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Μπορεί η Κυβέρνηση να μιλά για την 
ανάγκη μείωσης των ρύπων, αλλά η 
πολιτική για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
κάθε άλλο παρά ελκυστική είναι.
ΡΕΠΟΡΤΑ   

  
  

Ιστορικό χαμηλό για την ανεργία στη 
μετά την κρίση εποχή. Πώς διαμορ-
φώνεται ο νέος εργατικός χάρτης. 
ΡΕΠΟΡΤΑ   

Σ    
   

Πώς επηρεάζεται η Κύπρος από το 
κανόνι της . Για σημαντική 
απώλεια μιλούν οι φορείς της Πάφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

Ε  
   

 
Το σχολείο της «δεύτερης ευκαιρίας» 
για ανθρώπους που δεν κατάφεραν να 
πάρουν το πτυχίο.
ΡΕΠΟΡΤΑ   

Η Σ    
   

Πάνω από 2000 αναφορές στα ΜΜΕ 
και στα κοινωνικά δίκτυα για τη Σύνο-
δο Κορυφής. 
ΕΡΕΥΝΑ   

 Κ  
Ε  

   

Ο σημαντικός ποιητής μιλά στη «Σ» 
για τα κακώς και τα… καλώς έχοντα 
του δημόσιου βίου, την ποίηση, κα-
θώς και τη νέα υπό έκδοσιν ποιητική 
συλλογή του. 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

Της Κυριακής
10.02.2019

www.simerini.com.cy ΑΡ.      

ΤΙ ΑΛΛΑ ΕΙ ΓΙΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Έρχονται συγχωνεύσεις μετά την ενιαία 
εποπτική Αρχή που προωθεί ο Χάρης. 
Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές και πώς 
αντιδρούν οι κοινωνικοί εταίροι.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ  

ΕΤΣΙ Α Ε ΑΡΜΟΣΤΕΙ
Ο ΚΑΤ ΤΑΤΟΣ ΜΙΣ ΟΣ
Μελέτη του Υπ. Εργασίας για εφαρμογή 
του κατώτατου από του χρόνου. Πηγή 
ανεργίας ο κατώτατος, λένε οικονομολό-
γοι. «Ναι», αλλά με όρους, από συντεχνίες.    
ΡΕΠΟΡΤΑ    

Τον περασμένο Οκτώβριο, στις 
στήλες αυτές δημοσιεύτηκε άρ-
θρο (υπό τον τίτλο «Ο Πορθητής 
εισβάλλει…»), στο οποίο καταγρά-
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λήφθη με τουρκικές στρατιωτικές φρεγάτες 
η Κυπριακή ΑΟΖ. δη αυτή η Ζώνη κατα-
κτάται βίαια και μετατρέπεται στην πράξη, 
πλέον, από ΑΟΖ της Κύπρου σε «Γαλάζια 
Πατρίδα» της Τουρκίας. Και πότε γίνεται 
αυτό; Όταν ο Τσίπρας επισκέπτεται την 
Τουρκία, με το Κυπριακό και τα σχετικά 
Ενεργειακά, στην ατζέντα… Και όταν, υπο-
τίθεται, ότι πήγε στην Τουρκία στο πλαίσιο 
νέας αυταπάτης του για αποτελεσματικό 
Κατευνασμό της τουρκικής επιθετικότητας.

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουρ-
γού ήταν με τουρκική ατζέντα. ταν με 
θέματα που ήδη επισήμως επέλεξε η 
Τουρκία. ταν τα Νησιά του Αιγαίου, η Δυ-
τική Θράκη, οι Θάλασσες της Κρήτης και 
της Κύπρου… Ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
δεν φαίνεται να μπόρεσε, έστω, να διαμαρ-
τυρηθεί, για τις καθημερινές τουρκικές 
παραβιάσεις της Ελλαδικής Κυριαρχίας. 
Ούτε για τη στρατιωτική εισβολή της Τουρ-
κίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Και δέχθηκε, 
παθητικά και αναπάντητα, την πρωτοφανή 
ύβριν της Τουρκίας σε βάρος της Ελληνι-
κής Δικαιοσύνης. Μιας  Δικαιοσύνης που 
προστάτευσε αμετάκλητα τους 8 Τούρκους 
(χαρακτηρισμένους ως «Γκιουλενιστές»). 
(Την ώρα της πτήσης του Τσίπρα προς την 
Άγκυρα, η τελευταία επικήρυξε με 700.000 
ανά κεφαλή, την απαγωγή και μεταφορά 
των 8 αυτών «Γκιουλενιστών» στην… Τουρ-
κική Δικαιοσύνη).

Τα δείπνα, οι αυτοκρατορικές πολυ-
τέλειες του Παλατιού, οι επισκέψεις στη 
Χάλκη και την Αγία Σοφία, υπηρετούν 
την τουρκική προπαγάνδα. Η Τουρκία 
με αυτές τις επισκέψεις, σε αυτούς τους 
χώρους, του Έλληνα Πρωθυπουργού, 
προπαγανδίζει τη… Δημοκρατία της, τις 
Ελευθερίες που λειτουργούν στην Τουρ-
κία. Και τη μεγαλοσύνη της φιλοξενίας 
του «Μουσαφίρη», όπως τον απεκάλεσε 
τον Τσίπρα ο Πρόεδρος της Τουρκικής 
Βουλής. Δηλαδή, Κα . Έναν 
πολλαπλώς ταπεινωμένο από καθημερι-
νές στρατιωτικές τουρκικές παραβιάσεις 
του ελλαδικού χώρου.

Τα τελευταία χρόνια η τουρκική επι-
θετικότης έχει ενταθεί. Το Αυτοκρατορικό  
Σύνδρομο της Τουρκίας έχει φουσκώ-
σει. Οι Στρατιωτικοί και Διπλωματικοί 
Σχεδιασμοί της έχουν συγκεκριμενο-
ποιηθεί και έχουν ΚΑΘΑΡΑ εκφωνηθεί. 
Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τουρκικός 
Πολεμικός Στόλος εισέβαλε και κατέλαβε 
την Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Έρχο-
νται και άλλα χειρότερα… Και η ελληνική 
πλευρά; Επιτηδεύεται ότι τίποτε το σοβαρό 
δεν συμβαίνει. Λέγει ότι δεν ακολουθεί την 
Τουρκία σε αναβάθμιση της έντασης! Σέρ-
νεται στην αποτελεσματική κατευναστική 
συμπεριφορά της, αντί να νυκτοξημερώνε-
ται στην οργάνωση της άμυνάς της.

Η Τουρκία γνωρίζει ότι, ούτε τα Ηνωμέ-
να Έθνη, ούτε η Ευρώπη θα στιγματίσουν 
τα όσα εγκλήματα διέπραξε  σε βάρος του 
Διεθνούς Δικαίου. Ο Ερντογάν, με ασυδο-
σία κι ατιμώρητα,  αναβαθμίζει την Αυτο-
κρατορική επεκτατική πολιτική του. Παίζει 
και με Αμερική και με Ρωσία. Δουλεύει και 
τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρώπη. Μόνο 
ένας τρόπος υπάρχει, ώστε να υπολογίσει 
ο Τούρκος τον αντίπαλό του. Να βεβαιωθεί 
ότι, αν επιχειρήσει να αρπάξει και άλλα, θα 
του κοπούν τα χέρια. Και ότι αν δεν επιστρέ-
ψει όσα κατέλαβε, θα τιμωρηθεί έμπρακτα. 
Άλλως πως θα συνεχίζει να αρπάζει. Και η 
πλευρά μας θα του λέγει… κατευναστικά(!) 
πόσο φίλοι και καλοί γείτονες είμαστε. Δη-
λαδή, ρ α α και  κι υ ις

 ο σ ίρ ς
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Περιορισμένο έως… πενιχρό 
το ενδιαφέρον των Κύπρι-
ων ψηφοφόρων για την 

επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, 
που θα αναδείξει τους έξι εκπροσώ-
πους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 
βάση τις πρώτες εκτιμήσεις. Στα ίδια 
ή και σε μεγαλύτερα επίπεδα με το 
2014 (αποχή 56%) αναμένεται να 
κυμανθούν τα ποσοστά της αποχής 
στις Ευρωεκλογές του Μα ου, συμ-
φωνούν οι αναλυτές, προβλέποντας 

ότι οι πολίτες δεν θα… τρέξουν στις 
κάλπες. Στο επίκεντρο του δημοσκο-
πικού ενδιαφέροντος, η έκτη έδρα, 
οι επιδόσεις των νέων σχηματισμών 
και νεοσύστατων συνεργασιών, ενώ 
εκτός προεκλογικής ατζέντας φαίνε-
ται ότι θα παραμείνουν τα ακανθώδη 
ζητήματα που ταλαιπωρούν την 
Ένωση. Επί του θέματος παραθέτουν 
απόψεις και εκτιμήσεις ο Ν. Ορεινός, 
ο Μ. Κοντός, ο Α. Στυλιανού, ο Χρ. 
Μιχαηλίδης και ο Χ. Σοφοκλέους.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

άμε για απο ή   στις Ευρωεκλογές
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συμφωνίας των Πρεσπών προβαί-
νει ο Καθηγητής Ι. Μάζης, καταρ-
ρίπτοντας το κύριο επιχείρημα 
της ελληνικής Κυβέρνησης ότι η 
ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ 
(και την ΕΕ) θα ρυμουλκήσει το 
κρατίδιο της Βαλκανικής εκτός της 
στρατηγικής επιρροής της Τουρκί-
ας, προς όφελος της Ελλάδος. Αντ’ 
αυτού, επισημαίνει πως αυτή θα 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, 
υπό την καθοδήγηση της Τουρκί-
ας, ενός στρατηγικού ανθελληνικού 
θυλάκου στο ΝΑΤΟ, με το τρίγωνο 
Τίρανα-Σκόπια-Άγκυρα. 

Για προσπάθεια Τσίπρα να 
κλείσει όλα τα εθνικά θέματα, του 
Κυπριακού περιλαμβανομένου, στη 
βάση «ενός νέου σχεδίου Ανάν», 
μιλά ο συγγραφέας Γ. Καραμπελιάς. 
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ρέσπες  Ο «μ θος» της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
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Ε κ περιτροπής Προεδρία, χρονοδιαγράμματα, ειδική ισότητα, διαμερισμός φυσικού 
αερίου και ασφάλεια, χωρίς να αποδέχεται η τουρκική πλευρά την αρχή «μηδέν εγγυ-
ήσεις, μηδέν στρατεύματα», είναι οι απαιτήσεις που έθεσε ο Ακιντζί -μέσω Λουτ- στον 

Αναστασιάδη. Την ίδια ώρα επανέρχεται στο προσκήνιο το φάντασμα του Έιντε και το «χαμένο» 
έγγραφο της 4ης Ιουλίου, για το Πλαίσιο Γκουτέρες, με τη Λευκωσία να ζητά ξεκαθάρισμα από 
Άγκυρα προτού προχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο βήμα. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας δια-
μήνυσε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι, εκτός του θέματος της ασφάλειας, ο Ερντογάν 
θέτει ως προτεραιότητα, αν όχι προϋπόθεση, το θέμα της πολιτικής ισότητας, εξανεμίζοντας για 
την ώρα τις οποιεσδήποτε ελπίδες για επανέναρξη των συνομιλιών.
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ναζητείται διέξοδος από την 
κρίση στη Δικαιοσύνη. 
Στην επίτευξη του στόχου 
αυτού επιδιώκει να συμ-
βάλει η ομάδα κρατών 
για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, γνωστή 

ως . Το κλιμάκιο της ομάδας, που 
ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη στη Κύπρο 
την περασμένη Παρασκευή, «πυροβολεί» 
ολόκληρη την Πολιτεία για μη εφαρμο-
γή υποχρεωτικών συστάσεών της στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το όνομα « » παραπέμπει κατά 
περίεργο τρόπο στην ιταλική απόδοση 
της λέξης Έλληνας. Κατ’ ακρίβειαν το 
Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δώσει το 
όνομα , σύμφωνα με τη γαλλική 
απόδοση του όρου, στη λεγόμενη «Ομάδα 
Κρατών κατά της Διαφθοράς» (  ’ 

   ), που ιδρύθη-
κε το 1998 με απόφαση της Επιτροπής 
Υπουργών. Σκοπός του ελεγκτικού αυ-
τού μηχανισμού είναι να διαπιστώνεται 
σε τακτική βάση ο τρόπος και ο βαθμός 
συμμόρφωσης των επιμέρους 49 σήμερα 
κρατών-μελών, πρωτίστως στις ρυθμίσεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης για τη Διαφθορά. 

  εμφανίζεται ενοχλημένη 
για τη μη συμμόρφωση της Κύπρου στις 

υποχρεωτικές συστάσεις της. Από τις 16 
συνολικά που περιλαμβάνονταν στην έκ-
θεση του 2016, εφαρμόστηκαν μόνο οι 
δύο και αυτές όχι πλήρως. Οι τέσσερεις, 
μάλιστα, αφορούσαν τη Δικαιοσύνη. 

νε κ  ο κ ικ
Σε διάσκεψη Τύπου, την Παρασκευή, ο 

Πρόεδρος της « », Μαρίν Μαρσέλα, 
άφησε εκτεθειμένο το Ανώτατο Δικαστήριο, 
λέγοντας πως ο κώδικας Δεοντολογίας, 
που ετοίμασε πρόσφατα, είναι ανεπαρκής. 
«Αυτός ο κώδικας δεν περιλαμβάνει κα-
νονισμούς, είναι απλώς μια δέσμη αρχών. 
Δεν αναζητούμε μόνο αρχές, αλλά έναν 
εφαρμόσιμο λεπτομερή κώδικα δεοντο-
λογίας, με ενημερωτικό φυλλάδιο και συ-
γκεκριμένα παραδείγματα», εξήγησε ο κ. 
Μαρσέλα. Αναφερόμενος στις διαχρονικές 
αδυναμίες της κυπριακής Δικαιοσύνης, 
τόνισε πως αυτή δεν πρέπει μόνο να είναι 
ανεξάρτητη και αμερόληπτη, αλλά και να 
φαίνεται ότι είναι. 

ι  συσ άσει
ι   ικ ιοσύν

Σε ό,τι αφορά την πρώτη σύσταση 
για τη Δικαιοσύνη είπε πως αυτή έχει 

να κάνει με τη σύνθεση του Ανώτατου 
Δικαστικού Σώματος, ώστε αυτή να μην 
είναι η ίδια με τη σύνθεση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, αλλά να υπάρχει μια πιο 
διευρυμένη εκπροσώπηση, με τη συμμε-
τοχή Επαρχιακών Δικαστών, Δικηγόρων 
και του Γενικού Εισαγγελέα. 

«Με αυτό θα αποφευχθεί η αντίληψη 
περί ιδίου συμφέροντος, αυτοπροστασίας 
και ευνοιοκρατίας», επεσήμανε, σημει-
ώνοντας πως η μεταρρύθμιση γι’ αυτό 
βρίσκεται σε εξέλιξη και τους παρουσιά-
στηκαν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
ώς τώρα. «Θα τα αξιολογήσουμε και στη 
συνέχεια η ολομέλεια (του Σώματος) θα 
λάβει απόφαση για τη συμμόρφωση με 
αυτό», ανέφερε. 

Για τη δεύτερη σύσταση είπε πως 
αφορά την ύπαρξη συγκεκριμένων και 
αντικειμενικών κριτηρίων που να γνω-
στοποιούνται στο κοινό σε ό,τι αφορά τους 
διορισμούς και τις προαγωγές δικαστών, 
επισημαίνοντας πως η λέξη-κλειδί στο 
θέμα αυτό είναι η διαφάνεια.

Αναφορικά με την τρίτη σύσταση, είπε 
πως έχει να κάνει με τη θέσπιση ενός 
λεπτομερούς και εφαρμόσιμου Κώδικα 
Δεοντολογίας των δικαστικών. Επισήμανε 

πως αυτό θα γίνει στη βάση μιας ευρείας 
εμπλοκής διαφόρων μελών του δικαστικού 
σώματος, προκειμένου να αναπτυχθούν 
πρότυπα τα οποία να συμφωνηθούν από 
το σύνολο του δικαστικού σώματος.

Η τέταρτη σύσταση αφορά την εκπαίδευ-
ση των δικαστών, ανέφερε, σημειώνοντας 
πως χωρίς εκπαίδευση δεν υπάρχει επι-
τυχία. Φαίνεται πως πάει προς τη σωστή 
κατεύθυνση και προσβλέπουμε να δούμε 
τα αποτελέσματα από αυτό, σημείωσε.

ο ονο ιά μμ
ε μο

Η  θέτει χρονοδιάγραμμα για 
την εφαρμογή όλων των συστάσεών της 
για τη Δικαιοσύνη. «Ευχόμαστε να εφαρ-
μοστούν τον Ιούνιο, αν και η προθεσμία 
λήγει τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η σοβαρότητα της κατάστασης», 
είπε ο Πρόεδρος της ομάδας. 

Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση, η 
 δεν έχει τη δυνατότητα επιβολής 

οποιωνδήποτε κυρώσεων στα κράτη-μέλη 
που δεν συμμορφώνονται με τις υποδεί-
ξεις της. Ο μοχλός πίεσής της λειτουργεί 
μέσω της έκθεσης και δημοσιοποίησης 
τής μη συμμόρφωσης των κυβερνήσεων 

και διαφόρων Σωμάτων. 
Ερωτηθείς για τις καταγγελίες του δι-

κηγόρου Νίκου Κληρίδη περί οικογενει-
οκρατίας στη Δικαιοσύνη, ανέφερε πως 
η ομάδα κρατών δεν είναι ανακριτική για 
να τις διερευνήσει. Θα πρέπει, όμως, πρό-
σθεσε, να ληφθούν υπόψη για επίσπευση 
των αλλαγών.

Η  επισήμανε πως ούτε οι 
συστάσεις της για τους βουλευτές έχουν 
υιοθετηθεί πλήρως. «Έχουμε δημοσιοποι-
ήσει οκτώ συστάσεις για τους βουλευτές. 
Κάποιες έχουν εφαρμοστεί μερικώς, κά-
ποιες καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Εκτελεστικός Γραμματέας της , 
Τζιανλούκα Εσποζίτο.  κλιμάκιο της 

 είχε συναντήσεις την Πέμπτη 
με την Επιτροπή Θεσμών, τον Γενικό 
Εισαγγελέα, τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. 

Την Παρασκευή συναντήθηκε με την 
Ολομέλεια του Ανωτάτου και στη συνέχεια 
με την Ένωση Δικαστών. Σε ανακοίνωση 
που εξέδωσε ο Ιωνάς Νικολάου αναφέρει 
πως η Κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβα-
ρά υπόψη τις συστάσεις της . «Το 
πρόβλημα της διαφθοράς είναι ένα πολύ 
σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αναγνωρί-
στηκε απ’ όλους, γι’ αυτό επιβάλλεται να 
υπάρξει συνεργασία, ώστε τα νομοσχέ-
δια και άλλα μέτρα να προωθηθούν και 
εφαρμοστούν στην πράξη», ανέφερε ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης, για να προσθέσει 
πως το κλιμάκιο της  εξέφρασε 
ικανοποίηση για τις ενέργειες, στις οποίες 
προβαίνει η Κυβέρνηση.

ύ ε ι ε   ε ν
Εξάλλου, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας 

Κληρίδης δήλωσε πως «ούτε φιλίες 450 
ετών δεν θα σταθούν εμπόδιο στο έργο 
του». Σε μιαν άκρως αποκαλυπτική συνέ-
ντευξη, που παραχώρησε στην εκπομπή 
του ΣΙΓΜΑ «Χωρίς Περιστροφές», με τον 
Γιάννη Καρεκλά, την περασμένη Πέμπτη, 
ο Κώστας Κληρίδης μίλησε «έξω απ’ τα 
δόντια», για τις μεγάλες «παθογένειες» 
της Δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στη μη 
εφαρμογή των συστάσεων της , 
από τους αρμόδιους φορείς, έκανε λόγο, 
μεταξύ άλλων, για «μελέτες που μένουν 
στα συρτάρια».

Της Κυριακής
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Σε ένα κανονικό κράτος, δεν χάνο-
νται μωρά και νέοι πατέρες σε νο-
σοκομεία, επειδή δεν έγινε ό,τι είναι 

δυνατόν για να σωθούν. Σε ένα κανονικό 
κράτος, οι ανάπηροι -και ειδικά τα παιδιά με 
αναπηρίες- ζουν σαν κανονικοί άνθρωποι 
και δεν τους θυμόμαστε μια φορά τον χρόνο 
ή όποτε έχουμε εκλογές. Σε ένα κανονικό 
κράτος, γιατροί και δικαστές απολαμβάνουν 
το κύρος και την εμπιστοσύνη των πολιτών. 

Το κείμενο που ακολουθεί το ανήρτησε 
σε κοινωνικό δίκτυο η χαροκαμένη μητέρα 
Πανδώρα Νικολα δου. Εκφράζει τη σιω-
πηρή κραυγή μιας κοινωνίας. 

Ακολουθεί αυτούσιο: 
 «Κακά τα ψέματα. Το μωρό μας δεν είναι 

στην αγκαλιά των αγγέλων. Έσβησε. Δεν 
υπάρχει. Η κουρασμένη ψυχούλα του έφυγε 
χτες μετά από τρεις ανακοπές. Άφησέ μας 
απλά το ταλαιπωρημένο κορμάκι του, που 
θα εναποθέσουμε σήμερα μαζί με ένα κάρο 
ενοχές μας, να ξεκουραστεί για πάντα κάτω 
από μια μεγάλη βελανιδιά στο κοιμητήριο 
του χωριού μας. Εκεί που ξεκουράζεται ο 

παππούς και η γιαγιά του. 
» ρθε στη ζωή ήσυχα και έζησε συνε-

σταλμένα, όπως όλα τα μωρά που μάθαμε 
να αποκαλούμε με ειδικές ανάγκες’ και 
που τα έχουμε να ζουν στο περιθώριο να 
μη μας χαλούν τη  γυαλιστερή εικόνα της 
ζωής μας. Μωρά που θυμόμαστε μια φορά 
τον χρόνο στον  Ραδιομαραθώνιο, ρίχνουμε 
ένα δεκάευρω στο κουτί στα φανάρια και 
μετά συνεχίζουμε να προσποιούμαστε ότι 
δεν υπάρχουν. Μωρά που, αν τύχουν στην 
τάξη των παιδιών μας, δυσανασχετούμε μη 
δυσκολέψουν τη μάθησή τους.

»Βρήκαμε την εύκολη λύση, τα ιδρύματα, 
όπου τα παρκάρουμε κάθε πρωί στην καλύ-
τερη περίπτωση. Στη χειρότερη, τα αφήνουμε 
εκεί για πάντα. Να μη μας δυσκολεύουν 
στην  γκλαμουράτη ζωή μας, στα ταξίδια μας, 
στις εξόδους μας. Η εκπαίδευσή τους, από 
ελάχιστη ώς ανύπαρκτη. Τα υπουργεία μας 
δεν προλαβαίνουν τους αρτιμελείς, πόσω 
μάλλον τους άλλους. 

»Τα νοσοκομεία μας σκοτώνουν αβέρτα 
ανθρώπους παραγωγικούς, που θα μπορού-

σαν να προσφέρουν στην κοινωνία. Σιγά που 
θα κώλωναν στους προβληματικούς’. Σκο-
τώσαμε ένα αθώο μωρό, όχι γιατί χρειαζόταν 
κάποια εξειδικευμένη αγωγή. Απλώς διότι 
αποτύχαμε να κάμουμε έγκαιρα μιαν απλή 
αναλυσούλα των 40 ευρώ, που θα έδειχνε 
ότι χρειάζεται να του χορηγηθεί ένα κοινό 
φάρμακο των 20 ευρώ, η θυροξίνη, για να 
μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός του. 

»Οργανισμός του οποίου ταλαιπωρήσαμε 
και βγάλαμε νοκ-άουτ ζωτικά όργανα διότι 
αντί να θεραπεύσουμε, απλώς κτυπούσαμε 
ανελέητα τα συμπτώματα, τις επιληπτικές 
κρίσεις, με τοξικά βαρβιτουρικά, αντί να 
μελετήσουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο πλα-
νήτη. Τα μεγαλύτερα αδέλφια του Μωρού 
μου, παιδιά με ανοιχτές αντένες, με προει-
δοποιούσαν ότι έξω η επιληψία μειώνεται 
δραστικά με τη χορηγία κανναβέλαιου, και 
ότι τα πανάκριβα βαρβιτουρικά που μου 
συνταγογραφουν οι νευρολόγοι σκοτώνουν 
το Μωρόν μας. Αλλά πώς μπορεί ένας γονιός 
χωρίς να έχει στήριξη από τους γιατρούς 
να πάρει έτσι απόφαση; Πώς να ρισκάρει 

να μειώσει τα τοξικά βαρβιτουρικά για να 
χορηγήσει ένα αμφιβόλου αποτελεσματι-
κότητας λαδί από κάνναβη; Όταν μάλιστα ο 
ίδιος ο γιατρός το αποτρέπει; Έτσι φτάσαμε 
να έχουμε καταστρέψει ζωτικά όργανα του 
Μωρού. Απ’ εδώ και πέρα ήταν απλά θέμα 
χρόνου να αρχίσει η αλυσιδωτή αντίδραση.

»Συγχωρά με, Μωρόν μου. Εμπιστεύ-
τηκα λάθος ανθρώπους. σως υπάρχουν 
και στον τόπο μας σωστοί επαγγελματίες 
της Υγείας. Απλώς δεν τους βρήκα, παρ’ 
όλο που ξέρεις πολύ καλά ποσό ψάξαμε. 
Ας ελπίσουμε πως αυτό, που κάμαμε τον 
πόνο μας παντιέρα, θα βοηθήσει άλλους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοια 
αδιέξοδα, να αμφισβητήσουν τους «ειδικούς»  
και να ψάξουν λίγο καλυτέρα από εμάς». 

ρ ρα  Πόσους νεκρούς πρέπει 
να θρηνήσουμε για να γίνουμε κανονικό 
κράτος; Με κανονικό Πρόεδρο, κανονικά 
κόμματα, κανονικούς δικαστές, κανονικό 
σύστημα δημόσιας Υγείας; Πότε θα πούμε, 
επιτέλους, « Σ ΕΔ »! 

Η κραυγή μιας μάνας σ  ένα αν παρκτο κράτος

Στήνει στον τοίχο το «λαβωμένο» Ανώτατο
  ΕΚ ΕΤΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡ ΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΟΡΑ

ρα ευθύνης για τα Ηνωμένα Έθνη, 
που καλούνται να ξεκαθαρίσουν 
«μια και καλή» ποιες είναι οι έξι 

προτάσεις του κ. Γκουτέρες που κατέθεσε 
στο Κραν Μοντανά. Είναι το λιγότερο τραγι-
κό να κάνει συζητήσεις η Τζέιν Χολ Λουτ, 
την ώρα που λείπουν από το παζλ πολύ 
σημαντικά δεδομένα, τα οποία η Λευκωσία 
παρουσιάζει εδώ και 18 μήνες. Η αναφορά 
του Μαρίνου Σιζόπουλου, ότι τα Ηνωμένα 

Έθνη δεν έχουν τα πρακτικά αναφορικά με 
τη συζήτηση που έγινε επί του Πλαισίου 
Γκουτέρες στις 4 Ιουλίου 2017, μετά το 
πέρας του Εθνικού Συμβουλίου, έβαλε 
φωτιά στο Προεδρικό, το οποίο από τη μια 
πλέον θα κληθεί στο εσωτερικό μέτωπο 
να αποδείξει τα αυτονόητα και, από την 
άλλη, πρέπει βρει τη σωστή επικοινωνιακή 
τακτική, ώστε να πάρει από τα Ηνωμένα 
Έθνη αυτό που δικαιούται. Πρωταγωνιστής, 
φυσικά, της απουσίας των πρακτικών της 
4ης Ιουλίου 2017 δεν είναι άλλος από τον 
Έσπεν Μπαρθ Έιντε. Είναι ο «κύριος» που 
έχει παίξει ένα πολύ χοντρό παιχνίδι, ώστε 
να παγιδευτεί η ε/κ πλευρά. Τα δεδομένα, 
πλέον, είναι τα εξής:

 Η τοποθέτηση Γκουτέρες της 30ής 
Ιουνίου υπάρχει σε πρακτικό των Η.Ε. 

(Αυτό που βολεύει τους Τούρκους).
 Η παρουσίαση Έιντε της 4ης Ιου-

λίου δεν υπάρχει σε πρακτικό των Η.Ε. 
(Επηρεάζει την ε/κ πλευρά).

Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά ανάμεσα 
στα δύο αυτά Πλαίσια. Στις 30 Ιουνίου 
υπήρχε αναφορά μόνον ότι το μονομερές 
επεμβατικό δικαίωμα είναι μη βιώσιμο. 
Το πλαίσιο της 4ης Ιουλίου αναφέρει ότι 
το σύνολο της Συνθήκης Εγγυήσεως δεν 
είναι βιώσιμο.   

ι  ι κάνουμε
Η Λευκωσία βρίσκεται σε ένα πολύ ση-

μαντικό δίλημμα: Ανοίγουμε ή όχι χαντάκι 
αντιπαράθεσης με τα Ηνωμένα Έθνη; Η 
αλήθεια είναι πλέον αυτή: « άχνουμε το 
Πλαίσιο Γκουτέρες» και προσπαθούμε να 

αποδείξουμε τα αυτονόητα. Κυβερνητικές 
πηγές, που μίλησαν στη «Σημερινή» της 
Κυριακής, υποστήριξαν ότι υπάρχουν γρα-
πτά κείμενα με τη «στάμπα» του Προέδρου 
Αναστασιάδη, που εμμέσως δείχνουν ότι 
υπάρχει το Πλαίσιο της 4ης Ιουλίου, καθώς 
από τα όσα αναφέρονται μέσα σε αυτά, 
φαίνεται ότι έχει προηγηθεί το Πλαίσιο 
που η Λευκωσία επιδιώκει να κλειδώ-
σει στους Όρους Αναφοράς. Πάντως, οι 
αναφορές Σιζόπουλου προκάλεσαν ένα 
μούδιασμα στο εσωτερικό μέτωπο, τόσο 
στο Προεδρικό όσο και στην αντιπολίτευση, 
καθώς η υπόθεση των πρακτικών της 4ης 
Ιουλίου θεωρήθηκε ως «μη ανακοινώσιμη 
εξέλιξη». Μιλώντας στη «Σημερινή» της 
Κυριακής ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, αρκέστηκε 
να πει ότι «εγώ θέλω να προστατεύσω τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτό που 
έκανα, θεωρώ ότι είναι το σωστό».

ι  κάνει  Λου
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, στις πρό-

σφατες συναντήσεις που είχε με την κ. Λουτ, 
της ξεκαθάρισε ότι πρέπει να πάει να βρει 
τα πρακτικά της 4ης Ιουλίου. Ουσιαστικά 
έμμεσα ρίχνει το μπαλάκι στον Αντόνιο 
Γκουτέρες να της ξεκαθαρίσει τι ακριβώς 
είχε πει. Την ίδια ώρα σκεπτικισμό προκαλεί 
και το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η κ. 
Λουτ θα ξεκινήσει επαφές με τις εγγυήτριες 
δυνάμεις για το θέμα της ασφάλειας και 
των εγγυήσεων. Τι θα κάνει η κ. Λουτ τώρα 
που η Τουρκία θα έχει ως δικαιολογία ότι 
διαπραγματεύεται με την Ελλάδα μετά τα 
όσα συμφώνησαν Ερντογάν και Τσίπρας;

Ακ μα ά νουμε το λαίσιο κουτέρες

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕ
. .. .

Σ ΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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νώπιον της Ολομέλειας της 
Βουλής αναμένεται να πάει 
την ερχόμενη Παρασκευή, 15 
Φεβρουαρίου, το πολύκροτο 
νομοσχέδιο για τη δημιουργία 
Ταμείου Υδρογονανθράκων. 
Αν και πέρασαν ήδη δυο και 

πλέον χρόνια συζητήσεων και μελέτης από τα 
πολιτικά κόμματα, φαίνεται πως η αντιπολίτευση 
εξακολουθεί να διατηρεί έντονες ανησυχίες για 
διάφορες πτυχές του νομοσχεδίου και των κα-
νονισμών του. Αυτό άλλωστε διεφάνη και από 
την τελευταία ενημέρωση των πολιτικών αρχη-
γών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά 
και από τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή 
Ενέργειας της Βουλής, με την Κυβέρνηση να 
δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων από βουλευτές, 
οι οποίοι ζήτησαν διευκρινίσεις επί διαφόρων 
πτυχών που άπτονται των σκοπών του. Αν και 
επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία 
ενός αμείου στα πρότυπα του νορβηγικού μο-
ντέλου, ωστόσο από τις πρόνοιες του σχετικού 
νομοσχεδίου διαφαίνεται ότι το Ταμείο είναι... 
τροϊκάνων προδιαγραφών. Από την άλλη, οι 
Τούρκοι θέτουν επίμονα στον δημόσιο διάλογο 
ιδέες για δημιουργία «κοινής εταιρείας» αξιοποί-
ησης του υποθαλάσσιου πλούτου της Κύπρου.

οι ου με ου
Βάσει του Νομοσχεδίου, το λεγόμενο 

«Ταμείο Επενδύσεων» έχει τους ακόλου-

θους στόχους:
 Τη δημιουργία μιας εναλλακτικής στα-

θερής ροής εισοδημάτων για τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, που επιτρέπει την επίτευξη 
ενός περιθωρίου ασφαλείας για τα δημόσια 
οικονομικά και την οικονομία έναντι μεγάλων 
διακυμάνσεων των τιμών των υδρογοναν-
θράκων, με τη συσσώρευση περιουσιακών 
στοιχείων κατά περιόδους υψηλών αποδόσεων.

 Τη μείωση του χρέους της Γενικής Κυ-
βέρνησης και, κατά συνέπειαν, την ενίσχυση 
της συμμόρφωσης.

 Την επένδυση των πλεονασμάτων σε δι-
εθνή χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία 
με επαρκή διασπορά για την εξασφάλιση των 
μελλοντικών γενεών ή άλλων μακροπρόθε-
σμων στόχων. 

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι το Ταμείο δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση και/ή 
εγγύηση για δανεισμό από την Γενική Κυβέρ-
νηση. Επιπλέον, όλα τα έσοδα της Δημοκρατίας 
από τους υδρογονάνθρακες κατατίθενται στο 
πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας, ενώ μετά την 
αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, το υπόλοιπο 
διαθέσιμο ποσό θα μεταφέρεται στο Ταμείο.

Για οποιεσδήποτε εκροές πρέπει να επι-
τυγχάνεται μια συνετή και βιώσιμη ισορροπία 
μεταξύ της μείωσης του χρέους της Γενικής 
Κυβέρνησης και της συσσώρευσης περιου-
σιακών στοιχείων για σκοπούς σταθεροποίη-

σης, σύμφωνα με την εκάστοτε κυβερνητική 
δημοσιονομική στρατηγική. Το νομοσχέδιο 
προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία ενός ανε-
ξάρτητου «Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Επενδύσεων», ο οποίος κατά κύριο λόγο θα 
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και 
θα θεσπίζει και θα διατηρεί Μονάδα διαρκούς 
διαχείρισης κινδύνων, οι εργασίες της οποίας 
δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο.

σ κ  ο  
 με σ  ου ου

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Επίκουρος Κα-
θηγητής Γεωπολιτικής  Ενεργειακής Πολιτικής 
στη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Δρ Θεόδωρος Τσακίρης, είπε πως 
η βασική φιλοσοφία του ταμείου είναι εξαιρε-
τικά περιοριστική και έχει ως βασικό στόχο 
την απομείωση του δημόσιου χρέους και την 
κυκλική αξιοποίηση των αποδόσεων από τις 
επενδύσεις του ταμείου για να ενισχυθεί το 
κεφάλαιο του ταμείου. «Δεν αποτελεί πιστή 
εφαρμογή του νορβηγικού μοντέλου αλλά μια 
τροϊκανής εμπνεύσεως διασκευή, προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί ο στρατηγικό στόχος απομείω-
σης του δημοσίου χρέους, με το οποίο συμφω-
νώ», είπε. Πάντως, η άλλη άποψη είναι πως το 
Νομοσχέδιο θα μπορούσε έχει πιο ελαστικούς 
χρονικά περιορισμούς, προκειμένου να μπο-
ρέσουν να αυξηθούν τα απαιτούμενα χρήματα 

για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

οικ ικ  άν σ  
Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, τον διορισμό 

ενός πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα 
άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη 
επίβλεψης της διαχείρισης του Οργανισμού και 
του Ταμείου. Αναφορικά με τα προσόντα της 
επιλεξιμότητας του Προέδρου και των Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι, 
για τις θέσεις αυτές, θα «διορίζονται πρόσωπα 
εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, τα οποία 
αποδεδειγμένα κατέχουν επαρκή επιστημονική 
κατάρτιση και πείρα, καθώς και επαγγελματι-
κή αξιοπιστία στον τομέα της διαχείρισης των 
επενδύσεων ή/και στον τομέα της εταιρικής δι-
ακυβέρνησης». Ακολούθως το Συμβούλιο θα 
πρέπει να διορίσει Εκτελεστικό Διευθυντή του 
Οργανισμού με θητεία πέντε έτη και διάρκεια 
όχι μεγαλύτερη από δέκα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει πα-
ράλληλα και Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη 
από τρία μέλη για θητεία πέντε ετών, με δι-
καίωμα ανανέωσης γι’ ακόμη μια φορά. Η εν 
λόγω Επιτροπή θα απαρτίζεται από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της Λογιστικής 
και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών καθώς και 
των Νομικών. Θα υπάρχει επίσης Επιτροπή 
Εσωτερικού Ελέγχου, που θα καθορίζει την 
οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες και τις 
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Το προσωπικό του Οργανισμού θα διορί-
ζεται από το Συμβούλιο στη βάση εισήγησης 
του Εκτελεστικού Διευθυντή και δεν θα είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι αλλά θα προσλαμβά-
νονται με συμβόλαιο. Τα κεφάλαια και κάθε 
περιουσιακό στοιχείο και χρηματικό ποσό 
του Οργανισμού θα ανήκουν εξολοκλήρου 
στο κράτος. Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, το 
Συμβούλιο ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Οργανισμού δύναται  να διορίζει ένα ή περισ-
σότερα πρόσωπα ως εξωτερικούς διαχειρι-
στές επενδύσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις 
υπηρεσίες διαχείρισης των επενδύσεων του 
Ταμείου ή οποιουδήποτε μέρους του Ταμείου.

Τι προνοεί το Ταμείο Υδρογονανθράκων 
ΜΕ ΙΛΟΣΟ ΙΑ ΤΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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Το Νορβηγικό Ταμείο Υδρο-
γονανθράκων ιδρύθηκε το 
1990, για να επενδύσει τα 

πλεονασματικά έσοδα του νορβη-
γικού ενεργειακού τομέα. Η πρώτη 
μεταφορά εσόδων από το πετρέλαιο 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 
1996 και σήμερα αγγίζει το 1 τρις 
δολάρια. Η φιλοσοφία του νορβη-
γικού μοντέλου βασίστηκε σε ένα 
κατάλληλο σύστημα για τη διαχείριση 
των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 
από το στάδιο της έρευνας μέχρι 
και την εμπορική αξιοποίηση του 
φυσικού αερίου/πετρελαίου. Στο 
μοντέλο αυτό είναι ευδιάκριτο πόσα 
θα λαμβάνει η χώρα ανάλογα με 
το ρίσκο που είναι διατεθειμένη η 
ίδια να παίρνει για να εμπλακεί σε 
διάφορους τομείς επενδύσεων, όπως 
η τεχνολογία, η υγεία, οι επενδύσεις 
για έρευνα και ανάπτυξη. 

Στην καρδιά του «νορβηγικού 
μοντέλου» βρίσκεται το Κυβερνη-
τικό Ταμείο Συντάξεων Νορβηγίας 
(     

, ,   
 ). Το ταμείο αυτό 

έχει σημαντική διασπορά επεν-
δύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των 6,14 δις δολαρίων στη , 
την , ,  και 

. Ένα από τα μυστικά επιτυχίας 
του μοντέλου είναι η πλήρης δια-
φάνεια και η συνεχής ενημέρωση 
του λαού, ώστε οι πολίτες να έχουν 
την αίσθηση ότι έχουν την ιδιοκτησία 
της μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
για τη διαχείριση του πλούτου των 
υδρογονανθράκων. 

Αντιθέτως στο νομοσχέδιο για 
το Ταμείο Υδρογονανθράκων της 
Κύπρου σημειώνεται πως ο Πρόε-
δρος και τα Μέλη του Συμβουλίου, 
ο Εκτελεστικός Διευθυντής και το 
προσωπικό απαγορεύεται να παρέ-
χουν, κοινοποιούν, αποκαλύπτουν 
«εμπιστευτικές πληροφορίες» που 
περιήλθαν στην κατοχή τους κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των καθη-
κόντων τους, με ό,τι αυτό μπορεί 
να συνεπάγεται.

Προωθώντας το Νομοσχέδιο 
η Κυβέρνηση επιχειρεί 
να κατευνάσει τις όποιες 

τουρκικές αντιδράσεις, στέλνοντας 
το μήνυμα ότι οι Τ/κ θα έχουν δι-
ασφαλισμένο το μερίδιο από τα 
κέρδη του φυσικού αερίου. Αξί-
ζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στο 
νομοσχέδιο δεν υπάρχει προς το 
παρόν οποιαδήποτε αναφορά σε 
τέτοια πρόνοια, αφού κάτι τέτοιο 

θα υπονοούσε διακρίσεις για 
όλους τους νομικούς πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντως, 
την ίδια ώρα οι Τούρκοι  θέτουν 
επίσημα και ανεπίσημα την ιδέα 
ίδρυσης μιας «κοινής εταιρείας» 
για εκμετάλλευση του πλούτου των 
υδρογονανθράκων, όπως «η συμ-
φωνία Άνθρακα και Χάλυβα της 
Γερμανίας και της Γαλλίας μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Τ    

Τ    Τ



και οι Τουρκοκύπριοι. Το δεύτερο ήταν η 
διατύπωση κοινών θέσεων ενόψει την άφι-
ξης της κ. Λουτ. Πάντως, διαβιβάζοντας η κ. 
Λουτ τις θέσεις Ακιντζί προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, ήταν πρόδηλη η αξίωση 
α) για την εκ Περιτροπής Προεδρία, β) για 
την αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, γ) 
ειδική ισότητα, δ) διαμερισμό φυσικού αερίου, 
ε) ασφάλεια χωρίς να αποδέχεται η τουρκική 
πλευρά την αρχή μηδέν εγγυήσεις, μηδέν 
παραμονή στρατευμάτων. Αυτά, μαζί με το 
απολεσθέν έγγραφο της 4ης Ιουλίου, έβαλαν  
τουρκικές χειροπέδες στην κ. Λουτ και ανά-
γκασαν τον Πρόεδρο, με ευγενικό τρόπο, να 
την στείλει στην Άγκυρα για να ξεκαθαρίσει τι 
η άλλη πλευρά θέλει στο θέμα της ασφάλειας. 
Αληθές, δε, είναι ότι προ της κ. Λουτ ο Πρό-
εδρος, ευκαιρίας δοθείσης, έστειλε μήνυμα, 
μέσω του Έλληνα Πρωθυπουργού, προς την 
Τουρκία. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά 
τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, 
Ταγίπ Ερντογάν: Θα πρέπει να καθοριστεί 
προ της έναρξης των συνομιλιών ένα χρο-
νοδιάγραμμα για να συζητηθούν τα θέματα 
της ασφάλειας. Καλά, πριν από και κατά το 
Κραν Μοντανά δεν είχαν συζητηθεί; Τελικώς, 
απέτυχαν. Ποιο είναι το νέο στοιχείο που εγ-
γυάται την επιτυχία; Η τουρκική αδιαλλαξία;    

 ν ο  ε οικισμ
Υπάρχει βεβαίως και το θέμα της εκ Περι-

τροπής Προεδρίας, που συνιστά τη διχοτόμηση 
της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ στο τραπέζι είναι, 
ταυτοχρόνως, το ζήτημα του καθεστώτος των 
Τούρκων πολιτών στην Κύπρο, που σημαίνει τη 
συνέχιση του εποικισμού από την πίσω πόρτα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα μας εντάξει 
πότε η Ε.Ε. στο Σένγκεν, διότι δεν πρόκειται 
να επιτρέψει τη ροή Τούρκων πολιτών στις 
υπόλοιπες χώρες μέσω Κύπρου. Συνεπώς, 
είτε με βίζα είτε χωρίς βίζα, εδώ θα λιμνάζουν. 
Και ποιος θα τους διώξει; Η ομοσπονδιακή 
αστυνομία; Και αν είναι οργανωμένο σχέδιο 
της Άγκυρας και αντιδρά η τουρκική πλευρά, 
τι θα συμβεί; Θα πάρουμε διαζύγιο ή θα  βρε-
θούμε σε παρατεταμένη κρίση; Και αυτό το 
θέμα εμπίπτει στον τομέα της ασφάλειας και 
της συνοχής του πολιτειακού συστήματος. Εάν 
υποτιμηθεί, την πατήσαμε. Ας υποθέσουμε 

ότι η Άγκυρα για ένα ζήτημα έχει Α άποψη 
και εμείς Β, και θέλει να προκαλέσει κρίση 
ή έχει διαφωνία με την ΕΕ, πόσο δύσκολη 
θα είναι η εξαγωγή πληθυσμού; Υπάρχει, 
δε, κανείς που πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
πάλης των τάξεων του ΑΚΕΛ ή της οικονομικής 
νεοφιλελεύθερης αντίληψης του ΔΗΣΥ, θα 
αποτραπεί η Τουρκία από την υλοποίηση 
των σχεδιασμών της;   ότι θα επέμβει η ΕΕ 
ή κάποιος άλλος εάν δεν υπάρχει σύγκλιση 
συμφερόντων;            

 
 κομμ ικά μ  
Στο διά ταύτα: Είναι πρόδηλο ότι το ΑΚΕΛ 

προχωρεί σε παράλληλη με τον Πρόεδρο 
διαπραγμάτευση, και τελεί υπό καθεστώς συ-
νεννόησης με τον Ακιντζί, διότι έτσι πιστεύει 
ότι θα πετύχει καλύτερα τη λύση. Αυτό, όμως, 
υποδηλοί ότι δεν εμπιστεύεται τον Πρόεδρο. 
Ερώτημα: Γιατί δεν τον εμπιστεύεται, αφού 
είναι στην ίδια γραμμή; Τι τους χωρίζει; Τα 
κομματικά χρώματα. Πόσο πιο πέρα να πάει 
ο Πρόεδρος στο Κυπριακό; Και τι σημαίνει η 
αντίληψη του ΑΚΕΛ, την οποία ασπάζονται 
και οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, ότι 
τιθέμεθα ενώπιον του διλήμματος, ομοσπονδία 
ή διχοτόμηση; Μα, οι ίδιοι οι Τούρκοι ισχυ-

ρίζονταν από το 1956 ότι η ομοσπονδία είναι 
συνώνυμη της διχοτόμησης και την απέρρι-
πτε τότε και ο Μακάριος και το ΑΚΕΛ και ο 
Σπύρος Κυπριανού. Τι άλλαξε από τότε ώς 
σήμερα; Η εισβολή. Δηλαδή ο πληθυσμιακός, 
διοικητικός και γεωγραφικός διαχωρισμός 
της Κύπρου. Και τι επιδίωξαν να πράξουν επί 
σειράν ετών οι κομματικοί ηγέτες; Να πείσουν 
και τον λαό και τους εαυτούς τους ότι αυτό το 
οποίο ονόμαζαν ως διχοτόμηση, δηλαδή την 
ομοσπονδία, είναι δήθεν επανένωση!  Τώρα 
δε, επειδή η Τουρκία θεωρεί ως δεδομένη 
τη διχοτόμηση μέσω της ομοσπονδίας,  προ-
βάλλεται ο ισχυρισμός ότι για να γλιτώσουμε 
από τη διχοτομική συνομοσπονδία με ή χωρίς 
ορθό περιεχόμενο, θα πρέπει να αποδεχθούμε 
τη διχοτομική ομοσπονδία με ή χωρίς ορθό 
περιεχόμενο.

ά οι ο κ ι κυ ι
Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο Πρόεδρος 

συγκλίνει προς τη συνομοσπονδία, δηλαδή 
τη διχοτόμηση και ότι όσο πιο αποκεντρωτικό 
είναι το σύστημα, τόσο πιο λειτουργικό θα 
είναι. Αυτά, δηλαδή, τα οποία συζητούσαν 
τόσα χρόνια τι ήταν; Δεν ήταν μια άλλη μορφή 
διχοτόμησης; Το ΑΚΕΛ δεν είναι που στήριζε 
ώς το Κραν Μοντανά μια μορφή συνομο-
σπονδίας, την οποία μαζί με την ηγεσία του 
ΔΗΣΥ ονόμαζαν ως ομοσπονδία; Τι είναι για 
παράδειγμα το κατάλοιπο εξουσίας, που θα 
ανήκει στα κρατίδια και όχι στην κεντρική 
Κυβέρνηση; Σημαίνει ότι, όσες εξουσίες δεν 
ανήκουν ρητώς στην Κεντρική Κυβέρνηση, 
ανήκουν στα δυο συνιστώντα κράτη. Το  κατά-
λοιπο εξουσίας αποτελεί τμήμα της κυριαρχίας, 
η οποία εδώ τριχοτομείται. Πρόκειται, δε, για την 
αρχή της επικουρικότητας στην ΕΕ. Δηλαδή, 
όσες εξουσίες δεν ανήκουν στις Βρυξέλλες,  
ανήκουν στα κράτη μέλη που συνεχίζουν να 
είναι κυρίαρχα! Όπως θα είναι και τα συνι-
στώντα κρατίδια. Έτσι το ερμηνεύει η Τουρκία. 
Άλλωστε, μέχρι πρότινος η ελληνοκυπριακή 
πλευρά είχε την αντίληψη ότι το κατάλοιπο 
της εξουσίας θα έπρεπε να ανήκει στην Κε-
ντρική Κυβέρνηση. Μετά το σχέδιο Ανάν, τα 
πράγματα άλλαξαν. Και στις συγκλίσεις των 
δυο πλευρών έχει γίνει δεκτή η διάταξη του 
απορριφθέντος σχεδίου Ανάν. Αυτή η αρχή, 

ότι δηλαδή το κατάλοιπο εξουσίας θα ανήκει 
στα κρατίδια, σε συνδυασμό με εκείνην της εκ 
Περιτροπής Προεδρίας, η οποία θα ανταλλαγεί 
με τη φόρμουλα της ασφάλειας, δηλαδή της 
παραμονής ή όχι στρατού και εγγυήσεων, 
οδηγεί στον τεμαχισμό της κυριαρχίας. Με 
άλλα λόγια, στην κατανομή και διεύρυνση των 
εξουσιών υπέρ των κρατιδίων και σε βάρος 
της Κεντρικής Κυβέρνησης. Άλλωστε, υπάρχει 
και κάτι άλλο πρόσθετο στα ανωτέρω: Η αρχή 
της ισοϋψούς σχέσης μεταξύ των κρατιδίων 
από τη μια και μεταξύ των κρατιδίων και της 
κεντρικής εξουσίας από την άλλη. Κανείς σε 
τυπικό επίπεδο δεν υπερισχύει του άλλου 
στη λογική της πολιτικής και συνταγματικής 
ισότητας, διά της οποίας εμπεδώνεται η συνο-
μοσπονδία. Αυτά δεν έχουν γίνει δεκτά μόνο 
από τον Πρόεδρο, αλλά και από το ΑΚΕΛ. 
Αρκετά, δε, εξ αυτών έγιναν σιωπηρώς απο-
δεκτά και από το ΔΗΚΟ.  

Λέγεται ότι ο Πρόεδρος υιοθετεί σε γενικές 
γραμμές μια συνομοσπονδιακή λύση στην 
Κύπρο, που συνιστά μιαν άλλη μορφή διχοτό-
μησης και ότι οι λοιποί ομοσπονδιακοί, αυτοί 
που τον κατηγορούν, υποκρίνονται. Όσο, δε, για 
τους αντιομοσπονδιακούς, την πάτησαν όταν 
υποστήριξαν στις προηγούμενες Προεδρικές 
τον ομοσπονδιακό Νικόλα Παπαδόπουλο και 
τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. 
Αντιθέτως, διασώζεται το ΕΛΑΜ, το οποίο 
τροφοδοτείται από τα λάθη των άλλων και, 
κυρίως, από την πολεμική του ΑΚΕΛ. Και 
χρησιμοποιείται από τους ομοσπονδιακούς 
για να χαρακτηρίζονται οι αντιομοσπονδιακοί 
ως ακραίοι και φασίστες. Να ζήσεις, Αγγλία… 
και μικροεθνικιστική αφέλεια. Εκρηκτικό 
κοκτέιλ!  Ας είμαστε σοβαροί. 

ο μον ο  
ο ιε ικ  ν σ  

Το πρόβλημα της λύσης δεν είναι μόνο 
το τελευταίο μίλι, δηλαδή τα έξι σημεία του 
εγγράφου Γκουτέρες, τα οποία ερμηνεύονται 
κατά το δοκούν. Είναι και ό,τι έχει μέχρι σήμερα 
συναποφασιστεί μεταξύ των μερών και συνιστά 
το λεγόμενο κεκτημένο των συνομιλιών και 
είναι αντίθετο με εκείνο της ΕΕ. Για να ενσω-
ματωθεί σε αυτό της ΕΕ θα πρέπει να έχουμε 
παρθενογένεση  και διάλυση της Κυπριακής 
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α πήρε όλα κι έφυγε 
ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε. 
Και, πιο συγκεκριμέ-
να, το έγγραφο Γκου-
τέρες της 4ης Ιουλίου. 
Το ψάχνουν και δεν το 
βρίσκουν. Δεν υπάρχει  

γραπτώς το πλαίσιο της 4ης Ιουλίου, αφού 
η Εκπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κυ-
πριακό, Τζειν Χολ Λουτ,  δηλώνει ότι ούτε 
είδε ούτε άκουσε ούτε της παραδόθηκε 
οτιδήποτε σχετικό από τον κ. Έιντε. Αυτά 
διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνάντηση 
του Προέδρου με την απεσταλμένη του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ. Το ιστορικό της υπόθεσης 
έχει ως εξής: Στο δείπνο της 30ής Ιουνίου 
του 2017 είχε γίνει συζήτηση με τον Γ.Γ. 
του ΟΗΕ και τηρήθηκαν πρακτικά. Την 
επομένη, ο τρόπος με τον οποίο  παρου-
σιάστηκαν τα γεγονότα από τον κ. Έιντε 
ανάγκασε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να  προβάλει ενστάσεις. ς εκ τούτου, ο 
Πρόεδρος  ζήτησε να ληφθούν υπόψη 
οι ενστάσεις του ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο παρουσίαζε τα γεγονότα ο κ. 
Έιντε και τον κάλεσε να φέρει γραπτώς 
τις θέσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ και τα όσα 
υποστήριζε ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό 
συνέβη στις 4 Ιουλίου. Απ’ όλα αυτά, τίποτε 
δεν παραδόθηκε στην κ. Λουτ. Μεγάλε 
Έιντε… Ρεζιλίκια! Ποιος ΟΗΕ και ποια 
αξιοπιστία; Ποιος υποσκάπτει ποιον…     

 ν  Λ - κιν
Και ενώ ψάχνουν τα έγραφα που 

έκαναν φτερά, επίκειται νέα συνάντηση 
Αναστασιάδη - Ακιντζί,  με τον τελευταίο 
να δηλώνει ότι εκείνο, που θα συζητηθεί, 
είναι «οι διευρυμένες εξουσίες των συνι-
δρυτικών κρατών». Ταυτοχρόνως ο Αλέξης 
Τσίπρας διαμήνυσε προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ότι, εκτός του θέματος 
της ασφάλειας, ο Ερντογάν θέτει ως θέμα 
προτεραιότητας, αν όχι προϋπόθεσης, το 
θέμα της πολιτικής ισότητας. Και μάλιστας 
όπως ο ίδιος το εννοεί. Δηλαδή να κλείσει 
το θέμα χωρίς να συζητηθεί με τους δικούς 
του όρους. Στο πλαίσιο της αριθμητικής 
ισότητας ειδικών πλειοψηφιών, ακόμα 
και των οιονεί βέτο. Ποια είναι, λοιπόν, 
η ατζέντα της νέας συνάντησης των δυο 
ηγετών; Τα συνιδρυτικά κράτη, λέει ο 
Μουσταφά Ακιντζί, με τον οποίο συμφωνεί 
το ΑΚΕΛ και επιδόθηκε σε συναντήσεις 
συντονισμού πριν από τη συνάντηση του 
Προέδρου με την κ. Λουτ την περασμέ-
νη εβδομάδα. Δυο ήταν τα κύρια θέματα 
των συναντήσεων αυτών: Το πρώτο ήταν 
ο κοινός κατάλογος Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων με διπλό 
στόχο: αφενός να υπάρξει στήριξη προς 
το ΑΚΕΛ και, αφετέρου, να προκύψουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες εκλογής του Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ στην Ευρωβουλή, ώστε να 
υπάρχει το επιχείρημα ότι εκπροσωπούνται 
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Έβαλαν χειροπέδες στη Λουτ 
και έκανε φτερά η 4η Ιουλίου
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ΚΗ  Η Κ Τ

 Το τελευταίο μίλι του 
Κυπριακού και η συνέχεια 

της Κ. ημοκρατίας

 Η ουρά της αναστολής 
των ενταξιακών της γκυ-

ρας και η υποκρισία

 ού συμφωνεί 
και πού διαφωνεί 

το ΚΕ  με τον ρόεδρο

 οιος τροφοδοτεί το 
Ε  και πώς

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
 Ε  Ε Ε
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Δημοκρατίας. Αυτή η νομική και πολιτική 
λογική αποτυπώνεται στην υπό συζήτηση 
ομοσπονδία. Και εξηγούμε: Σήμερα υπάρχει 
το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που τελεί υπό κατοχήν και είναι κράτος μέλος 
της ΕΕ. Ερώτημα: Τι έχει ώς τώρα συμφωνηθεί; 
Ότι αυτό το κράτος θα τριχοτομηθεί μεταξύ 
των δυο ισότιμων συνιστώντων κρατών και 
της Κεντρικής Κυβέρνησης και ότι θα συνιστά 
συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας 
πάμε, όμως, επί της ουσίας: Προβάλλεται ο 
ισχυρισμός ότι το νέο πολιτειακό σύστημα θα 
είναι συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
επειδή δεν θα χρειαστεί εκ νέου ένταξη στον 
ΟΗΕ και στην ΕΕ. Ερώτημα: Ούτε η Ρωσία, 
ούτε οι Βαλτικές χώρες και η Ουκρανία 
υπέβαλαν εκ νέου αίτηση ένταξης στα Ην. 
Έθνη.  Παρόλ’ αυτά, μόνο η Ρωσία αποτελεί 
συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία, 
όμως, έχει διαλυθεί. Όπως θα διαλυθεί και 
η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το κρίσιμο σημείο είναι άλλο. Εάν διαλυ-
θεί η ομοσπονδία ή η συνομοσπονδία που θα 
υπογραφεί στην Κύπρο, ένα είναι σίγουρο: 
Δεν θα υπάρχει περίπτωση επιστροφής 
στο ενιαίο κράτος της  Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Άρα, επί της ουσίας, δεν υπάρχει 
συνέχεια. Ερώτημα λοιπόν: Ποιο από τα 
δυο συνιστώντα κράτη θα αναγνωρίζεται; 
Και τα δυο, το ένα από τα δυο ή κανένα; 

 μήπως θα αναγνωριστεί η Κεντρική 
Κυβέρνηση; Πώς όμως θα λειτουργεί η 
Κεντρική Κυβέρνηση, όταν για τον σκοπό 
αυτό απαιτούνται και οι δύο συνεταίροι;  

Ένας βασικός τρόπος που υπάρχει για 
την επίλυση και του Κυπριακού και για τη 
συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας εί-
ναι η εφαρμογή  του κεκτημένου, το οποίο 
καθορίζει ρητώς ότι: Για να προχωρήσει η 
τουρκική ενταξιακή διαδικασία της Άγκυρας, 
θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
της προς την Κυπριακή Δημοκρατία και με 
βάση την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 
να την αναγνωρίσει. Έρχεται, μάλιστα, τώρα η 
Κυβέρνηση να δώσει οδηγίες στους Κύπρι-
ους και Ελλαδίτες ευρωβουλευτές να θέσουν 
τροπολογίες στην έκθεση αξιολόγησης της 
Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ώστε να διαγραφεί από το αρχικό κείμενο 
η αναστολή των ενταξιακών διαδικασιών 
της Τουρκίας με την ΕΕ, διότι θα χάσουμε, 
όπως λέγεται,  τον ενταξιακό μοχλό πίεσης. 
Η λογική αυτή έχει βάση, αλλά γίνεται με 
άγαρμπο τρόπο και είναι υποκριτική. Γιατί; 
Διότι: Α. Εάν επιχειρήσεις να διαγράψεις 
φράση από κοινό κείμενο του ΕΛΚ και των 
Σοσιαλιστών καθώς και των Φιλελευθέρων, 
είναι ως να ρίχνεις αβγά στον τοίχο. Εκείνο που 
θα μπορούσε να συμβεί είναι η πρόσθεση μιας 
ουράς, που να αναφέρει ότι, εάν η Τουρκία 
δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία, θα διακοπούν 
οι ενταξιακές διαδικασίες. Β. Ενώ κόπτονται 
οι ηγεσίες μας ότι θα πρέπει να κρατηθεί η 
Τουρκία στις ενταξιακές ράγες για να υπάρ-
χει μοχλός πίεσης, δεν εγείρεται το θέμα της 
αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την Τουρκία, διότι, όπως πολλάκις ελέ-
χθη από πλευράς ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ: «Και 
να το θέσουμε, δεν θα το δεχθεί η Άγκυρα». 
Συνεπώς, αποδέχονται την εξουδετέρωση 
του κεκτημένου της ΕΕ και την αποδοχή της 
τουρκικής πολιτικής, που εξουδετερώνει το 
κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος του κεκτη-
μένου των συνομιλιών, που φέρει τουρκικό 
χαρακτήρα. Το συναφές ερώτημα έχει ως 
εξής: Αφού αποδέχονται ότι η Τουρκία δεν 
θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
γιατί υποβάλλουν τροπολογίες επί της έκθεσης 
για την αξιολόγηση της ενταξιακής πορείας 
της Άγκυρας, με την οποία ζητούν την ενσω-
μάτωση σε αυτήν της αντιδήλωσης της 21ης 
Σεπτεμβρίου του 2005; Για να κοροϊδεύουν 
την κοινή γνώμη ή τους εαυτούς τους;

Εάν η υιοθέτηση του κοινοτικού κε-
κτημένου και δη η αναγνώριση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η βάση 

των συνομιλιών, το πολιτειακό σύστημα που 
θα προέκυπτε από τη λύση θα ήταν ένα ενιαίο 
αποκεντρωτικό  κράτος, που θα συνιστούσε 
τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με μία και αδιαίρετη κυριαρχία. Γιατί αυτή 
δεν μπορεί να είναι μια εναλλακτική στην 
ομοσπονδία φόρμουλα λύσης και σώνει 
και καλά θα πρέπει να είναι η διχοτόμηση; 
Ταυτοχρόνως, δε, επειδή στην εξίσωση των 

συνομιλιών μπαίνει από την ίδια την Άγκυρα ο 
διαμερισμός ή μια μορφή συνεκμετάλλευσης 
του φυσικού αερίου, αυτό θα ήταν δυνατό να 
συμβεί στην εξής βάση:  Συνεργασία για την 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου επί τη βάσει 
των υφισταμένων ΑΟΖ και με ό,τι το διεθνές 
και κοινοτικό δίκαιο καθορίζουν, εφόσον η 
Τουρκία αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημο-
κρατία ως ενιαίο κράτος και εφόσον δεχθεί 
την αρχή, μηδενικός στρατός και μηδενικές 
εγγυήσεις, με πλήρη εφαρμογή και χωρίς 
αποκλίσεις από τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η   

Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις για 
τις προθέσεις της ηγεσίας μας. 
Απλώς καταγράφουμε απόψεις και 

εισηγήσεις προσδοκώντας στην έκπληξη. 
Άλλωστε, αν ήταν στο χέρι των κομματι-
κών στρατών, θα μας βούλωναν το στόμα 
μας και θα μας έκοβαν το γράψιμο και το 
χέρι από τη ρίζα,   για να μην ενοχλούνται 
τα τσιφλίκια τους και οι παρατρεχάμενοι 
κολαούζοι τους. Για να μην ενοχλούμε τον 
Έιντε και τον κάθε Έιντε.  Απευθυνόμενοι, δε, 
προς τον Πρόεδρο, υποβάλλουμε τα εξής: 

Δεν κινδυνεύετε, κύριε Πρόεδρε, ούτε εσείς 
ούτε η Κύπρος από εμάς που έχουμε μια 
διαφορετική προσέγγιση στο Κυπριακό και 
καταθέτουμε εισηγήσεις, οι οποίες, κατά 
καιρούς,  λεηλατούνται και αλλοιώνονται 
από τη ρηχότητα και την ευτέλεια των κομ-
ματικών μηχανισμών. Εμείς δεν έχουμε 
τίποτε να κρύψουμε. Αυτοί από τους οποίους 
πρωτίστως κινδυνεύετε, κύριε Πρόεδρε ως 
θεσμός, είναι οι κατά καιρούς σύμμαχοί σας 
ή οι εν δυνάμει σύμμαχοί σας,  ανεξαρτή-
τως κομματικής προελεύσεως. Και, όπως 

φαίνεται, οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ. Είναι 
αυτοί που δεν έχουν κανένα πρόβλημα για 
το δικό τους συμφέρον να σας τραβήξουν, 
όταν τους δοθεί η ευκαιρία, το χαλί κάτω 
από τα πόδια. Διότι αυτοί, κύριε Πρόεδρε, 
είναι υποταγμένοι στις μωροφιλοδοξίες τους 
και στον καιροσκοπικό κομματικό πατρι-
ωτισμό, ο οποίος τροφοδοτεί το έλλειμμα 
πατριωτισμού και μολύνει τη δημοκρατία 
μας, αναδεικνύοντας στη βαλτώδη πολιτική 
σκηνή τα πάσης φύσεως συστημικά λαμόγια, 
που κολλούν σαν βδέλλες στο σβέρκο μας.     

Σ  



ματισμούς και σύνθετες μετεγχειρητικές 
καταστάσεις, με σύγχρονες μεθόδους όπως 
η φυσιοθεραπεία, η υδροθεραπεία, η ερ-
γοθεραπεία και η λογοθεραπεία και με την 
ταυτόχρονη χρήση εξοπλισμού πρωτοπορι-
ακού για τα κυπριακά δεδομένα. Στόχος του 

 είναι, μέσω της θεραπείας της οποίας 
τυγχάνουν οι ασθενείς, οι όποιες επιπτώσεις 
στη ζωή τους να ελαχιστοποιούνται και, 
αν είναι εφικτό, να εκμηδενίζονται. Μπο-
ρούμε να δεχθούμε και εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς σε ένα ασυνήθιστα 
φιλικό περιβάλλον, ειδικά και αρμονικά 
σχεδιασμένο ώστε να βοηθάει ακόμα πιο 
πολύ στην αποκατάστασή τους.

 ι ή  ας  και ια α α 
υ α αρ υ    
Το  απαρτίζεται από άριστους επαγ-

γελματίες υγείας (κυρίως από Κύπρο αλλά 
και από την Ελλάδα), οι οποίοι σε μεγάλη 
πλειοψηφία έχουν επαρκή κλινική εμπειρία 
είτε στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, 
στη Νοσηλεία και την Φροντίδα, στη Φυσι-
οθεραπεία, Υδροθεραπεία, Λογοθεραπεία, 
Κλινική Διαιτολογία  Διατροφολογία και 
στη Λογοθεραπεία, μεταξύ άλλων. Το δι-
οικητικό προσωπικό με την εμπειρία του 
επίσης συνδράμει στη λειτουργία του κέ-
ντρου διατηρώντας απρόσκοπτες και απλές 
διαδικασίες λειτουργίας και εξυπηρέτησης 
των ασθενών και των οικείων τους. 

  ι ή και ια α ς 
α   ρικ  ή  α  η  Κ ρ  

Αν και πρωταρχικά απευθυνόμαστε 
στους ασθενείς στην Κύπρο, η θέση της 
χώρας και το υψηλό επίπεδο υποδομής και 
τεχνογνωσίας που έχουμε μας επιτρέπει να 
προσελκύσουμε και το εξωτερικό, ειδικά 
τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
αλλά και τη Σκανδιναβία, Γερμανία και Αγ-
γλία, όσον αφορά το κομμάτι του Ιατρικού 
Τουρισμού.

 ι  αι  ρα  ας ια  
 

Το προσωπικό μου όραμα είναι το  
γίνει το σημείο αναφοράς στην Κυπριακή 
Ιατρική Κοινότητα όσον αφορά τη δυνατό-
τητά μας να δίνουμε υψηλού επιπέδου και 
επιτυχημένες υπηρεσίες Αποκατάστασης για 
τους ασθενείς του. Για τους δε συμπατριώτες 
μας να ενημερωθούν ότι υπάρχει πλέον 
στη χώρα μας μία λύση πρώτης επιλογής 
ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις όσον 
αφορά την επανάκτηση των ικανοτήτων 
και την ποιότητα ζωής.

ήδη νοσηλεύσει περίπλοκα περιστατικά 
αποκατάστασης, έχουμε θαλάμους νοση-
λείας Νοσοκομειακού Επιπέδου, αίθουσα 
αποκατάστασης με εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας και με θεραπευτική πισίνα, 
ενώ όλοι οι χώροι που διαθέτουμε στο 
κέντρο είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι 
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ώστε να 
δίνουν τόσο στους ασθενείς όσο και στους 
οικείους τους ένα περιβάλλον μοντέρνο, 
ανθρώπινο, φιλόξενο και ευχάριστο, που 
να συμβάλλει και αυτό προς την επίτευξη 
του στόχου της βραχύχρονης νοσηλείας 
και της επιθυμητής αποκατάστασης. Τέλος, 
το  επιβλέπεται επιστημονικά από το 

-  , που είναι το μεγα-
λύτερο κέντρο αποκατάστασης στη Μέση 
Ανατολή και βρίσκεται στο Τελ Αβίβ και 
εξυπακούεται ότι το  λειτουργεί κάτω 
από τα  τους. 

