό 
παραγωγής σύντομου βίντεο, με θέμα: «Μαζί 
για Ένα καλύτερο Διαδίκτυο». Παράλληλα, 
μαθητές και μαθήτριες θα παρουσιάσουν 
δράσεις και έργα τους, μέσα από έκθεση 
αφίσας, στην οποία θα προβληθούν εργασίες 
και βίντεο που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε σχέση με 
την ασφαλή και δημιουργική αξιοποίηση 
του Διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες 
για την Ημερίδα  στην ιστοσελίδα tt s:
inte netsafet . i.ac.c 2019, όπου θα 
μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά 
μέσω li e st eaming. Το επίσημο as tag 
της Ημερίδας είναι 2019 .

Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ε ούμε την υριακ   στον ιερό ναό γίου ε ργίου 
στην άν  άχνα  το ετ σιο μνημόσυνο τ ν ηρώ ν άχνας

ΝΙΚΟΥ ΣΟ ΟΚΛ ΟΥΣ, ΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜ ΟΥ,
ΥΜ ΝΙΟΥ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΥΚΗ

και κα ούμε όσους τιμούν τη μν μη τους να παραστούν

μι ητ ς α είναι ο πουργός ικαιοσύνης και ημοσίας ά ε ς   
νάς ικο άου

ου μνημοσύνου α προστεί ο ητροπο ίτης ά ου εώργιος

ετά την κατά εση στε άν ν στο μνημείο τ ν Ηρώ ν  α ακο ου σει 
δε ί ση στο έντρο εότητος άχνας

οινοτικό υμ ού ιο άχνας  ργαν μένα ύνο α της οινότητας
ύνδεσμος ποδ μ ν άχνας και οικογένειες τ ν ηρώ ν

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ε ούμε σ μερα υριακ   στον ιερό ναό γίας αρασκευ ς 
στην άτ  ακατάμεια  το ετ σιο μνημόσυνο του ρ α αστυνομικού

ΑΡΑΛΑΜ ΟΥ ΑΡΝΑ Α

που έπεσε μαχόμενος κατά τ ν ούρκ ν στη μάχη του γίου όμενου  
στις  και κα ούμε όσους τιμούν τη μν μη του να παραστούν

αιδιά  εγγόνια και οιποί συγγενείς

Job Opportunities at the Cyprus Institute
The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit 
research and educational institution and invites applications 
for the following positions:

 •Intern in Human Osteoarchaeology in STARC 
   (STARC_IHO_19_01)
 •Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering 
  Applications with Specialization in Computation-based Science 
  and Technology (CYI_FPEC_18_07)

A more detailed description of the positions as well as information 
concerning candidate requirements and the application process 
is available at http://jobboard.cyi.ac.cy/ where the reference 
number for the position is posted.  

Ε δομάδα υγγενών αρδιοπα ειών
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, με την ευκαιρία της Παγκό-

σμιας Ημέρας Συγγενών Καρδιοπαθειών, που τιμάται στις 14 Φεβρουαρίου, θα διοργα-
νώσει από τις 5-14 Φεβρουαρίου διάφορες εκδηλώσεις δραστηριότητες. Την Τρίτη, 5 
Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο 
Υπουργείο Υγείας, την οποία θα χαιρετίσει ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. 
Στις 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Διάλεξη υπό την αιγίδα της κ. Άντρης Αναστασιάδη, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, με ομιλητές Παιδοκαρδιολόγους, Ψυχολόγο και μέλος του 
Συνδέσμου. Την Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσμος θα διοργανώσει εκδήλωση 
στο Δημαρχείο Λευκωσίας. Η ώρα 6.30μ.μ., το Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας θα φω-
ταγωγηθεί με χρώμα κόκκινο, το οποίο συμβολίζει την καρδιά. Θα παρευρεθούν και 
δρομείς από το σωματείο Περικλής Δημητρίου  και όλοι μαζί θα πραγματοποιήσουν 
λαμπαδηδρομία στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου. Οι εκδηλώσεις είναι υπό την 
αιγίδα του Υπουργού Υγείας.

 Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής ( s om te  ociet  - ), σε 
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π.), διοργανώνει 
τον 9ον Παγκύπριο Διαγωνισμό Πληροφορικής  για Μαθητές Γυμνασίου. Ο 
διαγωνισμός για τους μαθητές γυμνασίου πραγματοποιείται στη βάση του Διεθνούς 
Διαγωνισμού , με στόχο την ανάπτυξη αναλυτικής, κριτικής  αλγοριθμικής 
σκέψης από νεαρή ηλικία. Ο 1ος γύρος θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 2 μέχρι 9 Μαρ-
τίου 2019 και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στην 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού . e as.o g.c  το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 
2019. Το , ως ο κατ’ εξοχήν φορέας για την προώθηση του τομέα των Τεχνολογιών, 
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ - ), αναλαμβάνει, στηρίζει και συμμετέχει 
σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις, επιτροπές και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται 
προς όφελος των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών, και φίλων της 
πληροφορικής στην Κύπρο. Ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους, το , 
σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, αναλαμβάνει τη διοργάνωση παγκύπριων 
διαγωνισμών στους τομείς της πληροφορικής, του προγραμματισμού, της ρομποτικής 
και της κυβερνασφάλειας. Οι νικητές των παγκύπριων διαγωνισμών εκπροσωπούν 
την Κύπρο σε αντίστοιχους διεθνείς διαγωνισμούς και δεν είναι λίγες οι φορές που 
επιστρέφουν με μετάλλια και διακρίσεις. Για πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του 
Συνδέσμου .ccs.o g.c  

ιαγ νισμός ηρο ορικ ς 
για τους α ητές υμνασίου

Τ
τηση για παροχ  δειας απ  τον φορο ταιρει ν και π σημο αραλ πτη

Γνωστοποιε ται τι, β σει του ρθρου 20 του περ  Εταιρει ν Ν μου Κεφ λαιο 113, υποβλ θηκε α -
τηση προς τον φορο Εταιρει ν και Επ σημο Παραλ πτη για εγγραφ  διωτικ ς Εταιρε ας χωρ ς Με-
τοχικ  Κεφ λαιο με νομα  ΝΕΟ Κ ΜΑ -  ΑΛΛ  Κ ΠΡΟΣ  και παροχ  δειας για την απ λειψη της 
λέξης ΛΤΔ  απ  το νομα της εταιρε ας.
Οι βασικο  σκοπο , για τους οπο ους θα ιδρυθε  η πιο π νω εταιρε α, ε ναι η δημιουργ α εν ς ανοι-
κτο  β ματος προβληματισμο  και διαλ γου για την λλη Κ προ , το οπο ο θα αποτελέσει φ ρουμ 
ελε θερης έκφρασης και σ νθεσης απ ψεων και ιδε ν για του Κ πριους πολ τες, τους Κ πριους της 
διασπορ ς και τους Ευρωπα ους πολ τες που ζουν στην Κ προ.
Επιπρ σθετα, γνωστοποιε ται τι οποιοδ ποτε πρ σωπο, εταιρε α  οργανισμ ς έχει ένσταση για την 
εγγραφ  της πιο π νω εταιρε ας, μπορε  να υποβ λει σχετικ  ένσταση στον φορο Εταιρει ν και Επ -
σημο Παραλ πτη κατ   πριν απ  τις 15 2 2019, με επιστολ  απευθυν μενη στον φορο Εταιρει ν 
και Επ σημο Παραλ πτη, γων α λεωφ ρου Μακαρ ου και Καρπενησ ου, ΜΕΓΑΡΟ ΕΝ ΟΣ, Λευκωσ α.



ον χαρακτηρίζει μια ευ-
μελής και συνθετικώς 
εντεινόμενη πολυσχιδία, 
σπάνια στους καιρούς της 
άκρατης και ακραίας εξει-
δίκευσης.  Ακαδημαϊκός, 
με σημαίνοντα δημόσιο 

λόγο, ποιητής, πολιτικός ακτιβιστής μα, 
προπάντων, σκεπτόμενος πολίτης, ο Κώστας 
Γουλιάμος, Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, μιλά στη «Σ» για 
το τελευταίο, ύψιστης πολιτισμικής αξίας, 
πνευματικό του πόνημα, τη «Διαλεκτική της 
Αρμονίας», που συνέγραψε με τον μεγάλο 
μουσικοσυνθέτη μας, Μίκη Θεοδωράκη, 
αλλά και για το υλικό «της αντοχής του 
απέναντι στα λογής φαντάσματα της αι-
ωρούμενης διανόησης».

Γιατί, όπως επισημαίνει, «η συρρίκνωση 
της δημοκρατίας, η αισθητικοποίηση της 
πολιτικής και η απομείωση του πολιτισμού, 
όλα αυτά, τέλος πάντων, όπως και άλλα 
ακόμα, μου υπενθυμίζουν ότι δεν έχω άλλη 
επιλογή παρά να εκφράσω και συνδέσω 
πολύτροπα τον λόγο με τη δράση μου 
και, συνακόλουθα, τη συνείδησή μου». 

Η ιαλεκτική της Αρμονίας  απο-
τελεί το απαύγασμα της δημιουργικής 
συνάντησής σας με τον Μίκη εοδω-
ράκη, τη σκέ η και το έργο του. Πώς 
προέκυ ε  

Μελετώντας συστηματικά το συνολικό 
έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ειδικότερα δε 
όταν πριν από μερικά χρόνια, συζητώντας 
επί ώρες μαζί του, πρότεινα στον μεγάλο μας 
συνθέτη να γίνει μια αναστοχαστική αποτύ-
πωση πολλαπλής ανάγνωσης, της πίστης 
που έχει εκφράσει στον Νόμο της Συμπαντι-
κής Αρμονίας. Έτσι προέκυψε το βιβλίο που 
συγγράψαμε με τον Μίμη Θεοδωράκη υπό 
τον τίτλο «Στη Διαλεκτική της Αρμονίας» και 
εκδόθηκε σε μια καλαίσθητη σειρά από τον 

ten e g. Ο αναστοχασμός, πάντως, δεν 
αφορά σε μιαν απλή ανάκληση γεγονότων, 
αλλά στην επανεξέτασή της Ιστορίας μέσα από 
μια ευρύτερη οπτική γωνία και προσέγγιση, 
τέτοια ακριβώς που να επιτρέπει αφενός μια 
ολιστική ανάγνωση του πολιτισμικού, πο-
λιτικού και κοινωνικού πράττειν, αφετέρου 
να οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό και την 
υπεράσπιση της Αρμονίας σε συμπαντικό, 
γήινο και ανθρώπινο επίπεδο.

Δυ α   κα κ  
ς αρμο ίας 
Σ  αυτούς τους βίαιους, ανοικτίρ-

μονες καιρούς, θεωρείτε τι, έστω και 
σαν υπ σχεση  του μέλλοντος, λα 
μπορούν να υπαχθούν στη ιαλεκτική 
της Αρμονίας

Εάν στο αρμονικό σύμπαν τα πάντα 
διέπονται από απλούς νόμους και αν η 
Μουσική των Σφαιρών και το Συμπαντικό 
Χάος ανακλώνται στη μουσική και στην 
ανθρώπινη «μοίρα», τότε -γιατί όχι- και 
ο καθημερινός μας βιόκοσμος μπορεί να 
διέπεται από την κοινωνική αρμονία, από 
τη «Διαλεκτική της Αρμονίας». Πιστεύω ότι 
μπορούμε να κατακτήσουμε την αρμονία 
που μας αναλογεί ως ανθρώπινο είδος. 

 ίκ ς έ ας ρο ος 
  

Αποτιμώντας το πνευματικ  και ηθι-
κ  μέγεθος του Μίκη εοδωράκη, πώς 
θα το δια ωγραφί ατε

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι από τις 
πιο σημαντικές προσωπικότητες του σύγ-
χρονου Ελληνισμού. Είναι ζώσα ιστορία. 
Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια οικουμενική 
προσωπικότητα, με παγκόσμια αποδοχή 
και αναγνώριση. Γνώρισε πολλών λαών, 

Κ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ  Μ  ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΤΟΥΜ  ΤΟ ΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΤΛΗΜ ΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΜ ΛΟΥΣ ΣΥΝ ΗΚΗΣ

Ενάντια στην άνεση εξοικειωμένου 
ψηφιακού «διαφωτισμού». 

Άλλωστε, ο ίδιος ο όρος «παιδεία» σκιά-
ζεται από διενέξεις και συγχύσεις. Μία εκ 
των συγχύσεων είναι ότι ταυτίζεται με την 
εκπαίδευση. Το σημαντικότερο σύμπτωμα 
της συγκεκριμένης ταύτισης, ενδεικτικό 
του βάθους και της σοβαρότητας, είναι ότι 
έχει αφενός επεκταθεί σε περιοχές όπως 
η ποσοτικοποίηση των εκπαιδευτικών 
επιδόσεων, αφετέρου έχει αφομοιωθεί 
από τις αχανείς επικράτειες μιας βιομηχα-
νίας δημοσιεύσεων που  αντλούν διαρκώς 
τη νομιμότητά τους από ένα κυρίαρχο 
σύστημα εργαλειακού ορθολογισμού, το 
οποίο τελικά οδηγεί στην ημιμόρφωση. 
Να υπενθυμίσω πως ο Ντοστογιέφσκι 
στο «Υπόγειο» ειρωνεύεται τον εν λόγω 
ορθολογισμό και, γενικότερα, την ιδέα της 
εξέλιξης προς μια τροχιά συνεχόμενης 
ποσοτικής βελτίωσης.

Εν πάση περιπτώσει, η διαρκής αλλαγή 
και το ξεπέρασμα όχι μόνο των γνώσεων, 
αλλά και κάθε τι που χαρακτηρίζει την κοι-
νωνία μας, προϋποθέτουν μια συλλογική 
και ολιστική προσέγγιση της παιδείας που 
να ξεπερνά κάθε χρησιμοθηρικό μοντέλο. 

Τέλος πάντων, πιστεύω ότι η αδιαχώ-
ριστη, κατά τον Εντγκάρ Μορέν, τριάδα 
«γνώση - άγνοια - μυστήριο» επιτρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε τις απόκρυφες 
δυνάμεις της Αρμονίας που καθορίζουν 
την αισθητική του λόγου και της δράσης 
και, συνάμα, ενισχύουν την ουμανιστική 
αίσθηση της ύπαρξης. 

Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε, πριν 
από κάθε ιεράρχηση, να απαντήσουμε τι 
ακριβώς εννοούμε ως παιδεία και ποιο 
ακριβώς αξιακό πρότυπο προτείνουμε 
ως κοινωνία. 

Δεδομένων των νέων μορφών γνώσης 
και κοινωνικής οργάνωσης των παραγω-
γικών δυνάμεων, οι οποίες δεν μπορούν 
πλέον να συμπιεσθούν στο γνωστό πλαίσιο 
του αυταρχικού - χειραγωγικού αλλά και 
του πειθήνιου - χειραγωγούμενου ατόμου, 
οφείλουμε να εκκολάψουμε και εμπεδώ-
σουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που 
μετατρέπουν την πληροφορία σε γνώση, 
τη γνώση σε παιδεία και την παιδεία σε 
σοφία και αρμονία. 

ι ικ  μοκρα ία  και 
αι ικ ς α α ο α μ ς 

Με την επίγνωση τι λα έχουν γίνει 
και έχουν λεχθεί στην Τέχνη, ποιος ρ -
λος έχει απομείνει για τον καλλιτέχνη 
και, γενικά, για τον διανοούμενο  

Προφανώς ο ρόλος του ανθρώπου των 
Γραμμάτων και των Τεχνών δεν μπορεί 
να είναι ούτε ρόλος ηρωικός, ούτε και 
προφητικός. Πάντως, ο καλλιτέχνης στις 
μέρες μας αισθάνεται δυσάρεστα μέσα 
στην άνεση του εξοικειωμένου, γι’ αυτό 
και απομακρύνεται συνεχώς από την 
ερώτηση «γιατί», την οποία προσπαθεί 
να αντικαταστήσει με την ερώτηση «πώς». 
Μέσα από τις συγκρίσεις, προσπαθεί να 
συναγωνιστεί και ανταγωνιστεί με τα επι-
τεύγματα του παρελθόντος. 

Επιχειρεί, επιπλέον, να συναρθρώσει 
ανορθόδοξες συγγένειες υλικών, λόγων, 
κειμένων, χώρων ή όγκων. Για τούτο και 
σε πλείστες περιπτώσεις τον περιμένει η 
έκπληξη, η σύγχυση ως προς τα όρια, το 
απρόσμενο, αλλά και η δημιουργία νέων 
τρόπων θέασης και έκφρασης. 

Θα υποστήριζα πως οι καλλιτέχνες 
σήμερα αποτελούν σύγχρονες νομαδικές 
κοινότητες και, ως εκ τούτου, ο ρόλος τους 
δεν μπορεί να συρρικνώνεται σε στενά 
τοπικιστικά όρια, χωρίς αυτό βέβαια να 
σημαίνει και άρνηση των ιδιαίτερων 
στοιχείων του τόπου τους. 

Τελειώνοντας, Κώστας Γουλιάμος 
ο διανοούμενος, ο ακαδημα κ ς, ο 
πολιτικ ς ακτιβιστής, ο ποιητής. Πώς 
ενοποιούνται ή συνδέονται λες αυτές 
οι ιδι τητες  

Δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και 
αποδεκτός ο όρος διανοούμενος, εξαιτίας 
της αμυντικής - όπως υποστηρίζει και ο 
Καστοριάδης - υπεροψίας που προϋποθέτει. 
Από την άλλη, η αγωνία μου για μιαν «αγω-
νιστική δημοκρατία», αλλά και ο ζήλος μου 
για αισθητικό αναστοχασμό, όπως και γι’ 
αυτεπίγνωση των ορίων μου, αποτελούν το 
υλικό της αντοχής μου απέναντι στα λογής 
φαντάσματα της αιωρούμενης διανόησης. 

Η συρρίκνωση της δημοκρατίας, η 
αισθητικοποίηση της πολιτικής και η 
απομείωση του πολιτισμού, όλα αυτά, 
τέλος πάντων, όπως και άλλα ακόμα, μου 
υπενθυμίζουν ότι δεν έχω άλλη επιλογή 
παρά να εκφράσω και συνδέσω πολύτροπα 
τον λόγο με τη δράση μου και, συνακό-
λουθα, τη συνείδησή μου. 

Της Κυριακής
03.02.2019

Διαδρομές 30

Στη Διαλεκτική 
της Αρμονίας  

αποτυπ νουμε με 
τον Μίκη εοδωράκη 

ένα πρ ταγμα 
αναδιαμ ρφωσης και 
ανασυνάρθρωσης της 
καθημεριν τητας μέσα 
απ  την ανάδει η της 

μοναδικ τητας ως 
ευάγωγου κινήματος. 
Όπου μοναδικ τητα 
δεν σημαίνει  πως 
μπορεί κανείς εύκολα 
να νομίζει   μια υ ηλή 

βαθμίδα τελείωσης 
σ  ένα πολιτιστικ  ή 

κοινωνικ  είδος, αλλά 
κάτι πιο συνειδητά 

διαμορφωμένο 

Το βιβλίο των Μίκη Θεο-
δωράκη-Κώστα Γουλιά-
μου «Στη Διαλεκτική της 

Αρμονίας» (εκδόσεις ten e g) 
παρουσιάζεται στη Λευκωσία, 
την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου, 
στην αίθουσα Καστελιώτισσα, 
στις 19:00. Θα το παρουσιάσουν 
ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Χριστοδουλίδης, ο πολιτικός 
Νίκος Κατσουρίδης, ο Καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Ιωσήφ Ιωσήφ και ο Καθηγητής, 
Διευθυντής του μεταπτυχιακού 
προγράμματος στο , Ιωάν-
νης Χριστοδούλου. Θα συντονίζει 
ο συγγραφέας Γιώργος Πήττας. 
Αντιφώνηση από τους συγγρα-
φείς Μίκη Θεοδωράκη και Κώ-
στα Γουλιάμο. Το βιβλίο έχει ήδη 
παρουσιασθεί στην Αθήνα και 
στην Καλαμάτα, ενώ παρόμοιες 
εκδηλώσεις διοργανώνονται και 
σε άλλες πόλεις, σε Ελλάδα και 
Κύπρο.

αρουσίαση του 
βιβλίου στις  

εβρουαρίου

πολλῶν δ  ἀνθρ πων ἴδεν ἄστεα καὶ 
ν ον . Πρόκειται για μορφή κατ’ εξοχήν 
πολύπλαγκτη, ένας συνθέτης υψηλής αι-
σθητικής και κοινωνικής κλίμακας. 

Είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες 
της εποχής μας που διαθέτουν την «καθο-
λικότητα» της πολυμάθειας. Ένας κυριολε-
κτικά omo ni e salis, με αδιάκοπους 
αγώνες, αλλά και αδιάκοπη την αγωνία 
του για κάτι πιο ανθρώπινο και δίκαιο. 

Η αγωνιώδης ιχνηλασία του για τις ρίζες 
μας, όπως και για την ίδια την ανθρωπότητα, 
είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα έργο 
τεράστιου διανοητικού και πνευματικού μόχθου, 
φαντασίας και έμπνευσης. Μέσα από αυτό το 
έργο και τη δράση αναδύεται όλη η ζωντανή, 
δυναμική και πολύπλαγκτη μορφή του Μίκη, 
που άπλωσε στον αιώνα μας το πνευματικό 
όραμα και όνομα της Ελλάδας σ’ όλη τη Γη. 

Για μένα, περιποιεί ύψιστη τιμή η 
φιλία του. Μου δίνει πραγματικά χαρά, 
πρωτόγνωρα ερεθίσματα και συγκίνηση 
αυτή η βαθιά φιλία και συνεργασία μας. 
Ο στοχασμός του και, ειδικά, η αισθητική 
του, με οδηγούν έξω και πέρα από την 
άνεση του εξοικειωμένου. 