 ι ς υ ηρ ς ρ ρ ι  
 και ι ς υς ρη ι ι  

ια ρα α  α
Το  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών σε νευρολογικές, νευρομυϊκές, 
μυοσκελετικές και καρδιοαναπνευστικές 
παθήσεις, καθώς και σε προβλήματα που 
δημιουργούνται μετά από σοβαρούς τραυ-

«Κύριος στόχος του  
είναι η επανάκτηση των 

ικανοτήτων και η ποιότητα 
ζωής στους ασθενείς που 

λαμβάνουν θεραπεία» 

   

Το πρωτοποριακό Κέντρο 
Αποκατάστασης της Κύπρου

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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 ια ι  κ ς η κ ρι-
κ ια ρικ  υ  ι ικ  ρ-

ικ  ρ α α   κ ι α 
και κ ι α ια

 Τα υρ ρα ι  υ 
α α κρ αι ις κ ι ικ ς 
α αι ή ις και ρι α υ  

α   κ ρικ  κ υα 
υ υ και α αρρ η ης  

  ρικ ς ρ ς υ  
αι ι ικ  ια ς ρι 

η  υ α α ρ ια   
α υ ηρ  α  ι ικ ς 

α κ ς α κα α ης  
 α α ια η ας 

αι ι α  υ ή α α 
ή υ και ι   α ι-

υ  η  α η η ηρ ας  
α  

 η α ρικής ι-
κ ι ας  α  η ρή η  αι 

ης ια ι  ια α ς και 
ρ ικ  

   Η 
ανάλυση της βάδισης σε διάδρομο 
επιτρέπει την παρατήρηση της αν-
θρώπινης βάδισης με διαφορετικές 
ταχύτητες με μεγάλο αριθμό επανα-
λήψεων βημάτων. Ο βοηθητικός διά-
δρομος της , , είναι 
ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για 
την ανάλυση και τη θεραπεία των 
διαταραχών βάδισης σε νευρολογικά 
και ορθοπεδικά περιστατικά, αλλά 
και για τη γηριατρική αποκατάστα-
ση. Οι τεχνολογικές δυνατότητες του 

 προσφέρουν μια πλήρη 
προσαρμογή στις ανάγκες του ασθε-
νούς: από ασθενείς σε αναπηρικές 
καρέκλες, από εκείνους με μειωμένη 
κινητικότητα, μέχρι και αυτούς που 
είναι ικανοί να περπατήσουν. Το σύ-
στημα είναι πλήρως προσαρμόσιμο 
σε οποιαδήποτε εφαρμογή επιθυμεί ο 
θεραπευτής. Το  έτσι είναι 
τοποθετημένο μεταξύ της ρομποτικά 
υποβοηθούμενης θεραπείας και της 
χειροκίνητης θεραπείας βάδισης. 

  Κ Τ -
Κ  Τ  Το «  

-εκπαιδευτικός συντονισμός» δια-
θέτει μια μεγάλη ποικιλία ειδικών 
ασκήσεων με διαφορετικά επίπεδα 
δυσκολίας και έτσι προσφέρει ση-
μαντική βοήθεια τόσο σε νέους αν-
θρώπους, που αθλούνται, όσο και σε 
μεγαλύτερης ηλικίας ενεργά άτομα. 
Μεταξύ άλλων, τα οφέλη του είναι: 
λειτουργικός εκπαιδευτικός συντο-
νισμός για τη βελτίωση του χρόνου 
αντίδρασης και αποδοτική αντιμετώπι-
ση της καθημερινής ζωής, ισορροπία 
για την πρόληψη των πτώσεων και τη 
βελτίωση της προσαρμοστικότητας 
στο περιβάλλον, προσανατολισμός 
για καλό χρονισμό και ασφαλή με-
τακίνηση, εκπαίδευση στη δύναμη 
για μια υγιή πλάτη και σταθερές 
αρθρώσεις, διαισθητικό λογισμικό 
με αντικειμενικές εκπαιδευτικές πα-
ραμέτρους και εύκολη, εικονική 3  
διδασκαλία μέσω εικονικής μορφής 
(ανθρώπου).

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΥ  

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΣΥΓ ΡΟΝΟΣ 

Ε ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ε στόχο την επα-
νάκτηση των 
ικανοτήτων και 
της ποιότητα 
ζωής των Κυ-
πρίων ασθενών 
που χρήζουν 

θεραπείας, το πρωτοποριακό Κέντρο 
Αποκατάστασης   

  λειτουργεί στη Λευκωσία κάτω 
από την εποπτεία του μεγαλύτερου Νο-
σοκομείου και Κέντρου Φυσικής Απο-
κατάστασης της Μέσης Ανατολής, του 

-    στο Τελ 
Αβίβ. Το πρότυπο Κέντρο Αποκατάστα-
σης  είναι μοναδικό στη φιλοσοφία 
λειτουργίας του στην Κύπρο και σε αυτό 
συμμετέχουν Κύπριοι, Έλληνες και Ισ-
ραηλινοί επενδυτές. 

Αποτελεί μιαν από τις μεγαλύτερες 
επενδύσεις που έγιναν στη Λευκωσία 
και γενικά στην Κύπρο στον τομέα της 
υγείας τα τελευταία χρόνια. Το  

  είναι ένα πολυε-
θνικό κέντρο, νοσοκομειακού επιπέδου, 
που επιτυγχάνει τον τέλειο συνδυασμό 
γνώσης, υπηρεσιών προηγμένης τεχνο-
λογίας και υποδομών.

Ο Γενικός Διευθυντής του , Κυριά-
κος Σπανογιάννης, μας μιλά για το Κέντρο 
Αποκατάστασης και μας παρουσιάζει τις 
υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, αλλά 
και τον μοναδικό και υπερσύγχρονο εξο-
πλισμό που διαθέτει. Αναφέρεται επίσης 
στο προσωπικό του όραμα όσον αφορά 
το μέλλον του πρωτοποριακού αυτού 
Κέντρου, που δεν είναι άλλο από το να 
γίνει σημείο αναφοράς στην Κυπριακή 
Ιατρική Κοινότητα όσον αφορά τη δυνα-
τότητά του να δίνει υψηλού επιπέδου και 
επιτυχημένες υπηρεσίες αποκατάστασης 
στους ασθενείς του. 

 ς ή ηκ  η ι α ια η η-
ι υρ α υ   

 
Το    

δημιουργήθηκε στη Λευκωσία από 
Κύπριους, Έλληνες και Ισραηλινούς 
επενδυτές. Η ιδέα για τη δημιουργία 
του ωρίμασε μετά τη διαπίστωση από 
τους ιδιοκτήτες ότι δεν υπάρχει ένα άλλο 
ανάλογο Κέντρο στην Κύπρο, κάτι που 
είχε ως αποτέλεσμα οι Κύπριοι ασθε-
νείς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στο 
εξωτερικό για να τύχουν της ανάλογης 
θεραπείας, ή απλώς να μη λαμβάνουν την 
κατάλληλη και ολοκληρωμένη θεραπεία 
στην Κύπρο. Πρόκειται για μιαν από τις 
μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν στη 
Λευκωσία και γενικά στην Κύπρο στον 
τομέα της Υγείας τα τελευταία χρόνια. 
Το    είναι 
ένα πολυεθνικό κέντρο, νοσοκομειακού 
επιπέδου, που επιτυγχάνει τον τέλειο συν-
δυασμό γνώσης, υπηρεσιών προηγμέ-
νης τεχνολογίας και υποδομών. Κύριος 
στόχος του  είναι η επανάκτηση των 
ικανοτήτων και η ποιότητα ζωής στους 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία. Το 

 προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς 
άνω των 15 ετών. 

  υ ρ ρ     η 
 α  αρ ι υ υ κ ρα 

α κα α ης
Στην Ολιστική προσέγγισή του προς 

τους ασθενείς όσον αφορά την όσο πιο 
σύντομη δυνατή επανάκτηση των ικα-
νοτήτων τους και την καλύτερη ποιότητα 
ζωής τους πάντα σε στενή συνεργασία με 
τον θεράποντα ιατρό. Αναλυτικά έχουμε 
Επιστημονικό Διευθυντή Φυσίατρο (Ιατρός 
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης), 
Κλινικό Παθολόγο, μπορούμε και έχουμε 

 Ε Κ  Ε ΤΗ  
Τ  , Κ Κ  

Η ,  
  Τ  ΚΕ Τ  

Κ Τ Τ Η  Κ  
 Ε  Τ  

Η Ε Ε   
Τ  Ε Ε  

 Κυριάκος πανογιάννης 
είναι ενικός ιευθυντής 

του   
. Είναι κάτοχος  

   
  

  
από το   

, . , Η . 
Εργάστηκε σε διάφορους 
επιχειρηματικούς τομείς 
ως  , 

 , 
  

, ενικός ιευθυ-
ντής και ως έλος ιοι-
κητικών υμβουλίων σε 
κυπριακές, ελληνικές και 
πολυεθνικές εταιρείες.
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στις δύο χώρες, ενώ, όσον αφορά το ζή-
τημα της μουσουλμανικής μειονότητας, 
ήγειρε θέμα «μειονοτικών δικαιωμάτων», 
κάνοντας αναφορά στους «αδελφούς μου 
της Δυτικής Θράκης».  

   ύ  ν
Επί της ουσίας, η τουρκική πλευρά, 

επιχείρησε, έστω σε πιο χαμηλούς τόνους, 
αυτήν τη φορά, αλλά με την ίδια σαφήνεια, 
να κρατήσει ανοικτή την ατζέντα των «ελλη-
νοτουρκικών διαφορών», όπως η ίδια την 
εννοεί, καθώς δεν αποτελεί τίποτε άλλο από 
το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων 
έναντι της Ελλάδας. 

Αν, για την Αθήνα, μοναδική ελληνοτουρ-
κική διαφορά αποτελεί η οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, για την Άγκυρα, ολόκληρο 
το φάσμα των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων συνεχίζει να τίθεται υπό το πρόσημο 
της επεκτατικής της στρατηγικής και των 
εγερθέντων κυριαρχικών αξιώσεών της 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.  

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
όπως διατυπώθηκε, επανειλημμένως, από 
τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, Χουλουσί 
Ακάρ, συνιστά και θα αποτελεί, εφεξής, τον 
ορίζοντα αλλά και τη… δαμόκλειο σπάθη 
των τουρκικών προσεγγίσεων, οι οποίες δεν 
επηρεάζονται -αντιθέτως, ανατροφοδοτού-
νται-, από ευκαιριακούς ή περιστασιακούς 
τακτικισμούς και ελιγμούς. 

Άλλωστε, η τουρκική στρατηγική, πάγια 
και αναλλοίωτη στους στόχους και στις αρ-
χές της, χαρακτηρίζεται από αξιοθαύμαστη 
προσαρμοστικότητα και ευελιξία, όταν οι 
συνθήκες το επιβάλλουν ή το επιτρέπουν.

Και η γενική εικόνα που εξέπεμψαν οι 
δύο ηγέτες στην πρόσφατη συνάντησή τους 
ήταν η εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση 
του Χρόνου: από τη μια, μια πρόχειρη, 
σπασμωδική και αγχώδης αγκίστρωση 
στην περίσταση και, από την άλλη, μια 
εδραία, ρεαλιστικά σφυρήλατη, στρατη-
γική ισχύος, συντονισμένη με το μέτρο της 
Ιστορίας και του λόγου της, προβάλλουσα 
ως ο εχέφρων υπο-λογισμός του Καιρού. 

Η Άγκυρα προσπάθησε, ταυτόχρονα, 
να εργαλειοποιήσει τον «συνεχιζόμενο 

διάλογο» με την Ελλάδα, στην προοπτι-
κή εξομάλυνσης των σχέσεών της με τις 
ΗΠΑ και την ΕΕ, οι οποίες, βεβαίως, και 
περιπλοκότερες είναι και πιο σύνθετες. 

Πέρα, λοιπόν, από την αίσθηση της… 
καθησυχαστικής αδράνειας, το μοναδικό, 
χρήζον διευκρινίσεων και ανάλυσης, επι-
γενόμενο της συνάντησης, είναι η αναφορά, 
των δύο ηγετών, σε οδικό χάρτη: Τι σημαίνει 
αυτό; Η κωδικοποίηση των βημάτων μιας 
εφ’ όλης της ύλης διαπραγμάτευσης, κάτι 
που, προφανώς, ευνοεί η Άγκυρα, καθώς θα 
νομιμοποιούσε τις τουρκικές διεκδικήσεις, ή 
ένας προληπτικός συντονισμός, μεταξύ των 
δύο πλευρών, για αποφυγή προκλήσεων 
και εντάσεων; Ένα ερώτημα, που μόνον οι 
εξελίξεις μπορούν να απαντήσουν. στόσο, 
το τελευταίο αντιφάσκει στις διακηρυγμένες, 
και υλοποιούμενες στην πράξη, σκοποθεσίες 
της τουρκικής στρατηγικής, η οποία εκδιπλώ-
νεται σταθερά, με ηγεμονικές αξιώσεις, τόσο 
στο Αιγαίο, όσο και στην κυπριακή ΑΟΖ.     

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να επισημαν-
θεί πως, χωρίς να αφίστανται θεμελιωδών 
θέσεων ή να υπερφαλαγγίζουν κόκκινες 
γραμμές, Ρ. Τ. Ερντογάν και Αλέξης Τσί-
πρας… πώλησαν χρόνο ο ένας στον άλλον, 
προκειμένου να διευκολύνουν τη διαχείριση 
δυσμενέστερων, αυτήν τη χρονική στιγμή, 
ζητημάτων. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι 
τα προβλήματα αντιμετωπίζονται, πλέον, 
με μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση, ούτε 
ότι κάμπτεται η τουρκική επιθετικότητα.  

ι νι  σ  σύ κ ουσ  σ ι ν 
ε ι ο   ν εσο ε ου

Την άποψη ότι τα τεκταινόμενα στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις αλλά και στο Κυπριακό 
θα πρέπει να αντικριστούν μέσα στο ευρύ-
τερο γεωπολιτικό γίγνεσθαι στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, με φόντο την 
επιχειρούμενη ανακατανομή σφαιρών επιρ-
ροής, διατυπώνει ο διεθνολόγος, Ζήνωνας 
Τζιάρρας, καθώς, όπως επισημαίνει, εδώ και 
λίγο καιρό, το υποσύστημα της Ανατολικής 
Μεσογείου βρίσκεται σε νέα φάση, λόγω 
και των εξελίξεων που λαμβάνουν χώραν 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Με άλλα 

ια, έτσι κι αλ-
λιώς, χαμηλών 
προσδοκιών 
επίσκεψη, δεν 
θα μπορούσε 
παρά να εκ-
πνεύσει μέσα 

στη χειμερινή… ευδία των εντυπώσε-
ων. Οι εικόνες από την επίσκεψη του 
Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης (για την οποία ούτε τώρα 
«πήρε» κάτι), ήταν ό,τι… λυσιτελέστερο 
προέκυψε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα 
με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρ. Τ. Ερντογάν.

Επί της ουσίας, οι δύο ηγέτες ενέμειναν 
στις πάγιες θέσεις τους, όσον αφορά τα 
ελληνοτουρκικά θέματα, με τον Αλέξη 
Τσίπρα να θέτει, αμέσως, το ζήτημα των 
συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων τουρ-
κικών προκλήσεων στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο, και τον Ρ. Τ. Ερ-
ντογάν, έστω σε «ιδιωτικό επίπεδο», να 
εγείρει τις αμετάθετες τουρκικές αξιώσεις 
σε όλο το φάσμα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων: Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο, οκτώ 
Τούρκοι αξιωματικοί, κ.λπ.

Αν, κύρια επιδίωξη του Έλληνα Πρω-
θυπουργού, ήταν να επιτύχει μια προσω-
ρινή, έστω, «εξομάλυνση» των εντάσεων 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενόψει των 
έντονων αντιδράσεων στο εσωτερικό της 
χώρας, λόγω της συμφωνίας των Πρε-
σπών, και ενόψει καλπών -στέλνοντας 
το μήνυμα μιας κυβέρνησης πρόθυμης, 
αλλά και ικανής να πετύχει τη διευθέτηση 
πολύχρονων ανοικτών εθνικών θεμά-
των-, ενδεχομένως να το κατόρθωσε… 
βραχυβίως, αφού, οι Τούρκοι, τηρώντας 
την… πατροπαράδοτη τουρκική φιλοξενία, 
απέφυγαν, κατά το διήμερο της επίσκεψης 
του Αλέξη Τσίπρα, να προβούν σε οιεσ-
δήποτε προκλήσεις κατά της ελληνικής 
κυριαρχίας στη θάλασσα και τον αέρα.  

Η ρητορική, δε, του Τούρκου Προέδρου 
ήταν ιδιαζόντως προσεκτική, όσον αφορά 
τον τόνο και την εκφορά της, ωστόσο, δεν 
παρέλειψε να επαναδιατυπώσει, με σαφήνεια, 
τις τουρκικές θέσεις, εφ’ όλης της ύλης των 
«ελληνοτουρκικών θεμάτων». Στο Κυπριακό, 
ήγειρε, εκ νέου, την τουρκική απαίτηση για 
πλήρη πολιτική ισότητα μεταξύ Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων, ξεκαθαρίζοντας 
ότι ούτε στο θέμα της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων είναι διατεθειμένος να προβεί 
σε οιαδήποτε υποχώρηση.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μείζονα ζη-
τήματα της ελληνοτουρκικής διένεξης, 
κατέστησε, γι’ ακόμη μια φορά, σαφές, 
ότι η Άγκυρα δεν θεωρεί το Αιγαίο «ελ-
ληνική λίμνη», αλλά πεδίο ανάπτυξης 
συνεργειών και συνεργασίας ανάμεσα 

«Η συνάντηση ετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν και 

λέξη Τσίπρα είχε, 
μεταξύ άλλων, τον 
σκοπό τής περαιτέ-

ρω ώθησης όχι τόσο 
των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων, όσο των 
τουρκο ευρωπα κών
αμερικανικών, ενώ η 

γκυρα ψάχνει ταυ-
τόχρονα την ενίσχυ-
ση της διπλωματικής 

και γεωπολιτικής 
της θέσης έναντι της 
Ελλάδας», τονίζει ο 

διεθνολόγος ήνωνας 
Τζιάρρας  
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Την άποψη ότι η συμφωνία των Πρε-
σπών σηματοδοτεί τη σπουδή της 
Αθήνας για μιαν άρον-άρον επίλυση 

όλων των ανοικτών εθνικών θεμάτων (Ελλη-
νοτουρκικά, Κυπριακό, Αλβανικό) εκφράζει ο 
συγγραφέας/αναλυτής Γιώργος Καραμπελιάς, 
επισημαίνοντας πως η πολιτική της ελληνικής 
Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα 
εθνομηδενισμού και κυνισμού, καθώς, όπως 
σημειώνει, είναι, αφενός, βαθιά ριζωμένη σε 
μια εθνομηδενιστική ιδεολογία και, αφετέρου, 
σ’ ένα σύνθετο πλέγμα εξαρτήσεων από το 
διεθνές σύστημα εξουσίας, όπως διεφάνη 
και στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, 
η οποία οδήγησε στην καταστροφή της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξηγεί, «η επίλυση του 
Κυπριακού καθυστέρησε, λόγω του ρόλου 
του ισραηλινού παράγοντα, ο οποίος δεν θέ-

λει τη μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό 
προτεκτοράτο στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, αλλά και λόγω της στάσης άλλων 
ισχυρών δυνάμεων που ενδιαφέρονται για την 
Κύπρο και την κυπριακή ΑΟΖ και οι οποίες 
δεν είναι διατεθειμένες να τις παραχωρήσουν 
στην Τουρκία, κάτι που είναι η βασική τουρ-
κική επιδίωξη. Έως τώρα, η στάση του Αλέξη 
Τσίπρα σχετιζόταν με την εμπλοκή του Ισραήλ, 
ωστόσο, η παραίτηση του Νίκου Κοτζιά από τη 
θέση του Υπουργού Εξωτερικών φαίνεται να 
ανοίγει τη διαδικασία στο Κυπριακό, γι’ αυτό 
στηρίζεται και από ξένα κέντρα αποφάσεων». 
Για να προσθέσει: «Ελπίζω να μην προλάβει 
ο Τσίπρας να κάνει αυτό που επιδιώκει με 
την Κύπρο, λύση, δηλαδή, βάσει ενός νέου 
σχεδίου Ανάν. Γιατί, δυστυχώς, η εκτίμησή μου 
είναι ότι η Ελλάδα θέλει, πλέον, να ξεφορτωθεί 
πλήρως τη Μεγαλόνησο, παραθεωρώντας 

ότι αποτελεί το σημαντικότερο έρεισμα που 
διαθέτει για να έχει παρουσία στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Γιατί, Ελλάδα και Κύπρος, μαζί, 
συνιστούν μια σημαντική και υπολογίσιμη 
δύναμη στην περιοχή και ενδεχόμενη απώλεια 
αυτής της ισχύος θα οδηγήσει, αναπόφευκτα, 
στη μετατροπή και των δύο σε εξαρτημένα 
και ανυπόληπτα κρατίδια. 

»Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχει επικρα-
τήσει εδώ στην Ελλάδα, συνεπικουρούμενη 
και από διάφορες δυνάμεις στην Κύπρο, 
μια ιδεολογία αποξένωσης με τον Κυπρι-
ακό Ελληνισμό, σύμφωνα με την οποία η 
Κύπρος είναι ένα βάρος για την Ελλάδα, το 
οποίο πρέπει να το ξεφορτωθεί». 

ο ι εο μ   
ε νο ου κικ  ι

Όσον αφορά το τι πρέπει να αναμένεται 

από την Τουρκία, υπογραμμίζει ότι η συ-
μπεριφορά της Άγκυρας γίνεται ολοένα και 
πιο επιθετική, κάτι που καταρρίπτει το αίολο 
ιδεολόγημα της «ελληνοτουρκικής φιλίας», το 
οποίο «υπήρξε το ιδεολόγημα μιας ολόκλη-
ρης ιστορικής περιόδου (μετα-παπανδρεϊκή 
περίοδος), προωθούμενο και υποστηριζόμενο 
τόσο από ελληνικές κυβερνήσεις, όσο και 
από τα κυρίαρχα ΜΜΕ της χώρας. «Αυτό το 
ιδεολόγημα, ότι πρέπει να γίνουμε φίλοι με 
τους Τούρκους, ανεξαρτήτως εθνικού κόστους, 
που αποδυνάμωσε τον Ελληνισμό και τις 
αντιστάσεις του, δεν έχει καμία ρεαλιστική 
βάση, στο μέτρο που η Τουρκία δεν είναι μια 
δημοκρατική χώρα, ούτε μπορεί να καταστεί 
τέτοια. Η Τουρκία είναι ένα αυταρχικό κρά-
τος, με μη δημοκρατικές δομές, και αυτό το 
γεγονός καθιστά την αυθεντική φιλία ανάμεσα 
στις δύο χώρες αδύνατη. Και δεδομένης της 

υπέρ αυτής συντελούμενης αλλαγής στους 
συσχετισμούς ισχύος, αντικρίζει τις σχέσεις 
της με την Ελλάδα και την Κύπρο με όρους 
επικυριαρχίας. Θεωρεί, δηλαδή, ότι η Λωζάννη 
δεν εκφράζει το σημερινό ισοζύγιο δύναμης 
και, άρα, η Ελλάδα πρέπει να περιοριστεί στο 
μισό Αιγαίο και η Κύπρος να εισέλθει στον 
τουρκικό γεωπολιτικό έλεγχο». 

Για να τα βρούμε με τους Τούρκους, 
εξηγεί, «πρέπει, πρωτίστως, να μπορούμε 
να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Αυτό, 
όμως, προϋποθέτει αλλαγή στάσης σε σειρά 
θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ισχύ 
της χώρας, όπως οι εξοπλισμοί, η στρατι-
ωτική θητεία, το δημογραφικό κ.λπ. Όλα 
αυτά αποτελούν καθοριστικούς συντελε-
στές ισχύος και μόνο με αυτό τον τρόπο οι 
Τούρκοι αλλά και οιοσδήποτε άλλος θα μας 
αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα».   

Παρά ταύτα, μέσα σ’ αυτό το δυσοίωνο 
περιβάλλον, καταλήγει, παρατηρούνται, 
στην ίδια την ελληνική κοινωνία, κάποια 
ενθαρρυντικά σημάδια αλλαγής, «προς την 
κατεύθυνση ενός δημοκρατικού πατριωτι-
σμού, που επιδιώκει να επανακαθορίσει την 
πολιτική με βάση την εθνική κατεύθυνση». 
Οι τελευταίες μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις, 
τονίζει, με αφορμή το ζήτημα της Μακεδονίας, 
ανέδειξαν διεργασίες επανεθνικοποίησης 
της πολιτικής ζωής, ενάντια στη μεθοδική 
υποτίμηση των εθνικών θεμάτων εκ μέρους 
της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με το αίτημα 
για διεξαγωγή λαϊκών δημοψηφισμάτων 
να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ενώ και 
στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 
ακόμα και τα ίδια τα συστημικά ΜΜΕ ανα-
γκάστηκαν να πολιτευθούν υπό το φως των 
τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων.
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λόγια», σημειώνει, «αποτελεί έναν ακόμα 
χώρο όπου ανταγωνίζονται και συγκρούονται 
διεθνείς σφαίρες επιρροής. Η πρόθεση των 
Αμερικανών για απόσυρση από τη Συρία 
έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η 
Ουάσιγκτον επιδίδεται σε μια προσπάθεια 
περιορισμού της ρωσικής επιρροής από 
την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια 
μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή. Η συμφωνία για το Μακεδονικό, 
οι απόπειρες επανέναρξης των συνομιλιών 
στο Κυπριακό, καθώς και οι προσπάθειες 
εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, στο ίδιο πλαίσιο». 

Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι εξελίξεις 
στη Συρία, όπου «το κόστος παραμονής 
για τις ΗΠΑ στη συγκεκριμένη χώρα είναι 
μεγάλο, ιδιαίτερα εφόσον οι στρατηγικοί 
τους στόχοι αναφορικά με την ανατροπή 
του καθεστώτος Άσαντ δεν έχουν ακόμα 
υλοποιηθεί». ς εκ τούτου, «σε μια συγκυ-
ρία όπου η αμερικανική κυβέρνηση προ-
σπαθεί να νοικοκυρέψει την οικονομία της 
χώρας, να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και 
να επαναπροσδιορίσει τους τομείς δράσης 
στην εξωτερική πολιτική, η συνέχιση της 
προβολής ισχύος σε κάποιες γεωπολιτικά 
σημαντικές περιοχές παραμένει αναγκαία, 
αλλά μπορεί να επιτευχθεί μόνο διαμέσου 
αντιπροσώπων και της έμμεσης επέκτασης 
της αμερικανικής (ή και ΝΑΤΟϊκής) σφαί-
ρας επιρροής». Δεν είναι τυχαίο, προσθέτει, 
«που εδώ και αρκετό καιρό ο Αμερικανός 
Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει μια 
στενότερη σχέση με το Ισραήλ και με τον ίδιο 
τον Βενιαμίν Νετανιάχου, που η Σαουδική 
Αραβία και το Ισραήλ έρχονται πιο κοντά, 
που το ΝΑΤΟ προσπαθεί να επεκταθεί στα 
Βαλκάνια μέσω και της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, που η Ουάσιγκτον δείχνει ενδι-
αφέρον για τις τριμερείς συνεργασίες στην 
Ανατολική Μεσόγειο, που η Κυπριακή Δη-
μοκρατία αποπειράται μια πιο φιλο-δυτική 
στροφή, και που η Τουρκία βρίσκεται με 
διάφορους τρόπους μπροστά στο δέλεαρ 
της επιστροφής στη Δύση».

Η αντίδραση, εξάλλου, της Μόσχας, για 
την αυξημένη αμερικανική επιρροή στην 
Ανατολική Μεσόγειο (περιλαμβανομένης 

και της Κύπρου), εξηγεί, ήταν ξεκάθαρη 
και καθόλου τυχαία. «Το μεσοπρόθεσμο 
γεωπολιτικό πλήγμα για τη Ρωσία είναι 
εμφανές, ενώ μακροπρόθεσμα καθίσταται 
ακόμα πιο προβληματικό. Μπορεί η Ρωσία 
να κατάφερε να ενισχύσει τον ρόλο της στη 
Συρία και να αποτρέψει τη δημιουργία μιας 
δυτικής’ κατάστασης πραγμάτων, ωστόσο 
η δραστηριότητά της στη Μέση Ανατολή 
εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεννό-
ηση που κατάφερε να αναπτύξει με κράτη 
όπως η Τουρκία και το Ιράν (και εν μέρει το 
Ισραήλ). Η αποχώρηση των Αμερικανών 
από τη Συρία, εάν και εφόσον αυτή συμβεί, 
θα αφαιρέσει έναν σημαντικό συγκολλητικό 
παράγοντα αυτών των σχέσεων (τα συμ-
φέροντα των Αμερικανών), φανερώνοντας 
τις αποκλίσεις συμφερόντων στις σχέσεις 
Ρωσίας-Τουρκίας και Ρωσίας-Ιράν (ίσως 
και Συρίας), και δημιουργώντας εντάσεις. 
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Από αυτήν την άποψη, υποδεικνύει, «ο 
στρατηγικής σημασίας ρόλος της Τουρκίας 
για την Μόσχα μπορεί -μεσοπρόθεσμα ή μα-
κροπρόθεσμα- εύκολα να χαθεί, και μαζί του 
η δυνατότητα της τελευταίας να διαχειριστεί 
πιο εύκολα τις γεωπολιτικές δυναμικές τόσο 
στη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο ρόλος 
της στην Κύπρο και στην Ελλάδα φαίνεται 
τουλάχιστον να δοκιμάζεται».  

Με αυτά τα δεδομένα, «η Τουρκία έχει 
αντιληφθεί το γεωπολιτικό παιγνίδι και 
έχει καταφέρει, επιτυχώς, μέχρι στιγμής, 
να προσαρμόζεται και να κεφαλαιοποιεί τη 
θέση του τρίτου πόλου’ μεταξύ ΗΠΑ και 
Ρωσίας, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει 
τα δικά της συμφέροντα. Πάντως, φαίνεται 
ότι οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε 
πορεία βελτίωσης. Παράλληλα, η συνάντηση 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Αλέξη Τσίπρα 
είχε, μεταξύ άλλων, τον σκοπό τής περαιτέ-
ρω ώθησης όχι τόσο των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, όσο των τουρκο-ευρωπαϊκών/
αμερικανικών, ενώ η Άγκυρα ψάχνει ταυτό-
χρονα την ενίσχυση της διπλωματικής και 
γεωπολιτικής της θέσης έναντι της Ελλάδας».  

Από την πλευρά της, «η Ελλάδα 
βλέπει την εξέλιξη του διεθνο-
πολιτικού πλαισίου θετικά, δεδο-

μένου ότι προσπαθεί να βρει λύσεις για το 
οικονομικό αδιέξοδο στο εσωτερικό και τον 
απομονωτισμό στην εξωτερική πολιτική. 
Η άμεσή της γειτονιά είναι το πρώτο πεδίο 
που προσφέρεται για δράση. Αρχικά τα 
Βαλκάνια (Μακεδονικό), έπειτα η Τουρ-
κία (Ελληνοτουρκικά) και το Κυπριακό, 
οι τριμερείς συνεργασίες, και προσφάτως, 
π.χ., η αναβάθμιση των διπλωματικών της 
σχέσεων με την Περιφερειακή Κυβέρνη-
ση του Κουρδιστάν στο Ιράκ (σε επίπεδο 
Γενικού Προξενείου)».Παράλληλα, σημει-
ώνει περαιτέρω, «η Κύπρος προσπαθεί να 
διαχειριστεί μεγέθη μεγαλύτερα του δικού 
της εκτοπίσματος και να κεφαλαιοποιήσει 
καταστάσεις που είναι συχνά πέραν των 
δυνατοτήτων της. Η ακροβασία μεταξύ 
των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η ενδεχομέ-
νως υπερβολική αυτοπεποίθηση για τη 
δυναμική που μπορούν να προσδώσουν τα 
ενεργειακά κοιτάσματα (εάν ανευρεθούν), 
και η αντίληψη περί ανάληψης ενός ρόλου 
στην Ανατολική Μεσόγειο δυσανάλογου 
του μεγέθους της μπορεί να αποφέρουν 
κάποια οφέλη, μπορεί όμως να ενέχουν και 
κινδύνους. Οι ΗΠΑ, όπως και η Τουρκία, 
ενεργούν στη βάση της δυνατότητάς τους 
να προσαρμόζονται ανεξαρτήτως εξελίξεων 
και να αξιοποιούν διάφορα και διαφορετικά 
στρατηγικά αποτελέσματα. 
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Πολιτική 7

“
ρμητικά κλειστή πόρ-
τα  βρήκε η Τζέιν Χολ 
Λουτ, στην προσπά-
θειά της να διαγνώσει 
τα περιθώρια της Λευ-
κωσίας για χαλάρω-
ση  των θέσεών της 

στα θέματα ασφάλειας - εγγυήσεων από τη 
μια και στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας 
από την άλλη. Άρνηση αντιμετώπισε και από 
τον Ακιντζί, όταν του μετέφερε το αίτημα Ανα-
στασιάδη για κατάθεση γραπτών θέσεων στο 
πλαίσιο Γκουτέρες, ακόμη και αν εδράζονται 
στην πρώτη -μη ισχύουσα- εκδοχή του. Τα δύο 
αυτά στοιχεία έστεψαν με.. σχεδόν αποτυχία 
την αποστολή της Ειδικής Απεσταλμένης και 
την ανάγκασαν  να στρέψει ξανά το βλέμμα 
της στην Τουρκία. Η οποία οφείλει, πλέον, 
να αποκαλυφθεί, απεκδυόμενη τον μανδύα 
της επιτήδειας ουδέτερης. 

Την ίδια ώρα, μαθαίνουμε, αποκρούστη-
καν επιτυχώς προσπάθειες για σαλαμοποί-

ηση των περιλάλητων όρων αναφοράς. Που 
είχαν στόχο τον διαχωρισμό των εσωτερικών 
πτυχών από τις εξωτερικές, αφήνοντας στα 
πιτς  για μεταγενέστερα τα θέματα ασφάλει-

ας - εγγυήσεων. Τέχνασμα τουρκικό -που 
δεν απορρίφθηκε από τη Λουτ-, το οποίο θα 
οδηγούσε σε διακόρευση της αρχής που 
έθεσε ο Γ.Γ. στην τριμερή συνάντηση της 
4ης Ιουνίου 2017, ότι τα θέματα ασφάλειας 
και εγγυήσεων είναι το κλειδί για συνολική 
λύση του Κυπριακού. Στο μεταξύ, κλείδωσε 
η άτυπη, μεν, όχι, όμως, μόνο κοινωνική, 
συνάντηση Αναστασιάδη - Ακιντζί, κατά την 
οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά 
και ενδιαφέροντα, κυρίως σε ό,τι αφορά 
εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, αλλά 
και αν ο Ακιντζί παραμένει δέσμιος των 
τουρκικών προφάσεων και αδιαλλαξίας. 

 ν  ε   
Το τετ-α-τετ των δύο ηγετών θα πραγ-

ματοποιηθεί μάλλον κατά την τελευταία 
εβδομάδα του τρέχοντος μήνα. Μέχρι τότε, 
όσο άτυπη και αν είναι αυτή η συνάντηση, 
το Προεδρικό θα προετοιμαστεί πυρετω-
δώς, καθώς πηγές κοντά στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας έλεγαν ότι δίνει μεγάλη 
βαρύτητα σε αυτήν. Και η αυξημένη ση-
μασία της εδράζεται στο ότι θα έχει την 
ευκαιρία, επιτέλους, να εκμαιεύσει από 
τον συνομιλητή του πολύ συγκεκριμένες 
απαντήσεις σε ό,τι αφορά τόσο το πλαίσιο 
του Γενικού Γραμματέα, όσο και στρεψοδι-
κίες που παρουσίασε η τ/κ πλευρά από τη 
διάσκεψη της Γενεύης και εντεύθεν. Μία, 
άλλωστε, εξ αυτών αφορά στην αποτελε-
σματική συμμετοχή και την ερμηνεία της 
πολιτικής ισότητας, όταν ο Ακιντζί και η 
ομάδα του, ενώ είχαν συμφωνήσει σε ποια 
περιορισμένα σώματα θα ασκείτο το δι-
καίωμα μιας θετικής τ/κ ψήφου, άλλαξαν 
ρότα και τα τίναξαν όλα στον αέρα. 

Πάντως, για το θέμα της πολιτικής ισότητας 
αναμένεται μεγάλη μάχη , καθώς ο κατοχικός 

ηγέτης αναμένει από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας άνοιγμα χαρτιών για την αποκέντρωση 
εξουσιών. Παρά ταύτα, ο Νίκος Αναστασιάδης, 
όπως αρμοδίως πληροφορούμαστε, δεν θα 
πέσει στην παγίδα  να διαπραγματευτεί πριν 

από τη διαπραγμάτευση σ’ έναν τόσο σημα-
ντικό πυλώνα, όπως είναι η αποτελεσματική 
συμμετοχή, ενώ την ίδια ώρα τα κεφάλαια που 
καίνε την ε/κ πλευρά θα είναι στον πάγο και θα 
κριθούν από την καλή διάθεση της Τουρκίας. 
Ότι, πάντως, λεχθεί επί του θέματος αυτού, 
θα είναι υπό την αίρεση -  , όπως 
ακριβώς ήταν οι προκεχωρημένες προτάσεις 
Αναστασιάδη στο Κραν Μοντανά. Αυτό που 
σίγουρα αναμένεται είναι ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα επαναφέρει στο προσκήνιο 
την ανάγκη συμφωνίας επί ενός τριπτύχου 
συγκλίσεων, μικρών αποκλίσεων και μεγάλων 
διαφορών, ώστε να αποτελέσει τον οδηγό που 
δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να ξεφύγει από 
συμφωνηθέντα. 

Υπενθυμίζεται ότι η ε/κ πλευρά είχε ετοι-
μάσει ένα εκτενές έγγραφο-τρίπτυχο από τον 
Μάρτιο του 2017, που είχε αποκαλύψει κατ’ 
αποκλειστικότητα η Σ , το οποίο, ωστόσο, 
η τ/κ πλευρά, παρά το ότι σχολίασε, δεν 
συνυπέγραψε για να θεωρηθεί κοινό και, 
άρα, αρκούντως δεσμευτικό για τη συνολική 
εικόνα των διαπραγματεύσεων. 

ε ν ικά
Η αλήθεια των ημερών είναι ότι η κυρία 

Λουτ εξέπληξε, σε κάποιο βαθμό, αρνητικά 
ως προς τον τρόπο που προσέγγισε σειρά 
κομβικών ζητημάτων. Παρά το ότι η Λευ-
κωσία σε ουδεμία περίπτωση στοχοποιεί 
την Ειδική Απεσταλμένη, είναι δεδομένο 
και διασταυρωμένο από τη Σημερινή  πως 
σε δύο τουλάχιστον ζητήματα η προσέγγιση 
της Αμερικανίδας δεν προκάλεσε χαμόγε-
λα. Αντίθετα. Καλά ενημερωμένες πηγές 
έλεγαν στην εφημερίδα μας ότι, για κάποιο 
λόγο, η αντίληψη της διεθνούς κοινότητας 
στο θέμα της πολιτικής ισότητας μάλλον 

προσεγγίζει την τ/κ ανάγνωση. Τέθηκαν, 
δε, στο τραπέζι ζητήματα περί της ανάγκης 
επίδειξης εμπιστοσύνης προς την τ/κ πλευρά 
(αν είναι να λύσετε το Κυπριακό, φέρεται να 
ειπώθηκε), χωρίς, όμως, να αντιλαμβάνο-
νται οι φέροντες αυτές τις απόψεις ότι δεν 
μπορεί ένα κράτος να είναι κανονικό μόνο 
με την… ελπίδα. 

Ομοίως, τα αποτυπώματα Έιντε (σ.σ. 
αναφορά Αναστασιάδη 5 Φεβ.) ταλα-
νίζουν ακόμη το Κυπριακό. Το κακώς 
ερμηνευθέν εκ μέρους του πλαισίου του 
Γενικού Γραμματέα, το οποίο διαχρονι-
κά επικαλείται η τ/κ πλευρά και που σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελούσε θετι-
κό κεκτημένο, παραμένει, δυστυχώς, στο 
προσκήνιο, με την Αμερικανίδα να θέτει, 
πλαγίως, μεν, εξοργιστικά, δε, σενάρια 
κατάργησης εγγυήσεων και επεμβατικών 
δικαιωμάτων με…χρονοδιαγράμματα. Τα 
οποία, βεβαίως, απορρίφθηκαν διαμιάς 
και με πάσα αυστηρότητα. 

ι ε σ  υσκο ι ν 
Η αναμονή της Λευκωσίας για τα αποτελέ-

σματα της συνάντησης του Πρωθυπουργού 
της Ελλάδας με τον Τούρκο Πρόεδρο ήταν, 
φυσιολογικά, μεγάλη. Φάνηκε, όμως, ότι ήταν 
και αντιστρόφως ανάλογη του αποτελέσματος, 
καθώς δεν φαίνεται να υπήρξε έστω κατ’ 
ελάχιστον μετακίνηση του κατοχικού παρά-
γοντα από παγιωμένες θέσεις και αντιλήψεις. 

Η μη αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν -δη-
μοσίως τουλάχιστον- στα θέματα ασφάλειας 
- εγγυήσεων στο Κυπριακό μάλλον αρνητικά 
διαβάζεται. Με την έννοια ότι για την Τουρκία 
η θέση της σε αυτά τα μείζονα θέματα είναι 
παγιωμένη, κεφαλαιοποιημένη, αέναη και 
μηδέποτε υπό διαπραγμάτευση. Στον αντίποδα, 
η επιλογή του Τούρκου Προέδρου να αναφερ-
θεί δημοσίως στην ανάγκη κατοχύρωσης της 
πολιτικής ισότητας των Τ/κ, σε μια περίοδο 
που το εν λόγω θέμα ταλανίζει τις δημόσιες 
συζητήσεις στην Κύπρο, καταδεικνύει κάποια 

πολύ σημαντικά πράγματα,  που είναι μέρος 
της δυσεπίλυτης εξίσωσης του Κυπριακού. 
Από τη μια, την αποφασιστικότητα της κατοχι-
κής δύναμης να σταθεί παρά το πλευρόν της 
τ/κ ηγεσίας (προεξάρχοντος του Οζερσάι και 
όχι του Ακιντζί) στο μείζον γι’ αυτούς ζήτημα 
της λεγόμενης αποτελεσματικής συμμετοχής 
στις ομοσπονδιακές (ή συνομοσπονδιακές) 
δομές, η οποία -κατά το τουρκικό ανάγνωσμα-  
ερμηνεύεται ως οριζόντια τ/κ θετική ψήφος 
σε Θεσμούς, Σώματα και Αρχές. 

Και, από την άλλη, ότι το αντεπιχείρημα του 
Προέδρου Αναστασιάδη για αποκέντρωση 
εξουσιών δεν φαίνεται να απαντά στις τ/κ και 
τουρκικές αιτιάσεις και, κυρίως, δεν λύνει ένα 
πρόβλημα, που μετά την ασφάλεια και τις εγγυ-
ήσεις αποτελεί, πλέον, το υψηλότερο εμπόδιο, 
που βαθμηδόν μετατρέπεται σε θρυαλλίδα. 

ο σκευ  οκ ν σμ ο
Τα ελληνικά μέσα και οι συνάδελφοι που 

συνόδευσαν την αποστολή Τσίπρα στην 
Τουρκία μετέδιδαν ότι, αν κάτι επετεύχθη, σε 
ρητορικό πάντα επίπεδο, είναι η συμφωνία 
Άγκυρας - Αθηνών σε έναρξη προπαρασκευ-
αστικών συναντήσεων για τις εξωτερικές 
πτυχές του Κυπριακού. Μέχρις εκεί, όμως. 
Γιατί, ούτε χρονοδιάγραμμα αποφασίστηκε, 
ούτε και το επίπεδο των συναντήσεων που θα 
γίνουν υπό την σκέπη των δύο Υπουργείων 
Εξωτερικών. Και αυτό έχει σημασία, γιατί 
άλλο είναι να συζητούν οι Διευθυντές των 
Υπουργείων και άλλο οι ίδιοι οι Υπουργοί. 
Πολλώ, δε, μάλλον, αν κάποιος θυμηθεί ότι 
σε αυτά τα ζητήματα, ολίγοι, ίσως μόνον ο 
Τσαβούσογλου, έχουν νομιμοποίηση από τον 
Σουλτάνο για να συζητήσουν λεπτομέρειες 
και κυρίως να προχωρήσουν σε κινήσεις.  
Βεβαίως, η συμφωνία  αυτή θα πρέπει να 
κριθεί στην πράξη και κυρίως να αποδει-
χθεί ότι δεν θα αποτελέσει όχημα για την 
Τουρκία να ροκανίσει και άλλο ωφέλιμο 
διάστημα, παραπέμποντας για εξελίξεις σε 
βάθος χρόνου. 

ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡ Ν ΑΝΑ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΟΥΤ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α ΗΓΗΜΑΤΑ 

δινεν όρος και έτεκεν... αναμονήν
ΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

charalambousc@ 
sigmatv.com
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Μπορεί η αποστολή της κ. Λουτ, 
επί του παρόντος, να μην αποδί-
δει, ωστόσο κινείται παράλληλα 

μια άλλη ενδιαφέρουσα διαδικασία, που, 
ίσως, αναλόγως εξελίξεων, να έχει μεγα-
λύτερη, σε αυτό το στάδιο, προστιθέμενη 
αξία. Αναφερόμαστε στις άτυπες συζητήσεις 
που αναπτύσσονται είτε απευθείας, είτε διά 
μεσολαβητών, με την Τουρκία, που έχουν 
ως μενού την ευρωπαϊκή της προοπτική. 
Η Ρουμανική Προεδρία της Ε.Ε. μπήκε στο 
τρυπάκι  της επανενεργοποίησης των σχέ-

σεων Άγκυρας - Βρυξελλών, μετατρεπόμενη 
σε διπλωματικό όχημα επαναφοράς στο 
προσκήνιο της υπό συζήτηση αναβάθμισης 
της τελωνειακής ένωσης της γείτονος με 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Η Λευκωσία, μαθαίνει η Σ , δεν κάθε-
ται με δεμένα τα χέρια, μα, το κυριότερο, 
δεν ακολουθεί την πολιτική τού ρίχνω 
πέτρες . Η στείρα άρνηση συναίνεσης στο 
τουρκικό αίτημα - που θα αποτελέσει μια 
ισχυρότατη οικονομική ένεση που την 
έχει ανάγκη ο Ερντογάν - δεν είναι πλέον 
επιλογή για τους έχοντες το πρόσταγμα 
διαχείρισης του θέματος εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. ς εκ τούτου, 
όπως συναφώς πληροφορούμαστε, έχουν 
απευθείας ή εμμέσως καταθέσει προς την 
Τουρκία τις θέσεις τους με τα αντι-θέλω 
της Λευκωσίας, ρίχνοντας για πολλοστή 
φορά στο τραπέζι την καραμέλα  ότι, υπό 
προϋποθέσεις, η Κυπριακή Δημοκρα-
τία μπορεί να ανάψει το πράσινο φως για 
προώθηση του θέματος.  

Εργαλειοποιώντας, λοιπόν, την αδήριτη 
ανάγκη της Άγκυρας να προχωρήσει 
άμεσα το ζήτημα, επανέφεραν, πληροφο-
ρούμαστε, στο προσκήνιο την εφαρμογή 
του πρόσθετου πρωτοκόλλου, ώστε η 
Άγκυρα να ανοίξει τα λιμάνια και αερο-
δρόμιά της σε πλοία και αεροπλάνα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά που προέρχονται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό που 
μέχρι τώρα πληροφορούμαστε είναι ότι 
το αντεπιχείρημα της Λευκωσίας δεν 
ρίχθηκε στον κάλαθο των αχρήστων, 
αλλά παραμένει στο τουρκικό τραπέζι 
για ανάλυση… αντικτύπου. 

Τ  
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Η εθνική αυταπάτη των Πρεσπών 

συμφωνία των 
Πρεσπών συνε-
χίζει να προκαλεί 
αντιγνωμίες και 
διαιρέσεις, με την 
Κυβέρνηση του 
Πρωθυπουργού, 

Αλέξη Τσίπρα, να ευρίσκεται, πέραν 
των εύσχημων διεθνών… επαίνων, σε 
κάθετη αντίθεση με την πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, που αναζητεί τρόπους 
αχρήστευσής της. 

Τα Σκόπια συνεχίζουν να πορεύονται 
στη γραμμή της πλήρους… μακεδονο-
ποίησης της συμφωνίας, διαγράφοντας 
το γεωγραφικό πρόθεμα «βόρειος», ενώ 
ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή 
τους, με πιο συστηματικό τρόπο, και 
οι… εμπροσθοφυλακές του «σλαβο-
μακεδονικού αλυτρωτισμού», που, 
προτάσσοντας εθνότητα και γλώσσα, 
ευαγγελίζεται την «εθνική ολοκλήρω-
ση» με τη διεκδίκηση των εδαφών της 
«ιστορικής Μακεδονίας». 

Το κύριο επιχείρημα που προέβαλε 
η ελληνική Κυβέρνηση για την σύμπηξη 
της συμφωνίας ήταν ότι, αυτή, σταδιακά, 
θα οδηγήσει στον απογαλακτισμό των 
Σκοπίων από την τουρκική επιρροή, 
προς όφελος των ελληνικών συμφερό-
ντων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
αναβάθμισης της ελληνικής επιρροής 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Οποία, αυταπάτη (!), τονίζει στη «Σημερι-
νή» της Κυριακής ο Ιωάννης Θ. Μάζης, 
Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας 
και Γεωπολιτικής Θεωρίας, ΕΚΠΑ, ο 
οποίος, σε κείμενό του, υπό τον τίτλο 

«Εθνικές αυταπάτες’ διεθνούς εμβελείας: 
οι Πρέσπες», αποδομεί και καταρρίπτει 
τον «μύθο της ελληνικής εξωτερικής πο-
λιτικής», ότι «η ένταξη των Σκοπίων εις το 
ΝΑΤΟ (και την ΕΕ) θα ρυμουλκήσει την τότε 

 εκτός της στρατηγικής επιρροής 
της Τουρκίας προς όφελος της Ελλάδος».

Πρόκειται για τον «βασικό γεωστρατη-
γικό μύθο, ο οποίος προεβλήθη από το 
ελληνικό ΥΠΕΞ και την ελληνική Κυβέρ-
νηση», επισημαίνει, ο οποίος δεν συνιστά 
τίποτε άλλο από μια ανεμώλια παραμυθία 
για την οδυνηρή πραγματικότητα. Όπως 
εξηγεί, «από την πρώτη στιγμή που η αφή-
γησις αυτή απελύθη’ εκ των δύο ανωτέρω 
κέντρων, υπογράμμισα ότι θα συμβεί το 
ακριβώς αντίθετον. Ετόνισα ότι το τρίγωνο 
Αλβανία-Σκόπια-Τουρκία θα αποτελέσει 
στρατηγικό ανθελληνικό θύλακο εντός του 
ΝΑΤΟ αυτήν τη φορά, εφοδιασμένο με 
όλα εκείνα τα θεσμικά και πολιτικά όπλα, 
τα οποία μέχρι πρότινος εστερείτο, και ο 
οποίος θα στραφεί εναντίον του ελληνικού 

 ’ . Αυτό αποδεικνύουν και τα 
(κατωτέρω) επεξεργασθέντα στοιχεία των 
διμερών σχέσεων Αγκύρας, Σκοπίων και 
Τιράνων».

Το θεωρητικό πλαίσιο, επί του οποίου 
στηρίζεται η υπόθεση αυτή, εξηγεί, «είναι 
εκείνο το περιγραφέν από τον Καθηγητή 
(πρώην ΥΠΕΞ και πρώην Πρωθυπουργό) 
Αχμέτ Νταβούτογλου. Η θεωρητική αυτή 
αντίληψις απετέλεσε, και συνεχίζει να αποτε-
λεί, την θεμελιώδη γεωστρατηγική αντίληψη 

της Άγκυρας εις τις τουρκο-σκοπιανές και 
τουρκο-αλβανικές σχέσεις. Επίσης, η ιδία 
ακριβώς νταβουτογλειανή αντίληψις περί 
της βαλκανικής οδού της νεο-οθωμανικής 
Τουρκίας’ υπηρετείται ταυτόχρονα, κατά 
το ίδιο χρονικό διάστημα, από σύσσωμον 
την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ελίτ, 
συμπεριλαμβανομένου και του κ. Νταβού-
τογλου αυτοπροσώπως, μέχρι και σήμερον».

ικ  σ μ σ  
ν κ ν ν 

Σύμφωνα με την νταβουτογλειανή θε-
ώρηση, η Βαλκανική αποτελεί «υψίστης 
στρατηγικής σημασίας δίοδο προβολής 
τουρκικής ισχύος εις την Μεσόγειον και 
την Ευρώπη. Θεωρεί, δε, ότι το καλύτερο 
εργαλείο προς επίτευξιν του σκοπού αυτού 
είναι η εξασφάλισις και δημιουργία θεσμικών, 
κρατικών ή εξωκρατικών μηχανισμών, οι 
οποίοι θα στηρίξουν κραταιώς τα δικαιώμα-
τα προβολής ισχύος και παρεμβάσεως της 
Άγκυρας στις μουσουλμανικές μειονότητες 
των Βαλκανίων, τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ως 
τουρκομουσουλμανικές’, στο πλαίσιο της νεο-
οθωμανικής, θεωρητικής προσεγγίσεώς του. 
Εκεί εντάσσονται οι αντίστοιχες μειονότητες 
της , του Κοσόβου, της Βοσνίας και 
της Αλβανίας. Είναι, δε, ο βασικός εισηγητής 
της ισχυροποιήσεως του αλβανικού στοιχείου 
στην , γεγονός το οποίον επετεύχθη 
απολύτως (!) στη Συμφωνία των Πρεσπών, 
διά της Τροπολογίας 36 ( ), η οποία 
αναφέρει (Σ.Σ.: τελείως τυχαίως, προφανώς!) 

εξεταζομένων τουρκο-σκοπιανών συνα-
ντήσεων υψηλοτάτου επιπέδου είναι ότι 
αυτές εστιάζουν στην εργώδη προσπάθεια 
εντάξεως των Σκοπίων στο... ΝΑΤΟ (!) και 
στην ΕΕ (1), πράγμα το οποίον καταρρί-
πτει απολύτως τον μύθο της ελληνικής 
κυβερνήσεως ότι δήθεν εντασσόμενα τα 
Σκόπια εις το ΝΑΤΟ θα απομακρυνθούν 
από την τουρκική επιρροή και αυτό θα 
αποβεί προς όφελος της Ελλάδος’», δι-
ευκρινίζει, προσθέτοντας:  

«Επίσης, η δεύτερη παρατήρησις η 
προκύπτουσα διά τις τουρκο-σκοπιανές 
σχέσεις της ιδίας περιόδου, είναι η ανά-
λογος σαφής, συγκεκριμένη, σύντονος 
και εργώδης προσπάθεια των Τούρκων 
επισήμων και του ιδίου του Καθηγητού, 
πλέον, κ. Νταβούτογλου, περί προωθήσε-
ως της τουρκοϊσλαμικής νεοθωμανικής 
εκπαιδεύσεως και πολιτιστικής προω-
θήσεως στα Σκόπια και στη σκοπιανή 
αλβανομουσουλμανική εθνική μειονότητα».

κάνι  κ ι ύ ο
Συνοψίζοντας, ο καθηγητής Ιωάννης 

Θ. Μάζης, την ολοκληρωμένη γεωστρα-
τηγική αντίληψη τού Α. Νταβούτογλου 
αναφορικά με τα Βαλκάνια και την Κύ-
προ, επισημαίνει ότι, σε αποσπάσματα 
του βιβλίου του «Στρατηγικό βάθος της 
Τουρκίας», ο τέως Τούρκος Πρωθυπουρ-
γός, με τολμηρές εκφράσεις, όπως «νέες 
εφορμήσεις», καθορίζει το γεωγραφικό 
σύμπλοκο εντός του οποίου θεωρεί ότι 
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ΜΙ ΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
.  

η Τουρκία έχει σημαντικό γεωστρατη-
γικό ρόλο και, ασφαλώς, οφείλει να τον 
αναλάβει. «Ας δούμε», σημειώνει, «τους 
γεωπολιτικούς άξονες και τα υποσυστήματα 
τα οποία ορίζει και ποιος είναι κατ’ αυτόν 
ο ρόλος των Βαλκανίων και της Κύπρου 
στον συνολικό γεωστρατηγικό σχεδιασμό 
της νεο-οθωμανικής, αδελφομουσουλμα-
νικής Τουρκίας: Γράφει λοιπόν στη σελ. 
175: «(.…) Μέσα σε αυτόν τον στρατηγικό 
σχεδιασμό, το ζήτημα της Κύπρου θα έλθει 
στο προσκήνιο με πιο ενεργό τρόπο. (….)

Σήμερα, μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης 
- Βαλκανίων (!) - Αδριατικής (!) - Αιγαίου 
(!) - Ανατολικής Μεσογείου (!) - Μέσης Ανα-
τολής και Κόλπου διαμορφώνεται ένα πεδίο 
πολύ δυναμικής αλληλεπίδρασης. (…) Πάνω 
σε αυτήν τη γραμμή, η οποία ενοποιεί τα 
Βαλκάνια (!) με τη Μέση Ανατολή, θα είναι 
αναπόφευκτη η ανάπτυξη νέων εφορμήσεων».

«Στο υποκεφάλαιό του με τίτλο: Ο στρα-
τηγικός γόρδιος δεσμός της Τουρκίας: η 
Κύπρος’, ο κ. Νταβούτογλου δεν αφήνει 
την παραμικρή αμφιβολία για το πώς αντι-
λαμβάνεται γεωστρατηγικά η Τουρκία την 
Κύπρο και δηλώνει εμμέσως, πλην σαφέ-
στατα, ότι οι ελλαδοκυπριακοί σχεδιασμοί 
της δικοινοτικής, διζωνικής, ομοσπονδιακής 
(και άλλα «πολυσύλλαβα»…) Κύπρου δεν 
είναι παρά φληναφήματα για την Άγκυρα, 
η οποία έχει χαράξει στιβαρή, σοβαρή και 
γεωστρατηγικά θεμελιωμένη πολιτική για 
την Κύπρο, την οποία θεωρεί εξάρτημά της! 

Γράφει, λοιπόν, ο μηδενικών τριβών’ 
κ. Νταβούτογλου: Η Κύπρος, που κατέχει 
κεντρική θέση μέσα στην παγκόσμια ήπει-
ρο, ευρισκόμενη σχεδόν σε ίση απόσταση 
από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, 
βρίσκεται μαζί με την Κρήτη επάνω σε μια 
γραμμή που τέμνει τις οδούς θαλάσσιας 
διέλευσης. Η Κύπρος κατέχει θέση μεταξύ 
των Στενών, που χωρίζουν Ευρώπη και 
Ασία, και της Διώρυγας του Σουέζ, που 
χωρίζει Ασία και Αφρική, ενώ συγχρόνως 
έχει τη θέση μιας σταθερής βάσης και ενός 
αεροπλανοφόρου, που θα πιάνει τον σφυγμό 
των θαλασσίων οδών του Άντεν και του 
Ορμούζ, μαζί με τις λεκάνες του Κόλπου 
και της Κασπίας, που είναι οι πιο σημαντι-
κές οδοί σύνδεσης Ευρασίας - Αφρικής».

Περαιτέρω, σημειώνει ο κ. Μάζης, «ο 
Τούρκος Καθηγητής ξεκαθαρίζει την τουρ-
κική πολιτική έναντι της Κύπρου και της 
Ελλάδας, τονίζοντας ότι η Κύπρος πρέπει 
να βγει’ από την τουρκο-ελληνική εξίσω-
ση’! Δηλαδή, αυτό ακριβώς που εφαρμόζει 
τώρα σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον, 
να πιέζει δηλαδή την Αθήνα και τη Λευ-
κωσία να κλείσουν’ το Κυπριακό κατά τις 
τουρκικές βουλήσεις, ώστε στη συνέχεια 
να είναι φυσικό, σε μια σχέση υποτέλειας 
της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι της 
Τουρκίας, να υπάρχουν μηδενικές τριβές’»!

ότι: Η Πολιτεία (τα Σκόπια) μεριμνά για την 
διασπορά του μακεδονικού λαού και για 
μέρος του αλβανικού λαού, του τουρκικού 
λαού, του βλάχικου λαού, του σερβικού λαού, 
του λαού των Ρομά, του βοσνιακού λαού και 
των άλλων και καλλιεργεί και προωθεί τους 
δεσμούς με την πατρίδα»… Όπερ έδει δείξαι.  

δη, η Άγκυρα εργαλειοποιεί τη σχέση 
με τις ως άνω οντότητες διά του Ισλαμικού 
Ριζοσπαστισμού και των Αδελφών Μου-
σουλμάνων, ενώ, ιδιαιτέρως, «αναφορικώς 
με την , η παρείσφρηση των ισλα-
μιστικών στοιχείων καθίσταται ολοένα και 
εντονοτέρα, επιτυγχάνουσα να δημιουργεί 
σταθερές και διακριτές κοινωνικές δομές. 
Το ενδιαφέρον του παρατηρητή αυξάνεται 
όταν συνυπολογισθεί η ευθεία ταύτιση των 
Αδελφών Μουσουλμάνων με τον τουρ-
κικό παράγοντα, ο οποίος και εκφράζει 
το καθοριστικότερο δίλημμα ασφαλείας 
εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων.  Ιδιαιτέρως, δε, εάν ληφθούν 
υπ’ όψιν οι δυνατότητες που τους δίδει η 
Συμφωνία των Πρεσπών».

ι ου κο-σκο ι ν  σ σει
Ειδικότερα, οι τουρκο-σκοπιανές και 

σκοπιανο-τουρκικές σχέσεις εμφανίζουν 
ιδιαίτερη άνθηση την περίοδο 2008-2019, 
με κύριο, κοινό, στρατηγικό στόχο, την έντα-
ξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 

«Η πρώτη κοινή παρατήρηση η δυνα-
μένη να υπογραμμισθεί κατά την μελέτη 
των αυθεντικών ημερησίων διατάξεων των 

Όταν οι υπερδυνάμεις φτύνουν εκεί 
που έγλειφαν και ποδοπατούν υπο-
γραφές διεθνών συμφωνιών τους, 

όταν γνωρίζουμε τι επιδιώκει η Τουρκία 
από το 1956, 1963 και 1974, τι στο διάο-
λο εμποδίζει επιτέλους τους δικούς μας να 
πετάξουν στον κάλαθο τα όσα δέχθηκαν με 
τη  βρετανο-τουρκική ΔΔΟ, την οποία ποτέ 
δεν ζήτησαν, δεν πήραν λαϊκή εντολή, ούτε 
υπογραφή τους υπάρχει σε «Συμφωνία» για 
όσα τολμούν να συζητούν όλα αυτά τα χρόνια 
πίσω από κλειστές πόρτες; (Σημείωση: Οι ΗΠΑ 
ανέστειλαν στις 2.2.2019 τη συμμόρφωσή τους 
προς τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνά-
μεις Μέσου Βεληνεκούς και εντός 48 ωρών 
το ίδιο ανακοίνωσε και η Ρωσία).Κυπριακή 
Δημοκρατία και Ελλάδα, διαδοχικά και ένοχα 
αδίκησαν λαό και πατρίδα υποστηρίζοντας ξένα 
συμφέροντα, ξένες υποδείξεις, ξένα σχέδια, 
περιφρονώντας ενσυνείδητα ο ένας μετά τον 
άλλο, από τον Μακάριο μέχρι τον Αναστασι-
άδη, τα δίκαια του Ελληνισμού της Κύπρου 
(όπως συχνά γράφω, με ελαφρά εξαίρεση 
τον μ. Σπύρο Κυπριανού), παλεύοντας κατά-
πτυστα τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων 
δύο βάρβαρων τουρκικών εισβολών για 45 
σχεδόν χρόνια, εκλιπαρώντας μαζοχιστικά 
τον κατακτητή να δεχτεί τα… δικά του σχέδια 
επανάκτησης της νήσου!

 κ εσ  ου με ικ νού 
ν υ  νσεν  ο ι

Τι περιμέναμε, δηλαδή, να μας το… 
αναλύσει ο Αμερικανός αναλυτής Βίνσεντ 
Μορέλι της Ερευνητικής Υπηρεσίας του 
Κογκρέσου, για να διαφωτιστούμε… πως 
«η μακροχρόνια επιδιωκόμενη διζωνική, 
δικοινοτική, ομοσπονδιακή λύση για το νησί 
παρέμεινε απατηλή και ίσως δεν μπορεί 

πλέον να επιτευχθεί»; («Αμερικανική έκ-
θεση: Απατηλή η Δ.Δ.Ο. - σως το τέλος 
των συνομιλιών», , 02.02.2019.)

Μια ματιά στα βρετανικά αρχεία (ακό-
μα και στα δικά τους τα αμερικανικά) θα το 
«ανακάλυπτε». Το είχε πει πρώτος ο ίδιος 
ο δικός τους, ο Δρ Χένρι Κίσινγκερ, στις 27 
Αυγούστου 1974, στους αξιωματούχους του 
Φόρεϊν Όφις. Στην αποστολή των υψηλόβαθμων 
αξιωματούχων, με επικεφαλής τον . .  
(Κίλλικ), που έστειλε επί σκοπού ο τότε κύριος 
αυτουργός και συνεργάτης του σφαγέα Ετσε-
βίτ, της καταστροφής της Κύπρου, Βρετανός 
Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, Τζέιμς 
Κάλλαχαν, για μια πρόσωπο με πρόσωπο 
συνάντηση με τον Κίσινγκερ για να εξασφά-
λιζαν την υποστήριξή του στη ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ 
«λύση» του Κυπριακού (τη διαβόητη βρετανο-
τουρκική Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία). 
Την οποία είχαν πλέον οριστικά αποφασίσει 
(από τις 16.8.1974) να προωθήσουν, αφού 
άφησαν την Τουρκία να αρπάξει όσα εδάφη 
ήθελε προτού… διαπραγματευτεί!

Το Φόρεϊν Όφις είχε πάρει την απόφαση 
για ΔΔΟ στις 16 Αυγούστου 1974, με επι-
κεφαλής τότε του Κυπριακού τον διπλωμάτη 

  (Άλαν Γκούντισον -αργότερα 
, πέθανε 30 Ιουνίου 2007- και ο οποίος 

ήταν ο επικεφαλής των διαπραγματεύσε-
ων πλάι στον Κάλλαχαν στη Γενεύη ΙΙ το 
1974),  τον άνθρωπο που επέλεξε μάλιστα 
τον Γλαύκο Κληρίδη για την προώθησή της 
στους Έλληνες της Κύπρου…

οκ υ ικά  κ ικά 
ου ι  ι ά μεν

Από τα πρακτικά της σημαντικότατης 
εκείνης συνάντησης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
στις 27.8.1974,  διαβάζουμε τα εξής: 

«Ο Κίσινγκερ πίστευε ότι δύο στις τρεις 
περιπτώσεις η προτεινόμενη βρετανική 
πρωτοβουλία θα αποτύγχανε. Δεν ήθελε τις 
Ηνωμένες Πολιτείες να φορτωθούν την ευθύνη 
της αποτυχίας. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε 
να βάλει μπροστά την πρωτοβουλία του μόνο 
του, θα τους έδινε τις ευλογίες του... Ανακεφα-
λαιώνοντας, οι Βρετανοί ρώτησαν τον  
αν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι έχουν τη 
πλήρη υποστήριξή του αν έβαζαν μπροστά την 
πρωτοβουλία -πρότασή τους- για δι-περιφερει-
ακή ομοσπονδία (αλλιώς διζωνική). Κλείνοντας 
τη συζήτηση ο  υποσχέθηκε να ενη-
μερώσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και να τους 
δώσει απάντηση την επόμενη μέρα...» (Από το 
βιβλίο της γράφουσας: «Διζωνική Εκτέλεση 
της ΚΔ 1955-2011» και άρθρο στη  «Σημε-
ρινή», «Οι καταβολές της ρατσιστικής ΔΔΟ», 
που δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου 2017, 
ακριβώς ημερομηνία της επετείου της συνά-
ντησης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ). 

Το τηλεγράφημα του Βρετανού αξιωματού-
χου . . , 27/8/1974, από την Ουάσιγκτον 
προς Κάλλαχαν, ενημέρωνε αυθημερόν ότι 
ο Κίσινγκερ δέχθηκε να υποστηρίξει ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (όπως την είχαν αρχικά 
ονομάσει, δηλαδή την ΔΔΟ). «   

      (  -  
…)     ». 

ο ε ά μ
ικ ο  ά ν

Πιο αναλυτικά, το τηλεγράφημα του 
 (ημερ. 27/8/1974), προς Κάλλαχαν, 

έγραφε τα εξής:
«1. Είδαμε τον Κίσινγκερ για μιάμιση 

ώρα σήμερα το πρωί και του θέσαμε την 
πρόταση στην παράγραφο 2 του τηλεγρα-

φήματός σας.
2. Στο τέλος μιας πολύ χρήσιμης και ειλι-

κρινούς συζήτησης, ο Κίσινγκερ συνόψισε 
τη θέση του ως εξής:

(Α) Συμφώνησε με την έννοια (πρόταση) 
να ξεκινήσει μια βρετανική μεσολαβητική 
προσπάθεια με αμερικανική υποστήριξη.

(Β) Συμφώνησε ότι η λύση που είχαμε 
υπόψη (μια δι-περιφερειακή ομοσπονδία, 
η διαπραγμάτευση της οποίας θα αρχίσει 
αφού προηγηθούν σημαντικές τουρκικές 
παραχωρήσεις), ήταν η μόνη ρεαλιστική.

(Γ) Συμφώνησε ότι η όποια μεσολαβητική 
προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινήσει από 
την Άγκυρα.

(Δ) Οι ΗΠΑ θα είναι διατεθειμένες να 
χρησιμοποιήσουν όλο το βάρος της επιρροής 
τους πάνω στην Άγκυρα την κατάλληλη 
στιγμή, όμως θα είναι προσεκτικές να μην 
τη σπαταλήσουν την λανθασμένη ώρα…».

(Σημ.:   υπηρετούσε ως  
-  στο Φόρεϊν Όφις και πέ-

θανε το 2004). 
Ο Κάλλαχαν, όμως, συνέχισε να ανησυχεί, 

χαρακτηριστική η διαβεβαίωση Κίσινγκερ 
σε επιστολή του προς αυτόν 16/11/1974: «  

        -
       

…». (μτφ: Θέλω να σε διαβεβαι-
ώσω ότι υποστηρίζουμε την έννοια της δι-
ζωνικής ως τη μόνη πρακτική διευθέτηση…).

εν ενν κε 
υσιο ο ικ  κ ά ο
Άξιο λόγου το άρθρο του Δρος Κλέαρχου 

Α. Κυριακίδη στη «Σημερινή», για το ανήθικο 
και απάνθρωπο της ΔΔΟ (βλ. «Ομοσπονδία α 
λα Τούρκα», 7.11.2018),  στο οποίο κατέληξε ο 
καθηγητής: «Η προτεινόμενη νεο-Οθωμανική 

ομοσπονδοποίηση της ΚΔ δεν στηρίζεται σε 
καμία ηθική ή δημοκρατική βάση. Ανεξάρτητα 
από το πόσο «χαλαρή» θα είναι ή πως αλλιώς 
θα ονομαστεί, οποιαδήποτε «ομοσπονδία» θα 
διευκολύνει την αδράνεια στη διακυβέρνηση, 
τη διαφθορά και, πιθανόν, τη σύγκρουση και 
την αποσύνθεση. Οι πολίτες της ΚΔ αξίζουν 
κάτι καλύτερο -ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, 
ηθικό και ενιαίο κράτος, που θα εξυπηρετεί 
έναν ενωμένο λαό».

Η Κύπρος, δυστυχώς, δεν γεννήθηκε 
φυσιολογικό κράτος με τους δι-κοινοτικούς 
κατά Δρα Νιχάτ Ερίμ και Φόρειν Όφις σχε-
διασμούς και ούτε είχε, ούτε έχει ελπίδες να 
γίνει τέτοιο με την ρατσιστική και διαιρετική 
οθωμανικών προδιαγραφών ΔΔΟ. Για να 
γίνει επιτέλους ένα φυσιολογικό κράτος μόνο 
με την μετατροπή του σε ένα δημοκρατικό, 
ελεύθερο, ΕΝΙΑΙΟ κράτος μπορεί να το 
κατορθώσει. 

Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, δεν υπάρχουν 
ηγέτες στην Κυπριακή Δημοκρατία που να 
το απαιτήσουν επαναφέροντας το θέμα ως 
ζήτημα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ και διεκδίκησης 
δικαιοσύνης για τα τουρκικά εγκλήματα. 
Ούτε ακούσαμε από τους Τούρκους της 
Κύπρου, παρόλο ότι ειρωνικά απολαμ-
βάνουν όλα τα καλά της ΚΔ (διαβατήρια, 
ταυτότητες, ιατρική περίθαλψη, συντάξεις 
και βάλε) να εγκαταλείπουν τις τουρκικές 
επιδιώξεις ξεχωριστού κράτους κ.λπ.

Σε τελική ανάλυση, όπως γράψαμε ουκ 
ολίγες φορές από τις στήλες της «Σημερι-
νής», η μόνη εφικτή και δίκαιη λύση του 
Κυπριακού, παραμένει η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡ ΣΗ, 
είτε αρέσει είτε όχι, στους εραστές της ΔΔΟ, 
δικούς μας και ξένους… 

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Η        ΑΠΕΛΕΥ ΕΡ ΣΗ

Κ ΚΗ Η Κ Τ  
Κ  Ε , Κ  
Κ  Ε  ΚΗ   
Κ  Τ  ΤΗ

Τ  Ε  Ε Τ , 
Ε Ε  Ε Ε  

Κ  Ε  Ε

ΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
.
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Νιαζί Κιζίλγιουρεκ  Σενέρ Λεβέντ

1 ς ακαδημαϊκός και συγγραφέας με πάθος 
για τη δουλειά του, δεν ήταν εύκολο να 
λάβω την τελική απόφαση για να κατέλθω 

ως υποψήφιος στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. στόσο, σκέφτηκα ότι έπρεπε να το 
πράξω τόσο για την ίδια μου τη χώρα, την Κύπρο, 
όσο και για την ΕΕ. Η υποψηφιότητά μου συνε-
νώνει Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και 
θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στον 
δρόμο προς τη λύση και την ειρήνη. 

2 Η πιο εφικτή λύση στην Κύπρο είναι το 
μοντέλο του ομοσπονδιακού κράτους. Σε 
αυτό συμφωνεί τόσο η διεθνής κοινότητα 

όσο και το μεγάλο μέρος των δύο πλευρών στην 
Κύπρο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, ώστε να κι-
νητοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς 
την κατεύθυνση της λύσης. Υπάρχουν ομοιότη-
τες ανάμεσα στις προσπάθειες της Ευρώπης για 
πολιτική ενοποίηση και το ζήτημα της πολιτικής 
ενοποίησης της Κύπρου. Το ζητούμενο είναι να 
διασφαλιστεί η πολιτική ενοποίηση  συγχρόνως 
με τον σεβασμό των πολιτισμικών διαφορών. 
Εμπνεόμενοι από τις ευρωπαϊκές αξίες, οι ευ-
ρωβουλευτές έχουν καθήκον να επαναφέρουν 
διαρκώς αυτό το ζήτημα. 

3 Αναμένω στήριξη όχι μόνο από τους Τουρ-
κοκυπρίους αλλά και από τους Ελληνοκυ-
πρίους που συμφωνούν με τις θέσεις μου. 

Αμφότερες οι κοινότητες με γνωρίζουν καλά, καθότι 
για χρόνια προσπάθησα να χτίσω μια γέφυρα 
ανάμεσά τους. Σήμερα, καλώ Τουρκοκυπρίους 
και Ελληνοκυπρίους να περπατήσουμε μαζί πάνω 
σ’ αυτήν τη γέφυρα. 

4 Η ενδεχόμενη εκλογή μου θα είναι αποτέ-
λεσμα τόσο των ελληνοκυπριακών όσο και 
των τουρκοκυπριακών ψήφων. Αυτό έχει 

μια ιδιαίτερη σημασία. Αφενός θα αποτελέσει μια 
συμβολική έκφραση για την ειρηνική συμβίωση 
των δύο κοινοτήτων και, αφετέρου, θα αναδείξει τη 
μεγάλη πολιτική σημασία της σύμπραξής τους. Η 

κοινή δράση πολιτών που προέρχονται από τις δύο 
κοινότητες και μοιράζονται κοινά ιδανικά και αξίες 
θα στείλει ουσιαστικά μηνύματα σχετικά με τη λει-
τουργικότητα της λύσης. Η ίδρυση ενός λειτουργικού 
κράτους προϋποθέτει τη σύμπραξη των πολιτών 
και η υποψηφιότητά μου αποτελεί παράδειγμα 
μιας τέτοιας σύμπραξης. Σε περίπτωση εκλογής 
μου θα το έχουμε καταδείξει αυτό εμπράκτως. 

5 Οι ευρωτουρκικές σχέσεις αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα και διανύουν μια 
περίοδο στασιμότητας. Προσδίδω ιδιαίτερη 

σημασία στη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ 
και συγχρόνως θεωρώ ότι αποτελεί καταλυτικό 
παράγοντα για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. 

στόσο, υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν 
τόσο από την πλευρά της Τουρκίας όσο και από την 
πλευρά της ΕΕ. Η Τουρκία οφείλει να μεταρρυθμιστεί 
και να περάσει με επιτυχία συγκεκριμένα πολιτικά 
κριτήρια, ώστε να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά 
κριτήρια και κανονισμούς. Από την άλλη, εντός 
της Ευρώπης υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που 
επιθυμούν τον αποκλεισμό της Τουρκίας, προ-
τάσσοντας επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με 
την πολιτική αλλά με την κουλτούρα. Οι εν λόγω 
πολιτικοί κύκλοι οφείλουν να κατανοήσουν ότι 
η ΕΕ δεν είναι ένα χριστιανικό κλαμπ, αλλά ένας 
θεσμός, ο οποίος αποτελεί καρπό των αξιών της 
Αρχαίας Ελλάδας και του Διαφωτισμού. 

6 Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ συνιστά 
τη θετικότερη εξέλιξη της σύγχρονης κυ-
πριακής ιστορίας και αυτό επιβάλλεται 

να γίνει κατανοητό από το σύνολο των πολιτών 
της χώρας μας. Ασφαλώς και η ΕΕ παρουσιάζει 
μειονεκτήματα και σημεία στα οποία χωλαίνει, 
εφόσον αποτελεί έναν σχηματισμό εν εξελίξει 
έχει αρκετό δρόμο για να διανύσει. Επομένως, 
η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συλλογική και 
να καταβληθεί από το σύνολο των Ευρωπαίων 
πολιτών. στόσο, η σκέψη και μόνο μιας Κύπρου 
χωρίς την ΕΕ δημιουργεί σκοτεινούς συνειρμούς…      

Η Κ Η Η Τ   Ε Τ  
 Τ   Κ ΤΗΤΕ  Κ  Τ  

Κ  Κ  Κ  Ε   ΤΕ Ε  
Τ Κ  Η Τ  ΕΤ Κ  Ε ΤΗ Ε Τ

Κ ΤΗΤ  ΤΗ  Η . Η Η Ε  Ε Τ
Κ  Κ Τ  ΕΤΕ  ΤΗ Η 

Τ  Τ  Κ  Η Η ΤΗΤ   
ΤΕ Ε  Ε   ΤΕΤ  

Η . Ε Ε Τ Η ΕΚ Η    
Τ  Ε Ε Κ Τ Ε Ε  Τ  Ε ΚΤ

Η ΕΚ Η  Ε   Ε  Κ Τ  Τ  
Η Ε . Ε   Ε   Η ΕΚ Η 

Ε  Τ Κ Κ ,  Τ Τ  
Η ΕΚ Η Ε  Τ ΤΕ Ε  
Τ Κ Κ ,  ΕΤ  
Τ   Ε Τ  ΤΗ  Κ Τ Η

1 Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Πρώτη φορά 
είχα υποβάλει αίτηση για υποψηφιότητα 
στις εκλογές του 2004, αλλά η υποψηφι-

ότητά μου απορρίφθηκε από τον Γενικό Έφορο 
Εκλογών επειδή δεν είχα συμπληρώσει εκ των 
προτέρων το απαιτούμενο έντυπο. Στις εκλογές 
του 2014, κατήλθα υποψήφιος για δεύτερη φορά. 
Συμμετείχα στις εκλογές ως ανεξάρτητος και πήρα 
γύρω στις τρεις χιλιάδες ψήφους. Συμμετέχω και 
τώρα και σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία φορά. 

Γιατί είμαι υποψήφιος; Είναι πολύ απλό. Κάποιος 
που η πατρίδα του είναι μοιρασμένη και υπό κατοχή 
για 45 χρόνια, τι άλλο μπορεί να θέλει εκτός από το να 
απαλλάξει την πατρίδα του από τη διαίρεση και να την 
οδηγήσει στην πλήρη ελευθερία; Θέλω να μεταφέρω 
στη διεθνή σκηνή την αντιπολιτευόμενή μας φωνή 
στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Θέλω να πω 
τις πραγματικότητες σε όσους θεωρούν την Τουρκία 
απελευθερωτή μας και όχι κατακτητή μας. Θέλω να 
δοθεί πίσω το Βαρώσι στους παλιούς του ιδιοκτήτες, 
χωρίς να αναμένεται η λύση. Θέλω να ξεπεραστεί 
η αδικία εναντίον όσων αδικήθηκαν στην εισβολή 
του 1974. Θέλω πίσω την Κυπριακή Δημοκρατία, 
χωρίς εγγυητές. Θέλω να υψώσω τη φωνή μου για να 
αποδείξω ότι μπορούμε να ζήσουμε αδελφικά μαζί 
ως Κύπριοι σε αυτό το νησί. Θέλω πολλά…   

2 Υπάρχει λύση στην Κύπρο και αυτή είναι η 
Κυπριακή Δημοκρατία. Άδικα ψάχνουν όσοι 
αναζητούν άλλη λύση. Θέλω να υπενθυμίσω 

το εξής σε όσους μιλούν για ομοσπονδία. ταν και 
η Κυπριακή Δημοκρατία δικοινοτική ομοσπον-
δία. Αλλά με μια διαφορά από την ομοσπονδία 
που ζητείται σήμερα. ταν μια περιοχή, δεν είχε 
διαιρεθεί. Η ομοσπονδία που ζητείται τώρα είναι 
διζωνική. Αν θα απαλλαχτούμε από τους εγγυητές 
και τα ξένα στρατεύματα και αν θα ιδρυθεί μια 
ομοσπονδία χωρίς τη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ας γίνει έτσι. Αλλά, όπως είπα, η 
πιο εφικτή λύση είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Πώς γίνεται αυτό; Πρώτα απ’ όλα, θα διαλυθεί το 
κράτος-φάντασμα στον βορρά, θα πληρώσουν οι 
Τουρκοκύπριοι τις 24 έδρες που τους ανήκουν 
στη Βουλή των 80 εδρών στον νότο. Θα εκλέξουν 
και έναν Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας. στερα 
η Βουλή θα καθίσει και θα αποφασίσει. Να πάμε 
για διζωνική ομοσπονδία ή να συνεχίσουμε την 
Κυπριακή Δημοκρατία; Έτσι το βασικό πρόβλημα 
θα λυθεί στην κοινή Βουλή και όχι ανάμεσα στους 
δύο ηγέτες. Δεν πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις σε 
καμιάν από τις φόρμουλες λύσης που θα βρεθούν. 
Δεν πρέπει να δοθεί υπηκοότητα στον πληθυσμό 
που μεταφέρθηκε απ’ έξω. Η πιο επικίνδυνη φόρ-
μουλα είναι τα δύο κράτη. Αν θα την συνοψίζαμε 
με τον πλέον σύντομο τρόπο, αυτό σημαίνει να 
αφεθεί το βόρειο κομμάτι της Κύπρου στην Τουρκία. 

3 Οι Τουρκοκύπριοι αφανίστηκαν εκ μέρους της 
Τουρκίας, αφομοιώθηκαν και μετατράπηκαν 
προ πολλού σε μειονότητα στην κατεχόμε-

νη περιοχή. Βρίσκονται κάτω από την επιρροή του 
ισλαμοφασιστικού καθεστώτος που υπάρχει αυτήν 
τη στιγμή στην Τουρκία. Τι είμαστε; Η πίσω αυλή 
της Τουρκίας. Το χοντρό της έντερο. Ο φασίστας 
δικτάτορας στην Άγκυρα μπορεί να αναγκάζει τον 
φανατικό του όχλο στο νησί να κάνει ό,τι αυτός θέ-

λει. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα γι’ αυτό είναι το 
λιντσάρισμα που επιχειρήθηκε κατά της εφημερίδας 
μας πέρσι στις 22 Ιανουαρίου. Ανατρίχιασαν όσοι 
παρακολούθησαν αυτήν την επίθεση από τηλε-
οράσεως. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η 
δολοφονική απόπειρα έγινε υπό την προστασία της 
Αστυνομίας. Διότι και η Αστυνομία παίρνει οδηγίες 
από την Άγκυρα. Όλοι αντίκρισαν για πρώτη φορά 
τόσο ξεκάθαρα την κατοχή στον βορρά. Τώρα νιώθουν 
την ανάγκη να προστατευθούν έναντι της σκοτει-
νής κυβέρνησης της Τουρκίας. Γι’ αυτό, πρέπει να 
υψώσουμε περισσότερο τη  φωνή μας στη διεθνή 
σκηνή. Πιστεύω ότι το κατάλαβαν και ότι γι’ αυτό 
θα με στηρίξουν. Οι ψήφοι που θα δοθούν σ’ εμένα 
θα είναι ψήφοι διαμαρτυρίας εναντίον της κατοχής 
της Τουρκίας και του ισλαμοφασισμού. Αν κερδίσω 
εγώ, θα χάσει ο Έρντογαν. Αν χάσω, θα κερδίσει 
ο Έρντογαν. Τώρα δικάζομαι στο δικαστήριο για 
την υπόθεση προσβολής του Έρντογαν. Οι αγωγές 
ήρθαν η μία μετά την άλλη. Οι αγωγές για τον Ταγίπ 
Έρντογαν και την εισβολή. Το αποτέλεσμα αυτών των 
εκλογών θα επηρεάσει βεβαίως αυτές τις ποινικές 
αγωγές που προβλέπουν ποινή φυλάκισης.   

4 Η εκλογή μου δεν θα είναι κάτι το συ-
νηθισμένο. Δεν θα είναι μόνο η εκλογή 
ενός Τουρκοκυπρίου, αλλά ταυτόχρονα η 

εκλογή ενός αντιπολιτευόμενου Τουρκοκυπρίου, 
που αγωνίζεται τόσα χρόνια εναντίον της κατο-
χής. Πλέον όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουν πως 
ήρθα αντιμέτωπος με τον Ταγίπ Έρντογαν ως 
δημοσιογράφος. Δική μου νίκη σημαίνει νίκη 
της αντιπολίτευσης, που υποστηρίζει την ειρήνη 
και τη λύση και αντιτίθεται στην κατοχή και τον 
φασισμό. Σημαίνει να πάρει άλλη μιαν ανάσα για 
να ζήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σημαίνει να 
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλη μια φωνή 
κατά του ρατσισμού και του εθνικισμού.   

5 Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα ενταχθεί 
στην ΕΕ. Ειδικά στη σημερινή κατάσταση 
δεν μπορεί να γίνει λόγος γι’ αυτό. Επειδή 

η Ευρώπη προτάσσει τα δικά της συμφέροντα, 
κλείνει τα μάτια στην τυραννία που υπάρχει στην 
Τουρκία και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Κλείνει τ’ αφτιά στις κραυγές χιλιάδων 
αθώων ανθρώπων που βρίσκονται στις φυλακές 
για το τίποτα. Συνέτριψε τον κουρδικό λαό και η 
Ευρώπη ούτε γι’ αυτό τής είπε τίποτα. Αν υπήρ-
χαν πιέσεις και κυρώσεις από την Ευρώπη κατά 
της Τουρκίας, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. 
Αλλά δεν υπάρχουν. Σίγουρα είναι μάταιο να 
περιμένει κανείς πιέσεις και κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας από την Ευρώπη, η οποία παρουσιάζεται 
ανήμπορη ακόμα και να απαλλάξει το Βαρώσι 
στην Κύπρο από τα χέρια της Τουρκίας. Αλλά 
πρέπει να τους το λέμε αυτό κατάμουτρα, χωρίς 
να βαριόμαστε και να μπουχτίζουμε.  

  6 Δεν βρήκε αυτό που ήλπιζε η Κύπρος από την 
ένταξή της στην ΕΕ. Βεβαίως είχε και θετικές 
πλευρές η ένταξη, αλλά δεν έγινε αυτό που 

ουσιαστικά έπρεπε να είχε γίνει. Η κατάσταση είναι η 
ίδια με την προ του 2004 περίοδο. Στο βόρειο τμήμα 
του νησιού υπάρχει η Τουρκία, όχι η ΕΕ. Αν και έγινε 
έδαφος της ΕΕ, το έδαφος αυτό ακόμα ανήκει στην 
Τουρκία. Η ένταξη στην ΕΕ δεν ελάφρυνε το βάρος 
της Τουρκίας που υπάρχει πάνω μας. Μάλιστα, το 
έκανε ακόμα πιο βαρύ. Επειδή δεν δέχτηκε καμία 
πίεση για την κατάσταση εδώ η Τουρκία, προχώ-
ρησε πιο πολύ. Μετέφερε περισσότερο πληθυσμό 
και απέκτησε πιο πολύ τα πάντα.   
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1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που 
σας ώθησαν να κατέλθετε 

στις Ευρωεκλογές;

2. Ποια είναι η εφικτή λύση 
στο Κυπριακό και πώς μπο-
ρεί να υποβοηθηθεί μέσα 

από τη δράση των ευρωβου-
λευτών;

3. Γιατί οι Τουρκοκύπριοι να 
στηρίξουν τη δική σας υπο-

ψηφιότητα;

4. Τι θα σημαίνει ενδεχόμε-
νη εκλογή σας στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο, για την 
Κυπριακή Δημοκρατία, την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα 
και το κυπριακό πρόβλημα;

 οι  ει ν  ε ν ι  
κ ά  ν μ  σ   
σ σ  ου κ  - 

6. Κέρδισε ή έχασε η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία από την 

ένταξή της στην ΕΕ;

Η πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή 
της νομοθεσίας για τις Ευρωεκλογές 
και η έγκριση κατά πλειοψηφία 

του ενιαίου εκλογικού καταλόγου, όπου 
το σύνολο των Κυπρίων πολιτών, συμπε-
ριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων, θα 
εγγράφονται με την ίδια διαδικασία και θα 
αποτελούν το εκλογικό σώμα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, αποτελεί πολιτική πράξη 
προς την ορθή κατεύθυνση.

Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, εάν θα αναπέμψει ή 
όχι τη νομοθεσία, η ψήφιση και μόνο στέλ-
νει ένα ισχυρό και πολυδιάστατο πολιτικό 
μήνυμα, το οποίο ουσιαστικά:

 Αναγνωρίζει ότι στην Κύπρο υπάρχει 
ένα συντεταγμένο κράτος και ένας λαός, ο 
οποίος συγκροτείται ως μία οντότητα.

 Επιβεβαιώνει ότι όλοι οι πολίτες, 
ανεξάρτητα από εθνοτική ή θρησκευτική 
προέλευση, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαι-
ώματα και, τέλος

  Κατοχυρώνει στους πολίτες τη δυνατό-
τητα να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα 
χωρίς περιορισμούς, παρά τον ακρωτηρι-
ασμό που έχει επιφέρει σε αυτά η κατοχή 
και ο τεχνητός εδαφικός διαχωρισμός που 

επέβαλε η Τουρκία από το 1974 με την 
κατοχή και τη δύναμη των όπλων.

Η ενέργεια αυτή δίνει επίσης αποστο-
μωτική απάντηση σε όσους, στο όνομα ενός 
ανέξοδου «πατριωτισμού», επεδίωκαν τον 
αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων από τον 
ενιαίο εκλογικό κατάλογο, παραγνωρίζοντας, 
σκόπιμα ή όχι, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν 
ιδιαίτερα επωφελής για την Τουρκία και για 
όσους έχουν ως βασική τους επιδίωξη τη 
νομιμοποίηση του διαμελισμού της πατρίδας 
μας. Θα είχαν τη νόμιμη δικαιολογία να 
διεκδικούν ως «ξεχωριστός λαός», νομι-
μοποίηση και χωριστή εκπροσώπηση. Θα 
ήταν ακόμα ένα βήμα προς την περαιτέρω 
αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος και 
τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Θα ήταν 

ακόμα ένα πλήγμα σε βάρος της κρατικής 
υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, ελπίζουμε ότι και όλοι 
όσοι στήριξαν την πρόταση, το έπραξαν στο 
πλαίσιο της μεγάλης εικόνας που σημα-
τοδοτεί η συγκεκριμένη απόφαση και όχι 
στη λογική εξυπηρέτησης προσωρινών 
μικροκομματικών συμφερόντων. Ότι αυτή 
η γραμμή θα έχει συνέχεια και συνέπεια, 
θα εκφραστεί και σε άλλες πρόνοιες που 
αφορούν λειτουργικές δομές της λύσης του 
Κυπριακού και θα επιβεβαιώνει τη βούληση 
συγκρότησης ενός κανονικού κράτους, που 
θα αποτελείται από ένα λαό.

Τέλος, ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα 
οδηγήσει σε αναθεώρηση αποφάσεων και 
επιλογών που παραπέμπουν στην έννοια 

των δύο λαών, όπως:
 Τα χωριστά δημοψηφίσματα για επι-

κύρωση της όποιας συμφωνίας επίλυσης 
του Κυπριακού.

 Της  εκλογής Προέδρου και Αντιπροέ-
δρου με χωριστούς εκλογικούς καταλόγους 
και με δήθεν στάθμιση ψήφου και, τέλος

 Της έγκρισης των αποφάσεων στη 
Γερουσία με ξεχωριστές πλειοψηφίες των 
μελών της.

Η ΕΔΕΚ, ως ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό 
κόμμα, θα συνεχίσει να αντικρούει ιδέες 
και πρόνοιες οι οποίες οδηγούν:

-        Σε γεωγραφικό και εθνοτικό δια-
χωρισμό του λαού.

-        Σε ξεχωριστές εκλογικές διαδικασίες 
που παραπέμπουν σε δύο λαούς.

 Σε παραβίαση πολιτικών και ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων των πολιτών.

 Στη δημιουργία συνθηκών ελέγχου 
και διαχείρισης της κρατικής μας οντότητας 
από τρίτους.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για:  
 Τη δημιουργία ενός κανονικού, σύγ-

χρονου ευρωπαϊκού κράτους με πλήρη 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, 
χωρίς παρεκκλίσεις και ακρωτηριασμούς, 
σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

  Τη συγκρότηση ενός πολιτειακού συστή-
ματος με πλήρη σεβασμό στην εθνοτική και 
θρησκευτική ιδιαιτερότητα των πολιτών του, και

-        Την κατοχύρωση χωρίς εκπτώσεις 
των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

* Πρόεδρος Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Η         Ε   Τ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙ ΟΠΟΥΛΟΣ* 
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τις 11 Φεβρουαρίου 
1959, η Κυπριακή 
Δημοκρατία σχεδιά-
στηκε από τους τότε 
πρωθυπουργούς της 
Ελλάδας και της Τουρ-
κίας σε ένα πολυτελές 

ξενοδοχείο, το   , σε 
ένα λοφώδες προάστιο της Ζυρίχης. Αυτό 
το ξενοδοχείο άνοιξε στις 10 Μα ου 
1899. Από τότε, έχει φιλοξενήσει τα 
μέλη βασιλικών οικογενειών, όπως 
τον Πρίγκιπα Φίλιππο και τον γιο του, 
τον Πρίγκιπα Κάρολο, και διάφορους 
άλλους ξένους αξιωματούχους, όπως 
τον   και τον  

. (Πηγή: ιστοσελίδα του  
  στο . .

/ / / / / 
:// . . / /

/ / / ).  
Είναι κάπως ειρωνικό το γεγονός ότι, 

στις 11 Φεβρουαρίου 1959, η τύχη ενός 
τότε φτωχού ανατολικού μεσογειακού 
νησιού καθορίστηκε από τη Συμφωνία 
της Ζυρίχης, που υπογράφτηκε στην 
πολυτέλεια, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, 
από τους ανθρώπους που θα επηρεά-
ζονταν από τις πρόνοιες της συμφωνίας. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, το 2006, κατά τη δι-
άρκεια μιας επίσκεψής μου στη Ελβετία, 
για να λάβω μέρος σε ένα ακαδημαϊκό 
συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Ζυρί-
χης, επέλεξα να επισκεφτώ το  

 , αν και μόνο για έναν καφέ. 
Καθώς έπινα τον καφέ, πέρασαν από 
τον μυαλό μου μια σειρά ερωτήσεων, 
που θα αναμεταδώσω τώρα.

Της Κυριακής
10.02.2019

Πολιτική 10
Η ΣΥΜ ΝΙΑ ΤΗΣ ΥΡΙ ΗΣ ΤΟΥ   Ε ΗΝΤΑ ΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑ Η ΤΗΣ 

Οι σκοτεινοί μηχανισμοί
της νεο-αποικιοκρατίας

πριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) στο ΝΑΤΟ. 
Τ αρ  γιατί το ΗΒ δέχθηκε να τα-

πεινωθεί με την ανάθεση ευθύνης για την 
επίλυση ενός προβλήματος σχετικά με μια 
βρετανική αποικία στην Ελλάδα και την 
Τουρκία, οι οποίες δεν είχαν καμία εντολή 
από τον λαό της Κύπρου; Πιο συγκεκριμένα, 
γιατί το ΗΒ, ο τότε αποικιακός ηγεμόνας της 
Κύπρου, έδωσε στην Τουρκία, τον προη-
γούμενο αποικιακό ηγεμόνα, την ευκαιρία 
να διεκδικήσει τη συμμετοχή της, παρά το 
άρθρο 20 της Συνθήκης της Λωζάννης του 
1923, με το οποίο η Τουρκία αναγνώρισε 
την προσάρτηση του νησιού από το ΗΒ 
στις 5 Νοεμβρίου 1914; Τι δικαίωμα είχε 
η Τουρκία να καθορίσει τη μοίρα ενός 
νησιού, το οποίο, με τη συγκατάθεσή της, 
«ανήκε» σε έναν άλλον αποικιακό ηγεμόνα;

 στη Ζυρίχη, τι δικαίωμα είχε 
ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κων-
σταντίνος Καραμανλής, να υποκύψει στις 
απαιτήσεις του Τούρκου ομολόγου του, 

 ; Γιατί δέχτηκε ότι η ενο-
ποίηση της Κύπρου με την Ελλάδα έπρεπε 
να εμποδιστεί μέσω της μη εφαρμογής της 
ενιαίας αυτοδιάθεσης, της δημοκρατίας και 
της διακυβέρνησης από την πλειοψηφία 
του λαού, σύμφωνα με το κράτος δικαίου; 
Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές πραγ-
ματικότητες στην Κύπρο και το γεγονός ότι 
το 1959 όλα τα περίπου 4000 μεσογειακά 
νησιά, εκτός από τα νησιά της Μάλτας και 
της Κύπρου, αποτελούσαν μέρος ενός με-
σογειακού κράτους, ο κ. Καραμανλής δεν 
πίστευε ότι η ένωση Ελλάδας-Κύπρου ήταν 
λογικός και δίκαιος στόχος; Όταν αυτός ο 
«εθνάρχης» υποκλίθηκε στις απαιτήσεις της 
Τουρκίας και δέχθηκε να παραχωρηθούν 
τόσα πολλά δικαιώματα στους Τούρκους, 
ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε; 

 
ει  μοκ

Κατά γενικό κανόνα, η έλλειψη διαφά-
νειας οδηγεί σε έλλειψη δημοκρατίας. Η 
Συμφωνία της Ζυρίχης το αποδεικνύει 
αυτό. Μάλιστα, όπως και οι υπόλοιπες 
διατάξεις του, το άρθρο 1 της Συμφωνίας 
απέφυγε εμφανώς να αναφερθεί στη λέξη 
«δημοκρατία» (« »). Αντ’ αυτού, 
το άρθρο 1 προετοίμασε το έδαφος για 
μια παράλογη μορφή κυβέρνησης, που 
χτίστηκε επάνω σε ένα «προεδρικό κα-
θεστώς» («  »), σε έναν 
πληθυσμό χωρισμένο σε δύο νεο-οθωμα-
νικές «κοινότητες», σε νομιμοποιημένες 
διακρίσεις και σε εκλογές που απαιτούσαν 
δύο χωριστούς εκλογικούς καταλόγους. 
Οι συνέπειες ήταν μακροπρόθεσμες. Για 
παράδειγμα, στις 24 Απριλίου 2004 ορ-
γανώθηκαν δύο χωριστά και ταυτόχρονα 
δημοψηφίσματα, και όχι ένα δημοψήφισμα.

Σήμερα, η ΚΔ παραμένει φυλακισμένη 
από διάφορα άλλα κείμενα, τα οποία μαγει-

ρεύτηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες και 
ελλείψει οποιωνδήποτε ασκήσεων διαβού-
λευσης προς όφελος του λαού. Ένα κλασικό 
παράδειγμα είναι το «Κοινό Ανακοινωθέν» 
που εκδόθηκε από τους «δύο ηγέτες» των 
«δύο κοινοτήτων» στις 11 Φεβρουαρίου 
2014, ακριβώς 55 χρόνια μετά την ολο-
κλήρωση της Συμφωνίας της Ζυρίχης 
στις 11 Φεβρουαρίου 1959. (Πηγή: .

. /11- -2014-
- - - / ://
. . /11- -

2014- - - - / ).
Ένα πιο πρόσφατο κείμενο, που απει-

κονίζει τη διαχρονική έλλειψη ασκήσεων 
διαβούλευσης προς όφελος του λαού, είναι 
το ήφισμα 2453, όπως εγκρίθηκε από 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών στις 30 Ιανουαρίου 2019. Με την 
έγκριση του ηφίσματος 2453, το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας εξέδωσε δελτίο Τύπου, 
το οποίο αποκάλυψε ότι ο « », 
δηλαδή «ο κάτοχος της πένας», που συνέ-
ταξε το ήφισμα, ήταν ο εκπρόσωπος του 
ΗΒ, δηλαδή του τελευταίου αποικιακού 
ηγεμόνα της Κύπρου και του κατόχου δύο 
καταλοίπων της Αποικίας του Στέμματος 
της Κύπρου. (Πηγή: έγγραφο /13683 
του  στο . . / / /2019/

13683. . ).  
Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε 

ο εκπρόσωπος του ΗΒ όταν συνέταξε 
το ήφισμα 2453; Αυτό που είναι σί-
γουρο είναι το γεγονός ότι το ήφισμα 
2453 δεν έκανε καμία ρητή αναφορά 
στην Τουρκία, τον προτελευταίο αποι-
κιακό ηγεμόνα της Κύπρου, που, από 
το 1974, καταλαμβάνει και αποικίζει το 
36 τοις εκατόν της επικράτειας και 57 
τοις εκατό των ακτών της ΚΔ. Σε αντίθεση, 
το ήφισμα 2453 κάλεσε «τις πλευρές 
να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για 
μια διαρκή, ολοκληρωμένη και δίκαιη 
διευθέτηση βασισμένη σε δικοινοτική, 
διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, 
όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας». Με άλλα λόγια, 
το ήφισμα 2453 υποστήριξε μιαν άδικη 
«διευθέτηση», με βάση τους κεντρικούς 
στόχους της Τουρκίας και του ΗΒ. 

Για τον έναν ή για τον άλλον λόγο, πάρα 
πολλοί πολίτες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
δικηγόροι και -λυπάμαι που το λέω- ακα-
δημαϊκοί δεν διαμαρτύρονται ενάντια σε 
αυτήν την ολόγυμνη νεο-αποικιοκρατία. 
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. 
Όπως αποδεικνύεται από την ιστορία, οι 
αυτοκρατορικές δυνάμεις πάντοτε επω-
φελήθηκαν από την απάθεια, τη δειλία 
ή τη συνενοχή των άλλων.

* Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου  . Οι απόψεις 

του είναι προσωπικές.

ι ν  ι ικ σ  
ρ  γιατί ο λαός της Κύπρου απο-

κλείστηκε πλήρως από την αδιαφανή διαδι-
κασία που οδήγησε στην ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας της Ζυρίχης στις 11 Φεβρουα-
ρίου 1959 και, οκτώ ημέρες αργότερα, στην 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας του Λονδίνου; 
Γιατί δεν έγινε καμία διαβούλευση με τον 
λαό της Κύπρου κατά τρόπο διάφανο και 
δίκαιο; Σε αυτό το πλαίσιο, ο  , 
τότε Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου ( ), παραπλάνησε τη Βρετα-
νική Βουλή των Κοινοτήτων στις 12 Φε-
βρουαρίου 1959; Έτσι φαίνεται, επειδή 
αυτήν τη μέρα υποσχέθηκε ότι « , 

     », 
δηλαδή έπρεπε να ζητηθεί η γνώμη του 
κυπριακού λαού. (Πηγή: ,  

  , 12  1959, 
 1359-1360). 
ρ  γιατί οι Συμφωνίες της Ζυρί-

χης και του Λονδίνου δεν παρουσιάστηκαν 
στον λαό της Κύπρου για να εγκριθούν ή να 
απορριφθούν σε ένα δημοψήφισμα; Γιατί, 
αντιθέτως, αυτές οι Συμφωνίες επιβλήθηκαν 
στον λαό με άδικες συνθήκες, που οδήγησαν 
σε μια διεστραμμένη μορφή ανεξαρτησίας, 
σύμφωνα με ένα διαιρετικό σύνταγμα, δύο 

συνεχιζόμενα βρετανικά αποικιακά κατά-
λοιπα και τρεις νεο-αποικιακές συνθήκες 
μαζί με τρεις «εγγυήτριες δυνάμεις»;

Τρ  γιατί τα συμβαλλόμενα μέρη 
της Συμφωνίας της Ζυρίχης συνήψαν ένα 
«ιδιωτικό» (« ») πρωτόκολλο, το 
οποίο ονομάστηκε «Συμφωνία Κυρίων» 
(« ’  »)  ; Γιατί ενημε-
ρώθηκε η Βρετανική Κυβέρνηση γι’ αυτήν τη 
«Συμφωνία Κυρίων», αλλά δεν ενημερώθηκε 
η Βρετανική Βουλή ή ο λαός της Κύπρου; 
Γιατί η «Συμφωνία Κυρίων» κρατήθηκε μυ-
στική έως ότου είδε το φως τριάντα χρόνια 
μετά, με τον αποχαρακτηρισμό ενός «Άκρως 
Απόρρητου» («  ») σημειώματος 
του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, με 
ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 1959, στα 
πρακτικά του βρετανικού Υπουργικού Συμ-
βουλίου; (Πηγή:   (59) 32,  

 129/96,     , 
 ).  

Είναι σωστό να προσθέσω ότι, τουλά-
χιστον δύο από τους βασικούς στόχους 
της «Συμφωνίας Κυρίων», δεν εφαρμό-
στηκαν - η απαγόρευση του κομμουνιστικού 
κόμματος της Κύπρου, δηλαδή του ΑΚΕΛ, 
και, εν μέρει λόγω των αντιρρήσεων που 
διατύπωσαν οι Βρετανοί, η ένταξη της Κυ-
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ηφίστηκε, τελικά, από 153 πρόθυ-
μους και ανιστόρητους βουλευτές, 
ύστερα από μια μαραθώνια και θυ-

ελλώδη συνεδρίαση, με εκατέρωθεν βαριές 
κατηγορίες και αντεγκλήσεις, η αμφισβητού-
μενη από τη συντριπτική πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, Συνθήκη των Πρεσπών! 
Για πολλοστή φορά, δυστυχώς, ένα εθνικό 
θέμα μετατράπηκε σε αντικείμενο στείρας 
πολιτικής αντιπαράθεσης, που πλησιάζει στα 
όρια του εμφυλίου. στόσο, οι τελευταίοι που 
δικαιούνται να διαμαρτύρονται γι’ αυτήν τη 
κάκιστη Συμφωνία είναι οι άνθρωποι της 
Νέας Δημοκρατίας! Όσοι δεν διαθέτουν 
κοντή μνήμη, σίγουρα θα θυμούνται ότι ο 
μπαμπάς Μητσοτάκης μαζί με την Ντόρα 
(θιασώτες και οι δύο του Σχεδίου Ανάν) είναι 
που χλεύαζαν όσους δεν ήταν διατεθειμένοι 
να χαρίσουν το όνομα της Μακεδονίας.

Με ετερόκλητες συμμαχίες και με καταγ-
γελίες για χρηματισμό βουλευτών, και όχι 
μόνο βουλευτών, και στα Σκόπια και στην 
Ελλάδα πέρασε διά πυρός και σιδήρου η 

Συμφωνία, ύστερα από αφόρητες πιέσεις από 
τους φονιάδες των λαών, τους Αμερικανούς, 
όπως τους ονόμαζαν κάποτε τα Συριζόπουλα. 
«Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια 
σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία …», δήλωσε 
περιχαρής, αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο 
Αλέξης Τσίπρας. Να είναι άραγε τόσο αφε-
λής τελικά ο Πρωθυπουργός;  μήπως κάτι 
άλλο συμβαίνει, που εμείς οι κοινοί θνητοί 
αδυνατούμε να κατανοήσουμε; Θυμίζω ότι 
την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση 
πανηγύριζε, ο Ζάεφ έκανε λόγο για μεγάλη 
νίκη της δικής του Μακεδονίας! 

Ακόμη και ο Σπύρος Λυκούδης, που 
στήριξε τη Συμφωνία, αναγνωρίζει ότι «υπάρ-
χουν ανοικτά προβλήματα». «Ο χρόνος», 
είπε, «θα δείξει αν η Συμφωνία θα έχει και 
ιστορική ανθεκτικότητα». Ραντεβού στα τυφλά, 
δηλαδή! Και, σίγουρα, τυφλά ραντεβού στα 
εθνικά θέματα δεν πρέπει να επιτρέπονται… 

ευ ε ο κ ά ο
Κατά γενικήν ομολογίαν, αυτό που γεννή-

θηκε στα βόρεια σύνορά μας, δεν είναι ένα 
κανονικό κράτος, αλλά ένα ψευδεπίγραφο 
ψευδοκράτος. Μια τεράστια πυριτιδαπο-
θήκη, χωρίς ούτε καν βαλβίδα ασφαλείας. 
Αναμόχλευση παλιών παθών, ατέρμονων 
διεκδικήσεων και ασύμμετρων αλυτρωτι-
σμών είναι που θα φέρει αυτή η Συμφωνία, 
κι όχι σταθερότητα στο πολύπαθο μέτωπο 

των Βαλκανίων, που αμέτρητες φορές κατά 
το παρελθόν βάφτηκε με το αίμα εκατομ-
μυρίων αθώων ψυχών… 

Κακά τα ψέματα: Όταν δίνεις μακεδονική 
εθνότητα σε μια χώρα που αποτελείται από 
μια πανσπερμία εθνοτήτων (!), αυτό μοιραία 
συνεπάγεται ανάδυση ακραίων συμπερι-
φορών και αναμόχλευση παλαιών παθών 
και εθνικισμών. Και τα Βαλκάνια κατά το 
παρελθόν αρίστευσαν σε τέτοιου είδους 
ακραίες δραστηριότητες! 

Η ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας» αποτε-
λεί πάντα ένα ισχυρό σχέδιο-σενάριο, που 
σίγουρα αν μπει σε διαδικασία υλοποίησης, 
θα μας οδηγήσει σε νέες δοκιμασίες και 
νέες εθνικές περιπέτειες. Η Αλβανία ήδη 
αλληθωρίζει προς το Τέτοβο και κάνει λόγο 
για ελληνικά και σερβικά εδάφη, που της 
ανήκουν! Το Κόσσοβο κυριολεκτικά βρά-
ζει. Κι αυτή η φωτιά καίει ακριβώς δίπλα 
μας! Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι μεγάλες 
δυνάμεις θα εμποδίσουν την αλλαγή των 
συνόρων. Πρόκειται ασφαλώς για αστειό-
τητες. Εδώ διέλυσαν εν μιά νυκτί ολόκληρη 
Γιουγκοσλαβία! Από την άλλη, η αγωνιώ-
δης προσπάθεια κάποιων  να μειώσουν τη 
ρωσική επιρροή στην περιοχή, δεν μπορεί 
να περνά απαρατήρητη. Δέστε τι γίνεται στη 
Συρία. Όταν τσακώνονται τα βουβάλια, την 
πληρώνουν τα βατράχια. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το 

άνοιγμα του επόμενου δυσεπίλυτου εθνικού 
κεφαλαίου της Ελλάδας, που αφορά τον κα-
θορισμό της Α.Ο.Ζ. με την Αλβανία και τις 
χώρες της Μεσογείου (η Τουρκία είναι το 
αγκάθι) και το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου 
(αν φυσικά η Ελλάδα αποφασίσει επιτέλους 
να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της μεγάλης 
καταπίεσης των Ελλήνων Ομογενών στην 
περιοχή), δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας. Όσο για το Κυπριακό, σίγουρα 
η παρανοϊκή συμπεριφορά του μέντορα 
Αλβανών και Σκοπιανών, Ερντογάν, το 
κάνει να μοιάζει με βουνό απροσπέραστο.  

 υμ ν
Σε ό,τι αφορά αυτήν καθαυτή τη Συμ-

φωνία, αναμφίβολα, όταν παραχωρείς όνο-
μα, γλώσσα και ιστορία, δεν θ’ αργήσει η 
μέρα που θα σου πάρουν με το έτσι θέλω 
και έδαφος! «Μονοπωλούν το όνομα της 
Μακεδονίας, την ιστορία της Μακεδονίας 
μας και όποιος μονοπωλήσει το όνομα θα 
διεκδικήσει μονοπώλιο και για το έδαφος...», 
έγραψε πριν από πολλά χρόνια ο αείμνη-
στος ιστορικός και συγγραφέας Σαράντος 
Καργάκος. Δύσκολο να μην επαληθευθεί 
κατά τα φαινόμενα… 

σ  υν ά μ ο
Όλοι οι σοβαροί και έγκριτοι Έλληνες, 

ακόμη και ξένοι συνταγματολόγοι, υπο-

στηρίζουν ότι ο τρόπος και η μεθόδευση 
που εφαρμόστηκαν για την ψήφιση της 
συμφωνίας, παραβιάζουν κατάφωρα το 
Σύνταγμα. Και μάλιστα από μια κυβέρνηση 
που επαίρεται για τη δημοκρατικότητά της.

Ο γνωστός καθηγητής Συνταγματικού 
Δικαίου Γ. Κασιμάτης χαρακτηρίζει τη Συμ-
φωνία «νομικά άκυρη» και ανυπόστατη, γιατί 
ουσιαστικά και διαδικαστικά παραβιάζει το 
Σύνταγμα της Ελλάδας, το Σύνταγμα των 
Σκοπίων και το Διεθνές Δίκαιο. 

«Η κυβερνητική απόφαση», γράφει ο Γ. 
Κασιμάτης, «παραβιάζει την αρχή προστασίας 
της Κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
ο δε χειρισμός του θέματος παραβίασε ήδη 
και παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή και την 
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (…) Η Συμφωνία 
των Πρεσπών είναι ανυπόστατη λόγω του 
ότι περιέχει παραχώρηση κυριαρχικού δι-
καιώματος, το οποίο δεν μπορεί, σύμφωνα 
με το Σύνταγμα, να είναι αντικείμενο ούτε 
διεθνούς σύμβασης, ούτε άσκησης κυβερ-
νητικής και νομοθετικής εξουσίας (…) Το 
όνομα Μακεδονία  δεν αποτελεί απλώς 
περιορισμό εθνικής κυριαρχίας, ούτε μετα-
φορά αρμοδιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς, 
βάσει πάντοτε εθνικού συμφέροντος, που να 
αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το Σύνταγμα, 
αλλά παραχώρηση στοιχείου ταυτότητας της 
Ελλάδας, ως κυρίαρχου κράτους». 

  σ ο ε ι ιο
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ελληνικού 

Συντάγματος, για την ψήφιση νόμου που 
κυρώνει αυτήν  τη συνθήκη ή συμφωνία, 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί σπουδαίο 
εθνικό συμφέρον, απαιτείται πλειοψηφία 
των τριών πέμπτων του όλου αριθμού 
των βουλευτών. ς γνωστόν, η κυβέρνη-
ση επέβαλε τη Συμφωνία με πλειοψηφία 
δύο δανεικών βουλευτών! 

Η κυβέρνηση, παρά τη γενική κατα-
κραυγή, αρνήθηκε ακόμα τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος. Κάτι που επίσης προ-
βλέπεται για «κρίσιμα εθνικά θέματα», από 
το άρθρο 44 του ελληνικού Συντάγματος! 
Όπως έπραξε το 2015 για ένα πολύ μικρό-
τερης σημασίας θέμα! Ούτε ένα Συμβούλιο 
Αρχηγών δεν συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός 
γι’ αυτό το κεφαλαιώδους σημασίας εθνικό 
θέμα. Γιατί άραγε; 

ρ ρα  Βροχή τα συγχαρητήρια 
από τους Αμερικανούς, τους Άγγλους, τους 
Γερμανούς και όχι μόνο αυτούς! Για τους 
Έλληνες βουλευτές, που ψήφισαν τη συμ-
φωνία, πάρα το ότι διαφωνεί μαζί τους το 
80% των ελληνικού λαού, με το χέρι ψηλά 
και το κεφάλι κάτω…  Πανηγυρίζουν οι ξένοι. 
Αυτό κι αν είναι ανησυχητικό! 

* Αναπλ. καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Από το Μονάγρι Λεμεσού

Η υμ ωνία των ρεσπών είναι μια ακ μη επώδυνη εθνική υπο ώρηση  

ΚΛΕΑΡ ΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*
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ΝΑΤΑΛΙ ΜΙ ΑΗΛΙΔΟΥ 
.  

ρος τις σημαντικότερες 
ίσως εκλογές οδεύει 
η ταλανισμένη από 
σωρεία προβλημάτων 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Παρόλα αυτά περι-
ορισμένο παραμένει 

το ενδιαφέρον του κυπριακού εκλογικού 
Σώματος, που φαίνεται ότι θα χαρίσει γι’ 
ακόμα μια φορά την πρωτιά στην… απο-
χή. Σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τις 
Ευρωεκλογές του Μα ου προβαίνουν οι 
ειδικοί - από τη σκοπιά του δημοσκόπου 
ο Νάσιος Ορεινός, ο Χρίστος Μιχαηλίδης 
και ο Χάρης Σοφοκλέους επιχειρούν μια 
πρώτη αποτύπωση των διαφαινόμενων 
τάσεων, ενώ υπό πολιτικό πρίσμα, ο Μι-
χάλης Κοντός και ο Αντώνης Στυλιανού 
αναλύουν τη σημασία της αναμέτρησης τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 σ άσει  κον  
«Η αποχή αποτελεί ενδογενές φαινόμενο 

στις εκάστοτε εκλογικές αναμετρήσεις για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαιτίας κυρίως 
της απόστασης που χωρίζει τον Ευρωπαίο 
πολίτη από τις διαδικασίες και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ», εξηγεί ο πολιτικός αναλυτής 
δρ Μιχάλης Κοντός, που προσθέτει ότι κατά 
συνέπειαν «αναμένεται ότι και σε αυτήν 
την εκλογική αναμέτρηση θα υπάρξουν 
υψηλά ποσοστά αποχής». Αν και παρακιν-
δυνευμένο να υπολογιστεί από τώρα ποιο 
θα είναι ακριβώς το ύψος της αποχής, «εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται ότι θα πλησιάσει 
και θα ξεπεράσει το 50%», αναφέρει στη 
«Σημερινή» ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης, δι-
ευθυντής της εταιρείας . Με 
γνώμονα και τα ευρήματα της δημοσκό-
πησης που διενήργησε για λογαριασμό 
της «Σ» η  Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
σχολιάζει περαιτέρω ότι, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι μόνο ένας στους δύο δηλώνει ότι 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, «αποτελεί από 
μόνο του δείκτη που αποδεικνύει εμμέσως 
και το λιγοστό ή περιορισμένο ενδιαφέ-
ρον του εκλογικού Σώματος». Συνεπώς, 
συμπληρώνει, «αν κρίνουμε με βάση την 
προηγούμενη αποχή, που ήταν περίπου 
55%, τον βαθμό ενδιαφέροντος, που κυ-
μαίνεται μεταξύ 50-55% και ότι εκ των 
ερωτηθέντων αυτοί που δηλώνουν πως 
σίγουρα θα ψηφίσουν δεν ξεπερνούν το 
58%, το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε υψη-
λά ποσοστά αποχής». Σε συνάρτηση με 
τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της 
«Σ», ο πολιτικός αναλυτής, δρ Αντώνης 
Στυλιανού, επισημαίνει ότι «καταδεικνύουν 
την ανησυχία των πολιτών αλλά και τη μη 
εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους για ζητή-
ματα που αφορούν στην ΕΕ». Συνεχίζοντας, 
αποδίδει την αποτυπωθείσα αδιαφορία 
της κοινής γνώμης σε μιαν «αποτυχία του 
ευρύτερου πολιτικού συστήματος». Ειδι-
κότερα, αναφέρει ότι ζητήματα όπως «η 
οριζόντια ψηφοφορία και η ενδεχόμενη 
αναπομπή του νόμου για την αυτόματη 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους 
δείχνουν ότι θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό αποχής, ενδεχομένως μεγαλύτε-
ρο, ειδικά αν ακολουθήσουμε τις τάσεις οι 
οποίες παρατηρούνται σε άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη, που έχουν αντίστοιχα ζητήματα να 
επιλύσουν». Στο 60% εκτιμά ότι θα κυμανθεί 
το ποσοστό αποχής, ο εκλογικός αναλυτής 
Νάσιος Ορεινός (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου), που προβαίνοντας στη σύγκριση 
των αποτελεσμάτων των προηγούμενων 
αναμετρήσεων παρατηρεί ότι «υπήρχε κάθε 
φορά μια μεγάλη αύξηση - 13% αύξη-
ση το 2009 σε σύγκριση με το 2004 και 
ακόμα 15 μονάδες το 2014 σε σύγκριση 

Της Κυριακής
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Έρχονται ανακατατάξεις
στον κομματικό χάρτη
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με το 2009». Επιβεβαιώνει μάλιστα ότι «τα 
υψηλά ποσοστά αποχής ευνοούν κατά κα-
νόναν τα μεγάλα κόμματα, γιατί συνήθως 
έχουν μικρότερη αποχή μέσα στο κόμμα 
τους». Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις του 
Χάρη Σοφοκλέους, διευθυντή της  

 , ο οποίος δηλώνει ότι 
«θα είναι ευχάριστη έκπληξη αν κυμανθεί 
σε χαμηλότερα ποσοστά από τις προηγού-
μενες ευρωεκλογές» και συμφωνεί ότι η 
υψηλή αποχή ευνοεί κάποια κόμματα και 
είναι δυσμενής για άλλα. ς παράγοντα που 
διαμορφώνει τον βαθμό ενδιαφέροντος των 
ψηφοφόρων και κατά συνέπειαν αυξάνει 
το ποσοστό της αποχής, ο κ. Σοφοκλέους 
σημειώνει «το πόσο σημαντικές θεωρού-
νται οι ευρωεκλογές», ενώ προσθέτει ότι 
«καθοριστικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των 
εδρών και η πιθανότητα διεκδίκησής τους 
από κόμματα και σχηματισμούς».

σκ σει  ε  
κομμ ικού  ά ου

«Όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν απο-
κλείεται», σχολιάζει ο κ. Μιχαηλίδης και, 
αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο θα 
κατανεμηθούν τελικά οι έδρες, με δεδομένους 

και τους «πολλούς νέους σχηματισμούς», 
προσθέτει ότι «αυτές οι εκλογές ενδεχομένως 
να μας δώσουν μικρές ή μεγάλες εκπλήξεις». 
Για ανασύνταξη του κομματικού χάρτη κάνει 
λόγο ο Δρ Στυλιανού, ο οποίος θεωρεί ότι 
«το πιο πιθανό σενάριο είναι η άνοδος του 
ΕΛΑΜ ως ενός κόμματος που διεκδικεί επί 
ίσοις όροις την έκτη έδρα». Και αφ’ης στιγμής 
ο ενδιάμεσος χώρος δεν έχει καταφέρει να 
δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο, αυτό ση-
μαίνει ότι υπάρχει μια διάσπαση την οποία 

θα πρέπει να δούμε μετά τις ευρωεκλογές 
κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά αλλά 
και την εκλογική δύναμη των κομμάτων του 
ούτω καλούμενου ενδιάμεσου χώρου. ς 
κόμμα που διεκδικεί με αξιώσεις την έκτη 
έδρα, χαρακτηρίζει το ΕΛΑΜ και ο κ. Σοφο-
κλέους. «Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κατά 
πόσον η έδρα αυτή θα μείνει στα χέρια του 
δημοκρατικού τόξου και κατ’ επέκτασιν  στην 
ομάδα των Σοσιαλιστών ή θα κινηθεί στο 
τόξο του ευρωσκεπτικισμού και της ακρο-
δεξιάς»,  αναφέρει σχετικά και σημειώνει, 
παράλληλα, ότι «είναι ιδιαίτερα απίθανη η 
αλλαγή σκυτάλης ως προς την πρώτη θέση». 
Σε σχέση με το ΑΚΕΛ, το διακύβευμα κατά 
τον ίδιο «δεν είναι η διατήρηση της δεύ-
τερης θέσης, που θεωρείται κατά κάποιο 
τρόπο δεδομένη, αλλά η συρρίκνωση ή 
τουλάχιστον η διατήρηση της απόστασης 
από τον πρώτο και η επιμήκυνση ή έστω 
η διατήρηση της απόστασης από τον τρίτο». 
Αρκετά σημαντική χαρακτηρίζει τη συγκε-
κριμένη αναμέτρηση και για τα κόμματα του 
ενδιάμεσου, ενώ αναμενόμενη -με ή χωρίς 
απώλειες- τη διατήρηση της μίας έδρας από 
το ΔΗΚΟ. στόσο, σημειώνει ότι δεν πρέ-
πει να παραβλέψει κανείς τον παράγοντα 

ΔΗΠΑ. «Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον μια 
τέτοια αναμέτρηση προσφέρεται σαν εκλο-
γικό ντεμπούτο και τι ακριβώς αναμένουν 
να κερδίσουν ή να αποτυπώσουν σε αυτές 
τις εκλογές», αναφέρει και προσθέτει ότι η 
παρουσία της ΔΗΠΑ «ίσως να δυσχεραίνει 
σε κάποιο βαθμό τη συγκομιδή του ΔΗΚΟ 
- κατά πόσον θα προκαλέσει εκλογική ζημιά 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως 
το πώς θα δομηθεί το ψηφοδέλτιο».

  σ ον 
Στα σημεία ενδιαφέροντος που κατα-

γράφουν οι εκλογικές αναλυτές στη «Σ», 
πέρα από τις επιδόσεις της νεοσύστατης 
ΔΗΠΑ του Μάριου Καρογιάν, τόσο ως 
καινούργιου κόμματος όσο και σε σχέση 
με ενδεχόμενο πλήγμα στο ποσοστό του 
ΔΗΚΟ, περιλαμβάνονται και τα ποσοστά 
που θα εξασφαλίσει η ΕΔΕΚ, αλλά και η 
συνεργασία Οικολόγων - Συμμαχίας Πολιτών. 
«Έχει σημασία πού θα κινηθεί το ΕΛΑΜ, αν 
η ΕΔΕΚ θα κρατήσει τα ποσοστά της, τι θα 
πετύχει η ΔΗΠΑ ως νέο κόμμα, αλλά και 
σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο δύναται 
να επηρεάσει το ΔΗΚΟ και φυσικά υπάρ-
χουν και κάποια μικρότερου ενδιαφέροντος 
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ζητήματα, όπως αν θα καταφέρει επανε-
κλογή η κ. Θεοχάρους που κατέρχεται με 
το ΔΗΚΟ και πώς θα κινηθεί η Συμμαχία 
με τους Οικολόγους, υπό την έννοια να 
δούμε πόσο ψηλά ή χαμηλά μπορεί να 
πάει αυτή η νέα συνεργασία», λέει ο κ. 
Ορεινός. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της 
αναμέτρησης πάντως εστιάζεται «στην 
έκτη έδρα και ποιος θα καταφέρει να την 
εξασφαλίσει». Η κατανομή των υπόλοιπων 
εδρών, συνεχίζει ο κ. Ορεινός, «είναι λίγο 
πολύ αναμενόμενη, εκτός βέβαια και αν 
έχουμε το απρόοπτο σενάριο όπου ο ΔΗΣΥ 
θα εξασφαλίσει και τρίτη έδρα ή ένα ακόμα 
πιο απομακρυσμένο σενάριο, που είναι 
να χάσει το ΑΚΕΛ τη δεύτερη έδρα του 
(αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να κινηθεί 
πολύ χαμηλά το ΑΚΕΛ)». Κάνοντας λόγο για 
«απομακρυσμένο αλλά υπαρκτό σενάριο», 
ο κ. Ορεινός εξηγεί ότι αν ο ΔΗΣΥ, που 
στις αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαε-
τίας σημειώνει πολύ υψηλή συσπείρωση, 
κινηθεί σε υψηλά ποσοστά «και αναλόγως 
πού θα κινηθούν τα κόμματα που διεκ-
δικούν την έκτη έδρα, τότε ενδεχομένως 
να πάρει ακόμα και τρίτη έδρα». Αν και 
δύσκολο, «δεν είναι ακατόρθωτο για τον 
Συναγερμό να εξασφαλίσει τρίτη έδρα», 
εκτιμά ο κ. Σοφοκλέους. 

ο ευ κ  ι κύ ευμ
«Οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές θε-

ωρούνται ίσως από τις σημαντικότερες, 
πρωτίστως επειδή πρόκειται για τη δεύτερη 
αναμέτρηση στη βάση της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας», υποδεικνύει ο Δρ Στυλιανού. 
Από το 2014 και εντεύθεν, συμπληρώνει, 
«οι Ευρωπαίοι πολίτες αναδεικνύουν πρωτί-
στως την άνοδο λαϊκιστικών κινημάτων είτε 
της ακροδεξιάς είτε της ακροαριστεράς και 
αυτό είναι ένα δεδομένο, το οποίο πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και σε εθνικό επίπεδο». Στην 
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
αναφέρεται και ο δρ Κοντός, εξηγώντας ότι 
«με τις αλλαγές που επέφερε στη δομή και 
στο μοντέλο λήψης αποφάσεων της ΕΕ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, συνεπώς, οι 
ευρωεκλογές έχουν αποκτήσει ενισχυμέ-
νη σημασία». Και εξηγεί: «Κατ’ αρχάς, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σχεδόν 
ίσο συν-νομοθέτη με το Συμβούλιο της 
ΕΕ, γεγονός που εξυπακούει έναν πολύ 
ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή του Ευρω-
παϊκού Δικαίου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εγκρίνει τον Πρόεδρο και το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 
συναποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολο-
γισμό της ΕΕ». Συνεπώς, καταλήγει «το τι 
είδους διακυβέρνηση θα έχει η ΕΕ κατά 
την επερχόμενη πενταετία καθορίζεται 
εν πολλοίς από τις ευρωεκλογές - συνυ-
πολογίζοντας την αναμενόμενη αύξηση 
της εκπροσώπησης ευρωσκεπτικιστικών 
δυνάμεων, αλλά και τις προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσει η ΕΕ κατά το επερχόμενο 
διάστημα (περιλαμβανομένης της διαχεί-
ρισης του ), τότε εύκολα γίνεται 
αντιληπτή η σημασία αυτής της αναμέτρη-
σης». Το μεγαλύτερο διακύβευμα αυτών 
των εκλογών «είναι ακριβώς ποια θα είναι 
η επόμενη μέρα για την ΕΕ», αναφέρει ο 
Δρ Στυλιανού.
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Το θέμα του , το οποίο εμφα-
νίστηκε απρόσμενα μετά το δημο-
ψήφισμα του   και 

το οποίο δίχασε και διχάζει τον βρετανικό 
λαό, βρίσκεται πάντοτε σε εξέλιξη, χω-
ρίς να είναι κανένας σίγουρος πού θα 
καταλήξει τελικά.

Μετά από διάφορες περιπέτειες η κ. 
 έφθασε σε συμφωνία με την ΕΕ γι’ 

αυτό το θέμα. Η συμφωνία όμως αυτή 
δεν εγκρίθηκε από τη Βουλή των Κοι-
νοτήτων και δίχασε τον λαό, αλλά και 

το ίδιο της το κόμμα. Η κ. , τελικά, 
προς το παρόν, κατόρθωσε να επιζή-
σει, και στις 29 Ιανουαρίου 2019, με 
μια μικρή πλειοψηφία των βουλευτών, 
κατόρθωσε να επικυρώσει μια τροπο-
ποίηση στη Συμφωνία μεταξύ του ΗΒ 
και της ΕΕ. Με αυτήν την τροποποίηση 
οι βουλευτές εξουσιοδοτούν την κ.  
να επαναδιαπραγματευτεί πρόνοιες της 
Συμφωνίας με την ΕΕ, περιλαμβανομέ-
νης και της πρόνοιας για την ιρλανδική 
μεθόριο, το περίφημο - , που 

απερρίφθη από τους αντιπροσώπους 
του . Βεβαίως, άλλα θέλει το ΗΒ 
και άλλα θέλει η ΕΕ. Οι 27 χώρες της 
ΕΕ επέδειξαν στο θέμα του  μια 
εκπληκτική ομοφωνία και απορρίπτουν 
το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης με 
το Λονδίνο.

Το  έχει καταντήσει μια ατέλειωτη 
ιστορία και κανένας δεν ξέρει πότε και πώς 
θα τελειώσει. Όπως έχει συμφωνηθεί, το 
ΗΒ πρέπει να εγκαταλείψει την ΕΕ στις 
29 Μαρτίου 2019. Αυτό δεν φαίνεται να 

είναι κατορθωτό. Οι Βρετανοί θα ήθελαν 
μια παράταση, δεν φαίνεται, όμως, ότι οι 
Ευρωπαίοι θα συγκατατεθούν. 

Το ΗΒ πιστεύει ότι, αν δουν οι Ευρω-
παίοι ότι υπάρχει φόβος να γίνει το  
χωρίς συμφωνία, ίσως να υποχωρήσουν 
σε μερικές από τις αξιώσεις του. Από την 
άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι 
η   αργοπορεί, ώστε να απο-
κτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
παραχωρήσεις από τη «συμφωνία του 
διαζυγίου» (βλ.  ,   

, « :    
  ’   »,  , 1 

Φεβρουαρίου 2019, σελ. 4). Αυτή είναι η 
κατάσταση σήμερα. Βρισκόμαστε μπρο-
στά σε ένα επικίνδυνο πόκερ για δυνατά 
νεύρα και αναμένουμε (Βλ. « :  

   »  , 1 
Φεβρουαρίου, 2019, κύριο άρθρο, σελ. 26). 
* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 

 Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας), 
πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙ ΡΓΑΛΛΗΣ 

ΓΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΗΠΑ Ρ ΣΙΑΣ ΠΑΝ  ΑΠΟ ΤΗ ΕΝΕ ΟΥΕΛΑ 

Η μάχη των γιγάντων

 μ ισ σ  
ο κ ν ο ν  

Οι ΗΠΑ, πιέζοντας για αλλαγή του καθε-
στώτος Μαδούρο υπέρ της αντιπολίτευσης, 
άμεσα και χωρίς εναλλακτικές, κατάφεραν 
να μετατρέψουν μια περιφερειακή κρίση 
σε παγκόσμια. Εξετάζοντας τα κίνητρα της 
κυβέρνησης Τραμπ πίσω από αυτήν τη 
στάση, εύκολα μπορεί να σκεφτεί κάποιος 
τον παράγοντα του πετρελαίου. Η Βενε-
ζουέλα κατέχει την πρωτοκαθεδρία σε 
αποθέματα αργού πετρελαίου και βρίσκεται 
στην «πόρτα» των ΗΠΑ, εάν συγκριθεί με 
άλλους πετρελαϊκούς παίκτες. Διά στόμα-
τος του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας 
του Λευκού Οίκου,  , έγινε η 
«ωμή» παραδοχή ότι, εάν πάρει τα ηνία 
της χώρας ο Γκουαϊδό, θα επωφελούνταν 
οι πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Εντούτοις, κατά την περίοδο 
των εντάσεων επί προεδρίας Τσάβες στη 
Βενεζουέλα, οι πωλήσεις πετρελαίου προς 
τις ΗΠΑ δεν είχαν επηρεαστεί, ενώ ακόμη 
και τώρα οι αμερικανικές εταιρείες είναι 
ενεργές στη Βενεζουέλα. 

 ε  μοκ
Εάν το κίνητρο δεν είναι το πετρέλαιο, 

αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για 
τη συνήθη πρακτική των ΗΠΑ της «εξα-
γωγής» δημοκρατίας. Όμως, και αυτό το 
επιχείρημα εύκολα μπορεί ν’ ανατραπεί, 
εάν αναλογιστεί κανείς άλλες περιπτώσεις 
στην επικράτεια της Λατινικής Αμερικής, 

στις οποίες οι ΗΠΑ, όχι μόνο έκαναν τα 
«στραβά μάτια» σε μη δημοκρατικά 
καθεστώτα, αλλά τάχθηκαν στο πλευρό 
τους. Όταν ο πρόεδρος της Ονδούρας 

   κέρδισε τις 
εκλογές το 2017 με νοθεία, οι ΗΠΑ τον 
υποστήριξαν. Παράλληλα, ο Υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ,  , 
υποστήριξε έμμεσα τον Πρόεδρο της 
Γουατεμάλα,  , όταν με 
αντιδημοκρατικό τρόπο απέρριψε την 
επιτροπή κατά της διαφθοράς που είχε 
συγκροτήσει ο ΟΗΕ. Τέλος, η τοποθέτηση 
του αμφιλεγόμενου  , ως 
πρέσβη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δεν 
ενισχύει τα επιχειρήματα ότι η Αμερική 
έχει ως στόχο την προώθηση της δημο-
κρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη χώρα. 

ο μ ικ  
κ ν ο ν  

Εάν τα κίνητρα του Τραμπ δεν είναι 
το πετρέλαιο ή η εκδημοκρατικοποίηση 
της Βενεζουέλας, τότε τι οδήγησε τις ΗΠΑ, 
σε αυτήν τη χρονική στιγμή, να δείξουν 
τα δόντια στο καθεστώς Μαδούρο και να 
«επιβάλουν» την ανατροπή του; Αναλυτές 
βλέπουν σε αυτήν την κρίση μια μοναδική 
ευκαιρία για τις ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο 
της «πίσω αυλής» τους, μετά από σχεδόν 20 
χρόνια περιθωριοποίησης. Όταν ο  

 ανέλαβε την προεδρία της Βενε-
ζουέλας το 1999, έδωσε την υπόσχεση να 

συντρίψει την οικονομική αυστηρότητα που 
προωθείτο από τις ΗΠΑ και θεωρείτο ως 
η πηγή της ανισότητας και της φτώχιας της 
περιφέρειας. Αυτή η «επανάσταση» κατά 
των ΗΠΑ μεταδόθηκε και στην υπόλοιπη 
Λατινική Αμερική, με αριστερά κόμματα 
να κερδίζουν στις εκλογικές αναμετρήσεις 
και να δημιουργούν σιγά-σιγά στρατηγικές 
συνεργασίες για να αντιμετωπίσουν την 
επιρροή των ΗΠΑ, κάνοντας, παράλληλα, 
ανοίγματα στη Ρωσία και την Κίνα. Πλέον, 
όμως, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και οι αρι-
στερές κυβερνήσεις βρίσκονται ενώπιον 
του λαού τους με κατηγορίες διαφθοράς 
και οικονομικής εξάντλησης. δη, στην 
Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή και το Περού, 
οι ηγέτες τους έχουν κάνει στροφή 180 
μοιρών από τις πολιτικές των προκατόχων 
τους. Για τις ΗΠΑ, είναι κομβικής σημασίας 
να αποκόψουν την επιρροή της Κίνας και 
της Ρωσίας στην περιφέρεια και η αλλαγή 
του καθεστώτος στη Βενεζουέλα θα τους 
φέρει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον 
στόχο. Οι πιέσεις, δε, για άμεση ανατροπή 
του Μαδούρο δεν είναι τυχαίες, καθώς ο 
χρόνος είναι καθοριστικός. Όσο βρίσκεται 
στην εξουσία αυτό το καθεστώς, δίνονται 
περισσότερες ευκαιρίες στη Ρωσία και την 
Κίνα να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που 
δεν θα αποκλείει εντελώς την επιρροή τους 
στη Βενεζουέλα ή την περιφέρεια, αποτρέ-
ποντας την απώλεια όχι μόνον όλων όσοι 
έχουν επενδύσει, αλλά και τις μελλοντικές 
ευκαιρίες στην περιοχή. 

  σ μά ι  
μ ι ο   σ

Στο στρατόπεδο της Ρωσίας, παρά τη 
διαβεβαίωση της πλήρους υποστήριξης 
στο «απειλούμενο» καθεστώς του Νικολάς 
Μαδούρο, άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια 
αμφιβολίας, ότι ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας 
θα επιβιώσει αυτής της δοκιμασίας. Αν και 
η Μόσχα δεν έχει άρει αυτήν τη στήριξη, 
άρχισε να αναγνωρίζει ότι η οικονομική 
κρίση που μαστίζει τους Βενεζουελάνους 
απορροφά και τα τελευταία ίχνη της λαϊκής 
υποστήριξης της επίσημης κυβέρνησης. 
Την ίδια ώρα, η απροθυμία του στρατού 
να θέσει υπό έλεγχον την «εξέγερση», 
περιορίζει την ικανότητα της κυβέρνησης 
να χρησιμοποιήσει βία για να κτυπήσει τη 
«ρίζα» των διαφωνούντων. Το Κρεμλίνο, 
αν και παραμένει σε επιφυλακή για τους 
υποστηριζόμενους από τις ΗΠΑ πολιτικούς 
αντιπάλους του Μαδούρο, αναγνωρίζει ότι 
έχει λίγους τρόπους να εξασφαλίσει την 
επιβίωση ενός συμμάχου, ο οποίος είναι 
υπερβολικά «χρεωμένος» για να τον δια-
σώσει και πολύ μακριά σε απόσταση για να 
τον υποστηρίξει στρατιωτικά. Για χρόνια, η 
Ρωσία, μαζί με την Κίνα, όντας οι μεγαλύτεροι 
υποστηρικτές του Μαδούρο, παρέχοντας 
δάνεια και επενδύσεις δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, δεν θα αφήσουν να πέσει χωρίς 
μάχη η Βενεζουέλα. Εντούτοις, η Μόσχα 
απέκλεισε την πιθανότητα να παράσχει 
οικονομική βοήθεια σε ένα σύμμαχο, ο 
οποίος δεν έχει εξοφλήσει τα παλιά του χρέη.  