ρ πολο ικές οι 
ια εις ς κρί ς 

ούμε, εξακολουθητικά, μια πολύ-
μορφη και πολύπλευρη κρίση, μέσα σ  
ένα περιβάλλον αυξαν μενης παρακ-
μής και έκπτωσης. Πώς, κατά τη γνώμη 
σας, επενεργεί το παρελθ ν σ  αυτ  που 
αρθρώνεται σήμερα, σαν ένα περίπου 
αδιέξοδο παροντικ  κοινωνικοπολιτικ  
γίγνεσθαι  

Βιώνουμε, όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, ένα διαρκές μεταβατικό 
όσο και διαμετακομιστικό στάδιο. Όλη αυτή 
η συνεχής διαδικασία συνδέεται άμεσα 
με τις νέες τεχνολογίες, που αδιαλείπτως 
ανανεώνονται σε ελάχιστο, συγκριτικά με 
το παρελθόν, χρόνο, οι οποίες, συν τοις 
άλλοις, διακρίνονται για τις προσομοιώσεις, 
τα ομοιώματα, τις ασύλληπτες ταχύτητες 
και τον αποσπασματικό τρόπο διάχυσης. 

Ταυτόχρονα, βιώνουμε μια τεραστίων 

διαστάσεων ιστορία των ανισοτήτων - πολι-
τική, οικονομική και πολιτισμική -, που σε 
συνδυασμό με την έκλειψη δημοκρατικής 
εμβάθυνσης, έρχεται και επανέρχεται μεθ’ 
επιτάσεως η κρίση εμπιστοσύνης των πο-
λιτών απέναντι στους θεσμούς. Θα έλεγα, 
λοιπόν, πως οφείλουμε, ως κοινωνία, ν’ 
αντιμετωπίσουμε κατά βάθος το ίδιο το 
πρόβλημα της κρίσης ως κατ’ εξοχήν 
ανθρωπολογικό και πολιτικό ζήτημα. Εν 
ολίγοις, δεν πρέπει να το απωθήσουμε 
είτε σε φαινόμενα ψευδοκλασικισμού 
(τυπολατρίας) και προγονοπληξίας, είτε 
σε κάποιον μεταφυσικό ή αφηρημένο 
παράγοντα. Φαινόμενα και παράγοντες 
που εκ των πραγμάτων εκκολάπτουν 
και εμπεδώνουν παθογένειες φόβου, 
ανασφάλειας και ματαιότητας. 

Στη «Διαλεκτική της Αρμονίας» απο-
τυπώνουμε με τον Μίκη Θεοδωράκη ένα 
πρόταγμα αναδιαμόρφωσης και ανασυ-
νάρθρωσης της καθημερινότητας μέσα 
από την ανάδειξη της μοναδικότητας ως 
ευάγωγου κινήματος. Όπου μοναδικότητα 
δεν σημαίνει  -όπως μπορεί κανείς εύκολα 
να νομίζει-  μια υψηλή βαθμίδα τελείωσης 
σ’ ένα πολιτιστικό ή κοινωνικό είδος, αλλά 
κάτι πιο συνειδητά διαμορφωμένο. 

Πιο οργανικό και, εν πάση περιπτώσει, 
άμεσα συνδεδεμένο με την αυτογνωσία 
και, συνεπακόλουθα, με τη συνάρθρωση 
της λογικής της φαντασίας και δημιουρ-
γικότητας με τον καθημερινό βιόκοσμο.   

α α ιακ  λο ικ  και μι-
ουρ ικ  ρ

Αν, πράγματι, αυτ  που βιώνουμε 
είναι η εξάντληση εν ς ολ κληρου ιστο-
ρικοπολιτισμικού παραδείγματος, με 
ποιες δυνάμεις και ποιες διεργασίες 
είναι δυνατ ν να δημιουργηθούν οι 
προ ποθέσεις μιας διεξ δου

Εάν το ιστορικοπολιτισμικό παράδειγμα 
ταυτίζεται με την πατριδοκαπηλία, τότε μπο-
ρούμε, μετά βεβαιότητας, να μιλήσουμε για 
φορέα κοινωνικής ενδόρρηξης. Μάλιστα, η 
στείρα και δημαγωγική προσκόλληση στις 
πολιτικές της πατριδοκαπηλίας, γίνεται επικίν-

δυνη τροφός όλων εκείνων των σύγχρονων 
εθνικιστικών και σοβινιστικών τάσεων. 

Εάν, πάλι, το ιστορικοπολιτισμικό 
παράδειγμα είναι συνώνυμο του κο-
σμοπολιτισμού, τότε και εδώ μπορούμε, 
μετά βεβαιότητας, να αναφερθούμε στην 
επικίνδυνη ένταση και έκταση της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής ολιγαρχίας και του 
νεοφιλελεύθερου εθνομηδενισμού που 
δημιουργούν βαθύτατες κρίσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσον ο σοβινι-
σμός όσο και ο κοσμοπολιτισμός -  νεοφι-
λελεύθερος εθνομηδενισμός συνεχίζουν 
να αποτελούν την ιδεολογική πλατφόρμα 
συνασπισμών και συμμαχιών από την εποχή 
της «Ιερής Συμμαχίας» το 1815 μέχρι και 
τη σημερινή «Νέα Τάξη» πραγμάτων. Πρό-
κειται σαφώς για ένα τερατώδες σύμπλεγ-
μα, έναν διπρόσωπο Ιανό, που βρίσκεται 
δυστυχώς σε έξαρση. Η πολιτική τού εν 
λόγω συμπλέγματος είναι ακραία διχαστική 
σε κάθε επίπεδο, ταξικό και πολιτισμικό. 

Στη «Διαλεκτική της Αρμονίας» με 
τον Μίκη Θεοδωράκη εντοπίζουμε τις 
ηθικές και συναισθηματικές διαστάσεις 
της φαντασιακής λογικής και της δημι-
ουργικής δράσης. Θέτουμε το ζήτημα 
των μη εξαντλημένων δυνατοτήτων του 
ουμανισμού ως ευμελούς συνθήκης, ως 
κινήματος για την τέχνη τού ευ πράττειν 
και των χειραφετητικών συναισθημάτων 
ενάντια στη φυσικοποίηση του τερατώδους, 
όπως και όλων των διαιωνιζόμενων μορ-
φών κοινωνικής υποπλασίας που έχουμε 
γνωρίσει στο νεωτερικό και μετανεωτερικό 
ιστορικό παράδειγμα.     

λ ροφορία   παι εία  
οφία

Μέσα απ  την πολύχρονη ακαδημα-
κή εμπειρία σας, πώς θα ιεραρχούσατε 

τα κύρια προβλήματα της παιδείας  
Για να αποφύγουμε τις παρανοήσεις, θα 

μου επιτρέψετε να ανασκευάσω εν τίνι τρό-
πω την ερώτηση ως εξής: Τι είναι παιδεία; 
Ισχυρίζομαι ότι δικαιούμαστε μια τέτοια 
ερώτηση, επειδή η παιδεία έχει εξαφα-
νιστεί από τον μετανεωτερικό κόσμο του 
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ρυθμίσεις ἐνέχουν τὸν κίνδυνο τῆς κα-
τακρήμνισης καὶ συγκρούονται μὲ τὴν 
ἄποψη-ἀξίωμα τοῦ Πλάτωνος: οὐκ 
ἂν εὕροις (παιδείαν) βελτίω τῆς ὑπὸ 
τοῦ πολλοῦ χρόνου ηὑρημένης  (δὲν 
θὰ βρεῖς καλύτερη ἐκπαίδευση ἀπὸ 
ἐκείνη ποὺ δοκίμασε καὶ καθιέρωσε ὁ 
μακρὸς χρόνος), βελτιούμενη βεβαίως 
μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα, χωρὶς 
βιασύνη.

Αὐτὴ ἡ δοκιμασμένη, σταθερὴ Παι-
δεία, τὴν ὁποία οἱ παλαιότεροι γνώρισαν 
ὡς μαθητὲς καὶ ἡ ὁποία ἔδωσε, κατὰ 
γενικὴ ὁμολογία, σαφῶς  θετικὰ ἀπο-
τελέσματα, καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἔγιναν 
ἐν συνεχείᾳ ἐκπαιδευτικοὶ ἐφάρμοσαν 
στὰ πρῶτα στάδια τῆς ὑπηρεσίας τους, 
ταλανίζεται σήμερα κάτω ἀπὸ τὸ βάρος 
τῶν συνεχῶν ἀλλαγῶν, ποὺ εἶναι προϊὸν 
ποικίλων σκοπιμοτήτων.  Οἱ ἀλλεπάλλη-
λες αὐτὲς ἀλλαγὲς ἔχουν ὠθήσει τὴν 
Παιδεία μας μακριὰ ἀπὸ τὸ σταθερὸ 
κέντρο, τὴν ἰσορροπία τῶν δυὸ - ἀπὸ 
αἰώνων - σκελῶν της:  τὴ διάπλαση τοῦ 
ἤθους, τοῦ χαρακτήρα τῶν ἐκπαιδευ-
ομένων καὶ τὴν κατάρτισή τους στὸν 

ἱ πρόσφατες - κα-
λοκαίρι, φθινόπω-
ρο 2018 - ἀντιπα-
ραθέσεις μεταξὺ 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
καὶ τοῦ ὑπουργείου 
Παιδείας, μολονότι 

δεν ἀφοροῦσαν στὰ οὐσιώδη καὶ καίρια 
προβλήματα τῆς Παιδείας, ἀποτελοῦν 
ἐν τούτοις μιὰ παράμετρο τῆς κρίσης, 
ἡ ὁποία ἀπὸ δεκαετιῶν κατατρύχει τὴν 
Παιδεία μας.

Οἱ ἐκπαιδευτικὲς Αρχές, ὑπαινισσόμε-
νες ἐλλιπῆ ἀπόδοση τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
- κυρίως τῆς Μέσης Ἐκπάιδευσης - 
ἀναφέρονται στὰ πενιχρὰ ἀποτελέσματα 
τῶν μαθητῶν στὶς ποικίλες ἐξετάσεις - 
δυσανάλογα πρὸς τὶς ὑψηλὲς ἀπολαβὲς 
τῶν διδασκόντων - ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ 
κακίζουν τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ ἐνέργειες 
ποὺ  τοὺς ὑποσκάπτουν, ὅπως καὶ τὴν 
ἴδια τὴν ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν.