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ Α ΙΛΛΕ Σ 
ΕΟΔΟΥΛΟΥ* 

c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy
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ο νέο κεφάλαιο της 
πολιτικής κρίσης στη 
Βενεζουέλα, το οποίο 
πήρε διεθνείς διαστά-
σεις, άρχισε να γράφεται 
-καθόλου τυχαία- στις 
23 Ιανουαρίου, επέτειο 

της συντριβής του δικτάτορα   
 το 1958. Σε μια κίνηση υψηλού 

συμβολισμού, η βενεζουελανή αντιπολίτευ-
ση άρχισε την αντεπίθεσή της με μπροστά-
ρη τον μέχρι τότε άγνωστο πολιτικό, Χουάν 
Γκουαϊδό, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε 
Πρόεδρος. Το μήνυμα πίσω από αυτήν 
την ενέργεια της αντιπολίτευσης ήταν 
ξεκάθαρο: Ταύτιση της διακυβέρνησης 
Μαδούρο με τη δικτατορία. 

Σε αυτό το πολιτικό χάος, πέρα από 
τις εμφύλιες διαμάχες που λαμβάνουν 
χώραν, καταγράφεται ανοικτά, πλέον, 
μια γεωπολιτική αναμέτρηση πάνω από 
τη Βενεζουέλα μεταξύ των παγκόσμιων 
δυνάμεων, με ηγήτορες τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία. Στη μάχη αυτή των «γιγάντων», 
όμως, ίσως το μόνο θύμα να είναι η Βε-
νεζουέλα, μια χώρα η οποία έχει χάσει 
ήδη πάρα πολλά. Για χρόνια υποφέρει 
από την ελεύθερη πτώση της οικονομίας 
της, με το μέγεθος του προβλήματος 
να παίρνει ιστορικές διαστάσεις. Ο 
πληθωρισμός ξεπέρασε το ένα εκα-
τομμύριο τοις εκατόν, ενώ πάνω από 
τρία δισεκατομμύρια Βενεζουελανοί 
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.  

Ενώ οι Ρώσοι αξιωματούχοι 
δημοσίως είχαν αποκλείσει τις 
οποιεσδήποτε συνομιλίες με την 

αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, ανα-
λυτές επισημαίνουν ότι παρασκηνιακά 
γίνονται διεργασίες. Βλέποντας ότι κάθε 
μέρα που περνάει, μετράει εις βάρος 
της νομιμότητας της κυβέρνησης Μα-
δούρο, οι ισορροπίες αλλάζουν υπέρ 
του Γκουαϊδό. Ο αυτοανακηρυχθείς 
πρόεδρος, έχοντας επίγνωση της στή-
ριξης του πολιτικού του αντιπάλου από 
τη Ρωσία και την Κίνα, διαβεβαίωσε σε 
συνέντευξη ότι θα σεβαστεί τις συμφω-
νίες που υπεγράφησαν με το καθεστώς 
του Μαδούρο, εφόσον έγιναν νόμιμα, 
επισημαίνοντας ότι μια «δημοκρατική» 
Βενεζουέλα θα διασφαλίσει καλύτερα 
τις επενδύσεις των δύο χωρών. Έτσι κι 
αλλιώς, η Βενεζουέλα έχει περισσότερο 
συμβολική παρά ουσιαστική αξία για 
τη στρατηγική της Ρωσίας. Μπορεί να 
είναι το «προπύργιο» της Μόσχας στην 
«πίσω αυλή» των ΗΠΑ, εντούτοις το 
Κρεμλίνο δεν έχει τη δυνατότητα να 
αποστείλει εκεί στρατιωτικές δυνάμεις, 
όπως έπραξε στην περίπτωση της Συ-
ρίας και τη στήριξη στο καθεστώς του 
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την πραγματικότητα αυτό 
που αγχώνει τις Βρυξέλλες 
για τις επικείμενες Ευρω-
εκλογές του Μα ου δεν 
είναι πως οι ευρωσκε-
πτικιστές θα πάρουν τον 
έλεγχο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αλλά το γεγονός ότι ενδε-
χόμενη -και πολύ πιθανή- ενίσχυσή τους 
θα μπορούσε να αποτελέσει τα βαρίδια της 
ευρωπαϊκής ζυγαριάς, η οποία τελικά θα 
γείρει προς τη μια ή προς την άλλη κατεύ-
θυνση. Το 2019 είναι εκ των πραγμάτων η 
χρονιά που θα αποφασίσει πλέον οριστικά 
τη μελλοντική κατεύθυνση της ΕΕ και αυτή 
η ευρω-εκλογική αναμέτρηση είναι ίσως 
η πιο κομβική στην ιστορία της Ένωσης. 

Εδώ και σχεδόν μια διετία ο Εμμανουέλ 
Μακρόν, ο οποίος παρέλαβε τα ηνία από 
την Άγκελα Μέρκελ, προσπαθεί αλλά δεν 
κατάφερε να πείσει τα κράτη-μέλη σε συ-
σπείρωση για τις μεταρρυθμιστικές του 
ιδέες. Ο κύβος είναι έτοιμος και θα ριφθεί, 
είτε υπέρ εκείνων που επιθυμούν τη με-
ταρρύθμιση της ΕΕ ή προς τα διάφορα είδη 
λαϊκιστών ή προς μια νέα ομάδα συνασπι-
σμένων επιβραδυντών της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, προερχομένων κυρίως από 
χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου 
και της Βόρειας Ευρώπης. 

 εισ ο  ν 
ευ σκε ικισ ν

Τα πρόσφατα χρόνια, οι ευρωσκεπτικι-
στικές, λαϊκιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις 
έχουν «εισβάλει» σε πολλά κράτη-μέλη. 
Η Ιταλία είναι το πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα εθνικών εκλογών που ανέδειξαν 
στην κυβέρνηση ένα λαϊκίστικο και ένα 
ακροδεξιό κόμμα, τους Πέντε Αστέρες και 
τη Λέγκα. Ο Μαρκ Ρούτε της Δανίας ηγεί-
ται πλέον των κρατών της Σκανδιναβικής 
Χερσονήσου,  γνωστών με το παρατσού-
κλι της «νέας Χανσεατικής Ένωσης». Στη 
Γερμανία το  είναι τρίτο κόμμα και 
σε κάθε εθνική εκλογική αναμέτρηση 
καταγράφει νέα άνοδο. Στην Ισπανία η 
κυβέρνηση μειοψηφίας είναι αντιμέτωπη 
με τους αποσχιστές της Καταλωνίας. Και η 
Γαλλία, με δεύτερο κόμμα την ακροδεξιά 
της Μαρίν Λεπέν, είναι αντιμέτωπη με τις 
πιέσεις των «κίτρινων γιλέκων». 

Το 2019 τέτοιες δυνάμεις θα συνεχί-
σουν να επηρεάζουν και να πιέζουν την 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΑ ΚΗΣ ΕΝ ΣΗΣ

Πολιτική καταιγίδα ενόψει

Ευρώπη. Κι αυτό γιατί οι παράγοντες 
που συνέβαλαν στην άνοδό τους εξακο-
λουθούν να υπάρχουν. Θέματα όπως η 
χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, ο σκεπτι-
κισμός ως προς τα φαινομενικά οφέλη 
της παγκοσμιοποίησης, η αυξανόμενη 
ανισότητα του πλούτου, η αγωνία για τη 
μετανάστευση, οι δημογραφικές αλλαγές 
και οι ανησυχίες για την απώλεια εθνικής 
κυριαρχίας είναι προφανές ότι ενισχύουν 
πολιτικές δυνάμεις που αμφισβητούν τα 
όργανα λήψης αποφάσεων.

Η πραγματική απειλή που 
γιγαντώνεται μέσα από 

την άνοδο των λα κιστι-
κών και εθνικιστικών δυ-
νάμεων είναι η επιβίωση 

της ΕΕ, υπό τη μορφή που 
την ξέρουμε σήμερα 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ 
Μακρόν δύσκολα θα ξεχάσει 
τις κινητοποιήσεις των συνδι-

κάτων, των μαθητών, των φοιτητών, των 
εργαζομένων και των χαμηλότερων τά-
ξεων του πληθυσμού, οι οποίοι βγήκαν 
στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσης. Η αντίδραση δεν 
ήταν αναμενόμενη, με αποτέλεσμα αρ-
κετοί υπουργοί να εγκαταλείψουν την 
Κυβέρνηση, ενώ οι εναπομείναντες συ-
νεργάτες του Μακρόν αποφάσισαν να 
τον συμβουλεύσουν να προχωρήσει στον 
απευθείας διάλογο και στην εξαγγελία 
μερικών μέτρων στήριξης των ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού.

Αρκετοί Γάλλοι πολίτες, όπως και με-
ρίδα των γαλλικών ΜΜΕ, αποκαλούν 
τον Μακρόν «Πρόεδρο των πλουσίων», 
αφού αρκετοί επιχειρηματίες στήριξαν 
την υποψηφιότητά του. Η απόσταση του 
Προέδρου από τη βάση του λαού έχει 
οδηγήσει τη δημοτικότητά του σε κατα-

κόρυφη πτώση και βρίσκεται κοντά στο 
25%, την ίδια στιγμή που πέραν του 70% 
του πληθυσμού της χώρας στηρίζουν τις 
κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων».

Η Γαλλία, όπως γράφει ο Δημήτρης 
Κούλαλης στο άρθρο του «Η τρομοκρατία 
της γραβάτας», είναι η δεύτερη οικονομική 
και πολιτική δύναμη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και μια από τις μεγαλύτερες 
πολεμικές βιομηχανίες παγκοσμίως, 
με έσοδα 6 δισεκατομμύρια από τη 
βιομηχανία όπλων, ενώ 8,7 εκατομμύ-
ρια πολίτες βρίσκονται κάτω από το όριο 
της φτώχιας.  

Παρόλα αυτά, ο Γάλλος Πρόεδρος, 
σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα  

, ζει στο Παλάτι των Ηλυσίων με 365 
δωμάτια, αγνοώντας ότι αρκετός κόσμος 
πεινά και χρήζει κοινωνικής φροντίδας 
και στήριξης.  

Κοινωνικά ή και επίκαιρα θέματα, 
όπως η Οικολογία, δεν «αγγίζουν» την 
Κυβέρνηση, γι’ αυτό παραιτήθηκε ο επι-

κεφαλής του εν λόγω Υπουργείου. Αντί, 
λοιπόν, ο Μακρόν να κατεβεί στη βάση, 
να προσεγγίσει το κίνημα των «κίτρινων 
γιλέκων», εξακολουθεί να τους αντιμε-
τωπίζει με κάποιαν αλαζονεία και ίσως 
περιφρόνηση.

Ο Μακρόν κατόρθωσε να κερδίσει 
την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών, 
δηλώνοντας ακομμάτιστος, εξαγγέλλοντας 
ούριο άνεμο ανανέωσης στην υπάρχουσα 
κατάσταση της Γαλλίας και επιδεικνύο-
ντας φρεσκάδα και ζωντάνια, η οποία, 
ωστόσο, ενάμιση χρόνο μετά, άρχισε να 
χάνει τη λάμψη της.

Επομένως, οι αντιφάσεις λόγων και 
έργων του Γάλλου Προέδρου έχουν πλέον 
καταστήσει ορατό τον κίνδυνο εκλογής 
της/του υποψηφίου της ακροδεξιάς στις 
επόμενες προεδρικές εκλογές. 

Η διαδεδομένη φημολογία, που 
θέλει τους Γάλλους ψηφοφόρους στον 
δεύτερο γύρο των εκλογών, να ψηφί-
ζουν τον οποιονδήποτε ανθυποψήφιο 

της ακροδεξιάς, ενδέχεται να χρεωθεί 
κυρίως στον Μακρόν. 

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική του Γάλλου 
Προέδρου «γονάτισε» τους φτωχούς και 
τους πολιτικά αχρωμάτιστους αγρότες 
της επαρχίας. Η πάλαι ποτέ χώρα της 
Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αδελφο-
σύνης, οδεύει προς ένα αβέβαιο μέλλον.  

Τα «κίτρινα γιλέκα» φαίνεται ότι έχουν 
ήδη «ροκανίσει» την πολυτελή προε-
δρική καρέκλα του Μακρόν, ο οποίος, 
αν δεν επαναρχίσει τον διάλογο με τους 
Γάλλους πολίτες, θα δει τα ποσοστά του 
κόμματός του να μειώνονται κατακόρυ-
φα στις επικείμενες Ευρωεκλογές. Αν η 
γαλλική ακροδεξιά βγει ενισχυμένη από 
τις Ευρωεκλογές, θα είναι πιο εύκολο 
να εκλέξει την/τον υποψήφιό της στην 
Προεδρία της Γαλλίας το 2022.

Η γαλλική δημοκρατία σείεται από τις 
κοινωνικές εξεγέρσεις 230 χρόνια μετά 
τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Γάλλος Πρόε-
δρος έχει διχάσει τη χώρα αγνοώντας ότι 

η ενότητα, όπως είπε ο Γάλλος πολιτικός 
Ετιέν Φαζόν, είναι μια μάχη, την οποία 
ο Μακρόν φαίνεται να χάνει. Η Γαλλία 
έχασε πλέον την προσωπολατρία του 
ηγέτη, όπως συνέβη με τους Ντε Γκωλ 
και Μιτεράν και κάθε προσπάθεια επα-
ναφοράς της από τον σημερινό Πρόεδρο, 
για να παρουσιάζεται ως «το παιδί του 
λαού» (    ), πέφτει στο κενό.

Ο Μακρόν έχει καταφέρει σε μικρό 
χρονικό διάστημα να διαιρέσει τη γαλλική 
κοινωνία σε λίγους και πολλούς. Αυτή η 
στάση θα έχει πολιτικές συνέπειες, τόσο 
για τον ίδιο όσο και για τη χώρα.  Όταν, 
λοιπόν, οι λίγοι πλούσιοι κάνουν πόλεμο, 
όπως είπε ο Ζαν-Πολ Σαρτρ, «είναι οι 
φτωχοί που πεθαίνουν».  

Ο πόλεμος, λοιπόν, στο εσωτερικό της 
Γαλλίας δεν γίνεται με όπλα, αλλά με τα 
νεύρα και τις αντοχές των εργαζομένων, 
οι οποίοι, πριν εξαθλιωθούν, διεκδικούν, 
για να μην πεινάσουν.

*Δήμαρχος Δερύνειας
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ψηφοφόροι, που δεν έχουν σε υψηλή εκτί-
μηση τις ευρωεκλογές, θεωρώντας πως 
οι Βρυξέλλες αποφασίζουν σε βάρος της 
καθημερινότητάς τους, ενδέχεται να τιμω-
ρήσουν τις κυβερνήσεις τους εκλέγοντας 
ένα κοινοβουλευτικό σώμα με γερή παρου-
σία αντισυστημικών κομμάτων, τα οποία 
θα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο 
κατακερματισμένο σώμα που ελέγχεται 
σήμερα από τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις.

ι ε ι σει  
σε ε νικ  ε ε ο

Είναι προφανές ότι οι Ευρωεκλογές 
επηρεάζουν και σε εθνικό επίπεδο όλα τα 
κράτη-μέλη, αφού η διαδικασία αποτελεί 
σφυγμομέτρηση και για την πολιτική 
κατάσταση εντός της χώρας. Με την ολο-
κλήρωση των Ευρωεκλογών, τα πολιτικά 
κόμματα της κάθε χώρας θα κάνουν τον 
απολογισμό τους, προκειμένου να χαρ-
τογραφήσουν το πολιτικό τους μέλλον. 
Δεν αποκλείεται μάλιστα σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπου οι κυβερνήσεις είναι 
ανοχής ή αστάθειας, να δούμε την άμεση 
κήρυξη πρόωρων εκλογών. Σενάριο ιδι-
αίτερα πιθανό για την Ισπανία, ή ακόμη 
και για την Ιταλία και τη Γερμανία, οι 
οποίες κυβερνώνται από αμήχανους 
συνασπισμούς.

ο μμ  
μον   ε ου

Το σημαντικό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις 
είναι πως οι πολίτες της Ευρώπης, στην 
πλειοψηφία τους συνεχίζουν να θέλουν 
την παραμονή της χώρας τους στην ΕΕ. 
Επιθυμία που κατά κύριο λόγο προέρχεται 
από τον φόβο των απρόβλεπτων συνεπειών 
της αποχώρησης από την ΕΕ, με τις οποί-
ες είναι ήδη αντιμέτωπη η Βρετανία. Γι’ 
αυτό άλλωστε και οι πιο σκληροπυρηνικοί 
πολιτικοί ηγέτες των ευρωσκεπτικιστικών 
κομμάτων, όταν αναλάβουν τα ηνία μιας 
χώρας, ρίχνουν τους τόνους και μιλούν 
για μια διαφορετική Ευρώπη, αλλά όχι 
για καθόλου Ευρώπη. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται, λοιπόν, 
μέσα από τις πολιτικές αναλύσεις είναι πως 
η πραγματική απειλή που γιγαντώνεται 
μέσα από την άνοδο των λαϊκιστικών και 
εθνικιστικών δυνάμεων είναι η επιβίωση 
της ΕΕ, υπό τη μορφή που την ξέρουμε 
σήμερα. Ο φόβος προς το άγνωστο, για 
τους πολίτες της Ευρώπης δίνει σκληρή 
μάχη με τα όρια της αντοχής τού σήμερα. 

Τα καλά νέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι πως δεν υπάρχουν πολλές γενικές 
εκλογές προγραμματισμένες για φέτος 
στην Ευρώπη. Το κακό νέο είναι πως οι 

Η   

Ο  

Ο λαϊκισμός σάρωσε στη μεγα-
λύτερη ηγεμονική δύναμη του 
πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής, σάρωσε και στη Βρετα-
νία, την ώρα του δημοψηφίσματος για 
το . Κέρδισε τις εντυπώσεις και 
τα ηνία και στην Ιταλία, αλλά και στην 
Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία, 
στην Τσεχία, στη Σλοβακία. Χτύπησε μετά 
βεβαιότητος την πόρτα της Γερμανίας και 
της Γαλλίας και κατευθύνεται και στην 
Ολλανδία. Ελλάδα και Κύπρος δεν θα 
αποτελέσουν, σύμφωνα με τις δημοσκο-
πήσεις των Βρυξελλών, εξαίρεση. 

Οι Βρυξέλλες τρέχουν και δεν 
φτάνουν να αναστρέψουν το 
εύφορο έδαφος που έστρωσε 

στους λαϊκιστές ο άσχημος τρόπος με τον 
οποίο αναπτύχθηκε η παγκοσμιοποίηση, 
η οποία άφησε πολύ κόσμο στα άδυτα της 
οικονομίας. Στις διαρκείς γεωπολιτικές 
συγκρούσεις που προκαλούν τα μεγάλα 
ρεύματα μεταναστών. Τα φιλοευρωπαϊκά 
κόμματα στην πραγματικότητα έχουν 
μόλις δύο μήνες για να μπορέσουν να 
προτείνουν λύσεις, να εξεύρουν θέσεις 
εργασίας και να μιλήσουν για αυξήσεις 
εισοδημάτων. Να πείσουν ότι το μέλλον, 
το άμεσο μέλλον, θα είναι καλύτερο, γιατί 
αν δεν πείσουν, η πληγή θα είναι βαθιά. 
Οι Ευρωεκλογές θα αποτελέσουν μια 
σκληρή δοκιμασία για το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα…

ΑΝΤΡΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

ΜΑΡΙΝΑ ΑΤ ΗΚ ΣΤΑ
.

ι κοιν νικ  νισ ε
Μεταξύ των καυτών ζητημάτων -που 

αφενός καίνε τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, 
αφετέρου  δίνουν δυναμική στα άκρα- είναι 
αυτά των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι φιλό-
δοξοι στόχοι της Κομισιόν έχουν μείνει μόνο 
στα λόγια και στα χαρτιά, με αποτέλεσμα οι 
πολίτες της ΕΕ να προσπερνούν τις υπο-
σχέσεις αυτές αδιάφορα ή, στην καλύτερη 
περίπτωση, να τις ακούνε με δυσπιστία. Κι 
αυτό γιατί, παρά τις υποσχέσεις των Βρυξελ-
λών, στις περισσότερες χώρες παρατηρείται 
διαρκής αύξηση των κοινωνικών ανισο-
τήτων και, ευρύτερα, των εισοδηματικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων. 

Η εμμονή στις πολιτικές λιτότητας, που 
τώρα υπόσχονται ότι θα αποτελέσουν πα-
ρελθόν, η σφιχτή έως αρνητική πολιτική 
στάση στο ζήτημα της ενίσχυσης των δη-
μόσιων επενδύσεων, η απορρύθμιση της 
αγοράς εργασίας, έχουν εξοργίσει τους 
πολίτες και δεν αποκλείεται οι συνέπειες 
των αποτυχημένων επιλογών των συντηρη-
τικών πολιτικών ηγεσιών στην ΕΕ να έχουν 
αντίστροφες και ανάλογες αντιδράσεις την 
ώρα της κάλπης, που οι ψηφοφόροι θα 
πρέπει να διαλέξουν ποιους θα στηρίξουν 
και ποιους θα αφήσουν πίσω. Εύκολες 
λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε και η «χαλαρή» 
ψήφος αποτελεί επιλογή. 



Της Κυριακής

Έρευνα 14
10.02.2019

Η ακτινογραφία της Συνόδου  7 στα  

υρεία δημοσιότητα 
έλαβε στα κυπριακά 
ΜΜΕ και στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης η 5η Σύνοδος 
Κορυφής των Νοτίων 
Χωρών της ΕΕ (  

7), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 
Ιανουαρίου στη Λευκωσία. Το ζωηρό 
ενδιαφέρον που επέδειξαν τα έντυπα 
και διαδικτυακά μέσα καθώς και οι 
χρήστες των κοινωνικών δικτύων 
για τη διοργάνωση της Συνόδου κα-
ταγράφεται σε έρευνα που διεξήγαγε η 
εταιρεία  . Αξιοποιώντας 
σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής απο-
δελτίωσης έντυπων και διαδικτυακών 
μέσων, η   κατέγραψε 
και ανέλυσε τα δημοσιεύματα και τις 
αναφορές σχετικά με τη Σύνοδο των 

 7 και τα στοιχεία που προέκυψαν 
είναι άκρως ενδιαφέροντα. Η έρευνα 
κάλυψε την περίοδο 22 Ιανουαρίου 
μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 
3 Φεβρουαρίου, και ανέδειξε, μεταξύ 
άλλων, τους δημοφιλέστερους ηγέτες 
που συμμετείχαν στη Σύνοδο.

Η εταιρεία   εξειδι-
κεύεται στον τομέα της ηλεκτρονικής 
αποδελτίωσης έντυπων, διαδικτυακών 
και ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, ανάλυσης 
περιεχομένου και .

Ο συνολικός αριθμός αναφορών 
στη Σύνοδο Κορυφής των  7 τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο έφθασε 
τις 2.030 και οι περισσότερες εξ αυτών 
καταγράφηκαν την ημέρα διεξαγωγής 
της Συνόδου, στις 29 Ιανουαρίου. Δη-
μοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο ήταν το 

, ενώ από την ανάλυση περιε-
χομένου στην οποία προέβη η  

 διαπιστώθηκε ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
συγκέντρωσε τις περισσότερες ονομα-
στικές αναφορές από όλους τους πο-
λιτικούς ηγέτες που συμμετείχαν στη 
Σύνοδο. Δεύτερος σε αναφορές ήταν 
ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ 
Μακρόν και τρίτος ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας. Το χαμηλό-
τερο ποσοστό αναφορών είχε ο Ισπανός 
Υπουργός Εξωτερικών Χοσέπ Μπορέλ 
Φοντέλ. Υπενθυμίζεται ότι στη Σύνοδο 

Ε Ε  ΤΗ   
  Τ   

Κ  Τ  Ε Ε Ε  Τ  
 ΤΗ 

Ο    
Το Γράφημα 1 καταγράφει τις αναφορές που έχουν γίνει στα διαδικτυακά 

μέσα για κάθε πολιτικό ηγέτη από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Ιανουαρί-
ου 2019. Συγκεκριμένα, τις περισσότερες αναφορές με ποσοστό 34,46% είχε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενώ το χαμηλότερο 
ποσοστό αναφορών είχε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών,  Χοσέπ Μπορέλ Φο-
ντέλ με 3,29%. Δεύτερος δημοφιλέστερος με ποσοστό 20,52% ήταν ο Πρόεδρος 
της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Αρκετές αναφορές έγιναν και για τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 20,23%. 

Το Γράφημα 3 καταγράφει τις αναφορές 
που έχουν γίνει στις διάφορες πλατφόρμες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα έντυπα 
ΜΜΕ καθώς και το διαδίκτυο σχετικά με 
την 5η Σύνοδο Κορυφής των  7 με-
ταξύ 22 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 
2019. Το  αναδεικνύεται ως το πιο 
πολιτικοποιημένο μέσο, αφού έχει τη μερίδα 
του λέοντος των αναφορών, με ποσοστό 
57,55%. Υψηλό ποσοστό αναφορών υπήρ-
ξε και στα διαδικτυακά μέσα με ποσοστό 
35,99%. Το χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 
0,24%, των αναφορών, καταγράφηκε στην 
πλατφόρμα , ενώ περιορισμένο 
ήταν το μερίδιο των έντυπων ΜΜΕ ως 
μέρος του συνόλου των αναφορών.  

 ο ιο 
ο ι ικο οι μ νο 

υκν  ν ο ν  
Το Γράφημα 2 απεικονίζει ανά ημέρα την πυκνότητα των αναφορών στους ηγέτες των 7 χωρών. Η ημέρα διεξαγωγής της Συνόδου είχε τον μεγαλύτερο 

αριθμό αναφορών, ενώ οι λιγότερες αναφορές καταγράφονται στις 27 και 31 Ιανουαρίου. 

ν ο     
Το Γράφημα 4 παρουσιάζει τις αναφορές που έγι-

ναν ανά ημέρα στα διαδικτυακά και έντυπα μέσα. Η 
κλιμάκωση των αναφορών δεν ακολουθεί μια ισορ-
ροπημένη πορεία, αλλά παρουσιάζει μια απότομη 
εκτίναξη τις ημέρες της συνόδου, επιβεβαιώνοντας 
την τάση όταν ένα γεγονός ή μια είδηση δεν έχει 
αρνητική τροπή, η διάρκεια ενασχόλησης του κοινού 
μαζί της είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Αναλυτικά, ο 
μεγαλύτερος αριθμός αναφορών σχετικά με τη Σύνοδο 
ήταν την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, ενώ ο χαμηλότερος 
την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου. Υψηλό ποσοστό αναφορών 
υπήρξε και τις επόμενες δύο μέρες από την ημέρα 
της συνάντησης των πολιτικών ηγετών. 

υ ν ε ε  ει  
Το Γράφημα 5 παρουσιάζει ένα συνδυασμό των λέξεων/ονομάτων που χρησιμοποιήθηκαν πιο συχνά στο διαδίκτυο για τη Σύνοδο και την πυκνότητα των 

αναφορών για κάθε λέξη, που σηματοδοτείται από το μέγεθος της κάθε λέξης στο γράφημα. Όπως διαφαίνεται, λέξεις όπως «ασφάλεια», «πρόεδρος» αλλά και το  
  κυριάρχησαν στην αναζήτηση των χρηστών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των  7 στην Κύπρο.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, λόγω της διεθνούς εμβέλειας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  οι αναφορές σχετικά με τη Σύνοδο δεν περιορίζονται γεω-
γραφικά, αλλά μόνο γλωσσικά (χρήση Ελληνικών). Η έρευνα εστίασε ταυτόχρονα και στην καταγραφή αναφορών όπου οι λέξεις κλειδιά χρησιμοποιούνταν με 
διάφορες παραλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση τόσο λατινικών όσο και ελληνικών χαρακτήρων.  

Γυρίζοντας στην Κύπρο το 1967, οι όχι 
ιδιαίτερα καλές εμπειρίες από το βρε-
τανικό σύστημα υγείας με οδήγησαν 

να ζητήσω από τους αρμοδίους Λειτουργούς 
Προγραμματισμού να ψάξουν να βρουν το 
καλύτερο σύστημα στην Ευρώπη, για να 
αντικαταστήσουμε το ίδιο που είχαμε στην 
Κύπρο. Σύντομα είχα την έκθεσή τους: το 
καλύτερο σύστημα ήταν το ασφαλιστικό κι 
εφαρμόζετο στη Γερμανία. Αφού ετοιμάσαμε 
ολοκληρωμένη μελέτη, την έστειλα στον τότε 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, 
με την εισήγηση να την προωθήσουν, αν 
συμφωνούν. Εμείς, θα μαστε μαζί σας! Το 
Υπουργείο συμφώνησε.  

Αναμέναμε ότι με ένα τέτοιο σχέδιο πολύ 
περισσότεροι παίκτες και πολύ περισσότεροι 
πόροι θα προσελκύονταν στον τομέα της 
υγείας, αφού θα έσπαζε το «μονοπώλιο» 
των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, από 
τις οποίες 80% του πληθυσμού ανέμεναν 
δικαιωματικά δωρεάν ή με χαμηλό κόστος 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο Προϋπο-
λογισμός ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στην 
εξασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
σε όλον αυτόν τον κόσμο. Είναι προς τιμήν 
τους που οι κυριότεροι κοινωνικοί εταίροι 
αποδέχτηκαν από την αρχή το ΓεΣΥ.

Παρά την εισβολή, οι σχετικές ενέργειες 
είχαν στόχο τη δημιουργία των προϋποθέ-
σεων για ομαλή εφαρμογή του. Ο τομέας 
της Υγείας αποδείχθηκε ένας από τους πιο 
δύσκολους για αλλαγές. Το σχετικά υψηλό 
επίπεδο υγείας του λαού, η πολύ καλή 
κατάρτιση του προσωπικού, η επιτυχής 
αντιμετώπιση ασθενειών και το αίσθημα 
ασφάλειας που δημιουργεί η λειτουργία 
του δυαδικού συστήματος δημόσιων και 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στη συνέχεια 

απέτρεψαν την εμφάνιση κρίσεων στον 
τομέα. Είναι, όμως, ταυτόχρονα διάχυ-
τη η απογοήτευσή μας γι’ αυτά που δεν 
έγιναν: Να μετατραπεί η Κύπρος σε ένα 
σύγχρονο περιφερειακό κέντρο υγείας, 
που να εξυπηρετεί όλους τους Κυπρί-
ους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση. 

Έπρεπε πρώτα να δημιουργήσουμε την 
αναγκαία υποδομή και να επενδύσουμε στον 
ανθρώπινο παράγοντα. Τότε οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες Υγείας λειτουργούσαν μέσα σε 
παλιά κτήρια, ενώ οι λίγες ιδιωτικές κλινικές 
ήταν μικρές και στηρίζονταν σε ένα άτομο, τον 
ιδιοκτήτη-γιατρό. Μαζί με την αναβάθμιση 
των νοσοκομείων εξαγγέλθηκε η πρόθεση 
για ενθάρρυνση και υποβοήθηση δημιουρ-

γίας ιδιωτικών πολυκλινικών από το Σχέδιο 
Ανάπτυξης, 1967-1971. Όλα ήταν έτοιμα 
για να αρχίσει η ανέγερση νέου Γενικού 
Νοσοκομείου στη Λευκωσία, στην περιοχή 
ΒΜΗ, όταν έγινε η εισβολή. Ο χώρος δεν 
προσφερόταν πια. Μια πρώτη ουσιαστική 
λύση έδωσε η ανέγερση του Μακάρειου 
Νοσοκομείου, με απόφαση του Μακα-
ρίου και το πρόγραμμα ανακαίνισης του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Τέλος, 
ιδρύθηκαν εξωτερικά ιατρεία σε προάστια 
της πρωτεύουσας και ιατρικά κέντρα στην 
ύπαιθρο, σε όλες τις επαρχίες. 

Στο μεταξύ, δόθηκε περισσότερη έμφα-
ση στην ανέγερση σύγχρονων επαρχιακών 
νοσοκομείων στις αντίστοιχες πόλεις. Το 
σχέδιο ήταν να δημιουργήσουμε μια πυρα-

μίδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών που να 
ξεκινά από επεμβάσεις σε μικρά περιστατικά 
στα ιατρικά κέντρα της υπαίθρου, τα πιο 
σοβαρά να παραπέμπονται στα επαρχιακά 
νοσοκομεία και τα πολύ σοβαρά στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παρά τις ελλείψεις 
του, το σύστημα λειτουργεί με βάση την 
πυραμίδα αυτή μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ, 
η δημιουργία μεγάλου αριθμού ιδιωτικών 
νοσοκομείων/πολυκλινικών βοήθησε στην 
αποσυμφόρηση των Κρατικών Νοσοκομείων. 
Κι ενώ τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση να 
επιχειρήσουμε την εφαρμογή του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας, δυστυχώς, προβάλλονται 
προσκόμματα.

Για την αναβάθμιση των επιπέδων υγείας 
έγιναν πολλές άλλες ενέργειες. Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα στην 
καταπολέμηση των ζωονόσων (εχινόκοκ-
κος, βρουκέλλα) και ορισμένων γενετικών 
ασθενειών (μεσογειακή αναιμία). Το ίδιο 
έγινε και με τον έλεγχο υπολειμμάτων φυ-
τοφαρμάκων στα προσφερόμενα γεωργικά 
προϊόντα. Τέλος, πολλές ήταν οι ενέργειές 
μας για επίλυση του προβλήματος συγκομι-
δής/εναπόθεσης σκυβάλων, του βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, των αποχετευτικών 
συστημάτων. Πολλές φορές ειδικοί από την 
Κύπρο κλήθηκαν να μεταφέρουν τις εμπειρίες 
τους ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες. 

ει κευσ   κ ι ει ικ ε  
Στην προσπάθεια αναβάθμισης των Κυ-

βερνητικών Ιατρικών Υπηρεσιών προβήκαμε 
σε πολλές άλλες ενέργειες, όχι πάντοτε με 
επιτυχία. Όταν διαπιστώσαμε ότι υπήρχε 
σοβαρό πρόβλημα διοίκησης των νοσοκο-
μείων, εστάλησαν διοικητικοί λειτουργοί στη 
Μ. Βρετανία για εξειδίκευση στα θέματα 

αυτά, όμως κανένας δεν χρησιμοποιήθηκε. 
Επιχειρήσαμε σε διάφορες περιπτώσεις να 
εμπλουτίσουμε τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες 
με νέες ειδικότητες όταν οι ιδιωτικές κλινικές 
ήταν ακόμη ανέτοιμες. Ανταποκριθήκαμε 
θετικά στην επιθυμία του γιατρού Γιώργου 
Κυριακίδη να έρθει ως απλός χειρουργός, 
με μόνο αίτημα να μπορεί να διενεργεί κά-
ποιες μεταμοσχεύσεις νεφρών, κάτι που 
αποτύχαμε, λόγω συνδικαλιστικών περι-
πλοκών. Ευτυχώς που βρέθηκε το δρυμα 
Παρασκευα δη και την αξιοποίησε. Ανά-
λογες ευκαιρίες χάθηκαν στην οφθαλμο-
λογία, την καρδιολογική χειρουργική κ.ά. 
Ευτυχώς, σε αρκετές από αυτές, το κενό 
ήλθε να καλύψει η ραγδαία ανάπτυξη της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας αργότερα και η 
συντελεσθείσα αναβάθμιση στα κρατικά 
νοσοκομεία. 

Παρά τις πιο πάνω προσπάθειες, το 
πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε. Η δημόσια 
ιατρική φροντίδα δεν εξυπηρετεί επαρκώς 
τον τεράστιο αριθμό πληθυσμού, που δικαι-
ούται τέτοιας φροντίδας. Δεν προχώρησε 
η εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας, 
που θα έθετε όλες τις ιατρικές δυνάμεις της 
Κύπρου στην υπηρεσία της υγείας του κό-
σμου της και θα την καθιστούσε ένα διεθνές 
ιατρικό κέντρο.

Από τις ανακοινώσεις των εμπλεκομένων 
στις διαπραγματεύσεις για το ΓεΣΥ, νομίζω 
ότι το πρόβλημα έγκειται στην ανάγκη πε-
ραιτέρω μελέτης του θέματος κάλυψης των 
εξόδων ανέγερσης/εξοπλισμού/συντήρη-
σης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κι όχι 
μόνο στις αμοιβές των γιατρών. Ανάλογο 
πρόβλημα θα έχει κι ο ΟΚΥπΥ στο μέλλον.    

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 
Γραφείου Προγραμματισμού
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ΔΡ ΙΑΚ ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com
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Κατά τη διάρκεια της 5ης Συνόδου των χωρών του 
Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλαβεν 
χώραν στη Λευκωσία, ο Έλληνας πρωθυπουρ-

γός δήλωσε πως, ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Συμφωνία των 
Πρεσπών θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αφετηριακό 
οδηγό προς την κατεύθυνση της επίλυσης του κυπριακού 
προβλήματος.

Κύπρος και Πρέσπες βρίσκονται σε σχέση ανύπαρκτων 
αναλογιών, αφού η Συμφωνία των Πρεσπών παραπέμπει 
στη διευθέτηση ενός διμερούς ζητήματος, που απασχόλησε 
μεταπολεμικά την Ελλάδα, κυρίως στον μακεδονικό χώρο 
και άπτεται της ονομασίας των Σκοπίων. Η αναφορά στη 
συγκρουσιακή δομή στην περιοχή της νότιας Γιουγκο-
σλαβίας αφορούσε στην παραχάραξη της ιστορικότητας 
του μακεδονικού ονόματος, ενώ το Κυπριακό συνίσταται 

στην εισβολή και στην 
παρανομία κατοχής του 
36,2% της Κύπρου από 
τουρκικά στρατεύματα, 
συνακολουθούμενης 
από το διεθνές έγκλημα 
του εποικισμού διά της 
παρανόμου εγκαταστά-
σεως τουρκικού πλη-
θυσμού στις ελληνικής 
ιδιοκτησίας περιοχές 
του βόρειου τμήματος 
της Κύπρου. Αυτονοή-
τως αποτυπώνεται και η 
κραυγαλέα παραβίαση 
βασικών άρθρων και 
αρχών του Καταστατι-
κού Χάρτη του ΟΗΕ. 

Τα δύο ζητήματα 
δεν έχουν καμιάν αφε-
τηριακή βάση συσχετι-
σμού, τόσο στον τύπο, 
όσο και στην ουσία. Η 
απουσία βαθιάς γνώσης 
και αντίληψης ως προς 
την αντιμετώπιση του 
κυπριακού προβλήμα-
τος δημιουργεί σε ορι-

σμένους κύκλους συνειρμούς λανθασμένων συσχετίσεων 
μεταξύ Κυπριακού και λεγόμενου «Μακεδονικού», όπερ 
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς την ελλαδι-
κή και κυπριακή πολιτική. σως θα μπορούσε κανείς να 
θεωρήσει ως κοινά στοιχεία στις δομές συγκρότησης τις 
εμφιλοχωρούσες «εποικοδομητικές ασάφειες» ως προς 
τα ερμηνευτικά σχήματα λειτουργίας των πολιτικών συ-
στημάτων των δύο χωρών, στοιχεία, τα οποία, τηρουμένων 
των αναλογιών, ο διεθνής παράγων καθίσταται ικανός να 
αξιοποιεί κατά το δοκούν, έτσι ώστε να μπορεί να εποπτεύει 
παρεμβατικά χώρο και κρατικές οντότητες.

Κλείνοντας το Σκοπιανό με τον τρόπο που συνεφωνήθη 
το τέλος μιας διαδρομής, όπου η Ελλάδα παρεχώρησε 
πολύ περισσότερα απ’ όσα έλαβε και μάλιστα ευρισκομένη 
σε θέση ισχύος, η εικόνα που εκπέμπει η Αθήνα στους 
τρίτους συνιστά υποχωρητική αντίληψη πολιτικής, καθώς 
και μειωμένη θέληση στρατηγικής υπεράσπισης εθνικών 
θέσεων. Κατόπιν τούτου, οι διάφορες χώρες της περιοχής, 
αναθεωρητικές ή μη, θα θέσουν κατά το αναμενόμενο ζη-

τήματα που άπτονται ελληνικής κυριαρχίας, ενώ ο διεθνής 
παράγων παρακολουθεί τα τεκταινόμενα με συμπάθεια 
και ευχαρίστηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ταυτόχρονα πως 
η εκφραζόμενη ικανοποίηση αντανακλά και σε αντίστοιχο 
σεβασμό, στον βαθμό που ο σεβασμός είναι υπόθεση συμ-
φερόντων, που αποδίδεται στην αναγνώριση ικανότητας 
υπεράσπισης δικαιωμάτων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οφείλει 
κανείς να υπενθυμίσει πως το ενδιαφέρον του διεθνούς 
παράγοντα στο Κυπριακό δεν παραπέμπει στην κατά ταύτα 
αναγκαιότητα δίκαιης και βιώσιμης λύσης του, αλλά πολύ 
περισσότερο στην τακτοποίηση του θέματος, έτσι ώστε η 
τουρκική πλευρά να μη διασαλεύει τις σχέσεις της με την 
Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα.  

Το Κυπριακό οφείλει να αντιμετωπίζεται με στρατηγική 
χάραξης πολιτικής και σοβαρότητα ανάλογη μεγάλου εθνικού 
και βαρύνοντος διεθνούς ζητήματος, δηλαδή η ελληνική 
Κυβέρνηση οφείλει να θέτει το θέμα σταθερά, μονίμως και 
αδιαλείπτως σε όλα τα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ και στην 
ΕΕ, στην πραγματική του βάση και διάσταση, δηλαδή ως 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής και μόνο, στηρίζοντας την 
κυπριακή Κυβέρνηση και την υπόσταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και οργανώνοντας το ενδεχόμενο αξιοποίη-
σης μιας ευκαιρίας, έτσι ώστε, δεδομένων των συνθηκών, 
να μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην απελευθέρωση 
του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Το πλαίσιο δια-
πραγμάτευσης θα μεταβληθεί τότε μόνον, όταν το κόστος για 
την Τουρκία, διατηρώντας στρατεύματα κατοχής στο βόρειο 
τμήμα της Κύπρου, θα είναι μεγαλύτερο από το όφελός της. 

Αναφορικά προς τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άγκυρα 
περί «επανενωμένης, ομοσπονδιακής Κύπρου, που ως 
κανονική χώρα θα είναι μέλος της ΕΕ» ας μας επιτραπεί 
να παρατηρήσουμε πως το βασικό κριτήριο που διαθέτει 
μια κανονική χώρα της Ευρώπης και δη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η εφαρμογή κατά τρόπο ενιαίο, καθολικό 
και αδιαίρετο για το σύνολο του πληθυσμού της δημο-
κρατικής αρχής, που σημαίνει την εφαρμογή του ένας 
άνθρωπος - μία ψήφος. Τούτο, δε, δεν αποκλείει, για να μην 
πούμε επιτρέπει και επιβάλλει την προστασία συλλογικών 
δικαιωμάτων μειονοτήτων και εθνικών οντοτήτων, που 
λειτουργούν προστατευόμενες ως συλλογικότητες, αλλά 
και ως άτομα στο πλαίσιο του ενιαίου κρατικού λαού. 

Μια εξαιρετικά αρνητική για τα ελληνικά εθνικά συμ-
φέροντα εξέλιξη, όπως αυτή των Πρεσπών, δεν μπορεί 
να υποδειγματοποιείται για να τύχει εφαρμογής επί άλ-
λων εθνικών εκκρεμοτήτων της χώρας, όπως αυτής του 
Κυπριακού. Συμπερασματικά, η ανυπαρξία αναλογιών 
είναι δεδομένη εκπηγάζουσα από το ίδιο το περιεχόμενο 
των εξελίξεων, οι οποίες άπτονται τελείως διαφορετικών 
ιστορικοπολιτικών διεργασιών και κοινωνικοπολιτιστικών 
περιεχομένων. Οι Πρέσπες απηχούν μιαν ατυχή στιγμή 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και η Κύπρος πα-
ραπέμπει σε ιστορικοπολιτική υπόθεση που ανάγεται 
στο παρελθόν και της οποίας το παρόν και το μέλλον δεν 
επιτρέπεται να αποτυπώνεται επί τη βάσει των συνθη-
κών του παρόντος. Η κατοχή συνιστά το παρόν, ενώ το 
μέλλον οφείλει να παραπέμπει σε συνθήκες ελευθερίας, 
δημοκρατίας και αυτοδιάθεσης.  

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

Πανεπιστήμιο
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ελικά  ο ρωθυπουργ ς της Ελλάδος γιατί
πήγε να συναντήσει τον ο ρκο σουλτάνο

Μετά τη συνάντηση κορυφής στην Άγκυρα, 
τίθεται ένα καίριο ερώτημα: Γιατί ο Πρω-
θυπουργός της Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας, 

συναντήθηκε τώρα με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ 
Ερντογάν; Ανάγνωση των εκατέρωθεν δηλώσεων επι-
βεβαιώνει, πρώτον, ότι Ελλάδα και Τουρκία εμμένουν 
στις γνωστές θέσεις τους. Δεύτερον, οι Τούρκοι, ελά-
χιστες ώρες πριν από την άφιξη του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού, έθεσαν ξανά τις αμετακίνητες θέσεις τους 
ως προϋπόθεση των συζητήσεων των δύο ανδρών. 
Τρίτον, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την αναγκαιότητα 
«σεβασμού του διεθνούς δικαίου, την κατάργηση των 

απειλών πολέμου και 
την αλληλοκατανόηση 
των ανησυχιών μας».

Όσον αφορά το 
Κυπριακό, ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός τόνισε 
την ανάγκη «να υπάρ-
ξει δίκαιη και βιώσιμη 
λύση στο πλαίσιο των 
αποφάσεων του ΟΗΕ, 
προς όφελος του συ-
νόλου του κυπριακού 
λαού, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους, 
που θα καθιστά την 
επανενωμένη, ομο-
σπονδιακή Κύπρο 
μια κανονική χώρα της 
περιοχής και της ΕΕ». 
Γι’ αυτό και κατέθεσε 
την άποψη ότι πρέπει 
να συμφωνήσουν στην 
πραγματοποίηση προ-
παρασκευαστικών συ-
ναντήσεων στο κρίσιμο 
θέμα της ασφάλειας, 
στο οποίο εμπλέκο-
νται η Ελλάδα και η 

Τουρκία. Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας τόνισε τη σημασία που 
έχει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική 
Μεσόγειο και την ανάγκη η ενέργεια να αποτελέσει 
γέφυρα συνεργασίας και όχι εμπόδιο στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν έκανε πως δεν 
άκουσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Επέμεινε στην 
παράδοση των οκτώ φυγάδων Τούρκων αξιωμα-
τικών, τους οποίους επικήρυξε λίγες ώρες πριν ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός προσγειωθεί στην Άγκυρα. 
Στο ελληνικό αίτημα για επαναλειτουργία της Θεο-
λογικής Σχολής της Χάλκης, ο σουλτάνος απαίτησε 
ως αντάλλαγμα τον  διορισμό μουφτήδων για τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Δυτ. Θράκης. Και, 
φυσικά, αξίωσε πολιτική ισότητα για τους Τ/κύπρι-
ους, η οποία ερμηνεύεται από την τουρκική πλευρά 
ως αριθμητική ισότητα και αποτυπώνεται στις κατά 
καιρούς δηλώσεις της εγκάθετης τ/κ ηγεσίας και 
της Άγκυρας.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ελληνο-τουρκι-

κής νέας συνάντησης κορυφής; Εκ προοιμίου μπορεί 
κάποιος να υποστηρίξει ότι ο διάλογος και οι επα-
φές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας διευκολύνουν τη 
δημιουργία κλίματος για άμβλυνση εντάσεων και 
κρίσεων. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι και οι 
δύο πλευρές σέβονται αμοιβαία το διεθνές δίκαιο, 
την ανεξαρτησία και την κυριαρχία εκάστου και δεν 
προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες οξύνουν την ένταση. 
Η Τουρκία ενεργεί εναντίον διεθνούς δικαίου. Μειώ-
θηκαν οι τουρκικές παραβιάσεις και αμφισβητήσεις 
στο Αιγαίο; Όχι! Ο «Βάρβαρος», ο οποίος εισέβαλε 
στο θαλασσοτεμάχιο 9 της κυπριακής -και ευρωπα-
ϊκής- ΑΟΖ, αποσύρθηκε, ως πράξη καλής θέλησης 
της Τουρκίας; Όχι! Η κατοχική χώρα έδωσε έστω την 
παραμικρή ένδειξη ότι είναι έτοιμη «να καταθέσει 
θετική πρόταση και πολιτική βούληση» για μια λει-
τουργική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, όπως την 
κάλεσε ο Κυβ. Εκπρόσωπος; Όχι! Θα αποκηρύξει τα 
εγγυητικά-επεμβατικά «δικαιώματά» της; Όχι!

Ένα 24ωρο πριν από την άφιξη Τσίπρα στην Άγκυ-
ρα, ο Εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Καλίν, 
έδωσε το στίγμα των τουρκικών προθέσεων: «Για να 
είναι δυνατόν να μετατραπεί η Μεσόγειος σε μια θά-
λασσα ειρήνης, οι πηγές της πρέπει με έναν ίσο και 
δίκαιο τρόπο να εξευρεθούν, να εξορυχθούν και να 
διαμοιραστούν. Με αυτήν την αφορμή θα ήθελα να 
δηλώσω ότι, όπως υπογράμμισαν σήμερα (Δευτέρα, 
4.2.2019) στο υπουργικό συμβούλιο και οι υπουργοί 
των Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, η Τουρκία θα 
εξακολουθήσει να επιδεικνύει την ίδια αποφασιστική 
στάση που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα, προκειμένου 
να προασπίσει τα θεμελιώδη δικαιώματά της που πη-
γάζουν από τα κυριαρχικά της δικαιώματα είτε στο 
Αιγαίο είτε στη Μεσόγειο είτε στη Μαύρη Θάλασσα».

Ξεκάθαρη τουρκική απειλή. Συνεπώς, το χέρι φιλίας 
που ο Τσίπρας έτεινε ξανά προς τον σουλτάνο, θα βρει 
ανταπόκριση; Ερντογάν και Τσίπρας δημιούργησαν 
τις προϋποθέσεις, ώστε να γίνουν «αργότερα ιστορικά 
βήματα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», όπως δή-
λωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός; Θα κτίσουν επίσης 
«ένα κλίμα ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στο 
Αιγαίο», όπως είναι η προσδοκία της Αθήνας; Και 
γιατί η Ελλάδα επιμένει να στηρίζει την ενταξιακή 
πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ χωρίς να αξιώνει ταυ-
τόχρονα αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
σεβασμό της ως «κανονικό κράτος» και αποχώρηση 
του  Αττίλα και των εποίκων;

Η Τουρκία παίζει άριστα τα επικοινωνιακά παιχνίδια. 
Μιλά, δρα και ενεργεί από θέσεως ισχύος, αλαζονεί-
ας και αδίστακτης επιθετικότητας. Δεν πρόκειται να 
υποχωρήσει από τις θέσεις της στο Αιγαίο και στην 
Κύπρο. Όμως θα αξιοποιήσει την επίσκεψη Τσίπρα 
για να την κεφαλαιοποιήσει προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ. 
Δεν αποκλείεται να προβεί σε κινήσεις τακτικής, όπως 
η αποδοχή από τον κατοχικό Ακιντζί να συναντηθεί με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Όμως, η στρατηγική της δεν 
μεταβάλλεται. Ούτε η επιθετική στοχοθεσία της κατά 
της Ελλάδος και της Κύπρου. Αθήνα και Λευκωσία, 
πώς θα την αντιμετωπίσουν; 

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Μ Ο Ε

Την αναγκαιότητα διαλόγου μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας τόνισε ο Αλέξης 
Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην 
Άγκυρα. Ασφαλώς δεν είναι κακό να 
συνομιλούν οι κυβερνήσεις. Το πρόβλη-
μα είναι ότι η Ελλάδα συνομιλεί προ-
βάλλοντας τις θέσεις της και η Τουρκία 
συνομιλεί προβάλλοντας τα κανόνια 
της. Ο Ερντογάν δεν φαίνεται να έδειξε 
οποιαδήποτε διάθεση συμβιβασμού 
σε όλο το φάσμα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Παρά τα... μπουζούκια που 
παρουσίασε στο δείπνο το οποίο παρέ-
θεσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό μετά 
τη συνάντηση που είχαν το απόγευμα 
της Τρίτης. Ανάμεσα στις μελωδίες που 
ακούστηκαν, ήταν και το γνωστό τρα-
γούδι του Απόστολου Καλδάρα «Μεσ’ 
του Βοσπόρου τα Στενά». Αυτό που 

λέει «Τούρκος εγώ κι εσύ Ρωμιός, εσύ 
Χριστό κι εγώ Αλλάχ, όμως κι οι δυο μας 
αχ και βαχ». Ναι, αλλά μόλις ένα μήνα 
προηγουμένως ο Ερντογάν είχε επιλέξει 
ένα λαϊκό τραγούδι από την εποχή της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, για να 
διανθίσει ομιλία του στη Σμύρνη. Ένα 
τραγούδι στο οποίο ακούγεται και ο στί-
χος «Θα ρίξω τους Έλληνες στη θάλασ-
σα». Ο Τούρκος Πρόεδρος, μάλιστα, είπε 
ότι το συγκεκριμένο τραγούδι εξέφραζε 
τον τουρκικό λαό το 1922, «τις μαύρες 
ημέρες της ελληνικής κατοχής»! Οπότε 
την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι 
του Καλδάρα στο δείπνο, ο σουλτάνος 
μάλλον τραγουδούσε από μέσα του «Εσύ 
Χριστό κι εγώ Αλλάχ, αλλά εσύ το αχ και 
βαχ»!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Οι Τούρκοι ξέρουν να τιμούν τους 
φιλοξενούμενούς τους και να τους 
υποδέχονται με τις καλύτερες δυνατές 
φιλοφρονήσεις. Έτσι, την ημέρα ακριβώς 
που θα επισκεπτόταν την Άγκυρα ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός, επικήρυ-
ξαν προς 700.000 ευρώ, τον 
καθένα, τους οκτώ Τούρ-
κους στρατιωτικούς, στους 
οποίους δόθηκε πολιτικό 
άσυλο στην Ελλάδα. Αλλά 
τι περιμένει ο Ερντογάν 
επικηρύσσοντας τους οκτώ 
στρατιωτικούς; Ότι κάποιος 
Έλληνας θα δελεαστεί και θα 
φροντίσει να τους παραδώσει στον 
ίδιο, για να εισπράξει 5.600.000 ευρώ; 
Ό,τι και να συμβαίνει, η πράξη αυτή ήταν 
μια βαρύτατη προσβολή προς τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε πως δεν 
κατάλαβε τίποτε και προχώρησε στην 
επίσκεψή του. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά 
φρόντισε να διαχωρίσει, ουσιαστικά, τη 

θέση του από την απόφαση της ελληνικής 
Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι οι πραξικο-
πηματίες δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην 
Ελλάδα. Εντάξει, Αλέξη. Είσαι εναντίον 
των πραξικοπηματιών, αλλά εσύ πήγες 

και εναγκαλίστηκες αυτόν που, με 
πρόσχημα το πραξικόπημα, 

έχει επιβάλει μια δικτατο-
ρική διακυβέρνηση και 
μιαν ωμή τυραννία. Σου 
έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ο 
Ερντογάν με την επικήρυ-

ξη. Όπως σου στέλνει (και 
μας στέλνει κι εμάς εδώ στην 

Κύπρο) ξεκάθαρα μηνύματα 
με τις καθημερινές παραβιάσεις 

στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ. Αν 
νομίζουμε ότι η ενδεδειγμένη τακτική 
είναι να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνου-
με, πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί μεν να 
κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο, αλλά 
τα... οπίσθιά μας παραμένουν εκτεθειμένα.

Μ Ο Ε

Ο ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ Σ ΔΕΝ 
ΚΑ Α Α ΑΙΝΟΥΜΕ

Σ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥ ΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ν οι πο ιτι οί  νοντ ν 
στο ρόο ος

ς ν σ ν ν  ούμε 
τον ρ τ

Μετά την αποκάλυψη ότι δώσαμε κυπρια-
κά ονόματα σε δυο βράχους στον πλανήτη 
Άρη, ήρθε και η αποκάλυψη ότι Κύπριος 
ήπιε κυπριακή ζιβανία στην... Ανταρκτική! 
Πρόκειται για τον τέως Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, 
τον πρώτο Κύπριο επιστήμονα που επισκέ-
φθηκε την Ανταρκτική, όπου για 20 μέρες 
έκανε έρευνες μαζί με μεγάλη ομάδα άλλων 
επιστημόνων σχετικά με τις κλιματικές αλ-
λαγές και τη σεισμογένεια της Ανταρκτικής. 
Ο κ. Χριστοφίδης υποδέχτηκε τον νέο χρόνο 
με ζιβανία και με την κυπριακή σημαία να 
κυματίζει στην ερευνητική βάση. Μετά την 
επιστροφή του στην Κύπρο, επισκέφθηκε 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και του παρέ-
δωσε την κυπριακή σημαία, ζητώντας του 
όπως η Κυπριακή Δημοκρατία υπογράψει 

τη «Συνθήκη της Ανταρκτικής», ώστε να 
ανοίξει ο δρόμος σε Κύπριους ερευνητές και 
φοιτητές προς την παγωμένη ήπειρο. Πολύ 
ωραία ιδέα, κύριε Χριστοφίδη μου. Μόνο 
να μην το παρακάνουμε με τις αποστολές 
Κυπρίων στην Ανταρκτική, διότι ίσως να 
δημιουργηθούν και απρόβλεπτοι κίνδυνοι 
για τις παγκόσμιες κλιματολογικές συνθή-
κες. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι οι Κύπριοι που 
θα βρίσκονται εκεί, θα μάθουν και στους 
άλλους που θα εξερευνούν την περιοχή, την 
εθνική μας δραστηριότητα, τη... σούβλα, για 
να συνοδεύουν τη ζιβανία, την οποία επίσης 
θα μάθουν στους ξένους. Φανταστείτε τι θα 
γίνει αν από τις πολυάριθμες φουκούδες, 
που θα βρίσκονται σε πλήρη δράση, αρχίσει 
το... λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής! 
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Πέραν των τριών εκατομμυρίων ανθρώπων 
εγκατέλειψαν τη Βενεζουέλα εξαιτίας της ραγδαί-
ως καταρρέουσας οικονομίας της και ας κατέχει 
την 11η θέση στην παραγωγή πετρελαίου ως 
χώρα μέλος του . Στα χάλια της και η Νι-
γηρία (πρώην βρετανική αποικία αυτή), 13η στη 
σειρά παραγωγής πετρελαίου και επίσης μέλος 
του , η διαφθορά, η καταδίωξη χριστιανών, 
οι απαγωγές  κοριτσιών από την Πόκο Χαράμ, 
που δεν κατάφερε η κυβέρνηση (της Νιγηρίας) 
να εξουδετερώσει, μαστίζουν τη χώρα. Άλλων 
τόσων πλούσιων, κατά τα άλλα, χωρών, είτε με 
πετρέλαια είτε με διαμάντια (Αφρική), ο πλούτος 
τους καταντά τελικά… αέρας κουπανιστός για το 
λαό τους! Στην Κυπριακή Δημοκρατία, ακόμα 
ούτε τα είδαμε, ούτε τα… μυριστήκαμε. Στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι και ημικα-
τεχόμενη. Με την Τουρκία να πατά ήδη τα μισά 
της εδάφη από το 1974 με 40.000 στρατιώτες 
και εκατοντάδες χιλιάδες κουβαλητούς εποίκους 
της Ανατολίας στα κλεμμένα μας σπίτια και 
περιουσίες. Με τα διάφορα «Μπαρμπαρός» της 
να παραβιάζουν την κυπριακή ΑΟΖ ανενόχλητα 
από τους μεγάλους Δύσης και Ανατολής… Ας  
ελπίσουμε ότι στο τέλος και το «χρυσοπράσινο 
φύλλο ριγμένο στο πέλαγος» της Μεσογείου δεν 
θα καταντήσει της… Βενεζουέλας με τα μυαλά 
των «ηγετών» του. Και εκείνων που ονειρεύονται,  
μέρα μεσημέρι, πλούτη και παλάτια και μοιρασιά 
των αερίων και πετρελαίων στην κυπριακή ΑΟΖ 
με την κατοχική Τουρκία, αντί την ΑΠΕΛΕΥΘΕ-
Ρ ΣΗ της πατρίδας τους…
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Στο άρθρο του ο αγαπητός Νίκος Κουτσού «Οι 
θέσεις του αγγλικού ΥΠΕΞ για το Κυπριακό» 
(«Σημερινή», 3.2.2019), έγραψε: «3. Η φράση 
που χρησιμοποιείται στα ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι δι-ζωνική, 
δι-κοινοτική ομοσπονδία και όχι δικοινοτική, 
διζωνική όπως κατέληξε να γράφεται». Θα 
διαφωνήσω με τον αγαπητό Νίκο Κουτσού. 
Συνηθίσαμε να γράφουμε πρώτα τη δι-ζωνική 
και, όμως, ορθότερα είναι όντως η δι-κοινοτική 
λέξη πρώτη. Και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι τη δι-ζωνική που 
χρησιμοποιούν από τότε που την εισήγαγαν 
οι Βρετανοί (συγγραφείς των) με το ψήφισμα 
649/90 αλλά τη δι-κοινοτική, επί προεδρίας 
Γιώργου Βασιλείου. Στη συνέχεια βρίσκουμε π.χ. 
τα ψηφίσματα, 716, 750, 774, 939, 1117 να ξεκι-
νούν με το « - » και όχι το « - ».  
Αυτό είναι και σωστό βέβαια εφόσον ο δι-κοινο-
τισμός προηγήθηκε της δι-ζωνικής, τον εισή-
γαγε ο τότε Υπουργός Αποικιών -  
με τη δήλωσή του στη Βουλή των Κοινοτήτων 
στις 19.12.1956. Και στη συνέχεια είναι που το 
1957 οι Τούρκοι απαίτησαν δύο ζώνες. Σχετική 
αναφορά για τη σημασία της λέξης δι-κοινοτική 
πρώτα έκανε και ο πρώην δικαστής Γεώργιος 
Πικής σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», 
8.7.2015, όταν εξήγησε ότι αυτό «συναρτάται με 
τη συνταύτιση της τουρκικής κοινότητας ως ενός 
από τα συνιστώντα κράτη», θέση που γνωρίζουν 
καλύτερα οι εμπνευστές της (ΔΔΟ) και των  δύο 
συνιστώντων κρατών από τις 3.1.1964 Βρετανοί 
(και συγγραφείς των ψηφισμάτων- ).  
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Η πρόσφατη περιπέτεια των προσκόπων που 
χάθηκαν στο Τρόοδος, μου έφερε στο μυαλό ένα 
ανάλογο (τρελό, ομολογώ) σενάριο: Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο στην 
προεδρική κατοικία στο Τρόοδος. Όταν ολοκληρώ-
νεται η συνεδρία, για να χαλαρώσουν, ο Πρόεδρος 
και οι πολιτικοί αρχηγοί αποφασίζουν να βγουν μια 
βόλτα στην περιοχή, για να απολαύσουν τη φύση. 
Μια ξαφνική πυκνή ομίχλη, όμως, τους κάνει να 
χάσουν τον προσανατολισμό τους και να χαθούν στο 
δάσος. Καταφέρνουν να ειδοποιήσουν την Αστυνο-
μία και τότε αρχίζει μια γιγαντιαία επιχείρηση για 
τον εντοπισμό τους. Όλα τα κανάλια, με απευθείας 
συνδέσεις, μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό την επιχεί-
ρηση διάσωσης. Τελικά, ύστερα από υπεράνθρωπες 
προσπάθειες ωρών, ο Πρόεδρος και οι αρχηγοί 
εντοπίζονται σε δύσβατη περιοχή και μεταφέρονται 
πίσω στην προεδρική κατοικία. Τη στιγμή που εντο-
πίζονται, είναι μαζεμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, 
για «να συβράζουν». Μετά την αίσια κατάληξη του 
περιστατικού, πολιτικός σχολιαστής δηλώνει τα εξής: 
«Από τη σημερινή περιπέτεια του Εθνικού Συμ-
βουλίου εξάγονται κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, 
μπροστά στον κίνδυνο οι πολιτικοί μας εμφανίζονται 
ενωμένοι. Δεύτερον, δεν πρέπει ποτέ να μπαίνεις 
σε περιοχές τις οποίες δεν γνωρίζεις και μάλιστα 
χωρίς πεπειραμένο οδηγό (ηγέτη). Και τρίτον, κάθε 
περιπέτεια και κάθε κίνδυνος, πρέπει να σε κάνουν 
προσεκτικότερο και σοφότερο για την επόμενη φορά 
που θα επιχειρήσεις κάτι ανάλογο. Αν είσαι τυχερός, 
βέβαια, και υπάρξει επόμενη φορά, διότι η πρώτη 
μπορεί ήδη να έχει αποβεί μοιραία»...
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Κανονικά θα έπρεπε να νιώθουμε ντροπή, σαν 
χώρα, για το γεγονός ότι η Ομάδα Κρατών για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης ( ) ήρθε άρον-άρον εδώ για 
να ελέγξει τη Δικαιοσύνη μας. Αυτήν, την οποία 
καμαρώναμε και την είχαμε κατατάξει στον ύψιστο 
βαθμό υπόληψης και αξιοπιστίας, αλλά την είδαμε 
να καταρρέει ξαφνικά με πάταγο. ρθε η  
γιατί θεώρησε ότι όντως έχουμε πρόβλημα με τη 
δικαστική εξουσία και ότι χρειάζονται επειγόντως 
τομές, που να περιλαμβάνουν θεσμοθετημένο 
κώδικα δεοντολογίας των δικαστών, τη συνεχή 
εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, τη 
διαφάνεια και τη θέσπιση κριτηρίων στις προ-
σλήψεις δικαστών κ.λπ. Γενικά, με την παρουσία 
της, η  μάς ανάγκασε να δούμε κατάμου-
τρα την πραγματικότητα, ότι γενικά είμαστε ένας 
τόπος αδιαμφισβήτητης διαφθοράς, διαπλοκής, 
εξυπηρέτησης συμφερόντων, οικογενειοκρατίας, 
ατιμωρησίας και ασυδοσίας. Μας πρόσβαλε κιό-
λας, όταν ο Εκτελεστικός Γραμματέας της , 
Τζιανλούκα Εσποζίτο, μιλώντας ενώπιον της 
Επιτροπής Θεσμών της Βουλής μας, υπέδειξε ότι 
από τις 16 συνολικά συστάσεις της , που 
περιλαμβάνονταν στην έκθεση του 2016 για την 
Κύπρο, εφαρμόστηκαν μόνο... οι δύο «και αυτές 
όχι πλήρως»! Με άλλα λόγια, εμείς οι έξυπνοι 
της Ευρώπης, αντί να εφαρμόσουμε πλήρως τις 
συστάσεις της , που είναι και δεσμευτικές, 
κάναμε την πάπια και τραγουδούσαμε κοροϊδευ-
τικά τη γνωστή σύνθεση του Γιάννη Μηλιώκα 
«Μασκαρά...  μασκαρά»! ρθε η ώρα να 
σοβαρευτούμε επιτέλους, γιατί αυτήν τη φορά θα 
το πληρώσουμε πολύ ακριβά. 

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Πανικός προκλήθηκε ανάμεσα στον 
κόσμο μετά τα θανατηφόρα κρούσματα 
γρίπης Α, η οποία φέτος παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα επιθετική. Και ο πανικός γίνεται 
δυο φορές μεγαλύτερος από τις ανησυ-
χίες των πολιτών ότι δεν θα τύχουν της 
δέουσας φροντίδας στα κρατικά νοση-
λευτήρια, ή ότι δεν θα τύχουν καθόλου 
φροντίδας. Ο πανικός τροφοδοτείται και 
από περιπτώσεις όπως αυτήν του 34χρο-
νου που πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας από γρίπη Α, ενώ η οικογέ-
νειά του κατήγγειλε πιθανή ιατρική αμέ-
λεια. Το ίδιο και με τον πρόσφατο θάνατο 
20μηνου βρέφους, που επίσης πέθανε 
από τη γρίπη Α. Και πώς να μην ανησυ-
χούν οι ασθενείς, όταν βλέπουν τα Νοσο-
κομεία, τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε 
να είχαν αναβαθμιστεί, για να είναι 

πανέτοιμα ενόψει εφαρμογής του ΓεΣΥ, 
να είναι βυθισμένα στα προβλήματα, ενώ 
οι ίδιοι οι ασθενείς είναι βυθισμένοι στη 
σύγχυση και την αβεβαιότητα; Πώς να 
μην τρομοκρατούνται, όταν ακούνε πως 
για να εξασφαλίσεις κρεβάτι σε δημόσιο 
νοσηλευτήριο πρέπει να έχεις μέσον και 
να καταφύγεις στην παρέμβαση βου-
λευτών; Πώς να μην αναστατώνονται, 
όταν ακούνε τον Πρόεδρο της συντεχνίας 
των κυβερνητικών γιατρών να δηλώνει 
ότι, σε σχέση με τη γρίπη Α, οι γιατροί 
δεν έχουν καθοδήγηση, κάνοντας λόγο 
για έλλειψη συντονισμού; Πώς να μην 
αγωνιούν οι ασθενείς όταν σκέφτονται 
ότι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη δη-
μόσια Υγεία, αλλά η ίδια η Υγεία... είναι 
βαριά ασθενής;

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ
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ην περασμένη Πέμπτη 
ο Υπουργός Οικονο-
μικών, έχοντας στο 
πλευρό του τον πρόε-
δρο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών 

Συντάξεων, ανακοίνωσε την απόφαση 
της Κυβέρνησης για τη δημιουργία νέας 
ανεξάρτητης Ενιαίας Εποπτικής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συ-
ντάξεων. Μια μεταρρύθμιση που έρχεται 
να ταράξει τα νερά και να βάλει τάξη στα 
Ταμεία Προνοίας. Η πρώτη ανταπόκριση 
της πλειοψηφίας των κοινωνικών εταίρων 
ήταν θετική, χωρίς όμως να δίνουν «λευκή 
επιταγή» στην Κυβέρνηση. Χαράσσουν 
«κόκκινες γραμμές» και αναμένουν τον 
Χάρη Γεωργιάδη και το επιτελείο του 
στην τράπεζα της δημόσιας διαβούλευσης. 
Η «Σημερινή» σκιαγραφεί το μοντέλο 
διακυβέρνησης της νέας Εποπτικής Αρ-
χής και καταγράφει  τις προθέσεις των 
κοινωνικών εταίρων.

 ν  
Πρακτικά η νέα ανεξάρτητη εποπτική 

Αρχή θα προκύψει από την ενοποίηση 
των δύο υφιστάμενων εποπτικών υπη-
ρεσιών. Στόχος είναι η ισχυροποίηση 
και η θωράκιση του τομέα. Πρόκειται 
αφενός για την Έφορο Ασφαλίσεων, που 
βρίσκεται σήμερα στο Υπουργείο Οικο-
νομικών και, αφετέρου, για τον Έφορο 
Ταμείων Προνοίας, που είναι ο εκάστοτε 
Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Η Έφορος Ασφαλίσεων έχει 17 
λειτουργούς και εποπτεύει 31 ασφαλι-
στικές εταιρείες, οι οποίες έχουν έδρα 
την Κύπρο. Άλλες εννιά ασφαλιστικές 
εδρεύουν εκτός Κύπρου, αλλά έχουν 
υποκατάστημα στο νησί.

Ο Έφορος Ταμείων Προνοίας έχει 6 - 7 
λειτουργούς, οι οποίοι παρακολουθούν 
1.300 περίπου Ταμεία Προνοίας. Από τα 
1.300 περίπου Ταμεία Προνοίας μόνο τα 
140 έχουν περισσότερα από 100 μέλη. 
1050 περίπου Ταμεία Προνοίας είχαν 
διαλυθεί τη διετία 2013 - 2014, λόγω και 
του «κουρέματος» καταθέσεων. Κάποια 
από αυτά έχουν επανασυσταθεί. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της νέας 
Αρχής, η οποία μπορεί να τεθεί σε λει-
τουργία το 2020, θα διπλασιαστεί για 
να μπορεί να ανταποκρίνεται στο έργο, 
που καλείται να επιτελέσει. Η φιλοσοφία 
της μεταρρύθμισης δεν περιλαμβάνει 
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αλλαγές στους εποπτικούς κανόνες. «Οι 
νομοθεσίες, που οι περισσότερες έχουν 
και εναρμονιστικό κομμάτι, παραμένουν 
ίδιες. Ούτε πρέπει να υπάρχει έγνοια ότι, 
τώρα, θα φορολογηθούν οι συνεισφορές 
στα ταμεία.  Η μεταρρύθμιση στοχεύει 
αντίθετα στην ενθάρρυνση των Ταμείων 
Προνοίας. Ταυτόχρονα ο πολύ μέτριος 
έλεγχος, που γίνεται σήμερα, θα γίνεται 
πλέον σωστά», σημειώνουν πηγές από 
το Υπουργείο Οικονομικών.  

υ ο  ι ο
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Το μοντέλο της νέας Ενιαίας Εποπτικής 

Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων είναι βασισμένο στα πρότυπα 
του μοντέλου διακυβέρνησης της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο επιδιώκε-
ται από την Κυβέρνηση να ισχύσει και 
στην περίπτωση της Κεντρικής Τράπεζας 
του τόπου. Άρα τρείς εποπτικές Αρχές, οι 
οποίες θα λειτουργούν με το ίδιο μοντέ-
λο διακυβέρνησης. «Όχι μονοπρόσωπες 
Αρχές. Δεν μπορεί να είναι ένας Διοικη-
τής ή ένας Έφορος, θα είναι Συμβούλιο 
με το εκτελεστικό του κομμάτι και το μη 
εκτελεστικό του κομμάτι», σημειώνουν 
έγκυρες πηγές. Στην πράξη η εποπτική 
Αρχή θα έχει πρόεδρο και δύο εκτελε-
στικά μέλη. Άλλα τέσσερα μη εκτελεστικά 
μέλη θα ελέγχουν και θα εποπτεύουν την 
εκτελεστική λειτουργία. 

ε υσμ   
Όπως ο αριθμός των τραπεζών είναι 

μεγάλος για τα μεγέθη της Κύπρου και 
ιδιαίτερα στο περιβάλλον της τραπεζικής 

ένωσης, έτσι και τα Ταμεία Προνοίας, αλλά 
και οι ασφαλιστικές θεωρούνται πολλές για 
να λειτουργούν κάτω από το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο. Οι συγχωνεύσεις είναι μονόδρο-
μος, εκτιμούν γνώστες του θέματος, λέγο-
ντας στη «Σ» ότι «θα προκύψουν εκ των 
πραγμάτων. δη ξεκίνησαν να γίνονται». 

Η μεταρρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωθήσει 
τα πράγματα προς την κατεύθυνση της 
μείωσης του αριθμού τους καθώς πλέον 
θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα 
υφιστάμενα ευρωπαϊκά εποπτικά πρό-
τυπα. Ενδεικτική ήταν και η αναφορά 
του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος 
είχε χαρακτηρίσει «αδιανόητο να έχουμε 
στην Κύπρο πέραν των 1.300 Ταμείων 
Προνοίας τη στιγμή που πολύ μεγαλύ-
τερες οικονομίες έχουν μερικές δεκάδες 
ταμεία, τα οποία είναι πολύ πιο ισχυρά, 
καλά στελεχωμένα και επαγγελματικά 
στη λειτουργία και στη διαχείρισή τους». 

Ειδικότερα για τα Ταμεία Προνοίας, 
προκύπτει ότι τα περισσότερα έχουν λι-
γότερα από 100 μέλη, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα 
10 άτομα. Βεβαίως υπάρχουν και μεγάλα 
ταμεία προνοίας με 60 μέλη, για παρά-
δειγμα. Αυτό, το οποίο ανησυχεί είναι ότι 
αρκετά δεν είναι κανονικά επαγγελματικά 
Ταμεία Προνοίας με επενδυτική πολιτι-
κή, συμβούλιο, επαγγελματία διαχειρι-
στή επενδύσεων και άλλα. Τη θέση του 
Υπουργού Οικονομικών ασπάζεται και 
η ΟΕΒ με τον Γενικό της Διευθυντή να 
δηλώνει στη «Σ» ότι «έχουμε πάρα πολλά 
μικρά Ταμεία Προνοίας και ο αριθμός 
τους είναι πολύ μεγάλος για τα μεγέθη 
της κυπριακής πραγματικότητας».

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Νοικοκύρεμα και συγχωνεύσεις 
για 1.300 Ταμεία Προνοίας

Σφόδρα ενοχλημένη από τις ανακοι-
νώσεις του Υπουργού Οικονομικών 
είναι η ΠΕΟ. Ο Γενικός της Γραμ-

ματέας Πάμπης Κυρίτσης δηλώνει στη 
«Σ» ότι «εδώ και πολύ καιρό ο Υπουργός 
Οικονομικών μιλά γι’ αυτήν την ενιαία 
εποπτική Αρχή και αναφέρεται και στα 
Ταμεία Προνοίας χωρίς να έχει κάνει 
οποιαδήποτε συζήτηση, διάλογο για να 
ακούσει τη δική μας άποψη». Προσθέτει 
ότι τα Ταμεία Προνοίας είναι μέρος των 
συλλογικών συμβάσεων, «δεν είναι απο-
τέλεσμα της δραστηριότητας του κράτους 
ή κάποιας νομοθεσίας. (…) Πρώτα απ’ όλα 
πρέπει να καταλάβουμε γιατί πρέπει να 
φύγει η εποπτεία των Ταμείων Προνοίας 
από το Υπουργείο Εργασίας», αναφέρει. 
Διερωτάται, επίσης, «γιατί θέλουν να φύ-
γουν με το ζόρι την εποπτεία των ταμείων 
από το Υπουργείο Εργασίας δεν το έχουμε 
καταλάβει ακόμη». Ο κ. Κυρίτσης αναφέρει 
ακόμη ότι η εποπτεία δεν είναι το μόνο 
ζήτημα. «Για εκείνους τους εργοδότες, 
που δεν βάζουν Ταμείο Προνοίας, για 
τους κλάδους που δεν έχουν Ταμείο 
Προνοίας, για την ανάγκη να έχουν όλοι 
Ταμείο Προνοίας δεν μιλούν. Δηλαδή να 
αγωνίζονται οι εργαζόμενοι, να αγωνίζο-
νται οι συντεχνίες, να δίνουν μάχες για 
να έχουν Ταμείο Προνοίας, να τα διατη-
ρήσουν και να τα βελτιώσουν, αλλά την 
εποπτεία να την έχουν άλλα Όργανα έξω 
από το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. 
Για να μπορούν να διοχετεύουν και τα 
λεφτά με τον τρόπο που νομίζουν αυτοί. 
Εμείς είμαστε ενοχλημένοι πρώτα απ’ όλα 
για τη διαδικασία και προβληματισμένοι 
πολύ για το περιεχόμενο», αναφέρει ο 
Γ.Γ. της ΠΕΟ.  

Η ΟΕΒ, αν και αρχικά «ήταν πολύ 
επιφυλακτική στη μεταβολή της 
όλης κατάστασης και την ένταξη 

των Ταμείων Προνοίας σε έναν ενιαίο επο-
πτικό μηχανισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι 
πρέπει να γίνουν αλλαγές».  Ο Γενικός της 
Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου αναφέρει 
στη «Σ» ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι αντι-
κείμενο διαλόγου, τονίζοντας ότι «ο όρος 
που βάζει η ΟΕΒ και τον οποίο μας είπε ο 
Υπουργός ότι θα τον ικανοποιήσει είναι 
να συμμετέχει στη διαχείριση και η ΟΕΒ, 
ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων σε ένα 
Σώμα, το οποίο έστω και συμβουλευτικά θα 
έχει ρόλο να παρακολουθεί, να παρεμβαίνει 
εάν χρειάζεται, να δίνει εισηγήσεις πολιτι-
κής κ.λπ. Ένα συμβουλευτικού χαρακτήρα, 
στο οποίο να συμμετέχει η ΟΕΒ και είναι 
προφανές ότι μάλλον θα συμμετέχουν και 
οι συντεχνίες (…). Εάν ικανοποιηθεί αυτός 
ο όρος για να πάμε σε κάτι, το οποίο θα 
ενισχύσει τη διασφάλιση των ταμείων 
προνοίας ως δεύτερου πυλώνα συντα-
ξιοδοτικών παροχών, αυτό το συζητούμε, 
δεν έχουμε τις ενστάσεις που είχαμε στην 
αρχή του διαλόγου».  Ο Διευθυντής του 
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ 
Αιμίλιος Μιχαήλ αναφέρει στη «Σ» ότι θα 
μελετήσουν το συγκεκριμένο θέμα όταν 
έρθει το νομοσχέδιο. «Θα δούμε όλες τις 
παραμέτρους και τις δυσκολίες και πώς 
μπορούν να ξεπεραστούν. Πάντα στο 
πλαίσιο ότι τα Ταμεία Προνοίας συστή-
νονται με συμφωνίες και όχι με νόμο. Είναι 
εθελοντικά άρα οποιαδήποτε λύση βρεθεί 
όσον αφορά την εποπτεία θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη αυτήν την παράμετρο». 

στόσο, σημειώνει ότι «η τελική μας θέση 
θα διατυπωθεί όταν έρθει ενώπιόν μας το 
νομοσχέδιο».
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Η ΣΕΚ, σε αντίθεση με την ΠΕΟ, 
βλέπει με «καλό μάτι» την 
προωθούμενη μεταρρύθμιση. 

Ο Γενικός της Γραμματέας Ανδρέας 
Μάτσας σχολιάζει στη «Σ» ότι ο ρόλος 
των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να 
είναι ευδιάκριτος. «Είμαστε θετικοί στην 
προσπάθεια αναβάθμισης του Θεσμού. 
Η εποπτική Αρχή είναι ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
θα είναι μέρος της διαδικασίας και θα 
έχουν ρόλο μέσα στον όλο σχεδιασμό». 
Ο κ. Μάτσας κάνει ιδιαίτερη μνεία και 
στον βαρύνουσας σημασίας ρόλο, που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα Ταμεία 
Προνοίας. «Είναι σαφές ότι μπορούν 
και πρέπει να είναι δεύτερος πυλώ-
νας συνταξιοδοτικών παροχών για να 
καλυφθεί το κενό, που δημιουργεί το 
πρόβλημα με τις χαμηλές συντάξεις. 
Άρα, όσο πιο σωστά συσταθεί, τόσο πιο 
υποβοηθητικό θα είναι και στην προ-
σπάθεια για αναβάθμιση του συνταξιο-
δοτικού», σημειώνει.  

εν άνει  σύν  
Το πρόβλημα της ανεπαρκούς συνταξιοδο-

τικής κάλυψης είναι εμφανές στην κυπριακή 
πραγματικότητα,  καθώς πολλοί πολίτες καλύ-
πτονται μόνο από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. 
Υπό κανονικές συνθήκες, η συμμετοχή στις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις σε συνδυασμό με 
τη συμμετοχή του εργαζόμενου σε Ταμείο 
Προνοίας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 
σύνταξή του θα αντιστοιχεί στα 2/3 του μι-
σθού, που ελάμβανε όταν εργαζόταν. Αυτό 
δεν μπορεί να γίνει όμως εάν με την αλλαγή 
εργοδότη, ο υπάλληλος εξαργυρώνει το Τα-
μείο Προνοίας του. «Υπάρχει και ο έμμεσος 
τρόπος, που κάνεις δάνειο έναντί του, όποτε 
είναι ωσάν να μην υπάρχει», σημειώνουν 
γνώστες του θέματος. 

ύσκο   ε ι ο    
Η υποχρεωτική συμμετοχή των ερ-

γαζομένων στα Ταμεία Προνοίας δεν 
βρίσκεται, για την ώρα, στο τραπέζι. 
Όπως πληροφορείται η «Σ», ο Χάρης 
Γεωργιάδης αν και δεν τοποθετείται 
θετικά ή αρνητικά, ούτε προτείνει κάτι 
συγκεκριμένο επ’ αυτού, δεν κλείνει την 
πόρτα σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιστεύει, 
όμως, ότι χωρίς τη  μεταρρύθμιση δεν 
μπορεί να γίνει πράξη η υποχρεωτική 
συμμετοχή. Θεωρεί, με απλά λόγια, ότι θα 
πρέπει να προηγηθεί η διασφάλιση της 
αξιοπιστίας, της ορθής λειτουργίας και της 
σωστής διαχείρισης των χρημάτων των 
εργαζομένων από τα Ταμεία Προνοίας. 
Ακόμη και τότε όμως τα πράγματα δεν θα 
είναι εύκολα, καθώς ανοίγει η συζήτηση 
των ποσοστών και άλλων σύνθετων και 
πολύπλοκων θεμάτων. 

όνο  Ταμεία 
έχουν περισσότερα 
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εγάλη είναι η 
συζήτηση που 
αναπτύσσεται τις 
τελευταίες εβδο-
μάδες σε σχέση 
με τον αντίκτυπο 
που έχουν στην οι-

κονομία οι επενδύσεις που γίνονται και είναι 
καθοδηγούμενες μέσα από τα κίνητρα που 
δίνονται, όπως αυτό των πολιτογραφήσεων. 
Γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε μελέτη 
οικονομικού αντικτύπου είναι δύσκολο να 
αποτυπώσει επακριβώς το μέγεθος συνεισφο-
ράς ενός μέτρου ή τον αρνητικό αντίκτυπο σε 
περίπτωση κατάργησής του. Σημειώνεται ότι 
ένα μέτρο, για να μπορέσει να προσελκύσει 
επενδυτές από το εξωτερικό, θα πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες χώρες 
(όπως για παράδειγμα το φορολογικό σύστη-
μα της χώρας μας, που την έχει καταστήσει 
ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό κέντρο). Αν 
υπάρχουν τέτοιες πρόνοιες που να το καθι-
στούν μη ανταγωνιστικό, τότε είναι καλύτερα 
το συγκεκριμένο μέτρο να καταργείται. 

Όπως σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση, 
έτσι και με την παροχή κινήτρων (όπως οι 
πολιτογραφήσεις), αν δεν υπάρξει έλεγχος, 
τότε παρατηρούνται καταχρήσεις, υπερβολές 
και κίνδυνοι για την οικονομία της χώρας. 

Πολιτογραφήσεις και επενδυτικά κίνητρα
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

 κ ν
Στη διαδικασία των πολιτογραφήσεων 

συμμετέχουν οι επενδυτές, οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων ή άλλων επενδύσεων στις οποίες 
επιλέγουν να επενδύσουν οι εν δυνάμει 
αιτητές πολιτογράφησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών και οι εταιρείες προώθησης 
των επενδύσεων με σκοπό την απόκτη-
ση υπηκοότητας στο εξωτερικό (θα ήταν 
καλό να αναλυθούν τα ποσά που έχουν 
πληρωθεί προς το εξωτερικό και ο φόρος 
που θα εισπραττόταν αν αυτά τα έσοδα 
φορολογούνταν στην «πηγή» με 10%).

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων 
που αφορούσαν πολιτογραφήσεις αφορά την 
αγορά ακινήτων. Ακόμη και οι επενδύσεις σε 
μετοχές (όπως ενδεχομένως να αποτυπώνονται 
στα στοιχεία του Υπουργείου) αφορούν έμμε-
σες επενδύσεις σε ακίνητα (κάποιες φορές ο 
επενδυτής προτιμά να αγοράσει την εταιρεία 
που έχει το ακίνητο για να μειώσει τα τέλη 
που καταβάλλει), όπως γραφεία, ξενοδοχεία 
και φοιτητικά διαμερίσματα (τα δύο τελευταία 
δημιουργούν εισοδήματα και ενισχύουν κλά-
δους πέραν αυτού των ακινήτων).

ευν  κ ι κ ινο ομ  
Η πρόθεση της Κυβέρνησης να δημι-

ουργήσει τις συνθήκες για επέκταση των 
επενδύσεων και σε άλλους τομείς κινείται 
στη σωστή κατεύθυνση. Όμως το ερώτημα 
είναι αν καταφέραμε ως κοινωνία και ως 
πολιτεία να δώσουμε στους επενδυτές αυτές 
τις μορφές επενδύσεων που είναι ελκυστικές 
και περιορισμένου ρίσκου. Πολλές φορές 
συζητήσαμε για νέο μοντέλο της οικονομί-
ας, νέους τομείς, αλλά αν αναλογιστούμε, 
έχει στην πραγματικότητα αλλάξει κάτι;

Γίνονται αναφορές για την αναγκαιότητα 
της προώθησης του τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας στην Κύπρο, ειδικά όταν 
η χώρα διέρχεται μέσα από μια περίοδο 
οικονομικής ύφεσης. Είναι όμως η έλλειψη 
χρηματοδότησης το μείζον ζήτημα; Έχου-
με αντλήσει όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά 
κονδύλια; Έχουμε κατασταλάξει μεταξύ μας 

στο τι εννοούμε έρευνα και καινοτομία; 
Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί σημα-

ντικό κομμάτι της παγκόσμιας δραστηριότη-
τας. Η συνεχής αναβάθμιση προϊόντων και 
υπηρεσιών διατηρεί την ανταγωνιστικότητα 
των οικονομιών και αποφέρει σημαντικά 
έσοδα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και 
στα κρατικά ταμεία. 

ου ού  κ ι υ ο ομ
Η ενίσχυση του τομέα, εκτός από τη 

σημαντική επένδυση που απαιτείται, προ-
ϋποθέτει και τη δημιουργία της ανάλογης 
κουλτούρας στις επιχειρήσεις και στην κοι-
νωνία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν 
καταφέρει να καταξιωθούν ως πρότυπα 
ερευνητικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά πα-
ραδείγματα εταιρειών, ειδικά αυτών που 
ασχολούνται με το διαδίκτυο και την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση, που κατάφεραν 
να ενταχθούν στα χρηματιστήρια, έχοντας 
πολύ υψηλή κεφαλαιοποίηση. 

Στην Κύπρο υπάρχουν, σε περιορισμένο 
αριθμό, συγκεκριμένα ερευνητικά κέντρα, 
που έχουν καταξιωθεί σε Κύπρο και εξω-
τερικό. Όμως απέχουμε πολύ από το να 
υπάρξουν υποδομές που θα δημιουργήσουν 
πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης του τομέα. 
Η φορολογική νομοθεσία τροποποιήθηκε, 
παρέχοντας πολλά κίνητρα σε όσους επεν-
δύουν στον τομέα, αλλά ακόμη δεν κατα-
φέραμε ως χώρα να αποτελέσουμε σημείο 
αναφοράς ως κέντρο έρευνας. Υπενθυμί-
ζουμε και την αποτυχημένη προσπάθεια 
δημιουργίας τεχνολογικού πάρκου. 

ιο σ  κ ι
ά ε  ο άσει

Τα πιο πάνω σημειώνονται μετά τα όσα 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη 
δημιουργία ταμείου μέσω των πολιτογρα-
φήσεων. Καλή ως ιδέα αλλά απαιτείται 
έλεγχος και αξιολόγηση, αν είναι όντως 
αυτό το μόνο που μας λείπει για να ανα-

πτυχθεί ο τομέας. 
Μήπως όμως υπάρχουν άλλες προτά-

σεις; Ο ΚΟΑΓ είναι ένας οργανισμός που 
ελέγχει τις διαδικασίες για παραχώρηση 
στέγης σε όσους έχουν ανάγκη. Τα έργα 
του εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα, 
κάτι που ενισχύει την απασχόληση και 
την ανάπτυξη. Μήπως θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί ένας εγγυοδοτικός μη-
χανισμός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 
(Φυσικά πάντοτε με μηχανισμούς ελέγχου, 
ώστε τα κεφάλαια να μην σπαταλούνται). 
Ο επενδυτής που συνεισφέρει θα θέλει 
να δει και αποτέλεσμα, όχι με την έννοια 
ότι θα κερδίσει κάτι, αλλά με το ότι η χώρα 
ενισχύθηκε μέσα από τη συνεισφορά του 
(υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που έχουν 
αιτηθεί πολιτογράφησης και έχουν ήδη 
μετεγκατασταθεί στην Κύπρο αποτελώντας 
πλέον μέρος της κοινωνίας).

Η παραχώρηση κινήτρων πάντοτε πρέπει 
να συνοδεύεται με την υιοθέτηση μηχα-
νισμού ελέγχου, όπως για παράδειγμα το 
Τμήμα Φορολογίας ελέγχει σχολαστικά την 
εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών 
(υπάρχουν και κάποιοι που επιχειρηματο-
λογούν ότι τα κίνητρα πολιτογράφησης είναι 
παρόμοια με τα κίνητρα που δίνονται μέσα 
από τις φορολογικές νομοθεσίες. Φυσικά 
αναμένονται εξελίξεις από την Ευρώπη 
και σε αυτό το ζήτημα και συγκεκριμένοι 
τομείς βρίσκονται σε εγρήγορση).

 οικονομ  ε ν ι κύκ ο
Ο έλεγχος επιβάλλεται, ειδικά σε μια 

κοινωνία που ξεχνά γρήγορα και πολλές 
φορές σκέφτεται «ανάποδα» και τρόπους 
μεγιστοποίησης του κέρδους, ανεξάρτητα 
με την επόμενη μέρα. Η οικονομία είναι 
κύκλος και ο κύκλος της ανόδου σε κάποια 
φάση ολοκληρώνεται. Αριθμός αναλυτών 
τονίζουν ότι η επόμενη κρίση θα έρθει 
τα αμέσως επόμενα χρόνια μέσα από τη 
μεταβλητότητα διεθνώς, αλλά κυρίως μέσα 
από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 
στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα 
πολιτογραφήσεων, ο έλεγχος 
πρέπει να είναι συνεχής. Πρέ-

πει να γίνονται έλεγχοι για το στάδιο 
αποπεράτωσης του έργου, αν ο επεν-
δυτής διατηρεί την επένδυση, αν τα 
χρήματα για επενδύσεις σε εταιρείες 
χρησιμοποιήθηκαν με βάση το επι-
χειρηματικό σχέδιο που κατατέθηκε, 
να ελέγχεται η οικονομική ευρωστία 
των εταιρειών που παραχωρούν τις 
συγκεκριμένες επενδύσεις και η 
ανάλυση εσόδων και εξόδων ανά 
έργο, ώστε να διασφαλιστεί η απο-
περάτωσή του (ο έλεγχος αυτός θα 
προστατεύσει όλους τους αγοραστές, 
διότι υπάρχουν και αγοραστές από 
άλλες χώρες αλλά και Κύπριοι, και ο 
διαχωρισμός που γίνεται ακούγεται 
λίγο άκομψα).

Απ’ εκεί και πέρα, σε ό,τι αφο-
ρά την κτηματαγορά που λαμβάνει 
μεγάλο μέρος των επενδύσεων, 
απαιτούνται πολλές αλλαγές και 
εκσυγχρονισμός για τη διασφά-
λιση όλων των φορέων του τομέα. 
Η εξέταση των αδειών καθυστερεί 
(μέσα στον νόμο υπάρχει πρόνοια 
ότι πρέπει να εκδίδονται εντός έξι 
μηνών), καθώς και οι διαδικασίες 
για την έκδοση ξεχωριστών τίτλων 
ιδιοκτησίας (παρά τις συνεχείς προ-
σπάθειες των λειτουργών του Κτη-
ματολογίου). Και ο όγκος εργασιών 
θα αυξάνεται ακόμη περισσότερο, 
ειδικότερα όταν ολοκληρωθούν τα 
έργα υπό κατασκευήν (π.χ. οι πύρ-
γοι) και θα κατατεθούν αιτήσεις για 
έκδοση ξεχωριστών τίτλων.
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ΤΗ Τ  Κ Τ Η Ε ,

Ε Ε  Κ  Κ
 ΤΗ  Κ



ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ζυμώσεις για εθνικό κατώτατο μισθό 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Ρεπορτάζ 19

ΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

ηλά στις προ-
τεραιότητες της 
Κ υ β έ ρ ν η σ η ς 
βρίσκεται το 
ζήτημα της θέ-
σπισης εθνικού 
κατώτατου μι-

σθού. Μάλιστα, όπως είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε, ήδη βρίσκονται στα 
σκαριά σχετικές μελέτες και προγραμ-
ματίζονται διαβουλεύσεις με τους κοι-
νωνικούς εταίρους με στόχο εντός του 
2020 -οπότε και υπολογίζεται ότι θα 
έχουμε συνθήκες πλήρους απασχό-
λησης- να προχωρήσει το θέμα. Στο 
μεταξύ, επί τάπητος παραμένουν και 
οι προτάσεις νόμου που κατέθεσαν τα 
κόμματα Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγοι 
και ΕΛΑΜ στη Βουλή, των οποίων η 
συζήτηση θα συνεχιστεί εντός του μήνα. 
Παράλληλα, σχετική πρόταση ετοιμάζει 
και το ΑΚΕΛ, η οποία, όμως, δεν θα 
περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση του 
εθνικού κατώτατου μισθού, αλλά θα 
αφορά και άλλα εργασιακά ζητήματα. 

Ποια είναι όμως η άποψη των άμεσα 
εμπλεκομένων επί του θέματος και πώς 
θα επηρεάσει την αγορά εργασίας αλλά 
και την οικονομία γενικότερα η θέσπι-
ση ενός εθνικού κατώτατου μισθού; Η 
«Σ» μίλησε με όλες τις πλευρές και σας 
μεταφέρει τις θέσεις τους. Περαιτέρω, 
δημοσιεύουμε και τις απόψεις έγκριτων 
οικονομολόγων επί του θέματος. 

οιμά ουν με  
Όπως μας ανέφεραν κυβερνητικές 

πηγές, η θέσπιση εθνικού κατώτατου 
μισθού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστα-
σιάδη και σε αυτό το πλαίσιο προωθείται. 

Όπως μας είπαν, η δρομολόγηση των 
ενεργειών γίνεται με θεσμικό τρόπο και 
με πρόγραμμα, ενώ, όπως μας τονίστηκε, 
πρόκειται για μία πολύ μεγάλη αλλαγή γι’ 
αυτό και χρειάζεται μελέτη. Σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές, η Υπουργός Εργασίας Ζέτα 
Αιμιλιανίδου ήδη συζήτησε το εν λόγω 
θέμα με τους κοινωνικούς εταίρους -δη-
λαδή με τις συντεχνίες των εργαζομένων 
και την  εργοδοτική πλευρά- οι οποίοι 
εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά 
με τον μηχανισμό που θα καθορίζει τον 
κατώτατο μισθό, αλλά και τις επιπτώσεις 
που θα έχει η θέσπισή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα της μετέ-
φεραν οι κοινωνικοί εταίροι, η Υπουργός 
ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
από το    
( ) τη βοήθειά τους ως τους καθ’ ύλην 
αρμοδίους, ώστε να ετοιμαστούν οι μελέτες 
όσον αφορά τον μηχανισμό του καθορι-
σμού κατώτατου μισθού -ο οποίος, για 
παράδειγμα, μπορεί να καθορίζεται μετά 

Η Ε ΕΤΗ Τ  
Ε ΕΤ   

Κ Η Ε  Ε  
Τ  ΤΕ Η Τ  ΕΤ

ταση νόμου της Συμμαχίας Πολιτών κα-
θορίζει στον νόμο τον κατώτατο μηνιαίο 
μισθό για όλα τα επαγγέλματα στα 1.125 
ευρώ και τον κατώτατο μισθό ανά ώρα 
εργασίας στα οκτώ ευρώ. Η Συμμαχία 
Πολιτών, σύμφωνα με πληροφορίες, εί-
ναι ανοικτή σε τροποποιήσεις, όπως για 
παράδειγμα το να καλύπτει συγκεκριμένα 
επαγγέλματα και όχι όλα ή ακόμα και να 
αλλάξει το ποσό που εισηγείται. Στο μεταξύ, 
στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το κόμμα θα 
διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα επί 
του θέματος στην παρουσία της Υπουρ-
γού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου και των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

Η δεύτερη πρόταση νόμου, αυτή του 
Κινήματος Οικολόγων, προνοεί την καθι-
έρωση εθνικού ορίου κατώτατου μισθού 
με κανονισμούς που θα εκδίδονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο.  Μιλώντας στη 
«Σ» ο πρόεδρος του Κινήματος, Γιώργος 
Περδίκης, εξήγησε πως με την πρότασή 
τους οι Οικολόγοι αφήνουν την ευθύνη 
του καθορισμού του ύψους του κατώ-
τατου μισθού αλλά και την επιλογή των 
επαγγελμάτων που θα καλύπτονται από 
αυτόν, στην Κυβέρνηση. 

Η τρίτη πρόταση νόμου κατατέθηκε πριν 
από δύο περίπου χρόνια από το ΕΛΑΜ 
και είναι παρόμοια, αν όχι πανομοιότυπη, 
με αυτήν της Συμμαχίας Πολιτών.  

ά ε  ν ε οι
οι ε ο ε  

Σχολιάζοντας τις εν λόγω προτάσεις, 
ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης 
Αντωνίου, μιλώντας στη «Σ», εξέφρασε 
την πλήρη διαφωνία του. Ο κ. Αντωνίου 
είπε πως η ΟΕΒ θεωρεί ότι η καθιέρωση 
ενός εθνικού κατώτατου μισθού θα δη-
μιουργήσει αρνητικές καταστάσεις στην 
οικονομία, στην αγορά εργασίας και στην 
απασχόληση και θα φέρει τα αντίθετα απο-
τελέσματα από τα επιθυμητά. Περαιτέρω, 

εξήγησε πως για να αυξηθούν οι μισθοί 
πρέπει να αυξηθεί το ΑΕΠ και σημείωσε 
πως ήδη ο ισχύων κατώτατος μισθός, που 
καλύπτει μόνο κάποια επαγγέλματα, είναι 
πολύ υψηλός. 

Τη διαφωνία του με τον καθορισμό του 
εθνικού κατώτατου μισθού εξέφρασε με 
τη σειρά του στη «Σ» και ο Διευθυντής 
του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του 
ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ. 

Η πάγια θέση του ΚΕΒΕ, όπως είπε, είναι 
ότι η ρύθμιση του κατώτατου μισθού πρέπει 
να παραμείνει ως έχει και να καλύπτει τις 
ευάλωτες ομάδες. «Τόσο για την ενσωμάτω-
ση των ευάλωτων τάξεων όσον και για την 
αναγκαιότητα αναθεώρησης του διατάγματος 
για τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να προη-
γηθεί έρευνα -όπως έγινε και το 1991- που 
να αποδεικνύει ότι αφενός υπάρχει ανάγκη 
για συμπερίληψη κι άλλων επαγγελμάτων 
και αφετέρου να εξακριβώνεται το ύψος των 
μισθών τόσο για τα επαγγέλματα που καλύπτει 
το διάταγμα όσο και για νέα επαγγέλματα που 
μπορεί να ανήκουν στις ευάλωτες τάξεις», 
δήλωσε. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ως παρά-
δειγμα τα επαγγέλματα των βρεφοκόμων, 
βοηθών βρεφοκόμων, νηπιαγωγών και βο-
ηθών νηπιαγωγών, τα οποία προστέθηκαν 
στο ισχύον διάταγμα το 1991, με βάση την 
έρευνα που είχε γίνει τότε. 

ι υ κ ικ  
οι συν ε ν ε  

Από πλευράς τους, οι συντεχνίες των 
εργαζομένων τάχθηκαν υπέρ του εθνικού 
κατώτατου μισθού, εκφράζοντας όμως και 
κάποιες επιφυλάξεις. Σε δηλώσεις του 
στη «Σ» ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, 
ανέφερε πως ο κατώτατος μισθός για να 
μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη θα 
πρέπει να προηγηθεί ψήφιση της νομοθε-
σίας για την ενιαία υπηρεσία επιθεωρητών 
για να υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής 
του. Περαιτέρω, όπως είπε, θα πρέπει να 
υπάρξει μία γενικότερη ρύθμιση της αγο-
ράς εργασίας, ώστε να είμαστε απόλυτα 
σίγουροι ότι υπάρχει και μία δομή για να 
μπορούμε να στηρίξουμε την εφαρμογή 
του μέτρου. Αφενός, όπως σημείωσε, είναι 
ένα μέτρο που μπορεί να στηρίξει τους 
εργαζομένους, ωστόσο, αν δεν υπάρξει 
γενικότερη ρύθμιση του τρόπου εφαρμογής 
των εργασιακών θεμάτων αυτήν τη στιγμή 
μία αποσπασματική εφαρμογή κατώτατων 
μισθών θα δημιουργήσει προβλήματα και 
στις συλλογικές συμβάσεις. «Είμαστε θετικοί, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει διάλογος 
στο πλαίσιο του εργατικού συμβουλευτικού 
σώματος για να μπορεί η όποια ρύθμιση 
να γίνει στοχευμένα», ανέφερε. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και 
η θέση της ΠΕΟ. Ο ΓΓ της ομοσπονδίας, 
Πάμπης Κυρίτσης,  δήλωσε στη «Σ» πως 
ασφαλώς δεν είναι αντίθετοι με την ιδέα 
της θέσπισης κατώτατου μισθού, όμως 
θεωρούν ότι εκείνο το οποίο προέχει 
πάνω απ’ όλα είναι η κατοχύρωση της 
υποχρέωσης των εργοδοτών να εφαρμό-
ζουν τις συλλογικές συμβάσεις. Όταν είναι 
ξεκάθαρο ότι οι συλλογικές συμφωνίες 
δεν γίνονται για να γίνονται αλλά γίνονται 
για να εφαρμόζονται, τότε θα ανοίξει ο 
δρόμος για να θεσπιστεί ένας κατώτατος 
μισθός μέσα από διαβούλευση, ανέφερε. 
Περαιτέρω, τόνισε πως σε περίπτωση που 
καθοριστεί ένας κατώτατος μισθός κατώ-
τερος από τις συμβάσεις, τότε θα υπάρχει 
κίνδυνος για μειώσεις των μισθών στα 
επαγγέλματα που καλύπτονται από αυτές.  

Η Κύπρος είναι μία εκ των επτά 
ευρωπαϊκών χωρών που δεν 
έχουν θεσπισμένο εθνικό κα-

τώτατο μισθό που να καλύπτει όλα τα 
επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος 
μισθός στη χώρα μας αφορά μόνο εννέα 
επαγγέλματα και είναι στα 870, ποσό 
το οποίο μετά από 6 μήνες αυξάνεται 
στα 924. 

Με βάση τις πρόνοιες του περί 
Κατώτατων Μισθών Διατάγματος του 
2012, κάθε πωλητής, γραφέας, νοση-

λευτικός βοηθός, βοηθός παιδοκόμου, 
βοηθός βρεφοκόμου, σχολικός βοηθός 
και φροντιστής, ο οποίος εργάζεται με 
πλήρη απασχόληση, πρέπει να λαμ-
βάνει αρχικό μηνιαίο μισθό, ο οποίος 
να ανέρχεται τουλάχιστον στα 870 
ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συ-
νεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο 
εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται 
τουλάχιστον στα 924 ακαθάριστα.

Επίσης κάθε φρουρός ασφαλείας 
πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μι-

σθό τουλάχιστον 4,90 ακαθάριστα και 
μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς 
απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο 
μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα 

5,20 ακαθάριστα. Όπως επίσης και 
κάθε καθαριστής/καθαρίστρια πρέπει 
να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό 
τουλάχιστον 4,55 ακαθάριστα και 
μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς 
απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο 
μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα 

4,84 ακαθάριστα. 

Τ     Κ  

από διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων- αλλά και όσον αφορά την επίδρασή 
του στους άλλους μισθούς. 

Πηγές από το Υπουργείο μάς ανέφεραν 
ότι εξασφάλισαν τη συνεργασία του  
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη οι 
μελέτες ξεκίνησαν. Μάλιστα, όπως είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε, η πρώτη φάση των 
μελετών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
Μαρτίου ή Απριλίου και θα ακολουθή-
σουν διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου 
και κοινωνικών εταίρων, ενώ η δεύτερη και 
τελευταία φάση των μελετών θα ολοκλη-
ρωθεί περί τα τέλη του χρόνου, ώστε μετά 
να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ 
των εμπλεκόμενων μερών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι μελέτες θα καθορίσουν 
το ύψος του μισθού, τα επαγγέλματα που 
θα καλύπτει και θα ρυθμίζει το θέμα ώστε 
να μην επηρεάζεται δυσμενώς το σύστη-
μα συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
ανταγωνιστικότητα. 

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στη «Σ» 
πως η θέση του Προέδρου Αναστασιάδη 
είναι ότι η συζήτηση για τον εθνικό κατώτατο 
μισθό θα πρέπει να γίνει όταν η οικονομία 
φτάσει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης 

-δηλαδή με ανεργία κάτω του 5%- και η 
Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες αυτές 
θα υπάρχουν εντός του 2020. 

ι ο άσει  ν κομμά ν 
Όσον αφορά τις προσπάθειες από πλευ-

ράς κομμάτων, σε δηλώσεις του στη «Σ» ο 
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας 
Φακοντής, ανέφερε πως εντός του μήνα θα 
επαναφέρει το θέμα για συζήτηση στην 
Επιτροπή. Παράλληλα, σημείωσε πως 
εκτός από τις ήδη υπάρχουσες προτάσεις 
της Συμμαχίας Πολιτών, των Οικολόγων 
και του ΕΛΑΜ, επεξεργάζεται και το 
ΑΚΕΛ δική του πρόταση, η οποία δεν 
θα αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, 
αλλά θα περιλαμβάνει και κάποια άλλα 
βασικά αιτήματα και ωφελήματα των 
εργαζομένων. Όπως είπε ο ίδιος, 
η πρόταση του ΑΚΕΛ αναμένεται 
πως θα είναι έτοιμη περί τα μέσα 
Φεβρουαρίου και θα τεθεί προς 
συζήτηση στην Επιτροπή μαζί 
με τις υπόλοιπες προτάσεις των 
άλλων κομμάτων. 

Υπενθυμίζεται πως η πρό-

ΑΡΗΣ ΠΕΤΑΣΗΣ*

Το κράτος δεν θα πρέπει να 
επεμβαίνει στην ελεύθερη 
αγορά προσφοράς και ζήτη-

σης εργασίας.  Κατώτατος ριαίος 
Μισθός (Κ Μ) (   

) αφορά σε επαγγέλματα: α.) 
χαμηλής περιπλοκής καθηκόντων 
και, β) μικρής απόδοσης ανά ευρώ 
μισθού. Για παράδειγμα, ένας καφές 

 και ένα κιλό ψωμί που-
λιούνται σχεδόν στην ίδια τιμή, ενώ 
το κόστος του πρώτου σε μισθούς 
είναι κλάσμα του δεύτερου. Με Κ Μ 
αδικείται ο αρτοποιός. Η απάντηση 
για την αναγκαιότητα Κ Μ βρίσκεται 
σε αντικειμενικά επιχειρήματα αλλά 
και σε λαϊκισμό. Όμως, η στήριξη 
του Κ Μ ακούγεται ανθρώπινη και 
είναι καρποφόρα για τους πολιτι-
κούς, άσχετα εάν κάνει κακό στη 
συγκεκριμένη τάξη εργαζομένων. 

Με τον λαϊκισμό φθάσαμε σε ση-
μείο η ΕΕ να μελετά ενδεχόμενη 
υποχρεωτική προώθηση Κ Μ 
για όλες της χώρες μέλη. Δηλαδή, 
οι γραφειοκράτες της ΕΕ να καθορί-
ζουν αναλογικά πόσο θα αμείβεται 
ένα γκαρσόνι στην καφετερία ενός 
πλούσιου εργοστασίου της Μερσεντές 
με τρεις χιλιάδες προσωπικό και ένα 
γκαρσόνι εποχικής καφετερίας με 
τρεις υπαλλήλους στην Πόλη Χρυ-
σοχούς. Πίσω από τη λογική Κ Μ 
κρύβονται και ιδεοληψίες. Βλέπουμε 
τον Αμερικανό Δημοκρατικό  

 να ζητά Κ Μ 15 και τον 
Άγγλο Εργατικό   Κ Μ 

10/ώρα, και όποιος αντέξει!    
Όσοι επιθυμούν αντικειμενικότητα 

γύρω από το Κ Μ ας προστρέξουν 
στη διαχρονικά πιο ολοκληρωμένη, 
έγκυρη και αντικειμενική μελέτη του 
θέματος στο   

 (1979) του  
 , όπου 90% 

των οικονομολόγων υποστήριξαν 
πως οι νομοθεσίες Κ Μ αποτελούν 
πηγή ανεργίας, με το συνολικό εισό-
δημα της τάξης των χαμηλόμισθων 
να μειώνεται και να χειροτερεύει η 
οικονομική κατάσταση της συγκε-
κριμένης ομάδας.    

Εύλογα γεννιέται το ερώτημα, 
«Μπορεί σήμερα κάποιος στην 
Κύπρο να ζήσει με μισθό κάτω των 

1000;». Η δική μου απάντηση είναι, 
«όχι, δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς 
και χρειάζεται βοήθεια». Πώς, όμως; 
Επειδή η λύση Κ Μ χειροτερεύει τα 
οικονομικά της συγκεκριμένης τάξης,  
εισηγούμαι την πλήρη επιστροφή των 
έμμεσων φόρων. Ο χαμηλόμισθος 
των 700 τελικά καταλήγει με το ευ-
τελές ποσό των 587 αφού το Κράτος 
τού πάρει 113 σε ΦΠΑ. Αφού του 
πάρει και άλλα 87 σε φόρους ηλε-
κτρισμού και καυσίμων, καταλήγει 
με 500. Δηλαδή, ισοδύναμο με 8 
καφέδες /ημερησίως με 

σημερινές τιμές! Τελικά ποίος ο 
μεγαλύτερος οικονομικός δεσπότης 
του χαμηλόμισθου; Αυτός που δεν 
του δίνει ακόμα 200 (από τα οποία 
το Κράτος θα πάρει το 1/3) ή αυτός 
που του παίρνει 200 σε φόρους; 
Αντί το Κράτος να επεμβαίνει στη 
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, 
ας ελευθερώσει τους φτωχούς από 
τους έμμεσους φόρους για καλύτερα 
αποτελέσματα για όλους. 

* Εμπειρογνώμονας 

ΜΙ ΑΛΗΣ Λ ΡΕΝΤΙΑΔΗΣ*

Το θέμα των μισθών γενικότερα 
είναι καλύτερα να αφήνεται 
στην προσφορά και στη ζή-

τηση. στόσο, είναι καλό να υπάρχει 
ένας κατώτατος μισθός για να μην 
τυγχάνουν εκμετάλλευσης οι εργαζο-
μένοι και να μην έχουμε περιπτώσεις 
όπου οι απολαβές τους να μην τους 
εξασφαλίζουν τα ελάχιστα προς το ζην. 

Είναι ένα θετικό βήμα, αλλά 
πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο. 
Εάν είναι πολύ υψηλός ο κατώτα-
τος μισθός, υπάρχει ο κίνδυνος να 
χαθούν θέσεις εργασίας. 

Ένας κατώτατος μισθός σε λογικά 
πλαίσια -εφόσον γίνουν και οι σωστές 
μελέτες- πιστεύω διασφαλίζει ότι οι 
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα 
μπορούν να έχουν κάποιες εξασφα-
λισμένες συνθήκες.  Είναι επίσης 
πολύ σημαντικό για την ανταγωνι-

στικότητα γιατί, αν θεσπιστεί ένας 
πολύ υψηλός κατώτατος μισθός, τότε 
χάνει ανταγωνιστικότητα η οικονομία. 
Παράλληλα υπάρχει και το ζήτημα 
των ξένων εργατών, που ενδέχεται 
να αποδέχονται να εργάζονται και 
με χαμηλότερο μισθό και ίσως στε-
ρηθούν τη δουλειά τους. 

Εθνικό κατώτατο μισθό έχουν 
αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, αλλά 
χρειάζεται και κάποια προσοχή για να 
μην υπάρξουν παράπλευρες ζημιές. 

Ο κατώτατος μισθός είναι κάτι που 
θα μείνει για καλούς και για κακούς 
καιρούς, οπότε ενδεχομένως σε πε-
ρίπτωση οικονομικής κρίσης, ένας 
υψηλός κατώτατος μισθός να μη μας 
επιτρέψει να ανακάμψουμε μέσω της 
αναπροσαρμογής των μισθών. Όπως 
έγινε άλλωστε και στο πρόσφατο πα-
ρελθόν, που οι μειώσεις στους μισθούς 
μάς επέτρεψαν να βγούμε από την 
κρίση και να αυξηθεί η απασχόληση. 
Οπότε πρέπει να υπάρχει και μία ελα-

στικότητα. Σίγουρα οι μισθοί πρέπει 
να ανεβαίνουν για να αυξάνεται και η 
κατανάλωση και το βιοτικό επίπεδο, 
ωστόσο δεν είναι κάτι που αναμέ-
νεται να επηρεάσει τη φορολογία. 
Με τη θέσπιση εθνικού κατώτατου 
μισθού, οι μισθοί θα αυξηθούν, αλλά 
δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλος ο  
αντίκτυπος στα δημόσια ταμεία - και 
πάλι όμως χρειάζεται να γίνουν οι 
απαραίτητες μελέτες. 

*Οικονομολόγος 

Π          

« ε τον λα κισμό φθά-
σαμε σε σημείο η ΕΕ 

να μελετά ενδεχόμενη 
υποχρεωτική προώθη-

ση Κ »  

«Εάν είναι πολύ 
υψηλός ο κατώτατος 

μισθός, υπάρχει ο 
κίνδυνος να χαθούν 

θέσεις εργασίας» 

Η θέση της Κυ-
βέρνησης είναι 
ότι η συζήτηση 
για τον εθνικό 
κατώτατο μι-

σθό θα πρέπει 
να γίνει όταν 

η οικονομία θα 
φτάσει σε συν-
θήκες πλήρους 

απασχόλησης 
δηλαδή με 

ανεργία κάτω 
του  και 

θεωρεί ότι 
εντός του 

 αυτές 
οι συνθήκες 

θα υπάρχουν  



ανακοίνωση για την 
αναστολή λειτουργί-
ας της αεροπορικής 
εταιρείας , 
πέρα από το αρνητι-
κό κλίμα που δημι-
ούργησε σε όλη την 

Ευρώπη, προκάλεσε «μούδιασμα» και 
στην κυπριακή οικονομία.

Η Επαρχία Πάφου φαίνεται να είναι 
αυτή που θα επηρεαστεί περισσότερο 
από την αρνητική αυτή εξέλιξη, αφού, 
μέσω του αεροδρομίου της, σε εβδομα-
διαία βάση, η γερμανική αεροπορική 
εταιρεία χαμηλού κόστους συνέδεε την 
Πάφο με έξι πτήσεις. Πόλεις όπως το Αμ-
βούργο, η Νυρεμβέργη, το Βερολίνο, η 
Δρέσδη, το Ντίσελντορφ, το Μόναχο και 
η Στουτγκάρδη μπήκαν στον αεροπορικό 
χάρτη της Πάφου τα τελευταία χρόνια, σε 
εβδομαδιαία βάση, χάρη στην . 

Οι πρώτες αντιδράσεις από τους τοπι-
κούς παράγοντες, ΠΑΣΥΞΕ και Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Πάφου, είναι ενδεικτικές της κατάστασης 
που επικρατεί. Σε καμία περίπτωση δεν 
δημιουργείται πανικός, αλλά, όπως και να 
το κάνουμε, η πιθανή απώλεια εσόδων 
από την εισροή τουρισμού από μια αγορά 
όπως τη γερμανική, η οποία αφήνει μά-
λιστα «χρήμα» (κατά κεφαλήν), σίγουρα 
δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. 

Εμείς συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται, για να παρουσιάσουμε μια 
σφαιρική εικόνα της κατάστασης, αλλά και 
το πώς το Υφυπουργείο Τουρισμού αντιμε-
τωπίζει ή διαχειρίζεται αυτήν την εξέλιξη. 

ι νε οι ι μο
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Στα-

τιστικής Υπηρεσίας, σε σχέση με τις αφίξεις 
τουριστών από τη χώρα της συνήθους δι-
αμονής τους, το 2018 επισκέφθηκαν την 
Κύπρο 189.200 Γερμανοί τουρίστες. Οι 
αφίξεις το 2017 ήταν 188.826, και το 2016, 
124.030. Οι τουρίστες αυτοί ήρθαν κυρίως 
τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες, 
με τον Οκτώβριο να κατέχει την πρώτη θέση. 

ι ν  ειε
Βάσει των στοιχείων που μπορέσαμε να 
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συγκεντρώσουμε και αν, για σκοπούς υπο-
λογισμού,  υιοθετήσουμε τους αριθμούς που 
έδωσαν στη δημοσιότητα τόσο η ΕΤΑΠ Πάφου 
όσο και ο ΠΑΣΥΞΕ, αλλά και στη βάση των 
στατιστικών στοιχείων των προηγούμενων ετών 
με τους μέσους όρους, πάντα υπολογιστικά, 
μια πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί η 
τοπική Οικονομία από την απώλεια των πιο 
πάνω τουριστών θα ανέλθει σε 36-40 εκ.. 
Το σενάριο αυτό βέβαια θα ισχύσει αν φτάσει 
στο 100% του υπολογισμού των διαφυγόντων 
εσόδων (αποκλείεται να μην έρθει κανείς από 
τις 45.000-50.000 τουρίστες) (ο υπολογιζόμενος 
αριθμός τουριστών επί 800 που περίπου 
ξοδεύει ο κάθε Γερμανός τουρίστας στις 9,6 
Μ.Ο. ημέρες διαμονής του).   

ο ο  ου 
Γε μ νού ου σ

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
που παραθέτουμε και στο σημερινό μας 
άρθρο, οι Γερμανοί δείχνουν ξεκάθαρα 
την προτίμησή τους στους ανοιξιάτικους 
και φθινοπωρινούς μήνες για να κάνουν 
τις διακοπές τους (Απρίλιο-Μάιο και Σε-
πτέμβριο-Νοέμβριο). 

Σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις των 
τελευταίων ετών, οι πιο πάνω τουρίστες δι-

έμεναν περίπου δέκα ημέρες στην Κύπρο. 
Σε αυτές τις ημέρες (9,6μ.ο.) της διαμονής 
τους ξοδεύουν πέραν των 800, κάτι περισ-
σότερο από ογδόντα ευρώ ημερησίως, ενώ 
το 70% περίπου επιλέγουν για τη διαμονή 
του κυρίως ξενοδοχεία (1-5 αστέρων), το 
15% προτιμούν τουριστικά διαμερίσματα 
ή τουριστικά συγκροτήματα, το 1% έχουν 
δική τους διαμονή  και το 8,5% περίπου 
άλλα καταλύματα.

Οι λόγοι της επίσκεψής τους συνοψίζονται, 
πάντα στο περίπου, ως εξής: 84% έρχονται 
στην Κύπρο για διακοπές, 8% έρχονται για 
φίλους ή για να δουν τους συγγενείς τους, 
7% για επιχειρηματικούς λόγους και ένα 
πολύ μικρό ποσοστό, που δεν ξεπερνάει 
το 0,5%, για άλλους λόγους. 

Πρώτη επιλογή των Γερμανών τουριστών 
που καταφθάνουν στην Κύπρο είναι η Πάφος, 
με ποσοστό που αγγίζει το 50%, δεύτερη επιλο-
γή η Λάρνακα, γύρω στο 16%, και ακολουθούν 
η Αγία Νάπα με 13%, η Λεμεσός 9% κ.ο.κ.

ν συ ε  ο 
Πλήγμα για την τουριστική βιομηχανία 

χαρακτήρισε το κλείσιμο της αεροπορικής 
εταιρείας χαμηλού κόστους  ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων 

Πάφου, Θάνος Μιχαηλίδης. Σε δηλώσεις 
του στη «Σημερινή», ο κ. Μιχαηλίδης ανέ-
φερε πως η πτώχευση της αεροπορικής 
εταιρείας  και η ακύρωση όλων 
των πτήσεων αποτελεί αρνητική εξέλιξη, 
καλώντας την ίδια στιγμή το Υφυπουργείο 
Τουρισμού να αναλάβει άμεσα δράσεις για 
την αναπλήρωση του κενού.

Υπάρχει, σημείωσε, μια μικρή περίπτωση 
η  και η   να αναπληρώσουν 
κάποιες πτήσεις της  από το Βε-
ρολίνο, παρά ταύτα, συμπλήρωσε, η εξέλιξη 
αυτή αποτελεί μεγάλη απώλεια.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στην 
κατάσταση στην αγγλική αγορά, σημειώνοντας 
πως υπήρξε μια μείωση του τουριστικού 
ρεύματος προς την Κύπρο. Με αυτά τα 
δεδομένα, εκτίμησε, η χρονιά εξελίσσεται 
όχι και πολύ θετικά.

Λύ  εκ ά ει   
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξη και 

Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) 
εξέφρασε, με σχετική της ανακοίνωση, τη 
λύπη της για την πτώχευση της αεροπορικής 
εταιρείας . Όπως είναι γνωστό, 
η εν λόγω αεροπορική εταιρεία κατήλθε 
στην Πάφο τον Μάρτιο 2015, μετά από 

έντονες προσπάθειες του ΚΟΤ, της Η  
 και της ΕΤΑΠ Πάφου, με έναρξη 

προγράμματος από διάφορα αεροδρόμια 
όπως Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Αμβούργο, 
Βρέμη, Έρφουρτ, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η εν λόγω εταιρεία τα τελευταία χρόνια έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού 
από τη γερμανική αγορά και ιδιαίτερα την πε-
ρίοδο μη αιχμής, με καλά αποτελέσματα στην 
απάμβλυνση της εποχικότητας. Υπολογίζεται 
ότι η , βάσει των στοιχείων του 2018,  
αφήνει ένα κενό περίπου 45.000 με 50.000 
εισερχόμενων θέσεων/επισκεπτών.

Η ΕΤΑΠ Πάφου, παρόλο που κατα-
νοεί ότι δεν είναι εύκολη η αναπλήρωση 
του κενού, ευελπιστεί όπως -έστω για το 
2019- καλυφθούν μερικώς οι απώλειες 
από υφιστάμενες αεροπορικές που δρα-
στηριοποιούνται σε διάφορα δρομολόγια, 
όπως το Βερολίνο.

ι ε ε  ι   
«Η μοναδική δυνατότητα που είχαμε 

ήταν να κηρύξουμε πτώχευση», ανέφερε 
ο γενικός διευθυντής της , Κάρστεν 
Μπάλκε (εικόνα 2), ζητώντας συγγνώμη 
πάνω απ’ όλα «από τους εργαζόμενους» της 
εταιρείας, καθώς και από τους επιβάτες που 

είχαν ήδη αγοράσει εισιτήριο για κάποιαν 
από τις πτήσεις της, όπως μετέδωσαν τα 
διεθνή Μέσα ενημέρωσης. 

Όσοι είχαν αγοράσει εισιτήριο από τα-
ξιδιωτικό γραφείο, στο πλαίσιο κάποιου 
πακέτου που συμπεριλαμβάνει πτήση και 
διαμονή, «μπορούν να έρθουν σε επαφή 
με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να 
τους κλείσει άλλη πτήση», διαβεβαίωσε η 

, αλλά για τους επιβάτες που «έκλει-
σαν εισιτήριο απευθείας από την εταιρεία, 
δυστυχώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα 
να εξυπηρετηθούν», διευκρίνισε.

«Απρόβλεπτες εξελίξεις», όπως «οι με-
γάλες αυξήσεις της τιμής της κηροζίνης το 
περασμένο καλοκαίρι και η ταυτόχρονη 
υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
του ευρώ έναντι του δολαρίου, οι μεγάλες 
καθυστερήσεις της ένταξης αεροσκαφών 
στον στόλο μας και ο ασυνήθιστα υψηλός 
αριθμός συντηρήσεων που χρειάστηκαν τα 
αεροσκάφη της εταιρείας μας, αποτέλεσαν 
βαρύ φορτίο για την επιχείρηση», όπως 
εξήγησε στην ανακοίνωσή του ο Μπάλκε.

Η πτώχευση και αναστολή όλων των 
δραστηριοτήτων της χαμηλού κόστους γερ-
μανικής  ανακοινώθηκε, προκα-
λώντας αιφνιδιασμό κυρίως στους επιβάτες. 
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ίτηση για παροχ  άδειας από τον φορο ταιρει ν και πίσημο Παραλ πτη

Γνωστοποιείται ότι, βάσει του άρθρου 20 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, υποβλήθηκε αίτηση 
προς τον φορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για εγγραφή διωτικής Εταιρείας χωρίς Μετοχικό 
Κεφάλαιο με όνομα  ΝΕΟ ΚΥΜΑ - Η ΑΛΛΗ ΚΥΠ ΟΣ  και παροχή άδειας για την απάλειψη της λέξης 
ΛΤΔ  από το όνομα της εταιρείας.

Οι βασικοί σκοποί, για τους οποίους θα ιδρυθεί η πιο πάνω εταιρεία, είναι η δημιουργία ενός ανοικτού βή-
ματος προβληματισμού και διαλόγου για την λλη Κύπρο , το οποίο θα αποτελέσει φόρουμ ελεύθερης 
έκφρασης και σύνθεσης απόψεων και ιδεών για του Κύπριους πολίτες, τους Κύπριους της διασποράς και 
τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα, γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμός έχει ένσταση για την εγ-
γραφή της πιο πάνω εταιρείας, μπορεί να υποβάλει σχετική ένσταση στον φορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη κατά ή πριν από τις 15 2 2019, με επιστολή απευθυνόμενη στον φορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη, γωνία λεωφόρου Μακαρίου και Καρπενησίου, ΜΕΓΑ Ο ΕΝ ΟΣ, Λευκωσία.
Η παρούσα γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε από το δικηγορικό γραφείο ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ.

Η ΠΗ Η - Π Ν
Η Δημοσκόπηση της Σημερινής  (3 2 2019), για τις τάσεις στην κοινή γνώμη ενόψει Ευρωε-
κλογών, δίνει ένα ηχηρό 82  υπέρ της Ευρωπαϊκής νωσης! Οι πολίτες εγκρίνουν το ευρωπα-
ϊκό εγχείρημα και εκφράζουν με συντριπτική πλειοψηφία θετική (44 ) και μάλλον θετική (38 ) 
άποψη για τη συμμετοχή μας στην ΕΕ. 

Αυτό το ποσοστό δεν αντανακλάται, όμως, σε μια συχνή παρακολούθηση των εξελίξεων για τις 
Ευρωεκλογές στις 2  Μαΐου. Εκ του μακρόθεν λέει το 29  ή και καθόλου το 15 .

Κάτι τρέχει! Οι πολίτες ζητούν περισσότερα και όλοι οφείλουν να ακούσουν το αίτημα αυτό, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες! 

Πρώτο, οι πολίτες σε ποσοστό 29  ζητούν καλύτερες λύσεις για τα προβλήματα της Κύπρου .

Δεύτερο, οι πολίτες ζητούν καλύτερη αξιολόγηση των υποψηφίων. ηφίζουν όσους υποψήφι-
ους κρίνουν ως πιο κατάλληλους, ανεξάρτητα από το κόμμα που συνήθως ψηφίζουν  με πο-
σοστό 53 ! 

Τρίτο, η οριζόντια ψηφοφορία παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών, γι  αυτό οι πολί-
τες την επιζητούν με ποσοστό ! 

Τέταρτο,  το βασικό ερώτημα εξακολουθεί να είναι η συμμετοχή στις επερχόμενες Ευρωεκλο-
γές. Ποσοστό της τάξης του 58  δηλώνει συμμετοχή, αλλά ένα ισχυρό τμήμα της τάξης του 
42  δηλώνει μάλλον ή σίγουρα, δεν ψηφίζω . 

Το 82  της θετικής ψήφου στην Ε.Ε. δεν συμβαδίζει με αυτό το υψηλό ποσοστό αποχής. σοι 
θέλουν περισσότερη συμμετοχή στις Ευρωεκλογές, ας διαβάσουν προσεκτικά τη δημοσκόπηση 
της Σημερινής ! 

Η εταιρεία εξυπηρετούσε κυ-
ρίως τις μετακινήσεις με-
ταξύ Γερμανίας, Ελβετίας 

και Μεσογείου, Μέσης Ανατολής. 
Με βάση το Βερολίνο, η γερμανική 
εταιρεία εξυπηρετούσε πάνω από 4 
εκατ. επιβάτες με 37 αεροσκάφη. Κατά 
τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, 
η εταιρεία μετέφερε επιβάτες προς το 
αεροδρόμιο της Πάφου από τις γερ-
μανικές πόλεις Βερολίνο, Αμβούργο, 
Ντίσελντορφ και Νυρεμβέργη.

Έκανε επίσης δρομολόγια από τη 
Γαλλία, με αναχωρήσεις από την Του-
λούζη, καθώς και από τα αεροδρόμια 

 της Στοκχόλμης και  
του Λονδίνου. 

Σημειώνεται ότι η αίτηση πτώ-
χευσης της  έρχεται μετά 
την πτώχευση που κήρυξε πριν από 
ένα και πλέον χρόνο η  , ο 
δεύτερος μεγαλύτερος αερομεταφο-
ρέας της Γερμανίας, που διέκοψε τη 
λειτουργία του το 2017.

Π   
 

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
.

Τ    Π  

Θέλοντας να φωτίσει περισσότερο την κα-
τάσταση αυτή η «Σημερινή», επικοινώνη-
σε με το Υφυπουργείο Τουρισμού για να 

δούμε με ποιον τρόπο το κράτος θα κινηθεί προς 
την κατεύθυνση περιορισμού των απωλειών από 
την ακύρωση των πτήσεων της . Ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, μετρημένος, 
φειδωλός, μα συνάμα ουσιαστικός στις δηλώσεις 
του, αρκέστηκε να αναφέρει πως «το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού κάνει εντατικές προσπάθειες για να 
ανασχεδιαστούν τα δρομολόγια που θα συνδέουν 
την Κύπρο με την Γερμανία. Στόχος μας είναι η 
αναπλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν με 
την εξέλιξη αυτή με την ». Προς αυτήν 
την κατεύθυνση, σημείωσε ο κ. Περδίος, «είμαστε 
σε στενή συνεργασία φυσικά και με τον ιδιωτικό 
τομέα».  Η ανησυχία για το κλείσιμο, αν και σήμερα 
δημιουργεί εύλογο προβληματισμό, κατευνάζεται 
από την αίσθηση που αποκομίζει κανείς πως το κενό 
που δημιουργείται, θα καλυφθεί από το ενδιαφέρον 
άλλων αεροπορικών εταιρειών που ανταγωνίζονταν 
την . Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημο-
σιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, αναμένεται πως 
το σοβαρό αυτό θέμα θα τεθεί και στην επικείμενη 
επίσκεψη του Υφυπουργού Τουρισμού στη Γερμα-
νία τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Τουριστικής Έκθεσης του Βερολίνου.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στον αέρα 190.000 τουρίστες 



ΜΙ ΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΟΥ

ε μια νότα αισι-
οδοξίας καλω-
σόρισε το 2019 
η Κύπρος στον 
τομέα της ανερ-
γίας. Μια από 
τις μεγαλύτερες 

πληγές της κυπριακής κοινωνίας, βάσει 
πάντα των επίσημων στοιχείων, έχει αρχί-
σει να συρρικνώνεται, δίνοντας με αυτόν 
τον τρόπο την ευκαιρία στην Κυβέρνηση 
να υπερηφανεύεται για τις οικονομικές 
πολιτικές της. Πέραν, όμως, της στυγνής 
παράθεσης οικονομικών δεικτών και δε-
δομένων, υπάρχουν και τα διόλου αμε-
λητέα ποιοτικά στοιχεία του ανεργιακού 
φαινομένου. Ποιες οι πραγματικότητες του 
εργατικού χάρτη της Κύπρου, και ποια 
επαγγέλματα δεν φαίνεται να βρίσκουν μια 
θέση στον ήλιο; Η «Σ» προβαίνει σε μιαν 
αποτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών του ανεργιακού χάρτη στο λυκαυγές 
του νέου έτους, εντοπίζοντας ταυτόχρονα 
και τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μια 
μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας.

 ικ σ  ν ι μ ν
Από καθαρά στατιστική άποψη, η ανερ-

γία έχει μειωθεί στο μεγαλύτερο επίπεδο 
από τον Νοέμβριο του 2010. Ο συνολικός 
αριθμός των ανέργων ανήλθε τον Ιανουάριο 
του 2019 στους 30.951, αισθητά μειωμένος 
σε σύγκριση με την τελευταία εννιαετία. Εν-
δεικτικό, της όλης κατάστασης, παράδειγμα 
αποτελεί και η σύγκριση με τον αντίστοιχο 
περσινό Ιανουάριο, μήνα κατά τον οποίο οι 
άνεργοι ανέρχονταν στους 35.989, δηλαδή 
μείωση της τάξης του 14%. Για τους θιασώ-
τες των πανηγυρισμών, ο πρώτος χρονικά 
Ιανουάριος μετά το ξέσπασμα της κρίσης, 

ήτοι αυτός του 2014, ξημέρωσε στην Κύπρο 
με 52.783 ανέργους.

Προβαίνοντας σε μια σύγκριση με το 
πρόσφατο παρελθόν, και πιο συγκεκριμένα 
με το τρίτο τρίμηνο του 2018, η ανεργία 
σημειώνει αισθητή μείωση. Οι άνεργοι 
ανέρχονταν την περίοδο αυτή στους 34.728. 
Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι τομείς παρου-
σιάζουν σαφή βελτίωση, όπως το χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο, η επισκευή μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, 
ο τομέας της μεταποίησης, ως επίσης και 
οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασί-
ας. Ο ευαίσθητος τομέας των κατασκευών 
παρουσιάζει επίσης μικρή βελτίωση, κάτι 
που έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία. 

οιοι ομε   άνε κ ά
Μέσα σε όλο το κλίμα ευφορίας που 

αναδύεται, οφείλει κανείς να επισημάνει 
και βάσει των στοχευμένων μελετών, ποιες 
κατηγορίες αναμένεται να παρουσιάσουν 
ζήτηση. Η ΑΝΑΔ προσφάτως μάλιστα δημο-
σιοποίησε τη μελέτη προβλέψεών της για τη 
δεκαετία 2017-2027. Η συγκεκριμένη μελέτη 
ως στόχο έχει την παρουσίαση ευρημάτων 
που αφορούν τις ανάγκες απασχόλησης σε 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

Αυτό που διαφαίνεται είναι πως οι ανά-
γκες παροχής εργασίας σε ετήσια βάση θα 
ανέρχονται στο 3,9%, γεγονός που μετα-
φράζεται αριθμητικά στα 15.804 άτομα. Το 
ερώτημα που γεννάται, βεβαίως, σε αυτήν 
την περίπτωση, είναι το ποιοι είναι αυτοί 
οι οικονομικοί τομείς που  αναμένεται να 
απολαύσουν τους καρπούς της διαφαινό-
μενης ανάπτυξης. Οι προβλέψεις κάνουν 
λόγο για αυξανόμενη ζήτηση στον λεγόμενο 
τριτογενή παράγοντα της οικονομίας, δει-
κνύοντας τη στενότητα εξεύρεσης εργασίας 
σε επαγγέλματα με απαιτήσεις ανωτέρου 
επιπέδου. Εάν επαληθευθούν φυσικά οι 
προβλέψεις, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
εξάρτηση της οικονομίας από την αγορά 
υπηρεσιών. Πώς μεταφράζεται, όμως, αυτό 
το θεωρητικό μοντέλο στην πράξη;

Σε περίπτωση που δεν αλλάξει δραμα-
τικά η δομή της κυπριακής οικονομικής 
φιλοσοφίας, η παροχή υπηρεσιών αναμέ-
νεται να κατέχει τη μερίδα του λέοντος όσον 
αφορά  την εξεύρεση εργασίας. Η μελέτης 
της ΑΝΑΔ μάλιστα δεικνύει πως οι ανάγκες 
αυτές θα αυξήσουν τη ζήτηση (π.χ. εστιατό-
ρια) μέχρι και κατά 6,5%, ως επίσης και ο 
τομέας της διασκέδασης γύρω στο 6,1%. Το 
κατ’ εξοχήν «εθνικό» μας προϊόν, που δεν 
είναι άλλο από τον τουρισμό, προβλέπεται 
πως θα δημιουργήσει μέχρι το 2027, 882 
νέες θέσεις εργασίας, ήτοι αύξηση της τάξης 
5,6%. Ο στρατηγικός τομέας των κατασκευών 
αναμένεται επίσης να παρουσιάσει ζήτηση 
περί το 3,3%,  που μεταφράζεται σε 1.000 
νέες θέσεις εργασίας περίπου.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λιγότερο 
ικανοποιημένοι αναμένεται να μείνουν όσοι 
επιθυμούν να εργοδοτηθούν σε επαγγέλματα 
που απαιτούν γνώσεις ανωτέρου επιπέδου. 
Στον τομέα αυτό, τη μεγαλύτερη ζήτηση 
φέρεται να έχει ο οικονομικός τομέας, στον 
οποίο μπορεί να ενταχθούν οι λογιστές, βο-
ηθοί λογιστές και οι οικονομολόγοι.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η ανεργία πίσω από τους αριθμούς

ε περίπτωση που 
δεν αλλάξει δραματικά 
η δομή της κυπριακής
οικονομίας, η παροχή 

υπηρεσιών θα κατέχει τη 
μερίδα του λέοντος 

στην εξεύρεση εργασίας 
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την πώληση χαρτοφυλακίου 
λιανικών ανεξασφάλιστων 
μη εξυπηρετούμενων χορη-
γήσεων (ΜΕΧ) με μεγάλες 
καθυστερήσεις στην  

 . . ., μέλος του ομί-
λου εταιρειών της τσεχικής 

, γνωστής στην Κύπρο από τη συμμετοχή 
της στην πλατφόρμα διαχείρισης «κόκκινων 
δανείων» της Ελληνικής Τράπεζας, προχώ-
ρησε η Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται στην 
ουσία για το έργο με την ονομασία « », 
που αφορά δάνεια συμβατικής αξίας 245 
εκατομμυρίων, με την καθαρή τους αξία 
να ανέρχεται στα 33,7 εκατ. Δηλαδή, η 
τράπεζα είχε διαγράψει περίπου το 86% 
της συμβατικής αξίας των δανείων αυτών.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 9.700 
δανειολήπτες (8.800 ιδιώτες και 900 μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις), με μέσο ποσό 
συναλλαγής τις 12.500. Πρόκειται για 
πολλά δάνεια με μικρά ποσά, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα δύσκολα στη διαχείριση, αφού 
η συντριπτική τους πλειοψηφία, ήτοι το 
90%, βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν 
των πέντε ετών. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη 
συναλλαγή πώλησης δανείων στην τράπε-
ζα, μετά το , που αφορούσε πώληση 
πακέτου δανείων καθαρής αξίας 2,8 δις 
(εκ των οποίων οι ΜΕΧ ήταν 2,7 δις) και 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών της 
τράπεζας για καθάρισμα του ισολογισμού 
της από τα κόκκινα δάνεια. 