Ἡ ἑλληνικὴ κυπριακὴ Ἐκπαίδευση - 
συμπορευόμενη κατὰ τὸ πλεῖστον μὲ 
τὴν ἀντίστοιχη ἑλλαδική - ἔχει ὑποστεῖ 
κατὰ τὴν τελευταία πεντηκονταετία 
σωρεία μεταρρυθμίσεων (1964 με-
ταρρύθμιση Γεώργιου Παπανδρέου, 
1965 ἀντιμεταρρύθμιση τῆς κυβέρνησης 
Ἀθανασιάδη-Νόβα, 1967 μεταρρύθμιση 
τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης, 1973 
κατάργηση τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων 
ἀπὸ τὸ δημοτικὸ στὸ γυμνάσιο, 1976 
μεταρρύθμιση Ράλλη, 1982 ἡ καταστρο-
φικὴ γιὰ τὴ γλώσσα μας υἱοθέτηση τοῦ 
ἀποκληθέντος μονοτονικοῦ, ἡ βλαπτικὴ 
διαίρεση τοῦ ἑξαταξίου γυμνασίου σὲ 
γυμνάσιο καὶ λύκειο, τὸ Λύκειο Ἐπιλογῆς 
Μαθημάτων, ἡ ἐπαναφορὰ τῆς διδα-
σκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὸ 
γυμνάσιο ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ ὑπουργὸ 
Παιδείας Ἀντώνη Τρίτση, τὸ ἑνιαῖο 
Λύκειο, ἡ μεταρρύθμιση τῶν ἑπτὰ 
σοφῶν στὴν Κύπρο, οἱ δέσμες ὡς τε-
λευταία ὀργανωτικὴ δομή, ἡ κατάργηση 
τῶν τριμήνων καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν 
τετραμήνων, ἡ εἰσαγωγὴ ἐξετάσεων ἀνὰ 
τετράμηνο, ἡ συνεχὴς ρευστότητα στὰ 
ἀναλυτικὰ προγράμματα, ἡ ἀποσύνθε-
ση καὶ ἀνασύνθεση τῶν τμημάτων), 
μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες κρατοῦν 
σὲ διαρκῆ σύγχυση ἐκπαιδευτικούς, 
μαθητές, γονιούς, ἴσως καὶ τὶς ἐκπαι-
δευτκὲς ἀρχές.

Τὸ περιεχόμενο καὶ ὁ τρόπος παροχῆς 
τῆς ἐκπαίδευσης ἀποτελοῦν φιλοσοφικὸ 
πρόβλημα, τὸ ὁποῖο συζητεῖται ἐπὶ χι-
λιετίες, τουλάχιστον ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ 
ἀρχαιότητα.  Καὶ ὅπως κάθε φιλοσο-
φικὸ πρόβλημα ἡ Παιδεία ἐπιδέχεται 
πολλὲς προσεγγίσεις - ποὺ πρέπει νὰ 
γίνονται μὲ ἄκρα σοβαρότητα - καὶ 
πολλὲς ἀπαντήσεις, μὲ σταθερὸ αἴτημα 
τὴν κατάληξη στὴν τελικὴ ἀπάντηση, 
ἡ ὁποία ὅμως εἶναι, ἐκ τῆς φύσεώς 
της, ἀνέφικτη.

Ἡ Παιδεία εἶναι ζωντανὸς ὀργα-
νισμός, ὑπόκειται σὲ συνεχῆ ἐξέλιξη 
καὶ ἐπιδέχεται βελτιώσεις.  Ἄλλο ὅμως ἡ 
ἐξέλιξη καὶ ἄλλο οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ 
μάλιστα ριζοσπαστικὲς καὶ ἐσπευσμένες.  
Στὴν ἐκπαίδευση εἶναι συνετὸ νὰ γίνο-
νται, κάθε φορά, μικρὲς βελτιωτικὲς 
προσαρμογές, ὅπου διαπιστώνεται 
ἀνάγκη, στηριγμένες στὶς ὑπάρχουσες 
σταθερὲς βάσεις, καὶ ὄχι ἅλματα ποὺ 
μπορεῖ νὰ ἀποδειχθοῦν ἐπικίνδυνα.  Ἡ 
πορεία πρέπει νὰ μοιάζει μὲ ἐκείνη τῶν 
ὀρειβατῶν-ἀναρριχητῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ 
βεβαιωθοῦν ὅτι τὸ καρφὶ ποὺ ἔχουν 
προσηλώσει στὸν βράχο εἶναι στερεό, 
πατοῦν σ᾿ αὐτὸ γιὰ νὰ προχωρήσουν 
στὸ ἑπόμενο βῆμα πρὸς τὰ πάνω.  

Οἱ συνεχεῖς καὶ ἁλματώδεις μεταρ-
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Ἡ Ἐκπαίδευση σὲ ἀπόγνωση
σης - παραμένουν ἀβαθεῖς.  Γιατὶ τοὺς 
περισσότερους - ἀκόμα καὶ τοὺς πιὸ ἱκα-
νούς - τοὺς συνήθισε νὰ ἐνδιαφέρονται 
ὄχι γιὰ πραγματικὴ ἀπόκτηση γνώσεων, 
ἀλλὰ γιὰ τὸ μάθημα τῆς ἡμέρας. Γι᾿ 
αὐτὸ πολλοὶ, ὅταν ἐπίκειται διαγώνισμα, 
καταφεύγουν σὲ ἰδιαίτερα μαθήματα 
γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν βαθμὸ ποὺ 
θὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ συνεχίζουν ὡς 
τὸ τέλος τοῦ τετραμήνου.

Τὴν ἀβαθῆ καὶ περιορισμένη γνώση 
καταδεικνύει σχεδὸν καθημερινὰ ἡ ἀπελ-
πιστικὴ ἄγνοια στοιχειωδῶν γνώσεων 
ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν σὲ συνεντεύξεις 
ἀπὸ ραδιοφωνικοὺς ἢ τηλεοπτικοὺς 
σταθμοὺς σὲ δημόσιους χώρους ἢ σὲ 
τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς γνώσεων.

 λ ικ  πε α
Τὴν ἔλλειψη βασικῶν γνώσεων συ-

νοδεύει καὶ ἡ πτώση τοῦ γλωσσικοῦ 
ἐπιπέδου τῶν μαθητῶν καὶ ἐν συνε-
χείᾳ πολιτῶν.  Μὲ τὴν ὑποβάθμιση 
τῶν γλωσσικῶν μαθημάτων καὶ τὴν 
ἐπικράτηση τῆς ἀντίληψης ὅτι εἶναι 
δευτερεῦον θέμα ἡ ὀρθογραφία καὶ 
ἡ ἀκριβὴς διατύπωση στὸν λόγο, τὰ 
πράγματα ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὴ γλωσσικὴ 
πενία τῶν μαθητῶν καὶ κάποτε στὴ 
γλωσσική τους ἀφασία.  Ἐν ὀνόματι 
ἑνὸς ἀργοπορημένου μοντερνισμοῦ 
- γιὰ τὸν ὁποῖο ἄλλες χῶρες ἔχουν 
ἀπὸ δεκαετίες μετανιώσει - καὶ τῆς 
ἐπιπόλαιης ἀρχῆς τῆς ἁπλούστευσης, 
φτωχύναμε ἐγκληματικὰ τὴ γλώσσα 
μας.  Βεβαίως κάποιος δὲν χρειάζεται 
περισσότερες ἀπὸ 200 ἢ 300 λέξεις, 
κάποτε καὶ λιγότερες, καὶ μερικὲς ἁπλο-
ϊκὲς συντάξεις γιὰ τὶς καθημερινές του 
ἀνάγκες στὸ σπίτι, στὸν δρόμο, στὸν 
μπακάλη, στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας του, 
στὶς κοινωνικές του συναναστροφές. 
Ὅμως μιὰ γλώσσα φτωχὴ εἶναι καὶ μιὰ 
διάνοια φτωχὴ καὶ ἕνας πολιτισμὸς 
φτωχός. Κάθε λέξη εἶναι καὶ μιὰ ἔννοια, 
κάθε ἔννοια εἶναι καὶ μιὰ σκέψη καὶ κάθε 
σκέψη ἕνας ἀναβαθμὸς πνευματικῆς 
συγκρότησης καὶ ὡριμότητας.

Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ οἱ πιστεύο-
ντες ὅτι τὸ νὰ μιλᾶς καὶ νὰ γράφεις 
σωστά, κυριολεκτοῦντα, ἑλληνικὰ 
εἶναι ἀχρείαστο καὶ ὅτι, ἂν θέλεις νὰ 
φαίνεσαι δημοκρατικός, πρέπει νὰ μιλᾶς 
τὴ γλώσσα τῶν ἀκρωτηριαστῶν τῆς 
γλώσσας μας καὶ ὄχι τὸν εὔπλαστο λόγο 
ποὺ διαμόρφωσε ὁ μακρὸς χρόνος τῆς 
ζωῆς τοῦ Ἔθνους μας καὶ οἱ μεγάλες 
κατακτήσεις τῆς λογοτεχνίας μας.

Στὰ σχολεῖα μας ἐμφανίζετεαι ἡ ἀπὸ 
χρόνο σὲ χρόνο αὐξανόμενη γλωσσικὴ 
πενία τῶν μαθητῶν.  Στὸ ἴδιο νεοελ-
ληνικὸ κείμενο, π.χ., κάθε ἑπόμενο 
χρόνο οἱ μαθητὲς βρίσκονται μπροστὰ 
σὲ περισσότερες ἄγνωστες λέξεις, ἡ 
ἀδυναμία τους γιὰ ἐτυμολογικοὺς συ-
σχετισμοὺς καὶ ὀργανικὴ ἔνταξη τῶν 
λέξεων σὲ προτάσεις μεγαλύτερη, καὶ 
συχνότερη ἡ λανθασμένη ἐντύπωση 
γιὰ τὴ σημασία τους.  Συχνὰ παιδιὰ 
τοῦ λυκείου, καθὼς παρακολουθοῦν 
ἐκπομπὲς τῆς τηλεόρασης, ρωτοῦν 
κάθε τόσο τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὴ 
σημασία κοινότατων λέξεων τῆς δη-
μοτικῆς.  Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἀπὸ 
δεκαετιῶν, ἀκόμα καὶ οἱ μαθητὲς τῆς 
λεγόμενης κλασσικῆς κατεύθυνσης ἢ 
δέσμης δὲν διαβάζουν οὔτε ἕνα στίχο 
τοῦ Ὁμήρου στὸ πρωτότυπο.

Ἐκεῖνος ποὺ παρακολουθεῖ τὶς 
ποικίλες τηλεοπτικὲς συζητήσεις δι-
απιστώνει ἀμέσως τὸ πόσο ἄνετα καὶ 
σωστὰ διατυπώνουν τὶς ἀπόψεις καὶ 
τοὺς συλλογισμούς τους ἄνθρωποι 
ὥριμης ἡλικίας καὶ πόσο δυσκολώτε-
ρα καὶ ὄχι πάντα σωστὰ ἐκφράζονται 
νεώτερα ἄτομα.  Τὴν περιορισμένη 
γλωσσικὴ ἱκανότητα τῶν ἀποφοίτων 
τῶν σχολείων μας βεβαιώνουν καὶ τὰ 
ἀπροσδοκήτως φρικτὰ μαργαριτάρια  
δημοσιογράφων καὶ ραδιοφωνικῶν - 
τηλεοπτικῶν συντακτῶν καὶ ἐκφωνητῶν.