  ι   κ κκιν  
άνει    ύ ου

Μετά την υλοποίηση του , η Τράπεζα 
Κύπρου περιόρισε τα «κόκκινα» δάνειά της 
στα 5 δις, που αντιστοιχούν στο 37% του 
συνολικού της δανειακού χαρτοφυλακίου, με 
τις ΜΕΧ να παρουσιάζουν συνολική μείωση 
κατά 10 δις τον Σεπτέμβριο του 2018 σε 
σύγκριση με την κορύφωσή τους τον Δεκέμ-
βριο του 2014. Στόχος της Τράπεζας Κύπρου 
με την έναρξη του κυβερνητικού σχεδίου 
«ΕΣΤΙΑ», που είναι προγραμματισμένο να 
αρχίσει τον προσεχή Μάρτιο, είναι όπως τα 
«κόκκινα δάνειά» της μειωθούν περαιτέρω, 
κατά τουλάχιστον 0,9 δις, αφού αυτά τα δάνεια 
θα «μεταναστεύσουν» στο εξυπηρετούμενο 
χαρτοφυλάκιο έπειτα από ένα χρόνο, όπως 
προνοεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών (ΕΒΑ). 

 με σ   
ν ι σει

Παράλληλα το Συγκρότημα ποντάρει 
και στο ότι αναδιαρθρωμένα δάνεια ύψους 

0,6 δις βρίσκονται σε πλήρη εξυπηρέτηση 
χωρίς καθυστερήσεις και αναμένεται να 

επαναταξινομηθούν ως εξυπηρετούμενα 
μέχρι το τέλος του έτους. ς αποτέλεσμα, με 
αυτές τις δύο κινήσεις, οι ΜΕΧ της Τράπεζας 
Κύπρου αναμένεται ότι θα υποχωρήσουν 
στα 3,5 δις ή στο 26,11% μέσα στο 2020, 
δεδομένου ότι παρατηρηθεί κανονική υλο-
ποίηση του προγράμματος αποπληρωμής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, με βάση 
επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα 24.806 
προβληματικά δάνεια μικρών, μεγάλων 
επιχειρήσεων και ιδιωτών, αξίας κοντά 
στα 3 δισ., έχουν περάσει σε ξένα  
και έπεται συνέχεια. 

νοι ε ον μο
 νικ

Η Ελληνική Τράπεζα, να θυμίσουμε, ήταν 
η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που έκανε 
χρήση το εργαλείο της πώλησης προβλημα-
τικών δανείων, καθώς τον Ιούνιο του 2018 
ολοκλήρωσε την πώληση ενός χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων 
και μη εξασφαλισμένων δανείων, κυρίως μη 
λιανικής τραπεζικής, στην 2   

, ύψους 144 εκατ. Σύμφωνα πάντως 
με τραπεζικές πηγές, η πώληση δανείων 
από την Ελληνική θα έχει συνέχεια στους 
επόμενους μήνες καθώς η στρατηγική του 
Ομίλου προβλέπει περαιτέρω μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

 κ ι
 

Σε ενέργειες για είσπραξη σημαντικού 
μέρους των προβληματικών δανείων της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ύψους 

7 δις, προβαίνει και η , το επιτε-
λείο της οποίας εργάζεται πυρετωδώς για 
να εισπράξει χρήματα ή ακίνητα από τους 
μη συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα και 
η   Κύπρου βρίσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο συζητήσεων με εταιρείες 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων 
για να επιλέξει μία η οποία θα αναλάβει τη 
διαχείριση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου 
της, το οποίο εκτιμάται στα 2 δις.

ι ο   
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η  Ευ-

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέχισε και 
τον Ιανουάριο τις αγορές κυπριακών ομο-
λόγων, μέσω επανεπενδύσεων ποσών από 
ομόλογα που λήγουν, παρά το ότι οι καθαρές 
αγορές κρατικών ομολόγων, στο πλαίσιο του 
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητι-
κού ( ), έχουν τερματιστεί τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Ειδικότερα, τον προηγούμενο 
μήνα η ΕΚΤ αγόρασε κυπριακά ομόλογα 
αξίας 58 εκατ., ανεβάζοντας το απόθεμα 
κυπριακών ομολόγων που διακρατεί στα 

736 εκατ., με μέση σταθμική διάρκεια 5,7 
έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τους 
τελευταίους τρεις μήνες πριν από τον τερμα-
τισμό του προγράμματος είχαν γίνει καθαρές 
αγορές κυπριακών ομολόγων, ύψους 464 
εκατ. Σημειώνεται ότι, μετά τον Δεκέμβριο 
του 2018, η ΕΚΤ αποφάσισε να τερματίσει 
τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού.

Όπως εξήγησε αξιωματούχος της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Κύπρου, για την Κύπρο, 
λόγω του ότι η χώρα ήταν αποκλεισμένη 
από το πρόγραμμα, υπάρχει απόφαση βά-
σει της οποίας θα γίνουν επανεπενδύσεις 
σε κυπριακά ομόλογα, ώστε στο τέλος του 
προγράμματος το απόθεμα των ομολόγων 
που διακρατεί η ΕΚΤ να προσεγγίσει την 
κεφαλαιακή κλείδα της Κύπρου στο ευρω-
σύστημα, που ανέρχεται στο 0,2%. 

Της Κυριακής
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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:

• Post-Doctoral Researcher in Archaeobotany (STARC_PDA_19_02)
• Interns in Climate Data Analysis and Modelling (EEWRC_ICDAM_19_01)
• 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. 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ*  
andreasgregoriades@kpmg.com 
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙ ΑΗΛΙΔΗΣ** 

.  

Στις μέρες μας, το ανταγωνιστικό και 
συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομι-
κό και επιχειρηματικό περιβάλλον 

αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Οι επιδράσεις αυτών των 
προκλήσεων δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το 
ελεγκτικό επάγγελμα.

Αυτό που πρέπει να μένει όμως αναλλοί-
ωτο είναι η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, 
απαραίτητα γνωρίσματα για το ελεγκτικό 
επάγγελμα. Άλλωστε η ανεξαρτησία είναι η 
θεμελιώδης έννοια του εξωτερικού ελέγχου. 
Η ανεξαρτησία ορίζεται ως η ανυπαρξία 
πιέσεων και άλλων παραγόντων, οι οποίοι 
πιθανόν να επηρεάσουν ή θεωρούνται πως 
επηρεάζουν τη βούληση του Ελεγκτή να 
διενεργήσει αντικειμενικά και με ακεραι-
ότητα τον εξωτερικό έλεγχο. Ο Ελεγκτής 
πρέπει να είναι δίκαιος και να μην επιτρέπει 
σε αρνητικά στοιχεία να υπερισχύουν της 
αντικειμενικότητάς του. Πρέπει να διατηρεί 
ουδέτερη στάση, να είναι και ταυτόχρονα 
να φαίνεται ελεύθερος από κάθε προσο-
χή, η οποία, ανεξάρτητα από το αν είναι 
πραγματική ή όχι, είναι ασυμβίβαστη με την 
ακεραιότητα και την αντικειμενικότητά του.

Κατά τη διάρκεια του εξωτερικού ελέγχου, 
ο Ελεγκτής, η ελεγκτική εταιρεία, καθώς και 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι σε 
θέση να επηρεάσει κατά άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο το αποτέλεσμα του εξωτερικού ελέγ-
χου, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την 
ελεγχόμενη οντότητα, τηρώντας τις σχετικές 
ισχύουσες διαδικασίες και δεν επιτρέπεται 

να συμμετέχουν με οποιονδήποτε άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο, στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων της ελεγχόμενης οντότητας, τόσο 
κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις 
υπό έλεγχο οικονομικές καταστάσεις, όσο 
και κατά την περίοδο διενέργειας του εξω-
τερικού ελέγχου (επιπρόσθετα φέρουν το 
βάρος της απόδειξης της ανεξαρτησίας τους).

Νοείται ότι ο Ελεγκτής έχει υποχρέω-
ση να αρνηθεί τη διενέργεια υποχρεωτι-
κού ελέγχου, όταν μεταξύ της ελεγκτικής 
εταιρείας ή του δικτύου στο οποίο ανήκει 
και της ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει 
οποιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική 
ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν 
ενημερωμένο, αντικειμενικό και συνετό 
τρίτο να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι 
διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή 
ή του ελεγκτικού γραφείου. Σχέσεις με τις 
οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δια-
κυβεύεται η ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η 
παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών.

Μέσω της ελεγκτικής γνώμης, η οποία 
συμπεριλαμβάνεται στις εξελεγμένες οι-
κονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης 
οντότητας, ο Ελεγκτής έχει την ευθύνη 
να διαβεβαιώσει την ανεξαρτησία του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας 
για Επαγγελματίες Λογιστές («Κώδικας 
ΔΣΠΔΕΛ»), ο οποίος είναι αυτός που 
ορίζει το περιεχόμενο της ανεξαρτησίας, 
όπως επίσης και τα ασυμβίβαστα και τους 
περιορισμούς αυτής. Επιπρόσθετα, στις 2 
Ιουνίου 2017 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο «περί Ελε-
γκτών Νόμος του 2017» Ν.53(Ι)/2017 , ο 

οποίος εναρμονίζει επίσης τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 537/2014. Ο νέος Κανονισμός 
ήρθε να ενισχύσει τους περιορισμούς της 
ανεξαρτησίας του Ελεγκτή σχετικά με τους 
υποχρεωτικούς ελέγχους που διενεργούνται 
στις οικονομικές καταστάσεις των Οντοτήτων 
Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ).

Πιο συγκεκριμένα, οι πιέσεις ή οι παρά-
γοντες οι οποίοι πιθανόν να επηρεάσουν 
την ανεξαρτησία του Ελεγκτή είναι γνωστοί 
ως οι «απειλές για την ανεξαρτησία». Εντο-
πίζονται πέντε κατηγορίες ως ακολούθως:

 Απειλή από προσωπικό ενδιαφέρον 
(  -  ): η απειλή ότι ένα οι-
κονομικό ή άλλο συμφέρον θα επηρεάσει 
ανάρμοστα την κρίση ή τη συμπεριφορά 
του Ελεγκτή.

 Απειλή της αυτο-αναθεώρησης (  
-  ): η απειλή ότι ένας Ελεγκτής 
δεν αξιολογεί καταλλήλως τα αποτελέσματα 
προηγούμενης απόφασης ή υπηρεσίας που 
εκτελέστηκε από τον Ελεγκτή ή από άλλο 
πρόσωπο εντός της ελεγκτικής του εται-
ρείας, στην οποία ο Ελεγκτής θα βασιστεί 
για τη διαμόρφωση μιας απόφασης κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου.

 Απειλή από την άσκηση παρέμβασης 
(  ): η απειλή ότι ένας Ελεγκτής 
θα προωθήσει τη θέση της ελεγχόμενης 
οντότητας, σε σημείο που θα διακυβευθεί 
η αντικειμενικότητά του.

 Απειλή της οικειότητας ή εμπιστοσύ-
νης (    ): η απειλή 
που οφείλεται σε μακρά ή στενή σχέση 
του Ελεγκτή με την ελεγχόμενη οντότητα, 
η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο 
Ελεγκτής να είναι πολύ «συμπονετικός» προς 
τα συμφέροντα της ελεγχόμενης οντότητας 
ή στην αποδοχή της εργασίας της.

  Απειλή του εκφοβισμού (  
): η απειλή ότι  Ελεγκτής θα απο-

θαρρυνθεί να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω 
πραγματικών ή εικαζόμενων πιέσεων, συ-
μπεριλαμβανομένων των προσπαθειών 
άσκησης αδικαιολόγητης επιρροής στο 
πρόσωπό του.

Ο ίδιος ο Ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα εύλογα μέτρα διασφάλισης, τα οποία 
εξουδετερώνουν ή μειώνουν σε αποδεκτά 
επίπεδα τη σοβαρότητα των απειλών, για την 
ανεξαρτησία του. Όταν ο Ελεγκτής κρίνει ότι 
τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης δεν είναι 
διαθέσιμα, ή δεν μειώνουν τη σοβαρότητα 
των απειλών σε αποδεκτά επίπεδα, οφείλει 
να καταργήσει την κατάσταση ή τη σχέση 
που δημιουργεί τις απειλές, ή ακόμα και 
να απορρίψει τη διενέργεια του ελέγχου. 
Αυτή η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με την 
προσέγγιση του εννοιολογικού πλαισίου, 
την οποία καθορίζει ο Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ.

Ο Ελεγκτής πρέπει να καταγράφει στα φύλλα 
εργασίας του ελέγχου του όλες τις σημαντικές 
απειλές για την ανεξαρτησία, καθώς και τα μέτρα 
διασφάλισης που εφαρμόστηκαν προς περι-
ορισμό των απειλών. Επίσης, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα σύστημα 
διασφάλισης, το οποίο αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της συνολικής διαχείρισης και του 
εσωτερικού ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας.

Η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι ζωτι-
κής σημασίας, τόσο ως προς τη διενέργεια 
των καθηκόντων του, όσο και ως προς τις 
σχέσεις του με τους πελάτες. Γι’ αυτό και 
πρέπει να της δίνεται η δέουσα σημασία 
και να διασφαλίζεται ως κόρη οφθαλμού.

* Διοικητικός Σύμβουλος,  
**  ,  

τηλ. 22209000  

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή και Σάββατο, 25-26 

Ιανουαρίου 2019, στο   
, η πρώτη για φέτος Εκπαιδευτική 

Ημερίδα του Δυναμικού Πωλήσεων της 
 . 

Στ  διήμερο, που περιελάμβανε δραστη-
ριότητες, δείπνο επιβράβευσης και πολλή 
διασκέδαση, συμμετείχαν περισσότεροι 
από 300 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, απ’ 
όλη την Κύπρο, καθώς και στελέχη του 
διοικητικού προσωπικού της Εταιρείας. Ο 
θεματικός τίτλος «   -  

» χαρακτηρίζει τον δυναμισμό 
και τη θέληση για διάκριση του δικτύου 
συνεργατών της  . Κάτι 
που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο και ιδιαί-
τερα το 2018, μέσα από τα αποτελέσματα 
της ομάδας των πρωταθλητών.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρώτος Εκτελεστι-
κός Διευθυντής του Ομίλου   

 , κ. Τάκης Φειδία, 
ευχαρίστησε τους ανθρώπους του δικτύου 
πωλήσεων της   που δί-

νουν τον καλύτερό τους εαυτό και ξεπερνούν 
τα όρια κατακτώντας νέες κορυφές, για τους 
ίδιους και την εταιρεία τους!

Ο κ. Φειδία τόνισε ότι στον Όμιλο της 
 , καμία επιτυχία δεν αποτελεί 

στάση εφησυχασμού, αντίθετα λειτουρ-
γεί σαν κίνητρο περαιτέρω εξέλιξης και 
ανάπτυξης και  συνέχισε αναφέροντας 
ότι βασισμένοι στα όσα πετύχαμε, για το 
2019 βάζουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά!

Η Γενική Διευθύντρια της  
 κ. Ανδρεανή Καλλιμά-

χου καλωσόρισε την   
της  , εκφράζοντας 
μεγάλη ικανοποίηση για τα παραγω-
γικά επιτεύγματα των ανθρώπων της 
Εταιρείας μέσα στο 2018. 

 Η κ. Καλλιμάχου σημείωσε ότι 
οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της  

, επαγγελματίες με ήθος 
και γνώμονα το καλό του πελάτη, ξεπέ-
ρασαν κάθε προηγούμενο μετατρέπο-
ντας το   σε  

. Ανέλυσε επίσης τις προκλήσεις 
της Εταιρείας για το 2019.

Ο τουριστικός τομέας διαχρονικά 
θεωρείται ένας από τους βασι-
κούς πυλώνες ανάπτυξης της 

κυπριακής οικονομίας. ς εκ τούτου, 
η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση 
του τουριστικού τομέα κρίνεται όχι μόνο 
απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη, δε-
δομένης μάλιστα και της πίεσης που 
δέχεται σήμερα η Κύπρος από άλλους 
ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως για 
παράδειγμα η Αίγυπτος και η Τουρκία. 

Η λειτουργία του υφυπουργείου Του-
ρισμού, από τον Ιανουάριο του 2019, 
αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω 
ώθηση στον τουρισμό της Κύπρου, μέσα 
από μία οργανωμένη και εστιασμένη 
στρατηγική αναβάθμισης του τουρι-
στικού μας προϊόντος. Ο Σύνδεσμος 
Μεγάλων Αναπτύξεων, μέσα από την 
επιχειρηματική δράση των μελών του, 
μπορεί να αποτελέσει διαχρονικό και 
αξιόπιστο συνεργάτη του νέου αυτού 
θεσμού. 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού απο-
τελεί μια ουσιώδη μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια, αφενός γιατί θα συμβάλει 
στην αντιμετώπιση διαχρονικών γρα-
φειοκρατικών δυσλειτουργιών για τον 
τουρισμό, που απέρρεαν μέχρι τώρα από 
το πεπαλαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, 
και αφετέρου γιατί θα μας επιτρέψει να 
διαμορφώσουμε μια εκσυγχρονισμένη 
τουριστική πολιτική, η οποία θα ανοίγει το 
δρόμο για την προσφορά εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, που δεν περιορί-
ζονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, 
καταπολεμώντας έτσι το φαινόμενο της 
εποχικότητας. Το νέο αυτό πλαίσιο ευνοεί, 
μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση των δια-
δικασιών που αφορούν την υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων, προσδίδοντας μια 
επιπρόσθετη δυναμική στην αναπτυξι-
ακή διαδικασία και στην προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων.

Η Κύπρος έχει ανάγκη από σοβαρές 
ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα προσθέτουν 
αξία στην οικονομία, δημιουργώντας ένα 
ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος και νέες 

θέσεις εργασίας. Είναι η στιγμή, τόσο 
ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και η 

υβέρνηση να εργαστούμε σε αυτό το 
νέο πλαίσιο, για τον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος και τη στροφή 
στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων 
εναλλακτικής μορφής τουρισμού, όπως 
είναι ο ιατρικός, ο αθλητικός και ο συ-
νεδριακός τουρισμός, δίνοντας μια νέα 
δυναμική στην τουριστική βιομηχανία, 
προωθώντας παράλληλα τη διασπορά 
της τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση τέτοιων 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων μετά και 
από τη δημιουργία του φυπουργείου 
Τουρισμού, θα λειτουργήσει ως καθο-
ριστικός παράγοντας στην προσπάθεια 
της Πολιτείας για επίτευξη μιας δυνητι-
κής μακροχρόνιας ανάπτυξης εντός του 
ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος. 
Δεδομένης της δυναμικής επανόδου 
ανταγωνιστικών προορισμών καθώς 
και της επιβράδυνσης που παρατηρείται 
σε παραδοσιακές για εμάς τουριστικές 
αγορές, όπως η ρωσική, η ανάπτυξη 
αυτή θεωρείται πλέον αναγκαία.

ς Σύνδεσμος, αναμένουμε τη 
λειτουργία του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού ως ενός νέου αποτελεσματικού, 
θεσμοθετημένου μηχανισμού, ο οποίος 
θα καταστήσει το κράτος περισσότερο 
αποτελεσματικό και ευέλικτο, διευκο-
λύνοντας την αδειοδότηση στρατηγικών 
τουριστικών επενδύσεων. Σε αυτήν την 
προσπάθεια, ο Σύνδεσμος Μεγάλων 
Αναπτύξεων, μέσω των ποιοτικών και 
πολυδιάστατων έργων των μελών του, 
μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο, συμβάλλοντας δυναμικά στην ανά-
πτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας μας. 

* Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων 
Αναπτύξεων
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ία ματιά στις 
πωλήσεις των 
ηλεκτρικών 
α υ τ ο κ ι ν ή -
των που 
έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 

στη Νορβηγία κατά το 2018, είναι το 
πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
της σημασίας που προσδίδει το σκαν-
διναβικό κράτος και οι κάτοικοί του για 
την οικολογία και την αειφόρο πολιτική 
που ακολουθείται. Η χώρα κατέγραψε 
παγκόσμιο ρεκόρ στην αγορά ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων,  που ανήλθε στο 30% 
των συνολικών αγορών. 

Η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
στην Κύπρο κατά το 2018 κατάφερε 
να σκαρφαλώσει στο μόλις 0,77% επί 
των συνολικών πωλήσεων καινούριων 
μηχανοκίνητων οχημάτων και στο 
0,27% του συνολικού αριθμού πω-
λήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων 
(καινούρια και μεταχειρισμένα). Με 
λίγα λόγια, από τις 17.469 εγγραφές 
καινούριων μηχανοκίνητων οχημάτων 
και από τις 49.450 εγγραφές του συ-
νόλου των μηχανοκίνητων οχημάτων 
(καινούρια και μεταχειρισμένα), μόλις 
τα 135 ήταν ηλεκτρικά! 

Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώ-
ρησε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων στη «Σ», τα αδειούχα 
ηλεκτροκίνητα για την περασμένη χρο-
νιά ανέρχονταν συνολικά μόλις σε 203. 
Κυριότερος παράγοντας που συμβάλλει 
στις μειωμένες πωλήσεις είναι η υψηλή 
τιμή συγκεκριμένων ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων, αλλά και η έλλειψη κινήτρων 
αγοράς και αντικινήτρων για αγορά και 
χρήση συμβατικών αυτοκινήτων.

Υ   
 

  
Κ

Όσον αφορά τα επι-
πλέον κίνητρα για 
επιχορήγηση αγο-

ράς και χρήσης ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου, αυτά εξετάζονται 
από το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, στο πλαίσιο της με-
λέτης των διαφόρων πολιτικών 
και μέτρων που μπορούν να 
υιοθετηθούν για επίτευξη των 
ενεργειακών και περιβαλλοντι-
κών στόχων για τις μεταφορές. 
Σε επόμενο στάδιο, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών αναμένεται 
να εξετάσει την παραχώρηση 
κινήτρων για τα διάφορα μέτρα 
πολιτικής και οποιεσδήποτε 
επενδύσεις αποφασιστούν, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα δημόσια 
οικονομικά, στο πλαίσιο του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονο-
μικού Πλαισίου.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παραχώρησε το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων στη «Σημερινή», το ίδιο 
Υπουργείο σε συνεργασία με τη 
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης, εξασφάλισε το 
ποσό του 1.500.000 από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, για 
την προώθηση και ανάπτυξη 
υποδομών επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, στην 
προσπάθειά του για προώθηση 
της χρήσης του ηλεκτρικού 
οχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών προχωρεί με τις δι-
αδικασίες για την εγκατάσταση 
10 διπλών δημοσίως προσβά-
σιμων σημείων επαναφόρτι-
σης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
δημόσιους δρόμους, σε σημεία 
που κρίνεται απαραίτητο για την 
αποτελεσματικότερη κάλυψη 
του οδικού δικτύου. Η εκτιμώ-
μενη αξία του έργου υπολογίζε-
ται σε περίπου 1.000.000 ευρώ 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2019.

 ο  μά
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Η σκανδιναβική χώρα έχει θέσει ως 
στόχο να διακόψει εντελώς τις πωλήσεις 
αυτοκινήτων με βενζίνη και πετρέλαιο 
μέχρι το 2025, γεγονός που ωθεί τους 
αγοραστές σε πιο φιλικές προς το περι-
βάλλον επιλογές. Όμως, η ώθηση αυτή 
γίνεται με τα ανάλογα κίνητρα, τα οποία 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, όπως η εξαίρεση 
όλων των ηλεκτρικών οχημάτων από 
ετήσιο φόρο κυκλοφορίας, δημόσια τέλη 
στάθμευσης και τέλη διοδίων, σημεία 
δωρεάν φόρτισης, και χρήση λωρίδων 
λεωφορείων.

Παράλληλα, η νορβηγική κυβέρνηση 
με το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών έθεσε το 
2030 ως την προθεσμία κατά την οποία 
όλα τα βαν βαρέος τύπου, το 75% των 
υπεραστικών λεωφορείων και το 50% 
των νέων φορτηγών, πρέπει να είναι 
οχήματα με μηδενική εκπομπή ρύπων.

Μάλιστα, το εντυπωσιακότερο είναι 
πως η Νορβηγία προχωρεί στην κατάργη-
ση όλων των ρυπογόνων οχημάτων, και 
σπεύδει να αλλάξει προσανατολισμό και 
να στηρίξει την πράσινη ενέργεια, την ίδια 
στιγμή που είναι η μεγαλύτερη πετρελαι-
οπαραγωγός χώρα στη Γηραιά πειρο.

ι κάνουν ά ε
ευ κ  ε  

Παρ’ όλα αυτά χώρες οι οποίες προω-
θούν την πράσινη οδήγηση έχουν θεσπίσει 
ελκυστικές πολιτικές ενθάρρυνσης των 
πολιτών τους για αγορά και χρήση του 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, πέραν της στα-
διακής απαγόρευσης χρήσης ρυπογόνων 
οχημάτων στα κέντρα πόλεων, τη δωρεάν 
φόρτιση και τη δωρεάν στάθμευση που 
θεωρούνται, πλέον, αυτονόητα. Στη Γαλλία 
από το 2015 παρέχεται μπόνους αγοράς 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε περίπτωση 
απόσυρσης παλιού αυτοκινήτου με κινη-
τήρα ντίζελ που κυκλοφόρησε πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2001. Στη Γερμανία 
από τον Απρίλιο του 2016 θεσπίστηκαν 
μέτρα κινήτρων που περιλαμβάνουν επι-
δοτήσεις αγοράς και φόρτισης. Η ολλαν-
δική κυβέρνηση, από την πλευρά της, 
έθεσε ως στόχο τα 15.000 ηλεκτρικά 
οχήματα το 2015, 200.000 το 2020 και 
1 εκατομμύριο το 2025. Η Κυβέρνηση 
απαλλάσσει τα επιλεγμένα οχήματα από 
τέλη εγγραφής και από φόρους κυκλο-
φορίας. Μάλιστα, τα ηλεκτρικά οχήματα 
έχουν ειδική πρόσβαση σε προνομιούχες 
θέσεις στάθμευσης στο Άμστερνταμ, θέσεις 
για τις οποίες η σειρά αναμονής μπορεί 
να ξεπερνά και τα δέκα χρόνια. Επίσης, 
παραχωρείται δωρεάν στάθμευση στους 
δημόσιους χώρους στάθμευσης.

 ι  
υ νομ  ο σ

Όσον αφορά τη σταδιακή εφαρμογή 
της αυτόνομης οδήγησης, όπως έχει με-
ρικώς εφαρμοστεί σε αρκετά καινούρια 
οχήματα με λειτουργίες διατήρησης σε 
λωρίδα και διατήρηση απόστασης από 
προπορευόμενο όχημα και εφαρμόζεται 
πιλοτικά σε πλήρη λειτουργία σε διά-
φορες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών, το θέμα των 
οχημάτων που θα κινούνται χωρίς οδηγό 
και θα επικοινωνούν μεταξύ τους έχει, 
πέραν της τεχνολογικής πτυχής (όχημα, 
λογισμικά, διαχείριση μαζικών δεδομέ-
νων κ.λπ), πολλές άλλες πτυχές, όπως 
της χρήσης των δρόμων, της ευθύνης, 
της προστασίας δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, εργασιακών, αλλά και 
ηθικών θεμάτων. 

Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, το θέμα συζητείται σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε σχέση με τον 
καταλληλότερο τρόπο για την προώθησή 
του όσο και σε σχέση με το νομοθετικό 
πλαίσιο που θα το ρυθμίσει. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία συμμετέχει και παρακολου-
θεί τις συζητήσεις και θα προωθήσει τα 
κατάλληλα νομοθετικά μέτρα όταν αυτά 
συμφωνηθούν σε επίπεδο ΕΕ.  

 πληθυσμός και οι οικονομίες 
παγκόσμια μεγαλώνουν και η 
ανάγκη στέγασης και υποδομών 

αυξάνεται ραγδαία. Οι προβλέψεις ανά-
πτυξης στην παγκόσμια κατασκευαστι-
κή βιομηχανία παρουσιάζουν ανοδική 
πορεία έως και 85% ή 15,5 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια έως το έτος 2030. 
Περισσότερες κατασκευές σημαίνει με-
γαλύτερη ανάγκη για πιο ευέλικτους και 
αποτελεσματικούς τρόπους σχεδιασμού 
και γι’ αυτό η τρισδιάστατη προσέγγιση 
του μοντέλου που βασίζεται στο  
(   ) κερ-

δίζει έλξη παγκοσμίως στην υλοποίηση 
κατασκευαστικών έργων.

Ένα νέο σύνολο Διεθνών προτύπων μόλις 
έχει εκπονηθεί για να επιτρέψει στο  
να ευδοκιμήσει σε έργα και να ωφελήσει 
τον κλάδο στο σύνολό του. Το  παρέχει 
στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να σχεδιάζουν 
και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά 
τα κτήρια, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δημι-
ουργικότητα σ’ ένα διεθνές πλαίσιο που θα 
επιτρέπει στη βιομηχανία να συνεργαστεί 
βάσει έργων πέραν των εθνικών συνόρων.

Τα δύο πρώτα μέρη του  19650:2018 
με τίτλο «    

      
 ,   
  ( )»  αφορούν 

την οργάνωση και την ψηφιοποίηση πλη-
ροφοριών σχετικά με κτήρια και έργα πο-
λιτικής μηχανικής.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της τεχνικής 
υποεπιτροπής του Διεθνούς Οργανι-
σμού Τυποποίησης ( ), που ανέπτυξε 
τα πρότυπα, δήλωσε ότι η εφαρμογή των 
προτύπων αυτών θα επιτρέψει την πιο 
ευρεία χρήση του  για περισσότερο 
αποδοτικά κτήρια και έργα υποδομής. 
Κατ’ επέκτασιν, η ανάληψη αυτού του στό-
χου σε διεθνές επίπεδο, δεν σηματοδοτεί 
μόνο την αποτελεσματικότερη συνεργα-
σία σε παγκόσμια έργα, αλλά επιτρέπει 
στους σχεδιαστές και τους εργολάβους 
που εργάζονται σε όλα τα είδη των οι-
κοδομικών έργων να έχουν σαφέστερη 
και πιο εποικοδομητική διαχείριση των 
πληροφοριών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, 

το  19650:2018 αναπτύχθηκε βάσει 
του δοκιμασμένου βρετανικού προτύπου 

 1192:2007 και της δημόσιας προδια-
γραφής  1192-2:2013, που έχουν ήδη 
αποδείξει ότι βοηθούν τους χρήστες να 
εξοικονομήσουν έως και 22% στο κόστος 
κατασκευής.

Επιπλέον, τα επερχόμενα πρότυπα της 
σειράς περιλαμβάνουν το Μέρος 3 για τη 
διαχείριση της λειτουργικής φάσης των πε-
ριουσιακών στοιχείων και το Μέρος 5, το 
οποίο εστιάζει στη μοντελοποίηση πληροφο-
ριών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, 
στο ψηφιακό περιβάλλον και στην έξυπνη 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Τα πρότυπα  19650-1 και  
19650-2 εκπονήθηκαν από τη Διεθνή 
Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης /  
59, Κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, 
Υποεπιτροπή 13, Οργάνωση και ψηφιοποί-
ηση πληροφοριών σχετικά με κτήρια και 
έργα πολιτικού μηχανικού, συμπεριλαμβα-
νομένης της μοντελοποίησης πληροφοριών 
κτηρίων ( ). 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο 
γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης ( ), ο οποίος είναι ο εθνικός 
φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για 
οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, 
προμήθεια ή/και ανάγνωση του εν λόγω 
προτύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν από τους αρμόδιους λειτουργούς 
του ( ) και από το Κέντρο Πληροφόρησης 

 Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).
* Λειτουργός Τυποποίησης , 

Πολιτικός Μηχανικός

Βιώσιμη Κινητικότητα και Βιώσιμες 
Μεταφορές θεωρούνται αυτές που 
έχουν χαμηλές ή μηδενικές επι-

πτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον και χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα είναι το περπάτημα, η ποδηλασία και 
η χρήση των δημόσιων μέσων μαζικής 
μεταφοράς όπως είναι τα λεωφορεία. Το 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) για τη Λευκωσία έχει προ πολλού 
ολοκληρωθεί και εγκριθεί,  ενώ το αντίστοιχο 
για τη Λεμεσό βρίσκεται στο στάδιο της 
μελέτης και της δημόσιας διαβούλευσης.  

Δυστυχώς, όμως, όπως παρατηρούμε, 
στην περίπτωση της ευρύτερης πόλης της 
Λευκωσίας, παρόλο που αποσπασματικά 
και κατά κύριο λόγο σε νέα έργα, κάποιες 
υποδομές που υποστηρίζουν τις αρχές της 

βιώσιμης κινητικότητας όπως ποδηλατό-
δρομοι, πεζόδρομοι και λεωφορειολωρίδες 
έχουν υλοποιηθεί, διαφαίνεται ότι στη βασι-
κή πολιτική και σχεδιασμούς του κράτους 
δεν έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός 
για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση ή/ 
και εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων, 
τα οποία θα μπορούν μελλοντικά να αποδώ-
σουν τις ωφέλειες από την εφαρμογή των 
σχεδίων ΣΒΑΚ, όπως είναι η μείωση του 
κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη 
και της καταναλισκόμενης ενέργειας, αλλά 
και των φόρων που πληρώνουμε προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αυξανόμενους 
ρύπους στην ατμόσφαιρα.  

Για παράδειγμα, αντί να ληφθούν μέτρα 
για περιορισμό στη χρήση του ιδιωτικού 
αυτοκινήτου, παρατηρούμε παροχή κι-
νήτρων και εργασίες για τη δημιουργία 
περισσότερων και μεγαλύτερων χώρων 
στάθμευσης εντός της πόλης και νέων 
υποδομών, όπως είναι το οδικό δίκτυο 
στα αστικά κέντρα, μέτρα τα οποία θα 
προσελκύσουν περισσότερα ιδιωτικά 
αυτοκίνητα στο κέντρο, και όχι μόνο δεν 
θα μειώσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
αλλά αντίθετα επιδεινώνουν την κατάσταση, 
δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.  

Δυστυχώς, διαφαίνεται ότι η έλλειψη 
ενιαίας προσέγγισης από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμο-
γή του ΣΒΑΚ Λευκωσίας έχει επιφέρει 
αρνητικές επιπτώσεις στον αποτελεσμα-
τικό προγραμματισμό και εφαρμογή του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

Προς τον σκοπό αυτό, ως Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) θε-

ωρούμε αναγκαία τη θεσμοθέτηση της συ-
νεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
φορέων για την εφαρμογή των ΣΒΑΚ με τη 
δημιουργία Ομάδας Προγραμματισμού και 
Υλοποίησης των σχεδιασμών για έργα και 
υποδομές, η οποία θα διασφαλίζει πρωτίστως 
την προσήλωση όλων των φορέων, κατά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, προς 
τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, θα ιε-
ραρχεί με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα την 
υλοποίηση των έργων και την εφαρμογή 
μέτρων ανάλογα με τη συνεισφορά τους 
στα ΣΒΑΚ και θα προβαίνει, εκεί και όπου 
απαιτείται, στις απαιτούμενες ενέργειες για 
επικαιροποίηση των ΣΒΑΚ. 

Η εφαρμογή των ΣΒΑΚ, όχι μόνο στη 
Λευκωσία αλλά και στις άλλες πόλεις μας, 
θα πρέπει να θεωρείται ως η μόνη επιλογή, 
αφού θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην άμ-
βλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, 
στη βιωσιμότητα των αστικών κέντρων, στη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας και της 
κινητικότητας ως κοινωνικού αγαθού και 
στη μείωση των ρύπων που προέρχονται 
από τον τομέα των μεταφορών και κατ’ επέ-
κτασιν στη προστασία του περιβάλλοντος 
και της υγείας των πολιτών.  

Ενόψει και του γεγονότος ότι  διαγω-
νισμός προσφορών για τις νέες συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών στον τομέα των δημό-
σιων συγκοινωνιών αναμένεται σύντομα 
να προκηρυχθεί, θεωρούμε ότι βρισκό-
μαστε στην πλέον κατάλληλη φάση για 
τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων 
φορέων για τη μελέτη και την εφαρμογή 
των ΣΒΑΚ στις πόλεις μας. 

* Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΤΕΚ

ΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕ ΡΓΙΟΥ * ΣΤΕΛΙΟΣ Α ΝΙ ΤΗΣ * 
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Στην Κύπρο, πάντως, σύμφωνα με 
στοιχεία του «Οδηγού για την Αυτοκι-
νητοβιομηχανία» για το 2018-2019 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυ-
τοκινήτων ( , 2018), η εκπομπή ρύπων 
διοξειδίου του άνθρακα από τα καινούρια 
αυτοκίνητα (κατά το 2017) ανέρχεται στο 
122.2 2/  και βρίσκεται πάνω από 
τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που κυμαίνεται στο 118.5 2/ . 

Σε άλλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων με τίτλο 
«Κάνοντας τη Μετάβαση σε μηδενικούς 
ρύπους» (Ιούνιος 2018), η χώρα μας κατέχει 
την τελευταία θέση στο θέμα υποδομών 
για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συγκεκρι-
μένα στα σημεία φόρτισης. Συγκεκριμένα, 
στην έρευνα αναφέρεται ότι στην Κύπρο 
διατίθενται μόλις 36 σημεία φόρτισης, 
αριθμός που ανέρχεται στο μόλις 0.03% 
του ποσοστού των σημείων σε ολόκλη-
ρη την ΕΕ. Αξίζει να επισημανθεί ότι στην 
προτελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα 
με μόλις 38 σημεία, ενώ στην πρώτη η 
Ολλανδία με 32.875. Σημειώνεται ότι το 
76% όλων των σημείων φόρτισης στην 
Ευρώπη βρίσκονται σε τέσσερεις ευρω-

παϊκές χώρες, 28% στην Ολλανδία, 22% 
στη Γερμανία, 14% στη Γαλλία και 12% 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στη χώρα μας τα σημεία φόρτισης δια-
χειρίζεται η ΑΗΚ. Έχουν εγκατασταθεί έξι 
σταθμοί φόρτισης στην Επαρχία Λευκωσίας, 
τέσσερεις στη Λεμεσό, ένας στις Πλάτρες, 
δύο στη Λάρνακα, δύο στην επαρχία Αμ-
μοχώστου (Παραλίμνι και Πρωταράς), δύο 
στην Πάφο και ένας στη Πόλη Χρυσοχούς. 
Σε κάθε σταθμό φόρτισης υπάρχουν δύο 
ρευματολήπτες φόρτισης και μπορούν να 
εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο οχήματα. 

ενι ά κ ν
Σε έκθεσή της για το 2018 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων όσον 
αφορά τα φορολογικά κίνητρα που παρα-
χωρούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινή-
του, η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στις χώρες που παραχωρούν τα λιγότερα 
κίνητρα, αφού εξαιρούνται μόνο το τέλος 
εγγραφής και η άδεια κυκλοφορίας (σε 
όλα τα οχήματα με μηδενικούς ρύπους). 
Παρέχονται επίσης κίνητρα δωρεάν χώρων 
στάθμευσης αλλά αυτά γίνονται μεμονω-
μένα από τοπικές Αρχές και σε δημόσιους 
χώρους στάθμευσης.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
.
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Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα της  
, στο Ράλι Μόντε Κάρλο, πρώτο αγώνα του 

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι για το 2019, αφού με 30 
βαθμούς πήρε κεφάλι στη βαθμολογία κατασκευαστών. Ο 
αγώνας για την πρώτη θέση κρίθηκε στα τελευταία στάδια, 
με την τελική διαφορά να είναι μόλις 2.2 δευτερόλεπτα, που 
αποτελεί ρεκόρ για το Ράλι Μόντε Κάρλο. Ο υπεύθυνος 
της Ομάδας,  , δήλωσε σχετικά: «Είμαστε 
σίγουροι πως όλοι απόλαυσαν τη συγκλονιστική μάχη 

για την πρώτη θέση στο βάθρο, όπως την απολαύσαμε 
κι εμείς. ταν πραγματικά ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι 2019. Το τελικό 
αποτέλεσμα μάς αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Όλα 
τα πληρώματα αγωνίστηκαν με πείσμα και θέληση, για 
μια θέση στο βάθρο. Εύχομαι αυτή η συμπεριφορά να 
συνεχιστεί σε όλη τη σεζόν. Επόμενος αγώνας το Ράλι 
Σουηδίας, τον οποίο κερδίσαμε στο περασμένο πρωτά-
θλημα. Θα πάμε για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας».

Η    επιλέχθηκε από 
τον Όμιλο  για τη διαμόρφωση και υλοποίηση 
του στρατηγικού του πλάνου επικοινωνίας στην Ελλάδα. 
Ο Όμιλος  περιλαμβάνει τις αεροπορικές εται-
ρείες ,  , ,  και 

 . Η νέα αυτή συνεργασία με την  
  αποτελεί μέρος της διεθνούς 

σύμβασης που έχει συνάψει η εταιρεία επικοινωνίας 
! για τη διαχείριση του λογαριασμού της  

σε 41 χώρες, εκτός των συνόρων των τοπικών αγορών 

της Γερμανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας και της Ελβε-
τίας. Κατά τη διαδικασία του ,  και 

! βασίστηκαν σε αυστηρά κριτήρια για την τελική 
επιλογή των ιδανικών εταιρειών που θα αναλάβουν την 
επικοινωνιακή διαχείριση του Ομίλου σε κάθε μία από 
τις 41 χώρες. Η   , που 
φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική 
αγορά, επιλέχθηκε λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας 
στους κλάδους της Αεροπορίας και του Τουρισμού και 
των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της στα  . 

Όταν γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το  
   Τ  ανήκει σε μια οικογένεια αρωμάτων με ισχυρό 

χαρακτήρα. Αυτή η ανατολίτικη υπογραφή έντονης βανίλιας με άμεσο 
αισθησιασμό είναι μια ωδή στο , το σκανδαλώδες άρωμα, που 
το όνομά του ψιθυρίζεται απ’ όλων τα χείλη. Αυτό το έντονο, εξαιρετικά 
θηλυκό άρωμα κυκλοφορεί σε ένα εμβληματικό μπουκάλι, ντυμένο 
τώρα με μια νέα ποπ προσέγγιση, κόκκινου χρώματος. Το  

 δεν έχει ανάγκη από συστάσεις. Είναι ένα μαγικό δηλητήριο, 
που κάνει μια δήλωση, ένα πορφυρό κύμα, άμεσο και σαγηνευτικό, 
που πετυχαίνει κατευθείαν τον στόχο του και αναστατώνει τις αισθή-
σεις. Άμεσος, αντιθετικός αισθησιασμός, που παρατηρείται στο πάθος 
για υπερβολική δόση βανίλιας και στη ζεστασιά που χαρίζει το πέπλο 
σανταλόξυλου. Αυτές οι υπαινικτικές, πλούσιες και γεμάτες αυτοπε-
ποίθηση νότες βάσης είναι άκρως γοητευτικές και πανταχού παρού-
σες. Αυτό το πλούσια χρωματισμένο χαλί κάνει αισθητή την παρουσία 
του, καλωσορίζοντας όμορφες νότες γιασεμιού και  από άνθος 
πορτοκαλιού, που προσδίδουν μια λουλουδάτη πινελιά. Αλλά από που 
ξεκίνησε αυτή η ιστορία; Αν και αιθέριες, οι νότες κορυφής πικραμύ-
γδαλου και πληθωρικού αστεριού γλυκάνισου παραμένουν, χαρίζοντας 
ποικιλία αισθήσεων, πριν τελικά παραμεριστούν για να δώσουν τη θέση 
τους στην εντυπωσιακά γενναιόδωρη και έντονα αισθησιακή βάση. Ένα 
καθηλωτικό και μαγευτικό άρωμα με μια εμβληματική ευωδία, που 
πλημμυρίζει χρώμα σε ένα καινούργιο, θελκτικό, κόκκινο μπουκάλι.

Και, για να παρατείνετε την αύρα που υπνωτίζει... Για να ενισχύσετε 
το άρωμα, κυκλοφορεί ειδικά για τους λάτρεις του  , μια 
σειρά από εξαιρετικά προϊόντα, ντυμένα επίσης τη νέα ποπ προσέγγιση 
κόκκινου χρώματος. Σήμερα, το   είναι διαθέσιμο

σε ένα - -  -  για εντελώς απελευθερωμένη εφαρ-
μογή αρώματος. Το μικρό μπουκάλι του, που θυμίζει κόσμημα, ντύνεται 
επίσης στα κόκκινα και είναι ένας ιδανικός σύμμαχος αποπλάνησης. 
Κόκκινα και αισθησιακά, το αποσμητικό και το γαλάκτωμα σώματος, 
εμπλουτισμένα με αμυγδαλέλαιο, παρουσιάζουν με τη σειρά τους την 
ίδια πορφυρή υπογραφή.

Την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διά-
σκεψη, για ανακοίνωση του προγράμματος συνεργασίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού με την εταιρεία , για τις σχολικές χρονιές 
2018-2019 και 2019-2020. Αυτή η συνεργασία υπάγεται στους κύ-
ριους πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της  Κύπρου. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και μέσα από το μάθημα της Οικι-
ακής Οικονομίας, μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία 
να παρευρεθούν στη    και να παρακολουθήσουν 
μαθήματα μαγειρικής από τον σεφ Δημήτρη Ιωάννου, καθώς και να 
λάβουν συμβουλές διατροφής από εξιδεικευμένους Διατροφολόγους/
Διαιτολόγους. Οι μαθητές περνούν ένα ευχάριστο πρωινό αφού, μετά 
τη θεωρία, χωρίζονται σε 5 ομάδες και μαγειρεύουν οι ίδιοι, ενώ στο 
τέλος στρώνουν το τραπέζι και απολαμβάνουν όλοι μαζί το μενού που 
δημιούργησαν. Στη δημοσιογραφική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, παρευρέθησαν η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας  Ελλάδος, Βασιλική 
Αδαμίδου, η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονο-
μίας, Εύα Νεοφύτου και ο Γενικός Διευθυντής  Κύπρου, Σπύρος 
Κονδύλης. Η  πιστεύει πως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
ενέργειας θα είναι πολύ θετικά και θα συντελέσουν στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των παιδιών και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση 
μιας ισορροπημένης διατροφικής συνείδησης.

Της Κυριακής
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Ανακήρυξη του Δήμου τρο λου ως 
ράσινης ρωτε ουσας της πρου 

ετρολίνα  ριπλοί αθμοί στο σ έδιο 
«ανταμοι ή» για πετρέλαιο θέρμανσης

έο έντρο Εξυπηρέτησης 
ελατών  στα ατσιά

την προ η ρα ευμένη ως « αλ τερη Δασκάλα του σμου» 
     

Η βραβευμένη ως «Καλύτερη Δασκάλα του Κόσμου», 
Άντρια Ζαφειράκου, θα βρίσκεται στην Κύπρο για μία 
μοναδική παρουσίαση. Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε 
από κοντά και να εμπνευστείτε από τη δασκάλα που 
απέδειξε ότι το όραμα μπορεί να γίνει πράξη, πως ο 
δάσκαλος δεν περιορίζεται στη διδασκαλία της σχολικής 
ύλης. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρουσιάζει την 
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, στο Κινηματοθέ-
ατρο Παλλάς στη Λευκωσία, την Άντρια Ζαφειράκου, 
την «Καλύτερη Δασκάλα του Κόσμου» σύμφωνα με 
την Επιτροπή του ιδρύματος  .  κ. 
Ζαφειράκου ξεχώρισε ανάμεσα σε 30.000 εκπαιδευτι-
κούς και τιμήθηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο Δασκάλου 
2018 (2018   ). Ο ΟΝΕΚ στοχεύει 
στο να εστιάσει πιο στρατηγικά στα ζητήματα της επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας των νέων, ενώ επιθυμεί να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για το 
σχολείο και την όλη διαδικασία μάθησης. Το όραμα 
του ΟΝΕΚ επικεντρώνεται σε ένα σχολείο, το οποίο 
δίνει βαρύτητα στους τομείς της Επιστήμης, της Μη-
χανικής, των Τεχνών, των Μαθηματικών και το οποίο 
θα εμπεριέχει βασικές αρχές, όπως είναι η θεματική 
κι εξατομικευμένη μάθηση. Ένα σχολείο, στο οποίο οι 
μαθητές θα χαίρονται να πηγαίνουν. 

Η Κύπρια δασκάλα διδάσκει Καλλιτεχνικά στο σχολείο 
Άλπερτον, σε μια ταραγμένη περιοχή του Λονδίνου. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτά που κερδίζει από 
τους μαθητές της -τους οποίους καλημερίζει καθημερινά 
σε 35 διαφορετικές γλώσσες- είναι πολύ περισσότερα 
από αυτά που η ίδια τους προσφέρει. Έχει εισαγάγει ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο προσεγγίζει περιθωριο-
ποιημένα παιδιά, ώστε να συμμετέχουν στη σχολική ζωή 
και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η ίδια ανέφερε 
χαρακτηριστικά μετά τη βράβευσή της: «Νοιάζομαι για 
όλους τους μαθητές μου. Η δουλειά μου δεν τελειώνει 
όταν φεύγω από την τάξη. Με ενδιαφέρει η ζωή τους, 
προσπαθώ ό,τι προβλήματα κι αν αντιμετωπίζουν, να 
είμαι εκεί για να βοηθήσω». 

Μετά την παρουσίαση της κας Ζαφειράκου θα ακολου-
θήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Χαρίδημος 
Τσούκας, καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην έδρα 

  , του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Στη συζήτηση θα συμμετέχει και η Άντρη Σάββα, από 
το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ειδική στο θέμα της Τέχνης στην Εκπαίδευση.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως προς εκπαιδευτι-
κούς, εκπαιδευτικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, γονείς, 
μαθητές, νέους, μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βου-
λής, εκπροσώπους Υπηρεσιών και Διευθύνσεων του 
Υπουργείου Παιδείας, συμβούλους Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, πανεπιστήμια, Κέντρα Επιχειρημα-
τικότητας, εκπροσώπους ΜΜΕ, αλλά και προς όποιον 
ενδιαφέρεται γύρω από τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη τη δήλωση 
συμμετοχής. 

Για ηλεκτρονικές Εγγραφές, συνδεθείτε στο ://
. /2 . 

 παρουσίαση θα είναι στην αγγλική γλώσσα. 
Για περισσότερες πληροφορίες κι εγγραφές, μπορείτε 

να τηλεφωνήσετε στο 22505555 

Το Χρυσό Αγρινό, την κορυφαία τιμητική διάκριση των Παγκύπριων 
Βραβείων Πράσινων Πόλεων και Πράσινων Κοινοτήτων, έλαβε ο Δήμος 
Στροβόλου στην τελετή Βράβευσης των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών 
Βραβείων 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου. Παραλαμβάνοντας το «Χρυσό Αγρινό» από τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους, ανέφερε ότι η βράβευση αυτή αποτελεί το επιστέ-
γασμα πολλών προσπαθειών για την ανάπτυξη πράσινης κουλτούρας 
από τους δημότες Στροβόλου, προσθέτοντας ότι το Περιβάλλον και η 
αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν την προμετωπίδα της δράσης του Δή-
μου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Επίτροπο Περιβάλλοντος, 
κ. Ιωάννα Παναγιώτου, για τη βοήθεια και συνεχή στήριξή της, επιση-
μαίνοντας ότι κάθε χρόνο ο Δήμος θα θέτει νέους φιλόδοξους στόχους. 
Το βραβείο «Χρυσό Αγρινό» απονεμήθηκε στον Δήμο ή Κοινότητα που 
το έργο του/της συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις 
κατηγορίες. Στον Δήμο Στροβόλου επιδόθηκε και η πράσινη σημαία 
στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση», 
για την εκστρατεία που υλοποίησε το έτος 2018 με θέμα «Να δράσουμε 
έξυπνα, να δράσουμε οικολογικά», που είχε ως στόχο τη μείωση της 
χρήσης πλαστικών μιας χρήσης.  

 Πετρολίνα, η μοναδική εταιρεία πετρελαιοειδών στην Κύπρο που 
συμμετέχει στο σχέδιο «ανταμοιβή» της Τράπεζας Κύπρου, δίνει την ευ-
καιρία στους καταναλωτές να μαζέψουν τριπλούς βαθμούς, από τις 29 
Ιανουαρίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, όσοι 
κάνουν αγορές σε πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης άνω των 250 σε μία 
συναλλαγή σε πρατήρια Πετρολίνα,  και , χρησιμοποιώντας τις 
κάρτες της Τράπεζας Κύπρου, παίρνουν τριπλούς βαθμούς «ανταμοιβής». 
Εξαργυρώνοντας τους βαθμούς σε πρατήρια Πετρολίνα, ,και Ε , οι 
καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν λιγότερα ή και καθόλου, 
ανάλογα με τους βαθμούς που διαθέτουν. Το σχέδιο «ανταμοιβή» επι-
βραβεύει με βαθμούς κάθε συναλλαγή με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου 
σε πάνω από 700 σημεία σε όλη την Κύπρο, τους οποίους ο κάτοχος των 
καρτών μπορεί να εξαργυρώσει στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 
σχέδιο. Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα της Πετρολίνα . . . . 

Η  καλωσορίζει τη νέα χρονιά με ένα νέο Κέντρο Εξυπηρέ-
τησης Πελατών στα Λατσιά, δημιουργώντας έναν νέο κόμβο επικοινω-
νίας με τους συνδρομητές της. Επενδύοντας στη δική της επικοινωνία με 
τους συνδρομητές της, η  διευρύνει περαιτέρω το δίκτυό της με 
τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, φτάνοντας 
έτσι τα 14 σημεία εξυπηρέτησης στην επαρχία Λευκωσίας και τα 33 
παγκυπρίως. Το νέο σημείο εξυπηρέτησης βρίσκεται στην καρδιά του 
εμπορικού κέντρου των Λατσιών, στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ΙΙΙ,  ακολουθώντας την αισθητική των υπόλοιπων καταστημάτων και θέ-
τοντας σε προτεραιότητα την εμπειρία του συνδρομητή. Οι επισκέπτες 
του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
από εξειδικευμένους συμβούλους για όλες τις υπηρεσίες  - στα-
θερή και κινητή τηλεφωνία, ίντερνετ και τηλεόραση, να διαχειριστούν τη 
σύνδεσή τους, καθώς και να προχωρήσουν σε πληρωμή λογαριασμών. 
Στον νέο αυτό χώρο, οι συνδρομητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να 
αποκτήσουν το  της επιλογής τους μέσα από μια ευρεία γκάμα 
επώνυμων συσκευών, να σερφάρουν με υψηλές ταχύτητες, αλλά και να 
ενημερωθούν για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 
και των τηλεπικοινωνιών.

Εντυπωσιακή αρ ή της   στο άλι ντε άρλο

την    
η επικοινωνία του Ομίλου  στην Ελλάδα

    

υνεργασία πουργείου αιδείας και 
ολιτισμο  με  πρου
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είδηση για θανάτους 
από Γρίπη Α σοκάρει 
το παγκύπριο. Το γε-
γονός ότι ανάμεσα στα 
θύματα υπάρχουν μι-
κρά παιδιά και βρέφη 
μάς κάνει να λυγίζου-

με πραγματικά. Φοβόμαστε, αγχωνόμαστε, 
τρέμουμε στην ιδέα μη μας τύχει, αλλά 
ετοιμάζουμε το παιδί μας να πάει σχολείο, 
ενώ ξέρουμε ότι έχει κάποια συμπτώματα, 
ίσως απλού κρυολογήματος. Οι οδηγίες 
που έδωσαν οι γιατροί και εξέδωσε το 
Υπουργείο Υγείας είναι απλές και κατα-
νοητές, αλλά εμείς δεν προσπαθούμε να 
τις αντιληφθούμε. Καλό είναι το πλύσιμο 
των χεριών, αλλά καλύτερη είναι η απο-
μάκρυνσή μας από εστίες μικροβίων και 
η σχετική μας «απομόνωση» στο σπίτι 
όταν είμαστε άρρωστοι. 

ε νε σ ι
Αυτήν την περίοδο όποιο παιδίατρο ή 

παθολόγο ψάξεις να ρωτήσεις θα σου πει 
ότι δουλεύει μέχρι αργά το βράδυ. Ο λόγος 
φυσικά είναι τα αναρίθμητα περιστατικά 
γρίπης που βλέπουν στο ιατρείο τους, όχι 
γιατί ο ιός εμφανίζεται αποφασισμένος να 
μας εξολοθρεύσει, αλλά επειδή πολύ απλά 
εμείς δεν κατανοούμε το απλό «μείνε σπίτι». 
Οι ιστορίες μετάδοσης του ιού, που έχουν να 
σου πουν, σε κάνουν να θέλεις από τη μια 
να γελάσεις και από την άλλη να κλάψεις. 

«Δασκάλα με γρίπη εξακολουθού-
σε να διδάσκει ανενόχλητη στην τάξη με 
κλειστά παράθυρα. Αποτέλεσμα; Οι μισοί 
μαθητές να λείπουν από το σχολείο τις 
επόμενες ημέρες!».

«Μαθητής με γρίπη κόλλησε τον δι-
πλανό του. Γιατί πήγαινε σχολείο; Επει-
δή ένιωθε καλύτερα και δεν είχε πυρετό 
εκείνη την ημέρα. Την επομένη ανέβασε 
ξανά πυρετό».

«Παιδάκι δημοτικού, αν και με πυρετό, 
εξακολουθούσε να πηγαίνει σχολείο γιατί 
είχε καλή διάθεση και η μητέρα του δεν 
είχε πού να τον αφήσει!».

«Υπάλληλος πήγαινε δουλειά ενώ 
ήταν άρρωστος, επειδή ο εργοδότης του 
είπε ότι δεν πρέπει να απουσιάζει 
από την εργασία του, γιατί θα 
απολυθεί».

Όλα τα πιο πάνω 
είναι μέρος πραγμα-
τικών ιστοριών, που 
δείχνουν το μέγεθος 
της ανοησίας που μας 
διακατέχει εφόσον δεν 
λαμβάνουμε σοβαρά 
υπόψη τις συνέπειες 
των πράξεών μας για 
εμάς τους ίδιους και για 
τους άλλους. Από την 
άλλη πλευρά, το γεγονός 
ότι πολλοί γονείς δεν έχουν 
πού να αφήσουν τα παιδιά τους 
ενώ άλλοι πηγαίνουν στην εργασία τους 
ασθενείς με τον φόβο μήπως χάσουν τη 
δουλειά τους, είναι κάτι που ίσως θα πρέπει 
να απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο, 
ώστε σε περιπτώσεις αναγκαιότητας να 
υπάρχει μια ασπίδα προστασίας.

Γρίπη Α μπορεί 
να προκαλέσει 
διάφορες επιπλο-
κές, οι οποίες αν 
δεν τύχουν της 
έγκαιρης διαχεί-
ρισης, μπορεί να 

αποβούν μοιραίες. Η παιδίατρος Δρ   
μίλησε στη «Σ» δίνοντας απάντηση σε 
αυτό που προκάλεσε ανησυχία στους 
γονείς στο άκουσμα θανάτου παιδιών 

από τη γρίπη. «Τα μωρά με γρίπη 
μπορεί να εμφανίσουν διά-

φορες επιπλοκές. Όπως 
για παράδειγμα μπο-

ρεί να εμφανίσουν 
ωτίτιδα, πνευμονία, 

βρογχίτιδα, γι’ αυτό 
οι γονείς καλό θα 
ήταν να βρίσκονται 
σε εγρήγορση όταν 
γνωρίζουν ότι το 

παιδί τους έχει γρί-
πη».

Τι α ι  α ρ -
κ αι  ρή ρ η ι 
ς  Τι α ρ ι α ρ -

υ
«Οι γονείς θα πρέπει να παρακο-

λουθούν στενά το παιδί τους και να του 
δίνουν αντιπυρετικά για να βλέπουν την 
εξέλιξή του. Αν ο πυρετός πέφτει και δουν 
ότι το παιδί έχει διάθεση, μπορεί να πιει 

ή να φάει κάτι, τότε πάει καλύτερα. Αν 
όμως το παιδί δεν έχει καθόλου διάθεση, 
έχει τάσεις υπνηλίας και δεν μπορεί ούτε 
να φάει αλλά κυρίως ούτε να πιει κάτι, 
τότε πρέπει να τρέξει αμέσως σε ειδικό. 
Δεν πρέπει να σταματήσει η χορήγηση 
αντιπυρετικών ούτε να λαμβάνονται μόνο 
όποτε ανεβαίνει ο πυρετός. Θα πρέπει 
να ακολουθούνται οι σαφείς οδηγίες 
του ειδικού που τους παρακολουθεί. 
Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε 
αν το παιδί έχει δυσκολία στην αναπνοή 
του, ή αν αναπνέει πολύ γρήγορα σαν 
λαχανιασμένο. Αυτά είναι σημάδια που 
πρέπει να μας θορυβήσουν για να πάμε 
απευθείας στον γιατρό». 

υ  αι α ικ υ α υ -
α α υ ρ  α η ή υ  

 α
«Ο ιός, όπως σας ανέφερα, μπορεί να 

οδηγήσει σε διάφορες επιπλοκές προκα-
λώντας ωτίτιδα, πνευμονία ή βρογχίτιδα, 
σοβαρές ασθένειες που όμως είναι δια-
χειρίσιμες όσο πιο νωρίς διαγνωσθούν. 
Μπορεί όμως να οδηγηθούμε σε μια 
σηψαιμία που εκεί είναι πολύ δυσκο-
λότερη η κατάσταση. Το μικρόβιο είναι 
ήδη στο αίμα και προχωρεί σε όλα τα 
ζωτικά όργανα». 

 κα α α α υ  α  α αι  
αι κα
«Όταν περάσουν 48 ώρες χωρίς να 

Με την έλευση του Φεβράρη άρχισε 
η αντίστροφη μέτρηση για το 
ΓεΣΥ, καθώς την 1η Μαρτίου  

ξεκινά η καταβολή εισφορών για εφαρ-
μογή του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, άρχισαν 
τα όργανα που  επιδιώκουν, είτε φανερά 
είτε καμουφλαρισμένα, ναρκοθέτηση της 

πορείας του ΓεΣΥ. Η  Ομοσπονδία Εργο-
δοτών και Βιομηχάνων, ΟΕΒ, με μισόλογα 
και κινδυνολογίες, επιχειρεί να  θολώσει 
το τοπίο με την πρότασή της για αναστολή 
εισφορών μέχρι νεωτέρας, αποδυναμώ-
νοντας με την όλη στάση της την τιτάνια 
προσπάθεια για λειτουργία του ΓεΣΥ τον 
προσεχή Ιούνιο. Ο Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος και οι συναφείς επιστημονικές 
εταιρείες σαμποτάρουν φανερά το ΓεΣΥ, 
ασκώντας πίεση στα μέλη τους να μην 
εγγραφούν στο Σχέδιο. 

Προ του κινδύνου να ανατραπεί η πορεία 
του ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έχει  πρόσφατα συγκαλέσει  σύσκεψη των 

αρχηγών των κομμάτων, όπου εκφράστηκε 
ξανά από όλους η αποφασιστικότητα για  
υλοποίηση του Σχεδίου όπως έχει ψηφιστεί 
ομόφωνα από τη Βουλή. στόσο, στις επι-
μέρους δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών 
εκστομίσθηκαν τοποθετήσεις ήξεις αφήξεις, 
που επενεργούν σαν  βραδυφλεγείς βόμβες 
στην πορεία του ΓεΣΥ.

Είναι αυταπόδεικτο ότι τα οικονομικά 
συμφέροντα στον τομέα της Υγείας είναι 
τεράστια και οι εντόνως αντιδρώντες εκφρά-
ζουν δημόσια πλέον τη βούλησή τους να 
φρενάρουν την πορεία του ΓεΣΥ.  Σε τούτη 
την κομβική συγκυρία για την πορεία του 
ΓεΣΥ, οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι:

1 Δεν ενδιαφέρει τους  κάθε λογής κερ-
δοσκόπους, αν ο Κύπριος ασθενής περιμένει 
μήνες ή και χρόνια για να πάρει εισιτήριο 
εισόδου στο χειρουργείο.

2  Δεν συγκινεί τους πλουτοκράτες και 
την ολιγαρχία,  αν ο ασθενής αργοπεθαίνει 
στις ουρές των εξωτερικών ιατρείων.  

Με τα όσα  φρικτά βιώνουμε τα τελευταία 
χρόνια στην καθημερινή μας ζωή, είναι 
αυταπόδεικτο  ότι το μόνο που ενδιαφέρει 
τα γεράκια του εύκολου πλουτισμού είναι 
να θησαυρίζουν σε βάρος των φτωχών και 
ανυπεράσπιστων πολιτών.  Άλλωστε, δεν 
είναι τυχαίο που μια εγχείρηση σε ιδιωτικό 
νοσηλευτήριο στην Κύπρο κοστίζει πολλα-

πλάσια σε σχέση με παρόμοια επέμβαση σε 
χώρες προηγμένης ιατρικής, όπως η Ελβετία 
και η Γερμανία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
που τα φάρμακα στην Κύπρο πωλούνται 
σε διπλάσιες τιμές σε σύγκριση με άλλες 
χώρες της Ε.Ε.   «Φυσιολογική», λοιπόν, 
είναι η εναντίωση στο ΓεΣΥ επαγγελματιών 
του ευρύτερου ιατροφαρμακευτικού τομέα, 
όπως μεγαλοκλινικαρχών, εμπόρων και 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

Τα  συμφέροντα, λοιπόν, είναι τεράστια. 
Και όσοι πραγματικά  θέλουν να αποκτήσει 
ο τόπος  αξιοπρέπεια, ήρθε η ώρα να το 
αποδείξουν στην πράξη.  

* Δημοσιογράφος

Γ ΣΥ  Αναγκαι τητα να κερδηθεί το μέγα κοινωνικ  στοί ημα

Είναι αυταπόδεικτο ότι τα 
οικονομικά συμφέροντα 

στον τομέα της γείας 
είναι τεράστια και οι εντό-
νως αντιδρώντες εκφρά-

ζουν δημόσια πλέον τη 
βούλησή  τους να φρενά-
ρουν την πορεία του ε   
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εμφανίσει πυρετό, όταν η διάθεσή του 
είναι πολύ καλή και όταν μπορεί να τρώει 
έστω ελαφριά και να πίνει αρκετά υγρά, 
τότε ξέρουμε ότι είναι πολύ καλύτερα. 
Παιδιά με γρίπη συστήνεται οπωσδήποτε 
να μείνουν σπίτι ακόμη και εβδομάδα 
μέχρι να γίνουν εντελώς καλά. Προσοχή 
όμως γιατί ο ιός είναι ύπουλος. Η γρίπη 
μπορεί να κάνει ύφεση για 24 ώρες και 
να επανέλθει το βράδυ με την εμφάνιση 
του πυρετού».

 ι ς ρ   ρ ι α   
α    α α α
«Ο ιός της γρίπης δεν μεταλλάσσεται 

όταν περάσει από τον έναν στον άλλο, 
ωστόσο υπάρχουν οι μεταλλάξεις της 

ίδιας της γρίπης και γι’ αυτό κάθε χρόνο 
υπάρχει διαφορετικό εμβόλιο».

Τι αι  α ια  ι ι 
ρ ι α ια  ακ η και 

η  υ η
«Λέμε ότι αν κάποιος δεν έχει εμβο-

λιαστεί, καλό θα ήταν να το κάνει. Όμως 
να μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε στην 
κορύφωση του φαινομένου. Το εμβόλιο 
γίνεται σε δύο δόσεις, με απόσταση ενός 
μήνα της πρώτης από τη δεύτερη. Αν 
κάποιος εμβολιαστεί σήμερα, σε ένα 
μήνα θα ξαναεμβολιαστεί. Το σοφό και 
φρόνιμο είναι ο έγκαιρος προγραμματι-
σμός. Ο εμβολιασμός να γίνεται από τον 
Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο».



ην αντιμετώπιση του 
φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολεί-
ου και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο 
την ευκολότερη πρόοδο 
στα επαγγελματικά, κα-

θώς και τη διεκδίκηση ενός καλύτερου 
μέλλοντος, προωθεί το Υπουργείο Παιδεί-
ας και οι εκπαιδευτικοί, που με περισσή 
φροντίδα και ενδιαφέρον προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που η ζωή 
τούς στέρησε ένα από τα μεγαλύτερα αν-
θρώπινα δικαιώματα, αυτό της μάθησης. 

Στην ηλικία των 12-15 ή και 17 χρονών ή, 
ακόμη, και πολύ νωρίτερα, η ζωή μπορεί να 
φέρει δυσκολίες, οικογενειακές, οικονομικές 
ή άλλης μορφής, και να εξαναγκάσει παιδιά 
και νέους να σταματήσουν τη φοίτησή τους 
στο σχολείο. Δυστυχώς, για άλλους τόσους, 
τα προβλήματα ή τυχόν αδυναμίες στη μά-
θηση, που δεν έτυχαν σωστού χειρισμού ή 
και υποστήριξης, οδηγούν σε αποφάσεις 
που πιθανόν, μελλοντικά, να δυσκολέψουν 
ακόμα και την απόκτηση εργασίας και ίσης 
αντιμετώπισης. Εδώ έρχεται η Πολιτεία και 
οι εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης 
να προσφέρουν το «δώρο» της μάθησης και 
της γνώσης. Τα εσπερινά σχολεία προσφέ-
ρουν ένα αναγνωρισμένο απολυτήριο, ισάξιο 
με τα πρωινά δημόσια σχολεία Μέσης και 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
Μέσω της λειτουργιάς εσπερινών σχολείων, 
στα οποία μπορούν να φοιτήσουν όλες οι 
ηλικίες, ακόμα και συνταξιούχοι, όλοι λαμ-
βάνουν μια δεύτερη ευκαιρία.

σε  ευκ ι ε  ι  ου  
Παράλληλα, δίνουν στους ενήλικες εκ-

παιδευομένους ακόμα μια ευκαιρία να 
ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να απο-
κτήσουν προσόντα τα οποία θα βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής τους. Πολλαπλασιάζουν 
τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας μέσω της 
απόκτησης γνώσεων και βοηθούν στην 
εκπαιδευτική εξέλιξη με τη δυνατότητα 
μετεγγραφής σε ανώτερες εκπαιδευτικές 
σχολές. Το πρόγραμμα σπουδών σε συν-
δυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

των εκπαιδευομένων για την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας.

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Υπεύθυνος 
Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, 
Βοηθός Διευθυντής Α’, Κωνσταντίνος Αρλα-
σίδης, ανέφερε ότι ο θεσμός των Εσπερινών 
Σχολών προωθεί τους στόχους της Διά Βίου 
Μάθησης, που σήμερα αποτελούν προτε-
ραιότητα των σύγχρονων κοινωνιών της 
γνώσης και των πολιτών, γιατί ενδυναμώνουν 
την πνευματική ολοκλήρωση του ατόμου 
και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλει-
σμού. «Η μόρφωση αποτελεί αναφαίρετο 
δικαίωμα κάθε ανθρώπου, καθώς αποτελεί 
έναν βαρυσήμαντο παράγοντα, καθοριστικό 
και καταλυτικό για την πορεία της ζωής του 
και τη μετέπειτα εξέλιξή του ως ατόμου. 
Είναι υποχρέωσή μας να προσφέρουμε 
στους πολίτες μια δεύτερη ευκαιρία να 
επιστρέψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
με στόχο να αποκτήσουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην 
απόκτηση του Απολυτηρίου, στον κλάδο 
και ειδικότητα που επιθυμούν. Αυτός είναι, 
εξάλλου, ο βασικός ρόλος της Εσπερινής 
Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης (ΕΣΤΕΕ)», πρόσθεσε.

σ ε ιν  ο  
ε νικ  κ ευσ  

Στην ΕΣΤΕΕ φοιτούν μαθητές διαφόρων 
ηλικιών και πάντα με επιτυχή αποτελέσματα. 
Μάλιστα, πέρασαν μαθητές και μεγαλύτερης 
ηλικίας, όπως ένας άνδρας 60 ετών, διεκ-
δικώντας ένα καλύτερο αύριο. Στη ΕΣΤΕΕ 
λειτουργούν επτά κλάδοι, δεδομένου, πάντα, 
ότι υπάρχει ο απαιτούμενος ικανοποιητικός 
αριθμός εγγραφών. Τα τελευταία χρόνια 
λειτουργούν ανελλιπώς οι κλάδοι της Μη-
χανολογίας (Μηχανική Οχημάτων), της Ηλε-

κτρολογίας (Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) 
και των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών 
Τεχνών (Μαγειρική και Τραπεζοκομία). 
Συγκεκριμένα, οι 7 κλάδοι είναι:
1. Μηχανολογίας
2. Ηλεκτρολογίας
3. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
4. Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής
5. Ξυλουργικής / Επιπλοποιίας
6. Καλλιτεχνικών Σπουδών
7. Ένδυσης

Το απολυτήριο που αποκτά ένας 
απόφοιτος Εσπερινής Σχολής Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι 
ισοδύναμο και ισάξιο με το απολυτήριο 
πρωινής φοίτησης Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ).

Στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευ-
κωσίας σήμερα φοιτούν  άτομα από ένα 
μεγάλο φάσμα ηλικιών, από 18 μέχρι και 
60 ετών. Μέσα στα χρόνια λειτουργίας 
των ΕΣΤΕΕ υπήρξαν πολλές περιπτώσεις 
όπου απόφοιτοι πέτυχαν θέσεις σε Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) τόσο στην 
Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Αρλασίδη, 
αριθμός αποφοίτων όχι μόνο πέτυχε θέσεις 
στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές, αλλά 
κέρδισε και υποτροφία. «Απόφοιτος της 
Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, 
αφού συνέχισε τις σπουδές του, διδάσκει 
σήμερα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα 
στην Κύπρο», επισήμανε.

κ ι ευ ικ  με ύ μισ  
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στα σχολεία 
αυτά ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης 
του ατόμου, της κοινωνικής συνοχής και 
της διασφάλισης της ποιότητας ζωής κάθε 

πολίτη. Παράλληλα, αντιλαμβανόμενο την 
αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των 
Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των 
Εσπερινών Τεχνικών Σχολών,  ξεκίνησε 
από το 2016 μια συστηματική προσπάθεια, 
μέσω Επιστημονικής Επιτροπής που έχει 
συσταθεί το 2016, ούτως ώστε να ετοι-
μαστούν προτάσεις για τη βελτίωση του 
τρόπου λειτουργίας των πιο πάνω σχολείων.

Η Έκθεση της πιο πάνω Επιτροπής κα-
τατέθηκε στον τέως Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, τον Ιανουάριο του 2017, από 
την Επικεφαλής Δρα Μαίρη Κουτσελίνη, 
μαζί με μέλη της Επιτροπής, μεταξύ των 
οποίων ακαδημαϊκοί, Διευθυντές Τμημάτων, 
επιθεωρητές, μάχιμοι εκπαιδευτικοί και 
υπηρεσιακοί του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. Οι βασικές εισηγήσεις της 
Επιτροπής αφορούσαν σε αλλαγές, οι οποίες 
θα καταστήσουν τα Εσπερινά Γυμνάσια/
Λύκεια και τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές 
πραγματικά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 
και θα επιτελούν στο μέγιστο τον ρόλο που 
καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα.

Αμέσως μετά συστάθηκε άμεσα μια 
μικρή και ευέλικτη ομάδα από υπηρεσι-
ακούς λειτουργούς των Διευθύνσεων και 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, για να καταρτίσουν ένα Σχέδιο 
Δράσης για την όσο το δυνατόν συντομότερη 
υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτροπής.

οιε  άσει  ο ούν ι 
Η Ομάδα Έργου Ανάπτυξης Σχεδίου 

Δράσης για υλοποίηση των αποφάσεων 
της Επιτροπής των Εσπερινών Σχολείων 
και Σχολών επικεντρώθηκε στους ακό-
λουθους τομείς:
1. Εκπόνηση των νέων κανονισμών λειτουρ-
γίας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών. Οι 

κανονισμοί έχουν προωθηθεί στη Νομική 
Υπηρεσία της ΚΔ για νομοτεχνικό έλεγχο.
2. Ανάλυση του νέου μοντέλου λειτουργί-
ας των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών (με 
βάση την εισήγηση της Επιστημονικής 
Επιτροπής) και καθορισμός των νέων 

ρολογίων Προγραμμάτων.
3. Ρυθμίσεις για τα νέα Αναλυτικά Προγράμ-
ματα των Εσπερινών Σχολείων/Σχολών, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής εξ 
αποστάσεως μάθησης.
4. Άλλες ρυθμίσεις, όπως, για παράδειγμα, η 
επικύρωση της μάθησης που αποκτάται σε 
μη τυπικό πλαίσιο, μέσω του συγχρηματο-
δοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία 
προγράμματος με τίτλο Θέσπιση Μηχανι-
σμών για την Επικύρωση της Μη Τυπικής 
και Άτυπης Μάθησης , την επιμόρφωση 
προσωπικού, τη θεσμοθέτηση σταθερών 
διευκολύνσεων προς φοιτούντες.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού έχει λάβει χρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2017-19, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου 
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ούτως ώστε 
να υλοποιήσει δράσεις που στοχεύουν στην 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για 
το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Εσπερινών 
Σχολείων/Σχολών, καθώς και στην ενίσχυση 
των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των 
ενήλικων εκπαιδευομένων και των εκπαι-
δευτών των πιο πάνω Σχολείων/Σχολών.

ινο ομ ε  ο ο ν 
ο μμά ν 

Οι καινοτομίες που εισήχθησαν στα Νέα 
ρολόγια Προγράμματα των Εσπερινών 

Σχολών προνοούν:
 Φοίτηση μόνον ενηλίκων (18 χρονών 

και άνω).
 Ένταξη προγραμμάτων αλφαβητισμού 

στο Γυμνάσιο στα Ελληνικά, Μαθηματικά, 
Αγγλικά και στην Πληροφορική.

 Εξ αποστάσεως και μεικτής διδασκαλίας 
( ) προγράμματα.

 Ευέλικτα προγράμματα στη Β’ και Γ’ Λυ-
κείου, τα οποία οδηγούν είτε σε Ομάδες 
Προσανατολισμού (ΟΜΠ) και Κατευθύν-
σεις, όπου θα έχουν την ευκαιρία, εάν το 
επιθυμούν, να διεκδικήσουν μία θέση στο 
Πανεπιστήμιο, είτε σε απολυτήριο Λυκείου.

 Μείωση των διδασκομένων μαθημάτων 
και των ωρών παραμονής στο σχολείο.

 Πιστοποίηση της άτυπης και μη τυπικής 
μάθησης.

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 Ενίσχυση της συμβουλευτικής και της 

ψυχολογικής υποστήριξης.
 Συνεργασία με την κοινότητα και την 

αγορά εργασίας.
• Υποστήριξη της φοίτησης με κοινωνι-
κά μέτρα: Απασχόληση των παιδιών των 
φοιτούντων από νηπιαγωγό/δάσκαλο σε 
γειτονικό σχολείο κατά τις ώρες φοίτησης 
των γονιών. 

Σ ΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 

Το πουλί της γνώσης πετάει το σούρουπο...

Της Κυριακής
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ΗΤΕ   Κ    
Ε Τ Ε  Τ   

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ  Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Το τριήμερο 31 Ιανουαρίου - 2 Φε-
βρουαρίου 2019 αποτελεί πλέον 
ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στα 

Κυπριακά Γράμματα και ιδιαίτερα στην 
ιστορία της σύγχρονης κυπριακής ποίη-
σης. Κατά το τριήμερο αυτό έλαβεν χώραν 
ένα πολύ σημαντικό Διεθνές Συνέδριο, που 
θα παραμείνει ανεξίτηλα γραμμένο τόσο 
στις μνήμες όλων όσοι είχαν την τύχη να το 
παρακολουθήσουν, αλλά και όσων θα ανα-
φέρονται σ’ αυτό στο μέλλον ως το Συνέδριο 
«Κυριάκου Χαραλαμπίδη Επίσκεψις».  Το 
Συνέδριο είχε ως θέμα του την ποίηση και 
την ποιητική του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, 
ενός από τους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες 
ποιητές. Αξιολογώντας το Συνέδριο, τόσο από 
τη μεγάλη συμμετοχή συνέδρων με κύρια 
ενασχόληση και επιδόσεις στην ποίηση, όσο 
και από την ποιότητα των ανακοινώσεων 
αναμφίβολα αυτό αποτελεί ένα από τα ση-
μαντικότερα συνέδρια ποίησης, αν όχι και 
το σημαντικότερο, που έγινε στην Κύπρο.  

 ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη 
έχει ως πηγή έμπνευσής της τον κυπριακό 
χώρο και τον κόσμο της Κύπρου, με ιδιαί-
τερο επίκεντρό της τη μεγάλη κυπριακή 
τραγωδία και τα δεινά που επισώρευσε η 
τουρκική εισβολή το 1974.  Όμως, αυτή έχει 

ένα πολύ ευρύτερο βεληνεκές. Εκ Κύπρου 
ορμώμενος, ο ποιητής, είναι ελληνικός, 
μα και οικουμενικός. Αγγίζει θέματα της 
γενικότερης ιστορικής και πολιτιστικής ταυ-
τότητας του Ελληνισμού, αλλά υπερβαίνει 
ακόμη κι αυτά, εξακοντίζοντας μηνύματα 
τα οποία προσλαμβάνουν οικουμενικές 
διαστάσεις. Η ποίηση του Χαραλαμπίδη 
είναι διαχρονική και μεγάλης εμβέλειας, 
εμβαθύνεται και προεκτείνεται στις καρδιές 
και τη σκέψη των ανθρώπων. Θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι, κατά την έναρξη του 
Συνεδρίου, ο μεγάλος αυτός ποιητής μας 
βραβεύτηκε από το Κοινωφελές, Επιστη-

μονικό και Πολιτιστικό δρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» με την απονομή σ’ αυτόν του 
Βραβείου του Ιδρύματος μετά Τιμητικού 
Διπλώματος για τη «μεγάλη προσφορά 
του στην Ελληνική Ποίηση και τον Πο-
λιτισμό». Το βραβείο στον τιμώμενο επέ-
δωσε ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Καθ. 
Γιώργος Δημοσθένους, Μέλος του Δ.Σ. του 
Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτι-
στικού  Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», και 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου . 
Το Συνέδριο «Κυριάκου Χαραλαμπίδη 
Επίσκεψις» διοργανώθηκε από το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ο Ρόμπερτ Λούις Μπάλφουρ Στίβεν-
σον γεννήθηκε στο Εδιμβούργο 
της Σκωτίας στις 13 Νοεμβρί-

ου 1850 και πέθανε στις 3 Δεκεμβρίου 
1894. ταν Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος, 
ποιητής, δοκιμιογράφος, μουσικός και 
ταξιδιωτικός συγγραφέας. Τα πιο διάσημα 
έργα του είναι «Το νησί των θησαυρών», 
το «Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ» και 
«Η Απαγωγή». 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Ρό-
μπερτ Λούις Στίβενσον ήταν μία λογοτε-
χνική διασημότητα,  ενώ σήμερα συγκα-
ταλέγεται στους 26 πιο μεταφρασμένους 
συγγραφείς στον κόσμο.

Όταν ήταν παιδί είχε εξαιρετικά ευπαθή 
υγεία, σε αντίθεση με την πνευματική και 
ηθική του κατάσταση. Στις ρωμαλέες και 
νευρώδεις ιστορίες που έγραψε ο Ρόμπερτ 
Λούις Στίβενσον δεν υπάρχει τίποτε που 
θα επέτρεπε στον αναγνώστη να υποθέ-
σει ότι οι ατρόμητοι εκείνοι ήρωες είναι 
δημιουργήματα ενός ανθρώπου που η 
ζωή του κρεμόταν πάντα από μία λεπτή 
κλωστή. 

Ο Στίβενσον σπούδασε μηχανικός 
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 
στη Σκωτία, αλλά πολύ σύντομα εγκα-
τέλειψε την επιστήμη του, αφού η υγεία 
του δεν του επέτρεψε να γίνει μηχανικός 
σαν τον πατέρα του. Έτσι αφοσιώθηκε 
στη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. 

Ταξίδεψε σε διάφορα μέρη προσπαθώ-
ντας να βρει έναν τόπο με κλίμα ευνοϊκό 
για την υγεία του και πολλά από τα έργα 
του είναι καρπός των ταξιδιών αυτών.

Τον Ιούνιο του 1888, ο Στίβενσον 
ταξίδεψε στα νησιά Σαμόα, όπου εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα το 1890, καθώς ήταν 
ό,τι χρειαζόταν για την υγεία του. Οι ιθα-
γενείς τον ονόμασαν «Τουγιτάλα», δηλα-

δή «παραμυθά», και τον έκαναν αρχηγό 
μιας φυλής. Εκεί έζησε και έγραψε επί 
τέσσερα χρόνια. Στις 3 Δεκεμβρίου του 
1894, τρεις εβδομάδες έπειτα από την 44η 
επέτειο των γενεθλίων του, ο Στίβενσον 
πέθανε ξαφνικά, όχι από την αρρώστια 
που καταπολέμησε σ’ όλη του τη ζωή,  
αλλά από αποπληξία. 

Το 1994, για να τιμηθεί η 100ή επέ-
τειος από τον θάνατο του Στίβενσον, η 
Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας εξέδωσε 
σειρά αναμνηστικών χαρτονομισμάτων 
της μίας λίρας, που απεικόνιζαν μία πένα 
με φτερό και την υπογραφή του Στίβενσον 
από την μπροστινή πλευρά και το πρό-
σωπό του από την οπίσθια. Δίπλα από το 
πορτρέτο του Στίβενσον απεικονίζονται 
σκηνές από ορισμένα από τα βιβλία του, 
όπως και το σπίτι του στη Δυτική Σαμόα.

Τα μισά από τα πρωτότυπα χειρόγρα-
φα του Στίβενσον έχουν χαθεί, συμπερι-
λαμβανομένων αυτών του Νησιού των 
Θησαυρών, του Μαύρου Βέλους και του 
Άρχοντα του Μπαλαντρέ. Οι κληρονό-
μοι του Στίβενσον πούλησαν τα έγγραφά 
του κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου  πολλά από τα χειρόγραφα του 
Στίβενσον δημοπρατήθηκαν το 1918.

Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε 
στο . .
:// . . .
Μακαρίου 71, Λ/σία

  Ρόμπερτ Λούις ΣτίβενσονΔιεθνές υνέδριο για το Έργο και την 
ποίηση του υριάκου αραλαμπίδη

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥ ΙΟΥ
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ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Την κορυφαία τιμητική διάκριση των 
Παγκύπριων Βραβείων Πράσινων 
Πόλεων και Πράσινων Κοινοτήτων, 

το Χρυσό Αγρινό, έλαβε ο Δήμος Στροβόλου, 
που ανακηρύχθηκε ως Πράσινη Πρωτεύ-
ουσα της Κύπρου για το 2018. Ο Δήμος 
βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και με την Πράσινη Σημαία, καθώς 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 
έργο «Εκστρατεία για τη μείωση της χρήσης 
πλαστικών μιας χρήσης-Να δράσουμε έξυ-
πνα, να δράσουμε οικολογικά». Ο Δήμαρχος 
Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, 
μιλώντας στη «Σ», ανέφερε πως με αφορμή 
την πανευρωπαϊκή στρατηγική για τη μεί-
ωση της χρήσης των πλαστικών, ο Δήμος 
διένειμε πέρσι 28.500 τσάντες από φυσικό 
και ανακυκλώσιμο υλικό στα νοικοκυριά 
του Στροβόλου, ενώ 1.000 επιπλέον τσάντες 
δόθηκαν στους πολίτες κατά τα εγκαίνια της 
Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς του Στροβόλου. 
Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε η πολιτική «μη-
δέν πλαστικά» τόσο στο Δημοτικό Μέγαρο, 
όσο και σε όλα τα υποστατικά του Δήμου, 
ενώ δόθηκαν   καλαμάκια σε 
μαθητές των δημοτικών σχολείων της πε-
ριοχής, στο πλαίσιο της ανάπτυξης οικολο-
γικής συνείδησης στους μικρούς δημότες. 
Σε εφαρμογή τέθηκε και η δημιουργία της 
Πράσινης Γειτονιάς , η οποία βρίσκεται στον 

Δυτικό Στρόβολο, παρά το πάρκο . 
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που 
έχει σκοπό τη δημιουργία μιας πρότυπης 
πράσινης γειτονιάς, όπου ο Δήμος έχει ως 
στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη 
δημιουργία πράσινης κουλτούρας, μέσω της 
αναβάθμισης των υποδομών, της παροχής 
κινήτρων και της εκπαίδευσης των δημοτών. 
Περαιτέρω, όπως ανέφερε ο κ. Παπαχαρα-
λάμπους, προσπάθεια του Δήμου είναι να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο των χωματερών -που 
φτάνουν τις 170 αυτήν τη στιγμή- μέσα από 
τη δημιουργία πράσινων σημείων, τα οποία 
θα τεθούν σε λειτουργία αρχές Απριλίου.

ιαστάσεις φαίνεται να 
προσλαμβάνει το παραε-
μπόριο με τη «βάφτιση» 
πατάτας ως κυπριακής σε 
Ελλάδα αλλά και Κύπρο. 
Το φαινόμενο έχει επι-
βεβαιώσει ήδη από τον 

περασμένο Οκτώβριο ο ίδιος ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, Κώστας Καδής, σε κατ’ ιδίαν 
συνάντηση που είχε με τον Ελλαδίτη ομόλογό 
του Σταύρο Αραχωβίτη. Στο πλαίσιο της συ-
νάντησης ο Κύπριος Υπουργός επιβεβαίωσε 
την ύπαρξη παραεμπορίου, στο οποίο πατάτες 
αγνώστου προελεύσεως «βαφτίζονται» σε 
λάσπη, η οποία περιλαμβάνει κοκκινόχωμα, 
και στη συνέχεια πωλούνται ως κυπριακές. 
Μάλιστα, για το θέμα αυτό υπάρχει συνερ-
γασία μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την 
πάταξη του φαινομένου.

 ουν οι ε ι ειοι
Οι παράνομοι έμποροι εκμεταλλεύονται 

την υψηλή τιμή της κυπριακής πατάτας και 
ιδιαίτερα της κοκκινογής λόγω της ποιότητάς 
της και την αναμειγνύουν με φθηνότερες 
πατάτες αγνώστου προελεύσεως, που τις 
περισσότερες φορές μπορεί να προέρχονται 
από την Αίγυπτο ή και την Ελλάδα. Στη συ-
νέχεια μεταφέρονται σε υπαίθριες αγορές ή 
υπεραγορές, όπου πωλούνται με τη σήμαν-
ση και στην τιμή της κυπριακής πατάτας, η 

οποία είναι κατά πολύ υψηλότερη από την 
τιμή των αγνώστου προελεύσεως πατατών.  
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, 
Γιώργος Τάσου, το ποσοστό αισχροκέρδειας 
είναι μεγάλο, καθώς η τιμή της κυπριακής 
πατάτας είναι τετραπλάσια από αυτήν των 
αγνώστου προελεύσεως πατατών. Ο κ. Τάσου 
επεσήμανε, επίσης, τη δυσκολία όχι μόνο 
του εντοπισμού των παρανομούντων αλλά 
και της καταπολέμησης του φαινομένου.  
Τον περασμένο Μάρτιο, σε καταγγελίες του, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων της 
Κεντρικής Λαχαναγοράς της Αθήνας, Στέ-
φανος Κυρλής, προειδοποίησε, μάλιστα, ότι 
κάθε χρόνο χάνονται εκατομμύρια ευρώ 
από το παραεμπόριο, ενώ παρόμοιες κα-
ταγγελίες υπάρχουν και όσον αφορά την 
ελληνοποίηση φθηνών πατατών από Γαλλία 
ή από άλλες χώρες.

ε ε  κ ι  ε ού
Επίσημη πηγή του Υπουργείου Γεωρ-

γίας ενημέρωσε τη «Σημερινή» ότι για το 
θέμα έχουν γίνει ανώνυμες καταγγελίες 
από Κύπριους γεωργούς, οι οποίοι μετέ-
βησαν στην Ελλάδα για να διαπιστώσουν 
ιδίοις όμμασι το μέγεθος του προβλήματος. 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συγκεκριμένος 
γεωργός μετέβη σε γνωστή υπεραγορά 
στην Ελλάδα, όπου αγόρασε πατάτες με 
κυπριακή σήμανση και τις παρέδωσε σε 
λειτουργούς του Υπουργείου. Παρά το ότι 
για τις συγκεκριμένες πατάτες μπορούσε 
με ευκολία κανείς να διαπιστώσει οπτικά 
ότι δεν είχαν κυπριακή προέλευση, αφού 
η συγκεκριμένη ποικιλία δεν καλλιεργείται 
στη χώρα μας, οι λειτουργοί του Υπουργείου 
απέστειλαν το δείγμα για εξετάσεις στο εξω-
τερικό, όπου καταδείχτηκε ότι επρόκειτο για 

μη κυπριακό προϊόν. Μάλιστα, σύμφωνα 
με τις καταγγελίες, υπήρξαν έμποροι οι 
οποίοι τοποθετούσαν τις πατάτες αγνώστου 
προελεύσεως σε λάσπη από κοκκινόχωμα, 
ώστε να παρουσιάζονται κατά την πώλησή 
τους ως κυπριακές πατάτες  κοκκινογής.  
Παρά την εξακρίβωση του προβλήματος, 
και παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες 
που καταβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας, 
διαπιστώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην πά-
ταξη του φαινομένου, καθώς πέραν της 
συνεργασίας που ήδη υπάρχει ανάμεσα 
στα αρμόδια Υπουργεία των δύο χωρών, 
η πάταξη του παραεμπορίου στην Ελλάδα 
προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες, 
όπως μεταξύ άλλων ο εντοπισμός της παρα-
νομίας, ο επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο 
του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, 
και η λήψη δείγματος και στη συνέχεια η 
ταυτοποίησή του.

εμ ιο κ ι 
  κ ε μεν

Το παραεμπόριο φαίνεται να μην περι-
ορίζεται μόνο εντός ελληνικών συνόρων, 
αλλά να ανθεί και στη χώρα μας. Καταγγελίες 
γεωργών αναφέρουν ότι υπάρχουν πλη-
ροφορίες για εμπόρους οι οποίοι φέρονται 
να εισάγουν παράνομα από μη ελεγχόμενα 
σημεία πατάτες από την Τουρκία και στη 
συνέχεια «βαφτίζονται» κυπριακές. Παρ’ 
όλα αυτά, βάσει του κανονισμού της Πρά-
σινης Γραμμής, η εισαγωγή πατατών από 
τα κατεχόμενα μέσω ελεγχόμενων σημείων 
και η πώλησή τους ως κυπριακών θεω-
ρείται νόμιμη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του Υπουργείου Γεωργίας, η ποσότητα 
των πατατών που εισήχθη από τα κατε-
χόμενα ανέρχεται μόλις στο 2%, περίπου, 
της ετήσιας παραγωγής της Κύπρου.
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κ ι η ηρ υ ικρ  κα ικ ι  «Η 
οικογένειά μου εδώ και τρία χρόνια έχει 
υιοθετήσει ένα μικρό θηλυκό σκυλάκι, 
το όνομα του οποίου είναι Κλημεντί-
νη . Σώθηκε από ευθανασία σε ηλικία 
μόλις τριών εβδομάδων και από τότε 
έως σήμερα είναι ο άγγελός μας επί Γης! 
Όπως είναι φυσικό, το πλάσμα αυτό έχει 
γίνει μέλος της οικογένειας, είναι ένα 
ανεκτίμητο, αναπόσπαστο κομμάτι της. 
Έτσι ευχόμαστε να συμβαίνει, με όλα τα 
ζώα συντροφιάς που ο άνθρωπος επιλέ-
γει. Τι θα απογίνει όμως μετά τη φυγή  
της από τη ζωή; Πού θα εναποθέσουμε 
το σώμα της προκειμένου να μη γίνει 
βορά ή ό,τι άλλο εγκυμονεί η υπαίθρια, 
ανεξέλεγκτη ταφή; Κάθε πλάσμα στη Γη 
έχει το δικαίωμα της αξιοπρέπειας ακόμη 
και στον θάνατό του. Στην ανάμνηση 
που οφείλουμε να κρατάμε αιώνια. Τον 
σεβασμό και τον ανθρωπισμό μας… 

»…Τα κατοικίδια ζώα μάς προσφέρουν 
συντροφιά, αποδοχή, συναισθηματική 
υποστήριξη και άνευ όρων αγάπη κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους. Σε αντάλλαγ-
μα, τα αγαπάμε και τα εντάσσουμε στην 
οικογένειά μας. Έτσι, όταν αυτή η ειδική 
σχέση φτάνει στο τέλος, είναι φυσικό να 
υπάρχει θλίψη. Κατανοώντας τη βαθιά 
αίσθηση της απώλειας που νιώθει κανείς 
όταν το κατοικίδιο ζώο του φύγει από τη 
ζωή, στόχος μας είναι να κάνουμε τη δια-
δικασία αυτή της ταφής όσο πιο ανώδυνη 
γίνεται, προσφέροντας στο κατοικίδιό μας 
την ίδια αξιοπρέπεια και τη φροντίδα με 
αυτή που είχε κοντά μας.

»Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι υπο-
χρέωση του κάθε δήμου να υπάρχει ένα 
κοιμητήριο μικρών κατοικιδίων (όπως 
ήδη υπάρχουν σε αρκετούς δήμους ανά 
τον κόσμο), ώστε να θάβονται με υγειονο-
μικούς όρους και όχι να δημιουργούνται 
ελεύθεροι χώροι ταφής ανεξέλεγκτοι. 

»Με όλον τον σεβασμό στο έργο σας 
και στα όλα όσα έχετε προσφέρει και συ-
νεχίζετε να προσφέρετε στον τόπο σας, 
προτείνω τη δημιουργία ενός Παγκύπριου 

Κοιμητηρίου Μικρών Κατοικίδιων στα 
όρια του Δήμου σας. Παρακαλώ να τεθεί 
το θέμα προς συζήτηση, σε συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας, να 
κληθώ προσωπικά και να σας καταθέσω 
ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησης και 
λειτουργίας του κοιμητηρίου, την οποία 
και σχεδίασα. 

»Εγώ και η οικογένειά μου προσφερό-
μαστε για εθελοντική εργασία, καθώς και 
την οργάνωση ομάδας εθελοντών για τη 
φροντίδα, τον ευπρεπισμό και την ασφά-
λεια του κοιμητηρίου. Ας αποδείξουμε, σε 
πείσμα των καιρών, ότι η ανθρωπότητά 
μας δεν είναι και τόσο απάνθρωπη». 

ι οσ ει ο υ ο ε ικ  
ο με ο μο ικ  ο ε ο 
 ι ης Κυρι κ ς ρ ι ια 

 ι ρ  α ρ ρ ι η  κ ι-
α η κα ι ρ η υ υ ρ ικ  
ή ρ υ η ικ  υ  «Το 

Ολοήμερο σχολείο, για να έχει όσο το δυ-
νατόν πιο ουσιαστικό ρόλο στη μόρφωση 
των παιδιών, πρέπει να δώσει έμφαση σε 
μερικές βασικές ανάγκες που προκύπτουν 
από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. Μερικές 
από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Να δοθεί έμφαση στα αγγλικά και 
σε μια επιπρόσθετη ξένη γλώσσα. Με 
μία ώρα επιπρόσθετο διδακτικό χρόνο 
καθημερινά, όλα τα παιδιά θα έχουν πολύ 
καλύτερη απόδοση στις ξένες γλώσσες, 
που είναι από τα βασικά κριτήρια για 
σπουδές και δουλειά. Επίσης τα παιδιά 
δεν θα αναγκάζονται να καταφεύγουν στα 
ιδιαίτερα με δυσβάστακτο κόστος για τους 
περισσότερους γονείς.

2. Να διδάσκεται καθημερινά μάθη-
μα τεχνολογίας με έμφαση στη χρήση 
και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τη ρομποτική, καθώς 
όλα πλέον περιστρέφονται γύρω από τη 
σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών και της τεχνολογίας.

3. Τα παιδιά θα έχουν καθημερινά 
χρόνο για να ασχοληθούν με ένα όργανο 
μουσικής ή με ένα άθλημα που τους ενδι-
αφέρει. Η καθημερινή ενασχόλησή τους 
με ένα μόνο όργανο ή άθλημα θα φέρει 
την ατομική εξειδίκευση και την εξέλιξη 
με όλα τα καλά που συνεπάγεται αυτό.

4. Την προετοιμασία των παιδιών για τα 
καθημερινά μαθήματά τους να την αναλάβουν 

έμπειροι διδάσκαλοι, που θα τους βοηθούν 
να διεκπεραιώνουν την εργασία που θα 
έχουν για την επομένη πολύ πιο καλά απ’ 
ό,τι τώρα, καθώς οι περισσότεροι από εμάς 
δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να 
το κάνουμε, ούτε και τον απαιτούμενο χρόνο.

Εάν εφαρμοστεί η πιο πάνω πρότα-
ση, εκτός από το εμφανές όφελος που θα 
έχει για τους μαθητές, θα προκύψουν και 
πολλά άλλα παρεμφερή, τα οποία είναι 
εξίσου σημαντικά για την οικογένεια και 
την κοινωνία: 

1. Η σημαντική μείωση του κόστους για 
ιδιαίτερα και καταπολέμηση της μάστιγας 
της παραπαιδείας.

2. Η μείωση της καθημερινής χρήσης 
του αυτοκινήτου για τη μεταφορά των μα-
θητών στα ιδιαίτερα που, ως επί το πλείστον, 
την επιβαρύνονται οι παππούδες, αφού 
οι γονείς εργάζονται.

3. Η τρομερή βοήθεια για όσους ερ-
γάζονται μέχρι τις 16.00, αφού με το νέο 
ωράριο θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
τα παιδιά τους χωρίς βοήθεια.

4. Θα προσληφθούν αρκετοί δάσκαλοι 
και με αυτόν τον τρόπο θα βρουν δουλειά 
αρκετοί νέοι, που τώρα είναι άνεργοι.

5. Τα παιδιά με την καθημερινή επαφή 
μεταξύ τους θα κοινωνικοποιούνται και 

θα μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία 
πολύ πιο εύκολα όταν έρθει η ώρα. 

»Για μείωση του κόστους εφαρμογής 
του θεσμού θα μπορούσαν να χρεώνονται 
οι οικογένειες που έχουν την οικονομική 
άνεση με ένα λογικό ποσό. Η εφαρμογή του 
Ολοήμερου στα Δημοτικά πρέπει να γίνει 
σταδιακά, αρχίζοντας από τις δύο πρώτες 
τάξεις και προσθέτοντας την πρώτη τάξη κάθε 
καινούργιου χρόνου για να γίνει ομαλά η 
μετάβαση στη νέα μέθοδο διδασκαλίας…».

ε ισ  ο ι σμ  
ο  ν κε ν ου 

 ικ ς κ ς ς 
ρ ι ια  αι α κη    

κ ρ  α   α ρι  υ ρ ηκ  ια 
υς Τ υρκ κυ ρ υς α η  
 ρι  αρια  «Η Τουρκία 

προβαίνει συνεχώς σε δηλώσεις ότι οι 
Ελληνοκύπριοι θα σφετεριστούν όλα τα 
κέρδη από το φυσικό αέριο, εις βάρος 
των Τουρκοκυπρίων. Γι’ αυτό ορθή η 
άποψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Γενικού 
Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Άντρου Κυ-
πριανού, για την ανάγκη να ανοιχτεί 
ξεχωριστός λογαριασμός, όπου να κα-
τατίθεται η αναλογία που ανήκει στους 

Τουρκοκυπρίους, που ορίστηκε με βάση 
την πληθυσμιακή αναλογία στο 20%.

»Με αυτήν τη διευθέτηση θα δοθεί 
το μήνυμα ότι τα χρήματα που ανήκουν 
στους Τουρκοκυπρίους θα είναι δικά τους. 
Επίσης θα μπορούν, παρακολουθώντας 
τον λογαριασμό τους, να προγραμματίζουν 
τα έργα τα οποία θα εκτελέσουν. Με την 
πρόοδο του χρόνου, όταν προστίθενται νέα 
ποσά στον λογαριασμό τους, θα μπορούν 
να εκτελούν και άλλα έργα.

»Η Τουρκία τούς έδωσε νερό με τον 
υποθαλάσσιο αγωγό. Προγραμματίζει να 
τους δώσει και ηλεκτρισμό. Τώρα που η 
Τουρκία αρχίζει διατρήσεις στην περιοχή 
βόρεια της Κερύνειας για εξεύρεση αερίου, 
θα μπορεί ανοίγοντάς τους λογαριασμό, για 
να πάρουν μερίδιο των κερδών, να τους 
φέρει ακόμα πιο κοντά της και η διεθνής 
κοινή γνώμη δεν θα κλίνει υπέρ μας.

»Αντίθετα ο διεθνής αντίκτυπος θα είναι 
πολύ υπέρ μας αν εμείς προβούμε στο 
άνοιγμα του λογαριασμού των Τουρκοκυ-
πρίων και θα δοθεί ένα τέλος στις κατηγο-
ρίες της Τουρκίας ότι δεν προτιθέμεθα να 
δώσουμε μερίδιο στους Τουρκοκυπρίους.

»Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης 
Γεωργιάδης, δήλωσε ότι δεν χρειάζεται 
ειδικός λογαριασμός για τους Τουρκοκυ-
πρίους και αρκεί να διασφαλιστεί ότι ένα 
ποσό που ανήκει στους Τουρκοκυπρίους 
θα είναι μονίμως διαθέσιμο γι’ αυτούς 
σε περίπτωση λύσης, δεν χρειάζεται να 
συσταθεί ειδικός λογαριασμός . Όμως, 
πώς οι Τουρκοκύπριοι θα ενημερώνονται;  

»Φυσικά και ψυχολογικά, όταν ένας 
γνωρίζει ότι ένα ποσό είναι κατατεθειμένο 
στον λογαριασμό του, τότε αποκτά περαι-
τέρω εμπιστοσύνη αλλά και θα μπορεί να 
παρακολουθεί τις εκάστοτε προσθήκες 
που θα γίνονται στον λογαριασμό του. Άρα 
δεν αρκεί μια διασφάλιση». 

ο σ μ  σ ά ει  
ε ν ι σ οι ε ο μοκ

 Κυρι κ ς υκ ρ υ ρ ι 
ια η  κ η α ικ η α  α α ρ ας 

ς  κ ς α  κ ι ικ  α  αι 
και ι ικ  «Η εγκληματικότητα σε 
μια κοινωνία και η ανασφάλεια που 
γεννάται στους πολίτες ενός κράτους 
εξαιτίας ενεργειών, που διεγείρουν τις 
ανησυχίες και τους φόβους τους, δεν 
αποτελεί απλώς  κοινωνικό ζήτημα, που 

χρήζει κοινωνιολογικής προσέγγισης. 
Είναι ταυτόχρονα και πολιτικό. 

Η νέα εγκληματική ενέργεια, που ση-
μειώθηκε στη Λάρνακα, σε συνδυασμό 
φυσικά και με τα όσα άλλα είδαμε -συ-
μπτωματικά ή όχι- να λαμβάνουν χώραν 
το τελευταίο διάστημα, είναι λογικό να 
έχουν προκαλέσει μία αναστάτωση ανάμεσα 
στους πολίτες. Οι παλιές καλές εποχές που 
ο κόσμος κοιμόταν με ανοικτές πόρτες 
και παράθυρα τα βράδια σίγουρα έχουν 
περάσει εδώ και καιρό ανεπιστρεπτί. Αυτό 
το έχουμε εμπεδώσει πλέον ως κοινωνία. 
Ζούμε, όμως, ακόμα σε μια χώρα όπου 
μπορούμε να δηλώνουμε περήφανα ότι 
υπάρχει υψηλό αίσθημα ασφάλειας. Η 
εγκληματικότητα, παρά την αύξηση των 
περιστατικών που καταγράφονται σε σχέση 
με πιο παλιές εποχές, ευτυχώς παραμέ-
νει σε χαμηλά σχετικά, με άλλες χώρες, 
επίπεδα. Δεδομένα τα οποία είναι πολύ 
σημαντικά τόσο για την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων μίας χώρας, αλλά και για 
την εικόνα ενός κράτους προς τα έξω. 

»Τα τελευταία φαινόμενα που έχουν 
σημειωθεί σίγουρα έχουν συγκλονίσει 
την κυπριακή κοινωνία. Το να νιώθει 
κάποιος ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε και 
για τον οποιοδήποτε λόγο να μπει στο 
σπίτι του παράνομα για να κλέψει και στο 
τέλος να τον σκοτώνει, δεν είναι καθόλου 
ευχάριστο συναίσθημα για κανέναν. Όπως 
φυσικά και το να φοβάται να κυκλοφορεί 
τα βράδια διότι μπορεί ξαφνικά να βρεθεί 
ανάμεσα σε πυρά εγκληματικών στοιχείων.

»Εν κατακλείδι, είναι ακριβώς εδώ που το 
κράτος οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες 
του και είναι εδώ ακριβώς που το θέμα της 
αντιμετώπισης της εγκληματικότητας είναι 
και πολιτικό ζήτημα, εφόσον οι αρμόδιες 
Αρχές του κράτους οφείλουν να λάβουν 
άμεσα και δραστικά μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τέτοιους είδους καταστά-
σεις. Το κράτος οφείλει να προστατεύσει 
τους πολίτες του από ενέργειες και πράξεις 
που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική 
του ασφάλεια και διαχέουν το αίσθημα 
ανασφάλειας στους πολίτες.

»Η ασφάλεια του κάθε πολίτη είναι 
ανθρώπινο δικαίωμα και ένα δημοκρα-
τικό κράτος οφείλει να βρίσκει τρόπους 
διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολι-
τών του. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα 
προτού χάσουμε το τρένο…». 

Ε Τ Ε  Τ  ΤΗ  
Η Ε Η   , 
Ε  Κ  Ε ΤΗ Τ  Τ

SINTAXI@SIMERINI.COM

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχο-
λιάσουν ή να καταθέσουν ερωτήματα 
για οποιοδήποτε θέμα, μπορούν να 
στέλνουν τις επιστολές τους στο  

. , με θέμα «Επι-
στολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που 
δεν ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, 
έχουν σωστή σύνταξη και περιέχουν 
τα στοιχεία του συγγραφέα. Δεν θα 
δημοσιεύονται επιστολές που περιέ-
χουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς και 
ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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ΛΕΥΚ ΣΙΑ
Δασκαλάκης Ηλίας  Ηλία απακυριακο   

 πρώην  απ    
προς   ροσήλιο  Έγκωμη  τηλ  

  
ουρο η ολυκάρπου ννα  Ανδρέα 

Α ρααμίδη  Α δρ μος Α Ε Α Ε Ο  έναντι 
ρουταρίας   τρ ολος  τηλ  

  
εργίου Δώρα  Δελ ών  απ  ετ ι 

κκου προς γιο Δομέτιο  μετά τη ρώσι-
κη πρεσ εία  ευκωσία  τηλ   

 
αραλάμπους   ιάλλουρου ένια  εω  

Αρ  ακαρίου   Δο ράνης  κάτω απ  
κλινική Αγγελή  ευκωσία  τηλ   

 
ίος ωνσταντίνος  Αρ  ακαρίου   

δίπλα απ  ο ρνο εμίραμις  ακατάμεια  
τηλ   

ΛΕΜΕΣΟΣ
ε τερίδη αρίνα  αράλαμπου Ευαγ -

ρου  δρ μος προς αλαγγιώτισσα  
πριν το κοιμητήριο  γιος Αθανάσιος  τηλ  

  
εο ίλου ε ιλος  αρίνα εμεσο  Δ  Αρ  

 εμεσ ς  τηλ    

Δημο άνους τα ρη  εω  ακαρίου  
 ώτα  εμεσ ς  τηλ   

  
οουλιά ιο λα  αυπλίου  έναντι ολυ-

κλινικής Ε Α  εμεσ ς  τηλ   
 

ΛΑΡΝΑΚΑ
απανδριαν ς π ρος  εω  ιάννου ρα-

νιδιώτη  πάρκινγκ Α Α Ε Α  άρνακα  
τηλ    

ππος ωνσταντίνος  εω  ρηγ ρη 
Αυξεντίου  έναντι Δημοτικής ι λιοθήκης  
κάτω απ  κλινική Δρος ίμου υριακίδη  

άρνακα  τηλ    

ΠΑ ΟΣ
ρου αριτίνη  εο του ικολα δη  

μ  απ  τα έα υ ερνητικά κτήρια  
προς εροσκήπου  ά ος  τηλ   

 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ας αναγιώτης  εω  Αρ  ακαρίου  
 αραλίμνι  τηλ    

Φαρμακεία

ΛΕΥΚ ΣΙΑ
αθολ γος  ι άλης  α ίδης  τηλ  

 
Ο θαλμίατρος  Αντώνης λυκερίου  τηλ  

Οδοντίατρος  τα ρος ο οκλέους  τηλ  
 

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος  αναγιώτης ια άκας  τηλ  

Ιατροί

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤΕΙΤΑΙ οδοντίατρος για εργοδ τηση σε 

κεντρικ  οδοντιατρείο  που ρίσκεται σε καλ  
προάστιο της ευκωσίας  ια περισσ τερες πλη-
ρο ορίες αποτείνεστε στα τηλ   ή 

Π ΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π ΛΕΙΤΑΙ επι είρηση   σου-

λάκια  με λον τον εξοπλισμ  σε κεντρικ  
δρ μο στον τρ ολο  λ γω συνταξιοδ τησης  
Οι ενδια ερ μενοι παρακαλο νται να αποτεί-
νονται στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες σο
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με 

καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο 
μια Ευχή»  ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 
εράνων με αριθμό Ν.Π.20/2018, ο οποίος 
αφορά τις πιο κάτω εκδηλώσεις: Χορευτική 
παράσταση Εύης Παναγιώτου, 8/7/2018, 
έσοδα 5.100. Παράσταση  , 
9/9/18, έσοδα 1400, έξοδα 45, καθα-
ρά έσοδα 1.355.  Σκοπευτικοί Αγώνες 
Λάρνακας, 15/9/18, έσοδα 2.359, έξοδα 

699, καθαρά έσοδα 1.660. Πανηγύρι 
στον Κήπο της Δανάης, 15/9/18, έσοδα 

8.532. Υπερμαραθώνιος τρέχω για ένα 
όνειρο... εκπληρώνω μια ευχή, 16/9/18, 
έσοδα 13.271,95, έξοδα  3.034,46, 
καθαρά έσοδα 10.237,49. Πανηγύρι 
Αγάπης εις μνήμην τρίδυμων κοριτσιών, 
1/10/18, έσοδα 3.000.   

  Γιαλλουρίδης, 10/10/18, έσοδα  
14.380.  -      10 

Οκτωβρίου - 10 Νοεμβρίου 2018, έσοδα  
7.670. Μαραθώνιος Αθήνα, 11/11/18, 

έσοδα  9.460,49.   ,  
18/11/18, έσοδα 3.200. Έκθεση Φωτο-
γραφίας Μιχάλη Ζεϊμπέκκη, έσοδα  2.200. 
Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Νηπιαγωγείου 
Μαγικοί Ορίζοντες, Αγγλισίδες, 9/12/18, 
έσοδα  3.000. Φιλανθρωπικό παζαράκι 
Μουσικών Σχημάτων Λάρνακας, 9/12/18, 
έσοδα  7.263,48.  Γιορτή Εθελοντισμού, 
Ομάδα Εθελοντών Σιας, 9/12/18, έσοδα 

1.000. Χριστουγεννιάτικο χωριό  
14-16/12/18, έσοδα 2.300.  

  , 15/12/18, 
έσοδα 500.  Παζαράκι «Το Χαρούμενο 
Τρένο», 15-16/12/2018, έσοδα 7.000, 
έξοδα 172,55, καθαρά έσοδα 6.827,45. 
Παραμύθι «Ένα Όνειρο μια Ευχή» Τσίρειο 
Δημοτικό Λεμεσού, έσοδα  686.  Γούρι 
2019, έσοδα 11.835, έξοδα 5.479,35, 
καθαρά έσοδα 6.355,65.  Ημερολόγια 2019,  
έσοδα 660, έξοδα 1.408,51. Τετράδια 
100 φύλλων με εξώφυλλα ζωγραφιές παι-
διών του Συνδέσμου, έσοδα 3.564, έξοδα 

3.361,47, καθαρά έσοδα 202,53.

ο ι ν  μι ο  Λά ν κ  
κ ι Λά ν κ  - ιον

Ομιλία για το θέμα «    
 » διοργανώνει ο Ροτα-

ριανός Όμιλος Λάρνακας σε συνεργασία 
με τον Ροταριανό Όμιλο Λάρνακα-Κίτιον, 
αύριο Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 8:00μ.μ., στο Ξενοδοχείο Λειβαδιώ-
τη, στη Λάρνακα. Ομιλητής ο κ. Λευτέρης 
Χριστοφόρου, ευρωβουλευτής. 

μο  ου 
Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων 

αθλητών και ομάδων του Δήμου Αραδίπ-
που για την περίοδο Ιανουάριος 2018-Δε-
κέμβριος 2018 διοργανώνει η Επιτροπή 
Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου, 
αύριο Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 7.15 μ.μ., στην Αίθουσα εκδηλώσεων 
Γιάγκος Κωνσταντινίδης του Δ. Δημοτικού 
Σχολείου Αραδίππου. Ομιλητής: Ανδρέας 
Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΚΟΑ.

ν σ  υ ν ικοκυ ν
Η Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών Λάρ-

νακας - Αμμοχώστου διοργανώνει αύριο 
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 4.00 
μ.μ., στο  κέντρο Λεωνίδας στη Λάρνακα, τη 
μηνιαία συνεστίασή της. ατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα γίνει ομιλία - συζήτηση 
με θέμα την Ανακύκλωση, από εκπρόσωπο 
του Δήμου Λάρνακας. 

ι ει
Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου και 

ο Όμιλος Φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Στροβόλου σάς προσκαλούν στις 13 
Φεβρουαρίου και ώρα 7.30 μ.μ., στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου, 
σε διάλεξη με θέμα: «Η δαντέλα «πιπίλα» 
της Μικράς Ασίας, στοιχείο Άυλης Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου», από 
τη συγγραφέα, ερευνήτρια, κ. Ανδρούλα 
Χατζηγιασεμή και «Το κέντημα στα χαρα-
κτικά έργα του Χαμπή», από τον καλλιτέχνη 
χαράκτη Χαμπή.

- Διάλεξη με θέμα: «Μετάλλαξη της 
εγκληματικότητας στην Κοινωνία της Γνώ-
σης» διοργανώνει το Ζηνώνειο Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα, την Τρίτη, 
12 Φεβρουαρίου 2019, στις 7.15 μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Εισηγητής: Νεκτάριος Παρτασίδης, Υπο-
ψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Τμήμα 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

κ ομ   
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού ανα-

κοίνωσε τις ανοιξιάτικες εκδρομές του και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν  
συμμετοχή το συντομότερον στα τηλ. 22720000 
και 99373000. Α. Αποκριάτικη εκδρομή σε 
Θράκη-Έβρο από τις 9-13/3, τιμή 450. Β. 
8ήμερη πεντάστερη Πασχαλινή εκδρομή σε 
Κέρκυρα-Ζαγοροχώρια από τις 25/4-2/5, τιμή 

690. Γ. Πασχαλινή εκδρομή στο Ναύπλιο 
από τις 26-30/4, τιμή 570. Δ. Πεντάστερη 
Πασχαλινή εκδρομή στο Καρπενήσι από 
τις 26-30/4, τιμή 570.  Ε. Επιχορηγημένη 
εκδρομή  «Σίμος Νησιώτης» σε Θράκη - Δ. 
Μακεδονία από τις 11-15/5, τιμή 390, μουσι-
κοχορευτική εκδήλωση με τη Λυγερή ΣΕΚ και 
συγκρότημα από την Καβάλα. Περιλαμβάνεται, 
αεροπορικό με φόρους, διαμονή σε δίκλινο 
με ημιδιατροφή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
και περιηγήσεις βάσει των προγραμμάτων, τα 
οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα .

- . . Οι θέσεις είναι περιορισμένες 
και θα δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας. 

με   ο εά ο ι
Η Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και 

Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου, με την ευκαιρία 
της φετινής συμπλήρωσης 100 χρόνων από 
την ίδρυση του γιγαντιαίου πολιτιστικού οργα-
νισμού του  στη Γερμανία το 1919, 
διοργανώνει ημερίδα, με τίτλο:  , 
Οι Διαχρονικές του Αξίες, η Αρχιτεκτονική 
Παιδεία και η Αρχιτεκτονική Πρακτική. Η 
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 
15 Μα ου 2019, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, 
από τις 11.00 μέχρι τις 18.00 και θα περι-
λαμβάνει ομιλίες, εκθέσεις, συζητήσεις και 
παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών. 

σ  ικ ι μ   κούνι  
Μία πολύ σημαντική εκδήλωση πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο, 26/1/19, το πρωί, 
στο Πάρκο Ακροπόλεως στον Στρόβολο, για 
τα εγκαίνια κούνιας για παιδιά με κινητικές 
δυσκολίες. Την κούνια δώρισε στον Δήμο 
Στροβόλου η Σχολή     , 
καθώς το ποσό για την αγορά της προήλθε 
από δράσεις και πρωτοβουλίες των μελών 
του Ομίλου Εθελοντών της Σχολής. Η εν 
λόγω δράση έρχεται να συμπληρώσει τις 
οργανωμένες ενέργειες του Δήμου Στροβό-
λου για την αναβάθμιση και εξοπλισμό των 
δημοτικών πάρκων με παιχνίδια για παιδιά 
με κινητικές δυσκολίες. Ο Δήμος Στροβό-
λου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στη 
Σχολή      και συγχαίρει 
ιδιαίτερα τα παιδιά του Ομίλου Εθελοντών. 

ν μ συνο
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΣΥΡΙΚ τελεί 

την Κυριακή, 17/2/2019, στον ιερό ναό 
Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη, το 
ετήσιο μνημόσυνο των θανόντων συναδέλ-
φων του. Του μνημοσύνου θα προστεί ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος και 
τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρό-
εδρος της ΟΣΥΡΙΚ, Θέμης Θεμιστοκλέους. 
Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθεί καφές 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας. 
Καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη των θα-
νόντων συναδέλφων τους να παραστούν.

Την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 16:30, το Καραϊσκάκειο δρυμα 
με αφορμή την Ημέρα Παιδικού Καρκίνου, 
που έχει καθιερωθεί η 15η Φεβρουαρίου, 
διοργανώνει Φιλανθρωπικό Τσάι υπό την 
αιγίδα της κ. Φωτεινής Παπαδοπούλου, στη 
Λεβέντειο Πινακοθήκη. Μαζί μας η γνω-
στή Κύπρια Σοπράνο Χρύσω Μακαρίου 
και στο πιάνο ο  , που θα 
μας κρατήσουν  συντροφιά με όμορφα 
τραγούδια. Παρουσίαση: Αθηνά Χάλκου. 
Εισιτήρια: 15 από το Καραϊσκάκειο δρυμα, 
τηλ. 22210858, 95119565. (Τσάι, Κοκτέιλ 
και εθελοντική ξενάγηση στο μουσείο). Χο-
ρηγός:  . Χορηγός επικοινωνίας: 
  . ,  . Στηρίζει 

η Λεβέντειος Βιβλιοθήκη.

Ο Φιλανθρωπικός 
Σύνδεσμος  
και τ    
διοργανώνουν ενημερω-
τικό σεμινάριο με θέμα 
«Πώς αναπτύσσεται η 
επικοινωνία, ο λόγος 
και η ομιλία σε παιδιά 
με αυτισμό;» την Τετάρ-
τη, 13/2, στο  

, στις 5.30 
μ.μ. Κεντρική ομιλήτρια 
του σεμιναρίου θα είναι 
η λογοθεραπεύτρια Μαρίνα Χαρή, η οποία θα μεταφέρει στο κοινό την απαραίτητη ενη-
μέρωση όσον αφορά την επικοινωνία, τον λόγο και την ομιλία των παιδιών με αυτισμό. 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους γονείς και επαγγελματίες του χώρου, να 
τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα παιδιά με αυτισμό 
και πώς αυτός επηρεάζει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και του λόγου. Επιπλέον, θα 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν ποιες είναι οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένα παιδί 
για να μπορέσει να έχει λειτουργική επικοινωνία. Οι στόχοι του   είναι 
η ενημέρωση, επίγνωση και μόρφωση της κοινωνίας μας στα θέματα του αυτισμού. 
Η οργάνωση διαφόρων διαλέξεων, σεμιναρίων αλλά και βιωματικών εργαστηρίων 
έχουν σκοπό να κατανοήσει ο κόσμος όσο το δυνατόν καλύτερα τι είναι ο αυτισμός και 
επομένως να είναι σε θέση να καταλάβει πώς λειτουργούν τα αυτιστικά άτομα, αλλά 
και να μπορέσει να δει μέσα από τα μάτια τους τον κόσμο, βοηθώντας τα να ενταχθούν 
ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο. Η είσοδος είναι δωρεάν. Για δηλώσεις συμμετοχής 
τηλεφωνήστε στο 95504000.

ιλανθρωπικ  σάι  για έναν κ σμο γεμάτο 
παιδικά αμ γελα

« ώς αναπτ σσεται η επικοινωνία  ο λ γος
και η ομιλία σε παιδιά με αυτισμ »

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελο με σήμερα υριακή   στον ιερ  να  Αγίου ροκοπίου  ετ ι κκου  

στη ευκωσία  το  μνημ συνο του Ηρωομάρτυρα ομεάρ η του
Απελευθερωτικο  Αγώνα της ΕΟ Α 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΕ ΑΝΙΔΗ
   ΠΑΠΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕ ΑΝΙΔΗ

Επιμνημ συνο λ γο θα εκ ωνήσει ο πουργ ς μυνας ά ας Αγγελίδης

α ακολουθήσει κατάθεση στε άνων

Οικογένεια του ήρωα  Ένωση Αγωνιστών Αμμο ώστου  νδεσμος Αλληλεγγ ης 
Αγωνιστών πρου  και οιν τητα ώμης επήρ ατρικίου

Ημέρα αγάπης η 14η Φεβρουαρίου, 
και ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
πραγματοποιεί το καθιερωμένο Δείπνο 
Αγάπης, στο Προεδρικό έγαρο, παρουσία 
του προστάτη του Συνδέσμου, Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Τη 
βραδιά θα ντύσει μουσικά ο διεθνούς φήμης 
συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής 
μαζί με την εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη. 
Επίσης, στο δείπνο θα κληρωθεί ένα σετ 
κοσμημάτων για εκείνον και εκείνη, σχε-
διασμένο από τη βραβευμένη στο  

  Κύπρια σχεδιάστρια κοσμη-
μάτων Μύριαμ Σώσειλου (  ). 
Τα  Κύπρου, ένας από τους μεγαλύτε-
ρους συμπαραστάτες του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου, είναι ο μέγας χορηγός 
της βραδιάς, της οποίας επίσης το γεύμα 
θα δημιουργηθεί με υλικά από τα . 
Τα  Κύπρου, τα τελευταία έξι χρόνια 
καλύπτουν τα έξοδα σίτισης των ασθενών 

του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«Αροδαφνούσα», ενώ παράλληλα συνεχί-
ζουν να συμβάλλουν σημαντικά στο έργο 
του Συνδέσμου με διάφορες άλλες ενέργειες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το δείπνο 
πραγματοποιείται για στήριξη του έργου 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, 
ο οποίος για 48 χρόνια προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε 
ασθενείς με καρκίνο και στις οικογένειές 

τους. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ασθενών 
στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία, υπηρεσί-
ες ημερήσιας νοσηλείας στο «Ευαγόρειο» 
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας στη 
Λεμεσό, κατ’ οίκον φροντίδα ασθενών πα-
γκύπρια και σε 24ωρη βάση στις επαρχίες 
Λευκωσίας και Λεμεσού, ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη ασθενών και μελών 
των οικογενειών τους, προγράμματα κοι-
νωνικής συμμετοχής ασθενών, υπηρεσίες 
φυσιοθεραπείας και αρωματοθεραπείας, 
όπως επίσης και καθημερινή μεταφορά 
ασθενών από τις πόλεις τους στα ογκολο-
γικά κέντρα στη Λευκωσία. Όλες αυτές 
οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε 
όλους τους καρκινοπαθείς της χώρας μας 
ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση του ασθενούς, την καταγωγή 
ή το θρήσκευμά του.

Το βιβλίο, Βάσος Λυσσαρίδης, Εκ 
Βαθέων  παρουσιάστηκε την Παρα-
σκευή, 1η Φεβρουαρίου,  στο δρυμα 
Λυσσαρίδη, στις 7.30 το βράδυ. Το βιβλίο 
της Μάρως Αδαμίδου αναφέρεται στην 
όλη ιστορία του Βάσου Λυσσαρίδη από  
τα παιδικά, μαθητικά και φοιτητικά του 
χρόνια, στους αγώνες του για τον κυπρι-
ακό λαό, την εμπλοκή του στην πολιτική, 
την ίδρυση της ΕΔΕΚ, τις γνωριμίες του 
με παγκόσμιες προσωπικότητες. Στην 
ομιλία του στην εκδήλωση, ο Πέτρος 
Ευθυμίου, πρώην Υπουργός Παιδείας 
της Ελλάδας και δημοσιογράφος, έκανε 
εκτενή αναφορά στην πολιτική προσω-
πικότητα του Βάσου Λυσσαρίδη, στην 
προσφορά του στους αγώνες του λαού 
μας, στον αντιχουντικό αγώνα στην Ελ-
λάδα και στις ξεκάθαρες θέσεις του όσον 
αφορά τις εξελίξεις στον ευρύτερο ελλη-
νικό χώρο. Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης 

Παπαδάκης αναφέρθηκε στις προσωπικές 
του εμπειρίες με τον  Βάσο Λυσσαρίδη, 
σκιαγραφώντάς τον ως έναν πρωτοπόρο 
επαναστάτη και οξύνουν πολιτικό ηγέτη, 
και τόνισε τις πολύπλευρες σχέσεις του 
με προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής. 

Στην ομιλία της, η συγγραφέας, Μάρω 
Αδαμίδου, αναφέρθηκε στις πολύχρονες 
και επίμονες έρευνες ως επίσης και στη 
συνεργασία της με το  Βάσο Λυσσαρίδη 
για την καταγραφή της ιστορικής του 
πορείας. Ανάμεσα σε άλλα, περιέγραψε 
τη διαύγεια πνεύματος που τον διέκρινε 
ακόμα και στο 90ό έτος της ηλικίας του, 
όταν μπορούσε να θυμηθεί αποσπάσματα 
ομιλιών του και θέσεις του στα πολιτι-
κά δρώμενα του τόπου.  Αναφέρθηκε, 
επίσης, και στις μεγάλες του αγάπες  τη 
γυναίκα του Βαρβάρα, που ήταν πάντα 
στο πλευρό του στηρίζοντάς τον στην 
πορεία της πολυτάραχής του  ζωής, τη 
φιλοσοφία, την ποίηση και τη ζωγρα-
φική. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, η 
Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, 
Μαρία Βασιλειάδου. Την παρουσίαση 
της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος 
Κώστας Βενιζέλος.   

Δείπνο Αγάπης Αντικαρκινικο  υνδέσμου « άσος υσσαρίδης  Εκ αθέων» 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελο με την υριακή   στον ιερ  να  αναγίας Ευαγγελίστριας

στην αλουριώτισσα  το εξάμηνο μνημ συνο της προσ ιλο ς μας μητέρας και γιαγιάς

ΑΝΔΡΟΥΛΑΣ Α. ΝΙΑΤΗ

και καλο με σους τιμο ν τη μνήμη της να παραστο ν

αιδιά  α λος  τα ρος και άριος ωνιάτης
Εγγ νια  δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

✚ ΚΗΔΕΙΑ
ον πολυαγαπημένο μας αδελ

ΑΔΑΜΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΔΑΜΟΥ ΕΓΓΛΕ ΟΥ
  Σ  Α

 Δ   ΤΜ   

αγνοο μενο απ  τον Α γουστο του  τα λεί ανα του οποίου ρέθηκαν σε ομαδι-
κ  τά ο στην περιο ή απήθου και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του  κηδε ου-
με σήμερα υριακή   και ώρα μ  απ  τον ιερ  να  Αναστάσεως στη 

ωτήρα Αμμο ώστου  και καλο με σους επιθυμο ν να παραστο ν

ην υ έρνηση θα εκπροσωπήσει ο πουργ ς αιδείας και ολιτισμο
 ώστας αμπιαο ρης

Η τα ή θα γίνει στο κοιμητήριο ωτήρας

Οι τεθλιμμένοι  
Αδέλ ια  Ανδρέας Εγγλέ ου  άκω ος Αδάμου  Ελένη Εγγλέ ου  

ώστας Εγγλέ ου  Αντώνης Εγγλέ ου και ωτο λα Εγγλέ ου

Αντί στε άνια  παρακαλο με να γίνονται εισ ορές



«Έ
τυχε να ξανα-
διαβάσω για 
κάποιο λόγο 
και τις οκτώ 
π ο ι η τ ι κ έ ς 
σ υ λ λ ο γ έ ς 
μου. Το ύφος 

και τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα 
παραμένουν τα ίδια, όπως τα δακτυλικά 
αποτυπώματα σε έναν άνθρωπο που δεν 
αλλάζουν. Τα τελευταία ποιήματά μου εί-
ναι πιο πεζολογικά, περισσότερο αγχώδη, 
στα όρια του τερατώδους»... Με αυτά τα 
λόγια ξεκίνησε τη συνομιλία μας ο ποιητής 
Γιώργος Καλοζώης, «εισάγοντας», κατά 
κάποιον τρόπο, στο «κλίμα» του ένατου 
ποιητικού βιβλίου του, υπό έκδοσιν (ξανά) 
από τις εκδόσεις «Φαρφουλάς». 

Ένας ποιητής που δεν χωρεί σε σχήματα 
και κατηγοριοποιήσεις, ούτε εκπροσωπεί 
«κινήματα» και γενιές -πόσω μάλλον… 
εκπροσωπείται από αυτά- εκφράζοντας, 
σχεδόν κατ’ απόλυτο τρόπο, το ρηθέν υπό 
του Νίκου Καρούζου: «Τίποτ’ άλλο δεν έχω 
να εκπροσωπήσω. Τη χαρά μου μονάχα 
και μονάχα τη θλίψη μου»... Απαράβατος 
κανόνας της διανοητικής και πνευματικής 
εντιμότητας, που στις επιτεύξεις μιας υψη-
λής ποίησης του αβυθομέτρητου, όπως 
του Καλοζώη, γίνεται λόγος ακεραιότητας, 
δυσθεώρητος για τους πήχεις των Καιρών. 

 κ ι  ρι ι ής  κ  
ιη ικ ς υ ς και ρα  ι α 

α  ι ρ ια  κ ικής αρ ας  ρ -
κ  ι ης κ ης υ υ 
ι υ ας  ρ  ι αυ  ρ -

κ ι η ια ρ η υ ιη ικ  
ας υ ς  ρ α  ρι 
ή ρα ή κ ι  ια ρ ικ ς 

ι ρα ικ ς  α α η ή ις   
  Έτυχε να ξαναδιαβάσω για κάποιο 

λόγο και τις οκτώ ποιητικές συλλογές μου. 
Το ύφος και τα γραμματικοσυντακτικά 
φαινόμενα παραμένουν τα ίδια, όπως τα 
δακτυλικά αποτυπώματα σε έναν άνθρωπο 
που δεν αλλάζουν. Τα τελευταία ποιήματά 
μου είναι πιο πεζολογικά, περισσότερο 
αγχώδη, στα όρια του τερατώδους. Επίσης, 
η θεματική διευρύνεται: Προσπαθώ να 
δώσω μορφή στο επίφοβο και το αποκρου-
στικό κατεβαίνοντας όσο γίνεται βαθύτερα 
στο απύθμενο πηγάδι του ψυχισμού. Να 
ξέρετε πως, όσο μεγαλύτερη η καταβύθιση, 
τόσο πιο εργώδης αλλά και χρονοβόρα 
είναι η ανάβαση πίσω στο φυσικό φως.

 ή α α ια υ ι  -

ΓΙ ΡΓΟΣ ΚΑΛΟ ΗΣ  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕ ΗΣ  ΤΟΥ ΣΤΙ ΟΥ  ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 

Επαληθεύοντας τη χαμέρπεια του ανθρώπινου 
να χύθηκαν πάνω στη Γη τόνοι εξαιρε-
τικών ποιημάτων. Το ερώτημα είναι αν 
θα συμβεί το ίδιο στον 21ον αιώνα. Θα το 
αντιληφθούμε ή θα παραμείνουμε στην 
αβελτηρία του θηλαστικού ζώου; Γιατί το 
ρωτώ; Επειδή σήμερα καλός ποιητής είναι 
όποιος είναι δεξιοτέχνης στις δημόσιες 
σχέσεις. Με οροφή το 10, τα 9/10 είναι, 
πια, κοινωνικές δεξιότητες. Φανταστείτε 
μία μεγάλη αποθήκη με κάρβουνο. Δι-
αβεβαιώνετε τον κόσμο ότι κάπου εκεί 
μέσα κρύβεται ένα διαμαντάκι. Ποιος 
έχει το κουράγιο ή τον χρόνο να ψάξει 
και να το βρει; Σας διαβεβαιώνω κανένας 
ή σχεδόν κανένας.

ρ  ι α ρ  ης  η -
η α ρα υ  ή η η α 
α ρ υ  αι   ι ικ

Πολλοί απαντούν καταφατικά, όταν 
τους ρωτάς αν τα πάντα περιέχονται 
μέσα στη σφαίρα του πολιτικού. Κατ’ 
αρχήν αυτό είναι σωστό. Το ερώτημα 
μοιάζει με ένα άλλο - ρητορικό -  κατά 
πόσον ανήκουμε στην εποχή μας. Είναι 
το αντίθετο του πολιτικού το ιδιωτικό; Ο 
τρόπος με τον οποίο μιλάς και γράφεις, 
όλα τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά 
γνωρίσματα επιβάλλονται στον άνθρωπο 
αυτόματα. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό οι 
άλλοι. Ούτε αυτοί μπορούν χωρίς εμάς, 
ούτε εμείς χωρίς αυτούς. Το πολιτικό δεν 
είναι μόνον το πολίτευμα, οι πολιτειακοί 
άρχοντες, οι πολίτες, αλλά ό,τι διαχέεται 
μέσα στην κοινωνία ως αξίες, ως κουλ-
τούρα. Για παράδειγμα, τα βραβεία που 
δίνουμε στους ποιητές κάθε χρόνο είναι 
πολιτικά βραβεία. Η έννοια της αριστείας 
είναι πολιτική κατάκτηση. Ο τρόπος με 
τον οποίο φιλάς, οι χειραψίες, η καλη-
μέρα, το καλωσόρισμα είναι εκφάνσεις 
της πολιτικής μας ιδιότητας. Ξαναρωτώ: 
είναι το αντίθετο του πολιτικού το ιδιω-
τικό; Όχι, το αντίθετο του πολιτικού είναι 
η βαρβαρότητα, ο κατά μόνας ζων που 
έλεγε ο Αριστοτέλης.

ά με ν  ούμε 
με ν σ μι  

αι κα η ρι  ς ια υ α-
ικ  ι α  ι α αι ας  ι -
α ι ι  κ  υ  αι  κα  
η η ας   ι α υ α ικής 

η ας  ι η ρ α ς ή η η 
αρ η α α ικ   -
ης και α ι η ης ης κ υ ρας

Εξακολουθούμε να κάνουμε το λάθος 
να συγκρίνουμε το παρόν με το παρελθόν 
και να προκρίνουμε το παρελθόν. Ναι, 
υπάρχει πνευματικό έλλειμμα, αλλά γιατί 
να μην υπάρχει; Ο άνθρωπος εκ φύσεως 
δεν έχει ως προτεραιότητα το πνεύμα, αλλά 
άλλα πράγματα. Σκεφτείτε την περίφημη 
κλίμακα του Μάσλοου. Ο άνθρωπος θέλει 
πρώτα να φάει, να πιει και να στεγαστεί 
και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λένε όλοι ότι 
ο άνθρωπος, για παράδειγμα, έχει και αι-
σθητικές ανάγκες, του αρέσει το ωραίο. 
Αλλά ποιο είναι το ωραίο και ποιο είναι το 
άσχημο; Είμαι βαθύτατα σκεπτικιστής. Η 
Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία θεωρήθηκε, 
όταν κτίστηκε, σε σύγκριση με την παλιά, 
ένα έκτρωμα. Τώρα, κανείς δεν λέει τίποτα. 
Όσοι γεννιούνται και βρίσκουν το άσχημο, 
δεν το αναγνωρίζουν ως τέτοιο. Ο πύργος 
του Άιφελ, όταν υψώθηκε, θεωρήθηκε από 
κάποιους η απόλυτη ασχήμια   σήμερα 
όχι. Μάθαμε να ζούμε με την ασχήμια. 