Εἶναι βεβαίως καὶ τὸ μονοτονικό 
- ποὺ κατέληξε σχεδὸν ἀτονικό - τὸ 
ὁποῖο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, συνέβαλε 
ἀποφασιστικὰ καὶ στὴν ἐνίσχυση τοῦ 
πνεύματος τῆς ἥσσονος προσπάθειας σὲ 
ὅλον τὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης.  Δὲν 
ἐξετάζω ἐδῶ ἂν εἶναι χρησιμότερο νὰ 
γράφει κάποιος χρησιμοποιώντας ἕναν 
τόνο ἢ δυὸ τόνους καὶ δυὸ πνεύμα-
τα. Προσυπογράφω ὅμως τὴ γενικὴ 
διαπίστωση - παραδεκτὴ ἀκόμα καὶ 
ἀπὸ τοὺς θιασῶτες καὶ πρωτεργάτες 
τῆς ἐφαρμογῆς του - ὅτι τὸ σύστημα 
αὐτὸ γραφῆς καλλιέργησε περισσότερο 
τὴν προχειρότητα καὶ τὴν ἀταξία τῶν 
μαθητῶν.  Ἀφοῦ στὸ μονοτονικὸ γράφο-
νται ἀκόμα καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

* Το δέυτερο και τελευταίο μέρος 
θα δημοσιευθεί την ερχόμενη Κυριακή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤ ΗΚΩΣΤΗΣ

Οἱ ἀλλεπάλληλες αὐτὲς 
ἀλλαγὲς ἔχουν ὠθήσει τὴν 
Παιδεία μας μακριὰ ἀπὸ τὸ 
σταθερὸ κέντρο, τὴν ἰσορ-
ροπία τῶν δυὸ - ἀπὸ αἰώνων 
- σκελῶν της:  τὴ διάπλαση 
τοῦ ἤθους, τοῦ χαρακτήρα 
τῶν ἐκπαιδευομένων καὶ τὴν 
κατάρτισή τους στὸν τομέα 
τῆς γνώσης. 

Τὸ νὰ κάνει ὅμως 
κάποιος ἐκπτώσεις 
στὴν ἐκπαίδευση δὲν 
εἶναι δημοκρατικὴ 
ἰδέα·  τὸ νὰ ἐπιλέγεις 
τὸν κατηφορικὸ 
δρόμο, ὅπου ὅλοι 
προχωροῦν ἄκοπα, 
δὲν εἶναι ἀποστολὴ 
τῆς ἐκπαίδευσης.  
Ἀποστολή της εἶναι 
νὰ δείχνει τὸν ἀνήφο-
ρο, τὶς κορυφές, τὶς 
κατακτήσεις.

Συναρτημένη μὲ τὴν ἐκ μέρους 
τοῦ σχολείου καλλιέργεια τῆς 
ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ποὺ 

εἶναι ὁ ὕπατος σκοπὸς τῆς ὕπαρξης κάθε 
προσώπου, εἶναι καὶ ἡ καθίζηση τῶν 
ἀξιῶν, ἡ ὁποία ὁδήγησε τοὺς νέους, 
μαθητὲς καὶ ἀποφοίτους, σὲ τέτοιους 
προσανατολισμούς, προτεραιότητες καὶ 
συμπεριφορὲς στὴ ζωή τους, ποὺ θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι καθημερινὴ ἔγνοια ὅλων, 
κυρίως τῆς πολι-τείας καὶ εἰδικότερα 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀρχῶν.

Κάποτε στὰ σχολεῖα τὰ ἀνθρωπι-
στικὰ μαθήματα, Θρησκευτικά, Ἀρχαῖα 
καὶ Νέα Ἑλληνικά, μὲ τὸ ἐπιλεγμένο 
περιεχόμενό τους πρόσφεραν θρησκευ-
τική, ἐθνική, κοινωνική, οἰκογενειακή, 
εὐρύτερα ἠθικὴ ἀγωγὴ στοὺς μαθητὲς 

διαπλάθοντας τὴν προσωπικότητά τους.  
Σήμερα ἡ ἐκπαίδευση εἶναι προσανα-
τολισμένη στὶς πρακτικὲς ἀνάγκες, στὶς 
λεγόμενες οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις τῆς 
ἀγορᾶς ἢ τῆς ἐπιχειρηματικότητας.  Καὶ 
ὁ μαθητὴς ἀντιλαμβάνεται τὴ φοίτησή 
του στὸ σχολεῖο ὡς προθάλαμο τοῦ 
ἐπαγγελματικοῦ του μέλλοντος.

Ὁ γνωσιοκεντρικὸς αὐτὸς προσα-
νατολισμὸς τοῦ σημερινοῦ σχολείου 
καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῆς προσπάθειας 
διάπλασης ἠθικῶν χαρακτήρων ὁδηγοῦν 
καθημερινῶς σὲ κρούσματα ἀπειθαρχίας 
τῶν μαθητῶν, σὲ προφορικὲς ἢ γραπτὲς 
ἐξυβρίσεις μεταξύ τους, ἀπειλὲς καὶ 
ἐκφοβισμοὺς καὶ σωματικὴ βία - ὅλα 
αὐτὰ ἀποδιδόμενα συνοπτικῶς μὲ τὸν 
ξένο ὅρο μπούλινγκ.   Εἶναι ἀκόμα καὶ 

οἱ ἀπειλές τους κατὰ τῶν δασκάλων 
τους - παράλληλα μὲ ἐκεῖνες ἀρκετῶν 
γονιῶν - οἱ ὁποῖες κάποτε ἐξελίσσο-
νται καὶ στὸν ξυλοδαρμό τους, ἐνῶ οἱ 
διδάσκοντες φοβοῦνται ἀκόμα καὶ νὰ 
προβοῦν σὲ παρατηρήσεις πρὸς ἀτα-
κτοῦντες μαθητές.  Προσθετέες καὶ οἱ 
ἀναρχικὲς τάσεις τους, οἱ ὀργανωμένες 
ὀχλαγωγίες τους καὶ οἱ συχνοὶ βαν-
δαλισμοὶ κατὰ ξένης περιουσίας ἀλλὰ 
καὶ κατὰ τῆς ἴδιας τῆς στέγης τους, 
τῶν σχολείων στὰ ὁποῖα φοιτοῦν.  Ἐπὶ 
πλέον λειτουργεῖ καὶ ὁ - ἐξελιχθεὶς 
σὲ κομματικοποιημένο - μαθητικὸς 
συνδικαλισμός.

Στὴ διάπλαση τοῦ ἤθους τῶν μα-
θητῶν δὲν ἀρκοῦν βεβαίως τὸ περι-
εχόμενο τῶν μαθημάτων καὶ οἱ προ-

τροπὲς-ὑποδείξεις τῶν διδασκόντων.  
Σταθερότερα ἀποτελέσματα φέρει τὸ 
παράδειγμα τῶν ἴδιων τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν.  Ὁ ἐκπαιδευτικὸς ποὺ χαρα-
κτηρίζεται ἀπὸ πραότητα καὶ ὑπομονὴ 
θὰ τὶς μεταδώσει καὶ στοὺς μαθητές 
του, ὁ διακρινόμενος γιὰ τὴν τάξη, 
τὸ σύστημα, τὴ μεθοδικότητα θὰ τὰ 
μεταδώσει καὶ στοὺς μαθητές του, ὁ 
δίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς στὴν ἀξι-
ολόγηση τῶν μαθητῶν του θὰ τοὺς 
δώσει πρότυπα γιὰ τὴ ζωή, ἡ ἀντι-
μετώπιση ὅλων μὲ τὸ ἴδιο μέτρο θὰ 
καλλιεργήσει στοὺς μαθητὲς τὸ αἴσθημα 
τῆς ἀμεροληψίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, 
ἑνὶ λόγῳ τὸ παράδειγμα τοῦ διδάσκο-
ντος παιδαγωγεῖ ἀποτελεσματικότερα 
ἀπὸ τὴ διδασκαλία του.

Ἡ ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν

τομέα τῆς γνώσης. Τὸ πρῶτο σκέλος 
ἔχει ὑποβαθμιστεῖ, ἂν δὲν ἔχει σχεδὸν 
παραμεληθεῖ - ἐν πολλοῖς καὶ λόγῳ 
ἔλλειψης χρόνου - ἐνῶ τὸ δεύτερο, στὸ 
ὁποῖο δίδεται ὅλο σχεδὸν τὸ βάρος, 
παρ' ὅλα τὰ ὑπάρχοντα σήμερα μέσα, 
τὰ ὁποῖα συντελοῦν στὴν ἀποτελεσμα-
τικότητά του, παρουσιάζει ὄχι πάντα 
ἀξιόλογα ἀποτελέσματα.

Ἀνήκω στὴ γενιὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, 
τῶν ὁποίων οἱ πρῶτοι μαθητὲς ἔφθα-
ναν τὸ πρωῒ στὸ σχολεῖο, ἀφοῦ ξενυ-
χτοῦσαν, κινδυνεύοντας, στὴν ὑπηρεσία 
τῆς ἀγωνιζόμενης πατρίδας, μελετημένοι, 
σεμνοὶ καὶ ὑπεύθυνοι στὰ σχολικά τους 
καθήκοντα, ἐνῶ σήμερα οἱ ἐκπαιδευτικοὶ 
βλέπουν μεγάλο ἀριθμὸ μαθητῶν νὰ 
ἔρχονται ἢ νὰ μὴν ἔρχονται στὸ σχολεῖο 
ἔπειτα ἀπὸ ἄλλου εἴδους ξενύχτια καὶ 
ξοδέματα.  Ἀνήκω στὴ γενιὰ τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν ποὺ ξεκίνησε μὲ προγράμματα 
σταθερὰ καὶ συγκροτημένα - χωρὶς νὰ 
τοὺς λείπουν ἀτέλειες - ἐνῶ σήμερα, 
ἔπειτα ἀπὸ τοὺς κλυδωνισμοὺς τῶν πο-
λυάριθμων ἀλλαγῶν τῶν τελευταίων 
δεκαετιῶν οἱ ἐν ὑπηρεσίᾳ καθηγητὲς 
ἀμφιβάλλουν τὶ θὰ κληθοῦν νὰ διδάξουν 
τὴν ἑπόμενη σχολικὴ περίοδο.

Τὸν τίτλο τοῦ κειμένου αὐτοῦ τὸν ἔχω 
δανειστεῖ.  Εἶναι ὁ τίτλος ἑνὸς βιβλίου 
τῆς γνωστῆς Γαλλίδας ἐκπαιδευτικοῦ 
καὶ ἑλληνίστριας Ζακλὶν ντὲ Ρομιγύ, τὸ 
ὁποῖο κυκλοφορήθηκε τὸ 1984.  Ἀπὸ 
μερικὰ κεφάλαιά του, ὅπως:  Ὁ μα-
ρασμὸς τῆς Παιδείας, Τὸ ἀνερχόμενο 
κύμα ἀμάθειας, Ἡ ἀρχὴ τῆς ἐξίσωσης 
ὅλων ἔναντι τῆς ἀρχῆς τῆς ἅμιλλας καὶ 
τῆς ἐπιλογῆς, Ἡ πολιτικοποίηση τῆς Παι-
δείας, Ὁ ξεπεσμὸς τῆς γαλλικῆς γλώσσας, 
εἶναι φανερὸ ὅτι κρίση στὴν Παιδεία 
ὑπάρχει - ἀπὸ καιρό - σχεδὸν παντοῦ καὶ 
ὁδηγεῖ σὲ βαθὺ προβληματισμὸ  ὅλους 
ὅσοι πιστεύουν στὴ λειτουργία της ὡς 
ἀνθρωποποιοῦ δύναμης.  Ἔστω κι ἂν 
ἀκούονται φωνὲς περὶ ὕπαρξης ἐκπαι-
δευτικῶν συστημάτων-προτύπων ποὺ 
θὰ ἔπρεπε νὰ σπεύσομε νὰ υἱοθετήσομε.

 ερ με  μ εια
Εἶναι πικρὴ ἡ διαπίστωση μιᾶς συνε-

χοῦς κατολίσθησης τῶν ἐπιπέδων στὴν 
ἐκπαίδευση καὶ μιᾶς αὔξουσας ἀμάθειας 
- διδασκόντων καὶ διδασκομένων - στὸ 
πλαίσιο ἑνὸς φαύλου κύκλου, ποὺ ἀρχίζει 
ἀπὸ τὸ δημοτικὸ καὶ φθάνει ὡς τὰ πα-
νεπιστήμια.  Ἡ κάθε ἑπόμενη βαθμίδα 
ἐκπαίδευσης ἀναγκάζεται νὰ σπαταλᾶ 
χρόνο γιὰ τὴ διδασκαλία στοιχείων ποὺ 
ἔπρεπε νὰ κατέχει ὁ σπουδαστὴς ἀπὸ 
τὴν προηγούμενη βαθμίδα εἴτε νὰ πα-
ραπαίει ἐπιχειρώντας νὰ οἰκοδομήσει 
τὶς γνώσεις ποὺ ἀνήκουν στὸ ἐπίπεδό 
της πάνω σὲ ἀσταθῆ ἢ ἀνύπαρκτα 
θεμέλια.  Μὲ τὴ σειρά τους ἑπομένως 
ὅλες ὑποβαθμίζονται.  Ἔτσι συναντῶνται 
καὶ στὸ λύκειο μαθητὲς πού, ἐνῶ ἀνα-
γνωρίζουν τὶς ἐπὶ μέρους λέξεις, δὲν 
μποροῦν οὐσιαστικὰ νὰ διαβάσουν οὔτε 
νὰ κατανοήσουν τὶ διαβάζουν ἢ δὲν 
εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκτελέσουν τὶς ἁπλὲς 
πράξεις τῆς ἀριθμητικῆς.

Ἕνα πνεῦμα εὐκολίας, ἥσσονος 
προσπάθειας καὶ ἰσοπέδωσης κυρι-
αρχεῖ, ἐνῶ παιδεία σημαίνει μόχθος, 
ἅμιλλα, διάκριση, ἀριστεύειν.  Οἱ ὀκνη-
ροὶ καὶ ἀδύνατοι γίνονται τροχοπέδη 
στοὺς ἐπιμελεῖς καὶ δυνατούς. Καὶ ἡ 
Πολιτεία ἱκανοποιεῖται ἀνεχόμενη νὰ 
ὑποβιβάζονται συνεχῶς τὰ ἐπίπεδα τῶν 
σπουδῶν.  Ἐπικράτησε ἡ λανθασμένη 
ἄποψη ὅτι ἡ συμμόρφωση τῆς παιδείας 
στὸ ἐπίπεδο τῶν πολλῶν ἀποτελεῖ μιὰν 
ὀρθὴ ἔκφραση τῆς δημοκρατικότητας.  
Τὸ νὰ κάνει ὅμως κάποιος ἐκπτώσεις 
στὴν ἐκπαίδευση δὲν εἶναι δημοκρατικὴ 
ἰδέα·  τὸ νὰ ἐπιλέγεις τὸν κατηφορικὸ 
δρόμο, ὅπου ὅλοι προχωροῦν ἄκοπα, 
δὲν εἶναι ἀποστολὴ τῆς ἐκπαίδευσης.  
Ἀποστολή της εἶναι νὰ δείχνει τὸν ἀνήφο-
ρο, τὶς κορυφές, τὶς κατακτήσεις.  Ἡ 
τάση τῶν διευθυνόντων τὴν παιδεία 
νὰ φροντίζουν κατὰ πρῶτο λόγο - καὶ 
κάποτε ἀποκλειστικά - τοὺς ἀδύνατους 
μαθητές, μὲ ποικίλα μέτρα ἐπιείκειας, 
φέρνει τοὺς μέτριους καὶ τοὺς ἀπο-
τυγχάνοντες στὸ ἐπίπεδο τῶν ἄξιων 

καὶ τῶν πετυχημένων.
Ἔτσι συγχύζεται ἡ ἰσότητα ἀπένα-

ντι στὴν παιδεία μὲ τὴν ἰσότητα μέσα 
στὴν παιδεία. Ἡ πρώτη θεμελιώνει τὰ 
δικαιώματα ὅλων, πράγμα δημοκρατικό· 
ἡ δεύτερη προσβάλλει τὰ δικαιώματα 
τῶν καλύτερων -  καὶ ἑπομένως καὶ 
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου - πράγμα ὁλο-
κληρωτικό.  Γιατὶ εἶναι οἱ ἱκανοὶ ποὺ θὰ 
ἀποτελέσουν τὴ σπονδυλικὴ στήλη καὶ 
τὴν προωθητικὴ δύναμη τῆς κοινωνίας 
καὶ τῆς πολιτείας.

Ἡ ἱστορία τῆς ἐπιείκειας, τῶν 
ἀλλεπάλληλων χαριστικῶν διατάξεων 
εἰς βάρος τῶν ἐπιπέδων τῆς Μέσης 
Ἐκπαίδευσης εἶναι παλιά· ἄρχισε τὸ 1972.  
Τότε, ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς ἀπεργίας τῶν 
καθηγητῶν ποὺ κράτησε ἕνα περίπου 
μήνα, κρίθηκε ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους ὅτι 
οἱ μαθητές - οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀπώλεια 
μαθημάτων εἶχαν λιγότερα νὰ διαβάσουν 
- ἔπρεπε νὰ ἐξεταστοῦν σὲ δυὸ ἢ τρία 
μόνο μαθήματα καὶ ὄχι σὲ ὅλα τὰ 
ἐξεταζόμενα.  Ἡ ἔκπτωση αὐτὴ ἐπα-
ναλήφθηκε καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1973.  
Καὶ τὸ 1974, ἐν ὀνόματι τῆς μεγάλης 
ἐθνικῆς μας συμφορᾶς, ἀποφασίστηκε 
νὰ προαχθοῦν χωρὶς ἐξετάσεις οἱ ἀνεξε-
ταστέοι τοῦ Σεπτεμβρίου - ψυχολογικά, 
παιδαγωγικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ σωστὸ 
ὑπὸ τὶς περιστάσεις.  Μαζί τους ὅμως 
καὶ ὅλοι οἱ στάσιμοι τοῦ Ἰουνίου ποὺ 
ἀπέτυχαν ἔπειτα ἀπὸ ἐξετάσεις ποὺ 
ὑπέστησαν μέσα σὲ ἐντελῶς ὁμαλὲς 
σχολικὲς συνθῆκες.  Ἔκτοτε βεβαίως 
δὲν ὑπάρχουν σχεδὸν στάσιμοι.

Πλάϊ στὴν εἰκόνα αὐτὴ ὑπάρχει καὶ 
τὸ παρήγορο καὶ αἰσιόδοξο γεγονὸς 
τῆς ὕπαρξης μεγάλου ἀριθμοῦ μαθητῶν 
ποὺ ἐπιδεικνύουν ἐπαινετὴ ἐπιμέλεια, 
καταβολὴ πολλοῦ μόχθου καὶ ἀξιέπαι-
νη ἐπίδοση.  Καὶ οὔτε πρέπει νὰ πα-
ραγνωρίζεται τὸ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς 
σημερινοὺς μαθητὲς ἔχουν μεγαλύτερο 
πλάτος γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν ἀπὸ ὅσες 
οἱ παλαιότεροι. Οἱ γνώσεις ὅμως αὐτές, 
ἀποκτημένες χωρὶς σύστημα - ὄχι ἀπὸ 
φταίξιμο δικό τους ἀλλὰ τῆς ἐκπαίδευ-



Γ
ια μια ακόμα φορά η «αυ-
τοκρατορική», βρετανική 
οίηση και αλαζονεία στο 
μεγαλείο της! Αντί η Βρε-
τανία να αξιοποιήσει την 
ευκαιρία που της δόθηκε 
από την προσφυγή των 33 

Κυπρίων αγωνιστών του Απελευθερωτι-
κού Αγώνα του 1955-59, για να απολο-
γηθεί και να αιτηθεί συγγνώμη από τον 
κυπριακό λαό, επέλεξε να  προχωρήσει 
σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την 
εξής ποντιοπιλατική διατύπωση:

«Ο διακανονισμός δεν αποτελεί οποια-
δήποτε αναγνώριση ευθύνης, ούτε και 
προηγούμενο, σχετικά με οποιεσδήποτε 
μελλοντικές απαιτήσεις κατά της Βρετανικής 
Κυβέρνησης».

Με αφορμή την επονείδιστη αυτή συμπε-
ριφορά, άρνησης της Βρετανίας να συμφι-
λιωθεί με την ντροπιαστική αποικιοκρατική 
ιστορία της, επανέρχεται στην επικαιρότητα 
το θέμα των λεγόμενων «κυριαρχικών δι-
καιωμάτων» των Βρετανών στην Κύπρο. Δεν 
είναι νοητό να συνεχίζεται μια αβρόφρων 
αντιμετώπιση της Βρετανίας, όταν  μάλιστα 
δεν επιδεικνύεται προς την Κύπρο μια αντί-
στοιχη βρετανική συμπεριφορά.

Επειδή συνήθως οι Βρετανοί οχυρώνονται 
πίσω από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η Συνθήκη 
προβλέπει μια σειρά συμβατικές υποχρε-
ώσεις των Βρετανών απέναντι στην Κύπρο.

Θα πρέπει να το τονίσουμε. Ασφαλώς 
από άποψη προτεραιοτήτων είναι σαφές ότι, 
αυτό που πρώτιστα θα πρέπει να ενδιαφέρει, 
είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής 
και η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή όμως η προτεραιότητα δεν πρέπει 
να μας εμποδίζει από του να επισημαίνουμε 
και να ενεργούμε ως προς τα εξής, αφού 
μάλιστα έχουμε την αμετανόητη και ακα-
τανόητη βρετανική στάση.

1.  Η Βρετανία, κατά σαφή παραβίαση 
των υποχρεώσεών της, δυνάμει της συνθή-
κης εγγυήσεως και συμμαχίας, αρνήθηκε 
να παρεμποδίσει την τουρκική εισβολή το 
1974. Στη συνέχεια αρνείται, συστηματικά 
μέχρι σήμερα, να ενεργήσει για την ανα-
τροπή της τουρκικής κατοχής σε βάρος της 
κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Κύπρου. 
Τέλος παρέλειψε να λάβει οποιοδήποτε μέτρο 
το 1983, για την αποτροπή της παράνομης 
ανακήρυξης «ανεξάρτητου κράτους» στις 
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Άρα, 
ως προς τα πιο πάνω θα πρέπει συνεχώς 
και αδιαλείπτως να καλούμε τη Βρετανία 
να συμμορφωθεί προς τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις, τις οποίες ολοφάνερα έχει 
παραβιάσει και εξακολουθεί να το πράττει 
μέχρι σήμερα.

2. Ορισμένες πράξεις και ενέργειες 
των Βρετανών στην Κύπρο εκφεύγουν των 
ορίων των «στρατιωτικών απαιτήσεων και 
αναγκών ασφαλείας» των Βάσεων όπως 

προβλέπεται στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. 
Αυτή η πρόνοια δεν παρέχει  την ανεξέ-
λεγκτη και αυθαίρετη εξουσία των Αρχών 
των Βάσεων στο να αναστέλλουν π.χ. ή να 
διακόπτουν την κυκλοφορία και διακίνηση 
των Κυπρίων πολιτών μέσα στα όρια των 
Βρετανικών Βάσεων. Κατά την άσκηση 
αυτών των εξουσιών ή δικαιωμάτων τους 
οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν ορισμένες 
υποχρεώσεις που έχουν επί του προκειμέ-
νου αναλάβει αλλά και τις συναφείς γενικές 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Τέτοιες είναι 
η πλήρης συνεργασία με την Κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας, η μη δημιουργία ουσια-
στικών συνοριακών φραγμών μεταξύ  των 
Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και η καλή τη πίστει ερμηνεία του κειμένου 
της Συνθήκης έτσι που να μην οδηγούνται 
σε παράλογα αποτελέσματα.

3. Πέραν των συνθηκών εγγυήσεως 
και συμμαχίας καθώς και της συνθήκης 
εγκαθίδρυσης, υπάρχει μια σημαντική 
ανεξάρτητη συμφωνία μεταξύ Κύπρου 
και Αγγλίας, η οποία συνοδεύει τα άλλα 
έγγραφα και συνθήκες που ρυθμίζουν το 
καθεστώς της Κύπρου και η οποία προβλέ-
πει την καταβολή χρηματικών ποσών προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα ποσά αυτά 
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: (α) Εκείνα 
που καθορίζονται ρητά στη συμφωνία και 
αφορούν ποσά που καλύπτουν κυρίως την 
πρώτη πενταετία μετά την ανακήρυξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλα ειδικά 
καθορισμένα ποσά για ορισμένους σκο-
πούς. Αυτά έχουν πληρωθεί. (β)  Εκείνα τα 
ποσά που θα έπρεπε να καταβάλλονταν ανά 
πενταετία μετά το 1965 από την Αγγλική 
Κυβέρνηση κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Αγγλική 

Κυβέρνηση αρνείται συστηματικά, παρά τα 
επανειλημμένα διαβήματα των Κυπριακών 
Κυβερνήσεων, να εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις της σε σχέση με τα πιο πάνω ποσά.

Η άρνηση της Αγγλικής Κυβέρνησης 
να εκπληρώσει αυτήν τη ρητή νομική της 
υποχρέωση καταβάλλοντας ανά πενταετία 
οικονομική βοήθεια προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία για κάθε πενταετία μετά το 
1965 συνιστά παραβίαση συμβατικής 
υποχρέωσης, για την οποία η Κυπριακή 
Κυβέρνηση οφείλει πλέον να κινηθεί με 
όλα τα προσφερόμενα νομικά μέσα.

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι 
το ποσό που κατεβλήθη για την πενταε-
τία 1960-65 ανήλθε στα 12 εκατομμύρια 
λίρες. Συνεπώς είναι φανερό ότι τα ποσά 
που οφείλονται από τους Άγγλους για τη 
χρονική περίοδο από το 1965 μέχρι σή-
μερα ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες 
εκατομμύρια λίρες.

Η Κυβέρνηση κατέχει τις γνωμοδοτήσεις 
της Νομικής Υπηρεσίας πάνω στο θέμα της 
νομικής δυνατότητας διεκδίκησης των πιο 
πάνω ποσών. Ήλθε η ώρα η Κυβέρνηση να 
αξιοποιήσει αυτές τις γνωμοδοτήσεις, που 
είναι απόλυτα θετικές ως προς το βάσιμο και 
δικαιολογημένο της διεκδίκησης από τους 
Βρετανούς καταβολής προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία αυτών των ποσών.

Βεβαίως, πέραν των πιο πάνω αναφερ-
θέντων, υπάρχουν και οι επανειλημμένες 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ρητά θεω-
ρούν τα δικαιώματα πρώην αποικιοκρατικών 
δυνάμεων σε πρώην αποικίες, ως κατάλοιπα 
αποικισμού (Vestiges of colonialism) και 
συνεπώς παράνομα. Όμως σε αυτό το στά-

διο, εν όψει των εθνικών προτεραιοτήτων, 
μπορούμε και πρέπει να ενεργήσουμε όπως 
πιο πάνω αναφέρουμε.

Όταν η προπέτεια και η αλαζονεία της 
ισχύος είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της βρετανικής συμπεριφοράς, το καθήκον 
μας δεν είναι ούτε η αβροφροσύνη, ούτε η 
αιδήμων σιωπή. Λόγοι στοιχειώδους κρα-
τικής αυτοάμυνας επιβάλλουν την ανάλογη 
αντίδραση.

Σημ: Το παράδειγμα του μικρού 
νησιωτικού κράτους του Μαυρικίου, 
που αμφισβήτησε με προσφυγή στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα αποικι-
οκρατικά κατάλοιπα των Βρετανών, δεν 
φαίνεται να μας συγκινεί. Ας προχωρή-
σουμε τουλάχιστον στα στοιχειώδη, τα 
ελάχιστα.

* Τέως Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων

03.02.2019
Της Κυριακής

Α
κόμα δεν έχει κοπάσει ο 
απόηχος από τη σύνοδο 
των επτά νοτίων κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μια σύνοδος, η οποία 
συγκέντρωσε τα φώτα της 
δημοσιότητας στη Λευ-

κωσία. Και το φυσιολογικό ερώτημα είναι 
κατά πόσον, πέρα από τη δημοσιότητα, θα 
μπορούσε να αναμένει κάποιος κάτι (και 
τι) από τη λειτουργία αυτής της ομάδας.

Αναμφίβολα, μέσα στη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πορεία των πραγμάτων, η 
οποία χαρακτηρίζεται από την κρίση η 
οποία έπληξε όλον τον κόσμο και ειδικά 
τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη χρονική 
περίοδο 2012-2013, όπως εξελίχθηκε, 
δημιούργησε την αναγκαιότητα όπως οι 
χώρες που δέχτηκαν το μεγάλο πλήγμα 
λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία 
να ανασυγκροτήσουν την οικονομία τους. 
Ταυτόχρονα, θα έπρεπε να οικοδομήσουν 
και ιδιαίτερους δεσμούς, τόσο μεταξύ τους, 
όσο και με κάποια από τα κράτη που μπο-
ρεί να έχουν, μεν, το χαρακτηριστικό ότι 
βρέχονται από τη Μεσόγειο και φτάνουν τα 
σύνορά τους μέχρι τη νότια Ευρώπη, αλλά, 
ταυτόχρονα, αποτελούν έναν αγωγό για 
την προώθηση των ειδικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι χώρες του Νότου. 
Και θεωρώ ότι, από αυτήν την άποψη, εί-
ναι κρίσιμη και χρήσιμη η συμμετοχή 

της Γαλλίας σε αυτήν την ομάδα. Γιατί, 
η Γαλλία είναι με το ένα πόδι, και από 
την άποψη διαφόρων κριτηρίων, μέρος 
αυτής της ομάδας, αλλά ταυτόχρονα και 
το ένα από τα δύο συστατικά μέρη της 
ευρωπαϊκής ατμομηχανής, δηλαδή του 
γαλλογερμανικού άξονα.

Η παρουσία, επίσης, δύο μεγάλων, για 
τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οικονομιών, όπως 
είναι η Ιταλία και η Ισπανία, ενισχύει την 
προϋπόθεση, η φωνή των επτά κρατών να 
έχει απήχηση ευρύτερα στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια.

Δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει ο 
ένας τα προβλήματα του άλλου και, όταν π.χ.,  
εγείρει η Ελλάδα ή η Κύπρος την ιδιαίτερη 
σημασία που έχει για τον πολίτη τους η 
κατοικία, η εστία του, να μην αποτελεί τόσο 
μεγάλη έκπληξη για τον Γερμανό, γιατί θα 
μπορεί και ο Γάλλος, ως διαμεσολαβητής, 
που έχει κατανοήσει, πλέον, τη σημασία 
ορισμένων ιδιαιτεροτήτων του Νότου, να 
τις υπερασπιστεί.

Οι χώρες αυτές έχουν ανάγκη την κοινή 
φωνή, προκειμένου να στηρίξουν ζητή-
ματα που για την καθεμία χωριστά είναι 
ζωτικής σημασίας, όπως για την Κύπρο 
το Κυπριακό, ή, όπως έχει εξελιχθεί, για 
την Ελλάδα, το μεταναστευτικό.

Διμερείς και πολυμερείς 
επαφές

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τη 
δυνατότητα για διμερείς και πολυμερείς 
επαφές που δίνουν αυτές οι Σύνοδοι, 
μέσα από τις οποίες δημιουργείται η 
δυνατότητα κατανόησης θέσεων, όπως 
ήταν, επί παραδείγματι - λόγω χρονικής 
συγκυρίας - χρυσή ευκαιρία για τον Α. 
Τσίπρα να εξηγήσει τη θέση και τους 
χειρισμούς της ελληνικής Κυβέρνησης 

όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Το ίδιο χρυσή ευκαιρία ήταν και για τον Ν. 
Αναστασιάδη να παρουσιάσει τις ειδικές 
πτυχές Κυπριακού, λίγα 24ωρα πριν από 
την επίσκεψη της απεσταλμένης του Γ.Γ.  
του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, στη Λευκωσία.

Η συγκεκριμένη διάσκεψη έδωσε, 
επίσης, τη δυνατότητα για μία αλληλο-
ενημέρωση γύρω από ένα ζήτημα που 
ενδιαφέρει όλη την ΕΕ, αλλά εστιάζεται στη 
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Την 
αξιοποίηση, προς όφελος των ευρωπαϊ-
κών χωρών, των κοιτασμάτων Φυσικού 
Αερίου που έχουν ανακαλυφθεί στην πε-
ριοχή μας. Ως, επίσης, να συζητηθούν οι 
πολύπλευρες πτυχές αυτής της εξέλιξης 
σε όλα τα επίπεδα.

Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία 
μπορεί να αποδειχτούν θετικά μέσω της 
διαδικασίας τέτοιων συνόδων, χωρίς, 
ωστόσο, να έχουμε την αυταπάτη ότι οι 
αποφάσεις τους μπορεί να μετατραπούν 
και σε αποφάσεις της Ε.Ε. Δεδομένων των 
συσχετισμών και του ειδικού βάρους του 
κάθε ευρωπαϊκού κράτους, οι αποφάσεις 
θα λαμβάνονται στη βάση δύο κριτηρίων: 
των συμφερόντων και της δυνατότητας 
(βάσει ισχύος) προώθησής τους.  Σίγουρα, 
πάντως, είναι πολύ καλύτερα από το ενδε-
χόμενο η κάθε χώρα, και δη οι μικρότερες, 
να δρούσαν μόνες τους.

Σ
κοπεύω να «αναμετρηθώ» με 
μια δύσκολη λέξη σήμερα, 
αγαπητοί αναγνώστες. Φορ-
τισμένη λέξη. Τελευταίως  
και απαγορευμένη. Τη λέξη 
«προδοσία». Απαγορεύτηκε 
να ακούγεται στην Ελλη-

νική  Βουλή. Ο Πρόεδρος του Σώματος 
Νίκος Βούτσης διέγραψε τη λέξη αυτή από 
τα πρακτικά, όταν βουλευτής της ακροδεξιάς 
θέλησε να αιτιολογήσει την αρνητική ψήφο 
του στη  Συμφωνία των Πρεσπών, με τη 
φράση «όχι στην προδοσία». Η ΟΝΝΕΔ 
κάλεσε σε απολογία στελέχη της από την 
Ημαθία επειδή τόλμησαν να εκδώσουν ανα-
κοίνωση που περιελάμβανε τη λέξη αυτή. 
Εισαγωγικά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, 
στην πολιτική μας ιστορία, η λέξη «προδο-
σία» πάει παρέα με τον εθνικό διχασμό. Η 
εκτέλεση των «έξι» στο Γουδί και η απόπειρα 
της Βενιζελικής παράταξης να φορτώσει στη 
συντηρητική παράταξη όλες τις ευθύνες για 
τη Μικρασιατική Καταστροφή (ώστε να την 
εξαφανίσει από τον χάρτη), στοίχειωσε την 
πολιτική μας ζωή για δεκαετίες. Χρειάστη-
κε να γίνει αναψηλάφηση της δίκης των 
έξι από τον Άρειο Πάγο προκειμένου να 
αποκαταστασταθεί η μνήμη των ηγετών της 
Ηνωμένης Αντιπολίτευσης πριν από μερικά 
χρόνια. Ο Εμφύλιος Πόλεμος, η απόπειρα 
της αρπαγής της εξουσίας με τα όπλα, οι 
κομμουνιστικοί σχεδιασμοί για «Ανεξάρ-
τητη Μακεδονία» και ο Ψυχρός Πόλεμος 
μάς οδήγησαν υποχρεωτικά στον δεύτερο 
γύρο του διχασμού. Στους «εθνικόφρονες» 
και τα «μιάσματα».

Πρωταγωνιστές της εποχής σύρθηκαν στα 
δικαστήρια κατηγορούμενοι για προδοσία, 
πολλές φορές δικαίως αλλά και άλλες φορές 
αδίκως. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έθεσε 

το 1958 στον Βασιλέα Παύλο όρο ανάληψης 
της πρωθυπουργίας, πέραν των γνωστών, την 
αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων. Ο 
τόπος έπρεπε να πάει παρακάτω. Η τραγωδία 
της Κύπρου και ο εθνικός ακρωτηριασμός 
είχαν τέλος ως αποτέλεσμα την παραπομπή 
των πρωταιτίων της δικτατορίας σε δίκη 
και την καταδίκη τους σε ισόβιο εγκλεισμό 
στις φυλακές του Κορυδαλλού. Οι πολιτικές 
συνέπειές της όμως φθάνουν ακόμη και 
μέχρι τις μέρες μας.

Η ακροδεξιά τα δίνει όλα προκειμένου 
να πάρει ρεβάνς στο όνομα των ιδεολογικών 
προπατόρων της. Όποιος μελετά λοιπόν 
σωστά την ελληνική Ιστορία, γνωρίζει 
καλά πως κάθε φορά που καλλιεργείται 
κλίμα προδοσίας εις βάρος του λαού, αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 
εθνικής ενότητας, την απαξίωση του πολι-
τικού κόσμου και εν τέλει την πρόκληση 
ανεπανόρθωτων δεινών.

Τούτων δοθέντων είναι κατανοητά τα 
ανακλαστικά μεταπολιτεύσεως που επιδει-
κνύει  το παλαιό πολιτικό σύστημα κάθε 
φορά που κάποιος εκτρέπεται και προσφέ-
ρει τη βλάσφημο λέξη. Κανείς δεν θέλει 
να ζήσει ξανά τον διχασμό. Από την άλλη 
πλευρά, όμως, σε μια μέρα σαν την Τρίτη 
που πέρασε, την μαύρη επέτειο των Ιμίων, 
είμαι υποχρεωμένος να θέσω ορισμένα 
απολύτως συγκεκριμένα ερωτήματα.

Αν η λέξη «προδοσία» αντενδείκνυται για 
λόγους ιστορικούς, παιδαγωγικούς, εθνικούς, 
τότε η αδυναμία των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων να πατήσουν το πόδι τους σε 
ελληνικό έδαφος στα Ίμια 33 ολόκληρα 
χρόνια μετά απ’ όσα συνέβησαν εκεί τη 
μοιραία νύχτα και η αδυναμία Υπουργών 
Άμυνας να πετάξουν ένα στεφάνι στη μνήμη 
των αξιωματικών μας ακριβώς στο σημείο 
που κατέπεσε το ελικόπτερο, με ποια λέξη 
μπορεί να περιγραφεί; Προτείνετε μία! Πα-
ρακαλώ! Η δέσμευση την οποία ανέλαβε 
εκείνη τη βραδιά η κυβέρνηση Σημίτη προς 
το γεράκι των Αμερικανών Χόλμπρουκ ότι 

η Ελλάς δεν θα διανοηθεί ποτέ στο μέλλον 
να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αι-
γαίο στα 12 μίλια, με ποια λέξη μπορεί να 
περιγραφεί; Η γραπτή δέσμευσή μας με 
τη Συμφωνία της Μαδρίτης ότι η Άγκυρα 
έχει νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα στο 
Αιγαίο, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί; Εθνική 
προσφορά; Επίσης: Η γραπτή οδηγία που 
έδωσε η κυβέρνηση Σημίτη στους διαπραγ-
ματευτές για το σχέδιο Ανάν τέλη του 2003 
αρχές 2004, να μην τίθεται ως προϋπόθεση 
της επίλυσης η απόσυρση του Αττίλα, τι 
είναι; Εθνική ευεργεσία; Την απαίτηση της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προς την κυπρι-
ακή Κυβέρνηση (αποκαλύψεις Μιχαηλίδη) 
να μη θέτουν στο τραπέζι το ζήτημα της 
αξιοποίησης της ΑΟΖ απαρνούμενη τον 
ορυκτό εθνικό πλούτο, πώς μπορούμε να 
την πούμε; Προτάσεις παρακαλώ! Η παρό-
τρυνση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προς 
τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ (αποκαλύψεις Κοτζιά) να αναγνωρί-
σουν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία» 
για να δημιουργηθούν τετελεσμένα και να 
βγει η Ελλάς από τη δύσκολη θέση, ποιου 
χαρακτηρισμού μπορεί να τύχει ως πολιτική 
πράξη; Επινοήστε, παρακαλώ, μία λέξη για 
όλες αυτές τις πομπές και ευχαρίστως να 
ζητηθεί από τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη να 
διαγράψει το συγκεκριμένο λήμμα από τα 
λεξικά του.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε 
ότι οι λέξεις υπάρχουν στα λεξικά, ζουν, 
δεν σβήνουν, δεν περιπίπτουν σε αχρησία 
γιατί περιγράφουν υπαρκτές ανθρώπινες 
συμπεριφορές. Βεβαίως είμαι υποχρεω-
μένος να κάνω τον διαχωρισμό: Αλλιώς 
χαρακτηρίζει κανείς κάποιον που με δόλο 
προκαλεί βλάβη στο εθνικό συμφέρον (στα 
απόρρητα των Wikileaks θα βρείτε πολλούς 
σύγχρονους Εφιάλτες) και αλλιώς χαρακτη-
ρίζει κανείς κάποιον που χωρίς δόλο, από 
άγνοια, ασύγγνωστη αμέλεια, ελαφρότητα, 
αυταπάτη, πλάνη ότι διαπράττει το καλό, 
προκαλεί αντικειμενική βλάβη στο εθνικό 
συμφέρον. Όπως λέει και κάποιος «από έναν 
εξωνημένο πράκτορα περισσότερο επικίν-
δυνος είναι ένας πεπεισμένος πράκτορας. 
Αυτός προδίδει και νομίζει ότι βρίσκεται... 
σε εθνική αποστολή...».

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη: Προδότες 
στις μέρες μας, δόλιοι, πεμπτοφαλαγγίτες 
πιθανώς να υπάρχουν, πιθανώς και να μην 
υπάρχουν. Λαός που αισθάνεται προδομέ-
νος, όμως, υπάρχει. Και όσοι λειτουργούν 
ως αστυνομία σκέψεως στην πατρίδα μας, 
καλό είναι να το γνωρίζουν: Οι λέξεις μπο-
ρεί και να απαγορευτούν. Με διατάγματα 
ή χωρίς. Τα συναισθήματα, όμως, όχι. Δεν  
απαγορεύονται, δεν  καταπιέζονται, Υπάρ-
χουν και εκδηλώνονται.  

* Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» 

Η στάση μας έναντι της Βρετανίας

Ευκαιρία για τις μικρότερες χώρες 
οι σύνοδοι τύπου Med-7

Η έννοια της προδοσίας

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Όταν η προπέτεια και η 
αλαζονεία της ισχύος 

είναι τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της 

βρετανικής 
συμπεριφοράς, το 

καθήκον μας δεν είναι 
ούτε η αβροφροσύνη, 

ούτε η αιδήμων σιωπή  

OΙ ΛΈΞΈΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΝ 
ΣΤΆ ΛΈΞΙΚΆ, ΖΟΥΝ, ΔΈΝ 
ΣΒΉΝΟΥΝ, ΔΈΝ ΠΈΡΙΠΙΠΤΟΥΝ 
ΣΈ ΆΧΡΉΣΙΆ ΓΙΆΤΙ 
ΠΈΡΙΓΡΆΦΟΥΝ ΥΠΆΡΚΤΈΣ 
ΆΝΘΡΏΠΙΝΈΣ ΣΥΜΠΈΡΙΦΟΡΈΣ

Ή συγκεκριμένη διάσκε-
ψη έδωσε, επίσης, τη δυ-

νατότητα για μία αλλη-
λοενημέρωση γύρω από 

ένα ζήτημα που ενδια-
φέρει όλη την ΈΈ, αλλά 
εστιάζεται στη λεκάνη 

της Άνατολικής Μεσογεί-
ου. Την αξιοποίηση, προς 

όφελος των ευρωπαϊ-
κών χωρών, των κοιτα-

σμάτων Φυσικού Άερίου 
που έχουν ανακαλυφθεί 

στην περιοχή μας. Ώς, 
επίσης, να συζητηθούν 
οι πολύπλευρες πτυχές 
αυτής της εξέλιξης σε 

όλα τα επίπεδα

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ * 
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