Της Κυριακής
10.02.2019
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ς  ρα α ικ ρ  ρ  α  
α α ι  κα ς ι ρ η ή ηκ   

ρ η  αι α   ρ κ η ικ  ρ -
η α υ α ρ ι  Και ι ρ ι αι 
ι ιη ς  ικρ υ υς καιρ ς  

ι η η η  ι  κ ι  ρ  α 
ια ρα α ι ή ρα  ι  και ια 

ι  Και ι ικ   α   ς η 
Κ ρ ς  υ  α ι  α ς  ικρ -

υ ς  α  ι ς ι  ι ι  
και η  ια η  υ ή υ    

Πάντα οι καιροί είναι μικρόψυχοι. 
Μόνον ο αφελής ή ο ανιστόρητος εξιδα-
νικεύει το παρελθόν. Ακόμα κι εκεί που 
φαίνεται πως οι διαμάχες έχουν κοπάσει, 
π.χ. στην Ενωμένη Ευρώπη, συνεχίζεται 
αδυσώπητα ο πόλεμος ο οικονομικός. Τα 
ισχυρότερα κράτη θα καταπιέζουν πάντα 
τα ασθενέστερα, όπως το είπε διορατικά 
πριν από τόσους αιώνες ο Θουκυδίδης. Κι 
επειδή τα κράτη αποτελούνται από άτομα, 
και αυτά με τη σειρά τους θα κάνουν ό,τι 
μπορούν για να επιβληθούν στα υπόλοιπα. 

Οι καλές τέχνες, η λογοτεχνία, η θρησκεία 
προσπαθούν να εξανθρωπίσουν τον άνθρω-
πο. Το πετυχαίνουν σε ένα μικρό βαθμό. 
Ο άνθρωπος είναι σε ένα μεγάλο βαθμό 
ερπετό. Να αναμένουμε, λοιπόν, συμπε-
ριφορές φιδιού ή κροκόδειλου και, όταν 
δεν τις συναντούμε, να εκπλησσόμαστε 
ευχάριστα. Με ρωτάτε αν η Κύπρος χάνει 
την ψυχή της. Η Κύπρος είχε παλιά την 
ψυχή μιας υπανάπτυκτης χώρας, της οποίας 
το φολκλόρ ως αποικίας άρεσε τόσο σε 
ξένους αλλά και σε κάποιους Ελλαδίτες. 
Μπορεί να μην υπήρχαν τόσο οξυμμένες 
οι παθογένειες του σήμερα, αλλά δεν ήταν 
ποτέ ο τόπος μου αγγελικά πλασμένος. 
Απλώς, το κακό ήταν καλά καμουφλαρι-
σμένο, αλλά και ποτέ ανενεργό.

ε ικ  ο άν ο  
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ής ας

Οι ζωντανοί φοβούνται πολλά, οι πεθα-
μένοι τίποτα. Ο φόβος είναι ένα κομμάτι της 
ζωής κι αντιμετωπίζεται πιο εύκολα, όταν 
μοιράζεται με πολλούς ως λόγος προφο-
ρικός και γραπτός. Ο προφορικός λόγος 
είναι πιο δραστικός, πιο αποτελεσματικός, 
αλλά ζούμε στον πολιτισμό του γραπτού 
λόγου. Ο γραπτός λόγος απομονώνει τον 
άνθρωπο, τον κλείνει μέσα στο καβούκι 
του, ενώ ο προφορικός λόγος είναι πιο 
παρηγορητικός, γι’ αυτό επιβιώνουν τόσους 
αιώνες μετά, οι πνευματικοί αλλά και οι 
ψυχαναλυτές. Θα ήταν ψέμα και έπαρση 
να πω πως δεν με φοβίζει αυτή η εποχή. 
Με φοβίζει αυτή η συνεχής ισότητα προς 
τα κάτω. Μπορεί, όμως, στο μέλλον οι άν-
θρωποι να λένε πως η εποχή μας ήταν 
πολύ καλή σε σχέση με τη δική τους, αλλά 
αυτό δεν είναι τόσο παρήγορο για όποιον 
ζει σήμερα. Με φοβίζει και μ’ ενοχλεί ότι ο 
άνθρωπος έχει απαντήσεις  για τα πάντα. 
Με φοβίζουν οι άνθρωποι που δεν ρωτούν, 
που δεν έχουν σοβαρά ερωτήματα. Με 
φοβίζουν οι άνθρωποι οι σπουδαιοφανείς, 
οι κομπορρήμονες, οι πλαστικοί άνθρω-
ποι. Με φοβίζουν, γιατί είναι οι κυρίαρχοι 
άνθρωποι και έτσι πρέπει να είναι, για να 
επαληθεύεται η ρήση για το ανθρώπινο 
είδος ως ερπετικό.

οι  σε  ε εύ ε  σ  
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ρ κρ ι ις υ ρι ικ ς ρ ς 
ης ρη η ας

Συμφωνώ απόλυτα πως υπάρχει ένας 
απίστευτος πληθωρισμός. Αναρωτηθήκατε, 
αν έχετε σκεφτεί κάτι που δεν υπάρχει; Αυτό 
θα πει πληθωρισμός. Πληθωρισμός κατα-
στημάτων, ρούχων, υπηρεσιών, λογιστών, 
καφενείων, κομμωτηρίων, πτυχίων κ.λπ. Τα 
πάντα σχεδόν αγοράζονται και πωλούνται. 
Είναι το οικονομικό μας σύστημα τέτοιο που 
βασίζεται πάνω στην υπερπαραγωγή. Γιατί, 
λοιπόν, να μην υπάρχει και πληθωρισμός 
βιβλίων; Η αλήθεια είναι ότι ο πληθωρισμός 
ρίχνει την ποιότητα πάντα σε όλα τα πράγ-
ματα. Έτσι και με τα βιβλία, η ποιότητα θα 
πάψει κάποια στιγμή να υπάρχει. Δεν θα 
είναι πια το ζητούμενο. Όσον αφορά τους 
βιβλιοκριτικούς, κι αυτοί θα εξαφανιστούν, 
αφού θα πάψει να υπάρχει η διάκριση αρι-
στούργημα, πολύ καλό, καλό, μέτριο κ.λπ. 
Θα συμβεί μ’ αυτούς ό,τι με τους λιθοξόους 
ή τους καλαμοπλέκτες. Και κάποιοι αυτό 
θα το αποκαλέσουν κατάντια και κάποιοι 
άλλοι δικαιοσύνη.

ο σ  ν  
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ρ α ς αι  κα α  ι α υς 
ιη ς  α ις ρ ι  α ις ρκ ι  

και α ις αρ ρ ι  ια ς  ι ς 
αι αυ ς ι ις   
Ο Καρούζος ήταν χαρισματικός ποιητής 

και προβληματικός άνθρωπος. Είπε πολλά 
και σωστά. Προσωπικά, δεν είμαι μάλλον 
ποιητής της λέξης ή του στίχου, αλλά του 
ποιήματος. Η ποίηση του Ελληνισμού τον 
20όν αιώνα είναι πραγματικά ανεπανάλη-
πτη. Είναι σαν να άνοιξαν οι ουρανοί και 
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Τα τελευταία χρόνια ακούω όλο και 
συχνότερα, από γνωστούς και άγνω-
στους συμπολίτες μας, ότι «η Κύπρος 

δεν έχει μέλλον». Από ανθρώπους όλων 
των κατηγοριών, από πανεπιστημιακούς 
μέχρι πολιτικούς, μέχρι οικοκυρές, μέχρι 
επιχειρηματίες. Η Κύπρος, μια σταλιά τόπος, 

βουλιάζει από προβλήματα κάθε είδους, 
που αργά αλλά σταθερά την πνίγουν. Και 
δεν αναφέρομαι στο παντοειδές αδιέξοδο 
του Κυπριακού. Είναι μάλλον κοινοτοπία να 
αναφερθούμε στην εκτεταμένη διαφθορά και 
διαπλοκή, την προβληματική δικαιοσύνη, 
την κατάρρευση της δημόσιας υγείας, τη 
διάλυση της άμυνας που οικοδομήθηκε με 
πολλούς κόπους, τη φτωχοποίηση μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού κ.ά. 

Πέρα, όμως, από τα πιο πάνω, υπάρχει και 
μια σειρά άλλης κατηγορίας προβλημάτων, 
τα οποία ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να 
θίξουν, μήπως και διακινδυνεύσει το βόλεμά  
τους. Το βαθύτατο πρόβλημα παιδείας -οι 
περιγραφές ευσυνείδητων εκπαιδευτικών 
για το επίπεδο και την εν γένει κατάσταση 
στα σχολεία είναι απελπιστικές-, το τεράστιο 
μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουμε και για το οποίο κάποιοι μάς «απαγο-
ρεύουν» να μιλούμε, η υπογεννητικότητα, η 
ενδημική απειθαρχία, η ιστορική και εθνική 
αλλοτρίωση, για την οποία επίσης πολλοί μάς 

«απαγορεύουν» να μιλούμε. Με όσους τύχει 
και τα κουβεντιάζουμε, και καταλήγουμε στο 
ότι «δεν έχουμε μέλλον», συνήθως διαπιστώ-
νουμε ότι η Κύπρος είναι ένας τόπος χαμηλού 
μορφωτικού-πνευματικού επιπέδου και ένας 
τόπος μιας τεράστιας βιτρίνας. Αυτή είναι η 
πικρή πραγματικότητα του τόπου μας και 
δεν την βλέπει όποιος δεν θέλει να τη δει.

Η απόφαση της Κυβέρνησης για ίδρυση 
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμά-
των και Τεχνών (!) είναι απόρροια, σύμπτωμα, 
της νοσηρότητας και της παρακμής μας. Και 
αν ακόμα ο τόπος βρισκόταν σε μια πιο καλή 
κατάσταση, η ίδρυση ενός τέτοιου οργανι-
σμού θα ήταν και πάλι αχρείαστη. Σοβαρές 
ακαδημίες έχουν μόνο τα μεγάλα κράτη, με 
πανεπιστημιακή παράδοση αιώνων. Βέβαια 
έχει και η Αλβανία, ίσως και τα Σκόπια, αλλά 
αυτό δεν αποτελεί καθόλου δικαιολογία για 
ίδρυσή της και στην Κύπρο. Μια Κύπρο, η 
οποία απέκτησε το πρώτο της πανεπιστήμιο 
μόλις πριν από 28 χρόνια, ενώ αυτήν τη στιγ-
μή, έχοντας φτάσει στο άλλο άκρο, διαθέτει 

δέκα και πλέον πανεπιστήμια! 
Η ίδρυση Ακαδημίας στην Κύπρο είναι 

ένας α-νόητος «μικρομεγαλισμός». Τι άρα-
γε πραγματικά θα προσφέρει; Έρευνα για 
προώθηση της επιστήμης και της γνώσης, 
προφανώς είναι η απάντηση. α τα τόσα 
μας πανεπιστήμια έρευνα δεν κάνουν; Πόση 
πια έρευνα;

Ένας άλλος βασικός λόγος που προβλήθηκε 
για την ίδρυσή της, είναι το ότι η Κύπρος δεν έχει 
εκπροσώπηση σε επίπεδο Ακαδημιών, τόσο 
στην Ευρώπη όσο και διεθνώς! Αξιοποιήσαμε 
λοιπόν όλες τις διεθνείς μας δυνατότητες ως 
κράτος και έμεινε το επίπεδο των Ακαδημιών! 
Αντί να εγκύψουμε στα πραγματικά προβλή-
ματα του τόπου, να απαλύνουμε λίγο τον πόνο 
των τόσων αδικημένων, να υποχρεώσουμε 
τους εκπαιδευτικούς -που κατά κανόνα είναι 
τσακωμένοι με το βιβλίο- με κάποιον τρόπο να 
διαβάζουν ή να παρακολουθούν υποχρεωτικά 
σεμινάρια, να φροντίσουμε για την αύξηση 
του πληθυσμού κ.ά., αναζητούμε μέσα στις 
ψευδαισθήσεις μας ανώφελα μεγαλεία.

Η Κύπρος καλύπτεται, έστω και μη επαρ-
κώς, από την Ακαδημία Αθηνών. Υπάρχουν 
Κύπριοι που είναι μέλη της, ενώ πριν από 
μερικά χρόνια είχαμε και Πρόεδρό της. Θα 
μπορούσε το κυπριακό κράτος να έρθει σε 
επαφή μαζί της και να συνάψει προγράμματα 
για προώθηση περισσότερο των κυπριακών 
θεμάτων, με πολύ λιγότερα χρήματα από τα 
εκατομμύρια που θα ξοδεύονται ετησίως 
για την «Κυπριακή Ακαδημία». 

Πέραν όμως των πιο πάνω, προκύπτουν, 
από τον σχετικό ιδρυτικό νόμο και τους κανό-
νες λειτουργίας της, και μια σειρά από πολύ 
συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποιος θα είναι ο 
χαρακτήρας αυτής της Ακαδημίας; Θα έχουμε 
πάλι τα ευτράπελα με τον «δικοινοτισμό» που 
είχαμε στο παρελθόν με άλλους θεσμούς; 
Παρεμπιπτόντως, δεν αναφέρεται πουθενά 
ότι η επίσημη γλώσσα λειτουργίας της -όχι 
οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών 
της- θα είναι η ελληνική! Γιατί αφέθηκε αυτή 
η ασάφεια για τη γλώσσα; 

Και το κερασάκι στην τούρτα; Η Ακαδημία 

κάθε τέλος του έτους θα προσφέρει και βρα-
βεία! Έτσι, εκτός από τα βραβεία του ελληνικού 
κράτους, της Ακαδημίας Αθηνών ή άλλων 
φορέων στην Ελλάδα, τα οποία διεκδικούν 
και Έλληνες Κύπριοι -το αντίστροφο δεν 
επιτρέπεται να συμβεί!- και πολλές φορές 
τα κερδίζουν, εκτός από τα βραβεία του κυ-
πριακού κράτους -τα οποία είναι μια φαιδρή 
όσο και τραγική ιστορία από καταβολής τους-, 
τα βραβεία Δήμων και κομμάτων, θα έχουμε 
και τα βραβεία της Ακαδημίας! Η αβάσταχτη 
μετριότητά μας θα πήξει στα βραβεία! 

στερόγραφο: Ακόμα και το πρόσωπο 
που αποσπάστηκε από τη Μέση Εκπαί-
δευση στο Υπουργείο Παιδείας, σύζυγος 
γνωστού πανεπιστημιακού, προκειμένου 
να προπαρασκευάσει και να συντονίσει την 
ίδρυσή της, είναι λάθος επιλογή και ο λόγος 
είναι προφανής. Δεν λέω ότι θα συμβεί, 
αλλά πιθανόν να προκύψει σύγκρουση συμ-
φερόντων. Στην Κύπρο ζούμε και έχουμε 
ακούσει τόσα πολλά... 

* Πολιτικός Επιστήμονας-Ιστορικός
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σήμερα, πάντοτε σὲ ἔνταση. Ὁ ἐκπαι-
δευτικὸς μένει στὸ περιθώριο τῆς λή-
ψης ἀποφάσεων ἀπὸ τὸ συγκεντρω-
τικοῦ χαρακτήρα ὑπουργεῖο καὶ εἶναι 
ὑποχρεωμένος συνεχῶς νὰ ἐφαρμόζει 
πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα συχνὰ διαφωνεῖ 
ἐντόνως. Ἡ κατεστημένη πολιτικὴ τῶν 
ἁρμοδίων δὲν τοῦ ἄφησε περιθώρια 
γιὰ ἄσκηση ὁποιασδήποτε οὐσιαστικῆς 
πρωτοβουλίας ἢ γιὰ τὸν ἐπηρεασμὸ τῶν 
ἀποφάσεων ποὺ ἀφοροῦν σὲ καίριες 
πτυχὲς τῆς ἐκπαίδευσης καὶ μαζὶ τὸν 
ἴδιο. Καλεῖται μόνο νὰ ἐφαρμόζει ἐγκυ-
κλίους. Οἱ πιὸ σημαντικὲς ἀποφάσεις 
τῶν τελευταίων ἐτῶν λήφθηκαν ἐρήμην 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Πενηντατρία χρόνια ἀφ' ὅτου ἀνέλαβε 
τὴν εὐθύνη τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης ἡ 
Κυπριακὴ Δημοκρατία οἱ ἐκπαιδευτικοί 
της δὲν ἔχουν τὴν αἴσθηση κατανόησης 
καὶ φροντίδας ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ὑπη-
ρεσίες καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ 
Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας. Καθυστέρηση 
δεκαετιῶν γιὰ τὴ σύνταξη Κανονισμῶν 
λειτουργίας τῶν σχολείων, ἔλλειψη γιὰ 

(Συνέχεια από προηγούμενη 
έκδοση, ημερ. 3 Φεβρουαρίου 2019)

Γυμνάσιο - Λύκειο
Βλαπτικὴ γιὰ τὴν Παιδεία - κατὰ τὴν 

πεποίθησή μου - ὑπῆρξε καὶ ἡ διαίρεση 
τοῦ ἑξαταξίου Γυμνασίου σὲ δυὸ τριετεῖς 
ἀνεξάρτητους κύκλους, τὸ Γυμνάσιο 
καὶ τὸ Λύκειο. Μὲ τὴ διαίρεση αὐτὴ οἱ 
μαθητὲς διδάσκονται δυὸ φορὲς τὰ ἴδια 
πράγματα, κατὰ τρόπο συνοπτικὸ ὅμως 
καὶ πάντα μὲ τὴν πίεση τοῦ χρόνου, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τὴ δυνα-
τότητα τῆς ἐμβάθυνσης. Παράδειγμα 
τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Παλαιότερα 
ἡ Ἱστορία διδασκόταν διαιρεμένη σὲ 
ἕξι περιόδους, μὲ ἄνεση καὶ μὲ τὴ δυ-
νατότητα βαθύτερης ἐξέτασης τῶν 
ἱστορικῶν γεγονότων καὶ φαινομένων. 
Μὲ τὴ σημερινὴ συνοπτικὴ διδασκαλία 
στοὺς δυὸ κύκλους οἱ μαθητές, μολο-
νότι ἐπαναλαμβάνουν δυὸ φορὲς τὰ 
ἴδια ἱστορικὰ στοιχεῖα, δὲν συγκρατοῦν 
πολλὰ καὶ διερωτῶνται ἂν ποτὲ ἄκου-
σαν στὸ σχολεῖο γιὰ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο 
ἱστορικὸ γεγονὸς ἢ πρόσωπο.

Ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνικὴ-συναισθη-
ματική της διάσταση ἡ διαίρεση δὲν 
ὠφέλησε. Οἱ παλαιότεροι ἀπόφοιτοι 
τοῦ ἑξαταξίου ἤξεραν ποιὸ ἦταν τὸ 
σχολεῖο τους. Οἱ σημερινοὶ ἀπόφοιτοι 
δὲν μποροῦν νὰ ποῦν ἂν τὸ σχολεῖο 
τους ἦταν τὸ γυμνάσιο ἢ τὸ λύκειο 
στὸ ὁποῖο φοίτησαν. Παλαιότερα οἱ 
μαθητὲς φοιτοῦσαν στὸ ἴδιο σχολεῖο 
γιὰ ἕξι χρόνια, οἱ μικροὶ ἀντίκρυζαν 
τοὺς παλαιότερους - κυρίως τοὺς τε-
λειόφοιτους - μὲ σεβασμὸ καὶ προσ-
δοκοῦσαν νὰ φθάσουν καὶ οἱ ἴδιοι 
στὴ θέση τους, οἱ μεγαλύτεροι εἶχαν 
τὴν εὐκαιρία νὰ δείχνουν στοργὴ καὶ 
φροντίδα στοὺς μικρότερους, δημι-
ουργώντας τους αἴσθημα ἀσφάλειας 
καὶ καλλιεργώντας τὴν κοινωνικότητά 
τους. Ἡ ἑκάστοτε Δ́  Γυμνασίου ἦταν ἡ 
συνέχεια τῶν προηγούμενων τάξεων 
καὶ ὄχι ἕνα συνονθύλευμα μαθητῶν 
ἀπὸ διάφορα γυμνάσια σὲ  νέο σχολεῖο, 
ἀποκομμένων ἀπὸ μεγάλο μέρος τῶν 
συμμαθητῶν τους του γυμνασίου καὶ 
μὲ τὴν ἀνάγκη προσαρμογῆς σὲ νέο 
κλίμα καὶ ἀφομοίωσής τους μὲ τοὺς 
νέους συμμαθητές τους. Ἐξ ἄλλου ἡ 
κοινωνία δὲν εἶναι διαιρεμένη ὁριζο-
ντίως μὲ βάση τὶς ἡλικίες, ἀλλὰ μιὰ 
σύνθεση τοῦ συνόλου τῶν μελῶν της.

Εἰσηγήσεις γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς 
ἑξαταξίου σχολείου Μέσης Παιδείας 
σὲ κάθε πόλη τῆς Κύπρου, γιὰ λόγους 
σύγκρισης τῶν ἀποτελεσμάτων, ὄχι μόνο 
τῶν γνωστικῶν, δὲν εἰσακούστηκαν ποτὲ 
ἀπὸ τὶς ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, παρ' ὅλο 
ποὺ λειτουργοῦν ἑξατάξια γυμνάσια σὲ 
κοινότητες τῆς ὑπαίθρου. Παραβλέπεται 
ἐπίσης καὶ ἡ εἰσήγηση ἵδρυσης σὲ κάθε 
πόλη ἑνὸς σχολείου ἀριστείας, ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ λειτουργεῖ ὡς ἀτμομηχανὴ 
καὶ γιὰ τὰ ἄλλα. Ἔχουν ἱδρυθεῖ ὅμως 
δαπανηρὰ μουσικὰ σχολεῖα.

Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας
Οἱ σχέσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν μὲ 

τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν, ὅπως καὶ 
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Ἡ Ἐκπαίδευση σὲ ἀπόγνωση
ἀρχὲς τῆς γενικῆς καὶ εἰδικῆς διδα-
κτικῆς. Αὐτά δὲν ἀποτελοῦν ἐχέγγυο 
καλοῦ ἐκπαιδευτικοῦ οὔτε βέβαια καὶ 
ἡ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση μὲ πτυχία 
διαφόρων ἐπιπέδων. Εἶναι γνωστὲς 
πλεῖστες περιπτώσεις ἐκπαιδευτικῶν 
ποὺ εἶχαν ἀριστεύσει στὰ πανεπιστήμια 
ἀλλά ἀπέτυχαν ὡς δάσκαλοι.  

Ὁ ἐκπαιδευτικός καλεῖται, κατ' ἐξο-
χήν, νὰ δώσει ἀγωγή, νὰ διαπλάσει τὸν 
μέλλοντα πολίτη.  Καὶ οἱ πρὸς τοῦτο 
ἀπαιτούμενες ἰδιότητες προηγοῦνται 
καὶ ὑπερέχουν τῶν ἐπιστημονικῶν γνώ-
σεων. Ὡς ἐκ τούτου γεννιοῦνται, ἐν 
προκειμένῳ, τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα:

(α)  Μὲ τί εἴδους ἐξέταση θὰ δια-
πιστωθεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
γιὰ τὸ παιδί, ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίσει 
τὴν  ἐμπιστοσύνη του καὶ τὴν ἄνετη 
ἐπικοινωνία μαζί του, ποὺ ἀποτελοῦν 
τὴν ὕπατη ἰδιότητα, τὴν ὕπατη ἀρετὴ 
τοῦ δασκάλου, προϋπόθεση ὅλων τῶν 
ἄλλων;

(β)  Μὲ ποιὸ τρόπο θὰ διαπιστωθεῖ 
ἡ εὐσυνειδησία του;

(γ)  Μὲ ποιὰ ἐξέταση θὰ διαφανεῖ ἡ 
ἱκανότητά του νὰ δημιουργεῖ τὸ ἀπα-
ραίτητο στὴν τάξη μαθησιακὸ κλίμα;

(δ)  Πῶς θὰ διαπιστωθεῖ ἡ μεταδο-
τικότητά του;

(ε)  Μὲ ποιὰ ἐξέταση θὰ βεβαιωθεῖ 
ἡ ἀντικειμενικότητά του καὶ ἡ ἴση ἀντι-
μετώπιση ὅλων τῶν παιδιῶν;

(ς)  Μὲ ποιὸ τρόπο θὰ διαπιστωθεῖ 
τὸ πνεῦμα συνεργασίας του μὲ τοὺς 
συναδέλφους του καὶ τὴ διεύθυνση 
τοῦ σχολείου;

(ζ)  Πῶς θὰ διαφανεῖ ἡ προσήλω-
σή του στὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχολικῶν 
κανονισμῶν;

(η)  Πῶς θὰ διαφανεῖ ἡ μετριοπάθειά 
του, ἡ πραότητά του καὶ ἡ βεβαιότητα 
ὅτι δεν ἔχει αὐταρχικὸ χαρακτήρα;

(θ)  Μὲ ποιὰ ἐξέταση θὰ διαπιστω-
θεῖ ὅτι διαθέτει τὸ πνεῦμα προσφορᾶς 
πέρα ἀπὸ τὶς τυπικὲς ὑποχρεώσεις ποὺ 
ἀπορρέουν ἀπὸ τὰ σχέδια ὑπηρεσίας 
τῆς θέσης του;

(ι)  Μὲ τί εἴδους ἐξέταση θὰ διαφα-
νοῦν ἡ εὐστροφία του στὸν χειρισμὸ 
προβλημάτων στὴν τάξη καὶ οἱ ἀντοχές 
του, ἡ αὐτοσυγκράτηση, ἡ ψυχραιμία 
στὴν ἀντιμετώπιση κρίσιμων στιγμῶν 
ἐντάσεως εἴτε στὴν τάξη εἴτε στὴν 
εὐρύτερη σχολικὴ μονάδα;

῍Αν τὸ ῾Υπουργεῖο Παιδείας καὶ Πο-
λιτισμοῦ μπορεῖ νὰ ὀργανώνει ἐξετάσεις, 
μὲ τὶς ὁποῖες νὰ  διαπιστώνει ὅλα τὰ πιο 
πάνω, ἢ ἔστω τὰ περισσότερα, τότε μὲ 
βεβαιότητα θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιλέγει γιὰ 
τὰ σχολεῖα τοὺς καλύτερους ἐκπαιδευ-
τικούς.  Καμμιὰ ἐξέταση, ὅμως, γραπτὴ 
ἢ προφορική, κατὰ τὴ γνώμη μου, δὲν 
μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅλα αὐτά, καὶ 
ἄλλα ἀκόμα, ποὺ πρέπει νὰ συνθέτουν 
τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ.  
Αὐτὰ μποροῦν νὰ διαπιστωθοῦν μόνο 
ἐπί τὸ ἔργον, ἐμπράκτως.

Κεῖται, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς της 
Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὁ θεσμὸς τοῦ 
διετοῦς ἐπί δοκιμασία διορισμοῦ τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν. Ὁ ἴδιος ὁ  ὅρος δηλώνει 
ὅτι στὴν περίοδο αὐτὴ δοκιμάζεται, στὴν 
πράξη, ἡ καταλληλότητα τοῦ ἐκπαιδευτι-
κοῦ νὰ προσφέρει ἐπαρκῶς στὴν παιδεία. 
Ἡ σαφὴς αὐτὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ πρό-

νοια τῶν ἐκπαιδευτικῶν νόμων ἀδρανεῖ 
ἐξ ἀρχῆς, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς τάσης νὰ 
κρίνονται ὅλοι κατάλληλοι - ὅπως καὶ 
στὴν εὐρύτερη δημόσια ὑπηρεσία - μὲ 
συνέπεια τὰ σχολεῖα νὰ βαρύνονται ἀπό 
τὴν παρουσία ἀνεπαρκῶν ἢ  ἄλλως πως 
προβληματικῶν ἐκπαιδευτικῶν, γιὰ τοὺς 
ὁποίους παλαιότερος ὑπουργὸς παιδείας 
δήλωνε μὲ θλίψη ὅτι τὸ Υπουργεῖο τοὺς 
δκιακλύζει στὰ σχολεῖα μὲ τρόπο ποὺ 
νὰ μὴ χωλαίνουν ὑπερβολικὰ μερικὰ 
μόνο ἀπ' αὐτά.

Ἂν τὸ ῾Υπουργεῖο ἐφαρμόσει, ἐπι-
μελῶς, τὸν κείμενο αὐτὸν βασικὸ νόμο, 
δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐξετάσεων, ποὺ μᾶλλον 
ἀτελέσφορες θὰ ἀποδειχθοῦν.  

ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΤ ΗΚ ΣΤΗΣ

Ὁ ἐκπαιδευτικός καλεῖται, 
κατ' ἐξοχήν, νὰ δώσει ἀγωγή, 
νὰ διαπλάσει τὸν μέλλοντα 
πολίτη. Καὶ οἱ πρὸς τοῦτο 
ἀπαιτούμενες ἰδιότητες προη-
γοῦνται καὶ ὑπερέχουν 
τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων

Η σαφὴς καὶ ἀποτελε-
σματικὴ πρόνοια τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν νόμων 
ἀδρανεῖ ἐξ ἀρχῆς, 
μέσα στὸ πλαίσιο 
τῆς τάσης νὰ κρίνο-
νται ὅλοι κατάλλη-
λοι - ὅπως καὶ στὴν 
εὐρύτερη δημόσια 
ὑπηρεσία - μὲ συνέ-
πεια τὰ σχολεῖα νὰ 
βαρύνονται ἀπό τὴν 
παρουσία ἀνεπαρκῶν 
ἢ  ἄλλως πως 
προβληματικῶν 
ἐκπαιδευτικῶν

Ἡ σχολικὴ ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Κύπρου - εὑρισκόμενων κάτω ὑπὸ 
ποικίλες ἀπειλές - ἔχει σήμερα ἀνάγκη 
προγραμμάτων τὰ ὁποῖα νὰ ἰσορροποῦν 
ἐπάνω στοὺς δυὸ βασικοὺς ἄξονες κάθε 
ἐξορθολογισμένης παιδείας:  τὴ διάπλα-
ση ἀγαθοῦ χαρακτήρα καὶ τὴν παροχὴ 
γνώσεων, ὄχι μόνο χρησιμοθηρικῶν.  Καὶ 
ἔχει ἀκόμη ἀνάγκη ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς 
μὲ ὑψηλὸ ἦθος καὶ ζῆλο, οἱ ὁποῖοι μὲ 
τὴν ὅλη βιοτή τους νὰ ἐμπνέουν τὸν 

σεβασμὸ στοὺς μαθητές, στοὺς γονεῖς, 
στὶς ἐκπαιδευτικὲς ἀρχές, στὴν εὐρύτερη 
κοινωνία, ὄντες πρότυπο πρὸς μίμησιν 
καὶ διαπαιδαγώγηση ὅλων.

Οἱ μαθητὲς εἶναι φύσεις εὐαίσθη-
τες, εὐγενεῖς, εὔπλαστες, καλοπροαί-
ρετες, εἶναι ἀγωνιστικοί, ὁραματιστές, 
πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην 
στὴν εὐρύτερή της ἔννοια, πρόσφοροι 
γιὰ ἔργα ὑψηλά, ἕτοιμοι νὰ ἐγκολπω-
θοῦν τὶς δοκιμασμένες ἀξίες τῆς ἑλλη-

νικῆς καὶ χριστιανικῆς μας παράδοσης.
Ἔχουν ὅμως ἀνάγκη ἀνιδιοτελῶν καὶ 

γενναίων ὁδηγῶν, στὸν χῶρο τῆς οἰκο-
γένειας, τοῦ σχολείου, τοῦ κοινωνικοῦ 
περιβάλλοντος, τῆς Πολιτείας, τῆς Ἐκκλη-
σίας·  ὁδηγῶν ὑψηλοῦ ἤθους, ἄξιων νὰ 
ἀποτελοῦν πρότυπα. Καὶ δυστυχῶς δὲν 
τοὺς ἔχουν καὶ πλέουν ἀνερμάτιστοι καὶ 
χωρὶς πυξίδα, ἕρμαια τῶν φανατισμῶν, τῶν 
κομματικῶν, ποδοσφαιρικῶν καὶ ἄλλων 
παθῶν, τῆς ἀδιαφορίας, τῆς παράδοσης 

στὰ πρότυπα τῆς εὐζωΐας, τῆς ἐπιδίωξης 
τοῦ πλούτου· καὶ αἰχμάλωτοι τῆς χρονο-
βόρας ἀπασχόλησής τους μὲ τὰ  ἑλκυστικὰ 
προϊόντα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, ἡ 
ὁποία δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ διαβάσουν 
ἕνα βιβλίο ἢ ἔστω μιὰν ἐφημερίδα.

Μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ οἱ προοπτικὲς 
δὲν εἶναι εὐοίωνες. Γι' αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ 
σχολείου σήμερα εἶναι ἐξόχως δύσκο-
λο. Καὶ ἀναμένει τὸν Ἡρακλῆ ποὺ θὰ 
τὸ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἀπόγνωσή του.

Ἐπιλογικό

χρόνια Κανονισμῶν Μεταθέσεων, μὲ 
τὸν ἐκπαιδευτικὸ θεωρούμενο ἁπλῶς 
ὡς ἀριθμό, χωρὶς τὸ ἀνθρώπινο στοι-
χεῖο στὴ μεταχείρισή του. Παραβίαση 
τῶν κριτηρίων γιὰ Προαγωγὲς ἀπὸ 
ἰσχυρὲς ἐξωεκπαιδευτικὲς δυνάμεις, ὡς 
τὴν ἀκραία περίπτωση νὰ προάγονται 
πρόσωπα ποὺ δὲν ἀνέβηκαν ποτὲ στὴν 
ἕδρα, ὑπηρετοῦντα μὲ ἀπόσπαση σὲ 
ἄλλα δημόσια τμήματα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ κανένα 
τμῆμα τῆς Δημόσιας Ὑπηρεσίας ἢ τῶν 
Ἡμικρατικῶν Ὀργανισμῶν ὁ ὑπάλλη-
λος δὲν προσκομίζει ὁ ἴδιος τὰ ὑλικὰ 
ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς 
ἐργασίας του. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς τὰ προ-
μηθευεται ἰδίᾳ δαπάνῃ. Ποτὲ δὲν ἦρθε τὸ 
ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ προσφέρει στὸν 
κάθε ἐκπαιδευτικό - συμβολικά - στὴν 
ἀρχὴ κάθε σχολικοῦ ἔτους δυὸ μπλὲ καὶ 
δυὸ κόκκινες πέννες, δυὸ μολύβια, ἕνα 
πακέτο χαρτιοῦ γραφῆς, ἕνα σβηστήρι!  
Καὶ ποτὲ δὲν πέρασε ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ 
ὑπουργείου νὰ ἀναγνωρίσει τὴν εὐσυ-
νειδησία τῶν ὅσων ἐκπαιδευτικῶν δὲν 
παρουσιάζουν καμμιὰ ἀπουσία κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους, ἀποστέλ-
λοντάς τους μιὰ ἐπιστολὴ ἢ ἕνα δίπλωμα 
ἀναγνώρισης τῆς εὐσυνειδησίας τους.

Ἐπεμβάσεις στὰ σχολεῖα
Εἶναι ἀκόμα καὶ τὰ ποικίλα σώματα 

παρεμβαινόντων στὸ ἔργο τοῦ σχολείου 
καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, τὰ ὁποῖα ἐξελίσ-
σονται σὲ περισσότερα καὶ μαχητικότε-
ρα. Εἶναι γονεῖς, τῶν ἀνώτερων κυρίως 
κοινωνικοοικονομικῶν στρωμάτων, οἱ 
ὁμοσπονδίες καὶ συνομοσπονδίες γονέων 
καὶ οἱ σχολικὲς ἐφορεῖες, συμπεριφερό-
μενες κάποτε ὄχι ὡς μητέρες ἀλλὰ ὡς 
μητρυιὲς τῶν ὑπὸ τὴ διικαιοδοσία τους 
σχολείων. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ποράγο-
ντες αὐτοὺς ἔχουν καλὰ εἰσχωρήσει στὰ 
ἐκπαιδευτικὰ πράγματα, διατυπώνουν 
εἰσηγήσεις σὲ θέματα στὰ ὁποῖα δὲν 
ἔχουν λόγο, ἐκφράζουν καὶ ἐπιβάλλουν 
ἀπόψεις, ἐπικρίνουν καὶ ἀπειλοῦν. Χει-
ρότερες εἶναι οἱ ἐπεμβάσεις συγκεκρι-
μένων ἰσχυρῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα 

συχνὰ ἐπιτυγχάνουν τὴν ἀναστολὴ ἢ 
τὴν παραβίαση τῶν Κανονισμῶν.

Πρὸ ἐτῶν τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, 
ἐξ ὁρισμοῦ θεματοφύλακας τῶν Κανο-
νισμῶν, τοὺς ὁποίους τὸ ἴδιο θεσμοθετεῖ, 
αὔξησε δι' ἐγκυκλίου ἀπὸ 225 σὲ 300 
τὸ ἀνώτατο ὅριο τῶν ἐπιτρεπόμενων 
ἀπουσιῶν γιὰ συμμετοχὴ στὶς ἐξετάσεις 
τοῦ  Ἰουνίου, μὲ σκοπὸ νὰ διευκολυνθεῖ, 
σὲ σχολεῖο Μέσης Παιδείας στὴ Λευκωσία, 
τέκνο σημαντικοῦ προσώπου στὴν τότε 
Κυβέρνηση, τὸ ὁποῖο ἄλλως θὰ ἔμενε 
στάσιμο. Ἡ ἀλλαγὴ ἴσχυσε μόνο γιὰ τὸ 
συγκεκριμένο ἔτος. Τὸ ἑπόμενο ὁ ἀριθμὸς 
τῶν ἀπουσιῶν ὁρίστηκε ξανὰ στὶς 225. 
Τὴν ἴδια περίοδο ἄλλο ἰσχυρὸ πρόσωπο, 
στὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο αὐτὴ τὴ φορά, 
παραβίασε ὅλες τὶς καθιερωμένες διαδι-
κασίες ἀναβαθμολόγησης γραπτῶν, γιὰ 
νὰ πρωτεύσει τὸ τελειόφοιτο παιδί του.

Περιπτώσεις ὅπως αὐτές, ἔστω καὶ 
ἂν παρέρχονται καὶ ξεχνιοῦνται, μακρο-
πρόθεσμα ὑποσκάπτουν τὰ θεμέλια τῆς 
ἐκπαίδευσης.  Καὶ ἡ δημοκρατικὴ ἰσότητα 
τῶν πολιτῶν μπαίνει στὸ περιθώριο.

Χαριστικὲς διατάξεις
Κατὰ καιροὺς τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας 

καὶ ἡ Κυβέρνηση γενικότερα προέβησαν 
σὲ χαριστικὲς διατάξεις καὶ πρὸς τοὺς 
μαθητὲς καὶ πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικούς.  
Στὴν περίπτωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν οἱ 
χαριστικὲς διατάξεις, μερικὲς ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες αὐτὴ τὴν περίοδο τὸ ὑπουργεῖο 
ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξορθολογίσει, ὑπῆρξαν ἄλλο-
τε προϊὸν αἰτημάτων τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
καὶ ἄλλοτε αὐτεπάγγελτης προσφορᾶς 
τῶν ἁρμοδίων.  Ἐπικειμένων, π. χ., τῶν 
προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ Φεβρουαρίου 
1988, ὁ τότε πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
Σπύρος Κυπριανοῦ ἀνέθεσε, δυὸ τρεῖς 
μῆνες πρίν, στὸν τότε ὑπουργὸ Παιδείας 
Ἀνδρέα Χριστοφίδη νὰ παραχωρήσει σὲ 
ὅλους τοὺς καθηγητὲς μείωση δύο ὡρῶν 
ἑβδομαδιαίως, πράγμα ποὺ ἐφαρμόστηκε 
χωρὶς καθυστέρηση. Διερωτῶμαι - δὲν 
γνωρίζω - ἂν ἡ παρούσα κατάσταση τῆς 
πλήρους ἀπαλλαγῆς τῶν διευθυντῶν τῶν 
Γυμνασίων καὶ Λυκείων ἀπὸ ὁποιοδήποτε 

διδακτικὸ ἔργο εἶναι προϊὸν αἰτήματός 
τους ἢ αὐτεπάγγελτης προσφορᾶς τοῦ 
ὑπουργείου.

Προσφάτως δημοσιεύθηκε στὶς ἐφη-
μερίδες καὶ εἴδηση περὶ προθέσεως τοῦ 
ὑπουργείου νὰ προβεῖ σὲ στυλιστικὸ 
(ἐνδυματολογικὸ) ἐξορθολογισμὸ στὰ 
σχολεῖα, ἔπειτα ἀπὸ χρόνια ἀνοχῆς ἀπέ-
ναντι στὴν ἀτημέλητη ἢ προκλητικὴ κά-
ποτε ἐμφάνιση ἀριθμοῦ καθηγητῶν ἢ 
καθηγητριῶν.

Τὸ Νέο σύστημα πρόσληψης 
ἐκπαιδευτικῶν στὰ 
δημόσια σχολεῖα

Στὸ δεκασέλιδο ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργεί-
ου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, ἡμερομηνίας 
14 Ὀκτωβρίου 2013, μὲ τὸν τίτλο Νέο 
σύστημα πρόσληψης ἐκπαιδευτικῶν λει-
τουργῶν στὰ δημόσια σχολεῖα οἱ πλεῖστες 
τῶν σελίδων ἀσχολοῦνται μὲ τὰ διαδικα-
στικὰ καὶ τὰ χρονοδιαγράμματα ἐφαρμογῆς 
του προτεινόμενου νέου συστήματος.

Ἀπὸ τὶς δέκα σελίδες τοῦ ἐγγράφου 
μόνο μισὴ σελίδα ἀφιερώνεται στὴ 
γραπτὴ ἐξέταση τὴν ὁποία θὰ ὑφίστανται 
οἱ ὑποψήφιοι - ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ νέο 
στοιχεῖο καὶ τὴν καίρια διαφορὰ ἀπὸ 
τὸ ὑπάρχον σύστημα. Θὰ ἐξετάζονται ἡ 
γνώση τοῦ ὑποψήφιου στὸ περιεχόμενο 
τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων τῶν 
σχολείων (καὶ σὲ τί ὠφελεῖ νὰ τὰ ξέρει 
ἐκ τῶν προτέρων;), οἱ γενικὲς θεωρίες 
διδασκαλίας καὶ ἡ εἰδικὴ διδακτικὴ με-
θοδολογία κατὰ γνωστικὸ ἀντικείμενο.

Ὅλα αὐτὰ βεβαίως σὲ θεωρητικὸ 
ἐπίπεδο. ῾Η κατοχὴ ὅμως ἀπὸ τὸν 
ὑποψήφιο ἐκπαιδευτικὸ τῶν γνώσε-
ων αὐτῶν δὲν διασφαλίζει ὅτι αὐτὸς 
θὰ εἶναι ἐπαρκὴς καὶ ὠφέλιμος στὴν 
ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν, ποὺ ἀπο-
τελεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ νέο σύστημα 
πρόσληψης τὸν στόχο οἱ ἱκανότεροι 
ἐκπαιδευτικοὶ νὰ διδάσκουν τὰ παιδιά 
μας. ῾Ο ἐπαρκὴς καὶ ἀποτελεσματικὸς 
ἐκπαιδευτικὸς δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ 
ξέρει ποιὰ εἶναι τὰ ἀναλυτικὰ προγράμ-
ματα τῶν σχολείων - ποὺ κάθε χρόνο 
σχεδὸν τροποποιοῦνται - ἢ οἱ βασικὲς 



Κατ’ εξαίρεσιν σήμερα θα ασχο-
ληθώ με ένα υπέροχο βιβλίο. Τη 
«Διαλεκτική της Αρμονίας» των 

Θεοδωράκη - Γουλιάμου. Λόγω των πολ-
λών θεμάτων που πραγματεύεται και του 
βάθους και εύρους του προβληματισμού, 
θα περιοριστώ σε γενικές διαπιστώσεις 
και ειδικά σχόλια.

Η πρώτη διαπίστωση είναι η εκχυλίζουσα 
γνώση των δύο συνομιλητών για το σύνολο 
των προβλημάτων της ανθρωπότητας και 
η άριστη χρήση της γλώσσας. Δεύτερη, το 
βάθος του προβληματισμού και το εύρος 
των προσεγγίσεων. Τρίτη,  η προσπάθεια 
συνολικής ανάλυσης των προβλημάτων 
της ανθρωπότητας μέσα από την αρμο-
νική σύνθεση των ερωτημάτων αλλά και 
των απαντήσεων που δίνουν οι ίδιοι στις 
ξεχωριστές θεματικές που πραγματεύονται. 
Η τέταρτη  διαπίστωση είναι η προσωπική 
ικανοποίηση για το γεγονός ότι δίνονται 
απαντήσεις μέσα από μια αριστερή, μαρξι-
στική οπτική, σε μια εποχή που η Αριστερά 
ευρύτερα αδυνατεί, πέρα από τις αναλύσεις, 
να διατυπώσει απαντήσεις. Η πέμπτη είναι 
το θάρρος των συνομιλητών να τολμήσουν 
να δώσουν απαντήσεις, τις δικές τους, εν 
πάση περιπτώσει, απαντήσεις, στην πιο 
συγχυσμένη, αντιφατική και υπαρξιακά 
κρίσιμη περίοδο της ανθρώπινης πορείας 
πάνω στον πλανήτη. Την περίοδο που ο 
άνθρωπος-θηρευτής και τα κράτη-θηρευ-
τές, όπως εύστοχα χαρακτηρίζουν και τον 
άνθρωπο και τα κράτη που κατέχουν την 
ισχύ οι Γουλιάμος και Θεοδωράκης, με τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειές τους οδηγούν 
τον πλανήτη σε επικίνδυνες περιπέτειες. 
Απειλούν την ύπαρξη τόσο της Γης, όσο 
και του ανθρώπινου είδους.

Θα ήθελα να σταθώ σε ένα ξεχωριστό 
σημείο από τα πολλά που προσφέρονται 
στους διαλόγους Θεοδωράκη - Γουλιάμου: 
Είναι η ερμηνεία του ιδιοφυούς μουσικο-
συνθέτη για τη σχέση Ελλάδας - Δύσης 
και που σε μεγάλο βαθμό ισχύει και για 

Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί ιστορικά. 
Από την αρχαιότητα ώς τα σήμερα. Ερμη-
νεία, η οποία αφορά το πιο ευαίσθητο και 
σημαντικό κομμάτι της ζωής της σύγχρο-
νης Ελλάδας. Λέει, λοιπόν, ο Μίκης: «Η 
τραγική μοίρα του νεοελληνικού έθνους 
δεν είναι άλλη παρά ο ασφυκτικός μας 
εναγκαλισμός από τη Δύση, για τα δικά 
της αποκλειστικά συμφέροντα, σε συν-
δυασμό με τη συνενοχή των εγχώριων 
συνεργατών και συνενόχων. Η ιστορική 
αλήθεια ως προς τη διαφορά του δυτικού 
πολιτισμού, όπως διαμορφώθηκε, τελι-
κά, από την πεμπτουσία του ελληνικού 
πολιτισμού…», είναι ότι: «Η ελληνική 
αντίληψη για τη δημοκρατία και την Τέ-
χνη είχε ως βάση της τον ελεύθερο και 
υπεύθυνο λαό, που επέλεγε τόσο τους 
πολιτικούς του εκπροσώπους, όσο και 
τους καλλιτεχνικούς εκφραστές της δικής 
του πνευματικής ιδεολογίας και ψυχικής 
ιδιοσυστασίας».

Ο δυτικός Μεσαίωνας υποδούλωσε 
τον λαό από κάθε άποψη». Πέρα απ’ αυτό,

«παράλληλα, είναι η εξάπλωση του ορθο-
λογισμού ως εργαλείου ευθυγράμμισης των 
πολιτών και υποταγής τους στην κυρίαρχη 
ιδεολογία της εποχής».  

Και συνεχίζει: «Εμείς οι Έλληνες οφεί-
λουμε να απομυθοποιήσουμε την Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η ισορροπία ανάμεσα στο 
Κακό και το Καλό έχει προ πολλού χαθεί 
με την επικράτηση του Κακού. Δεν λέω 
ότι θα πρέπει να φύγουμε ή να φερθούμε 
εχθρικά. Θέλω να έχω τα μάτια μου ανοιχτά, 
για να μπορώ να γνωρίζω τι θα πρέπει να 
δεχθώ και τι να απορρίψω.

»Το γεγονός ότι πίσω από τη βιτρίνα 
αυτών των πολιτισμένων λαών υπάρχει ο 
βαρύς ίσκιος της ελληνικής κληρονομιάς, 
νομίζω ότι είναι αυτό που μας φέρνει πιο 
κοντά. Αυτό που δεν δέχομαι είναι η στάση 
κατωτερότητας που έχει καλλιεργηθεί κατά 
κόρον στον τόπο μας. Να πάμε με το κεφάλι 
ψηλά. Ελεύθεροι».

Στις μέρες μας, όπου η απαξίωση της 
πολιτικής ανεβαίνει ραγδαία και επικίν-
δυνα, βρίσκω εξαιρετικά επιτυχή την πιο 
κάτω διαπίστωση του Κ. Γουλιάμου: «Στον 
Θεοδωράκη, πάντως, η πολιτική εκφράζει 
τη συνείδηση της ζωής. Χωρίς πολιτική, οι 
πολίτες μετατρεπόμαστε σε ασυνείδητους 
κλόουν στην εξυπηρέτηση των εξουσια-
στών». Μεγάλη μεν αλήθεια, δυσνόητη για 
τις μέρες μας, δε.

Διαπίστωση η οποία πρέπει να ιδωθεί 
μαζί με την όλη, κατά Θεοδωράκη, αντίληψη 
της «μοναδικότητας» του ανθρώπου και 
της σημασίας και του ρόλου της.

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, διατυπώνει τη 
θέση ότι «πολιτική χωρίς πολιτισμό οδηγεί 
στην αποσύνθεση της κοινωνίας…» και μά-
λιστα «..αντί να εναρμονίσει τις ανομοιότητες, 
τις οξύνει και αντί να πετύχει τη σύνθεση 
των αντιθέσεων, οδηγεί στην αποσύνθεση 
της πόλης...».

Στάθηκα μόνο σε ελάχιστα σημεία του 
βιβλίου. Κλείνω με το βασικό δίδαγμα από 
το βιβλίο, όπως εγώ το κατάλαβα, που είναι 
ανύψωση του ανθρώπου στο ίδιο επίπεδο 
και ακόμα πιο πάνω από το επίπεδο των 
υλικών του επιτευγμάτων μέσω της εσωτε-
ρικής του μοναδικότητας, όπως αναλύεται. 
Η μετατροπή του σε πολιτισμένο και ελεύ-
θερο άνθρωπο, γιατί το μέτρο ανάπτυξης 
και ευδαιμονίας του ανθρώπου είναι η 
ελευθερία. Και αυτός είναι ο τρόπος της 
ανακοπής της επέλασης του Κακού και της 
επικράτησης του Καλού.

Όλοι ψάχνουν να βρουν το δηλητήριο 
που θα εξοντώσει τους Έλληνες. 
Εχθρεύονται τους Έλληνες. Επει-

δή ό,τι ανακαλύψουν, αντιλαμβάνονται ότι 
το βρήκαν οι Έλληνες πριν από δυόμισι 
χιλιετίες, γράφει στη «Γέννηση της Τρα-
γωδίας» το 1872 ο Φρ. Νίτσε. Αγνοούν 
ότι και το δηλητήριο που γυρεύουν το 
ανακάλυψαν οι Έλληνες; Διχάζονται κι 
αδελφοσκοτώνονται μόνοι τους, κλείνο-
ντας τ’αφτιά στον Βρεττάκο, που «με τους 
αγγέλους θα μιλήσει ελληνικά»! Παρά 
ταύτα, οι ξένοι σπουδάζουν την ελληνι-
κή σκέψη στη γλώσσα της, γνωρίζοντας 
από τον Αριστοτέλη πως «οι λέξεις της 
Ελληνικής έχουν ψυχή».

Οι προηγμένες χώρες εντάσσουν την 
ελληνική δημιουργία στην παιδεία τους, στην 
προσπάθειά τους να ανέλθουν πνευματικά. 
Στα μεγάλα Πανεπιστήμια του κόσμου η 
σπουδή των Ελληνικών είναι επιδίωξη, 
επειδή θεωρείται προϋπόθεση νοητικής 
εξέλιξης και όρος εγκεφαλικής λειτουργίας 
του ανθρώπου. Ένα κοίταγμα στην Παιδεία 
της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας, 
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας 
και γενικά των κόσμων εξελιγμένης σκέ-
ψης, οδηγεί στη διαπίστωση της ανάγκης 
σπουδής του ελληνικού πολιτισμού. Τα 
σημαντικότερα μυαλά ηγεσιών, που φώτιζαν 
τους ανθρώπους ή δίδασκαν κοσμοθεω-
ρίες, σπούδασαν τη γλώσσα και γενικά τον 
πολιτισμό μας. Ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μαρξ, 
ο Λένιν, μελέτησαν Όμηρο, Σοφοκλή, Ευρι-
πίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και στην αρχαία 
ελληνική σκέψη, τη φιλοσοφία, την ποίηση, 
στερέωσαν  τις προσδοκίες τους. Αμερικανοί 
Πρόεδροι είχαν στο προσκεφάλι τους τον 
Θουκυδίδη, μελετούσαν τον «Επιτάφιο», 
πρότυπο πολιτικού λόγου. 

Ο κόσμος σπουδάζει τον Ελληνισμό 
γνωρίζοντας την αξία του πνεύματος που 
διέπει τη ζωή. Όλος ο κόσμος, εκτός από τους 
Νεοέλληνες, που εκτόπισαν την ελληνική 
σπουδή από την εκπαίδευσή τους. Από το 
1976, επί υπουργίας Γ. Ράλλη (Νέα Δημο-

κρατία), περιθωριοποίησαν την Αρχαία, με 
τις διαβόητες «μεταρρυθμίσεις» που έσυραν 
την Παιδεία μας στη σημερινή κατάντια. Οι 
διαπιστώσεις από τις εξετάσεις εισαγωγής 
στα Πανεπιστήμια πονούν σαν γροθιές στα 
στομάχια μας. Διεθνείς στατιστικές μάς καθη-
λώνουν στον πυθμένα της απαξίωσης! Ξένοι 
διερωτώνται αν ο σημερινός Ελληνισμός 
βρίσκεται στο άλλο άκρο της  πνευματικής 
πραγματικότητας, σε σύγκριση με το προ-
πατορικό θαύμα. Επί Μ. Γιαννάκου (Ν.Δ.) 
γράφτηκε το αίσχος για τη σφαγή της Σμύρνης. 
Στη μετόπη πανεπιστημίου του Εδιμβούργου 
αναγράφεται πως «ο την Ελλήνων γλώτταν 
οιδών, μετά Θεού διαλέγεται». Αλλά οι Νε-
οέλληνες  συνομιλούν με τη Ρεπούση για 
«τον συνωστισμό στη Σμύρνη» και με τους 
τερατουργούς του «γλωσσαρίου»!

Αν οι σοβαροί ηγέτες αναζητούσαν τις 
αιτίες της πνευματικής καταβαράθρωσης, 
θα κατέληγαν στο αβίαστο συμπέρασμα 
πως την ευθύνη φέρουν πρόσωπα που, 
Κύριος οίδε πώς, βρέθηκαν ηνίοχοι στο 
άρμα της Παιδείας. Επειδή δεν νοιάστηκαν 
για προστασία του δημόσιου λόγου. Για την 
ορθοέπεια. Αγραμματοσύνη εκπηγάζει από 
αστοιχείωτους επικοινωνιακούς. Δείγμα 
οι επιστρατεύοντες διαλεκτικές κουβέντες 
στα δελτία ειδήσεων, με αποτέλεσμα να 
προκαλούν απορίες και να επισύρουν 
ειρωνικά μειδιάματα. 

Εργοδοτούν ακατάλληλους δασκάλους. 
Γιατί τους διατηρούν στην εκπαίδευση; 
Αγράμματους δημοσιογράφους. Γιατί τους 
ανέχονται; Απαράδεκτους λειτουργούς. Γιατί 
τους διορίζουν; Γιατί συντηρούν και αμεί-
βουν την αθλιότητα στον δημόσιο λόγο; Θα 
μπορούσαν να συγκροτήσουν επιτροπές 
αξιολογήσεων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
Όχι να μετατρέπουν σε λαβύρινθο συσκό-
τισης την επικοινωνία. Να εισαγάγουν την 
αξιοποίηση ανθρώπων που γνωρίζουν τη 
χρήση του λόγου. Να απομακρύνουν τους 
διαφθορείς της γλώσσας. Να αξιοποιούν 
όσους επικοινωνούν σωστά με την κοινω-
νία. Να αποβάλουν από τον δημόσιο βίο 
τους θεομπαίχτες, όπως τους μαστίγωνε ο 
Ανδρέας Καρκαβίτσας από την «ΕΣΤΙΑ» 
στη δύση του 19ου αιώνα κι ο Γκάτσος 
τούς έλεγε σκουπίδια: «Έλα της θάλασσας 
θεριό/ και του πελάγου μπόρα/ το φοβερό 
σκουπιδαριό/ να διώξεις απ’ τη χώρα». Τους 
πράκτορες των ξένων  που προκαλούσαν 
την αγανάκτηση του Σολωμού και του Πα-
παδιαμάντη. Και ένα και πλέον αιώνα μετά 

εξακολουθούν  να επηρεάζουν τη  ζωή του 
λαού και να υπαγορεύουν τη μαύρη μοίρα 
της πατρίδας μας; 

Οφείλουν οι πνευματικοί άνθρωποι να 
αναλάβουν τους ρόλους που οι ευθύνες και 
οι υποχρεώσεις τούς υπαγορεύουν, όταν ο 
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνης 
Κουνάδης τούς πληροφορεί ότι οι ξένοι 
εμπλουτίζουν τον λόγο τους με χιλιάδες 
ελληνικές λέξεις, στη Γαλλική κατά 65%, 
στην Πορτογαλική κατά 80%, στην Αγγλική 
150.000 λέξεις προέρχονται από την Ελ-
ληνική. Θυμάμαι τον Ξενοφώντα Ζολώτα 
και τον  βασιλιά Παύλο, που μίλησαν σε 
διεθνείς συνάξεις στην Αγγλική αλλά με 
ελληνικές λέξεις! Βέβαια οι Γλύξμπουργκ 
και οι Χοελζόρλεν δεν φημίζονταν για την 
ελληνομάθειά τους, αλλά την ομιλία του 
τότε βασιλιά τού  έγραψαν πανεπιστημια-
κοί καθηγητές μας. Παράδειγμα η θλιβερή 
Φρειδερίκη, που γέρασε καταβροχθίζοντας 
και θησαυρίζοντας σε βάρος των Ελλήνων, 
αλλά τα ελληνικά της παρέμεναν  γερμανικά, 
όπως βέβαια και η ναζιστική νοοτροπία της...

Κάποτε οι παλιοί φιλόλογοι δίδασκαν 
τον λόγο, την αξιοπρέπεια, την αντίσταση, 
εξοβελίζοντας κάθε απρέπεια που προσέ-
βαλλε τον κόσμο. Κυμάτιζαν τις σημαίες του 
χρέους. Τι απέγιναν εκείνοι οι δάσκαλοι; 
Τους έφαγε η λάμια της σκοπιμότητας και 
της υστεροβουλίας; Έπαψαν να σμιλεύουν 
στον παιδευτικό γρανίτη την αξία του ανθρώ-
που; Να είναι οι στυλοβάτες της κοινωνίας; 
Συνδικαλίζονται για ταξικά συμφέροντα; 
Και συμβιβάζονται με τον κάθε πράκτορα 
που αποτολμά διαστροφή και πτώχευση της 
γλώσσας με γελοία γλωσσάρια, προκαλώντας  
χλευαστικές ελεεινολογίες, ναρκοθετώντας 
κατ’ εντολήν τον εθνικό λόγο με βλακώδη 
εφευρήματα υπόπτων υποβολών και ηλί-
θιες πανουργίες αργυρώνητων οργάνων 
ευτέλειας και δουλοφροσύνης, προτείνοντας 
παράκαιρα αποκριάτικα του Τριωδίου;     
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Της Κυριακής

Από τη συνάντηση του κ. Ερντογάν με 
τον κ. Αναστασιάδη, έως την ιδιότητα 
του κουμπάρου με τον κ. Καραμανλή 

και μέχρι τη μεγαλοπρεπή υποδοχή στην 
Άγκυρα του κ. Τσίπρα, που τίποτε δεν θύμιζε 
την αντίστοιχη τού 2017 επίσκεψη του κ. 
Ερντογάν στην Ελλάδα, δείχνει καταδεκτικά 
φιλικός, γιατί προωθεί, παράλληλα, δικούς 
του στόχους και επιδιώξεις. Τούτο όχι τυ-
χαία και πάλι. Είναι φανερόν ότι βρίσκεται 
το κυπριακό πρόβλημα, που συζητήθηκε 
προχθές σε έκταση στην Άγκυρα, σε μια 
εξαιρετικά πολύπλοκη φάση, γιατί ο κ. 
Ερντογάν γνωρίζει καλά ότι η επίλυση 
του προβλήματος κατά τις επιδιώξεις του 
εξυπηρετεί τις πραγματικές επιδιώξεις της 
Τουρκίας. Μιας Τουρκίας που γνωρίζει τη 
μεγάλη σημασία που έχει για την Ευρω-
παϊκή Ένωση, όπως και πρόσθετα για τις 
άλλες χώρες της περιοχής (Ισραήλ - Αί-
γυπτος κ.λπ.) η ανεμπόδιστη αξιοποίηση 
και μεταφορά στην ΕΕ του υποθαλάσσιου 
πλούτου της περιοχής. Γι’ αυτό ο κ. Ερντογάν 
ετοιμάζει ελιγμό που να μεταφέρει σε βάρος 
μας την πίεση για αποδοχή μιας λύσης, 
που η διεκδίκηση για ίση συμμετοχή των 
Τουρκοκυπρίων θα διασφαλίσει, σε μια 
μελλοντική παράλυση της λειτουργίας του 
νέου κρατικού μορφώματος, τον επικυρί-
αρχο ρόλο της Τουρκίας.

Με άλυτο το Κυπριακό, πιέζεται η Τουρκία 
ως προς τις επιδιώξεις της με τις «πειρατικές», 
παράνομες έρευνες του «Μπαρμπαρός» στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, γιατί δεν μπορεί διεθνώς 
να γίνει αποδεκτό ότι αυτή δεν σέβεται το 

Δίκαιο της Θάλασσας. Εάν δεχθεί να μην 
υπάρχουν εγγυήσεις και στρατεύματα, ώστε 
η υποχώρησή της αυτή να συντελέσει στο να 
υπάρξει λύση, θα επιτύχει, στην περίπτωση 
αδυναμίας του νέου κρατικού μορφώματος 
να λειτουργήσει, να είναι ο επικυρίαρχος 
και στη θάλασσα, πέρα από το έδαφος, που, 
ούτως ή άλλως, η λύση θα παρέχει «αυτο-
τέλεια» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, 
που είναι ήδη «εμπλουτισμένη» με τόσες 
χιλιάδες παράνομους εποίκους.

Τη διεκδίκηση επί της γης την έχει ήδη 
δεδομένη η Τουρκία. Παράλληλα, η ίδια 
είναι τόσο πλησίον της Κύπρου, που με 
πρώτη αφορμή και χωρίς να είναι εγγυήτρια 
(η μόνη δική της πιθανή υποχώρηση) θα 
μπορεί να επιτεθεί στρατιωτικά χωρίς να 
υπάρχει κανείς να τη συγκρατήσει. Ούτε 

θα μπορεί το νέο μόρφωμα να καταφύγει 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή οπουδήποτε 
αλλού για να ζητήσει όσα πέτυχε το 1964 με 
την τότε Τουρκανταρσία ή το 1974 μετά την 
εισβολή ή το 1983 μετά την ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθότι θα υπάρχει το δικαίωμα αρνησικυ-
ρίας σε όλα τα σοβαρά ζητήματα.

Είναι γι’ αυτό που πρέπει, επιτέλους, 
η πολιτική ηγεσία της Κύπρου, αλλά και 
η αντίστοιχη της Ελλάδος, να παραμερί-
σουν τις όποιες μεταξύ τους διαφορές και 
να επικεντρώσουν την προσοχή τους στο 
τι θα πρέπει να περιέχει η λύση, ώστε να 
είναι όντως ένα «κανονικό», λειτουργικό 
και βιώσιμο Κράτος της ΕΕ αυτό που θα 
προκύψει από τη λύση. Η όποια λύση 
προϋποθέτει μια συμφωνία, η οποία, σε 
τελική ανάλυση, ως μια νέα μορφή δια-
κυβέρνησης, απαιτεί βαθιά νομική γνώση. 
Τούτο, όχι τυχαία, αφού, για τα Νομικά, και 
η άνω τελεία ή το κόμμα έχουν σημασία, 
οπότε μια βαθιά και πολύπλευρη νομική 
γνώση μπορεί να αποκλείσει κάθε εμβό-
λιμη, «εποικοδομητική ασάφεια». Το ίδιο 
σημαντική είναι, επίσης, η μεταφορά και 
εξοικείωση της επιστημονικής γνώσης και 
εμπειρίας, ανόθευτης από μικροκομματικά 
συμφέροντα, στον απλό πολίτη, ο οποίος, 
ενημερωμένος και αναμεμειγμένος στη δι-
εκδίκηση του δικαίου, θα αποτελεί πρόσθετο 
και κύριο υπόβαθρο στήριξης του αγώνα 
για το Δίκαιο. Η τελευταία συνάντηση των 
εδώ αρχηγών των κομμάτων δεν κατέδειξε, 
δυστυχώς, κοινή αντίληψη των δυσκολιών. 
Η μόνη δύναμη αντίστασης για διεκδίκηση 
λύσης δίκαιης κατά τις αρχές και αξίες της 
ΕΕ, βιώσιμης και λειτουργικής, παραμένει 
ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός, που οφείλει, επι-
τέλους, σταθερά, να απαιτεί προς διάσωση 
του τόπου, κοινή γραμμή διεκδίκησης από 
το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας.

* Δικηγόρος

Η «Διαλεκτική της Αρμονίας» Δηλητήριο για τους Έλληνες

Ο Ερντογάν αξιοποιεί κάθε καλής 
διάθεσης προσέγγισή του

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

Εάν η Τουρκία δεχθεί να 
μην υπάρχουν εγγυήσεις 
και στρατεύματα, ώστε η 
υποχώρησή της αυτή να 

συντελέσει στο να υπάρξει 
λύση, θα επιτύχει, στην 

περίπτωση αδυναμίας του 
νέου κρατικού μορφώμα-
τος να λειτουργήσει, να 
είναι ο επικυρίαρχος και 
στη θάλασσα, πέρα από 
το έδαφος, που, ούτως ή 
άλλως, η λύση θα παρέχει 
«αυτοτέλεια» στην τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα 

Κλείνω με το βασικό 
δίδαγμα από το βιβλίο, 
όπως εγώ το κατάλα-

βα, που είναι ανύψωση 
του ανθρώπου στο ίδιο 
επίπεδο και ακόμα πιο 
πάνω από το επίπεδο 

των υλικών του επιτευγ-
μάτων μέσω της εσωτε-
ρικής του μοναδικότη-
τας, όπως αναλύεται. Η 
μετατροπή του σε πο-
λιτισμένο και ελεύθερο 

άνθρωπο, γιατί το μέτρο 
ανάπτυξης και ευδαιμο-
νίας του ανθρώπου είναι 

η ελευθερία

Τα σημαντικότερα μυαλά 
ηγεσιών, που φώτιζαν 

τους ανθρώπους, σπούδα-
σαν τη γλώσσα και γενικά 

τον πολιτισμό μας

Πολύπλευρες κρίσεις πλήττουν 
τον δημόσιο βίο. Αντιπαραθέ-
σεις και δημόσιες αντεγκλήσεις 

ανεξάρτητων θεσμών του κράτους, που 
προκαλούν την έκπληξη και τη δυσφορία 
των πολιτών.

Ανελέητη υπονόμευση της προοπτικής 
ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας, που τόση 
ανάγκη το έχει η κυπριακή κοινωνία, από 
συντεχνιακά συμφέροντα. Παρατεταμένη 
κρίση στην Παιδεία, με διάφανο στόχο την 
απαξίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, την 
ακεραιότητα και τη συνέχειά της και μη 
αποκρυπτόμενη εύνοια για προώθηση 
της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Χωρίς τέλος 
μακροχρόνιες συζητήσεις, για τη μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 
λογιστικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και 
πάντως μακριά από τις θεμελιώδεις αρχές 
μιας σύγχρονης αντίληψης του θεσμού 
με διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική αυ-
τοδυναμία και αποκέντρωση εξουσιών. 
Και τέλος (;) η πρωτοφανής κρίση που 
πλήττει την κυπριακή Δικαιοσύνη, βάθρο 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ας σταθούμε σε αυτήν την τελευταία 
κρίση, αφού τυχόν κατάρρευσή της θα 
σαρώσει εκ θεμελίων κάθε αξιοπιστία του 
πολιτεύματος, δεδομένου ότι το αγαθό της 
δικαιοσύνης είναι η κορωνίδα και βάθρο 
της ίδιας της δημοκρατίας. Οι λειτουργοί 
της Δικαιοσύνης και το σύνολο των συ-
ντεταγμένων εξουσιών της Πολιτείας θα 
πρέπει να ενεργήσουν με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, για να τεθεί τέρμα στον φθο-
ροποιό κλονισμό που πλήττει το ύψιστο 
αγαθό της δικαιοσύνης. Γιατί οι πολίτες, 

με όλα όσα παρακολουθούν, αμφισβητούν 
και δυσπιστούν. Και απαιτούν αποφάσεις 
για αναστήλωση της Δικαιοσύνης και του 
αισθήματος εμπιστοσύνης προς την αδέ-
καστη λειτουργία της. Συμπερασματικά. Η 
πλημμυρίδα των κρίσεων απαιτεί ρήξεις 
και δράσεις για κάθαρση, αναγέννηση και 
αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στον δη-
μόσιο βίο.

Η διαπίστωση των κρίσεων και η συ-
νεχής επανάληψη αυτής της διαπίστωσης 
δεν θα φέρουν τη λυτρωτική αποκατάσταση 
της αξιοπιστίας του πολιτεύματος και της 
συνακόλουθης εμπιστοσύνης των πολιτών. 
Αυτό θα γίνει μέσα από μια ολομέτωπη 
ρήξη με τα φαινόμενα της παρακμής, 
αλλά και την παράλληλη διατύπωση και 
υλοποίηση προτάσεων για θεσμικές με-
ταρρυθμίσεις, που θα εγκαθιδρύουν μια 
κοινωνία των πολιτών, με αρχές και αξίες.

Για να βρει η πολιτική τη χαμένη της 
αυτοπεποίθηση, αξιοπιστία, αυτονομία 
και προπάντων τη χαμένη της ηθική, θα 
πρέπει να αγωνιστούμε για μεταρρυθμί-
σεις που θα θωρακίζουν τους θεσμούς, να 

επαναφέρουμε τα οράματα, τις αξίες και 
τις αρχές ως μέτρα και στόχους μιας άλλης 
πολιτικής και να αρνηθούμε τη λογική 
της υποταγής στη διαχείριση και τη νομή 
της εξουσίας και των επιμέρους τιμαρίων 
της. Η πρόκληση είναι για όλους μέγιστη.

*  Τέως Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Ενώπιον των πολλαπλών κρίσεων

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

Η πλημμυρίδα
των κρίσεων 
απαιτεί ρήξεις
και δράσεις 

για κάθαρση, αναγέννηση 
και αποκατάσταση
της αξιοπρέπειας
στον δημόσιο βίο

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ


